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مطالعات زبان و ترجمه

 .1مقدّمه

مسررالۀ ش ررث ترجمرره در بررروز ت رّلررات

ررر مشرررو ه برره نران ج ره ررایل از اشررنایل

جامعرره بررا برحررل مرررا یم رتمرران مرردرن از دیررد پهو ش ر ران و مررّحرران پرشرریده شماشررده
ااررت در پهو ث ررای ملت رر

ضررم تمروررب بررر ش ررث روشررنراران درای برراره برره رر

ملت ررر و اررط ل برره چ رررش ل ا ر ررتاری ترجمرره اشرراره شررده ااررت منشررا ت رّلررات
جامعررۀ ایررران در رااررتای مرردرن شرردن در یرزه ررای ادبررل و غیرررازان مسررالهای ااررت ورره
پااررلل درحرررر برررای ان ارائرره ششررده ااررت (م اشررا ل و حبا ررلاریررد )1331 ،در ای ر
پررهو ث ورشررث ملشرررد تررا از دریچررۀ مطالعررات ترجمرره و «شظریّررۀ ااررارپر » 1یررا
دامنرردی در ترجمرره و بررا شظررر برره ویه ل ررای رتمرران مدرشیترره در

ررر مرردرن پااررلل

روش به ای مساله ارائه شرد
میرررزا یبیررص اصرررهاشل یاررل از روشررنراران اصرر ا

ص در ایرر دوره ااررت ورره

مرقعیررت بینرراار ن ل و اقامررت وی در ااررتامبرل و ارتبررا ث بررا اررایر روشررنراران ،زمین رۀ
اشررنایل وی بررا داشررث و ادبیّررات جدیررد را ارررا م ارراحت برره شظررر ملراررد میرررزا یبیررص
راالت روشن راشۀ حررد را از مسریر ترجمرۀ ا رار ادبرل اروپرایل برا ترجّره بره ورارورد اشهرا
در جامعۀ دف ،ایرا شمررده اارت ترجمرۀ ایر ا رار ،زمینرۀ ورود اشررا جدیرد ادبرل را بره
ایران اررا م اراحته اارت بررارل ترجمره ای اشجامشرده در ایر دوره ششران ملد رد وره
مترجمرران از روم «ترجم رۀ برمل رایاشرره» و «اقتبااررل» ااررتراده وردهاشررد در ی یررال ،ای ر
روم ترجمرره مرراشعل برربرد در راه اشت ررال رتمرران وامررل و صرر ی ِ مدرشیترره برره جامعرره
ایران برده اات
در ای پهو ث با تمروب بر ترجمرۀ رمران ار تشرت ییرل ب را  1الر رشره لرارای 3بره
اارال ،وارورد ترجمره در اشت رال رتمران مدرشیتره بره ایرران در دورۀ منتهرل بره مشررو ه و

1. Scopus theory
2. Gil Blas de Santillane
3. Alain Rene Lesage
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ا مّیّررت مبرراشل اشتلرراو مترررن ترجمررهای و شرریرۀ ترجمرۀ اشهررا برره نران ررامل برررای تغییررر
اوضا یاوم بر جامعه و ایجاد اش یبه در پتیرم رتمان مدرشیته ،بررال ملشرد
 .2پیشینۀ پژوهش
 .1 .2نظریّۀ اسکوپوس

شظریّررۀ ااررارپر

یررا دامنرردی در ترجمرره در اواحررر د ررۀ رترراد می ررادی ترارر

اشس ورمیر )1393( 1مطر شد ایر شظریّره برا تاویرد برر ش رث ترجمره و باارت اجتمرا ل
و ار ن ررل ان از رویارد ررای زبانشررناحتل برره ترجمرره ااصرر ه مل یرررد در ایرر شظریّرره،
رردف و وررارورد ترجمرره در زبرران م

ررد ا مّیّررت دارد و را برد ررای ترجمررهای مترررجم

تررابه رردف یررا وررارورد ترجمرره در زبرران م

ررد ااررت؛ برره بارتدی ر ،مترررجم بایررد از

چرایررل ترجمرره مررت مبررد ا ررا ل داشررته باشررد (ماشرردی )1411 ،1بررر ااررا
ااررارپر

مررل ترجمرره مبتنررل بررر ا ررداف (ااررارپر

شظریّررۀ

حاصررل ااررت ورره بررر
ّ
ای)

ت ررمیم یری مترررجم دربررارۀ را برد ررای ترجمرره تررا یر تعیی وننررده مل تارشررد ارزیررابل
ویریّت ترجمۀ ای رشره ترجمره ا شیرب برر مبنرای ردف ترجمره صرررت مل یررد برر ایر
ااررا  ،ترجم رۀ قابررل قبرررل ترجمررهای ااررت ورره در رری وارراداری برره مررت مبررد برررای
ا داف مد شظرِ مترجم یرا یامیرانِ ترجمره در زبران م
ضرورت برقراری تعادل میان مرت مبرد و مرت م

رد قابرل درا باشرد در ایر شظریّره

رد بره چرالث وشریده شرده و از ار طه

و ا مّیّت مت مبد در ارایند ترجمه وااته شده اات
 .2 .2مدرنیته

برررامبرا ،1441(3ص  « )1سسرررت »0و «ترررراوت »5را بررره نران دو مرهررررم مرررده در
تعری

مدرشیته ملداشد وه بره ترتیرص بره سسرت زمراشل یرال مردرن و صرنعتل از تشرتۀ

1. Hans Vermeer
2. Munday
3. Bhambra
4. rupture
5. difference
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ارنّتل و تراوت ررای بنیررادی اروپررا بررا اررایر قسررمت ای جهرران اشرراره دارد برررای شررناحت
بهتررر مدرشیتررۀ غربررل بهتررر ااررت شرراحص ای مرردۀ ان را بشناارریم ورره بارتاشررد از:
 -1ررل رایل (برراور برره اینارره ررل اشسرران ی اشرره منبرره معتبررر برررای شررناحت ااررت و
ملترررران ی رررایم سرررتل را بررره ومرررل اارررتدلال

رررل ا برررات شمررررد)؛  -1اوماشیسرررم

(اشسررانم رری و برراور برره ارزم ،ام یررت و تراّررر اشت ررادی اشسرران)؛  -3م رایررل (برراور
برره روم ررای رررم بیعررل و تجربررل بهمثابرره تنهررا روم معتبررر برررای ترضرری پدیررده ای
اجتمررا ل ،ار ن ررل ،ایبیاررل و ماشنررد ان)؛  -0اارلاریسررم (برراور برره جرردایل دیرر از
ایااررت و ُراررل وررردن مررت ص)؛  -5لیبرالیسررم (برراور برره ازادی اررردی در یرزه ررای
ملت رر

ایااررل ،اقت ررادی و اجتمررا ل)؛  -1واپیتالیسررم (ارررمایهم رری در یررل شظررام

اقت ررادی و ازادی مالایررت شل ررل)؛  -1ارد رایررل (برراور برره م رریررت ارررد در جامعرره و
اولریت منرااه ارردی شسربت بره منرااه یراومیّتل و اجتمرا ل)؛  -9پیردایث دولرت-م ّرت و
ملالرت با او ام و حرااهپراتل (دشیس لینهان)1443 ،1
ررر مرردرن

ررر مراجهررۀ اررنّت و مدرشیترره در یرزه ررای ملت رر

ااررت در ایرر

دوره ،جرران لرراا و بسرریاری دی ررر بررا ارائررۀ مرردل ای ارد رایاشرره و تجربه رایاشررۀ جدیررد
اشسرران را مرجررردی بیعررل ،ازاد ،دارای قرردرت تراّررر مسررت ل از و یسررا و یارمررت معرّاررل
وردشررد ( رررل و پررررتر« )1444،1در ا سرررۀ

ررر روشررن ری ،یاومیّررت و یسررا برره ومررل

ااررتدلال ای ترراریلل ،ا سرررل و اح رراقل برره چررالث وشرریده شررد تررا شظام ررای یرراومیّتل
جدیدی یره شظام رای ارابم وره بره شرام لغبمشاپرتیری و یسرا ،مااشرره و وتراو م ردّ
از ر رشره و رم یره اشسران ا ارو رتار شملوررد ،ارازمان یابنرد» ( ررل و پرررتر،1444 ،
ص  )5رابرررت اشارررر )1313( 3در ب ر

از

ررر روشررن ری و مررده ت رّلررات صررررت

راترره در ای ر دوره ملشریسررد« :روشررن ری دورهای ااررتثنائل از ح اقیررت ار ن ررل ااررت
وه از اش راو اش سرتان در ارال  1199ترا اش راو اراشسره در ارال 1193بره ررل اشجامیرده
ااررت روشررن ری برردون رایث ررای اررارلار بلمعنااررت و اوّلرری برشامرره در ترراری
1. Denis Linehan
2. Grell & Porter
3. Robert Anchor
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بشریّت اات وه ملورشد جامعره اشسراشل را تنهرا برر مبنرای منرابه بیعرل بنرا ونرد» اشاررر
( ،1313ص  )ixدر قرررن جررد م تراّررر برررریوازی 1در اروپررا و بررهویهه در اراشسرره رییررم
اشراال و حردوامرۀ ارابم را بره شرام ارزم رایل مچررن ازادی ،1برابرری  3و بررادری 0بره
چررالث وشررید منادیرران برررریوازی تاویررد حرررد بررر ای ر ارزم ررا را بررا ومررل مرجعیّ رت
مرررا یم ررل و بیعررت ترجیرره ملوردشررد رییررم اررابم مرردااه شهرراد ارر طنت مط رره و
مبایررای اشررراایت مررررو ل بررا تایرره بررر ا رنّت ا برررد دریاللورره جامع رۀ ایرردهال در شظررام
برریوازی جامعهای مبتنرل برر اارتدلال بررد وره بره شیاز را و امرال ضرروری تمرام اارراد در
جامعرره پااررل ر باشررد و بتراشررد ییررات ،ازادی و یررم مالایّررت اررردی را ت ررمی شمایررد
(اشارررر،

