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  *فرانك جهانگرد

  چكيده
ة آثار ادبي پي آشنايي ايرانيان با ادب و فرهنگ ساير ملل، ترجم  قاجار، در اندر دور

، از )خرنامه( الحمار منطق. رونق گرفت و به غناي زبان و ادب فارسي افزود
، در ترجمة آن ل به زبان فرانسوي نوشته شده وهاي ادبي اين عهد، در اص ترجمه

كه بر زبان  نسبت داده شده است )ق   1313 -  1259(به اعتمادالسلطنه  اغلب منابع،
 اندر دور. آن زبان به فارسي ترجمه كرده بود فرانسوي تسلط داشت و آثاري از

 ،ها و در اغلب اين ترجمه اروپايي از زبان تركي متداول بودترجمة آثار ادبي  ،قاجار
كه آثار  جا آناز . شده است اي نمي براي حفظ اصالت اثر، به زبان واسطه اشاره

در اين مقاله با بررسي  ها و تأثيراتي از زبان مبدأ با خود دارند، اي معموالً رگه ترجمه
نشان داده شده  )ها تعبيرها و جمله و ساختار و كاربرد واژگان( خرنامهسبك نوشتاري 

هايي از  رگه. كه اثر از زبان تركي به فارسي ترجمه شده است نه از اصل فرانسوي آن
تزيين و افزودن مطالب  و براي آرايش ،كه پس از ترجمه نثر گوناگونهاي  سبك

مشي دارالترجمة  اين موارد خط .استنيز نشان داده شده  يافته  به آن راهانتقادي 
گرفته  م ميجاانهاي ادبي گروهي  ترجمه .دهد ناصري را در ترجمة آثار ادبي نشان مي

  .اند و اثر را چندين بار نويسندگان و ويراستاران بررسي و ويرايش كرده
  .، ترجمة ادبي، سبك، زبان تركي)رنامهخ( الحمار منطقاعتمادالسلطنه،  :ها واژه  كليد

  مقدمه
وابستة نظامي  مقام دركردگان مدرسة دارالفنون،  از تحصيل ،1خان اعتمادالسلطنه  محمدحسن

پـس از بازگشـت بـه ايـران، بـا      . پرداختعلم به تحصيل  جا آنايران به فرانسه رفت و در 
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هـاي   ، روزنامـه »ضـور همـايون  متـرجم ح «عنـوان   تسلطي كه بر زبان فرانسوي يافته بود، به
كرد و در كنـار آن آثـار    ترجمه مي) ق  1313 -  1247(شاه  زبان را براي ناصرالدين فرانسوي

و » ادارة روزنامجـات دولـت عليـه و دارالطباعـة ناصـري     «متصدي . ديگري نيز ترجمه كرد
نوشـتن   با نظارت بر كار نويسندگان و مترجمان، به ،شد و» دارالترجمة دولتي«سپس رئيس 

  .همت گماشتگوناگون هاي  و ترجمه از زبان
افتتاح . داد علمي و ادبي بسيار اهميت مي و هاي تاريخي شاه به ترجمة كتاب ناصرالدين

نگرش و گـرايش او بـه ترجمـه،    . دارالترجمة ناصري بيانگر توجه ويژة او به اين امر است
بـه   ،گزينش برترين آثار ادبي دنيـا  و ها ترين مترجمان، تشويق و حمايت از آن انتخاب زبده

آمـدن آثـار ارزشـمند و     ميـد و باعـث پديـد   جاانانگيز ترجمه در اين عهد  گسترش شگفت
  .شد اندر اين دور  شاهكارهاي ترجمه

نظـر اعتمادالسـلطنه، آثـار ادبـي      دانان زبده، زيـر  در دارالترجمة ناصري، مترجمان و زبان
هـاي ديگـر بـه زبـان      و زبـان  ،سي، آلماني، تركي، اردواي را از عربي، فرانسه، انگلي برجسته

  .يادگار گذاشتند  ترين و ماندگارترين آثار را به فارسي برگرداندند و بخشي از شايسته
هـاي   اي داشـت و ترجمـه   در نهضت ادبي نوين ايران، نقش سـازنده «هاي ادبي  ترجمه

اي در آثـار   هـاي محـاوره   اژهكرد تا تعصبات عليه كـاربرد و ها كمك  نامه نخستين از نمايش
  .)127: 1363ايوري، (» ميان برخيزد مكتوب از

   :ترين آثار ادبي جهان محقق آشنا با برجسته ،)مRypka) (1895  - 1968( به نظر ريپكا
هـايي كـه بـراي     كتـاب . پندارند، تصادفي نبود گونه كه برخي مي انتخاب آثار خارجي، بدان

آثار نويسندگاني . ترين اثرهاي ادبي اروپا بودند و پسنديده از بهترين ،ترجمه برگزيده شدند
،  )Le Sage( ، لسـاژ  )Dufour( ، دوفـر  )Fenelon( ، فنلـون  )Dumas pere( چون دوماي پـدر 

از آن  ، و ديگران )Jules Verne( ، ژول ورن )de Saint Pierre( ، دسن پير )Bernardin( برنادن
  .)438: 1353ريپكا، ( اند جمله

نظـر بـه   . كارگماري مترجمان شـاخص اسـت   ز اقدامات مؤثر اعتمادالسلطنه، شناسايي و بها
. انـد  شده امور فرهنگي برگزيده مي دادن مجاان، غالباً نخبگان براي اناهميت نويسندگي در آن دور

 كه بسياري از مترجمـانْ  ؛ چنانشدن در دارالترجمه بوده تسلط بر زبان فارسي از ملزومات پذيرفته
  .بودند اي نيز سندگان شايستهنوي

دانستند و همين كه عبارات  امتياز عمدة مترجمين در آن دوره اين بوده كه فارسي را خوب مي
كردنـد كـه بـه گـوش      ريختند و چنان تحرير مي فارسي مي  قالب زبان  فهميدند به اصل را مي

  .)353: 1346مينوي، (مأنوس و خوشايند بود  و زبانان مفهوم فارسي
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ــون    ــندگاني چ ــلطنه، نويس ــس از درگذشــت اعتمادالس ــاً پ ــان دوران، خصوص در هم
در سـمت   ،انـد كـه   وي را متهم كرده )ق 1348 -  1279(الملك  افضلخان   غالمحسين  ميرزا

طبـع رسـانده    رياست دارالطباعه و سرپرستي دارالترجمه، بسياري از آثار را به نـام خـود بـه   
اي است كه ممكـن نيسـت از    اندازه  نوع سبكي اين آثار بهناگفته نماند كه كثرت و ت 2.است

  .خامة يك نويسنده تراويده باشد
خاطراتي است كـه خـري   ، در زمرة آثار منسوب به اعتمادالسلطنه ،3الحمار منطقترجمة 

