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 مهمقدّ

یکای از  ، (تاا قبال از مشارو ه    قاجاریاه آغااز   از) باه زباان فارسای    انگ یلای  ترجمة متون

حقیقات   در .ده نیلات پوشی کس هیچفرهنگی آن بر  تأثیرو  است که ارزش هایی  موضوع

و  اسات  شاکل گرفتاه   قاجاریاه دورة در همان ، در موضوع ترجمهی ایران آغاز راه فرهنگ

بازشاناتتن ملایر   بنابراین،  ؛همان حرکت فرهنگی هلتند دهندة ادامهمترجمان امروز، 

 این ملیر تواهد ةچراغ روشنی در ادام، به فارسی انگ یلی ترجمة متونشده در  پیموده

 .بود

نقاد و   ،های انگ یلای باه فارسای     که تمام ترجمه بر آن نیلتبنا ، حاضردر پژوهش 

 انگ یلای  از زباان  سیر تاریخی ترجمه، ها هب که در کنار اشاره به این ترجمشود، بررسی 

از زبان انگ یلای   ترجمه تصوص به ا  توسعة ترجمهبر  مؤث رو شناسایی عوامل  به فارسی

موضاوعات ایان    تارین  مهامّ از  ا  یمّا فرانلوی از نظار ک  های انگ یلی و ترجمه ةو مقایل

 .است پژوهش

به عنوان ) دورة قاجاربه  متع  قمتون  ةدر ترجم، های انگ یلی و فرانله  زبان ازآنجاکه

داشاته  و در این بین زبان فرانله توفیاق بیشاتری    اند هایفا کردرا  ص ینقش ا (مبدأزبان 

 محق اق ، تا قبل از مشرو هویژه زبان انگ یلی ا   به ا  جلتجوی جایگاه این دو زبان، است

 تاط   ،هاایی   فرضایّه ، زمینهدر همین  .دادد تواه یارینظر  موردرا در رسیدن به اهداف 

 تارین  مهامّ  ،دارالت رجمة ناصاری دارالفنون و  تأسیساینکه  ؛تواهند بودسیر این پژوهش 

، بعد باوده  منزوی شدن زبان انگ یلی در مرح ةنخلت و  عوامل رونق ترجمه در مرح ة

شده و این زباان را باه    ع  تها مزید بر  به انگ یلیایرانی  چندان ملاعد جامعة یا نگاه نه

 .حاشیه رانده است

های مشاابه    عنوان حت یموضوع و ة پیشین درموردتحقیقاتی ، پژوهش آغاز اینقبل از 

هاای    پاژوهش  ترین مهمّاز  .حکایت داشت ها بررسیت آن از ق  ة که نتیج انجام شدبا آن 

اسات کاه باه     (2)رضا فشااهی محمّد و(1)جمشید کیانفر دو مقاله از ،زمینه در این موجود

 ةتاریخچا  عناوان باا  ی نیز در کتااب  نوّابیداوود  .اند  پرداتته قاجاردورة موضوع ترجمه در 

های فرانله به فارسای   ، تاریخچة ترجمهبه فارسی در ایران از آغاز تاکنون ترجمة فرانله

ای از فهیماه    هفرانلا  ةترجما  توان باه  می، نیز ها نامه میان پایاندر  .استکرده را بررسی 
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 ،واحاد مرکاز   ،دانشگاه آزاد تهران در «دورة قاجاردر نهضت ترجمه » بیگی با موضوع ع ی

 عناوان باا  سامیناری   ،انجمان ایرانای تااریخ   هام   1831در اردیبهشت ساال   .اشاره کرد

، آن برتای پژوهشاگران  در تهران برگازار کارد و در   « نخلتین سمینار تاریخ و ترجمه»

طوف به تاریخ ترجماه در ایاران   معها   این مقاله عمدة .را مطرح کردنددستاوردهای تود 

ضارورت   ،به هماین لحاا    .ارائه نشد یملتق   ، اثراین گزارشموضوع  است، و در حیطة

امیاد اسات    .ی انگ یلی به فارسی وجود داردها ترجمهتوجه به بررسی اتتصاصی تاریخ 

 از زباان  تاریخ ترجماه  درموردآغازی قب ی و اندک ای بر کارهای  بتواند ادامهتحقیق این 

 .باشد به فارسی انگ یلی
 

 دورة قاجارکت نهضت ترجمه در رو ح گيری شکل

تثبیات قادرت    جهات  هاای دات ای    قاجاار باا جنا     ةگیاری س لا     آغازین شکل ةدور

 تتعامال آغاز باعث جدیداوضاع ، شاه  فتحع ی مرانیحک دورةدر  .تان سپری شدمحمّدآقا

سه عامال   .شد ترجمه نهضتآغاز  حرکتی فرهنگی وگیری   و شکل با دیگر کشورها ایران

 :موجبات بیداری ایرانیان برشمرد ترین مهمّاز  توان میزیر را 

 ؛مانند انقالب فرانله تواهانه در غرب دمکراسی های انقالب .9

      ی اروپاایی و  هاا  دولات اثار مطااما اساتعماری برتای     بر شکلت ایران از روسایه  .2

 ؛قاجارکفایتی دربار   بی

ان و فکاار روشاانو دیگاار  اللاا طنه،  نایاا  ،عبّاااس میاارزا ةتواهاناا  یرات ترق ااتفک اا .3

 .ورزان  اندیشه

غییارات و  باا ت  ،باه مدرنیتاه  سان ت   در گااار از مایالدی  در قرن نوزدهم  جامعة اروپا

اهمیت پاریس  .م 1383انقالب سال ، ها  انقالب این میان تمامدر  .همراه بود هایی  انقالب

زماین و   مشار   هاا را بار  تأثیرشد و برتای  بیداری اروپاییان موج  که ، چراای دارد  ویژه

غرب برای ایران بادون هزیناه    این سوغاتامّا  .(1: 1832 فشااهی، ) نهاد قاجاریهدورة  ایران

ی گااه ، مود فکری و فقر فرهنگای ایان دوره  ج .ها همراه شد نبود و با حم ة نظامی روس

ایاران را   ةتوانلات فضاای بلات     ها می  فقط این جن که آورد   وجود میه ت را باین ذهنیّ

ایرانیاان باود کاه در     اقباالی  از تاوش  .فراروی ایرانیان قرار دهد یجدید بشکند و ملیر
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هار چقادر از نااییقی و    کلای کاه    ؛زیلات   مای  ی ولیعهاد عبّاس میارزا ، ای  چنین دوره

 .گفت باید اوبه همان نلبت از کارآمدی و شایلتگی  ،گفته شودشاه   ناکارآمدی فتحع ی

روز کردن  ترق ی سپاه ایران و بهدر جهت ، میرزا پس از شکلت در مقابل روس عبّاس

مهندسی و نظامی را ترجماه   مقررّاتنامه و  ای در تبریز دایر کرد تا نظام  ترجمه ادارة، آن

هاای    زباان  مترجماان زا از رمی عبّاسدربار ، در نتیجه (.83 :1831 ،آبراهمیاان ) و تدوین کند

 :1831 دنب ای، مفتاون  ) است برتوردار بودهآلمانی  روسی،، نیتی، هندی، فرانله، انگ یلی

181.) 

