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« حبح و وظع »

مالرظؤتی در بؤب تعمجٍ


رلؤ داوری اردکؤوی

اػتؤد داوؿگؤه تٌعان

در زبؤن التیي مجلٍ مؿٌَری ًؼت کٍ در تعمجٍاش وٍ ْٖو منیتَان ىعاْت مجلٍ در زبؤن
افلی را رًٓ کعد بلکٍ ؾؤیط تلض و اریؤو ًؤ تکؤندًىطه ًه بؿَد .تعمجٍ مجلٍ مغبَر ایىؼت کٍ :
تعمجٍ شیؤوت اػت .در زبؤن التیي و رتی در تعمجٍ ْعاوؼٍ و اوگلیؼی ،مجلٍ حلي هىغ پیطا میکىط و
ٕطری از زخمتی مٍىی میکؤًط .مؤ کٍ میگَییه تعمجٍ شیؤوت اػت مجلٍ چىطان شؿک و شؿي
اػت کٍ ؾؤیط مؼتنَ و شَاوىطه از آن خغ ایي درویؤبط کٍ ًنٍ تعمجًٍؤ وؤدرػت اػت و مٖقَد
گَیىطه در آوٌؤ گه میؾَد .در مٖؤبل ایي مجلٍ ایي َٕل ًه ٌىَان ؾطهاػت کٍ تعمجٍ ًىع
اػت و مرتخه بؤ وَیؼىطه و فؤرب اثع ؾعیک میؾَد و بؤ ایي ؾعکت گعوًٌؤی بیؿرتی از معدمؤن
میتَاوىط آن اثع را خبَاوىط .ایي گٓتٍ بؤ مجلٍ مٍعوف ٕطینی مىؤْؤت وطارد بلکٍ ؾعح و بیؤن آوؼت.
اگع تعمجٍ متمني ٌیي مٖقَد گَیىطه و وَیؼىطه بَد و آن را بٍ ؾىَوطه و شَاوىطه مىتٖل
میکعد ،مرتخه دیگع ؾعیک وَیؼىطه وبَد چىؤوکٍ مج ًال در مظاکعات رمسی ػیؤػی ،مرتمجؤن را ؾعیک
در مظاکعه حبؼؤب منیآوروط (گعچٍ گؤًی آوؤن ًه میتَاوىط در ػیع مظاکعات اثع بگظاروط) و
و
ٌلنی
کتؤبٌؤی
مرتمجؤن
___________________________________________________

 E-mail : rdavari @ ut.ac.ir

مٌىطػ ییی ک ییؤر دؾ ییَار و مٌن ییی ا ییؤ من یییدًى ییط بٌن یییي خٌ ییت اػ ییت ک ییٍ در وظ ییع داوؿ یینىطان و
مٌىطػییؤن تعمجییٍ اًنیتییی وییطارد (و بییؤ ایییي تلٖییی اػییت کییٍ در داوؿییگؤًٌؤ اریؤو ی ًؤ ٕییطر کییؤر دؾییَار و
مٌ ییه مرتمج ییؤن مٖ ییؤالت و کتؤبٌ ییؤی ْلؼ ییٍٓ و ٌل ییَ اوؼ ییؤوی داوؼ ییتٍ من یییؾ ییَد و می ییؤن تعمج ییٍ ی ییک
مٖؤلٍ ریؤلی و یک منت ْلؼٍٓ ییؤ زبیؤنؾىؤػیی تٓیؤوت منییگظارویط) .ایىٌیؤ وؤدرػیت منییگَیىیط .تعمجیٍ
ییک مینت ٌلنیی این از تعمجییٍ گٓتیؤر ٌیؤدی ًیع روزی آػیؤنتییع اػیت چىؤوکیٍ در داوؿیکطهًیؤی ْىییی و
ٌلَ میتَان درس را از روی کتؤبی کٍ بٍ زبیؤن اوگلیؼیی وَؾیتٍ ؾیطهاػیت ،تیطریؽ کیعد .در میَرد
ْلؼٍٓ و ٌلَ اوؼؤوی ولَ بکلی متٓؤوت اػت .در ایىدؤ مٍىی و تٓکع از زبؤن خطا ویؼیت و وٕتیی
از ْلؼیٍٓ بییٍ ؾیٍع میییرػییه ،میییبیىییه کییٍ پیؤی تعمجییٍ دیگیع بییٍ آن منییرػییط .ؾیٍع در ًنییؤن زبیؤن و یییؤ
ًنؤن الٓؤىی کٍ بٍ زبؤن آمطهاػت ،ؾٍع اػیت .ؾیٍع ییک مٍىیی اوتغاٌیی و ْعلیی ویؼیت کیٍ بتیَان
آن را بییٍ زبییؤن دیگ ییع و بٌ ییع زبییؤوی بعگعداو ییط .در ٌییؤو ادرای ًعچ ییٍ از ؾییٍع دورتییع م یییؾییَیه ،تعمج ییٍ
آػؤنتع میؾَد و بؤ وغدیکؾطن و وغدیکتع ؾطن بیٍ ؾیٍع مٍیؤوی و الٓیؤا چىیؤن یگؤویٍ مییؾیَوط کیٍ
آوٌؤ را منیتَان از ًه خطا کعد .وٕتی متٓکعی میگَیط مٍؤوی در لًٓ منیگىدط ،مؤ گنؤن می-
کىیییه کییٍ مٍییؤوی مؼییتٖل از زبییؤن وخییَد داروییط و مییؤ منیییتییَاویه الٓییؤىی را بیییؤبیه کییٍ مٍییؤوی را بییؤ آن
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بیییؤن کىیییه .ایییي بعداؾییت از آن خٌییت درػییت اػییت کییٍ مٍییؤوی ؾییٍع و رکنییت را بغبییؤن دیگییع منیییتییَان
بعگعداوط وٍ ایىکٍ رؤًْ و ػٍطی مٍؤوی و اوطیؿًٍؤیی داؾتٍاوط کٍ زبیؤن مىؤػیب بییؤن را ویؤْتیٍاویط.
ایىکییٍ گٓتییٍاوییط « :مٍییؤوی ًعگییغ اوییطر لٓییً وؤیییط» یییک مٍىیییـ ایىؼییت کییٍ مٍییؤوی کلنییؤت اًییل وظییع و
رکنت ًنؤن کٍ ْيعت ٌؤدی و ٌْه ًنگؤوی -رتی اگع پعورشیؤْتٍ ًه بؤؾط -دری مییکىیط،
ویؼییت یییؤ بییٍ آن اییطود منیییؾییَد .ایییي کلنییؤت لییَ از مٍىییی اػییت .کلنییٍ لییَ از مٍىییی را چگَوییٍ
میییتییَان تعمجییٍ کییعد گٓتییًٍییؤیی را کییٍ ًعگییغ کٌىییٍ منیییؾییَد و در ٌیییي ایىکییٍ ًَیییت آن رٓییً
میییؾییَدً ،عبییؤر کییٍ آن را میییشَاویییط و میییؾییىَیط وکتییٍ تییؤزه در آن میییبیىیییط ،چگَوییٍ تعمجییٍ کىیییه
مییرتخه یییک دری یییؤ یییک بییعش از میینت را بییٍ زبییؤن دیگییع بعمیییگعداوییط .ایییي بعگییعدان اگییع درػییت – یٍىییی از
روی ٌْه و دری -بؤؾط ،شَد بٍ یک اثع تبطیل میؾَد و اگع آن را بٍ مطد کتیؤب لِیت ٌبیؤرات و
ميؤلییب را لٓییً بییٍ لٓییً تعمجییٍ کییعده و مٍىییؤیی از آن درویؤْتییٍ بؤؾییىط ،وییؤ تعمجییٍ بییع آن وبؤیییط وٌییؤد
ًعچىط کٍ کي اػت شَاوىطگؤوی آن را خبَاوىط و ْکعؾؤن آؾٓتٍ و ادراکؿؤن گؼیصتٍ ؾَد.
