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  چكيده  

ـ نظر از اسـتفاده  باتا  قصد داريم مقاله نيا در     ـ ادب گـاه يجا چندگانـه،  يهـا نظـام  ةي  اتي
ـ ازح را يفيتـأل  و شـده ترجمه ـ  ثي ـ  سـه يمقا يكم          يزمـان  ةبـاز  در حاضـر  پـژوهش . ميكن

ـ ا در. اسـت  گرفته صورت يداستان اتيادب ةحوز در و 1389 تا 1380هايسال ـ تحق ني  ،قي
 يهـا كتـاب  تعداد كه دست يافتيم جهينت نيا به ترجمه، و فيتأل چاپ آمار يبررس از پس

 يمركز گاهيجا گرنشان موضوع نيا زوهر اون ةگفتبه. است يفيتأل آثار از شيب شدهترجمه
ـ  موضـوع  خـود  هئلمس نيا ييچراهرچند . است رانيا ةچندگان يادب نظام در ترجمه  يبحث

 بـه  توانيم زوهر اون يهاهيفرض به توجه با ،مقاله نيا سندگانينو اعتقادبه اما است، يفيك
 آغـاز  شيپ هاالس از كه است رانيا يادب نظام ريگبانيگر مداوم يبحران كه ديرس جهينت نيا

  .ستا شده
 مـداوم،  بحران ،)يرامونيپ( ياهيحاش گاهيجا ،يمركز گاهيجا چندگانه، يهانظام :ها كليدواژه

   .شدهترجمه اتيادب

   مقدمه. 1

ـ  ارتبـاط   يابزارها  نيترمهم از يكي  مثابةبه ترجمه  ،حاضر عصر در         را همگـان  توجـه  ،يفرهنگـ نيب
 يهـا  بحـث  ،ريـ اخ يهـا دهـه  در. است داشته معطوف خودبه عمل ةحوز درنيز  و يپردازهينظر ةحوز در

 ،)1988 هلمز،( وجود آمدبه مستقل يارشته عنوانبه تنهانه ترجمه كه كرد دايپ تياهم قدرآن ترجمه ينظر
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ـ ( ياجتماع و) 1992 ،يونوت( ياسيس ،)1990 لفور،  و بسنت( يفرهنگ  گوناگون يهاحوزه به بلكه  ف،ول
 بـا  تـا  آورديمـ  فـراهم  را يفرصت ترجمه مطالعات يارشتهنيب و يچندزبان تيماه. شد دهيكش زين) 2007

  .  ميكن يبررس مختلف ابعاد از را آن ريثأت و تياهم و ميبنگر ترجمه موضوع به ترعيوس يديد
 يخاص تياهم از ياجتماع و يفرهنگ يرگذاريتأث ثيازح يادب ةترجم متون، ريسا ةترجم با سهيمقا در

  نيـز شـگفتي  . سـت ين دهيپوش يبركس جامعه يادب و يفرهنگ ياعتال در يادب ةترجم نقش. است برخوردار
 كارآمـدن  يرو با. است بوده يادب ترجمه ةحوز در ،شده هئارا ترجمه درباب كه ييهاهينظر شتريب كه ندارد

 متقابـل  و ايپو روابط به توجه ترجمه، تمطالعا ةحوز به يفرهنگ مطالعات يابيراه و يفيتوص يكردهايرو
 توجـه  مورد گذشته از شيب جامعه افراد  يمل تيهو به يدهشكل در يادب ةترجم نقش و ترجمه نديافر در

 اون تماريا بار، نينخست  يبرا). 2006 ن،يكرون ؛2008 زهر، اون ؛2001 براون، و سيال( گرفت قرار نيمحقق
 مطرح  ترجمه مطالعات دررا  چندگانه يهانظام ةينظر درقالب ترجمه نديارف بهمند نظام نگاه) 1978( زوهر
. شـد  گرفتـه  كار به گوناگون جوامع يادب يهانظام در قيتحق يبرا يمدل عنوانبه پس آن از هينظر نيا. كرد

ـته نيب گوناگون يهاهينظر ظهورسو، ازيك گرچها  ديگـر،  و ازسـوي  ياجتمـاع  و يفرهنگـ   از اعـم  يا رش
 ،يفرهنگ مطالعات سمتبه آن شيگرا با اما كرد، رييتغ دستخوش بارها را مدل نيا نظرانصاحب ينتقادهاا
  . است جامعه ةچندگان يهانظاممطالعه و تحقيق در  يبرا كارآمد ييالگو همچنان هينظر نيا

 ،يخيتـار  دوارا يتمام در كشور كي يادب نظام در ترجمه و يفيتأل آثار ةهم يبررس يدشوار به توجه با
ـ تأك بـا ) 1380( ينيرعابـد يم.  شود مطالعه يمحدود يزمان ةباز در كشور يادب نظام كه شد نيا بر بنا  بـر  دي

  : ديگويم يخيتار هايدوره براساس اتيادب ةمطالع تياهم
 و زمانـه  بر رهيچ ياجتماع يشناسروان به توجه با ها،دوره نيا از كيهر در ترجمه و فيتأل ات،يادب

ـ واقع به نسل هر نگاه ةنحو. ابدييم را خود خاص يبو و رنگ روشنفكران، يرو شيپ ييمعنا قاف  و تي
ـندگان ينو يتلق طرز نگاه، ةنحو و ستيز ةنحو رييتغ با.  است نسل آن ستيز ةنحو از متأثر اتيادب  از س
  ).260. ص( كنديم رييتغ زين اتيادب ةفيوظ
 يهـا يبنـد دوره براسـاس  اتيادب ةطالعم به را ما كه است راتييتغ نيهم) 1380( ينيرعابديم عقيدةبه

 آن كرديرو كه زوهر اون ةچندگان يهانظام ةينظر از استفاده باتا  ميكوشيم مقاله نيا در. دارديم او يخيتار
ـ ادب ةحـوز  در  شدهچاپ يهافيتأل و هاترجمه يكم يبررسنيز  و ، توصيفي استترجمه مطالعات به  اتي
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 ريتفس و مشخص ،نظام نيا در را فيلأت و ترجمه گاهيجا ،)1380- 1389( يمتوال سال 10 طول در يداستان
 .     ميكن

   ترجمه مطالعات به توصيفي رويكرد. 1 .1

 .است ، توصيفيترجمه مطالعات به زوهر اون ةچندگان يهانظام ةينظررويكرد  شد، اشاره طوركههمان
ـناخت زبـان  يزيتجـو  يهـا هينظر به واكنش در و روس انيگراصورت ريتأثتحت يفيتوص كرديرو  بـه  يش

 آمـد  وجـود هب عمده انيجر سه روس، انيگراصورت يآرا ةجيدرنت ،يطوركل به. افتي راه ترجمه مطالعات
 گيپزيال و پراگ يشناس زبان مكتب يريگشكل به انيجر نينخست. دنددا شكل را يمكتب ةشالود هركدام كه

 مكتب ،انيجر نيسوم و آورد وجود به را ترجمه به يفيتوص كرديرو و ويآوتل مكتب ،دوم انيجر. ديانجام
 حاصـل  ترجمـه،  به يفيتوص كرديرو زين و هادانشگاه به آن ورود و ترجمه مطالعات يريگشكل. بود هلند
  ). 2010 م،يپ( بود مكتب سه نيا متفكران هايهمناظر

ـ يبشيپ و نييتب ف،يتوص را ترجمه تمطالعا در يفيتوص كرديرو ياصل محور 1هلمز ـ پد كـردن ين  ةدي
 مدل چندگانه، يهانظام ةينظر و زوهر اون ريتأثتحت) 1995( يتور دئونيگ هلمز، از پس. دانست ترجمه

 كـه  بـود  بـاور  نيبـرا  يتـور  .افـزود  نه آب را يموارد و كرد ينيبازب يشناختروش و ينظر ثيازح را يو
 يابيارز و يبررس ياصل متن از مستقل يمتن ةمثاببهآن را  ديبا و است مقصد فرهنگ به متعلق ياثر ترجمه،

 و مقصد فرهنگ يادب نظام در ترجمه گاهيجا ديبا ترجمه هر درست نييتب و فيتوص يبرا وي، نظربه. كرد
 رمانـدگا  ةينظر. داد قرار كار يمبنا را مقصد ةجامع ياجتماع - يارزش نظام و فرهنگ در آن كاركرد و نقش

