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Abstract 

This article is a critical review of The History of Translation in Iran (in Persian), written by 

Abdolhossein Azarang. Having fluent prose and exact editing, not having typing mistakes, 

and providing good information about translation in some periods of Iran’s history are 

among the good peculiarities of this book. And, repetition of some points in different parts 

of the content, relying excessively on some sources, generalization in some parts of the 

content, the content being deprived of a good and clear categorization, and inaccuracy of 

some of the historical information provided are among the shortcomings of the book. On 

the other hand, since about some periods of the history of translation in Iran the number of 

studies are more than the other periods, it is argued in this article that it was better and more 

useful if the focus of the book had been on those periods of the translation in Iran about 

which there is not any or adequate research. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  22 -  3 ، 1400 فروردين، اول، شمارة يكم و ـ پژوهشي)، سال بيست نامة علمي (مقالة علمي ماه

  تاريخ ترجمه در ايرانبررسي انتقادي 

  *رضا اميني

  چكيده
، نوشتة عبدالحسين آذرنگ، بررسي و نقد شـده  ايران در ترجمه تاريخدر اين مقاله، كتاب 

و ارائـة   ،نگارشـي هـاي   غلـط بـودن آن از   است. نثر روان و ويرايش دقيق كتاب، پيراسـته 
هاي نيكـويي    تاريخ ايران از ويژگيهاي  دورهشماري نكتة خوب دربارة ترجمه در برخي 

بودن بسياري از  برد. تكراري  پي مي ها آن هنگام خواندن كتاب به وجود است كه خواننده به
 نبـودن سـامان   گويي، حاكم  ها، كلي  اندازة كتاب به شماري از منبع از  شمطالب و اتكايِ بي
شده، و... نيز از   نبودن برخي از اطالعات تاريخي ارائه بندي محتوا، دقيق  مشخصي بر تقسيم

ديگـر،   شود. ازسوي  مي رو روبههنگام خواندن كتاب با آن  هايي است كه خواننده به  ضعف
هـاي    هـاي تـاريخ ايـران پـژوهش      كه دربارة تاريخ ترجمـه در برخـي از دوره   آن  به باتوجه
هـايي از تـاريخ     بر آن بخـش  تر بيشانجام شده است، بهتر بود كه در اين كتاب ي تر بيش

  شد كه پژوهش چنداني دربارة آن انجام نشده است.   ترجمه در ايران تمركز مي
  .قاجارتاريخ ترجمه، زبان فارسي، نثر فارسي، دورة  ها: كليدواژه

  
  مقدمه. 1

هايي باشد كه   كردن تعامل و ارتباط ميان انسان ين كاركرد ترجمه ممكن و آسانتر مهمشايد 
هـاي انسـاني     گويند و شايد اگر ترجمه نبود، مرز ميـان گـروه    به دو زبان متفاوت سخن مي

ديگـر دورتـر    هاي انساني از هـم   شد و به همان ميزان نيز جامعه  تر و گذرناپذيرتر مي  سخت
براين، كاركرد  . افزونكرد مي تر بيش ها آن انِماندند كه اين نيز احتمالِ جنگ و ستيز را مي  مي
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تد   بسيار مهم ديگر ترجمه فراهم ميـانِ  هـا   يافتـه و هـا   تجربـه آوردنِ بستر الزم براي دادوسـ
هاي ديگر و پيمودن ناالزمِ   هايِ جامعه  را از تكرار تجربه ها آن گوناگون است كههايِ  جامعه

را  ها آن ، حركتگذر رهكند و از اين  نياز مي  اند بي  راهي كه ديگران براي رفتنش هزينه كرده
هـاي علمـي و ذهنـيِ    تلنگر. بگذريم كه اصوالً اگـر  بخشد ميدر مسير علم و دانش شتاب 

آن نباشـد، حتـي ايـن امكـان نيـز       گذر رهناشي از ترجمه و ورود دانش و علم و آگاهي از 
ـ  اي  جامعـه وجود داشـته باشـد كـه    تواند  مي هـا يـا    پيشـرفت ة بسـياري از  در مسـير تجرب

كند و ديدگان آن تا زمـاني   كه زندگي را براي اعضايِ آن بهتر ميقرار نگيرد  هايي دگرگوني
  بسته بماند. اندازها  چشمنامشخص بر برخي 

بسـياري كـه درطـول تـاريخ دراز خـود      وآمدهاي  رفتموقعيت سرزمين ما و به  باتوجه
ها و برخوردهاي بسياري كه با   و اجتماعي آن و تعاملكنندة قومي   تجربه كرده و تنوع خيره

سند يا گواه تاريخي نيز گونه  هيچهايِ دور و نزديك داشته است، حتي بدون وجود   سرزمين
از  بختانه خوشتوان حدسِ وجود ترجمه در ايران را مطرح كرد و درپي اثبات آن برآمد.   مي

ي از وجـود ترجمـه در ايـران    مند ارزشايِ سو، شاهدها و سنده  چندهزار سالِ پيش بدين
هاي علميِ علومِ مختلـف    بردن از ابزارها و روش با بهره ها آن جاي مانده است كه بررسي به

  .كند ميترجمه در ايران را شدني » تاريخِ«نوشتن 
انجـام گرفتـه اسـت. برخـي از ايـن      هـايي   پـژوهش ترجمـه در ايـران   » تـاريخِ «دربارة 

هستند (براي نمونه، » تاريخچة«يا  ،»سيرِ«، »درآمدي بر«، »مروي بر«از گونة ها  نگاري»تاريخ«
هـايِ   پـژوهش ) و برخـي نيـز از گونـة    1346طباطبـايي   محيط ؛1393قريشي  ؛1389نوابي 

ترجمـه در ايـران يـا موضـوع     » تـاريخ «گريزانند و بر بخشي از گويي  كليدانشگاهي كه از 
 سياسي انديشة هاي  متن ترجمة در تأملينمونه، كتاب  (براياند  شدهمتمركز  مشخصي از آن

 تـر  بـيش هـايِ دسـتة دوم     سيدجواد طباطبايي). ايـن پـژوهش   ماكياولي شهريار مورد جديد
و حاصل كار در بسـياري مـوارد   اند  گرفتهدانشگاهي انجام هاي  رسالهو ها  نامه پاياندرقالب 

  صورت مقاله و گاه كتاب عرضه شده است.  به
رانِ ايراني و به گ پژوهشترجمه در ايران كار » تاريخ«دربارة شده  هايِ انجام پژوهشة هم

هايِ ديگرند. البته   و به زبان خارجيران گ پژوهشكارِ  ها آن زبان فارسي نيستند و شماري از
هايي  بخشنيستند، بلكه فصل يا » تاريخ ترجمه در ايران«دربارة سره  ها يك پژوهشاين  ةهم
 داسـتان  هـاي  سرچشـمه توان به كتابِ   به اين موضوع مربوط است. براي نمونه، مي اه آن از

 )Christophe Balay( كريستوف بِالي )Aux Sources De la Nouvelle Persane( فارسيِِ كوتاه
 امـروزي  نثـر  تـاريخ  ايراني، جمعي آگاهي بحرانو  )Michel Cuypers( پرس كوييو ميشل 
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به تاريخ ترجمـه در   ها آن ) اشاره كرد كه در2017كريستوف بِالي ( )1980- 1800( فارسي
  ايران و نقش آن در تكوين زبان و ادبيات فارسي نيز توجه شده است. 

» تـاريخ «اي پذيرفتني با نوشتگان موجود دربارة پيشينه و   هرروي، هركسي كه تا اندازه به
هـايِ   دورهكه دربارة برخـي از  پذيرد  مياحتماالً اين سه نكته را  ،ترجمه در ايران آشنا باشد

دربـارة تـاريخ ترجمـه در     .تاريخ ترجمه در ايران پژوهش درخوري انجـام نگرفتـه اسـت   
 رس دست ي درتر بيشهايِ ديگر، مطلب   دوره در مقايسه با، قاجاردورة  چون همهايي  دوره

ترجمـه در  » تـاريخ «هاي گوناگون دربـارة    و مقالهها   است و بسياري از مطالبي كه در كتاب
هاي ديگر گفته   وبيش تكراري و بازگويي همان مطالبي است كه در منبع ايران گفته شده كم

نوشـتة  ، ايـران  در ترجمـه  تـاريخ ها، در اين مقاله كتاب   شده است. با درنظرداشتن اين نكته
را انتشارات ققنوس منتشر كـرده و   عبدالحسين آذرنگ، بررسي و نقد شده است. اين كتاب

  روانة بازار كتاب شده است. 1395چاپ دوم آن در سال 
  

  نگاهي به محتواي كتاب. 2
گونـه    اين» ديباچه«و نمايه است.  ،، چهار بخش، يك پيوست»ديباچه«اين كتاب دربردارندة 

  آغاز شده است:
و دامنة بحث را بهتـر   عنوان اين كتاب فقط به اين قصد برگزيده شده است كه موضوع

