
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  26ـ  15صص ، 1390سال يازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان 

  ها در رواج گفتمان انتقادي و  نقش ترجمه
  بحران آگاهي در عصر قاجار

  *بيرجندي هزهرا عليزاد

  چكيده
هاي نوخواهان در آن دوره، پيامد  انديشة سنتي و بروز گرايشگسست جامعة قاجار از 

سياسـي رخ   ـ هاي متعدد اجتماعي دنبال وقوع بحران يك خودآگاهي انتقادي بود كه به
رشد روزافزون ترجمة آثار سياسي، اجتمـاعي، و اقتصـادي در روزگـار قاجـار،     . نمود

  .هاي اجتماعي شد سبب گسترش آگاهي
هاي انتقادي آن دوران و ارائة شواهد،  بندي گفتمان طيفدر مقالة حاضر، ضمن 

انـدركار ترجمـة متـون     نشان داده شده است كه اكثر طراحان اين گفتمـان، دسـت  
ها، اذهان مردم را درمورد ناكارآمدي نظم سياسـي موجـود    اند، و با اين ترجمه بوده

  . اند روشن ساخته و احساس آنها را در تغيير اين موقعيت برانگيخته
  .گفتمان انتقادي بحران آگاهي، ترجمه، قاجار، نوگرايي، :ها كليدواژه

  مقدمه 
تـرين ميـراث مانـدگار مدرنيتـه      جانبه و ضـرورت انديشـة انتقـادي، مهـم     اعتقاد به كاركرد همه

كنند، همين معنا را درنظر  گران امروز نيز هنگامي كه از مدرنيته ياد مي كه بيشتر انديشه است؛چنان
به » كريتيك«تبار واژة . آورد اي پيچيده و فرهنگي كه امكان نفي را فراهم مي يعني مجموعه دارند،

نكتـة شـايان توجـه اينكـه واژة     . رسد مي» گاه داوري«و » جداسازي«معناي  به kritesواژة يوناني 
crisis رسـد  يمـ بـه يونـان باسـتان    » كريتيك«اگرچه تبار واژة .يا بحران نيز از همين ريشه است ،

در ادبيـات  . گـردد  عصـر روشـنگري بـاز مـي     آيد، به دست مي خاستگاه معاني كه امروزه از آن به
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بود و هنوز هم اين، يكـي  » داوري اثري فكري يا پديدة اجتماعي«معناي  ،به»كريتيك«روشنگري، 
ـ نظير روسو  المعارف ةدايراصحاب ). 12ـ  13: 1373 احمدي،( ترين معناهاي نقادي است از مهم

در سـدة هجـدهم، عصـر روشـنگري،     . انـد  كار بـرده  را به اين معنا به...  كريتيك و ـ و مونتسكيو
مونتني، ولتر، اراسـموس،  . كردند را داوري مي ها شهياندخردمنداني پديد آمدند كه روزگار و نقد 

ــ كـه طراحـان     روشنفكران سدة هجـدهم . تامس مور، ناقد زندگي اجتماعي روزگار شده بودند
هـاي   ـ با نقد و داوري نظـم فكـري و اجتمـاعي عصـر خـويش، كـارويژه       مان مدرن بودندگفت

در اين دوران، انديشة انتقادي و خرد نقادانه، در تفكـر  . كردند بندي مي روشنفكران را نيز صورت
فلسفي نيز خود را نشان داد و فيلسوفاني چون كانت به آن توجه كردند، تا جايي كـه كانـت، در   

روزگار خود را عصر انتقاد خوانـد و نوشـت دوران مـا دوران واقعـي      خرد ناب، سنجشكتاب 
پيوند نقادي و مدرنيته، نكتة مهمـي اسـت   . است؛ كه همه چيز بايد تابع آن باشد )انتقاد(سنجش 

ي هـا  انيـ جربا درنظرداشـتن ايـن    .)15همان، ص(توان آنها را يافت  كه از مطالعة آثار كانت مي
  .برد ي مدرنيته پيها شهياندجايگاه مهم خرد انتقادي در ساختار توان به  فكري مي

هـاي   طلبانه و نوگرايانه در ايران، به دنبال شكسـت در جنـگ   هاي اصالح نخستين تكانه
نخبگان فكري و سياسي، درپـي ايـن شكسـت، بـه ضـرورت      . ايران و روس شكل گرفت

سياسـي در ايـن دوران،    هـاي نخبگـان فكـري و    شبخشي از تال. اصالحات آگاهي يافتند
هاي مختلف حيات اجتمـاعي، سياسـي و اقتصـادي     معطوف مطالعة آثار اروپاييان در حوزه

آگاهي انتقادي درميان جامعه پديدار شـد كـه   خود، ها ترجمهاز رهگذر اين مطالعات و . شد
  .دهد محور اصلي اين مقاله را تشكيل مي

