
 

Abstract The main point is how translation as a system plays a role in 

the emergence and transformation of the Persian pre-Constitutional 

literary poly-system. As a tool, translation makes a change not only in 

the social and political sectors of the community but also in the 

development of the cultural and literary systems of society. In the pre-

Constitutional era, the prevalence of translation led to the emergence of 

new patterns that have not previously been prevalent in the community. 

Meanwhile, Even-Zohar’s poly-system theory can offer illuminating 

insights into the literary and cultural poly-system prevalent in the pre-

Constitutional era. Overall, the translation system brings with it some 

new literary genres into the repertoire of the Persian literary and 

cultural poly-system. Therefore, the translation system, along with 

other systems, plays an important role in producing newly-born genres 

in the pre-modern Iranian literary poly-system. 
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1. Introduction  

In the system of Persian language and literature until the Constitutional 

era, and especially in the classical era, i.e., before the beginning of the 

Qajar dynasty, the tradition of novel writing in its modern sense based on 

the Western tradition of novel writing, did not gain enough currency. 

However, in the Qajar period, and especially in the two periods of Abbas Mirza 

and Naseri eras, accompanied by the systematic formation of the translational 

tradition through the establishment of ‘the Naseri Academy of Arts and 

Translation’ and ‘the House of Sciences’ (Dār ul-Funun) attention was paid to 

translating historical works, and especially what Taher Mirza called 'historical 
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novels', along with the translation of works related to military and war techniques 

and political and social pamphlets, especially travelogues and memoirs.  

This paper seeks to show how the translation system contributes to the 

formation and emergence of newborn literary genres in the Iranian evolving 

society. Based on poly-system theory, this paper argues how the translated works 

find their way into the literary treasures of the Persian target culture and pave the 

way for the birth of new types of literary systems, such as narrative fiction within 

the Persian literary system. 

2. Review of the Literature 

From the middle of the 20th century onwards, several books, papers, and 

monographs discussed the effect of translation in the development of new Persian 

prose and new genres of narrative fiction. For the first time, Natel Khanlari (1947) 

in his influential sermon writes, “due to establishing more relations with other 

countries and the changes that had begun in the social and political situation of 

Iran, the court works diversified and multiplied” (p. 133). In his fourth volume of 

the History of Persian Literature, Brown (1969) discusses the influence of modern 

science and technology on Persian prose and, quoting Mohammad Ali Tarbiyat’s 

translations, takes translations of Moliere’s plays and Jules Verne’s legends as 

“further causes for people to pay attention to the Europian and foreign languages”. 

Yasemi (1974) takes novel writing as the combination of historical events and the 

presentation of believable material with the familiarity of Iranian writers with 

European mythical books obtained through translation. Mahboubi Ardakani (1975) 

concludes that “the vast majority of these translations have been translated by 

Europeans or Armenians who were familiar with the colloquial Persian and have 

been written in literary language by Iranian secretaries and literary men” (p. 228). 

The important point is that the translations were first made into colloquial language 

by Europeans familiar with Persian. Then Iranian writers translated them into a 

literary language. 

3. Method 

The poly-system theory was first developed by Itamar-Even-Zohar, a researcher, 

translator, and thinker at the University of Jerusalem in the 1970s (Even-Zohar, 

1979, 1990a). Even-Zohar borrowed his original idea from the Russian formalist, 

Yuri Tynyanov (1894-1943). In the meantime, a part of the system theory deals 

with the position of translated literature in the target culture. In rich and profound 

literary systems, traditional literary genres continue to be influential. Thus, 

translated literature is not at the center of the literary tradition of the target 

language but at the margins of this tradition. Nevertheless, in lesser or more 

middle-class literary systems where literary works are not influential, translated 

literature moves from the periphery to the center and finds a primary place. What 

remains largely unexplored is how the situation of the Iranian literary system was 
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in the two eras of Abbas Mirza and Naseri and whether it is rich and profound or 

poor and unprofound. The Persian literary system, which in the classical era is rich 

and profound due to the development of various literary genres, has been 

mentioned in the two eras known as the Return Period. Literally and culturally, it 

imitates the tradition of great ancient poets, does not have the “concern of linguistic 

issues” and literature of its time, and is mostly considered a defender of the 

traditional method and opposes modernity” (Talattof, 2015, p. 43). Thus, it seems 

that these systems lack some literary genres, or that society can no longer tolerate 

these old and cliche types of literature and needs to become acquainted with new 

literary forms and types. Therefore, new genres and forms of writing introduced to 

the Persian literary system through translation became much more popular. Of 

course, the conflict between the traditional system and the new system is related to 

the political and social challenges of society. It can even be said that it is a general 

feature of the literature of this era and, in the first place, Constitutional literature. 

Constitutional literature, as a new system, is formed during the conflict with old 

literature that has long been established as a traditional system. According to 

Momeni (1976, p. 30), Constitutional literature was considered new in terms of 

form and content. Thus, the new system criticizes the traditional system and in 

doing so, it brings about a vacuum in that system, and sharp criticism is one of the 

tactics of the new system to break the defensive walls of the core of the traditional 

system. For instance, for Constitutional literature to have legitimate criticisms, it 

uses the tools of satire. This is the reason why satire becomes one of the influential 

genres of Constitutional literature. At the same time, since the predominant genre 

in the traditional system of society is poetry, the new system tries to become more 

central by turning to prose than poetry, which is also more in line with the liberal 

atmosphere of society. 

Approaching this from Even-Zohar’s perspective, we can conclude that 

translated literature, while preserving the traditional forms of Persian literature, 

brings new ideas to the Iranian cultural system through newly-born literary genres, 

such as travel books as well as novels. Therefore, the theory of poly-system 

discussed both the position of translated literature and the position of the literary 

systems of the target culture, which of course, will be an influential part of 

translated literature. This paper examines the role of the translation system in the 

formation of early Persian novel writing in light of the poly-system theory. 

4. Results 

The translation system is involved in the emergence of the first works of fiction. 

Meisamy (2013, p. 24) writes that the first books translated from European 

languages into Persian were textbooks on military sciences and some other 

sciences prepared for the students of Dār ul-Funun and other educational centers. 

Historical writings and later novels were gradually translated.  
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Initially, historical-fiction novels were translated into Persian. As the poly-

system theory posits, the translation system has a direct effect on simplifying the 

writing style of texts. This tendency to simplify writing gradually becomes part of 

Persian short stories and novels. Balay (2007, p. 98) also acknowledges that 

Persian novels, at least thanks to stories, anecdotes, proverbs, and sayings, were not 

confined to imitating European examples. We know that novel writing has found 

its way into the tradition of the Persian literary system through the translation of 

Western works, especially French and English. In addition to the different 

motivations of translators in translating European works, the new form of 

traditional Persian literature played a considerable role in growing and developing 

the European genre of the novel in Persian literature.  

Second, the development of society during the Constitutional period and the 

prevalence of modernity have made the genre of narrative fiction, including short 

stories and novels, bringing with it innovative forms of expression and art, 

allowing the author to present his concepts and ideas in a new, pristine, and 

certainly fascinating form. 

The narrative is well-represented in fictional genres. Therefore, the reasons for 

the popularity of narrative fiction genres and, for example, novels among the 

traditional types of Persian literary system can be ascribed to its potential in 

directing reader’s attention toward this new writing style and the modernity the 

society had faced. The entertaining and educational aspects of these works were the 

hallmarks of the early works of Persian novels. Therefore, it seems that real stories 

and events called ‘history’ are the best sources for translators in the first place and 

the best source of inspiration for writers in the second place.  

Third, Natel Khanlari (1947) believes that the translation of European works, 

especially historical novels, influenced Persian prose writing. He states that “it was 

Iranians’ hobby, and their copies were handed out, and ... on winter nights, the 

family would gather together, and someone would read aloud One Thousand and 

One Nights and Le Comte de Monte-Cristo a loud” (p. 143). 

In general, translation appears in two influential ways in the Persian literary 

system. One is the central position that the translated works occupied in the Persian 

system. Another is the role of the translation system in introducing newly-born 

genres to the target literary system. In fact, due to the absence of some literary 

genres in the traditional Persian literary system in this era, some new genres were 

born due to the political and social contexts. Then, they gradually found their way 

to the center of traditional systems. Although they didn’t replace traditional genres, 

they became their companions. Because of their popularity, they soon became 

common genres among Iranian readers. These include the press genre, the drama 

genre, the historical novel, the social novel, and the short story at the beginning of 

the 20th century.  
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5. Discussion and Conclusion 

The tradition of storytelling in Iran was not unprecedented. The classical period 

from the Shahnameh onwards abounds with fictional materials. It is therefore wise 

to conclude that the tradition of early Persian novel writing in the Constitutional 

era is rooted in the tradition of written and oral fiction of the classical period. 

Notwithstanding this claim, novel writing—despite having some similarities with 

European novel writing as expected—is rooted in the written Persian tradition. 

These narrative works in storytelling have indeed followed the tradition of their 

ancestors; in other words, in using the elements of the story and in understanding 

how to narrate events and, in a word, narrative methods. From the point of view of 

poly-system theory, the genre of European storytelling became somewhat marginal 

and held a secondary position. Poetry, for example, still held its central position in 

the classical and Constitutional Persian literary systems. However, the changes 

taking place in society on the one hand and people's emerging needs, especially in 

terms of Constitutionalism, on the other hand, found their way into Iranian society 

along with modernization and technologies such as the printing industry. Thus, 

secondary and peripheral works did their best to take a central position within the 

poly-system. Hence, they intend to set the ground for occupying a central position 

in the literary system. When the conditions were set out, the peripheral works 

found their way into the central core of the system with the help of other political, 

economic, and social systems. Therefore, they soon became popular genres among 

the readers of the society. The case of early Persian novel writing is no exception to 

this rule, as the evolving society felt that it can no longer empathize with poetic 

works and should make room for narrative works to emerge. That is why some new 

genres occupied a central position in the Persian literary system and were also 

placed at the heart of the Iranian cultural systems of the Constitutional era. Not 

only did the printing industry but also political, social, and especially Western 

literary works contribute to Persian novel writing. This paper demonstrated how 

the translation of European novels, especially historical novels contributed to 

Persian writing styles, most notably prose writing. 

