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چکیده
این مقاله کاوشـی اسـ

در جه

یافتن پاسخی به چرایی ترجمة برخی از آثار نمایشی در

دوره قاجار؛ آثاری که بررسـی درونمایة آنها و انگیزههای مترجمانشان راهگشای برقراری
ارتباط میان ترجمه و جامعهشـناسی اس  .از دیدگاه چسترمن ( )9003تحقیقات با رویکرد
جامعهشـناسـانه بر روی انگیزههای مترجمان میتواند سهم عمدهای در شناخ

هرچه بهتر

ایدهها و اهداف شـخصـی مترجمان داشته باشد و اینکه چطور این نگرشها در ترجمه آن
اثر نمود پیدا کرده اســـ  .از من ر جامعهشـــناســـی اســـ

که میتوان به تأثیر فضـــای

اجتماعیسیاسی جامعه بر انتخابهای مترجمان برای ترجمه آثاری خاص پی برد .عالوه بر
این تأثیرپذیری اولیه ،نقش عادتوارههای مترجم که بوردیو در مدل جامعهشــناســیاش آن
را یکی از فاکتورهای مهم در هر کنش اجتماعی میداند بررسی شده و در نتیجه ،انگیزههای
آنان نیز در این مجال مورد بررسی قرار گرفتهاند.
کلیدواژهها :انگیزههای مترجمان ،بوردیو ،جامعهشناسی ،متون نمایشی ،دورة قاجار
 .1مقدمه

شـرای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در هر دورهای میتواند بسترساز گرایشهای مترجمان
آن دوره بهسـم

انتخاب متونی متناسـ

با آن شـرای  ،یا دس

کم برگرفته از یکی از عوامل

حاکم بر آن دوران باشــد .بنابراین انتخاب نوع متن در هر دورهای مســهلهای اس ـ
ابزاری برای تحقیق درباره شـناخ

که میتواند

و بررسـی انگیزههای مترجمان آن متون باشد .این پژوهش
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نیز بر این فرض اســتوار اســ

شمارة چهارم

که بررســی جریان ترجمه نمایشنامهها در دوره قاجار از نگاه

جامعه شناختی به درک بهتر انگیزههای مترجمان آن دوران کمک میکند.
چنین ارتباطی میان ترجمه و جامعهشـناسی از دیرباز در مطالعات ترجمه مطرح بوده اس ؛
چراکه مترجم به ن امی اجتماعی تعلق دارد پس در جامعه تعریف میشــود و نقشــی اجتماعی
برعهده دارد و متنی که تولید میکند (ترجمه) ،در جامعه تولید و مصــرف میشــود (فرحزاد،
 ،5930ص .)591 .بنابراین میتوان گف

که انتخاب آثاری برای ترجمه از ســوی مترجم متأثر

از فضای حاکم بر آن جامعه اس .
با این توصف ،هدف از این تحقیق را میتوان بررسی چرایی ترجمة برخی از نمایشنامهها
در دوران قاجار با توجه به انگیزه مترجمان آنها ،عنوان کرد ،انگیزههایی که تح

تأثیر فضــای

اجتماعی و فرهنگی و سـیاسـی حاکم بر آن زمان بوده اس  .این مقاله میکوشد تا تأثیر شرای
حـاکم بر جامعه را بر انتخاب نوع متون برای ترجمه از ســـوی برخی از مترجمان دورة قاجار
مورد مداقّه قرار دهد .یعنی توضــیا اینکه چه عواملی در ســو دادن مترجمان به انتخاب چنین
نمایشنامههایی برای ترجمه ،دخال

داشتهاند.

تحقیق حاضـر عالوه بر روشنکردن افقهای فکری مترجمان آثار نمایشی در دوران قاجار،
فرصــتی را برای محققان علم ترجمه و علم جامعهشــناســی فراهم میآورد تا ســوای ارزشـیابی
محتوایی یا کیفی ترجمهها متوجه موضوع مهمتری به نام «انگیزههای مترجم» باشند؛ انگیزههایی
که در سطا خرد همواره متأثر از بسترهای فکری و ذهنی مترجم هستند و در سطا کالن متأثر
از بسـتر اجتماعی جامعة اوسـ  .مقولة جامعهشـناسی ترجمهها از من ر نگرشها و انگیزههای
مترجم« ،در واقع دریچـهای را روی بهســـوی شـــاخهای جدید از علم مطالعات ترجمه یعنی
مطالعات مترجم میگشاید» (چسترمن ،9003 ،ص.)59 .
بـدین من ور پیکرهای از مشـــهورترین نمایشنامههایی که در دوران قاجار ترجمه شـــدند
انتخاب شدند و آثاری که در آن شواهدی دال بر اشاره یا کنایهای به اوضاع حاکم بر جامعه آن
زمان داشــتند بهصــورت موردی انتخاب شــده و براســام مفهوم عادتوارة 5مترجم در مدل
بوردیو ،بررسیهای دقیقتری دربارة انگیزة مترجمان آنها انجام شد.
1. Habitus

سال چهل و نهم
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به این من ور برای شـــناخ
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بهتر انگیزههای مترجمان آن زمان ،این تحقیق در چند بخش

مجزا ،ابتدا به بررسـی ارتباط ترجمه و جامعهشناسی میپردازد تا نقش ترجمهها و کارکرد آنها
را در جامعه تبیین نماید و ســ س با تبیین ســاختارهای اجتماعی ،به انگیزة مترجم که متأثر از
آنهاس  ،میپردازد .در ادامه ،اوضاع حاکم بر ایران دورة قاجار ،یعنی مسائل اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگی که موج

تلنگر فکری بر برخی از اقشـــار روشـــنفکر ،تحصـــیلکرده و همچنین

مترجمان شده ،بررسی میشود.
بررســی این مســائل اســ

که موج

تبین فضــای حاکم بر آمادهســازی فکری مترجم و

انگیزههـای قوی او برای انتخـاب و ترجمـة یک چنین نمایشنامههایی میشـــود .مترجمی که
میکوشـــد خأهای حاکم بر جامعهاش را با تزریق اندیشـــههای ناب به افکار اقشـــار مختلف
جامعهاش پر کند.
برای بررسـی تأثیر شرای اجتماعی آن دوران بر انگیزهها و در نتیجه انتخابهای مترجمان،
این تحقیق با بررســی جریان ترجمة نمایشنامههای معروف اندیشــمندان شــهیر غربی در دورة
قاجار و روشــننمودن موضــوعات فضــای اجتماعی حاکم بر آن دوران در این نمایشنامهها به
سؤالهای زیر پاسخ میدهد:
 .5فضـای حاکم بر جامعة ایران در دوران قاجار از من رهای اجتماعی ،فرهنگی ،و ســیاسی
چگونه بوده اس ؟
 .9نمایشنامههای انتقادی ترجمهشده در دورة قاجار چه آثاری بودند؟
 .9عل

