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Abstract
The present article tries to examine how translations of European texts in Iran
appeared on the historical horizon of Iran and what effects they had on translation
of texts in the pre-constitutional period. As far as the translation of European texts,
together with the historical developments of Iran in the pre-constitutional period
are concerned, there are two dominant views. The first view sees this move as the
result of the efforts of some religious preachers and foreign political figures,
including Gobineau. According to the followers of this view, the movement of the
Orientalists and the representatives of foreign policy apparatuses was for the
betterment of society as a whole or it was for religious propaganda and advancing
the political goals of their respective countries. The second view maintains that the
translation movement is for the insight and liberalism of a number of rulers and
chancellors. According to this view, this group possessed an observational or
epistemological knowledge of European developments, and they were aware of the
historical developments of Europe. Therefore, they turned to translation to adapt
new intellectual and cultural patterns and translation helped them experience the
outside world. The proponents of each perspective took their stance on this issue;
therefore, they failed to well-understand this issue. The relationship between the
translation movement and the emergence of developments in this historical era
must be considered dialectal; in other words, reciprocal influences. As a matter of
fact, translating European scientific and intellectual thought and ideas formed a
new historical horizon for Iranians, which paved the way for advancing
developments in the Qajar era. Conversely, the quality of changes affected the
content and orientations of the translation movement (a thematic typology of
translations).
Keywords: Translated Texts, Translator, Thematic Typology, Target Cultural,
Iran’s Pre-constitutional Period
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چکیده
هدف نوشتار پیش رو ،بررسییا ن ی مسییه ه نسییک ییه ترجمیۀ متییون نروپییا ا در ن ییرنن،
چگونییه در نف ی تییار خا ن یرنن پد یدنر گشییک و تیییریرنت ش ی ا و مضییمونا آن بییر
ترجمییۀ متییون دورۀ پیشامشییرو ه چییه بییود .بییه منرییور پیشییررد ییار نز رو

ت ییی

تییار خا و تیسیییر متییون ترجمییه شییده نسییتیاده ماشییود .دسییتاورد پیی وهش نشییان
مادهیید ییه در رنبطییۀ ترجمییۀ متییون نروپییا ا بییا ت یی تو ت تییار خا ن ییرنن در دورۀ
مییو ور ،دو د یدگاه غال ی  ،باب ی

ییر نسییک الفف ) د یدگاها ییه ن ی حر ییک رن

نتیجۀ وشییش عیدتهني نز مُر تغییان مییوهرا و میییمورنن سیاسییا ییارجا نز جم ییه گوبینییو
ماننگارد .بییه بییاور پییرونن ن ی د یدگاه ،حر ییک مستشییربان و نما نییدگان دسییتگاههییاي
سیاسییک ییارجا بیگانییه نز سییر ننگییی ههییاي یر ونهانییه و بییرني بهرییودي جامعییۀ
ن رننییا بییود و یا ننگیی ۀ تر ییغ مییوهرا و پیشییررد نهییدنف سیاسیا شییور متروعشییان در
ن ی زمینییه نررگییونر بییود؛ ب) رو ییردي ییه حر ییک ترجمییه رن صییرفاً بییه بصیییرت و
آزندمنشا تعییدندي نز حُ ییام و صییدرنعرمهییا نسییرک مییادهیید .مطییاب ن ی نرییر ،گییروه
مو ور شیینا ک مشییاهدهني و ییا معرفتییا نسییرک بییه ت ی تو ت نروپییا دنشییتند و بییا ی
درک تییار خا نز آن بییر ننجییام ترجمییه بهمثابییۀ نبترییاا نلگوهییاي ف ییري و فرهنگییا
جد یید روي آوردنیید تییا بییهزعم ییود رنه میییانبُییري نز تجییارد دنیییاي بیرونییا بیابنیید.
رفدنرنن هر ی

نز د ییدگاههییاي مییو ور بییه جهییک

سییونگري بییه مسییه ه ،بییادر بییه

شیینا ک ونبع یا نشییدهننیید؛ ز ییرن رنبط یۀ حر ییک ترجمییه و ظهییور ت ی تو ت در عصییر
تییار خا مییو ور رن با یید بهصییورت د ییال تی ا -تیییریر و تیییرتر متقاب ی  -در نرییر گرفییک.
به عرارت روش تییر ،ییوننش نند شییه ع میا و ف ییري نروپییا ،نُفی تییار خا جد ییدي رن
برني ن رننیان ربییم زد ییه زمینییهسییاز ت ی تو ت نوظهییور در عصییر باجییار شیید و متقییاباً،
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* نویسنده مسئول

m.ahmadzadeh@ihcs.ac.ir

تاریخ دریافت1399/10/06 :

تاریخ پذیرش1400/03/10 :

DOI: 10.22067/jlts.2021.67978.1004
مقالۀ پژوهشی

متون ترجمهشده در ایران پیشامشروطه و ارزیابی موضوعی آنها

33

متون ترجمهشده در ن رنن پیشامشرو ه و ...

یییتییک ت یی تو ت بییر مضییمون و جهییکگیییريهییاي حر ییک ترجمییه (سنخشناسییا
موضوعا آرار ترجمه شده) نررگونر بود.
کلیدواژهها :متون ترجمه شده ،مترجم ،سنخشناسا موضوعا ،ن رنن پیشامشرو ه
 .1مق ّدمه

نهضییک ترجمییه در ن ییرننِ بییرن سییی دهمِ بمییري ییا نز مهمتییر

و پیچیییدهتییر

نشهاي ف ري-ع میا و تیار خا بیود یه بیا هیدف آشینا ا بیا دنییاي بیرونیا و د گیريِ
بدرتمن یدِ فرنگییا صییورت گرفییک .نز ن ی حیییی ،در بررسییا منییاب و متییون ترجمییه شییده
شییاهد حجییم عریمییا نز متییون هسییتیم ییه ترجمییه آنهییا ،عمییدتاً ،مربییوب بییه دورۀ
ناصرنلدت شییاه باجییار نسییک .فییاری نز ن ن ییه بسیییاري نز متییون ترجمییه شییده بییهعنونن مییت
تیلییا نز سیوي مترجمیان بیه چیاس رسیید و دربردنرنیدۀ رو یرد ن رننیا و شیربا متیرجم
و تر ی

آن با نگاه مؤلف نروپیا ا بیود ،ماتیونن بیه بررسیا سینخ شناسیا موضیوعا ن ی

متون پردن ک تا نز ن

ر  ،بیه جهیکگییريهیا و مسییر حر یک نند شیه و ف یر ن رننییان

در پرتو ترجمۀ آرار نروپا ا پا بیرد .هیدف نوشیتار حاضیر ،دسیتیابا بیه فهیم گونیهشناسیا
ترجمییههییا و شییف ع ی در نولو ت یک بییرنر گییرفت موضییوعات آنهییا در پروسییۀ تج یدتد و
حیات ف ري و ع ما ن رننیان نسک.
 .2پیشینۀ پژوهش

در صییو

مسییه ۀ ترجمییه در دورۀ باجییار ،عمییدتاً ،پ وهشییا صییورت نگرفتییه نسییک؛

لون در چارچود رسالۀ د تیري و مقیا ت سیعا بیر آن نمیودهنم یه نبعیاد ترجمیه در ن یرنن
ن ی دوره رن بررسییا نمییا م .بییهن ترتی

بییه ر شییه ییابا بسیییاري نز ت یوت ت و تطییورنت

معنییا ا و وناگییانا در ذهنیتیک و زبییان جامعییه و گییروههییاي نجتمییاعا ن ییرنن بییرن نییوزدهم
بپیردنزم .بییه ور تا تییا پییش نز پی وهشهییاي بنیده ،عمییدۀ ارهییاي صیورت گرفتییه ییا بییه
نسخهشناسا منیاب ترجمیهني م یدود بیوده نسیک و یا ن ن یه بیا م ور یک مسیه ۀ ترجمیه
بهمثابۀ ی

رشیتۀ دننشیگاها بیه ب یی دربیارۀ نرر تیههاي ترجمیه ن تصیا

افتیه نسیک.

عرییدنا ننییونر در مجموعییۀ فهرسییک نسییخ طییا تابخانییۀ م تییا ،عمییدتاً ،بییه معرتفییا بسیییار
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مختصییري نز منییاب موجییود در گنجینییۀ تابخانییۀ م تییا مرییادرت ییرده نسییک و همچنییی ،

دنود نییونبا در نبییدنما مشییابه ،سییعا بییر آن دنشییته نسییک تییا در تییاد تار خچییۀ ترجمییه نز
فرننسه به فارسیا در ن یرنن ( ،)1363تیا نصی اتر
رن معرتفا نما د .دورۀ زمیانا ن ی

منیاب فرننسیوي ترجمهشیده بیه فارسیا

تیاد بسییار یو نا و حیوزۀ ترجمیههاي بررسیا شیده

در آن ،صرفاً ،منیاب زبیان فرننسیه نسیک .در ن ی مقالیه ،سیعا بیر آن بیوده نسیک تیا ضیم
سنخشناسییا موضییوعا ترجمییههییاي دورۀ پیییش نز مشییرو یک بییه نرز ییابا و ت ییی
ر شههاي ف یري و فرهنگیا و ع میا شی

گیري تی تیر و ذهنیتیک جد ید در مییان ن رننییان

بپردنز م.
 .3روش پژوهش

رو

در پ ی وهش حاضییر مرتنییا بییر «ت ی ی تییار خا» 1نسییک؛ بییه ن ی معنییا ییه نبتییدن

ضییم فیشبییردنري نز منییاب مربییوب بییه متییون ترجمییهشییده در دورۀ باجییار بییه دسییتهبندي
مراحیی و مسیا

نصی ا نبیدنم یرده و سییپ

بیا مطالعیۀ ت یوت ت تیار خا ن ییرنن در دورۀ

باجار ،سعا بر آن بیود تیا نسیرتا وریی و ع میا بیی

ینش ترجمیه و حامییان و نشیگرنن

آن بییا تغییییرنت صییورت گرفتییه در ندبیتییات جد یید ،فرهنییل ،ع ییم جغرنفیییا و  ...در ن ییرنن
بربرنر شود .ن

پروسه ،نیاز بیه ننطریام میت ترجمهشیده بیا بر یا نز متیون و منیاب دنییاي

مترجم (عالَم ن رننا) دنشته ه در پ وهش حاضر به ار گرفته شده نسک.
 .4یافتههای پژوهش

«ترجمیه بهمثابییۀ ی

ینش نجتمییاعا جد یید» (ز تیون )1993 ،2در ن ییرنن بییرن سییی دهم

هجییري تج تییا نمییود .رونیید گسییتر

و نفییوگ گییرن ش بییه ترجمییه و نلگوهییاي ترجمییه،

پا گییاه نجتمییاعا مترجمییان و ع یی گییرن ش بییه ترجمییۀ آرییار نییی تریییی گییر رونییدها و
پروسییههاي ییا شییدۀ جامعییۀ ن ییرنن و نخرگییان سیاسییا-ف ییري آن در عرصییۀ ت ییوت ت
جد ید نسیک .ترجمیه نز زبیانهیاي نروپیا ا بیه زبیان فارسیا در دورۀ باجیار ،ی

پروسیۀ

1. historical analysis
2. Palma Zlateva
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تیار خا ،ف یري و فرهنگیا بییود یه بیا ترجمیۀ جیمی می  ،1متیرجم ننگ یسیا ،در دربییار
عرتییاا میییرزن نز تییار خ نسیی ندر 2در  1228م آغییاز شیید .عرتییاا میییرزن ییا سییاگهاي
فرمییانرون ا بییر آذربا جییان ،بییرني نصییا بشییون بییه نسیی ود نروپییا ا و تجهییی نرتییش
جد ید ،ندنرهني دن یر ییرد تییا مقییررنت نرییاما جد یید میورد نیییاز ییود رن بییه زبییان فارسیا
ترجمییه ننیید .ترجم یۀ تییادهییاي نرییاما گیرییرت 3و آ ی نامییههاي مییانور پیادهنرییام بییرني
بییرآورده شییدن ن ی منرییور بییود .سییپ

دو گییروه بییرني ت صیی ع ییوم و فنییون نرییاما بییه

ننگ ستان فرستاده شیدند .آنهیا در بازگشیک بیه ن یرنن نز نوتلیی ننتقاگدهنیدگان دننیش و فی ت
پیشرفتۀ تمیدن نروپیا ا شیدند .آغیاز ترجمیۀ آریار نروپا ییا بیه فارسیا حیدود سیاگ 1240
م بییود ییه نزن پ ی

«فییی ت ترجمییه بییا ترجمیییههاي میییرزن رضییا مهنیییدا رونج افییک»

( ر میان ،1380 ،صص.)57-44 .
ترجمییۀ متییون ع مییا بییا آغییاز ییار مدرسییۀ دنرنلینییون در  1268م 1851/م و نیییاز
م صییان بییه مییت هییاي گونییاگون ع میا ونرد مرح یۀ جیدتيتییري شیید و آرییار متعیدتدي در
عرصههاي مخت ف بیا رو یرد آموزشیا و بیرني تییمی منیاب

سی

شینا ک دننشیجو ان،

ترجمییه و بییه چییاس رس یید .در ده یۀ نوتگ عصییر ناصییري ،ضییرورت آمییوز
م ییور دنرنلینییون ،موجیی

ترجمییۀ یی

جد ید حییوگ

س سیی ه آرییار مخت ییف و متنییوتع در ن یی عرصییه

گرد ید« .چاپخانییۀ دولتییا بییه همییرنه چاپخانییه بیید ما ترر ی و مدرسییه دنرنلینییون مجموع یاً
 160تییاد چییاس و نشییر دندنیید» (میییرزني گ پا گییانا ،1378 ،صییص )112-107 .ییه 88
تییادِ آن در مسییا

نرییاما و رنهنمییاي زبییان و پ شیی ا 4 ،تییاد در مییورد رهرییرنن

معییروف مس ی مان 10 ،سیییرنامه دربییارۀ غییرد نز جم ییه سیییر ناصرنلدت شییاه بییه نروپییا10« ،
عنییونن ترجمییه آرییار اسیی

نروپییا ا 10 ،تییاد تییار خا دربییارۀ ن یرنن» (سییرجان م ییم،

 ،1382صییص )71-67 .و درنها ییک بیییش نز  20ترجمییه نز آرییار نروپا یییان دربییارۀ تییار خ
غرد منتشر رد.