The theory of translation systems can be used to study other fields. For 

example, researchers can address the following queries: 

 What effect does the translation system have on the tradition of short story 

writing in Iran?  

 Why is the tradition of short story writing more successful than original novel 

writing in Iran? 

 What is the status quo of modern Iranian novel writing in the 20th century, and 

what does it have to do with short story writing? 

 How does the translation system influence the selection of translation 

strategies and methods in Persian literary systems in the 20th century? 

 How was the translation system presented in literary magazines and journals? 



Language and Translation Studies, 56(2), 2023              ISSN: 2383-2878        192 

 

 What are the differences or similarities between the origins of modernism in 

the West and the East?  

The author intends to examine some of these questions in his other writings. 



 

  

مشروطه  شایپ ين نظامگان ادببحث اصلي اين است كه چگونه نظام ترجمه در برآمدن و تکوّ چکیده

 يو اجتماع ياسیفقط در اركان سو تحوّل نه رییتغ جاديا یابر یرابزا ۀمثاببه ترجمه. كنديم فاينقش ا

كمک  ژه،يوهجامعه از رهگذر نظام مطبوعات و ب يادب يو تکوّن نظامگان فرهنگ نيجامعه، بلکه در تکو

 کيقالب مشروطه، رواج ترجمه در  شای. در عصر پكنديعمل م افتهيتازه تولّد  يادب یژانرها جاديبه ا

 رسدياند. به نظر مدر جامعه سابقه نداشته ترشیكه پ آوردينو و تازه به همراه م یهاگوال نظام با خود

شده ترجمه اتیّادب یاو هسته یَاقمار گاهيجا ۀباراون زهر كه در یشنهادینظامگان پ يّۀاز منظر نظر توانيم

ر تصوّر آورد. د ترروشن یاندازشمطه، چمشرو شاینظام ترجمه در عصر پ گاهياز جا كند،يبحث م

و نظام ترجمه در كنار  ردیسبک منظوم را بگ یمنثور جا یسبک نوشتار كنديدرمجموع، ترجمه كمک م

 مشروطه تأثیرگذار است. شایپ يدر نظامگان ادب افتهيتازه تولّد  یهاگونه اقیها، بر سبک و سنظام ريسا

 مشروطه شایعصر پ ؛يادب یارهژاننظام ترجمه؛  ؛يادب نظامگان؛ نظام ّيۀنظر :هادواژهیکل

 

 
 

 ترجمه گاننظاماز رهگذر  مشروطه-سّنت ادبی پیشابرآمدن 
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 همقدمّ . 1

يعناي  خاا  در عصار كلاسایک طوربهعصر مشروطه و  فارسي تا ادبیّاتدر نظامگان زبان و 

 سانّتكه متأسي از  یامروزنای مصطلح نويسي در معرمان سنّت، پیش از آغاز حکومت قاجار

ريا  باه ط قاجاار و ۀدورلایکن در دار نبوده است. روز و سابقه ۀسکّست، غربي ا نويسيرمان

ترجماه از  سانّتمند گیری نظاما شکلر ناصری كه بمیرزا و عصاسعصر عبّ ۀدوردر دو  ولي،اُ

در آثار تااريیي  ۀترجمبه  جّهوتشود، همراه ميناصری  ۀدارالترجمأسیس دارالفنون و رهگذر ت
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 ويژهباهاساي و اجتمااعي و و جازوات سی و جنگاي يباا فناون نظاامتبط رآثار م ۀترجمكنار 

در قالاب  اريیيتاآثاار  ۀجمتريابد. فزوني يافتن فزوني مي ازپیشبیش، ها و خاطراتسفرنامه

اری را در ن نوشاتابا، ناوعي زنويسيخاطرهها و تییلي و سفرنامهو  تاريیي واقعي هایداستان

ن هاا و ژانرهاای زباان فارساي تاا آونهكه در میان گند هدنظامگان زبان فارسي رواج مي سنّت

مکتاو  تاألیو و  يايداساتاني روا ادبیّااتنماياناد  نبوده و تاازه و بکار ماي دارعصر، سابقه

دی اهنپیشا 2نظامگاان نظريّاۀآثاار تااريیي كاه طبا  واژگاان  ۀترجما، رونياازا. 4شدهترجمه

و  1جايگااه اقمااریابتدا شوند و در يسو  مگذارانه محهای نوآورانه و بدعت، گونه3زهر-اون

ه جايگااه كا خیزنادبرميي و ديرپای كلاسایک سنّت جدال دائمي با ژانرهایبه ای دارند، حاشیه

بحاث  ۀماهاناد. انباشته 6ادبي خود را از ژانرها و آثار معتبر ۀنیگنجای و مركزی دارند و هسته

 یو ژانرهاا هاابر گوناه داستاني-ريیياآثار ت ۀترجمولي، نظام ترجمه و به طري  اُتأثیرگذاری 

از  ،البتّاه كاه شاودمرباو  ماي 5هابه همین جدال میان اقمار و هسته ،زبان فارسي يافته دردتولّ

 تواناد باشاد. در عصارنمايجادا میالو مستتر در بطان جامعاه هام جدال نیروهای مبارز و 

هاای دگرانديشاانه و ر انديشاهرهگاذاز  ويژهباهتجددطلب  خواه ومشروطه، مردم آزادی-پیشا

در ، خان تبريزی و جاز اينهااآقا زاده، میرزا ملکم خان، میرزادآخونافرادی مانند  ۀخواهانیآزاد

 هان اصلي جامعاه را باکّطلب كه سُكار و قدرتحافظهمقام نیروهای انقلابي در برابر نیروهای م

كه در جايگاه ثانويه قارار  شدهر ترجمهجدال میان آثازند. بحث ، دست به قیام ميشتندادست د

رتار را بي فرهنگ مقصاد كاه جايگااه سنّتثار با آ ،شونديممحسو   7نامعتبر یآثاراند و گرفته

نیروهاای  ۀمباارزجادال و  شوند، از همین شامارثاری معتبر محسو  ميآو اند تصاحب كرده

  كار است.در برابر نیروهای محافظهي باانقل

                                                 
1  . written original and translated narrative fiction 

2  . poly-system theory 

3. I. Even-Zohar 

4  . satellites 

5  . canonized 

6  . kernels 

7  . non-canonized 
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ادباي تاازه  رهااینژا تکوّننشان بدهد چگونه نظام ترجمه به تکوين و  شدوكيم اين مقاله

  آيادكه معمولاً از دو طري  حاصال ماي ندرساياری مي رانيا تحوّلرو به  ۀجامع يافته دردتولّ

نظامگان  ۀنیگنجای ايگاه هستهبه جاری مقشده برای حركت از جايگاه ا، تلاش آثار ترجمهيکي

داساتاني  ادبیّااتهاای جدياد ايجاد گونه تعمی  وساختن مسیر برای وار ، همو ديگری ي؛سنّت

تجرباه  فارساي ادبیّااتنگارشاي آن را  هایاسلو الگوها، هنجارها و  ،نيازاشیپروايي كه تا 

 هاا و ژانرهاایگونهسیر خل  ازی مسهموار ترجمه در رسداز اين حیث، به نظر مي نکرده بود.

، روازاين. تأثیر زياد داردفارسي  ۀیلاوّنويسي رمان سنّتولي، ه طري  اُداستاني روايي و ب ادبیّات

 یهاانظامهاا از جملاه نظام ريسااو هماراه باا  كناردر  چندگانه ينظام مثابۀبه ترجمه گاننظام

، شاونددر جامعه محساو  مي لوّتحاد جكه از رهگذر مشروطه درصدد اي ياسیسو  ياجتماع

، بحاث ايان روازايان. كناديمارد و يفارس يادب نظامگان سنّترا به  یاتازه یهاگونهژانرها و 

ادباي فرهناگ  ۀنایگنجبه  ،شدهار ترجمه، آث«نظامگان» نظريّۀاز منظر چگونه  كهاين است  مقاله

 ادبیّاات يعناي يادبا گااناز نظام ایزهاتا یهاگوناه شيازاو مسیر را برای  يابندراه مي يفارس

 ؟كنندوار ميمه يفارس روايي داستاني

 پژوهش نةیشیپ. 2

 ۀتاازژانرهاای ولاي، نثر جديد فارسي و به طريا  اُ تکوّننقش ترجمه در تکوين و بحث تأثیر 

دهم چهاار ۀسادچندين كتا  و منبع ذكر آمده اسات كاه از ابتادای  درداستاني روايي  تادبیّا

 ۀخطابا( در 4326ی )خاانلرناتال لاین باار، بارای اوّ شاود.شاامل ماي ر رااخی ۀده اشمسي ت

به سبب ارتبا  بیشتر با كشورهای ديگر و تغییراتي كه »نويسد در عصر قاجار، تأثیرگذارش مي

و فراغات  ع و كثرت يافتهیاسي ايران آغاز شده بود، كارهای ديواني تنوّدر وضع اجتماعي و س

مجلد  رد (4959) 4براون ( از میان رخت بربسته است.433 ) .« اجبي یازدپرعبارتو مجال 

ساین گفتاه و باه علوم و فنون جديد بر نثر فارسي  از تأثیر تاريخ ادبیات فارسيكتا   چهارم

 اسابا »را  3های ژول ورنو افسانه 2های مولیرهای نمايشنامهجمهدعلي تربیت، ترحمّنقل از م

                                                 
1. Brown 

2. Molière 

3. Jules Verne 
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ي از ( نیز در بیش4362ياسمي ) .ذكر كرده است« های خارجيانوپا و زبرمردم به ا توجّهمزيد 

خود، ذيل ترجمه و تألیو رمان، نگارش رمان با آمیزش وقايع تااريیي و  معاصر ادبیّاتكتا  