انتخاب این آثار توس مترجمان چه بوده اس ؟

 .2پیشینة پژوهش
جامعهشناسی و ترجمه

ترجمه ماهیتی بینارشـتهای دارد (هتیم و ماندی )9004 ،و با بسیاری از رشتههای دیگر ن یر
جامعهشـناسی ارتباطی تنگاتنگ دارد و ماهی

میانرشتهای ترجمه ،امکان بررسی چندجانبة آن

را به محققان میدهد .در این میان جنبة اجتماعی ترجمه بنیادین بوده و جامعهشـناسی میتواند
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چـارچوب ن ری منـاســـبی را در اختیـار مطـالعات ترجمه بگذارد .طبق ن ریة گوانوویچ 5که
برگرفته از ن ریة جامعهشــناســی بوردیو 9اســ  ،ترجمه کاالیی فرهنگی اســ

که عوامل و

کنشــگران مختلفی در تولید آن نقش دارند و در فرهنگ زبان مقصــد جایگاهی دارد و با دنیای
اجتماعی بیرون ارتباط مسـتقیم دارد .به عبارت دیگر میتوان ابعاد سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
را در این کـاالی فرهنگی دید .همچنین این قدرتهای برتر ســـیاســـیاجتماعی هســـتند که
تعیینکنندة نوع و نحوه وحتی زبان ترجمه میباشــند (گوانویچ .)9050 ،بنابراین فرآیند ترجمه
تح

تأثیر عوامل اجتماعی اسـ

و ترجمه در اجتماع شـکل میگیرد و حیات آن نیز براسام

رابطهاش با شـرای اجتماعی و فرهنگی اس
پیم نیز بر این باور اسـ
در این فرآیند اس

که در آن تولید و خوانده میشود (ولف.)9001 ،

که رویکرد اصـلی در جامعهشـناسی ترجمه ،مطالعة نقش افراد واس

(.)9001

بهطور کلی جامعهشــناســی ترجمه شــامل ســه حوزة جامعهشــناســی محصــول ترجمه،
جامعهشناسی مترجم و جامعهشناسی فرآیند ترجمه میشود و اصلیترین الگوها و رویکردهای
ن ری ترجمه که در مطالعات جامعهشـناختی ترجمه مورد استفاده قرار میگیرند ،برآیند این سه
حوزه هستند .ن ریه بوردیو یکی از الگوهای مهم در مطالعات جامعهشناختی اس

که بیشترین

تأکیدش بر جامعهشــناســی مترجم اســ  .در این مدل بوردیو به ســه مفهوم مهم تح
میدان ،9عادتواره ،4ذائقه 1اشــاره دارد و مهمترین آنها میدان اســ
میدانی اس

که عامالن در آن در حال رقاب

عنوان

که در آن اجتماع بهمثابة

برای رسیدن به قدرت و موقعیتند (ولف.)9001 ،

حال مفهوم میدان در ترجمه ،همان عرصــة رقاب

مترجمان برای کســ

جایگاه برتر اســ .

مفهوم دیگری که بوردیو از آن یاد کرده مفهوم عادتواره ،یعنی تمایالت نهادینهشــده و درونی
کـارگزاران کـه در حوزة ترجمـه همـان تمـایالت مترجمان اســـ

و مفاهیمی مانند الگوها،1

1. Translation practice
2. Theory of action
3. Field
4. Habitus
5. Illusio
6. Role model

سال چهل و نهم
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خودانگاره 5و هوی

گروهی 9را شــامل میشــود .مفهوم ســوم ،ذائقه اس ـ
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که همان ایدهها و

انگیزههای درونی و موضــعگیریهای فرد (مترجم) به هنگام ورود به یک میدان خاص اســ
(چسترمن.)9001 ،
بـهطور کلی عوامـل زیادی مانند کارگزاران ،انتشـــاراتیها و منتقدان و از همه مهمتر خود
مترجمـان و عـادتوارههـایشـــان در انتخاب ترجمه ،شـــیوة ترجمه ،چاپ و پذیرش ترجمه
تأثیرگذارند (گوانویچ .)9050،از این میان نقش مترجم بهعنوان یکی از مهمترین عناصر موجود
در ترجمه انکارناپذیر اسـ ؛ چنانکه چســترمن ( )9003بر گنجاندن مبحث مطالعات مترجم در
مطالعات ترجمه تأکید دارد و در خصــوص اهمی
پدیدهای اسـ

نقش مترجم بر این باور اســ

که ترجمه

فراتر از انتقال زبان متن مبدأ به زبان متن مقصد .به عقیده وی آن سوی هر متن

ترجمهشـده ،موجودی زنده ،صـاح

شـعور ،احسام ،فرهنگ و عقیده به نام «مترجم» وجود

دارد.
ساختارهای اجتماعی و عادتوارههای مترجم

همانطور که گفته شـــد مترجم و عادتوارههای او نقش مهمی در مراحل مختلف ترجمه
دارنـد .پس برای پیبردن بـه دالیـل انتخـاب گونهای خاص از ترجمه و توفیق آن در جامعه،
بررسی عادتوارههای مترجم ضروری بهن ر میرسد.
آنچه بوردیو آن را عادتواره نامیده ،مجموعهتمایالت ن اممند ،اســتمرار یافته ،پایا و قابل
انتقال به غیر اسـ
معتقد اسـ

که خود ،هم برسـاختة ن ام اجتماعی حاکم و هم سـازندة آن اس  .بوردیو

این عادتوارهها اصـولی هستند که نمود خارجیشان را میتوان در محصوالتشان

دیـد کـه اینجـا بـا توجه به بحث مورد ن رمان ،همان محصـــول ترجمه اســـ  .از آنجا که
عادتوارهها در فرد نهادینه میشـوند این فرآیند بهطور ناخودآگاه صورت میپذیرد و تابع هیچ
قانونی نیسـ  ،در حقیق
بـه همین جه

از ن ر بوردیو عادتواره تح

تأثیر کالنساختار اجتماعی 9اس

عنوان میکند که این عادتواره با این وضـــعی

و

اجتماعی وبا توجه به چنین

1. Self image
2. Group identity
3. Social super structure
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روشها و سـبکهای متناسـ
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پس عادتوارههای مترجمان براسام فراگیری فنی

با حوزههای خاص ادبی ،بر حسـ

شرای و همچنین بسته به

فضای اجتماعیای که در آن مترجم اقدام به ترجمه میکند ،شکل میگیرد (گوانویچ.)9050 ،
تأثیرپذیری ذائقه (شم) مترجم از عادتوارهاش

