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 چکیده

ب ه  یغرب  ۀت یمدرن میدر انتقال مفاه یاز اقشار جامعه، نقش مؤثر گرید یروشنفکران عصر مشروطه که در کنار برخ
اند. در ب ا  کرده فایا یثار فرنگآ ۀترجم قیرا از طر شیاز رسالت خو یبخش اند،ها داشتهآن جیو و ترو رانیجامعه ا

 تی و اهم رانی ب ه ا ت هیدر عصر مشروطه در انتقال گفتم ان مدرن یرانینقش روشنفکران ا ،یرانیا ۀتیمدرن یهایژگیو
. با توج ه ب ه رندیگیم یجا یقیتطب اتیادب ۀدر حوز شترینگاشته شده که ب یمختلف یهاپژوهش نه،یزم نیترجمه در ا
ک ارکرد  یرف   خ م مزب ور و بررس  یمطالع ات ترجم ه، پ ژوهش حاب ر ب را ۀدست در حوز نیااز  ینبود پژوهش

گ  نی اس ت. در ا دهیدوره ب ه انج ار رس  نیبا ترجمه در ا یارتباط تنگاتنگ گفتمان روشنفکر زیترجمه و ن بخشیاهآ
در چهارچو  مطالع ات  یزیآثار طالبوف تبر نیترمهم یواکاو قیمتن و از طر لیتحل کردیبا رو یاپژوهش کتابخانه

 یشده است؛ چراکه گفتم ان روش نفکر یبررس رانیا به تهیگفتمان مدرن یهادر انتقال مؤلفه ینقش و ،یپسااستعمار
 .شودیم یتلق تهیاز مدرن یفرهنگ یبرخاسته از ترجمه و ترجمان یمشروطه، گفتمان ۀدر دور
 

 .یپسااستعمار یهاتهیطالبوف، مدرنقاجار،  ۀسلسل ته،یترجمه، گفتمان مدرن: هاکلیدواژه

                                                 
 .22/22/6999: یینها بیتصو خی؛ تار21/62/6991وصول:  خیتار*. 

 .مسئول سندهینو . 0
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Abstract: 

The intellectuals of the Constitutional era, along with other strata of the society, have 

played a vital role in transmitting and promoting the concepts of Western modernity 

to Iranian society. This mission was partially accomplished through the translation of 

Western works. The characteristics of Iranian modernity, the efforts of Iranian 

intellectuals in the Constitutional era to bring the discourse of modernity to Iran and 

the importance of translation in this regard have been the subject of many studies, 

particularly in the field of comparative literature. Given the paucity of research on 

this subject in Translation Studies, the present study was conducted to bridge this gap 

and explore the awareness-raising function of translation as well as the nexus between 

intellectual discourse and translation in this period. In this library research, the 

seminal works of Talibov Tabrizi are examined within the framework of postcolonial 

studies by adopting a text analysis approach in order to shed light on his role in 

conveying the components of the modernity discourse to Iran. It is because the 

intellectual discourse in the Constitutional era characterizes a discourse that arises 

from the translation and cultural translation of modernity. 

Keywords: Translation, Discourse of Modernity, Qajar Dynasty, Talibov, Postcolonial 

Modernity 
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 مقدمه

گردد. تأس ی  چاپخان ه، مدرس ه، ر ب ازمی69سرآغاز جنبش تجددخواهی در ایران به نیمۀ نخس ت س دۀ 
هایی از انتقال مظاهر تمدن غر  به ایران ها نمونهاندازی صنای  نظامی و مانند آنروزنامه، خط تلگراف، راه

های مطبوعاتی، ت ألی  و چ ا  لیتدر نتیجۀ رویارویی ایرانیان با غر  است. در مراحل بعد، گسترش فعا
کتا  و نیز ترجمۀ آثار فرنگی در موبوعات مختل ، امکان گسترش افکار تجددخواهانه را فراهم ساخت. 

گاهدر دورۀ قاجار، به س ازی م ردر ویژه در عصر مشروطه، روشنفکران از عوامل مهم تنویر افکار عمومی و آ
 ویژه از طریق ترجم ۀ آث ار غرب ی ب هفرهنگ و تمدن غر  به های جوام  غربی در انتقالنسبت به پیشرفت

گ اهی آن ان از تح ونت فرهنگ ی، سیاس ی، آیند. نوشتهشمار می های روش نفکران در ای ن دوره حاص ل آ
پذیر ش ده رو، بدیهی است که بخشی از آن از طریق ترجمه امکاناجتماعی و اقتصادی در غر  بود و ازاین

 باشد. 
ت وان حو ور فع ال آید، نمیمیان می هایی از مدرنیته سخن بهو تأثیر آن بر ظهور جنبه وقتی از ترجمه

 های قابل توجه آنان را در این تحونت به عنوان رابطروشنفکران منتقد در داخل و خارج از کشور و کوشش
ره روش نفکران مل ل ب انخ»نگار، نادیده انگاش ت: میان سنت و مدرنیته، در مقار مؤل ، مترجم یا روزنامه

همیشه هات  حاکمیت ملت و پارلم ان مل ی و ق انون اساس ی بودن د. تعق ل روش نفکری ب ر ای د ولو ی 
ها دربارۀ مدرنیتۀ در بسیاری از پژوهش 0«.مشروطیت حاکم بود، حتی افکار عار را به سوی خود جذ  کرد

کید شده است؛ اما ارتباط تنگات نگ ترجمه با تفکر و گفتمان روشنفکری ایرانی، بر نقش مؤثر روشنفکران تأ
عقاید پیشروان حقیقی نهو ت آزادی ای ران ب ه درس تی ش ناخته  2ایران بررسی نشده است. به نظر آدمیت،

نشده و اثر افکار آنان در تحول و تفکر اجتماعی مردر مورد سنجش تاریخ ق رار نگرفت ه اس ت. ه دف ای ن 
های مختلف ی درب ارۀ نق ش روش نفکران و رف  کند. روایتپژوهش آن است که خم مزبور را تا حد ممکن 

ها در این پژوهش ب ا بررس ی ترجمه در انتقال گفتمان مدرنیته به ایران وجود دارد؛ برای ارزیابی این روایت
ملابۀ محص ول آثار طالبوف تبریزی به عنوان یکی از روشنفکران فعال در دورۀ مشروطیت، از گفتمان وی به

شود و نقش ترجمه در انتقال گفتم ان ستقیِم ترجمه و نیز به عنوان سنجۀ ارزیابی استفاده میمستقیم و غیرم
 گیرد.مدرنیته مورد واکاوی قرار می

های پژوهش حابر که حاصل مطالعۀ کامل، دقیق و سطر به سطر آثار مهم و مؤثر طالبوف است، داده
اند. در ها شناسایی شدهن اصلی موجود در آنکدگذاری و موامی 3با روش تحلیل موبوعی براون و کالرک

                                                 
 .672ش(، 6911)تهران: سمت،  نهضت مشروطیت ایرانفریدون آدمیت، اید ولو ی  .0
 ش(، ال .6922سخن،  تهران:)فکر آزادی و مقدمۀ نهضت مشروطیت آدمیت، فریدون  .2
 . 12: (2221)2، شمارۀ نشناسیپژوهش کیفی در روا، «کاربرد تحلیل موبوعی در روانشناسی»یکتوریا کالرک، ویرجینیا براون و و .3
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هایی بندی شده و در نهایت نمونهمرتبط با آن تقسیم مرحلۀ بعد هر یک از موامین اصلی به موامین فرعی
سازی موامین ارا ه شده است. در این پژوهش نقش ترجمه در انتقال گفتمان مدرنیته ب ه ای ران برای شفاف

های مختلفی ک ه در ای ن ب اره وج ود رد بررسی قرار گرفته و برای ارزیابی روایتدر آثار طالبوف تبریزی مو
دارد، از گفتمان روشنفکری طالبوف به ملابۀ محصول مستقیم و غیرمستقیِم ترجمه و سنجۀ ارزیابی استفاده 

 شده است. 
 

 ـ مبانی نظری9

 سازی در ترجمهسازی و بیگانهمندی، بومیـ هدف1ـ 1 
ه ا خش نزر است برخی از نکات تخصصی در سپهر مطالعات ترجمه را ک ه در ادام ه ب ه آندر آغاز این ب

گانه بندی س هان واع ترجم ه اس ت. تقس یم بندیشود، توب ی  ده یم. اول ین نکت ه تقس یمارجاع داده می
( 2ی زب ان( ترجم ۀ درون6ها در این ارتباط اس ت: بندیبه شرح زیر، یکی از مشهورترین تقسیم 0یاکوبسن

ای. در این مقاله نوع دور این تقسیم بندی از ترجم ه م د نظ ر اس ت و ( ترجمۀ بینانشانه9ترجمۀ بینازبانی 
پردازیم. ترجمۀ بینازبانی عبارت است از جایگزینی مواد متن ی )اع م از رو، به توبی  مختصر آن میازاین

هایی از ترجم ۀ بینازب انی در نمون ه 2ص د.مکتو  یا شفاهی( از زبان مبدأ با مواد متنی معادل در زب ان مق
 شود. ها اشاره میشود که در ادامه به آنهای طالبوف مشاهده مینوشته

اند از نظری ۀ اس کوپو  نکتۀ دور لزور تبیین سه مفهور مهم در حوزۀ مطالعات ترجمه است که عبارت
من دی ی(. نظریۀ اسکوپو  یا هدفسازی )آشنایی زدایزدایی( و بیگانهسازی )غرابتمندی(، بومی)هدف

مطرح شد. بر اس ا  آن، ه دف و ک ارکرد ترجم ه در  3توسط هان  ورمیر 6972در ترجمه در اواخر دهۀ 
ده د. ای مترجم جهت میای که به راهبردهای ترجمهزبان مقصد از اهمیت بانیی برخوردار است به گونه
بدأ آگاهی داشته باشد تا بتواند با استفاده از راهبرده ای به عبارت دیگر، مترجم باید از چرایی ترجمۀ متن م

در  7را برای اول ین ب ار ون وتی 6سازیو بومی 5سازیتعابیر بیگانه 4مناسب برای دستیابی به هدف بهره برد.