مانادگی    پی به عقا   که مردم تازمانی دانلت  به توبی می میرزا عبّاس ،از  رف دیگر

باه   نتیجه تواهاد ماناد؛   یکارهایش ب، نیاید ها واردویش نبرند و ت نگری فرهنگی بر آنت

 :انجام داد مهمّ سه اقدام، ع  تهمین 

 ؛اعزام دانشجو به اروپا .9

 ن؛ایرا کتاب درچاپ  آغاز .2

 .تألیفو ترجمه به ارزش گزاردن  .3

و میرزا باا اعازام دانشاجو باه اروپاا       عبّاسهای فرهنگی را   فعّالیّتترجمه و  آغاز سیر

تاود   اهاداف باه   ،کاروان دانشجویان نخلتیناز اعزام وی  .(8)شروع کردکشور انگ لتان 

 . 1281/م1313ساال   در .هاای بعادی شاد    بارای اعازام   آغازیدامش اقاین امّا  ،نرسید

که یکی از کرد انگ لتان  ةنان ایرانی را از آذربایجان روانمیرزا پنج نفر دیگر از جوا عبّاس

 :1882 میناوی، ) ار فرساتاد زبان انگ یلی به آن دییادگیری برای را فقط  ،صالح زارمی ،آنها

 ناام داشات   باشای   دار یاا مهنادس    میرزا رضاا صاوبه   ،این دانشجویانیکی دیگر از  .(133

بعد از بازگشت به ایران از پرکاارترین و توانااترین   وی  .(133-138 :1813 ،محبوبی اردکاانی )

 .(8)انگ یلی به فارسی بود که آثاری درتور از او به جای مانده است مترجمان

نخلاتین   چاپ را در لندن فرا گرفات و  ن ف، تود عالوه بر یادگیری رشتةصالح  میرزا

تاا   (818 :1882 میناوی، ) دایار کارد  ت  فارسی در سارزمین ایاران   برای چاپ کرا  همطبع

 .قدمی اساسی در چاپ و نشر کتاب برداشته شود

 ات فا بوده و چه وقت اثر کدام  دقیقاً دورة قاجارترجمه در نخلتین  برای آنکه بدانیم

یعنی زمانی کاه   م؛برگردی در ایران کتاب مةترجزمان تر از   باید کمی به قبل، افتاده است
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های   مالقاتبرای نگاری و هم   نامهبرای هم  ،ایران برای برقراری ارتباط با کشورهای دیگر

باه هماین    .دست به گریباان باود  دربار  زبانه دربا کمبود مترجم و اشخاص دو ،حضوری

ی شافاهی یاا   مترجماان کاه باه    ،نه به مترجمانی برای برگرداندن کتااب ، در آغازسب ، 

باا  اش  نگااری  شااه و ناماه   فتحع ای  ةکاه باه دور   ها نیاز بود  نامه ةی برای ترجممترجمان

 .(21: 1888، نوّابی) گردد  میناپ ئون بر

 دورة قاجاار شاده در   ، نخلاتین کتااب ترجماه   از نظار زماانی  ، کتاب ةترجم درمورد

از ترکی عثمانی به  .  1222رضی تبریزی در سال محمّدنام داشت که  «(3)نامه حوادث»

 .(28 :1883 فر، کیان)کرد اهدا میرزا  عبّاسفارسی ترجمه و به 

هاای اروپاایی     از زبان توسعة ترجمه زمینة، موران تارجی در ایرانأهمچنین حضور م

ای تارجی اساتخدام کارده     همیرزا از قبل برای آموزش سپاه تود عدّ عبّاس .ا کردرا مهیّ

بارای  را فارسی را فراگرفته و بهترین فرصات   ،تارجیانی که به دلیل اقامت در ایران ؛بود

میارزا باه اساکندر     عبّاس عالقة .ندبودکرده فراهم ، های اروپایی به فارسی  ترجمه از زبان

از  را تاریخ اسکندرکتاب  دهددستور  ،(8)جیمز کمل ،به یکی از آنان باعث شد تامقدونی 

ی در عثماانی  مادّت جیماز کمال کاه     .(1: 1883 ،فار  کیاان ) انگ یلی به فارسی ترجمه کند

 اساکندر تاریخ ، با آمدن به ایران ،جا با زبان فارسی آشنا شده بود زندگی کرده و در همان

از انگ یلی به فارسای   دورة قاجارترجمه در نخلتین و  ترجمه کرد.   1223را در سال 

گوناه نوشات کاه ایان       ایان هم آن  مقدّمةدر  .(1: 1883 ،فار  کیان) را به اسم تود ثبت کرد

 .(1)استمیرزا از کت  مخت ف ترجمه و گردآوری کرده  عبّاسکتاب را به دستور 

 .  1283دانشجو به انگ ایس و بازگشات آنهاا باه ایاران در ساال       با اعزام  ،ادامه در

هاای    بیشتری از کتاب تعدادایرانی ظهور کرده و  مترجمان نخلتین، (132 :1882 مینوی،)

 در ساال  ل و ترابی دولت رومتاریخ تنز مانند  ییها  کتاب؛ ترجمه شد به فارسی انگ یلی

را میارزا رضاای    شاارل دوازدهام  و  کبیار  پتار هاای   کتااب و یاا   ترجماه شاد   .  1281

باه  هر ساه در یاک ج اد    ، (3)اسکندربا کتاب چند سال بعد و کرد  ترجمه باشی مهندس

 .به چاپ سنگی رسید.   1288سال 

در ذهان   از روسایه در تاارا از میادان جنا  و    را شکلت ایاران   ع ل، میرزا عبّاس

 ع ال  تارین  ، مهامّ باودن تجهیازات   سان تی هل سربازان و ج .کرد  میجلتجو  جنگجویان
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نیاز ، در نتیجه .شرط بود ترین ، مهمّبه ع وم روز توجّه، و برای بر رف کردن آن ،شکلت

هایی   کتاب تألیفبرای ترجمه و  ع  تی و نظامی بهترین فن های  کتابسپاه آذربایجان به 

 .از این دست بود

 نظامی یها کتاب یعنیا های نظامی این دوره   بکتا نخلتینمیرزا،  عبّاسبه دستور 

از انگ یلی به فارسی ترجماه  ا  (111 :1831 ،دروویل) نظام ر پیادهوهای مان آیین و (1)گیبرت

قواعاد  مختصاری از   هاایی مانناد   کتااب  ،ماردم  و اندیشة ذهن ترق یبرای  همچنین .شد

 ی ع مای ایان دوره  هاا  کتااب  نخلتین کها   (313: 1831 م کم،) شرح نیوتان و کاپرنیکس

هاای تااریخی و جغرافیاایی و     کتااب  ،به مارور  .از انگ یلی به فارسی ترجمه شد ا  بودند

 ،محباوبی اردکاانی  ) تا زمامداران وقت از اوضاع دنیا آگااهی یابناد   ها نیز اضافه شد سفرنامه

از ایرانیان هم اتی تألیف، شد  وپایی میی ارها کتابهایی که از   در کنار ترجمه .(223 :1813

 .بیفتد ات فا کتاب  تألیفای در بخش ترجمه و   کننده گرم زد تا شروع دل سر

تااریخ  ، تااریخ چاین  ، لتاریخ ناپ ئون اوّری مانند ی دیگها کتاب، روند ترجمه با ادامة

