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 تاثیرپذیری ادبیات پسامشروطه ایران از ترجمه

  ابوالفضل حری-لیال اکبری-ژولی میثمی 

 :شارها
 
 
 

ھاي ادوارد اين تحقیقات که با نوشته. تحول آغازين ادبیات فارسي معاصر در چندين تحقیق مھم بررسي شده است
ھاي خاص و عام ادبیات فارسی جي براون درباره گرايشھاي ادبي معاصر آغاز شد، چندين پژوھش مھم درباره جنبه

نگاري و ابداع مقاله مطبوعاتي، تجارب اولیه در زمینه ادبیات اين پژوھشھا نکات زيادی درباره روزنامه. را در پي آورد
با اين حال، . اند ھايي به سبک اروپايي در فرھنگ ايراني به ما آموختهنامه براي بازآفرينی نمايش داستانی، و تالش

اين پرسشھا تأثیر خاص ترجمه ادبي و تأثیر . ھنوز چندين پرسش مھم درباره اين دوره بي پاسخ مانده است
نھضت ترجمه آثار ادبی تا چه حد : دھنداقتباس ادبي در تکامل ادبیات فارسي معاصر را مورد مداقه قرار مي

آن گونه (را به خواندن آثار ادبی مشتاق کرد  الگوھايي بکر در ديدرس نويسندگان قرار داد و تا چه حد مخاطبان تازه
 ؟ )خواستار اين متون شوند: که مخاطبان پذيراي اين متون، يا بھتر است بگويیم

 اين جستار نه به بررسي عمومي آثار ادبي اين دوره، بلکه بیشتر حول و حوش اين پرسشھا را مورد نظر قرار داده
 .است

ً ھنوز به نگارش در نیامده است تا آنجا که اطالع داريم مورخان ادبیات فارسي . تاريخ ترجمه ادبي در ايران ظاھرا
ً بر اين باورند که ترجمه ادبي در خلق ادبیات و ارائه الگوھاي (اند اي گذرا به آن کردهمعاصر، فقط اشاره گرچه اکثرا

ھای سنتي ادبی بیابند، تأثیري به سزا  وار به نويسندگاني که قصد داشتند جايگزيني براي گونه سبکي و نمونه
ھا، شناخت بندي آثار ترجمه شده، ارزيابي کیفیت اين ترجمهھمچنین تا به حال در بررسي و طبقه). داشته است

ھا بر تحول ادبي معاصر، اقدامي مخاطبان آنھا، تعیین میزان استقبال مردم و داليل آن، يا برآورد تأثیر اين ترجمه
بخش آغازين مقاله، طرحی کلي از ابعاد تأثیر ترجمه بر آثار ادبیات داستانی پس از . مند صورت نگرفته استنظام

 .مشروطه ارايه می دھد
 

، تاريخ 1854سال : عصر ترجمه و اقتباس ادبي، به ھمراه تجدد ادبی، سرآغازی و حسن ختامی مھم دارد
يکي بود، يکي «، تاريخ انتشار 1921درگذشت قاآني، آخرين شاعر بزرگ سبک نئوکالسیک در دوره قاجاريه؛ و سال 

ادبي و نیز شرايط  ھر يک از اين دو نويسنده، نماينده دگرگوني در ذوق. نیمايوشیج» افسانه«جمالزاده و » نبود
حاکم بر اين برھه از جامعه ايران به شمار می آيند؛ تغییري که عمدتا از پیوند مداوم با غرب ايجاد شده و ابزار اصلي 

 .آن نیز ـ صد البته ـ ترجمه بود
بنا به گفته يان ريپکا، قاآني از میان معاصران . دھندجمالزاده و نیما تحول تاريخي و فرھنگي اين پیوند را نشان مي

 ويژه فرانسه ـ با ترجمه کتابي درباره گیاھشناسي ـ و نیز اندکي  به(خود، اولین کسي بود که با زبانھاي اروپايي 
ً سمت و سويي کاربردی داشت ـ بر سبک . زبان انگلیسي آشنايي داشت اما اين تعامل اندک با غرب ـ که عمدتا

