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چكيده
میرزا يوسف خان اعتصامی مشهور به اعتصام الملك از نويسندگان و مترجمان نامور ايرانی عهد قاجار
است .وي تمامی حیات ادبی خود را وقف ترجمه و توسعۀ دانشهاي ادبی نموده است .ترجمه هاي
اعتصامی از ادبیات مغرب و ادبیات عربی باعث آشنايی ايرانیان با بخشی از ادبیات اروپا و عرب معاصر

شد« .قالئد األدب في شرح أطواق الذهب» در شرح «أطواق الذهب» جاراهلل زمخشري كه بارها در مصر
تجديد چاپ شده و مورد توجه اديبان و فاضالن جهان عرب بويژه مصريان واقع گرديده است و
همچنین ترجمۀ «

» قاسم امین مصري با عنوان فارسی «تربیت نسوان» از جمله خدمات

ادبی يوسف اعتصامی به حساب میآيد .بررسی اين خدمات و فعالیتها موجب آشنايی مردم فرهنگ
دوست ايران زمین با ادب ،فرهنگ و ديگر توانمندي هاي يوسف اعتصام الملك میشود .كاري كه
نويسندگان اين مقاله آن را وجهۀ همت خود ساختهاند .تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.
واژههای كليدی :يوسف اعتصامی ،ادبیات فارسی ،زبان عربی ،ترجمه ،آثار و خدمات
 .پست الكترونیك نويسندة مسؤولn_mohseninia@yahoo.com :
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 -9مقدمه
يوسف اعتصام الملك ( ) 1 1 - 521از بزرگان ادب و فرهنگ ايران در دورة معاصر
است .وي از جمله كسانی است كه در عرصۀ ادب و فرهنگ فارسی زحمات فراوانی
كشیده است .ولی متأسفانه اهمیت آثار و اقدامات او مغفول مانده است .شايد يكی از
داليل آن ،دختر نابغۀ وي ،پروين اعتصامی بوده است .اما در جهانِ عرب ،اعتصامالملك
به دلیل آثاري كه به زبان عربی ترجمه و تألیف نموده است ،شهرت فراوانی دارد.
تألیف اي ن كتابها باعث شد ،مطابع بوالق براي گرفتن حق چاپ آثار وي از هم پیشی
بگیرند( .اعتصامی، 15 ،ج  ،مقدمه:ب) اعتصامی جزو اولین گروه مترجمانی است كه آثار
اديبان بزرگ غرب نظیر شكسپیر ،گوته ،شیلر و هوگو را به فارسی ترجمه كردهاند .در
كنار اين كارها ،فعالیتهاي ژورنالیستی وي نیز از جايگاه و درجۀ وااليی برخوردار
است .مجلۀ بهار ،زينت مجالت ايرانی است كه او آن را منتشر میكرد .مجلهاي كه
بسیار مورد توجه اديبان زمان قرار گرفت و بزرگانی چون عالمه علی اكبر دهخدا درآن
قلم زدند و ملك الشعراي بهار ،نام مجلۀ خود را وامدار مجلۀ وي دانسته است( .آرين

پور ، 121،ص ) 1بررسی خدمات و فعالیتهاي يوسف اعتصامی به ادبیات فارسی و
در كنار آن فعالیتها ،آثاري كه وي به عربی نگاشته و يا به فارسی برگردانده ،موضوع
اين مقاله است.
 -1پيشينة تحقيق
توجه پژوهشگران معاصر به كار هاي اعتصامی بیشتر از جنبۀ تاريخی بوده است؛ و تا
كنون اثر مستقلی كه بیانگر احواالت ،آثار قلمی و جايگاه اعتصامی در ادبیات معاصر
ايران و عرب باشد ،به رشتۀ تحرير در نیامده است .ما تنها در كتابهايی چون« ،از
صبا تا نیما» اثر يحیی آرين پور ،كتاب «رجال آذربايجان در عصر مشروطیت» تألیف
مهدي مجتهدي و «مشاهیر آذربايجان» تألیف صمد سرداري نیا ،میتوانیم توضیحات
و اشاراتی دربارة يوسف اعتصام الملك مشاهده نمايیم .اما در مورد مقاالت ،بايد گفت
كه تا كنون مقاله اي علمی -پژوهشی پیرامون يوسف اعتصامی تحت عنوان فوق نوشته
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نشده است .شايد به توان گفت؛ بهترين و مفیدترين نوشته دربارة اعتصامی ،مقدمه اي
است كه عالمه علی اكبر دهخدا در مجلۀ بهار ،تحرير نموده است و مربوط به بعد از
فوت اعتصامی است .در اين مقاله ،سعی شده از تمامی منابع و كتابهايی كه
نويسندگان معاصر ،در آنها به اعتصامی توجه نمودهاند ،استفاده شود تا با تحلیل منابع
ياد شده ،بتوانیم گوشه اي از جايگاه واقعی اعتصامی را به ادب دوستان ،نشان دهیم.
 -3مختصری دربارة زندگي يوسف اعتصامي(اعتصام الملك)
میرزا يوسف خان اعتصام الملك ملقب به يوسف اعتصامی ،نويسنده ،مترجم ،اديب
توانا و نامور ايرانی در سال  521ش( 591ق)در تبريز متولد شد .وي جزو اولین
مترجمان عهد قاجار است .پدر وي میرزا ابراهیم خان مستوفی اصالً از مردم آشتیان
بود( ،اعتصامی ، 15 ،ج  ،مقدمه :الف؛ عقیقی بخشايشی ، 112،ص ) 259در جوانی با سمت
استیفاي آذربايجان به تبريز رفت و تا پايان عمر در آنجا ماند( .اعتصامی ، 15 ،ج  ،مقدمه:

