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 چکیده

برخی از آثار نمایشی در  به چرایی ترجمة یپاسخیافتن در جه  اسـ  این مقاله کاوشـی 

مترجمانشان راهگشای برقراری  هاییزهانگو  هاآن ؛ آثاری که بررسـی درونمایةدوره قاجار

( تحقیقات با رویکرد 9003چسترمن )اس . از دیدگاه شـناسی هارتباط میان ترجمه و جامع

در شناخ  هرچه بهتر  یاعمدهسهم  تواندیممترجمان  هاییزهانگشـناسـانه بر روی جامعه

آن در ترجمه  هانگرشو اهداف شـخصـی مترجمان داشته باشد و اینکه چطور این  هایدها

ـــ . از من ر  راث ـــیجامعهنمود پیدا کرده اس ـــناس ـــ  که  ش به تأثیر فضـــای  توانیماس

مترجمان برای ترجمه آثاری خاص پی برد. عالوه بر  یهاانتخابسیاسی جامعه بر اجتماعی

 آن اششــناســیجامعهمترجم که بوردیو در مدل  یهاوارهعادتاین تأثیرپذیری اولیه، نقش 

 هاییزهانگنتیجه، و در  شدهبررسی  داندیمرا یکی از فاکتورهای مهم در هر کنش اجتماعی 

 .اندگرفتهآنان نیز در این مجال مورد بررسی قرار 

 شناسی، متون نمایشی، دورة قاجارهای مترجمان، بوردیو، جامعهانگیزه ها:کلیدواژه

 مقدمه .1

مان مترج هایایشرساز گتواند بسترای مینگی در هر دورهو فره، سیاسی شـرای  اجتماعی

دس  کم برگرفته از یکی از عوامل  یا ،ن شـرای ی متناسـ  با آمتونسـم  انتخاب آن دوره به

 دتوانیمای اســ  که ای مســهلهبراین انتخاب نوع متن در هر دورهبنا .حاکم بر آن دوران باشــد

هش این پژو .های مترجمان آن متون باشدو بررسـی انگیزهیق درباره شـناخ  ابزاری برای تحق
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ــ  ــتوار اس ــی جریان ترجمه  که نیز بر این فرض اس ها در دوره قاجار از نگاه نامهنمایشبررس

 .کندیممترجمان آن دوران کمک  هاییزهانگجامعه شناختی به درک بهتر 

 ؛در مطالعات ترجمه مطرح بوده اس  بازشـناسی از دیرچنین ارتباطی میان ترجمه و جامعه

ــودیمتعریف  تعلق دارد پس در جامعهی اجتماع ین امکه مترجم به چرا ــی اجتماعی  ش و نقش

ــرف در جامعه تولید و ،ترجمه() کندیمکه تولید  متنی برعهده دارد و ــودیم مص  فرحزاد،) ش

ــوی مترجم توان گف  که انتخاب آبنابراین می .(591 ص. ،5930  تأثرمثاری برای ترجمه از س

 .اس از فضای حاکم بر آن جامعه 

ها امهننمایشبرخی از  ةترجمچرایی  توان بررسیهدف از این تحقیق را می ،وصفتبا این  

ضــای ف یرتأث تح که هایی عنوان کرد، انگیزه ،هاآنرجمان در دوران قاجار با توجه به انگیزه مت

رای  ش یرتأثتا  کوشدیماین مقاله  .بر آن زمان بوده اس اجتماعی و فرهنگی و سـیاسـی حاکم 

ـــوی  را بر انتخاب نوع متون برای ترجمهحـاکم بر جامعه  قاجار  دورةمترجمان برخی از از س

 به انتخاب چنین مانجدادن مترســو  دردهد. یعنی توضــیا اینکه چه عواملی  ه قرارمورد مداقّ

 .اندداشتهدخال   ،برای ترجمه هایینامهنمایش

نمایشی در دوران قاجار، های فکری مترجمان آثار افق کردنیق حاضـر عالوه بر روشنتحق

 بییاارزشــ ســوایتا  آوردیم فراهم شــناســیجامعهم ی را برای محققان علم ترجمه و علفرصــت

 هایییزهانگ ؛باشند «مترجم هاییزهانگ» به نام یرتمهمها متوجه موضوع ی ترجمهیا کیف محتوایی

 تأثرمو در سطا کالن  هستندذهنی مترجم  و از بسترهای فکری متأثررد همواره که در سطا خ

 هاییزهانگو  هانگرش من ر ها ازترجمه شـناسیجامعه ةمقول اوسـ . ةجامع از بسـتر اجتماعی

ـــاخهای را روی بهدر واقع دریچـه» ،مترجم ـــوی ش  جدید از علم مطالعات ترجمه یعنیای س

 (.59 ص. ،9003من، چستر) «گشایدیم جممطالعات متر

ـــدند  هایینامهنمایشای از مشـــهورترین پیکرهین من ور دبـ که در دوران قاجار ترجمه ش

به اوضاع حاکم بر جامعه آن  ایی که در آن شواهدی دال بر اشاره یا کنایهو آثار شدندانتخاب 

ــتند بهزمان د ــده اش ــورت موردی انتخاب ش ــام مفهوم عادت وص مدل  درمترجم  5وارةبراس

 .انجام شد هاآن مترجمان ةانگیزدربارة  ترییقدق هاییبررسبوردیو، 

                                                           
1. Habitus 
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ـــناخ  بهتر انگیزهبه ا  این تحقیق در چند بخش  ،انهای مترجمان آن زمین من ور برای ش

ها نو کارکرد آها پردازد تا نقش ترجمهمی شناسیجامعهابتدا به بررسـی ارتباط ترجمه و  ،مجزا

از  تأثرممترجم که  ةانگیز ، بهجتماعیســ س با تبیین ســاختارهای ا و ین نمایدجامعه تبی را در

سیاسی ، یعنی مسائل اجتماعی، قاجار ةاوضاع حاکم بر ایران دور ،در ادامه .پردازدیم ،هاس آن

ـــنفکرتلنگ و فرهنگی که موج   ننیهمچو کرده تحصـــیل ،ر فکری بر برخی از اقشـــار روش

 .شودمیبررسی ، شده مترجمان

ــائل  ــی این مس ــ بررس ــای حاکم بر آمادهتبکه موج   اس ــازین فض و  مترجم فکری یس

ـــود. مترجمی که هایی مینامهنمایشیک چنین  ةترجمـنتخـاب و هـای قوی او برای اانگیزه ش

 های ناب به افکار اقشـــار مختلفاندیشـــه را با تزریق اشهای حاکم بر جامعهکوشـــد خأمی

 پر کند. اشجامعه

جمان، های مترو در نتیجه انتخابها نگیزهدوران بر ا اجتماعی آنشرای   یرتأثبرای بررسـی 

 ةغربی در دور های معروف اندیشــمندان شــهیرنامهنمایش ةبا بررســی جریان ترجماین تحقیق 

به  هانامهنمایشآن دوران در این  بر حاکماجتماعی موضــوعات فضــای نمودن قاجار و روشــن

 :دهدیمزیر پاسخ  هایسؤال

و ســیاسی  ،فرهنگی ،اجتماعی یمن رهاوران قاجار از ایران در د ةامع. فضـای حاکم بر ج5

