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 چکیده  

و  طلباصــلا و اقــدامات دو دولــ   هایاســ س یرتــ   کوشــدیمپــژوهح ضا ــر 

ــان  ةضــوزاصــولارا را در  ــه زب ــی فمینیســای بــراب ترجمــه ب ــار ادب ــان در انابــاا    زن

ـــد   ـــزان فارســـی در دوران پـــن از انیلـــاا ایـــران بررســـی کن هـــدن ســـناح می

ــدرت و  ــاب ق ــرارب نداده ــانیاس ستا یرگ ــک در  هایش ــه یربگش ــات ترجم ــدادبی  ةش

ــان ــنظــام  در زن ــی کشــور ةچندگان ــ  اســ    ادب ــراب  هایییاســ س طلباصــلا دول ب

ــان در محیــ  ــرب جنســیای و ضاــور فعــا  زن ــدگی بهاعرصــهشــدن براب  مبالــز زن

ــر  ــ  و در براب ــیح گرف ــاعی در پ ــهانداجام ــرمح  هابیش ــای ن ــبفمینیس ــان  اربیش نش

ــر محــور سیاســ  زن در هــانواد  مامرکــز شــد و داد، در ضــالی کــه دولــ  اصــولارا  ب

 دهــدیمناـای  نشـان از  ن میابلـه کـرد   ماـ  ر هابهیشـاندجـدب بـا فمینیسـ  و  طوربـه

 بیشــار ــدی  چنــدانی بــا فمینیســ  نداشــاه   ــار ادبــی فمینیســای در زمــان دولاــی کــه 

  از طـرن دیاـر، دولاـی کـه اندشـد بـازار کاـاا ایـران  ةروانـبراب ترجمـه انابـاا و 

تندــا بــا ایاــاد فاــاب  ــدی  بــا در تیابــ  بــا فمینیســ  اتبــاه کــرد  نــه هایییاســ س

ایـع  انابـاا شـد  در غیرمسایی  باعـ  کـاهح یـافاع تعـداد   ـار ادبـی طوربهفمینیس  

مسـایی  نیـز وارد عمـ  شـد  و از طریـ   طوربـهضوز  براب ترجمـه شـد  اسـ ، بلکـه 

ــی ــار ادب ــان را  ةضــوز ترجمــه شــد  در ممیــزب کاــاا جلــوب اناشــار تعــدادب از    زن

 گرفاه اس   

 ، ترجمهفمینیس  ،ایدئولوژب ، دول  اصولارا،طلباصلا دول  : هاکلیدواژه
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 مقدمه. ۱

ــور ) ــاا6331لف ــی  ( در کا ــدرت ادب ــاکارب  ش ــی و دس ــه، بازنویس ــواملی ترجم از ع

ــون  ــی همن ــدرت»عین ــدئولوژب»، «ق ــاد»، «ای ــاکارب»و « ند ــبع  «دس ــدیمس ــه در  گوی ک

ــک  ــانظام یربگش ــریرد  به ــدم پ ــا ع ــریرد ی ــیع پ ــی و همنن ــا ادب ــدن ی ــار ش و معی

ـــی  ـــار ادب ـــدن    ـــار مان ـــ  غیرمعی ـــدیم یرت ـــ  از (  1 ، ص 6331) گرارن ـــا تتعی وب ب

فرعــی  بهــانظامکــه از  کنــدیمتلیــی « هــانظامنظــامی از »گرایــان روف فرهنــ  را صــورت

در (  66، ص  6331لــ  و فنــاورب تشــکی  شــد  اســ  )لفــور، مبالفــی همنــون ادبیــات، ع

ماعلـ  بـه نظـام اجامـاعی پـریراب  بهـانظامنظـام ادبـی و سـایر » ابینیـد پ ةماموعچنیع 

ــر هــ   ــد و ب ــ  یکدیارن ــدیم یرت ــات ببشــی از  ( 111 ، ص 6391لفــور، ) «گرارن ــن ادبی پ

 «مطیــ  »ادبیــات  ( 66  ، ص6331 ،نــام دارد )لفــور «فرهنــ »اســ  کــه  تــربزرگیــن نظــام 

ــ  اســ  و بــا  ــاد، سیاســ ، »همنــون «  ن دیاــر اجــزاب»فرهن ــه، اقاص ــان، جامع زب

ـــا   ـــدئولوژب و ام  ـــایعاای ـــادر دارد )اون ز« ه ـــروتن  ،در نایاـــه(  19-11، ص  6333، ه

