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 چکیده

ــی     ــارییی ب ــت ت ــا  5931مقط ــه 5931ت ــور    ب ــی و    ــای سیاس ــخ و ایزه ــاا اف لح

اسـخ  در ایـ    ز اهمیـخ  ئهای فکـری مننـود در تـاریع معااـر ایـران بسـیار  ـا       گرایش

اجنمـاعی هـه بـا بافـخ اجنمـاعی ایـ  دورد پیونـد         عـامنن ة مثابـ مسیر، منرجمان نیـز بـه  

 بـر هـای فکـری تـر یر پفیرفنـه یـا      از ایـ  افـخ و ایزهـا و گـرایش     ،انـد محکمی داشـنه 

منرجمــان و  بــی  رفنــار ةرابطــ انــد  پــژوهش  ارــر بــر آن اســخ تــاهــا تر یرگفاشــنهآن

ــی  ــاعی فرهن  ــاانارهای اجنم ــ   س ــ  ن ری ــان را در ظال ــر آن ــاهب ب ــه ة  ــی جامع شناس

ــور،    ــ  من  ــه ای ــد  ب ــی نمای ــی بررس ــدات فرهن  ــن ادد از تولی ــا اس ــلی ب ــوم اا دو م  

و نقـش منرجمـان    ، سـیر تحـون نشـر هنـا  در ایـران     در ایـ  ن ریـه   وارد و میدانعادت

فرااـور مطالــ  گــردآوری شــدد تــر یر  و بــه گیــرددر ایـ  ســیر مــورد مطالعــه ظـرار مــی  

در ن ایــخ، د  شــونرجمــان نیــز بررســی مــیم ةرواگیــری عــادتاــنعخ نشــر بــر شــک 

تبـت آن میـدان تولیـدات فرهن ـی     و بـه چـه میـدان ظـدرت    رسـد هـه هر  ن ـر مـی  چنی  به

مراتبـی بیشـنر   ر بـه شـک  یـی میـدان مسـنق  و سلسـله      زمینه را برای   ـور میـدان نشـ   

 شود میمنرجمان بیشنر  ةوارفراهب هنند، تر یرگفاری ای  میدان بر عادت

ــد ــاواژدهلی ــدان: ه ــر می ــی،    ،نش ــدات فرهن  ــدان تولی ــدرت، می ــدان ظ ــادت می ة وارع

 بوردیوپییر ، منرجمان

 شناسی تولیدات فرهنگی جامعه نظریۀ و بوردیو. 0

چ    ة هددو سنی در فضای فکریِ فرانسه طی    جامعه شناسی بوردیو را بای  ة ااسن اد ن ری 

سخ؛  ضایی هه   و پنجاد میندی ج ساانارگرایان و   هایجدنف سان به آن رنگ     پدیدبی   شنا ار

(  در آن مقطت  5، ص  3155 در ســیمون و ترنر، ، ویاووس و نبود ) بوی اااــی بیشــیددو
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اصـــالت وجود در پدیدارشـــناســـی از مقبولیت ة نحل (9، ص  5333) بوردیو  فتة  زمانی، به

خویشاوندی و مناسبات مربوط های نسبتة د  در نتیجه، او نیز برای مطالعخاصـی برخوردار بو 

 متوسلس وترسا یشـناسی لو به انسـان سـاختار رایی  ة بر پایقبایل الجزایر ة در منطق به ازدواج

ــد ــیمون و ترنر،  ، انویــاووس و ) شـ ــتروس  (  امــا، تلقی لوی1، ص  3155در سـ و اسـ

ــان بهســـاختار ــر از انسـ ــاختار»عنوان  رایانی نظیر آلتوسـ ــبتاو ر «فاعلینِ در بند سـ ه ب ا نسـ

)سیمون و ا ویاووس و نة  فتبه زیرا ( 3، ص  5333، بوردیوساختار رایی به تردید انداخت )

ناسی شــشـد که در تقابل با مبانی انســان  (، مطالعات بوردیو به نتایجی ختم1، ص  3155ترنر، 

رفتار بشری ر ب ثابت رایی و تسلط قوانین  رایی در برابر ذهنیتعینیت ساختار را یعنی دو انة

بوردیو در این مقطع پارادایمی را  (334، ص  3155 سیمون و ترنر،فِرر )در   فتةقرار  رفت  به

ی ناسشرا مورد بازاندیشی قرار دهد، تقابلی که جامعه دو انهاین در ذهن پروراند که تقابل میان 

و  3«وارهعادت»، 5«میدان»مفاهیم  ةئبا ارااو نمود  در این راستا، نوعی تعریف میقرن بیستم را به

 ساختار رایی» به این منظورهای ساختار رایی برآمد و شـدن بر کاستی نئدرصـدد نا  9«سـرمایه »

سه جنبه،  نمود  این  رفت، معرفیمی نبه از ساختار رایی سنتی پیشیکه در سـه ج را  «تکوینی

جای ال وهای هدهنده بصــون ســازمانتمرکز بر ا عبارتند از: (335، ص  5333)نقل از  رنفل به

 با یکدی ر، پویایی  اصل جدلیساختارهای عینی و ذهنی در رابطة  رفتن ، در نظرشمونجاان

 ة، بوردیو با مدد جســتن از نظریبر مبنای این اصــون از تغییرات مداوم در ســاختارها و روابط 

رایی ساختار  غن ی را از یوفرهیم تولیدات اجتماعی و بر و دورکاندیشمندانی مانند مارکس، و

های فرهن ی و بین کن ة بر مواردی نظیر رابط (111، ص  3159)ولفة  فتبخشید و به رهایی

 ، ناادهای اجتماعی وهای فکریماعی متفکران و پیوند بین زمینهبـافـت اجتمـاعی، جای اه اجت   

 مادی و نمادین پرداخت نظیر قدرت های متفاوت قدرت شکل

ة ندر چارچوا سـاختار رایی تکوینی برای از میان برداشتن دو ا  (14، ص  5331) بوردیو

 «عینیت ذهنی»از  هادوی ایننظر او هر زیرا از کرد ش رایی تال رایی در مقـابل ذهنیت عینیـت 

بود و  آ اهی درماندهة دهندهای اجتماعی شـــکل رایی از درک بافتیتذهنبودند   غافل مانده

                                                           
1. Field 

2. Habitus 

3. Capital 
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ــ را یت اجتماعی دی واقعه ادراک افراد از عالم اجتماع تاز از این نکته ک رایی نیعینیت کل شـ

ــای اجتماعی فارغ از علیت جبر  بنابود می دهد، غافل ود در وجم یبراین، بوردیو به مفاوم فض

میدان  مفاومآن و برای فرار از  (51، ص  5339 در بوردیو،ساختارهای عینی اندیشید )جانسن 

ــایی در نظرعنوان را به ــاخت اجتماعی را درفضـ ــاختار   رفت که هر سـ بر رفته و از ی  سـ

خردی عوالم  مثابةهای متفاوت بهیافته برخوردار است  بدین تعبیر، میدانمراتبی و سازمانسلسه

 ر این مبنا،بنمایند  قوانین کارکردی خود عوالم فکری یا منطقی را تنظیم میة واسطههستند که ب

 شمکشیکدر با یکدی ر یا ناادهایی که  عامالنمناسبات قدرت بین است برساختة  میدان نظامی

از این  ( 39، ص  5339 در تامسن،، بوردیو ) برندمی سربه دسـت آوردن سرمایه برای به مومدا

ده ش های پیشین  ردآوریکشمک که طی  استهای خاصی میدان محل توزیع سـرمایه  ،منظر

ــتراتژی ــاختار میدان همواره در معر   عالوه بر این،  دهدجاـت می را هـای بعـدی   و اسـ سـ

 اند هایی است که د ر ونی آن را هدف  رفتهاستراتژی

ابت هر میدانی ث هایبرای کســب ســرمایه از خصــیصــه  عامالنا رچه تنازع بین ناادها و  

  (541و  44، ص  5331 بوردیو،)  یردمی بر خود را درمختص بهة ســـرمای اســـت، هر میدان

ــادی فرو نمی   ــرمایه را به اقالم اقتصـ فع منا ،کاهد، بلکهبوردیو در تقـابـل با مارکس مفاوم سـ

ن ی و نمادین اجتماعی، فره های اجتماعی را نیز  نوعی سرمایةغیرمادی  اصل از برخی کن 

های خصــص در کنار عناوین متفاوت و تفرهن ی  طور خالصــه، ســرمایة  نماید  بهتعریف می

