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  چكيده
هاي فعال   اروپا در گروه فرهنگي ـ  هاي انعكاس تحوالت فكري ترجمه از جمله راه

هـا، بـه مثابـه     توان براي ترجمـه   شود و مي اجتماعي ايران دورة قاجار محسوب مي
جريـان  . متون نوشتاري جديد، نقش اجتماعي در روند انتقال فرهنگـي قائـل شـد   

نوگرايي متأثر از ترجمة آثار و متون اروپـايي در ايـران در مقايسـه بـا كشـورهايي      
: سادگي شكل نگرفت و با دو مسئلة عمـده مواجـه بـود    صر بههمچون عثماني و م

، بدفهمي محتوا در نتيجة تلفيق محتواي متـون تخصصـي جديـد بـا دانـش و      اول
هاي فرهنگي واسطه در رونـد    هاي ترجمه در ايران و دوم، ايفاي نقش كانون روش

فاصـله  آشنايي ايران با ميراث علمي، فكـري و فرهنگـي دنيـاي جديـد در نتيجـة      
اي كه برخي از محققان نقش كشورهاي واسطه در   گونه به. جغرافيايي ايران از اروپا

اند، زيرا   توصيف كرده» بيراهه عثماني« تأخير ارتباط مستقيم ايران با وضع جديد به
هاي واسطه، وضعي را رقم زد كه ترجمة از متون اصلي كمتر   ترجمه از طريق زبان

در اين مقاله، با روش تحليل گفتمان، نحوة . ي قرار گرفتمورد توجه مخاطب ايران
گرفتـه بـين    انعكاس متون جديد در جامعة ايران و رونـد تقابـل و تلفيـق صـورت    

شـود تـا ضـمن      هـا بررسـي مـي    ذهنيت ايراني با ذهنيت جديد، در فرايند ترجمـه 
ر محتـواي  دهندة مفاهيم و معاني جديـد د  هاي انتقال  ترين دال  سازي اصلي  برجسته

بندي جديدي از فرايند اقتباس و توليد متن، مراحل، آثار  شده، صورت متون ترجمه
  .و موانع تأثير بيشتر آن پرداخته شود

  .عصر رويارويي، ايران نوگرايي، منابع جديد، ترجمه، دورة قاجار، :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
بگـوييم كـه در دورة   كردن چارچوب بحث، بايـد   به منظور تبيين موضوع و مشخص

بعد صنعتي و فيزيكـي تحـوالت عصـر جديـد     (كه انتقال مدرنيزاسيون  قاجار همچنان
به ايران از طريق انتقال مصنوعات و استفاده و معرفي آنهـا بـه جامعـة مقصـد     ) اروپا

ها براي آشناسازي گروه باسواد و نخبگان جامعه با تحـوالت   گرفت، تالش مي صورت
) وجه فرهنگي و فكري تحوالت جديد(زيربناي تغيير يعني مدرنيته بنيادين و عوامل 

هـاي انديشـمند خـارج از     باعث شد تا نخست برخي حاكمان ايراني و سـپس گـروه  
دارالفنـون، مدرسـة سياسـي،    (كشور و مراكـز و نهادهـاي آمـوزش مـدرن و ترجمـه      

هنگـي  در صـدد انتقـال محتـواي فكـري و فر    ) دارالترجمة ناصري و وزارت خارجـه 
اقدام در ايـن حـوزه كـار آسـاني نبـود و      . تحوالت جديد از طريق ترجمة آثار برآيند

وخيزهـا   ها و اُفت بسترهاي الزم را براي توسعه نداشت و در هر برهة زماني با بحران
شد، اما در مجموع، توانست يك تالش فرهنگي تـازه و فعـال را در ايـران     مواجه مي
سـواد جامعـة    ن گاه با كمبود مخاطبان به خاطر اكثريت بيكرد مسئلة ترجمه. رقم بزند

ايران مواجه بود و در اين مورد، دانش ابتدايي و ناكافي مترجمان مرحلـة اول مـانعي   
سـعي  . شـد  تر، براي اثرگذاري متـون جديـد، محسـوب مـي      جدي در ارائه فهم دقيق

مباحـث جديـد بـا    كنشگران در فرايند ترجمة متون عمدتا بر آن بـود كـه مفـاهيم و    
گفتمان مسلط دروني تلفيق شود؛ در اواسط دورة ناصرالدين شاه كه ترجمـة توسـعة   

خواهي گرايش  بيشتري يافت و به عرصة تحوالت انديشة سياسي و حكمراني و قانون
دربـار، حاكمـان و در رأس آنـان    (اي  هاي ترجمـه  ترين حامي فعاليت پيدا كرد، اصلي

رسد بررسي عمر ترجمـه،   مي نظر به. كرد يا به حداقل رساند برنامة آن را متوقف) شاه
ها و تقليل و توسعة آن در تقابل با هركدام از سـه گفتمـان فـوق،     تغيير مسير و جهت

تـوان   بر اين اساس، براي تحليل بهتـر مـي  . تواند مسئلة چندين تحقيق جدي باشد مي
در ايران عصر قاجار چـه  گفتمان ترجمه . 1: هاي تحقيق را چنين طراحي كرد پرسش

هـاي   نحـوة تعامـل و علـل تقابـل گفتمـان     . 2مراحل اصلي را از سر گذرانده است؟ 
و گفتمـان سياسـت رسـمي    ) هاي فكـري  گروه(، فكري و فرهنگي )جامعه(اجتماعي 

است؟ با توجه به طرح  ها و عناصر فعال در آن چگونه بوده با ترجمه) دربار و دولت(
هـاي اصـلي تحقيـق را بـه شـكل ذيـل        تـوان بخـش   ، مـي فـوق  هاي مسئله و پرسش

  .بندي كرد صورت
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  اروپاي قرن نوزدهم با يي ايرانآشنا مراحل و ترجمه. 2
و آشـنايي بـا غـرب از طريـق اقـدامات      ) ق1218- 1264(مرحلة نخسـت رونـد ترجمـه    

 سـازي در تهـران   ميرزا از جمله اعزام دانشـجو، تأسـيس كارخانـة تـوپ و اسـلحه      عباس
دعوت از معلمان روسي و انگليسي براي تدريس در دارالفنون  ،)129- 125: 1339گوبينو، (

بـرداري   اندازي چاپخانة سنگي كتاب در ايران، همچنين از طريق مبلّغان مذهبي، بهـره  و راه
 ةمدرسـ  اسـناد (هـا   سياسي، شناسايي و ارزيابي نيازهاي جامعه و علـوم و فنـون و مهـارت   

نقـل و ارتباطـات بـا     و نشر روزنامه و گسـترش حمـل   ،)4117 ةشمار لميفكرويم، دارالفنون
  .عثماني بود

 ديتول و ليتبدبه  منجر يرونيب تحول يالگو با ييآشنا يبرا انيرانيا تالش مرحله، نيا در
 و سـان ينو سـفرنامه  و احانيسـ  توسـط  ي،فيتـأل  و يا ترجمه يها كتاب از يتوجه قابل حجم

). 164- 158: 1988نـاطق،  (تعبير شده است » بيراهه عثماني«شد كه به  استمدارانيس و بانياد
ها بـه طـرح    برخي گروه. ها، مدرنيزاسيون نظامي بود نتيجة غلبة اين نوع رويكرد در ترجمه

مباحث نوگرايي شامل توسعه و تحول، رشد و ترقي، تغيير اجتماعي، انقـالب و دگرگـوني   
عدم وضوح اين مفاهيم تا حدي بود كه برخي افراد در  در ادبيات جديد ايران پرداختند، اما

تبيين مفاهيم هم دچار خلط بحث شدند كه اين مساله ناشي از تعجيل و شـناخت ناكـافي   
ها با   در مرحله اول شاهد آن هستيم برخي از ترجمه. از جامعه مبدا و توليد كننده متن بود

وزدهم به عنوان الگوي تحـوالت دنيـاي   الگو قرار دادن تحوالت هندوستان نيمه اول قرن ن
جديد و سپس مسافرت به اروپا به اقتباس و طرح الگوي تحوالت سياسي و صنعتي دنياي 

 ؛178- 176 :1362 ،يرازيشـ  صـالح  رزايم( جديد در چارچوب سفرنامه و ترجمه پرداختند
  .)47- 46: 1364 ،يرازيش يلچيا

در مـورد نـوگرايي و تحـول     دو نوع تلقـي از سـوي دو موقعيـت اجتمـاعي و فكـري     
نخست، تلقي روشنفكران كه بيشتر متوجه ابعاد مفهومي و فلسفي و ارزشـي  : است شده ارائه

؛ دومـين  )96- 95: 1936آخونـدزاده،  (ها مربوط است  نوگرايي بود و به مرحلة دوم ترجمه
 يرضـاقل  رزايـ م(كه مربوط به ابعاد اجرايـي نـوگرايي اسـت    كردند  ريزان ارائه تلقي را برنامه

هاي  اغلب سياستمداران و گروه. )102/ 1: رف 128 ةشمار يخطة نسخ :1266 س،ينو خيتار
هـاي نـاقص، از مطالـب دسـتة دوم      به واسطة سياحان خارجي و يا ترجمـه  مرتبط با غرب

غربي، مباني تحول و جامعة غرب را شناختند و حتي كمتر روشنفكري از اين دوره در يكي 
از سوي ديگـر،  . بود نظر به يادگيري پرداخته علمي جهان و يا نزد استادي صاحباز مكاتب 
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روايت آنان از اروپا بيشتر معطوف به ادوار گذشته بـود و ارتبـاط نادرسـت و نامناسـب بـا      
ترجمه در    گران عرصه  اروپاي جديد باعث بدفهمي و عدم تاثيرگذاري جدي اقدامات تالش

در تحليل گفتمان محتواي متون ترجمه شـده دورة اول  . گرديدوقوع وضع جديد در ايران 
ها را تأكيد بر توسعة دانش و شناخت نظـامي بـه عنـوان مبنـاي       توان دال مركزي ترجمه  مي

ويژه عباس ميرزا و سپس  تحوالت دنياي جديد دانست كه مورد توجه كارفرمايان ترجمه؛ به
روژة منقطع ترجمه در باب جغرافيـا، تـاريخ،   محمدشاه قرار گرفت و پيامد آن پرداختن به پ

  .طب نظامي و قهرمانان نظامي از اسكندر مقدوني تا ناپلئون بود
) ق1264- 1313(شـاه    اي عمـدتاَ بـه عصـر ناصـرالدين     هاي ترجمـه  مرحلة دوم فعاليت

ها   در نيمة اول عصر ناصري اغلب ترجمه: شود بندي مي  اختصاص دارد كه به دو دوره دسته
گرفت كه در تلقي آنان، حمايت از ترجمـه بـه     سفارش سياستمداران و تجار صورت مي با

اقتصـادي   ـ  مثابه فرايند اقتباس از نوگرايي و الگوبرداري از اروپا به عنوان يك نظام سياسي
دورة دوم شـامل اقـدامات برخـي از انديشـمندان ايـران در      . اي بـود   و نه يك نظام انديشـه 

قفقاز و عثماني بود كه ايـن گـروه نخبگـان فكـري بـه عنـوان برخـي از        هاي فكري  كانون
هاي فلسـفي و فكـري    پيشگامان نوگرايي و ترجمه و انتقال محتواي متون فهم جديد، بنيان

شناختند و ترجمه، اقتباس و تاليف متون را وارد مرحله اقتباس مفاهيم و معاني  غرب را مي
هـاي نخبگـان     و تربيت ذهنيت سياسـي گـروه   جديدي در عرصه تحول در ساختار سياسي

نگاراني همچـون ميـرزاملكم،    اغلب آنان شامل متفكر، خطيب و روزنامه. اجتماعي پرداختند
سيدجمال اسدابادي وآخوندزاده بودند كه هر كدام با درجات مختلف از پيشگامان تجدد و 

جــة اول، خطيــب، نگــاه بــه وضــع بيرونــي در نيمــه دوم قــرن نــوزدهم بودنــد، امــا در در
رفتند با اين حال در سطوح متفـاوتي بـه طـرح گفتگـو و      شمارمي نويس و اديب به روزنامه

در برخـي مـوارد نيـز، مسـئله آشـنايي      . ارتباط فكري و گفتماني با اروپاي جديد پرداختند
گرايـي در حـوزة    هاي معرفتي و فلسفي آن، زمينة غرب سطحي با غرب بدون ورود به بنيان

