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چکیده
تبادلــات بی المللــی ترجمــه ،داراخ اــارتار مر ــ حاشــیه ااــرخ بررــی زبانهــا در
مر ــ و بررــی دیگــر در حاشــیة ایــ اــارتار جــاخ میگیرنــدخ ترجمــة ادبیــات در
ارااــر جنــان االبــاً از زبانهــاخ مر ــ خ بــه زبانهــاخ حاشــیهاخ در جریــان ااــرخ
شمار زیـادخ از پژوه هـا ،در برراـی جایگـاب زبانهـاخ متاـاوت در نمـام بـی المللـی
ترجمـــه ،بـــه جریـــان ترجمـــهاخ را از زبانهـــاخ مر ـــ خ بـــه زبانهـــاخ حاشـــیهاخ
پردارتهاندخ بنـابرای جـاخ برراـی جریـان ترجمـهاخ از زبانهـاخ حاشـیه بـه زبانهـاخ
مر خ ،همچون روای ،در ادبیـات ایـ حـوزب رـالی ااـرخ لـها پـژوه

پـی

رو در

پی آن ااـر تـا بـا ااـتاادب از رویکـرد اـرخزمـانی ،بـه تلولـات جریـان ترجمـهاخ از
اــا  7331تــا  0272بپــردازدخ علــر ااــتاادب از رویکــرد اــرخزمــانی تــوان آن در
آشکاراــازخ الگوهــاخ پننــان در د دادبهــاخ زمانمنــد ااــرخ بــا ااــتاادب از دادگــان
موجــود در اــایر یونســکو ،یافتــهها نشــان دادنــد ــه در م مــو رونــد ن ولــی بــر
جریــان ترجمــه از فاراــی بــه رواــی حــا

بــودب ااــرخ نــمناً ،تللیله ـا بیــانگر دو

الگــوخ معنــادار بودنــد یــر رونــد اهشــی در دهــة نــود و یــر دورة افـ ای  -ــاه
در بــی اــا هاخ  0229تــا 0223خ نگارنــدگان پــ

از داــتیابی بــه ایــ یافتــهها ،بــا

ااتاادب از عوامل مؤثر در نمام جنانی ترجمه ،در صدد تبی ای الگوها بر آمدندخ
کلیدواژهها :جریان ترجمهاخ ،فارای ،روای ،ارخزمانی
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 .۱مقدمه
در چنــد دهــة اریــر ،چرر هــایی 7در مطالعــات ترجمــه اتاــا افتــادب ااــرخ از جملــه
چـرر

فرهنگــی (بســنر و لوفــور )7332 ،و چــرر

با انتشار تـا

جامعــهشــنارتی ــه از اــا 0221

اـارر جامعـهشنااـی ترجمـه ،0بـه همـر ولـ

و فو ـارخ 9اوج یافـر و

تا به امروز ادامه داشته اارخ
چـــرر

فرهنگـــی ،مـــت را در شـــبکهاخ از نشـــانههـــاخ فرهنگـــی مبـــدأ و مقصـــد

آشیانشدب میداند بـدی معنـا ـه بـی
ایاار حا

از آنکـه بـر مـت توجـه داشـته باشـد ،بـر فرهنـ

و

بـر آن مـت متمر ـ ااـرخ ایـ چـرر  ،افـ هـاخ پژوهشـی واـیعی را بـه

روخ پژوهشــگران گشــود ،چــرا ــه ترجمــه را ملصــو مســل روابــر ــدرت در بــافتی
میدانـد ـه ترجمـه در آن صـورت مـیگیـردخ بـدی ترتیـ  ،در چـرر

فرهنگـی ،ترجمـه

پدیدباخ اار ه بههیچروخ نمیتواند رنثی باشدخ
از اــوخ دیگــر ،توجــه اصــلی در چــرر
اجتماعی پیرامون متـرج و ترجمـه معطـو

جامعــهشــنارتی بــهاــوخ متــرج و شــرایر
مـیگـرددخ رااـتگاب چـرر

جامعـهشـنارتی

در مطالعــات ترجمــه علا ــة صــاح نمــران ایــ حــوزب در بــه ــارگیرخ نمریــههــاخ
جامعــهشنااــی در پــژوه هــاخ آنهااــرخ ایـ داــته از صــاح نمــران و پژوهشــگران ،از
نمریــات جامعــهشنااــانی همچــون پییــر بوردیــو ،نیکلــاس لومــان ،و برونــو لــاتور بنــرب
بردباندخ
بــهدنبــا پیــدای

ایــ چــرر

در مطالعــات ترجمــه ،پژوه هــاخ ارزشــمندخ در

رصــوم ماهیــر حرفــة ترجمــه ،رــود ادرا ــی مترجمــان ادبــی و نقـ

اجتمــاعی ترجمــه

در تبــاد آثــار ادبــی در اــط بــی المللــی ان ــام شــد (بــراخ مثــا  ،هیلب ـرون و اــاپیرو،
 0221ــازانووا)0222 ،خ یکــی از مســاکلی ــه در چــرر

جامعهشــنارتی ترجمــه مــورد

توجــه ــرار گرفــر ،جریــان ترجمــهاخ در اــط بی المللــی بــودخ در جریــان ترجمــهاخ،

1. Turns
2. Constructing a Sociology of Translation
3. Wolf & Fukari
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بررای جریان ترجمهاخ ادبیات از زبان فارای به خخخ

تا ها الاهـایی هسـتند ـه بـا عبـور از مـرز شـورها و مرزهـاخ زبـانی انتشـار مییابنـدخ
لازم به ذ ر اار ه مـرز دولرهـا و مرزهـاخ زبـانی ال امـاً بـر هـ منطبـ نیسـتندخ برراـی
جریــان ترجمــهاخ ت ـ

یــا ملصــولات فرهنگــی داــت و

فراینــدهایی ااــر ــه باع ـ

میشوند ایـ جریـان بـه شـکلی نـابرابر اتاـا بیاتـد (هیلبـرون و اـاپیرو)0272 ،خ آنچـه در
تصــویر ایـ جریــان نــابرابر ،بــی
زبان و فرهنـ

از هـر چیـ دیگــر چشـ آزار ااــر ،حا میــر و تســلر

انگلیسـیآمریکـایی ااـر ،بـدی معنـا ـه ،در مقایسـه بـا االـ

شـورهاخ

جنان ،ه تا هـاخ زیـادخ از زبـان انگلیسـی بـه زبـان رـود ترجمـه مـی ننـد ،دو شـور
انگلـی

رـود نیسـتند (ونــوتی،

و آمریکـا پـهیراخ ادبیـات فرهنـ هـاخ بیگانـه بـه فرهنـ

)0222خ بــر ســی پوشــیدب نیســر ــه جریــان ترجمــهاخ ملصــولات فرهنگــی و ادبیــات،
تننا ب ـ

ـوچکی از جریـان اعلاعـات را تشـکیل میدهـد ـه در اـط جنـانی ردوبـد

میشــود (بیلســامیالر ،)0272 ،امــا همــی جریــان وچــر ،ب ــ

اعمــ پژوه هــاخ

ان ـامشــدب در حـوزة مطالعــات ترجمــه را بـا رویکــرد جامعهشنااــی در بـر میگیــردخ شــاید
ه ـ علــر اولویــردادن بــه مطالع ـة ملصــولات ادبــی آن باشــد ــه در مقایســه بــا ترجم ـة
متون فنی و ت صصی ـه بـا هـد

اعلا راـانی صـورت میگیـرد ،در ترجمـة ادبـی هـد

اایی ،انتقا ارمایة فرهنگی اارخ
از میــان تمــامی رویکردهــاخ جامعــهشــنارتی بــه مطالعــات ترجمــه ،رویکــرد پااــکا
ــازانووا ( )0222و جــان هیلبــرون ( )0220 ،7333از جــام تــری رویکردهاینــدخ ــازانوا
در تــا

رــود بــا عنــوان جمنــورخ جنــانی ادبیــات 7بــه نق ـ

ااااــی تبادلــات ملــل در

حوزة ادبیـات پردارتـه ااـرخ وخ نمریـة بوردیـو را در زمینـة تولیـدات فرهنگـی بـه بافـر
بی المللی شـاند و بـا ای ـار نشـان داد ـه ادبیـات ملـرهـاخ م تلـ

در میـدان ادبیـات

بی المللی ،جایگاب املاً نابرابرخ دارندخ
ـازانووا بـه ونـو نشـان مـیدهـد ـه جنـان ادبیـات نیـ همچـون جنـان ایااـر و
بــازار ،داــت و

اــازو ارهاخ پیچیــدة ننادهــاخ ملــی و ایااــی ااــر ــه«"باعــ

مـیشـوند ادبیـات یـر ملـر در جنـان اـلطه یابـد و ادبیـات ملـر دیگـر در ملـا بمانـد»
1. The World Republic of Letters

