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Abstract 

In the Iranian Constitutional Revolution period, intellectuals played an important 

role in the creation of changes in the society, and to some degree translation and 

writing accomplished this mission. There has been much research concerning the 

role of translation in transferring the contemporary modernity in the Iranian 

Constitutional Revolution. Yet, the research has failed to offer a translational account 

of this issue. To fill this gap, it is advisable to examine the issue of modernity from 

a translation perspective, hence a cross-comparison of translations with original texts 

can yield new insights. Drawing on Skopos theory and the discourse of modernity, 

the present investigation attempts to examine modernity in Gil Blas, the novel by 

Alain-René Lesage along with its translation by Habib Esfahani. The results of the 

study suggest that despite the important role of translation in igniting some changes, 

the translation failed to have a successful performance in complete and accurate 

transfer of modernity ideas.  
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 دهچکی

ری در بررروز و وهرررر برحررل ت رّلررات در نقررم مرر   مشرررو ه روشررنن رانۀ در دور

اند و ایر  رارالت ترا یردّی از  ریرم ترجمره و ترالی  ا راری برا م تررای جامعه داشته

نقررم ترجمرره در انتقررال  نتمرران مدرنیترره برره ۀ دربررارحرراص صررررت پتیراترره ااررت  

برردون  ل ررو ّبرره ررای ملت رر  برره ورررّات و مشرررو ه در پهو م ۀایررران در دور

مترجمران و  ترجّرهاز منظرر  هرا برا متررن اصر لانۀ ای و مقایسردقیم مترن ترجمرهت  یل 

ارل  رانرده شرده اارت   رای  نتمرانل مرجررد در متررن اصر ل روشنن ران به وراات

 ۀدریچراز را مرضرر  ترا در ایر  پرهو م برر انریم  ،مرضرر بهترر ایر  بررال  منظرربه

هرا بره اارارل انۀ رجمرت صر ل برامتررن ا م تررای مطالعات ترجمره و از  ریرم مقایسرۀ

 ررای  نتمرران از منظررر ویه ل شرررد ترراای ت ررام ملوتابلانرره در ایرر  پررهو مِ  ب رراویم

 تشرت ییرل اربرا تمرورب برر ترجمره رمران  در ترجمره و «اار رپر ۀ نظریّر»مدرن و 
 پاار  منااربل بررای تراّر  میررزا یبیرص اصرنهانل ا ر ال  رنه لراای بره اارارل ب ا 

 ا مّیّرت دیراول از ایر  اارت وره برا وجرر یاضرر نتایج پرهو م   رددارائه  لهمساای  

مشرررو ه، ترجمرره در  مررل ۀ دوردر جامعرره در برحررل ت رّلررات وهرررر ترجمرره در 

 نتمرران   ایم لنررهبایررد در رااررتای انتقررال دراررت و وامررل  وررهچناناننترانسررته ااررت 

 مدرن مراّم باشد 

ترجمرره، میرررزا یبیررص اصررنهانل، ار تشررت مشرررو ه، مدرنیترره، ۀ : دورهاکلیدددواژه
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 مقدّمه. 1

 ررایل از اشررنایل ج ره  نرانبررهت رّلررات   ررر مشرررو ه بررروز نقررم ترجمرره در ۀ لمسررا

نمانررده  پرشرریدهجامعرره بررا برحررل منررا یم  نتمرران مرردرن از دیررد پهو شرر ران و مررّحرران 

  رربرره بررارهی دراب بررر نقررم روشررنن ران ضررم  تمرورر  ررای ملت رر ااررت  در پهو م

منشررا ت رّلررات ااررت   برره چ رررن ل ا ر ررتاری ترجمرره اشرراره شررده و اررط ل ملت ررر

ای ااررت ورره مسرراله یرررازانغ ررای ادبررل و ایررران در رااررتای مرردرن شرردن در یرزه جامعررۀ

یرر  در ا(  1936اریررد،  شررا ل و حبا ررلارائرره نشررده ااررت )م  پااررلل درحرررر برررای ان

یررا  1«اارر رپر ۀ نظریّرر»مطالعررات ترجمرره و  شرررد تررا از دریچررۀپررهو م ورشررم مل

پااررلل   ررای  نتمرران مدرنیترره در   ررر مرردرن دامنرردی در ترجمرره و بررا نظررر برره ویه ل

 ارائه شرد   مسالهروش  به ای  

ورره  در ایرر  دوره ااررت  ص اصرر ا از روشررنن ران  اصررنهانل ی ررل میرررزا یبیررص

 ۀزمینرر ،و ارتبررا م بررا اررایر روشررنن ران ااررتامبرلبینرراار ن ل و اقامررت وی در  مرقعیررت

میرررزا یبیررص راررد برره نظررر ملاشررنایل وی بررا دانررم و ادبیّررات جدیررد را ارررا م ارراحت  

 انهرابره ورارورد  ترجّرهبرا ا رار ادبرل اروپرایل ۀ ترجمر از مسریرحررد را ۀ روشن ران راالت

ادبرل را بره ورود انررا  جدیرد  ۀزمینر ،ایر  ا رار ترجمرۀاارت   نمرردهاینا در جامعۀ  دف، 

د رد وره در ایر  دوره نشران مل شردهانجام ای بررارل ترجمرهایران اررا م اراحته اارت  

، ایرر  یررالی در انررد  ااررتناده ورده «اقتبااررل»و  « رایانررهبرملۀ ترجمرر»مترجمرران از روم 

مدرنیترره برره جامعرره وامررل و صرر ی ِ برربرد در راه انتقررال  نتمرران  لمررانعروم ترجمرره 

    ایران برده اات

بره  9الر  رنره لرارای 1ار تشرت ییرل ب را  رمران در ای  پهو م با تمروب بر ترجمرۀ

و  منتهرل بره مشررو ه  نتمران مدرنیتره بره ایرران در دورۀ وارورد ترجمره در انتقرال ،اارال

                                                   
1. Scopus theory 
2. Gil Blas de Santillane 
3. Alain Rene Lesage 
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تغییررر برررای  ررامل   نرانبرره انهرراۀ ترجمررۀ ای و شرریرمبررانل انتلرراو مترررن ترجمرره ا مّیّررت

   د شربررال مل ،ایجاد ان یبه در پتیرم  نتمان مدرنیتهاوضا  یاوم بر جامعه و 

 پژوهش ۀپیشین. 2

 اسکوپوس ۀنظریّ. 1. 2

 نترراد می ررادی ترارر  ۀ اارر رپر  یررا  دامنرردی در ترجمرره در اواحررر د رر ظریّررۀن

رجمره و باارت اجتمرا ل مطر  شد  ایر  نظریّره برا تاویرد برر نقرم ت( 1313) 1 انس ورمیر

 ،در ایرر  نظریّرره  یرررد ملترجمرره ااصرر ه برره شررناحتل از روی رد ررای زبان و ار ن ررل ان

ای مترررجم و را برد ررای ترجمررهدارد  ا مّیّررت رردف و وررارورد ترجمرره در زبرران مق ررد 

مترررجم بایررد از  ،ی رد بارتبرره ؛تررابه  رردف یررا وررارورد ترجمرره در زبرران مق ررد ااررت

 (  بررر ااررا  نظریّررۀ1411، 1چرایررل ترجمرره مررت  مبرردد ا ررا ل داشررته باشررد  )مانرردی

ورره بررر  ل ااررتحاصررّ  ( ایاارر رپر ) مررل ترجمرره مبتنررل بررر ا ررداف  اارر رپر 

ارزیررابل  تارنررد  ملوننررده تعیی تررا یر را برد ررای ترجمرره   یری مترررجم دربررارۀت ررمیم

برر ایر  رد   یربرر مبنرای  ردف ترجمره صرررت مل ا نیرب ترجمره  رنرهی اۀ ت ترجموینیّ

برررای    مبررددای ااررت ورره در  رری  وارراداری برره مررتترجمررهقابررل قبرررل ۀ ترجمررااررا ، 

در زبران مق رد قابرل درا باشرد  در ایر  نظریّره ا داف مد نظرِ مترجم یرا یامیرانِ ترجمره 

ضرورت برقراری تعادل میان مرت  مبردد و مرت  مق رد بره چرالم وشریده شرده و از ار طه 

 ات  مت  مبدد در ارایند ترجمه وااته شده ا ا مّیّتو 

  مدرنیته. 2. 2

دو منهررررم  مرررده در   نرانبرررهرا « 5تنررراوت»و « 0 سسرررت( »1، ص  1441)9برررامبرا

 زمرانل یرال مردرن و صرنعتل از  تشرتۀ داند وه بره ترتیرص بره  سسرتتعری  مدرنیته مل

                                                   
1. Hans Vermeer 

2. Munday 

3. Bhambra 

4. rupture 

5. difference 



 مطالعات زبان و ترجمه                                  دورۀ پنجاه و پنجم، شمارۀ اوّل                                                      113 

 

 ای جهرران اشرراره دارد  برررای شررناحت  ررای بنیررادی اروپررا بررا اررایر قسررمتاررنّتل و تناوت

از:  انررد بارتورره  ان را بشناارریم  ای  مرردۀبهتررر ااررت شرراحصنیتررۀ غربررل بهتررر مدر

انسرران ی انرره منبرره معتبررر برررای شررناحت ااررت و   قررل این رره برراور برره رایل ) قررل -1

اومانیسرررم  -1بررره ومرررل اارررتدلال  ق رررل ا برررات نمررررد(؛ ترررران یقرررایم  سرررتل را مل

برراور  رایررل )  م -9،  ام یررت و تن ّررر انتقررادی انسرران(؛ م رری و برراور برره ارزم)انسرران

 ای تنهررا روم معتبررر برررای ترضرری  پدیررده مثابررهبه و تجربررل   رررم  بیعررل  ررایرومبرره 

)برراور برره جرردایل دیرر  از  ا رلاریسررم -0(؛ اجتمررا ل، ار ن ررل، ایبی ررل و ماننررد ان

 ررای )برراور برره ازادی اررردی در یرزه لیبرالیسررم -5راررل وررردن مررت ص(؛ ایااررت و  ُ

م رری در یررل نظررام )ارررمایه واپیتالیسررم -6اجتمررا ل(؛  ملت رر  ایااررل، اقت ررادی و

ارد رایررل )برراور برره م رریررت ارررد در جامعرره و  -1ازادی مال یررت شل ررل(؛ اقت ررادی و 

 م ّرت و-پیردایم دولرت -1بت بره منرااه یراومیّتل و اجتمرا ل(؛ اولریت منرااه ارردی نسر