این حرکت  .ترجمه شدند به فارسی از انگ یلی (و ترجمه تألیف) ظامالن  صواعق، قیصر روم

بعاد از مار    ولای   مقام فراهاانی اساتمرار یافات،    میرزا و پس از او قائم عبّاسبا تشویق 

 شاد به فراموشی ساپرده   این امر، مقام شاه و قتل قائم محمّدمیرزا و آغاز س طنت  عبّاس

 فشااهی، ) و تا به امروز ادامه داشاته اسات   دوباره احیا شد شاه ناصرالدّین ه در دورةتا اینک

اسات کاه    شااه  الدّیندورة ناصرمربوط به  ،ترجمه و انتشار کتاب اوا کارهای .(22: 1832

دی در ایان زایاش   زیا عوامل .چاپ شدندالبت ه و  تألیف و ترجمه، ها زیادی از کتابحجم 

 :آنها برشمرد ترین مهمّاز  توان  میکه موارد زیر را  فرهنگی دتیل بود

 ؛شاه به کل  اتبار کشورهای اروپایی ناصرالدّین عالقة .9

 ؛اقدامات فرهنگی امیرکبیر و ایجاد دارالفنون .2

 ؛های شاه و تعامل با غرب ملافرت .3

 ؛دارالت رجمة ناصریایجاد وزارت انطباعات و  .4

 .های دولتی به مترجم  ها و اداره  تانه وزارتز برتی از اتشکیالت اداری و نی توسعة .1

ایان  و  داشتی فرانلوی عالقه اه  به شنیدن مطال  و مقایت روزنامه شاه ناصرالدّین
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 نایم ظهار نهادیناه شاده باود     و اش در سااعت یاازده    روزانه به عنوان بخشی از برنامةکار 

 هنگاام مالقاات    که  وری به ،شده بود افزایی او دانشباعث  امر همین (.118 :1823، فووریه)

نبارد   جزئیّاات از  ثانیااً  به مترجم نیاز نداشت و یًاوّ، جهانگرد فرانلوی ،یفوادیو با هملر

این  تعجّ که باعث  ،داشت ا  العنام فرمانده فرانلوی آن نبرد  حت یفرانله و  .م 1311

 .(188 :1831 دیویفوا،) جهانگردان شد

 تأسایس  امیرکبیار و اقادامات  ، ناصری ترجمة دورةدر روند گاار تأثیرعوامل  یگراز د

فاراهم   ،شود  ت و دولت میم   ترق یباعث  آنچه هر کبیر تصمیم داشتامیر .بود دارالفنون

اقدامات زیر را سارلوحة   ،دات ی در عرصة به همین دلیل (.218 :1831 ،اعتماداللّ طنه) کند

 :کارهایش قرار داد

 ؛دارالفنون تأسیس .9

 ؛انتشار روزنامه .2

 .به ترجمه و نشر کتاب اهتمام .3

 مع  ام باه عناوان   « ملاتر  ی ار  »از ، شانمع  ما  فهرسات در ، دارالفنونبعد از افتتاح 

باه   «بازیال »دکتار  .   1813در امّاا   ،(2/811 :1888 ،اعتماداللّا طنه ) شود  انگ یلی یاد می

دکتر  از نیز.   1811سال  سالنامة در .ان انگ یلی جایگزین او شدو زب   ّ مع  معنوان 

در  .شده اسات انگ یلی نام برده  مع  معنوان  فقط با،  بابتش حرفةبازیل بدون اشاره به 

انگ یلی در دارالفنون  مع  ماز  دیگر اًظاهر او نیز حاف شده و منا.   1812 سال سالنامة

 .(11)تبری نیلت

زباان فرانلاه باه عناوان زباان      ، فنون کار تود را آغاز کارده باود  ای که دارال  دورهدر 

 از برناماة  کاامالً زباان انگ یلای   ، ایان  وجود با .شناتته شده بودزبان دارالفنون  ،رسمی

، کارزن ) همواره در آن دایر بود یهای زبان انگ یل  کالسآموزشی دارالفنون حاف نشده و 

 شد  تدریس میهم عربی و روسی  و های فرانله  زبان، انگ یلیزبان  عالوه بر .(881 :1881

تاارجی   مع  مهشت به ، دارالفنون هنگام بازدیدش از مدرسة کرزن (. 121 :1823، فووریه)

باه   (. 883 :1881، کارزن ) باوده اسات   انگ یلی مع  مها از آن یکی کند که  اشاره میآنجا در 

 .  1812 تا 1211های   بین سال ،در دارالفنون ،شاه ناصرالدّینهای دولت   استناد سالنامه
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هاای    ساالنامه  :1833 قاسامی، ) انگ یلای حضاور داشاته اسات     مع  ام  ،.(  1812جز سال  به)

 .((11)صفحات مخت ف اعتماداللّ طنه،

سرپرساتی ادوارد   هبا  یهات فاقوقایا  ةروزنام انتشار، فرهنگی امیرکبیر اقدامات دیگر از

امیرکبیر برای آنکه منابا بیشتری از امّا  ،(311 :1888، اعتماداللّ طنه) بود انگ یلی برجیس

د هام  مخت اف گار   مترجماان ی از هیئتا ، در دستگاه دولت، ی غربی ترجمه شودها کتاب

 تصاوص  ا بهی مخت ف  ها کتاب انتقالبه دنبال  ،مترجمانبرای به کار گرفتن این  و آورد

 ةدر زمینا  یی تاوب هاا  کتابکه  داددستور  به جان داوود حت ی ؛بودا به ایران  از فرانله 

ج اد کتااب و    218تعداد  .  1283 سال در .مهندسی و تاریخ از فرانله به دست بیاورد

 :1833، آدمیّات ) به ایاران منتقال شاد   یکجا از فرانله جهان جغرافیایی  ةقطعه نقش 828

ای در تااریخ    با نباوغ تاویش دوران تاازه    ،ه سالدر  ول س امیرکبیرترتی   بدین (.811

 (. 818 :1881 واتلن،) ایران به بار آورد

آورد  به وجودهایی  تانه وزارت، شاه پس از سفرهای تارجی ناصرالدّین ،از  رف دیگر

و بعد  اعتضاداللّ طنهبار  نخلتین و یکی از آنها بود «وزارت ع وم و ت گراف و معدن»که 

رالم اک باه منصا  وزارت آن    تاان نیّ  و بعد از او نیز جعفرق ای  اللّ طنهاز مر  او مخبر

 ادارة» تاناه  وزارتایان  های   مجموعهیکی از زیر .(112 :1888 ،اللّ طنهاعتماد) گمارده شدند

بار   اعتماداللّا طنه تاان   حلنمحمّد .  1811 سال در راملؤولیّتش  بود که «انطباعات

 تأسایس دولتای   ألیفت ا و دارال دارالت رجمهو  انطباعات را وسعت داد ةدایر او .عهده داشت

 تاألیف های تاارجی را باه کاار ترجماه و       جمعی از دانشمندان و آشنایان به زبانکرد و 

 :1831 ،آباادی  دولات ) گردیاد ی در فنون مخت ف  با و نشار  یها کتاب ،نتیجه در ؛گماشت