ـ ا براسـاس . گرفـت  شـكل  مقصدمدار كرديرو نيهم ريتأثتحت 2ترجمه يهنجارها  مترجمـان  ه،يـ نظر ني
  مترجم يهاياستراتژ تا گرفته متون انتخاب از را ترجمه نديافر كه دارند قرار ييهنجارها ريتأثتحت همواره

 ةطرفانـ يب نگاه يتور). 2008 ،يبرونل( هستند مكان و زمان تابع هنجارها نيا. كنديم كنترل ترجمه بازار و
كنند مي انتقادبه آن  و دانندمي رممكنيغ را آن ياريبس اما ؛دانديم يفيتوص مطالعات ةالزم را ترجمه محقق

  . اندكرده مطرح را) 1999 ،هرمانز( »يانتقاد يفيتوص مطالعات« ،درمقابل و) 1999، هرمانز ؛2000 ،آرجو(

                                                
1. Holmes 

2. translational norms 
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 بـه  محقـق  خـرد،  سـطح  در. رديـ گيمـ  صورت كالن و خرد سطح دو در ترجمه به يفيتوص كرديرو
ـ تغ يهامدل و 1يردستكا مكتب. پردازديم ياصل متون و شدهترجمه متون از ياكرهيپ يامقابله يبررس  ريي

 زوهـر،  اون( منـد نظام مطالعات. نديآيم حساب به خرد كرديرو نيا دستاورد) كويما ،يلو چ،يپوپوو( 2انيب
 ترجمه مطالعات در يشناخت جامع و يفرهنگ مطالعات از يقيتلف كه) ننيكاسك ن،يبوزل( ياشبكه و) هرمانز
 ةيدوسو هايريثأت به توجه مهم  ةنكت ،مندنظام اي كالن كرديرو در. باشندمي كالن كرديرو دستاورد ،هستند
 از كـه ) 1990 ،1978(زوهر اون ةچندگان يهانظام ةينظر. است گريكدي بر جامعه گوناگون يها نظامخرده

آن را  بلكه ،داندنمي جامعه يها تيفعال ريسا از منتزع و جدا يتيفعال را ترجمه است، كرديرو نيا شگامانيپ
ـ پو يروابط كه  است ينظامخرده خود ،ترجمه. كندمي يبررس يادب نظام كل از يجزئعنوان به  گـر يد بـا  اي

 در). 1995 ،يتـور ( كـرد  مطرح را هنجارها ةينظر ه،ينظر نيا ريتأثتحت بعدها زين يتور. دارد هانظامخرده
ـ نظر نيا طرفداران و منتقدان يآرا ،ينظر يهاانيبن ،يريگشكل ةنحو بعد، بخش  يبررسـ  را زوهـر  اون ةي

  . ميكن يم

  چندگانه هاينظام نظرية. 2. 1

ايتمار اون زوهر آن   كه بود يانيجر سه از يكي چندگانه يهانظام ةينظر شد، گفته ترشيپ طوركه همان
 از الهـام  بـا  زوهـر  اون. كـرد  ارائـه  ترجمـه  مطالعات در 1970 سال در روس يهاستيفرمال ريتأثتحترا 
3اكوبسني چون يمتفكران اتينظر

 فرهنگ رشد در ليدخ عوامل ةمطالع به ،مندنظام ياهنگ با 4انوفينيت و  
ـ  از يناش توان ينم را جامعه كي فرهنگ يدگيچيپ زوهر اون نگاه در). 2010 م،يپ( پرداخت جامعه در  كي

 كـه  كرد ادعا »نظام« مفهوم كاربرد با زوهر اون. رنظر گرفتد عامل نيچندبايد ناشي از  بلكه ،دانست عامل
ـ تول در كـه  سـت ا ييايـ پو يفرهنگ يها مدل بلكه ؛ستين متن گريد ترجمه مطالعات در قيتحق موضوع  دي

 كـه  اسـت  روس انيصورتگرا كار از برگرفته هينظر نيا در نظام مفهوم. ذارندگ يم ريثأت يفرهنگ يهادهيپد

                                                
1. Manipulation School (Gideon Toury, André Lefevere, José Lambert, Hendr van Gorp, 

Theo Hermans, Bassnett, etc ) 

2. Translation shifts models 

3. Jakobson 

4. Tynayanov 
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 ،يفرهنگـ  ،ياسـ يس از اعـم  گونـاگون  يهـا نظـام خـرده  آن در كـه  داننديم يامجموعه از يئجز را اتيادب
  .  ندهست ارتباط در هم با...  و ياجتماع ،ياقتصاد

ـ  نظام يبررس به تدااب چندگانه، يهانظام ةينظر درقالب ) 1979( زوهر اون ـ ادب نقـش  و يادب  اتي
 يرو يفرهنگـ  مطالعات به فرهنگ متسبه ترجمه مطالعات چرخش از پس اما ؛پرداخت جامعه در

 يهـا يگـذار اسـت يس در هـا آن نقـش  و يفرهنگـ  - ياجتمـاع  يهانظام متقابل روابطدربارة  و آورد
ـ ا براسـاس . )1990، لفور و بسنت( كرد قيتحق جامعه 1يفرهنگ ـ نظر ني ـ ادب ه،ي ـ  اتي  نظـام  از يجزئ
ـ  اثر و شودمي يتلق يخيتار و يادب ،يفرهنگ ،ياجتماع ـ  يادب ـ  نظـام  از يئـ جزعنـوان  هب  مـورد  يادب

ـ پو بر كه است نظام مفهوم از يريگبهره ه،ينظر نيا در مهم ةنكت.  رديگ يم قرار يبررس  تعامـل  و يياي
  . دارد داللت يادب نظام يمركز گاهيجا به يابيدست باهدف يادب آثار

 بـه ) 1978 زوهر، اون( »يباشناختيز يسنت كرديرو« ها،ستيفرمال يآرا از يريگبهره با زوهر اون
ـ  آثـار  انـواع  و كرد رد را يادب آثار ـ ادب از را يادب        يهـا داسـتان    تـا  گرفتـه  نوجـوان  و كـان دكو اتي

ـ ازطر همـواره  كـه  آورد حساب به يادب نظام از يجزئ ،شدهترجمه اتيادب و كنندهسرگرم  يتعـامل  قي
- اسـت يس و هنجارهـا  نيز و متون انتخاب در شدهترجمه اتيادب وي، نظربه. گذارند يم اثر برهم ايپو

 شـاتلورث . كند يم عمل نظام كي عناصر انندم ،يفرهنگ - ياجتماع عوامل از تأثر و ريتأث و هايگذار
ـ  نظـام : كننديم فيتعر گونه نيا را چندگانه نظام) 1997( يكوو و  و نـاهمگون  ايآميـزه « هچندگان

 در  را مسـتمر   تحـول  فراينـد  تـا  گيرندمي قراربا هم  تعامل در كه است هايينظام از مراتبيسلسله
 ينظـر  يكرديرو زوهر اون ةچندگان يهانظام ةينظر ).176. ص(» دهند شكل چندگانه  نظام  كليت

ـ برانگ تأمـل  نكتـه . اسـت  آن يفرهنگ بافت در اتيادب و زبان به يفيتوصاوشي ك و ـ نظر در زي  اون ةي
ـ ا و استيس اقتصاد، جامعه، زبان، چون يعوامل با اتيادب نيب ارتباط به توجه زوهر  اسـت  يدئولوژي

  ). 2000 چانگ،(
 مطالعـات  و يفرهنگـ  مطالعات عطف ةنقط را 1990در سال لفور و بسنت يفرهنگ چرخش اگر
ـ ا در يفرهنگـ  چـرخش  نيومد زوهر اون ةچندگان يهانظام ةينظر م،يريبگ درنظر ترجمه  حـوزه  ني

ـ ن ياسيس و ياجتماع عوامل ،يفرهنگ و يزبان مسائل برعالوه آن، در كه شوديم محسوب  درنظـر  زي

