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چکیده
ترجمه نقـ

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

وجــود انــ  ،در زبــان فار ــی پژوه هــای تــارن ی انــد ی دربــارة چگــونگی انتقــات
ترکــرات وگرتمانهــای غربــی و شــیوة درنافــ
پژوه هــای انــدن نیــل اغل ـ

نهــا اــورت گرفتــه و در همــی

ز ــری از ترجمــه و نقــ

مترجمــان و دنگــر عاملــان

ترجمــه بــه میــان نیامــد ا ـ  .مقالــة حاضــر می وشــد بــر انتقــات گرتمانهــای معااــر
بــهعنوان حــوزةای مهــد در تارنخنگــاری ترجمــه در انــران تأ یــد ــرد و ن را بــهعنوان
حـوز ای ضـروری بـرای پـژوه

بـه موققــان مطالعـات ترجمـه پیشـنهاد نـد .در انـ

را ــتا از میــان متــدلو یهای م تلــح حــوزة تارنخنگــاری« ،تارنخنگــاری درنافـ » ــه
نکی از اشـکات «نظرنـة درنافـ » میباشـد و در حـوزة مطالعـات تـارن ی بـه ار گرفتـه
شــد ا ـ  ،بــهعنوان نکــی از رونکردهــای منا ـ

بــرای برر ــی انتقــات گرتمانهــا در

انران پیشـنهاد میشـود .بـدن منظـور ابتـدا بر ـی را دربـارة انتقـات گرتمانهـا را مطـر
ــرد و ـپس بــه محاحــر جــاری در حــوزة تارنخنگــاری ترجمــه اشــار مـی نید و در
پانــان بــه شــر و بســة نظرنــة درناف ـ

و ــاربرد ن در حــوزة تارنخنگــاری ترجمــه،

بهونژ برر ی تارن ی انتقات گرتمانها از طرنق ترجمه ،میپردازند.
کلیدواژهها :تارنخ ،ترجمه ،انتقات گرتمان ،نظرنه درناف  ،تارنخنگاری درناف
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رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمانها و نظریهها
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شمارة چهارم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

 .۱مقدمه

نــا اننکــه

نــا شــعر نــو از دت توولــات درون نظــام ادبــی فار ــی ــربر ورد ا ــ

توولــات شــعری جدنــد در زبــان فار ــی مرهــون ترجمــه از زبانهــای غربــی ا ــ
گرتمان مدرنیته در انران نتیجـه توولـات دا لـی در شـور بـود نـا نتیجـه تمـا
و ترجمــه ثــار غربــی ا ــ

شــاند بتــوان گرــ

ــه انــ دو پر ــ

نــا

بـا غـر

از پربســامدترن

پر ـ هانی هســتند ــه در حــوزة توولــات ادبــی و یا ــی معااــر مطــر شــد و بــدون
نــافت پا ـ ی در ــور رهــا شــد اند .چــهبســا بتــوان اــدها پر ـ
انتقــات و روا گرتمانهــای معااــر در انــران مطــر

مشــابه دنگــر دربــارة

ــرد .امــا چگونــه میتــوان بــه انــ

پر ـ ها پا ـ ی در ــور داد پا ــخدادن بــه پر ـ هانی از ان ـ د ـ
رونکـــردی بینارشـــتهای و حتـــی چندرشـــتهای ا ـــ

مســتللم ات ــاز

و در انـــ میـــان تارنخنگـــاری و

مطالعــات ترجمــه ،بــهدلــانلی ــه از پــی واهــد مــد ،بانــد دو حــوزة ثاب ـ

در ان ـ نــو

پژوه هــا باشــند ،بــهطوری ــه هــد پژوهشــگران حــوزة تــارنخ بتواننــد از د ــتاوردهای
مطالعــات ترجمــه بهــر گیرنــد و هــد پژوهشــگران مطالعــات ترجمــه بتواننــد روشهــا و
نظرنــههای م تلــح تــارن ی را در مطالعــات ــود بــه ار بگیرنــد .بــا توجــه بــه حــوزة
ت صصــی نگارنــدگان ،در مقالــه پــی
ن سـ

رو ضــم تأ یــد بــر اهمیــ

و ضــرورت مــورد

(بهر گیــری پژوهشــگران حــوزة تــارنخ از د ــتاوردهای مطالعــات ترجمـه) ،بــهطور

مرصــب بــه مــورد دوم (ا ــتراد پژوهشــگران ترجمــه از روشهــا و نظرنــات تــارن ی)
پردا ته واهد شد.
بهگرتــة دولســ

(بــهنقــب از با ــتی و بانــدنا ،2001 ،ص« )4 .تــارنخ ترجمــه در

مقانسه با دنگر انـوا پـژوه

در مطالعـات ترجمـه متـر مـورد توجـه فـرار گرفتـه ا ـ ».

در وافع نادنـد انگاشـت گتشـته و همننـی ضـعح پانـههای نظـری ـه پـژوه

تـارن ی

بر ن ا توار ا ـ  ،باعـر انجـاد نـوعی «تـأ ی» در رشـتة مطالعـات ترجمـه در مقانسـه بـا
رشتههای مـرتحة شـد و ا نـون مطالعـات ترجمـه ـعی دارد از ن رهـانی نابـد (دولسـ ،
 .)2006مطالعــات ا یــر نشــان میدهــد ــه بیشــتر پژوه هــانی ــه در گتشــته در حــوزة
تـارنخ ترجمــه اـورت گرفتــه ،مربـو بــه شـورهای جهــان اوت و اـرفاً تواــیری ا ـ ،

رونکردی نو از طرنق ترجمه برای تولیب تارن ی …

ات پنجاهد

به انـ اـورت ـه در انـ مطالعـات اـرفاً بـه نقـب حـواد
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و حقـانق تـارن ی پردا تـه

شد ا ـ  .امـا در ـاتهای ا یـر چر شـی در مطالعـات تـارن ی ترجمـه اـورت گرفتـه
ا ــ  .بــر همــی ا ــا
برا ا

پژوه هــای تــارن ی ا یــر بــر ترســیر حــواد

نـوعی متـدولو ی ا ـتوار ا ـ

و حقــانق و

ـه رنشـه در تارنخنگـاری دارد .در دو دهـة ا یـر

موققــان بســیاری همنــون لمحــرت ،هرمــانل ،دولســ  ،دلیســلی ،پــید ،با ــتی و بانــدنا،
راندت و دنگران به ضـرورتها و ااـوت تارنخنگـاری ترجمـه اشـار رد انـد تـا جـانی ـه
بــه اعتقــاد بانــدنا بــرای اننکــه تــارنخ ترجمــه بــهعنوان رشــتهای مســتقب شــنا ته شــود
تارنخنگــاران ترجمــه بانــد ــود را پــی
مطالعــات ترجمــه ــه ما ــ
متدلو یهای رشتة تارنخ م
ترجمه نقـ

از هــر چیــل تارنخنگــار بداننــد نــه پژوهشــگران

تارنخنگــار بــر چهــر زد انــد و بــدن منظــور بانــد از
بگیرند (باندنا.)2001 ،

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

وجــود انــ  ،در زبــان فار ــی پژوه هــای تــارن ی انــد ی دربــارة چگــونگی انتقــات
ترکــرات وگرتمانهــای غربــی و شــیوة درنافــ
پژوه های انـدن نیـل اغلـ

نهــا اــورت گرفتــه ا ــ

ز ـری از ترجمـه و نقـ

و در همــی

مترجمـان و دنگـر عاملـان ترجمـه

به میان نیامـد ا ـ  .علـاو بـر انـ  ،پژوه هـای اـورت گرفتـه غالحـاً از پشـتوانه نظـری
موکمــی بر ــوردار نیســتند .مقالــة پــی

رو می وشــد بــر انتقــات گرتمانهــای معااــر

بــهعنوان حــوز ای مهــد در تارنخنگــاری ترجمــه در انــران تأ یــد ــرد و ن را بــهعنوان
حــوزةای ضــرورری بــرای پــژوه

بــه موققــان مطالعــات ترجمــه پیشــنهاد نــد .در ان ـ

را ــتا از میــان متــدلو یهای م تلــح حــوزة تارنخنگــاری« ،تارنخنگــاری درنافــ » ــه
نکــی از اشــکات «نظرنــة درنافــ » میباشــد و در حــوزة مطالعــات تــارن ی بــه ار گرفتــه
شــد ا ــ  ،بــهعنوان نکــی از رونکردهــای منا ــ

بــرای برر ــی انتقــات گرتمانهــا در

انــران پیشــنهاد میشــود .بــدن منظــور ابتــدا بر ــی را دربــارة انتقــات گرتمانهــا را مطــر
ــرد و ــپس بــه محاحــر جــاری در حــوزة تارنخنگــاری ترجمــه اشــار مــی نید و در
پانــان بــه شــر و بســة نظرنــة درنافــ

و ــاربرد ن در حــوزة تارنخنگــاری ترجمــه،

بهونژ برر ی تارن ی انتقات گرتمانها از طرنق ترجمه ،میپردازند.
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شمارة چهارم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