خـواهم ايـن عنـوان را در معنـاي كـامالً        نشان دهد و پيش از هرچيز از خوانندگان مي
راستي كـار   ن تاريخ ترجمة هر زباني يا هر كشوري بهتنظر بگيرند. نوش فروتنانة آن در

هايي از همة   بخش كم دست، يا شده ترجمهكه همة آثار  چندوچندين تن نيست. تازماني
 هـا  آن مسلط به دو زبان مبدأ و مقصد و موضوع اثـر بـا اصـل   گران  مقابلهرا  ،ها مهترج

هاي  عاملبه  باتوجهها،   يابي مجموع ترجمه بندي حاصل از ارزش  مطابقت ندهند و جمع
دست نيامده باشد، راه نگارش تاريخ ترجمه در معناي واقعي آن هموار  به ها آن مؤثر بر

توانـد   دست داريد، در بهترين حالـت، فقـط مـي    ن، كتابي كه در... بنابراي نخواهد شد.
منزلة درآمدي بر تاريخ ترجمه در ايران يا ترسـيم خطـوط كلـي نقشـة مطالعـات آن       به
  .)9 :1395 آذرنگ( آيدشمار  به

هاي ترجمه در تـاريخ ايـران تـا      در اين كتاب به جنبش: «شود ميدر همين رابطه، گفته 
) و در جاي ديگري هم اشاره شده 11همان: » (گذرا اشاره شده استپايان عصر قاجار فقط 

يابد. بررسي تاريخ ترجمه در عصر پهلوي   اين كتاب با پايان كار قاجارها پايان مي«است كه 
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سو به كتـاب   اول و دوم به كتابي مستقل و مفصل، و بررسي تاريخ ترجمه از انقالب به اين
  ). 16ن: هما» (تري نياز دارد  ديگرِ مفصل

اين بخـش  گانة  هشتهاي   است. فصل» ترجمه در ايران باستان«عنوان بخش يكم كتاب 
، »ترجمه در عصر هخامنشـيان «، »آغاز ترجمه در ايران: عصر پيش از مادها و عصر مادها«به 

ترجمـه در عصـر   «، »ترجمـه در عصـر اشـكانيان   «، »وضع مبهم ترجمه در عصـر سـلوكيان  «
، »ترجمه در عصر ساسانيان: مراكز علمي«، »هاي ساساني  ي تاريخي و كتيبهها  ساسانيان: زمينه

ترجمه در عصر ساسانيان: ترجمة چند «و  ،»ترجمه در عصر ساسانيان: ترجمة آثاري ماندگار«
، اختصاص يافته است. در فصل يكم، خواننده اثري از تاريخ ترجمـه در ايـران   »ادبي كار شاه

هـايي   از پرسشاي  مجموعهاين فصل دركل  كه اين  چهبيند؛  نميپيش از مادها و عصر مادها 
 هايي برپاية كه پرسشهايي  گمانعكس  مطرح شده يا به ها آن هايي در پيوند با  است كه گمان

است. علت اين امر شايد آن باشد كه هيچ اثـر نوشـتاري از دوران مـوردنظر    طرح شده  ها آن
در  مؤلـف كـه   گونه همان ـ اين فصل دردست نيست يا اگر هم هست رمزگشايي نشده است

و تا زماني هـم كـه نوشـتاري از     ـ هاي ديگر كتاب) گفته است  چند جاي اين فصل (و فصل
كه اين تـاريخ مربـوط بـه     تاريخ نوشت و زمانيان تو نميدربارة آن  ،دست نباشد دراي  دوره

  تاريخ نوشت. توان  نميروي  هيچ بايد گفت دربارة آن به ،ترجمه باشد
فصل دوم كتاب بـه تـاريخ ترجمـة در دورة هخامنشـيان اختصـاص دارد. ايـن فصـل        

و دركـل بـاور    دارد شاهنشـاهي هخامنشـي   دوران در يكاربردهاي  زباندربارة  توضيحاتي
هاي مختلـف در ايـن شاهنشـاهي پهنـاور       ها و قوم  كتاب بر آن است كه وجود زبان مؤلف

كـرد    تبـديل مـي  » ناپـذير   هاي ديگـر امپراتـوري [را بـه] ضـرورتي اجتنـاب       آشنايي با زبان«
 ،به كاركردهاي متفاوت سه زبان فارسي باستان، آرامـي  چنين هم). در اين فصل، 31  همان:(

ترين كتيبه   مفصل«عنوان  و اهميت آن به» كتيبة بيستون« و هخامنشيدر شاهنشاهي  عيالميو 
 و بابلي ،عيالميهاي پارسي باستان،   سه متن آن به زبان كه اين و» هاي جهان  و عروس كتيبه

» هـاي ترجمـة دقيـق اسـت      از نمونـه  هـا  آن ها درميان  رغم برخي اختالف روايت به« است،
همدان نيز اشاره شده است.  ةنام زبانة گنج  هاي سه  جود كتيبه) پرداخته شده و به و35  همان:(

اطالعـات موجـود   « كه اين ، پس از اشاره بهمؤلفدو پاراگراف پاياني اين فصل نيز  در يكي
هاي ترجمه در دستگاه ديواني هخامنشي كافي نيست، بلكـه از    تنها براي آگاهي از فعاليت نه

)، ايـن  36همـان:  » (دهـد   دسـت نمـي   هم اطالعي به ترجمه درميان مردم و جامعة آن عصر
كـم   آيا ممكن است مردم فرهيختة آن عصر با فرهنـگ دسـت  «كند كه   پرسش را مطرح مي

) و بـا اشـاره بـه    همـان » (گونه آشنايي نداشته باشـند؟   جوارشان هيچ كشورهاي نيرومند هم
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مگر ممكن («ي انديشمندان ايراني هاي ايراني و تأثرپذيرفتن احتمال  آشنايي يونانيان با انديشه
اش در خـأل فكـري و در محيطـي فـارغ از       است كه زرتشت با آن دستگاه فكـري پيچيـده  

آيـا  «آورد كـه    ميـان مـي   ، سرانجام اين پرسش را به)37 (همان: )»انديشه ظهور كرده باشد؟
هاي ديگر به   ديگر به زبان خود و از زبان خود به زبانهاي  زبانممكن است بدون ترجمه از 

ها داده شود،   كه پاسخي به اين پرسش آن  ). بيهمان» (چنان قوام و تأثيري دست يافته باشند؟
يـاري   فقـط بـه  «ديگـر پايـان يافتـه اسـت:     اي  جملهبا » ترجمه در عصر هخامنشيان«فصل 

و مطالعـات در   ،شـناختي، مطالعـات تطبيقـي     گستردة زباني، تـاريخي، باسـتان  هاي  پژوهش
(همـان). در جـايي از ايـن فصـل     » پاسـخ گفـت  هـا   پرسشبه اين توان  ميهاي ديگر   نهزمي

معني شده است كه نادرست » واليات تابع«، در درونِ دو هالل، به »ها ساتراپ«)، 33  همان:(
منـاطق  » حـاكم «يـا   ،»شـهربان «، »والي«معناي  در عصر هخامنشيان به» ساتراپ«زيرا  ؛است

چه  و به آن») ساتراپ«ذيل  :1377 نامه لغت بنگريد بهرفته ( كار مي مختلف آن شاهنشاهي به
شـده كـه     گفته مـي » نشين  ساتراپ«يا » ساتراپي«بوده  ايران در ترجمه تاريخ مؤلفموردنظر 

  بوده است.» خَشثْرَپون«برآمده از تحريف يونانيِ واژة 
دو جمله حرف  ز يكيا ه ـفصل سوم كتاب دربارة ترجمه در عصر سلوكيان است كه البت

ديگـر، در   سخن در آن چيزي دربارة ترجمه گفته نشده است. به ـ  كلي و عمومي كه بگذريم
كه بـه منبعـي ارجـاع داده شـده      آن  بي است اين فصل تنها چند گمان و پرسش مطرح شده

هاي   در حكومت سلوكيان، مسئوليت« كه اين چون همكم براي ادعاهايي  باشد. درواقع، دست
شــد و كارهــاي اداري را بــه بوميــان   الي و نظــامي بــه مقــدونيان و يونانيــان ســپرده مــيمــ

وجـود آوردنـد كـه غيرمقـدونيان و      هاي بزرگـي بـه    مجتمع«)؛ يا 39همان: » (گذاشتند وامي
» هاي شـهري يونـاني بـود     اجازة سكونت نداشتند. زبان رسمي مجتمع ها آن غيريونانيان در

شماري از مقدونيان و يونانيان با زنـان ايرانـي ازدواج كردنـد. حتـي     « كه اين )؛ يا40 همان:(
و... بايـد   ،)همان» (كردند  ها وادار مي  گونه ازدواج گفته شده است كه برخي از آنان را به اين