                                                
1. cultural planning 
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 و متقابـل  ةرابطـ  از كـه  اسـت  يشيپو فهم درجهت تالش زوهر اون پژوهش ةجوهر. شود يم گرفته
ـ  گوناگون يهانظام ةديچيپ ـ ادب كـه يزمـان ). 1385 بركـت، ( ديـ آيمـ  وجـود هب  عيوسـ  بافـت  در اتي

 و ابـد ييمـ  تـر عيوسـ  ييمعنـا  بلكـه  ؛شـود ينمـ  متون به محدود گريد رد،يگ قرار يفرهنگ- ياجتماع
  ).1990 زوهر، اون( رديگ يم دربر را متون نيا افتيدر و اشاعه اي ديتول بر حاكم عوامل ةمجموع
 بـه  اجمـالي  ينگـاه : يفرهنگ يهايوابستگ و واملع« عنوانبا  خود ةمقال رد) 1997( زوهر اون

 بـا  هاآن ارتباط و جامعه يادب نظام در ليدخكالن  عوامل به يطرح ةارائ با ،»چندگانه يهانظام ةينظر
 ةحـوز  در يقـ يتحق يقـالب  عنـوان بـه  زوهر اون ةينظر يكل ساختار ر،يز شكل در. پردازديم گريكدي

   :است شده هداد نشان يفرهنگ مطالعات و اتيادب

  )1997 زوهر، اون( نمودار گرافيكي نظرية اون زوهر .1 شكل
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 جداگانه، يعوامل عنوانبه نه زبان و اقتصاد ،يدئولوژيا است،يس چون يعوامل شكل، نيا در
 نهـاد  مثـال،  يبرا ؛اندشده گرفته درنظر چندگانه يهانظام يفرهنگ ةينظر از يجزئ عنوانبه بلكه

ـ  نديافر تيكل و هنجارها بر 1قدرت ـ تول از بعـد  و نيحـ  ش،يپ ـ ا. دارد كنتـرل  و نظـارت  ،دي  ني
ـ ا. شـود يمـ  يـي اجرا عوامل گريد و دكنندهيتول خيتوب اي قيتشو شامل كنترل و نظارت  نهـاد  ني
ـ ا. كنديم نييتع را اثر كي يماندگار زانيم ،يكل يهايگذاراستيس اتخاذ با كه است قدرت  ني

 نيولؤمسـ  سـندگان، ينو يهـا گـروه  ،هاهينشر و هاهمجل نشر، يهاخانه منتقدان، از متشكل دنها
 مطالعـات  پـردازان هينظر ةديعقبه. است يجمع يهارسانه طور نيهم و يآموزش ينهادها ،يدولت
         يهـا تعـارض  و هـا چـالش  نيهمـ  و سـت ين متحـد  و كپارچـه ي يسازمان قدرت نهاد ،مندنظام

  . دارديم هانگ ايپو را يادب نظام كه است يفردنيب و يهگرونيب
 يكلـ  روند بر مصرف تا ديتول از كه دارد اشاره يمتون و نيقوان به جامعه، يادب نظام در 2يادب هيسرما عامل

 و 3ينحـو  قواعـد  از يقـ يتلف يزبـان  ةيسـرما  ،يسنت يشناس زبان ديد از. كننديم كنترل را آن و گذارندمي ريتأث
 ياثـر  آن، براسـاس  كه است يمشترك دانش و قواعد ن،يقوان از يامجموعه يادب ةيسرما. است زبان 4يگانواژ
  . است زين اثر كي ارزش ةكنندنييتع يادب نظام كيدر  موجود يادب ةيسرما. شوديم ديتول و انتخاب يادب

               در ليــخد عوامــل از يامجموعــه كــه بــازار ســطح :رديــگ يمــ شــكل ســطح ســه در يادبــ ةيســرما
 محصـول  ،آخـر  در و خـاص  ياگونه يبرا بازار يتقاضا شيافزا ؛است يادب محصوالت يوتقاضاعرضه

  . است عوامل همة رفتار نديابر كه) كاال(
 ،يو ةديـ عقبـه . دارد چندگانـه  يهانظام يهايدگيچيپ دادننشان در يسع 5چانگ ،زوهر اون برخالف

 شـش  از كه است ييهنجارها كنترلدر  و ريتأثتحت يادب مترجمان ويژه، بهرجمانمت كار ةجينت و هاتيفعال
  :)2001 چانگ،( دنريگيم سرچشمه ريز ةعمد نظامخرده
را  هـا نظـام  گريد كه هستند ييهاسازمان و يدولت يهانهاد شامل نظام نيا: ياسيس ةچندگان نظام. 1

  ؛دارند قدرت ها كنند و بر آنكنترل مي
                                                
1. Institution 

2. Repertoire  

3. Grammar  

4. Lexicon  

4. Chang 
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 و احـزاب  گونـاگون  يهايدئولوژيا و ديعقا نظام، نيا در): كيدئولوژيا( يدتيعق ةچندگان منظا. 2
  هستند؛ كشمكش و رقابت در باهم جامعه، مختلف يهاگروه

ـ فعال ،نظام نيا بر حاكم قواعد و هنجارها: ياقتصاد ةچندگان نظام. 3  درقالـب  را  ترجمـه  يهـا تي
  .دهد يم قرار ياقتصاد ياصول

  ؛است يزبان تنوع يهنجارها با ييسوهم و مطابقت خواهان: يشناختزبان ةندگانچ نظام. 4
 براساس تا دهديم ارائه مترجمان به را شدهشناخته يادب يالگوها نظام نيا: اتيادب ةچندگان نظام. 5
  ؛كنند ترجمه هشدفتهريپذ يالگوها نيا

 ترجمـه  آمـوزش  يهاكالس در نظام، نيا قواعد و هنجارها از يقسمت: ياترجمه ةچندگان نظام .6
 يفرهنگـ  خأل اصطالحبه در ياصل متن ةارائ در يطرفيب و يوفادار اصل تيرعا. شوديم سيتدر

  ).321. ص( ستا هنجارها نيا از يقسمت
 جامعه در گوناگون يهانظام مندنظام يبررس به گانهچند يهانظام ةينظر شد، اشاره ترشيپ طوركه همان

 كه است يمراتبسلسله و ناهمگون ا،يپو ينظام جامعه، هر ةچندگان يهانظام. پردازديم ترجمه رب آن ريتأث و
. اسـت  گـر يد نظامخرده بر ينظامخرده يبرتر و تفوق ةجينت ،مختلف ادوار در يزبان تحول و رييتغ هرگونه

 ةجامع آن متعارف و معتبر ةيسرما از متشكل كه زبان آن يادب موجود ةيسرما ،يادب نظام هر مركز و قلب در
  . است نظام مركز سمت به هيحاش از غالباً يادب نظام در رييتغ جهت. دارد قراراست،  يادب

ـ ادب گـاه يجا كـه  بـود  جامعـه  يادب نظام درقالب ياهينظر ،چندگانه يهانظام ةينظردر ابتدا  اگرچه  اتي
ـ  اما ،)1978 زوهر، اون( كردمي ريتفس و ليتحل را شدهترجمه  را تمركـزش ) 1990( زوهـر  اون جيتـدر هب

ـ ا) 1999( هرمـانز  ةديـ عقبـه . كـرد  معطـوف  يفرهنگ يهايگذاراستيس و يفرهنگ مطالعات يسو به  ني
ـ  نظـام  1يخـارج  يهـا  استيس كه است بار نينخست ـ ادب بـر  آن ريتـأث  و يادب             قـرار  مـدنظر  ترجمـه،  اتي

  رديگيم
ـ  افراد يجمع ياجتماع ياهتيهو كه است باور نيا بر زوهر اون  شـكل  يعـ يطب طـور  بـه  ،ملـت  كي

 شـكل  را ملت ،تيدرنها و احزاب ها،گروه تيهو كه هستند يفرد اعمال و هاجنبش نيا بلكه ؛دنريگ ينم

                                                
1.external politics 
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 ةيسـرما  نيگزيجا 1يفرهنگ ةيسرما چندگانه، يهانظام ةينظر در يفرهنگ ينگريكل نيا ،جهيدرنت. دندهيم
ـ ا و بالنـد يم خود يفرهنگ ةيسرما به معهجا افراد. شوديم 2يادب  و حـدت و عامـل  بـه  ليتبـد  هيسـرما  ني

