
 
 
 
 

 

  *هاى فرنگى به فارسىكتاب ةترجم ةآغاز

 
 ايرج افشار

 

 پرداز زنددى بر دوستداران حميد عنايت آشكار است كه آن دانشمند نادره

فرهنگ  خود را با ترجمه كردن آغداز كدردس سياسدت ارسد و و عردت در تداري  

ار او ودو نمونه برجسته و ماندىار است از آنچه به قلم متدي  و اسدت نگاشته هگت

بده  شناخته شده و در روزىاران دراز بهدره يدافتن  خواهدد بدودس در زبان فارس 

 ةاى درباردر اي  محفت دانشگاه  كه به ياد اوست، شمه همي  مناسبت است كه

 يلمانآهاى انگليس  و فرانسه و از زبان (اروپاي )فرنگ   آغاز شدن ترجمه متون

 مخصوصداً)هاى عربد  هاى به زبانرجمه شدهالواس ه از تمع و روس  و يا آنچه

رسدانم و ترك  وندرةً اردو به فارس  ترجمان  يافته است به عرض مد  (در مصر

ن ها در زبااز جريان فرهنگ  ناش  از انترال و انتشار ترجمه تا مگر نمودارى باشد

 سفارس 

 وهاى ترجمه شناسم به جز كتابمنابع  كه براى وصول به اي  مرصود م 

 آن هدم سدت وهداى خ د هاى نسخهچاپ شده، بيش و مهمتر از همه فهرست

                                                           

كالج وابسته بهMiddle East Center  سخنران  در مراسم سالگرد درىذشت دكتر حميد عنايت، در* 

 س110تا  79( ، صص 1380) 14 شناس ، سالنرت از: ايران] (س1997-8آكسفورد ) آنتون  دانشگاهسنت
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 هاى اروپداي هاى ايرانس كتابخانههاى خ   بعض  از كتابخانههاى نسخهفهرست

مانند بريتيش موزيم، مل  پاريس، دولت  برلي ، اينديا آفيس، بودليان و جدز اينهدا 

 اندد،مند بودهها عالقهآن هم ترجمههاى قرن نوزدهم، كمتر به ىردآورى نوشته كه

 هداى قدرن سديزدهم ه/درىز ندوزدهم مديالدىترجمده ةمعموالً از داشت  نسدخ

 ساندعارى

 1222نامه را كده از تركد  بده فارسد  در سدال شايد بتوان كتاب حوادث

محمدرضد   ةاي  كتاب ترجمد (1)شده بود نخستي  كتاب مترجم دانستس ترجمه

و  (= نمسده، يعند  ايدريش)هاى ميان نداپلوون بدا نمچده درباره جنگ تبريزى و

السدل نه اهددا قمرى است و آن ترجمه به عباس ميرزا نايب 1220روسيه در سال

 سشده است

توسد  شخصدد   1228پدس از آن احتمداالً تدداري  اسدكندر كده در سددال 

م متدرج ةبه نام جيمز كمبت به فارس  درآمد، دومي  كتاب شدناخته شدد انگليس 

ان  مت  هم براى عباس ميرزا به ترجمه رسيده و مترجم مذكور از كس و آن است

 (2)دستگاه دولت  تبريز خدمتگزار بوده استس است كه در

متدون  ةجاى ىفتگو نيست كه نخسدتي  ىدام اسدتوار و اساسد  در ترجمد

هدا بده دسدت دو ىدروه از اى از آن زبدانتوس  خود ايرانيان و بيواس ه اروپاي 

بدار ) اعزام شده به انگلستان به دستور عباس ميرزا برداشدته شدد ردىانتحصيت ك

(س اي  تحصيت كردىدان چدون بده 1815بار دوم پنج نفر در  1811 اول دو نفر در

اى و كتدابت  معدارج جديدد فرندگ بال بيعه ناقت عمل  و ترجمه ايران بازىشتند

سدازى و كه در امور قلعه مهندس  به نام ميرزا رضا تبريزى بود شدندس از آن ميان

مسائت نظام  درس خوانده و از ىروه پنج نفرى بود و بندا بده  سنگربندى و ديگر
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و بيش از همراهان ديگدر بده كدار  (3)قمرى فوت كرد 1299ذكر اعتمادالسل نه در

