
 
 

 
 

 :متجدّدنگاری ترجمه در دنیای  تاریخ

 (1) *در ایران تجدّد وترجمه 
 

 **بوگر امید آزادی
 نبی   ترجمه میرمحمد خادم

 
 . مطالعات ترجمه در ایران و زبان فارسی1

 جدی را آن مورخان اواخر همین تا اما است، تاریخی ای پدیده  ترجمه گرچه
ترجمه پدیده معموالً بدون اشاره به  1،نگاری تاریخ یا و ،تاریخ حداقل گرفتند؛ نمی
به ترجمه مشخص در فرهنگ و شرایطی ان . بنابراین، وقتی مورخه شده استنوشت

نگاری جزو آن دسته از  . تاریخ یا تاریخ، مسئله قابل توجه استندنک اشاره می
ها تاریخ یا  ها ارائه نشده است. بیشتر دانشگاه هاست که تعریف دقیقی از آن نوشته روایت
دانند که موضوع آن تاریخ فرهنگ ملی یا محلی  نگاری را عمدتاً ژانری ملی می تاریخ
اما معموالً  ت،با سنت تاریخ ملی مرتبط دانس توان المللی را می نگاری بین تاریخ .است

روابط مختلف با در اغلب موارد، دانند. آن را چیزی جدا از تاریخ فرهنگ ملی می
آید که  آید، اما کمتر پیش میحساب می فرهنگ کشورهای مجاور بخشی از این تاریخ به

، در حوزه مطالعات ترجمه نیز . از طرفیبررسی باشددر این حوزه ترجمه موضوع 
 

 عنوان اصلی مقاله این است: *
“Translation historiography in the Modern World: Modernization and translation 

into Persian.” Omid Azadibougar, Target 22:2 (2010). 

ای از نویسنده محترم مقاله که با صبوری و روحیه علمی ترجمه را خواندند و پیشنهادات سازنده  **
 کنم. می تشکردادند بسیار 
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ه امری جدید است و آن را یکی از موضوعات فرعی در پرداختن به تاریخ ترجم
 کنند.  رویکرد فرهنگی به ترجمه تلقی می

با وجود این، برخی مورخان ملی از پدیده ترجمه آگاهی دارند و در این نوشته 
 ،های اخیر یعنی تاریخ فرهنگی ایران در سده ،قصد دارم به بررسی موردی از این دست

های فرهنگی  سزایی دارد چون میل به مشارکت در شبکه ت بهبپردازم. این مورد اهمی
« محلی»های  سبب شده تاریخ ،شدن همراه است منزویاز المللی که با ترس  بین

چون و چرا بپذیرند. در این  بی ندشوهایی را که در خارج از کشور نوشته می تاریخ
 کهچطور شد  .ندارم پاسخیکنم هنوز  که مطرح می االت کلی فرهنگیؤبرای سبحث، 

مند شدند و آیا این عالقه به ترجمه در میان  مورخان ایرانی ناگهان به ترجمه عالقه
هایی خاص  ای است خاص که به دوره همگانی است یا صرفاً عالقه  ای مورخان، عالقه

مسایل دیگری را در تاریخ فرهنگی ایران مرتبط است؟ برای پاسخ به این سواالت باید 
تاریخ فرهنگی ، از جمله: نظر قرار داد که از حوصله این مقاله خارج است مدّنیز 

نیز تاریخ و  (،هند و امثالهم زبان، کشورهای عرب مانند ترکیه،)کشورهای مجاور 
 های تغییر از همکاری مثل (،یا پسااستعماری)استعمار و تغییر در روابط استعماری 

 .شدن( مساله جهانییا و )محور -آمریکا های همکاریمحور به -اروپا
بررسی  در 2ای هستند. نگاری در خاورمیانه و کالً شرق مفاهیم پیچیده تاریخ و تاریخ

روشنی  توان بین ادبیات و تاریخ فرهنگی به نمی سبک روایی آن،و تاریخی روایت این 
که در بیشتر کتب مبانی تاریخ در اروپای غربی چنین تمایزی  حال آن ،تمایز قایل شد

اش را به ادبیات یا  وجود دارد. بدیهی است که هیچ مورخی مطالعهآشکارا وبیش   مک
 مرجع  کتباین ها  اما در بسیاری از فرهنگ ،کند متون دارای کیفیت ادبی محدود نمی

 معموالً ارزش و اعتبار ادبی دارند. که هستند
دارند، اما برخالف های ادبی جایگاه ممتازی در تاریخ متون  در فرهنگ ایرانی، نوشته

معموالً به نثر  اش به مفهوم واقعی «ادبیات» مسنت مرسوم در غرب، تا اوایل قرن بیست
نثر روایی نگارش  و هآمدهایی در ژانر پدید  بدین معنا که پیچیدگی .شدنوشته نمی

در نتیجه از . های اروپایی است واردات و محصول ترجمه از زباناز  ای حاصل پدیده
 .وجود دارد)در ادبیات( ارتباطی ناگزیر میان ترجمه و نثر روایی  ،یرانیدیدگاه ا

کردن درباره ترجمه در ایران به چند دلیل کار دشواری است.  با این حال صحبت
زبان رسمی کشور از قضا که  ،دلیل اول تنوع زبانی است؛ در ایران عالوه بر زبان فارسی
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های متعدد دیگری  ها و گویش آید، زبان میحساب  است و منبع اصلی تحول فرهنگی به
ت کشور درصد از جمعیّ 58فارسی فقط زبان مادری های  و گویششود. زبان م میتکلّ

درصد  2درصد به زبان کردی،  9درصد از مردم به زبان ترکی،  27 ، در حالی کهاست
ه درصد هم ب 2درصد به زبان عربی و  1درصد به زبان بلوچی و  1به زبان لری، 

های  ای از زبان زیرمجموعهفقط بنابراین، زبان فارسی  3کنند. های دیگر صحبت می زبان
 اند. اما مورخان ادبیات این دو را با هم خلط کرده ،است« ایرانی»

 اند و هیچ به زبان فارسی پرداختههای ترجمه همیشه فقط  در عمل نیز تاریخ
ه لااند. همچنین به مسایرانی نکردههای  ای به ترجمه بین فارسی و دیگر زبان اشاره

اعتنا های ایرانی کامالً بی ها به زبان ها یا ترجمه از دیگر زبان ترجمه بین این زبان
کند و نباید آن را با  به زبانی واحد اشاره می« فارسی»اند. بنابراین، هرچند کلمه  بوده

مدلولی واحد اشاره اشتباه گرفت، این دو کلمه از نظر فرهنگی به « ایرانی»صفت 
است که فارسی در مقام زبان رسمی تنها زبانی است که آن کنند. دلیل عمده این امر  می

 های دیگر اثر گذاشته است.  مسیر ورود از طریق ترجمه بوده و بر گویشوران زبان
بستان  از طرف دیگر زبان فارسی تاریخی طوالنی دارد و همیشه در شبکه بده

ای که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته پس از  بوده است. دورهای حاضر  ترجمه
چهار دوره تاریخی تحوالت زبان فارسی ظهور کرده است. این چهار دوره عبارتند از: 

-998( دوره غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان )2(؛ 998-820( دوره سامانیان )1
( 1796-1502( دوره صفوی )4 ( و1502-1220( دوره تیموریان و مغول )3(؛ 1220

بسیار ساده، مستقیم و عینی است. هیچ تالشی »(. در دوره نخست، نثر 3: 1966)کامشاد 
شود ... دغدغه اصلی نویسندگان این است که کردن عبارات دیده نمی عبرای مسجّ

در دوره دوم و تحت تأثیر فرهنگ وارداتی «. حرف خود را به زبانی روشن بیان کنند
برند که در نتیجه آن کار می را به« شماری اصطالحات بی»اسالمی، نویسندگان ـ   عربی
شود تا جایی که می« پرتکلف و دشوار»نویسی دوره اول از بین رفته و نثر فارسی  ساده