) «یاررل از ابعرراد مهررم

ررر روشررن ری اش رراو مررل برررد ورره در جریرران

ان پدیررده ای بیعررل وقررایعل بردشررد بررا ترجیرره

رراشل و شرره مرراورا الطبیعل» (اشررمیتب،5

 ،1411ص  )141اش رراو مررل از م رر ررای اص ر ل ا سررره در ای ر دوره برررد ورره راه را
بررر بسرریاری از ت رّلررات دی ررر شرررد و مبرراشل مرهرررمل ،رومشررناحتل و شهررادی ررم
مرردرن برررای اوّلرری بررار در ان تثبیررت شررد در اش رراو مررل ا سرررۀ بیعرلِ اراررطر جررای
حرررد را برره ای ر برراور مرررمل داد ورره داشررث بیعررل بایررد برررای منرعررت بشررریّت مررررد
ااررتراده قرررار یرررد اتّاررا برره مرجعیّررت ارنّت ای قرردیمل برره نران منبرره ررالل داشررث شیررب
جرای حررد را بره ایر برراور داد وره داشرث جهران بیعرل تنهررا از ریرم مطالعرۀ جهران برره
ومل ازمایث ای تجربل اماانپتیر اات ( نری)1449،1
ادبیّررات در ایر

ررر دی ررر مبتنررل بررر مرضررر ات اشتبا ررل شبرررد و برره زشررد ل واقعررل

ااررراد شبدیررلتر شررده برررد تررا اشسرران را شسرربت برره مرررا یم مررل ،ازادی ،قرراشرن ،مررت ص،
بیعت اشیا  ،ما یّت ار طنت مط ره ،بررت ررات از تراری  ،تغییرر و ماشنرد ان بره تراّرر
وادارد در ادبیّررات ایرر دوره ت ابل ررایل میرران یارمررت ااررتبدادی و پارلمرراشل ،ارر طنت
1. Bourgeoisie
2. liberty
3. equality
4. fraternity
5. Schmitz
6. Henry
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مط رره و یارمررت جمهرررری ،تع ّ ربات مررت بل و م ّ رل ،تشررریرات و یسررا و انّتشررانل،
چند اش ل مرت بل و یاارارچ ل مرت بل برقررار شرد اربل ادبرل ماشنرد تشرته پیچیرده و
پر مطررران شبرررد و ا ررار ادبررل برره زبرراشل قابررل اهررم ش اشررته ملشرردشد برره تااّرل از وقررایه
اجتما ل و ایاال در ای

رر ،ادبیّرات رویارردی اشت رادی و راه نرب شسربت بره مسرائل

اجتمررا ل و ایااررل داشررت و اینررهای از وقررایه اجتمررا ل برررد تررا اراینررد ا ررا ل اشسرران از
ب ران ای مرجرد را تسریه بلشد
 .3 .2مطالعات پیشین

ادبیّررات ایررران شیررب مزمرران بررا وهرررر برحررل ت رّلررات در رصرره ای ایااررل و
اجتمررا ل داررتلرم برحررل تغییرررات شررد و ج ره ررایل از ادبیّررات مرردرن در ان شمررردار
ردید به شظرر ی ردار ( )1391تغییراترل وره در اجتمرا پدیرد امرد برر ا رل ادو شیرب ترا یر
تارد به شظر او ت ررّل و د ر ررشل در وهررر مررا یم و اربل ای ترازه 1شمررد پیردا وررد
ادبیّرراتل ورره بیشررتر برره ایرررال اررردی و شل ررل ااررراد و مرررا یم مرراورائل ملپرداحررت «برره
واقعیّررات اجتمررا روی اورد و بررا اشت رراد از ا اوررت اقت ررادی ورشاسررت ل ایااررل و
اش طرررار ار ن رررل چهررررهای واقهبیناشررره و رئرررال از اررربل ای شرشرررتاری و ال ر رررای
اشدیشرر ل رضرره ورررد» (ی رردار ،1391 ،ص  )100وایددواررت ( )1331ادبیّررات دوره
ارررم

ررر قاجرراری را

ررر روشررم شثررر ااراررل و ترلیررد شرشررته ای ایااررل و اجتمررا ل

ملداشررد ورره یرراوی مرضررر ات تررازهای مچرررن قرراشرن ،ازادی ،دمرورااررل ،مج ررس و
مررردم ااررت (ص  )11در دورۀ تج ردّدحرا ل ترررویج م ترررای ادبیّررات ارش ررل در م ایسرره
بررا واردات بلروی رۀ ناصررر زبرراشل و وای رراشل بی اشرره در اولریّ رت برررد و شاقرردان ادبررل بررر
لرربوم رردم اغشررت ل زبرران ااراررل بررا ناصررر زبرراشل بی اشرره تاویررد داشررتند« :دی ررر لغررات
مینرررت ،اشرردیااتر ،شررمندار ،شر  ،ومیسررر و ررباران لغررت دی ررر را شملتررران مل رررر برره

« 1تدوی شلسرتی شمایشرنامه ای اارارل و ترجمهی رمان ای اروپایل به زبان اارال از ا میّت حاصل برحرردار اات
شمایث و رمان یال از حااررت اه ای ذ نیّت جدید اروپایل برد و ترضرری شررال رات بسرریاری از نر ای جدید و یتّل
تاری وجر ل از اشدیشۀ تجدّد بدون ارجا به رمان اماان پتیر شیست» ( با بایل ،1331 ،ص )339
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زبرران شرریری ااراررل شمرررد» (مرراال ،1131 ،م  ،5ص  )11مچنرری در روزشامررۀ ورراوه
شیب در مررد ب ران زبان اارال چنی ملحراشیم:
ای ر روزشامرره لرظ راد شیررب در ای ر ایّ رام ب ررران زبرران ااراررل ورره بدبلتاشرره تمررام ادبررای
ایاال هران بررای مغشررم شمرردن ان زبران شرری

دارت بهرم داده و مل ررر جیبرل

از و مات و تعبیررات ارش رل و ترورل بعمرل اورده و زبران غیرمرهررمل وره امرت اشراار
اش طار ذون ا یم و اش ررا

ادبیّرات م ّرل ماارت درارت وردهاشرد ب ردر قردرت حررد در

راه یرظ اارال ادبل حدمت ملشماید (روزشامه واوه ،119 ،م  ،15ص )111
ادبیّررات در ای ر دوره ابررباری برررای رحررداد ت ررّل در اررطر ملت ر
وامشرراد ( ،)1390وترراو ارریایتشامه ا ررر ابرررا یم بیرر

برررد برره شظررر

«تررا یر قابررل م ایظررهای بررر

رویررداد ای اتررل ایررران داشررت و وی را ملتررران بررهیم یاررل از پایه ررتاران مشرررو یّت
حراشرد» (ص  )03ارااش ر ( )1310شیرب برر ایر براور اارت وره اریایتنامه ش رث اجتمرا ل
و ادبل مهمرل داشرته اارت« :از شظرر شرررذ اجتمرا ل ارزم اریایتنامه در اش راو مشررو ۀ
ایررران ،شظیررر ارزم وترراو قرررارداد اجتمررا ل ا ررر یان یاا رواررر در اش رراو وبیررر اراشسرره
اات» (ص )1
ش ررث ترجمرره در ت رّلررات ایررران در

ررر مشرررو ه مررراره مررررد ترجّرره منت رردان و

شریسند ان برده اات بررای مثرال شرریعل وردونل ( )1334برر ایر براور اارت وره ترجمره
شرره یاررل از رامررل اصرر ل د ر رررشل اشدیشرره در
ی ی ت تنهرا امرل یرا مهمترری

ررر مشرررو ه« ،ب ارره بایررد رررت در

امرل ترجمره اارت ترجمره پ رل بررد بررای بررر اارر

اروپررایل و اشت ررال ان برره یرررزه ایررران» (ص  )105وی ح ّاقیررت شررعر امررروز ایررران را
مر رررن شررعر و ادو و ب اغررت اروپررایل ملداشرررد و تررا یر شررعر ارش ررل را در یررررزه
م ررمرن ،ت ررریر و زبرران شررعر ااراررل سررترده ملداشررد وریمررل یاّرراا ( )1319وررارورد
ترجمه در دورۀ مشررو ه را اشرنا اراحت ایراشیران برا غررو و تسرریه یرورت ایراشیران بره
ارری امروزیاررازی و ابررباری بررای ت ررّل اجتمررا ل و ار ن رل معرّاررل ملونررد (وریمررل
یاّرراا )1319 ،برحررل شیررب ترجمرره را از رامررل مرر ر در وهرررر ت رّلررات