                                                 
1. Jakobson 

. 621(، 6992)ش    یکاگو و لن    دن: دانش    گاه ش    یکاگو،  های ترجمهههه ریهههه نظدر  ،«ش    ناختی ترجم    ههای زبانجنب    ه»روم    ن یاکوبس    ن،  .2
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=0BD27879C9F2D2D2EFABB689852A91E3  

3. Hans Vermeer 
. 622(، 2262)لن       دن: راتل       ج،  رآمهههههههدی عهههههههر مناریهههههههار ترجمههههههه   نظریههههههه  و کارعردههههههههادجرم       ی مان       دی،  4.

http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=439C712CD70A21F03C5C63B11D64572F  
5. Foreignization 
6. Domestication 
7  . Venuti 

http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=0BD27879C9F2D2D2EFABB689852A91E3
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=0BD27879C9F2D2D2EFABB689852A91E3
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=439C712CD70A21F03C5C63B11D64572F
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=439C712CD70A21F03C5C63B11D64572F
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س ازی ورث و ک ویی ب ا اس تناد ب ه ون وتی، بیگانهوارد مباحث مطالعات ترجم ه ک رد. ش اتل 6991سال 
ش ود هنجاره ای زب انی و دانند ک ه اس تفاده از آن موج ب میای میا نوعی راهبرد ترجمهزدایی( ر)آشنایی

هایی از بیگ انگی ناش ی از س لطۀ هژمونی ک فرهنگی زبان مقصد به حاشیه رانده شوند و متن ترجمه نشانه
اهب رد س ازی )غراب ت زدای ی( ن وعی راز سوی دیگر، بومی 0عناصر زبانی، متنی و فرهنگی متن مبدأ باشد.

ای است که در آن، ترجمۀ متمایل به هنجارهای زبانی و فرهنگ ی در زب ان مقص د اس ت و عناص ر ترجمه
شوند تا غرابت متن مب دأ زبانی و فرهنگی ناملمو  در متن مبدأ با عناصر آشنا در زبان مقصد جایگزین می

   2رف  شود و خوانندگان مقصد به راحتی آن را درک کنند.
یف و انواع مدرنیتهـ تبیین تع1ـ 2  ار

ه ا در ای ن مقال ه های متفاوتی ارا ه شده است ک ه استقص ای آنبندیاز مدرنیته تعاری  گوناگون و تقسیم
ش ود: مدرنیت ه عب ارت رو، به ارا ه تعری  عملیاتی و مورد نظر نویسندگان بس نده میممکن نیست و ازاین

نگ، سیاست و دین که پ  از قرون وس طی در غ ر  ای از تحونت در علم، اقتصاد، فرهاست از مجموعه
ان د از: های عم دۀ آن عبارترخ داد و ماهیت زندگی اجتماعی را دس تخوش دگرگ ونی س اخت؛ ش اخ 

ت وان حق ایق هس تی را ب ه باور به اینکه عقل انسان یگانه منب  معتبر برای شناخت اس ت و میگرایی )عقل
محوری و ب اور ب ه ارزش، عاملی ت و تفک ر انتق ادی م )انس اناومانیس کمک استدنل عقلی اثبات کرد(، 

های و تجربی به ملابۀ تنها روش معتبر برای توبی  پدیده علور طبیعی هایباور به روشگرایی )انسان(، علم
)باور به جدایی دین از سیاست و عرفی کردن دی ن(،  سکونریسماجتماعی، فرهنگی، فیزیکی و مانند آن(، 

 ه ای مختل   سیاس ی، اقتص ادی و اجتم اعی(، کاپیتالیس مب اور ب ه آزادی ف ردی در حوزه) لیبرالیس م
محوری در یک نظار اقتصادی و آزادی مالکیت شخصی(، فردگرای ی )ب اور ب ه محوری ت ف رد در )سرمایه

جامعه و اولویت مناف  فردی نسبت به مناف  حاکمیتی و اجتماعی(، پیدایش دولت   مل ت و مخالف ت ب ا 
  3پرستی.ر و خرافهاوها

کی د ب ر  4«های بومی/پسااستعماریمدرنیته»بندی نیز از مدرنیتۀ کالسیک یا غربی و از نظر تقسیم با تأ
اروپامحور از مدرنیته خوانشی مبتن ی ب ر  خوانش و روایت 5های فرهنگی سخن به میان خواهد آمد.تفاوت

                                                 
  .11 (،6997جرور، سنت )منچستر: فرهنگ توصیفی اصنالحار مناریار ترجم ورث و مویرا کویی، مارک شاتل 0.

http://library.lol/main/121B3F57DF98054F9C0B951E3D79242C   
 .12، نهما .2
 .619  617 (،2229ت و را  کیچ ین )آمس تردار: الزوی ر، نیگ ل ثریف  ۀ، ویراس تارمللی جغرافیای انسانیارمیارف عینة دایردر « مدرنیته» دنی  لینهان، .3

http://library.lol/main/63A8E612779512A82CEE958FE35C265C 
4. Postcolonial Modernities 

 . 6(: 2226) 1، اینترنشنال اسکو ، شمارۀ «مدرنیتهدو نظریه »چارلز تیلور،  .5
https://pdfs.semanticscholar.org/6139/29a76b1448df8d52010179047555fb964338.pdf   

http://library.lol/main/121B3F57DF98054F9C0B951E3D79242C
http://library.lol/main/121B3F57DF98054F9C0B951E3D79242C
https://pdfs.semanticscholar.org/6139/29a76b1448df8d52010179047555fb964338.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/6139/29a76b1448df8d52010179047555fb964338.pdf
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ی ک هویت ت تیییرناپ ذیر، غیرم درن، محب و  در  دوگانۀ تقابلی غر    شرق است که در آن شرق به ملابۀ
های بومی، مقهور طبیعت، فاقد قدرت تفکر و آزادی اندیشه، استبدادگرا و وابسته ب ه غ ر  فرهنگ و سنت

، فرایند مدرن ش دن در جوام   غیرغرب ی، فراین د شود. طبق این روایتدر مسیر پیشرفت و آزادی تلقی می
ی تمدنی غر  بوده و رسالت غر  آن است که راه جوام   غیرغرب ی را ب ه هاپیروی و تقلید صرف از شیوه

هموار سازد؛ رسالتی که بمن اذعان به برتری تمدن غر  نسبت به  0سوی پیشرفت و آزادی و مدرنیزاسیون
کن د. م ارک ، ها، مدرنیته در جوام  غیرغربی را معادل اروپایی شدن و غرب ی ش دن تلق ی میسایر تمدن
 3اند.پردازان روایت کالسیک مدرنیتهاز جمله نظریه 2بردورکیم و و

ش ود، مبن ای بخ ش خوانش و روایت فوق از مدرنیته که خوانش کالسیک یا اروپایی نی ز ش ناخته می
سازی و ساختارهای مدرنیت ۀ غرب ی را ای از تفکر عقالنی امروز است که مدرنیزاسیون را همان غربیعمده

داند. ای ن خ وانش در رویکرده ای مت أخر و فرهنگ ی ب ه یگر مناطق جهان میهمگانی و قابل سرایت به د
ب ه  4شود، به چالش کش یده ش ده اس ت.ها یاد میهای پسااستعماری نیز از آنمدرنیته که با عنوان مدرنیته

ی مفه ور مدرنیت ۀ  5عنوان نمونه، آیزنشتات در نقد نظری ۀ کالس یک مدرنیت ه، مف رو  آن را قابلی ت تس رت
ایی به تمار جهان دانسته است؛ مفروبی که نادرستی آن با وقای  پ  از جن گ جه انی دور مش خ  اروپ

آید. این دیدگاه ب ر آن اس ت ها و نه مدرنیته، سخن به میان میشد. در این روایت پسااستعماری، از مدرنیته
ته در گذر از مرزه ای که اگرچه خاستگاه اولیه مدرنیته، غر  و شرایط فرهنگی خاص آن بوده است؛ مدرنی

ه ا ت أثیر های پذیرن ده و مقص د، از آنکشورهای غربی و ورود به جوام  غیرغربی و طی مواجهه با فرهنگ
ای ای کنشگرانه و پویا با مدرنیته خواهند داشت که نتیج ۀ آن مدرنیت ههای مقصد مواجههپذیرد. فرهنگمی

