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 نشر ادبیات داستانی:  ةشبکسیاسی غالب بر تأثیر گفتمان فرهنگی

  نشر رمان ةشبکر گفتمان اصلاحات بر یپژوهی نتایج تأثمورد
 

 (ایران ،، مشهدمشهد یفردوس دانشگاه، گروه زبان انگلیسی) نسرین اشرفی

 (ایران ،، مشهدمشهد یفردوس دانشگاه، یسیگروه زبان انگل) *رضا هاشمیمحمد

 (ایران ،، مشهدمشهد یفردوس دانشگاه)گروه علوم اجتماعی،  حسین اکبری

 (ایران ،، مشهدمشهد یفردوس دانشگاه، یسیگروه زبان انگل) یدعلی خزاعی فر

 

نشرررر، بز بنهادهرررا  بصررردی تمررر ن ج  ررر ،  

سرراز آفررر و و تمرر نفعررالهتی بجتمررافی، فرهنرر 

تحرل  مسرهر رو ر بها،  برر تیههرر و تأثهرگذبرو 

هاسر.  آن ب  در رونر  ا ب جراد مسرهرها  ترازه

گررذبرد، بز می هرتررأثنشررر در فررهو کررا   رره 

 .پررذ ردمسررتقه  می هرتررأثفرهنرر  و تمرر ن هرر  

 (۸۹۳5 )آذرن ،

   چکیده

  بسر.همرربه برلده ت بجتمرافی تحللراناشری بز  نشرر رمران همرلبره برا تیههرربت کلزة

کاضررر در پرری تحدهررر تیههررربت بررازبر نشررر رمرران بررر م نررا  تیههررربت در  مقالرر 

 مرر ن رزمررانی  ةبررازبسرر.   ۸۹31 و بجتمررافی بوبسررة دهرر   سهاسرری هاسررااتار

همزمرران بررا رو   ارآمرر ن دولرر. بصررداکات بسرر.   ،شمسرری ۸۹33و  ۸۹36ها  سررا 

هررا  ن ام»ب ررو پررژوهز، بز دو چررارچل  ن ررر  ب  رشررتهمهانبررا تلجرره برره ماههرر. 

 بررسرریبسررتداده شرر ه بسرر.  برررب  گهرر نز « سررااتمن  »و زُهَررر -لِن ررب «چن گانرره

و ترجمره بز تحدهرر شر اه بسرتداده شر ه  هفترألنشرر رمران در دو بعر   ةتیههربت کرلز

برر تیههرربت نشرر رمران  مرثثربس.  همچنرهو بررب  درع فلبمرر سرااتار  و فرامدهتی 

سرعی شر ه بسر.  ،ناشرربن افته برا ارسرااتنهمرهها  هدر ب و دوره با بسرتداده بز ماراک 
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دهر   ره سرااتار نشرر رمران نشران می وهزپرژ  نترا   شرلدتیههربت ب و دوره بررسری 

بسرر.  رره در ب ررو مهرران شرر ه ی و  هدرری ز رراد  تیههررربت  م رردچررار  ،دو سررا ب ررو در 

بجتمررافی بافررو تقل رر.  ررا  ةت ررآ آن وضررعه. در کررلزسررااتار  سهاسرری و برره هرتررأث

 ش ه بس. مترجمان مثلدان/و ناشربن مح ودساز  ق رت  نشگر  

 نشر، رمان، تحدهر ش اه، بصداکات،  نشگربن  ش ا: هاکلیدواژه

 مقدمه  .1

هررا  گلنرراگلن جامعرره برره ب ررو ناترره بذفرران دبرد  رره ن ام   رراًتقربمررروزه برراور فمررلمی 

گر ترأثهر متقابرر دبرنرر    )بفر  بز سهاسری، بجتمرافی، فرهنگرری، بقتاراد  و بهرره( برر همرر 

 ره بز بسرهار  جهرات با سرتی  هاسر.ر ن ام رهرا و زان ن امهرب و همان رببطره د الاتهرم م

هرا  ن ام  ن ر ر ۸۳۳1  در دهر ۸زُهَرر-لِن ربزمرانی  ره ملرد تحقهق و بررسری قرربر گهررد  

ب  جدر  شر   ره ترا آن چن گانه رب مطرح  رد تلجه پژوهشرگربن مطالعرات بدبری بره ناتره

 مدراههمی چرلن ن رامبره مطالعرات بدبری و تلجره بره زمان میدل  مان ه بلد: رو اررد  دران 

مطالعررات ب  رشررتهمهان، تأ هرر  بررر ماههرر. رو ارررد  ب ررو    ارری بز نتررا    دررانن رراماردهو 

 بنی چررلن تررلر  ب ررو رو ارررد رب نقطرر ن رصرراک بدبرری و ترجمرره بررلد  پژوهشررگربن و 

ها  چررراز پرراربد   و بز مارر ب فطدرری در مطالعررات ترجمرره دبنسررتن  و آن رب  ارری 

 در مطالعات ترجمه معرفی  ردن   « تلصهدیرو ارد »گهر  پاربدب   شار

ف م تلجه به باف. بجتمافی بس.  ، زُهَر-لِن ب بر ن ر  وبرد  نق ها تر و  ای بز فم ه

( تا ک   نشان بز ن اماردهبو بز ب و رشته )در بنتخا  وبژگانی چلن ن ام و  گهر وبمهرچن  

ها  چن گانه ن ر   ن امترجمه ی شناسجامعهبن ن رصاک درع بجتمافی و  دبرد بما برای 

 به چالز   بًش نپردباتو به فلبمر داهر در ن ام بدبی )مانن   نشگربن و نهادها(  فد.بهرب 

درباره  الا  فرهنگی بربئه دبد بما نقز تعههو  نن ه ق رت بلگل ی بن   چگلنه مماو بس.  شه ه

، 9نتزلرگ)بر نشر رب در آن ناد  ه بنگاش. و د گر فلبمر بجتمافی مانن  نحله تعامدات  نشگربن باز

                                                           
1. Even-Zohar 

2. Gentzler 



 ۹۸                                                                              بال  بر ش ا  یاسهسیگدتمان فرهنگ رهتأث 

 

 (911۹، 9) اوده سااتار  بس. ار رد ، زَُهر-لِن برو ارد  دی  طلربه ؟(9113 ۸وُلف   911۹

 ضرور  بس.   ،و بنابرب و تددهق آن با د  گاهی  ه به  نز فامدان بپردبزد

نشرر، در ب رو مقالره . فلبمرر بجتمرافی در تعامدرات برازبر هرو ربستا و ن ر بره بهم در ب

رب  ۸۹33و  ۸۹36ها  نشررر رمرران در سررا  ةب ، کررلزسررعی اررلبهه   رررد بررا نگرراهی شرر اه

ب ، بتخرراذ من ررلر بز نگرراه شرر اه  بررسرری  نرره در برت رراب بررا ن ررام سهاسرری و بجتمررافی 

بسر.  ره در آن برت راب برهو  نشرگربن شر اه بررسری « ها  بجتمرافیتحدهر شر اه»روش 

دب برره  ارشناسرران  کررلزة نشررره نگرراه فدمرری و آ ادمهررم برره هاسرر.  ررد  م تشررلمرری

  ترا برا بربئره ب رو روش، آبرازگر هو مقالره برر آنر ربنگش. شمار ب و کلزه بس.  و لذب در ب

بررسرری    ناترره مهرر  در ب ررو تحقهررق هبرره نشررر باشرراتی شررنارو ارررد  فدمرری و روش

تر ج بگانره بسر. ترا بترلبن تیههرربت نشرر رب ملشراافانه طلربرهترجمره و ترألهف ها  ش اه

    دبش.گذبر  صحهح بازبر نشر  شلر سهاس.به نگاهی تازه و   ردبررسی 

  پیشینه و چارچوب نظری .۲

هررا  ن ر رر  ن ام :شررلدکاضررر برره دو بخررز تقسرره  می پررژوهزچررارچل  ن ررر  

 طلربرره، (  در بدبمرره۸۳۱4) 5گهرر نز 4ن ر رر  سررااتمن  ( و ۸۳۳1)زُهَررر -لِن ررب ۹چن گانرره

   ب و ن ر ات البهه  پردبا. ها  هجن تر و مه  ةباربجمالی به بحو در

 های چندگانهنظریة نظام .1. ۲

مطالعررات  ةتلصررهدی و ربههررابی مطالعررات فرهنگرری برره کررلز  اردهررا روظهررلر بررا 

ر بدبرری د  فرب نرر  ترجمرره و نقررز ترجمررترجمرره، تلجرره برره روببررة پل ررا و متقابررر در 

ن قرربر گرفر. ادهی به هل ر. مدری بفرربد جامعره برهز بز گذشرته مرلرد تلجره محققرشار

                                                           
1. Wolf 

2. Codde 

3. polysystem theory 

4. structuration theory 

5. Giddens 
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نخسررتهو بررار، ب تمررار (  9116 ،۹   رررونهو1911ر، هَررزُ-ب ررلِن  911۸، 9و بررربون ۸هسآلرر)

ن ر رر  ترجمرره رب در قالرر   فرب نرر برره منرر  و ن ام نگرراه سهسررتمی (۸۳3۱/9111)زُهَررر -لِن ررب

  مثابررمطرررح  رررد  ب ررو ن ر رره بز آن پررس برره مطالعررات ترجمررههررا  چن گانرره، در ن ام

