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  العالقة بين الترجمة والنقل الثقافی في إيران

  نموذجاً  القاجاريعصر ناصر الدين شاه 

*محمدامير احمدزاده
  

  الملخص
هــذه املقالــة ــتّم بدراســة العالقــة بــني الرتمجــة والنقــل الثقــايف يف عصــر ناصــر الــدين 

قرن الثالث الشاه القاجاري، وعلی منهجية الدراسة التارخيية ميكننا القول بأّن فی 
فی هذه الفرتة اجتهت أوروبا  .ملخمتلفة فی العا أحداثاجری واجهت إيران اهلعشر 

التطـــورات السياســـية، الفلســـفية والصـــناعية. أصـــبحت  اإلـــی الشـــرق رغـــم اجتيازهـــ
 یءالرتمجــة فــی هــذا اــال، قنــاًة للنقــل الثقــافی حتــی تنقــل منجــزات اتمــع املنشــ

 يكــن هــذا النقــل، نقــًال ســاذجا بــل ّمت تشــكيل ازدواجيــة ملللمجتمــع املســتهدف.
اع) التــــی اســــتمرت فــــرتة طويلــــة، خاصــــة مــــع وعــــی اجلماعــــات الصــــر  - (املصــــاحلة

الثقافية للمجتمعات الشـرقية بطبيعـة التطـورات والنصـوص األوروبيـة املشـتقة منهـا. 
ّمت اختيــار معــايري خمتلفــة للرتمجــة مــن بــني املرتمجــني وبعــض املؤسســات الدوليــة التــی 

خليـــة واخلارجيـــة هـــی أّسســـت للرتمجـــة. وقـــد يكـــون بإمكاننـــا أن نعتـــرب املعـــايري الدا
األسباب الرئيسة لذلك. حّددت العوامل الداخلية، أعماهلـا وقيمهـا وأمناطهـا التـی 
قـــّدمتها حيـــث يتعلـــق هـــذا األمـــر بالـــدوافع املوجـــودة لكـــل مـــرتجم. تتعلـــق املعـــايري 

 . اآلثار للرتمجةختيار ااخلارجية أيًضا بالسلطة السياسية ودورها فی 

                                                                                              

   ،، طهران، ايرانأستاذ مساعد للتاريخ الثقايف، أکادميية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية *
m.ahmadzadeh@ihcs.ac.ir   

 11/12/1398 تاريخ القبول: ،7/8/1398تاريخ الوصول: 
Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article 

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others 

to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose 



  هـ.ق 1441 شتاءو  خريف، 2، العدد 22، السنة اإلسالمية احلضارة  آفاق    2

، یءثقايف، حركة الرتمجـة، عهـد القاجـار، اتمـع املنشـالنقل ال الكلمات الرئيسة:
  اتمع املستهدف.

  

 المقدمة. 1

لعبــت حركــة الرتمجــة، ــدف نقــل الثقافــة واملعرفــة واخلــربة التارخييــة والســري علــی خطــی اتمــع 
، دوراً هامـــاً يف التحـــوالت الثقافيــة والسياســـية. يف احلضـــارة اإلســالمية، نشـــاهد حركـــة یءاملنشــ

الرتمجــة بــني القــرنني الثــاين والرابــع مــن العصــور الــيت تعرفــت فيــه الثقافــة اإلســالمية علــی الفكــر 
: 2002 كوتـاس،( وكان هذا األمر مؤثراً يف توفري حقـول الثقافـة واحلضـارة اإلسـالمية. اليوناين

). لكــن فــی عهــد القاجــار بــدأت الرتمجــة برؤيــة شــرقية مــع ترمجــة الكتــب مــن اللغــات 57- 45
روبيــــة إىل الفارســــية وأصــــبحت املوجــــة الرئيســــة الثانيــــة لنقــــل الثقافــــة مــــن العــــامل الغــــريب إىل األو 

احلضارة اإلسالمية اإليرانية. يف الواقع، يف بداية القـرن الثالـث عشـر، سـعى الفـاعلون اإليرانيـون 
إىل تصــميم منــوذج للمعرفــة واخلــربة لألمــم األخــرى مــن أجــل التعــويض عــن التــأخر، مــن خــالل 

فتهم بالتطورات فی أوروبا احلديثة. إّن ترمجة األعمـال مـن اللغـة األوروبيـة يف إيـران يف عصـر معر 
القاجار كانت تالحظ بعـض جوانـب احلداثـة ألّن احلداثـة كحركـة متناسـقة فـی العهـد احلـديث 
بلغت ذروا يف عصر التنوير، أصبحت مصدر العلـم واحلكمـة، وّمت إدخـال العلـوم اجلديـدة يف 

م إىل األقسام الرئيسة يف اتمع اإليراين. كانت احلداثة تقوم على االعتقاد بأنّه يف العـامل الرتاج
امللكوتی، ليس لألسـطورة وللخرافـات مكانًـا يف حتـول حيـاة اإلنسـان. وترمجـة األعمـال اخلاصـة 

كســت نعامــن أجــل تطــور النظــرة التقليديــة إىل العــامل لإليــرانيني قابلــة للتفســري يف هــذا الصــدد. 
ـــــة يف األعمـــــال األوروبيـــــة يف القـــــرنني الثـــــامن عشـــــر  الفرديـــــة كعنصـــــر آخـــــر مـــــن عناصـــــر احلداث

ضرورات احلداثة يف سياق نظريـة املعرفـة  منعتباره اعشر. قام موضوع التطور للفردانية ب والتاسع
 رتقـاء الـذات املتفكـراب» أنـا أفكـر إذن أنـا موجـود«:للفردية يف شكل العبارة الشهرية لـديكارت

عتــــرب الرتكيـــز علـــى أفكــــار وشخصـــيات بطـــل القصــــة ا). 49- 43: 2001(جمتهـــدي،  للفـــرد
كانت العرفية كمبـدأ آخـر .)106- 105: 2003(غالم،  منوذجاً للحداثة فی سياق الروايات

للتحديث قادرة علـى القضـاء علـى السياسـة مـن الالهـوت والعكـس، يف مصـادر الرتمجـة، أّدى 
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بني املرتمجـني واحلـداثيني مـع خصـومهم. املسـألة الرئيسـة يف هـذه  هذا األمر إىل أزمة وتناقضات
املقالة، دراسة أسباب النزوح إلی الرتمجة وتأثري القضايا الرئيسـة للنقـل الثقـايف والـذي حصـل يف 

  ترمجة النصوص األوروبية.
  

  للنصوصختارة . خطوات الترجمة والموضوعات الم2
عيســی  ووزارة مــريزا  بيــة يف عهــد ويل العهــد عبــاس مــريزا ّمت النــوع األول مــن ترمجــة الكتــب األورو 

كان هـذا ). 445: 2000(مريزا كلبايكانی،  أبوالقاسم النائب الثانی بنه مريزا االنائب األول و 
كتسـاب املهـارات العسـكرية والعلميـة األمر يف املقام األول بسبب حاجة اجليش اآلذربيجاين ال 

إملام حكام الوقت حول العامل، متت ترمجـة عـدد مـن الكتـب يف احلرب مع روسيا. مث من أجل 
ـــــك، ّمت تقـــــدمي جمموعـــــة مـــــن أدب  ـــــة إىل الفارســـــية. بعـــــد ذل ـــــة و أدب الرحل التارخييـــــة واجلغرافي

، أو إدماج بعـض جمموعـات املعلومـات اجلديـدة للعـامل يف الكتـب املؤلفـة التـی تشـمل تالرحال
الســالطني وشــعوب تلــك الــدول حنــو كتــاب أجــزاء مــن ااملوضــوعات حــول الوضــع يف أوروبــا و 

ســيد أمحــد كرمانشــاهی  منــامــرآت األحــوال جهــانم، 1838العــامل عبــدالطيف شوشــرتی   حتفــة
). كانــت رحــالت مــريزا صــاحل الشــريازي ومــريزا 156- 148: 1994(كرمانشــاهی،  م1846

يـد. ّمت تنفيـذ أبو احلسن إيلتشي من بني األعمال األوىل املرتمجة واملوّضـحة لوصـف الوضـع اجلد
. فـی البدايـة متـت ترمجـة ثقفـنيالعديد مـن الرتمجـات الفارسـية األوىل يف فـرتة القاجـار مـن قبـل امل

 بعــض هــذه األعمــال املرتمجــة بالرتكيــة والعربيــة ومــن مثّ تُرمجــت مــن هــذه اللغــات إىل الفارســية.
شرة. ترمجـت معظـم هـذه وكان هذا النوع من التأثر من النمط العثماين والرغبة يف ترمجة غري مبا

حبيـث يـرى « الرتمجات الـيت تعـود إىل بدايـة العالقـات الثقافيـة بـني إيـران وأوروبـا بشـكل دقيـق. 
(انــوار،  »قــارئ الشــعر، بــدالً مــن الضــعف فــی كــل عمــل متهيــدی ومبتــدی، تطــوراً كــامالً فيــه

وبيـــني معظـــم هـــذه الرتمجـــات مـــن الكتـــب التارخييـــة وحـــول السياســـيني األور  .)3- 2:  1965
الكبــار التــی أدت إلــی وعــي ويل العهــد القجــار عبــاس مــريزا  ليكــون علــى بينــة للتأســی بنجــاح 

يف الفـــرتة األوىل، أمـــر عبـــاس مـــريزا برتمجـــة مقتطفـــات  .)42: 1999(بـــاالئی، بعـــض الـــدول 
خمتصــرة مــن القواعــد واألمنــاط العلميــة الكوبرنيكيــة وأوصــاف مناقشــات نيــوتن وبعــض الكتــب 
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). أيضاً متت ترمجة سلسلة من لوائح مناورة 163- 2: 2004جيلربت(نفيسی، العسكرية من 
مشـاة النظــام مــن الفرنســية إىل الفارســية لتكــون منوذًجــا عملًيــا لعمــل القــوات العســكرية اإليرانيــة 

يف الفـرتة الثانيـة مـن الرتمجـات الـيت . )69: 1976(بن تان،  ليب القتال اجلديدةوعلمهم بأسا
العصــــرانية يف ضــــوء الرتمجــــة، قــــرأ ناصــــر الــــدين شــــاه، نصــــوص املخطوطــــات ملعظــــم هــــي فــــرتة 

علمياً بدالً من امليدانی.  یالرتمجات، ويعلق يف هامشها. فی هذه الفرتة، حتتوی الرتمجات حمتو 
عصر الـذين هـم يف الواقـع مرتمجـي املرحلـة الثانيـة مـن الرتمجـات، أوسـع هذا الإّن أعمال مرتمجي 

