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 ص.  252، 1396نشر قطره، 
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 گوید،نباشیم که تاریخ در مورد ترجمه می جوی آن و در جست»

 1«گویدجوی آن باشیم که ترجمه در مورد تاریخ می و جستدر 
 

تاریخی  ةاین دو دورترجمه در بررسی به  سنت ترجمه در عصر ایلخانان و تیموریانکتاب 
عصر عباسیان، صفویان و قاجار این دو دوره برخالف لفان ؤاز نظر مزیرا  ،استپرداخته 

 های سده ایلخانان و تیموریان که اندور، زعم نویسندگان اند. به گرفته مطالعه قرار کمتر مورد
ای از  شده قطعات کوچک مفقود ةمنزل به د،گیر را دربرمیهفتم، هشتم و نهم هجری قمری 

رسی سنت فصل اول به بر کتاب سه فصل دارد. . این هستند در ایران موزاییک تاریخ ترجمه
مقطع فَترت یعنی  ةدورترجمه در بررسی سنت به  فصل دوم ترجمه در دوران ایلخانان،

و فصل سوم به  ة تیموریسلسل کاملایلخانی و استقرار  ةسلسل تدریجیبین زوال  زمانی
 است.پرداخته  بررسی سنت ترجمه در دوران تیموریان

« 2نظریه عمل»شناختی پیر بوردیو در  جامعه ةاز نظرینگارندگان شناختی،  روشاز لحاظ 
« 4میدان»، «3واره عادت»مفاهیمی نظیر ا این نظریه و استفاده از ب آنان نظر بهزیرا اند سودبرده

« 7نقد تاریخی»و « 6شناسی ترجمه دیرینه»های محدودی نظیر  روشتوان از  می« 5سرمایه»و 
 ةگفت به زیرا، یافت دست« تفسیر» نگاری ترجمه یعنی تر در تاریخ روشی جامع گذر کرد و به

معلولی  و علتچرایی ترجمه و روابط به »توان  می(، فقط در روش تفسیر است که 1998) پیم
فتن مناسبات رگ نظر و با در هستندهای تاریخی ازجمله ترجمه  یافت که اساس واقعیت دست

بوردیو   ةبا استفاده از نظری مؤلفان بر این اعتقادند کهبر این،   عالوه «.شوند قدرت کشف می
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و  کردگران اجتماعی تمرکز عنوان کنش شده بر مترجمان به جای متون ترجمه توان به می
بعد انسانی »مترجمان به تاریخ ترجمه لکرد با تمرکز بر عم (3، ص. 2009) تعبیر پیم به

 ، صص.1992) بوردیو و وکونتی پیشنهاد مراحل بر این اساس، نگارندگان طبق .«8بخشید
رابطه با در  ای از میدان تولیدات فرهنگی ن زیرمجموعهاعنو بهرا  ترجمه، ابتدا (104-105

شناسان ترجمه فاقد یک میدان  ترجمه از نظر غالب جامعه زیرا اندردهک بررسیمیدان قدرت 
 ةمناسبات قدرت دخیل در ترجمه، نحو جملهبه مباحثی از . از این طریق،باشد مستقل می

توزیع  و گیری هنجارهای ترجمه و سهم قدرت در این روند، نقش میدان قدرت در نشر شکل
ه شددر سیر تحول میدان قدرت پرداخته  آنها و نقش ترجمهحاکم بر   ولوژیئها، اید ترجمه

هایی   روابط حاکم بین موقعیت به ،بندی بوردیو و وکونت )همان( اولویت طبق، سپس. است
 اند تصاحب شده فرهنگیعلمی و تولید  های که توسط نهادها یا عامالن اجتماعی در میدان

گذاران،  حامیان، سیاستمترجمان، . در این راستا، عامالن ترجمه از جمله شده است هپرداخت
در رابطه با یکدیگر و در پیوند با شرایط حاکم بر   کنندگان ترجمه دهندگان و توزیع سفارش

 ةمرحلطبق سپس، اند. بررسی شدههای تولید علمی و فرهنگی از جانب میدان قدرت  میدان
 است. عامالن ترجمه تحلیل شده برخی  ةوار ، عادت)همان( وکونتبوردیو و نهایی در روش 

