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زبان و تفكر در پرتو ترجمه هاي دوره ناصرالدين شاه 
  )ق.ه1264-1313( قاجار

  
  محمد امير احمدزاده

  
  )09/10/94، تاريخ پذيرش 20/08/93تاريخ دريافت (

  
توان نوشتار حاضر بر محور اين مساله اصلي متمركز است كه نشان دهد چگونه مي :چكيده
عنوان برآيند ذهن و زبان مترجمان و متفكران در  هاي دوره ناصرالدين شاه را بهترجمه

برآنيم تا نسبت زبان ترجمه متون علمي و  ارتباط با دنياي بيروني ارزيابي كرد؟ در اين راستا
را با فهم و زبان و انديشه مترجمان ايراني در جامعه ) اروپا(فرهنگي جديد در جامعه مبدا 

مقصد ارزيابي نماييم زيرا در پرتو اين نوع بررسي بسياري از نواقص و مسائل دنياي ذهن و 
توليد شده در دنياي جديد مشخص  هاي متفكران ايراني در مواجهه با متنزبان مترجمان و 

هاي تحليل متن و مفاهيم زباني با مراجعه  به منظور تبيين مساله فوق از روش. خواهد شد
شناختي تحليل گفتمان از جمله الكالو و موف و ميشل  و الگوهاي روشها به برخي نظريه

رتباط اجتماعي ترين عرصه ا ها مهم زبان ترجمه ،ها كه براساس آن شودفوكو استفاده مي
و تصويرسازي درك انسان از وجود خود و دنياي  بوده كه با حضور مقتدرانه خود به بازنمايي

دستاورد . را در دنياي نوشتارهاي اروپايي سامان و معنا بخشيده است  بيروني پرداخته و آن
از دنياي  هاي انتقال فهمترين كانال دهد كه ترجمه به مثابه يكي از مهم تحقيق ما نشان مي

از ساز و فرايند دگرگوني  يك برنامه تحولجديد به ايفاي نقش مهمي در معرفي و استخراج 
هاي توليدشده در دنياي اروپايي را براي اهداف مترقيانه برخي رجال سياسي و  درون متن

ز يك سو و مقطعي بودن فرهنگي عصر ناصري پرداخت اما برخي موانع زباني و فكري ا
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هاي متوليان دولتي و درباري در عرصه ترجمه از سوي ديگر باعث شدند تا اين  سياستگزاري
در حد محدودي باقي بماند و دچار انقطاعات تاريخي فرايند انتقال زباني و فكري عمدتاً 

هاي گوناگوني زباني گردد با اين حال جامعه ايران در تداوم گرايش خود به اين راه در قالب
در اين راستا بود كه مفاهيم . هداف و بازتوليد آمال جديد خود پرداختو بياني به تداوم ا

هاي جديد از تحوالت مدرن،  هاي روزنامهجديد در قالب تاليفات اقتباسي و مقاالت و روايت
هاي فعال اجتماعي بازتاب فرهنگي و اجتماعي پيدا كرد و مقدمه فهم پيشامشروطگي گروه

  . فكري و اجتماعي اروپاي قرن نوزدهم گرديدجامعه ايران از تحوالت سياسي، 
  

    .زبان ترجمه، مترجمان و دنياي متن، نوگرايي ،زبان و تيذهن ، بازنمايي :مفاهيم كليدي
  

  مقدمه
عصر مهمي در برقراري روابط ) ق.ه1210-1344(دوره تاريخي و پرفراز و نشيب سلطنت قاجاريه 

كه جامعه ايران هنوز  ما در ادوار مختلف آن به دليل آنجديد با دنياي تحول يافته اروپا بوده است ا
. برد اين ارتباط يك ارتباط متعادل و دوسويه نبود خبري از اوضاع جهاني به سر ميدر شرايط بي

هاي اخذ تجارب و علم ها و كانالگرايي در ايران بنا به اقتضائات زمان به راهبرخي از پيشگامان تحول
نوشتار حاضر بر آن است تا نسبت زبان ترجمه متون علمي و فرهنگي . دو تفكر جديد انديشيدن
را با فهم و زبان و انديشه مترجمان ايراني در جامعه مقصد ارزيابي ) اروپا( جديد در جامعه مبدأ

متفكران در پرتو اين نوع بررسي بسياري از نواقص و مسائل دنياي ذهن و زبان مترجمان و . نمايد
مفاهيم اجتماعي  .هاي توليد شده در دنياي جديد مشخص خواهد شد ه با متنايراني در مواجه

مفاهيمي با يك وجه معنايي ثابت و دايمي نيستند بلكه تابعي از نظام زباني و معنايي ـ ذهني 
 .جامعه و ادوار تاريخي خود هستند

فت جهان بيروني ترجمه به مثابه برنامه تحول دروني و به منظور اقتباس از الگوي پيشر فرايند
مردان قاجاري مورد توجه  جهت رفع مسائل و نواقص جهان ايراني از ابتداي قرن نوزدهم توسط دولت

السلطنه شروع شد و  اين موضوع با پيشگامي رجال دربار قاجار از جمله عباس ميرزا نايب. قرار گرفت
مات خود او در همراهي با ها در دوره ناصرالدين شاه و با محوريت اقدادوره اوج توسعه ترجمه

تاسيس دارالفنون براي انتقال دانش جديد، تاسيس دارالترجمه ناصري و تاسيس مركز ترجمه وزارت 
سياسي  -ترجمه در درون خود به شكل چند جريان عمده اجتماعي فرايند. خارجه صورت گرفت

ك جريان ترجمه كه تداوم يافت و همين مساله باعث ماندگاري و اثربخشي تدريجي آن گرديد؛ ي
جريان اصلي و غالب آن هم بود از دربار و نهادهاي تشكيل شده با هدف ترجمه متون مورد عالقه 

متون تاريخي،  عمده متون ترجمه شده در اين عرصه شامل ترجمه. ناصرالدين شاه نشأت گرفته بود
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اخبار و آگاهي از هاي مختلف با هدف كسب  عاشقانه و خيالي، ترجمه روزنامه هاي برخي رمان
ساز و  نانه و تحولجريان دوم ترجمه براي ترجمه رسالت روشن بي. تحوالت جهان جديد بودند

تر به  كرده و آگاه مترقي تعريف كرده بود كه اين جريان در خارج از ايران و توسط افراد تحصيل
را بايد متفكران و عمده افراد اين گروه حامي ترجمه . شد ط و اوضاع دنياي جديد هدايت ميشراي

هاي  آموخته دانشگروه سوم مترجمان را . تسانديشمندان مترجم همچون طالبوف و آخوندزاده دان
اين گروه با هدف . دادند ادي از كارگزاران دولتي تشكيل ميارالفنون و برخي فعاالن اجتماعي و تعدد

سياسي و فرهنگي دنياي رشد آگاهي و دانش عمومي و تالش براي شناساندن مفاهيم جديد زبان 
در . ه شده بود پرداختئجديد بود و در هر قالبي كه اراد بر ترجمه هر آنچه كه ميراث دنياي جدي

هاي علمي اساتيد  دارالفنون به ترجمه و نشر جزوههاي  آموخته يا دانشكردگان  اين ميان تحصيل
هاي  چاپ شده در روزنامه انتقادي -اعيبرخي به ترجمه مقاالت اجتم. پرداختند خارجي خود مي

خان  شدند كه همچون ميرزايوسف روهي هم شامل كارگزاران دولتي ميخارجي پرداختند و گ
خان در قالب تمركز و تاكيد بر مفاهيم سياسي نوظهور بر رشد فهم  ملكممستشارالدوله و ميرزا 
  .هاي اجتماعي جامعه ايران پرداختند سياسي و آگاهي گروه