 امال غربی، خواهد بود. برساخته، ترکیبی و تلفیقی، نه کامال بومی و نه ک
مورد توجه قرار گرفت و محقق ان مطالع ات  6992های ترکیبی از اواخر دهۀ پارادایم پژوهشی مدرنیته

پسااستعماری، غلبه خوانش و روایت کالسیک و اروپامحور از مدرنتیه و این باور را که تنها یک تعری   از 
رغم پذیرش مبنای اروپایی مدرنیته، آن را قابل گذار و همدرنیته وجود دارد، به چالش کشیدند. این محققان ب

اند. در این ارتباط، های متفاوتی برای آن قا لهای غیراروپایی دانسته و گونهپذیر به فرهنگدر نتیجه، ترجمه
                                                 

ج وه بیرون ی مدرنیت ه از تر، مدرنیزاسیون یا تج دد ب ه وکه به تعبیر دقیقدرحالی ؛رودمترادف با مدرنیته به کار می، و مسامحه با تساهل غالبالفظ مدرنیزاسیون  0.
  گرایی.ها اشاره دارد و مدرنیته به وجه درونی، فکری و فلسفی فرایند نوجمله صنعت، فناوری و نیز نهادهای مدرن سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و مانند آن

2. Marx, Durkheim &Weber 
 .12: (2229) 6، شمارۀ آریل ،«سازی و پسااستعمارهای چندگانه: جهانیمدرنیته»بیل اشکرافت،  .3

http://philsci-archive.pitt.edu/16158/1/25707-45288-1-PB.pdf   
  .6(، 2227گریو مک میالن، )باسینگ استوک: پال شناختیعازاندیشی در مدرنیت   پسااستیمار و تصور جامی گرمیندر بامبرا،  4.

http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=B01BE78F269598ACC9ED80ED46D6F74B 
  https://www.jstor.org/stable/i20027610 .6 :(2222زمستان ) 6، شمارۀ دداروس، «های چندگانهمدرنیته» سامو ل آیزنشتات، .5

http://philsci-archive.pitt.edu/16158/1/25707-45288-1-PB.pdf
http://philsci-archive.pitt.edu/16158/1/25707-45288-1-PB.pdf
https://www.jstor.org/stable/i20027610
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ه ای متف اوت ت اریخی و گوی د ک ه حاص ل ویژگیهای مختل  مدرنیته س خن میاز تجربه 0چاکرابارتی
شمول بودن مدرنیته به ملابۀ یک تجرب ۀ ت اریخی خ اص را ب ه چ الش روایت غالب جهان فرهنگی است و

های فرهنگ ی متن وع، از طری ق اقتب ا  مدرنیت ه ی ا بافت کند که در قرن بیستم،کشد. وی استدنل میمی
های ترکیبنیز  2اند. فریدمنهای فرهنگی، مسیر خود به سوی مدرنیزاسیون را هموار کردهترجمۀ آن به گونه

دان د؛ ن ه ت ک س ویه، بینافرهنگی را چندسویه، پویا، قابل تیییر و مبتنی بر ترکیبی از اقتبا  و مقاومت می
ه  ای هایی از ترجم  ۀ فرهنگ  ی و برآین  د کنشرا گون  ه 3خط  ی و انفع  الی. وی تم  ار نموده  ای مدرنیس  م

گی رد و جایی دیگر تعلق دارد، به ک ار میرا به معنای امری که به  4سازیداند و عبارت بومیبینافرهنگی می
کن د. های فرهنگی در دو جیرافیای متفاوت اش اره میها میان فعالیتبدین ترتیب، به وجود برخی شباهت

ه ای پسااس تعماری دارای ه ا را مانن د ادبیاتهای متع دد، آننیز با عقیده به وجود مدرنیته 5بیل اشکرافت
توانند داند. براین اسا ، روشنفکران و نواندیشان میمی 8و دگرگونگی 7ا ، اقتب6سازیهای متناسبویژگی

ها را متناسب ب ا نیازه ا، های جهانی )مانند مدرنیتۀ غربی( را اقتبا  کرده و آنها و فعالیتها، فناوریرویه
ز من اب  های پسااستعماری را یک ی ابندی کنند. وی نویسندگان ادبیاتباورها و شرایط محلی خود صورت

گی ری از کن د ک ه در ع ین بهرهو ای ن تییی ر را ش کلی از مقاوم ت معرف ی می 9دان دتیییر در مدرنیت ه می
  01ماند.های مدرنیتۀ غربی، کاماًل در آن محصور نمیفناوری

یف ترجمه از منظر مطالعات پسااستعماری1ـ 3  ـ تعر
نتقال و واگردانی یک متن از زبانی به زب ان در مطالعات پسااستعماری، تعری  کالسیِک ترجمه به معنای ا
( 2222/6992) 02داده است. هومی بابا 00دیگر جای خود را به استعارۀ ترجمه به ملابۀ بازنگاری/بازنویسی

داند. وی بر این باور است که اگرچه آث ار آثار مهاجران در دوران پسااستعمار را نوعی ترجمۀ ]فرهنگی[ می
                                                 

 .67(، 2221)پرینستون: دانشگاه پرینستون،  تاریخی ۀایارتی کردن اروپا  تفکر پسااستیماری و توسیچاکرابارتی،  0.
 9، ش مارۀ مدرنیسه/ممدرنیت ، «های پسااس تعماری و مرزه ای زمان/مک ان در مطالع ات مدرنیس تیدرنیسم: مدرنیتهبندی مدوره»سوزان استنفورد فریدمن،  .2

 https://muse.jhu.edu/article/206065 .292 (:2221)سپتامبر 
ته است که ب ه ن وگرایی در ادبی ات و هن ر اش اره مدرنیسم یکی از وجوه مدرنیحقیقت آن است که  ولی ؛رودمدرنیته به کار می لفظ مدرنیسم نیز گاه مترادف با 3.

 دارد. 
4. Indigenization 

 .1(: 2262)جونی  6، شمارۀ دانشگاه کیف موهاال علوم انسانی ۀمجل، «پسااستعماری هایمدرنیته»بیل اشکرافت،  5.
6. Appropriation 
7. Adaptation 
8. Transformation 

 .66 ،«ریهای پسااستعمامدرنیته»اشکرافت،  .9
 . 62 همان، 01.

11. Rewriting 
12. Homi K. Bhabha 
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ها متن مبدأ یا مقصدی یافت، اما به دلیل توان برای آنسیک و زبانی نیست و نمیمزبور ترجمه به معنای کال
ت وان ب ه های مهم این مت ون را میروند. ویژگیشمار میهای خاص، ترجمه بهبرخورداری از برخی ویژگی

 قرار زیر دانست:
 است.  ها(، ترجمه به مفهور استعماری و نه زبانی آن مد نظر. در این متون )ترجمه6
 شود.می 0. جایگاه بینافرهنگی مؤل  )مترجم( منجر به تولید گفتمانی دورگه، هیبریدی و تلفیقی2
جایی افراد در مرزهای . بر خالف ترجمه به ملابۀ امر زبانی، ترجمه به عنوان امر فرهنگی مستلزر جابه9

 جایی متون.بینافرهنگی است نه جابه
  2شود. فرهنگی درنوردیده می. مرزهای نهادینه و تلبیت شده 2

هایی چن ین آث اری را نوش ته 3اند. پل بان دیا محققان دیگری نیز به موبوع آثار پسااستعماری پرداخته
نی ز  4دان د. ماری ا تیموچک وزب انی و فرهنگ ی می هایی بدون متن مبدأ و دارای التقاطبینافرهنگی و ترجمه

گی رد و های فرودست به ک ار میپسااستعمار یا نویسندگاِن فرهنگ استعارۀ ترجمه را دربارۀ آثار نویسندگان
ها، به مکان دیگری که جایگاه فرهنگ سلطه است، انتقال عقیده دارد که فرهنگ نویسنده از طریق این نوشته

 های این دو نوع تولید بینافرهنگی، یعنی ترجمۀ بینازبانیها و شباهتیابد. وی همچنین با مقایسۀ تفاوتمی
داند؛ زیرا نویسندۀ پسااستعماری نیز ها را ظاهری و نه واقعی میهای آنهای پسااستعماری، تفاوتو نوشته

های فرهنگی در پ  هر متن مواجه اس ت. تیموچک و معتق د اس ت ب رای ارا  ه عناص ر با همان پیچیدگی
و  5جویان ه )آش  نازدایانه(( ارا  ه س لطه6فرهنگ ی بیگان ه، دو راه ف راروی نویس نده و مت  رجم وج ود دارد: 

آن عناصر که در آن  6( ارا ه همانندانگارانه2رغم ایجاد چالش برای مخاطبان سازی عناصر مزبور بهبرجسته
کید بر شباهت های فرهنگی به حاشیه رانده شده و مس کوت گذاش ته شود و تفاوتها و یگانگی فرهنگی تأ

  7شوند.
 

