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  چکیده

ي جدید اجتماعی، سیاسی گرایشهاي نوظهوري است که با پیدایش نخستین جریانهاترجمه، از      
د جدی دورةهاي نوین یی در پیدایش اندیشهبسزاد آمده ونقش بوجوو فرهنگی در ایران عصر قاجار 

  پس از مشروطه داشته است.
الملک است؛ او از جمله اعتصامی، معروف به اعتصام یکی از پیشروان این عرصه، میرزا یوسف     

ه، اش در این زمینهاي گستردهحسوب میگردد که با فعالیتروشنفکران و اندیشمندان عصر قاجار م
اي ي ادبیات ایران و جهان ایفا نموده، وانگهی آثار ارزندهجریانمنداي در پیوند و همسانی نقش برجسته

ي مضمونی و ساختاري ادبیات معاصر نوگرایهاهاي گوناگون نظم و نثر جدید و  را بخصوص در حوزه
  است.عرضه داشته

درخور نقش و میزان تأثیرگذاري این متفکّر و مترجم نوگرا در ادبیات معاصر ایران  اینکهظر به ن
تحلیلی، ابتدا به معرّفی  -پژوهشی صورت نگرفته، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی

الملک و آثار گوناگون وي پرداخته، سپس با بررسی شیوه نگارش، مضامین و نوآوریهایش، اعتصام
  هاي مختلف رویکرد جدید ادبی نشان میدهد.امی او را  در زمینهپیشگ

  
  الملک.عصر مشروطه، ترجمه، یوسف اعتصامهاي کلیدي: واژه
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       مقدمه 
هاي که اندیشهارتباط میان ایران و غرب، از کمی پیش از عصر مشروطه؛ یعنی هنگامی     

گیري بود، روند دیگري یافت.در حالی که ایران در این زمان، در نهایت خواهانه در حال شکلمشروطه
هاي پیشرفت به سرعت سیاسی و اقتصادي بود، درغرب، عرصه انحطاط اجتماعی، فرهنگی و ضعف

داخلی، از جمله؛ علم، صنعت، اقتصاد،  زمینۀکه در قرن نوزدهم میالدي، چه در چنان میشدی ط
  خارجی؛ رشد و پیشرفت چشمگیري یافت. سیاست و... و چه به لحاظ کسب قدرت

کشور در این مقطع و در نهایت، آشنایی با غرب و شرایط داخلی آشفتۀنابسامانی بسیار و وضع      
هاي تالش براي پیشرفت و پیدایش گرایشهایی براي تغییر وضع موجود را زمینهکشورهاي غربی، 

سبب شد. مسافرت شماري از ایرانیان به کشورهاي غربی، برخورد اقتصادي و فرهنگی با آنها و 
هاي نهآثار مختلفی در زمی گیري تعامالتی با این کشورها، آشنایی با زبانهاي خارجی و نیز ترجمهشکل

ها و افکار جدید و ایجاد گیري اندیشهو ... از عوامل مهم و تأثیرگذاري بودند که در شکل گوناگون
و  غالب ایجاد تحول تردید در شرایط موجود نقش مهم و بسزایی ایفا کردند. بدین ترتیب؛ اندیشه

در  نهاي مختلفی از جمله؛ ادبیات نیز راه یافت. با پیدایش این تغییرات کالپیشرفت، به عرصه
به  هاي مکرّر پیشیناجتماع، پیشگامان و روشنفکران ادبی نیز به لزوم تبدیل مضامین و درونمایه

 تر براي اینموضوع و محتوایی جدید و مبتنی بر شرایط روز جامعه و همینطور ایجاد قالبهایی تازه
سه، فران وصبخصموضوعات جدید پی برده و سعی نمودند تا تحت تأثیر ادبیات کشورهاي غربی و 

هاي وسیله بستري مناسب براي طرح اندیشهادب فارسی پدیدآورند، تا بدین عرصۀاي در فضاي تازه
  نوین و نوظهور عصر جدید فراهم سازند.

 خود مستقیمًا به -ي خارجیآنهابه دلیل تسلّط بر زب -براین اساس؛ گاهی، نویسندگان و شاعران 
ترین عامل آشنایی این هنرمندان ي نخستین، عمدهسالهادر  بخصوصاین آثار میپرداختند. اما  مطالعه

هاي تازه و قالبهاي نوین هنري، روشنفکرانی بودند که به عنوان با پیشرفتهاي جهان جدید، اندیشه
آثار  مردم، به فعالیتهاي مربوط به ترجمه میان جوامع غربی و هنرمندان و همچنین عامه واسطه

هاي مسلّط آن ها و اندیشهند.آثاري که دالیل رشد و پیشرفت جوامع غربی و دغدغهآورگوناگون روي
هاي مختلف سیاسی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، علم و فناوري و ... به نمایش ها را در زمینهسرزمین

کوشش براي نوآوري ادبی با تالش براي ایجاد تحوالت و «میگذاشتند. بنابراین در ایران این عصر 
  ).81: ص1386جزي، سیر رمانتیسم در ایران، جعفري»(اصالحات اجتماعی گره خورده است

  جریان ترجمه



  
  
  
  
  
  
 

  ١٨١/ الملک(روشنفکري از دیار مشروطه) با سیري در آثار اواعتصام یوسفمعرفی  

 
 

پر واضح است که ترجمه از زبانهاي اروپایی، رشد و پیشرفت جریان ادب فارسی را سبب شده      
 به شکل ها، آثار ادبی فارسی و نثر قرن بیستم، کًالبدون این ترجمه«طوري که میتوان گفت: باست. 

). اما این نوگرایی و تحول، ابتدا در 342تاریخ ادبیات ایران، ریپکا: ص»( امروزي آن قابل تصور نبود
نثر، براي بیان مقاصد جدید اجتماعی و سیاسی که «نثر فارسی و سپس در شعر، آشکار گردید؛ زیرا 

). 156مرگ یا تجدد، آجودانی:صیا »(آمدتحلیلی و علمی داشت، بیش از شعر به کار می جنبه بیشتر
گیري جریانهاي نوین ادبی در ایران، در فعالیتهاي مربوط در شکل» ترجمه«اما، با وجود تأثیر عمیق 

  است، مورد توجه قرار نگرفته است.به نقد ادبی، چنان که شایسته بوده
 -هاي فکرياز آنجا که شور و جوش همزمان با انقالب صنعتی و تحوالت پس از آن، در عرصه    

ساز پیدایش مکتب رمانتیسم در اروپا گردید، به طورطبیعی در ایران نیز جریانهاي آغازین هنري زمینه
شروطه م دورهرا نشان میدهد که با گفتمان پرشور انقالبی  "مکتب رمانتیسم"ترجمه، توجه ویژه به 

هاي مختلف هنري، از جمله؛ موسیقی، نقّاشی، یابد. پیروان این مکتب  در شاخهخوبی پیوند مینیز ب
شعر و داستان، به طرح و ثبت واقعیتهاي اجتماعی نوینی پرداختند که دستاورد این دوران نوظهور 

 ي اصلی شعر نو به بازسازيسی) نیز به عنوان یکی از جریانهامحسوب میشود. جریانی که بعدها(دهه
  اي اصلی از شعر نو تبدیل شد.و تئوریزه کردن خود پرداخت و به شاخه

 ترجمه و نیز آفرینش آثار مهم یکی از پیشگامان برجسته روشنفکري عصر مشروطه که در عرصه     
ش ا نقادبی، در این دوره نیز حائز جایگاهی ویژه است، یوسف اعتصامی است که البته متناسب ب

