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 چکیده

بـا . یار مهمـی در توـوت ترکـر انرانیـان در دوران معااـر داشـته ا ـ ترجمه نقـ  بسـ

ــ ،  ــان فار ــی وجــود ان ــارن ی یهــاپژوه در زب ــد ی  ت ــارةان ــات  چگــونگی درب انتق

ــرات  ــاوگرتمانترک ــیو یه ــی و ش ــ   ن ةغرب ــه درناف ــورت گرفت ــا ا ــی   وه در هم

ــاپژوه  ــان  یه ــان و دنگــر عامل ــه و نقــ  مترجم ــری از ترجم ــ  ز  ــل اغل ــدن نی ان

معااــر  یهــاگرتمانبــر انتقــات   وشــدیمحاضــر  . مقالــةترجمــه بــه میــان نیامــد  ا ــ 

 عنوانبــه ــرد  و  ن را  تأ یــدی ترجمــه در انــران نگــارتارنخمهــد در  یاحــوزة عنوانبــه

رای پـژوه  بـه موققــان مطالعـات ترجمـه پیشـنهاد  نـد. در انــ  ری بـروضـ یا حـوز

 ــه « ی درنافــ نگــارتارنخ»ی، نگــارتارنخ ةم تلــح حــوز هاییمتــدلو را ــتا از میــان 

گرفتـه   اربـهمطالعـات تـارن ی  و در حـوزة باشـدمی «ة درنافـ نظرنـ»نکی از اشـکات 

در  هــاگرتماننکــی از رونکردهــای منا ــ  بــرای برر ــی انتقــات  عنوانبــهشــد  ا ــ ، 

را مطـر   هـاگرتمانانتقـات  دربـارة منظـور ابتـدا بر ـی  را. بـدن شـودیمانران پیشـنهاد 

و در   نیدیمــاشــار  ی ترجمــه نگــارتارنخ حــوزةپس بــه محاحــر جــاری در  ــرد  و  ــ

ی ترجمــه، نگــارتارنخ حــوزةدرنافــ  و  ــاربرد  ن در  بــه شــر  و بســة نظرنــةپانــان 

 . پردازندیم ،از طرنق ترجمه هاگرتمانبرر ی تارن ی انتقات  نژ وبه

 درناف  ینگارتارنختارنخ، ترجمه، انتقات گرتمان، نظرنه درناف ،  :هاکلیدواژه
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   مقدمه. ۱

ــات  ــو از دت توول ــعر ن ــا ش ــام درون  ن ــی نظ ــی ادب ــ فار  ــربر ورد  ا  ــه    ــا اننک ن

ــا  ــی ا ــ    ن ــای غرب ــه از زبانه ــان فار ــی مرهــون ترجم ــد در زب ــات شــعری جدن توول

گرتمان مدرنیته در انران نتیجـه توولـات دا لـی در  شـور بـود  نـا نتیجـه تمـا  بـا غـر  

ــه  ــ   و ترجم ــی ا  ــار غرب ــامدترن   ث ــ  از پربس ــ  دو پر  ــه ان ــ    ــوان گر ــاند بت ش

ادبــی و  یا ــی معااــر مطــر  شــد  و بــدون  توولــات حــوزةهســتند  ــه در  نیهاپر ــ 

 دربــارةدنگــر مشــابه بســا بتــوان اــدها پر ــ  . چــهاندشــد نــافت  پا ــ ی در ــور رهــا 

ــات و روا   ــاگرتمانانتق ــه  یه ــا چگون ــرد. ام ــر    ــران مط ــوانیممعااــر در ان ــ   ت ــه ان ب

ــه پا ــ ی در ــور داد  پا ــخ هاپر ــ  از انــ  د ــ  مســتللم ات ــاز  نیهاپر ــ دادن ب

ـــی  ایینارشـــتهبرونکـــردی  ـــان و  ا ـــ  یاچندرشـــتهو حت ـــ  می ی و نگـــارتارنخدر ان

ــانلی  ــه از پــی  واهــد  مــد، بانــد دو مطالعــات ترجمــه، بــه ثابــ  در انــ  نــو   حــوزةدل

ــاپژوه  ــهباشــند،  ه ــد پژوهشــگران طورب ــه ه ــتاوردهای  حــوزةی   ــد از د  ــارنخ بتوانن ت

ــه ب ــات ترجم ــد مطالع ــه بتوانن ــات ترجم ــد پژوهشــگران مطالع ــد و ه ــر  گیرن ــاروشه و  ه

ــهنظر ــود  هاین ــات   ــارن ی را در مطالع ــح ت ــهم تل ــه   ارب ــه ب ــا توج ــد. ب ــوزةبگیرن  ح

ــه  ــدگان، در مقال ــی نگارن ــی  روت صص ــم   پ ــدض ــورد  تأ ی ــرورت م ــ  و ض ــر اهمی ب

 طوربــه، ه(نخ از د ــتاوردهای مطالعــات ترجمــتــار حــوزةپژوهشــگران  یــریگبهر ) ن ســ 

ــورد دوم ــه م ــب ب ــه از ) مرص ــگران ترجم ــتراد  پژوهش ــاروشا  ــارن ی( ه ــات ت  و نظرن

 پردا ته  واهد شد. 

ــب از با ــتی  و بانــدنا، بــهگرتــة دولســ  )به تــارنخ ترجمــه در » (4 ، ص.2001نق

. «مقانسه با دنگر انـوا  پـژوه  در مطالعـات ترجمـه  متـر مـورد توجـه فـرار گرفتـه ا ـ 

نظـری  ـه پـژوه  تـارن ی  هاینـهپادر وافع نادنـد  انگاشـت  گتشـته و همننـی  ضـعح 

مطالعـات ترجمـه در مقانسـه بـا  در رشـتة« یتـأ »باعـر انجـاد نـوعی  ،بر  ن ا توار ا ـ 

ا نـون مطالعـات ترجمـه  ـعی دارد از  ن رهـانی نابـد )دولسـ ، و مـرتحة شـد   یهارشته

ــر نشــان 2006  حــوزة ــه در گتشــته در  نیهــاپژوه  ــه بیشــتر  دهــدیم(. مطالعــات ا ی

تواــیری ا ــ ،  اـرفاًمربـو  بــه  شـورهای جهــان اوت و تـارنخ ترجمــه اـورت گرفتــه، 
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بـه نقـب حـواد  و حقـانق تـارن ی پردا تـه  اـرفاًبه انـ  اـورت  ـه در انـ  مطالعـات 

ا یـر چر شـی در مطالعـات تـارن ی ترجمـه اـورت گرفتـه  یها ـاتشد  ا ـ . امـا در 

ــ  ــا  ا  ــی  ا  ــر هم ــاپژوه . ب ــواد   یه ــیر ح ــر ترس ــر ب ــارن ی ا ی ــانق و ت و حق

ا یـر  ةی دارد. در دو دهـنگـارتارنخ ـه رنشـه در نـوعی متـدولو ی ا ـتوار ا ـ   برا ا 

ــیاری ــان بس ــدنا موقق ــتی  و بان ــید، با  ــلی، پ ــ ، دلیس ــانل، دولس ــرت، هرم ــون لمح ، همن

تـا جـانی  ـه  انـد رد ترجمـه اشـار   ینگـارتارنخو ااـوت  هاضـرورتبه و دنگران  راندت

ــه  ــارنخ ترجم ــه ت ــرای اننک ــدنا ب ــاد بان ــه اعتق ــهب ــته عنوانب ــود  ایرش ــنا ته ش ــتقب ش مس

ــل نگــارتارنخ ــی  از هــر چی ــد  ــود را پ ــه پژوهشــگران  نگــارتارنخان ترجمــه بان ــد ن بدانن

ــ   ــه ما  ــه   ــات ترجم ــارتارنخمطالع ــر   نگ ــر چه ــدن  انــدزد ب ــور بانــد از و ب منظ

 (.2001تارنخ  م  بگیرند )باندنا،  رشتة هایو یمتدل

بـا  .ترجمه نقـ  بسـیار مهمـی در توـوت ترکـر انرانیـان در دوران معااـر داشـته ا ـ 

ــ ،  ــود ان ــی وج ــان فار  ــاپژوه در زب ــارن ی یه ــد ی  ت ــارةان ــونگی درب ــات  چگ انتق

ــاوگرتمانترکــرات  ــی و شــیو یه ــ   ةغرب ــا  ندرناف ــی  ه ــه ا ــ  و در هم اــورت گرفت

انـدن نیـل اغلـ  ز ـری از ترجمـه و نقـ  مترجمـان و دنگـر عاملـان ترجمـه  یهاژوه پ

از پشـتوانه نظـری  غالحـاًاـورت گرفتـه  یهـاپژوه  ،. علـاو  بـر انـ به میان نیامـد  ا ـ 

ــتند. ــوردار نیس ــی بر  ــة موکم ــی  رو مقال ــدیم پ ــات   وش ــر انتق ــاگرتمانب ــر  یه معاا

ــه ــوز عنوانب ــد در  یا ح ــارتارنخمه ــران نگ ــه در ان ــدی ترجم ــرد  و  ن را  تأ ی ــه   عنوانب

ــد.  یاحــوزة ــه موققــان مطالعــات ترجمــه پیشــنهاد  ن ــرای پــژوه  ب ــ  ضــرورری ب در ان

ــان  ــتا از می ــدلو را  ــح  هاییمت ــوزةم تل ــارتارنخ ح ــ تارنخ»ی، نگ ــاری درناف ــه « نگ  

ــ»نکــی از اشــکات  ــ  ةنظرن ــارن ی  حــوزةو در  باشــدیم «درناف ــات ت ــهمطالع ــه   ارب گرفت

ــ ،  ــد  ا  ــهش ــات  عنوانب ــی انتق ــرای برر  ــ  ب ــای منا  ــی از رونکرده ــا ناگرتمنک در ه

را مطــر   هــاگرتمانانتقــات  دربــارةمنظــور ابتــدا بر ــی  را  . بــدن شــودیمانــران پیشــنهاد 

ــاری در  ــر ج ــه محاح ــپس ب ــرد  و   ــوزة  ــارتارنخ ح ــار  نگ ــه اش ــی ترجم و در   نیدیم

ــان ــة پان ــة نظرن ــر  و بس ــه ش ــاربرد  ن در  ب ــ  و   ــوزةدرناف ــارتارنخ ح ــه، نگ ی ترجم

 .پردازندیماز طرنق ترجمه،  هاگرتمانبرر ی تارن ی انتقات  نژ وبه
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  مطالعات تاریخی ترجمهپژوهشی مهم در  حوزة ؛هاگفتمانانتقال . ۲

ــان،  ــهگرتم ــهو  نظرن ــه  طور لیب ــ  ب ــیو دان ــد  هایش ــی تولی ــودمیم تلر ــ  ش . در ان

