آغازة ترجمة كتابهاى فرنگى به فارسى

*

ايرج افشار

بر دوستداران حميد عنايت آشكار است كه آن دانشمند نادرهپرداز زنددى
فرهنگ خود را با ترجمه كردن آغداز كدردس سياسدت ارسد و و عردت در تداري
نگاشته هگت دو نمونه برجسته و ماندىار است از آنچه به قلم متدي و اسدتوار او
در زبان فارس شناخته شده و در روزىاران دراز بهدره يدافتن خواهدد بدودس بده
همي مناسبت است كه در اي محفت دانشگاه كه به ياد اوست ،شمهاى دربارة
آغاز شدن ترجمه متون فرنگ (اروپاي ) از زبانهاى انگليس و فرانسه و آلماني
و روس و يا آنچه معالواس ه از ترجمه شدههاى به زبانهاى عربد (مخصوصداً
در مصر) و ترك وندرةً اردو به فارس ترجمان يافته است به عرض مد رسدانم
تا مگر نمودارى باشد از جريان فرهنگ ناش از انترال و انتشار ترجمهها در زبان
فارس س
منابع كه براى وصول به اي مرصود م شناسم به جز كتابهاى ترجمه و
چاپ شده ،بيش و مهمتر از همه فهرستهاى نسخههداى خ د سدت و آن هدم
* سخنران در مراسم سالگرد درىذشت دكتر حميد عنايت ،در  Middle East Centerوابسته بهكالج
سنتآنتون دانشگاه آكسفورد ()8-1997س [نرت از :ايرانشناس  ،سال  ، )1380( 14صص  79تا 110س

112

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 27 /

فهرستهاى نسخههاى خ

بعض از كتابخانههاى ايرانس كتابخانههاى اروپداي

مانند بريتيش موزيم ،مل پاريس ،دولت برلي  ،اينديا آفيس ،بودليان و جدز اينهدا
كه كمتر به ىردآورى نوشتههاى قرن نوزدهم ،آن هم ترجمهها عالقهمند بودهاندد،
معموالً از داشت نسدخة ترجمدههداى قدرن سديزدهم ه/درىز ندوزدهم مديالدى
عارىاندس
شايد بتوان كتاب حوادثنامه را كده از تركد بده فارسد در سدال 1222
ترجمه شده بود نخستي كتاب مترجم دانستس( )1اي كتاب ترجمدة محمدرضد
تبريزى و درباره جنگهاى ميان نداپلوون بدا نمچده (= نمسده ،يعند ايدريش) و
روسيه در سال 1220قمرى است و آن ترجمه به عباس ميرزا نايبالسدل نه اهددا
شده استس
پدس از آن احتمداالً تدداري اسدكندر كده در سددال  1228توسد شخصد
انگليس به نام جيمز كمبت به فارس درآمد ،دومي كتاب شدناخته شددة متدرجم
است و آن مت هم براى عباس ميرزا به ترجمه رسيده و مترجم مذكور از كسان
است كه در دستگاه دولت تبريز خدمتگزار بوده استس

()2

جاى ىفتگو نيست كه نخسدتي ىدام اسدتوار و اساسد در ترجمدة متدون
اروپاي توس خود ايرانيان و بيواس هاى از آن زبدانهدا بده دسدت دو ىدروه از
تحصيت كردىان اعزام شده به انگلستان به دستور عباس ميرزا برداشدته شدد (بدار
اول دو نفر در  1811بار دوم پنج نفر در )1815س اي تحصيت كردىدان چدون بده
ايران بازىشتند بال بيعه ناقت عمل و ترجمهاى و كتدابت معدارج جديدد فرندگ
شدندس از آن ميان مهندس به نام ميرزا رضا تبريزى بود كه در امور قلعهسدازى و
سنگربندى و ديگر مسائت نظام درس خوانده و از ىروه پنج نفرى بود و بندا بده
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ذكر اعتمادالسل نه در 1299قمرى فوت كرد( )3و بيش از همراهان ديگدر بده كدار
ترجمه پرداختس ترجمة او از تاري پ ر كبير و تداري نداپلوون مشدهور و نسد
متعددى از آن باق استس خالصةالحساب ميرزا جعفرخان مشيرالدوله را كه يك
ديگر از آن پنج نفر بود نيز در شمار ترجمههاي بايد درآورد از اي روى كده آن
مت به روش اروپاي در تأليف كتب حساب استس ميرزا رضا و ميدرزا جعفدر در
سال  1235به ايران مراجعت كردند و بنابراي ترجمههاى آنان عل الراعده دو سه
سال پس از اي تاري ان/ام شدهاستس
اعزام هفت محصت نخستي در عهد نايبالسل نه و همچني پنج محصدت
ىروه سوم در روزىار محمدشاه به سال  1845به ممالك اروپاي نوشدته روشدن
است از اي كه مصادر امور ايران متوجه ضرورت دسدتياب بده معدارج و علدوم
جديد اروپا بودند و بعض از اي تحصيت كردىان را پس از دعوت واداشتند كده
متون را از زبانهاى اروپاي به ترجمه درآورندس سفر و ترجمه هميشه دو وسيله
عمدة انترال دانش و فكر بودس ايرانيان هم با پيشامد جنگهاى خود با روسيه براى
اخذ تمدن اروپاي از اي دو وسيله استفاده كردندس همچني كتداب اروپداي را از
فرنگ براى ترجمه م خواستهاندس حاج ميرزا آقاس در نامه خود به سفير ايران
در پاريسنوشته است« :كتب قديمه و جديده در صنايع حربيه يا علوم ديگر ابتياع
كردهبياوريد»س

()4

اين/ا مناسبت دارد ىفته شود كه سر جان مالكم در تداري ايدران نكتدهاى
مبهم و ب سند نوشته است كه مختصرى از قواعد كوپرنيكس با شرح نيدوت بده
فارس ترجمه شده بود و او احتماالً آن كار را موجب ترق افكدار در آن اوقدات
دانسته استس ول در مآخذ ايران و نسخههاى خ

شناخته شدده ايد ترجمده
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ديده نشده استس مالكم ق عاً اي م لب را در ايران يا در هندوستان شنيده بوده و
نرت كرده استس

