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چکیده

رتمندي همچون هاي قد گوید، شیوة غالب ترجمه در فرهنگ که ونوتی می سازي، چنان بومی

هاي پرنفوذ دالیل سیاسی،  اي در فرهنگ این راهبرد ترجمه.امریکایی است-فرهنگ انگلیسی

تر در قالب  فرهنگی و اقتصادي دارد و در نتیجۀ اعمال آن آثار فرهنگی کشورهاي کوچک

نظر  به»آشنا«و»شفاف«یابند که  شکلی تغییر می ها به شود و متن فرهنگیِ بومی ریخته می

.سازي بپردازد این مقاله در پی آن است که به معرفی دالیل دیگري براي پدیدة بومی.برسند

در ایران دوران معاصر »اصولگرا«سازي در زمان تصدي دولتی  هاي بومی هدف یافتن انگیزه

هاي منتشرشده در  شده از طرف دولت در ترجمه هاي اعمال براي این منظور، دستکاري.است

سازي دولتی و دالیل  تري از نوعی بومی دهد تا تصویر روشن ا ابزار کار خود قرار میاین دوران ر

شدة چهار رمان امریکایی که  رو، متن اصلی و متن ترجمه ازاین.دست آورد هایش به و انگیزه

تحت نظارت این دولت به زبان فارسی ترجمه شده بودند با هم مقایسه شد و موارد تغییر در 

 این شده درتصویرکشیدهجهان بهدهد که  هاي این پژوهش نشان می یافته.سی شدها برر ترجمه

به شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران  ها در اثر نظارت دولت و تحمیل برخی دستکاري هارمان

ايسازي پدیدهبومیرو، اوالً  ازاین.گرفته استصورت  هاسازي در آنو نوعی بومیشده تر نزدیک

امریکایی، نیست و فرهنگ ایرانی -، همچون فرهنگ انگلیسیپرنفوذترهاي گمنحصر به فرهن

نیز براي حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی خود و جلوگیري از نفوذ فرهنگ بیگانه از آن بهره 

1. m.bolouri76@gmail.com
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سازي ممکن است تحت تاثیر نهادهاي قدرت و در اثر اعمال برخی ثانیاً بومی .گیردمی

.ه تبدیل شودها به راهبردي غالب در ترجمسیاست

.، ایدئولوژي»اصولگرا«دولت سازي، دستکاري، حمایت، بومی:هاکلیدواژه

مقدمه-1

غرابت متن بیگانه را براي «است که با اتخاذ سبکی روان  راهبردي در ترجمه 1سازي بومی

از خصوصیات  .)3،1997:44و کاوي 2شاتلورث(»رساندمی مقصد به حداقلزبان خوانندگان 

اند، به این روش مناسب شدن انتخاب محتاطانۀ متونی که براي ترجمه«اي مههبرد ترجاین را

شدن با انواع قصد، تطبیق متن مقصد براي سازگاراتخاذ آگاهانۀ سبکی روان و طبیعی در زبان م

و  مبدأزبان  عناصر بومیِ برداشتنِمیانن مقصد، افزودن مطالب توضیحی، ازگفتما

در).همان(است »هاي زبان مقصدها و اولویتفرضمقصد با پیش تنِم کلیِ سازيِهماهنگ

و ساختارهاي »ودش میپرهیز [...]خارجی هاي هواژ«کارگیريِاز بهشده سازي بومیهاي ترجمه

،’تشخیصقابل‘اي مهچنین ترج،رو از این.»نیستند ’وفادار‘چندان به متن خارجی «نیز نحوي 

آید و دسترسی آسان به نظر میبه ’طبیعی‘هد و د می، بوي ترجمه نستا ’آشنا‘و’فهمقابل‘

ونوتی.)4،1995:5ونوتی(ند ک میهاي حاضر در متن اصلی را براي خواننده فراهم اندیشه

-یی چون فرهنگ انگلیسیها گفرهنشیوة غالب ترجمه در ،این نوع ترجمهمعتقد است 

هاي روانی بت به بیگانه ناپذیرا هستند و به ترجمهزبانه و نسجسورانه تک«که  است امریکایی

و تجربۀ  نگارندي زبان انگلیسی میها شرا با ارز ي خارجیها نمت ناپیدا اند کهخو گرفته

»ذارندگ میفرهنگی را در اختیار خواننده  فرهنگ خود در دیگريِ بازشناختنِ وارِخودشیفته

کم از قرن دست«امریکایی -ه در فرهنگ انگلیسیترجم ،)2010:69(نظرِ ونوتی به).15:همان(

دیگر، در ترجمۀ  ازطرف.»بوده است سازي بومیشیوة تحت سلطۀ در نظریه و عمل، ،هفدهم

صنعت نشر «یعنی ترجمه در جهت عکس، ،تر کي کوچها گفرهنزبان زبان به آثار انگلیسی

ي فرهنگی ها شیز ارزآمانگلیسی و امریکایی منافع اقتصادي حاصل از تحمیل موفقیت

این ).همان(»امریکایی بر تعداد زیادي از خوانندگان خارجی را از آنِ خود کرده است-انگلیسی

1. domestication
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در خارج «ها گامریکایی در روابطش با سایر فرهن-بدان معناست که فرهنگ انگلیسی