    ار گرفته ش  ها  بدبی جلبمآ گلناگلن بهبرب  تحقهق در ن ام  یبلگل

متقابررر و   فهرر  پل شرری بسرر.  رره بز رببطرربرررب  تدرراش  زُهَررر-لِن رربپررژوهز  ةجررلهر

 رره بدبهررات در بافرر.  زمررانی  (۸۹۱5)بر رر.،  آ رر یموجلد بررهگلنرراگلن هررا  من ا ةپهچهرر 

بدارره معنررا ی  شررلدینمفرهنگرری قررربر گهرررد، د گررر محرر ود برره متررلن وسررهآ بجتمررافی

 ابر  و مجملفره فلبمرر کرا   برر تللهر   را بشرافه و در افر. ب رو مترلن رب در میتر وسهآ

 ( ۸5، ص  ۸۳۳1، زُهَر-لِن بگهرد )میبر 

فرهنگرری: نگرراهی ها  وببسررتگیفلبمررر و »ب  بررا فنررلبن در مقالرره (۸۳۳3) زُهَررر-لِن ررب

، فلبمرر نگر دران طرکری  ، برا بربئر«چن گانرههرا  ن ر ر  ن امدوباره بره  ناراش فرهنگری 

سررااتار  ۸ نمررلدبر   رررده بسرر.رب بررسرری هررا آنمتقابررر  داهررر در ن ررام بدبرری و برت رراب

    ده مینشان  رب بدبهات و مطالعات فرهنگی ةقال  تحقهق در کلز  مثابهببو   ن ر 

 
 (1991، زُهَر-وِنیا)های چندگانه نظریة نظامساختار  .1 شکل

                                                           
1. Ellis 

2. Brown 

3. Cronin 



 ۹۹                                                                              بال  بر ش ا  یاسهسیگدتمان فرهنگ رهتأث 

 

 مثابرر بهفررلبمدی چررلن سهاسرر.، ب رر ئلللژ ، بقتارراد و زبرران نرره سررااتار فررل  در 

ن ررر  چن گانرره درهررا  مفرهنگرری ن ا  جزئرری بز ن ر رر فنلبنبررهفررلبمدی ج بگانرره بدارره 

 ننر ه و تشرل ق  را ترلبهو تلله برا بسرتداده بز  ۸بررب  مثرا ، نهراد قر رت  گرفته ش ه بسر.

و تللهرر  ، کررهو اتلله پهشرر ةبررازدر  فرب نرر بررر هنجارهررا و  دهرر.  ،د گررر فلبمررر بجرب رری

گررذبر   درری مهررزبن مانرر گار   ررم بثررر رب بررا سهاسرر.و  تلله  ن ررارت و  نتررر  دبردپسررا

هررا  هنشررر، مجدررات و نشررر ات، گرومرب ررز   ب ررو نهرراد متشررار بز منتقرر بن،  نرر یمتعهررهو 

 ةجمعری بسر.  بره فقهر ها  هرسراننهرز آملزشری و   نهادهرادولتری، مسئللان نل سن گان، 

بداره برا ، نهراد قر رت سرازمانی  اپارچره و متحر  نهسر. منر ن امپرردبزبن مطالعرات ن ر ه

هرا ملجر  و همرهو چالزبسر. ملبجره فرد  اگروهی و بهنرابهنر هرا هرا و تعرار چالز

    شلدمین ام بدبی پل ا ی 

در ن رام بدبری جامعره، بره قرلبنهو و مترلنی بشراره دبرد  ره بز تللهر   9بدبی  سرما فامر 

شناسری سرنتی،  نر   بز د ر  زبرانتا مارف بر رونر   دری ترأثهر گذبشرته و آن رب  نترر  می

ب  همجملفر سررما   بدبریزبران   4و وبژگرانی ۹زبانی تددهقری بسر. بز قلبفر  نحرل   سرما 

بنتخرا  و تللهر   ،بثرر بدبری رم آن  بربسرا بز قلبنهو، قلبف  و دبنرز مشرتر ی بسر.  ره 

 سررما   بدبریبرزش بثرر نهرز هسر.   ة ننر ن رام بدبری تعهرهوملجرلد  سرما   بدبیشلد  می

بز فلبمررر داهررر در فرضرره و ب  همجملفرر)سررطح بررازبر   ۸ :گهررردمرریدر سرره سررطح شررار 

محارل    ۹ و  اراصژبنرر  برازبر بررب    تقاضرا بفرزب ز  9  (محارللات بدبری  تقاضرا

 فلبمر بس.  عیِ م) الا(  ه برآ ن  رفتار ج

 ی  بدبرهرزبران و تلل  هراکلزهبره  یچن گانره تلجره ااصر  هران ر   ن امدر کالی  ه 

دبنرر   در یم رر و و مقارر  مرررت ة م یگرراه فرهنگرر رب بررا جا یبدبرر  هرران امگرراه  دبرد و جا

بز  یو بثرربت ناشر یربمرلنهپ  وبرد بسر.  ره جامعر زُهَرر-لِن ره ب رن رو نق  به  و کا ، بهف

ترا کر  زُهَرر -لِن رب ره ب رو براور بسر.  ( برر۸۳۳3) 5چ وگلآنرل  ه گرفته بسر.  آن رب ناد

                                                           
1. institution 

2. repertoire  

3. grammar  

4. lexicon  

5. Gouanvic 
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ب  ز راد  فرد ر. بفرربد داهررر رب مرلرد ببمرا  قرربر دبده بسرر.  ب رو ملضرل  در جامعرره

بررهز بز آنارره تررابآ سهسررت  باشررن  در ماننرر  ب ررربن  رره نل سررن گان، ناشررربن و مترجمرران 

تدرراش برررب  بث ررات و نشرران دبدن فرد رر. اررلد هسررتن ، بمررر  بسرر. بسررهار مهرر  و 

( در پژوهشرری برره تأثهرپررذ ر  ن ررام بدبرری بز ۸۹۳۸فررر و بشرررفی )بفرریزبربنگهررز  اتأمررر

محر ود بره ده ناشرر بدبری هرا آن نر   پرژوهزبهن رام سهاسری پردباتو ژه ها بهد گر ز رن ام

 اری بز نخسرتهو آن پرژوهز  چن گانره بنجرام شر   نترا  هرا  ن ر ر  ن امدر چارچل   و

ن ر رر  فدرراوه بررر بسررتداده بز پتانسررهر تحقهررق پررژوهز کاضررر بسرر.  در ب ررو هررا  هبنگهز

زُهَرر -لِن ربهرا  ن ر ره رفرآ  اسرتیبررب  گهر نز  ن ر ر  سرااتمن  چن گانه، بز ها  ن ام

   ب  گرفته مم 

 ساختمندینظریة  .۲. ۲

در  یبساسرر بز مسررائر  ارری یشناسررجامعرره ةدر کررلز سررااتار . وهررو فامدهبرر  رببطرر

سررااتمن    ن ر رر   بررلده بسرر. شناسرریهسررتیو  یشناسررمعرف.، یشناسررروشمناقشررات 

 .در جهرر. تددهررق فامدهرر. و سررااتار بسرر.هررا (  ارری بز نخسررتهو تداش۸۳۱4) گهرر نز
  یچررلن  ررار ردگرب ی درران ها  ررهن ران هررز قائررر شرر ن م ا نز  ررارش رب بررا تمررهررگ

و و   ررنز متقابررر نمرراد   ررچررلن ن ر  ارررد  هرراه ررو ن ر  یو سررااتارگرب  سررااتار

سرراا. » ررا ، یگرراهآ نز، نرره هررگ یشررنااتیآبرراز هسررت نرر   نقطررهیآبرراز م یشناسرر ه ررپ 

هررا و .هرران فعالهررم مهررالات ، بدارره دیبسرر. و نرره سررااتار بجتمرراف ،«.هرروبقع یبجتمرراف

 نز در هرردو فررر  گ ( ۸۹۳۹ ،تررزر دهرر  )ریدر زمرران و مارران ر  م ة بسرر.  رره شرررب

 ِ بز بفمررا یبمررلر بجتمرراف   همرر  ۸ بز:ف ررارت بسرر. مرر رن  یشناسررجامعه  بازسرراز

« محرر ود شرر ه بسرر. یقدمرررو فامررر بنسرران»  9رد  هررگیآگرراه سرچشررمه م یفامدرران

  (۸13 ، ص ۸۹۱5 ،دتلنه)هم

متقابررر   دبدن رببطررن ر رر  گهرر نز نشررانة بصرردی ( معتقرر  بسرر. جررلهر۹۸۳۱) ۸برنسررتا و

بمررا جامعرره نهررز بنرر  جامعه ةسررازن زفرر  و  بفررربد بررهفامدهرر. و سررااتار بسرر.   سررل  و دو

                                                           
1. Bernstein 
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متضرراد تدقرری  همیمدرراه معمللرراً  گرچرره  ررنز و سررااتار  نرر یممحرر ود و مقه شرران 

تحدهررر   ارر  گررب جرر ب بز هررا آن تررلبنینمبنرر  و سرراه ررم آ دو رو  قرردر وب، شررلن یم