 چگونه بوده اس ؟

 ؟بودند یثارآقاجار چه  ةدر دورشده ترجمهی انتقاد هاینامهنمایش .9

 چه بوده اس ؟مترجمان توس  این آثار . عل  انتخاب 9

 پژوهش پیشینة .2

 ترجمه و شناسیجامعه 

های دیگر ن یر و با بسیاری از رشته (9004)هتیم و ماندی،  دارد ایرشـتهبیناترجمه ماهیتی 

آن  ةبجانای ترجمه، امکان بررسی چندرشتهو ماهی  میان ارتباطی تنگاتنگ دارد شـناسیجامعه

واند تمی شـناسیجامعهبنیادین بوده و  اجتماعی ترجمه ةدهد. در این میان جنبرا به محققان می
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ـــبی  ن ری ارچوبچـ که  5چگوانووی ةن ریطبق  .در اختیـار مطـالعات ترجمه بگذارد رامنـاس

ــیجامعه ةن ری گرفته ازبر ــناس ــ  9بوردیو ش ــ  ی فرهنگییترجمه کاال، اس که عوامل و  اس

ای و با دنی دارد جایگاهی در فرهنگ زبان مقصــدو  کنشــگران مختلفی در تولید آن نقش دارند

 رهنگیف و ، اجتماعیابعاد سیاسیتوان به عبارت دیگر می .دارد مسـتقیم ارتباطاجتماعی بیرون 

ـــی یهاقدرتاین  همچنین .دیدرا در این کـاالی فرهنگی  ـــیاس ـــتند کهبرتر س  اجتماعی هس

ــندیم ترجمه نحوه وحتی زبان نوع و ةکنندتعیین بنابراین فرآیند ترجمه  (.9050)گوانویچ،  باش

ام اسو حیات آن نیز بر گیردیمدر اجتماع شـکل ترجمه عوامل اجتماعی اسـ  و  یرتأثتح  

 (.9001)ولف،  شودیمن تولید و خوانده و فرهنگی اس  که در آبا شـرای  اجتماعی  اشرابطه

  نقش افراد واس ةمطالع، ترجمه شـناسیجامعهپیم نیز بر این باور اسـ  که رویکرد اصـلی در 

 (.9001در این فرآیند اس  )

ــیجامعهطور کلی هب ــناس ــه حوز ش ــامل س ــیجامعه ةترجمه ش ــناس ــول ترجمه،  ش محص

 ایهرویکردالگوها و  ترینیاصلو  شودیمفرآیند ترجمه  شناسیجامعهم و مترج شناسیجامعه

ن سه ای برآیند ،گیرندیماختی ترجمه مورد استفاده قرار شـندر مطالعات جامعهکه ن ری ترجمه 

رین که بیشتاس  شناختی الگوهای مهم در مطالعات جامعه یکی ازن ریه بوردیو . هستندحوزه 

ــیجامعه کیدش برأت ــناس ــ . در این مدل  مترجم ش ــه مفهوم مهم بوردیو به اس تح  عنوان س

ــارها 1ذائقه ،4وارهعادت ،9میدان ــ  که  میدان هاآن ینترمهم و دارد ش  مثابةبه در آن اجتماعاس

. (9001)ولف،  نداب  برای رسیدن به قدرت و موقعیترقحال آن در  در عامالنمیدانی اس  که 

ــهمان  ،حال مفهوم میدان در ترجمه  .اســ  برتر کســ  جایگاه برایمترجمان رقاب   ةعرص

 درونیو شــده یعنی تمایالت نهادینه ،وارهعادتمفهوم  یاد کرده از آن بوردیومفهوم دیگری که 

ـــ  تمـایالت  همـانترجمـه  ةدر حوز کـه انرکـارگزا ، 1الگوها مفاهیمی مانندو مترجمان اس

                                                           
1. Translation practice 

2. Theory of action 

3. Field 

4. Habitus 

5. Illusio 

6. Role model 
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و  هایدها که همان اســ  ذائقه ســوم،مفهوم  شــود.میرا شــامل  9و هوی  گروهی 5هانگارخود

ــع درونی هاییزهانگ ــ  یک میدان خاص  بههنگام ورود به )مترجم(  فرد هاییریگو موض اس

 (.9001 چسترمن،)

ـــاراتیگزاران، زیادی مانند کارعوامـل طور کلی هبـ خود  ترمهمها و منتقدان و از همه انتش

ـــیو در انتخاب ترجمه، یشـــانهـاوارهعـادتمترجمـان و  و پذیرش ترجمه  چاپ ،ترجمه ةش

عناصر موجود  ینترمهمعنوان یکی از نقش مترجم به از این میان .(9050،گوانویچ) گذارندثیرأت

مطالعات مترجم در مبحث گنجاندن  بر( 9003چنانکه چســترمن ) ؛اســ  انکارناپذیردر ترجمه 

ترجمه ور اســ  که با و در خصــوص اهمی  نقش مترجم بر این تأکید دارد مطالعات ترجمه

ن به عقیده وی آن سوی هر مت .زبان متن مبدأ به زبان متن مقصد انتقال از فراترسـ  ا یاپدیده

وجود  «مترجم»نام  شـده، موجودی زنده، صـاح  شـعور، احسام، فرهنگ و عقیده بهترجمه

 دارد.

 مترجم یهاوارهعادتای اجتماعی و ساختاره

 ترجمهدر مراحل مختلف  مهمی های او نقشوارهعادتشـــد مترجم و ور که گفته طهمان 

 ،خاص از ترجمه و توفیق آن در جامعه یاگونهانتخـاب  بردن بـه دالیـلبرای پی پس .دنـدار

 .رسدیمن ر ضروری به مترجم یهاوارهعادتبررسی 

ل و قاب پایا ،فتهیا مند، اســتمرارتمایالت ن امهمجموع، نامیده وارهعادتآن را  بوردیو نچهآ

بوردیو اس .  آن ةسـازندو هم حاکم  اجتماعی ن ام ةبرسـاخت هم ،که خوداسـ   غیرانتقال به 

در محصوالتشان  توانیمرا  شانیخارجکه نمود  هستنداصـولی  هاوارهعادتاین  معتقد اسـ 

ـــ . از آنجا که ترج محصـــولهمان  ،ن رمان بحث مورد ا توجه بهبـ کـه اینجـا دیـد مه اس

چ و تابع هی پذیردمیصورت  ناخودآگاه طوراین فرآیند به شـوندیم در فرد نهادینهها وارهعادت

اس  و  9یاجتماعساختار کالن یرتأثتح   وارهعادت در حقیق  از ن ر بوردیو، قانونی نیسـ 

چنین  با این وضـــعی  اجتماعی وبا توجه به وارهعادتکند که این بـه همین جه  عنوان می

                                                           
1. Self image 

2. Group identity 

3. Social super structure 
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 فراگیری فنی براساممترجمان  یهاوارهعادتپس  اس آمده  وجودبهار کالن اجتماعی سـاخت