،راهبرد این داشتن عمومیت).17:همان(است »هراسامپریالیستی و در داخل بیگانه]فرهنگی[

که ]ترجمه[روانی «:دالیل اقتصادي نیز داردعالوه بر این مسائل سیاسی و فرهنگی، 

ود که ش مییی منتهی ها هبه تولید ترجم ،نندک میویراستاران، ناشران و منتقدان آن را عملی 

).16:همان(»اندمصرفبسیار واضح و در نتیجه در بازار کتاب قابل

در.ودش میمترجم منجر  ، به ناپیداییِ)1995(گفتۀ ونوتی ، طبق سازي بومیرویکرد 

خوب محسوب  اي مهترج ،هاستساز شیوة معیار ترجمه در آنبومییی که ترجمۀ ها گفرهن

، نقل از ونوتی، 1شپیرو(»آیدنظر نمیشده بهترجمه ،قدر شفاف است که متنآن«ود که ش می

تر، عمدتاً کوچکي ها گیی که از آثار فرهناه نامریکایی، مت-در فرهنگ انگلیسی).1995:1

ی درصورت،وندش میي سابق و کشورهاي شرقی، به زبان انگلیسی برگردانده ها همستعمر

ونوتی، (»آید نظر بهنبود هرگونه غرابت زبانی یا سبکی باعث شود متن شفاف «اند که قبولقابل

بودنش ترجمه قط وقتی متوجهانسان ف«ماند و می’ايشیشه‘ترجمۀ خوب به ).1995:1

نباید  ،آلدر وضع ایده.در آن باشد ،ها بو حبا ها ش، همچون خراهاي کوچکیود که نقصش می

).1995:1شپیرو، نقل از ونوتی، (»هرگز نباید جلب توجه کند.باشد]در ترجمه[هیچ نقصی 

»ندک میاجرا و پنهان موذیانۀ متون خارجی را  سازيِ بومی«مترجم است که  همین ناپیداییِ

شده و  ترجمهخارجیِ تعداد متونِ کردنِبا محدود«مترجم  ناپیداییِ).1995:17ونوتی، (

در زبان انگلیسی ي خارجی راها شاز، سرمایۀ فرهنگیِ ارزس میبو يها یها به بازبینسپردن آن

 ها ها از دیدتر رکوچکي ها گي غالب و فرهنها گتعادل تجاري بین فرهن نبودو  »اهدک می

).همان(ارد د میپنهان نگاه 

وید و آن را در اهداف و گ میترجمه سخن  "خشونت"از)2010(رو، ونوتی از این

، اعتقادات و ها شارز طبقِبازسازي متن خارجی بر«:ندک میوجو ي ترجمه جستها تفعالی

، توزیع و دریافت کنندة تولیدتعیین«و»مقصد وجود دارد تصویرهایی که از پیش در زبانِ

تفاوت زبانی  آمیزِجایگزینی خشونت«از شامل س میترجمۀ بو).2010:68ونوتی، (»ستها نمت

معیارها و «و با »دركمتن خارجی با متنی است که براي خوانندة زبان مقصد قابل و فرهنگیِ

با سازي بومیواقع،در ).همان(فرهنگ مقصد همگون شده باشد »يها يتابوها، آداب و ایدئولوژ

1. N. Shapiro
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ونوتی، (شاند ک می»مقصد زبانِ ي فرهنگیِها شسوي ارزمتن خارجی را به«مدارانه نگاهی قوم

مثابۀ چیزي همانند، دیگريِ فرهنگی را به«وشد ک میاي مهچنین ترج).2010:69

ي ها هبرنام«وارد فرهنگ مقصد کند و فرهنگ خارجی را براي»تشخیص و حتی آشناقابل

).2010:68ونوتی، (خود درآورد  تصرفبه»سیاسی اعم از فرهنگی، اقتصادي وداخلی، 

که قدرت بسیاري  ندک میقلمداد »فرهنگی و سیاسی«ترجمه را عملی )2010:68(ونوتی 

برخوردهاي نژادي «تواند در و میدارد »ي خارجیها گي ملی براي فرهنها تساختن هوی«در

 اي است در دستوسیله ،از نگاه او ،ترجمه.ایفاي نقش کند»یتیکي ژئوپلها یو قومی و رویاروی

و ارائۀ تصویري بومی و آشنا از  سازي بومیبا اتخاذ راهبرد  ،سیاسی و فرهنگی تا ي برترِها تقدر

حال با  و در عینِ به فرهنگ خودي جلوگیري کنند ها گاز نفوذ این فرهن ،ي خارجیها گفرهن

 ،ي دیگرها گدر مواجهه با فرهن ،شان راي امپریالیستیها هود نقشي فرهنگی خها شتحمیل ارز

هد که گویی د میسویه نشان اي یکآن را پدیده ،سازي بومیچنین نگاهی به .اجرا درآورندبه

 دلیلِ، بهتر به زبان کشورهاي قدرتمندترکشورهاي ضعیف در ترجمۀ آثار فرهنگیِفقط 

اجرا به غالبي ها گفرهن و قدرت سیاسی و اقتصاديِستیزيبیگانه فرهنگی، خودشیفتگیِ

سازي بومیدست به  ،زباندر ترجمۀ آثار انگلیسی ،تر نیزنفوذکمي ها گفرهناما آیا .آیددرمی