آنچه بوردیو تح

عنوان ذائقه (شـــم) مترجم از آن نام میبرد ،موضـــعگیری و تمایالت

ذهنی فرد اســـ  .در حقیق
تح

نحوه فعالی

تولید کنندگان متن اعم از نویســـندگان و مترجمان

تأثیر مستقیم ذائقه آنهاس ؛ از این رو ترجمه میتواند خود ابزاری برای توصیف و تبین

انگیزههای درونی مترجم باشـــد .بهعبارت دیگر ،ذائقه یعنی وفاداری و پیروی از قاعدهای کلی
که فرد را وادار به نوشـــتن به شـــیوهای خاص یا در حوزهای خاص میکند .این ذائقه همان
«انگیزههای شـخصـی مترجم» میباشد که چسترمن ( )9003از آن با عنوان « »telosیاد میکند.
این مفهوم بهطور کلی ،در برگیرندة دالیل شخصی ترجمة یک اثر اس .
نکتة مهم دیگر این اس ـ

که حوزههای ادبی با توجه به ذائقة خوانندگان ذائقهای خاص را

متبلور میسازد .یعنی هر نوع متنی دارای واژگانی خاص اس

که ذائقه ای خاص از آن متن را

بهوجود میآورد و مترجم باید آن را به صـــورتی ترجمه کند که آن ذائقه را به خواننده منتقل
کند .به بیانی دیگر مترجم باید بتواند همان ذائقه متن مبدأ را به متن مقصــد انتقال دهد و همان
ذائقـه را کـه واژگـان متن مبـدأ برای خوانندگان متن مبدأ ایجاد میکنند ،برای خوانندگان متن
مقصد بهوجود آورد (گوانویچ.)9050،
جـالـ

توجـه این که ،ذائقه مجموعة عالیق و تمایالت ذهنی اســـ

که خود حاصـــل

عادتوارههاسـ  .بهعبارت دیگر مترجم یا مؤلف بهواسطة یک سری عادتوارههای خاص که
در وی نهادینه میشـود بهگونهای خاصی از متن عالقه مییابد و این عالیق و جه
فکری همان ذائقه وی اس

بهطوری که گرانویچ معتقد اس

کنشگران ،به ظهور میرسد (ولف.)9001 ،

گیریهای

که اصل ذائقه بهواسطه عادتوارة
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دورة قاجار و بسترسازی فکری برای ترجمههایی با محتوای انتقادی

در دوران حکومـ

قاجارها ،ایران کشـــوری نیمهاســـتعماری بود و دو نیروی متخاصـــم

اسـتعماری انگلیس و روسـیه کشـور را به حوزههای نفوذ خود تقسیم کرده و برای تثبی
خود دائماً در حال رقاب

با یکدیگر بودند .در نتیجه ،وضــعی

بروز فسـادی ع یم در دستگاه دیوانساالر مملک

نیمهاســتعماری ایران که س ـب

شد ،زمینة اساسی را برای نمایشنامهنویسی

و ترجمههایی که مبتنی بر انتقاد و هجو بود ،فراهم میســـاخ
پاسخ به سؤال اول تحقیق الزم اس

با وضعی

نفوذ

(تقیان ،5914 ،ص .)99 .برای

ایران در دوره قاجار آشنا شویم.

الف) شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه در دوران قاجار

تصـور معمول و کلی ما از ایران عصر قاجار (قبل از مشروطه) در یک جامعه بسته ،ایستا و
عق مانده خالصـــه میشـــود که تغییر و تحول چندانی در آن رخ نداده مگر در یکی دو دهة
پایانی آن بهدالیل مختلف (مثل ظلم قاجارها ،بیلیاقتی آنها ،آشــنایی مردم با تمدن نیمهاروپایی
روسـیه و شکس های پیاپی از روسیه و انگلیس و آشنایی با تمدن کامالً پیشرفتة اروپا ،بیداری
عـدة زیادی از گروهها و طبقات مختلف اجتماعی و )..و نهایتاً به نهضـــ

انقالب مشـــروطه

انجامید (زیباکالم ،5911 ،مقدمه).
اقتصاد ایران در این دوران مصدا «اقتصاد معیشتی» یا «بخور و نمیر» بوده اس
 ،5911ص .)41 .تجارت ایران بهعل
کافی و وضـعی

(زیباکالم،

نبود وســایل ارتباطی مناس ـ  ،خشــکســالی ،نبود تولید

اسفبار صنعتی در وضع بدی بهسر میبرد .اوضاع اجتماعی نیز به همین منوال

وخیم بود؛ چرا که مثالً باســوادان کمتر از 1درصــد جمعی

شــهرنشــین را تشــکیل میدادند و

اصـوالً خواندن و نوشتن تقریباً به سه قشر دربار ،روحانیون و بازار منحصر شده بود (زیباکالم،
 ،5911ص.)41-41 .
ب) شرایط سیاسی حاکم بر جامعه در دوران قاجار

حرف شــاه واج االطاعه بود و او را ســایة خدا بر زمین میدانســتند .مردم رعی
نوکر شــاه .عالوه بر دیکتاتوری که ضــعف بزرگی بود ،نه حزبی وجود داشــ
سـیاسـی ،نه حق و حقو صـنعتی ،نه امنی

بودند و

نه تشــکیالت

سـیاسی و نه قانونی .اساساً فکر مخالف

جدی با
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قاجار در سطا جامعه مطرح نبود .اتحاد داخلی میان گروههای مختلف وجود نداش ؛

بههمین دلیل مردم در شـهرهای ایران ،بر خالف شـهرهای اروپای قرون وسطی ،هرگز نتوانسته
بودنـد از حکومـ
هیچگونه حرک

امتیـازی بگیرنـد؛ زیرا آنچنـان متفر و رقیـ

با یکدیگر بودند که امکان

دسـتهجمعی در میانشـان وجود نداشـ  .در میان مردم دید اشتباهی نسب

به

غرب وجود داشــ ؛ به این معنی که آنها غرب را دیار کفر و فســاد میدانســتند و بر همین
اســـام هرچه از آن ســـو میآمد برای جامعة خود نامناســـ

میدانســـتند .ارتش نیرومند و

بوروکراسی مدرن و همهجانبه در کشور شکل نگرفته بود .رجال سیاسی اغل

ناالیق و فاسد و

ظالم بر مسند امور بودند (زیباکالم ،5911 ،ص.)19 .
همة این تغییرات ذهنی و عینی به یک نقطه یعنی نارضـــایتی ایرانیان از حکوم
فکر ایجاد تغییر و تحول در اذهان بســـیاری از ایرانیان رســـید؛ البته باید گف