هاي جدید نگاه به جهان و آفرینش آثار ادبی متأثر از آن، مورد توجه و مؤثرش در گشودن روزنه
 مطالعه قرار نگرفته است؛ حال آنکه بسیاري از متفکّران در آن زمان، اشعار پروین را به واسطه

رخی افراد را براي ب بزرگ پدر، شناخت مستقل اشعار فرزند بیانی؛ سایهالملک میشناختند و بهاعتصام
که حتّی شماري از متفکّران آن عصر، انتساب این اشعار را به تا حدي غیر ممکن کرده بود، تا آنجا

الملک و یا گاه دیگرانی (همچون دهخدا) را از آن اعتصام آنهاهایی پروین رد نموده و طی نقد
مًا الملک رس؛ شاید از آن رو که اعتصاممیدانستند. اما به مرور زمان این رویکرد، معکوس گردیده است

و  ر پروین اعتصامیاست. از سویی نیز  با رواج اشعانویس نبودهشاعر یا نویسنده به معناي داستان
در بازار کتاب، دیگر کمتر کسی  آنهاالملک و قطع نشر روز او و کاهش رونق آثار اعتصامباشتهار  روز

آشنایی دارد و اگر هم شناختی هست، در  آنهااین متفکّر و ارزش  حتّی در مجامع ادبی با فعالیتهاي
  میگیرد. حضور پروین شکل حد آشنایی مختصري است که به واسطه

 تصویري روشن از زندگی، آثار و حوزه این پژوهش حاضر، در پی آن است که عالوه بر ارائهبنابر
ها هاي غیر قابل انکار آنها و پیامدرات مهم این کارفعالیتی این متفکّر عصر قاجار و پهلوي اول، تأثی
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ب، این ترتیتر ادبیات معاصر نشان دهد. بدیني مختلف و نیز شکلهاي تازهجریانهاگیري را در شکل
از این  نهاآالملک و نقد و تحلیل تحلیلی به بررسی آثار  اعتصام -توصیفی از شیوه مقاله با استفاده
  منظر میپردازد.

  الملکزا یوسف اعتصاممیر
الملک است.کسی که اعتصام عصر مشروطه و پهلوي اول، میرزا یوسف از جمله متفکّران برجسته    

 يجریانسازآثار ادبی ترجمه شده، قلم خاص، نوع نگرش ویژه و  میتوان او را به دلیل حجم گسترده
تأثیر رویکردهاي اندیشمندانه  اینکههاي ادبی عصر جدید دانست. با وجود اش، پیشرو ترجمهآگاهانه

او، در تغییر جریانهاي ادبی و پیدایش گرایشهاي رمانتیکی و نیز،  و حجم عظیم آثار روشنفکرانه
مشروطه و پس از آن بدیهی به نظر میرسد، اما تا امروز،  نثر و شعر فارسی در دوره نوگرایی در عرصه

شده و پرداخته ن جریانسازاین روشنفکر  به نقش برجسته هرگز در هیچ اثري به طور دقیق و مفصل،
ي مختلف با گذر زمان، مهجور واقع انهاادبیات و ترجمه از زب وي در عرصه آثار مهم و خدمات ارزنده

  شده و در البالي تاریخ پرهیاهوي این عصر، آرام آرام به دست فراموشی سپرده شده است.
ها و تألیفاتی هم به زبانهاي ران ترجمه در عصر جدید است، نوشتهیوسف اعتصامی گرچه از آغازگ     

هایی به زبانهاي دیگر (از جمله عربی) هم از او در دست است. ترجمه اینکهفارسی و عربی دارد. ضمن 
خود او به ترجمه از زبانهاي دیگر به فارسی، این آثار حجم بیشتري از  اما، به دلیل توجه ویژه

درخور توجه این است که تمامی آثار  اند. اما، مسألها به خود اختصاص دادههایش رنوشته
هاي خود او، همه و همه، شده به زبانهاي مختلف و چه نوشتههاي ترجمهالملک، چه نمونهاعتصام

  هاي خاص او  میباشد.نوع نگرش و دغدغه دهندهاند که نشانگرفتههاي مشخّصی شکلحول اندیشه
آید،آثارش انکه پیشتر اشاره شد او که از آغازگران جدي جریان ترجمه در ایران به حساب میچن    

لی رمانتیسیسم فرانسه که به دالی بویژهمکتب رمانتیسم است؛  دهندهبه دلیل فضاي غالب، بازتاب
رانسه دبی فچون ارتباط بیشتر ایران و فرانسه از زمان قاجار و نیز فضاهاي مشترك و قابل درك آثار ا

براي مخاطبان ایرانی،  بسیاري از آثار مختلف منتخب او از نویسندگان رمانتیک فرانسوي دستچین 
اند. نویسندگانی چون؛ ویکتورهوگو، روسو، المارتین و ... و نیز آثار مختلف دیگري که یا خود شده

ثار، د. در غیر این صورت نیز آاي برخوردارنکامًال رمانتیک هستند و یا از گرایشهاي رمانتیکی برجسته
جدید در حال  ةدر دور آنهاشامل مطالبی میشوند که مترجم، با تمام وجود به ضرورت آشنایی با 

گیري در جامعه پی برده است؛ براي مثال؛  آگاهیهاي علمی، تاریخی، آموزشی، فلسفی وگاه شکل
 بی و تحوالت آنها در طول دورهیادداشتهاي سیاسی که مخاطب را با چگونگی پیشرفت  جوامع غر

شکیل ت«رشد و تغییر آشنا میسازد. به همین دلیل است که ترجمه، یکی از مهمترین ابزارها و عناصر 



  
  
  
  
  
  
 

  ١٨٣/ الملک(روشنفکري از دیار مشروطه) با سیري در آثار اواعتصام یوسفمعرفی  

 
 

حکاك: ص نوین ایران محسوب میشود(طلیعه تجدد درشعر فارسی، کریمی در جامعه» دهنده تجدد
259.(  

  زندگی
اي سرشناس و صاحب ه.ق)، در خانواده 1291رابر با شمسی (ب 1253یوسف آشتیانی، در سال      

گان و مستوفی، از بزرالملک نام، در شهرتبریزمتولّدگردید. پدر او، میرزا ابراهیم خان آشتیانی اعتصام
به سمت استیفاي آذربایجان به تبریز رفت و تا پایان عمر در «نجباي آشتیان، در همان سنین جوانی 

» والیات آذربایجان سمت پیشکاري مالیه«) و اغلب، 113پور: ص نیما،آریناز صبا تا  »(آنجا زیست
ي منسوب بود، پس »دفتراعتصام«را برعهده داشت. میرزا یوسف خان نیز که در زمان پدر، به لقب 

  ). 25عصر مشروطیت، علوي: ص ملقّب گردید(رجال» الملکاعتصام«از فوت او به عنوان 
به تحصیل علم پرداخت » مهد تربیت پدر واالگهر و معلّمین منتخب«ویش را، در کودکی خ او دوره    

و پس از اتمام این دوره نیز تا پایان عمر در تکمیل علم و کسب آداب و فضایل و فعالیتهاي اجتماعی 
و سیاسی و آفرینش آثار گوناگون ادبی و ... به سختی تالش نمود. وي از همین سنین کودکی، علوم 

لیق، نستع عرب، فقه، اصول، منطق، کالم و حکمت قدیم را به نیکویی آموخت و خطوط چهارگانه ادبی
بًا هایی برد. تقریبهره» علوم حدیثه«نسخ ، شکسته و سیاق را در سطحی عالی مینوشت، سپس از 

را دایر نموده و بدین ترتیب؛ مشکالت چاپ » حروفی تبریز ۀنخستین مطبع«ساله بود که  بیست
یاري از نویسندگان را در آن زمان حل کرد. عالوه بر این، آشنایی عمیق او با زبانهاي مختلفی از بس

نظیر قبیل؛ ترکی اسالمبولی و بخصوص زبان و ادبیات فرانسه و عربی، او را به مترجمی بزرگ و بی
  ). 164زندگانی پدر شاعر، دهخدا: ص  در عصر خویش، تبدیل نمود(تاریخچه

 1356شوال  29ه.ش (معادل  1316ي پس از یک عمر فعالیت ماندگار، در دي ماه سال سرانجام، و
  ه.ق)، در تهران، زندگی را بدرودگفت.

