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 چکیده

ــی     ــارییی ب ــت ت ــا  5931مقط ــه 5931ت ــور    ب ــی و    ــای سیاس ــخ و ایزه ــاا اف لح

اسـخ  در ایـ    ز اهمیـخ  ئهای فکـری مننـود در تـاریع معااـر ایـران بسـیار  ـا       گرایش

اجنمـاعی هـه بـا بافـخ اجنمـاعی ایـ  دورد پیونـد         عـامنن ة مثابـ مسیر، منرجمان نیـز بـه  

 بـر هـای فکـری تـر یر پفیرفنـه یـا      از ایـ  افـخ و ایزهـا و گـرایش     ،انـد محکمی داشـنه 

منرجمــان و  بــی  رفنــار ةرابطــ انــد  پــژوهش  ارــر بــر آن اســخ تــاهــا تر یرگفاشــنهآن

ــی  ــاعی فرهن  ــاانارهای اجنم ــ   س ــ  ن ری ــان را در ظال ــر آن ــاهب ب ــه ة  ــی جامع شناس

ــور،    ــ  من  ــه ای ــد  ب ــی نمای ــی بررس ــدات فرهن  ــن ادد از تولی ــا اس ــلی ب ــوم اا دو م  

و نقـش منرجمـان    ، سـیر تحـون نشـر هنـا  در ایـران     در ایـ  ن ریـه   وارد و میدانعادت

فرااـور مطالــ  گــردآوری شــدد تــر یر  و بــه گیــرددر ایـ  ســیر مــورد مطالعــه ظـرار مــی  

در ن ایــخ، د  شــونرجمــان نیــز بررســی مــیم ةرواگیــری عــادتاــنعخ نشــر بــر شــک 

تبـت آن میـدان تولیـدات فرهن ـی     و بـه چـه میـدان ظـدرت    رسـد هـه هر  ن ـر مـی  چنی  به

مراتبـی بیشـنر   ر بـه شـک  یـی میـدان مسـنق  و سلسـله      زمینه را برای   ـور میـدان نشـ   

 شود میمنرجمان بیشنر  ةوارفراهب هنند، تر یرگفاری ای  میدان بر عادت

ــد ــاواژدهلی ــدان: ه ــر می ــی،    ،نش ــدات فرهن  ــدان تولی ــدرت، می ــدان ظ ــادت می ة وارع

 بوردیوپییر ، منرجمان

 شناسی تولیدات فرهنگی جامعه نظریۀ و بوردیو. 0

چ    ة هددو سنی در فضای فکریِ فرانسه طی    جامعه شناسی بوردیو را بای  ة ااسن اد ن ری 

سخ؛  ضایی هه   و پنجاد میندی ج ساانارگرایان و   هایجدنف سان به آن رنگ     پدیدبی   شنا ار

(  در آن مقطت  5، ص  3155 در ســیمون و ترنر، ، ویاووس و نبود ) بوی اااــی بیشــیددو
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ااـــالخ وجود در پدیدارشـــناســـی از مقبولیخ  ة نحل (9، ص  5333) بوردیو گ نة  زمانی، به

اویشاوندی و مناسبات مربوط    های نسبخ ة د  در ننیجه، او نیز برای مطالعااای براوردار بو 

سان ساانارگرایی  ة بر پایظبای  الجزایر ة در منطق به ازدواج سی لو  به ان س  س ونرس ا یشنا   منو

ــیمون و ترنر،  ،  نویاووس و  ) شـــد ما، تلقی لوی 1، ص  3155در سـ ــنروس  (  ا و اسـ

ه ب ا نســـبخاو ر «فاعلی ِ در بند ســـاانار»عنوان گرایانی ن یر آلنوســـر از انســـان بهســـاانار

)سیمون و   ویاووس و نة گ نبه زیرا (؛3، ص  5333، بوردیوساانارگرایی به تردید اندااخ )

سان    (، مطالعات بوردیو به ننایجی انب1، ص  3155ترنر،  سی   ش شد هه در تقاب  با مبانی ان نا

ر رفنار بشری  ب  ابخگرایی و تسلط ظوانی   گرایی در برابر ذهنیخعینیخ ساانارگرا یعنی دوگانة 

بوردیو در ای  مقطت پارادایمی را  (334، ص  3155 سیمون و ترنر،فِرر )در  گ نةظرار گرفخ  به

ی  ناسشرا مورد بازاندیشی ظرار دهد، تقابلی هه جامعه دوگانهای  در ذه  پروراند هه تقاب  میان 

و  3«واردعادت»، 5«میدان»م اهیب  ةئبا ارااو نمود  در ای  راسنا،  نوعی تعریف میظرن بیسنب را به 

ادد نا  9«سرمایه » سنی  نئدر ساانارگرایی برآمد و  شدن بر ها   ساانارگرایی » به ای  من ورهای 

سه جنبه،   نمود  ای  گرفخ، معرفیمی نبه از ساانارگرایی سننی پیشی   هه در سه ج را  «تکوینی

جای ال وهای  هدهندد بون ســازمانتمرهز بر ااــ عبارتند از: (335، ص  5333)نق  از گرن   به

  با یکدی ر، پویایی  اا  جدلیساانارهای عینی و ذهنی در رابطة گرفن  ، در ن رشمونج ان

  ة، بوردیو با مدد جســن  از ن ریبر مبنای ای  ااــون از تغییرات مداوم در ســاانارها و روابط 

رایی  ساانارگ  غن ی را از یوفرهیب تولیدات اجنماعی و بر و دورهاندیشمندانی مانند مارهس، و 

های فرهن ی و بی  هنشة بر مواردی ن یر رابط (111، ص  3159)ولفة گ نبیشید و به  رهایی

 ، ن ادهای اجنماعی و   های فکری ماعی من کران و پیوند بی  زمینه   بافخ اجنماعی، جای اد اجن      

 مادی و نمادی  پردااخ ن یر ظدرت های من اوت ظدرت شک 

شن  دوگا    (14، ص  5331) بوردیو ساانارگرایی تکوینی برای از میان بردا ة ندر چارچو  

 «عینیخ ذهنی »از  ها دوی ای ن ر او هر زیرا از هرد؛شگرایی تنگرایی در مقاب  ذهنیخ   عینیخ 

ــک گرایی از درک بافخیخذهنبودند   غاف  ماندد بود و  آگاهی درمانددة دهندهای اجنماعی شـ

                                                           
1. Field 

2. Habitus 

3. Capital 
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ک   شـــ را یخ اجنماعی دی واظعه ادراک افراد از عالب اجنماد تاز از ای  نکنه هگرایی نیعینیخ

ود در وجم یبرای ، بوردیو به م  وم فضــای اجنماعی فارغ از علیخ جبر  بنابود می دهد، غاف 

میدان   م  ومآن و برای فرار از  (51، ص  5339 در بوردیو،ساانارهای عینی اندیشید )جانس     

ــایی در ن رعنوان را به  ــااخ اجنماعی را در    فضـ ــاانار     گرفخ هه هر سـ برگرفنه و از یی سـ

اردی عوالب  مثابةهای من اوت بهیافنه براوردار اسخ  بدی  تعبیر، میدانمراتبی و سازمانسلسه

  ر ای  مبنا،بنمایند  ظوانی  هارهردی اود عوالب فکری یا منطقی را تن یب میة واسط ههسنند هه ب 

 شمکشیهدر با یکدی ر یا ن ادهایی هه  عامننمناسبات ظدرت بی  اسخ برساانة  میدان ن امی

سرمایه  برای به مومدا از ای   ( 39، ص  5339 در تامس ، ، بوردیو ) برندمی سر به دسخ آوردن 

دد  ش  های پیشی  گردآوری هشمکش هه طی  اسخ های ااای  میدان مح  توزیت سرمایه  ،من ر

ــنراتژی ــاانار میدان هموارد در معر       عنود بر ای ،  دهد ج خ می را های بعدی   و اسـ سـ

 اند هایی اسخ هه دگرگونی آن را هدف گرفنهاسنراتژی

ابخ هر میدانی    هایبرای هســ  ســرمایه از اصــیصــه  عامنناگرچه تنازد بی  ن ادها و  

ــخ، هر میدان  ــرمای   اسـ    (541و  44، ص  5331 بوردیو،) گیردمی بر اود را درمینص به ة سـ

ــادی فرو نمی         ــرمایه را به اظنم اظنصـ فت  منا  ،هاهد، بلکه   بوردیو در تقاب  با مارهس م  وم سـ

ن ی و نمادی  اجنماعی، فره های اجنماعی را نیز  نوعی سرمایة غیرمادی  اا  از برای هنش 

های  یصــصدر هنار عناوی  من اوت و تفرهن ی  طور اناــه، ســرمایة نماید  بهتعریف می