قاجارها و

که این تغییرات

ذهنی و عینی مربوط به هم بوده و بر هم تأثیر داشــتهاند .تمام اینها باعث شــد تا جریانهای
اصـالحطلبانه که بعضـی پیشتر آغاز شده بود پررنگتر شوند و اصالحطلبان هم از بیرون ن ام
قاجار (روشــنفکران ،فرنگرفتهها ،قفقاز رفتهها ،تجار و روحانیون و  ...که بعضــی از آنها مثل
ملکمخان ،طالبوف یا آخوندزاده سم های دولتی هم داشتند) و هم از درون ن ام قاجار (صدر
اع م ،خود شــاه یا شــاهزادهها ،دی لماتها و کســانی که منصــ

خاصــی نداشــتند) به فکر

اصــالحات عمیق و گســترده در ن امات اجتماعی ،ســیاســی و فرهنگی ایران بیفتند (زیباکالم،
.)5911
نهضت ترجمه و طلیعة ترجمة نمایشنامه در دوره قاجار

بیشــک دارالفنون یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی ایران در طول قرن ســیزدهم (دوران
قاجار) و چهاردهم بهشمار میرود چرا که انگیزة بسیاری از حرک های ادبی و علمی در ایران
بوده اس ـ  .نهضــ

ترجمه و اقتبام نمایشنامه نیز در ایران با دارالفنون پیوندی ناگســســتنی

دارد .بدین ترتی  ،بنای «دارالفنون» صــرف ن ر از خدمات علمی ،راهگشــای جدّی فن ترجمه
در ایران نیز شـــده و بیشـــتر از این طریق بود که دســـتیابی به فرهنگ غربی امکانپذیر شـــد
(ملکپور ،5915 ،ص.)901 .

سال چهل و نهم
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دارالفنون برای اجرای نمایش دایر شد .این تاالر

تقلیدی از تماشـــاخانههای غربی بود .در آن زمان ،از یک ســـو ،هنوز نمایشنامة

فارسـی وجود نداش

که مطابق با شیوة تهاترهای فرنگی باشد و از سوی دیگر ،شاه و ملتزمین

او که دیگر با تهاتر فرنگی و باله و اپرا آشـنا شــده بودند ،به نمایش و آئینهای نمایشــی ســنتی
ایرانی رغبتی نشــان نمیدادند؛ در نتیجه ،همین امر انگیزهای شــد که شــاه دســتور ترجمة آثار
نمایشـــی فرنگی را صـــادر کند (بزرگمهر ،5911 ،ص .)99 .به این ترتی  ،مقارن با حکوم
ناصـرالدینشاه بود که نمایشنامه برای نخستینبار با حمای
سـرگرمی و تفنن شـد .در کنار حمای
تجـددخواهانه ،و افزایش جمعی

درباریان و به تأسی از شاه ،وسیلة

درباریان و رجال ،نمایشنامهها بهسـب

گسترش افکار

باســـواد ،مســـافرت به فرنگ و افزایش تعداد روزنامهها به

وسیلهای ارتباطی و انتقادی تبدیل شدند تا بتوانند از طریق تهاتر شروع به خردهگیری از دستگاه
حکومتی کننــد و از میــان همین گروههــا افرادی بودنــد کــه نخســـتین تجرب ـهکننــدگــان
نمایشنامهنویســـی در ایران شـــدند (ملکپور ،5919 ،ص .)19 .بنابراین قرن  59هجری ،قرن
آشــنایی و تجربة نمایش و نمایشنامهنویســی ایرانیان اس ـ ؛ قرنی که بدون شــناخ
اجتماعی و فرهنگی و ادبی حاکم بر آن که با نمایش پیوندی عمیق دارد ،شــناخ

شــرای
چگونگی و

چرایی انتقال و اشاعة آنها امکانپذیر نخواهد بود.
این دوره برای مترجمان فرصــتی مهیا کرد تا بتوانند با افقهای جدید فکری آشــنا شــوند.
جـدا از ارزشیـابی محتوایی و کیفیـ

ترجمهها ،باید گف

که این رویکرد و انگیزه به ســـود

کسـانی شـد که تشـنه و جویای یادگیری بودند و به هر طریق میخواستند با فرهنگهای دیگر
آشـنا شـوند .از سـوی دیگر ،شماری از روشنفکران که از استبداد حاکم بر مردم و روزگار تیرة
آنان کموبیش آگاهی داشـته و نیز با اندیشههای مترقی آزادیخواهانه نیز آشنا شده بودند ،تهاتر
را وسیلهای مناس

برای «تهذی

اخال » و «تنویر افکار» تشخیص دادند؛ زیرا این هنر یکی از

عملیترین شیوهها برای نشر افکار نو ،بهویژه در جامعهای کمسواد ،بود (بزرگمهر ،5911 ،ص.
.)99
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 .3روش پژوهش

بـهمن ور دســـتیـابی به هدف این پژوهش ،یعنی یافتن نمایشنامههایی با محتوای انتقاد از
فضــای اجتماعی ،فرهنگی و ســیاســی حاکم برجامعه ،عالوه بر مطالعة منابع مرتب کتابخانهای،
پیکرهای نسبتاً جامع از نمایشنامههای ترجمه و اجرا شده در دورة قاجار انتخاب شدند تا برای
بررسی محتوایی ،موشکافانه بررسی شوند .این پیکره شامل  90نمایشنامه به شرح زیر اس :
 .5آثار مولیر :طبی
میرزا حبی

اجباری (ترجمة محمدحسـنخان اعتماد السلطنه) ،مردمگریز (ترجمة

اصــفهانی) ،گیج (ترجمة میرزا علیخان) ،خســیس (ترجمة محمدعلی فروغی

ذکاءالملک) ،تارتوف یا میرزا کمالالدین (ترجمة محمدعلی فروغی ذکاءالملک) ،عروســـی
اجباری یا عروســی جناب میرزا (ترجمة شــاهزاده محمدطاهر میرزا) ،ژرژ داندن یا شــوهر
درمانده (ترجمة میرزا جعفر قراچهداغی)؛
 .9آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده :مال ابراهیم خلیل کیمیاگر ،موســی ژوردن ،حکیم نباتات،
وزیرخان لنکران ،حکای
حکای