كبير و تداري  نداپلوون مشدهور و نسد   از تاري  پ ر او ةترجمه پرداختس ترجم

الحساب ميرزا جعفرخان مشيرالدوله را كه يك  صةخال متعددى از آن باق  استس

  بايد درآورد از اي  روى كده آن يهاترجمه ديگر از آن پنج نفر بود نيز در شمار

حساب استس ميرزا رضا و ميدرزا جعفدر در  مت  به روش اروپاي  در تأليف كتب

اعده دو سه الرهاى آنان عل بنابراي  ترجمه به ايران مراجعت كردند و 1235سال 

 ساستسال  پس از اي  تاري  ان/ام شده

 السل نه و همچني  پنج محصدتاعزام هفت محصت نخستي  در عهد نايب

  به ممالك اروپاي  نوشدته روشدن 1845ىروه سوم در روزىار محمدشاه به سال 

 است از اي  كه مصادر امور ايران متوجه ضرورت دسدتياب  بده معدارج و علدوم

كده  ودند و بعض  از اي  تحصيت كردىان را پس از دعوت واداشتنداروپا ب جديد

وسيله  هاى اروپاي  به ترجمه درآورندس سفر و ترجمه هميشه دوزبان متون  را از

 سيه براىهاى خود با رودانش و فكر بودس ايرانيان هم با پيشامد جنگ انترال ةعمد

  را از س همچني  كتداب اروپداياروپاي  از اي  دو وسيله استفاده كردند اخذ تمدن

يران ااندس حاج  ميرزا آقاس  در نامه خود به سفير خواستهترجمه م  فرنگ براى

بتياع اكتب قديمه و جديده در صنايع حربيه يا علوم ديگر »نوشته است: در پاريس

 (4)س«بياوريدكرده

اى هاين/ا مناسبت دارد ىفته شود كه سر جان مالكم در تداري  ايدران نكتد

سند نوشته است كه مختصرى از قواعد كوپرنيكس با شرح نيدوت  بده ب  مبهم و

ترجمه شده بود و او احتماالً آن كار را موجب ترق  افكدار در آن اوقدات  فارس 

هاى خ   شناخته شدده ايد  ترجمده ول  در مآخذ ايران  و نسخه دانسته استس



 114 27/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

يران يا در هندوستان شنيده بوده و مالكم ق عاً اي  م لب را در ا ديده نشده استس

 (5)نرت كرده استس

متدون اروپداي   ةاىر بخواهيم سال  را به يور تخمدي  بدراى آغداز ترجمد

 قمرى خواهد بدود و چدون در ايد  1240  كنيم حدود سال يايرانيان تعي توس 

اشدد آن است كه بررس  به پايان سل نت ناصرالدّي  شاه محددود ب ىفتار قصد بر

يور اشاره و محض شودس بهنزديك به هشتاد سال دربر ىرفته م  اى  دورهبنابراي

ايز چهدار مرحلده متمد ةروزىاران پس از آن بايد ىفت كه ترجم ايالع اجمال  از

 ساستديگر را در دنبال داشته

 قمدرى تدا تشدكيت 1317علوم سياس  در سال  ةاز زمان تأسيس مدرسد 1

 مترجمدان مشدهور ايد  دوره از قبيدت ، شمسد 1301كميسيون معارج در سدال 

 ساندالملك بودهمحمدعل  ذكاءالملك و يوسف اعتصام

 ساز زمان تأسيس كميسيون معارج يا تأسيس دانشگاه تهراند 2

شمسد )س در ايد  دوران بده  1313از زمان تأسديس دانشدگاه تهدران )د 3

وره محصدت آن كه بسيارى از متون تدريس  ترجمه بود و توس  چندد د ةمالحظ

شددس ايد  دوره بده هاى مظفرى و باألخره رضاشاه  تدريس مد دوره اعزام  از

از پايان جنگ جهان  دوم كه خاص فعاليت نيروهداى چدب بدود  چند سال  بعد

 سىيردخاتمه م 

 لي انتشارات فرانك ةاز زمان تأسيس بنگاه ترجمه و نشر كتاب و مؤسسد 4

 ستاكنون

 ىذريم و وارد ىفتار امروزكه ضرورى بود م  از اي  مردمه و م الب كل 

السدل نگ  عبداس هشتاد ساله ميدان نايدب ةجريان و وضع ترجمه در دور ةدربار
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تدوان خدود بده دو مرحلده شويمس اي  دوره را مد تا قتت ناصرالدّي  شاه م  ميرزا

هداى ميدرزا مهنددس اى است س  ساله كه از زمان ترجمهيك  دوره ترسيم كردس

( 1270حدود سدال )شود و به فعاليت مدرسه دارالفنون آغاز م  ى در تبريزتبريز

اى توسد  معلمدان و اى است كه عمده كارهاى ترجمهديگر دوره شودسمنته  م 

ان باعدات  ةدارالترجمد ةدارالفنون وابسته به وزارت علوم و دائر مترجمان مدرسه

 سشدان/ام م 

كه    به زبان فارس  و شيوه و سبك ترجمه كردن كتاب از زبان عرب ةسابر

مدت يول مدت بيش از يك هزار سال در آن كار ميان ايرانيان رواج داشدت عا در

ي  بده هاى نخستينه از زبان هاى اروپاسنت  در كار ترجمه بود كه در ترجمه مهم

 سنيز تأثير خود را بخشيد فارس 

فهدوم شته به زبان ممترجمان براى آنكه خوانندىان پ  به م لب ببرند و نو

تعابير  كوشيدند كه تعابير و اص الحات اروپاي  را بهبه تداول عموم  باشد م  و

 هداى عبداس ميدرزا ومترجمدان دوره ةاص الحات زبانزد ايران بدل كنندس همد و

 رىمحمدشاه و ناصرالدّي  شاه پيروى از راه و روش پيشينيان را ق عد  و ضدرو

 ه ترجمهكوش پايبندى به مفهوم بودن عبارت بود نه آن دانسته بودندس اي  راه و ر

 هاى آزاد م لدوبم ابرت كامت لفظ  با مت  داشته باشدس به عبارت ديگر ترجمه

 سبود

هاى قرآن هست كه كلمده بده كلمده اسدت ومعند  البته بسيارى از ترجمه

متدون  هاىشدس ول  در ترجمهالس ور در زير كلمه نوشته م هر كلمه بي  فارس 

كدرد و در دانست از عبارت  صدرج نظدر مد يور كه مناسب م مترجم آن ديگر

توانست جايگزي  م لدب ديد از آوردن شعر يا مثل  كه م ضرورت م  جاي  كه
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خوددارى نداشتس تمام كوشش بر مفهوم بودن عبارت بدود و نوشدته  اصل  باشد

 سآراستبود م  صناع  كه موافق مذاق  و سياق ايرانيانرا با بيان 

 هاى دوره قاجارى عموماً بر اي  ميزان و منوال استس حت  مترجمانترجمه

 هاىهاى اروپاي  را به نامدانستند كه براى آسان خوان  نامدر مت  ادارى جايز م 

 memoires dun) ايران  بدل كنندس مثال خوب  از آن ترجمه خدايرات يدك خدر

ane)  است كه اعتمادالسدل نه بده ترجمده درآورد و  ازكنتس دو سگور فرانسوى

اسام  ايران  منرلب كرد و مردارى شدعر و مثدت و تعبيدرات خداص  اسام  را به

 (6)اى خاص داردسآن مراله ةساختس م/تب  مينوى دربار فارس در آن وارد

دو شاهكار ادب  ترجمه كه مترجمدان همدي  روش را بده كدار بدرده و دو 

اند يك  ترجمده هدزار و يدك شدب از عبددالل يف كردهجاويدان عرضه  ةترجم

كه در زمان محمدشاه از عرب  به فارس  درآمدد و ديگدر حداج   يسوج  است

تان جيمز موريه است كه ميرزا حبيب اصفهان  متخلص به دسد باباى اصفهان  اثر

فرانسدوى آن كتداب بده فارسد   ةقمرى از روى ترجمد 1304آن را پيش از سال

حبيب ترجمه ممتدازى هدم از سرىذشدت  يدت بدالس  البته ميرزا ترجمه كردس و

حداج   ةان/ام داد كه دست كم  از ترجمد(  (A.R.Lesage آل  رنه لوسا ةنوشت

نسدت سرىذشت مذكور مرتب  با ايران نبدوده نتوا باباى اصفهان  ندارد ول  چون

 سحاج  بابا را كسب نكرده استرواج كامت پيدا كند و يبعاً شهرت

اندد دست در ادب فارس  توانستههر دو استاد ف  صاحب ذوق و چيرهاي  

جاى خود شعر و مثت را بر مت  ترجمه بيفزايندد و يدا تعبيراتد  را بده جداى  در

اصل  بياورند كه ىوياى مضمون باشدد اىرچده م ابردت لفظد  و بيدان   متنهاى
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ترجمده  ةربداراى دزاده در دو تحريق جدا جدا شدمهمينوى و جمالنداردس م/تب 

 (7)اندسم لب كرده حاج  بابا بيان

ز الواسد ه ان/دام شدده يعند  ايور معها بهدر اي  دوره بسيارى از ترجمه

هداى اى از كتابهمي  حاج  باباى اصفهان  استس عده ةاصل  نيستس نمون زبان

در ا ريافت كه ذكر آنها هاى ترك  يا عرب  به فارس  ترجمان  م از ترجمه علم 

ام هتهيه شده به منظور نشان دادن وضع كل  ترجمه و نام مترجمدان آورد فهرست

 .ىفتار بخواهد موقع  چاپ شود آن ليست در دست باشد تا اىر اي 

 زمان  كه اعتمادالسل نه در چهلمي  سال سل نت ناصدرالدّي  شداه كتداب

 و ده بدودشدوپاي  زياد هاى ارالمآثر و اآلثار را تأليف كرد تعداد مترجمان از زبان

-تمداديافتس مت  م لب  كده اعهاى اروپاي  تعدد م مندان دستياب  به زبانعالقه

 :السل نه در اي  موضوع نوشته چني  است

 