داناد ماي زمانهماروپايي  ۀافسانبا كتب آشنايي نويسندگان ايراني  كردني را بارايراد مطالب باو

 دطاهر میرزا آثاار(. ياسمي معتقد است محم449ّ است ) . اصل آمدهحهگذر ترجمه كه از ر

ترجماه  ۀویشان ناوع و ، مبایّ«عبارات دلپسند»ترجمه كرده است. « با عباراتي دلپسند»را  4دوما

محباوبي  دهد.خبر ميها به دست مترجم ترجمهسازی بوميسازی و كه از طبیعي مترجم است

 لیتفصابهكاه  تمدني جديد در اياران مؤسساتخ تاريتا  ك( نیز در بیشي از 4361اردكاني )

تاب كُ ۀترجما»، در بیشي با عنوان هرا در عصر قاجار بررسي كردي و فرهنگي وضعیت سیاس

 فاقاتّباهاكثر قرياب »كند  مي ي ارائهبه فارستب اروپايي كُ ۀترجمسیری از  اختصاربه، «اروپايي

اناد، ترجماه ای آشانايي داشاتهمحاورهبان فارسي ه به زك یاها را اروپائیان يا ارامنهاين ترجمه

ت هام و باه هماین علّا …انادزبان ادبي انشاا  كاردهاني آنها را به منشیان و ادبای ايركرده و 

مهام در  ۀنکتا(. 22۲) . « قابال اساتفاده اسات های آن دوره غالباً صحیح و سلیس وترجمه

زباان  شنا بهای و به دست اروپائیان آمحاوره نبه زبا اها ابتده ترجمهاينجا، اشاره به اين است ك

اناد كاه هكرد، انشا  و تقريار مايبه زبان ادبي ااديبان ايراني آن ر گاهآنشده، جمه ميفارسي تر

 ای است.رفه نکتهخود طُ

فارساي ايفاا  ادبیّاات سنّت( از نقشي كه ترجمه از زبان فرانسه به فارسي، در 4353) ينواب

ی ترجماه عصار اهنظران، ويژگيبه آرا  صاحب توجّه( با 435۲نفر )كیا گويد.مي ه، سینكرد

ناد، ابتادا مترجمان كه معمولاً اروپايي يا ارمني بود -4 كند مي بندیجمع نکتهقاجار را در چند 

 ؛اسات هكاردايراني آن را تحرير و انشا  ماي يبياد، گاهآنند و اهگرداندارسي برميكتا  را به ف

، ای آزادها عمدتاً باه شایوهترجمه -3ند و اه، نظامي و علمي بودتاريیي م عمدتاًكتب مترجَ -2

داساتان كوتااه  یهاسرچشمهبالايي نیز در دو كتا   .گرفته استلیکن سلیس و روان انجام مي
گفتاه و در از نقاش ترجماه ساین  لیتفصابه( 4375) پیدايش رمان فارسي( و 435۲) فارسي

در و مطابقات داده  لیه را با اصالهای اوّتر برخي ترجمهمندتر و اصوليامنظ طورهبكتا  دوم، 

                                                 
1. Dumas 
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گاذرا از كناار آن گذشاته اسات.  باه میاان آورده، اماا ذكرهم  زُهر-نظامگان اون نظريّۀاز  كل

یادايش ها و بررسي نقاش ترجماه در پنابع نظری كارآمد در تحلیل ترجمهاز م ، يکيحالنيباا

 شود.  ميمحسو رسياف ۀیلاوّآثار 

های اجتماعي داند  دگرگونيمي مؤثرارسي نثر فدو عامل را در دگرگوني  (4374دستغیب )

ونگي ، دساتغیب چگاحالبااين(. 433ورزان غر  )و سیاسي و آشنايي با نويسندگان و انديشه

 ر پیادايشد( نیز از نقش ترجمه 4372پور )آرين كند.مستدل تبیین نمي طوربهعامل را  اين دو

مترجماان آثاار  كاهنياكناد از مايپور اظهاار تأساو ر نوين فارسي سین گفته است. آرينآثا

ان نويسهو گاه آنها را به رسم قصّ ت كافي نکردهاصلي دقّ اروپايي در رعايت مزايای ادبي متون

د، ناكهاا محساو  مايپاور ضاعو ترجماه، آنچه آرينالبتّهاند. ايراني با اشعار فارسي آراسته

پاور معتقاد . باری، آريانسن ترجمه محسو  شودمه، حُترج عصراند به سبب اهداف و وتمي

جاز  اندای نداشاته، چاون مترجماان چاارهاندكردهرا هم ساده  نثر فارسي ،هااست اين ترجمه

توانند مطالب را ساده و طبیعي بنويساند رشي متن اصلي تبعیت كنند و تا مينگا ۀویش از كهنيا

، هشادادباي شامرده مايرايط و مزاياای نثار بارات مسجع و مصنّع كه سابقاً از شآوردن ع زو ا

ها نبود شايد انشاای ادباي اگر اين ترجمه  »كندمي بندیجمعپور (. آرين254دوری كنند ) . 

برخاوردار  عامیانه نزديک و در همان حال از زيبايي نثار ادباي اروپاا ۀمحاورزبان  امروز كه به

به نقش ي میتصر ( اشارات4373خاتمي ) (.254 پور،  .آرين« )آمدود نميگز به وجراست، ه

تي برخاي مترجماان دقّلي نادقی  و نابسنده معتقد است بيو تحلی بندیجمعترجمه كرده و در 

آثار  ۀترجمست كرده و ديگر اينکه، اصول ادبي در ترجمه، نثر فارسي را سُ به نکردن توجّهدر 

(. 444است ) . نرفته و نوعي تقلید را به ايرانیان آموخته  فراترجمه از حد تر در عصر قاجار

 يشهرساتانواعا   كناد.خود ارائه نمي ۀانيگويعاهای كلّدّ، خاتمي هیچ دلیلي متقن برای االبتّه

كند. كريمي حکاا  ي ميترجمه مهم تلقّ تکوّنرسۀ دارالفنون را در تکوين و ( نقش مد437۲)

چنادين  (4397رحیمیاان ) ه در ايران را مارور كارده اسات.ريخ ترجمموجز تا رطوبه( 437۲)

داناد  هم مينويسي از مشیصات آن است، ممشروطه كه ساده ۀدورنثر  گیریشکلعامل را در 

 ام محصل به فرنگ؛ روشنفکران؛ و ترجمه.تأسیس چاپیانه؛ مطبوعات؛ اعز
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عامال فرهنگاي در  تارينممهاجار، ق( نیز معتقد است نهضت ترجمه در عصر 43۲4غلام )

 ينيرعابادیم آياد.ور رمان تاريیي فارسي به شامار مايان و ظهورود رمان تاريیي اروپا به اير

اناواع رماان از جملاه رماان  گیریشکل ويژهبهمشروطه و  ادبیّات ۀدربار لیتفصبه( نیز 43۲4)

محتوای سایت  تعتقد اسم( نیز 43۲4آجوداني ) و مدرن بحث كرده است. تاريیي، اجتماعي

كلاسایک اياران تفااوت  ادبیّااتا سبک و محتوا ب مشروطه از حیث ادبیّاتماعي و انتقادی اجت

جمه در ايران تر ۀنیشیپای میتصر از مرور تاريیچه( ضمن 43۲4افشار ) ماهوی و بنیادی دارد.

لسلطنه را اعتمادا تو بیشي از خاطرا ها، مترجمانقاجار، فهرستي كامل از ترجمه ۀدوراز آغاز 

ل باه نقاش ترجماه در مفصّا  شیوباكم( نیاز 43۲4)پارسانساب  .كنادترجمه ارائه ماي ۀدربار

را  در اين زمینه میتلو و خط سیری موجز از آرا  ،ارههای تاريیي فارسي اشگیری رمانشکل

نیاز  (43۲3)بهبهااني  مند به اين نقش نپرداخته اسات.نظام صورتبهيب كرده است، لیکن، تبو

ت در نگرش افراد به یّاهمّكم چندانهنا غییراتي نامشهود امّل سیاسي، تكنار مسائ قد است درمعت

 ( نقش ترجماه را43۲3دی )محمّشاه (.62) .  ه استخود و به جهان پیرامون خود پديد آمد

ساه  ۀشادترجمهباا رماان  شمس و طغرادر تکوين رمان در پرتو بررسي تطبیقي رمان فارسي 
ي كرده و نتیجه گرفته بررسرا  بینوايان ۀشدترجمهبا رمان  تهران میوففارسي  مانو ر ندارگتف

تفنگادار ساه های ساختاری و محتوايي متاأثر از رماان در بسیاری از جنبه شمس و طغرارمان 

 رفتاهيپذ ریتاأث بینواياننیز در پرداختن به وجوه اجتماعي جامعه از رمان  ان میوفتهرو  است

ه جاار را در دَک ادباي دوران قانظر در ساباصلاح و تجدياد ۀعمد( علل 43۲1د )مشااك است.

