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 چکیده

ــات بی  ــ تبادل ــارتار مر  ــه، داراخ ا ــی ترجم ــی زبان الملل ــرخ برر ــیه اا ــا در حاش ه

ــی ــ  و برر ــاخ مر  ــارتار ج ــ  ا ــیة ای ــر در حاش ــدخ می دیگ ــاتگیرن ــة ادبی در  ترجم

ــاً ــان االب ــر جن ــه زباناز زبان اراا ــ خ ب ــاخ مر  ــیهه ــاخ حاش ــرخ ه ــان اا اخ در جری

المللـی هـاخ متاـاوت در نمـام بـی هـا، در برراـی جایگـاب زبانشمار زیـادخ از پژوه 

اخ هـــاخ حاشـــیههـــاخ مر ـــ خ بـــه زباناخ را از زبانجریـــان ترجمـــهبـــه ترجمـــه، 

هـاخ هـاخ حاشـیه بـه زباناخ از زبانخ بنـابرای  جـاخ برراـی جریـان ترجمـهاندپردارته

 در پـی   رومر  خ، همچون روای، در ادبیـات ایـ  حـوزب رـالی ااـرخ لـها پـژوه  

اخ از زمـانی، بـه تلولـات جریـان ترجمـهپی آن ااـر تـا بـا ااـتاادب از رویکـرد اـرخ

ــا   ــا  7331ا ــر 0272ت ــردبپ ــتاادب از رویک ــر اا ــرخ دازدخ عل ــوان  آن در ا ــانی ت زم

ــان در د  ــاخ پنن ــاخ زمدادب آشکاراــازخ الگوه ــا ااــتاادب از انه ــد ااــرخ ب ــانمن  دادگ

ــه ــایر یونســکو، یافت ــانموجــود در ا ــر  ها نش ــی ب ــد ن ول ــو  رون ــه در م م ــد   دادن

ا بیــانگر دو هــ، تللیلااــرخ نــمناً رجمــه از فاراــی بــه رواــی حــا   بــودبجریــان ت

 ــاه  -یــر رونــد  اهشــی در دهــة نــود و یــر دورة افــ ای  الگــوخ معنــادار بودنــد 

ــا  ــی  ا ــا  0229هاخ در ب ــتیابی 0223ت ــ  از دا ــدگان پ ــهخ نگارن ــ  یافت ــه ای ــا ب ها، ب

  آمدندخ صدد تبی  ای  الگوها بر ثر در نمام جنانی ترجمه، درؤااتاادب از عوامل م

 زمانیاخ، فارای، روای، ارخجریان ترجمه :هاکلیدواژه
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 مقدمه . ۱

جملــه  ااــرخ از فتــادبا ترجمــه اتاــا  در مطالعــات 7هــاییدر چنــد دهــة اریــر، چرر 

 0221 ــه از اــا   شــنارتیو چــرر  جامعــه (7332رر  فرهنگــی )بســنر و لوفــور، چــ

یافـر و  اوج 9بـه همـر ولـ  و فو ـارخ ،0هشنااـی ترجمـاـارر جامعـهبا انتشار  تـا  

 اارخ داشته تا به امروز ادامه

و مقصـــد  أهـــاخ فرهنگـــی مبـــداخ از نشـــانهمـــت  را در شـــبکه ،چـــرر  فرهنگـــی

باشـد، بـر فرهنـ  و  داشـته معنـا  ـه بـی  از آنکـه بـر مـت  توجـهداند بـدی شدب میشیانآ

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

ــودوهروخ پژ ــگران گش ــرا ،ش ــه راچ ــه ترجم ــافتی  ملصــو    ــدرت در ب ــر   ــل  رواب مس

ترجمـه  ،در چـرر  فرهنگـی ،ترتیـ بـدی  خگیـردمـی دانـد  ـه ترجمـه در آن صـورتمی

 تواند رنثی باشدخ روخ نمیهیچاخ اار  ه بهپدیدب

اــوخ متــرج  و شــرایر شــنارتی بــهتوجــه اصــلی در چــرر  جامعــهاز اــوخ دیگــر، 

 شـنارتیگـرددخ رااـتگاب چـرر  جامعـهمـی اجتماعی پیرامون متـرج  و ترجمـه معطـو 

ــاح  ــة ص ــه علا  ــات ترجم ــدر مطالع ــوزب در ب ــ  ح ــران ای ــههنم ــارگیرخ نمری ــاخ   ه

نمــران و پژوهشــگران، از ایــ  داــته از صــاح  هااــرخآنهــاخ شنااــی در پــژوه معــهجا

ــه ــات جامع ــر شنااــانی همچــون پینمری ــای ــو، نیکل ــو سبوردی ــان، و برون ــرب لوم ــاتور بن  ل

 دخ انبردب

ــه ــدای  ب ــا  پی ــرر دنب ــ  چ ــه، پژوه  ای ــات ترجم ــاخ اردر مطالع ــمندخ در ه زش

ادرا ــی مترجمــان ادبــی و نقــ  اجتمــاعی ترجمــه  رــودرصــوم ماهیــر حرفــة ترجمــه، 

ــی  ــی در اــط  ب ــار ادب ــاد  آث ــی ان ــامدر تب ــا ، شــد ) الملل ــراخ مث ــب ن و اــاپیرو، ورهیلب

ــازا  0221 ــه در(خ 0222ا، ونو  ــاکلی   ــی از مس ــرر  جامعه یک ــورد چ ــه م ــنارتی ترجم ش

ــرار ــه توجــه   ــان ترجم ــر، جری ــهاخ در اــط  بی گرف ــان ترجم ــودخ در جری ــی ب اخ، الملل

                                                           
1. Turns 

2. Constructing a Sociology of Translation 

3. Wolf & Fukari 
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یابنـدخ می ها  الاهـایی هسـتند  ـه بـا عبـور از مـرز  شـورها و مرزهـاخ زبـانی انتشـار تا 

برراـی دخ بـر هـ  منطبـ  نیسـتن هـا و مرزهـاخ زبـانی ال امـاً ر اار  ه مـرز دولرذ هب لازم

 باعــ   ــه هایی ااــرفراینــدفرهنگــی داــت و   تاخ  تــ  یــا ملصــولاجریــان ترجمــه

خ آنچـه در (0272هیلبـرون و اـاپیرو، ) اتـدبی شوند ایـ  جریـان بـه شـکلی نـابرابر اتاـا می

میــر و تســلر حا آزار ااــر، ر چیــ  دیگــر چشــ بــی  از هــ ،نــابرابر تصــویر ایــ  جریــان 

ه بـا االـ   شـورهاخ در مقایسـ ، ـه معنـا، بـدی یکـایی ااـرآمرزبان و فرهنـ  انگلیسـی

 دو  شـور ننـد، مـی هـاخ زیـادخ از زبـان انگلیسـی بـه زبـان رـود ترجمـهجنان،  ه  تا 

ونــوتی، فرهنـ  رـود نیسـتند ) هاخ بیگانـه بـهــفرهنـ  پـهیراخ ادبیـات  انگلـی  و آمریکـا

ــان ترجمــه(خ 0222 ــه جری ــر  ســی پوشــیدب نیســر   ــاتاخ ملصــولات ب  ،فرهنگــی و ادبی

 ردوبـد اـط  جنـانی در  ـه دهـد می تشـکیلتننا ب ـ   ـوچکی از جریـان اعلاعـات را 

ــودمی ــا) ش ــر0272میالر، بیلس ــان  وچ ــی  جری ــا هم ــ   ،(، ام ــ  اعم ــاخپژوه ب   ه

گیــردخ شــاید می بـر شنااــی درمطالعــات ترجمــه را بـا رویکــرد جامعه ةشــدب در حـوزان ـام

 ةملصــولات ادبــی آن باشــد  ــه در مقایســه بــا ترجمــ ةمطالعــ دادن بــههــ  علــر اولویــر

 ادبـی هـد   ةگیـرد، در ترجمـمی راـانی صـورتمتون فنی و ت صصی  ـه بـا هـد  اعلا 

 انتقا  ارمایة فرهنگی اارخ  ،اایی

ــه ــاخ جامع ــامی رویکرده ــان تم ــه، رویکــرد پااــکا  از می ــات ترجم ــه مطالع شــنارتی ب

ــا ــرو0222) واوانز  ــان هیلب ــام  (0220، 7333)ن ( و ج ــری  رویکردهااز ج ــت ــاین انوا زدخ  

ــات   بــه نقــ 7جمنــورخ جنــانی ادبیــاتدر  تــا  رــود بــا عنــوان  در  ملــلااااــی تبادل

