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* کنشگران و ابعاد آن در دورۀ قاجار،وضعیت ترجمه
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محمدامیر احمدزاده
چكیده

 جهانبيني و فرهنگ و معارف، علمي و تجربي بود که بر نگرش،ترجمه منابع آثار و تألیفات از زبانهای اروپایی در دورۀ قاجار یک داد و ستد فرهنگي
، رابطۀ زبان و فرهنگ در ترجمه به عنوان يك اصل مهم در مطالعات فرهنگي، در این فرآیند.گروههاي فعال اجتماعي ایران تأثير زیادی داشت
 آنچه كه باعث شده.نقش اثرگذاري در شكلگيري گفتمان ميان متن مبدأ و ذهن و فرهنگ خالقان جديد (مترجمان) در جامعة ايران داشته است
است تا فاصله فرهنگي ميان متن ترجمه از متن اصلي كمتر شود به اهميت نقش ترجمه و مترجم در انتقال فرهنگي و نسبت بين سياست فرهنگي
 تعبير، انتقال و دگرديسي اسطورههاي فرهنگي و مفاهيم علمي و اجتماعي، تأثير فرهنگ در انتخاب اثر براي ترجمه كردن.و ترجمه مربوط ميشود
 ترجمه و سلطۀ زباني و نقش ترجمه فرهنگي در ساخت، سانسور فرهنگي، عناصر فرهنگي ترجمهناپذير،نادرست و سوء برداشتهای فرهنگي
. ملي و مذهبي از مسائل مهمي است كه در ترجمههای دورة قاجار قابل بررسي و ارزيابي است،فرهنگي و تداوم هويت قومي
 مقدمات ترجمه و چاپ کتاب در روزگار عباسمیرزا و میرزا بزرگ.دورۀ قاجاریه از جهت رش��د ترجمه کتابهای اروپایی حائز اهمیت اس��ت
 در این دوره کتابهای بسیاری.قائممقام فراهانی فراهم آمد و بعدها تشکیل دارالترجمه دربار و دارالفنون باعث شد ترجمه و نشر رونق بیشتری یابد
 اگرچه، با وجود این. فلسفی و اقتصادی تعداد زیادی کتابهای تاریخی نیز ترجمه و انتشار یافتند، نظامی، عالوه بر کتابهای علمی.چاپ و منتشر شد
اقدام به ترجمه در زمینه دانشهای نوین اروپا برای یافتن راهی بوده است که بدان وسیله ایران را به کاروان تمدن و دانش نوین جهانی پیوند دهد و
. اما این مسأله دارای معایب و نقایصی نیز بود که شناسایی این معایب حائز اهمیت است،درهای جدید از علم و معرفت را بر روی ایرانیان بگشاید
 دورۀ قاجار، دارالترجمۀ ناصری، جامعۀ مقصد، متن مبدأ، مترجمان، انتقال فرهنگی، ترجمه:واژگان کلیدی

Translation Status, Actors and Dimensions of the Qajar Period
Mohamadamir Ahmadzade2
Abstract

In the Qajar period, translation of works and writings from European languages into Persian was considered
as a cultural, scientific and experimental exchange which had a lot of influence on the worldview, culture
and education of social activist groups. In this process, the relationship between language and culture in
translation as an important principle in the cultural studies had played an important role in the development
of an effective dialogue between the original European text and the mind and culture of the new creators
(translators) in Iran. What causes the cultural distance between the original text and the translated text to
be lessened is related to the important role played by translation and translator in the cultural transmission
and the relation between the cultural policy and translation. Thus, the role of cultural influences on the
choice of a text for translation, transmission and transformation of cultural myths as well as scientific
and social concepts, erroneous interpretations and cultural misunderstandings, untranslatable cultural
elements, cultural censorship, translation and linguistic dominance, the cultural role of translation in
cultural construction and the maintenance of ethnic, national and religious identity are all important issues
worthy of consideration and exploration in the translations of the Qajar period.
In terms of the translation of European books, the Qajar period is of great importance. Translating
and publishing books which had started at the time of Mirza Abbas and the great Mirza Qá’im Maqam
Farahani later flourished and highly expanded with the establishment of the institute of translation
and publication of the court and the Academy (Dar- al-fonun). In fact, a large number of books – not
only on scholarly, military, philosophical and economical subjects but also on history – were translated
and published in this period. Despite the fact that translating this new European knowledge was
a means of finding a way for Iran to join the caravan of civilization and new knowledge and to be
exposed to newly opened gates of science and enlightenment, it cannot be denied that it all had its
disadvantages and flaws the identification of which is highly important.
Keywords: Translation, Cultural Transmission, Translators, Original Text, Country of Destination, Daral-tarjomah Naser-al-din-shah, The Qajar period.
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طرح مسأله
مس��ائل ترجمه عالوه بر تأثيرپذيري از حساسيتهاي فرهنگي و ضرورت جذب مخاطب ،برآمده از
اين بود كه از ابتداي توجه به ترجمه آثار اروپايي ،همواره پرس��شهاي متعددي براي انديش��مندان،
اصالحگ��ران و مترجم��ان مطرح بود كه ترجمه چه حركت و دگرگونيهاي��ي را ميتواند در زبان و
تفكر گيرندگان ترجمه پديد آورد و يك مترجم توانا بايد از چه ويژگيهايي برخوردار باش��د؟ ترجمه
از طريق چه راههايی ميتواند اثرگذار باشند؟ آیا اين تأثيرات به شكل قانونمند و فراگير در زبانهاي
گيرندة ترجمه و جوامع مقصد يكس��ان اس��ت؟ اين پرسشها باعث ش��د تا براي ترجمه شرطهايي
مطرح شود و مورد توجه اغلب مترجمان قرار بگیرند.
تغييرات در ترجمه به منظور اعمال عناصر ذهني و فرهنگ ايراني از طريق انتخاب معادلهاي
ايران��ي با دقت زياد انجام ميش��د .اينگونه ترجمهها در خوانندگان تأثيرات زيادي ميگذاش��تند به
طوريك��ه گاه فراموش ميكردند كه آنچه ميخوانند ترجمة كتابي اس��ت كه اصل آن از يك زبان
اروپايي است.
از ابتداي ترجمه آثار از زبانهاي اروپايي به فارس��ي مترجمان بزرگ و سخنشناس��ان مش��هور
درب��ارة چگونگي ترجمه و ش��رط مترجم بحثه��ای زيادي كردهاند .محمد كرمانش��اهي ( 1287ـ
1206ش) كتاب ژيل بالس اثر لوس��اژ 3را به فارس��ي برگرداند و در «مقدمة» ترجمهاش به موضوع
جالب��ي كه بيانکنن��ده خالقيت ذوقي و توان هنرآفريني او بود ،اش��اره كرده اس��ت .به عقيدة وی
«در ترجمه حكايت و افس��انه ،مترج��م ميتواند به جاي نامهاي نامش��هور فرنگي مانند كادروش،
4
كاوالكانتي ،والدس��كف ،رالندو ،دانتس از نامهاي فارسي چون رستم ،افرسياب ،فرهاد سود جويد».
از ديدگاه او اين كار ميتوانس��ت به دريافت خوانندگان از داس��تان و ادامة همراهي آنان با نويسندة
داستان كمك بكند.
رويكرد مترجمان به ترجمه و پايگاه اجتماعي آنان در دورۀ قاجار
بررس��ي وضعيت اجتماعي و زندگي مترجمان دورۀ قاجار و ش��ناخت آن��ان از مفاهيم جهان مبدأ و
دانش تخصصي او در موضوعات ترجمه ميتواند در درك ميزان اعتبار ترجمهها مؤثر باش��د .برخي
3. A. R. Lesage

 .4آلن رونه لوساژ ،سرگذشت ژیل بالس ،ترجمه محمد کرمانشاهی ،به اهتمام غالمحسین میرزا صالح (تهران :مازیار ـ معین،
 ،)1377ص.197مقدمه ص5-1
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از مترجمان با دانش تخصصي وارد عرصه ترجمه ميشدند و در ترجمه آثار اروپايي صرف ًا به ترجمه
نوع خاصي از متون گرايش داش��تند 5.اين امر طبع ًا مهارت در ترجمه و اش��راف بر متون را به همراه
داشت .محمد طاهر ميرزا (1317ـ1250ق1278 /ـ1213ش) از جمله مترجماني بود كه تحصيالت
و فعاليتهاي حرفهاي متمادي در عرصه علوم و رمان داش��ت .او به عنوان يك شاهزاده نزديك به
دربار قاجار صرف ًا يك مترجم س��اده نبود ،بلكه آثاري كه ترجمه كرد با اس��تقبال عمومي و همچنین
اس��تقبال گروههاي نوانديش و آگاه مواجه شد و براي دورههاي طوالني به عنوان يك مرجع ،مورد
اس��تفاده قرار گرفت ،به طوریکه ترجمههاي او در تحوالت فرهنگي و سياس��ي ايران نقش مهمي
داشتند .طبع ًا محمد طاهر ميرزا به عنوان يك مترجم پركار و ماهر براساس جايگاه اجتماعي خود به
گزينش آثار ميپرداخت و هرگز به ترجمه آثار سياسي نپرداخت.
برخ��ي از مترجمان از گروهه��اي اجتماعي پايينتر ظه��ور كرده بودند .آنها بيش��تر مترجماني
«اخالقگرا» بودند و هيچ مسألهاي در توجه آنان به ترجمه ايفاي نقش نميكرد ،بلكه صرف ًا عالقه
به رش��د جامعه و آگاهي بخش��يدن به آن در آنان حركت ايجاد ميكرد .كرمانش��اهي به عنوان يك
مترجم از اين اصول تبعيت كرد و علت واقعي گرايش او به ترجمۀ رمان اين بود كه صرف ًا اين نوع
قالب بياني را براي انتقال دانش و آموزش به مردم از انواع ديگر مهمتر و مفيدتر ميدانست.
ي از مترجمان فعال در عصر ناصري محمد حسنخان اعتمادالسلطنه (1313ـ 1259ق) بود .او
يك 
مدتها خودش سمت وزارت داشت و به ترجمه و نشر آثار پرداخت و مترجم حضور و منشي مخصوص
ناصرالدينشاه بود .او با رويكرد دولتي به ترجمه ميپرداخت 6و از رويكرد و روش متصدیان امر ترجمه
تبعي��ت نميكرد .مترجم��ان دارالفنون هم گروهي فعال و پركار از مترجمان بودند كه پس از كس��ب
تحصيالت جديد و برخورداري از منابع فكري و علمي اروپايي به ترويج علوم جديد پرداختند.