 اين) Comtesse de Segure(كنتس دوسگور  .كند نقل مي ،خان جعفر براي صاحبش، ميرزا
نـوع  . به زبان فرانسه نوشته است) Memoires d,un Ane( ت يك خرخاطرااثر را با عنوان 
و ) sustained allegory(متني تمثيل مبسوط يا گسترده  ةاز لحاظ پهن است و ادبي آن تمثيل

) - political allegory historical allegory(سياسـي    ــ  از لحاظ محتـوايي تمثيـل تـاريخي   
در  ،اين نوع ادبي كه در آن رفتار حيوانات .)»allegory«ذيل : 1388سبزيان، ( دآي شمار مي به

در اروپا و خصوصـاً در فرانسـه از قـرن     رساند هاي نمادين، هدفي اخالقي را مي تيپ قالب
  .)»bestiary«ذيل : 1386كادن، (دوازدهم تا چهاردهم ميالدي شهرت فراوان داشته است 

هـا باشـد سـابقة     اً االغ قهرمان آنهايي كه حيوانات و خصوص در ادبيات جهان، داستان
قـرن  ) (Apuleius( آپوليـوس  ةنوشـت ) The Golden Ass( االغ طاليي. بسيار طوالني دارد

 4جاي مانده پردازانة بزرگ منثوري كه از دوران باستان به يكي از سه اثر قصه ،)دوم ميالدي
ــوس،( ــت انســاني مســخ  ،)17: 1379 آپولي ــت شــده  حكاي ــ. االغ اســتدر هيئ ــراي  ن اث
. شـمرده شـده اسـت   ) 13: 1389 كـوئين،  مـك (» ترين دنبالة ادبي تمثيل كالسيك پيچيده«

اي دست  دهد به كانون جديد و برانگيزاننده امكان مي«انتخاب چنين موضوعي به نويسنده 
شـان   هاي آدميـان بنگـرد و دربـاره    جوش و ها و جنب تواند به فعاليت يابد كه از فراز آن مي

  .)13: همان(» ي كندداور
و شـهرت و اعتبـار    چـاپ رسـيد    ايران، بـه  ق، در  1306بار در   اين كتاب نخستين

 سـفرنامة در  ،شـاه  پسر ناصـرالدين  ،)ق  1336 - 1266(السلطان  ظلميرزا  مسعود. يافت
ديده، به شهرت و اعتبار ايـن اثـر    ، پس از تماشاي سيرك و ديدن خري تعليمفرنگستان

  :اشاره كرده است
كتـاب او در  . ر همين خر استيقين پد مرحوم اعتمادالسلطنه ترجمه كرده ري هم كهآن خ
  .)51: 1362السلطان،  ظل(اند  خيلي است؛ همه ديده ايران

 5)ق  1322 -  1260(الدولـه   نخست امين: ظاهراً اين اثر سه بار به فارسي ترجمه شده است
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ق به چاپ رسانده و بـار دوم     1300 در  حماريهرا با عنوان جمل مصري    ابنترجمة عربي 
اثري كه  ،سرگذشت خراعتمادالسلطنه از زبان فرانسه با عنوان  قلم در دارالترجمة ناصري به

بـار در زمـان مـا ترجمـه شـده اسـت         و سومين ،چاپ و شناخته شده خرنامهامروزه با نام 
  .)24: 1382آدميت، (

ا عنـواني نظيـر آن كـه بـه قلـم      يـ  حماريـه هاي چاپي، اثري با عنوان  در فهرست نسخه
رسد كه در  نظر مي از طرف ديگر، بعيد به. ثبت نرسيده است  الدوله ترجمه شده باشد به امين
اثـري دو   ،گسترش برخورد و ارتباط فرهنگي ايرانيان با ساير كشـورها  اندور ،قاجار اندور

مترجم نخسـت آن،   بار آن هم در فاصلة اندكي به زبان فارسي برگردانده شود؛ خصوصاً كه
اي شـاخص باشـد و تـالي     هـاي عربـي و فارسـي و نويسـنده     الدوله، مسلط بـر زبـان   امين
الدولـه و وضـعيت    وخـوي امـين   با توجه به صـفات و خلـق  . شمار رود فراهاني به  مقام قائم

  .اي جاي بحث دارد ترجمه و چاپ در آن عهد، وجود چنين ترجمه
 همةكه تقريباً  ،خاطرات مفصل خود در) ش   1324 -  1250(الور السلطنه س ميرزا عين  قهرمان

حوادث بيان كرده و تصـوير نسـبتاً جـامعي از اوضـاع آن      جزئياتهاي آن عهد را با ذكر   گفتني
  :كند چنين توصيف مي كارها دادن مجاانالدوله را در  متانت امين ،دست داده است روزگار به

الزم  كلمه مطلب مختصرِ  رسيد تا چهار به لب مي الدوله هيچ تقرير نداشت و جان آدم امين
ده كاغذ بنويسد، او چهار سطر مختصر را  6اگر اين صدراعظم. طور در تحرير همين. ادا كند

  .)1306/ 2  :1377السلطنه،  عين) (طور همين(رفتن و غيره و غيره  در راه. تمام نكرده است

نمايـد چنـين    بعيـد مـي   ،انـد  اشاره كرده بيش به آن و كه ديگران هم كم ،با اين كُندكاري
  . قلم او باشد  اي به ترجمه

ق و    1300ترتيـب    الدولـه و اعتمادالسـلطنه را بـه    هاي امين آدميت تاريخ چاپ ترجمه
 پـذيرفت تـوان   نميالدوله اين اثر را ترجمه كرده باشد،  امين اگر .ق ذكر كرده است   1306

صـدد ترجمـة مجـدد آن       و چـاپ، كسـي در   كه تنها پس از گذشت شش سال از ترجمه
  .برآمده باشد

  :كند آدميت در جاي ديگر اشاره مي
دادن  اند همان توجه اي كه بر ترجمة آن داستان افزوده نظر بحث انتزاعي، مطالب هوشمندانه  از

كند كه خالف عقل است و  ثروت و مطلقيت را از اين جهت طرد مي. به حقوق طبيعي است
آن كس كه اين معـاني  . بيعت و به همان مأخذ داعي مساوات و آزادي استمعارض قانون ط
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قلـم خـود     به حدس اما اين قسمت به. را نگاشته از فلسفة حقوق طبيعي جديد آگاهي داشته
  .)38: 1382آدميت، ( به هر صورت رنگ افكار او را داردالدوله است و  امين

الدولـه اشـاره كنـد، بخشـي از      لي از امـين كه به ترجمة مستق آن بي ،جا نيز آدميت در اين
البته اين . داند تأثير افكار او مي الدوله يا تحت قلم امين  ترجمة منسوب به اعتمادالسلطنه را به

در  ق   1305هـاي   در يادداشت خرنامه،رسيدن ترجمة  پايان زيرا پيش از بهامر محتمل است؛ 
شده قبل از رفتن به دارالترجمه، بـه ديـدار   وي بارها متذكر  خاطرات اعتمادالسلطنه روزنامة

  .رفته است الدوله مي امين
انـد، يادداشـتي از    كه از اين اثر در تصرف داشـته  ،مرحوم مينوي در حاشية نسخة خطي