نند تا فرهنگ خودشان در ک میسازي بومینیز متن انگلیسی را  ها گنند؟ آیا این فرهنز می

نیز همان دالیلی  نفوذترکمي ها گدر فرهن سازي بومیآیا دالیل ؟ شودترجمۀ این آثار دیده 

ی، اگر بپذیریم که ازطرفمرد؟ ش میي غالب برها گدر فرهن سازي بومیاست که ونوتی براي 

هر جامعه از آن براي  ترجمه عملی فرهنگی و سیاسی است، قطعاً نهادهاي فرهنگی و سیاسیِ

بخشی از به ترجمه  یري در موردگتصمیم نند وک میپیشبرد اهداف و مقاصد خود استفاده 

در  هاو نهادهاي تابع آن ها تآیا دول.ودش میتبدیل  چنین نهادهایی ي فرهنگیِها يریزبرنامه

 ،ي بیگانه به فرهنگ بومیها گجلوگیري از نفوذ فرهن منظورِبه ،در ترجمه سازي بومیتحمیل 

نقش دارند؟

اي  وجودآمدن پدیده اي سیاسی در بهمقالۀ حاضر در پی آن است که به تشریح نقش نهاده

وقتی این نهادها بر .در ترجمۀ آثار ادبی خارجی به زبان فارسی بپردازد»سازي بومی«به نام 

هایی را به مترجمان و ناشران تحمیل  ها و ایدئولوژي خود تغییرات و دستکاري مبناي سیاست

شده حذف  خارجی از متن ترجمههاي فرهنگ  ها برخی جنبه کنند و در نتیجۀ این دستکاري می
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دهد که  سازي در ترجمه رخ می شود، قاعدتاً نوعی بومی یا با عناصر دیگري جایگزین می

براي این منظور، تعدادي از .سازي موردنظر ونوتی تفاوت دارد هایش با دالیل بومی انگیزه

ترجمه و )1384-1392(»اصولگرا«هاي ادبی امریکایی که تحت نظارت و کنترل دولت  متن

شده بر نسخۀ فارسی این آثار و در  هاي تحمیل اند بررسی شد تا تأثیر دستکاري منتشر شده

اسالمی موردنظر دولت تحلیل -کردن احتمالی فرهنگ امریکایی به فرهنگ ایرانی نتیجه نزدیک

.شود

روش پژوهش-2

یعنی دورة (1392تا  1384هاي بین سال که چهار رمان امریکاییترجمۀ در این پژوهش 

این  .مورد بررسی قرار گرفت ه بودندبه زبان فارسی ترجمه شد)»اصولگرا«دولت  زمامداري

زاد و بلوري،  فرح.نک(رمان برتر قرن بیستم بود  200ها از یک فهرست اولیه که شامل  رمان

و در  رمان به زبان فارسی ترجمه 105هاي فهرست مذکور  از بین رمان.انتخاب شدند)2014

هاي این  ها استخراج شد و فهرستی از رمان تاریخ چاپ اول این رمان.ایران منتشر شده بود

در ایران مجوز نشر گرفته و  1392تا  1384هاي  مجموعه که براي اولین بار در فاصلۀ سال

ها انتخاب شد و  صورت تصادفی از بین این رمان سپس چهار رمان به.منتشر شده بود تهیه شد

همواره مستلزم ایجاد نوعی  ،از نگاه ونوتی سازي بومی.این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتدر 

ي جامعۀ مقصد است، نوعی ها شآن با ارز دادنِ براي تطبیق ،تغییر در متن اصلی

با متنی که براي خوانندة زبان مقصد »بیگانه متنِ تفاوت زبانی و فرهنگیِ کردنِ جایگزین«

 ،رمان این چهار متنِ 1رو، موارد دستکاريِاز این ).1995:18ونوتی، (است  تركدرو قابل ترآشنا

درمعلوم شود آیا تغییرات روي وجو شد تاجستو مقصد مبدأي ها نمقایسۀ مت ازطریقِ داده

دالیل  ،ی که چنین استدرصورتنامید و  سازي بومیتوان را می ها نرما ترجمۀ فارسیِ

 چهار رمانِمشخصات .ي امریکایی به زبان فارسی چیستها ندر ترجمۀ رما سازي بومی

:آمده است 1در جدولِشده انتخاب

1. manipulation
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شده در این پژوهشي بررسیها نرما-1جدولِ

فارسیترجمۀ انتشارسالسال نشر اثرنام نویسندهعنوان رمان

19401385کالرزکارسون مکقلب شکارچی تنها

درختی در بروکلین 

رویدمی

19471391تی اسمیتب

19601387جان آپدایکفرار کن، خرگوش

19801391جان کندي تولاتحادیۀ ابلهان

 منجر به پدیدآمدنِ ها ناین رما شده در ترجمۀ فارسیِي اعمالها يی که دستکاردرصورت

زبان شده از فرهنگ امریکایی به خوانندگان فارسیسازي بومیکه تصویري شده باشد یی ها نمت

 ،دباشتطبیق یافته ایدئولوژي حاکم  با وشده تر کنزدی به فرهنگ ایرانی ، تصویري کهارائه دهند

-چون فرهنگ انگلیسی ییها گي منحصر به فرهناپدیده سازي بومیتوان گفت که گاه میآن

 کشورهاي قدرتمندتر ثار فرهنگیِآ سازيِ بومیدست به  ي دیگر نیزها گنیست و فرهن امریکایی