92

شمارة دوم

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

(گلکــار ،7939 ،مخ )752خ بــه بــاور ــازانووا ،ادبیــات هــر ملت ـی اصــالتاً مقیــد بــه مل ـر و
ننادهاخ ایااـی رـود آن ملـر ااـر ،امـا داـت و

فراینـد ااـتقلا یـابی 7ااـر ،چرا ـه

همچــون اــایر حوزبهــاخ مســتقل ،ملیــراــتاندب 0و جنــانی ااــر و بــهعبــارتی ،بــه مل ـر
راصــی تعل ـ نــداردخ بــهزع ـ
بی المللی باعـ

ــازانووا ،بســتهبــودن فیــاخ ادبــی و دورخ از جریــانهــاخ

ر ـود یاـی و مـی ادبیـات ملـی مـیشـودخ چنانکـه از عقایـد ـازانوا بـر

میآیـد ،بررـی از ادبیـاتهـا توانسـتهانـد جایگـاب االـ

و رفیعـی در نقشـة ادبـی جنـان

بــهداــر آورنــد و از ای ـ رو ،از تــوان ادبــی بالــایی برروردارنــدخ در ای ـ رهگــهر بررــی
نویسندگان بررااته از حاشـیه توانسـتهانـد در د ادبیـات شـور رـود انقلـا

ادبـی ای ـاد

نماینــد و در اــط جنــانی نیــ شــنارته شــوند (نویســندگانی چــون بکــر ،فــالکنر و
جـوی )خ بنــابرای  ،مترجمـان میان یـان بی المللــی هسـتند ــه انتقــا متـون را از یــر فیــا
به فیـاخ دیگـر امکـانپـهیر مـیاـازند و در ایـ مسـیر ااـر ـه ارز

ادبـی اثـر ملـرز

میگرددخ
نمریــات ــازانووا داراخ دو نقطـة ــوت ااــرخ از یــر اــو اهمیــر ترجمــه را بــهمثابـة
اب ار وحـدت و اتلـاد فیـاخ ادبـی یـادآو میشـود و از اـوخ دیگـر ،ار ردهـاخ متاـاوت
آثــار ادبــی در چنــی بــافتی را متــه ر مــیشــودخ بــراخ مثــا  ،راعرنشــان مــیاــازد ــه در
اــیطرة ادبــی ،جریــان ترجمــهاخ از اــوخ زبانهــاخ مر ـ خ بــهاــوخ زبانهــاخ حاشــیهاخ
به من لة ارمایهاندوزخ اار ،چرا ـه نـ د زبـانهـاخ حاشـیهاخ و ـ ـوت ،9ترجمـه راهـی
اار بـهاـوخ اصـالر و تقـدمخ بـا ترجمـة متـون فـارر جنـان ،ملـی مـیگردنـدخ از عـر
دیگر ،ترجمه ناـوذ اـرمایة ادبـی از مر ـ بـه حاشـیه را بـهدنبـا دارد و بیـانگر ـوت یـر
زبـان و ادبیــات آن ااــرخ داداـة ــازانووا بــی
نق

از جریــان ترجمـهاخ از مر ـ بــه حاشــیه،

ترجمـه در جریـان معکـوس آن ااـر یعنـی از حاشـیه بـه مر ـ خ ایـ ترجمـه ااـر

1. Automatization
2. Denationalized
3. Poor languages

اا پن اب و یک

بررای جریان ترجمهاخ ادبیات از زبان فارای به خخخ

ه به نویسندگان آثار ادبـی ـه بـه زبـانهـاخ فروداـر 7مـینویسـند ،تشـ
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مـیدهـد و

به آنها موجودیر جنانی میب شدخ
اگرچـه ترجمـه را مـیتـوان بـهرـودخ رـود پیونـد و التقـار فرهن هـا نامیـد ،امـا بایــد
اذعان داشـر ـه جریانهـاخ ترجمـهاخ تـا حـد زیـادخ بـه اـارتار بـازار جنـانی تـا

و

نمــام روابــر ــدرت میــان جوامــ زبــانی بســتگی دارنــد (دُاــوان)7339 ،خ هیلبــرون و
اــاپیرو ( 0221و  )0272بــا وامگیــرخ مانــوم نمــام جنــانی فرهنــ  0از دُاــوان ()0227
همچـون ـازانووا بـرای باورنـد ـه نمـام جنـانی ترجمـهاخ دارخ اـارتارخ الســلهمراتبی
و نابرابر اارخ بهمنمور اثبـات ایـ امـر هیلبـرون و اـاپیرو داـر بـه مقایسـة نسـبر تـ
ترجمه شدب زدنـد و برحسـ
مبدأ ت

ترجمه شـدب ،تللیـل رـود را پـی

ه بـه مونـو پـژوه
برحس

نـو و رانـر تا هـا ،تولیـد ملـی تـا
بردنـدخ آن ب ـ

در شـورها و زبـان

از تللیـل ایـ دو نویسـندب

حانـر بیشـتر مربـور مـیشـود ،مقایسـة ار ـام تـ

زبان مبدأ ااـرخ هیلبـرون و همکـار

ترجمهشـدب

بـا ااـتاادب از دادگـان مربـور بـه اـه دهـه

در اــایر یونســکو 9ــه از اــا  7313آاــاز مــیشــود ،بــه چنــی الگــوخ وانــلی پــی
بردباند:
 -بــی

از  55درصــد ت ـ

ترجمــه شــدب از زبــان انگلیســی بــه اــایر زبانهــا ترجمــه

شدب اار
 -پــ

از انگلیســی ،زبــانهــایی همچــون آلمــانی ،فرانســه ،و رواــی جایگــاب دوم را

دارند
 -هشتاد درصد ل ت

ترجمـهشـدب ـه در ایـ اـایر ثبـر شـدبانـد از چنـار زبـان

انگلیسی ،فرانسه ،آلمانی و روای به اایر زبانها ترجمه شدباند
 -یر تـا اـه درصـد از تـ

ترجمـهشـدب از زبانهـاخ اـوکدخ ،ایتالیـایی و ااـپانیایی

برگردان شدباند

1. Dominated languages
2. Cultural world- system
3. Index Translationum
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 اــایر زبانهــا ،همچــون زبـان چینــی ،عربــی ،راپنــی و پرت ــالی ،اــنمی متــر از یــردرصـد را در بـازار جنـانی تــا

دارنـد ،هرچنـد تعـداد گویشــورانی ـه بـه بررـی از ایـ

زبانها صلبر می نند بسیار زیاد اارخ
بــهایــر از جریــان ترجمــهاخ نــابرابر ــه بــا فراوانــی چشــمگیر از زبانهــاخ مر ـ خ بــه
حاشــیهاخ در حر ــر ااــر ،در برراــیهاخ عمیـ تــر هیلبـرون و اــاپیرو انــافه مــی ننــد
ه نمام جنانی ترجمه داراخ ویژگیهاخ بارزخ اارخ ای ویژگیها به رار زیرند:
 -ارتبــار میــان زبانهــاخ حاشــیهاخ ،در االــ

مــوارد ،بــا میــان یگرخ زبانهــاخ

مر ـ خ همچــون انگلیســی ،آلمــانی و فرانســه صــورت مــیگیــردخ بــدی ترتی

ترجمــه از

یر زبان حاشـیهاخ بـه زبـان حاشـیهاخ دیگـر االبـاً از روخ ترجمـة ملصـو بـه زبانهـاخ
مر خ اتاا میافتد
 -تنــو رانــر ت ـ

ترجمــهشــدب از زبانهــاخ مر ـ خ نســبر بــه اــایر زبانهــا بیشــتر

اار
 می ـ ان تولیــدات فرهنگــی و جریــان آن بــا عوامــل ایااــی (همچــون روابــر ایااــیمیــان شــورها و جنرگیرخهــاخ ایااــی دولرهــا) ،عوامــل و روابــر ا تصــادخ (ب ـهویــژب
بازار بی المللی تا  ،رفـ موانـ بـازار تـا  ،میـ ان حمایـر دولرهـا از بـازار تـا ) و
عوامــل و روابــر فرهنگــی (بســتر منااــ

جنــر رلــ آثــار فــارر و پــهیر

اــرمایة

نمادی ) در ارتبار اار
 نمــام جنــانی ترجمــة اــارتار متصــلبی نــدارد و بــا تلولــات تــاری ی و ایااــی ازتعاد رارج میشودخ
بررای ایـ اعـداد وار ـام و نسـبرها از منمـر جامعـهشنااـی بـدی جنـر اهمیـر دارد
ــه ترجمـة تــا