دین به  های بیلتوجهی مغو بی»شود. دوره سوم با معنی و غیرقابل درک میمتن بی
ذ زبان عربی کاسته شود. در نتیجه از نفو آغاز می« یفهنهادهای اسالمی و برکناری خل

تعداد مورخانی »  این دوره به ؛برای زبان فارسی است «توفیقی اجباری» که این ،شودمی
رخ این بود که ایلخانان مشهور است. علت وجود این تعداد موّ« که به جهان عرضه کرد

آوردهای خود داشتند. در این دوره  ها و دست مغول عالقه شدیدی به ثبت لشکرکشی
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های متأخر  های اولیه و نه غنا و شکوه سبک نه روانی، سادگی و دقت نوشته»نثر فارسی 
 (.6-4: 1966)کامشاد « داشت را

از بسیاری جهات »تاد، اتفاق اف زبان فارسی تجدّددوران دوره چهارم که پیش از 
شهره  ،چه نظمو چه نثر  ،بار بودنش در حوزه ادبیات بی»اما « ای باشکوه است دوره

حکام سلسله صفوی »باری آن است که  (. علت این بی7: 1966)کامشاد « آفاق است
با این کار زبان و نثر فارسی به «. کردندبیشتر انرژی خود را صرف ترویج تشیع می

انگیز  یا به سبکی ساده و مالل»های اسالمی دچار شد زیرا نوشته« ای ابقهس آشفتگی بی»
ها  شد یا نویسندگان آن سواد نوشته می و تحت تاثیر آشکار زبان عربی برای افراد کم

رب علمایی غیرایرانی بودند که تسلط چندانی بر زبان فارسی نداشتند و به فارسی معّ
توان نثر فارسی  را نمی« فروشانه و پراطناب های فضل هرسال»با این حال این «. نوشتند می

 4(.7: 1966اصیل دانست )کامشاد 
. در این دوره گذاشت« تجدّد»رو به ( 1925-1704نثر فارسی در دوره قاجار )

( متونی را از 1747 -1736چندین عامل در احیای فرهنگی نقش داشتند: نادر شاه )
 5شده دوره قاجار تاثیر گذاشت؛ که بر نسل جدید و تربیت ه بودهندوستان با خود آورد

جدیدی از مردم، یعنی   ت نسبی برقرار بود و طبقهدر این دوره ثبات سیاسی و امنیّ
وجود آمد؛ رهبران مذهبی  کارمندان، که فراغت کافی برای پرداختن به ادبیات داشتند، به

ه حمایت از هنر پرداختند؛ تماس با و طبقه وابسته به دربار هم ب ها تودهبه روشنگری 
های  آوری بریتانیا، فرانسه و روسیه و نیز نفوذ این کشورها در ایران افزایش یافت و فن

های سیاسی به نقاط  نوین مانند تلگراف وارد کشور شد و مردم در نتیجه شکست
 :1966وارد ایران شد )کامشاد  1812در سال نیز ضعف کشور پی بردند؛ صنعت چاپ 

نامه  اولین هفته 1851در سال اولین روزنامه و  1837سال در  ،(. در همین دوره10-11
تأسیس شد.  1851سال  در  ، یعنی دارالفنون،«نوگرا»در ایران منتشر و نخستین مدرسه 

(. 11: 1966بود )کامشاد  1905-9های  نتیجه تمام این تغییرات انقالب مشروطه سال
های  ، مدعی هستند که ترجمهخواهد شدنگارانی که در ادامه مقاله به آنها اشاره  تاریخ

را وارد فرهنگ ایرانی کرد، فرهنگی که بدون « افکار نوین»های اروپایی  اولیه از زبان
 :ستادعایی این مورخان ا تجدّد ،این مقاله اصلیرسید. بحث نمی« تجدّد»ترجمه به 

یعنی دارالفنون « نوگرا»)که اولین نهاد آموزشی  1851های  سال  ها معتقدند که بین آن
زاده مانیفست خود را در باب لزوم  )که محمدعلی جمال 1921تأسیس شد( و 
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از طریق ترجمه وارد کشور شد؛ در این دوره « تجدّد»(، منتشر کردنویسی در نثر  ساده
در  تشکیکآید. هدف این مقاله  حساب می زبان و فرهنگ به تجدّدسازیموتور  ترجمه
دهند و نادرست به ترجمه نسبت می ، نقشی که برخی بهاستترجمه  تجدّدسازنقش 

گویند ترجمه با اراده سیاسی همگانی برای تغییر ساختار سیاسی از حکومتی می
 6پادشاهی به حکومتی پارلمانی همراه شده بود.

های  کند برخی نارساییکردن درباره ترجمه را مشکل می صحبته دیگری که ئلمس
 اثریهای موجود کمتر به   در بین تاریخ 7و فقدان پژوهش در این حوزه است. نهادی
اند پرداخته  سی صورت گرفتههایی که در نظام ادبی فار خوریم که به تحلیل ترجمهبرمی
شده را  فقط فهرستی از آثار ترجمه وبیش مشابه صورتی کم ها به بیشتر این تاریخ باشد.

دست  های ب نظریهها هنوز ، از دل این پژوهشاند. عالوه بر این ترتیب زمانی آورده به
و این نشان از نقص در شیوه کار دارد.  ،نیامده که بیانگر نقش خاص ترجمه باشد

تواند مبنای  های اندک موجود در زمینه مطالعات ترجمه می بنابراین اگرچه پژوهش
ها معموالً از  تحقیقات بعدی در مورد فرهنگ و ترجمه قرار بگیرد، اما این پژوهش

فراتر ای متون مبدأ و مقصد  ترتیب زمانی یا حداکثر تحلیل مقابله روایت وقایع به
های دیگر  طرف فرهنگ ای که ترجمه را واسطه بی انگارانه روند. چنین نگرش ساده نمی
این که اگرچه ترجمه  رفهطُگیرد.  داند، تأثیرات فرهنگی ترجمه را نادیده می می

های فارسی در  بارزترین نحوه تبادل فرهنگی است، عالقه چندانی به بررسی ترجمه
ها و امکانات بالقوه  ، عجیب است که راههمچنین 8ارد.فرهنگی وجود ند بین یچارچوب

ها بر  اعتنایی قرار گرفته و تقریباً تمام پژوهش های ایرانی مورد بی ترجمه بین زبان
 ترجمه از فارسی یا به فارسی تأکید دارند. 

های اساسی را مطرح کنیم:  عالوه بر این، در بررسی هر تاریخ بایستی برخی پرسش
توانیم نفوذ موقعیت نویسنده، روابط  را چه کسی نوشته؟ تا چه حد می  این تاریخ

عبارت دیگر، وقتی  قدرت و استعمارگری و استعمارزدایی را ندیده بگیریم؟ به وازننامت
باید مشخص کنیم در عمل  ،شود ترجمه برای فرهنگ سود داشته است فردی مدعی می

ای عظیم در  ه به تغییرات منطقه. با توجاست شده چه کسی منتفع و چه کسی متضرر
ها و کشورهای  توان پذیرفت که ایران معاصر از فرهنگ طول دو سده اخیر، چطور می

از چنین منظری است که مسئله روابط قدرت  9همسایه هیچ تاثیری نپذیرفته است؟
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ادعای  در نقضشاهدی  (شودها ترجمه می که از آن)را های غالب  با فرهنگوازن نامت
 ام. ترجمه گرفته تجدّدسازنقش 

با بازنویسی تاریخ ترجمه و تأثیر  پژوهش این است کهمن از این  درازمدتهدف 
ملی  چارچوبمطالعات ترجمه در ایران را از آن بر فرهنگ ایران از طریق زبان فارسی، 

های دیگر را که از  وضعیت زبانمطرح کنم و  المللی بینخارج کرده و در چارچوبی 
تبیین کنم. این مقاله اولین  صورت گرفته است یهای بسیارترجمه ها یا به آن وها  آن

آنکه لزوماً بیپردازم میبه طرح چند سوال گام در این جهت است. در اینجا صرفاً 
 بخواهم تاریخ را بازنویسی کنم. 