ــه اح ــه   ــات رابط ــ تم ــور ا  ــاگرتمان: متص ــکب  ه ــور ش ــ   ش ــای ن ــا در درون مرزه ن

ــدمی ــه وارد گیرن ــق ترجم ــار  و از طرن ــا از   ــوندمی، ن ــار  وارد شــد  و  ش ــا از   ن

تـر  ن دانسـ . ی ترجمـه در معنـای و ـیعنـوع تـوانمی ه انـ  را نیـل  شوندمی  ازیبومی

 شـودمیچنـی  پنداشـته  عمومـاً شـودمیاز طرنـق انتقـات میسـر  هـاگرتمانگامی  ه تولید هن

ــه ــات ب ــ  انتق ــانع اــورت  ــه ان ــدون م ــتنردمی  ــانی و ب  رد  ــعیدادوا ــه طور همــان. پ

  ــانی اــورت وجــه بــههیچانتقــات دانــ  و نظرنــه بــه موــیة جدنــد بــه گونــدمی (6399)

ـــتنردنمی ـــدو همیشـــه مـــوانعی در را  انتقـــات وجـــود دارد و طـــی  پ بازنمـــانی و  فر نن

ــه گلارشــی   نــدمیتغییراتــی در ااــب گرتمــان بوجــود   ــازیدننهنها ــ  مســهله هرگون و ان

بـا .  ـازدمیرا دشـوار  هاانـد و  هانظرنـه ـتد ات، گـردش نـا دادو، انتقـجابجا ـازی دربارة

وجـود دارد و  هـاجابجانیوجود انـ ، الگـونی فابـب تشـ یت و تکرارشـوند  در انـ  نـو  

. فحـب از نهـدمی ـرر  ـود  ـه نـا چهـار مرحلـه را پشـ   ـر  فر ننـدهر نظرنه نا اند  در 

 ایمجموعـه، ر ـدمینظـر  غـاز وجـود دارد، نـا چیـلی  ـه نقطـه  غـاز بـههرچیل ن  نقطه

ــا وارد گر ــد ن ــد  متول ــ  ان ــه در  ن ن ــه   ــرانة اولی ــان از ش ــودمیتم دوم،  ة. مرحلــش

هنگـامی  ـه  ن انـد   م تلـح هـایباف عحـور از میـان فشـار ؛ شـودمی ه طی  انس فااله

پیـدا  ایتـاز  ـه در  نجـا اهمیـ    نـدمیاولیه  ود به زمان و مکـان دنگـری  ـرر  ةاز نقط

هـا را شـرانة  ن تـوانیدمی ـه  از شـرانة وجـود دارد ایمجموعـه ـوم،  . در مرحلـة ندمی

 نــا نظرنــة ــه انــد   ( بنــامید؛ شــرانطیپــتنرش ناپــتنراجتنا ب ــ  ) نــا مقاومــ پــتنرش 

نظـر بر ـد، ههرچنـد هـد  ـه بیگانـه بـ و ورود و تومـب  ن را شـودمیرو هروببا  ن ر مهاج

 امـب نـا نـافت جـاگیر  طوربـه ـه ا نـون دنگـر  ایانـد چهارم،  . در مرحلة ازدمیممک  

ــام ــا ادغ ــ ،  ن ــد  ا  ــهش ــان و  عل ب ــد  ن در زم ــ  جدن ــد  ن و موفعی ــای جدن  اربرده

انتقـادی  ـه بـر  ـعید وارد شـد  . (6399 ـعید، ) شـودمیمکانی دنگر تـا حـدی دگرگـون 

نادنـد  گرفتـه  لـاً نقـ  ترجمـه را  هانظرنـهانتقـات  دربـارةان  ا    ـه در گـلارش  ـود 

 .(2001) ارانوا،  بدون اننکه ترجمه شود، انتقات نابد تواندمیگونی  ه نظرنه ، ا  
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نیــل  هانظرنــهاگــر چــه ممکــ  ا ــ  چنــی  بــه نظــر بر ــد  ــه  (6331) زعــد میلــربــه

رنشـه  هانظرنـه، در وافـع و نکی مـاهیتی همگـانی و جهـانی دارنـدابـداعات تکنولـ همنون

، شـوندمیو هنگـامی  ـه منتقـب نـا ترجمـه  در زبان، فرهنگ، زمـان و مکـان  ااـی دارنـد

 هایرنشـهجـدا  ـردن نظرنـه از  وی بـه گرتـة . ورنـدمیهمـرا   ود را نیـل بـه محدأفرهنگ 

 غیـرممک  ا ـ . تقرنحـاً ـه  در ترجمـه ا ـ  العـاد  ارق ـار ی  ن، نـوعی فرهنگی و زبان

ناپـتنر باشـد: ممکـ  ا ـ  ترجمـه زنـردلیـب داشـت  دو ونژگـی نظرنة ادبـی بـهمیلر  زعدبه

ــتنری  ــه هســته هــر داشــت  وا گــان مرهــومی ترجمــه ــهناپ ــدمیرا تشــکیب  اینظرن و  دهن

ــا  ــود حمــب  ةتارن نــ ــاتدوو   ننــدمی ــاموش و پنهــانی را ب ن  هــانی  ــه م داشــت  مل

ن زبـان وجـود   ثـاری  ـه در  ـاص و همننـی  بـه مجموعـة  ینظرنه را به فرهنگ و زبـان

و بـه ترجمـه  ـرد  تـواننمی ـه نظرنـه را امـا  نـا انـ  بـدن  معنا ـ   .دهدمیدارد، پیوند 

فرهنگــی  زعــد میلــر ترجمــه و انتقــات نظرنــه بــهبــه زبــان و فرهنــگ دنگــری منتقــب نمــود 

ــر  ــاًدنگ ــتنرامکان  امل ــا  پ ــان را ب ــ  امک ــ . وی ان ــبا  ــتانی نق ــان  دا  ــدمینش و  ده

ــدمی ــدا  ...: »گون ــدی پی ــد،  اربردهــای جدن ــه در نــ   شــور جدن ــدمینظرن ــب   ن  ــه فاب

 ن  ةباعـر جـدا افتـادن نظرنـه از ااـب  ـود، ترجمـ تـاز  بینی نیس . ان   اربردهـایپی 

 )میلــر،« شــودمیبــومی  ا ــتراد  از  ن بــا اهــدا  تــازة ح  وجدنــد و تصــا یااــطلاحبــه 

ــه (.263 ، ص.6331 ــر طورب ــی، از نظ ــر  ل ــه  میل ــون نظرن ــان دگرگ ــد از بنی ــ  جدن در باف

 .، حتی اگر ترجمه با بالاترن  دف  ممک  هد اورت بگیردشودمی

ــوتی  ــر  (601 ، ص.2001) ون ــل در بو ــارةنی ــات  درب ــانانتق ــد   گرتم ــه نادن ــری ب فلس

ــه ــرد  و  گرفت ــار    ــه اش ــ  ترجم ــدن نق ــش ــگویم ــر »: دن ــه دنگ ــی   ــل از  فت ــره نی فلس

، بـر  نـار شـوندیمـ  ادمی  معااـر هنگـام مواجهـه بـا مسـهله ترجمـه دچـار  ن  یهارشته

 غالحـاً، امـا شـودیمـشـد  اتکـا فلسری، با اننکه بسیار بـه متـون ترجمـه یهاپژه در  نیس .

 ــه ترجمــه بــر مــت  ااــلی  نیهــاتراوت  و انــ  متــون غرلــ  شــد یاترجمــهوضــعی  از 

   .«شودیم، نادند  گرفته  ندیماعمات 

امــا  ،دهــدیمــانگلیســی نســح  امرنکــانی یهــافرهنگونــوتی انــ  غرلــ  را بیشــتر بــه 

ــافه  ــاض ــدیم ــه   ن ــی در   ــن حت ــار  یها  ــیات و  یاف ــی اگلنستانس ــب پدندارشنا  مل
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 تـوانیمـترکـر ا ـ  و ترجمـه را  ةدهنـدشـکبهـا زبـان زعـد  نپسا ا تارگرانی نیل  ه به

ترکـر فلسـری اشـار  چنـدانی بـه ا ـتراد    نندة اهمی  دا لی مـت   ـارجی دانسـ ،تعیی 

بــومی متــون  یهانســ ه برا ــا . ترکــر فلســری از دنربــاز  نــدینمــشــد  از متــون ترجمــه

لقــی ن ــورد  تبــومی د ــ  یهانســ هانــ   عمومــاً ــارجی مرــاهیمی را  لــق  ــرد ، امــا 

فرهنگ و زبان بـومی بـر مرـاهید  لـق شـد  نادنـد  گرفتـه شـد  ا ـ . انـ   تأثیرو  اندشد 

، بیشـتر  ـود را نمانـان دهنـدیمـتوجـه نشـان  ترجمـهزمانی  ه در نقـدها بـه  ژ نوبهغرل  

میـلان  تـاًننهابـه  ـطم مـاجرا توجـه نشـان داد  و  اـرفاً، چرا  ـه در اننجـا منتقـدان  ندیم

توانـانی متـرجد در انتقـات نیـ  نـا ااـطلاحات فلسـری  برا ـا  او  و دفـ  ترجمـه را

غافــب از اننکــه معیارهـای  ــنج  دفــ  و اـو  ترجمــه نیــل  ، ـنجندیمــمـت   ــارجی 

و ترا ــیر  ها ــن  برا ــا ضــمنی و  طوربــههــا را معیارهــانی بــومی هســتند  ــه منتقــد  ن

زعد ونــوتی بــه(. 2001)ونــوتی،  ردیــگیمــ  اربــهرفیحــی  ــه در فرهنــگ بــومی وجــود دارد 

بنیــادی  طوربــههنگــام  لــق نــ  مــت ، مادنــ ، بــه ة( ترجمــه در تلــاش بــرای اعــاد2069)

ــادن مجــدددر باف  عمــب ــد و در نتیجــرا انجــام می 6نه ــانوی انجــاد ده ــاوت ث ــوعی تر ه ن

. شــودیمــحــ   محــدأهــای فرهنگــی و زبــانی در مــت  ای از تراوتنعنــی مجموعــه  نــد؛می

بلکــه مطــابق بــا فرهنــگ و زبــان مقصــد  ، نــدرا بازتولیــد نمی محــدأترجمــه مــت   ،در وافــع

ترجمــه  چنــی  گرــ   ــه از نظــر ونــوتی  ــودِ تــوانیمــ نــد. ترســیری را بــر  ن حــ  می

ــلان دفــ  و اــو   ن  ــاًجــدای از می ــت  ااــلی انجــاد  زات ــری در م ــتغیی ــدیم ــ    ن و ان

 نـد.اترجمـه  ثـار فلسـری نیـل از  ن غافب حـوزةترجمـه در  چیلی ا    ه معـدود منتقـدان

ــان، بــ2001زعــد ونــوتی )بــه ــا غلظــ  ه( مــا بانــد انــ  پنــدار را  ــه زب  صــوص زبــانی ب

را بــدون انجــاد تغییــر و دگرگــونی بیــان  نــد،  هاد نــا توانــدیمــمرهــومی گرتمــان فلســری، 

 برا ــا مــت   ــارجی را  توانــدیمــ اــرفاًهــر نــو  ترجمــه  دنــگویمــ او  نــار بگــتارند.