1. James Kamell
2. The history of Alexandre
3. Gebert
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مییوج بعییدي ترجمییۀ متییون ع مییا و آموزشییا بییود ییه بنییا بییه عابییۀ شییخص
ناصرنلدت شییاه بییه مرییاهر ع مییا و فرهنگییا نروپییا ا آغییاز شیید .در ن یی رنسییتا ،وزنرت
ننطراعییات در سییاگ  1300هییی.م بییرني ترجمییه و ریی و نشییر تییاد تیسییی

شیید و

سرپرسییتا آن بییه نعتمادنلس ی طنه ونگییونر گرد ید .دنرنلترجم یۀ همییا ونا شییعرهني نز وزنرت
ننطراعییات بییود ییه ر اسییک آن رن م مدحسییی فروغییا (ذ اءنلم یی ) بییر عهییده دنشییک
( .)lib.eshia.ir/23022/15/5869آرییاري ییه مترجمییان غیییر ن رننییا ترجمییه ما ردنیید،
بییرني و ییرن ش ،بییه نشخاصییا ییه مهییارت در نگییار

و ننشییاء دنشییتند ،سییپرده ماشیید.

همچن یی « ،بخییش مهییم آرییار بهجامانییده در دورۀ باجییار ،ترجمییه رمییانهییا نسییک» (بییا ا،
 ،1377صیص .)94-86 .مضییمون ن ی رمییانهییا ،مییورد عابییه و در ونسییک ناصرنلدت شییاه
بییود و ونننییدگان هییم آنهییا رن مطییاب نمی یاگ و آرزوهییاي ییود تیس ییر ما ردن ید .چنان ییه
آزندي ونهییان رمییانهییاي دربییاري نل سییاندر دومییا 1رن «رمییانهییا ا ننقابییا» ماد دنیید و
د وريهاي بهرمانان آنها رن با تا هیاي یود مقا سیه میا ردنید یه ن ی نمیر بیه معنیاي
تیییریر «رو ییرد ذنتننگارننییه» 2در ترجمییههییا بابی تیسیییر نسییک« .ورود نییوع ندبیا نروپییا ا
«رمان» بیه ندبیتیات ن یرنن ،حاصی ترجمیه نز زبیانهیاي نروپیا ا ،به صیو
(غام ،1381 ،صص .)61-53 .ترجمیه بالی

فرننسیه بیود».

بییانا و زبیانا جد ید رمیان بیه ور عمیده بیه

عصییر پیشامشییرو ه -بییهو ه دورۀ مریییري -تع یی دنرد .روزنامییۀ تربیییک ،دربردنرنییدۀ
فهرسییک ت ی

ترجمییهني ع م یا دنرنلینییون ،مدرسییه نرییاما و مدرسییه سیاس یا نسییک .در

بررسییا تییا فهرسییک مییو ور ،ییه م متیدع ا تربیییک نز تی
منتشر یرده ،مشیخص نسیک یه سی یقۀ ونننیدگان هیم بیه تی

ترجمییهني و تیییلییا جد یید
زبیان فارسیا و هیم بیه

ترجمییه و نبترییاا متما ی بییوده نسییک (روزنام یۀ تربیییک ،1376 ،ج یید  ،1شییمارۀ .)211-1
بییا ن ی توصییف ،میاتییونن نیمیۀ دوم بییرن سییی دهم بمییري رن دورۀ نوج فعتالیتیک مترجمییان

1. Alexander Dumas
 .2رو رد «ذنتننگارننه» در ترجمه عنا ن ن ه سیار دهندگان ترجمهها در دورۀ باجیار ،معمیو ً ،شخصییتک یود رن در
بهرمانان تار خا نروپا ا جستجو ما ردند .مثاً عرتیاا مییرزني ولیعهید در وننیدن ترجمیه متیون تیار خا ،نز نسی ندر
مقدونا و پطر ریر نلهام ماگرفک.

37

متون ترجمهشده در ن رنن پیشامشرو ه و ...

در ن ییرنن دننسییک .نزن ی رو ،ن ی دورۀ تییار خا ،جا گییاه و ی هني در شی

گییري بنیادهییاي

ت ییوت ت سیاسییا ،نجتمییاعا ،ف ییري و فرهنگییا جد یید دنرد .ن یی نمییر بییرني ن رننیییان در
نار سا ر پیامدها ،آشینا ا بیا م صیو ت تمیدن جد ید رن در پیا دنشیته نسیک .ن تیۀ بابی
تیمت ن

نسک ه پد دۀ ظهیور متیون ترجمیه نروپیا ا در نُفی فرهنگیا و ف یري ن یرنن ،بیا

مسییه ۀ مدرنیتییه پیوسییتگا تییام دنرد و بییرني شیینا ک و ت ی ی حر ییک ترجمییه پیوسییتگا
آن رن با مدرنیته با د مورد توجته برنر دند.
آنچییه مسیی تم نسییک و در بررسییا بانیییان و حامیییان پروسییه ترجمییه م ییرز مییاگییردد،
توجته دربیار و بیدرت سیاسیا باجار یه بیه ترجمیۀ متیون و نولو تیک یافت تقاضیاي آن در
پییردن ت بیییه ترجمیییه نز سیییوي نهادهیییاي دولتییا نسیییک .ناصرنلدت شیییاه ،مهیییمتیییر
سییا تارهاي ندنري مییورد نیییاز مترجمییان رن در سییه مر یی مهییم بنییا نهییاد ییه شییام
دنرنلترجمییه همییا ونا ت ییک نرییر م مدحس ی نعتمادنلس ی طنه ،مر ی ترجم یۀ وزنرت نمییور
ارجه و نهیاد ترجمیه مسیتقر در دنرنلینیون بیود (نیاجا نصیرآبادي .)1380 ،ن ی سیه نهیاد
ترجمییه ت ییک حما ییک و بنییا بییه سیییار

دربییار ناصرنلدت شییاه بییه ننتخییاد موضییوعات و

م توني متون جهیک ترجمیه فعتیاگ بودنید .نگرچیه بهتیدر ج و در دهیههیاي آ یر ح ومیک
ناصیري شییاهد رشیید ترجمییههییاي برآمیده نز نند شییه متی تیرنن نوننیید ش دن ی و یارج نز
ن رنن و ترجمه در روزنامیههیا بیه شی

مسیتق بیا هیدف تقو یک حیوزۀ عمیوما هسیتیم.

ن یی عرصییههییاي جد یید نند شییهورزي و ترجمییه بهگونییهني مسییتق نز دربییار و بییدرت
سیاسا به فعتالیتک ود در ترجمیه ندنمیه میادندنید و هیدف نز ترجمیه رن آگیاهابخشیا بیه
گییروههییاي فعتییاگ جامعییه شییهري بییرنر دندنیید .موضییوع و هییدف ترجمییه ن ی گییروههییاي
مسیییتق نز متی تییرنن یییه در بالیی

متیییون تییییلییا جد یید و یییا بیییا ت ییقیییا نز متیییون

ترجمه-تییلییا پردن تهننید« ،تی یید بیر وجیه درونیا سیازي و نجتمیاعاسیازي تغیییرنت نز
ر یی آگاهابخشییا و ت رتکزن ییا در تییودههییاي شییهري بییود» (بییا ا ،1377 ،صییص.
.)96-97
نرز ییابا منییاب ترجمهشییده سیارشییا نز دربییار بییهو ه ترجمییههاي نیمییۀ دوم بییرن
سییی دهم هجییري بیییانگر آن نسییک ییه عمییده آرییار مییو ور رن مییاتییونن در هشییک حییوزه
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ن تصاصیییا ،موضیییوعشناسیییا و سییینخبنیییدي یییرد یییه عرارتننییید نز  -1تیییار خ؛ -2
شییر حاگ؛  -3سیییرنامه؛  -4رمییان؛  -5جغرنفیییا؛  -6نرییاما؛  -7ع مییا و  -8ی

(ننییونر،

.)1365
بر ییا نز آرییار ترجمهشییده بییا مطالیی

گونییاگون نز مسییا

مییوهرا ،سیاسییا ،آ ییی

ح مرننا ،ع منلرو (روننشناسیا) و ...بیه فارسیا برگردننیده شیدهننید یه در مقولیهبنیدي
ادشییده بییرنر نمییاگیرن ید؛ نمتییا ،در موضییوع تییار خ ،عمییدۀ تادهییاي تییار خا بییه ننقییاد
فرننسییه ،ننگ ییی

و سیی طۀ آن بییر هندوسییتان ،دولییک عثمییانا ،تییار خ رم بیید م ،تییار خ

روسیه و جنل چی ن تصا

دنرند.

مطرعییههییاي مهییم در دورۀ باجییار بییه دو دسییتۀ نصی ا تقسیییم مییاشییدند چاپخانییههییا ا
ییه بییی سییاگهییاي  1269-1233ه یی.م فعت یاگ بودنیید و چاپخانییههییا ا ییه بییی سییاگهییاي
 1291-1343هییی.م بییه چییاس آرییار ترجمییه شییده و سیینتتا مییاپردن تنیید .نز مهییمتییر

چاپخانییههییاي دورۀ نوتگ رشیید صیینعک چییاس مییاتییونن بییه مطرعییۀ دنرنلخافییه هییرنن
(دولتییا)  1269-1241هیی.م بییا چییاس پییان ده تییاد ،مطرعیۀ دنرنلسی طنه نصیییهان (دولتییا)
در ساگ  1246هی.م بیا چیاس سیه تیاد ،دنرنلطراعیه دولتیا (دولتیا) در سیاگهیاي -1291
اصیۀ همییا ونا (دولتییا) در سییاگ -1300
ت
 1331هیی.م بییا چییاس چهییار تییاد ،دنرنلطراعییه
 1321هییی.م بییا چییاس دو تییاد ،مطرعییۀ ورشییید (غیردولتییا) در سییاگ 1324-1305
هی.م بیا چیاس  17تیاد ،مطرعیۀ شاهنشیاها (مطرعیه اصیه) یه غیردولتیا بیود در سیاگ
 1316-1326هیی.م بییا چیاس  16تییاد ،مطرعیۀ معییارف (دولتیا) در  1318هیی.م بیا چییاس
پیینج تییاد نییام بییرد .ع تییک عمییدۀ گییرن ش بییه ترجمییۀ متییون تییار خا رن سیییار
ناصرنلدت شییاه برشییمردهننیید .ن یی مسییه ه در «مقدتمییۀ ن ثییر متییون ترجمهشییده در ن یی
موضییوع ،بابیی مشییاهده نسییک» (نییونبا ،1363 ،صییص .)32-26 .ناصرنلدت شییاه در نزني
ترجمۀ ن

متیون بیه مترجمیان پیادن

شیینا ک دنیییاي جد یید در بالی

ماپردن تیه نسیک؛ نمتیا مؤلییۀ نج یاوي نسیرک بیه

ترجمییۀ تییونر خ و نلگوپییو ري نز ح مرننییان موفتی رن نی ی

در بییی ع ی توجتییه بییه ن ی سیینخ نز موضییوعات بییرني ترجمییه ماتییونن برشییمرد (ننییونر،
 .)1365در حوزۀ مراحی تار خا ماتونن نز متون ترجمه شده ذ

نام برد؛
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جدول  .1تنوّع زبانی ترجمهها در حوزۀ مطالعات تاریخی
ردی

زبان مبدأ

مترجم

نویسنده

ننگ یسا

رضا مهندا

ندونرد گیرون

2

تار خ سا ی روم

فرننسه

رضا مهندا

ندونرد گیرون

3

تار خ پنج س طان عثمانا

تر ا

ذ ا مازندرننا

هانري ماتیه

4

تار خ دولک عثمانا

تر ا

ز ا مازندرننا

موسیو هامر

5

تار خ روسیه

روسا

میرزن آب ار نرمنا

6

تار خ روسیه

روسا

مادروا دنود انف

7

تار خ جد د

روسا

مادروا دنود انف

8

تار خ ننگ ی

ننگ یسا

1

9
10

نام کتاب (ترجمه)

تار خ تن گ و رنبا
دولک روم

ح ومک ننگ ی

در هند

م اصره پار

ننگ یسا
فرننسه

شیخ رضا ن وي حاجا
م س

ان

ع ا ب رضا نامهنگار

سال چاپ

مه ف ور ه
5

پان

ر شار ان

ارشودوپان

11

شر نحونگ پروا

فرننسه

12

جنل فرننسه و پروا

فرننسه

میرزن عیسا ان گروسا

13

تار خ شهر بسطنطنیه و

تر ا

م مدحسی ب رضاب ا

مخرر
ننگ یسا
میرزنعسا

برن 13
ه.م

 1287ه.م
برن 13
ه.م

بارن ار شوده

نامع وم

برن 13

3

4

مه ف ور ه

ه.م
ه.م

سرگا
سوف

برن 13

 1282ه.م

رضا ان پسر موسیو

عردنا سرنبا

2

موسیو هامر

بارن

میرزن حسی ب میرزن

1

 1247ه.م

6

 1296ه.م
 1289ه.م
برن 13
ه.م
 1295ه.م
 1261ه.م

1. Edward Gibon
2. Henry Matier
3. Humer
4. Sergey Seliov
5. Lame Florirer
6. Baron Yarsho Dupan
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نام کتاب (ترجمه)

زبان مبدأ

بیاصره
14
15

تار خ جنل مشرمزمی
تار خ صد ساگ فرنگستان
و آفر قا و نگا دنیا

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم
مترجم

نویسنده

باجار

ان گروسا

فرننسه

م مد اظم ب نحمد

فرننسه

میرزن هار ون
ع اب م مدب عردنلرزنم

16

جنل چی

ننگ یسا

17

حوندثنامه

تر ا

م مد رضا ترر ي

18

تار خ نس ندر

ننگ یسا

نامع وم

19

تار خ ناپ هون

فرننسه

میرزن رضا مهندا

دنر ا

سال چاپ

موسیو آمد
لوفر

 1298ه.م

1

 1283ه.م
انرنگ ب وندگ

2

نامع وم
جیم

م

برن 13
ه.م
 1212ه.م

3

 1228ه.م

ننگ یسا

نونسط
ونلتر نس ات

4

برن 13
ه.م

درونبیی  ،ترجمییۀ متییون تییار خا نزن جهییک ییه سییادهتییر

رو

بییرني رشیید

ودآگییاها دربار ییان و حتت یا شییاه بییود نز نهمتیتییک ز ییادي بر ییوردنر بییود بهگونییهني ییه
ناصرنلدت شییاه ،شخصییاً ،ا یی

متییون ترجمهشییده در زمینییه تییار خ و تار خنگییاري رن

ماد ید و بیرني مترجمییان آن صی ه ییا پادنشیا در نرییر میاگرفییک (ننیونر .)1365 ،ممیتی ه و
اصی ییتک یییاربردي سیییازي تیییار خ و نج یییاوي شیییاه باجیییار بیییرني شیییف و درک
ر ییدندهاي نروپییا و توجتییه بییه تییونر خ بهرمییانم ور نز و گاهییاي بییدرتمییدنري تج یدتد
در دورۀ ناصرنلدت شاه بود.
مترجمییان ن یی دوره عییاوه بییر ترجمییۀ شییر حاگ نمپرن ییورنن نروپییا ا نز جم ییه
نییاپ هون ،م ییه و تور ییا ،لییو ا چهییاردهم ،بییه ترجمییه دربییارۀ آزندي ییونه ب ی ر