()5

اىر بخواهيم سال را به يور تخمدي بدراى آغداز ترجمدة متدون اروپداي
توس ايرانيان تعيي كنيم حدود سال  1240قمرى خواهد بدود و چدون در ايد
ىفتار قصد بر آن است كه بررس به پايان سل نت ناصرالدّي شاه محددود باشدد
بنابراي دورهاى نزديك به هشتاد سال دربر ىرفته م شودس بهيور اشاره و محض
ايالع اجمال از روزىاران پس از آن بايد ىفت كه ترجمة چهدار مرحلده متمدايز
ديگر را در دنبال داشتهاستس
1د از زمان تأسيس مدرسة علوم سياس در سال  1317قمدرى تدا تشدكيت
كميسيون معارج در سدال  1301شمسد  ،مترجمدان مشدهور ايد دوره از قبيدت
محمدعل ذكاءالملك و يوسف اعتصامالملك بودهاندس
2د از زمان تأسيس كميسيون معارج يا تأسيس دانشگاه تهرانس
3د از زمان تأسديس دانشدگاه تهدران ( 1313شمسد (س در ايد دوران بده
مالحظة آن كه بسيارى از متون تدريس ترجمه بود و توس چندد دوره محصدت
اعزام از دورههاى مظفرى و باألخره رضاشاه تدريس مد شددس ايد دوره بده
چند سال بعد از پايان جنگ جهان دوم كه خاص فعاليت نيروهداى چدب بدود
خاتمه م ىيردس
4د از زمان تأسيس بنگاه ترجمه و نشر كتاب و مؤسسة انتشارات فرانكلي
تاكنونس
از اي مردمه و م الب كل كه ضرورى بود م ىذريم و وارد ىفتار امروز
دربارة جريان و وضع ترجمه در دورة هشتاد ساله ميدان نايدبالسدل نگ عبداس
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ميرزا تا قتت ناصرالدّي شاه م شويمس اي دوره را مد تدوان خدود بده دو مرحلده
ترسيم كردس يك دورهاى است س ساله كه از زمان ترجمههداى ميدرزا مهنددس
تبريزى در تبريز آغاز م شود و به فعاليت مدرسه دارالفنون (حدود سدال )1270
منته م شودس ديگر دورهاى است كه عمده كارهاى ترجمهاى توسد معلمدان و
مترجمان مدرسه دارالفنون وابسته به وزارت علوم و دائرة دارالترجمدة ان باعدات
ان/ام م شدس
سابرة ترجمه كردن كتاب از زبان عرب به زبان فارس و شيوه و سبك كه
در يول مدت بيش از يك هزار سال در آن كار ميان ايرانيان رواج داشدت عامدت
مهم سنت در كار ترجمه بود كه در ترجمههاى نخستينه از زبان هاى اروپاي بده
فارس نيز تأثير خود را بخشيدس
مترجمان براى آنكه خوانندىان پ به م لب ببرند و نوشته به زبان مفهدوم
و به تداول عموم باشد م كوشيدند كه تعابير و اص الحات اروپاي را به تعابير
و اص الحات زبانزد ايران بدل كنندس همدة مترجمدان دورههداى عبداس ميدرزا و
محمدشاه و ناصرالدّي شاه پيروى از راه و روش پيشينيان را ق عد و ضدرورى
دانسته بودندس اي راه و روش پايبندى به مفهوم بودن عبارت بود نه آن كه ترجمه
م ابرت كامت لفظ با مت داشته باشدس به عبارت ديگر ترجمههاى آزاد م لدوب
بودس
البته بسيارى از ترجمههاى قرآن هست كه كلمده بده كلمده اسدت ومعند
فارس هر كلمه بي الس ور در زير كلمه نوشته م شدس ول در ترجمههاى متدون
ديگر مترجم آنيور كه مناسب م دانست از عبارت صدرج نظدر مد كدرد و در
جاي كه ضرورت م ديد از آوردن شعر يا مثل كه م توانست جايگزي م لدب
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اصل باشد خوددارى نداشتس تمام كوشش بر مفهوم بودن عبارت بدود و نوشدته
را با بيان صناع كه موافق مذاق و سياق ايرانيان بود م آراستس
ترجمههاى دوره قاجارى عموماً بر اي ميزان و منوال استس حت مترجمان
در مت ادارى جايز م دانستند كه براى آسان خوان نامهاى اروپاي را به نامهاى
ايران بدل كنندس مثال خوب از آن ترجمه خدايرات يدك

خدر (memoires dun

) aneازكنتس دو سگور فرانسوى است كه اعتمادالسدل نه بده ترجمده درآورد و
اسام را به اسام ايران منرلب كرد و مردارى شدعر و مثدت و تعبيدرات خداص
فارس در آن وارد ساختس م/تب مينوى دربارة آن مرالهاى خاص داردس

()6

دو شاهكار ادب ترجمه كه مترجمدان همدي روش را بده كدار بدرده و دو
ترجمة جاويدان عرضه كردهاند يك ترجمده هدزار و يدك شدب از عبددالل يف
يسوج است كه در زمان محمدشاه از عرب به فارس درآمدد و ديگدر حداج
باباى اصفهان اثر جيمز موريه است كه ميرزا حبيب اصفهان متخلص به دسدتان
آن را پيش از سال 1304قمرى از روى ترجمدة فرانسدوى آن كتداب بده فارسد
ترجمه كردس و البته ميرزا حبيب ترجمه ممتدازى هدم از سرىذشدت يدت بدالس
نوشتة آل رنه لوسا

) )A.R.Lesageان/ام داد كه دست كم از ترجمدة حداج

باباى اصفهان ندارد ول چون سرىذشت مذكور مرتب با ايران نبدوده نتوانسدت
رواج كامت پيدا كند و يبعاً شهرتحاج بابا را كسب نكرده استس
اي هر دو استاد ف صاحب ذوق و چيرهدست در ادب فارس توانستهاندد
در جاى خود شعر و مثت را بر مت ترجمه بيفزايندد و يدا تعبيراتد را بده جداى
متنهاى اصل بياورند كه ىوياى مضمون باشدد اىرچده م ابردت لفظد و بيدان
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نداردس م/تب مينوى و جمالزاده در دو تحريق جدا جدا شدمهاى دربدارة ترجمده
حاج بابا بيان م لب كردهاندس

()7

در اي دوره بسيارى از ترجمهها بهيور معالواسد ه ان/دام شدده يعند از
زبان اصل نيستس نمونة همي حاج باباى اصفهان استس عدهاى از كتابهداى
علم از ترجمههاى ترك يا عرب به فارس ترجمان م يافت كه ذكر آنها را در
فهرست تهيه شده به منظور نشان دادن وضع كل ترجمه و نام مترجمدان آوردهام
تا اىر اي ىفتار بخواهد موقع چاپ شود آن ليست در دست باشد.
زمان كه اعتمادالسل نه در چهلمي سال سل نت ناصدرالدّي شداه كتداب
المآثر و اآلثار را تأليف كرد تعداد مترجمان از زبانهاى اروپاي زياد شدده بدود و
عالقهمندان دستياب به زبانهاى اروپاي تعدد م يافتس مت م لب كده اعتمداد-
السل نه در اي موضوع نوشته چني است:
خوض در تعليم و تعلّم السنة مختلفه و لغات شدت ّ كده مفتداح ايدالع از
فنون و علوم و صناعات و رسوم امم است مردمه مراب ه و مراوادت بدا دول و
ملتعالم :علم لغت فرانسه ،علم لغت انگلديس ،علدم لغدت روس ،علدم لغدت
آلمان()8