 -2کؼؤوی کٍ میگَیىط تعمجٍ اًنیت وطارد وظعؾؤن اطود بٍ آثؤر ریؤلی و ْیغیک و
ؾینی و ٌلَ ْىی و مٌىطػی اػت .البتٍ ایىؤن داٌیٍ وظع در بؤب ؾعایو تعمجٍ وطاروط و در
حبحًؤی وظعی در بؤب تعمجٍ وارد منیؾَوط امؤ چَن تقنیهگیعی در امَر ٌلنی کؿَر و از
مجلٍ تٍییي فالریت ٌلنی و ارتٖؤء در معاتب داوؿگؤًی تٖعیب ًؤ یکؼعه در دػت آوؤوؼت (و ایي
ولَ کٍ شیلی ًه مرتٕی میمنؤیط ،از آثؤر تَػٍٍویؤْتگی اػت و در ًیچ کؿَر تَػٍٍ یؤْتٍای
یؤْت منیؾَد) و بىؤبعایي وظعی کٍ در رٖیٖت وظع ویؼت ،در مَرد تعمجٍ اٌنؤل میؾَد بٍبؤرت
دیگع یک تقنیه و دػتَرالٍنل بیاػؤس و وؼىدیطه و ُؤلب ًؤ وؤوَؾتٍ را در مَرد تعمجٍ اٌنؤل
میکىىط .بعای ایىکٍ متقطیؤن ػیؤػت ٌله و خمقَف ًؤ آوؤوی کٍ بؤ مؼؤئل متٍلٗ بٍ ٌله و تؤریض و
خؤمٍٍ آؾىؤیی وطاروط بٍ اًنیت ٕمیٍ تَخٍ ْعمؤیىط ،شَبؼت بٍ تعمجًٍؤی ْؤرػی کتؤبٌؤی ٌلنی
در آُؤز دوران إتبؤس ٌله اروپؤیی معاخٍٍ ْعمؤیىط تؤ ببیىىط آیؤ ٌْه مرتمجؤن آن زمؤن بؤ ٌْه
امعوزی یکی اػت .اگع در ْیغیک و َ تعمجًٍؤ میتَاوط خمتلٔ و متٓؤوت بؤؾط ،ایي اشتالف و
تٓؤوت در ادبیؤت و ْلؼٍٓ و خؤمٍٍؾىؤػی بؼیؤر بیؿرت و ؾطیطتع اػت .مؿکل تعمجٍ اشتقؤص بٍ
مؤ و بٍ زبؤن مؤ وطارد .کَایعه کٍ یکی از بغرگرتیي مَرشؤن و ْیلؼَْؤن ٌله اروپؤی مٍؤفع اػت،
کتؤب کپعویک را دوبؤره (در ػؤل  )4391تعمجٍ کعده اػت .میداویط چعا بعای ایىکٍ دیطهاػت
مرتمجؤن پیـ از او کتؤب را بٍ زبؤن ٌله زمؤن شَد یٍىی زمؤن بٍط از کپعویک و وٍ بؤ مٍؤوی و
مٓؤًیه و تٍؤبیع زمؤن ایي داوؿنىط تعمجٍ کعدهاوط .کَایعه رٗ داؾتٍاػتً .ع ٌلنی بؤیط بٍ زبؤن
زمؤوـ وَؾتٍ ؾَد تؤ معدمؤن آن را بٍ شَبی دریؤبىطٌْ .ه ًع زمؤوی در زبؤن آن ؾىؤشتٍ میؾَد.
معدمؤن در رٖیٖت ًنؤوىط کٍ میگَیىط و میٌْنىط و ٌنل میکىىط .منیشَاًه بگَیه کٍ
معد ٌؤو در وظه و َٕاٌط دػتَر زبؤن شَد ابَس و گعْتؤروط و ایي گعْتؤری ًنَاره دوا
داردْ .عًىگٌؤ بؤ ًه میآمیغوط و ػصي یکطیگع را یؤد میگیعوط و بٌه وغدیک میؾَوط امؤ ایي
آمَشنت و وغدیک ؾطن مٍنَ ًال از ػيس و از ٕؿع آُؤز میؾَد و در تؤریض کنرت اتٓؤق اْتؤدهاػت
کٍ خنؼتیي متؤػٌؤ و مبؤدالت در ٌنٗ فَرت گیعد .رخَع خٌؤن اػالمی در آُؤز َٕا شَد بٍ
ٌلَ و رکنت و ْلؼٍٓ إَا یَوؤوی و چیىی و ًىطی ،از رَادث وؤدر تؤریض اػت .پیؿیىیؤن چَن
در منت ایي وإٍٍ بَدوطٌ ،ظنت و بیوظیع بَدن آن را دری وکعدوط .مؤ ًه در زمؤوی بؼع می-
مؼصع کعده اػت وؾؤیط بٍ وظعمؤن هبیٍی میرػط
بعیه کٍ ْعًىگ خٌؤوی خطیط ًنٍ خٌؤن را ّ
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کٍ ْعًىگ در میؤن إَا و ملل خٌؤن مجل کؤالی مقعْی مبؤدلٍ ؾَد بٍ ایي خٌت ٌظنت
کؤری کٍ ویؤکؤن مؤ کعدوط در چؿننؤن خلَه چىطان وطارد .آوٌؤ چٍ کعدوط آثؤر ٌلنی و ْلؼٓی و
رکنی إَا دیگع و خمقَف ًؤ یَوؤویؤن را تعمجٍ کعدوط .تعمجٍ بعای چیؼت مرتخه مجل وَیؼىطه
وٍ بعای شَد بلکٍ بعای دیگعان میوَیؼط یٍىی دیگعان را در یک ٌله و ٌْه تؤزه ؾعیک میکىط.
آوچٍ تعمجٍ میؾَد فعف مٍلَمؤت و اهالٌؤت ویؼت ،اف ًال تؤ ٌْنی وبؤؾط ،مٍلَمؤت و
اهالٌؤت هلب منیؾَد .گَش مؤ از میؤن فطاًؤی بؼیؤری کٍ میؾىَد ،بٍ بٍمی فطاًؤ
رؼؤس میؾَد و بٍمی از آوٌؤ را میؾىَد .ایىکٍ ویؤکؤن مؼلنؤن مؤ چٍ وَایی از خؤوب چیي و
ّ
ًىط و یَوؤن ؾىیطوط کٍ بؼَی آوٌؤ رو کعدوط ،بطرػتی مٍلَ مؤ ویؼت امؤ در دوره خطیط می-
داویه کٍ چعا ٌله خطیط و ٕطری از ادب ذبطد را تعمجٍ کعدیه و ْعا گعْتیه .ذبطد ٕطرت بؼو را
در شَد داؾت و بؤ ایي ٕطرت مىتؿع میؾط یٍىی الز وبَد ذوق و متؤیلی در یک َٕ بعای رو-
کعدن بٍ خٌؤن متدطد بٍ وخَد آیط تؤ ایي رویکعد رؤفل ؾَد بلکٍ ذبطد شَد بٍ ًنٍ خؤ می-
رود و اکىَن بٍ ًنٍ خؤ رْتٍاػت یٍىی اگع در دوران اول تعمجٍ کؼؤوی بٍ خؼتدَی مىؤبَ و
هبی إَا دیگع رْتىط ،ایي بؤر مٌنؤن شَد بٍ در شؤوٍ آمطه بَد و
کتب ْلؼٓی و َمی و ّ
ًىَز وارد وؿطه میگٓت کٍ وظه شؤوٍ بؤیط دگعگَن ؾَد .او چیغی میگٓت کٍ مؤ درػت
منیٌْنیطیه امؤ تقَیعی کٍ از شؤوٍ شَد دبؤ وؿؤن میداد ،مَرد پؼىطمؤن ٕعار گعْت و بع آن
ؾطیه شؤوٍ شَد را بع وْٗ آن تقَیع تِییع دًیه امؤ ًع شؤوٍای را تؤ کدؤ میتَان تِییع داد
بٌعرؤل ایي تِییع ،چىطان ًه اشتیؤری وبَد .ػؤکىؤن شؤوٍ ًع یک از ًع گَؾٍ و کىؤر کٍ بَدوط،
کَؾیطوط آن گَؾٍ و کىؤر را بٍ ؾکلی کٍ در تقَیع دیطه بَدوط ،درآوروط بیآوکٍ ْکع کىىط وٖؿٍ
دو شؤوٍ بؤ ًه اشتالف داؾتٍ و ًع کطا بعای ؾیَهًؤی متٓؤوت زوطگی ػؤشتٍ ؾطهبَدوط ،ولی
تِییعات ًع چىط کٍ چىطان ػعیَ وبَد ،که و بیـ فَرت گعْت .در شؤوٍ تِییعیؤْتٍ فؤربصؤوٍ
آػؤیـ وطاؾت .رتی منیداوؼت کی و کدؤ بؤیط بىؿیىط و ُظا خبَرد و خبَابط .مٍؤوی و مٓؤًیه
در ْکع و ذًىـ تِییع کعدهبَد زیعا زبؤن و مٍؤوی و مٓؤًینـ بؤ زبؤن مٌنؤن در ًه آمیصتٍ
بَد .فؤربصؤوٍ ارؼؤس میکعد کٍ ٕطری از گعْتؤریٌؤیـ را مٌنؤن بعایـ آوردهاػت و بٍ ایي
خٌت دخلَؾی از او وطاؾت .در مٖؤبل ،تقَیع شؤوٍ متدطد را تقَیع رٖیٖی ًع شؤوٍ میداوؼت.
او وؼبت بٍ مٌنؤن شَد ارؼؤس دوگؤوٍ داؾت یٍىی او را داوؤ و شعدمىطی میداوؼت کٍ گؤًی
ؾیَه ىله و ٌٕع و ُعور پیـ میگیعد امؤ مٌنؤن وظع دیگعی داؾت .او وٍ ْٖو فؤربصؤوٍ را
وؤدان و بیشعد و وؤتَان و بیٌَدهکؤر میداوؼت بلکٍ مؤلکیت او را ًه بٍ رمسیت منیؾىؤشت.
