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چکیده
نهادهای قدرت در هرر جامعرهای همرااره درصردد کنتررل و هردا ن نمرام ادبرو ک رار
خررا

بادهانررد و ا ررران ن رر از ا رره قا ررده مسررتانا ن سررنب برره لطرر

ترجمررههای

بس ر اری کرره از کررار کررادا و ناجرراان روّ ده ر  01و  01شمسررو وارد بررازار ا ررران
شرردند ،نهادهررا و برررای ارز ررابو و هرردا ن تال رردات نهررا تأسرر
ش اههای مختل

شرردندب در م رران

نمارتوِ نهادهرا ،س اسرن اهردای جراا مرثکرتر ه براده کره مسرتم ما

بر بازار ،صرنعن ن رر و ترجمره و نمرام مازشرو کرادا و ناجراان ترأک ر موگراارد و
لورغم اهمّ ّن ،کمتر مرارد پرووه

قرارگرفتره اسرنب ا ره ناشرتار بره بررسرو ترأک ر

س اسررن مرراکار بررر تال ررد کررار ترجمرره و تررأل

کررادا و ناجرراان رروّ دو دهرر

نخسررن فعّال ّت رران موپررردازدب فهرسررتو از کررار برگ رردۀ سررالهای  0401تررا  0401از
دو منبررج جررامج «برگهررای مانرردگار» (زاهدشررآر بو )0432 ،و «پا گرراه کتابخانرره ملّ رو
ا ران» استخراج شدندب سرس  ،برا نرمافر ار « »SPSSنهادهرای فعّرال ،تعرداد و نراآ کرار
برگ ررده و ناشررران برجسررته ا رره دوره م ررخص گ ررتندب بررا تحل ررگ گمتمرران ،م ررمان
اصلو هر ک از کار برگ رده شناسرا و و مما سره شردندب اجمراآ نترا

کمّرو و ک مرو

ن ان داد که نهادها با تخصر ص ب رتر جراا خراد بره کرار ترأل مو ( ،)%6106داسرتانو
و کاری که م رام ه خرا

داشرتند ،رضرهکنندگان و برازار را بره سرمن تال رد چنر ه

کاری ساق دادهاندب م ترا برادن م رام ه کرار برگ رده ن ر اکبرات کررد کره س اسرن
اهدای جاا ِ نهادها ساگ ری ا دئالاژ ک داشته اسنب
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 .0مقدمه

بهواسررط تاسررع صررنعن چرراو و ترجمرره در دهرر  0401در ا ررران ،انبرراهو از کررار
ادبرو و غ رادبررو بررا م ررام ه ،قالر

و و وگوهرای جد ررد از ک ررارهای متعردّد وارد بررازار

ا ران شدند که به دل گ ناهمخاانو کرار جد رد برا کرار ماجراد ،در نمرام ادبرو ک رار رک
نابسررامانو برره وجرراد مررد و نگرانوهررا و ن ر در خصررا

ک م ررن ترجمرره و ن ررر کررار،

بررهو وه برررای مخا برران کررم سرره و سررال جامعرره ،ا جرراد شررد (محمّ ردی و قررا نو)0434 ،ب
نمررام ادبررو ا ررران ،در دورۀ  0401تررا  0401تغ رررات قابررگترراجّهو برره خرراد د ررد کرره از
برجسررتهتر ه تغ رررات ،مسررتمگ شرردن کررار کادکرران و ناجاانرران از سررا ر کررار ادبررو و
پا هگررااری ژانررر ادب ّرات کررادا و ناجرراان ا ررران در دهر  0401برراد (محمّردی و قررا نو،
)0434ب رروّ ا رره دوره کرره محمّرردی و قررا نو ( )0434از ن برره ناان دوران بالنرردگو
ترجمرر کررار ادبررو و غ رادبررو برررای کادکرران و ناجاانرران ا رانررو رراد موکننررد ،کررار
بوشماری روان بازار شردند کره بره لطر

محتراای سررگرمکنندۀ نهرا ،اکارر ا ره ترجمرهها

با استمبال بوسابم مخا بان روبرهرو شردند بهقردری کره ناشرران را ت را
و اختصا

بخ

بره تغ رر رو ّره

ا کگ تال دات خاد به ا ه ق ر جاان کردب

رغبررن ناشررران در ا رره دوره برره تال ررد ترجمرره برر

از تررأل

برراد کرره محمّرردی و

قررا نو ( )0434برره شرررا دلا ررگ متعرردّدی برررای ن موپردازنررد کرره موترراان همرره را در
چهار دست کلّو خلاصره کررد  -0سرهالن تال رد در ترجمرهها ،قالر

کتابهرا و تصراو ر

همگو دسرننخارده براقو موماندنرد و تنهرا مرته ممصرد جرا گ ه مرته مبرد موشرد کره
ا ره خرراد سررر ن تال رد را بالررا موبرررد؛  -2ممرونبهصرررفه برادن ناشررران موتاانسررتند بررا
داشررته ررک ررا دو مترررجم ،کررار متع ردّد بس ر اری را روان ر بررازار کننررد و تنهررا ح ال ّحم ر
مترررجم را بسردازنررد کرره بسرر ار بهصرررفهتر از تال ررد کررار زمررانبرِ تررأل مو برراد کرره ناشررر
موبا سررن ح ال ّحم ر نا سررنده و تصررا رپرداز را بسررردازد؛  -4ت ررم ه فرررو

و اسررتمبال

بررازار اگرچرره در ابترردا در دسررترب بررادن اکررر ،مع ررار اصررلو ترجم ر ن برراد -کرره خرراد
نابسامانو قابگتراجّهو بره برار ورد -امرا ا ره رو ّره ،در برازۀ زمرانو کاتراهو تغ رر کررد و
ناشران تما رگ بره ترجمره و ن رر کراری پ ردا کردنرد کره در برازار ک رارهای د گرر مرارد

بررسو تأک ر نهادهای قدرت بر ترجمه و تأل

کار ببب

استمبال قرارگرفته و برا مافم رن بره فررو

4

رسر ده بادنرد؛  -0سرهالن ترجمره کرردن در

ا ه دوره ،برای مترجم بادن تنها لازم باد که فررد برا زبران مرته مبرد شرنا و داشرته باشرد؛
برره بررارتو ،تعصرربو روی شرر اه و ک م ررن ترجمرر او نبرراد ،مترررجم ها ّررن نداشررن،
بازخااسن نموشد و ناشران ن پ

از ن ر به ارز ابو ک مو کار نموپرداختندب

گرچه ناشران برا اشرت اق و در اسررآ وقرن برا تال ردات انبراه خراد ن راز برازار را رفرج
موکردند ،اما ا ه تعج رگ در مرگ ،م رآلاتو مرده را بره برار ورد؛ ماننرد کراه

ک م رن

زبررانو ،دسررتاری ،نگارشررو ،ظرراهری ،تررا سو و حتّ رو ماضررا و کررار تال رردی (محمّ ردی و
قررا نو)0434 ،ب لرراوه بررر ا رره ،در سررالهای غرراز ه  31 ،0401درصررد کررار تال رردی
ترجمه بادند و تنها در سرال  0400براد کره شرمار تأل مرات بره  01درصرد رسر د کره خراد
نگرانوها و را در خصرا