  (1443، 1)دنیس لینهانپراتل ملالنت با او ام و حرااه

در ایرر  ااررت   ررای ملت رر  در یرزه اررنّت و مدرنیترره ۀدرن   ررر مراجهرر  ررر مرر

 جدیررد ۀ رایانررارد رایانرره و تجربه ای مرردل ۀجرران لرراا و بسرریاری دی ررر بررا ارائرر ،دوره

انسرران را مرجررردی  بیعررل، ازاد، دارای قرردرت تن ّررر مسررتقل از و یسررا و ی رمررت معرّاررل 

یاومیّررت و یسررا برره ومررل  ،  ررر روشررن ری ۀر ا سررند»  (1،1444 رررل و پررررتروردنررد )

 ررای یرراومیّتل  ای ترراریلل، ا سررنل و اح رراقل برره چررالم وشرریده شررد تررا نظامااررتدلال

ناپرتیری و یسرا، م اشرنه و وتراو مقردّ   رای ارابم وره بره نرام لغبمجدیدی   یره نظام

 ،1444 ، ررل و پرررتر) «دارازمان یابنر ،وررد ا ارو رتار نملم   یره انسراناز  ر  رنره و ر

  ررر روشررن ری و  مررده ت رّلررات صررررت  از( در ب رر  1313) 9رابرررت ان رررر  (5  ص

ای ااررتثنائل از ح اقیررت ار ن ررل ااررت دوره وشررن ریر» نریسررد: راترره در ایرر  دوره مل

بره  ررل انجامیرده  1113ترا انق راو ارانسره در ارال 1611وه از انق راو ان  سرتان در ارال 

معنااررت و اوّلرری  برنامرره در ترراری  ارر رلار بل  ررایااررت  روشررن ری برردون  رایم

                                                   
1. Denis Linehan 

2. Grell & Porter 

3. Robert Anchor 
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ان ررر   «ورشد جامعره انسرانل را تنهرا برر مبنرای منرابه  بیعرل بنرا ونردبشریّت اات وه مل

رییررم  در ارانسرره یههوبررهدر اروپررا و  1زیتن ّررر برررریوا ( در قرررن  جررد مix، ص 1313)

بره  0و بررادری 9، برابرری 1 رایل  مچررن ازادیارابم را بره نرام ارزم ۀاشراال و حردوامر

ت  ررا را بررا ومررل مرجعیّررچررالم وشررید  منادیرران برررریوازی تاویررد حرررد بررر ایرر  ارزم

مرردااه نهرراد ارر طنت مط قرره و وردنررد  رییررم اررابم بیعررت ترجیرره ملمنررا یم  قررل و  

ال در نظررام ایررده ۀجامعرر وررهدریالل ا برررد مبایررای اشررراایت مررررو ل بررا ت یرره بررر اررنّت

ای مبتنرل برر اارتدلال بررد وره بره نیاز را و امرال ضرروری تمرام اارراد در جامعه برریوازی

جامعرره پااررل ر باشررد و بترانررد ییررات، ازادی و یررم مال یّررت اررردی را ت ررمی  نمایررد 

برررد ورره در جریرران    ررر روشررن ری انق رراو   مررل مهررم ررل از ابعرراد ی»  (ان رررر، )

 ،5ب)اشررمیت «ل ق ررانل و نرره مرراوراعالطبیعترجیرره وقررایعل بردنررد بررا   ای  بیعررلپدیررده ان

را ورره راه  برررداز م رر ررای اصرر ل ا سررنه در ایرر  دوره انق رراو   مررل   (141، ص  1411

نهررادی   ررم شررناحتل و مبررانل منهرررمل، روم و بررر بسرریاری از ت رّلررات دی ررر  شرررد

اراررطر جررای   بیعررلِ ۀا سررن در ان تثبیررت شررد  در انق رراو   مررلمرردرن برررای اوّلرری  بررار 

ت مررررد مننعررت بشررریّبرررای حرررد را برره ایرر  برراور  مرررمل داد ورره دانررم  بیعررل بایررد 

منبرره  ررالل دانررم نیررب   نرانبرره ای قرردیمل ااررتناده قرررار  یرررد  اتّ ررا برره مرجعیّررت اررنّت

جهران برره ۀ بره ایر  برراور داد وره دانرم جهران  بیعرل تنهررا از  ریرم مطالعرجرای حررد را 

    (6،1441) نری پتیر ااتام ان ای تجربل ومل ازمایم

نبرررد و برره زنررد ل واقعررل  دی ررر مبتنررل بررر مرضررر ات انتبا ررل در ایرر    ررر ادبیّررات

انسرران را نسرربت برره منررا یم   مررل، ازادی، قررانرن، مررت ص،  ترراتر شررده برررد ااررراد نبدیررل

 بره تن ّرر ماننرد ان بررت  ررات  از تراری ، تغییرر و ار طنت مط قره،   بیعت اشیاع، ما یّت

پارلمررانل، ارر طنت  و ررایل میرران ی رمررت ااررتبدادی تقابل در ادبیّررات ایرر  دورهوادارد  

                                                   
1. Bourgeoisie 

2. liberty 

3. equality 

4. fraternity 

5. Schmitz 

6. Henry 
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شرر نل، و یسررا و انّتل، تشرررینات و م ّرربات مررت بل قرره و ی رمررت جمهرررری، تع ررّ مط 

اربل ادبرل ماننرد  تشرته پیچیرده و   شردچند ان ل مرت بل و ی ارارچ ل مرت بل برقررار 

ل از وقابررل اهررم ن اشررته مل پر مطررران نبرررد و ا ررار ادبررل برره زبررانل قررایه شرردند  برره تااررّ

ادبیّرات روی رردی انتقرادی و  راه  نرب نسربت بره مسرائل  ،اجتما ل و ایاال در ای    رر

ای از وقررایه اجتمررا ل برررد تررا اراینررد ا ررا ل انسرران از اجتمررا ل و ایااررل داشررت و اینرره

  ای مرجرد را تسریه بلشد   رانب

 مطالعات پیشین. 3. 2

 ای ایااررل و لررات در  رصررهزمرران بررا وهرررر برحررل ت رّایررران نیررب  م ادبیّررات

 ررایل از ادبیّررات مرردرن در ان نمررردار داررتلرم برحررل تغییرررات شررد و ج ره اجتمررا ل

پدیرد امرد برر ا رل ادو نیرب ترا یر تغییراترل وره در اجتمرا   (1911قردار ) ردید  به نظرر ی

نمررد پیردا وررد   1 ای ترازهیم و اربلمنرا  تارد  به نظر او ت ررّل و د ر ررنل در وهررر 

برره »پرداحررت و شل ررل ااررراد و منررا یم مرراورائل مل ل ورره بیشررتر برره ایرررال اررردیادبیّررات

ورش سررت ل ایااررل و رد و بررا انتقرراد از ا اوررت اقت ررادی واقعیّررات اجتمررا  روی او

تاری و ال ر رررای  ای نرشررربینانررره و رئرررال از اررربلای واقهچهرررره ان طرررار ار ن رررل

ادبیّررات دوره  (1936) دواررتواید  (100، ص  1911)یقرردار،  « ل  رضرره ورررداندیشرر

  ای ایااررل و اجتمررا لو ترلیررد نرشررته م   ررر قاجرراری را   ررر رونررم نثررر ااراررلاررر

ای  مچرررن قررانرن، ازادی، دمرورااررل، مج ررس و دانررد ورره یرراوی مرضررر ات تررازهمل

ترررویج م ترررای ادبیّررات ارن ررل در مقایسرره  تجرردّدحرا لۀ در دور  (11)ص   مررردم ااررت

ت برررد و ناقرردان ادبررل بررر  ناصررر زبررانل و وای ررانل بی انرره در اولریّرر ۀرویرربررا واردات بل

دی ررر لغررات »لرربوم  رردم اغشررت ل زبرران ااراررل بررا  ناصررر زبررانل بی انرره تاویررد داشررتند: 

مل رررر برره تررران مینرررت، انرردی اتر، شررمندار، شرر ، ومیسررر و  ررباران لغررت دی ررر را نمل

                                                   
 ای اروپایل به زبان اارال از ا میّت حاصل برحرردار اات  ی رمان ای اارارل و ترجمهتدوی  نلسرتی  نمایشرنامه»  1

 ای ذ نیّت جدید اروپایل برد و ترضرری  شرر ل  رات  بسرریاری از  نر ای جدید و یتّل ی ل از حااررت اهنمایم و رمان 

 ( 991، ص  1931) با بایل، « ن ارجا  به رمان ام ان پتیر نیستتجدّد بدوۀ ت ری  وجر ل از اندیش
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 روزنامررۀ ورراوه مچنرری  در   (11  ص ،5، م 1136 ،االمرر)« زبرران شرریری  ااراررل نمرررد

 حرانیم:نیب در مررد ب ران زبان اارال چنی  مل

ام ب ررران زبرران ااراررل ورره بدبلتانرره تمررام ادبررای ایرر  روزنامرره لنظرراد نیررب در ایرر  ایّرر

و مل ررر  جیبرل ایاال  هران بررای مغشررم نمرردن ان زبران شرری  دارت بهرم داده 

منهررمل وره   امرت اشر ار از و مات و تعبیررات ارن رل و ترورل بعمرل اورده و زبران غیر

انرد بقردر قردرت حررد در ل ماارت درارت وردهان طار ذون ا یم و انقررا  ادبیّرات م ّر

  (111  ، ص15م  ،111 )روزنامه واوه، نمایدینظ اارال ادبل حدمت مل راه

  برره نظررر ابررباری برررای رحررداد ت رررّل در اررطر  ملت رر  بررردادبیّررات در ایرر  دوره 

ای بررر تررا یر قابررل م ایظرره»ا ررر ابرررا یم بیرر   نامهارریایت(، وترراو 1910وامشرراد )

مشرررو یّت   ررتارانی ررل از پایه یمبررهتررران رویررداد ای اتررل ایررران داشررت و وی را مل

نقرم اجتمرا ل امه تناریای( نیرب برر ایر  براور اارت وره 1960اراان ر )(  09  ص« )حرانرد

 ۀاز نظرر ننررذ اجتمرا ل ارزم اریایتنامه در انق راو مشررو »داشرته اارت:  و ادبل مهمرل

ایررران، نظیررر ارزم وترراو قرررارداد اجتمررا ل ا ررر یان یاا رواررر در انق رراو وبیررر ارانسرره 

   (1ص  « )اات

منتقرردان و  ترجّرره مررراره مررررد ایررران در   ررر مشرررو ه  نقررم ترجمرره در ت رّلررات