  (۹3۹ ، ص ۸۹۱۱پلر و محم  ،  رد )جدائی

 ، ص ۸۹۱۱) رب رر ،    نرر یمگهرر نز سررااتار رب برکسرر  قلبفرر  و منررابآ تعر ررف 

 فنلبنبررهن ررر گرررفتو  ردبرهررا  بجتمررافی  فقررة بررا درشناسرری جامعه( بو معتقرر  بسرر. ۸4۹

در فرائق آ ر   ب رو دوگرانگی برر دوگرانگی سرنتی  رنز و سرااتار  تلبن یمملضل  مطالعه 

 را  رم ملضرل  مرلرد مطالعره برا دو وجره وجرلد « چهرز»وجهی بلدن بسر.:  رم ووبقآ د

 نشرگر فررد    تجربرفدرلم بجتمرافی نره در پرژوهز بساسری بسرا ، قدمررو ب و بر   دبرد

 افترره در زمرران و و نرره وجررلد نررلفی  دهرر. بجتمررافی، بدارره  ردبرهررا  بجتمررافی سررامان

 ن ر رر  بررا سررااتارگرب ی  ن ر رر درراوتت  (۸45-۸44 ، ص ۸۹۱۱ رب رر ، مارران بسرر. )

 درون بنسرانی فلبمرر  را فررد  نشرگر  سرااتارگرب ی، در  ره بسر. ب رو گه نز من  ساات

 ناالدآگرراهِ تررأثهر تحرر. بال رراً و ن برنرر  نقشرری چنرر بن سررااتار گهر راشرر در سررااتار،

 سرااتمن  ن ر ر   در  بمرا  ننر یم فمررارلد  سرااتار  الهفارت وهرا بلزبم بره ،سااتارها

 قلبفرر  بلررزبم تحرر. ب بنر بزه تررا و سررااتارها چررارچل  در هرچنر  بنسررانی فلبمررر گهر نز،

 تلبننر یم نرل سرااتارها  سراا. کتری ومهرر ات تیههرر، در بمرا ، ننر یم فمرر سرااتار 

  باشن  دبشته نقز

سرر.  هاآنو بسررتمربر در هررا ن   وهردبرهررا و همچنرر در  رههررتی  معنررابرره سررااتمن  

بسررت لا    یل رربسرر.  د  یاررا آمر سرر.هپربگمات ، یل ررد برره جرران ههشرر   نزهررگ ارررد رو

 انهرشرلد، بمرا در ممریمشرخص   بر رو فرادبت پاهرا هرا، روب ه ر   ره جامعره برا رونر می

 ره  طرلردرسر. همران ،شرلدی ه مر رهر  د یناگهران ربتههرتیملبرد بسرتثنا و  شهههمها آن

 ا رر، مسررد  پن بشررته شرر هدر آنچرره  یوجررلد دبرد  بگررر باتدررال یو بجتمرراف  فرررد ربتههررتی

وجررلد دبرد،  گر بز برراز یو تداررر در بخشرر شرره بن  ا رر یاررارج ة در شرررب ربتههررتی دلهربره

تلبنرر  برره مرری ربتههررتی و ررگلنرره بقرر بمات وجررلد دبرد  ب و رردر ب ربتههررپررس بمارران تی
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تررر و بزرگتر آها  وسررهررمررلبرد در مق و رر رره ب یمرررت ة باشرر ، در کررال یبجتمرراف ربتههررتی

 .(۱5-۱۹  ، ص9111، ۸  ) لهوطن مرت  گر باز م بز  زهبا ب

 ی  ولررننرر  یمررو متحررل  ادررق  زمرران سررااتارها رب یطرر ه در رر هسررتن ها بنسررانو  ررب

مر    9 نمرلدبر .بسر. یبجتمراف  هرا. ترابآ محر ودهرا آناربت اداقانره اها و ببت.هفعال

  ده نشان میگه نز بز من ر رب فامده. و سااتار مهان برت اب 

 

 گیدنزمندی ساخت ةینظر در ساختار و تیعامل نیب رابطة. ۲ شکل

 

ا  رره آ رر  نرر یمو پرسررز رب بررسرری  رر نز بهررگ ن ر رر  سررااتمن   ،اداصرره طلربرره

بو بز بتخرراذ ملضررآ  .روهررا  بجتمررافیها ن رر دهنرر یمر ابفررربد شرررب . بجتمررافی هرروبقع

  امدراًه بگرچره مرردم در بنتخرا  بفمالشران  رو براور بسر.  رو برر ب  نر یمز هربفربطی پره

ه سررااتار  ررفامدررانی هسررتن  در فررهو کررا  محرر ود بسرر.، هررا آندبنررز  سررتن  وهآزبد ن

)گهرر نز و  آورنرر یموجررلد ربت بجتمررافی رب بررهههررو تی  ننرر یم  هرربجتمررافی رب بازتلل

  (91۸3 ساتلن،

اررلر    مرری چن گانرره بررهرا  من او  ن ر ر  سررااتمن  هررا ی در در ب نجرا برره شر اه.

در  «سرااتار»همران    راًتقر  نر یمبرا نرام نهراد قر رت بز آن  راد زُهَرر -لِن ربملضلفی  ه 

 میدرل  مانر ه بحرو فامدهر. بسر.زُهَرر -لِن رببمرا مرلرد   ره بز د ر   بس. گه نز   ن ر 

                                                           
1. Cohen 



 ۹3                                                                              بال  بر ش ا  یاسهسیگدتمان فرهنگ رهتأث 

 

در ب رربن نشرر رب بسة دبده بسر.  بنرابرب و برا تلجره بره شررب ة برازبر آن البی ه ه گه نز ب

در آن فرررد  قررل  هررا  ه رره ناشررربن، مترجمرران و نل سررن گان هررل تی مسررتقر و بررا بنگهز

 « نرر آبر»رب ناد رر ه گرفرر.  در کقهقرر. نشررر رمرران  «فامدهرر.»تررلبن ، نمیمشرریل  برره  ارنرر 

بجتمررافی بسرر.  نررل  و ماههرر. ان سررااتارها  بجتمررافی و فمدارررد فامدررمهرران  رببطرر 

ثهر ترأنشرر رمران  رد  نشرگربن کرلزةارفمدحر ود . تقل ر.  را مبرر سااتارها  ملجرلد 

ب ررو کررلزه سررعی برررب  تحقررق بهرر بف اررلد در  نشررگربن مختدررف  ،زمرران  هرر گررذبردمی

و بررا تلجرره برره سررااتار جامعرره، اروجرری نشررر رمرران رب رب تیههررر دهنرر  شرررب ة  ننرر  می

   نن یمتعههو 

  پژوهشروش  .3

بو ،  وهدرر ی بسررتداده شرر ه بسرر.  در و  هدرر ی مررهررا  بز روش پررژوهزدر ب ررو 

 البهر  آمر (  آور  شر  )شررح ب رو مرکدره در قسرم. بعر مربلب به نشر جمرآها  هدبد

شر  ترا بترلبن  ماراک هنشرر آثرار متمرا ز بلدنر ، بز کهرو تعر د  ه سپس با ناشربن مر ز  

 به نتا   بهتر  دس. په ب  رد  ، و بسنادها بز برآ ن  د  گاه

 مورد مطالعه زمانی  ةباز. 1. 3

بز چنرر  ها بسرر.  بنتخررا  ب ررو سررا  ۸۹33و  ۸۹36ها  پررژوهز سررا زمررانی  ةبرراز

تحدهررر و بررسرری  پررژوهزب ررو نخسرر. ب نارره چررلن هرر ف . بسرر.  مهررجهرر. کررائز به

سررا  بولررهو  ۸۹36سررا   بسرر.،  ن ررام بدبرری بز گدتمرران سهاسرری بصررداکات تأثهرپررذ ر

 ةبراز. د گرر ب رو مهربهاسری  شرلر بسر.  در سرپهر ن رام سهسهاسری شرو  ب رو گدتمران 

  در ب ررو گرررددیمبرراز شمسرری هدترراد   دهرربجتمررافی  شررلر در برره شرررب ة فرهنگرریزمررانی 

گسررترده تررا کرر ود   بجتمافیسهاسرریدوربن  شررلر پررس بز پشرر. سررر گذبشررتو تحللررات 

یههرربت فرهنگری ناگدتره په بسر. تیههرر و تحللرات ب رو دوره محر ود بره ت  به ث ات رسره 

مهرر  و . بدبهررات در بدررله فرهنگرری  ررم مدرر. ملضررلفی مهرربمررا بهم بدبرری ن ررلده، و ن ررا

شناسرری جامعه . پررژوهز در کررلزةمهرردر بدبمرره برره بهبسرر.  دراررلر مطالعرره و تحقهررق 

 بدبهات نهز البهه  پردبا.  
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  هاگردآوری داده .۲. 3

شررامر بو   بخررز  شررلدیمبرره دو بخررز فمرر ه تقسرره   هررادبدهگررردآور   فرب نرر 

 ةبرازشر ه در ترألهدی و ترجمرههرا  رمانها  بسناد  مربرلب بره آمرار نشرر دبده آور جمآ

نشررر  م مارراک ه بررا ناشررربن مر ررز  در کررلزةدو و بخررزشررلد میمررلرد مطالعرره زمررانی 

بربنگهزترر و مسرائر شره  اری بز چرالزمهآمرار هبرا تلجره بره ب ناره   گهردرب در بر میبدبی 

بسرر.  در  مسررتثنا ن ررلدهن ررر  ررو تحقهررق نهررز بز ب ررو و معضرردات پژوهشرری  شررلر بسرر. ب

