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چکیده
پــژوهح ضا ــر میکوشــد تــ یر سیاســ ها و اقــدامات دو دولــ

اصــلا طلب و

اصــولارا را در ضــوزة زنــان در انابــاا ــار ادبــی فمینیســای بــراب ترجمــه بــه زبــان
فارســـی در دوران پـــن از انیلـــاا ایـــران بررســـی کنـــد هـــدن ســـناح میـــزان
تا یرگــرارب ندادهــاب قــدرت و سیاس هایشــان در شــک گیرب ادبیــات ترجمــهشــدة
زنــان در نظــام چندگان ـة ادبــی کشــور اس ـ

اصــلا طلب سیاس ـ هایی بــراب

دولــ

محی ـ شــدن برابــرب جنســیای و ضاــور فعــا زنــان در عرصــههاب مبالــز زنــدگی
اجامــاعی در پــیح گرفــ
داد ،در ضــالی کــه دول ـ

و در برابــر اندیشــههاب فمینیســای نــرمح بیشــارب نشــان
اصــولارا بــر محــور سیاس ـ

زن در هــانواد مامرکــز شــد و

بـهطور جـدب بـا فمینیسـ و اندیشـههاب ماـ ر از ن میابلـه کـرد ناـای نشـان میدهــد
ــار ادبــی فمینیســای در زمــان دولاــی کــه ــدی

چنــدانی بــا فمینیسـ نداشــاه بیشــار

براب ترجمـه انابـاا و روانـة بـازار کاـاا ایـران شـد اند از طـرن دیاـر ،دولاـی کـه
سیاسـ هایی در تیاب ـ بــا فمینیس ـ اتبــاه کــرد نــهتندــا بــا ایاــاد فاــاب ــدی
فمینیس بهطور غیرمسایی باعـ

بــا

کـاهح یـافاع تعـداد ـار ادبـی انابـاا شـد در ایـع

ضوز براب ترجمـه شـد اسـ  ،بلکـه بـهطور مسـایی نیـز وارد عمـ شـد و از طریـ
ممیــزب کاــاا جلــوب اناشــار تعــدادب از ــار ادبــی ترجمــه شــد در ضــوزة زنــان را
گرفاه اس
کلیدواژهها :دول

اصلا طلب ،دول
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لفــور ( )6331در کاــاا ترجمــه ،بازنویســی و دســاکارب شــدرت ادبــی از عــواملی
عینــی همنــون «قــدرت»« ،ایــدئولوژب»« ،ندــاد» و «دســاکارب» ســبع میگویــد کــه در
شــک گیرب نظامهــاب ادبــی و همننــیع پــریرد یــا عــدم پــریرد و معیــار شــدن یــا
غیرمعیـــار مانـــدن ـــار ادبـــی تـــ یر میگرارنـــد ( ،6331ص  )1وب بـــا تتعیـــ
صــورتگرایــان روف فرهن ـ

از

را «نظــامی از نظامهــا» تلیــی میکنــد کــه از نظامهــاب فرعــی

مبالفــی همنــون ادبیــات ،علـ و فنــاورب تشــکی شــد اسـ

(لفــور ،6331 ،ص  )66در

چنیع ماموعة پینیـد اب «نظـام ادبـی و سـایر نظامهـاب ماعلـ بـه نظـام اجامـاعی پـریراب
یکدیارنــد و بــر ه ـ ت ـ یر میگرارنــد» (لفــور ،6391 ،ص  )111پــن ادبیــات ببشــی از
یــن نظــام بزرگتــر اسـ
فرهنــ

اســ

کــه «فرهنـ » نــام دارد (لفــور ،6331 ،ص  )66ادبیــات «مطیـ »

و بــا «دیاــر اجــزاب ن» همنــون «زبــان ،جامعــه ،اقاصــاد ،سیاســ ،

ایـــدئولوژب و ام ـــا ایعهـــا» تنـــادر دارد (اون زوهـــر ،6333 ،ص  )19-11در نایاـــه،
تعامــ نزدیکــی بــا محــیر هــود دارد (نــن هرمــانز ،6333 ،ص  )631ادبیــات «فعــالیای
جدا از جامعه [نیس ] که فیر بـه کمـن قـوانیع کناـر شـود و (بهصـورت هاتـی) بـا همـة
فعالی هــاب انســانی دیاــر مافــاوت باشــد ،بلکــه عــاملی مکم ـ و غالتــا عــاملی مرکــزب و
بســیار قدرتمنــد ،در بــیع ایــع فعالی هــاب دیاــر اســ » (اون زهــر ،6333 ،ص  )1در
واق  ،ادبیات رابطة محکمی با زندگی روزمرة جامعه دارد
ایــع بــدانمعناسـ

کــه ادبیــات تولیدشــد در هــر فرهنـ

از سایر نظامهـاب ن فرهنـ

و نیـز بـدون دهالـ

نمیتوانــد بــدون ت یرپــریرب

قـدرت و ایـدئولوژب ضـاک بـر جامعـه

شک بایرد لفـور ایـع شـک از قـدرت را کـه میتوانـد بـه «هوانـدن ،نوشـاع و بازنویسـی
ادبیــات کمــن کنــد یــا جلــویح را بایــرد» «ضمایــ » 6و عامــ ضمایــ
مینامــد (لفــور ،6331 ،ص  )61طت ـ گفا ـة او ضــامی ممکــع اس ـ

را «ضــامی»

1

اشــباص ،دول هــا،

ناشــران ،ادار هــاب سانســور ،دربــار و ندادهــاب مبالــز سیاســی ،مــرهتی یــا فرهناــی
1. Patronage
2. Patron
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باشــند ایــع عامــ «معمولــا بیشــار بــه ایــدئولوژب ادبیــات علاقهمنــد اســ » و میکوشــد
«رابط ـة بــیع نظــام ادبــی و دیاــر نظامهــایی را کــه بــا هــ جامعــه و فرهناــی را تشــکی
میدهنــد ،تنظــی کنــد» (لفــور ،6331 ،ص  )61و بــا کناــر نظــام ادبــی اطمینــان یابــد کــه
ادبیــات «از ســایر نظامهــاب فرعــی جامعــه فاصــلة زیــادب نمیگیــرد» (لفــور ،6331 ،ص
 )61در چنـیع شــرایطی تولیدکننــدگان ادبیـات بــراب اینکــه باواننـد ــار هــود را در جامعـة
مرکور ارائـه کننـد ،بایـد از ایـدئولوژب ضامیـان هـود تتعیـ