هـا   پرسـش شد. پاسخي كه به برخـي از    ها و سندهايي معتبر ارجاع داده مي  خواننده به منبع
  كه اين هايي از نوع  گمان است. براي نمونه، در پاسخ به پرسش بر مبتني سره يكداده شده نيز 

نخبگان ايراني، در آن سه ربع قرن حكومـت سـلوكيان، و    كم دستچرا جامعة ايران، يا «... 
اي   پس از آشنايي با زبان و فرهنگ يوناني، از ميراث فكـري و فرهنگـي غنـي يونـان بهـره     

پيداسـت  «شـود:    گفته مي »خود چيزي به آن انتقال ندادند؟ نگرفتند؟ چرا از ميراث فرهنگي
تـوان تفـاهم،     بيني، دو نگرش، دو فرهنگ، نمـي   كه در حالت رويارويي و تخاصم دو جهان

توان گفت كه   ). در رد اين استدالل مي41همان: » (و تبادل فرهنگي انتظار داشت ،گوو گفت
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آن را در اثرپـذيري  هـاي   نشـانه انجام گرفته كه  تبادل فرهنگي ميان فرهنگ ايراني و يوناني
كـه در   گونـه   كه به زبـان يونـاني (همـان    توان ديد مي هايي  هاي ايراني از يوناني و كتيبه  زبان
. اسـت  هاي بعدي كتاب بدان اشاره شده است) در حوزة فرهنگي ايـران بـاقي مانـده    فصل
پاراگراف نخست فصـل بعـدي كتـاب گفتـه     چه در  جا گفته با آن چه در اين براين، آن افزون

  شده نيز ناسازگار است:
اشكانيان زماني به قدرت دست يافتند كه زبان و فرهنگ يوناني بر منطقة وسيعي حاكم 

دسـت   هاي مختلف بـه   توانستند سررشتة كارها را در زمينه  شده بود. متخصصاني كه مي
ن يارشاطر، حاكمان جديـد ايـران بـراي    گفتة احسا زبان بودند. به  گيرند يوناني و يوناني

را » دار يونان دوست«كردن همكاري عناصر يوناني لقب  ها و جلب  كردن نگراني برطرف
  ).43همان: ( هايي كه ضرب كردند گنجانيدند،...  بر سكه

اشـكاني و  زادگـان   اشـراف اشاره شـده اسـت كـه برخـي از      چنين همدر فصل چهارم، 
ادبيات يوناني در دربـار اشـكاني جـايي داشـته و حتـي       .اند دانسته درباريان زبان يوناني مي

هـا،   ايـن  از گذشـته ). 44همـان:  است (شده  ميهايي به زبان يوناني در دربار اجرا   نامه نمايش
 مـورد سـرزمين ايـران بارهـا     زيـرا  ؛نمايد  شده در اين زمينه از بنياد ضعيف مي  استدالل ارائه

قرار گرفته اسـت، امـا    ها آن طلبانة  ستيزانه و توسعه  برخوردهاي ايرانوتاز بيگانگان و  تاخت
 زيرافرهنگي نيز ميان ايرانيان و بيگانگانِ مهاجم انجام گرفته است؛ هاي  بستان بدهدرهرحال 

كلي جلـوي آمدوشـد     هاي سياسي و ايدئولوژيك بتوانند به  فرهنگ چيزي نيست كه نگرش
دركارند كه چنين تواني را از صـاحبان قـدرت و حتـي عمـوم      امل زياديوآن را بگيرد و ع

 چنـين  هم ،كه دربارة ترجمه در عصر اشكانيان است ،. در فصل چهارمگيرند ميافراد جامعه 
 هـا  آن هاي رايج قلمرو اشكاني و كاربردهـاي   و زبان ،ها  گيري سلسلة اشكاني، خط  به شكل

ريزناپذير بيان شده است. در تنهـا پانوشـت   اشاره شده و وجود ترجمه در آن دوره امري گ
خطـا    غالبـاً و بـه  «آمده است كه  ،»گَنداره/ گندارا«در توضيح واژة  ،اين فصل نيز 47صفحة 

اند. گنداره با پيشاور كنوني در خاك پاكسـتان برابـر اسـت، نـه بـا        گنداره را قندهار پنداشته
  . شد ميد كه منبعي براي اين ادعا معرفي جا نيز بهتر بو در اين». قندهار در خاك افغانستان

رسد كه   نظر مي چهار فصل بعدي كتاب به ترجمه در عصر ساسانيان اختصاص دارد. به
هـاي تـاريخي     سـندها و مـتن   تـر  مهـم   آن  ازدربارة دورة ساساني و  تر بيشهاي   وجود منبع

تاريخ ترجمة اين دوره فـراهم  به تر  جزئيمانده از اين دوره عرصه را براي پرداختن  جاي به
هاي   گيري شاهنشاهي ساساني، كتيبه  هاي تاريخي شكل  كرده است. در اين چهار فصل، زمينه
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گذاري شهر   بودن اين شاهنشاهي، پايه اين دوره، اهميت فارسي ميانه در اين دوره، چندزبانه
هـاي يونـاني، رومـي،      دست شاپور يكم و رونق ترجمـه از زبـان   گُنديشاپور/ جنديشاپور به

، نقـش  »رهـا « چـون  هـم و سانسكريت در اين شهر، مركزهـاي علمـي شـهرهايي     ،سرياني
و ترجمة شماري از آثار ماندگار  ،نسطوريان در ترجمه در دورة ساساني چون همهايي  فرقه

موردتوجه قرار گرفته  نامه  طوطيو ، اسكندرنامه، كليله و دمنه چون هماي   هاي ادبيكار شاهو 
صفحه) دربارة تاريخ ترجمه در عصـر   33چه در چهار فصل (درمجموع،  است. بهتر بود آن
تري   قبول بندي قابل  يافت و بر آن بخش  منسجم سامان مي در يك فصلِ ،ساساني گفته است

» نيانديگر مركزهاي علمي در عصر ساسا«، ما با عنوان 6. براي نمونه، در فصل شد ميحاكم 
مدرسـة  «و » رها«هاي مربوط به شهر   كه در زير آن تنها از فعاليت ، درحاليشويم مي رو روبه
چـه در   چه در زيـر ايـن عنـوان آمـده، بـا آن      آن سخن گفته شده است. بهتر بود آن» ايراني

شد و سامان ديگري به   يكي مي است آمده ـ  »نقش نسطوريان« ـ  زيرعنوان بعدي اين فصل
نيـز  » نصـيبين «هاي علمـي شـهر     در زيرعنوان اخير از فعاليت كه اين  ويژه ، بهشد ميده آن دا

  سخن گفته شده كه وارث شهر رها بوده است. 
تاريخ ترجمه در ايرانِ پـس از اسـالم تـا     را دربر دارد، در بخش دوم كتاب كه ده فصل

هـا بـه شاهنشـاهي      پايان دورة زنديه ارائه شده است. در اين بخش، نخست يـورش عـرب  
زبـان عربـي در امـور ديـواني بـا زبـان       رفتة  رفتهگزيني  ساساني و استياليشان بر آن و جاي

بـه   قـرآن ها و تفسـيرهاي    در فصلي به ترجمه ،فارسي موردبررسي قرار گرفته است. سپس
 آذرتاش هاي نوشتهبرگرفته از  تر بيشگويا  ،هاي متن  ارجاعبه  باتوجه ،فارسي توجه شده كه

ها و   هاي مشترك در ترجمه  ويژگي«عنوان  آذرنوش است. در بخش پاياني همين فصل، زير
در  قـرآن هاي بسيار خـوب و سـودمندي دربـارة ترجمـه و تفسـير        ، نكته»قرآن تفسيرهاي

، نخسـت  يـازدهم هاي نخست پـس از اسـالم گفتـه شـده اسـت. درادامـه، در فصـل         سده
از چند منبـع نـام    نقل دوران اسالمي شده و به يننخستهاي  نقربه جنبش ترجمة هايي  اشاره

قرن ازآن هم به ترجمة شماري از آثار مهم  شماري از مترجمان ايراني برده شده است و پس
و...) توجه شده است. در بخش ، ظفرنامه، تاريخ بلعمي، نامه خداي چون همسوم و چهارم (

سـوم و  هـاي   سـده ترجمـه در  «هاي درخورتوجه و خوبي دربارة   نكته ،پاياني اين فصل نيز
  در آن روزگار با امروز گفته شده است.» ترجمه«هجري قمري و تفاوت معناي » چهارم

و  اسـت  پرداختـه  مـري ق جريپنجم و ششم ه قرنكتاب به ترجمه در  دوازدهمفصل 
 ،ند. در پايان فصلا كه عمدتاً از عربي به فارسي معرفي شده است چند ترجمة مهم اين دوره
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موردنظر اين فصل گفته شده است، هرچند بهتر  قرندو هاي  ترجمهچند نكتة خوب دربارة 
و سـخنان  آورد  مـي را هـا   ترجمهاز اين هايي  نمونهو رفت  ميفراتر گويي  كلياز  مؤلفبود 