( برر ایر  براور اارت وره ترجمره 1934بررای مثرال شرنیعل وردونل )  نریسند ان برده اات

ب  رره بایررد  نررت در »،  رامررل اصرر ل د ر رررنل اندیشرره در   ررر مشرررو ه ازنرره ی ررل 

ترری   امرل ترجمره اارت  ترجمره پ رل بررد بررای  بررر ا رر یقیقت تنهرا  امرل یرا مهم

شررعر امررروز ایررران را  اقیررتح ّ وی(  105 ص « )ایررراناروپررایل و انتقررال ان برره یرررزه 

را در یررررزه  شررعر ارن ررلتررا یر  ودانرررد مر رررن شررعر و ادو و ب اغررت اروپررایل مل

 وررارورد( 1911) وریمررل ی ّرراا دانررد زبرران شررعر ااراررل  سررترده مل م ررمرن، ت ررریر و

نیران بره و تسرریه یرورت ایرا اشرنا اراحت  ایرانیران برا غررومشررو ه را ۀ دور ترجمه در

وریمررل ) ونرردمعرّاررل مل اررازی و ابررباری بررای ت رررّل اجتمررا ل و ار ن رلارری امروزی

در وهرررر ت رّلررات   ررر قاجررار  مرر  رترجمرره را از  رامررل برحررل نیررب   (1911، ی ّرراا
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و ایررران شررد  ای جدیررد وارد ایرردهان  یررم راز ورره داننررد مررلانق رراو مشرررو ه  یههوبرره

  (1931 ی ش یص،وو حسر )حسروی ش یص شدتغییرات ااحتاری مرجص بروز 

دیررد اه ارررن ورره نقررم ان  رراری برررای ترجمرره در انتقررال ار ن ررل قائررل  در مقابررلِ

تررری   امررل در ترجمرره را ی ررل از  رامررل و نرره مهم ی قرررار دارد وررهدیررد اه دی رررااررت 

  اجرردانل ی رل از انران اارت وره برا وجررد مهرم دانسرت  اوردمرلانتقال ار ن ل به شمار 

ایااررت، اقت رراد،  ۀو نشررر جرربوه و رارراله در زمینرر ناصررری ۀترجمرره و تررالی  در دور»

  ااغررران در تررا یر ایرر  نررر  نرشررتهمبالغرره و »ااررت ورره  دمعتقرر، «حرا لقررانرن و قررانرن

، 1911)اجررردانل، ت رّلررات ترراری  ایرر  دوره حرا ررد شررد با رر  اررردر مل و بررداهمل 

 ت رّلررات شررعر ایرر  دوره را در ای شررعری ترجمررهنقررم نیررب ( 1914) رّییُرر  (110 ص 

، ص  1414ازادی بررر ر )دانررد  نرراچیب مل  ابرره دلیررل م رردود بررردن ملا برران ایرر  ترجمرره

مردرن نقرم ترجمره در  ۀلل دربراری رای ترارر پهو مد»وره نیب بر ایر  براور اارت  (919

 مرردتاد ان  اارررادورره ای ویهه در جامعررهنمررایل شررده ااررت  بررهایررران ببردۀ جامعرر شرردن

ارررادی و اقررر مررردم  ررا برره دلیررل بلبرره وتاوانررد داتراررل بردهپیشرره اررراد و ا ایتبل

    «تااان نبرده اا

ار تشرت ییررل پرر برا برشرماری برحرل م رامی  اجتمرا ل در رمران ملتراری و وراوم

 ای رئالیسررتل دااررتان دااررتان را از  رنررۀایرر  میرررزا یبیررص از ایرر  ا ررر،  و ترجمررۀ ب ررا 

 ررای جامعرره حرررد را در ترجمرره نریسررنده و ناحردا رراه مرقعیّت تبهبررهورره مترررجم داننررد مل

مقایسرره مررت  ترجمرره بررا مررت  اصرر ل در   (1931پرر، بازترراو داده ااررت )ملترراری و ورراوم

و تمرورب وی برر نمایانردن  ترجمره میررزا یبیرص ۀای  پهو م یراول از ان اارت وره شریر

 اات  برده ه و  دامند ا ا ان ،وام اد ، ای جامعه ایراناشنت ل

در ایرر  ای ااررت، برره انچرره در بالررا امررد و  مرمرراد ااقررد مسررتندات مشررا ده ترجّررهبررا 

ار تشررت ییررل رمرران   ررایل از ترجمررۀاز  ریررم برراررل بلمایم وررردهپررهو م ورشررم 

را برا نقرم ترجمره در معرّارل  نتمران مدرنیتره در ایرران ، ان با مرت  اصر ل و مقایسۀ ب ا 

  تبیی  ونیم  لروشنبهای، ااتناده از مستندات ترجمه
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 پژوهشروش . 3

ای  ررداوری شرده اارت  مرت  اصر ل وتابلانره صرررتبه ای ایر  پرهو م وینرل داده

میررزا یبیرص از روی نسرله  زبران ارانسره اارت و ترجمرۀ بره ار تشت ییرل ب را رمان 

 ررای مرررتب  بررا ارانسررری صررررت  راترره ااررت  امّررا برره دلیررل اررهرلت در ااررتلرا  داده

 برره ترجمررۀ ،مررت  اصرر ل بررا مررت  ترجمرره و مقایسررۀ پراررم پررهو م و انجررام ت  یررل

ترارر  ان  یسررل مترررن منتلررص   ایمرجررر  وررردهایرر  رمرران  از 1ااررمرلت ان  یسررل

ص  مررت    مقاب رره شرردمررت  اصرر ل رمرران در مبرردد بررا مترررن مسرر   برره زبرران ارانسرره متل ررّ

 رای بسریاری و از میران دادهشرد ایر  ا رر بره دقّرت و بره وررّات مطالعره  ان  یسل و اارالِ

ترا از  ریرم مقایسرۀ شرد تعرداد پرنج پرارا راف انتلراو    یرل بردنردوه قابرل بررارل و ت

برره ت  یررل چ رررن ل انع ررا  منررا یم مرردرن مرجرررد  انهرراااراررل  مترررن اصرر ل و ترجمررۀ

را نیررب در زبرران ارانسرره برره مترررن اصرر ل ) رن اصرر ل در ترجمرره ااراررل باررردازیمدر مترر

   (قرار دادیم حرانند انداتر  

 ی پژوهشهایافته. 4

در »  ارتبررار بررا م ترررای انتقررادی و اجتمررا ل ان نیسررتبل ییررل ب ررا انتلرراو رمرران 

شرررد   ار رمرران رئالیسررتل یرراد ملشررا   نرانبرره ییررل ب ررا از  ترراری  ادبیّررات ارانسرره

ار بررا قشررر ای داررتاویبی ااررت برررای تمررا  و اشررنایل مسررا    ماجرا ررای ییررل ب ررا 

 )میررزا صرال ،« د رد، بره حراننرده در  تجربرل ملدائمراد ،ییرل ب را    رنا رن اجتمرا ل

اررنر حرررد برره ر  رربارم ییررل ب ررا  شل رریت اصرر ل دااررتان د  (19-11 ، صررص 1911

میررزا یبیرص ا ا انره   وشردحررد را بره ت رریر مل اوضا  اشرنته جامعرۀ شهر ای ملت  

اجتمررا ل و ایااررل بررا   ررایواقعیتونررد و بررا بیرران ایرر  ا ررر را برررای ترجمرره انتلرراو مل

ای ا را ل ونرد ترا زمینره بررملایرران را ارائره  ای مشرابه جامعرۀجامعرهت رریر  ،اادهزبانل 

 تررجم اررا مشررد  م تررای ایر  ا رر بسرتر منااربل بررای ماررا م ل اوضا  مردم از اشنت 

مرررارد  ،مبررددو شرررای  یرراوم در جامعرره   ررا ا، ویه لازای شل رریتونررد تررا بترانررد بررهمل

                                                   
1. Tobias Smollet 
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ایر  ا رر مشرتمل برر انتقراد از  انّت بررمل ارائره ونرد  م تررای  مردۀمتناوری از ار ن  و 

 رردالتل و  رردم مایرره، بل رررا، مغ ررم و ومبیّررات لنظ، ادغیرررازانباور ررای اررنّتل در   ررم و 

اررازی برمل ،ای میرررزا یبیررصرا برررد ترجمررهاررالاری در ی رمررت وقررت ااررت  شایسته

ئالیسررتل ااررت ورره متمروررب بررر شررر  ااررت  وی در ت ررام برررای ترررویج ادبیّررات ارربل ر

اوه برر وره بررای مرردم قابرل اهرم باشرد  ایر  اربل ادبرل   ر یا رنرهبهااده وقایه اارت 

مدرنیترره ااررت ورره   ایم لنررهی ررل از  اررازی ایااررل و اجتمررا ل ااررتشنّاف این رره ابرربار

میرررزا یبیررص انتقررال یااترره ااررت   و  دامنرردِ  ای وارورد رایانررهاز  ریررم ترجمرره یههوبرره

ااررتلرا  شررده ااررت تررا بررا بالررا ذوررر شررده در  مرررارداز  ایل نمرنرره ،ترجمررهدر ت  یررل 

نقرم  در  مرل منتهرل بره مشررو ه ا ترجمره در دورۀوره ایرمشرلص ونریم تر ن ا ل دقیم

 یا حیر  امیبی در انتقال  نتمان مدرن به جامعه ایران داشته ااتمراّقیّت
- Other physicians make the science to consist of various 

unintelligible branches; but I will shorten the road for you, and 

dispense with the drudgery of studying natural philosophy, 

pharmacy, botany, and anatomy. Remember, my friend, that 

bleeding and drinking warm water are the two grand principles; the 

true secret of curing all the distempers incident to humanity. Yes, 

this marvellous secret which I reveal to you, and which nature, 

beyond the reach of my colleagues, has failed in rescuing from my 

pen, is comprehended in these two articles -- namely, bleeding and 

drenching. Here you have the sum total of my philosophy; you are 

thoroughly bottomed in medicine, and may raise yourself to the 

summit of fame on the shoulders of my long experience. (Smollet, 

2009, p. 77)  

ا برراع دی ررر  بابررت را برره   ررم   رررم شرراقه و برره  مررل ا مررال ممت نرره مرقرررف  -

الرار  وره در ایر  را بره اررّ  نرره و  ل دورودرازدارند، امرا مر  بعررن الهرل ایر  راه مل

 راه دارم، بررر تررر ورترراه حرررا م ارراحت و ترررا از امرررحت    رررم  بیعیرره و ویمیررا و   ررم

هرا ارارخ حررا م اراحت  بردان و ا راه برام وره اوسریر نباتات و   رم تشرری  و ماننرد این