 بن  گرفته  ارمحققان تمام تداش الد رب برب  رسه ن به آمار  دقهق به فهو کا ،

هررا  آمررار  ب ررو تحقهررق آور  دبدهگررردبانررم بطدافرراتی  تابخانرره مدرری من ررآ بصرردی 

آمرار بررب  دسرتهابی بره صرداح  ترا  نهرز در کرا  کاضرر بز مربجرآ ذ   بس.  بل تره اانر

 ۸۹35مثسسره در سرا    برا تلجره بره ب ناره ب رو رودیمرشرمار دقهق نشر  تا  در  شلر به

فاقرر  آمررار  مثسسررههررا  بطدافرراتی ب ررو مسررئللان بمررر، بانم گررذبر  شرر ه و برره گدترر پا ه

فنلبن من ررآ مامررر در ب ررو بررهمر ررز بسرر.، بز ب ررو  ۸۹۱1جررامآ مربررلب برره پررهز بز سررا  

هرا  بطدافراتی در باتهرار داده ش ه بس.  شرا ان ذ رر بسر.  ره آمرار   ره بانمتحقهق بست

فنرراو و مربررلب برره سرراز  محققرران گذبشررتن  مربررلب برره  ررر بدبهررات دبسررتانی بررلد و ج ب

   بلد  بسهار طللانی بلد، بر فه ه محققان فرب ن رمان و دبستان بدن   ه الد 

 کررلزة نشرررمر ررز  در  ا ناشررربنهررا مربررلب برره مارراک ه بررآور  دبدهگرررددوم  مرکدرر 

بسرر.  ناشرربن« مر ز ر.»مهر  در ب نجرا مدرراع و معهرار   رمران در  شرلر برلده بسرر.  ناتر

آثررار تر و بهشررناشررربنی  رره  :گرررددیم بررازبو   هررا  مرکدرر ها  دبدهنلفی برره  افترره رره برره

 ررار بهشررتر  بن  و نهررز بررا نل سررن گان  ررا مترجمرران چرراش شرر ه در ب ررو کررلزه رب دبشررته

ب ، ناشررربن مر ررز  ناشررربنی بن   بررا نگرراهی شرر اهقدمرر بد شرر ه« مر ررز »بنرر ، ناشررربن رده 

مارراک ه بررا بنرر   در ب ررو مرکدرره بررا تر ب جرراد  ردهتررر و قررل ها  بزرگهسررتن   رره شرر اه

در تیههررربت سررااتار سهاسرری و بجتمررافی تررأثهر  ةمر ررز  ن ررر آنرران دربررارناشررربن مرر  ربن 

   مآدس. هب، نرما کلزة نشردوره بر ب و 
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 ها تحلیل داده .3. 3

شرر ه، دو روش تحدهدرری مررلرد بسررتداده قررربر هررا  گررردآور بررا تلجرره برره نررل  دبده

شرر ه برره صررلرت چهررار مرراتر س همجررلبر  چرراشهررا  رمانهررا  مربررلب برره گرفرر.  دبده

تررألهف و  ( و نهررز دو کررلزة۸۹33و  ۸۹36)صرردر و  ررم( مربررلب برره دو سررا  متررلبلی )

 (R) بفرزبر آربررب  تحدهرر شر اه بره نررممزبرلر ( و سرپس مراتر س ۸ شارآم  ) ترجمه در

 دبده ش   
 

 1311تألیفی سال های رمانماتریس مجاورت  .3 شکل

 

  سرینلبرنامه رم محرهة  ره  بسرتداده شر  آر بفرزبرنرمنشرر رمران بز   برب  تحدهر ش ا

  برررب  بفررزبرنرمنل سرری و محررهة زبرران برنامرره بفررزبرنرمو  ررب برراز بسرر.  زبرران آمررار  مررتو

ترررر و ببزبرهرررا  تحدهرررر و و  اررری بز مهررر  آمرررار  و تحدهرررر دبده بسررر. محاسررر ات

، igraphها    بسررتهآ رر مرریشررمار بهم مهررآ اد ةها  بجتمررافی در کررلزمالرسرراز  شرر اه

statnet ،sna ،egonet بفررزبر برررب  تحدهررر شرر اه و نرم ررها   رراربرد  در ببز جمدرره بسررته

نهررز بز ها بسررتداده شرر   برررب  تحدهررر مارراک ه igraph  بسررت در ب ررو تحقهررق بز  بسرر.

  ت روشی ب و تانهم بستداده ش   گذبر  باز و محلر  مطابق با بقتضائا
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 نتایج .۴

 رره در قسررم. ق ررر تلضررهح دبده شرر  آمررار نل سررن گان و مترجمرران برره گلنرره همان

تداهررم سررا  و نررل  بثررر )ترجمرره  ررا  بنرر  برره ررار  رده انی  رره بررا آنرر/ناشررربنهمررربه ناشر

ب  هررر ناشررر )بررا آر دبده شرر  و مر ز رر. درجرره بفررزبرنرمتررألهف( در قالرر  مرراتر س برره 

هررا    در ب ررو قسررم. ببترر ب اروجیگرد رر هرر ف  ررافتو ناشررربن مر ررز ( مشررخص 

 ۸۹36در سررا   شرر ا  نشررر رمررانمربررلب برره  4  شررار  نه یمررتررألهدی رب مرررور هررا  رمان

 بس.  

 

  
 1311 سال در تألیفی رمان نشر شبکة .۴ شکل

 

 برت رراب ااصرری بررهو ناشررربن  نه یمررالبی مشرراه ه برره 4گلنرره  رره در شررار همان

 و بهشرتری(  سره ناشرر مر رز   ره دبرب  ف برقرربر نشر ه بسر. )جرز مرلبرد  جزئرمختد

بل ررز، پرر و درسرا  بل تره نشرر چاراوع هر  در رت ره  زبنر  ببنر  ف ارتآثار چاش شر ه بلده

نر   اطرلب دبرد گرر بز کهرو تعر د  رار در کاشرهه قرربر  بمرا ناشرربن گهردیمچهارم قربر 

معنرا  ره نل سرن ه در ب رو قرل  برهو ناشرر و نل سرن ه بسر. بر  وپهلنر   دهن ةقرمز نشران

شر اه رب در سررا  و مرههوضرعه.  5 رار برا آن ناشرر دبشررته بسر.  شرار  9سرا  برهز بز 

    ده یمنشان  ۸۹33
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 1311 سال در تألیفی شبکة نشر رمان .5 شکل

 

طلر  رره مشررخص بسرر. در بسرر.  همرران ۸۹33اروجرری مربررلب برره سررا   شررارب ررو 

هو ناشرربن ( منسرج  برگرربف، چنر  الشره )اُرردهسرن گان نل ق رو بز طردبار ب و ش اه 

مر ز رر. ز رراد  دبشررتن  در ب ررو شررار بررا  4شررار گرفترره بسرر.  ناشررربنی  رره در شررار 

بن   نشررر بل رررز در ب ررو شررار بز طرفرری بررا نشررر چارراوع، تر مرررت ة شرر هناشررربن  لچررم

  براری د گرر بز ناشرربنپگاه و بربلبن در برت اب بسر. و بز سرل  د گرر برا نشرر پهاران و 

، جاو رر ، نگرراه و روزگررار بررا یفدمررب  د گررر نهررز ناشررربنی مثررر بنتشرراربت در الشرره

 ن   بهنل سن گان مشتر ی  ار  رد

 
 1311 و 1311های سال در رمان فیتألنشر  ةشبکهای شاخص .1 جدول

 سال                               

 شاخص    
1311 1311 

 ۸۹۹ ۹۸ ش اه پهلن ها  تع بد
 ۳4/1 ۳4/1 بن  الشه به گرب ز

 91۸/1 15۹/1 ش اه بنسجام

 1۸۸/1 1۹4/1 ش اه چگالی

 1۸3/1 14/1 درجه مر ز .

 1۸3/1 1۹۱/1 بهرونی مر ز .
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 سال                               

 شاخص    
1311 1311 

 169/1 ۸۸9/1 درونی مر ز .
 ۸65/1 ۹9۱/1 بلدن بتاالی
 ۹۱۸/6 ۱13/5 فاصده مهانگهو

 14۹/1 ۸15/1 ش اه فشردگی
 ۸3 ۸3 ش اه قطر

 

 ۸۹36هرا  در سرا  هدیترألنشرر رمران ها  همربرلب بره شر اها  شرار  ره گلنرهنهما

 ۸۹۹برره  ۸۹36پهلنرر  در سررا   ۹۸، تعرر بد پهلنرر ها  شرر اه بز دهرر یمنشرران  ۸۹33و 

در سرا   هدیترألهرا  رماندهر  نشرر مری ره نشران بسر. بفزب ز  افته  ۸۹33پهلن  در سا  

ربر  بفرزب ز تعر بد پهلنر ها در برهبسر.  دبشرته  ز راد رشر   ۸۹36 . به سرا  سن ۸۹33

شر ا  هدری در ماههر. پهلنر ها  تیههرر  دهر  میتحدهرر سرااتار شر اه نشران  ،۸۹33سا  

 ۳4/1بنر   در هرر دو سرا    شرااص گررب ز بره الشرهر  نر بده بسر. هدیتأل نشر رمان

هاسرر.  الشرره هوبرر هفضررع یو چگررالها درون الشرره  قررل یچگررال هررانگرببسرر.  رره 

و  بهشررترب  هدرون الشرر هلنرر ها تعرر بد پ هدیتررألنشررر رمرران  در شرر ا   گرررف ررارت دبرره

بل تره برا تلجره بره بفرزب ز تعر بد پهلنر ها در   مترر بسر. ب  هالشر هوبر هلنر ها تع بد پ

 عنرری نسرر . تعرر بد پهلنرر ها  ملجررلد در  ،چگررالی شرر اه  رراهز  افترره بسرر. ۸۹33سررا  

 رراهز  ۸۹36نسرر . برره سررا   ۸۹33شرر اه برره کرر ب ثر تعرر بد پهلنرر ها  مماررو در سررا  

  افتررهبفررزب ز  91/1برره  15۹/1بز  هدیتررأل شرر ا  نشررر رمررانبنسررجام هرچنرر    افترره بسرر. 