  :نام اسداهللا اخترشناس يافته كه دربردارندة نكات مفيدي است شخصي به
ه از نگارش اين كتاب مرادشان تنقيد الدوله و مرحوم اعتمادالسلطن از اول خيال مرحوم امين
كـه خـود    چنـان  ؛السـلطان و صـدراعظم بـوده    خان امـين  اصغر علي  و تنبيه از مرحوم ميرزا

توقيف اين نسـخه شـده، ولـي      شاه اين مطلب را فهميده بودند و چندي امر به ناصرالدين
پنجـاه  ـ   هـل وقتي اين حكم صدور يافت كه از كتب چيزي باقي نمانده بود مگر به قدر چ

باشـي رشـتي    حكـيم  باشـي اشـاره بـه مرحـوم ميـرزا      وردي حكـيم  جلد و در فقرة تـاري 
خـدايش رحمـت كنـد كـه      .صدراعظم با او بوده ةخانواد ةاالطباست كه آن ايام معالج امين

صاحب خانه و . زماني از فالكت درآمد بختش اقبال كرد در اندك . ي بودندورد الحق تاري
مارت آبايي و مسكوني صدراعظم با جميع متعلقات آن به او واگـذار  حتي ع. چيز شد همه

  .)46: 1382مينوي، (شد؛ از كلي و جزئي حتي جاروب و غيره همه به او بخشيده شد 
رأي اعتمادالسلطنه در ترجمة اثـر   الدوله همكار يا هم در توضيحات اخترشناس نيز امين

  .شده استاي به وي منسوب ن دانسته شده و ترجمة جداگانه
  :داند انتساب اثر را به شخصي غير از اعتمادالسلطنه مردود مي مينوي

هاي چاپي فارسي تأليف مشار، در هر سه چاپي كه تا به حال شده است  در فهرست كتاب
ميـرزا تعـداد شـده       مؤيدالدوله طهماسب   ميرزا ابن   هاي عبدالحسين اين كتاب جزء ترجمه

  .)39: همان( ت نادرست استچه باشد، آن نسبهر  ... است

خـاطرات   روزنامـة دانـد، اسـتناد بـه     از داليلي كـه مينـوي آن نسـبت را نادرسـت مـي     
  :و اشاره به يادداشت ديگري از اسداهللا اخترشناس است اعتمادالسلطنه
كه بناي تـأليف و   له بوده تا اين مĤب معظم چندي در لواسانات در خدمت جناب جاللت ...

؛ زحمت تصحيح و مقابلة اين را هم به اين غالم امر و مقرر داشتند كه طبع اين كتاب شده
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تصحيح   سه ساعت مشغول به ـ  قدر دو  ها بعد از مراجعت ايشان از حضور مبارك به شب
كلي از تصحيح و مقابله فارغ و شروع در طبـع ايـن    شديم تا وقت مراجعت به و مقابله مي

  .)44: 1382اعتمادالسلطنه، (رسيد ام اتم در اندك زماني به. كتاب فرمودند

در تصحيح و مقابلـة ايـن اثـر، سـال      ،اخترشناس زمان همكاري خود را با اعتمادالسلطنه
كه اتفاقاً از روزي كه خود  ،خاطرات اعتمادالسلطنه روزنامةكه در  حالي در ؛ق ذكر كرده   1305

اشـاره   خرنامـه اتمام ترجمـة  صراحت به  داند تا روزي كه به به ترجمة خرنامه مي را مشغول
از سفر به كياسر و توقـف در لواسـانات،    .روز حوادث را يادداشت كرده است به كند، روز مي

 صورت گرفتـه، سـخني بـه    جا آندر  خرنامهكند تصحيح و مقابلة  كه اخترشناس تصريح مي
دث روزانه روي خالل حوا  قلم افتاده يا در  كه چنين سفري از احتمال اين. ميان نياورده است 

نامي از اخترشناس برده نشـده   خاطرات اعتمادالسلطنه روزنامة در. داده باشد نيز منتفي است
  .دارالترجمه نام برده است اعضايندرت از  البته اعتمادالسلطنه به. است

دهد كه انشاي او متوسط و گاه ضعيف  شده از اخترشناس نشان مي همين چند سطر نقل
عتمادالسلطنه در گزينش نخبگان در كـار مترجمـي و نويسـندگي داشـته     با دقتي كه ا. است

اشكاالت عمدة از  ،براي مثال. دارالترجمه بوده باشد رسد كه از اعضاي نظر مي است، بعيد به
كه در همين متن كوتاه هم  فعل اشاره كرد  هاي بي كاربرد جمله  توان به ضعف انشاي وي مي

  .شود  ديده نمي خرنامهكه در  اشكالي است؛ تكرار شده
را ترجمة اعتمادالسلطنه دانسته و مرحوم مينوي نظـر وي را تأييـد    خرنامهسعيد نفيسي 

  :است و افزوده) 41: 1382مينوي، (كرده 
فارسي . السلطنه باشد قلم خود اعتماد  صورت موجود تماماً به كنم به انشاي كتاب گمان نمي

دانـم كـه يكـي از     حـوم اسـت و هـيچ بعيـد نمـي     آن بسيار بهتر از فارسي معمـولي آن مر 
مثالً مرحوم ميرزاي فروغي دستي در آن بـرده و آن را از عيـوب    ،هاي آن روزي او همكار

  .)46: همان(آراسته باشد هاي لفظي و معنوي  ها و صنعت پيراسته و به زينت

گون بـه  هـاي نوشـتاري گونـا     با سبك بسياريهاي  ها و تأليف  ترجمه كه اشاره شد چنان
دو اثري كه قطعـاً   ،)خلسه( خوابنامهو خاطرات  روزنامة اما ،السلطنه نسبت داده شده اعتماد

معيـار مناسـبي بـراي     ،وي نوشته و سبك نويسندگي و فكري او در آن دو اثر نمايان است
  .ثبت رسيده است  كه به نام او به استسنجش آثار گوناگوني 

از بازمانـده   و با توجه بـه ردپـاي   نامه خرشناسي   با سبك ،در اين مقاله سعي شده است
 گونـاگون هاي   هايي از سبك همچنين، با نماياندن رگه .زبان مبدأ مشخص شود ي،اصلزبان 
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دسـت ويراسـتاران     هايي كه به هاي اصيلي كه در زبان اصلي بوده از بخش نوشتاري، بخش
هـاي سـبكي، نويسـندگان      ويژگـي بـا اسـتفاده از    ،شده متمايز شود و تا حـد امكـان   افزوده
  .اثر شناسانده شوند گوناگونهاي  بخش
  

  خرنامهدربارة ترجمة 
 كـه وي بـر   جـا  آناز . چاپ رسيده اسـت    السلطنه به ترجمة فارسي اين كتاب به نام اعتماد

فرانسه تسلط داشته و آثاري از آن زبان به فارسي برگردانده، چنين تصور شده كه اين اثر از 
كه اين ترجمه را با اصل فرانسوي آن مقايسه  ،فريدون آدميت. لي ترجمه شده استزبان اص