 م ق ا  حلین ادیا   محمّدمیرزا  ةبر عهد یمدّت ،دارالت رجمة ناصریواحد  مدیریّت .(218

 ،اعتماداللّا طنه ) باود  نیاز   مترجم زبان فرانله و عرباى ، مدیریّت او عالوه بر .بود به فروغى

گاشاته   .مخت فی به کار ترجمه اشتغال داشاتند  مترجمان ،دارالت رجمهدر  (.1/811 :1888

توانلتند از   می مترجماناز تی ی ، از مترجمانی که توانایی ترجمه از یک زبان را داشتند

ترکای  ، انگ یلای ، فرانلاوی ، هاای عربای    زباان  .کنناد  ترجمهفارسی دو یا چند زبان به 

 دارالت رجماه . شد  میبه فارسی ترجمه هایی بود که   نهندی از زبا آلمانی،، روسی، عثمانی

دورة در  .داشات های اروپایی به زبان فارسای   نقش زیادی در گلترش ترجمة آثار از زبان
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شده از زبان فرانلوی بود که به آن پرداتته تواهاد   ، بیشترین آثار ترجمهشاه الدّینناصر

 .شد

از دیگار   ،شااه  الدّیندورة ناصار سازمان اداری و گلاترش رواباط تاارجی در     توسعة

 و ع اوم    و وزارت دارالت رجماه  مترجماان  ازجادای   .عوامل رونق ترجمه و مترجمای باود  

، تاناه   پلت، مخت ف نظامی یها  قلمتوزارت جن  و ، هدر وزارت عدلیّ، ت گراف و معدن

 و تارجاه    در وزارت تصاوص  باه و ، هاا   تاناه  ابضار  ، هاا   تاناه  گمارک  پ یس، ةادار، دربار

و  های کشورهای اروپایی در تهاران و برتای شاهرهای بازر       ها و کنلولگری  سفارتخانه

 ةتعدادی متارجم باه کاار ترجما    ، های ایران در دیگر کشورها  ها و کنلولگری  سفارتخانه

صافحات  ، اعتماداللّا طنه های   سالنامه :833، قاسمی) شفاهی اشتغال داشتند ةمکاتبات و ترجم

 (.مخت ف
 

 دورة قاجاردر  به فارسي زبان انگليسيشده از  متون ترجمه

 ةدر دورویاژه   باه و  دورة قاجاار شاده موجا  گلاترش ترجماه در     ها و عوامل یاد  زمینه

شاده از   ای آثاار ترجماه    بررسی مقایلاه  ،در این میان .شاه قاجار شد ناصرالدّینحکومت 

 به فارسای اسات  شده از زبان انگ یلی  تی ی بیشتر از آثار ترجمه ،زبان فرانله به فارسی

 در حادّ ضارورت دارد  ، این امر ع لها و   پیش از ارزیابی زمینه (.یک پیوست جدول شمارة)

از چااپ شاده و نلاخ     اعامّ ا  و مترجمان آن های انگ یلی  ترجمه ترین ، مهمّوسا منابا

، آثااری معرفای شاده کاه     در ایان فهرسات   .شاود  معرفی دورة مظف ریتا پایان ا ی  تط 

 .(12)ترجمه شده است به فارسی از زبان انگ یلی ملتقیم

آن را .   1223در ساال  جیمز کمال   که (1123-1121: 1831 مشار،) تاریخ اسکندر .9

 (.1: 1883، فر کیان) کردترجمه 

متارجم و زماان    :(نیاوتن ) با شرح نیوتان (کوپرنیک) مختصری از قواعد کاپرنیکس .2

.   1281-1283هاای   بین سال ولی احتمایً نیلت،مشخ ص اثر زیر  دواین اثر و  ترجمة

 .ترجمه شده است

 .(111: 1831 دروویل،) های نظامی گیبرت کتاب .3

 .(همان) نظام های مانور پیاده آیین .4
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 .میرزا عبّاسپزشک  ،کرمیک نوشتة اعمال آب ه زدن نامه در تع یم .1

 .  1281در باشی  مهندس میرزا رضای کهگیبون  تألیف ل و ترابی رومتاریخ تنز  .1

 نلاخة تط ای  ) آن موجاود اسات   نخلتج د  ةترجمفقط و البت ه کرده در دو ج د ترجمه 

 .(یم   کتابخانة، ف/1888شمارة 

 .(1123-1121: 1831 مشار،) (18)تاریخ پطر کبیر .1

 .(همان) شارل دوازدهم .1

 ةترجما  احتماایً  کاه  (م  یکتابخانة ، ف/1888نلخة تط ی شمارة ) (لج د اوّ) تاریخ روم .1

 .میرزا از انگ یلی به فارسی ترجمه شد عبّاسباشد که در زمان  گیبون تاریخ رم

و باا   میرزا عبّاسدر زمان  که (کتابخانة م  ای  ف،/1838نلخة تط ی شمارة ) تاریخ چین .91

 .ترجمه شد موضوع تاریخ چین

 رضاا محمّدکه  (کتابخانة م  ی ف،/1118 ف،/1813نلخة تط ی شمارة ) لتاریخ ناپ ئون اوّ .99

 چهاار کتاب در  .(18)آن را ترجمه کرد .  1232سال  در (باشی رضا مهندس میرزا) تبریزی

ابتادا  که  استاصل کتاب به زبان فرانله  .ج د مربوط به زندگانی ناپ ئون تا تبعید اوست

 .(13)استترجمه شده به فارسی سپس به انگ یلی و 

باشی است کاه آن را در ساال     ترجمه و تألیف میرزا رضا مهندس ،ظامصواعق الن  .92

اده و موضوع آن ع م ترکیا  و ترتیا  گ ولاه و عار      .شاه تقدیم کرد محمّدبه  .  1238

 .سایر آیت و ادوات جن  است

 یدورة ناصار انگ یلی به چین است کاه در   هیئتسفر یک  درمورد ،کتاب چین .93

اقباال  )کارد   اش ترجماه در تبریاز   ،به دستور بهمن میارزا  برجیسادوارد  .(  1282سال )

 .(13-3: 1828 آشتیانی،

، ناماه در اعماال آب اه زدن    تع یمکه به همراه کتاب  ورتشریح البشر و توضیح الصّ .94

 ةدوردر .   1218 ساال باه   بوربان عبدالصّا   محمّدمیرزا که  هلتندپزشکی در موضوع 

 .کرد ترجمهآن را شاه  ناصرالدّین

میرزا اسماعیل حیرت که  لکماثری است از جان ما (18: 1831 ،ماالکم ) ایران تاریخ .91

 .کرد اش در بمبئی ترجمه.   1231سال به 
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 (کتابخانة م  ای  ف،/1111شمارة ، ف/1388 شمارة نلخة تط ی) اوای س در ایران ةسفرنام .91

ایان   .آن را ترجمه کرده اسات  د عبداهللسیّکه از اوای س انگ یلی  در دو ج د اثری است