ھا اين ذوق و سلیقه. اين شاعر درباري که شايد بھترين نماينده ذوق ادبی دوره قاجار بود، تأثیري چندان نداشت
ھاي جمالزاده، تحولي که نه تنھا در نوشته. جايگزين آنھا شد ھاي ادبي بیشتر غربيکم از میان رفتند و سلیقه کم

که بیشتر عمر خود را در خارج از کشور گذراند و اولین کتابش را در برلین (بلکه در شخصیت اين نويسنده ايراني نیز 
اگرچه موضوعات مورد عالقه جمالزاده بیشتر موضوعاتي برخاسته از فرھنگ سنتي . آشکارا نمايان است) چاپ کرد

جمالزاده مظھر تأثیر غرب بر نويسندگان فارسي، و . خود او بود، به لحاظ سبک، از الگوھاي غربي الھام می گرفت
 . تالش براي بازگشت به موطن از غربت غرب است

مدرسه دارالفنون مترجمان فراواني پرورش . اند تاريخھاي ابتدايي و انتھايي پیشگفته به داليل ديگري نیز بااھمیت
از . بنیانگذاري شد) دو سال قبل از مرگ قاآني (1852اين مدرسه در سال . ھاي بسیار منتشر کردندداد که ترجمه

 1921سوي ديگر، کودتاي رضاخان که ساختار کلي زندگي سیاسي و اجتماعي را از ريشه دگرگون کرد، در ژانويه 
ريپکا معتقد است که در عصر قاآني سبک قديم رو به موت و سبک جديد رو به رشد گذاشت؛ و در . به وقوع پیوست

لذا . مشروطه، گذار ايران سنتي به ايران معاصر را نشان می دھد نظر برخی مثل ورا کوبیچکوا، رنسانس ادبي دوره
 در اين دوره. اين تاريخھا، دو قطب مخالف زندگي ادبي و فرھنگي میان نويسندگان و مخاطبین به شمار می آيند

تر با گروه کثیري از مردم درد دل کند، و به تدريج جايگزين ادبیات درباري با سبک ادبیات توانست با زباني خودماني
ً عربي شود  .مکلف، تکراری و شديدا

شامل نثر ادبي و غیرادبي، در قالب (نثر : ھا و اقتباسھای ادبي اين دوره، در سه مقوله کلی جای می گیرندترجمه
ھا مسائل در ھر يک از اين گونه. ، و شعر)منثور و منظوم(، نمايشنامه )رمان، رمان کوتاه، داستان کوتاه و تاريخ

دھد، نخستین ميگونه که ترجمه قاآني نشان ھمان. شودای مطرح مي  به گونهمربوط به مخاطب و نیز سبک
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علوم نظامی و برخي علوم ديگر بودند؛ که  شده از زبانھاي اروپايي به فارسي، کتب درسي درباره کتابھاي ترجمه
ً نیز سپس نوشته. دانشجويان دارالفنون و مراکز آموزشي ديگر ترجمه شده بودند براي استفاده ھاي تاريخي و بعدا

 . ھا افزوده شدندرمانھا به تدريج به اين ترجمه
که شماري . در میان رمانھا، ابتدا رمانھاي تاريخي، مانند مجموعه رمانھاي الکساندر دوما به فارسی ترجمه شدند

نوشته لساژ را نیز » ژيلباس«وي کتاب . به فارسي برگرداند) خ 1276متوفي به سال (از آنھا را محمدطاھر میرزا 
نوشته دانیل دفو، » رابینسون کروزوئه«فنلون،  نوشته» تلماک«ھمچنین رمانھاي آموزشي مثل . ترجمه کرد

تر، از جمله رمانھاي علمي تخیلي ژول ورن، و کنندهسويفت و برخي آثار سرگرم نوشته» سفرھاي گالیور«
 . روندکانن دايل نیز از جمله اين آثار به شمار مي نوشته» شرلوک ھولمز«داستانھاي 

نوشتة جیمز موريه نیز چنان » حاجي بابا«از کتاب ) خ 1276متوفي به سال (میرزا حبیب اصفھاني  ترجمه
مردم «اين مترجم کتاب . محبوبیتي يافت که براون آن را از جمله کتابھاي مؤثر در بیداري ملي مردم به شمار آورد