 مريق جريپنجم و ششم ه قرنبه ترجمه در  سيزدهم. فصل كرد ميمستند ها  بدانخود را 
 و ورقـه ، عـذرا  و وامـق  چـون  هـم » ترجمـه  بر مبتنيچند منظومة «اختصاص دارد و در آن 

اي كوتـاه بـه     معرفي شده است. اين فصل نيز بـا اشـاره   دمنه و كليلههاي   و ترجمه ،شاه گل
  ت. پايان رسيده اس به» ها  در آن دوره«هاي ترجمة آثار ادبي   ويژگي

 شـده معرفـي   مريق جريهفتم ه قرنهاي   كتاب، شماري از ترجمه چهاردهمدر فصل 
 از بعـد  فـرج ، صـيدنه ، الـدين   علوم احياء، نامه  مرزبان، تَنسر نامة، يميني تاريخ ترجمة: است
پـيش از يـورش   «هـا   ترجمه. تاريخ اين االخبار  شهابو ، الصفا اخوان رسائل ترجمة، شدت

ايـن فصـل   ». مغوالن به خاك ايران، در دورة يورش و نيز مـواردي پـس از يـورش اسـت    
و ربطي  است كه توضيحاتي دربارة مولوي دارد» مولوي و ترجمه«عنوان با بخشي  چنين هم

» هاي كهن از كتاب مقـدس   ترجمه«عنوان با  به موضوع كتاب ندارد. بخش پاياني اين فصل
، و حسـن  كتـاب مقـدس  قول از پيروز سيار، مترجم  طور عمده نقل است كه بهسامان يافته 
ترجمـه در   پـانزدهم، هاي باستاني، اسـت. در فصـل     بيدي، استاد زبان و فرهنگ  رضايي باغ

و تيموريان مرور شده است. در اين فصل، ضمن اشاره بـه حملـة    ،دوران مغوالن، ايلخانيان
آن دوره و مكاتبات حاكمان مغول با فرنگيان و نقش  ياربردك هاي  مغوالن به ايران، به زبان

 چـون  هـم زبان فارسي در اين مكاتبات اشاره شده است و شماري از آثـار مهـم ايـن دوره    
و  نامـه  تنگسـوق همـداني و  اهللا  فضـل خواجـه رشـيدالدين    تـاريخ اَفـرَنج  و  التـواريخ  جامع
  .است  شدهمعرفي  ها آن هاي ترجمه

ترجمه در عصر صفوي بررسي شده است. اين فصل نيز سـاختاري  ، شانزدهمدر فصل 
يعني نخست توضيحي دربارة عصر صفوي و اهميت آن  ؛مانند چند فصل پيش از خود دارد

هاي   ، سپس شماري از ترجمهاست هاي ديگر داده شده  و مراودات دولت صفوي با سرزمين
انـد.    ) در اين دوره معرفي شـده اربعه اناجيل( چهارگانه هاي  انجيلشده ازجمله ترجمة  انجام

هاي مهمي كه در اين فصل بدان اشاره شده ضعف و تنزل ترجمة كتبي و ادبي   يكي از نكته
هـاي    سبب مراودات صفويان بـا سـرزمين   )، به172همان: ازسويي و رواج ترجمة شفاهي (

اي ضعف ترجمة كتبـي  ه  ويژه فرنگ، ازديگرسو است. البته بهتر بود كه دربارة علت ديگر به
 چنـين  هـم شد. در اين فصل،   اي از آن گذر نمي  شد و با اشاره  سخن گفته مي تر بيشو ادبي 

اشاره شـده و دربـارة آن گفتـه     العشاق ةتحفبه » به فارسي شده ترجمههاي   كتاب«عنوانِ  زير
  شده است:
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بـه   يآموختن زبـان فارسـ   آن تدوين از هدف. ناشناس اي نويسندهدوزبانه از  اي جزوه
آمده است. احتمال دارد  يآن به ترك ةترجم فارسي جملة هر زير. است بوده زبانانترك

 را هـايش   گـويش  شـدن تحول و جدا ةدور يشده كه زبان ترك يفتأل يجزوه زمان ينا
  ).178- 177: همان( است كردهمي سپري

. با نگـاهي بـه   شد ميبهتر بود دليل اين ادعا دربارة تحول زبان تركي بيان  ،جا نيز در اين
كـه سـهم برخـي    شويم  ميكتاب، متوجه هاي  فصل تر بيشمانند  بههاي اين فصل،   يادداشت

 تاريخچـة بوده است. براي نمونـه، بـه كتـاب    گير  چشممنابع در گردآمدن مطالب آن بسيار 
د نـوابي بارهـا ارجـاع داده    وداو كنـون  تـا  آغـاز  از ايـران  در فارسـي  بـه  فرانسه از ترجمه
  است.  شده

اختصـاص دارد. در ايـن فصـل     هنـد  قارة شبه در فارسي ترجمةكتاب به  هفدهم فصل
و علت مهاجرت شاعران و نويسندگان و دبيران و منشيان ايراني قاره  شبهنخست به اهميت 

جا اشاره شده است، سپس برخـي از   در دورة صفويه به هند و شكوفايي ادب فارسي در آن
. در اين فصل، دربـارة  اند شدهجا و آن دوران به فارسي ترجمه  كه در آن معرفي شده آثاري

هاي سودمندي گفته شده است. براي نمونه،   نكتههايشان  ويژگيو  ،كيفيت ،ها برخي ترجمه
» راست به  تشيوة راس به« اوپانيشادهااز منابعي گفته شده كه ترجمة محمد داراشكوه از  نقل به

جـوگ  الدين پـاني پتـي از اندرزنامـة      )؛ يا ترجمة نظام190همان: بوده است (» واژه) به (واژه
  ) بوده است.192همان: » (معنا به از سنخ ترجمة آزاد و نقل« باشَست

از پـنج صـفحه بـه     تـر  كـم در  ،كه آخرين فصل بخش دوم كتاب است هجدهم،فصل 
هـاي ايـن دو     به ويژگي تر بيشپرداخته است. اين فصل » در دورة افشاريه و زنديه ترجمه«

به احتمال ترجمه در ارتشِ افشاريان و ترجمـة برخـي   هايي  اشارهغيراز  بهدوره نظر كرده و 
اسـترآبادي  خـان   مهديتوسط ميرزا  سنگالخمتون مقدس و تأليف فرهنگ تركي به فارسي 

تاريخ ترجمه در دو دورة مـوردنظر گفتـه نشـده اسـت. البتـه،       نكتة درخور ديگري دربارة
سياسي و اجتماعي ايران در دوران حكومت دو دودمانِ افشاريه و زنديـه،  ثباتي  بيبه  باتوجه

 بيشـينة ي نداشـته باشـند.   پيشـرفت ترجمه چنـدان   چون هماي  فرهنگيطبيعي است كه امور 
مشخص مطالب اين فصل دربارة تاريخ افشاريان است. بهتر بود كه مطالب اين فصل نيز به 

و بـه آن سـامان   شـد   ميتقسيم  ترجمه در دورة زنديهو ترجمه در دورة افشاريه دو بخش 
شد. نكتة ديگري كه بهتر بود در روايت تاريخي ايـن دوران بـدان توجـه      مشخصي داده مي
كه هايي  افغان زيرا)؛ 197همان: نكردند (» اشغال«ايران را  »اي افغانينيروه«شود اين بود كه 

اصفهان را متصرف شدند و خاندان صفوي را برانداختند در آن زمـان از بخشـي از قلمـرو    
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برآمده بودند و بيگانه و خـارجي   ـ  طور خاص از قندهار در باختر ايران آن روز به ـ  صفوي
ها شورشياني بودنـد    بگوييم. افغان» اشغال«را بتوانيم  ها نآ نبودند كه تصرف پايتخت توسط

پيش گرفتند و بعد كه به خرابي اوضاع  كه درآغاز براي دادخواهي راه پايتخت صفوي را در
  درپي تصرف پايتخت و ستاندن حكومت از صفويان برآمدند.  ،دولت صفوي آگاه شدند

است. » باب جديد در ترجمه«آن بخش سوم كتاب با فصل نوزدهم آغاز شده كه عنوان 
هـا و تحـوالت   داد رويين تـر  مهـم با برخـي از   قاجاردوران زماني  هماين فصل با اشاره به 

كه در آن شود  ميدر اين دوران مطرح » يافته سازمانآغاز ترجمة «. سپس شود ميجهان آغاز 
از ترجمه گفته شده است. در اين  قاجارهاي پشتيباني حاكمان   هاي خوبي دربارة علت  نكته

بـه  شـده   اعـزام فصل، به ميرزا صالح شيرازي نيز توجه شده است كه از نخستين محصـالن  
و  ،كـرد گـذاري   پايـه فناوري چاپ را به ايران آورد، نخستين روزنامـة ايـران را    ،فرنگ بود