و همچنین بسته به  بر حسـ  شرای ، خاص ادبی یهاحوزه متناسـ  با یهاسـبکو  هاروش

 (.9050)گوانویچ،  گیردیمشکل  ،کندیمام به ترجمه دآن مترجم اق که در اییاجتماعفضای 

 اشوارهعادت از مترجم)شم(  ذائقه پذیرییرتأث 

ـــم( آنچه بوردیو تح  عنوان ذائقه   التیگیری و تماموضـــع ،برداز آن نام میمترجم  )ش

 نویســـندگان و مترجمانکنندگان متن اعم از  نحوه فعالی  تولید در حقیق  . فرد اســـذهنی 

بین اری برای توصیف و تخود ابز تواندیم رو ترجمه از این ؛هاس آنمستقیم ذائقه  یرتأثتح  

لی ک ایذائقه یعنی وفاداری و پیروی از قاعده ،دیگر عبارتبه مترجم باشـــد.درونی  هاییزهانگ

ـــتن به  ـــیوهکه فرد را وادار به نوش این ذائقه همان  .کندیم خاصای یا در حوزه خاص ایش

 .کندیمیاد « telos» عنوانآن با  ( از9003که چسترمن ) باشدیم «شـخصـی مترجم هاییزهانگ»

 .اس یک اثر  ةترجمدالیل شخصی  یرندةبرگ در ،یکل طوراین مفهوم به

ا رای خاص ذائقه خوانندگان ةذائق با توجه به های ادبیحوزهکه ســ  ا اینمهم دیگر  ةنکت 

که ذائقه ای خاص از آن متن را  ی واژگانی خاص اس هر نوع متنی دارا . یعنیسازدیممتبلور 

ل منتق خواننده ذائقه را به نآ صـــورتی ترجمه کند که آن را بهمترجم باید آورد و می وجودبه

ــد ابه متن را  مبدأذائقه متن همان  بتواند کند. به بیانی دیگر مترجم باید همان  وهد نتقال دمقص

 خوانندگان متن برای ،دنکنیمایجاد  مبدأبرای خوانندگان متن  مبـدأواژگـان متن را کـه  ذائقـه

 .(9050)گوانویچ،آورد  وجودبهمقصد 

 که خود حاصـــل اســـ  عالیق و تمایالت ذهنی ةمجموع ذائقه این که،جـالـ  توجـه  

ی خاص که هاوارهعادتسری  یک ةواسطهب مؤلفمترجم یا یگر عبارت دبه .هاسـ وارهعادت

 هایعالیق و جه  گیریو این یابد عالقه می متنی از ی خاصاگونهبهشـود در وی نهادینه می

 وارةاسطه عادتوبه ذائقهگرانویچ معتقد اس  که اصل  که طوریهب اس وی  ذائقهفکری همان 

 .(9001)ولف،  رسدیم، به ظهور کنشگران
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 با محتوای انتقادی ییهاترجمهقاجار و بسترسازی فکری برای  ةدور

ـــتعماری بوددر دوران حکومـ  قاجارها، ایران کشـــوری نیمه و دو نیروی متخاصـــم  اس

فوذ رده و برای تثبی  ننفوذ خود تقسیم ک یهاحوزهاسـتعماری انگلیس و روسـیه کشـور را به 

ب  ایران که ســ اســتعمارییمهنتیجه، وضــعی  در حال رقاب  با یکدیگر بودند. در ن خود دائماً

 ویسیننامهنمایشرا برای اساسی  ةینزممملک  شد،  ساالریواندبروز فسـادی ع یم در دستگاه 

ـــاخ یمکه مبتنی بر انتقاد و هجو بود، فراهم  ییهاترجمهو  برای  .(99، ص. 5914)تقیان،  س

 آشنا شویم. ر دوره قاجارد اول تحقیق الزم اس  با وضعی  ایران سؤالپاسخ به 

 قاجار شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه در دوران (الف

 ته، ایستا وقبل از مشروطه( در یک جامعه بس)تصـور معمول و کلی ما از ایران عصر قاجار 

ـــودیممانده خالصـــه عق   ةدر آن رخ نداده مگر در یکی دو دهکه تغییر و تحول چندانی  ش

اروپایی ، آشــنایی مردم با تمدن نیمههاآنلیاقتی )مثل ظلم قاجارها، بی دالیل مختلفهپایانی آن ب

روپا، بیداری ا ةپیشرفت کامالًپیاپی از روسیه و انگلیس و آشنایی با تمدن  یهاشکس روسـیه و 

و نهایتاً به نهضـــ  انقالب مشـــروطه  (و طبقات مختلف اجتماعی و.. هاگروهزیادی از  ةعـد

 مقدمه(. ،5911 زیباکالم،) یدانجام

 الم،بوده اس  )زیباک« و نمیربخور »یا « اقتصاد معیشتی»اقتصاد ایران در این دوران مصدا  

عل  نبود وســایل ارتباطی مناســ ، خشــکســالی، نبود تولید تجارت ایران به(. 41. ص ،5911

نوال مبرد. اوضاع اجتماعی نیز به همین سر میضـعی  اسفبار صنعتی در وضع بدی بهکافی و و

دادند و درصــد جمعی  شــهرنشــین را تشــکیل می1چرا که مثالً باســوادان کمتر از  ؛وخیم بود

 زیباکالم،) اصـوالً خواندن و نوشتن تقریباً به سه قشر دربار، روحانیون و بازار منحصر شده بود

 .(41-41 ص. ،5911

 ن قاجاردوراشرایط سیاسی حاکم بر جامعه در ب( 

ــاه واج  ــایاالطاحرف ش ــتند. زمین می خدا بر ةعه بود و او را س مردم رعی  بودند و دانس

ــاه نوکر ــکبودعالوه بر دیکتاتوری که ضــعف بزرگی  .ش ــ  نه تش الت ی، نه حزبی وجود داش

ا فکر مخالف  جدی ب اساساً ، نه امنی  سـیاسی و نه قانونی.سـیاسـی، نه حق و حقو  صـنعتی
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 ؛مختلف وجود نداش  یهاگروهی میان داخل اتحاد در سطا جامعه مطرح نبود. حکوم  قاجار

نتوانسته هرگز خالف شـهرهای اروپای قرون وسطی،  مردم در شـهرهای ایران، بر دلیلهمین به

چنـان متفر  و رقیـ  با یکدیگر بودند که امکان زیرا آن ؛بگیرنـد یاز حکومـ  امتیـاز بودنـد

در میان مردم دید اشتباهی نسب  به  .نشـان وجود نداشـ جمعی در میاگونه حرک  دسـتههیچ

و بر همین  دانســتندیمدیار کفر و فســاد غرب را  هاآنبه این معنی که  غرب وجود داشــ ؛

ـــو می ـــام هرچه از آن س ـــ  می ةجامعآمد برای اس ـــتند.خود نامناس ارتش نیرومند و  دانس

سد و ناالیق و فا جانبه در کشور شکل نگرفته بود. رجال سیاسی اغل بوروکراسی مدرن و همه

 (.19 ، ص.5911 یباکالم،)ز ظالم بر مسند امور بودند

این تغییرات ذهنی و عینی به یک نقطه یعنی نارضـــایتی ایرانیان از حکوم  قاجارها و  ةهم

غییرات   که این تایجاد تغییر و تحول در اذهان بســـیاری از ایرانیان رســـید؛ البته باید گففکر 

 ایهنها باعث شــد تا جریاتمام این اند.تأثیر داشــتهو بر هم به هم بوده مربوط ذهنی و عینی 

م ن ن اطلبان هم از بیروشوند و اصالح تررنگشده بود پر آغاز تریشپنه که بعضـی طلبااصـالح

ــ)قاجار  ثل م هاآن.. که بعضــی از ، تجار و روحانیون و .هارفته، قفقاز هارفتهنفکران، فرنگروش

 )صدر دولتی هم داشتند( و هم از درون ن ام قاجار یهاسم البوف یا آخوندزاده خان، طملکم

ــاهزاده ــاه یا ش ــتند( به فکر  های لماتدها، اع م، خود ش ــی نداش ــ  خاص ــانی که منص و کس

الم، کزیبا) ، ســیاســی و فرهنگی ایران بیفتنداجتماعی تگســترده در ن امامیق و اصــالحات ع

5911). 