تأل مرات برامو و گسرتر

فرهنرب و زبران فارسرو بره وجراد

ورد (سرشرررار0411 ،؛ محمّررردی و قرررا نو؛  0434م رهرررادی)0464 ،ب برررد ه ترت ررر ،
ترجمههای انبراه ،سره مع رگ مهرم بره بار ورنرد  -0لرورغم تال ردات بسر ار و اسرتمبال
بازار ،ک م ن کار ترجمرهای کره وارد برازار موشرد پرا ه براد و همر تأل مراتو کره بره نرام
کادا و ناجاان چاو و ن ر موشردند ال امرا مناسر
مردم کرار مناسر
ترأل

و خطراب بره ا ره ق رر نبادنرد؛ -2

را نموشرناختند؛  -4برازار دا ترجمرهها ،بمرای کرار برامو و تما رگ بره

را تهد رد موکررردب چنر ه مسرائلو سررب

شرد ترا تعرردادی از نا سرندگان ،شررا ران،

ناشران ،مرب ان ،معلمان و حتّو دولرنمردان ،رسرما ،نهادهرا و را تنمر م کننرد کره برر رونرد
تال د و ن ر مطالر

بررای ق رر کرادا و ناجراان ا رانرو نمرارت داشرته باشرند (محمّردی

و قررا نو)0434 ،ب نگرانررو اصررلو نهادهررا ،تررأک ر مخرررب ترجمررههای کررمک م ررن روی
فراگ ررری زبرران فارسررو و فرهنررب ا رانررو در ق ررر جرراان برراد (د رردار0461 ،؛ سرشررار،
0411؛ محمّرردی و قررا نو0434 ،؛ م رهررادی)0464 ،ب در ادامرره برره بررسررو س اسررنهای
راهبردی ا ه نهادها در راستای مد ر ن تأل مات و ترجمهها موپرداز مب
 .2پیشینۀ پژوهش

پرر

از دهرر  0441مطالرر

ادبررو و غ رادبررو متعرردّدی برررای کادکرران و ناجاانرران

ا رانررو برره مماصررد مازشررو تنمرر م شررده بادنررد کرره اکارررا برگرفترره از کررار برجسررته و
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ممدّسو چان قر ن کرر م ،نه البلاغره ،د راان سرعدی ،حراف  ،مالانرا ،شراهنامه ،قابابنامره
و ببب بادنررد ( مادخراسررانو)0400 ،ب از منمررر مطالعررات ترجمرره ،ا رره کررار را موترراان بررر
اسرراب ش ر اۀ تال ررد برره سرره دسررته تمس ر م کرررد  -0ترجمررههای درون زبررانو کرره شررامگ
بازنا سو و اقتبابهرا و اسرن کره بخر

مردۀ مطالر

تنم مشردۀ ن زمرانِ نسرگ جراان

را ت ررآ گ مودادنررد ماننررد بازنا سررو برخررو از اشررعار مالانررا ررا مازههررای نه البلاغرره،

اقتبابهرررا و از اندرزنامرررر خسررررروگااتان ،کارنامررر اردشرررر ر بابآرررران ،قابابنامرررر
نصرررالمعالو و ببب؛  -2ترجمررههای ب ر ه زبررانو ماننررد ترجم ر داسررتانهای کل لهودمنرره کرره
در ا رره مرحلرره از زبرران ربررو برره فارسررو برراد؛  -4برگردانهررای صررمر ررا روناشررن
دسنکاری ن دۀ مته اصلو کره بره دل رگ حمر قداسرن ،ارزشرمندی محتراا و مرتبر ادبرو
محصرگ ،ملر م بره حمر
ّ
ا لمو مته مبد ا ره نراآ کرار دسرننخارده براقو موماندنرد و
کردن نها باد؛ ماننرد رات قرر ن کرر م و را اشرعار شراهنامهب در ا ره م ران ،مرااردی هرم
وجاد دارند که از نمر شر اۀ تال رد و نراآ محتراا موتراان در دو دسرته را ب رتر قررارداد؛
ماننررد کرراری کرره حرراوی اشررعار ررا ررات خررا
ترجمه ،مترجم) غالبا به هرد

برراده و نا سررنده ( ررا از د ررد مطالعررات

سادهسرازی مطلر  ،بره شررا و را بازنا سرو ممهرام نهرا

پرداخته اسنب
ب ررتر شررامگ پنررد و انرردرز ،اخلاق ررات ،ب عررن انسرران ،رواب ر

م ررام ه ا رره مطال ر

اجتمررا و ،س اسررن حآمرانررو ،نآررات رزم و ببب برراده کرره بهقصررد مرراز
ناجرراان -بررهخصررا

برره نسررگ

شرراه ادهها ،اشرررا زادگان ررا خاناادههررای سرشررناب جامعرره -و

مادهسازی نهرا بررای ورود بره جامعره و رصر کرار تنمر م شرده بادنرد (سرشرار0411 ،؛
مادخراسررانو0400 ،؛ محمّرردی و قررا نو)0434 ،ب گرچرره م رهررادی ( )0464معتمررد برراد
کرره ترجمرره ابترردا برره هررد

رض ر مطال ر

سرررگرمکننده برررای کادکرران و ناجاانرران در

ا ران به کار رفته اسن ،اما با بررسرو شر اۀ تال رد کرار کرادا و ناجراانِ دورههرای قبلرو،
واضح اسرن کره ترجمره ،ابتردا بهقصرد تال رد مطالر
ترجمرره برگررردان ب ر ه زبررانو تعر ر

مازشرو بره کرار رفتره اسرن؛ چره

شرراد و چرره بازنا سررو ،اقتبرراب ررا برگررردان درون

زبررانو باشرردب در غرررب ن ر  ،بازنا سررو ،برراز فر نو ،سادهسررازی و بررازگا و کررار ادبررو و

بررسو تأک ر نهادهای قدرت بر ترجمه و تأل

0

کار ببب

مرراهبو ب رگسررالان از ابترردا وتر ه ش ر اههای تال ررد مطال ر

مازشررو برررای نسررگ جرراان
بره شرمار

باده گرچه در ن زمان و مآران ن ر چنر ه شر اهها و بره اشرتباه از انرااآ ترأل
مورفتند (ل رِر)2113 ،0ب
 .0 .2انبوه ترجمه ،واکنش نظام ادبی ایران

با استناد به مطالعات مختلر

کره بره شررا وضرع ن ترجمره و تال ردات انبراه در نمرام

ادبررو کررادا و ناجرراان ا ررران در بررازۀ زمررانو مرراکار پرداختهانررد (سرشررار0411 ،؛
محمّدی و قرا نو0434 ،؛ م رهرادی0464 ،؛ ن آسرار ،)0400 ،بره نمرر مو رد کره ا ره نمرام
ادبررو نسرربن برره پررا ر

ترجمرره «برراز» برراده و فعّ رال ّتو «پا ررا» داشررته اسررنب برره ا تمرراد

قسررآاا ر )2116( 2نمامهررای ادبررو در ممابررگ پررا ر

ترجمررهها و کرره برره نهررا وارد

موشرراند ررا «برراز »4هسررتند ررا «بسررته ،»0ررا «پا ررا »0هسررتند ررا«کُنررد( »6