پیطاػت کٍ ادامٍ ایي ولَ آػؤن ویؼت و اشتالٌْؤ بٍ تطریذ ؾطت پیطا میکىط .مٌنؤن کؤر
شَدش را میکىط امؤ میؤن ػؤکىؤن شؤوٍ اشتالف میاْتطً .یچکطامؿؤن منیتَاوىط اوکؤر کىىط کٍ
مٌنؤن وؤشَاوطهؾؤن مِعور و از شَدرالی و زیؤدههلب اػت .بٍمی از آوؤن ایي اوفؤف را
مٌه منیداوىط و ْکع میکىىط کٍ چَن او شعدمىط و شیعشَاه اػت ،شَبؼت کٍ ًع چٍ
میگَیط ،بپظیعوط و از آمَزشًؤیـ اػتٓؤده کىىط و شؤوٍ را یکؼعه از روی تقَیعی کٍ او وؿؤن
میدًط ،بؼؤزوط .مجَ دیگع کٍ میشَاًىط بؤ ػؤدهلَری اوقؤف را رٌؤیت کىىط ،میگَیىط ایي
مٌنؤن بطیٌؤ و شَبیٌؤ دارد .شَبیٌؤیـ را بؤیط گعْت و وقیزتـ کعد کٍ از بطی رو بگعداوط و
یکبؤره و یکؼعه خبَبی میل کىط .گعوه ػَمی ًه ًؼتىط کٍ میگَیىط ٌیبًؤی ایي مٌنؤن بع
رؼيًؤیـ میچعبط و چٍ بؼؤ کٍ از داوـ و شعد ویغ بعای ٌٕع و مطاشلٍ و ُلبٍ بٌعه میگیعد
پؽ بٌرت اػت ٌيؤیـ را بٍ لٖؤیـ ببصؿیه و ٌظرش را خبَاًیه .از ایي گعوه کؼؤوی دؾَاری کؤر را
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میداوىط و بٍمی آن را ػٌل میاوگؤروط .ػصىؤن و زمغمًٍؤی دیگعی ًه گٌگؤه ؾىیطه میؾَد
ًع چىط کٍ چىطان مَرد اٌتىؤ و تَخٍ ٕعار منیگیعد .یکی از آن زمغمًٍؤ ایىؼت کٍ ایي شؤوٍ بؤ
تِییعاتی کٍ در آن پطیط آمطه اػت دیگع وٍ شؤوٍ مَروث پطری اػت و وٍ شؤوٍ ذبطد اػت .در ایي
شؤوٍ ًیچ گعوًی آػؤیـ وطارد .آیؤ از اول اؾتبؤه وبَدهاػت کٍ ػصي مٌنؤن بیگؤوٍ را در ویؤْتٍ،
شؤوٍ را از روی وًه و گنؤن و بؤ دیطن تقؤویع وؼىدیطه و بیخؤ دػتکؤری کعدهاوط ولی اکىَن
دیگع وٍ میتَان شؤوٍ را بٍ ؾکل اول درآورد و وٍ تِییعات را میتَان فَرت دخلَاه داد .پؽ
چٍ میتَان و چٍ بؤیط کعد چؤره رٖیٖی آوؼت کٍ شؤوٍ وٍ ؾعٕی وٍ ُعبی و ػعگعدان میؤن ایي
و آن را ویعان کىىط و شؤوٍای بؤ هعح وَ بؼؤزوط ولی تؤ هعح آمؤده وؿطهاػت ،از شؤوٍ منیتَان
دػت بعداؾت و بؤ فرب بؤیط دؾَاریٌؤیـ را ربنل کعد و اوطیؿیط کٍ تؤ چٍ اوطازه میتَان تِییعات
تأمل در آیىطه و ػکَوت در آن ْعاًه ؾَد.
را تٍطیل کعد تؤ ٕطری آػؤیـ بٍ شؤوٍ آیط و جمؤلی بعای ّ
اؾکؤل ایي ٕبیل زمغمًٍؤ ایىؼت کٍ بیؿرت بٍ دؾَاری وظع میکىط و منیگظارد ػؤکىؤن شؤوٍ الإل
چىط فبؤری در ایي شیؤل کٍ دور گعْتؤریٌؤ بؼع میآیط ،بؼع بعوط و امیطوار ؾَوط کٍ ٌٖل مٌنؤن
کٍ رؤال دیگع مٌنؤن ویؼت بلکٍ آمَزگؤر و مؿیع اػت ،کؤرػؤز ؾَد .در زوطگی معدمؤن ْکعی کٍ
مؤیٍ وَمیطی ؾَدْ ،کع شَبی ویؼت و از آن اػتٖبؤل منیؾَد امؤ بؤ امیط واًی ًه راه بٍ ًیذ
خؤ منیتَان بعد .ایي بطبیىی ًع ٌیبی کٍ داؾتٍ بؤؾط اگع مَخب ؾَد کٍ چؿه از تقَیعی کٍ
مٌنؤن از شؤوٍاش آورده اػت بعداروط و بکَؾىط تؤ مٖؤفط او و مٍؤوی و مٓؤًیه و زبؤوـ را
دری کىىط و بیىطیؿىط کٍ چعا شؤوٍ شَد را بؤ دشؤلت مٌنؤن وؤشَاوطه بقَرت بیَٕاره در
آوردهاوط ،میتَاوط رؼي تلٖی ؾَد.
وٕتی مؤ مىتظع کؼی یؤ چیغی وبؤؾیه بٓعض ایىکٍ بیؤیط ،اٌتىؤ منیکىیه و منیؾىؤػیه .رتی اگع
شَد را مٍعْی کىط ،بطؾَاری میٌْنیه کٍ چیؼت و کیؼت .تؤریض بعشَرد بؤ اروپؤی متدطد و
خٌؤن خطیط ،تؤریض چىیي بعشَردی اػت .ایي تؤریض متمني درػٌؤیی اػت کٍ تؤکىَن کنرت بٍ آن
تَخٍ کعدهایه و بٍ بٍمی وکؤت آن اف ًال تَخٍ وکعدهایه:
 -4پیـ آمط ذبطد در اروپؤ و در ؾئَن ٌله و ػیؤػت و ْعًىگ بعای میؤ امیعی بیگؤویٍ بیَد و
ٌدیب میمنَد چىؤوکٍ مج ًال اولیي ایلچی ایعان در لىطن دمَکعاػی را از ٌدؤئب تلٖی کعده بَد.
 -2چییَن آثییؤر و ؾییئَن ذبییطد امییَری بیگؤوییٍ بییَد ،بؼیییؤر کییه بییٍ آن رُبییت ؾییط چىؤوکییٍ کتؤبٌییؤیی
ًه کٍ در ٌلَ و ادبیؤت تعمجٍ ؾطً ،نٍ بٍ چؤپ وعػیط و آوٌؤ کٍ چیؤپ ؾیط ،شَاوىیطگؤن زییؤدی
وطاؾت.
 -9تعمجییٍ کتؤبٌییؤی ٌلنییی و ادبییی و ْلؼییٍٓ اروپ ییؤیی از آن خٌییت شَاوییطه وؿییط کییٍ زمیى ییٍ
ذًىییی و اهالٌییؤت ٕبلییی بییعای ٌْییه آوٌییؤ وخییَد وطاؾییت و مٌنییرت ایىکییٍ ویییؤزی بییٍ داوؼیینت آوٌییؤ ًییه
ارؼ ییؤس منیییؾ ییط .م ییؤ منیییداویییه چى ییط وٓ ییع تعمجییٍ کتؤبٌییؤی «تلن ییؤی»« ،إتقییؤد ػیؤػییی» ػیؼ یینَوطی
(آداب لکتطاری)« ،تٖعیع در بؤب روش» دکؤرت و «پیطایـ اوَاع خؤوَران» دارویي (خؤوَروؤمٍ) و .
 . .را شَاوطهاوط و اگع کؼی و کؼؤوی ایي کتؤبٌؤ را شَاوطه بؤؾىط ،وگٓتٍاوط کٍ از آوٌؤ چٍ دریؤْتٍ
و تلٖی و بعداؾتؿؤن چٍ بَده اػت.
 -1اگع از بٍمیی کتیب درػیی در ٌلیَ ریؤلیی و ْیغییک و ؾیینی و زمییي ؾىؤػیی و پغؾیکی
فعْىظع کىیه ،تعمجٍ کتؤبٌؤی دیگع بع رؼب اتٓؤق یؤ حبکه ػلیٍٖ ؾصقی مرتخه بَدهاػت.