و پشـایتانی کننـد یـا دسـ ک

نتایــد در ــار هــود چیــزب بــر هلــان ایــدئولوژب و سیاســ هاب ضامیانشــان بانااننــد
(نــن لفــور )6331 ،ضمایـــ

داراب ســه عنصـــر اســ  6 :عنصـــر ایــدئولوژین کـــه

«بــهعنوان محــدودیای در انابــاا و پدیــد وردن صــورت و مو ــو [ ــار ادبــی] عمــ
میکنــد» (لفــور ،6331 ،ص )61؛  1عنصــر اقاصــادب کــه بــه نویســندگان و بازنویســان
براب امـرار معـاد کمـن میکنـد (نـن لفـور ،6391 ،ص )112؛  9عنصـر شـ ن ضرفـهاب
که بـه نویسـندگانی کـه ضمایـ
میکننــد جایاــا و منزل ـ

ضـامی هـود را میپریرنـد و بـهطور مایابـ از ن ضمایـ

ضرفــهاب میببشــد (نــن لفــور ،6331 ،ص  )61هرگــا «هــر

ســه عنصــر ،یعنــی ایــدئولوژب ،اقاصــاد و شــ ن ضرفــهاب را یــن ضــامی فــراه
ضمای

از نو یکپارچه 6اس

از نجا کـه وزارت فرهنـ

(لفور ،6391 ،ص )62
و ارشـاد اسـلامی در ایـران طتـ قـانون مودـز اسـ

ادبـی را پــیح از اناشــار بررســی کنــد و در صــورت مطابیـ
نشــر کاــاا بــراب نهــا ماــوز اناشــار صــادر کنــد ،ضمایــ
یکپارچــه اســ

ورد»،

در ایــع شــرایر ،دولــ

ـار

داشــاع ایــع ــار بــا ییعنامـة
در ایــران از نــو ضمایــ

هــر ســه عنصــر ضمایــ  ،یعنــی ایــدئولوژب و

اقاصــاد و شــ ن ضرفــهاب ،را در اهایــار هــود دارد و میکوشــد « تــات نظــام اجامــاعی را
بــهعنوان یــن کلیـ » ضفــک کنــد (لفــور ،6331 ،ص  )62بازنویســی ــار ادبــی بهصــورت
ترجمــه «بــا ســاهاار قــدرت سیاســی و ادبــی کــه در هــر فرهنــ

عمــ میکنــد ارتتــا

تناــاتنای دارد» و «بــه تولیــد ماعهــایی میاناامــد کــه ایــدئولوژب و بوطییــاب غالــب را بــاز
مینمایاننـــد (شـــاتلور

و کـــاوب ،6332 ،ص  )612در چنـــیع و ـــعیای «انابااهـــایی
1. Undifferentiated patronage
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کــه طــی فر ینــد ترجمــه صــورت میگیــرد (نــه فیــر انابااهــاب شــبم ماــرج بلکــه
انابااهاب همة کسـانی کـه در ایـع فر ینـد دهیـ هسـاند ،از جملـه کسـانی کـه در مـورد
انابــاا ماعهــا بــراب ترجمــه تصــمی میگیرنــد) بــهطور بــالیو بــر متنــاب راهتردهــایی
تعیــیع میشــوند کــه متانــی بــر ایدئولوژبانــد و تح ـ
دســ

دارنــد هســاند» (فاســ

نظــارت کســانی کــه قــدرت را در

و مانــدب ،1333 ،ص  )699-692ایــع یعنــی کاااهــایی

کــه بــا ایــدئولوژب ،ارزدهــا و سیاس ـ هاب مــورد نظــر دول ـ

در تاــاد باشــند فرص ـ

اناشــار پیــدا نمیکننــد ایــع پدیــد را میتــوان نــوعی دســاکارب 6گاهانـة نظــام ادبــی بــراب
تطتیــ دادن ــار تولیدشــد بــا ایــدئولوژب و سیاســ هاب ضــاک تلیــی کــرد دوکــات
( )1332ایــع نــو دســاکارب را دســاکارب برونمان ـی 1مینامــد کــه شــام فر ینــد انابــاا
ماعهــا بــراب ترجمــه ،محــدودی هاب بیرونــی کــه در فر ینــد ترجمــه تــ یر میگرارنــد و
همننــیع فر ینــدهایی کــه پــن از کامـ شــدن هــر ترجمــه در مــورد ن ر میدهــد» اسـ
( ،1332ص  )639یکــی از انــوا دســاکارب برونمانــی ،مطــاب بــا تیســی بندب دوکــات،
«دســاکارب برونمانـی بــهم ابـة تحریــز گاهانــه» 9اسـ
تعریز میکند« :سیاس

او ایــع نــو دســاکارب را چنــیع

ترجمهاب تـو م بـا تحریـز کـه مناـر بـه ترجمـة ـار نویسـندگان

و ماعهــایی میشــود کــه بــهدقـ

انابــاا شــد اند و در نایاــه فرهنـ

متــد را بــهدرســای

بــاز نمینمایاننــد» ( ،1332ص  )633-639از ایــع گرشــاه ،عنصــر اقاصــاد نیــز در اهایــار
دول

اس  ،زیرا کاااهـایی کـه بـهدلیـ تیابـ بـا ایـدئولوژب ضـاک ماـوز نشـر دریافـ

نمیکننــد ،فرصــ

اناشــار نمییابنــد و در نایاــه ناشــر ،ماــرج یــا نویســند از عوایــد

اقاصــادب ن بدر منــد نمیشــوند همننــیع دول ـ
بــراب کاااهــا و فــراه وردن امکــان توزیــ

اس ـ

کــه میتوانــد بــا صــدور ماــوز

نهــا در ســطج جامعــه بــه مارجمــان و

نویســندگان ش ـ ن ضرفــهاب بتبشــد؛ زیــرا کاااهــایی کــه از مســیرهاب رســمی در کشــور
مناشــر نمیشــوند شـ ن ضرفــهاب چنــدانی بــراب مارجمــان یــا نویسـندگان هــود بــه ارم ــان
نمی ورند
1. Manipulation
2. Text-external manipulation
3. Text-external manipulation as conscious distortion