كرد و اين نوع آشنايي، زمينة كژفهمـي از غـرب و    سياسي، اداري و نظامي را فراهمفكري، 
نارسايي در الگوبرداري از آن شد، حال آنكه در جامعة مبدأ، مالزمت بنيادين بين تغييـر در  

گـذاران نـوگرايي در تبيـين     انديشه و نوگرايي اقتصادي و اجتماعي وجودداشت، امـا بنيـان  
دنياي جديد تالش جـدي صـورت ندادنـد و صـرفاً بـه اقتبـاس از يـك        هاي معرفتي  بنيان

مسئلة  .)368- 360/ 3: 1370محبوبي اردكاني، (مجموعه از مظاهر تمدن غرب توجه كردند 
اصلي عدم درك و آشنايي با وجه تقدم مدرنيته بود، زيرا در ايران، سيماي بيروني تحوالت 
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ه با وضع جديد بر محتـواي اصـلي تحـوالت آنـان     زد اروپا در اثر نياز آني و برخورد شتاب
توان نتيجه گرفت كه  شده و تأليفي در ايران، مي هاي ترجمه با مراجعه به كتاب. تقدم پيداكرد

تـرين   از عمده. هاي اصلي و مطرح متفكران اروپايي در ايران كمتر چاپ و نشر يافت كتاب
» دكـارت «گرفته از كتاب  ترجمه صورت هاي مربوط به تاريخ فلسفة اروپا در ايران دو كتاب

دادند  الملك كرماني انجام زار همداني يهودي و سپس افضل بود كه نخست گوبينو و مال الله
اغلـب  . )6172 ةشـمار  يخطـ ة نسـخ  :دكارت ؛4677 ةشمار لميكروفيم: ق1279 دكارت،(

تاب تا چـاپ  نوگرايان ايراني با فلسفة غرب شناخت اجمالي داشتند و پس از ترجمة اين ك
گـوي فلسـفي ضـعيف بـا     و توسط فروغي، همچنان يك گفت اروپا در حكمت ريسكتاب 

  ).275 /1: 1366فروغي، (دنياي جديد انجام شد 
گيري كلّي آنان بر نـوگرايي   ها و جهت در اين مرحله از نوگرايي، توجه و تأكيد ترجمه

در اين مقطـع، حمايـت    .سياسي و حكومتي بود و اين وجه تا وقوع مشروطه ادامه داشت
گذاري براي نفـي   هاي نوگراي ديگر بر محور انتخابات، قانون و قانون روشنفكران و گروه

مقـام و   برخي سياستمداران از جمله قـائم . استبداد و دستيابي به دولت قانوني و مقتدر بود
اصـالح سـاختار   «اميركبير در عرصة بازسازي سياسـي وارد شـدند و هـدف اصـلي آنـان      

 ژان(شمردند  بود، زيرا ارتقاي كارايي حكومت را در اصالح روابط دروني آن مي» اسيسي
، امـا  )4844 ةشـمار  لميكـروف يم :هياتفاق عيوقا ؛93- 85: 55 ةشمار   نسخة خطي ي،ارمن داود

بـا ايـن حـال، مشـكل اصـلي      . تالش آنان با مقاومت دربار و هيئت حاكمـه مواجـه بـود   
مترجمان صرفاً نه در عرصة سياسي، بلكه تغيير در سـاختار   تالشگران اين عرصه از جمله
منـدي خـود بـه اصـالحات      شاه همواره در عالقه ناصرالدين. فرهنگي و تاريخي ايران بود

او درصدد برپايي مجلس مشورتي بود كه ايـن  .حكومتي و سياسي دچار قبض و بسط بود
بـا ايـن حـال،    .كـرد  اتش فراهمعالقه اجازة رشد و عمل اميركبير را براي مدت كوتاه صدر

مسئلة اصلي نوگرايي در اين دوره، صرفاً وجـود دولتمـردان مسـتبد نبـود، بلكـه از منظـر       
شـناختي، مسـئلة اصـلي جامعـة ايـران در شـرايط ضـعف سـاختارهاي فرهنگـي،           جامعه

سوادي و ناآگاهي جامعـه نيـز بـود كـه پروسـه ترجمـه و اثرگـذاري آن را بـه تـأخير            بي
بنابراين، در آن دوره، نياز به تفكري بود كه به بيان مسئلة فرهنگي و تـاريخي  . تانداخ  مي

در واقع، راه واقعي مدرنيته در ايران بايد از مسـير تغييـر و تحـول در    . جامعه ايران بپردازد
هاي منسجم آموزشي از طريـق   گرفت و اين امر نياز به برنامه مي  ساختار اجتماعي صورت

آگاهي و تمركز بر ترجمه به مثابه كانال مهم انتقـال فرهنگـي و آموزشـي     تحول آموزش،
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در اين راستا، تعدادي از تحصيلكردگان علم جديد به اين مسئله توجه كردند، امـا  . داشت
هـاي    اي و ترجمـة برخـي جـزوه    بودن تالش آنان، تأكيد بر اطالعات حاشيه نتيجه علت بي

هاي علمي بود؛ آنان بـه جـاي    جدي آموزشي در رشتهمعلمان داراالفنون و غفلت از متون 
بررسي رويكرد اروپاي جديد به عرصه علوم مدرن و اتخاذ موارد ضروري، بيشتر به تبليغ 

شده، برخي از مسـائل و   شاه، مطبوعات و منابع ترجمه در دورة مظفرالدين. غرب پرداختند
ا مـورد توجـه قراردادنـد    موضوعات مدرن از جمله دولت، حق مـردم، آزادي و قـانون ر  

همچنين، نوگرايان در اين دوره، نياز به يـك ادبيـات   ). 217- 211: 1367السلطنه،  احتشام(
جديد را احساس كردند، زيرا بر اين باور بودند كـه ادبيـات سـنّتي بـر دربـار و سـالطين       

نويسـي و شـرح گـرايش داشـته و از رويكـرد       تمركز نموده و بيشتر بر تصحيح و حاشـيه 
نوآوري در عرصة ادبيات، فرهنگ و اجتماع به اشكال گوناگون مطـرح  . بهره بود ادانه بينق

اي نخسـتين و تأثيرگـذارترين متـون     در اين عرصه، طالبوف و مراغه. شد و استمرار يافت
  . دادند اقتباس و تاليف ارائه جديد را در قالب ترجمه،

ـ  ه شـكل ورود ادبيـات و فرهنـگ بـه     نتايج و تأثير نوگرايي بر فرهنگ و ادبيات ايران ب
). 46- 38: 1362كارالسـرنا،  (هاي جديـد روشـن بـود     گيري عرصة مدرن با سبك و جهت

هاي متون ادبيات جديد، كمتـر بـه توصـيف     نويسندگان جديد متأثر از محتوا و بيان ترجمه
در » محـوري  مسـئلة «دربار و موقعيت سالطين و حكّام پرداختند و مسائل مردم بـه شـكل   

درآمـد و مبـاحثي همچـون فقـر عمـومي، نابسـاماني       ) اي تأليفـات ترجمـه  (تأليفات جديد 
گرايـي   اجتماعي، حقوق زنان، مسئلة جوانان و آموزش آنان، انقـالب و دموكراسـي، جهـان   

نسـخة   :اختراعـات  و انكشـافات  خيتـار  ؛165 ةشمار   نسخة خطي: ق1302 فرانسه، خيتار(
عناصر فرهنگ اسالمي مـورد توجـه قرارگرفـت و طبعـاً ايـن      ، در كنار )465 ةشمار   خطي

  .شدة فكر و فرهنگ جديد اقتباس شد و نشر يافت مفاهيم نو از منابع ترجمه
هـايي از مدرنيتـه در    از سوي ديگر، رشد ترجمه در ايـران بـه شـكل انعكـاس بخـش     

توضيح وضـع  نوگرايي باعث . فرهنگي و رشد فكر نقادانه تبلور يافت ـ  هاي اجتماعي قالب
نيافتگي ايران و نقد خود در پرتو ارزيابي  هاي توسعه ها و زمينه جديد جهان و توضيح ريشه

ميـرزا قاجـار،    بخـش  ؛ علـي 55شـمارة     نسخة خطي: ژان داود ارمني(هاي دنيا شد  پيشرفت
مقطعي به تجدد آمرانـه،   هاي رغم گرايش با اين حال، به). 569شمارة    نسخة خطي: ق1305
شدن آن شد و صرفاً مبلّغ و مدافع  م آمادگي بسترهاي اجتماعي و فرهنگي مانع از نهادينهعد
. هاي اجتماعي باالي جامعـه شـد   هاي بيروني نوگرايي آن هم در شهرها و به نفع گروه اليه
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هاي نيروي انساني، دولت، مذهب، اخالق، فرهنگ و مسائل شهري و روسـتايي   نقش مؤلفه
  . در روند نوگرايي حايز اهميت بود

ها، موانـع اصـلي توسـعة نـوگرايي در ايـران دورة قاجـار، در        رغم تالش به هر حال، به
چارچوب موانع سازماني، موانع سياسي و موانع معرفتي مطرح بود كه هر كـدام در انقطـاع   

هـاي   از جمله موانع سازماني، عدم تناسب سـازمان . ند ترجمة متون نقش اساسي داشتندرو
پيشيني با اهداف نوگرايي بود كه طراحي و كنترل و ارزيابي جريـان نـوگرايي را بـه عهـده     

در ايران، با توجه ). 98- 96: 1384اكبري، (داشتند اما از موانع عمدة رشد آن در ايران بودند 
هاي مسئول در اين امـر در نقـش مـانع عمـل      ايي امري وارداتي بود، سازمانبه اينكه نوگر

كردند، زيرا اغلب آنان بدون كـارايي مناسـب و داراي بوروكراسـي عـريض و طويـل       مي
شدند و هدف و فلسفة وجودي خود را فراموش كردند؛ فقدان مديريت علمي بر آنها هـم  

اي سنتي، مكـانيكي و ارگـانيكي در طراحـي    ه سازمان. در تقليل كاركردهاي آنان مؤثر بود
توان در نحوة اداره دارالترجمـه    هاي نارسايي افزودند كه اين مسئله را مي نوگرايي، بر زمينه

تمركزگرايي هم به عنوان يك عامل مهم . ناصري و ساير مراكز ترجمه دولتي مشاهده كرد
ركت كمتـر افـراد در رونـد    گيري بوروكراسي ناتوان و گسترده در ايران، باعث مشـا  شكل

توانسـت مـؤثر باشـد، امـا در      هرچند تمركزگرايي در شرايط بحـران مـي  . نوگرايي گرديد
هــاي بهتــري را بــراي نــوگرايي و ترقــي  شــرايط طبيعــي، سياســت عــدم تمركــز زمينــه

 محسـوب  يينـوگرا  موانـع  از كـه  بود جامعه ياجتماع ساختار گر،يد ةمسئل. كند مي فراهم
، زيرا در نوگرايي، ساختار اجتمـاعي بايـد بـر اسـاس     )185- 179: تا گوبينو، بي( است شده

شكل جامعـه در تـأمين منـابع     اي و بي شوند، اما ساختار توده اهداف و نيازهاي آن طراحي 
هـاي جديـد اجتمـاعي مبتنـي بـر تحـول        برخي گروه. انساني نوگرايي با مشكل مواجه بود

نهايت نتوانستند در توزيع مناسبات قدرت نقشي ايفا كنند،  آموزش شكل گرفتند، اما آنها در
  .هاي قدرت پيشين همچنان سلطة خود را بر امور مهم حفظ كرده بودند بلكه گروه

  
  آن دوگانه مراحل در ترجمه يها زهيانگ و ها نهيزم. 3

هـاي جديـد بـه زبـان      نهضت ترجمه جنبش اقتباس و انتقال آثار علمي و فرهنگـي تمـدن  
كـردن شـرايط تحقّـق     هاي نامنسجم در فراهم آنچه بيش از كوشش. اي مسلمان بودكشوره