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در وؼییبت میییؤن ٌلییه و ٌییؤو اؾییؤره ؾییط کییٍ ایییي وؼییبت یییک هعْییٍ ویؼییت ًییع چىییط کییٍ در ىییؤًع
ٌؤو بؼَی ٌله میرود .بٍ وکتٍای تَخٍ کىیه کٍ اْالهَن بع وظییع اییي مٍىیی گعْتیٍاػیت :وٕتیی
میگَییه ٌؤو بؼَی ٌله میرود ،میتَاویه بپعػیه ٌؤو اگع ٌله وطارد و بؼَی ٌله میرود چیعا
بؤیط او را ٌؤو خبَاویه و اگع ٌله دارد دیگع چعا بؤیط ٌله بیؤمَزد .مؿکل را بٍ ایي فَرت میتَان
رل کعد کٍ در مجلٍ ٌؤو بؼَی ٌله مییرودٌ ،لیه ٌیؤوٌ ،لیه امجیؤلی اػیت و ٌیؤو ٌلیه امجیؤلی
میی رود تییؤ ٌلییه شییَد را تٓقیییل دًییط .اگییع ایییي ٌلیه امجییؤلی وبؤؾییط ،تٓقیییل رؤفییل منیییؾییَد و ؾییؤیط
آمَزش ٌله تٓقیلی ًه ػَد وطًط زیعا ٌْه ميؤلب مٓقل مَکَل بٍ زمیىٍ ٌله امجیؤلی اػیت
خبقیَص اگییع ٕییعار بؤؾییط ٌلیه از زبییؤوی بییٍ زبییؤن دیگییع تعمجیٍ ؾییَد ،چییٍ بؼییؤ کیٍ ػییَء تٓییؤًهًییؤی بؼیییؤر
پطیییط آیییط .وٕتییی بىؤپییؤرت در مقییع در جملؼییی لٓییً لیربتییٍ (آزادی) را بغبییؤن آورده بییَد و مییرتخه آن را
رعیییت تعمجییٍ کییعده بییَد رؤلییعان جملییؽ وگییعان ؾییطهبَدوییط کییٍ مبییؤدا بىؤپییؤرت آوٌییؤ را ری ّیع منیییداوییط و
ّ
بییعده میییپىییطارد .در آن زمییؤن ری ّیع در بعابییع بییعده بییَد و مؼییتنٍؤن ػییصي بىؤپییؤرت بییٍ آػییؤوی یییؤ الإییل بییٍ
فعاْت هبَ منیتَاوؼتىط مٍىی خطییط آزادی را دری کىىیط .آزادی دبٍىیؤیی کیٍ در زبیؤن بىؤپیؤرت آمیطه
بییَد ،بییٍ ذًییي رؤلییعان متبییؤدر منیییؾییط و کؼییی مٍىییی آزادی را منیییداوؼییت ولییی بت یطریذ مٍییؤوی و
مٓؤًیه ػیؤػی و ْعًىگی و ٌلنی متٍلٗ بٍ دوران ذبطد اروپؤیی در ػعاػیع روی زمییي کیه و بییـ
و بقییَرتی کییٍ میییبیى یییه ،ؾییؤیَ و مىتؿ ییع ؾ ییط .در ى ییؤًع آوچییٍ ٌْییه و اوتؿییؤرش در شییؤرج از اروپییؤی
ُعبییی آػییؤورت بییَد ،مبؤرییح پغؾییکی و ریؤلییی و مٌىطػییی بییَد .در ییَ و بٍمییی از مبؤرییح ٌلییَ
هبیٍی مؿکالتی وخَد داؾت یٍىی ًیئت کپعویکی بٍ آػؤوی منیتَاوؼت خؤی ًیئت بيلنیَػیی را
بگیعد .از دارویي و آراء او بٌرت اػت چیغی وگَیه کٍ ؾؤیط تعمجٍ اول کتؤب «پیطایـ اوَاع خؤوَران»
او را (کتؤب را میعزا تٖی شؤن اوقؤری کؤؾیؤوی بىیؤ خیؤوَروؤمیٍ تعمجیٍ کیعدهاػیت) کنیرت شَاویطه بؤؾیىط
و اگییع شَاوییطهاو ییط ،منیییداویییه از آن چییٍ ٌْنیییطهاوییط .چىییطیي ػ ییؤل بٍییط ػ یییطمجؤلالییطیي اػییطآبؤدی در
مٖؤلییٍ ّرد مییظًب ویچییعی بییٍ ّرد آراء المییؤری کییٍ بییع افییل ػییؤزش بییؤ ایییو مبتىییی بییَد ،پعداشییت امییؤ
متٍییعض وظعیییٍ دارویییي وؿییط تییؤ ایىکییٍ إٓییؤ ؾیییض انطرلییؤ ٓییی پییؽ از شَاو یطن تعمجییٍ ٌعبییی کتییؤب
لییل) ،رػیؤلٍای در ّرد آن وَؾیت امیؤ چیَن کتیؤب داروییي ویٍ در اییعان و ویٍ در
داروییي (تعمجیٍ ؾییلی ّ
ؤلیک ٌعبییی وٓییَذی پییطا وکییعده بییَد ،بیٍ ّردیییًٍییؤ چىؤوکیٍ بؤیییط اٌتىییؤیی وؿیط .وٕتییی مٌنییؤن وؤآؾییىؤ و
وؤشَاوطه اػت بیؤ او چگَویٍ مییتیَان ًیه ػیصي ؾیط و اگیع ػیصي بیٍ مییؤن آییط ،چیٍ بؼیؤ کیٍ میغبیؤن و
مٌنییؤن او ًال بطرػییتی وطاوىییط کییٍ چییٍ بؤیییط بگَیىییط و در ایییي مَلییَ شییؤص کییٍ ٕییعار گعْتییٍاوییط ،ػییصي
مىؤػییب مٖییؤ را وؿىؤػییىط .ثؤویی ًؤ گییَش ًیچکییطا مؼییتٍط ؾییىیطن ػییصي دیگییعی وبؤؾییط .از مجلییٍ پىییطارًؤی
شؤ ؾؤیَ کٍ ٌؤو و ٌؤمی ًع دو بٍ آن دچؤروط یکیی ایىؼیت کیٍ ٌلیه را ًعخیؤ و ویغد ًیعکؽ بربویط
کؼییؤوی کییٍ ًییَش کییؤْی داروییط ،آن را دری میییکىىییط و ایییي امییع در وظعؾییؤن چىییطان روؾییي و بییطیٌی
میمنؤیط کٍ حبح در آن را بیوخٍ میداوىط .ایىٌؤ آمَزش ٌلَ در زمؤن رمسیتیؤْنت آن را در وظع
میآوروط و بٍ ایي امع مٌه تؤریصی کٍ ٌله بؤ چٍ دؾَاریٌؤیی رمسیت یؤْتٍ اػت ،تَخٍ منیکىىط
و از ای ییي وکت ییٍ مٌن ییرت ُؤْلى ییط ک ییٍ راه پیؿ ییعْت ٌل ییَ در ًن ییٍ خ ییؤ و ًنیؿ ییٍ یکؼ ییؤن گؿ ییَده و
ًنییَار منیییؾییَد .از ْلؼییٍٓ و ػیؤػییت و تییؤریض و از ٌلییَ اوؼییؤوی کییٍ کییي اػییت بییؤ مٖؤومییتًییؤی
ؾییطیط ْعًىگییی مَاخییٍ ؾییَوط چیییغی منیییگییَیهٌ .لییه ًییه کییٍ بییٍ افییيالح ابژکتیییَ اػییت ،از ًنییؤن
ابت ییطای پی ییطایـ مٖب ییَل من ییی اْت ییط .در ٕ ییعن ؾ ییؤوغدًه گؤلیل ییٍ را ب ییٍ خ ییع ه ییعح وظعی ییٍ خطی ییط ییَمی
اؤکنییٍ کعدوییط و او تَبییٍ کییعد و کؼییؤوی مجییل خیَرداوییَ بعووییَ کییٍ تَبییٍ وکعدوییط ،بىییط از بىطؾییؤن خییطا
کعدوییط و در آتییـ ػییَزاوطوط .مییؤ امییعوز بعاینییؤن مؼیلّه ؾییطهاػییت کییٍ شَرؾیییط معکییغ مىظَمییٍ لؼییی
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اػییت و میییپىییطاریه کییٍ ًنیؿییٍ در وظییع ًنییٍکییؽ میییبؤیؼییت بٌنیییي اوییطازه مؼیلّه بؤؾییط .مییؤ ٌییؤدت
ْکییعی شییَد را ٕییؤوَن تییؤریض میییاوگییؤریه .البتییٍ ٌلییه خطیییط کییٍ در اروپییؤی ُعبییی بَخییَد آمییط ،در ٌیییي
رییؤل بییؤ مٖؤومییت و اػییتٖبؤل مَاخییٍ ؾییط .م ػؼییؤت رمسییی بییؤ آن مٖؤبلییٍ کعدوییط امییؤ داوییـهلبییؤن بییٍ
اػییتٖبؤل آن رْتىییط .ػعگظؾییت داوییـ در مىییؤهٗ دیگییع ٌییؤو ٕییطری بییؤ ػعگظؾییت اروپییؤئیـ تٓییؤوت دارد.