ز مختلفه و لغات شدت ّ  كده مفتداح ايدالع ا ةخوض در تعليم و تعلّم السن

 وت بدا دول و علوم و صناعات و رسوم امم است مردمه مراب ه و مراواد فنون

عالم: علم لغت فرانسه، علم لغت انگلديس، علدم لغدت روس، علدم  لغدت ملت

 (8)آلمان

 

ناصرالدّي  شاه خدود بده اهميدت دانسدت  زبدان آىداه بدود و چدون مدرد 

مند به تاري  و جغرافيا بود كم  فرانسه ياد ىرفته بدود و جدز و عالقه شناسادب

ىرفت نه ىاه  روس  و آلمان  درس م مذكورات خايرات اعتمادالسل  آن بنا به

هداى اى از شداهزادىان زبدانخواسته است كه اي  دو زبان را بياموزدس عددهم  و

منددى آنهدا آموختند و در ترجمه آثارى دارند كه حكايت از عالقهرا م  خارج 
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داردس فرهادميرزا معتمدالدوله در اي  مرحله حت  كتاب نصاب انگليس  بده شدعر 

ايضدداً، )فتحعلدد  شدداه، محمدددياهر ميددرزا  ةبخددش ميددرزا نددوعلدد  اردسفارسدد  د

قل  عمادالسدل نه پسدر عبدالحسي  ميرزا پسريهماسب ميرزا مؤيد الدوله، حسي 

 سانداز آن زمره (ناصرالدّي  شاه عزالدوله و برادر

اى از متون علم ، پزشدك  بدراى تددريس تدأليف شدده در اي  دوره عده

چه هاى اروپاي  اىرهاي  است از اصتاي  متون ترجمه ةماما در حريرت ه استس

اى باشد از چندد كتدابس ترديدد نيسدت كده است يك كتاب تأليف  ترجمه ممك 

  ىونه كتب در زبان فارس  چندان متعددد و متندوع نبدود تدا كسدآن هنوز تعداد

س مثدال تاى جز ترجمه نبوده اسدتأليف كتاب  برسد و چاره بتواند از راه تلفيق به

وره ددو كتداب اساسد  تعليمدات  آن  ةاعتمادالسل نه دربار اى است كهبارز نكته

 سنوشته است

 زالممالدك غفدارى االدّي  مهندسهندسه وس   و عليا تأليف نظام ةدربار

 از روى كتدب معتبدره صدناديد«نويسد: كردىان دوره ناصرى در اروپا م تحصيت

 (9)«جمان  كرده استساساتيد ممالك اروپا به فارس  تر

 هم»الملك ىفته است جا در معرف  كتاب هيأت تأليف عبدالغفار ن/مهمان

 (10)«از روى كتب معتبره اروپائيه به لغت فارسيه مترجم داشته استس

 كردند كه در هندوستان براى زباناى استفاده م مترجمان از چند لغت نامه

ان فرانسه بده فارسد  نوشدته شدده بدودس انگليس  به فارس  و در فرانسه براى زب

آموز مشدهود بدود، تدأليف چون در ايران هم ضرورت تهيه كتاب لغت و زبانول 

آموز مشهود دو زبانه مرسوم شدس نمونه جالب توجه فرهنگ  لغت و زبان فرهنگ

تأليف فرهنگ دو زبانه مرسوم شدس نمونه جالب توجه فرهنگ  است فرانسه  بود،
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 قمددرى جلددد اولددش در تهددران انتشددار يافددت 1296سددال  در فارسدد  كدده بدده

(Dictionnaire Manuel Francais-persan)  اى كده بده قلدم اعتمدادو بنا به مردمه 

تأليف »هاي  است كه ناصرالدّي  شاه خود شده م/موعه لغتالسل نه برآن نوشته

مردمده را استس به همي  مالحظه مناسبت دارد عبدارات  از ايد   كرده «و تصنيف

 :بشنويد
 

 اناز آن/ا كه در پيشگاه ضمير منير مردس محرق است كه علم و دانست  زب

 فرانسه از براى معاشدرت و مراب ده بدا دول و تحصديت ايد  زبدان را در ميدان

خود منتشدر و معمدول نمايندد و خدود بده نفدس نفديس همدايون بدذل رعاياى

سد  االستعمال فرانسه بده فاراى از لغات معموله كثيرفرموده م/موعه م/اهدت

تد  معان  آنها را به زبان فارس  نگاشته به عبدارت آخدرى كتداب لغ را جمع و

مردمده  به فارس  تأليف و تصنيف فرمودندس البته در پايان ايد  جامع از فرانسه

 ولغتنامه مذكور در م/معد  از دانشدمندان زبانهداى عربد   ىفته شده است كه

شخص اعتمادالسل نه به بررسد  و رسديدى  علمد   رياستفارس  و ترك  به

 :يور مثال نرت كنمدرآمده استس بدنيست چند كلمه از آن را به

 

 alternative  نوبهپشت سر هم، متعاقب، به

  ambition حرص، بلندپروازى، علوهمت، يلب تسل 

  amovible دوامممك  العزل، ب 

 anarchic نظم  در حالت نبودن حكومتب 

  attestation نامه، تصديق نامهتشهاد

 chopper سكندرى رفت ، تپق زدن، ترصير كردن

  consumer خوردن، بلعيدن، هرزه خرج  كردن، استعمال كردن
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هاى نخستي  كوشش مترجمان بر آن بدود به اجمال ىفته شد كه در ترجمه

نددى باز سبك نثر فارس  رايج دور نشوند و به هيچ وجه تحت تأثير عبدارت كه

ه نباشند يبعاً از حيث استعمال وا ىان هم مص لحات معمول وقت را بد خارج 

از  نمايدس چند مثدالىرفتند كه البته غالب آنها اكنون به نظر ما نامناسب م م  كار

 :آورم تا م لب شكافته شودكتاب م  چند

 (1252در ) درترجمه كتاب  در احدوال نداپلوون از رضدا مهنددس تبريدزى

 :نيمخوام 

 

 سوماند كه ناپليون از بدو تميز و رشد در فهم علوم ودرك رمورخي  نوشته

   نخواهددو مبرم بودس ف  الحريره براى انسان باالتر از اي  صنعت  و مكنت مصرّ

 (11)سبود

 

 شود كه مترجم تحدتعبارت ابهام  ندارد اما به اندك توجه  مالحظه م 

 «ومدرك رسد»، آوردن «فهم علوم»  در قبال تأثير سبك ادب  و بالغ  زبان فارس

دانم متدرجم لفظ صنعت را آورده استس م  نم  «هنر»مناسب ديده و به جاى  را

بلده كدرد مت  انگليس  را در دست ترجمه داشته تا بتوان ترجمه را با آن مرا كدام

  كامالً سبك و سياق ادبد  فارسد» فهم علوم و درك رسوم«است كه  ول  مسلّم

 .ددار

محمدحسدي   ةمثال ديگر اي  عبارت است از تاري  فردريدك دوم ترجمد

 :1285در  قاجار
ه نيز بايد از ترقيات صدنعت حربيده و علدم و آداب آن و از كدار پولي يكيد