هاايي بازماناده از دوران پیشاین كتاا  ۀمطالعجمله است  انتشار و  كند. از آنخلاصه مي نکته

روابط باا  نادرشاه؛ علاقه به دانش و فرهنگ در عصر طولاني ناصری؛ برقراریصفويه و  ويژهبه

صانعت  رود؛ وشااهنيناصرالدّهای پیاپي ايران از روسیه؛ سفرهای يي؛ شکستاكشورهای اروپ

 ه. ق.(. 4327-4323مدارس جديد؛ انقلا  مشاروطه ) أسیسچاپ؛ نشر و انتشار مطبوعات، ت

ي ديگار از بیشا كناد، لایکن بعاداً درای به نقش ترجمه نمياره، كامشاد در اين بیش اشالبتّه

ه ( نیاز ضامن بازنويساي د43۲1َآژناد ) آورد.به میان ميكری یز ذنها كتا ، از نیستین ترجمه

آثاار داساتاني  ۀترجماكامشاد و بدون آنکه ذكری از منبع اصلي به میان آورد،  یشنهادیپ املع

ا در ، امّادداناپیشامشاروطه مهام ماي ۀدوراياران در روايي اروپايي را در بالندگي نهضت ادبي 
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پاردازی ها گرچه به لحاظ داستاناين نوع ترجمه»  تسمعتقد ا گويانهيو تحلیلي كلّ بندیجمع

نثر و زبان آنها ساده و به زبان محاوره و عامه ماردم  ولي ]ضعو تألیو[بنیان بود، و بي لزلمتز

ت و ساخآتي ايران فراهم مي يسينوداستانو پرورده را برای نثری پیته  زديک بود و موجباتن

ل اينکه چگونه ترجمه، متزلاز ۀدربار(. لیکن، آژند 132 . « )كرديمعامه را با اين نثر مأنوس 

 گويد.كنند، سیني نميارتبا  برقرار مياست و چگونه عوام با آن 

م، نثر و آثار نمايشي ايراني ارائه نظ آثار اروپايي بر ۀترجم( نیز سیری از تأثیر 4394میثمي )

را در ساطوح میتلاو واژگااني،  هاز ترجما ي( نیز تأثیرپذيری زبان فارس4375كند. بابک )مي

 نکارده اسات. وارسايخیلي كارآمد اين موضاوع را  اي كرده، امّصورت و محتوا بررس نحوی،

و  يفارسا ادبیّااتجمه بار از نقش تر لیتفصبه( 4394) نهيآچراغ و  با كتا  در يكدكنيعیشف

 كاه كنديممطرح  راي اما اساس زیانگبحث یعاادّ نياآورده و  انیمشعر معاصر سین به  ويژهبه

رِ مدرنِ ايران، تابعي است از متغیّرِ تارجامااه در زباانِ ايعِ شعها و بدات و بدعتتحوّلتاماامِ »

 ماجرای ايسالندا با تکیه بر داستان نظام چندگانه ر نظريّۀ( 4394میتاريان )(. 26) .  «فارسي

شرايط فرهنگي و تجاری، اثر  رددهد مي كند و نشانراستاری ويزار هرينسون، بررسي ميبه وي

كناد، خاود عمال ماي ۀزماناضعیت نشر و چاپ سي كه در راستای وشده به زبان انگلیترجمه

در بررساي  كوشاديما( 4392فار )كیااني رفروش بدل شاود.تواند در زبان مقصد به اثری پُمي

هاای ل، رمااندهاد. اوّببه دو پرساش پاساخ مشروطه،  ادبیّاتترجمه در ورود زبان عامیانه به 

د؟ و دوم، كدام يک از يگر دارندهايي با يکه تفاوتقاجار، چ ۀدورن لیفي در ايشده و تأترجمه

( نیز معتقاد 4393تلطو )شده يا تألیفي در استفاده از زبان عامیانه ح  تقدم دارند؟ آثار ترجمه

 اقا  بیشیدند، امّاتن را اررهیم مداست در عصر مشروطه، آثار ادبي بسیاری پديد آمدند كه مفا

معتقاد اسات برخاي ( 4391حکاا  )يمايكروند. نتوانستند به جنابش ادباي مادون بادل شا

نگي ايان باه چگاو اد، امّاننقش و تأثیر ترجمه سین گفته ۀدربارگويانه يكلّ پژوهشگران خیلي

حاصال  ولاي، اقتبااسثیر ترجمه كه عمدتاً از طري  دخل و تصرف و باه طريا  اُهمیاری و تأ

ترين گزارش را از امعو در نوع خود جتاكنون يگانه  (4391آذرنگ )اند. ای نکردهآيد، اشارهمي

قلاا  ( به عاواملي چناد در ايجااد ان4396پرور )قانون تاريخ ترجمه در ايران ارائه كرده است.
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افازون زكند. از آن جمله است  آگاهي رواجتماعي اشاره مي-سیاسي ادبیّات مشروطه و برآمدن

سایس تأ یركبیار بارای نوساازی؛ وو امرزا میاستلاش عبّ  ؛غر ويژهبهز جهان بیرون رانیان ااي

، (Routledge) مقالات راتلج در مجموعه زین( 2422) همکارانو  يشبان (.22 . ) دارالفنون

( بحاث 439۲ی )حارّ. انادكردهرا بحاث و فحا   رانياادر  يادب یگرترجمهجوه میتلو و

، از منظار حاالينبااتۀ اثر كنوني است. ری ديگر بررسي كرده است كه همبسا از منظرنظامگان 

 تاركم، شامشروطهیپ يادب سنّتدر  ويژهبه رانيادر  يادب یگرترجمه یچۀيتارگان ترجمه، نظام

 مده است.رآد نهيمعابه 

 روش پژوهش. 3

پاژوه و ماهر، ترجپژوهشاگ هارزُ-را ابتادا ايتاماار اون« های چندگاناهنظام»يا  «نظامگان» نظريّۀ

 را بساط و توساعه داد و بعادها آن كاردمطارح م.  7494 ۀدهدر  ،4انديشمند دانشگاه اورشلیم

و باه  2روساي ینگرهاافرما از اصالي خاود ر ۀديازهر -. اون(4994؛ 4979؛ 4972زُهر، -اون)

 نظريّاۀاز  يدر ايان میاان، بیشاگیارد. باه عارياه مي 3ولي از شی  ياوری تینیاانوفطري  اُ

رماياه و در نظامگان ادبي پُ پردازد.ميدر فرهنگ مقصد شده ترجمه ادبیّاتنظامگان، به جايگاه 

ه در شاده ناترجماه ادبیّات، روازاينكنند. گذار عمل ميري همچنان تأثیسنّتي انرهای ادبغني، ژ

دباي ار نظامگاان درد. لایکن گیقرار مي سنّتاين  ۀیحاشبلکه در  ،ادبي زبان مقصد سنّتمركز 

از حاشیه به سامت مركاز  شدههترجم ادبیّاترند، گذار ندامايه كه آثار ادبي تأثیرمیانمايه يا كم

ادباي  كند. حال، پرسش اينجاست كاه وضاعیت نظامگاانرا پیدا مي و جايگاه نیست ،حركت

ماياه و مرمايه و غناي اسات ياا كااس میرزا و ناصری چگونه است؟ آيا پُعبّ ايران در دو عصر

  ؟هيمانایم

رمايه و غني واع ادبي رنگارنگ، پُخل  ان به سبب در عصر كلاسیک كهنظامگان ادبي فارسي 

ي از از حیاث ادباي و فرهنگا»كناد، چاون رمايه و غني جلوه نميپُشده، دو عصر ياد است، در

و  ؛ا نداردرو ادبي عصر خود  «مسائل زباني ۀدغدغ» ؛«كندشاعران بزرگ قدمايي تقلید مي سنّت
                                                 
1. Jerusalem 

2. Russian formalists 

3. Y. Tynyanov 1894-1943 
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شاود. محساو  ماي (13،  . 4393 )تلطّاو،« ي و میاالو ناوگراييسنّت ۀویشبیشتر مدافع »

 جامعاهياا اينکاه  ای ادبي را ناداردهظامگان برخي ژانرها يا گونهرسد اين ناين، به نظر ميبنابه

ادباي ی اهابیند كه با شاکلرا ندارد و نیاز مي ديگر تا  تحمل اين انواع كهنه و تکراری ادبي

و طرزهای ناو  بدر قال شکال كهنه راآن انواع و ادارد  ليتماكم، يا دست دآشنايي پیدا كن تازه

ه با نوشتاری تازه كه از رهگذر ترجماه هایشکلاز همین رو، ژانرها و  .باشد و روزآمد شاهد

 البتّاه .دناكند و شایوع پیادا ماينيابزود رواج ميد، خیلي نشوفي مينظامگان ادبي فارسي معرّ

تمااعي جامعاه نیاز در ساي و اجهای سیاي و نظامگان جديد با چالشسنّتگان ان نظامل میجدا

ولاي، اُايان عصار و باه طريا   ادبیّاتي گفت كه اصلاً ويژگي كلّ توانيمي تبا  است و حتّار

 شود.مشروطه هم محسو  مي اتادبیّ

 مثاباۀبهكهناه  اتبیّاادجادال باا  ننظامگان جديد در جريا مثابۀبهمشروطه  ادبیّات، درواقع

مشاروطه چاه از نظار  ادبیّات (34،  . 4361) يمؤمنتعبیر گیرد و به ي شکل ميسنّتنظامگان 

د بارای آنکاه بتواناد گان جديا، نظامروازاينشکن است. سنّتو و شکل و چه از نظر محتوا، ن

ي سانّتان امگانظ ۀكهنا تنّساي ايجاد كناد، باه انتقااد از سنّتنظامگان  ۀهستدرونمنفذهايي به 

هاای تادافعي د به ديوارههای نظامگان جديد برای ورواز جمله حربه زیتندوتو انتقاد پردازد مي

لنشاین د خاود راانتقادهاای ي اسات. وانگهاي، بارای آنکاه بتواناد سنّتنظامگان  یمركز ۀهست

ن روست كاه د و از همینكابزار طنز و هجو نیز استفاده مي ، ازو تأثیرگذار جلوه دهدطرفداران 

ژانار  ازآنجاكاه، حاالنیدرعشود.   ميه محسومشروط ادبیّاتهای كلهزپردازی از جمله شاطن

ردن به نثار با روی آو كوشديمي جامعه، ژانر شعر است، نظامگان جديد سنّتغالب در نظامگان 

تر د، هرچاه بیشارجامعه نیاز همیاواني دا خواهانۀشعر كه بیشتر با حال و هوای آزادی یجابه

 ک كند.مركزی اين عصر نزديخود را به جايگاه اصلي ژانرهای 

ل را نادارد، در اه اوّشده با اينکه جايگترجمه ادبیّات، بنگريم زهر-، اگر از منظر اونروازاين

ر ژانرهای ادباي تاازه های جديدی را از رهگذي اد  فارسي، انديشهنّتسهای عین حف  شکل

 ۀريّانظ، مجماوع دردماد. ي ايراناي مايد نظام فرهنگببه كالسي نويانو رم ينويسمثل سفرنامه