ایىدیؤ داوییـ خیؤاْتییؤده و رمسیییتیؤْتیٍ را آوردوییط و آمَشتىییط ییؤ مجٍییی از خَاوییؤن بیٍ اروپییؤ رْتىییط و در
داوؿیگؤًٌؤی آ یؤ ٌلیه پغؾیکی و ریؤلیی و درس وظیؤ و مٌىطػیی آمَشتىیط .آوٌیؤ وٕتیی بیٍ کؿیَر
شَد بؤزگؿتىط خغ پغؾکؤن ،بیؿرتؾؤن بیٍ کیؤری کیٍ متىؤػیب بیؤ ربقیالتؿیؤن وبیَد ،وپعداشتىیط و آمیَزش و
پییژوًـ را دوبییؤل وکعدوییط زیییعا ییؤی ویییؤز بییٍ ٌلییه ویییؤز دیگییعی بییٍ آوییؤن ٌعلییٍ ؾییطهبییَدً .ییع زمییؤوی و ًییع
کؿییَری ویؤزًییؤی شییؤص دارد .ویییؤز بییٍ ٌلییه یکییی از اػؤػیییتییعیي ویؤزًییؤی خؤمٍییٍ خطیییط اػییت و در وظییع
آورییه کییٍ بىظییع کؼییؤوی خؤمٍیٍ خطیییط بییؤ ٌلییه ٕییَا میییؤبییط پییؽ تییؤ زمیؤوی کییٍ خؤمٍییٍ خطیییط بَخییَد
ویؤمییطهاػییتٌ ،لییه خطیییط خؤیگییؤًی وییطارد و ویییؤزی بییٍ آن ویؼییت .اگییع در خٌییؤن تَػییٍٍویؤْتییٍ و رو بییٍ
تَػییٍٍ گییؤًی آثییؤر ویییؤز بییٍ ٌلییه دیییطه میییؾییَد ،ایییي ویییؤز ،ویییؤز شلٖییی و روانؾىؤػییی اػییت یٍىییی بییطون
ایىکٍ خؤمٍٍ بٍ ٌله ویؤز داؾتٍبؤؾط کؼؤوی کٍ بیٍ اًنییت آن بيیَرکلی وإیٔ ؾیطه و چییغی از آن
ْعا گعْتٍاوط ،کي اػت از ویؤز بٍ آن بگَیىطٌ .بؤس میعزا بعای خىگ بؤ روػییٍ بیٍ ػیالرٌؤی خطییط و
ْىییَن تییؤزه خىییگ ویییؤز داؾییت ولییی بىظییع منیییرػییط کییٍ خؤمٍییٍ ایییعان در زمییؤن ْتزٍلیؿییؤه شییَد را بییٍ
ٌلییَ اروپییؤیی ویؤزمىییط دیییطه بؤؾییط .رویگییعد مییؤ و ًنییٍ إییَامی کییٍ ٌلییه را از اروپییؤ اشییظ کعدوییط در
رٖیٖت یک بعشَرد که و بیـ مکؤویکی بَد .بؤدی وزیط و ًیَا دگعگیَن ؾیط .بیؤد چیغًیؤیی را آورد
و چیغًییؤیی را بییعد و پیطاػییت کییٍ از بییؤد منیییتییَان تَٕییَ داؾییت کییٍ بطاوییط چییٍ بؤیییط بیییؤورد و آن را در
کدؤ ٕعار دًط و چٍ چیغ را بربد کٍ بعدوـ مَخب وؤبؼؤمؤوی و ػؼتی بىؤی زوطگی معد وؿَد .میي
منیییگییَیه ًعچییٍ بییؤ ایییي بییؤد آمییط بییط بییَد و دریییّ منیییشییَر کییٍ چییٍ شَبیٌییؤیی را بییعد بلکییٍ مییی-
شَاًه بگیَیه روح ذبیطدی کیٍ در اروپیؤ پطییط آمیط و بٌنیٍ خیؤی خٌیؤن پعکؿییط چىؤوکیٍ بؤییط ؾیىؤشتٍ
وؿییط و رتییی بییٍ رؼییؤب ویؤمییط بلکییٍ آثییؤر و نییعات آن را دیطوییط و پىطاؾییتىط کییٍ آن آثییؤر و نییعات را ًییع
وٕت و در ًعخیؤ خبَاًىیط ،بیٍ آػیؤوی بطػیت مییآورویط .درػیت اػیت کیٍ درشیت را بیؤ مییَهاش میی-
ؾىؤػىط امؤ بعای داؾنت میَه بؤیط درشت و بَتٍ کؤؾت یٍىی اگع بَتٍ و درشت میَه را وؿىؤػیه ،آن
را منیتَاویه بطػت آوریه .پؽ از ایي اؾؤرات بٍ تعمجٍ بؤزگعدیهً .یچ مرتمجی متىی را تعمجٍ منی-
کىییط مگ ییع ایىکییٍ ٌالٕییٍای بییٍ آن داؾییتٍبؤؾییط ی ییؤ ػییَدی ب ییع تعمجییٍاش مرتت ییب بطاوییط .رتییی کؼییؤوی کییٍ
بلٌَػیؤوٍ وَؾیتٍای را بیؤ رخیَع بیٍ کتیؤب لِیت و بؤفیيالح ربیتاللٓظیی تعمجیٍ مییکىىیط ،مٖقییَد و
ميلَبی داروط .مرتمجؤوی کٍ اولیي آثؤر ٌله و ْعًىگ و ْلؼٍٓ و ادب اروپؤیی خطیط را بٍ ْؤرػی
تعمجییٍ کعدوییط ،رویٌنعْتییٍ زبییؤن ْؤرػییی و زبییؤن میینت افییلی تعمجییٍ را از بؼیییؤری از اشییالف شییَد بٌییرت
میداوؼتىط و از ممنَن کتؤبٌؤیی کٍ تعمجٍ میکعدوط ،که و بیـ بؤشرب بَدوط .در آن زمؤن کؼیی
بییؤ تعمجییٍ تٓی ّینت منیییکییعد زیییعا ًنییٍ آثییؤر تعمجییٍؾییطه چییؤپ منیییؾییط و آوٌییؤ کییٍ چییؤپ میییؾییط ،بؼیییؤر کییه
شَاوىطه داؾت زیعا کنرت بٍ ميؤلیب کتؤبٌیؤ رُبیت داؾیتىط .زبیؤن تعمجیٍ ًیه ٌٕیع ًا وؤرػیؤ بیَد و تَخیٍ
امجییؤلی بییٍ ایییي وؤرػییؤیی بییَد کییٍ کؼییؤوی را بییٍ ْکییع تأػیییؽ معکییغی بىییؤ ْعًىگؼییتؤن اوییطاشت .ایییي معکییغ
وىیٍٓ داؾیت کیٍ مٍؤدییؤی مىؤػیب بیعای الٓیؤا و لِیؤت شیؤرخی بیؤبیط و زبیؤن (تعمجیٍ) را رػیؤ کىیط.
ْعوُییی کییٍ بىیؤوگییظار و رئیییؽ ْعًىگؼییتؤن بییَد ،بییٍ ذبعبییٍ دریؤْتییٍبییَد کییٍ مٍییؤوی و مٓییؤًیه ٌلنییی
دٕیییٗ و ْعًىگییی اروپییؤیی چىؤوکییٍ بؤیییط در زبییؤن مییؤ دری و دریؤْییت وؿییطهاػییت .او کییٍ بییؤ زبییؤن ْؤرػییی
آؾییىؤیی داؾییت و مییرتخه تَاوییؤی کتؤبٌییؤی درػییی ٌلییَ دبیعػییتؤوٌؤ بییَد و آثییؤری در ْلؼییٍٓ و تییؤریض و

012
مالرظؤتی در بؤب تعمجٍ

إتقؤد و ادبیؤت تألیٔ و تعمجٍ کعدهبَد ،ایي وؤرػؤیی را بٌرت از دیگعان رؽ میکعد .کتیؤب درػیی
«ٌلییه ثییعوت ملییل» (إتقییؤد) کییٍ او فییط و چىییط ػییؤل پیییـ بییعای «درس و تییطریؽ ٌلییه ثییعوت یٍىییی
مٍعْییت بییٍ ٕییَاویي و کیٓیییؤت ازدیییؤد ثییعوت لکییت و ػییؤیع امییَر راخٍییٍ بییٍ آن» تعمجییٍ کییعدهبییَد،
گعچیٍ ؾیؤیط از بٍمیی تعمجیًٍییؤی امیعوز بؼیی بٌیرت بؤؾیط و رتییی در آن مؼیؤئل دٕییٗتیع ميیعح ؾییطه-
بؤؾییط امییؤ زبییؤوـ زبییؤن ٌلییه إتقییؤد ویؼییت .چیییغی کییٍ از یییک زبییؤن بییٍ زبییؤن دیگییع تعمجییٍ میییؾییَد بٌنییؤن
فَرت و بٌنؤن اویطازه کیٍ ٌْنییطه مییؾیَد ،بغبیؤن مییآییط .زبیؤن ٌْیه بیعوویی ؾیطه معدمیؤن اػیت
و ویٍ وػیییلٍای بییعای اوتٖییؤل مٍییؤوی .اگیع مٍییؤوی درػییت ٌْییه ؾییطهبؤؾیىط ،در زبییؤن ٌْییه ؾییطهاوییط و اگییع
ٌْه وؿطهاوط چگَوٍ بٍ زبؤن آیىط .تؤریض دویؼت ػؤلٍ تعمجٍ ٌلَ و ادبیؤت و ْلؼٍٓ و ػیؤػیت و
تکىَلَژی خطیط خغئی از تؤریض ذبطدمآبی (مطرویغاػیَن) و ؾؤیط خیًَع ییؤ خیغء افیلی آن بؤؾیط .در اییي
تییؤریض میییتییَان اوتؿییؤر ذبییطد را دیییط و دری کییعد .اؾییکؤل مٌنییی کییٍ میییتییَان گعْییت ایىؼییت کییٍ مگییع
بٍمی إَا و ملل کٍ ٌلَ و ادبیؤت اروپؤئی را بٍ زبؤن شیَد تعمجیٍ وکعدویط و پظیعْتىیط کیٍ زبیؤن
ٌله و ادبؿؤن زبؤن اروپؤئی بؤؾط ،بؤ ٌله و ْعًىگ خطیط آؾىؤ وؿطه و در تَػٍٍ آن ؾعکت وکعده-
اوط و منیکىىط بعای یؤْنت پؤػض کیؤْی اػیت کیٍ بیٍ کؿیَرًؤی آػییؤیی و آْعیٖیؤیی کیٍ زبیؤن رمسیی و