کارکردهای ترجمه در دورۀ قاجار

الف) قائل شدن رسالت و کارکرد اجتماعی برای ترجمه
در اروپا ميزان انتشار نوع ادبي رمان به نقش آنان در نشر علوم و دانش متكي بود .در واقع سرنوشت

ی و اجتماعی در جامعۀ فئودالی ایران (تهران:
 .5محمدرضا فشاهی ،از گاتها تا مشروطیت :گزارشی کوتا ه از تحوالت فکر 
گوتنبرگ ،)۱۳۵۴ ،ص.254-263
 .6محمد حسنخان اعتمادالسلطنه ،روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه ،به كوشش ايرج افشار (تهران :اميركبير ،)1345 ،ص  262ـ
256؛ و نیز نک:
karim Hakkak, »Persian Tradition,« Encyclopedia of Translation Studies Database (1995), P.518.
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و جايگاه اجتماعي آن به علومي وابس��ته بود كه از خالل رمانها و به زبان س��اده رواج مييافت.
گاه «ترجمه زيباتر و آراس��تهتر و فاخرتر از متن اصلي» ش��ده است .اس��تفاده از شيوه و قالب رمان
براي انتقال قواعد علوم و اخالق به جامعه در ترجمه آنان بس��يار كارگش��ا بود .در كتاب بيست هزار
فرس��نگ زير درياها شكل ادبي رمان توانسته اس��ت كه معلومات علمي و فني الزم براي پيشرفت
را در دس��ترس تع��داد زياد مخاطبان قرار دهد و جداييناپذيري تخي��ل و علم از همديگر را در اين
قالب ادبي آورده است .چنین رماني ميتوانست با شرح وقايع شگفتانگيز ،عموم مردم را سرگرم و
حس كنجكاوي آنان را برانگیزد و به انديش��مندان و تحصيل كردگان در ال به الي مفاهيم تخيلي
اطالعات و ش��ناخت كلي دهد و بر هر گروه از مخاطبان به ميزان توان ذهني ،در رش��د و حركت
بخش��ي كمك کند .اين روش اروپاييها در بيان مفاهيم علمي ،اجتماعي و سياسي توانسته است تا
دسترسي ملتها به علوم را تسهيل کند.
با توجه به اين مباحث ميتوان نقش ترجمه رمانها در شيوع علوم در جوامع مقصد را يك نقش
بيبدیلی دانست ،زيرا رمانها از موضوعات متعدد علمي از جمله تاريخ ،فرهنگ ،سياست ،اجتماع و
بحرانها س��خن ميگفتند و باعث ميش��دند تا علم به معناي كلي آن يعني كسب شناخت و آگاهي
از اوضاع عمومي جهان را به همه گروههاي اجتماعي جوامع مختلف منتقل س��ازند .اين مباحث به
طور كلي براي عموم مردم آموزنده بود .همچنین ترجمه رمانها نقش مهمي در تربيت جديد مردم
داش��ت ،زيرا رمانها الگوهايي را از فرهنگ و تاريخ سنتي جديد ملتها ميگرفتند و آن را به زباني
س��اده در اختيار عمومي گروههاي اجتماعي قرار ميدادند و اين مس��أله نقش مهمي در رشد تربيت
اجتماعي و فرهنگي داش��ت .ملتهاي حاضر در جوامع مقصد با خواندن رمانهاي ترجمه ش��ده آن
را همچون آينهاي ميديدند كه آمال و آرزوها و يا مس��ائل و بحرانهاي خود را در آن شبيهس��ازي
ميكردند و مرتبط با آن تحولآفرين ميشدند .آنان مسائل خود را براساس اين الگوها مورد بازبيني
قرار ميدادند و از انفعال اجتماعي و سياس��ي و مسئوليتناپذيري اكراه پيدا كردند 8.محتواي مباحث
رمانها همچنين در توليد و ش��كل دادن به برخي رس��وم و قواعد و هنجارهاي جديد و پيش برنده
به يك چارچوب كاركردي تبديل ش��دند .زيرا با يك چارچوب روايي جذاب و خواندني نقش زيادي
در ارائ��ه و تروي��ج ارزشهاي اخالقي داش��تند .برخي از ترجمهها از جمله سرگذش��ت حاجي باباي
7