). 237: 1369ريشـار،  (هاي نظـامي و سياسـي بـود     نهضت ترجمه اهميت داشت، شكست
گـاه  . جويي در گرايش به ترجمه مطرح بود بنابراين، روح نظامي بيشتر از انگيزة معرفت
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داد و  مي اجتماعي و علمي خود را ازدستنهضت ترجمه در برخورد با موانع، ضرورت 
. چيزي درخور كه بتواند احتياجات حاميان ترجمه و دانشوران جامعه را رفع كنـد نبـود  

 هـا گذاشـت   اثـري ترجمـه   از سوي ديگر، ركود علمي در ايران نقش نـامطلوبي در كـم  
  ).48- 36: 1381رينگر، (

ترجمه و نشر آثـار در زمينـة علـوم،    در دورة قاجار، ويژگي اساسي برنامة نوگرايي آنان 
دورة ناصـري  . هاي اروپايي به فارسي بود تاريخ، تراجم، احوال، سياحتنامه و ادبيات از زبان

پربارترين دورة ترجمه اسـت كـه تحـت نظـارت شـاه      ) م1848- 1896/ ق1313- 1264(
ار اروپايي قاجار دارالترجمه برپا گرديد و در آنجا هيئتي از مترجمان به منظور ترجمة آث

اي را  شـاه همـة مباحـث ترجمـه    . هاي ادواري به زبـان فارسـي گـرد آمدنـد     و روزنامه
از آثـار بوكـاچيو، مـولير،    : هـا گسـترده بـود    دامنة ترجمه. خواند و اكثراً منتشر شدند مي

هاي تايم، توردوموند تا مقاالت  هاي مقاالت روزنامه شكسپير تا علوم نظامي و از ترجمه
دهـد   هـا را نمـايش مـي    هـاي عثمـاني و روسـيه، فضـاي گسـتردة ترجمـه       هاكثر روزنام

ترجمة مكـرّر ايـن آثـار تـاريخي بـه منظـور اقنـاع        ). 453-438: 1345اعتمادالسلطنه، (
نويسي متن  هاي حكّام قاجاري بود كه البته تأثيرات مثبتي را در عرصة ساده خودخواهي

  .از تحوالت جهان داشت  و آگاهي
سـالة نخسـت سـلطنت قاجـار از جملـه       عرصة ترجمه در دورة پنجـاه  هاي همة تالش

همكاري معلمان و مربيان، مهندسان و افسران فرانسـوي، دايرشـدن مـدارس و مؤسسـات     
جديد آموزشي، تأسيس چاپخانه، اعزام محصل به اروپا، تعليم زبـان فرانسـه و انگليسـي و    

ذكور به فارسي، زمينه را براي تأسـيس  هاي م نهايتاً شروع فرآيند جدي ترجمة كتب از زبان
ساخت و اين مؤثرترين وسيله براي اشاعه و ترويج زبـان فرانسـه و تمـدن     دارالفنون فراهم

توان از ميرزا حبيب اصفهاني، ميرزا آقاخـان كرمـاني،    از مترجمان اين دوره مي. اروپايي بود
 سرگذشـت تاب از جمله ميرزا حبيب چند ك. شيخ احمد روحي و فالغون ميكائيل نام برد

را از فرانسه ) لساژ( بالس ليژو ) مولير( زانتروپيم، )جيمز موريه( ياصفهان يبابا يحاج
 شـد  مـي  به فارسي ترجمه كرد و از مترجمان آگاه بـه دو زبـان انگليسـي و فرانسـه تلقـي     

تأليف فرانسـوا   تلماك يماجراهاميرزا آقاخان كرماني كتاب  ).7- 3 مقدمه: ق1230موريه، (
  .فنلن را به زبان فارسي برگرداند

پرداختن به مسئلة ترجمه در ايران عصر قاجار از اين جهت اهميت داشت كه فضـاي  
هـا در اروپـا بـود، بـا انعكـاس مسـائل و        تاريخي قرن نوزدهم كه قرن شكوفايي انقـالب 
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در . هـم راه يافـت   ها بـه ايـران   تحوالت اجتماعي و علمي در آثار جديد، از طريق ترجمه
هاي استبدادي واژگون شده و مردم اختيار زندگي و سرنوشت  اروپاي اين دوره، حكومت

 ).146 ةشـمار  ةنسخ: ق1300 ،يزمونديس ؛86- 82: 1306 ه،ينيم(را خود به دست گرفتند 
. بـود  شـده  هاي وسيعي براي تربيـت افـراد فـراهم    زمين، سامان اغلب كشورهاي مغرب در

هـا ارتبـاط    زدهم هجري با چنين ممالكي و تحوالت آنان از طريـق ترجمـه  ايران قرن سي
هاي خارجي از  ويژه ترجمه ها و به ها، كتاب پيداكرد و مردم ايران به وسيلة اخبار، روزنامه

ويـژه   هـاي سـودمند بـه    شدند، به طوري كه ترجمه و نشـر كتـاب   اين تحوالت باخبر مي
بخشي مردم ايران در نهضت تنبـاكو و انقـالب    گاهيهاي نويسندگان فرانسوي در آ نوشته

نويسي در آسـتانة مشـروطيت    رواج ترجمه و تأليف نمايشنامه. مشروطيت مؤثر واقع شد
در . شد، به جلب حاميان تحـول كمـك كـرد    كه عمدتاً از نويسندگان فرانسوي اتخاذ مي

فنلن و ديگـر نويسـندگان   اين دوره، مترجمان ايراني به ترجمة آثار الكساندر دوما، ولتر، 
. آوردنـد  ورن روي هـاي ژول  پير و رمـان  فرانسوي از جمله ويكتور هوگو، برناردن دوسن

طور كـه بايـد دقـت     كنندگان اين آثار در رعايت خصوصيات ادبي متون اصلي آن ترجمه
بـود و  » اللفظـي  هاي تحت ترجمه«هاي سابق  ها هم اغلب مانند ترجمه ترجمه. كردند نمي

زبان ترجمة خود  نويسان ايراني، گاه با اشعاري مناسب از شعراي فارسي رسم قصه هم به
و حتي اسـم قهرمانـان   ) تركيب ذهنيت سنتي و مدرن در قالب ترجمه(دادند  را زينت مي

هـاي ديگـر، بـه     داستان را به ميل خود بر اساس نقشي كه به عهده داشتند يا به مناسـبت 
  .كردند مي اسامي فارسي تبديل

همـة  . شـد  مـي  در ادامه، ترجمـه بـه عنـوان نـوعي بازنويسـي از مـتن اصـلي تلقـي        
، حاوي نوعي ايدئولوژي بودند و از )مترجم(ها صرف نظر از منظور بازنويس  بازنويسي

گـاه ايـن   . كردنـد  اين رهگذر مسير ادبيات جامعـه را بـه نحـو خاصـي دسـتكاري مـي      
و در خـدمت قـدرت حـاكم    » قـدرت «بازنويسي نوعي دستكاري اسـت كـه از سـوي    

. وجه مثبت آن ممكن است كه به پيشرفت ادبيات و جامعـه كمـك بكنـد   . شود مي انجام
ند كه دستكاري نهادي يعني تأثيرات ناشي از ا مترجمان اروپايي عموماً با اين امر مخالف

بازنويسـي ممكـن   . نهادهايي همچون قدرت و ايدئولوژي در ترجمه بتواند تأثير بگذارد
لـذا، تـاريخ   ). 327: 1313فالماريون، (فاهيم نو و انواع ادبي جديدي ايجاد بكند است م

فرهنگ زيـر   گيري يك هاي ادبي و چگونگي شكل ترجمه، در عين حال، تاريخ نوآوري
  .نفوذ فرهنگ ديگر است
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  زبان ـ قدرترابطة  گفتمانها در چارچوب   ارزيابي ترجمه. 4
اي، زبان به عنـوان يـك امـر سياسـي      بر زبان و امر ترجمهها  در ارتباط با مسئلة تأثير قدرت

در اين عرصه، مبناي تحليل ايـن خواهـدبود كـه زبـان و امـر گفتمـاني       . شود مي درنظرگرفته
اي، گـاه   در برخـي متـون ترجمـه   . بودنـد  چگونه با سياست در ايران عصر قاجار گره خورده

اين صورت، اكثر متون با رويكـرد   است و در اي، سياست تشابه با غرب بوده سياست ترجمه
شدند؛ گاهي هم بازتوليد متن بر اساس رويكرد تفاوت با غرب و مبتني  مبدأمحور ترجمه مي

و در عـين  ) 5256نسـخه شـمارة   : ق1287انصـاري كاشـاني،   (بر رويكرد جامعة مقصد بود 
لت، دنيـاي  در اين حا. پرداخت ترجمة متون، به بازتعريف مرزهاي هويتي در برابر غرب مي
هاي معنـايي كـه    در اينجا، نظام. شد ناخودآگاهانه و آگاهانة ايرانيان در نگاه به بيگانه منعكس مي

رفتند، در قالب عناصر زباني و فكري  شمارمي بخشي از فرهنگ و جهان فرهنگي جامعة ايران به
دو  ).5539 ةرشما يسنگ چاپ: ق1287اعتضادالسلطنه، (كردند  و فرهنگي در متن تبلور پيدامي

فرهنـگ و  : شـد، عبـارت بودنـد از    فضاي اصلي كه متن در درون آن ساخته و پرداخته مي
هاي جمعي در قالب متون از بيگانه در سامانة معرفتي  اين مسئله به تصويرسازي. ايدئولوژي

در گفتمـان  . كـرد  جامعة ايران قاجاري و جهان فرهنگي اين جامعـه معنـا و مفهـوم پيـدامي    
ي، توجه به ترجمـه بـا رويكـرد مبـدأمحور، نـوعي انديشـة شـباهت بـا غـرب و          روشنفكر

شد و همچون يك تالش  اي برجسته مي پنداري با آن در فضاي فرهنگي متون ترجمه ذات هم
). 18- 11: 1936فالماريون، همان؛ آخونـدزاده،  (شد  مي نوجويانه بر ضد قدرت رسمي ارائه

شدند، در پرتو ترجمه  درت سياسي ترجمه و تهيه مياما، در برخي متون هم كه با سفارش ق
گفتمان «. است تر شده هاي هويتي و تأكيد بر مباني تفاوت برجسته توان ديد كه مرزسازي مي

شده در متن سياسـي جامعـه در يـك دورة مشـخص را در      گرفته كار زبان سياسي به» قدرت
معنايي متشـكل از واژگـان مـرتبط بـا     زبان قدرت يعني نظام . كرد ها اعمال مي بستر ترجمه

كند و از طريق آن به قدرت و سلطه و اعمال آن معنا  قدرت و سلطة سياسي آن را توليد مي
پس، گفتمان قدرت همان شيوة كاربرد زبان قدرت و ترتيـب و تـوالي واژگـان آن    . دهد مي

امعه اعمال است، به طوري كه قدرت سياسي آن را به منزلة يك كردار در عرصة سياسي ج
ها شامل توجه به نوعي از متون با محتواي خاص بود كـه   گفتمان قدرت در ترجمه. كند مي
توسـط قـدرت   ) نظـام داللتـي  (هـا   از كاربرد زبان و نشانه) فرهنگ رسمي(اي فرهنگي  اليه

شناسي نقـش مهمـي در    در جامعة ايران، گاهي هم موانع فرهنگي و زبان. است سياسي بوده
اما، گفتمان اجتماعي ضدقدرت از . ن جامعة مقصد بر جامعة متن اصلي داشتتسلط گفتما
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اي فرهنگـي بـه    هاي اجتماعي ضدقدرت كه اليـه  جمله رويكرد روشنفكران و برخي كانون
مترجمان و خالقـان آثـار جديـد بـا هـدف طـرح       . دادند مي را تشكيل» فرهنگ مقاومت«نام 

 كـاربرد  ازاي سعي بر آن داشتند تا   واي متون ترجمهمضامين انتقادي و ارائه بازنمايي از محت
 بـا  اصـطكاك  در و موجـود  وضـع  بـا  مخالفـت  منظور به آن يداللت نظام و ها نشانه و زبان

بهره برداري نماينـد و نيروهـاي اجتمـاعي را در ايـن راسـتا       آثار ةترجم در قدرت گفتمان
نـام فرهنـگ عامـه و كـاربرد      اي فرهنگي بـه  تالش اين گروه در تقويت اليه. حركت دهند

از رويكـرد  . ها توسط جامعه و در تعامالت اجتماعي حايز اهميت بود عمومي زبان و نشانه
عرصه ترجمه و توليد متون مي توان بـه مثابـه گفتمـان تشـابه و مرجعيـت       گران  اين تالش