  ).264- 252 - 1: 1994بور،  ابقة من حيث اجلودة والكمية (آرينمن الفرتة الس
فـــی هـــذه الفـــرتة، قـــدم املرتمجـــون مثـــل مـــريزا علـــي خـــان جورســـي، ومـــريزا عليقلـــی كاشـــاين، 
ومـــدروس خـــان ترمجـــات جّيـــدة كميـــًة ونوعيـــًة. تـــرجم مـــريزا عيســـى اجلروســـي ثـــالث مـــن أدب 

و   2018(أنظــــر: ايريــــرت،  للســــفرياتالــــرحالت التــــی تســــمى مــــونتينيغرو، كرواتيــــا و تنزانيــــا 
مــــذكرة «). ومــــن النصــــوص الـــيت ترمجــــت إلــــی الفارســـية يف الفــــرتة األوىل هــــي2018كمـــرون، 

م ومنحـت لعبـاس مـريزا. متـت  1944حملمدرضا التربيزي، الذي متت ترمجتـه يف عـام » أحداث
كـــان مـــن اللغـــة حـــني أصـــله   ترمجـــة هـــذا الكتـــاب مـــن اللغـــة الرتكيـــة العثمانيـــة إىل الفارســـية، فـــی

مـة  واتمع األورويب. وکانت موضوعه حول أساليب احلرب للملك الفرنسي نابليون مع احلكـو
م. ودافــع املــرتجم لرتمجــة هــذا العمــل إىل اللغــة الفارســية هــو حماولــة 1842النمســا وروســيا عــام 

ظــر الكتســاب خــربات حــرب جديــدة. أوضــح املــرتجم هــذه املســألة عنــدما متــت ترمجتهــا. مت الن
فـــی مـــذكرات األحـــداث بعـــد هزميـــة إيـــران مـــن روســـيا مـــن أجـــل حـــل نقـــاط ضـــعف العســـكرية 

  ).6/ ف: 80لوطنية يف إيران، رقم نامه، خمطوط املكتبة ا باعتباره عامل اهلزمية. (حوادث
من بني ترمجات الدور األول، ظهرت أعمال مهمـة ومـؤثرة بطريقـة الرتمجـة اخلاصـة كنمـوذج 

قتبــاس اطــرق املبتكــرة للرتمجــة يف إيــران فــی الفــرتة األوىل مــن الرتمجــات، للرتمجــة. إحــدى هــذه ال
املوضـــوعات مـــن عـــدة أعمـــال أوروبيـــة وجتميعهـــا يف جملـــد واحـــد. مـــن األعمـــال املرتمجـــة ـــذه 

تــــرجم يف عــــام الــــذی باللغــــة اإلجنليزيــــة جلــــيمس كمــــل تــــاريخ اإلســــكندر هــــو کتــــاب الطريقــــة، 
العمل عن دوافعـه وعـن الطريقـة الـيت تـرتجم ـا هـذه  م. يتحدث املرتجم يف مقدمة هذا1950

» لقد قمت برتمجة وجتميع هـذا الكتـاب مـن خمتلـف الكتـب وبـأوامر مـن عبـاس مـريزا«الرتمجة. 
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/ ف، مقدمـة). إحـدى روائـع 1680(تاريخ إسـكندري، خمطـوط املكتبـة الوطنيـة يف إيـران، رقـم
تــاريخ بطــرس األكــرب نيــة مــن الرتمجـات، هــی الرتمجـة الــيت مت النظــر فيهــا علـی مشــارف الفــرتة الثا

. هنـاك قضـيتان 1847هــ /  1263لفولتري، الـذي متـت ترمجتـه وطبعـه عـام  عشر وشارل الثاين
  مها: مهمتان يف هذا الكتاب

أ) عمــل أبــو احلســن كاشــاين صــنيع الدولــة وهــو رســام، رســم بطــرس الكبــی، ممــا يــدل رمســه 
التــارخييني والتقصــی مــنهم حتــی عــرب هــذا األمــر يأخــذون علــى وجــود رغبــة فــی رســم األبطــال 

  عينات مماثلة يف جمتمع املقصد (إيران).
(ب) كانت اخلريطة األوروبية، اليت صممها املوظف الفرنسي موسی سـيمينوف عـازم علـی 
اجلهد املبذول لعرض العامل وكوكب األرض بشـكل موضـوعية، بينمـا العقليـة اإليرانيـة التقليديـة، 

  ).63 :م1885فولتري، ( جزاء مساوية خاصةت تتحدث عن ممالك السبعة وأربع اما زال
ســـاعدت هـــذه األعمـــال علـــى رفـــع الـــوعي أو زيـــادة املعرفـــة بـــني بعـــض احلكـــام. وظهـــرت ف

يــار الفخــر والتكــرب الباطــل للحقبــة الصــفوية اهتمــام بالعــامل احملــيط ــا، ممــا يشــري إىل أجــواء اال
  ة.خالل هذه الفرتة التارخيي

  
  الترجمة على النظرة العالمية للمجتمع اإليراني أثر. 3

يـار األسـس الزائفـة يف امـؤثرة يف منـو النظـرة الفرديـة واالجتماعيـة للعـامل و ت أعمـال أخـری كان
الــذي كــان يف  املالحظــات حــول تــدريس التطعــيمهــذه األعمــال كتــاب  ومــنالعلــوم التقليديــة. 

كتابــة واالســتفادة مــن الاألصــل باللغــة اإلجنليزيــة. وقــام الــدكتور كورميــك طبيــب عبــاس مــريزا، ب
العلوم الطبية األوروبية اجلديـدة، وتـرجم إلـی اللغـة الفارسـية علـی يـد مـريزا حممـد بـن عبدالصـبور 

  طبيب.الخويی 
ينــة تربيــز، ومتــت ، مبد»بامســه خانــه«يف  م 1829هـــ.ق/1245ُنشــر هــذا الكتــاب عــام 

لی الفارسـية. يف إأمري كبري، وأول عمل طيب حديث الذی ترجم  رئاسةإعادة طبعه خالل فرتة 
هـــذا الصـــدد، أصـــبحت ترمجـــة األعمـــال يف الطـــب مهمـــة جـــداً. وحظيـــت األعمـــال اجلديـــدة 

هتمــام كبــري وأكثــر جديــة بســبب حالــة املــوت املؤســفة وإعــدام الصــحة العامــة، والســيما مــع اب
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ــــی تســــمی  إنشــــاء ــــوم الطبيــــة الت ــــة العل ــــونأكادميي حتياجــــات اجلهــــود . وقــــد ســــامهت االدارالفن
االجتماعية إلزالة الغموض واخلرافات واحلاجة إىل زيادة السكان واحليلولة دون املوت واملـرض، 

علــی يــد شــرح البشــر واالستكشــافات بشــكل كبــري يف ترمجــة األعمــال الطبيــة. مت طبــع كتــاب 
 مــن الرتمجــة والتــأليف مــزيجهــذا العمــل أســلوب  كــانف. 1895مــريزا حممــد عبــد الصــبور ســنة 

  ).18- 4: 2004ور،  ب ص دال ب ع  ن (اب
قتــداء بالقضــايا األوروبيــة  مــن بــني األعمــال املرتمجــة للحصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات واال

الــيت تعتــرب إحــدی الرتمجـــات  انيـــةتـــاريخ تــدهور وحتطــيم اإلمرباطوريــة الرومكانــت ترمجــة كتــاب 
غــة األوروبيــة ومث ترمجــت بالفارســية علــی يــد شــخص إيــراين يــدعى مــريزا رضــا مهنــدس األولــی للّ 

م. كــان هــذا الكتــاب أحــد مــآثر كتابــة التــاريخ الــذي إلتفــت النظــر إليــه  1869باشــي يف عــام 
ران مـن خـالل دراسـة كاتبه (جيبون) بتوجه باثولوجی، حتی رمبا حيصل نوع من احملاكـاة فـی ايـ

أسباب تراجع اإلمرباطورية الرومانية. تـنّم ترمجـة هـذا الكتـاب عـن الرغبـة لدراسـة أسـباب ختلّـف 
جتاهـــاً هامـــاً حلـــل أزمـــات افـــرتض رعـــاة هـــذه الرتمجـــات اإيـــران وتـــدهورها يف ذلـــك العهـــد، وقـــد 

) كـان 47- 45/ف، ص 66(جيبون، خمطوط املكتبـة الوطنيـة يف إيـران، رقـم  وإخفاقات إيران
م 1852مرتجم هذا العمل أحد مبتعثـي البعثـات اخلمسـة للمعرفـة الـيت أرسـلت إىل أوروبـا عـام 

بأمر من عباس مريزا، يدل هذا األمر على ظهور جمموعة من املرتمجـني اإليـرانيني املطلعـني علـى 
ة عبـاس التطورات يف العامل. من بـني تلـك اموعـة مـن الطـالب املبعـوثني إىل أوروبـا خـالل فـرت 

مــريزا، مــريزا ســيد جعفــر خــان مشــري دولــه، ومهنــدس باشــی، الــذين تعلمــوا التقنيــات العســكرية 
فــی بريطانيــا وعــادوا إىل إيــران مبــدة قليلــة كمــدرس رياضــي خــالل فــرتة حممــد شــاه، حبيــث مــع 

حــــول النزاعــــات اإلقليميــــة لدولــــة إيــــران  ســــرحديةكتســــابه العلــــوم احلديثــــة قــــام بكتابــــة رســــالة ا 
انيــة وحالتهمــا احلدوديــة، رغــم أن مــريزا رضــا مهنــدس كــان مهندًســا مــدفعياً، لكــن أكثــر والعثم

عـــام  تـــاريخ إحنـــدار الدولـــة الرومانيـــةممارســـته كانـــت فـــی جمـــال الرتمجـــة و كـــان مرتًمجـــا لكتـــاب 
کمـا م الذي ترمجـه مـن اإلجنليزيـة إىل الفارسـية يف العقـود الثالثـة لدولـة ناصـرالدين شـاه.  1869

املفكـــرين يف عـــامل األفكـــار اجلديـــدة الـــذين قــــاموا مجاعـــة مــــن ظهـــور هـــذه الفـــرتة فـــی نشـــاهد 
(الغرب) والبحــث عــن قضــايا املســلمني واإليــرانيني برؤيــة حديثــة. یءبالتواصــل مــع اتمــع املنشــ