 . مولیر را نیز ترجمه کرده است» میزانتروپ/ گريز
الدوله خان صنیعتوان از نويسنده پرکار يعنی محمدحسنالتحصیل از دارالفنون، ميدر میان مترجمین فارغ

خاطرات مادمازل دو مونت «، مؤلف چندين اثر تاريخی و مترجم آثاري چون )خ 1275وفات در سال / اعتمادالسلطنه (
نوشتة » دکتر مانگري لوئي«و نیز کتاب » خانوادة سوئیسي رابینسون«، »، زندگینامه کريستف کلمب»پیسینر

گونه که از القابشان پیداست، اگر ھم نسب اشرافي نداشتند،  اين اولین گروه مترجمان، ھمان. مولیر نام برد
رو گرچه سبک ادبي آنھا رو به پیشرفت گذاشته بود، تأثیر از ھمین. وابسته به دربار يا طبقات باالي مذھبي بودند

 .ھا براي عامه مردم نوشته نشده استسازد؛ و در کل، اين ترجمهسالئق درباري را منعکس مي
 : کندھاي اولیه را چنین ارزيابي مييحیي آريانپور ترجمه

متاسفانه مترجمین اين آثار در رعايت مشخصات ادبي متون اصلي، توجه کافي مبذول نداشتند؛ و در بعضي موارد «
شاھکارھا و  به عالوه، اينان در کنار ترجمه. کردند بخش آنھا می نويسان ايراني، اشعار فارسي را زينت نیز داستان

 ، نوشته»خاطرات مادام دومونت پنسیر«اي ھمچون پاافتاده ھاي برجسته ادبیات کالسیک، آثار پیش  نمونه
انگیزتر اينکه اين مترجمان پیشگفتارھا و شگفت. نويس فرانسوي، پونسون دوتريل، را نیز به فارسي برگرداندند رمان

و طي آن، لزوم نشر دانش فراگیر تحصیالت و [ اند]ارزش نوشته ھايي نیز براي رمانھاي جنايي، تجاری و کمديباچه
محترم سلطنتي را که به چنین اھداف واال و [ ھاي]و بزرگواري و ھمت شخصیت[ اند]فنون را مورد بحث قرار داده

رغم اشکاالت باال، مجبور به پیروي از سبک نوشتاري اما اين مترجمین، به. اند اند، ستودهدادهمتعالي تمايل نشان 
اند؛ که تا متون اصلي و تا حد ممکن نگارش ساده و روان، و خودداري از ارائه عبارات مسجع و مرصع در ترجمه بوده

ھا وجود نداشت، ممکن بود سبک ادبي لذا اگر اين ترجمه. آمدپیش از اين جزو ويژگیھاي الزم نثر ادبي به شمار مي
 با گفتار عامیانه، از زيبايي نثر ادبي اروپايي برخوردار است ـ ھرگز به منصه[ ش]امروزي ـ که با وجود قرابت بسیار

 » .ظھور نرسد
برای نمونه، چگونه ممکن است مترجماني که مجبور بودند از سبک . آيد در اين ارزيابي تناقضھاي به ديده مي

نوشتاري متون زبان اصلي پیروي کنند، به ويژگیھاي ادبي اين متون توجه نداشته باشند؟ اما جدا از اين تناقضھا، به 
. ھای ادبی اولیه توجه نکرده است رسد که آريانپور در ارزيابي خود، به برخي سؤاالت اساسي درباره ترجمهنظر مي

سبک بین مترجمین ـ و در واقع بین آثار منحصر به فرد ـ تمام موارد ياد شده را فقط  وي بدون توجه به تفاوت
او در حالي که از تشخیص آثار ادبي کالسیک ـ که بیش و کم ارزش ترجمه را . گیرددر نظر مي» قطعاتي ادبي«

: دھد ھايي دلیلی به دست نمیدارند ـ عاجز است، از ترجمه آثار پیش پا افتاده و در واقع ارزيابي تأثیر چنین ترجمه
 اند؟  ھا چه کساني خوانند و مخاطبین ترجمه ھا را مياينكه چه کساني اين ترجمه