 دوره قاجاردر  نامهنمایش ةترجم ةیعطلنهضت ترجمه و 

زدهم )دوران فرهنگی ایران در طول قرن ســینهادهای  ینترمهمیکی از  دارالفنون شــکبی

ادبی و علمی در ایران  یهاحرک بسیاری از ة چرا که انگیز رودیمشمار قاجار( و چهاردهم به

تنی ناگســســنیز در ایران با دارالفنون پیوندی  نامهنمایشبوده اســ . نهضــ  ترجمه و اقتبام 

ــرف ن ر از خدمات علمی،  «دارالفنون»ی دارد. بدین ترتی ، بنا ــاراهص جدّی فن ترجمه  یگش

شـــد  ریپذامکانی به فرهنگ غرب یابیدســـتدر ایران نیز شـــده و بیشـــتر از این طریق بود که 

 (.901 ، ص.5915پور، )ملک
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ری در جن  دارالفنون برای اجرای نمایش دایر شد. این تاالر شـاه، تاالناصـرالدین ةدوردر 

ـــاخانهدر حقیقـ  تقلیدی از  ـــو، هنوز  یهاتماش  ةنامیشنماغربی بود. در آن زمان، از یک س

مین و از سوی دیگر، شاه و ملتز های فرنگی باشدرتهات ةیوشجود نداش  که مطابق با فارسـی و

ســنتی  های نمایشــیآشـنا شــده بودند، به نمایش و آئیناو که دیگر با تهاتر فرنگی و باله و اپرا 

ــان  ــتور  اییزهانگ؛ در نتیجه، همین امر دادندینمایرانی رغبتی نش ــاه دس ــد که ش ار آث ةترجمش

مقارن با حکوم   ،ین ترتی به ا(. 99 ، ص.5911نمایشـــی فرنگی را صـــادر کند )بزرگمهر، 

 ةیلسوبار با حمای  درباریان و به تأسی از شاه، برای نخستین نامهنمایششاه بود که ناصـرالدین

سـب  گسترش افکار ها بهنامهنمایشسـرگرمی و تفنن شـد. در کنار حمای  درباریان و رجال، 

ـــافرت به فرنگ و افزایش ـــواد، مس ها به تعداد روزنامه تجـددخواهانه، و افزایش جمعی  باس

گیری از دستگاه ع به خردهوای ارتباطی و انتقادی تبدیل شدند تا بتوانند از طریق تهاتر شروسیله

ـــتین تجربــهــا حکومتی کننــد و از میــان همین گروه ن کننــدگــاهافرادی بودنــد کــه نخس

هجری، قرن  59قرن  بنابراین(. 19 ، ص.5919پور، ســـی در ایران شـــدند )ملکنوینامهنمایش

اســ ؛ قرنی که بدون شــناخ  شــرای   ایرانیان نویســینامهنمایشنمایش و  ةآشــنایی و تجرب

اجتماعی و فرهنگی و ادبی حاکم بر آن که با نمایش پیوندی عمیق دارد، شــناخ  چگونگی و 

 پذیر نخواهد بود.امکان هاآن ةاشاعچرایی انتقال و 

ــتی   ــ فکری جدید یهاافقتا بتوانند با  کردمهیا این دوره برای مترجمان فرص ــنا ش وند. آش

ـــود هاترجمهمحتوایی و کیفیـ   یـابیارزشجـدا از  ، باید گف  که این رویکرد و انگیزه به س

دیگر  یهافرهنگخواستند با ی یادگیری بودند و به هر طریق میکسـانی شـد که تشـنه و جویا

 ةیرتمردم و روزگار ن که از استبداد حاکم بر روشنفکراآشـنا شـوند. از سـوی دیگر، شماری از 

تر نیز آشنا شده بودند، تها خواهانهیآزادمترقی  هاییشهاندآگاهی داشـته و نیز با  یشوبکمآنان 

از  زیرا این هنر یکی ؛تشخیص دادند «تنویر افکار»و  «تهذی  اخال »مناس  برای  اییلهوسرا 

 ، ص.5911 ،بزرگمهرسواد، بود )کم یاجامعهدر  یژهوبهبرای نشر افکار نو،  هایوهش ترینیعمل

99). 

 

 



 چهارم شمارة    (              دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           94 

 

 پژوهشروش  .3

ـــتیـابی به هدفبـه  هایی با محتوای انتقاد ازنامهنمایشیعنی یافتن  ،پژوهش این من ور دس

ای، منابع مرتب  کتابخانه ةمطالعفرهنگی و ســیاســی حاکم برجامعه، عالوه بر فضــای اجتماعی، 

قاجار انتخاب شدند تا برای  ةدورترجمه و اجرا شده در  هاینامهنمایشای نسبتاً جامع از کرهپی

 اس : به شرح زیر نامهنمایش 90 شامل پیکرهاین . بررسی شوند انهموشکاف ،بررسی محتوایی

 ةگریز )ترجممردم ،نه(خان اعتماد السلطمحمدحسـن ةآثار مولیر: طبی  اجباری )ترجم .5

ــفهانی( ــیس خان(، میرزا علی ةگیج )ترجم ،میرزا حبی  اص محمدعلی فروغی  ةترجم)خس

ـــی علی فروغی ذکاءمحمد ةترجمالدین )الملک(، تارتوف یا میرزا کمالذکاء الملک(، عروس

ــی جناب میرزا ) ــاهزاده محمد ةترجماجباری یا عروس ــوهر طاهر میرزا(ش ، ژرژ داندن یا ش

 ؛داغی(میرزا جعفر قراچه ةترجمدرمانده )

ابراهیم خلیل کیمیاگر، موســی ژوردن، حکیم نباتات،  مالآثار میرزا فتحعلی آخوندزاده:  .9

وزیرخان لنکران، حکای  خرم قولدورباســان )دزد افکن(، ســرگذشــ  مرد خســیس، 

 ؛الی مرافعهحکای  وک

و مرگ  یگذارتاجیوســف اعتصــام الملک(،  ةخائن )ترجمیک وکیل آثار شــکســ یر:  .9

 ؛عبدالحسین میرزا مؤیدالدوله( ةترجمالسلطان(، برج نسل )شاهزاده حشم  ةترجمناپلهون )

 ؛الملک(خان اعتصاممیرزا یوسف ةترجمعشق )و ر فردریک شیللر: خدعه ثا .4

ــحاک الف( :آثار ترکی .1 ــت( میرزا ابراهیم امیر تومان ةترجم) تهاتر ض ــامی بی ةنوش گ س

 .اف نریمان نریمان ةنوشت الدوله(ماه آفا تاج ة)ترجم ینادر ةنامنی و ب( عثما

ـــی دقیق ها، به آثاری برخوردیم که در آن نـامـهنمـایشاین هر یـک از تر محتوای در بررس

هایی که هدف زده اس ، انگیزه هاآن ةترجمهای پیدا و نهان مبارزانه دسـ  به مترجم با انگیزه

حکوم  وق   هایپایه هدف قرار دادن بـه اذهـان عموم جـامعـه و در نتیجه تلنگر زدناز آن 

 اس .