 ةيسـرما  شـدن نـه ينهاد و يريـ گشـكل  از پـس . شوديم ملت كي 4يجمع تيهو يريگشكل در 3انسجام
 تيـ هو مقاومـت  با و شودمي محسوب ديتهد ينوع ها،ملت گريد از يفرهنگ يهاهيسرما ورود ،يفرهنگ
  . ددگريم روهروب يجمع

و  كـاال  اون زوهـر  نگاه از فرهنگ. است فرهنگ از يو فيعرت زوهر اون يفرهنگ ةينظر در مهم ةنكت
 را ياجتماع تيموقع و اعتبار كهاست  ارزشمند يكاالها از يامجموعه كاال، عنوان به فرهنگ. ستنيز ابزار ا

 كه كنديم قلمداد يياجرا يابزارها از يامجموعه را آن فرهنگ به يابزار نگاه براين،عالوه. آورديم همراهبه
 به شدنليتبد توان يفرهنگ يكاالها يبرخ. نمايديم فايا را افراد يجمع و يفرد يزندگ يدهسازمان نقش
  . دارند را يفرهنگ ابزار

 توانديم مقصد، ةجامع يفرهنگ يادب نظامبه يواردات يكاال عنوان به يادب ةترجم نقش كه ستا نجايا در
 يهانظام در ترجمه گاهيجا به تأثر و ريتأث نيا زانيم البته .باشد ثرمؤ جامعه آن افراد تيهو به يدهشكل در

 ترجمـه،  مطالعـات  دوم يفرهنگ چرخش در يشگاميپ با) 1990( زوهر ناو.  دارد يتگبس مقصد ةچندگان
 محدود يادهيپد نه ترجمه، ديگر« كهييتاجا داد وسعت شيپ از شيب را شدهترجمه اتيادب ييكارا و مفهوم

 نظـر  در) 51. ص( »جامعـه  يفرهنگـ  نظام در ينظامنيب و ينظامدرون روابط بازخورد يتجل بلكه ،ستايا و
 بـودن دوم دسـت  حالـت  از را شدهترجمه اتيادب ،يفيتوص يكرديرو كارگرفتنبه با زوهر اون. شد گرفته
  . دانست جامعه يادب نظام در مستقل ينظام را آن آنجاكه تا ديبخش اعتبار و ارزش آن به و كرد خارج

ـته  تنش ينوع با همواره م،يبنگر يمشخص ةجامع يادب نظام به چندگانه يهانظام بعد از اگر ـ م پيوس  اني
 شيگـرا  متفاوت يهاگونه ةهم ش،يپو و تنش نيا يط كه ميشو يم روهروب آن ةيحاش و نظام مركز اتيادب
            محسـوب  ييهـا  نظـام خـرده  خـود  شـده ترجمـه  اتيادب و يفيلأت اتيادب نظام، نيا در. دارند نظام مركز به
  . هستند رقابت درحال همواره نظام مركز به شيگرا ليدل به كه شونديم

                                                
1. cultural repetoire 

2. literary repetoire 

3. cohesion 

4. collective identity 
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  :دانديم مقصد ةجامع يادب نظام مركز در تيموقع سه در را شدهترجمه اتيادب )1990( زوهر اون    
ـ  ييالگو درقالب ،يگريد يادب نظام از ترجمه ةواسطهب انوپ يسبك كه يطيشرا در. 1  وارد سـاخته شيپ
   ؛شود مقصد يادب نظام

 يناكارآمـد  و ضـعف  ليدل به طيشرا نيا در. باشد هيحاش در و فيضع يفيتأل اتيادب كه يطيشرا در. 2
 رانـده  هيحاش به يفيتأل اتيادب و آورندمي يرو شدهترجمه اتيادب به بازار طبيعتاً و خوانندگان ،يمل اتيادب
   ؛شوديم

 و 1شـده رفتـه يپذ يها قالب كه معنا نيه اب ؛دندار قرار بحران در يفيتأل و يمل اتيادب كه يطيشرا در. 3
 واردكردن به ازين ط،يشرا نيا در. باشند نداشته را يادب نظام ييايپو يبرا الزم ييكارا و تيجذابديگر  ،يبوم

  . دهديم قرار يمركز گاهيجا در را شدهترجمه اتيباد د،يجد يهاالگو و هادهيا
ـ  رشـد  ) 1990( زوهر اون ةينظر براساستا  ميكوش يم مقاله نيا در ـ ادب يكم  در را شـده ترجمـه  اتي
 آثـار  يبررس به فقط مقاله نيا در كه شايان ذكر است. ميكن يبررس رياخ سال ده در يفيلأت اتيادب با مقايسه
  . ميپردازيم يداستان اتيادب ةحوز در يفيتأل و شدهترجمه

    رانيا يادب ةچندگان نظام در يادب رمان تكامل و شيدايپ روند بر يمرور. 2

 ريچشمگ يهاشرفتيپ ةجينت را اروپا يداستان اتيادب و رمان ييشكوفا و رشد) 1997( ييباال ستفيكر
 و رشـد  ترجمـه  بـا  تـا  بودند آن بر مانمترج غالباً رانيا دراين در حالي است كه . دانديم يصنعت  و يعلم

ـتن  در فـرد  يزنـدگ  تگـر يروا كـه  رمـان  خاصـه  ،يداستان اتيادب. آورند راههمبه جامعه يبرا را شرفتيپ  م
  . آورديم همراهبه خود با را ياتازه ميمفاه يادب جديد يهاشكل از گذشته است، ياجتماع يماجراها

ـتند يم غرب يادب يفضا ريتأثتحت كه بودند كشور از خارج انيرانيا اي يفارس رمان مبدعان ـ  و نوش  اي
 يمعرف و رمان مفهوم كردن وارد در يمهم نقش ،نوشتنديم آثار نيا بر كه ييهامقدمه با كه بودند يمترجمان

  ). 1380 ،ينيرعابديم( كردند فايا رانيا يادب نظام به آن
ـ  دنبال) ستميب قرن يابتدا در( مشروطه بانقال از پسدر ايران را  اتيادب تكامل و تحول ريساگر   م،يكن

 يتكـامل  و يفكر يحركت آغازگر بلكه نيست؛ يسرگرم يبرا يالهيوس ،ترجمهنيز  و فيتأل ةحوز در رمان

                                                
1. canonized 
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 و اصـول  واردكـردن  بـا  ترجمـه  ،نيب نيا در. داشت دنبال به را يفرهنگ و ياسيس يهانظام تحول كه است
ـتوانه  نيتـر مهم از 1يياروپا و نوين يالگوها ـ ا و يفكـر  يهـا پش ـنفكران  كيدئولوژي  ؛بـود  دوران آن روش

ـتن  بـر  هيتك با كه آنان ؛كردنديم عمل ياترجمه و دنديشيانديم ياترجمه ينوع به كه يروشنفكران  و نوش
. بودنـد  ياجتمـاع  - يفرهنگهاي طبيعتاً نظام و ياسيس نظام در انقالب و يطلباصالح خواهان كردنترجمه
ـ  نظـام  كـه  اسـت  بـاور  نيبرا ،چندگانه يهانظام طرفداران و پردازانهينظر از يكي 2لمبرت ـ  ةچندگان       يادب
 اشاره با) 1377( ييباال. شوديم دگرگون همواره واردات و سنت د،يتول عامل سه انةمتحد عمل ريتأثتحت

 و ترجمـه  ريتـأث تحـت  ،يفارسـ  نينو اتيادب در« :ديافزايم رانيا نينو اتيادب يدگرگون در ترجمه ريتأث به
ـ تول كه يهنگام ترجمه، ةدربار ديجد نشيب علت به آنگاه و ديجد يادب ديتول شيدايپ سپس ـ اهم دي ـ پ تي  داي

  ).126. ص( »گردديم مشاهده يسنت نظم در يراتييتغ ياپيپ كند،يم
ـتان  اتيباد و رمان گاهيجا يياروپا آثار كردنوارد و ترجمهدليل به ،ستميب قرن يابتدا در  شـرفت يپ يداس
 و احمـد  كتـاب  رارسـالن، يام رمـان  سـه  ييبـاال  اعتقـاد بـه  كه يطور به ؛داشت رانيا ةجامع در يريچشمگ