 .(18)حاوی مطالبی راجا به آداب و رسوم ایرانی است کتاب

شاامل وقاایا    وکرده  ترجمه .  1233سال به میرزا هار ون که  کتاب گرافیک .91

 .ستالیاتعثمانی و ای و آلمان و انگ یس و روس در کشورهای .م 1311سال 

مل شاا  کارده و  ترجماه  .  1231ساال   درکه میرزا هار ون که  کتاب گرافیک .91

 .است .م 1312وقایا مخت ف جهان در سال 

 درهاار ون  میارزا  کاه   (کتابخانة م  ای ، ف/8/1388شمارة  نلخة تط ی) کتاب گرافیک .91

 ،در کشاورهای فرانلاه   .  1231ساال   شامل اتبار رده وک ترجمه آن را .  1231سال 

 .عثمانی و برتی کشورهای دیگر است ،روسیه ،آلمان ،انگ یس

 (کتابخاناة م  ای  ، ف/1333شمارة  نلخة تط ی) گرافیک انگ یس و فرانله کتاب ةترجم .21

ر و هاای مصاوّ    روزنامه ةحاوی تالص وترجمه کرده .   1231 سال درر ون هاکه میرزا 

شاامل  را  .م 1318ساال   دره و اتباار عاالم   تا است که در لنادن انتشاار یاف   یرمصوّغیر

 .شود  می

میارزا  ، العابادین  میارزا زیان  ، ماادروس تاان  ، میرزا ع یای از   ترجمه اتبار عالم .29

های انگ یس و روسیه و عثمانی و فرانله و ایتالیا و   از روزنامه یشامل اتبار است ع یق ی

 .سوئیس

به  (کتابخانة م  ی، ف/1328شمارة  نلخة تط ی) «های دیگر وبا و روزنامه ةاتبار روزنام .22

مرباوط باه    حوادثآن را ترجمه کرده و موضوعش . م 1318سال که در  ع یق ی مةترج

 .های مخت ف اروپا از روزنامهاروپاست  .م 1318سال 

اتباار  شاامل   (کتابخاناة م  ای  ، ف/1183شامارة   نلخة تط ای ) های اروپا  تبار روزنامها .23

 .اند کردهترجمه  و ع ی بن رضا تان ع یق یکه های ژنو و گرافیک  روزنامه

سال که در  حلنمحمّدمة ترجبا  (کتابخانة م  ی، ف/1311شمارة  نلخة تط ی) یزمتی .24

 .ستدر کالیفرنیا یزمتی ةناحی درموردکتاب  .است کرده ترجمهآن را  .  1218

که ع ی  ترجمة (کتابخانة م  ی، ف/1831شمارة  نلخة تط ی) دنیا ینگی ةروزنام ةترجم .21
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 .ستاتتراعات آن روزها درمورداتی ا  العحاوی 

شاامل اتبااری از   کاه   (کتابخاناة م  ای   ،ف/8/1388 شامارة  نلخة تط ای ) اتبار جهان .21

 .جهان است های مخت ف  روزنامه

کتابخاناة  ، ف/1331 شامارة  نلاخة تط ای  ) های جنگی دولت انگ ایس  فهرست کشتی .21

 .استکرده ترجمه .   1211سال  در باشی افاسماعیل ولد صحّکه از ملیو میچل  (م  ی

شرح یاک  که ( کتابخانة م  ی، ف/1111شمارة  نلخة تط ی) فریقاااستان ی به  ةسفرنام .21

 .آوانس تان است مردمی در سودان با ترجمة قیام

 ،(کتابخاناة م  ای  ، ف/1818شامارة   نلاخة تط ای  ) (لج اد اوّ ) حکومت انگ یس در هند .21

آن را .   1218در ساال   نگاار   ع ی بن رضاای ناماه  که  بارون یارشو دوپاناز کتابی است 

 .ترجمه کرده است

 .  1811ساال   در باقر بن میرزا رضاای ملاتوفی  که  های تارجی اتبار روزنامه .31

 .آن را ترجمه کرده است

یاک   اش هدنویلان کاه   (کتابخانة م  ی، ف/1183شمارة  نلخة تط ی) سرگاشت گراپل .39

مناوچهر بان    .نویلاد  با بزرگاان کشاور مای    دکه از تا رات توبوده  پولدار انگ یلی زن

 .ترجمه کرد.   1811آن را در سال  لهوعمادالدّ

 (کتابخانة م  ی، ف/1883شمارة  نلخة تط ی) (لج د اوّ) کشف ایسرار و تلف ایشرار .32

 .کردترجمه آن را .   1811سال در  د حلین شیرازیسیّکه است  رن دز انگ یلی از

کتابخاناة  ، ف/1311شمارة  نلخة تط ی) تیمز و چند نامه مةچند شماره روزنا ةترجم .33

 .استآن را ترجمه کرده  .  1822سال  در اکبرحلینی ع یکه  (م  ی

به دلیل که  (کتابخانة م  ی، ف/1881شمارة  نلخة تط ی) (لج د اوّ) شرح حال ناپ ئون .34

 .مع وم نیلتکتاب  ف و مترجمل مؤنام ، افتادگی صفحات

، ف/ 1331شامارة   نلاخة تط ای  ) به هناد  ،ولیعهد انگ یلی ،ملافرت ادواردة ترجم .31

سافر شااهزاده ادوارد باه دریاای هندوساتان و کشاور        شاامل ایان نلاخه    :(کتابخانة م  ی

 .ان استهندوست
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 در ترجمه مبدأهای  انگليسي و فرانسه به عنوان زبانهای  ارزيابي زبان

ترکای  ) مبادأ هاای   در میان زباان ، گاشته از زبان عربی، قاجاردورة  فرایند ترجمه در در

 بودند کهی یها  زبان ترین مهمّاز ، انگ یلی دو زبان فرانله و (هندی روسی،، آلمانی، عثمانی

زبان فرانله  .قرار گرفتند توجّهمورد  ،برای ترجمه مبدأبه عنوان زبان گفته،  پیش ع لبه 

 را برتری و ربودگوی سبقت را از انگ یلی  ،فتحع ی شاه بعد از ،شود  که ذکر می ع  یبه 

 .کردحفظ  دومجهانی  تا بعد از جن  تقریباً

 مترجماان شاده و تعاداد    ی ترجماه هاا  کتااب تعاداد   شاتصِاساس دو این ارزیابی بر

 قاجاار ا  دورة تشاکیالت اداری ترجماه در ایاران     ترین مهمّ مثابهبه ا  دارالت رجمة ناصری

 ناصارالدّین تا آغاز حکومت  قاجاریهاز آغاز ا ارزیابی به دو دوره   دورة .صورت گرفته است

 عبّااس شااه و فرزنادش    فتحع ای  ،تانمحمّاد ا قآ یعنی دورة (.  1288 تا 1212از ) شاه

شااه تاا پایاان حکومات      ناصارالدّین و از آغااز حکومات    ،شاه قاجار محمّدسپس میرزا و 

آمااری در ایان    جامعاة  .تقلایم شاده اسات   اا   (.  1888 تا 1288از ) الدین شاهمظف ر

هاای فرانلاوی و انگ یلای      نشاده از زباان   شده و چاپ های چاپ  ترجمه ، مجموعةبررسی

 :مندرا در منابا زیر است

 ؛رد عبداهلل انوااز سیّ ایران کتابخانة م  یی ی تط ها کتابفهرست  .9

 .از تانبابا مشار ی چاپی فارسیها کتابفهرست  .2

 یهاا  کتااب تعاداد  ، (جدول شامارة یاک پیوسات   ) شده های شناسایی  ترجمه به استناد