ســتمرار بالعـــامل الغــريب وكـــان ااملفكــرين املـــرتبطني ب مــنبادی آكــان الســّيد مجـــال الــدين األســـدف
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علـى  هحماضرات يف البلدان اإلسالمية وقـد قـام بالعديـد مـن األعمـال. ورغـم تأكيـددائًما يقدم 
). 90- 89: 1980(اســدآبادی،  عــتالء واحلريــة يقــوم بنفــی الفكــر القهــريفكــرة التطــوير واال

نقد أفكـار بضرورة  يعتقدکما كل التطورات التارخيية  ل االطبيعة البشرية أساسسيد مجال عترب او 
كتسـاب العلـوم ا ب شـديد االهتمـامكـان و ومـن هـذا اجلانـب يشـبه ديكـارت.  ومعتقدات األسـالف
). لقــد 30- 27: 1993(جمتهــدی،  فرانســيس بيكــونکمــا کــان   قتباســها،االطبيعيــة والتجريبيــة و 

نـــاقش مـــع الفيلســـوف و فهـــم أزمـــة العقالنيـــة يف اتمعـــات املســـلمة وكـــان يبحـــث عـــن ســـببها 
اصـل دفاعـه عـن عـدم تنـاقض اإلسـالم مـع وکـان الفرنسي الشهري إرنست رينـان يف السـوربون، 

  ).125- 117: 2004اإلسالم والعلم (رمحانيان،  حولكتبه   لالعلم اجلديد فی شكل مقا
  

  المترجمين اإلفرنجيين في العصر الناصري نشاط. 4
اً كبــرياً مــن األمهيــة االجتماعيــة والثقافيــة إلــی درجــة ّمت يف الفــرتة الناصــرية، بلغــت الرتمجــات قــدر 

حتت إدارة حممـد  اتإنشاء منظمة خاصة، مثل وزارة دارالطباعة ودارالرتمجة. قامت هذه املنظم
حســــن خــــان اعتمــــاد الســــلطنة برتمجــــة مــــن اللغــــات األوروبيــــة، والرتكيــــة العثمانيــــة والعربيــــة إىل 

). فــی دارالرتمجـة املباركــة للحكومــة، 330و  296و  273: 2012(إعتمادالســلطنه، الفارسـية
تــرجم املرتمجــون اإليرانيــون نصوصــاً مــن الفرنســية واإلجنليزيــة، موصــوفة يف كتــاب تــاريخ الناصــری 
املنتظم، لكن أحد نشطاء هذا املكتب العظيم، مريزا رحيم، كـان خادمـاً إلبـن حكـيم املمالـك 

زا عيسي خان مـرتجم اللغـة الفرنسـية ومريزاعلـی خـان الذی كان مرتجم من اللغة اإلجنليزية. مري 
جتمـع لممرتجم اللغة اإلجنليزيـة كـانوا مـن املرتمجـني اإليـرانيني الـذين يرتمجـون مـن اللغـة األصـلية ل

 الـــذين قـــاموا برتمجـــة األعمـــال األوروبيـــة ني اإليـــرانينياملرتمجـــ ومـــن(اتمـــع األورويب).  یءاملنشـــ
 الفارســية هــم مــريزا حممــد حســني أديــب ملقــب بفروغــی الــذی  مــن العربيــة إىلو بشــكل متــزامن، 

كــان رئــيس دارالطباعــة احلكوميــة ومــرتجم العربيــة والفرنســية، مــريزا علــي حممــد خــان الــذی كــان 
نطباعــــات ومــــرتجم للغــــة العربيـــة، مــــريزا ســــيد مرتضــــى، مــــريزا ســــيدويل عقيـــد النائــــب األول لال

الذين قاموا بشكل غري مباشـر برتمجـة األعمـال باللغـة  املرتجم للجغرافيا، من املرتمجني الرئيسيني
عتبارها لغة دينية. مـا كانـت تعتمـد هـذه الطريقـة للرتمجـة بالضـرورة علـى تعلـم وتـدريس االعربية ب
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تقنيات الرتمجة، بل تعتمد على نوع فهم الكلمات والتعابري العربيـة يف األسـلوب التقليـدي، ومل 
ســتطاعته ترمجــة  اداــا شــجاً، بــل أي شــخص عــريب كانــت بيكــن تــدريس فــرع اللغــة العربيــة وآ

  كتاب من اللغة األوروبية إىل العربية.
وكانــــت الفئــــة الثالثــــة مــــن الناصــــريني ودارالرتمجــــة مهــــايونی، املرتمجــــون اإلفرجنيــــون، يف هــــذه 
اموعــة أشــخاص مثــل مســيو جنــرال إنّــه مــرتجم مــن الفرنســية واإلجنليزيــة، وموســيو پروســكی 

س ومـــرتجم األدب الفرنســـي واجلغرافيـــا وعميـــداللواء لـــوزارة احلـــرب، البـــارون نورمـــان خـــان، مـــدر 
مرتجم الفرنسـية واألملانيـة، مـادروس خـان مـرتجم الفرنسـية والروسـية، وضـابط خلدمـة الرتمجـة يف 
مكتبــة القــوزاق الروســية وعــارف بيــك مــرتجم اللغــة الرتكيــة العثمانيــة مــن املرتمجــني األجنبيــني يف 

الــيت كــان يف حاجــة اىل ترمجــة النصــوص املتخصصــة يف إيــران، ومــع ذلــك، مل يكــن لــدى الفــرتة 
اإليــرانيني معرفــة كافيــة مببــادئ وأســاليب الرتمجــة، أو أــم حصــلوا علــی التوظيــف فــی احلكومــة 

  .اإليرانية من أجل تطوير برنامج للرتمجة الفورية للنصوص
ی اهلـدف مـن الرتمجـة علـی اهلـدف األول علی مّر الزمان خاصـة خـالل الفـرتة الناصـرية، أربـ

مــن الفــرتة األوىل مــن الرتمجــات الــيت كانــت اقتبــاس تقنيــات اجلــيش مــن النصــوص. خــالل هــذه 
الفــرتة، كــان اهلــدف مــن الرتمجــات هــو تطــوير التعلــيم واملعرفــة املتخصصــة حلــل مشــاكل اتمــع 

احلكومـة والشـعب، وحماولـة  وتغيري النظام السياسي، عرض حل لألزمة السياسية، والعالقة بـني
لتغيــري عالقــة نظــام اإلقطــاع إىل حتقيــق منــو اتمــع وشــعبه. مــن هــذه النصــوص اجلديــدة للرتمجــة 

تـأليف بـراداي فـودر وترمجـة دانـش  خمتصری از علم حقـوق ادارهوالتكّيف احلديث، يعد كتاب 
عـام مـن مـريزا حممـد م، آداب الدسـتورية لـذكاءامللك فروغـي، القـانون الـدويل ال1942علي عام 

م، تشـــكيل 1934خـــان صـــديق، حقـــوق الـــدول واألمـــم بقلـــم حممـــد رفيـــع نظـــام العلمـــاء عـــام 
شــعب متحضــر مــن حســني بــن حممــد موســوي، ترمجــة رســالة ألمحــد جــودات أفنــدي، أطروحــة 
حــول حقــوق األمــم، ترمجــة حمبعلــی منشــی يــانغلو، ترمجــه ميــزان امللــل لعلــی خبــش مــريزا قاجــار 

ابـن مـريزا رضـا الـذی كـان صـحفی وترمجـة ترمجـة مـريزا علـي خـان  نوبـل تانت تـیوسواره لدوكنس
وصية مللك فوالد. بعض النصوص اجلديدة للرتمجة اليت أهلمت العالقات السياسية بـني الـدوائر 
احلاكمــــة والشــــعب. بعــــض الرتمجــــة و املواضــــيع اجلديــــدة أهلمــــت عنــــاوين جديــــدة للعالقــــات 
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و الشـــعب. يف هـــذه األثنـــاء، كـــان للـــدور املركـــزي لرتمجـــة مـــريزا السياســـية بـــني اللجنـــة احلاكمـــة 
ملكـــم خـــان فـــی جمـــال التأكيـــد علـــى االلتـــزام بالقـــانون وأمهيـــة القـــانون يف مكتـــب اإلعـــداد و 

 جتمــاعيني املطلعــنيأطروحاتــه األخــرى يف الرتمجــة والتكيــف تــأثرياً كبــرياً علــى بعــض النشــطاء اال
بــذل مــريزا حممــد علــي طباطبــائي حكــيم ذوفنــون ). 166- 137: 1949(مــريزا ملكــم خــان، 

مع جتميع وتكييف السياسة املدنية ومريزا حممـدخان أيضـا مـع تـأليف رسـالة حـول شـؤون إدارة 
البالد، جمهوداً فی جمال التطـور السياسـی تشـمل كتـب الرتمجـة الـيت طرحـت بشـكل خـاص مـع 

. متــت 2498 - 2473سـی مـن الرتكيـز علـى التطـورات يف القـانون فـی فرنسـا هـی التقـدم الفرن
ـــة الفرنســـية مـــن قبـــل مـــريزا ملـــك رضـــا واللتـــاريخ القصـــري  ترمجـــة الكتيـــب اخلـــاص بقواعـــد الدول

(مـآثر مهديـه  1934الدولـة يف  -  لنابليون. كما ترمجت ونشرت مـن قبـل مـريزا مهـدي ممـتحن
  .)9- 7: 1999، بادئ جديدة يف العالقات الدولية)(تاريخ إنشاء الوزارة اخلارجية وم

يف دارالرتمجة دارالفنون ومكتبة اإلدارة اخلاصة، للمدرسـني النمسـاويني السـبعة الـذين جـاءوا 
يف ترمجـــة ونشـــر مواضـــيع علميـــة جديـــدة. كـــان بـــوالك أحـــد الشخصـــيات  هـــامإىل إيـــران دور 

العلمية األكثر نفوذاً يف إيران وله دور خـاص يف تأسـيس بعـض القضـايا الطبيـة اجلديـدة وترمجـة 
). كـان بـارون جـومينز، وميسـيو منـريو، 7- 3: 1989األعمال يف هذا اـال (بـوالك، وتأليف 

تی، وأوغست كرزير، وموسيو زطی، وموسيو شارنوطا من املعلمـني األوروبيـني يف  وموسيو فاكه
مدرسية كثرية يف خمتلف ااالت. اإلجتـاه األويل ألمريكبـري يف  اً دارالفنون الذين ترمجوا وكتبوا كتب

ة الكتـــب األوروبيـــة خـــالل الفـــرتة القصـــرية لدولتـــه أّدی إلـــی ممارســـة املرتمجـــني برتمجـــة كتـــب ترمجـــ
حــول اجلغرافيــا، مبــا يف ذلــك بعــض الرتمجــات األرمنيــة هلــذا املوضــوع. كمــا قــام ميكائيــل برتمجــة 
اجلغرافيا اجلديدة، وحظيـت بعـض املوضـوعات اجلغرافيـة التارخييـة وترمجـة كتـاب التـاريخ ووصـف 

ل نابليون (فی جملدين) وأحـداث اليونـان إهتمامـاً  كبـرياً، حبيـث ضـمت يف ذاـا موضـوعاً أحوا
  جغرافياً عسكريًا. 