ررر قاجررار
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بررهویهه اش رراو مشرررو ه مررلداشنررد ورره از ریررم ان ایررده ای جدیررد وارد ایررران شررد و
مرجص بروز تغییرات ااحتاری شد (حسروی شایص و حسروی شایص)1331 ،
در م اب رلِ دیررد اه ارررن ورره ش ررث اش

رراری برررای ترجمرره در اشت ررال ار ن ررل قائررل

ااررت دیررد اه دی ررری قرررار دارد ورره ترجمرره را یاررل از رامررل و شرره مهمتررری

امررل در

اشت ال ار ن ل به شمار مرلاورد اجررداشل یارل از اشران اارت وره برا وجررد مهرم داشسرت
«ترجمرره و تررالی

در دورۀ شاصررری و ششررر جرربوه و رارراله در زمینررۀ ایااررت ،اقت رراد،

قرراشرن و قرراشرنحرا ل» ،معت ررد ااررت ورره «مبالغرره و اغررران در تررا یر ایرر شررر شرشررته ا
با رر

اررردر مل و بررداهمل ت رّلررات ترراری ایرر دوره حرا ررد شررد (اجرررداشل،1391 ،

ص  )110یُرررّی ( )1394شیررب ش ررث ترجمرره ای شررعری را در ت رّلررات شررعر ایرر دوره
برره دلیررل م رردود بررردن ملا برران ای ر ترجمرره ا شرراچیب ملداشررد ازادی بررر ر ( ،1414ص
 )313شیب بر ایر براور اارت وره «در پهو ث رای تراریلل دربرارۀ ش رث ترجمره در مردرن
شرردن جامعررۀ ایررران ببردشمررایل شررده ااررت بررهویهه در جامعررهای ورره ااررراد ان مرردتاد
بلاررراد و ا ایتپیشرره بردهاشررد داتراررل برره وتاو ررا برره دلیررل بلارررادی و ا ررر مررردم
ااان شبرده اات»

ملتراری و وراومپرر برا برشرماری برحرل م رامی اجتمرا ل در رمران ار تشرت ییررل
ب ررا

و ترجمررۀ میرررزا یبیررص از ای ر ا ررر ،ای ر دااررتان را از رشررۀ دااررتان ای رئالیسررتل

ملداشنررد ورره مترررجم بررهتبه شریسررنده و شاحردا رراه مرقعیّت ررای جامعرره حرررد را در ترجمرره
بازتراو داده ااررت (ملترراری و ورراومپرررر )1339 ،م ایسرره مررت ترجمرره بررا مررت اصر ل در
ای پهو ث یراول از ان اارت وره شریرۀ ترجمره میررزا یبیرص و تمرورب وی برر شمایاشردن
اشرت ل ای جامعه ایران ،وام اد ،ا ا اشه و دامند برده اات
بررا ترجّرره برره اشچرره در بالررا امررد و مرم راد ااقررد مسررتندات مشررا دهای ااررت ،در ای ر

پررهو ث ورشررث وررردهایم از ریررم برراررل بلث ررایل از ترجمررۀ رمرران ار تشررت ییررل
با

و م ایسۀ ان با مرت اصر ل ،ش رث ترجمره در معرّارل رتمران مدرشیتره در ایرران را برا

ااتراده از مستندات ترجمهای ،بهروشنل تبیی ونیم
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 .3روش پژوهش

داده ای ایر پرهو ث ویررل بهصرررت وتابلاشرهای ررداوری شرده اارت مرت اصر ل

رمان ار تشت ییرل ب را

بره زبران اراشسره اارت و ترجمرۀ میررزا یبیرص از روی شسرله

اراشسررری صررررت راترره ااررت امّررا برره دلیررل اررهرلت در ااررتلرا داده ررای مرررتب بررا
پراررث پررهو ث و اشجررام ت یررل و م ایسررۀ مررت اصرر ل بررا مررت ترجمرره ،برره ترجمررۀ
اش یسررل ااررمرلت 1از ایرر رمرران رجررر وررردهایم مترررن منتلررص اش یسررل ترارر
متل ّرص مسر

برره زبرران اراشسرره بررا مترررن مبررد در مررت اصر ل رمرران م اب رره شررد مررت

اش یسل و اارالِ ایر ا رر بره دقّرت و بره وررّات مطالعره شرد و از میران داده رای بسریاری
وه قابرل بررارل و ت یرل بردشرد تعرداد پرنج پرارا راف اشتلراو شرد ترا از ریرم م ایسرۀ
مترررن اصر ل و ترجمررۀ ااراررل اشهررا برره ت یررل چ رررش ل اشعاررا

مرررا یم مرردرن مرجرررد

در مترررن اصرر ل در ترجمرره ااراررل باررردازیم (مترررن اصرر ل برره زبرران اراشسرره را شیررب در
داتر

حراشند ان قرار دادیم)

 .4یافتههای پژوهش

اشتلرراو رمرران ییررل ب ررا

بلارتبررار بررا م ترررای اشت ررادی و اجتمررا ل ان شیسررت «در

ترراری ادبیّررات اراشسرره از ییررل ب ررا
ماجرا ررای ییررل ب ررا

برره نران شررا اار رمرران رئالیسررتل یرراد ملشرررد

داررتاویبی ااررت برررای تمررا

و اشررنایل مسرراار بررا قشررر ای

رشا رن اجتمرا ل ییرل ب را  ،دائمراد ،بره حراشنرده در

تجربرل ملد رد» (میررزا صرال ،

 ،1311صررص  )13-11ییررل ب ررا
شهر ای ملت

شل رریت اص ر ل دااررتان در رربارم ارررر حرررد برره

اوضا اشررته جامعرۀ حررد را بره ت رریر ملوشرد میررزا یبیرص ا ا اشره

ای ر ا ررر را برررای ترجمرره اشتلرراو ملونررد و بررا بیرران واقعیت ررای اجتمررا ل و ایااررل بررا
زباشل ااده ،ت رریر جامعرهای مشرابه جامعرۀ ایرران را ارائره ملونرد ترا زمینره بررای ا را ل
مردم از اشرت ل اوضا اررا م شررد م تررای ایر ا رر بسرتر منااربل بررای متررجم اررا م
ملونررد تررا بتراشررد بررهازای شل رریت ا ،ویه ل ررا و شرررای یرراوم در جامعرره مبررد  ،مرررارد
1. Tobias Smollet
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و انّت بررمل ارائره ونرد م تررای مردۀ ایر ا رر مشرتمل برر اشت راد از

باور ررای ا رنّتل در ررم و غیرررازان ،ادبیّررات لرظ رررا ،مغ ررم و وممایرره ،بل رردالتل و رردم
شایستهاررالاری در یارمررت وقررت ااررت را برررد ترجمررهای میرررزا یبیررص ،برملاررازی
ااررت وی در ت ررام برررای ترررویج ادبیّررات ارربل رئالیسررتل ااررت ورره متمروررب ب رر شررر
ااده وقایه اارت به رشرهای وره بررای مرردم قابرل اهرم باشرد ایر اربل ادبرل راوه برر
اینارره ابرربار شرّافاررازی ایااررل و اجتمررا ل ااررت یاررل از م لررره ای مدرشیترره ااررت ورره
بررهویهه از ریررم ترجمرره ای وارورد رایاشرره و دامن ردِ میرررزا یبیررص اشت ررال یااترره ااررت
در ت یررل ترجمرره ،شمرشرره ایل از مرررارد ذوررر شررده در بالررا ااررتلرا شررده ااررت تررا بررا
ش ا ل دقیمتر مشرلص ونریم وره ایرا ترجمره در دورۀ منتهرل بره مشررو ه در مرل ش رث
مراّ یّتامیبی در اشت ال رتمان مدرن به جامعه ایران داشته اات یا حیر
- Other physicians make the science to consist of various
unintelligible branches; but I will shorten the road for you, and
dispense with the drudgery of studying natural philosophy,
pharmacy, botany, and anatomy. Remember, my friend, that
bleeding and drinking warm water are the two grand principles; the
true secret of curing all the distempers incident to humanity. Yes,
this marvellous secret which I reveal to you, and which nature,
beyond the reach of my colleagues, has failed in rescuing from my
pen, is comprehended in these two articles -- namely, bleeding and
drenching. Here you have the sum total of my philosophy; you are
thoroughly bottomed in medicine, and may raise yourself to the
summit of fame on the shoulders of my long experience. (Smollet,
)2009, p. 77

 ا بررا دی ررر بابررت را برره ررم رررم شرراقه و برره مررل ا مررال ممت نرره مرقرررفملدارشد ،امرا مر بعررن الهرل ایر راه دورودراز را بره اررّ ررره و لالرار
راه دارم ،بررر تررر ورترراه حرررا م ارراحت و ترررا از امرررحت

وره در ایر

رررم بیعیرره و ویمیررا و ررم

شباتات و رم تشرری و ماشنرد اینهرا ارارخ حررا م اراحت بردان و ا راه برام وره اوسریر
ا ظررم بابررت ان ااررت ورره از مررریی حرررن ب یررری و او رررمث بنرشرراشل اینررل ارررت
وااه ری بابرت ،درمران مرۀ درد را ،را