ب )40-03ب

نمامهررای «بسررته» ،بهواسررط شررمار بالررای تأل مررات برراموِ باک م ررن خرراد ،اصررطلاحا
قدرتمندنررد و معمالررا در ممابررگ ترجمرره و پررا ر

کررار ادبررو از زبانهررای د گررر مماومررن

موکننرردب نمامهررای «برراز» ،امررا بررهراحتو ،کررار ترجمرره را موپا رنررد؛ چرران تال ررد کررافو
ندارنرردب نمامهررای «پا ررا» کررار تررأل مو را برروتعلررگ ترجمرره موکننررد؛ در ممابررگ نمامهررای
«کُند» ،ممراوم و محترا براده و زمرانو دسرن بره ترجمر اکرر موزننرد کره مافم رن اکرر در
بازار ک ار مبد ا سرا ر ک رارها کابرن شرده باشرد (قسرآاا ر)2116 ،ب برا ا ره تاصر

،

تعج گ ناشران ا ه دوره در رضر سرر جتر کرار ،قابرگ درا اسرن ،امرا اشرآال مردۀ ا ره
سررر ن مررگ ،کرراه

ک م ررن کررار تال رردی برراد و از نجا وکرره ق ررر کررادا و ناجرراان

مخا بران اصرلو بادنرد ،نگرانو هرا و در خصرا

شر اه و ک م رن فراگ رری زبران فارسرو

و فرهنررب ا رانررو برره وجرراد مررد (د رردار0461 ،؛ سرشررار0411 ،؛ محمّرردی و قررا نو،
0434؛ م رهررادی)0464 ،ب منررابج مختل ر

اتّمرراقنمر دارنررد کرره اگررر ا رره کررار کررم ک م ررن
1. Lerer
2. Ghesquiere
3. open
4. closed
5. active
6. slow
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برررای مخا ر

ب رگسررال ارائرره مو شررد ،نگرانررو چنرردانو وجرراد نداشررن چرران در ا رره

مرحلره ،مخا ر

بهواسرط ا نآرره زبران فارسرو را ماخترره و فرهنرب ا رانرو در او نهاد نرره

شررده اسررن ،خطاهررای زبررانو را تصررح ح موکنررد و تماوتهررای فرهنگررو را موشناسررد؛
درحالوکه مخا ر

کرادا و ناجراان واژگران نامناسر  ،دسرتار ،املرا و کراربرد نادرسرن

زبرران را از ا رره کررار رراد موگ رررد و اهرردا  ،رزوهررا ،تما لرات و قهرمانهررای خرراد را بررر
اسراب فرهنگرو ب گانره شررآگ مودهرد (د ردار0461 ،؛ سرشرار0411 ،؛ محمّردی و قررا نو،
0434؛ م رهادی)0464 ،ب
 .2 .2تأسیس نهادها ،کنترل تولیدات

مطالعات متعردّدی بره تار خچر تأسر

نهادهرای ادبرو کادکران و ناجاانران در ا رران

مانند شرارای کتراب کرادا ،کرانان پررور

فآرری کادکران و ناجاانران ،سررو  ،رشرد

و ببب پرداختهانررد (جعمرنررواد0464 ،؛ د رردار0461 ،؛ سرشررار0411 ،؛ محمّرردی و قررا نو،
0434؛ محمرررادی)0432 ،ب شرررارای کتررراب کرررادا (ازا هپررر
غ ردولتررو نرراظر بررر تررأل
 0402تأس ر

شرررارا) ،اوّلررر ه نهررراد

و ترجم ر کادکرران و ناجاانرران در ا ررران اسررن کرره در سررال

شررد و از نپ ر

ترراکنان برره ار مسررتمر کررار متع ردّد کررادا و ناجرراان را

ارز ابو و سرالانه جراا ی بره نهرا اهردا کررده اسرن (محمرادی)0432 ،ب ا ره نهراد ،ابتردا
بررهوسرر ل  41نمررر کارشررناب ،نا سررنده ،تصررا رگر و ررا مربررو کادکرران و ناجاانرران
پا هگررااری شرردب مهرردی ذر ر دی ،ترراران م رهررادی ،ل لررو ا مرره ( هررو) ،پرو ر کلررانتری،
مرت ررو مم ر  ،معصررامه سررهراب (مررافو) ،نارال ردّ ه زرّ ررهکلررک ،بّ راب م نررو شررر
ازجمله پا هگااران و ا

ای فعّال شارا بادند (محمادی)0432 ،ب

در سررال  0400کرررانان پرررور

فآرررری کادکرران و ناجاانررران (ازا هپرر

برره ناان اوّل ر ه نهرراد دولتررو نرراظر بررر تررأل
تاس فرا د با تأس

و ترجم ر کررار کررادا و ناجرراان در ا ررران

شدب کرانان کره برا هرد

بن رراد شررد ،وابسررته برره وزارت مرراز وپرور
ا
پر

ررای نِ ،س رمَن دولتررو ررا س اسررو خررا

کرررانان)

پررور

فآرری و ذوقرو ا ره ق رر ناپرا

ک ررار برراد و تعررداد قابررگ ترراجّهو از
داشررتند (د رردار0461 ،؛ محمررادی)0432 ،ب

از انملرراب ،تغ راتررو در کررادر مررد ر تو ا رره نهرراد ا مررال شررد ،امررا همچنرران برره ناان

بررسو تأک ر نهادهای قدرت بر ترجمه و تأل

نهادی دولتو و وابسته به مراز وپرور

1

کار ببب

بره فعّال ّر ن خراد ترا بره امرروز ادامره داده اسرن

(محمررادی)0432 ،ب پ ازا رره دو ،نهادهررای متعرردّد د گررری بررا رو آردهررای مختلرر
شآگ گرفتند؛ گرچه ،هرد

همره آرو براد و ن ،نمرارت برر ترجمره ،ترأل

و ن رر کرار

متعدّ د ادبو و غ رادبو برای نسگ کادا و ناجاان ا رانو بادب
ملآرررد نهادهررا بررا اسررتناد برره گ ار هررا ،مصرراحبهها و شرررا جلسررات بهتمص ر گ در
منررابج مختلرر

ورده شررده اسررن (د رردار0461 ،؛ سرشررار0411 ،؛ محمّرردی و قررا نو،

0434؛ محمرررادی0432 ،؛ م رهرررادی و جهان ررراهو0410 ،؛ م رهرررادی0464 ،؛ ن آسرررار،
)0400؛ ا ه ملآردها باهم مررتب براده و بررهم تأک رگاارنرد کره جهرن سرهالن بررسرو
در ش

دسرت ز رر قررار گرفتنرد  -0کارشناسرو ،بررسرو و ارز رابو محتراا و زبران کرار

تال دشده؛  -2تع ر ه و کبرن کرار ادبرو باک م رن؛  -4برگر اری ن سرنهای مختلر

بررای

نمررد و بررسررو کررار تال رردی و گمررنوگا بررا نا سررندگان ،مترجمرران ،شررا ران ،ناشررران،
مرب ان و لاقرهمنردان حرازۀ کرادا و ناجراان؛  -0تنمر م فهرسرن کرار نامناسر
ک م رن و حررا