 .۲انتقال گفتمانها؛ حوزة پژوهشی مهم در مطالعات تاریخی ترجمه

گرتمــان ،نظرنــه و بــهطور لی دانــ

بــه شــیو های م تلرــی تولیــد میشــود .در انــ

رابطــه ــه احتمــات متصــور ا ــ  :گرتمانهــا نــا در درون مرزهــای نــ

شــور شــکب

میگیرنــد ،نــا از ــار و از طرنــق ترجمــه وارد میشــوند نــا از ــار وارد شــد و
بومی ازی میشوند ه انـ را نیـل میتـوان نـوعی ترجمـه در معنـای و ـیعتـر ن دانسـ .
هنگامی ه تولید گرتمانهـا از طرنـق انتقـات میسـر میشـود عمومـاً چنـی پنداشـته میشـود
ــه ان ـ انتقــات بــه ــانی و بــدون مــانع اــورت میپــتنرد .همــانطور ــه ادوارد ــعید
و نظرنــه بــه موــیة جدنــد بــههیچوجــه بــه ــانی اــورت

( )6399میگونــد انتقــات دانـ

نمیپـــتنرد و همیشـــه مـــوانعی در را انتقـــات وجـــود دارد و طـــی فر ننـــد بازنمـــانی و
نهادننه ــازی تغییراتــی در ااــب گرتمــان بوجــود می نــد و ان ـ مســهله هرگونــه گلارشــی
دربارة جابجا ـازی ،انتقـات ،گـردش نـا دادو ـتد نظرنـهها و انـد ها را دشـوار می ـازد .بـا
وجود انـ  ،الگـونی فابـب تشـ یت و تکرارشـوند در انـ نـو جابجانیهـا وجـود دارد و
هر نظرنه نا اند در فر ننـد ـرر ـود ـه نـا چهـار مرحلـه را پشـ
هرچیل ن

نقطه غـاز وجـود دارد ،نـا چیـلی ـه نقطـه غـاز بـهنظـر میر ـد ،مجموعـهای

از شــرانة اولیــه ــه در ن نــ
فاالهانس

ـر مینهـد .فحـب از

انــد متولــد نــا وارد گرتمــان میشــود .مرحلــة دوم،

ه طی میشـود؛ عحـور از میـان فشـار باف هـای م تلـح هنگـامی ـه ن انـد

از نقطة اولیه ود به زمان و مکـان دنگـری ـرر می نـد ـه در نجـا اهمیـ

تـاز ای پیـدا

می ند .در مرحلـة ـوم ،مجموعـهای از شـرانة وجـود دارد ـه میتـوانید نهـا را شـرانة
پــتنرش نــا مقاوم ـ

(ب ـ

اجتنا ناپــتنر پــتنرش) بنــامید؛ شــرانطی ــه انــد نــا نظرنــة

مهاجر با ن روبهرو میشـود و ورود و تومـب ن را هرچنـد هـد ـه بیگانـه بـهنظـر بر ـد،
ممک می ازد .در مرحلة چهارم ،انـد ای ـه ا نـون دنگـر بـهطور امـب نـا نـافت جـاگیر
نــا ادغــام شــد ا ــ  ،بــهعل

اربردهــای جدنــد ن و موفعیــ

جدنــد ن در زمــان و

مکانی دنگر تـا حـدی دگرگـون میشـود ( ـعید .)6399 ،انتقـادی ـه بـر ـعید وارد شـد
ان ا
ا

ـه در گـلارش ـود دربـارة انتقـات نظرنـهها نقـ

ترجمـه را لـاً نادنـد گرفتـه

 ،گونی ه نظرنه میتواند بدون اننکه ترجمه شود ،انتقات نابد ( ارانوا.)2001 ،
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چنــی بــه نظــر بر ــد ــه نظرنــهها نیــل

همنون ابـداعات تکنولـو نکی مـاهیتی همگـانی و جهـانی دارنـد ،در وافـع نظرنـهها رنشـه
در زبان ،فرهنگ ،زمـان و مکـان ااـی دارنـد و هنگـامی ـه منتقـب نـا ترجمـه میشـوند،
فرهنگ محدأ ود را نیـل بـههمـرا می ورنـد .بـه گرتـة وی جـدا ـردن نظرنـه از رنشـههای
فرهنگی و زبانی ن ،نـوعی ـار ارقالعـاد در ترجمـه ا ـ

ـه تقرنحـاً غیـرممک ا ـ .

بهزعد میلر نظرنة ادبـی بـهدلیـب داشـت دو ونژگـی زنـر ممکـ ا ـ

ترجمـهناپـتنر باشـد:

داشــت وا گــان مرهــومی ترجمــهناپــتنری ــه هســته هــر نظرنــهای را تشــکیب میدهنــد و
تارن ن ـة ــاموش و پنهــانی را بــا ــود حمــب می ننــد و دوم داشــت ملــاتهــانی ــه ن
نظرنه را به فرهنگ و زبـانی ـاص و همننـی بـه مجموعـة ثـاری ـه در ن زبـان وجـود
دارد ،پیوند میدهد .امـا نـا انـ بـدن معنا ـ

ـه نظرنـه را نمیتـوان ترجمـه ـرد و بـه

زبــان و فرهنــگ دنگــری منتقــب نمــود بــهزعــد میلــر ترجمــه و انتقــات نظرنــه بــه فرهنگــی
دنگــر املــاً امکانپــتنر ا ــ  .وی انــ امکــان را بــا نقــب دا ــتانی نشــان میدهــد و
میگونــد ...« :نظرنــه در ن ـ
پی بینی نیس  .ان

شــور جدنــد ،اربردهــای جدنــدی پیــدا می نــد ــه فابــب

اربردهـای تـاز باعـر جـدا افتـادن نظرنـه از ااـب ـود ،ترجمـة ن

بــه ااــطلاحی جدنــد و تصــاح

و ا ــتراد از ن بــا اهــدا

تــازة بــومی میشــود» (میلــر،

 ،6331ص .)263 .بــهطور لــی ،از نظــر میلــر نظرنــه در بافــ
میشود ،حتی اگر ترجمه با بالاترن دف

جدنــد از بنیــان دگرگــون

ممک هد اورت بگیرد.

ونــوتی ( ،2001ص )601 .نیــل در بوــر دربــارة انتقــات گرتمــان فلســری بــه نادنــد
گرفتــه شــدن نقــ
رشتههای ادمی

ترجمــه اشــار ــرد و مــیگونــد« :فلســره نیــل از فتــی ــه دنگــر
معااـر هنگـام مواجهـه بـا مسـهله ترجمـه دچـار ن مـیشـوند ،بـر نـار

نیس  .در پژه های فلسری ،با اننکه بسیار بـه متـون ترجمـهشـد اتکـا مـیشـود ،امـا غالحـاً
از وضــعی

ترجمــهای ان ـ متــون غرلـ

شــد و تراوتهــانی ــه ترجمــه بــر مــت ااــلی

اعمات می ند ،نادند گرفته میشود».
ونــوتی ان ـ غرل ـ

را بیشــتر بــه فرهنگهــای امرنکــانیانگلیســی نســح

م ـیدهــد ،امــا

اضــافه مــی نــد ــه حتــی در ــن های فــار ای ملــب پدندارشنا ــی اگلنستانســیات و
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پسا ا تارگرانی نیل ه بهزعـد نهـا زبـان شـکبدهنـدة ترکـر ا ـ
تعیی نندة اهمی

دا لی مـت

و ترجمـه را مـیتـوان

ـارجی دانسـ  ،ترکـر فلسـری اشـار چنـدانی بـه ا ـتراد

از متــون ترجمــهشــد نمـی نــد .ترکــر فلســری از دنربــاز برا ــا

نسـ ههای بــومی متــون

ــارجی مرــاهیمی را لــق ــرد  ،امــا عموم ـاً ان ـ نس ـ ههای بــومی د ـ ن ــورد تلقــی
شد اند و تأثیر فرهنگ و زبان بـومی بـر مرـاهید لـق شـد نادنـد گرفتـه شـد ا ـ  .انـ
غرل

بهونژ زمانی ه در نقـدها بـه ترجمـه توجـه نشـان مـیدهنـد ،بیشـتر ـود را نمانـان

می ند ،چرا ـه در اننجـا منتقـدان اـرفاً بـه ـطم مـاجرا توجـه نشـان داد و نهانتـاً میـلان
ترجمـه را برا ـا

توانـانی متـرجد در انتقـات نیـ

نـا ااـطلاحات فلسـری

او

و دفـ

دفـ

ترجمــه نیــل

مـت

ــارجی مـی ـنجند ،غافــب از اننکــه معیارهـای ــنج

و اـو

معیارهــانی بــومی هســتند ــه منتقــد نهــا را بــهطور ضــمنی و برا ــا

ــن ها و ترا ــیر

رفیحــی ــه در فرهنــگ بــومی وجــود دارد بــه ار مـیگیـرد (ونــوتی .)2001 ،بــهزعد ونــوتی
( )2069ترجمــه در تلــاش بــرای اعــادة مادنـ  ،بــههنگــام لــق ن ـ

مــت  ،بــهطور بنیــادی

عمــب در باف نهــادن مجــدد 6را انجــام میدهــد و در نتیجــه نــوعی ترــاوت ثــانوی انجــاد
می نــد؛ نعنــی مجموعــهای از تراوتهــای فرهنگــی و زبــانی در مــت محــدأ حـ

مـیشــود.

در وافــع ،ترجمــه مــت محــدأ را بازتولیــد نمی نــد ،بلکــه مطــابق بــا فرهنــگ و زبــان مقصــد
ترســیری را بــر ن حـ
جــدای از میــلان دف ـ
چیلی ا

می نــد .م ـیتــوان چنــی گرـ
و اــو

ــه از نظــر ونــوتی ــودِ ترجمــه

ن زات ـاً تغییــری در مــت ااــلی انجــاد م ـی نــد و ان ـ

ه معـدود منتقـدان ترجمـه در حـوزة ترجمـه ثـار فلسـری نیـل از ن غافبانـد.