 .7علی خزائیفر« ،نظریه ترجمه ،دیروز و امروز »،نامه فرهنگستان ،ش ( 28زمستان  ،)1384ص79-69؛ و نیز علی صلحجو،
«کارکردگرایی در ترجمه »،فصلنامه مترجم ،س  ،8ش ( 29تابستان  ،)1378ص  46ـ .39
8. E. Bosworth, c. Hillenbrand (Eds), Qajariran: Political Social and Cultural Change (Costa Mesa ca:
Mazda, 1983), p. 243.
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اصفهان��ي ك��ه در اصل بازتاب اخ�لاق و فرهنگ مردم ايران بود به طور مس��تقيم بر ايرانيان تأثير
گذاش��ت .مترجمان در چند دهه اول قرن چهاردهم هجري قمري ،قالب رمان را به عنوان بهترين
وس��يله براي اصالح آداب و اخالق يك ملت مورد توجه قرار دادند و اين قالب ترجمهاي به سرعت
در جامعه انعكاس داش��ت .بهتدريج ،در ايران همچون اروپا رماننويس��ان بزرگترين معلمان علم و
فرهنگ ش��دند و عالمان و فالس��فه و تالشکنندگان عرصه تعليم و تربيت جديد در قالب حكايات
9
كوشيدند تا گروههاي اجتماعي را آگاه سازند.
رمانهاي ترجمه ش��ده ابعاد اجتماعي ،تاريخي و فرهنگي گوناگوني داش��تند .گاه يك رمان در
قالب داس��تانهاي جذاب و آموزنده مخاطبان را به ش��ناخت بيش��تر از روح ملت مبدأ ميكشاند ،ا ّما
محتواي اصلي آن مباحث فلسفي و آموزشي بود .برخي از رمانها هم به عنوان كتاب تاريخي تلقي
ميش��دند .در متون مختلف ترجمه ش��ده مفاهيم تاريخ ،افس��انه ،خياالت علمي و علم در كنار هم
همچون واژگاني همسان تلقي شدهاند .محمد طاهر ميرزا در ترجمه رمان سه تفنگدار ،واژگان تاريخ
و رمان را به هم پيوند زده اس��ت .اين كتاب اگرچه به ش��كل داستانهاي افسانهاي نوشته شده اما
هرگز وقايع آن خالف واقع و كذب نيست .محمد طاهر ميرزا از جمله مترجماني بود كه به واقعيات
و عينيات موجود در آثار بيش��تر توجه ميكرد .در ترجمۀ رمانهای وی گرچه مباحث ش��گفتانگيز
و س��حر و حكايات جادويي وجود داشت ،اما به ترجمه رويدادهاي تاريخي واقعی ميپرداخت كه در
عال��م معيني رخ دادهاند .ترجمۀ رمان عالوه بر اينكه دربردارندۀ مطالب تاريخي بودند نقش آموزنده
و س��رگرمكنندهاي براي مترجمان ديگر داش��تند .در ميان اين ترجمهها ،توصيف فرهنگ و اخالق
جامعه مبدأ و دقت و صراحت در بيان مباحث تاريخي باعث جذب مخاطبان زيادي شده بود.
ب) بهرهگیری از ترجمه برای بیان دیدگاههای سیاسی
يك��ي ديگ��ر از كاركردهاي عم��دۀ متون ترجمهاي بهوي��ژه ترجمۀ رمان ،توجه به ابعاد سياس��ي و
تاثيرگذاري آن براي حل بحرانهاي سياس��ي و حركت جامعه به س��وي تحولخواهي سياسي بود.
ترجمههایي كه در عصر افول قاجاريه انجام ميش��دند اغلب به نحوۀ رفع بحرانها در كش��ورهاي
فرانس��ه و امپراتوري قديم روم مربوط بودند و حركت انديشههاي آزاديخواهانه را ترويج ميكردند.
از س��وي ديگر ،رمان به عنوان يك گونۀ ادبي مهم براي جوامعي بود كه در اثر ش��رايط اس��تبدادي
امكان سخنسرايي صريح و آشكار را نداشتند و استفاده از قالب تمثيل ،قصه ،روايت و حكايت براي
9. M.C Hillmann، Persian Prose Fiction: An Iranian Mirror and Conscience, In E. Yarshater (Ed) (Persian
Litrerature, 1988), pp. 289 - 293.
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بيان مس��ائل راهكار مناس��بي براي رفع نیازهای عمومي افراد جامعه بود .بنابراين ،قالب بياني رمان
براي حفظ جوانب احتياط و مالحظه در طرح انتقادات اجتماعي و سياسي يك قالب بياني و نوشتاري
مناس��ب بود .مترجمان ايراني در شرايط س��لطه سلطنت مطلقه بر امور ،از «گفتار استعاري» 10رمان
براي مبارزه با ظلم و انتقاد از اوضاع اجتماعی ،فرهنگي و سياس��ي اس��تفاده ميكردند و زبان حال
ملته��اي اروپايي و يا تاريخ قديم ايران را براي بيان اهداف و آرزوهاي خود به كار ميبردند .بدين
ترتيب رمانهاي ترجمه شده بدون مقابله و رويارويي مستقيم با هيأت حاكمه قاجاريه ،وسيلۀ تأمل
و تفكر عمومي در موضوع مس��ائل مختلف را فراهم ميكردند و بر رش��د احساسات وطنپرستانه و
11
هشياري اجتماعي و بيداري عمومي ميكوشيدند.
اي��ن رمانه��ا« ،تاريخ» را در قالب اس��طورهاي و داس��تان ارائ��ه ميكردند و با ي��ك فرم زيبا
موفقيتهاي فراواني كس��ب ميكردند .در ترجمۀ رمانها به عنوان يك نوع ادبي جديد ،تفسيرهاي
تازۀ مترجمان كه در واقع نويس��ندگان جديد اين آثار بودند ،براس��اس الگوهاي شكل گرفته اروپايي
حائز اهميت است .امین دفتر مترجم كتاب هانري چهارم پل در ترجمۀ اين كتاب مدعي شده است
كه اروپاييها با اس��تفاده از اين قالب بياني به احي��اء تاريخ و انعكاس آن در جامعه خود پرداختهاند.
برخ��ي از مترجم��ان از جمله محمد طاهر ميرزا به ح ّدي در حي��ن ترجمه يك رمان به محتواي آن
اطمين��ان پيدا كردهاند كه آن را وقايع واقعي و تاريخ تصور كردهاند ،به طوريكه ترجمۀ كتاب س��ه
تفنگدار الكساندر دوما 12را با عنوان تاريخ سه تفنگدار ارائه کرد .محمد طاهر ميرزا در ديباچۀ ترجمه
اين كتاب معتقد اس��ت كه دس��تمايۀ اصلي اين كتاب بر وقايع تاريخي استوار شده است ،تا وقايع را
بهتر به خواننده تفهيم كند .محمد طاهر ميرزا و ابوتراب نوري از مترجماني هس��تند كه بر اين باور
بودن��د ک��ه رمان اروپايي صرف ًا يك فن جديد روايي و بياني اس��ت و وقايع و مباحث اصيل تاريخي
صرف ًا براي برانگيخته شدن احساسات انساني در قالب افسانه و رمان بيان ميشوند.
الگوها و قالبهاي اصلي موجود در ترجمهها با بررس��ي ديباچههاي مترجمان و محتواي آثاري
كه ترجمه شده است ،روشن ميشود .براي تحليل كار ترجمه بررسي و مقايسه متن ترجمهاي و متن
اصلي ،وضعيت چند زباني و زمان تأليف و ترجمه اثر الزم اس��ت .در واقع حذف كردنها و تغييرات
پربار و غني در ميان متون ترجمهاي بس��ته به مهارت مترجم كم و زياد ميش��د و انتقال معاني و
مفاهيم را از فرهنگي به فرهنگ ديگر تس��هيل ميبخش��يد .از س��وي ديگر ،بايد در نظر داشت كه
10. Metaphorical speech
11. j. H. Lorentz , Modernization and Political Change in Nineteenth Century Iran: the Role of Amir kabir
(Princeton: Princeton University, 1974 ), PP. 148 - 153.
)12. Alexander Dumas (1803-1870
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محيطي كه مترجمان در آن پرورش يافتهاند اغلب دربار قاجار و يك فرهنگ رسمي ،بسته و دولتي
بوده اس��ت و ترجمۀ رمانهاي فرانس��وي اغلب از س��وي مترجمان درباري يا به سفارش درباريان
انجام ش��ده است .اولين دغدغه مترجم در ترجمه ،مسألۀ زبانشناختي و واژگاني و سپس زبان فنی
و مفاهيم و واژگان تخصصي اوس��ت .هرگونه تنوع موقعيتها براي مترجمان كمتجربه كه شناخت
چنداني از اوضاع اروپا نداشتند يك تجربۀ پر مخاطر ه تلقي ميشد.
ج) نقش ترجمه در تسهیل نثر فارسی
به طوركلي ،توجه به ترجمه در ايران قرن س��يزدهم و چهاردهم هجري قمري آثار متعددي به بار
آورد .نثر فارس��ي در اثر ترجمه به انواع جديد ادبي روي آورد و با قبول ش��يوههاي گوناگون بياني
به مرز مش��خصي از تفاوت گونههاي ادبي و غيرادبي منجر ش��د .نثر فارس��ي در اثر تأثيرپذيري از
آخرين پيشرفتهاي تكنيكي وارداتي غرب و در اثر مبادالت با انواع متون اروپايي و توسعه صنعت
چاپ و نشر در ايران به شكلگيري و بالندگي جديدي رسيد .مسألۀ ترجمه در ايران باعث ترقي در
آموزش و تربيت به سبك نوين شد و ترجمه همچون يك كانال انتقال مفاهيم سياسي و الگوبرداري
13
ايرانيان از وقايع قرن نوزدهم براي ايجاد حركتهاي جديد اجتماعي و سياس��ي مؤثر واقع گردید.
اين مسائل به شكلگيري هنجارهاي نويني كمك كرد كه تمام آنان از الگوهاي جديد الهام گرفته
بودند .مطبوعات و ترجمه در روزنامهها هم به وارد شدن تجربيات شخصي جديد و بينشهاي تازه
در ادبيات جهان نو و رشد رويكرد واقعگرايانه و آيندهنگرانه منجر شد.
د) توجه به ترجمه متون روزنامههای خارجی
رش��د مطبوعات و گس��ترش صنعت چاپ به گروه تحصيل كردگان و انديشمندان و مترجمان ايران
ام��كان داد تا تأخير قاب��ل مالحظۀ خود در عرصه تحول علمي ،فرهنگي و اجتماعي و سياس��ي را
ببينند .در اثر ش��كلگيري و رش��د اين فنون نوين و كارآمد ترجمه آثار خارجي كه بخش عمدۀ آن
ل رفتاري و فرهنگي بخشي از جامعه ايران
از زبان فرانس��وي بود ،جذب ش��د و به عنوان دستورالعم 
مورد استفاده قرار گرفت .مسأله ترجمه اگرچه گاه و بيگاه روندي كند و بيقاعده و ناپيوسته داشت،
اما اش��تياق زيادي به مس��ائل نوين در جامعه ايران در آستانه مشروطيت ايجاد كرد .غالب ترجمهها
به مباحث تاريخي ،علمي و آموزش��ي مربوط ميش��د و اين امر در رش��د آگاهي اجتماعي و سياسي
13. D. Menashri, Education and the Making of Modern Iran (London: University Press, 1992), P.7.
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گروههاي مختلف ايران مؤثر واقع شد.
ه) نقش ترجمه در نشر نوگرایی در ایران
ترجم��ه همچنین به عنوان برنامهاي براي پيش��برد تجدد مطرح بود .گروههاي باس��واد و فرهيخته
ايران��ي براي انتقال ش��عارها و مفاهيم نوگرايي ب��ه ترجمه روي آوردند .البته هم��ه آنان مترجمان
حرف��هاي نبودند ،بلكه اکثریتش��ان از گروههاي درباريان سياس��تمدار ،معلمان و تحصيل كردگان
دارالفن��ون و م��دارس جديد و تحصيل گردگان اروپا تش��كيل ميش��د که هر يك با مش��ي فكري
و فرهنگي و سياس��ي خود به ترجمه توجه داش��تند 14.با توجه به اين تفاوت س��طح دانش و پايگاه
اجتماعي و انگيزهها در پرداختن به ترجمه ،ترجمهها به لحاظ روش در يك سطح فرار نميگرفتند،
بلك��ه برداش��ت هر مترجم از كار ترجمه ب��ر مبناي افراد ،محيطهاي اجتماع��ي و فرهنگي ،اهداف
و س��ليقة مخاطبان تفاوت داش��ت ،اما در مجموع ايجاد حركت و جهش اجتماعي داش��تند .تجربۀ
ي نوآوري ايجاد كرد .ترجمهها
ترجمهها در عرصه نگارش و نثر فارس��ي و سبك جديد بياني و فكر 
اگرچه به داليل محدوديت سياس��ي و فراهم نبودن بس��ترهاي اجتماعي به كندي و ناپيوسته ادامه
داشتند 15،اما بهتدريج در قاموس فرهنگ جديد نوشتاري ،بياني و فكري نو بسترهاي تحول را فراهم
كردند .ترجمهها در مقاطعي به دنبال تبیين مجدد ضابطههاي كهنه بكار رفتند و در اين روش نوع
ادبي جديد رمان با قصههاي كهن فارس��ي و افس��انهها و تخيالت علمي با علم همسان تلقي شدند
و در مراحل ديگر توانس��تند تا حدودي با س��نت ايراني گسس��ت پيدا كنند و خود به آفرينش راه و
س��بك جديد و فرهنگ نوين و ضابطههاي تازه بپردازند 16.انتقال مفاهيم و واژگان جديد و به طور
كلي انتقال فرهنگي ،در اثر وارد ش��دن واژگان به مفاهيم جامعه مقصد و وامگيري زبان فارس��ي از
اصطالح��ات و معاني زبان مب��دأ رخ داد .در اين انتقال ،ام�لاي واژۀ اروپايي به امالي زبان مقصد
تبديل شد و حتي تغييرات آوايي الزم براي هماهنگ ساختن آن با الگوي آوايي زبان مقصد صورت
گرفت و اين مس��أله از جمله روشهاي ترجمۀ عناصر و واژگان ذهني ،فكري و فرهنگي مترجمان
ايراني بود كه حتي از آن با عنوان «قرضگيري فرهنگي» 17یاد میشد.
14. G. Nashat , The origins of Modern Reform in Iran , 1870 – 80 (Chicago: University of Illinois Press,
1982), P. 18

 .15گوئل كهن ،تاريخ سانسور در مطبوعات ايران (تهران :آگاه ،)1360 ،ص 78ـ .76

16. M. M Ringer, Education Religion, and the Discourse of Cultural Reform in Qajar Iran (Costa Mesa,
CA: Mazda publication, 2001), P.76.
17. Cultural borrowing
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موانع تأثیرگذاری بیشتر ترجمهها