ــامل می نیز و غیره را هااقالمی نظیر آثـار هنری، کتاا  متنوع، ــود، در  الیشـ ــرمایةشـ  که سـ

ــل میاجتماعی از ارتباط فرد با ناادها و  روه ــرمایةآهای خاص  اص نمادین در  ید و ناایتأ س

ر د یاووس و نواشود )کن  این دو سرمایه  اصل میهمب اعتبار و جای اه اجتماعی از برقال

 (   53، ص  3155سیمون و ترنر، 

 عامالن  نواره مفاوم سومی است که بوردیو در ساختار رایی تکوینی  برای تبیین کعادت

طور خـاص در تقابل با  ( این مفاوم بـه 37، ص  5331بوردیو )ة عقیـد  بـه ه کرد  ئاجتمـاعی ارا 

مند های خش  قانون ران به ی  سری رفتارتمایل سـاختار رایان برای فروکاهیدن کن  عمل 

اجتماعی را فراتر از هنجارهای موجود و محاسبات  عامالناست تا خاست اه کن   عرضـه شده 

اند، اما بوردیو آن را نظر داشـــتهمنطقی تعریف نماید  ه ل، دورکیم و غیره نیز این مفاوم را مد
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فرد  که رفتکار ههایی بمن سـاختار رایی سوسوری و برای توضی    ماشـینی برضـد رویکرد  

انی و از زمانی اه زمان دیگر یا از مک است هشــدن اخذ کردها را طی روند اجتماعیآن

 عامالنو فعان  این مفاوم جنبة خالق ،  از نظر او(5331، بوردیوکنند )بـه مکان دی ر تغییر می 

ف یکرد  تعر خواهد است، ا یا شده ساختار را نادیده  رفته شـناسـی  که در انسـان  را اجتماعی

های دهد، عبارت اســـت از نظامی از من دســـت میهاز این مفاوم ب (5333) ناایی که بوردیو

نجر م هاییو در عین  ان سازنده به کن  ختهانتقان و مانا  که در قالب سـاختارهایی برسـا  قابل

ــل اطاعت محو از قوانین نمی ــوند که  اصـ ــتشـ هایی از آن جات که در ند  چنین من یسـ

ه شوند و از آنجا کانتقان دانسته میدهند، قابلهای مقتضـی را شکل می های متفاوت کن انمید

ــت در طون زند یِ ــدهکن  ممکن اسـ اند  در  ر اجتماعی همچنان ثابت بمانند، مانا نامیده شـ

دهد چنین توضی  می (93، ص  5331) واره، بوردیوعادت 5بطه با ساختار برساخته و سازندةرا

شوند، اجتماعی شدن اکتساا می هایی که طی تجربیات فرد در سیرمن ة بمثاواره بهاتکه عاد

ــت از ررفیت تولید کن ررفیت دو انه بندی از طبقه ها و تولیدات قابلای دارد که عبارت اسـ

 دی ر  سوی ها و تولیدات در جامعه، ازو ررفیت تمایز و بازشناسی این کن  سوی  

واره از دو متقابل بین میدان و عادتة رابطـ  (533، ص  5333) ونـت کوکاز نظر بوردیو و  

ــیو ــاختاربندی محقم میمشــروطة ش صــورت که میدان قیدوبندهایی بر بدین ،شــودکردن و س

ــاختاربندی میدان بهنماید و عادتمی واره اعمانعادت جاانی دارای معنا و ة مثابواره نیز در سـ

 شود ارزش دخیل می

 بوردیو در مطالعات ترجمهۀ د نظریکاربر. 3

 رویکردهایلی که در ئشــناســی ترجمه برای پرداختن به مســا بوردیو در قالب جامعهة نظری

لف و ،نئمامترین این مساجمله از  شود می کار بردهبود، به ماجور مانده سـیستمی  به ترجمه 

د شونمی مترجمان درونی توسط چ ونه هنجارهای ترجمه تولید شده، اینکه به( 3، ص  3113)

برای  (53، ص  5334) بار، ســیمونیاولین  کند، اشــاره می ردندو به رفتارهای مترجم منتج می

نمود و با قید اینکه برای  بوردیو اســـتفادهة وارعادتبســـط مفاوم هنجارهای ترجمه از مفاوم 

                                                           
1. Structured and structuring structure 
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واره مترجمان را شـــد، مفاوم عادت نئقا 5میدانیتوان شـــبهترجمه تحت شـــرایطی خاص می

 ی  میدان مستقل برای ترجمه بر این پایه شکلدر رابطه با وجود  بدبینی سـیمونی  کرد  معرفی

ــاخت رفته ــله بود که ترجمه بر خالف ادبیات از نظام س ــلس  هایمراتبی که بتوان موقعیتاری س

، 3113) در همین راستا، ولف برخوردار نیست  د،کرمسـلط و تحت سـلطه را در آن مشـخص   

بوردیو اشـــاره ة ینظر دریا مکانیزم کارکردی مفاوم میدان  لنیز به فقدان چاار اصـــ (551ص  

ــاختاربندی میدان  :کنـد کـه عبارتند از  می ــتقل مب ای کامالً وزه در  کمسـ ین واننی بر قتمسـ

ازع بین سلطه، تن های مسلط و تحتمراتبی بر مبنای موقعیتکارکردی مشـخص، ساختار سلسه 

ی رادعنوان شــرطی برای پایبازتولید میدان به و ناایتاً اســت ران که ضــامن پویایی میدان کن 

ماعی تشری  ابعاد اجت»واره نیز برای عادت ییعالوه بر مفاوم میدان، تعبیر بوردیو اجتماعی آن 

عنوان مترجمان به تأکید بر» همچنین و «آناجتمـاعی  اکم بر روند   هـای محـدودیت ترجمـه و  

بوزلین،  و  113، ص  3159) ولف «هنجارهای ترجمهة و اســتدالن ضــد نظری ی فرهن یعامالن

ا رچه هنجارهای ترجمه در جای اه  ،زیرا  است کاربرده شدههب ،(33، ص  3153 در سـالشفی، 

ین عاملیت تبیجای متون و ال وها شـــدند، در منجر به تمرکز بر رفتار افراد به ابزارهایی تحلیلی

ونه هایی نظیر اینکه چ پرس به واره برای پاسخ ماندند  در نتیجه مفاوم عادتمی مترجمان باز

ــرایطی مترجمان هنجارهای ترجمه را درونی می چه و تحـت  توان نمایند یا تا چه  دی میشـ

ــت، بة دهنجارهای جدید یا بازتولیدکننة هـا را تولیدکنند آن  رفت کارههنجارهای موجود دانسـ

واره در جای اه ی  مکانیزم تبدیلی   به این تعبیر، عادت(79، ص  3153 )هـانـا در وردربرمیر،  

، ص  3111، سـالشــفی ) کندمی رجتماعی و کن  یا ادراک فردی رابطه برقرابین سـاختارهای ا 

تناا هواره نر این اعتقاد اســت که به مدد مفاوم عادت( ب79، ص  3153   هانا )در وردربرمیر،(3

بلکه  ،آمد قئتوان فاهای سـیسـتمی  نسبت به ترجمه می  بر فقدان عاملیت مترجمان در دید اه

ــازی ذهناز مفاومتوان می  رها های فرهن ی به ترجمه نیزعاملیت در برخی رویکرد  رایانةسـ

 شد   

ــیمونیاولین بار  ــری  چ ون ی مفاوم عادت (3، ص  5334) سـ ــبواره را برای تشـ  کسـ

کردن از نظر او، آناا با درونی  کرد آموزان مطرحهـای  متفاوت ترجمه از جانب ترجمه ماـارت 

                                                           
1. Pseudo-field 

www.SID.ir

Archive of SID



 سومشمارة    (                دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                       44 

 

ته ها  نه برخاسصـورتی که عملکرد آن به ،یابندمی زم دسـت های التاربه ما رفتاری هنجاربنیاد

ــاس،  یرد تبعیت از هنجارهای متناقو شــکل میة ناا بلکه بر پای «ابداعی»از  و ا بر همین اس

 تابع یا رویکردی یجای اه های فرهن ی رفهمیان رسد که مترجمان همواره در بدین نتیجه می

برای رهایی از پیچید ی مفاوم » ونیسیم (113، ص  3159) ولفة به  فت اند نوکرمآبانه داشـته 

 و ن شدئعمومی و تخصـصـی برای مترجمان قا  ة وار، دو نوع عادت«ترجمهة واره در زمینعادت