تولیـدات فرهنگـی بـه بافـر  ةمینـبوردیـو را در ز ةااـرخ وخ نمریـ حوزة ادبیـات پردارتـه

م تلـ  در میـدان ادبیـات هـاخ  ـه ادبیـات ملـر داد  ـار نشـانو بـا ای  ندالمللی  شـابی 

 نابرابرخ دارندخ   املاً بجایگا، المللی بی

 و ایااـر همچـون جنـان نیـ  ادبیـات جنـان  ـه دهـدیمـ نشـان ونـو  بـه  ـازانووا

ــازار، ــدة ننادهــاخ اــازو ارهاخ داــت و  ب ــی و ایااــی  پیچی ــه ااــرمل  باعــ "» 

 «بمانـد ملـا  در دیگـر ملـر ادبیـات ویابـد  اـلطه جنـان در ملـر یـر ادبیـات دنشـومـی

                                                           
1. The World Republic of Letters 
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ر و مقیــد بــه ملــ اصــالتاً یملتــ هــرادبیــات  ،بــه بــاور  ــازانووا (خ752 ، مخ7939گلکــار، )

ا ـه چر ،ااـر 7یـابیااـتقلا  فراینـدر ااـر، امـا داـت و  لـرـود آن م ننادهاخ ایااـی 

ر لــعبــارتی، بــه مو جنــانی ااــر و بــه 0اــتاندبملیــر ،خ مســتقلهــااــایر حوزب همچــون

هــاخ بــودن فیــاخ ادبــی و دورخ از جریــانبســته ،زعــ   ــازانوواخ بــهنــدارد راصــی تعلــ 

 از عقایـد  ـازانوا بـر کـهشـودخ چنانی مـیباعـ  ر ـود  یاـی و  مـی ادبیـات ملـ المللیبی 

 ادبـی جنـان ةنقشـ در رفیعـی و االـ  جایگـاب انـدتوانسـته هـاادبیـات از بررـییـد، آمی

ــدخ  ،و از ایــ  رو آورنــد داــربــه ــایی برروردارن ــی بال در ایــ  رهگــهر بررــی از تــوان ادب

 ادبـی ای ـاد ادبیـات  شـور رـود انقلـا   انـد در د  ااته از حاشـیه توانسـتهبرر نویسندگان 

ــنارته ــ  ش ــانی نی ــط  جن ــد و در ا ــوند ) نماین ــالکنر و ش ــر، ف ــون بک ــندگانی چ نویس

انتقــا  متـون را از یــر فیــا  المللــی هسـتند  ــهبی  انمترجمـان میان یــ ،بنــابرای جـوی (خ 

 اـازند و در ایـ  مسـیر ااـر  ـه ارز  ادبـی اثـر ملـرزمـی پـهیربه فیـاخ دیگـر امکـان

 گرددخ می

 ةمثابــ ــوت ااــرخ از یــر اــو اهمیــر ترجمــه را بــه ةاراخ دو نقطــد نمریــات  ــازانووا

ود و از اـوخ دیگـر،  ار ردهـاخ متاـاوت شـمی وآدت و اتلـاد فیـاخ ادبـی یـاداب ار وحـ

د  ــه در اــازمــی نشــانراعر ،دخ بــراخ مثــا شــومــی آثــار ادبــی در چنــی  بــافتی را متــه ر

اخ هــاخ حاشــیهاــوخ زبانهــاخ مر ــ خ بــهاخ از اــوخ زبانادبــی، جریــان ترجمــه ةاــیطر

، ترجمـه راهـی 9 ـوتاخ و  ـ حاشـیههـاخ نـ د زبـان ا ـهچراندوزخ اار، به من لة ارمایه

گردنـدخ از عـر  ملـی مـی ،جنـان رمتـون فـار ةترجمـ قـدمخ بـاتاـوخ اصـالر و اار بـه

دارد و بیـانگر  ـوت یـر  دنبـا ادبـی از مر ـ  بـه حاشـیه را بـه ةاـرمای دیگر، ترجمه ناـوذ 

اخ از مر ــ  بــه حاشــیه، از جریــان ترجمـه  ــازانووا بــی  ةداداـزبـان و ادبیــات آن ااــرخ 

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

                                                           
1. Automatization 

2. Denationalized 

3. Poor languages 
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 و دهـد، تشـ   مـینویسـندمـی 7فروداـرهـاخ  ه به نویسندگان آثار ادبـی  ـه بـه زبـان

 خب شدها موجودیر جنانی میبه آن

هـا نامیـد، امـا بایــد رـود پیونـد و التقـار فرهن  رـودختـوان بـهاگرچـه ترجمـه را مـی

بـازار جنـانی  تـا  و اخ تـا حـد زیـادخ بـه اـارتار هـاخ ترجمـهداشـر  ـه جریان اذعان

ــ ــتگی دارن ــانی بس ــ  زب ــان جوام ــدرت می ــر   ــام رواب ــوان) دنم ــ(خ 7339 ،دُا ون و رهیلب

ــاپیر ــا وام( 0272 و 0221و )ا ــ ب ــانی فرهن ــام جن ــوم نم ــرخ مان ــوان 0گی  (0227) از دُا

راتبی مارخ اـارتارخ الســلهاخ دای  باورنـد  ـه نمـام جنـانی ترجمـههمچـون  ـازانووا بـر

بـات ایـ  امـر هیلبـرون و اـاپیرو داـر بـه مقایسـة نسـبر  تـ  ثمنمور ابهو نابرابر اارخ 

و زبـان  ی  تـا  در  شـورهاهـا، تولیـد ملـ تا  شدب زدنـد و برحسـ  نـو  و رانـر ترجمه

بردنـدخ آن ب ـ  از تللیـل ایـ  دو نویسـندب  تللیـل رـود را پـی  ،شـدب  ت  ترجمه أمبد

دب شـار ـام  تـ  ترجمه ةد، مقایسـشـوحانـر بیشـتر مربـور مـی ه بـه مونـو  پـژوه  

بـه اـه دهـه  مربـور گـانرون و همکـار  بـا ااـتاادب از دادهیلبـااـرخ  أبرحس  زبان مبد

ــه از اــا   9در اــایر یونســکو ــاز 7313  ــی آا ــیشــوم ــی  الگــوخ وانــلی پ ــه چن  د، ب

 اند: ردبب

ــه اــایر زبان درصــد  تــ  ترجمــه 55بــی  از  - ــان انگلیســی ب  هــا ترجمــهشــدب از زب

  اار شدب

ــان - ــی، زب ــ  از انگلیس ــایی پ ــونه ــاب دوم را  همچ ــی جایگ ــه، و روا ــانی، فرانس آلم

  دارند

انـد از چنـار زبـان شـدب شـدب  ـه در ایـ  اـایر ثبـردرصد  ل  ت  ترجمـه هشتاد -

    اندشدب ها ترجمهاایر زبان هانگلیسی، فرانسه، آلمانی و روای ب

 هـاخ اـوکدخ، ایتالیـایی و ااـپانیاییب از زبانشـددرصـد از  تـ  ترجمـه اـهتـا  یر -

  اندشدب برگردان

                                                           
1. Dominated languages 

2. Cultural world- system 

3. Index Translationum 
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 یــر، اــنمی  متــر از ن چینــی، عربــی، راپنــی و پرت ــالیازبــ همچــونهــا، اــایر زبان -

ایــ   بررـی از تعـداد گویشــورانی  ـه بـههرچنـد  ،بـازار جنـانی  تــا  دارنـددرصـد را در 

  نند بسیار زیاد اارخ می ها صلبرزبان

هــاخ مر ــ خ بــه ناخ نــابرابر  ــه بــا فراوانــی چشــمگیر از زباجریــان ترجمــه ایــر ازبــه

 ننــد مــی ون و اــاپیرو انــافهرتــر هیلبــعمیــ  هاخاــیردر برحر ــر ااــر،  در اخحاشــیه

   ها به  رار زیرند:هاخ بارزخ اارخ ای  ویژگیداراخ ویژگی نمام جنانی ترجمه ه 

ــان زبان - ــار می ــ  مــوارددر اا ،اخهــاخ حاشــیهارتب ــان ی ،ل هــاخ گرخ زبانبــا می

ــانی و فرانســه صــورت ــی مر ــ خ همچــون انگلیســی، آلم ــدی م ــردخ ب ــه از گی ترتی  ترجم

هـاخ از روخ ترجمـة ملصـو  بـه زبان اخ دیگـر االبـاًاخ بـه زبـان حاشـیهیر زبان حاشـیه

    افتدمی مر  خ اتاا 

ــر  تــ  ترجمــه - ــه اــایر زبان هــاخ مر ــ خشــدب از زبانتنــو  ران هــا بیشــتر نســبر ب