مرۀ بیماری را مری راز اربسرتۀ اراده و

اارران ورره بررر تررر شررردم و بلتررل ورره بررر م ر معاضررد و بررر مارراراشم شامسررا د ااررت،
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بارت از ای دو شاته اارت :الر رد و المرا النریم ررم حررن ارراوان ،او بلپایران اینرل
یایمل شردی یراذن داشسرتنل ا را داشسرتل ،شاداشسرتهات شماشرد چره بره از ایناره در ارایۀ
تجررارو م ر  ،یایمررل یرراذن شرردی حرشابرره را م ر حرررردم ،ل رتّت رای رران را تررر بررردی
(میرزا صال  ،1311 ،صص )144-33
ا سرۀ

ر روشن ری مبتنرل برر تجربره رایل اارت وره برا تمرورب برر تجربره ،بیعرت

و ل م ل و تاوید برر قردرت اشسران ،براور بره متاایبیرل و تراّرر ارنّتل قررون وارطایل
را برره چررالث وشررید؛ تراّررری ورره در ان و یسررای واترلیررل تمررام پدیررده ا را بررر ااررا
وترراو م رردّ

تبیرری ملورررد و شظریّررات مبتنررل بررر مشررا ده مررل و تجربررل را تاریررر

ملورد به قرل ایسر:1
در ترراری ا سررره ،تراّررر رایررج مبنررل بررر ایرر امررر برررد ورره اشسرران بررا مجمر ررهای از
ایده ای ذاترل مترلرد ملشررد و ایر ایرده ا اشسران را در مسریر وشر

ی ی رت و قطعیرت

رردایت ملوننررد جرران لرراا -از پیشر امان ا سررره تجربرره رایل در بریتاشیررا -بررا ابررراز اینارره
ایده ای اشسران تنهرا از ریرم تجربره یاصرل ملشررشد وجررد ایرده ای ذاترل در اشسران را
رد ورد (ایسر ،1414،ص )114
ت یل مرت اش یسرل ششران ملد رد وره بسریاری از الرراول وره شریسرنده بره ورار بررده
ااررت یرراول از رتمرران مس ر ّ

ررر روشررن ری ،یعنررل رتمرران تجربرره رایل ،ااررت ورره

رررم بیعررل در مروررب ان قرررار دارد و منجررر برره ت رّلرراتل در ررم و شرراراایل شرراحه ای
جدیررد مررل شررده ااررت برحررل از ایرر الرررا

بارتاشررد ازScience, branches, :

 natural philosophy, pharmacy, botany, anatomy, principles, natureمچنرری
بررارت پایرراشل ایرر قسررمت ،on the shoulders of my long experience ،اشرراره برره
جم های از شیرت  1دارد وره در ارال  1115در شامرهای بره رابررت ررا 3شرشرته اارت 0وره
اشاره به پیشرات و ح ّاقیرت در رم دارد اشراره بره ببر راشل وره برر شراشۀ تجرارو دی رر
1. Fieser
2. Isaac Newton
3. Robert Hooke
4. https://www.brainpickings.org/2016/02/16/newton-standing-on-the-shoulders-of-giants/
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ببر رران ایسررتادهاشد و اتّاررا بررر ایرر تجررارو ،قرردرت و ح ّاقیررت اشهررا را در م ایسرره بررا
صایبان ای تجرارو اابونترر اراحته اارت شریسرنده در مرت اصر ل برا اارتراده از الررا
رتمرران مررل مرردرن ،رتمرران مررل ا رنّتل را برره چررالث وشرریده ااررت مررت اص ر ل بررا
رویاردی اشت ادی شسبت بره رم قردیم شرشرته شرده اارت ،امرا شریسرنده از الررا مردرن و
م لره ای رتمان مسر

ایر دوره ،اارتراده وررده اارت ،امرا در ارری دی رر ،برا دقّرت در

الراول وه مترجم اارتراده وررده اارت بهوضرر مشرلص ملشررد وره متررجم ااقرد ابربار
رتمرران مررل و مرردرن برررده و مچنرران از الرررا
«بعرررن الهررل ،رررره و لالررار

رتمرران اررنّتل ااررتراده ورررده ااررت:

 ،الر ررد و المررا النرریم رررم» (پایبنرردی برره باور ررای

متاایبیررل)« ،اوسرریر ا ظررم بابررت ،در اررایه تجررارو مرر » (بلا تنررایل برره بیعررت ورره
ن ررری م رررری در ا سررره ای ر

ررر ااررت) اارربون بررر ای ر  ،مترررجم در ارائررۀ معررادل

برررای شرراحه ای جدیررد ررم 1از الررراول شسرربتاد ارنّتل (ویمیررا ،ررم شباتررات ،ررم تشررری )
بهره راته و از معنای مردرن اشهرا غاارل ماشرده اارت وایۀ «ویمیرا» وره معرادل اش یسرل ان
« »alchemyاارت ،داششرل اارت وره ا تبرار اصررل ان در جریران اش راو مرل برا چررالث
ج ردّی مراجرره شررد ،امررا مترررجم در ای ر قسررمت وایۀ ویمیررا را بررهغ

بهمثاب رۀ معررادل وایۀ

مررل « »pharmacyذوررر ورررده ااررت ورره برره رتمرران مررل اررنّتل تع ّررم دارد و برردی
ترتیص چینث وای راشل شریسرنده در اشراره بره م لرره ای رم مردرن را برر رم زده اارت
رویارد اشت ادی یاوم بر مرت اارارل متمرورب برر اشت راد از برحرل وقرایه جراری در جامعره
اات ولل اببار اشت ادی مترجم متراوت از اببار مررد ااترادۀ م ل

مت اص ل اات

- Ah, my son! pursued he with a mournful air, what a change in
practice within these few years! The whole honour and dignity of the
art is compromised. That mystery, by whose inscrutable decrees the
lives of men have in all ages been determined, is now laid open to the
rude, untutored gaze of blockheads, novices, and mountebanks. Facts
are stubborn things; and ere long the very stones will cry aloud against
the rascality of these new practitioners: lapides clamabunt! Why, sir,
 1تعری

جدید از م در جریان اش او مل و ا سرررۀ تجربه رایل در

ررر روشررن ری بر جنبه ای ملت

جرامه

اشسراشل تا یر تاشرت و به رشد اریه م اارخ از ر رشه ترجیه مت بل اشجامید و در شتیجه شاحه ای مست ل مل پدید
امد (شات ررت)1411 ،
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there are fellows in this town, calling themselves physicians, who
drag their degraded persons at the currus triumphalis antimonii, or as
it should properly be translated, the cart's tail of antimony. Apostates
from the faith of Paracelsus, idolaters of filthy kermes, healers at
haphazard, who make all the science of medicine to consist in the
preparation and prescription of drugs. What a change have I to
announce to you! There is not one stone left upon another in the
whole structure which our great predecessors had raised. Bleeding in
the feet, for example, so rarely practised in better times, is now among
the fashionable follies of the day. That gentle, civilized system of
evacuation which prevailed under my auspices is subverted by the
reign of anarchy and emetics, of quackery and poison. there is no
deference to theauthority of ancient wisdom; our masters are laid upon
the shelf, and their axioms not one tittle the more regarded, for being
delivered in languages as defunct as the subjects of their application.
(Smollet, 2009: 394-395)

 اه ای ارزشد از اشردا مردّتل براز چره رحنره ا وره بره اروران بابرت راه شیااتره اارتو شرران ای ر وررار را جراشرران

ییرررت ذ ر و برررودت ق ررص م ر بررلجررا شیسررت شررامر

 از،شرحااته بره لرر ِ حبا رت الردشرد بسرا شمل رترد وره از ارتم ایر شرحراارت ان شاشرل
اریرراد و شالرره ب نررد ملشرررد الریررل مالریررل لرریس اوّل قرراروره وسرررت اررل

دل اررن

صرردرالطبابه ابرترره ورران قم ررررا در ررر رشرره بیبررل و در ررر ورچرره یایمررل بعبرراره
 مرره دزد مرره، مرره ا رل دمدمرره، اررلت ماشل و اررلتومینل مره رررد رمرره،اُحرری
 برا اجرل مدارت مره،زن به مربد از مدراره ریلت ران پابنرد سریلت ان قرمبپرارت
 نرشرران مر مپررردازی، مرره رچرره بررادا بررادی وارشرران رارماررازی،دیرردی ورره شرردی
 ارررف و ش ر شرران از رر ر ررص و یرابس بتررر،وررار ر

رلره یبشرران چررن رلرره ترنر

)551-555  صص،1311 ، (میرزا صال
مترررجم در ایرر بلررث بسرریاری از مطالررص را ورره در اشت ررال مرهرررمِ مررت اصرر ل از
ا مّیّررت برحرردارشررد ترجمرره شارررده ااررت در ایر اررراز شیررب بررارات و الرررا شریسررنده از
:ریم ایجاد ت ابل میان رتمان انّتل و رتمان مدرن اشاراتل به تجربه رایل دارد
- That mystery, by whose inscrutable decrees the lives of men have in
all ages been determined, is now laid open to the rude, untutored gaze
of blockheads, novices, and mountebanks
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در ایر قسررمت برره رر ت ررری ل از ا مّیّررت تجربرره در ررم اررل مررلرود و از اتّاررای
رم بره مر رمررات ارنّتل اشت رراد مرلشرررد شریسرنده رتمرران تجربره رایل را بررا بره چررالث
وشرریدن رتمرران ارنّتل برره ملا ررص معرّاررل ملونررد و اریاد ررای پیررروان رتمرران ا رنّتل را
وه م هررِ رتمان مدرن و مس

شدهاشد ،اشعاا

ملد د:

- There is no deference to the authority of ancient wisdom; our
masters are laid upon the shelf, and their axioms not one tittle the
more regarded.