سا پنااه
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لفــور ( ،6339ص  )19ایــدئولوژب را چنــیع تعریــز میکنــد« :شــتکة مفدــومی شــام
عیایــد و ناردهــایی کــه در هــر جامعــه و در هــر زمــان قابـ قتــو محســوا میشــوند و
هواننــدگان و مارجمــان از طریــ

ن بــه ماعهــا را میبرنــد » ایــدئولوژب جامعــه در هــر

زمــان نــهفیــر در مــاع ــار ترجمهشــد  ،راهتردهــاب ترجمــهاب بــهکــار گرفاــه شــد و
ابزارهــاب پیرامانــی همنــون میدم ـة ماــرج ت ـ یر میگــرارد ،بلکــه در انابــاا ــار بــراب
ترجمه بـه زبـان ن جامعـه و نیـز در کناـر فر ینـد نشـر کاـاا نیـح مدمـی ایفـا میکنـد
ایــع شــام تصــمی در ایــع هصــوص هواهــد بـود کــه « یــا ترجمــهاب اصــلا ســفارد داد
شــود و بــه مرضلــة چــاب برســد یــا نــه» (فاســ

و مانــدب ،1333 ،ص  )699بــهعنوان

نمونة بـارزب از دسـاکاربهاب ایـدئولوژین میتـوان بـه کشـور لمـان در فاصـلة سـا هاب
 6399تــا  6311اشــار کــرد کــه «ایــدئولوژب مشبصــی در پشــ

انابــاا ماعهــا بــراب

ترجمــه بــود ،بــهطورب کــه تعــداد زیــادب از ماعهــاب اســکاندیناوب و فلاندربلهلنــدب
[طــی ایــع ســا ها] ،بــهدلی اینکــه نازبهــا معایــد بودنــد ایــع کشــورها بــا مــردم لمــان
اضســاف هویشــاوندب دارنــد ،ترجمــه شــدند» (فاســ
نمونــة دیاــر ایــدئولوژب ــد یدودیــ

و مانــدب ،1333 ،ص )693-699

در ایاالیــاب دوران موســلینی اســ

برنامــة پاکســازب نــژاد یدــود مناــر بــه «ممنوعیــ

کــه بــا غــاز

کامــ ترجمــه و نشــر کاااهــاب

نویســندگان یدــودب» در ضــوزة ترجمــة ادبــی شــد (رانــد  ،1363 ،ص  )91در دهــة
 6313در اسپانیا نیز اناشـار ـارب کـه مفـاهی تـابو در هـود داشـاند ممنـو بـود از جملـة
ایــع مفــاهی تــابو ضرنهــاب ــد مــرهب ،روابــر ممنــو و هــارج از ازدواج ،تمــاف
فیزیکــی ،ماعهــاب ارُتیــن و زب ـان غیرماعــارن بــود (نــن هــارتلی ،1332 ،ص  11و )22
در برهــی کشــورها ،ماننــد لمــان شــرقی ،سانســور ــار ادبــی از مرضلـة انابــاا ا ــر بــراب
ترجمه غاز میشـد و کارهـاب میـدماتی ناشـر و اناشـار و توزیـ کاـاا در بـازار را نیـز در
بــر میگرفــ
اس

(نــن تامســون-وولامــوت )1332 ،تامســون-وولامــوت ( )1332معایــد

لمان شرقی کـه ایـدئولوژباد بـر متنـاب نظـام اعایـادب مارکسیسـای-لنینیسـای قـرار

داشــ  ،در انابــاا ،کناــر و تولیــد کاــاا دو هــدن اساســی را دنتــا میکــرد؛ اولــا
میهواس ـ

«جامع ـة جدیــدب بســازد کــه هم ـة نشــانههاب تفکــر بــورژوا از ن پــا شــد
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باشــد» ،انیــا میهواسـ

«از ضـزا در برابــر انایــاد» محافظـ

شمارة سوم

کنــد (تامســون-وولامــوت،

 ،1332ص  )31در نایاــه ،مفیــدبودن کاااهــا را ارزیــابی میکــرد و بــه کاااهــایی کــه
اندیشــههاب مطــر در نهــا بــراب اعایــادات رژیــ زیانبــار بودنــد یــا از ضــزا انایــاد
میکردند هرگز اجـازة اناشـار یـا ضاـی انابـاا و شـرو فر ینـد ترجمـه نیـز داد نمیشـد
ایع نمونـهها نشـان میدهنـد کـه فر ینـد ترجمـه ماـ ر از ایـدئولوژب ضـاک بـر هـر جامعـه
در هر زمان هاص اس
بــا اتکــا بــه مطالعــات توصــیفی ترجمــه 6و توصــیز پدیــد هاب ترجمــهاب روبداد در
هــر محــیر و هــر دورة زمــانی میتــوان نیــح عوام ـ برونمان ـی را در شــک گیرب ادبیــات
ترجمهشــد در ن محــیر و در ن دورة تــاریبی ارزیــابی کــرد چنــان کــه هرمــانز میگویــد
(بــهنیــ از ســین روزا ،1363 ،ص  ،)31رویکــرد توصــیفی بــه مطالعــات ترجمــه بــه
پژوهشاران کمـن میکنـد «ترجمـه را بـهعنوان پدیـد اب فرهناـی و تـاریبی مطالعـه کننـد
و به بررسی موقعی

و عوام تا یرگرار در ن بپردازند»

پژوهح ضا ر بـر متنـاب ملاضظـات نظـرب بالـا بـه بررسـی رابطـة بـیع ادبیـات ترجمـه
شــد در نظــام چندگان ـة ادبــی ایــران و ســایر نظامهــاب فرهناــی جامعــه میپــردازد هــدن
روشـــع ســـاهاع میـــزان ت یرپـــریرب ادبیـــات ترجمـــهشـــدة زنـــان از ســـایر نظامهـــاب
تشــکی دهندة جامعــه و نیــز سیاســ هاب رســمی کشــور در ضــوزة زنــان اســ