بــهزعــد ونــوتی ( )2001مــا بانــد ان ـ پنــدار را ــه زبــان ،ب ـه صــوص زبــانی بــا غلظ ـ
مرهــومی گرتمــان فلســری ،مـیتوانــد ان ـد ها را بــدون انجــاد تغییــر و دگرگــونی بیــان نــد،
نــار بگــتارند .او م ـیگون ـد هــر نــو ترجمــه اــرفاً م ـیتوانــد مــت
نــوعی باز ــازی ــه پا ــ گوی نیازهــای نــ

موفعیــ

ــارجی را برا ــا

ترســیری ــاص ا ــ

و بــه

شیو ای بومی ترسیر ند.

1. Recontextualizing

ات پنجاهد
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در طی چنـد دهـة ا یـر موضـو انتقـات نظرنـهها و گرتمانهـا نظـر بسـیاری از موققـان
حــوزة مطالعــات ترجمــه را بــه ــود جلـ

ــرد ا ـ  .بر ــی از انـ موققــان در اــدد

پیشنهاد رونکردهانی جدند بـرای پـردا ت بـه انتقـات گرتمانهـا بر مـد و بر ـی دنگـر بـه
پی بین ـی الگــوی انتقــات و درناف ـ

ان ـ گرتمانهــا پردا تهانــد .از نجــا ــه در ان ـ مقالــه

مجات پردا ت به همة انـ پژوه هـا وجـود نـدارد ،بـه ز ـر نمونـههانی بسـند مـیشـود.
دانــگچو ( )2064از جملــه موققــانی ا ــ

ــه بــرای پــردا ت بــه موضــو ترجمــه و

جابجــانی نظرن ـهها رونکــرد جدنــدی پیشــنهاد م ـی نــد ــه بهگرتــة وی از ــه منظــر تــاز
ا ــ  :اوت اننکــه ،بر لــا

محاحــر رانــ در حــوزة جابجــانی و انتقــات نظرنــهها ــه در

نها تمر ل بیشتر بـر روی نظرنـههانی ا ـ

ـه منتقـب مـیشـوند ،در رونکـرد مـورد نظـر

وی ،بــه همــی میــلان بــر افــرادی ــه در مکانهــا و زمانهــای م تلــح انــ نظرنــهها را
درناف

می نند ،نیل تأ یـد مـیشـود .دوم اننکـه ،در انـ رونکـرد جدنـد علـاو بـر مسـا ب

گرتمانی مورد تأ یـد در رونکردهـای رانـ  ،ارتحـا میـان شـرانة گرتمـانی و شـرانة مـادی
ــه علــاو بــر مطالعــة متــون ترجمــهشــد ،

نیــل مــورد نکــاش فــرار مـیگیـرد ،بــدن ترتی

فعالی هــای حااــب از ان ـ ترجمــهها و تعامــب می ـان گرتمــان و عمــب نیــل مــورد مطالعــه
فرار میگیـرد .نهانتـاً اننکـه ،در انـ رونکـرد جدنـد پینیـدگیهـای روابـة فـدرت ـه بـر
انتقــات نــا عــدم انتقــات نظرن ـهها تــأثیر م ـیگــتارد ،برر ــی م ـیشــود ،بــه ان اــورت ــه،
برر ــی نظرنــههانی ــه منتقــب نشــد اند نیــل بــرای درن نظرنــههای منتقــبشــد و درن
پینیــدگیهــای تحادلــات میــانفرهنگــی لــازم ا ــ
فــدرتهانی در ــار ا ــ

(دانــگچو .)2064 ،بــهزعد دانــگچو

ــه انتقــات بر ــی نظرنــهها را تســهیب می نــد و مــانع انتقــات

بر ی نظرنـههای دنگـر مـیشـود .رابینـل ( )6331نیـل بـه پی بینـی الگـونی بـرای انتقـات و
درناف
ا

گرتمانهـا پردا تـه و بـر انـ عقیـد ا ـ

ـه گرتمـان نـا فرهنـگ مقصـد ممکـ

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

هنگــام مواجهــه بــا گرتمــانی جدنــد غیرن ـ

نرــی و دگرگــون شــود ،م ـیتــوان گر ـ

فرهنگ مقصد موضعی امپرنالیسـتی دارد .اگـر غیرنـ

ــه

مـورد ازعـان فـرار گیـرد امـا در عـی

حات دچار تغییـر و توـوت شـود ،فرهنـگ نـا گرتمـان مقصـد موضـعی دفـاعی دارد .چناننـه
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گرتمان مقصـد ـود را در مقابـب گرتمانهـای وارد شـد فـرار ندهـد و هـیچگونـه ممـانعتی
از ورود و د ــوت نهــا بــهعمــب نیــاورد ،موضــع فرهنــگ مقصــد ،موضــعی فراگرتمــانی
ا ــ

و چناننــه فرهنــگ و گرتمــان مقصــد ورود عنااــر گرتمــانی بیگانــه را تشــونق و

تورن

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

نقصــانی مواضــعی وا نشــی هســتند ،چــرا ــه بــهطور واضــم بــه حیــور نــا عــدم حیــور
بر ــی عنااــر گرتمــانی وا ــن

نشــان داد و مســهلة ترجمــه را پــی

بهزعد رابینل ( )6331هرگل ان گونـه نیسـ

مــی شــند .الحتــه،

ـه اـرفاً نکـی از انـ مواضـع حـا د باشـد و

چهبسا چندن موضع بهطور هملمان وجود داشته باشد.
همــانطور ــه گرتــه شــد ،موضــو انتقــات گرتمانهــای معااــر در چنــد ده ـة گتشــته
توجه بسیاری از موققـان حـوزة مطالعـات ترجمـه در را ـر دنیـا را بـه ـود جلـ
ا ـ  .بــا وجــود ان ـ  ،در انــران ،علــیرغــد اهمی ـ
گرتمانهای معاار ،ان موضو مـورد غرلـ

ـرد

زنــاد ترجمــه در انتقــات و شــکبگیری

وافـع شـدهه ا ـ  .بـهزعـد نگارنـدگان انـ

مقاله ،ات ـاز رونکـردی تـارن ی بـه موضـو انتقـات گرتمانهـای معااـر و برر ـی مـوردی
انــ گرتمانهــا باعــر مــیشــود ونژگــیهــای ــاص بافــ

درنافــ

هــر ــدام از انــ

گرتمانها شنا ـانی شـد و از تعمیددهـیهـا و پی بینـیهـای رانـ در رونکردهـای علمـی
حــتر شــود .بــدن منظــور اشــار ای م تصــر ب ـه بوــر تــارنخ و تارنخنگــاری در مطالعــات
ترجمه ضروری ا

.

 .۳تاریخ و تاریخنگاری در مطالعات ترجمه

تــارنخ بــا همـة ننــه انســانها در گتشــته گرتــه نــا بــه ن اندنشــید اند ،همـة ننــه ــه
بدان عمـب ـرد نـا تجربـه نمود انـد و ثـاری از ن بـه جـا نهاد انـد ـرو ار دارد و ن را
از منظــر تغییــر و توــوت و ــاص بــودن برر ــی می نــد ( لتــون .)6991 ،از نظــر لتــون
جرنــان وفــانع وفتــی تحــدنب بــه تــارنخ میشــود ــه انســانی مترکــر ن را ترســیر نمانــد .بــا
وجود انـ  ،عمومـاً چنـی پنداشـته میشـود ـه تـارنخ گلارشـی بـی دو ا ـ
ا

ه در گتشته اتراق افتـاد ا ـ

اما نـا برا ـتی جسـتجوی حقیقـ

و مطالعـة تـارنخ برابـر ا ـ
تـارن ی امکـانپـتنر ا ـ

از وفـانعی

بـا جسـتجوی حقیقـ .
در نقـب دانـ

تـارن ی از

رونکردی نو از طرنق ترجمه برای تولیب تارن ی …
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رونکردهــای م تلرــی ا ــتراد میشــود ــه ا ــا

3

همــة نهــا تلــاش بــرای بازنــابی و

بازنمــانی گتشــته در زمــان حــات ا ــ  .مانســلو ( ،6337بــهنقــب از بانــدنا )2001 ،انــ
رونکردهــای م تلــح را زنــب ــه مقولــة ااــلی د ــتهبنــدی می نــد .6 :رونکردهــای
باز ــازیگرانانه 6ــه بــر نظرنــة تطــابق تجربــهگرانی ا ــتوار ا ـ
دارد ــه حقیقــ

تــارن ی را میتــوان مســتقیماً از منــابع د ــ

و رنشــه در ان ـ بــاور
اوت ا ــت را

ــرد .در

اننجا چنـی ا ـتنحا میشـود ـه مـور میتوانـد وفـانع تـارن ی را بـهطور عینـی و بـدون
ـــدو ا ـــ

نقـــب نـــد .2 .رونکردهـــای ـــا

باز ازیگرانی ا

و ـــازگرانانه 2ـــه ا ا ـــاً نـــوعی

بـا انـ ترـاوت ـه بـه ضـعح نظرنـة تطـابق تجربـی ازعـان دارد و .9

رونکردهــای ا تارشــک گرانانه 9ــه بــر ترکــر پســ مــدرن ا ــتوار ا ــ  .تــارنخ
ا تارشکنانه مرروضـات ـنتی تجربـهگرانی را ـه بـه تولیـب عینـی ،بیطرفانـه و حقیقـی
فا ب ا