  فعالیتها             
  الملک در طول حیات خویش، به دو نوع فعالیت عمده اشتغال داشت:کلّی، اعتصامبطور   
  خصوص ترجمهعالیتهاي ادبی و بف -1    
فراوانی که به فعالیتهاي فرهنگی، ترجمه و تألیف داشت، بیشتر مدت عمر خویش  دلیل عالقهي بو    

هاي مشهور زمان خویش محسوب نشینی، به اینگونه کارها پرداخت. او که از چهرهرا در عزلت و گوشه
 زبانهاي عربی ه و در شمار روشنفکران عصر بود، به انتشار مجلّه روي آورد و به ویژه ترجمه ازمیشد

  و فرانسه را در دستور کار خویش قرارداد.
  فعالیتهاي سیاسی و اجتماعی -2 
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دوم مجلس شورا، مدتی را به عنوان نماینده، به فعالیت پرداخته و  الملک، تنها در دورهاعتصام    
ارف کمسیون معمجلس و عضویت در  هکتابخاني پایانی عمر خویش، به ریاست سالهاعالوه بر این در 

  منصوب شد.
خصوص است و بزندگی خویش را صرف امور علمی و ادبی نموده وي، بخش عمده اینکهبا وجود      

نی، ادبی ایران با مطالبی غ آثار گوناگون، نگارش کتاب، تالش براي انتشار نخستین مجلّه ۀبا ترجم
ري جریانهاي ادبی روز و آثار نویسندگان گیروز و کارآمد در آن عصر، تأثیر عمیق و مهمی در شکلب

  و شاعران مختلف ایفا نمود، اما چندان به این نوع از فعالیتهاي او پرداخته نشده است.
ر نشانگ آنکهالملک در آثار پژوهشی و تاریخی مختلف دیده میشود، بیش از اي که از اعتصامچهره

شخصیتی ادیب و روشنفکر باشد، او را به عنوان فعالی سیاسی و اجتماعی معرّفی مینماید و 
اند. این درحالی است که میزان اي گذرا به کارهاي علمی او بسنده کردهنویسندگان، تنها به اشاره

اوست.گرچه،  فعالیتهاي ادبی وي به مراتب بیشتر و تأثیرگذارتر از کارهاي سیاسی و اجتماعی
هاي ادبی و تألیفات علمی او نیز اغلب رنگ و بویی از نگرشهاي سیاسی و اجتماعی دارد و از ترجمه
هاي حقیقی مؤثر در هاي اینچنینی خالی نیست، اما او را باید بیش از هر چیز، از سرشاخهدغدغه

  ر دانست.تغییرات، نوآوریها و گرایشهاي نوین شعر و ادب ایران در یکصد سال اخی
  آثار یوسف اعتصامی

 هاي اواي است که در برابر شخصیت، افکار و اندیشهاي همچون آینهاز آنجا که آثار هر نویسنده    
برد،  اثر پی هاي ذهنی آفرینندهتا حد زیادي به تفکّرات و دغدغه میتوانقرارگرفته و با بررسی آنها 

الملک، حدود  مضامین و ر برجسته یوسف اعتصامبنابراین؛ در این بخش، معرّفی اجمالی آثا
مهمی هست که اشاره  ها، قالب و موضوع آنها ضروري به نظر میرسد؛ اما پیش از آن، نکتهدرونمایه

ه حتّی الملک، کدر آثار مختلف اعتصام بدان حائز اهمیت بسیاري است: یگانگی و یا نزدیکی درونمایه
د، اي هدفمنی نشان میدهد که او، طی یک نوع عمل آگاهانه و با شیوهخوببموضوعات متفاوتی دارند 
هاي این نویسنده و ترجمه اي که همهگونهاست. بهپرداخته آنها متون و ترجمه به انتخاب هوشیارانه
هاي ذهنی، نوع تفکّرات فردي، اجتماعی، سیاسی و مواضع و دغدغه دهندةنیز آثار تألیفیش نشان

  ادبی او میباشد. رویکردهاي
  بهار: نشریه -1

» ادبی، هنري، علمی« ه.ق)، نشریه1328م (1923پس از انقالب مشروطه، در بهار سال     
مطبوعات ایران پدیدآمد. او، که اکثر مطالب مجلّه  ارزشمندي، به سرپرستی یوسف اعتصامی در عرصه

داخت. این نشریه که موضوعات و مضامین دوره به انتشار آن پر دو، طی مینوشتخویش را به تنهایی 



  
  
  
  
  
  
 

  ١٨٥/ الملک(روشنفکري از دیار مشروطه) با سیري در آثار اواعتصام یوسفمعرفی  

 
 

را شامل میشود، در » علمی، ادبی، فلسفی، سیاسی، اجتماعی و اخالقی«متعدد و متنوعی از قبیل؛ 
 دوم این نشریه، با فاصله ده سال از دوره مضامین ادبی را نشان میدهد. دوره بیشتر دوم غلبه دوره

ادبیات خارج از ایران، در اختیار مخاطبان  بخصوصادبی و هاي نخست آن و با حجمی غنی از نوشته
لی قب دورةقرارگرفت و به لحاظ شمول موضوعات و مضامین و سبک و سیاق مجلّه، دقیقًا پیرو همان 

  محسوب میشود.
خویش، به انتشار داستانهاي کوتاه، نمایشنامه و رمانهاي غربی،  الملک، در بخشهاي ادبی مجلّهاعتصام
هاي تاریخی و... میپردازد. در کنار اینها، قطعاتی نیز از برخی نویسندگان و شاعران از جمله؛ داستان

  پروین اعتصامی، حیدرعلی کمالی، دهخدا و ... منتشر میسازد.
 ادبی منتشر شده در ایران به حساب نمیپردازد، اما نخستین نشریه» ادبیات«گرچه این مجلّه تنها به 

 هاي ادبی پس از خود محسوب میگردد. از جمله؛ نشریهري جهات پیشرو مجلّهآید که از بسیامی
الملک منتشر گردید. محمدتقی بهار در سال بهار اعتصام مجلّه میان دو دوره که در فاصله» دانشکده«

وز ار ردانشکده به انتشار آث میرزا یوسف  اعتصامی، با نگرشی نو در نشریه م و تحت تأثیر مجلّه1922
دانشکده  ۀمجلّ 11-12 ادب ایران و جهان و طرح مسائلی در عالم ادبیات پرداخت. او خود در شماره

  میگوید: اینبارهدر 
الملک است که گذشته از ما در عالم فضیلت و تقدم، مرهون بهار، اثر فاضل دانشمند اعتصام ۀمجلّ«

صوص از بوستان ادب جدیده به روي عالم مخ مزبور در محیط تقدم، یک دریچه منفرد بودن مجلّه
ل بخشی از وصوایرانیت گشود و مثل هر گل نورسی که قبل از فصل بهار بشکفد، فقط خبر روح

  ).3یک سال تمام، بهار: ص »(فروردین داده...
اش نیز، با آگاهی و نگرشی تازه به وي که از پیشروان تجدد در ایران به شمار میرود، در مجلّه      