تّ  حاصت درپوشيده نااميد بود و بر اي  كه ما را از كار آنها يك نوع مردي چشم

 (12)سكماليتّ  دست دهد شده
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 اعدهكلمات حربيه و پولي يكيه به مرسوم زمان در متابعت ق در اي  ترجمه

 يدتكمال زبان عرب  به تأنيث آمده و ع/ب نيستس امااز استعمال كلمه مرديدت و

 انست كهدتوان تع/ب كرد و آنها را نه تنها نامناسب بلكه ثريت دانستس و بايد م 

ه از كده آن نداشتند آن زمان اي  ىونه كلمه سازى مرسوم شده بود و توجه  ب در

 سبه دور است و اول  غل  قاعده

 براى رعايت مفاهيم مرسوم ميان ايرانيان متدرجم نداىزير بدوده اسدت كده

 جداى اص الحات متداول در زبان فارس  را بياوردس مثالش آوردن كلمه رعايا بده

 ةقاجدارى مصد لب بدود و ديدديم كده در مردمد ةمردم و اهال  است كه در دور

ك  يي  است دالسل نه بر لغتنامه فرانسه به فارس  آمده بود و در مثال ديگر ااعتما

 :ناشناس  از جنگ آلمان و فرانسه ةترجم در
 

پس از آن كده اهدال  قدديم رومد  يايفده شداهزادىان هدوه  اشدتوف  را 

ه نموده و مملكت آلمان  را ويران نمودند باز رعاياى ايد  مملكدت بد مضمحت

 (13)سىذرانيدندشاهزادىان هوه  سولرن روزىار م  ةيايف زير سايه

 

 باًارد و غالهنوز ميان ما ايرانيان رواج د «زير سايه»اما در اي  عبارت تعبير 

 سكنند يا كهترى به مهترىدوستان به يكديگر خ اب م 

العابددي  زيد  ةترجم) قانون نظام روس ةرعايا را از جمله در ترجم ةكلم

ه عتضادالسل نه وزير علوم ان/دام شدده اسدت ديددمس نوشدتكه به دستور ا( منش 

 :است
 

 رعاياى باوفاى خودمدان در توجده دائمد  و خدوب  ةداريم به هماظهار م 

 (14)دولت خودمان و قرار مدارات خوب  كه م/رى شده استس
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 به جداى دائمد  در ايد  عبدارت از» ابدالمدت«هاى كلمات ثريت از نمونه

 :نسهجنگ آلمان و فراكتاب
 

 دمعرفت او به اختراعات در صنايع در علوم در هزار قلدوب، ابدالمددت يدا

 (15)خواهد ماندس

 

ن روان و ب  تعريد اواندس خدان از كتداب ايدران و ايرانيدا ةحت  در ترجم

ر آمد كه به فارس  د 1305بن/امي  اولي  سفير امريكا در ايران كه در سال  تأليف

 :آيد، در اي  عبارتسنگي  م متشعشع دور از زيباي  و كلمه
 

هدداى بلنددد آسددياى صددغير بددا اى از تپددهدر يددرج دسددت راسددت، سلسددله

متشعشع از اشعه آفتداب و مدزي  از نبدات و ىيداه دائمد  مشدهود  هاىىردونه

 (16)بودس

 

 اىر مترجم به سادى  به جاى متشعشع نوران  وبده جداى مدزي  پوشديده

 .آيد تفاوت  نداشتترجمه در م  ىذاشته بود عبارت با آنچه امروز به

 يابدد ايد توان نرت كرد و چون ىفتار دامنه م مثال در اي  موارد بسيار م 

دهدمس در ترجمده روبنسد  اى از اعتمادالسدل نه خاتمده مد صحبت را با ترجمه

 :نوشته است سوئيس 
 

 يددنيوفان و بده وز ةچار موجوشش روز عل  التوال  ليالً و نهاراً كشت  د

 نصدرت غيبد  و ةبادهاى سخت منرلب االركان بودسسسسچشم در راه منتظر ل يفد

انتصدار  خداوندى بودندس چنانچه ىويا از تمام اعضاء اندام با زبان حال يدارى و

 سنمودندحضرت بارى مسألت م  از
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عبارت اىر چه ممزوج به لغات عرب  است ول  كدامالً مفهدوم اسدت و از 

زبدان  اديب  ايران  كه اصالً بدا ةت كامت دارد با نوشتسبك و اسلوب م ابر حيث

انسده داشته استس درحال  كه اعتمادالسل نه مسل  به زبان فرآشناي  نم  خارج 

 سروزانه با خارجيان  كه در ايران سكن  داشتند مراوده داشت بود و

 نويسد  رااندد كده سدادههدا، مترجمدان  هدم بدودهىونه ترجمهدر قبال آن

 سآورم كه از درازى سخ  بكاهماند و م  سه مورد را بيش نم ديدهپسنم 

 جنگ ةكتابچ ةدر ترجم 1308ان باعات در  ةمحمد مستوف  عضو دائرعل 

 :سودان نوشته است
 

با اي  حالت حكومت مصر پلتيك حزم پيش ىرفته بدراى خداموش كدردن 

يد  كدار در فوايدد ا فتنه و شورش سودان به تددبير صدواب پرداخدتسسسس آتش

 ترحركات و اسكات نعره و فرياد اهت شورشسسسروز به روز ظاهرتر بيش تسكي 

 (17)ىرددسم 

 

 هآورده شود جمل» سياست احتياط«در اي  عبارت اىر به جاى پلتيك حزم 

 سكامالً امروزى است

 لديگر عبارت  است از محمدعل  تبريزى شار  دفر ايران در لندن بده سدا

هداى بعدد و الوزراى سالكنم همان عالءالسل نه رئيسور م قمرى كه تص 1280

 راهماى از متن  فرانسوى در علم نظام و جنگ فحسي  عالء باشدس او ترجمه پدر

 :سازد كه اي  عبارتش مورد نظر استم 
 

يك صاحب منصب زيرك و باهوش و كارديده كده از نكدات و رمدوز فد  

ي  جنگ به حسب ندرت از مرتضداى ا ةوقوج داشته باشد در ترسيم نرش خود
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كندس اما صاحب منصب  كه اي  وقوج را نداشته باشدد راهنمدا تخلف م  حالت

 (18)تراضاى وقت هم براى او ب  ثمر استس بودن و

 

 او از كتداب ايدران و ةآورم، از ترجمدخدان مد عبارت  ديگر را از اواندس

 :بن/امي  ايرانيان
 

 كيدراه مرا مسدود كردى تو كه بيشتر از  نصيرالدوله متغير شده ىفت چرا

يد  راه ادار فوراً جواب داد م  هم مثت تو حدق دارم كده از دار نيست س االغاالغ

 رانيددسرانم و شما خرى هستيد كه آدم م كنمس م  آدم  هستم كه خر م  عبور

 هبددار به قدرى خوشش آمد كه نصيرالدوله از اي  جواب جسورانه مناسب االغ

 (19)دار كارى نداشته باشندكرهاى خود امر نمود به االغنو

 