تحت ند که بدانیم نشر کتاب در ایرانک میتري پیدا له وقتی اهمیت بیشئاین مس .زنندمی

و پس از اخذ مجوزِ پیش از انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  1یکپارچه نظارت دولتیِ

ي جامعه و ها هدولت نفوذ فرهنگ غرب در الیي همیشگیِها هیرد و یکی از دغدغگ میانجام 

.دم از فرهنگ بومی ایرانی و اسالمی بوده استشدن مردور

چارچوب نظري و پیشینه -3

هر نظام ادبی، چنانکه ).2،1999:105هرمانز(محیط خود تعامل نزدیکی دارد ادبیات همواره با 

ي آن فرهنگ همچون ها هلفؤفرهنگ است و با سایر م ’مطیع‘وید، گ می)1990:23(3زهراون

رو، الزم است هر از این.مطابقت دارد»هاد، سیاست، ایدئولوژي و امثال اینازبان، جامعه، اقتص«

مقصد سازگاري پیدا کند  تاحدي دستکاري شود تا با محیط فرهنگی و اجتماعیِ اي مهترج

ي ها تمحدودی«تحت  ،مبدأمتن  نوعی دستکاري و بازنویسیِ ،ترجمه).1985هرمانز، (

1. undifferentiated
2. T. Hermans
3. I. Even-Zohar
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عاملی که ).1997:147شاتلورث و کاوي، (است »بیفرهنگی، ایدئولوژیک و اد-اجتماعی

1’حمایت‘،ندک میمقصد را کنترل یکیِو ایدئولوژفرهنگی -مطابقت ترجمه و محیط اجتماعی

»مانع از آن بشودادبیات کمک کند یا  نوشتن، خواندن و بازنویسیِ«تواند به نام دارد که می

 ژيِاز راه ترجمه با ایدئولو دبیات تولیدشدهاین عامل مراقب است تا ا).2،1985:227لفور(

راهبرد اصلی را که مترجم باید «غالب در هر جامعه  ایدئولوژيِ.در تضاد نباشد جامعه غالبِ

راهند و از اینک میتعیین  ،استفاده کند »ندک میرا نیز دیکته  اي مههاي مسائل ترجحلرو

یعنی ایدئولوژي، اقتصاد  –باشد، همۀ عناصرشوقتی حمایت از نوع یکپارچه ).1992:41لفور، (

ادبیات نیز باید از ایدئولوژي او حمایت  را یک حامی دراختیار دارد و تولیدکنندگانِ –و وجهه

).1992:لفور(حامی ننویسند کم در آثارشان چیزي علیه ایدئولوژيکنند یا دست

ع کتاب نظارت دارد و ناشران که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر انتشار و توزی در ایران

پیش از انتشار به ادارة کتاب این وزارتخانه بفرستند،  را براي اخذ مجوزِ ها بند کتاا موظف

و هر سه عنصر حمایت در اختیار یک حامی، یعنی دولت و وزارت  حمایت از نوع یکپارچه است

که با وند ش میمجوز  ذموفق به اخ ییها بفقط کتارو،از این .فرهنگ و ارشاد اسالمی، است

یی هستند که اجازة توزیع ها باتضاد نباشند و فقط چنین کتدرکشور رسمیِ ایدئولوژيِ

یی که از ها بطبیعتاً کتا.وندش میمند شان بهرهیابند و ناشر و مترجم از منافع اقتصاديمی

.آورندان نمیارمغوجهۀ چندانی نیز براي پدیدآورندگان خود به ،وندش میگردونۀ نشر خارج 

با  آن را زیادي تا حد ،به ادارة کتاب کتاب پیش از فرستادنِ ،نویسندگان، مترجمان و ناشران

در ادارة کتاب نیز .دفرایند اخذ مجوز دچار مشکل نشو هند تا درد مینشر کتاب تطبیق  ضوابط

یابد، مثالً از متن هند و مواردي را که الزم است تغییر د میها کتاب را مورد بررسی قرار بررس

.نندک میبه ناشر اعالم  اي مهاي دیگر در متن مطرح شود، طی ناگونهحذف یا به ،رمان فارسیِ

و از  دشومیدر جدولی درج سطر شمارة صفحه و شمارة ذکر موارد تغییرات با ،در این نامه

مجدداً به ادارة  ،تپس از اعمال تغییرا ،کتاب.ود که تغییرات را اعمال کندش میناشر خواسته 

آن صادر  پیش از انتشارِ مجوزِ،بطذیر مسئوالنِصالحدید درصورتود تا ش میکتاب فرستاده 

.شود

1. patronage
2. A. Lefevere
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 ،در وهلۀ نخست ،امریکایی-شده از فرهنگ انگلیسیي ترجمهها ناین بدان معناست که رما

 درصورتو  اندضحاکم بر جامعه در تناقنباید حاوي مطالبی باشند که با ایدئولوژي و اخالق 

 اي دستکاري شوند و تغییر یابند تا با ایدئولوژي حامیان دولتیِگونهباید بهوجود چنین مطالبی