ــانز،  ــن  هرم ــا محــیر هــود دارد )ن ــی ب ــ  نزدیک ــات  ( 631 ، ص 6333تعام ــالیای »ادبی فع

 ةهمـهاتـی( بـا  صـورتبهکه فیر بـه کمـن قـوانیع کناـر  شـود و ) [نیس ]جدا از جامعه 

ــا  عــاملی مرکــزب و  هــابی فعال انســانی دیاــر مافــاوت باشــد، بلکــه عــاملی مکمــ  و غالت

ــد ــیار قدرتمن ــع  ،بس ــیع ای ــابی فعالدر ب ــ  ه ــر اس ــر، « دیا در  ( 1 ، ص 6333)اون زه

 جامعه دارد  ةروزمرکمی با زندگی مح ةرابطواق ، ادبیات 

 یرپــریربت  بــدون  توانــدینمشــد  در هــر فرهنــ  ادبیــات تولیدمعناســ  کــه ایــع بــدان

 ن فرهنـ  و نیـز بـدون دهالـ  قـدرت و ایـدئولوژب ضـاک  بـر جامعـه  بهـانظاماز سایر 

هوانـدن، نوشـاع و بازنویسـی »بـه  توانـدیملفـور ایـع شـک  از قـدرت را کـه شک  بایرد  

ــویح را ادب ــا جل ــد ی ــن کن ــات کم ــردی ــ « »بای ــ  را  6«ضمای ــ  ضمای ــامی»و عام  1«ض

، هــادول ضــامی ممکــع اســ  اشــباص، او   ةگفاــطتــ  (  61 ، ص 6331)لفــور،  نامــدیم

ــران،  ــاادار ناش ــی  به ــا فرهنا ــرهتی ی ــی، م ــز سیاس ــاب مبال ــار و نداده ــور، درب سانس
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2. Patron 
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ــ ــ  نباش ــع عام ــا  »د  ای ــارمعمول ــات  بیش ــدئولوژب ادبی ــه ای ــدعلاقهب  کوشــدیمو « اســ  من

ــی و دیاــر  ةرابطــ» ــیع نظــام ادب ــانظامب ــه و فرهناــی را تشــکی   ییه ــ  جامع ــا ه ــه ب را ک

ــا کناــر  نظــام ادبــی اطمینــان یابــد کــه  (61 ، ص 6331)لفــور،  «، تنظــی  کنــددهنــدیم و ب

ــات  ــایر »ادبی ــانظاماز س ــه  به ــی جامع ــلفرع ــادب  ةفاص ــردینمزی ــور، « )گی  ، ص 6331لف

 ةجامعــکــه باواننـد   ــار هــود را در دکننــدگان ادبیـات بــراب اینطی تولیدر چنـیع شــرای  (61

 ک دسـ مرکور ارائـه کننـد، بایـد از ایـدئولوژب ضامیـان هـود تتعیـ  و پشـایتانی کننـد یـا 

ــدئولوژب و  ــان ای ــر هل ــزب ب ــار هــود چی ــد در    ــ شــانیانضام هابیاســ سنتای د باناانن

عنصـــر ایــدئولوژین کـــه   6ضمایـــ  داراب ســه عنصـــر اســ : (  6331)نــن  لفــور، 

ــه» ــد  وردن صــورت و مو ــو   عنوانب ــاا و پدی ــدودیای در اناب ــار]مح ــی    ــ   [ادب عم

ــدیم ــور، « کن ــادب  1 ؛(61 ، ص 6331)لف ــر اقاص ــان  عنص ــندگان و بازنویس ــه نویس ــه ب ک

 باضرفـهعنصـر شـ ن   9 ؛(112 ، ص 6391)نـن  لفـور،  کنـدیمبراب امـرار معـاد کمـن 

مایابـ  از  ن ضمایـ   طوربـهو  پریرنـدیمضمایـ  ضـامی هـود را  گانی کـهکه بـه نویسـند

ــ   جایاــا  و کننــدیم ــن  لفــور،  ببشــدیم باضرفــهمنزل هــر »هرگــا   ( 61 ، ص 6331)ن

ــر ــه عنص ــ ن س ــاد و ش ــدئولوژب، اقاص ــی ای ــه، یعن ــراه   ورد باضرف ــامی ف ــن ض ، «را ی

  ( 62 ، ص 6391لفور، اس  ) 6ضمای  از نو  یکپارچه

طتـ  قـانون مودـز اسـ    ـار  در ایـران کـه وزارت فرهنـ  و ارشـاد اسـلامی جا ناز 

 ةنامــییع ادبـی را پــیح از اناشــار بررســی کنــد و در صــورت مطابیـ  داشــاع ایــع   ــار بــا 