ا ظررم  بابررت ان ااررت ورره از مررریی حرررن ب یررری و او  رررمم بنرشررانل  اینررل ارررت 

اراده و   مری  راز اربسرتۀ را  بیماری مرۀ درد را،   را   مرۀ ری  بابرت، درمران  اهوا

اارران ورره بررر تررر  شررردم و بلتررل ورره بررر مرر  معاضررد و بررر  م ررارانم نامسررا د ااررت، 
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اینرل  پایران حررن ارراوان، او بلاارت: الن رد و المراع النریم  ررم    بارت از ای  دو ن ته

 در ارایۀ ین رهاات نمانرد  چره بره از انسرتهدنسرتل، نا ا را دای یمل شردی یراذن  دانسرتنل

 ت رای رران را تررر بررردیی یمررل یرراذن شرردی  حرنابرره را مرر  حرررردم، لررتّ ،تجررارو مرر 

  (144-33، صص 1911، )میرزا صال 

برا تمرورب برر تجربره،  بیعرت وره   رایل اارت  ر روشن ری مبتنرل برر تجربرهۀ ا سن

ر بره متاایبیرل و تن ّرر ارنّتل قررون وارطایل و  قل  م ل و تاوید برر قردرت انسران، براو

 ا را بررر ااررا  دیرردهپتمررام  تن ّررری ورره در ان و یسررای واترلیررل ؛ا برره چررالم وشرریدر

را ت نیررر  ورررد و نظریّررات مبتنررل بررر مشررا ده   مررل و تجربررلوترراو مقرردّ  تبیرری  مل

 :  1به قرل ایسر  وردمل

از  ایورره انسرران بررا مجمر ررهدر ترراری  ا سررنه، تن ّررر رایررج مبنررل بررر ایرر  امررر برررد 

 قطعیرتانسران را در مسریر وشر  یقیقرت و   اشررد و ایر  ایردهی ذاترل مترلرد مل اایده

 این ررهبررا ابررراز  - رایل در بریتانیرران ا سررنه تجربررهاز پیشرر اما- جرران لررااوننررد   رردایت مل

ن را  ای ذاترل در انسرایردهوجررد ا شررندتنهرا از  ریرم تجربره یاصرل مل ای انسران ایده

    (114، ص 1414)ایسر، رد ورد

نراول وره نریسرنده بره ورار بررده بسریاری از الد رد وره ت  یل مرت  ان  یسرل نشران مل

ورره ااررت  ، رایل نتمرران تجربررهیعنررل  ،  ررر روشررن ری  مسرر ّ یرراول از  نتمرران ااررت

 ای   رررم  بیعررل در مروررب ان قرررار دارد و منجررر برره ت رّلرراتل در   ررم و شرر راایل شرراحه

 ,Science, branches از: انررد بارتبرحررل از ایرر  النررا   جدیررد   مررل شررده ااررت 

natural philosophy, pharmacy, botany, anatomy, principles, nature    مچنرری 

، اشرراره برره on the shoulders of my long experience بررارت پایررانل ایرر  قسررمت، 

 وره 0نرشرته اارت 9رابررت  ررا ای برهنامره در 1615دارد وره در ارال  1ای از نیرت جم ه

تجرارو دی رر  ۀوره برر شراندر   رم دارد  اشراره بره ببر رانل  اقیرتح ّاشاره به پیشرات و 

                                                   
1. Fieser 

2. Isaac Newton 
3. Robert Hooke 

4. https://www.brainpickings.org/2016/02/16/newton-standing-on-the-shoulders-of-giants/ 

https://www.brainpickings.org/2016/02/16/newton-standing-on-the-shoulders-of-giants/
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ا در مقایسرره بررا ر انهررا اقیررتح ّاند و اتّ ررا بررر ایرر  تجررارو، قرردرت و ببر رران ایسررتاده

النرا  ناده از اارت  نریسرنده در مرت  اصر ل برا اراحته اارتترر اابون صایبان ای  تجرارو

مررت  اصرر ل بررا   وشرریده ااررتبرره چررالم  نتمرران   مررل اررنّتل را  ، نتمرران   مررل مرردرن

و مردرن  ارت، امرا نریسرنده از النرا روی ردی انتقادی نسبت بره   رم قردیم نرشرته شرده ا

ت در امرا در ارری دی رر، برا دقّراارتناده وررده اارت،  ،ایر  دوره مسر   نتمان   ایم لنه

ابربار ااقرد متررجم شررد وره وضرر  مشرلص ملالناول وه مترجم اارتناده وررده اارت به

ااررت: تل ااررتناده ورررده و  مچنرران از النررا   نتمرران اررنّ برررده نتمرران   مررل و مرردرن 

)پایبنرردی برره باور ررای « الن ررد و المرراع النرریم  رررمالررار ، عرررن الهررل،  نررره و  لب»

ا تنررایل برره  بیعررت ورره )بل« ر اررایه تجررارو مرر اوسرریر ا ظررم  بابررت، د»متاایبیررل(، 

معررادل  مترررجم در ارائررۀاارربون بررر ایرر ، ی در ا سررنه ایرر    ررر ااررت(   ن ررری م رررر

)ویمیررا،   ررم نباتررات،   ررم تشررری (  اررنّتل نسرربتاداز النرراول  1 ای جدیررد   ررمبرررای شرراحه

 وره معرادل ان  یسرل ان «ویمیرا» وایۀغاارل مانرده اارت   انهرابهره  راته و از معنای مردرن 

«alchemy»  ،وره ا تبرار اصررل ان در جریران انق راو   مرل برا چررالم دانشرل اارت اارت

ۀ وای معررادل ۀمثابرربه غ  بررهویمیررا را ۀ وای تمترررجم در ایرر  قسررمامررا  مراجرره شررد،ی جرردّ

دی  دارد و بررتع ّررم ن   مررل اررنّتل ذوررر ورررده ااررت ورره برره  نتمررا «pharmacy»   مررل

  رم مردرن را برر  رم زده اارت    ایم لنرهوای رانل نریسرنده در اشراره بره  چینمترتیص 

 انتقراد از برحرل وقرایه جراری در جامعرهبرر متمرورب  وی رد انتقادی یاوم بر مرت  اارارلر

    ااتمت  اص ل  م ل ۀ اببار انتقادی مترجم متناوت از اببار مررد ااتناد اات ولل

- Ah, my son! pursued he with a mournful air, what a change in 

practice within these few years! The whole honour and dignity of the 

art is compromised. That mystery, by whose inscrutable decrees the 

lives of men have in all ages been determined, is now laid open to the 

rude, untutored gaze of blockheads, novices, and mountebanks. Facts 

are stubborn things; and ere long the very stones will cry aloud against 

the rascality of these new practitioners: lapides clamabunt! Why, sir, 

                                                   
 ای ملت   جرامه روشررن ری بر جنبه رایل در   ررر تجربهۀ تعری  جدید از   م در جریان انق او   مل و ا سررن   1

دید  ای مستقل   مل پانسرانل تا یر  تاشرت و به رشد اریه   م اارخ از  ر رنه ترجیه مت بل انجامید و در نتیجه شاحه

 ( 1411امد )شات ررت، 
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there are fellows in this town, calling themselves physicians, who 

drag their degraded persons at the currus triumphalis antimonii, or as 

it should properly be translated, the cart's tail of antimony. Apostates 

from the faith of Paracelsus, idolaters of filthy kermes, healers at 

haphazard, who make all the science of medicine to consist in the 

preparation and prescription of drugs. What a change have I to 

announce to you! There is not one stone left upon another in the 

whole structure which our great predecessors had raised. Bleeding in 

the feet, for example, so rarely practised in better times, is now among 

the fashionable follies of the day. That gentle, civilized system of 

evacuation which prevailed under my auspices is subverted by the 

reign of anarchy and emetics, of quackery and poison. there is no 

deference to theauthority of ancient wisdom; our masters are laid upon 

the shelf, and their axioms not one tittle the more regarded, for being 

delivered in languages as defunct as the subjects of their application. 

(Smollet, 2009: 394-395)  

 ا وره بره اروران  بابرت راه نیااتره اارت  تل براز چره رحنرهانردا مردّاه ای ارزند  از  -

جررا نیسررت  نررامر  و شرران ایرر  وررار را جرانرران ییرررت ذ رر  و برررودت ق ررص مرر  بررل

 رترد وره از ارتم ایر  نرحراارت ان ناشرل، از حبا رت الردنرد  بسرا نمل نرحااته بره لرر ِ

ل قرراروره وسرررت اررل اوّالریررل  لرریس شرررد  الریررل  مدل اررن  اریرراد و نالرره ب نررد مل

صرردرالطبابه ابرترره ورران قم ررررا  در  ررر  رشرره  بیبررل و در  ررر ورچرره ی یمررل  بعبرراره 

ومینل   مره  رررد رمرره،  مرره ا رل دمدمرره،  مرره دزد  مرره  مانل و اررلتحرری، اررلتاُ

زن به مربد  از مدراره  ریلت ران  پابنرد  سریلت ان قرمبپرارت، برا اجرل  مدارت   مره 

پررردازی  اررازی،  نرشرران مر م  وارشرران  رارمبررادی برراداچرره مرره  ردیرردی ورره شرردی،  

 و نقر شرران از  رر ر ررص و یرابس بتررر   رلره یبشرران چررن   رلرره تننر  وررار ر، ارنرف

  (556-555 ، صص 1911، )میرزا صال 

از مررت  اصرر ل  مترررجم در ایرر  بلررم بسرریاری از مطالررص را ورره در انتقررال منهرررمِ

 بررارات و النررا  نریسررنده از در ایرر  اررراز نیررب اررت  ترجمرره ن رررده ابرحرردارنررد  ا مّیّررت

   رایل دارد:اشاراتل به تجربه میان  نتمان انّتل و  نتمان مدرن  ریم ایجاد تقابل
- That mystery, by whose inscrutable decrees the lives of men have in 

all ages been determined, is now laid open to the rude, untutored gaze 

of blockheads, novices, and mountebanks  
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د و از اتّ ررای روتجربرره در   ررم اررل  مررل ا مّیّررتت ررری ل از   رربررهدر ایرر  قسررمت 

بره چررالم بررا  رایل را د  نریسرنده  نتمرران تجربرهشررر  رم بره مر رمررات ارنّتل انتقرراد مرل

ای پیررروان  نتمرران اررنّتل را ونررد و اریاد رروشرریدن  نتمرران اررنّتل برره ملا ررص معرّاررل مل

  د د:، انع ا  ملاندشده مس  و  نتمان مدرن مقهررِ وه 

- There is no deference to the authority of ancient wisdom; our 
masters are laid upon the shelf, and their axioms not one tittle the 

more regarded. 