 
 . اجماع همگانی2

ل است و یقا 10فارسی نوگرایروایت کلی که برای ترجمه نقشی سازنده در تحول نثر 
فارسی بر آن اتفاق نظر دارند و آن را تکرار  جدیدتقریباً تمام محققان و مورخان نثر 

؛ 2006؛ رحیمیان 2008و  2006؛ باالیی 2003پور  ؛ آرین1966کنند )کامشاد  می
، به شرح زیر است: از اوایل تا اواسط قرن 11(2007؛ میرعابدینی 2003احمدزاده 

 ازران و اروپا افزایش یافت و خودآگاهی روزافزون ایرانیان نوزدهم ارتباط بین ای
ترجمه را به امری ضروری تبدیل کرد. « ترقی»خود به همراه میل به « ماندگی عقب»

تر کرد و با تأسیس نخستین مدرسه  نشر را آسان 1812چاپ در سال  ماشینورود 
دانشجویان اعزامی به اروپا و تعداد روزافزون  1851سبک اروپایی در سال  به« نوگرا»

آوری بود  برای یادگیری علوم نوین، ترجمه کتب آموزشی که هدفشان پیشرفت فن
افزایش یافت. ترجمه نقشی آموزشی و تربیتی پیدا کرد و عقاید حاکم بر جامعه مشتمل 

وقایع ؛ 1837 کاغذ اخبارها ) بر اصالح، تغییر و بعدها انقالب بود. تأسیس روزنامه
( به نشر 1896 تربیتدر لندن؛  1890 قانوندر استانبول؛  1875 اختر؛ 1851 هاتفاقی

در « مترقی»و تثبیت عقاید نوین و  تجدّدچنین عقایدی کمک کرد و ترجمه ابزار بنیادی 
 نظام فرهنگی ایران شد.

اعتقاد تقریباً تمامی مورخان   هدر این روایت نقش ترجمه است که بمسئله قابل توجه 
گوید ترجمه یکی از عواملی است که  نقشی مفید و سازنده بوده است. رحیمیان می

 12(.55: 2006و افکار ایرانیان را دچار دگرگونی کرده است ) هباعث توسعه دانش شد
به کشورهایی  نوگراتأثیرات ترجمه و نقش آن در انتقال تفکرات : »نویسد احمدزاده می

توان تصور کرد بدون ترجمه جامعه ایران به  چنان مبرهن است که نمی مانند ایران آن
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در احیای  متعددی(. از نظر کامشاد عوامل 91: 2003)احمدزاده « آمد چه شکلی درمی
های اروپایی بود. این  ها ترجمه از زبان فرهنگی دوره قاجار نقش داشتند که یکی از آن

اجتماعی را تسهیل و حتی ضروری کردند و همین ـ  ییرات گسترده فرهنگیها تغ ترجمه
کند  استدالل مینیز پور  (. آرین11-10: 1966به تغییر ادبی نیز انجامید )کامشاد  حوالتت

روزمره نزدیک است و در عین  گفتگوهایترجمه سبک ادبی امروز که به زبان بدون که 
: 2002aپور  )آرین شد پدیدار نمیدار است هرگز حال از زیبایی نثر ادبی اروپا برخور

گوید که ترجمه (. و باالخره کریستف باالیی می95: 2003؛ نقل قول از احمدزاده 260
شده از غرب بر تمام طبقات  آثار ترجمه»تأثیری مسلم بر ایرانیان داشته است چراکه 

این است: همه (. فرض تمام این محققان 11: 2006)باالیی « جامعه تأثیر گذاشت
شوند، ترجمه کننده به یک نسبت از مزایای ترجمه برخوردار می های مشارکت طرف

 انجامد، تغییر لزوماً مفید و تحول اساساً مثبت است. لزوماً به تغییر می
خصوص برای کسانی که با  به ،برای تحلیل این روایت، الزم است به چند نکته

های میان ایران و اروپا در اوایل شاره کنم. اوالً، تماسا ،تاریخ ادبیات ایران آشنا نیستند
و  روسیهاری مفشار استع»واسطه  ها به بود چون این تماس وازنقرن نوزدهم نامت

این  13.(28: 2008افتادند )باالیی  اتفاق می« انگلیس در ایرانهای فرانسه و  رقابت
( به 28: 2008های سیاسی بعدی ایران از روسیه )باالیی  برخورد استعماری و شکست

برتری سیاسی و نظامی روسیه و بریتانیا و تسلیم »؛ نگرانی دیرهنگام ایرانیان انجامید
قاجار  دول سلسله»زیرا « های خارجی بخشی از دلیل نگرانی بود دولت در برابر قدرت

(. البته 3: 1993)یگانه « دادند میانگیزگی  بیبا ضعف و پاسخ تجاوزهای غرب را 
پاسخ دهند بلکه تنها راهی « انگیزگی بیضعف و »طور نبود که خودشان بخواهند با  این

که جلوی پایشان بود همین بود. به این ترتیب، اقداماتی انجام شد تا کمبودهای ملی 
در « ترقی»از اجتماعی ـ  سیی سیایجبران شوند و نقش جدی ترجمه این بود که الگو

 دست دهد. بهآن  ییاروپامعنی 
تاریخ اش بود دستور داد  دنبال الگویی برای اقتدار سیاسی میرزا که به شاهزاده عباس

(. 42: 2006را ترجمه کنند )باالیی  اسکندر کبیرو  پطر کبیر، 1731شارل دوازدهم در 
انحطاط و سقوط امپراطوری روم، انتخاب الگوی صحیح آنقدر مهم بود که ترجمه 

شدیدی  واکنش( متوقف شد چون نسبت به آن 1794-1737نوشته ادوارد گیبون )
که قدرت سیاسی قاجار تحلیل رفته بود و نیاز به ارائه  وجود آمد. با توجه به این به
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، تعجبی ندارد که وارثان امپراطوری ضعیفی که در داشتالگویی از جالل و جبروت 
پاشیدن بود، روایت سقوط ناگزیر یک امپراطوری را مناسب وضعیت خود  مشرف از ه

 14دانستند. نمی
و احیای فرهنگ و ادب را  تجدّدنکته قابل توجه دیگر این است که ترجمه، 

در مسئله فرهنگی  ترین اصلیرویارویی با اروپا » ،رواین از توان از هم جدا کرد.  نمی
ادبی از طریق مترجمان و با « تغییرات(. »18: 2007)میرعابدینی  «دوره مشروطه است

وجود آمد. رویارویی با اروپا  های ادبی جدید از جمله نمایشنامه و رمان به ورود قالب
شد « فرهنگو  اتخاذ نگرشی تازه به سیاستو  روشنفکرانفکری  بیداری»سبب 

یات کالسیک و بازخوانی ادب»(. این آگاهی فکری عبارت بود از 18: 2007)میرعابدینی 
های جدید  رسیدن به درکی جدید از ادبیات و کارکردهای اجتماعی آن که برای قالب

نامه  سیاحتگوید پیش از  (. کامشاد می19: 2007)میرعابدینی « نثر الزم بودند
آید، و ترجمه حساب می فارسی به« رمان»که اولین  ،(1903)حدود  بیگ ابراهیم

منتشر  1905ترجمه و در  1880های دهه  )که در سال سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
اجرا درآمده بودند  ترجمه شده و در دربار به 1871شد(، چند نمایشنامه در سال 

مترجمان، »( بر این باور است که 91: 2003(. احمدزاده )20-19: 1966)کامشاد 
ویژه رمان  بهنوین ادبی انواع بود که بذر   هستند و از طریق ترجمه تجدّدپیشگامان 

گذارد که نویسندگان  ( بر این نکته صحه می55: 2006و رحمانیان )« فارسی پاشیده شد
البته «. نویسی جدید آشنا شدند نویسی و فن نمایشنامه با داستان»ایرانی از طریق ترجمه 