ناصرالدّي شاه خدود بده اهميدت دانسدت زبدان آىداه بدود و چدون مدرد
ادبشناس و عالقهمند به تاري و جغرافيا بود كم فرانسه ياد ىرفته بدود و جدز
آن بنا به مذكورات خايرات اعتمادالسل نه ىاه روس و آلمان درس م ىرفت
و م خواسته است كه اي دو زبان را بياموزدس عددهاى از شداهزادىان زبدانهداى
خارج را م آموختند و در ترجمه آثارى دارند كه حكايت از عالقهمنددى آنهدا
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داردس فرهادميرزا معتمدالدوله در اي مرحله حت كتاب نصاب انگليس بده شدعر
فارسد داردس علد بخددش ميددرزا نددوة فتحعلد شدداه ،محمدددياهر ميددرزا (ايضداً،
عبدالحسي ميرزا پسريهماسب ميرزا مؤيد الدوله ،حسي قل عمادالسدل نه پسدر
عزالدوله و برادر ناصرالدّي شاه) از آن زمرهاندس
در اي دوره عدهاى از متون علم  ،پزشدك بدراى تددريس تدأليف شدده
استس اما در حريرت همة اي متون ترجمههاي است از اصتهاى اروپاي اىرچه
ممك است يك كتاب تأليف ترجمهاى باشد از چندد كتدابس ترديدد نيسدت كده
هنوز تعداد آنىونه كتب در زبان فارس چندان متعددد و متندوع نبدود تدا كسد
بتواند از راه تلفيق به تأليف كتاب برسد و چارهاى جز ترجمه نبوده اسدتس مثدال
بارز نكتهاى است كه اعتمادالسل نه دربارة دو كتداب اساسد تعليمدات آن دوره
نوشته استس
دربارة هندسه وس

و عليا تأليف نظامالدّي مهندسالممالدك غفدارى از

تحصيتكردىان دوره ناصرى در اروپا م نويسد» :از روى كتدب معتبدره صدناديد
اساتيد ممالك اروپا به فارس ترجمان كرده استس»

()9

همانجا در معرف كتاب هيأت تأليف عبدالغفار ن/مالملك ىفته است «هم
از روى كتب معتبره اروپائيه به لغت فارسيه مترجم داشته استس»

()10

مترجمان از چند لغت نامهاى استفاده م كردند كه در هندوستان براى زبان
انگليس به فارس و در فرانسه براى زبان فرانسه بده فارسد نوشدته شدده بدودس
ول چون در ايران هم ضرورت تهيه كتاب لغت و زبانآموز مشدهود بدود ،تدأليف
فرهنگ دو زبانه مرسوم شدس نمونه جالب توجه فرهنگ لغت و زبانآموز مشهود
بود ،تأليف فرهنگ دو زبانه مرسوم شدس نمونه جالب توجه فرهنگ است فرانسه
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بدده فارس د كدده در سددال  1296قمددرى جلددد اولددش در تهددران انتشددار يافددت
)(Dictionnaire Manuel Francais-persan

و بنا به مردمهاى كده بده قلدم اعتمداد

السل نه برآن نوشتهشده م/موعه لغتهاي است كه ناصرالدّي شاه خود «تأليف
و تصنيف» كرده استس به همي مالحظه مناسبت دارد عبدارات از ايد مردمده را
بشنويد:
از آن/ا كه در پيشگاه ضمير منير مردس محرق است كه علم و دانست زبان
فرانسه از براى معاشدرت و مراب ده بدا دول و تحصديت ايد زبدان را در ميدان
رعاياىخود منتشدر و معمدول نمايندد و خدود بده نفدس نفديس همدايون بدذل
م/اهدت فرموده م/موعهاى از لغات معموله كثيراالستعمال فرانسه بده فارسد
را جمع و معان آنها را به زبان فارس نگاشته به عبدارت آخدرى كتداب لغتد
جامع از فرانسه به فارس تأليف و تصنيف فرمودندس البته در پايان ايد مردمده
ىفته شده است كه لغتنامه مذكور در م/معد از دانشدمندان زبانهداى عربد و
فارس و ترك بهرياست شخص اعتمادالسل نه به بررسد و رسديدى علمد
درآمده استس بدنيست چند كلمه از آن را بهيور مثال نرت كنم:

پشت سر هم ،متعاقب،

بهنوبهalternative

حرص ،بلندپروازى ،علوهمت ،يلب تسل
ممك العزل ،ب

ambition

دوام amovible

ب نظم در حالت نبودن
شهادتنامه ،تصديق

حكومتanarchic

نامه attestation

سكندرى رفت  ،تپق زدن ،ترصير

كردنchopper

خوردن ،بلعيدن ،هرزه خرج كردن ،استعمال

كردن consumer
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به اجمال ىفته شد كه در ترجمههاى نخستي كوشش مترجمان بر آن بدود
كه از سبك نثر فارس رايج دور نشوند و به هيچ وجه تحت تأثير عبدارتبنددى
خارج نباشند يبعاً از حيث استعمال وا ىان هم مص لحات معمول وقت را بده
كار م ىرفتند كه البته غالب آنها اكنون به نظر ما نامناسب م نمايدس چند مثدال از
چند كتاب م آورم تا م لب شكافته شود:
درترجمه كتاب در احدوال نداپلوون از رضدا مهنددس تبريدزى (در )1252
م خوانيم:
مورخي نوشتهاند كه ناپليون از بدو تميز و رشد در فهم علوم ودرك رسوم
مصرّ و مبرم بودس ف الحريره براى انسان باالتر از اي صنعت و مكنت نخواهدد
بودس()11

عبارت ابهام ندارد اما به اندك توجه مالحظه م شود كه مترجم تحدت
تأثير سبك ادب و بالغ زبان فارس در قبال «فهم علوم» ،آوردن «درك رسدوم»
را مناسب ديده و به جاى «هنر» لفظ صنعت را آورده استس م نم دانم متدرجم
كدام مت انگليس را در دست ترجمه داشته تا بتوان ترجمه را با آن مرابلده كدرد
ول مسلّم است كه »فهم علوم و درك رسوم« كامالً سبك و سياق ادبد فارسد
دارد.
مثال ديگر اي عبارت است از تاري فردريدك دوم ترجمدة محمدحسدي
قاجار در :1285
نيز بايد از ترقيات صدنعت حربيده و علدم و آداب آن و از كدار پولي يكيده
چشم درپوشيده نااميد بود و بر اي كه ما را از كار آنها يك نوع مرديتّ حاصت
شده كماليتّ دست