در جم رۀ بالررا ،مترررجم ت ابررل دامنررد را بررا بررهوار یری بررارت «شرحرااررت ان شاش رل»
ت یررل ملد ررد و ملا ررص حرررد را از اهررم رتمرران مررررد تاویررد در مررت اص ر ل بلبهررره
مل ررتارد و شیررب بررا ااررتراده از ااررتعاراتل شظیررر «ییرررت ذ رر » و «برررودت ق ررص» ورره
بلتنااررص بررا رتمرران مررل ااررت ،از رتمرران مررل مررررد تاویررد در مررت اصرر ل دور
ملشرد برهوار یری برحرل برارات ربرل بررای اشت رال مررا یم رتمران مردرن مرل شیرب
برر ایر ااصر ه ملاابایرد شریسرنده مچنری

برا اارتراده از برارت « facts are stubborn

 »thingsبرره مبنررای رتمرران مرردرن یعنررل پرزیتیریسررم و تجربرره رایل اشرراره ملونررد ورره
ی ررایم تجربررهششررده را شملپررتیرد و تنهررا دلیررل پررتیرم ررر پدیرردهای را امارران تجربررۀ
مسررت یم ان ملداشررد ترراری

ررم ررراه ان ااررت ورره در قرررن شرراشبد م و رررد م بهترردریج

ال ر ررای مطالعرره و درا جهرران و سررتل داررتلرم تغییررر شررد برحررل ا اارررۀ بیعررل،
شظریّرره ای ا برراتششررده را برره چررالث وشرریدشد و ت ررام وردشررد ب ره ومررل ابرربار دقیررم برره
م یا

ررای دقیررم داررت یابنررد و یااترره ای حرررد را بررر مبنررای مشررا ده و ازمررایث قرررار

د ند (یایم ،1445 1،ص  )19امرا متررجم اارارل بره ا مّیّرت ایر

برارت بلا تنرا اارت

و در ادامه برا اارتراده از وای ران ارنّتل وره ااقرد م لرره ای رتمران مردرن اارت ،صرراتل
را برره ااررراد شرحرااررته شسرربت ملد ررد و و یّتررل مرربهم از مرررا یم مسررتتر در مررت اص ر ل را
به حراشنده منت ل ملوند
- There were at that moment two clever men by profession handling
an argument most pertinaciously, before ten or twelve auditors deeply
interested in the discussion. There was no occasion to join the circle,
because the metaphysical thunder of their logic made itself heard at a
1. Hakim
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more respectful distance: the heat and passion with which this abstract
controversy was managed made the two philosophers look little better
than madmen. A certain Eleazar used to cast out devils, by tying a ring
to the nose of the possessed; had these learned swine been ringed in
the same manner, how many little imps would have taken wing out of
their nostrils? Angels and ministers of grace defend us, said I to my
companion: what contortions of gesture, what extravagance of
elocution! One might as well argue with the town crier. How little do
we know our natural calling in society! Very true indeed, answered
he: you have read of Novius, the Roman pawnbroker, whose lungs
went as far beyond the rattle of chariot- wheels, as his conscience
beyond the rate of legal interest; the Novii must certainly have been
transplanted into Spain, and these fellows are lineal descendants. But
the hopeless part of the case is, that though our organs of sense are
deafened, our understandings are not invigorated at their expense.
)(Smollet, 2009, 312

 جمعررل را دیرردیم شررطرشج ملباحتنررد ،و ده دوازده شرررر بررر اررر دو شرررر جمرره شرردهرم بره مبایثره ایشران ملدادشرد مبایثره ان دو شررر برر ارر رم بیعیرات بررد و چنران
رم و پرمشغ ه وه چیبی یالل شملشد (میرزا صال  ،1311 ،ص )054
برراور مرررمل در مررررد ترجمرره ای میرررزا یبیررص مبتنررل بررر برملاررازی در ترجمرره و
ردم پایبنردی وی بره لرررظ و تمرورب بیثترر بررر اشت رال مررا یم ااررت برا تامّرل در ترجمررۀ
وی ملتران درای باره تشرایل وررد م ایسرۀ مرت اصر ل برا ترجمره اارارل ان بهوضرر ،
شرریرۀ برحررررد مترررجم بررا مررت اص ر ل و میرربان دقّررت وی در اشت ررال مرررا یم مررررد شظررر
شریسررنده را ششرران ملد ررد میرررزا یبیررص در ترجمرره تررا یرردّ زیررادی از الرررا شریسررنده
ااص ه مل یرد ،امّا ای امر بره ایر معنرا شیسرت وره وی از الررا شریسرنده دور و بره مرهررم
مررد شظر شریسرنده شبدیرل ملشررد پرارا راف اررن ،شمرشره برارزی از شریرۀ ترجمرۀ میررزا
یبیررص ااررت ورره یجررم قابررل ترررجّهل از مررت اصر ل را در چنررد جم رره ح اصرره ورررده ،از
ترجّرره برره شاررات بسرریاری در مررت اص ر ل غر ررت ورزیررده و یتّررل در مررراردی در اشت ررال
دراررت مرررا یم و معادل ررای منااررص ترجمررهای مراررم شبرررده ااررت برراررل مررت اص ر ل
رویارررد اشت ررادی شریسررنده را شسرربت برره باور ررای اررنّتل و رتمرران مبتنررل بررر باور ررای
متاایبیال و ماورائل ششان ملد د:
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- The heat and passion with which this abstract controversy was
managed made the two philosophers look little better than madmen.
ااررتراده از بررارات  abstract controversyو  better than madmanدر یررل جم رره

بیاش ر اشت اد شریسرنده از ا سررۀ اشتبا رل و مبایر

غیرقابرل ا برات تجربرل اارت شریسرنده

بررا ارجررا برره شررام یررل وشرریث یهررردی برره شررام « »Eleazarبرره راترراری مرارررم در اجتمررا
مررررد وصرر

اشرراره ملونررد ورره ششرراشهای از ش ررد وی بررر ا سرررۀ غیرتجربررل و تمروررب

رتمان انّتل برر ابعراد مراورا الطبیعل و یاومیّرت و یسرا برر زشرد ل مرردم اارت شریسرنده
با ل نل نب رشه ش رتل حرد را از برحل باور ای راماریباشه ابراز ملوند:
- Angels and ministers of grace defend us, said I to my companion:
what contortions of gesture, what extravagance of elocution.

و در ادامرره برره م

رررد حرررد از ابررراز ای ر اشت رراد اشرراره ملونررد ورره ماشررا تاویررد بررر

ا مّیّررت واقعیّررت رایررل و ترجّرره برره ش ررث اشسرران در جامعرره برره نران ن ررری اجتمررا ل
اات ش شل وه با دقّت در بیعت اشسان قابل شنااایل اات:
?- How little do we know our natural calling in society

در پایرران ایرر بلررث شریسررنده بررا ااررتراده از مثررال دی ررری از ت یررل راررت ابعرراد
جسماشل و ااری اشسان را در رتمران و تراّرر ارنّتل اشت راد ملونرد ،رریل اشسران ا بررای
درا مسائل ااقد چشم ،رم و قدرت تراّر ستند:
- But the hopeless part of the case is, that though our organs of sense are
deafened, our understandings are not invigorated at their expense.

شریسررنده در ایرر قسررمت باور ررای اررنّتل و مرراورا الطبیعل را برره چررالث مررلوشررد،
شاتهای وه یاول از ا مّیّرت یرل شاترۀ و یردی بررای شریسرنده اارت :ایناره حراشنرده را بره
مسئرلیت اجتمرا ل اشسران ،بیعرتِ اارراد ،قردرت شر رف اشهرا در تجبیرهوت یل پدیرده ا
و قاب یررت رشررد اااررار ازاد در جامعرره بررهدوراز تع رربات اشتبا ررل و از پرریث تعیی شررده،
ا اه شماید امرا متررجم از روی شاا را ل یرا بلا تنرایل ،ورشرث شریسرنده را در یرل جم رۀ
شادراررت بیرران ملونررد« :مبایثرره ان دو شرررر بررر اررر ررم بیعیررات برررد و چنرران رررم و
پرمشررغ ه ورره چیرربی یررالل شملشررد» ترجمررۀ میرررزا یبیررص ت ررام شریسررنده در برقررراری
ت ابررل میرران دو رتمرران اررنّتل و مرردرن را ششرران شملد ررد ،بررهویهه اینارره وی لرررظ
« »metaphysicalرا بررهغ

برره « ررم بیعیررات» ترجمرره ورررده ااررت دریاللورره م

رررد
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شریسرنده اشت راد از «ماورا الطبیعره» بره شرره « بیعررت» اارت ،متررجم ایر دو لررظ مت رراد را
مترادف یادی ر در شظر راته و شالرده ب

شریسنده را به م ریلته اات

- Now I will explain to you by a single instance the difference between
the elegance of our diction and the flatness of theirs. They would say,
for example, in plain terms, "Ballets incidental to the piece are an
ornament to a play;" but in our mode of expression, we say more
exquisitely, "Ballets incidental to the piece are the very life and soul of
the play." Now observe the phrase; life and soul. Are you sensible how
glowing it is, at the same time how descriptive, setting before you all the
motions of the dancers, as on an intellectual stage? I broke in upon my
reformer of language with a burst of laughter. Get along with you,
Fabricio, said I, you are a coxcomb of your own manufacture, with your
)affected finery of phrase. (Smollet, 2009, 311