آورد که پیش از این در ادبیات غنی و کهن ایران دیده نشده است. مضامین موضوعاتی جدید روي می
ی تا مرز سنّت شکن«بهار  هایی که رنگ و بویی از تجدد و نوآوري دارند. بر این اساس، مجلّهو اندیشه
  ).298-299ژند: صص مشروطه، آ میپردازد(تجدد ادبی در دوره» نشر معارف جدید«و به » فرا میرود

  قالئد االدب فی شرح اطواق الذهب: -2
ساله نشده بود که به نگارش این کتاب به زبان عربی پرداخت. اثري که طی مدتی  بیستاو هنوز     

الملک، در این رساله به شرح صد مقاله از کتب درسی مصریان قرارگرفت. اعتصام کوتاه، در زمره
ه.ق) پرداخت که با موضوع اخالق اسالمی، شامل مضامین 467-538محمد بن عمر زمخشري (

  و نصیحت و ... است. حکمی، اخالقی، پند
  الهند، أو، المراه الصابره:ثوره -3 
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الملک آن را از زبان فارسی به عربی برگردانده ادبی است که اعتصام  _این اثر، روایتی تاریخی     
 و نوزدهم(بانوي انگلیسی) نام دارد، که در قرن » سرگذشت مسترس هورتست«است. اصل کتاب، 

اوضاع «الب داستان تاریخی نوشته شده است. این اثر داستانی، که به توسط فیلیکس مینارد، در ق
  زنی است به سرزمین هندوستان. ۀمیپردازد سفرنام» اجتماعی

در مصر، به چاپ رسیده » الهالل« مطبعۀه.ق وتوسط 1318این ترجمه براي نخستین بار، در سال 
آن عصر، به خود جلب نمود؛ تا جایی است و پس از انتشار، نظر بسیاري را بخصوص در محافل ادبی 

 زندگانی پدر شاعر، دهخدا:ص تاریخچه»(اندتقاریظ غرّا نگاشته«بر آن » ادباي ساحل نیل«که برخی از 
165.(  

  تربیت نسوان: -4 
ال اي عرب زبان که در ساز نویسنده» تحریرالمراه«فارسی فصلی چند از کتابی است به نام  ترجمه    

تبریز به چاپ رسیده است. این کتاب همانگونه که از نامش پیداست شامل موضوعات ه.ق و در 1318
مربوط به زنان میشود. از تعلیم و تربیت گرفته تا لزوم کسب دانش، آزادي و حقوق آنان در اجتماع 

  و... .
وي ن؛ هیاهسابقه بوده است و بنابرایآن روز ایران، بی مباحث و موضوعاتی تازه، که طرح آنها در جامعه

بسیاري در میان مردم و حتی مجامع روشنفکري به دنبال داشت. بر این اساس؛ شاید بتوان 
 الملک را، نخستین کسی دانست که به صورتی جدي و با نگاهی تازه، به وضع زنان در جامعهاعتصام

شده است. به همین امروز ایران پرداخته و لزوم تعدیل مقرّرات موجود و تغییر شرایط حاکم را، یادآور
از «دلیل، بسیاري از محققان، انتشار چنین کتابی را در میان جمع متعصب مردمان تبریز آن روز، 

همسنگ صالي قولو ال اله اال اهللا تفلحوا در جبل حرّا و «اند. چیزي دانسته» ي ادبیشجاعتهانوادر 
  ).165: صهمان»(ارض در مجمع انکیزیتورهاي نصاري... ابرام در حرکت کره

ف است تا مسائل مختلاصلی، ترجمه و تدوین نموده "هشت فصل"الملک، این کتاب را طی اعتصام     
ي طرح نموده، مورد نقد و بیشتردر این جهان جدید، با دقّت و تمرکز  بخصوصمربوط به زنان را 

  دهد:بررسی قرار
  بشریه حالت زنان در هیئت اجتماعیه -فصل ا
  زنان و ماهیت ایشانتربیت  -2فصل 
  معایب جهالت نسوان -3فصل 
  وجوب تعلیم و تعلّم نسوان -4فصل
  و پرستاري از اطفال "تربیت"در حدود  -5فصل
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  در عدم توافق تعلیم و تعلّم با فساد اخالق -6فصل
  در ارتباط نسوان با امت -7فصل
  در زواج و معایب تعدد زوجات. -8فصل

اي مفصل و طی فصول متعدد به مسائل و بگونهسنده در این کتاب، همانطور که مالحظه میشود، نوی
 سعادت حیات جاودانی و وسیله«را به عنوان کلیدهاي  "دانش و تربیت"مشکالت زنان میپردازد و 
  میدهد.، اعتصامی: مقدمه) مورد توجه قرارتربیت نسوان »(این جهان و آن جهانی

این کتاب، خواهان نگاهی دیگرگونه به زنان به عنوان نیمی از جمعیت بشري است که  او با ترجمه
، در تمام طول تاریخ زندگی بشري، مورد ستم واقع آنهادیگر  و اغلب از سوي  در مقایسه با نیمه

یت ود وضعنسوان و بهب است. بر این اساس وي با انتشار این کتاب، احیاي حقوق از دست رفتهشده
پیشرفت و ترقّی جامعه در این دنیاي جدید است،  آنها از دیدگاههاي مختلف را راهی میداند که الزمه

تا جایی که چشم پوشیدن از این قشر، عدم توجه به آموزش، تربیت و تعلیم، نقشها و حقوق اجتماعی 
ت؛ داشانسانیت را در پی خواهد کلّی افول جامعه، اخالق و بطورو خانوادگی آنها به عنوان یک انسان، 

نسل بشري محسوب  "زوال"و یا  "اعتال"، عامل اصلی "مادر"هستند که به عنوان یک  آنهازیرا 
هرگز نمیتوان در این  اینکهاثر، با اشاره به  میشوند. به همین دلیل است  که مؤلّف در آغاز مقدمه

: دمیگویدر طرح هدف نگارش آن » ی بنمایدشاید، مکانت نسوان را در وجود انسان انکهچن«کتاب 
نهایت آرزویم این است که افکار دانشمندان را متوجه مطلبی مهم سازم که تاکنون کمتر کسی در «

  ).1همان: ص»(استآن باب رأي زده
از اهمیت بسیاري برخوردار میباشد این است که در این اثر، مسائل  اینبارهدیگري که در  اما نکته     

میشود، با تکیه بر قوانین و اصول اسالمی طرح دیده آنهامختلفی که پیرامون زنان و مشکالت 
ی هاي جدید علمدستاورد بیانی، اگرچه بنیان دیدگاههاي طرح شده در این اثر، بر پایهاست؛ بهشده

روشنفکران و پیشروان  تحت تأثیر مجامع غربی و نگرشهاي تازه بخصوصامروز و  و تغییرات جهان
است اما تمامی این نظرات، در جاي جاي کتاب با دیدگاههاي دینی تحول در آن کشورها شکل گرفته

نویسنده تعدیل شده و شکل و قالب متفاوتی یافته است تا با هنجارهاي موجود در یک کشور اسالمی 
به دلیل پیشرو بودن اثر در این زمینه، اهمیت بسیاري  بخصوصباشد و این مسأله نداشته مغایرتی

تر دارد و در نهایت سبب میشود که از سوي اجتماع معتقد، سنتّی و پایبند شرقی، هرچه بهتر و راحت
  شود:پذیرفته

اب مراعات شود، ادب و شرایط حج هرگاه تربیت نسوان، موافق اصول دین قدیم و قواعد محکمه«
  ).14همان:ص »(شاهد مقصود چهره نماید، آن همه تلخی برود و روزگار چون شکر آید
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  :خدعه و عشق -5 
ه.ق و در 1325اي است از شیللر، نمایشنامه نویس مطرح آلمانی که در سال نامهنمایش ۀترجم     