    اار

ــا عوامــل ایااــی ) - روابــر ایااــی  همچــونمیــ ان تولیــدات فرهنگــی و جریــان آن ب

ویــژب هعوامــل و روابــر ا تصــادخ )بــ ،هــا(هــاخ ایااــی دولرگیرخا و جنرمیــان  شــوره

و هـا از بـازار  تـا ( المللی  تا ، رفـ  موانـ  بـازار  تـا ، میـ ان حمایـر دولربازار بی 

ــل و  ــی )عوام ــر فرهنگ ــرمایرواب ــهیر  ا ــارر و پ ــار ف ــ  آث ــر رل ــ  جن ــتر مناا  ةبس

    در ارتبار اار نمادی (

ــانی ترجمــ - ــدارداــارتار متصــلبی  ةنمــام جن ــاری ی و ایااــی  ن ــات ت ــا تلول از و ب

 شودخمی تعاد  رارج

 دارد جنـر اهمیـرشنااـی بـدی از منمـر جامعـه هاایـ  اعـداد وار ـام و نسـبر بررای

متیــم   تــا   ةترجمــ ،ثیر و بازتــا  عمــومی داردخ در عصــر حانــرأ تــا  تــ ة ــه ترجمــ

ثبـر و  ، تـ  ةتمـامی اعـداد و ار ـام مربـور بـه ترجمـ مالکیر ااـر،خ امـروزب ح انتقا  

 بلــ  هــا بــه ننــد و دربــارة آنمــی  تــ  را ارزیــابی ،شــوندخ جوامــ مــی ظــاهر هــادر آمار

 نشینندخ می
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منــرخ پژوهشــگران هــاخ مطالعــات ترجمــه مــورد بیدر پژوه  حاشــیههــاخ اگــر زبان

ــرار ــوز   ــات ح ــد، مطالع ــه ةنگیرن ــواب ب ــه، ر ــانترجم ــللاظ زب ــواب از جنب ــی و ر  ةشناا

هـاخ االـ  زبـان ةتننـا میـدان مطالعـ وشـد  رواهـد ترخ تبـدیلفرهنگی بـه حـوزة متعـاد 

یـدة اخ روابـر پیچهـاخ حاشـیهانبیشـتر بـر روخ زب ة ، بـا مطالعـایبـودخ افـ ون بـر ن واهد

ــان زبان ــدرت می ــ  ــود مت ــه ر ــا   ــثر از عواأه ــر، م ــی اا ــادخ و ایاا ــی، ا تص ل فرهنگ

 شدخ  تر رواهدشاا 

 جـای ة ،مـان نـ  انـی ادبیـات میـرا  وجـود بـا هاارههد  ه ما براخ ویژببه بل  ای 

 ،ای نشـدب شـنارته راـمیر بـه ادبیـات جنـان در و ای نسـارتهرـود  را از آن  نوبـل ادبـی

 آن ترتیـ  پـژوه  حانـر بـربـدی  خ(7939ااـر )گلکـار،  آموزنـدب و توجـه جالـ  بسیار

ــاً ــا اول ــار ادبــیرجمــهتتصــویرخ  لــی از جریــان  ،ااــر ت ــان  اخ آث ــه زب ــان فاراــی ب از زب

هـاخ زمـانی بـه توصـی  و اـرخ ی مـ ه رویکـرد بـبـا تواـل ، دهد و ثانیـاً دارهروای ب

هـاخ پژوه  االـ لـازم بـه یـادآورخ ااـر  ـه بپـردازدخ  اهـپننـان در دادب تبیی  الگوهـاخ

مسـیر جریـان را از زبـان مر ـ خ انگلیسـی بـه زبـان  یـا ،اخجریـان ترجمـه زمـی مشابه در 

خ بـراخ مثـا ، انـدداشـته  یـدأرـام ت ةندسـنوی ریـا بـر اثـر یـ انـداخ برراـی  ـردبحاشیه

ترجمــه در  ةمانــوم عاملیــر در انت ــا  آثــار و شــیو یــد بــر أبــا ت (0272)مقــدم حــدادیان

ــران ــه ،ای ــان ترجم ــار را از جری ــی اخ آث ــه فارا ــی ب ــرانگلیس ــردب اا ــی   ــو خ بررا اورا

ــه (0272) ــار ترجم ــی آث ــه بررا ــب ــی پردارت ــه انگلیس ــایی ب ــان رومانی ــدب از زب ــرش  خه اا

ــا ت0272) نانکــر ــر بومیأ(، ب ــد ب ــات ی ــه چــاب و نشــر ادبی ــی، ب ــار ادب معاصــر  اــازخ آث

ر اشــعار ( در پــژوه  دیگــرخ نشــ0272خ نانکــر )ه ااــرفاراــی در بــازار آمریکــا پردارتــ

( بــا 0223و ورنــر ) داد پــژوه  رــود  ــرار مونــو ااــترالیا انــاز مواــوخ را در  تبعیــدگر

ــهأت ــان ترجم ــه برراــی جری ــر شــ  نویســندب، ب ــد ب ــه زبان ی ــالی ب ــان پرت  ــاخ اخ از زب ه

 و آلمانی پرداررخ انگلیسی، فرانسه همچونمر  خ 

اخ را از عـور متمر ـ  جریـان ترجمـهههـیچ پژوهشـی بـ اینکـه او  عور  ه پیدااـر،آن

 هــاخ پیشــی ،پژوه  اینکــه ااــرخ دوم ایرانگلیســی برراــی نکــردب هــاخفاراــی بــه زبان

ااـرخ هرچنـد تاسـیر  گرفتـه مشـاهدب در نمودارهـا صـورتتننا با توجه بـه نواـانات  ابـل
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ـــل ری هـــاخوفـــرا ـــان ترجمـــه اب ـــه جری اخ برااـــاس مشـــاهدب در نمودارهـــا و توجی

ــه ــاخ جامع ــه میرویکرده ــه ترجم ــنارتی ب ــد درتش ــد، بای ــنگر باش ــیار روش ــد بس ــر وان  نم

ــادار نیســتند و  ــراز و فرودهــاخ موجــود در نمودارهــا معن داشــر  ــه تمــامی نواــانات و ف

تـوان حقیقـر بـا  اععیـر نمـی ردادب باشـندخ د تصـادفی ر  تواننـد  املـاًمـیها برری از آن

ــیر ــانات را تاس ــ  نوا ــدی  ای ــودخ ب ــرد نم ــه رویک ــل ب ــا توا ــر ب ــژوه  حان ــر، پ جن

 ، پـیندتاسـیر بـه وجـود الگوهـایی  ـه بـه شـکل معنـادارخ  ابـلدارد  نمـر زمـانی درارخ

 بردخ ب

 صدد پااخ به پرا  زیر اار:  در پی   روپژوه  

چگونــه  0272تــا  7313هــاخ رواــی در اــا اخ از زبــان فاراــی بــه ترجمــه نجریــاخ 7

 اار؟ بودب

 پژوهشروش  .2

 گردآوری داده .۱. 2

ــر دادب ــژوه  حان ــاخ پ ــا ه ــتاادبب ــاناز  اا ــایر  Index Translationum دادگ در ا

و  أعنـوان زبـان مبـدبـا انت ـا  زبـان فاراـی بـه ،شدخ لازم به ذ ـر ااـر گردآورخ یونسکو

از اــا   رانـر 2 هــاخ موجـود مربـور بــهدر ابتـدا دادب عنـوان زبـان مقصــد،بــه زبـان رواـی

ــا  7313 ــه ورخآگــرد 0272ت ح ــ  لاحمــاتی چــون ملــدودیر دلیــل مشــد و پــ  از آن ب

رانـر ادبیـات هـاخ مربـور بـه دادب هـا تننـا بـرتللیـل هـا،اازخ تاسیر یافتـهو آاانگ ار  

 خ  شد معطو 

 روش تحلیل داده . 2. 2

ــ نگارنــدگان  رواــی  از زبــان فاراــی بــه اخهــاخ ترجمــهی بــه جریاندر رویکــردخ  مّ

اخ هـحاشـیه بـه تاسـیر دادب-خ مـد  مر ـ  ـارگیرهزمـانی و بـا بـبا ااتاادب از رویکرد ارخ

تـوان اـارتار میبـا ااـتاادب از ایـ  مـد   چرا ـه ،آمدب از اایر یونسـکو پردارتنـددارهب

 شناررخ  نامتقارن نمام جنانی ترجمه را بنتر
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 زمانی  هایمعرفی تحلیل سری .۳. 2