ــام  می  نیز و غیرد را ها اظنمی ن یر آ ار هنری، هنا    مننود، ــود، در  الی شـ ــرمایة   شـ   هه سـ

ــرمایةآهای ااص  ااــ  میاجنماعی از ارتباط فرد با ن ادها و گرود نمادی  در  ید و ن اینر س

ر د یاووس و نو شود ) هنش ای  دو سرمایه  اا  می  هب  اعنبار و جای اد اجنماعی از برظال

 (   53، ص  3155سیمون و ترنر، 

  عامننش نوارد م  وم سومی اسخ هه بوردیو در ساانارگرایی تکوینی  برای تبیی  ه   عادت

ماعی ارا  ید  به د هرد  ئاجن به 37، ص  5331بوردیو )ة عق با      ( ای  م  وم  ب   قا ااص در ت طور 

ساانارگرایان برای فروهاهیدن هنش عم   سری رفنار تمای   مند  های اشی ظانون گران به یی 

اجنماعی را فراتر از هنجارهای موجود و محاسبات    عامنناسخ تا ااسن اد هنش    عرره شدد  

ــنهمنطقی تعریف نماید  ه  ، دورهیب و غیرد نیز ای  م  وم را مد اند، اما بوردیو آن را ن ر داش
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رد رویکرد   شینی بر ریح       ما سوری و برای تو سو فرد  هه رفخهارگههایی بمنشساانارگرایی 

سخ  دشدن ااف هرد ها را طی روند اجنماعیآن انی به مکان  و از زمانی به زمان دی ر یا از مک ا

  اجنماعی  عامنن و فعان   ای  م  وم جنبة انق  ،  از ن ر او(5331، بوردیوهنند ) دی ر تغییر می

سان  را سی  هه در ان سخ، ا یا  شدد  ساانارگرا نادیدد گرفنه  شنا ه ف ن ایی هیهرد  تعر اواهد ا

سخ می هاز ای  م  وم ب (5333) بوردیو سخ از ن امی از منش د اننقان و های ظاب دهد، عبارت ا

سا   ساانارهایی بر سازندد به هنش  انهمانا  هه در ظال   ه شوند ه منجر می هاییو در عی   ان 

ا  اطاعخ محض از ظوانی  ن  سن  ا های من اوت  انهایی از آن ج خ هه در میدند  چنی  منشی

شک  می   هنش ضی را  سنه می دهند، ظاب های مقن سخ در    اننقان دان شوند و از آنجا هه ممک  ا

بطه با ســـاانار  اند  در راگر اجنماعی همچنان  ابخ بمانند، مانا نامیدد شـــددهنش طون زندگیِ

سازندة    ساانه و  ریح می  (93، ص  5331) وارد، بوردیوعادت 5بر وارد  اتدهد هه عادچنی  تو

ــیرمنشة بمثابه ــا  می  هایی هه طی تجربیات فرد در س ــدن اهنس ــوند،  رفیخاجنماعی ش   ش

سخ از  رفیخ تولید هنش دوگانه  سو  بندی از ییطبقه ها و تولیدات ظاب ای دارد هه عبارت ا

 دی ر  سوی ها و تولیدات در جامعه، ازو  رفیخ تمایز و بازشناسی ای  هنش

وارد از دو منقاب  بی  میدان و عادت    ة رابط  (533، ص  5333) ونخ هوکاز ن ر بوردیو و  

اــورت هه میدان ظیدوبندهایی بر بدی  ،شــودهردن و ســااناربندی محقم میمشــروطة شــیو

ــااناربندی میدان بهنماید و عادت می وارد اعمان عادت  ج انی دارای معنا و ة مثابوارد نیز در سـ

 شود ارزش دای  می

 بوردیو در مطالعات ترجمهۀ د نظریکاربر. 3

  رویکردهایلی هه در ئشــناســی ترجمه برای پرداان  به مســابوردیو در ظال  جامعهة ن ری

سنمیی به ترجمه   سا جمله از  شود  می هار برددبود، به م جور ماندد سی لف و ،نئم منری  ای  م

د  شونمی منرجمان درونی توسط چ ونه هنجارهای ترجمه تولید شدد، اینکه به( 3، ص  3113)

شارد می گردندو به رفنارهای منرجب مننج می سیمونی اولی   هند، ا برای   (53، ص  5334) بار، 

نمود و با ظید اینکه برای   بوردیو اســـن اددة وارعادتبســـط م  وم هنجارهای ترجمه از م  وم 

                                                           
1. Structured and structuring structure 
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وارد منرجمان را  شـــد، م  وم عادت نئظا 5میدانیتوان شـــبهترجمه تحخ شـــرایطی ااص می

  یی میدان مسنق  برای ترجمه بر ای  پایه شک   در رابطه با وجود  بدبینی سیمونی  هرد  معرفی

ــاانگرفنه ــلهبود هه ترجمه بر انف ادبیات از ن ام س ــلس   هایمراتبی هه بنوان موظعیخاری س

شیص      سلطه را در آن م سلط و تحخ  سخ   د،هرم سنا، ولف  براوردار نی ،  3113) در همی  را

ــارد  ة ین ر دریا مکانیزم هارهردی م  وم میدان   نیز به فقدان چ ار ااــ (551ص   بوردیو اش

ــااناربندی میدان      :هند هه عبارتند از    می ــنق  مب  ای هامنا  وزد در  کبسـ ی   واننی بر ظنمسـ

ازد بی  سلطه، تن  های مسلط و تحخ مراتبی بر مبنای موظعیخهارهردی مشیص، ساانار سلسه    

ی  رادعنوان شـرطی برای پای بازتولید میدان به و ن ایناا اسـخ گران هه رـام  پویایی میدان  نشه

شریح ابعاد اجن »وارد نیز برای عادت ییعنود بر م  وم میدان، تعبیر بوردیو اجنماعی آن  ماعی  ت

ند      های محدودین ترجمه و   ماعی  اهب بر رو به     » همچنی  و «آناجن ید بر منرجمان  عنوان تره

رد ن ری    ی فرهن یعامنن سندالن  بوزلی ،  و ؛113، ص  3159) ولف «هنجارهای ترجمهة و ا

اگرچه هنجارهای ترجمه در جای اد  ،زیرا؛ اسخ  هاربردد شدد هب ،(33، ص  3153 در سنش ی،  

خ  جای منون و ال وها شــدند، در تبیی  عاملیمنجر به تمرهز بر رفنار افراد به ابزارهایی تحلیلی

ونه هایی ن یر اینکه چ پرسشبه وارد برای پاسع ماندند  در ننیجه م  وم عادتمی منرجمان باز

ــرایطی منرجمان هنجارهای ترجمه را درونی می     چه  و تحخ  توان  نمایند یا تا چه  دی می      شـ

ــخ، ب   ة دهنجارهای جدید یا بازتولیدهنن        ة ها را تولیدهنند   آن   رفخ  هار ههنجارهای موجود دانسـ

وارد در جای اد یی مکانیزم تبدیلی          به ای  تعبیر، عادت  (79، ص  3153 در وردربرمیر، )هانا  

ساانارهای ا  ش ی   ) هندمی رجنماعی و هنش یا ادراک فردی رابطه برظرابی   ، ص  3111، سن

تن ا  وارد نهر ای  اعنقاد اســخ هه به مدد م  وم عادت( ب79، ص  3153   هانا )در وردربرمیر،(3

سبخ به ترجمه می     ان عاملیخ منرجمان در دیدگادبر فقد سنمیی ن سی بلکه  ،آمد قئتوان فاهای 

ــازی ذه از م  ومتوان می  رها  های فرهن ی به ترجمه نیز   عاملیخ در برای رویکرد   گرایانة  سـ

 شد   

ــیمونیاولی  بار  ــریح چ ون ی م  وم عادت (3، ص  5334) سـ ــ وارد را برای تشـ   هسـ

هردن از ن ر او، آن ا با درونی    هرد آموزان مطرحهای  من اوت ترجمه از جان  ترجمه       م ارت 
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سخ های التاربه م  رفناری هنجاربنیاد س اورتی هه عملکرد آن به ،یابندمی زم د نه  ها  نه براا

و ا بر همی  اســاس، گیرد تبعیخ از هنجارهای منناظض شــک  میة نا  بلکه بر پای «ابداعی»از 

 تابت یا رویکردی یجای اه های فرهن ی رفهمیان رسد هه منرجمان هموارد در  بدی  ننیجه می

شنه  برای رهایی از پیچیدگی م  وم  » ونیسیم  (113، ص  3159) ولفة به گ ن اند نوهرمآبانه دا

شد ئعمومی و تیصصی برای منرجمان ظا   ة وار، دو نود عادت«ترجمهة وارد در زمینعادت  و ن 

ــخ هه منرجب   ــدن یعنی اذعان داشـ ــنح عادت شـ ة  واراجنماعی و تبدی  آن به عادت     ة وارااـ