و   قررل ه ،مسررتق هلنرر ها پ  ررقملجررلد در شرر اه بز طرهررا  گربفارده عنرری ) بسرر.

در (، مهرزبن بنسرجام شر اه بنر متارر شر ه  ار  گربره  بهشرتر ۸۹36نس . به سرا   فربوبن

در بدبمره بره مررور  در جر و  آورده شر ه بسر. ها   سرا ر شرااصپا هو بسر. ر دو سا  

شرر ا  مربررلب برره  6  شررار پررردبز  یم شرر ا  ترجمرر  رمررانها  تحقهررق دربرراره  افترره

 بس.    ۸۹36در سا   ترجم  رمان
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 1311 سال در شدهترجمه شبکة نشر رمان .1 شکل

 

بز  ۸۹36در سررا  ترجمرره  هررا  شرر ا تعرر بد گره بهنه یمرر 6طلر  رره در شررار همرران

بسر. و ب رو بر بن معناسر.  ره  بهشرتربسرهار سرا  در همران ترألهف   شر اها  تع بد گره

رمرران در ب ررو سررا  بسررهار  ةشرر ه در کررلزترجمررهآثررار و باتدرراف آمررار  بررهو آثررار تررألهدی 

نشران  ۸۹33شر ه رب در سرا  ترجمره شر ا  نشرر رمرانوضرعه.  3محسل  بسر.  شرار 

    ده می
 

  
 1311شده در سال ترجمه شبکة نشر رمان .1 شکل
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په بسرر. در ب ررو سررا  چنرر  و الشرره در درون شرر اه   3گلنرره  رره در شررار همان

بررب  نملنره نشرر نگراه بز سرل ی برا نشرر چشرمه و روشرنگربن برت راب   شار گرفته بسر.

ر، دبهررر، لهلسررا و مهپهرر ب  رررده و بز طرفرری بررا بنتشرراربت مجهرر  و فررردو   بنتشرراربت سرر

ب  د گرر رب در ب رو شر اه برنر  الشرهترار خی دهرا  رماننل و ه   ره تما رر بره چراش 

 بن   شار دبده
 1311و  1311های رمان در سال ة نشر ترجمةشبکهای شاخص .۲جدول 

 الس                            

 شاخص
1311 1311 

 ۸۱۱ ۸۸۳ ش اه پهلن ها  تع بد
 ۳4/1 ۳6/1 بن  الشه به گرب ز

 1۸۹/1 1۸3/1 ش اه بنسجام
 11۱/1 1۸9/1 ش اه چگالی
 1۸۳/1 19۳/1 درجه مر ز .
 1۸۱/1 19۳/1 بهرونی مر ز .
 159/1 16/1 درونی مر ز .
 95۹/1 91۳/1 بلدن بتاالی
 ۱56/۸1 1۸6/6 فاصده مهانگهو

 14۹/1 155/1 ش اه فشردگی
 ۹9 ۸5 ش اه قطر

 

تعرر بد  دهرر یمنشرران  شرر هترجمرره شرر ا  نشررر رمررانمربررلب برره ها  بررسرری شررااص

بفررزب ز  ۸۹33پهلنرر  در سررا   ۸۱۱برره  ۸۹36پهلنرر  در سررا   ۸۸۳پهلنرر ها  شرر اه بز 

در بن   الشرهگررب ز بره  ۸۹33 افته بسر.  برا بفرزب ز تعر بد پهلنر ها  شر اه در سرا  

ها   رراهز  افترره بسرر.  رره محسررل  نهسرر.  همچنررهو شررااصب  تررا بنرر بزهشرر اه نهررز 

ن بن و ناشرررانشررر بررهو مترجمررها  هالشرر رره گرررب ز برره ب جرراد  دهرر یمد گررر نشرران 

چگررالی شرر اه در هررر دو سررا  پررا هو بسرر. بمررا در سررا  نهررز بنسررجام و و مهررزبن  بالاسرر.

  اهز نهز  افته بس.  ۸۹33
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و  هدیتررألهررا  شرر ا  نشررر رمانشرر ه در دو تعرر بد روببررة و پهلنرر ها  ب جادبگرچرره 

تیههررر ها ماههرر. شرر اه ،بفررزب ز  افترره ۸۹36نسرر . برره سررا   ۸۹33در سررا  ب  هترجمرر

تیههرربت سهاسری  هرترأثنتهجره گرفر.  ره  ترلبنیمبرر ب رو بسرا   ااصی په ب نارده بس. 

 ق دراًبرلده  ره  شر ههو ترجمر هدیترألرمران هرا   تا بز کهو ب جاد فضا بررب  نشرر  بهشتر

بجازه  ا فضرا  لرازم بررب  بنتشرار ن بشرته بسر. و ب رو تیههرر سهاسری نتلبنسرته در ماههر. 

تیههررر مترجمرران /مثلدررانو ناشررربن  عنرری  شررگربن ب ررو کررلزةنهدهرر. روببررة بررهو  و  

  چن بنی ب جاد نما  

هررا  هآور  دبدگررردگلنرره  رره در بخررز ق ررر گدترره شرر  در ب ررو تحقهررق پررس بز همرران

بدبهررات دبسررتانی  ةسررابقه در کررلزو باب  هچنرر  ناشررر کرفرر، بررا بنجررام مارراک ه بررا آمررار 

بصردی بتدرا  ن رر دبشرتن    ناشرربن برر رو  چنر  ناتر یتمرامرب جل را شرل    ن ربت آنان 

 بشاره البهه   رد  ها آندر بخز بع  به  ه به تداهم 

 . بحث 5

ها و نهررز نشررر و تلصررهف سررااتار  شررار  هررا  اروجرری شرر اپررس بز مرررور گربف

ها، در ب ررو بخررز برت رراب مهرران شرر اه نشررر و تررر و مررلبرد  ادشرر ه در مارراک همرررور مه 

  نه   برازبر نشرر  ترا  در دهر ی مریتحقهرق بررسر ةبرازبجتمرافی نشرر رب در هنگیبستر فر

، یبسرردامبرهز بز  رم دهره فررربز و فررود ناشری بز نلپرا برلدن بنقدرا  و برا گذشر. هدتراد 

(  در ۸۹۳۱ ،تر  شرر  )بشرررفیوبرد فضررا  مناسرر  ،جنرر  تحمهدرری و مشررادات بقتارراد 

د نهرراز نشررر  تررا  و رسرره ن برره ها  مررلروبقررآ، در ب ررو زمرران بررلد  رره ز رسرراا.

هررا  دگرگلنی شررمبدبهررات دبسررتانی نهررز، برری ةدر کررلز بسررتان برها  نشررر، فررربه  شرر  

رو شر ، هب رربن بعر  بز پهرروز  بنقدرا  و جنر  تحمهدری برا آن روبر ب   ه جامعر گسترده

ب  برلده بسر.  جر   و کرفره طلربرهمن آ البی برب  پرردباتو بره آن و نگراه بره دبسرتان 

ها و ملبنررآ نشررر بدبهررات :  ارری دورة محرر ود .شررلدیمبل ترره ب ررو دهرره شررامر دو دوره 

 دبستانی و د گر  دورة گشا ز و رها ی بز بنزوب  

گررذبر در گدتمرران سهاسرری   نقطرر تررلبنیممررلرد مطالعرره در ب ررو تحقهررق رب زمررانی  ةبرراز

شررمار تمرران سرازن گی بره گدتمرران بصرداکات، بهگرذر بز گد یعنر بعر  بز بنقدرا  در ب ررربن، 
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تلجهی نسر . بره فرهنر  و مسرائر فرهنگری ماننر  نشرر و بدبهرات  اری بز نقراب آورد  بی

  بل ترره شررا   ب ررو ضررعف بررا در ن رگرررفتو شرررب ة کرراد بسرر.ضررعف دولرر. سررازن گی 

ا ب برر جرقابرر تلجهره برلده باشر  بمرا ترأثهر سرل  ارلد ر ی مسهاسی و بقتااد  آن دوربن 

فرهنگری پرس بز بنقدرا  و جنر  بافرو شر  ب ثر ر.   بسترسرازگذبش.  ف م تلجره بره 

روشررندار در ربسررتا  مطال ررات فرهنگرری اررلد، در زمرران    دبنشررگاههان و ط قرر جامعرر

فررد  رب بره ر اسر. دولر. بنتخرا   ننر   ره صر یه و  ، بعر   اس. جمهلر بنتخابات ر

سررف. برر اتر و مرجرآ بجرب ری  شرلر برهگری بالرفرهن ن  فرهنگی دبشته باش   پهشرهن هشهپ

هررا  ااررلص رمان   رره بفررزب ز تعرر بد رمرران )بهطلربررهبررازبر نشررر تررأثهر گذبشرر.، 

سررم. ق ررر و طلر  رره در قتع هررر نمررلد  همرران« بندجررار بررازبر نشررر»برره  تررلبنیمتررألهدی( رب 

نشررر شرراه  بررلد  ، تدرراوت بررهو آمررار نشررر و نهررز ب جرراد  هررا  گربفهارری شرر ا اروجی

چشررمگهر  متدرراوت  طلربرره۸۹33و  ۸۹36  هاها  برت رراطی بررهو ناشررربن در سررا هشرر ا

سرا  جرا  بررسری و تحقهرق دبرد  در ب رو سرا    ب و مهزبن باتدراف بررب  تنهرا  رم بس.