الف) غلبه ذهنیت مترجم بر مفاهیم متن اصلی
در مناب��ع و آث��ار ترجمهاي متعدد در اثر اقتباس��ات ذهني و زباني جامعه مقص��د (ایران دورۀ قاجار)
شكلگيري و توليد معادل نقشي ،معادل تشريحي و معادل لفظي در ترجمه دیده میشود .در معادل
نقش��ي از واژهاي كه بار فرهنگي ندارد بجاي واژة فرهنگي زبان مبدأ استفاده ميشد و بدين ترتيب
واژة خارجي در زبان مقصد بومي ميش��د .در استفاده از ترجمه و استفاده از معادل تشريحي ،معناي
واژة فرهنگي ،سياسي و يا اجتماعي در زبان مقصد شرح و توضيح داده ميشد و به گونهاي مفاهيم
جديد تعريف و تفس��ير كوتاه ميش��دند و اين روش به ترجمههاي تفس��يري در برخي متون منجر
ميش��د .ترجم��ة لفظي در صورتي كه مفهوم ضمني اصلي يك مفه��وم جديد در اثر تبديل به زبان
مقصد دچار انحراف و نارس��ايي معنايي ميشد از اعتبارش کاسته ميشد .در اين صورت ،اصل واژه
در ترجمه متن به زبان مقصد آورده ميشد و گاه با امالي فارسي نوشته ميشد.
در برخي از ترجمههاي دورۀ قاجار مترجمان از روش «انطباق فرهنگي» استفاده زیادی كردهاند.
برخ��ي از مترجمان دورۀ قاجار در ترجمههاي خ��ود به دليل فاصله زياد بين فرهنگ ايراني و غربي
بس��يار آزادانه عمل ميكردن��د و انطباقهاي زيادي انجام ميدادند .آنچ��ه را كه مجلس مخاطبان
ايراني ناآش��نا و يا غريب و بيگانه ميديدند حذف ميكردند يا آن را عوض ميكردند و به آن رنگ
و بوي ايراني ميبخش��يدند .اسامي و نام ش��خصيتها و حتي موقعيت و فضاي اجتماعي را عوض
ميكردند و در ترجمۀ نمايشنامهها به تغيير ساختار و محتواي متن ميپرداختند 18.مترجمان به حدي
در بوميگرايي و انطباق ش��ديد فرهنگي ميكوش��يدند كه س��بك و زبان نمايشنامهها و رمانها را
به ش��بيهخوانيهاي فارس��ي نزديك ميكردند و بخشي از صحنهها را به طور كامل اضافه يا حذف
ميكردند و به ش��رح و بسط متناسب با ذائقه ايراني در ترجمهها ميپرداختند .گفتارها و خصوصيات
اش��خاص داس��تان را با فرهنگ ايراني تطبيق ميدادند و از اثر غربي ترجمهاي بر باب طبع و ميل
شرقي ميساختند .به عبارت دیگر ،مترجمان دورۀ قاجار اخالق و حاالت اشخاص را تغيير ميدادند و
صورت ايراني به آنها میبخشيدند و حتي «مكالمات را كام ً
ال به سبك بيان ايراني منظوم ميكردند
19
و از كالغ فرنگي بلبل پارسيگو ميساختند».
 .18بهزاد برکت« ،ادبیات و نظریه نظام چندگانه:نقش اجتماعی نوشتار »،نامه علوم اجتماعی ،شماره ( 28پاییز  ،)1385ص.89-85
 .19ادوارد براون ،تاريخ ادبيات ايران ،ج ،4ترجمه بهرام مقدادي ،تحشیهو تعليق ضياءالدين سجادي و عبدالحسين نوايي (تهران:
مراويد ،)1357 ،ص .328 ،327
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ب) آثار منفی «این همانسازی» مترجمان در متن ترجمه
در بس��یاری از ترجمههاي دورة قاجار حتي اس��امي ش��خصيتهاي اروپايي به نامهاي ايراني تغيير
پي��دا ميكردن��د .ارتباطات ایران با اروپ��ا در ابتدا محدود بود و به همين دلي��ل نامهاي غربي براي
ايرانيان ناآش��نا و عجيب بودند و مردم با اين اس��امي احس��اس بيگانگي ميكردند .از س��وي ديگر،
تلفظ آنان براي ايرانيان چندان كار آس��اني نبود و نامهاي اروپايي در روال طبيعي گفتار داس��تانها
و نمايش��نامههاي فارسي خلل و خدش��ه وارد ميكرد .در نتيجه اين ناهمگوني فرهنگي و به منظور
افزايش فهم و ارتباط برقرار كردن خواننده ايرانی قرن سيزدهم هجري با موضوع و مفاهيم اروپايي،
ضرورت تغيير اس��امي و نامها احساس ش��د .اما اين انطباق فرهنگي متن مبدأ با ذهنيت و فرهنگ
ال از حال و هواي متن اصلي دور ميشد و شديداً
ايراني به ح ّدي شديد بود كه متن ترجمه شده كام ً
رنگ و بوي محلي و زبان مقصد را ميگرفت .اين وضعيت باعث ش��د تا كار ترجمه به بومي كردن
متون منجر ش��ود و «به جاي نيويورك از چاله ميدان س��ر در بياورد 20».اين س��بك ترجمهها براي
خوانندة زبان مقصد جذابيتها و كشش بيشتري داشت و عناصر فرهنگي ايراني كه اعتمادالسلطنه
در ترجم��ة طبي��ب اجباري تأليف مولي��ر وارد كرد به جلب مخاطب��ان و فاصلهگيري ترجمه از متن
اصلي انجاميد .اعتمادالسلطنه در ترجمه اين كتاب از مفاهيم آثار قديمي در حين روايت يك حادثه
از جمله اش��عار ،ضربالمثلها و عبارات عربي اس��تفاده كرد و اين كار را براي زيبايي كالم ضروري
ميشمرد .ترجمه اعتمادالسلطنه گاهي به ح ّدي بومي ميشود كه انگار در فرهنگ زبان مقصد پديد
آمده است .او در ترجمة طبيب اجباري تا آنجا پيش ميرود كه يكي از قهرمانان نمايشنامه از رفتن
خود به فرنگ و بازگش��ت به ايران صحبت كرده اس��ت« :من نه آنم كه شش ماه نوكر ميرزا نصير
دكتر بودم و او سه ماه و نيم به فرنگ جهت تحصيل طب رفته و مبلغي داده اجازت طبابت گرفته،
21
به ايران آمده بود».
تطبيق موضوع و ش��خصيتهاي نمايشنامههاي غربي با مسائل و شخصيتهاي ايراني ،شرقي
كردن وقايع و آدمها ،تعديل مضمونهاي متضاد با انديش�� ه ش��رقي ،بخشيدن حال و هواي ايراني
به آثار از طريق اس��تفاده از عناصر فرهنگي بومي و واژگان و پديدههاي خاص ايراني ،شرح و بسط
بیش از متن اصلي ،از عمدهترين تغييرات و تطبيقهايي بود كه مترجمان دورۀ قاجار در متن ترجمه
 .20كريم امامي ،از پست و بلند ترجمه (تهران :نيلوفر ،)1357 ،ص 23؛ محمد غالم :رمان تاریخی؛ سیر و نقد و تحلیل
رمانهای تاریخی فارسی (تهران :نشر چشمه) ،ص94-87؛ کریستف باالئی :پیدایش رمان فارسی (تهران :،انتشارات معین،)1377 ،
ص.384-380
 .21سوزان مولير آكين،حكايت طبيب اجباري،مترجم:محمدحسن خان اعتمادالسلطنه (تهران :احياء كتاب ،)1336،ص.19-17
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اعمال ميكردند.
اين وضعيت به همين س��بک تداوم داش��ت و كتابهاي ترجمه ش��ده را به «رسم قصهنويسان
ايران با اش��عار فارسي ميآرس��تند 22».ميرزا حبيب در ترجمه حاجي بابا اصفهاني سراسر كتاب را با
اش��عار مناس��ب از خود و استادان سخن فارس��ي و آيات و احاديث و امثال و ابيان مشحون و آراسته
23
اس��ت ،به طوريكه تصور بر اين ميشود كه متن چاپي در اصل به زبان فارسي نوشته شده است.
در ترجمههاي دورة قاجار عالوه بر اش��عار و امثال فارسي كه به منظور رونق كالم به ترجمه اضافه
ميش��د گاهي عبارات عربي و حتي اش��عار گويش��ي و لهجهاي ش��مالي ،تركي و غیره هم به متن
24
اروپايي وارد ميكردند.
با توجه به اينكه نمايشنامههاي فرانسوي براي مخاطبان ايراني كه به تقليدها و تئاتر روحوضي
و شبيهخواني عادت كرده بودند ترجمه ميشد ،مترجمان دورۀ قاجار زبان اين نمايشهاي ايراني را
به عاريت ميگرفتند و متنهاي فرانس��وي را در قالب آن ش��كل ميدادند .اعتمادالسلطنه در ترجمه
طبي��ب اجب��اري و ميرزا حبيب اصفهاني در ترجم��ه مردم گريز كه هر دو از آث��ار مولير بودند ،اين
ش��يوه ترجمهاي را پيشگرفتهاند .اعتمادالس��لطنه آن را در قالب نمايش تقليد ايراني و ميرزا حبيب
متن ترجمه خود را در قالب ش��بيهخواني ترجمه و عرصه كردهاند .گاه ش��خصيتهايي به داستان و
نمايش اضافه و گاه ش��خصيتي حذف ميش��د .اعتمادالسلطنه در تركيب اشخاص نمايشنامه طبیب
اجباری براس��اس اقتضائات داستان ،شخصيتي كام ً
ال ايراني با نام «جهود» را با تمام خصوصياتي از
يك ش��خص تاجر ايراني وارد كرده است ،ا ّما اين شخصيت در داستان شخصیت اصلي نبوده است.
محمد طاهر ميرزا در راس��تاي همان مس��ألۀ انطباق فرهنگي در ترجمه عروس اجباري از مولیر ،به
جاي دو مصري كه در متن اصلي بودهاند از يك فالگير و يك ر ّمال اس��تفاده كرده اس��ت 25.ميرزا
حبيب هم براساس سنت ترجمه مبتني بر انتقال فرهنگي 26در ترجمة كتاب مردم گريز (ميزانتروپ)
صحنههايي از پردهها را كم و زياد كرده اس��ت و محمد طاهر ميرزا در نمايش��نامة عروس اجباري
در فصلی تحت عنوان «عروس��ي جناب ميرزا» س��اختار نمايشنامه را برهم زده و بسياري از عوامل
 .22يحيي آرينپور ،از صبا تا نيما ،ج( 1تهران :اميركبير ،)1357 ،ص .265

23. R. A. kiani, History of Theater and Drama in Iran: Western Influence (California: University of
 Los Angles, 1984), pp.2 - 70.ـ California

 .24گزارش مردم گريز ،ترجمه ميرزا حبيب اصفهاني ،به کوشش ایرج افشار (بیجا :آرمه ،بیتا) ،ص .482
 .25آرينپور ،ص  347و .377

26. Cultural transmission
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نمايش را حذف و اضافه كرده اس��ت 27.احتما ًال ای��ن مترجمان در آن دورۀ تاريخي چارهاي جز اين
نداش��تند تا اثر را مقبول جامعه و مخاطبان آن بسازند .مولير اين كمدي را در ده جلسه تنظيم كرده
ب��ود ،اما محمد طاهر ميرزا اين تع��داد مجلس را به پنج تقليل داد .چهار مجلس اول را عين ًا از روي
متن فرانسوي ترجمه كرد و چارچوب و محتواي شش مجلس ديگر را در يك مجلس خالصه كرده
و در قالب مجلس پنجم آورده است.
يك��ي ديگر از دخل و تصرفاتي كه مترجمان دورۀ قاجار انجام ميدادند «تغيير عنوان كتابها»
بود كه اين امر به شكل یک اصل اساسي در ميان مترجمان قاجاري رايج بود .اعتمادالسلطنه كتاب
خاطرات يك خر تأليف كنت دو س��گوار 28را از فرانس��ه به فارس��ي ترجمه كرد ،اما عنوان آن را به
الحمار يحمل اس��فار يا منطق الحمار ترجمه كرد .محمد زكي علي آبادي تاريخ عثماني تأليف هامر
پورگش��تال را با عنوان س��لطان التواريخ ترجمه و چاپ كرد .كتابه��اي علمي ديگر در موضوعات
مختلف دچار تغيير در عناوين و مفاهيمي شدند كه به واقع بيانکنندۀ تالش مترجمان براي انطباق
اسامي و عناوين و مفاهيم با مفاهيم علوم سنتي ايران است .كتاب پوالك در موضوع پزشكي توسط
حكيمالممالك با عنوان زبده الحكمه ترجمه و چاپ شد .در موضوع كحالي كتاب كاترواسكي توسط
محمد حس��نخان كفري با عنوان ضياء الناظرين ترجمه ش��د .يك كتاب ديگر از پوالك در موضع
پزش��كي را محمد حسين افش��ار با عنوان عالج االس��قام ترجمه كرد و كتاب زمين شناسي تأليف
فيگيه 29را محمد تقي انصاری كاشاني ( 1319ـ 1256ق) با عنوان تذكره االرض ترجمه كرد.
كرمانش��اهي با شناخت این اقتباسات و اعمال جایگزینیهای غلط در حین ترجمه خود از کتاب
ژیل بالس ،اس��امي ش��ناخته ش��ده از جمله «پاريس ،پرتقال ،ناپليان ،بيزمارك» و غیره را از اين
پيشنهاد جدا كرده و در نقد آنها مينويسد« :خود اينگونه نامها را بايد به كار برد و آوردن جايگزين
براي آنها درست نيست 30».اين مترجم نامهاي گوناگوني را براي جايگزيني نامهاي خارجي پيشنهاد
كرده اس��ت .كرمانشاهي از مترجماني اس��ت كه در ايراني كردن چهرة ترجمة خود زيادهروي كرده
اس��ت ،به طوري كه هويت خارجي ترجمة خود را از پايه و اساس دگرگون ميكرد .او حتي به جاي
نامهاي فرنگي كتابهايي كه در محتوي كتاب ژيل بالس ذكر ش��دهاند از نامهاي ايراني اس��تفاده
كرده اس��ت و مث ً
خ بهايي اسم ميبرد .اعتقاد او بر اين بود
ال از كتاب نان و حلوا و ش��ير و شكر ش��ي 
 .27ملكپور ،ص 377ـ.376
 .30آلن رنه لوساژ :همان ،مقدمه محمد کرمانشاهی ،ص15-12