ــه  ــ  و ب ــاص ا  ــیری   ــ  ترس ــ  موفعی ــای ن ــ گوی نیازه ــه پا  ــازی   ــوعی باز  ن

 بومی ترسیر  ند. یاو یش

                                                           
1. Recontextualizing 
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نظـر بسـیاری از موققـان  هـاگرتمانو  هاهنـنظرانتقـات  موضـو ا یـر  دهـةچنـد در طی 

. بر ــی از انــ  موققــان در اــدد ا ــ   ــرد مطالعــات ترجمــه را بــه  ــود جلــ   حــوزة

بر مـد  و بر ـی دنگـر بـه  هـاگرتمانجدند بـرای پـردا ت  بـه انتقـات  نیکردهانروپیشنهاد 

از  نجــا  ــه در انــ  مقالــه . انــدپردا ته هــاگرتمانالگــوی انتقــات و درنافــ  انــ   ینــیب یپ

. شـودیمـبسـند   نیهانمونـهوجـود نـدارد، بـه ز ـر  هـاپژوه انـ   ةمجات پردا ت  به هم

ــگ ــه ( 2064) چودان ــ    ــانی ا  ــه موقق ــه و از جمل ــو  ترجم ــه موض ــردا ت  ب ــرای پ ب

وی از  ــه منظــر تــاز   گرتــة ــه به  نــدیمــپیشــنهاد  رونکــرد جدنــدی هاهنــنظرجابجــانی 

ــ  در  ــا  محاحــر ران ــه، بر ل ــات  حــوزةا ــ : اوت اننک ــنظرجابجــانی و انتق ــه در  هاهن  

، در رونکـرد مـورد نظـر شـوندیمـ ـه منتقـب ا ـ   نیهاهنـنظرتمر ل بیشتر بـر روی  ها ن

ــه در  ــرادی   ــر اف ــلان ب ــی  می ــه هم ــامکانوی، ب ــازمانو  ه ــ   یه ــح ان ــنظرم تل را  هاهن

دوم اننکـه، در انـ  رونکـرد جدنـد علـاو  بـر مسـا ب . شـودیمـ تأ یـد ، نیل نندیمدرناف  

مـادی شـرانة ی رانـ ، ارتحـا  میـان شـرانة گرتمـانی و در رونکردهـا تأ یـدگرتمانی مورد 

شــد ، ترتی   ــه علــاو  بــر مطالعــة متــون ترجمــه، بــدن ردیــگیمــنیــل مــورد  نکــاش فــرار 

ــ   یهــا یفعال ــو تعامــب  هاترجمــهحااــب از ان ــل مــورد مطالعــه می ان گرتمــان و عمــب نی

روابـة فـدرت  ـه بـر  یهـایدگیـنیپدر انـ  رونکـرد جدنـد اننکـه،  تـاًننها .ردیـگیمفرار 

 ــه،  اــورت نابــه  ،شــودیمــبرر ــی  ،گــتاردیمــ تــأثیر هاهنــنظرانتقــات نــا عــدم انتقــات 

ــی  ــنظربرر  ــب  نیهاهن ــه منتق ــد   ــل  اندنش ــرای درن نی ــنظرب ــب یهاهن ــد  و درن منتق ش

ــنیپ ــایدگی ــان یه ــات می ــ  )تحادل ــازم ا  ــی ل ــگفرهنگ ــه(. 2064، چودان ــگ زعدب  چودان

ــدرت ــات بر ــی  نیهاف ــه انتق ــار ا ــ    ــنظردر   ــد میرا تســهیب  هاهن ــات  ن ــانع انتق و م

الگـونی بـرای انتقـات و  ینـیب یپ( نیـل بـه 6331رابینـل ) .شـودیمـدنگـر  یهاهنـنظربر ی 

گرتمـان نـا فرهنـگ مقصـد ممکـ  پردا تـه و بـر انـ  عقیـد  ا ـ   ـه  هـاگرتماندرناف  

مواضـع م تلرـی داشـته باشـد. از نظـر وی چناننـه ا   در مقابـب عنااـر گرتمـانی بیگانـه 

ــا گرتمــان ــد  یهنگــام مواجهــه ب ــغیرنــ  نرــی و دگرگــون شــود، جدن ــوانیم  گرــ   ــه ت

فرهنگ مقصد موضعی امپرنالیسـتی دارد. اگـر غیرنـ  مـورد ازعـان فـرار گیـرد امـا در عـی  

ننـه حات دچار تغییـر و توـوت شـود، فرهنـگ نـا گرتمـان مقصـد موضـعی دفـاعی دارد. چنا
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ممـانعتی  گونـهوارد شـد  فـرار ندهـد و هـیچ یهـاگرتمانگرتمان مقصـد  ـود را در مقابـب 

ــوت  ن ــهاز ورود و د  ــا ب ــانی ه ــعی فراگرتم ــگ مقصــد، موض ــع فرهن ــاورد، موض ــب نی عم

ــونق و  ــه را تش ــانی بیگان ــر گرتم ــد ورود عناا ــان مقص ــگ و گرتم ــه فرهن ــ  و چنانن ا 

فـرار دارد. از نظـر رابینـل مواضـع دفـاعی و  تورن   ند، فرهنـگ مقصـد در موضـع نقصـان

واضــم بــه حیــور نــا عــدم حیــور  طوربــهنقصــانی مواضــعی وا نشــی هســتند، چــرا  ــه 

ــهل بر ــی عنااــر ــن  نشــان داد  و مس ــانی وا  ــی   ةگرتم ــه را پ ــترجم ــه،  . شــندیم الحت

 و نکـی از انـ  مواضـع حـا د باشـد اـرفاًگونـه نیسـ   ـه هرگل ان  (6331) زعد رابینلبه

 هملمان وجود داشته باشد.  طوربهبسا چندن  موضع چه

ــه شــد، موضــو  انتقــات طور همــان ــد دهــ معااــر یهــاگرتمان ــه گرت گتشــته  ةدر چن

  ـرد  ـود جلـ  مطالعـات ترجمـه در  را ـر دنیـا را بـه حـوزةتوجه بسیاری از موققـان 

 یریگشــکبترجمــه در انتقــات و  زنــادرغــد اهمیــ  ا ــ . بــا وجــود انــ ، در انــران، علــی

زعـد نگارنـدگان انـ  ه ا ـ . بـهوافـع شـدهمعاار، ان  موضو  مـورد غرلـ   یهاگرتمان

معااـر و برر ـی مـوردی  یهـاگرتمانتـارن ی بـه موضـو  انتقـات  مقاله، ات ـاز رونکـردی

ــ   ــاگرتمانان ــر  ه ــباع ــودیم ــنو ش ــایژگ ــ   ــاص  یه ــ  باف ــدام از ان ــر   ــ  ه درناف

رانـ  در رونکردهـای علمـی  یهـاینـیب یپو  هـایدهـدیتعمو از شنا ـانی شـد   هاگرتمان

ی در مطالعــات نگــارتارنخبوــر تــارنخ و  هم تصــر بــ یااشــار منظــور بــدن حــتر شــود. 

 ترجمه ضروری ا  .

 در مطالعات ترجمه ینگارتاریختاریخ و . ۳

 ننــه  ــه  ة، همــاندنشــید انددر گتشــته گرتــه نــا بــه  ن  هاانســان ننــه  ةتــارنخ بــا همــ

 ار دارد و  ن را  ـرو انـدنهاد و  ثـاری از  ن بـه جـا  انـدنمود بدان عمـب  ـرد  نـا تجربـه 

ــر و توــوت و  ــاص  ــر تغیی ــودناز منظ ــی  ب ــدیمبرر  ــون،   ن ــون 6991) لت ــر  لت (. از نظ

. بــا ی مترکــر  ن را ترســیر نمانــد ــه انســان شــودیمجرنــان وفــانع وفتــی تحــدنب بــه تــارنخ 

و ا ـ  از وفـانعی  د ـه تـارنخ گلارشـی بـی شـودیمچنـی  پنداشـته  عمومـاًوجود انـ ، 

تـارنخ برابـر ا ـ  بـا جسـتجوی حقیقـ .  ةا    ه در گتشته اتراق افتـاد  ا ـ  و مطالعـ

پـتنر ا ـ   در نقـب دانـ  تـارن ی از را ـتی جسـتجوی حقیقـ  تـارن ی امکـاناما  نـا ب
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ــتراد   ــی ا  ــای م تلر ــودیمرونکرده ــ ش ــة  ــا  هم ــابی و  ن ه ا  ــرای بازن ــاش ب ــا تل ه

ــ ــ . مانس ــات ا  ــان ح ــته در زم ــانی گتش ــه ،6337لو )بازنم ــدنا،ب ــب از بان ــ  2001 نق ( ان

ــ ــه مقول ــب   ــح را زن ــای م تل ــته ةرونکرده ــلی د  ــدی اا ــدیمبن ــای  .6:  ن رونکرده

ــة 6گرانانهیباز ــاز ــر نظرن ــهتطــابق   ــه ب ــاور  نیگراتجرب ــ  ب ا ــتوار ا ــ  و رنشــه در ان

ــارن ی را  ــ  ت ــه حقیق ــوانیمدارد   ــتق ت ــرد. در  یماًمس ــت را    ــ  اوت ا  ــابع د  از من

عینـی و بـدون  طوربـهوفـانع تـارن ی را  توانـدیم ـه مـور   شـودیماننجا چنـی  ا ـتنحا  

نـــوعی  ا ا ـــاً ـــه  2رونکردهـــای  ـــا   و  ـــازگرانانه .2و ا ـــ  نقـــب  نـــد.  ـــد

 .9ة تطـابق تجربـی ازعـان دارد و ا   بـا انـ  ترـاوت  ـه بـه ضـعح نظرنـ گرانییباز از

ــه بــر ترکــر پســ  9نانهگرا ا تارشــک رونکردهــای  ــتوار ا ــ . تــارنخ   مــدرن ا 

و حقیقـی  طرفانـهیبرا  ـه بـه تولیـب عینـی،  نیگراتجربـه ا تارشکنانه مرروضـات  ـنتی 