ي تفكر و محصول اجتماع گيريمتون ترجمه شده دوره قاجار در شكلدر زبان  يكاركردها
صورت  هاين پديده اجتماعي و فرهنگي ب. مدرن حائز اهميت بودبه فرهنگ  يو دستياب دانش جديد

ها به عنوان ابزاري جهت  زبان ترجمه. اثر گذاشت و جامعه ايراني در زندگي روزمره انسان يننماد
ايران (و جامعه مقصد ) اروپاي قرن نوزدهم(جامعه مبدأ ش متقابل اجتماعي برقراري ارتباط و كن

اشاعه و گسترش  شاه در عصر ناصرالدين را مدرنها و ميراث فرهنگي  توانستند انديشه )عصر قاجار
بخشي از كاركرد زبان در متون ترجمه شده جديد عصر ناصرالدين شاه به ايفاي نقش و . دهند

ابزاري براي كنش متقابل اجتماعي  عنوانبه  ترجمه زباندر اين عرصه،  .اختندعملكرد اجتماعي پرد
كنشگران مختلف ترجمه با اهداف خاص كه  يابدها اهميت ميدر محتواي ترجمه يو مبادله اجتماع

. خود در قالب زباني و بياني متفاوت آن به دنبال تحول و بهبود وضع دروني و عالم ذهني هستند
از طريق ثبت و ضبط زبان گفتاري و را ميراث فرهنگي جامعه خود ارتقاء و تحول  بدين ترتيب،

به عنوان  تاريخي ترجمه متون پديدهتوان گفت كه قرار دادند و ميتوجه ها مورد ترجمهنوشتاري 
وخيم جامعه ايران را  حال و گذشتهبود تا توانسته  در قرن نوزدهم وسيله برقراري ارتباط اجتماعي

آگاهي عمومي بر را از طريق انباشت دانش و اشاعه اي متحول متصل گرداند و اين كار دهآينبه 
 شگسترد اين .داتوسعه و گسترش د هاموجود در متن ترجمه گفتاري و نوشتاري اختصاصات مبناي
براساس چنين  شد و آزاد بودن آن ابتكار و موجب خالقيت، انساني و مفاهيم اجتماعي جديد زبان

زبان خويش  يبه بازسازي هويت فرهنگ امعه ايرانجكنشگران اجتماعي در درون  بود كه ويژگي
در پرتو اين تحوالت مدرن در عصر  .تكامل بخشيدندنوگرايي  فراينددر پرتو آن را  پرداخته و
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 ساخت واژگان زباني بود كه ر متقابل زبان و فرهنگ از يكديگربا توجه به تأثير و تأثّشاه و  ناصرالدين
چنين و  ها اتفاق افتاد در درون متن ترجمه هاي مادي و معنوي فرهنگ جامعه تحول يافته در مقوله

هاي ترجمه شده به داخل جامعه ي در عرصه مفاهيم و معاني اجتماعي در متن آثار و روزنامهتحول
در  اهميت زبان به عنوان عنصري مهم ايران انتقال داده شد و اين روند پراهميت تاريخي بر

 پيشين جامعه ايران هاي بياني و زباني جديد و تغيير در زبان و قالب گيري هويت فرهنگي شكل
در برخي دست و تك محوري نبوده است بلكه  با اين حال كاركرد تاريخي آن يك. تاكيد داشته است

يت جامعه است و ذهنها پرداخته ملت ديگر يبا تأكيد بر وحدت زباني به تخريب زبان قوم   مواقع از
 منظراز . ايراني را بر محتواي متفاوت متن نوشتارهاي ترجمه شده غالب و مسلّط گردانيده است

 ايران تحوالت اجتماعي جامعه اجتماعي نقش اساسي در پديدهبه عنوان زبان  نيز جامعه شناسي
هاي هدرون خود از گون درقابل بررسي در جامعه شناسي   زبان به عنوان پديده. است داشته

شناختي از ديدگاه اجتماعي  جامعه شناسان در مطالعات زبان. اجتماعي زباني متنوع برخوردار است
، مشاغل و  افراد جامعه، طبقات اجتماعي الگوي تفكر و انديشهتشابهات ميان سبك و  به تمايزات و

و سياسي ايران توان توجه كنشگران اجتماعي از سوي ديگر، مي. كنند هاي اجتماعي توجه مي حرفه
از  ي جديدپذيرشدن و فرهنگ ، اجتماعيپذيري به عنوان فرايند جامعهرا  ترجمه زبانعصر ناصري به 

شناسي  زباندر قالب . يادگيري و انتقال ميراث فرهنگي و اجتماعي دنياي مدرن تلقّي كردطريق 
توان مساله  است مي روابط اجتماعي در جامعه با پيوند زبان محور اصلي آن بررسياجتماعي كه 

  .  شاه را ارزيابي كرد با وضعيت تاريخي دوره ناصرالدين ترجمه و پيوندهاي اجتماعي و سياسي آن
  

  )هاي متفاوت از متون ترجمه شده در پرتو الگوي تحليل گفتمانخوانش(مباني نظري
ع، براي زبان خصلتي دانست و در واق هاي بدون ارجاع به زمان مي اي از نشانه زبان را مجموعه سوسور
در مقابل، ويژگي در . نداردقائل است كه عنصر زمان در تحوالت ساختي آن نقشي  تاريخجدا از 
تفاوت اصلي  ).27:  1380 ،سوسور( كند زبان بر تأثير زمان بر تحوالت دروني زبان تأكيد مي 1زماني

ت كه در تحليل گفتمان شناسي آن اس هاي تحليل در نظريه گفتمان و نظريات زبان ميان شيوه
عنوان  دهندة جمله به به عناصر نحوي و لغوي تشكيل شناسانه، صرفاً زبان هاي سنتي برخالف تحيل

موقعيتي فرهنگي، يعني بافت متني  شود بلكه فراتر از آن، عوامل برون مبناي تشريح معنا توجه نمي
  ).8: 1379، فركالف( گيرد سياسي، اجتماعي، اقتصادي در محور توجه قرار مي

ريشه در جنبش انتقادي ادبيات،  2تحليل گفتمانشناختي  روشي و معرفت از سوي ديگر، الگوي
شناسي ميشل  شناسي و ديرينهرمنوتيك گادامر و تبار گرايي، تاويل ،)شناسي نشانه( شناسي زبان

 
1 . Diachronic  
2 . Discourse Analysis 
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يل متن يا ان فراتر از تحلفكري تحليل گفتم مباني ).56 :1389 يورگنسن، و فيليپس( فوكو دارد
يي است كه يك مفهوم كلي را در هامجموعه گزارهعبارت از گفتمان . تحليل گفتار استو يا  1نوشتار

تحليل پيام، تحليل وسيله و درباره تحليل فرستنده، و به طور مجزا به كنكاش  گيرد ميبر
ديدگاه شالير  از يشناخت روان يها حليل گفتمان در هرمنوتيك با ريشهت .پردازد مي گيرنده تحليل

اساس هرمنوتيك گادامر تاكيد . گيرد شناختي از نظريات گادامر بهره مي هاي جامعه ماخر و با ريشه
او به نظريه استقالل معناي . تواند مستقل از آگاهي فردي وجود داشته باشد مي ناي متنعدارد كه م