 ـ مطالعات پیشین 2

                                                 
1. Hybrid 

  .622(، 2262)لندن: راتلج،  ای ترجم هجستاری در نظری آنتونی پیم،  .2
(: 2269) 2ارۀ ، شمموضوعار جدید در مناریار ترجم ، شناختی دانشگاه آنتورپمناریار زعان، «پسااستعمار و ترجمه: تعامل نظریه و عمل»پل باندیا،  .3

629 .https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/article/view/81  
، وبراسته سوزان بسنت و هریش تری ودی )لن دن: راتل ج، لنظری  و عم ترجم  پسااستیماری در  ،«های پسااستعماری و ترجمه ادبینوشته»ماریا تیموچکو،  .4

6999) :69 22.  
5. Aggressive presentation 
6. Assimilative presentation 

 .26، «ادبی ۀهای پسااستعماری و ترجمنوشته»تیموچکو،  .7

https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/article/view/81
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ونت ایران در عصر مشروطه، به عنوان ع املی تأثیرگ ذار در بی داری ایرانی ان، از منظ ر حتنقش ترجمه در 
کی د ب ر  0های متفاوت مورد توجه برخی از محققان بوده اس ت. کریم ی حک اک ها و روایتخوانش ب ا تأ

م از هدهای فارسی اواخر قرن نوزکارکرد خاص ترجمه در دورۀ مشروطه عقیده دارد که بهتر است به ترجمه
ه ا داش ت و رس الت ای ن تری نس بت ب ه آنمنظر نیاز جامعه به اصالحات نگریست و ارزی ابی منص فانه

دهی به حرک ت آن ان در مس یر پیش رفت و تم دن دانس ت. ها را آشناسازی ایرانیان با غر  و شتا ترجمه
اعی و ت اریخی م تهای تحول شعر معاصر ایران، پ  از ش رح تییی رات اجشفیعی کدکنی در بررسی ریشه

های انتقادی آن ان پردازد که اندیشهویژه در عهد مشروطه، به معرفی روشنفکرانی میایران در دورۀ قاجار، به
ه ای خ ارجی در تح ونت فک ری ک ه در آین ۀ ادبی ات دورۀ بر اثر آشنایی با تفکر غربی و از رهگ ذر زبان

ی از عوامل اص لی دگرگ ونی اندیش ه در عص ر کیمشروطه منعک  شده، تأثیرگذار بوده است: اگر بگوییم 
ت رین عام ل ترجم ه مشروطه ترجمه است، قدری ستم است؛ بلکه باید گفت در حقیقت تنها عامل یا مهم

  2است. ترجمه پلی بود برای عبور فکر اروپایی و انتقال آن به حوزۀ ایران.
رین عامل در این انتقال فرهنگی به شمار تدیدگاه دیگر ترجمه را یکی از عوامل و نه یگانه عامل و یا مهم

... و نشر چند جزوه و رساله در زمینۀ سیاست، اقتص اد،  آورد: گرچه ترجمه و تألی  ... در دورۀ ناصریمی
ها، باع ث ای نبود، مبالیه و اغ راق در ت أثیر ای ن ن وع نوش تهپاافتادهخواهی، کار ساده و پیشقانون و قانون

  3نت تاریخ این دوره خواهد شد.وحسردرگمی و بدفهمی ت
ای روش نفکران اس ت. از بررسی ترجمه از منظر زبانی و استعاری مستلزر تحلیل آثار تألیفی و ترجم ه

آین د، بلک ه خ ود آث ار به ش مار می« ترجمه»منظر ترجمه به مفهور استعاری آن، نه فقط آثار ترجمه شده، 
آیند. ب ه دیگ ر س خن، آث ار میشمار یته و محصول ترجمه بهنرتألیفی روشنفکران نیز ترجمۀ فرهنگی از مد

 روشنفکران در واق ، تفاسیر آنان از مفاهیم مدرنیتۀ غربی بوده که بر قلم آنان جاری شده است. 
غال ب روای ِت بی ان  های مرتبط با مدرنیتۀ مورد نظر روشنفکران ایران ی، روای تدر بسیاری از پژوهش

مشروطه به ملابۀ موان  انتقال گفتم ان مدرنیت ه ب ه ای ران اس ت.  4اول روشنفکری های گفتمان نسلکاستی
توان به چهار دسته تقسیم کرد. اولین کاستی گفتمان نسل اول روش نفکری عب ارت های مزبور را میکاستی

 نهای پیرام ودر بسیاری از پژوهش«. چون و چرا از فرهنگ و تمدن غر ستیزی و تقلید بیسنت»است از 
دریافت روشنفکران از مفهور مدرنیته، این افراد متهم به ت رویج تقلی د ِص رف از فرهن گ و تم دن غرب ی و 

                                                 
 .29 22: (6971)بهار و تابستان  29 ، شمارۀمترج/ ، ترجمۀ مجدالدین کیوانی،«ترجمه در ایران ۀتاریخچ»احمد کریمی حکاک،  .0
 . 221، (ش6992)تهران: سخن،  حول شیر میاصرهای تجوی ریش وعا چراغ و آین   در جستمحمدربا شفیعی کدکنی،  .2
 .262(، ش6912)تهران: اختران،  ایرانی ۀمشروطالله آجودانی، ماشا .3

 نامد. دورۀ قاجاریه را روشنفکران نسل اول میاواخر طلبان صالحا . او97 (،6916)تهران: نی،  موج چهارمرامین جهانبگلو،  .4
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گرایش غالب در فرایند م درن ش دن و ب ه  میرسپاسی اند.های اروپامحور از مدرنیته شدهنوایی با روایتهم
سازی الگوهای غربی ای پیادهربتالش  یو 0داند.ویژه نهوت مشروطیت را تسلیم در برابر فرهنگ غربی می

 2دان د.مدرنیته بدون توجه به بستر اجتماعی و فرهنگی ایران را از موان  مه م ف راروی مدرنیت ه در ای ران می
ویژه نی ز عقی دۀ مش ابهی ب ه 6و الگ ار 5نیز از جمله موافقان این روایت هستند؛ آدمیت 4و آشوری 3میالنی

خان ب ا نظ ر آدمی ت و الگ ار دربارۀ ملکم 8و آجودانی 7که آجدانی لیحاخان دارند؛ در دربارۀ میرزا ملکم
ط البوف را از  01با این روایت غالب دربارۀ روش نفکران مخ ال  اس ت و بهن ار 9مرادیاند. قابیمخال 

 داند. موافقان مشروط فرهنگ و تمدن غربی می
«. یزاس یون ب ر مدرنیت همدرنقدر ت»دومین کاستی منتسب به روشنفکران دورۀ مشروطه عبارت است از 

از مفه ور مدرنیت ۀ غرب ی و غلب ۀ  00«درک مدرنیزاس یونی»برخی از منتقدان گفتمان نس ل اول روش نفکران 
(. 03؛ بیگ دلی02دانن د )احم دزادهنمودهای ظاهری مدرنیته بر مبانی آن را تبل ور و تجل ی ای ن کاس تی می

های دی دگاه مبانی مدرنیته و توجه او به کاستیاز  اده،معتقد به درک روشنفکران، از جمله آخوندز 04آجدانی
 مدرنیزاسیونی نسبت به مدرنیتۀ غربی است. 

درک س طحی روش نفکران از فرهن گ و »سومین کاستی گفتمان روشنفکری از نظر برخی از محقق ان 
ن ه گون(. هما07؛ آج ودانی 06؛ بیگدلی 05است )محبوبی اردکانی« تمدن غربی و نیز فرهنگ و سنت ایرانی

                                                 
ج الل توکلی ان )ته ران: ثال ث،  ۀ. ترجم های روشهنفکری و سیاسهت مدرنیساسهیون در ایهرانگفتمان ۀایرانی  عحثی درعار ۀتأملی در مدرنیتعلی میرسپاسی،  .0

 .691(، ش6992
 . 621 ،همان 2.
 . 84(، ش0378)تهران: اختران،  تیسی در ایرانتجدد و تجددسعبا  میالنی،  .3
 . 611(، ش6971)تهران: صراط،  ما و مدرنیتداریوش آشوری،  .4
 . 669، فکر آزادی و مقدم  نهضت مشروطیتآدمیت،  .5
 .69(، ش6919جهانگیر عظیما )تهران: مدر ،  ۀ. ترجمخانمیرزا ملک/حامد الگار،  .6
 . 12(، ش6996)تهران: نشر علم،  سیاسی در عصر مشروطیت ایرانهای اندیش الله آجدانی، لط  .7
 . 62، ایرانی ۀمشروطآجودانی،  .8
 .62(، ش6971)تهران: اختران،  پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروط نظری مرادی، قابیحسن  .9

 . 11(، ش6971 فرزان روز، )تهران:تجدد  ۀایرانیان و اندیشجمشید بهنار،  01.
را مظاهر بیرونی مدرنیته یا مدرنیزاسیون اند که شدههای گفتمان روشنفکری این دوره است، روشنفکران متهم هایی که متمرکز بر کاستیری از پژوهشدر بسیا. 00

 یاد شده است.« درک مدرنیزاسیونی»که گاه با تعبیر اند؛ آنچه ترجی  دادهمبانی اندیشگانی مدرنیته  رب
 )پ اییز و زمس تان 2، ش مارۀ تحقیقار تهاری  اجتمهاعی ،«گیری فرایند نوگرایی در ایران دورۀ قاجارآثار جدید در شکل ۀش ترجمنق»محمدامیر احمدزاده،  .02