ــت که مترجم ــدن یعنی اذعان داشـ ــالح عادتشـ ة واراجتماعی و تبدیل آن به عادتة واراصـ

ــم مترجمان طی ة واراین تعریف مبین نوعی تکامل خطی عادت از نظر ولف ترجمه  وصخصـ

  استای و جریان زند ی فردی های  رفهآموزش

ــ ــدیدی بران یختمترجمان ة وارونی بر  نوکرمآبی عادتیمتأکید بی  از  د س ه انتقادهای ش

اشـاره نمود که معتقد است   (53، ص  3111) سـالشـفی   توان به انتقادمی ،هرابط اسـت  در این 

ــته از روند اجتماعی» ــت که لزوما وی به آن آ اهی ندارد  پس  رفتار مترجم برخاس شــدنی اس

ــرفاً آن را تواننمی ــا ص ــط  مس ــتمی ئدر س ــیس ــرح داد ن س ــدن،  طی روند اجتماعی   «ش ش

ش، تسلط وی اسـب  نوشتاری او، ماارت زبانی )شـناختی مترجم  های زبانترجیحات و عادت

ــیاق ــکل می را اشفرهن ی «ماهیت»ة دید اه وی دربار (غیرههای متفاوت و بر سـ بر  د ندهشـ

ــاسهمین  ــترک درباراس چه عملکردی با ماهیت آناا »اینکه ة ، مترجمان به درکی منطقی و مش

ة وارعادتنی بین تمایز ســیمو (53، ص  3111ســالشــفی )در ناایت رســند  می «مطابقت دارد

ترجمه که از ة  یط برایکند که  تی پذیرد و چنین اســتدالن میعمومی و تخصــصــی را می 

ــاختار مح  ــازمانی چندان س ــی قا ة وارتوان عادتمی، ی نداردکملحاظ س ــص ، زیرا بود نئتخص

ــکـل   ة وارعـادت  ــت، در زمین عمومی کـه طی زنـد ی شـ یابد و ترجمه تعدیل میة  رفته اسـ

 دهد تخصصی را شکل میة وارعادت

 0223تا  0231های بین سالنشر  «یدانم»وضعیت . 2

از  تعریفی به در ابتدا، برای بررسـی شرایط  اکم بر فعالیت ناشران و سیر تحون میدان نشر 

 :پردازیممی (5944) آذرن این فعالیت فرهن ی اقتصادی از نظر 

، و و معنوی یماد ةسرمایة پشتوان به شود کهمی  فته یافتهسازمان فعالیتی نشر به»

  سترده یارتباط قصد برقراری تکثیر، به آوریفن ایاز  ونه ، با استفادهفنّی دان 
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ــواد خواندنباره مردم کـه  ، محیطیاجتمـاعی  در محیطی  یزند  در آن مند از سـ

ــترده )در معنای پدیدآورند ان پیام انتقـان  کننـد، برای می ــندهکلمه  سـ ، : نویسـ

ــاعر، مترجم، مؤلفمصــنف ــنیداری آثار دیداری ، مولدان، ش و  مخاطبان ( بهو ش

 «شود ایجاد می تأثیر ذاری

ــاختار   ــایی اجتماعی، دارای سـ ــازمان یبـا توجـه به اینکه بوردیو میدان را فضـ  یافته وسـ

 و دنمای ران معرفی میهای خاص و محل تنازع بین کن مراتبی، برخوردار از سرمایهسـلسـله  

نشـــر را در قالب آنچه بوردیو میدان  بتوان رســـد کهنظر میچنین به ،فوق اســـاس تعریف بر

ــرئنامد، مورد بررســی قرار داد  ا رچه این مســمی ایطی له که نشــر تا چه اندازه و تحت چه ش

ز ا نیز اسـت، محل پرس  بوده و در مورد پژوه   اضر  دهشـ  میدانی مسـتقل  موفم به ا راز

به تعبیر بوردیو، یکی از شرایط استقالن در ن ذکر است که اشای برخوردار است  یاهمیت اساس

ــت که کن ای یمیدانهر  ــ   ران فعانن اس ــخص ــته  اًدر آن ش اختیار تنظیم و ارزیابی آن را داش

  ببرند سرهتر بهرچند ممکن است مدام در قالب میدان بزر تر یا تحت تأثیر میدانی قوی، باشند

ــر ،بنابراین ــلی تولید یکیة منزلبه  نش  5هایدانیزیرمدر قالب یکی از  فرهن ی اتاز ارکان اص

آیی که محل  ردهممیدان تولیدات فرهن ی    یردجای می 3میدان تولیدات فرهن یموجود در 

ــیقی  مختلف تولید ران فرهن ی ــناف متفاوت مانند نویســـند ان، ناشـــران، موسـ ، داناناز اصـ

تســلط  در جای اهی وابسـته و تحت  (51، ص  5339) به تعبیر بوردیو ،اسـت هنرمندان و غیره 

ة زر ترین میــدان در نظریــه بوردیو و در بر یرنــدبقــدرت  میــدانِ میــدان قــدرت قرار دارد 

های باشــد و به همین ســبب بر میدانهای کالن اقتصــادی میســرمایه کومتی و  هایســاختار

ــ رفی دارد  مجموعـة زیر ــونة  فتبه خود تأثیر شـ همواره  (35، ص  3114،  رنفل)در  تامسـ

دان اجتماعی دی ری وجود دارد  ثیر ـذاری بین میـدان قـدرت و هر می   رونـدی متقـابـل از تـأ    

آید، عی پدید میدهد، آنچه را که در ی  میدان اجتمامی عبارتی، هرآنچه در میدان قدرت رخبه

طور همزمان آنچه که در ی  میدان اجتماعی در جریان اسـت، میدان قدرت  دهد و بهشـکل می 
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ــکل می ی  میدان، در نظر  از همین مبنا، اولین مر له از هر ونه تحلیل بوردیویی بر دهد را ش

 ( 333، ص  3114 رنفل، )است  رفتن آن در رابطه با میدان قدرت 

ترین شاه بیشبیسـت شـمسی برکناری رضا  ة همیدان قدرت در ابتدای دسـاختار  در رابطه با 

ــت، زیرا با روی ــبات قدرت و بهکارآبازتاا را داش ــای میدانمدن پالوی دوم مناس  تبع آن فض

ــد   تولیدات فرهن ی به ای دی ر از جمله میدانهقدرت و میدان ــتخوش تغییر ش ــدت دس ه بش

ای در فضای های  سترده(، با آغاز سلطنت شاه جوان آزادی535، ص  5943میرعابدینی )ة  فت

 فعاالنصـــورت که نظام پارلمانی مشـــروطه ا یا شـــد، بازماند ان اجتماعی رواج یافت، بدین

فعاالن سیاسی جوان از زندان آزاد شدند و شدند،  رهاتبعید بند از  در جنب  مشروطه سـیاسـی  

 ،های ســیاســیلحاظ تکثر ا زاا و تشــکلعصــری که به  خورد ســی جدیدی رقمعصــر ســیا

میدان قدرت در میدان تولیدات فرهن ی و  آزادی  اکم بر فضـــای ســیاســـیِ  نظیر اســت  کم

های آزاد هانتشــار روزنام»ای که  ونهای داشــت، بههای  ســتردهز بازتااهای آن نیزیرمجموعه

 نیته چههای دی ری از مدرشد و موج سـرعت آغاز هب پیشـین  و یرهایها و  رفتبدون نظارت

آذرن   ،«تش آمریکایی و چه به روایت روسـی به ایران سرازیر  -مدرنیته به روایت ان لیسـی 

قدرت   یری میدانتبع شکلو به تأثیر نماندمیدان نشر نیز بی ،در این مسـیر  ( 313، ص  5933)

شـدن سانسور و نظارت  شـته برداها عبارتند از: آنترین شـد که مام  تحوالتی جدید دسـتخوش 

ــی به ــ  بازدارندة ترین مانععنوان بزرگپلیسـ ــرفت در عرصـ ــر، پیشـ های چاپ و فناوری ةنشـ

ــیوه ــر، پدیدآمدن ش ــددنبان های جدید اهگیریجاتهای نش های جدید ن  رای راهرش

سـیاسـی،  سترده شدن بازار تقاضا در پی تحون نظام آموزشی و افزای  شمار باسوادان، تغییر   

زة نشر در یری فعاالن  و و تغییر زبان دوم کشـور از فرانسه به ان لیسی ة در نتیجزبان ترجمه 