خرم قولدورباســان (دزد افکن) ،ســرگذشــ

مرد خســیس،

وکالی مرافعه؛

 .9آثار شــکس ـ یر :یک وکیل خائن (ترجمة یوســف اعتصــام الملک) ،تاجگذاری و مرگ
ناپلهون (ترجمة شاهزاده حشم السلطان) ،برج نسل (ترجمة عبدالحسین میرزا مؤیدالدوله)؛
 .4اثر فردریک شیللر :خدعه و عشق (ترجمة میرزا یوسفخان اعتصامالملک)؛
 .1آثار ترکی :الف) تهاتر ضــحاک (ترجمة میرزا ابراهیم امیر تومان) نوشــتة ســامی بیگ
عثمانی و ب) نامة نادری (ترجمة تاجماه آفا الدوله) نوشتة نریمان نریمان اف.
در بررســـی دقیقتر محتوای هر یـک از این نمـایشنـامـهها ،به آثاری برخوردیم که در آن
مترجم با انگیزههای پیدا و نهان مبارزانه دسـ

به ترجمة آنها زده اس  ،انگیزههایی که هدف

از آن تلنگر زدن بـه اذهـان عموم جـامعـه و در نتیجه هدف قرار دادن پایههای حکوم

وق

اس .
در بررســی برخی آثار نمایشــی که در عهد ناصــری و انقالب مشــروطه به فارســی ترجمه
شـــدهاند ،به آثاری بر خوردیم که مفاهیم و مضـــامینی مثل ظلم و ســـتم فردی و اجتماعی،
فهودالیسم ،جهل ،بیسوادی و خرافهپرستی ناشی از آن ،حسد ،ریاکاری ،وضعی

زنان و حقو
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اجتمـاعی آنهـا ،مورد توجـه بوده و بیشـــتر در قـال های کمدی یا تراژدی شـــکل گرفتهاند
(بزرگمهر ،5911 ،ص .)33 .بـا توجـه بـه ویژگیهای مذکور ،به بررســـی محتوای هر یک از
نمایشنامههای ترجمهشده با این مضامین و س س به پیشینه و انگیزة مترجم آن اثر میپردازیم.
 .1مردمگریز ،نوشتة مولیر ،ترجمة میرزا حبیب اصفهانی
محتوای نمایشنامه

مولیر از جمله معدود نمایشنامهنویســانی اســ

که کمدیهای خود را با پسزمینهای تلخ

مینویســد و نمایش میدهد .او در آثارش برای آنکه بتواند به بنیادهای اجتماعی و ســیاســی و
کلیسایی بتازد ،حمله به بنیادهای اخالقی حاکم را در پیش گرف
به همین دلیل اس

(ملکپور ،5919 ،ص.)951 .

که اکثر آثار او با شرای اجتماعی و فرهنگی دوران ناصری تطابق دارد.

مردمگریز ،برخورد اجتمـاعی و اخالقی مولیر با جامعة فرانســـه در دورة لویی چهاردهم را
نشـان میدهد .او میکوشـد تا در این اثر ،مناسبات نابهنجار اجتماعی را در دستگاه حکوم

به

تصــویر بکشــد و آنها را به باد انتقاد و تمســخر گیرد .در این داســتان ،دوروییها ،تملقها و
چاپلوسیهایی که در بین طبقة اشراف رواج دارد ،به تصویر کشیده شده اس .
پیشینة مترجم و انگیزههای او از ترجمة این اثر:

میرزا حبیـ

اصـــفهـانی در  . 5919در چهـارمحال و بختیاری به دنیا آمد ،در بغداد به

تحصــیل ادبیات ،فقه و اصــول پرداخ

و ســ س به تهران رف

اما از آنجا بهدلیل فعالی های

سـیاسـی و ضداستبدادی مجبور به فرار به عثمانی شد .نمایشنامة مردمگریز با مایههای انتقادی
خود ،برای من ور میرزا حبی

اصـفهانی که شخصی روشنفکر و مبارز بود و میل به اصالحات

در آن روزگار داش  ،متن مناسبی بوده و بیشک همین بُعد انتقادیاجتماعی آن از طبقة اشراف
و درباری ،از علل انتخاب این متن برای ترجمه بوده اس .

 .2طبیب اجباری ،نوشتة مولیر ،ترجمة محمدحسنخان اعتمادالسلطنه
محتوای نمایشنامه

این نمایشنامه در سـال  5111به رشـتة تحریر در آمد .این اثر کمدی شـاد و کوتاهی اس
که در آن به هجو صــنف طبی

پرداخته شــده اس ـ  .در واقع ،این داســتان ،انتقادی اخالقی بر
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تفاوت میان طبقات مختلف مردم اسـ  .این داسـتان با حمله بر بنیادهای اخالقی ،روشــنفکران
جامعه را زیر سؤال میبرد.
پیشینة مترجم و انگیزههای او از ترجمه این اثر

محمدحسنخان اعتمادالسلطنه تحصیالت خود را در دارالفنون گذراند و به درجة سرهنگی
رسـید .او در  . 5910نمایندة ن امی ایران در پاریس بود و بعد از بازگشـ

به ایران به سم
ریاس ـ

«مترجم حضــوری» دربار ناصــری رســید و بعد مســهولی

روزنامة رســمی و ســم

«دارالترجمه» به وی واگذار شــد .در ســال  5900به ســم

وزارت انطباعات رســید و به لق

«اعتمادالسـلطنه» مفتخر شـد .ایرج افشار (بهنقل از ملکپور ،5915 ،ص )993 .دربارة او چنین
میگویـد« :او مردی پرکـار و عالقمند به تحقیقات ادبی بود ....او کت
توانسـ

زیادی را تألیف کرد و

فضال و دانشمندان عصر خود را در حلقة علمی و ادبی مجتمع سازد ».آدمی

(،5911

ص )19 .نیز او را از جملـه افرادی میدانـد که بهدلیل عالقه به آثار تاریخی و اجتماعی اروپا،
دارای گرایشی قطعی به روشنفکری میداند.
ترجمة نمایشنامة طبی

اجباری در ســال  . 5901انجام شــد .اعتمادالســلطنه نیز همچون

برخی از مترجمان آن روزگار ،بیشـــتر در انتقال روح و مفاهیم کلمات و جمالت به فارســـی
تالش کرده و چنـدان در بنـد برگردانی دقیق نبوده اســـ  .ترجمة طبی
بیشـتری نسب

اجباری با اســـتقبال

به ترجمة گزارش مردمگریز مواجه شد؛ زیرا زبان محاورهای و عامیانه و تطبیق

موضـوع و اشـخاص نمایشنامه با مسـائل و شـخصـی های ایرانی ،همه از عواملی هستند که
باعث شـد طبی

اجباری دو بار به چاپ برسـد و تقریب ًا بین محافل کتابخوان شــناخته شود.