و وابسـته  وابسـتهترا ـیر فرهنگارنخ مکتـو  را حااـب فا ب ا   بـه چـال   شـید  و تـ

انـ  رونکـرد تـارن ی  ـه در اوا ـر فـرن بیسـتد رونـق . (2001 )بانـدنا، دانـدیمبه فـدرت 

ــدگا  ــه دن ــود ب ــی ب ــع وا نش ــ  در واف ــنتی گرف ــای   ــارةه ــه  درب ــارنخ   ــارتارنخت را  نگ

ــاهد  ــر یب یگرمش ــتندیم ط ــه  دانس ــرفاً  ــات  ا ــب و انتق ــه نق ــانق»ب ــردازدیم «حق ؛ پ

 ا تارشــک   نگــارتارنخ. از دنــد انــدرونــدادهای تارن ی  ــه منطحــق بــر« حقــانقی»

ــانقی» ــه  «حق ــه  ــه  عنوانب ــه شــوندیمشــواهد ار  ــی ود ــ ی ــودب ــدمعناب ــه  نن ــر  نک مگ

ــد نگــارتارنخ ــه ترســیر  نهــا بلن ــدنا،  د ــ  ب ( ماهیــ  2006) مانســلو عقیــدة(. به2001)بان

از  طرفانـهیباـورت گلارشـی عینـی و  ـه  ن را نـه بـه شـودیموافعی تارنخ زمانی روشـ  

از وفـانع تـارن ی بـه د ـ   نگـارتارنخ ـه  بحینـید روانتـی عنوانبـهحقیق  تـارن ی بلکـه 

ــارنخ را  گــاهی  ا تارشــکنانه دهــدیم  تأ یــدو  نامــدیم. مانســلو انــ   گــاهی و درن از ت

درنـدا مترـاوت ا ـ . انـ  بـا  ا تارشـکنی مـورد نظـر  ی ا تارشـکن ه انـ  نـو    ندیم

( نگــارتارنخ گـاهی  ا تارشــکنانه تــارنخ را نـوعی روانــ  مکتــو  )نعنـی موصــوت متنــی 

هنگـام گـلارش تـارنخ چـرا  ـه بـه ؛مـاهیتی روانـی دارد ا ا ـاًمانسلو تارنخ  زعدبه. داندیم

                                                           
1. Reconstructionism 

2. Constructionism 

3. Deconstructionism  
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. تـارنخ برابـر بـا گتشـته  نیدیمـاورت رونـدادهانی پشـ   ـر هـد نقـب موتوای  ن را به

 نگـارتارنخه همان شکلی  ـه اترـاق افتـاد  ا ـ  نیسـ ، بلکـه تـارنخ نعنـی اطلاعـاتی  ـه ب

 .  دهدیماز گتشته ارا ه 

ــارن ی از  ــژوه  ت ــایحوزةپ ــحتاً ه ــت نس ــو در رش ــه  ةن ــات ترجم ــدمیمطالع و در  باش

از مطالعــات ترجمــه شــد  ا ــ  و  حــوزةا یــر توجــه بیشــتری بــه انــ   هایدهــه

پــردازان و پژوهشــگران متعــددی بــا پیشــنهاد و تــرون  رونکردهــای م تلــح نظرنــه

. در انـ  میـان پر شـی  ـه مطـر  ا ـ  انـدپردا ته حـوزةانـ    ـازیغنیی به نگارتارنخ

ی بهـر  بگیـرد نـا اننکـه نگـارتارنخان  ا    ه  نـا تـارنخ ترجمـه بانـد بیشـتر از تـارنخ و 

ــدلو یاز  ــوزة هایمت ــه از  ح ــات ترجم ــه مطالع ــدلو یجمل ــات  هایمت ــر مطالع ــی ب محتن

ــددی در  ــگران متع ــد  پژوهش ــتراد   ن ــود ا  ــتار  ن ب ــوری بنیانگ ــه ت ــه   ــیری ترجم توا

 به ان  پر   بنیادی پا خ دهند. اند رد مطالعات تارن ی ترجمه  عی  حوزة

ــةبه ــه  گرت ــارنخ ترجم ــه ت ــرای اننک ــدنا ب ــهبان ــته عنوانب ــود  ایرش ــنا ته ش ــتقب ش مس

ــل نگــارتارنخ ــی  از هــر چی ــد  ــود را پ ــه پژوهشــگران  نگــارتارنخان ترجمــه بان ــد ن بدانن

ــ   ــه ما  ــه   ــات ترجم ــارتارنخمطالع ــر   نگ ــر چه ــدن  انــدزد ب ــور بانــد از و ب منظ

ــدلو ی ــتة هایمت ــدنا،  رش ــد )بان ــ  بگیرن ــارنخ  م ــدت )2001ت ــه 2062(. ران ــل در مقال ( نی

 حـوزةپـژوه  در  دربـارةنکـات مهمـی  «ة رونکـردی بـه تـارنخملابـترجمه بـه»نام  ود به

  نـدمی ـود مطـر   ةالی  ـه رانـدت در مقالـ ـ  ن تـرمهد.  نـدمیتارنخ و ترجمه مطـر  

ترجمـه بنا ـ  بـه انـ  منظـور اـورت بگیـرد  ـه بـه  حـوزةان  ا    ه  نا پـژوه  در 

ب شـی از درن  لی ما از ترجمـه  مـ   نـد نـا اننکـه انـ  نـو  پـژوه  در اـدد ا ـ  

ب شـی از تـارنخ  ـه در  ن ترجمـه نیـل ماننـد دنگـر عوامـب نقشـی  را بازنونسی  ند؛تارنخ 

 . ندمیانرا 

ــ ــدت )در واف ــة2062ع ران ــان علاف ــانلی می ــه  نگــارتارنخ ( تم ــایونژگیب ــه  ه منوصــر ب

ــ ــ حــوزةپژوهشــگران  ةفــرد تــارنخ و علاف ــژ  مطالعــات تواــیری همطالعــات ترجمــه و ب ون

زعد رانـدت هـر انــداز  . بـهشـودمیعـام ترجمـه فا ـب  یهـاونژگیو  ها صـل ترجمـه بـه 

ــگ ــه رن ــر  ــد و ه ــتر باش ــژوه  بیش ــارن ی پ ــوی ت ــداز  از  وب ــدلو یان ــوزة هایمت  ح
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بـا پژوهشـگران  توانـدمیی ترجمـه بیشـتر نگـارتارنخی بیشتر بهـر  گرفتـه شـود، نگارتارنخ

 حـوزةپژوهشـگران    بیشـترارتحا  برفـرار  نـد و هـر انـداز  پـژوه   طـاب هاحوزةدنگر

ــژوه   ــارن ی پ ــ  ت ــد، ماهی ــه باش ــات ترجم ــگ دمطالع ــر  تررن ــ  و  مت ــها    ارب

 . ندمی هاحوز پژوهشگران دنگر 

ــر  ــدنا فرات ــا را از بان ــدت حتــی پ ــهگــتاردمیران ــدنا ). ب نکــی از اهــدا   (2001زعــد بان

 نگـارتارنخ ـود را  حـوزةمطالعات تـارن ی ترجمـه بانـد انـ  باشـد  ـه پژوهشـگران انـ  

ــه  ــر نگــارتارنخمطالعــات ترجمــه  ــه ما ــ   حــوزةپژوهشــگران  اــرفاًبداننــد و ن ان را ب

. پیشنهاد بانـدنا بـرای حصـوت انـ  مهـد انـ  ا ـ   ـه پژوهشـگران بیشـتر از اندزد چهر  

در اننجــا نیــل دغدغــة ی بهــر  بگیرنــد. بــه اعتقــاد رانــدت، نگــارتارنخ حــوزة هایمتــدولو ی

بـه مطالعـات ترجمـه  توانـدمیو  مکـی ا ـ   ـه تـارنخ  «العـات ترجمـهمط»االی بانـدنا 

  ـ اتبـه تـارنخ بکنـد(. بانـدنا دو  توانـدمیبکند و نه بـالعکس )نعنـی  مکـی  ـه ترجمـه 

ان ترجمـه بانـد بیشـتر نگـارتارنخ: اوت اننکـه  نـا  نـدمیی مطـر  نگـارتارنخ حوزةمهد در 

و دوم اننکـه  نـا تــارنخ ترجمـه بانـد متــدلو ی ی وام گیرنــد  نگـارتارنختـارنخ و  حـوزةاز 

اهمیـ   بـر تأ یـدپژوهشی م ـتت بـه  ـود را داشـته باشـد  رانـدت ضـم   هایتکنی و 

و  ن اننکــه   نــدمیااــلی بانــدنا، پر ــ  مهــد دنگــری مطــر   ةو دغدغــ انــ  دو پر ــ 

انق  ـه علـ مطالعـات ترجمـه را حـوزةان ترجمـه بانـد پژوهشـگران  ـار  از نگـارتارنخ نا 

 ها دارند، مورد  طا  فرار دهند تارن ی مشتر ی با  ن

ــه اعتقــاد ــارتارنخ ن د ــته از  (2062رانــدت ) ب ــه  حــوزةان نگ ــه   مطالعــات ترجم

 ـود  اـرفاًدنگـر پژوهشـگران مطالعـات ترجمـه را مـورد  طـا  فـرار دهنـد و   وشندمی

، در وافــع گروهــی را  ننــدمیمتــدولو نکی مطالعــات ترجمــه موــدود  هــایچارچو را بــه 

موضـو  تـارن ی مـورد نظـر  دربـارة ـه مهـارت ت صصـی انـد ی   ـازندمیم اط   ود 

لـازم بـرای درن اهمیـ  تـارن ی  ةطـور بـالقو  پژوهشـگرانی را  ـه پیشـینهها دارند و بـ ن

( 2062) . پیشـنهاد رانـدت ننـدمیم اطحـان  ـود حـت   هـا را دارنـد، از حلقـةپـژوه   ن

رانـ  در مطالعـات ترجمـه دوری جسـ ، چـرا  ـه بـه  هایلو یومتـدنـد از ان  ا    ه با

ــدها و  ــاد وی مت ــایاولون اعتق ــدا   ه ــا اه ــه ب ــیری ترجم ــات توا ــارتارنخمطالع ی نگ
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ــدت ــازگارند. ران ــتدلات 299 ، ص.2062) نا  ــی  ا  ــار  چن ــ  ب ــدمی( در ان ــه   ن ــر »  اگ

شـد  و بـه فصـد  مـ  بـه تـدون   تجربـی انتـلا  هـایداد هد  ان  باشد  ه با ا تراد  از 

ــ ــا نظرن ــه ن ــی ترجم ــارنخ  ل ــه ةت ــه ب ــاری را   ــای رفت ــه، الگوه ــام ترجم ــی ع ــاک  م لو