 ريام( آنان انحطاطروبه ةجامع و انيدربار ،اول: بودند روزگار آن قشر سه از ينماد گيب ميابراه ةناماحتيس
 و جامعـه  از انتقاد و انقالب يسودا كه خواهيآزاد يهادموكرات و ياسيس فعاالن ن،يمخالف ،دوم ؛)ارسالن

  را احمـد  كتـاب  كـه  معلمـان  و دانشـمندان  ،آخر در و) گيب ميابراه ةناماحتيس( داشتند درسر را استيس
 بـا  همواره رانيا در يادب ةترجم اكنون، تا زمان آن از. افتنديبراي تعليم و تربيت و آموزش اجتماعي  ابزاري

 ترجمـه   تـر،  يكل يانيب به. است كرده حفظ راخود  يمركز گاهيجاهمچنان  اما ؛است بوده اههمر زيوخافت
ـ ِا ياسـ يس يها برنامه و ياجتماع يها تيفعال ،يفرهنگ تأمالت  ،يفلسف هايقيتحق از ياريبس يمبنا  در راني

 يفكر مكاتب نو، يها هشياند با انيرانيا يآشناساز ياصل ابزار ،ترجمه. است گرفته قرار ستميب ةسد سرتاسر
 زبـان  خيتـار  در جه،يدرنت است؛ بوده ييتجددگرا يسوبه حركت الزم يها مؤلفه از زين و يادب يروندها و

 آشفته  يبازار هنوز ترجمه بازار حال نيا با اما ؛است شده دنبال سابقه يب يتيجد و اقياشت با ترجمه ،يفارس
  . است

                                                
  .گرفتيم صورت فرانسه ويژهبهيي اروپاي هازبان از تاًعمد ترجمه ،زمان آن در. 1

2. Lambert 
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آن را  كه »يمل اتيادب بر آن ريتأث و داستان ةترجم يخيتار ريس« نوانع با يامقاله در )1379( ينيرعابديم
 - يخيتـار  ةدور چهـار  در را يداستان اتيادب ةترجم تحول ريس كرد، ارائه يادب ةترجم شيهما نينخست در

 تـا  1357 از و 1357 تـا  1332 از ؛1332 تـا  1320 از ؛1320 تا تيمشروط از: كنديم قرار مطالعه يفرهنگ
  ). 1379( امروز
 )1828( هيمور مزيجاثر  ياصفهان بابا يحاج سرگذشت از توانيم نخست ةدور يهاترجمه نيبهتر از

 بيـ طب و قراگزلـو  ناصـرالملك  ابوالقاسـم  ةترجم و ريشكسپاز  يمغرب اتلو ،ياصفهان بيرزاحبيم ةترجم و
ـ ادب بر نخست ةدور يهاترجمه مهم ريتأث ينيرعابديم. برد نام اعتمادالسلطنه ةترجمو  ريمولاثر  ياجبار  اتي

 زيـ ن و يادبـ  يدموكراسـ  )1300( زادهجمـال  گفتـة بـه  اي نثر كردنساده :كنديم خالصه مورد دو در را يمل
  . رمان نام به ينينو يادب شكل  با انيرانيا آشناكردن

 و ياعاجتمـ  مسلك به متعهد يكيكه  يسينو داستان ةعمد شيگرا دو ،)1332 تا 1320( دوم ةدور در
ـ ا يسينو داستان رشد به ، ترجمهدوره نيا در. داشت وجودبود،  يادب ساختار به متعهد يگريد  كمـك  راني

ـ ادب ةدربـار  ينظـر  مسـائل  ةترجم افت،ي راه يمل اتيادب به كه ينينو يهامضمون دركنار. كرد ـبب  اتي  س
  . شد يرانيا سندگانينو ديدوسعت 
 رمـان  ةترجمـ  مرداد، 28 يكودتا ياجتماع - ياسيس  تحوالت از پس ،)1357 تا 1332( سوم ةدور در
- لهيوس بلكه ؛نبود يحزب و يمكتب تعهدات به محدود قبل ةدور برخالف ، ترجمهدوره نيا در .يافت رونق

 كـه  يزبـان  م؛يبـود  شـده ترجمـه  زبان ظهور شاهد ،دوره نيا در. شد مردم فراغت اوقات پركردن يبرا يا
 بـر  شـده هترجمـ  زبـان  نيا ريتأث. بود نامفهوم گاهي و ناهنجار يهاعبارت و هگانيب هايبيترك آنةمشخص

 آن بارز يهايژگيو از مطلب يختگيگس و ابهام كه است ياشعار سرودن و هاداستان فيتأل ما يمل اتيادب
  . است

 1380كه   الهمق انتشار خيتار به باتوجه ، پردازديم آن به ينيرعابديم كه ) امروز تا 1357( يچهارم ةدور
تـا   1380هـاي  ؛ يعني سـال ميپردازيم آن به قيتحق نيا در كه است اييزمان ةباز از شيپ سال كي است،
ــس. 1389 ــالب از پ ــالم انق ــال  ياس ــه و 1357س ــال ب ــالب آن دنب ــ انق ــال  يفرهنگ ــا ،1358س              راني

 و تنوع دوره نيا بارز يژگيو. كرد هتجرب اتيادب ويژهبه و فرهنگ ةعرص در را يديجد يهايگذاراستيس
 و هـا  تقابـل  از حركـت  و هـا يگـون گونه يفضا ،يادب يفضا« دوره، نيا در. است شدهترجمه آثار يوانافر
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 ريتأث ،يطوركلهب). 268. ص ،1380 ،ينيرعابديم( »است يادب ييگراكثرت يسو به نيشيپ يهادنيد دوگانه
ـ تقل با سندگانينو كه جهت آن از مدتكوتاه .است بلندمدتز ت و نيمد كوتاه يبوم اتيادب بر ترجمه  از دي

ـ  برتـر  آثار ةترجم اما؛ نگارندرا مي يفارس يهاداستان و هارمان ،شدهترجمه آثار مضمون و فرم  ريتـأث  يادب
 نيا هب كنند؛يم ادي) 268. ص ،1380 ،ينيرعابديم( »خالق يريرپذيتأث« عنوان ا ب آن از كه دارد زين يدرازمدت

  .دهديم رييتغ درون از را يادب نظام و سندگانينو ذهن جيتدربه اتيادب كه معنا

   كشور يادب ةچندگان نظام به يفيتوص ينگاه .3

ـ  و اسناد سازمان ي را كهآمار ،امر نالؤومس و نظرانصاحب با مشورت از پس ق،يتحق نيا در  ةكتابخان
تـر  دقيق هاسازمان و مراجع ريسا در مقايسه باكند، اب ارائه ميدربارة انتشار كت رانيا ياسالم يجمهور يمل
 يمل ةكتابخان و اسناد سازمان انتخاب ليدال نيترمهم از يكي. ميداد قرار خود پژوهش اساس را آن و يمافتي

 و ناشـران  همة كه است يقانون سازمان، نيا توسط شدهارائه ارقام و آمار و درستي رانيا ياسالم يجمهور
 قـانون طبق تعريـف،  .  كنند ارائه سازمان نيا به را خود اثر از يانسخهتا  كنديم ملزم را كشور نشر انيتولم

 متعـدد  هـاي  نسخه در را اثري كه حقوقي يا حقيقي افراد آن موجب به كه است قانوني اي مصوبه 1يواسپار
 ملـي  هـاي  مؤسسه به را آن ةنسخ يك از بيش يا يككه  هستند موظف اند، كرده منتشر عمومي صورت به

 كارآمد يابزار يريگشكل راستايدر مثبت گامي يقانون الزام نيا. دهند تحويل ملي ةكتابخان نظير واسپاري
 انيمتول يهمكار با است ديام و باشدمي كشور يمل و يفرهنگ ميراث ةجموعم تكميل و يگردآور باهدف

ـ اهم بـه  باتوجـه . شـود  نشـرممكن  ةحوز در كامل و قيدق آمار به افتنيدست ،امر نيولؤمس نظارت و  تي
. كرديم انتخابرا  يادب برتر ناشر چند ،يداستان اتيادب ةحوز در كتاب نشر و چاپ زانيم براساس موضوع،