ــم منرجمان طی  ة وارای  تعریف مبی  نوعی تکام  اطی عادت    از ن ر ولف ترجمه   وصیصـ

  اسخای و جریان زندگی فردی های  رفهآموزش

ه  اننقادهای شــدیدی بران یینمنرجمان ة وارونی بر  نوهرمآبی عادتیمترهید بیش از  د ســ

سخ  در ای   ش ی    توان به اننقادمی ،هرابط ا سخ      (53، ص  3111) سن شارد نمود هه معنقد ا ا

ــنه از روند اجنماعی» ــخ هه لزوما وی به آن آگاهی ندارد  پس   رفنار منرجب برااس ــدنی اس ش

ــرفاا آن را تواننمی ــا ا ــطح مس ــنمییئدر س ــیس ــرح داد ن س ــدن،  طی روند اجنماعی   «ش ش

شناری او، م ارت زبانی   )شناانی منرجب  های زبانترجیحات و عادت سلط وی  اسبی نو ش، ت

ــیاق ــک  می را اشفرهن ی «ماهیخ»ة دیدگاد وی دربار (غیردهای من اوت و بر سـ بر  د ندهشـ

ــاسهمی   ــنرک درباراس چه عملکردی با ماهیخ آن ا  »اینکه ة ، منرجمان به درهی منطقی و مش

ة  وارعادتنی بی  تمایز ســیمو (53، ص  3111ســنشــ ی )در ن ایخ رســند  می «مطابقخ دارد

ــی را می  ــص ــندالن میعمومی و تیص ترجمه هه از ة  یط برایهند هه  نی پفیرد و چنی  اس

ــاانار مح  ــازمانی چندان س ــی ظا ة وارتوان عادتمی، ی نداردکملحاا س ــص ، زیرا  بود نئتیص

ــک     ة وارعادت  ن    عمومی هه طی زندگی شـ ــخ، در زمی نه اسـ بد و   ترجمه تعدی  می   ة گرف یا

 دهد تیصصی را شک  میة وارعادت

 0223تا  0231های بین سالنشر  «یدانم»وضعیت . 2

از   تعری ی به در ابندا، برای بررسی شرایط  اهب بر فعالیخ ناشران و سیر تحون میدان نشر      

 :پردازیبمی (5944) آذرنگای  فعالیخ فرهن ی اظنصادی از ن ر 

، و و معنوی یماد ةسرمایة پشنوان به شود ههمی گ نه یافنهسازمان فعالینی نشر به»

 گسنردد یارتباط ظصد برظراری تکثیر، به آوریف  ایاز گونه ، با اسن اددفنّی دانش
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ــواد اواندن  ب رد مردم هه  ، محیطیاجنماعی  در محیطی  یزندگ  در آن مند از سـ

ــنردد )در معنای  پدیدآورندگان     پیام  اننقان  هنند، برای می ــندد هلمه  گسـ ،  : نویسـ

و  میاطبان ( بهو شــنیداری آ ار دیداری ، مولدان، شــاعر، منرجب، مؤلفمصــنف

 «شود ایجاد می تر یرگفاری

ــاانار          ــایی اجنماعی، دارای سـ ــازمان  یبا توجه به اینکه بوردیو میدان را فضـ  یافنه و  سـ

سله    سرمایه سل  و دنمایگران معرفی میهای ااص و مح  تنازد بی  هنشمراتبی، براوردار از 

ــاس تعریف بر ــد ههن ر میچنی  به ،فوق اسـ ــر را در ظال  آنچه بوردیو میدان   بنوان رسـ نشـ

ایطی  له هه نشــر تا چه اندازد و تحخ چه شــرئنامد، مورد بررســی ظرار داد  اگرچه ای  مســمی

سنق   موفم به ا راز رر     ددش  میدانی م سش بودد و در مورد پژوهش  ا سخ، مح  پر ز ا نیز ا

به تعبیر بوردیو، یکی از شرایط اسنقنن در   ن ذهر اسخ هه  اشای  براوردار اسخ   یاهمیخ اساس  

ــخ هه هنشای یمیدانهر  ــ  گران فعان  اس ــیص ــنه  اادر آن ش اانیار تن یب و ارزیابی آن را داش

  ببرند سر هتر بهرچند ممک  اسخ مدام در ظال  میدان بزرگنر یا تحخ تر یر میدانی ظوی  ،باشند 

ــلی تولید یکیة منزلبه  نشــر ،بنابرای    5هایدانیزیرمدر ظال  یکی از  فرهن ی اتاز ارهان اا

آیی هه مح  گردهب  میدان تولیدات فرهن ی     گیردجای می  3میدان تولیدات فرهن ی  موجود در 

،  داناناز ااـــناف من اوت مانند نویســـندگان، ناشـــران، موســـیقی مینلف تولیدگران فرهن ی

سخ هنرمندان و غیرد  سنه و تحخ  (51، ص  5339) به تعبیر بوردیو ،ا سلط    در جای اهی واب ت

ظدرت ظرار دارد     یدان  یدانِ  م ند     بظدرت   م یه بوردیو و در برگیر یدان در ن ر ة زرگنری  م

های  باشــد و به همی  ســب  بر میدانهای هنن اظنصــادی میســرمایه کومنی و  هایســاانار

ــ رفی دارد   مجموعة زیر ــون ة گ ن به  اود تر یر شـ هموارد  (35، ص  3114، گرن   )در  تامسـ

تر       ب  از  قا ندی من ی      رو ظدرت و هر م یدان  گفاری بی  م ماعی دی ری وجود دارد    یر دان اجن

آید، عی پدید میدهد، آنچه را هه در یی میدان اجنمامی عبارتی، هرآنچه در میدان ظدرت رخبه

سخ، میدان ظدرت   دهد و بهشک  می  طور همزمان آنچه هه در یی میدان اجنماعی در جریان ا
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ــک  می یی میدان، در ن ر   از همی  مبنا، اولی  مر له از هرگونه تحلی  بوردیویی بر دهد را ش

 ( 333، ص  3114گرن  ، )اسخ گرفن  آن در رابطه با میدان ظدرت 

را     ة همیدان ظدرت در ابندای دساانار  در رابطه با  سی برهناری ر شم سخ  ش  بی نری   شاد بی

ــخ، زیرا با روی ــبات ظدرت و بههارآبازتا  را داش   تبت آن فضــای میدانمدن پ لوی دوم مناس

ــد   تولیدات فرهن ی به ای دی ر از جمله میدانهظدرت و میدان ــنیوش تغییر ش ــدت دس ه بش

ای در فضای   های گسنردد (، با آغاز سلطنخ شاد جوان آزادی  535، ص  5943میرعابدینی )ة گ ن

  فعاالناــورت هه ن ام پارلمانی مشــروطه ا یا شــد، بازماندگان   اجنماعی رواج یافخ، بدی 

فعاالن سیاسی جوان از زندان آزاد شدند و    شدند،   رهاتبعید بند از  در جنبش مشروطه  سیاسی  

  ،های سـیاسـی  لحاا تکثر ا زا  و تشـک  عصـری هه به  ؛اورد سـی جدیدی رظب عصـر سـیا  

میدان ظدرت در میدان تولیدات فرهن ی و  آزادی  اهب بر فضــای ســیاســیِ   ن یر اســخ هب

های آزاد هاننشــار روزنام»ای هه گونهای داشــخ، بههای گســنرددز بازتا های آن نیزیرمجموعه

شی   وگیرهایها و گرفخبدون ن ارت  نینه چههای دی ری از مدرشد و موج  سرعخ آغاز هب پی

سی  سرازیر    -مدرنینه به روایخ ان لی سی به ایران  آذرنگ  ،«خش گآمریکایی و چه به روایخ رو

ظدرت   گیری میدانتبت شک  و به تر یر نماندمیدان نشر نیز بی  ،در ای  مسیر  ( 313، ص  5933)

سنیوش  سور و ن ارت      شنه برداها عبارتند از: آنتری  شد هه م ب  تحوالتی جدید د سان شدن 

های چاپ و فناوری ةنشـــر، پیشـــرفخ در عراـــ بازدارندة تری  مانتعنوان بزرگپلیســـی به

ــیود ــر، پدیدآمدن ش ــددنبان دای جدید  دگیریج خهای نش های جدید  ن گرایش اهرش

سیاسی، گسنردد شدن بازار تقارا در پی تحون ن ام آموزشی و افزایش شمار باسوادان، تغییر            

سی    ة در ننیجزبان ترجمه  سه به ان لی شر  درگیری فعاالن  و و تغییر زبان دوم هشور از فران زة ن

سی      سیا اة  سی و ن   در رابطه با گرایش (  35، ص  5933، آذرنگ) در عر سیا آن در  قشهای 