آن در  ق های سـیاسی و ن در رابطه با  رای  (  35، ص  5933، آذرن ) در عرصـة سـیاسـی   

ــر پس از  ــالم راهای چپ، ملیبه  رای ، آذرن  5931نش ــروی، مدرنا ر، اس  را و  را، کس

ــاره میههـای متأثر از جنب   رای  خود در چند زمینه از جمله  نوبةکند که بهای خارجی اشـ

و  و راور نویســند انســابقه تازه و بی های انتشــاراتی جدید، انتشــار انواع آثارتأســیس بن اه

  فضای نشر را تحت تأثیر قرار دادند  ،های زبانی و بیانی جدیدبا شیوه بعضاًمترجمان جدید 
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ــیختکه میدان از هم کردتوان ادعا یرغم تمامی این تحوالت نمعلی  5931نشــر بعد از ة  س

ــتقل و   ــجم، مس ــد و مندنظامبه میدانی منس ــتی دلیل این امر را تبدیل ش ــین بایس این  ةدر پیش

های موجود در میدان تولیدات فرهن ی میدانو همچنین شـــرایط  اکم بر ســـایر زیرمیدان زیر

شاه  کومت رضاة های میدان قدرت در وضـعیت میدان نشـر طی دور  تأثیر سـیاسـت  جسـت   

 متوسط باسواد شاری رشد طبقة و رغم رشـد اقتصـادی مطلوا  زیرا علی  مشـاود اسـت   کامالً

ن  آذرة  فتبه   کردراه را بر شکوفایی میدان نشر سد میهای  اکم در میدان قدرت سـیاسـت  

ــان   313، ص  5933) ــه با س ــاه درآمد نفت در مقایس ــاش به بی   5911(، اواخر  کومت رض

ن ی های فره ذاری شد و زمینهنظامی سـرمایه  این درآمد در زمینةبود، اما  دوبرابر افزای  یافته

متوسط باسواد شاری که نشر به ة طبق»سوی دی ر،  خاصـی نبردند  از ة از جمله نشـر از آن بار 

ای  سترش یافت و از درآمد های آنان وابسـته اسـت، تا اندازه  ها و  رایشـ رشـد، نیازها، ان یزه 

اه به رضاشة ها در فضـای سـیاسی پراختناق دور  ، اما این پیشـرفت «باالتری برخوردار شـده بود 

های نشر موفم در این دوره عنوان یکی از بنیانبه  زیرا آزادی عمل نجامیدرشـد اقتصـاد نشر نی  

سیاسی میدان نشر نتوانست به  های  ستردةرغم آزادینیز به 5931پس از شاریور  فراهم نشـد  

  آذرنة مراتبی برســد، زیرا به عقیدســاخت از لحاظ پویایی و ســاختار ســلســله میدانی خوش

ــکــل»( 315، ص  5933) ــتردهشـ های فکری و تماینات ی ای از  را رفتن طیف  سـ

میدان نشر چندان رشدی  طوری که ،«ها و نشریات انجامیدسیاسی به رونم و شکوفایی روزنامه

که  دافزایچنین میدلیل این امر آذرن   توضــی  بیشــتر در  پالوی اون نکرد  ةنســبت به دور

، جهنتیدر  «ااهاست، نه عصر کتعصر رونم نشریه های تحون سیاسی و اجتماعی معموالًدوره»

، مردمی که در پی اشغان کشور زیرا  ذراند میاز سـر   طالیی را   یراندون اری میدان روزنامه

توســط نیروهای روســی، ان لیســی و آمریکایی با اوضــاع وخیم اقتصــادی دســت و پنجه نرم  

یشتری ب تر نسبت به کتاا اقبانعنوان تولیدات فرهن ی ارزانکردند، به روزنامه و مجالت بهمی

ــتن اران در تمامی  یطهدادند و از طرفی روزنامهنشــان می ــیاس های ها جز جن  جاانی و س

مربوط به آن آزادی عمل داشـتند و با اسـتفاده از این فرصت به زیرمیدانی تأثیر ذار و منسجم   

لف و بورن و سپیرو )درا ر به این شرایط از دید هیل شـدند   در میدان تولیدات فرهن ی تبدیل

ع سیاسی نشر رفع شد و نشری بن ریم، پس از سقوط رضاشاه موان (34، ص  3113ی، و فکور
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اد ای تجاری تغییر ماهیت دزده بود به  وزهشدت سیاستسانسورهای  کومتی بهة واسطکه به

عد شــرایط اقتصــادی نامســااما  ،کننده بودلفه دی ری تعیینؤکه در آن منفعت مالی بی  از هر م

   بودپس از جن  جاانی مانع جدیدی برای رشد آن کشور 

ســیار ب تولید ران فرهن ی که با میدان نشــر در تعاملة منزلموارد باال بر عملکرد مترجمان به

، ص  5931یاری از جمله عبداهلل توکل )شـــد بســـباعث ای که  ونههببودند نیز تأثیر ذار بود، 

بیسـت و سی معتقد باشد که ا رچه ترجمه پس   دهةوان یکی از پرکارترین مترجمان به عن (44

 آرا و کانونسینا، چمن، ابنسپارتوجای داشـت و ناشرینی مانند  خیزش قابل 5931از شـاریور  

ــت به ترجم ،معرفت ــند ان اروپایی و آمریکایی زدند و فعالیت ةدس  های  زاآثاری از نویس

 معنای درست کلمه درناشری به»بود،  آثار نویسـند ان روس شـده   ةتوده نیز باعث رونم ترجم

عصر خود در اروپا و آمریکا آن دوره وجود نداشـت و این ناشـران نیز در قیاس با ناشــران هم  

یکی از  ،نقل از کریم امامیبه( 33و 33ص   5933)در همین راســتا، میرعابدینی  « ناشــر نبودند

ناشران توانایی سمت و سو دادن » کهکند بیان می ،ترین فعاالن  وزه نشر و ترجمهشدهشـناخته 

ــیر ترجمه ــتند و های ادبیبه س اون این مترجمان بودند که در کار بر رداندن  در درجة را نداش

وده  زا ت«  ها را به ناشران سپردندآثار مام ادبی دی ران به زبان فارسـی پیشـقدم شدند و آن  

 لتر از ناشـــران عمکنندهدبی تعیینآثار ا ترین  زا وقت در روند ترجمةمنســجم عنوان نیز به

ــدایرانی معرفی  امعةو بـه ابتکـار آن ادبیـات چـپ بـه ج      کرد توان در دلیل این امر را می  شـ

اشران ن ،بندیطبم این طبقه وم جست پالوی اون و دة بندی آذرن  از ناشران فعان در دورطبقه

رضــاشاه به فعالیت نشر  دورة ناشـران نسـل اون بودند که از   همان فعان در دهه بیسـت عمدتاً 

وافری به نشـر و کتاا داشتند، از قشر فرهیخته   القةرغم اینکه عپرداختند  این ناشـران علی می

 بودند  طور موروثی از پدر و یا برادر به ارث بردهشــدند و کار نشــر را بهمحســوا نمی جامعه

توسط شخص  میدان نشــر کارکردی( مانع از تعیین قوانین 5339تعبیر بوردیو )این وضـعیت به 

فرینی موثرتری آبه مترجمان مجان نق شـــد و میدان میاین عنوان عامالن اصـــلی ناشـــران به

ــینی ) ة  فتداد  بهمی ــتیم که  ما ناشـــری»، از مترجمان نامی آن دوره ،(5941ســـید سـ نداشـ

تاا دهند سفارش ک توانستندو به همین دلیل ناشران نمی جز چند استثنا،، بهباشـد  شـناس کتاا

 عانناشر فدادند و نشر و مترجمان بودند که کتاا پیشـنااد می  معنای امروزی فعان باشـند  و به
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ــران چندان  عالوه بر این، تا پی  از دهة « ســـاختندمی بیســـت ادبیات جاان برای غالب ناشـ

الصه ند نفیسی خهای افرادی مانشـده نبود و تلقی ناشران از آن به دیوان شعرا و نوشته شـناخته 

بیست نیز مصداق  این مطلب برای ناشران دهة رسد کهنظر می  به(5941، سـید سینی ) شـد می

ی  ســیاســت مدون و مشــخصــی برای معرفی ادبیات خارجی به    باشــد، زیرا هی  داشــته

زرگ ب که در قالب صـد کتاا از صد نویسندة زبانان نداشـتند و  تی کانون معرفت نیز  فارسـی 