6999 :)91. 
 . 92(:6911 )پاییز 16، شمارۀ علوم انسانی ۀپژوهشنام ،«خواه از مفهور مدرنیتهفهم روشنفکران مشروطه» بیگدلی،علی  .03
 . 65 64، ی سیاسی در عصر مشروطیت ایرانهااندیش  آجدانی، .04
 . 9(، ش6972تهران: دانشگاه تهران، )سسار تمدنی جدید در ایران ؤتاری  ممحبوبی اردکانی، حسین  .05
 همانجا. بیگدلی، .06
 .62، ایرانی ۀمشروطآجودانی،  .07
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ای ندارد و ای ن خان و میرزا آقاخان چنین عقیدهویژه دربارۀ آخوندزاده، ملکمبه 0تر ذکر شد، آجدانیه پیشک
گاه می  داند. افراد را نسبت به مفاهیم مدرنیتۀ غربی و عقاید اندیشمندان غربی آ

ثربخش ی آث ار ن  او م اچهارمین کاس تی « سوادی توده مردر و ناتوانی آنان در درک مفهور مدرنیتهبی»
آی د؛ ام ری ک ه احتم اًن م ان  ش مار میروشنفکری در انتقال گفتمان مدرنیته به ایران در دورۀ مش روطه به

(. تردی دی نیس ت ک ه مدرنیت ه هرچن د ب ه 3؛ بیگ دلی2مندی افراد از آثار انتقادی بوده است )عیسویبهره
اف ت و مظه ر برجس تۀ آن، انق ال  مل ی اه یان رب ه جامع ۀ ای ر مدت در این دورهصورت سطحی یا کوتاه

خواهان اعم از باسواد و های مدرنیته توسط آزادیمشروطیت، با شعارهایی در خصوص برورت اخذ مؤلفه
سواد، همراه بود. بیشتر مطال ب من درج در مطبوع ات انتق ادی خ ارج از کش ور و س ایر آث ار انتق ادی بی

بنابراین، در صورت نادیده گرفتن نقش روشنفکران، مجرای ست. ده اروشنفکران، ترجمانی از تفکر غربی بو
ت وان نس بت توان یافت. در نتیجه، میمؤثر دیگری برای ایفای رسالت معرفی مدرنیتۀ غربی در آن دوره نمی

دانیم که آگاهی یافتن از مدرنیته و احسا  نیاز در این به تزلزل جایگاه ترجمه در این با  تشکیک کرد. می
سواد را در راستای های هرچند بیتر مستلزر وجود معدود نخبگانی است که قادر باشند تودهبیش صوص،خ

 المتین،هایی همچون حبلبرپایی یک انقال  برانگیزانند. تأثیرپذیری از مقانت انتقادی مندرج در روزنامه
های از جمله دغدغه مردرادی سوبی 4اختر، حکمت و قانون از طریق خواندن و شنیدن صورت گرفته است.

روشنفکران این دوره بوده است. بنابراین، برورت تأسی  م دار  و گس ترش تعل یم و تربی ت، از جمل ه 
با اش اره ب ه وب    5ای و تألیفی این افراد ذکر شده است. آدمیتهای مدرنیته است که در آثار ترجمهمؤلفه

 دارد. روایت فوق ابراز میبا  د راکشورهایی مانند  اپن، هند و علمانی، مخالفت خو
 

 ـ تحلیل آثار طالبوف3
پ ردازیم. آث ار در این بخش به بررسی آثار طالبوف به ترتیب از منظر تحلیل متنی و سپ  تحلیل زب انی می

تألیفی طالبوف به ملابۀ برآیند و محصول ترجمه و نیز ترجمانی فرهنگی از مدرنیتۀ غربی حاکی از ب اور ب ه 
 های مورد نظر اوست. یتۀ تلفیقی با مؤلفهمدرنا ۀ برورت ار

                                                 
 . 62، های سیاسی در عصر مشروطیت ایراناندیش  آجدانی، .0
 . 67(، ش6919یعقو  آ ند )تهران: گستره،  ۀترجم ،اقتصادی ایران تاری چارلز عیسوی،  .2
 .91 ،«اه از مفهور مدرنیتهخوفهم روشنفکران مشروطه» بیگدلی، .3

گاهی سیاسی مردر،این روزنامه )قانون( ... بیشتر بازتا  فعالیت عملی سیاسی او )ملکم». 4 هی آن ان تشجی  و س ازماند خان( در افشای ر یم، شکل دادن به آ
دن ب ذر انق ال  مش روطیت در سراس ر ای ران نق ش ب ارزی یاف ت. این روزنام ه در پاش ی. ...  های مبارزه با ر یم استاستراتژی و تاکتیک ۀدر مبارزه و نیز ارا 

: عص ر سپهس انر )ته ران: قهانونترقی و حکومت  ۀاندیشآدمیت، فریدون رسید. تأثیرش در تحریک مردر عظیم بود. های آن تا شهرهای کوچک ایران مینسخه
  .21، ش(6916 خوارزمی،

 . 672 619 (،ش6929)تهران: خوارزمی،  زادههای میرزا فتحیلی آخونداندیش فریدون آدمیت،  .5
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های مدرنیتۀ تلفیقی در آثار طالبوف چون و چرا از فرهنگ و تمدن غر  یکی از مؤلفهنکوهش تقلید بی
های او مشاهده ک رد: نق د ب ر احتی اج مف رط ب ه توان مصادیق آن را در برخی از نقدها و طعنهاست که می

ایرانی »... های مورد نیاز و تقلید از رسور غربی: جای صنای  و کارخانهی بهباز فرنگستان و واردات اسبا 
از کاغذ قرآن تا کفن اموات محتاج به فرنگستان است ... چگونه پول مملکت ما را ... حم ل ب الد خارج ه 

 راف،نموده و ... عو  ماشین و اسبا  کارخانه و اس لحه و گ اوآهن جدی د انخت راع، غرام افون و فون وغ
خریدن د و در جمی   عوای د و رس ور آنچ ه داش تند، مقل د فرنگی ان، متأس ی میربی ان ا  بازیچ ه میاسب
ک دار وحش ی بن ات و »... بند وباری دختران به ش یوۀ غرب ی: ؛ نقد تلبت  به لبا  غربی و بی 0«شدندمی

رد به آغوش جوانان بمی مجال دهد به پوشاند آرایش عروسانه میباز )دکولته( مینسوان خود را لبا  سینه
ناموس ی و ش رف ج زو سولزاتس یون ... که همان مدعیان مدنیت و شرف نوعی یعنی اورپایی بی سپاردمی
هر ایرانی که وط ن »جای توجه به ظواهر امور: لزور توجه به علل اصلی ترقی غر  به 2؛«کندداند و میمی

ه ا را ها را بکند، ... در اعمال و اق وال تقلی د آنات آنمساو خود را ملل بالد اروپا بخواهد، آرزوی آزادی و
زمین یکی این است ک ه ... سبب و علت اصلی ترقی ملل میر  باشد... دشمن دین و وطن خود می نماید

آفتا  علم و صنعت از میر  طال  شده و دیگر قانون ایشان است که خود ملت برای مص ال  ام ور خ ود 
  3«.مایدنمی اجرا کنند و حکومتوب  می

های خ ود ب ه آن نکوهش عقاید و سنن خرافی ایرانیان از دیگر نک اتی اس ت ک ه ط البوف در نگاش ته
پرداخته است؛ خرافاتی از قبیل باور به قرا ت آیت الکرسی برای حفاظت در برابر دشمن ب ه ج ای س اختن 

الکرسی از هزار قلعه آیهت  در بهاعتقاروزی در مجلسی یکی از رجال ما گفت: من »برج و بارو در سرحدات: 
راه نزدیک و کوچه خالی را گذاشته از »یمنی: لزور حرکت رو به قبله برای برکت و خوش 4؛...« تر استبیش

قدر و میمون گردد و اند که عرو  در همه جا رو به قبله حرکت کند که از برکت این حرکت خوشبازار آورده
مصطفی گفت بیایید برگردیم، ... »باور به صبر به خاطر عطسه:  5؛«ردبیاو اقبالبه خانه داماد بار سعادت و 

ه ال شود. گفتم تطیر از شخصی ملل شما قبی  است... اینآنچه اولش بد آمد آخرش نیز بد می ه ا ک ار جا
 گویند فالن ک  عطسه زد، نباید بیرون رفت یا فالن کار را ک رد، اگ ر ک الع نعی ق بکن د، چن اناست، می

امیدوارر ... مأموریت ... که صعود قلۀ دماوند و »ترجی  سفر به عتبات به جای سفر علمی:  6؛«ود...شمی
                                                 

 .626 :(6929نیا و علی کاتبی )تهران: نشر علم، نیا، محمدعلی علیی  کوشش رحیم ربه« سیاست طالبی»عبدالرحیم طالبوف تبریزی،  .0
 .91(، 6922)تفلی : غیرت،  ارحیارمسائل طالبوف تبریزی،  .2
 .92 29 (،ش6922و فرهنگی، )تهران: علمی  ارمحسنینمسارک ، همو .3
 .691، سیاست طاربی، همو .4
 .1، ارمحسنینمسارک ، همو .5