ــر پس از  ــنمگراهای چپ، ملیبه گرایش، آذرنگ 5931نش ــروی، مدرناگر، اس گرا و گرا، هس

ــارد می ه های منر ر از جنبش  گرایش اود در چند زمینه از جمله     نوبة هند هه به   ای اارجی اشـ

و  و   ور نویســندگانســابقه تازد و بی های اننشــاراتی جدید، اننشــار انواد آ ارترســیس بن اد

  فضای نشر را تحخ تر یر ظرار دادند  ،های زبانی و بیانی جدیدبا شیود بعضاامنرجمان جدید 
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  5931نشــر بعد از ة گســیینهه میدان از هب هردتوان ادعا یرغب تمامی ای  تحوالت نمعلی

ــنق  و   ــجب، مس ــد و مندن امبه میدانی منس ــنی دلی  ای  امر را تبدی  ش ــین بایس ای   ةدر پیش

های موجود در میدان تولیدات فرهن ی  میدانو همچنی  شــرایط  اهب بر ســایر زیر  میدان زیر

سخ    سخ   ج سیا شر طی دور   تر یر  رعیخ میدان ن را ة های میدان ظدرت در و شاد    کومخ ر

سخ   هامنا ش ود ا صادی مطلو   زیرا علی ؛م شد اظن شد طبقة  و رغب ر ش ری     ر سواد    منوسط با

سخ   سد می    های  اهب در میدان ظدرت سیا شر  شکوفایی میدان ن نگ آذرة گ نبه   هردراد را بر 

ــان   313، ص  5933) ــه با س ــاد درآمد ن خ در مقایس ــاش به بیش  5911(، اواار  کومخ رر

ن ی  های فرهگفاری شد و زمینه ن امی سرمایه  ای  درآمد در زمینةبود، اما  دوبرابر افزایش یافنه

منوسط باسواد ش ری هه نشر به      ة طبق»سوی دی ر،   ااای نبردند  از ة از جمله نشر از آن ب ر 

شد، نیازها، ان یزد  ش ر سخ، تا اندازد   ها و گرای سنه ا سنرش یافخ و از درآمد  های آنان واب ای گ

شدد بود  شرفخ «باالتری براوردار  سی پراانناق دور    ، اما ای  پی سیا ضای  ش   ة ها در ف را اد به ر

شر نی     صاد ن شد اظن شر موفم در ای  دورد  عنوان یکی از بنیانبه؛ زیرا آزادی عم  نجامیدر های ن

سیاسی میدان نشر ننوانسخ به      های گسنردة رغب آزادینیز به 5931پس از ش ریور   فراهب نشد  

گ آذرنة مراتبی برســد، زیرا به عقیدســااخ از لحاا پویایی و ســاانار ســلســلهمیدانی اوش

ک  »( 315، ص  5933) ــ ــنرددشـ دای فکری و تماینات  یشای از گراگرفن  طیف گسـ

میدان نشر چندان رشدی   طوری هه ،«ها و نشریات انجامیدسیاسی به رونم و شکوفایی روزنامه

هه  دافزایچنی  میدلی  ای  امر آذرنگ  تورــیح بیشــنر در  پ لوی اون نکرد  ةنســبخ به دور

،  جهننیدر  «ا هاسخ، نه عصر هنعصر رونم نشریه  های تحون سیاسی و اجنماعی معموالا  دورد»

سر   طنیی را   یراندون اری میدان روزنامه شور    زیرا گفراند؛میاز  شغان ه ، مردمی هه در پی ا

توســط نیروهای روســی، ان لیســی و آمریکایی با اورــاد وایب اظنصــادی دســخ و پنجه نرم   

یشنری   ب تر نسبخ به هنا  اظبان عنوان تولیدات فرهن ی ارزانهردند، به روزنامه و مجنت بهمی

های  ها جز جنگ ج انی و ســیاســخن اران در تمامی  یطهدادند و از طرفی روزنامهنشــان می

سجب        اخ به زیرمیدانی تر یرگفار و من سن ادد از ای  فر شنند و با ا مربوط به آن آزادی عم  دا

شرایط از دید هی   شدند   در میدان تولیدات فرهن ی تبدی  سپیرو )در اگر به ای   لف و بورن و 

ت سیاسی نشر رفت شد و نشری      بن ریب، پس از سقوط رراشاد موان    (34، ص  3113ی، و فکور
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اد ای تجاری تغییر ماهیخ دزدد بود به  وزدشدت سیاسخ   سانسورهای  کومنی به  ة واسط هه به

سا     اما  ،هنندد بودل ه دی ری تعیی ؤهه در آن من عخ مالی بیش از هر م صادی نام عد  شرایط اظن

   بودپس از جنگ ج انی مانت جدیدی برای رشد آن هشور 

شر در تعام  ة منزلموارد باال بر عملکرد منرجمان به سیار  ب تولیدگران فرهن ی هه با میدان ن

، ص  5931یاری از جمله عبداهلل توه  )شــد بســ باعث ای هه گونههببودند نیز تر یرگفار بود، 

بیسخ و سی معنقد باشد هه اگرچه ترجمه پس       دهةوان یکی از پرهارتری  منرجمان به عن (44

ش ریور   شرینی مانند   ایزش ظاب  5931از  شخ و نا   آرا و هانونسینا، چم  ، اب سپ ر توج ی دا

ــخ به ترجم ،معرفخ ــندگان اروپایی و آمریکایی زدند و فعالیخ ةدس   های  ز آ اری از نویس

شدد   ةتودد نیز باعث رونم ترجم سندگان روس  شری به »بود،  آ ار نوی سخ هلمه در نا  معنای در

شران هب      شران نیز در ظیاس با نا شخ و ای  نا صر اود در اروپا و آمریکا   آن دورد وجود ندا ع

یکی از  ،نق  از هریب امامیبه( 33و 33ص   5933)در همی  راســنا، میرعابدینی  « ناشــر نبودند

ناشران توانایی سمخ و سو دادن    » هههند بیان می ،تری  فعاالن  وزد نشر و ترجمه شدد شناانه 

ــیر ترجمه ــنند و های ادبیبه س اون ای  منرجمان بودند هه در هار برگرداندن   در درجة را نداش

شدند و آن     شقدم  سی پی سپردند   آ ار م ب ادبی دی ران به زبان فار شران  ودد  ز  ت«  ها را به نا

  تر از ناشــران عمهنندددبی تعیی آ ار ا تری   ز  وظخ در روند ترجمةمنســجبعنوان نیز به

ج         هرد به  چپ  یات  کار آن ادب به ابن عة و  ــدایرانی معرفی  ام ی  ای  امر را می   شـ توان در دل

اشران  ن ،بندیطبم ای  طبقه وم جسخ پ لوی اون و دة بندی آذرنگ از ناشران فعان در دورطبقه

سخ عمدتاا  س  اون بودند هه از    همان فعان در دهه بی شران ن شر       دورة نا شاد به فعالیخ ن را ر

شران علی می شر فرهیینه       نظةرغب اینکه عپرداانند  ای  نا شنند، از ظ شر و هنا  دا وافری به ن

سو  نمی  جامعه شر را به   مح  بودند  طور مورو ی از پدر و یا برادر به ارث برددشدند و هار ن

رعیخ به  شر  هارهردی( مانت از تعیی  ظوانی  5339تعبیر بوردیو )ای  و شیص     میدان ن سط  تو

فرینی مو رتری  آبه منرجمان مجان نقششــد و  میدان میای  عنوان عامنن ااــلی  ناشــران به 

ــینی ) ة گ نداد  بهمی ــنیب هه  ما ناشـــری»، از منرجمان نامی آن دورد ،(5941ســـید سـ نداشـ

سنثنا، ، بهباشد  شناس هنا  سنند و به همی  دلی  ناشران نمی  جز چند ا نا  دهند س ارش ه  توان

شند  و به شن اد می  معنای امروزی فعان با شر و  منرجمان بودند هه هنا  پی شر ف دادند و ن   عاننا
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ــاانندمی ــران چندان   عنود بر ای ، تا پیش از دهة « سـ بیســـخ ادبیات ج ان برای غال  ناشـ

ناه  ند ن یسی ا های افرادی مانشدد نبود و تلقی ناشران از آن به دیوان شعرا و نوشنه     شناانه 

بیسخ نیز مصداق     ای  مطل  برای ناشران دهة  رسد هه ن ر می  به(5941، سید سینی  ) شد می

یی ســیاســخ مدون و مشــیصــی برای معرفی ادبیات اارجی به    باشــد، زیرا هی  داشــنه

سی  شنند و  نی هانون معرفخ نیز  فار سندة    زبانان ندا اد نوی اد هنا  از  زرگ ب هه در ظال  