دهدس()12
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در اي ترجمه كلمات حربيه و پولي يكيه به مرسوم زمان در متابعت قاعده
زبان عرب به تأنيث آمده و ع/ب نيستس امااز استعمال كلمه مرديدت و كماليدت
م توان تع/ب كرد و آنها را نه تنها نامناسب بلكه ثريت دانستس و بايد دانست كه
در آن زمان اي ىونه كلمه سازى مرسوم شده بود و توجه به آن نداشتند كده از
قاعده به دور است و اول غل س
براى رعايت مفاهيم مرسوم ميان ايرانيان متدرجم نداىزير بدوده اسدت كده
اص الحات متداول در زبان فارس را بياوردس مثالش آوردن كلمه رعايا بده جداى
مردم و اهال است كه در دورة قاجدارى مصد لب بدود و ديدديم كده در مردمدة
اعتمادالسل نه بر لغتنامه فرانسه به فارس آمده بود و در مثال ديگر اي است يك
در ترجمة ناشناس از جنگ آلمان و فرانسه:
پس از آن كده اهدال قدديم رومد يايفده شداهزادىان هدوه اشدتوف را
مضمحت نموده و مملكت آلمان را ويران نمودند باز رعاياى ايد مملكدت بده
زير سايه يايفة شاهزادىان هوه سولرن روزىار م

ىذرانيدندس()13

اما در اي عبارت تعبير «زير سايه» هنوز ميان ما ايرانيان رواج دارد و غالباً
دوستان به يكديگر خ اب م كنند يا كهترى به مهترىس
كلمة رعايا را از جمله در ترجمة قانون نظام روس (ترجمة زيد العابددي
منش ) كه به دستور اعتضادالسل نه وزير علوم ان/دام شدده اسدت ديددمس نوشدته
است:
اظهار م داريم به همة رعاياى باوفاى خودمدان در توجده دائمد و خدوب
دولت خودمان و قرار مدارات خوب كه م/رى شده

استس()14
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از نمونههاى كلمات ثريت »ابدالمدت« به جداى دائمد در ايد عبدارت از
كتابجنگ آلمان و فرانسه:
معرفت او به اختراعات در صنايع در علوم در هزار قلدوب ،ابدالمددت يداد
خواهد

ماندس()15

حت در ترجمة روان و ب تعريد اواندس خدان از كتداب ايدران و ايرانيدان
تأليف بن/امي اولي سفير امريكا در ايران كه در سال  1305به فارس در آمد كه
كلمه متشعشع دور از زيباي وسنگي م آيد ،در اي عبارت:
در يددرج دسددت راسددت ،سلسددلهاى از تپددههدداى بلنددد آسددياى صددغير بددا
ىردونههاى متشعشع از اشعه آفتداب و مدزي از نبدات و ىيداه دائمد مشدهود
بودس()16

اىر مترجم به سادى به جاى متشعشع نوران وبده جداى مدزي پوشديده
ىذاشته بود عبارت با آنچه امروز به ترجمه در م آيد تفاوت نداشت.
مثال در اي موارد بسيار م توان نرت كرد و چون ىفتار دامنه م يابدد ايد
صحبت را با ترجمهاى از اعتمادالسدل نه خاتمده مد دهدمس در ترجمده روبنسد
سوئيس نوشته است:
شش روز عل التوال ليالً و نهاراً كشت دوچار موجة يوفان و بده وزيددن
بادهاى سخت منرلب االركان بودسسسسچشم در راه منتظر ل يفدة غيبد و نصدرت
خداوندى بودندس چنانچه ىويا از تمام اعضاء اندام با زبان حال يدارى و انتصدار
از حضرت بارى مسألت م نمودندس
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عبارت اىر چه ممزوج به لغات عرب است ول كدامالً مفهدوم اسدت و از
حيث سبك و اسلوب م ابرت كامت دارد با نوشتة اديب ايران كه اصالً بدا زبدان
خارج آشناي نم داشته استس درحال كه اعتمادالسل نه مسل به زبان فرانسده
بود و روزانه با خارجيان كه در ايران سكن داشتند مراوده داشتس
در قبال آنىونه ترجمههدا ،مترجمدان هدم بدودهاندد كده سدادهنويسد را
م پسنديدهاند و م سه مورد را بيش نم آورم كه از درازى سخ بكاهمس
عل محمد مستوف عضو دائرة ان باعات در  1308در ترجمة كتابچة جنگ
سودان نوشته است:
با اي حالت حكومت مصر پلتيك حزم پيش ىرفته بدراى خداموش كدردن
آتش فتنه و شورش سودان به تددبير صدواب پرداخدتسسسس فوايدد ايد كدار در
تسكي حركات و اسكات نعره و فرياد اهت شورشسسسروز به روز ظاهرتر بيشتر
م

ىرددس()17

در اي عبارت اىر به جاى پلتيك حزم »سياست احتياط« آورده شود جمله
كامالً امروزى استس
ديگر عبارت است از محمدعل تبريزى شار دفر ايران در لندن بده سدال
 1280قمرى كه تصور م كنم همان عالءالسل نه رئيسالوزراى سالهداى بعدد و
پدر حسي عالء باشدس او ترجمهاى از متن فرانسوى در علم نظام و جنگ فراهم
م سازد كه اي عبارتش مورد نظر است:
يك صاحب منصب زيرك و باهوش و كارديده كده از نكدات و رمدوز فد
خود وقوج داشته باشد در ترسيم نرشة اي جنگ به حسب ندرت از مرتضداى
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حالت تخلف م كندس اما صاحب منصب كه اي وقوج را نداشته باشدد راهنمدا
بودن و تراضاى وقت هم براى او ب ثمر

استس()18

عبارت ديگر را از اواندسخدان مد آورم ،از ترجمدة او از كتداب ايدران و
ايرانيان بن/امي :
نصيرالدوله متغير شده ىفت چرا راه مرا مسدود كردى تو كه بيشتر از يدك
االغدار نيست س االغدار فوراً جواب داد م هم مثت تو حدق دارم كده از ايد راه
عبور كنمس م آدم هستم كه خر م رانم و شما خرى هستيد كه آدم م رانيددس
نصيرالدوله از اي جواب جسورانه مناسب االغدار به قدرى خوشش آمد كه بده
نوكرهاى خود امر نمود به االغدار كارى نداشته