 آمـار  بودنكامل و درستي زانيم ةدربار شده،ارائه ارقام و آمار تياهم و قيتحق موضوع كامل حيتوض از پس
اين مطلب را كامالً  هاآن كه سؤال كرديم ناشران آن از رانيا ياسالم يجمهور يمل ةانكتابخ و اسناد سازمان

 توجه با اما اند؛شده ثبت سال كي طول در چندباركه  شديمرو روبه آثاري اب ق،يتحق انيدرجر. تأييد كردند
 .ه استنداشت يكل آمار در ياثر وجه چيه به هاآن تعداد ،آثار آن زياد حجم به

                                                
1. Depository Law     
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ـناد  سـازمان  يرسـم  سايت به مراجعه با گام، نينخست در ها،داده يآورجمع يراب ـ  و اس  يملـ  ةكتابخان
 توجـه  با. ميكرد مشخص را موردنظر موضوع شرفته،يپ يجووجست قسمت در ران،يا ياسالم يجمهور

 مربوطـه  نسازما و يكتابدار كارشناسان ةمشاور با است، يداستان اتيادب ةحوز در حاضر پژوهش نكهيا به
 سـازمان  تيسـا  ياطالعـات  بانك  وارد يهاداستان يموضوع برچسب با حوزه نيا يهاكتابكه  ميافتيدر

 راي لحـاظ ب. شد درج يها داستان عبارت موضوع قسمت در ،جهيدرنت ؛دشويم رانيا يمل ةكتابخان و اسناد
  . وجو شدجست سال كيتفك به آمار شتر،يبهرچه دقت

 ةواژ افـزودن  و جـو وجست بسط با دوم گام در منتشرشده، يهاكتاب همة رآما شدنمشخص از پس
 كـل  آمـار  از يفيتـأل  يهـا كتـاب  آمار كردنكم با ،سوم گام در. گرديد عينم يفيتأل يهاكتاب آمار ،يفارس

  . ندشد مشخص يرفارسيغ و شدهترجمه يهاكتاب سال، آن در منتشرشده يهابكتا

   چندگانه يهانظام چارچوب در يامقابله يبررس: ترجمه و فيلتأ آمار يكم ةسيمقا .1. 3

ـ  نظـام  و يفيتأل يادب نظام( نظامخرده دو نيا يامقابله يبررس و قيدق ارقام و آمار احتساب از پس  يادب
ـي تب و ليـ تحل در يآمـار  يسـاز شفاف ا هدفب را رياخ سال 10 درطول ياسهيمقا يكم جينتا ،)ترجمه  ني

  . ميدهيم ارائه كيگراف ينمودار لبدرقا تر،قيدق
 يهـا كتـاب  آمـار  كلاز % 60 شده، ترجمه يهاكتاب آمار شود،شاهده ميم )2( شكل در طوركه همان
   :دهديم اختصاص خودبه را رياخ سال 10 يط البته و يداستان اتيادب  ةحوز در منتشرشده

  1380 ةده در يفيتأل و هشدترجمه يهاكتاب كل آمار .2 شكل
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 ازايـن اصـل،    كـه  اسـت  يادب انواع همة يبرا برابر يگذارارزش اصل آمار، نيا در توجهدرخور ةنكت
 رمـان،  از اعم يادب  انواع يتمام زين پژوهش نيا در. است زوهر اون ةچندگان يهانظام ةينظر ياساس اصول

 ةدهـ  در اسـت،  مشـخص  زين )2( شكل در طوركه نهما. است شده لحاظ كوتاه داستان و داستان ةمجموع
ـ ا البتـه . اسـت  بـوده  شـده ترجمه اتيادب ارياخت در رانيا ةجامع يادب نظام يمركز گاهيجا ،1380  مركـز  ني

 آن بـه  نـده يآ يهـا بخـش  در كه استداشته  ييزهايوخافت همواره گذشته سال 10 طول در ومحوربودن
  . پرداخت ميخواه

 در را ترجمـه  و فيتـأل  يامقابلـه  ريسـ  ر،ياخ سال 10 در كتاب نشر آمار ةسيمقا با ريز كيگراف نمودار
 يمركـز  گـاه يجا شـه يهم سال 10 درطول ترجمه ،براساس شكل زير .دهديم نشان يداستان اتيادب ةحوز
  . است بوده شتريب فيتأل زانيم از يتوجه درخور مقدار به و داشته

  رياخ سال 10 يط يداستان اتيادب ةحوز در شدهترجمه و يفيتأل آثار حجم يكم ةسيقام نمودار .3 شكل
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بـا   مشـاوره  بـا  كشـور،  در فيتـأل  و ترجمـه  يكل ريس با آن ةسيمقا و ترقيدق يآمار به يدسترس يبرا
 چشمه، نشر مركز، نشر كاروان، لوفر،ين ققنوس، افق، نشر: ميكرد انتخاب را يادب برتر ناشر 9 ،نظرانصاحب

 آثـار  تعـداد  ةدربار ترقيدق اطالعات كسب يبرا ناشران، نيا انتخاب از پس. )1(روشنگران و ديمروار قطره،
 كـار  از يكـامل  و قيدق آمار ناشرانمتأسفانه  گوناگون، ليدال به. شد گرفته تماس هاآن با يفيتأل و شدهچاپ
  . كردند دييتأ را يمل ةكتابخان آمار و نداشتند خود
 ةسيمقا يبرا. ميآورد دست به مختلف يهاسال كيتفك به را ناشران آمار ،شد ارائه ترشيپ كه يروش با
  :شوديم ارائه يالهيم ينمودار درقالب قيتحق ةجينت بهتر،

 1380 ةده در منتخب ناشران يفيتأل و شدهترجمه آثار يكم ةسيمقا .4 شكل

  
  

ـتر يب را شـده ترجمـه  اتيادب زين كشور يادب ناشران نيبرتر ،است مشخص شكل در كهگونه همان  از ش
 زانيـ م 1383 و 1382 يهـا سال درباال،  يامقابله نموداربراساس  البته. كننديم چاپ يفيتأل و يبوم اتيادب

 ،1385 سال در يفيتأل آثار توجهقابل افت با كه اندشده كينزد همهب يتوجهدرخور طورهب فيتأل و ترجمه
 طبق آنچه. كند تكرار را ترجمه و فيتأل نظامخرده دو ييهمگرا ةتجرباست  نتوانسته هنوز كشور يادب نظام

ـ  ةترجم ويژهبه و ترجمه نظامخرده شد، اشاره ترشيپ          همـواره  ،يوارداتـ  يفرهنگـ  يكـاال  عنـوان  بـه  يادب
  .است غالب يدئولوژيا و يفرهنگ  –ياسيس نظام ميمستق ريتأثتحت
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 ةعرصـ  در يمحسوسـ  رييتغ شاهد د،يجد يدولت كارآمدنيرو با ،1384 سال در ر،ياخ الس ده درطول
ـ تغ هـا، نظـام خرده و هاامنظ مندنظام ارتباط به باتوجه. ميبود كشور كالن يهايگذاراستيس  و نگـرش  ريي
ـ ز دارنمو در كه شوديم يخارج مبادالت زانيم در رييتغ به منجر ،يفرهنگ - ياسيس نظام يگذاراستيس  ري
  :است مشهود زين

 1380 ةده در يداستان اتيادب ةحوز در منتشرشده يهاكتاب كل به شدهترجمه يهاكتاب درصد .5 شكل

  
  

 در را كشـورها  گريد با دوستانه ةرابط كشور يخارج استيس ،1384سال  تا 1380 ةده يابتدا از
 بـه  آن نگـرش  ةنحـو  در شـه ير كشور هر يخارج استيس كه ييجانازآ و داشت خودسرلوحة امور 

ـ  نظام ازجمله هانظامخرده و هانظام از ياريبس تفكر طرز نيا ،دارد جهان  ريتـأث تحـت  را كشـور  يادب
 چـاپ  آمـار  آن، از پس سال كي يحت و 1384 سال تا م،ينيبيم )5( شكل در كه طورهمان. داد قرار

ـ ا در يفيتأل آثار از شيب يتوجه درخور ميزانبه ،يداستان اتيادب يطوركلهب و رمان ةترجم  حـوزه  ني
ـ  ازنظر يادب آثار چاپ هرچند د،يجد دولت كارآمدنيرو با كه ستا يحال در نيا. است رشـد  يكم 