و کرم-

نهررا از فهرسررن کررار تال ردی سررالانه؛  -0تع ر ه سررالان کررار برگ ررده و

اهدای جراا ؛  -6ت را

برازار بره خر رد کرار باک م رن از ر ر تبل ر

کرار برگ رده در

راد ا ،تلا ان و ماز وپرور ب
در ا ه م ران ،بره نمرر مورسرد کره شر اۀ اهردای جراا و تع ر ه کرار برگ رده ،رو
سرازنده و مررثکری اسرن؛ چراکرره بررر سرا ر راهآارهررای نهادهررا ترأک ر مسررتم م داردب معرّفررو
کار برگ ده و ت را
ک م ررن کررار ،اف ر ا
ترررو

برازار بره خر رد نهرا سرب
خرراان

کررار باک م ررن ،اف ر ا

رقابرن م ران ناشرران ،ارتمرای

افر ا

فرررو

مع ارهررای کررار برگ ررده موشررادب بررر اسرراب دانرر

اهمّ ّن ،ا ه مسأله کمترر مرارد پرووه

کررار برگ ررده و درنها ررن
نگارنرردگان ،لررورغم ا رره

قرارگرفتره اسرنب منرابج جرامج کتابخانرهای حراوی

کگ ا بخ و از فهرسرن کرار باک م رن و کرار نامناسر  ،فهرسرن مطالر
کامررگ ررا مختصررری از گرر ار

درسرو و شررا

جلسررات نمررد و ارز ررابو کررار متع ردّد موباشررند (د رردار،

0461؛ سرشررررار0411 ،؛ محمّرررردی و قررررا نو0434 ،؛ محمررررادی0432 ،؛ م رهررررادی و
جهان رراهو0410 ،؛ م رهررادی0464 ،؛ ن آسررار ،)0400 ،امررا برراوجاد مسررتندات و تماسرر ر

مطالعات زبان و ترجمه
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ارزشررمند ،ا رره منررابج برره بررسررو تررأک ر س اسررن اهرردای جرراا نهادهررا روی ترجمررههررا و
تأل مات کادا و ناجاان نسرداختره و تنهرا بره گ ارشرو مختصرر را ارائر فهرسرتو از چنرد
اکر منتخ

بسنده کردهاندب

از سررای د گررر ،سررا ر پووه هررا و کرره بررا محار ررن بررسررو ترجم ر کررار کررادا و
ناجاان در ا ران انجرام شردهاند ،ضرمه انگ نشرمار برادن ،بره بررسرو مراردی م رآلات
فنّررو ترجمرره در ررک ررا چنررد اکررر کررادا پرداختهانررد؛ ماننررد معرراذاللهو ( )0431و
دل نرردهروی ( )0434کرره روا بررادن اقتبرراب و چگررانگو اسررتماده از ن در ترجمرر کررار
کادا و ناجاان بررسو مو کننرد و را م رآلات ترجمر اسرامو خرا

 ،غرااها و مسرائگ

فرهنگرو ،ترابا ،شر اۀ روا رن و صردای متررجم را در چنرد اکرر بره چرال

مرو ک رند کره

نتا ج ررران تآررررارِ افترررههای شرررا ن ،)0316( 0او ت رررنه ،)2111( 2هانرررن،)2110( 4
اُسرررال اان ،)2110( 0پرررروت نه ،)2116( 0لررراکو )2116( 6و زا رررس  )2102( 1در بافرررن
فرهنگو ا رانو -اسرلامو براده اسرنب همچنر ه مطالعر حسرناندی ،سرآری ،ال راندی
و جرراننارراری ()0430
پرداختره و نها تررا بحر

کرره برره بررسررو اسررآاپاب ترجمرره صرررفا در شررازده کاچالررا
د ر نر باموسررازی و ب گانرهسررازی ترجمرره را پر

موک رند کرره

تآرررار افتررههای وَن کررا لو 1و وِرشررارِن )2116( 3اسررن کرره دو سررال قبررگ از ن منت ررر
شده اسنب
بد ه ترت

 ،مطالع حاضرر از نراآ اکت رافو اسرن و بره بررسرو نمر

اهدای جاا نهادهای قدرت بر ترجمه و تأل

و ترأک ر شر اۀ

کار کادکان و ناجاانان موپردازدب

1. Shavit
2. Oittinen
3. Hunt
4. O’sullivan
5. Puurtinen
6. Lathey
7. Zipes
8. Van Coillie
9. Verschueren

بررسو تأک ر نهادهای قدرت بر ترجمه و تأل

3

کار ببب

 .4روش پژوهش

م خصررات تمررام کررار ترجمرره و تررأل مو کرره در بررازۀ  0401تررا  0401جررا ه در افررن

کرررده بادنررد از کترراب برگهررای مانرردگار (زاهدشررآر بو )0432 ،و پا گرراه ا ّلا رراتو
کتابخانرر ملّررو ا ررران اسررتخراج شرردندب برگهررای مانرردگار کتاب ناسررو جررامعو از کررار
برگ دۀ ترأل

و ترجمره ادب ّرات کرادا و ناجراان ا رران از سرال  0411ترا  0431اسرنب

ا ّلا ررات لررازم ابترردا از ا رره کترراب اسررتخراج و سررس

بررا ا ّلا ررات کبنشررده در پا گرراه

ا ّلا رراتو کتابخانر ملّرو ا ررران تطب ر داده شرردند و در صررارت لر وم تآم ررگ ررا تصررح ح
گ تندب به لّن قرد مو برادن ،برخرو از م خصرات کتابهرا کبرن ن رده بادنرد کره در ن
صارت به خاد کار مراجعره شردب برا قررار دادن م خصرات کرار جرا ه گرفتره در نرمافر ار
«( »SPSSنسررخه  )01م ر ان تاز ررج جرراا م رران کررار ترجمرره و تررأل

 ،و همچن ر ه کررار

داسررتانو و غ رداسررتانو بررسررو شررد و در پررو ن ،نهادهررا و ناشررران فعّ رالِ ا رره دوره ن ر
م ررخص شرردندب بررا تحل ررگ و مما سرر محترراای ا رره کررار و تمسرر ر افتررههررا در بسررتر
رو رردادهای تررار خو-اجتمررا و ن زمرران ا ررران ،احتمررال سرراگ ری ا رردئالاژ ک نهادهررا در
اهدای جاا بررسو شدب
 .3یافتههای پژوهش
 .0 .3وضعیت جوایز اهدایی

رروّ دو دهرر خررر حآامررن محمّدرضررا پهلررای ،جمعررا  00نرراآ جررا ه برره  16اکررر
تأل مو و ترجمهشرده تعل گرفتره اسرن کره برا تاجّره بره ا نآره برخرو کرار چنرد ه جرا ه
در افررن کردهانررد ،مجما ررا  30بررار ا رره  00جررا ه برره کررار متعرردّد در ا رره دوره اهرردا

شرردهاندب ب ر جرردول  ،0از ا رره جرراا  0جررا ه ،ملّ رو ( جرراا سررلطنتو ،کترراب سررال،
شررارای کترراب کررادا ،کررانان پرررور