هار  هب ای ( 33، ص  5933، میرعابدینیهند ) دنیا هوشید تا سیاسخ اننشاراتی محدودی اعمان

سینی و توه  به پیش      سید  شن اد منرجمانی ن یر  صاد      برد  را به پی ساعد اظن راد نام ی در او

یار س اوانندد ببازار و نشر ای  دورد را به  میدان از یی طرف و عوام  باال از طرف دی ر  هشور 

سنه هردد  شرانی هه اطنعات    سوی آ ار فاار ادبی  نی از  ةترجم بود، طوری هه واب معدود نا

شنند  شر می اندهی از ادبیات ج ان دا زیرد جة توان به ترجمعنوان نمونه، میشد  به ، با اهراد منن

  ددندانپیس رغب موفقیخ ای  منرجب بعد از اننشار  نمود هه علی ظاری اشارد   ها از محمد پن وئ

ظلمی مانند مشــ م در اننشــارات    با مقاومخ ناشــر اه  نداشــن  بازار به ب انة ا ر جی لندن

ساتید  شرط گنجاندن مقدمه به شد و ن ایناا شاد مواجه می علیاقی  ش اد ب ای از یکی از ا ه دان

 ( 33، ص  5939، ظاری) رسید چاپ

توان  می (553، ص  5331، بوردیو) دیاب  می نمودبا میدان    ارتباط وارد در از آنجا هه عادت   

شر را در عادت   رت ضای میدان ن هه بنا  یعبارتی، منرجمانبهدید   نیز منرجمان ای  دوردة وار یر ف

ــرایط  اهب بر میدان تولیدات فرهن ی بر برای معرفی فرهنگ غر  به   پ لوی اون ةدر دور ش

ــخ می ااعمدت آ ارة ترجم ــوی دس ــور دولنی به آ ار فرانس ــانس زدند و برای در امان ماندن از س

شان      سایر آ ار توجه ن سوی بیش از    ارةوعادت پ لوی دومة دادند، با آغاز دورمی رماننیی فران

شر در اورت هه در پی از رونم بدی  اود بروز دادندمن اوتی از  شک  افنادن میدان ن وفایی  برابر 

عات، م    یدان مطبو م    م به ترج مان بیش از پیش  ند،   آ ار در مجنت من اوت روی   ة نرج آورد

 مایخ  ز  تودد  های تحخادبیات روســی در مجله ای از آنان به ترجمةای هه دســنههگونهب

آ ار   ةتعلیمات عمومی  ز  بر ترجم   و بنا بر منویات دایرة   ند پرداانمردم نو و نامة    یعنی پیام 

نمرهز  منویسندگان چپ از جمله پوشکی ، گورهی، لرماننوف، داسنایوسکی، شولواوف و غیرد 

سنه شدند  شی، ها      ای  گرایش منجر به پدیدآمدن د را آذرا   بای از منرجمان  زبی مانند ر
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شد هه در نود اود بی      شاورز و غیرد  صاری، هریب ه سالخ ای  منرجمان بنا بر  سابقه بود   ان ر

اوراد هنونی هشور و اننیا      مطالعة»آمدد اسخ   5931در سان  « مردم نامة»ة در نشری آنچه هه 

در  « هه م ید به  ان جامعه ایرانی بودد و مردم ایران را در مبارزد اود هدایخ هند            بودآ اری  

ودن گشبا هدف » آوردد و  نوگرای سی  رویة ای دی ر به مجلبرابر ای  منرجمان  زبی، دسنه

شة درهای تا سندگان ایرانی به ترجم  زد بر ذه  و اندی   «آ ار برجسنه ادبیات غر  پرداانند ة نوی

اانلری،   عادت ا(  5933) با دور     وارةی  دو گرایش مبی  تغییر  یاس  ة منرجمان ای  دورد در ظ

سخ  سرگرمی اوانندگان و  معرفی دنیای  هدف اب منرجمان  دورد در آن زیرا ،پ لوی اون ا نو، 

ــة  از دی ر  ( 41، ص  5933، میرعابدینی  پرداانند ) ه میبه ترجم   ،زندگی غربی ال وهای  عررـ

سخ هه   مرد شران به های تغییر میدان ظدرت آزادی عملی ا سایر تولیدهنندگان فرهن ی  نا ر د و 

سی،   ممیزان  کومنی نه ة پ لوی اونهه در دور  در  الیشد  جدید داددة دور سیا تن ا بر عقاید 

ــندگان  هردند  می ها ن ارت  هاررفنه در هنا    هب های  واژد بلکه بر  ، ص  5949، )گروهی از نویسـ

 طوری هه آزادی عملی بیشــنری در اننیا  منون داشــنند دوم  پ لوی (، منرجمان در دورة37

ادبیات آلمان، آمریکا، ان لسنان و  نی آ اری از نویسندگان اروپای شرظی در ای  دوران به زبان 

شد  تغیی   فا سی ترجمه  شمار آ ار ترجمه  وارةر در عادتر ش ود   شدد نیز هامنا منرجمان در  م

سخ  در طی دورة  سیا     ا س ب ب سی  شخ و    ر اندهی در آ ار ترجمهپ لوی اون ادبیات رو شدد دا

پ لوی   ةمنرجمان دور ای  بیسخ سان به فارسی ترجمه شد اما     تن ا هشخ ا ر از تولسنوی طی  

مورد تبلیغ  ز  تودد و توجه ناشری  به ای   وزد   روسیِ الیسب  ئدوم در پی اظبان عمومی به ر

ــندگان چپ 33بیش از  ــی ترجمهرا گرای روس ا ر از نویسـ از دی ر تغییرات  هردند   به فارسـ

ــنا میظاب  ــاردذهر در ای  راس  گونه هه ظبنانمود  همان توان به آزادی منرجب در اننیا  ا ر اش

ریح دادد  سط افراد هنا    شد، فقدان مدیریخ   تو شران تو شنا با جریان   نا ی های ادبشناس و آ

بود و منرجمان بنا با آشـــنایی اود آ اری را برای   ناشـــران را در اننیا  آ ار محدود ســـاانه

شر اننیا  می  شار         هردند و ناشر ارفاا  ترجمه و ن سندد انن شر ا ر یی نوی برمبنای سودبیشی ن

روند ترجمه را از هرگونه ن ارتی به دور داشــخ و به گرفخ  چنی  مدیرینی ع دد می آن را بر

شر دام  افزایش تعداد ترجمه شرایطی  های نازن در بازار ن شنه از   ،زد  در چنی   بازار هنا  انبا

االخ        ترجمه» شاهکارهای ادبی شد، زیرا نه منرجب در بند زیبایی و ا های سسخ و نام  وم از 
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، ص  5933)میرعابدینی، « اپ هنا و زیبایی چهار اویش اســخ و نه ناشــر در فکر درســنی 

خ  ی اس غ لخ ناشران از روند ترجمه و تمرهز آنان بر سودآوری و تصرف بازار تا به  د    ( 33

سریعنر یی      34، ص  5933، هه آهی )در میرعابدینی شر  شران برای ن سخ هه برای نا ( معنقد ا

در ن ایخ، ساانار رعیف   دهند  می هایی از هنا  راا ر در بازار به منرجب پیشن اد  فف بیش 

شر در جنبه  صادی  اهب بر آن    میدان ن شرایط اظن راهب  ف یمجالهای گوناگونی مانند مدیریخ و 

تا   یاورد  ــک   رفه       ن به شـ ند  یدات اود در ای  میدان ارتزاق  منرجمان بنوان ند و   ای از تول  هن

صی به آن   الز مة  م معموالا شی ریح    (333، ص  5931) آذرنگشد   ها پردااخ نمیم در تو

های  هنا  نشر در ایران رمقی گرفخ، جز شماری از  هه […] 5991نویسد تا سان  ای  مطل  می

یافخ تا از مح  آن بنواند  م ترلیف و و  اشیه سود ناشر به ظدر هافی افزایش می ] […درسی

شر نمی  شد  از ای  رو،       ترجمه بپردازد، ن سندگان و منرجمان با الی درآمد نوی سخ مح  ا توان

ه دهی بشــک  له درئبدی ی اســخ هه ای  مســ « یافخای پرورش نمینویســندد و منرجب  رفه

   اسخ   ر بوددرجب به تعبیر سیمونی بسیار مؤمن «تیصصی وارةعادت»

س  معرفخ از          هاییکی از بارزتری  نمونه سخ هه   شران هانون معرفخ ا سنه از نا ای  د

بود   «هنا  را ارزان تمام ه  و گران ب روش»بود و سیاسخ االی نشر در آن  پدر به ارث بردد

  از هار نشر توسط شیص ناشر انجامشد هه بسیاری از امور از همان آغهمی  سیاسخ باعث می

رای       (5733-5735، ص  5933 )مرادی، شود تا افراد منیصص در آن زمینه    سودآوری و تقا