  
  ي در عصر قاجار ها، رواج گفتمان انتقادي، بحران آگاه ترجمه

پيدايش اصالحات در دورة قاجار و گسست از انديشة سنتي پيامد خودآگاهي انتقادي بود كه 
اصـوالً خودآگـاهي،   . هاي متعدد اجتماعي، سياسي و اقتصـادي رخ نمـود   دنبال بروز بحران به

. ترين منش دوران مدرن و انديشة انتقادي، بنيان و شـالودة ايـن خودآگـاهي بـوده اسـت      مهم
ها و  و مشاهدة كاستي) غرب(هاي اروپا، مقايسة خود با ديگري  آگاهي از تحوالت و پيشرفت

. ساز بروز روحية انتقادي در سطوح مختلف جامعة ايران شد معضالت ايران در آن عهد، زمينه
تـوان در   ويژه عصر ناصري، شواهد متعددي از اين گفتمان انتقـادي را مـي   در دوران قاجار، به

  .گران و حتي مردم عادي پيدا كرد هاي دولتمردان و انديشه ها و نوشته الي گفته البه
هاي گفتمان انتقادي اين دوره و تحليل موقعيت طراحان ايـن گفتمـان،    بررسي خاستگاه
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منتقـدان ايـن دوره در سـطوح    . ها در اين فرايند است نشانگر اهميت و جايگاه مهم ترجمه
ـ از آثار مترجمان  ـ گاهي مستقيم و گاهي باواسطه گوناگونهاي  مختلف اجتماعي، به شيوه

هاي انتقـاد، همـه نشـان از ايـن      ها و شيوه  فحواي كالم، كاربرد واژه. اند اين عصر بهره برده
دليل تنوع آثار انتقادي و تفـاوت آرا و   براي بررسي دقيق اين تأثيرات و به. تأثيرپذيري دارند

  :كنيم بندي مي انتقادي، ناگزير آنها را به ترتيب زير دستههاي فكري صاحبان آثار  گرايش
 ـ گفتمان انتقادي نخبگان فكري،

 ـ گفتمان انتقادي نخبگان سياسي، 
 ـ گفتمان انتقادي رهبران مذهبي، 

  .ـ گفتمان انتقادي اقشار مختلف اجتماعي
لعـه در آثـار   هاي اروپـايي و مطا  بندي دو دستة اول، به دليل تسلط به زبان در اين طيف

جهت ارتبـاط مسـتقيم بـا     اين دو دسته به.اند اندركار ترجمه بوده گران اروپايي، دست انديشه
. تري از تمدن غرب داشـتند  كاملهاي بيشتر و  قامت در غرب، آگاهيآثار اروپاييان، سفر و ا

 .انـد  بـرده شده يا تأليفي و آراي اين دو دسته بهـره   هاي انتقادي، از آثار ترجمه ساير گفتمان
  .رويم هاي شاخص آنها مي براي آگاهي از شيوة تأثيرگذاري اين دو دسته به سراغ چهره

  
  گفتمان انتقادي نخبگان فكري 

  فتحعلي آخوندزاده  ميرزا
انگيزة اصلي آخوندزاده . آيد شمار مي آخوندزاده، بنيانگذار مبحث نقد ادبي جديد در ايران به

عـدالتي، جهـل،    معضالت اجتماعي درخور نقدي چون بـي  در رويكرد به مقولة نقد، وجود
او نخستين اقدام براي حـل ايـن مسـائل را    . قانوني در جامعة آن روز ايران بود خرافات، بي

درواقـع، نقـد ادبـي آخونـدزاده نيـز مولـود نقـد         .دانست شناخت و انتقاد از آن مسائل مي
و  )satire( طنـز  ،)criticism( قـد آخوندزاده گاه مفاهيم مختلفي چـون ن  .اجتماعي او است

عقيدة او، طنز و استهزا، از ملزومـات نقـد اسـت؛ و     به. آميزد را در هم مي) lampoon( هجو
آخونـدزاده، در آثـار خـود،     .گيرد بدون اين عوامل نقد رنگ موعظه و نصيحت به خود مي
  .دهد داروي تلخ انتقاد را بر شيريني پند و موعظه ترجيح مي

اندگي جوامع اسالمي و ازجمله جامعة ايران از تحـوالت علمـي و فنـي و    م درك واپس
  .هاي انتقادي است هاي آخوندزاده در نوشتن مقاله صنعتي جهان غرب، يكي ديگر از انگيزه
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مـه   1283/16رمضـان  17شده در نوشته( »كريتيكا«ترين آثار انتقادي آخوندزاده، مقالة  مهم
ترين محور مورد بحـث در   عمده. است) 1279/1863ه در شد نوشته(» رسالة ايراد«و ) 1866

و مقالـة دوم انتقـادي بـر سـبك      ـ ـ شاعر دربار ناصري مقالة اولي، انتقاد از سروش اصفهاني
  .است الصفا ةروضخان هدايت در  تاريخنگاري ميرزاقلي