فآررری کادکرران و ناجاانرران ،تعل ر م و ترب ررن) و

 01جررا ۀ د گررر ب هالمللررو بادهانررد (جرراا هرران

کر سررت ه ندرسرره ،0بالان ررا،2

1. Hans Christian Andersen
2. Bolonga
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انسررآا ،0بررالت مار 2مر آررا ،کترراب کادکرران مر آررا ،کررادمو فرانسرره ،نامررا ،4ژاپرره،
برات سلاوا ،0کتاب روم)ب
بر اساب دادههای گرد وریشرده ،ترا پر
کرده و هر

از سرال  0400تنهرا انسرآا جراا ی اهردا

جرا ۀ ملّرو کبرن ن رده اسرنب اوّلر ه جرا ۀ ملّرو کبنشرده تاسر شرارای

کتاب کادا و در سال  0404اهردا شرده کره در حم مرن رک سرال بعرد از ترار

تأسر

ا ه نهاد در سال  0402اسرنب کرانان ن ر اوّلر ه جرا ۀ خراد را در سرال  0401اهردا کرردب
جرردول  0ن رران مودهررد از  0401تررا  0404نهادهررای ملّررو نرراظر بررر کررار کادکرران و
ناجاانان ا رران ناپرا بادهانرد کره در سرال  0401بره کبرات ب رتری رسر ده و برا تاجّره بره
افر ا

چ ررمگ ر تعرداد جرراا  ،بره نمررر مو رد مع ارهررای سرنج

نهررا ن ر م ررخصتر

شدهاندب در ا ه برازه ،سرالانه جرا های بره اکرری تعلر گرفتره ،امرا ب رتر ه تعرداد و تنراّآ
جرراا  ،متعل ر برره سررال  0401موباشررد ( 0003درصررد) درحالوکرره در مما سرره ،سررالهای
 0400 ،0401و  0404کمتررر ه تعررداد جرراا را داشررتهاند (جمعررا  002درصررد و تعررداد
تنها  0اکر در هرسال)ب
بررا مما س ر نهادهررای ملّرو و ب هالمللررو ،جرردول  0ن رران مودهررد کرره حرردود ن مررو از
کگ جاا ا ره دوره را شرارا اهردا کررده ( 0106درصرد) کره ب
اسررن و پرر از ن ،انسررآا بررا اختلررا

ترر ه تعرداد جراا براده

قابررگترراجّهو در مرتبرر دوم قرررار دارد (0006

درصد)ب لازم به اد وری اسرن در ا ره دوره ،نسربن جراا اهردا و بره کرار ترأل مو بر
از ترجمه باده اسن ( 6106درصد)ب

1. UNESCO
2. Baltimore
3. Noma
4. Bratislava

بررسو تأک ر نهادهای قدرت بر ترجمه و تأل

کار ببب

جدول  .0نسبت تعداد جوایز اهدایی به آثار تألیف و ترجمه

00
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نوع آثار ترجمه و تألیف برگزیده

براساب دادهها ،در ا ره دوره ،کرار داسرتانو بر

از کرار غ رداسرتانو جرا ه گرفتهانرد

و در کررگ ،رغبررن برره تال ررد کررار داسررتانو در م رران مترجمرران و مثلمرران ادب ّ رات کررادا و
ناجاان ب

از ناآ غ رداستانو باده اسنب
جدول  .2نسبت آثار داستانی و غیرداستانی در تألیفات و ترجمههای جایزه گرفته

ناشران و آثار برگزیده

در دورۀ مرراکار ،جمعررا ،کررار ترجمرره و ررا تررأل

ِ  24ناشررر برگ ررده شرردهاندب بررسررو

دو جردول  4و  0ن ران مودهررد کره تمرکر ناشرران برر تررأل
داستانو ب

بر

از ترجمرره و برر کررار

از غ رداستانو باده اسرن کره ا ره موتاانرد بره لّرن اسرتمبال ب رتر برازار از

کررار ترجمرره و کررمتجربگررو نا سررندگان ا رانررو در تال ررد محترراای مرردرن و م ررابه کررار
ترجمرره برررای کادکرران و ناجاانرران در ا رره دوره باشرردب همچن ر ه ،لّ رن تمرک ر بررر کررار
داستانو موتااند تما رگ ب رتر ب رگسرالان بره خر رداری کرار سررگرمکننده بررای کرادا و
ناجاان باشدب لاوه برر ا ره ،بر جرداول  4و  ،0از م ران ناشرران ا ره دوره ،کرار ترجمره
و تأل

ِ انت ارات ام رکب ر و کانان ب

از سا ر ه جاا ِ نهادها را در افن کردهاندب

بررسو تأک ر نهادهای قدرت بر ترجمه و تأل
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جدول  .4نسبت تمرکز ناشران بر آثار ترجمه و تألیف

جدول  .3نسبت تمرکز ناشران بر آثار داستانی و غیر داستانی
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محتوای آثار برگزیده

بررسو محتراای کرار برگ ردۀ ترأل
نهررا ن رران دادب از نجا وکرره نمررا

و ترجمره در ا ره دوره ،وجراه م رترکو را م ران

تحل ررگ محترراای تمررام  16اکررر در ا رره ممالرره ممآرره

ن سررن ،جهررن نمانرره در جرردول  0تحل ررگ کرراری ورده شررده اسررن کرره تاس ر چنررد ه
نهاد جا ه در افن کرده و بره برارتو تأ رد شردهاندب شرا ان راد وری اسرن کره بررسرو و
مما سر محترراای سررا ر کررار ن ر ماضررا ات م ررابه را ن رران داد کرره در ادامرره ورده شررده
اسنب
جدول  .3تحلیل محتوای آثار چندجایزهایِ تألیف و ترجمه

بررسو تأک ر نهادهای قدرت بر ترجمه و تأل

کار ببب

00

از م رران کررار جررا ه گرفترر ناشررران متعرردّد ،کررار ترجمهشررده و تررأل موِ انت ررارات
ام رکب ررر ،کررانان و فرررانآل ه در ا رره دوره تاسر چنررد نهرراد تأ ررد شرردهاند (نررک جرردول
)0ب در مرحل اوّلِ بررسو محتراا ،م رخص شرد کره ا ره کرار برار مازشرو و ا ردئالاژ ک
خاصّو را به مخا

المرا موکننرد و صررفا متران سررگرمکننده برا م رام ه خنارو ن سرتندب

در مرحل دومِ بررسرو محتراا م رخص شرد کره کرار برگ ردۀ ا ره دوره ،وجراه م رترکو
دارنرد کرره در مرحلر سرام بررسررو ،ا رره م رام ه در چهررار دسررت کلّرو قرررار گرفتنررد -0
خررانااده و رواب ر اجتمررا و؛  -2رردالن لبررو و ب گانررهسررت ی؛  -4مطال ر

لمررو ؛ -0

رسام و سنّنهاب

«خررانااده و روابرر اجتمررا و» ماضرراآ محرراری داسررتانهای ز ررر اسررن کارتنررک
شررارلات( )0302از وا ررن0؛ خررانااده ز ررر پررگ ( )0301از کارلسرران2؛ بازگ ررن برره شررهر
زمرررد ( )0301از برراوم4؛ جُررمجُمررک برررگ خرر ون ( )0401از دولن بررادی؛ وقتوکرره مرره