هدف مترجم از ترجمة این اثر را میتوان اسباب تنبه و بیداری برخی از طبقات مردم دانس .
 .3عروس و داماد ،نوشتة مولیر ،ترجمة میرزا جعفر قراچهداغی
محتوای نمایشنامه

این کمدی را مولیر در  5111نوش  .این نمایشنامه از لحاظ محتوا ،پیوند بورژوا و خاندان
اشــرافی ورشــکســته را به باد نقد میگیرد و در واقع هر دو جناح طباتی آن روزگار را به باد
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تمسـخر میگیرد .در این نمایشنامه مولیر یک بار دیگر مسهلة ازدواجهای تحمیلی ،محدودی
زنان و سلطه و اختیار مطلق مردان را مورد انتقاد قرار میدهد (حیدری.)5943 ،
پیشینة مترجم و انگیزههای او از ترجمة این اثر

میرزا جعفر قراچهداغی یکی از مترجمان عصـر ناصری بود که در سال  . 5910متولد شد.
او در سـم

منشـی شـاهزاده جاللالدینمیرزا (پسر فتحعلیشاه قاجار) کار میکرد و بعضی از

کارهای نویسـندگی جاللالدینمیرزا را نیز بر عهده داشـ
گرفته بود .جاللالدین میرزا در سال  5913در گذش

و تح

تأثیر افکار آن شاهزاده قرار

و میرزا جعفر قراچهداغی بهعنوان منشی

تحقیق به خدم

وزارت عدلیه در آمد .وی در ســال  5939شــروع به کار در وزارت انطباعات

نموده و به سم

میرزا و مترجم زبان ترکی در آمد .وی تا سال  ،. 5901یعنی تقریباً تا اواخر

عمرش ،در وزارت انطباعات بود .طبق شـواهد وی با بسیاری از روشنفکران یا روشنگرایان آن
دوره مانند اعتمادالســـلطنه ،جاللالدینمیرزا ،میرزا یوســـف مســـتشـــارالدوله و میرزا فتحعلی
آخوندزاده شخصاً یا از راه مکاتبه در تمام بوده اس  .به گفتة سیدنی چرچیل ،قراچهداغی در
 . 5910متولد شد و در  5950در سن شص
قراچهداغی در بیان عل

سالگی درگذش

(مؤمنی.)5911 ،

ترجمة این اثر چنین میگوید:

«در آن ســـنوات ترقی آیـات کـه برای تعلیم و تعلم هرگونه فنون و هنر و تحصـــیل
حصول هر نوع معرف

و کماالت از هر قبیل وسایل و اسباب الزمه در ادارات مخصوصی

موجود و مهیا بوده طریق تحصــیل ترقیات از موانع مصــون و ابواب فتوح تعلیم و تربی
برای هر دور و نزدیـک مفتوح اســـ

و نتایج آثار باریافتگان از کلی و جزئی در حجاب

بیقدری مهمل نمانده( ».حیدری)5943 ،
از این ســـخن چنین بر میآید که قراچهداغی موانع ترقی و پیشـــرف

را در جامعة خود

دریافته و کوشیده تا با ترجمة این اثر برخی از محدودی های حاکم بر جامعهاش را اعالن کند
و آن را بـه گونـهای تلمیحی در بطن اجتمـاع بـه نقـد بکشـــاند .میرزا جعفر پس از ارائة این
توضـــیحات ،بیهیچ امیدی به چاپ این اثر فق آرزو میکند که «دبیران انجمن حضـــور وزیر
اع م ،میرزا علیاصغرخان امینالسلطان» در آن امعان ن ر کنند.
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 .4مجموع ة نم ایشن ام ة تمثیالت ،نوش ت ة میرزا فتحعلی آخوندزاده ،ترجمة میرزا جعفر
قراچهداغی
محتوای نمایشنامه

حیـدری ( )5943در مقـدمة کتاب تمثیالت دربارة میرزا فتحعلی آخوندزاده (5931-5991
 ).چنین مینویســد« :او نویســنده ،متفکر ســیاســی و منتقدی ادبی اجتماعی بود که در تعقل
فلســـفی واصـــالح دین عقایدی تازه آورد ،فردی بود که برای اولینبار نمایشنامه و داســـتان
نویسـی را به شـیوه غربی در مشـر زمین رایج کرد ».آخوندزاده شش نمایشنامة کمدی را در
مجموعهای به نام تمثیالت در اصــل به زبان ترکی نوشــته اســ  .تحقیقات نشــان دادهاند که
محتوای اجتماعیانتقادی حاکم بر ســاختار نمایشــی نمایشنامههای مجموعة تمثیالت متأثر از
کمدی هجوآمیز «بازرم» نوشــتة «گوگول» اس ـ
ماندگار ادبیات نمایشـــی جهان اســـ

(آدمی  .)5943 ،این نمایشنامه یکی از آثار

که به انتقاد از دســـتگاه بوروکرات فاســـد تزار و ن ام

اسـتبدادی حاکم بر روسـیه میپردازد .آخوندزاده از این اثر تأثیر زیادی گرفته و شـخصی های
این کمدی را در لبام «ایرانی» در نمایشنامههای شـشگانهاش آورده اس

که محتوای هریک

از آنها را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
 .5نمایشنامة مال ابراهیم خلیل کیمیاگر :این اثر در پی نشـاندادن فضای جهل و خرافات
حاکم بر زندگی مردم و ناآگاهی آنان اس ؛
 .9حکای

موسی ژوردان :بر پایة اعتقادات خرافی و نادانی و عوام فریبی ساحران اس ؛

 -9وزیرخان لنکران :این تمثیل در انتقاد از ن ام دیوانسـاالر فهودالی نیمهاستعماری ایران
نوشـته شده که ضمن بازگویی یک داستان عشقی مورد هجو قرار میگیرد .به گفتهای دیگر
میتوان این نمـایشنـامـه را اولین کمـدی اجتماعیانتقادی تاریخ نمایشـــة ایران دانســـ
(ملکزاده ،5919 ،ص)504 .؛
 .4خروم قولدورباسـان (دزدافکن) :کمدی رمانتیک -روسـتایی اسـ
رواب فهودالی و همچنین حقو زن در جامعه میپردازد؛

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

میپردازد کـه ارزشهای اجتماعی در ارتباط با پول برای آنها معنا میشـــود و مناســـبات
اجتماعی و اقتصادی آدمهایی را که گرفتار آنند نیز بیان میکند؛
 .1وکالی مرافعه :این نمایشنامه نمایانگر رواب ظالمانه و فاســد دســتگاه عدال

و زد و

بند آن با مردمان با نفوذ و قدرتمند اس .
پیشینة مترجم و انگیزههای او از ترجمة این اثر
همـانطور کـه در توضـــیا ترجمـة نمـایشنامه عروم و داماد به مختصـــری از زندگی
قراچهداغی اشـاره شد ،او خود در زمرة روشنفکرانی قرار میگیرد که به اذعان محققان ،همواره
تح