ي هـا  البته آخوندزاده افزون بر نوشتن مقاله، گاهي ازطريق نمايشـنامه نويسـي، ديـدگاه   
  .و سياسي بيان كرده است انتقادي خود را دربارة مسائل اجتماعي

گيري آثار و آراي انتقادي آخوندزاده، شهر تفليس اهميـت درخـور    بدون شك در شكل
در دهة چهارم قرن نوزدهم، تفليس به مركز اجتماعي و ادبـي مـاوراي قفقـاز    . توجهي دارد
جهـان، ماننـد پترزبـورگ، مسـكو، لنـدن،       ها، از نقاط گونـاگون  در اين سال. بدل شده بود

مداران، نويسـندگان   كلكته و شهرهاي ديگر، بازرگانان جهان، سياست پاريس، برلين، قاهره،
از سوي ديگر، در اين زمان، شـاعران و نويسـندگان جنـبش    . آمدند و شاعران به تفليس مي

كـه در ايـن شـهر     و ديگران دكابريست، مانند بستوژف معروف به مارلينسكي و ادويوسكي
  . ، بر افكار آخوندزاده بسيارتأثيرگذاشتندستنديز يم

از لرمانتف، دوبروليوبف، استرافسـكي،   آثاري پس از تسلط به زبان روسي توانست آخوندزاده
واسـطة ايـن زبـان،     چرنيشفسكي، گوگول، درزاوين و بلينسكي را به زبان اصلي بخوانـد و بـه  

فرانسوي مانند مولير، ولتر و دوما را مطالعه كنـد و همچنـين، بـا    هايي از آثار نويسندگان  ترجمه
متفكران اجتماعي فرانسه مانند ولتر، مونتسـكيو، رنـان، روسـو، ميرابـو و فنلـون آشـنا شـود و        

يوم ميل و ديگران پي ببرد و شكسپير و بايرون را بشناسد و به عقايد فيلسوفان انگليسي چون ه
. بنويسـد  ــ  مـورخ و اقتصـاددان سوئيسـي    ــ  ادي سيسـموندي اي در نظريـات اقتصـ   مقالـه نيز 

  )54 ـ 55: 1380نژاد، پارسي(
نمونـة  . هاي آخوندزاده به جامعـه راه يافـت   برخي مضامين انتقادي، از طريق نمايشنامه

 مشاهده كرد، آنجا كه ديوان بيگي خرس دزد افكنتوان در نمايشنامة  اينگونه مضامين را مي
مخالفت خواهيد ) قانون(تا كي با زاكون «: گويد ـ مي اين نمايشنامههاي  ـ يكي از شخصيت

عنوان يكي از عوامل  در همين نمايشنامه، باورهاي خرافي به). 129: 1356 آخوندزاده،( »كرد
يوسـف  او در نمـايش  ). 138 ــ  139همـان،  ( بازدارندة استقرار نظم و قانون نقد شده است

سياسي و اجتمـاعي موجـود را   اي تلويحي نظم  اه، به شيوهش وسف، با اشاره به فرامين ي شاه
صفحات الدوله  مكتوبات كمالآخوندزاده در  ).445 ـ 446: 1356 همان،(نقد كشيده است  به

كنـد،آنگاه در   ها و مفاهيم سياسي و اجتماعي شروع مـي  آغازين را با ترجمة شماري از واژه
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دامنة انتقاد او . گيرد باد انتقاد مي معه را بهسراسر اثر، وضعيت اجتماعي، سياسي وآموزشي جا
  ) 110ـ  111. تا آخوندزاده، بي(.رسد به حوزة الفبا و خط نيز مي

توان به اهميت و نقش آخوندزاده و آثار او در گسترش تفكـر   با توجه به اين شواهد مي
 .برد انتقادي پي

  
  عبدالرحيم طالبوف 

هاي  طالبوف در نوشته. ي، عبدالرحيم طالبوف استيكي از طراحان و مروجان گفتمان انتقاد
. برد يمگران اروپايي نام  گراني مانند روسو، رنان، ولتر و بنتام و ديگر انديشه خود، از انديشه

 .آنـان آشـنا شـد    يها شهياندفيلسوفان اروپايي با  يها كتابوي با استفاده از ترجمة روسي 
بـه آزادي   ،ديـ گو يمـ موجود در غرب سخن  يها يآزادوي در آثار خويش هنگامي كه از 

  .)49: 1360حائري،( كند يمشهروندان اروپايي در انتقاد از كارهاي دولت اشاره 
معضـالت   مسـالك المحسـنين،  و  كتـاب احمـد  ويـژه   طالبوف در آثار انتقادي خـود، بـه  

آميـز و   اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعة ايران را با نهايت دقت و با زباني طيبـت 
، مسالك المحسنينطالبوف در ). 650: 1382بهزادي اندوهجردي،( طنزگونه ترسيم كرده است