 دوم در دورةو ساه عناوان باوده     ،لدر دوره اوّ ،باه فارسای   شده از زباان فرانلاه   ترجمه

 هاا   که تعداد ترجمه  درحالی ؛افزایش یافته است(درصد رشاد نهصد ) عنوانسی به کم  دست

باه  دوم  کم سیزده عنوان باوده و در دورة  دست ،لاوّ ، در دورةبه فارسی از زبان انگ یلی

 . (پیوست یک نمودار شمارة) افزایش یافته است (رشد درصد 28) عنوانشانزده  حدود
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 ارسيشده از انگليسي و فرانسه به ف های ترجمه ة کتابمقايس: 9نمودار شمارة 

 قمری 9324تا  9292های  در سال
 

دهد که   نشان می نیز به عنوان مبنای ارزیابی دوم دارالت رجمة ناصریتعداد مترجمان 

شااه بلایار کااهش یافتاه      ناصرالدّینحکومت  به ترجمه از زبان انگ یلی در دورة توجّه

د یّا ؤم.   1812تاا   1211های دولت ناصری از   های مندرا در سالنامه  گزارش که ،است

، تعاداد زیاادی متارجم    هاا  در این ساال  .(صفحات مخت ف :1833 قاسمی،) این موضوع است

ترکای  ، انگ یلای ، فرانلاوی ، های عربای  به منظور ترجمه از زبان ،زبانهزبانه و یا چند یک

در  ،با این حال .اند همکاری داشته دارالت رجمهبه تناوب با روسی، هندی ، آلمانی، عثمانی

 فعّالیّات  (اناد   کارده   که فقط از زبان انگ یلی ترجمه می) زبانه مترجم یک فقط دو ها سالاین 

مترجماان   .اکثر شاش ساال باوده اسات    ایان دو تان هام حادّ     فعّالیّات  دورة .اناد  داشته

اناد،   پانج تان باوده    ،اناد  ترجماه از زباان انگ یلای را داشاته     ای هم که توانایی چندزبانه

 فعّالیّات  و در دورة باه ترتیا  هفات و یاازده     ،فرانلاه که این تعداد بارای زباان     درحالی

 .بوده است یتر   وینی
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تاا   1211هاای   رجماه باین ساال   رالت اانگ یلی در د مترجمانهای تعداد فراز و فرود

 .نشان داده شده است دو در نمودار شمارة ،.  1812

 

در  9392-9212فرانسوی در سال تعداد مترجمان زبان انگليسي در مقايسه با زبان : نمودار دو

 دارالتّرجمة ناصری
 

 :توان به موارد زیر اشاره کرد ، میپیشی گرفتن زبان فرانله از انگ یلی مهمّ ع لز ا

در  .قاجاریاه دورة معاصار باا    ،الم  ای  در سطح باین  جایگاه زبان فرانله در ایران و .9

باا تأسایس دارالفناون     مصادفت یافتن زبان فرانله در ایران ومیّعم، اآلثارالمآثر وکتاب 

دانلاتند و هفات یاا      زبان فرانله مای ، ان اتریشی و ایتالیاییمع  مکه چرا ذکر شده است؛

نیازهاای   ،رجمتوانلتند به عنوان مت  هشت نفر از ایرانیان با زبان فرانله آشنا بودند و می

در زبااان فرانلااه ، از  رفاای .(1/811 :1888 ،اللّاا طنهاعتماد) آورده کننااددارالفنااون را باار
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 از ترجمه به منحصر مترجمین
فرانسه زبان  

 از ترجمه به منحصر مترجمین
انگلیسی زبان  

 زبان مترجم که زبانه چند مترجمین
اند بوده نیز فرانسه . 

 زبان مترجم که زبانه چند مترجمین
اند بوده نیز انگلیسی . 
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 (.121: 1823 فووریه،) شد نون زیر نظر ملیو ریشار تدریس میدارالف

باا تأسایس مادارس     ،تاان سپهلاایر   در زمان حاا میرزا حلاین  .  1231به سال 

باه   شاد و باا بازگشات دانشاجویان اعزامای     گیر   هزبان فرانله بیش از پیش هم، همشیریّ

 (.1/811 :1888 ،اللّ طنهاعتماد) ی یافترواا تاصّ، های اعیان در تانواده این زبان، فرانله

هاای    در باین زباان   ادبیّاات  ع ام و زبان فرانله به عنوان زبان ، در این دورههمچنین 

فرانلاویان را وارثاان بای چاون و     ، ها  ایرانی .ه بودرفتالم  ی به تود گ شکل بین ،تارجی

جادا باودن    (.11: 1831 ناا ق، ) دانلاتند  صر روشنگری و انقالب کبیر میع ةاندیشرای چ

بیش از  فرانله را در ایران ادبیّاتگرایش به سمت فرهن  و ، سیاسی اتفرانله از جریان

صاد ساال زباان رسامی      مادّت زباان فرانلاه باه     و تقریباً عت بخشیدررونق و س، پیش

 (.همان) ایران بودتحصیالت و مطالعات تارجی در مدارس 

از  هاا   وجاود برتای نارضاایتی   در ایاران و  روسایه  اقدامات استعماری انگ لتان و  .2

تاان   گار ا مانناد میارزا حلاین       پرهیاز برتای دولتماردان اصاالح     در دربار و انگ لتان

اقادامات اساتعماری    .از ارتبااط باا دولات اساتعماری انگ لاتان      اا  امیرکبیرسپهلایر و 

هاای   نداشتن به سوی فراگیری زبانی در گرایش مهمّعامل ، روسیه در ایرانانگ لتان و 

دساتگی  دو، به دلیل منافا شخصی نیز در دربار ایران .انگ یلی و روسی در این دوره بود

شاکل گرفتاه باود کاه گااهی اکثریات باا         آشکاری بین  رفاداران روسایه و انگ لاتان   

ر عقاد قارارداد یاا    گاه قرار ب هرع  نت،  به همین .دوستداران روسیه و گاهی برعکس بود

کارشاکنی   ،گاروه دیگار   ،شاد   با هرکدام از این کشاورها مای   یتر نزدیک برقراری ارتباط

اعماال   ا  از  ارف درباار  کام   ا دسات فرانله چنین واکنشی   درموردکه   حالیدر، کرد  می

فرانلاویان را در   ،هاا باه غ اط یاا درسات       ایرانای  .رفت  تر پیش می  شد و کارها ساده  نمی

 .(11 :همان)دانلتند   سیاست استعماری روس و انگ یس در ایران سهیم نمی

ی در سادّ ، ایاران  ةجامعا  ساتتار ماهبی .وجود داشتهم این بیزاری در میان مردم 

هام از ایان قاعاده ملاتثنی      انه فرانلاوی که البت ا  ت تارجیان بودمقابل نفوذ و محبوبیّ

در مقایلاه باا   را  تذهنیّا  ایان ،  رفی سیاسی آناان   ها و بی  فرانلویعم کرد امّا  ند،نبود

بیشاتر از   در ایاران شان  اقدامات فرهنگیکه  ای  هگون به، کرده بود تر  رن  کمدیگر کشورها 