باشند()19

ضب اسام خارج به تلفظ صحيب آنها از نكتههاي است كه بايد مدورد
توجه قرار ىيردس در ترجمهاى ديده م شود كه اسام خاص معمدوالً يكنواخدت
نيستس مترجم تحت تاثير زبان كه مت را از آن زبان به ترجمه درآورده اسمهاى
خاص را نرت م كرده است و ىاه به تلفظ نادرست مضبوط ساخته است و بالمآل
وحدت ضب در ترجمهها رعايت نشدهس
چند مورد را بهيور مثال از ترجمههاي كه ديدهام م آورم و تفصيت زيداد
را در اي باره ضرور نم دانمس
در نامهاى اشخاص :غيوم به جاى ىيوم  -آقست به جاى آىوستس
در نامهاى جغرافياي  :كرتج به جاى كارتا د پدولن بده جداى لهسدتان-
اوسترال به جاى استراليا ،آلمان به جاى آلمان -اسپانيول به جاى اسپانيا-كلومب
به جاى كلومبياس
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در كلمات :دزمبر به جاى دسامبر يا ديسمبر -هرلد به جاى

هرالد )(Herald

د كمسيون به جاى كميسيون ) (Comissionباياليون به جاى بايايونس
از نكتههاى ديگرى كه در بعض از ترجمههاى ديده م شود شديوة سدنت
نامگذارى عنوان كتاب استس چنان كه ديديم اعتماد السل نه نام كتداب خدايرات
يك خر را ،الحمار يحمت اسفارا يا من ق الحمار ىذاشتس محمد زك عل آبادى
مترجم تاري عثمان تأليف هامر پورىشتال كه آن را از ترجمة فرانسدوى آن بده
فارس درآورد نام كتاب را ظاهراً به مناسدبت آن كده پادشداهان عثمدان سدل ان
ناميده م شدند سل ان التواري ىذاردس
از مثالهاى ديگر چند تا ياد م شود:
د پزشك تأليف پوالك ترجمة حكيم الممالك به نام زبدة الحكمهس
د كحال تأليف كالروسك ترجمة محمدخان كفرى به نام ضياءالناظري س
د پزشك تأليف پوالك ترجمة محمدحسي افشار به نام عالجاالسرامس
د

 Livre d,orبه نام اسرار الوجود

د زمي شناس از فيگيه ترجمة محمدتر كاشان به نام تذكرةاالرضس
د اصول مشق توپ ترجمة رضا مهندس تبريزى به نام صواعق النظامس
با آوردن اي مثالهاى نبايد تصور شود كه در دورة ناصرى توجه منحصراً
به برىردان كتب علوم و يا تاري بوده استس خيدر از ايد دوره از ترجمده آثدار
فكرى و فلسف و ادب نيز ايالع داريم و م دانيم كه رسالة دكارت درباره روش
به كار بردن عرت ) (Methode Discours de laبده معرفد كندت دو ىوبيندو وزيدر
مختار فرانسه در ايران و به ترجمه العازار يهودى معروج به مالّ اللهزار ترجمه و
نشر شد()20س جز آنترجمه دو كتاب از ولتر را ديدهام يك ترجمة

l’Orphelin de
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Chine

 laتوسد اواندسخدان و ديگدرى شداهزاده بابدت

(la Princesse de

) ،Babylonرسالة آزادى استوارت ميت به نام منافع حُرّيت ترجمه شده و از ول
سيمون فرانسوى رسالهاى فلسف به ندامزمدي و زمدان بده ترجمده درآمدده كده
نم دانم ىردانيده از كدام تأليف اوستس ىفتارى از ميرابو ،تنزل و انح اط دولدت
روم تأليف مشدهور ادوارد ىيبدون ) Decline and fall the Roman Enpireترجمده
همان رضا مهندس تبريزى در سال  1248از اولي محصتهاى اعزام به لنددن)،
ىزارش مردمىريز كه ترجمة نمايشنامه مشهور مدولير بدهندام  misenthropeاسدت
(مترجم آن ميرزا حبيب اصفهان يعن همان كس است كهحاج بابا را ترجمده
كردس او در ترجمة ميزانتروپ كوشيده است كه چيزى بر آن نيفزايدد و ترجمده را
مناسب صحنهىردان بيارايد با وجود اي ىاه مصاريع مناسب از اشعار فارسد
را جانشي عبارت فرانسوى كرده است)س البته چندي رمان از الكساندر دوما (پدر
و پسر) نيز ترجمه شده استس
ترجمه از هدر رشدتهاى ،توجده ناصدرالدّي شداه و ظدتالسدل ان و ديگدر
عالقمندان به آىاه از غرب متوجه كتب تاري و سرىذشت ساليي و مردارى
به متون جغرافياي و مخصوصاً سفرنامهها بودس كتابهاي كده در ايد زميندههدا
بازمانده به نسبت متعددتر است از رشتههاى ديگر و ترجمه

احوال )(biography

اسكندر ،فردريك ،ناپليون ،الكساندر روس ،نيكال ،نرون ،كاتري  ،لوئ چهاردهم،
هانرى چهارم ،ياليران از آنهاست كه بعض به ترجمه درآمده و بعض براى شاه
كتابخوان م شده استس
در كنار اي ىونه كتب ترجمده اخبدار و بعضد ىدزارش احدوال جهدان و
مراالت مربوط به اختراعات و اكتشافات هم رواج داشت و نمونههداى زيدادى از
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آنها را م بينم كه به صورت خ
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بازمانده و قسمت هم در جرايد دورة ناصدرى

(ايران ،ايالع ،دانش) به چاپ رسيده است مانند مسافرت ق ب شدمال در 1860
كه در روزنامه ايران (شمارة  1تا  )132چاپ شدس اعتمادالسدل نه انتشدار آن را از
اي لحاظ مناسب ديده كه «متضم نكات حكمت و دقدايق ت/ربدت و انددرز و
نصيحت است»س

()21

ترجمه كردن نوشتههاي كه ىوياى وضدع يبيعدت و ع/ائدب مربدوط بده
سرزمي هاى مختلف بود در دورة ناصرى با رغبت و به كثرت ان/ام شدده اسدت
بهيور مثال وقت چاپ ترجمة سدفر ق دب شدمال در روزنامده ايدران بده پايدان
م رسد ترجمة رحله اب ب ويه (از عرب ) آغاز م شود()22س اعتمادالسل نه ظاهراً
اي ىونه كتب را به مناسبت ميت و عالقة ناصرالدّي شاه به يبيعت و كوهىردى و
سفر كه سال حداقت يك صد و پن/اه روزش را دور از شهر يهران م ىذرانيد و
هفتهاى سه چهار روز بر پشت اسب بده ىشدت و ىدذار و شدكار مد پرداخدتس
انتخاب م كرد و به ترجمه م رسانيدس شاه عالقهمند بود كده مسدافرتنامدههدا و
جريانهاى مربوط به حدوادث يبيعد را بخوانددس ترجمدة سدفرنامههداى چدي ،
استراليا ،آفريرا ،مالزى ،تركستان ،رساله علم زلزلهها و آتدشفشدانهدا (ترجمدة
عليرل كاشان كه در روزنامة ايران چاپ شده است) چند عنوان اسدت از ميدان
كتابهاى ترجمه شده در آن دورهس حت بنا بدر نوشدتة اعتمادالسدل نه شداه از 2
رمضان  1298تا  14محرم ( 1299حدود پنج ماه) بعض از روزهدا بده تحريدق و
تأليف جغرافيا مشغول م شدس اول بار م نويسد «امروز شاه ميت كردندد غرافد
تأليف فرمايند»س