  .همان 6.
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...  تحصیل اطالعات علمیه و ترسیم نقشۀ معدن یخ طرف شمالی اوست، به نیکویی و سهولت تمار ش ود
الی معال یا س فر ر کربست سففرمود من شما را زوار عتبات عالیات پنداشتم ... واقعًا اگر سفری در عالم ه

 0«.حجاز میفرت طراز است و نغیر...
های مطلو  ایرانی مؤلفۀ دیگر مدرنیتۀ تلفیقی مورد ترکیب جوانب ملبت فرهنگ و تمدن غربی با سنت

دوستی، عدر تقلید، فریفته نشدن به ظواهر تجدد نظر طالبوف است؛ مانند کسب علم ناف  و صنعت، میهن
ت و را عل م آم وختم ک ه ادارۀ »ی خود، ترکیب تجدد و تدین، احترار به سنن ملی: هاتهه داشو تمدن، توجه ب

ملی را آشنا بشوی، حب وطن را بفهمی، سلطان وقت را بپرستی، عواید خ ود را محت رر ب داری، و از ه ی  
یش ه ملت جز علم و صنعت و معلومات مفیده چیزی قبول نکنی. تقلی د ننم ایی، یعن ی در هم ه ج ا و هم

مب ادا  ها ت و را بفریب د،ها جز نظم ملک چیزی استعاره نکنیم. مبادا شعشعۀ ظاهری آنباشی... از آن یرانیا
واقعًا عید نوروز از اجله و اقدر اعیاد مل ی روی » 2؛«ها تو را پسند افتدتمدن مصنوعی یا وحشت واقعی آن

ر ملل ببالیم. بعد از ظهر رف تم ب ه د سایدر نززمین است. جا دارد که ما به شکوه و قدمت این عید خودمان 
زیارت اهل قبور، اطفال هم بودند. ایشان را از طفولیت به احترار و زیارت مقبرهای اموات باید معتاد نم ود 

ها ... مترسم داشت. بعد از شار چون شب عید بود به ه ی  و رسور و عادات ملیه را به طور رسوخ در دل آن
ر با آ  گرر و سرد در هر قطار مهی ا اس ت ک ه س ر راه هنگ ار حرک ت ن حماواگو 3؛«کاری مشیول نشدر

معطلی در عمل غسل که از شرایط مهمه و ممدوحه اسالر است نباش د. واگ ون مس جد قطاره ای ای ن راه 
  4...«. نوعی درست شده که در سر راه قطار بهر طرف روانه شود روی مصلی همیشه به قبله خواهد بود

ب ا اس تفاده از  های جامع ۀ غرب ی،بمن اشاره به برخ ی کاس تی ارمحسنینمسارک کتا  طالبوف در
 9باکترولو ی ا، 8باتاری ه، 7سیویلیزاس یون، 6، تلی راف،5های جدید از غ ر  مانن د ستاتیس تیکبرخی وا ه

د مانن های جامعه ایران... کاستی و 4سکرتر 3موزیک، 2پاترون، 0راپورت، 02پولتیک، 00مخانیک، 01ایکونور،

                                                 
 .21 29، همان 0.
 .622، همان 2.
 .96(، ش6969خورشید،  ۀمطبع ول:تانباس) دطاربی یا کتاب احم ۀسفینطالبوف تبریزی،  .3
 .  679 ،همان .4
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6.Telegraph 
7. Civilization 
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9. Bacteriology 
10. Economics 
11. Mechanics 
12. Politics 



 613 ۀشمار                                   تاریخ و فرهنگ                                                                                    611

کشد. در این آهن، پل، ادارۀ سرشماری نفو ، پزشک، مدرسه، سالح جنگی و غیره را به تصویر مید راهنبو
کید او بر دین اسالر )بنا به مصلحت و یا  اثر، رویکرد تلفیقی ایرانی   اسالمی   غربی نویسنده به صورت تأ

لبت فرهنگ و تمدن غر  نم ود انب مخذ جوهای خرافی از فرهنگ ایرانی و ااز سِر اعتقاد(، و حذف سنت
 یافته است. 

لزور تقدر مدرنیته بر مدرنیزاسیون آخرین مؤلفۀ مدرنیتۀ تلفیقی مورد نظر طالبوف اس ت ک ه در م وارد 
مداری، لزور توجه به فلسفۀ تعلیم و تربیت به جای توجه به ظواهر، متعدد و با ذکر مواردی مانند لزور قانون

شت، پرهیز از توجه به ظاهر و غفلت از معنا، عدر اسراف و تبذیر، توج ه ب ه بهدا رعایتمسئولیت پذیری، 
ملت و تا قانون نداریم، »اند: ها مورد اشاره قرار گرفتهواردات به جای توجه به ترقی صنعت بومی و مانند آن

اس تعاره آه ن و راهدولت و وطن و استقالل، در معنی، وجود نخواه د داش ت . . . از فرنگس تان، تلگ راف 
خ واهیم بفهم یم ک ه مخت رعین ای ن آث ار ت الی معج ز و ص نای  ش ویم ... ام ا نمیکنیم و متحیر میمی

در اعمال و اقوال معنی منظور است نه صورت. مقصود »...  5؛...« اندمحیرالعقول از کدار کارخانه درآمده
ر فقرا به تیییر لبا  و ... وزی ر اجبا ت، نهاز مدرسه و تعلیم توسعۀ خیال، کسب شرف و تهذیب اخالق اس

هرک  کتا  تحفه را دارد در ایران طبیب »...  6؛«معارف بانخره قبول کرد که عبث، مقلد میربیان نگشتیم
باشی اس ت. در س ر وقت حکیماست و اگر خواندن قانون را نیز بمیمۀ فویلت و حکمت خود ساخت آن

شب کاله ترمه دو » 7؛«های خود مسئول نیست.د از مدفوناز کنرا ب هر کوچه که بخواهد دکان قصابی خود
سه تومانی دارند، اما از پدر بر پسر ارث رسیده و صد نفر به سر گذاشته و خوابیده ... افسو  که ... نظافت 

راف مه اسو پاکی در ایران ما ... مجرا و مفهور نیست ... برای دو نفر پانزده جور غذا آورده بودند ... و این ه
توان د ب ه ها خوانن ده میداند! ... از همۀ اینر حوور حاکم شرع بود که نهی نیحب المسرفین را بهتر مید

و روح مملکت »...  8؛«پرستی وطن ما تا کجا رسیده و معنی چگونه از میان رفته.خوبی دریابد که صورت
های چراع بلورین و ظ روف و گل دانو چهلجار  را که ثروت است برده از بازار فرنگیان ... نله و مردنگی و

گیریم، عو  اینکه عبرت بگیریم و ب ه ترق ی ص نای  وط ن خ ود هم ت گم اریم، از ف رط چینی و ... می
ها در نظر ما دوستی صنای  سایر ملل به ما مکروه نماید، صدای به هم خوردن آویز و شقشق و تملو آنوطن

                                                                                                                   
1. Report 
2. Patron 
3. Music 
4. Secretor 

 .61، سیاست طاربیطالبوف تبریزی،  5.
 .2، محسنینارمسارک ، همو .6
 .91، طاربی یا کتاب احمد ۀسفین، همو .7

 .29 21 ،ارمحسنینمسارک ، همو 8.
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  0«.ستشده از ما گر و اسبا  خودفروشی و امتیاجلوه
پردازیم و نخست آثار تألیفی های زبانی آثار وی میپ  از بررسی و تحلیل متنی آثار طالبوف، به جبنه

کنیم. آثار تألیفی طالبوف، همزمان نمودی از ترجمۀ فرهنگی و استفاده از مفاهیم غربی و وی را بررسی می
ف باور به وجود مدرنیتۀ تلفیق ی، ن ه ک امال طالبوثار، در عین حال، استفاده از ترجمۀ زبانی است. در این آ

ایرانی و نه کامال غربی، را در نحوۀ نمایاندن فرهنگ و تمدن غربی و انتقال و ترجمۀ وا گان غربی در س ط  
س ازی )ب ا ه دف الق ای بیگ انگی دهد. به عبارت دیگر، طالبوف همزمان از راهبرد بیگانهزبانی نشان می

سازی )به منظور پذیرش و درک نسبی موبوع از ان( و بومینگ غر  و تفاوت محسو  آن با جامعۀ ایرفره
سوی خوانندگان( استفاده کرده است و همزیستی میان عناصر زبانی و فرهنگی بومی و غربی در آث ار او ب ه 

)اس تفاده از لف ظ  2ظیاللفهای تح تت وان در ترجم هسازی را میهای راهبرد بیگانهخورد. نمونهچشم می
)استفاده از لفظ بیگانه بدون توب ی  و تص ری  معن ا(  3گیریبیگانه به همراه توبی  و تصری  معنا( و وار

گیری او از عناصر فرهنگی، ادب ی و م ذهبی سازی را در بهرههای راهبرد بومیتوسط او مشاهده کرد و نمونه
استخراج  4آزادی و سیاستو برخی نیز از کتا   کتاب احمد های زیر بیشتر از جلد اول تا سوربومی. نمونه