 ها به قلم بدين نتيجه رسيده است كه اين بخش هاي افزوده را مشخص كرده و  كرده، بخش
  .)38: 1382آدميت، (الدوله است  امين

ها و گاه   بيت و اه تعبير و ها  با آوردن مثل ،هاي ادبي عصر قاجار، اغلب مترجمان در ترجمه
هم از اين دسـت   خرنامهدر . اند زبانان درآورده  آيات و احاديث، مطالب را مطابق ذوق فارسي

البته توجه به همين موارد سبب شده است كه مرحوم مينوي آن را  ،خورد چشم مي ها به  آرايش
  .)46 :1382مينوي، ( دارالترجمه بداندكي از ميرزاهاي آراستة ميرزاي فروغي يا ي

  
  هاي ادبي ترجمه از زبان تركي در اين عهد زمينه

تأثير پيشرفت  عثماني، پل ارتباطي ميان ايران و اروپا، زودتر از ساير كشورهاي شرقي تحت
تـري   ؛ چراكه با اروپا مرز مشترك و بـالطبع ارتبـاط نزديـك   و تكنولوژي غرب قرار گرفت

ار گرفتند و شاهد تحـوالتي بودنـد كـه در    تأثير فرهنگ اروپايي قر ايرانيان هم تحت. داشت
عثماني تا آن عهد در معادالت سياسـي و  . گرفت تنظيمات شكل مي اننظام عثماني در دور

 و در اين دوران، بسياري از تغييرات جاري در عثماني بودپاي ايران   طراز و هم  اجتماعي هم
رفت، در ايران هم مجـالي  هاي پيش  ي و بررسي راهنهادپيشطرح مباحث انتقادي و  همچون

  .براي بحث يافت
ها مجال بروز انتقادها و  پي آن انتشار روزنامه  در همين دوران، ورود صنعت چاپ و در

 و در ايـن دو كشـور انتقـاد از اوضـاع سياسـي      ،به ايـن ترتيـب  . بيشتري داد يهانهاد پيش
روشـنفكران دو   گمـان نويسـندگان و   بـي . يافـت تري  اجتماعي و طبقة حاكم رواج گسترده
  . اطالع نبودند كشور نيز از حال و كار يكديگر بي

كه از نزديك شاهد بروز تحوالتي در نظام  ،از نويسندگان و منتقدان ايراني مقيم عثماني
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. دست است  ة انتقادهاي سياسي و اجتماعي دربارهايي در ها و مكتوب آن كشور بودند، نامه
  . اند اين دسته از) ق   1329 -  1250(لبوف طاو  )ق    1295 -  1228(آخوندزاده 

شده به استانبول به نوشـتن و انتشـار     انديشان ايرانيِ تبعيد از دگر شمارياز طرف ديگر، 
اي بـراي    شـدن از ايـران انگيـزه     رانـده . كتاب و مقاله و ترجمة آثار ادبي و انتقادي پرداختند

در ايـن  . شد مردان واهي از دولت و دولتخ  كين منظور ا و مقاالت انتقادي بهه نوشتن كتاب
 -  1272(احمـد روحـي    شـيخ  و )ق   1314 -  1270( آقاخان كرمـاني   ميرزاتوان از  ميان، مي

سرگذشت حـاجي بابـاي   مترجم زبردست  )ق   1310 د( حبيب اصفهاني و ميرزا) ق   1314
  .نام برد اصفهاني
هـاي انتقـادي     هـا و كتـاب    هسبب خفقان سياسي موجود در ايران بسـياري از روزنامـ   به

هاي تركي نيز در ايران خواننـدگان و    از روزنامه البته برخي. شد  ايرانيان در عثماني چاپ مي
  .منداني داشت  عالقه

تـأثير   تحـت  ،خـط  نظير برپايي مشروطه و انديشـة تغييـر   ،خواهانه  بسياري از افكار ترقي
كلمات مربوط به تحـول نظـام    الفاظ و حتي بسياري از. گرفته است  تحوالت عثماني شكل

نه در عربـي مسـتعمل بـوده     7لفظ مشروطيت« ؛ مثالًوارد زبان فارسي شداز عثماني  اداري
معنـي آن   اند و كردهتركان عثماني وارد زبان فارسي را بلكه اين كلمه  ،است و نه در فارسي

رسـد   نظـر مـي   بـه «را اين واژه  .)»مشروطيت«ذيل : 1377،هنام لغت(است » حكومت قانوني
م، هنگامي كه سفير   1868 /ق  1285در سال  ،خان سپهساالر  حسين  براي نخستين بار ميرزا

بـه ايرانيـان   ...  هـاي خـود    خالل برخي از گزارش  وري عثماني بود، درتايران در دربار امپرا
  .)252: 1381حائري، (» معرفي كرد

عثمـاني  » دورة تنظيمـات «تأثير  ظميه نيز تحتبلديه و ن و هايي مانند عدليه  تأسيس اداره
كه ظاهر عربـي دارنـد، در فرهنـگ ديـواني اعـراب       ،اين اصطالحات ديواني. شكل گرفت

  .اند وجود ندارند و از عثماني به فرهنگ فارسي راه يافته
 تركـي هـاي   براسـاس ترجمـه  آثار ادبي اروپايي  ة، ترجماناز لحاظ ادبي نيز در اين دور

 و طبيب اجباريبراي نمونه، آثاري چون حكايت . ان فارسي برگردانده شده استها به زب آن
كه در اصل به زبان فرانسـه نوشـته    ،)George Dandin ( ژرژ داندنو  گريز مردم ةنام نمايش
  .اند شده برگرداندهاند، در دارالترجمة ناصري از تركي به فارسي  شده

 اثــر مــولير گريــز مــردمنامــة  مــايشدربــارة متــرجم ن، )338 /1: 1379( پــور آريــن
)Moliere(، گويد مي:  
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هاي نمايشي تـرك در آن زمـان     تأثير صحنه است كه تحت  زبانان مقيم تركيه بوده  از فارسي
خوبي نمايان است و اگر در  دست به ترجمه زده و اين امر حتي از انتخاب نام اشخاص به

ژرژ به ترجمة آثار مـولير از قبيـل     دست هاي عثماني هم ها ترك نظر بگيريم كه در آن سال
  .شويم تر مي بودند، در اين عقيده راسخ  و غيره زده طبيب اجباريو  داندن

هـايي از مـتن انگليسـي و      نيز پـس از مقابلـه و مقايسـة بخـش     )40/ 1: 1372( امامي
حبيب اصفهاني، دچـار   با ترجمة فارسي ميرزا اصفهاني  باباي  سرگذشت حاجيفرانسوي 

  :ترديد شده است
حبيب، مثل برخي از اعقاب خلف خود، كتاب را از روي ترجمة تركـي آن بـه    شايد ميرزا

  .ام  كردن گفته باشد از زبان فرانسه ترجمه كرده زبان فارسي برگردانده و بعد هم براي رد گم
  