128

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 27 /

داستان روبنس سوئيس

)(Le Robinson Suisse

كه رمدان اسدت نوشدته

 Johann David Wysoبه قلم اعتمادالسل نه ترجمه و در روزنامه ايران منتشر شدد
بيشتر از اي باب بود كه ضم داشت صحنههاى دريا و جزيره و يبيعت متضم
نكات نصيحت و حكمت بودس اعتمادالسل نه م نويسد:
بر ارباب دانش پوشيده نيست كه پيوسته حكما و دانشمندان كدالم حدق را
در لباس هزل بيان كرده و تلخ قول صدق را بده حكايدات بد اصدت چاشدن
دادهاند كه خواننده رشتة داستان را ىرفتده بده اختتدام حكايدت تع/يدت كنددسسس
اشارات و بيانات اي حكايت همه متضدم دقدايق اخدالق حميدده و خصدايت
نيكوست و در آداب معاشرت و ترك رذايت افعدال ،بده زبدان كودكدان نصدايب
خوب داردس

موضوعهاى ترجمهها متنوع استس از جدول كه تهيه كردهام و حاوى ندام
حدود يك صدوس مترجم وبيش از پانصد عنوان كتاب ترجمه شده است چني
م فهميم كه در زمينههاى نظام  ،تكنيك (از جمله عكاس  ،تلگراج ،كشاورزى)،
پزشك  ،زمي شناس  ،فيزيك و شيم  ،جغرافيدا ،تداري  ،حروق،ادبيدات و كتدب
تفننّ ترجمه م كردهاندس
حت در رشته م العات ايران هم كتابهاي مانندد تأليفدات راوليدنس ،سدر
جان مالكم ،مارخام ،كلنت لوات ،مادام ديوالفوا ،بن/امي وزيدر مختدار امريكدا در
ايران به فارس نرت شده استس
مترجمان از يبرات مختلف بودندس آنها زبان خارجه را يا در خارج از ايران
آموخته بودند و يا از كسان بودند كه در مدرسه دارالفنون تحصيت م كردهاندد و
زبان را به درست و تواناي م آموختهاندس از افراد ملت متنوعه (ارمند  ،آسدورى،
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يهودى) نيز در ترجمه استفاده م شد ،همانيور كه از بعض خارجيان مريم ايران
(مانند ول ريشار د بارون نرمان در عصر ناصرى)س
اغلب كسان كه بهيور رسم كارشان مترجم بود در اي چهار دسدتگاه
دولت خدمت م كردند :دارالترجمة همايون كه قسمت بود از وزارت ان باعات،
مدرسة دارالفنون ،وزارت خارجه ،دستگاه حكومت ظتالسل ان در اصفهان ،ايد
پسر ناصرالدّي شاه برخالج برادرش (مظفرالدّي ميرزا وليعهد كه در تبريز بدود)
به ادبيات و تاري دلبستگ داشت و عدهاى از ادبا و مترجمان را به كدار ترجمده
ىماشته بود مانند محمدتر انصارى كاشان حكديم و ميدرزا محمودخدان افشدار
كنگاورى كه هم مترجم بودند و هم روزنامه فرهنگ را منتشر م كردندس در دوره
ناصرالدّي شاه (به مانند روزىاران شاهزادىان تيمورى كده در سدمرقند ،هدرات،
شيراز م زيستهاند) تعدادى از شداهزادىان بده دنيداى علدم و ادب رو آوردندد و
كتابخانههاي در خانه خود داشتند و بعض از آنها شخصاً هم به تأليف و ترجمده
م پرداختند مانند بهاءالدوله ،محمدول ميرزا ،عليرل ميرزا اعتضادالسل نه ،فرهاد
ميدرزا معتمدالدولدده ،يهماسدب ميددرزا مؤيدالدولدده ،خدانلرميرزا ،احتشددامالدولدده،
بديعالملك ميرزا ،عل خان ظهيرالدوله ،حسينرل ميرزا عمادالسل نهس
در ترجمه ،ىاه ويراستارى (تحرير و تهدذيب) ان/دام مد شددس افدرادى
بودهاند كه كارشان شسته رفته كردن ترجمهها از لحاظ بالغت و فصاحت بودس در
جدول كه تهيه شده است نام رضاقل سراب تاري نويس ،محمدحس شدوكت،
محمدحسي فروغ ىويداى همدي كدار ويراسدتارى اسدتس حتد در فهرسدت
نسخههاى خ

كتابخانه مل تهران ديدم كه دوستعل خان معيرالممالدك تداري

نيكوال را كه ول ريشار فرانسوى به فارس ترجمه كدرده بدود مدنرب و تصدحيب
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كرده استس ناصرالدّي شاه بهخ پشت آن نوشته است« :ترجمة تاري نيكدوالى
امپرايور روس مرحوم است كده داده بدوديم موسد (= مسديو (Musiريشدار
فرانسوى ملرب به ميرزا رضا ترجمهكند»س

()23

نكتهاى كه در كار مترجمان بايد مورد دقت نظر باشد اي است كه در همه
موارد تخصص مترجم مورد توجه نم بودس مترجمان بودهاند كه كارشان ترجمده
شده بود و در هر زمينهاى كتاب ترجمه م كردند مانند عارج خدان ارزرومد در
دارالترجمة همايون يا محمود افشار كنگاورى در دستگاه ظدتالسدل انس بدهيدور
مثال كتاب هيأت را كه به دستور اعتضادالسل نه در سدال  1279ترجمده شدده و
نسخهاش در كتابخانة مل هست (ش  )208يولوزان فرانسدوى (دكتدر و يبيدب
شاه) بههمراه محمدتر كاشان ترجمه م كنند كه هيچ يك هيأت نم دانستندس
پس اعتضادالسل نه مت ترجمه شده را به عبدالغفار ن/دمالملدك مد دهدد تدا از
حيث فهم و اص الحات ن/وم به اصالح درآوردس ن/دمالملدك اسدتاد هيدأت و
من/م بودس