جدید شانس بهتری برای ورود به نظام ادبی فارسی داشتند. انواع ادبی طبیعی است که 
شود.  خوبی مشخص می های نظم و نثر را با هم مقایسه کنیم این نکته به مهاگر ترج

ت نظم پرباری دارد و از این رو شعر به این نظام وارد نشد ادبیات کالسیک فارسی سنّ
 اولین»هایی وجود داشت. در نثر نیز همانند سیاست، اروپا الگو بود: اما در نثر خأل

)باالیی   «شوند فرانسه منتشر میهای تاریخی  رمان ایبا تقلید از الگوههای فارسی  رمان
عنوان مترادفی برای  به»نوزایی ادبی شاخص تغییر بود تا حدی که رمان  15(.69: 2006

 (.230: 2006)باالیی   فتر کار می به «گرایی غربو  تجددگرایی
بودند که بر هایی ارجحیت قائل  برای متن»در سر داشتند « یترقّ»ایرانیان که انگیزه 

نسبت به دنیای خارج ]یعنی  ها را توانستند شناخت آن حسب کیفیت و ماهیتشان می
(. این مهم از طریق ترجمه آثار آموزشی و 70: 2006)باالیی « افزایش دهند فرنگ[
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شان را به فارسی  های انتخابی تاریخی ممکن شد. مترجمان معتقد بودند که اگر کتاب
( نظری 103: 2003شود. احمدزاده ) ق میرسند و تحول محقّ می تجدّدترجمه کنند، به 
 عنوان الگو دارد: های ادبی غربی به استفاده از قالب« بودن طبیعی»مشابه در مورد 

 
ت پربار ادبیات فارسی در ژانرهای غنایی، حماسی و تعلیمی، الگوی ژانرهای ادبی سنّ
نبود. به این ترتیب، طبیعی بود که نویسندگان پیشگام در صدد آن باشند که  نو

 .کار گیرند را برای اولین بار به ادبی غرب  های نوین ادبی برگرفته از گفتمان شکل
 

بود با انگیزه تحول سیاسی و ایجاد الگوی حکومتی به سبک « تجدّدی»دغدغه اصلی 
 . که همان دموکراسی غربی بود ،اروپایی

 ندانجام دادی قاجار برای رفع کمبودهای ملدول نکته سوم به یکی از اقداماتی که 
و آن اعزام دانشجو به اروپا بود. اولین گروه که شامل دو دانشجو  ،شود مربوط می

های  به انگلستان رفتند تا در زمینه 1812و دومین گروه در  1809شد در سال  می
نقاشی، پزشکی، داروشناسی، علوم نظامی، مهندسی، شیمی، ادبیات انگلیسی، فلسفه و 

-27: 2002؛ وحدت 42: 2006یی ؛ باال99: 2003سازی آموزش ببینند )احمدزاده  قفل
 1851یعنی دارالفنون در سال  نوگراهای آموزشی با تأسیس نخستین مدرسه  (. تالش28

تحقق عینی یافت و نتیجه نهایی تمام این  تجدّدسازیبنابراین،  16به اوج خود رسید.
. 17(11: 1966در ذهن ایرانیان بود )کامشاد « خواهانه ترقی»تغییرات، تحریک تفکرات 

ساالران عمده از بین  نوامترجمان و دی»چرا آگاهی از این نکته حائز اهمیت است؟ زیرا 
این افراد اغلب تحصیلی (. رشته 73: 2003)احمدزاده « همین دانشجویان سر برآوردند

توان در باب  می. از این نکته شد علوم انسانی، مربوط می و نه ،های فناوری به حوزه
طور که  زیرا همان ،گرفت هایی نتیجهشاید هنجارهای ترجمه یا و هنجارهای مترجمان 

و با مسائل فرهنگی آشنایی عمیقی فکران این روشن»کند  هم بدان اشاره می میرعابدینی
 (.25: 2002چنین وحدت  ؛ هم19-18: 2007« )اروپا نداشتندفلسفی مطرح در 

« تجدّد»دوران به « تجدّدپیش از »مسئله بعدی به تغییرات نثر فارسی از دوران 
(، نثر دوره 1794-1925که در دوره قاجار آغاز شد )« تجدّدی». پیش از شود مربوط می
، اما «شدت در حوزه ادبیات منظوم و منثور ضعیف بود به( »1502-1736صفوی )

هم »که  دلیل این تغییر کرد. ترجمه به نوگرایی و تجدّد وراناوضاع با اقدامات جدید د
زبان قرار داد و هم الگوی سبکی و ژانری  را در اختیار خوانندگان فارسیمواد جدیدی 
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یکی از عوامل عمده بود )احمدزاده « زبان ارائه کرد جدیدی را به نویسندگان فارسی
های دور، فضاها و موادی را برای  (. این بدان معناست که ترجمه از سرزمین92: 2003
. به همین ترتیب، هدف نویسندگان کردفارسی وارد زبان و ارتباطات بازتر  یسینو ساده

فاصله میان  ،«بردن از بین»گفته کامشاد  یا حتی بهو  ،کردن سازی زبان و کم ساده« متجدّد»
دغدغه اصلی نویسندگان »زبان گفتاری زنده و زبان مکتوب نامفهوم متحجر بود: 

ای بالغی نوشته شده فقط  شیوه بردن همین فاصله بود ... زبانی که به ، از بینمتجدّد
« ت باسواد قرار گیرد ... و متعلق به جمع اندکی بودتوانست مورد استفاده یک اقلیّ می

 (.39: 1966)کامشاد 
تر کردن فاصله بین  بخشی به زبان و کم اراده فکری برای تحرک اینای از  نمونه

پس از تقریباً یک  1921سبک لوتر بود که در سال  ای انتقادی بهنوشتار و گفتار، رساله
یکی زاده در مقدمه کتاب  های اروپایی نوشته شد. محمد علی جمال سده ترجمه از زبان

کند که زبان ادبی ساده  پیشنهاد می» ،که حکم نوعی مانیفست را دارد ،بود یکی نبود
ای و مملو از اصطالحات  ر محاورهشود و دیگران را به نوشتن به سبکی که به گفتا

اما  18(.58: 1966شوند )کامشاد  همگانی تا زبان و ادبیات« کند ت دعوت میروزمره اس
نویسی با مقاومت روبرو شد و از شتاب آن  رفت این ساده طور که انتظار می همان

تا  1905های  ، بیشتر تحوالت ادبیات منثور بین سالنگاری روزنامهبرخالف »کاسته شد: 
(. عالوه بر این، برخی نویسندگان به 40: 1966)کامشاد « بسیار ضعیف بود 1921

زاده  زاده وقعی نگذاشتند. حجازی بیست سال پس از مانیفست جمال مانیفست جمال
هیچ اصراری بر استفاده از اصطالحات »نویسد و  زبانی پرطمطراق می هایش را به رمان

)کامشاد « کند گفتن به شیوه خود می ور به سخنزبان روزمره ندارد و مردم را مجب
نوین امری ناگزیر بود. یکی از انواع ادبی (. مسلماً این ترکیب سبک سنتی با 83: 1966

ادبیات و  ازتلقی سنتی آنها  ،های جدید دالیل عمده مقاومت نویسندگان در برابر سبک
های  چگونه از طریق بنیانهای ادبی مقتدر  دهد سنت بود. این امر نشان می کیفیت ادبی

 کنند.    شده در برابر تغییر مقاومت می اشرافی و تثبیت مفهومیِ
بخشی به نثر فارسی نسبت به نظم  ها، تحرک رغم این مقاومت نکته پنجم اینکه به

اینکه »ای داشت. این بود که در نظام ادبی فارسی نثر جایگاهی حاشیه به ؛تر بود راحت
نوشتن داستان به نثر متداول نبود، عامل مهمی در موفقیت بزرگ و در زبان فارسی 

ت سنّ ادبیآید؛ این نوع داستان هیچ سنت حساب می دردسر ادبیات منثور به بی
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در برابر آن مقاومتی  نه تنهاموجودی را تغییر نداد یا جایش را نگرفت. به این ترتیب، 
بلکه راهی جدید برای بیان ادبی باز کرد که با مسائل اجتماعی ارتباط  ،صورت نگرفت