تأثیر اندیشــهها و افکار آخوندزاده بوده اسـ

(کتاب تمثیالت) .او در دیباچة ترجمة این

اثر ،هدف خود را از ترجمه چنین بیان میکند:
« ...این فن تهاتر که اصلا و اهم و اول ترقیات اس
و متداول نشــده بود ....علم شـــریف تذهی

هنوز در ایران تا به امروز مشهور

اخال که هرگز به نوع کمدی و فن ن یف

تهاتر که الطف سـخنان و الد گفتگوهاسـ  ،به زبان فارسـی نوشته نشده و هموطنان ازین
تمتع مهجورند ...انشـاءاهلل به توس خامه این گمنام انتشار و اشتهارش برای اهل مملک
وسیله بصیرت  »...واقع افتد( .حیدری ،5943 ،ص)95 .
آنچه بهروشــنی میتوان در این اظهار او دریاف

کرد ،همان آرزوی بصــیرت او برای مردم

اســـ

که اگر چه آن زمان «فن تهاتر» پدیدهای نو

اســـ  .در اینجا ذکر این نکته حائز اهمی

محسـوب میشد ،در شرای خفقان و استبداد و جهل میتوانس

وسیلهای برای انتقاد به روش

تمسخر باشد.
 .5خدعة عشق ،نوشتة فردریک شیللر ،ترجمة میرزا یوسفخان اعتصامالملک
محتوای نمایشنامه
شــیللر این نمایشنامه را در ســال  5114نوشــته اســ  .از این نمایشنامه معموالً با عنوان
«بورژوا-تراژدی» یاد میشـود .او در مضـامین این نمایشنامه ضـمن نشاندادن عشقی پر شور،
رواب فاســد در دربارهای حکوم های ایاالت آلمان را نیز نشــان میدهد .از این گذشــته ،این
نمایشنامه را جزو نخستین آثار «نمایش سیاسی» در آلمان میدانند.
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پیشینة مترجم و انگیزههای او از ترجمه این اثر
یوسـف اعتصـامالملک ،پدر پروین اعتصامی فرزند ابراهیم اعتصامالملک (رئیس کل دارایی
تبریز) بود .او قبل از بیس سالگی در تبریز ادبیات فارسی و عربی ،فقه و اصول ،و زبان فرانسه
را فرا گرف  .خدمات او در ســراســر عمرش بســیار متنوع و گســترده بود .او مؤســس اولین
چاپخانة سـربی در تبریز بود و در دور دوم مجلس شورای ملی به نمایندگی مردم برگزیده شد
و در سـال  5913مجلة اجتماعیسیاسی بهار را تأسیس کرد .بعدها از کار سیاس
و به امور فرهنگی پرداخ  .در اواخر عمر به عضـوی

فاصله گرف

کمیسـیون معارف مجلس شــورای ملی

درآمد.
دربارة چرایی ترجمة این اثر چه توجیهی بلیغتر از کالم خود یوسف اعتصامالملک نمیتوان
یاف

که روشنگر انگیزههای او باشد .او میگوید:
«شـیللر از مشـاهیر شـعرا و فضالی آلمان اس
سـخن از وقایعی حسـی اسـ

و موضوع همین تهاتر ҆خدعه و عشق҅

و از مبالغه و اغرا افسانه نگاری عاری اس

بلند و نصــایا ارجمند را متضــمن اســ  .کمتر کتابی اســ

ولی مقاصد

که جامع این همه مزایا و

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

میکند ...مرد آن اسـ

که از آالیش خواسـتههای نفسانی پاک و

منزه باشد و در حفظ ناموم و شرف بکوشد( »....ملکپور ،5915 ،ص)911 .
اگرچه شهرت اعتصامالملک غالباً بهواسطة فعالی های فرهنگی او در اواخر سلطن
اسـ

اما نزدیکی خانوادگی او به دستگاه حکوم

و اطالع از اوضاع سیاسی مملک

قاجار
انگیزهای

قوی برای ترجمة آثاری روشنگرانه همچون رمان بینوایان و این نمایشنامه دارد.
 .6تئاتر ض حا  ،نوش تة س امی بیک عثمانی ،ترجمة میرزا ابراهیمخان آجودانباش ی
(ملقب به امیر تومان)
محتوای نمایشنامه
این نمایشنامه که بیشتر محتوایی ضد استبدادی و ضد استعماری دارد و انتشار آن مقارن با
نخسـتین حرک های مشـروطهطلبانه در سـال  . 5999اسـ  ،دارای اهمیتی فو العاده اس .
داستانی که سامیبیک آن را مأخذ نمایشنامة خود قرار داده  ،داستان ضحاک ،پادشاهی بیگانه و
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که تمام تالشش از بین بردن «کیش جم» اس

و در این راه از هیچ ستمی

و بیدادی دریغ نمیورزد .سامیبیک در مقدمة این نمایشنامه بر این باور اس
همواره متأثر از اتفاقات ملی تاریخ ملل مختلف دنیاس ـ

95

که مرقومات او

و این قصــه ،قصــهای تاریخی اس ـ

(ســامیبیک .)5915 ،این نمایشنامه در پنج پرده و هفتاد صــحنه تن یم شــده اســ
حکوم

ضحاک و قیام کاوه تا به تخ

و از آغاز

نشستن فریدون ادامه مییابد.

پیشینة مترجم و انگیزههای او از ترجمة این اثر
بنـا بر مقـدمـة کتاب میتوان دریاف

که ابراهیم (امیرتومان) پســـر میرزا علیاکبرخان که

آجودانباشـی توپخانه بوده ،در سال  5914خورشیدی مقارن با سلطن

م فرالدین شاه قاجار و

به تشــویق و توصــیة ندیمالســلطان ،وزیر انطباعات و دارالترجمه آن زمان ،این نمایشنامه را
ترجمه کرده اسـ  .ندیمالسـلطان بههنگام وزارت ،از آنجایی که جوّ سیاسی تغییر یافته بود ،در
آسـتانه مشـروطه و اوج فعالی های مطبوعاتی علیه استبداد دول

قاجار در اقدامی ظلمستیزانه

امیرتومان را که خود متفکر و نمایشنامهنویسی بصیر بود به ترجمة این اثر دعوت کرد و بعدها
خودش بـهدلیـل این تنـدرویهـا از وزات انطبـاعـات عزل شـــد (دایرهالمعـارف کتابداری و
اطالعرســانی .)5939 ،اگرچه تا پایان دوران ســلطن