وي الملک آن را نه از راعتصام  تهران به چاپ رسیده است. تئاتري مشتمل بر پنج فصل و نه پرده، که
آن به قلم الکساندر دوما، به فارسی برگردانده است. او در  فرانسه اصلی، که از روي ترجمه نسخه
یع وقا«کتاب مزبور، متضمن  اینکهروان این اثر نگاشته است، با اشاره به  اي که بر ترجمهمقدمه
، شیللر در این تئاتر«موضوع آن میگوید:  دربارة، »ندمقاصد بلند و وقایع ارجم«است و حاوي » حسی

خواننده را به مکارم اخالق و محامد صفات ترغیب مینماید، عفّت و عصمت وپاکدامنی نسوان را 
را تقبیح میکند. شناعت آداب ذمیمه حسد و نفاق و تزویر را به نیکوترین وجهی  آنهاتمجید و نادانی 

آن است که از آالیش خواهشهاي نفسانی، پاك و منزّه باشد و در حفظ  نشان میدهد و.... میگوید: مرد
 بعد از این، وي به روشنی». ناموس و شرف خویش بکوشد و از مجازات خیانت و کیفر کردار بد بترسد

در این عصر جدید و «این اثر سخن گفته و دلیل آن را اینطور شرح میدهد که:  از ضرورت ترجمه
خدعه و عشق، »(ی مملکت بیش از هر چیز به تهذیب اخالق احتیاج داریم... سعادت و ترقّ دوره

  ).1-3اعتصامی:ص 
نیته، گذار از سنت به مدر بویژهگذار،  این است که او به خوبی به ویژگیهاي دوره ةاین نظریه نشاندهند

 فردي است که نگرفته، اخالقاست و در کشوري که هنوز نهادهاي اجتماعی بازدارنده شکلواقف بوده
  ریزي ارزشهاي پیشین، نقش بازدارندگی از فروپاشی ارزشهاي اخالقی را ایفاکند.باید در روزگار فرو

اي نوظهور محسوب میشود: یکی از این اثر از دو جهت تازگی دارد و در فضاي ادبی ایران، پدیده     
است.  "نمایشنامه"برگزیده است نظر ساختار؛ چارچوبی که نویسنده، براي تعریف کردن این داستان 

اي بسیار طوالنی دارد و مردم آن ممالک از زمانهاي کهن با اگرچه این قالب، در جوامع غربی سابقه
 "قخدعه و عش"ترتیب، اي نوین محسوب میگردد. بدیناین نوع آثار آشنایی دارند اما در ایران، پدیده

  ثار ترجمه شده در این نوع ادبی محسوب میشود.روان و جذّابش از نخستین آ شیللّر با ترجمه
غنی و فقیر بر مبناي توصیف  دیگر از نظر درونمایه. این ماجرا، با محوریت تقابل دو خانواده     
اي هاست. اندیشگرفتهدو قطبی و نقد این ساختار کهن اجتماعی به صورت غیرمستقیم، شکل جامعه

تأثیر ان جدید در ایران، از میان رویکردهاي روشنفکران و تحتنوظهور که به تازگی و با آغاز دور
  است.آشنایی باجوامع غربی رخ نموده

ر است، آن چیزي که شعااجتماعی که کلیت داستان بر مبناي آن قرارگرفته اما عالوه بر این اندیشه
ي  گیرواده در شکلاست و اهمیت نظام خان "اخالق"اثر و به عبارتی پیام مستقیمتر آن میباشد، 

  صحیح اخالقیات و رواج آن در تمام جامعه براي دستیابی به سعادت.



  
  
  
  
  
  
 

  ١٨٩/ الملک(روشنفکري از دیار مشروطه) با سیري در آثار اواعتصام یوسفمعرفی  

 
 

در  بخصوصالملک  و شده و تألیفی اعتصامهایی که بارها و بارها در آثار مختلف ترجمهاندیشه
راین، بمیشود. بنااست هم دیدهبهار به چاپ رسیده ۀنشری هاي گوناگون و پرباري که در دو دورهنوشته
هاي اجتماعی مترجم هاي اخالقی و اندیشهاین اثر، مجالی تازه است براي طرح دیگر بار دغدغه ترجمه

  در صورتی متفاوت و تقریبًا غیر متعارف در مقایسه با سایر آثار.
  تیره بختان -6

سفیلر و یا ترکی  عربی البوساء یا ترجمه ترجمۀ«الملک، این کتاب را احتماالً از روي اعتصام    
) ترجمه نموده و به مخاطبان فارسی زبان خود ارائه 113-114پور:ص از صبا تا نیما، آرین»(هردو

از ویکتور هوگو، که بعدها بارها » les mise`rables«دو جلد نخست از کتاب  کرده است. ترجمه
  ته و مشهور گشت.در ایران  انتشار یاف» بینوایان«به دست مترجمان مختلف ترجمه شده، به نام 

، هاي مختلف اجتماعی، سیاسیکه اندیشه میشودگستردگی این کتاب و حجم عظیم آن نیز سبب     
  اخالقی و... در فصلهاي گوناگون آن فرصت بروز و ظهور بیابد.

هاي محروم و نیازمند جامعه اصلی آن بر روي وضع طبقه همانطور که از نام کتاب پیداست، تکیه     
ویسنده در این اثر با استفاده از لحنی عاطفی و بیانی غمبار، به توصیف دقیق و جزء به جزء است. ن

 بویژهرا  هاآنشرایط این اقشار ضعیف و متوسط میپردازد و بدین ترتیب، ضرورت رسیدگی به وضعیت 
  در جوامع شهري نوظهور یادآور میشود.

است و به بسیاري از مسائل اجتماعی اشاره  محوریت مضمونی اثر نیز که مشتمل بر مضامین مختلفی
میان غنی و فقیر، وضع بیچارگان، مظالم قوانین بشر و بیعدالتیهاي  میکند، بر اختالف طبقاتی و فاصله

به جوامع  است که در سطح وسیعی مبتالاجتماعی ناشی از آن و نکات اخالقی مهمی قرار گرفته
از جهت همین اهمیت فلسفی و ادبی و «میگوید:  اینباره بورژوازي نوظهور است. اعتصامی خود در

اجتماعی، میزرابل را به فارسی ترجمه کرده، دردسترس عشّاق حکمت وادب ودوستداران تهذیب 
  ص).3بختان، اعتصامی:تیره«(وتربیت گذاشتم

ن اساس، هماهنگی میان رویکردهاي خاص یوسف اعتصامی و مضامین طرح شده در ایبر این     
آن، بر وي غلبه یابد و در نتیجه براي نخستین بار، این کتاب  ترجمه است تا انگیزهکتاب، سبب شده

  مکتب رمانتیسم فرانسه با بیانی روان و زبانی ساده به خوانندگان فارسی زبان معرّفی شود. برجسته
 هايمرور زمان، ترجمهاست که با این کتاب، از سوي مخاطبان ایرانی با چنان استقبالی مواجه شده

  است. ي مختلف، با نامهایی متفاوت به بازار کتاب، عرضه شدهسالهاگوناگونی از آن صورت گرفته و در 
  غواصه: سفینه -7 
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تخیلی است و به دست یوسف اعتصامی   –کتابی است از ژول ورن، که در شمار رمانهاي علمی     
  ه.ق منتشر گردید.1326شده و در سال ترجمه

  در ایران با یک گراور: فیثاغورث سیاحتنامه -8 
 فیثاغورثاي است، که در آن افسانه  –اي تخیلی ) از سفرنامه102 -110فصل (فصول  نه ترجمه    