 ـاص بافـ  تـارن ی  هـایونژگیوافـع از  ، تلحیـ   نـید، درانـد مد  دراـورت هنجـار به

 .«گیرندمیفااله 

ــه ــدت ) زعدب ــا برر ــی نقــ  ترجمــه در نــ  2062ران ــارن ی  حــوزة( اگــر هــد  م ت

گونــه بــروز و  هــور تــارن ی ترجمــه، مرــاهیمی  بــر هــر تأ یــد اــرفاًص باشــد و نــه  ــا

دنحــات بــه اــرفاًو تــا زمــانی  ــه در مطالعــات ترجمــه  نــدمرــاهیمی نا ار مد« هنجــار»چــون 

تــارن ی مترــاوت  هــایدور  هــایهنجارتــارن ی و گنجانــدن  هــایباف در  هــاهنجارنــافت  

ــهدر  ــتهمقول ــی   هایبندیها و د  ــ ای ــا تهاز پ ــا، ترجم ــب معن ــرم در مقاب ة  زاد چــون ف

گونــه بیــن  هــیچ توانــدنمیباشــید، مطالعــات تــارن ی ترجمــه غیــر  گــرا و در مقابــب لرــ 

بسـیار مترـاوت و مجـلا  هـایباف  هـاپژوه گونـه  تارن ی به مـا بدهـد، چـرا  ـه در انـ 

 .دهندمی ه اهمی  تارن ی  ود را از د    شوندمیچنان انتلاعی 

ــه ــع، ب ــدت )در واف ــر ران ــه (2062نظ ــه چــون ب ــات تواــیری ترجم ــات  شــح مطالع دنح

 ــاص  هــایونژگی ن فــوانی  ا ــ ،  برا ــا بینــی رونــدادهای  تــی فــوانی   لــی و پــی 

ــانل  ــایباف و متم ــد   ه ــاوت را نادن ــارن ی متر ــردمیت ــارن ی را گی ــرد ت ــدت رونک . ران

. وی انـ  نکتـه گـرددمیاص در نـ  بافـ  معـی  دنحـات وِنژگـی  ـ ه به داندمیرونکردی 

را با تو ـب بـه تمـانلی  ـه وانـ  و وننـه میـان پـژوه  علمـی و پـژوه  تـارن ی فا ـب 

ــدمی، مطــر  اندشــد  ــه ن ــه. ب ــ  دو نظرن ــد ان ــردازِ زع ــارتارنخ حــوزةپ ــژوه  نگ ی، در پ

، در حــالی شــودمیمش صــی از رونــدادها جســتجو   ــاص مجموعــة هــایونژگیتــارن ی 

از رونـدادها  ایمجموعـهدنحـات شنا ـانی فـوانی  نـا امـور ثابـ  در  ه در پژوه  علمی بـه

 بینی روندادهای  تی بپردازند.ان  فوانی  به پی  برا ا هستید، تا جانی  ه بتوانید 

نــ  موضــو    ــازیغنیمنظــور ترجمــه بــه حــوزةپــژوه  در  (2062گرتــة رانــدت )به

رونکـرد تـارن ی نـام  عنوانبـهوانـ  و وننـه از  ن  تارن ی  اص، همان چیـلی ا ـ   ـه

، در اـورتی  ـه تلـاش بـرای تـدون  تــارنخ عـام ترجمـه همـان چیـلی ا ـ   ــه برنـدمی
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ــهرداز انــ  دو نظرنــه . از نظــر رانــدت، در مطالعــات  ننــدمیرونکــرد علمــی مطــر   عنوانب

ــدت  ــع ران ــ  ا ــ . در واف ــی غال ــرد علم ــه رونک ــدنمیتواــیری ترجم عی  مشــرو  واه

 طوربــهزعــد وی رونکــردی علمــی دارنــد غالــ  در مطالعــات ترجمــه را  ــه بــه هــایروش

بـرای نوشـت  تـارنخ ترجمـه  هـاروشبگونـد  ـه انـ    واهـدمیبحرد، بلکه    ات لی زنر 

 منا   نیستند.

ــان ــدت )طور هم ــه ران ــدمی( 2062  ــایگون ــه،  ، در رونکرده ــات ترجم ــیری مطالع توا

و نـه فعـالیتی انسـانی، تـا بـه  نجـا  شـودمیطحیعـی در نظـر گرفتـه  ایپدنـد  ةملابترجمه به

  وریجمــع دارمعنــیاــورت نــ   ــب تجربــی مــرتحة بــا ترجمــه بــه هــایداد  ــه تمــام 

رانــدت  .بینــیپی ی  ــه هــد  ااــی  تحیــی  داشــته باشــد و هــد  صــل  طوربــه، شــودمی

ه اــورت گرفتــه، حتــی در ترجمــ حــوزةتــارن ی  ــه تــا  نــون در  هــایپژوه  گونــدمی

، در اـدد  ـا   انـدننمود  شـکار انـ  رونکـرد علمـی را ات ـاز  طوربـهمواردی هـد  ـه 

بنـابران  بیشـتر  ؛هـا بـود  ا ـ ترجمـه هـد  غـانی  ن مطالعـةو  اندبود تارنخ عام ترجمه 

 هــایتراوتنــ  رهگــتر ا و از انــد رد  تأ یــدمترــاوت تــارن ی  هــایباف  هایشــحاه بــر 

 .اندگرفتها را نادند  ه ن

ــدت ) ــه 2062ران ــارةپژوهشــی  ــود  حــوزة( ب ــا  درب ــارنخ فاشیســد در انتالی ترجمــه و ت

ــار   ــدمیاش ــه   ن ــاد دارد   ــایداد و اعتق ــ  دور  را  ه ــتند ان ــام و مس ــوانمی  از دو  ت

ــه زاونــه ــارنخ فاشیســد. ب ــد مترــاوت روانــ   ــرد: از منظــر تــارنخ ترجمــه و از منظــر ت دن

ــد  ــادارتری تولی ــارنخ معن ــه ت ــ    ــر دوم ا  ــاد وی از منظ ــودمیاعتق ــدتش  (2062) . ران

 ـنتی مطالعـات ترجمـه پر شـی  ـه ممکـ  ا ـ  مطـر  شـود  هایدندگا  ه در  گوندمی

 لـی بـه  طوربـهتـارنخ ترجمـه  دربـارة دتوانـمیان  ا    ه فاشیسد انتالیـانی چـه چیـلی 

بـر  اـرفاً ـه  شـودمیما بگوند. به اعتقـاد رانـدت چنـی  پر شـی منجـر بـه تولیـد تـارن ی 

ــدترجمــه  ــون  ــاص نقــ   تأ ی ــه مت ــه مترجمــان و ن ــارن ی  ــه در  ن ن  ایعمــد دارد، ت

ــه اعتقــاد رانــدت انــ  پر ــ  را بانــد از منظــر دنگــری مطــر   ــرد و  ننــدنمیانرــا   ن . ب

 تارنخ فاشیسد به ما بگوند  دربارة تواندمیاننکه، ترجمه چه چیلی 
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انــ  بــاور رانــ  را  ــه تــارنخ ترجمــه بانــد بــه   وشــدمی( 2062)  لــی، رانــدت طوربــه

تدون  تارنخ عام ترجمه  م   ند بـه چـال  بکشـد و معتقـد ا ـ   ـه نحانـد بپر ـید  ـه 

 توانـدمیگونـد، بلکـه ترجمـه چـه چیـلی بـه مـا ب توانـدمیترجمـه  دربارةتارنخ چه چیلی 

ــارة ــد. درب ــا بگون ــه م ــارنخ ب ــر (2062هرمــانس )  ــه انتقــادی ت ــدت ب ــ   نــدمی وارد ران  ان

گرانـی تواـیح بـا بـود  ن مـرو  تـوری  ـه ترجمـه را تواـیری مطالعـات رانـدت  ه ا  

ــه .دانــدمی نکــی  لــی طوربــه ترجمــه در  تمانــب موققــان بر ــی اگرچــه هرمــانس، زعــدب

 رودنحالـه رهگـتر نـ ا از و بپردازنـد پـژوه  بـه تواـیری مطالعـات لـوای زنـر  ـه دارنـد

ــانیپژوه  ــند ه ــه باش ــورد   ــدت نکــوه  م ــ ، ران ــیح ا  ــه در گرانیتوا  را ترجم

 بـه رانـدت  ـه انتقـاداتی بـا ااـب در داد. وی تقلیـب تواـیری مطالعـات بـه اـرفاً تـواننمی

ــات ــیری مطالع ــدمی وارد توا ــق ، ن ــ  مواف ــه. ا  ــاد وی، ب ــات اعتق ــیری مطالع ــا توا  ب

 بتوانـد  ـه ا ـ  فواعـدی و الگوهـا نـافت  دنحـاتبـه ،گیـردمی  ـا تارگرانی از  ـه الهاماتی

. دهـد د ـ بـه هـامکـان و هـازمـان ةهمـ در ترجمـه ماهیـ  از جامع تعرنری ها ن برا ا 

 مطالعــات برا ـا   ــه تـارن ی هــایپژوه  بـودن ارزشـمند بــه رانـدت هرمــانس، زعـدبـه

 بـا نیـل هرمـانس  ـار، اننجـای تـا. (2062هرمـانس، دارد ) شـ  ،گیـردمی اـورت توایری

  :گوندمی و ا   موافق راندت

  ـر دو هـر در باشـد بسـیار  ـه هـد چقـدر هـر مطالعات تواـیری ترجمـه هایفییل 

ــح، ــان، طی ــرد و  ل ــه   ــر مشــکب ب ــایهمگانی جســتجوی ، ــوردمی ب ــه ه ــر ترجم  دنگ

ــه موــدود ــا مشــاهد  ب ــت  در الگوه ــا و نیســ  م ــه را پ ــوم اعصــا  ةعراــ ب ــوم و عل  عل

 ا نــون بــود، توجــه مــورد بســیار روزگــاری  ــه «هنجــار» مرهــوم ا ــ ، گتاشــته شــنا تی

 و شــود  شـکار بیشـتر مترجمـان هـایانت ا  زمــانی و مکـانی هـایونژگی  ـه شـد  باعـر

 (2062 )هرمانس، .ا    رد  دشوار را دهیتعمید مسهله همی 

  شــح  ــه  ــود هــد  بــه تواــیری مطالعــات  ــه ا ــ  انــ  (2062هرمــانس ) مــراد

ــا ــید  ،ها ــ همگانی و الگوه ــرادی .ا ــ  نر  ــه ان ــانس   ــه هرم ــدت ب ــردمی ران ــ  گی  ان

ــه. ا ــ  داد  تقلیــب تواــیری مطالعــات بــه را ترجمــه در گرانیتواــیح  ــه ا ــ   زعــدب

ــانس، ــیح هرم ــه در گرانیتوا ــار ترجم ــود اعتح ــون را   ــ  مره ــا م الر ــونلگرانی ب  تج
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 و بانــد برا ــا  را  ــود  ــار و پــردازدمی ترجمــه وافعیــ  مطالعــة بــه اننکــه نعنــی ا ــ .