بــدأت املرحلــة الثانيــة مــن ترمجــة الكتــب األوروبيــة اجلديــدة مركــزة علــى القضــايا التعليميــة يف 
). يف الفـــرتة 83- 75: 2011دار الفنـــون جبهـــود طـــالب هـــذه املدرســـة (هـــامشی واآلخـــرون، 

الناصـــرية أوعـــز إىل الطـــالب اإليـــرانيني يف دار الفنـــون العمـــل علـــى ترمجـــة كتـــب أســـاتذم إىل 
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الفارسية. ومن مجلة املرتمجني حينذاك كان مـريزا زكـي مازنـدراين، حممدحسـني قاجـار، مريزاتقـي 
ت خــان كاشــاين انصــاري، مريزاعلــي اكربخــان مهنــدس شــريازي وحممدحســني افشــار، والــيت متــ

طباعة ونشر كتبهم املرتمجة على لوائح الصـخر ممـا اسـتحوذ علـى اهتمـام طـالب نفـس املدرسـة 
ملــا هلــا مــن قيمــة كبــرية. والــبعض اآلخــر مــن املرتمجــني كــانوا ممــن أوفــدهم حممــد شــاه إىل فرنســا 
الســتكمال مــراحلهم الدراســية هنــاك باعتبــارهم الدفعــة األوىل مــن املرتمجــني الضــالعني يف جمــال 

غــة الفرنســية، مبــن فــيهم مــريزاملكم خــان بــن مريزايعقــوب ارمــين، وحــاج شــيخ حمســن خــان، الل
ومريزاآقــا، ومريزاجعفــر، وحممدحســني قاجــار. وكــان حلضــور األســاتذة واملعلمــني الفرنســيني يف 
دار الفنون واالعرتاف باللغـة الفرنسـية داخلهـا وهيمنـة األعمـال والدراسـات الفرنسـية عندئـذ يف 

تارخييــة اإليرانيــة الســـابقة األثــر األكــرب. كــان لـــدار الفنــون وجهــود املرتمجــني منعطـــف الفــرتات ال
خطري وكبري لألعمـال املرتمجـة. كـان مـن بـني اجلهـود الـيت بـذلتها أكادمييـة دار الفنـون وجهودهـا 

من أفضل اخلرجيني مـن دارالفنـون ملواصـلة تعلـيمهم واكتسـاب املزيـد  42لتلبية احتياجاا إيفاد 
هــؤالء اخلرجيــون وخــالل عــودم إىل إيــران، قــدموا جمموعــة  م. 1276املعرفــة بفرنســا عــام مــن 

مالحظــــام ودراســــام بغيــــة إحــــداث حتــــول يف الثقافــــة اإليرانيــــة وباشــــروا بالرتمجــــة يف خمتلــــف 
الـــدين غفـــاري، ومهنـــدس ممالـــك، والـــذي  جمـــاالت العلـــوم. ومـــن أمههـــم ميكننـــا التنويـــه إىل نظام

الدولة مـــــرتجم الشـــــاه  اي، وشـــــريف العابـــــدين مراغـــــه لثقافـــــة لفرتتـــــني اثنتـــــني، وزينأصـــــبح وزيـــــرا ل
الدولــة معلــم الرســم ومــرتجم اللغــة الفرنســية  اكرب مزيّن واملستشــار القــانوين لــوزارة اخلارجيــة، وعلــي

  يف أكادميية دارالفنون ومرتجم الشاه القاجاري.
  

  الترجمة بفترة سبهساالر ةمنهجيفي . التطور الداللي 5
: 2006تداولت الرتمجـة مبختلـف جوانبهـا ووجوههـا يف فـرتة مريزاحسـني سبهسـاالر (آدميـت، 

) وّمت االقتــــداء ــــا بعــــني االعتبــــار حبيــــث إّن تطــــور النشــــاط الصــــحايف احلــــداثي 128 - 124
واملنحـی الدراسـي والرتمجة وطباعة الكتـب واملقـاالت تُعـّد مـن أبـرز ظـواهر الرقـي واالجتـاه املهـين 

بفرتة رئاسة سبهسـاالر يف حـني بلغـت ذروـا  كحنو قفزة التطورات احلديثة للعلوم والرتمجة وذل
مـن أجــل انتشــار الرتمجـة والتــأثري مبتابعيهــا وروادهـا. وهلــذا إّن املضــمون والعنـاوين لصــحف هــذه 



 11   ... العالقة بني الرتمجة والنقل الثقافی يف إيران

تُعترب صحف هـذه الفـرتة مبـا احلقبة الزمنية تّرسخ الرقي واحلصول يف العلوم والفنون احلديثة فيما 
» علميــة أدبيــة«وصــحيفة » وقــايع اتفاقيــة«الــيت كانــت امتــدادا جلريــدة » دولــت«فيهــا صــحيفة 

» ملــيت«، وصــحيفة »ملــت ســنية إليــران«بــثالث لغــات الفارســية والعربيــة والفرنســية، وصــحيفة 
ة وقـــايع عدليـــة، وصـــحيف«مـــن قبيـــل صـــحيفة » سبهســـاالر«وأخـــريا إنشـــاء الصـــحف بواســـطة 

منعطفــا زاهيــا جلــدوی التطــورات العلميــة والفكريــة » نظــامي، وصــحيفة مــريخ، وصــحيفة وطــن
وذلك دف تعميم وانعكاس األخبار العاملية الرتفاع التوعية العامة والوعي والنمو للرأي العـام 

بســبب جتــاوز ســلطة  كولــو ّمت إلغــاء بعــض هــذه الصــحف بعــد فــرتة قصــرية مــن إنشــائها وذلــ
» مريزاحســني سبهســاالر«دي. فأصــبح اهلــدف مــن طباعــة الصــحف بفــرتة رئاســة الــنهج التقليــ

هو السعي لتوعيـة اتمـع اإليـراين انطالقـا مـن العلـوم احلديثـة ألّن الکثـري  1909وخاصة بسنة 
مـــن القضــــايا العلميــــة لــــبعض العلمــــاء باتــــت غامضــــة ومبهمــــة، ومــــا زالــــت املعتقــــدات اخلاويــــة 
للقــدامی ســائدًة وهلــذا كــان الفضــل يعــّم لطباعــة الصــحف بشــأن تثقيــف الشــعب واســتجالب 

مـــن الصـــحف بنـــاًء علـــی ترمجـــة ونشـــر مضـــامني ونصـــوص  األفاضـــل مـــن العلـــوم النبيلـــة يف كـــل
  ضمن مثة أعمدة وفصول من الصحف.

يف خمتلـــــف الطبقـــــات والشـــــرائح االجتماعيـــــة » الناصـــــري«فامتـــــّدت الرتمجـــــة وخاصـــــة بفـــــرتة 
النشـــاط فيمـــا  للمجتمــع اإليـــراين وراح يعمــل األمـــراء والــبالط وســـائر الفئـــات مــن اتمـــع يف هــذا

والبالط يف جمال الرتمجة مبستوی بارز وشاهر مـن عهـود التـاريخ للـبالط  أّدی موقف بعض األمراء
حممــد «القاجــاري وأعــّدت للــبالط الريــادة ألن قــام بتســنني السياســات هلــا، حبيــث يُعهــد نشــاط 

من قبيل هذا النشاط بأحسن ما يكون، ألنّه كـان وزيـرا للنشـر ورئيسـا » حسن خان صنيع الدولة
، إذ ترأس بإدارة فائقة وحممـودة حتـی ايـة 1921لس احلكومي بعام مع التأليف وعضوا للمج

من أجل تعزيزه فعاليات مراكز الرتمجة وهلذا أصبح مرتمجـا ضـليعا، كونـه تـرجم كتـاب  1934سنة 
ملـولري بنــاًء علـی الثقافــة احملليـة حبســب القـراءة الذاتيــة، وألفـه بــنهج التـأيف. وهلــذا  لطبيـب القســريا

عن العمل األجنيب. األمري حسنعلي خان أمري نظام كروسـي هـو مـرتجم مـن طبقـة ال يعترب ترمجًة 
األمــراء وتــرجم النصــوص اإلخباريــة السياســية للعــامل يف الصــحيفة آنــذاك وأيضــاً األمــري مــريزاملكم 

  كانا من ضمن طاقم مرتمجي البالط. خان واألمري مريزاعلي خان أمني الدولة
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ألّم انطلقـوا مـن اللغـة األروبيـة حبيـث  وص يف هذه الفرتةيتسم بعض املرتمجني برتمجة النص
مـــريزا حبيـــب «تشـــري هـــذه القضـــية إلـــی اجلانـــب اجلزئـــي والنزعـــة الشـــائعة الدقيقـــة للرتمجـــة إذ إّن 

مجــيعهم يتســمون » أصــفهاين، ومــريزا آقاخــان كرمــاين، والشــيخ أمحــد روحــي وفالغــون ميكائيــل
وكتــــاب  حــــاجي بابــــا أصــــفهاينكتــــاب  ا حبيــــببرتمجــــة النصــــوص الفرنســــية فيمــــا تــــرجم مــــريز 

وهـذا األخـري ُنشـر ألول مـرة يف الصـحيفة مث نشـر بشـكل  » مردم كريز«بعنوان  ميزانرتوب ملولري
  .)7- 3: 2010كتاب (مولري، 

ونشـره  مـن الفرنسـية جيـل بـالس للوسـاج حممد خان كرمانشاهي(كفري) برتمجـة كتـاب قام
 كتلمــامريزاآقــا خــان كرمــاين تــرجم كتــاب  يف مطبعــة خورشــيد، باإلضــافة إلــی أنّ  1944عــام 

) وباملناسـبة 49: 1999من اللغة الفرنسية إلـی الفارسـية بطريقـة فنيـة وحاذقـة (بـاالئي،  لفنلون
إلـی اللغـة الفارسـية حبيـث  كمغـامرات تلمـاعلـي خـان نـاظم اإلسـالم برتمجـةكتاب  مع هـذا قـام