 اند: شده
افزا دا و غرابتساز، آشنایی زهای ترجمۀ بیگانهتوان نمونههای طالبوف را که مینخستین دسته از ترجمه

 (های دس ته دور)نمونه گیری اصطالح بیگانههای دسته اول( و واراللفظی )نمونههای تحتترجمهدانست، 
کرتیک ه تش ری  معای ب و »، «گمناستیک یعنی ورزش»، «جوییعلم اکنور یعنی صرفه»بدین شرح است: 

ک  ت یعن  ی س  ند»، «محس  نات ، «ق  وۀ مین  اطی یعن  ی دف    و ج  ذ »، «معن  ی کلت  ور تربی  ت»، «آ
این ر ه ... ای ن کلم ه »، «ب ایکوت کن یم یعن ی نخ ریم و نفروش یم»، «کنسرواتور)طرفدار رسور قدیم ه(»

د ق وۀ دیگ ر میوفرانس ی ک ش عبه »، «ش ودی عبارت از شدت حرکات مادی اجساد است که موجد یا مولت
ه ا را طلب و طالب تسویه ثروت و زحمت مخال  خیال متم ولین و ص احبان مکن ت اس ت آنجمهوری

یک شعبه طالب برافکندن همۀ نظم و ترتیب و طرفدار آشو  و هرج و »، «گویندسیتسوال دیموکرات... می
خواهند که قانون اساسی را هروق ت اقتو ا نم ود یک شعبه می»، «گویندها را آنارشیز میباشند آنرج میم

فرق ۀ دیگ ر منک ر رس ور قدیم ه و طرف دار »، «گویندها را رادکال میتیییر کلی بدهند و از نو بسازند ... آن
قوق سایر ملل هستند ... حاصالحات جدیده، طالب آزادی و مساوات کامله، حافظ حقوق خود و مصدق 

                                                 
 .221، ربی یا کتاب احمدطا ۀسفین، همو 0.

2. Literal translation 
3. Borrowing 

  .21(، ش6917کوشش ایرج افشار )تهران: سحر، به ،آزادی و سیاستطالبوف تبریزی،  .4
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دیپلوماسی، پارلمنت، راپورت، پوچط، استاتستیک، پرایکت، کنگره، فوت وغراف، «. »نامندها را لیبرال میآن
 .«پولتیک، سستم، غرامافون، غومانوست، آ نت کمپانی

بی ان  یها ب رازداست که در آنسازانه و غرابتهای کامال بومیهای طالبوف ترجمهدستۀ دور از ترجمه
ت وان استفاده شده است که از جمله، می عناصر بومی )فرهنگی، مذهبی و ادبی(نکته و اندیشۀ مورد نظر از 

کید بر حفظ جوان ب ملب ت فرهن گ و «)کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می»به این موارد اشاره کرد:  تأ
کید بر برورت « اطلبوالعلم من المهد الی اللحد»سنت بومی(،  ای دو صد لعنت بر این »آموزی(، لمع)تأ

)نک وهش جه ل « تراودخواهی میاز جهل هرچه می»چون و چرا از غر (، )نکوهش تقلید بی« تقلید باد
های جامع ه ای ران(، )انتق اد از کاس تی« اندار ماس تهرچه هست از قامت ناساز و بی»در جامعۀ ایران(، 

ک)ت« جای بزرگان نتوان زد به گزافتکیه بر» » ید بر برورت اخذ برخی جوانب فرهن گ و تم دن غ ر (، أ
کید بر پرهیز از عناصر غیربروری در فرهنگ و تمدن غر (، « چو خرمهره بازار از او پر شدی پره شب»)تأ

کید بر برورت حرک ت در مس یر پیش رفت(، « گر وصل آفتا  نخواهد/ رونق انوارآفتا  نکاهد مگ ر »)تأ
کید بر پرهیز از خرافه و اوهار(، « بکند ریدستی از غیب برون آید و کا عیب می چون که بگفتی هنرش »)تأ

کید بر وجود جوانب ملبت و منفی در فرهنگ و تمدن غر (، « نیز بگوی ت وان آری به اتفاق جه ان می»)تأ
کید یر برورت اتحاد(. « گرفت  )تأ

ی و ب ومی و همنش ینی و یق ای طالبوف نیز ش واهدی مبن ی ب ر گ رایش ب ه مدرنیت ۀ تلفدر آثار ترجمه
خورد. انتخا  این آثار و نحوۀ انتقال همایندی عناصر زبانی و فرهنگی بومی و بیگانه به وبوح به چشم می

و ترجمۀ مطالب در این آثار، خود گویای رسالت ویژه ترجمه در این عصر اس ت. ب ه ط ور مل ال، ترجم ۀ 
ست برای ارتقاء س ط  علم ی و س واد در جامع ۀ ا کوششی 0اثر فالماریون رسارۀ هیئت جدیدهطالبوف از 

 پندنامۀ مهارکوسو  قانون اساسی ژاپنهای مهم مدرنیتۀ غربی. همچنین ترجمۀ ایران به عنوان یکی از مؤلفه
مداری و اصالح اخالق فردی و حاکمیتی انجار شده است. ط البوف در نیز با هدف ترویج قانون قیصر روم

دان د، ب ر ک ارکردگرایی و دوس تی خ ود میک ه آن را ایف ای ح ق وطن ومر قیصهر پندنام  مهارکوسترجمۀ 
کید میهدف از فصل چهارر تا دوازدهم چند ش ماره بعو ی ب رای اجتن ا  اطن ا  »کند: مندی ترجمه تأ

تکرار مطالب گذشته و بعوی برای آنکه امتداد ایار آن موامین را از حیز انتفاع عص ر حالی ه وب   نم وده 
  2«.ترجمه نشده

ساز و غرابت افزا شمرد که ب ا های بیگانهتوان از نوع ترجمههای طالبوف را مینخستین دسته از ترجمه 

                                                 
1. Flammarion 

  . 6(، ش6962ول: اختر، تانبعبدالرحیم طالبوف تبریزی )اس ۀترجم ،مارکوس قیصر روم ۀپندنام  آنتانی ، مارکو 2.
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گیری اصطالح بیگانه در اختی ار مخاط ب و خوانن ده ق رار داده ک ه از آن جمل ه اللفظی و وارترجمۀ تحت
مریدین که هم در »، «است یناتومسفر هوای محیط دور زم»، «مقلد )اکتور(»، «بازیگری )اکتور(»است: 

اوپتی ک یعن ی عل م »، «نکوات ور ی ا خ ط اس توا»، «حرارت )تمپراتور(»، «زبان نتین نص  روز را گویند
 «.بالون، جسد مقناطیه، کونتور، وولکان، شلیاق، فوت، سولدل، کاروت»، «دارکومیت یا ستارۀ در»، «بصر

زدا دانس ت ک ه در س ازانه و غراب تای کامال بومیهتوان ترجمههای طالبوف را میدستۀ دور از ترجمه
استفاده کرده است؛ از آن  ها برای بیان نکته و اندیشۀ مورد نظر از عناصر بومی )فرهنگی، مذهبی و ادبی(آن

، «حاشا به هی  چیز تکیه ننموده و جز قدرت الهی نگهداری ن دارد»توان به این موارد اشاره کرد: جمله می
ه ا ب ا وق ت آن»... ، «کره مصنعه نقشۀ وطن محبو  ما را که مملکت ایران است پیدا بکنیمر بعد از آن د»

در ای ن ج ا آق ا احم د پس ر »، «خط ما نحن فیه یعنی تبریِز ما درست یک ساعت تف اوت خواه د داش ت
ش م م ن چ ... ، بگویید که ای شرارۀ قدرت آفریدگار نور تو که انن به باشی مرحور که همراه ما استمنجم

در آسمان یک مرد جنگی ایران ی اس ت ب ه اس ب طی ار س وار »، «رسد قبل از تولد من از تو بیرون آمدهمی
تر است در تبریز حاجی رجبعلی داروغه مع روف ب ه فس ق و س یئات و چهل سال بیش»(؛ 6962) 0«.شده

ل نموده ب ود )ب ه فت وای توداداش نار دزد مشهور مرندی که یکی را غیرتمندان تبریز و دیگری را حکومت مق
اللهم ان ا ن نعل م من ه ان خی را...( معل ور خواندند )گفتند یعنی میخواندند و میشرع( به هر دو نماز می

نم وده ک ه خوانن د، تعج ب میتر از اشرار را تعقیب ات اخب ار میشود که ایمپراتور مارکو  نیز که بیشمی
خواهد تو را اگر تو مشیول نماز هستی و کسی می»، 2«گویندمی نندداروی خداوند دانا مردر آنچه نمیروبه

گوید که تو را به غیظ بیاورد معلور است تو به او جوا  نخواهی داد و در فکر اتمار نم از فول کند یا بد می
  3«.خود خواهی بود )ایمپراتور عو  نماز ملال دیگر ایراد نموده(