ج) يوسف اعتصامی در تبريز نزد پدر به تحصیل علم و ادب پرداخت و ادبیات فارسی
و عربی و بخشی از فقه و اصول و حكمت قديم را فرا گرفت و اطالعات جديدي را
كسب نمود( .آرين پور ، 121،ص ) 1در خوشنويسی خطوط چهارگانۀ نستعلیق ،نسخ،
شكسته و سیاق از بسیاري از استادان ماهرتر بود و در زبان فرانسه و تركی زحمت
فراوان كشید و در ادبیات عربی به مرتبتی رسید كه نظیر او در ايران و عراق بسیار كم
بود( .عقیقی بخشايشی ، 112،ص ) 259مرحوم دهخدا در مقدمۀ بهار در مورد وي اينگونه
میگويد« :عهد صبا را در مهد تربیت پدر واالگهر و معلمان منتخب به تحصیل مقدمات
پرداخت و پس از بلوغ سن رشد و تمیز ،با شوق غريزي و سوق طبیعی بی عديل
خويش به تتمیم فضايل و تكمیل علوم و آداب ادامه داد و تا كُرياس مرگ ،طرب طلب
و شور دريافت در او دائم و يكسان ماند»( .اعتصامی ، 15 ،ج  ،مقدمه :ج) در دوران
جوانی و در بحبوحۀ میل ترقی خواهانۀ مردم ايران با صرفه جويی در خرج جیبی كه از
پدر می گرفت ،چاپخانۀ حروفی به تبريز آورد و به اين ترتیب ،مشكالت نويسندگان،
صاحبان جرايد و كتب را كه تا آن روز با چاپ سنگی سروكار داشتند ،آسان نمود.
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يوسف اعتصامی چند صباحی را در تبريز زندگی كرد .وي در اين مدت به ترجمه
و تحرير تعدادي مقاله و كتاب پرداخت .اعتصامی در زمان كودكی پروين و پس از
فرمان مشروطیت ،عازم تهران شد و خدمات علمی و ادبی خود را در تهران دنبال نمود.
ثمرة حضور او در تهران ،ترجمۀ تعداد قابل توجهی از آثار نويسندگان مشهور مغرب
زمین و انتشار مجلۀ بهار و نمايندگی در مجلس شوراي ملی شد .همچنین خانۀ
اعتصامی در تهران محفل اديبان و علماي آن دوره گرديد.
اعتصامی در اواخر عمر به رياست كتابخانۀ مجلس و عضويت كمیسیون معارف در
آمد .وي يكی از بزرگترين خدماتش را كه فهرست نويسی بر كتابهاي كتابخانۀ
مجلس شوراي ملی بود ،انجام داد .اعتصامی سرانجام در شب يكشنبه  5دي ماه
 1 1شمسی در تهران ،دعوت حق را لبیك گفت(.اعتصامی ، 15 ،ج  ،مقدمه :و) آرامگاه
وي در جوار صحن حضرت معصومه (س) است.
 -4آثار يوسف اعتصامي
يوسف اعتصامی از مترجمان صاحب سبك عهد قاجار است .از اين رو ،بیشتر آثار وي
كتابها و قطعاتی است كه او به فارسی ترجمه نموده است .افزون بر كارهاي ترجمه،
شرح و مقدمه نويسی بر آثار ديگر نويسندگان را میتوان به مجموعۀ آثار وي اضافه
كرد .يوسف اعتصامی بیش از 14جلد از آثار نويسندگان و اديبان اروپا را به زبان
فارسی ترجمه كرده است كه بعضی از آنها به زيور طبع آراسته شدهاند( .مجتهدي ،بی
تا ،ص )1آثار اعتصامی را میتوان به دو بخش تقسیم كرد :بخش اول آثار ترجمهاي و
بخش دوم شامل آثار تألیفی وي است.
 -9-4ترجمة آثار عربي
اين بخش از آثار اعتصامی مربوط به بخش اول حیات ادبی وي و شامل ترجمۀ دو
كتاب است .نخست كتاب «

» يا «

» تعريب اثري مشهور به

«خانم انگلیسی» و دوم كتاب «تربیت نسوان» ،ترجمۀ كتاب «
مشهور قاسم امین مصري است.

» اثر

بررسي جايگاه و خدمات ميرزا يوسف خان اعتصام الملك (اعتصامي)911/

 -1-4ترجمة آثار غربي
 ترجمۀ حال تولستوي - 5 .خدعه و عشق :اثر شیلر ،شاعر آلمانی كه از روي ترجمۀفرانسه آن به قلم الكساندر دوما با عبارتی سلیس و روان به فارسی نقل و در سال
 152ق در مطبعۀ فاروس تهران چاپ شده است( .آرين پور ، 122،ص -1 .) 1سفینه
غواصه :ترجمۀ كتابی است از ژوول ورن (اين اثر ژوول ورن ،بعدها با عنوان «بیست
هزار فرسنگ زير دريا» نیز ترجمه شده است) نخستین بار در سال  154ق در مجلۀ
گنجینۀ فنون تبريز چاپ شد( .براون ، 11 ،ص -1 .)24تیره بختان :ترجمۀ مهم ديگر او
است .جلد اول و دوم میزرابل ويكتور هوگو است به نام تیره بختان كه در اين ترجمه
ظاهراً از ترجمۀ عربی«البؤساء» يا ترجمۀ تركی «سفیللر» و يا هر دو كمك گرفته است
(آرين پور ، 122،ص  ) 1و دهها ترجمۀ ديگر.
 -3-4ديگر آثار اعتصامي
اين بخش به آثار تألیفی(غیر ترجمه اي) اعتصامی باز میگردد كه عبارت است از :
 «قالئد األدب في شرح أطواق الذهب» :شرح و تفسیر رسالۀ «أطواق الذهب»زمخشري است و شامل يكصد مقاله در باب اخالق و حكم است .اعتصامی آن را در
سال  1 5ق در «مطبعه تمدن» به چاپ رسانید -5 .مقدمه بر چند بند در مصیبت
خامس آل عبا :اصل اين اثر از میرزا علی اديب خلوت است كه اعتصامی در 1سالگی
مقدمهاي بر آن نوشته و در سال