شـید و تـارنخ مکتـو

بـه چـال

را حااـب ترا ـیر فرهنگوابسـته و وابسـته

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

در وافــع وا نشــی بــود بــه دنــدگا هــای ــنتی دربــارة تــارنخ ــه تارنخنگــار را

مشــاهد گری بیطــر

میدانســتند ــه اــرفاً بــه نقــب و انتقــات «حقــانق» میپــردازد؛

«حقــانقی» ــه منطحــق بــر رونــدادهای تارن یانــد .از دنــد تارنخنگــار ا تارشــک
«حقــانقی» ــه بــهعنوان شــواهد ار ــه میشــوند بــه ــودی ــود بــیمعناننــد مگــر نکــه
تارنخنگــار د ـ

بــه ترســیر نهــا بلنــد (بانــدنا .)2001 ،بهعقیــدة مانســلو ( )2006ماهی ـ

وافعی تارنخ زمانی روشـ میشـود ـه ن را نـه بـهاـورت گلارشـی عینـی و بیطرفانـه از
حقیق

تـارن ی بلکـه بـهعنوان روانتـی بحینـید ـه تارنخنگـار از وفـانع تـارن ی بـه د ـ

میدهــد .مانســلو ان ـ
می ند ه انـ نـو

گــاهی و درن از تــارنخ را گــاهی ا تارشــکنانه مینامــد و تأ یــد
ا تارشـکنی بـا ا تارشـکنی مـورد نظـر درنـدا مترـاوت ا ـ  .انـ

گـاهی ا تارشــکنانه تــارنخ را نـوعی روانـ

مکتــو

(نعنـی موصــوت متنــی تارنخنگــار)

میداند .بهزعد مانسلو تارنخ ا ا ـاً مـاهیتی روانـی دارد؛ چـرا ـه بـههنگـام گـلارش تـارنخ
1. Reconstructionism
2. Constructionism
3. Deconstructionism
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ـر هـد نقـب مـی نید .تـارنخ برابـر بـا گتشـته

نیسـ  ،بلکـه تـارنخ نعنـی اطلاعـاتی ـه تارنخنگـار

از گتشته ارا ه میدهد.
پــژوه

تــارن ی از حوزةهــای نســحتاً نــو در رشــتة مطالعــات ترجمــه میباشــد و در

دهــههای ا یــر توجــه بیشــتری بــه انــ حــوزة از مطالعــات ترجمــه شــد ا ــ

و

نظرنــهپــردازان و پژوهشــگران متعــددی بــا پیشــنهاد و تــرون رونکردهــای م تلــح
تارنخنگاری به غنی ـازی انـ حـوزة پردا تهانـد .در انـ میـان پر شـی ـه مطـر ا ـ
ان ا

ه نـا تـارنخ ترجمـه بانـد بیشـتر از تـارنخ و تارنخنگـاری بهـر بگیـرد نـا اننکـه

از متــدلو یهای حــوزة مطالعــات ترجمــه از جملــه متــدلو یهای محتنــی بــر مطالعــات
تواــیری ترجمــه ــه تــوری بنیانگــتار ن بــود ا ــتراد نــد پژوهشــگران متعــددی در
حوزة مطالعات تارن ی ترجمه عی رد اند به ان پر

بنیادی پا خ دهند.

بهگرتــة بانــدنا بــرای اننکــه تــارنخ ترجمــه بــهعنوان رشــتهای مســتقب شــنا ته شــود
تارنخنگــاران ترجمــه بانــد ــود را پــی
مطالعــات ترجمــه ــه ما ــ

از هــر چیــل تارنخنگــار بداننــد نــه پژوهشــگران

تارنخنگــار بــر چهــر زد انــد و بــدن منظــور بانــد از

متــدلو یهای رشــتة تــارنخ مــ

بگیرنــد (بانــدنا .)2001 ،رانــدت ( )2062نیــل در مقالــه

ود بهنام «ترجمه بـهملابـة رونکـردی بـه تـارنخ» نکـات مهمـی دربـارة پـژوه
تارنخ و ترجمه مطـر می نـد .مهدتـرن
ان ا

ه نا پـژوه

ـ الی ـه رانـدت در مقالـة ـود مطـر می نـد

در حـوزة ترجمـه بنا ـ

درن لی ما از ترجمـه مـ

در حـوزة

بـه انـ منظـور اـورت بگیـرد ـه بـه

نـد نـا اننکـه انـ نـو پـژوه

در اـدد ا ـ

ب شـی از

تارنخ را بازنونسی ند؛ ب شـی از تـارنخ ـه در ن ترجمـه نیـل ماننـد دنگـر عوامـب نقشـی
انرا می ند.
در وافــع رانــدت ( )2062تمــانلی میــان علافــة تارنخنگــار بــه ونژگیهــای منوصــر بــه
فــرد تــارنخ و علاف ـة پژوهشــگران حــوزة مطالعــات ترجمــه و ب ـهونــژ مطالعــات تواــیری
ترجمـه بـه صـل ها و ونژگیهـای عـام ترجمـه فا ـب میشـود .بـهزعد رانـدت هـر انــداز
ــه رنــگوبــوی تــارن ی پــژوه

بیشــتر باشــد و هــر انــداز از متــدلو یهای حــوزة

رونکردی نو از طرنق ترجمه برای تولیب تارن ی …
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تارنخنگاری بیشتر بهـر گرفتـه شـود ،تارنخنگـاری ترجمـه بیشـتر میتوانـد بـا پژوهشـگران
دنگرحوزةها ارتحا برفـرار نـد و هـر انـداز پـژوه
مطالعــات ترجمــه باشــد ،ماهیــ

تــارن ی پــژوه

طـاب

بیشـتر پژوهشـگران حـوزة
و متــر بــه ار

درنــگتر ا ــ

پژوهشگران دنگر حوز ها می ند.
رانــدت حتــی پــا را از بانــدنا فراتــر میگــتارد .بــهزعــد بانــدنا ( )2001نکــی از اهــدا
مطالعات تـارن ی ترجمـه بانـد انـ باشـد ـه پژوهشـگران انـ حـوزة ـود را تارنخنگـار
بداننــد و نــه اــرفاً پژوهشــگران حــوزة مطالعــات ترجمــه ــه ما ـ
چهر زد اند  .پیشنهاد بانـدنا بـرای حصـوت انـ مهـد انـ ا ـ

تارنخنگــاران را بــر

ـه پژوهشـگران بیشـتر از

متــدولو یهای حــوزة تارنخنگــاری بهــر بگیرنــد .بــه اعتقــاد رانــدت ،در اننجــا نیــل دغدغــة
االی بانـدنا «مطالعـات ترجمـه» و مکـی ا ـ

ـه تـارنخ میتوانـد بـه مطالعـات ترجمـه

بکند و نه بـالعکس (نعنـی مکـی ـه ترجمـه میتوانـد بـه تـارنخ بکنـد) .بانـدنا دو ـ ات
مهد در حوزة تارنخنگـاری مطـر می نـد :اوت اننکـه نـا تارنخنگـاران ترجمـه بانـد بیشـتر
از حـوزة تـارنخ و تارنخنگـاری وام گیرنــد و دوم اننکـه نـا تــارنخ ترجمـه بانـد متــدلو ی
و تکنی های پژوهشی م ـتت بـه ـود را داشـته باشـد رانـدت ضـم تأ یـد بـر اهمیـ
انـ دو پر ـ

و دغدغـة ااــلی بانــدنا ،پر ـ

مهــد دنگــری مطــر می نــد و ن اننکــه

نا تارنخنگـاران ترجمـه بانـد پژوهشـگران ـار از حـوزة مطالعـات ترجمـه را ـه علـانق
تارن ی مشتر ی با نها دارند ،مورد طا

فرار دهند

بــه اعتقــاد رانــدت ( )2062ن د ــته از تارنخنگــاران حــوزة مطالعــات ترجمــه ــه
می وشند دنگـر پژوهشـگران مطالعـات ترجمـه را مـورد طـا

فـرار دهنـد و اـرفاً ـود

را بــه چارچو هــای متــدولو نکی مطالعــات ترجمــه موــدود می ننــد ،در وافــع گروهــی را
م اط

ود می ـازند ـه مهـارت ت صصـی انـد ی دربـارة موضـو تـارن ی مـورد نظـر

نها دارند و بـهطـور بـالقو پژوهشـگرانی را ـه پیشـینة لـازم بـرای درن اهمیـ

تـارن ی

می ننـد .پیشـنهاد رانـدت ()2062

پـژوه

نهـا را دارنـد ،از حلقـة م اطحـان ـود حـت

ان ا

ه بانـد از متـدولو یهای رانـ در مطالعـات ترجمـه دوری جسـ  ،چـرا ـه بـه

اعتقــاد وی متــدها و اولون هــای مطالعــات تواــیری ترجمــه بــا اهــدا

تارنخنگــاری
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نا ــازگارند .رانــدت ( ،2062ص )299 .در انــ بــار چنــی ا ــتدلات می نــد ــه «اگــر
هد

بـه تـدون

ان باشد ه با ا تراد از داد هـای تجربـی انتـلا شـد و بـه فصـد مـ

تــارنخ لــی ترجمــه نــا نظرنــة عــام ترجمــه ،الگوهــای رفتــاری را ــه بــهلوــاک مــی
نـید ،در وافـع از ونژگیهـای ـاص بافـ

بهاـورت هنجـار در مد انـد ،تلحیـ

تـارن ی

فااله میگیرند».
بــهزعد رانــدت ( )2062اگــر هــد

ترجمــه در ن ـ

مــا برر ــی نق ـ

حــوزة تــارن ی

ــاص باشــد و نــه اــرفاً تأ یــد بــر هــر گونــه بــروز و هــور تــارن ی ترجمــه ،مرــاهیمی
چــون «هنجــار» مرــاهیمی نا ار مدنــد و تــا زمــانی ــه در مطالعــات ترجمــه اــرفاً بــهدنحــات
نــافت هنجارهــا در باف هــای تــارن ی و گنجانــدن هنجارهــای دور هــای تــارن ی مترــاوت
در مقولــهها و د ــتهبندیهای از پــی

ــا تهای چــون فــرم در مقابــب معنــا ،ترجمــة زاد

در مقابــب لر ـ گــرا و غیــر باشــید ،مطالعــات تــارن ی ترجمــه نمیتوانــد هــیچگونــه بیــن
تارن ی به مـا بدهـد ،چـرا ـه در انـ گونـه پژوه هـا باف هـای بسـیار مترـاوت و مجـلا
چنان انتلاعی میشوند ه اهمی

میدهند.