رتشت سفر مینماید. این کتاب که چهاردهمین اثر از اي از تاریخ ایران، یعنی عصر زخیالی، به دوره
مجلس به طبع رسیده است،  دولتی و در چاپخانه نشریات کمیسیون معارف است و با بودجه دوره
 در مصر، کلده، هند، کرت، اسپارت، صقیله، فیثاغورث سفرنامه«اي است از کتابی مفصل به نام گزیده

 هایی از آن را که به، که نویسنده تنها بخش»نین سیاسی و اخالقی ويرم، کارتاژ، مارسی، گُل و قوا
اي را هافسان چرا نویسنده، این سفرنامه اینکه دربارةاست. مترجم، تاریخ ایران میپردازد، ترجمه نموده

شده  حکیم تألیف فیثاغورثاین کتاب از آن روي به نام «است میگوید: منسوب داشته ثبه فیثاغور
 »(دقّت خوانندگان را جلب کند و اهتمام دانشمندان و ارباب اطّالع را به خود متوجه سازد است تا
  ، اعتصامی: د). ثفیثاغور ۀسفرنام

منثور است که حوادث آن در جهانی خیالی  الملک، نوعی سفرنامهاعتصام فیثاغورث سیاحتنامه     
یران باستان را شامل میشود و اغلب حوادث زمانی ماجراهاي این کتاب، ا رخ میدهد. اگرچه گستره
بر تخت نشستن و سلطنت داریوش رخ میدهد، اما در حقیقت چنین  دورةآن در عصر هخامنشی و 

ل نویسنده ةحوادثی رخ نداده و آن چه توصیف میشود، از قواثر برآمده است. تخی  
ونی نثر فارسی نیز مت د و از قرون اولیهدور و درازي دار ۀسفرنامه نویسی، در تاریخ ایران سابق آنکهبا 

قاجار، شکل دیگري به خود گرفتند و آرام آرام، با تحوالتی  دورةاست اما در در این قالب باقی مانده
  مواجه شدند.

 وار را طلب میکند. در اوایل دورهبطورکلّی موضوع و بافت سفرنامه، نوعی ساختار روایتگونه و داستان
شد و شمار هایی نوشتهبه مجامع غربی، سفرنامه بخصوصثر افزایش سفرهاي خارجی قاجار که در ا

از نوع روایتی گزارشی  و با بیانی  آنهاها به ترجمه درآمد، اغلب هاي آن سرزمینبسیاري از سفرنامه
 اند اما هرچه از آغاز پیدایش نوین ایناندك پیچیده و مغلق و تحت تأثیر  زبان عربی نوشته شده

تر هاي ابتدایی، تفاوتهایی دارد. به داستان نزدیکمیشود که با نمونهرویکرد فاصله بگیریم، آثاري دیده
است. عالوه بر این، ذکرجزئیات در توصیف مسائل مختلف و روایی به نگارش در آمده شده و به شیوه

  یابد.ها رواج بیشتري میتر در این سفرنامهطرح دیدگاههاي شخصی
نق جریان تجدد و فردگرایی در ایران عصر جدید که تحت تأثیر جوامع مدرن غربی پدید رو     
  ».درك ضرورت ضبط و حفظ احوال زندگی  هر روزه است«بود، خود از جمله عوامل آمده



  
  
  
  
  
  
 

  ١٩١/ الملک(روشنفکري از دیار مشروطه) با سیري در آثار اواعتصام یوسفمعرفی  

 
 

ی بینبه عنوان عنصري مهم در جهان "فرد"شدن با اهمیت یافتن اجتماع و زندگی روزمرّه و برجسته
( از »یابدعنوان روایت مکتوب فردگرایانه از زندگی اهمیتی نو می«نیز به  "نویسیخاطره"جدید، 

  ).134-133نویسی، رضوانیان:صص نویسی به داستانسرگذشت
، با میشودفرد را شامل  اي از زندگی روزمرهنویسی که برههسفرنامه هم به عنوان نوعی از خاطره

  ) بدل میشود.135(همان:ص » مدرن سبک سنّت در دوره«ه بیانی، به هاي جدید، رواج یافته و بشیوه
اي از نقوش و مؤلّف، همانند نقّاشی ماهر، پرده«این نوشته که در آن  الملک با ترجمهاعتصام     

تصاویر حوادث ساخته، مسائل تاریخ و شناسایی عادات و اخالق و چگونگی علم و معرفت گذشتگان 
بردن اه، اعتصامی:ه) و پنفیثاغورث سفرنامه»(استو دلپذیر در این کتاب عرضه داشتهزیبا  را به اسلوب

ي گذشته، به انتقاد از عصر خود میپردازد. در این کتاب، اوضاع حکومتی انهابه این جهان خیالی در زم
 و مردم فرودست جامعه مورد توجه قرار میگیرد بخصوصمیشود و وضع اجتماع و به انتقاد کشیده 

) نیز با تکیه بر اخالق و حکمت، به ضرورت حاکمیت آزادي و تالش فیثاغورثمسافر خیالی داستان(
  براي دستیابی جامعه به سعادت اشاره مینماید.

یدهد تا ممفصل خیالی، این فرصت را در اختیار اعتصامی قرار بخشی از این سفرنامه بنابراین ترجمه
هاي مختلف خویش را در قالبی جدید و متفاوت عرضه نماید و هرچه ها و دغدغهبار دیگر، اندیشه

بهتر و با آزادي بیشتر به  انتقاد غیرمستقیم از جامعه و حکومت وقت بپردازد، بدون آنکه دردسر و یا 
  خطري او را تهدید نماید.

، نظر نوع روایت عصر قاجار نبود، اما از سفرنامه نخستین نمونه "فیثاغورث سیاحتنامه"گرچه،      
اي است که از بافت گزارشی رایج تا حد بسیار زیادي فاصله گرفته و با زبانی جزء اولین آثار سفرنامه

  گونه روایت میشود.داستان
در تاریخ ادبیات چه در اروپا و چه ایران، سفرنامه راهی به سوي داستان گشوده است  اینکهبا توجه به 

ت، کتاب اسنویسی و به تبع آن پدید آمدهنی از دل شیوه و اسلوب سفرنامهو به بیانی ادبیات داستا
الملک، به عنوان اثري جدید با روایتی نزدیک به داستان، در کنار دیگر آثار ترجمه شده از اعتصام
  نویسی نیز کمک مینماید.ي غربی به پیدایش و رشد جریان داستانانهاو رم انهاداست

  :مجلس شوراي ملّی کتابخانۀی هاي خطّفهرست نسخه -9 
مجلس، فهرستی از نسخ خطّی این کتابخانه تهیه نموده و به  او در مدت حضورش در کتابخانه    

  یادگار گذاشته است.
یوسف اعتصامی است که در زمانی به طبع  نام برده، مهمترین آثار منتشر شده این چند نمونه    

آثار دیگري نیز با موضوعات و مضامین متفاوتی دارد که در جاهاي  اند. عالوه بر اینها، اورسیده
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 امکانپذیر نمیباشد. از جمله؛ ترجمه انهااشاره شده است اما چاپ نشده  و دسترسی بد انهاگوناگون بد
ناپلئون اول، سقوط ناپلئون سیم، عشق جوانی، مقاالت  حال تولستوي، هانري چهارم، معاشقه

ششم، کنت دومنتگمري، کولونل ژیرار، طبیعت فقرا، کاترین هوارد،  ۀشتم و ملکآمریکایی، هانري ه
 هاي مختلف نشریهرا در شماره آنهاسیاه)، روکامبول و... که البتّه مختصري از  ۀتولیپ سزار (الل