ــراب  ــاا ب ــا ننشــر کا ــد،  ه ــار صــادر کن ــران ماــوز اناش ــ  در ای ــ  ضمای ــو  ضمای از ن

ــه عن ــر س ــ  ه ــرایر، دول ــع ش ــ   در ای ــه اس ــدئولوژب و یکپارچ ــی ای ــ ، یعن صــر ضمای

ــ ن  ــهاقاصــاد و ش ــود دارد و باضرف ــار ه ــدیم، را در اهای ــاعی را » کوش ــام اجام ــات نظ  ت

 صــورتبهبازنویســی   ــار ادبــی  ( 62 ، ص 6331ضفــک کنــد )لفــور، « یــن کلیــ  عنوانبــه

ــه  ــ  »ترجم ــ  عم ــر فرهن ــه در ه ــی ک ــی و ادب ــدرت سیاس ــاهاار ق ــا س ــدیمب ــا   کن ارتت

 بــازکــه ایــدئولوژب و بوطییــاب غالــب را  اناامــدیم ییهــاماعبــه تولیــد »و « تناــاتنای دارد

 ییهـــااناباا»در چنـــیع و ـــعیای  ( 612 ، ص 6332، )شـــاتلور  و کـــاوب نمایاننـــدیم

                                                           
1. Undifferentiated patronage  
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ــردیمترجمــه صــورت  فر ینــدکــه طــی  ــه فیــر  گی ــرج  بلکــه  بهــااناباا)ن شــبم ما

دهیـ  هسـاند، از جملـه کسـانی کـه در مـورد  فر ینـدع کسـانی کـه در ایـ ةهم بهااناباا

ــاماعانابــاا  ــه تصــمی   ه ــراب ترجم ــدیمب ــه( گیرن ــایی  طورب ــاب راهترده ــر متن ــالیو  ب ب

ــیع  ــر  شــوندیمتعی ــی ب ــه متان ــدیدئولوژباک ــدرت را در  ان ــه ق و تحــ  نظــارت کســانی ک

ــاند ــد هس ــ  دارن ــدب، « دس ــ  و مان ــی (  699-692 ، ص 1333)فاس ــع یعن ــااکااای  ییه

ــدئولوژب،  ــا ای ــ  در تاــاد باشــند فرصــ   مــورد هابیاســ سو  هــاارزدکــه ب نظــر دول

نظــام ادبــی بــراب  ة گاهانــ 6نــوعی دســاکارب تــوانیمایــع پدیــد  را   کننــدینماناشــار پیــدا 

ــ  ــدئولوژب و تطتی ــا ای ــد  ب ــار تولیدش ــ سدادن    ــرد   هابیاس ــی ک ــاک  تلی ــات ض دوک

انابــاا  کــه شــام  فر ینــد نامــدیم 1یمانــبرونایــع نــو  دســاکارب را دســاکارب ( 1332)

ــراب ترجمــه،  هــاماع ــه در  هابی محــدودب ــی ک ــدبیرون ــ  ترجمــه  فر ین ــدیم یرت و  گرارن

اســ  « دهــدیمشــدن هــر ترجمــه در مــورد  ن ر  فر ینــدهایی کــه پــن از کامــ همننــیع 

ــاکارب  ( 639 ، ص 1332) ــوا  دس ــی از ان ــبرونیک ــا یمان ــاب  ب ــ، مط ــات،  بندبی تیس دوک

ایــع نــو  دســاکارب را چنــیع  اواســ    9«تحریــز  گاهانــه ةم ابــبــه یمانــبروندســاکارب »

  ـار نویسـندگان  ةترجمـم بـا تحریـز کـه مناـر بـه تـو  باترجمهسیاس  : »کندیمتعریز 

درســای ا بــهر متــد و در نایاــه فرهنــ   اندشــد دقــ  انابــاا کــه بــه شــودیم ییهــاماعو 

ــاز ــدینم ب ــار  ( 633-639 ، ص 1332« )نمایانن ــز در اهای ــاه، عنصــر اقاصــاد نی ــع گرش از ای

دلیـ  تیابـ  بـا ایـدئولوژب ضـاک  ماـوز نشـر دریافـ  کـه بـه ییهـاکااادول  اس ، زیرا 

ــدینم ــار  ،کنن ــ  اناش ــدینمفرص ــد  یابن ــند  از عوای ــا نویس ــرج  ی ــر، ما ــه ناش و در نایا