فارســی ترجمه به  هکه در عهد ناصــری و انقالب مشــروطآثار نمایشــی برخی بررســی در 

ـــده ـــتم فردی و اجتماعی،  یمدخور به آثاری بر ،اندش که مفاهیم و مضـــامینی مثل ظلم و س

ناشی از آن، حسد، ریاکاری، وضعی  زنان و حقو   یپرستخرافهو  سوادییبفهودالیسم، جهل، 
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ـــتر در هـاآناجتمـاعی  ـــکل  یهاقـال ، مورد توجـه بوده و بیش  اندگرفتهکمدی یا تراژدی ش

ـــی  هایویژگی ا توجـه بـه(. بـ33 .، ص5911بزرگمهر، ) هر یک از محتوای مذکور، به بررس

 پردازیم.مترجم آن اثر می ةیزانگو  و س س به پیشینه شده با این مضامینمهترج هاینامهنمایش

 میرزا حبیب اصفهانی ةترجم ،مولیر ةنوشت ،گریزمردم .1

 نامهنمایشمحتوای 

ــ  که نامهنمایشمعدود  هجملمولیر از  ــانی اس ای تلخ زمینهپس خود را باهای کمدینویس

دهد. او در آثارش برای آنکه بتواند به بنیادهای اجتماعی و ســیاســی و نویســد و نمایش میمی

(. 951 ، ص.5919پور، اخالقی حاکم را در پیش گرف  )ملککلیسایی بتازد، حمله به بنیادهای 

 د.تطابق داربه همین دلیل اس  که اکثر آثار او با شرای  اجتماعی و فرهنگی دوران ناصری 

را  لویی چهاردهم ةدورفرانســـه در  ةجامعگریز، برخورد اجتمـاعی و اخالقی مولیر با مردم

نجار اجتماعی را در دستگاه حکوم  به هبمناسبات نا ،در این اثر کوشـد تا. او میدهدیمنشـان 

ــد ــویر بکش ــخر  هاآنو  تص ــتان، دورویی .گیردرا به باد انتقاد و تمس ا و هها، تملقدر این داس

 .به تصویر کشیده شده اس  اشراف رواج دارد، ةهایی که در بین طبقچاپلوسی

 این اثر: ةاو از ترجم هاییزهانگمترجم و  ةیشینپ

، در بغداد به به دنیا آمد بختیاری چهـارمحال ودر   . 5919در میرزا حبیـ  اصـــفهـانی 

ــیل ادبیات ــول ، تحص ــفقه و اص  های یفعال دلیلاز آنجا بهاما  هران رف به ت س پرداخ  و س

انتقادی  هایبا مایه گریزمردم ةنامنمایش .سـیاسـی و ضداستبدادی مجبور به فرار به عثمانی شد

خود، برای من ور میرزا حبی  اصـفهانی که شخصی روشنفکر و مبارز بود و میل به اصالحات 

شراف ا ةطبق اجتماعی آن ازشک همین بُعد انتقادیوده و بیدر آن روزگار داش ، متن مناسبی ب

 .علل انتخاب این متن برای ترجمه بوده اس از  و درباری،

 خان اعتمادالسلطنهحسنمحمد ةترجم ،مولیر ةنوشت ،طبیب اجباری .2

 نامهنمایشمحتوای 

کوتاهی اس  ین اثر کمدی شـاد و تحریر در آمد. ا ةرشـتبه  5111در سـال  نامهنمایشاین 

 انتقادی اخالقی بر ،این داســتان ،که در آن به هجو صــنف طبی  پرداخته شــده اســ . در واقع
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کران ، روشــنفاین داسـتان با حمله بر بنیادهای اخالقی .مردم اسـ  مختلف طبقاتتفاوت میان 

 .بردیم سؤالجامعه را زیر 

 او از ترجمه این اثر هاییزهانگمترجم و  ةیشینپ 

سرهنگی  ةدرجتحصیالت خود را در دارالفنون گذراند و به اعتمادالسلطنه خان حسنمحمد

ن امی ایران در پاریس بود و بعد از بازگشـ  به ایران به سم   ةنمایند  . 5910رسـید. او در 

رســمی و ســم  ریاســ   بعد مســهولی  روزنامة دربار ناصــری رســید و« مترجم حضــوری»

و به لق   به ســم  وزارت انطباعات رســید 5900در ســال  به وی واگذار شــد.« دارالترجمه»

او چنین  ةبار( در993 ، ص.5915پور، نقل از ملکبه)ایرج افشار  .شـد مفتخر «اعتمادالسـلطنه»

کت  زیادی را تألیف کرد و  او مردی پرکـار و عالقمند به تحقیقات ادبی بود.... او: »گویـدیم

، 5911)آدمی   «علمی و ادبی مجتمع سازد. ةحلقدر توانسـ  فضال و دانشمندان عصر خود را 

تاریخی و اجتماعی اروپا،  دلیل عالقه به آثارکه به دانـدیمافرادی  هجملـاو را از نیز ( 19 ص.

 .داندیمدارای گرایشی قطعی به روشنفکری 

چون هم نیز. اعتمادالســلطنه انجام شــد  . 5901ســال  درطبی  اجباری  ةنامنمایش ةترجم

مترجمان آن روزگار، بیشـــتر در انتقال روح و مفاهیم کلمات و جمالت به فارســـی  از برخی

ـــ . ترجمتالش کرده و چنـدان در بنـ ـــتقب طبی  اجباری ةد برگردانی دقیق نبوده اس ال با اس

یق ای و عامیانه و تطبزیرا زبان محاوره ؛دگریز مواجه شگزارش مردم ةبیشـتری نسب  به ترجم

 که هستندهای ایرانی، همه از عواملی با مسـائل و شـخصـی  نامهیشنماموضـوع و اشـخاص 

 .شود خوان شــناختهبین محافل کتاب اً و تقریب برسـدطبی  اجباری دو بار به چاپ  باعث شـد

 اسباب تنبه و بیداری برخی از طبقات مردم دانس . توانیماین اثر را  ةاز ترجم هدف مترجم

 داغیهچمیرزا جعفر قرا ةترجم ،مولیر ةنوشت ،عروس و داماد. 3

 نامهنمایشمحتوای 

از لحاظ محتوا، پیوند بورژوا و خاندان  نامهنمایشاین نوش .  5111 در مولیر را کمدی این