 1ق در تبريز چاپ شده است( .صادق پور، 125،

ص -1 ) 1مجلۀ بهار :نشريه اي بود علمی ،ادبی و سیاسی كه جنبۀ ادبی آن بر ديگر
جنبههايش ،برتري داشت .اين مجموعه در بهار سال  155ق در تهران شروع به كار
كرد( .آرين پور ، 122 ،ص -1 ) 5فهرستنويسی بر كتابهاي كتابخانۀ مجلسشوراي ملی.
 -5نقش يوسف اعتصامي در ادبيات فارسي
 -9-5ترجمة كتابها
اعتصامی را میتوان جزو اولین گروه مترجمان ادبی دانست كه توانسته بر چند زبان از
قبیل فرانسه ،عربی و تركی تسلط يابد .تسلط بر اين زبانها ،سبب شد تا وي با ادبیات
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جهان به ويژه غرب ،آشنا شود .تبريز در دوران اعتصامی يكی از كانالهاي اصلی ارتباط
میان ايران و عثمانی بوده است و بی شك تمامی و شايد بخش اعظم اطالعات وي از
اين طريق به دست او رسیده است .چه مجالت تركی و عربی كه خود در كتاب «تربیت
نسوان» اشاره كرده است و چه كتابهايی كه از اين طريق به دست او رسیده است.
اعتصامی با مطالعۀ اين آثار ،متوجه ضعف و نوعی بیگانگی مردم ايران با ادبیات جهان
شده بود و اين امر سبب شد بهرهاي را كه خود از مطالعۀ اين كتابها میبرد ،به نوعی
با مردم و به ويژه جامعۀ ادبی ايران سهیم نمايد .حاصل اين كار ،ترجمۀ بیش از 14جلد
از آثار غربی شد .او نخستین بار ،آثار شاعران و نويسندگان معروف اروپا امثال:
شكسپیر ،گوته ،شیلر ،هوگو ،میلتون ،تريلو ايتالیايی ،تولستوي و ماكسیم گوركی را به
نسل جديد شناسانده است( .عقیقی بخشايشی ، 112 ،ص  ) 29اهتمام وي به ترجمۀ
اين آثار و انتشار آنها چه به صورت كتاب و چه به صورت قطعات كوچك در مجلۀ
بهار ،در ابتدا باعث انتقاد برخی از روشنفكران جامعه شد .وي در پاسخ به اين افراد،
هدف خود را از ترجمۀ اين آثار و انتشار آن در مجلۀ بهار ،آشنايی ايرانیان با منتخبات
نظم و نثر بزرگان ادبیات غرب دانسته است( .نك.اعتصامی ، 15 ،ج ،5مقدمه؛ آرين
پور ، 122،ص) 2

يوسف اعتصامی ،جايگاه ويژه و قابل توجهی نیز در زمینۀ آزاديهاي مدنی و
اجتماعی علیالخصوص در زمینۀ زنان دارد؛ البته پیش از اعتصامی ،شايد نخستین
اشارهها ،در باب زن و حقوق وي درعهد قاجاري توسط بی بی خانم استرآبادي
نويسندة كتاب «معايب الرجال» صورت گرفته باشد( .استرآبادي ، 1 5،ص )15ولی توجه
اعتصامی با ترجمۀ بخش هايی از كتاب «تحرير المرأة» به اين موضوع جايگاه ويژه اي
بخشید ،يعنی كار اعتصامی به همان اندازه مهم بود كه كار قاسم امین درتألیف كتاب.
عالوه بر قاسم امین ،افرادي چون؛ سعد زغلول و مصطفی لطفی منفلوطی هم در
مصر به اين موضوع يعنی آزادي زنان توجه نشان دادهاند( .منفلوطی ، 921،ص )11رستگار
فسائی ،توجه به مسائل زنان را باعث ايجاد نوعی نثر اجتماعی جديد در جهان عرب
میداند( .رستگار فسائی ، 154،ص )55و دكتر محمد جعفر ياحقی ،ترجمۀ كتاب «تحرير
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المرأة» را گامی مهم در زمینۀ توجه نويسندگان و شاعران معاصر ايران به حقوق و امور
مربوط به زن ارزيابی میكند( .ياحقی ، 151،ص  )5وي با ترجمۀ كتاب تربیت نسوان
شجاعت و ايمان خود را نسبت به كاري كه انجام داده بود ،نشان داد؛ چرا كه در آن
روزگار ،تعصب در شهري مثل تبريز بسیار شديد بود و ترجمۀ اين كتاب ارزشی خاص
داشت.
 -1-5پروين اعتصامي
پروين اعتصامی در محیط علم پرور تبريز و بعد در تهران در كنار پدر بزرگ شد .رمز
توفیق اين ارزشمند زن فرهنگ و ادب فارسی عالوه بر استعداد ذاتی ،معجزة تربیت و
توجه پدر او است.
اعتصامی نخستین كسی بود كه اشعار پروين را در مجلۀ بهار به چاپ رسانید.
(عقیقی بخشايشی ، 112،ص .) 111يوسف اعتصامی براي آوازه و شهرت پروين فعالیتها و
كارهاي فراوانی انجام داد .زمانیكه براي نخستین بار ديوان پروين درسال (  11ق)
منتشر گرديد ،اعتصامی يك جلد ازآن را به همراه نامهاي به عالمه قزوينی روانۀ پاريس
نمود تا نظر وي را از ديوان پروين جويا شود .عالمه قزوينی پس از مطالعۀ ديوان،
محتويات و مضامین اشعار را بسیار ستودند( .نك :سرداري نیا ، 119،ص ) 9 - 95اعتصامی
خود در مورد اشعار پروين گويد « :خانم پروين توانسته است با اسلوب و شخصیت و
آراي فلسفی و كلمات اخالقی خويش ،از سايرين متمايز باشد»( .سرداري نیا، 119،