» هنـد قـارة   شبه زبان و ترجمة فارسي در«مترجم هم بود. در پايان فصل، مطالبي نيز دربارة 
زمينـة ترجمـه و    ميـرزا در  گفته شده است. در فصل بعدي اين بخش، بـه اقـدامات عبـاس   

 كتابهاي دوران او و نيز ترجمة   هاي ترجمه  هاي نظامي نزد او و ويژگي  اهميت ترجمة متن
ترجمـه در عصـر محمدشـاه    «توجه شده است. در فصل سومِ بخش سومِ كتاب به  مقدس
سياست ترجمة دولتي در زمان محمدشـاه درادامـة   «ه و اشاره شده است كه نظر شد» قاجار

 ). از مطالب سـودمند ديگـر ايـن فصـل    236همان: » (ميرزا بود  سياست ترجمة دورة عباس
گفتـه  » محـرران «و » منشيان«دست  به» ترقيم«يا » انشا«يا » تصحيح«يي است كه دربارة ها آن

و شود  ميگفته » ويرايش«اري است كه امروزه بدان شده است و اشاره شده كه اين همان ك
  ). 239همان: است (» ويراستاران زباني و ادبي و بازنگاران«برعهدة 

پرداختـه  شاه  ناصرالدينكتاب به ترجمه در دورة سلطنت  شش فصل بعدي بخش سومِ
 توجيه است. در اين شش فصل، نخسـت بـه   دورة دراز پادشاهي او قابلبه  باتوجهاست كه 

عالقة خـود شـاه بـه مطالعـه، تأسـيس       چون همبر ترجمه در عصر ناصري  مؤثرهاي   عامل
، ورود »دارالترجمـة ناصـري  «دارالفنون، فرسـتادن محصـل بـه خـارج از كشـور، تأسـيس       

  هاي مدرن به ايران، و... پرداخته شده و گفته شده است: انديشه
و غيرمستقيم ديگر، ايران را در نيمـة   هاي تأثيرگذار  راه با عامل ها، هم  مجموع اين عامل

اي كشـاند كـه     به عرصـه  مريق جريدوم سدة نوزدهم ميالدي/ اواخر سدة سيزدهم ه
شده] در اين كشور مانند نداشت و با هـيچ دورة   ثبت [ ةهاي آن در تاريخ ترجم  ويژگي

جنـبش ترجمـه   مقايسه نبود. اين دوره با  ] ايران قابل ةشد ديگري در تاريخ [ترجمة ثبت
هايي كه در جنبش ترجمـه    در عصر ساساني يا ساماني وجوه اشتراكي دارد، اما ويژگي
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هـا و رويكرهـاي     ويژه هـدف  شود، به  ميرزا و در عصر ناصري ديده مي  در عصر عباس
بخشيدن بـه بنيـة فرهنگـي و تقويـت آن نبـود،       غالب آن، كه اخذ و اقتباس و استحكام

 خـورد  چشـم نمـي   هاي ديگر به  اي ديگر بود، در دوره  ه به جامعهكردن جامع بلكه تبديل
  .  )247: همان(

اثر ايـن مدرسـه بـر ترجمـه در      ،ها آن هاي  ترجمه و ترجمه در دارالفنون، شاگردان آن
هاي خارجي، فرستادن محصل بـه كشـورهاي خـارجي،      ايران، تأثير اميركبير، تدريس زبان

هاي ديگري اسـت كـه     و مترجمان آن از موضوع ،ها  اليتفع ،»دارالترجمة ناصري«پيدايش 
در ايـن قسـمت كتـاب بـه      چنـين  هـم توجـه شـده اسـت.    ها  بداندر اين بخش از كتاب 

و انـد   گرفتـه ارچوب سياست دولتي ترجمه انجام هكه خارج از چ توجه شده هايي  ترجمه
عبـدالرحيم طـالبوف   ، ميـرزا  الدولـه  خـان نـاظم   ملكمميرزا  چون هممترجمان دگرانديشي 

تبريزي، ميرزا حبيب اصفهاني، محمدطاهر قاجـار، و ميـرزا عبدالحسـين آقاخـان كرمـاني      
ميـان، بـه ميـرزا حبيـب اصـفهاني        ايـن  مرور شـده اسـت. در   ها آن و آثار اند معرفي شده

) پرداختـه  26اي (فصـل    در فصـل جداگانـه  » لحاظ اهميت و تأثير او در عرصة ترجمه به«
ويـژه   هـايش، بـه    ي او، دربـارة ترجمـه  »ها  اي از زندگي و فعاليت  شمه«از ارائة شده و پس 

، نوشتة جيمز موريه، و اهميت و سـبك ترجمـة ايـن كتـاب     اصفهاني باباي حاجيترجمة 
كه آخرين فصـل مربـوط بـه ترجمـه در دورة      ،كتاب 27سخن گفته شده است. در فصل 

و منـابع   ،نامـه، سـفرنامه    نمايش چون همديگري  هاي  ترجمه در زمينه ،شاه است  ناصرالدين
هـاي    و فنـي مـرور شـده و در هـر مـورد شـماري از كتـاب        ،علمي ،جغرافيايي ،تاريخي
  در آن زمينه معرفي شده است.   شده ترجمه

شاه اختصاص يافته است؛ شـاهي    كتاب به ترجمه در دورة سلطنت مظفرالدين 28فصل 
مند به مطالعه بود و نه در دوران او سياسـت حمايـت از ترجمـه و      كه نه همانند پدر عالقه

). در ايـن  280همان: دارالترجمة ناصري و مدرسة دارالفنون ادامه يافت ( چون همنهادهايي 
شماري نهـاد مـدني و مدرسـة تحصـيالت      ،دوره كه تحول مهم انقالب مشروطه روي داد

 چـون  هم ،بوده است. در اين فصل نيزعالي شكل گرفت كه عملكردشان بر ترجمه اثرگذار 
از شماري از مترجمان دورة موردنظر نام بـرده شـده كـه     ،ديگر كتابهاي  فصلبسياري از 

شود نخستين مترجم زن بوده   كه گفته مي ،الدوله آفاقماه يا  تاج چون همكساني  ها آن درميان
و يوسف اعتصـامي يـا    ،كه از رجال مشروطه بود ،خان سردار اسعد بختياري  است، عليقلي

اي به ترجمة   اشاره ،شود. در پايان فصل  ديده مي ،كه پدر پروين اعتصامي بود ،الملك  اعتصام
  آثار جرجي زيدان در آن زمان شده است. 
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است كه در آن پس از » محمدعلي فروغي: فصلي تازه در ترجمه« كتاب 29فصل  عنوان
 اسـت  شدهاش شماري از آثارش معرفي   علميگيري شخصيت   هاي شكل  معرفي او و زمينه

و ترجمـة   اروپـا  در حكمت سيرتوان به دو اثر پرآوازة او يعني تأليف   مي ها آن جملة كه از
هـيچ ارجـاعي    رنه دكارت اشاره كرد. مطالب ايـن فصـل بـي    عقل بردن راه روش در گفتار

ه شـده و از خواننـده   هـاي آن از چنـد منبـع نـام بـرد       نوشته شده و تنها در بخش يادداشت
 بـه » تر دربارة محمـدعلي فروغـي    و تفصيلي تر بيشبراي اطالعات «خواسته شده است كه 

). بهتر بود كه مطالب اين فصل با ارجاع و استناد به منابع و اسناد 339همان: نگاه كند ( ها آن
براي نمونه مشـخص اسـت    زيرا ؛زمينة موضوع آن وجود دارد كه در شد نوشته مي معتبري

اطالعـات   چـون  هـم  ـ  كه دربارة فروغي داده شـده اسـت  اي  جزئيكه آن اطالعات ريز و 
ــون از دوازده  ــه دارالفن ــه ورود او ب ــوط ب ــدريس از 335همــان: ســالگي ( مرب ــا آغــاز ت ) ي

 او داده شدهاي  ترجمه) يا اطالعات زيادي كه دربارة آثار تأليفي و 336همان: (سالگي  بيست
كه مطالب ايـن فصـلِ كـامالً     توجه اين . نكتة جالباند شده برگرفته بعيااز منبع يا منـ    ستا

وشـتة احمـد   ن ،فروغي محمدعلي زمانة و زندگيارجاع همانندي زيادي با مطالب كتاب  بي
اصول علـم ثـروت ملـل يـا     )، دارد. براي نمونه، اطالعاتي كه دربارة ترجمة 1394واردي (

  صورت است:  داده شده، بدين ،فروغيهاي  ترجمهكي از ، ياكونومي پلتيك
[اقتصـادي]، نوشـتة پـل بوگـار، ترجمـه از       علم ثروت ملل، يا اكونومي پلتيـك  اصول«

زمينـة سياسـت اقتصـادي كـه      ق)، نخستين اثر به زبـان فارسـي در   1323فرانسوي (تهران 
  ).337 همان:» (آموزش عالي بودهاي  دورهمتن درسي ها  سال

  :مقايسه كنيد از احمد وارديشده  گفتهزير از كتاب گفتار  پارهباال را با گفتار  پارهحال 
اي فرانسوي دربارة اقتصاد سياسي از پل بورگار بود...  نامه از درساي  ترجمهكتاب دوم 

ق منتشر  1323در  علم ثروت ملل، يا اكونومي پلتيك اصولاين كتاب با عنوان فارسي 
بـاره   ها تنها كتـاب درايـن    شد و نخستين كتاب فارسي دربارة اين موضوع بود و تا دهه

  ). 136 :1394(واردي  باقي ماند

اختصـاص  » ترجمه در پايان عصـر قاجـار  «كه آخرين فصل كتاب است به  ام سيفصل 
شاه و فضاي ناشـي   دارد. در آغاز اين فصل، پس از اشاره به دورة كوتاه سلطنت محمدعلي

شاه بـيش از چنـد    در دورة محمدعلي«شدن دوبارة استبداد بر كشور، گفته شده كه  از حاكم
) و پـس از قيـام ملـت و خلـع     341: 1395آذرنگ » (كتاب به فارسي ترجمه نشده است...