ي »امـ «اين گفتمان شباهت به دنبـال برقـراري طـرح شـباهت بـين      . سازي از اروپا ياد كرد
هـايي بگـردد و در    شد تا به دنبـال شـباهت   در اينجا، تالش مي. اروپايي بود» آنانِ«ايراني و 

اي را  هـاي جديـد و تـازه    زد و شباهت سازي مي كرد، دست به شباهت صورتي كه پيدانمي
سـازي خويشـتن ايرانـي بـا بيگانـه       ها، هدف همانا همگون در اين تالش. آورد وجودمي به

گفتمان شباهت با غرب نمايانگر به تصوير كشاندن ابژة بيگانـه در آينـه    در حقيقت،. است
هـاي مدرنيزاسـيون و    ها، دال گراي موجود در ترجمه در رويكرد جهان. گفتمان ايراني بود

بـود   شـده  و غرب در درون متن به ابژة تكنولـوژي تبـديل    نوگرايي محور توجه قرارگرفته
هـاي   سازي همواره با نگاهي مثبـت بـه تمـاس    هويت اين نوع). 237- 210: 1380ميالني، (

» ديگـري «نگرد و پيوسته به بيرون از خود و به سوي فرهنگ  ها مي فرهنگي با ديگر فرهنگ
در اين تلقي، انسان ايراني و انسان غربي در يك يگانگي نسـبي بـا هـم قـرار     . گرايش دارد

  .داد» يگانگي«جاي خود را به » گيبيگان«گرفتند و 
  

  قاجار دورة رانيا يها ترجمه و ديجد متون بر نوگرا گفتمان ريأثت. 5
توانـد در    شناسـي سياسـي مـي    شناسـي معرفـت و جامعـه    كاربست رويكرد مبتني بر جامعه

ايـن  . هاي فعال فكري ايران نسبت به غرب، مـوثر بـوده باشـد     بندي نوع نگاه گروه صورت
هـاي   گيرد و نقش آن را در ظهور پديده درنظرميرويكرد، نوگرايي را به عنوان يك گفتمان 

. كنـد  اجتماعي و تأثيراتي كه عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي بر آن دارند، بررسـي مـي  
مترجمـان نيمـه دوم    - دهد كه اپيستمة حاكم بر نگرش متفكر دستاوردهاي تحقيق نشان مي

است و اين گفتمان بـا   ودهعصر ناصرالدين شاه مبتني بر قائل شدن آنان به مرجعيت غرب ب
هـاي سـنّتي و دينـي، بـه تعريـف هويـت در درون خـود         هاي گفتمـان  گيري از گزاره بهره



 در ايران دورة قاجار يينوگرا فرايند گيري شكل در ديجد آثار ةترجم نقش   32

  

اسـت موقعيـت غالـب و مسـلط      است و به دليل هماهنگي با نظام جامعـه توانسـته   پرداخته
ها هم ذهنيت مترجم بر شناخت و درك او از دنياي متـون   در اين مقطع، در ترجمه. پيداكند

ترين ضـدگفتمان آن، گفتمـان سـنّتي دينـي و      است، اما مهم يد به طور نسبي غالب شدهجد
  .هاي منشعب از آن بود گفتمان خرده

مفهوم مدرنيته در گذر از چهار مرحلة رنسانس هنري ـ ادبي، مدرنيتة فلسـفي، مدرنيتـة    
د شناسـي هويـت خـو    سياسي، و انقالب صنعتي شكل گرفت و در اين دوره، غرب به بـاز 

بود، غير و  شده ي كه در دورة مدرن براي غرب ايجاد»خود«الزمة وجود هويت و . پرداخت
شـدن را   از زماني كه غرب دورة تحول و مدرن. بود تا بتواند به تعريف آن بپردازد» ديگري«

به اين ترتيب، اروپا به دنبال آن بخش . بود طي كرد، شرق بنا به داليلي از اين مسير بازمانده
دورة مـدرن  . بود، به مطالعـه در آن پرداخـت   منافع خود كه در حوزة شرق گسترش يافتهاز 

هاي دينـي كـه شـاخص عصـر      بود تا انسان غربي فارغ از دغدغه ساخته اين امكان را فراهم
هاي بسيار دور  در واقع، گرچه رابطة شرق و غرب از زمان. ماقبل مدرن بود، به شرق بنگرد

شناسـانه در   در عصر مدرن است كه ايـن مفهـوم بـه اصـلي معرفـت     است، تنها  وجودداشته
مفهوم و جايگاه انسان در انديشة غربي نامشخص بود؛ غرب . است شده انديشة غرب تبديل

. كرد مسيحي قبل از مدرنيته تعريف خاصي از خود نداشت و عمدتاً بر انكار نفس تأكيد مي
شـد، برخاسـته از يـك     مـي  ايجـاد » ديگري«و » خود«در آن دوره، جدايي و تمايزي كه بين 

عنصر جغرافيايي مانند سرزمين و يك عنصر مذهبي همچون مسيحيت بود، اما انسان عصر 
واقـع  » موضوع شناسايي«بلكه » شناسا  فاعل«تنها  مدرن خود سازنده و خلّاق جهان شد و نه

 .غربي دستاورد مدرنيته بود» خود«شد و 
دنيـايي كـه در آن تحـوالت      ، نوع روابط دنياي غرب ـ »بودن«در چنين افق جديدي از 

ــگفت ــي  ش ــزي رخ م ــود انگي ــ  نم ــدا    ـ ــاره پي ــي دوب ــرق تعريف ــاي ش ــا دني ــي ب ــرد م    ك
)Tvakoli Targhi, 2001: 79-86(. ،شرق  اما) در ايـن دوره مشـغول   ) عمدتاً شرق اسـالمي

هـا بـه    آن مـدت هاي درونـي بـود و چـراغ علـم و دانـايي در       ها و نزاع ها و جنگ درگيري
ار و سـفراي       . بـود  شـده  كورسويي تبديل در چنـين فضـايي، جهـانگردان، دانشـمندان، تجـ

كرد كه  نياز به ارتباط با شرق آنان را وادار مي. كشورهاي غربي به سوي شرق سرازير شدند
به اين ترتيب، مدرنيته ). 271- 267: ق1279پوالك، (آن را موضوع شناخت خود قراربدهند 

بودن و برتري خود را به اثبـات   گيرد تا ايدة حقاني كارمي هاي شرق و غرب را به بلهمة تقا
موضعي كه انسـان غربـي از آن بـه شـرق     . برساند و خود را به صورت اين جهاني القا كند
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را از » تمـايز «نگرد، موضعي فرادستانه است و همـين نكتـه اسـت كـه      مي» مانده و بربر عقب«
بر پاية همـين معرفـت اسـت كـه     . كند مي شناسانه تبديل اصلي معرفتشناسانه به  اصلي هستي

» ديگـري «پـذيرد و بـه تعريـف خـود از چشـم       انسان شرقي از همان ابتدا ايـن اصـل را مـي   
منتقل كنـد؛ همـان متنـي كـه در     » متن«به » حاشيه«سعي او اين است كه خود را از . پردازد مي

به اين ترتيـب، روايـت مدرنيتـه از    . اي برتري دارداروپا نوشته و ساخته و پرداخته شده و ادع
گرچه عناصر ايـن روايـت كـه از    . ها در جهان شرق از جمله ايران شكل گرفت طريق ترجمه
شرق در ايـن تعامـل خـود را در     ا،امشده در جوامع شرقي مختلف، متفاوت بود؛  غرب گرفته

ميالدي، با نگاهي به انبـوه  19و  18لذا، ما در قرن . كرد تقابل با ديگري يعني غرب تعريف مي
شده و تأليفي سياحان، مسـافران و برخـي متفكـران كـه در مـورد شـرق مطلبـي         كتب ترجمه

اي گفتمـاني   اي ذهنـي بـه حـوزه    از گسـتره » سازي غيريت«يابيم كه اين روند  اند، درمي نوشته
مسـافر يـا    شود؛ يعني، بيش از يك تفكر صرف يا ايـدة شخصـي يـك سياسـتمدار،     مي تبديل

ايم كه گويي همه از يـك   ها با انباشتي از اطالعات مواجه در اين كتاب. دانشمند اروپايي است
دهد كه تقريباً مـدتي   مي هاي شرقي در مورد اروپا و مردمانش نشان نوشته. اند متن برداشته شده

ايـن   .گيري است پس از شروع اين جريان، غرب به صورتي خاص در آثار آنان در حال شكل
شناسايي است، از بسياري جهات با آنها متفـاوت    كه اكنون از منظري نوين در حال» ديگري«

در واقـع، القـاي برتـري    . تر اينكه اين تفاوت منشأ قدرت و سلطة او اسـت  است و از آن مهم
شـرط  «آور و  غرب مدرن و اذعان به آن به ترجمة آثار و اقتباس از اين الگوي جديـد را الـزام  

ساخت و خود اين گرايش به اقتباس به شكل دو روي يك سكه بودند كه در نهايـت  » لتحو
  شرق را در مسير شناخت و نهايتاً الگوبرداري از غرب قرارداده تا دستاوردهاي مكتوب علمي،

: 1284فيلكيـه،  (هـا اقتبـاس كنـد     نظامي، پزشكي و سياسي غرب را در فرآيندي به نام ترجمه
اين مسئله چيزي نبود كه ). 7379شمارة    نسخة خطي: 1277؛ شليمر، 246شمارة    نسخة خطي

هـاي ذهنـي شـرقي اسـت كـه در       تفاوت باشند و ايـن آغـاز درگيـري    بتوانند نسبت به آن بي
ها و تأليفات اقتباسـي انعكـاس يافـت و بـا زوال گمانـة امـت        گونه ها و سپس ترجمه ترجمه

  ).31- 24: 1322ژوبر، : ميرزا با ژوبر در هاي عباس ووگ گفت ←(برگزيده در ايران همراه بود 
رويارويي با مدرنيتة غربي و تعارضات آن از ابتداي آشنايي چيزي بود كه همواره ذهـن  

متفكران متـأخر گـاه   . بود جويي واداشته انديشمندان شرقي را مشغول كرده و آنان را به چاره
اند و گاه بـا   را مدنظر قرارداده» خودي«هاي كهن  گرايي و بازگشت به باورها و ارزش بومي

هاي نيرومند همچون نوگرايي دينـي، بسـياري از عناصـر فراروايـت      استمداد از ايدئولوژي
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ــرارداده  ــورد توجــه ق ــه را م ــد  مدرنيت ــل). 149- 136: 1379زنجــاني، (ان ــة قاب توجــه،  نكت
ها  عمدة چالش هاست و شايد بتوان گفت در اكثر اين بحث» مسئلة هويت«محورقرارگرفتن 

به همين سبب، در ترجمه هم نوعي بازگشـت بـه   . و تعارضات حول اين مسئله قرارداشت
  .شناسي مخاطبان در جامعة مقصد مطرح شد ذهن و تأكيد بر ذهنيت مترجم و جامعه

ترتيب، براي فهميدن نوع نگاهي كه در ايران نسبت به تغييـر و تحـوالت جوامـع     بدين
يـا  » خـود «كـردن جايگـاه    است و تعيين در غرب وجودداشته» درنيتهم«غربي و به يك معنا 

هـاي ايـن    هويت خودي در اين ميان، ناگزير از بازگشت به زماني هستيم كه نخستين نشانه
گويي به اين پرسش اصلي و بنيادي ضـروري   لذا، پاسخ. شود مي نگرش در تاريخ ايران ديده

در فضـاي جامعـة ايـران شـكل     » چگونـه «جديـد  اساس افكار، آراء و مفاهيم : نمايد كه مي
گرفت؟ اين آراء و مفاهيم چگونه به صورت فضاي غالب فكري درآمد و موجي را با خود 

گـويي بـه    همراه كرد و نهايتاً چه پيامدهاي اجتماعي بـا خـود داشـت؟ در راسـتاي پاسـخ     
رايي در هاي مذكور يعني در بررسي چگونگي رويكرد جامعة ايران بـه مسـئلة نـوگ    پرسش

شناختي، تالش بر اين است تا از اين طريق از يكسو نحـوة   ها از منظري جامعه بستر ترجمه
هـاي   گيري نوعي از دانش و انديشه و از سـوي ديگـر، رابطـة ايـن دانـش بـا پديـده        شكل