تـأثیر و بازتــا

عمــومی داردخ در عصــر حانــر ،ترجمـة تــا

متیــم

انتقا ح مالکیر ااـر،خ امـروزب تمـامی اعـداد و ار ـام مربـور بـه ترجمـة تـ  ،ثبـر و
در آمارهــا ظــاهر مــیشــوندخ جوامـ  ،ت ـ
مینشینندخ

را ارزیــابی مــی ننــد و دربــارة آنهــا بــه بل ـ

اا پن اب و یک
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اگــر زبانهــاخ حاشــیه در پژوه هــاخ مطالعــات ترجمــه مــورد بیمنــرخ پژوهشــگران
ــرار نگیرنــد ،مطالعــات حــوزة ترجمــه ،رــواب بــهللاظ زبــانشنااــی و رــواب از جنبــة
فرهنگی بـه حـوزة متعـاد ترخ تبـدیل رواهـد شـد و تننـا میـدان مطالعـة زبـانهـاخ االـ
ن واهد بـودخ افـ ون بـرای  ،بـا مطالعـة بیشـتر بـر روخ زبانهـاخ حاشـیهاخ روابـر پیچیـدة
ــدرت میــان زبانهــا ــه رــود متــأثر از عوامــل فرهنگــی ،ا تصــادخ و ایااــی ااــر،
شاا تر رواهد شدخ
ای بل

بهویژب براخ ما ه دهههاار بـا وجـود میـرا

انـی ادبیـات نـ مـان ،جـای ة

ادبـی نوبـل را از آن رـود نسـارتهای و در جنـان ادبیـات بـه راـمیر شـنارته نشـدبای ،
بسیار جالـ

پـژوه

توجـه و آموزنـدب ااـر (گلکـار)7939 ،خ بـدی ترتیـ

حانـر بـر آن

ااــر تــا اول ـاً ،تصــویرخ لــی از جریــان ترجمــهاخ آثــار ادبــی از زبــان فاراــی بــه زبــان
روای بهدار دهد و ثانیـاً ،بـا تواـل بـه رویکـرد مـی اـرخهـاخ زمـانی بـه توصـی
تبیی الگوهـاخ پننـان در دادبهـا بپـردازدخ لـازم بـه یـادآورخ ااـر ـه االـ

و

پژوه هـاخ

مشابه در زمـی جریـان ترجمـهاخ ،یـا مسـیر جریـان را از زبـان مر ـ خ انگلیسـی بـه زبـان
حاشیهاخ برراـی ـردبانـد یـا بـر اثـر یـر نویسـندة رـام تأ یـد داشـتهانـدخ بـراخ مثـا ،
حــدادیانمقــدم ( )0272بــا تأ یــد بــر مانــوم عاملیــر در انت ــا

آثــار و شــیوة ترجمــه در

ایــران ،جریــان ترجمــهاخ آثــار را از انگلیســی بــه فاراــی برراــی ــردب ااــرخ اوراــو
( )0272بــه برراــی آثــار ترجمــهشــدب از زبــان رومانیــایی بــه انگلیســی پردارتــه ااــرخ
نانکــر ( ،)0272بــا تأ یــد بــر بومیاــازخ آثــار ادبــی ،بــه چــاب و نشــر ادبیــات معاصــر
فاراــی در بــازار آمریکــا پردارت ـه ااــرخ نانکــر ( )0272در پــژوه
تبعیــدگر انــاز مواــوخ را در ااــترالیا مونــو پــژوه
تأ یــد بــر ش ـ

دیگــرخ نشـر اشــعار

رــود ــرار داد و ورنــر ( )0223بــا

نویســندب ،بــه برراــی جریــان ترجمــهاخ از زبــان پرت ــالی بــه زبانهــاخ

مر خ همچون انگلیسی ،فرانسه و آلمانی پرداررخ
آنعور ه پیدااـر ،او اینکـه هـیچ پژوهشـی بـهعـور متمر ـ جریـان ترجمـهاخ را از
فاراــی بــه زبانهــاخ ایرانگلیســی برراــی نکــردب ااــرخ دوم اینکــه پژوه هــاخ پیشــی ،
تننا با توجه بـه نواـانات ابـلمشـاهدب در نمودارهـا صـورت گرفتـه ااـرخ هرچنـد تاسـیر
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افـــروری هـــاخ ابـــلمشـــاهدب در نمودارهـــا و توجیـــه جریـــان ترجمـــهاخ برااـــاس
رویکردهــاخ جامعــهشــنارتی بــه ترجمــه میتوانــد بســیار روشــنگر باشــد ،بایــد در نمــر
داشــر ــه تمــامی نواــانات و فــراز و فرودهــاخ موجــود در نمودارهــا معنــادار نیســتند و
برری از آنها مـیتواننـد املـاً تصـادفی ر دادب باشـندخ در حقیقـر بـا اععیـر نمـیتـوان
ایــ نواــانات را تاســیر نمــودخ بــدی جنــر ،پــژوه

حانــر بــا تواــل بــه رویکــرد

ارخزمـانی در نمـر دارد بـه وجـود الگوهـایی ـه بـه شـکل معنـادارخ ابـل تاسـیرند ،پـی
ببردخ
پی

پژوه

رو در صدد پااخ به پرا

زیر اار:

7خ جریــان ترجمــهاخ از زبــان فاراــی بــه رواــی در اــا هــاخ  7313تــا  0272چگونــه
بودب اار؟
 .2روش پژوهش
 .۱ .2گردآوری داده

دادبهــاخ پــژوه

حانــر بــا ااــتاادب از دادگــان  Index Translationumدر اــایر

یونسکو گردآورخ شدخ لازم به ذ ـر ااـر ،بـا انت ـا

زبـان فاراـی بـهعنـوان زبـان مبـدأ و

زبـان رواـی بــهعنـوان زبـان مقصــد ،در ابتـدا دادبهــاخ موجـود مربـور بــه  2رانـر از اــا
 7313تــا  0272گــردآورخ شــد و پ ـ

از آن بــهدلیــل ملاحمــاتی چــون ملــدودیر ح ـ

گ ار

و آااناازخ تاسیر یافتـههـا ،تللیـلهـا تننـا بـر دادبهـاخ مربـور بـه رانـر ادبیـات

معطو

شدخ

 .2 .2روش تحلیل داده

نگارنــدگان در رویکــردخ مّ ـی بــه جریانهــاخ ترجمــهاخ از زبــان فاراــی بــه رواــی
با ااتاادب از رویکرد ارخزمـانی و بـا بـه ـارگیرخ مـد مر ـ -حاشـیه بـه تاسـیر دادبهـاخ
بهدارآمدب از اایر یونسـکو پردارتنـد ،چرا ـه بـا ااـتاادب از ایـ مـد میتـوان اـارتار
نامتقارن نمام جنانی ترجمه را بنتر شناررخ

اا پن اب و یک
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 .۳ .2معرفی تحلیل سریهای زمانی

تللیل اـرخهاخ زمـانی بـه ت یـه و تللیـل م موعـهاخ از مشـاهدات اعلـا میشـود
ــه در فواصــل زمــانی مشــ

و بهصــورت متــوالی انــدازبگیرخ شــدب باشــندخ بنــابرای

مشــاهدة پدیــدب در عــو زمــان صــورت مــیگیــرد و دادبهــاخ اــرخزمانی را بــهوجــود
میآوردخ
هــد

از تللیــل اــرخهاخ زمــانی ــه در حــوزة ا تصاداــن ی و مطالعــات جــوخ

اربرد زیادخ دارد توصی

و تاسیر پدیدبها و همچنی پی بینی آنهاارخ

هر ارخزمانی میتواند داراخ چنار مؤلاه باشد:
7خ رونــد لــی 7یــا تمایــل بلندمــدت :ت ییــر مت یــر مــورد مطالعــه در یــر دورة عولــانی
بدون در نمر گـرفت نواـانات دورباخ ،فصـلی و نـامنم را رونـد لـی گوینـدخ بـهعبـارتی،
روند حر ات رو به بالا و پایی یـر اـرخزمـانی ااـر ـه نشـاندهندة ـاه

یـا افـ ای

بلندمدت مقادیر یر مت یر اارخ
0خ نواــانات فصــلی :0اف ـ ای

و ــاه

مقــادیر مت یــر در دوربهــاخ مــنم را نواــانات

فصــلی گوینــدخ ای ـ نواــانات در دوربهــاخ زمــانی وتــابتر از یــر اــا

ــه ال ام ـاً فصــل

نیستند ،صورت میگیردخ
9خ نواــانات دورباخ :9بــه نواــانات تکرارشــوندباخ اعلــا میشــود ــه در مــدتزمــانی
بی