 .کنیم اين پرسش را بررسي کنمما ابتدا سعي مي
با حداقل در اوايل درج (ھاي ادواري به سرعت در حال رشد، منتشر شد  ھاي اولیه در نشريهشمار زيادي از ترجمه

طور مشخص سالھاي قبل ش و به .   ھ 1285خواھي مربوط به سال ھا، از نھضتھاي مشروطهاين ترجمه). شدمي
» ماجراي کاپیتان ھاتراس«شمسي بود که ترجمه محمد حسن از کتاب  1250کردند؛ و در سال از آن پیروي مي

که يک ارگان رسمي دولتي و مختص اخبار و گزارشھاي درباري  -» ايران«نوشته ژول ورن، در بخش علمي روزنامه 
 .به چاپ رسید و در دسترس ھمگان قرار گرفت -از کارھاي شخصي شاه بود 

پس از ترجمه، » خاطرات مادمازل دومونت پنسیر«العاده مخرب ، کتاب فوق)50؛ ص 1983براون (به نقل از براون 
ق گرديد و انتشار آن خشم شديد ناصرالدين شاه را در پی آورده، .   ھ 1313» کتاب سال«يا » سالنامه«ضمیمه 

 . ھاي آن را ضبط و نابود کننددستور داد ھمه نسخه
به سرپرستي میرزا محمدحسین ذکاءالملک فروغي اصفھاني ) م1896ـ  97(ق .   ھ 1314که در سال " تربیت"

اي داشته اي بوده که به خاطر سبک، انشاپردازی و سلیس بودن نثر، اھمیت ادبي ويژه شد، نشريهمنتشر مي
است؛ و گرچه شیوه اين نشريه در تملق و ستايش از افراد صاحبنام آن زمان، از ارزش ادبي آن کاسته بود، از تأثیر 

توان به که از جمله مي. کردھا را به شکل پاورقي چاپ مياين نشريه ترجمه. اي برخوردار بودو نفوذ قابل مالحظه
گنجینه «و نیز نشريه  1880که در سالھاي » فرھنگ«نشريه . آثاري از برنارد دوسنت پیر و شاتوبريان اشاره کرد

در واقع . يافتند، به لحاظ چاپ آثار ترجمه شده، با اھمیت بودندانتشار مي 1900که اوائل سالھاي دھه » فنون
ً مقاالت روزنامهترجمه به بخش کم اھمیت اي، تر مطبوعات پس از مشروطه تبديل گرديد؛ مطبوعاتی که عمدتا

توان چنین استنباط کرد که مي. کردند ھا و ھجو سیاسي و اجتماعي و شعرھای فارسی چاپ میسرمقاله
شدند ـ تري ھدايت مي خوانندگان طرف توجه مترجمان ـ اگر چه نسبت به خوانندگان درباري از سوي محافل بزرگ
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ھنوز محدود به طبقات تحصیلکرده بودند؛ و به رغم افزايش میزان باسوادان در اين دوره و عدم محدوديت ادبیات به 
 .توان آنھا را خوانندگان عام و مردمي دانست محافل اشرافي در اين زمان، ديگر نمي

از زمان آغاز به کار ) ھم ترجمه و ھم تألیف(نگاھي اجمالي به فھرستی که محمدعلي تربیت از کتب منتشر شده 
دھد که سالئق خوانندگان ھم به کتب زبان فارسي و ھم به آوري کرده، نشان ميچاپ تا جنبش مشروطه جمع

 . ترجمه و اقتباس متمايل بوده است
 .اند آثار منثور غالب) ترجمه و تألیف فارسي(اوال در ھر دو مقوله فوق : در اين دوره تمايالتي چند مشھود است

فردوسي » شاھنامه«میرزا آقاخان کرماني است، که به تقلید از » ساالرنامه«ترين اثر شعري اين دوره عمده
چه تواريخ (در ھر دو مقوله سواي آثار علمي و فني، آثاري که مفاھیم تاريخي را در برداشتند . نوشته شده است

اما در عین حال، رمانھاي علمي ـ تخیلي . ، در مراتب باالتري قرار داشتند)مبتني بر واقعیات و چه رمانھاي تاريخي
ً مربوط به ژول ورن(  . نیز با اھمیت بودند) عمدتا