 هاي آن، علت اصلي جهالت مسلمانان اسـت  عقيدة او، دشواري ـ كه به برضرورت اصالح الفبا
وي در اين كتاب، باورهـاي خرافـي رايـج در جامعـه را     ). 51: تا طالبوف، بي( كند ـ تأكيد مي

  )10ـ  11همان، ص( .دهد ماندگي، مورد انتقاد شديد قرار مي وان يكي از علل عقبعن به
اجتماعي روزگار قاجاران از آن بهـره   ـ يكي از آثار مهمي كه طالبوف در نقد نظام سياسي

وي در اين ترجمه، مباحثي دربارة حقوق تبعة ژاپـن  . جست، ترجمة قانون اساسي ژاپن است
شـيوة  ). 140 ــ  141:ق.هــ 1324 طـالبوف، ( .كنـد  شود، طرح مـي  ميكه براساس قانون تعيين 

كم وكاست و بدون تحريـف و   كند، بي گونه كه طالبوف ادعا مي ترجمة قانون اساسي ژاپن، آن
  )151همان، ص( .فقط با تغيير برخي فصول آن صورت پذيرفته است

  
  ميرزاآقاخان كرماني 

سي و دينـي عصـر قاجـار، ميرزاآقاخـان     هاي اجتماعي، سيا يكي از منتقدان سرسخت سنت
هاي عصر روشنگري، سياست و ديانـت شـرقي را دو    وي تحت تأثير انديشه. كرماني است

حمالت  .عيار هر دو آغاز كرد روي يك سكه دانست و روشنگري را با نفي همزمان و تمام
كيـه بـر   وي بـا ت . وي به حكومت مطلقه و ديانت رايج را از همين منظر بايد مشاهده كـرد 
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سازي  ويژه ناسيوناليسم و دموكراسي اجتماعي، درصدد مدرن عناصر بنيادين انديشة مدرن، به
گيري بـر   شيوة كرماني در انتقاد اجتماعي و خرده). 78: الف1384 اكبري،( جامعة ايران بود

گـران   كرماني در آثار خويش، بسياري از آراي انديشـه  .خرافات ديني، همان طنز ولتر است
هاي مختلف علمي به ايران انتقال داد؛ براي نمونه، در آثارش ضمن تبيين  ي را در حوزهغرب

هايي را مطرح  عقايد داروين، ميان آراي داروين و نظرية حركت جوهري مالصدرا همساني
  (Bayat, 1984: 174)  .ساخت مي

آثار كرمـاني  هاي سياسي ازطريق  هاي متفكران اروپايي، بسياري از واژه افزون بر انديشه
دليل داشتن بار معنايي ويژه در حـوزة   ها به اين واژه. مجال ورود به جامعة ايران را پيدا كرد

نمونـة ايـن   . جا گذاشـتند  سياسي، در آگاهي انتقادي جامعة آن روز، تأثير خاصي از خود به
و ترجمـة   البته در بيـان . كرماني مشاهده كرد سه مكتوبتوان در ابتداي كتاب  ها را مي واژه
آخونـدزاده وجـود    مكتوبات كمال الدولـه كرماني و كتاب  سه مكتوبدر كتاب  ها واژهاين 
و معاني آنها كه كرماني ترجمه كرده است،  ها واژهذكر برخي از اين  ).تا آخوندزاده، بي( دارد

ها، نويسنده به معضالت و شرايط سياسي آن روزگار  در گزينش اين واژه. دينما يمضروري 
  .يز توجه داشته استن

عبارت از آن پادشاهي است كه در اعمال خود به هيچ قـانوني و  ): Despot( ديسپوت ـ
اي مستمسك نبوده و به مال و جان مردم بالحـد و انحصـار تسـلط داشـته، همـواره       قاعده

چيـز   مستبداً به رأي و هواي نفس خويش رفتار كند و مردم در تحت اقتدار او مالـك هـيچ  
و اسـير، از حقـوق    هاي خودشان نباشند و مانند بندة ذليـل و حقيـر و زرخريـد    حتي جان

  .بشريت و حظوظ آدميت محروم و ممنوع باشند
رنـج و  [ يافتن ملتي است از عناء عبارت از نجات): Civilization     ( سويليزاسيون دوم،ـ 
  ولنـاك ه ]نيسـتي و زنـدگي دوزخـي   [ و حالت وحشيگري و رهيدن ايشان بواري] سختي
و ناداني و تحصيل كرده آنان معرفت نامه الزم تمدن و زندگي و تكميـل  ] بربريت[ بارباري

علوم و صنايع و ترقـي امـور معيشـت و تهـذيب اخـالق و عـادات آدميـت و رواج آداب        
  .انسانيت در يك قوم يا يك ملت است