از یر اـا (معمولـاً بـی

از دو اـا ) صـورت میگیـردخ یـر اـرخزمـانی میتوانـد

داراخ چند ت ییر دورباخ با عو دورة متااوت باشدخ
2خ ت ییرات نامنم یا نوفـه اـاید :2ت ییـرات ایر ابـل پی بینـی را گوینـد ـه فا ـد نمـ
و الگوخ مش صی اارخ
تلقی حانر در دو مرحله به تللیل دادبهاخ ارخزمانی پردارته اار:

1. Trend
2. Seasonal Variation
3. Cyclical Variation
)4. Irregular or Stochastic Variation (White noise
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از تراــی نمــودار اــرخزمانی از دادبهــاخ مربــور بــه جریــان

ترجمهاخ از زبـان فاراـی بـه زبـان رواـی در بـی اـا هاخ  ،0272-7313نمـودار مربـور
بــه شــکل توصــیای تشــری شــدخ در حقیقــر ،اولــی مرحلــه در تللیــل اــرخهاخ زمــانی
تاسیر و توصی

گرافیکی پدیدة مورد مطالعه اارخ

در مرحلــة دوم ،بــراخ اعمینــان از برراــیهاخ چشــمی نمــودار در مرحلــة بــل و
همچنــی بــهمنمــور یــافت الگوهــاخ موجــود در دادبهــا بــا ااــتاادب از الگــوخ بــا
جنکینــ  ،7مــد رگراــیونی منااــ

جنــر توصــی

و تبیــی الگوهــاخ موجــود در

مشــاهدات ب ـه ــار گرفتــه شــدخ تللیــل اــرخهاخ زمــانی بــا الگــوخ بــا
مرحله را پشر ار میگهارد ه در جاخ مناا

-

-جنکین ـ اــه

به شر آن رواهی پرداررخ

 .۳نتایج تحلیل
 .۱ .۳توصیف گرافیکی سریزمانی مربوط به جریان ترجمهای از زبان فارسی به روسی

بهمنمور توصی
به فراوانی تـ

جریـان ترجمـهاخ از زبـان فاراـی بـه رواـی در ابتـدا نمـودار مربـور
ترجمـهشـدب در زمینـة ادبیـات بـا راـ نمـودار مـورد برراـی رارگرفـر

(شکل )7خ
02
75
72
5
2
7313 7327 7329 7325 7321 7323 7337 7339 7335 7331 7333 0227 0229 0225 0221 0223

زبان روای

شکل  .۱نوسانات جریان ترجمهای از زبان فارسی به روسی در سالهای  ۱191تا 22۱2
1. Box- Jenkins

بررای جریان ترجمهاخ ادبیات از زبان فارای به خخخ

اا پن اب و یک

91

شــکل  7نشــان مــیدهــد ــه بــاوجود افــر و ری هــاخ فــراوان در دادبهــا ،وجــود یــر
رونــد ن ولــی ملــای در جریــان ترجمــهاخ از زبــان فاراــی بــه رواــی ،از اــا  7313تــا
 0223مشــنود ااــرخ همــانعــور ــه در شــکل مشــاهدب میشــود ،در فاصــلة بـی اــا هاخ
 27تـا  25تعــداد ترجمــههــا بــا زبــان رواـی در هــر اــا بــی
همی بازة زمانی ،امـا تعـداد تـ
عدد رایدب اارخ علـر شـی

از دب عــدد بــودب ااــرخ در

ترجمـهشـدب بـه زبـان انگلیسـی تننـا در اـا  20بـه 72

مناـی نمـودار نیـ تعـداد بیشـتر ترجمـههـا در اـمر چـ

نمودار ،نسبر به ای تعداد در نیمـة میـانی نمـودار ااـرخ لـازم بـه ذ ـر ااـر ـه م مـو
ادبــی ترجمــهشــدب از زبــان فاراــی بــه رواــی در ای ـ بــازة زمــانی  072عــدد بــودب

تـ
اارخ

 .2 .۳تحلیل دادههای سریزمانی با استفاده از الگوی باکس-جنکینز

بهعور لـی ،در اـرخهاخ زمـانی فـرب بـر ایسـتایی (مانـایی)7دادبهااـر ،هرچنـد در
اال

نمودارهـاخ اـرخزمانی بـهدلایـل م تلـ

اعـ از وجـود رونـد یـا ت ییـرات دورباخ،

ناایســتایی وجــود داردخ در یــر اــرخزمــانی نایســتا ،بررــی از ویژگیهــاخ آمـارخ همچــون
میانگی  ،واریان

و رود هـ بسـتگی ،در عـو زمـان یکسـان ااـرخ جنـر برراـی وجـود

طعــی رونــد در دادبهــاخ اــرخزمانی ،در ابتــدا مــیبایســر از ایســتایی دادبهــا اعمینــان
حاصل نمودخ اگر دادبها فا ـد ایسـتایی باشـند یعنـی رونـدخ اف ایشـی یـا اهشـی معنـادارخ
را در د رــود دارنــدخ بنــابرای پــ

از حصــو اعمینــان از وجــود رونــد معنــیدار در

دادبهــا ،از عریــ رونــدزدایی 0میتــوان اــایر مؤلاــههاخ موجــود در اــرخزمــانی را
مش

نمودخ
بـراخ داــتیابی بـه بنتــری مـد توصــی  ،تبیـی و پی بینــی دادبهـا مــیبایسـر چنــار

مرحله را پشـر اـر گهاشـر :شـنارر مـد  ،بـرآورد مـد  ،بـازبینی و پـی بینـیخ بـهدلیل
آنکه پژوه

حانر صـد پـی بینـی دادبهـا در آینـدب را نـدارد ،تللیلهـاخ اـرخزمانی تـا

اه مرحله ان ام شدخ
1. Stationarity
2. Detrending
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در اجراخ الگوخ با

شمارة دوم

-جنکینـ در ابتـدا مانـایی دادبهـا بـا آزمـون ریشـة واحـد دیکـی

فولر 7آزمونشد (جدو )7خ
جدول  .۱نتایج آزمون مانایی بر روی دادههای خام از فارسی به روسی
ریشة واحد دیکی-فولر
مقدار بلرانی آزمون

t-statistic

P

211252خ -0

20222

اط %7

213900خ -9

اط %5

321121خ -0

اط %72

200323خ -0

آنچــه در جــدو  7تاســیرپهیر ااــر مقایســة ــدرمطل مقــدار بلرانــی آزمــون ()3200
در اــط  p<0.05ااــر ــه از مقــدار ریش ـة واحــد دیکــی-فــولر ( )0/21ب رگتــر ااــر و
بــدی معنااــر ــه اــرخزمانی ناایســتا و داراخ یــر رونــد ااــر ــه بایــد بــا شــیوة
روندزدایی یا تاانـلگیـرخ بـهصـورت ایسـتا درآیـد و پـ

از آن اـایر مؤلاـهها شنااـایی

شود (جدو )0خ
جدول  .2نتایج آزمون مانایی بر روی دادههای تفاضلگیریشده از فارسی به روسی
ریشة واحد دیکی-فولر
مقدار بلرانی آزمون

t-statistic

P

20210273-

20222

اط %7

213900خ -9

اط %5

321121خ -0

اط %72

200323خ -0

جدو  0نشـان میدهـد ـه بـا ان ـام یـر بـار تاانـلگیرخ بـر روخ دادبهـاخ اصـلی،
مقــدار بلرانــی ( )0/32متــر از مقــدار ریشــه واحــد ( )2/21شــدخ از اــوخ دیگــر مقــدار
احتمــا آمــارب آزمــون نیــ متــر از  2/25ااــرخ بنــابرای  ،دادبهــا بــا ان ــام یکبــار

1. Augmented Dickey- Fuller test statistic

بررای جریان ترجمهاخ ادبیات از زبان فارای به خخخ

اا پن اب و یک
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تاانــلگیرخ بــه مانــایی راــیدند و ادامــة تللیلهــاخ اــرخزمانی بــهمنمور پیبــردن بــه
الگوهاخ دیگر ،بر روخ دادبهاخ تاانلگیرخشدب ان ام شدخ
در مرحلــة بعــد جــدو همبســتگی نگــار 7دادبهــا تراــی شــد (شــکل  )0تــا بتــوان
تشـ ی

داد بــهمنمور بــرآورد مــد ننــایی رگراــیونی از چــه فراینــدخ مــیتــوان ااــتاادب

نمودخ

شکل  .2همبستگینگار دادههای تفاضلگیریشده از فارسی به روسی

برراــی همبســتگینگــار مقــادیر تاانــلگیرخشــدب (شــکل  )0نشــان داد ــه برااــاس
رفتـــــار اـــــتونهـــــاخ  ACو  PACمیبایســـــر از فراینـــــدهاخ ) MA(3) ،AR(3و
) ARIMA(3.3ااــتاادب ــرد ،چرا ــه دو نــری
بدی معنا ه ای نرای