شـود می اخ از مشـاهدات اعلـا هاخ زمـانی بـه ت  یـه و تللیـل م موعـهختللیل اـر

ــانی مشــ   و به ــه در فواصــل زم ــدازب  ــوالی ان ــدبصــورت مت ــابرای   گیرخ ش ــندخ بن باش

ــان صــورت ــو  زم ــدب در ع ــاهدة پدی ــی مش ــرد و دادبم ــرخگی ــاخ ا ــه ــودهزمانی را ب  وج

 آوردخمی

ــرخ ــل ا ــد  از تللی ــوخ ه ــات ج ــن ی و مطالع ــوزة ا تصادا ــه در ح ــانی   هاخ زم

 هاارخ بینی آنها و همچنی  پی  اربرد زیادخ دارد توصی  و تاسیر پدیدب

 لاه باشد: ؤتواند داراخ چنار مزمانی میهر ارخ

ــانی  ةیــا تمایــل بلندمــدت: ت ییــر مت یــر مــورد مطالعــه در یــر دور 7خ رونــد  لــی7 عول

 ،عبـارتیخ بـهنـد  لـی گوینـدورا ر اخ، فصـلی و نـامنم گـرفت  نواـانات دورب نمر دربدون 

  دهندة  ـاه  یـا افـ ایزمـانی ااـر  ـه نشـانحر ات رو به بالا و پایی  یـر اـرخ روند

 بلندمدت مقادیر یر مت یر اارخ

هــاخ مــنم  را نواــانات : افــ ای  و  ــاه  مقــادیر مت یــر در دورب0خ نواــانات فصــلی0

فصــل  تر از یــر اــا   ــه ال امــاًهــاخ زمــانی  وتــابگوینــدخ ایــ  نواــانات در دورب فصــلی

 گیردخ می نیستند، صورت

زمــانی شــود  ــه در مــدتمی اخ اعلــا : بــه نواــانات تکرارشــوندب9اخخ نواــانات دورب9

توانـد زمـانی میگیـردخ یـر اـرخمی بـی  از دو اـا ( صـورت بی  از یر اـا  )معمولـاً

 اخ با عو  دورة متااوت باشدخت ییر دوربداراخ چند 

بینـی را گوینـد  ـه فا ـد نمـ  پی  : ت ییـرات ایر ابـل2اـاید هخ ت ییرات نامنم  یا نوفـ2

 و الگوخ مش صی اارخ 

 اار: زمانی پردارتههاخ ارختلقی  حانر در دو مرحله به تللیل دادب

                                                           
1. Trend 

2. Seasonal Variation 

3. Cyclical Variation 

4. Irregular or Stochastic Variation (White noise)  
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ــر ــودار ا ــی  نم ــ  از ترا ــة او ، پ ــورزمانی از دادبخدر مرحل ــاخ مرب ــان  ه ــه جری ب

 ، نمـودار مربـور0272-7313 هاخاخ از زبـان فاراـی بـه زبـان رواـی در بـی  اـا ترجمه

ــی  مرحلــه در تللیــل اــرخ ،حقیقــر خ درشــد بــه شــکل توصــیای تشــری  زمــانی  هاخاول

 گرافیکی پدیدة مورد مطالعه اارخ تاسیر و توصی 

 بــل و  ةنمــودار در مرحلــ هاخ چشــمی اعمینــان از برراــی بــراخدر مرحلــة دوم، 

ــی   ــههمچن ــور ب ــود در دادبمنم ــاخ موج ــافت  الگوه ــا  ی ــوخ ب ــتاادب از الگ ــا اا ــا ب -ه

در  نــر توصــی  و تبیــی  الگوهــاخ موجــودج ، مــد  رگراــیونی منااــ 7جنکینــ 

ــ ــا الگــوخ  هاخشــدخ تللیــل اــرخ گرفتــه  ــارهمشــاهدات ب ــا  زمــانی ب اــه  جنکینــ -ب

 پرداررخ    ه در جاخ مناا  به شر  آن رواهیگهارد می ار مرحله را پشر

 نتایج تحلیل. ۳

 فارسی به روسیزبان ای از زمانی مربوط به جریان ترجمهتوصیف گرافیکی سری .۱. ۳

در ابتـدا نمـودار مربـور  اخ از زبـان فاراـی بـه رواـیمنمور توصی  جریـان ترجمـهبه

گرفـر نمـودار مـورد برراـی  رارراـ   اشـدب در زمینـة ادبیـات بـبه فراوانی  تـ  ترجمـه

 (خ  7)شکل 
 

 
 22۱2تا  ۱191های در سال روسیای از زبان فارسی به نوسانات جریان ترجمه .۱شکل 

                                                           
1. Box- Jenkins 

2

5

72

75

02

7313 7327 7329 7325 7321 7323 7337 7339 7335 7331 7333 0227 0229 0225 0221 0223

زبان روای
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وجــود یــر  هــا،دهــد  ــه بــاوجود افــر و ری هــاخ فــراوان در دادبمــی نشــان 7شــکل 

ــان ترجمــه ــای  در جری ــی مل ــد ن ول ــه رواــی، اخرون ــان فاراــی ب ــا  7313از اــا   از زب ت

هاخ ی  اــا در فاصــلة بــ شــود،می مشــاهدب عــور  ــه در شــکلهمــانمشــنود ااــرخ  0223

خ در ب ااــرهــا بــا زبــان رواـی در هــر اــا  بــی  از دب عــدد بــودتعــداد ترجمــه 25تـا  27

 72بـه  20شـدب بـه زبـان انگلیسـی تننـا در اـا    ترجمـهتـهمی  بازة زمانی، امـا تعـداد  

هـا در اـمر چـ  لـر شـی  مناـی نمـودار نیـ  تعـداد بیشـتر ترجمـهخ عب اارعدد راید

ذ ـر ااـر  ـه م مـو   لـازم بـه خمیـانی نمـودار ااـر ةنمودار، نسبر به ای  تعداد در نیمـ

عــدد بــودب  072شــدب از زبــان فاراــی بــه رواــی در ایــ  بــازة زمــانی  تــ  ادبــی ترجمــه

 اارخ

 جنکینز-الگوی باکسزمانی با استفاده از های سریتحلیل داده .2. ۳

هااـر، هرچنـد در دادب7(یهاخ زمـانی فـرب بـر ایسـتایی )مانـایعور  لـی، در اـرخهب

اخ، اعـ  از وجـود رونـد یـا ت ییـرات دورب دلایـل م تلـ بـه زمانیاـرخدارهـاخ اال  نمو

همچــون  ارخهــاخ آمــایســتا، بررــی از ویژگین یزمــاندر یــر اــرخ داردخ ناایســتایی وجــود

جنـر برراـی وجـود  بسـتگی، در عـو  زمـان یکسـان ااـرخ هـ  دو رو  میانگی ، واریان

ــد در دادب ــی  رون ــاخ  طع ــرخه ــیزمانیا ــدا م ــتایی دادب، در ابت ــانبایســر از ایس ــا اعمین  ه

ها فا ـد ایسـتایی باشـند یعنـی رونـدخ اف ایشـی یـا  اهشـی معنـادارخ نمودخ اگر دادب حاصل

ــ ــود دارن ــ  ا دخرا در د  ر ــابرای  پ ــیبن ــد معن ــود رون ــان از وج ــو  اعمین در  اردز حص

زمــانی را هاخ موجــود در اــرخلاــهؤتــوان اــایر ممی 0هــا، از عریــ  رونــدزداییدادب

 نمودخ مش  

بایسـر چنــار مــی هـابینــی دادبتوصــی ، تبیـی  و پی بـه بنتــری  مـد   یابیبـراخ داــت

دلیل هبینـیخ بـمـد ، بـازبینی و پـی ورد آر: شـنارر مـد ، بـگهاشـر اـر مرحله را پشـر

زمانی تـا هـاخ اـرخهـا در آینـدب را نـدارد، تللیلبینـی دادبآنکه پژوه  حانر  صـد پـی 

 خ شد ان امه اه مرحل

                                                           
1. Stationarity 

2. Detrending 
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واحـد دیکـی  ةهـا بـا آزمـون ریشـدادب مانـاییدر ابتـدا  جنکینـ -با  در اجراخ الگوخ 

 (خ 7 شد )جدو آزمون 7فولر
 

 از فارسی به روسی های خامنتایج آزمون مانایی بر روی داده .۱جدول 

  t-statistic P 
 20222 -0خ 211252  فولر-واحد دیکی ةریش

  -9خ 213900 %7 اط  مقدار بلرانی آزمون

  -0خ 321121 %5 اط  

  -0خ 200323 %72اط   

 

 (3200) آزمــونمقــدار بلرانــی مطل   ــدر تاســیرپهیر ااــر مقایســة 7 جــدو آنچــه در 