 هاي  است كه بايد مدوردضب  اسام  خارج  به تلفظ صحيب آنها از نكته

 شود كه اسام  خاص معمدوالً يكنواخدتاى ديده م توجه قرار ىيردس در ترجمه

 هاىسمانيستس مترجم تحت تاثير زبان  كه مت  را از آن زبان به ترجمه درآورده 

 بالمآل كرده است و ىاه به تلفظ نادرست مضبوط ساخته است وخاص را نرت م 

 سها رعايت نشدهوحدت ضب  در ترجمه

يداد آورم و تفصيت زام م هاي  كه ديدهيور مثال از ترجمهچند مورد را به

 سدانمباره ضرور نم ي در ا را

 سست به جاى آىوستقآ -هاى اشخاص: غيوم به جاى ىيوم در نام

-پدولن  بده جداى لهسدتاند  هاى جغرافياي : كرتج به جاى كارتا در نام

كلومب  -جاى اسپانيا اسپانيول به -اوسترال  به جاى استراليا، آلمان  به جاى آلمان

 سبه جاى كلومبيا
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 (Herald)رلد به جاى هرالده -اى دسامبر يا ديسمبردر كلمات: دزمبر به ج

 سباياليون به جاى بايايون (Comission) كمسيون به جاى كميسيوند  

 سدنت  ةشود شديوهاى ديده م هاى ديگرى كه در بعض  از ترجمهاز نكته

 راتنامگذارى عنوان كتاب استس چنان كه ديديم اعتماد السل نه نام كتداب خداي

 ادىلحمار يحمت اسفارا يا من ق الحمار ىذاشتس محمد زك  عل  آبيك خر را، ا

بده  فرانسدوى آن ةمترجم تاري  عثمان  تأليف هامر پورىشتال كه آن را از ترجم

 ان درآورد نام كتاب را ظاهراً به مناسدبت آن كده پادشداهان عثمدان  سدل فارس 

 سشدند سل ان التواري  ىذاردم  ناميده

 :شودچند تا ياد م هاى ديگر از مثال

 سالحكمه ةحكيم الممالك به نام زبد ةپزشك  تأليف پوالك ترجمد 

 سمحمدخان كفرى به نام ضياءالناظري  ةكحال  تأليف كالروسك  ترجمد 

 ساالسراممحمدحسي  افشار به نام عالج ةپزشك  تأليف پوالك ترجمد 

 ه نام اسرار الوجودب Livre d,orد   

 ساالرضةمحمدتر  كاشان  به نام تذكر ةگيه ترجمشناس  از فيزمي د 

 سرضا مهندس تبريزى به نام صواعق النظام ةاصول مشق توپ ترجمد 

ناصرى توجه منحصراً  ةهاى نبايد تصور شود كه در دورآوردن اي  مثال با

برىردان  كتب علوم و يا تاري  بوده استس خيدر از ايد  دوره از ترجمده آثدار  به

دكارت درباره روش  ةدانيم كه رسالو ادب  نيز ايالع داريم و م فلسف   فكرى و

بده معرفد  كندت دو ىوبيندو وزيدر  (Methode Discours de la) عرت به كار بردن

زار ترجمه و الله ايران و به ترجمه العازار يهودى معروج به مالّ مختار فرانسه در

 Orphelin de ’lةام يك  ترجمترجمه دو كتاب از ولتر را ديدهس جز آن(02)نشر شد
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la Chine  خدان و ديگدرى شداهزاده بابدتتوسد  اواندس (la Princesse de 

Babylon)به نام منافع حُرّيت ترجمه شده و از  ول  آزادى استوارت ميت ة، رسال

زمدي  و زمدان بده ترجمده درآمدده كده اى فلسف  به ندامسيمون فرانسوى رساله

ميرابو، تنزل و انح اط دولدت  تأليف اوستس ىفتارى از دانم ىردانيده از كدامنم 

ترجمده  (Decline and fall the Roman Enpire روم تأليف مشدهور ادوارد ىيبدون

، (هاى اعزام  به لنددنمحصت از اولي  1248همان رضا مهندس تبريزى در سال 

اسدت   misenthropeندامنمايشنامه مشهور مدولير بده ةىريز كه ترجمىزارش مردم

حاج  بابا را ترجمده مترجم آن ميرزا حبيب اصفهان  يعن  همان كس  است كه)

نيفزايدد و ترجمده را  ميزانتروپ كوشيده است كه چيزى بر آن ةكردس او در ترجم

از اشعار فارسد   ىردان  بيارايد با وجود اي  ىاه  مصاريع مناسبمناسب صحنه

پدر )الكساندر دوما  ه چندي  رمان ازالبت (سرا جانشي  عبارت فرانسوى كرده است

 سنيز ترجمه شده است (و پسر

 السدل ان و ديگدراى، توجده ناصدرالدّي  شداه و ظدتترجمه از هدر رشدته

 عالقمندان به آىاه  از غرب متوجه كتب تاري  و سرىذشت ساليي  و مردارى

هدا يندههاي  كده در ايد  زمها بودس كتابمتون جغرافياي  و مخصوصاً سفرنامه به

 (biography) هاى ديگر و ترجمه احوالبه نسبت متعددتر است از رشته بازمانده

هاردهم، فردريك، ناپليون، الكساندر روس، نيكال، نرون، كاتري ، لوئ  چ اسكندر،

 شاه چهارم، ياليران از آنهاست كه بعض  به ترجمه درآمده و بعض  براى هانرى

 سشده استكتابخوان  م 

ىونه كتب ترجمده اخبدار و بعضد  ىدزارش احدوال جهدان و اي  در كنار

هداى زيدادى از مربوط به اختراعات و اكتشافات هم رواج داشت و نمونه مراالت
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ناصدرى  ةبينم كه به صورت خ   بازمانده و قسمت  هم در جرايد دورم  آنها را

 1860 به چاپ رسيده است مانند مسافرت ق ب شدمال در (ايالع، دانش ايران،)