ــدبدر اقاصــادب  ن  ــه شــوندینم من ــ  اســ  ک ــیع دول ــدیم  همنن ــا صــدور ماــوز  توان ب

ــراب  ــاکاااب ــراه  ه ــ  و ف ــان توزی ــا ن وردن امک ــه ه ــطج جامع ــان و  در س ــه مارجم ب

ــهنویســندگان شــ ن  ــرا  بتبشــد؛ باضرف ــه از مســیرهاب رســمی  ییهــاکااازی در کشــور ک

ندگان هــود بــه ارم ــان چنــدانی بــراب مارجمــان یــا نویســ باضرفــهشــ ن  شــوندینممناشــر 

    ورندینم

                                                           
1. Manipulation  

2. Text-external manipulation 

3. Text-external manipulation as conscious distortion 
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ــور ــدئولوژب را  (19 ، ص 6339) لف ــز ای ــیع تعری ــدیمچن ــتک: »کن ــام   ةش ــومی ش مفد

و  شــوندیممحســوا  قتــو  قابــ کــه در هــر جامعــه و در هــر زمــان  ییهــاناردعیایــد و 

ــه  ــ   ن ب ــان از طری ــدگان و مارجم ــاماعهوانن ــدیمرا   ه ــر   «برن ــه در ه ــدئولوژب جامع ای

ــان  ــهزم ــار ن ــاع    ــر در م ــد ترجمهفی ــاب ش ــه، راهترده ــه ب اترجم ــد  وب ــه ش ــار گرفا  ک

ــ  ماــرج   ةمیدمــابزارهــاب پیرامانــی همنــون  ــراب گــراردیم یرت ، بلکــه در انابــاا   ــار ب

  کنـدیمنیـح مدمـی ایفـا  نشـر کاـاا فر ینـددر کناـر   نیـز و ترجمه بـه زبـان  ن جامعـه

اصــلا  ســفارد داد   باترجمــه یــا »کــه  ودهواهــد بــهصــوص ایــع ایــع شــام  تصــمی  در 

ــه  ــود و ب ــش ــه ةمرضل ــا ن ــد ی ــاب برس ــدب، « چ ــ  و مان ــه(  699 ، ص 1333)فاس  عنوانب

 بهاسـا  ةفاصـلبـه کشـور  لمـان در  تـوانیمایـدئولوژین  هاببدسـاکاربـارزب از  ةنمون

ــا  6399 ــه  6311ت ــرد ک ــار  ک ــ »اش ــدئولوژب مشبصــی در پش ــاا  ای ــاماعاناب ــراب  ه ب

ــود،  ــه ب ــهترجم ــادب از طورب ــداد زی ــه تع ــاماعب ک ــدب به ــکاندیناوب و فلاندربلهلن  اس

ــع ] ــه ،[هاســا طــی ای ــردم  لمــان  هــابنازکــه دلی  اینب ــا م ــع کشــورها ب ــد ای ــد بودن معای

ــد ــه  ،اضســاف هویشــاوندب دارن ــدب، « )شــدندترجم (  693-699، ص  1333فاســ  و مان

ــ ــاب دورا ةنمون ــ  در ایاالی ــدئولوژب  ــد یدودی ــر ای ــاز دیا ــا  غ ــه ب ــلینی اســ  ک ن موس

ــ ــه  ةبرنام ــر ب ــود منا ــژاد ید ــازب ن ــر »پاکس ــه و نش ــ  ترجم ــ  کام ــاکاااممنوعی  به

 ةدهــدر (  91 ، ص 1363ادبــی شــد )رانــد ،  ةترجمــ ةضــوزدر « نویســندگان یدــودب

 ةجملـاز   د داشـاند ممنـو  بـوددر هـودر اسپانیا نیز اناشـار   ـارب کـه مفـاهی  تـابو  6313

ــابو  ــاهی  ت ــع مف ــاضرنای ــاف  به ــارج از ازدواج، تم ــو  و ه ــر ممن ــرهب، رواب ــد م  

ــا رُتیــن و ز بهــاماعفیزیکــی،   ( 22و  11 ، ص 1332غیرماعــارن بــود )نــن  هــارتلی، ان ب

انابــاا ا ــر بــراب  ةمرضلــسانســور   ــار ادبــی از  ماننــد  لمــان شــرقی، در برهــی کشــورها،

در نیـز و کارهـاب میـدماتی ناشـر و اناشـار و توزیـ  کاـاا در بـازار را  شـدیمترجمه  غاز 