فرننسییه

1. Amed Luffer
2. General Blondel
3. James Kamell
4. Walter Scott
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«انندنرک» 1و نفرند عیادي چیون «ا ی بیاا»
ننگ یسیییا همتیییک گماردنییید .نغ ییی

2

یدمت ار پادشیاه نسیپانیا و گرنپیرگ یانما

مترجمیییان در میییورد منیییاب شر حاگنو سیییا و

تار خنگاري تیونن تشیخیص و تعییی تییاوت م تیون رن ندنشیتهنند ،ب یه ن ی نیوع منیاب رن
به ور عام در زمرۀ متون تار خنگاري و یا تیار خ ونبعیا ت تقیا یردهننید .ترجمیۀ ن ی نیوع
منییاب مییورد عابییۀ شییاه و دربار ییان و بییا هییدف شیینا ک تییا نز نوضییاع جغرنفیییا ا و
تار خا جهیان صیورت میاگرفیک و متقاضیا ترجمیۀ آنیان نیی دربیار بیود .توجتیه هیهیک
حا مه به ترجمۀ چنیی متیونا ،ناشیا نز عابیه و میی آنیان بیه تشیابه شخصییتک یود بیا
رهررنن ب رگا بود یه در تیار خ سیرزمی
نمر به رشد آگیاها آنیان نز وبیا

ن

یود دگرگیونا و نفتخیار رریک یرده بودنید یه

و حیوندث مهیم تیار خ نروپیا منجیر میاشید .بخیش

مهما نز مخا ریان عامیه ،بر یا متیون ییالا ترجمهشیده رن همچیون وبیا تیار خا و یا
بررساهاي جغرنفیاي جد د در نریر میاگرفتنید یه نز جم یه ن ی نشیتراه در میورد ترجمیۀ
متییون رماننو سییا و ییا سیییرنامۀ دور دنیییا در هشییک روز ن تتیییام نفتییاده نسییک (غییام،
،1381
ذ

 .)48 .نز جم ییه ن ی منییاب

ییه مییورد نسییتیاده برنرگرفتییهننیید ماتییونن بییه مییونرد

نشاره رد
جدول  .2گونههای ترجمه شده در موضوع شرححالنویسی
زبان مبدأ

مترجم

نویسنده

سال چاپ

ردی

فرننسه

میرزنعیسا گروسا

نامع وم

 1296ه.م

ننگ یسا

ع اب رضا نامهنگار

لیوتنان گري

فرننسه

مسیو ر شار ان

نامع وم

 1275ه.م

4

شر حاگ نی و ي نوگ

فرننسه

ح یم پو ک نمساوي

نامع وم

 1274ه.م

5

باا

فرننسه

1
2
3

نام کتاب (ترجمه)

تار خ فردر
نحونگ پرن

ریر
نسر شوهر

م ه و تور ا
تار خ نمپرن ور نی و
وبا سا ساگ س طنک نو
سرگوشک ا

لوساا

4

3

 1294ه.م

برن 13

1. Joan of Arc
2. Jill Blas
3. Livtenan Garey
4. Lussage
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سال چاپ

نام کتاب (ترجمه)

زبان مبدأ

مترجم

نویسنده

6

شر زندگا انندنرک

فرننسه

پطرا روسا

شی ر 1نمسهني

7

تار خ نل ساندر نوگ

روسا

ماردروا دنود انف

8

تار خ پطر ریر

روسا

9

تار خ مختصر پطر ریر

روسا

میرزن ن رر

10

تار خ ناپ هون

فرننسه

میرزن رضا مهندا

11

تار خ ناپ هون

فرننسه

میرزن رضا مهندا

12

تار خ ناپ هون چهارم

فرننسه

رضاي غیاري

13

تار خ ناپ هون نوگ

فرننسه

م مدرضا ترر ي

14

شر حاگ ناپ هون

فرننسه

15

تار خ ناپ هون نوگ

فرننسه

م مدرضا مهندا باشا

ننگ یسا

منوچهر ب عمادنلدوله

ه.م

16

سرگوشک گرنپرگ
ننگ یسا

 1273ه.م
 1283ه.م

ولتر

برن 13

2

ه.م
 1283ه.م

نز مآ و متعدد
غربا
نز می و متعدتد
عربا
دوپ

رن

3

 1266ه.م
 1266ه.م
برن 13
ه.م
 1262ه.م
برن 13
ه.م
 1253ه.م

گرنپرگ 4زنا
ننگ یسا
باروم دو

17

شر حاگ م ه و تور ا

ننگ یسا

18

مش وه ن دد ناصري

فرننسه

عراسق ا ان سپهر

19

تار خ بی مارک

ننگ یسا

بارون نورمان

نرماگ

5

نامع وم

 1210ه.م
برن 13
ه.م
برن 13
ه.م

د تر مورتی
بو

6

1. Shiller
2. Voltaire
3. Larense Dupan
4. Graperl
5. Baron Du normal
6. Mortiss Bush
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20

نام کتاب (ترجمه)

زبان مبدأ

مترجم

نویسنده

سال چاپ

تار خ بی مارک

ننگ یسا

نامع وم

نامع وم

 1299ه.م

نز موضییوعاتا ییه گییرن ش بییه ترجمییۀ آنهییا بیشییتر بییوده سیرنامههاسییک ییه میییرزن
عیس یا ان گروسییا نقییش نص ی ا رن در ترجمییۀ آنهییا ن یییا ییرده نسییک .ن گون یۀ ندبیت یات،
ترجمییه شییر و توصیییف ن ثییر نقییاب جهییان رن دربییر دنشییک .سیییرنامههییا نز جم ییۀ نوتلییی
مناب مورد توجته بدرت حیاما (سییار دهنیدگان) ترجمیه بیود و گیاه بیا منیاب جغرنفییاي
جد د در ی

چیارچود موضیوعا بیرنر گرفتیهننید .شینا ک جغرنفییاي عیالم و ت یوت ت

و تقسییییمبنديهاي سیاسیییا و جغرنفییییا ا جد ییید و بیییرآوردن حییی
جستجوگري در منا

نج یییاوي و

تیازه شیف شیدۀ جهیان در نهیاد بیدرت حیاما ترجمیههیا نز ع ی

گرن ش به ن ی نیوع نز ترجمیههیا بیوده نسیک .هرچیه بیه دورۀ نوجگییري ترجمیۀ ن گونیه
متون ن د ی تیر ماشیو م ،شیاهد «مشیخص شیدن حیوزۀ تخصصیا یار بر یا مترجمیان
هستیم ه گاه در ی

یا دو موضیوع بیه ترجمیه» پردن تیهننید (دومیا ،1383،صیص.)7-4 .

در دورۀ ناصییري ت ییک تیییریر مطالعییۀ سیییرنامههاي نروپییا ا ،سیییرنامهها ا متمییا نز
سیییرنامههاي پیشییی نگییار

شیید ییه نمونییۀ مهییم آن رن ماتییونن سیییرنامه میییرزن فتییا

گرمرودي و سیرنامه مییرزن صیالش شییرنزي برشیمرد یه نز حییی م تیون و میت بیا مییرنث
پیشییی ن یی حییوزه ،تیییاوت نساسییا دنرنیید .پد یید آمییدن رماننو سییا ،نما شنامهنو سییا،
ا رهنو سیا و سیرنامهنو سیا در ندبیتیات منثییور ن یرنن نز تیییریرنت مهمیا بییود ییه نرترییاب
بییا نروپییا ن جاد ننییدۀ آن بییود .نو دونزدهمییی د تییر ناصرنلدت شییاه باجییار بییود ییه بسیییاري
نز یشههیاي جنسییتا در دربیار باجیار رن ز یر سیؤنگ بیرد .نو نز معیدود زنیان دورۀ باجیار
نسییک ییه نز ییود ییا رنت بییهجا گونشییته و در آن نز فعتالیتییکهییاي ف ییري ،ع مییا و
باورهاي ود سیخ میاگو ید .نو بیه مطالعیه متیون ترجمهشیده میاپردن یک و در ف یر و
رفتار نز آنان متیرر بود (تاجنلس طنه.)1362 ،

در دورۀ ناصییري و مریییري سیییرنامههاي ز ییادي نوشییته شیید ییه سیییرنامۀ نبییرنهیم
ص افباشییا نزجم ییه آنییان نسییک .ص افباشییا نز فارینلت صیییان دنرنلینییون بییود و نز
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حدود  1296به بعید بیه سییر پردن یک .نو در سییرنامهن

بیه توضییش ن یاتا پردن تیه یه

سیرنامهنو سیییان د گیییر نز نوشیییت آن غی یییک ما ردنییید؛ نز جم یییه ،نو نز نیییر

رن ی یۀ

السیی هها ،نجنییاا و  ...سییخ مییاگو یید (ص افباشییا .)1375 ،ترجمییۀ رمییان بییهو ه
رمانهیاي تیار خا نیی میورد نبریاگ بیرنر گرفیک .نز نو سیندگانا یه بهشیدتت ت یک تییریر
مطالعیۀ رمانهییاي فرنییل بییرنر گرفتییه ،تاجنلسی طنه د تییر ناصرنلدت شییاه بییود (تاجنلسی طنه،
.)1362
نوضیییاع نجتمیییاعا و سیاسی یا ن ی یرنن آن روز ،شیییرن ط زم رن بیییرني روي آوردن بیییه
سیییرنامهنو سییا و رماننو سییا فییرنهم ییرد .رو نجتمییاعا آن روزگییار د گییر تادهییاي
عهیید مغییوگ رن نماپسییند د .ن یی مسییه ه در نامییهني نز آ ونییدزنده بییه میرزنآبییا ترر یی ي
بازتاد افتیه نسیک یه میانو سید «دور گ سیتان و ز نیک نعجیابش گوشیته نسیک .نمیروز
ن ی بری ی تصیینییات بییه ییار م ت یک نماآ ید ،نمییروز تصیینییا ییه متضییم فون ید م ت یک و
مرغود را

وننندگان نسک ف ت درنما و رمان نسک» (آ وندزنده،1357 ،

بییه هم یی دلی ی نگییار

.)77 .

و وننییدن متییون جد یید همچییون سیییرنامه و رمییان شییور و

شییوبا در میییان ونننییدگان پد ییدآورده بییود ییه باسییابقه بییود .صییادم مستشییارنلدوله نز
شوم پیدر

بیرني وننیدن رمیان ا ی بیاا ح ا یک ما نید «در ترر ی هیر روز صیرش

دمک پیدرم زبیان فرننسیه ماآمیو تم و نوتگ رمیانا یه پیدرم ما وننید ا ی بیاا بیود
ییه نز تابییدنر مریرنلیید

شییاه -لسییاننلدوله -ماگرفییک» (مستشییارنلدوله ،1361 ،صییص.

 .)14-15نز مناب سیرنامهني ترجمهشده ماتونن به مناب ذ

نشاره رد

جدول  .3منابع ترجمه شده در موضوع سفرنامهنویسی
ردی

نام کتاب (ترجمه)

زبان مبدأ

مترجم

نویسنده

سال چاپ

1

مسافرت به حرشه

فرننسه

نامع وم

1

نون ر برن

2

سیاحکنامۀ م ۀ ننگ ی

ننگ یسا

رضا ان (نز ا یه
ر شار ان)

بان

م ه و تور ا

 13ه.م
 1285ه.م

1. Blank
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زبان مبدأ

ردی

3

سیرنامۀ لندن

ننگ یسا

4

نحونگ چی

فرننسه

5
6
7

مجموع  5سیرنامه
سیرنامۀ نون
مسافرت ندونرد ولیعهد
ننگ ی

به هند

فرننسه

مترجم

نویسنده

ع اب رضا

گوستاو دره

نامهنگار

بانشار ارلد

میرزن صادم
عردنل سی

سال چاپ

 1294ه.م

1
2

ندونرد برجی

 1261ه.م
برن 13

ان

فشا

ننگ یسا

سیدعردنله

ننگ یسا

سیدعردنا

ه.م
3

نون

برن 12
برن 13

ع اب رضا

برن 13

8

شش سیرنامه

فرننسه

9

سیاحکنامۀ سونح نفر قا

فرننسه

ع یق ا

10

سیرنامۀ شام

فرننسه

عیسا ان گروسا

لرت

11

سیرنامۀ د تر هارمان

ننگ یسا

عیسا ان گروسا

هارمان

12

سیرنامۀ ونان

فرننسه

13

سیرنامۀ شارگ الیه

فرننسه

14

سیرنامۀ سوماترن

فرننسه

15

سیرنامۀ مونتگرو

فرننسه

نامهنگار
موسیو ف ور و
4

دو نگ

ه.م

5

 1297ه.م
6

 1297ه.م

موسیو هانري ب
میرزن عیسا ان
گروسا
میرزن عیسا ان
گروسا
گروسا

برن 13

شارگ الیه

7

ه.م

8

موسیو وت

 1297ه.م
برن 13

9

شارگ ن رپارت

برن 13

ه.م
10

1294

1. Gustave Dre Blanshar Gerld
2. Edward Berjis
3. Evailis
4. Florio Du Langell
5. Lert
6. Hermen
7. Henry Bell
8. Charl Jeliet
9. Vott
10. Charl Airpart
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نام کتاب (ترجمه)

زبان مبدأ

مترجم

16

شر شهر رسا

فرننسه

گروسا

17

توردو مند

فرننسه

18

سیرنامۀ نستان ا آفر قا

فرننسه

19

سیرنامۀ یوم ( یوه)،

فرننسه

میرزن نصرنله ان
ری
نونن

ان

سال چاپ

نویسنده

 1297ه.م
برن 13

نامع وم
نامع وم

م مدعارف
نرزروما

برماگان

1

برن 13

(نسپاتچا)
20

نز پ

تا پار

فرننسه
فرننسه

م مد اهر میرزن
مادروا دنود

21

سیرنامۀ تر منستان

22

سیرنامۀ تر منستان

23

سیرنامه

فرننسه

24

سیاحکنامۀ ونان

فرننسه

گروسا

25

متمم سیرنامۀ د تر روو

فرننسه

گروسا

26

سیرنامۀ مال ي

فرننسه

ع یق ا

27

هیک سیرنامه

فرننسه

28

سیرنامۀ هندوستان

فرننسه

انف
ع یخان
میرزن عیسا
گروسا

شارگ ونپرو
پاتینو

2

3

1286

موسیو موزر

4

مادنم ار سرنا
6

هانري ب
روو

7

موسیو آلیرد
روا

8

ع اب رضا

برن 13
5

1299
1296
 1298ه.م
برن 13
برن 13

نامهنگار
رضاي غیاري

برن 13

موسیو لو ا
روس ه

9

1291

1. Qermagan
2. Charl Vaprou
3. Patino
4. Mr Mosser
5. Mrs Carla Serena
6. Henry Bell
7. Krovo
8. Alfered Ross
9. Luis Rosseler
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بررسا ترجمههاي نوتلییۀ یه متع ی بیه ن ی دوره هسیتند «بییانگر ترجمیۀ شییون و رونن نز
زبییان ننگ یسییا بییه فارسییا در حوزههییاي شیینا ک تییار خا و جغرنفیییاي جد یید» نسییک
( یییانیر،1368 ،