تارن ی ود را از د

در وافــع ،بــهنظــر رانــدت ( )2062مطالعــات تواــیری ترجمــه چــون بــهدنحــات شــح
فــوانی

لــی و پــی بینــی رونــدادهای تــی برا ــا

ن فــوانی ا ـ  ،ونژگیهــای ــاص

و متمــانل باف هــای تــارن ی مترــاوت را نادنــد میگیــرد .رانــدت رونکــرد تــارن ی را
رونکردی میداند ه بهدنحـات وِنژگـی ـاص در نـ
را با تو ـب بـه تمـانلی ـه وانـ

بافـ

و وننـه میـان پـژوه

معـی میگـردد .وی انـ نکتـه
علمـی و پـژوه

تـارن ی فا ـب

شــد اند ،مطــر می نــد .بــهزعــد انــ دو نظرنــهپــردازِ حــوزة تارنخنگــاری ،در پــژوه
تــارن ی ونژگیهــای ــاص مجموعــة مش صــی از رونــدادها جســتجو میشــود ،در حــالی
ه در پژوه

علمی بـهدنحـات شنا ـانی فـوانی نـا امـور ثابـ

هستید ،تا جانی ه بتوانید برا ا
بهگرتــة رانــدت ( )2062پــژوه
تارن ی اص ،همان چیـلی ا ـ

در مجموعـهای از رونـدادها

ان فوانی به پی بینی روندادهای تی بپردازند.
در حــوزة ترجمــه بــهمنظــور غنی ــازی ن ـ
ـه وانـ

موضــو

و وننـه از ن بـهعنوان رونکـرد تـارن ی نـام

میبرنـد ،در اـورتی ـه تلـاش بـرای تـدون تــارنخ عـام ترجمـه همـان چیـلی ا ـ

ــه

رونکردی نو از طرنق ترجمه برای تولیب تارن ی …

ات پنجاهد
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ان ـ دو نظرنــهرداز بــهعنوان رونکــرد علمــی مطــر می ننــد .از نظــر رانــدت ،در مطالعــات
تواــیری ترجمــه رونکــرد علمــی غالــ
روشهــای غالـ
لی زنر
منا

ا ــ  .در وافــع رانــدت نمی واهــد مشــروعی

در مطالعــات ترجمــه را ــه بــهزعــد وی رونکــردی علمــی دارنــد بــهطور

ات بحرد ،بلکه می واهـد بگونـد ـه انـ روشهـا بـرای نوشـت تـارنخ ترجمـه

نیستند.
همــانطور ــه رانــدت ( )2062میگونــد ،در رونکردهــای تواــیری مطالعــات ترجمــه،

ترجمه بهملابة پدنـد ای طحیعـی در نظـر گرفتـه میشـود و نـه فعـالیتی انسـانی ،تـا بـه نجـا
ــه تمــام داد هــای تجربــی مــرتحة بــا ترجمــه بــهاــورت ن ـ
میشــود ،بــهطوری ــه هــد ااــی

ــب معنــیدار جمــع وری

تحیــی داشــته باشــد و هــد صــل

پی بینــی .رانــدت

میگونــد پژوه هــای تــارن ی ــه تــا نــون در حــوزة ترجم ـه اــورت گرفتــه ،حتــی در
مواردی هـد ـه بـهطور شـکار انـ رونکـرد علمـی را ات ـاز ننمود انـد ،در اـدد ـا
تارنخ عام ترجمه بود اند و مطالعـة ترجمـه هـد

غـانی نهـا بـود ا ـ ؛ بنـابران بیشـتر

بــر شــحاه های باف هــای مترــاوت تــارن ی تأ یــد رد انــد و از ان ـ رهگــتر تراوتهــای
نها را نادند گرفتهاند.
رانــدت ( )2062بــه حــوزة پژوهشــی ــود دربــارة ترجمــه و تــارنخ فاشیســد در انتالیــا
اشــار می نــد و اعتقــاد دارد ــه داد هــای ــام و مســتند انــ دور را میتــوان از دو
زاونــهدنــد مترــاوت روان ـ
اعتقــاد وی از منظــر دوم ا ــ

ــرد :از منظــر تــارنخ ترجمــه و از منظــر تــارنخ فاشیســد .بــه
ــه تــارنخ معنــادارتری تولیــد میشــود .رانــدت ()2062

میگوند ه در دندگا های ـنتی مطالعـات ترجمـه پر شـی ـه ممکـ ا ـ
ان ا

مطـر شـود

ه فاشیسد انتالیـانی چـه چیـلی میتوانـد دربـارة تـارنخ ترجمـه بـهطور لـی بـه

ما بگوند .به اعتقـاد رانـدت چنـی پر شـی منجـر بـه تولیـد تـارن ی میشـود ـه اـرفاً بـر
ترجمــه تأ یــد دارد ،تــارن ی ــه در ن نــه مترجمــان و نــه متــون ــاص نق ـ

عمــد ای

را بانــد از منظــر دنگــری مطــر

ــرد و ن

انرــا نمی ننــد .بــه اعتقــاد رانــدت ان ـ پر ـ

اننکه ،ترجمه چه چیلی میتواند دربارة تارنخ فاشیسد به ما بگوند
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بــهطور لــی ،رانــدت ( )2062می وشــد ان ـ بــاور رانـ را ــه تــارنخ ترجمــه بانــد بــه
تدون تارنخ عام ترجمه م

ند بـه چـال

بکشـد و معتقـد ا ـ

ـه نحانـد بپر ـید ـه

تارنخ چه چیلی دربارة ترجمـه میتوانـد بـه مـا بگونـد ،بلکـه ترجمـه چـه چیـلی میتوانـد
دربــارة تــارنخ بــه مــا بگونــد .انتقــادی ــه هرمــانس ( )2062بــر رانــدت وارد می نــد ان ـ
ه رانـدت مطالعـات تواـیری ترجمـه را ـه تـوری مـرو

ا

ن بـود بـا تواـیحگرانـی

در ترجمــه بــهطور لــی نکــی میدانــد .بــهزعــد هرمــانس ،اگرچــه بر ــی موققــان تمانــب
دارنـد ـه زنـر لـوای مطالعـات تواـیری بـه پـژوه
پژوه هــانی باشــند ــه مــورد نکــوه

بپردازنـد و از انـ رهگـتر دنحالـهرو

رانــدت ا ــ  ،تواــیحگرانی در ترجمــه را

نمیتـوان اـرفاً بـه مطالعـات تواـیری تقلیـب داد .وی در ااـب بـا انتقـاداتی ـه رانـدت بـه
مطالعــات تواــیری وارد می نــد ،موافــق ا ــ  .بــه اعتقــاد وی ،مطالعــات تواــیری بــا
الهاماتی ـه از ـا تارگرانی میگیـرد ،بـهدنحـات نـافت الگوهـا و فواعـدی ا ـ
برا ا

نها تعرنری جامع از ماهیـ

ترجمـه در همـة زمـانهـا و مکـانهـا بـهد ـ

بـهزعـد هرمــانس ،رانـدت بــه ارزشـمند بـودن پژوه هــای تـارن ی ــه برا ـا
توایری اـورت میگیـرد ،شـ
راندت موافق ا

ـه بتوانـد
دهـد.