 فــوانی  و الگوهــا نــافت  گرانیتواــیح هــد . نهــدنمی بنــا موققــان و منتقــدان نحانــدهای

 در  ـه شـکلی بـه ا ـ  ترجمـه تواـیح  ن هـد  بلکـه نیسـ ، ترجمه بر حا د احتمالی

ــه .دارد وجــود جامعــه ــب همــی ب ــانس ،دلی ــد هرم ــه ا ــ  معتق ــوانمی   ــه ت ــ  جــایب  لر

  وشـدمی پـژوه  نـو  انـ   ـه چـرا  ـرد، ا ـتراد  نیـل « ار ردگرانی» از «گرانیتوایح»

ــأثیر ــه اتت ــدا  و هاترجم ــانی اه ــا ن نه ــد  شــح را ه ــ ا از.  ن ــه رو، ن ــانس، زعدب  هرم

ــایپژوه  بیشــتر ــارن ی ه ــه، حــوزة در ت ــه ترجم ــ  ب ــا ان ــتند تواــیری معن ــه .هس  زعدب

 را  ن نحانــد و ا ــ  ترجمــه تواــیری مطالعــات از اعــد گرانیتواــیح نــو  انــ  هرمــانس،

 بـر محتنـی اـرفاً ترجمـه مطالعـات  ـه نیسـ  گونـهانـ  و فرو ا ـ  تواـیری مطالعات به

 .(2062هرمانس، باشد ) توایری مطالعات

 نحانــد ترجمــه تــارنخ  ــه ا ــ  انــ  رانــدت ااــلی ( بوــر2062) پیــر- ــن  نظــربــه

ــر منوصــراً ــد، تمر ــل تولیدشــان، بافــ  از جــدای ،هاترجمــه ب ــد بلکــه  ن ــه بان  شــنا   ب

 ا ـ  انـ   نـدمی وارد رانـدت بـر پیـر نیـل- ـن   ـه نقـدی نـد.   مـ  هاباف   ن بیشتر

 موجـود هایمـدت از نکـی اـرفاً  ـه تواـیری مطالعـات بـه را ترجمـه مطالعـات رانـدت  ه

ــب ،ا ــ  ترجمــه مطالعــات در ــانیپژوه  و دهــدمی تقلی ــه را ه ــع در   ــرن رب ــر ف  از ا ی

 در  ـه هـانیپژوه  ؛گیـردمی نادنـد  ،انـدبود  بر نـار وی تو ـة شـد  وارد انـرادات تمام

ــا ن ــی ه ــه برر  ــه ترجم ــورب ــة منظ ــافرهنگ مطالع ــع و ه ــاگون جوام ــه اــورت گون  گرفت

 دنحــاتبــه  ــه رونکردهــانی از  ــود تواــیح در رانــدت اگرچــه پیــر- ــن  زعدبــه .ا ــ 

ــیم ــی  و توض ــیپ ــدادها بین ــا   و رون ــارنخ   ــام ت ــه ع ــتند، ترجم ــق هس ــ ، دفی  ا 

 تأ یـد هاترجمـه تولیـد بافـ  بـودن  ـاص بـر ترجمـه ینگـارتارنخ در  ـه را رونکردهانی

ــد، ــد  دارن ــردمی نادن ــانی ؛گی ــه رونکرده ــب از   ــایباف  تقلی ــارن ی ه ــاوت ت ــه متر  ب

ــه ــحاه  از ایمجموع ــی هایش ــا  انتلاع ــدمی اجتن ــی .  نن ــانی چن ــه رونکرده ــورب  در وف

  شـح دنحـاتبـه  ـه پژوهشـگرانی  ـار در حتـی ،شـودمی نافـ  ترجمـه مـوردی مطالعات

پیــر، - ــن )اند ا ــتعمارگرانی بافــ  جملــه از  ااــی، هــایباف  در رونــدها و هــاگران 

2062). 
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 وجــود ترجمــه مطالعــات و تــارنخ بــی  زاتــی تــن  نــوعی( 2062) دلابا ــتیتا اعتقــاد بــه

 وجــه انــ  دربــارة رانــدت وی نظــربــه امــا ، نــدمی اشــار   ن بــه در ــتیبــه رانــدت  ــه دارد

ــراق ــه.  نــدمی محالغــه افت ــب ــارنخ اگــر دلابا ــتیا ةگرت ــا) ت ــد ب ــر شتأ ی ــه ب   ــاص هایجنح

ــدادها ــات و( رون ــه  مطالع ــا)ترجم ــد ب ــر شتأ ی ــح ب ــدت  ش ــام هایم ــه ع  دو در( ترجم

ــة ، ــپرندمی را  م ــالح جهــ  ــه ا ــ  ترجمــه پژوهشــگر و یر ــالوگی   ــی  دن ــا ن ب  ه

 وجـود ترجمـه مطالعـات و تـارنخ بـی  تنشـی  ـه پـتنردمی دلابا ـتیا وافـع، در.  ند برفرار

 دو انـ  نحانـد و ا ـ   ـازند  باشـد، م ـر  اننکـه جـایبـه تن  ان   ه گوندمی اما دارد،

 .داد فرار هد مقابب در ،گوندمی راندت  ه گونه ن را،

ــان ــادات واردطور هم ــه از انتق ــد    ــ  هیچ ش ــدت پیدا  ــر ران ــداب ــدام از منتق ن وی  

و تــارن ی ترجمــه را رد  بوــر ااــلی وی محتنــی بــر تــن  زاتــی بــی  مطالعــات تواــیری

ـــدنمی ـــرمهد.  نن ـــاد،  ن ت ـــد  انتق ـــرفت بوـــر نادن ـــات تواـــیری و  گ ـــاوت مطالع تر

ــیح ــیحگرانتوا ــ . توا ــونلی ا  ــا تج ــب ب ــامگرانی گرانی در تقاب ــه  ترع ــ    از  ن ا 

ــا فــر   عنوانبــهبتــوان از  ن  رونکــردی ا تصااــی در تــارنخ ترجمــه نــام بــرد و حتــی ب

 . رودمیشمار ی بهنگارتارنخپتنرش  ن باز هد روشی مقدماتی و ابتدانی در 

گیری  اربــه، در را ــتای پیشــنهاد رانــدت محتنــی بــر پرهیــل از حاضــر پــژوه در 

ــدلو یشــد  در مطالعــات ترجمــه و ا ــتراد  از ترســیری فدرتمنــد مطــر  هایمــدت  هایمت

ــارن  ــارتارنخ»، یت ــ نگ ــکات « ی درناف ــی از اش ــه نک ــ»  ــ  ةنظرن ــدمی «درناف و در  باش

رونکردهــای منا ــ  بــرای نکــی از  عنوانبــه، گرفتــه شــد   اربــهمطالعــات تــارن ی  حــوزة

م تصــر  یااشــار منظــور ابتــدا بــدن . شــودیمدر انــران پیشــنهاد  هــاگرتمانبرر ــی انتقــات 

بـه شـر  و بسـة  ـاربرد ی درنافـ   ـواهید  ـرد و  ـپس نگـارتارنخدرناف  و  به نظرنة

 معاار،  واهید پردا  .  یهاگرتمان ةترجم ونژ بهترجمه،  حوزةان  نظرنه در 

 دریافت نظریة. ۴

ــة ــه نظرن ــ   اگرچ ــنظردرناف ــد ةن ــوزةنیســ  و  یواح ــحتاً ح ــة نس ــیعی را در نظرن  و 

بـر روی   ننـدیمـ ـار نظرنـة درنافـ   حـوزة، بیشـتر موققـانی  ـه در ردیـگیم برادبی در 

ــد  ــه  یهاشــا هبر ــی اشــترا ات در تمــام  ــه اترــاق نظــر دارن ــرمهدانــ  نظرن  هــا ن  نت
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ــد ــ   تأ ی ــق معنا  ــد  در  ل ــ   وانن ــر نق ــورو ، ب ــ  . (6339)هولت ــة درناف ــه نظرن ب

ی   ــح  توــولی بــلرا در تــارنخ و بــه همــ پــردازدمیبرر ــی نقــ   واننــد  در ادبیــات 

تقرنحـی بـه  ـه  طوربـهادبـی را  ( تـارنخ نظرنـة2005. انگلتـون )رودمـیشمار نظرنة ادبی به

مـت   (؛ توجـه اـر  بـه63)رمانتیسـد و فـرن  م لـحبـر روی  تأ یـد:  ندمیمرحله تقسید 

 های ا یر.  وی  وانند  در  ات)نقد جدند(؛ و چر   توجه به

بـی  دو  ـن  تمـانل فا ـب شـد:  ـن  اروپـانی  تـوانمینظرنة درنافـ   دربارةدر بور 

ــی از  ــانی. نک ــن   مرنک ــرمهدو   ــهن  ت ــانس پردازاننظرن ــانی ه ــن  اروپ ــرت -  روب

در چــارچو  نظرنــة  6370و اوانــب دهــة  6310دهــة نــا و   لمــانی ا ــ   ــه در اوا ــر 

ــ زنحانی» ــی درناف ــه «شنا  ــا    ارب ــا و  در  ت ــ . ن ــویبهپردا  ــانی   ــی زنح شنا 

ــ  ــوم  درناف ــار»مره ــق انتظ ــر   «اف ــدمیرا مط ــوم را  ن ــ  مره ــه . وی ان ــاق ب ــرای اطل ب

ــه ــا، مرراز معیار ایمجموع ــی ه ــه تعی ــی   ــای فرهنگ ــات و هنجاره ــدوض ــیوة نن درن  ة ش

ی فر ننـد. از نظـر نـا و  درنافـ  نعنـی بـردمی  اربـه وانندگان از نـ  اثـر ادبـی ا ـ ، 

پینتـو، برمـل و )  نـدمیمـت  بـار  هـای رفی  ه از طرنق  ن  وانند  معنـانی  ـاص را بـر 

پینیـد  و در ارتحـا  بـا  واننـد  مـت  شـکب  یفر ننـدانـ  ترکـر معنـا در  برا ا (. 2069

 ااـی مـورد توجـه  هـای وان و بـا  هـازمان. دلیب اننکـه بر ـی  ثـار در بر ـی گیردمی

. در انـ  نظرنـه بـی  از اننکـه بـه موـور تولیـد گـرددمی بـربه همـی  تعامـب  گیرندمیفرار 

ــه موــور درنافــ  و  ــوان  توجــه  ــه شــودمیو  لــق توجــه شــود ب ــه جــای انو ب نکــه ب