 2متن اي تعاملي بينرابطهسو، از يكدر نظرات ميشل فوكو تاكيد بر اين است كه  .استباورمند ذاتي 
، معرفت و لي و ديالكتيكي بين گفتمان، قدرتاي تعام رابطه و از سوي ديگر، وجود دارد  3و زمينه
  .استتحليل روابط قدرت و معرفت  آن،دستاورد  اي كهشود به گونهمطرح ميحقيقت 

وع متن يا نوشتار و در تحليل گفتمان مجموعه شرايط اجتماعي، زمينه وق كه اينبا توجه به 
 ).156: 1384سلطاني، ؛154: 1379 كاشي،( گان و مفاهيم اجتماعي وجود داردواژ بارابطه ساختار 

ارزيابي زبان ترجمه ها و تفكر دوره قاجار در پرتو نظريات و روش شناسي تحليل گفتمان در فهم 
گان موجود در متن آثار واژاز آنجا كه  .چالش هاي مدرن در اين مقطع تاريخي موثر خواهد بود

و ترجمه در شرايط وقوع اين مفاهيم ند اما ا بوده هر كدام به تنهايي مفهوم خاص خود را دارا اروپايي
انتقال،  نندتوااند در نتيجه ميبه خود گرفتهمعاني متفاوتي  گوناگونمترجمان و متفكران در اذهان 

، هاي برداشتيپيام(نظريه تنوع پيام  .ه باشندتشدريافت و تاثيرگذاري متفاوت و گوناگوني در پي دا
هاي زباني و در داخل يك متن ترجمه شده بيانگر تغيير در گونه )، دريافتي، ادراكي و اصلييارسال

بازشناسي تحليل گفتمان الگوهاي  در قالب توانمي بياني و فهمي متن است و همه اين مسائل را
    ).43: 1378 بهرامپور،( كرد

شناختي تحليل گفتمان در عرصه  هاي اتخاذ الگوي روشي و معرفت ترين ويژگي مهميكي از 
-هها و انگار فرض پيشتحليل زبان و تفكر ترجمه و مترجمان اين است كه در پرتو توجه و تمركز بر 

توان مسائلي ذهني و عيني كه منجر به درك متفاوت از متون ترجمه شده  ميتحليل گفتمان ي ها
يا گفتار ترجمه شده متن  از جمله اين كه .توسط مترجمان شده است را مشخص كرددوره قاجار 

اين كنشگران ترجمه در  اي كهبه گونه ه استمختلف، متفاوت نگريسته شد مترجمانواحد توسط 
زيرا مترجمان  اندشتهسان و واحدي ندا از متن واحد برداشت يك دوره قاجار و در هر عصر ديگري

با آنچه در دنياي  دال متفاوتيك  ارائهلقان اثر ترجمه شده قرار مي گرفتند و به گاه در مقام خا
سياسي دنياي متن  -از نظام معاني و مفاهيم اجتماعيبراي اشاره به مدلولي متن مبدأ قرار داشت را 

 
1 . Text Analysis 
2 . Text 
3 . Context 
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مساله ديگري كه در پرتو تحليل گفتماني مفاهيم اجتماعي و . به كار گيرند مبدأ و اثر ترجمه شده
اني هر مفاهيم و مع كه اينها مطرح مي شود اين است كه با توجه به زبان موجود در متن ترجمه
شده است و در اين بازنمايي هرگز زبان خنثي و فاقد بار معنايي وجود  1متني توسط زبان، بازنمايي

بار  داراي ترجمه شده و غير آن نيزمتن شته بلكه هر طرفي وجود نداهيچ متن خنثي يا بي ندارد لذا
بوده و بر اين اساس همواره اتخاذ فهم واقعي از درون دنياي متن يا رژيم حقيقت موجود ايدئولوژيك 

اي از منظر متن ترجمه شدههيچ  واست بوده در خطر  در آن از سوي خالقان اجتماعي ترجمه
متن آثار ترجمه در واقع، در بررسي تحليل گفتماني . نبوده استت قتمام حقي ربردارندهگفتماني د

اثر ترجمه شده است به همان ميزان تحت  متن برآيند قدر كه معنا همانشود كه  شده مشخص مي
بدين ترتيب، مشخص است كه بسياري از . قرار داردجتماعي و فرهنگي نيز ا بافت يا زمينهتاثير 

سير و حتي مترجمان مورد بازبيني، تف -ترجمه شده از سوي متفكريك متن هاي  معاني و پيام
  .انحراف معنايي قرار مي گرفته است

نمايد كه متن آثار ترجمه  الگوي روشي و معرفت شناختي تحليل گفتمان به ما مشخص مي
شده دوره قاجار در اغلب موارد بدون در نظر گرفته شدن شرايط و محيط تاريخي توليدكننده اين 

هر متني در شرايط و مقعيت خاصي كه  آن حال ؛اند آثار مورد ترجمه مترجمان ايراني قرار گرفته
در موارد . در دورن خود حمل كرده استرنگ خالق خود را و در نتيجه آن همواره شود  توليد مي

شود كه يك مترجم در دوره قاجار يك متن تاريخي از دوره يونان باستان را از  متعددي مشاهده مي
تن پزشكي مدرن و حتي يك متن سياسي در انگليسي به فارسي ترجمه كرده و در كنار آن چند م

خصوص قرن هجدهم و نوزدهم را در هم تركيب كرده است و به چاپ رسانده است كه اين مساله 
اغلب نشان دهنده عدم درك دقيق مترجمان دوره هاي مختلف از تحوالت و منطق حاكم بر اعصار 

   . تاريخي دنياي اروپايي است
توان به طرح اين موضوع نيز  اذ شده در نوشتار حاضر ميبر مبناي الگوي روش شناسي اتخ

بلكه قدرت فكري، نه لزوما سياسي  منبع قدرت يا اقتدار كبه ي ايترجمه شده هر متنپرداخت كه 
برخي آثار ترجمه شده در دوره قاجار در بردارنده . استبوده مرتبط  اجتماعي، فرهنگي، يا علمي

الب گفتمان علمي و تاريخي عصر و زمانه خود قابل فهم مباحث و مسائلي است كه صرفا در ق
دهنده الگويي براي جامعه ايراني باشند كه اساسا با ان تحوالت و  توانسته اند كه ارائه اند و نمي بوده

) اقتصاد سياسي( نمي پليتيككُمثال ترجمه كتاب ا. بسترهاي اجتماعي و فرهنگي ناآشنا بوده است
طرح اقتصاد سوسياليستي بود بدون درك و شناخت  ارائهبي در جهت ليف سيسموندي كه كتاأت

از سوي ديگر، مشخص  .هاي شكل بخشيده به اين حوزه انجام گرفته بود جدي از فضا و ضرورت
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سطوح و ابعاد  ها دربردارنده موجود در دنياي متن اصلي ترجمه گفتمان كه ايناست كه با توجه به 
فهم خود از دنياي متن به چنين  ارائهاما مترجمان در گفتماني نه يك سطح  ي بوده استمتعدد
فهم گفتماني تاريخي جامعه عصر خود را بر تمام مفاهيم اجتماعي و زبان هايي توجه نكرده و ظرافت

  . اندمتن ترجمه شده مسلط كرده
ارهاي متن نوشتتحليل  مهمي در  اهدافتوان به  شناختي تحليل گفتمان مي در پرتو الگوي روش

نشان دادن رابطه بين نويسنده، ها به  شناسي ترجمه توان در آسيب كه مي ؛ اول اينترجمه شده نائل آمد
جريان يا ساختار عميق و پيچيده توليد متن در درجه دوم امكان روشن شدن . پرداخت متن و خواننده
بررسي و  كه، م اينسو .در محتواي متون ترجمه شده و تشخيص آنان ممكن مي شودتوليد گفتمان 