( ب رگتــر ااــر و 21/0فــولر )-دیکــیواحــد  ة ــه از مقــدار ریشــ ااــر p<0.05 در اــط 

ــدی  ــه ب ــر   ــرخمعناا ــ زمانیا ــتا و داراخ ی ــیوناایس ــا ش ــد ب ــه بای ــر   ــد اا  ةر رون

 ها شنااـاییلاـهؤصـورت ایسـتا درآیـد و پـ  از آن اـایر مبـه گیـرخزدایی یا تاانـلروند

 خ(0 )جدو  شود
 

 از فارسی به روسی شدهگیریهای تفاضلنتایج آزمون مانایی بر روی داده .2جدول 
  t-statistic P 

 20222 20210273-  فولر-دیکیواحد  ةریش

  -9خ 213900 %7اط   مقدار بلرانی آزمون

  -0خ 321121 %5اط   

  -0خ 200323 %72اط   

 

هـاخ اصـلی، دادب بـر روخگیرخ بـار تاانـل دهـد  ـه بـا ان ـام یـرمی نشـان 0 جدو 

ــی ) ــدار بلران ــدار ریشــه واحــد )( 32/0مق ــر از مق ــدار  (21/2 مت ــر مق شــدخ از اــوخ دیگ

ــا  آمــارب آزمــون نیــ   متــر از  ار بــا بــا ان ــام یکهــدادبااــرخ بنــابرای ،  25/2احتم

                                                           
1. Augmented Dickey- Fuller test statistic 
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ــیدندتاانــل ــایی را ــه مان ــة تللیل گیرخ ب ــرخو ادام ــاخ ا ــهه ــه نمور پیمزمانی ب ــردن ب ب

   شدخ شدب ان امگیرخهاخ تاانلر، بر روخ دادبالگوهاخ دیگ

ــ ــدو  ةدر مرحل ــد ج ــتگی  بع ــارهمبس ــی دادب 7نگ ــا ترا ــد ه ــکل  ش ــوان 0)ش ــا بت ( ت

 تــوان ااــتاادبخ مــیفراینــدمنمور بــرآورد مــد  ننــایی رگراــیونی از چــه داد بــه تشــ ی 

 نمودخ 
 

 
 شده از فارسی به روسیگیریهای تفاضلنگار دادههمبستگی .2شکل 

 

ــادیر تاانــلهمبســتگیاــی ربر ــه برااــاس  داد نشــان (0)شــکل  شــدبگیرخنگــار مق  

ـــــار اـــــتون ـــــدبایســـــر از می PACو  ACهـــــاخ رفت و  AR(3) ،MA(3)هاخ فراین

3).ARIMA(3 ــتاادب ــرد، اا ــهچر   ــاً ا  ــر دو نــری  تقریب ــور بارتل ــه رط ــیدب 0ب اند، را

 بستگی با صار تااوت معنادارخ دارندخمعنا  ه ای  نرای   روده بدی 

پیشـننادخ پـردارتی خ  هاخبـرآورد مـد  بـه برراـی معنـادارخ پارامترهـاخ مـد  منموربه

ــ  ــراخ ای ــتاادب از شــار  ب ــا اا ــار ب ــر  ــای ن9هاخ آ اکی ــوکی  2، شــوارت  ب ــان   ، 5و حن

 (خ 9شدند )جدو   ها با ه  مقایسه و بازبینیمد 

 

                                                           
1. Correlogram 

2. Bartlett’s Lines 

3. Akaike  

4. Schwarz's Bayesian 

5. Hannan-Quinn 
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های آکائیک، شوارتزبایزن و های برآوردشده با استفاده از شاخصمقایسه و بازبینی مدل .۳ جدول

 کوئینحنان

 AIC Schwarz معناداری مدل 

criterion Hannan-Quinn  

AR (3) 95/2 23/2 03/2 ریر 

MA (3)  22/2 02/2 20/2 بله 

ARIMA (3.3) 70/2 92/2 20/2 ریر 

  

بینــی ت ییــرات تری  مــد  بــراخ تاســیر یــا پــی ، مــدلی بنینــه9برااــاس نتــایو جــدو  

هـاخ ترخ در شـار ها، از مقـادیر  وچـرزمانی ااـر  ـه در مقایسـه بـا اـایر مـد ارخ

تـری  مـد  منااـ  MA (3)باشـدخ مـد   بررـوردار  ـوکی آ اکیر، شـوارت  بـای ن و حنـان

ورد آبـا توجـه بـه مقـادیر وا عـی برااـاس بـر را هـادادبهاخ نواـان مانـدباارخ نتایو بـا ی

 نمودخ  ملاحمه 2و جدو   9توان در شکل می MA (3)مد  
 

 
 هاماندهنگار باقیهمبستگی .۳شکل 

 

نـدارد، لـها  یبی رـارج از مـرز رطـور بارتلـر  ـراراز آن ا  ه در شکل فو  هـیچ نـر

نیـ  از مقـادیر جـدو   Qبسـتگی بـا صـار تاـاوت معنـادارخ ندارنـدخ آمـارة نرای  روده 

هسـتند  ـه  25/2هـا نیـ  در اـتون آرـر ب رگتـر از تر اارخ مقـادیر احتمـا ری دو  وچر

ااــرخ بنــابرای  نواــانات یــا اجــ اخ ارتلــا  همبســتگی  بیــانگر صــار بــودن نــرای  رــود

 باشدخیر  میهپ ااید اار و مد  انت ابی  ابل ةمربور به نوف

نــد در یــافت  توا( مــی2زمــانی )جــدو  هــاخ حاصــل از تللیــل اــرخمانــدببراــی بــا ی

   د،  مر  ندخنها  ه ارز  بررای را دارالگوخ پننان در دادب
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 هاماندهود در باقینوسانات موج .4جدول 

 تعداد ترجمه سال  تعداد ترجمه سال  تعداد ترجمه سال 

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 

 

ــا ی دریافــر  ــه تــا پــی  از اــا   تــوانمــی 2،مانــدب در جــدو  بــا مشــاهدة مقــادیر ب

ــه7337 ــی، ب ــی و  ل ــد ن ول ــامنم ، م، پــ  از حــه  رون ــا الگــوخ ؤجــ  نواــانات ن لاــه ی

ــادارخ در د ــا یافــرادبمعن ــا  نمــی ه ــا   7330شــودخ از ا لــی ، رونــد ن و7331تــا ا

ها مانـدبجـدو   با ی نی   ـه بـا تـوالی اعـداد مناـی در مـیب هـا مشـاهدمعنادارخ را در دادب

ــ   ــا  می مش ــ  از ا ــی، پ ــر و منا ــداد مثب ــوالی اع ــودخ ت ــانگر  7331ش ــ  بی ــاز ه ب

تــوان بــا افــ ای  را می هــالاـة دوربؤم 0222تــا  0229نممـی ااــر و پــ  از آن از اــا  بی

 نمودخ  ها مشاهدبماندبو  اه  در با ی

 گیریبحث و نتیجه .4

( رلـا  انتمـار 7ز زبـان فاراـی بـه رواـی )شـکل اخ اآنچه در نمـودار جریـان ترجمـه

 اــازخ، ر ثیر پدیــدة جنانیأرا  تــزمانی ااــر  ــه بــههــاخ اــرخااــر، اــیر ن ولــی دادب

بــه تقویــر و تشــدید روابــر  (0229)  ــه بــه تعبیــر آنتــونی گیــدن  اــازخجنانینمایــدخ می

اـرخ در عصـر ا شـود، از یـر ویژگـی بسـیار منـ  بررـوردارمی اجتماعی در جنان اعلـا 
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ـــواد رـــام، جنانی ـــاد  ملصـــولات اعـــ  از م ـــد، مصـــر  و گـــرد  و تب اـــازخ تولی

ــاس جنــانی صــورتاــرمایه ــرد، رــواب مســتقی  و می هاخ فرهنگــی و اعلاعــات، در مقی گی

اــازخ بومی رـواب از عریــ  روابـر میــان عاملــانخ بـا پیــدای  ایـ  پدیــدب، نیــاز بـه صــنعر 

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

ــا آزاداــازخ ت ــارخ و اــازخ ایااــرجنــانی ةپدیــد گرفــرخ بــود، ف ونــی هــاخ موافــ  ب

ــات  الاهــا  ــی را تبادل ــ  ؤخ مداد گســتر  المللــیدر اــط  ب اســات ایااــی و فرهنگــی نی

بیشــتر و اــب  ارو ارشــان تــر شــدند و بــدی مــوازات ب ــ  صــنعر و بــازار جنــانیبــه