کار  هم این( 33، ص  5933، میرعابدینیکند ) دنیا کوشید تا سیاست انتشاراتی محدودی اعمان

ی در اوضـاع نامسـاعد اقتصاد   برد  را به پیشـنااد مترجمانی نظیر سـید سـینی و توکل به پی    

یار سخواننده ببازار و نشر این دوره را به میدان از ی  طرف و عوامل باال از طرف دی ر  کشور

معدود ناشرانی که اطالعات  ســویآثار فاخر ادبی  تی از  ةترجم بود، طوری که وابسـته کرده 

زیره جة توان به ترجمعنوان نمونه، میشد  به، با اکراه منتشـر می اندکی از ادبیات جاان داشـتند 

 ددندانپیسرغم موفقیت این مترجم بعد از انتشار نمود که علی قاضـی اشاره  ها از محمدنپن وئ

ــفم در انتشــارات   با مقاومت ناشــر اهل نداشــتن بازار به باانة اثر ج  لندن قلمی مانند مش

ه دانش اه بای از یکی از اسـاتید  شـرط  نجاندن مقدمه به شـد و ناایتاً شـاه مواجه می علیصـقی 

 ( 33، ص  5939، قاضی) رسید چاپ

توان می (553، ص  5331، بوردیو) دیابمی نمودبا میدان  ارتباطواره در از آنجـا کـه عادت  

که بنا  یعبارتی، مترجمانبهدید   نیز مترجمان این دورهة وارثیر فضـای میدان نشر را در عادت أت

برای معرفی فرهن  غرا به   پالوی اون ةدر دور شـــرایط  اکم بر میدان تولیدات فرهن ی بر

ــت می  اًعمدت آثارة ترجم ــوی دس ــور دولتی به آثار  فرانس ــانس زدند و برای در امان ماندن از س

 ارةوعادت پالوی دومة دادند، با آغاز دورمی رمانتی  فرانسـوی بی  از سـایر آثار توجه نشـان   

وفایی برابر شک افتادن میدان نشر درصـورت که در پی از رونم بدین خود بروز دادندمتفاوتی از 

آوردند،  آثـار در مجالت متفاوت روی ة ترجمـان بی  از پی  بـه ترجمـ   میـدان مطبوعـات، م  

 مایت  زا توده  های تحتادبیات روســی در مجله ای از آنان به ترجمةای که دســتهه ونهب

آثار  ةتعلیمات عمومی  زا بر ترجم و بنا بر منویات دایرة ندپرداختمردم نو و نامة  یعنی پیـام 

تمرکز منویسند ان چپ از جمله پوشکین،  ورکی، لرمانتوف، داستایوسکی، شولوخوف و غیره 

 مای از مترجمان  زبی مانند رضــا آذرخشی، کار  این  رای  منجر به پدیدآمدن دسـته شـدند 
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رسالت این مترجمان بنا بر سابقه بود  انصـاری، کریم کشـاورز و غیره شـد که در نوع خود بی   

اوضاع کنونی کشور و انتخاا  مطالعة»آمده است  5931در سان « مردم نامة»ة در نشریآنچه که 

در  « کـه مفید به  ان جامعه ایرانی بوده و مردم ایران را در مبارزه خود هدایت کند  بودآثـاری  

ودن  شبا هدف » آورده و  نو رای سخن رویة ای دی ر به مجلبرابر این مترجمان  زبی، دسته

 «آثار برجسته ادبیات غرا پرداختندة نویسند ان ایرانی به ترجم زه بر ذهن و اندیشـة درهای تا

ة مترجمـان این دوره در قیاس با دور  وارةین دو  رای  مبین تغییر عـادت ا(  5933)خـانلری،  

نو، سر رمی خوانند ان و معرفی دنیای  هدف اب مترجمان  دوره در آن زیرا ،پالوی اون اسـت 

ــة  از دی ر  ( 41، ص  5933، میرعابدینیپرداختند )ه میبه ترجم ،زند ی غربیال وهای عرضـ

ر د و سایر تولیدکنند ان فرهن ی ناشرانبه های تغییر میدان قدرت آزادی عملی اسـت که  ثمره

تناا بر عقاید سیاسی، ممیزان  کومتی نه ة پالوی اونکه در دور  در  الیشـد  جدید دادهة دور

ــند انکردند می ها نظارتکاررفته در کتااهبهای واژه بلکه بر ، ص  5949، ) روهی از نویسـ

 طوری که آزادی عملی بیشـــتری در انتخاا متون داشـــتنددوم  پالوی (، مترجمان در دورة37

ادبیات آلمان، آمریکا، ان لستان و  تی آثاری از نویسند ان اروپای شرقی در این دوران به زبان 

مشاود  شــده نیز کامالًمترجمان در شـمار آثار ترجمه  وارةر در عادترسـی ترجمه شـد  تغیی  فا

شده داشت و ر اندکی در آثار ترجمهپالوی اون ادبیات روسـی سـام بسیا   اسـت  در طی دورة 

پالوی  ةمترجمان دور این بیست سان به فارسی ترجمه شد اما تناا هشـت اثر از تولستوی طی 

مورد تبلیغ  زا توده و توجه ناشرین به این  وزه  روسیِالیسم ئدوم در پی اقبان عمومی به ر

ــند ان چپ 33بی  از  ــی ترجمهرا  رای روس اثر از نویسـ از دی ر تغییرات کردند   به فارسـ

ــتا میقابل ــارهذکر در این راس   ونه که قبالًنمود  همان توان به آزادی مترجم در انتخاا اثر اش

ی های ادبشـناس و آشنا با جریان ناشـران توسـط افراد کتاا  شـد، فقدان مدیریت   توضـی  داده 

بود و مترجمان بنا با آشـــنایی خود آثاری را برای  ناشـــران را در انتخاا آثار محدود ســـاخته

برمبنای سودبخشی نشر اثر ی  نویسنده انتشار  کردند و ناشـر صرفاً ترجمه و نشـر انتخاا می 

روند ترجمه را از هر ونه نظارتی به دور داشــت و به  رفت  چنین مدیریتی عاده می آن را بر

بازار کتاا انباشته از  ،زد  در چنین شـرایطی  های نازن در بازار نشـر دامن افزای  تعداد ترجمه

های سـسـت و نامفاوم از شاهکارهای ادبی شد، زیرا نه مترجم در بند زیبایی و اصالت   ترجمه»
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، ص  5933)میرعابدینی، « اپ کتااو زیبایی چکار خوی  اســت و نه ناشــر در فکر درســتی  

ت ی اسغفلت ناشـران از روند ترجمه و تمرکز آنان بر سودآوری و تصرف بازار تا به  د  ( 33

( معتقد اسـت که برخی ناشـران برای نشر سریعتر ی    34، ص  5933، که آهی )در میرعابدینی

در ناایت، ساختار ضعیف دهند  می هایی از کتاا رااثر در بازار به مترجم پیشنااد  ذف بخ 

راهم ف یمجالهای  ونا ونی مانند مدیریت و شـرایط اقتصادی  اکم بر آن  میدان نشـر در جنبه 

ــکل  رفه   نیـاورد تـا    کنند و  ای از تولیدات خود در این میدان ارتزاقمترجمـان بتواننـد به شـ

در توضی   (333، ص  5931) آذرن شد  ها پرداخت نمیمشـخصـی به آن  الز مة  م معموالً

های کتاا نشر در ایران رمقی  رفت، جز شماری ازکه […] 5991نویسـد تا سان این مطلب می

یافت تا از محل آن بتواند  م تألیف و و  اشیه سود ناشر به قدر کافی افزای  می ] […درسی

توانسـت محل اصـلی درآمد نویسند ان و مترجمان باشد  از این رو،   ترجمه بپردازد، نشـر نمی 

ه دهی بشــکل له درئبدیای اســت که این مســ « یافتای پرورش نمینویســنده و مترجم  رفه

   است  ثر بودهرجم به تعبیر سیمونی بسیار مؤمت «تخصصی وارةعادت»

این دسـته از ناشـران کانون معرفت اسـت که  سـن معرفت از      هاییکی از بارزترین نمونه

بود   «کتاا را ارزان تمام کن و  ران بفروش»بود و سیاست اصلی نشر در آن  پدر به ارث برده