عوامل (و بافت موقعيتي ) و نظام زبانيفضاي تاريخي  ،واحدهاي زباني( تاثير بافت متنتشخيص 
حاكم بر متن ترجمه ها از طريق كاربست  بر گفتمان) معرفتي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، تاريخي و

عيت و شرايط خاص موقتواند الگوي تحليل گفتمان مي .پذير است الگوي روشي مذكور امكان
 وجه بسيار پراهميت ديگر اين است كه. را نمايان كندشرايط توليد گفتمان  ياگفتمان  توليدكننده

را در محتواي متن  ثباتي معنابي كند كه ها به ما كمك مي روش تحليل گفتمان در تحليل ترجمه
هاي دوره قاجار را  رديم و ترجمهآگاه گدر حال تغيير است  وارهمعنا هم درك نماييم و بر اين مساله كه

روش تحليل گفتمان  .ها  را مدنظر قرار دهيم به عنوان فهم مطلق در نظر نگيريم و نسبي بودن آن
بر . موجود در آن موثر واقع شود و ايدئولوژي ترجمه شده آشكار ساختن رابطه بين متن تواند در مي

طرف نيست بلكه به موقعيتي خاص وابسته  يتحليل گفتمان هيچ متن يا گفتار و نوشتاري باساس 
زمستان سلطاني، . 16: 1379تاجيك، (پردازد و متاثر از آن به انتقال معاني خاصي براي مخاطب مياست 
پردازد و ها به شكل بخشي و تغيير در رژيم حقيقت مي زبان در بازنمايي متن ترجمه). 160: 1383

دهد و حتي ذهنيت و فهم مترجمان بازتاب مي  ول گفتمانجهان اجتماعي متن مبدا را به عنوان محص
  .بخشدكنش انسان را نيز متناسب با اين حقيقت توليد كرده و شكل مي

و هم در  هم در فرايند توليد متن كهمتكي است  يبه مجموعه عوامل بيرون ترجمه شدهمتن 
قرار دارد و اين توليد و تفسير  يك متن در فرآيند گسترده ديگر، به عبارت. اثرگذارندفرآيند تفسير 

يك متن  .نددهمي ثير قرارتحت تأد و همديگر را هستن فرآيند با همديگر داراي كنش متقابل دو
در متاثر از شرايط اجتماعي است كه متن  به طور جديعالوه بر بافت متن و فرآيند و تفسير متن 

اثير بيشتري نسبت به بافت متن و فرآيند بافت اجتماعي و فرهنگي ت. شود توليد و يا تفسير ميآن 
ر مبناي تحليل گفتمان متن ترجمه و تفسير متون از طريق الگوي روشي ب .توليد و تفسير آن دارد

، گفتمان به مثابه تعامل بين فرآيند توليد و نسطح گفتمان به مثابه متتوان سه ميتحليل گفتمان 
هدف از مرحله  ).35:  1379 ،يزديا( از هم تفكيك كردرا تفسير متن و سطح گفتمان به مثابه زمينه 

تبيين . توصيف به عنوان بخشي از يك فرآيند اجتماعي است ارائهدر تحليل گفتمان عبارت از  تبيين
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ن دهد كه چگونه ساختارهاي اجتماعي، گفتمان را تعي فتمان به عنوان كنش اجتماعي نشان ميگ
با هدف  ئي از روند مبارزه اجتماعي در ظرف مناسبات قدرتبه عنوان جزترجمه گفتمان  .بخشندمي

چه : عوامل اجتماعي: الف سنخ بحث قابل طرح است؛سه گفتمان در تبيين . ايجاد شرايط جديد بود
نوعي از روابط قدرت در سطوح گوناگون نهادي، اجتماعي و موقعيتي در شكل دادن اين گفتمان 

اند داراي  اي كه مورد استفاده واقع شده از دانش زمينهچه عناصري : ايدئولوژي :ب ثر است؟ؤم
جايگاه اين گفتمان نسبت به مبارزات در سطوح : تاثيرات: ج خصوصيات ايدئولوژيك هستند؟

گوناگون نهادي، اجتماعي و موقعيتي چيست؟ آيا در خدمت حفظ روابط موجود قدرت است يا در 
در الگوي تحليل گفتمان انتقادي  ).31: 1379 ،يستانين( كند؟ جهت دگرگون ساختن آن عمل مي

در  .ورزد مي تأكيد گفتماني تحليل بر مؤثر فرامتني شرايط مثابة  به "ايدئولوژي" و "قدرت" نقش بر
ارتباط كردارهاي اجتماعي با تحليل متن و معنا مشخص است كه تحوالت اجتماعي ـ  خصوص،

اين . ها دارند هاي گفتمان بندي ها و مفصل مسياسي پيوند وثيقي با منازعات معنايي ميان نظا
اي كه همة كردارهاي  گونه يابند به هاي مختلفي در اجتماع نمود مي منازعات معنايي در صورت

سياسي  -اصوالً كردارهاي اجتماعي. دهند هاي سياسي را تحت تأثير قرار مي اجتماعي افراد و گروه
تواند دربردارنده كردارهاي گفتماني مشتمل بر كردارهاي گفتماني زباني است مي كه اينعالوه بر 

  .غيرزباني نيز باشد
  

  علل تفاوت فهم در متن ترجمه هاي دوره قاجار 
  تاريخي و فرهنگي بودن فهم انسانِ مترجم: الف

تواند  و هستي مي جهان بنابراين، درك و فهم ما از. اند ها اساساً موجوداتي فرهنگي و تاريخي انسان
اين موضع ضد بنيادگرايانه، كه معرفت و شناخت را به اموري . هاي مختلفي به خود بگيرد شكل

گرايي و  گرايي، عقل هاي اثبات دهد، ناشي از مخالفت با ديدگاه تصادفي و احتمالي تقليل مي
گرايانه  ضد ذات سوي ديگر، نظرية گفتمان از). 156- 155 :1383زمستان سلطاني، ( استعاليي است

اين . ورزد است كه بر اجتماعي ساخته شدن جهان و نه براساس طرحي از پيش داده شده تأكيد مي
هاي مكتب فرانكفورت  ها نظرية گفتمان را به موضع ديدگاه موضع فرهنگي و تاريخي بودن انسان

  .  سازد نزديك مي
ذهني و فكر و فرهنگي ايراني از  منظور اعمال انتقال فرهنگي و عناصر تغييرات در ترجمه به

ها در خوانندگان تاثيرات  اين گونه ترجمه. شد با دقت زياد انجام مي فارسيهاي  طريق انتخاب معادل
خوانند ترجمة كتابي است كه  كردند كه آنچه مي گذاشتند به طوري كه گاه فراموش مي زيادي مي

  . اصل آن از يك زبان اروپايي است
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شناسان مشهور  هاي اروپايي به فارسي مترجمان بزرگ و سخن بان آثار از زاز ابتداي ترجمه 
 1206-1287( دكتر محمد كرمانشاهي. اند كرده  دربارة چگونگي ترجمه و شرط مترجم بحث زيادي

اش به موضوع جالبي كه  كتاب ژيل بالس اثر لساژ را به فارسي برگرداند و در مقدمة ترجمه) ش.ه
در ترجمه حكايت و «به عقيدة او . است  و توان هنرآفريني او بوده اشاره كرده بيانگر خالقيت ذوقي
  والدسكف،  هاي نامشهور فرنگي مانند كادروش، كاوالكانتي، تواند به جاي نام افسانه، مترجم مي
از  ).197: 1377 ،لوساژ( »سياب، فرهاد سود جويداهاي فارسي چون رستم، افر رالندو، دانتس از نام