مطالعــات

دارد (هرمـانس .)2062 ،تـا اننجـای ـار ،هرمـانس نیـل بـا

و میگوند:

فییل های مطالعات تواـیری ترجمـه هـر چقـدر هـد ـه بسـیار باشـد در هـر دو ـر
طیــح ،ــرد و لــان ،بــه مشــکب بــر می ــورد ،جســتجوی همگانیهــای ترجمــه دنگــر
موــدود بــه مشــاهد الگوهــا در مــت نیســ

و پــا را بــه عراــة علــوم اعصــا

و علــوم

شــنا تی گتاشــته ا ـ  ،مرهــوم «هنجــار» ــه روزگــاری بســیار مــورد توجــه بــود ،ا نــون
باعـر شـد ـه ونژگیهـای مکـانی و زمــانی انت ا هـای مترجمـان بیشـتر شـکار شــود و
همی مسهله تعمیددهی را دشوار رد ا
مــراد هرمــانس ( )2062ان ـ ا ـ

( .هرمانس)2062 ،
ــه مطالعــات تواــیری بــه هــد

ــود ــه شــح

الگوهــا و همگانیها ــ  ،نر ــید ا ــ  .انــرادی ــه هرمــانس بــه رانــدت میگیــرد انــ
ا ـ

ــه تواــیحگرانی در ترجمــه را بــه مطالعــات تواــیری تقلیــب داد ا ـ  .بــهزعــد

هرمــانس ،تواــیحگرانی در ترجمــه اعتحــار ــود را مرهــون م الرــ

بــا تجــونلگرانی

ات پنجاهد
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ترجمــه میپــردازد و ــار ــود را برا ــا

نحانــدهای منتقــدان و موققــان بنــا نمینهــد .هــد
احتمالی حا د بر ترجمه نیسـ  ،بلکـه هـد

تواــیحگرانی نــافت الگوهــا و فــوانی

ن تواـیح ترجمـه ا ـ

جامعــه وجــود دارد .بــههمــی دلیــب ،هرمــانس معتقــد ا ــ

بـه شـکلی ـه در

ــه میتــوان بــهجــای لرــ

«توایحگرانی» از « ار ردگرانی» نیـل ا ـتراد ـرد ،چـرا ـه انـ نـو پـژوه
تــأثیرات ترجمــهها و اهــدا

بانــد و

می وشـد

نهــانی نهــا را شــح نــد .از انــ رو ،بــهزعد هرمــانس،

بیشــتر پژوه هــای تــارن ی در حــوزة ترجمــه ،بــه انــ معنــا تواــیری هســتند .بــهزعد
هرمــانس ،انـ نــو تواــیحگرانی اعــد از مطالعــات تواــیری ترجمــه ا ـ
به مطالعات تواـیری فرو ا ـ

و انـ گونـه نیسـ

و نحانــد ن را

ـه مطالعـات ترجمـه اـرفاً محتنـی بـر

مطالعات توایری باشد (هرمانس.)2062 ،
بــهنظــر ــن -پیــر ( )2062بوــر ااــلی رانــدت ان ـ ا ـ
منوصــراً بــر ترجمــهها ،جــدای از باف ـ
بیشتر ن باف ها مـ

ــه تــارنخ ترجمــه نحانــد

تولیدشــان ،تمر ــل نــد ،بلکــه بانــد بــه شــنا

نـد .نقـدی ـه ـن -پیـر نیـل بـر رانـدت وارد می نـد انـ ا ـ

ه رانـدت مطالعـات ترجمـه را بـه مطالعـات تواـیری ـه اـرفاً نکـی از مـدتهای موجـود
در مطالعــات ترجمــه ا ـ  ،تقلیــب میدهــد و پژوه هــانی را ــه در ربــع فــرن ا یــر از
تمام انـرادات وارد شـد تو ـة وی بر نـار بود انـد ،نادنـد میگیـرد؛ پژوه هـانی ـه در
نهــا برر ــی ترجمــه بــهمنظــور مطالعــة فرهنگهــا و جوامــع گونــاگون اــورت گرفتــه
ا ـ  .بــهزعد ــن -پیــر اگرچــه رانــدت در تواــیح ــود از رونکردهــانی ــه بــهدنحــات
توضــیم و پــی بینــی رونــدادها و ــا

تــارنخ عــام ترجمــه هســتند ،دفیــق ا ــ ،

رونکردهانی را ـه در تارنخنگـاری ترجمـه بـر ـاص بـودن بافـ

تولیـد ترجمـهها تأ یـد

دارنــد ،نادنــد میگیــرد؛ رونکردهــانی ــه از تقلیــب باف هــای تــارن ی مترــاوت بــه
مجموعــهای از شــحاه های انتلاعــی اجتنــا
مطالعات مـوردی ترجمـه نافـ

می ننــد .چنــی رونکردهــانی بــهوفــور در

میشـود ،حتـی در ـار پژوهشـگرانی ـه بـهدنحـات شـح

گران هــا و رونــدها در باف هــای ااــی ،از جملــه باف ـ
.)2062

ا ــتعمارگرانیاند ( ــن -پیــر،
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بــه اعتقــاد دلابا ــتیتا ( )2062نــوعی تــن
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زاتــی بــی تــارنخ و مطالعــات ترجمــه وجــود

دارد ــه رانــدت بــهدر ــتی بــه ن اشــار می نــد ،امــا بــهنظــر وی رانــدت دربــارة انـ وجــه
افتــراق محالغــه می نــد .بــهگرت ـة دلابا ــتیا اگــر تــارنخ (بــا تأ یــدش بــر جنحــههای ــاص
رونــدادها) و مطالعــات ترجمــه (بــا تأ یــدش بــر شــح مــدتهای عــام ترجمــه) در دو
جه ـ

م ــالح را می ــپرند ،و یرــة پژوهشــگر ترجمــه ا ــ

ــه دنــالوگی بــی

نهــا

برفرار ند .در وافـع ،دلابا ـتیا میپـتنرد ـه تنشـی بـی تـارنخ و مطالعـات ترجمـه وجـود
دارد ،اما میگوند ه ان تن

بـهجـای اننکـه م ـر

باشـد ،ـازند ا ـ

و نحانـد انـ دو

را ،نگونه ه راندت میگوند ،در مقابب هد فرار داد.
همــانطور ــه از انتقــادات وارد شــد بــر رانــدت پیدا ــ
بوــر ااــلی وی محتنــی بــر تــن

هیچ ــدام از منتقــدان وی

زاتــی بــی مطالعــات تواــیری و تــارن ی ترجمــه را رد

نمی ننـــد .مهدتـــرن انتقـــاد ،بوـــر نادنـــد گـــرفت ترـــاوت مطالعـــات تواـــیری و
ــه

تواــیحگرانی ا ــ  .تواــیحگرانی در تقابــب بــا تجــونلگرانی عــامتر از ن ا ــ
بتــوان از ن بــهعنوان رونکــردی ا تصااــی در تــارنخ ترجمــه نــام بــرد و حتــی بــا فــر
پتنرش ن باز هد روشی مقدماتی و ابتدانی در تارنخنگاری بهشمار میرود.
در پــژوه

حاضــر ،در را ــتای پیشــنهاد رانــدت محتنــی بــر پرهیــل از بــه ارگیری

مــدتهای ترســیری فدرتمنــد مطــر شــد در مطالعــات ترجمــه و ا ــتراد از متــدلو یهای
تــارن ی« ،تارنخنگــاری درنافــ » ــه نکــی از اشــکات «نظرنــة درنافــ » میباشــد و در
حــوزة مطالعــات تــارن ی بــه ار گرفتــه شــد  ،بــهعنوان نکــی از رونکردهــای منا ـ

بــرای

برر ــی انتقــات گرتمانهــا در انــران پیشــنهاد میشــود .بــدن منظــور ابتــدا اشــار ای م تصــر
به نظرنة درناف

و تارنخنگـاری درنافـ

ـواهید ـرد و ـپس بـه شـر و بسـة ـاربرد

ان نظرنه در حوزة ترجمه ،بهونژ ترجمة گرتمانهای معاار ،واهید پردا

.

 .۴نظریة دریافت

اگرچــه نظرنــة درنافــ

نظرنــة واحــدی نیســ

و حــوزة نســحتاً و ــیعی را در نظرنــة

ادبی در بر میگیـرد ،بیشـتر موققـانی ـه در حـوزة نظرنـة درنافـ

ـار مـی ننـد بـر روی

بر ــی اشــترا ات در تمــام شــا ههای ان ـ نظرنــه اترــاق نظــر دارنــد ــه مهدتــرن

نهــا

رونکردی نو از طرنق ترجمه برای تولیب تارن ی …

ات پنجاهد

تأ یــد بــر نقــ
برر ــی نق ـ

واننــد در لــق معنا ــ
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(هولتــورو  .)6339 ،نظرنــة درنافــ
ــح

واننــد در ادبیــات میپــردازد و بــه هم ـی

بــه

توــولی بــلرا در تــارنخ

نظرنة ادبی بهشمار مـیرود .انگلتـون ( )2005تـارنخ نظرنـة ادبـی را بـهطور تقرنحـی بـه ـه
مرحله تقسید می ند :تأ یـد بـر روی م لـح (رمانتیسـد و فـرن )63؛ توجـه اـر
(نقد جدند)؛ و چر

توجه به وی وانند در اتهای ا یر.