ضمایــ

دولای یکپارچـه در ایـران از طریـ ممیـزب کاـاا ـار ادبـی تولیـد شـد را بـا ایـدئولوژب
هود تطتی میدهـد و بـا کناـر ادبیـات ترجمـه شـد اطمینـان ضاصـ میکنـد کـه ادبیـات
تولیــد شــد از ایــع را

ــدیای بــا ســایر ارزدهــاب جامعــه نــدارد و از ســایر نظامهــاب

فرعــی جامعــه «فاصــله نمیگیــرد»؛ از ایــع رو ،سیاسـ هاب دولـ

در ضــوزة زنــان اضامالــا

باید در انابااشدن یا انابـاا نشـدن ـار ادبـی فمینیسـای بـراب ترجمـه بـه زبـان فارسـی
نیح داشاه باشد

)1. Descriptive Translation Studies (DTS
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 .۲اهداف و زمینۀ پژوهش

ایــع میالــه میکوشــد سیاســ هاب دو دولــ

را کــه پــن از انیلــاا ســا  6912در

ایران به قدرت رسـید اند در ضـوزة زنـان بررسـی و تـ یر ایـع سیاسـ ها را در انابـاا یـا
عــدم انابــاا ــار ادبــی فمینیســای بــراب ترجمــه بــه زبــان فارســی ارزیــابی کنــد هــدن
روشــع شــدن میــزان تا یرگــرارب سیاســ هاب ندادهــاب قــدرت در انابــاا ــار بــراب
ترجمــه در هــر فرهنــ

اســ

دولــ

اصــلا طلب ( )6991-6921و دولــ

اصــولارا

( )6931-6991سیاس ـ هاب مافــاوتی در ضــوزة زنــان در پــیح گرفانــد و شــرایر مافــاوتی
بــراب فعالی هــاب زنــان فــراه

وردنــد دولــ

اصــلا طلب بــا شــعار «توســعة سیاســی،

توجــه بــه ضیــون شــدروندب ،زادب بیــان و برجســاهکــردن ضیــون زنــان» 6قــدرت را در
دســ

از همــیع رو ،در ضــوزة زنــان تمرکــز هــود را بــر مســائلی چــون ارتیــاب

گرفــ

تشکیلات زنـان ،رفـ تتعـین جنسـیای و زمینهسـازب بـراب ضاـور فعـا زنـان در جامعـه
قرار داد ایـع دور شـاهد رشـد مـار تحصـیلات و اشـا ا زنـان بـود و در نایاـه ،ضاـور
نهــا در عرصــة فعالی هــاب اجامــاعی پررنــ تر شــد و تلادهــایی در زمینــة نزدیــنتر
کــردن و ــعی

زنــان ایــران بــه معیارهــاب بیعالمللــی صــورت گرف ـ

بــرعکن ،دول ـ

اصــولارا در ضــوزة زنــان سیاسـ هایی در تیابـ بــا اندیشــههاب فمینیســای غربــی در پــیح
گرفــ

و بــر محــور زن در هــانواد مامرکــز شــد در زیــر بــهعنوان نمونــه بــه برهــی از

اقــدامات دو دول ـ
سیاس ها بهدس

در زمین ـة مســائ زنــان اشــار میشــود تــا تصــویر روشــعترب از ایــع
ید:

 .۱ .۲دولت اطلاحطلب


اصــلا قــوانیع مربــو بــه ســع ازدواج ،تعیــیع مصــادی عســر و ضــرج و
را تــا ســع هف ـ

ضاــان

فرزنــد (کــه اولوی ـ

ممنوعی

اعزام دانشاویان دهار به هارج از کشور

ســالای بــه مــادر داد) و ل ــو
1

1. http://jnews.jamaran.ir/news/id/1759390
2. www.asriran.com/fa/news/293663
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 ارتیاب دفار امور بانوان بـه «مرکـز امـور مشـارک
متاضـ

شمارة سوم

زنـان» بـا هـدن «وارد کـردن

زنــان بــه برنامـة ســوم و ایاــاد محاــواب جنســیای در برنامـة چدــارم»

6

از جملــه فعالی هــاب ایــع مرکــز « موزدهــاب ضیــوقی بــه زنــان [ ] بــراب
گا سازب زنان و اضیان ضیون ایشان» (فاطمی )6993 ،بود
 تصویب لایحة الحـان (الحـان ایـران بـه کنوانسـیون محـو همـة اشـکا تتعـین
علیه زنان) در هیات وزیران در هرما 6993


1

تصــویب طــر دورة کارشناســی ارشــد مطالعــات زنــان در شــوراب عــالی
برنامــهریزب وزارت فرهنــ

و مــوزد عــالی؛ پــریرد دانشــاو در ســا

تحصــیلی  96-93اباــدا در دانشــاا هاب علامــه طتاطتــائی ،تربیــ

مــدرف و

الزهــرا و در ســا هاب بعــد در دانشــاا هاب تدــران ،شــیراز و اصــفدان در ســه
گــرایح «ضیــون زن در اســلام»« ،زن و هــانواد » و «زن و تــاری »9؛ ت ســین
مرکــز مطالعــات و تحیییــات زنــان دانشــاا تدــران در ســا  6993و اناشــار
فصلنامة علمی-پژوهشی «پژوهح زنان»

1

 ت ســین کااببانــة مرکــز امــور مشــارک

زنــان در بدمــع  6921و رشــد و

توســعة کااببانــه بــهعنوان نبســایع کااببانــة تبصصــی زنــان (شــیرافکع،
)6939
 ایاــاد  113جایاــا ســازمانی زنــان؛ طــر تربیــ

 933مــدیر زن؛ برگــزارب

دورة "ملیکــا" بــراب مــوزد مدارتهــاب زنــان بــراب ضاــور در ماــام
بیعالمللی (شااعی)6936 ،


انابــاا زنــان بــراب تصــدب پســ هایی چــون رئــین ســازمان ضفادــ
محــیر زیســ  ،رئــین مرکــز مشــارک

از

زنــان؛ رشــد  19درصــدب مــدیری

زنان و اناباا معاون ،فرماندار ،ببشدار و شدردار زن
1. www.asriran.com/fa/news/293663
2. https://www.isna.ir/news/8205-08262
3. www.mehrkhane.com/fa/news/11714
4. http://cws.ut.ac.ir/
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تـ