ص  )9با اطمینان میتوان گفت پروين اعتصامی و شهرت او تاحد زيادي مرهون به
زحمات اعتصامی است.
 -6فعاليتها و خدمات ادبي و فرهنگي يوسف اعتصامي
 -9-6مجلة بهار
در بهار سال  155ق ،مجموعۀ ادبی پرارزشی به نام بهار ،قدم به عالم مطبوعات ايران
نهاد و متأسفانه تاكنون آن گونه كه شايستۀ مقام آن بوده ،در تاريخ ادبیات شناخته نشده
است( .آرين پور ، 122،ص ) 5مجلۀ بهار ،نشريهاي بود علمی ،ادبی و سیاسی كه جنبۀ
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ادبی آن بر ديگر جنبههايش برتري داشت .اكثر مقاالت آن را خود اعتصامی تهیه
میكرد .دور اول آن در دوازده شماره در اول ارديبهشت ماه  559شمسی آغاز شد و در
آبان ماه  594شمسی چاپ آن متوقف شد .برخی محققان يكی از علل توقف مجلۀ
بهار را كمبود خوانندگان عالقمند و همكاري نكردن دانشمندان در مجله ،ذكر كردهاند.
(محیط طباطبايی ، 111 ،ص ) 4امتیاز مجله در هر دو دوره ،به نام اعتصامی بود و مديريت
آن را در آغاز مديرالممالك و سپس عباس خلیلی بر عهده داشـت( .صدر هاشمی، 111،

ص )51اعتصامی در مقالۀ افتتاحیۀ شمارة يكم سال اول دربارة هدف مجله میگويد:
«مقصود از تأسیس مجموعۀ بهار اين است كه مطالب سودمند علمی ،ادبی ،اخالقی،
تاريخی ،اقتصادي و فنون متنوعه را كه امروز دانستن آنها داراي اهمیت بی شماراست،
به طرزي نیكو و اسلوبی مرغوب به انظار ارباب دانش عرضه دارد و تعمیم معارف را
كه اكسیر نیك بختی و مصدر زندگانی جاويد ملل متمدنه است ،برعهده گرفته ،افكار
عمومی را با معلومات مفیده آشنا نمايد»( .آرين پور ، 122 ،ص ) 1درقسمت ادبی اين
مجله ترجمۀ برخی از آثار و قطعات ادبی نويسندگان و شاعران معروف غربی نظیر
«ماكسیم گوركی» به چشم میخورد .در بخش قطعات شعري نیز اشعار برخی از
شاعران ايران نظیر «حیدرعلی كمالی»« ،علی اكبردهخدا» و«سعید طائی» ديده میشود.
در بخش مقاالت اجتماعی و زنان ،ما مقاالت اجتماعی خانم «میّ زياده» نويسنده و
شاعر معاصر عرب را میبینیم ،مانند مقالۀ «زن در قرن بیستم» كه توسط خود اعتصامی
به فارسی روان ترجمه شده است .سبك و روش مجلۀ بهار در سال دوم نیز همان
است ،جز اينكه در اين سال به خصوص به ترجمۀ آثار نويسندگانی از قبیل ژان ژاك
روسو و ويكتورهوگو و ساير بزرگان ادب فرانسه بیشتر توجه شده است(.همان ،ص) 1

در اين بخش براي نمونه دو قطعه از قطعاتی كه اعتصامی آن را به فارسی ترجمه
كرده و در مجلۀ بهار آورده است ،آشنا میشويم :قطعۀ نخست با نام «نغمۀ شبانه» اثر
«لئوپاردي» شاعر معروف ايتالیايی و قطعۀ دوم از نويسندة معروف مصري «مصطفی
لطفی منفلوطی» كه برگرفته از كتاب «النظرات» با نام «رباعیات خیام» است.
 -نغمۀ شبانه (لئوپاردي)
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اي ماه در آسمان چه میكنی ؟ اي ماه ،تو شامگاهان طلوع نموده به تماشاي صحراها
میروي؛ آنگاه در حجلۀ غروب پنهان میشوي .هنوز از عبور متوالی خويش در اين
راههاي ابدي خسته نشده اي؟ هنوز آثار مالمت در تو پیدا نیست ؟ هنوز به ديدار اين
واديها و درهها اشتیاق داري؟(...اعتصامی ، 15 ،ج ،5ص)92

 -5رباعیات خیام (منفلوطی)
مانند مسافري كه راه گم كند و از بیابانی خشك و خالی به دشتی سبز و خرم و
بوستانی پر از گل و گیاه وارد شود ،من نیز همان طور بر رباعیات خیام اطالع يافتم.
گامی چند برنداشته در اينجا گلهاي پرنقش و نگار ،متجانس و غیر متجانس جويبارهاي
روشنتر از ستارگان سپهر مشاهده نمودم .مرغان ترانه ساز كه از شاخه اي به شاخه اي
پرواز كرده دائماً جمع و پراكنده بودند ،گاه خشم و جنگ ،گاه الفت و آشتی داشتند،
زمانی آنقدر صعود میكردند كه بال به آسمان می سودند( ....اعتصامی ، 15 ،ج ،5ص)51

دربارة ترجمۀ آثار عربی در مجلۀ بهار بايد گفت ،وي جزو مترجمانی است كه
قطعات ادبی نويسندگان عربی را در مجالت ايرانی آوردهاند .میتوان در اين رابطه
عالوه بر اعتصامی از احمد صافی نجفی نیز ياد كرد .وي قطعات ادبی عربی را در
مجالت و جرايدي نظیر ارمغان ،تربیت و تعلیم ،شفق سرخ و ستاره ايران آورده است
(نك .برهومی ، 991،ص )5