 رو روبـه  ها آن انع بسياري كه كشور باوها و م  دشواري سبب شاه از سلطنت نيز، به محمدعلي
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فـراهم نبـود   » هـاي الزم و منـابع مـالي     هـا و حمايـت    براي تكاپوهاي فرهنگي انگيزه«ود، ب
. در اين اند بودهشمار   ) و درواقع در دورة سلطنت احمدشاه آثار منتشرشده اندك342  همان:(

بـه فارسـي ترجمـه     قاجـار هايي كه در پايـان عصـر     فصل، پس از معرفي شماري از كتاب
هـاي خـوب و     نكتـه  ،»كارنامة ترجمه در عصـر قاجـار  «عنوان  صفحه زيراند، در چند   شده
 گفته شده است.» در عصر قاجار شده ترجمهدربارة ترجمه و آثار «واقع سودمندي   به

برخي از اطالعاتي كه در فصل پاياني كتاب داده شده نادرست اسـت. بـراي نمونـه، از    
كـه او از   ) سخن گفته شده، درحالي342همان: » (احمدشاهسالة  هفتدورة حكومت تقريباً «

واحدة  (براساس ماده قاجار، يعني زمان خلع او از سلطنت و انقراض دودمانِ 1304تا  1288
سال، پادشـاه ايـران بـوده     شانزدهمدت  يعني به ،مجلس شوراي ملي) 1304آبان  9مصوب 

ك قرار دهـيم، بـاز دوران   را نيز مال ،1393يعني سال  ،گذاري او است و حتي اگر زمان تاج
كه در » ق) 1334- 1327«(سال و بنابراين تاريخ  هفتبوده است، نه  يازده سالحكومت او 

) اشتباه 342- 341همان: و گويا به مدت زمان سلطنتش اشاره دارد ( است جلوي نام او آمده
، 343شـدة ايـن دوره، در صـفحة      هاي معرفـي   در اين فصل، يكي از ترجمه چنين هماست. 

[تاريخي]، نوشتة شاردن، ترجمة عليرضا امير  تاريخ اقتصادي شرق يا محاربة روس و ژاپن«
، بـدين  28فصـل   329اسـت كـه در صـفحة    » ق) 1333)، (تهـران،  السـلطنه  مترجمتومان (

؟ مؤلـف [تاريخي]،  تاريخ اقصاي شرق يا محاربة روس و ژاپن«صورت معرفي شده است: 
هاي معرفي ايـن    از تفاوت». ج 2ق،  1324- 1323مترجم تبريزي در ترجمة ميرزا باقرخان 

كه كتاب موردنظر مربوط به  آن  به باتوجه ،كتاب در دو فصل ذكرشده كه بگذريم بايد بگوييم
تاريخ اقصاي شرق يـا  رسد كه صورت درست نام كتاب مدنظر همين   نظر مي ژاپن است، به

دارد كـه   اشـاره  به همـان بخشـي از آسـيا   » رقاقصاي ش« زيرا ؛است محاربة روس و ژاپن
 شود كـه ترجمـة    بدان اشاره مي» شرق دور«الملل با اصطالح   امروزه در نوشتگان روابط بين

»l’Extrême-Orient «در زبان فرانسه يا »The Far East«  .در انگليسي است  
  

  ايران در ترجمه تاريخچند نكتة ديگر دربارة . 3
نامة ترجمـه   گاه«عنوان با بر سه بخشي كه در باال معرفي و نقد شد، اين كتاب بخشي  ونزاف

كه دربردارندة فشردة همان اطالعاتي است كه در سه بخش اصلي كتاب آمده  دارد» در ايران
شده در ايران  هاي انجام  هايي از ترجمه  قرار گرفته كه نمونه پيوستاست. پس از اين بخش، 

بدين دليل كه  ،در آن آورده شده است. اين بخش سودمند است قاجاريان عصر از آغاز تا پا
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هـاي زيبـايي در آن    و خواننده با متن است هاي خوبي از ترجمه در آن ارائه شده  هم نمونه
دهد.   صورت ملموس و عيني به او نشان مي شود و هم سير ترجمه در ايران را به  مي رو روبه

جاكه نگارندة اين نوشته دقـت كـرده، دقيـق و     تاآن ،كتاب آمده كه پس از پيوست نيز نماية
  غلط تنظيم شده است.   بي

و در آن اثـري از ابهـام و    اسـت  نوشـته شـده   شـيوا اين كتاب به نثـري بسـيار روان و   
رسد  مينظر  كه اين بهشود  نميفارسي ديده هاي  متنبيهودة رايج در برخي هاي  گويي پيچيده

و توليــد مــتن اســت و  تــأليف، ،كتــاب در ترجمــه مؤلــفازســويي حاصــل تجربــة دراز 
 از واقـع  بـه كه خود  است ديگر حاصل تيزبيني و دقت ويراستار كتاب، كامران فاني، ازسوي
  در ايران است. شناسي  كتابو  ،ترجمه ،عرصة نوشتنشمارِ  كمدانايانِ 

تاريخ ترجمه در ايران باستان اختصـاص  محترم اين كتاب آن را تنها به  مؤلفشايد اگر 
واقعيت اين است كه در درون و برون ايران  زيرا ؛سودمندتر بود وي حاصل كوشش ،داد مي

هـاي   مقالـه هـا و    دربارة ترجمه در ايران پس از اسالم مطلب بسيار توليد شـده و در كتـاب  
نخسـت تـاريخ    قـرن  دربارة ترجمـه در چنـد   ،ازجمله عربي ،هاي ديگر  بسياري كه به زبان

گيري نهضت   مترجمان ايراني در اين زمينه و شكلبديل  بيجهان اسالم نوشته شده به نقش 
توان  ميساز ترجمه در آن دوران اشاره شده است. در پيوند با همين گمان،   اثرگذار و دوران
به ترجمه در دورة پهلـوي   قاجارجاي پرداختن به ترجمه در دورة  به مؤلفگفت اي كاش 

بـه فارسـي و   ي چه نيز مطلب زياد قاجارازسويي دربارة ترجمه در دورة  زيرا ؛پرداخت مي
ترجمه در عصر «چه در اين كتاب دربارة  و بيشينة آن است گفته و تكرار شده غيرفارسيچه 

و  آن چنـدان سـنگين نيسـت    و وزن حرف نوِ است گفته شدهتر  پيشگفته شده نيز » قاجار
درستي اشاره كرده، تاريخ ترجمـه در   به» ديباچه«كتاب در  مؤلفكه  گونه  ديگر، همان ازسوي

دورة پهلوي نيازمند نوشتن كتابي مستقل است. درواقع، نياز بـه نوشـتن تـاريخ ترجمـه در     
 1357و حتي دورة پس از انقالب اسـالمي سـال    قاجاراز عصر  تر بيشعصر پهلوي بسيار 

كه اكنون ديگر از دورة پهلوي زمان درخورتوجهي گذشـته و بسـياري از    بدين دليل .است
رنگ شده كـه همـين امكـان نگـارش       پيشين دربارة آن يا از ميان رفته يا كمهاي  حساسيت

ساخته است و چه بهتـر كـه چنـين      فراهمرا  ،ازجمله ترجمه ،مختلف آنهاي  حوزهتاريخ 
هـاي  داد رويو انـد   زيستهرا كساني بنگارند كه خود بخش زيادي از آن دوره را هايي  تاريخ

  ياد دارند.  و به اند مهم آن را تجربه كرده
اي وارد بحث تاريخ ترجمه در ايـران شـده     هيچ مقدمه نكتة ديگر اين است كه كتاب بي