 11ســازمان غیردولاــی زنــان 19 ،شــرک

 13شــرک

اجامــاعی 63 ،شــرک

تبصصی صنفی افزایح یاف

 پیایـــرب سیاســـ

اجامــاعی 691 ،هیریــه و

6

فعـــا کـــردن زنـــان در ببـــح غیردولاـــی و ضوز هـــاب

اجامــاعی؛ توســعه ،ضمای ـ
فعالیــ

هیریــه،

تبصصــی صــنفی در ســا 6921؛ ایــع ارقــام در ســا  6991بــه

 113ســازمان غیردولاــی زنــان شــام  111شــرک
 661شرک
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ســازمانهاب غیردولاــی ،جامع ـة مــدنی،

و تیوی ـ

اجامــاعی و رشــد فرهناــیاجامــاعی زنــان؛ فعالیــ

سازمانها در ضوزة تساوب ضیون زن

برهــی از ایــع

1

 افــزایح بودج ـة زنــان در دســااا هاب اجرایــی؛ رشــد میــزان اشــا ا زنــان (از
3ل 6درصــــد در ســــا  6921بــــه 1ل 61درصــــد در ســــا )6999؛ رشــــد
تحصــیلات دهاــران (میــزان باســوادب زنــان بــه  96درصــد و میــزان پوشــح
تحصیلی دهاران به  32درصد رسید) (زرو )6931 ،


را انــدازب کمیســیون امــور زنــان و ادارة ک ـ امــور بــانوان در وزارت کشــور و
سایر ارگانها

 ادامة فعالی

9

ماهنامة زنان که از سا  6923شرو به کار کرد بود

 .۲ .۲دولت اصولگرا

 توســعة ضــوزة عمــ «مرکــز امــور مشــارک

زنــان» بــه «مرکــز امــور زنــان و

هــانواد » بــا هــدن تیابــ بــا اندیشــههاب فمینیســای و اولویــ ببشــیدن بــه
هانواد
 اولوی ـ ببشــیدن بــه برنام ـة هــانواد و تحکــی

ن؛ ت س ـین ســااد ملــی زن و

هــانواد در «مرکــز امــور زنــان و هــانواد » بــا هــدن پیشــایرب از فروپاشــی و
تزلــز  ،کــاهح و کناــر ســیبها و کــاهح پیامــدهاب ناشــی از طلــان در

1. http://mehrkhane.com/fa/news/7053
2. http://mehrkhane.com/fa/news/7053
3. www.mehrkhane.com/fa/news/7053
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کشور؛ مطر شـدن طر هـاب بیمـة مدریـه ،دورکـارب زنـان ،افـزایح مرهصـی
زایمان براب زنان کارمند از سـه مـا بـه نـه مـا  ،اسـابدام دو زن در یـن پسـ
بهصــورت نیمــهوق
بهمنظور پررن

بــا ضیــون و مزایــاب نیمــه و کــاهح ســاع

کــارب زنــان

کردن ضاـور زنـان در جمـ هـانواد ؛ ت کیـد بـر ضاـور زنـان

در هانــه؛ تـــدویع سیاســـ هاب مربـــو بـــه افـــزایح جمعیـــ
انایز هاب بارورب

و افـــزایح

6

 طر بـازنارب و اصـلا رشـاة مطالعـات زنـان و هـالیکـردن سرفصـ دروف
و محاــواب ایــع رشــاه از نچــه بــه تــروی فمینیسـ میاناامــد ایــع طــر در
دانشــاا علامــه طتاطتــائی و در ســطج وزارت علــوم بــا برگــزارب جلســات
مــنظ و ماعــدد و بــا ضاــور کارشناســان گــا بــه ضــوزة زنــان و منایــد
اندیشــههاب فمینیســای پیایــرب شــد و نایاــة اصــلاضات در ســا  6992بــه
دانشــاا ها ابلــاش شــد و از ســا  6993بــه مرضل ـة اجــرا در مــد؛ ضــرن رشــاة
مطالعـــات زنـــان در دانشـــاا علامـــه طتاطتـــائی؛ ت ییـــر واضـــدهاب درســـی
«نظریات فمینیسـای» بـه «نیـد نظریـات فمینیسـای» در دانشـاا تدـران و تلـاد
براب افزایح محاواب اسلامی رشاه

1

 تصــفیة کااببانـة مرکــز امــور مشــارک

زنــان؛ طتـ گفاـة رئــین ســاب مرکــز،

همیــر شــدن تعــدادب از کاااهــاب مناشــر شــد در دوران اطلا طلتــان بــهدلی
فمینیسایبودن کاااهـا؛ ایاـاد محـدودی

بـراب مطالعـه در کااببانـه بـهنحـوب

کــه بــه افــراد هاصــی اجــازة اســافاد از کااببانــه داد میشــد (شــیرافکع،
)6939
 تعطیلی ادار ک امور بانوان وزارت موزد و پرورد (همان)


ضـــرن تعـــدادب از رشـــاههاب دانشـــااهی بـــراب دهاـــران از دانشـــاا هاب
کشور

9

1. http://www.asriran.com/fa/news/293663
2. www.Mehrkhane.com/fa/news/11714
3. http://www.tabnak.ir/fa/news/264141
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ل ـو ماـوز ماهنامـة زنــان در تـاری هشـا بدمــع  6991بـهدلیـ «درج مطالــب
و اهتار بـهگونـهاب کـه موجـب سـلب امنیـ
بــهدلیــ بــه مبــاطر انــداهاع ســلام
الیــاب اینکــه در جامعــه امنی ـ
زنان در جمدورب اسلامی»
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روانـی جامعـه میشـد ،همننـیع

روضــی ،فکــرب و روانــی مباطــب و

وجــود نــدارد و بــهدلی ـ س ـیا نمایی و ــعی

6

معرفــی ســه زن بــه مالــن بــراب تصــدب پســ
پسـ ها بــه زنــان از جملــه معاونـ
ارزب بانن مرکـزب ،ریاسـ