()24

پركارتري متدرجم دورة ناصدرى محمدحسد خدان صدنيعالدولده (بعدداً
اعتمادالسل نه) بود كه حدود بيست كتاب و چنددي ده رسداله و تعدداد زيدادى
مراله به فارس و به فرانسه ترجمه كدرده اسدتس ديگدر اواندس خدان ارمند (از
انگليس ) ،سيد حسي شيرازى (از اردو)( ،از ترك ) ،محمدد عدارج (از تركد )،
كاظم شيم و خليت ثرف (از فرانسه) ،عل بخش قاجار (از فرانسه)س
ناشناختگ در متون ترجمه شده متنوع استس ترجمههاي موجود است كه
نام اصل مؤلف يا عنوان كتاب شناخته نيست و اكنون نم توان پ به هويت آنها
بردس باألخره ترجمههاي داريم كه نام مترجم در آنها قيد نشدده اسدتس همچندي
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ترجمههاي هست كه زمان ترجمه شدن آنها مشدخص نيسدتس هدر يدك از ايد
نرائص موجب آن است كه تاري ترجمه م/مت و تخمين ىفته شودس
در دورة پادشاه ناصرالدّي شاه در وزارت علوم و وزارت ان باعدات بده
امور فرهنگ م پرداختس هر يك تشكيالت داشت كه تفصيت آن همده سدال در
سالنامه رسم كشور درج م شدس وزارت علوم مسؤول امدور مدرسدة دارالفندون
بودس در آن مدرسه چون عدهاى معلم خارج تددريس مد كردندد چندد متدرجم
بودند كه متون درس را به ترجمه درم آوردهاندد و ندام آنهدا در المدآثر و اآلثدار
(سال  1304ق) ميرزا احمد ،خليت ،ميرزا رضاخان ،محس ميرزا ،كاظم خان قيدد
شده است

()25

اما وزارت ان باعات كه اعتمادالسل نه متصدى آن بود چهار شعبه داشت:
د دارالترجمة مباركه (خاصه) دولت (همايون ) كه رياسدت آن بده محمدد
حسي فروغ (ذكاءالملك بعدى) واىذار شده بودس
د دايرة ان باعات و روزنامهجاتس

()26

()27

د دارال باعه دولت كه باز بر عهده محمدحسي فروغ بودس

()28

د م/مع دارالتأليف نامة دانشوران كه اعتضادالسل نه آن را اي/اد كرده بدود
و فعاليت آن تا روزىارى كه اعتمادالسل نه حيات داشت دوام داشتس

()30

اعتمادالسل نه نام مترجمان را كه با دارالترجمده كدار مد كدردهاندد در دو
ىروه ايران و فرنگ جدا جدا آورده استس
مترجمان ايران  :غياث اديب كاشان (از عرب ) ،عل خان مترجم الممالدك
(از فرانسه) ،عارجخان (از ترك عثمان ) ،سيدحسدي شديرازى (از هندوسدتان)،
عبدالرسول (از ترك عثمان ) ،سيدعبداهلل (از روس )س
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مترجمان فرنگ و ملت متنوعه :رضداخان ريشدارس (فرانسده و انگليسد ) ،
پروسك خان (فرانسه) ،بارون نرمان آلمان (فرانسه و آلمدان ) ،مدادروس خدان
ارمن (فرانسه و روس ) ،اوانس خان ارمن كه بعدها مساعدالسل نه لرب ىرفدت
و سفير ايران در چند مملكت شد (فرانسه و انگليس ) ،آبكار ارمن (روس )س
اعتمادالسل نه در جاي كه به شدرح اقددامات مربدوط بده اي/داد مدرنيتده
م پردازدس شمهاى هم از خدمات مربوط به ترجمه صحبت م كند و م نويسد:
سالهاست كه برحسب امر جهدان م داع شاهنشداه ايراند در كرسد ايد
مملكت مينونشان م/تمع حافدت از برآمددىان همدايون و پروردىدان مدرسده
دارالفنون در تحت رياست اي بنده ذليت تشكيت يافته جميع جرايد و جرانيت و
ىازتها از تمام دولتها و حكومتها و اياالت وارد آن/ا مد ىدردد و از السدنه
شتّ و لغات مختلف به پارس ترجمان م شدود و هدر چندد روز يدكبدار از
لحاظ اقدس شهريار م

ىذردس()30

وزارت ان باعات از سوم محرم  1300به عهده اعتمادالسل نه قرار ىرفت و
او پس از تشكيالت كه براى آن داد در بيست و يكم همان ماه اعضداى آن را بده
حضور شاه بردس م نويسد« :غالباً علماء و فضال هستند از حضدور ىذشدتند و بده
همه اظهار التفات فرمودند»

()31

اعتمادالسل نه مواقع كه در تهران بود ترريباً همه روز قبت از شدرفياب يدا
بعد از آن دارال باعه و دارالترجمه م رفت و غالباً در روزنامه خود متذكر رفت به
آن/ا شده استس او هر چند يك بار اعضاى دارالترجمه را به حضور شاه م بدرد،
از جمله در روز  12ذىالح/ه سال  1300نوشته است:
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نوبت اجزاى م رسيدس ميرزا عيس خان لباس خود را عوض كرده حمايدت
خود را برداشته بودس م در معرف به شاه عرض كدردم كده متدرجمي محدض
تنبل خود را به وزارتخانهها م بندند كه كار نكنندس حمايت دروغ م اندازندد
و لباس زرق و برقدار م پوشدندس شداه تأكيدد فرمودندد كده بايدد دارالترجمده
مفصل ومنظم داير

شود()32

اعتمادالسل نه با توجه به اي كه تشكيت دارالترجمده حسدادت و وحشدت
ميرزا سعيدخان وزير امور خارجه را پيش آورده بود چند روزى نمد ىدذرد كده
مراسم رسم افتتاح دارالترجمه را به روز بيستم همان ماه ذىالح/ه آماده م كند
و محتآن را در باالخانه سابق كشيكخانه جنب تخت مرمدر قدرار مد دهدد()33س و
عل رغم ميتميرزا سعيدخان مترجمان وزرات خارجه را هدم بده حكدم شداه بده
دارالترجمه م بردس