« لنرحرااررت ان ناشرر» وار یری  بررارتتقابررل  دامنررد را بررا برره مترررجم ،بالرراۀ در جم رر

بهررره د ررد و ملا ررص حرررد را از اهررم  نتمرران مررررد تاویررد در مررت  اصرر ل بلتق یررل مل

ورره  «برررودت ق ررص»و  «ییرررت ذ رر »  ررتارد و نیررب بررا ااررتناده از ااررتعاراتل نظیرررمل

ر مررت  اصرر ل دور از  نتمرران   مررل مررررد تاویررد د ،تنااررص بررا  نتمرران   مررل ااررتبل

م  نتمران مردرن   مرل نیرب ی ا برارات  ربرل بررای انتقرال منربرحرل وار یری شرد  برهمل

 facts are stubborn»اابایرد  نریسرنده  مچنری  برا اارتناده از  برارت برر ایر  ااصر ه مل

things » ونررد ورره ایل اشرراره مل رتجربررهمرردرن یعنررل پرزیتیریسررم و برره مبنررای  نتمرران

 را ام رران تجربررۀای و تنهررا دلیررل پررتیرم  ررر پدیرردهپررتیرد را نملنشررده تجربررهیقررایم 

 ترردریجبه در قرررن شررانبد م و  نررد مترراری    ررم  ررراه ان ااررت ورره دانررد  مسررتقیم ان مل

،  بیعررلۀ لرم تغییررر شررد  برحررل ا ااررنال ر ررای مطالعرره و درا جهرران و  سررتل داررت

ومررل ابرربار دقیررم برره  هت ررام وردنررد برر نشررده را برره چررالم وشرریدند و ای ا برراتنظریّرره

 ای حرررد را بررر مبنررای مشررا ده و ازمررایم قرررار  ررای دقیررم داررت یابنررد و یااتررهمقیا 

ا تنرا اارت ایر   برارت بل ا مّیّرتمتررجم اارارل بره   امرا (91، ص  1445 1)ی یم، د ند

صرناتل  نتمران مردرن اارت،   ایم لنرهاارتناده از وای ران ارنّتل وره ااقرد و در ادامه برا 

و یّتررل مرربهم از منررا یم مسررتتر در مررت  اصرر ل را د ررد و نسرربت ملبرره ااررراد نرحرااررته را 

 د  ونمنتقل ملحراننده به 
- There were at that moment two clever men by profession handling 

an argument most pertinaciously, before ten or twelve auditors deeply 

interested in the discussion. There was no occasion to join the circle, 

because the metaphysical thunder of their logic made itself heard at a 

                                                   
1. Hakim 
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more respectful distance: the heat and passion with which this abstract 

controversy was managed made the two philosophers look little better 

than madmen. A certain Eleazar used to cast out devils, by tying a ring 

to the nose of the possessed; had these learned swine been ringed in 

the same manner, how many little imps would have taken wing out of 

their nostrils? Angels and ministers of grace defend us, said I to my 

companion: what contortions of gesture, what extravagance of 

elocution! One might as well argue with the town crier. How little do 

we know our natural calling in society! Very true indeed, answered 

he: you have read of Novius, the Roman pawnbroker, whose lungs 

went as far beyond the rattle of chariot- wheels, as his conscience 

beyond the rate of legal interest; the Novii must certainly have been 

transplanted into Spain, and these fellows are lineal descendants. But 

the hopeless part of the case is, that though our organs of sense are 

deafened, our understandings are not invigorated at their expense. 

(Smollet, 2009, 312) 

باحتنررد، و ده دوازده ننررر بررر اررر دو ننررر جمرره شررده جمعررل را دیرردیم شررطرنج مل -

بررد و چنران   بیعیراتدادنرد  مبایثره ان دو ننرر برر ارر   رم  رم بره مبایثره ایشران مل

   (054، ص 1911، صال شد  )میرزا  رم و پرمشغ ه وه چیبی یالل نمل

اررازی در ترجمرره و  ای میرررزا یبیررص مبتنررل بررر برملبرراور  مرررمل در مررررد ترجمرره

ترر بررر انتقرال منرا یم ااررت  برا تامّرل در ترجمررۀ  ردم پایبنردی وی بره لنررظ و تمرورب بیم

 ،وضرر به مرت  اصر ل برا ترجمره اارارل ان ایسرۀمقتشر یل وررد   بارهدرای تران وی مل

یرربان دقّررت وی در انتقررال منررا یم مررررد نظررر برحررررد مترررجم بررا مررت  اصرر ل و م شرریرۀ

از النررا  نریسررنده  تررا یرردّ زیررادی میرررزا یبیررص در ترجمرره  د رردرا نشرران مل نریسررنده

ا ای  امر بره ایر  معنرا نیسرت وره وی از النرا  نریسرنده دور و بره منهررم امّ ، یردااص ه مل

میررزا  رۀ ترجمرۀشری برارزی از نمرنره ،شررد  پرارا راف اررنسرنده نبدیرل ملمررد نظر نری

از ، چنررد جم رره ح اصرره وررردهدر ل از مررت  اصرر ل را ترررجّهیبیررص ااررت ورره یجررم قابررل 

برره ن ررات بسرریاری در مررت  اصرر ل غن ررت ورزیررده و یتّررل در مررراردی در انتقررال  ترجّرره

ای مراررم نبرررده ااررت  برراررل مررت  اصرر ل  ررای منااررص ترجمررهدراررت منررا یم و معادل

نسرربت برره باور ررای اررنّتل و  نتمرران مبتنررل بررر باور ررای روی رررد انتقررادی نریسررنده را 

   د د:متاایبی ل و ماورائل نشان مل
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- The heat and passion with which this abstract controversy was 

managed made the two philosophers look little better than madmen. 
 در یررل جم رره better than madmanو  abstract controversy تاااررتناده از  بررار

  نریسرنده اارتو مبایر  غیرقابرل ا برات تجربرل  لانتبا ر ۀا سرناز انتقاد نریسرنده بیان ر 

برره راترراری مرارررم در اجتمررا   «Eleazar» بررا ارجررا  برره نررام یررل وشرریم یهررردی برره نررام

غیرتجربررل و تمروررب ۀ از نقررد وی بررر ا سررن ایونررد ورره نشررانهمررررد وصرر  اشرراره مل

  نریسرنده اارتطبیعل و یاومیّرت و یسرا برر زنرد ل مرردم البرر ابعراد مراوراع  نتمان انّتل

 وند: اریبانه ابراز ملش نتل حرد را از برحل باور ای  رام با ل نل  نب رنه
- Angels and ministers of grace defend us, said I to my companion: 

what contortions of gesture, what extravagance of elocution. 

ونررد ورره  مانررا تاویررد بررر برره مق رررد حرررد از ابررراز ایرر  انتقرراد اشرراره ملو در ادامرره 

 ن ررری اجتمررا ل   نرانبررهامعرره برره نقررم انسرران در ج ترجّرره رایررل و واقعیّررت ا مّیّررت

 :نقشل وه با دقّت در  بیعت انسان قابل شنااایل اات اات 
- How little do we know our natural calling in society?  

ابعرراد ت  یررل راررت  از  ریسررنده بررا ااررتناده از مثررال دی ررریدر پایرران ایرر  بلررم ن 

بررای  ا ریل انسران ر ،ونردانتقراد ملدر  نتمران و تن ّرر ارنّتل  را جسمانل و ا ری انسان

 ااقد چشم،  رم و قدرت تن ّر  ستند:  درا مسائل

- But the hopeless part of the case is, that though our organs of sense are 

deafened, our understandings are not invigorated at their expense. 

، وشرردمررلرا برره چررالم  لباور ررای اررنّتل و مرراوراعالطبیع نریسررنده در ایرر  قسررمت

ننرده را بره حرا: این ره بررای نریسرنده اارتیرل ن ترۀ و یردی  ا مّیّرتیاول از ای وه ن ته

 ا پدیرده وت  یلتجبیرهدر  انهرااارراد، قردرت شر رف  اجتمرا ل انسران،  بیعرتِ مسئرلیت

 ،شرردهتعیی تع رربات انتبا ررل و از پرریم  دورازبررهرشررد اا ررار ازاد در جامعرره  قاب یررتو 

ۀ ورشرم نریسرنده را در یرل جم ر ،ا تنرایلاز روی ناا را ل یرا بلامرا متررجم ا اه نماید  

برررد و چنرران  رررم و   بیعیرراتمبایثرره ان دو ننررر بررر اررر   ررم »ونررد: بیرران مل نادراررت

نریسررنده در برقررراری  ت ررام میرررزا یبیررص   ترجمررۀ«شرردلل نملپرمشررغ ه ورره چیرربی یررا

این رره وی لنررظ  ویههبررهد ررد، را نشرران نملمیرران دو  نتمرران اررنّتل و مرردرن  تقابررل

«metaphysical » مق رررد  وررهدریاللااررت  ه ورررده ترجمرر«  بیعیررات  ررم »برره  غ  بررهرا
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را  مت رراداارت، متررجم ایر  دو لنرظ «  بیعررت»بره ننره « ماوراعالطبیعره»انتقراد از  نریسرنده

 اات   م ریلته به مترادف ی دی ر در نظر  راته و شالرده ب   نریسنده را

- Now I will explain to you by a single instance the difference between 

the elegance of our diction and the flatness of theirs. They would say, 

for example, in plain terms, "Ballets incidental to the piece are an 

ornament to a play;" but in our mode of expression, we say more 

exquisitely, "Ballets incidental to the piece are the very life and soul of 

the play." Now observe the phrase; life and soul. Are you sensible how 

glowing it is, at the same time how descriptive, setting before you all the 

motions of the dancers, as on an intellectual stage? I broke in upon my 

reformer of language with a burst of laughter. Get along with you, 

Fabricio, said I, you are a coxcomb of your own manufacture, with your 

affected finery of phrase. (Smollet, 2009, 311) 

 رررام  مث رراداورم تررا برراقل را بررر ایرر  قیررا  ونررل  ای برایررت مررلدر ایرر  برراو نمرنرره -

 رررییم: انرردازی، برررن، لطااررت  مررا ملوزنامرره، قررانرن، ادبیّررات، لقررص، تر  رینررد: رمل

 رینررد: مرر   ررازت، زاورررت، لیتراترررر، تیتررر، بمباردمرران، ال تریررل، انترارران   رررام مل