 از کار نشر توسط شخص ناشر انجامشد که بسیاری از امور از همان آغهمین سیاست باعث می

سودآوری و تقاضای   (5733-5735، ص  5933 )مرادی، شـود تا افراد متخصـص در آن زمینه  

از  رغم جذابیت سیاست نشر صد کتاابازار آنچنان بر رویکرد این ناشـر تأثیر ذار بود که علی 

نداشتن این  شـمار ان علت زمان، این برنامه به ضـای ادبی آن صـد نویسـنده بزرگ جاان در ف  

ألیف ت ترجمه و  م مة در زمین ( 5941، ســید ســینی )ها پس از مدتی تعطیل شــد، کتاا

ــر برنامة کتـاا  ــی را دنبان نمیها نیز این ناشـ ــخصـ که اکثر طوریکرد، بهمدون و قرارداد مشـ

ز نارضایتی له ابرائزاده و افشـار از این مســ ننویسـند ان و مترجمان همکار با آن از جمله جما 

    (5731، ص   5933،مرادی) کردندمی

مدد پالوی اون بود و بهة در دور از اهداف ناشران قدیمی دهی نشـر رغم آنکه سـازمان علی

فروشان و تشکیالت صنفی ناشران و کتااة تالش همین ناشران از جمله محمد رمضانی اتحادی

اما فضـای اقتصادی و سیاسی  اکم بر  ( 345، 5933) برای نشـر و کتاا ایجاد شـد، رمضـانی   
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مدیریت نشـــر در آن دوره،  میدان  ةپالوی اون همراه با عواملی مثل نحو ةمیدان نشـــر در دور

ی در قیدتبع آن نوعی بیت و بهســاخ مراتبی محرومپویا وســلســله نشــر را از ســاختاری کامالً

در نشــر این که حوالت اســاســی ت، مطالب رغم اینبه آورد  آن دوره پدید واره مترجمانعادت

ــکل  پـدیـد   دوره ــی و چال فراهم یری میدانی پویاتر در دههآمـد، زمینه را برای شـ  های سـ

  (315، ص  5933)ذرن ، آورد،آ

 0223وضعیت میدان نشر پس از کوتای 

 بیست وة سی را بایستی در تحوالت دهة های  اصـل در میدان نشر ایران در ده پیشـرفت 

تر، انحالن و غیرقانونی سی جست  به عبارت دقیمة توجه در ده های شایاند ر ونیهمچنین 

وقایع  همچنین قصد به جان محمدرضا شاه و پس از سوء5933در سان شـدن  زا توده  اعالم

ــت و میدان تولیدات فرهن ی به آذربایجان  ــیاس ــای میدان س ــداز تفوق این  زا بر فض ت ش

 نیز تا مدتی متوقف «پیام نو»شد و چاپ مجلة منحل« مردم امةن»ة صـورتی که نشـری  هکاسـت، ب 

 وطلبانه آذربایجان در دید اه روشــنفکران چنان تأثیری نااد وقایع جدایی شــد  از ســوی دی ر،

،  زا توده و  رای  مربوط به ترتیب  بدینمنجر به جدایی بسـیاری از آنان از این  زا شد 

ا ها توانایی استفاده از امکانات نشر ربی  از سایر  روه»بیست ة  رایی که طی دهآن یعنی چپ

( و بر 531، ص  5939، آذرن ) «کردنددتری را به همکاری جذا میداشــته و نیروهای کاربل

  سی از دست دادة فضـای میدان تولیدات فرهن ی تسلط خاصی داشتند، جای اه خود را در ده 

بیســت پس از روی کار آمدن پالوی دوم و ة فناوری که در ده تحوالت عرصــة»بر این،  عالوه

سی با بابود وضعیت اقتصادی به ة بود، در ده در پی جن  جاانی دوم در میدان نشر پدیدآمده

نشـر کشـور را از تسلط نشر تکثیری به سمت نشر   »( و 33، ص  5933، آذرن ) «بار نشـسـت  

ــر بی»تدریج (  به339، ص  5933، آذرن ) «بردتولیدی پی  ــاننش ، 5933آذرن ، « )نام و نش

رانی که ، ناشعبارتیبهدر میدان تولیدات فرهن ی جای اه مسلطی یافت  ( دهة بیسـت،  339ص  

های میدان قدرت د ر ونیة واسطسی بهة شد، در دهذکر نمی شده عموماًنامشـان در آثار چاپ 

 شدند  ساز در میدان تولیدات فرهن ی تبدیلبه عامالن جریان

ای در میدان نشر سی که بازتاا  ستردهة ترین رخداد در میدان قدرت دهمام ،بدون شـ  

مرداد  اســت که از طرفی روشــنفکر ایرانی را از هر ونه فعالیت ســیاســی  34داشــت، کودتای 
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میدان تولیدات فرهن ی کشور زده و سرخورده کرد و از طرف دی ر  فتمان روسی  اکم بر دن

پیروزی » (3537، ص  5933مرادی )ة  فتبه  یر نمود شدت زمینناشران دولتی به را با تأسیس

طلبید که مرداد می 34کوتای شــاه و دربار بر علیه ناضــت ملی و نیروهای ســیاســی مخالف با 

، استااین ر در«  زدایی و جای زینی فرهن ی در ایران بزندرژیم پالوی دست به ی  نوع فرهن 

بود،  فضــای تولیدات فرهن ی ایران پس از جن  جاانی دوم ســایه افکندهچپ که بر ة اندیشــ

برای  ذف »شد  در نتیجه، رژیم محسوا می 5993دشـمن اصلی رژیم پس از تحوالت مرداد  

ــی به  رن یا کم ــیس ناادهایی زد که در تقابل با فرهن  روس ــت به تأس ــه دس کردن این اندیش

سیس بن اه ترجمه و نشر أ(  ت3537، ص  5933ی )مراد «دناشـاعه فرهن ی متفاوت دسـت بزن  

 بنیاد پالوی و با مدیریت ی  استاد سنتی دانش اه یعنیة کتاا دو سان پس از کودتا و با سرمای

داری آمریکا که غون سرمایه»  رفت  از سوی دی ر، ا سـان یارشـاطر در همین راسـتا صورت   

ر پی کشف و دستیابی به بازارهای جاان جاانی دوم سربرآورده بود د سـرشار از نیرو از جن  

ــت که بدون نفوذ فرهن ی هر ز نمیمی ، ادیمر« )د جای پای محکمی برای خود بیابدتواندانس

ــکل از رئیس هیئت (  بنابراین،3537، ص  5933 ــه فرانکلین در مدیرةهیئتی متش ــس  وقت مؤس

اران وارد شـــدند و برای به ت 5993ت مدیره در ســـان ا هیئنیویورک همراه با دو نفر از اعضـــ

بنیاد  5999زاده در سان یای به ریاست همایون صنعتنفوذ خود در کشور شعبهة  سـترش  یط 

 ونه نظارت یا این شــعبه بنا بر منویات میدان قدرت بدون هی   (7، ص  5914 ناادند )یاد ار،

ت بسیاری در سـاز تحوال سـانسـور دولتی از جانب  کومت فعالیت خود را آغاز کرده و زمینه  

شتر ا برای تأسیس و فعالیت بیری دی ر، بابود وضعیت اقتصادی زمینه واز س نشـر شـد     یطة

با  5993در ســان »آورد  انتشــارات نیل که  ناشــران خصــوصــی از جمله نیل و امیرکبیر فراهم

 ذاری شد به عنوان ی  ناشر رسون و عظیمی پایهمشـارکت ابوا سـن نجفی، عبدالحسـین آن   

ندی مانکمسی جای اه ة خصوصی در میان ناشران آثار ادبی و نیز جامعه روشنفکری ایران در ده

، 5933) عبدالر یم جعفری ،مؤسس آنة  فتانتشـارات امیرکبیر نیز که به  ( تا، بیآذرن ) «یافت

شـده  های قدیمی میبلکه در طی کار  اهی مجبور به انتشـار کتاا  ، را نبوهسـنت »، (331ص  

   شود ، از ناشران خصوصی مطرح در این دوره محسوا  می«تاس
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آذرن  از نسـل دوم ناشران ایران محسوا  ة  فتتأسـیس یا رونم فعالیت این ناشـران که به  

ــر و عادتمی ــوند، تحون عظیمی در میدان نش ــت همترجمان بة وارش  تعبیر بوردیوبه دنبان داش

ر د بت در میدان نشر دامن زده و باعث پویای وسـسات انتشاراتی به رقا ؤ(، راور این م5331)