مجلۀ بهار مورد توجه بسیاري از اديبان قرار گرفت .از جملۀ آنها ،شاعر نامدار
عراقی احمد صافی نجفی است .وي در آن برهۀ زمانی ساكن تهران بود و با مجله
آشنايی داشت .شايد آشنايی وي با اين مجله ،به دوستی او با عباس خلیلی مدير
مسؤول روزنامۀ «اقدام» باز گردد .همانگونه كه گفته شد ،مديريت مجلۀ بهار مدتی بر
عهدة عباس خلیلی بود .احمد صافی نجفی قطعه اي با ترجمۀ اعتصامی به نام قطرات
سهگانه (

) را در ديوان خود «

» آورده است .اكنون بخشی

از اين قطعۀ ادبی را با تعريب صافی نجفی در اينجا میآوريم:
قطرات سهگانه (ترجمۀ يوسف اعتصامی)
(ربالنوع سپیده دم) دخترك من ،تو كیستی؟
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ـ من چیزي نیستم .من از چشم دختري افتادهام .نخستین بار تبسمی بودم ،مدتی دوستی
نام داشتم ،اكنون اشك نامیده میشوم .دو قطرة اولی از شنیدن اين سخن خنديدند .اما
ربالنوع ،قطرة سومی را به دست گرفت و گفت:
ـ هان! به خود باز آيید و خود ستايی ننمايید .اين از شما پاكیزهتر و گرانبهاتر است.
(اعتصامی، 15 ،ج  ،ص)51

القطرات الثالث (تعريب احمد صافی نجفی)

صافی نجفی ، 911،ص91

 -4-6فهرست نويسي بر كتابهای كتابخانة مجلس
اعتصامی در سالهاي آخر به رياست كتابخانۀ مجلس رسید .وي در اين مدت ،يكی از
گستردهترين فعالیتهاي خود را انجام داد و آن فهرست كردن كتابهاي كتابخانۀ مجلس
بود .وي در اين مدت كوتاه با ضعف پیري كه داشت در 1مجلد ضخیم كتابهاي
كتابخانه را فهرست نمود ،دو جلد آن به چاپ رسید و سومی هنگام وفاتش در دست
طبع بود( .اعتصامی، 15 ،ج  ،مقدمه :هـ) جلد سوم اين كتاب هرگز به چاپ نرسید و هم
اكنون فقط جلد اول و دوم آن در كتابخانه مجلس شوراي اسالمی موجود است .جلد
اول اين فهرست كه در سال  142ش به چاپ رسید ،شامل كتابهايی است كه تا آن
زمان در كتابخانه موجود بوده است .اعتصامی در اين باره میگويد « :هنگام طبع و
انشاء نخستین فهرست كتابخانه (اسفند ) 142شمارة كتب از 1244تجاوز نمیكرد و
 5 1مجلد آن خطی بود»( .اعتصامی ، 1 ،مقدمه) اما در سال

 1ش جلد دوم آن به

چاپ رسید .محتويات كتابخانۀ مجلس شوراي ملی در آن زمان در حدود يازده هزار
كتاب و از آن مجموعه 155 ،مجلد خطی بود .به همین جهت اعتصامی در جلد دوم
فقط كتابهاي خطی را فهرست نموده است .وي در اين باره در مقدمۀ آن اينگونه
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آورده است « :اين فهرست را كه به نسخ خطی كتابخانه اختصاص دارد ،در بیان مقاصد
و اغراض كتب كوشیدهايم ،باشد كه خواستار كاالي علم و ادب را سودمند افتد و
دوستدار تتبع و تحقیق را فايدت بخشد»(.اعتصامی ، 1 ،مقدمه)

اعتصامی در باب كتابخانۀ مجلس شوراي ملی و اهمیت آن سخنان ارزشمندي بیان
نموده است( .اعتصامی ، 15 ،ج  ،مقدمه :و) براي نمونه از نحوة فهرست نويسی اعتصامی
نمونه اي از مجلد دوم را در اينجا میآوريم:
«شرح الكافی -ترجمۀ كتاب

از كتب الكافی بفارسی .مترجم و شارح خلیل

غازلی قزوينی.
آغاز« :

»

تاريخ شرح ، 411:خط نستعلیق ،ناتمام ،صفحه59سطر ،قطع رحلی ،طول 14سانتی متر،
عرض  ، 5عدة اوراق( ،5 1شماره (.» ) 592اعتصامی ، 1 ،ج ،5ص) 1