گیرد و در واقع هر دو جناح طباتی آن روزگار را به باد اشــرافی ورشــکســته را به باد نقد می
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 تحمیلی، محدودی  یهاازدواج بار دیگر مسهلة نامه مولیر یکگیرد. در این نمایشتمسـخر می

 .(5943حیدری، ) دهدیمزنان و سلطه و اختیار مطلق مردان را مورد انتقاد قرار 

 این اثر ةاو از ترجم یهازهیانگمترجم و  ةنیشیپ

متولد شد.  .  5910ل مترجمان عصـر ناصری بود که در سا داغی یکی ازمیرزا جعفر قراچه

کرد و بعضی از کار میشاه قاجار( )پسر فتحعلیمیرزا الدینشـاهزاده جالل منشـی او در سـم 

 افکار آن شاهزاده قرار ریتأثمیرزا را نیز بر عهده داشـ  و تح  الدینکارهای نویسـندگی جالل

عنوان منشی داغی بهو میرزا جعفر قراچه گذش در  5913ال الدین میرزا در سجالل ود.ب گرفته

وزارت انطباعات  شــروع به کار در 5939 . وی در ســالآمد درتحقیق به خدم  وزارت عدلیه 

 تا اواخر باًیتقریعنی ،  . 5901وی تا سال  آمد.  میرزا و مترجم زبان ترکی در سمه ب نموده و

ن آ یا روشنگرایان اهد وی با بسیاری از روشنفکران. طبق شـوبوددر وزارت انطباعات  ،عمرش

یوســـف مســـتشـــارالدوله و میرزا فتحعلی  رزایم میرزا،الدینالســـلطنه، جاللدوره مانند اعتماد

 در یداغقراچه، سیدنی چرچیل ةگفته . باس  راه مکاتبه در تمام بوده آخوندزاده شخصاً یا از

 (.5911 ،یمؤمندرگذش  ) سالگی در سن شص  5950متولد شد و در   . 5910

 گوید: داغی در بیان عل  ترجمة این اثر چنین میهقراچ

ـــنوات ترقی آیـات کـه برای تعلیم و تعلم هرگونه فنون و هنر و تحصـــیل » در آن س

کماالت از هر قبیل وسایل و اسباب الزمه در ادارات مخصوصی  حصول هر نوع معرف  و

بی  لیم و ترموجود و مهیا بوده طریق تحصــیل ترقیات از موانع مصــون و ابواب فتوح تع

ـــ  و نتایج آثار باریافتگان از کلی و  جزئی در حجاب برای هر دور و نزدیـک مفتوح اس

 (5943حیدری، ) «بیقدری مهمل نمانده.

ـــخن   خود  موانع ترقی و پیشـــرف  را در جامعة داغیآید که قراچهمی چنین براز این س

ند را اعالن ک اشجامعهحاکم بر  یها یمحدوداین اثر برخی از  شیده تا با ترجمةدریافته و کو

ـــاند.و آن را بـه گونـه این  ةارائمیرزا جعفر پس از  ای تلمیحی در بطن اجتمـاع بـه نقـد بکش

دبیران انجمن حضـــور وزیر »که  کندیمامیدی به چاپ این اثر فق  آرزو  چیهیب، توضـــیحات

 در آن امعان ن ر کنند. «لسلطانااصغرخان امینمیرزا علی اع م،



 چهارم شمارة    (              دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           91 

 

میرزا جعفر  ترجمة ،آخوندزادهمیرزا فتحعلی  ةنوش  ت  ،تمثیالت ن ام ةنم ایش ةمجموع  .4

 داغیهچقرا

 نامهنمایشمحتوای 

 5931-5991علی آخوندزاده )میرزا فتح دربارةکتاب تمثیالت  ة( در مقـدم5943) حیـدری

عقل تکه در  ســیاســی و منتقدی ادبی اجتماعی بود متفکر نویســنده،او »: نویســدیمچنین (  .

 و داســـتان نامهنمایشبار زه آورد، فردی بود که برای اولینفلســـفی واصـــالح دین عقایدی تا

کمدی را در  ةنامنمایشآخوندزاده شش  «د.نویسـی را به شـیوه غربی در مشـر  زمین رایج کر

ــل به زبان ترکی  ایمجموعه ــ به نام تمثیالت در اص ــته اس ــان داده. تحقیقات نوش ه اند کنش

ــاختارانتقادی حاکم بر اجتماعیمحتوای  ــی  س از  رمتأثتمثیالت  ةمجموعهای نامهنمایشنمایش

یکی از آثار  نامهنمایشاین  .(5943 اســ  )آدمی ، «گوگول» ةنوشــت «بازرم»کمدی هجوآمیز 

ماندگار ادبیات نمایشـــی جهان اســـ  که به انتقاد از دســـتگاه بوروکرات فاســـد تزار و ن ام 

 یها یشـخصآخوندزاده از این اثر تأثیر زیادی گرفته و  .پردازدیماسـتبدادی حاکم بر روسـیه 

هریک که محتوای  آورده اس اش گانهشـش یهانامهنمایشدر  «ایرانی»این کمدی را در لبام 

 توان به شرح زیر بیان کرد:ها را میاز آن

دادن فضای جهل و خرافات لیل کیمیاگر: این اثر در پی نشـانابراهیم خ مال ةنامشینما .5

 ر زندگی مردم و ناآگاهی آنان اس ؛حاکم ب

 عوام فریبی ساحران اس ؛خرافی و نادانی و اعتقادات  ةیپاحکای  موسی ژوردان: بر  .9

یران استعماری اسـاالر فهودالی نیمهلنکران: این تمثیل در انتقاد از ن ام دیوان خانوزیر -9

ای دیگر گیرد. به گفتهنوشـته شده که ضمن بازگویی یک داستان عشقی مورد هجو قرار می

ـــرا اولین کمـدی اجتماعی نـامـهنمـایشتوان این می  دانســـ ایران ة انتقادی تاریخ نمایش

 (؛504، ص. 5919زاده، )ملک

روسـتایی اســ  که به تصویرگری -افکن(: کمدی رمانتیکخروم قولدورباسـان )دزد .4

 پردازد؛حقو  زن در جامعه میهمچنین رواب  فهودالی و 



 93              ...  شناسی ترجمه متون نمایشی در دوره قاجار: با نگاهی جامعه            نهمسال چهل و  

 

روای  سرگذشتی مردی خسیس، به زندگی اشخاص سوداگر و طماع مرد خسـیس: با  .1

ـــودمعنا میها در ارتباط با پول برای آن های اجتماعیپردازد کـه ارزشمی ـــبات  ش و مناس

 کند؛نیز بیان می دنآنرا که گرفتار  هاییاجتماعی و اقتصادی آدم

ــتگاه عدال  و  نامهنمایشوکالی مرافعه: این  .1  زد ونمایانگر رواب  ظالمانه و فاســد دس

 بند آن با مردمان با نفوذ و قدرتمند اس .