 رینررد: ونررد   رررام مل رررییم: نظررر دقّررت مرر  او را ج ررص و د رررت ملام  مررا ملتشررنه

بره  داشرتیم غرازه ررییم: ا رر مجراز ملا ملمتانرت و رام  مر ت و مایرۀال  اار مجاز پیرایۀ

دادیم  یالرا ایر   برارات لرییرل ارل  را اارت  ام مرل  تاشرتیم و ریشرۀرحسار و ام مل

 ازاینجررایسرینل دی ررانط  رراوت و نباورت و لطاارت و ب اغرت  مرا بهترر اارت یرا راارتِ

« پردازی ن تررهارازی و حنره شررری برا ایر  زبان»مر  حنررده ارر دادم وره  «شررد مع ررم مل

  (054-001 ، صص 1911، میرزا صال )

 the difference betweenنریسررنده بررا ااررتناده از  بررارت اول مررت  اصرر لۀ در جم رر

the elegance of our diction and the flatness of theirs  مق رررد حرررد را ورره  مانررا

ل اوّۀ جم رۀ ترجمرونرد  متررجم برا بیران مل دو  نتمران ادبرل ارنّتل و مردرن اارتمقایسه 

ورم ترا براقل را برر ایر  قیرا  اای برایرت مرلدر ایر  براو نمرنره» صرررتبهای  قسرمت 

ونررد  ن ررا ل برره چیررنم وای ررانل مررت  بیرران نمل صرررایتبهمق رررد نریسررنده را  «ونررل

اهراررتل از النررا  را برررای مقایسرره دو  نتمرران ادبررل د ررد ورره نریسررنده ملاصرر ل نشرران 

 انّتل و مدرن ارائه ورده اات: 
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- Elegance of our diction, more exquisitely, glowing, descriptive, 

manufacture, reformer, finery of phrase, flatness of theirs, in plain terms  

بررر  دالدر اصررل تمرران ادبررل اررنّتل ی   ننریسررنده برررای ترصررمررررد ااررتناده  وای رران

 مترررجم ااراررلورره  لوای رران، امررا روی رررد انتقررادی وی برره زبرران و ادبیّررات اررنّتل ااررت

:  ررراوت، لطااررت، ب اغررت، نباوررت، مببرررر ااررتن رراه انتقررادی ااررتناده ورررده ااررت ااقررد 

 دو نررر   نتمرران ادبررل اررنّتل و نریسررنده برررای مقایسررۀپردازی،  بررارات لرییررل  ن ترره

 ای متررجم اارارل نمرنره، ولرل ونردنمرنره اوتنرا مل  نرانبرهم ره مدرن تنها به ذور یل ج

بررا مق رررد نریسررنده ااررت  تعررار  در  ،ورره اتناقرراد ونرردملردیرر   بررارهی درابسرریاری 

بره تنراوت  ایر  بلرم برا اارتناده از یرل نمرنره جم ره ونرد ترا در ادامرۀملنریسنده ت ام 

 شیره بیان و زبان مررد ااتناده در  نتمان ادبل انّتل و مدرن اشاره وند: 
- Ballets incidental to the piece are an ornament to a play                              

 Ballets incidental to the piece are the very life and soul of the 

play                        

زبران مغ رم  ،اارت وره برا ورود  نتمران مردرن ادبرلبر ایر  اصرل دال نمرنه  ۀجم ای  

:  رررام داده ااررتقابررل اهررم جررای حرررد را برره زبرران ارراده و  و پر مطررران در ادبیّررات

بیران را بره ۀ دو شریرحررد زبرانل ۀ نجینرواربران زبان و ادبیّرات در یرل جامعره بره ومرل  

 ای رنررهبهورره در دو جم ررۀ بالررا از  نجینررۀ لغررات مشررابه   رنرره مان،  تارنرردنمررایم مل

ااراررل نشرران  ۀترجمرردر  شرردهااتناده  این ررا ل برره نمرنرره متنرراوت ااررتناده شررده ااررت 

زبررانل و ادبررل نرراتران مانررده ااررت  ۀ در بیرران چنرری  تقرراب ل در جامعررمترررجم د ررد ورره مل

تقابرل میران دو  نتمران ادبرل  ان رهم از بری د رداارال به حراننرده انتقرال مل انچه مترجم

ات بهررره  ای ملت رر  از زبرران و ادبیّرر ررایل ااررت ورره برره شرریرهتقابررل میرران  روه ،باشررد

ی رررر ارره  نتمرران ادبررل در جامعرره م سررر   ،میرررزا یبیررص  ای یرنررد  در نمرنررهمل

اات   نتمان ارنّتل مرررد نظرر نریسرنده در مرت  اصر ل معرادل  نتمران غالرص در زبران و 

 مرا  نتمران مردرنِادبیّات انّتل ایران اات وره مشرتمل برر ارب ل مغ رم و پیچیرده اارت؛ ا

 رای مرررد امرا در مثال  را اارت،قرهو وا زبرانل و ادبرل اراده اربلِ ،مرررد نظرر نریسرنده

 نتمرانل وره بره ن قابرل تقسریم اارت:  نتمران مردرن بره دو زیر نتمرا میررزا یبیرص اشاره

ل از ادبیّررات رئالیسررتل ت « اممرر  تشررنه» رود: رایل مررلو واقرره ارراد لبهرو  در غررروااررّ
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و  نتمرانل وره در ارط  وای رران  «ونردنظرر دقّرت مر  او را ج رص و د رررت مل» جایبره

 رینررد: روزنامرره، قررانرن، ادبیّررات، لقررص،  رررام مل»و النررا  نیررب تسرر یم زبرران بی انرره ااررت: 

، بمباردمرران، لیتراترررر، تیتررر رررییم:  ررازت، زاورررت، انرردازی، برررن، لطااررت  مررا ملتر 

  نرانبرهبره ننررذ النرا  بی انره در زبران اارارل  درواقره ا ایر  نمرنره « ال تریل، انتراران

نرره تقابررلِ  نتمررانل  زد ررل برحررل از ااررراد از ارنرر  بر شررته اشرراره داردای از غرونشررانه

تاویرد ادبرل   را در برابرر  نتمران مردرنترر برر نرر  واونم  متررجم بیممررد نظر نریسنده

 یری پیرروان تق یرد از زبران و بره مرضره ،ایتمالراد ،« ررام»از لنرظ  وی: اارتنادۀ اارت ورده

یعنررل تقابررل  ،داردالنررا  بی انرره در برابررر پیررروان ارربل رئالیسررم و ارراد ل در زبرران اشرراره 

 دو  روه وه  ر دو متع ّم به  نتمان مدرن ادبل  ستند  
- As for the magnificent promises which the Count of Olivarez threw in, 

and among others that of keeping the machine of state in motion, by a 

system of economy, without adding to the public burdens, they were 

caught at with avidity by the citizens at large, and considered as pledges 

of an enlightened and patriotic policy, so that the whole city resounded 

with the acclamation of panegyric and congratulation on the opening of 

new prospects. The minister, delighted to have gained his end so easily, 

which in that publication had only been to draw popularity upon 

himself; was now determined to seize the substance as well as catch at 

the shadow, by an act of unquestionable credit with the subject, and 

high utility to the king's service. For that purpose, he had recourse to the 

emperor Galba's contrivance, consisting in a forced regurgitation of 

illgotten spoils from individuals who had made large fortunes, hell and 

their own consciences knew best how, in the superintendence of the 

royal expenditure. When he had squeezed these spunges till they were 

dry again, and had filled the king's coffers with the drainings, he 

undertook to render the reform permanent by abolishing all pensions, 

not excepting his own, and curtailing the gratuities too frequently 

bestowed on favourites out of the prince's privy purse  . he charged me 

with the composition of a new state paper  . I began by laying it down as 

a first maxim of political philosophy, that the vital functions, the 

respiration as it were of all monarchy, depended on the strict 

administration of the finances; that in our particular case that duty 

became imperiously urgent, irresistibly impressing on our consciences; 

and that the revenue should be considered as the nerves and sinews of 

Spain, to hold her rivals in check and keep her enemies in awe. After 

this general declamation, I pointed out to the sovereign that by cutting 

down all pensions and perquisites dependent on the ordinary income, he 
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would not thereby deprive himself of that truly royal pleasure, a 

princely munificence towards those of his subjects who had established 

a fair claim to his favours. (Smollet, 2009, p. 474)   

 ای اصرر ایات اتابررل  از ان جم رره  نترره برررد در حبانرره امرردیم بررر اررر و ررده -

 ا بره ر ایرا ضررری رارد  از ایر  و رده چشرم ان رهبلپادشا ل ترایر پدید حررا م اورد، 

اتایشررم در شررهر پیچیررد  وزیررر تررا یر  دل شرردند  اوازۀبرره ترردابیر وی قررری چهررار مانررد و

 ل رارراند تررا در نظر ررا نمررردی ونررد ه برره اعرراقرررال حرررد را دیررده حرااررت ی ررل را از قرررّ

بردنررد، حرنشرران بم یررد   وردهاررر دانم چ رنرره از مررال  رررام رویررل حراصررل ورره نمررل

 رررای بع رررل از  بیب رررای جصمسرررتمری بع رررل از منتلرررراران ترررران ر را ببریرررد  مرا

ای از مسررترایان و منشرریان ب ااررت، ب اجهررت را تنبیررل ورررد  از رارررم و اات رررابل پرراره

نررد، م ررر بع ررل و نشرران بررر جررای نما م ررر از ان حرررد را  از انعررام و ایسرران معترراد نررام

ابتردا ایر   واداشرت وره وتابچره دی رری نریسرم  مرارد ریاوارانه را بررای اجررای ایر  نیرت

بررای ملرار  لرازم دولرت بره  جببرهوره: نقررد حبانره را بره  بر  نبایرد ت ر  وررد و برد 

م رال دی ر حر  نمرد  ا تبرار دولرت در نربد ح رمان بره وثررت حربای  و واررر امررال 

پادشرا ل  وابسته اارت و  ظمرت دولرت در نظرر اغیرار بره  رروت اارت  بره حرا ر حطیرر

شرد وره از جیرص  مرایرن ایسران مل وره چررن وورای  و انعامرات ملنل و مسترر نمانراد

قطرره شرررد، ا  ی  رررت شررهریاری برره  ررر ی ررل از بنررد ان و ارردویان حرررد از راه 

پروری بلشررم و التنرراتل حرا ررد، برره  ریررم واررعت و اراحررل حرا ررد ترانسررت ، بنررده

، 1911)میرررزا صررال ، امره نق رران و حسرررانل واقرره نشرررد برره حبینرره  رر وهدرصررررتل