پرداختـه   كتاب بـه خـود بحـث ترجمـه    » ةديباچ«يا در همان  است. بهتر بود كه در فصلي
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ديگر هاي  زبانپس از بيان ريشة اين واژه در زبان فارسي و شماري از  ،و براي نمونهشد  مي
چيسـت.  » ترجمـه «كـه منظـور از   شـد   مـي شد و بر خواننده مشـخص    انواع آن معرفي مي

 زبـان مبـدأ   چون هماوليه و بنيادين اين حوزه هاي  اصطالحالزم بود كه برخي از  ،چنين هم
)source language،(   زبـان مقصـد )target language،(  صـورت )form( معنـي ، )meaning،( 

 ،)form-based translation( بنياد  ، ترجمة صورت)meaning-based translation( بنياد  ترجمة معني
 هـا  آن ) كه در كتاب نيـز از برخـي از  see Larson 1984و... ( )،free translation( ترجمة آزاد

ي مشـخص و بـا   چهـارچوب هـاي كتـاب در     تا هم بحـث  شدند ميبهره شده است تعريف 
كـه   آن از  هاي تخصصي حوزة مطالعات ترجمه سامان يابد، هم پـيش   گيري از اصطالح  بهره

هاي اصلي اين حوزه براي او معنامنـد شـود.     اصطالح ،خواننده وارد متن اصلي كتاب شود
هـاي    محدود به موضوع ترجمه نيسـت و در برخـي از فصـل    مقدمه به بحث  البته ورود بي

به  قرآنهاي  ترجمهكتاب كه موضوع آن  دهمشود. براي نمونه، در فصل   كتاب نيز ديده مي
كه در سراسـر جهـان    شد توجه مي هايي  نخست به حساسيت شايسته بود كه ،فارسي است

بـه   قـرآن بحث دربارة ترجمة به و سپس  است هاي مقدس وجود داشته  ترجمة متن درقبال
ازجملـه   ، مقدسهاي  متنهاي مخالفان ترجمة   مرور استدالل ،چنين همشد.  مي وارد فارسي
  توانست براي خواننده آموزنده باشد. مي ،قرآن

هـاي   بندي فصـل  تقسيمرا مطرح كرد. اي  توان نكته ميكتاب هم هاي  بندي تقسيمدربارة 
آغاز ترجمه در ايـران: عصـر پـيش از    «براي نمونه،  .است» عصر« بر مبتنيبخش يكم كتاب 
هاي كتاب در   بندي فصل  و غيره. اما تقسيم ،»ترجمه در عصر اشكانيان«، »مادها و عصر مادها

 بـر  مبتنـي گيـرد تـا دورة مغـوالن     را دربر مي قاجاركه تا پيش از دورة » ايرانِ پس از اسالم«
و غيـره) و  » هجـري قمـري  سوم و چهـارم  هاي  سدهه در ترجم«است (براي نمونه، » سده«

و » (براي نمونه، ترجمه در عصر مغوالن، ايلخانيان، تيموريان» عصر« بر مبتنيازآن دوباره  پس
قـارة   ترجمة فارسي در شبه«است: » دوره«مكان جغرافيايي و  بر مبتنيدر دو فصل پاياني نيز 

» بخش سوم: ترجمه در عصر قاجـار «بندي  تقسيم». ترجمه در دورة افشاريه و زنديه«، »هند
، )»1ترجمه در عصر ناصـري ( «و نقش برخي كسان است (براي نمونه، » عصر« بر مبتنينيز 

بنـدي   تقسـيم ، و غيره). بنابراين، بهتـر بـود كـه    »محمدعلي فروغي: فصلي تازه در ترجمه«
همة كتاب با همان منطق  . براي نمونه، بهتر بودشد ميبر محتواي كتاب حاكم تري  دست يك

. آمد ميهاي مربوط به هر عصر در آن   ها و تحول  و سپس فعاليتشد  بندي مي تقسيم» عصر«
بهتـر بـود كـه     ،مربوط به ساسـانيان گفتـيم  هاي  فصلكه در باال دربارة  گونه ، همانچنين هم

. بـراي نمونـه،   يافـت  ميسامان تري  بندي سنجيده تقسيمنيز با  قاجارمطالب مربوط به دورة 
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 ،قاجـار دوران پادشاهي پادشـاهان   بر مبتني، دست يكصورت  بهتر بود مطالب اين بخش به
فصل اختصـاص داده شـود    شششاه  ناصرالدينكه به دورة  آن  جاي و بهشد  ميبندي  تقسيم

امـا بـا    ،پيوسته هم به صفحه)، همة مطالب مربوط به دوران او در يك فصلِ 72(درمجموع، 
  آمد.   دقيق ميبندي  تقسيم

كـه   وجـود دارد ايـن   قاجاربندي بخش مربوط به   نكتة ظريف ديگري كه دربارة تقسيم
سـخن گفتـه   » ترجمه در عصر مظفري و مشروطيت«از » ترجمه در عصر ناصري«پس از 

طور معمول زماني از عصر فـالن   شده است. نكتة نخست دربارة اين عنوان آن است كه به
رانـي او يـا     شود كه دوران حكم  يا هر مسئول سياسي ديگري سخن گفته مي ،پادشاه، ملكه

ســالة پادشــاهي  يــا بســيار اثرگــذار (ماننــد دوران حــدوداً پنجــاه اســت بســيار دراز بــوده
سال ملكـه ويكتوريـا در بريتانيـا) و      63شاه در ايران يا دوران حكومت بيش از  ناصرالدين

حكومت يـك پادشـاه يـا هـر مسـئول سياسـي ديگـري         هاي كوتاه  طور معمول به دوره به
 چـون  هـم ايـن پادشـاه يـا مسـئول كسـي       كـه  ايـن  شود، چه برسد به  او گفته نمي» عصر«

اش،   اثـر بـود كـه در دورة پادشـاهي      شاه قاجار باشد كه پادشاهي ضعيف و بـي   مظفرالدين
ار و مـنش  خـوش رفتـ    بيماري و ضعف شخصيتي او، امور مملكت آشفته و دست سبب به

 ؛نادرست شماري از درباريان شده بود. اما نكتة دوم اين است كه اين عنـوان مـبهم اسـت   
قرار دارد و درواقع معناي اليهي  مضافنيز در رابطة مضاف و » مشروطيت«با » عصر«چون 
رو  شـود و ازايـن    خـوانش مـي  » ترجمه در عصر مظفري و عصر مشروطيت«صورت  آن به

جا چيست؟ اگر منظـور آن بخشـي از    در اين» عصر مشروطيت«از  معلوم نيست كه منظور
زمــان بــا ســلطنت   شــدن نظــام مشــروطة ســلطنتي بــر ايــران اســت كــه هــم دورة حــاكم
و نام عصر بـر   است بوده هبسيار كوتاه و فقط چند ماه اي دوره ،شاه قاجار بوده مظفرالدين

ني است كه ايـن نظـام بـر ايـران     توان گذاشت و اگر منظور از اين عصر تمام دورا  آن نمي
، كـه بخـش   1358حاكم بوده، يعني تا پيش از تأسيس نظام جمهـوري اسـالمي در سـال    

  عمدة اين دوران از حوزة توجه اين كتاب خارج است.  
هنگـام خوانـدن آن محسـوس     و نظرها در چند جاي كتاب نيز بهها  حرفتكرار برخي 

گفته شده در چند جاي كتاب تكرار شده است.  اسكندرنامهچه دربارة  است. براي نمونه، آن
ها و بـا    در ادبيات عاميانة ايران، اسكندر مقدوني در افسانه« :شود  گفته مي دوازدهمدر فصل 

پردازان ايراني بـه موجـودي تبـديل شـده كـه        گويان شفاهي و روايت  هاي قصه  پردازي قصه
) و در فصـل  129- 128: 1395آذرنگ » (ي است...كلي متفاوت با اسكندر تاريخي و واقع به

هـاي   افسـانه مـاجراي تـاريخي اسـكندر مقـدوني در     «...  :نيز در جايي گفته شـده  سيزدهم
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خوش تغييرات عميقـي شـده اسـت. شخصـيت تـاريخي اسـكندر بـه         پرداختة مردم دست
رآميخته شده شخصيت كامالً متفاوتي تغيير يافته، با حكمت، فلسفه، اخالق، و پند و اندرز د

نيـز ديـده    سندبادنامه چون همهاي ديگري   ). همين رويكرد دربارة كتاب141همان: » (است
  اند.   كه در چند جاي كتاب معرفي شده شود  مي

آشـنا   تـر  كمهاي تخصصي يا   و اصطالح ،ها  واژه ،هاي خاص بيگانه  بهتر بود كه برابر نام
» هلنيســتيك«)؛ 22همــان: » (گيرشــمن« ،نمونــهبــراي  .شــد  صــورت پانوشــت داده مــي بــه