از  رغب جفابیخ سیاسخ نشر اد هنا     بازار آنچنان بر رویکرد ای  ناشر تر یرگفار بود هه علی 

سندد بزرگ ج ان در ف    شن  ای    شمارگان علخ زمان، ای  برنامه به ضای ادبی آن اد نوی ندا

رلیف  ت ترجمه و  م مة در زمین ( 5941، ســـید ســـینی)ها پس از مدتی تعطی  شـــد، هنا 

ــر برنامة     هنا   ــی را دنبان نمی  ها نیز ای  ناشـ ــیصـ هه اهثر   طوریهرد، به مدون و ظرارداد مشـ

سندگان و منرجمان همکار با آن از جمله جما  س   ننوی شار از ای  م راینی  له ابرائزادد و اف ز نار

    (5731، ص   5933،مرادی) هردندمی

سازمان علی شر رغب آنکه  شران ظدیمی  دهی ن مدد  پ لوی اون بود و بهة در دور از اهداف نا

فروشان و تشکینت ان ی  ناشران و هنا ة تنش همی  ناشران از جمله محمد رمضانی اتحادی 

ضانی     شد، رم شر و هنا  ایجاد  سی  اهب بر       ( 345، 5933) برای ن سیا صادی و  ضای اظن اما ف
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مدیریخ نشــر در آن دورد،  میدان   ةپ لوی اون همراد با عواملی مث  نحو ةمیدان نشــر در دور

ی در ظیدتبت آن نوعی بیخ و بهسـاا  مراتبی محرومپویا وسـلسـله   نشـر را از سـااناری هامنا  

در نشــر ای  هه حوالت اســاســی ت، مطال  رغب ای به آورد  آن دورد پدید وارد منرجمانعادت

ــک      پدید   دورد نه را برای شـ ــی و چ   فراهب  گیری میدانی پویاتر در دهه   آمد، زمی   های سـ

  (315، ص  5933)ذرنگ، آورد،آ

 0223وضعیت میدان نشر پس از کوتای 

شرفخ  شر ایران در ده  پی ا  در میدان ن سنی در تحوالت ده  ة های  ا سخ و ة سی را بای  بی

تر، انحنن و غیرظانونی  سی جسخ  به عبارت دظیم  ة توجه در ده های شایان دگرگونیهمچنی  

وظایت   همچنی  ظصد به جان محمدررا شاد و    پس از سوء 5933در سان  شدن  ز  تودد  اعنم

ــخ و میدان تولیدات فرهن ی به آذربایجان  ــیاس ــای میدان س ــداز ت وق ای   ز  بر فض ت  ش

سخ، ب  شری   هها   نیز تا مدتی منوظف «پیام نو»شد و چاپ مجلة  منح « مردم امةن»ة اورتی هه ن

سوی دی ر،    شن کران چنان تر یری ن اد  وظایت جدایی شد  از   وطلبانه آذربایجان در دیدگاد رو

شد    سیاری از آنان از ای   ز   ،  ز  تودد و گرایش مربوط به ترتی   بدی منجر به جدایی ب

ا ها توانایی اسن ادد از امکانات نشر ر  بیش از سایر گرود »بیسخ  ة گرایی هه طی دهآن یعنی چپ

ــنه و نیروهای هاربل ( و بر 531، ص  5939، آذرنگ) «هردنددتری را به همکاری جف  میداش

  سی از دسخ داد  ة فضای میدان تولیدات فرهن ی تسلط ااای داشنند، جای اد اود را در ده    

اة »بر ای ،  عنود سخ پس از روی هار آمدن پ لوی دوم و  ة فناوری هه در ده تحوالت عر بی

سی با ب بود ورعیخ اظنصادی به    ة بود، در ده در پی جنگ ج انی دوم در میدان نشر پدیدآمدد 

شسخ    شر          »( و 33، ص  5933، آذرنگ) «بار ن سمخ ن شر تکثیری به  سلط ن شور را از ت شر ه ن

ــر بی»تدریج (  به339، ص  5933، آذرنگ) «بردتولیدی پیش ــاننش ،  5933آذرنگ، « )نام و نش

رانی هه ، ناش عبارتیبهدر میدان تولیدات فرهن ی جای اد مسلطی یافخ   ( دهة بیسخ،  339ص  

های میدان ظدرت  دگرگونیة واسط سی به ة شد، در ده ذهر نمی شدد عموماا نامشان در آ ار چاپ 

 شدند  ساز در میدان تولیدات فرهن ی تبدی به عامنن جریان

شر   سی هه بازتا  گسنردد  ة تری  راداد در میدان ظدرت دهم ب ،بدون شی  ای در میدان ن

مرداد  اســخ هه از طرفی روشــن کر ایرانی را از هرگونه فعالیخ ســیاســی   34داشــخ، هودتای 



 33                         منرجمان ادبی« واردعادت»نشر بر « میدان»تر یر تحوالت              ن بسان چ   و  

 

میدان تولیدات فرهن ی هشور  زدد و سراوردد هرد و از طرف دی ر گ نمان روسی  اهب بر   دن

پیروزی  » (3537، ص  5933مرادی )ة گ نبه گیر نمود شدت زمی  ناشران دولنی به  را با ترسیس 

طلبید هه مرداد می 34هوتای شــاد و دربار بر علیه ن ضــخ ملی و نیروهای ســیاســی میالف با 

،  اسنا ای  ر در«  زدایی و جای زینی فرهن ی در ایران بزندرژیب پ لوی دسخ به یی نود فرهنگ 

بود،  فضــای تولیدات فرهن ی ایران پس از جنگ ج انی دوم ســایه افکنددچپ هه بر ة اندیشــ

برای  فف  »شد  در ننیجه، رژیب  محسو  می  5993دشم  االی رژیب پس از تحوالت مرداد   

ــی به  رنگیا هب ــیس ن ادهایی زد هه در تقاب  با فرهنگ روس هردن ای  اندیشــه دســخ به ترس

سخ بزن    شاعه فرهن ی من اوت د شر     ر(  ت3537، ص  5933ی )مراد «دنا سیس بن اد ترجمه و ن

 بنیاد پ لوی و با مدیریخ یی اسناد سننی دانش اد یعنیة هنا  دو سان پس از هودتا و با سرمای

اورت       سنا  شاطر در همی  را سان یار سوی دی ر،  ا  سرمایه » گرفخ  از  داری آمریکا هه غون 

ر پی هشف و دسنیابی به بازارهای ج ان   ج انی دوم سربرآوردد بود د  سرشار از نیرو از جنگ  

،  ادیمر« )د جای پای محکمی برای اود بیابدتواندانســخ هه بدون ن وذ فرهن ی هرگز نمیمی

 وظخ مؤســســه فرانکلی  در مدیرةهیئنی منشــک  از رئیس هیئخ (  بنابرای ،3537، ص  5933

 ران وارد شــدند و برای   به ت 5993خ مدیرد در ســان  ا هیئنیویورک همراد با دو ن ر از اعضــ 

بنیاد  5999زادد در سان  یای به ریاسخ همایون انعن  ن وذ اود در هشور شعبه  ة گسنرش  یط 

گونه ن ارت یا ای  شــعبه بنا بر منویات میدان ظدرت بدون هی  (7، ص  5914 ن ادند )یادگار،

سور دولنی از جان   کومخ فعالیخ اود را آغاز هردد و زمینه    سیاری در  ساز تحوال سان ت ب

شد     یطة شر  س  ن شنر  ا برای ترسیس و فعالیخ بی ری دی ر، ب بود ورعیخ اظنصادی زمینه   واز 

با  5993در ســان »آورد  اننشــارات نی  هه  ناشــران اصــواــی از جمله نی  و امیرهبیر فراهب

سی  آن     س  نج ی، عبدالح شارهخ ابوا  سون و ع یمی پایه م شر     ر شد به عنوان یی نا گفاری 

ندی  مانهبسی جای اد ة اصوای در میان ناشران آ ار ادبی و نیز جامعه روشن کری ایران در ده

شارات امیرهبیر نیز هه به  ( تا، بیآذرنگ) «یافخ ،  5933) عبدالر یب جع ری ،مؤسس آن ة گ نانن

شار هنا   ،گرا نبودسنخ »، (331ص   شدد   های ظدیمی میبلکه در طی هار گاهی مجبور به انن

   شود ، از ناشران اصوای مطرح در ای  دورد محسو   می«خاس
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شران هه به    سیس یا رونم فعالیخ ای  نا سو        ة گ نتر شران ایران مح س  دوم نا آذرنگ از ن

ــوند، تحون ع یمی در میدان نشــر و عادتمی  تعبیر بوردیوبه دنبان داشــخ همنرجمان بة وارش

شاراتی به رظا    ؤ(،   ور ای  م5331) شر دام  زدد و باعث پویای و سسات انن ر د بخ در میدان ن