با رو   ار آم ن دولتی ج    فضرا  فرهنگری  شرلر بره مهرزبن قابرر ترلجهی تیههرر  ررد  

فرهنگرری، گسررترش ن برره مجدررات بدبرریبرراز شرر ن فضررا  مط لفرراتی، رو  آوردن جلبنررا

 بدبهررات بز جمدرره نتررا   ةبدبرری، تاثرگرب رری و ترررو   چن صرر ب ی در کررلز  نقرر ها

رو ارررد فرهنگرری ج  رر  بررلد  گدتمرران بصررداکات بررهز بز آنارره گدتمررانی سهاسرری باشرر  

 شررار گرفرر.  تأ هرر  بررر« هابحررو گدتگررل  تمرر ن»گدتمررانی فرهنگرری بررلد تررا آنجررا  رره 

صرر ر و بل ترره بکتررربم  برررب  شررالفا ی و رسرره ن برره   عنرری برببررر ، آزبد ، سررع « گدتگررل»

بفمرا  شرلد  با ر   رنز  نشرگربن  کرلزة نشررب رو مدراهه  در  یتمرامرونق نس ی با ستی 

وب نشرری نسرر . برره شرررب ة فرهنگرری  صرررفاًمحاررل  آگرراهی و نهررات ه فمنرر  باشرر  و نرره 

نشرر پرهز و پرس  ی برر تیههرر و تحللرات شر ا ر  بجمرالدر بدبمه ب و بخز مررو ملجلد 

 بز رو   ار آم ن گدتمان بصداکات البهه  دبش. 

 دولت اصلاحات استقرار نشر پیش از  شبکة. 1. 5

بررر شرر     و گهربنرره ن ررارت سررخ.، وزبرت برشرراد ۸۹36تررا ۸۹39زمررانی  ةبررازدر 

بز آن بررلد  رره  ارری بز ناشررربن ب  هبنرر بزبرره هررا گهر   سررخ.دبشرر. تررا  و نشررر چرراش 
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 شر ینمکما ر. تنهرا بز ناشرربن  دوربنری  ره نرهنرام بررد،  «نشرر سهاه دوربن»دوره با فنلبن 

نسرر . برره  گهررر معمررل  بررلد  سررخ.  امدرراً  و تلقهررف  تررا  زمهرربدارره سانسررلر و م

 فنلبنبرهناشرربن ب رو ملضرل  رب  شر  بفمرا  میشر ه بدبهات تألهدی بهز بز بدبهرات ترجمره

بررر ب ررو    ارری بز ناشررربن دبنسررتن یم ارری بز فلبمررر فرر م رشرر  بدبهررات دبسررتانی تررألهدی 

 :باور بلد  ه

 مسررائر وها دب برره بز با سررتی دبردمرریبر قدرر   رره یهنگررام یبررلم نل سررن ه 

  ررا دبسررتان  ررم قالرر  در رب آن اررلد هنرمن بنرر  اداقهرر. بررا و بنل سرر  بشهجامعرر

 شرلدیمسرد   مرا نل سرن ه بز کرق ب رو  ره سر.ب کرالی در ب و بما بپروربن  رمان

   دبرد ر شه هاسیدر مسائر س یما به نلف یفرهنگیچلن مسائر بجتماف

بنجررام و  دبنسررته یبررلمو ناترره رب فامررر الدسانسررلر  نل سررن گان مررهناشررر  د گررر ه

فر م بق را  فامره مرردم رب فامرر  یبرلمگهربنه برر آثرار ترألهدی ها  سرخ.همهو محر ود .

    دبن میتألهدی ها  به دبستان

فرر م تخاررص مرر  ربن هررهچ تعررامدی بررهو وزبرت برشرراد  دلهربرره، در ب ررو دوربن

متررللی بررازبر نشررر  تررا  و ناشررربن وجررلد ن بشرر.   ارری بز ناشررربن بررزرگ  رره  فنلبنبرره

تنها در بدبهات دبسرتانی بداره در چراش ملضرلفات د گرر نهرز فعرا  بسر. دربراره تعامرر نه

تلقهررف  مرراهررا   تا زمررانی  رره »: گدرر.چنررهو بن در آن دوربن برشرراد بررا ناشررروزبرت 
 بز  رره ن ررلد  سرری چررلن برررو   برشرراد برره آن بز دفررا  برررب  تلبنسررته ینم کترری شرر یم

  « بهاورد در سر بدبهات

 دولت اصلاحات استقرار نشر پس از  ةشبک. ۲. 5

برشرراد در وزبرت همزمرران بررا تیههررربت ن ررام سهاسرری، نحررله فمدارررد  ۸۹33در سررا  

 دری فرل  شر   مسرئللان برشراد در ب رو دوره بز  سرانی  طلربرهممهرز  ملرد ن رارت و 

بلدنرر   رره اررلد در کررلزه  تررا  و نشررر دسررتی بررر آتررز دبشررتن  و در نتهجرره سهاسرر. 

چره  ،ممهرز سرم. و سرل  فرهنگری دبشر. ترا سهاسری  ن رارت و  بهشرترها شان گذبر 

آزبد بررلد  ناشررربن،  ،شرر ه و تررألهدی(رجمررهدر بنتخررا  ملضررل  و چرره در محتررلب  بثررر )ت

نل سن گان، مترجمان و پژوهشرگربن بدبری همگری برر رو  ب رو ملضرل  بتدرا  ن رر دبرنر  
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 ةنرلفی دوربن شرالفا ی برلد   اری بز ناشرربن دربراربره کرلزة نشرر ه دوربن بصداکات در 

 براز رب مرا بسرارت بنر   ا راره بره شر   هرا  گهر سرخ. بز پرس»گدر.: ب و دوره چنهو 

 تلبنسرته مری البسرته مری هرچره  ره شر ینم باورمران هر  الدمرانها وق. بعضی   ردن 
 «  نه  چاش

شر   ره بسرهار  بز مرردم بره نشرر رو  آوردنر  ب  هبره گلنرنهرز کمرا تی ها  سهاس. 

ناترره برره  ررر  تررا  وزبرت برشرراد  بدبرةمسررئللان    ارری بز بن درآم نرر ناشررر  جرگرردر و 

  رد: بشاره جال ی 

   شرا رنر ،هبگ نشرر جرلبز و نر  اهب  ررد بفدرام مرردم همره بره برشاد وزبرت ناه ب

 بز یبرارر مثررا   برررب ن ررلد یدرسررت اسرر.هس یتخاارر   ررد بز بو   وهدرر در

 برر ون  ردنرر یمرر ه سرررما  سرر  ربه و ررب بز و  ردنرر یمرر بسررتداده  ابررذ ههسررهم

چشر   بررب ی راف رهردل مرلبرد و رب بمرا باشرن  دبشرته نشرر و فرهن   دب ب آناه

اانرره  هررااان  هسرر. ارراطرم دوره آن در  سرر.هن  ررار و ررب بر ررات بز یپلشرر

 بمرر وههمر   ننر  چراش رب الدشران یزنر گ  ترا  البسرتن یم و آم ن یم  دبر

  ره  مرادر  ی ترابخلبن و  ترا  برا فامره مرردم یآشرت یعنر  بسر. برزشمن  ارهبس

فرهنر  و رب و بسر. قائرر برزش سرن ه نل و  ترا   بررب سر  بنل  ترا  الدش

  ده یم بنجام بشاانلبده در رب  ساز

کمررا تی جررا  بگهرررد ها  تلبنرر  در قدمرررو سهاسرر.مرری ارری د گررر بز مررلبرد   رره 

بررار بثررر  دبسررتانی برررب  بحررو جررلب ز بدبرری بسرر.  در دوربن بصررداکات برررب  نخسررتهو

بنتخرا  شر  و ب رو  عنری بهرا دبدن بره ملضرل   ،دولتری برلدب  ه تا  سا   ه جرا ز ةجا ز

میدرل  مانر ه برلد  بل تره جرلب ز بدبری االصری بسرهار  آن بدبهات دبستانی  ه تا پرهز بز 

سررراز  متأسررردانه در رب  بثرگرررذبر  و جر ررراندر ب رررو دوربن شرررار گرفتنررر  و فدررری

 مالی،  ای پس بز د گر  تعطهر ش ن    فم تاًبع   به دلا ر ها  دول.