 ة، در فصل نخست، ابتدا نحووردنظرمزمانی در مقطع الذکر،  براساس مراحل فوق
های اجتماعی اقتصادی بین عامالن  میدان قدرت ایلخانی و توزیع سرمایه گیری شکل

دوره این سپس وضعیت زبان، ادبیات و فرهنگ در ه و تأثیرگذار در این میدان بررسی شد
تبع  نویسی و به گیری نهضت فارسی . در این بخش، دالیل شکلاسته موردمطالعه قرارگرفت

 گرانی کنشدر این راستا، بر نقش بحث قرار گرفته است.  آن نهضت ترجمه به فارسی مورد
از نظر  زیرا ،های شد ویژه نظیر خاندان جوینی در حمایت از ترجمه به زبان فارسی تأکید

و  ترجمه های حامیان تساسیمستقیمی بین  ةبطراهمواره  در این مقطع زمانی نویسندگان
حکومت هالکوخان  ةاین رابطه در دورن مثال، ابه عنوتولیدات مترجمان وجود داشته است. 

 تأثیر (ه.ق 703-716محمد خدابنده ) ه.ق( و سلطان 694-703خان ) ه.ق.(، غازان 663-651)
ه.ق.،  656سال  درر پی سقوط بغداد دکه  ای گونه ه، باست هبر عملکرد مترجمان داشت عمیقی

تحت حمایت ترجمه به زبان فارسی  ،و تسلط هالکوخان بر ایرانافول مراکز علمی عباسیان 
توجهی  رونق قابل محمد جوینی، دو وزیر ایرانی و هوشمند این دوره، الدین بهاءالدین و شمس

حسن مرقی  الدین محمدبن های خواجه نصیرالدین طوسی و افضل ترجمه ههمچنین، بیافت. 
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های  ترجمهو  واره صورت که عادت است، بدین توجه خاصی شده کاشانی معروف به باباافضل
. ستاه شد های ترجمه از جانب حامیان ترجمه تحلیل گذاری در پیوند با سیاستاین دو 

تخاب زبان دوم، ناز لحاظ انتخاب متون، ا این اثر در مترجمان ةوار عادتکر است که ذ شایان
شده  ای موارد دیگر شرح داده  ارهتبعیت از هنجارهای ترجمه و پ هدف ترجمه، تبعیت یا عدم

  ةمیدان قدرت بر ترجمه در دور ةکنند در این فصل، تأثیر بازدارنده یا تضعیف است.
خان، گیخاتو و  ه.ق.(، تکودار، ارغون 663-680نظیر آباقاخان )حاکمیت حاکمان مغول 

 ةخالف دوربر شده، های انجام طبق بررسی .است توصیف شده ه.ق.(  680-694خان ) بایدو
عناصر مغول در میدان قدرت و تقویت جایگاه به این حاکمان  ةحکومت هالکوخان، سیطر
نویسی و ترجمه  نهضت فارسیافول شدید به  ،نهایتو در انجامید افت قدرت وزیران ایرانی

خان و  حکومت غازان  ةطبق تحقیقات نویسندگان، در دور اما،منجر شد. به زبان فارسی 
حامیانی  وگران ایرانی و مسلمان در میدان قدرت پررنگ شد  اولجایتو بار دیگر نقش کنش

دهی به  تقویت و جهت شکل محسوسی در کدام بهاهلل و عالمه حلی هر یدالدین فضلنظیر رش
اش حداکثر قرابت با  واره خان که عادت تحت حمایت غازانتالش کردند. نهضت ترجمه 

در مرکز آموزشی شد که چنان تقویت ترجمه نهضت بود بار دیگر یافته ایرانیان  ةوار عادت
، بخشدر این شد. های روزمره بدل  زء الینفک فعالیتالمللی ربع رشیدی ترجمه به ج بین

ت حمایت تح ای از آثار تولیدشده عنوان نمونه به نامه از زبان چینی به فارسی تنکسوق  ترجمه
مترجم، هنجارهای ترجمه حاکم بر آن و  ةاظ روش ترجمه، مقدماهلل از لح رشیدالدین فضل