 این اثر او از ترجمة یهازهیانگمترجم و  ةنیشیپ

عروم و داماد به مختصـــری از زندگی  نامهنمـایش طور کـه در توضـــیا ترجمـةهمـان

همواره  به اذعان محققان، که گیردروشنفکرانی قرار می ةزمر، او خود در شد اشـارهداغی قراچه

این  ةمترج او در دیباچة کتاب تمثیالت(.)و افکار آخوندزاده بوده اســ   هاشــهیاندتح  تأثیر 

 :  کندیم بیانچنین  هز ترجمهدف خود را ا ،اثر

که اصلا و اهم و اول ترقیات اس  هنوز در ایران تا به امروز مشهور  تهاتر... این فن »

علم شـــریف تذهی  اخال  که هرگز به نوع کمدی و فن ن یف  و متداول نشــده بود....

که الطف سـخنان و الد گفتگوهاسـ ، به زبان فارسـی نوشته نشده و هموطنان ازین  تهاتر

هارش برای اهل مملک  اهلل به توس  خامه این گمنام انتشار و اشتاءتمتع مهجورند... انشـ

 (95 ، ص.5943 ،حیدری) .واقع افتد «... وسیله بصیرت

ــنی میآنچه به ــیرت او برای مردم  توان در این اظهار او دریاف  کرد، همانروش آرزوی بص

ـــ .  ـــ  که اگر چه آن زمان در اینجا ذکر این نکته حااس  نو ایپدیده «ترفن تها»ئز اهمی  اس

ه روش بای برای انتقاد توانس  وسیلهشد، در شرای  خفقان و استبداد و جهل میمحسـوب می

 تمسخر باشد.

 الملکخان اعتصاممیرزا یوسف فردریک شیللر، ترجمة ةنوشت ،عشق ةخدع .5

 نامهنمایشمحتوای 

ــیللر این  ــال  نامهنمایشش ــ . از این  5114را در س ــته اس عنوان با  معموالً نامهنمایشنوش

 ،ورش دادن عشقی پرضـمن نشان نامهنمایشین مضـامین ا. او در شـودیاد می «تراژدی-بورژوا»

. از این گذشــته، این دهدیمنیز نشــان  ایاالت آلمان را یهاحکوم رواب  فاســد در دربارهای 

 .دانندمی اندر آلم «نمایش سیاسی»خستین آثار را جزو ن نامهنمایش



 چهارم شمارة    (              دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           90 

 

 او از ترجمه این اثر یهازهیانگمترجم و  ةنیشیپ

ی الملک )رئیس کل دارایالملک، پدر پروین اعتصامی فرزند ابراهیم اعتصامیوسـف اعتصـام

سالگی در تبریز ادبیات فارسی و عربی، فقه و اصول، و زبان فرانسه بیس قبل از  او تبریز( بود.

ــترده بود. او  فرا گرف . خدمات او را ــیار متنوع و گس ــر عمرش بس ــراس ــسدر س اولین  مؤس

سـربی در تبریز بود و در دور دوم مجلس شورای ملی به نمایندگی مردم برگزیده شد  ةچاپخان

ر را تأسیس کرد. بعدها از کار سیاس  فاصله گرف  سیاسی بهااجتماعی ةمجل 5913و در سـال 

به عضـوی  کمیسـیون معارف مجلس شــورای ملی  در اواخر عمر و به امور فرهنگی پرداخ .

 درآمد.

توان مینالملک از کالم خود یوسف اعتصام ترغیبلاین اثر چه توجیهی  چرایی ترجمة دربارة

 :  دیگویماو  او باشد. یهازهیانگکه روشنگر یاف  

  ҅خدعه و عشق҆همین تهاتر  موضوع شـیللر از مشـاهیر شـعرا و فضالی آلمان اس  و »

نگاری عاری اس  ولی مقاصد اسـ  و از مبالغه و اغرا  افسانه سـخن از وقایعی حسـی

ــایا ارجمند را متضــمن اســ . کمتر کتابی اســ  که جامع این همه مزایا و  بلند و نص

محتوی بر این همه محسنات معنوی باشد. شیللر در این تهاتر خواننده را به مکارم اخال  

پاک و  نفسانی یهاخواسـته شیآال... مرد آن اسـ  که از کندیمو محامد صـفات ترغی  

 (911، ص. 5915پور، )ملک« و در حفظ ناموم و شرف بکوشد.... نزه باشدم

فرهنگی او در اواخر سلطن  قاجار  یها یفعال واسطةهالملک غالباً بشهرت اعتصاماگرچه  

 یازهیانگاسـ  اما نزدیکی خانوادگی او به دستگاه حکوم  و اطالع از اوضاع سیاسی مملک  

 دارد. نامهنمایشو این  همچون رمان بینوایانروشنگرانه  یآثار ةترجم قوی برای

ی باش  خان آجودانمیرزا ابراهیم ةترجمس  امی بیک عثمانی،  ةنوش  ت ،تئاتر ض  حا  .6 

 ملقب به امیر تومان()

 نامهنمایشمحتوای   

که بیشتر محتوایی ضد استبدادی و ضد استعماری دارد و انتشار آن مقارن با  نامهنمایشاین 

العاده اس . اسـ ، دارای اهمیتی فو   . 5999 در سـال طلبانهمشـروطه یهاحرک نخسـتین 

، داستان ضحاک، پادشاهی بیگانه و ة خود قرار دادهنامنمایشبیک آن را مأخذ داستانی که سامی
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اس  و در این راه از هیچ ستمی  «کیش جم»ایران اسـ  که تمام تالشش از بین بردن  درظالم 

بر این باور اس  که مرقومات او  نامهنمایشاین  در مقدمة بیک. سامیورزدینمو بیدادی دریغ 

 تاریخی اســ  یاقصــهو این قصــه،  اتفاقات ملی تاریخ ملل مختلف دنیاســ  از همواره متأثر

ــامی نامه در پنج پرده و هفتاد صــحنه تن یم شــده اســ  و از آغاز این نمایش (.5915بیک، )س

 .ابدییمحکوم  ضحاک و قیام کاوه تا به تخ  نشستن فریدون ادامه 

 این اثر ةاو از ترجم یهازهیانگمترجم و  ةنیشیپ  

ه کاکبرخان علی دریاف  که ابراهیم )امیرتومان( پســـر میرزا توانیمکتاب  ةمقـدمـبر  بنـا 

دین شاه قاجار و خورشیدی مقارن با سلطن  م فرال 5914باشـی توپخانه بوده، در سال آجودان

ا ر نامهنمایشاین  ،وزیر انطباعات و دارالترجمه آن زمان ،الســلطانندیم به تشــویق و توصــیة

در  ود،افته بیر ییتغ یاسیجوّ س از آنجایی کههنگام وزارت، بهالسـلطان ترجمه کرده اسـ . ندیم

ستیزانه در اقدامی ظلم ه استبداد دول  قاجاریعل یمطبوعات یها یآسـتانه مشـروطه و اوج فعال

د و بعدها کردعوت این اثر  ةنویسی بصیر بود به ترجمنامهنمایشتومان را که خود متفکر و امیر

ـــد ) از وزات انطبـاعـات عزل هـایتنـدرواین  دلیـلهخودش بـ و  یتابدارکالمعـارف دایرهش

به جز مواردی  هانامهاکثر نمایش قاجاریهچه تا پایان دوران ســلطن  اگر (.5939، یرســاناطالع

 ،مشروطی  یهازمزمهبا آغاز  ،اشـاره شـد، سـبک و سـیاقی یکسـان داشـتند اکه در باال به آن

ـــنفکر و معرف نامهنمایش  طبع خود را در این زمینه نیز ،بینی همچون امیرتوماننویســـان روش

 آزمودند.