)28. Countess du segur (1799-1874
29. Figuet
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كه مترجم بايد مقصود اصلي نويس��نده و پيام متن را به هر ش��يوه ممكن در ترجمه نش��ان بدهد و
هماهنگ با بيرون و درون متن و به طور سنجيده و آگاهانه در تمام زمان و مكان و اشخاص موجود
در اثر دستكاري انجام بدهد .نمايشنامه ميزانتروپ (مردم گريز) از آثار مولير را ميرزا حبيب اصفهاني
در س��ال  1287قمری با همين الگو و س��بك ترجمه کرد .اين مباحث ارزش ترجمه را در كمك به
آگاه كردن ملتها از آداب و رس��وم و اوضاع و احوال زندگي ،ش��يوة تفكر و عقايد و پيش��رفتهاي
يكديگر ميرساند.
بدين ترتيب ،ترجمه به عنوان وس��يله و ابزار نمايش تمدن ملتها از آغاز تا امروز راهنما بوده
اس��ت كه ملتها در پيش گرفتهاند .لذا مترجم در اين مس��ير بايد به س��ه ركن اصيل در توجه به
اهميت كار ترجمه در ش��كلگيري فرهنگ جدي��د در عرصههاي گوناگوني ترجمه يعني زبان مبدأ،
زبان مقصد و موضوع ترجمه ،بهخوبي چيره باشد و بتواند در همافق ساختن دو فكر و فرهنگ مبدأ و
مقصد توانايي داشته باشد .زيرا اگر مترجم نتواند بر انديشه حاكم بر متن دست يابد نميتواند ترجمۀ
درس��تي از متن بهدس��ت دهد 31.ترجمه خود گونهاي هنر بود و مترجم بايد از هنر خالقيت فكري،
تخيلي و پويايي انديشه برخوردار باشد ،به طوريكه در آفريدن و يافتن واژههاي معادل و تركيبات و
قالبهاي سنجيده و رسا در زبان گيرندۀ ترجمه با توانايي بيشتري پيش برود .در جريان يك ترجمه
مناس��ب ،نيروي خالقيت و آفرينندگي با س��اير چالشهاي ذهني همراه است و مترجم بايد از چنان
مايه علمي و هنري مناسبي برخوردار باشد تا بتواند مسئوليتي بزرگ را با موفقيت انجام بدهد.
ج) محوریت مترجمان در رویکرد نقشگرای ترجمهها
در ارزيابي ترجمهها گاه رويكرد نقشگراي آن دیده میش��ود .در اين رويكرد ،يك ترجمۀ مناس��ب
ترجمهاي تلقی میش��د كه نقش تعيين ش��ده را در زبان و فرهنگ مقصد به خوبي ايفا كند .در اين
رويكرد ،متن اصلي گاهي فقط منبع خبر تلقي ميشود و مترجم به عنوان كارشناس يا مؤلفي است
ك��ه با توجه به ن��وع و نقش و هدف متن اصلي تصميم ميگيرد كه متن ترجمه چه نقش��ي را بايد
در زب��ان و فرهنگ مقصد ايف��ا كند .اين امر بيانکنندۀ نقش مترجم اس��ت .به اين معنا كه ترجمه
يك فعاليت آگاهانه و جهتدار اس��ت كه در آن هر تصميمي كه مترجم بگيرد و يا هر گزينهاي كه
انتخاب کند و يا هر روشي كه در پيش بگيرد متأثر از جهتگيريهاي ايدئولوژيك اوست .ترجمه به
عنوان ابزار تبادل انديش��هها و نش��ر معارف بشري در جوامع انساني اثرگذار بود .مترجم هم در بستر
 .31حسن بابك« ،ترجمه و تاثير آن بر زبان و ادب فارسي »،فصلنامه دانشگاه انقالب ،ش ( 108 -109بهار  ،)1376ص .37
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اجتماعي ـ فرهنگي خاص خود به كار ميپرداخت و خود پارهاي از جامعۀ زباني محس��وب ميش��د
كه از ترجمه او بهرهمند ميش��وند .پس ،ترجمه ي��ك فعاليت هدفمند و جهتدار بود كه با توجه به
نيازها ،باورها و تصورات جامعه و فرهنگ مقصد انجام ميگرفت .از سوي ديگر برخي نظريهپردازان
ترجمه ،راهبردهاي مترجم در فرآيند انتقال متن مبدأ به مقصد را ناش��ي از ديدگاههاي ايدئولوژيكي
او ميدانند و به ح ّدي پيش رفتهاند كه ترجمه را فيالنفس��ه يك فعاليت ايدئولوژيك تلقي كردهاند.
از دي��دگاه چافن��ر عالوه بر اينكه هر ترجمهاي را ميتوان به خ��ودي خود محصول يك ايدئولوژي
دانس��ت ،جنبههاي ايدئولوژيك هر متن ترجمه ش��ده را هم ميتوان از دل آن بيرون كش��يد و در
32
معرض تماشا گذاشت.
مترجم ميكوش��د تا عالوه بر مقصود نويس��نده ويژگيهاي نشانهش��ناختي متن مبدأ را هم بر
متن مقصد انتقال بدهد .اما در مس��ير فرآيند این نق��ل و انتقال ،موانع و محدوديتهايي وجود دارد
كه ميتواند بر تصميمات و روشهاي مترجم تاثيرگذار باش��د ،زيرا ترجمه کاربرد اصول ،قراردادها،
33
ارزشها و باورهاي خاصي است كه لزوم ًا در دو فرهنگ و زبان مبدأ و مقصد يكسان نيستند.
د) جنبههای ایدئولوژیک ترجمه
در بررس��ي جوانب ايدئولوژيك ترجمه فرآيندهاي حاكم ب��ر پديد آوردن و پذيرش متن و همچنين
قواع��د دو زب��ان مبدأ و مقصد مدنظر قرار ميگيرند .كاربرد زب��ان به عنوان يك امر اجتماعي باعث
ميشود تا مترجم به تجزي ه و تحليل كيفيت و كاركرد متن در بستر اجتماعي و فرهنگي آن بپردازد.
محدوديته��اي گفتماني كه مترج��م در ادوار مختلف ترجمه عصر قاج��ار در فرآيند ترجمه با آنان
مواجه بود در بسياري از موارد بر ترجمۀ او تأثير ميگذارد .پيوند واژگاني ( )Cohesionبه عنوان
ي��ك مفهوم معنايي اس��ت كه روابط معنايي درون متن را نش��ان ميدهد .در واق��ع ،هرگاه تعبير و
تفس��ير عنصري در متن منوط به تعبير و تفس��ير عنصر ديگري در همان متن باش��د ،پيوند واژگاني
34
رخ ميدهد.
يكي از وظايف عمدۀ مترجم توجه به «پيوندهاي واژگاني متن» است .بر اين اساس ،از ابتداي
فرآين��د ترجمه چند مرحله وجود دارد :مرحله غيرزباني قب��ل از ترجمه ،مرحله زباني ترجمه .مرحلۀ
غيرزباني ،مرحلۀ انتخاب اثر براي ترجمه اس��ت .در اين مرحله ،چارچوب فرهنگي جامعۀ مقصد در
32. C. Schaffner, Translation, Politics, ideology, Vol2, In K. Hardey (Ed) (2002), PP. 97- 101.
33. B. Hatim and I. Masn, Translation and The Translator (Landon and Newyork: longman, 1990),
pp.23 - 31.
34. Ibid, p.34.
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گزينش و ترجمه آثار مؤثر است .در مرحله زباني ترجمه ،جايگزينی عناصر زبان متن مبدأ با عناصر
زباني متن مقصد اتفاق ميافتد .اين عمل جايگزيني به دو صورت انجام ميشود :يكي حفظ عناصر
زباني متن اصلي با آوردن عناصر زباني نظير آنان در زبان فارسي؛ ديگري ،تغيير عناصر زباني زبان
مب��دأ .در اي��ن مرحله با توجه به اينكه مترجمان ذوق و ش��ناخت متفاوت از زبان مادري خود دارند،
در مورد اينكه چه عناصري را حفظ كنند و چه عناصري را تغيير دهند ،يكس��ان عمل نميكنند .به
همين دليل هر ترجمه با ترجمۀ ديگر متفاوت اس��ت .مسأله اين است كه حتي مترجمي كه گرايش
به لفظ نويس��نده نش��ان ميدهد گاه ب��ه جاي حفظ عناصر زباني زبان مبدأ آنه��ا را تغيير ميدهد و
برعكس ،مترجمي كه اساس�� ًا در پي ترجمۀ مقصود نويس��نده است گاه عناصر زباني متن مبدأ را در
35
ترجمه حفظ ميكند.