وزارت؛ اهاصــاص برهــی

علمــی و فنــاورب رئینجمدــور ،معاونـ

مـوزة ملـی ایـران ،ریاسـ

سـازمان ملـی جوانـان؛

تلاد بـراب ورود زنـان بـه اسـاادیومهاب ورزشـی (نـن ،روزنامـة فاـاا یـزد،
د )6222
بــا بررســی سیاس ـ ها و اقــدامات ایــع دو دول ـ
گرفـ  :دولـ

بــهطور کلــی میتــوان چنــیع نایاــه

اصــلا طلب تلادهــایی بــا هــدن کمــن بــه ضاــور فعــا «زن در جامعــه»

صــورت داد اســ

و ن ببــح از اندیشــههاب فمینیســای غــرا را کــه بــا فرهنــ

ایرانیاسـلامی در تاـاد نتود انـد و قـادر بود انـد در رشـد و اعالـاب زنـان در جامعـة ایـران
ایفــاب نیــح کننــد پریرفاــه و ایــع اندیشــهها را در سیاســ هاب هــود در زمینــة قــوانیع
ضیــوقی ،مــوزد مدارتهــا ،فعالی هــاب صــنفی و تحصــیلی زنــان گناانــد اس ـ
دولــ

ایــع

بــا اتکــا بــه چنــیع اندیشــههایی بــر ایاــاد فرصــ هاب برابــر بــراب زنــان ،رفــ

تتعینهــاب جنســیای و اصــلا قــوانیع تتعین میــز علیــه زنــان تمرکــز کــرد و زمینــه را
بــراب ضاــور زنــان در فعالی هــاب اجامــاعی فــراه

ورد اسـ

دولـ

اصــولارا تمرکــز

هــود را بــر میول ـة «زن در هــانواد » قــرار داد و سیاس ـ هایی بــراب بــه ضــداک ر رســاندن
ضاور زنـان در جمـ هـانواد در پـیح گرفاـه اسـ

اندیشـهها و ایـدئولوژب ایـع دولـ

کاملــا در تیابـ بــا فمینیسـ غربــی قــرار دارد؛ از ایــع رو ،میکوشــد نیــح زن را از دیــدگا
سنای تعریـز کنـد و معیارهـاب نـویع بیعالمللـی در مـورد زنـان را مـردود میدانـد دولـ

1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8611080537
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اصــلا طلب را کــه ماـ ر

از اندیشههاب فمینیسای قلمداد میشد ،ل و کرد
 .۳ .۲پرسش پژوهش

ایع پژوهح میکوشد به پرسحهاب زیر پاس دهد:
 6سیاســ هاب مافــاوت دو دولــ

اصــلا طلب و اصــولارا در ضــوزة زنــان چــه

ت یرب بر اناباا یا عـدم انابـاا ـار ادبـی فمینیسـای بـراب ترجمـه بـه زبـان فارسـی
داشاه اس ؟
 1یــا تیاب ـ دول ـ
دول

اصــولارا بــا اندیشــههاب فمینیســای مناــر بــه رویــارویی ایــع

با اناشار و اشاعة ار ادبی فمینیسای در قالب ممیزب کااا شد اس ؟

 .۴ .۲منابع دادهها و روش پژوهش

بــراب پاســ بــه پرســحهاب بالــا فدرســای از  633رمــان فمینیســای کــه در ســای
 goodreadsتحــ

عنــوان «بداــریع ــار داســاانی فمینیســای» معرفــی شــد بــود ،بررســی

شــد 6فر ینــد چــاب کاــاا در ایــران بــه ایــع صــورت اس ـ
کااببانة ملـی میفرسـاد و فیپـا دریافـ
ملــی تــ

میکنـد کاـاا در ایـع مرضلـه در سـای

و ارشــاد اســلامی ارســا میکنــد در صــورتی کــه کاــاا ماــوز اناشــار

کنــد و مناشــر شــود ،ناشــر مودــز اسـ

نســبههایی از کاــاا را بــه هانـة کاــاا

بدهــد و در ایــع مرضلــه اطلاعــات کاــاا در ســای

هانــة کاــاا نیــز درج میشــود در

نایاــه فیــر کاااهــایی کــه اطلاعاتشــان در ایــع ســای
اطلاعــات مربــو بــه کاااهــا در ســای
اناشار کاـاا اسـ

موجــود باشــد مناشــر شــد اند و

کااببان ـة ملــی فیــر نشــاندهندة شــرو مرضل ـة

از ایـع رو ،کاااهـایی کـه اطلاعاتشـان در هـر دو سـای

باشد مناشـر و راهـی بـازار کاـاا شـد اند و کاااهـایی کـه فیـر در سـای
ت

کااببانـة

میشــود پــن از ن کاــاا را بــراب بررســی پــیح از اناشــار بــه ادارة کاــاا

وزارت فرهنــ
دریافـ

کــه ناشــر اباــدا کاــاا را بــه

قابـ رؤیـ
کااببانـة ملـی

شد باشند ترجمه شد اما به هر دلیلی هنوز مناشر نشد اند
1. www.goodreads.com/list/show/46.Best_feminist_fiction
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عنــوان کاااهــا در دو ســای

16

کااببانــة ملــی و هانــة کاــاا جســ وجو شــد تــا

مشــبم شــود یــا ایــع کاااهــا تــا بــه ضــا بــه فارســی ترجمــه شــد اند و در صــورت
ترجمه شدن یا بـه مرضلـة اناشـار نیـز رسـید اند تـاری چـاب نبسـ

ترجمـههاب مناشـر

شــد اســابراج شــد تــا تعــداد ــار ادبــی فمینیســای تولیدشــد در هــر یــن از دو دول ـ
معلوم شود بررسی تـاری اناشـار مـاع متـد ایـع ـار نشـان داد کـه  91عنـوان از فدرسـ
موجود تـا سـا  ،1331یعنـی پایـان دولـ
پایــان دولـ
دولــ