تعصـبات   عبارت از كسي است كه در دين متعصب بوده و قيـودات دينيـه و  : فناتيك ـ
اي رسيده باشد كه نسبت به مخالفين مذهب و دين و مغـايرين ملـت و    او به درجه مذهبي

آيين خود، از هر قسم، تعدي و درازدستي در مال و جان و عرض و ناموس ايشان مضـايقه  
  .ننمايد و ابداً باك نداشته بلكه اين معني را ثواب داند
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رت از آن اسـت كـه مـردم از فشـار رفتـار      عبا): Revolution( ]رولوسيون[ روولوسيون ـ
اتفـاق   ستوه آمده و از ظلم و اذيتش به تنگ و جـان آينـد بـه    قانون ديسپوت به پادشاه غدار بي

جهت آسايش خويش و سعادت خود،  شورش و بلوا نمايند و او را خلع نموده، دفع كنند و به
  )110ـ  112:تا كرماني، بي. .(.. قانون و قاعده اتخاذ نموده، در مملكت او را وضع فرمايند

، »پروگـره «يي چـون  هـا  واژههـاي مـذكور، از    بـر واژه  ، عـالوه سه مكتـوب كرماني در 
، »پارلمانـت «، »]ليبـرال [ ليبر« ،»پروتستانتيسم«، »پولتيك«، »شانژمان«، »پاتريوت«، »پوئيزي«
درخـالل ايـن   وي . آورد هـا مـي   و توضيحاتي را درمقابل ايـن واژه  برد يمنيز نام » شيمي«

شاعر اومانيسـت   ـ ها، به اسامي برخي از فيلسوفان منتقد اروپايي چون ولتر و پترارك واژه
ها نيـز در رواج نقـد    آشنايي جامعة قاجار با اين قبيل واژه .هايي دارد نيز اشارت ـ ايتاليايي

ها  ها را در آثار و گفته اجتماعي مؤثر بوده است؛ زيرا از اين پس، هم بسامد باالي اين واژه
هـاي   ها را در رساله هاي انتقادي شاهديم و هم مفاهيم و معاني مأخوذ از اين واژه و رساله

  .كنيم انتقادي مالحظه مي
خان  ملكم. توان يافت الدوله مي خان ناظم ها را در آثار انتقادي ميرزاملكم اين واژهنمونة 

اند كه همت خويش را بـراي شناسـاندن    ترين شارح فرنگ در دورة ناصري دانسته را مهم
 اكبـري، ( .كـار بسـت   ساالري و شخص شاه به دستگاه جديد حكومت به كارگزاران ديوان

  )59: ب1384
 يهـا  زبـان دليـل تسـلط بـه     تكنيك پاريس بود؛ به مدرسة معتبر پلي ةكرد ملكم، تحصيل

هاي سياسي و اجتماعي رايـج در غـرب را بـه ايـران      توانست بسياري از انديشه اروپايي مي
ترين وجه  گيري وي از نظام استبدادي و تأكيد او بر حكومت قانون، عمده خرده .انتقال دهد

به همين دليل، بسياري از نويسندگان تاريخ معاصـر،   .دهد گفتمان انتقادي وي را تشكيل مي
  )14: 1386 نژاد، غني( .اند خواهي دانسته ترين نمايندة تجددطلبي در حوزة قانون او را مهم

  
  گفتمان انتقادي نخبگان سياسي 

دليـل   اين دسته به. اي ديگر از طراحان گفتمان انتقادي اين دوره، نخبگان سياسي هستند دسته
ي بيگانه، در انتقال انديشة تجدد ها زبانهاي طوالني در غرب و تسلط به  ا و اقامته مسافرت

در اين بخـش  . اند به كشور ما و برانگيختن خودآگاهي انتقادي، نقش شايان توجهي ايفا كرده
انـدركار   ويژه آنها كه دست هاي شاخص اين گفتمان، به از نوشتار، با گزينش تعدادي از چهره

 .اند، سهم اين گروه در گسترش گفتمان انتقادي بررسي شده است ودهترجمة متون ب
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  اعتمادالسلطنه  خان محمدحسن
ــاب محمدحســن   ــاغل، مناصــب و الق ــت   تحصــيالت، مش ــلطنه در حكوم ــان اعتمادالس خ

درميان مناصـب متعـدد   . شاه نشانگر ارتباط مداوم و مستمر وي با امر ترجمه است ناصرالدين
، فرصـت  »رياست دارالترجمة همايوني«و » ص حضور همايونمترجمي مخصو«وي، منصب 

. كـرد  شاه فراهم مـي  هاي اروپايي و خواندن آنها براي ناصرالدين بيشتري را براي ترجمة كتاب
بـراي تعلـيم و    ــ  شـاه  محرم اسرار و مشاور فرهنگي ناصرالدين ـ تالش زيركانة اعتمادالسلطنه