روشهای ترجمه متون
با توجه به اينكه متن اصلي مجموعهاي از قابليتهاي فعليت يافتۀ زبان اصلي بود اين مجموعه زير
مجموعۀ كوچكي از قابليتهاي بالقوۀ زبان اصلي اس��ت« .لفظگرايي در ترجمه »،انتخاب مترجم را
محدود ميس��اخت ،زيرا مترجم در درجۀ اول از ميان اي��ن مجموعه عناصر زباني فعليت يافته متن
اصلي را انتخاب ميكند و هرگاه که نمیتوانست که بر عناصر زباني تسلط يابد به زبان مادري خود
روي ميآورد .اين روش امتيازاتي هم داشت و آن اينكه با نوآوري زباني همراه بود .اين نوآوري که
الهام گرفته از زبان متن اصلی است به روابط جدیدی میان کلمات در زبان مقصد منجر میشد.
برخ��ی از مترجمان هم از روش دیگری پیروی میکردن��د .آنان در درجه اول از میان مجموعه
عناص��ر زبانی بزرگت��ری که مجموعه عناصر فعلیت یافته زبان مادری آن��ان بود انتخاب میکردند.
در عرصه ترجمه در ایران ،لفظگرایی در ترجمۀ س��نتی غالب بود .در این س��نت ،حاصل کار ترجمه
«ش��کلگیری نثری قابل درک» برای مخاطبان جامع��ه مقصد بود .اما این نثر با قابلیتهای بالقوه
فارس��ی نوش��ته نمیشد .س��نت لفظگرایی در ترجمه قبل از معنیگرایی در این عرصه مطرح بود و
ترجم��ه در س��یر تکاملی خود به س��وی معناگرایی باید از لفظگرایی عبور میک��رد .در واقع امر ،در
لفظگرایی ،نویس��نده و دنی��ای او در متن مبدأ در آرامش خود باقی میماندن��د و خواننده باید برای
فهم معانی آن از اوضاع و تحوالت جهان نویسنده آگاه باشد .با توجه به اینکه ترجمه قادر به نشان
دادن ای��ن دخ��ل و تصرفات و اصالت فرهنگها بوده اس��ت میتوان از ترجمه ب��ه عنوان فرصتی
 .35صلحجو ،ص 8؛ علی صلحجو ،گفتمان و ترجمه (تهران :نشر مرکز ،)1377 ،ص 47ـ .45
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برای نش��ان دادن و بارز کردن تفاوتهای زبانی و فرهنگی اس��تفاده کرد 36.ترجمه مستلزم شناخت
تواناییهای بالفعل زبان مبدأ و زبان مقصد بود .زبان مقصد تحت تأثیر متن اصلی بسط مییافت و
به س��اختارهای سنتی آن آس��یب وارد میکرد .ترجمه به عنوان یک امر نسبی امکان انتقال صد در
صد الفاظ و ترکیبات و تغییرات و شیوه ی بیان نویسنده را نداشت.

مراحل ترجمه در دورۀ قاجار
جریان و وضعیت ترجمه در هش��تاد س��ال اول شروع آن (از دورۀ نایب الس��لطنگی عباس میرزا تا
قتل ناصرالدینش��اه) را میتوان به س��ه دوره تقسیم کرد :الف) دورۀ سی ساله از زمان ترجمه میرزا
رضا مهندس تا آغاز فعالیتهای مدرس��ه دارالفنون .ب) دورهای که عمدۀ کارهای ترجمهای توسط
معلم��ان و مترجمان دارالفنون وابس��ته ب��ه وزارت علوم و دایرۀ دارالترجم��ه وزارت انطباعات انجام
میشد .ج) دورۀ عمومی شدن گرایشها به ترجمه (دهۀ آخر ناصری تا آستانه مشروطه).
الف) غلبه روش سنتی ترجمه در دورۀ اول
در دورۀ اول ترجمه ،از آنجا که سابقه ترجمه کردن از زبان عربی به فارسی و شیوه و سبکی که بیش
از هزار سال در ترجمه در میان ایرانیان رواج داشته روش سنتی در کار ترجمه در اولین ترجمههای
متون اروپایی به فارس��ی غالب بود .در این سبک ترجمۀ س��نتی ،مترجمان برای آنکه مخاطبان به
درک نسبی از مباحث برسند و نوشته آنان به زبان مفهوم و به تداول عمومی باشد میکوشیدند که
تعابیر و اصطالحات اروپایی را به تعابیر و اصطالحات زبانزد ایرانی تبدیل کنند .همه مترجمان دورۀ
عباس میرزا ،محمدش��اه و ناصرالدینش��اه پیروی از این سنت پیشینیان را ضروری میدانستند .این
روش ب��ه معنای پایبندی در قابل فهم بودن عبارات ب��ود و هرگز به معنای انطباق کامل و لفظی
ترجمه با متن اصلی نبود .ترجمه آزاد یک روش مطلوب بود .در این س��نت ترجمهای تنها از متون
دین��ی بهویژه قرآن به ش��کل کلمه به کلمه ترجمه ارائه میدادند و چ��ون تقدس متن دینی باعث
میشد تا تفسیر و تلخیص از آن انجام نشود ،معنای فارسی هر کلمه را بین سطور در زیر کلمات ذکر
میکردند .اما در ترجمه متون دیگر هر طور که مناسب میدیدند از عباراتی صرف نظر میکردند و
اشعار و مثلهای فارسی را به عنوان جایگزین مطالب اصلی میآوردند .این مباحث به این معناست
که در س��بک ترجمه س��نتی تمام تالش مترجم بر مفهوم بودن عبارات بود و نوش��ته را با یک بیان
 .36ژان دولیل ،تحلیل کالم روشی برای ترجمه :نظریه و کاربرد ،ترجمه اسماعیل فقیه (تهران :راهنما ،)1381 ،ص .149
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صناعی که موافق مذاق و سیاق ایرانیان بود میآراستند.
اغل��ب ترجمهه��ای دورۀ قاجار بر این منوال انجام میش��دند و حتی مترجم��ان در متون ادبی
جایز میدانس��تند که برای آس��انخوانی ،نامهای اروپایی را به نامه��ای ایرانی تبدیل کنند .یکی از
ترجمههایی که از این سبک استفاده کرده است کتاب خاطرات یک خر از کنتس دو سگور فرانسوی
بود .اعتمادالسلطنه این کتاب را به فارسی ترجمه کرد و تمام شخصیتها و اسامی و فضای داستان
را به اس��امی و محتوای ایرانی تبدیل کرد .مترجمان دورۀ قاجار در ترجمه دو ش��اهکار ادبی عصر
خود هم از این الگوی ترجمهای بهره بردند .یکی از آنان ترجمه کتاب هزار و یکشب از عبداللطیف
طسوجی است که در دورۀ محمدشاه از زبان عربی به فارسی ترجمه شد .دیگری کتاب حاجی بابای
اصفهانی اثر جیمز موریه بود که در س��ال  1304قمری از روی ترجمه فرانسوی به فارسی برگردان
شد .ترجمه مهم و برجسته کتاب ژیل بالس تألیف لوساژ هم بسیار جالب توجه است ،اما نسبت به
دو ترجمه اول کمتر رواج یافت .در ترجمۀ هزار و یکشب و ترجمه حاجی بابای اصفهانی دو مترجم
چیرهدس��ت ادب فارسی توانستهاند اش��عار و مثلهای فارسی را بر متن ترجمه شده بیفزایند و حتی
تعابیر و مفاهیم جدیدی را بجای متنهای اصلی آوردهاند که بهخوبی گویای مضمون و محتوا است
اما انطباق لفظی و بیانی ندارد.
37

ب) گرایش به ترجمه غیرمستقیم متون اروپایی در دورۀ دوم
در دورۀ مورد بحث ،بس��یاری از ترجمهها به شکل باواس��طه و از زبان غیرمستقیم ترجمه شدهاند.
نمونه این نوع ترجمههای غیرمستقیم کتاب حاجی بابای اصفهانی است .برخی از آثار علمی هم از
ترجمههای عربی و ترکی به زبان فارسی ترجمه شدند 38.در زمانی که اعتمادالسلطنه کتاب المآثر و
اآلثار را در چهلمین س��ال سلطنت ناصرالدینشاه نوشت از افزایش مترجمانی سخن آورده است که
به طور مستقیم از زبانهای اروپایی ترجمه میکردند .او شرح داده است که عالقهمندان دستیابی به
زبانهای اروپایی زیاد شدهاند« :خوض در تعلیم و تعلّم السنه مختلفه و لغات ش ّتی که مفتاح اطالع
از فن��ون و علوم و صناعات و رس��وم امم اس��ت مقدمه مرابطه و مراودت ب��ا دول و ملل عالم :علم
لغت فرانسه ،علم لغت انگلیس ،علم لغت روس و علم لغت آلمان 39».ناصرالدینشاه خود به اهمیت
 .37بابک احمدی ،ساختار تأویل متن :نشانهشناسی و ساختارگرایی (تهران :نشر مرکز ،)1370 ،ص .72

38. A. R. SheikholesIami, The Structure of Central Authority in Qajar Iran 1871- 1896 (Atlanta: Scholars
Press, 1997), P. 22.