 )23 .ترجمییۀ تادهییاي جغرنفیییا ا ،تقر ر یاً ،شییام همییۀ نقییاب عییالم

اصیا م یدود نماشید؛ به وري یه ترجمیۀ مییت
ت
ماشید و بیه هییم م یدودۀ جغرنفییا ا
جغرنفیییا ا در مییورد ن ییرنن نز ی

جهییانگرد ننگ یسییا مییورد توجتییه بییرنر گرفییک و توسییط

آنتونن مسی ا به فارسیا برگردننیده شید .وجیه غیالرا یه در نریر ترجمیه متیون جغرنفییا ا
در ن رنن ش

گرفک توجتیه بیه عم یا یردن دننیش و یا رو هیاي جد ید جغرنفییا بیرني

نرز ییابا موبعیییک ن ییرنن ییا س ینجش جغرنفیییاي ن ییرنن و رنحییا نقشییههییاي جد یید بییرني
نوتلی بییار نز جغرنفیییاي ن ییرنن و بر ییا شییهرهاي آن و تشیی ی گییروههییاي ترسیییم نقشییه
برني نقشه شا نز تهیرنن و سیا ر شیهرها بیود .ن ی نمیر بیه معنیاي غ ریۀ «وجیه یاربردي و
میییدننا ع ییم جغرنفیییا بییر وجییه شیینا تا و تولیییدگر آن ت تقییا ماشیید» (پورجییوندي،1365 ،
.)39 .
جغرنفی یاي جد ید بییا رم ی و نسییطر د مشییابهتا ندنشییک و ر اض ییات بییا م اسییرات
ترنو ده نز نریر م تی دنرنن و متولییان آمیوز

د نیا و همچنیی « ریعییات بیا نلهییاتا یه

تمییام ه یمت آن بهترسییازي هییارت بییود هیمگونییه سیینخیک هسییتاشیینا تا ،معرفت یا و ییا
روشا ندنشیتند» (ن ریري،

 .)88 .بهتیدر ج پیاي ع یوم جد ید ،نیه در مییان عمیوم میردم،

ب ه در بیی بخشیا نز گیروههیاي نجتمیاعا رنه افیک و توننسیک مسیا ا رن مطیر سیازد
یه جیا ا در موهومیات بیرون گوشییته ندنشیک .و گیا مهیم د گییر ن ی ع یوم عیاوه بییر
تیاوت مرنا ا و ماهیتتا و روشا بیا آمیوزههیاي سینتتا در ن ی بیود یه بیر نسیاا نیازهیاي
مردم به وجود آمیده بیود و بیه بهسیازي زنیدگا ننسیان و جونمی منجیر میاشید .بنیابرن ،
صِ یرف وجییود دنرنلینییون در ن یرنن آفر نشییگر فضییا ا شیید ییه بییا فضییاي سییاب بییه ت یا
متضییاد بییود و م تییوني آن رن نرز هییاي مترتب یا تش ی ی دنده بییود .نعتمادنلس ی طنه گ ی نر
بابیی تییوجتها نز ترجمییۀ تادهییاي نو سییندگان نروپییا ا نرن ییه دنده نسییک ییه توسییط
«مع تمیییان و دننشیییجو ان دنرنلینیییون ترجمیییه شیییدهنند» (نعتمادنلسی ی طنه ،1364 ،ج ،1
.)156

.
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بنییابرن  ،نگرچییه نرا ید آرییار عم یا دنرنلینییون و وسییعک و ییار رد آن در جامعییۀ ن ییرنن
مرالغییه ییرد ،نمت یا ن ی مدرسییه نوتل یی پا گییاه ع ییوم دنی یا ا متمییدن آن روز بییود و در ن ت یام
مشییرو ه بییهعنونن یا نز مهییمتییر

منییاب پی یدن ش ع ییم و دننییش جد ید و تغییردهنییدۀ

بخشییا نز گروهبنییديهاي نجتمییاعا مطییر ماشیید .ن یی مر یی آمییوز

جد یید تی تییر

نو ونها و لی وم بربیرنري دگرگیونا رن در سیا تار تربیتیا پیشیی ن یرنن پد ید آورد .با ید
در نرر دنشک یه ت یوتگ مریانا ع یوم در غیرد بیا ت یوت ت در سیا تار سیاسیا و نگیر
نسرک بیه ع یوم ریعیا همیرنه بیود و جامعیه ن یرنن ن ی دگرگیوناهیا رن نز سیر نگورننیده
بییود؛ بنییابرن  ،نییوعا تقاب ی بیی وضی غال ی

سینتتا بییا وضی جد ید پییش آمیید .در نرییر

ت ییوت ت سیاسییا در نروپییاي بییرن نییوزدهم ،ع ییوم نز جم ییه ع ییوم تربیتییا و آمییوز

و

سییا ر شییا هها ننسییاناتر شییدند و نرییامهییاي آموزش یا نروپییا متیییرر نز ن ی دگرگییوناهییا
حیات تازهني پیدن ردنید و جامعیه رن بیه مسییر جد یدي سیوم دندنید .نروپیا در نریر ت یوگ
ع وم توننسک نسرک بیه بخیش بالی
نز ر

تیوجتها نز ناشینا تههیاي یود شینا ک پییدن نید و

ع وم ریعیا بیه تسیخیر ریعیک و درک رو هیاي جد ید رسییدن بیه قی ع میا

دسک ابد و عصر روشینگري رن بیرني یود ربیم ب نید .ن ی مییرنث نرزشیمند در دهیههاي
نوتگ برن سی دهم هجیري میورد توجتیه بر یا ح یام ن رننیا بیرنر گرفیک و « انیاگ ترجمیه
وسیی هني بییرني ننتقیاگ ن ی مییرنث و ننطریام آن بییا نوضییاع ن یرنن شیید» (غییام،1381 ،

.

)108؛ نمتا در میورد نصیالک مراحیی نبتراسیا مترجمیان و مؤلییان جد ید با ید گییک یه نز
دهۀ سوم تا هشتم بیرن سیی دهم هجیري هیم یدنم نز آنیان گیتیههیا و نوشیتههیا و نرر تیات
و عقا یدي ییه در ییاگ آرارشییان نرن ییه دندنیید نز نصییالتا همچییون مرنج ی نروپییا اشییان
بر ییوردنر نرودنیید و «آرنء آنییان در ت ییی نهییا ا و بازنو سییا و بییازگو ا در م تییوني
رنسییتی مطال ی

نییوعا ت ر یف هییم ن جییاد ییرد» (بییا ا،1377 ،

 .)58 .دلی ی عمییدۀ

ن ی عییدم نصییالک نونند شییان ن رنن یا آن دوره در مییت و بط ی تییار خ سییرزمی

ودشییان

نهیتییه نسییک؛ ز ییرن در ییا بییرون متمییادي ،عمییاً ،آزندف ییري و آزندنند شییا در ن ییرنن
چنییدنن مُجییاز نرییود و ن یی نز ونسییتههاي ح ومییک ود امییه در ن ییرنن بییود .مقاب ییۀ
ح ومییکهییا بییا نند شییه

تییام و آفر نشییگر ماحصیی غیرننسییانا دنشییک و درنتیجییه در
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چشییمنندنز تییا ن ییرنن در ندونر مخت ییف تییرنو

نند شییه و ت ییوگ ف ییري و فرهنگییا

متري ر میادند و ن یرنن نز مسییر ترتبیا فاصی ه گرفیک؛ بنیابرن  ،تی تیر درونگیرن باعیی
پییردن ت بییه ت ییی متییافی

ا و آسییمانا در بر ییورد بییا مسییا

زمینییا ننسییان شیید و

درنتیجییه نز ونسییکهییا و نیازهییاي عینیا ننسییان دور شییدند« .سینتک غالی

بییه شی

ف یرِ

پو رنده و مطی  ،غییر ت ی یا ،منطی گر ی بیر جیا مانیده بیود» (دولکآبیادي ،1371 ،ج ،1
.)327 .
بازتییاد ترجمییۀ متییون و ن رییار در روزنامییه ن یرنن و روزنام یۀ وبییا ن تتیابی یه بهگون یهني
بییود ییه در سییاگ  1288هییی .م بییه فرمییان ناصرنلدت شییاه روزنامییۀ ن ییرنن نز ندغییام چنیید
روزنامییه و بییه میید ر ک میییرزن م مدحسیی

ییان نعتمادنلسیی طنه منتشییر شیید و تییا سییاگ

 1320هییی .م نشییر آن ندنمییه افییک .روزنامییۀ ن ییرنن نوتلییی روزنامییهني بییود ییه ررنگییار
دنشییک .نز و گ یاهییاي آن دنشییت پییاوربا نسییک ییه معمییو ً ترجم یۀ تادهییاي نروپییا ا
بییهعنونن پییاوربا در صییی ات آن چییاس ماشیید .در شییمارۀ نوتگ روزنام یۀ ن یرنن ،سیییرنامۀ

اپیتیان نتیرنا 1بیه بطی

شیماگ بییا ترجمیۀ نعتمادنلسی طنه درج شیده نسیک .ن ی روزنامییه

عییاوه بییر ترجمییۀ دنسییتانهییاي نروپییا ا ،دنرني بخییش مربییوب بییه حییوندث شییورهاي
د گییري ت ییک عنییونن ن رییار غیررسییما ارجییه نسییک .ن یی روزنامییه نز جهییک «رونج
ترجمییه بییهو ه رونج دنستاننو سییا و تق ییید نو سییندگان ن ییرنن نز شیییوۀ دنستاننو سییا
نروپا ا ،منر پُرنهمتیتتا نسک» ( یانیر ،1373 ،صص.)32-36 .
روزنامیۀ وبییا ن تتیابییه بییه ل ییا دربردنشییت ن تاعییات در موضییوع جغرنفییاي تییار خا
عصییر باجییار هییم نز منییاب مهییم نسییک .ن رییار سیییرنامههییاي دن یا شییاه در ن ی روزنامییه
بییهدبتک درج ماشیید و هییر جییا ییه شییاه مارفییک بییه شییرحا نز نوضییاع جغرنفی یا ا آنجییا
ماپردن ییک و همچنییی مجموعییهني نز ن رییار ن ییرنن و جهییان و ی

بخییش نز آنهییم بییا

عنییونن ن رییار دوگ ارجییه و نحییون ت متیربییه بییه ترجمییه و نشییر مقییا ت و ن رییار
ماپردن ییک .ن یی روزنامییه ب یی سییاگهاي  1277-1267هییی .م منتشییر ماشیید .در نونسییط
دورۀ باجییار ن ییرنن بییه شیی

ج ییا نز جهییان درآمیید و نمییاتوننسییک نز ن یی

ییی

1. Captain Etras
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برنامیههیاي نوگرن انیه بر یا ح ومتییان یه هیر

نز چندي مطر میاشید میورد توجتیه مقطعیا بیرنر گرفیک و ن ی مسیه ه نز عونمی نصی ا
نییوگرن ا بییود .در ن ی فضییاي تییار خا بر یا نز متی ت یرنن ن رننیا رشیید ردنیید و بییه مییت
رو ییدندهاي ع مییا جهییان مترتبییا رنهییا شییدند .ن یی گییروه پو رنییدۀ بطعییا بخشییا نز
دستاوردهاي میدرن غیرد شیدند و نغ ی

آنیان تیا پا یان عمرشیان در یارج ماندنید و بیه

ننتقاگ دستاوردهاي ت وتگ ف یري و فرهنگیا نروپیا پردن تنید؛ نمتیا مسیه ۀ آنیان عیدم ننطریام
شییرن ط عین یا جامعییه بییا ت یوت ت جد ید و تییدنوم غ رییه باورهییاي س ینتتا بییود .شیینا ک
رنههییاي در ییا ا و شییف سییرزمی ها موردتوجتییه مترجمییان بییرنر گرفییک تییا ذهیی
جسییتجوگر ننسییان ن رننییا رن برننگی ی د و آن رن نز نگییاه متییافی

ا بییه ی

نگییاه زمینییا و

ونب نگر توجته دهد (صنی نلدوله 1288 ،هی .م ،صص 5 .ی .)1
آمییوز

و ترجمییه در عرصییۀ ع ییوم زمییی و جغرنفیییاي جد یید در دنرنلینییون مییورد

توجتییه بییود و در برنامییۀ درسیا دنرنلینییون نشییاره شییده نسییک؛ نمتیا نمیر رییر ،شخصیاً ،بییرني
ع م جغرنفیا جا گیاه و ی هني در تنیو ر نف یار ن رننییان و بییدنري نسیرک بیه مسیا
با

جهیانا

بود .نو در زمیان حضیور در نرزنیۀنلروم جیان دنود یان نرمنیا رن مییمور ترجمیۀ تیابا

در ع ییم جغرنفی یا ییرد ییه ن ی نرییر بییا عنییونن جهاننمییاي جد ید در موضییوع جغرنفی یاي
تییار خا سیاسییا و نبتصییادي جهییان بییه ننع ییاا ت ییوت ت عصییر جد یید و نییوگرن ا
ماپردن ک .ن ی نریر چنیان جا گیاه و نهمتیتتیا دنشیک یه تیا آن دوره و نز آن بیه بعید هیم
نرییري همشییین بییا آن در زبییان فارس یا گییردآوري و تیییلیف نشیید .نو سیینده ،ن ی نرییر رن نز
چند نریر فرننسیويزبان بیه فارسیا برگردننید .ن ی نریر در ترر ی چیاس و

صید نسیخه نز

آن به تهرنن نرسیاگ گرد ید و در  1267هیی .م در آنجیا هیم منتشیر شید .جهاننمیاي جد ید
نوتلیی نرییر در جغرنفی یاي عمییوما بییود ییه ترجمییه و بییه چییاس رس یید .توجتییه بییه شیینا ک
جغرنفیاي عونلم بیرونا و رشید نگیر

ونب بینانیه باعیی شید تیا بیه دسیتور نمیر رییر نقشیه

جغرنفی یاي عییالم در  25بطعییه تهی یه و چییاس شییود .ن ی نقشییهها بییه «نقشییههاي رفییا ی ا»
مشییهور گرد ید .رفا یی