توانست به دريافت خوانندگان از داستان و ادامة همراهي آنان با نويسندة  اه او اين كار ميديدگ
  .  داستان كمك بكند

شود كه رويكرد مترجمان به  وشي مورد نظر تحقيق حاضر مشخص ميدر چارچوب الگوي ر
. داشته است ها اثرگذاري جدي دوره قاجار در تحوالت متن ترجمه ترجمه و پايگاه اجتماعي آنان در

اين مساله بررسي وضعيت اجتماعي و زندگي مترجمان دوره قاجار و شناخت آنان از مفاهيم جهان 
توان درك  سازد زيرا در پرتو اين امر ميمبدأ و دانش تخصصي او در موضوعات ترجمه را ضروري مي

صي وارد عرصه برخي از مترجمان با دانش تخص. ها اتخاذ نمود بيشتري از ميزان اعتبار ترجمه
اين . شدند و در ترجمه آثار اروپايي صرفاً به ترجمه نوع خاصي از متون گرايش داشتند ترجمه مي

-1250( محمدطاهر ميرزا. امر طبعاً مهارت در ترجمه و اشراف بر متون را به همراه داشت
مادي اي مت هاي حرفه از جمله مترجماني بود كه تحصيالت و فعاليت )ش1278-1213/ق.ه1317

او به عنوان يك شاهزاده نزديك به دربار قاجار صرفاً يك مترجم ساده . در عرصه علوم و رمان داشت
هاي نوانديش و آگاه مواجه شده نبود بلكه آثاري كه ترجمه كرده است با استقبال عمومي و گروه

هاي او در  هاي طوالني به عنوان يك مرجع مورد استفاده قرار گرفت و ترجمه است و براي دوره
طبعاً محمدطاهر ميرزا به عنوان يك مترجم . تحوالت فرهنگي و سياسي ايران نقش مهمي داشتند

پرداخت و هرگز به ترجمه آثار  پر كار و ماهر براساس جايگاه اجتماعي خود به گزينش آثار مي
را تا  دخل و تصرفات مترجم گاه به ترجمه روح بيشتري بخشيده است و ترجمه. پرداختنسياسي 

هاي  برخي از مترجمان از گروه ).48، 35 :1357،امامي( حد يك تأليف جديد پيش برده است
اي در  بودند و هيچ مساله "گرا اخالق"آنان بيشتر مترجماني . تر ظهور كرده بودند اجتماعي پايين

ي بخشيدن به كرد بلكه صرفاً عالقه آنان به رشد جامعه و آگاه توجه آنان به ترجمه ايفاي نقش نمي
كرمانشاهاني به عنوان يك مترجم از اين اصول تبعيت كرد و علت . كرد آن در آنان حركت ايجاد مي

و آموزش به فاً اين گونة بياني را براي انتقال دانش واقعي گرايش او به ترجمه رمان اين بود كه صر
فعال در عصر ناصري از مترجمان   يكي. دانست تر و مفيدتر مي هاي ديگر مهم مردم از گونه

ها خودش سمت وزارت او مدت. بود ) م1896  -1843/ ق1313 -1259( محمدحسن اعتمادالسلطنه
او با . داشت و به ترجمه و نشر آثار پرداخت و مترجم حضور و منشي مخصوص ناصرالدين شاه بود
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 , Karim-Hakkakو  262-256صص؛ 1345 ،اعتمادالسلطنه( پرداخت رويكرد دولتي به ترجمه مي

1995. P 518 (مترجمان دارالفنون . كرد و از رويكرد و روش روشنفكران در امر ترجمه تبعيت نمي
هم گروهي فعال و پركار از مترجمان بودند كه پس از كسب تحصيالت جديد و برخورداري از منابع 

  .فكري و علمي اروپايي به ترويج علوم جديد پرداختند
  

  هاي اجتماعي ه و فرايندپيوند ميان دانش ترجم: ب
كنندة غلط يا درست  تعيينها  آنسازند و درواقع  ها، هم دانش و هم تعامالت اجتماعي را مي گفتمان

بنابراين، حقيقت ثابت و واحدي . ها است معرفت و دانش ما محصول گفتمان. ها هستند بودن پديده
ستقالل فرايندهاي غيراجتماعي از البته تحليل گفتمان منكر ا. چيز گفتماني است نداريم و همه
ها را مرتبط با كنش و عملكرد اجتماعي  هاي انسان نيست اما معنادهي به اين فرايند حيطة دخالت

ها ارتباط جدي با روند  ين خصوص فراز و نشيب جريان ترجمهدر ا. داند ها و كارگزاران مي سوژه
ترين كاركردهاي تعريف شده براي قالب  ييكي از اصل. نوگرايي داشته است تحول خواهي و مسائل

در اين خصوص قالب ادبي مدرن . هاي سياسي بود گيري از آن براي بيان ديدگاهزباني ترجمه بهره
هاي سياسي  ثيرگذاري آن براي حل بحرانأرمان مورد توجه قرار گرفت و ابعاد سياسي و ت موسوم به

كه در عصر  يهاي ترجمه. وجه قرار گرفتخواهي سياسي موضوع ت و حركت جامعه به سوي تحول
ها در كشورهاي فرانسه و امپراتوري قديم روم  شدند اغلب به نحوه رفع بحران افول قاجاريه انجام مي

از سوي ديگر رمان به عنوان . كردند خواهانه را ترويج مي هاي آزادي مربوط بودند و حركت انديشه
سرايي صرايح و آشكار  اثر شرايط استبدادي امكان سخنيك گونه ادبي مهم براي جوامعي بود كه در 

كار مناسبي براي رفع  نداشتند و استفاده از قالب تمثيل، قصه، روايت و حكايت براي بيان مسايل راه
بنابراين، قالب بياني رمان براي حفظ جوانب احتياط و مالحظه در . افراد جامعه بودنيازهاي عمومي 

مترجمان ايراني در شرايط . ياسي يك قالب بياني و نوشتاي مناسب بودطرح انتقادات اجتماعي و س
رمان براي مبارزه با ظلم و انتقاد از اوضاع 1"گفتار استعاري"سلطه سلطنت مطلقه بر امور از 

هاي اروپايي و يا تاريخ قديم ايران را  كردند و زبان حال ملت اجتماعي، فرهنگي و سياسي استفاده مي
هاي ترجمه شده بدون مقابله و  بردند و بدين ترتيب رمان كار مي ف و آرزوهاي خود بهبراي بيان اهدا

رويارويي مستقيم با هيات حاكمه قاجاريه وسيله تامل و تفكر عمومي در موضوع مسايل مختلف را 
 كوشيدند مي پرستان و هشياري اجتماعي و بيداري عمومي كردند و بر رشد احساسات وطن فراهم مي

)Lorentz ,1974: PP. 148-153.(  

 
1.  Metaphorical speech 
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كردند و با يك فرم زيبا  ميئه اي و داستان ارا را در قالب اسطوره "تاريخ"ها،  اين رمان
ها به عنوان يك نوع ادبي جديد تفسيرهاي  رمان در ترجمه. كردند هاي فراواني كسب مي موفقيت

وهاي شكل گرفته اروپايي تازه مترجمان كه در واقع نويسندگان جديد اين آثار بودند براساس الگ
اين كتاب مدعي شده است  ةترجمبا هانري چهارم پل مترجم كتاب  ،دفتر امين .حايز اهميت است