تقریبــاً بــه رطــور بارتلــر 0راــیدباند،

روده بستگی با صار تااوت معنادارخ دارندخ

بهمنمور بـرآورد مـد بـه برراـی معنـادارخ پارامترهـاخ مـد هاخ پیشـننادخ پـردارتی خ
بــراخ ایــ

ــار بــا ااــتاادب از شــار

هاخ آ اکیــر ،9شــوارت بــای ن 2و حنــان ــوکی ،5

مد ها با ه مقایسه و بازبینی شدند (جدو )9خ

1. Correlogram
2. Bartlett’s Lines
3. Akaike
4. Schwarz's Bayesian
5. Hannan-Quinn
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شمارة دوم

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

جدول  .۳مقایسه و بازبینی مدلهای برآوردشده با استفاده از شاخصهای آکائیک ،شوارتزبایزن و
حنانکوئین
مدل

معناداری

AIC

Schwarz
criterion

Hannan-Quinn

)AR (3

ریر

2/03

2/23

2/95

)MA (3

بله

2/20

2/02

2/22

)ARIMA (3.3

ریر

2/20

2/92

2/70

برااــاس نتــایو جــدو  ،9مــدلی بنینــهتری مــد بــراخ تاســیر یــا پــی بینــی ت ییــرات
ارخزمانی ااـر ـه در مقایسـه بـا اـایر مـد ها ،از مقـادیر وچـرترخ در شـار

هـاخ

آ اکیر ،شـوارت بـای ن و حنـان ـوکی بررـوردار باشـدخ مـد ) MA (3منااـ تـری مـد
اارخ نتایو بـا یمانـدبهاخ نواـان دادبهـا را بـا توجـه بـه مقـادیر وا عـی برااـاس بـرآورد
مد ) MA (3میتوان در شکل  9و جدو  2ملاحمه نمودخ

شکل  .۳همبستگینگار باقیماندهها

از آن ا ه در شکل فو هـیچ نـریبی رـارج از مـرز رطـور بارتلـر ـرار نـدارد ،لـها
نرای

روده بسـتگی بـا صـار تاـاوت معنـادارخ ندارنـدخ آمـارة  Qنیـ از مقـادیر جـدو

ری دو وچرتر اارخ مقـادیر احتمـا هـا نیـ در اـتون آرـر ب رگتـر از  2/25هسـتند ـه
بیــانگر صــار بــودن نــرای

رــود همبســتگی ااــرخ بنــابرای نواــانات یــا اجـ اخ ارتلــا

مربور به نوفة ااید اار و مد انت ابی ابل پهیر

میباشدخ

براــی بــا یمانــدبهــاخ حاصــل از تللیــل اــرخزمــانی (جــدو  )2مــیتوانــد در یــافت
الگوخ پننان در دادبها ه ارز

بررای را دارند ،مر ندخ

اا پن اب و یک
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بررای جریان ترجمهاخ ادبیات از زبان فارای به خخخ
جدول  .4نوسانات موجود در باقیماندهها
سال

تعداد ترجمه

سال

تعداد ترجمه

سال

تعداد ترجمه

7313

------

7323

77

7333

9

7322

5

7332

-77

0222

-9

7327

9

7337

0

0227

2

7320

-0

7330

2

0220

2

7329

2

7339

-2

0229

2

7322

9

7332

-7

0222

2

7325

9

7335

2

0225

77

7322

-72

7332

-0

0222

-2

7321

2

7331

-7

0221

-5

7322

-5

7332

2

0222

-72

0223

2

بــا مشــاهدة مقــادیر بــا یمانــدب در جــدو  2،مــیتــوان دریافــر ــه تــا پــی
 ،7337پ ـ

از حــه

از اــا

رونــد ن ولــی و لــی ،بــهج ـ نواــانات نــامنم  ،مؤلاــه یــا الگــوخ

معنــادارخ در دادبهــا یافــر نمــیشــودخ از اــا  7330تــا اــا  ،7331رونــد ن ولــی
معنادارخ را در دادبهـا مشـاهدب مـی نی
مشــ

میشــودخ تــوالی اعــداد مثبــر و مناــی ،پــ

بینممـی ااــر و پـ
و اه

ـه بـا تـوالی اعـداد مناـی در جـدو با یمانـدبها
از اــا  7331بــاز هــ بیــانگر

از آن از اــا  0229تــا  0222مؤلاـة دوربهــا را میتــوان بــا افـ ای

در با یماندبها مشاهدب نمودخ

 .4بحث و نتیجهگیری

آنچه در نمـودار جریـان ترجمـهاخ از زبـان فاراـی بـه رواـی (شـکل  )7رلـا

انتمـار

ااــر ،اــیر ن ولــی دادبهــاخ اــرخزمانی ااــر ــه بــهرا تـأثیر پدیــدة جنانیاــازخ ،ر
مینمایــدخ جنانیاــازخ ــه بــه تعبیــر آنتــونی گیــدن ( )0229بــه تقویــر و تشــدید روابــر
اجتماعی در جنان اعلـا میشـود ،از یـر ویژگـی بسـیار منـ بررـوردار ااـرخ در عصـر
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جنانیاـــازخ تولیـــد ،مصـــر

و گـــرد

شمارة دوم

و تبـــاد ملصـــولات اعـــ از مـــواد رـــام،

اــرمایههاخ فرهنگــی و اعلاعــات ،در مقیــاس جنــانی صــورت میگیــرد ،رــواب مســتقی و
رـواب از عریـ روابـر میــان عاملــانخ بـا پیــدای
اف ای

ایـ پدیــدب ،نیــاز بـه صــنعر بومیاــازخ

یافر و نیاز بـه ترجمـه ،ـه از تبعـات ا تصـاد مبتنـی بـر اعلاعـات در بـازار جنـانی

بــود ،ف ونــی گرفــرخ پدیــدة جنــانیاــازخ ایااــرهــاخ مواف ـ بــا آزاداــازخ ت ــارخ و
تبادلــات الاهــا را در اــط بــی المللــی گســتر
بــهمــوازات ب ـ

دادخ مؤاســات ایااــی و فرهنگــی نی ـ

صــنعر و بــازار جنــانیتــر شــدند و بــدی اــب

ارو ارشــان بیشــتر و

بیشتر بـا دولـرهـا افتـادخ امـا تـا آن ـا ـه بـه ترجمـة ملصـولات فرهنگـی مربـور ااـر،
جنانیاازخ مانـوم زمـان و مکـان را ت ییـر داد و بـه تعبیـر ـرونی ( )0279زمـان و مکـان
را در هــ فشــردخ امــروزب ،در نوردیــدن فواصــل دور در زمــان انــد ی صــورت میگیــردخ
ملرهایی ه به ایـ شـبکه جنـانی نپیوندنـد ،بیشـتر و بیشـتر بـه حاشـیه رانـدب میشـوند و
بــا دیگــر ملرهــا بیگانــه و بیگانــهتر میگردنــدخ در حقیقــر ،میتــوان ت ـأثیر جنانیاــازخ را
با پهیرنگی فرهنگی 7و تـأثیر آن بـر ترجمـة آثـار تعبیـر نمـودخ پهیرنـدگی فرهنگـی افـراد را
ترایـ

میاــازد دیگــران و فرهنگشــان را بشنااــند ،اــبر زنــدگی و رفتارشــان را بپهیرنــد

و تااوتهــا را تــا

آورنــدخ در ایــ میــان ،فراگیــرخ زبــان یکــدیگر بســیار نــرورخ

مینمایدخ ای امر ،دار
میشود ،رلا

تا جـایی ـه بـه تاسـیر رونـد ن ولـی مشـنود در دادبهـا مربـور

انتمـار ااـرخ نگارنـدگان بـا تبیـی رونـد ن ولـی االـ

در میـان نمـودار بـه

تبیی ای روند لی رواهند پرداررخ
از جملــه عــواملی ــه بــر جریــان ترجمــهاخ از زبــان حاشــیهاخ بــه زبــان مر ــ خ
تأثیرگــهار ااــر می ـ ان علا ـهمنــدخ و آشــنایی ملــر گیرنــدة ادبیــات (روسهــا) بــه زبــان
تأمی ننــدب ادبیــات (زبــان فاراــی) ااــرخ حقیقــر آن ااــر ــه ایرانیــان و روسهــا از
دیرباز به شنارر یکدیگر علا ـه داشـتهانـدخ از عوامـل دریـل در ایـ امـر انـاخ فرهنگـی و
تــاری ی هــر دو شــور بــودب ااــر (دونــایوا)7922 ،خ در ای ـ میــان ،نمــیتــوان همســایگی
دو شــور را در ای ــاد همکــارخ ت ــارخ ،ا تصــادخ ،ایااــی و نمــامی نادیــدب گرفــر ــه
1. Cultural openness