این موضوع زمانی اهمیت .چالش نکشندکم آن را بهنشر کتاب همخوانی پیدا کنند یا دست

’فرهنگیتهاجم ‘لۀ ئجامعۀ ایران مس اسی و فرهنگیِند که در فضاي سیک میبیشتري پیدا 

آثار .فوذ الگوهاي فرهنگی غرب به کشور جلوگیري کندوشد از نک میغرب مطرح است و دولت 

ترجمه به فضاي  طریقِود و ازش میامریکایی که فرهنگ غرب در آن متجلی -انگلیسی ادبیِ

با وشد ک میرو، از همین.ي عمدة دولت استها ییکی از نگران ،ندک میکشور راه پیدا  فرهنگیِ

.فرهنگ غرب جلوگیري کندمانند فیلتري از نفوذها گشده از این فرهنترجمه رسی آثار ادبیِبر

شده در این پژوهش منتشر ي بررسیها نکه رما 1392تا  1384هاي مخصوصاً در فاصلۀ سال

بوده است که بیشترین نگرانی را در مورد تهاجم فرهنگی سرِ کار اند، دولت اصولگرایی بر شده

.در حوزة نشر کتاب اعمال کرده استرا اي ي ویژهها تسیاسشته و غرب دا

 ترجمۀ فارسیِ دولت بر چاپ و نشرِ نظارتآیا آن است که ببیند  پژوهش حاضر در پیِ

 بومی و فرهنگیِ ود که به فضايِش میها ني امریکایی منجر به ارائۀ تصویري از این رماها نرما

 آیا دولتی که نگران؟ها روي داده باشدۀ آندر ترجمسازي ومیبنتیجه نوعی و درتر کایران نزدی

وشد که ترجمۀ ادبیات ک می،تهاجم فرهنگی غرب و نفوذ این فرهنگ به جامعۀ ایرانی است

کم با فرهنگ بومی کشور در تناقض نباشد؟وبوي بومی بگیرد یا دستتر رنگغرب بیش

ها هیافت-4

شان مقایسه و موارد با متن انگلیسی ها نرما مۀ فارسیِطور که در باال گفته شد، ترجهمان

 ها يصرفاً این تغییرات و دستکار ،در این پژوهش .استخراج شد ها نو تغییر در رمادستکاري 

با ضوابط  شدن هماهنگ با هدف ،، چه تغییرات را مترجمان یا ناشرانمالك سنجش قرار گرفت

 مفاهیمِ.ها تحمیل کرده باشدبر آنچه ادارة کتاب  ،اعمال کرده باشند و اخذ مجوز نشر کتاب

)2توصیف بدن انسان، )1:تقسیم شدند کلی شده در این چهار رمان به نُه گروهدستکاري

)6برهنگی و پوشش، )5گري، روسپی)4روابط زن و مرد، )3ي جنسی، ها تروابط و فعالی

مقایسۀ .)2جدول .نک(متفرقهموارد )9مشروبات الکلی و )8گرایی، همجنس)7رقص، 
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کلی از این مفاهیم در اکثر موارد بهشان نشان داد که شده با متن انگلیسیي ترجمهها نرما

 یز جاي خود را به مفاهیمِو در مواردي ن)درصد 80/61(حذف شده ها نرما ترجمۀ فارسیِ

.)درصد 22/23(اندمتفاوتی داده

هارمان ترجمۀ فارسی شده درم دستکارياي مفاهیبررسی مقایسه -2جدول 

شده به فارسیهاي ترجمهنمونه نمونه در متن انگلیسی هاي واژه مفاهیم 

شدهدستکاري

Δ/دم/تنه/کمر/اندام hip, rump, bust, bottom,

haunch, pelvis
بدن انسان

Δ/زانو/پا thigh, leg, arm, shoulders,

back, belly

Δ/آالت/عضو/هتنپایین genitals, erogenous zones,

privates, groin

Δ/یقۀ جلو لباس/اندام/مغز/باالتنه breast, knockers, chest, bosom

Δ tanned skin

Δ/تماس /رابطۀ نزدیک/رابطه/روابط

شناخت بدن /جسمی/جنسیت/نزدیک

وقت /ارتباط/کنار کسی خوابیدن/انسان

/مهرورزي/بودنباکسی/کسی گذراندن با

احساسات و عواطف/مصاحبت/شدنآشنا

sexual activity, sleep with,

incest, love-making, adultery
هاي روابط و فعالیت

جنسی

Δ intimate activities

Δ/کردنجیب کسی را خالی/

کردندهن کسی را سرویس/کردناغفال

rape

Δ/نامزد/همسر/شوهر/خواهان/دوست/

دختر

feller, boyfriend, men friends,

lover, mistress, sweetheart,

girlfriend

روابط زن و مرد

Δ embrace, put arms around,

hug, lover’s arm, holding

hands, shaking hands,

touching, having an affair,

date

کردنمصاحبت flirt

داشتن تفاهم love
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نگرفتنطالق to get a divorce

Δ unfaithfulness, two-timing

Δ/دادندست تکان/کردنوداع kiss, blow a kiss

کثرت ازدواج bigamy (for a woman)