 تاج ماه آفاق الدوله، ترجمه نریمان نریمان اف ةنوشت ،نادری نامة .7

 نامهنمایشمحتوای   

به یعنی همزمان با آغاز دوران مشــروطه  5133را در  «نادرشــاه»، نمایش تاریخی فا نریمان

که  «آخوندزاده»اولی  بوده اس .. او در آثار خود متأثر از دو نویسنده بزرگ نوشـ زبان ترکی 

ـــائـل اخالقی مرتب  بـا فرهنــگ فهودالی را مطرح  غـالبــاً کــه  «گوگول»دیگری  و کنــدیممس

(. این اثر اولین 5919پور، )ملک نگردیمطنز  ةگراســـ  و همه چیز را از دریچطنزپردازی واقع

 که به تاریخ سـطلن  سه تن از شاهان ایران شـودیمتاریخی فارسـی نیز محسـوب  ةنامنمایش

ه و حکوم  ظالمانه و خودکامه پرداختاستبداد شاهی  ةمقول. در این اثر بیشتر به پرداخته اسـ 



 چهارم شمارة    (              دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           99 

 

همسو با آغاز موج  توانیمرا  زمانی آن با دوران انقالب مشروطهشـده اسـ . این داستان و هم

 خواهی در ایران دانس .مشروطه

 او از ترجمه این اثر یهازهیانگمترجم و  ةنیشیپ  

ــ  ماه آفا توانیم بگوییم تاجمی ــتین زنی اس ــ  به کالدوله نخس رجمه ار تکه در ایران دس

قا آ» ةهمشیر ،الدولهماه آفا تاج ةمینکخود را « نادری نامة» نامهنمایشماه در ابتدای تاج زند.می

و جان اهل زن ماهند. تاجکمعرفی می« طالش ةالسلطناهلل ارفعفتا»و عیال « باشیاسـماعیل آجودان

ـــی یبرخان آجودانکافرزند علی ـــنایی و نزدیکی این بانوی  ی از ن امیان قاجاری بود.کباش آش

 ن امی ةحرف واسطةهبه اوضـاع حاکم بر دسـتگاه حکوم  در اواخر سـلطن  قاجار برا مترجم 

مه نا»ة نامنمایشبازنمود سـرگذشـ  شاهان در  برایوی  درایجاد انگیزه  عامل توانیم ،پدرش

ـــعاری از خود و بانویی ادی  بوده و مجموعه الدولهانو آفا که بدر حالیدانســـ .  «نادری اش

تنها اثر  ،جای گذاشـــته اســـ ، این اثرقاجاریه به ةدورمجزا از اشـــعار شـــعرای  یامجموعه

 ةزیگان ترجمه، دال بر وی به بهو توانایی فردی  هعالقعالوه بر  تواندیماوس  که  ةشـدترجمه

 بیدارگری او نیز باشد.

 گیرینتیجه .4

که عوامل و شرای  داخلی ایران و تاحدودی خارج  سـازدیمروشـن به مطال  آمده  یگاهن

ــی، فرهنگی چگونه مترجمان آگاه و  ــیاس ــروطه اعم از اجتماعی، س از ایران در زمان قبل از مش

خاصی سو  داده اس . در واقع مترجمان  یهانامهنمایشسوی گزینش روشـنفکران زمان را به

آن  هایحضور در جریان ةواسطهببا درک نسـبتاً صحیحی از شرای  و کس  تجارب ارزشمند 

ـــایدخاص و متفاوت اما  یهاشـــهیاندزمـان، هرکدام با  با یک هدف، آن هم بهبود وضـــع  ش

ون قان نبود که در آن . شرایطیبرآمدندبهبود اوضاع  در صـدد ،نابسـامان ایران قبل از مشـروطه

 م سال و وضع رفاهشده بود  باعث باعث درجا زدن جامعه شده بود و برای ترقی و پیشـرف 

 .باشد نابسامان و وخیم اجتماعی امنی  و

خ    نبودآگاهی از حقو  خود و همچنین دلیل عدم هپذیر ایران بخاموش و ظلم یهاتوده

فکری هـدفمنـد و تجـددخواه و در کـل محرومیـ  از آزادی، بیش از هر چیز دیگری نیازمند 
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ـــآثار فکری  ةترجمبودنـد تـا از این جریـان رهـایی پیدا کنند که این امر با تألیف و   یباارزش

در نقد آثار داســـتانی  نیز( 5919مقدم )محســـن چنانکه  .نمودیمها ممکن نامهنمایشهمچون 

: مردم باید آگاه و بیدار باشند و باید با گف یمبرادرم )حسن( : »دیگویمن مقدم برادرش حسـ

پاره گیر بزنیم تا باالخره این وطن پارههمه یامبارزهناپذیر دس  به مرگ ةاسـلحکمک قلم این 

 «نی بگیرد... از خواب بیدار شوید!ومرج و خرافات سروساماپر از هرج ةتودو زندگی 

ترجمه دارای هوی  مستقلی اس  که  میابییم در، میکنیموقتی از این من ر به ترجمه نگاه 

ـــ ؛  یهاانتخابهم تـابع مقتضـــیـات زمـان و هم تـابع  مترجم تابع  یهاانتخاب»مترجم اس

اجتماعی اس  که مترجم در  اوسـ  که خود زاییده یهادگاهیدو  هاتعصـ بینی، ن رها، جهان

 .(99 ، ص.5919)فرحزاد، « دیزیمآن زیسته یا 

ــواهدی و مطال بندی جمع از ــتار نیا خالل در هک ش ــد  ارائه نوش    ویاهم به توانیمش

 قاجار عصر اجتماعی اسییسـ یهایآگاه شیافزا و انتقادی رکتف رواج در هاترجمه مهم گاهیجا

 هاآن   طراحانیموقع ابییارز و قاجار انتقادی دوره یهارســاله و آثار لییتحل یبررســ .برد پی

 ظهورد. انداشته گانه تسل یب یهازبان به ای بوده مترجم غالباً آثار نیا صـاحبان هک دهدیم نشـان

ــا بروز و  نهمی ریتأث مردم، تح تودة  انیم در حتی و جامعه در انتقادی یهاترجمه چنین ریس

ـــدهترجمه آثار علل  کدر و تحوالت از جامعهآگاهی  مجرای ،هاترجمه نیا .اســـ  بوده ش

ـــتاوردهای  و بوده رانیا ماندگیعقـ   شی، افزانوخواهی به شیگرادر  ،آگاهی نیا مهمدس

 .ساخ  ارکآش را خود ،سنتی ةشیاند از گسس  و اسییساجتماعی مطالبات

 کتابنامه

 . تهران: خوارزمی.های میرزا فتحعلی آخوندزادهیشهاند(. 5943آدمی ، ف. )
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 .تهران: تبیان .متون نمایشی بر تهاتر ایران یرتأث (.5911) .بزرگمهر، ش
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