 وزین مطالعه هایی از این متون را در این نشریهخویش به چاپ رسانده است و مخاطبان آثارش نمونه
  اند.ودهنم

اکنون، الزم است به بررسی برخی از ویژگیهاي ادبی آثار او پرداخته و با شرح نوگراییهاي او،      
  ي نوپدید نشان داد.جریانهاهاي گوناگون و شکلگیري پیشگامیش را در عرصه

  آفرینینوآوري و جریان
دبی ا ء پیشگامان چندین عرصههاي مختلف، او را جزالملک در عرصهفعالیتهاي گوناگون اعتصام     

  است.قرار داده
ریات و سبک نش ادبی، به شیوه جنبه اي است که بخصوص با غلبهبهار، نخستین نشریه مجلّه     

است. این تأثیرپذیري تا حدي است که حتّی شدهمنتشر » تحت نفوذ فرهنگ فرانسوي«اروپایی و 
ر هر دو مجموعه، به زبان فارسی و فرانسوي نوشته میشود. انتشا شده، درطول دورهنام آثار ترجمه

نه «این مجلّه، بعدها به عنوان الگویی برجسته براي پیروان این حرفه مورد توجه قرار میگیرد؛ زیرا 
» تاز لحاظ نفوذي که داش«هاي ادبی، غناي محتوایی و ، بلکه به دلیل فراوانی نوشته»به لحاظ قدمت

هاي تخصصی ادب فارسی محسوب میشود(پیدایش رمان ایرانی، در حوزهجزء نخستین نشریات 
  ).32فارسی، باالیی: ص

سم آشنایی ایرانیان با مکتب رمانتی عالوه بر این، پیشگامی این روشنفکرعصر مشروطه، در زمینه     
چه در آثار گوناگون چه به صورت مستقل  و  و آثار مختلف آن غیر قابل انکار است. او با ترجمه

متفکران و هنرمندان عصر خویش را  بیشترهاي آشنایی هرچه اش، زمینههاي مختلف نشریهشماره
هاي نوظهور جهان جدید آشنا طور درونمایههاي مختلف جدید و همینبا این مکتب ادبی، قالب

و در  »شعار تجدد بلند کند، در عمل بر نوطلبی و نوجویی مبادرت میورزد اینکهبدون «ساخت. وي، 
آورد و ... اگر به معارف جدید جهانی روي می«هاي مختلف خویش با دیدي روشن و هوشیارانه نوشته

 تجدد ادبی»(هم از منابع و ادب کهن بهره میگیرد، در طنین کالم آن نوجویی و نوآوري، حس میشود
  ).297-299شروطه، آژند: صم در دوره

هایی بینوایان ویکتور هوگو را به فارسی منتشر نموده و قسمت او، نخستین کسی است که ترجمه     
اش همخوانی بیشتري دارد، درمجلّه چاپ نموده است. از آن را نیز که با گرایشهاي محتوایی نشریه



  
  
  
  
  
  
 

  ١٩٣/ الملک(روشنفکري از دیار مشروطه) با سیري در آثار اواعتصام یوسفمعرفی  

 
 

یابد و ادبی آن زمان رواج بسیاري می رمان بینوایان و نیز پل و ویرژینی در بین محافل ترجمه
هاي ، ترجمه1310ي سالهادر حدود «طوریکه؛ ، بآوردجریانهایی را نیز در پی خویش پدید می

  ).72پیدایش رمان فارسی، باالیی: ص»(مجددي از آن صورت میپذیرد
خصوصی ب افت، نحوهي ادبی پس از این راه یجریانهاآثار رمانتیسم، به  دیگر مضمونی که با ترجمه     

این نوع نگارش و نیز ماجراجوییهایی  ةاز روایتهاي عشقی است با ماجراهاي عجیب و گاه غمناك ویژ
این «الملک را نیز به خود اختصاص داده است و هاي اعتصامکه حجم در خور توجهی از ترجمه

عصر رضا شاه به خوبی  گیري تازه پس از فاصله زمانی ده یا بیست سال، در خلق آثار رمانیجهت
  همان).»(احساس میشود

نامه، رمانهاي هاي داستانی رمانتیک و پراحساس، نمایشي اروپایی و قطعهانهارم عالوه بر ترجمه     
نقد ادبی و ... از جمله قالبهاي نوینی محسوب  تاریخی، داستانهاي کوتاه،شعر منثور و مقاالتی در حوزه

ترده الملک، در سطحی گسي نخستین بار در این دوره و به دست اعتصامتوان گفت برایمیشوند که م
ش ي تازه، نقجریانهاگیري اند.کارهایی که در تحول ادبیات ایران و شکلبه زبان فارسی ترجمه شده

  اند.بسیار مهمی ایفاکرده
تاریخی (نظیر آثار ها و مقاالت علمی (همچون آثار ژول ورن)، یادداشتها و رمانهاي ترجمه نوشته     

شماري از روشنفکران و دانشمندان اروپایی (همچون  ۀالکساندر دوما) و نیز سرنوشت و زندگینام
هاي آغازین، تولستوي، وولتر، روسو و... ) نیز در آثار او فراوان یافت میشود. به طورکلّی، در ترجمه

ر اي براي آشنایی بیشتعلمی را واسطهتوجه به متون تاریخی و علمی رواج بسیاري داشت. زیرا؛ آثار 
شناخت  بستري براي اینکهبا دالیل رشد فناوري و صنعت در غرب میدانستند و آثار تاریخی نیز ضمن 

شباهتی که با داستانهاي کهن «چگونگی تحوالت این جوامع در طول زمان محسوب میشود، به دلیل 
ب مناسبی براي آغاز آشنایی ایرانیان با داستانهاي ایرانی داشتند و به خاطر صبغه اجتماعیشان، انتخا

الملک نیز بیش از ). رویکرد تاریخی اعتصام36جزي: صسیر رمانتیسم در ایران جعفري»(غربی بودند
ان و براي تربیت اذه«است و بدین ترتیب به گزینش مطالبی میپردازد که » تاریخ غرب«هر چیز به 

همین  ). ترجمه299مشروطه، آژند: ص تجدد ادبی در دوره»(دبیداري مردمان اهمیتی درخور دار
اي مناسبی بر هاي بعد، زمینه، در کنار عوامل اجتماعی و تحوالت فرهنگی دیگر بود که در دورهآنهارم

  تکوین نخستین آثار داستانی جدید بوجود آوردند.
  مضامین تازه 

ضیعت اجتماعی، سیاسی و اخالقی جامعه، از جمله آید، والملک بر میآنطور که از آثار اعتصام     
او محسوب میگردد. وي، با نگاهی عمیق، به مسائل مربوط به سیاست  هاي هموارهمهمترین دغدغه



 
 
 
 
  
 

  93تابستان -24شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/194
 
میپردازد. رقابت روس و انگلیس در آسیا، بیداري مشرق زمین و سیر ترقّی ممالک اروپایی، وضع 

بار سیاسی و حکومتی ایران و ... از جمله فضاحت حاکمیت و تسلّط در این جوامع  و نیز اوضاع
  موضوعات سیاسی مورد توجه اوست.