 -1سبك نوشتاری يوسف اعتصامي
خصوصیت عمدة اعتصام الملك در اين است كه وي داراي مكتبی در نثر فارسی است
كه در نثر نويسندگان معاصر مؤثر افتاده است .نثر وي اگرچه به پايۀ نثر محمدعلی
فروغی و طالبوف نمیرسد ،اما براي خود خصوصیتی دارد كه قابل توجه است و آن
اينكه قابل تقلید است .در نثر او تأثیر نويسندگان و اديبان ترك از قبیل نامق كمال و
توفیق فكرت و اديبان معاصر مصر و شام و شیوة منشیان قاجاريه كامالً مشهود است.
چنانكه به نظر میرسد وي زبان فرانسه را از طريق زبان تركی ياد گرفته است.
(مجتهدي ،بی تا )11-2 :در باب ترجمۀ متون نیز بايد گفت وي بسیار ساده و روان و بدور
از هرگونه تكلّف مینويسد ،بطوريكه مرحوم دهخدا دربارة ترجمۀ ويكتور هوگو
میگويد« :اگر هوگو خود بنفسه اين كتاب را به فارسی مینوشت ،بی شبهه همین
الفاظ منتخب و عبارات بديع را اختیار میكرد»( .اعتصامی ، 15 ،ج  ،مقدمه :هـ) حسن
انتخاب مواد ،يكدستی اسلوب و عذوبت سبك نیز از ديگر محاسن كتابت اعتصامی
است .اين ويژگی را میتوان در سبك مجلۀ بهار نیز يافت.
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 -1خدمات اعتصامي به زبان و ادبيات عربي
بی شك خدمات يوسف اعتصامی در ادبیات فارسی خالصه نمیشود ،وي در ادبیات
عربی نیز فعالیتهاي ممتازي انجام داده است.
 -9-1قالئد األدب في شرح أطواق الذهب
رسالهاي است ،در شرح رسالۀ «أطواق الذهب» محمود بن عمر زمخشري .مشتمل بر
شرح يكصد مقاله در نصايح ،حكم ،مواعظ و مكارم اخالق .اين رساله در سال  15ق
در مطبعۀ تمدن توسط يوسف اعتصامی به چاپ رسیده است .اين رساله جزو اولین
فعالیتهاي اعتصامی بشمار میآيد .اعتصامی در سن  52سالگی( 1 9ق) نگارشش را
پايان داد و دو سال بعد ،آن را با طبعِ سربی به چاپ رسانید .شايان ذكر است كه نسخه
اي از اين رساله هم اكنون در كتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی موجود است.
 -9-9-1مقدمة شارح
اعتصامی نخست ،مقدمه اي نیكو با واژگان آراسته و مسجع چون نويسندگان عصر
عباسی نگاشته است .با حمد و ستايش خدا به صورت تلويحی عنوان كتاب خود را با
اين مضمون بیان نموده است( :
)(.اعتصامی 15 ،ق ،ص )1بعد از حمد و ستايش پروردگار و
خاتم انبیاء و آل ايشان اين گونه آغاز میكند( :
)...ـــ ترجمه :اين بنده حقیر يوسف آشتیانی
معتقد است كه نیكوترين چیزي كه افكار و انديشه به آن مرتاح و طبع آدمی چون
اشتیاق پرنده اي كه به آشیانه پرمی گشايد به آن مشتاق میشود ،ادب اندوزي است.
ادبی كه داراي بوستان مخصب و حوضهايی آكنده و آبشخوري زالل است و . ...سپس
با بیان اينكه وي در بوستان ادب و علم مدتهاست كه از میوهها و گلهاي آن متمتع
گشته و همواره بر همین منوال بوده تا اينكه نسخه اي از رسالۀ «أطواق الذهب»
زمخشري را يافته است .البته اعتصامی از چگونگی به دست آوردن آن مطلبی بیان
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نكرده است ،اما به نظر میرسد آن نیز چون ديگر اطالعات وي از طريق عثمانی به
دست او رسیده است.
اعتصامی در بخشی از مقدمه بیان نموده كه وي به صورت اتفاقی رسالۀ «اطباق
الذهب » شیخ عبدالمؤمن مغربی اصفهانی چاپ بوالق مصر را به دست آورده و آن را
هم از حیث دشواري سبك نوشتاري مانند رسالۀ زمخشري میداند و از آن با عنوان
«

» تعبیر كرده است ،يعنی بیشه زار يا چراگاه بچه گاوان وحشی كه نشان

دهنده آشفتگی اين رساله است .در ادامه اين نكته را ذكر میكند كه مضمون هر دو
كتاب را بررسی كرده و فنونی كه در هر دو رساله بكار گرفته شده را ديده است و آنچه
كه پیش رو است در واقع تلفیق هر دو رساله و شرحهاي ديگر میشمارد و در پايان با
قطعۀ شعري نوشتۀ خود را پايان میدهد.
 -1-9-1خطبة رساله
در اين بخش اعتصامی عباراتی به زعم خود سخت و گاه مبهم را معجموار با آوردن
مثالهايی همراه با شرح مختصري از فحواي سخن ،ذكر نموده است .براي نمونه
بخشی از خطبۀ رساله را براي آشنايی با نحوة شرح اعتصامی آوردهايم:
)

«(
(اعتصامی 15 ،ق ،ص)1

 -3-9 -1مقاالت
اعتصامی در اين بخش نه تنها مقاالت را شرح كرده ،بلكه در بسیاري از مواقع تفسیر
خود را نیز از مقاالت بیان نموده است .در اين مقاالت سعی بر آن است كه اقوال
گذشتگان و اديبان قديم عرب را در كنار آيات قرآن كريم و اديبان معاصر بیاورد .براي
مثال میتوان به «ابراهیم بك رمزي» صاحب مجلۀ «المرأ فی اإلسالم» اشاره نمود.
اعتصامی در تمامی اين مقاالت كوشیده نظرات ديگران را در مورد مباحث اخالقی و
معرفتی كه زمخشري در مقاالت خود بیان نموده ،ذكر نمايد .از ويژگی اين نقل قولها
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میتوان به خالصه بودن و همچنین عدم تفسیر هاي منطقی و فلسفی اشاره كرد تا به
راحتی براي خواننده قابل درك و فهم باشد.
اعتصامی در شرح مقاالت ،بر اشعار و سخنان طیفهاي مختلف انديشمندان و
سخنوران تكیه كرده است .اين افراد از طبقات و اصناف مختلفاند ،از اديب گرفته تا
حاكم و نويسنده و شاعر مانند :ابن قتیبه ،مروان بن حكم ،أكثم بن صیفی ،شعبی،
ابوالفتح بستی ،بزرجمهر و نويسندگان غربی نظیر الپرو پیر .وي خواسته يك نگاه
جهانی را نیز در مورد ادب و علم و اخالق به شرح خود داده باشد .مانند اين شرح:
(
)( .اعتصامی 15 ،ق ،ص )14در كنار اين نقل
قولها ،نظرات عبدالمؤمن مغربی صاحب «أطباق الذهب» نیز ديده میشود .در واقع
میتوان گفت كه شرح اعتصامی هم نظم است وهم نثر و آكنده از مضامین اخالقی
بزرگان اخالق و ادب.
در مورد ويژگی و سبك نوشتاري اعتصامی بايد گفت ،مسجوع و بدور از اطناب و
تعقید است .وي در مقدمۀ خود تالش كرده كه چون خطبۀ زمخشري از عبارات وزين،
كوتاه و مسجع استفاده نمايد.
-1-1

يا

(خانم انگليسي)