 .39محمد حسنخان اعتمادالسلطنه ،الماثر و االثار (بیجا :کتابخانه سنایی ،بیتا) ،ص.127
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یادگیری زبان خارجی آگاه بود و چون به ادبیات و تاریخ و جغرافیا عالقه داش��ت و اندکی هم زبان
فرانس��ه میدانست درصدد بود تا زبان آلمانی و روس��ی بیاموزد .برخی از شاهزادگان هم زبانهای
خارجی را میآموختند و در ترجمۀ آثار اروپایی فعالیت داش��تند و نس��بت به مباحث جدید عالقهمند
بودند .فرهاد میرزا معتمدالدوله ،علیبخش میرزا قاجار ،محمد طاهر میرزا ،عبدالحس��ین میرزا پس��ر
طهماس��ب میرزا مؤیدالدوله ،حسینقلی میرزا عمادالدوله پسر عزالدوله (برادر ناصرالدینشاه) از جمله
شاهزادگان مترجم بودند.
در دورۀ ناصرالدینش��اه برخی از متون علمی ،فنی و پزش��کی برای تدریس تألیف ش��دند ،اما
هم��ۀ این متون ترجمههایی بودند که از اصل اروپایی ارائه میش��دند؛ گرچه برخی از این ترجمهها
مجموع��های از چن��د کتاب بودند .در واقع ،عل��ت اصلی گرایش به «تألیف��ات ترجمهای» در میان
مترجمان دورۀ ناصری این بود که هنوز تعداد منابع فکری ،علمی و فرهنگی جدید در زبان فارسی
متعدد و متنوع نبود .در این شرایط از راه تلفیق آثار به ترجمه میپرداختند .اعتمادالسلطنه مثالهایی
از دو کتاب اساسی تعلیماتی که به این شیوه تهیه شدند آورده است .او درباره هندسه وسطی و علیا
تألیف نظام الدین مهندس الممالک غفاری از تحصیل کردگان دورۀ ناصری در اروپا مینویسد« :از
روی کتب معتبره صنادید اس��اتید ممالک اروپا به فارس��ی ترجمانی کرده است ».کتاب هیأت تالیف
40
عبدالغفار نجم الملک هم از روی کتب معتبرۀ اروپاییه به لغت فارسیه مترجم داشته است.
مترجم��ان عصر ناصری برای ترجمه آثار از زبان مس��تقیم از چن��د لغتنامه بهره میبردند .این
مراجع در هندوس��تان ،از انگلیسی به فارس��ی و از فرانسه به فارسی نوشته شده بودند .در ایران هم
به علت اینکه ضرورت تهیه کتاب لغت و زبانآموز مش��هود بود تألیف فرهنگ دو زبانه مرسوم شد.
از جمله مهمترین این فرهنگها فرهنگ فرانسه به فارسی بود که در  1296قمری جلد اول آن در
تهران چاپ ش��د .در مقدمه آن اعتمادالسلطنه مدعی شده است که ناصرالدینشاه خود به «تألیف و
تصنیف» این اثر پرداخته است .در پایان مقدمه این لغتنامه آمده است که بررسی و رسیدگی علمی
این لغتنامه در مجمعی از دانش��مندان زبانهای عربی ،فارس��ی و ترکی به ریاست اعتمادالسلطنه
انجام شده است.
در ترجمههای اولیه تالش مترجمان بر آن بود که از س��بک نثر فارس��ی متداول دور نش��وند و
تح��ت تأثیر عبارتبندی زبان خارج��ی درنیایند .به این ترتیب تالش کردند که از حیث اس��تعمال
واژگان ،اصطالح��ات زمان��ه و جامعۀ خود را به کار ببرند .در ترجم��ه کتاب در احوال ناپلئون که در
 .40محمد حسنخان اعتمادالسلطنه ،الماثر و االثار (بیجا :کتابخانه سنایی ،بیتا) ،ص174.
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س��ال  1252قمری چاپ ش��د مهندس میرزا رضا مترجم مینویسد« :مورخین نوشتهاند که ناپلئون
مصر و مبرم بود .فی الحقیقه برای انسان باالتر از
از بدو تمییز و رش��د در فهم علوم و درک رس��وم ّ
این مکنتی و صنعتی نخواهد بود 41».در اینجا مش��خص اس��ت که مترجم تحت تأثیر سبک ادبی و
بالغی زبان فارس��ی «فهم علوم» و «درک رس��وم» را مناسب دیده است و به جای «هنر» از لفظ
«صنعت» اس��تفاده کرده اس��ت .ادبیات محمد حسین قاجار در ترجمه کتاب تاریخ فردریک دوم که
در سال  1285قمری چاپ شده است ،مبتنی بر بیان و قالبهای سنتی زبان فارسی است« :باید از
ترقیات صنعت حربیه و علم آداب آن و از کار پولیطیکیه چش��م درپوش��ید ناامید بود و اینکه ما را از
کمالیتی دست بدهد 42».در ترجمه تاریخ فردریک دوم ترجمه
کار آنها یک نوع مرد ّیتی حاصل شده
ّ
کلمات حربیه و پولیطیکیه براس��اس رس��م زمانه در تبعیت از قواعد زبان عربی با تأنیث و بر اوزان
افعال عربی طراحی و بیان ش��ده اس��ت .زین العابدین منشی هم در ترجمه قانون نظام روس که به
دستور علیقلی اعتضادالسلطنه وزیر علوم انجام شد از مفاهیم مربوط به ذهن ایرانی خود جهت بیان
و ترجمۀ متن اس��تفاده کرده است .مجموعه این آثار ترجمه شده در درون خود عبارات ترکیب شده
ال با نوشتۀ ادیب ایرانی که اص ً
با لغات عربی را دارند و از نظر س��بک و اس��لوب کام ً
ال زبان خارجی
نمیدانست ،مطابقت دارد.
در مقابل مترجمان س��نتی معتقد به س��بک ترجمه خاص قدیمی ،برخ��ی از مترجمان توجه به
سادهنویسی در ترجمه را به عنوان یک اصل انجام دادند و برای ترجمه رسالت اجتماعی و فرهنگی
و تأثیرپذیری از متن مبدأ را قائل بودند 43.یکی از این مترجمان علی محمد مستوفی از اعضای دایره
انطباعات بود که در س��ال  1308قمری به ترجمه کتاب جنگ س��ودان پرداخت .او در این ترجمه
از زبان جدید و گویا برای ترجمه کردن اس��تفاده کرده اس��ت .در ترجمه سبک جدید اسامی خارجی
با تلفظ صحیح آن مورد توجه قرار گرفته و مترجم تحت تأثیر زبانی اس��ت که متن را از آن ترجمه
کرده است .اما مستوفی اسمهای خاص را گاه به تلفظ نادرست از زبان مبدأ نقل کرده و وحدت در
نقل اسامی در ترجمه وی وجود ندارد .او در ذکر اسامی« ،غلیوم» را به جای «گیوم» یا «ویلهلم»،
«آقست» را به جای «آگوست» و «کرتج» را به جای «کارتاژ» آورده است.
در شیوۀ ترجمه سنتی ،نامگذاری عنوان کتاب هم به همین شکل انجام میشد .اعتمادالسلطنه
 .41میرزا رضا مهندس :تاریخ اسکندر کبیر،مقدمه
 .42تاریخ فردریک دوم ،ترجمه محمد حسین قاجار1285 ،ه.ق ،نسخه خطی کتابخانه ملّی ،شماره  /1237ف ،ص114.
 .43كريستف باالئي و میشل کوئیپرس؛ سرچشمههاي داستان كوتاه فارسي ،ترجمۀ احمد كريميحكاك (تهران :انجمن
ايرانشناسي فرانسه در ايران و انتشارات معين ،)1387 ،ص.151-147
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براس��اس همین رویکرد سنتی کتاب نویس��نده فرانسوی کنتس دو سگور را با عنوان الحمار یحمل
اس��فار ترجمه کرد .مترجمان دیگر کتاب دکتر پوالک را با عنوان زبده الحکمه ،کتاب کالزوسکی را
با عنوان ضیاء الناظرین و کتاب زمین شناسی فیگیه را با عنوان تذکره الرض ترجمه کردند.
موض��وع و محتوای آثار ترجمهای این دوره هم یکی از راههای ش��ناخت جهتگیری فکری و
فرهنگی است .تنوع موضوعات در میان منابع ترجمه و چاپ شده در دوره ناصری قابل توجه است.
در این دوره کتابهای علوم و تاریخ ،آثار فکری ،فلسفی و ادبی ترجمه و چاپ میشد .ترجمه کتاب
 l orphelin de la chineاز ولتر توس��ط آوانسخان و ترجمه کتاب شاهزاده بابل la princess
 de babylonاز ولتر ،ترجمه رساله آزادی جان استوارت میل با عنوان منافع حریت و ترجمه رساله
فلسفی از ژول سیمون فرانسوی با عنوان زمین و زمان انجام شد .گفتاری از میرابو و ترجمه کتاب
گیبون با عنوان تنزل و انحطاط دولت روم و ترجمه نمایشنامههای مردم گریز از مولیر توسط میرزا
حبی��ب اصفهانی که س��عی کرده تا چی��زی بر اصل متن نیفزاد بیانکنندۀ آن اس��ت که ترجمه آثار
دورۀ ناص��ری از حیث موضوعی از تکثر قابل توجهی برخوردار بودهاند .توجه ناصرالدینش��اه و ظل
السلطان به آگاهی از غرب و تحوالت و پیشرفتهای آنان باعث گرایش به ترجمۀ کتابهای تاریخ
و سرگذش��ت سالطین و سپس متون جغرافیایی بهویژه س��فرنامهها شد .به همین دلیل کتابهایی
ک��ه در این زمینهها باقی مانده اس��ت بیش��تر از موضوعات دیگر اس��ت .کتابه��ای ترجمه احوال
( )biographyاس��کندر ،فردری��ک کبیر ،ناپلئون بناپارت ،الکس��اندر روس ،نی��کال ،کاترین ،لوئی
چهاردهم و دیگران مورد نظر شاه قاجار و دربار بودند و برخی از آنان چاپ شدند.
ج) گرایش به ترجمه متون عمومی در دورۀ سوم
یک��ی دیگر از تنوع��ات موضوعی در ترجمهها توجه به ترجمۀ اخبار و گزارشهای علمی ،سیاس��ی
و جغرافیایی جهان و ترجمۀ مقاالت مربوط به ش��رح اختراعات و اکتش��افات بود .بس��یاری از این
ترجمهها در روزنامههای دورۀ ناصری چاپ ش��دند و در ترویج سادهنویس��ی در نثر فارس��ی و جلب
مخاطبان بیش��تر نقش عمده داش��تند .ترجمه آثار مربوط به طبیعت و عجایب و غرایب امور دنیا و
سرزمینهای مختلف از روی حس کنجکاوی یا برای اطالعات عمومی شاه و درباریان باعث ترجمۀ
همزمان س��فرنامه کاپیتان اطراس به قطب شمال و ترجمه رحله ابن بطوطه شد .در حالیکه این دو
اث��ر هیچ قرابتی به لحاظ محتوا و جهانبینی نداش��تند و تنها علت ،همزمانی ترجمه و چاپ این دو
براساس میل و عالقه شاه قاجار به طبیعت و سفر بود .رحله ابن بطوطه در شمارگان پیاپی روزنامه
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ایران ترجمه و نشر یافت 44.ترجمه سفرنامههای چین ،استرالیا ،آفریقا ،ترکستان و ترجمه رسالههای
علمی در مورد زلزلهها و آتشفشانها توسط علیقلی کاشانی در روزنامه ایران انجام میشد .همه این
مباح��ث بیانکنندۀ توجه گروههای مختلف مترجمان به ابعاد متعدد دنیای جدید بود که با تفاوت در
انگیزه و سلیقه آنان این موضوعات بیشتر هم میشد.
د) خاستگاه اجتماعی و علمی مترجمان
پای��گاه اجتماعی مترجمان در دورههای ترجمهای ،متفاوت بود .تع��دادی از آنان زبان خارجی را در
خ��ارج از ایران آموخته بودند و تعدادی ه��م در دارالفنون تحصیل کرده بودند .برخی از مترجمان از
افراد اقلیتهای زبانی و دینی ازجمله ارمنی ،یهودی و آس��وریها بودند و گروه دیگری از مترجمان
ش��امل مأموران سیاس��ی و هیأتهای مذهبی خارجی بودند و طبع ًا هر کدام از این گروههای بزرگ
و کوچ��ک نقش مهم��یدر جهتگیری فکری ترجمهها و تع ّدد آنان داش��تند .اکثر مترجمان بهویژه
در دهههای اول حکومت ناصرالدینش��اه بهرغم تفاوت در پایگاه اجتماعی در یکی از چهار دستگاه
دولتی به کار ترجمه میپرداختند .دس��تگاههای ترجمه دولتی ش��امل دارالترجمه همایونی به عنوان
بخشی از وزارت انطباعات ،مدرسه دار الفنون ،وزارت خارجه و دستگاه حکومتی ظل السلطان بودند.
تعدادی از مترجمان ش��خص ًا به کار ترجمه و تألیف عالقه داش��تند و آثاری را بر حس��ب عالقه خود
ترجمه کردند .از جمله این مترجمان میتوان از شاهزادگان فرهیختهای چون بهاءالدوله ،محمدولی
میرزا ،علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه ،فرهاد میرزا معتمدالدوله ،طهماسب میرزا مؤیدالدوله ،خانلر میرزا
احتش��ام السلطنه ،بدیع الملک میرزا ،علیخان ظهیرالدوله و حسینقلی میرزا عمادالسلطنه بودند .ظل
السلطان هم به ترجمه و تاریخ و ادبیات دلبستگی داشت و در دستگاه او محمد تقی انصاری کاشانی
حکی��م و میرزا محمودخان افش��ار کنگاوری مترجمانی بودند که در نش��ر روزنامه فرهنگ اصفهان
مؤثر بودند.
یکی از مراحل ترجمهها ویراس��تاری آنان بود که ش��امل تحریر و تهذیب متن ترجمه میش��د.
در ای��ن مرحل��ه برخی از افراد به تصحیح و روانتر کردن متن ترجمه فصاحت و بالغت کالم توجه
داش��تند .از جمله این افراد میتوان از محمد حسین ش��وکت ،رضاقلی سرابی ،محمدحسین فروغی
و غیره نام برد .دوس��تعلیخان معیرالممالک کتاب تاریخ نیکوال که ژول ریش��ار فرانسوی به فارسی
 .44روزنامه ایران سلطانی ،ش  131و 1321( 132ه.ق) ،برگ دوم.
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ترجمه کرده بود را تصحیح کرد 45.از مسائل اصلی ترجمه این بود که در همه موارد ،تخصص مترجم
م��ورد توجه نبود بلکه برخی مترجمان که کارش��ان صرف ًا ترجمه ب��ود در هر زمینهای کتاب ترجمه
میکردند .از جمله این مترجمان میتوان از محمود افش��ار کنگاوری در دس��تگاه ظل الس��لطان و
عارفخان ارومی در دارالترجمه همایونی نام برد .همچنین میتوان به ترجمۀ کتاب هیأت به دستور
اعتضادالس��لطنه توسط طولوزان فرانسوی طبیب ش��اه به همراه محمد تقی کاشانی که هیچیک از
آنان در زمینه هیأت اطالعی نداش��تند ،اشاره کرد .اعتضادالس��لطنه متن ترجمۀ آنها را به عبدالغفار
46
نجم الملک متخصص هیأت و نجوم داد تا او به ارزیابی تخصصی آن بپردازد.
وزارت عل��وم و وزارت انطباعات اصلیترین تش��کیالت دولتی مرتب��ط با کار فرهنگی و ترجمه
در دورۀ ناصری بودند .ش��رح اجزاء و وظایف این دو در سالنامههای رسمی آمده است .وزارت علوم
مس��ئول امور مدرسه دارالفنون بود .حضور معلمان خارجی باعث شد تا مدرسه به عنوان یک کانون
ترجمه در موضوع نوگرایی آموزشی فعال شود .تعدادی از ایرانیان هم به عنوان مترجم در کنار آنان
به ترجمه علوم جدید مشغول بودند که از جمله آنان میرزا احمد ،میرزا خلیل ،میرزا رضاخان ،محسن
47
میرزا و کاظمخان بودند.
وزارت انطباعات هم چند ش��عبه داشت .دارالترجمه مبارکه (خاصه) دولتی (همایونی) که ریاست
آن ب��ه عهدۀ محمد حس��ین فروغی ذکاءالملک واگذار ش��ده بود ،دایرۀ انطباع��ات و روزنامهجات،
دارالطباعه دولتی که مس��ئولیت آن هم به عهده محمدحس��ین فروغی بود و مجمع دارالتألیف نامه
دانش��وران که اعتضادالسلطنه آن را ایجاد کرد و تا پایان عمر محمدحسن اعتمادالسلطنه فعال بود،
از جمله این ش��بعات بودند 48.به طور کلی ،دو گروه اصلی مترجمان که در دارالترجمه کار میکردند
ش��امل مترجمان ایرانی و مترجمان فرنگ��ی و اقلیتهای دینی و قومی بودند که در ترجمهها نقش
بس��زایی داشتند .اعتمادالسلطنه در ش��رح اقدامات مربوط به مدرنیته از برنامه ترجمهها سخن گفته
اس��ت ...« :از الس��نه ش ّتی و لغات مختلفه به پارس��ی ترجمانی میشود و هر چند روز یکبار از لحاظ
اقدس ش��هریار میگذرد 49».اعتمادالس��لطنه تقریبا هر روز به دارالطباعه و دارالترجمه میرفت و از
تالشها برای تنظیم و توس��عه دارالترجمه س��خن میگفت .وی یکی از موانع توسعه آن را حسادت
 .45عبداهلل انوار ،فهرست نسخههای خطی کتابخانه ملّی ،ج( 1تهران :کتابخانه ملی ایران ،)1369 ،ص145.
 .46همان ،ج ،1ص.205
 .47اعتمادالسلطنه ،الماثر و االثار ،ص.404
 .48همان ،ص 174و .409
 .49همان ،ص.155
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وزیر خارجه ،میرزا س��عیدخان برشمرده است ،به طوریکه اعتمادالسلطنه برای استفاده از مترجمان
50
وزارت خارجه در محل دارالترجمه باید از حکم ناصرالدینشاه استفاده میکرد.