اجتماعی، کار و تالش، کمک به همنوع، تعلیم و تربیت  مسائلی از قبیل استقالل و برابري، وظیفه     
اطفال و لزوم کسب علم و دانش، تأسیس مدارس، آزادي اجتماعی، حریت مطبوعات و قلم، لزوم 

عدالتی و ضرورت جه به گروههاي مختلف اجتماعی از جمله؛ زنان و اطفال، اختالف طبقاتی، بیتو
ایجاد برابري و مساوات و ... از جمله مضامین رایج آثار اوست. وي با دقّت نظر، به شکافتن و شرح 
ا ر مسائل اجتماعی میپردازد و با بینشی فراگیر، حتّی مشکالت کوچک مملکتی و اخالقی جامعه

اوج جنبش مشروطه، بخش اعظمی از  هایی که بعدها، در دورهمغفول نمیگذارد. موضوعات و اندیشه
  هاي آثار مختلف شعر و نثر را به خود اختصاص میدهد.درونمایه

هاي سوسیالیستی غربی است، که توجه به طبقات فرودست و ادبیات کارگري، از جمله اندیشه     
 الملک و سایر مترجمان راهیر آشنایی با فرهنگ و مدنیت غربی به آثار اعتصامدر این دوره تحت تأث

اي کالن در ادبیات عصر مشروطه، رونق یافته و در نهایت، در شعرهاي یافته و بعدها به عنوان درونمایه
کنی:ص کدادوار شعر فارسی، شفیعی »(رساترین صداي کارگري«کارگري ابوالقاسم الهوتی، به عنوان 

  ) به اوج خود میرسد.38
امروزي، براي نخستین بار در عصر مبارزات مشروطه  مسائل مربوط به وضیعت زنان در جامعه     

یابد. لزوم تر شده و تا زمان حال ادامه میخواهان مطرح میشود و بعدها در عصر رضاشاهی فراگیر
اي است که در این عصر ل برجستهبرابري اجتماعی و توجه به اقشار فرودست جامعه، از جمله مسائ

به مباحث اصلی مجامع روشنفکري بدل میشود. بدین ترتیب زنان نیز به عنوان قشر ضعیفی از تاریخ 
حجاب، موضوع آزادي زنان، تعلیم و تربیت نسوان،  ایران مورد توجه قرار میگیرند. مسئله ۀجامع

. از جمله مضامینی است که براي بار نخست، اعتقاد برابري زن و مرد و نیز حقوق اجتماعی زن و ..
پیش از عمومی شدن بحث زنان، مسائل مربوط به  سالهاالملک مطرح گردیده است. او توسط اعتصام

و در فضاي  »تربیت نسوان«این قشر را با نگرشی باز و اقدامی شجاعانه، در کتابی مستقل تحت عنوان 
اي دقیق و بنیادي لزوم بررسی وضیعت این قشر را در بگونهتبریز آن زمان منتشر نموده و  بسته

جامعه یادآور شده است. عالوه بر این، در آثار گوناگون مستقل خویش و نیز در جاي جاي نشریه، 
  هاي مختلفی به نقد و بررسی این موضوع میپردازد. بارها و بارها، به این مسأله اشاره نموده و از زاویه

  زبان



  
  
  
  
  
  
 

  ١٩٥/ الملک(روشنفکري از دیار مشروطه) با سیري در آثار اواعتصام یوسفمعرفی  

 
 

 ؛ مهمترین ویژگی زبانی شعر و نثر عصر مشروطه و پس از آن، در مقایسه با دورهشاید بتوان گفت که
گراي ادب پیش از مشروطه کهن آن است. در حقیقت، هر چه از دوره» سادگی«کالسیک ادب فارسی، 

به عصر مشروطه و پس از آن نزدیک میشویم ابتدا نثر و سپس شعر به سوي زبانی ساده و همه فهمتر 
وطه، گیري انقالب مشراي همچون شکلیابد. در این زمان، به دلیل پیدایش شرایط نو و تازهگرایش می

هاي اجتماعی و مردمی، پیدایش دستگاه چاپ و در نتیجه افزایش انتشار کتب، نشر ظهور اندیشه
بودن  آشنایی با تحوالت ادبی اروپایی، مردمی«ها و مجلّات، لزوم برخورداري از مخاطب عام، روزنامه

) و ... زبان نوشتاري 312پور: ص(سنّت و نوآوري در شعر معاصر، امین» سوادي مخاطبانادبیات و کم
نیز از فخامت و سنگینی گذشته فاصله گرفته و کم کم به زبان مردم کوچه و بازار نزدیک میشود.گرچه 

ت و در زمانهاي مختلف و پس از مشروطه نیز این مسأله با فراز و فرودهایی همراه اس حتّی در دوره
  تحت تأثیر عوامل گوناگون تغییراتی نیز دارد.

این جریان نبرد کهنه  آغازگران نثر نوین محسوب میشود و در میانه الملک که خود از جملهاعتصام
هاي نویسد. به عبارت دیگر؛ زبان نوشتهگرا میو نو قرار گرفته است، به زبانی ساده و در عین حال کهن

خویش و حتّی گاه در  آید که در مقایسه با نثرهاي همدورهگرچه در شمار متونی به حساب می وي،
هاي پس از خود از زبانی بسیار ساده و روان برخوردار است، اما همچنان؛ شماري از مقایسه با نوشته

  نگارش کهن فارسی در آن دیده میشود. ویژگیهاي خاص شیوه
گان، تر واژگیري از شکل قدیمیهاي مترادف یا با معناي نزدیک در کنار هم، بهرهواژهمکرّر از  استفاده

به یکدیگر وصل شده و در نتیجه باعث »واو«حرف ربط  استفاده از جمالتی کوتاه که به واسطه
تر شدن سخن میشود، استفاده از شکلهاي پیشوندي و مرکّب فعلی که در ساختار زبانی متون کشیده
راگیرترست... و عوامل دیگري از این دست، از جمله دالیلی محسوب میشوند که همچنان کهن ف

  پیوند آثار وي را با زبان کهن حفظ مینمایند.
  نتیجه:

قاجار است که اغلب  دورةاواخر  الملک از جمله روشنفکران برجستهمیرزا یوسف اعتصام     
ي دیگر در ایران، از جمله گرایشهاي انهان ترجمه از زبجریا انجام داده. ترجمه ةدرحوز را فعالیتهایش

هاي متنوع و متعددي رونق یافته و در روند تحول علوم اخیر و در شاخه نوینی است که در سده
رات تفکّ الملک باارائهاست. اعتصامدرخور توجهی داشته گوناگون، هنر و ادبیات در عصر جدید نقش

تر از گذشته در خلق آثار ادبی و کار گرفتن زبانی سادهها، بهو درونمایه نوین، نوآوري در مضامین
اي به ادب معاصر ایران  نموده ي ادبی پس از خویش، خدمات ارزندهجریانهامعرفی قالبهاي جدید به 

  است.
عدالت خواهی و  اجتماعی، سیاسی و اخالقی همچون وضع زنان، اندیشه بسیاري از مضامین تازه

ت، اوضاع حکومتی، اختالف طبقاتی و ... براي نخستین بار از طریق آثار او به ادبیات ایران مساوا
ادبیات، تا مدتها تحت تأثیر  در حوزه بخصوصافت. در ضمن، نشریات و مطبوعات پس از وي نیز ةرا

  اند.او قرار داشته نشریه
هاي ادبی و .... در ا و انواع جدیدي همچون رمان تاریخی، داستان کوتاه، قطعههقالب انتشار گسترده

 ادبی کشور، از نظر سابقه ایران براي نخستین بار توسط وي صورت گرفت و عالوه بر اینها، جامعه
. الملک استاعتصام وقفهآشنایی با آثار مکتب رمانتیسم نیز تا حد بسیار زیادي، مدیون تالشهاي بی
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ي هاهي فراوان در زمیننوگرایهااش در ادبیات و بدین ترتیب؛ یوسف اعتصامی با فعالیتهاي گسترده
  مختلف، پیشرو بسیاري از جریانهاي نوظهور شعر و نثر فارسی در عصر جدید محسوب میگردد. 
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