در بور دربارة نظرنة درنافـ
و ــن
نــا و

میتـوان بـی دو ـن

تمـانل فا ـب شـد :ـن

مرنکــانی .نکــی از مهدتــرن نظرنــهپردازان ــن
لمــانی ا ـ

اروپـانی

اروپــانی هــانس-روبــرت

ــه در اوا ــر دهــة  6310و اوانــب دهــة  6370در چــارچو

«زنحانیشنا ــی درنافــ » بــه ار پردا ــ  .نــا و

درنافــ

بـه مـت

نظرنــة

در تــا به ــوی زنحــانیشنا ــی

مرهــوم «افــق انتظــار» را مطــر می نــد .وی انــ مرهــوم را بــرای اطلــاق بــه

مجموعــهای از معیارهــا ،مرروضــات و هنجارهــای فرهنگــی ــه تعیــی ننــدة شــیوة درن
وانندگان از نـ

درنافـ

اثـر ادبـی ا ـ  ،بـه ار میبـرد .از نظـر نـا و

نعنـی فر ننـدی

ه از طرنق ن وانند معنـانی ـاص را بـر رفی هـای مـت بـار می نـد (برمـل و پینتـو،
 .)2069برا ا

انـ ترکـر معنـا در فر ننـدی پینیـد و در ارتحـا بـا واننـد مـت شـکب

میگیرد .دلیب اننکـه بر ـی ثـار در بر ـی زمانهـا و بـا وان هـای ااـی مـورد توجـه
فرار میگیرند به همـی تعامـب بـر میگـردد .در انـ نظرنـه بـی
و لــق توجــه شــود بــه موــور درناف ـ

و ــوان

از اننکـه بـه موـور تولیـد

توجــه میشــود و بــهجــای اننکــه بــه

ونژگیهــای تولید ننــدة گرتمــان پردا تــه شــود ،ونژگیهــا و افــق انتظــارات درناف
گرتمــان مــورد توجــه فــرار میگیــرد (نــامور مطلــق .)6997 ،برا ــا
برگرفتــه از رای هانــدگر و گــادامر ا ـ

ننــدة

«افــق انتظــارات» ــه

واننــدگان در ترســیر مــت نــا جامعــه ارزشهــا،

باورهـــا ،پاراداندهـــا و مـــدتهای زهنـــی ـــود را بـــه ار میگیرنـــد .بـــهزعد نـــا و
پــی داوریهــای واننــد معنــای مــت نــا نیــ
پــی داوریهــا ــه نــوعی تــأثیر ــازندة ملحـ
(منور و گلدشتان .)2006 ،

م لــح را م ــدوش نمی نــد؛ انــ

دارنــد ،افــق زهنــی واننــد را بنــا مینهنــد
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در دهـــة  6370و تقرنحـــاً هملمـــان بـــا نـــا و  ،موققـــان ادبـــی در امرنکـــا نقـــد
وانند موـور 6را مطـر
ا ـ  .در نظرن ـة فــی
ندارند .بـهزعد فـی

ردنـد .نکـی از برجسـتهترن موققـان انـ حـوز  ،ا ـتنلی فـی
متــون ــار از مجموعــهای از مرروضــات فرهنگــی هــیچ معنــانی

مـا مت هـا را ترسـیر مـی نید؛ چـرا ـه ب شـی از جامعـهای ترسـیری

2

هســتید ــه شــیو ای ــاص از وانــدن متــون را بــر مــا تومیــب می نــد .مرهــوم "جامعــه
ترسیری" مرهومی بسـیار ار مـد و پـر ا ـتراد ا ـ  .طحـق انـ مرهـوم ،افـق انتظـارات مـا
اــرفاً زهنــی و فــردی نیسـ  ،بلکــه جمعــی ا ـ
جغرافیا ،موفعی  ،موزش،

 ،جنسی

بهطور لی ،در نظرنـة درنافـ

و بــه عوامــب م تلرــی از جملــه تــارنخ،

و غیر بستگی دارد (برمل و پینتو.)2069 ،

مـیتـوان بـی انـوا م تلرـی از واننـدگان تمـانل فا ـب

شد:
 .6وانندة فرضی :9تصوری ه نونسند از وانندة وافعی دارد؛
 .2وانندة مورد نظر :4تصوری ه نونسند از وانندة ضمنی دارد؛
 .9واننــدة شــکار  :5واننــدة ــا تگی ــه در مــت مــورد طــا
ا

فــرار گرفتــه شــد

؛

 .4وانندة ضمنی :1وانند ای ه تو ة ونژگیهای مت تعیی میشود؛
 .5وانندة مطلو  :7شانستهترن
 .1وانندة وافعی :9در

وانند برای متنی اص؛

ملب ود شما در حی

واندن ان مت ؛

 .7وانندة رمانی :3انتلاعی ر تیپی از تعدادی وانندة وافعی.
انـ

واننــدگان را مـیتــوان بــه ــه گــرو تقســید ــرد :واننــدة تصــور شــد تو ــة

نونســند (  ،)2+6واننــدة درون مــت ( )5+9و واننــدة وافعــی ( .)7+1نظرنــة درنافــ
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

رونکردی نو از طرنق ترجمه برای تولیب تارن ی …

ات پنجاهد

عمدتاً بـر روی دو گـرو ا یـر توـ

63

عنـاون «زنحـانیشنا ـی درنافـ » (ولرانـگ انـلر) و

«تــارنخ درنافـ » (هــانس روبــرت نــا و ) تأ یــد مـی نــد .در زنحــانیشنا ـی درنافـ
زبان پردا تـه مـیشـود و انـ مسـهله ـه چگونـه واننـد در فر ننـد ـوان
بــه لــق معنــا مــیزنــد .در «تــارنخ درنافــ » واننــدگان و درنافــ

بــه

مـت د ـ

نهــا از مــت در

باف های م تلـح تـارن ی و اجتمـاعی مـورد مطالعـه فـرار مـیگیـرد (هولتـورو .)6339 ،
در تارنخنگاری درناف
به اعتقـاد نـا و

بر وانندگان وافعی و رمانی تأ ید میشود.
تـارنخ ادبـی وافعـی تـارن ی ا ـ

اثر را پیگیـری می نـد .بـهزعد وی تـارنخ نـ
م اطحان ا ـ

ـه درناف هـای م تلـح از نـ

مـت ادبـی در وافـع تـارنخ توـوت و تکامـب

و نـه تـارنخ نونسـند (منـور و گلدشـتان  .)2006 ،امـا نظرنـة تـارنخ ادبـی
چــه چیــل تــاز ای را مطــر می نــد همــانطور ــه تامپســون

بــهملابــة تــارنخ درنافــ

( )6339میگونــد تارنخنگــاران ادبــی از دنربــاز بــه نونســندگان و م اطحــان نــان ،بــه
درناف ـ

ثــاری ــاص ،بــه شــهرت و موحوبی ـ

نونســندگان و متــون و همننــی ترا ــیر

م تلح از ان متـون و تـأثیرات نهـا توجـه نشـان داد انـد و در وافـع منشـأ زنحانیشنا ـی
درنافــ

را میتــوان در رای ار ــطو دربــارة نقــ

توفعــات و انتظــارات م اطحــان و

جامعه در اطلـاق ارزش زنحانیشـنا تی بـه تـرا دی نافـ  .بـا وجـود انـ  ،نظرنـات جدنـد
در حـــوزة تـــارنخ درنافـــ
روششنا تی و پالـان

د ـــ

د از دو منظـــر جدندنـــد :اوت ،میـــلان ود گـــاهی

مرهـومی ـه از مجموعـة مرـاهیمی ـه در انـ حـوزة بـرای تمـانل

فا ــب شــدن بــی درناف ـ  ،نتیج ـه 6و تــأثیر ب ـهوجــود مــد ا ـ

فابــب تش ـ یت ا ـ ،

بــهطوری ــه معمول ـاً بــی تــارنخ تــأثیرات و تــارنخ درناف ـ

تمــانل فا ــب میشــوند و دوم،

تنلت فابب توجـه مقـام م لـح ـه نتیجـة شـکار شـدن نقـ

واننـد ( واننـدة وافعـی نـا

مرــرو

) بــهعنوان ــالق معنــی در مــت ا ـ  .در وافــع نــو وری نــا و

و همکــاران او

در ان ـ بــود ــه از برر ــی تــأثیرات معــانی مــورد نظــر نونســند روی بــر گردانــد و بــه
معــانی لــقشــد تو ــة واننــدگان پردا تنــد .بنــابران  ،تــارنخ درنافــ
جســتجوی اــر

پــا را از

رفی هــای مــت نــا معــانی مــورد نظــر نونســند فراتــر نهــاد و بــه
1. Effect
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تعاملــات پینیــدة بــی مــت (اشــکات م تلــح مــت ) و انتظــارات واننــدگان م تلــح در
شــرانة تــارن ی م تلــح میپــردازد .بــا وجــود تمــام ا تلــا نظرهــانی ــه در ان ـ حــوزة
وجــود دارد ،تارنخنگــاران معمولـاً از ــاربرد مرهــوم «تــأثیر» ــودداری ــرد و بــهجــای ن
از مرـاهیمی چـون درنافـ

اغل

(بـهمعنـای تأمـب و فیـاوت منتقدانـه دربـارة نـ
و بازتولیــد نــ

نتیجــه ( روجــی (بــهمعنــای دگرگــونی لافانــه ،جــت

اثـر) و

اثــر)) ا ــتراد

می نند (تامپسون.)6339 ،
بهزعد نا و

(بـهنقـب از تامپسـون )6339 ،بـرای نوشـت تـارنخ وافعـی ادبیـات بانـد از

تقلیــبگرانی رانــ در تــارنخ فرهنگــی و تــارنخ ادبــی مار سیســتی و همننــی از دانــرة
موــدود زنحــانیشنا ــی فرمالیس ـ ها و ــا تارگراهای چ ـ
نــا و

پرهیــل ــرد .همــانطور ــه

مــیگونــد تمانــب تــارنخ ادبیــات مار سیســتی بــرای تقلیــب هنــر بــه انعکا ــی از

نیروهای اجتماعی دو مسـهله را نادنـد مـیگیـرد :ماهیـ

انقلـابی هنـر و توانـانی مانـدگاری

ن در شـــرانطی غیـــر از شـــرانة تولیـــد .بهعقیـــدة نـــا و

( )6370هـــد رونکردهـــای

فرمالیســتی و هــد رونکردهــای مار سیســتی بــا تأ یــد بــر نظــام تولیــد و بازنمــانی از جنح ـة
مهمــی از ادبیــات ــه مــرتحة بــا ونژگـیهــای زبــانشــنا تی و ــار رد اجتمــاعی ن ا ـ ،
غافب می ننـد :نعنـی از درنافـ
و بهطور لی م اط  ،نق

و تـأثیر ن .در هـر دو نظرنـه ،واننـد  ،شـنوند  ،تماشـاگر

بسیار موـدودی انرـا مـی نـد .نقـد مار سیسـتی ـنتی اگـر بـه

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

اجتمــاعی وی و جانگــا وی در ــا تار جامعــه م ـیپــردازد .در مکت ـ

فرمالیســتی هــد واننــد اــرفاً بــا پیــروی از رهنمودهــای مــت بــه در ــی از فــرم مــت و
تکنی های ن میر ـد .در مکتـ

فرمالیسـتی فـر

بـر انـ ا ـ

ـه واننـد از دانـ

نظــری ــافی بــرای تأمــب دربــارة ابلارهــای ادبــی بر ــوردار ا ـ  .بــهزعد نــا و
زندگی تارن ی ن
نیس

اثـر ادبـی بـدون در نظـر گـرفت مشـار

()6370

فعـات م اطحـان فابـب تصـور

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

میان جنحههای زنحانیشنا انه و تارن ی ن از میان میرود.