 .فتر  پیش می های دیگرکشور
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بعد از اعزام دو گروه از دانشاجویان ایرانای باه     .دانشجویان ایرانی به فرانلهاعزام  .3

شااه   محمّاد از زماان  این کار  .شدنددانشجویان به فرانله اعزام ، های بعد در دوره ،لندن

 ،رسمی تارجی در ایاران شاد  زبان ، کم فرانله کم .کردادامه پیدا  قاجاریهآغاز و تا پایان 

 ناا ق، ) آشنایی با زبان فرانله باود  ،یکی از شرایط استخدام در مشاغل دولتی که   وری   هب

ی ها کتابو  نهادفرانله در ایران رو به فزونی  مترجمان تعدادسب  به همین  (.38: 1831

 .شدزیادی از زبان فرانله ترجمه 

س آن أو در ر اللّا طنه اعتمادتاان   حلان محمّدمانناد   تمایل برتای دولتماردان   .4

 .شاه به زبان فرانله ناصرالدّین

 و اللّاا طنهاعتمادتااان   حلاانمحمّد ملااؤولیّتناصااری بااا  ةرجمااایجاااد دارالت  .1

 .حلین فروغیمحمّد

 نتيجه

های اروپایی   ی و یا آثار چاپ شده از زبانهای تط   هایی که اکنون به صورت نلخه  ترجمه

ادبای ماا محلاوب     ةبخاش ارزشامندی از پیشاین   ، به جای مانده اسات  قاجاریهدورة  از

ایرانای بارای   دانشامندان  نیاز برتی ، به زبان فارسی ترجمة متونبه  توجّه ع  ت .شود  می

 .توسعه و پیشرفت جامعه بود

و یکی  کردندها باب مااکره با ایران را باز  که فرانلوی یهنگام، شاه فتحع ی ةدر دور

 شاد ها تحریاک    رقابت انگ یلی حسّ، شداز مصادیق این ارتباط اعزام دانشجو به فرانله 

باا   حت ای  تاا ، دادناد و پیشنهاد مشابهی به دولت ایران برای پایرش دانشاجویان ایرانای   

میرزا چند  عبّاسدر دستگاه  ، رف دیگراز  .مخارا انگ لتان در آن کشور تحصیل کنند

 .ایرانیاان را آماوزش دهناد    ،هاای نظاامی    تا در عرصاه  بودندتن انگ یلی استخدام شده 

دو  .شاکل بگیارد   دورة قاجارانگ یلی در  ةتا ترجم بود کافی ساده ظاهراً اقدامهمین دو 

شااه و   فتحع ی ةتا در دوررفتند انگ لتان  به، از دانشجویان اعزامی به اروپانخلت  ةدست

دوم قارار   ةی به فارسی باشاد و فرانلاه در رتبا   شکل غال  ترجمه از انگ یل، شاه محمّد

این دوره ترجمه شاتاب  شاه ادامه پیدا کرد تا اینکه در  الدّیندورة ناصراین روند تا  .گیرد

 .بیشتری گرفت
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احاداث  ، و در زماان او ، اعزام دانشجویان باه اروپاا   ،شاه ناصرالدّینتا قبل از حکومت 

باه  رشد کند و تا ترجمه  بودند،ث دو قط  دیگر این مث  ، ناصری ةرجمدارالفنون و دارالت 

ای   دوره .شکوفایی ترجمه در تاریخ ایران شاکل بگیارد   ةاوا تود نیز برسد و سومین دور

 .آن استة امروزی ما دنبال که ترجمة 

هاای اروپاایی و     هاا از زباان    شکل غال  ترجماه  ،دورة قاجاراوایل ا امروزه نیز مانند امّ

نویلند   به این زبان میهم انگ یلی نویلندگان غیر، دیگر .زبان انگ یلی است تصوص به

زبان انگ یلی جایگاه ، ادبیّاتیند ترجمه در دنیای اکه در فر، فارسی ةدر ترجمو نه فقط 

راهای   توان گفت ترجمة امروزی ما اداماة   میبنابراین  اپایری به دست آورده است؛ن ت ل

و دارالفنون به ب وغ و اوا تاود رساید و    دارالت رجمهدر ، میرزا آغاز شد عبّاساست که با 

تار در هماین     صای تار و تخصّ   رسد به صورت ع مای  داشته و به نظر میمروز هم ادامه تا ا

 .ملیر نیز حرکت کند

بیشاتر انگ یلای و    مبادأ زباان  ، ترجمه در ایاران  ةدر گاشت ،که ذکر شد گونه  همان

 .ی بعد از آن بیشاتر باوده اسات   مدّت حت یکه سهم فرانله در دوران قاجار و  فرانله بوده

 شاه بعد از فتحع ی، الم  ی زبان فرانله  همچنین جایگاه بینعوام ی سیاسی و فرهنگی و 

مل دات ی و تاارجی در ایان   دو عا ،تر  به  ور دقیق .بوده است مؤث ر در این سبقت بلیار

نگااه ناه چنادان ملااعد     ، دات ینگاه از  .اند  گاار بودهتأثیر ا  اجباربه شاید هم  اانتخاب  

از جم اه  ا و نظار ملااعد گروهای از درباریاان       هاا   باه انگ یلای   یایرانا  نبرتی ملئوی

پیشارو باودن فرهنا  و ادب فرانلاویان در      .بوده استبه زبان فرانله ا شاه   ناصرالدّین

 ،اروپایی و برجلته شدن زبان فرانله به عنوان زبان ع م و هنر های تدول مقایله با سایر

 .شود  عوامل تارجی این امر محلوب می ترین مهمّاز 

های ع مای آن    در بنگاه حت ی .بود فرانله به فارسیزبان ها از   ترجمهبیشتر نتیجه  در

دانشاجویان   و اعالم شد زبان فرانله، زبان تارجی اص یا  دارالفنون ةمدرس مانندا  دوره

غیر از این هم نباید انتظار داشت که زباان فرانلاه از    .عازم فرانله شدند، اعزامی به اروپا

فارسی باه عناوان    ةنظر ترجمبر انگ یلی از  ویبرتری زبان فرانل .بگیرد انگ یلی پیشی

از جن  جهانی دوم حفاظ  پس و این برتری تا  پیدا کردهای بعد ادامه  تا سال ،مبدأزبان 

 .شد
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بینایم کاه آغااز جنابش       مای ، دورة قاجاریند ترجمه در ادر فر مؤث ربا بررسی عوامل 

اندیشه در  ناشی از ب وغ فکری و رشدفقط ، یندافراین  گیری شکلفرهنگی مردم ایران و 

ب که عاوام ی  ، فرهنگی نام برد ای درون  به عنوان حادثه صرفاً وان از آنت  ایران نبوده و نمی

 .اند  گیری آن نقش داشته و این حرکت را آغاز کرده  در شکل از بیرون

 ها  پيوست

 (91)انسوی به تفکيک دو دوره از حکومت قاجاريهانگليسي و فر های  شده از زبان ی ترجمهها کتاب مقايسة: جدول شمارة يک

شده از انگليسي و فرانسه در  ترجمهی ها کتاب

 (.ق 9214-9292)  شاه محمّدشاه و فتحعلي ةدور

شااه و   الدّيندورة ناصرشده از انگليسي و فرانسه در  ی ترجمهها کتاب

 (.ق 9324-9214)ين شاه الدّمظفّر

از زبان ترجمه 

 فرانسوی

 انگليسي ترجمه از زبان (91)ترجمه از زبان فرانسوی ترجمه از زبان انگليسي

 ةبیانیاااااااا. 1

ی لیون م  نکنوا

ت تطاب به م  ا 

فرانلاااااااه در 

1211 . 