  .اجتماعي در مقطعي مهم از تاريخ ايران روشن شود
بـه غـرب سـفر كردنـد، گرچـه بـا       در آغاز دورة قاجار، ايرانياني كه از سوي حكومت 

اي به عنوان سـفرنامه   جز چند مورد اندك، نوشته شدند، به هاي اين ممالك آشنا مي پيشرفت
تواند داليل  اين امر مي. از آنان مشهود نيست؛ چيزي كه درست برخالف روية اروپاييان بود

هدات، تغييـر  كـردن مشـا   نداشـتن انگيـزة الزم بـراي مكتـوب    : باشد؛ از جملـه  متعدد داشته
امـا، آنچـه روشـن اسـت،     . هـاي ناگهـاني آنـان    ديني و ملّي اين افراد و مـرگ  هاي گرايش
توجهي بـه   بي. نداشتن اين مسئله براي نهادهاي سياسي و اجتماعي آن روزگار است اهميت

ها و آداب و رسوم مردمان آنان در دورة از نبرد  سفر به كشورهاي بيگانه و آشنايي با فرهنگ
عامل عينـي بـه نظـام    : هاي با روسية تزاري دو عامل عيني و ذهني داشت ران تا جنگچالد

اي  گردد كه باعث شد طبقة بازرگان مسـتقالً نقـش فعاالنـه    استبدادي و خودكامة ايران برمي
ها شكل نگيرد و از رهگذر  ايفانكند و تجارت بين ايران و كشورهاي مختلف به شيوة غربي

). 259- 247: 1384ترابي فارساني، (نپذيرد  بادالت فرهنگي صورتوآمدهاي تجاري، م رفت
عامل دوم هم عامل بازدارندة ذهني بود؛ يعني، سيطرة انديشه عرفاني بر ذهنيت ايرانيان بود كه 

؛ )174- 162: 1385آدميت، (داد  گرايي و سير در انفس سوق مي آنان را به سير در آفاق، درون
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كردند نه در پي ماجراجويي و سوداگري، بلكه براي فرار از  مي اي هم از ايران مهاجرت عده
  .زدند وضعيت نامطلوب داخلي به چنين اقدامي دست
هـا و افكـار جديـد و گفتمـان نـوگرايي در       نتيجه آنكه در پاسخ به اين پرسش كه ايده

تغيير  جامعة ايران چگونه شكل گرفت، بايد به بررسي و شناخت تبار نوگرايي به معناي ايجاد
شـناختي   معرفـت  هاي آن بـا گسسـت   در ساختارهاي جامعه پرداخت و اينكه نخستين نشانه

تـوان آن را گفتمـان سـنّتي تعبيـر كـرد، اگـر        در گفتمان پيشامدرن كه مـي . است همراه بوده
اغلـب  شـد،   هاي آنان با جامعـة خـودي مـي    توجهي به دستاوردهاي غرب و اساساً تفاوت

اقع، رويارويي ايرانيان با غرب، در اوايل كار، بيشتر توجه به ظواهر در و. سطحي و گذرا بود
 شد تر در ساختارهاي فكري و انديشة غربي تالش مي يابي و پويش دقيق است و كمتر ريشه

، به شكلي كه توجه جدي به نظـام سياسـي و اجتمـاعي اروپـا     )399- 395: 1374ميالني، (
هاي ظاهري و مظاهر مادي دنيـاي غـرب شـدند،     ديها پس از آنكه ايرانيان شيفتة آزا مدت

ايم؛ يعني، با گسستي  اما، در گفتمان تجدد ما با ايدة نوخواهي و تغيير مواجه. گرفت  صورت
شود و مفاهيم جديدي پا به عرصـه   ها توجه بيشتري مي از دورة قبل در اين دوره به تفاوت

براي توصـيف سـاختار سياسـي    ) سپوتدي(مفاهيم و اصطالحاتي مانند استبداد . گذارند مي
شـدن بحـث انسـان و حقـوق      طور كلّي مطـرح   هاي فردي و حقوق بشر و به ايران، آزادي

هـاي بـزرگ    و شـركت ) فابريك(شورا، ايجاد كارخانجات ) كنستيتوسيون(انساني، مجلس 
  .شد براي نخستين بار از طريق ترجمه و تأليفات جديد وارد جامعة ايران 

در . بود» مرجعيت اروپا«كه بر عناصر گفتمان ترجمه حاكم است،   نظام دانايياپيستمه يا 
هـاي غـرب بـا رويكـردي ايجـابي و       ترجمة تفكـر و انتقـال موفقيـت     اين دوران، با پديدة
در اين گفتمان، با يـك  . ايم كه در دوره يا گفتمان قبل نظاير آنان را نداريم فراانگارانه مواجه

ايـم، حـال آنكـه در دورة صـفويه و      غرب و منابع فكري آن مواجـه مفهوم جديد نسبت به 
ها از موضـع برابـر    با غربي) مشخصاً حاكمان ايران(ها  اندكي پس از آن، نوع برخورد ايراني

حتي، در بحث اشغال هندوسـتان توسـط انگلـيس،    . كردند بود؛ يعني، احساس ناتواني نمي
ها  يد دارند كه ايران هندوستان نيست و ايرانيصراحت تأك هاي آن دوره به مواردي از نوشته

امـا در دورة قاجـار،   . ها نيستند كه كشورشان توسط بيگانه به تاراج برود  ملّتي همانند هندي
اين مسئله يعني احساس عجز و ناتواني تا آنجا عميـق شـد كـه پادشـاهان اوليـة قاجـار از       

كردنـد و اختيـاراتي كـه بـه      تفاده مـي ها به عنوان نمايندگان خود در مذاكرات اسـ  انگليسي
  .شد، باعث شگفتي است مي خارجي داده
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هـا و   با اين حال، يك نكتة مثبت هم در اين دوره وجوددارد و آن هم نوشـتن سـفرنامه  
خاطرات ايرانيان مقيم يا مسافر در اروپا و كشورهاي ديگر است كه بـه آگـاهي و شـناخت    

ـ هـا   ترين اين نوشته يكي از مهم. كند جامعة ايراني از آنان كمك مي عبـدالطيف   العـالم  ةتحف
 شوشـتري، (فرد است  اظ نوع نگاه به غرب در دورة خود منحصربهشوشتري است كه از لح

هايش منحصراً به تعريف  او برخالف چند مورد قبل از خود كه در نوشته). 107- 92، 1363
پرداختنـد، بـه بررسـي     و تمجيد واظهار شگفتي در برابر دنياي غرب و دستاوردهاي آن مي

پـردازد و بـا نگـاهي     خصوص انگلـيس مـي   داليل تفاوت جامعة ايران با جوامع اروپايي به
سازد و به مواردي از جمله  تيزبين تمايزات اجتماعي و سياسي بين اين دو را خاطرنشان مي

طـور كلّـي     بـه ... آزادي مطبوعات، برابري مردم در برابر قانون، مجلس شورا، نماينـدگي و 
). 225- 206: 1379هدي، مجت( مفاهيم دموكراسي و محدودبودن اختيارات پادشاه اشاره دارد

است و ايـن   هاي علمي و فني و اهميت و ارزش دانش توجه كرده همچنين، به پيشرفت
كنـد   نكته كه توانايي فكري و قدرت انديشة اروپا را بر جهان مستولي ساخته، ذكـر مـي  

  ).1363:276،281،315 ،يشوشتر(
ودند و در مواجهه با غرب عمـدتاً  ايرانيان اوليه در ارتباط با غرب از طبقات ممتاز اجتماعي ب

 ).257- 249: 1364ميـرزا صـالح شـيرازي،    (كردنـد   با ديدي مثبت و تأييدگرايانه به آن نگاه مـي 
آور بود، نگاهي  دستاوردهاي علمي، فني، سياسي و اجتماعي غرب گرچه براي آنان شگفت

ديدنـد   آنان معموالً به توصيف آنچـه مـي  . كه به آن داشتند، نگاهي عميق و موشكافانه نبود
اطالعـات و دانـش قبلـي آنـان     . پرداختند، بدون آنكه به مداقه و كنكاش در آن بپردازند مي

غرب در حدي نبود كه قادر به برقرارساختن ارتباطي منطقـي و پلـي ميـان    نسبت به پيشينة 
چيـز آن نـو و جديـد     اين نوع نگـاه بـه ايـن جوامـع كـه همـه      . گذشته و حال اروپا باشند

بـديهي اسـت رونـد    . يافـت  رفت، بعدها كماكان تنهـا بـا تغييـرات انـدكي ادامـه      شمارمي به
زدن، از  و همراه قافلة تمدن و پيشرفت گامگيري نوسازي جامعه و گرايش به نوشدن  شكل

بودند  ها نوشته گرچه ترجمة آثاري كه اروپاييان در مورد ايراني. است اين افكار تأثير پذيرفته
هـاي مسـافران ايرانـي     ها و يادداشت گرفت، در اين زمان سفرنامه هاي بعد صورت در دوره

ذهـن حاكمـان و اقشـار باسـواد و      زمينة تقابل شرق و غرب و اذعان به برتري غرب را در
شناسان ترجمه شد  شناسان و ايران هاي شرق بعدها، كه كتاب. كتابخوان جامعه آماده ساخت

  .و ايراني خود را از نگاه فرنگ ديد، اين ذهنيت تقويت شد
ها، ايدة نوسازي اجتماعي و ايجاد تغيير در ساختارهاي جامعه در ايران  در اثر اين تماس
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بودن حاكمان و كارگزاران حكومتي با بيگانگان و مسـافران   به دليل در ارتباط. شكل گرفت
سـوادي و   از سوي ديگر، بـي . ايراني، اين نوع افكار ابتدا در بين قشر ممتاز جامعه پديدآمد

شدن، توجه  هاي مردم مانع از اين بود كه چنين مسائلي در صورت مطرح فقر و فرهنگ توده
اين داليل است كه برخالف اروپا كه سردمداران تجـدد و نوسـازي و    آنان را برانگيزد و به

گـذاران   نوخواهي و تغيير، قشر روشنفكر و انديشمند و آگـاه بودنـد، در ايـران اولـين پايـه     
  ).256- 248/ 1: 1363اعتمادالسلطنه، (حركت نوسازي، درباريان و شاهزادگان بودند 

  
  ي نيمه دوم عصر ناصريها ترجمه يريگ جهت بر آن ريتأث و غرب درك چيستيِ. 6

شد و مبنـاي    تبديل شناختي شناسي به مفهومي معرفت هاي دورة قاجار، هستي در ترجمه
گرفت زيرا ترجمه اغلـب بـه جـاي كسـب شـناخت       تبيين و شناخت و فهم جهان قرار

در ايـن زمـان،   . ابتنـاء يافـت  » ديگـريِ جديـد  «مستقيم از محتواي متن، بيشتر بر تفسيرِ 
بر تفاوت ميان جامعة خود و ديگري تأكيد ) مترجمان و متفكران ترجمه(شناسا  فاعالن 

كنند و از اين طريـق بـه آنهـا هويـت و      بندي مي بندي و طبقه كنند؛ تمايزات را دسته مي
  .بخشند وحدت مي

در اين دوره، تالش بر سر اين است كه با گسترش فهـم و قـدرت قـانون از طريـق     
اين نگرش، نمايندة حاكميت نوعي تحوالت يا . حاكميت محدود شودها، قدرت  ترجمه

رفـت و ايـن    شمارمي هاي گفتمان به به تعبير بهتر عقالنيت سياسي بودند كه از استراتژي
 خـان،  ملكمهاي ميرزا  ؛ رساله43، 8: 1364مستشارالدوله، (تحولي در فلسفة سياسي بود 

و ترجمة كتب خارجي ديگر از حـد كنجكـاوي   به اين ترتيب، مطالعه . )506- 502: 1388
بود و هدف از گردآوري دانش پيرامون غرب و ديگري و جامعة خودي،  حرف فراتر رفته

  .بود» ايجاد تغيير و تحول«
در ايران و غرب وجـوددارد، ايـن   ) تجدد(گيري مدرنيته  اي كه ميان شكل تفاوت عمده