ل الرتمجـــة يف فـــرتة القاجـــار، مضـــيفاً إلـــی هـــذا إّن مـــادروس خـــان األرميـــين يعـــّد مـــن رواد أعمـــا
مـن اللغتـني ك اشتغل مرتمجاً لدار الطباعة احلكومية وعمل بوصفه املرتجم اخلاص للـبالط وكـذل

  الفرنسية والروسية إلی الفارسية.
يخ وبعــض باتــت ترمجــة أغلبيــة النصــوص بــدءا مــن اللغــة الفرنســية إلــی الفارســية تتعلــق بالتــار 

تــاريخ بطــر كبــري، وشــارل الثــاين عشــر، واســكندر القضــايا القانونيــة، ومــن أبــرز هــذه األعمــال: 
الـذي  حكمـة الناصـريأّمـا كتـاب  ؛باشـي فرتجم هذه األعمـال الثالثـة مـريزا رضـا مهنـدس مقدوين

 دوكوبينــو كنــتزار إلــی الفارســية وذلــك بإيعــاز مــن  يعــّد مــن املضــامني الفلســفة فرتمجــه مــال اللــه
ـــان البـــدائيتان هلـــذا الكتـــاب أي ترمجـــةكتاب ك  افضـــل امللـــ«وترمجـــة » زار مـــال اللـــه«ولكـــن الرتمجت

) 9- 8: 1900(دكـــارت،  كانتـــا مـــن الرتمجـــة الردئيـــة لتـــاريخ الرتمجـــة يف عصـــر القاجـــار»كرمـــاين
 اوتـرجم حممـد طـاهر مـريز  اللكسـاندر دومـا، لويي الرابع عشرفقام أسعد خبتياري برتمجة كتاب 

املــرتَجم ــدف تــاريخ الثــورة الفرنســية أللكســاندر دومــا  وقــّدم كتــاب دوم كتــاريخ فردريــ كتـاب
القاجاري وذلك بشأن التطورات العاملية اجلديدة حبيـث  كالوعي للبالط اإليراين، وخاصة للمل

الـذي متـت ترمجتـه مـن  صـراع الـروس واليابـانأو كتـاب  التاريخ االقتصادي الشرقيتناول كتاب 
علــی أعتــاب ك اللغــة الفرنســية إلــی الرتكيــة بواســطة مــريزا باقرخــان باعتبــاره الظــروف العامليــة وذلــ
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الثـــــورة الدســـــتورية يف إيـــــران إذ إّن أبـــــرز الســـــمات للرتمجـــــات التارخييـــــة بشـــــأن قضـــــايا الثـــــورات 
جتمــاعي، واإلنعــاش اال كوالتطــورات السياســية للعــامل الغــريب تنضــوي حتــت وفــرة الــوعي واحلــرا

  السياسي يف اتمع.
يعّد حسنعلي خان أمري نظام من املرتمجني لفرتة الناصري الذي تطـرق إلـی ترمجـة النصـوص 
األروبيــة وبــالتوازي مــع هــذا العمــل ُعــّني مبنصــب الــوزير املفــوض إليــران يف بــالط فرنســا وإجنلــرتا 

أمــريا للــبالط إلــی فرنســا للدراســة  42 وّمت إيفــاده مــع املنتســبني إلــی الســفارة برفقــة 1986عــام 
ســـنوات واتقـــن اللغـــة الفرنســـية وصـــاحب ناصـــرالدين شـــاه  7وهلـــذا أقـــام يف بـــاريس إلـــی مـــدة 

) ومل يــزل ُجييــد اللغــة الفرنســية وحتيطــه النزعــات واألفكــار 1911بالرحلــة األولــی إلــی األفــرنج (
  .)167: 2008بور،  (آرين التطورية والغربية

ن بوصــفه مرتمجــا يف الفــرتة الناصــرية واألكثــر نشــاطا يف شــيوع الثقافــة ســعی مــريزاملكم خــا
عن طريق الرتمجة وحبسب مطابقتها مع الثقافة اإليرانية فهو مـن الرجـال  كواحلضارة الغربية وذل

مــن عمــره، ودخــل مدرســة  10أصــفهان وســافر إلــی فرنســا عنــدما كــان يبلــغ الـــباألرامنــة لـــجلفا 
وتزامنـت عودتـه  1889بعد أن درس االبتدائية والثانوية مث عاد إلـی إيـران بعـام » كبلي كليني«

بسـبب متكنـه مـن ك يف إيـران وُعـني مبنصـب املدرسـني للنمسـاويني وذلـ» دارالفنـون«مـع افتتـاح 
اللغــة الفارســية وحــاز صـــفة املــرتجم لـــناصرالدين شــاه واملستشـــار األعلــی لـــمريزا آقاخــان نـــوري 

ط امرباطوريــة نــابلئون بصــفته مرتمجــا ومستشــارا للوفــد املكلــف اإليــراين تزامنــاً مــع بينمــا اجتــه لــبال
نشــوب اخلـــالف بــني إيـــران وإجنلـــرتا بشــأن مدينـــة هــرات واحـــتالل مدينـــة بوشــهر عنـــدما تـــرأس 

  غفاري مهمة إبرام معاهدة السالم لباريس. كخان أمني املل فرخ
ال التطـــور والرقــي ويعـــّد مـــن الـــداعمني وكــان مـــريزا عليخـــان أمــني الدولـــة مـــن الناشــطني ـــ

للرتمجــة والنشــاط الثقــايف إذ تنــاول تعلــم اللغــة الفرنســية واتقــان العلــوم احلديثــة العصــرية يف فــرتة 
حياته وتصفح كتابات الكتاب الغربّني وُعني يف بداية الفرتة الناصرية سـكرتريا يف الـبالط حبيـث 

  مت حترير أغلب الرسائل للبالط بريشته.
ينشــغل بالرتمجــة  یأخــر  فئــةلــی جانــب كبــار الــبالط الــذين يعتنــون وينتزعــون الرتمجــة كــان وإ

حبيـــث يعتـــرب مـــريزا حبيـــب أصـــفهاين مـــن ضـــمنهم ومـــن املتنـــورين وأصـــحاب احلريـــة قبـــل الثـــورة 
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الدســـتورية فيمـــا درس يف أصـــفهان وطهـــران ومتـــت مطاردتـــه جبرميـــة الـــتهجم علـــی مـــريزا حســـني 
اً هـرب إلـی اسـطنبول خوفـاً مـن تبعـات هـذا العمـل السـري فيمـا وأخـري  1904سبهساالر سـنة 

العثمـاين وتنـاول أثنـاء إقامتـه يف اسـطنبول دراسـة اللغـة الفارسـية فأكمـل  كمت إيعازه بواسطة املل
دراســته بشــأن اللغــة الفرنســية والتقــی بـــمريزا آقاخــان كرمــاين والشــيخ أمحــد روحــي وزادتــه هــذه 

مــن اللغــة  سرگذشــت حــاجي بابــای أصــفهايني وهلــذا تــرجم كتــاب الزيــارة النمــو الفكــري والــوع
جيمـــز  فيمــا كـــان الكتــاب مـــن تــأليف .)8- 2: 2000الفرنســية إلــی اللغـــة الفارســية (موريـــه، 

بينما كان َنَسُبه من اجلذور الفرنسية، وباحلصـول علـی » أزمري«موريه اإلجنليزي وهو من مواليد 
اجلنســية اإلجنليزيــة أصــبح قنصــال يف اســنبطول وتعلــم الطقــوس واألعــراف الشــرقية مضــيفاً إلــی 

جنليزيــة يف اللغــة الفارســية واللغــة الرتكيــة العثمانيــة، ومــن هــذا املنحــی ســافر ســكرتريا للســفارة اإل
سرگذشـت حـاجي بابـای إيران وبقی يف طهران ملدة عام فكان يهدف من خالل حتريـر كتـاب 

إلـــــی إشـــــاعةاآلداب واألخـــــالق وـــــج احليـــــاة االجتماعيـــــة، والسياســـــية، والعقائديـــــة  أصـــــفهاين
ي املتـداول يف إيـران للمتـابع والقـارئ اإلجنليـز  كوالقومية، والتعبريات اللغوية والتجـامالت والسـلو 

إذ اســـتغل يف هـــذا الكتـــاب مجيـــع األحـــداث بغـــرض إثبـــات حقانيـــة الغـــرب وإدانـــة الشـــرق إلـــی 
ه الـذايت لصـيانة مصـاحله وحلفـظ كيانـه كحيث تفوق بشكل الفت وبطريقة جادة إذ يتألق سـلو 

فقام مريزا حبيب املـرتجم مبـا يليـق بأحسـن  .)106: 1978ولتضييع حقوق السائرين (ناطق، 
ا الكتاب، وقدّم ترمجة غاية اجلودة حبيث إّن نص ترمجة هذا الكتاب خيضـع ما ميكن برتمجة هذ

خلصــائص النثـــر الفارســـي املعاصــر وســـادت وراجـــت فيــه األشـــعاُر الفارســـيُة وشــئ مـــن اآليـــات 
واألحاديـث واألمثــال واملصــطلحات التقليديــة متاشــيا مــع الفضــاء الســياقي للقصــة وبالفعــل هــذا 

ذا ترمجتــه فنيــة وســوقية، يتناســب الكتــاب ومبــادئ القــدامی العمــل كــان مــن صــنع املــرتجم وهلــ
للنثر، ذلك أنّه حشر القواعد واألساليب احلديثة باعتباره أحد األعمال البـارزة يف جمـال الرتمجـة 

  عشر اهلجري. بالقرن الثالث
 ريـزگمردم  أحد ترمجات مريزاحبيب ترمجه حتت عنوان  ميزانرتوباملسمی بـكتاب مولر کان  

بأعـداد متتاليــة ونشـر فيمــا بعـد ككتـاب يف حــني عمـل الرجــل  أخـرتألول مـرة يف جريــدة وُنشـر 
من أعمـال لوسـاج الكاتـب الفرنسـي يف القـرن السـابع عشـر  جل بالسترمجة أخری من كتاب 
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بـــــور،  (آريــــن 1943محـــــدخان كرمانشــــاهي املشـــــهور بكفــــري عـــــام  املــــيالدي ونشـــــره الــــدكتور
أكــرر علــی قــويل أن تــرجم «كرمانشــاهي يف مهــاد الرتمجــة أّين فــذكر حممــد   )402/ 1: 2008
إلـــی  جـــل بـــالسكتـــاب  حـــاجي حمســـن خـــان مشـــريالدولة والراحـــل حممـــد طـــاهر مـــريزا الراحـــلُ 