 -در ای ر برراو شمرشررهای برایررت مررلاورم تررا برراقل را بررر ای ر قیررا

ونررل مث راد رررام

مل رینررد :روزشامرره ،قرراشرن ،ادبیّررات ،ل ررص ،تر اشرردازی ،برررن ،لطااررت مررا مل رررییم:
ررازت ،زاورررت ،لیتراترررر ،تیتررر ،بمباردمرران ،الاتریررل ،اشترارران رررام مل رینررد :مرر
تشررنهام مررا مل رررییم :شظررر دقّررت مرر او را ج ررص و د رررت ملونررد رررام مل رینررد:
مجاز پیرایۀ ال اارت و مایرۀ متاشرت و رام مرا مل ررییم :ا رر مجراز ملداشرتیم غرازه بره
رحسار و ام مل تاشرتیم و ریشرۀ ارل را اارت اام مرلدادیم یالرا ایر

برارات لرییرل

مرا بهترر اارت یرا راارتِ یسرینل دی ررانط رراوت و شباورت و لطاارت و ب اغرت ازاینجررا
مع ررم ملشررد » مر حنررده ارر دادم وره «حرره شررری برا ایر زبانارازی و شاتررهپردازی »
(میرزا صال  ،1311 ،صص )054-009
در جم رۀ اول مررت

اص ر ل شریسررنده بررا ااررتراده از بررارت the difference between

 the elegance of our diction and the flatness of theirsم

رررد حرررد را ورره ماشررا

م ایسه دو رتمران ادبرل ارنّتل و مردرن اارت بیران ملونرد متررجم برا ترجمرۀ جم رۀ اوّل
ای قسرمت بهصرررت «در ایر براو شمرشرهای برایرت مرلاورم ترا براقل را برر ایر قیرا
ونررل» م

رررد شریسررنده را بهصرررایت بیرران شملونررد ش ررا ل برره چیررنث وای رراشل مررت

اص ر ل ششرران ملد ررد ورره شریسررنده اهراررتل از الرررا را برررای م ایسرره دو رتمرران ادبررل
انّتل و مدرن ارائه ورده اات:
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- Elegance of our diction, more exquisitely, glowing, descriptive,
manufacture, reformer, finery of phrase, flatness of theirs, in plain terms

وای رران مررررد ااررتراده شریسررنده برررای ترص ری

رتمرران ادبررل ا رنّتل در اصررل دال بررر

رویارررد اشت ررادی وی برره زبرران و ادبیّررات ا رنّتل ااررت ،امررا وای رراشل ورره مترررجم ااراررل
ااررتراده ورررده ااررت ااقررد ش رراه اشت ررادی مببرررر ااررت :ررراوت ،لطااررت ،ب اغررت ،شباوررت،
شاتررهپردازی ،بررارات لرییررل شریسررنده برررای م ایسررۀ دو شررر

رتمرران ادبررل اررنّتل و

مدرن تنها به ذور یل جم ره بره نران شمرشره اوتررا ملونرد ،ولرل متررجم اارارل شمرشره ای
بسرریاری درای برراره ردیرر

ملونررد ورره اتراقرراد ،در تعررار

رررد شریسررنده ااررت

بررا م

شریسنده ت ام ملونرد ترا در ادامرۀ ایر بلرث برا اارتراده از یرل شمرشره جم ره بره ترراوت
شیره بیان و زبان مررد ااتراده در رتمان ادبل انّتل و مدرن اشاره وند:
- Ballets incidental to the piece are an ornament to a play
Ballets incidental to the piece are the very life and soul of the
play

ای جم ۀ شمرشه دال بر ایر اصرل اارت وره برا ورود رتمران مردرن ادبرل ،زبران مغ رم
و پر مطررران در ادبیّررات جررای حرررد را برره زبرران ارراده و قابررل اهررم رررام داده ااررت:
واربران زبان و ادبیّرات در یرل جامعره بره ومرل نجینرۀ زبراشل حررد دو شریرۀ بیران را بره
شمررایث مل تارشررد ،مان رشرره ورره در دو جم ررۀ بالررا از نجینررۀ لغررات مشررابه به رشررهای
متررراوت ااررتراده شررده ااررت ش ررا ل برره شمرشرره ای ااترادهشررده در ترجمرۀ ااراررل ششرران
ملد ررد ورره مترررجم در بیرران چنرری ت رراب ل در جامع رۀ زبرراشل و ادبررل شرراتران ماشررده ااررت
اشچه مترجم اارال به حراشنرده اشت رال ملد رد بریث از اشاره ت ابرل میران دو رتمران ادبرل
باشررد ،ت ابررل میرران روه ررایل ااررت ورره برره شرریره ای ملت ر

از زبرران و ادبیّ رات بهررره

مل یرشررد در شمرشرره ای میرررزا یبیررص ،ی رررر ارره رتمرران ادبررل در جامعرره م سررر
اات رتمان ارنّتل مرررد شظرر شریسرنده در مرت اصر ل معرادل رتمران غالرص در زبران و
ادبیّات انّتل ایران اات وره مشرتمل برر اربال مغ رم و پیچیرده اارت؛ امرا رتمران مردرنِ
مرررد شظرر شریسرنده ،اربلِ زبراشل و ادبرل اراده و واقره را اارت ،امرا در مثال رای مرررد
اشاره میررزا یبیرص رتمران مردرن بره دو زیر رتمران قابرل ت سریم اارت :رتمراشل وره بره
ااررل از ادبیّررات رئالیسررتل در غرررو رو بهارراد ل و واقرره رایل مررلرود« :مرر تشررنهام»
ت ّ
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برهجای «شظرر دقّرت مر او را ج رص و د رررت ملونرد» و رتمراشل وره در ارط وای رران
، ل ررص، ادبیّررات، قرراشرن، روزشامرره: « رررام مل رینررد:و الرررا شیررب تسر یم زبرران بی اشرره ااررت
، بمباردمرران، تیتررر، لیتراترررر، زاورررت، ررازت: لطااررت مررا مل رررییم، برررن،تر اشرردازی
 اشتراران» ایر شمرشره ا درواقره بره شرررذ الررا بی اشره در زبران اارارل بره نران،الاتریل
بر شررته اشرراره دارد شرره ت اب رلِ رتمرراشل

ششرراشهای از غروزد ررل برحررل از ااررراد از ارش ر

مررد شظر شریسنده متررجم بیثترر برر شرر واونث را در برابرر رتمران مردرن ادبرل تاویرد
 بره مرضره یری پیرروان ت یرد از زبران و، ایتمالراد،» اارترادۀ وی از لررظ « ررام:ورده اارت
 یعنررل ت ابررل،الرررا بی اشرره در برابررر پیررروان ارربل رئالیسررم و ارراد ل در زبرران اشرراره دارد
دو روه وه ر دو متع ّم به رتمان مدرن ادبل ستند
- As for the magnificent promises which the Count of Olivarez threw in,
and among others that of keeping the machine of state in motion, by a
system of economy, without adding to the public burdens, they were
caught at with avidity by the citizens at large, and considered as pledges
of an enlightened and patriotic policy, so that the whole city resounded
with the acclamation of panegyric and congratulation on the opening of
new prospects. The minister, delighted to have gained his end so easily,
which in that publication had only been to draw popularity upon
himself; was now determined to seize the substance as well as catch at
the shadow, by an act of unquestionable credit with the subject, and
high utility to the king's service. For that purpose, he had recourse to the
emperor Galba's contrivance, consisting in a forced regurgitation of
illgotten spoils from individuals who had made large fortunes, hell and
their own consciences knew best how, in the superintendence of the
royal expenditure. When he had squeezed these spunges till they were
dry again, and had filled the king's coffers with the drainings, he
undertook to render the reform permanent by abolishing all pensions,
not excepting his own, and curtailing the gratuities too frequently
bestowed on favourites out of the prince's privy purse. he charged me
with the composition of a new state paper. I began by laying it down as
a first maxim of political philosophy, that the vital functions, the
respiration as it were of all monarchy, depended on the strict
administration of the finances; that in our particular case that duty
became imperiously urgent, irresistibly impressing on our consciences;
and that the revenue should be considered as the nerves and sinews of
Spain, to hold her rivals in check and keep her enemies in awe. After
this general declamation, I pointed out to the sovereign that by cutting
down all pensions and perquisites dependent on the ordinary income, he
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would not thereby deprive himself of that truly royal pleasure, a
princely munificence towards those of his subjects who had established
)a fair claim to his favours. (Smollet, 2009, p. 474

 امرردیم بررر اررر و ررده ای اصرر ایات اتابررل از ان جم رره رترره برررد در حباشررهپادشا ل ترایر پدید حررا م اورد ،بلاشاره بره ر ایرا ضررری رارد از ایر و رده چشرم ا
چهررار ماشررد و برره ترردابیر وی قررریدل شرردشد اوازۀ اتایشررث در شررهر پیچیررد وزیررر تررا یر
اقرررال حرررد را دیررده حرااررت یاررل را از قررّه برره اعرل رارراشد تررا در شظر ررا شمررردی ونررد
حراصررل ورره شمررلداشم چ رشرره از مررال رررام رویررل اررر ورده بردشررد ،حرششرران بمایررد
مسرررتمری بع رررل از مرتلرررراران ترررراش ر را ببریرررد مراجص رررای بع رررل از بیب رررای
ب اجهررت را تنبیررل ورررد از رارررم و اات رررابل پررارهای از مسررترایان و منشرریان باااررت،
م ررر از ان حرررد را از اشعررام و ایسرران معترراد شررام و ششرران بررر جررای شماشررد ،م ررر بع ررل
مرارد ریاواراشه را بررای اجررای ایر شیرت واداشرت وره وتابچره دی رری شریسرم ابتردا ایر
برد وره :ش ررد حباشره را بره بر