1

ونییانا در ترر ی «نقشییۀ جهاننمییا» و ی

نقشییه ن یرنن رن نز روي
1. Rafael
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نقشۀ نل ساندر برن ننگ یسیا ترسییم یرد و بهوسیی ۀ سیییر بر تانییا بیرني نمیر رییر فرسیتاد.
ن شی  1به نمیر رییر نوشیته بیود «پی

نز ماحریه ونهیید فهمیید یه ی یا یود نز

عهییده برآمییده نسییک و مقرییوگ ونهیید نفتییاد» (شییی ،1368 ،

)45 .؛ نمتییا نمیر ریییر آن رن

نپسییند د؛ نزآنجهییک ییه حیی مییرزي رنسییان و تر سییتان مییورد تی ی ید نو بییرنر نگرفییک.
نزن ی رو ،م متیدع ا ان ،وز یر ارجییه ،آن نقشییه رن بییه سیییارت بر تانییا پی

دند و بییه نو

نوشییک «دولییک ن یرنن نقشییه نو رن نماتوننیید برییوگ نما ید»...؛ بنییابرن  ،عا ییم و نشییانههاي
ت ییوتگ در جهییانبینا بر ییا رجییاگ ن ییرنندوسییک ننگییی هني بییرني ورود بییه مسییا

و

مراحییی ع ییم جد یید جغرنفیییا گرد یید (مازنییدرننا ،میییرزن ز ییا جغرنفیییا ،نسییخۀ طتییا
تابخانییۀ م تییا ،شییمارۀ  .)3471رنح یا نقشییهني نز سییرزمی و گسییترۀ سییرزمینا ن یرنن بییا
توجتییه بییه تهد یدنت نرض یا و نهمتیتییک موبعی یک ا وپ تی ی

ن یرنن بییرني نفییرندي همچییون

نمیر ریر م شوف و ونضیش بیود .ن ی صیدرنعرم نوجیو و ترتبا یونه ن یرنن در نریر دنشیک
یه نقشیه امی همیۀ ن یا ت ن یرنن رن فییرنهم سیازد و بیرني ن ی منریور میرزنحسی رن بییه
نصیییهان فرسییتاد و در شییعران  1267هییی .م بییه نا

نل

ومییۀ آنجییا ،چرنغع ییا ییان،

نوشک «آن عالیجاه بدغ نما ید منی گ مناسیرا جهیک مشیارنلیه معییت نما نید یه آمدوشید
ز اد ندنشته باشد و به فرنغیک مشیغوگ یار گیردد .درصیورتا ه م تیاج بیه شیخص بَ َیدي
باشد یه نقشیۀ نصییهان و متع قیات آن رن ب شید ،نلرتتیه مضیا قه ن یرده و آدم ب یدي تعییی
نما ید ییه بییا مشییارنلیه گییرد
ن

نیید و  .»...پی

نز ت میی ترسییم نقشییه نصیییهان نمیر رییر

نقشیه رن پسیند د و بیه شیاه باجیار نوشیک «بسییار یود نقشیهني نسیک م یم با ید
یی ن ییرنن رن همی

ییور شییید و نگییاه دنشییک» (آدمیییک ،1355 ،صییص 376 .ی .)375

ترجمیۀ متییون جد یید جغرنفییا ا ت یی مسییا

نرضیا و سییماوي و ت یوت ت ا ولییواي رن

بیه چییالش شییاند (همییدننا ،م مییدبابرب م مییدجعیر رسییاله در سی ون زمییی و حر ییک
آفتییاد ،تهییرنن 1294،م ،طییا/196،ف ،صییص .)59-52 .جغرنفیییاي جد یید در نریییام
آموزشا وسی و دنمنیهدنر جد ید رنحیا شید و نبتریاا رو هیاي نیو
آنییان ت یوتگ مهم یا در آمییوز وپرور

و ترجمیه منیاب

ف ییري و فرهنگ یا بییه ور تا بییه وجییود آورد و
1. Colonel Shel
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بییه دگرگییونا وضییعیک نجتمییاعا و ن ابیا جامعییه ن یرنن می

ییرد .ن گونییه نبتراسییات

نیوعا پد یدۀ ت یولا و ت یام ا بیود؛ بنییابرن  ،نماتیونن آغیاز دبیی و مشخصیا بییرني آن
در نرییر گرفییک؛ نمتییا نفتتییا دنرنلینییون در  1268هییی .م و تیسییی
هییی .م و وبییوع ننقییاد مشییرو ه سییرآغاز فصی نییو

«معییارف جد ید نز جم ییه جغرنفییا

بییود .در مییدنرا م ت یا جغرنفی یا نز تییاد مهنییدا نلممال ی
،1347

وزنرت ع ییوم در 1273

تع ییم دنده ماشیید» (صیید ،

.)364 .

متون جغرنفیا ا عموما مورد توجته مترجمان به شر ذ

نسک

جدول  .4اصلی متون ترجمه شده در حوزۀ جغرافیای جدید
ردی

نام کتاب (ترجمه)

زبان مبدأ

1

جغرنفیاي بیقاز ه

روسا

2
3
4
5

ترجمۀ تابا در باد
بمیسیون ع ما نروپا
جغرنفیاي عالا
شر ج رۀ سرنند پ و
عم چا اري آنجا
جغرنفیاي صورتا نگا
دنیا

فرننسه
فرننسه
ننگ یسا
ننگ یسا

6

تابا در جغرنفیا

فرننسه

مترجم

مادروا دنود
انف
نامع وم

نویسنده

سال چاپ

نامع وم

 1278ه.م
نون ر برن

نامع وم

سی دهم ه.م

موسا انن دنود

نونسط برن

ان مترجم

سی دهم

نسماعی

نون ر برن

ص افباشا

سی دهم

نسماعی
ص افباشا
ف وعون رنفا

و ی

1

 1298هی م
 1266ه.م

نامع وم
2

برن  13ه.م

7

ترجمۀ جغرنفیا تار خا

فرننسه

ع ا مترجم

آبه گ یته

8

جغرنفیاي عالم

ننگ یسا

نامع وم

برجی  3ننگ یسا

 1267ه.م

9

نحونگ ترن مه

فرننسه

نامع وم

4

 1299ه.م

10

منازگ بی تهرنن و مشهد

ننگ یسا

آنتونن مسی ا

موسیو بارن نرماگ
جهانگرد

 1284ه.م

1. Villiss
2. Abe Glinier
3. Berjiss
4. Barron Normal
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نام کتاب (ترجمه)

زبان مبدأ

جغرنفیا

فرننسه

مترجم

سال چاپ

نویسنده

ننگ یسا
عردنلرحیم
11

نلطری

ب نحمد

ن د

نل اشانا

موسیو بروس ا

1

 1291ه.م

یا نز نلگوهییاي ترجمییه ییه توسییط مترجمییان عصییر ناصییري ننجییام مییاشیید ،ترجمیۀ
مجموعیهني نز چنیید نریر و چییاس آن در ی

مج تید بییود .در ن ی سیر

با درک مرودهاي آریاري در بر یا حیوزههیاي یا

ترجمییه ،مترجمییان

در زبیان فارسیا نییاز بیه تولیید آن

رن نحسییاا ما ردنیید و بییه چنییی روشییا نز ترجمییه روي مییاآوردنیید .نز جم ییۀ ن یی
تیا هییا ماتییونن نز ترجمیۀ جهیاننمییاي جد ید در موضییوع جغرنفییاي جد ید بییه دسییتور
نمیر ریر و یا گیردآوري فرهنیل لغیات فرننسیه -فارسیا در  1296هیی.م بیهمنرور پیونید و
نرتراب با سیا ر شیورها و آمیو ت ع یوم و نصیطاحات جد ید نز نصی نروپیا ا نیام بیرد.
در ترجمییههاي نوتلیییه ،عمییده تییا

متییرجم «در نرن ییه شیی

معمییولا نز نثییر فارسییا،

فاصیی هگیري نز سییا تار زبییان نصیی ا مییت ترجمییه شییده بییود» (بییا ا،1377 ،

.)35 .

ن ثر مونب  ،مترجم بیر نسیاا نصیطاحات رن یج در زبیان فارسیا نیاگ ر بیه یاربرد تعیابیر
و ه و معمیوگ مثی

یاربرد وناۀ «رعا یا» بیهجاي «میردم» در میت فارسیا ماشید یه ن ی

نمر بیانگر غ ریۀ ذهنیتیک سینتتا متیرجم بیر م تیوني جد ید بیود (آر ی پیور ،1372،ج ید ،1
 .)260 .درونبییی  ،معیییادگ یییابا بیییرني بخیییش مهمیییا نز وناگیییان بیییا توجتیییه بیییه
م ییدود کهاي فرهنییل لغییات چندزبانییه ،نمییري مش ی

بییود و نغ ی

نز مع تمییان ییارجا

دنرنلینییون بهییره گرفتییه مییاشیید .ن یی نییوع دگرگییونا در معییانا در بسیییاري نز آرییار
ترجمهشده نعماگ شیده نسیک و متییرر نز فضیاي زبیانا و بییانا جامعیه مرید (جامعیه عصیر
مترجم) بوده نسیک .درونبی  ،د ی و تصیرتفات متیرجم در میت ترجمهشیده «گیاها بیه آن
رو بیشییتري مابخشییید و آن رن تییا سییطش یی

تیییلیف جد یید پیییش مابییرد» (نمییاما،

1. Brosky
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 ،1357صییص 35 .و  .)48ترجمییههاي مییورد عابییه دربییار ناشییا نز ونسییک شییاه و
دربار یان بییرني شیینا ک جنرییهها ا نز دنیییاي جد یید بییود (نعتمادنلس ی طنه ،1345 ،صییص.
 )167-172و ترجمییههاي در عصییر ناصییري م ییدود بییه ن ی آرییار تییار خا نرییود ،ب ییه بییه
ترجمییه در حییوزۀ روشیینگري نز ر ی ترجم یۀ رمییان و ف سیییه و ندبیت یات گسییتر

افییک

(فشاها1352 ،؛ نیونبا ،1363 ،صیص .)53-46 .روزنامیههیا نیی در ترجمیۀ یود بیه دنریاگ
ییردن فضییاي جد یید غییرد و ن رییار ت ییوت ت آن در بییی گییروههییاي عمییوما

میینع

بودنیید .درمجمییوع ،در عصییر ناصییري حییدود پانصیید نرییر توسییط

صیید و سییا متییرجم،

ترجمییه شیید ییه در آنهییا تنیی توع موضییوعا و تعییدتد مترجمییان وجییود دنشییک .موضییوعات
ترجمییههییا در حییوزه و نمییور نرییاما ،ت نولوا ی  ،پ ش ی ا ،زمی شناس یا ،فی ی  ،ش ییما،
جغرنفیا و تار خ ،بانون ،رمان و سیرنامه بود.
در نون یی عصییر ناصییري ،ن رننیییان نز «جغرنفیییاي جد یید ن تاعییات فومنلعییاده سییط ا
دنشییتند و بییه تعییالیم بط میوسییا پا رنیید بودنیید» (صیییا،1371 ،

109 .؛ تشیینر،1368 ،

 )13 .و همچنییان بییر نسییاا آن نعتقییادنت سیینتتا ،زم یی رن مسییطش ماپندنشییتند .آنچییه
برني مج

مخا ران ن رننا ناآشینا و غر ی

میاد دنید حیوف یا عیو

میا ردنید و بیه

آن رنل و بوي ن رننیا میابخشییدند« .آشینا ا بیا بیانون ،نفسیانههاي م تیا و شیعر و سیپ
آمییو ت

یی  ،دنروسییازي سیینتتا ،یمیییا و نجییوم رن نز لییونزم تع یمییات عالیییه تصییوتر

ما ردند و نز ت وت تا یه در زمینیۀ ع یوم بیه وجیود آمیده بیود ،بیان تاع بودنید» (بیرنون،
 ،1357ج د  ،4صص.)328-327 .
مسیییه ۀ د گیییري یییه باعیییی عیییدم نررگیییونري نساسی یا ماشییید ،غ ریییۀ سی ینتکهاي
رو شیینا تا بیید ما در ن ییرنن بییود؛ سیینتکهاي جهانشناسییا شییربا ییه در ن ییرنن هییم
غالیی

بییود نز نبتییدن بییر «نشییرنم» نسییتونر بییود و در ن یی سیینک ،وجییود تییا ،نولو ییک و

نصییالک دنشییک (مجتهییدي ،1388 ،صییص .)21-32 .نزن یی رو رو

ت ییی و تج ییۀ

عناصر هستا یه م یور ع یم جد ید بیود مقریوگ جهیانبینا سینتتا بیرنر نماگرفیک ،ب یه
بییر نسییاا ن ی س ینتک با ید هسییتا رن در تیت یک و تمامیت یک آن شیینا ک و درک ییرد و در
رنه شیینا ک جهییان بییا حربییۀ نسییتد گ نماتییونن پ ییش رفییک ،ب ییه با ید موضییوع مییورد

55

متون ترجمهشده در ن رنن پیشامشرو ه و ...

شیینا ک رن در تیت یک آن د ید و شییف و مشییاهده ییرد .حاگآن ییه رشیید و توسییعه ع ییوم
ریع یا در نرترییاب مسییتقیم بییا ن ی نییوع جهییانبینا و رو شیینا تا میهییوم ما ابیید .ن ی
رو

بییهعنونن ی

عام ی درون یا بییرني عییدم رشیید ع ییوم در ن یرنن در مقا سییه بییا غییرد

باب بررسا نسک.
نهمتیتییک ترجمییهها و رونج آرییار جد ید در بخشیا نز مییونرد بییه ور جیدتي نررگییونر بییود.
ترجمههاي آرار جد ید ،درونبی  ،نعتقیاد بیه دننیش گوشیتگان رن ش سیک .توجتیه روزنامیهها
یه حتتیا عنییونن آنهییا -مییر خ ،1دننییش ،2ع مییا و  -...نز ت یوتگ و جهییکگیري جد ید رییر
مییادند بییه مراحییی ترجمییه و ن نعهییا و مرییاد ت ف ییري و منابشییات برآمییده نز تو مییانا
وض ف یري و فرهنگیا بید م و جد ید بسییار بابی توجتیه نسیک .در یا نز ن ی میونرد،
روزنامۀ ع ما بیه ترجمیه و نشیر جغرنفییاي مسیعودي پردن تیه نسیک؛ حاگآن یه ن ی نیوع
توجته به ع م بید ما جغرنفییا ،یاف تا هیا در عرصیۀ ترجمیه آریار جد ید بیود و ن ی
نمییر باعییی شیید تییا شخص یا بییه نییام می یرزن جعیییر بییه ننتقییاد نز مراحییی آن روزنامییه ییه
جغرنفی یاي س ینتتا رن تییرو ج دنده نسییک بپییردنزد .رو ییرد جد ید بییه دننییش و ترجمییهها بییر
ن ی بییاور نسییک ییه با یید بییه نشییر ییا تجد یید نوشییتههاي دننشییمندنن بیی ر
جغرنفیاي جد د تمر
جد د آنان بود .بید

شیود .روزنامیههاي نیو بیا عنیاو
ترتیی

ر اضییا و

جد ید بییانگر نهمتیتیک و رسیالک

ماتیونن نز روزنامیهها بیهعنونن یا نز نر یان نصی ا معرتفیا

آرار ترجمهني و چیاس مقیا ت ترجمیه شیده نز آریار گونیاگون نیام بیرد .ن ی روزنامیهها بیا
درج مطال ی

جد ید ترجمییهني در رشیید فرهنییل نقت یادي و ننتقییاد نسییرک بییه وض ی دننییش

پیشییی  ،مییؤرر بودنیید و ذهیی نقتییاد مییردم رن پییرور

مادندنیید و در یی

فضییاي جد یید

 .1نوتلی شمارۀ روزنامۀ مر خ روز دوشنره پنجم شهر ور ماه م رمنل رنم 1269هی.م .در تهرنن منتشیر شید .روزنامیۀ میر خ
نوتلی روزنامۀ نرامى ا به بوگ ودِ روزنامه وزنرت عس ر ه بود و تمام مطالی
تش ی مىدند .گاهى مطال

ع مى نی در آن به چاس مىرسید .ن

با ى سرلوحه آن عرارت ز ر به چشم مى ورد هر

آن رن مقیا ت نریامى و نعانیات رسیمى

روزنامیه در دنرنلطراعیۀ یا

بیه چیاس رسییده و در

ن رار میید به ندنره نرامى بیرستد به نسم ود نو نوشیته مىشیود.