ز   با رفت نسبی تسلط   هه ، طوریمراتبی در ای  میدان شدن ایخ سااناری منسجب و سلسله

  درتظو همچنی  چراش میدان  تودد بر میدان تولیدات فرهن ی و بر فضای روشن کری ایران  

ــمخ آمریکا به ــران دولنی و  دوم،عنوان ظدرت بنمنازد پس از جنگ ج انی به س طی ی از ناش

بر  اود و همچنی  می  بر تسلطة اصوای به میدان نشر پیوسخ  ت اوت ای  ناشران در سرمای

زد و میدان نشر را از رهود  اا  از فعالیخ     ها دام جای اد مسلط میدان نشر به رظابخ بی  آن  

  اصوای  به مصاف  یناشر  دادر ای  فضا، اننشارات نی  در جای   ناشران نس  اون اارج هرد    

ناشران اصوای مانند امیرهبیر از ناشران نس  اون از یی سو و به جدان با ناشران دولنی ن یر         

سه فرانکلی  و     س شر هنا  »مؤ سوی دی ر رفخ   «بن اد ترجمه و ن شارات علی  از  رغب  ای  انن

ة  رمایلحاا سـ به بود،ی ناشـران دولنی ناچیز می اظنصـاد ة اظنصـادی هه در برابر سـرمای   سـرمایة 

س  نج ی       سان آن یعنی ابوالح س گرفخ،  می مایهفرهن ی باالتر هه از دانش و اعنبار یکی از مؤ

شر آن زمان ب    ( معنقد اسخ تاورد  به اورتی هه آذرنگ )بی آ دسخ هجای اهی ممناز در میدان ن

های  نا هة قایساز امکانات فرانکلی  و بن اد ترجمه و نشر هنا  محروم بود، م «نی »هه اگرچه 

  نی شــدد در ای  مؤســســات مبی  موفقیخ و نوآوری نی  در اننیا  منرجب، مورــود و چاپ

شد  اورت و  اهر هنا  می  سنا، غبطه  با ، ص  5933) اوردن عبدالر یب جع ریدر همی  را

ااطر  ر در آن دورد به اننشارات نی  به اظنصادی باالت  ةاصوای با سرمای    یعنوان ناشر به (371

ــ  نج ی و نقش او در ا ــانوجود ابوالحسـ رظابخ موجود در دهندة ننیا  آ ار و منرجمان نشـ

    اسخاظنصادی  رمایةسهای نمادی  و فرهن ی در هنار میدان نشر آن زمان و وجود سرمایه

شر ده  سط سی به ة ن سازمانی،         آغاز بهة وا ساانار  ساتی از لحاا مدیریخ،  س هار چنی  مؤ

سخ    شر سیا شر دورد    های ن سرمایه با ن شی   هایو  شخ و به    پی شی دا  تبت آن درت اوت فا 

شخ    ة وارعادت شنری دا سات مدیریخ به    منرجمان نیز تر یرگفاری بی س رادی  اف ع دةدر ای  مؤ

ها  الیی براوردار بودند و به پشنوانة ای  سرمایه  فرهن ی یا اجنماعی با شد هه از سرمایة   سپردد 

عنوان نمونه، در بن اد ترجمه و نشر دادند  بهسمخ و سوی مشیصی میان منرجم وارةبه عادت
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هه هموارد بر لزوم  او  دار مدیریخ بن اد شـد ع دد سـان یارشـاطر از اسـاتید دانشـ اد     هنا  ا

ــیس هی ــط دولخ برای ترجمةترس ــنقلی توس ــودمند و درمان فقر فرهن ی  هنا  ئخ مس های س

ــور ترهید می  ه ــاطر،  )هرد شـ آ ار در ذه   ة ای مدون برای ترجم  برنامه   (53ص  ، 5993یارشـ

د خ دو یا چ ار ن رئنی توســط دولخ، یی هیاو معنقد بود بعد از ترســیس چنی  هیئداشــخ  

الز مه مشــیص به منرجمان الیم  بایســنی مســؤن اننیا  آ ار شــدد و آنان را با پردااخ  م

سنی نا رینی را برای تطاب    سپرند  از طرفی، همی  هیرت بای ا  تعیی  می ب نمود تا  م ترجمه با ا

صا    سنی و ف ا   از در شاطر هند ) خ عبارات ظب  از چاپ اطمینان  ا شن اد     (5993، یار با پی

ت  گواد اسماعی  سعادبهو  شمرد غنیمخها را هردن ای  ایددبنیاد پ لوی، یارشاطر فراخ عملی

سازمان   شنیداریرسانی دیداریگرود اطندسعادت )ة عم  پوشاند  ها جامتی ای  برنامهبه تی

سناد و هنابیانه ملی ایران،   سنار ( به5941ا سان   ی ههعنوان منرجب و ویرا با ای  به مدت ه خ 

 گوید:هاری آن می ، در شرح برنامةداشخ مؤسسه همکاری

ــی ترجمه هنند   برنامة » ــیی ج ان را به فارسـ هاری آن بود هه اهب آ ار هنسـ

ــ ارش میاو  به ب نری  منرجمان  ــنادان س ــانی هه هب و اس دادند؛ یعنی هس

داشــنند  به دعوت آظای   دانســنند و هب با ادبیات ج ان آشــناییزبان او  می

شاطر برای ویرایش به بن اد رفنب و در آنجا هنا   ثرا  شدد هه اه های ترجمهیار

ــی بودند با ااــ  مقابله می ــدند  آن زمان هنوز عنوان ویرایش  از زبان فارس ش

ــددمعمو ــطنح مرور و مقابله می     ن نشـ به آن ااـ گ نند  در واظت من    بود و 

 « هردیبهردیب و بعد مرور میشدد را با من  االی مقابله میترجمه

بار از بن اد ترجمه و ویرایش در ایران اولی »د اسخ هه  ( معنق5941، سعادت ) اساس بر ای  

فار  گهمکاری داشــنند، معنقدند هه پایهفرانکلی  ة اما، افرادی هه با مؤســســ « شــدنشــر شــرود

ــارات فرانکلی  بودد ــخ ویرایش در ایران اننش ــاراتی از طرف    مدیریخ اس ــه اننش ــس ای  مؤس

دورد  نام آناوش انتاجر ی اززادد به عنوان یکهمایون اــنعنینمایندگانی از دفنر نیویورک به 

دار بود، به ورتری برافرهن ی پایی زادد هه در مقایسه با یارشاطر از سرمایه    انعنی  شد  سپردد 

اا    ،(3573، ص  5933تعبیر مرادی ) سیار فعان     فردی  شه، دارای ارتباطات او  و ب اندی

ها به عنوان سرمایه اجنماعی در هنار سرمایه اظنصادی هننی هه از طرف  دفنر بود و ای  ویژگی
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شارات فرانکلی  را به یی ع       مینیویورک ترمی  سه انن س شر  هنندد در میدان نام  تعیی شد، مؤ

ــنناد  91، ص  5931توان به آذرنگ )ای  ادعا میدر تریید  هرد های ســی و چ   تبدی دهه ( اس

سخ   شر هنا  در ایران، م ب   انعنی »نمود هه معنقد ا انعخ ن تری  جای اد را دارد  او زادد در 

ــیدنیای هوچی هنا     هردند به ج ان بزرگ    هایی هب چاپ می  هایی را هه گاهی هنا     فروشـ

شر هنا  درایران به           سنه جامعه آن روز ایران بود تبدی  هرد  ن شای شر با ابعادی هه  انعخ ن

ساانه    سخ او از نو  انعنی  « شد د سان   »زادد، تحخ مدیریخ  شارات فرانکلی  هه در    هایانن

سنه بود  در آمریکا نیسخ هامن به مؤسسه فرانکلی      شن ادی ای    طبم  ،واب ؤسسه    مف رسخ پی

ــخ می     ،  5933اما، مرادی )   (5941:44، هریب امامی ) «گرفخ آ ار را برای ترجمه و چاپ به دسـ

ها برای ترجمه از طرف شــعبه ااــلی   هنا »نویســد (دربارد روند اننیا  آ ار می3574ص  

سنادد می  انعنی  فرانکلی  از آمریکا به ایران فر ه آ اری هرد هزادد تنش میشد و اینجا همایون 

ل  شد و پس از ج ها به ناشران مینلف عرره می  تر را برای ترجمه برگزیند، ای  هنا ناس  م

ــر، هنا  به هر اــورت،   « گرفخها برای ترجمه در اانیار منرجمان ممناز ظرار میموافقخ ناش

ــر هنا  اننیا  ا ر از اانیار منرجب            ــه فرانکلی  نیز به مانند بن اد ترجمه و نشـ ــسـ در مؤسـ