الفارســية وُنشــر دون اإلشــارة إلــی اســم املــرتجم يف داراخلالفــة بطهــران بعيــداً عــن اإلجنــاز فيمــا 
ا العمـل كانـت مـن أجـل غيـاب التناسـب لسـرييت استنسخه عدٌد من الـزمالء وهلـذا مبـادريت ـذ

» وســـنوات نشـــاطي بـــني الرتمجـــة والنشـــر لكتـــب القصـــص واألمســـاراليت تزيـــد علـــی ســـبعني عامـــاً 
  .)2: 1943(لوساج، 

صــّب الرجــُل االهتمــام لتثقيــف شخصــيته ومعرفــة علمــاء فرنســا ومت عــرض هــذا القــول حنــو 
مــــ وتفـــوق برتبـــة ســـامية بـــني مفكـــري  1715مئتـــني عـــام قبـــل عصـــر الرتمجـــة يف إيـــران أي عـــام 

جـل الشعب الفرنسـي يف جمـال التـاريخ واألدب ومل ينـل كتـاٌب يف فرنسـا مبقـدار مـا حـاز كتـاب 
  .)4وبول اورجين (املصدر نفسه:  كتلما حظو النشر إال كتايب بالس

ـــذا الشـــأن  اً إذ تـــرجم كتـــب الفلســـفة وأســـدی آراء قلمـــا يوجـــد مـــرتجم مثـــل مريزاحبيـــب
الرتمجـة إّن : «كتب القصـص واألمسـار رتمجة  فيما يتعلق ب فقاليف جمال الرتمجة،  مکانته توفاق

تطــرأ عليهــا اجلمــل االنســيابية والشــائعة حتتــوي األســلوب جيــب أن تکــون مفهومــة وســهلة وأن 
إّن مهمـة  رأيـهالعام، يتفادی النهج احلريف واجلاف، تاركـًة األلفـاظ الغامضـة واملبالغـة. فبحسـب 

م تنضــوي حتــت اختيــار املفــردات الفارســية دون اختيــار األلفــاظ املبهمــة، وســرد األمســار املــرتج
ـدف تقريـب املخاطـب مـن  جل بالساألجنبية. هلذا لوحظ أنّه قام بتفريس الرتمجة يف كتاب 

الـــنص حبيـــث حـــّور أمســـاء أبطـــال القصـــة تناســـباً مـــع املقتضـــی إلـــی شخصـــيات فارســـية نظـــري  
  .)15ش: 1300(مريزا حبيب،  »وخليفه، ورفائيل خان... خواجه خبتيار، وحكيم،ک

آقــا خــان كرمــاين مــن أبــرز مرتمجــي أواخــر العصــر  يُعــّد مريزاعبداحلســني خــان املعــروف مبــريزا
مت أن بعـد أيف مدينـة كرمـان و م  1891ام عـ کرمانی  الناصري حتی عصر الثورة الدستورية، ولد

يف  كتوّجــه إلــی اســطنبول وشــار  ؛واإلكمـال والرقــيدراسـته يف هــذه املدينــة وجتــاوز مراحــل النمــو 
مــن الفرنســية  حــاجي بابــاي أصــفهاينيف العصــر العثمــاين يف ترمجــة كتــاب  1924أواخــر عــام 

روحـــي کإلـــی الفارســـية مـــع مـــريزا حبيـــب أصـــفهاين وعـــدد مـــن رجـــال العلـــم واألدب العثمـــانيني  
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أفنــدي وهلــذا أقــام ملــدة عــامني يف منــزل مريزاحبيــب وقــام بتنقــيح وحتقيــق تأليفــات مريزاحبيــب 
وترمجهـا مــن الفرنسـية والرتكيــة العثمانيـة إلــی العربيـة والفارســية فـيمكن اإلشــارة إلـی ترمجــة كتــاب 

  .من الفرنسية إلی الفارسية لفنلون كتلما
إلـــی الفارســـية ترمجـــًة  تلمـــاككتـــاب  باإلضـــافة إلـــی مـــا جـــاء تـــرجم عليخـــان نـــاظم العلـــوم
 انتـــزع أمحـــد روحـــي نزعـــة الرتمجـــة و .انســـيابية تعـــد مـــن أبـــرز الرتمجـــات يف العصـــر القاجـــاري

التطــــرق إلــــی  أکمــــل حــــول دراســــة النصــــوص احلديثــــة يف اســـطنبول حــــني دراســــته و عکـــف
كتبــاً ورســائل الفرنســية واالجنليزيــة والرتكيــة وتنــاول تعلــيم هــذه اللغــات واللغــة الفارســية وتــرجم  

ميكائيــل فالغــون يف  إقامتــه يف اســطنبول حيــث يعــدّ  فــی مــدةباإلضــافة إلــی العلــوم األروبيــة 
ترمجة وتأليف كتاب جغرايف سبب ب كاملرتمجني يف العصر الناصري وذلأبرز من  1887عام 

  .من الفرنسية إلی الفارسية
كـــان مـــريزا زيـــن العابـــدين خـــان غفـــاري ضـــمن الوفـــد الـــذي مت إيفـــادهم إلـــی بـــاريس عـــام 

دولـة حسـينعلي خـان كروسـي الـوزير  مـريزا آقاخـان نـوري وزيـر للدراسة يف فرتة رئاسةم  1896
  إيران.إلی املفوض إليران يف فرنسا ويعترب من أبرز ناشطي الرتمجة عند عودته 

، فيمــا م1901يف طهــران ســنة ء األرامنــة الــذی ولــد مــن فضــالء وأدبــاآوانــس خــان کــان 
لُّقـــب يف بدايـــة الدراســـة والعمـــل بعمـــاد الـــوزراء ومســـاعد الســـلطنة. انشـــغل آوانـــس خـــان بعـــد 
إكمال الدراسة يف طهـران وبـاريس يف بـادي األمـر يف دائـرة املنشـورات ودائـرة الرتمجـة للحكومـة 

  مرتمجاً متمكناً للفرنسية واإلجنليزية. 1929إلی سنة  1921وأصبح يف هذه الدائرة من سنة 
أصـفهان وسـافر يف عنفـوان شـبابه بجلفـا مدينـة كـان مـن سـكان  يذكر أّن مادروس خـانو 

إلـــی مســـكو لتحصـــيل العلـــوم، وقـــام بالدراســـة يف روســـيا مث عـــاد إلـــی إيـــران وتطـــرق إلـــی مهنـــة 
إلــی ســنوات قليلــة يف  تــدريس الروســية يف دارالفنــون وتــرجم أعمــاال إلــی الروســية ومــّد التــدريس

  دارالفنون وما زال مرتمجا للروسية والفرنسية يف دارالطباعة احلكومية ودارالرتمجة للبالط.
يف إيــران عــام » القــزاق«تزامنــاً مـع إنشــاء حــرس » قزاقخانــه«مــادروس خــان مرتمجــا يف  ُعـّني 
 إجادتـــهحبيـــث تطـــور تطـــورا علميـــا هلـــدف إشـــراف الضـــباط الـــروس وذلـــك مـــن أجـــل  م1917

مث قـــام بالنشـــاط يف جمـــال العمـــل العلمـــي والرتمجـــة بـــدءاً مـــن ســـنة  ؛اللغتـــني الروســـية والفرنســـية



 17   ... العالقة بني الرتمجة والنقل الثقافی يف إيران

عامـــا  26وذلـــك مبـــدة  »القـــزاق«مبنصـــب الرؤســـاء الســـتة حلـــرس  م 1944إلـــی ســـنة  1917
  ».قزاقخانه«بصفته مرتمجا ورئيسا للجنة يف 

  

  الترجمة في عصر مظفرالدين شاه. 6
كان بعٌض من الكبار وأمراء البالط يتقنون الفرنسية يف هذا العصر ويعملـون مرتمجـني إذ ميكـن 
اإلشارة إلی بعضهم مـن قبيـل علـي أكـرب خـان نـاظم األطبـاء كرمـاين، ومـريزا عليخـان، وحسـن 
برينيا مومتن امللك، ونصراهللا خان أمري أعظم، واألمـري حممـد طـاهر مـريزا، وسـيد حممـد صـادق، 

تور خليل خـان ثقفـي ويف هـذا الكـم مـن الناشـطني يف جمـال الرتمجـة قضـی آقـا مـريزا علـي والدك
أكرب خان ناظم األطباء كرماين شطراً من حياته يف الدراسة والتأليف والرتمجة من الفرنسية إلـی 
الفارسية وكان الطبيب اخلاص لـناصر الدين شاه ومظفـر الـدين شـاه. ويف غصـون هـذه األعـوام 

بعـد دراسـة  كهـ إلـی إيـران وذلـ 1319ا عليخان النجل الثالث لـمشري الدوله يف سنة عاد مريز 
اهلندســة يف فرنســا يف حــني َنَصــَبه والــُده مشــريُالدولة رئيســا لــدائرة الــوزارة ومرتمجــا شــرفا يف هــذا 

  النشاط البالطي.
كـان طالبـا ومن اجلـدير أن نشـري إلـی أّن حسـن برينيـا جنـل نصـراهللا خـان نـائينی مشـريالدولة  

يف معهد العلوم السياسـية علـی عهـد والـده يف الـوزارة اخلارجيـة، وَمتّ اسـتدعاه إلـی إيـران مث ُعـّني 
(علــم االقتصــاد) مــن الفرنســية إلــی الفارســية فـــاألمري حممــد ثــروترئيســا يف حــني تــرجم كتــاب 

ســـه طـــاهر مـــريزا مل يـــزل مـــن املرتمجـــني األكثـــر نشـــاطا وهـــو حفيـــد عبـــاس مـــريزا تـــرجم كتـــب 
فيمــا كانــت هــذه األعمــال الثالثــة مــن أعمــال  دار، وكنــت مونــت كريســتو وملكــه مــاركو تفنــك

مــن الفرنســية إلــی الفارســية بــأمر مــن مظفــر  دار ســه تفنــكالكســاندر دومــا، وهلــذا تــرجم كتــاب 
هـ حبيث يسدي القول يف هـذا  1316الدين شاه وُنشر بواسطة إمساعيل مريزا معز الدولة عام 