  هاي سبكي اثر ويژگي
  هايي از زبان مبدأ  بررسي رگه

خـورد كـه ردپـايي از     چشم مي نوشتار به هايي در شيوة ويژگي ها، ها و آرايش كنار تزيين  در
  :، مثالًزبان مبدأ با خود دارد

نيـز  هاي خاص  اي است كه گاه نام اندازه  گرايي به ، بوميانهاي ادبي اين دور در ترجمه
 كـه در اصـل   ،هـاي داسـتان   اما در اين اثر نـام شخصـيت   .است به فارسي برگردانده شده

، دركـل . گـذاري ايرانـي تغييـر يافتـه اسـت      هاي غيرمتداول در نام ه نامب ،فرانسوي بوده
  :توان تقسيم كرد هاي اين اثر را به سه دسته مي نام
اوغلـي،    گـوز، كـرد   ، ممـش، قـره  )اسم خاص(وردي، داداش  هاي تركي، مانند تاري نام

  دلن؛ بيگلر، داش
  بيك؛  غان، طبيك  اوغلي، خليل  هاي با پسوند تركي، مانند طغان نام
انـد، ماننـد    هاي رايـج تركـي   از نام اما ند، ا چند در فارسي و عربي متداول هايي كه هر نام

  .اصالن، حيدرعلي، صفدرعلي
توان به سـه   اين كلمات را مي. كرّات آمده است فراواني و به در اين اثر، كلمات تركي به 

  :دسته تقسيم كرد
كه در (اند، مانند قمه، چماق، يورتمه، سوقاتي  كلماتي كه در زبان فارسي امروز نيز رايج

  ؛)رفته است كار مي به» سوقاتي«و » سوغاتي«به دو صورت  قاجار اندور
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انـد، ماننـد    كلماتي كه امروزه كاربرد چنداني ندارند، امـا در عصـر قاجـار رواج داشـته    
  ؛)چماق بزرگ(دگنك  و )سرهنگ محافظين قافله و محافظين راه(قراسوران 

، اَلَجه )سفيدان ريش(سقاالن  ها در زبان فارسي نادر است، مانند آق كلماتي كه كاربرد آن
  .)كولي(، قراچي )كفش(، چارق )تهمت(، شلتاق )راه جامة راه(

از جمله  ؛تأثير زبان تركي است تحت شدت بهاي از ساختارها نيز  بر مفردات، پاره افزون
  :چونهايي  عبارت

قـدر اشـتهاي خودمـان      به: كه بر شما داريم يكي اين است »متيازاتا«ما جماعت خران از 
  .)69: 1382 السلطنه، اعتماد... ( خوريم   مي

كه بر بدنم نشسته و به اين واسطه خارش در بدنم حاصـل   ،را »ها خرمگس«با دندان خود 
  .)59: انهم(شده بود، از خود دور كردم 

اثر از زبان فرانسه ترجمه  چنانچه. نشده است كه به فارسي برگردانده يهاي  عبارتبرخي 
  :جا استشده باشد، وجود اين عبارات سخت ناب

  .)69: همان( 8وبدرقارداش ديللّر بو جنگل ده تازه ده قورت كل :گفت
  :و

تـاپ هـي بـودور ايشـكك، ردي بـورادن      ! هاي جانم، هي بابام هـي : به اين الفاظ متكلم بود
  .)67: همان( 9 !در، هاي آختار، تاپ هاي اودرهاكچوب، اوراده ياتاقي معلوم 

دهـد كـه مـاجرا در سـرزمين       ها آمده است نشان مـي  آنچه در كتاب پس از اين عبارت
  .)همان(زبانان روي داده است  ترك

دهد كتاب از زبان تركي به فارسي ترجمـه شـده اسـت و     شده نشان مي موارد برشمرده
  .ود داردهنوز رنگ و بويي از زبان مبدأ با خ

  
  بررسي سبك نوشتاري مترجم

زبان بوده و بر زبان فارسـي    دهد كه وي نيز ترك  هايي در سبك مترجم نشان مي  وجود قرينه
  .نويسي دچار لغزش شده است تسلط كامل نداشته و گاه در فارسي

  :كاربرد بعضي از كلمات فارسي در معناي غيرمتداول و گاه نادرست
در دربار خود طرخان و طلخك داشتند و كارشان همـين بـود كـه     بزرگان قديم هميشه ...
حـاال كـه   . كردند صراحت بيان مي شد به قصور و معايبي كه ناشي مي »چاپلوس«تملق و   بي
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كس را  اند و همه  خود ساخته »نهاد پيش«ها اين صنعت را  طرخان و طلخك نيست، روزنامه
  .)106: همان! (اما چه فايده. كنند  از معايب خود ملتفت مي

» پيشـه «يا » حرفه«جاي   به» نهاد پيش«و » چاپلوسي«جاي   به » چاپلوس«در عبارت فوق 
  .كار رفته است به

چهرة زشت خود موقتـاً   »پوشيدن«رويي هستيد كه براي  ة ادب مشابه زشتئلشماها در مس
كنـد   صورت بياويزد و همين كـه نقـاب را درانداختنـد آنچـه هسـت ظهـور مـي         نقابي به

  .)104  :همان(

  .كار رفته است به» پوشاندن«به جاي » پوشيدن«وق در عبارت ف
. هيچ شكارچي در اول وهله و در ابتداي تيراندازي شكاري نـزده اسـت  ! »ام بچه«: بهرام آقا

 گ انـداخت تـا چشـم و دسـت انـس بگيـرد      بايستي به شـكار رفـت و چنـدين بـار تفنـ     
  .)166  :همان(

  .كار رفته است به» فرزندم«جاي   به» ما بچه«در عبارت اخير، 
  :اند كار رفته صورتي غير از تداول فارسي به  بهها نيز   ي از فعلبرخ

ننمـودن و بـا ايـل و قبيلـه و      حركتطور تجرد و انفراد  و به »كردن زيست«ميل به جماعت 
  .)74: همان(خلقت هر نوع حيواني است  ةشدن الزم جا هخانوار جاب

  .كار رفته است به» زيستن«جاي   به» كردن زيست«در عبارت فوق 
دانـيم شـما    و آنچه ما مي دانيم داني ما نيز مي كه آنچه تو مي »باش دانسته«! اي انسان مغرور

  .)58 :همان(دانيد  نمي

  .كار رفته است به» بدان«جاي  به» باش دانسته«در اين عبارت 
  :كاربرد نادرست حروف اضافه

كـرد تـا رسـيديم بـه زيارتگـاه       او مـزاح مـي   »بـه «خود تمسـخر و  زوجة  »به« بيك  طغان
  .)83  :همان(

  .كار رفته است به» با«جاي  به» به«در اين عبارت 
خانة بزرگي است و هر يك ماننـد بيمـاران بـه     شما ابناي بشر مشابه مريض »به«همانا دنيا 