داوؿگؤًیؿیؤن زبیؤن اوگلیؼیی و ْعاوؼیٍ و  . . .اػیت ،وگیؤه کىىیط و ببیىىیط آوٌیؤ چیٍ ػیَدی از دو زبیؤوی-
بییَدن بییعدهاوییط .درػییت اػییت کییٍ اگییع در ًىییط و ػییىگؤل زبییؤن اوگلیؼییی و ْعاوؼییٍ زبییؤن درس و مطرػییٍ
وبَد ،دو ؾؤٌع ایي دو کؿَر تؤگَر و ػطار ػىگَر بٍ ؾٌعت امعوزی منیرػیطوط امیؤ ُییع از اییي چیٍ
وؿؤوی از پیؿعْت در ایي ٕبیل کؿَرًؤ میتَان یؤْیت کیي اػیت بگَیىیط ایىٌیؤ ًیه مجیل کؿیَرًؤی
دیگع ًؼتىط کٍ راه تَػٍٍ را بٍ دؾَاری میپینؤیىط و در هعح و بییؤن اییي دؾیَاری ميلیب زبیؤن و
تعمجیٍ ٌلیَ و ادبییؤت خییؤیی ویطارد .مجیل ایىکییٍ آوچیٍ گٓتیٍا روؾییي ویؼیت .او ًال کؿیَرًؤی تَػییٍٍ-
ویؤْت ییٍ ک ییؤر چى ییطان مٌن ییی در ب ییَمیک ییعدن ٌل ییه وک ییعدهاو ییط و از ای ییي ری ییح تٓ ییؤوتی می ییؤن کؿ ییَرًؤی
فؤرب دو زبؤن و یک زبؤن وخَد وطارد .ثؤوی ًؤ میي وگٓتیٍا و منییگیَیه بییؤئیه زبیؤن را آمیؤده پیظیعْنت
ميؤل ییب و مم ییؤمیي ٌل ییَ و ادبی ییؤت خطی ییط کى یییه ی ییؤ تعمج ییٍ ٌل ییه ب ییٍ زب ییؤن ش ییَدی را ب ییؤ مطرویغاػ یییَن
(ذبطدمآبی) یکی وطاوؼتٍا بلکیٍ تىیؤىعی مییؤن زبیؤن و ممینَن آن یؤْتیٍا  .زبیؤن را مٍنیَ ًال فیَرتی
میداوىط کٍ مَاد و مٍؤوی را میتَان در آن ٕعار داد و بؤ آن بٍ دیگعان ٌْنؤوط اییي تلٖیی بٌنیؤن
اوییطازه کییٍ ؾیییَع و مٖبَلیییت دارد ،ػییيزی و وؤدرػییت اػییت .در ؾییٍع فییَرت (لٓییً) و مٍىییی از
ًه تٓکیک منیؾَد .در ْلؼٍٓ ایي تٓکیک بؼیؤر دؾیَار اػیت و بیٍ اییي خٌیت تعمجیٍ دٕییٗ ْلؼیٍٓ
تٖعیب ًؤ ُیع کي اػت امؤ در ٌلَ و رػَ و آداب ویغ اگع مٍؤوی و مٓؤًیه در زبیؤن بیگؤویٍ بؤؾیىط و
در ٌْییه معدمییؤن وخٌییی پیییطا وکىىییط ،تعمجییٍ فییَرت منیییگیییعد و اگییع فیَرت گیییعد گییغارش ُعائییب و
ٌدؤئی ییب اػی ییت .مجؤیی ییؤی ایی ییي ولی ییَ شی ییؤهعات و گغارؾی ییٌؤ و کتؤبٌی ییؤیی اػی ییت کی ییٍ در دوران ٕبی ییل از
مؿییعوهٍ و اوائییل مؿییعوهٍ دربییؤره خٌییؤن خطیییط وَؾییتٍ ؾییطهاػییت .زمییؤوی کییٍ ایییي آثییؤر وَؾییتٍؾییط،
رعٌْؤیـ بعای معد مؤ وؤآؾىؤ بَد .ػصي وؤآؾىؤ یٍىی ػصي بیگؤوٍ بؤ ْعًىگ و ػصي بیگؤوٍ بیؤ ْعًىیگ
بٌیچ کؤر منیآیط .اگع گٓتٍ میؾَد کٍ ٌله را بؤیط بٍ زبؤن شَدی وَؾت و ٌلیَ اوؼیؤوی تیؤ زمیؤوی
کٍ در زبؤن شَدی خؤیگیع وؿَد جمنٌٍَ پعاکىطهای از اهالٌؤت بیؿرت خنَاًط بیَدٌ .لیه چییغی ویؼیت
کٍ آن را در شؤوًٍؤی جملل رٓؤىت ؾطه و در شغاوًٍؤی اقَر در رقؤرًؤی ػیصت ریبؽ کىییه.
بییعای ایىکییٍ بییع و بییؤر ٌلییه بٌنییٍ کییؽ بعػییط ًنییٍ فییؤربؤن اػییتٍطاد و خَیىییطگؤن ٌلییه بؤیییط بتَاوىییط در
کؤؾت و داؾت و بعداؾت آن ؾعکت کىىط .اگع ٌله در زبیؤن وارد وؿیَد در متلیک ارقیؤری ییک گیعوه
خنبٍ بؤٕی میمؤوط امؤ اگع معدمؤن بؤیط بٍ ٌله رو کىىط ،از هعیٗ زبؤن بؤیط وخَد آن را ارؼؤس کىىط
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و از ًنیییي هعیییٗ در آن وارد ؾییَوط .اکىییَن حبییح در ایییي ویؼییت کییٍ مٌیییؤؾییطن زبییؤن بییعای فییَرت یییؤ
فییَرتٌؤیی از ٌلییه چگَوییٍ ربییَلی اػییت و آیییؤ زبییؤن بییؤ ایییي ربییَل بییٍ کنییؤل میییرػییط یییؤ منیییرػییط .وکتییٍ
ایىؼت کٍ زبیؤن ریطود ذبعبیًٍیؤی میؤ را مٍییي کىیط .ذبعبیٍ امیعوزی ٌلیَ و خبقیَص ٌلیَ اوؼیؤوی در
ًع زبؤوی و بؤ ًع زبؤوی میؼع منیؾط و منیؾَد .تعمجٍ ًیه ییک ذبعبیٍ اػیت .ذبعبیٍای بیعای میرتخه و
ذبعبییٍ بییعای کؼییی کییٍ بییٍ تییؤریض تعمجییٍ و تعمج ییًٍییؤی تییؤریصی میییوگییعد .مییرتخه در ً ییع تعمجییٍای اگ ییع
تعمجییٍاش شَاوییطه ؾییَد ،زبییؤن را مؼییتٍط پییظیعْنت مٍ یؤوی و مٓییؤًیه خطیییط میییکىییط و بییطون ایىکییٍ
خبَاًط یؤ بطاوط مَخب تِییعی شَب یؤ بیط در زبیؤن مییؾیَد .اگیع داوؿینىطان ییک معکیغ مٖیؤالت شیَد
یییؤ بٌییرتیي آوٌییؤ را بییٍ زبییؤن شییؤرخی بىَیؼییىط ،رتییی اگییع بییٍ ٌلییه خٌییؤوی شییطمت کىىییط (کییٍ در ایىقییَرت
مَخییٍ اػییت) بییٍ ٌلییه کؿییَر شییَد شییطمتی من ییکىىییط و بٓییعض ایىکییٍ آن مٖییؤالت تعمجییٍ
إطامؿییؤن ّ
ؾییَد ،تعمجییٍ کییؤر اثییع افییلی منیییکىییط .مٌییه ایىؼییت کییٍ یییک اٖییٗ در زبییؤن شییَد بیىطیؿییط و بییٍ زبییؤن
شییَد بىَیؼییط .ب ییؤ ایییي اوطیؿیییطن و وَؾیینت اػییت کییٍ ٌْییه شَاوىییطگؤن کتییب و مٖییؤالت بؼییو مییییؤبییط
وگعوییٍ مرتمجییؤن مٍنییَ ًال مٍییؤوی تییؤزه را بییؤ الٓییؤا ؾییؤیَ و رایییذ بیییؤن میییکىىییط .البتییٍ اگییع مییرتخه تَخییٍ
کىط کٍ زبؤن منت زبؤن تؤزه اػت و تٍبیعات و افيالرؤت مٍىی دیگع دارویط ،او ًیه کیي اػیت بیٍ
زبؤن دیگعی تعمجٍ کىط امؤ در ایي فَرت مٍلَ ویؼت کٍ دگعگَوی در زبؤن او بؤ آوچٍ در زبؤن منت
پطیط آمطهاػت چٍ تىؤػب و مىؤػبت پیطا شَاًط کعد .گؤًی مرتمجؤن بؤ تعمجًٍؤی شَب یؤ بطؾؤن
آؾٓتگی و آؾَب در بٍمی اذًؤن پطییط مییآورویط .در مٖطمیٍ یکیی از کتؤبٌیؤیی کیٍ دربیؤره ژان پیل
ػییؤرتع وَؾ ییتٍاو ییط ،آم ییطه اػ ییت ک ییٍ ْیلؼ ییَف ْعاوؼ ییَی چ ییَن ميؤل ییب کت ییؤب وخ ییَد و زم ییؤن ًی ییطگع را
یؤص شییَد رػیییط .مٍىییی ػییصي ایىؼییت کییٍ درویییؤْنت یییک ػییصي
بطرػییتی درویؤْییت بییٍ اگغیؼتؤوؼیؤلیؼییه شی ّ
کي اػت مىؿؤء پیطایـ وظع و ْلؼٍٓای بؿَد .در اییي میَرد شیؤص ػیؤرتع اگغیؼتؤوؼیؤلیؼیه شیَد را
در کتؤب ًیطگع یؤْت .بٍبؤرت دیگع ٌْه و دری او مٍؤوی و ممؤمیي کتؤب وخَد و زمؤن ًیطگع
مىزل کعد وگعوٍ بؼیؤر کؼؤن کتؤب ًییطگع را شَاویطهاویط و آن را کنیرت ٌْنییطه
را در اگغیؼتؤوؼیؤلیؼه ّ
یییؤ از آن ًیییچ درویؤْتییٍاوییط و از ایییي ًیییچ درویییؤْنت ْلؼییٍٓای ًییه بَخییَد ویؤمییطهاػییت .تعمجییٍ بٌعرییؤل
وییٌَی تٓؼیییع اػییت .اگییع ایییي تٓؼیییع اػییتصَاوطار و بییؤ ْکییع و درایییت بؤؾییط ،زبییؤن را مؼییتٍط پییظیعش ػییىض
ميؤلبی میکىط کٍ در منت آمطهاػت.