ـ ا درنظرگـرفتن  بـا  البتـه . اسـت  كـرده  افـت  ترجمـه  امـا  دارد؛ يامالحظـه درخور               كـه  موضـوع  ني
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ـ ا است، ليمتما يسازيومب يسوهب غالباً نظام كالن يهايگذاراستيس  بـه  توجـه  و تحـول  ريسـ  ني
  . است ريپذهيتوج يتاحدود يفيتأل اتيادب

   فيتأل نظامخرده و ترجمه نظامخرده نيب ارتباط به ينگاه. 2. 3

 نگاه ةشالود كه اول ةيفرض. است مطرح شدهترجمه اتيادب ةدربار ياصل ةيفرض سه زوهر اون ةينظر در
 گـر يد بـا  كـه  نـد يبيمـ  ينظـام خـرده  را اين نوع ادبيـات  دهد، يم ليتشك را شدهجمهتر اتيادب به مندنظام

ـ م هيفرضـ  نيا بارةدر. است متقابل ارتباط در ها نظام خرده ـتالف  محققـان  اني . دارد وجـود كمتـري   نظـر اخ
ـ ماه بـه  شتريروز بروزبه محققان ،يفرهنگ مطالعات روزافزون گسترش با برعكس، ـ ادب تي ـ ادب و اتي  اتي

 يها نظامخرده گريد و يحقوق و ياسيس ،يفرهنگ ،ياجتماع مختلف عوامل نقش و برند يمپي  شدهجمهتر
ـ  اتيادب انحطاط و رشد زين رانيا در. كنند يم درك بهتر آن فيك و كم نييتع در را جامعه در موجود  يفيلأت

 نيا در تاكنون است؛ اما ودهنب ياقتصاد و ياسيس ،ياجتماع ،يفرهنگ هايريثأتبدون  گاهچيه ،شدهترجمه و
 عوامـل  از جـدا  را شـده ترجمـه  اتيادب اي اتيادباست،  شدهتحقيقي  اگر و نشده است يجامع قيتحقباره 
ـته  يآثـار  شدهترجمه اتيادب زوهر اون نظر طبق آنكهحال است؛ كرده يبررس آن در ليدخ  نظـام  بـه  وابس

 ،يفرهنگـ  عوامـل  بـا  ارتباطيب و يخارج يمتون نه و ديآيم حساب به كشور كي در موجود يادب ةچندگان
  . جامعه در موجود ياقتصاد و ياسيس ،ياجتماع

 در امـا  ؛دارند ياهيحاش گاهيجا كشور هر يادب ةچندگان نظام در شدهترجمه متون دوم، ةيفرضبراساس 
 يطيشـرا  در ؛است »انجو« يمل اتيادب كه يطيشرا در: ابندييم ءارتقا يمركز گاهيجا به ريز ةگانسه طيشرا
 و ينـژاد  يهـا  تياقل اتيادب هيحاش در اتيادب از نمونه كي( است »هيحاش در« اي »فيضع« يمل اتيادب كه

 و) .است شده رانده هيحاشبه كشور بر حاكم نظام ةطريس تحت شانيقوم اتيادب كه است يقوم و يمذهب
 دوم ةيفرضـ  نيابا . دارد وجود عطف ةنقط اي بحرانيا  يادب خأل كشور كي يمل اتيادب در كه يطيشرا در

  :ديگو يموي  .اندمخالفت كرده 1همچون بسنت ترجمه نظرانصاحب از يبرخ زوهر اون
ـ  ياهيحاشـ  يك ملـت  اتيادب مييبگو نكهيا. رسد يم نظر به خام يتاحد عبارت نيا امروزه  فيضـع  اي

ـاد يا محقـق  يبـرا  يمتعـدد  مشـكالت  و هستند يارزش يراتيتعب ،راتيتعب نيا ست؟ا معنا چه به ،است  ج

                                                

1. Bassnett 
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ـ ا در چـون  ؛است فيضع ايتاليا اي فنالند اتيادبكه  گفت توان يم ايآ. كنند يم ـ ز ترجمـه  كشـور  دو ني  ادي
 كشـور  نيا در چون ؛است قدرتمند اتيادب ثيازح انگلستان گفت توانيمآيا  برعكس، رد؟يگ يم صورت

  )127.ص ،1998بسنت، ( ؟ياسيس اي هستند يباد ارهايمع نيا ايآ است؟ كم اريبس ترجمه حجم
 اتيادب ةدربار يارزش يداور مستلزم »فيضع« و »جوان« ،»ياهيحاش« يهاواژه، )2011( چانگعقيدة به

ـ ق در هاواژه نيا زيرا، ؛هستند يخنث ييهاهواژ زوهر اون ردرنظ اساساً و ندستين كشورها يمل  گـر يد بـا  اسي
ـ  نظام ةمحدود در هبلك ؛روند ينم كار به كشورها ـ  ةچندگان ـي تب را هركشـور  تيوضـع  كشـور  كيـ  يادب  ني

 گـوي پاسـخ  ،شود يم ديتول كشور كي يادب نظام در آنچه كه هستند قتيحق نيا انگريب هااژهو نيا. كنند يم
 وجـود،  نيبـاا . كنـد  برآورده را خود ازين تا شود يم متوسل يخارج نظام به يادب نظام بنابراين، و ستين ازين

  . گرفت يم صورت يشتريب دقت ديبا هاواژه نيا انتخاب در كه رديپذيم انگچ
ـتر يب يفيلأت اتيادب به نسبت شدهترجمه اتيادب زانيم ،1380 ةده درران يا در نكهيا به توجه با اكنون  ش

ـ ا در يادب ةچندگان نظام در شدهترجمه اتيادب كه كرد ادعاتوان  يم ينيع و يكم صورتهباست،  بوده  ،راني
   كرد؟ ريتفس توان يم چگونه را ادعا نيا اما ؛ياهيحاش گاهيجا يفيلأت اتيادب و اردد يمركز گاهيجا

 اسـالم  از پـس  قـرون  در ژهيـ وهب رانيا زيرا ؛دانست فيضع توان ينم را رانيا اتيادب كه است درست
ـتر يب اتيادب در رانيا درخشش كه است نيا تيواقع اما است؛ بوده يغن ياتيادب صاحب  شـعر  ةحـوز  در ش

 ةعرصـ  به ترجمه ورود از قبل اساساً دهد، يم نشان) 1377( ييباال ستفيكر طوركههمان. نثر تااست  بوده
ـ ا در دوم مقام و است بوده يادب ةچندگان نظام يمركز گاهيجا در شعر ،قاجار دوران در رانيا يادب  نظـام  ني

 بـا  را آن مـا  امـروزه  كـه  ينثر آن نه؛ است داشته يعرش يها يژگيو كه داشتهاختصاص  ينثر به چندگانه
 نظام ةيحاش در ،اندنبوده لئقا آن يبرا يچندان يادب ارزش كه نثر نوع نيا. ميشناس يم »يحيتوض نثر« عنوان

 نـه  غـرب،  يادب نظام با شدنمواجه هنگامنظام ادبي ايران كه  گفت توان يم ،نيبنابرا ؛است داشته قرار يادب
ـته اسـت،   آنچه عتاًيطب. است بوده فيضع يادب يهاصورت تنوع ثيازح ، بلكهيادب ةقساب نظراز  وجود داش

 و خود صيتشخ به مترجمان واست  نبوده ،دهيديم غرب يايدن با همواج را خود كه ينسل ازين يگوپاسخ
 حيـث از درنتيجـه،  ؛انـد كرده يم ترجمه را هاآن و اندآوردهروي مي يخارج متونبه  ،بازار ضرورتبه  نيز 
 يئخال قاجار عصر از شيپ تا البته. است بوده فيضع ،يمل اتيادب كه گفت توان يم يادب يها صورت تنوع
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. اسـت  كرده ينم حس يادب يها صورت انواع يبرا يضرورت يكساست؛ زيرا،  نداشته وجود يادب نظام در
  . ميكن يم سهيمقا گريد يكشورها اتيادب با را خود اتيادب ما كه شود يم احساس يزمان خأل وجود