ً زبان اصلي اغلب ترجمه ھای  اي به ترجمه عجیب اينکه ھیچ اشاره. ھا و اقتباسھا، زبان فرانسوي استثالثا
-اما ترجمه. نشده است» ھزار و يک شب«عبدالحسین میرزا قاجار از رمانھاي عربي و آثار جرجي زيدان و نیز قصه 

 . ھا از زبان روسي مورد توجه است ھاي آخوندزاده و نیز ترجمه ھاي عبدالرحیم طالبوف از نمايشنامه
ً در آثار تالیف شده به زبان فارسي، اثر چندانی از تأثیر ترجمه ً حال و ھوای  ھا ديده نميرابعا شود؛ و اين آثار عمدتا

که بايد آنھا را آثار غالب در (اما در عین حال اين آثار، عالقه عامه به مطالب تاريخي و اخالقي . آثار سنتي را دارند
و نیز عالقه به دستاوردھاي تازه علمي و شرح و سفر به سرزمینھاي غريب را ) میان آثار فارسي سنتي دانست

 . دھند نشان می
العابدين نوشته حاج زين» سیاحتنامه ابراھیم بیک«اولین تالشي که در زمینه نوشتن رمان در ايران صورت گرفت، 

 1265به سال ) اندکي قبل از انتشار آن در استانبول(بود، که اولین مجلد آن در قاھره ) ش.    ھ 216ـ1280(اي مراغه
ً اولین رماني قلمداد مي. ش منتشر شد کنند که به سان الگوھاي اروپايي قرن نوزدھم، مشتمل  اين رمان را عموما

 .بر سه مجلد است
نوشته فنلون است؛ و در عین حال » تلماک«اين کتاب در واقع مبین تالش براي تقلید از رمانھايي آموزنده چون 

دھد که از ويژگیھاي بارز بسیاري از شیوه بازسازي الگوھاي خارجي و تبديل آنھا به اسلوبھاي شرقي را نشان مي
نوشته محمد المويلیحا » حديث عیسي بن ھشام«اين اثر قرابت زيادي با کتاب . محصوالت ادبي اين دوره است

دھد؛ اگرچه در  اثر فوق، گرايشھای مشترک میان مردم را نشان می. دارد، که انتشار انبوه آن يک دوره بعد آغاز شد
 . واقع منابع مورد استفاده دو نويسنده مشترک نبوده است

سنت ادبیات اسالمي از اين نوع انتقادات اجتماعي در قالب يک سفر خیالي که در آن واحد دنیوی، معنوي و 
 .آموزشي است، کم ندارد

اما در عین حال، سنت ادب فارسي مفتخر به داشتن . اثر المعري نمونه بارزي از اين قسم است» رسالت الغفران«
 . سازدآثاری پندآموز است که انتقادات اجتماعي را با نقش آموزشي آنھا توأم مي

ھا، میزان رشد رمانھاي تاريخي است که از زمان مشروطه تا کودتاي رضاشاه، تر در زمینه تأثیر ترجمهمثال ملموس
 . نگاه مترجمان را به خود خوانده بود

 : گويد آريانپور در زمینه اين تالشھاي اولیه مي
از آنجا که تنھا انگیزه اين نويسندگان در نوشتن رمان، ناشي از خواندن رمانھاي خارجي است و خود آنھا فاقد «

محتوا اند، اغلب رمانھاي منتشره در اين زمان تقلیدھايي چنان ضعیف و بينويسي بودهدانش جامعي از فنون رمان
 ».بودند که حتي ارزش خواندن ھم نداشتند

نوشته محمدباقر خسروي را در میان » شمس و طغرا«با اين حال، جمالزاده نخستین مورد از اين آثار يعني کتاب 
اين کتاب رماني است سه جلدي درباره زندگي در فارس، در زمان . کندنظیر توصیف ميآثار ادبي قرون اخیر، بي

اي از ادبیات معاصر داند که ھمچون نمونهجمالزاده اين کتاب را تنھا کتابي مي. حکمراني ايلخانان در قرن ھشتم
 .ايران، در خور ترجمه به زبانھاي خارجي است
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