ــــاب  ــــرب مــــن أعمــــال  هــــاردهم وقــــرن وعصــــرشچ یلــــوياملطــــاف إلــــی ذكــــر ترمجــــة كت الــــذي يُعت
هـــ وهلــذا الباعــث أقبــل كثــٌري مــن املتــابعني علــی  1315وُنشــر يف طهــران ســنة  الكســاندر دومــا

شــرا مــن أجــل أمهيــة العنــوان، وأخــرياً ن كوذلــ دارگــكنــت مونــت كريســتو وســه تفنترمجــة كتــايب 
اللكسـاندر دومـا مـن قبلـه الـذي ينطـوي  الرن مـاركوهممبرات عديـدة مضـيفاً إلـی ترمجـة كتـاب 
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علـــــی ســـــرية حيـــــاة امللكـــــة ماركريـــــت وامللـــــك هـــــانري دوبـــــوربن ويُلحـــــق بـــــالظروف السياســـــية 
ـــــبالط الفرنســـــي ـــــة ملنتصـــــف القـــــرن الســـــادس عشـــــر املـــــيالدي وخاصـــــة ظـــــروف ال  واالجتماعي

  .)112 - 110: 1381  (غالم،
خان ثقفـي املشـهور بــأعلم الدولـه الدراسـة االبتدائيـة والثانويـة يف طهـران  ی الدكتور خليلأ

مث سافر إلی باريس إلكمـال الطـب وعـاد بعـدها إلـی طهـران يف بدايـة فـرتة املظفـري بنحـو سـنة 
وأصبح مرتمجا إلی حني فرتة من الـزمن، ومشـرفا  ونال منصبا رفيعا يف جهاز البالط، م 1937

وكانــت  كنــت مونــتوتنــاول ترمجــة الــد الثــاين مــن كتــاب » دارالفنــون«علــی بعــض أســاتذة 
مـــن الرتمجـــات احملمــودة هلـــذه الفــرتة حيســـن هلــا الـــذكر احلميـــد،  تــاريخ ســـنت هلــنترمجــة كتـــاب 

خر القرن الثامن عشر حتی ايـة ثـورة حبيث رسم يف هذه الرواية التارخيية الظروف التارخيية ألوا
فيمـــا مت اســـتقطاب مجيـــع األحـــداث حليـــاة  ســـنت هلـــنفرنســـا الكبـــرية، وضـــّم نفـــي نـــابلئون يف 

  نابلئون وأوضاع الشعب الفرنسي واألورويب يف هذه الرواية التارخيية.
آبــــادي مــــن مرتمجــــي الفــــرتة املظفريــــة وألــــف كتيــــب باســــم  يعــــّد حــــاجي مــــريزا حييــــی دولــــت

باإلضافة إلی عدد من الكتب التعليمية، وترجم فيه أبياتا من الشعراء الفرنسـني نامه  هشتارديب
من قبيل لوكنت دوليـل وسـويل بـرو إلـی الفارسـية وكانـت عنايتـه تصـّب يف تطـورات أروبـا للقـرن 

زدهــار الثــورات األروبيــة يف هــذه احلقبــة حبيــث تأخــذ حيــزاً مــن االتاســع عشــر وذلــك مــن أجــل 
لك العناية واالهتمام بأعمال تشري إلی مسعی وإجناز الشعب من أجل األخـذ بزمـام األمهية وذ

مصــــريهم، يســــاعد اتمــــع املوفــــود (إيــــران) لتزايــــد الــــوعي الشــــعيب واجلمــــاهريي. وهلــــذا تــــوفرت 
مؤسســــات عمالقــــة ومتطــــورة لتثقيــــف أبنــــاء اتمــــع يف بلــــدان غــــرب أوروبــــا وأنشــــئت معاهــــد 

ودة حبيــث أطلــع الشــعب اإليــراين علــی هــذه التطــورات عــن طريــق للقضــاء علــی احلــوائج املوجــ
بســبب اتصــاهلم مــع هــذه الــدول املتطــورة وكــان هــذا  كأخبــار الصــحف والرتمجــة والتــأليف وذلــ

االتصـــال نافعـــا يف وعـــي اتمـــع، ومـــن األســـاس تتـــدارس إحـــدی أبـــرز أســـباب نشـــوب الثـــورة 
جتمــــع اإليــــراين يف جمــــال الرتمجــــات ونشــــر الدســــتورية وتعمــــيم األرضــــيات التنويريــــة احلديثــــة للم

األعمال وخاصة تصنيفات الكتاب الفرنسيني ومن ضمن األعمـال الـيت كـان يُعتنـی ـا العنايـة 
حبيــث تعــد  بطــر كبــري، شــارل دوازدهــم، اســكندر مقــدوينکاملطلوبــة حبســب الكتــب التارخييــة 
  مجيع هذه الكتب من أعمال ولرت.
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لـــدكارت هـــو مســـعی للتطـــور واإلميـــان  حكمـــت ناصـــريةبـــات مـــن الواضـــح أّن ترمجـــة كتـــاب 
بالوصول إلی الشمولية العاملية ولو مل يرتجم ترمجـة مطلوبـة. ويف هـذا املسـعی تنضـوي ترمجـةكتاب 

لكساندر دومـا بواسـطة سـردار أسـعد حتـت األعمـال القيمـة ومت ألــ هاردهم وقرن وعصـرشچلويي 
هــو مــن األعمــال الــيت ألفــه  ثــورة فرنســا الكبــرية تــاريخ نشــره علــی أعتــاب الثــورة الدســتورية، وكتــاب

ثالثة من كتاب أروبا حبيث أفاد التطورات السياسـية يف إيـران اجلـدوی واإلفـادة واعتنـی بـه ناشـطو 
اإلصـالح والتطـور هــادفني الرتمجـة والنشــر حبيـث حيتــوي اجلـزء األول مــن هـذا الكتــاب فـرتة ســلطة 

مل اجلـــزء الثـــاين منـــه الـــذي ألفـــه الكســـاندر دومـــا تحتـــی ايةســـلطة روســـبري ويشـــ ملـــويي شـــانزده
ماري آنتوانت وأّما اجلزء الثالث الـذي كتبـه آدولـف  حرب فرنسا مع النمساء ويضم أحداث وفاة

  ون.يير فيتسم بسرد فرتة سلطة الربملان حتی بداية تنفيذ سلطة نابل يت
  

  أثر الترجمة على تطور المنهجية التقليدية. 7
يهــدف املرتمجــون مــن خــالل التــأليف والرتمجــة ولــو تنــاولوا علــوم الطبيعــة إلــی عــرض األســلوبية 
واملنهجيــــة يف العلــــوم احلديثــــة حبيــــث إّن مســــات وخصــــائص الرتمجــــة تنعكــــف علــــی املســــتويات 
الفكرية ونزعات عصر املرتمجني، وهلذا حظی كتاب الرتمجة لـدكارت يف تلـك الظـروف التارخييـة 

ة وعنايـــة فائقـــة، وذلـــك أّن مرتمجـــي الفـــرتة أخـــذوا احليطـــة يف زي العقيـــدة والـــدين، بأمهيـــة بالغـــ
وأســدوا نافــذًة للفلســفة اجلديــدة للغــرب إلــی أن توجهــوا بنســبة فائقــة يف هــذا اــال واعتــربوا  

هـذا الكتـاب إلـی » كوبينـو«طريقا وجـاً لنيـل الـدين والعقيـدة يف حـني قـدم  دكارتكتاب 
ظــل رغبــة الــراغبني اإليــرانني يف املوضــوعات احلديثــة ــدف ترمجتــه بينمــا املرتمجــني وذلــك يف 

تشوب املبالغُة مضامَني املرتمجني مـع العنـاوين التارخييـة وأصـبح عائقـا لعمليـة ترمجـة النصـوص 
  )201 - 212: 2000(جمتهدي،  احلديثة

 حيـث الـبالدرتمجة تؤيّـد وتنتقـد التـوتر املوجـود لعوائـد وصـرفيات عمال املاأل بعض أصبحت
، وتؤكـــد وتقـــرتح ـــج النظـــام االقتصـــادي للبلـــدان فقـــراء وآخـــرين أغنيـــاءجتعـــل مجاعـــة اتمـــع 

ــــل وتنــــاول ظــــروف فــــاملتحضــــرة األروبيــــة  ــــاين العلميــــة لتحلي بعض املرتمجــــني يعتمــــدون علــــی املب
فـــی البلــــدان تطـــور اليقـــدمون بواعـــث و  البالد،يعـــربون عـــن أســـباب االحنطـــاط التـــارخيي للــــبالد
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. وهلذا يؤكدون جهاراً وعلنـاً علـی ضـرورة اإلصـالحات االجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية يةروباأل
  السائدة يف السلطة والشعب.

نـــوی دارســـو العلـــوم احلديثـــة واملرتمجـــون احلـــاذقون يف تطـــورات العـــامل إلـــی تكـــريس آرائهـــم 
خدمت الرتمجــــُة وإحبــــاط اخلــــوف والقلــــق لدارســــي العلــــوم احلديثــــة التقليــــدين، وعــــادًة مــــا اســــت

ـــج التـــأليف مـــع أنّــــه » شـــيخ و شــــوخ«للهـــروب مـــن العقوبـــة، إلـــی أن تنــــاول كاتـــب رســـالة 
انتهت ترمجة جملس (شيخ و شـوخ) «قائال يف اية كتابه » اهلندي«استخدم املسمی املستعار 

 فلهـذا مـا التــزم الكتّـاُب الراغبـون يف القضــايا اجلديـدة باإلضـافة إلــی» جملســا... 30مـن ضـمن 
املرتمجـني، يف تقـدمي الرسـالة املعنيـة وأي حتديـد يتعلــق بالرتمجـة إلـی اتمـع، وقـد اختـاروا املنــاهج 

  الوعظية التقليدية لرتمجام.
نتشـــار وإشـــاعة ترمجـــة األعمـــال العلميـــة واالجتماعيـــة والتارخييـــة الـــيت حتتـــوي علـــی اآلراء فا

احلـــديث، وأخـــذت تطـــور األرضـــيات املختلفـــة احلديثـــة كانـــت تعتـــين بالتنميـــة والتطـــور للتعلـــيم 
للعلــوم والسياســة بعــني االعتبــار، واهتمــت بنوعيــة ظــروف العلــوم ومســار تطوراــا للمجتمعــات 
اإلنســانية وهلــذا مت تــدارس التطــورات يف اتمــع اإليــراين الــذي حظــي باحلكمــة والتفكــري بينمــا 