اصـلا طلب ،و  39عنـوان تـا سـا  ،1369یعنـی

اصــولارا ،مناشــر شــد بودنــد از ایــعرو ،در بررسـیها فیــر  91کاــاا بــراب

اصــلا طلب و  39کاــاا بــراب دولــ

کاااهــاب فدرسـ

اصــولارا در نظــر گرفاــه شــد ،زیــرا بییــة

اصــلی ،یعنــی  61عنــوان در زمــان روب کــار بــودن دولـ

اصــلا طلب

و  1عنــوان در دوران تصــدب اصــولارایان ،در زمــان ایــع دول هــا اصــلا مناشــر نشــد
بودند
پــن از اینکــه مشــبم شــد تعــدادب از کاااهــا ترجمــه شــد امــا بــه مرضل ـة اناشــار
نرسید اند ،با ناشرانی کـه ایـع ـار را بـه ادارة کاـاا ارسـا کـرد بودنـد صـحت
عل

شـد تـا

مناشر نشدن کاااها معلوم شود

 .۳یافتهها

از بــیع رمانهــاب فدرســ
دولـــ
اس ـ

مــرکور 62 ،رمــان (21ل )%63بــراب نبســایعبــار در زمــان

اصـــلا طلب و  69کاـــاا (11ل )%69در دوران دولـــ
(درصــدها بــر اســاف  62عنــوان از  91کاــاا فدرس ـ

اصـــولارا ترجمـــه شـــد
اولیــه در دوران اصــلا طلتی
) هــر

و  69عنــوان از  39کاــاا فدرس ـ

اولیــه در دوران اصــولارایی محاســته شــد اس ـ

 62کاــاا ترجمــهشــد در دولــ

اصــلا طلب در ایــع دور چــاب و راهــی بــازار کاــاا

شـــد اند ( %633کاااهـــاب ترجمـــهشـــد ) (نـــن جـــدو  ،)6امـــا از بـــیع  69کاـــاا
ترجمــهشــد در زمــان دولــ
کااا در سای

اصــولارا  2کاــاا مناشــر شــد بــود (91ل )%19و  1عنــوان

هانـة کاـاا یافـ

نشـد گفـ وگو بـا ناشـران ایـع  1عنـوان کاـاا نشـان

داد که از ایع تعـداد  1کاـاا ماـوز اناشـار دریافـ
اما بهدلای اقاصادب مناشر نشد اس

(نن جدو )1

نکرد انـد و یـن کاـاا ماـوز گرفاـه
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جدول  .۱کتابهای ترجمه و منتشر شده در زمان دولت اصلاحطلب
عنوان کتاب

سال نشر

عنوان کتاب

6991

63

هانة هیابان ماناو

6999

1

شیشه

6991

66

قتیلة هرف غار

6996

9

زندگی اسرار میز زنتورها

6999

61

اجان همیشه روشع

6922

1

بیتریع چش

6921

69

6

سرگرش

سال نشر

ندیمه

بدش

6991

1

ساع ها

6991

61

کوهساان سرد

6929

1

چدرة پندان (گرین دیار)

6991

61

عروف فریتکار

6993

2

سولا

6929

61

عاش

6921

9

دمکح کور

6991

62

جنن گیلاف

6999

3

قلعة ماحر

6996

جدول  .۲کتابهای ترجمه شده (منتشر شده یا منتشر نشده) در زمان دولت اصولگرا
سال نشر

آیا منتشر شده است؟

علت منتشر نشدن

عنوان کتاب

6999

هیر

عدم صدور ماوز

1

چش گربه

6936

بله

-

9

الینا

6992

بله

-

1

دفار یادداش

6992ل6993

هیر

عدم صدور ماوز

1

شاهزاد هانمی با پیراهع کاغرب

6993

هیر

دلای اقاصادب

1

ا براب فی ها

6999

بله

-

2

نیاکان

6992

هیر

عدم صدور ماوز

9

اتان

6931

بله

-

3

قلب ،شکارچی تندا

6991

بله

-

63

کرب

6933

هیر

عدم صدور ماوز

66

بانوب پیشاو

6936

بله

-

61

زنساان

6993

بله

-

69

تح

6993

هیر

عدم صدور ماوز

6

ارغوان

به رن

طلایی

سا پنااه
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هلاصــة مــارب اطلاعــات یافــ شــد در ایــع پــژوهح در جــدو  9قابــ مشــاهد
اس :
جدول  .۳اطلاعات آماری پژوهش حاضر
تعداد کتابهای

تعداد کتابهای

تعداد کتابهای انتخاب

مجوز نگرفته و

منتشر نشده بهدلایل

منتشر نشده

دیگر

دولت اصلاحطلب

(21ل62 )%63

(62 )%633

3

3

دولت اصولگرا

(11ل69 )%69

(91ل2 )%19

1

6

شده برای ترجمه از
فهرست اولیه

تعداد کتابهای
منتشر شده

 .۴بحث و نتیجهگیری

یافاهها نشان میدهد کـه اولـا انابـاا ـار ادبـی بـراب ترجمـه پدیـد اب اتفـاقی نیسـ
و از شرایر محیطـی ضـاک بـر نظـام فرهناـی تتعیـ

میکنـد در زمـان دولـ

اصـلا طلب

که سیاس هایی بـراب اعطـاب زادبهـا و فرصـ هاب بیشـار بـه زنـان در پـیح گرفاـه شـد
و دول

پـریراب ببشـی از اندیشـههاب فمینیسـای و برابرهـواهی جنسـیای بـود ،ـار ادبـی

فمینیســای بیشــارب بــراب ترجمــه بــه زبــان فارســی انابــاا شــد ،در ضــالی کــه در زمــان
دول ـ

اصــولارا کــه برابرهــواهی جنســیای و زادبهــاب ما ـ ر از جنتحهــاب غربــی زنــان

مــردود دانســاه شــد و دول ـ

در تیاب ـ بــا اندیشــههاب فمینیســای بر مــد تعــداد کاااهــاب

ادبــی فمینیســای انابــاا شــد بــراب ترجمــه کــاهح یافــ

(62عنــوان کاــاا در دوران

اصــلا طلتی [21ل ]%63در میابــ  69عنــوان در دورة اصــولارایی [11ل )]%69از ایــعرو،
بهنظـر میرسـد سیاسـ هاب اتبـاه شـد در هـر یـن از ایـع دو دولـ

بـهطور غیرمسـایی

در انابااشـدن یـا انابـاا نشـدن ایـع ـار بـراب ترجمـه بـه زبـان فارسـی نیـح داشـاه
اســ