جايگاه خود نظامگاان  ۀدرباركند و هم شده بحث ميترجمه ادبیّاتجايگاه  ۀدربارنظامگان هم 
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، نقش نظام ين مقالهاشده خواهد بود. ترجمه ادبیّاتبیشي متأثر از  هالبتّادبي فرهنگ مقصد كه 

. 4دكني مينظامگان بررس نظريّۀدر پرتو را فارسي  لیۀنويسي اوّنرما يكلّ رییگترجمه در شکل

آماده  یتريكلّ ینظرچارچو   یبرارا  نهیزم ،ینظرنوع چارچو   نيا كهاست  نيامهم  نکتۀ

را در  یترتاازه یهاااف  تواناديم كه ردیگيمقرار  «ترجمه ینگارخيتار»عنوان  ليذ كه كنديم

، درواقاع. بگاذارد اریااختدر  يادبادر سانن میتلاو  شدهترجمهو  هیلاوّآثار  گاهيجاارتبا  با 

از منظار مطالعاات  يفارسا ادبیّااتآثار  یریگشکلجداگانه، مباحث  يقیتحقدر  است ستهيشا

  6؛ هرمناز2441 1میپ؛ 2444 3هالستید؛ 2442 2راندلشوند ) يسبررترجمه هم  ینگارخيتار

نگااری ترجماه در ممکن است بیشي از تاريخن ترجمه ، نظامگااقعودر (.2422 ،؛ راندل2422

 ته است در ادامۀ اين كار، مطالعه و بررسي شود.نیز لحاظ شود كه شايس ايران

 های پژوهشیافته. 0

 يثمایم .دخیل اسات يفارس لین آثار منثور داستانيدايش اوّنظام ترجمه در پی داستاز قراين پی

تب ، كُيفارسبه  يياروپا یهازبانشده از ترجمه یهاكتا  نیستین سدينويم (21،  . 43۲6)

ناون و دارالف انيدانشاجواساتفادۀ  یبارابود كه  گريدعلوم  يبرخو  ينظامدربارۀ علوم  يدرس

 نيابه  جيتدربه هارمان زینو بعداً  يیيتار یهاوشتهنشدند. سپس مي هیته گريد يآموزشمراكز 

رساي برگرداناده باه فا يداستان-يیيتار یهارمانابتدا  ،هارمان انیم ها افزوده شدند. درترجمه

  كنديم يابيارز نیچنرا  هیلاوّ یهاترجمه (254،  . 4372) پورنيآر. (439۲، یحرّ) ندشد

و تا حد ممکن نگارش ساده و  ياصلمتون  ینوشتاراز سبک  …نیمترجم

 یهايژگيواز  نيازاشیپكه تا  يمرصعو از ارائه عبارات مسجع و  تیتبعروان 

 ديپد هاترجمه نياذا اگر د. لكردنمي زیپره، آمديمبه شمار  يادبلازم نثر 

با گفتار  كه یاریبسقرابت  رغمبهكه  یامروز يادب، ممکن بود سبک آمدينم

 .ردینگ شکلهرگز  مند است،بهره زین يياروپا يادبر نث ييبايز دارد، از انهیعام

                                                 

 .(439۲ی، رنده است )حرّ بستۀ ديگر مقالۀ نگا. اين مقاله، هم4
2. Rundel 

3. D’hulst 

4. Pym 

5. Hermans 
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. شوديممربو   یامروزدايش سبک ادبي ترجمه در پیپور به نقش ينرمهم در سین آ ۀنکت

سبک نوشتاری متون تأثیر مساتقیم  ده كردننظامگان، نظام ترجمه در سا نظريّۀ، از منظر عدرواق

 های فارسي نیزهای كوتاه و رماناند  خود را در داستان ويسي اندنهدارد. اين گرايش به ساد

 كاهاذعاان دارد  زیان (9۲،  . 43۲5) ييبالاا ت واسا نياا قاتیحق، لحابااين. دهديمنشان 

و  دیاتقل، منحصار باه هااوحکمامثال، اتياحکاها، هقصّا  منيُبه  كمدست يفارس يسينورمان

اماروزه  كاها بادان صاورت امّا ،ساتین ييپااارو یهاليبادها و صارف از نموناه یالگوبردار

نظام ادبي  سنّتو انگلیسي، به  یسوانفر ويژهبه يبرغه ترجمۀ آثار از را يسينورمان، میشناسيم

میتلاو مترجماان در ترجماۀ آثاار  یهاازهیانگ كناار، در درواقاعاست.  دهرك دایپراه  يفارس

نقاش  يفارسااد   سانّترمان در  ييپاارواز همه در رون  و اشتهار گونۀ  شیب، آنچه يياروپا

در عصار و  كهبوده  يفارسندرز پند و ا يسنّت یهاگونه، جامۀ نو پوشاندن به قامت كنديم فايا

، يينااوگراو  يتجااددخواهامعااه در دورۀ مشااروطه و رواج ج اتتحوّلااو  راتییااتغزمانااۀ 

داساتاني  ادبیّااتژانرهاای ، درواقاع. شده بودند باركسالتو  ورورفتهرنگنما، نخ ازاندازهشیب

 آورديمابه همراه  عيدب یهنرو  يانیب یهاوهیشروايي و از جمله داستان كوتاه و رمان، با خود 

ا  و و قطعااً جاذّ بکرتازه،  يقالبخود را در  یهاشهياندو  میمفاه دهديماجازه  سندهينوو به 

در  باه اتيحکاو « وقوعات»دث، نقل حوا يعني یپردازتيرواو  یگرتيرواو  دينماارائه  رایگ

 كه، همان است بکشاندد و به دنبال خو دنكخواننده را سرگرم  كهچندانگاهشمارانه  ریس قالب

، جلاب نظار روازايان. كناديما ييخودنماا کاوین یطرزايي به داستاني رو ادبیّاتدر ژانرهای 

باا آن  يسانّتمعاۀ جا كاه یتجاددو  ييناوگرا كنااردر  ینوشاتار نيناو وۀیش نياخواننده به 

ی نمونه، رماان يي و براني روااداست ادبیّاتاشتهار ژانرهای  ليدلااست، از جمله  بانيگربهدست

 ۀیالاوّآنچاه در آثاار  داساتیپ. شاوديمامحساو   يفارسانظام ادبي  يسنّت یهاگونه انیمدر 

؛ آثاار اسات نياا يتیتربو  يمیتعل البتّهو  يكنندگسرگرمدارد، جنبۀ  تیّاهمّ يفارس يسينورمان

 خاورا منباع  نيبهتار، خيتاارباه ناام  يواقعها و حوادث سرگذشت رسديم، به نظر نيبنابرا

. شاوديمادر مرتباۀ دوم، محساو   دگاننسينومنبع الهام  نيبهترمترجمان در وهلۀ نیست و 

و  ، ثباتمياآوريما انیمسین به  يیيتارو  يواقع یهاسرگذشتو  خيتاراز  كهيهنگام، البتّه

حاوادث و  بلکاه؛ ساتینمنظاور رخ داده،  يمکاانو  يزماانضبط صرف آنچه در برهۀ خا  
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ساین،  گاريد داستان و افسانه درآماده اسات. باه كسوتبه  كهاست مراد  يواقع ييدادهاخر

، كناديماخذ  يیيتارو حوادث  عيوقاخود را از  كتا و مواد و مطالب  هيمادست، سينورمان

 تيارواهماان  كاه افتهيو مصنوع وپرداختهساخته شیپو از  یقرارداد یلگوا  يطرا آن را از امّ

 (449،  . 43۲5بالايي  به نقل از) رزایمد طاهر . محمّدهديمقرار خوانندگان  اریتاخاست، در 

، درمجماوع. ناماديما «کياساتوررماان »در اروپا را « يسينوافسانه»علم  نياترجم آثار دوما، م

باا افساانۀ  كاه 4کيهساتوررماان »  كناديم يفمعرّرمان را دو گونه  (494،  . 43۲5) ييبالا

 البتّاهاح دو اصطل نيا«. است ارزهمافسانه  خيتاربا  كه 2کیانتمر ستواریهست و ابرابر  يیيتار

 خيتاارو  يیيتار عيوقا ايرا به سرگذشت  «يیيتارافسانۀ ». اگر واژۀ كننديممبهم جلوه  ياندك

كريساتو  یشانهادیپ، ابهام دو اصطلاح میده رییتغ يیيتاررمان  اي تيرواان، افسانه را به داست

 ليادلابه ار دوما مانند آث يیيتار یهاداستانها و ، رمانهر جهت. به بازديمرنگ  يدكنا ييبالا

رواج صنعت ترجمه و توساعۀ  نیهمچنو  رانياجامعۀ  يیيتارات تحوّلو  رییتغد از جمله متعدّ

از  زیان يفیتاأل یهاارمان نیلااوّاسات  يهيبدو  افتديمزود مقبول طبع عامه  يلیخمطبوعات، 

 پیادايي»عتقد است م (۲1،  . 43۲7) عباديان .رندیگيمالهام  يیيارت یهاسرگذشت و خيتار

هااای بااه فرجااام رساااندن جناابش میااان درگیااری ۀفاصاالرمااان ايرانااي از نظاار تاااريیي، در 

 «.استبدادی پهلوی انجام پذيرفتومت خواهي و به قدرت رسیدن حکمشروطه

ل . اوّدارناد تیّاهمّ دو سو ها ازترجمه نيا سدينويم( 6۲،  . 43۲3ياوری ) از ديگر سو،

، نکهياو دوم  كننديم دیتقلآنها  یپردازداستانو  يفیتوص یهاروشاز  يرانيا سندگانينو، نکهيا

را از طبقات متوسط جامعاه در  یهرش خوانكتا  ديجد تیجمعها با خود رمان نيا تیمحبوب

 ييبالا ریتعببه  كه ردیگيمصورت  يفرهنگ يبافت و نهیزمدر  البتّه راتییتغ نيا. تمام آورديم يپ

 يغربا یالگوهااو  افکاارو غالباً شتابزدۀ جامعه و تماس با   یعم تحوّلبه »(، 44،  . 4377)

و  شاانينواندو نقاش  آورديمابه همراه نو و تازه  یالگوهارواج ترجمه با خود «. وابسته است

 ادبیّااتو از جملاه ژانرهاای  ديجد يادب یهاهگون. ستین رنگكم انیم نيادر نیز  روشنفکران

ات تحوّلااصالاحات و  نیهمدر بطن  زینولي، رمان و داستان كوتاه به طري  اُداستاني روايي و 

                                                 
1. historical novel 

2. romantic history 
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، 4377لاايي )با .شاوديماالناده و ب ردیگيمنضج  كهجامعه است  يفرهنگو  ياسیس، ياجتماع

 یبارا شادهخل  یاهشاکل نیبا كه يبحرانبحران است؛  کيرمان، زادۀ   »سدينويم (44 . 