1. White
2. Carlson
3. Baum
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بچّره بررادم ( )0404از زرّ ررهکلررک و پررو پررو جرراراب بلنررد ( )0300از ل نرردگرن0؛ تررراژدی
مآبررر

قصرررههای خررراب بررررای بچّرررههای خررراب ( )0400از
( )0316از شآسرررس رّ ،

ذر ر دی؛ قررا

لررو و دختررر پادشرراه ( )0401از بهرنگ رو؛ پسرررا چ ررم بررو ( )0400از

مجابو و سا ر داستان های م ابهب
در تمررامو ا رره داسررتانها ،والررد ررا ب رگسررال نمرر

برجسررته و تع هکننرردهای در

زندگو شخص ن کادا و ا ناجراان داسرتان دارد؛ بره ا ره معنرو کره مخا ر

کرمسرهو-

سررال ،شخص ر نهای نمرراد هِ ب رگسررالِ ا رره داسررتانها را الگررا خرراد قرررار مودهررد و در
ال داستان روابر و مناسربنهای قردرت  ،جا گراه خراد

در اجتمراآ ،احتررام گااشرته

برره ب رگسررال و ا ا ررن بوچررانوچرا از قرردرت بالرراتر را مو مررازدب در داسررتانها و ماررگ

جم ر د شرراه از بهررار ( )0402ررا کررارو
بادهاند ،و وگو ستا

کب ررر از گررادرزی ( )0401کرره تررک جررا های

قدرت ب رگسال و ال ام ا ا ن از فرادسن پررنبتر اسنب

در داستانو مانند پوپو جاراب بلنرد کره جرن

روا رن فررق کررده و در نگراه نخسرن

قهرمان داسرتان کرادکو اسرن ناهنجرار کره روابر خراناادگو ،اجتمرا و و جا گراه قردرت
ب رگسالان را ناد رده و بره سرخره موگ ررد ،بره نمرر مورسرد بره ار غ رمسرتم م سرعو در
برجستهسرازی نمر

مهرم و کل ردی والرد را ب رگسرال در زنردگو و ترب رن کررادا داردب

داسررتانهای خ ررالو کرره پرروپررو در مررارد پرردر

برررای دوسررتان

تعر ر

موکنررد ن رران

مودهد که کادا جرای خرالو والرد را احسراب موکنرد ،سرردرگم اسرن و قرادر ن سرن از
پ

انجرام امرار زنردگو ماننرد ته ر مرااد غراا و ،پاشر دن لبراب مناسر  ،مرتر

کرردن

خانه ،پخنوپ و غ ره بر دب
ماضرراآ « رردالن لبررو و ب گانهسررت ی» بسرر ار ن د ررک برره رو رردادهای اجتمررا و-
تررار خو ن زمرران ا ررران اسررنب تأل مررات ا رره دوره ب ررتر برره تاص ر

و نمررد زورگا رران

ا رانررو (ازخادب گانرره) در مح هررای شررنای کررادا ماننررد مدرسرره ،خانرره و خررانااده و
زنج رهررای دوسررتو پرداختهانررد و ترجمررهها نمرر

مخررربِ ب گانگرران زورگررا در نررابادی

رواب ر و مآانهررای بررامو را روا ررن کررردهانرردب داسررتانها و ماننررد ح ررا پ ررتو مدرس ر
1. Lindgrend

بررسو تأک ر نهادهای قدرت بر ترجمه و تأل
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رردل فرراق ( )0406از دوسررتدار؛ مرراهو سرر اه کاچالررا ( )0401از بهرنگررو؛ کلررا هررا
( )0400از ابراه مررو؛ قهرمرران ( )0403از ک ارسررتمو؛ ا رره را موگا نررد شررجا ن ()0401
از اسرررسری0؛ ج ررررۀ دلم ههرررای بورنرررب ( )0401از اودل2؛ خرگرررا ِ تسررره ( )0300از
لاسرره4؛ دم هنررو ( )0361از ه رراز 0برره ا رره ماضرراآ پرداختهانرردب در خلررال ممابلرره بررا
زورگا و ،ا ره داسرتانها ،ام رد رسر دن بره نردۀ بهترر را بره تصرا ر موک رندب پسرران در
مدرسر
دانر

ردل فراق در پرو ردالن برا نمرام فاسرد و زورگرای مدرسره ،مرد ر و برخررو از
مرازان ممابلرره موکننرد و مراهو سر اه کاچرک برره ام رد نردۀ بهتررر محر

زنرردگو

خرراد را ،لررورغم نمرررات مغررا ر د گررران ،ترررا موکنرردب داسررتان کلا هررا برره ناجرراان
مو مررازد کرره چگانرره ب گانگرران بررا س اسررن خرراد ،برررای منررافج خرراد و گرراهو برررای
سرگرمو موتاانند ک همردلو و دوسرتو د ر نره را بررهمب ننردب خرگرا ِ تسره بره دغدغره
و تلرا
پ

مرردم محلّرو در برقرراری و گسرتر

ارتبا ر ات خراد برا ا راف ران شرنا و ب گانرره

از جنب جهانو مرو پرردازد و دغدغر ا تمراد کرردن بره ا راف ران را در چنر ه شررا

نابسرررامانو را روا رررن مرررو کنررردب ج ررررۀ دلم ههرررای بورنرررب فر بآررراری ب گانگررران،
ساء اسررتماده از ا تمرراد بام رران ،و نم ر

ن هررا در نررابادی کامررگ دهآرردۀ بام رران و منررابج

ب عو ج رره ،از بر ه رفرته مرردان و واره شردن زنران ،کادکران و سرالمندن ا ره ج رره
را به تصا ر موک ردب بره نمرر مورسرد ماضرا ات انتخرابو انت رارات فررانآل ه ،کرانان و
ام رکب ررر همپاشررانو داشررتهاند و تمرکرر هررر سرره ناشررر ،ب رتر برره ن ررر کررار مرررتب بررا
ماضا ات دست دوم باده اسنب
دسرت سرام شرامگ گ ار هرای لمرو هسررتند کره معمالرا در قالر

روا رات داسررتانو،

سررطحِ ا ّلا ررات مررامو کادکرران و ناجاانرران را ارتمررا مودهنررد ،ماننررد داسررتان صررر
خبنرردان ( )0306از وا لررر 0و ا مرر  6و در جسررتجای فسرر گ زنررده ( )0360از کلررا مر1ب
1. Sperry
2. O'Dell
3. Lawson
4. Hughes
5. Wyler
6. Ames
7. Clymer
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سمر ک را چنرد شخصر ن داسرتان اسرن کره م راهدات لمرو خراد را

برررای خااننررده بررازگا موکننرردب شررناخن نررار ،دان ر

پرتاهررای د رردنو و ناد رردنو ()0361

از تانهباوم 0ن صرفا متنرو غ رداسرتانو برا ا ّلا رات لمرو اسرن و داسرتان مرادام کراری
( )0364از کررارن 2ب رراگرافو برراده کرره در قال ر