()34

مترجمان هر چند يك بار به حضور شاه بدرده مد شددندس (بدهيدور مثدال
26محرم  12 ،1301ربيعالثان  19 ،1301صفر  11 ،1302ربيعاالول )1303س
كتابها و رسالههاي كه ترجمه مد شدد توسد كاتبدان بده كتابدت خدوش
م رسيد وت/ليد وىاه تذهيب م شد و هرچند يكبار به توس اعتماد السل نه
به حضورشاه ترديم م شدس از ابتداى تشكيت دارالترجمده (محدرم  )1300تدا دوم
ربيعاالول 1302پنج بار م/موعه ترجمه شدههداى جديدد بده شداه تردديم شددس
اعتمادالسل نهدر روزنامه خود [يادداشت روز] اي موارد را قيد كرده است:
26محرم  :1301حضرات مترجمي را حاضر كرده با كتابچدههداى ترجمده
شده سسس حضور بردمس
 4ربيع االول :بيست ودو جلد كتاب ترجمه شده حضور شاه بردمس
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 23شعبان :ميرزا فروغ از شهر آمده بود س و شدش كتابچده ترجمده را
آورده بود (ول اعتمادالسل نه  7ذىالرعده آنها را به شاه ترديم م كند)س
 2ربيعاالول  :1302مترجمي را حضور بردم با س كتاب كه ترجمه كدرده
بودندس
 28جمادىاالول :س جلد كتاب ترجمة دارالترجمه را حضور شاه بردمس
 9رجب :چند جلد كتاب ترجمه و غيره بود به حضور شاه بردمس
نظر التفات و توجه شاه تنها به اي نبود كه اعضاى دارالترجمه را هر چندد
يكبار به حضور بپذيرد و يا اىر پياده از نزديك محت كار آنان بگذرد به آنها سدر
بزند جوياى حال آنها بشود ( 23ربيعاالول )1303س ىاه هم انعام به آنها م داده
استس بهيور مثال يك مورد پن/اه تومان به ميرزا عليرل كاشدان ( )36و مدوردى
ديگر دويست و پن/اه تومان براى مترجمي ()37س اما ىاه هم در دادن پول براى
مخارج آن اداره امساك م كرده استس از جلمه اعتمادالسل نه در  9جمادى الثان
 1302م نويسد كه شاه در قبال تصميم م/لس دارالشدورى كده دويسدت تومدان
تصويب كرده بودند كه براى ترجمه به بارون نرمان بدهند و شاه ىفتده بدود مد
پارسال مبالغ انعام دادهام و به اي مناسبت اعتمادالسدل نه مد نويسدد« :سدل ان
عثمان سال سه هزار ليره كه نود هزار تومان است خرج يدك روزنامده فرنگد
م كند شاه از دادن دويست تومان اكراه دارد»س
ىفتار دراز شد اىرچه ناىفته بسيار ماندس از صبورى شما و ل ف تشدكيت-
دهندىان اي ت/مع و عنايت اَنّا عنايت نسبت به ترجمه كردن ىفتارم (از فارسد
به انگليس ) و ل ف محس آشتيان در ترميم سخنانم متشكرمس ىفتار را كه به ياد
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حميد عنايت آغاز شد هم به ياد او به پايان م رسداندس يدادش پايددار و رواندش
شادباد!
توضيح :در كتاب روزنامة خايرات اعتمادالسل نه ايالعات متنوع راجع
به ترجمه وجود دارد و همه آنهدا در كتداب كده بده مباحدث فرهنگد در عصدر
ناصرى(تهران )1380 ،نام دارد و برىرفته از همان كتاب خايرات است ىردآورى
و ذيت كلمة «دارالترجمه» در فهرست پايان آن كتاب به يكيك موارد اشاره شده
استس
اخيراً جلدهاى اول و دوم فهرست كتابهاى فارس شده چاپ از آغاز تدا
سال  ،1370توس بنياد پژوهشهاى اسالم وابسته به آستان قددس رضدوى در
مشهد نشر شده استس اي دو جلد به پايان حرج كاج از اسام كتب م رسدد و
جلد سوم در دست چاپ استس
يرح اي كار بزرگ بنا بر مردمة آقاى محسد نداج نصدرآبادى از سدال
 1365و قسمت از كوششهاى نخستي آن توسد آقداى محمدد فدر زاد ان/دام
م شود و پساز مدت وقفه از سال  1375به ادامة كار اهتمام شده است و اي بار
به كوشش آقاى محس ناج نصرآبادى و سه همكارشان انتشار كتداب ق عيدت
م ىيردس
در اي فهرست حدود بيست و پنج هزار كتاب معرف شدده اسدتس در دو
جلد نخستي تعداد كتابهاى مترجم بالغ بر  16143كتاب است از هر زبان س
ىردآورندىان كوشيدهاند اسام خارج مؤلفان و حت المردر ندام كتداب
آنها را به زبان خارج نرت كنندس
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يادداشتها:
1س فهرست نسخههاى خ

كتابخانة مل 1: 68 ،س

2س حسي محبوب اردكان  ،تاري مؤسسات تمدن جديد1: 227 ،س
3س اعتمادالسل نه ،روزنامة خايرات ،چاپ اول ،ص 164س
4س مور  14ربيعالثان 1263س
5س سر جان مالكم ،باب  ،24ص  191به نرت از حسي محبدوب اردكدان در كتداب تداري مؤسسدات
تمدن جديدس
6س سرىذشت خر« ،م/تب مينوى ،راهنماى كتاب18 )1345(: 636-640 ،س
7س مينوى در پانزده ىفتار و جمالزاده در مردمه چاپ كه از حاج بابا كرده استس
8س المآثر و اآلثار ،ص 127س
9س المآثر و اآلثار ،ص ( 174هر دو مورد)س
10س فهرست نسخههاى خ

كتابخانه سل نت  ،ص 426س

11س فهرست نسخههاى خ

كتابخانه سل نت  ،ص 426س

12س همان ،ص 313س
13س همان ص91 ،س
14س همان ،ص 649س
15س همان ص518 ،س
16س همان ص92 ،س
17س همان ،ص 658س
18س همان ،ص 518س
19س چند بار اي ترجمه معرف شده اسدتس از جملده مرالدههداى دكتدر كدريم م/تهددى و محمددتر
دانشپژوه (در فهرستها) ديده شودس
20س روزنامة ايران ،شمارة ( 132صفحة  527چاپ جديد)س
21س روزنامة ايران ،شمارة ( 133صفحة  529چاپ جديد)س
22س فهرست نسخههاى خ
23س همان205:1 ،س
24س المآثر و اآلثار ،ص 404س

كتابخانة مل 145:1 ،س

آغازه ترجمه كتابهاى فرنگى به فارسى
25س همان ،ص 409س
26س همان ،ص 146س
27س همان ،ص 409س
28س همان ،ص 174س
29س همان ،ص 155س
30س اعتمادالسل نه ،روزنامة خايرات ،چاپ اول ،ص 228س
31س همان ،ص 290س
32س همان ،ص 292س
33س همان ،ص 394س
34س چون تاري موارد قيد شده ضرورت به صفحه نداردس
35س همان ،ص 319س
36س همان ،ص 395س
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