چشـم   روشـني بـه   ي بـا تـاريخ ادبيـات اروپـا، بـه     گستردن افق سياسي شاه، با آشنا ساختن و
هايي كه مالزمت  اعتمادالسلطنه كه خود مبلغ بزرگ فرهنگ فرانسه بود، درطي سال. خورد مي

شاه را در سفر و حضر برعهده داشت، آثار تاريخي منتقدانة زيادي بـه مطالعـات شـاه افـزود؛     
نوشتة هامر پورگشتال،  پراتوري عثمانيتاريخ اماي از  كم دو اثر از ولتر و ترجمه ازجمله دست

از (اثـر سـروانتس    دون كيشـوت نوشتة ولتر و  شاهدخت بابلو درضمن، ترجمة كتبي مانند 
كـه بـه سـفارش اعتمادالسـلطنه صـورت گرفـت، نشـانگر توجـه         ) روي ترجمة روسـي آن 

  )562: 1383امانت،( .باشي سلطنتي به محتواي انتقادي اين آثار است مترجم
هـاي   لحاظ مضـمون و موضـوع متنـوع اسـت و حـوزه      اي اعتمادالسلطنه به جمهآثار تر

هـاي   اي را بايد در حـوزه  از اين رو، تأثيرگذاري اين آثار ترجمه. گيرد گوناگوني را دربر مي
هـاي كـه از ايـن ترجمـه تـأثير پـذيرفت،        يكـي از ايـن حـوزه   . وجو كرد گوناگون جست

عنـوان   طباطبايي عقيده دارد كـه اعتمادالسـلطنه، بـه   در اين زمينه، . تاريخنگاري سنتي است
موفق شد شـكافي   روزنامة خاطراتو خلسه نويس رسمي درباري، از مجراي نوشتن  تاريخ

امكان ندارد  .هاي تاريخ رسمي را آشكار سازد معنايي در تاريخنگاري رسمي ايجاد كند و بي
ار قدرت منجر نشود؛ اما چنـين  نويسي به ايجاد شكافي در ساخت هر شكافي در شيوة تاريخ

نمايد كه او بدون آنكه اراده كرده باشد، سهمي در ويرانـي بنيـاد تـاريخ قـدرت مسـتبد       مي
  )297: 1384 طباطبايي،( .مستقل داشته است

اعتمادالسلطنه كه بخشي از آن به موقعيت شـغلي او  كارانة  هاي محافظه ا وجود گرايشب
اي  كـه بـه شـيوه    روزنامة خاطراتويژه در آثاري چون  مربوط است، وي در موارد بسيار به

نوشته، نگرشي درمورد اعمال رفتار شاه و بسـياري از رجـال    پنهاني و دور از چشم شاه مي
  :درباري داشته است

. اند كـه ملتفـت هـيچ نيسـت     دانم چه به خورد اين شاه نازنين از بيرون و اندرون داده نمي
اند كه هرگاه غير از اين شاه كس ديگر  شاه مملكت نوشته قدري بد از هاي روس به روزنامه
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بازي است كه ملتفت نيست اينها  قدري گرفتار مليجك اما به. بود، خيلي كارها بايست بكند
  )611: 1385اعتمادالسلطنه، ( .اند را به او نوشته

رسـد آشـنايي اعتمادالسـلطنه بـا آثـار ولتـر و ترجمـة آنهـا، سـهم مهمـي در            نظر مي به
  .گيري سبك منتقدانة او در نگارش تاريخ داشته است شكل

يكي ديگر از كارهاي مهم اعتمادالسلطنه كه در روند گسترش تفكر انتقادي مـؤثر واقـع   
اعتمادالسلطنه عالوه بر اينكه هر روز درحضور شـاه ايـن   . شد، ترجمة جرايد اروپايي است

. كرد ر و مطالب جرايد اروپايي را درج ميايران هم اخبا خواند، در روزنامة ها را مي روزنامه
هاي خارجي ضمن اينكه الگويي براي جرايد وطني بودند، دريچة ارتبـاط ايـران بـا     روزنامه

شاه را  خارجي گاه اعمال و رفتار ناصرالدين يها روزنامه. شدند دنياي غرب نيز محسوب مي
شـد در   هـا نـاگزير مـي    نه قضـاوت گو ماندن از اين گرفتند و شاه براي مصون باد انتقاد مي به

 ةعليـزاد ( .نظر كنـد و راه اصـالحات را درپـيش گيـرد    هاي استبدادي خويش تجديـد  شيوه
  )222: 1387، بيرجندي

هـاي چـاپي آن    از ديگر آثار انتقادي اعتمادالسلطنه، داستان تمثيلي خرنامه اسـت كـه نسـخه   
ايـن اثـر، ترجمـه و    . عمل آمـد  نعت بهآوري شد و از انتشار آن مما شاه جمع دستور ناصرالدين به