داسررتان ،تررار

را برررای ناجرراان روا ررن

موکندب داسرتان ادداشرنهای حسرنک ر دی در سرمر گ لران ( )0401از ک راورز گر ار
س ر و س احن از استان گ لان و شمال ک رار اسرن کره در ا ره دسرته قررار موگ رردب ا ره
کار که به لحرا ماه ّرن ،روا رن و ممصراد نره موتراان صررفا از نراآ داسرتانو دانسرن و
نه غ رداسرتانو؛ در حم مرن نمانر کرار ه بر رد نمرام ادبرو کرادا و ناجراان هسرتندب در
ا ه کار سعو شده اسرن کره مطالر
و جال

لمرو و غ رداسرتانو در قالر

در اخت ار کرادا قررار گ ررد ترا رادگ ری لراّتبخ

( ،)0400بررادان

روا ترو سررگرمکننرده

و مرثکرتر باشردب اکاس سرتم

اکالرراژی شررنا شررا م ( )0400و جهرران گ اهرران ( )0404همگررو از کررار

باونرردی هسررتند و اگرچرره تحررن نرراان تررأل
مطررالبو اسررن کرره مثلرر

غ رداسررتانو کبررن شرردهاند ،اقتباسررو از

از کتابهررای لمررو د گررر خاانررده و ا نجررا برررای کررادا

بازنا سو و سادهسازی کررده اسرن کره ازنمرر مطالعرات ترجمره ،چنر ه کراری ترأل

بره

شمار نمو ند و از انااآ ترجمه محساب موشاندب

«رسررام و سررنّنهررا» ماضرراآ دسررت چهررارم و محترراای کل رردی کرراری ماننررد مررا
نرراروز( )0406از فرجررام و افسرران برراران در ا ررران ( )0400از ک ررآالو اسررن کرره برره
تاصرر

و ت ررر ح سررنّنهای ا رانررو پرداختررهانرردب اگرچرره قالرر

ماضرراآ رواب ر ن ر پرداخترره اسررن ،امررا هررد
ا رانو برای مخا

داسررتانو برراده و برره

اصررلو روا رنِ ررک برراور س رنّتو و رسررم

کادا و ا ناجاان باده اسنب

 .6بحث و نتیجهگیری

با استناد به منرابج ماجراد ،گرچره نمرام ادبرو ا رران در برازۀ زمرانو  0401ترا  ،0401بره
پ ررتاان اسررتمبال بررازار ،برره ار قابررگترراجّهو پررا رای کررار ترجمرره متعرردّد برراده اسررن
1. Tannenbaum
2. Thorne

بررسو تأک ر نهادهای قدرت بر ترجمه و تأل
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(سرشرررار0411 ،؛ محمّررردی و قرررا نو0434 ،؛ م رهرررادی0464 ،؛ ن آسرررار ،)0400 ،امرررا
نهادهای نراظر برر تال رد کرار کرادا و ناجراان در ا رران ،بره رو هرای متعردّد سرعو در
کنترل و ارتمرای ک م رن کرار رضهشرده داشرتهاند کره ا ره رو هرا پ

ترر ناانشردهاند

(د رردار0461 ،؛ سرشررار0411 ،؛ محمّرردی و قررا نو0434 ،؛ محمررادی0432 ،؛ م رهررادی
و جهان ررراهو0410،؛ م رهرررادی0464 ،؛ ن آسرررار)0400 ،ب در م ررران ا ررره رو هرررا ،بررره
س اسررن اهرردای جرراا صرررفا اشررارهای شررده اسررن و منبعررو پ رردا ن ررد کرره برره بررسررو
وضع ن ا مرال قردرت نهادهرا از ا ره زاو ره بسرردازدب تمرکر مطالعر حاضرر روی بررسرو
ا رره س اسررن در بررازۀ زمررانو  0401تررا  0401برراد کرره بررا تاجّرره برره نسرربن  31برره 01
درصدی م ان تال ردات ترجمره بره ترأل

بررای ا ره ق رر خرا

در ک رار ،محمّردی و

قرا نو ( )0434از ن بره ناان دوران بالنردگو ترجمر کرار ادبرو و غ رادبرو بررای کادکران
و ناجاانرران ا ررران ادکردهانررد و م رهررادی ( )0464از ن برره ناان بحرانررو در وضررع ن
تررأل

ک ررارب بررا بررسررو گ ار هررای ماجرراد از نهادهررا و همچنرر ه م خصررات و

محتاای کار برگ ده ،م رخص شرد کره نهادهرا روّ س اسرن اهردای جراا خراد ،ضرمه
کنترررل ک م ررن کررار ،سررعو در تعررد گ نسرربن تال رردات ترجمرره و تررأل

در ک ررار

داشررتهاندب ل رورغم شررمار بونم ررر ترجمررههای ماجرراد در بررازار ا ررران ،ملاحمرره شررد کرره
نهادهررا در اهرردای جرراا تصررم م برره ت ررا ِ تال رردِ کررار تررأل مو داشررتهاند و لرراوه بررر
تخص ر ص ب ررتر جرراا خرراد برره کررار تررأل مو ،م ررام ه خاصّ رو ن ر مررارد تأ ررد نهررا
بادهاندب برا تاجّره بره نترا  ،محتااهرای برگ رده در چهرار دسرته قررار گرفتنرد  -0روابر
اجتمررا و و خررانااده؛  -2رردالن لبررو و ب گانررهسررت ی؛  -4مطالرر
ا رانروب بر نترا
تررأل

لمررو؛  -0سررنّن

کمرو و ک مرو مطالعر حاضرر ،م رترا برادن م رام ه کرار ترجمرره و

برگ ررده ،و همراسررتا بررادن محترراای کررار برگ ررده بررا رو رردادهای تررار خو-

اجتمررا و برجسررت اواخررر دوران پهلررای ( 0401تررا  )0401م ررخص شررد کرره س اسررن
اهرردای جرراا نهادهررا سرراگ ری ا رردئالاژ ک داشررته و هدفمنررد صررارت گرفترره اسررنب
بررد ه ترت ر  ،نهادهررا ضررمه سرراماندهو بررهنمام ادبررو و کنترررل ک م ررن کررار تال رردی ،تررا
حدودی به وضع ن رضه و تماضرای برازار ن ر جهرن دادهانردب ا ره مطالعره بره مما سره و
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بررسرو وضرع ن ترجمرهها و تأل مررات مرارد تأ رد نهادهرا در نمررام ادبرو ا رران و در بررازۀ
زمررانو خررا

پرداخررن کرره موتاانررد برررای انجررام مطالعررات تخصصررو د گررر برره هررد

دسررت ابو برره نمررا و کامررگتر از وضررع ن ترجمرره در نمررام ادبررو ناپررای کررادا و ناجرراان
ا ران غازی باشدب
کتابنامه
ابراه مو ،نب ()0400ب کلا هاب تهران کانان پرور

فآری کادکان و ناجاانانب

اسسری ،ب ()0301ب ا ه را موگا ند شجا نب ترجم هما روحوب تهران ام رکب رب
اودل ،بب ()0361ب ج رۀ دلم ههای بورنبب ترجم مناچهر ذریب تهران فرانآل هب
ذر دی ،مب ()0400ب قصّههای خاب برای بچّههای خابب تهران ام رکب رب
باوم،