( چاپ شدس اعتمادالسدل نه انتشدار آن را از 132تا  1 ةشمار)روزنامه ايران  كه در

انددرز و  متضم  نكات حكمت و دقدايق ت/ربدت و»مناسب ديده كه  اي  لحاظ

 (21)«ساست نصيحت

 هاي  كه ىوياى وضدع يبيعدت و ع/ائدب مربدوط بدهترجمه كردن نوشته

 با رغبت و به كثرت ان/ام شدده اسدتناصرى  ةهاى مختلف بود در دورسرزمي 

سدفر ق دب شدمال در روزنامده ايدران بده پايدان  ةيور مثال وقت  چاپ ترجمبه

اهراً س اعتمادالسل نه ظ(22)شودآغاز م  (از عرب )رحله اب  ب ويه  ةترجم رسدم 

ىردى و ناصرالدّي  شاه به يبيعت و كوه ةكتب را به مناسبت ميت و عالق ىونهاي 

ىذرانيد و سال  حداقت يك صد و پن/اه روزش را دور از شهر يهران م  هسفر ك

پرداخدتس چهار روز بر پشت اسب بده ىشدت و ىدذار و شدكار مد  اى سههفته

هدا و نامدهمند بود كده مسدافرترسانيدس شاه عالقهترجمه م  كرد و بهانتخاب م 

هداى چدي ، رنامهسدف ةحدوادث يبيعد  را بخوانددس ترجمد هاى مربوط بهجريان

 ةترجمد)هدا فشدانها و آتدشتركستان، رساله علم  زلزله استراليا، آفريرا، مالزى،

ان چند عنوان اسدت از ميد (ايران چاپ شده استة عليرل  كاشان  كه در روزنام

 2ز اعتمادالسدل نه شداه ا ةحت  بنا بدر نوشدت هاى ترجمه شده در آن دورهسكتاب

 بعض  از روزهدا بده تحريدق و (پنج ماه حدود) 1299محرم  14تا  1298رمضان 

افد  امروز شاه ميت كردندد  غر»نويسد م  شدس اول بارتأليف جغرافيا مشغول م 

 «ستأليف فرمايند
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  كه رمدان  اسدت نوشدته (Le Robinson Suisse) داستان روبنس  سوئيس 

David Wyso Johann د منتشر شده قلم اعتمادالسل نه ترجمه و در روزنامه ايران ب

م  هاى دريا و جزيره و يبيعت متضباب بود كه ضم  داشت  صحنه بيشتر از اي 

 :نويسدنصيحت  و حكمت  بودس اعتمادالسل نه م  نكات
 

 بر ارباب دانش پوشيده نيست كه پيوسته حكما و دانشمندان كدالم حدق را

  اصدت چاشدنلباس هزل بيان كرده و تلخ  قول صدق را بده حكايدات بد  در

سسس داستان را ىرفتده بده اختتدام حكايدت تع/يدت كندد ةكه خواننده رشت اندداده

بيانات اي  حكايت همه متضدم  دقدايق اخدالق حميدده و خصدايت  اشارات و

آداب معاشرت و ترك رذايت افعدال، بده زبدان كودكدان نصدايب  نيكوست و در

 سخوب دارد

 

 ام و حاوى ندامكردهها متنوع استس از جدول  كه تهيه هاى ترجمهموضوع

 حدود يك صدوس  مترجم وبيش از پانصد عنوان كتاب ترجمه شده است چني 

 ،(ىاز جمله عكاس ، تلگراج، كشاورز)هاى نظام ، تكنيك فهميم كه در زمينهم 

 شناس ، فيزيك و شيم ، جغرافيدا، تداري ، حروق،ادبيدات و كتدبپزشك ، زمي 

 ساندكردهتفننّ  ترجمه م 

ر سدر رشته م العات ايران  هم كتابهاي  مانندد تأليفدات راوليدنس، حت  د

 مريكدا درمالكم، مارخام، كلنت لوات، مادام ديوالفوا، بن/امي  وزيدر مختدار ا جان

 سفارس  نرت شده است ايران به

 مترجمان از يبرات مختلف بودندس آنها زبان خارجه را يا در خارج از ايران

 اندد وكردهكسان  بودند كه در مدرسه دارالفنون تحصيت م آموخته بودند و يا از 

 ارمند ، آسدورى،)اندس از افراد ملت متنوعه آموختهزبان را به درست  و تواناي  م 
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 يور كه از بعض  خارجيان مريم ايرانشد، هماننيز در ترجمه استفاده م  (يهودى

 (سبارون نرمان در عصر ناصرى دمانند  ول ريشار )

 يور رسم  كارشان مترجم  بود در اي  چهار دسدتگاهكسان  كه بهاغلب 

 عات،همايون  كه قسمت  بود از وزارت ان با ةكردند: دارالترجمدولت  خدمت م 

 يد السل ان در اصفهان، ادارالفنون، وزارت خارجه، دستگاه حكومت  ظت ةمدرس

 (ريز بدودعهد كه در تبمظفرالدّي  ميرزا ولي)پسر ناصرالدّي  شاه برخالج برادرش 

 ترجمده اى از ادبا و مترجمان را به كدارادبيات و تاري  دلبستگ  داشت و عده به

 ىماشته بود مانند محمدتر  انصارى كاشان  حكديم و ميدرزا محمودخدان افشدار

 كردندس در دورهكنگاورى كه هم مترجم بودند و هم روزنامه فرهنگ را منتشر م 

رات، مانند روزىاران شاهزادىان تيمورى كده در سدمرقند، هدبه )ناصرالدّي  شاه 

و  تعدادى از شداهزادىان بده دنيداى علدم و ادب رو آوردندد (اندزيستهم  شيراز

رجمده تدر خانه خود داشتند و بعض  از آنها شخصاً هم به تأليف و هاي كتابخانه

هاد  نه، فرعتضادالسلمانند بهاءالدوله، محمدول  ميرزا، عليرل  ميرزا ا پرداختندم 

الدولدده، معتمدالدولدده، يهماسدب ميددرزا مؤيدالدولدده، خدانلرميرزا، احتشددام ميدرزا

 سخان ظهيرالدوله، حسينرل  ميرزا عمادالسل نهالملك ميرزا، عل بديع

شددس افدرادى ان/دام مد  (تحرير و تهدذيب)در ترجمه، ىاه  ويراستارى 

ها از لحاظ بالغت و فصاحت بودس در كه كارشان شسته رفته كردن ترجمه اندبوده

نويس، محمدحس  شدوكت، تهيه شده است نام رضاقل  سراب  تاري  جدول  كه

فروغ  ىويداى همدي  كدار ويراسدتارى اسدتس حتد  در فهرسدت  محمدحسي 

خان معيرالممالدك تداري  مل  تهران ديدم كه دوستعل  هاى خ   كتابخانهنسخه

نسوى به فارس  ترجمه كدرده بدود مدنرب و تصدحيب فرا نيكوال را كه  ول ريشار
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تاري  نيكدوالى  ةترجم»خ  پشت آن نوشته است: كرده استس ناصرالدّي  شاه به