و  ،»ديـودور طرسوسـي  «، »پـاول ساموسـاتايي  «)؛ 58 همان:» (فريگيا، كيليكيا«)؛ 40  همان:(
» تئـودور نُلدكـه  «و  ،»يوليـوس والريـوس  «، »كاليسـتنس «)؛ 60 همان:» (تئودور موپسوستيا«
 ؛)294 همـان: » (موريـه جيمـز  « ؛)121 همـان: » (كـربن « ؛)119 همان:» (دنيل« ؛)77 همان:(
بسياري شدة  ترجمههاي   هاي كتاب  توان دربارة عنوان  همين نكته را مي .)303  همان:» (مولير«

كـه دادن چنـين برابرهـايي     آن از  در زبان مبدأ داده نشده است؛ جـداي  ها آن گفت كه برابر
كـار امكـان انجـام     ، ايناست الزم بوده ها آن ذكرداد و اصوالً  به كتاب ميتري  علميچهرة 

  كرد.   فراهم ميمند  عالقهرا نيز براي خوانندة  ها آن هاي ديگر دربارة  پژوهش
هـاي   فصلكه در برخي از  نخست اين ؛بع اين كتاب نيز چند نكته گفتني استادربارة من

نيز ها  فصلبرخي  بعا) و شمار من3فصل همان: نشده است (داده  ارجاعكتاب به هيچ منبعي 
)، 1390ميراحمـدي (  چون همكه به منابعي  )؛ دوم آن30و  29هاي  فصلهمان: است (ناچيز 

و )، 1375)، آذرنـوش ( 1379)، محمدي ماليري (1388بيدي (  )، رضايي باغ1376تفضلي (
بع غيرفارسـي در هـر   اكه شمار من ) خيلي زياد ارجاع داده شده است؛ سوم اين1364نوايي (

مـورد، و بخـش    هشتمورد، بخش دوم  يازدهتنها كم است (بخش يكم  سه بخش كتاب نه
مطالـب   هـا  آن كه بيشينة اي گونه به ت،نيز بسيار ناچيز اس ها آن بلكه تنوع ،مورد) هفتسوم 
كه  كه باآن شود؛ چهارم اين  كم ديده مي ها آن هاي نوعِ ديگر درميان  ند و پژوهشا اي نامه دانش

در شـده   استفادهصفحه)، شمار منابع  143م آن تشكيل داده (بخش اعظم كتاب را بخش سو
 ،شـده در بخـش يكـم كتـاب نيسـت       شمار منابع استفاده زانوشتن مطالب آن چندان زيادتر 

هاي زماني مـوردنظر    از دوره تر بيشبسيار  قاجاربع موجود دربارة دورة اكه شمار من درحالي
بع عربي در نوشتن كتاب بهـره كـافي   از منبخش يكم كتاب است. نكتة پنجم اين است كه ا

الترجمه في المشرق االسالمي في القرنين الثالث و  ةحرك چون همگرفته نشده و منبع مهمي 
آن به نقش ايرانيان در نهضـت ترجمـة   جاي  جاينوشتة رشيد جميلي كه در  ،  ةالهجرالرابع 
وند نيز به فارسـي    صادق آئينهقلم استاد مرحوم  نخست اسالمي پرداخته شده و به قرنچند 

  شود.  بع آن ديده نميادرميان من ،برگردانده شده است
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بهـره   هـا  آن كـه از منابعي توان خرده گرفت. نشاني   اين كتاب هم ميدهي  ارجاعبر شيوة 
 ها يادداشت. در اين آمده است» ها  يادداشت«عنوان  در پايان هر فصل و زير ،گرفته شده است

 ؛»21- 12، صـص  ...ايـران  در اروپاييـان  و هنـد نگاه كنيد بـه موسـوي،   « چون همبا مواردي 
هوشـنگي،  « ؛»62- 64 ، صـص ‘ پارس و پاسارگاد... ’دريايي،« ؛»‘ آرياييان ’جهانشاهي، مقالة«

روي  هـيچ  شـويم كـه بـه     مي رو روبه...  و ؛)65: 1395آذرنگ » (، صفحات مختلفنسطوريان
محترم درقالـب يكـي از    مؤلفشيوة دقيقي براي دادن نشاني يك منبع نيست و بهتر بود كه 

بايـد   ،داد. در پيوند با همين موضوع  تر مي  ها را دقيق  دهي مرسوم نشاني منبع  هاي ارجاع  شيوه
ا اشاره شده كه گوي» تپة نوشجان«) به 25همان: اشاره كنيم كه در جايي در فصل يكم كتاب (

اين اشتباه ريشه در منبعـي دارد   كه رسد  نظر مي مالير است. به» نوشيجان«منظور تپة باستاني 
مطلب مربوط به اين تپه را از آن نقل كرده است، بدين دليل  ايران در ترجمه تاريخ مؤلفكه 

م شود. نا  ) نيز ديده مي705 :1383(درخشاني  مؤلف منبع مدنظر كه همين اشتباه در اثر ديگر
ثبت شـده و  » جهانشاهي«صورت  هاي فصل يكم به  منبعِ مطلب موردنظر در بخش يادداشت

درواقع نام كوچك مرحوم جهانشاه درخشاني به نام خـانوادگي ايشـان تبـديل شـده اسـت.      
) نيـز تكـرار شـده و مقالـة     84: 1395  آذرنـگ » (منابع بخـش يكـم  «همين اشتباه در قسمت 

، بـزرگ اسـالمي  المعارف  رةئدا هاي آن در  نويسنده و صفحه بدون ذكر نام كوچك» آرياييان«
، از ايـن مـوارد   »آرياييان«ثبت شده است. دربارة مقالة ...» ، ‘ آرياييان ’جهانشاهي،«صورت  به

بهنـام   بـزرگ اسـالمي   المعارف رةئداهم كه بگذريم، باز اين نكته باقي است كه اين مقاله در 
ثبت نشده است، بلكه در پايان آن در جايي كه در ديگر ») جهانشاهي«جهانشاه درخشاني (يا 

  نوشته شده است.  ،»بخش اديان و فرق« ،ها نام نويسنده آمده  مقاله
و تنهـا غلـط    اسـت  شـده اصول نگارشي و ويرايشي در كتاب خوب و دقيـق رعايـت   

) بود كه درست 37همان: » (پاهنشاهي«رخورد كرد اي كه نگارندة اين نوشته با آن ب نگارشي
» همعصـر «)، 81همـان:  » (امكانپـذير «، »همپـاي « چـون  همهايي   است. واژه» شاهنشاهي«آن 

اي  نامنامـه )، 250همـان: » (حرفچنـي «)، 246همـان: » (درسـنامه «، »درسگفتار«)، 120همان: (
شـدن خـط فارسـي،     به شفافاند كه بهتر بود، با هدف كمك   ) سرهم نوشته شده26همان:(

شـدند. اجـزاي واژة     فاصله از هـم جـدا مـي     هاي مركب با نيم  دهندة اين واژه  اجزاي تشكيل
گفتارهـاي    شـدند. پـاره    فاصله به هم نزديك مي  ) نيز بهتر بود با نيم31 همان:» (رسمي شده«

  :دارندزير نيز افتادگي و ايراد ويرايشي 
ديـده و    هـاي جنگـي كارآمـد و بـه سـربازان جنـگ        ارابـه آشور، قدر قدرت منطقه، به «
  .)27 همان:» (يافتة باتجربه بود تعليم
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در شوش، پايتخت هخامنشيان، شوش و در جاهاي ديگر، به زبان فارسـي باسـتان، يـا    «
  .)31 همان:...» (كردند،   صورتي از اين زبان تكلم مي

و به كار رفتـه در آن صـفحات آمـده    در شعر موالنا شماري واژة يوناني رايج در قونيه «
  .)154 همان:» (است
  

 گيري نتيجه. 4

هـاي   و مرتب دارد. در محتواي آن نيز آگاهي شيوا، ،متني روان ايران در ترجمه تاريخكتاب 
 ةدربـار توانـد   همه، اين كتاب نمي بسيار خوب و سودمندي براي خواننده وجود دارد. بااين

خـود   ةبه خواننـد  در دست نيست آن از ياديكه مطلب ز رانيا ةترجم خياز تار هايي  بخش
هايي كه دربارة تـاريخ ترجمـه    كردنِ خألبه پرديگر، اين كتاب  سخن . بهدهد ي چندانيآگاه

بخش زيادي از محتواي آن در منابعي كه  زيرا ؛كند  نمي كمك چنداني، در ايران وجود دارد
بـودن بخـش    منـد قـرار دارد. تكـراري     خواننـدة عالقـه   رس دسـت در ،تر منتشر شـده  پيش
نبودن  بندي مطالب، متنوع  نبودن سامان مشخصي بر دسته از مطالب كتاب، حاكمگيري  چشم
هـايي    هاي مرسوم از ديگر خرده دهي كتاب بر يكي از شيوه  نبودن شيوة ارجاع و مبتني ،منابع

  توان به اين كتاب گرفت.  است كه مي
  
  نامه كتاب
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