. اند ها با استفاده از اين قالب بياني به احياي تاريخ و انعكاس آن در جامعه خود پرداخته كه اروپايي
ن ترجمه يك رمان به محتواي آن برخي از مترجمان از جمله محمدطاهر ميرزا به حدي در حي

كتاب سه صور كرده است به طوري كه ترجمة را وقايع واقعي و تاريخ ت اند كه آن اطمينان پيدا كرده
  .كند ه ميئارا "تاريخ سه تفنگدار"تفنگدار را به عنوان 

معتقد است كه  )1803-1870( ترجمه اين كتاب از الكساندر دوما  محمدطاهر ميرزا در ديباچه
بهتر به اصلي اين كتاب بر وقايع تاريخي استوار شده است تا بر يك الگوي روايي وقايع را  ةماي ستد

طاهر ميرزا و ابوتراب نوري از مترجماني هستند كه بر اين باور بودند كه محمد. خواننده تفهيم كند
خي صرفاً براي رمان اروپايي صرفاً يك فنّ جديد روايي و بياني است و وقايع و مباحث اصيل تاري

  ). مقدمه: ق.ه1306دوما، (شوند  قالب افسانه و رمان بيان ميبرانگيخته شدن احساسات انساني در 
هاي مترجمان و محتواي آثاري كه  ها يا بررسي ديباچه هاي اصلي موجود در ترجمه الگوها و قالب

اي و متن  ترجمه براي تحليل كار ترجمه بررسي و مقايسه متن. شود ترجمه شده است روشن مي
ها، تغييرات پر  در واقع حذف كردن. اصلي، وضعيت چند زباني و زمان تاليف و ترجمه اثر الزم است

شد و انتقال معاني و  اي بسته به مهارت مترجم كم و زياد مي بار و غني در ميان متون ترجمه
در نظر داشت كه  از سوي ديگر بايد. بخشيد مفاهيم را از فرهنگي به فرهنگ ديگر تسهيل مي

اند اغلب دربار قاجار و در يك فرهنگ رسمي، بسته و  محيطي كه مترجمان در آن پرورش يافته
هاي فرانسوي اغلب از سوي مترجمان درباري يا به سفارش  ي رمان دولتي بوده است و ترجمه
اني است و شناختي و واژگ زبان  مسأله ةاولين دغدغه مترجم در ترجم. درباريان انجام شده است

ها براي مترجمان كم  هر گونه تنوع موقعيت. سپس زبان فنّي و مفاهيم و واژگان تخصصي او است
  .شد  تلقي مي  پر مخاطره ز اوضاع اروپا نداشتند يك تجربةتجربه كه شناخت چنداني ا

  
  پيوند ميان فرايند ترجمه و كنش اجتماعي: ج

ها و عملكردهاي  دنبال خود نوع خاصي از كنشتوانند به  هاي گوناگون ما مي دانش و شناخت
 سازند پس گفتمان، هم دانش و هم عمل اجتماعي را توليد و موجه مي. مختلف داشته باشند

مترجمان دوره قاجار به ترجمه متون به مثابه نوعي كنش اجتماعي و  ).22- 25 :1389يورگنسن،(
در اين . گرفتند اجتماعي بهره مي ه جامعه و تغييرايفاي نقش مسئوالنه جهت حركت بخشيدن ب

مورد مساله اصلي قابل بررسي و طرح اين است كه طرح توجه به ترجمه متون اروپايي متمركز بر 
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ثيرگذاري آن أتوجه به ابعاد سياسي و ت .ترجمه رمان بودي به ويژة ا كاركردهاي عمده متون ترجمه
هاي كه در  ترجمه. واهي سياسي بودخ هاي سياسي و حركت جامعه به سوي تحول براي حل بحران

ها در كشورهاي فرانسه و امپراتوري قديم  شدند اغلب به نحوه رفع بحران عصر افول قاجاريه انجام مي
از سوي ديگر رمان به . كردند خواهانه را ترويج مي هاي آزادي حركت انديشه روم مربوط بودند و

سرايي صرايح و  اثر شرايط استبدادي امكان سخنعنوان يك گونه ادبي مهم براي جوامعي بود كه در 
آشكار نداشتند و استفاده از قالب تمثيل، قصه، روايت و حكايت براي بيان مسايل راهكار مناسبي 

بنابراين، قالب بياني رمان براي حفظ جوانب احتياط و . براي رفع نيازهاي عمومي افراد جامعه بود
  . اسي يك قالب بياني و نوشتاي مناسب بودمالحظه در طرح انتقادات اجتماعي و سي

هايي هم  وجود آمدن آسيب هتمركز بر ترجمه متون خارجي به عنوان كنشي اجتماعي باعث ب
در منابع و آثار . شده بود كه غلبه ذهنيت مترجم ايراني بر دنياي متن اروپايي از مسائل اصلي آن بود

گيري و  شاهد شكل) ايران دوره قاجار( جامعه مقصداي متعدد در اثر اقتباسات ذهني و زباني  ترجمه
اي كه  در معادل نقشي از واژه. توليد معادل نقشي، معادل تشريحي و معادل لفظي در ترجمه هستيم

شد و بدين ترتيب واژة خارجي در  بار فرهنگي ندارد و به جاي واژة فرهنگي زبان مبدا استفاده مي
از ترجمه و استفاده از معادل تشريحي، معناي واژة در استفاده . شد زبان مقصد بومي مي

اي مفاهيم جديد  گونه شد و به سياسي يا اجتماعي در زبان مقصد شرح و توضيح داده مي فرهنگي،
. شد هاي تفسيري در برخي متون منجر مي شدند و اين روش به ترجمه تعريف و تفسير كوتاه مي

ك مفهوم جديد در اثر تبديل به زبان مقصد دچار ترجمة لفظي در صورتي كه مفهوم ضمني اصلي ي
ل واژه در ترجمه متن در اين صورت، اص. شد شد و از اعتبارش كم مي انحراف و نارسايي معنايي مي

  .شد شد و گاه با امالي فارسي نوشته مي آورده مي به زبان مبدأ
اند؛  تفاده زيادي كردهاس "انطباق فرهنگي"هاي دوره قاجار مترجمان از روش  در برخي از ترجمه

هاي خود به دليل فاصله زياد بين فرهنگ ايراني و غربي  برخي از مترجمان دوره قاجار در ترجمه
آنچه را كه مجلس مخاطبان ايراني . دادند هاي زيادي انجام مي كردند و انطباق بسيار آزادانه عمل مي

كردند و به آن رنگ و بوي  را عوض مي كردند يا آن ديدند حذف مي ناآشنا و يا غريب و بيگانه مي
كردند و  ها و حتي موقعيت و فضاي اجتماعي را عوض مي اسامي و نام شخصيت. بخشيدند ايراني مي

مترجمان به حدي در . پرداختند ها به تغيير ساختار و محتواي متن مي نامه در ترجمه نمايش
ها را همچون  ها و زمان نامه زبان نمايشكوشيدند كه سبك و  گرايي و انطباق شديد فرهنگي مي بومي
طور كامل اضافه يا حذف  ها را به كردند و بخشي از صحنه يهاي فارسي نزديك م خواني شبيه
گفتارها و خصوصيات . پرداختند ها مي كردند و به شرح و بسط متناسب با ذائقه ايراني در ترجمه مي