رونکردی نو از طرنق ترجمه برای تولیب تارن ی …

ات پنجاهد
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 .5تاریخنگاری دریافت و ترجمه

طحــق نظرنــة درناف ـ

اثــر در گتشــته و حــات اــورت

تمــام درناف هــانی ــه از ن ـ

گرفتــه معتحرنــد و برر ــی ونژگیهــای ــاص نهــا هــد
مار و

( )2065تارنخنگاری درناف

«تارنخنگــاری درنافــ
تــارن ی نســح
مشــار

تارنخنگــاری درناف ـ

ا ـ .

را ان گونه تعرنح می ند:
ــه بــه رونــدادهای

در وافــع تــارنخ ن د ــته از معــانی ا ــ

داد شــد ا ــ  .در انــ رونکــرد شــیو های م تلرــی ــه از طرنــق ن

نندگان ،مشــاهد گران ،تارنخدانــان و دنگــر مرســران تلــاش رد انــد وفــانع

م تلــح را ترســیر و تعحیــر ننــد ،ردنــابی میشــود ،ش ـیو هانی ــه بــرای معناب شــیدن بــه
روندادها ،چه در زمانِ وفو نها و چه بعد از ن به ار گرفته شد ا
همــانطور ــه پیشــتر اشــار شــد ،در تارنخنگــاری درناف ـ

».

مــورد نظــر نــا و

تأ یــد

بیشـــتر بـــر واننـــدگان وافعـــی ( )7+1ا ـــ  .بـــرای بـــه ار بـــردن نظرنـــة درنافـــ
تارنخنگاری درنافـ

در بافـ

و

فرهنـگ مقصـد بانـد تعـدنلاتی در ن انجـاد نـید .فـدم اوت

مش ـ ت ــردن طیــح واننــدگان وافعــی ( )7+1در فرهنــگ مقصــد ا ـ  .شــاند بتــوان
ترجمـه را ملمــو ترن و بـارزترن درنــافتی دانسـ
بســته بــه اهمی ـ

ــه از مـت محــدأ اـورت میگیــرد و

ن در فرهنــگ مقصــد ــود مجــرای درناف هــای بعــدی میشــود .اگــر

فرهنـگ مقصـد فرهنگـی محتنـی بـر ترجمـه باشـد ،نگـا ترجمـهها ـود تحـدنب بـه متــونی
ااـــلی میشـــوند ـــه درناف هـــای م تلـــح برا ـــا
درنافـ

نهـــا شـــکب میگیـــرد .انـــوا

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

 .9پژوهشگران؛  .4نونسندگان بومی؛  .5وانندگان؛  .1تارنخنگاران.
همـة انـ

واننـدگان بـهنوـوی بـا ترجمـه مرتحةانـد .نـا ـود مسـتقیماً مـت ااــلی را

می واننــد و در ثــار ــود بــهنوــوی د ــ

بــه ترجمــه غیرمســتقید میزننــد نــا اننکــه

واننــد ترجمــههای مــت ااــلیاند .پــس در هــر گونــه گلارشــی دربــارة درنافــ
گرتمانهای م تلح تا حد امکان باند به همة ان درناف

نندگان پردا ته شود.

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

گرتمــان در جامعــه نیس ـ  ،بــرای درن تــأثیر گرتمــان در ن ـ

فرهنــگ
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نیــاز بــه ترســیر داد هــای تــارن ی دارنــد .بنــابران  ،علــاو بــر جمــع وری و د ــتهبندی
داد های مربـو بـه انتقـات فیلنکـی گرتمـان ،بانـد در ـطوی دنگـر د ـ
داد هـــا بـــلنید .در ـــطم ترســـیر بانـــد برا ـــا
فهر ــ نگاری ،دربــارة علــب م تلــح درنافــ
اص اوح

نــ

بـه ترسـیر انـ

داد هـــای برر ـــیشـــد در ـــطم
گرتمــان ــاص در نــ

فرهنــگ

رد.

در ــطم فهر ــ نگاری داد هــای مربــو بــه ترجمــهها و دنگــر اشــکات انتقــات و
داد هــای مربــو بــه مترجمــان و دنگــر درناف

ننــدگان برر ــی م ـیشــود .داد هــانی ــه

بانــد در ــطم فهر ـ نگاری برر ــی شــوند عحارتانــد از :فهر ـ
نماننــدگان نـ

گرتمــان ــاص ،فهر ـ

ترجمهها ،تجدنـد چـا ،،فهر ـ

ثــار ترجمــهنشــد  ،فهر ـ

ثـار بـومی نوشـتهشـد دربـارة نـ

ثــار ترجمــهشــد از
بازترجمــهها ،تیــرا
گرتمـان ـاص نـا

نماننــدگان ن و غیــر  .در ــطم فهر ــ نگــاری مــیتــوان پر ــ هانی از انــ د ــ
مطــر

ــرد :الگــوی ترجمــههای نــ

گرتمــان ــاص (اولــی ترجمــهها ،تــارنخ انتشــار

ترجمــهها ،بازترجمــهها ،فااــلة زمــانی بــی ترجمــهها ،ثــار ترجمــهنشــد و  )...بــه چــه
اورت ا
داد هــانی ــه بانــد در ــطم ترســیر برر ــی شــوند عحــارتانــد از :پیــرامت ترجمــهها،
نوشــتههای بــومی دربــارة نــ

تــا  ،مقالــه ،مصــاححه و ،)...

گرتمــان ــاص(در فالــ

پروفانــب حرفــهای مترجمــان و نونســندگان و غیــر  .در ــطم ترســیر میتــوان برا ــا
داد های برر ـیشـد در ـطم فهر ـ نگاری و همننـی مطالعـة بافـ
به پر

هانی از ان د

درنافـ

گرتمـان

پا خ داد:

 .6الگــوی ترجمــهها (اولــی ترجمــهها ،تــارنخ انتشــار ترجمــهها ،بازترجمــههــا ،فااــلة
زمـــانی بـــی ترجمـــهها ،ثـــار ترجمـــهنشـــد و  )...و پروفانـــب حرفـــهای مترجمـــان 6و

 .6از انجا ه در انران ترجمه نق

بسـیار مهمی در انتقات گرتمانها انرا می ند و درناف های م تلح برا ـا

میگیرد ،در هر گونـه گلارشـــی دربـارة انتقـات گرتمـانها باند بر ترجمه بی

از درناف های دنگر تأ ید رد .بدن منظور

پیشنهاد میشود زندگی حرفهای و یا ی و اجتماعی مترجمان بهعنوان اولی درناف
تأثیر مترجمان بر بازنمانی گرتمان روش شود.

ن اورت

نندگان نیل مورد برر ی فرار گیرد تا

رونکردی نو از طرنق ترجمه برای تولیب تارن ی …

ات پنجاهد
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انـ

گرتمان اص و نمانندگان ن در انران و توولات تدرنجی ن اثر گتاشته ا
 .2فــرامت هــای ترجمــههای ثــار مربــو بــه ان ـ گرتمــان و ت ـ
دربارة ان گرتمان نگاشـته شـد ا ـ

تــألیری فار ــی ــه

چـه تصـونری از انـ گرتمـان و نماننـدگان ن ارا ـه

رد اند
 .9تصــونری ــه نونســندگان و مترجمــان انرانــی از انـ گرتمــان ارا ــه رد انــد چگونــه
در طی زمان و در باف های متغیر یا ی و اجتماعی تغییر رد ا
 .۶نتیجهگیری

با توجه بـه اهمیـ

ترجمـه در انتقـات و رشـد گرتمـانهـای معااـر ،در مقالـة پـی

رو

ــعی شــد رونک ـردی تــارن ی بــرای پــردا ت بــه مســهلة انتقــات گرتمانهــای معااــر در
انــران پیشــنهاد شــود .ات ــاز رونکــرد تــارن ی مــانع از اعمــات نظرنــات و فال هــای از
پی

ا ته بر داد ها میشـود و در نتیجـه بـر ونژگیهـای ـاص انتقـات هـر گرتمـان تأ یـد

می نــد .علــاو بــر انــ  ،تأ یــد بــر ا ــتراد از نظرنــة درنافــ

در انــ رونکــرد ن را از

رونکردهــای مشــابه بــه مســهلة انتقــات گرتمانهــا ــه در اــدد برر ــی تــأثیر گرتمانهــای
وارداتی بر فرهنگ مقصدند ،متمانل می ند.
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