Δ/کسی که نباید در /هافتانه/زنان باحیا

/قرتی/خانم خانوما/خیابان قدم بزند

/دسفیچشم/اخالقبی/لشتن/کثافت

الحالآدم معلوم/زنیکۀ عوضی

prostitute, street-walker,

strumpet, dirty woman
گريروسپی

گدایی prostitution

Δ/نهاخهرزه/شدهخراب/آلونک cat-house

Δ solicit

Δ/قرتی /آدم خالف libertine, pimp, nympho

Δ/آدم خالف/عکس مستهجن pornography, pornographic

photograph, pornographer

Δ décolleté, nakedness,

undressing
برهنگی و پوشش

Δ/زیرپوش corset, brassiere, bra, bathing

suit, lingerie, blue jeans,

boots, underskirt, underpants,

underclothes

Δ/کفش/شلوار shorts

Δ/بافندگی/زدنقدم/مهمانی/

نمایش /کردنوورجهورجه/نزدحرف

کردنمراقبت/معاشرت/برنامه/اجراکردن

dance رقص

Δ dance ball

آدم خالف/رقاص/نمایش exotic (exotic dancer,

stripper), stripper

Δ/مجلس/بکن و بریز waltz, limbo, strip

Δ/زن/اینها/منحرف/نوازکودك

/کی خوشال/قرتی/مرد منحرف/منحرف

ملکه/منحرف

sodomite, dyke, fairy,

effeminate, pederast, queer,

queen

گراییهمجنس

Δ Drag (i.e. women’s clothes

worn by a man)

بازيلوس Sissy
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Δ/چیز/لیوان/بطري/قوطی/نوشیدنی/

شیر/آورنوشیدنی زیان/جنس/نوشابه

drink, wine, whisky, beer,

booze, martini, cocktail,

vodka, gin, ale, liquor,

brandy, milk punch,

champagne

مشروبات الکلی 

عوضی/گیج drunk, intoxicated

کیک مربایی wine cake

فرزند/پدرسوخته/مردهصاب/وجدانبی Bastard متفرقه

Δ Slapjack

Δ illegitimate children,

exhibitionism, playing doctor

Δ mascara, plucking eyebrows,

women swimming, swimming

pool descriptions

Δ/ مسیحی Jew

Δ حذف مفاهیم

همۀ  حذف یا جایگزینیِ این چهار رمان منجر به شده در ترجمۀ فارسیِي اعمالها يدستکار

متفاوت و ارائۀ تصویري متفاوت از فرهنگ و  داستانیِ جهانِ خلقِ نتیجهگانۀ باال و در نُه مفاهیمِ

هاي فرهنگ غرب که با ایدئولوژي و ، جهان داستانی که همۀ مصداقاستشده جوامع غربی 

تري قبولیا جاي خود را به مفاهیم قابل اند از آن پاك شدهاسالمی در تضاد بوده-اخالق ایرانی

مشروبات الکلی، قمار و رقص از آن  بیانگرِ يها هکه مثالً واژ در این دنیاي داستانی .اندداده

اي  دیگر مشروب یا مجلس رقص یا قمارخانه ،ي دیگري جایگزین شده استها هحذف یا با واژ

.نندک میرقصند و قمار نوشند، نمیني رمان مشروب نمیها تشخصی ،نتیجهدرکار نیست و در

 بوسند ویکدیگر را نمی هند ود میننند، با هم دست ک میو مردان روابطی با هم برقرار ن ها نز

که آن هم (ها فقط با همسر، شوهر یا نامزد خود روابط نزدیک دارندآن.شندک میدرآغوش ن

و خبري از معشوقه و  )یردگ میهمه صورت  ود و گویی در خفا و دور از چشمِش میتوصیف ن

مثل (به روابط مشروع  هاکتراکار عِنامشرو همۀ روابطواقع،در .دختر نیست/پسرفاسق و دوست

توصیف بدن انسان، مخصوصاً بدن .یابدشکل میتغییر )هلروابط تأهل یا روابط منتهی به تأ

درها نز، است آمده ها نرما آنچه در نسخۀ انگلیسیِ خالفبر.ودش میحذف  ها ناز داستا،نز
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شان نند و لباسک یمپوشند، آرایش نهاي باز نمیوند، لباسش میهرگز برهنه ننسخۀ فارسی 

میان ود و هیچ حرفی از آن بهش میي جنسی تابو محسوب ها تروابط و فعالی.ودش میتوصیف ن

در فضاي داستان  خانه و بار و میکده و سالن رقصگري و پورنوگرافی و روسپیروسپی.آیدنمی

.میان نیستدر و خیانت زن و شوهر ، کودکان نامشروعگراییصحبتی از همجنس وجود ندارد و

جامعۀ ایران  حاکم بر با فضاي بومیِ ها نرما رسد کوشش شده است فضاي کلیِمی نظر به

غربی نیست، بلکه  جوامعِ ادبیات یا تصویرِ کردنِ ایرانی یا اسالمی ،هدف.هماهنگی پیدا کند

 رهنگیِف تواند به الگوسازيِیی از فرهنگ غرب است که میها هها و جلوجلوگیري از نفوذ مصداق

شده در ترجمۀ فارسی اعمال نتیجۀ تغییراتاز این گذشته، فرهنگ غرب، در.نامناسب بینجامد

بته این بدان معنا ال.تر شده استقبولتر و براي ورود به جامعۀ ایرانی قابلتحملقابل ،ها نرما

با ود کهش میمنجر به خلق جهانی  ها ناین رما ترجمۀ شده دري اعمالها يدستکار نیست که

ي ها تمفاهیم و فعالی.صددرصد تطبیق دارد طورِي فرهنگی و اجتماعی ایران بهها تواقعی

 ایران در قانونِ اند وبا ایدئولوژي حاکم در تناقض که ی هستندموضوعات،عمدتاً ،شدهدستکاري