ب ()0301ب بازگ ن به شهر زمردب ترجم اباالماسم حالنب تهران فرانآل هب

باوندی ،بب ()0404ب جهان گ اهانب تهران انجمه ملّو حماظن منابج ب عو و مح

باوندی ،بب ()0400ب با دان

انسانوب

اکالاژی شرنا شا مب تهران انجمه ملّو حماظن منابج ب عو و مح

انسانوب
باوندی ،بب ()0400ب اکاس ستمب تهران انجمه ملّو حماظن منابج ب عو و مح
بهار ،مب ()0402ب جم دشاه ب تهران کانان پرور

انسانوب

فآری کادکان و ناجاانانب

لو و دختر پادشاه افسان محبّنب تبر

بهرنگو،

ب ()0401ب قا

بهرنگو،

ب ()0401ب ماهو س اه کاچالاب تهران کانان پرور

شم ب

فآری کادکان و ناجاانانب

تارنمای سازمان استاد و کتابخان ملّو جمهاری اسلامو ا ران htpp://www.nlai.ir

تانهباوم ،بب ()0361ب شررناخن نار ،دان

پرتاهای د دنو و ناد دنوب ترجم محمّد ح دری ملا ریب

تهران بنگاه ترجمه و ن ر کتابب
کارن ،ب ()0364ب مادام کاریب ترجم پری ک انا ب تهران فرانآل هب
جعمرنواد ،ب ()0464ب  43مماله در مارد ادب ّات کادکانب تهران ن ر ک هانکب
حسناندی ،بب ،سآری ،مب ،ال اندی ،اب ،و جاننااری لادانو ،زب ()0430ب ترجم ادب ّات کادا از
منمر پارادا م اسآاپاب و تعادل (مطالع ماردی داستان شازده کاچالا)ب مطالعات زبان و ترجمه،
041-001 ،)01(4ب
دلزندهروی ،بب ( )0434ک داستان ،چند مترجم ،چند روایب مطالعات ادب ّات کادا01-21 ،)0(3 ،ب
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بررسو تأک ر نهادهای قدرت بر ترجمه و تأل

کار ببب

دوستدار ،ب ()0406ب ح ا پ تو مدرس

دل فاقب تهران کانان پرور

فآری کادکان و ناجاانانب

دولن بادی ،مب ()0401ب جمجمک برگ خ ونب تهران فرانآل هب

د دار ،مب ()0461ب ب سن سال تلا ! کندوکاوی در اهدا و فعّال ّنهای «شارای کتاب کادا» از سال
 0400تا 0460ب تهران حازۀ هنری سازمان تبل غات اسلاموب

زاهدشرآر بو ،اب ()0432ب برگهای ماندگار کتاب ناسو کتابهای برندۀ کادکان و ناجاانان -0431
 .0411تهران کانان پرور

فآری کادکان و ناجاانان.

زرّ هکلک ،نب ()0404ب وقتوکه مه بچّه بادمب تهران کانان پرور

فآری کادکان و ناجاانانب

سررشرار ،مب ()0411ب گاری بر ادب ّ ات کادکان و ناجاانان قبگ و بعد از انملاب اسلاموب تهران انجمه
قلم ا رانب
شآسس ر ،وب ()0316ب تراژدی مآب ب ترجم فرنگ

شادمانب تهران بنگاه ترجمه و ن ر کتابب

مادخراسرررانو ،نب ()0400ب ادب ّات کادکان و ناجاانان در صرررر پهلایب تهران انت رررارات مرک
تحم ماتب
فرجام،

ب ()0406ب ما ناروز ب تهران کانان پرور

فآری کادکان و ناجاانان ا رانب

کارلسان ،نب ()0301ب خانااده ز ر پگب ترجم گلو ترقوب تهران ام رکب رب
ک اورز ،اب ()0401ب ادداشنهای حسنک دی در سمر گ لانب تهران بنگاه ترجمه و ن ر کتابب
ک آالو ،مب ()0400ب افسان باران در ا رانب تهران سازمان راد اتلا ان ملّو ا رانب
کلا مر ،اب ()0360ب در جستجای فس گ زندهب ترجم مهدی دولن بادیب تهران ابهس ناب
ک ارستمو ،تب ()0403ب قهرمانب تهران کانان پرور

گادرزی ،مب ()0401ب کارو

فآری کادکان و ناجاانانب

کب رب تهران ام رکب رب

لاسه ،رب ()0300ب خرگا ِ تسهب ترجم باربد اهریب تهران شرکن انت ارات لمو و فرهنگوب
ل ندگرن ،ب ()0300بپوپو جاراب بلندب ترجم گلو اماموب تهران شرکن انت ارات لمو و فرهنگوب
مجابو ،جب ( )0400پسرا چ م بوب تهران کانان پرور
محمادی،

فآری کادکان و ناجاانانب

ب()0432ب ادبستان فرهنب ادب ّات کادا و ناجاان .تهران :ن ر نا.

معاذاللهو ،وب ()0431ب ترجم ادب ّات کادکان بررسو ترجم اسامو خا

شخص نها به ار و وهب

مطالعات ادب ّات کاداب )0(2ب 061-040ب
م رهادی ،ت)0464( .ب گ ارشرررو از وضرررع ن تأل

و ترجم ادب ّات کادا و ناجاان ابرانب ت

جعمرنواد (و راستار)ب  43مماله دربارۀ ادب ّات کادکانب تهران انت ارات هنرب

 شمارۀ اول،دورۀ پنجاه و چهارم

مطالعات زبان و ترجمه
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– ) فرهنگنام کادکان و ناجاانان جلد اوّل ( ئرود نام ک0410(  اب، و جهان ررراهو، تب،م رهرادی
ه)ب تهران شرکن ته ه و ن ر فرهنگنام کادکان و ناجاانانب
)ب کارتنک شارلاتب ترجم مه د ام رشاهوب تهران ام رکب رب0302(  اب بب،وا ن
)ب صر خبندانب ترجم حم ده غروریب تهران ابهس ناب0306(  جب،  رب و ا م،وا لر
.)ب دم هنوب ترجم نادر ابراه مو ب تهران سازمان همگام با کادکان0361(  تب،ه از
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دربارۀ نویسندگان
ماخت دکتری تخصصو مطالعات ترجمه از دان گاه فردوسو م هد

نادیا غضنفری مقدم دان

و اسرتاد مد ا گروه مطالعات ترجمه دان رگاه غ رانتما و کرمان اسرنب حازۀ پووه و ا ان
ترجم ادب ّات کادا و ناجاان موباشدب
محمدرضاا هاشامی اسرتاد گروه زبان انگل سرو دان رگاه فردوسرو م رهد اسنب حازههای
پووه و ا ان تحل گ گمتمان و مطالعات جامعهشناختو و تار خو ترجمه موباشدب
محمودرضاا قربانصباغ دان ار گروه زبان دان گاه فردوسو م هد اسنب حازههای پووه و
موباشدب

 روا ن و نما، نمر ّههای ادبو،ا ان سبکشناسو