تمامي تغييرات بر مبناي تحـوالت درون   است كه براي آنان الگوي خارجي وجود نداشت؛
. شـد  به وجود آمد؛ بهنجار و نابهنجار با معيارهاي داخلي تعريف مي) به طور عمده(جامعه 

گرفـت، امـا در    مـي  هنجارسـازي انجـام  ... با پيشرفت علوم و نهادها و بسط روابط قدرت و
بـود   ني شكل گرفتهشناختي بيرو ايران، يك دنياي خارجي، يك هويت و يك مبناي معرفت

همـواره  » خود«در اين گفتمان، . كرد و ساختة آن بود مي كه در درون گفتمان تجدد معنا پيدا
گرفت كه بهنجار و ناهنجـار بـا توجـه بـه خصوصـيات آن       در قياس با اين ديگري قرارمي
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شـدن امكـان شـناخت بيشـتر از غـرب و عميـق و        در ايـران، بـا فـراهم   . شـد  تعريف مـي 
). 272: 1381رينگـر، (يافـت   ترشدن اين شناخت، قدرت بهنجارسازي گسـترش مـي   وسيع

در آن مـورد بحـث   ) خود و ديگري(هاي اجتماعي كه موضوعات شناسايي  نخستين كانون
افراد تحصيلكردة جديد و كساني كـه بـه   : هاي اجتماعي و شغلي بودند گرفت، گروه قرارمي

از طـرق گونـاگون از جملـه مطالعـة سـفرنامه و كتـاب از       اند يا  نوعي يا به اروپا سفر كرده
شرايط آن باخبرند؛ گروه شغلي تجار و بازرگانان كه شامل بازرگانان داخل ايران و بازگانان 
ايراني ساكن ديگـر كشـورها هسـتند؛ سـفيران و نماينـدگان سياسـي، همـه در ايـن زمـره          

  ).49، 45- 44: 1391پورحسن دارابي،(قرارگرفتند 
در آن بـه  » ديگـري «و » خـود «هاي گفتمـان يعنـي    هاي اجتماعي كه ابژه ن كانوننخستي

رسيدند شامل بخشي از نهاد حكومت، نهاد اقتصادي و نهادهاي آموزشي بودند كه در  ظهور 
در اين ميان، نقش نهاد حكومت بـه صـورت   . ترجمه متون جديد نقش اصلي را ايفا كردند

مدرسة دارالفنـون و دارالترجمـة   (اي از نهاد آموزشي  اي آشكار است و بخش عمده برجسته
  .گرفت را دربر) رسمي دولتي

هـاي توليـد گفتمـان تجـدد اسـت كـه بـا تربيـت          دارالفنون يكي از نخستين كـانون 
 هـا نقـش دارد   هـا و تعريـف مفـاهيم در ارائـة اسـتراتژي      گيري ابژه متخصص در شكل

)Lorentz, 1974: 148-153(. شاه تأسيس  نخستين دارالترجمه در ايران به دستور ناصرالدين
شد و شخص اعتمادالسلطنه، وزير انطباعـات، از كسـاني اسـت كـه در ترجمـه و تـدوين       

و ديگران به ترجمه و نشـر  ) صدراعظم(الدوله  او همراه با امين. هاي زيادي نقش دارد كتاب
الوحش  اش منطق كند كه نمونه رب اقدام ميهايي در مورد تاريخ اروپا و مباني فكري غ كتاب

اسـت و مترجمـان بـا     شده است كه در آن از فرض نظام طبيعي و حقوق انساني سخن گفته
خصـوص وزارت   سليقة خود مسائل سياسي را در ارتباط با شرايط حكمراني در ايـران بـه  

  .اند السلطان به آن اضافه كرده امين
. دهـد  مـي  را تشـكيل  1رابطة ميان قواعـد مداخلـه  شده و مترجمان،  بررسي متون ترجمه

وارد شد؛ مـثالً،  ) گفتمان پيشامدرن(هايي از گفتمان سنّتي  همچنين، در گفتمان تجدد، گزاره
اصالح امور مملكـت بـه دسـت شـاه     «است و  توجه به اينكه ايران گذشتة پرافتخاري داشته

مشـروطه بـا پيـامبر    «ارد؛ مـثالً،  هايي از گفتمان دين در آن وجود د و همچنين گزاره» است
قـانون بايـد   «، »اسالم دين عدالت و مساوات اسـت «يا اينكه » است بنيان گذاشته) ص(اكرم

هـاي   شويم، بـا كـاربرد گـزاره    تر مي هرچه به مشروطه نزديك... . و» منطبق با شريعت باشد
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گيرند و  ديني را ميتقريرگرايان عناصر گفتمان . ايم گفتمان ديني توسط گفتمان تجدد مواجه
  .كنند بندي مي آن را با برابرساختن گفتمان جديد دوباره تركيب
» نظـام صـدقي  «گيرد، بلكه منطبق بـر   نمي نكتة قابل توجه اينكه اين امر آگاهانه صورت

خود را دارد و در جامعة ايران، نظام صـدقي  » رژيم حقيقت«اي  زيرا هر جامعه 2جامعه بود،
ـ   شـدن بايـد آنهـا را     د نزديـك داشـت و هـر گفتمـاني بـراي مسـلط      با عناصر شـيعي پيون

هاي زيرين جامعه جريان داشـت   گرفت و قدرت نه الزاماً ولي به طور كلّي در اليه  درنظرمي
كه در گرايش يا عدم رغبت به برنامه هاي جديد از جمله ترجمـه متـون آنـرا بـه نمـايش      

ت جديد نيز همواره بـه انطبـاق مباحـث    مترجمان و انديشمندان عرصة تحوال. گذاشتند  مي
خان  نخبگان در تحليل ميرزا ملكم - پرداختند كه اين رابطه دوسويه جامعه خود با جامعه مي

  .مطرح شده است) 64: 1351 آدميت،( »مالحظه فناتيك اهل مملكت«با تعبير 
هـاي   در بررسي حوادث مشروطه، ظهور چنين قدرتي را شاهديم؛ قدرتي كه با ويژگـي 

اي كه ديگر سنّتي نيست و حداقل در ظواهر بـا دسـتاوردهاي مدرنيتـه آشـنا شـده،       جامعه
هـاي   هماهنگي دارد؛ مثالً، نخستين اعتراضات فراگير اجتماعي در واقعة تحريم تنباكو، پيـام 

اي  فتواي تحريم تنباكو اعالميـه . شد اعتراض از طريق تلگراف از هر سوي ايران مخابره مي
سازد و حتـي مـا    شد و از مردم عامي تا حرم شاهي را متأثر مي ت تكثير ميسرع است كه به

؛ 78- 77: 1376اتحاديـه،  (خـوريم   به نخستين زنان مترجم و نويسـندة حـرم شـاهي برمـي    
  ).مقدمه: 1378اتحاديه و سعدونديان،  ؛92- 91: 1378 ،يخراسان احمدي

گيرد كه در حقيقت  آموزش شكل ميهاي نوين از  با تأسيس دارالفنون و مدارس جديد، شيوه
ـني،  (كردن است  كردن و مدرن كردن و بهنجار هايي براي منضبط شيوه در  ).241- 203: 1354روش

هاي مفيدي براي جامعة خود باشند و چگونه  گيرند كه چگونه انسان اين نهادها، افراد ياد مي
ويل و پيچيـدة اداري كـه   دستگاه عريض و ط. با اعمال خود به اقتصاد گفتمان ياري رسانند

اي از به نظم درآوردن اسـت كـه بـا داعيـة      ايم، شيوه در اين دوره با شكل ابتدايي آن مواجه
گـذاري   ترين كار آن قانون طور تأسيس مجلس كه عمده همين. پيشرفت و ترقي همراه است

رح گونه كه فوكـو مطـ   ترين دستاورد اين گفتمان براي اعمال قدرت است كه آن است، مهم
چرخـة  . آورد ترين زواياي زندگي افراد را تحت كنتـرل درمـي   مرور تا خصوصي كند، به مي

دهد تا با گسترش هرچه بيشـتر نهادهـاي تمـدني جديـد و      دانش ـ قدرت اين اجازه را مي 
كـردن افـراد    تأسيسات مدرن، اعمال قدرت انضباطي براي بهنجارسازي و متجدد و مترقّـي 

  .پذير باشد ده و پنهان امكانهاي پيچي جامعه در شكل
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  يفيتأل ـ ترجمه متون پرتو در اروپاي جديد و يرانيا عالم يتالق. 7
. اسـت  پـذير  با رويكرد گفتماني، مسئلة رويارويي ايران با غرب و پديدة نوگرايي تحليل

امپراتوري عثماني نماد قدرت و سـلطة شـرق اسـالمي بـود و تـا قـرن هجـدهم مايـة         
؛ 36/ 1: 1382نيـا،   رئـيس (شـد   مـي  اروپا محسوب» دگرخارجي«اضطراب و وحشت و 

، اما در پايان قرن، در سراشيبي سـقوط قرارگـرفتن   )121/ 2: 1371شاو،  لاستنفورد و كورا
در اين ميـان، سرنوشـت   . اي ديگر شكل گرفت اين امپراتوري، رابطة شرق و غرب به گونه

عثماني » Religious Other: ديگرمذهبي«ايران به مثابة . ايران هم جدا از اين تحوالت نبود
هـاي داخلـي خـود     ها و بحران خبر از تغييرات غرب، درگير آشفتگي بود و بي ضعيف شده

اواخـر  (در جهان اسـالم مشـهور شـد    » نهضت«تقريبا يك قرن قبل از آنچه به عصر «: بود
، نخبگان مسلمان وضعيت بحران را درك كردند تا ايـن زمـان   )م20 تا اواسط قرن 19قرن 

بود كه اساساً  اي مشهود و بارز شده شواهد انحطاط به اندازه) اواسط قرن هجدهم ميالدي(
متفكراني كه بـا اروپـا   . )70- 41: 1376تاجيك، (» انگاشتن آنان وجود نداشت امكان ناديده

اي مثبت و گوناگون تغييرات آن جوامع را به جامعـة  ه آشنايي پيداكردند، كوشيدند تا جنبه
تغييـر در وضـع موجـود، درجـه و ميزانـي از تقليـد و       «به اين ترتيـب،  . خود منتقل كنند

  ).53: همان(» طلبيد شدن را مي شبيه
گفتمـان  : از آغاز رويارويي ايرانيان با غرب، چهـار نـوع گفتمـان قابـل تفكيـك اسـت      

برجستة اين گفتمان  شاملِ؛ تقليـل دامنـه    هاي ست كه لحظها نخست، نوعي گفتمان پيوندي
كردن يك گفتمان در گفتمان ديگر، مسخ و تعريف هر دو گفتمـان غـرب    و تشبيه و فشرده

شناســي دو پــارادايم و  نــاموزون، آشــتي معرفــت و اســالم، ايجــاد نــوعي هويــت دوگانــة
» كلمـات غلـيظ  «و » هـا  دال«، تالش در جهـت يـافتن   ناپذير كردن دو گفتمان تطبيق سازواره

گفتمان مدرنيته از ميان متون اسالمي بـا درنظرگـرفتن اسـالم بـه عنـوان پيشـتاز مدرنيتـه،        
  .در برابر دنياي جديد بود كارگرفتن شيوه و روش اقتباس به

از انديشـمندان جهـان اسـالم در اوايـل قـرن نـوزدهم جـزء تقريرگـران يـا             برخي
ويژگـي  . بودنـد ) 46-45، 1392؛ شـايگان،  6-1: 1388 تاجيك، مـرداد (» گرايان تخليط«

تقليل مفاهيم جديد «گرايي آن بود؛ يعني،  گرايي، تقليل بارز اين گفتمان عالوه بر تخليط
غربي از قبيل دموكراسي، ناسيوناليسم، پارلمان به مفاهيم آشنايي بومي همچون آزادي و 

در واقع، از نظـر او،  ). 99: 1382، تاجيك(» ...حرّيت، عدالت، استقالل، ملّت، شريعت و
گونه كه براي نخسـتين بـار در مـتن گفتمـان      ، آن»رفتگي اختالط و تقليل معرفتي درهم«
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شناسـانة   گرا متبلور و متجلّي گشـت، سـرانجام بـه هيمنـة معرفـت      تحول گرايان تخليط
رافيـاي  فضـا و جغ «به بيان ديگر، تركيب دو گفتمان اسالم و غرب . گفتمان برتر راه برد