شبایرد ت ر

وررد و برهجب بررای ملرار لرازم دولرت بره

م رال دی ر حر شمرد ا تبرار دولرت در شربد ح رمان بره وثررت حربای و واررر امررال
وابسته اارت و ظمرت دولرت در شظرر اغیرار بره رروت اارت بره حرا ر حطیرر پادشرا ل
ملرل و مسترر شماشراد وره چررن وورای
قطرره شرررد ،ا ی

و اشعامرات وره از جیرص مرایرن ایسران ملشرد

رررت شررهریاری برره ررر یاررل از بنررد ان و ارردویان حرررد از راه

بنرردهپروری بلشررث و التررراتل حرا ررد ،برره ریررم واررعت و اراحررل حرا ررد تراشسررت ،
درصررررتلوه برره حبینرره ررامره ش

رران و حسررراشل واقرره ششرررد (میرررزا صررال ،1311،

صص )150-153
در اروپرای قرررون واررطل تررا پرریث از دورۀ رشسرراشس ا سرررۀ ایااررل متررا ّر از یاومیّررت
و یسای واترلیرل و درشتیجره ا سرره ت رت ار طۀ ارای دینرل و الهرل بررد لرتا ،پادشرا ان
اش ستان به قدرت و ی ررن معنرری پادشراه براور داشرتند ،بردی معنرا وره حررد را شماینردۀ
حدا بر زمی و بلشیراز بره پاار ریل بره ری مرجعرل جرب حردا ،ملداشسرتند ایر شظریّره
مبتنرل بررر یررم یارمررت پادشرراه برردون مداح ره پارلمرران برررد بررا شردّت رررات تنث ررای
ایااررل مررت بل اص ر ا ران پروتسررتان حرا رران ایجرراد اص ر ایات در و یسررای اش سررتان و
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مچنرری مداح ررۀ بیثتررر پارلمرران در ت ررمیمات یارررمتل شرردشد (اشررمیتب ،1411 ،ص
 )111امررا در دورۀ رشسرراشس و پررسازان در

ررر روشررن ری ا سرررۀ ایااررل اررارلار بررر

اشدیشه ای ایاارل الهرل غ بره وررد جران لراا ،از اشدیشرمندان شراحص ایر دوره ،ربارۀ
«یارمت یمّ و مر بت الهل پادشا ان اات» را به چالث وشید
در مررت اصرر ل رمرران ورره در بالررا ش ررل شررد شریسررنده برره ومررل برحررل اببار ررا و
زشجیره ررای وای رراشل برره م ایسرره و ایجرراد ت ابررل میرران دو رتمرران ایااررل ارنّتل و مرردرن
ملپردازد ،ت راب ل وره ماشرا اشت راد از ا سررۀ ایاارل ارنّتل بره شرره ا سررۀ ایاارل مردرن
در ان نجاشیده شده اات:
- high utility to the king's service, the emperor Galba's contrivance, had
filled the king's coffers with the drainings, abolishing all pensions, not
excepting his own
- keeping the machine of state in motion, a system of economy, without
adding to the public burdens, enlightened and patriotic policy, a first
maxim of political philosophy cutting down all pensions and perquisites
dependent on the ordinary income, curtailing the gratuities too
frequently bestowed on favourites out of the prince's privy purse

در اراز ررای بالررا ،شریسررنده برره زیروررل شرریرۀ ایااررل مررررد شظررر حرررد را بررا ذوررر
ورشث ای وا رارازاشۀ وزیرر در ج رص شظرر مرردم و ادّ رای اشجرام اصر ایات بیران وررده
ااررت :ورشررث ای راماریباش رۀ وزیررر و و ررده ای پرشررالل اص ر ایات او ( magnificent

 )promisesمرران اص ر ایات مررررد شیرراز جامعرره و مررررد تاویررد در ا سرررۀ ایااررل مرردرن
اات شریسنده ماینرد ایل از م لرره ای ا سررۀ ایاارل ارنّتل و مردرن ارائره وررده اارت
وره بررا ترجّرره برره رویارررد اشت ررادی وی ماینررد ای وای رراشل مببرررر برره درا حراشنررد ان از
اشچه ست و اشچه باید باشد قرّت ملبلشد:
- a first maxim of political philosophy, that the vital functions, the
respiration as it were of all monarchy, depended on the strict
administration of the finances.

در ای قسرمت صر بت از اصر ا امررر اقت رادی اارت و از ان بره نران رام ل بررای
اییررای ار طنت مط رره یرراد شررده ااررت دریاللورره چنرری اصر ایاتل در یارمررت مط رۀ
پادشا ان مستبد جرایل شردارد شریسرنده ،وزیررِ ورا راد اصر ا ر را از مترار ان بره اماراتررر
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البا ،اماراترر روم در اال  13بعرد از می راد ملداشرد وره در مردّت یارمرت حررد بره دلیرل
ا مال مالیات ای ان ی و ارتم ایل وره برر مرردم روا ملداشرت و برهشردّت مرررد شرررت
مرمل قرار داشت شریسرنده در ی ی رت برا ایر ارجرا  ،ا سررۀ ایاارل مرررد شظرر وزیرر
را ا سرررۀ ایااررل ا رنّتل ملداشررد ورره در مررل شیازمنررد اص ر ایات ااررت وی از اص ر ایات
ضررروری بررا نررران «و ررده ای اصرر ایات» یرراد ملونررد ورره در ارر طنت مط رره م ّررم
شلرا ررد شررد و شیازمنررد ااررت رار یارررمتل مرردرن بررا ام یررت مررردم ااررت دریاللورره در
مت اص ل شریسرنده ت رّلرات ضرروری جامعره را در رابطره برا پادشراه و یراوم مط رم بیران
ملونرد ترا بررر واارتل ای یارمررت مط ره تاویرد ونررد ،متررجم در ااررترادۀ دقیرم از الرررا
مررتب برا ت ابرل دو ا سررۀ ایاارل مرررد شظرر شریسرنده دقّرت شداشرته اارت وی اشرارات
شریسررنده برره یرراوم مط ررم را برره رشرره ای ملت ر
ا ی

ترجمرره ورررده ااررت« :دولررت ،پادشرراه،

ررت شرهریاری ،مرایرن» وره در ا سرررۀ ایاارل متررادف شیسرتند؛ بررای مثررال ،وایۀ

«دولرت» در ا سرررۀ ایااررل مرردرن اشرراره برره رو ررل از مررردم دارد ورره شهاد ررای یارررمتل
را در احتیررار دارشررد و بررا مرهرررم ا ر طنت مط رره و « ا ررلی رررت شررهریاری» در ت رراد
اات بدی ترتیرص ،متررجم بره ت ابل را و وراات رای رتمراشل مرت اصر ل ترجّره شاررده
ااررت ،دریاللورره وایه ررای مررت اصرر ل در اشرراره برره یرراوم مط ررم تررا یرردّی مترررادف
سررتند the emperor, king, prince, monarchy :مترررجم در ترجمرره ایرر قسررمت بررر
اشت اد از وضره یارمرت تمرورب وررده و ان را از ریرم برابرر یرابل شل ریت ای ایاارل
ایراشررل بررا شل رریت ای مررررد شظررر شریسررنده ششرران داده ااررت تررا اهررم مط ررص برررای
حراشند ان اادهتر شرد
 .5بحث و نتیجهگیری

میرزا یبیرص اصررهاشل در پرترر مرقعیرت بینراار ن ل حررد و اشرنایل برا جرامره غربرل
و ادبیّررات جدیررد و شیررب اااررار ازادیحرا رران ارراو در جرامرره مسررایه مررلورش رد تررا بررا
اببار ادبیّات رئالیسرتل رارالت اصر ا راشۀ حررد را در قبرال جامعرۀ ارنّتل ایرران ایررا ونرد
ادبیّررات رئالیسررتل بهمثابرره یاررل از م لررره ای مدرشیترره ،ابررباری ااررت برررای شرّافاررازی
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مسررائل اجتمررا ل و ایااررل و ت ریررل اذ رران مررردم شسرربت برره ضرررورت یروررت در
رااتای اشجام اص ایات ضروری در جامعه
وررارورد ترجمرره ای میرررزا یبیررص در ایرر دوره ،شررردن در ررای جامعرره برره روی
مدرشیته اات وه بدون ا را ل و ایسرا

شیراز یاصرل شملشررد اشتلراو ا رار ادبرل بررای

ترجمرره و شرریرۀ ترجمرره اشهررا دامنررد و در ای ر رااررتا برررده ااررت میرررزا یبیررص جامعررۀ
مررررد ترصرری