  .)85: همان( و ضعف گرفتار امراض مختلفه هستيدشدت 

  .كار رفته است به» براي«جاي  به» به«در اين موارد 
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  :هايي كه مطابق سبك و سياق فارسي نيست  كاربرد عبارت
  .)167: همان( »كردند حركت ميبه هوا « آقا و رفقاي او  ها در جلو، بهرام توله

  .كردند ها حركت مي ها پشت سر آن آقا و رفقاي آن احتماالً مراد اين است كه بهرام
  .)77  :همان(  ر كردنددوش من با »به«  ... ها بود در آن »آالت سبزي« دو سه سبدي كه

  .كار رفته است به» بر«جاي  به» به«است و » جاتيسبز«، »آالت سبزي«مراد از 
» كـار بسـتم    همين تدبير را بـه «جاي  به) 96: همان(» به همين تدبير كار بستم«يا عبارت 

 دهد كه اثر از زبان تركي و بـه  مي موارد نشانتكرار فراوان اين . مكرر در اين اثر آمده است
زبان به فارسي برگردانده شده و ترجمة آن از زبان فرانسه و انتساب آن به  مترجمي تركقلم 

  .اعتمادالسلطنه منتفي است
  
  افتادن منتقدان شده است اشتباه كه سبب به نكاتي

  :ها به ذكر اين عبارت بسنده كرده استاي به زبان مبدأ نشده و مترجم تن هيچ اشاره خرنامهدر مقدمة 
هـا كـه بـه     كه از زبان خر سخن گفته است، سزاوار ديدم به پارسي ترجمه كـنم و آن  با اين

  .)50 :همان(السنة خارجه معرفتي ندارند از آن مستفيد باشند 
ي ديگري نيز »ها زبان«توان دريافت كه كتاب در آن عهد به  مي» السنة خارجه«از عبارت 

كساني كـه در آن عهـد زبـان     شماربودن  با توجه به اندك ،همچنين. مه شده بوده استترج
هـاي    اند، احتماالً اثر به يكي از زبـان  دانسته و به آثار و ادبيات آن دسترسي داشته فرانسه مي

 اين آثـار بيشـتر در  كه  چرادر ايران نظير عربي و تركي هم ترجمه شده بوده است؛  كاربردپر
  .اند  اند و خوانندگان بيشتري هم داشته  ودهدسترس ب 

اين نكته دال . زبانان با اين اثر و استفاده از آن است  كردن پارسي هدف ديگر مترجم، آشنا
دسـترس    اي از آن به زبان فارسي صورت نگرفته و در بر اين است كه پيش از اين، ترجمه
  .ين اثر را ترجمه نكرده استالدوله ا كه امين نبوده و باز هم تأكيدي است بر اين

كـه اثـر از    دادن اين به هر حال، خودداري مترجم از ذكر زبان اصلي اثر و تعمد در نشان
از . افتـادن منتقـدان شـده اسـت     اشتباه زبان فرانسه ترجمه شده از مواردي است كه سبب به

يي پـانزدهم  توان به اين حكايت انتقادي اشـاره كـرد كـه بـه لـو      ها مي گونه تعمد جمله اين
  :منسوب شده است
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 پانزدهم و صدارت دوك دبوربن )Louis( در ذم حسد همين بس كه در زمان سلطنت لويي
)De Bourbon(چرا مردمان قابل را در امور دولت دخالـت  «: ، شخصي از صدراعظم پرسيد

ك دو. »نمـايي؟  الحال را مـدير ادارات دولتـي مـي    پا و مجهول و سر دهي و اشخاص بي نمي
 .ستم و حسن ظني به مشـاعر تـو داشـتم   دان من تو را عاقل مي«: دبوربن آهي كشيده گفت

كنم  جهت شخص خود مي  من صدارت را به! مرد عزيز. حاال فهميدم كه به خطا رفته بودم
بينم كه  چون در خود آن لياقت و استعداد را نمي. خواه خودخواهم نه دولت. نه براي دولت

مقام منيع صدارت نايل گردم صدارت را تنزل داده با وضع پست خود از روي استحقاق به 
خـردي و   اشخاص بزرگ عاقل را اگر شريك خود سازم و دخالت دهم، كم. نمايم برابر مي

گذارم تا خـود   پس اشخاص پست ناقابل را بر سر كارها مي. شود ناداني خود من ظاهر مي
  .)161: همان(تفوق داشته باشم  ها بر آن

» در اصل كتاب فرانسوي، اسمي از لـويي پـانزدهم و وزيـرش بـرده نشـده     «كه  اليح در
عالوه بر تأكيدي كه بر اصالت ترجمـه از زبـان    ،افزودن اين حكايت .)35: 1382آدميت، (

   اصلي دارد، انتقادي سياسي را بر زبان شخص ديگـري جـاري كـرده و بـه ايـن شـكل تـا       
شـيوة نگـارش ايـن حكايـت نيـز از      . آن رهانيده است اي نويسنده را از تلخي فرجام اندازه

  .السلطنه است هاي اعتماد ترديد اين حكايت از افزوده بي. ردپاي ترجمه از تركي مبرا است
نيـز   رنگ انشاء و معلومات اعتمادالسـلطنه اثر  هايي از نثر اعتمادالسلطنه در وجود رگه
نظـر    ها پيش آمده، هم از بارة كوليدر جمله بحث مبسوطي كه به مناسبت  از. نمايان است

. هـاي اعتمادالسـلطنه اسـت    نوع معلومـات، از دانسـته   لحاظانشا و شيوة نگارش و هم از 
خـورد و كسـاني كـه بـا      چشم مـي   هاي ديگر وي نيز به هايي از اين دست در كتاب نمونه

ايـن اثـر   در را هايي از شيوة نگـارش اعتمادالسـلطنه    رگه يي دارندسبك نگارش وي آشنا
هـا عـاري از نكـاتي اسـت كـه دربـارة        نظر سـبكي نيـز ايـن بخـش      از. بينند وضوح مي به

  .پذيري از زبان تركي ذكر شد تأثير
 دربارة اين ترجمه آمـده اسـت   خاطرات اعتمادالسلطنه روزنامة هايي كه در يادداشتاز 

  :1304شوال  4يكشنبه، در روز  .توان به اين موارد اشاره كرد مي
تـا كـي تمـام شـود     . نمـودم  االسـفار  حمار يحملسالمتي شروع به ترجمة كتاب  به ديشب

  .)504: 1377اعتمادالسلطنه، (
  :1305الثاني  ربيع 14و روز پنجشنبه،  

ساندم اتمام ر ترجمة او را به. تمام كردم ،كه سراپا حكمت است ،منزل ماندم سرگذشت خر
  .)531: همان(
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آميـز   اي از نكات حكمت ي و ويرايش متن و گنجاندن پارهاحتماالً مراد وي نوعي بازبين
اي مسائل فلسفي و ادبي، به اثري حكمي تبديل شده  اين اثر طنزآميز، با گنجاندن پاره. است