اي بر باب طبع و ميل  و از اثر غربي ترجمه دادند اشخاص داستان را با فرهنگ ايراني تطبيق مي
دادند و صورت ايراني  مترجمان دوره قاجار اخالق و حاالت اشخاص را تغيير مي. ساختند شرقي مي
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كردند و از كالغ فرنگي  مكالمات را كامالً به سبك بيان ايراني منظوم مي"بخشيدند و حتيها  آنبه 
هاي دورة قاجار حتي  در بسياري از ترجمه ).327- 328/ 4 :1357براون، (د ساختن گو مي بلبل پارسي

ارتباطات با اروپا در ابتدا بسيار . كردند هاي ايراني تغيير پيدا مي هاي اروپايي به نام اسامي شخصيت
هاي غربي براي ايرانيان نا آشنا و عجيب و نامانوس بودند و مردم با  تر بود و به همين دليل نام محدود

  . كردند حساس بيگانگي مياين اسامي ا
 "ها تغيير عنوان كتاب"دادند  يكي ديگر از دخل و تصرفاتي كه مترجمان دوره قاجار انجام مي

اعتمادالسلطنه كتاب . بود كه اين امر به شكل اين اصل اساسي در ميان مترجمان قاجاري رايج بود
الحمار "را به  كرد اما عنوان آن خاطرات يك خر تاليف كنت دو سگوار را از فرانسه به فارسي ترجمه

محمد زكي علي آبادي تاريخ عثماني تاليف هامر . ترجمه كرد "منطق الحمار"يا  "يحمل اسفار
هاي علمي ديگر در موضوعات  كتاب. ترجمه و چاپ كرد» سلطان التواريخ«پورگشتال را با عنوان 

نگر تالش مترجمان براي انطباق مختلف دچار تغيير در عناوين و مفاهيمي شدند كه به واقع بيا
كتاب پوالك در موضوع پزشكي توسط . اسامي و عناوين و مفاهيم با مفاهيم علوم سنتي ايران است

در موضوع كحالي كتاب كاترواسكي . ترجمه و چاپ شد» زبدة الحكمه«الممالك با عنوان  حكيم
يك كتاب ديگر از . دتوسط مترجم محمد حسن خان كفري با عنوان ضياء الناظرين ترجمه ش

پوالك در موضع پزشكي را محمد حسين افشار با عنوان عالج االسقام ترجمه كرد و كتاب 
با عنوان تذكرة االرض ) .ق.ه1319-1256( انصاري كاشاني  شناسي تاليف فيگيه را محمد تقي زمين

  .ترجمه كرد
ين  ترجمه خود از كتاب هاي غلط در ح ت اين اقتباسات و اعمال جايگزينيهي با شناخاكرمانش

ژيل بالس، اسامي شناخته شده از جمله پاريس، پرتقال، ناپليان، بيزمارك را از اين پيشنهاد جدا 
ها  آنها را بايد به كار برد و آوردن جايگزين براي  گونه نام خود اين«: نويسد ها مي آنكرده و در نقد 
  .درست نيست

 
 ناصرالدين شاه قاجار مساله زبان و تفكر در ترجمه هاي دوره 

هاي اروپايي در دوره قاجار يك داد و ستد فرهنگي، علمي و ترجمه منابع آثار و تاليفات از زبان
هاي بيني و فرهنگ و معارف گروه تجربي بود كه در جوامع مختلف صورت گرفت و بر نگرش، جهان

رابطه زبان و  مهم تاريخي، فراينددر اين  .فعال اجتماعي ايران  تاثيرات گوناگوني داشته است
فرهنگ و نقش آنان در ترجمه به عنوان يك اصل مهم در مطالعات فرهنگي، نقش بسيار اثرگذاري 

در جامعة ايران ) مترجمان(و ذهن و فرهنگ خالقان جديد  1گيري گفتمان ميان متن مبدا در شكل

 
1. Source text 
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از متن اصلي كمتر شود  آنچه كه باعث شده است تا فاصله فرهنگي ميان متن ترجمه. داشته است
سياست فرهنگي و ترجمه مربوط  و نسبت بين 1به اهميت نقش ترجمه و مترجم در انتقال فرهنگي

هاي فرهنگي و  تاثير فرهنگ در انتخاب اثر براي ترجمه كردن، انتقال و دگرديسي اسطوره. شود مي
ي فرهنگي و سوء برداشت ها مفاهيم علمي و اجتماعي، تعبير نادرست عناصر فرهنگي و سوءبرداشت

زباني و نقش ، سانسور فرهنگي، ترجمه و سلطة ناپذير هاي فرهنگي، عناصر فرهنگي ترجمه ه اسطور
ترجمه فرهنگي در ساخت فرهنگي در ساخت و تداوم هويت قومي، ملّي و مذهبي از مسايل مهمي 

  . دورة قاجار قابل بررسي و ارزيابي است يها است كه در ترجمه
ها  ها از آغاز تا امروز راهنما بوده است كه ملت به عنوان وسيله و ابزار نمايش تمدن ملتترجمه  

توجه به اهميت كار ترجمه در در م در اين مسير بايد به سه ركن اصلي لذا مترج. اند در پيش گرفته
هاي گوناگوني ترجمه يعني زبان مبدا، زبان مقصد و موضوع  گيري فرهنگ جديد در عرصه شكل

به خوبي چيره باشد و بتواند در هم افق ساختن دو فكر و فرهنگ مبدا و مقصد توانايي   رجمهت
درستي از تواند ترجمة  ت يابد نميزيرا اگر مترجم نتواند بر انديشه حاكم بر متن دس. داشته باشد

م بايد از و مترجآيد  به شمار مياي هنر  ترجمه خود گونه). 37 : 1376، بهار بابك( متن به دست دهد
هاي  طوري كه در آفريدن و يافتن واژه پويايي انديشه برخوردار باشد به هنر خالقيت فكري، تخيلي و

. ترجمه با توانايي بيشتري پيش برودرندة هاي سنجيده و رسا در زبان گي معادل و تركيبات و قالب
ذهني همراه است و  هاي در جريان يك ترجمه مناسب، نيروي خالقيت و آفرينندگي با ساير چالش

مترجم بايد از چنان مايه علمي و هنري مناسبي برخوردار باشد تا بتواند مسئوليتي بزرگ را يا 
  .موفقيت انجام بدهد

اين  .بردند نامه بهره مي مستقيم از چند لغت مترجمان عصر ناصري براي ترجمه آثار از زبان
در ايران هم . ه به فارسي نوشته شده بودندسي و از فرانسرمراجع در هندوستان از انگليسي به فا

 از جمله. چون ضرورت تهيه كتاب لغت و زبان آموز مشهود بود تاليف فرهنگ دو زبانه مرسوم شد
ق جلد اول آن در تهران چاپ .ه1296ها فرهنگ فرانسه به فارسي بود كه در  ترين اين فرهنگ مهم
اين  "تاليف و تصنيف"ه ناصرالدين شاه خود به در مقدمه آن اعتمادالسلطنه مدعي شده است ك .شد

نامه آمده است كه بررسي و رسيدگي علمي اين لغت نامه  در پايان مقدمه اين لغت. خته استاثر پردا
  . در مجمعي از دانشمندان زبان هاي عربي، فارسي و تركي به رياست اعتمادالسلطنه انجام شده است

آن بود كه از سبك نثر فارسي متداول دور نشوند و   هاي اوليه تالش مترجمان بر در ترجمه
به اين ترتيب تالش كردند كه از حيث استعمال . بندي زبان خارجي در نيايند أثير عبارتتحت ت