 
 نتیجه

تمان مدرنیته به ایران در دورۀ م ورد بررس ی از زوای ای زی ر قاب ل توج ه گف اهمیت و نقش ترجمه در انتقال
ویژه در دورۀ منته ی ب ه است. نخست این که گفتمان مدرنیته حاصل تما  ایرانیان با غ ر  و غربی ان، ب ه

ها، غیرمستقیم و دست دور یعنی تما  با جوام  پیرامونی بوده که پیش مشروطه، بوده است؛ اما این تما 
تب ، جامعۀ ای ران در آن اند. بنابراین، روشنفکران و بهجامعۀ ایرانی با عناصر مدرنیتۀ غربی آشنا شده بودهاز 

دوره، به طور عمده از طریق مشاهدۀ تحونت ناشی از تما  جوام  پیرامونی با تمدن غر  از اصول تمدن 
                                                 

 (. ش6962اختر،  ۀطالبوف تبریزی )استانبول: مطبع ۀترجم ،هیئت جدیده ۀرسارفالماریون، کامیل  .0
 .26 ،مارکوس قیصر روم ۀپندناممارکو  آنتانی ،  .2
 .21 ،رکوس قیصر رومپندنام  ماآنتانی ،  .3
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نته ی ب ه انق ال  مش روطیت، در ت مگ ذار در تح ونغر  آگاهی پیدا کردن د. بیش تر روش نفکراِن تأثیر
ی به تحونِت آن جوام ، تالشکشورهای همسایه اقامت داشته ای در قال ب های قابل مالحظ هاند و با تأست

اند. این آث ار برآین ِد آش نایی باواس طۀ تألی  و ترجمه برای انتقال گفتمان جدید به جامعۀ ایرانی انجار داده
ها های روسی، ترکی و مانند آنآثار ترجمه شدۀ متفکران غر  به زبانریق لفان با اصول تمدن غر  از طؤم

های مزبور بوده است. آشنایی برخی از ای ن اف راد ب ا زب ان و ها در زبانو نیز آثار تألیفی متأثر از این ترجمه
ن فارس ی زب ا ها ب هآثاری دربارۀ تمدن غر  و ترجمۀ آن ها را به سمت مطالعۀادبیات جوام  پیرامونی، آن

 سوق داده است.
(، 6999) 0گیری از تیموچک وتوان با اطمینان گفت که گفتمان مدرنیته در ایران، با واربدین ترتیب، می

های مدرنیت ه نخس ت ب ه زب ان و ادبی ات ای و میانجی بوده است: مفاهیم، عناصر و مؤلفهگفتمانی واسطه
ه ا ب ا شده و روشنفکران و نویسندگان ایرانی با مطالع ۀ آنجمه جوام  پیرامونی ایران مانند روسیه و ترکیه تر

اند. گ واه ای ن کار بردهها را در آثار تألیفی خود بهاند و سپ  آنهای مدرنیتۀ غر  آشنا شدهمفاهیم و مؤلفه
ش ان اس ت. امر اشارۀ مکرر روشنفکران ایرانی به عقاید فکری و فلسفی اندیش مندان غرب ی در آث ار تألیفی

ترجم اِن فرهن گ و تم دن غ ر  ترتیب، آثار تألیفی روشنفکران ایرانی در واق  برآیند ترجمه و نیز باز بدین
 شوند. شمرده می

ش مار  ای و تألیفی طالبوف، هم برآینِد ترجمه و هم ترجمه به معنای زبانی و فرهنگی آن ب هآثار ترجمه
پردازیم. ترجم ه در ای ن دوره جمه شده در این دوران میر ترروند. برای تبیین این نکته ابتدا به بررسی آثامی

گاه»نقش و کارکرد دوگانۀ  گاه« آشناسازی»و « سازیآ های جامع ه و سازی مردر نس بت ب ه کاس تیدارد: آ
آشناسازی آنان با مبانی و مظاهر مدرنیته با انتقال گفتمان مدرنیته به جامعۀ سنتی ایران. بدین ترتیب، ترجمه 

ش ود. روش نفکران و لت مواع  گامی آغازین برای ایجاد تحونت بروری در جامعه تلقی میرسا با این
خان، در زمرۀ رجال سیاسی قرار داشتند و یا ناقل ها مانند میرزا ملکممتفکران برجستۀ عصر که برخی از آن

ترجم ۀ برخ ی از آث ار  ر ب همانند طالبوف و آخوندزاده از نفوذ سیاسی برخوردار بودند، در همین راستا اقدا
کید می پندنام  مارکوس قیصر رومتأثیرگذار غربی کردند. برای ملال، طالبوف در ترجمۀ  کن د بر این نکته تأ

که چون سخن بزرگان قوت و اثربخشی بیشتری دارد، امید آن دارد که سخنان فردی چون مارکو  ب ر دل و 
رد که نگاهی کارکردگرایانه و مبتنی بر هدف )اس کوپو ( اط کتوان استنبرو، میجان مردر مؤثر افتد. ازاین

ها به طور عمده مشتمل خاص به ترجمه بر اندیشۀ طالبوف حاکم بوده است. آثار ترجمه شده و محتوای آن
اند های مدرنیته در جهت آشناسازی مردر است. آثاری که در این دوره ترجمه شدهبر معرفی و توبی  مؤلفه

                                                 
1. Tymoczko 
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، ح اجی باب ا 2 ی ل ب ال ، 0غربی و یا آثار ادبی و شرح زندگی اف رادی همچ ون تلم اکنین یا ترجمۀ قوا
ه ا و توانسته افکار ایرانیان را برانگیزان د ت ا در براب ر بحرانها میهاست که آگاهی به آناصفهانی و مانند آن

 مشکالت موجود در جامعۀ ایران تدبیری بیاندیشند. 
ه آثار طالبوف، محصول مستقیم ترجمه بوده و ب ه ن وعی ترجم ۀ فرهنگ ی ویژآثار تألیفی این دوره و به

های روسی از آثار اروپایی با مدرنیتۀ غربی آشنا شده است. شود. طالبوف از طریق ترجمهمدرنیته تلقی می
ن منتق ل ای رااند، به در نتیجه، گفتمان مدرنیته سوار بر باِل آثار تألیفی طالبوف، که خود متأثر از ترجمه بوده

اند. گفتنی است که برخی از آثار تألیفی طالبوف با اقتبا  از آث ار غرب ی ب ه نگ ارش درآم ده اس ت و شده
اس ت. در  3اثر  ان  اک روسو امیلکه اقتبا  از کتا   کتاب احمدآیند؛ مانند رو، ترجمه به شمار میازاین

ه مشتمل ب ر توص ی  و ش رح ق وانین و ند کشوواق ، آثار تألیفی طالبوف از آن جهت ترجمه محسو  می
ها از های تمدن غر  و نیز انعکا  سخنان متفکران غربی است که طالبوف با مطالعۀ ترجمۀ روسی آنآیین

گاه شده است )مانند کتا  مفاهیم مندرج در آن (. موب وع آث ار ت الیفی ط البوف ب ر ارحیهارمسهائل ها آ
فرهنگ و تمدن غربی و همزم ان مقایس ۀ آن ب ا فرهن گ و  عرفیخالف ادبیات پسااستعماری، توصی  و م

ه ا، اش یا، ق وانین و س خنان تمدن ایرانی است. این گونه آثار تألیفی را که مملو از اسامی اش خاص، مکان
توان ترجمۀ دستاوردهای علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی غ ر  فالسفه و اندیشمندان غربی است، می

ب ه ملاب ۀ آث ار ت ألیفی ط البوف، ش رح  مسهارک ارمحسهنینو  سهفینۀ طهاربی  کتا دانست. به طور ملال،
های اروپ ایی ب ه روس ی و س پ  از روس ی ب ه فارس ی ترجم ه دستاوردهای علمی غر  است که از زبان

شود که اون محصول و برساخته اند. بنابراین، آثار تألیفی طالبوف از آن جهت ترجمۀ فرهنگی تلقی میشده
ان د و ینافرهنگی نویسنده و التقاط فرهنگی ناشی از مهاجرت و اقام ت او در کش ورهای غربیقش بایفای ن

گیری و تفسیر نویسنده را از عناصر فرهنگی، سیاسی و اجتم اعی غ ر  ب ه وب وح ثانیا اید ولو ی، موب 
گاه با پیروی از نظریۀ اسکوپو  اق دار ب ه تدهند. مینشان می من د هدف رجم ۀتوان گفت طالبوف ناخودآ

س  ازی و هایی ک  ه مص  ادیق راهبرده  ای بیگانهفرهنگ  ی و زب  انی ک  رده و همزم  ان ب  ا اس  تفاده از ش  یوه
های مدرنیته کرده است. آثار او نوعی تولید فرهنگ ی دورگ ه، اند، اقدار به انتقال برخی از اندیشهسازیبومی

یده به مدرنیت ۀ تلفیق ی خ ط بطالن ی ب ر . عقهیبریدی و تلفیقی با استفاده از عناصر بومی و غیربومی است
های هژمونیک مبتنی بر از خود بیگانگی و الیناس یون در تفک ر روش نفکری و نی ز درک ها و روایتخوانش

 سویه آنان از مدرنیته است. ناق  و یک
                                                 

1. Telmak 
2  . Gil Blas 
3  . Jean-Jacques Rousseau 
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