اا پن اب و یک

بررای جریان ترجمهاخ ادبیات از زبان فارای به خخخ

البته بدون شنارر فرهن

و زبـان نـاممک ااـرخ مـردم رواـیه پـی

29

از پتـر بیـر بـه هنـر

و صنای ایران توجه داشـتند امـا منااـبات فرهنگـی رواـیه و ایـران در زمـان پتـر او بنیـان
گهاشته شـد (ملمدخبـدر)7921 ،خ در همـان اـا ها آمـوز

زبـان فاراـی بـهعور راـمی

در روایه شـرو شـد و در تربیـر مترجمـان بسـیار تأثیرگـهار بـودخ اولـی مر ـ مطالعـات
ایــران و آمــوز

زبــان فاراــی نیــ دو ــرن پــی

در رواــیه تأاــی

شــد و مســب

پایــهگــهارخ ایــرانشنااــی در آن شــور شــدخ رفتــهرفتــه ،بــا تقویــر زبــان فاراــی در
دانشگابها و تربیر ایرانشنااـان و پژوهشـگران مسـلر بـه زبـان فاراـی ،ـار ترجمـة آثـار
و ادبیــات فاراــی نی ـ آاــاز شــد (دونــایوا 7922 ،ملمدخبــدر)7921 ،خ بــه نمــر مــیراــد
روسها در ابتدا به ترجمة آثـار منمـوم فاراـی پردارتنـد و بـهرصـوم آشناکیشـان بـا نمـ
فاراــی ،پ ـ

از بواــتان اــعدخ ،بــا اشــعار فردواــی آاــاز شــد چرا ــه از اــا  7275تــا

 7323چندی بـار ایـ اثـر ترجمـه و بـا تیـرار بالـا چـاب شـدخ ترجمـة رباعیـات ریـام هـ
بســیار مــورد ااــتقبا روسهــا ــرار گرفــر و چنــدی بــار در اــا هاخ  7339 ،7322و
 7335ترجمــه شــد (ملمدخبــدر)7921 ،خ امــا ای ـ ار ــام تننــا بیــانگر می ـ ان علا همنــدخ و
آشــنایی روسهـا بــه زبــان فاراــی ااــر و تبیــی رونـد ن ولــی جریــان ترجمــهاخ از زبــان
فارای به روای نیسـرخ اگـر بـا د ـر بیشـترخ بـه نمـودار نگـاب نـی  ،درمـییـابی

ـه در

حقیقر ،در ابتداخ نمـودار یعنـی در دهـة  ،22هـر چنـد بـا نواـان ،ترجمـههـایی از ادبیـات
فاراــی بــه رواــی ان ــام شــدب ااــرخ در حقیقــر ،اوایــل ــرن  02را در ایــران بایــد دورة
احیا و تر ی ادبیـات و جرایـد دمو راتیـر دانسـر ـه باعـ

شـد روابـر فرهنگـی و ادبـی

دو همسـایه مســتلک گــردد و تواــعه یابــدخ ایـ مسـ له در حــالی اتاــا افتــاد ــه پـ
روخ ــار آمــدن بلشــویرهــا و حــ

از

مونیســر رواــیه در اــا  7371دولــر جــوان

روایه بهللـاظ اعتقـادات ایـدکولوریکی در مقابـل ایـران ـرار گرفـر ،امـا همکـارخ متقابـل
دو شور ادامه یافـر بـهگونـهاخ ـه در دهـة ( 22نمـودار  )7بـه اوج رـود راـیدخ حقیقـر
ای ااـر ـه بسـتر مـراودات فرهنگـی و صـدور ادبیـات از ایـران بـه رواـیه ،در دهـة 22
فــراه شــدخ در ایـ دورب ،ان مـ روابــر فرهنگــی بــا ایــران تأاــی

شــدخ در اــا ،7322

اولــی موافقــرنام ـة فرهنگــی بــه امیــا راــید و در اــا  ،7317دو شــور وارد توافقــات
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همکــارخ علمــی و فنــی شــدندخ تقریب ـاً در همــی زمــان ،در ایــران مؤاســات بســیارخ بــه
معرفی شاعران و نویسـندگان ایرانـی مشـ و بودنـد و در نـار ایـ

ـار آثـار ایـ افـراد را

به روای و بنتری آثار رواـی را بـه فاراـی ترجمـه مـی ردنـدخ بنـابرای  ،آشـنایی زبـانی و
فرهنگــی ــه از نتــایو همســایگی بــا شورهااــر نیـ مــیتوانــد در ایـ امــر دریــل باشــد
(دونایوا)7922 ،خ
نمــودار اــرخزمــانی جریــان ترجمــهاخ ،پ ـ

رونــد ن ولــی حــا

از ح ـه

بــر ــل

جریان ،حا ی از نواـانات در بـی اـا هـاخ  7322تـا  7337ااـر ،بـهگونـهاخ ـه ،بـراخ
مثــا  ،در بررــی اــا هــا همچــون اــا  25و  23تعــداد ت ـ
اا هاخ  22و  22اه

یافتـهانـدخ امـا ایـ نواـانات را نمـیتـوان معنـادار دانسـرخ شـاید

ه بتوان چنی اظنار ـرد ـه زن یـرباخ از حـواد
به گستر

ترجمــهشــدب اف ـ ای

باعـ

نـوعی بـینممـی در روابـر رو

دو شـور شـد و نتی تـاً جریـان ترجمـهاخ را نـامنم

ا تصــادخ و ایااــی اتلــاد شــوروخ در ده ـة  ،22و ــو انقلــا
آن ،جن ـ

و در

ـردخ نـع

اـارتارهاخ

ااــلامی ایــران و بــهدنبــا

تلمیلــی ،تلولــات ایااــی اجتمــاعی نســبتاً ه ـ زمــانی را در تــاری دو شــور

ر ــ زد و من ــر بــه ر ــود روابــر فرهنگــی دو شــور شــد (دونــایوا) 7922 ،خ بــهزعــ
صاح نمران حوزة مطالعـات ترجمـه ،ت ییـر و تلـو در تـاریخ یـر شـور نیـ مـیتوانـد
جریانهاخ ترجمهاخ از آن زبان یـا بـه آن زبـان را متـأثر اـازد ،چرا ـه رونـ بـازار ترجمـه
منــور بــه روابــر میــان ــدرتهــا ااــر (هیلبــرون و اــاپیرو)0272 ،خ از ای ـ رو تبادلــات
فرهنگــی ،و ت ییــرات آن در عــو زمــان نی ـ حکایــر از ت ـأثیر منازعــات ایااــی بــر ای ـ
مقولــه داردخ تـأثیر و ــو انقلــا

ااــلامی و ات ــاذ دیــدگاب ااــتعمارگرایی نســبر بــه اتلــاد

شــوروخ و بــیدیــ پنداشــت آن و همچنــی مســاعدت آن شــور بــا دشــم اصــلی
جمنــورخ ااــلامی ،صــلنه را بــراخ مــراودات فرهنگــی و تبــاد ادبیــات نامســاعد اــاررخ
چنی ونعیتی تـا اوارـر اـا هـاخ دهـة  22ادامـه یافـر و اـیر ن ولـی جریـان ترجمـهاخ
ه بهدنبا حواد

مه ور پدید آمد را در پی داشرخ

در تاســیر تللیــل دادبهــاخ اــرخزمــانی  ،پـ

از حــه

رونــد ن ولــی ،بــا یمانــدبهــا،

مش صـاً دو الگــو را نشــان مــیدهنــدخ در اــا هــاخ  ،32الگــوخ ــاه

جریــان ترجمــهاخ

اا پن اب و یک
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دیـدب میشــودخ در ایـ اــا هـا ،فروپاشــی اتلــاد شـوروخ آن شــور را بـا هــرج و مــرج و
بلــران ا تصــادخ مواجــه اــاررخ شــی
مش صـاً بــی

ن ولــی در جریــان ترجمــهاخ در ایــ دورب

از اــایر دوربهـا بــودب ااــرخ شـاید بتــوان گاــر ـه در ایـ دوران نــهتننــا

اعتقــادات ایااــی و ایــدکولوریر شــور رواــیه ،بلکــه جنــرگیــرخ فرهنگــی ای ـ
در نار اوگیرخ ا تصـادخ آن ،جنبـه اـر گرایـی بـهرـود گرفـر و باعـ

شــور

شـد رواـیه از

روابر انتی و فرهنگی رود با شر و شورهاخ منطقه اافل بماندخ
بــه نمــر بررــی از صــاح نمــران حــوزة مطالعـات ترجمــه (پیتــا )0272 ،یکــی از دلایــل
افر و ر ـود جریـان ترجمـهاخ ،افـ ای