وٕتی میؤن دو ْعًىگ وٖيًٍؤی تٓؤًه که و وؤچیغ اػت ،کنرت چیغی از ایي ْعًىگ بٍ آن یؤ از
آن بٍ ایي تعمجٍ میؾَد و راه مییؤبط .راػتی مؤ در مَرد ایي وٖل و اوتٖؤیؤ چٍ میداویه چعا
ویؤکؤن مؤ هب و ْلؼٍٓ و هبیٍیؤت و َ و ریؤلیؤت چیىی و یَوؤوی و ًىطی را گعْتىط و چعا
ایي إتبؤس در زمؤن مٍیىی اتٓؤق اْتؤد و پیـ از آن اتٓؤق ویٓتؤده بَد چعا إَا دیگع ایي ٌلَ را
اشظ وکعدوط راػتی چعا ْلؼٍٓ یَوؤوی بٍ چیي و ًىط وعْت و آوچٍ از چیي و ًىط بٍ ایعان و بٍ
ٌؤو اػال آمطهبَد ،تؤ مطتٌؤ در اروپؤ مَرد تَخٍ ٕعار وگعْت و اروپؤئیٌؤ از هعیٗ ٌلَ
مؼلنؤوؤن بؤ آوردهًؤی ٌلنی مقعیٌؤ و ًىطیٌؤ آؾىؤ ؾطوط .چىؤوکٍ اؾؤره کعدها کؤْی ویؼت کٍ
گَیىطهای در خؤیی ػصىی بگَیط تؤ آن ػصي در گَؾٌؤ بگیعد بلکٍ گَش بؤیط مؼتٍط ؾىیطن بؤؾط.
وٕتی چؿه و گَش در اوتظؤر دیطن و ؾىیطن چیغی و ػصىی وبؤؾىط ،ؾؤیط چیغی بیؤیط و ػصىی
گٓتٍ ؾَد کٍ آوٌؤ وبیىىط و وؿىَوط چىؤوکٍ ٕعوٌؤ و ًغارًؤ ػؤل إَا ٌؤو ٌلَمی داؾتىط کٍ وغد
شَدؾؤن مؤوطهبَد و دیگعان از آوٌؤ بٌعه وطاؾتىط و هؤلب ًه وبَدوط .ایي ولَ در تؤریض وؤدر و
اتٓؤٕی ویؼت بلکٍ امعی ٌؤدی و ؾؤیَ بىظع میآیط .امع وؤدر گَشدادن بٍ دیگعی و ٕبَل ػصي
رط کنؤل مییؤبىط یٍىی «مي» آوٌؤ
آوؤن اػت .معدمؤن مٍنَ ًال شَد و داؾتًٍؤی شَد را در ّ
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ىعْیتی بیـ از آوچٍ داروط ،وطارد و ایي در مَإَ وؤدر و اػتجىؤیی اػت کٍ ميًؤ چىطان ْؼزت و
ىعْیت پیطا میکىىط کٍ بٍ هلب بع میشیغوط و بؼَی دیگعی میرووط و بٍ ػصي او گَش می-
دًىط .ایي مَإَ ،مَإَ آُؤز یک دوران تؤریصی تؤزه و َٕا آن اػت .ویؤکؤن مؤ و ْٖو آوٌؤ در
رطود ًغار و دویؼت ػؤل پیـ بٍ ٌلَ یَوؤوی رو کعدوط .ایي روکعدن کٍ بظؤًع آػؤن میمنؤیط
بعای ُیع مؼتٍطان ُیع کي اػت و بعای مؼتٍطان بٍ بٌؤی ربنل دردًؤی بغرگ متؤ میؾَد.
وٕتی گَؾٌؤ آمؤده ؾىیطن ػصىی دیگع میؾَد مٍىیـ ایي ویؼت کٍ ًعچٍ را میؾىَد بی چَن
و چعا بپظیعد و چٍ بؼؤ کٍ ؾىیطهًؤ در ابتطا ٌدیب و وؤمٌَٓ بىظع آیط امؤ ًنیي ػصىؤن
وؤمٌَٓ و ٌدیب بتطریذ در بَتٍ تٓکع ػٓتٍ و ػصتٍ میؾَد .مگع وؿىیطهایه کٍ بٌَلی ػیىؤ
چٌل بؤر تعمجٍ کتؤب مؤ بٍطاليبیٍٍ ارػيَ را شَاوطه و در ٌْه ميؤلب آن بٍ زمحت اْتؤده-
اػت تؤ ایىکٍ بٍ کتؤب ْؤرابی در ؾعح مؤ بٍطاليبیٍٍ دػت یؤْتٍ و بؤ ميؤلٍٍ آن مؿکلـ رل
ؾطهاػت .ابي ػیىؤ کٍ ًع کتؤبی را یکبؤر میشَاوط متؤ ميؤلب آن را ْعا میگعْت ،چگَوٍ از
ٌٌطه ٌْه ميؤوی ارػيَ بعویؤمطه اػت وخٍ اول ایىؼت کٍ وَؾتٍ ارػيَ مَخغ اػت و
هبیٍی اػت کٍ ٌْه اوطیؿٍ دیگعی آوٌه بٍ فَرت اؾؤرات ،دؾَار و بؼیؤر دؾَار بؤؾط .اوطیؿٍای
کٍ از زبؤوی بٍ زبؤن دیگع تعمجٍ میؾَد ،در ابتطا رتی بعای ٌْهًؤی خؼتدَگع وؤمأوَس و ثٖیل
اػت و ؾؤیط مرتمجؤن ًه بؤ ایىکٍ ؾَق هلب داؾتٍاوط ،خغئیؤت ميؤلبی را کٍ تعمجٍ میکعدهاوط،
در منییؤْتٍاوط و فعْ ًؤ درکی امجؤلی داؾتٍاوط امؤ بتطریذ آن امجؤل تٓقیل مییؤْتٍ و کلنؤت و
ٌبؤرات مبٌه تٓؼیع میؾطه اػت .در مجؤلی کٍ ذکع کعدیه ،مؼلّن ًؤ ْؤرابی بیـ از مرتخه کتؤب مؤ
بٍطاليبیٍٍ ارػيَ ،ميؤوی آن کتؤب را دریؤْتٍ و آن را بٍ زبؤوی ؾعح کعدهاػت کٍ اًل ٌله و
ْعًىگ ٌؤو اػال آن را بٌرت دریؤبىط ًعچىط کٍ آن ؾعح ویغ بؼیؤر مَخغ بَده اػتْ .لؼٍٓای کٍ از
یَوؤن آمطه بَد مطتی ٕعیب بٍ یک ٕعن (فط ػؤل) وٕت میشَاػت تؤ در اثع بغرگی مجل ؾٓؤی
بٌَلی بٍ تٓقیل تطویي ؾَد .در ایي بؤب گٓتٍاوط و ًىَز ًه میگَیىط کٍ مؼلنؤوؤن داوؼتٍ و
وطاوؼتٍ ْلؼٍٓ یَوؤوی را بؤ ٌٖؤیط اػالمی در ًه آمیصتٍ یؤ در کىؤر ًه ٕعار دادهاوط .مجٍی ًه
بعآوىط کٍ ْلؼٍٓ اػالمی بع اثع دری وؤٕك ْلؼٍٓ یَوؤوی بقَرتی کٍ در آثؤر ْؤرابی و ابي ػیىؤ و .