به ارمغان نياورد، بلكه صرفاً از فرآينـد رو بـه تزايـد ذوب و محوشـدن     » انساني سومي
 فـراق  در يمانـدگ  عقـب  از ييرهـا  راه در چنين رويكردي،. داد يكي در ديگري خبر مي

 يتلقـ ) ديـ جد ياروپـا ( خـود  دگر با ونديپ و سو كي از »خود ةگذشت« ،»خود« از كامل
  ).102: همان( شد يم

شك راديكال به كلمة نهايي و : ها بود داراي اين ويژگي گفتمان دوم يا گفتمان دگرطلبان
هاي گذشته در حلّ ترديدهاي آنان، پذيرش  نظام حقيقي خود، اعتقاد به ناتواني متن گفتمان

گفتمان غرب در انديشيدن و تأمل فلسفي نسبت به روايت، سرگذشت و موقعيت و اتوپياي 
انگاشـتن مدرنيتـه و فرهنـگ     يكسـان : ند ازا صر اصلي اين گفتمان عبارتعنا. خود لحظات

اي واحد براي متن مدرنيته، تعريف و ترسيم غرب با واژگان  غرب و فرض وجود نويسنده
، )مثل عقل، سـرزمين آزادي، مسـاوات و قـانون و پيشـرفت    (و مفاهيمي جديد و مطلوب 

دن، بازتعريف دگر خارجي و جـايگزيني  ش شدن و دنيوي شدن با غربي گرفتن مدرن مترادف
دگـر  «، تعريف مـذهب بـه عنـوان    )63- 35: 1382توكلي طرقي، (» عرب«به جاي » غرب«

هـا،   مدرنيته، استفاده از كلمات نهايي غربيان بـراي تصـديق و تأكيـد واكـنش    » ايدئولوژيك
شـده و   تاي و بـه هـم چفـ    هاي كليشه باورها، روش زندگي خود و نهايتاً تبعيت از گفتمان

  .هاي تفكر اجتماعي و انديشگي مجرّدكردن عرصه
گيـري بـود و در عصـر     گسست معرفتي از اوايل دورة قاجار در ايـران در حـال شـكل   

ها و غـرب   تا پيش از اين دوره، مفاهيمي همچون غربي. ناصري كامالً قابل تشخيص است
مطرح نيست و اساساً مفهوم . ..، تجدد، تمدن، پيشرفت، اصالح، قانون و)ها و اروپا اروپايي(

شـود،   به شكلي كه در اين دوره مشاهده مـي » ديگري«و » خود«هويت به معناي تمايز ميان 
ها براي خود قايـل اسـت، اختالفـات     حداكثر تمايزي كه جامعة ايراني با غربي. وجودندارد

يـد يـا   امـا، در فضـاي معرفتـي جد   . شود ديني است كه آن هم به برتري مسلمانان ختم مي
شود، عناصـر   جديد از طريق دانش يا معرفتي كه از ترجمة متون غرب حاصل مي» گفتمان«

برتري و «حكم پذيرش » اپسيتمه«بخش آنان يا  شود كه وحدت چهارگانة جديدي طرح مي
شناختي ايـن اپسـيتمه، نـوعي رويكـرد      در چارچوب روابط معرفت. است» فرادستي غرب

دارد؛ به عنـوان مثـال، عقالنيـت جـايگزيني رويكـرد سـنّتي       ها وجود جديد نسبت به پديده
اعتقـاد بـه علـم، انسـان و امـور طبيعـي مبنـاي معرفـت         . شـود  به مسائل مـي ) غيرعقالني(
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شناسـانة غـرب يعنـي مبنـا      تدريج با ظهـور مفهـوم معرفـت    گيرد و به اين ترتيب به قرارمي
  .گيرد ن تجدد در ايران شكل ميقرارگرفتن آن در معرفت نسبت به جهان و تبيين آن، گفتما

اي دارند، گرچه در رويكـرد گفتمـاني، مـتن از     ها نقش عمده در تحليل گفتمان، متن
 فـركالف  از نظـر . شـود  مـي  واحد نوشتار و مضمون و هدف مؤلف فراتـر درنظرگرفتـه  

)Norman Fairclough.( مـتن   تأثير آن يك كند كه تحت گفتمان شرايط اجتماعي را مطالعه مي
گيـرد و مـورد تفسـير     شود و در عين حال شرايط اجتماعي را كه متن در آن قرارمي خلق مي
هاي اجتماعي توليد، قواعد فهم و تفسير و  عالوه بر متن، زمينه. كردند شود، لحاظ مي واقع مي

شـناختي نظـام    به اين ترتيب، گفتمـان از يكسـو مطالعـة زبـان    . اثر اجتماعي آن را دربردارد
  ).262- 244: 1377خانيكي، (شناختي زبان است  عي و از سوي ديگر مطالعة جامعهاجتما

باشد، بلكه از يك طرف روابط بـين   به تحليل متني محدود نمي«بنابراين، تحليل گفتمان 
هاي تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و ادراكي آنان  و گفتار و از طرف ديگر بافت) نوشتار(متن 

اي كـه بـا    متون تـاريخي بـه سـبب رابطـه    ). 34- 27: 1374يك، ون دا(گيرد  را هم دربرمي
شـان   هاي خودنوشته بر حسب اصالت فرضـي  نامه زندگي. يابند حقيقت دارند، تشخّص مي

اي پيچيده هم با حقيقـت   يابند و متون ادبي رابطه در رابطه با صداي مؤلفانه تشخّص مي
هاي ديگر مثـل   ي را در كنار متنبا اين حال، ممكن است متون ادب. و هم با ارزش دارند

دار مـورد بحـث قـرارداد تـا      نامة خودنوشته و حتي متون تاريخ مصرف تاريخ و زندگي
هايي را كه در اين متون در طول حد و مرزهـاي ژانريكشـان بـه نمـايش      بتوان مشابهت

  .داد گذارند، نشان مي
»ملـت  . 1: هـايي اسـت   شـده داراي چنـين ويژگـي    شده در متون ترجمه بازنمايي» خود

شـده كـه    مردم ضعيف و حقير معرفـي . 3قانون؛  نظم و بي بي. 2علم و دانش؛  بدبخت و بي
دادن بـه ظلـم و    تن. توجهي؛ ج نگري و بي سطحي. جهالت؛ ب. داراي صفاتي همچون الف

است كه از جملـة آنهـا    شده ترين مسائل گفتمان خود مطرح عمده احتنامهيسدر . بيماري بود
، )مـورد  16(خبـري از عـوالم ترقـي و تمـدن      ، بي)مورد 17(حكومت فاسد : ند ازا عبارت

 420(عـدالتي   هم وجـود ظلـم و بـي    قانون ةروزنامدر ). مورد 13(صفات اخالق نكوهيده 
هـاي عمـدة جامعـة     ويژگي) مورد 352(، نداشتن قانون )مورد 409(، حكومت فاسد )مورد

  ).157/ 1: 1378اي،  مراغهالعابدين  زين(اند  شده ايران محسوب
كساني كه صالحيت دارند در مـورد موضـوعات سـخن     قانون ةروزنامو  احتنامهيسدر 

ضمير، اشخاص فاضل، علماي ديني، اربابان دانش و قلم  بگويند، با عبارت دانشمندان روشن
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اند و يـا از آن آگـاهي دارنـد؛ تحصـيلكردگان داخـل و       اند؛ غرب را ديده توصيف شده... و
همچنـين، نهادهـاي   . نگـاران و علمـاي دينـي هسـتند     روزنامـه   خارج، افراد باسواد و عالم،

از فعـاالن  ) مجلـس و مطبوعـات  (آموزشي دارالفنون و مدارس جديد، نهادهاي حكـومتي  
  ).583 ،338 :همان(رفتند  عرصه شناسايي دنياي جديد به شمار مي

  
  متون جديد اقتباس و ترجمهپرتو  در نو ميمفاهانتقال معاني و . 8

اولين گروه مترجمان با حمايت و سفارش هيئت حاكمه و دربار به ترجمه متون مورد توجه 
آنان پرداختند كه برخي از اين مترجمان اوليه از ايرانيـان غيرمسـلمان يـا سـفراي مسـيحي      

شده شامل تاريخ و جغرافيا نظـامي   ترين موضوعات براي ترجمة كتب منتشر عمده. برآمدند
  .ها بودند  سفرنامه و

در ضمن، آنهـا بـه مقايسـة    . ها بود توجهي از ترجمه هاي تاريخ حجم قابل ترجمة كتاب
خود و شرايط جامعه و حكمرانان خود با آنان پرداخته و به گذشتة پرافتخار و آزادي احياي 

ي گيـر  هـاي شـكل   به اين ترتيب، نخستين نشانه. سلطنت پادشاهان باستاني ايران روآوردند
اي  هـاي ترجمـه   از سوي ديگر، كتاب. آمد وجود گفتمان ناسيوناليسم در دل گفتمان تجدد به

 خيتـار سـرجان ملكـم،    رانيـ ا خيتاردر مورد ايران و تاريخ ايران را اروپاييان نوشتند؛ مثالً، 
  .جيمز موريه ياصفهان بابا يحاجماركام، رمان  رانيا

هـايي بـود كـه اصـل يـا       جديد، نوشتن كتابهاي  كارگيري گزاره هاي ديگر به از روش
بود و نويسندگان بـا ايجـاد تغييراتـي آنـان را      شده ماية اصلي آنان از كتب اروپايي اخذ درون

كه اندكي قبل از انقالب مشـروطه تـأليف شـد،     كادونامهيمدر منظومة . كردند بازنويسي مي
امر گوياي اهميـت نقـش    شود كه اين نقش ميكادو در پيشرفت و پيروزي ژاپن برجسته مي

  .شاه در گفتمان نوگراي دولتي به عنوان يكي از عوامل اصلي تغيير است
نوشتة همفـري ديـوي    »ميحك روز نيآخر«را به تقليد از  نيالمحسن مسالكطالبوف هم 

در كتاب اصلي چند نفر داراي افكـار و عقايـد گونـاگون دينـي،     . دانشمند انگليسي نوشت
. انـد  گو با هم پرداختـه و روند و در مسير سفر به بحث و گفت اعتقادي و فلسفي به سفر مي

در . است ها استفاده كرده ها تقريباً از همان تيپ دادن و معرفي شخصيت طالبوف هم در شكل
توان به انتقال مفـاهيمي همچـون آزادي و بحـث و     پروسه تكوين مفاهيم جديد سياسي مي

ملت، مفهوم ناسيوناليسـم، طـرح و انتقـال مفهـوم حـق       ـ  تفصيل در ابعاد آن، مفهوم دولت
در جهـت شـكل بخشـيدن و فربـه كـردن       شهروندي و امنيت شهري اشاره كرد كه عمدتاً
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ـ  ـ  اي، منـابع ترجمـه    در چارچوب متون ترجمهنگرش سياسي جديد جامعه ايران  ليفي و أت
هـاي محمـدطاهر ميـرزا و اعتمادالسـلطنه و       ليفات جديد و نقادانه از سوي ترجمهأبرخي ت

 اي كساني همچون مستشارالدوله، ميرزاملكم خـان، طـالبوف،    ترجمه ـ ليفأمتون انتقادي ت
  .گرفت  رزا آقاخان كرماني صورت ميآخوندزاده و مي

  
  يريگ جهينت. 9

در دورة ) گفتمان سنّتي(شناسانه از گفتمان قبل  نخستين آثاري كه به عنوان گسست معرفت
در واقع، از اين پس، توجه به غـرب بـه   . قاجار ظاهر شدند، پذيرش ترجمة آثار جديد بود

در گفتمان سـنّتي،  . منجر شد» خود«، به ارائة تعريفي از »ديگري«عنوان وجودي متفاوت يا 
اما بتـدريج، بـا   . نوع رويكرد به غرب اگر از موضعي باالتر نباشد، الاقل از منظري برابر بود

هايي از سطح ظواهر فراتر رفت و به سوي  ترشدن روابط ايران و اروپا، درك تفاوت گسترده
داليل قدرتمندي و برتري غرب مايل گرديد؛ يعني، با گسست از دورة قبل، عناصر جديدي 