زا با رفع نسبی تسلط   که ، طوریمراتبی در این میدان شدناایت ساختاری منسجم و سلسله

 درتقو همچنین چرخ  میدان  توده بر میدان تولیدات فرهن ی و بر فضـای روشنفکری ایران 

ــمت آمریکا به طیفی از ناشــران دولتی و  دوم،عنوان قدرت بالمنازع پس از جن  جاانی به س

بر  خود و همچنین میل بر تسلطة خصوصی به میدان نشر پیوست  تفاوت این ناشران در سرمای

زد و میدان نشر را از رکود  اصل از فعالیت  ها دامنجای اه مسلط میدان نشر به رقابت بین آن

 خصوصی  به مصاف یناشر هادر این فضا، انتشارات نیل در جای ناشران نسل اون خارج کرد  

ناشران خصوصی مانند امیرکبیر از ناشران نسل اون از ی  سو و به جدان با ناشران دولتی نظیر 

رغم این انتشارات علی از سـوی دی ر رفت   «بن اه ترجمه و نشـر کتاا »مؤسـسـه فرانکلین و   

ة رمایلحاظ ســبه بود،ی ناشــران دولتی ناچیز میاقتصــادة اقتصــادی که در برابر ســرمای ســرمایة

 رفت، می مایهفرهن ی باالتر که از دان  و اعتبار یکی از مؤسـسـان آن یعنی ابوالحسن نجفی   

 ( معتقد استتاورد  به صورتی که آذرن  )بیآ دستهجای اهی ممتاز در میدان نشـر آن زمان ب 

های تااکة قایساز امکانات فرانکلین و بن اه ترجمه و نشر کتاا محروم بود، م «نیل»که ا رچه 

  تی شــده در این مؤســســات مبین موفقیت و نوآوری نیل در انتخاا مترجم، موضــوع و چاپ

، ص  5933) خوردن عبدالر یم جعفریدر همین راستا، غبطه باشـد  صـورت و راهر کتاا می 

خاطر ر در آن دوره به انتشارات نیل بهاقتصادی باالت ةخصوصی با سرمای یعنوان ناشـر به (371

ــن نجفی و نق  او در ا ــانوجود ابوالحسـ رقابت موجود در دهندة نتخاا آثار و مترجمان نشـ

    استاقتصادی  رمایةسهای نمادین و فرهن ی در کنار میدان نشر آن زمان و وجود سرمایه

کار چنین مؤسـسـاتی از لحاظ مدیریت، ساختار سازمانی،   آغاز بهة واسـط سـی به ة نشـر ده 

 تبع آن درتفاوت فا شـی داشت و به  پیشـین  هایو سـرمایه با نشـر دوره   های نشـر سـیاسـت  

رادی اف عادةدر این مؤسسات مدیریت به مترجمان نیز تأثیر ذاری بیشـتری داشـت   ة وارعادت

ها الیی برخوردار بودند و به پشتوانة این سرمایهفرهن ی یا اجتماعی با شد که از سرمایة سـپرده 

عنوان نمونه، در بن اه ترجمه و نشر دادند  بهسمت و سوی مشخصی میان مترجم وارةبه عادت
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که همواره بر لزوم  او  دار مدیریت بن اه شــدعاده ســان یارشــاطر از اســاتید دانشــ اه کتاا ا

ــیس هی ــط دولت برای ترجمة تأس ــتقلی توس ــودمند و درمان فقر فرهن ی کتاا ئت مس های س

ــور تـأکیـد می  ک ــاطر، )کرد شـ آثار در ذهن ة ای مدون برای ترجمبرنامه (53ص  ، 5993یارشـ

ه ت دو یا چاار نفرئتی توســط دولت، ی  هیاو معتقد بود بعد از تأســیس چنین هیئداشــت  

الز مه مشــخص به مترجمان الیم بایســتی مســؤن انتخاا آثار شــده و آنان را با پرداخت  م

نمود تا م ترجمه با اصل تعیین میبسـپرند  از طرفی، همین هیأت بایسـتی ناررینی را برای تطاب  

با پیشنااد   (5993، یارشاطرکند ) ت عبارات قبل از چاپ اطمینان  اصـل  از درسـتی و فصـا  

ت  واه اسماعیل سعادبهو  شمرد غنیمتها را کردن این ایدهبنیاد پالوی، یارشاطر فرصت عملی

سازمان  شنیداریرسانی دیداری روه اطالعسعادت )ة عمل پوشاند  ها جامت  این برنامهبه ت 

با این به مدت هفت سان  ی کهعنوان مترجم و ویراسـتار ( به5941اسـناد و کتابخانه ملی ایران،  

  وید:کاری آن می ، در شرح برنامةداشت مؤسسه همکاری

ــی ترجمه کنند  برنامة » ــی  جاان را به فارسـ کاری آن بود که اهم آثار کالسـ

ــفارش می خوا به باترین مترجمان  ــتادان س ــانی که هم و اس دادند  یعنی کس

داشــتند  به دعوت آقای  دانســتند و هم با ادبیات جاان آشــناییزبان خوا می

ثرا شده که اکهای ترجمهیارشـاطر برای ویرای  به بن اه رفتم و در آنجا کتاا 

ــل مقابله می  ــی بودند با اص ــدند  آن زمان هنوز عنوان ویرای  از زبان فارس ش

ــدهمعمو ــطالح مرور و مقابله می  ن نشـ  فتند  در واقع متن بود و بـه آن اصـ

 « کردیمکردیم و بعد مرور میشده را با متن اصلی مقابله میترجمه

بار از بن اه ترجمه و ویرای  در ایران اولین»د است که ( معتق5941، سعادت )اساسبر این 

ذار  همکاری داشــتند، معتقدند که پایهفرانکلین ة اما، افرادی که با مؤســســ « شــدنشــر شــروع

ــارات فرانکلین بوده ــت ویرای  در ایران انتش ــاراتی از طرف   مدیریت اس ــه انتش ــس این مؤس

ــنعتینمایند انی از دفتر نیویورک به  دوره  نام آنخوش انتاجر ی اززاده به عنوان یکهمایون ص

دار بود، به ورتری برخفرهن ی پایینزاده که در مقایسه با یارشاطر از سرمایه صنعتی شد سـپرده 

اندیشـه، دارای ارتباطات خوا و بســیار فعان  فردی صـا ب  ،(3573، ص  5933تعبیر مرادی )

ها به عنوان سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی کالنی که از طرف  دفتر بود و این ویژ ی

www.SID.ir

Archive of SID



 سومشمارة    (                دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                       511 

 

شر کننده در میدان نامل تعیینشـد، مؤسـسـه انتشـارات فرانکلین را به ی  ع    مینیویورک تأمین

ــی و چال تبدیلدهه ــتناد 91، ص  5931توان به آذرن  )این ادعا میدر تأیید  کرد های س ( اس

ترین جای اه را دارد  او زاده در صـنعت نشر کتاا در ایران، مام صـنعتی »نمود که معتقد اسـت  

ــیدنیـای کوچـ  کتاا   کردند به جاان بزرگ هایی هم چاپ میهایی را که  اهی کتاافروشـ

صـنعت نشـر با ابعادی که شـایسـته جامعه آن روز ایران بود تبدیل کرد  نشر کتاا درایران به     

 هایانتشــارات فرانکلین که در سان»زاده، تحت مدیریت صـنعتی  « شـد دسـت او از نو سـاخته  

ؤسسه مفارست پیشناادی این طبم  ،وابسته بود در آمریکا نخسـت کامال به مؤسـسـه فرانکلین   

ــت می ، 5933اما، مرادی )  (5941:44، کریم امامی )« رفتآثار را برای ترجمه و چاپ به دسـ

ها برای ترجمه از طرف شــعبه اصـــلی  کتاا»نویســد  (درباره روند انتخاا آثار می3574ص  

ه آثاری کرد کزاده تالش میشد و اینجا همایون صنعتیفرانکلین از آمریکا به ایران فرسـتاده می 

لب شد و پس از جها به ناشران مختلف عرضه میتر را برای ترجمه بر زیند، این کتااناسـب م

ــر، کتاا ــورت،  «  رفتها برای ترجمه در اختیار مترجمان ممتاز قرار میموافقت ناش به هر ص

ــر کتاا انتخاا اثر از اختیار مترجم    ــه فرانکلین نیز بـه مانند بن اه ترجمه و نشـ ــسـ در مؤسـ

ــده بود  می    بود وخـارج  ــه محون شـ ــسـ ــأ تغییر بـه مـدیریت مؤسـ توان این رویکرد را منشـ