ــدة هــایونژگی ــه شــود تولید نن ــدةو افــق انتظــارات درناف  هــاونژگی ،گرتمــان پردا ت   نن

 ــه  «افــق انتظــارات» برا ــا (. 6997 )نــامور مطلــق، گیــردمیگرتمــان مــورد توجــه فــرار 

، هــاارزشهانــدگر و گــادامر ا ــ   واننــدگان در ترســیر مــت  نــا جامعــه  یبرگرفتــه از  را

ـــا،  ـــاپاراداندباوره ـــدتو  ه ـــی  ـــود را  هایم ـــهزهن ـــدمی  ارب ـــه. گیرن ـــا و   زعدب ن

ــی  ــایداوریپ ــ   ه ــا نی ــت  ن ــای م ــد  معن ــح وانن ــدوش  م ل ــدنمیرا م  ــ   ن ؛ ان

 نهنــدمیملحــ  دارنــد، افــق زهنــی  واننــد  را بنــا  دةن ــاز تــأثیر ــه نــوعی  هــاداوریپــی 

   (.2006گلدشتان ، منور و )
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ـــة  در ـــاًو  6370ده ـــا و  تقرنح ـــا ن ـــان ب ـــد ، موهملم ـــا نق ـــی در امرنک ـــان ادب قق

ا ـتنلی فـی   حـوز ،موققـان انـ   ترن برجسـتهرا مطـر   ردنـد. نکـی از  6موـور وانند 

ــ ــانی  ایمجموعــهفــی  متــون  ــار  از  ةا ــ . در نظرن از مرروضــات فرهنگــی هــیچ معن

 2ترسـیری ایه؛ چـرا  ـه ب شـی از جامعـ نیدمـیرا ترسـیر  هـامت فـی  مـا  زعدبـهندارند. 

جامعــه ". مرهــوم  نــدمی ــاص از  وانــدن متــون را بــر مــا تومیــب  ایشــیو هســتید  ــه 

مـا و پـر ا ـتراد  ا ـ . طحـق انـ  مرهـوم، افـق انتظـارات مرهومی بسـیار  ار مـد  "ترسیری

زهنــی و فــردی نیســ ، بلکــه جمعــی ا ــ  و بــه عوامــب م تلرــی از جملــه تــارنخ،  اــرفاً

.(2069 پینتو، و )برمل   ، جنسی  و غیر  بستگی دارد جغرافیا، موفعی ،  موزش،

بـی  انـوا  م تلرـی از  واننـدگان تمـانل فا ـب  تـوانیمـنظرنـة درنافـ   لی، در  طوربه

 شد:

 تصوری  ه نونسند  از  وانندة وافعی دارد؛: 9فرضی .  وانندة6

 ة ضمنی دارد؛: تصوری  ه نونسند  از  وانند4نظر مورد .  وانندة2

 ــا تگی  ــه در مــت  مــورد  طــا  فــرار گرفتــه شــد   ة:  واننــد5 شــکار  ة واننــد. 9

 ا  ؛

 ؛شودیممت  تعیی   یهایژگنو ه تو ة  یا وانند : 1ضمنی ة وانند. 4

 ؛ اص ی وانند  برای متن  نترستهنشا: 7مطلو  ة وانند. 5

 ؛: در   ملب  ود شما در حی   واندن ان  مت 9وافعی ة وانند. 1

 .وافعی نتلاعی  ر تیپی از تعدادی  وانندة: ا3 رمانی  وانندة. 7

تصــور شــد  تو ــة  ةبــه  ــه گــرو  تقســید  ــرد:  واننــد تــوانیمــانــ   واننــدگان را 

ــند  ــدة2+6)  نونس ــت  (،  وانن ــدة5+9) درون م ــی ( و  وانن ــ  (. 7+1) وافع ــة درناف نظرن
                                                           
1. Reader Response Criticism 

2. Interpretive community 

3. Imagined reader 

4. Intended reader 

5. Explicit reader 

6  . implicit reader 

7. Ideal reader  

8. Actual reader 

9. Archereader 
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ولرانـگ انـلر( و )« درنافـ شنا ـی زنحـانی»بـر روی دو گـرو  ا یـر توـ  عنـاون   عمدتاً

درنافــ  بــه  یشنا ــنیحــانز. در  نــدیمــ تأ یــد)هــانس روبــرت نــا و (  «تــارنخ درنافــ »

 ـوان  مـت  د ـ   فر ننـدو انـ  مسـهله  ـه چگونـه  واننـد  در  شـودیمـزبان پردا تـه 

ــا  ــق معن ــه  ل ــب ــدیم ــ ». در زن ــارنخ درناف ــ   ن «ت ــدگان و درناف ــت  در  وانن ــا از م ه

(. 6339)هولتـورو ،  ردیـگیمـلـح تـارن ی و اجتمـاعی مـورد مطالعـه فـرار م ت یهاباف 

 .شودیم تأ ید وافعی و  رمانیی درناف  بر  وانندگان نگارتارنخدر 

م تلـح از نـ   هـایدرناف به اعتقـاد نـا و  تـارنخ ادبـی وافعـی تـارن ی ا ـ   ـه 

 وی تـارنخ نـ  مـت  ادبـی در وافـع تـارنخ توـوت و تکامـب زعدبـه.  نـدمیاثر را پیگیـری 

امـا نظرنـة تـارنخ ادبـی  .(2006گلدشـتان ، و  )منـور م اطحان ا ـ  و نـه تـارنخ نونسـند 

ــه ــب ــل  ةملاب ــه چی ــ  چ ــارنخ درناف ــاز ت ــر   ایت ــدمیرا مط ــان   ن ــون طور هم ــه تامپس  

ــدمی( 6339) ــارتارنخ گون ــه نگ ــان، ب ــان  ن ــندگان و م اطح ــه نونس ــاز ب ــی از دنرب ان ادب

ــی  ترا ــیر  ــه شــهرت و موحوبیــ  نونســندگان و متــون و همنن ــاری  ــاص، ب درنافــ   ث

 شنا ـیزنحانی منشـأوافـع  و در انـدداد توجـه نشـان  هـا نات تـأثیرم تلح از ان  متـون و 

ارات م اطحــان و نقــ  توفعــات و انتظــ دربــارةار ــطو  در  رای تــوانمیدرنافــ  را 

بـه تـرا دی نافـ . بـا وجـود انـ ، نظرنـات جدنـد  شـنا تیزنحانیجامعه در اطلـاق ارزش 

ـــارنخ درنافـــ   حـــوزةدر  ـــداز دو منظـــر جدند  دد ـــ ت ـــلان  ود گـــاهی ن : اوت، می

بـرای تمـانل  حـوزةمرـاهیمی  ـه در انـ   و پالـان  مرهـومی  ـه از مجموعـة شنا تیروش

ــی  درنافــ ، نتیجــ ــأثیرو  6هفا ــب شــدن ب ــ ت ــب تشــ یت ا ــ ، هب وجــود  مــد  ا ــ  فاب

و دوم،  شــوندمیات و تــارنخ درنافــ  تمــانل فا ــب تــأثیربــی  تــارنخ  معمولــاًی  ــه طوربــه

) واننـدة وافعـی نـا     واننـد شـدن نقـ  شـکار ة ـه نتیجـ م لـحمقـام  توجـهفابب تنلت 

ــه مرــرو ( ــا و  و همکــاران او   ــالق معنــی در مــت  ا ــ . عنوانب در وافــع نــو وری ن

ــود  ــه از برر ــی  ــ  ب ــأثیردر ان ــرت ــورد نظــر نونســند  روی ب ــه  ات معــانی م ــد  و ب گردان

شــد  تو ــة  واننــدگان پردا تنــد. بنــابران ، تــارنخ درنافــ  پــا را از معــانی  لــق

ــای رفی جســتجوی اــر   ــه  ه ــاد  و ب ــر نه ــند  فرات ــر نونس ــورد نظ ــانی م ــا مع ــت  ن م

                                                           
1. Effect 
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ــات  ــدتعامل ــح در  ةپینی ــدگان م تل ــارات  وانن ــت ( و انتظ ــح م ــکات م تل ــت  )اش ــی  م ب

 حــوزةنظرهــانی  ــه در انــ  . بــا وجــود تمــام ا تلــا پــردازدمیشــرانة تــارن ی م تلــح 

جــای  ن و بــه  ــودداری  ــرد « تــأثیر» از  ــاربرد مرهــوم معمولــاًان نگــارتارنخوجــود دارد، 

نـ  اثـر( و  دربـارةو فیـاوت منتقدانـه  مـبتأمعنـای بـهاغل  از مرـاهیمی چـون درنافـ  )

ــی ) نتیجــه ــه) روج ــه، جــت  و بازتولب ــونی  لافان ــای دگرگ ــرمعن ــ  اث ــد ن ــتراد  (ی ( ا 

 (.  6339تامپسون، )  نندمی

( بـرای نوشـت  تـارنخ وافعـی ادبیـات بانـد از 6339 نقـب از تامپسـون،نا و  )بـه زعدبه

ــتقل ــارنخ  نیگرابی ــی و ت ــارنخ فرهنگ ــ  در ت ــرة ران ــی  از دان ــتی و همنن ــی مار سیس ادب

ــانی ــل  ــرد.  هاســ یفرمالشنا ــی موــدود زنح  ــه طور همــانو  ــا تارگراهای چــ  پرهی

ــا و   ــن ــگویم ــه انعکا ــی از  دن ــر ب ــب هن ــرای تقلی ــات مار سیســتی ب ــارنخ ادبی ــب ت تمان

ی : ماهیـ  انقلـابی هنـر و توانـانی مانـدگارردیـگیمـنیروهای اجتماعی دو مسـهله را نادنـد  

ـــر از شـــ ـــد. به ن در شـــرانطی غی ـــدةرانة تولی ـــا و  عقی ( هـــد رونکردهـــای 6370) ن

 ةبــر نظــام تولیــد و بازنمــانی از جنحــ تأ یــدفرمالیســتی و هــد رونکردهــای مار سیســتی بــا 

 ،شــنا تی و  ــار رد اجتمــاعی  ن ا ــ زبــان یهــایژگــنومهمــی از ادبیــات  ــه مــرتحة بــا 

 واننـد ، شـنوند ، تماشـاگر  ،هنـنظر ن. در هـر دو  تـأثیر: نعنـی از درنافـ  و  ننـدغافب می

. نقـد مار سیسـتی  ـنتی اگـر بـه  نـدیمـنق  بسیار موـدودی انرـا  ، لی م اط  طوربهو 

؛ نعنـی بـه ا ـ بـه نونسـند   نشـان دهـد، انـ  توجـه از نـو  توجـه وانند  تـوجهی هـد 