انـاخ ادبـی و تعـداد آثـار تـألیای در یـر شـور

ااــرخ تــأثیر فروپاشــی اتلــاد شــوروخ بــر ادبیــات آن شــور فــو العــادب بــودب ااــر
(بریتانیکــا)خ در ابتــداخ دورة آزادخ بیــان 7در زمــان گوربــاچ

و بــهدنبــا آن فروپاشــی

اتلاد شوروخ ،انلگیرخهـا و رفـ اانسـور در آثـار را در پـی داشـرخ تار ـههـاخ پیشـی
میــان نویســندگانی ــه بــه رــارج از شــور منــاجرت ــردب بودنــد و اــایر نویســندگان
روای ،دیگر وجـود نداشـرخ تبعـیم میـان ادبیـات راـمی 0و ایرراـمی 9ررـر بربسـرخ
روسها  ،بیپروا انر ادبیـات رـود را ـه اـر و

شـدب بـود احیـا ردنـد و بـا گسـتر

روزاف ون جنـانیاـازخ ،داتراـیشـان بـه جنـب هـاخ ادبـی اـر

بیشـتر و بیشـتر شـدخ

نیــاز بــه ترجم ـة آثــار از زبــانهــاخ دیگــر متــر احســاس مــیشــد (بریتانیکــا)خ رواننــدگان
رواــی نی ـ بیشــتر تمایــل داشــتند گهشــته را بشنااــند ،تــاریخ و ادبیــات رــود را نــدو او
ننـد و زمــان حـا رــود را بنتـر و عمیـ تــر در

ننـدخ بنــابرای  ،الگـوخ معنــادار ــاه

جریان ترجمهاخ شکلگرفرخ
بررــی نــدبودن جریــان ترجمــهاخ از زبــان حاشــیه بــه زبــان مر ـ خ را بــه

مــایگی

ادبیــات ملــر حاشــیه نســبر دادبانــدخ هرچنــد بســیارخ از صــاح نمــران معتقدنــد
نویســندگان ایرانــی از اــایر نویســندگان چیــ خ ــ ندارنــد ( ــانونپرور 7932،رحیمیــه،
بهنقل از مطل و نانکـر )0272 ،مشـکل این ااـر ـه بایـد رـود بـه دنبـا

سـی بگردنـد

)1. Glasnost (Verbal openness
2. Official literature
3. Unofficial literature

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

22

شمارة دوم

و ب ـهعبــارت دراــرتر در حســرت آن باشــند ــه آثارشــان را ترجمــه نــدخ بررــی از ای ـ
نویسندگان افـرادخ هسـتند ـه آثارشـان را حتـی در ایـران نمیتواننـد بـه چـاب براـانند ،از
ایـ رو مایلنـد یـا از ابتـداخ امـر بـه انگلیسـی بنویسـند یـا آن را ترجمـه ننـد تـا م اعبـان
گســتردبتــرخ بیابنــدخ بنــابرای یــافت متــرج مناا ـ

بــراخ ترجمــة آثــار ،نی ـ امــرخ من ـ

ااــرخ وجــود مترجمــانی ــه بــه زبــان رواــی مســلر باشــند ،میتوانــد در نــار یــادگیرخ
زبـان فاراـی در رواـیه مـورد برراـی ـرار گیـردخ نـمناً

زبان روای در ایـران و آمـوز

براخ شناااندن آثار ،بررـی از صـاح نمران معتقدنـد ـه آثـار ادبـی بایـد در بافـر مقصـد
ترجمــه شــوندخ بــراخ مثــا  ،گلکــار ( )7932و ــانونپرور ( )7932معتقدنــد آمی تگــی زبــان
با فرهن

چنان زیاد اار ـه نمیتـوان انتمـار داشـر یـر متـرج فاراـیزبـان بتوانـد اثـر

ادبــی فاراــی را بــه زبــان دیگــر ترجمــه نــد ،چرا ــه بــراخ انتقــا معنــا و ترجمـة صــلی
تســلر بــر فرهن ـ

زبانهــا بســیار نــرورخ ااــرخ ازای ـ رو تننــا ترجم ـة آثــار را بایــد بــه

افــرادخ اــپرد ــه زبــان مقصــد ،زبــان اولشــان باشــدخ بنــابرای دلیــل بیرابتــی رواننــدگان
نسبر به آثار را میتوان در ایـ امـر جسـت و ـرد ـه مترجمـان ابـل بـراخ ترجمـة متـون
به زبان رواـی انگشـرشـمارندخ علـاوب بـر ایـ  ،بـه اعتقـاد ایـ دو صـاح نمر ،بـا صـر
ه ینــه ،و ــر و انــررخ ا ــداماتی جنــر ترجمـة آثــار بــه زبــانهــاخ دیگــر و زبــان رواــی
صــورت میگیــرد امــا مشــکل این ااــر ــه متولیــان ،انت ــا

اثــر منااـ

را بلــد نیســتندخ

بســیارخ از آثــار ــه بــا بودج ـة دولتــی و شــبهدولتی ترجمــه شــدباند ،در رــود ایــران ه ـ
روانندة زیـادخ ندارنـد و تننـا بـا رریـدهاخ فرمایشـی تیـرار ـاذ

داشـتهاندخ بنـابرای  ،بـه

نمر میراد یکـی از منـ تـری مـوانعی ـه اـر راب نویسـنگان ایرانـی وجـود دارد تـا رـود
را بــه نمــام جنــانی ادبیــات معرفــی نماینــد ،ســ

اــرمایة نمــادی در شــور رودشــان

ااــر (وَناس و هیلبــرون)0275 ،خ ایــ امــر بــدون درالــر ننادهــایی ــه از ناشــران یــا
مترجمــان حمایــر نــد ،نــاممک ااــرخ تننــا در اــا هاخ اریــر بنیــاد اــعدخ بــه ریااــر
الامعلی حداد عاد به تبلیغ و ترویو ادبیات فارای اهتمام ورزیدب اارخ
الگـوخ دوم پـ

از حـ

رونــد ن ولــی در دادبهــا مؤلاــة معنــادار دورباخ دراــا هــاخ

 0229تــا  0222ااــرخ در ب ــ

0خ  9یکــی از مؤلاــههاخ اــرخزمانی را دورب معرفــی
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ــردی و آن را بــا تــوالی شــی
ب

صــعودخ و ن ولــی معرفــی نمــودی خ شــی
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صــعودخ ای ـ

از نمودار با توجـه بـه چنـد عامـل ابـل تاسـیر ااـرخ در اوارـر دهـة  ،32رواـیه بـا
فاصــله گرفــرخ از عرفــی دولــر ایــران هــ

روخآوردن بــه دیــدگاب اورآاــیایی ،از اــر

اــعی داشــر از انــ واخ بــی المللــی رــارج شــود و بــراخ گســتر

روابــر بــا جنــان

میتوانسر به رواـیه تکیـه نـدخ بازدیـد آ ـاخ رـاتمی از مسـکو در اـا  0227و امیـاخ
ــرارداد بــراخ روابــر متقابــل و اصــو همکــارخهــاخ دو شــور ،صــالة جدیــدخ را در
دفتــر روابــر ایــران و رواــیه گشــودخ تاکــر گاتگــوخ تمــدنها بــا ااــتقبا روسهــا مواجــه
شـد و از اوایـل ــرن  07روابـر دو شـور بــه همکـارخ راـیدخ ناگاتــه نمانـد ـه مقــدمات
رون ترجمة ادبیـات فاراـی بـه رواـی در اـا  7332چیـدب شـدخ در ایـ اـا بـهمنمـور
معرفــی فرهنــ

ایرانــی و تــرویو فرهنــ

ااــلامی رای نــی فرهنگــی اــاارت جمنــورخ
ایـرانشنااـی را اـرعر ب شـیدخ بنـابرای

االامی ایـران در مسـکو افتتـا شـد و گسـتر

میتـوان چنـی نتی ـه گرفـر ـه اـازمانها و ننادهـاخ ایااـی نیـ در گـرد

بی المللـی

ترجمه اثرگهارندخ ای امـر بـهویـژب در شـورهایی مثـل ایـران ملسـوستر ااـر ـه ب ـ
ا تصــاد و فرهن ـ

زیــر نمــر ننادهــاخ ایاا ـی ادارب میشــوندخ بنــابرای نــهتننــا چــرر ،

بلکــه تولیــد ملصــولات فرهنگــی نی ـ زیــر نمــر دولــر و ننادهــاخ ــدرت ااــرخ در ای ـ
میان ،باز ه زبـان ابـ ار منـ تقویـر روابـر بـودخ مرا ـ آمـوز
و اف ـ ای