انیــا دولاــی کــه در میــام میابلــه بــا فمینیســ بــر می یــد میکوشــد از تــروی

اندیشههاب ایع جنـتح جلـوگیرب کنـد؛ در ایـران کـه اناشـار کاـاا در گـرو صـدور ماـوز
نشــر از ادارة کاــاا وزارت فرهنــ

و ارشــاد اســلامی اســ  ،دولــ

میتوانــد از طریــ

ممیــزب کاــاا و عــدم صــدور ماــوز یــا اعمــا دســاکاربها در مــاع جلــوب ورود چنــیع
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اندیشــههایی را بایــرد از همــیع رو ،دولـ

شمارة سوم

اصــولارا بــهطور مســایی نیــز وارد عمـ شــد

و با ماـوز نـدادن بـه تعـدادب از ایـع ـار ادبـی فمینیسـای از اناشـار نهـا ممانعـ

کـرد

اس  ،اما دول

اصـلا طلب کـه مبـالفای بـا ایـع اندیشـهها نداشـاه جلـوب اناشـار نهـا را

نارفاــه اســ

( 62عنــوان کاــاا چــاب شــد در دوران اصــلا طلتی [ ]%633در میابــ 2

عنــوان کاــاا چــابشــد در دورة اصــولارایی [91ل]%19؛ (تعــداد کاااهــاب چــاب شــد
در دورة اصولارایی با اضاساا ین عنـوان کاـابی کـه بـهدلایـ اقاصـادب مناشـر نشـد بـود
میتوانس

به عدد  9برسـد [19ل )]%16بـهنظـر میرسـد همـیع صـادر نشـدن ماـوز بـراب

برهی از ایـع کاااهـا در بیمیلـی مارجمـان بـه انابـاا چنـیع ـارب بـراب ترجمـه تـ یر
داشــاه اس ـ  ،زیــرا طتیعاــا مارجمــان نمیهواســاهاند دس ـ

بــه ترجم ـة ــارب بزننــد کــه

امکان صدور ماوز و اناشار براب نها وجود نداشاه اس
از ایــع رو ،میتــوان چنــیع نایاــه گرف ـ

کــه ایــدئولوژب ضــاک ممکــع اســ

در دو

سطج بر شـک گیرب ادبیـات ترجمهشـد در نظـام چندگانـة ادبـی ایـران تـ یر باـرارد و بـه
دســاکارب برونمانـی ــار ترجمهشــد بپــردازد 6 :ت یرگــرارب غیرمســایی از طریـ ایاــاد
فااب مناسب بـراب انابـاا و اناشـار برهـی ـار و فاـاب سـایز و میابلـه بـا ـار دیاـر
ناای ایع پـژوهح نشـان میدهـد کـه دـاهرا نـه فیـر انابـاا ـار بـراب ترجمـه بـه یـن
زبان و فرهن  ،بلکـه عـدم انابـاا ـار بـراب ترجمـه در ن فرهنـ
ضــاک بــر جامعــه اســ

نیـز تـاب ایـدئولوژب

وقاــی سیاســ هاب ضامیــان دولاــی در تیابــ بــا اندیشــههاب

فمینیســای و برابرهــواهی مطــر در ــار زنــان قــرار داشــاه باشــد ،بــهطور غیرمســایی
مارجمــان را از ترجم ـة چنــیع ــارب دلســرد میکنــد ،زیــرا مارجمــان ایــع گونــه کاااهــا
میداننــد کــه در چنــیع فاــایی امکــان اناشــار ترجمههایشــان وجــود نــدارد نایاــة ایــع
سیاســ ها را پیــدا نکــردن اندیشــههاب «زیانبــار» بــراب ایــدئولوژب ضامیــان بــه ادبیــات
بــومی کشــور اس ـ

 1ت یرگــرارب مســایی از طری ـ ممیــزب و بررســی پــیح از اناشــار

کاااهــاب ترجمهشــد در صــورتی کــه مارجمــان بــا وجــود فاــاب میابلــه بــا برهــی
اندیشــهها ،م لــا اندیشــههاب فمینیســای ،دسـ

بــه ترجمـة ایــع گونــه ــار بزننــد ،ضمایـ

دولای بهطور مسایی وارد عم میشود و جلوب ورود ایع اندیشهها را میگیرد

نیح سیاس هاب ضوزة زنان در اناباا ار ادبی …

سا پنااه

بنــابرایع ،بــهنظــر میرســد مارجمــان ادبــی در دورة دول ـ
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براب اناباا ـار ادبـی فمینیسـای و بیـان مفـاهی مـرتتر بـا برابرهـواهی جنسـیای و زادب
زنــان داشــاهاند ،در ضــالی کــه در دورة دول ـ

اصــولارا در ایــع زمینــه بــا محــدودی هاب

بیشار مواجه شد اند دولای کـه بـا اندیشـههاب فمینیسـای میابلـه میکنـد ـار ادبـی زنـان را
که از طریـ ترجمـه وارد کشـور میشـود بـهدقـ
هود تطتی میدهد در چنیع شـرایطی دولـ

کناـر میکنـد و نهـا را بـا ایـدئولوژب

بـا وجـود ایـع کـه از ترجمـه سـود میبـرد و

با تولیـد ادبیـات ترجمهشـد بـه نظـام ادبـی چندگانـة بـومی شـک میدهـد ،کـارب میکنـد
که ایـع نظـام چندگانـه رنـ
یاد ورب اسـ

و بـوب اندیشـههاب فمینیسـای غربـی نداشـاه باشـد لـازم بـه

کـه تحلیـ ایـع میالـه متانـی بـر عنـاویع کاااهاسـ

و ت ییـرات اضامـالی

محاـــواب کاااهـــا در هلـــا ترجمـــه را در بـــر نمیگیـــرد بررســـی درونمانـــی ـــار
ترجمهشــدة ضــوزة زنــان و تحلیــ دســاکاربهاب ماعهــا میتوانــد بــه در بداــر تــ یر
ایـدئولوژب ضــاک بــر هــر جامعــه در تعیــیع محاــواب ــار ادبــی ترجمهشــد و شــک گیرب
ادبیات ترجمهشد در ن جامعه کمن کند
کتابنامه
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