ملصـولات فرهنگـی مربـور ااـر،  ةامـا تـا آن ـا  ـه بـه ترجمـ خافتـادهـا بیشتر بـا دولـر

زمـان و مکـان  (0279داد و بـه تعبیـر  ـرونی  ) اازخ مانـوم زمـان و مکـان را ت ییـرجنانی

ــ  را در ــروزب، در ه ــردخ ام ــنورد فش ــورتدی ــد ی ص ــان ان ــل دور در زم ــردخ می ن فواص گی

شـوند و می بیشـتر و بیشـتر بـه حاشـیه رانـدب ،جنـانی نپیوندنـد هایی  ه به ایـ  شـبکهملر

اــازخ را ثیر جنانیأتــوان تــحقیقــر، می گردنــدخ درتر میهــا بیگانــه و بیگانــهبــا دیگــر ملر

پهیرنـدگی فرهنگـی افـراد را  نمـودخ ثیر آن بـر ترجمـة آثـار تعبیـرأو تـ 7با پهیرنگی فرهنگی

پهیرنــد بشنااــند، اــبر زنــدگی و رفتارشــان را باــازد دیگــران و فرهنگشــان را می ترایــ 

ــا و تااوت ــا را ت ــان،  ه ــ  می ــدخ در ای ــرورخآورن ــیار ن ــدیگر بس ــان یک ــرخ زب  فراگی

 هـا مربـور   تا جـایی  ـه بـه تاسـیر رونـد ن ولـی مشـنود در دادبنمایدخ ای  امر، دارمی

یـان نمـودار بـه نگارنـدگان بـا تبیـی  رونـد ن ولـی االـ  در مرلا  انتمـار ااـرخ  شود،می

 پرداررخ  یی  ای  روند  لی رواهندبت

ــه از ــه جمل ــان ترجم ــر جری ــه ب ــواملی   ــیهاخ اع ــان حاش ــ خ ز زب ــان مر  ــه زب اخ ب

بــه زبــان  هــا()روس منــدخ و آشــنایی ملــر گیرنــدة ادبیــاتهمیــ ان علا ــ ااــر ثیرگــهارأت

ــان و می أت ــه ایرانی ــر   ــر آن اا ــرخ حقیق ــی( اا ــان فارا ــات )زب ــدب ادبی ــا از سرو نن ه

انـدخ از عوامـل دریـل در ایـ  امـر انـاخ فرهنگـی و داشـته دیرباز به شنارر یکدیگر علا ـه

تــوان همســایگی (خ در ایــ  میــان، نمــی7922دونــایوا، ااــر ) تــاری ی هــر دو  شــور بــودب

گرفــر  ــه  دو  شــور را در ای ــاد همکــارخ ت ــارخ، ا تصــادخ، ایااــی و نمــامی نادیــدب

                                                           
1. Cultural openness 
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مـردم رواـیه پـی  از پتـر  بیـر بـه هنـر رهن  و زبـان نـاممک  ااـرخ البته بدون شنارر ف

 داشـتند امـا منااـبات فرهنگـی رواـیه و ایـران در زمـان پتـر او  بنیـان و صنای  ایران توجه

عور راـمی ها آمـوز  زبـان فاراـی بـه(خ در همـان اـا 7921، بـدرملمدخ) شـد گهاشته

اولـی  مر ـ  مطالعـات  ثیرگـهار بـودخأر تشـد و در تربیـر مترجمـان بسـیا در روایه شـرو 

ــی  ــان فارا ــوز  زب ــران و آم ــ  دوای ــیه ت نی ــی  در روا ــرن پ ــی أ  ــب   ا ــد و مس ش

ــه ــرانپای ــهارخ ای ــورگ ــی در آن  ش ــد شناا ــهخ ش ــهرفت ــی  ،رفت ــان فارا ــر زب ــا تقوی در ب

شنااـان و پژوهشـگران مسـلر بـه زبـان فاراـی،  ـار ترجمـة آثـار ها و تربیر ایراندانشگاب

راــد مــی بــه نمــر(خ 7921، بــدرملمدخ  7922)دونــایوا،  شــد دبیــات فاراــی نیــ  آاــازا و

بـا نمـ   شـانیکرصـوم آشناهآثـار منمـوم فاراـی پردارتنـد و بـ ةها در ابتدا به ترجمروس

تــا  7275از اــا   ا ــهچرشــد  آاــاز ، پــ  از بواــتان اــعدخ، بــا اشــعار فردواــیفاراــی

 رباعیـات ریـام هـ  ةخ ترجمـشـد چـابر ایـ  اثـر ترجمـه و بـا تیـرار بالـا بـاچندی  7323

ــتقبا  روس ــورد اا ــیار م ــراربس ــا   ــدی  ه ــر و چن ــا گرف ــار در ا و  7339، 7322هاخ ب

و  منــدخعلا ه(خ امــا ایــ  ار ــام تننــا بیــانگر میــ ان 7921، بــدرملمدخشــد ) ترجمــه 7335

اخ از زبــان د ن ولــی جریــان ترجمــهااــر و تبیــی  رونــا بــه زبــان فاراــی هــآشــنایی روس

یـابی   ـه در  نـی ، درمـی گـر بـا د ـر بیشـترخ بـه نمـودار نگـابخ انیسـرفارای به روای 

هـایی از ادبیـات ، هـر چنـد بـا نواـان، ترجمـه22 ةدر ابتداخ نمـودار یعنـی در دهـ ،حقیقر

 ةدور را در ایــران بایــد 02اوایــل  ــرن ااــرخ در حقیقــر،  شــدب ن ــامفاراــی بــه رواــی ا

شـد روابـر فرهنگـی و ادبـی  و جرایـد دمو راتیـر دانسـر  ـه باعـ احیا و تر ی ادبیـات 

افتــاد  ــه پــ  از  یابــدخ ایــ  مســ له در حــالی اتاــا  گــردد و تواــعه دو همسـایه مســتلک 

ــاروخر ــویر   ــدن بلش ــا  آم ــیه در ا ــر روا ــ    مونیس ــا و ح ــوان  7371ه ــر ج دول

گرفـر، امـا همکـارخ متقابـل  کی در مقابـل ایـران  ـرارللـاظ اعتقـادات ایـدکولوریروایه به

حقیقـر اوج رـود راـیدخ  ( بـه7)نمـودار  22 ةاخ  ـه در دهـگونـههیافـر بـ دو  شور ادامه

 22 ةایـران بـه رواـیه، در دهـبسـتر مـراودات فرهنگـی و صـدور ادبیـات از  ای  ااـر  ـه

، 7322شــدخ در اــا   اــی أ مــ  روابــر فرهنگــی بــا ایــران تشــدخ در ایــ  دورب، ان فــراه 

ــی   ــموافقــراول ــه امیــا راــید و در اــا   ةنام ــات 7317فرهنگــی ب ، دو  شــور وارد توافق
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ــاً ــران م همکــارخ علمــی و فنــی شــدندخ تقریب ــه ؤدر همــی  زمــان، در ای اســات بســیارخ ب

را    افـراد ـار آثـار ایـ بودنـد و در  نـار ایـ  مشـ و معرفی شاعران و نویسـندگان ایرانـی 

بنـابرای ، آشـنایی زبـانی و  ردنـدخ مـی بنتری  آثار رواـی را بـه فاراـی ترجمـهبه روای و 

 توانــد در ایــ  امــر دریــل باشــدفرهنگــی  ــه از نتــایو همســایگی بــا  شورهااــر نیــ  مــی

   خ(7922)دونایوا، 

ــان ترجمــهنمــودار اــرخ ــانی جری ــ  از حــزم ــر  ــل هاخ، پ ــی حــا   ب ــد ن ول   رون

اخ  ـه، بـراخ گونـهااـر، بـه 7337تـا  7322هـاخ اـا   ی از نواـانات در بـی جریان، حا

شــدب افــ ای  و در د  تــ  ترجمــهتعــدا 23و  25هــا همچــون اــا  مثــا ، در بررــی اــا 

خ شـاید دانسـرتـوان معنـادار انـدخ امـا ایـ  نواـانات را نمـییافتـه  اه  22و  22هاخ اا 

نممـی در روابـر رو بـیاخ از حـواد  باعـ  نـوعی  ـرد  ـه زن یـرب ه  بتوان چنی  اظنار

خ نـع  اـارتارهاخ  ـرداخ را نـامنم  جریـان ترجمـه به گستر  دو  شـور شـد و نتی تـاً

دنبــا  ، و ــو  انقلــا  ااــلامی ایــران و بــه22 ةا تصــادخ و ایااــی اتلــاد شــوروخ در دهــ