ر طااتاااریخ پ .2

 کبیر

شااااااااارل  .8

 دوازدهم

 تاریخ اسکندر .1

مختصااااااری از قواعااااااد  .2

 کاپرنیکس

 شرح نیوتان. 8

 کتاب نظامی گیبرت .8

 نظام های مانور پیاده آیین .3

 اعمال آب ه زدن تع یم در .8

 ل و ترابی رومتاریخ تنز  .1

 ر کبیرطریخ پتا .3

 شارل دوازدهم .1

 تاریخ روم .11

 تاریخ چین. 11

 لتاریخ ناپ ئون اوّ .12

 ظامصواعق الن  .18

 . 1231 ه نت سن تاریخ .1

 .  1211 ةرسال .2

 . 1211امراض عصبانی  .8

 .  1818تفنگدار سه  .8

 .  1818 دارمانتال ةشوالی .3

 .  1812 کنت دومونت کریلتو .8

 .  1828یرن مارگو  .1

 .  1811دور دنیا  هروز سفر هشتاد .3

 .  1818تاریخ اسکندر  .1

 .  1821 اصهغوّ ةسفین .11

 .  1828 تعشق و عف  .11

 .  1828تمثیل تئاتر . 12

 .  1828ژیل بالس . 18

 ترکلتان ةنام تسیاح .18

 .  1822لوئی چهاردهم  .13

 .  1822مارگریت  .18

 .  1822عشق پاریس  .11

 .  1828جال الر مکا .13

 وین ةتماشاتانآتش گرفتن  .11

 آزاد ةرسال .21

 اصطالحات فرانله .21

 تاریخ فردریک گیوم .22

 تاریخ کامبج .28

 تاریخ مختصر ناپ ئون .28

 ل فرانلهتاریخ مفصّ .23

 تاریخ ناپ ئون بناپارت .28

 هحکمت ناصریّ .21

 حکومت انگ یس در هند .23

 چین کتاب .1

 روَتشریح البشر و توضیح الصّ .2

 مالکم ایران تاریخ .8

 دکتر اوای س ةنامسفر .8

 کتاب گرافیک .3

 کتاب گرافیک .8

 کتاب گرافیک .1

اب گرافیاااک انگ ااایس و تاااک .3

 فرانله

 یزمتی .1

جنگای   هاای  فهرست کشاتی  .11

 دولت انگ یس

 فریقاااستان ی به  ةسفرنام .11

 حکومت انگ یس در هند .12

 سرگاشت گراپول .18

 کشف ایسرار و تلف ایشرار .18

 لاوّ شرح حال ناپ ئون .13

ولیعهااااد  ،ملااااافرت ادوارد .18

 انگ یلی
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 هانوشت  پي

نشار   ةمج  ا ، «شااه  الدّینناصار دورة ترجمه در عهد قاجار از آغاز تاا  »، (1883) جمشید، فر کیان .9

 .1ش ، دهم الس، دانش

 .مرداد 81، نگین، «قاجاریهنهضت ترجمه در عهد »، (1832) رضامحمّد، فشاهی .2

 صاورت ای در ایاران   ترجماه  ،بازگشت دانشاجویان از فرنا    ه بدین معنا نیلت که تا قبل ازالبت . 3

 .ستازمینه شده در این  ریزی گااری برنامه سرمایه نخلتینب که منظور ، نگرفته باشد

اشاره  تاریخ پطر کبیرو  ل و ترابی رومتاریخ تنز  یها کتاببه  توان میی او ها ترجمه ترین مهمّاز  .4

 .کرد

دربارة وقایا جن  این کتاب . های دیگر این کتاب هلتند نام از روزنامه ناپ ئونیا  تاریخ فتوحات. 1

ایاران   کتابخاناة م  ای  دانشاگاه تهاران و    هایی از آن در کتابخانة است و نلخه ناپ ئون با اتریش و روسیه

 .وجود دارد

 6. James Camle. 

مطالعاات تااریخ    لاة سّدر کتابخانة مؤ 211وی نلخة چاپ سنگی این اثر به شمارة این جم ه ر .1

 .معاصر ایران موجود است

یل موجود از فرانله با ترجمة موسی جبرئ ر کبیرطپو  شارل دوازدهمگری از دو کتاب دی ترجمة .1

 .شود ری میمطالعات تاریخ معاصر ایران نگهدا لةسّای از این ترجمه در کتابخانة مؤ نلخه .است

9. Guibert. 

از فریاد قاسامی   هاای ایاران    ه ج دی چکیده و متن کامال ساالنامه  سة ات از مجموعا  العاین  .91

 .آوری شده است جما

 .نداردسالنامه ا .   1812و  1218ی ها سالیعنی ا دو سال  .99

د آنهاا  ها اشاره شده است که از تکرار مجدّ اسناد و ارجاع برتی از این کتاب به، در قلمت قب ی .92

ج د چهارم کتاب فهرست نلخ تطای  ، آوری نلخ تطی ترین منبا ما در جما اص ی .شود تودداری می

 .است بوده انوار د عبداهللاز سیّ

 .تبه مترجم و موضوع آن اشاره شده اس در قلمت قبل، .93

در  لشارح حاال اساکندر و نااپ ئون اوّ     باا عناوان  ی هم تط  یک نلخة، عالوه بر این دو نلخه .94

کمال   (جیماز ) مسیجا  باا ترجماة  ر مقدونی دشرح حال اسکن، در این کتاب .وجود دارد کتابخانة م  ی

 ،شااه  محمّاد  در زماان تبریازی   رضاا محمّد باا ترجماة  شرح حال ناپ ئون میرزا و  عبّاسمربوط به زمان 

ل است و قلامت نااپ ئون اوّ   تاریخ اسکندرهمان کتاب پیشین  ،شرح حال اسکندر .گردآوری شده است

 .(کتابخانة م  ی، ف/1831شمارة  نلخة تط ی)همین کتاب اتیر است  نیز ترجمة

باه  ا اند    زبانه را پیمودهملیری دو، ترجمه شدن به فارسیاز پیش که ا یی از این دست  ها کتاب .91
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در  ،اناد   به فارسی ترجمه شاده ، که یا زبان اص ی آنها انگ یلی بوده و یا بعد از ترجمه به انگ یلیدلیل آن

 .شده استذکر این فهرست 

 .ل از روسی به انگ یلی و سپس از روسی به فارسی ترجمه شدج د اوّ .91

به آنکه همین تعاداد نیاز    توجّهبا  .ها از زبان فرانله بیشتر از این تعداد بوده است  تعداد ترجمه. 91

 .لحا  نشده است، گویای پیشی گرفتن ترجمه از زبان فرانله بر ترجمه از زبان انگ یلی بوده

 .وارد نشده است، اند  از چند زبان ترجمه شده آنکه غالباًسب  به ها   روزنامه ،در این جدول .91
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