   (650-659 صص 

ایااررل متررا ّر از یاومیّررت  ا سررنۀ رنسررانسۀ قرررون واررطل تررا پرریم از دورای در اروپرر

پادشرا ان لرتا، الهرل بررد  دینرل و ارای ۀ ا سرنه ت رت ار ط یجرهدرنتو  و یسای واترلیرل

ۀ معنرا وره حررد را نماینرد براور داشرتند، بردی ان  ستان به قدرت و یقررن معنرری پادشراه 

ایر  نظریّره دانسرتند  ، مل ری  مرجعرل جرب حردا  ریل برهبره پاار نیراز و بلحدا بر زمی  

 ررای شرردّت  رررات  تنم مبتنرل بررر یررم ی رمررت پادشرراه برردون مداح ره پارلمرران برررد  بررا

 ران پروتسررتان حرا رران ایجرراد اصرر ایات در و یسررای ان  سررتان و اصرر ا  ایااررل مررت بل
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 ص ، 1411، ب)اشررمیت تررر پارلمرران در ت ررمیمات ی رررمتل شرردندبیمۀ چنرری  مداح رر م

ایااررل ارر رلار بررر ۀ ا سررن در   ررر روشررن ری ازانپررسنسررانس و رۀ در دور  امررا (166

 ربارۀ ،   دورهایرشراحص  ای ایاارل الهرل غ بره وررد  جران لراا، از اندیشرمندان اندیشه

    به چالم وشید را« ااتالهل پادشا ان و مر بت  ی رمت یمّ»

و  برحررل اببار ررا نریسررنده برره ومررلرمرران ورره در بالررا نقررل شررد در مررت  اصرر ل 

برره مقایسرره و ایجرراد تقابررل میرران دو  نتمرران ایااررل اررنّتل و مرردرن  وای ررانل ررای زنجیره

ایاارل مردرن ا سرنۀ ایاارل ارنّتل بره ننره ۀ وره  مانرا انتقراد از ا سرن، تقراب ل پردازدمل

 اات: در ان  نجانیده شده 
- high utility to the king's service, the emperor Galba's contrivance, had 

filled the king's coffers with the drainings, abolishing all pensions, not 

excepting his own 

- keeping the machine of state in motion, a system of economy, without 

adding to the public burdens, enlightened and patriotic policy, a first 

maxim of political philosophy cutting down all pensions and perquisites 

dependent on the ordinary income, curtailing the gratuities too 

frequently bestowed on favourites out of the prince's privy purse 

حرررد را بررا ذوررر ایااررل مررررد نظررر ۀ نریسررنده برره زیروررل شرریر ،بالررا یدر اراز ررا

بیران وررده وزیرر در ج رص نظرر مرردم و ادّ رای انجرام اصر ایات ۀ  ای وا رارازانورشم

 magnificent)او  ای پرشررالل اصرر ایات وزیررر و و رردهۀ اریبانرر ای  رام: ورشررمااررت

promises) ایااررل مرردرن ا سررنۀ در مررررد تاویررد و   مرران اصرر ایات مررررد نیرراز جامعرره

ایاارل ارنّتل و مردرن ارائره وررده اارت ا سرنۀ   ایم لنرهینرد ایل از ا م   نریسندهاات

از برره درا حراننررد ان مببرررر  وای ررانلاینررد ای برره روی رررد انتقررادی وی  م ترجّررهه بررا ورر

 بلشد:قرّت مل انچه  ست و انچه باید باشد
- a first maxim of political philosophy, that the vital functions, the 

respiration as it were of all monarchy, depended on the strict 

administration of the finances. 

ی  رام ل بررا  نرانبرهصر بت از اصر ا  امررر اقت رادی اارت و از ان  در ای  قسرمت

ۀ چنرری  اصرر ایاتل در ی رمررت مط قرر وررهدریالل اییررای ارر طنت مط قرره یرراد شررده ااررت 

اماراتررر   ر را از مترار ان برهاصر ا  ادورا ر وزیررِ ،نردارد  نریسرندهشا ان مستبد جرایل پاد
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 بره دلیرل ت ی رمرت حرردوره در مردّدانرد ملعرد از می راد ب 63اماراترر روم در اال ،  البا

د ننررت شردّت مررربرهو  داشرت ایل وره برر مرردم روا ملارتم ای ان ی  و ا مال مالیات

ایاارل مرررد نظرر وزیرر ا سرنۀ  ،برا ایر  ارجرا  مرمل قرار داشت  نریسرنده در یقیقرت 

اصرر ایات از دانررد ورره در  مررل نیازمنررد اصرر ایات ااررت  وی ایااررل اررنّتل ملا سررنۀ را 

ورره در ارر طنت مط قرره م قّررم ونررد یرراد مل « ای اصرر ایاتو ررده» نررران بررا ضررروری 

در  وررهدریالل ااررت  مررردم  ام یررتی رررمتل مرردرن بررا نلرا ررد شررد و نیازمنررد ااررتقرار 

ت رّلرات ضرروری جامعره را در رابطره برا پادشراه و یراوم مط رم بیران  مت  اص ل نریسرنده

النررا  از دقیرم  ۀ ای ی رمررت مط قره تاویرد ونررد، متررجم در ااررتنادونرد ترا بررر واارتلمل

اشرارات    وینداشرته اارتایاارل مرررد نظرر نریسرنده دقّرت ا سرنۀ دو مررتب  برا تقابرل 

دولررت، پادشرراه، »: ورررده ااررتملت رر  ترجمرره  ای نرره رنریسررنده برره یرراوم مط ررم را برره 

 وایۀ ؛ بررای مثررال،ایاارل متررادف نیسرتندا سررنۀ وره در  « مرایرن، ا  ی  ررت شرهریاری

اشرراره برره  رو ررل از مررردم دارد ورره نهاد ررای ی رررمتل  ایااررل مرردرنا سررنۀ در  «دولرت»

در ت رراد « ی رررت شررهریاریا  ررل» و را در احتیررار دارنررد و بررا منهرررم ارر طنت مط قرره 

ن ررده  ترجّره رای  نتمرانل مرت  اصر ل  را و ورااتمتررجم بره تقابلبدی  ترتیرص، اات  

تررا یرردّی مترررادف  در اشرراره برره یرراوم مط ررم ررای مررت  اصرر ل هوای وررهدریاللااررت، 

مترررجم در ترجمرره ایرر  قسررمت بررر   the emperor, king, prince, monarchy سررتند: 

ایاارل   ایشل ریت یرابل برابرررا از  ریرم ان و تمرورب وررده مرت انتقاد از وضره ی ر

تررا اهررم مط ررص برررای نشرران داده ااررت مررررد نظررر نریسررنده   ایشل رریتایرانررل بررا 

  تر شردحرانند ان ااده

 گیرینتیجهبحث و  .5

بینراار ن ل حررد و اشرنایل برا جرامره غربرل  مرقعیرتمیرزا یبیرص اصرنهانل در پرترر 

تررا بررا  دورشررمررل ارراو  در جرامرره  مسررایهحرا رران و ادبیّررات جدیررد و نیررب اا ررار ازادی

ارنّتل ایرران اینرا ونرد   ۀحررد را در قبرال جامعرۀ  راناببار ادبیّات رئالیسرتل رارالت اصر ا 

اررازی برررای شنّافااررت ابررباری  ،مدرنیترره  ایم لنررهی ررل از  مثابررهبهادبیّررات رئالیسررتل 
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مسررائل اجتمررا ل و ایااررل و ت ریررل اذ رران مررردم نسرربت برره ضرررورت یروررت در 

 جامعه  در اص ایات ضروری رااتای انجام 

 شررردن در ررای جامعرره برره روی  ،در ایرر  دوره ای میرررزا یبیررص ترجمررهوررارورد 

ار ادبرل بررای  رانتلراو اشررد   را ل و ایسرا  نیراز یاصرل نملبدون اوه اات مدرنیته 

 میرررزا یبیررص جامعررۀ ااررت و در ایرر  رااررتا برررده  دامنررد  انهرراترجمرره  ترجمرره و شرریرۀ

 ررای در برشررمردن ویه لو بینررد   لراررای را مشررابه جامعرره حرررد ملیرصررتمررررد 

ایرران  ۀشررد و انچره در مرررد جامعرداارتان ملاجتما ل و ایاارل جامعره برا نریسرنده  م

ت ریررل ملا ررص و اابایررد  رجمرره ملاررت را برره مررت  تاز ق ررم نریسررنده جررا مانررده ا

جامعره نیازمنرد  او نسربت بره اوضرا  نابسرامان جامعره و القرای ضررورت اصر ا زی ااا اه

قابررل اهررم ااررت  مترررجم در جسررتجری بسررتری منااررص برررای وار یری زبررانل برره

شرنا اینرا ابرا بیرانل  انره امرا تراند چنری  رارالتل را از زبران ارردی بیروشن ری اات و مل

اررازی  ررا را برملاز ااررامل اشررلاص و م ان یمترررجم تعررداددر  مرری  رااررتا   ونررد

ۀ صر بت از دو جامعره اارت  جامعر زمران م  رربرهوند تا ملا ص ایسرا  ونرد وره نمل

انع ررا  زوایررای تاریررل ان  یای ورره مترررجم در ت رراپرجامعرره نریسررنده ومررررد وصرر  

 اات  

بینرراار ن ل وی منجررر برره ا ررا ل از  مرقعیررتاقامررت میرررزا یبیررص در ااررتانبرل و 

ای وره ا ررا ل از ان در مدرنیتره، شرده اارت یتررهت رّلرات جرامره پیرامررنل بره ارمت مدرن

 ،ا رار اندیشرمندان غربرل یاصرل شرده اارت  بنرابرای  از  ریرم ترجمرۀ یههوبرهای  جرامه 

مدرنیترره غربررل در ایرر   ای لنررهاررل برحررل از م عرّمبرررای ابررباری  ۀمثابرربهترجمرره از  او

ن ران ایرانررل مقریم حررار  از   ارتبررار میررزا یبیررص برا اررایر روشرنونردااررتناده ملجرامره 

بررده  مر  ردر شر راایل تن ّرر انتقرادی وی بسریار دی رر روشرنن ران ا رار  و مطالعرۀوشرر 

 پیماید  ادبل ملۀ راه حرد را از مسیر مدرنیت وی ۀنا راما یروت اص ا  اات،

ورشرد ترا حراننرده را نسربت مرل اربل رئالیسرم در ادبیّرات یریوار برهبرا  یصیبمیرزا 

ل ان دوره ا راه ارازد و در  مر ادبیّراتِدر   رریل رایرل و مغ رمبه ضررورت تغییرر در لنظ