ريشدار  Musi)= مسديو)داده  بدوديم موسد   امپرايور روس مرحوم است كده

 (23)«سكندفرانسوى ملرب به ميرزا رضا ترجمه

 مههنظر باشد اي  است كه در  اى كه در كار مترجمان بايد مورد دقتنكته

 هاند كه كارشان ترجمدبودس مترجمان  بودهموارد تخصص مترجم مورد توجه نم 

 ردكردند مانند عارج خدان ارزرومد  اى كتاب ترجمه م شده بود و در هر زمينه

يدور السدل انس بدههمايون  يا محمود افشار كنگاورى در دستگاه ظدت ةدارالترجم

و  ترجمده شدده 1279ت  را كه به دستور اعتضادالسل نه در سدال كتاب هيأ مثال

دكتدر و يبيدب )( يولوزان فرانسدوى 208ش )مل  هست  ةدر كتابخان اشنسخه

دانستندس كنند كه هيچ يك هيأت نم همراه  محمدتر  كاشان  ترجمه م به (شاه

هدد تدا از دالملدك مد اعتضادالسل نه مت  ترجمه شده را به عبدالغفار ن/دم پس

الملدك اسدتاد هيدأت و و اص الحات ن/وم  به اصالح درآوردس ن/دم حيث فهم

 (24)سمن/م بود

 بعدداً)الدولده ناصدرى محمدحسد  خدان صدنيع ةپركارتري  متدرجم دور

ى بود كه حدود بيست كتاب و چنددي  ده رسداله و تعدداد زيداد (اعتمادالسل نه

 از)تس ديگدر اواندس خدان ارمند  به فارس  و به فرانسه ترجمه كدرده اسد مراله

، (از تركد )، محمدد عدارج (از ترك )، (از اردو)سيد حسي  شيرازى  ،(انگليس 

 (ساز فرانسه) بخش قاجار، عل (از فرانسه)خليت ثرف   كاظم شيم  و

 هاي  موجود است كهناشناختگ  در متون ترجمه شده متنوع استس ترجمه

 توان پ  به هويت آنهاه نيست و اكنون نم نام اصل  مؤلف يا عنوان كتاب شناخت

 هاي  داريم كه نام مترجم در آنها قيد نشدده اسدتس همچندي بردس باألخره ترجمه
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هاي  هست كه زمان ترجمه شدن آنها مشدخص نيسدتس هدر يدك از ايد  ترجمه

 سموجب آن است كه تاري  ترجمه م/مت و تخمين  ىفته شود نرائص

ه بدي  شاه در وزارت علوم و وزارت ان باعدات پادشاه  ناصرالدّ ةدر دور

پرداختس هر يك تشكيالت  داشت كه تفصيت آن همده سدال در فرهنگ  م  امور

دارالفندون  ةشدس وزارت علوم مسؤول امدور مدرسدرسم  كشور درج م  سالنامه

كردندد چندد متدرجم اى معلم خارج  تددريس مد مدرسه چون عده بودس در آن

اآلثدار  اندد و ندام آنهدا در المدآثر وآوردهدرس  را به ترجمه درم  بودند كه متون

يدد قاحمد، خليت، ميرزا رضاخان، محس  ميرزا، كاظم خان  ميرزا (ق 1304سال )

 (25)شده است

 :تاما وزارت ان باعات كه اعتمادالسل نه متصدى آن بود چهار شعبه داش

 ياسدت آن بده محمددكه ر (همايون )دولت   (خاصه) مباركه ةدارالترجمد 

 (26)سواىذار شده بود (ذكاءالملك بعدى)حسي  فروغ  

 (27)سجاتان باعات و روزنامه ةدايرد 

 (28)سدارال باعه دولت  كه باز بر عهده محمدحسي  فروغ  بودد 

رده بدود دانشوران كه اعتضادالسل نه آن را اي/اد ك ةم/مع دارالتأليف نامد 

 (30)ستمادالسل نه حيات داشت دوام داشتفعاليت آن تا روزىارى كه اع و

اندد در دو كدردهاعتمادالسل نه نام مترجمان  را كه با دارالترجمده كدار مد 

 سايران  و فرنگ  جدا جدا آورده است ىروه

 الممالدك خان مترجم، عل (از عرب )مترجمان ايران : غياث اديب كاشان  

 ،(از هندوسدتان)حسدي  شديرازى ، سيد(از ترك  عثمان )خان ، عارج(از فرانسه)

 (ساز روس )، سيدعبداهلل (از ترك  عثمان )عبدالرسول 



 132 27/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 ،( فرانسده و انگليسد )مترجمان فرنگ  و ملت متنوعه: رضداخان ريشدارس 

 ان، مدادروس خد(فرانسه و آلمدان )، بارون نرمان آلمان  (فرانسه)پروسك  خان 

رفدت ها مساعدالسل نه لرب ى، اوانس خان ارمن  كه بعد(فرانسه و روس )ارمن  

 س(روس )، آبكار ارمن  (س يفرانسه و انگل)سفير ايران در چند مملكت شد  و

 اعتمادالسل نه در جاي  كه به شدرح اقددامات مربدوط بده اي/داد مدرنيتده

 :نويسدكند و م اى هم از خدمات مربوط به ترجمه صحبت م پردازدس شمهم 
 

  داع شاهنشداه ايراند  در كرسد  ايد هاست كه برحسب امر جهدان مسال

 مملكت مينونشان م/تمع  حافدت از برآمددىان همدايون و پروردىدان مدرسده

 نيت ودارالفنون در تحت رياست اي  بنده ذليت تشكيت يافته جميع جرايد و جرا

سدنه ىدردد و از الها و اياالت وارد آن/ا مد ها و حكومتىازتها از تمام دولت

بدار از شدود و هدر چندد روز يدكف به پارس  ترجمان  م و لغات مختل شتّ 

 (30)سىذرداقدس شهريار م  لحاظ

 

 ت وبه عهده اعتمادالسل نه قرار ىرف 1300وزارت ان باعات از سوم محرم 

 ا بدهاو پس از تشكيالت  كه براى آن داد در بيست و يكم همان ماه اعضداى آن ر

بده  و فضال هستند از حضدور ىذشدتند وغالباً علماء »نويسد: حضور شاه بردس م 

 (13)« اظهار التفات فرمودند همه

ا فياب  يداعتمادالسل نه مواقع  كه در تهران بود ترريباً همه روز قبت از شدر

به  ذكر رفت رفت و غالباً در روزنامه خود متاز آن دارال باعه و دارالترجمه م  بعد

بدرد، لترجمه را به حضور شاه م شده استس او هر چند يك بار اعضاى دارا آن/ا

 :نوشته است 1300الح/ه سال ذى 12در روز  از جمله
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 خان لباس خود را عوض كرده حمايدتنوبت اجزاى م  رسيدس ميرزا عيس 

خود را برداشته بودس م  در معرف  به شاه عرض كدردم كده متدرجمي  محدض 

اندازندد س حمايت دروغ  م بندند كه كار نكنندها م خود را به وزارتخانه تنبل 

 پوشدندس شداه تأكيدد فرمودندد كده بايدد دارالترجمدهدار م زرق و برق و لباس

 (32)مفصل  ومنظم  داير شود

 

 اعتمادالسل نه با توجه به اي  كه تشكيت دارالترجمده حسدادت و وحشدت

ىدذرد كده ميرزا سعيدخان وزير امور خارجه را پيش آورده بود چند روزى  نمد 

كند الح/ه آماده م رسم  افتتاح دارالترجمه را به روز بيستم همان ماه ذى سممرا

س و (33)دهددآن را در باالخانه سابق كشيكخانه جنب تخت مرمدر قدرار مد و محت

ميرزا سعيدخان مترجمان وزرات خارجه را هدم بده حكدم شداه بده رغم ميتعل 

 (34)سبرددارالترجمه م 

يدور مثدال بده)شددندس ه حضور شاه بدرده مد مترجمان هر چند يك بار ب

 س(1303االول ربيع 11، 1302صفر  19، 1301الثان  ربيع 12، 1301 محرم26

شدد توسد  كاتبدان بده كتابدت خدوش هاي  كه ترجمه مد كتابها و رساله

 السل نه بار به توس  اعتمادشد و هرچند يكوت/ليد وىاه  تذهيب م  رسيدم 

وم ( تدا د1300محدرم )شدس از ابتداى تشكيت دارالترجمده به حضورشاه ترديم م 

هداى جديدد بده شداه تردديم شددس پنج بار م/موعه ترجمه شده 1302االولربيع

 :تاي  موارد را قيد كرده اس [يادداشت روز]در روزنامه خود اعتمادالسل نه

 هداى ترجمده: حضرات مترجمي  را حاضر كرده با كتابچده1301محرم 26

 سحضور بردمشده سسس 

 سربيع االول: بيست ودو جلد كتاب ترجمه شده حضور شاه بردم 4
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شعبان: ميرزا فروغ  از شهر آمده بود س  و شدش كتابچده ترجمده را  23