وضاع  کياباه  ييپاسایگو یبارا كه یاتازه یهاشکلو  ینابودو  يفروپاشدر شرف  ييایدن

 یهاایفناورسو و  کي، رواج ترجمه از یبار«. ديآيم ديپداست،  شيخو یجستجودر  ديجد

 یرنوشاتا سبک كه شونديم، سبب گريد یسومانند صنعت چاپ و توسعۀ مطبوعات از  نينو

آن محساو   یاعلاامَثَال  یشاعرحوزۀ شعر و  كه ردیبگمنظوم را  ینوشتار سبک یجامنثور 

پیشامشاروطه باا ايان ناوع  ۀدوردر  ويژهباهو  نيازاشیپا، نثر فارسي كاه تاا روازاين. شوديم

ادباي خاود اضاافه  ۀنیگنجرا به  اند  اين ژانرهاند آشنايي و پیوند نداشت، اژانرهای روايي 

ين عصر متاأثر ا (14. ،  43۲۲ فرهنگستان ۀنام ۀمیضم به نقل از 4325) خانلریناتل .كندمي

 مشاروطه[-پیشاا ۀدوردر ] نيازاشیپاكاه  رنامد، زيرا معتقد است نثمي« نثر ۀدور»از ترجمه را 

هاای و مسائل سیاسي و اجتمااعي و روايات يابدع ميرش و تنوّاشت، گستكاربردی محدود د

 ويژهباهشود مي فراخ، میدان برای نثرنويسان روازاين .گیرددر برميرا  یارنگروزنامهداستاني و 

 چناداني شعر رواج ۀترجم اامّ، دهندقرار ميآثار ادبي اروپا سرمش   ۀترجمنثرنويسان نیز آنکه 

 .يابدنمي

هاای رماان ويژهباهآثار اروپاايي  ۀترجم ( معتقد است4326خانلری )ناتلسوی سوم نیز ز ا

 لایندر اوّ كاه یاخطاباهاز  يبیشثیر گذاشته است. خانلری كه نويسي فارسي تأتاريیي بر نثر

شد، باه هايي كه از زبان ديگر ترجمه مينداستا»گويد  مي كند،نويسندگان ايران ارائه مي كنگرۀ

و تفاريح  نتفنّ ۀلیوسيگانه  هاسالع و هنرمندی در نقل روايات به كار رفته، زگي و تنوّسبب تا

ان، اهالي خاانواده های زمستشبدر  …گشت ومي دستبهدستآنها  هاینسیهبود و  ايرانیان

را باا صادای  مونات كريساتو كنتو الو لیل شدند و يک نفر با صدای بلند دور هم جمع مي

 (.413 . ، 4326) «خواندبلند مي

ت ت علّابديهي اس»قد است  خانلری معت ۀخطاباد به در انتق (4326) اح، سیّی چهارمسواز 

كلاسایک ماا، اشاکال  ادبیّااتم است كاه در یقت مسلّتأثیر عظیم نثر باختری در نثر ما اين حق

ه داول باوده و ترقاي كاردن، نوول و حکايت، خیلاي كام متاعبارت است از روما كهآنكنوني 
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 هاایهدوربااختری در  ادبیّااتبدين سبب است كه اين نوع نثار در  …است. اين موضوع هم

 ۀجامعاساعه و اساتقرار باه رشاد نماوده و مرباو  باه تو شاروع 4۲ز آغاز قارن اخیر يعني ا

كند، همان اسات بدان اشاره مي احآنچه سیّ (.4۲4-4۲4)ص . » بوده است بورژوا-دموكراتیک

نظامگاان  ۀهساتذيل راه يافتن ژانرهای ادبي جديد از رهگذر ترجمه باه  نظامگان نظريّۀكه در 

 .شوديممقصد از آن ياد  ادبي زبان

مترجمان از ابتدای عصر قاجار، معتقد است  و هاترجمه( ضمن فهرست كردن 43۲4افشار )

هاای هاا، در ترجماهه و سابک ايان ترجماهو شیو ترجمه كردن از زبان عربي به فارسي ۀسابق

 نويسد (. افشار مي۲4گذار بوده است ) . تأثیر يستین از زبان اروپايي به فارسنی

مفهوم و تداول  انخوانندگان پي به مطلب ببرند و نوشته به زب كهآنمترجمان برای 

كوشیدند كه تعابیر و اصطلاحات اروپايي را به تعابیر و عمومي باشد، مي

دشاه اس میرزا، محمّعبّ یهادورهجمان متر ۀهم. ايران بدل كنند اصطلاحات زبانزد

بودند.  دانستهضروری  یشینیان را قطعي وپیروی از راه و روش پ شاهينناصرالدّو 

ترجمه مطابقت كامل  كهآنمفهوم بودن عبارت بود نه  اين راه و روش پايبندی به

فشار، اهای آزاد مطلو  بود )ترجمه ،گريدعبارتبهلفظي با متن داشته باشد. 

43۲4،  . ۲2). 

د يا اگر كرنظر ميرتي صرفدانست، از عبااور افشار، مترجم هرگاه مناسب مي، به بروازاين

مام كوشش خود را مترجم به كرد و تين متن اصلي ميلي را جايگزثَيا مَ ديد، شعرضرورت مي

«. بیارايادبیان صناعي كه موافا  ماذاق و سایاق ايرانیاان باشاد، »بست كه ترجمه را با كار مي

 (.۲2،  . 43۲4افشار، )

شود. يکي، به سبب هر ميارسي تأثیرگذار ظاترجمه به دو طري  در نظام ادبي ف، مجموع در

 باباايحاجرمان  ۀترجمكه  ندكنظامگان فارسي پیدا ميشده در ترجمهثار آكه ي مركزی ايگاهج
معرفي ژانرها و م ترجمه در ديگری، نقشي كه نظا. (439۲ ،یحرّ) ل اعلای آن استثَمَ اصفهاني

انرهای ادبي در بود برخي ژ، به سبب ندرواقع .كندزه به نظامگان ادبي مقصد ايفا ميهای تاگونه

هاای رهای تازه از پي مسااعد شادن زمیناهارسي در اين عصر، برخي ژاني ادبي فسنّتنظامگان 
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و يابناد ي راه ميسنّتمگان مركزی نظا ۀهستاند  به شوند و اند جتماعي، متولد ميسیاسي و ا

سبب محباوبیتي كاه پیادا ده و به ین آنها ششنهم اشوند، امّي نميسنّترچه جايگزين ژانرهای گ

ژانار  شاوند. از آن جملاه اسات رهاای متاداول و مرساوم بادل مايه ژانكنند، خیلي زود بمي

عدها، رماان اجتمااعي و ، ابتدا رمان تاريیي، بويژهبهولي و و به طري  اُ مطبوعات، ژانر نمايش

سبک ثاری كه به تأسي از آ رمان، ۀافتيتولد ژانر تازهاز میان  بیستم. ۀسدداستان كوتاه در ابتدای 

 انادي نگارش يافته، در زبان فارسشدهترجمهروايي  ادبیّاتروايتگری  یهاشیوه ويژهبهو سیاق 

های رمانتوان به ، ميستاني بودهمشروطه فاقد اين نوع نثرنويسي دا ۀدورو نظامگان فارسي در 

اباراهیم بیاک  ۀاحتنامیسا يژهوبهو  شمس و طغرا ،مسالک المحسنین، طالبي ۀنیسف، امیرارسلان

 .(439۲ ،حری) اشاره كرد ایمراغه

 گیریو نتیجه بحث .6

دا از نويساي اروپاايي، ابتادر قالب رمان ويژهبهداستاني روايي جديد  ادبیّاتگیری شکل ۀزمزم

 ، اياناقاعدروشاود. زبان تجددخواهان و نويساندگان دگراناديش عصار مشاروطه شانیده مي

ي زباان سانّتهاای نظامگاان گوناه و هاشکلو مقالات خود به  هادر مکاتبات، نامه دگرانديشان

ساین  ادبیّااتصاورت و محتاوای  تحاوّلباه دگرگاوني و  توجّاهاز لزوم تازند و فارسي مي

 رییتغهم در مقالات و هم در مکتوبات خود هماره بر  (4364) مونه، آخوندزادهرانند. برای نمي

و جاز اينهاا  به نثار هتوجّبه شعر و نه نظم و  توجّهنصیحت،  یجابهنقد به  توجّه، خط فارسي

ا هر نظمي شعر نیست. مثلاً بعضي مطالب را شعر هرچند صورت نظم دارد، امّ»گويد  سین مي

و هر ناظم را  …از تاريخ هجری تا به عصر ما …كنندان، با نظم ذكر ميسن بیو حُ حف ی برا

ر اخاان، ديگا(. ياا اينکاه میرزاآق29،  . 4364)آخونادزاده، « دانااعر گفتاهع، شاواق برخلاف

اثر فلنون را ترجمه كرده، پس از ديادن  تلما هايي از رمان كه خود بیش انديشمند اين دوره