نمرۀ دوم روزنامۀ مر خ در روز چهارشنره  21م رمنل رنم 1296هی.م .مطاب با اننو ه  1849منتشر شده نسک .ن

روزنامیه

دنرنى ن رار رسمى عسا ر دولک ع یه ن رنن ،جنل آ رى مابی دولتی روسى و عثمانا ،تار خ بیاصره رومیه نل ررى بود.
 .2روزنامۀ دننش با مد ر ک ع یق ا ان مخررنلدوله ،تابخانه مر ي دننشگاه تهرنن ،می روفی م شمارهي .4915
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نجتمییاعا و فرهنگییا نو سییندگان بییا پا گییاه نجتمییاعا متیییاوت بییه شیی

شیینا ته و

ناشیینا ته بییه ردوبییدگ مراحییی فرهنگیا و دننییش جد ید ماپردن تنیید 1.ن ی نمییر بییانگر آن
نسییک ییه بر ییورد نف ییار و نند شییهها مرییاهر نجتمییاعا جد یدي بییه ییود گرفتییه نسییک.
ننتقییاد و ب ییی آزند ون یینش نجتمییاعا مهم یا دنشییک و نز آن بییرني تربی یک م ت یک نسییتیاده
ماشیید .در دورۀ ناصییري نو سییندگان بییه هییر شیی

مم یی نز ر یی نسییتیاده نز بالیی

ترجمییهها در جهییک نشییر ف ییر و دننییش جد یید تییا

ما ردنیید و ییا در سییرلوحۀ

روزنامییهها تصییاو ر تییوس و تینییل ما شیییدند ،نمتییا نز جنییرش نسییتقاگ ونییان سییخ
ماگیتند و در ن ی تیا

هیدف آنیان هشییار شیدن میردم و نشیر مع ومیات و دننشیا بیود

ییه مییورد غی ییک ونب ی شییده بییود .بییه ل ییا پا گییاه نجتمییاعا شییر ک نندگان در عرص یۀ
جد ید و ترجمییه ماتییونن گیییک ییه سییانا نز نصییناف گونییاگون نجتمییاع در ن ی

تییا
مسییا

ونهییان نییوگرن بییا عنییونن بروز یه در روزنامیۀ

شییر ک ما ردنیید .یا نز ن ی و

ع ما تنابض هیدف جد ید رن بیا ترجمیۀ ی

میت سینتتا بیه نیام تیار خ حمی ۀ نصییهانا

مییورد ننتقییاد بییرنر دنده نسییک و نز درج بصییا د و غ لیییات در ن یی روزنامییه ییه درصییدد
ترجمه مقا ت جد د و تیلیف و نشیر آریار گونیاگون نسیک بیه بیدي یاد یرده نسیک .ن ی
مراهر نجتمیاعا جد ید نز جم یه روزنامیهها ،بیه ترجمیۀ آریار نروپیا ا بیه شی

شیمارگان

پیاپا و ا ترجمۀ ن ریار و مقیا ت نز بیاد فرنیل بیر میی نن مخا ریان یود نفی وده و نبعیاد
جد ییدي بییه تا هییاي نوگرن انییه ییود مادندنیید .آسی شناسییا تا هییاي جد ییدي در
عرصۀ روزنامیهها بیه وبا ننع یاا افتیه نسیک .مییرزن جعییر ،نز جم یه مخا ریان روزنامیۀ
ع م یا ،ترجمییه و نشییر جغرنفی یاي مسییعودي در ن ی روزنامییه رن نمییري غیرع م یا و غ ییط
شمرده نسک و مدتعا نسک یه نگیر تیا

بیرني نگیار

میرآت نلر یدننها نسیک ،چیرن بیه

 .1روزنامۀ ع مى ن رنن روز دوشنره بیسک و دوم ذ جۀنل رنم سنه 1293هی.م .برنبر با  8اننو ه  1876تا  23جمادى نلثیانى
1297هی.م .در تهرنن ننتشار افک و در مجموع  64شماره نز آن به چاس رسید .نو سندگان ن
م مدحس

ان صنی نلدوله ر ی

روزنامه عاوه بیر شیخص

دنرنلطراعه ،عرارت بودند نز مع تمان مدرسه دنرلینون همچیون مییرزن م مید اظم مع تیم

ریعى و شیما ،ه با روزنامۀ ن رنن و بعدها با روزنامۀ دننش هم ارى دنشیک .م متدحسیی گرگیانا ،م متید اهر مییرزن،
نا

وزنرت نمور ارجه و مترجم معروف آن عصر و هوتم شیندلر دننشمند آلمانا .روزنامۀ ع مى با چاس سنگى و در سیه

ستون با ط نسخ منتشر مىشد و مطال

ع مى ،مقا ت ندبا ،نجتماعا ،تار خ و جغرنفیا و نجوم رن نشر مىدند.
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ترجمییه و ری

تییاد جغرنفییاي مسییعودي پردن تییه ماشییود ،نمتیا آرییار جغرنفییا ا عُ مییا و

ر اضیادننان نروپییا ییه نز روي بص ییرت و رییرت تامییه و ت قیی

ام ی نشییر شییده نسییک،

نماپردنزنیید (روزنامییه ع میییه دولییک ع یییه ن ییرنن 1284 ،ه.م) .میییرزن جعیییر آرییار سیینتتا
جغرنفادننان ن رننا رن بیا آریار جغرنفییا ا جد ید عیالم مقا سیه یرده نسیک و «آریار ن رننیا
رن در ح ییم «نسییا یرن ولی » برشییمرده نسیک» .ن ی مراحییی و مطالی

بییانگر آن نسییک ییه

بخش بابی تیوجتها نز مخا ریان رسیانههاي جد ید نسیرک بیه دننیش سینتتا بانعتقیاد شیده
و هرگ ی گیتمییان س ینتتا رن بییهعنونن نمییر قین یا م ییض نگییاه نما ردنیید (نعتضادنلس ی طنه،
 1278ه.م.)43 ،
در دورۀ ناصییرنلد شییاه ،ترجمییۀ تادهییاي ییارجا بییهو ه آرییار فرننسییوي ییا نز
سرچشیییمههاي نند شیییه ترتبا ونهانیییۀ میرزنتقا یییان نمیرنریییام بیییود .نو در سییییارت
نرزنییۀنلروم بر ییا نز تادهییا رن گییرد آورد و متییرجم ییود انن دنود ییان رن بییه ترجمییه
میصیی و نرزنییدهني در نحییونگ تییار خا،
ت
آنییان گماشییک ییه نز مجمییوع آنهییا تییاد
جغرنفیییا ا ،سیاسییا و نبتصییادي جهییان بییه هم ییاري منشییا نو و دبیرنلم یی
تیلیف شد و میرزن تقیا بیر ن ی

فرنهییانا

یار نریارت دنشیک .درک عق مانیدگاهاي ن یرنن در ن ی

شییرن ط دن ییا باعییی توجتییه بییه سرمنشیییهاي پیشییرفک در ییارج نز شییور نز ر یی
ترجمیۀ مییرنث ع میا و نجتمییاعا و سی

ن رییار و آگییاها نز رونیید ترتبیا آنییان صییورت

گرفک.
ترجمییهها در عرصییۀ نرییاما بییا هییدف شیینا ک و آگییاها نز ت نییی
نرتشهاي میدرن نروپیا و سی

و تجهییی نت

آمیادگا بیرني مقاب یه بیا بیگانگیان صیورت ماگرفیک یه

ن یی نمییر نز و گاهییاي ترجمییه در مرح ییۀ نوتگ آن عنییا دورۀ عرتییاا میییرزن نسییک .در
دورههییاي بعییدي هییم ترجمییه در عرصییۀ دننشهییاي جد یید متوجتییه شییعره نرییاما آن بییود و
بر ن

نسیاا ترجمیۀ متیون ی

نریاما و جغرنفییا و تیار خ بهرمانیان نریاما مطمیش نریر

برنر گرفیک .وجیه بیارز ن ی متیون هیم توجتیه بیه ن یوۀ تسیخیر ب عیه و نسیتیاده نز ندونت
نرییاما و شییعرات بیماريهییاي دوره جنییل بییوده نسییک .ت تقییا پیشییگامان تغییر ییونها در
ن رنن مرنا بیر ن ن یه ش سیکهیاي نز روسییۀ تی نري و جیدن ا هیرنت رن در بضییۀ د الیک
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ننگ ستان نیوعا ش سیک نریاما و ضیعف در ن ی عرصیه ت تقیا ردنید ،باعیی گرد ید یه
برنامییۀ مدرنی نسیییون بییا نولو تییکبخشییا بییه تغییییر در نمییور نرییاما و ننترییام در صیییوف
بشییون و تجهی ی آنییان بییه ت نولییواي جد یید جنگییا و سییا هاي گییرم بهمثابییۀ رنه ییاري
تقو ک ن یرنن و جهیش در سیا ر عرصیه نگر سیته شیود .در ن ی رنسیتا ،تمر ی بیر ترجمیۀ
ع وم نریاما نعیم نز جغرنفییاي نریاما ،ی

نریاما و ترجمیه متیون تیار خ حا میان فیاتش

جهییان نز نس ی ندر مقییدونا تییا پطییر ریییر و نییاپ هون ب یا هییدف رشیید رو ییرد مدرنسییازي
نرییاما در ن ییرنن صییورت ماگرفییک .ن ی نولو تیک موضییوعا در ترجمییۀ متییون نروپییا ا در
دهییههییاي بعییدي فرن نیید ترجمییه متییون نز سییوي حامیییان ،بانیییان و پیشییگامان ترجمییه ییه
عمییدتاً متع ی بییه دربییار و سییا تار بییدرت بودنیید در پیییش گرفتییه شیید .بخشییا نز متییون
ترجمهشده در حوزۀ نمور نراما ه مورد نستیاده برنر گرفتهنند در ذ

آمده نسک

جدول  .5متون برگزیدۀ ترجمهشده در موضوع آموزش نظامی مدرن
ردی

1

2
3

نام کتاب (ترجمه)

فهرسک شتاهاي جنگا
دولک ننگ ی
نصا نامه ( تاد ع م
جنل)
مه م نلجیو

زبان مبدأ

فرننسه

ننگ یسا
فرننسه

مترجم

نسمعی ولد
ص افباشا
نسماعی ولد
ص ادباشا
فت ع ا شیرنزي
سرتیپ م مد ر م

4

ع م جنل

فرننسه

5

بانون نرام

فرننسه

عیسا

6

هندسۀ نراما

فرننسه

م مدحس شیرنزي

7

بانون جد د دمکنرام

ننگ یسا

فیروز وها

میرزن ز نلعابد

نویسنده

موسیو میچ
جم

سال چاپ
1

1297

هنري

م ی

2

1298

نگا

دنیا ا
نلیرت سوره ه

3

1267

نامع وم

1299

نامع وم

برن 13

موسیو سمنو
نامع وم

4

برن 13
1293

1. Michell
2. Henry Maclean
3. Alfered Surheller
4. Semanou
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در بر ا نز ن

آریار میاتیونن شیر و معرتفیا شیتاهاي جنگیا ننگ یسیا و ننیونع آن

و ن وۀ آرن یش بشیون در مییدنن جنیل و تخر ی

سینگرها و آ یر

مراحیی ع یم جنیل

و جنلهییاي دسییتههاي مخت ییف نرتییش پیادهنرییام و سییونره و توپخانییه و مهندسییا مییورد
ب ییی ماتییونن افییک .تییاد ترجمییۀ بییانون نراموظییییه نجرییاري نز سییوي شییورني رییرني
سناي دولتا روسییه و بیا دسیتور نل سیاندر نمپرنتیور روا نگاشیته شیده بیود یه در ن یرنن
برحس

دستور آبامیرزنم مد ر ی

نز روسا به فارسا برگردننده شد.