(. برداشت کاتوزیان از 100: 2003از احمدزاده   قول ؛ نقل1991)کاتوزیان « داشت
ادبیات منثور نیاز به توضیح دارد اما اینکه قدما کیفیت « دردسر ت بزرگ و بیموفقیّ»

این نثر چیزی فراتر از  19را تسهیل کرد. دانستند، تحول نثر ادبی را مختص شعر می
لفظ ادبیات در  1893در »قول جزایری،  استفاده ساده و غیرادبی از نثر بود چون به

شد و این تصور تا همین اواخر پابرجا بود )خیلی از فارسی منحصراً به شعر اطالق می
نهادینه  ها هطی سد(. شعر 257: 1970)جزایری « افراد هنوز هم همین تصور را دارند(

چنین، تقسیم کار فرهنگی،  انحصار کامل خود درآورده بود. هم فضای ادبی را به وشده 
تعلیمی و »کارکردهای دیگری را برای نثر تعریف کرده بود از جمله کارکردهای 

(. با توجه به فقدان نثر 257: 1970)جزایری « تاریخی یا، در یکی دو مورد، تمثیلی
 از حاصلمدت بتوان نثری  دبیات فارسی، دشوار بود که در کوتاهدر تاریخ ا داستانی

آنکه نامفهوم باشد از پس بیان ظرایف ترجمه خلق کرد که جای شعر را بگیرد و بی
مگر این که، چنانکه در ادامه بحث اشاره خواهیم  ،معنایی و بیانی متون اصلی برآید

( ضمن تایید 14: 2006کرد، دست به تغییراتی بنیادی زده شود. عالوه بر این، باالیی )
تر کندتر ولی سادهدر آن این نکته که نثر روایی در حاشیه قرار داشت و لذا تغییرات 

تر  شیه بود راحتادبی چون در حا نثر گرفت، معتقد است که ترجمه صورت می
که  دتوانست وارد نظام ادبی شده و به مرکز نظام ارتقاء یابد و جایگزین شعر شو می

تغییرات ایجادشده در نظام  20(.19: 2006شد )باالیی  یگانه شکل ادبی محسوب می
ادبی به نفع نثر بود که در حاشیه قرار داشت و به ضرر شعر بود که در مرکز قرار 

اما  21.نظام ادبی ارتقاء یابد« مرکز»تردید دارم که نثر توانسته باشد به  داشت. با این حال
کامالً  شدتزلزل معنوان یگانه شکل ادبی  با نظر باالیی در مورد اینکه جایگاه شعر به

داند، اما  می تجدّدسازیتحوالت در نثر فارسی را اساساً نتیجه ترجمه و موافقم. کامشاد 
ت و ابداع ملی نیز در این تحوالت دخیل بودند سنّ»از نظر باالیی، دو عامل دیگر یعنی 

گفته باالیی، ترجمه موتور تحول بود و راه را برای ابداعات بومی  (. به96: 2006)باالیی 
با  وی ایفا کرد (، نقش بسیار مهم261ّ: 1970کرد. ترجمه، به گفته جزایری ) هموار می

 دمید.  « حیاتی نو در رگ ادبیات»ارائه قالب و ابزار ابداعات بومی 
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ور است: در سناریوی نخست، نثر به این ترتیب، دو سناریو برای تحول نثر قابل تصّ
وجود آمد و ساده شد. این امر به این دلیل  فارسی کامالً از طریق ترجمه به نوگرای

. جدید دخالتی نداشتندنثر  فرایند تولیددر زبانی  ینِصورت گرفت که هنجارهای پیش
کافی بود مترجمان زبانی جدید خلق، واژگانی نو ابداع و حسب ذوق و درک خود 

فارسی  ،دلخواه برای مفاهیم وارداتی پیدا کنند. در این سناریو، ترجمه هایی به معادل
ارتباطی سازد و در این کار به اقتدار و مرجعیت زبان فارسی که زبان  را می نوگرا
و برای مفاهیمی که در جامعه وجود ندارد  ،کند شده در جامعه است اعتنایی نمی تثبیت

تا  ،شود تدریج تجزیه شده و آشفته می زبان فارسی بهدر نتیجه کند.  زبانی نو خلق می
جای اینکه اسباب درک و تعامل شود،  و به دادهحدی که توان ارتباطی خود را از دست 

  آورد. گیجی و سوء تفاهم را فراهم میمایه آشفتگی و 
سازد اما برای این کار از زبان فارسی را می نوگرایدر سناریوی دوم، ترجمه نثر 

باعث زمینه  آوردن فراهمبا عبارت دیگر ترجمه  به 22کند. متداول گفتار استفاده می
طبق این . یابدبه زبان نوشتار راه  ه،بودکه از قبل مصالح آن موجود  ،شود زبان گفتار می

آنکه بین این  بی شود، استحاله می دیگر زباندر حاصل از ترجمه  جدید گفتمان ،سناریو
در اینجا ترجمه حکم کاتالیزور را  23دو زبان لزوماً اشتراکات مفهومی وجود داشته باشد.

آورد که در آن زبان گفتار در ترکیب با زبان کالسیک  وجود می دارد، و فضایی را به
کند. بنابراین، ترجمه با  مصادرهاستحاله و های وارداتی را  یابد تا بتواند گفتمانبسط می

زبانی کامالً جدید  اماوارد کردن زبان گفتار به زبان نوشتار، زبان مکتوب را متحول کرد 
 امازبانی کامالً جدید.  ساختکار ترجمه ترکیب بود نه ، تدر این حالوجود نیاورد.   به

توانسته  شود این است که زبان گفتار تا چه حد می سوال مهمی که در اینجا مطرح می
را بیان کند و نسبت به زبان کالسیک دوره پیش از « انهمتجدّد»های وارداتی  گفتمان

 ؟تر بوده است«گویا»ترجمه برای این مقصود 
در این سناریو،  :توان با ترکیب این دو سناریو، سناریوی سومی را متصور شد می

عبارت دیگر، زبان هم از  به. کند می زبان تا حدی مقاومت و تا حدی مصالحه
سعی بر حفظ اصالت خود دارد و در نتیجه   پذیرد و هم های وارداتی تأثیر می گفتمان

وجود  فارسی تحت تاثیر ترجمه به نوگرایماهیتی دوگانه می یابد. اگر بپذیریم که نثر 
آمده، سناریوی نخست در مورد بخشی از زبان که تحت تاثیر ترجمه تحول پیدا کرده 

وجود نداشت که در   گوییم که هیچ هنجار زبانیتوانیم ب صادق است. در این صورت می
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مقابل ترجمه مقاومت کند و لذا فارسی خود را به زبان مبدا تسلیم کرد. ولی حقیقت 
ت و این است که همه هنجارهای زبان مقصد کامالً خود را تسلیم نکردند زیرا سنّ

مقاومت نشان ( در برابر تحول 77: 2003؛ احمدزاده 39: 2006ابداعات بومی )باالیی 
 24دادند.