هـا و   واژه. هـا كـامالً محـرز اسـت     گذاشتند و اين امر در پرتو توجه به ترجمـه پا به عرصه 
اصطالحاتي كه قبل از آن وجود ندارد، وارد ذهنيت وگفتار نخبگان فعال جامعه ايران شـد؛  

تر و در جنگ و نظـام يـا در ظـاهر و     قوي» ما«صرفاً كسي نبود كه از » ديگري«به اين معنا، 
ديـد و بـه     اي ديگر مي وت بود، بلكه كسي بود كه جهان را به گونهپوشش و زبان با ما متفا

  .كرد اي ديگر فكر و رفتار مي كند و اساساً به گونه اي ديگر تبيين و تحليل مي گونه
بـر تفـاوت   ) برخي مترجمان و انديشمندان حوزة ترجمـه (شناسا  در اين زمان، فاعالن 

كردند و از ايـن   شناسي مي  بندي و سنخ دسته ميان جامعة خود و ديگري تأكيد و تمايزات را
سازند و بـه ايـن    آنان موضوعات گفتمان را مي. بخشيدند طريق به آنها وحدت و هويت مي

رود و  ترتيب، مطالعه و ترجمة كتب خارجي ديگري از حد كنجكاوي و حـرف فراتـر مـي   
اد تغيير و تحـول  براي ايج» خود«و » ديگري«پيرامون غرب و   هدف از آن گردآوري دانش

گردد، در اين دوره بود كـه   ها قبل برمي بنابراين، گرچه آشنايي ايرانيان با غرب به مدت. بود
بـود،  » مرجعيـت غـرب  «شكل گرفت كه اپسيتمة حاكم بر آن » ها گفتماني ترجمه«در قالب 

تـاب  باز. قلمداد كـرد » مرجعيت خود«توان  حال آنكه اپسيتمة حاكم بر گفتمان سنتي را مي
هاي آموزش جديد در دارالفنون و مدارس جديد   فهم جديد در متون ترجمه شده در عرصه

هاي آموزش، سياسـت    و نيز الگوي موجود در مدرسه سياسي، اين گسست رخداده در اليه
هـاي آن بـه تركيـب      و پزشكي دوره قاجار را نمايان كرده و عليرغم همه مسـائل و نقصـان  
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، و »اقتبـاس «، »ترجمـه «ت قرن نوزدهم در قالـب سـه پروسـه مهـمِ     ذهنيتي دو دنياي متفاو
  .منجر گرديد كه به معناي قدم برداشتن در مسير جديد قابل تفسير است » تاليف«

  
  نوشت پي

 ديـ تول در اسـت،  گرفتـه  صورت ها آن به كه ياضافات و شده ترجمه يها كتاب و ترجمه يها روش. 1
 .است گرفته قرار استفاده مورد ديجد يها گزاره

  .ندو مفاهيم جديد بود بر معاني شدن مسلط يبرا بومي گفتمان يها گزاره يريكارگ به از ريناگز ها آن. 2
 

  منابع
 ه ع وســ ت  گ ن ره ف ،»ار اج ق  دوران در  ب ددطل ج ت و  واه خ يآزاد  يــ زن  ه طــن ل ســ ال  اج ت«). 1376( منصــوره ه،يــاتحاد
  .  78 -  77  صص): 1376 د ن ف اس( ،6 س ، )ه ام ن ژهيو(

 ،10 چ موسـوي،  محمدمهدي كوشش به ،السلطنه احتشام خاطرات). 1367( محمودخان السلطنه، احتشام
  .زوار: تهران

 ،يـا ا ب ،»يطان ل س  يا راه س رم ح  گ ن ره ف د ق ن در  ه طن ل س ال اج ت  يا ه ه شيد ان«). 1378( نينوش ،يخراسان ياحمد
  .4  ش ،1 س

 آراسـلي،  حميـد  و محمدزاده حميد گردآورنده ،مكتوبات و جديد الفباي). 1936( فتحعلي ميرزا آخوندزاده،
  .آذربايجان سوسياليستي جمهوري علوم فرهنگستان: باكو

  .ميوارز خ:  ران ه ت ،سپهساالر عصر قانون؛ حكومت و يترق ةشياند). 1351( دونيفر ت،يآدم
 .4117 شمارة ميكروفيلم تهران، دانشگاه مركزي كتابخانة ،}طغرا 600در{ دارالفنون مدرسة اسناد

 .5539 ةشمار سنگي، چاپ ملّي، ةكتابخان: تهران ،سعاده فلك). ق1287( ميرزا قلي علي اعتضادالسلطنه،
: تهـران  افشـار،  ايـرج  كوشـش  بـه  ،اعتمادالسلطنه خاطرات ةروزنام). 1345( خان محمدحسن اعتمادالسلطنه،
 .اميركبير

ــلطنه، ــن اعتمادالس ــان محمدحس ــار). 1363( خ ــل( الماثرواآلث ــال چه ــاريخ س ــران ت ــاهي ةدور در اي  پادش
 .اساطير: تهران ،1 ج افشار، ايرج كوشش به ،)شاه ناصرالدين

  .ايران: تهران ،قاجار عصر ايران در مدرن هاي چالش). 1384( محمدعلي اكبري،
 خطـي  ةنسـخ  تهران، دانشگاه مركزي ةكتابخان جلد، 2 ،جانورنامه). ق1287( خان تقي ميرزا كاشاني، انصاري

 .5256 ةشمار
: تهـران  مرسـل،  حسـن  ،)لنـدن  بـه  ايلچي سفرنامة( نامه حيرت). 1364( خان ابوالحسن ميرزا شيرازي، ايلچي

  .رسا فرهنگي مؤسسة
 يناصر عصر در رانيا جامعه زنان تيوضع به اختر روزنامه يانتقاد كرديرو). 1391( پورحسن دارابي، جليل

 .58- 35 ص ،11 ةشمار ،6 ةدور هاي تاريخي ايران و اسالم،  ؛ پژوهش.)ق.ه 1292- 1314 م1876- 96(
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  .تهران اصفهاني، مصطفي ترجمة ،الحكمه ةزبد). ق1279( ياكوب ادوارد پوالك،
 ،2س ،پـژوهش  ةفصلنام ،»رانيا در تيهو يها گفتمان يريگ شكل: يينها ةكلم«). 1376( محمدرضا ك،يتاج

 .7 ش
   .ني: تهران ،2 چ ،ايرانيان ميان در سياسي بازي تجربة). 1382( محمدرضا تاجيك،

  .  ان م ت ف گ  گ ن ره ف:  ران ه ت ، ان ي ران اي  ان ي م در  ت وي ه و   يتر ي غ  تيروا). 1384(تاجيك، محمدرضا 
 ،12283 :كـد خبـر   .سـايت جمـاران  جنبشـي كـه بـه فرجـام نرسـيد،      ). 1388 مرداد 14(تاجيك، محمدرضا 

http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_12283.aspx  
 .465 ةشمار يخط نسخه ،يملّ ةكتابخان منوچهر، ةترجم ،اختراعات و انكشافات خيتار
  .165 ةشمار يخط نسخه ،يملّ ةكتابخانترجمة ميرزا آقابيك،  ).ق1302( فرانسه خيتار
  .رانيا خيتار نشر: تهران ،مدرن دولت و تيمشروط تجار،). 1384( اليسه ،يفارسان يتراب
 . انيرا يخار ت ر ش ن:  ران ه ت ،خيتار يشيبازاند و يبوم تجدد). 1382( محمد ،يطرق يتوكل
 .رانيا خيتار نشر: تهران ، نياد دون ع س  روس ي س و  هياد ح ات  وره ص ن م  ش وش كبه ). 1361( ه طن ل س ال اج ت  اطرات خ

 ،گفتمان فصلنامة ،»مطبوعات و زباني ساختار و اجتماعي نظام بين رابطه بر درآمدي«). 1377( هادي خانيكي،
  .2 ش ،1 س
 يخطـ  نسـخه  ،يكرمـان  الملك افضل ةمقدم و يترك از ترجمه ،)روش در گفتار( نطق). ق1279( رنه دكارت،

 .6172 ةشمار ملك، ةكتابخان
ـ ام و يهمدان ييموسا ميرح العازار ةترجم ،)اكرتيد كتاب( يناصر حكمت). ق1279( رنه دكارت،  برنـه  لي

  .4677 ةشمار لميكروفيم تهران، دانشگاه يمركز ةكتابخان ،يفرانسو
 .ين: تهران ل،ياص اهللا حجت ةمقدم و يگردآور). 1388( الدوله ناظم رزاملكميم يها رساله
 اسـناد  مركـز  و يمركز ةكتابخان:  ران ه ت ، )ا ه ه طاب خ ة وع م ج م( ون ن ف دارال و ريب رك ي ام). 1354(  ه ل ال درت ق ،ين روش

  .تهران دانشگاه
: مشـهد  سـروقدم،  ابوالحسـن  ترجمـة  ،زمين مغرب از شرق فرهنگي هاي اقتباس و ايران). 1369( يان ريشار،

  .رضوي قدس آستان
 ،خواه حقيقت  يد ه م جمةر ت ،قاجار دوران در يفرهنگ اصالح گفتمان و ن،يد آموزش،). 1381( كايمون نگر،ير

 .ققنوس: تهران
   .مبنا: تهران ،1 ج ،ستميب قرن ةآستان در يعثمان و رانيا). 1382( ميرح ا،ين سيرئ

  .)م1876- 1896/ق1292- 1314(اختر، سال اول تا سال بيست و سوم ةروزنام
ـ  ش  اطرات خ). 1379( ميابراه ،يزنجان   سـين ح الم غ  ام م ت اه  ه ب ،) ن م   نيا دگ زن  ت ذشـ  رگ سـ (  نيا ج زن   هيمرا اب  خـ  ي
 .يرو ك:  ران ه ت ، ح ال رزاص ي م
ـ  ،عالم طبيعي و اقتصادي و سياسي و تاريخي جغرافياي در جديد نماي جهان جهان ي،ارمن داود ژان  ةكتابخان

  . 55 ةشمار خطي  نسخه ايران، ملّي
  .تابان: تهران ت،يهدا محمود ةترجم ،رانيا و ارمنستان به مسافرت). 1322( رآمدهيپ ژوبر،
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 .زوار كتابفروشي :تهران سعيدي، اصغر  علي ةترجم ،ايران در ها آيين و ها آدم). 1362( كارال، سرنا
 .146 ةشمار يخط نسخه ،يملّ ةكتابخان ،يفرانسو شارخانير ةترجم ،كيپلت ياكنم). ق1300( يزمونديس

ـ جد يـة ترك و يعثمـان  يامپراطور خيتار). 1371( شاو كورالازل  و ي؛ج استنفورد شاو،  محمـود  ةترجمـ  ،دي
   .يرضو قدس آستان: مشهد ،2 ج زاده، رمضان

 رضايعل ترجمه ي،فرهنگ »يزوفرنياسك« ةدربار يبحث: شكسته نگاه گان،يشا وشيدار).1392(شايگان، داريوش
 . روز فرزان: تهران، زاده مناف
 سپهسـاالر،  ةمدرسـ  خطي، ةنسخ كاشاني، انصاري تقي ةترجم ،سرّالحكمه). ق1277( فلمنكي يوهان شليمر،

 .7379 ةشمار
  .كتابخانه طهوري تهران، موحد، صمد كوشش به التحفه، ليذ العالم تحفه ).1363(ميرعبداللطيف،يشوشتر
 مؤسسـة : تهران شهيدي، همايون كوشش به ،شيرازي صالح ميرزا سفر گزارش). 1362( صالح ميرزا شيرازي،

  .نو راه انتشاراتي
 صالح، ميرزا غالمحسين كوشش به ،شيرازي صالح ميرزا هاي سفرنامه مجموعه). 1364( صالح ميرزا شيرازي،
  .ايران تاريخ نشر: تهران
 .دفتر چاپ: اسالمبول فالرمايون، اثر ةترجم ،جديد هيئت). ق1313( عبدالرحيم طالبوف،
  يبالموسك هيهند مطبعه ،قاهره ،المحسنين مسالك). ق1323( عبدالرحيم طالبوف،

 .زوار: تهران جلد، 3 ،4 چ ،اروپا در حكمت ريس). 1366( يمحمدعل ،يفروغ
 .اسالمبول طالبوف، ميعبدالرح ةترجم ،جديد تأهي). ق1313( ، كاميونيفالمار
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