 بررر ۸نهرراد قرر رتبز  متدرراوت یهررا  چن گانرره برره نقشرربز من ررر ن امر ب ررو جررا بمررا د

 ننرر ه و د گررر تشررل ق  ررا تررلبهو تلله بررا  نهرراد قرر رت، زُهَررر-لِن ررب  بز نگرراه اررلر  یم

                                                           
1  . Institution 



 4۳                                                                              بال  بر ش ا  یاسهسیگدتمان فرهنگ رهتأث 

 

ن رارت و   هپسراتللو   هرتلل، کرهو  هاتللپهشر فرب نر برر هنجارهرا و  دهر.  ،فلبمر بجرب ی

  ب رو  نر یممانر گار   رم بثرر رب تعهرهو مهرزبن ها   دری با بتخراذ سهاسر.و   نتر  دبرد

هررا  نل سررن گان، نشررر، مجدررات و نشررر ات، گروهز  ررمربنهرراد متشررار بز منتقرر بن، 

وزبرت  بل ترره چررلن ها  جمعرری بسرر. رسررانهز هررنآملزشرری و   نهادهررامسررئللان دولترری، 

نرراالبه ن ررام سهاسرری متررللی بمررر نشررر در  شررلر بسرر. اررلبه یبسرردامفرهنرر  و برشرراد 

   رره طلربرره ،هررا ماننرر  ناشررربن و مط لفررات دبردقرر رتی نررامتلبزن نسرر . برره د گررر گروه

( بررر ۸۹۳6بدررلر  )همرران ن ررام سهاسرری بسرر.     رراًتقرزُهَررر -لِن ررب گاه  ررنهرراد قرر رت بز د

گهرر  بدبهرات راشربرر  حدر دو سرط .بسر وممار  کرا    ئلللژ رب و براور بسر.  ره ب

تأثهرگررذبر  بهرمسررتقه  بز   ۸: بدبرری ب ررربن تررأثهر بگررذبرد چن گانرر ام در ن رر شرر هترجمرره

طر ق ب جاد فضا  مناسر  بررب  بنتخرا  و بنتشرار براری آثرار و فضرا  سرتهز و مقابدره برا 

و بررسررری پرررهز بز بنتشرررار ممهرررز  رگرررذبر  مسرررتقه  بز طر رررق تأثه  9و   آثرررار د گرررر

( بررا ۸۹۳5هی )ددر پررژوهز د گررر  نهررز تجل رر   و معرراذبلشرر ه  ترجمررههررا   تا 

گرررفتو بز بدبهررات بلرد ررل بررر وببسررتگی  امررر مهرر بن نشررر در ب ررربن برره مهرر بن قرر رت وبم

  ه   ردن   أت

ب ررو بسرر.  رره دولرر. بصررداکات بز من ررر  در مطالعرره کاضررر تلجررهقابررر ناترره 

و  ی مرمرا مشخاره رشر  ها  کما تی تداوت چنر بنی برا دولر. پهشرهو ن بشر. بسهاس.

تر و رونررق بدبهررات دبسررتانی در ب ررو دوره تررا کرر  ز رراد  تنهررا مرهررلن ن ررارت معقررل 

)بشررفی،  بسر.تیههرر در قلبفر  کرا   برر نشرر  ناشری بزتر نس . به گذشته بلد  ره منطقی

ن رلد  ممهرز  رمران و بفتر ب  در  ی مر  بل ته نتهجه ب رو گشرا ز، محر ود بره رشر  (91۸۱

هررا  هررا  ملجررلد و برتر وبره بررزرگ بدبهررات دبسررتانی و تجدهررر بز جر انبرگررزبر  جشررنل

ها ی ماننرر  بنجمررو بهررر قدرر  و  ررانلن بنرر بز  مجرر د تشررارب ررو کررلزه، ب جرراد و ربه

هرا ی ان در  شرلر برلد  ب رو مرلبرد نملنرهها  تلجره بره جر ران دبسرتنل سن گان بز نملنره

تدراش و در تقل ر. آن دبد نشرر بنگهرزه بره جر ران    ربا گهر نز ن ر ر آنچره ط رق بس. بز 

  رد  
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 فنلبنبرهابه  ناشرربن  رمری ارلبی درهچنانچه بز من ر گه نز بره ب رو وضرعه. بنگرر   بر

ارلبی ارلد رب برا شررب ة ملجرلد هبرازبر نشرر  شرلر بردر  ای بز تأثهرگذبرتر و  نشگربن 

گهربنرره بررر آثررار سررخ.هررا    در شرررب طی  رره رو ارررد بنق اضرری و ن ارتدهنرر یموفررق 

رب « یمُنجر»آورنر   ترجمره در ب نجرا ترا کر   نقرز یمربره ترجمره رو  باشر  تألهدی ز اد 

گلنره آنسرقلب و نرابلد   دری  رم ناشرر و کتری نل سرن ه   بز ورطر  «نجات»ن    یدا م ب

نسرر . تأثهرگررذبر  »بفدررام  رررد ب  ه ارری بز مترجمرران و نل سررن گان در مارراک  رره 

 کرررف زد ترجمرره روزنرر  شررلدینموقترری  رره  بررا تررألهف نهسرر.    ترجمرره قابررر مقا سرره
براری بز  ۸ « وبر  بسر.مهر وبر  دبر ر  و ترجمره ببرزبر بمهرما نهراز بره ب  ن ،میباز بمه   

شرر    کترری ها  کساسرره. دلهربررهفنررلبن  ردنرر  در برارری مررلبرد ها ناشررربن در مارراک ه

  بز آوردنر یمبره چراش مجر د آثرار دبسرتانی  داسرهم رو   ،شر هبر رو   ارهرا  ترجمره

( بازتللهرر  سهسررت  بجتمررافی تنهررا تلسررة فامدرران فرررد  و آگرراه ۸۳۱4ن ررر گهرر نز )

فرهنگری جامعره ها  هفرصرترر و  اری بز مه  فنلبنبرهنشرر بدبری  پذ ر بس.  شر ا بماان

 ین ررام ،گهرر نزد بز من ررر رو اررر ،شرر اه نشرررباشرر    بز ب ررو قررانلن مسررتثنا تلبنرر ینم

در چررلن مترررج ، نل سررن ه و ناشررر  ینشررگربن فامدرران و  ررم سررل بز  رره بسرر. بجتمررافی 

 متشررار بز قلبفرر  و منررابآبسرر. سررل  د گررر سررااتار  بز و ننرر   ینقررز مرر  دررا بآن 

 نشررر بدبرری در  شررلر  باشرر  بمررا تار خچرر نشررر با رر  مرراههتی مسررتقر دبشررته   شرر ا ارراص

فمدارررد و لررازم براررلردبر ن ررلده بسررتقدا  وقرر. بز چهه هرراو شرر  رره ب رردهرر  ینشرران م

تیههررربت سررااتار  بررلده بسرر.  بل ترره فرر م بسررتقدا   هرتررأثشرر ت تحرر. هن در آن بررفامدررا

تنهرا متلجره ن رام سهاسری نهسر. بداره ن رلد سرازو ارها  بقتاراد  مناسر  و  کلزة نشر

و کررلزه ب ررفرر م بسررتقدا  ن ررلدن فامدرران نشررر نهررز بز فلبمررر تأثهرگررذبر در ب  هکرفرر

برهز بز آناره  کرلزة نشررفمداررد ناشرربن  شرلر در بترلبن گدر.   شا   شلدیممحسل  

 به شرب ة محهطی و سااتار  بس. آنان وب نز  باش  نتهج ها آنمحال   نز 

                                                           
 (۸۹۱۳اشا ار د ههمی )مااک ه با مهرنامه، آذرماه   ۸
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فلبمررر بز  ۸ برسررااته و برآ نرر ب  هپ  رر ، نشررر بدبرری در ب ررربن   درری شرر ا طلربرره

ن ر ر  برا تر هر  ، ۱شرار  قابرر تقدهرر نهسر. هرا آن رم بز گلناگلن بسر.  ره بره هرهچ

شررررب ة در آن  ررره   نررر یمبربئررره  یقرررهتدد، مررر لی  چن گانررره و سرررااتمن هرررا  ن ام

 بن   لحاظ ش هفامدان بصدی داهر در ب و کلزه و فلبمر محهطی ، سااتار 

 شرلر تلجره شر ه بسر.   یبرلمة  در ب و م   هر  بره م اکرو ن رر  و هر  بره شررب

ترر و بمرا مه  ، ننر یمنشرر،  نشرگربن د گرر  نهرز در ب رو کرلزه فعالهر.  در دنها  بمروزِ

 گان، و ربسررتاربن و فامدرران فعررا  در بررازبر نشررر بدبرری  شررلر ناشررربن، مترجمرران، نل سررن

دررا  نقررز مشرراوربن بدبرری رب برررب  ناشررربن ب بهشررتر   ررارگزبرن بدبرری بنرر  ررارگزبرن بدبی

تجربرره، بنررا بررر  ررار و باناشررربن تررازه ه رربررا ناشررربن مشررخص شرر   مارراک هننرر   در  یمرر

ه ارن ب دلهربره  بل تره برنر یممشی فارر  و بدبری اراص ارلد، بز ب رو مشراوربن بهرره اة

ب  برره اررلد نگرفترره بسرر.، ب ررو مشرراوربن ببدرر  بز کرفرره  وجهررربن هنررلز  ررنشررر در ب

    بن پژوهشگربن و منتق بن بدبی
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نشررر  تررر  بز تررأثهر گدتمرران بالرر  بررر شرر ا درع بهتررلبن یفررل  ممرر   تلجرره برره بررا 

شررب ة نشرر بدبری  شرلر رب  ،برا تأ هر  برر رو اردهرا  فرهنگری ،دبش.  گدتمان بصداکات

 ز ررادکمررا تی بز ناشررربن ماننرر  ار رر  تعرر بد ها  شرر ت تحرر. تررأثهر قررربر دبد  سهاسرر.هبرر

ها   شرلر، محر ود  رردن سهاسر. یفمرلمها  ه تابخانرده در بسرتدا  برربهرا آن تا  بز 

ارراص دوره ها  و برراز  ررردن فضررا  مط لفرراتی بز سهاسرر.ممهررز  تح  رر   ماننرر  

برره بصررداکات بررلد  رره برره گررلبه ناشررربن و د گررر بفررربد داهررر در ب ررو کررلزه برره نررلفی 

تلبنر  مریمنجر ش   بل تره بحرو برر سرر رشر   هدری آثرار در ب رو دوره بازبر نشر شالفا ی 

نشرر بدبری در  شرلر نهازمنر   جر رانه  رد گر باش  بمرا ناگدتره په بسر. ب  هملضل  مطالع

متررللی بمررر نشررر در  فنلبنبررهبدنرر  مرر ت بسرر.  نقررز نهرراد دولترری ها  گررذبر سهاسرر.