ــات ایااــی اجتمــاعی نســبتاً ،آن ــاری  دو  شــور هــ  جنــ  تلمیلــی، تلول ــانی را در ت زم

ــ  ــر ر  ــایوا زد و من  ــد )دون ــور ش ــی دو  ش ــر فرهنگ ــود رواب ــه ر  ــه (خ 7922، ب ــ  ب زع

توانـد مطالعـات ترجمـه، ت ییـر و تلـو  در تـاریخ یـر  شـور نیـ  مـی ةنمران حوزصاح 

رونـ  بـازار ترجمـه  ا ـهچر ،اـازد ثرأرا متـ اخ از آن زبان یـا بـه آن زبـانهاخ ترجمهجریان

ــات  خ از ایــ (0272اــاپیرو،  )هیلبــرون و هــا ااــرمنــور بــه روابــر میــان  ــدرت رو تبادل

ــ ــرات آن در عــو  زمــان نیــ  حکایــر از ت ــ  أفرهنگــی، و ت یی ــر ای ثیر منازعــات ایااــی ب

و ــو  انقلــا  ااــلامی و ات ــاذ دیــدگاب ااــتعمارگرایی نســبر بــه اتلــاد ثیر أمقولــه داردخ تــ

ــی ــوروخ و ب ــلی ش ــم  اص ــا دش ــور ب ــاعدت آن  ش ــی  مس ــت  آن و همچن ــ  پنداش دی

اــاررخ  ااــلامی، صــلنه را بــراخ مــراودات فرهنگــی و تبــاد  ادبیــات نامســاعدجمنــورخ 

اخ و اـیر ن ولـی جریـان ترجمـه یافـر ادامـه 22 ةهـاخ دهـچنی  ونعیتی تـا اوارـر اـا 

 داشرخ  پی آمد را در دنبا  حواد  مه ور پدید ه به

هــا، بمانــدزمــانی ، پــ  از حــه  رونــد ن ولــی، بــا یهــاخ اــرخدر تاســیر تللیــل دادب

اخ ، الگــوخ  ــاه  جریــان ترجمــه32هــاخ دهنــدخ در اــا مــی دو الگــو را نشــان مش صــاً
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هــرج و مــرج و هـا، فروپاشــی اتلــاد شـوروخ آن  شــور را بـا شــودخ در ایـ  اــا می دیـدب

اخ در ایــ  دورب اــاررخ شــی  ن ولــی در جریــان ترجمــه بلــران ا تصــادخ مواجــه

تننــا ایــ  دوران نــهااــرخ شـاید بتــوان گاــر  ـه در  هـا بــودببــی  از اــایر دورب مش صـاً

گیــرخ فرهنگــی ایــ   شــور شــور رواــیه، بلکــه جنــراعتقــادات ایااــی و ایــدکولوریر  

شـد رواـیه از  رـود گرفـر و باعـ گرایـی بـهدر  نار اوگیرخ ا تصـادخ آن، جنبـه اـر 

 بماندخ  روابر انتی و فرهنگی رود با شر  و  شورهاخ منطقه اافل

یکــی از دلایــل  (0272، ترجمــه )پیتــا اتمطالعــ ةنمــران حــوزبررــی از صــاح  بــه نمــر

لیای در یـر  شـور أانـاخ ادبـی و تعـداد آثـار تـ افـ ای  ،اخن ترجمـهافر و ر ـود جریـا

ــر ــاا ــو أخ ت ــور ف ــات آن  ش ــر ادبی ــوروخ ب ــاد ش ــی اتل ــودبثیر فروپاش ــادب ب ــر الع  اا

ــا(خ  ــدا)بریتانیک ــاندورة  خدر ابت ــا 7آزادخ بی ــان گورب ــهدر زم ــی چ  و ب ــا  آن فروپاش دنب

هـاخ پیشـی  خ تار ـهرا در پـی داشـر هـا و رفـ  اانسـور در آثـارگیرخانل ،شوروخ اتلاد

ــاجرت ــور من ــارج از  ش ــه ر ــه ب ــندگانی   ــان نویس ــردبمی ــندگان    ــایر نویس ــد و ا بودن

 ررـر بربسـرخ 9راـمیو ایر 0نداشـرخ تبعـیم میـان ادبیـات راـمی دیگر وجـود ،روای

 ردنـد و بـا گسـتر   بـود احیـا شـدب پروا انر ادبیـات رـود را  ـه اـر و ها ، بیروس

هـاخ ادبـی اـر  بیشـتر و بیشـتر شـدخ شـان بـه جنـب اـازخ، داتراـیروزاف ون جنـانی

خ رواننــدگان )بریتانیکــا( شــدمــی هــاخ دیگــر  متــر احســاسآثــار از زبــان ةنیــاز بــه ترجمــ

شــته را بشنااــند، تــاریخ و ادبیــات رــود را  نــدو او هداشــتند گ رواــی نیــ  بیشــتر تمایــل

ر  ــاه   ننـدخ بنــابرای ، الگـوخ معنــادا تــر در رــود را بنتـر و عمیــ زمــان حـا    ننـد و

 گرفرخاخ شکلجریان ترجمه

ــه زبــان مر ــ خ را بــه   بودن جریــان ترجمــهبررــی  نــد ــان حاشــیه ب مــایگی اخ از زب

نمــران معتقدنــد چنــد بســیارخ از صــاح هر خانــددادب ادبیــات ملــر حاشــیه نســبر

ــانون ــد )  ــ  ندارن ــ خ   ــایر نویســندگان چی ــی از ا ــه  7932،پرورنویســندگان ایران ، رحیمی

  ـه بایـد رـود بـه دنبـا   سـی بگردنـدمشـکل این ااـر  (0272مطل  و نانکـر،  نقل ازبه

                                                           
1. Glasnost (Verbal openness) 

2. Official literature 

3. Unofficial literature 
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یــ   نــدخ بررــی از ا  ــه آثارشــان را ترجمــه آن باشــند تتر در حســرعبــارت دراــرهو بــ

براـانند، از  چـاب تواننـد بـهن را حتـی در ایـران نمینویسندگان افـرادخ هسـتند  ـه آثارشـا

 ننـد تـا م اعبـان  نگلیسـی بنویسـند یـا آن را ترجمـهو مایلنـد یـا از ابتـداخ امـر بـه ار ایـ 

امــرخ منــ  نیــ  متــرج  منااــ  بــراخ ترجمــة آثــار،  یــافت  بنــابرای تــرخ بیابنــدخ گســتردب

توانــد در  نــار یــادگیرخ خ وجــود مترجمــانی  ــه بــه زبــان رواــی مســلر باشــند، میااــر

 نـمناًزبان روای در ایـران و آمـوز  زبـان فاراـی در رواـیه مـورد برراـی  ـرار گیـردخ 

نمران معتقدنـد  ـه آثـار ادبـی بایـد در بافـر مقصـد بررـی از صـاح آثار، براخ شناااندن 

معتقدنــد آمی تگــی زبــان  (7932) پرورو  ــانون( 7932)شــوندخ بــراخ مثــا ، گلکــار  ترجمــه

ان بتوانـد اثـر زبـداشـر یـر متـرج  فاراـی تـوان انتمـاربا فرهن  چنان زیاد اار  ـه نمی

صــلی   ةبــراخ انتقــا  معنــا و ترجمــ ا ــهچر نــد،  بــان دیگــر ترجمــهزادبــی فاراــی را بــه 

آثــار را بایــد بــه  ةتننــا ترجمــ روهــا بســیار نــرورخ ااــرخ ازایــ تســلر بــر فرهنــ  زبان

رابتــی رواننــدگان زبــان اولشــان باشــدخ بنــابرای  دلیــل  بی ،افــرادخ اــپرد  ــه زبــان مقصــد

متـون  ة ـرد  ـه مترجمـان   ابـل بـراخ ترجمـ توان در ایـ  امـر جسـت ونسبر به آثار را می

نمر، بـا صـر  ایـ ، بـه اعتقـاد ایـ  دو صـاح  بـر شـمارندخ علـاوبانگشـر رواـیبه زبان 

 هــاخ دیگــر و زبــان رواــیزبــانآثــار بــه  ةو ــر و انــررخ ا ــداماتی جنــر ترجمــه ینــه، 

نیســتندخ  انت ــا   اثــر منااــ  را بلــد ،یــرد امــا مشــکل این ااــر  ــه متولیــانگمی صــورت

ــا بودجــ ــار  ــه ب اند، در رــود ایــران هــ  شــدب دولتی ترجمــهدولتــی و شــبه ةبســیارخ از آث

بـه بنـابرای ،  اندخفرمایشـی تیـرار  ـاذ  داشـته زیـادخ ندارنـد و تننـا بـا رریـدهاخ ةروانند