ها در تكميل اثر بوده است  است؛ بنابراين، احتماالً مراد اعتمادالسلطنه هم افزودن اين بخش
كه « خرنامه است اشاره كرده نيز خود خاطرات امةروزن اعتمادالسلطنه در. صرف ةنه ترجم

اي است  هاي اندرزگونه بودن كتاب جنبه مرادش از حكمي شايد »سراپا پند و حكمت است
  .شود مي ديدهفراواني  كه در اثر به

  .السلطنه بر كتاب نهاده است آميزي است كه اعتماد عنوان كنايه 10االسفار حمار يحمل
  

  خرنامهگري در شيوة نگارش متمايز دي
كـه  اسـت  تأثير زبان تركي و ديگري نثر اعتمادالسلطنه  ، يكي تحتعالوه بر اين دو نوع نثر

شود كه كامالً ادبي و  در فصل پاياني كتاب شيوة نوشتاري سومي نيز ديده مي ،اند درهم تافته
هـا   بخش محتواي آن نيز از ساير. شود آراسته است و ردپايي از زبان تركي در آن ديده نمي

سرگذشت  ،صاحب خر ،جعفر كه ميرزا پس از اين ،در اين فصل. است تر نقص تر و بي كامل
پرسد و خر با دانايي و زيركي  يابد، از او مطالبي مي شنود و او را خري خردمند مي او را مي

ـ  قلم نويسندة ترك  اين فصل، مقدمة بسيار كوتاهي دارد به. گويد ها پاسخ مي به آن ا زبان و ب
  :ها اشاره شد تر به آن هاي زبان تركي كه پيش  ويژگي

 »بـه «كـه   ،هـا  ها و موعظـت  جعفر از شنيدن اين داستان اهتزازي كرد و از حكمت ميرزا آقا
و چون باز آمد، بـا نشـاطي    »رفتبه خويشتن فرو«حالي . كلمات آن آميخته بود، متأثر شد

فتي دستور رفتار و پند روزگـار مـن   آنچه گ ،اي دوست گرامي و رفيق موافق: گفت ،كامل
دارم و خـالف آن را دشـمن    خـاطر مـي   »نهاد پيش«البته نصيحت چون تو مشفق را . است

شد در خاتمـه فصـلي از حشـو و زايـد پيراسـته و بدانچـه        چه مي. سالمت خواهم شمرد
خواني تا به چراغ هـدايت تـو سـالك صـراط      من باز »به«سعادت مردم بر آن حصر است 

  .)211: 1382اعتمادالسلطنه، (م و به مسند اعتدال مستوي باشم مستقي

هـا   نثـر پاسـخ  . دهد هاي وافي مي جعفر پاسخ هاي كوتاه ميرزا پس از آن، خر به پرسش
  .بيش رنگ و بوي نثرهاي قاجاري را دارد و كمچند   هر ؛است كليله و دمنهسخت نزديك به 

هايي به شيوة نگـارش عصـر قاجـار     كاريبا دست كليله و دمنههاي  در اين فصل، عبارت
 مـثالً، . ها زدوده شده اسـت  ها، غرابت آن با تغيير بعضي از واژگان و عبارت ،نزديك شده و

  :آمده است خرنامهدر 
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هر كه از سمت موروث و هنر مكتسب خود اعراض نمايد و خويشتن در . لكل عمل رجال
رت افتد و تلهف و حسرت ترديد و حيكاري اندازد كه اليق حال او نباشد الشك در مقام 

  .)218: همان(سود ندارد 

  :آمده است گونه اين كليله و دمنهاين عبارت در 
هر كه از سمت موروث و هنر مكتسب اعراض نمايد و خود را در كاري . لكل عمل رجال

و افكند كه اليق حال او نباشد و موافق اصل او، الشك در مقام تردد و حيرت افتد و تلهف 
  .)340: 1362نصراهللا منشي، (تحسر سودش ندارد 

هـا صـرفاً    افـزودن ايـن بخـش   . شـود  فراواني در اين فصل ديده مي هايي به چنين نمونه
هاي ادبي اين عهـد، خصوصـاً آثـار     منظور آراستن متن نيست، بلكه در بسياري از ترجمه به

در اغلـب ايـن مـوارد،    . اسـت هاي اروپايي، پندهايي گنجانـده شـده    شده از زبان  برگردانده
هـا مغـاير بـا فرهنـگ      پرده و عريان بيان نشده يا نتـايج اخالقـي آن    هاي اخالقي يا بي اندرز

  .ايرانيان بوده است
تغييراتـي  كردن اثر،  ها، براي يكنواخت آشكار است كه پس از ترجمه و گنجاندن افزوده

هـاي    ها و ساير صـنعت  و گاه سجع ها ها و حديث ها و آيه و كتاب با بيت در متن داده شده
انشـاي اثـر بهتـر از انشـاي معمـولي      ، هـا   بخـش  ينابه عنايت با . بديعي آراسته شده است

  .آيد مينظر  السلطنه به اعتماد
و  ترجمه شده استنظر اعتمادالسلطنه  به هر حال، اين اثر در دارالترجمة ناصري و زير

آوري شده  هاي آن جمع پس از نشر، نسخه. ستمسئوليت آن با شخص اعتمادالسلطنه بوده ا
  .عنوان مترجم در مظان اتهام قرار گرفته است و اعتمادالسلطنه به
 خرنامهشاه داده بود، با توقيف    سانسور را به ناصرالدين نهاد پيشكه خود  ،اعتمادالسلطنه

  . گرفتار آمداش به دام سانسور  ماندة آن در واپسين سال زندگي هاي باقي شدن نسخه و جمع
  
  گيري نتيجه

مانند بسياري ديگـر   ،دهد كه اين اثر نيز نشان مي خرنامهيا  الحمار منطقبررسي سبك نوشتاري 
، از زبان تركي به فارسي برگردانده شده است نه از اصـل  دورانشده در اين  از آثار ادبي ترجمه

  .هايي شده است ه دچار لغزشنويسي گا زبان بوده كه در فارسي مترجم اصلي اثر ترك. فرانسوي
  :خورد چشم مي بهاين اثر  هاي نوشتاري گوناگون، در از سبك ،هاي متفاوتي رگه



 اعتمادالسلطنه الحمار منطقنگاهي انتقادي به سرنوشت ترجمة    36

 1390 پاييز و زمستان، دومسال اول، شمارة ، عاصرادبيات پارسي م

  .از تركي به فارسي برگردانده است زباني كه اثر را نثر مترجم ترك .1
نثر اعتمادالسلطنه كه براي پربارتركردن اثر مسائل علمي و تاريخي و جغرافيايي را به  .2

 .آن افزوده است

قاجار نزديك شده  اني به نثر دوركه با تغييرات جزئ دمنهو كليلهثر نصراهللا منشي در ن .3
 .و به اثر افزوده شده است

بـه مـتنِ    پربـاركردن هـايي بـراي    هـا و استشـهاد   عبـارت  كه ويراستارادبي  تغييرات .4
 .شده افزوده است ترجمه