عالیت ها در سطح جامعه فهادهاي مختلفی براي مقابله با آناند و نجرم تعریف شده به عنوان

 ادبیات طریقِطبیعتاً ورود آنها از،اي جرم محسوب شوندیی در جامعهها توقتی فعالی .دارند

درواقع، مفاهیم بسیاري .هدد میروي مخاطبان قرار  نامناسبی پیشِ الگوي فرهنگیِشده ترجمه

-ایرانی یِبه جهان آرمان ها نرما فارسیِ شده در نسخۀتصویرکشیدهاند تا دنیاي بهدستکاري شده

فضاي فرهنگی  ها نشده در این رماي اعمالها يدستکاردیگر،  عبارتبه.شود تر کنزدی اسالمی

 ین تغییراتیچن.کرده است تر کاز فرهنگ ایرانی نزدی روایتی رسمیرب را بهو اجتماعی غ

نامیده  ’متأثر از نهادهاي قدرت سازيِ بومی‘ود که در اینجا ش میسازي بومیمنجر به نوعی از

 فرهنگیِ عناصرِ هاي ایدئولوژیک بر دستکارياعمال عبارت است از  سازي بومیاین نوع .شد

جامعۀ مقصد و  ي فرهنگیِها شها به ارزآن کردنِ نزدیک با هدف ،مبدأر متن خارجی د

و مصون  کردن منظور حفظخارجی به ي فرهنگیِها شارز تاثیر و نفوذ ندنِرساحداقلبه

.کشور بومیِ فرهنگ داشتنِ نگاه
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گیرينتیجه-5

پژوهش حاضر نشان داد که نهادهاي فرهنگی ناظر بر چاپ و نشر کتاب در دورة مورد مطالعه 

هاي فرهنگ امریکایی از طریق ترجمۀ ادبیات این کشور در این پژوهش از ورود مصداق

ایران همخوانی  اند و مفاهیم وارداتی فرهنگ غرب را که با فرهنگ بومیجلوگیري کرده

این .انداند یا با مفاهیم کامالً متفاوتی جایگزین کردهها حذف کردهکلی از ترجمهاند یا بهنداشته

ي ها گنفوذتر به فرهنکم يها گفرهن فقط منحصر به ترجمۀ آثارِ سازي بومیدهد که نشان می

نفوذترِکم يها گرهنف کم برخی ازدست امریکایی، نیست و-انگلیسی ، همچون فرهنگپرنفوذ

ها گاین فرهندر  سازي بومی.نندز میسازي بومیزبان دست به دنیا نیز در ترجمۀ آثار انگلیسی

ي بیگانه به ها شارز از ورودود که ش مینیز ابعاد سیاسی و فرهنگی دارد و طی این فرایند تالش 

، خارجی نفوذ کند آثارِجامعۀ مقصد در ترجمۀ  الگوي فرهنگیِفرهنگ خودي جلوگیري شود و 

هایی است که نهادهاي قدرت بر  سازي نتیجۀ سیاست با این تفاوت که در اینجا بومی

آنچه ازطریق  دهند چنین نهادهایی اجازه نمیاین یعنی .کنند هاي منتشرشده اعمال می ترجمه

ضاد در ت بومی هاي فرهنگبا ارزش ،شودوارد می بومیبه فرهنگ خارجی هاي ترجمۀ رمان

و  اجتماعی-ثبات سیاسیحفظ در مسیر،جادر این،سازي بومیرسدمینظر بهرو، از این.باشد

تهاجم  جلوگیري از وخارجی  فرهنگیِ جامعۀ مقصد، ممانعت از الگوسازيِ ي فرهنگیِها شارز

مقابله با آن چیزي است که ونوتی ،هدفواقع، در.رودپیش میکشورهاي پرنفوذ فرهنگیِ

 بر خوانندگانِ »امریکایی-انگلیسی ي فرهنگیِها شارز آمیزِموفقیت تحمیلِ«)1995:15(

.نامدي دیگر میها گفرهن

 ،ویدگ میامریکایی -دربارة فرهنگ انگلیسی )18-1995:19(رسد آنچه ونوتیمی نظر به

سان همانبه این فرهنگ نیز  –ندک میکم در مورد فرهنگ ایرانی نیز صدق دست

 ،ي امریکاییها ندر اینجا نیز رما.استا ناپذیر نسبت به فرهنگ خارجیو ’هراسبیگانه‘

 ترجمۀ ادبیات.وندش میبازنویسی  و اسالمی ایرانی ي فرهنگیِها شبا ارز ،اي ناپیداشیوهبه

، می، فرهنگی، اقتصاديبو بیگانه براي اهداف فرهنگ تصرف«امریکایی در ایران نیز نوعی 

 ،ترجمه در جامعۀ مقصد عالوه بر اینکه ازطریقِ ،هادهاي فرهنگی و سیاسین.است»سیاسی

جامعۀ امریکا را نیز  ،شده از ادبیات امریکاییسازي بومینند، با ارائۀ تصویري ک میادبیات تولید 

ناپیدا و پنهانی این ایده را به خواننده القا  طورِهند و بهد میایران نشان  شبیه به جامعۀ بومیِ
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نند که جوامع دیگر نیز چندان با جامعۀ بومی در ایران تفاوت ندارند و بسیاري از ک می