اروپاايي « روماان» ۀترجمات یّاش از اهمّای به خواهرزادهدر نامه، اصفهاني یبابايحاج ۀترجم

ه ، خواساتبیب[ كه اين كتاا  را نوشاته ]ترجماه كارده[]میرزا حی  اين ش  »گويدسین مي

و بارای اهاالي  …م كناددر نظر خواننده مجسّ …ت ايران رااست احوال و اخلاق و اطوار ملّ

خود شود و تربیت شاوند. سرمشاقي  ۀفاسداخلاق  ايران اسبا  تنبیه و عبرت و بلکه نفرت از
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اگار كساي خاو  بیواناد و از روی آن شاود. لهاذا هتر نميببرای شعر و انشا  از اين كتا  

 (.227،  . 4367 )به نقل از آدمیت« ايده خواهد بردبنويسد، خیلي ف

ت از ديگر سو، علاوه بر انديشمندان اين عصر، برخي مظاهر تمادن جدياد از جملاه صانع

از  یوفرانساار آثا ويژهباه يياروپاا يادباو  ياجتماع، يیيتار؛ رواج آثار يسنگو  يربسُچاپ 

، يادب اتينشر ويژهبهها و ها، خبرنامهترجمه و توسعۀ مطبوعات در قالب انتشار روزنامه  يطر

 یهاامنظومه ويژهبه کیكلاس ادبیّاتمتداول  یهاگونهاز  يفارس يسنّت ادبیّاتدر گذار  يجملگ

توانمنادی جارهاا و فاقد الگوهاا، هن -نظامگان نظريّۀطب  واژگان -كه عمدتاً  يحماسو  ييغنا

منثاور  یهاگوناهدر قالب  ترعيبدتر و تازه یهاگونهداستاني روايي است، به  ادبیّاتای خل  بر

وزدهم، نا ۀساددر  يساينورمان نيآغاز یهاسالاند. كرده فايا ياساسرمان، نقش  ويژهبهروايي 

پردازاناه و الیاخاً نسبت ينیمضام كهاست  يسينوسفرنامهروزانه و  يشیص یهاادداشتيعصر »

و )قااهره، تعصاب ا یبلا اي گیب میابراه حتنامۀایس (61،  . 43۲3 ،يبهبهانراز دارند )وپر رمز

 الکمساو  يطاالب نۀیساف ايااحمد  كتا (؛ 4944 -4۲37) یامراغه نيالعابدنيزم.( اثر  4۲96
ز جمله (، ا4944-4۲61طالبوف ) میعبدالرحم.( هر دو نوشتۀ  4946/ 4323)قاهره،  نیالمحسن

 یهايژگيواند، لیکن مه به نگارش درآمدهدر قالب سفرنا كهاست  يفارس يسينورمان ۀیلاوّ آثار

رش سافرنامه نگاا وۀیشاگرچه ظااهراً باه  زینآثار  يبرخداستاني روايي را دارند.  ادبیّاتاصلي 

 كسابنقاا  و  ياقصاقهرمان داستان در آنها در قالب سفر باه  یهاسرگذشت، شرح اندافتهین

 رزایامم.( نوشاتۀ  4۲۲4/ 4269) لانارسا ریام كتا . شوديم تيروافراوان قهرمان،  یاهتجربه

( 233 ،  .43۲5) ييبالاا. (236،  . 43۲5 ييبالاااز آن جملاه اسات ) الممالکبینقمحمد 

 نياا  »كنناديما ينگيآ يتمامبهاواخر سدۀ نوزدهم را  يفارس ادبیّات ين سه كتا امعتقد است 

ساه  نيااند.   مشروطهدارند و محصول دورۀ خا  آشفتۀ انقلا ييروا ملاًكا يخصلتن، سه مت

«. يفرهنگاو  ياجتماع، ياسیس يدگرگون  انديدگرگوندر اوج  ينظام، سه چهرۀ شاخ  كتا 

يابد های كوتاه نثرنويسي فارسي نیز رون  ميناصری و مظفری، گونه ۀدوراز ديگر سو، پس از 

 يتمامباه البتّاهعلاای آن اسات. ايان قطعاات كوتااه منثاور كاه ا ۀنمونایدا ده پرند چرندكه 

ای تاازه از روايات داستاني روايي كوتاه را ندارند، زمینه را برای ايجاد گونه ادبیّاتهای ويژگي

نوزدهم، رونا  كاافي و  ۀسدا در اروپای نبوده، امّ دارسابقه رد كهآوم ميداستاني در ايران فراه
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 ي باود يکاي نباوديکاگاام های كتا  پیشهداستان كوتاه. مجموعه قصّاست  ژانر  في داشتهوا

شوند كه پرداختن باه آن حسو  ميداستان كوتاه نويسي در ايران م ۀیلاوّهای ، نمونهزادهجمال

 طلبد.مجالي ديگر مي

كارد؟ ا تبیاین فارساي ر ۀیاولتوان نگارش اين آثار نظامگان چگونه مي نظريّۀ از منظر حال،

ثار نیست و اگر فقط خواسته باشیم به آ سابقهكمدر ايران  ييسراداستان سنّتين است كه واقع ا

ي با حجم متنابهي از ماواد و مطالاب داساتانبه اين سو، اشاره كنیم،  شاهنامهدوران كلاسیک از 

م، حجام ظار افکنایهم كه ن شاهنامهآثار حماسي تالي  ويژهبه. به بحث نقالي و ميشويمروبرو 

فارساي در  ۀیالاوّنويساي رماان سنّتاگر ، درواقعواهد بود. كننده خو مطالب روايي خیره دموا

بادانیم،  دارشاهيرسرايي مکتو  و شافاهي دوران كلاسایک داستان سنّتعصر مشروطه را در 

 ن شاکل و صاورت كاهنويساي باه آمسأله اين است كه رمان ايم. لیکن،هنگفت گزافهبسیني 

و باا  بینایمطالبوف ماي احمدكتا  تر در رنگمو به میزان ك سیاحتنامهو  لانامیرارسدر  ويژهبه

مکتاو  و  سانّت، ريشاه در رودكاه انتظاار مايچنان، آنهايي داردنويسي اروپايي قرابتانرم

عصر مشاروطه اسات تاا  ۀجامعات تازه در تحوّلي برآمده از سنّتو بیشتر  نداردشفاهي گذشته 

سارايي يعناي هقصّثار روايي در است كه اين آاد كلاسیک خود. درست و اجد آبا  ورزند خلف

 یریكارگباه، در اناددادهپادران خاود را اداماه  سنّتدر نقل سلسله رخدادهای متعاقب، همان 

 سانّتری از روايتگا هایشایوهگونگي نقل حوادث و در يک كلاام، ، چدرواقعه و عناصر قصّ

 ۀویشرايي به سداستان نظامگان كه بنگريم، ژانر نظريّۀظر من ند. حال، ازاز گشتهپدران خود متماي

نسبت به  ويژهبهاروپايي تا حدودی در حاشیه قرار داشته و جايگاه اقماری و دست دوم دارد و 

كلاسیک و مشروطه همچنان جايگاه مركزی خود را حفا  كارده، در  شعر كه در نظامگان ادبي

و  ساو معه در حال رخ دادن است از يکاتي كه در جاتحوّل، حالبااينته است. حاشیه قرار گرف

هاا اه فناوریاهي از سوی ديگر، به همروختجدد و مشروطه ويژهبهمردم  ۀشدنیازهای تازه پیدا 

مطبوعات  ۀتوسعیزاسیون به ايران وارد شده مثل صنعت چاپ و نو نمودهايي كه همراه با مدرا

برای اباراز تر تر و قویهای تازهكه در پي رسانه انهددطلبواهانه و تجهای نوخو افکار و انديشه

و منفاذهايي در  خلأهاتر كرده و آثار منظوم تنگ سنّتعرصه را بر  روزروزبهردند، كد ميوجو
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باه در مركز قرار دارد، ايجاد كرده، راه را برای ورود آنچه بارمن )مركزی نظام شعری كه  ۀهست

ل، آثاری كاه در كند. حانامد، هموار ميمي« غريبه ۀتجرب»آن را  (667،  . 4377لايي نقل از با

تر دارند، در حال جدال دائمي با جايگاه داني ه قرار دارند و معمولاً نسبت به آثار مركزی،حاشی

مانند تاا باا ، مترصد ميروازاينه هسته و تصاحب جايگاه اصلي قرار دارند. مركز برای ورود ب

 مهیا و آماده ببینناد.بي مركزی نظامگان اد ۀهست، زمینه را برای ورود به نفذهايي چنداز شدن مب

های سیاسي، اقتصادی و اير نظامشود، آثار اقماری با كمک سرود آماده مياين و ۀنیزم كهنیهم

و  و های محبااند  به ژانرها و گونهكنند و اند مركزی راه پیدا مي ۀهستدرونه اجتماعي، ب

آثار  ۀنیگنجصاحب كرده، به و جايگاه مركزی را ت وانندگان آن جامعه بدل شدهج در میان خراي

فارسي نیز از اين قاعده مستثنا نیست.  نويسي اولیۀشوند. وضعیت رمانبدل ميآن جامعه معتبر 

 ي برقارارتواند با آثار منظوم همدلي عاطفكند ديگر نمييافته احساس ميتحوّل ۀجامع ازآنجاكه

 چاه تفنناي-اف خاود ها و اهدتهچون آن را با خواس ،يابدت آثار روايي گرايش ميكند، به سم

همین روست كه آثاار بیند. از تر مينزديک -چه سیاسي باشد، چه اجتماعي باشد چه آموزشي،

 های اصلياند، خود به ژانرتألیو يافته ،متأسي از نظام ترجمهايي كه عمدتاً متأثر و رو ۀگفتپیش

 در بطن نظامگان فرهنگان نیز آن نظامگشوند كه لي نظامگان ادبي فارسي بدل مياص ۀهستدر 

 .ايراني عصر مشروطه جای گرفته است

یز كاربستني است. بارای های ديگر نبحث نظام ترجمه در زمینهدر ارتبا  با مطالعات آتي، 