 (سكندالرعده آنها را به شاه ترديم م ذى 7ول  اعتمادالسل نه )بود  آورده

 ترجمه كدرده: مترجمي  را حضور بردم با س  كتاب كه 1302االول ربيع 2

 سبودند

 سدارالترجمه را حضور شاه بردم ةاالول: س  جلد كتاب ترجمجمادى 28

 سرجب: چند جلد كتاب ترجمه و غيره بود به حضور شاه بردم 9

 ر چنددهنظر التفات و توجه شاه تنها به اي  نبود كه اعضاى دارالترجمه را 

 آنها سدر كار آنان بگذرد بهبار به حضور بپذيرد و يا اىر پياده از نزديك محت يك

داده ا م (س ىاه  هم انعام به آنه1303االول ربيع 23جوياى حال آنها بشود ) بزند

وردى ( و مد36يور مثال يك مورد پن/اه تومان به ميرزا عليرل  كاشدان )به استس

براى  (س اما ىاه  هم در دادن پول37و پن/اه تومان براى مترجمي ) ديگر دويست

لثان  اجمادى  9كرده استس از جلمه اعتمادالسل نه در امساك م  اداره مخارج آن

كه شاه در قبال تصميم م/لس دارالشدورى كده دويسدت تومدان  نويسدم  1302

مد   براى ترجمه به بارون نرمان بدهند و شاه ىفتده بدود تصويب كرده بودند كه

سدل ان »نويسدد: ل نه مد به اي  مناسبت اعتمادالسد ام وپارسال مبالغ  انعام داده

  نود هزار تومان است خرج يدك روزنامده فرنگد عثمان  سال  سه هزار ليره كه

 «ساكراه دارد كند شاه از دادن دويست تومانم 

-ىفتار دراز شد اىرچه ناىفته بسيار ماندس از صبورى شما و ل ف تشدكيت

از فارسد  )ىفتارم دهندىان اي  ت/مع و عنايت اَنّا عنايت نسبت به ترجمه كردن 

 و ل ف محس  آشتيان  در ترميم سخنانم متشكرمس ىفتار را كه به ياد (انگليس  به
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رسداندس يدادش پايددار و رواندش حميد عنايت آغاز شد هم به ياد او به پايان م 

 !شادباد

ع خايرات اعتمادالسل نه ايالعات متنوع  راج ةدر كتاب روزنام توضيح:

همه آنهدا در كتداب  كده بده مباحدث فرهنگد  در عصدر  ترجمه وجود دارد و به

ورى ( نام دارد و برىرفته از همان كتاب خايرات است ىردآ1380تهران، )ناصرى

ه شده يك موارد اشاردر فهرست پايان  آن كتاب به يك «دارالترجمه» ةكلم و ذيت

 ساست

 تداشده چاپ  از آغاز هاى فارس اخيراً جلدهاى اول و دوم فهرست كتاب

 هاى اسالم  وابسته به آستان قددس رضدوى در، توس  بنياد پژوهش1370سال 

 رسدد ومشهد نشر شده استس اي  دو جلد به پايان حرج كاج از اسام  كتب م 

 سجلد سوم در دست چاپ است

آقاى محسد  نداج  نصدرآبادى از سدال  ةيرح اي  كار بزرگ بنا بر مردم

زاد ان/دام توسد  آقداى محمدد فدر  هاى نخستي  آنقسمت  از كوشش و 1365

ي  بار كار اهتمام شده است و ا ةبه ادام 1375از مدت  وقفه از سال شود و پسم 

محس  ناج  نصرآبادى و سه همكارشان انتشار كتداب ق عيدت  به كوشش آقاى

 سىيردم 

در اي  فهرست حدود بيست و پنج هزار كتاب معرف  شدده اسدتس در دو 

 سكتاب است از هر زبان  16143هاى مترجم بالغ بر كتابنخستي  تعداد  جلد

 اند اسام  خارج  مؤلفان و حت  المردر ندام كتدابىردآورندىان كوشيده

 سآنها را به زبان خارج  نرت كنند
 

 



 136 27/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 ها:يادداشت

 س1: 68مل ،  ةهاى خ   كتابخانفهرست نسخهس 1

 س1: 227حسي  محبوب  اردكان ، تاري  مؤسسات تمدن  جديد، س 2

 س164خايرات، چاپ اول، ص  ةاعتمادالسل نه، روزنامس 3

 س1263الثان  ربيع 14مور  س 4

 به نرت از حسي  محبدوب  اردكدان  در كتداب تداري  مؤسسدات 191، ص 24سر جان مالكم، باب س 5

 سجديدتمدن 

 س18( 1345:) 636-640، م/تب  مينوى، راهنماى كتاب، »سرىذشت خرس 6

 سزاده در مردمه چاپ  كه از حاج  بابا كرده استزده ىفتار و جمالمينوى در پانس 7

 س127المآثر و اآلثار، ص س 8

 (سهر دو مورد) 174المآثر و اآلثار، ص س 9

 س426هاى خ   كتابخانه سل نت ، ص فهرست نسخهس 10

 س426هاى خ   كتابخانه سل نت ، ص فهرست نسخهس 11

 س313همان، ص س 12

 س91همان ص، س 13

 س649همان، ص س 14

 س518همان ص، س 15

 س92همان ص، س 16

 س658همان، ص س 17

 س518همان، ص س 18

محمددتر   هداى دكتدر كدريم م/تهددى وچند بار اي  ترجمه معرف  شده اسدتس از جملده مرالدهس 19

 سديده شود (هادر فهرست) پژوهدانش

 (سچاپ جديد 527 ةصفح) 132 ةايران، شمار ةروزنامس 20

 (سچاپ جديد 529 ةصفح) 133 ةايران، شمار ةزنامروس 21

 س145:1مل ،  ةهاى خ   كتابخانفهرست نسخهس 22

 س205:1همان، س 23

 س404المآثر و اآلثار، ص س 24
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 س409همان، ص س 25

 س146همان، ص س 26

 س409همان، ص س 27

 س174همان، ص  س 28

 س155همان، ص  س 29

 س228اپ اول، ص خايرات، چ ةاعتمادالسل نه، روزنامس 30

 س290همان، ص س 31

 س292همان، ص س 32

 س394همان، ص س 33

 سچون تاري  موارد قيد شده ضرورت  به صفحه نداردس 34

 س319همان، ص س 35

 س395همان، ص س 36

 