: دهـد  نشـان مـي  مشـي دارالترجمـة ناصـري را در ترجمـة آثـار ادبـي        موارد فوق، خط
گرفته است و اثر را چندين بار نويسندگان و ويراسـتاران   مي انجامهاي ادبي گروهي  ترجمه

  .اند كرده ميبررسي و ويرايش 
كـه در اصـل فرانسـوي ديـده     ، بعيد نيست بعضي از انتقادهاي تند سياسي و اجتمـاعي 

  . از طريق ترجمة تركي به اثر راه يافته باشد ،شود نمي
 امـا  ،را به فارسي ترجمه كرده باشد جاي ترديد بسيار است خرنامهالدوله  امين كه در اين

فكري  نه و گروه دارالترجمه همكاري و همبا اعتمادالسلط امكان دارد وي در ترجمة اين اثر
  .كرده باشد

  
  نوشت پي

خـان     حسن خدمت، محمد خان پيش  هاي محمدحسن با عنوانان گوناگون اعتمادالسطنه در دور .1
خان اعتمادالسلطنه   خان وزير و محمدحسن الدوله، محمدحسن خان صنيع  مترجم، محمدحسن

در معرفي و شناخت اعتمادالسلطنه، همواره اين نكته لحاظ شده كه پـدر  . شده است شناخته مي
در حمـام فـين كاشـان    ) ق    1230 -  1186(، مأمور قتل اميركبير )ق   1285د (الدوله  حاجبوي، 

اهميـت نبـوده و اعتمادالسـلطنه بـه طـرق       ظاهراً اين مسئله در همان زمان هـم كـم  . بوده است
قاجاريـه   انهاي دور كه تاريخ صدراعظم ،صدرالتواريخدر  :از پدرش دفاع كرده است گوناگون

كنـد صـحنة مؤاخـذة     نويسـنده ادعـا مـي    خلسـه در  چنينو هم ،)1357اعتمادالسلطنه، (است 
  .)1348اعتمادالسلطنه، (حالتي بين خواب و بيداري ديده است  را در انهاي اين دور صدراعظم

را بـه شناسـاندن    مشاهير مطبوعـات ايـران   كه يك جلد از مجموعة ارزشمند ،سيدفريد قاسمي .2
 :نويسد باره مي اين درپس از تتبع فراوان  ،اعتمادالسلطنه اختصاص داده است

 و عنـوان اسـتثمارگر نويسـندگان    وي بـه داننـد و از   اي اين آثار را متعلق بـه ديگـران مـي    عده
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يافتـه و   با رد اين نظريه، آثار انتشار ،گروه ديگري نيز. كنند پژوهشگران و مترجمان ياد مي
اند و معتقدنـد كـه    ريزان روحش دانسته مانده از او را حاصل عرق  هاي خطي جاي نسخه

اين زمينه با وي همكـاري  در تأليف و ترجمة اين آثار اعتمادالسلطنه تنها بوده و كسي در 
گروه سومي نيز وجود دارند كه نظرشان تلفيق دو نظـر اول و دوم اسـت؛ و   . نكرده است

وسيلة او فراهم آمده، امـا   خان و به اساس تراوش فكري محمدحسن برگويند اين آثار  مي
. انـد  براي تأليف و ترجمة بعضي از آثار دستياراني داشته و چند تن با او همكـاري كـرده  

نگارندة اين سطور با نظر سـوم موافـق اسـت و پـس از پـژوهش بسـيار و تـورق آثـار         
اعتمادالسلطنه و بررسي نظرهاي مخالف و موافق دربارة او بـه ايـن بـاور رسـيده اسـت      

 .)249/ 1  :1379قاسمي، (

 ،االسـفار  حمـار يحمـل  ، الـوحش  منطق، خاطرات يك خر، سرگذشت يك خراين اثر با عنوان  .3
 .چاپ رسيده است  همت علي دهباشي به  به خرنامهشده و اخيراً با عنوان  شناختهز ني حماريه

دومين اثـر  و ) Satiricon( ساتيريكننام   به) Petronius(ها اثري است از پترونيوس  نخستين آن .4
 دافنـيس و كلوئـه  بـا عنـوان   ) Longus(هـا اثـري اسـت از لونگـوس      و سومين آن طاليي االغ 

)Daphnis et Cloe( ) ،17: 1379آپوليوس(.  
الدولـه   در بيت آخر شعري كه در رثاي امـين ) ق   1358 -  1279(آبادي  يحيي دولت   حاج ميرزا .5

  : تاريخ وفات وي اشاره كرده است سروده به مادة 
ــا     كرد تاريخت ز مـن پرسـش خـرد ــران م ــدبخت اي اي ــتمش ب  گف

 .)43: 1337نيكوهمت، ( درگذشته است ق  1322الدوله در سال  امينبر اين اساس، 

  .الدوله صدراعظم شد است كه پس از امين )ق   1325 -  1274(السلطان  امينمراد  .6
نظـر   نمايد و چنـين بـه   دارد، عربي مي» ئيت«مانند ديگر مصدرهايي كه پسوند  ،ساختمان كلمه .7

 ولي چنان نيست كه اين نظـر  ،ساخته شده است) ئيت+  اسم مفعول( »مشروطه«رسد كه از  مي
صورت اسـم مفعـول    اند عثمانيان اين كلمه را به بعضي گمان كرده. باشد پذيرفتنياز هر جهت 

فرانسـوي  » توسيون كنستي«به هر حال، مرادف با ... اند  ساخته» شارت«عربي از كلمة فرانسوي 
 .)دهخدا ةنام لغتبرگرفته از (است 

 .ي گرگ آمده استتازگ گن در اين جنگل به مي ،برادر: ترجمة عبارت چنين است .8

هـم متكـاش    جـا  آن. جاسـت  رد پاش اين! پيدا كن االغ اينه! اي جانم، اي بابا: ها ترجمة عبارت .9
  !جاست معلوم است، هي بگرد، پيداش كن، آهان اون

وراةَ ثُـم لَـم      مثَـلُ «: اسـت  سورة جمعـه  5آية اين عنوان برگرفته از   .10 ذينَ حملُـوا التـَّ ا   الـَّ لُوهـمحي
ه لَـا يهـدي الْقَـوم     الْحمارِ يحملُ أَسفَارا بِئْس مثَلُ الْقَومِ مثَلِكَ : »الظَّـالمينَ  الَّذينَ كَذَّبوا بĤِيات اللَّه واللـَّ

هـايى   كتاب كه اند مانند درازگوشى ردندمكلف شدند ولى حق آن را ادا نك تورات كسانى كه به



 اعتمادالسلطنه الحمار منطقنگاهي انتقادي به سرنوشت ترجمة    38

 1390 پاييز و زمستان، دومسال اول، شمارة ، عاصرادبيات پارسي م

آيات خدا را انكار  گروهى كه). فهمد اما چيزى از آن نمى ،كشد مىآن را بر دوش ( كند حمل مى
  .كند كردند مثال بدى دارند و خداوند قوم ستمگر را هدايت نمى
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