؛ فقط گیری کرد اندازهبا ابزار ریاضی توان  را نمیزبانی مشکل این است که تحول 
الیه شد و مفاهیم جدید  دانیم که زبان کامالً از محتوای خود خالی نشد، بلکه الیه می
 ،هایی از زبان را اشغال کردندآنکه زبان را کامالً در تصرف خود دربیاورند الیه بی
فهمیدند و هر کدام همان بخش را  که خواص بخشی و عوام بخشی دیگر را می طوری به

 کردند.   کل زبان قلمداد می
سازی و  نام مطبوعات در ساده عالوه بر ترجمه عامل تأثیرگذار دیگری به

اقتضای  ها، نثر فارسی به بخشی به نثر فارسی دخیل بود. با گسترش روزنامه تحرک
واژگان قدیمی نامفهوم و دشوار خالص کرد  ت داشتند، خود را از شرّنقشی که مطبوعا

 (.49: 2006تا بتواند با توده مردم ارتباط برقرار کند )باالیی 
بسیاری از روشنفکران از جمله مترجمان را که با  فرنگ، بنابراین، رویارویی با

و زبان کالسیک شیفتگی تمام در پی الگوی ترقی بودند، متقاعد کرد که باید فرهنگ 
 بومی را پشت سر گذاشت تا بتوان به الگویی اروپایی رسید:

 
ها در تمام ابعاد  های غربی و توسعه آن روشنفکران سکوالر پیشگامان اقتباس ارزش

زندگی بودند. بیشتر روشنفکران ایرانی بر این باور بودند که تحقق پیشرفت، 
شود. در نظر  س الگوی اروپایی میسر میدموکراسی، آزادی و عدالت تنها از طریق اقتبا

با مساوی  تجدّداین پیشگامان روشنفکری که به آزادی و سلطه عقل باور داشتند، 
زاده  ها بود. برای تقی تمدن غربی بود و پذیرش این تمدن در رأس امور آن

گرایش [، میزان بود چاپ اروپاو خواهانه  ای ترقی که روزنامه کاوه]مدیرمسئول روزنامه 
باطناً و جسماً و و  ظاهراًباید  ایرانی»به اروپا حدی نداشت. وی بر این باور بود که 

قید و شرط تمدن  پذیرش بی»شعار نشریه وی این بود: «. و بس شود مآب روحاً فرنگی
 (.74: 2003)احمدزاده « غربی

 
یرات فارسی تاث جدیداعتقاد محققان، این نقش بنیادی ترجمه در ایجاد نثر  به

واسطه ترجمه، تمدنی که عمدتاً شفاهی بود  فرهنگی بسیار مهمی در پی داشت زیرا به
آید که همگان در  نظر می (. به هر صورت، به19: 2006صورتی مکتوب پیدا کرد )باالیی  
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این باب اتفاق نظر دارند که بدون ترجمه و ظهور سبک بیانی جدید در زبان فارسی، 
برخی حتی پا را  25کرد. امروزی یا ژانرهای نوینی مانند رمان ظهور پیدا نمی جدیدنثر 

بود  فارسی بدون ترجمه غیرممکن می جدیداند نثر  از این فراتر گذاشته و گفته
زمان با ورود الگوهای  هم بخشی به زبان به هر تقدیر، تحرک (.91: 2003)احمدزاده 

مت و اندیشه، در قضیه انقالب مشروطه و اجتماعی نوین غربی در مورد حکوـ  سیاسی
 26به اوج خود رسید. 1906تأسیس نخستین پارلمان در 

خان نقل کردم خواهم به بررسی صحت جزئیات تاریخی که از مورّ در اینجا نمی
بر نثر و زبان فارسی و فرهنگ   بپردازم. آنچه در اینجا برایم مهم است تاثیر موج ترجمه

های زبانی را درنوردیده و به  ها چارچوب پیامدهای این ترجمهت و ایرانی است. اهمیّ
که این باید خاطر نشان ساخت  27تر فرهنگ و سیاست وارد شده است. قلمروهای وسیع

ها در  مشارکت فعال ایرانی نه حاصلو  شده بودند حسابتدریجی و نه تحوالت 
انفعال ملی، حقارت معلول بلکه ، در فرهنگشان هنجارهای فرنگی حتاطانهکارگیری م هب

لوحانه برای  از فرنگ و تالش جدی و ساده «ماندگی عقب»احساس فرهنگی و ـ  سیاسی
کارانه  روایت محافظه اینکشیدن  هدف این نوشته به چالششدن به فرنگیان بودند.  شبیه

از نقش سازنده ترجمه در ادبیات فارسی است. برای نیل به این هدف، این مقاله 
ترجمه ارائه دهد و نسبت به نقش تر  کند تا دیدی جامع هایی فرضی را مطرح می پرسش
و همیشه سازنده نیست و ممکن است مشکالت فرهنگی الینحلی  ذاتاً که ترجمهبگوید 

برای ایجاد ترجمه توان از این است که حاضر اورد. بنابراین هدف مقاله وجود بی هرا ب
 ند. کبازبینی فارسی را   نوگرایتاریخ نثر گشایی و رمز ،تحول
 

 قسمت دوم و پایانی مقاله در شماره بعد
 

***** 
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 هانویسپا
 به نزدیک بسیار و مربوط پدیده دو (historiography) نگاری تاریخ و (history) . تاریخ1

این  روایت ،تاریخ ،ردیگ معنای در اند؛ افتاده اتفاق که است وقایعی تاریخ معنا، یک در .اند هم
 کنیم، اکتفا شرح وقایع به مجبوریم نداریم دسترسی وقایع خود به چون عمدتاً .است وقایع

 تاریخ نوشتن روش این. شود می نوشته «علمی» اصول با و مشخص دیدی زاویه از که شرحی
 خواهد روشی حال هر به علمی نوشتن که آگاهی این با تاریخ، نوشتن فرایند کلی طور به و)

 بود. این دو خواهد تاریخ روش، این حاصل ام؛ کرده استفاده نگاری تاریخ عنوان را به( داشت
 نگاری تاریخ خوانیم، نویسیم یا می می را چیزی تاریخ وقتی: قرابت زیادی با هم دارند مفهوم

 از وجوهی به تاریخ نقد با توان می. شده است فرض پیش روایت در( روش عنوان به)
 از ما برداشت و شده روایت تاریخ از ما تفسیر به فرایند این اما ،برد پی نگاری تاریخ
 تاریخ)= ایران در سیاسی روزمره وقایع برای مثال، .بود خواهد وابسته آن زیرین نگاری تاریخ

 ،(نگاری تاریخ)=  شوند بیان می مختلف های روش به( موقت دسترسی قابل استثنائاً و واقعی،
 رابطه: مقایسه مقام در هم شود. باز می وقایع از متضاد های روایت گاهی( تاریخ)=  حاصل که

 کند؛ می پیشنهاد را هایی ارزش و روش اولی: ادبی است نقد و ادبی نظریه مانند مفهوم دو این
 را متنی نقد وقتی همین برای. مشخص است دیدی زاویه از ادبی متن با برخورد حاصل دومی

 . اند شده فرض پیش چیزهای چه( کلی طور به) که زد حدس توان می خوانیم، می
است. مردمان  پیچیدگی استعماری یا پسااستعماریای از این  نمونه« خاور میانه». اصطالح 2

شناخته « خاور میانه»اجتماعی با عنوان ـ  این منطقه، که عموماً در آثار فرهنگی و سیاسی
وجود دارد؟  پژوهشگران  کمتربار معنایی با نامند؟ آیا اصطالح دیگری  شود، خود را چه می می

خی و فرهنگی خود، خود را از دیدگاهی این منطقه مجبورند برای درک خصوصیات بطن تاری
کننده خطاب قرار دهند. به این ترتیب، خودشان تبدیل به  شده و از خود بیگانه بیرونی، نهادینه

تحریف  یا دهد که مسائل از این نظر چگونه بغرنج شوند. این نشان می خود می یانۀخاور م
 شود. می
مورد تنوع زبانی و تعداد گویشوران هر  دقیقی در اطالعاتکه کرد . بایستی خاطر نشان  3

های مادری  توانند زبان ها نمی ها( در ایران وجود ندارد. گویشوران دیگر زبان زبان )مثالً دوزبانه
وجود  یثراد، البته اگر یاب یها نشر م این زبانبه و آثاری که  کار گیرند بهخود را برای آموزش 

 درآمده، زبان فارسی انحصار بهکه از یک طرف چاپ رسد  نظر می داشته باشد، اندک است. به
 این وجود ندارد؛ ها های دیگر و اطالعات در مورد این زبان زبان و از سوی دیگر آثار مهم به
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چنان در  که فارسی یگانه مسیر تغییر فرهنگی شود و عرصه فرهنگ ایران هماست باعث شده 
 .گرو آن باشد