نتیجهگیری
ویژگی اساسی برنامه نوگرایی در دورۀ قاجار ترجمه و نشر آثار در زمینة علوم ،تاریخ ،تراجم ،احوال،
س��یاحتنامه و ادبیات از زبانهای غربی به فارس��ی بود .دورۀ ناصری (1264 - 1313ق) پربارترین
دورة ترجمه اس��ت که تحت نظارت ش��اه قاجار دارالترجمه برپا شد و در آنجا هیأتی از مترجمان به
منظور ترجمة آثار اروپایی و روزنامههای ادواری به زبان فارس��ی گرد آمدند .همه مباحث ترجمهای
توسط شاه خوانده میشد و اکثراً منتشر شدند.
کلیة تالشهای عرصه ترجمه در دورة پنجاه ساله اول سلطنت قاجار از جمله همکاری معلمین
و مربیان ،مهندس��ین و افس��ران فرانسوی ،دائر شدن مدارس و مؤسس��ات جدید آموزشی ،تأسیس
چاپخانه ،اعزام محصل به اروپا ،تعلیم زبان فرانس��ه و انگلیس��ی و نهایت ًا شروع فرآیند جدی ترجمه
کتب از زبانهای مذکور به فارس��ی زمینه را برای تأس��یس دارالفنون فراهم ساخت و این مؤثرترین
وسیله برای اشاعه و ترویج زبان فرانسه و تمدن اروپایی بود.
در برخی متون ترجمهای ،گاه سیاس��ت ترجمهای سیاس��ت تش��ابه با غرب بوده است و در این
صورت اکثر متون با رویکرد مبدأ محور ترجمه میش��دند .گاهی هم بازتولید متن براس��اس رویکرد
متف��اوت ب��ا غرب و مبتنی بر رویکرد جامعه مقصد بود و در عین ترجمه متون به بازتعریف مرزهای
هویت��ی در برابر غرب میپرداخت .در این حالت ،دنی��ای ناخودآگاهانه و آگاهانه ایرانیان در نگاه به
بیگانه منعکس میش��د .در اینجا ،نظامهای معنایی که بخش��ی از فرهنگ و جهان فرهنگی جامعه
ایران به ش��مار میرفتند در قالب عناصر زبانی و فکری و فرهنگی در متن تبلور پیدا میکردند .دو
فضای اصلی که متن در درون آن ساخته و پرداخته میشد عبارت بودند از فرهنگ و ایدئولوژی .این
مس��أله به تصویرس��ازیهای جمعی در قالب متون از بیگانه در سامانه معرفتی جامعه ایران قاجاری
و جه��ان فرهنگی این جامعه معنا و مفهوم پیدا میکرد .در گفتمان روش��نفکری توجه به ترجمه با
رویکرد مبدأ محور نوعی اندیش��ه ش��باهت با غرب و همذاتپنداری با آن در فضای فرهنگی متون
ترجمهای برجس��ته میش��د و همچون یک تالش نوجویانه بر ضد قدرت رسمی ارائه میشد .اما در
برخی متون هم که با س��فارش قدرت سیاس��ی ترجمه و تهیه میشدند در پرتو ترجمه میتوان دید
 .50اعتمادالسلطنه ،روزنامه خاطرات ،ص 228و .394
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که مرزسازیهای هویتی و تاکید بر مبانی تفاوت برجستهتر شده است .گفتمان قدرت ،زبان سیاسی
به کار گرفته شده در متن سیاسی جامعه در یک دورۀ مشخص را در بستر ترجمهها اعمال میکرد.
زبان قدرت یعنی نظام معنایی متش��کل از واژگان مرتبط با قدرت و س��لطه سیاس��ی که آن را تولید
میکند و از طریق آن به قدرت و س��لطه و اعمال آن معنا میدهد .پس گفتمان قدرت همان ش��یوه
کاربرد زبان قدرت و ترتیب و توالی واژگان آن اس��ت ،به طوری که قدرت سیاس��ی آن را به منزله
یک کردار در عرصه سیاسی جامعه اعمال میکند .گفتمان قدرت در ترجمهها شامل توجه به نوعی
از متون با محتوای خاص بود که الیهای فرهنگی (فرهنگ رسمی) از کاربرد زبان و نشانهها (نظام
داللتی) توس��ط قدرت سیاسی بوده است .در جامعه ایران گاهی موانع فرهنگی و زبانشناسی نقش
مهمی در تسلط گفتمان جامعه مقصد بر جامعه متن اصلی داشت .اما گفتمان اجتماعی ضدقدرت از
جمله رویکرد روشنفکران و برخی کانونهای اجتماعی ضدقدرت که الیهای فرهنگی به نام فرهنگ
مقاومت را تشکیل میدادند از کاربرد زبان و نشانهها و نظام داللتی توسط نیروهای اجتماعی مخالف
وض��ع موج��ود و در اصطکاک با گفتمان قدرت در ترجمه آثار ب��ا مضامین انتقادی پرداختند .تالش
این گروه در تقویت الیهای فرهنگی به نام فرهنگ عامه و کاربرد عمومی زبان و نش��انهها توس��ط
جامعه و در تعامالت اجتماعی حائز اهمیت بود .گفتمان شباهت به دنبال برقراری یک شباهت بین
«ما»ی ایرانی و «آنان» بود .در اینجا این گفتمان تالش میکرد تا به دنبال شباهتهایی بگردد و
در صورتی که پیدا نمیکرد دس��ت به شباهتسازی میزد و شباهتهای جدید و تازه ای را بهوجود
میآورد .در این تالشها ،هدف همانا همگونسازی خویشتن ایرانی با بیگانه است .گفتمان شباهت
با غرب نش��ان دهندۀ به تصویر کشاندن ابژه بیگانه در گفتمان ایرانی است .در رویکرد جهانگرایی
در ترجمهها دالهای مدرنیزاسیون و تجددگرایی محور توجه قرار گرفته بود و غرب در درون متن به
ابژه تکنولوژی تبدیل شده بود .این نوع هویتسازی همواره با نگاهی مثبت به تماسهای فرهنگی
با دیگر فرهنگها مینگرد و پیوسته به بیرون از خود و به سوی فرهنگدیگری گرایش دارد.

کتابنامه
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