تـری  مـوانعی  ـه اـر راب نویسـنگان ایرانـی وجـود دارد تـا رـود راد یکـی از منـ می نمر

ــادی  در  شــور رودشــان  ــد،  ســ  اــرمایة نم ــی نماین ــات معرف ــانی ادبی ــه نمــام جن را ب

ــر ــرون،ن)وَ اا ــدون درا(0275 اس و هیلب ــر ب ــ  ام ــخ ای ــه از نناد رل ــایی   ــا ه ــران ی ناش

هاخ اریــر بنیــاد اــعدخ بــه ریااــر تننــا در اــا نــاممک  ااــرخ  مترجمــان حمایــر  نــد،

 اارخ  ورزیدب عاد  به تبلیغ و ترویو ادبیات فارای اهتمام حداد علیالام

هــاخ دراــا  اخدورب معنــادار لاــةؤمهــا وخ دوم پــ  از حــ  رونــد ن ولــی در دادبگــال 

 معرفــی دوربرا  زمانیاــرخهاخ لاــهؤیکــی از م 9خ 0در ب ــ   ااــرخ 0222تــا  0229
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ــی معرفــی ــا تــوالی شــی  صــعودخ و ن ول نمــودی خ شــی  صــعودخ ایــ    ــردی  و آن را ب

، رواـیه بـا 32 ةدر اوارـر دهـ تاسـیر ااـرخ ب   از نمودار با توجـه بـه چنـد عامـل  ابـل

ــرا دنآورروخ ــر ای ــی دول ــرخ از عرف ــر  فاصــله گرف ــیایی، از ا ــدگاب اورآا ــه دی ــ  ب ن ه

ــعی ــی  ا ــ واخ ب ــر از ان ــارجداش ــی ر ــود و  الملل ــراخش ــر ب ــتر  رواب ــ گس ــان  اب جن

و امیـاخ  0227در اـا    نـدخ بازدیـد آ ـاخ رـاتمی از مسـکو ر به رواـیه تکیـهتوانسمی

ــرارداد  ــراخ   ــارخب ــل و اصــو  همک ــر متقاب ــاخ دو  شــور، صــالرواب ــدخ را در  ةه جدی

 هــا مواجــهها بــا ااــتقبا  روسگاتگــوخ تمــدندفتــر روابــر ایــران و رواــیه گشــودخ تاکــر 

گاتــه نمانـد  ـه مقــدمات  مکـارخ راـیدخ ناروابـر دو  شـور بــه ه 07شـد و از اوایـل  ــرن 

منمـور شـدخ در ایـ  اـا  بـه چیـدب 7332فاراـی بـه رواـی در اـا   ترجمة ادبیـات رون  

ــورخ ــاارت جمن ــی ا ــی فرهنگ ــلامی رای ن ــ  اا ــرویو فرهن ــی و ت ــ  ایران ــی فرهن  معرف

بنـابرای   ب شـیدخ شنااـی را اـرعرگسـتر  ایـرانو شـد  االامی ایـران در مسـکو افتتـا 

المللـی نیـ  در گـرد  بی ها و ننادهـاخ ایااـی گرفـر  ـه اـازمان تـوان چنـی  نتی ـهمی

تر ااـر  ـه ب ـ   شـورهایی مثـل ایـران ملسـوس ویـژب درهگهارندخ ای  امـر بـرترجمه اث

ــر نمــر نناد ــابرای می ی اداربهــاخ ایااــا تصــاد و فرهنــ  زی ــه شــوندخ بن ، تننــا چــرر ن

در ایــ  بلکــه تولیــد ملصــولات فرهنگــی نیــ  زیــر نمــر دولــر و ننادهــاخ  ــدرت ااــرخ 

واـیه ر آمـوز  زبـان فاراـی در باز ه  زبـان ابـ ار منـ  تقویـر روابـر بـودخ مرا ـ  ،میان

 ــرد و  یــانبیشــتر متر  روابــر فرهنگــی را ســهــا امکــان گو افــ ای  تعــداد روزافــ ون آن

ــار فاراــی را ب شــی از اهــدا  رــود  ــرارو ترجمــه  دادخ در ایــران هــ  تعــداد  برراــی آث

نشــی  در مــردم منــاع  مســلمان ةیافــرخ علا ــ هــاخ آموزشــی زبــان رواــی افــ ای گــروب

  شــور رواــیه بــه آشــنایی بــا فرهنــ  همســایه و آمــورت  زبــان فاراــی بــه مراتــ  بیشــتر

باشــد،  توانــد اهــدا  ایااــی و ایــدکولوریر داشــتهترجمــه می  ــه  نــی  اگــر فــربخ شــد

گیـرد )هیلبـرون و اـاپیرو،  د تـری  یـا بیـن  راصـی صـورت ةمنمور اشـاعبراخ مثـا ، بـه

ـــاهی از این0272 ـــا آگ ـــر( ب ـــه ایاا ـــگهارخک ـــة ترجم ـــی از  ةها در زمین ـــار ب ش آث

ــر ــتردبایاا ــههاخ گس ــه ب ــتند   ــورترخ هس ــی  ش ــ  مل ــغ فرهن ــور تبلی ــاذمنم  خ ات 

 تـری رونـ رشـوند، شـاید بتـوان ایـ  دوران را پمی بسـته  ـارهها بـشوند و توار دولرمی
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ااــر  ــه  نــرورخذ ــر ایــ  نکتــه نیــ   بــردخ دوران در تبادلــات فرهنگــی نــام تری و فعــا 

ــه تــ ــه تــوان انتمــاررر ااــر و نمیأمتــ یلی ، عملــأترجمــه، نســبر ب ملم داشــر  ــه ب

و  عاملـان در یـر دورب بـا شـی  صـعودخ هـاخ میـاع و تلا پیـدای  شـرایر مطلـو  

ثیر أاخ مواجـه شـدخ تـترجمـه ی  شـرایطی بـا شـی  ن ولـی در جریـانرفـت  چنـ میـان با از

 تـوان مشـاهدبریر یـر تـا اـه اـا  میأمساعد یـا نامسـاعد را در ایـ  جریـان بـا تـعوامل 

ــرد ــر،    ــر م (خ0272)نانک ــا ه ــة دوربؤام ــرخلا ــاخ در ا ــر هاخ زم ــةانی داراخ ی  مؤلا

ــرخ  ــ  هس ــی ه ــی ن ول ــی  ن ول ــةش ــورخ دورب مؤلا ــر جمن ــان ریاا ــه زم ــور ب اخ مرب

داشــر  ــه پــ  از پیــروزخ انقلــا  ااــلامی ایــران،  ننژاد ااــرخ البتــه بایــد اذعــااحمــدخ

هـاخ متاـاوت، هـا در دوراناند، امـا نـو  و  ـاربرد آنها ماهیـر ااـلامی داشـتهتمامی دولر

هــاخ تنــاجمی و تقــابلی گاتمــانترتیــ ، (خ بــدی 7921اــر )متقــی، ا مت ییــر بــودب

هـاخ تعـاملی رـاتمی، بـار دیگـر بستراـاز انـ واخ ایااـی و نژاد، بررلـا  گاتمـاناحمدخ

 اسـة رانـة  تـا  منتشـرؤ ـه م شـدبلی أفرهنگی ایران شـدخ بـا ااـتناد بـر ار ـام  تـ  تـ

 ــام شــدب در ایــ  دوران ارلی أاو ، میــ ان  تــ  ت ةدریافــر  ــه در وهلــ تــوان، می نــدمی

ــابتی ــان،  ث ــو  (0275دارد )مللوجی ــه م موع ــاهی ب ــتاور ةنگ ــه دا ــان، ب ــر ایش دهاخ دول

ــا ــ ار  ایرن ــازد تمی مشــ   ،گ ــا ا ــدانن ــی ما  ــ  ،فرهنگ ــرش ــانون براب ــردن   ــاخ   ه

ــودب ــرخ مســاجد ب ــا،  ااــر فرهنگــی هن ــرخخ (7930)ایرن ــاخ ا ــا برراــی نموداره ی مانزب

ــان ترجمــه ــوانمــی ،حقیقــر دراخ، جری ــد ت ــه در دوران دی اــایر  م تلــ هــاخ  ــه چگون

ــورها ــابیر،  ش ــته تع ــران داش ــا ای ــود ب ــر ر ــاوتی از رواب ــد )بصــیرخ متا ــدخ وان نژاد، احم

 بــل، اــایر  ةرلــا  دوردر ایــ  دوران حاصــل آن ااــر  ــه بر (خ تعاملــات فرهنگــی7932
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