های مذکور معایب و مزایایی دارد. اما  . ارزیابی کامشاد از تحول تاریخی نثر فارسی در دوره 4
ها نیست، هیچ ایرادی به روایت و  از آنجایی که تأکید من در این مقاله هیچ یک از این دوره

 ای از زمینه یشها این بود که پ کردن این دوره نعنواکنم. قصدم از  های کامشاد وارد نمی ارزیابی
 دست دهم. دوره مورد بحث به

 از پیش ایران به متون واردات بسیار اهمیت دارد. آیا ایران در ترجمه مطالعات برای امر این.  5
 دوره طول متون در تأثیری را داشت که واردات همان بود استعمارگری  دوره که دوره قاجار

پاسخ داد؟ تا جایی  دوره هر در مواد و متون واردات به چگونه مقصد فرهنگ )شبه( استعمار؟
که خبر دارم، هیچ تحقیق تطبیقی کاملی در مورد این دو قطب متضاد در تاریخ ترجمه به 

 فارسی صورت نگرفته است.
آغاز شده بود اما در همین زمان بود که ترجمه  1851های اروپایی قبل از  . ترجمه از زبان 6
ای بود که به این نتیجه رسیده  عصاره نهضت ترجمه 1921شد. مانیفست  نهادینهطور رسمی  به

آید. با وجود این،  کار می بیشتر به« روشنگری» اهدافتر است و برای  بود نثر ساده دموکراتیک
-1941های تاریخی مجاور مانند دو جنگ جهانی، دوره پهلوی اول ) دیگر رویدادها و دوره

( و دوره پس از انقالب اسالمی که تغییرات و 1941-1979( و پهلوی دوم )1925
اند و  مختلف بر ترجمه تأثیر گذاشته ءانحا شک به های فرهنگی را در پی داشتند، بی جابجایی

ها وجود دارد. اما الزم است که پیش از این بررسی، به بازخوانی  جا برای بررسی دقیق آن
اند، و نیز قرار دادن  که بدیهی انگاشته شده« تجدّدسازی»مجدد مفاهیم و اصطالحاتی مانند 

این  دقیقو المللی پرداخته شود. بدون بررسی مجدد  های فارسی در چارچوبی بین ترجمه
 اغرق و یا اشتباهات فکری پیشین را تکرار کنیم. اثرات ترجمهکه درباره  احتمال دارد، مفاهیم

نسبیت در آن  و ،کنیم د را تقویت مییا انزوای موجوخود را منزوی و شدن  المللی بدون بین
جابجایی  های فرهنگی و  تحقیق معنادار بایستی ویژگی تحلیل خواهد ماند.قابل غیر ها  فرهنگ

 ها را هم لحاظ کند. المللی ایده بین
نظر از خوب یا بد صرف رغم نقش مهم و غیرقابل انکار ترجمه در نظام ادبی فارسی ) . به 7

و  مترجمهای  نامه اند: فصل در ایران به ترجمه اختصاص یافته مجله و بودن این نقش(، فقط د
آمده  (magiran.com) ایرانیمجالت های  . طبق اطالعاتی که در پایگاه دادهمطالعات ترجمه

نه  وکار کرده است. تأکید این مجله روی جنبه عملی  آغاز به 1370است، مجله مترجم در سال 
نامه  پردازند. فصل حث نظری نیز میابمهای منتشره در این مجله به  اما برخی مقالهاست، نظریه 
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شود. این  طباطبایی تهران منتشر می در مرکز مطالعات ترجمه دانشگاه عالمه مطالعات ترجمه
شود و بیشتر  دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر می  ، بههکار کرد شروع به 2003مجله که در سال 

پردازد. با وجود این، مشکلی که هر دو مجله دارند، نبود دیدگاه  مطالعات ترجمه میبه مسائل 
بدون نگرش انتقادانه در « خارجی»های  منسجم است. پذیرش ایدهو انتقادی و موضع نظری 

 ها مختص مطالعات ترجمه نیست و مستلزم بررسی بیشتر است. قبال آن
 نمونه، برایپردازند.  ترجمه در بافت فرهنگی می ها به های مذکور، برخی مقاله در مجله . 8
)محمدعلی مختاری اردکانی،  1381« استعمار و ترجمه».ک به مقاالت زیر در مجله مترجم: ن

)محمد غضنفری، ش  1383« هایی از بازتاب ایدئولوژی در ترجمه جلوه»(؛ 52-45: 36ش 
 (.14-5: 42ش جو،  )علی صلح 1384« ترجمه و شرایط فرهنگی»(؛ 81-93: 38
ولی نگاری ترجمه نیست،  . هرچند دغدغه اصلی من در این مقاله مطالعه تطبیقی تاریخ 9

و  ،ها و کشورهای دور فرهنگبا  همهای همسایه و  هم با کشورها و فرهنگ ،فرهنگی ارتباط
  .اند پذیرفته شده بحثدهنده  تشکیلبخش اساسی و  عنوان  بهچنین روابطی  وازنماهیت نامت

گیری  در فارسی نسبتاً نوپاست. معموالً مورخان در وهله اول، شکل« نثر». گفتمان مربوط به 10
عنوان عاملی  نگاری را به دهند و سپس روزنامه از طریق ترجمه را توضیح می نوگرانثر 

که  ،«نوگرانثر »شده به  نوشته« ادبی»تأثیرگذار در تحول نثر تلقی کرده و دست آخر آثار 
مورخان شوند و  شمرند. این نثرها چیزی پیوسته قلمداد می نوین را ایجاد کرده، برمیژانرهای 

د. با توجه شون ینمقایل « بومی»ترجمه و نثر ادبی زبان نگاری،  تمایز چندانی بین زبان روزنامه
همچنان خالی گفتمان مربوط به نثر و ژانرهای ادبی جای هایی از این دست،  پنداری به همسان

 است.
، زبان 1921و  1851های  اصلی ترجمه به فارسی، مشخصاً بین سال مسیر. حتی با اینکه  11

انگلیسی  را حسن کامشاد به« جدیدنثر »ارزشمند در مورد پژوهشی فرانسوی بود، نخستین اثر 
 نخستهای  ( نخستین کاری بود که ترجمه1998(. اثر کریستوف باالیی )1966نگاشته است )

عبارت دیگر، گسستی زبانی بین  کرد. به از فرانسوی به فارسی را به زبان فرانسوی بررسی می
)و نگاری  ای که گفتمان تاریخ و منابع عمدهدهد(  )که در زبان فارسی روی میتأثیرات واقعی 

هایی هم مانند مجموعه  اند وجود دارد. کتاب را شکل دادهگیری علمی و نظری(  جهت
فارسی  نوینپور که به تاریخ ادبیات  جلدی یحیی آرین ن میرعابدینی و اثر سهچهارجلدی حس

نظر  پردازند اما به گیری نثر می پردازند در فارسی وجود دارد. این آثار به ترجمه و شکل می
فارسی ایجاد شده  نوگرایها در مورد نثر  هایی که در دیگر زبان رسد که اختالفی با گفتمان نمی
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سازی  المللی یند بینافر درگیر باشند. این نکته حاکی از آن است که ایران هنوز است، داشته 
 شود. نوشته میهای دیگر(  )و به زباناستعماری است که تاریخش عمدتاً در خارج از کشور 

 منتشر سازمان سمت را کتاب این :ام کرده استفاده خاصی منظور برای را رحیمیان کتاب.  12
 نظر به. دهد می نشان را موجود آموزشی نظام در ترجمه نگاری تاریخ به عرفی رویکرد و کرده
 گفتمان مورد در تردیدی است رسیده چاپ به انقالب از پس که کتاب این حتی رسد نمی

 .باشد داشته فارسی به ترجمه نگاری تاریخ
که  ایران های بزرگی از امپراطوری  سرزمینی بخش . در طول دوره قاجار، روسیه به حقِ 13

بود که به  1803دست یافت. اولین جنگ با امپراطوری روسیه در سال « ارث برده بود به»قاجار 
دست روسیه  ( و اشغال گرجستان و بخش اعظمی از منطقه قفقاز به1813عهدنامه گلستان )