ــات تلقی کرد  ای در عادتمال ظهقابل ــس ار مترجمان کروند  واره مترجمان همکار با این مؤس

 ،مانند بن اه ترجمه و نشر کتاا تحت نظارت بخ  ویرای  قرار داشتنیز در این مؤسـسـه به  

ــورت کـه    ـ بـدین صـ ( آخرین معاون 53، ص  5914یـابندری )در یاد ار،  نجف درة طبم  فت

 بخ  ویرای »داشــت،  همؤســســه که مدتی ســرپرســتی بخ  ویرای  را نیز بر عاد فرهن ی

ــا  ــت، تا ا ر مس  لی یائعالوه بر انتخاا مترجم در جریان کار بر روند ترجمه نظارت کامل داش

لین بار بوســیله مؤســسه فرانک کار ویرای  در ایران برای نخسـتین  کنند آید،  لمشـکلی پی  

شد و ررف بیست و اندی سان بخ  ویرای  چنان  سترش یافت که  دودا دارای سی  انجام

کاری این بخ   ة  یطة( دربار51، ص  5941) یاد ار«  مند و بودجه سـه میلیون تومنی شد کار

ل کتاا ته به شکرفبخ  ویرای  ابتدا تناا با اصـالح متن سروکار داشت، اما رفته »نویسـد:  می

ی ببرد و جزوات ای یکسان بکارکرد شــیوهالخط نیز فرانکلین سـعی هم پرداخت  در مورد رسـم 

ویراســـتاران بخ  ویرای  »توجه به اینکه  با«  داد در اختیار مترجمان قرار  ذارینقطهة دربار

www.SID.ir

Archive of SID



 515                         مترجمان ادبی« وارهعادت»نشر بر « میدان»تأثیر تحوالت              نامسان چال و  

 

  کردندکردند و مترجمان را راهنمایی میها میتمـام تالش خود را برای  بابود کیفیـت ترجمـه   

« شــود یکســان انتخااشــد  در برابر کلمات ان لیســی های فارســی نیز ســعی می تی معادن

ــبت به  نظر می(  بـه 57، ص  5941، یـاد ـار  ) ــدکـه مترجمان در تعیین قواعد ترجمه نسـ رسـ

ة وارعادت  یریشکلبودند و این به  تر قرار  رفتهپایین ةن نشـر در مرتب ویراسـتاران و صـا با  

هوشن   ة فتوبی  مشابه بود  بهنیل هم روند کار کم تدر انتشارا ها منجر شد تری در آنتابع

(، 5931ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران،  شــنیداریرســانی دیداری روه اطالع لشــیری )

 ر دورةترین آثار را دشت و درخشانه در انتشارات نیل بیشترین نق  را داابوالحسـین نجفی ک 

شایان ذکر است که در آن   « کردکرده و ادیت هم می ها را ن اهخود ترجمه و چاپ کرد، کتاا

ــر کتاا عبارت مرور و مقابله را ب ة دوره واژ ــوم نبود و بن ـاه ترجمه و نشـ  کارهویرای  مرسـ

چاپ اثر ذکر شود، اما در مؤسسه فرانکلین نام ویراستار با قید عبارت زیر  برد بدون آنکه درمی

ــیدپ میعنوان کتـاا به چا  پس ازنظر     از دی ر  ( 3531، ص  5933در مرادی، ، پرهام) رسـ

 توانمترجمان میة واروسو دادن به عادتانتشارات فرانکلین و نیل در سمت ةاقدامات مؤسـسـ  

ر کرد  کتاا امروز که اولین بااشاره «انتقاد کتاا»و  «کتاا امروز»هایی مانند به انتشـار ضـمیمه  

هایی با مترجمان به معرفی آنان و آثارشــان در ســان پنجاه به چاپ رســید با انتنشــار مصــا به 

 شارات نیل در این زمینه یرد  اما، انتاین بحث قرار نمی ةلحاظ زمانی در  یطپرداخت که بهمی

ــوددریچة  «انتقاد کتاا»قدم بود و با چاپ پی     این مجله که ازجدیدی به روی مترجمان  ش

های به نقد ترجمه ،رسیدهر ماه به چاپ می 5939تا پایان کار انتشارات نیل در سان  5993سان 

ر خالن این نقدها که پرداخت  دشده میهای چاپدر بازار و معرفی آخرین ترجمه شدهعرضـه 

 فراهم آذین، توکل و غیرهکوا، میترا، بهتوسـط مترجمان یا نویسند ان بزر ی مانند زرین  غالباً

شـد، به اصولی مانند دقت در ترجمه،  ف  سب  نویسنده، انتخاا صحی  تعابیر و کلمات  می

ن طریم رسد از ایظر مینای که به ونههشد، بدر فارسی، مطابقت ترجمه با متن اصلی تأکید می

 ة رفت  در همین رابطه، در شــماردرسـت پی  روی مترجمان قرار می ة معیارهایی برای ترجم

ــی از کتـاا    5939تیر و مرداد  ترجمه کرده و  اثر فدروف را ترجمه نظریهایرج نوبخـت بخشـ

ــعر، ت مبا ثی مانند ترجمة ــب ، ترجمة ش ــامی خاص،  ف  س  جناس و اقتباس را به رجمة اس

فوذی مانند نیل که از لحاظ ن ونه ابتکارات از جانب ناشــر صــا ب  کند  ایناجمان مطرح می
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 ،فرهن ی در صدر ناشران خصوصی آن دوره و در جای اه مسلط میدان نشر قرار داشت سرمایة

ید ران این تولة وارخود تأثیر ذار بوده و عادت د در دید اه مترجمان نسبت به  رفةبدون تردی

قد تدریج عمسلط این ناشران در میدان نشر بهجای اه ة واسـط به سـاخت  فرهن ی را متحون می

و ترجمه به ی   رفه که  در میان ناشـــران رواج یافت الز مهقرارداد با مترجم و پرداخت  م

ــد  واره را در مورد افرادی مانند این تغییر عادت فرد از طریم آن بتواند ارتزاق نماید، تبدیل شـ

ها به شـکل انحصاری به ترجمه آثار روسی به فارسی مشغون  که مدت (5915) کریم کشـاورز 

کنند ان از مجله کتاا امروز ای که با جمعی از مصا بهوی در مصا به بودند، مشـاود اسـت   

ــرا تاً ــان انجام داد، ص مقابل ة رابطة دهندتناا ممر معاش خود را ترجمه عنوان کرد  این امر نش

 باشد ای در مترجمان می رفهة وارن میدان نشر و بروز عادتبین تکوی

 گیرینتیجه

 واره برای بررســیعادتکار یری مفاهیم میدان و هرســد که بنظر میین بهاز مبا ث باال چن

عملکرد  ةســاز وکارهای اجتماعی فرهن ی مانند صــنعت نشــر از ی  ســو و مطالعروند تکوین

ــند  اجتماعی مانند م عامالن ــوی دی ر کارآمد باش زیرا با در نظر  رفتن پیوند این  ترجمان از س

ــیر تحون آندو و بـا تمرکز بر بـافت تاریخی می   ها و برهم کن  یکی بر دی ری را با توان سـ

رسد که میدان نشر با وابست ی نظر مینظر، به در مورد مقطع تاریخی مورد دقت مشخص نمود 

کرده طی 5931و  5931اله بین ســـ33ة ملی خاصـــی را طی دورکامل به میدان قدرت روند تکا

 ،واره مترجمان را تحت تأثیر قرار داده اســـتعادت ،اســت و بنا بر میزان اســتقالن این میدان  

مترجمان از  5993تا  5931های بین سانة وابسـته و تمایزنیافت  نشـرِ که در میدان  صـورت بدین

ه طوری کبود، بهتر ها فعانآن دهیسازمانة تبع آن جنبآزادتری برخوردار بودند و بهة وارعادت

دادند  و سو میمترجم بود و مترجمان به نشر سمت در اختیار ترجمه تماماً ةانتخاا اثر و شـیو 

ة یافتساطمانة اما با سـر و سامان  رفتن میدان نشر در پی تغییرات  اصل در میدان قدرت جنب 

 مشــی نشر نق تناا در تعیین خطترجمان نهصـورتی که م  رفت، باواره مترجمان شـکل عادت

 تری یافتند بلکه با قواعد و معیارهای جدیدی در روند کار خود با ناشـران مواجه شدند رن کم

  تر پیدا کردند ای تابعوارهشدن عادتایرغم  رفهو از این منظر علی
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