در مکتــ   .دازدپــریمــتواــیح موفعیــ  اجتمــاعی وی و جانگــا  وی در  ــا تار جامعــه 

ــه در ــی از فــرم مــت  و  اــرفاًفرمالیســتی هــد  واننــد   ــا پیــروی از رهنمودهــای مــت  ب ب

. در مکتـ  فرمالیسـتی فـر  بـر انـ  ا ـ   ـه  واننـد  از دانـ  ر ـدیم ن  یها یتکن

( 6370) نــا و  زعدبــهابلارهــای ادبــی بر ــوردار ا ــ .  دربــارة تأمــبنظــری  ــافی بــرای 

تصـور نظـر گـرفت  مشـار   فعـات م اطحـان فابـب  ادبـی بـدون درزندگی تارن ی ن  اثـر 

دنـالوا بـی  اثـر و جامعـه در نظـر گرفتـه شـود، تیـاد  بـةملانیس  و اگر تارنخ ادبیـات بـه

  .رودمیو تارن ی  ن از میان  شنا انهنیحانز یهاجنحهمیان 
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  ی دریافت و ترجمهنگارتاریخ. 5

ــة درنافــ  طحــق  ــر  هــانیدرناف تمــام نظرن در گتشــته و حــات اــورت  ــه از نــ  اث

ــد  ــه معتحرن ــا هــد   ــاص  ن هــایونژگیو برر ــی گرفت ــ  ا ــ .  ینگــارتارنخه درناف

 :   ندمیگونه تعرنح ی درناف  را ان نگارتارنخ( 2065مار و  )

ــه  ینگــارتارنخ» ــه ب ــانی ا ــ    ــارنخ  ن د ــته از مع ــع ت ــ  در واف ــدادهایرودرناف  ن

ــد   ــح  داد  ش ــارن ی نس ــرد ت ــ  رونک ــ . در ان ــا  ــق  ن  هاییو ش ــه از طرن ــی   م تلر

وفــانع  انــد رد و دنگــر مرســران تلــاش  دانــاننختار، گرانمشــاهد ،  نندگانمشــار  

ــه  هانییو شــ، شــودیمردنــابی  ،م تلــح را ترســیر و تعحیــر  ننــد  ــه بــرای معناب شــیدن ب

 .«گرفته شد  ا    اربهها و چه بعد از  ن  ن روندادها، چه در زمانِ وفو 

 تأ یــد   وی درنافــ  مــورد نظــر نــانگــارتارنخ ــه پیشــتر اشــار  شــد، در طور همــان

و نظرنـــة درنافـــ  بـــردن   اربـــه( ا ـــ . بـــرای 7+1بیشـــتر بـــر  واننـــدگان وافعـــی )

ی درنافـ  در بافـ  فرهنـگ مقصـد بانـد تعـدنلاتی در  ن انجـاد  نـید. فـدم اوت نگارتارنخ

ــردن طیــح  ــدگان وافعــی )مشــ ت   ــوان  (7+1 وانن در فرهنــگ مقصــد ا ــ . شــاند بت

و  گیــردمیاـورت  محــدأو بـارزترن  درنــافتی دانسـ   ــه از مـت   ترن ملمــو ترجمـه را 

ــه اهمیــ   . اگــر شــودمیبعــدی  هــایدرناف ن در فرهنــگ مقصــد  ــود مجــرای  بســته ب

دنب بـه متــونی  ـود تحـ هاترجمـهنگـا   فرهنـگ مقصـد فرهنگـی محتنـی بـر ترجمـه باشـد، 

انـــوا  . گیـــردمیهـــا شـــکب  ن برا ـــا م تلـــح  هـــایدرناف  ـــه  شـــوندمیااـــلی 

. منتقــدان؛ 2. مترجمــان؛ 6انــد از: عحارت ترجمــه )فرهنــگ مقصــد( حــوزة ننــد  در درنافــ 

 .اننگارتارنخ .1؛  وانندگان .5 ؛نونسندگان بومی .4 ؛پژوهشگران .9

مـت  ااــلی را  یماًمسـتق . نـا  ـودانـدمرتحةوی بـا ترجمـه نوـ واننـدگان بـه انـ  ةهمـ

ــدیم ــه  وانن ــود ب ــار   ــتقید و در  ث ــه غیرمس ــه ترجم ــ  ب ــدیمنوــوی د  ــا  زنن ــه ن اننک

درنافــ   دربــارةگونــه گلارشــی  . پــس در هــراندمــت  ااــلی یهاترجمــه واننــد  

 پردا ته شود.   نندگانناف دران   حد امکان باند به همةتا م تلح  یهاگرتمان

 نجــا  ــه انتقــات گرتمــان در معنــای فیلنکــی  ن از طرنــق ترجمــه هــیچ تیــمینی بــر از 

ــه نیســ  ــ  گرتمــان در جامع ــتنرش و تلحی ــرای درن  ،پ ــأثیرب ــگ  ت ــ  فرهن گرتمــان در ن
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ــیر  ــه ترس ــاز ب ــاداد نی ــر  یه ــاو  ب ــابران ، عل ــد. بن ــارن ی دارن ــعت ــتهو  ی ورجم  یبندد 

بانـد در  ـطوی دنگـر د ـ  بـه ترسـیر انـ  مربـو  بـه انتقـات فیلنکـی گرتمـان،  یهاداد 

ـــلنید.  هـــاداد  ـــد ب در  ـــطم  شـــد برر ـــی یهـــاداد  برا ـــا در  ـــطم ترســـیر بان

ــ  ــارة، ینگارفهر  ــ  درب ــح درناف ــب م تل ــگ  عل ــ  فرهن ــاص در ن ــان   ــ  گرتم ن

 . اوح   رد اص 

ــطم ــ  در   ــاداد  ینگارفهر  ــه  یه ــو  ب ــهمرب ــات و  هاترجم ــکات انتق ــر اش و دنگ

ــه مترجمــان و دنگــر  یهــاداد   ــه  نیهــاداد . شــودیمــبرر ــی   ننــدگاناف ندرمربــو  ب

ــار ترجمــه نــد از:اعحارت برر ــی شــوند ینگارفهر ــ بانــد در  ــطم  از  شــد فهر ــ   ث

، تیــرا  هابازترجمــهنشــد ، فهر ــ  نماننــدگان نــ  گرتمــان  ــاص، فهر ــ   ثــار ترجمــه

نـ  گرتمـان  ـاص نـا  دربـارةشـد  فهر ـ   ثـار بـومی نوشـتهد چـا،، تجدنـ، هاترجمه

ــدگان  ن ــر .و  نمانن ــ  غی ــطم فهر  ــاری در   ــنگ ــوانیم ــ  ت ــ   نیهاپر  ــ  د  از ان

ــرد: ــهالگــوی  مطــر    ــان  ــاص هایترجم ــ  گرتم ــی  ) ن ــهاول ــار ، هاترجم ــارنخ انتش ت

ــه ــه، هاترجم ــی   ة، فااــلهابازترجم ــانی ب ــهزم ــههاترجم ــار ترجم ــه چــه ،  ث نشــد  و ...( ب

 اورت ا   

، هاترجمــهنــد از: پیــرامت  ا ــه بانــد در  ــطم ترســیر برر ــی شــوند عحــارت هــانیداد 

ــته ــومی  هاینوش ــارةب ــاححه و ...(،  درب ــه، مص ــا ، مقال ــ   ت ــاص)در فال ــان   ــ  گرتم ن

ــب  ــهپروفان ــندگان و  ایحرف ــان و نونس ــر .مترجم ــیر  غی ــطم ترس ــوانمیدر   ــا  ت  برا 

بافـ  درنافـ  گرتمـان  ةو همننـی  مطالعـ نگاریفهر ـ شـد  در  ـطم برر ـی هایداد 

 از ان  د   پا خ داد: هانیپر  به 

 ةهــا، فااــل، بازترجمــههاترجمــه، تــارنخ انتشــار هاترجمــهاولــی  ) هاترجمــهی الگــو. 6

و  6مترجمـــان ایحرفـــهپروفانـــب  و (نشـــد  و ...،  ثـــار ترجمـــههاترجمـــهزمـــانی بـــی  

                                                           
ورت  ن ا برا ـا م تلح  هایدرناف و   ندمیانرا  هاگرتماناز انجا  ه در انران ترجمه نق  بسـیار مهمی در انتقات  .6

ـــی دربـار ، در هرگیردمی منظور  ید  رد. بدن دنگر تأ هایدرناف باند بر ترجمه بی  از  هاگرتمـانانتقـات  ةگونـه گلارش

تا  یردنیل مورد برر ی فرار گ  نندگاندرناف عنوان اولی  و  یا ی و اجتماعی مترجمان به ایحرفهزندگی  شودمیپیشنهاد 

 مترجمان بر بازنمانی گرتمان روش  شود.  تأثیر
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چگونـه بـر درنافـ  انـ  ( ... ـی و مـتهحی  نـان و یا هایوابسـتگی، هابرنامـهنونسندگان )

 و نمانندگان  ن در انران و توولات تدرنجی  ن اثر گتاشته ا    گرتمان  اص

 ــه فار ــی  تــألیریو  تــ   مربــو  بــه انــ  گرتمــان ثــار  هایترجمــههــای فــرامت . 2

چـه تصـونری از انـ  گرتمـان و نماننـدگان  ن ارا ـه  ان  گرتمان نگاشـته شـد  ا ـ  دربارة

   اند رد 

چگونــه  انــد رد ارا ــه  از انــ  گرتمــانتصــونری  ــه نونســندگان و مترجمــان انرانــی . 9

 اجتماعی تغییر  رد  ا    یر  یا ی ومتغ هایباف در طی زمان و در 

  گیرینتیجه. ۶

 پـی  رو معااـر، در مقالـة هـایگرتمـانبا توجه بـه اهمیـ  ترجمـه در انتقـات و رشـد 

ــه مســهلة ــعی شــد رونکــ ــردا ت  ب ــرای پ ــارن ی ب در  معااــر هــایگرتمان انتقــات ردی ت

ــران ــات و  ان ــات نظرن ــانع از اعم ــارن ی م ــرد ت ــاز رونک ــود. ات  ــنهاد ش ــایفال پیش از  ه

 تأ یـدانتقـات هـر گرتمـان  ـاص  هـایونژگیو در نتیجـه بـر  شـودمی هاداد بر   ا تهپی 

ــدمی ــ ،  ن ــر ان ــاو  ب ــد. عل ــتراد  از  تأ ی ــر ا  ــ  ب ــة درناف ــرد  نظرن ــ  رونک ن را از در ان

ــه مســهلة ــأثیر ــه در اــدد برر ــی  هــاگرتمانانتقــات  رونکردهــای مشــابه ب  هــایگرتمان ت

   . ندمی، متمانل وارداتی بر فرهنگ مقصدند
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