طور  ه، بهای این دوره دیگر ویژگیمیان از  نویسندگان این اثر است.بررسی شده غیره 
در  این دسته آثار  ةآنان، ترجم ةگفت اند. به پرداختهآثار شیعی به زبان فارسی   ةترجم خاص به

 ،ایلخانی به اوج خود رسید ةتنها حاکم مغول و شیععنوان  بهدوران حکومت اولجایتو 
تسلط شیعیان برمیدان قدرت و ورود  دوران سلطنت این حاکم ایلخانی،در صورت که  بدین

 ةآثار شیعی به زبان فارسی و ترجم ةولوژیک از ترجمئایتی ایدحم به عالمه حلی به ایران
 را انممترج ةوار چنان عادت از نظر نگارندگان ها حمایت. این دانجامیزبانی آثار عربی  درون

این دوران،  ةبرجست، منجم الدین محمود شیرازی قطب عنوان مثال، به که کرددستخوش تغییر 
فارسی به عربی  از ترجمه از عربی به فارسی به ترجمهجای  هالکوخان به ةبرخالف دور

 به ایلخانی قدرت خیز قدرت ایرانیان در میدان و افت هموارهکتاب، در این رد. وروی آ
 کهگیری شده  حال چنین نتیجه عین در وترجمه ربط داده شده نهضت تغییراتی در مسیر 

 .استه کرد میدان قدرت را تقویت بیش و خود کم ةبه نوب ترجمه نیز
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الطوایفی نظیر خاندان اینجو  های ملوک دولت ایلخانی و تشکیل ةافول سلسل هبفصل دوم 
ه رفته کگ چنین نتیجه ،درنهایتاست و پرداخته ه.ق(  814-736ه.ق.(، ایلکانان ) 742-758)

نقش  از تولیدات فرهنگی بهکننده  های حمایت به شبکه دهیدر شکل ها این حکومتضعف 
تسلط  نحوة به ابتدا ،مسوفصل  در ه است.انجامیدفرهنگی این دوره  مترجمان در سیررنگ  کم

و سپس وضعیت ترجمه در دوران سلطنت   پرداخته شدههای ضعیف  تیمور بر این دولت
( ه.ق. 853-850بیگ ) ه.ق.(، میرزا الغ 850-807) شاه میرزا شاهرخه.ق.(،  807-771تیمور )
پنج  های نویسندگان، طبق بررسی است. شده( بررسی ه. ق. 911-875حسین بایقرا ) و سلطان

سلطان دیگر تیموری ناکارآمدتر از آن بودند که بر تولیدات میدان علمی و فرهنگی از 
این دوره نیز تا حدی مهم های  ترجمهبا این حال برخی  گذارند،ب خاصی جمله ترجمه تأثیر

حسین بایقرا با کمک  سلطان  ةدر دور تنها ندگان،نظر نویس بهگرفته است.  بررسی قرار مورد
دهی شد. اما، برخالف  مند و منسجم سامان شکلی نظام بهبار دیگر امیرعلی شیر نوایی ترجمه 

بلکه در کمک نکرد زبان فارسی  اعتالیبه این دوره  در  ایلخانی، نهضت ترجمه ةدور
در این نهضت گرفت.  قرار یعنی امیرعلی شیر نوایی این دوره تبار اهداف وزیر ترکخدمت 

اساس،  ینا بر .استبررسی شده  و ترجمه به ترکی نویسی نهضت ترکی تحت عنوان این فصل
به ادبیاتی مستقل و زبان  این دوره های ادبی ترجمه مدد به ادبیات نوپای ترکی توان گفت می

های مترجمانی نظیر  فعالیتبخش، بیان ادبی تبدیل شد. در این  ةشیو مجهز بهترکی به زبانی 
 .ستابررسی شده خاص  طور بهه.ق.(  477امیرعلی شیر نوایی و شیخ محمود کاشغری )د. 

که تا معرفی شده کنشی اجتماعی  نوانع همواره ترجمه بهین کتاب، کلی در ا طور هب     
اصل از آن بوده و در ح ةکنند حمایت های مناسبات قدرت و شبکه  ةحد زیادی برساخت

نقش بالمنازع مترجمان در  بر. همچنین استبوده  گذارتقویت ساختار قدرت تأثیر
  است.أکید شده ت دهمهای هفتم تا  های علمی فرهنگی سده جریان
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