 احترامي دیگر نیز قابلها گها پایبند هستیم براي فرهنیی که ما در فرهنگ خودي به آنها شارز

هند و د میتشخیص و آشنا را پیش روي خواننده قرار فضایی قابل ها هرو، ترجماز این.است

:همان(»ذارندگ میشناختن فرهنگ خود در دیگريِ فرهنگی را در اختیار خواننده باز«تجربۀ 

به صدور فرهنگ خودي به خارج و  ،یی که دغدغۀ فرهنگی دارندها مواقع، همۀ نظادر ).15

به همان  ،فرهنگ ایرانی نیز.مندندجلوگیري از ورود فرهنگ بیگانه به فرهنگ خودي عالقه

ایجاد تغییر در ي بیگانه به داخل و ها گنگران نفوذ فرهن ،امریکایی-انگلیسی اندازة فرهنگ

تا حد امکان از ورود  شده ترجمهي ها نمت رو، با دستکاريِاز این.فرهنگ بومی کشور است

.ندک میفرهنگ غرب به کشور جلوگیري 

بیگانه کوشد تا از نفوذ فرهنگ  سازي در هر دو فرهنگ امریکایی و ایرانی می با اینکه بومی

رسد دالیل متفاوتی در این دو فرهنگ براي این  نظر می به فرهنگ خودي جلوگیري کند، به

دلیل  گوید، به طور که ونوتی می سازي در امریکا، همان بومی.پدیده وجود داشته باشد

تر انجام  هاي کوچک خودشیفتگی فرهنگی و برتردانستن فرهنگ خودي نسبت به فرهنگ

تر در قالب فرهنگی کشور مقصد  آن آثار فرهنگی این کشورهاي کوچک شود و در نتیجۀ می

سازي  هایی که فرایند بومی عالوه بر این، دالیل اقتصادي نیز دارد، یعنی کتاب.شود ریخته می

در آنها صورت نگرفته است، چندان در بازار کتاب امریکا موفق نیستند، زیرا خوانندگان 

گونه غرابت فرهنگی و زبانی  شان آشنا باشند و هیچ اند که براي تههایی خو گرف امریکایی به کتاب

دادن به انتظارات خوانندگان و بازار  طور طبیعی براي پاسخ سازي به رو، بومی ازاین.در آنها نباشد

رسد که  نظر می اما به.پذیرد کردن نیازهاي فرهنگی جامعۀ مقصد صورت می کتاب و برآورده

.، دالیل متفاوتی داشته است»اصولگرا«داري دولت  کم در دورة زمام دست سازي در ایران، بومی

اي در ایران براي محافظت از فرهنگ بومی و  که در باال نیز اشاره شد، این راهبرد ترجمه چنان

غرب و ممانعت از الگوسازي فرهنگی  ‘تهاجم فرهنگی’هاي فرهنگی کشور در برابر  ارزش

سازي ادبیات غربی راهبردي تدافعی و بخشی از پروژة  قع، بومیدروا.خارجی اعمال شده است

اي  هاي غربی به کشور بوده است و پدیده براي مقابله با نفوذ فرهنگ»اصولگرا«فرهنگی دولت 

هاي  سازي حاصل از سیاست سازي، یعنی بومی این شکل از بومی.شود دولتی محسوب می

سازي در برخی  توان گفت که بومی رو، می ازاین.ستبینی نشده ا ها، در نظریۀ ونوتی پیش دولت
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سازي در ترجمه برشمرده است  ها ممکن است دالیلی غیر از آنچه ونوتی براي بومی فرهنگ

بسیاري از :سازي هرچه باشد، نتیجۀ کار یکی است با این حال، دالیل بومی.داشته باشد

شود و در نتیجه دیگريِ فرهنگی  شده پاك می ها و آثار فرهنگ خارجی از متن ترجمه جنبه

.دهد جاي خود را به عناصر فرهنگ بومی کشور مقصد می

تصویري  ،ي خارجی، در عین حالها نمت ثیرگذاري در دستکاريِأنظارت دولتی با ت

حامیان دولتی  ند که اتفاقاً با ایدئولوژيِک میدیگرگون از جوامع غربی به خوانندة ایرانی ارائه 

ي ها نرما ي فارسیِها هاین بدان معناست که جامعۀ غربی در ترجم.اردسنخیت بیشتري د

اي بهتر است که گویی به اکثر حاکم جامعه ایدئولوژيِ تر و از نگاهاي بااخالقجامعهخارجی 

در ایران که :آیددر اینجا دوگانگی جالبی پیش می.اسالمی پایبندي دارد-ي ایرانیها شارز

شده به زبان ترجمه ي غربیِها نغرب در میان بوده است، رما اخالقیِهمواره سخن از انحطاط 

نمایش اي را بهجامعه ،و برعکسفارسی هیچ نشانی از این انحطاط اخالقی در خود ندارند

.یردگ میدر آن صورت ناست و هیچ کار غیراخالقی ذارند که به اصول اخالقی بسیار پایبندگ می

 دادن نشانیی که براي منحط و غیرموجهها شی با تمام تالواقع، نظام سیاسی و عقیدتدر

.ندک میند، خود به ارائۀ تصویري موجه از این فرهنگ کمک ک میفرهنگ غرب 
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