نام خاطرات يك االغ نوشـتة خـانم كُنـتس د سـگور      اقتباسي از يك داستان كودكانة فرانسوي به
به نوشتة فريدون آدميت، محمدحسن جِمل اين كتاب را با عنوان حماريه به عربي ترجمه . است

الدولـه   خـان امـين   يز رسيده و ميرزا عليهايي از آن به ايران ن و در مصر منتشر كرد كه گويا نسخه
پـس از  . هجري منتشر كـرده اسـت   1300آن را با افزودن مطالبي به فارسي بازنويسي و در سال 

اعتمادالسلطنه، اقتباس و ترجمة ديگري از زبان فرانسه  خان الدوله، محمدحسن انتشار ترجمة امين
نويسـندة خـاطرات يـك االغ،    . اپ شدنيز تجديد چ 1322فراهم آورد و همين اقتباس در سال 

چشـم   هـاي او آشـكارا بـه    زاده بود و تأثير اخالق اشرافيگري در همة نوشته ازنظر طبقاتي اشراف
ـبك كليلـه و دمنـه و در بيـان      اي به در حالي كه ترجمة فارسي اعتمادالسلطنه، رساله. خورد مي س

ق جديد به اشـاره و از زبـان   حقوق بشر و حكومت قانون است و برخي از مفاهيم اساسي حقو
مترجم در بيان مفاهيم حقوقي و مضامين انتقـادي، از مـتن   . االغي هوشمند در آن بيان شده است

گيرد و به هر مناسـبتي، بـا    اصلي فاصله و به شيوة ترجمة زمانة خويش، نثري مسجع درپيش مي
نويسـندة اثـر را بـه اخـالق      گرفتن از امكانات زبان فارسي و بار اخالقي آن، اخالق اشرافي بهره
كند و تركيب و تعبيرهـاي ويـژة زبـان فارسـي و اشـعار فارسـي را در        ـ عرفاني تبديل مي ديني

كلـي از مـتن داسـتان     اعتمادالسلطنه در فرازهايي از اين ترجمه، به. سازد ترجمة خويش وارد مي



  ...تقادي و ها در رواج گفتمان ان نقش ترجمه   24

 1390سال يازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

سازد كه حاوي مضـامين   مي و سخناني از زبان االغ داستان جاري رديگ يمكُنتس د سگور فاصله 
؛ بـراي  )114: 1386طباطبـايي،  (ـ سياسي آن روزگـار اسـت    انتقادي درخصوص نظام اجتماعي
  :نويسد نمونه، در جايي از اين ترجمه مي

رسـانند از مـا خرترنـد و     زيردستان صدمه مـي  ةما بيچارگان يا به قاطب] به[ پس كساني كه
نماينـد، بـه آنهـا     رفتار مي يتانو انخوت و غرور مستبدين كه نسبت به سايرين به كبر و ن

شـاهد   نماينـد،  رسد تا آن كساني را كه طرف ظلم خود تصور مي بيشتر صدمة روحاني مي
  )18: 1379اعتمادالسلطنه، ( .كه سرگذشت من است باشد يماين مدعا، فصول ذيل 

ايـن داسـتان فرانسـوي،    الدوله، با ترجمه و بازنويسـي   رسد اعتمادالسلطنه و امين نظر مي به
ضمن تبيين بسياري از مباحث نظري حقوق عمومي و انديشة سياسي، بـه شـيوة تلـويحي، از    

طلبان آن عصر،  مستشارالدوله تبريزي نيز همانند بسياري از اصالح. نظام خودكامه انتقاد كردند
ة قـانون اساسـي   به اهميت جايگاه قانون در بهبود نظام اجتماعي پي برده بود؛ لذا وي با ترجم

هـاي نظـام حقـوقي ايـران و      ، نقش مهمي در تبيين كاسـتي يك كلمهفرانسه و نگارش كتاب 
هاي قانون  مستشارالدوله در اين كتاب، تفاوت. آشنايي جامعه با مباحث حقوقي جديد ايفا كرد
  :گيرد كند و نتيجه مي را بيان ميفرانسه و قوانين عرفي و شرعي در جامعة ايران 

سـر در امـور اهـالي    يعني خـودراي وخود . شخصي مطلق التصرف نيستفرنگستان  در... 
 )29: 1386مستشار الدوله، ( .محاكمه نمايد مداخله و تواند ينم

  
  گفتمان انتقادي رهبران مذهبي 

اي بسـيار   شيوه نارضايتي و انتقاد از رژيم استبدادي قاجار را بسياري از گروهاي جامعة ايران به
  . ها، گروه رهبران مذهبي است ترين و بانفوذترين اين گروه كردند؛ كه مهم از مينيرومند ابر

اما در بحث جايگزيني يك نظام نو، اختالفاتي ميان آنها پديد آمد كه درنهايت آنهـا را در دو  
هـاي ضـد يكـديگر كـه      مبـارزات جنـاح  . جناح طرفدار مشروطه و مخالف مشـروطه قـرار داد  