ــدد بود  می      بود واارج  ــه محون شـ ــسـ ــر تغییر  به مدیریخ مؤسـ توان ای  رویکرد را منشـ

ــات تلقی هرد ای در عادتمن  هظاب  ــس ار منرجمان هروند  وارد منرجمان همکار با ای  مؤس

شخ  نیز در ای  مؤسسه به   شر هنا  تحخ ن ارت بیش ویرایش ظرار دا  ،مانند بن اد ترجمه و ن

هه     ــورت  ن بدی  اـ گار،      نجف درة طبم گ  یاد ندری )در  عاون  53، ص  5914یاب ( آاری  م

  بیش ویرایش»داشــخ،  دمؤســســه هه مدتی ســرپرســنی بیش ویرایش را نیز بر ع د فرهن ی

ــا  ــخ، تا اگر مس  لی یائعنود بر اننیا  منرجب در جریان هار بر روند ترجمه ن ارت هام  داش

شکلی پیش  سنی   هنند آید،   م سه فرانک      هار ویرایش در ایران برای نی س سیله مؤ لی   بار بو

شد و  رف بیسخ و اندی سان بیش ویرایش چنان گسنرش یافخ هه  دودا دارای سی  انجام

شد  هار سه میلیون تومنی  هاری ای  بیش   ة  یطة( دربار51، ص  5941) یادگار«  مند و بودجه 

سد:  می شخ، اما رفنه    »نوی سروهار دا انح من   شک رفبیش ویرایش ابندا تن ا با ا   هنا   نه به 

سب  سعی هب پردااخ  در مورد ر شیود الیط نیز فرانکلی   سان بکار هرد  ی  ببرد و جزوات ای یک

ــناران بیش ویرایش  »توجه به اینکه  با«  داد در اانیار منرجمان ظرار گفارینقطهة دربار ویراسـ
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   هردند هردند و منرجمان را راهنمایی می   ها می تمام تنش اود را برای  ب بود هی یخ ترجمه   

« شــود یکســان اننیا شــد  در برابر هلمات ان لیســی های فارســی نیز ســعی می نی معادن

به 57، ص  5941، یادگار  ) به         ن ر می(   بخ  ــ عد ترجمه نسـ ــدهه منرجمان در تعیی  ظوا رسـ

اا با    سناران و  شر در مرتب ویرا ة  وارعادت گیریشک  بودند و ای  به  تر ظرار گرفنهپایی  ةن ن

هوشنگ    ةگ نوبیش مشابه بود؛ به نی  هب روند هار هب تدر اننشارا  ها منجر شد  تری در آنتابت

(،  5931ســازمان اســناد و هنابیانه ملی ایران،  شــنیداریرســانی دیداریگرود اطندگلشــیری )

شنری  نقش را دا  ابوالحسی  نج ی ه  شارات نی  بی  ر دورةتری  آ ار را دشخ و دراشان  ه در انن

شایان ذهر اسخ هه در آن     « هردهردد و ادیخ هب می ها را ن اداود ترجمه و چاپ هرد، هنا 

ــر هنا  عبارت مرور و مقابله را ب        ة دورد واژ ــوم نبود و بن اد ترجمه و نشـ   هار هویرایش مرسـ

چاپ ا ر ذهر شود، اما در مؤسسه فرانکلی  نام ویراسنار با ظید عبارت زیر   برد بدون آنکه درمی

ــید پ میعنوان هنا  به چا    پس ازن ر     از دی ر  ( 3531، ص  5933در مرادی، ، پرهام ) رسـ

س   س سمخ   ةاظدامات مؤ شارات فرانکلی  و نی  در  سو دادن به عادت انن   توانمنرجمان میة وارو

رمیمه    شار  شارد  «اننقاد هنا »و  «هنا  امروز»هایی مانند به انن ر هرد  هنا  امروز هه اولی  باا

هایی با منرجمان به معرفی آنان و آ ارشــان در ســان پنجاد به چاپ رســید با انننشــار مصــا به

  شارات نی  در ای  زمینه گیرد  اما، اننای  بحث ظرار نمی ةلحاا زمانی در  یطپردااخ هه بهمی

   ای  مجله هه ازجدیدی به روی منرجمان گشــوددریچة  «اننقاد هنا »ظدم بود و با چاپ پیش

های  به نقد ترجمه ،رسیدهر ماد به چاپ می 5939تا پایان هار اننشارات نی  در سان  5993سان 

ر انن ای  نقدها هه پردااخ  دشدد می های چاپدر بازار و معرفی آاری  ترجمه شدد عرره 

سندگان بزرگی مانند زری     غالباا سط منرجمان یا نوی   فراهب آذی ، توه  و غیردهو ، مینرا، بهتو

سندد، اننیا  احیح تعابیر و هلمات        می شد، به ااولی مانند دظخ در ترجمه،   ظ سبی نوی

  طریم  رسد از ای  ر مینای هه بهگونههشد، ب در فارسی، مطابقخ ترجمه با من  االی ترهید می  

سخ پیش روی منرجمان ظرار می ة معیارهایی برای ترجم شمار در  ةگرفخ  در همی  رابطه، در 

ــی از هنا     5939تیر و مرداد  ترجمه هردد و   ا ر فدروف را  ترجمه  ن ریه ایرج نوبیخ بیشـ

ــعر، ت مبا ثی مانند ترجمة ــبی، ترجمةش ــامی ااص،   ظ س  جناس و اظنباس را به رجمة اس

ــا    هند  ای اجمان مطرح می ــر ا  وذی مانند نی  هه از لحاا  نگونه ابنکارات از جان  ناش
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  ،فرهن ی در ادر ناشران اصوای آن دورد و در جای اد مسلط میدان نشر ظرار داشخ      سرمایة 

یدگران  ای  تولة واراود تر یرگفار بودد و عادت د در دیدگاد منرجمان نسبخ به  رفةبدون تردی

سط به سااخ  فرهن ی را منحون می شر به    جای اد ة وا شران در میدان ن سلط ای  نا قد  تدریج عم

و ترجمه به یی  رفه هه  در میان ناشــران رواج یافخ الز مهظرارداد با منرجب و پردااخ  م

ــد      وارد را در مورد افرادی مانند  ای  تغییر عادت فرد از طریم آن بنواند ارتزاق نماید، تبدی  شـ

شاورز  شغون         هه مدت (5915) هریب ه شک  انحصاری به ترجمه آ ار روسی به فارسی م ها به 

سخ     ش ود ا صا به  بودند، م صا به وی در م هنندگان از مجله هنا  امروز  ای هه با جمعی از م

مقاب   ة رابطة دهندتن ا ممر معاش اود را ترجمه عنوان هرد  ای  امر نشــان انجام داد، اــرا ناا

 باشد ای در منرجمان می رفهة وار  میدان نشر و بروز عادتبی  تکوی

 گیرینتیجه

  وارد برای بررســیعادتهارگیری م اهیب میدان و هرســد هه بن ر میی  بهاز مبا ث باال چن

سو و مطالع       روند تکوی  شر از یی  انعخ ن عملکرد   ةساز وهارهای اجنماعی فرهن ی مانند 

ــند؛اجنماعی مانند م عامنن زیرا با در ن ر گرفن  پیوند ای   نرجمان از ســوی دی ر هارآمد باش

ــیر تحون آندو و با تمرهز بر بافخ تارییی می     ها و برهب هنش یکی بر دی ری را با   توان سـ

رسد هه میدان نشر با وابسن ی  ن ر مین ر، به در مورد مقطت تارییی مورد دظخ مشیص نمود  

ــی را طی دورهام  به میدان ظدرت روند تکا ــ33ة ملی ااا هردد  طی 5931و  5931اله بی  س

  ،وارد منرجمان را تحخ تر یر ظرار دادد اســخعادت ،اســخ و بنا بر میزان اســنقنن ای  میدان 

شرِ هه در میدان  اورت بدی  سنه و تمایزنیافن  ن سان ة واب منرجمان از  5993تا  5931های بی  

ه طوری هبود، بهتر ها فعانآن دهیسازمان ة تبت آن جنبآزادتری براوردار بودند و بهة وارعادت

شیو  شر سمخ   در اانیار ترجمه تماماا ةاننیا  ا ر و  سو می منرجب بود و منرجمان به ن دادند   و 

ة  یافنساطمان ة اما با سر و سامان گرفن  میدان نشر در پی تغییرات  اا  در میدان ظدرت جنب    

شک  عادت شر نقش   تن ا در تعیی  اطنرجمان نهاورتی هه م گرفخ، ب وارد منرجمان  شی ن   م

شدند  رنگهب شران مواجه    تری یافنند بلکه با ظواعد و معیارهای جدیدی در روند هار اود با نا

  تر پیدا هردند ای تابتواردشدن عادتایرغب  رفهو از ای  من ر علی
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