 . .میبیىیه ،درآمطه اػت .در ایي تلٖی مکؤویکی از تؤریض پعػـًؤی از ایي ٕبیل کٍ چعا در بعًٍ
مٍیىی از زمؤن و معد شؤفی در یک مىيٍٖ خِعاْیؤئی و ْعًىگی بٍ ْلؼٍٓ یَوؤوی و ٌله
دیگعان رو کعدوط ،بٍ میؤن منیآیط و از یؤد میرود گَیی ٌله کؤالیی اػت کٍ آن را از ًعخؤ
بٌعخؤی دیگع میبعوط و مقعف میکىىط ُؤْل از ایىکٍ رتی ًع کؤالئی را بٌعخؤ منیتَان بعد و در
گلؼتؤن شَاوطهایه بؤزرگؤوی کٍ در خغیعه کیـ بٍ ردعه ػٍطی رْتٍ بَد و ػصىؤن پعیؿؤن گٓتٍ
بَد ،میداوؼت کٍ در پؤیؤن دوران ذبؤرت شَد بؤیط دیبؤی رومی بٍ رلب و آئیىٍ رلبی بٍ یني و
بعد ینؤوی بٍ پؤرس بربد و آوگؤه تعی ذبؤرت کىط .بٍ ػَداًؤی بؤزرگؤن کؤری وطاؾتٍ بؤؾیه امؤ تَخٍ
کىیه کٍ او میداوؼتٍ اػت کٍ ًع کؤالیی در خؤیی  -و وٍ در ًنٍ خؤ -هؤلب و شعیطار دارد و
در آ ؤ مقعف میؾَد .مؤ کٍ اکىَن در بؤب ٌله و تَػٍٍ آن بؼیؤر رعف میزویه کؤش بٍ
اوطازهای کٍ بؤزرگؤن مؤلیصَلیؤیی گلؼتؤن ػٍطی از ؾعایو بؤزرگؤوی میداوؼت ،دربؤره آمَزش و
بؼو و پیؿعْت ٌله میداوؼتیه .وٕتی یک کتؤب از زبؤوی بٍ زبؤن دیگع تعمجٍ میؾَد ،اولیي
وکتٍای کٍ دربؤره آن بؤیط بطاویه ایىؼت کٍ ایي یک امع اتٓؤٕی ویؼت و چَن اتٓؤٕی ویؼت ،رؤدثٍای
در زبؤن اػت .اکىَن کٍ تعمجٍ بقَرت یک ؾِل درآمطه و روزی چىط و چىطیي تعمجٍ در ًع
زبؤوی چؤپ و مىتؿع میؾَد ،بعای مؤ بؼیؤر دؾَار اػت کٍ ولَ مرتخه و تعمجٍای را در وظع
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آوریه کٍ ًىَز وؤؾع و بؤزار و شَاوىطه وطاؾتٍاػت .کؤر ایي مرتخه بؤ اشالف او و خبقَص بؤ
اشالف دورش متٓؤوت اػت .او هعح تؤزهای در زبؤن اْکىطه اػت کٍ وؼبتی بؤ تٓکع ُیع و بیگؤوٍ و
دیگعی دارد یٍىی ایي هعح وٍ ٌیي تٓکع دیگعی اػت و وٍ از شؤی ْعًىگ مرتخه روئیطه اػت
بىؤبعایي بیک اٌتبؤر وٍ ایىدؤیی و وٍ آ ؤیی و بؤٌتبؤر دیگع ًه ایىدؤیی و ًه آ ؤیی اػت .پیطاػت کٍ
اثع تعمجٍ کتؤب مؤ بٍطاليبیٍٍ و اشالق ارػيَ بٍ زبؤن ٌعبی را بؤ تعمجٍ دیؼکَر دکؤرت و روح-
الَٖاویي مىتؼکیَ در دوره اشیع وبؤیط ػىدیط و اگع میػىدیه خٌؤت اشتالف را بؤیط در وظع آوریه
ولی ْلؼٍٓ اػالمی اثع تعمجٍ کتؤب ارػيَ را در شَد دارد و ْلؼٍٓ خطیط اروپؤیی در ایعان چٍ
خبَاًیه و چٍ خنَاًیه دوبؤلٍ کؤری اػت کٍ مرتمجؤن اوائل دوره خطیط کعدوط .زبؤن ْلؼٍٓ مؤ
ًىَز چىؤوکٍ بؤیط ؾؼتٍ رْتٍ وؿطهاػت .بؤیط ببیىیه ػىگ بىؤی آن را چگَوٍ گظاؾتٍاوط .تعمجٍ کتؤب
دکؤرت و ؾؤرل دوازدًه و ػٍ تٓىگطار و إتقؤد ػیؼنَوطی ًعچٍ بَد ،مجؤل و مظٌع تَخٍ
بٍ ْلؼٍٓ و تؤریض و ادب و إتقؤد در دوره اشیع تؤریض کؿَر مؤ بَد .بعای مي بؼیؤر مؿکل اػت
کٍ بگَیه بؤ تعمجٍ ایي کتؤبٌؤ راه آؾىؤیی بؤ ذبطد ًنَار ؾطهاػت زیعا بٍط از تعمجٍ ایي کتؤبٌؤ بؤز
کؼؤوی از وٖيٍ فٓع آُؤز کعدهاوط و ٌدبؤ کٍ آوٌؤ ًه آُؤزگع وؿطوط .ؾعح ایي گؼیصتگی را بؤیط
بعای وٕت دیگع و خؤی دیگع بگظاریه امؤ در ایي مٍىی تعدیط وکىیه کٍ زبؤن اوطیؿٍ مؤ اگع بؤ ایي
اوطیؿًٍؤ َٕا تؤزه پیطا وکعده بؤؾط ،از اثع آوٌؤ بعکىؤر منؤوطه اػت .ایي تعمجًٍؤی بٍمی بط و
بٍمی شَب بٍ وؼبت شَب بَدوؿؤن م ّثع وبَدهاوط و چٍ بؼؤ کٍ بطًؤ اثع بیؿرت گظاؾتٍاوط ولی
ًنیي بطًؤ ًه شیلی شؤ وبَدهاوط .تعمجٍ شؤ در زبؤن پظیعْتٍ منیؾَد و در وظه ْعًىگ
منیگىدط چىؤوکٍ از میؤن کتؤبٌؤیی کٍ در ْلؼٍٓ و روان ؾىؤػی و تؤریض و إتقؤد و ادبیؤت تعمجٍ
ؾطهاػت ،آوٌؤیی کٍ زبؤن بؤلىؼبٍ رػؤ وطاؾتٍاوط ،کنرت بؤٕی مؤوطهاوط .بعای یؤْنت تعمجٍ کتؤب
ػؼینَوطی بؤیط در خمؤرن ادَر کتؤخبؤوًٍؤی ٕطینی خؼتدَ کعد و در مَارد بؼیؤر بؤ دػت شؤلی
بؤزگؿت .اگع ایي کتؤب شَاوىطه وطاؾتٍ اػت ،گنؤن وکىیه کٍ مرتمجؤوـ آن را بط و ُلو تعمجٍ
کعدهاوط بلکٍ ميؤلب و ممؤمیي آن در زبؤن کٍ بؤ ٌْه مؤ اربؤدی وؤگؼؼتىی دارد ،خؤی شؤص
شَد را ویؤْتٍ اػت .رتی میتَاویه کتؤبٌؤیی را دروظع آوریه کٍ بٍ زبؤن روان و اػتَار تعمجٍ
ؾطهاوط امؤ بؼیؤر کهشَاوطه ؾطهاوط .مؤخعای تعمجٍ کتب اروپؤیی در دوره خطیط و اشیع تعمجٍ،
مظٌع مؿؤرکت مؤ در خٌؤن ذبطد اػت .بیبعوؤمٍ بَدن تعمجٍ و مکح هَالوی در ایي وادی و
وعػیطن بٍ مىغل ربٖیٗ یؤ ػکَوت وکعدن در ایي مىغل وخٍ افلی و مٌه تؤریض مؤػت .تعمجٍ فعف
یک ؾِل ویؼت خبقَص کٍ وؤن ًیچ مرتمجی بؤ رٗ تعمجٍای کٍ از وؤؾع میگیعد ،تأمیي منیؾَد.
تعمجٍ وخٌی از تؤریض یک َٕ اػت .دوره تعمجٍ در ٕعون دو و ػَ ًدعی وؿؤوٍ تَخٍ
مؼلنؤوؤن بٍ ٌله و مٍعْت بَد .ایي بؤر هَالوی ؾطن دوران تعمجٍ رکؤیت دیگعی اػت .پیطاػت
کٍ در ولَ کىَوی خٌؤن وتَان از پؤیؤن دوران تعمجٍ ػصي گٓت زیعا ًنٍ کؿَرًؤ بٍ تعمجٍ ویؤز
داروط و بٍ آن مؿَِلىط .معاد مي از هَالویؾطن دوران تعمجٍ اکتٓؤی یکقط و پىدؤه ػؤلٍ بٍ
تعمجٍ بطون پعداشنت بٍ ربٖیٗ خطی اػت وگعوٍ ویؤز بٍ تعمجٍ در ٌقع مؤ پؤیؤوی وطارد.