اعتصامی اين كتاب را در سال  1 1ق در تبريز تعريب نموده است .اصل اين اثر در
واقع يك داستان تاريخی است كه محمد حسن اعتمادالسلطنه با نام «خانم انگلیسی» به
فارسی ترجمه كرده است و در سال 141ش در تهران به چاپ رسیده است .مال روح-
اهلل بادكوبه اي نیز آن را به تركی ترجمه نموده است .اين كتاب در 1صفحه در سال
 1 5ق ( 944م)در مصر و در مطبعۀ «

» به چاپ رسیده است .كتاب «

شامل مقدمۀ مترجم ،خالصه اي از انقالب هند و تحوالت آن ،مقدمۀ نويسندة
اولیه و 14فصل است .در مقدمۀ كتاب آمده ،اين اثر ابتدا به فرانسه نقل و سپس از
فرانسه به انگلیسی ترجمه شده است.
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اعتصامی هدف خود را از تعريب (ترجمه به عربی) كتاب در مقدمه اينگونه بیان
نموده است"( :

" در سال  141در تهران پايتخت كشور ما به چاپ رسید و

مورد اقبال مردم قرار گرفت و عالقمند شدم كه آن را به عربی ترجمه كرده و به جامعۀ
اديبان و دانايانی كه زبان فارسی را نمیدانند اهدا كنم و به اين خاطر آن را به عربی
ترجمه كردهام)( .اعتصامی ، 1 5،ص)2

موضوع داستان:
اين داستان در مورد زنی به نام «مسترس هورتست» است .وي در زمان استعمار
انگلستان ،مصادف با انقالب هند به همراه خانوادة خود به هند مهاجرت مینمايد .اما
در اين میان بر او و خانوادهاش مشكالت ،سختیها و مصیبتهايی وارد آمد .در نتیجه
همسر ،داماد و فرزندانش توسط آشوبگران انقالبی كشته شدند .وي در پايان تنها به
انگلیس باز میگردد و به روايت اين داستان میپردازد.
در مورد ترجمۀ اين داستان تاريخی ،خود مترجم معتقد است كه تالش نكرده آن را
به زيورهاي كالم آراسته نمايد ،لیكن آنچه از سجعها و جناسها گه گاه در آن ديده
میشود ،از قلم اوست( .اعتصامی ، 1 5،ص )2اسلوب اعتصامی در اين مجموعه ،مسجع
و آهنگین است و داراي كلماتی بدون تعقید است .از جمالت كوتاه استفاده كرده تا
خواننده به زحمت نیفتد .كالمش سهل و ممتنع است .البته نوعی فارسی زدگی در كالم
و كلماتش ديده میشود .براي مثال گه گاهی از واژگان فارسی استفاده كرده است،
مانند( :الخانم ،الفیلبان ،با رودخانه ). ...كه بعید میرسد با توجه به تسلط وي به زبان
عربی وي ناخواسته و نا آگاهانه از اين واژگان استفاده كرده باشد ،شايد خواسته برخی
اصطالحات فارسی را به عربهاي معاصر معرفی نمايد .براي آشنايی با تعريب
اعتصامی قسمتی از آن را آوردهايم:
«الفصل الرابع عشر(الجوع)

(اعتصامی ، 1 5،ص)21
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)

 -3-1تربيت نسوان(

تربیت نسوان از ديگر آثار يوسف اعتصامی است و از عربی به فارسی ترجمه شده
است .البته از نظر اهمیت و مادة آن ،میتوان گفت از مفیدترين آثار يوسف اعتصامی به
شمار میآيد .اين اثر ترجمۀ بخشهايی از كتاب «

» قاسم امین مصري

است ،اعتصامی اين كتاب را در سال  1 5ق در مطبعۀ معارف تبريز به چاپ رسانید.
البته بايد گفت اين كتاب ترجمۀ كل اثر قاسم امین نیست ،بلكه بخشی و فصولی از اين
كتاب را ترجمه كرده است .الزم به يادآوري است كه در سال  1 1مرحوم سید احمد
مهذّب شیرازي نام كتاب را با عنوان «زن و آزادي» ترجمه نموده است .بخشهايی از
همین كتاب اعتصامی بعداً در تهران و در مجلۀ بهار آمده است .اين كتاب شامل 1
بخش است ،مقدمۀ مترجم ،مقدمۀ نويسنده و چندين فصل .قاسم امین با تألیف كتاب
«

» تحول بزرگی در جهان عرب بوجود میآورد.

»و«

(میالد ، 15 ،ص 1؛ عماره ، 959 ،ص )21او در ابتدا براي توجیه آزادي زن به قرآن و
شريعت وحديث توسل میجست ،ولی بعدها چون مورد هجوم سنت گرايان واقع شد،
تا حدودي از طرح مسائل دينی و پیوند حقوق زن با آنها فاصله گرفت( .عنايت ، 115،

ص ) 25در هر حال تألیف اين اثر باعث شد تا در سرزمین مصر و به تبع آن در ديگر
كشورهاي عربی طوفان و غوغايی پردامنه برپا گردد (حورانی  ، 991،ص 1؛ جدعان، 955 ،

ص ) 51و فی الواقع میتوان گفت كه قاسم امین اولین كسی است كه به طور جدي در
جهان عرب به حقوق زنان توجه خاصی نشان داده است و برهمۀ مدعیان آن دوره
پیشی گرفته است(.امین مصري ، 1 1،ص) 4

اعتصامی هدف خود را از ترجمۀ اين كتاب چنین شرح داده است« :اعظم علماي
اروپ در باب تعلیم و تعلم نسوان و اهمیت تربیت آنان كتابها پرداختهاند كه هر يك از
آن مؤلفات سترگ گنجینۀ گهر و كان خرد و بینش است .گروهی از نامداران ادباي
مصر نیز در اين خصوص داد سخن داده و آثار جلیله درگیتی به يادگار نهادهاند ،مانند
[