لراررای را مشررابه جامعرره حرررد ملبینررد و در برشررمردن ویه ل ررای

اجتما ل و ایاارل جامعره برا شریسرنده مداارتان ملشررد و اشچره در مرررد جامعرۀ ایرران
از ق ررم شریسررنده جررا ماشررده ااررت را برره مررت ترجمرره ملاابایررد ت ریررل ملا ررص و
ا اهاازی او شسربت بره اوضرا شابسرامان جامعره و ال رای ضررورت اصر ا جامعره شیازمنرد
بررهوار یری زبرراشل قابررل اهررم ااررت مترررجم در جسررتجری بسررتری منااررص برررای
روشن ری اات و ملتراشد چنری رارالتل را از زبران ارردی بی اشره امرا برا بیراشل اشرنا ایررا
ونررد در مرری رااررتا مترررجم تعرردادی از ااررامل اشررلاص و ماان ررا را برملاررازی
شملوند تا ملا ص ایسرا
مررررد وص ر

ونرد وره بره رر مزمران صر بت از دو جامعره اارت جامعرۀ

شریسررنده و جامعررهای ورره مترررجم در تارراپری اشعاررا

زوایررای تاریررل ان

اات
اقامررت میرررزا یبیررص در ااررتاشبرل و مرقعیررت بینرراار ن ل وی منجررر برره ا ررا ل از
ت رّلرات جرامره پیرامررشل بره ارمت مدرشیترره شرده اارت ،مدرشیترهای وره ا ررا ل از ان در
ای جرامه برهویهه از ریرم ترجمرۀ ا رار اشدیشرمندان غربرل یاصرل شرده اارت بنرابرای ،
او از ترجمرره بهمثابررۀ ابررباری برررای معرّاررل برحررل از م لررره ای مدرشیترره غربررل در ایرر
جرامره ااررتراده ملونرد ارتبررار میررزا یبیررص برا اررایر روشرنراران ایراشررل م ریم حررار از
وشرر و مطالعرۀ ا رار دی رر روشرنراران در شراراایل تراّرر اشت رادی وی بسریار مر ر بررده
اات ،اما یروت اص ا راشۀ وی راه حرد را از مسیر مدرشیتۀ ادبل ملپیماید
میرزا یبیص برا برهوار یری اربل رئالیسرم در ادبیّرات مرلورشرد ترا حراشنرده را شسربت
به ضررورت تغییرر در لرظ رایرل و مغ رم رریل در ادبیّراتِ ان دوره ا راه ارازد و در مرل
بررا ااررتراده از یررل ا ررر رئالیسررتل ا مّیّررت وررارورد رایل در ادبیّررات را برره ت ررریر ملوشررد،

130

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ اوّل

مطالعات زبان و ترجمه

ادبیّ راتل ورره راررالت ترراریلل ان بایررد ا ا لبلشررل و تمروررب ب رر م ررامی مریررد برره یررال
جامعه باشد میررزا یبیرص بره ومرل ایر اربل ادبرل و برا اشتلراو مرشرااااشۀ ا رار ادبرل
غربررل برره ترصرری

وقررایه جامعررۀ ایررران ملپررردازد ،به رریورره ملتررران ایرر ا ررار را

ترجمرران ا رنّت و ار ن ر

ایراشررل داشسررت و شرره ترجمرران مدرشیت رۀ غربررل در ای ر رااررتا،

را برررد برملاررازی منااررصتری را برررد ترجمرراشل ااررت ترصرری

ار نرر

و اررنّت

ایراشل به ومرل اربل ادبرل رئالیسرم مسرت بم اتلراذ چنری را برردی بررده اارت درواقره
میرررزا یبیررص ،برره رر غیرمسررت یم و از ریررم اشعاررا

وقررایه اجتمررا ل و ایااررل ایررران

ملورشرد ترا شیراز بره برحرل اصر ایات در مسریر مردرنشردن را در اذ ران مرردم براش یربد
ت یل ترجمره ای میررزا یبیرص و م ایسرۀ اشهرا برا اشچره مرررد شظرر شریسرنده بررده اارت،
یاول از ان اات وره میررزا یبیرص تمامیرت مدرشیتره بهمثابرۀ یرل رتمران را شملشناارد و
تنهررا مرهرررمل و ّررل از ان در ذ ر دارد و ت ررام ملون رد تررا بررا اتّلرراذ را برررد برملاررازی،
و یّ رتِ مررررد شظررر حرررد از مدرشیترره را اشت ررال د ررد ملتررران رررت ورره وی دغدغ رۀ اشت ررال
وامررل رتمرران مدرشیترره برره جامعرره ایررران را شرردارد و ایتمال راد ،برره دلیررل درا شرراقص وی از
ای ر

رتمرران ،ان را برره مررراردی م رردود ت یررل مررلد ررد ،غااررل از اینارره ت ّ رم رتمرران

مدرشیترره م بومررات ،م رردّمات و تمهیرردات ایااررل و اجتمررا ل بسرریاری دارد ورره بایررد در
جامعرره ارررا م شرررد ،م ردّماتل ورره در مترررن اشتلاوشررده برررای ترجمرره برره رر ضررمنل یررا
صری به اشها اشاره شده اات ،امّا مترجم از اشها غاال برده اات
روشررنراران و شریسررند ان

ررر قاجررار بررهمنظرر اص ر ا شرررای یرراوم بررر جامعرره برره

دشبررال را ارراری ارراده و در ی یررال مرر ر بردهاشررد ی رررر روشررنراران در جرامرره
مسررایه و درا برحررل جنبرره ای مدرشیترره غربررل در ان جرامرره اش یرربه ایجرراد ت رررّل در
جامعرره را در اذ رران اشرران ق ررّت بلشررید ا رچرره شملتررران ورشررث ای اشرران را در جهررت
اجرررای برحررل اص ر ایات در جامعرره از ریررم ترجمرره و تررالی

شادیررده اش اشررت ،امّ را ا ررر

مدرشیترره را رتمرراشل بررداشیم ورره ت ّررم ان شیازمنررد تمهیررد بسرریاری از م رردمات در اررطر
اجتمررا ل ،ایااررل ،اقت ررادی و ار ن ررل ااررت ،لررازم برررده ااررت تررا روشررنراران مرهرررم
دقیم ان و چ رش ل ورود ان به جرامه مسایه را درا ونند
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اشچرره در ترجمرره ای روشررنراران ایرر دوره قابررل ترجّرره ااررت ،بلا تنررایل یررا رردم
درا مترررجم از جرردال ای رتمرران مرردرن و اررنّتل و ورایرر

رتمرراشل در مررت اصرر ل

ااررت مررت ترجم رۀ میرررزا یبیررص تررا ی ردّ زیررادی در معرّاررل رتمان ررای مس ر

در مررت

اص ل و برحل اجبای ان شاتران برده اارت و ملترران ررت وره متررجم ترا یردّ زیرادی بره
وراات ررای رتمرراشل مرجرررد در مررت اص ر ل بلا تنررا و یررا شسرربت برره اشهررا شاا رراه برررده
ااررت برره رر مثررال ،وی در ترصرری

رتمان ررای ایااررل مررررد شظررر شریسررنده و ت ابررل

میان اشها بررای شنااراشدن اشهرا بره حراشنرد ان مرارم شبررده اارت درواقره متررجم بریث از
اشارره رتمرران مرردرن و م لررره ای ان را از ریررم ترجمرره اشت ررال د ررد برره ترضرری مبسرررر
اشرررت ل اجتمررا ل و ایااررل در جامع رۀ ایررران و اشت رراد از ان اوضررا اوترررا ملونررد ،غااررل
از اینارره در ابترردا لررازم ااررت بررا معرّاررل رتمان ررای اررنّتل و مرردرن و برشررمردن
ویه ل ررای اشهررا و ایجرراد ت ابررل میرران اشهررا برره حراشنررد ان ارصررت د ررد درا بهتررری از
رتمان مدرشیته داشته باشند
مترررجم بررا رردال از پرریث تعیی شررده مررت ترجمرره را اشتلراو ورررده ااررت و در شرریرۀ
ترجمرره حرررد تنهررا بررهمرازات ت ّررم ان رردف ولررر برره بهررای از داررت راررت مرررا یم
ضررروری در مررت اصر ل ررام برداشررته ااررت در شظررر مترررجمِ ِایر دوره ،مدرشیترره شرره یررل
رتمران ب اره ابرباری اارت وره برا برهورار یریِ شراقص ان شراید بتراشرد مدرشیتره را بره رر
شرراقص و در جهررت شیررل برره رردال حرراص ،رمب شررایل ونررد چهبسررا ا ررر مدرشیترره بهمثابرره
یررل رتمرران در تمامیررت ان شررناحته ملشررد و ترجمرره ابررباری برررای رمب شررایل وامررل از
مرهرررم مدرشیترره مررلبرررد ،روشررد ا ا لبلشررل برره جامعرره از ای ر

ریررم مرررات بیثتررری

ملداشت و اشررت ل در درا و اشت رال ایر مرهررم منجرر بره ت رّلراتل ارط ل و زود رتر
شملشد
در پایرران ذوررر م رردودیت ایرر پررهو ث شیررب ا مّیّررت دارد در پررهو ث یاضررر ،برره
دلررای ل ازجم رره م رردودیت زمرراشل ،سررترد ل مرضررر  ،دشررراری داتراررل برره برحررل از
منابه و شایاو برردن برحرل دی رر ،اماران بررارل و ونردوواو در تمرام ا رار ترجمرهای ایر
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