در تادهییاي جغرنفییییاي برتیییر مترجمیییان و متیییرجم-مع تمیییان زبیییان در دنرنلینیییون،
بررسییا جغرنفیییاي بیقییاز ،گرجسییتان و شییهر تی ییی
جغرنفیییاي نروپییا ا بییر حییدود آن ممال ی

و ب ییی نز وضییعیک سیاسییا و

سییخ ماآ یید .نمیر ریییر ییود نز بر ییا ت ی

جغرنفیاي رن بیرني نوتلیی ترجمیۀ متیون جغرنفییا ا ر ن در دسیتور یار بیرنر دند تیا مراحیی
جغرنفیاي تیار خا ،سیاسیا و نبتصیادي بر یا ممالی
ترجمییههییا شییام بر ییا سیییرنامههاي حییاوي مطالیی

دنییا میورد ب یی بیرنر گییرد .ن ی
تییار خا و جغرنفیییا ا رنجیی بییه

شییهرهاي نروپییا ا در بییرن  19م نیی ماشیید ییه ن تاعییات نرزشییمند در مسییا

جغرنفیییا ا

و مردمشناسا نرن ه مادند.
مترجمییان ن ی

تادهییاي ع مییا ،ن رننیییان رن بییا آ ییر

ن ترنعییات و ن تشییافات زمییان

ییود و ع ییم نجییوم و ر اضییا و زمی شناسییا آشیینا ما ردنیید و بییه نتییا ج ع ییم توجتییه
دنشتهنند ،نمتا در عرصیههیاي مخت یف نز جم یه در حیوزۀ ع یوم نریري نز دننیشهیاي نیو
غی ک ما ردند .نهمتیتیک ن ی مسیه ه در بررسیا ترجمیۀ متیون ع میا آنگیاه بیشیتر روشی
ماشییود ییه بییدننیم ترجمییۀ ن یی متییون ع مییا نغ یی

ترجمییۀ درا گیتارهییاي مع تمییان

دنرنلینون و جی وههیا ا بیوده نسیک .بر یا نز متیون ع میا ترجمیه شیدۀ میرترط بیا عصیر
ناصري به شر ذ

هستند
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جدول  .6متون ترجمهشده در موضوعات علمی

ردی

1
2
3
4

نام کتاب (ترجمه)

زبان مبدأ

هیهک

فرننسه

تو رۀ ن ر

ناصري

تعدد عونلم
شر نن شافات و
ن ترنعات

فرننسه
فرننسه
ننگ یسا

مترجم

سال چاپ

نویسنده
1

د تر تولوزنن و

تولوزنن و

م مدتقا اشانا

م مدتقا اشانا

م مدتقا اشانا
ری

ننصاري

ع یق ا ب
م مدبابر اشانا
منوچهر
م مدمهدي ب

5

ترجمۀ ت ر ر نب یدا

ننگ یسا

6

شر ن ترنعات برن 19

ننگ یسا

ع ا بخش باجار

7

چری ت کنلر ري

ننگ یسا

ع ا بخش باجار

م مدحس نلمنجم

موسیو فی یه

2

 1279ه.م
 1284ه.م

ف تن  3فرننسوي

1288

نامع وم

برن 13

نب یدا

برن 12

نامع وم

برن 13

نامع وم

برن 13

در ن یی مراحییی ع مییا در موضییوعات انولییواي (زمی شناسییا) نصییوگ نجییوم و
نمتهییات آن در بییرن هیییدهم ب ییی شییده نسییک و ن تاعییات جالی

تییوجتها دربییارۀ مطالی

ع مییا و میییید ت ر ییر و ترجمییه شییده نسییک .تییاد زمی شناسییا فیگیییه در ن یی رنسییتا

توسییط م مییدتقا ننصییاري اشییانا ترجمییه شییده و آن رن بییا عنییونن صییورتن ر

منتشییر

نمیود .ن ی رو یرد ت ییقیا مترجمییان بیه ترجمیه بیا هییدف با ی شیدن رسیالک نجتمییاعا
بییرني ترجمییهها صییورت ماگرفییک .بنییا بییه گیتییه سییرجان م ییم تییا دهییههاي نوتلیییۀ بییرن
سی دهم هجري« ،ن رننییان نسیتیاده م یدود و نیاچی ي نز ع یم نجیوم میدرن دنشیته و بیشیتر
بییرني آن ار ردهییاي مییوهرا با یی بودنیید» (سییرجان م ییم،1362 ،

)231 .؛ نمتییا بییا

ترجمییهها در دورۀ ناصرنلدت شییاه هییدف نز ترجمییه مراحییی جغرنفیییا ا و نجییوم رن آمییاده
ردن مردم برني یر موضیوعات ع میا پیچییده مطیر

ردهننید و در روزنامیۀ ع میا بیه
1. Tolozan
2. Monsieur Fikie
3. Fan Tanl
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چییاس مراحییی ریعییا و هیهییک در پاورباهییاي روزنامییۀ ع مییا پردن تنیید (روزنامییۀ ع مییا
ن رنن ،ساگ  ،1شمارههاي  1و  1280 ،5ه.م).
آنچه ترجمههاي نوتلیه نشان مادهنید ن ی نسیک یه نیازهیاي ت قیی عم یا یه م می
مؤلیۀ ن د ولواي ح ومتا بیود نز همیان نبتیدن ،نسیاا جر یان ترجمیۀ متیون مخت یف ،بیرنر
گرفتییه نسییک (ننییونر ،ج  ،1صییص .)8-13 .بییا شییتاد رسییما یینشهییاي نییو
ترجمه و نی ن تصیا

عرصییۀ

یافت بودجیه میورد نییاز توسیط بر یا ح یام باجیاري بیه مرن ی

مربییوب بییه آن ،پروسییۀ ترجمییه بییه دو ر ی توسییعه افییک نلییف) نفی ن ش دبتییک و نعترییار
عالمانییه در رشییتههاي موجییود؛ د) گییرن ش بییه ترجمییه در رشییتههییا و موضییوعات مییورد
عابه حامیان ترجمه (دربار و سا تار بدرت).
دننسییتناهاي ی

جد یید در دنرنلینییون نز ر ی مع تمییان نتر شییا و شییاگردنن آنییان بییه

ن ییرنن ننتقییاگ افییک و ترجمییه تییاد و ج وههییاي درسییا در ن یی رنسییتا نز مهییمتییر
نبدنمات در نشاعۀ

جد د بیود .مسیه ۀ بابی

یر در صیو

آریار ن ی حیوزه تی یید

و تمر ی نساسییا بییر حوزههییاي عم ییا پ ش ی ا بییهجاي مطالعییه و ننتقییاگ نصییوگ پ ش ی ا
جد د بود .درنتیجۀ غ ریه ن ی رو یرد و نلگوهیاي عم یا پ شی ا ،عمیدتاً ،آریاري در ع یم
تشییر ش و رنههییاي مقاب ییه بییا بیمارهییاي مسییري در ن ییرنن ترجمییه و گییردآوري شیید .وجهییه
همتک نشیگرنن ن ی عرصیه ،نسیتیاده نز نبعیاد یاربردي دننیش پ شی ا جد ید بیرني حی
مسا

مرتابیه جامعیه ن یرنن بیود .در نرز یابا ن ی ترجمیههیا مشیخص میاشیود یه نشیر

ع ییوما ییه نعتمادنلسیی طنه فهرسییک آنهییا رن منتشییر ییرده نسییک (نعتمادنلسیی طنه،1368 ،
صص )90-92 .نز میتیک و یییتیک بیا ا بر یوردنر نرودنید و غالریاً در حیدت ترجمیه ی
تاد و ا

میت دروا نسیاتید دنرنلینیون بیود ،نمتیا همیی آگیاها نجمیالا بیرني ن یرنن

باجاري ،حا نهمتیتک بود .توسیعۀ نسیرا دنمنیۀ ع یوم جد ید در ن یرنن بر یا نز رشیتههیاي
ع وم بد ما نز جم ه ع یم ی
توننسک بیمارستانا به سیر

رن دچیار تغیییرنت یرد« .پیو ک مع تیم ی

جد ید بیرني سیربازنن بنیا نید و شییوههیاي نیو

و دنروسیازي
جرنحیا و

پ شی ی ا عمیییوما رن در شیییور متیییدنوگ نی ید» (نعتمادنلسی ی طنه ،1364 ،صی یص-1164 .
 « .)1165ییرز

توننسییک در مییدت هشییک سییاگ نبامییک در ن ییرنن شییاگردنن مرییرتزي
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تربیک نما د و آنها رن با نصیوگ تیا ن ی ع یوم جد ید آشینا بسیازد» (دولیکآبیادي،1362 ،
صیص .)329-328 .در نرییر همییی ورود و نیییوذ ع ییوم جد یید مسییه ه نارسییا ا ع ییوم بیید م
و ضرورت تجد ید نریر در مریانا آن بسییار پُررنیل شید .درونبی  ،بیا نشیر نصیوگ جد ید،
نقص تعالیم سینتتا بهحیدتي روشی شید یه پا یههیاي بخیش ز یادي نز آموز هیاي هی
بییر مرییادي صیی یش نسییتونر نرییوده و در ن یی رنسییتا ،یی
گستر

سیینتتا ،نجییوم و ر اضیییات بییا

ع وم جد د مورد ترد د جدتي برنر گرفک.

در دنرنلینییون ع ییوم زبییان و ندبیتییات ارجییه نز فرننسییه و یی
ماش ید .نز نشییانههاي تجد ید سییر

مهندسیا و ر اض یا تییدر
ع مییا نز بریی تشییر ش و ی
،3

و ر اضییات و فی ی

 .)347 .ضییرورت نگییار

و ع ییوم ریعییا و

نثییر« ،ترجمیۀ تادهییاي

و هندسییه و ...بییود» (بهییار ،1370 ،ج

تادهییاي مییورد نیییاز بییرني دنرنلینییون باعییی تیییلیف

تادهییا ا در زمین یۀ دروا نرییاما ،ندبیت یات ،تییار خ ،ی

و هندسییه شیید .بر ییا نز آرییار

پ ش ا ترجمه شده در دنرنلینون عرارت بودند نز
جدول  .7ترجمهها در موضوع پزشکی مدرن
ردی

1
2
3

نام کتاب (ترجمه)

رسالۀ د تر پو ک (20
باد تشر ش)
عر ضه به پادشاه
در باد وبا

ننگ ی

رسالهني در

زبان مبدأ

ننگ یسا
ننگ یسا
فرننسه

مترجم

نویسنده

میرزن م مدحسی ب
میرزن ب ر

تهرننا

1

1269

اضو نا( 2ح یم

نامع وم
م مدتقا ری

پو ک

سال چاپ

باشا بشون)
اشانا

ازف فردر

3

برن 13
1281

ترجمۀ تابا
4

در صو

نمرن

فرننسه

ع اب رضا نامهنگار

نامع وم

1292

دندنن
5

تشر ش

ننگ یسا

ع اب عردنلج ی ع ا
بخش باجار

نامع وم

برن 13

1. EdVard Jacob Pollack
2. Kazolani
3. Joseph Frédéric
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در ن ی آرییار نز نمرنض یا همچییون وبییا ،سییر جه و آب ییه و ن ییوۀ ورود آن بییه شییورها
سخ آمیده نسیک .بر یا آریار و درا گیتارهیاي د تیر پیو ک در عرصیۀ پ شی ا جد ید
برني دننشجو ان دنرنلینون ترجمیه ماشید یه نلرتتیه غ ریۀ ذهنیتیک مترجمیان در ترجمیۀ ن ی
آرییار بهوضییو مشییهود نسییک .مییثاً تییاد پییو ک در موضییوع پ شیی ا رن م مدحسییی
نفشییار بیا عنییونن عییاجن سییقام ترجمییه ییرد و ییا ن ن ییه تییاد د گییري نز پییو ک در بییاد
پ ش ی ا رن ح یییم نلممال ی

بییا عنییونن زبییده نل

مییه ترجمییه نمییود ییه ن ی بیییانگر غ رییۀ

رسیوبات ف یر سینتتا بیر موضیعات پ شی ا جد ید در ترجمیهها بیود (نی  .پیو ک ،زبییده
مه ،تابخانۀ م تا ،نسخۀ طا شماره .)28928-5

نل

بر ییا نز ترجمییهها شییام مطییالرا گونییاگون در موضییوع آ ییی مم ییکدنري ،ع ییم
مییوهرا و سیاسییا نسییک؛ حاگآن ییه ییر و ترجمییۀ منییابعا در حییوزۀ دننییش سیاسییا،
ع ییارغم تیسییی

مدرسییۀ سیاسییا در سییاگ  1317هییی.م مغیییوگتییر

بخییش ترجمییهها

نسییک .ترجمییه در موضییوعات سیاسییا برآ نیید ظهییور تییدر جا فردگرن ییا در بخییش
نخرگییانا جامعییه ن ییرنن بییود .در دورۀ پیشامشییرو ه نوضییاع جامعییه متیییرر نز ت یوت ت روز
جهان ن رنف پییش رفیک یه ن ی نمیر باعیی شید تیا متی تیرنن و مترجمیان بیه چشیمننیدنز
مطالعییات یود وسییعک بخشیییده و وضییعیک نجتمییاعا-سیاسییا گوشییته و حییاگ نروپییا و
ممال

نگا دنیا رن مطمیش توجتیه یود بیرنر دندنید .ن ی نمیر باعیی شید تیا پی

دهییه شییاهد گسییتر
تییا

نز چنید

نف ییار سیاسییا ،نجتمییاعا و ف سیییا مشییابه غییرد در ن ییرنن باشیییم.

مترجمییان بییرني ییر میییاهیم مشییرو ه و بییانون و ییر میییاهیم نسییتردند و مط قییه

زمینهساز ترجمۀ متونا در ن

حیوزه بیود یه نز جم یه آنیان ماتیونن بیه تیاد ی

میه

میرزن وسییف مستشییارنلدوله نشییاره ییرد .فهرسییک بر ییا نز منییاب ترجمهشییده مییرترط بییا
موضوعات ادشده به شر ذ

ما آ د
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جدول  .8اصلیترین متون ترجمهشده در موضوعات مختل
ردی

1
2
3
4

نام کتاب (ترجمه)

زبان مبدأ

مترجم

ترجمۀ سونرنن دو نستان

فرننسه

ع اب رضا نامهنگار

گیتاري نز جان نستونرت
می
بونعد ح مرننا مم ک
فرننسه
رساله در بیان نش اگ
صی هها

ننگ یسا
فرننسه
فرننسه

نامع وم
م مدتقا ب

5

تسخیر نرون

6

نسرنرنلوجود

ننگ یسا

7
8

عثمانا
مجموعۀ ع اب رضا
نامهنگار

نوگ
می رن رضا فرننسوي

فرننسه

ونستیتوسیون دولک

میرزن م مدع ا نا

م مدب ا
ع ا بخشب
فت ع یشاه

نویسنده

میسمر

سال چاپ

1

نستونرت می
موسیو ر شار

1287
2

3

برن 13
نونسط برن
13

4

1297

نامع وم

1297

نامع وم

 1291ه.م

آنتونن

فرننسه

نامع وم

میرزن هارن ون

ننگ یسا

ع اب رضا نامهنگار

نامع وم

5

1294
برن 13

در ن یی مجموعییهها ،نو سییندگان بییر آزندي و ن ن ییه آن رن منشییی پیشییرفک نجتمییاعا
مادننسیییتند ،تی یییید دنشیییتند و مطالی ی

سیییودمندي دربیییارۀ تقسییییمات ندنري فرننسیییه و

مجموعییه بییوننی آن شییور بییه دسییک دندهننیید .در بر ییا نز ن یی مجموعییهها دسییک ط
س ی طان عثمییانا بییرني تش ی ی مج ی

شییورني م تییا مطییر ماشیید تییا شییا د نلگییو ا نز

شور همسا ه رن در ذه مخا ران ننع اا بدهد.