صـري مـع إمخـاد التقاليـد الفلسـفية القدميـة النا امهلت العلوم احلديثة والنزعات احلديثـة يف العصـر
والعلوم التقليدية. فالفالسفة اإلسالميون أسسوا فلسفتهم علی أساس العلوم الطبيعيـة والرياضـة 
رغـــم إملـــامهم النســـيب بـــالعلوم الطبيعيـــة ألّن فلســـفتهم حبســـب مـــا كـــانوا يعتقـــدون أمســـی مـــن أن 

يرغبـــون يف مبـــادئ العلـــوم التجريبيـــة  تنـــدمج مـــع العلـــوم الطبيعيـــة، ومـــن جانـــب آخـــر كـــانوا ال
احلديثة وأبرز شاهد هلذا القول هو اعتبار تعامـل حـاج مـال هـادي سـبزواري مـع قضـية التصـوير 
والتقاط الصور، وهذا التعامل يدل علی امشئزاز الفالسفة اإلسالميني مع هـذا النـوع مـن العلـوم 

ع معارضـة للرباهـني العلميـة للفالسـفة احلديثة حبيث اعترب مال هادي مد هـذه الظـاهرة يف اتمـ
القــدما وهلــذا أصــبحت هــذه القضــية أي عــدم رغبــة الفالســفة والعلمــاء يف العلــوم احلديثــة إثــارًة 

  للتوتر وحاجزاً للنمو والتطور للمساعي احلديثة.
استمرت هذه األفكـار إلـی جانـب اخلطـاب السـائد التقليـدي إلنشـاء نزعـًة حديثـة واألخـذ 

بشكل االنعكاف حول الرتمجات واملساعي غري الرمسيـة كمـا كـان ك إيران وذل بتطور جديد يف
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اخلطـاب التقليــدي السـائد لــدعم العلـوم التقليديــة واملـدارس القدميــة وإلسـتمرار رؤيتــه القدميــةكي 
يــنعم هــذا اخلطــاب مــن املؤسســات الدينيــة واحلكوميــة ويعتــرب امتالكــه بآليــات الســلطة ودعمهــا 

راره حتی فرتة النهضة الدستورية يف حني كانت متـارس الرتمجـات يف ظـل الباعث علی استم هو
أجــواء تنافســية عليلــة ــدف ممارســة علــوم التحضــر والصــناعة واالخرتاعــات وحقــوق اإلنســان 
والقـــيم واألخـــالق والقضـــا علـــی ســـّد ثغـــرة احلـــوائج بينمـــا مل يكـــن احلـــديث متـــداوالً يف العلـــوم 

ولكــن بــات اهلــدُف االجتمــاعي يف عمليــة الرتمجــات هــو مــّد التقليديــة عــن مثــل هــذه القضــايا، 
  الوعي تمع جيهل أخبار البلدان، ويُقصر العامل بإيران وأصقاعها دون معرفة سائر البلدان.

حبســب اســتمرار ســيادة املــدارس  كتعتــرب املــدارُس واملعاهــُد احلديثــة عاهــًة وعاقــًة عامــة وذلــ
طّهــر املثقــُف ملثــل هــذه املــدارس األخــالَق، وهلــذا أصــبح ومبــادئ العلــوم التقليديــة، حبيــث ال يُ 

علــی » بــالك«تــاريخ الرتمجــات هــو تــاريخ تصــادم املســاعي واحملــاوالت، ويف هــذا املنحــی أكــد 
أّن » بـــالك«ارتفــاع النســـبة النوعيـــة هلـــذه الفـــرتة بشـــأن حمـــاوالت الرتمجـــة، ومـــا يـــنص علـــی قـــول 

نــذاك رغــم مــّد الرتمجــات يف جمــال العلــوم الطبيعيـــة غيــاب اإلجنــازات العلميــة والثقافيــة والفنيــة آ
والروايــة مل حتــِظ يف إيــران مبــوطئ قــدم، فيمــا تُعــّد العقالنيــة والعلــوم العقليــة عابثــًة دون جــدوی، 

وهلـذا أمل اإليرانيـون يف بـدايات العصـر ». تربيـر مغلـق«وما زالت تظل األسباب الشائعة باعثـاً لــ
غرافيــا اجلديــدة ومــا زال يظنــون أّن األرض مســطحٌة حبســب الناصــري مبعلومــات فريــدة عــن اجل

تعبــريهم، وذلــك بنــاًء علــی العلــوم واملعتقــدات التقليديــة، وحبســب تصــورهم حيســبون أّن اإلملــام 
طالع علی األساطري القوميـة والشـعر، واتقـان الطـب والصـيدلة التقليديـة والكميـاء بالقانون واال

  دراسات العليا بينما جهلوا تطورات العلوم احلديثة.واألفالك هي من آليات التعليم وال
طغيــان املنهجيــة التقليديــة يف إيــران هــي القضــية األخــری الــيت أثــارت تعــذر التــأثري اجلــذري أي 
تلــك التقاليــد الشــمولية العامليــة الشــرقية الشــائعة يف إيــران الــيت تقــوم علــی االستشــراق، فبحســب 

طلق حبيث إّن منهاج نقـد عناصـر الوجـود والكـون يف العلـوم هذه الرؤية أّن األصالة هي للوجود امل
ـــة بـــل يـــدرك ويفهـــم التقليـــُد الوجـــوَد يف نطـــاق  ـــة مـــا كـــان يـــؤمن بالشـــمولية العامليـــة التقليدي احلديث
مشوليتــه، يف حــني مل تســتوعب معرفــة العــامل والكــون بــنهج االســتدالل بــل تــدرك يف ظــل مشوليتــه 

الطبيعيـة يف اتصـاله املباشـر ومـع هـذا النـوع مـن رؤيـة العـامل، وبنـاًء  بينما يقبل النمو والتطـور للعلـوم
  علی هكذا منهاج تدارس هذا النهج كدافع ذايت لعدم تطور العلوم يف إيران قياسا مع الغرب.
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، وكرمـــاين فوحبســـب هـــذه احلقيقـــة املوضـــوعية قـــام كـــٌل مـــن آخونـــدزاده، وملكـــم، وطـــالبو 
والنظـــام التعليمـــي االبتـــدائي املتآکلـــة إيـــران ألن العلـــوم  التعليمـــي يف - صـــالح النظـــام العلمـــيبا

فاملسـاعي  الفاشل ما استطاع أن يواکب العصر والتطورات السريعة اليت جابـت العـامل آنـذاک.
العلمية والنظرية للتمتع بالعلوم احلديثة األروبيـة كسـبيل بـارز وضـروري لتفـادي التقهقـر والرتاجـع 

لتجـــدد وذلـــك بـــاملعنی احلقيقـــي ولـــيس فقـــط مبعنـــی الفكـــر حبيـــث تناولـــت قضـــية الرتمجـــات وا
السياسي الوافد من الغرب بـل مت التطـرق إليهـا كالبوابـات الوافـدة عـن طريـق الرتمجـات ومتكنـت 

  الرتمجات تؤثر تأثريا جذريا يف املبادئ القائمة علی املعرفة املتجددة إليران.
  

  . النتائج8
ة واآلداب احلديثة والسيما يف فرتة مظفرالـدين شـاه عنايـة ين يف جمال الرتمجات بنصوص اللغاعتُ 

لتجدد أديب لكن أثـار صـدام التقليـد واحلداثـة يف جمـال الفلسـفة اختالقـا البالد فائقة، وتقدمت 
عــدائيا للتجــدد حبيــث خططــت اخلطــط ومت االنتقــاء لألعمــال ــدف الرتمجــة حســب رغبــات 

املســـرح املوجـــود وأرضـــيات احلداثـــة فيمـــا وذلـــك يف العصـــر الناصـــري لتشـــابك  القاجـــار ملـــك
جتاهلــت مكانــة الرتمجــات الوافــدة، وغابــت األفهــام عــن اإلدراك احلقيقــي حبيــث خلقــت هــذه 
اإلشكالية مفارقـة اإلدراك للمجتمـع اإليـراين مـن حيـث مـا تنضـوي هـذه األعمـال مـن دالالت 

ارئ يف النصـوص املرتمجـة ومضامني. ويف احلقيقة اتصلت عالقة وضعية تلوحيية بني املنشـئ والقـ
تُفسر حبسب مشولية األعمال املرتمجة، ومن جانـب آخـر اكتفـي املنشـئون بالسـرد وإعـادة البنـاء 
حلقيقـة احليــاة حبســب النصــوص املرتمجــة علــی حـد تعبــريهم، وظهــر املرتمجــون واملفكــرون يف هــذا 

للنصـــوص الشـــكل مـــن العلـــم بنحـــو منشـــئني ســـطحيني يكبـــدون الغمـــوض والتعقيـــد احلقيقـــي 
املرتمجة مضيفاً إلی القيود خيضعوا مبادئهم وقواعـدهم األسـلوبية، يقيسـون الواقـع علـی أسـاس 
هـــذه الرؤيـــة الســـطحية وكـــل مـــن جتـــاوز احلـــدود والقيـــود يف مثـــل هـــذه النزعـــة يـــتهم باالحنطـــاط 

ارت والسطحية الذهنية واهلروب من الواقع. وشهد هذا االام يف الـرد يف مثـل ترمجـة رسـالة دكـ
مث إحراقــه ومكافحــة النصــوص املرتمجــة الداعيــة للــبالدة. ويف ظــل هــذه التأزمــات أصــبح بطــالن 
املتجـــددين رؤيـــًة حبيـــث حـــاول املرتمجـــون دون القلـــق وذلـــك بنـــاًء علـــی نزعـــة الســـارد وبشـــكل 
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 القارئني اخلاضعني للمناهج املتحجرة باستالل الرسالة وداللة النص املرتجم، وبعثوا ا بـالتوازي
مع املناهج واألساليب التقليدية للكالم بينمـا حظـوا يف أعتـاب الثـورة الدسـتورية ـذا األسـلوب 
األديب كــروائيني؛ الروايــة للتعبــري عــن آرائهــم العلميــة والفلســفية، ويف بعــض األحيــان مت التطــرق 

 هنــةِ الرا السياســيةِ  إلــی أشــطر وبصــيص مــن الرويــات املرتمجــة بصــفتها ملســات تعبرييــة لألحــداثِ 
كــري، تفللعــامل لتمــنح القــارئ فرصــة التعقــل وكيــان التفكــري حتــی ختلــق فضــاًء رحبــاً لإلبــداع وال

  ب النص الكيان واملوهبة التارخيية لتُنري حقبته التحريرية من حيث الزمن.
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