 سانّت؟ چارا اياران دارد ي درنويساه اكوتاداساتان سانّتم ترجمه چاه تاأثیری بار نمونه، نظا

تار باوده اسات؟ وضاعیت  لیه، موفّنويسي اوّنسبت به رمان كوتاه در ايران يسينوكوتاهداستان

نويساي دارد؟ تاهكواست و چه نسبتي با داستان بیستم چگونه ۀسدنويسي مدرن ايراني در رمان

 ۀسادر دباي فارساي دظامگان اهای ترجمه در نهبردها و روشانظام ترجمه چگونه بر تعیین ر

ها و مجلات ادبي ظهور و بروز داشاته ه در نشريهاست؟ نظام ترجمه چگون بیستم تأثیر گذاشته

در  سامیمدرنباا خاساتگاه هايي چه تفاوت يا شباهت نیزمدر مغر  سمیمدرنخاستگاه است؟ 

ه آنهاا مناساب با تتوان در فرصاهايي از اين شمار كه ميد و پرسشدار، رانيا ويژهبهشرق و 

 خت.پردا
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دمیرزا و عهاد میارزا و محمّااسعهاد عبّاشاوندگي در ترجماه ۀدور، علاوه بر دو نیهمچن

هاای دولتاي و در راساتای خوشاايندهای فاردی و جمعاي كه عمدتاً به سبب حمايت ناصری

 پذيری نیز بايد ياد كرد كه به خواساتترجمه سنّتگرفت، از نوع ديگر از ت ميدرباريان صور

دولت و گاه در میالفت  بلکه ماحصل تلاش دگرانديشاني است كه متمايز از دربار نبود،و باني 

زدند و اگار خواساته باشایم از نقاش آثار میتلو مي ۀترجمو گاه، همراهي با دولت دست به 

ولي، سین گفتاه باشایم، ناچاار از و نثر داستاني به طري  اُ فارسي در كلنثر  تحوّلترجمه در 

ريم. به سین ديگر، اين يا بهتر، تألیفات اين افراد بايد سراغ بگی شدهآثار ترجمه ترجمان واين م

نثار فارساي و از آن  تحاوّلمساتقیم و غیرمساتقیم در  طوربه« مترجمان-مؤلفان»افراد در نقش 

. از آن جمله است  میارزا ملکام خاان نااظم اندكردهداستاني روايي نقش ايفا  تادبیّامیان، نثر 

ه. ق.(، میارزا  4329-4264. ق.(، میارزا عبادالرحیم طاالبوف تبريازی )ه 4325-4219الدوله )

 4344-4264داغاي )دطاهر میرزا، میرزاجعفر قراچهمحمّ ه. ق.(، 4344حبیب اصفهاني )متوفي 

بارای  البتّاهمترجمان ياد كرد.  گريده. ق.( از میان  4341-4274كرماني )و میرزا آقاخان  ه. ق.(

لازم است آنچاه از  آثار اين مترجمان ارائه كرد، ۀترجمتر از وضعیت صويری دقی بتوان ت آنکه

تاازه شود، در هر يک از مترجمان بررساي شاود كاه خاود مجاالي ياد مي 4«وارهعادت»آن به 

 ینگاارخيتاراز منظر مطالعاات  شامشروطهیپ يادب سنّت كهاست  تهسيشا، حالنیدرع طلبد.مي

 گاريدرا در  و مباحاث هاااز ايان پرساشد دارد برخاي نگارنده قصا شود. يرسبر زینترجمه 

 .های خود بررسي كندنوشته

 نامهکتاب

 .444-79، 63، ايران شناسي(. آغاز ترجمۀ كتا  های فرنگي به فارسي. 43۲4افشار، ا. )

رات (. انتشاا)م. طااهرمیرزا، متارجم و غ. ورهارام، مصاحح سافرنامۀ اولیوياه(. 4374) گ. آ.يه، اولیو

 (4۲44. )تاريخ نشر نسیه اصلي تاطلاعا

 .نشر ني ايران بین دو انقلا .(. 43۲1)آبراهامیان، ی. 

 .. نشر اخترانيا مرگ يا تجدد )دفتری در شعر و اد  مشروطه((. 43۲4آجوداني، م. )

                                                 
1. habitus 
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 .مومني، گردآورنده(. انتشارات آوا . ) مقالات(. 4364ه، م. )آخوندزاد

 .. انتشارات پیامزا آقاخان كرمانيهای میرشهاندي(. 4367آدمیت، ف. )

 .. ققنوستاريخ ترجمه در ايران  از دوران باستان تا پايان عصر قاجار(. 4391آذرنگ، ع. )

 .ات زوار(. انتشار4)ج.  از صبا تا نیما(. 4372آرين پور، ی. )

 انساني. . موسسه تحقیقات و علومتجدد ادبي در دورۀ مشروطه(. 43۲1آژند، ی. )

-444، 449-44۲ ،دانشگاه انقلاا  مجله (. ترجمه و تأثیر آن در زبان و اد  فارسي.4375)بابک، ح. 

424. 

عین و انجمان انتشارات م. (انقويمي و ن. خطا ، مترجم)م.  فارسي رمان پیدايش(. 4377 . ) بالايي،

 (499۲)تاريخ نشر نسیه اصلي  ايرانشناسي فرانسه.

 .متارجم( حکاا ،)ا. كريمي كوتااه فارساي های داساتانرچشامهس (.435۲)  .، میشلبالايي،  .، و 

 (4995)تاريخ نشر نسیه اصلي  .انتشارات معین و انجمن ايرانشناسي فرانسه

 .. چشمهفارسي نظريه و نقد رمان تاريیي(. 43۲4پارسانسب، م. )

. نشار (، متارجماليكما .م) رسیاست نوشتار  پژوهشي در شاعر و داساتان معاصا(. 4393تلطو،  . )

 (2444)تاريخ نشر نسیه اصلي . نامک

ادبیاات (. نقش ترجمه به مثابه نظام در نهضت ادبي مشروطه در پرتو نظريۀ نظامگاان. 439۲ا. )حری، 
 .12-22(، 2)9، تطبیقي

. طه(تاريخ ادبیات ايران در دورۀ بازگشت ادبي )از سقو  صفويه تا استقرار مشارو(. 4373خاتمي، ا. )

 .شارات پاياانت

 .. نشر خنیات معاصر ايرانهای متضاد در ادبیاگرايش(. 4374دستغیب، ع. )

 . نیستین كنگره نويسندگان ايران.چند نکته دربارۀ مقالۀ خانلری(. 4326سیاح، ف. )

نقش ترجمه در تکوين رمان )در بررسي تطبیقي شمس و طغرا با سه تفنگدار . (43۲3شادمحمدی، م. )
 .تهران شگاه تربیت معلمدان (.نامۀ منتشرنشدۀ كارشناسي ارشدپايان) ان(با بینواي ران میوفو ته

 . نشر سین.های تحول شعر فارسيدر جستجوی ريشه  با چراغ و آينه(. 4394شفیعي كدكني، م. )

 .. سینرستاخیز كلمات(. 4394. )شفیعي كدكني، م

 .ارات فردوس(. انتش1)ج.  تاريخ ادبیات در ايران(. 4374صفا، ذ. )

 .474-417، 32، زبان و ادبیات فارسياريیي فارسي. (. نقش ترجمه در پیدايش رمان ت43۲4غلام، م. )

 .. آگهاصرسیاسي ادبیات در ايران مع-مناديان قیامت  نقش اجتماعي(. 4396قانون پرور، م. )



 243                                                   ...           مشروطه از رهگذر شایپ يبرآمدن سنّت ادب 

 

 . نيگذاران نثر جديد فارسيپايه(. 43۲1كامشاد، ح. )

 .2۲-23، 66، نشر دانشد قاجار. رجمه در عه(. ت435۲كیانفر، ج. )

 .2۲-23، 44، نشر دانش(. ترجمه در عهد قاجار  از آغاز تا دورۀ ناصرالدين شاه. 435۲كیانفر، ج. )

نامۀ منتشرنشادۀ پايان) عامیانه به ادبیات دورۀ مشروطه تأثیر ترجمه بر ورود زبان(. 4392فر، خ. )كیاني

 .مشهد وسيشگاه فرد. دان(كارشناسي ارشد

تااريخ (، گردآورناده) ياردكاانيمحباوبدر ح.  .(. ترجماۀ كتاب اروپاايي4361محبوبي اردكااني، ح. )

  .دانشگاه تهرانانتشارات (. 229-221، ص . 4)ج.  موسسات تمدني جديد در ايران

يازار اساتاری ونظريۀ نظام چندگانه با تکیه بر داساتان مااجرای ايسالند باه وير(. 4394ان، ح. )میتاري
 شگاه بیرجند.. دان(نامۀ منتشرنشدۀ كارشناسي ارشدپايان). ونهرينس

 انتشارات گلشايي. ادبیات مشروطه.(. 4361مومني، م. )

 .14-34، 61، مجله ادبیات داستانيوطه. (. تأثیر ترجمه در ادبیات ايران پس از مشر43۲4) .ا .میثمي، ج

 .ه. چشمايراننويسي نسال داستا صد(. 43۲4میرعابديني، ح. )

 .. نیستین كنگره نويسندگان ايراننثر فارسي در دورۀ اخیر (.4326ناتل خانلری، پ. )

 . كاويان.فارسي در ايران از آغاز تا كنون تاريخ ترجمه از فرانسه به(. 4353نوابي، د. )

 .444-94، 34، مترجم(. نقش دارالفنون در روند ترجمه. 437۲ع  شهرستاني، ن. )وا

 چاپیانۀ روشنايي. ادبیات معاصر.(. 4362. )ياسمي، ر

از  ادبیات داستاني در اياران زماین (گردآورندها. يارشاطر ) (. داستان بلند )رمان(. در43۲3ياوری، ح. )

 . امیركبیر.(26-44مترجم، ص . ، متین .پ) سری مقالات دانشنامۀ ايرانیکا
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