1. Mismer
2. Stuart Mill
3. Monsieur Richard
4. Antoine
5. Haratoon
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 .5بحث و نتیجهگیری

آنچیه میاتییونن در ب یی و نتیجییهگیري در پا یان ن ی پی وهش بییهعنونن وجیه نوآورننییه
آن مطر

یرد در پیشیینه نیی موجیود نیسیک ،ن ن یه نز نبتیدني پروسیۀ ترجمیه ،گیروههیاي

نب یتیک د نیا و نی ندي ییه بییراً در نرترییاب بییا دنییاي ییارج زبییان آمو تییه بودنیید بییهعنونن
متییرجم ییار ردنیید .ن نهییا شییام گییروههییاي مسیی یان و نرمنیاهییا ،هود یان و آشییوريهییا
بودند .گروهیا هیم یه زبیان یارجا رن نز یارج آمو تیه بودنید یا در دورۀ ت صیی در
دنرنلینییون و مییدنرا ییارجا زبییان آمو تییه بودنیید و م صییوگ آمییوز

جد ید بودنیید بییه

ترجمییه روي آوردنیید؛ نمت یا گییروه ن ثر ت یک مترجمییان نز مشییاغ دولت یا بودنیید و در جهییک
نهییدنف چهییار سییازمان بییه ترجمییه پردن تنیید؛ بخشیا نز آنییان بییه ترجمییه بییرني دربییار شییاه
باجار ماپردن تنید .عیدتهني در دربیار ظی نلسی طان بیه ترجمیه مشیغوگ بودنید یه یود نو
بییه ترجمییه در حییوزۀ ندبیتیات و تییار خ عابهمنیید بییود .دو سییازمان عمییده و فعتیاگ د گییر در
عرصییۀ ترجمییهها ،وزنرت ع ییوم و دنرن نطراعییات بودنیید ییه هییر یی

بییه ور سییا نه

ج ی یات ارهییاي ییود رن در سییالنامۀ دولت یا منتشییر م یا ردن ید .وزنرت ع ییوم مسییهولیک
نمییورنت دنرنلینییون رن بییه عهییده دنشییک .تییدر

مع تمییان ییارجا در دنرنلینییون بییه تییا

مترجمان در تهیتیۀ متیون ع میا برگرفتیه نز ترجمیههیا بیرني دننشیجو ان هیدف آموزشیا رن
در نرییر دنشییتند .وزنرت ننطراعییات هییم ت ییک ر اسییک نعتمادنلسیی طنه در چهییار بخییش
فعتاگ بیود؛ ترجمیههیاي مربیوب بیه دربیار رن م مدحسیی فروغیا ننجیام میادند .دفتر انیه
ا ندنرۀ چاس و نشیر روزنامیههیا ،دفتیر نشیر دولتیا ،گیروه نو سیندگان بیرني نگیار
دننشییورنن ییه توسییط نعتضادنلس ی طنه تیس یی

شیید و ییود نو تییا پا یان عمییر

م یا ییرد .مترجمییان نوتلی یه بییه ترجمییه ،صییرفاً ،بییهعنونن ی

ییار مییورد سیییار

نامیه

آن رن ندنره
بر ییا

حا مییان پردن تنیید؛ بنییابرن  ،آنییان ونبسییته بییه دربییار و نشییرنفیتک و بشییرهاي بییا ي جامعییه
بودند .بر ن ی نسیاا گرچیه ن ی گیروه نز مترجمیان تمیا ات متربیانیه دنشیتند ،نمتیا سیر
ندبا آنیان همچنیان بازتیاد تییریر ذن قیههاي دربیاري بیود .ن ی نیوع ترجمیهها بیرني ییف
تیودۀ عمیوما و گروههیاي سیطش پیا ی نرییود؛ نمتیا بهتیدر ج چیاس ترجمیهها در روزنامییهها
به معناي تیا

بیرني ج ی

مخا ریان عمیوما بیود و بیراً هیم رشید ت صییات و تعیدند
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فارینلت صییان بیر تغیییر پا گیاه نجتمیاعا مترجمیان نقیش دنشیک .ونننیدگان و مخا ریان
نیوع ترجمیهها گروههیاي وسییعا نز جامعیه رن تشی ی مادندنید و هیدف نز ن ی نیوع

ن

ترجمهها ،صیرفاً ،آگیاها بخشییدن و ننتقیاگ ن ریار بیه تیودۀ میردم بیود .م متیدع ا تربییک
بییه نرن یۀ فهرسییتا نز ترجمییهها و تیلییییات جد ید نز نبتییدني باجییار تییا مشییرو ه پردن تییه
نسک ه بیانگر ذن قیۀ مترجمیان و ونننیدگان میت بیه تییلیف و ترجمیه نسیک .در تیلیییات
و ترجمییههاي ن یی دوره ،آرییار منثییور نز ن ثر تییک بر وردنرنیید .زبییان نصیی ا ن ثر تییک
ترجمهها هم فرننسوي بوده نسک.
درمجمییوع ماتییونن گیییک ییه نز حییدود دو سییک نسییخۀ طتییا نز ترجمییهها ییه در
تابخانییۀ م تییا موجییود نسییک  44نسییخه سیییرنامه 40 ،نسییخه رمییان 32 ،نسییخه تییار خ30 ،
نسییخه شییر حاگ 16 ،نسییخه جغرنفیییا 10 ،نسییخه موضییوعات ع مییا 10 ،نسییخه مسییا
نراما 6 ،نسخه مطال

پ ش ا و  12نسخه به موضوعات متیربه ن تصا

دنرد.

کتابنامه
آ وندزنده ،م .)1357( .مقا ت فارسا .به نهتمام حمید م مدزنده .ترر  ،ن رنن نشر ساو ن.
آدمیک ،ف .)1355( .نمیر ریر و ن رنن .تهرنن ،ن رنن ونرزما.
آر

پور ،ي .)1372( .نز صرا تا نیما .تهرنن ،ن رنن زونر.

نعتمادنلس طنه ،م .)1374( .نلمآرر و نآلرار(چه ساگ تار خ ن رنن در دوره پادشاها ناصرنلدت شییاه) .بییه
نهتمام ن رج نفشار ،تهرنن ،ن رنن نسا یر.
نعتمادنلس طنه ،م .)1345( .روزنامه ا رنت ،با مقدمه و فهارا نز ن رج نفشار .تهرنن ،ن رنن نمیر ریر.
نعتمادنلس طنه ،م .)1364( .مرآت نلر دنن (ج د  .)1به نهتمییام پرتییو نییورينعاء و م متیدع ا سییپان و.
تهرنن ،ن رنن نسیار.

نعتضادنلس طنه ،ع .)1241( .ف

نلسعاده .زنجان ،ن رنن دنرنلطراعه میرم مدبابر هرننا.

ن رري ،ن .)1388( .جغرنفیاي عصر باسییتان و تیییریر آن بییر جغرنفیییدننان مسی مان .پ وهشنامییه تییار خ،
.1-32 ،)15(4
نماما ،ک .)1357( .نز پسک و ب ند ترجمه .تهرنن ،ن رنن نی وفر.
ننونر ،ع .)1365( .فهرسک نسخ طا تابخانۀ م تا (ج د  .)1تهرنن ،ن رنن سازمان نسناد م تا ن رنن.
بابازنده،

 .)1378( .تار خ چاس در ن رنن .تهرنن ،ن رنن هوري.
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با ا ،ک .)1377( .پیدن ش رمان فارسا (م .بو ما و ن .طاب ،مترجم) .تهرنن ،ن رنن معی .
برنون ،ن .)1337( .تار خ مطروعات و ندبیات ن ییرنن در دوره مشییرو یک (م .عراسییا ،متییرجم) .تهییرنن،
ن رنن انون معرفک.
بهار ،م .)1370( .سر شناسا ا تار خ تطور نثر فارسا (ج د  .)3تهرنن ،ن رنن نمیر ریر.
پورجوندي ،ن .)1365( .درباره ترجمه .تهرنن ،ن رنن نشردننشگاها.

پو ک ،ن .ي( .باتا) .زبده نل

مه (م .ع .ب م مدنسماعی  ،مترجم) .تهرنن ،ن رنن تابخانۀ م تا ،نسخۀ

طتا شماره .28928-5
تاجنلسی طنه (.)1362

ا رنت تاجنلسی طنه .بییه نهتمییام منصیوره نت اد ه (نرییام م افا) و س ییروا

سعدوند ان .تهرنن ،ن رنن نشر تار خ ن رنن.
تشنر ،م .ن .)1368( .تار خچه جغرنفیا در تمدن نساما (  .گنجا ،مترجم) ،تهرنن ،ن ییرنن بنیییاد دن ییره
نلمعارف نساما.

ورموجا ،م .)1363( .حقا

ن

رار ناصري (ج د  .)1به نهتمییام حسییی

یید وجم .تهییرنن ،ن ییرنن

شربا.

دولکآبادي ،ي .)1371( .حیات

یا (ج د  .)1تهرنن ،ن رنن عطار و فردوسا.

دوما ،ن .)1383( .سه تینگدنر (م .ب .میرزن ،مترجم) .تهرنن ،ن رنن هرم .

شی  ،م .گ .)1368( .ا رنت لیدي شی همسر وز ر مختار ننگ ی

در نون سی طنک ناصرنلدت شییاه

(  .نبوترنبیان ،مترجم) .تهرنن ،ن رنن نشر نو.
صد  ،ع .)1347( .تار خ فرهنل ن رنن .تهرنن ،ن رنن ننتشارنت دننشگاه تهرنن.
ص اف باشا ،ن .)1375( .سیرنامه ،به نهتمام م مد مشیري .تهرنن ،ن رنن شییر ک مؤلیییان و مترجمییان
ن رننا.
صیا ،ذ .)1371( .تار خ ع وم عق ا در تمدن نساما .تهرنن ،ن رنن ننتشارنت دننشگاه تهرنن.
ص شجو ،ع .)1373( .گرن شهاي عمده در ترجمه .نگاه نو.43-25 ،19 ،
صنی نلدوله ،م . )1250( .تار خ نن شاف نگا دنیا .تهرنن ،ن رنن بانا.
الروف ،ع .)1357( .آزندي و سیاسک ،به وشش ن رج نفشار .تهرنن ،ن رنن س ر.
غام ،م .)1381( .رمان تار خا (نقد و ت ی رمانهاي تییار خا فارسییا نز  1284تییا  .)1332تهییرنن،
ن رنن نشر چشمه.
فشاها ،م .)1352( .نهضک ترجمه در عصر باجار ه .نگی .25-18 ،)99(9 ،
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بدرتا ،م ،.هاشما ،م ،.و آزندي بوگر ،ن .)1401( .ترجمییه و مدرنیتییه در دوره مشییرو ه مییوردپ وها
ترجمه سرگوشک ا

باا به فارسا .مطالعات زبان و ترجمه.137-111 ،)1(55 ،

ب و نا ،م .)1370( .بانون ب و نا (ننتقاد نوضاع نجتماعا ن رنن دورۀ ناصري) ،به نهتمییام ن رج نفشیار.
تهرنن ،ن رنن ا ه.
ر ما ح اک ،ن .)1378( .تار خچه ترجمه در ن رنن .مترجم.32-20 ،)29(8 ،
ر میان ،ع .)1380( .میرزن رضا مهندا باشا نز نخستی مهندسان ن رننا .تهرنن ،ن رنن گنجینه نسییناد،
سازمان نسناد م ا ن رنن.
یانیر ،ج .)1368( .ترجمه در عهد باجار .نشر دننش.28-23 ،55 ،
یانیر ،ج .)1373( .روزنامه وبا نتیابیه .نشر دننش.36-32 ،)5(14 ،
مازندرننا ،م( .باتا) .جغرنفیا ،نسخۀ طتا تابخانۀ م تا ،شماره3471
مجتهدي ،ک .)1388( .آشنا ا ن رننیان با ف سیههاي جد د غرد .تهییرنن ،ن ییرنن ننتشییارنت پ وهشییگاه
فرهنل و نند شه نساما و موسسه مطالعات تار خ معاصر ن رنن.
مجدنلم

سین ا ،م .)1391( .رساله مجد ه ،تص یش و پیشگیتار و توضییی ات ن ییرج نمینییا و ناصییر

مهاجر .تهرنن ،ن رنن نشر آبا.
مستشارنلدوله،

 .)1368( .ا رنت و نسناد مستشارنلدوله صادم ،به وشییش ن ییرج نفشییار .تهییرنن،

ن رنن فردوسا.
مستشارنلدوله ،م( .باتا).

مه .تهرنن ،ن رنن تابخانۀ م تا.

م م ،ج .)1362( .تار خ ن رنن (م .ن .حیرت ،مترجم) .تهرنن ،ن رنن دنیاي تاد.
م م ،ج .)1382( .تار خ ن رنن (م .ن .حیرت ،مترجم) .تهرنن ،ن رنن دنیاي تاد.
م شاها ،و ،.و

نعا فر د ،ع .)1396( .رو ردي نو نز ر

ترجمه برني ت یی تییار خا ننتقییاگ

گیتمانها و نرر هها .مطالعات زبان و ترجمه.24-1 ،)4(50 ،
میرزني گ پا گانا .)1378( . ،تار خ چاس و چاپخانه در ن رنن ( 1050بمري تا  1320شمسا) .تهرنن،
ن رنن نشر گ ش رنز.
ناجا نصرآبادي ،م .)1380( .فهرسک تابهاي فارسا شده چاپا نز آغاز تا ساگ  .1370مشییهد ،ن ییرنن
بنیاد پ وهشهاي نساما.
نونبا ،د .)1363( .تار خچه نز فرننسه بهفارسا در ن رنن نز آغاز تا نون ،رمان ،ن رنن بانا.
همدننا ،م .)1256( .رساله در س ون زمی و حر ییک آفتییاد .تهییرنن ،ن ییرنن نسییخۀ طتییا تابخانییۀ
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م تا/196،ف.
روزنامۀ تربیک نخستی نشر ه روزننه و غیردولتا ن رنن( ،ج د ( )1

 .)1376( ،)211–1تهرنن ،ن رنن

تابخانۀ م تا جمهوري نساما ن رنن و سازمان پ وهش و برنامهر ي آموزشا.
روزنامۀ مر خ ،م رمنل رنم 1269هی.م.
روزنامۀ دننش با مد ر ک ع یق ا ان مخررنلدوله ،تابخانه مر ي دننشگاه تهرنن ،می ییروفی م شییماره
4915
روزنامۀ ع مى ن رنن روز دوشنره بیسک و دوم ذ جۀنل رنم سنه 1293هی.م .برنبر با  8اننو ه  1876تییا
 23جمادى نلثانى 1297هی.م.
Azadibougar, O. (2010). Translation historiography in the modern world:
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دربارۀ نویسنده
محمّدامیر احمدزاده عضو هیهک ع ما گروه تار خ فرهنگا پ وهشییگاه ع ییوم ننسییانا و مطالعییات
فرهنگا نسک ه در حوزۀ نهضک ترجمه در ن رنن دورۀ باجار و مشرو ه دنرني تیلییییات متعیدتدي
در بال

مقا ت و تاد نسک.