تعــداد روزاف ـ ون آنهــا امکــان گس ـتر

ترجمــه و برراــی آثــار فاراــی را ب شــی از اهــدا
گــروبهــاخ آموزشــی زبــان رواــی اف ـ ای
شــور رواــیه بــه آشــنایی بــا فرهنـ
شــدخ اگــر فــرب نــی

زبـان فاراـی در رواـیه

روابــر فرهنگــی را بیشــتر منیــا ــرد و
رــود ــرار دادخ در ایــران ه ـ تعــداد

یافــرخ علا ـة مــردم منــاع مســلماننشــی در

همســایه و آمــورت زبــان فاراــی بــه مراتـ

ــه ترجمــه میتوانــد اهــدا

براخ مثـا  ،بـهمنمور اشـاعة د تـری یـا بیـن

بیشــتر

ایااــی و ایــدکولوریر داشــته باشــد،

راصـی صـورت گیـرد (هیلبـرون و اـاپیرو،

 )0272بـــا آگـــاهی از اینکـــه ایااـــرگهارخها در زمینـــة ترجمـــة آثـــار ب شـــی از
ایااــرهاخ گســتردبترخ هســتند ــه بــهمنمــور تبلیــغ فرهنــ

ملــی شــورخ ات ــاذ

میشوند و توار دولرها بـه ـار بسـته میشـوند ،شـاید بتـوان ایـ دوران را پررونـ تـری
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و فعــا تری دوران در تبادلــات فرهنگــی نــام بــردخ ذ ــر ایـ نکتــه نیـ نــرورخ ااــر ــه
ترجمــه ،نســبر بــه ت ـألی  ،عمل ـی مت ـأرر ااــر و نمیتــوان انتمــار داشــر ــه بــهملم
پیـدای

شـرایر مطلـو

و تلا هـاخ میـاع

با از میـان رفـت چنـی شـرایطی بـا شـی

عاملـان در یـر دورب بـا شـی

صـعودخ و

ن ولـی در جریـان ترجمـهاخ مواجـه شـدخ تـأثیر

عوامل مساعد یـا نامسـاعد را در ایـ جریـان بـا تـأریر یـر تـا اـه اـا میتـوان مشـاهدب
ــرد (نانکــر)0272 ،خ امــا هــر مؤلاــة دورباخ در اــرخهاخ زمــانی داراخ یــر مؤلاــة
ن ولــی هــ هســرخ شــی

ن ولــی مؤلاــة دورباخ مربــور بــه زمــان ریااــر جمنــورخ

احمــدخنژاد ااــرخ البتــه بایــد اذعــان داشــر ــه پ ـ

از پیــروزخ انقلــا

ااــلامی ایــران،

تمامی دولرها ماهیـر ااـلامی داشـتهاند ،امـا نـو و ـاربرد آنهـا در دورانهـاخ متاـاوت،
مت ییــر بــودب ااــر (متقــی)7921 ،خ بــدی ترتیــ  ،گاتمــانهــاخ تنــاجمی و تقــابلی
احمدخنژاد ،بررلـا

گاتمـانهـاخ تعـاملی رـاتمی ،بـار دیگـر بستراـاز انـ واخ ایااـی و

فرهنگی ایران شـدخ بـا ااـتناد بـر ار ـام تـ

تـألی شـدب ـه مؤاسـة رانـة تـا

می نــد ،میتــوان دریافــر ــه در وهل ـة او  ،می ـ ان ت ـ

منتشـر

تألی شــدب در ای ـ دوران ار ــام

ثــابتی دارد (مللوجیــان )0275 ،و نگــاهی بــه م موعــة داــتاوردهاخ دولــر ایشــان ،بــه
گــ ار

ایرنــا ،مشــ

میاــازد تننــا ا ــدام فرهنگــی ،شــ برابــر ــردن ــانونهــاخ

فرهنگــی هنــرخ مســاجد بــودب ااــر (ایرنــا)7930 ،خ بــا برراــی نمودارهــاخ اــرخزمانی
جریــان ترجمــهاخ ،در حقیقــر ،مــیتــوان دیــد ــه چگونــه در دورانهــاخ م تل ـ

اــایر

شــورها ،تعــابیر متاــاوتی از روابــر رــود بــا ایــران داشــتهانــد (بصــیرخ و احمــدخنژاد،
)7932خ تعاملــات فرهنگــی در ای ـ دوران حاصــل آن ااــر ــه بررلــا
شورها ،ما را دشم یا ر ی

دورة بــل ،اــایر

رود پنداشتهاندخ
کتابنامه

ایرناخ ( 70 ،7930مرداد)خ رلاصة داتاوردهاخ دولر احمدخنژادخ برگرفته از http://yon.ir/qUIPl

بصــیرخ ،مخ خ ،و احمدخنژاد ،خ ()7935خ تبیی دیپلمااــی فرهنگی اــید ملمد راتمی و ملمود
احمدخنژاد در نمام بی المللخ فصلنامة رهیافرهاخ ایاای بی المللی21-3 ،)22(1 ،خ
دونایوا ،اخ ()7923خ روابر فرهنگی ایران و روایه :امکانات و موان خ ایراس22-23 ،)2(5 ،خ
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 بازاریابی ااــر نه ترجمهخ، آبان)خ مشــکل ادبیات ایران براخ جنانی شــدن72 ،7932(  مخ رخ،انونپرور
https://www.mehrnews.com/news/2953814/ برگرفته از

 انت ا آثار را بلد نیســتندخ روزنامه، مرداد)خ متولیان جنانی ردن ادبیات فاراــی07 ،7932(  آخ،گلکار
http://yon.ir/RG9v8 ابتکارخ برگرفته از
خ22-25 ،)1(5 ،)خ دامنه ت ییر و تداوم ایاار رارجی ایرانخ برداشر دوم7921(  اخ،متقی

ترجمـه در تعاملات فرهنگی ایران و رواـــیهخ پژوه هاخ زبانهاخ

)خ نق7921(  نخ،ملمـدخ بـدر
خ793-707 ،)29(79 ،رارجی

Bassnett, S., & Lefevere, A. (1990). Translation, history and culture. London:
Printer Publishers.
Bielsa Mialet, E. (2010). The sociology of translation: Outline of an emerging field.
Mon TI, 2, 153-172.
Casanova, P. (2004). The world republic of letters. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press.
Cronin, M. (2013). Globalization. In M. Baker, & G. Saldanha (Eds.), Routledge
encyclopedia of translation studies (pp. 126-130). New York: Routledge.
De Swaan, A. (2001). Words of the world: The global language system. Cambridge:
Polity Press.
Giddens, A. (2003). Runaway world: How globalization is reshaping our lives. New
York: Routledge.
Heilbron, J. (1999). Towards a sociology of translation: Book translations as a
cultural world system. European Journal of Social Theory, 2(4), 429–444.
Heilbron, J., & Sapiro, G. (2007). Towards a sociology of translation: Current issues
and future prospects. In M. Wolf, & A. Fukari (Eds.), Constructing a sociology
of translation (pp.93-107). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
Heilbron, J., & Sapiro, G. (2016). Translation: Economic and sociological
perspectives. In V. Ginsburgh, & S. Weber (Eds.), The Palgrave handbook of
economics and language (pp. 373-402). Houndmills: Palgrave Macmillan.
Mahloujian, A. (2015). Writer’s block: The story of censorship in Iran. London:
Small Media.
Motlagh, A., & Nanquette, L. (2016). Translations between centre and periphery:
From Iran to the West. Retrieved from https:// apps.mla.org/ program
_details?prog_id=97&year=2016.
Nanquette, L. (2014). Iranian exilic poetry in Australia: Reinventing the third space.
Antipodes, 28(2), 393–403.
Nanquette, L. (2016). Translations of modern Persian literature in the United States:
1979–2011. The Translator, 23(1), 49-66.

شمارة دوم

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

52

Pieta, H. (2016). On translation between (semi-)peripheral languages: An overview
of the external history of Polish literature translated into European Portuguese.
The Translator, 22(3), 354-377.
Post-Revolutionary literature (n.d.). Encyclopaedia Britannica. Retrieved from
https://www.britannica.com/art/Russian-literature/Post-Revolutionary-literature.
Ursu, O. (2014). Literary translation flows from Romanian into English: A socioeconomic perspective. In F. Boldea (Ed.), Communication, context,
interdisciplinarity (pp. 396-404). Peru: Maior University Press.
Werner, C. (2009). Literary translation flow from Brazil to abroad: Six case studies.
Retrieved from https:// pdfs. semanticscholar. org / .../ 5dbbc88c 72df50 f16d159
2f98864.
Wolf, M., & Fukari, A. (2007) Constructing a sociology of translation. Amsterdam
& Philadelphia: John Benjamins.