لوژيكي جدي درآمـده بـود، سـبب شـد نشـريات وكتـب و رسـايل        صورت يك جدال ايدئو به
در ايـن مبـارزات فكـري و مطبوعـاتي، نـام      . فراواني به سود يا بـه زيـان مشـروطه پديـد آيـد     

نـاييني،  . هـا افتـاد   بر سر زبان ـ ـ كه خود از مجتهدان بزرگ آن زمان بود ميرزامحمدحسين ناييني
هاي خود و ديگر علمـاي همفكـرش را    خواه، ديدگاه هترين نمايندة علماي مشروط عنوان جامع به

بخـش  . بيـان كـرد  . ق.هـ 1327در سال  تنبيه االمه و تنزيه الملهبه شيوة منظم و منطقي در كتاب 
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بودن  عمدة اين كتاب، به اثبات قانوني و مشروع بودن حكومت مشروطه و غيرقانوني و نامشروع
اي بـا تئـوري مونتسـكيو و     انـدازه  ديدگاه ناييني، تا استبداد از. استبداد اختصاص داده شده است

جـاي آن   هـاي اخيـر بـه    در سده» استبداد«واژة . روسو در زمينة تيراني يا دسپوتيزم همسان است
اكنـون ايـن   . كار رفته اسـت  هاي اسالمي مانند عربي، فارسي و تركي به هاي فرنگي در زبان واژه

ويژه مفهوم نـو اسـتبداد از چـه مجرايـي بـه       و بهآيد كه تئوري جديد حكومت  پرسش پيش مي
هـاي   دليل اقامت ناييني در عراق، امكـان دسترسـي وي بـه مجلـه     به. هاي ناييني راه يافت انديشه

هـاي مشـروطي و    كه كراراً مباحثي پيرامون اصول مشروطه و دولتـ  المنارو  الهاللعربي مانند 
هـاي   در آن هنگـام، انديشـه  . داشـته اسـت  ساخت وجـود   هاي مشروطة وقت پراكنده مي دولت

هاي اروپايي پيرامـون تـاريخ، قـانون،     هاي عربي برخي از كتاب سياسي نوگرايان عرب و ترجمه
انـدكي  . خوانندگان عرب زبان قـرار داشـت   شناسي، فلسفه و سياست، در دسترس جغرافيا، مردم

نوشـتة   و مصـاريح االسـتبداد  طبـايع االسـتبداد   پيش از انقالب مشروطيت ايران، كتـاب ارزنـدة   
  .به فارسي ترجمه و در ايران پخش شد 1325عبدالرحمن كواكبي در قاهره چاپ و در سال 

هـاي اسـتبداد، مبـاحثي پيرامـون      ها و كاستي در اين كتاب، كواكبي ضمن اشاره به زيان
  )221ـ  223 :1360حائري، . (حكومت قانون و شيوة درست حكومت مطرح كرده است

دليـل   خواهي كه از اين طريق به جامعة ايران راه يافـت، بـه   هاي اروپايي و مشروطه انديشه
كـه نـاييني نيـز در     بافت موقعيتي جامعه، در چهارچوب مباني اسالم تفسير و تأويل شد؛ چنان

دادن بـه اصـول مشـروطه و بـا اغمـاض نسـبي دربرابـر         كتاب خود كوشيد با صبغة اسـالمي 
بااين حال، نشـر افكـاري از ايـن    . مشروطه و اسالم را نشان دهددموكراسي، هماهنگي اصول 

 . ثيرگذار بوده استأهاي اجتماعي ت دست، در رشد تفكر انتقادي و افزايش آگاهي
  

  گيري نتيجه
توان به اهميـت   بندي مطالب و شواهدي كه درخالل اين نوشتار ارائه شده است مي از جمع

اجتمـاعي   ــ  هـاي سياسـي   انتقادي و افزايش آگـاهي ها در رواج تفكر  و جايگاه مهم ترجمه
هاي انتقادي دورة قاجار و ارزيابي موقعيـت   بررسي تحليلي آثار و رساله. برد عصر قاجار پي

هـاي بيگانـه    دهد كه صاحبان اين آثار غالباً مترجم بوده و يا بـه زبـان   طراحان آنها نشان مي
انتقادي در جامعه و حتي درميان تودة مردم، هاي  ظهور و بروز ساير گفتمان. اند تسلط داشته

  . شده بوده است تحت تأثير همبن آثار ترجمه
هـاي اروپـا و درك علـل     ها، مجراي آگاهي جامعه از تحـوالت و پيشـرفت   اين ترجمه
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ماندگي ايران بوده است كه دستاوردهاي مهم اين آگـاهي، بـا گـرايش بـه نوخـواهي،       عقب
  .اسي و گسست از انديشة سنتي، خود را آشكار ساختسي ـ افزايش مطالبات اجتماعي
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