كه در  "در احوال ناپلئون"در ترجمه كتاب. خود را به كار ببرندژگان هم مصطلحات زمانه و جامعة وا
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اند كه ناپلئون از بدو  مورخين نوشته: نويسد ضا مترجم ميچاپ شد مهندس ميرزا رق .ه1252سال 
الحقيقه براي انسان باالتر از اين مكنتي  في .تمييز و رشد در فهم علوم و درك رسوم مصر و مبرم بود

جا مشخص است كه مترجم تحت تاثير سبك ادبي و بالغي زبان  در اين. "و صنعتي نخواهد بود
از لفظ  "هنر"را مناسب ديده است و به جاي  "درك رسوم"و  "فهم علوم" فارسي در قبال

ادبيات مترجم محمدحسين قاجار در ترجمه كتاب تاريخ فردريك دوم . استفاده كرده است "صنعت"
بايد از ": هاي سنتي زبان فارسي است اپ شده است مبتني بر بيان و قالبق چ.ه1285كه در سال 

ما را از  كه اينز كار پوليطيكيه چشم در پوشيد نااميد بود و ترقيات صنعت حربيه و علم آداب آن و ا
در ترجمه تاريخ فردريك دوم  1."يك نوع مرديتي حاصل شده كماليتي دست بدهد ها  آنكار 

ترجمه كلمات حربيه و پوليطيكيه بر اساس رسم زمانه در تبعيت از قواعد زبان عربي با تانيث و بر 
العابدين منشي هم در ترجمه قانون نظام روس كه  زين. بيان شده استعربي طراحي و  اوزان افعال

ن ايراني خود جهت به دستور عليقلي اعتضادالسلطنه وزير علوم انجام شد از مفاهيم مربوط به ذه
مجموعه اين آثار ترجمه شده در درون خود عبارات تركيب . متن استفاده كرده استبيان و ترجمة 

بك و اسلوب كامال با نوشته اديب ايراني كه اصال زبان خارجي ارند و از نظر سشده با لغات عربي را د
  .دانست مطابقت دارد نمي
مي برخي از مترجمان توجه به در مقابل مترجمان سنّتي معتقد به سبك ترجمه خاص قدي 
گي و نويسي در ترجمه را به عنوان يك اصل انجام دادند و براي ترجمه رسالت اجتماعي و فرهن ساده

يكي از اين مترجمان علي محمد مستوفي از اعضاي دايره  .تاثيرپذيري از متن مبدا را قائل بودند
او در اين ترجمه از . پرداخت "جنگ سودان"ق به ترجمه كتاب .ه1308انطباعات بود كه در سال 

ي با در ترجمه سبك جديد اسامي خارج. زبان جديد و گويا براي ترجمه كردن استفاده كرده است
ت كه متن را از ثير زباني قرار گرفته اسأاند و مترجم تحت ت صحيح آنان مورد توجه قرار گرفته تلفظ

هاي خاص را از زبان مبدا نقل كرده و گاه به تلفظ نادرست نقل كرده و  اسم. كرد آن زبان ترجمه مي
، "گيوم يا ويلهلم"جاي را به "غليوم"او در ذكر اسامي . وحدت در نقل اسامي در ترجمه وجود ندارد

  .                  آورده است "كارتاژ"را به جاي  "كرتج" "آگوست"را به جاي  "آقست"
اعتمادالسلطنه بر اساس همين . شد اري عنوان كتاب هم انجام ميگذ ترجمه سنتي نام ةدر شيو

ترجمه  "اسفاراالحمار يحمل "رويكرد سنتي كتاب نويسنده فرانسوي كنتس دو سگور را با عنوان 
، كتاب كالزوسكي را با "زبده الحكمه"مترجمان ديگر كتاب دكتر پوالك را با عنوان .كرد

  . ترجمه كردند "تذكره الرض"شناسي فيگيه را با عنوان ، كتاب زمين"ضياء الناظرين"عنوان
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گيري فكري و  هاي شناخت جهت اي اين دوره هم يكي از راه موضوع و محتواي آثار ترجمه
 .تنوع موضوعات در ميان منابع ترجمه و چاپ شده در دوره ناصري قابل توجه است. هنگي استفر

 lترجمه كتاب .شد سفي و ادبي ترجمه و چاپ ميهاي علوم و تاريخ، آثار فكري، فل در اين دوره كتاب

orphelin de la chine"" از ولتر توسط آوانس خان و ترجمه كتاب شاهزاده بابل"la princess de 

babylon" و ترجمه رساله  "منافع حرّيت"از ولتر، ترجمه رساله آزادي جان استوارت ميل با عنوان
گفتاري از ميرابو و ترجمه كتاب . انجام شد "زمين و زمان"فلسفي از ژول سيمون فرانسوي با عنوان 

ز مولير توسط ا "مردم گريز" هاي و ترجمه نمايشنامه "طاط دولت رومتنزل و انح"گيبون با عنوان 
كرده تا چيزي بر اصل متن نيفزاد بيانگر آن است كه ترجمه آثار  ميرزا حبيب اصفهاني كه سعي

توجه ناصرالدين شاه و ظل . اند قابل توجهي برخوردار بوده دوره ي ناصري از حيث موضوعي از تكثر
هاي تاريخ و  كتاب ن باعث گرايش زياد به ترجمهالسلطان به آگاهي از غرب و تحوالت و پيشرفت آ

به همين خاطر  .ها شد ويژه ترجمه سفرنامه هسرگذشت سالطين و سپس به متون جغرافيايي  و ب
هاي ترجمه  كتاب. شتر از موضوعات ديگر هستندهايي كه در اين زمينه بازمانده است بي كتاب
ت، الكساندر ، ناپلئون بناپار2)م1786تا  1740( ، فردريك كبير)م.ق323-356( اسكندر 1احوال

روس، نيكال، كاترين، لوئي چهاردهم و ديگران مورد نظر شاه قاجار و دربار بودند و برخي از آنان 
  . چاپ شدند

 
 گيري نتيجه 

هاي دوره قاجار بازتاب عجيبي پيدا كرده است و روشنگر و معرّف تفكر و  زبان و ذهنيت در متن ترجمه
بوده ) ق.ه1264- 1313(ه پرتكاپوي عصر ناصرالدين شاه خصوص دور تحوالت دوران گذار قاجاريه به

اي گاه سياست تشابه با غرب مطرح اي گاه سياست ترجمه در زبان اجتماعي برخي متون ترجمه. است
گاهي هم بازتوليد متن بر . شدند بوده است و در اين صورت اكثر متون با رويكرد مبدامحور ترجمه مي

تني بر رويكرد جامعه مقصد بود و در عين ترجمه متون به بازتعريف اساس رويكرد تفاوت با غرب و مب
در اين حالت، دنياي ناخودآگاهانه و آگاهانه ايرانيان در نگاه . پرداخت مرزهاي هويتي در برابر غرب مي

هاي معنايي كه بخشي از فرهنگ و جهان فرهنگي جامعه  در اينجا، نظام. شد به بيگانه منعكس مي
دو فضاي . كردند رفتند در قالب عناصر زباني و فكري و فرهنگي در متن تبلور پيدا مي مي ايران به شمار

اين مساله به . شد عبارت بودند از فرهنگ و ايدئولوژي اصلي كه متن در درون آن ساخته و پرداخته مي
اري و هاي جمعي متفاوتي در قالب متون از بيگانه در سامانه معرفتي جامعه ايران قاج تصويرسازي
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كرد و زبان ترجمه در ارائه اين رويكردهاي ذهني  جهان فرهنگي اين جامعه معنا و مفهوم پيدا مي
   .اند خالقان جديد خود يعني مترجمان ايراني وفادار مانده
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