ن ( انجامید. روسیه با ای1828( به عهدنامه ترکمنچای )1820های دهه  انجامید. جنگ دوم )سال
دست آورد. بریتانیا در جنوب ایران رقیب نفوذ روسیه در  عهدنامه کنترل کل قفقاز جنوبی را به

 شمال کشور بود.
کوشید کاری را که  . این جستجو برای الگو تا دوره پهلوی نیز ادامه دارد. رضاشاه می 14

ه علیه گسترش رسد کشورهایی ک نظر می آتاتورک در ترکیه انجام داد در ایران پیاده کند. به
مسئله کردند، نکات مشترک فراوانی در رابطه با  استعماری برخی کشورهای اروپایی مبارزه می

که رهبران این کشورها در « تجدّدساز»استعمار داشته باشند. با این حال، میزان کارآیی اقدامات 
ت که بعداً در وابسته اسها  آن بطن فرهنگیهای  کشورهای خود انجام دادند مسلماً به ویژگی

دچار تحوالت  «تجدّدسازی»این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت. بنابراین، ممکن است 
ی از فیلتر ترجمه مختلف گرفته باشد، مخصوصاً وقت یها  طنمتفاوتی شده و معانی مختلفی در ب

 .Hyun and Lambert (1995)به  گذشته است. ن.ک
نویس در اوایل قرن  ترین رمان ترین و پرخواننده خصوص آثار الکساندر دوما که محبوب . به 15

طور که در باال هم گفته شد، ادبیات فرانسه منبع اصلی ترجمه به  بیستم در ایران است. همان
بود. نفوذ انگلیسی در طول دوره  1921و  1851های  فارسی و تأثیر بر ادبیات فارسی بین سال

آمریکایی که دولت مصدق را ساقط ـ  ( و پس از کودتای انگلیسی1979-1941ی دوم )پهلو
چنان فرانسه در فرهنگ واالی کشور  ضرر فرانسه شد، هم کرد، آشکار شد. با اینکه اوضاع به

و ضدآمریکایی در ایران باشد. با  گرایانه علت احساسات چپ بهنفوذ داشت که ممکن است 
های فرهنگ و سیاست  مورد دوره پس از انقالب اسالمی که پویایی وجود این، این نکته در

 کند. داد، صدق نمی تر شده و در کمال تعجب انگلیسی را بر فرانسه ترجیح می پیچیده
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 های رشتهدهد که تشابهاتی با  وحدت فهرستی از دروس دارالفنون را ارائه میفرزین .  16
نظام توپخانه، پزشکی و  نظام، سواره مهندسی، پیاده: »اند دارد دانشجویانی که به خارج اعزام شده

شناسی و علوم طبیعی از قبیل فیزیک، شیمی، داروشناسی ... تاریخ، جغرافیا،  جراحی، کانی
گیرد که پیشرفت فنی  درستی نتیجه می ها به (. وحدت از این حوزه28: 2002« )نگاری نقشه

 تأکید اصلی دارالفنون بوده است.
وجود  ها به سیاسی و اجتماعی و انقالبات متعاقب آن که در نتیجه واردات ایده . ناآرامی 17

توان الگوهایی مشابه را  شرقی و ترکیه نیز می آمدند، مختص ایران نیستند. در آسیای جنوب
تحت چه شرایطی از هم متمایز به شرایط حاکم ها  که پاسخ آن ها و این دید. میزان شباهت آن

طور تطبیقی مورد بررسی قرار گیرند. در مورد مطالعات  هستند که باید به شوند، چیزهایی می
 است. ترجمه در ایران، این بررسی ناگزیر و مستلزم توجه جدی

سابقه نیست. برای آگاهی بیشتر از  هیچ عنوان در تاریخ ادبی جهان بی . اما این حرکت به 18
و زبان و نیز امکان استفاده از زبان عادی برای اهداف شعر در رمانتیسیسم  تجدّدارتباط بین 
 .De Graef (2007)به  ک.ن، ثویژه وردزور انگلیسی به

ای که به بررسی رابطه میان شعر و نثر، و تغییر از فرهنگ شفاهی شعری به  برای مطالعه.  19
 Ong (1986)پردازد، ن.ک به  باسوادی و فرهنگ مکتوب نثر می

 ،استآثار آن تر از ترجمه صرف و  پیچیدهبسیار فرهنگ   . توجه داشته باشید که پویایی 20
شود. برای بررسی این  خصوص وقتی ترجمه پس از یک سنت ادبی جاافتاده حادث می به

گیری یک نظام ادبی دست دارند  ها و اثرات سنت و تولید در کنار ترجمه که در شکل پویایی
 .Lambert (1980)به  ن.ک
انگارد و یا  ایگاه شعر نو و شاعران دوران جدید زبان فارسی را نادیده میجباالیی نقش و .  21

 گیرد.  دست کم می
شده اشاره دارد.  . کامشاد به وجود زبان شفاهی پویا در کنار فرهنگ مکتوب عالمانه و عربی 22

 های جدید. آمیزهدر نظر او، ترجمه ابداع زبان نبود بلکه فضایی بود برای 
خاطر داشته باشیم که زبان ترجمه و زبان  . پیامدهای واقعی این هر چه که باشد بایستی به 23

عنوان  رسد که زبان ترجمه به نظر می ادبیات از یکدیگر متفاوتند. در مورد نظام ادبی فارسی به
وارداتی از طریق  های عنوان الگویی برای تولیدات ادبی و در قالب ادبیات قلمداد شده و به

ترجمه ریخته شده است. این امر باید مشخص کند که چگونه گفتمان ادبی وارداتی اقتباس 
 .Boyden et al (2007)به  ین زبان ترجمه و زبان ادبیات ن.کشد. برای آگاهی از تفاوت ب
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نادیده های ماسبق را  های فرهنگی نباید سنت طور که قبالً هم گفته شد، پویایی . همان 24
 .Lambert 1980به  بگیرند. ن.ک

های خاص خودشان، برای اولین بار از طریق ترجمه به  . رمان و داستان کوتاه با ویژگی 25
خاطر داشته باشیم که رمان در زبان فارسی پیش از رمان  نظام ادبی فارسی راه یافتند. باید به

 فارسی ظهور پیدا کرد.
. یکی از مسائل مهم در مطالعات ترجمه ایران این است که ببینیم منابع اصلی تغییر و  26

هایی و چه  انقالب پیش از انقالب مشروطه و انقالب اسالمی چه بوده؛ یعنی چه زبان
. برای نمونه، در مورد کردند یها را ترجمه م آنچه کسی شدند و  نویسندگانی ترجمه می

های مختلف ایدئولوژی اسالمی، تأثیر مارکسیسم نیز قابل توجه  انقالب اسالمی، عالوه بر شکل
بود اما چیزی که برای مطالعات ترجمه حائز اهمیت است این است که ببینیم تأثیر ایدئولوژی 

و این  افته استرد شده و در این زبان استحاله یفارسی  چگونه از فیلتر زبانمارکسیسم 
ها از  ایده جابجاییکه  برای همه روشن استیا بودند.  ،چقدر معنادار هستندها  جابجایی

 ها جابجاییاین  با فهم اینکهکند. اما  می« تحریف»ها را دچار  فرهنگی به فرهنگ دیگر، آن
ادی در مورد زی توانیم نکات می، آیند در مید و در بافت جدید به چه معنا نافت چگونه اتفاق می

 دست آوریم. به ها فرهنگ
از آنجایی که فارسی  ؛سزایی از ترجمه گرفته است تأثیر به و است ایران. فارسی زبان غالب  27

فرهنگی با اهداف زبان از این زبان سازمانی آموزش و فرهنگ بوده، تأثیر خود را به افرادی که 
برای اینکه مشخص شود اثری  ود این،، انتقال داده است. با وجکنند میو آموزشی استفاده 

 مشابه در زبان مادری این افراد وجود دارد، باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد.