مره نسر . ترألهف در بد بالرا  ترجتعر  مشریبآثرار باشر   ممهرز  بز  فربترر شلر با سرتی 

فررر و بشرررفی انسررلر  نل سررن گان مررا نهسرر.  ازبفرریسو الدممهررز    شررلر تنهررا نتهجرر 

بحربنرری » تررألهف در بدبهررات دبسررتانی رب نتهجرر ( جا گرراه مر ررز  ترجمرره نسرر . برره ۸۹۳۸)

  بز د ر گاه هچهسر.؟ بگرر بخرلبهدبننر  بمرا دلهرر تر بوم بحرربن یمردر ب رو کرلزه  «م بوم

ممهررز  ها  سهاسرر.و ،  ررم رو  سرراه بحررو سررااتار    بنگررر سررثب و  ررگهرر نز برره ب

بمرا رو  د گرر سراه نر    یمرنرلفی اداقهر. رب بز نل سرن گان سرد   ره برهبرشاد بسر. 

فرروش بهترر بررر  دلهربرهترجمرره رب و نشرر چراش ربن  ردر ببحرو  نشرگربن بسر.  ناشررربن 

ن بشررتو اررلربع  دلهربرره فمرر تاًمررا   نل سررن گان دهنرر یمترررجهح  یدهات تررألهررنشررر بدب

نشرر بدبری اه ارلد رب در برازبر گرسراز  جا جر رانن  برا اداقهر. و بهفار  مناس  نتلبنست

 اررلربع فاررر  مناسرر  بررار د گررر برره فلبمررر سررااتار  برراز ث ررات بخشررن   بل ترره بربئرر 

 )چرره در فرصرر  گررذبر  صررحهح در ن ررام آمررلزش و پرررورش  شررلرگررردد  سهاسرر.مرری

بررراز  رررردن فضرررا  ،  ترررابخلبنی( تررررو   چررره در فرصررر ا ی برررا بدبهرررات و آشرررن

بافرو رشر  و شرالفا ی  قطعراًبجتمافی و نهرز پرذ رش هل ر. مسرتقر برازبر نشرر فرهنگی

 ب و کلزه البه  ش   

سر.  ره ن رام بدبری تنهرا متشرار بز  نشرگر و سرااتار نهسر. ب . ب رومهکائز به  نات

پذ رنر   در مریترأثهر بز آن  متقابدراًو  گذبرنر یمبداه فلبمر محهطی نهز برر ب رو ن رام ترأثهر 
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سرره فامررر مهرر   فنلبنبرهتلز ررآ  تررا  و نهرز مجدررات بدبرری  شر ا  ، جررلب ز بدبرری،۱شرار 

ز هررو ن هررا تررا  در  تابدروشرریتلز ررآ ها  سهاسرر.شررامر تلز ررآ  بنرر   شرر ا ذ ررر شرر ه

مخاطر  ممارو  آ و فرروش بر ون در ن رر گررفتو ذبئقر تلز ربسر.  بازالرد البننر گان 

 نهس.  

پژوهشررگربن و منتقرر بن و تأثهرگررذبر ب  کرفررهنررلفی برره  ررنز بدبرری هرر  بررهها  همجدرر

 یجر رران رو برره رشرر  بررلده و در برارر ب رروهررا دوره یرد  رره بل ترره در برارربدبرری بشرراره دب

در  مهر و  مرثثربز فلبمرر به  دی ناد  ه گرفته شر ه بسر.  جرلب ز بدبری  اری د گرر ر گ د

شررمار بررهو مخاط رران  کررلزة نشرررپل ررا ی فضررا  فرهنگرری و ب جرراد بنگهررزه برررب  فعالرران 

االصرری  مثسسررات  ب ررو جررلب ز هرر  بز سررل  نهادهررا  دولترری و هرر  بز سررل  رونرر یم

ر ررز  وزبرت فرهنرر  و برشرراد رنامررهبمررا تحقهقررات دفتررر مطالعررات و ب ،شررلدیمبفطررا 

جررلب ز دولترری   بهرر بدولترری در   نهادهررا کما رر.ه اررن ربرر  ببرره دهرر یمنشرران  یبسرردام

بمررا همررلبره جررلب ز بخررز  شررلدیمبافررو رقابرر. نررامتلبزن بررا جررلب ز بخررز االصرری 

  بن  بلدهبرالردبر   بهشترو مق لله.  هرگذبر تأثاالصی بز 

 گیری. نتیجه1

 مر  ن رر پرژوهززمرانی  ةبراز ره  ۸۹33و  ۸۹36در دو سرا   رمران شر ا  نشرر بررسی

روببرة   هدهر.برر و بنر  بلده ی مر بهشرتر وجرلد آمر ههبربت تیههرده  یمنشان کاضر بلد، 

 . شر ا ماههر ،  بنرابرب وبن نگذبشرته یچنر بنترأثهر  نشرگربن مختدرف در ب رو کرلزه مهان 

 هدهرر. لحرراظ و سهاسرری، برره بز سررااتارها  بجتمررافی هرپررذ ر تأثنشررر در  شررلر در فررهو 

 بخررز بزرگرری بز  بسرر.دبشررته  ثابرر.  ماههرر. روببررة بررهو  نشررگربن بصرردی رونرر و 

    بسرر.  ، البننرر گان وناشررربنن، مررا/مترجمثلداندر تعرر بد آثررار، و  ی مرر بز نررل  تیههررربت

مرر ت بررر  ررم گدتمرران نتلبنسرر. در  لترراه فنلبنبررهبررر ب ررو بسررا  گدتمرران بصررداکات 

 بگذبرد چن بنی  هرتأثدر  شلر  ش ا  نشر رمانماهه. 

 اداصه  رد: ر  به شرح زتلبن مینتا   ب و تحقهق رب 

   بس.  «بحربنی م بوم». دچار  ف م بستقدا  هل دلهربهنشر  شلر   ش ا  ۸
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  جررباشرر  نتههررا آنفمدارررد ناشررربن بدبهررات دبسررتانی بررهز بز آنارره محاررل   ررنز   9

 . به شرب ة محهطی و سااتار  بس. س شان نوب نز

ن ررلد تنهررا فامررر فرر م پهشرررف. بدبهررات دبسررتانی نهسرر.  ممهررز  سانسررلر و   ۹

صررحهح در ن ررام آمررلزش و پرررورش و نهررز فرر م بسررتقدا   گذبر هاسرر.سو   ز ربرنامرره

 باشن  میدر ب و کلزه  مثثرنهز بز د گر فلبمر  ناشربن بقتااد 

تررألهدی  شرر ا  نشررر رمررانتیههررربت سررااتار  بررر ، آمرر هدسرر.هبررا تلجرره برره آمررار ب  4

فر م وجرلد ن ر  ناشری بز ه  رگذبشرته بسر.، بمرر  ترأثهر ترجمه  ش ا  نشر رمانبز  تربهش

 و ث ات در ب و کلزه بس. 

و  نر   یبررسربره روشری فدمری برازبر نشرر بدبری )رمران( رب بر آن بلد ترا ب و پژوهز 

ناترره در ب ررو دو    فرهنگرری  شررلر نشرران دهرر رب در فرصرر  نقررز گدتمرران سهاسرری بالرر 

مر ت تیههرر رو اررد  لتراهب رو پرژوهز ترأثهر ب ناره نخسر.  . بسر. مهرتحقهق کرائز به

تلبنر  ترأثهربت بسرهار شرگرفی بمر ت بدن هرا  ر ز بسرا برنامرهچه  دهر یمدولتی رب نشان 

تحقهررق برررب   یفدمرر ف ررارت بسرر. بز بتخرراذ روشدوم  ترر اندر ب ررو کررلزه دبشررته باشرر   

 رار هبرار در ب رو کرلزه برروشری  ره بررب  نخسرتهو  نشر  شرلر بسر.  ش ااالص در 

 گرفته ش ه بس. 
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  ترجم  شناسی تار خیتار و نگار  و جامعهشناسی، در (  تار و نل در جامعه۸۹۱5همهدتلن، گ  ج  )
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