 ترجمه كه ياتيادب حجم و گذرد يم سال پنجاه و كصدي از شيب رانيا به يادب ةترجم ورود از اكنوناما 
 مـا  يادب نظامنگارندگان،  گمانبه ست؟يچ علت. است شتريب مانيادب هايفيتأل حجم از همچنان ،ميكن يم

 بحـران  نيادر . دارد تداوم همچنان يادب فيلأت به نسبت يادب ةترجم يبرتر زيرا، ؛است بحران دچار
 عامـل  نيتر مهم ديشا اما ؛دندارنقش  ياقتصاد و ياسيس ،ياجتماع ،يفرهنگ مختلف عوامل ديترديب
 بـه تـوان   يمـ  جهت كي از را رانيا يادب نظام در مداوم بحران ريتعب. باشد استيس، مداوم بحران نيا

 و انـد توسـعه  درحـال  شـه يهم كشـورها  يبرخـ كه  رسد يم نظربه .ستدان هيشب توسعه درحال ريتعب
   .ابنديينم توسعه گاهچيه

ـ امت ازشـدن   عرضه و شدننوشته يبرا شدهترجمه اتيادب و يمل اتيادب  برخـوردار  يكسـان ي ازي
 كـم  زيـرا،  كننـد؛ التفـات مـي   شـتر يب شـده ترجمه اتيادب به انناشر كه است يعيطب رو،؛ ازاينستندين

 قـرار  خواننـده  اريـ دراخت فراوان ،شدهترجمه اتيادب كهبراين، هنگاميافزون. است تر فراوان و رترخط
ـ ادب تـا  شـود  يمـ  راغب شدهترجمه اتيادب به شتريب خواننده و دهد يم شكل را او ةذائق رد،يگ يم  اتي

 و شـود  يمـ  نوشته كمتر يمل اتيادب ،ستا روهروب مشكل با يمل اتيادب ديتول كه يتيوضع در. يفيتأل
ـ  معاصر خيتار در كه يادهيپد ؛شود يم منتشر ترجمه نام به اتيادب گاه يحت اي ـ ا يادب ـ  راني  سـابقه يب

  . است نبوده
ـ ادب. ميبدان يمل اتيادب شدنداشتهنگاه عقب عامل تنها را استيس اگر است يانگارساده البته  اتي

ـ به يادب ةترجم به هاآن ليم و قلم اهل و فكرانروشن ةيروح از ريتأث يب ما يمل  نبـوده  يگـر يد ةمثاب
 ديشـا  و كـرد  محـدود  قلم اهل و فكرروشن خاص قشر به نتوان را يشيگرا نيچن ديشا يحت. است

ـ ترديب. دانست انيرانيا يها خصلت از بتوان را يگريد به ليتما  در را خـود  كشـورها  از بسـياري  دي
 برخـورد  كشـورها  ةهمـ  امـا  ؛كننـد  يمـ  احسـاس  ترفيضع خود يمرزها از خارج اتيادب با سهيمقا

 ليتفصـ بـه  و يفرهنگ مطالعات ازمنظر ديبا هئلمس نيادربارة  ،درهرحال. ندارند دهيپد نيا با يكساني
ـ  در ياقتصـاد  و ياسـ يس ،يفرهنگ ةچندگان عوامل از كيهر سهم تا كرد بحث  نظـام  وجودآمـدن هب

ـ  ارياختبه ناشر و خواننده كه يزمان تا. شود مشخص يادب ةچندگان ـ  ةترجمـ  ،اجبـار بـه  اي  بـر  را يادب
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 تيوضـع  تـوان  يمـ  زوهر اون هايريتعب با ،نيبنابرا ؛ميهست بحران دچار ،دهند يم حيترج يادب فيلأت
  . كرد ريتفس يخوب به ترجمه با اسيق در را رانيا يادب نظام

 متـرجم  كه يسبك دارد، ارقر هيدرحاش شدهترجمه اتيادب كهنگاميه زوهر، اون ومس ةيفرض بنابر
ـ ا. مقصـد  زبان تا است ياصل متن زبان به ليمتما ،نديگز يبرم ترجمه يبرا  از زوهـر  اون ةيفرضـ  ني

  . طلبديمرا  گسترده يپژوهش آن يا نادرستي درستي يبررس و است خارج ما بحث موضوع

   يريگجهينت. 4

ـ  ةترجمـ  تيوضع ،يكم ثيزحا كه ميبود الؤس نيا يبرا يپاسخ افتني يدرپ مقاله نيا در  در يادب
 طـرح  ليـ دال. اسـت  بوده چگونه 1380 ةده در ،)يداستان اتيادب ةحوز در( يادب فيتأل به نسبت رانيا
- يمـ  قائـل  يادب فيتأل و يادب ةترجم انيم زوهر اون ژهيوهب شناسانترجمه كه است يارابطه الؤس نيا

ـ  يهـا فيتـأل  و هـا ترجمه است، كرده مطرح هرزو اون كه ياهينظر چارچوب در ،نيبنابرا ؛شوند  يادب
ـ ا در كـه  دست يـافتيم  جهينت نيا به و ميكرد سهيمقا يكم نظراز را رانيا در 1380 ةده در منتشرشده  ني

ـ  يامالحظـه درخـور   ه ميزانب ،منتشرشده يهاترجمه تعداد دهه ـ ا ةجـ ينت. انـد بـوده  فيتـأل  از شيب  ني
 اسـت،  داشـته  يادب فيتأل از باالتر گاهيجا وستهيپ رانيا در يادب ةمترج كه را نشدهثابت يادعا پژوهش

  . كنديم ثابت
ـ  ةترجمـ  چـرا  كه شوديم مطرح پرسش نيا ،ادعا نيا اثبات از پس ـ ازح يادب ـ  ثي از برتـر  يكم 

ـ ادب كه ميگفت زوهر اون هايريتعب از استفاده با و الؤس نيا به پاسخ در. است بوده فيتأل  يفيتـأل  اتي
 واسـت   شـده  آغـاز  ترجمـه  بـا  ييارويـ رو آغـاز  از كـه  يا دوره ؛برديم سرهب يبحران يادوره در ما

 عمـدتاً  بحران نيا عوامل ما، گمانبه. كرد تصورتوان نمي آن يبرا يانيپا ظاهراً و دارد ادامه همچنان
ـ  ةترجم تيوضع يكم يبررس ياصل هدف ،مقاله نيا در. هستند يفرهنگ و ياسيس ـ نسـبت   يادب  هب
ـ ي ؛يفـ يك يبررسكه  است يهيبد. است بوده يادب فيتأل ـ  ةترجمـ  يبرتـر  عوامـل  يبررسـ  يعن  يادب

...)   و ياقتصـاد  ،يفرهنگـ  ،ياسـ يس( جامعـه  يهانظامخرده  گريد بر آن ريتأث و يادب فيتأل به نسبت
ـ ا به ورود يبرا يامقدمه توانديم ،شد گفته آنچه حال، نيباا. اي نياز داردگسترده قيتحقبه   بحـث  ني
  .  باشد يفيك
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  ها يادداشت

ـ  ناشـران  نيبرتر، منتخب ناشران. 1 ـ  لحـاظ بـه  كشـور  يادب متأسـفانه بـاوجود         . هسـتند  يفـ يك و يكم
 عنـوان بـه  ارشـاد  و فرهنـگ  وزارت نشر معاونت نيز و ناشران دييموردتأ آمار تنها ،مستمر يهايريگيپ

ـ دلهب كه شد يمعرف كتاب ةخان تيسا امر، يمتول ـ تفك فقـدان  لي ـ رعانيـز   و فيتـأل  و ترجمـه  كي  تي
ـ اهم بـه  تيعنا با است ديام. گرفت قرار كار يمبنا يمل ةكتابخان آمار ق،يتحق نيادر  آمار يكدستي  تي

  . ميباش كتاب نشر از يتر كامل مراتبهب آمار شاهد ندهيآ در موضوع،

  كتابنامه

         انجمـن  و نيمعـ  انتشـارات : تهـران ). متـرجم  ،اطخّط. ن و يميقـد . م( .يفارسـ  رمان شيدايپ). 1377(. ك ،ييباال
  .  فرانسه يشناسرانيا
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