 ،وشرردادبیّررات را برره ت ررریر ملدر  وررارورد رایل ا مّیّررت بررا ااررتناده از یررل ا ررر رئالیسررتل
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ر م ررامی  منیررد برره یررال بلشررل و تمروررب بررا ا لبایررد ان ترراریلل اتل ورره راررالت ادبیّرر

ا رار ادبرل ۀ   میررزا یبیرص بره ومرل ایر  اربل ادبرل و برا انتلراو مرشر ااانجامعه باشد

تررران ایرر  ا ررار را مل وررهی رربه ،پررردازدایررران ملۀ غربررل برره ترصرری  وقررایه جامعرر

در ایرر  رااررتا، غربررل   ۀترجمرران مدرنیترر ترجمرران اررنّت و ار نرر  ایرانررل دانسررت و نرره

تری  را برررد ترجمررانل ااررت  ترصرری  ار نرر  و اررنّت اررازی منااررصرا برررد برمل

 درواقرهاارت  بررده اتلراذ چنری  را برردی ایرانل به ومرل اربل ادبرل رئالیسرم مسرت بم 

غیرمسررتقیم و از  ریررم انع ررا  وقررایه اجتمررا ل و ایااررل ایررران   رربرره ،میرررزا یبیررص

شردن را در اذ ران مرردم بران یربد  مردرنمسریر ورشرد ترا نیراز بره برحرل اصر ایات در مل

برا انچره مرررد نظرر نریسرنده بررده اارت،  انهراۀ  ای میررزا یبیرص و مقایسرت  یل ترجمره

شناارد و نملرا یرل  نتمران  ۀمثابربهمدرنیتره  تمامیرت وره میررزا یبیرصیاول از ان اات 

 اررازی،برملد تررا بررا اتّلرراذ را برررد ونرردارد و ت ررام مل تنهررا منهرررمل و ّررل از ان در ذ رر 

 انتقررال ۀتررران  نررت ورره وی دغدغررملرا انتقررال د ررد   یتررهمدرنمررررد نظررر حرررد از  و یّررتِ

درا نرراقص وی از برره دلیررل  ،ایتمالرراد  نتمرران مدرنیترره برره جامعرره ایررران را نرردارد ووامررل 

 نتمرران م ت قّرر رره از اینااررل غ، د رردمررلبرره مررراردی م رردود تق یررل  را، ان ایرر   نتمرران

در بسرریاری دارد ورره بایررد مقرردّمات و تمهیرردات ایااررل و اجتمررا ل ، مدرنیترره م بومررات

ضررمنل یررا   رربررهبرررای ترجمرره  شرردهانتلاومقرردّماتل ورره در مترررن  ،جامعرره ارررا م شرررد

 اات  برده غاال  انهااز  مترجما امّ ،شده ااتاشاره  انهابه صری  

اصرر ا  شرررای  یرراوم بررر جامعرره برره  منظرربررهقاجررار  نریسررند ان   رررروشررنن ران و 

انررد  ی رررر روشررنن ران در جرامرره برده مرر  ر یررالی در دنبررال را  رراری ارراده و 

ان یرربه ایجرراد ت رررّل در   ای مدرنیترره غربررل در ان جرامررهبرره مسررایه و درا برحررل جن

 ای انرران را در جهررت تررران ورشررمنمل ا رچررهجامعرره را در اذ رران انرران قرررّت بلشررید  

ا ا ررر اجرررای برحررل اصرر ایات در جامعرره از  ریررم ترجمرره و تررالی  نادیررده ان اشررت، امّرر

در اررطر   مقرردماتاز تمهیررد بسرریاری مدرنیترره را  نتمررانل برردانیم ورره ت قّررم ان نیازمنررد 

اجتمررا ل، ایااررل، اقت ررادی و ار ن ررل ااررت، لررازم برررده ااررت تررا روشررنن ران منهرررم 

  ل ورود ان به جرامه  مسایه را درا ونند  دقیم ان و چ رن
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ا تنررایل یررا  رردم بل ،ااررت ترجّررهقابررل ی روشررنن ران ایرر  دوره  ادر ترجمرره انچرره

نتمررانل در مررت  اصرر ل  ای  نتمرران مرردرن و اررنّتل و ورایرر   جرردالاز درا مترررجم 

در مررت   مسرر    ررایتررا یرردّ زیررادی در معرّاررل  نتمان ۀ میرررزا یبیررصمررت  ترجمررااررت  

ترران  نرت وره متررجم ترا یردّ زیرادی بره ملو   ل و برحل اجبای ان ناتران برده اارتاص

ناا رراه برررده  انهرراا تنررا و یررا نسرربت برره  ررای  نتمررانل مرجرررد در مررت  اصرر ل بلوراات

 ررای ایااررل مررررد نظررر نریسررنده و تقابررل وی در ترصرری   نتمان مثررال،  رربرره ااررت 

متررجم بریم از  درواقرهبره حراننرد ان مرارم نبررده اارت   انهرابررای شنااراندن  انهامیان 

برره ترضرری  مبسرررر  ان را از  ریررم ترجمرره انتقررال د ررد  ایم لنرره نتمرران مرردرن و  ان رره

، غااررل ونررداوضررا  اوتنررا ملان ایررران و انتقرراد از  ۀاشررنت ل اجتمررا ل و ایااررل در جامعرر

و مرردرن و برشررمردن   ررای اررنّتلدر ابترردا لررازم ااررت بررا معرّاررل  نتمان این ررهاز 

درا بهتررری از د ررد برره حراننررد ان ارصررت  انهرراو ایجرراد تقابررل میرران  انهررای  رراویه ل

    داشته باشند نتمان مدرنیته 

 او ورررده ااررت و در شرریرۀمررت  ترجمرره را انتلرر شرردهیی تعمترررجم بررا  رردال از پرریم 

ت قّررم ان  رردف ولررر برره بهررای از داررت راررت  منررا یم  مرازاتبررهتنهررا  ترجمرره حرررد

یررل نرره  ، مدرنیتررهایرر  دورهمِ ِضررروری در مررت  اصرر ل  ررام برداشررته ااررت  در نظررر مترررج

  رربرهرا نراقص ان شراید بترانرد مدرنیتره  ورار یریِهاارت وره برا بر یابربارب  ره  نتمران 

 مثابررهبهرنیترره ا ررر مد بسرراچه   شررایل ونرردرمب، در جهررت نیررل برره  رردال حرراصنرراقص و 

 شررایل وامررل از رمبشررد و ترجمرره ابررباری برررای ان شررناحته مل تمامیررتیررل  نتمرران در 

تررری  مرررات بیم بلشررل برره جامعرره از ایرر   ریررما ا لرونررد  برررد،مررلمنهرررم مدرنیترره 

زود رتر  ارط ل واتل ایر  منهررم منجرر بره ت رّلر و انتقرال داشت و اشرنت ل در درامل

   شد نمل

در پررهو م یاضررر، برره دارد   ا مّیّررتم رردودیت ایرر  پررهو م نیررب  در پایرران ذوررر

از زمررانل،  سررترد ل مرضررر ، دشررراری داتراررل برره برحررل  م رردودیت ازجم ررهدلررای ل 

ای ایر  ، ام ران بررارل و ونردوواو در تمرام ا رار ترجمرهدی ررمنابه و نایاو برردن برحرل 
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بررا پررهو م یاضررر را  مسررالهتررران  ررای بعرردی ملدر پهو مدوره وجرررد نداشررته ااررت  

 در ای  دوره پل  رات  شدهانجام ای اایر ترجمه بررال

 نامهکتاب

 ایران: احتران    تهران،مشرو ه ایرانل(  1911)اجردانل، م  

   04-94(، 05)3، لدااتان اتیادب  تا یر ترجمه در ادبیّات ایران بعد از مشرو ه(  1914یرّی، ا  )

  ایران: وریر    تهران،ادمّیت و تاری  مدرنیته در   ر مشرو یّتاریدون (  1911یقدار،    )

(  ترجمه و نقم ان در ارایند نر رایل   ر قاجار)از 1931حسروی ش یص، م ، و حسروی ش یص،    )

   93-61(، 1)11، تاری  ادبّیاتاغاز تا مشرو ه(  

   15، اال ارّم، دوره جدید، شماره 1111روزنامه واوه، 

ایران:    تهران، ای ت رّل شعر معاصربا چراخ و اینه: در جستجری ریشه(  1934)شنیعل ودونل، م  

 ال   

تام ل درباره ایران: نظریّه ی رمت قانرن در ایران: بلم نلست: م تص تبریب و   (1931) با بایل،    

 ایران: مینری حرد   (  تهران،1)ج د  مبانل تجدّدحرا ل

 ایران: نل    تهران، تاران نثر جدید اارالپایه(  1910)وامشاد،    
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 ایران: معی  

 ایران: مطبعه روشنایل                                تهران، 5مهدی ماال اعدالم ل، شماره  ،1136، ادبلمج ّه 

مطالعات ادبیّات (  اجتما یات در ترجمه دااتان ار تشت ییل ب ا   1931)پرر، م  ملتاری، م ، وواوم

  191-153(، 51)19، تطبیقل

 ایران: اانار     به ا تمام م مد   ل ااان ر  تهران،بی منامه ابرا یایایت ( 1960) ای، ز مراغه
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لر    به ا تمام یرا  رییمجل بابای اصنهانل  میرزا یبیص اصنهانلار تشت یا ( 1950) مرریه،   

  ایران: یقیقت  تبریب،

 تهران، ایران: نشر اروم  ادبیّات ایران در دوره قاجار )نثر( (  1936وایددوات، م  )
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 درباره نویسندگان

انشر اه اردوال مشهد و مدر  دانش اه دامرحتۀ دوتری مطالعات ترجمه ، دانممریم قدرتی

ن اری ترجمه، ترجمه و ا سنه و نقد  ای پهو شل مررد   اقه وی تاری بجنررد اارت  یرزه

 ادبل اات    

دانش اه اردوال مشهد اات  یرزۀ پهو شل  ، اارتاد مطالعات ترجمهرضدا هاشدمی محمد

 شد بامل شناال ترجمهت  یل  نتمان انتقادی، نقد ترجمه، تاری  ترجمه و جامعه ایشان

مطالعات حارجل دانش اه  رنان نرمال  ۀادبیات تطبیقل در دانش د یاراارتاد ،مید آزادی بوگرا

 ادبیات جهان و بر یقای و رال: ایدئرلریی، دااتان و ارم در یاشیهرمان ااۀ در چی ، نریسند

 .اات ادبیات جهانمج ه  بنیان تاران از ی ل وتجدد 
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