][ ،

][ ،

][ ،

][ ،

] ،وجز اينها كه نام برديم كه در همۀ اين كتب معتبره از حقوق نسوان و
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وجوب تعلیم و تربیت آنان سخن كردهاند .چون در لغت پارسی كتابی كه از محسنات
و معايب اصلیۀ اين مطلب مهم پرده بردارد نگاشته نشده بود ،اين بنده ناچیز فصلی
چند از كتاب «

» ترجمه كردم وآن را (تربیت نسوان) نامیدم و بموقع انتشار

گذاشتم( .»...اعتصامی ، 1 5،مقدمه) در اين كتاب مباحثی پیرامون زن و ويژگی و
خصوصیات ذاتی اين جنس ،همچنین جايگاه زن درجامعه اسالمی و غربی ،مشكالت و
مصائب اين جنس در جامعه و نقش آنها در تربیت و آيندة جامعه مطرح شده است .در
اين كتاب سعی شده ،ابعاد اجتماعی زن و دلیل توجه و اهمیت به آن و لزوم تربیت زن،
مطالبی گنجانده شود .دربارة لزوم تعلیم وتربیت زنان در بخشی از اين كتاب آمده
است« :نسوان محتاج به تعلیمند ،تا زادگان خود را تربیت دهند .و به وثیقۀ دين و
پرهیزكاري متمسك شوند .و از مفاسد بی بصیرتی خود را بكناري كشند و بصرفه و
اقتصاد عمل كنند و انسانی صاحب اراده باشند ،تا آنانكه مطلقه ويائسهاند و يا از نعمت
وجود اقربا و خويشاوندي كه كفالت امور ايشان كند محروم باشند ،بتوانند معیشت
خود را اداره كنند و از سفالت برهند .اما همینكه جهل پرده ظلمانی خويش فرو هشت
و خواطرشان با فروغ علم روشن نشد؛ بضرورت بوسايلی كه بر بند قانون شرع شريف
است چنگ زنند واز پی روزي بدريوزه روند چه كارها كه نكنند و چه عیبها كه برخود
هموار نسازند» ( .اعتصامی ، 1 5،ص )55-5

در باب اهمیت اين كتاب پیشتر مطالبی طرح شد .مرحوم دهخدا دربارة شجاعت
اعتصامی در آن روزگار براي چاپ اين اثر و اهمیت آن میگويد« :تألیف و طبع كتاب
«تربیت نسوان» در امر حقوق و آزادي زنان در بحبوحۀ تعصب عام خاصه در تبريز آن
روزي نمونۀ يكی از نوادر شجاعتهاي ادبی است و همسنگ صالي (قولوا ال إله إالاهلل
تفلحوا) در جبل حراء و ابرام در حركت كره ارض در مجمع انكیزيتورهاي نصاري
(مقصود ،مجمع تفتیش عقايد كلیساي مسیحی است) و به شهادت تاريخ يوسف
اعتصامی در ايران اولین كسی است كه لواي اين حريت افراشته و بذر اين شجر بارور
كاشته است»( .اعتصامی ، 15 ،ج  ،مقدمه:د) دربارة لزوم چاپ چنین اثري براي جامعۀ آن
روزي مرحوم عبدالرحیم طالبوف در نامۀ مورخۀ  51شعبان  1 5ق به اعتصامی
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مینويسد« :فدايت شوم ،دو نسخه تربیت نسوان با مكتوب محبوب جنابعالی رسید،
كتابچه را از اول تا آخرخواندم .آفرين برآن قلم شیوا رقم .صد مرحبا برآن سلیقۀ
معنوي كه سنگ گوشۀ بناي عمارت بزرگ تمدن البُدَمِنه وطن را گذاشتی كه در آينده
در مجالسی كه نسوان ايران دعوي تسويۀ حقوق خود را با نطقهاي فصیح و كلمات
جامع اثبات كنند از مترجم تربیت نسوان تذكره و وصّافی خواهند نمود»( .صفوت، 111 ،

ص ) 1دربارة نوع ترجمۀ اعتصامی ،بايد گفت كه ترجمۀ آن مفهومی است و پايبند به
متن اصلی نیست .قلم وي نیز همان قلم منشیان قاجاراست .اسلوبش محكم و رسا و
بلیغ و در عین حال سهل ممتنع است .در برخی قسمتها نیز اعتصامی خود شرح يا
مثالی به آن افزوده است .بی ترديد ،ترجمۀ «

» توسط اعتصامی به همان

اندازه كه تألیف آن در مصر توسط قاسم امین موجب بیداري وحركت براي دفاع
ازحقوق زنان گرديد ،در ايران كم و بیش تا همین اندازه موجب تحول و تغییر نگرش
طبقۀ روشنفكر ايران آن روز نسبت به زن و حقوق زن گرديد .بنابراين اگر بگويیم،
يوسف اعتصامی با ترجمۀ اين كتاب ،نقش مهمی در دفاع از حقوق زن معاصر ايرانی
بازي كرده ،به خطا نرفتهايم.
نتيجه
حاصل سخن آن كه اعتصامی يكی از برجستگان ادبیات فارسی و فرهنگ ايرانی بوده
و تمامی عمر خود را در راه اعتالي ادب و فرهنگ ايرانی وقف نموده است .خدمات
وي تماماً در خدمت زبان و ادبیات فارسی و رشد آگاهی ايرانیان در قرن گذشته است.
وي حلقۀ اتصال میان ادبیات فارسی و ادبیات جهان به ويژه غرب و عرب بوده است.
اعتصامی جزو اولین كسانی است كه ادبیات معاصر عرب را به ايرانیان شناسانده است.
سبك و نوع نگارشش در نوع خود جديد و نوآورانه است .وي را میتوان در باب
ترجمه از صاحبان سبك خواند كه بعدها بسیاري طريقت او را دنبال نمودند .كالمش
سهل و آسان و اسلوبش محكم استوار است و ديگر آنكه او پدر يكی از بزرگترين
شاعران زن ايرانی در طول تاريخ شعر و ادب ايران بوده است.
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