قاجاریه اکثر نمایشنامهها به جز مواردی

که در باال به آنا اشـاره شـد ،سـبک و سـیاقی یکسـان داشـتند ،با آغاز زمزمههای مشروطی ،
نمایشنامهنویســـان روشـــنفکر و معرف بینی همچون امیرتومان ،طبع خود را در این زمینه نیز
آزمودند.
 .7نامة نادری ،نوشتة نریمان نریمان اف ،ترجمه تاج ماه آفاق الدوله
محتوای نمایشنامه
نریمان اف ،نمایش تاریخی «نادرشــاه» را در  5133یعنی همزمان با آغاز دوران مشــروطه به
زبان ترکی نوشـ  .او در آثار خود متأثر از دو نویسنده بزرگ بوده اس  .اولی «آخوندزاده» که
غـالبـاً مســـائـل اخالقی مرتب بـا فرهنــگ فهودالی را مطرح میکنــد و دیگری «گوگول» کــه
طنزپردازی واقعگراســـ

و همه چیز را از دریچة طنز مینگرد (ملکپور .)5919 ،این اثر اولین

نمایشنامة تاریخی فارسـی نیز محسـوب میشـود که به تاریخ سـطلن
پرداخته اسـ  .در این اثر بیشتر به مقولة استبداد شاهی و حکوم

سه تن از شاهان ایران

ظالمانه و خودکامه پرداخته
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شـده اسـ  .این داستان و همزمانی آن با دوران انقالب مشروطه را میتوان همسو با آغاز موج
مشروطهخواهی در ایران دانس .
پیشینة مترجم و انگیزههای او از ترجمه این اثر
میتوانیم بگوییم تاجماه آفا الدوله نخســتین زنی اســ

که در ایران دســ

به کار ترجمه

میزند .تاجماه در ابتدای نمایشنامه «نامة نادری» خود را کمینة تاجماه آفا الدوله ،همشیرة «آقا
اسـماعیل آجودانباشی» و عیال «فتااهلل ارفعالسلطنة طالش» معرفی میکند .تاجماه اهل زنجان و
فرزند علیاکبرخان آجودانباشـــی یکی از ن امیان قاجاری بود .آشـــنایی و نزدیکی این بانوی
مترجم را به اوضـاع حاکم بر دسـتگاه حکوم

در اواخر سـلطن

پدرش ،میتوان عامل ایجاد انگیزه در وی برای بازنمود سـرگذشـ
نادری» دانســـ  .در حالیکه بانو آفا الدوله بانویی ادی

قاجار بهواسطة حرفة ن امی
شاهان در نمایشنامة «نامه

بوده و مجموعهاشـــعاری از خود و

مجموعهای مجزا از اشـــعار شـــعرای دورة قاجاریه بهجای گذاشـــته اســـ  ،این اثر ،تنها اثر
ترجمهشـدة اوس

که میتواند عالوه بر عالقه و توانایی فردی وی به به ترجمه ،دال بر انگیزة

بیدارگری او نیز باشد.
 .4نتیجهگیری

نگاهی به مطال

آمده روشـن میسـازد که عوامل و شرای داخلی ایران و تاحدودی خارج

از ایران در زمان قبل از مشــروطه اعم از اجتماعی ،ســیاســی ،فرهنگی چگونه مترجمان آگاه و
روشـنفکران زمان را بهسوی گزینش نمایشنامههای خاصی سو داده اس  .در واقع مترجمان
با درک نسـبتاً صحیحی از شرای و کس

تجارب ارزشمند بهواسطة حضور در جریانهای آن

زمـان ،هرکدام با اندیشـــههای خاص و متفاوت اما شـــاید با یک هدف ،آن هم بهبود وضـــع
نابسـامان ایران قبل از مشـروطه ،در صـدد بهبود اوضاع برآمدند .شرایطی که در آن نبود قانون
برای ترقی و پیشـرف
و امنی

باعث درجا زدن جامعه شده بود و باعث شده بود وضع رفاه و سالم

اجتماعی وخیم و نابسامان باشد.

تودههای خاموش و ظلمپذیر ایران بهدلیل عدم آگاهی از حقو خود و همچنین نبود خ
فکری هـدفمنـد و تجـددخواه و در کـل محرومیـ

از آزادی ،بیش از هر چیز دیگری نیازمند

سال چهل و نهم
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جامعهشناسی ترجمه متون نمایشی در دوره قاجار :با نگاهی ...

بودنـد تـا از این جریـان رهـایی پیدا کنند که این امر با تألیف و ترجمة آثار فکری باارزشـــی
همچون نمایشنامهها ممکن مینمود .چنانکه محســـن مقدم ( )5919نیز در نقد آثار داســـتانی
برادرش حسـن مقدم میگوید« :برادرم (حسن) میگف  :مردم باید آگاه و بیدار باشند و باید با
کمک قلم این اسـلحة مرگناپذیر دس

به مبارزهای همه گیر بزنیم تا باالخره این وطن پارهپاره

و زندگی تودة پر از هرجومرج و خرافات سروسامانی بگیرد ...از خواب بیدار شوید!»
وقتی از این من ر به ترجمه نگاه میکنیم ،در مییابیم ترجمه دارای هوی

مستقلی اس

که

هم تـابع مقتضـــیـات زمـان و هم تـابع انتخابهای مترجم اســـ ؛ «انتخابهای مترجم تابع
جهانبینی ،ن رها ،تعصـ ها و دیدگاههای اوسـ

که خود زاییده اجتماعی اس

که مترجم در

آن زیسته یا میزید» (فرحزاد ،5919 ،ص.)99 .
از جمعبندی مطال

و شــواهدی که در خالل این نوشــتار ارائه شــد میتوان به اهمی

و

جایگاه مهم ترجمهها در رواج تفکر انتقادی و افزایش آگاهیهای سـیاسی اجتماعی عصر قاجار
پی برد .بررس ـی تحلیلی آثار و رســالههای انتقادی دوره قاجار و ارزیابی موقعی

طراحان آنها

نشـان میدهد که صـاحبان این آثار غالباً مترجم بوده یا به زبانهای بیگانه تسل داشتهاند .ظهور
و بروز ســایر چنین ترجمههای انتقادی در جامعه و حتی در میان تودة مردم ،تح

تأثیر همین

آثار ترجمهشـــده بوده اســـ  .این ترجمهها ،مجرای آگاهی جامعه از تحوالت و درک علل
عقـ ماندگی ایران بوده و دســـتاوردهای مهم این آگاهی ،در گرایش به نوخواهی ،افزایش
مطالبات اجتماعیسیاسی و گسس

از اندیشة سنتی ،خود را آشکار ساخ .
کتابنامه

آدمی  ،ف .)5943( .اندیشههای میرزا فتحعلی آخوندزاده .تهران :خوارزمی.

آدمی  ،ف .)5911( .ایدئولوژی نهض

مشروطی  .تهران :پیام.
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