ــر  ــ یمب ــون گرف ــن  تامس ــوت، -)ن ــون(  1332وولام ــوت )-تامس ــد 1332وولام ( معای

لنینیسـای قـرار -بـر متنـاب نظـام اعایـادب  مارکسیسـای ادیـدئولوژبااس   لمان شرقی کـه 

ــا ــ ، در اناب ــا  داش ــی را دنت ــدن اساس ــاا دو ه ــد کا ــر  و تولی ــردیما، کنا ــا   ؛ک اول

ــورژوا از  ن پــا  شــد   بهانشــانه ةهمــکــه  بســازدجدیــدب  ةجامعــ» هواســ یم تفکــر ب
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وولامــوت، -محافظــ  کنــد )تامســون« زا در برابــر انایــاداز ضــ» هواســ یم،  انیــا  «باشــد

ــدبودن (  31، ص  1332 ــه، مفی ــاکااادر نایا ــابی ه ــردیم را ارزی ــه  ک ــاکاااو ب ــه  ییه ک

ــهاند ــر  در  هابیش ــا نمط ــ   ه ــادات رژی ــراب اعای ــاریانزب ــاد  ب ــزا انای ــا از ض ــد ی بودن

  شـدینمترجمـه نیـز داد   فر ینـداناشـار یـا ضاـی انابـاا و شـرو   ةاجـاز هرگز کردندیم

از ایـدئولوژب ضـاک  بـر هـر جامعـه  ماـ  رترجمـه  فر ینـدکـه  دهنـدیمنشـان  هانمونـهایع 

        در هر زمان هاص اس   

ــه  ــا اتکــا ب ــد پدو توصــیز  6مطالعــات توصــیفی ترجمــهب داد  در روب باترجمــه هابی

ادبیــات  یربگشــک را در  یمانــبروننیــح عوامــ   تــوانیمزمــانی  ةدورهــر محــیر و هــر 

 گویــدیمچنــان کــه هرمــانز تــاریبی ارزیــابی کــرد   ةدوردر  ن محــیر و در  ن  شــد ترجمه

ــه) ــین روزا،ب ــ  از  س ــه 31 ، ص 1363 نی ــه ب ــات ترجم ــه مطالع ــیفی ب ــرد توص (، رویک

فرهناـی و تـاریبی مطالعـه کننـد  ابیـد پد عنوانبـهترجمـه را » کنـدیمپژوهشاران کمـن 

  «   و به بررسی موقعی  و عوام  تا یرگرار در  ن بپردازند

بـیع ادبیـات ترجمـه  ةرابطـبـه بررسـی  بـر متنـاب ملاضظـات نظـرب بالـا پژوهح ضا ر

هــدن   پــردازدیمفرهناــی جامعــه  بهــانظامادبــی ایــران و ســایر  ةچندگانــشــد  در نظــام 

 بهـــانظاماز ســـایر  زنـــان ةشـــدادبیـــات ترجمـــه یرپـــریربت  میـــزان  روشـــع ســـاهاع

ــه  ةدهندی تشــک ــز جامع ــان اســ   ةضــوزرســمی کشــور در  هابیاســ سو نی ــ   زن ضمای

شـد  را بـا ایـدئولوژب لیـد   ـار ادبـی تو از طریـ  ممیـزب کاـاا دولای یکپارچـه در ایـران

کـه ادبیـات  کنـدیمو بـا کناـر  ادبیـات ترجمـه شـد  اطمینـان ضاصـ   دهـدیمهود تطتی  

ــا ســایر  ــع را   ــدیای ب ــد شــد  از ای ــاارزدتولی ــایر  به ــدارد و از س ــه ن ــانظامجامع  به

زنــان اضامالــا   ةضــوزدولــ  در  هابیاســ س ،رو یــعا از؛ «گیــردینمفاصــله »فرعــی جامعــه 

شدن یا انابـاا نشـدن   ـار ادبـی فمینیسـای بـراب ترجمـه بـه زبـان فارسـی در انابااباید 

  نیح داشاه باشد   

 

                                                           
1. Descriptive Translation Studies (DTS)  
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 پژوهش ۀینزماهداف و . ۲

ــه  ــع میال ــدیمای ــ س کوش ــا   هابیاس ــاا س ــن از انیل ــه پ ــ  را ک در  6912دو دول

در انابـاا یـا  را هایاسـ سایـع  یرتـ  زنـان بررسـی و  ةضـوزدر  اندید رسـایران به قدرت 

هــدن عــدم انابــاا   ــار ادبــی فمینیســای بــراب ترجمــه بــه زبــان فارســی ارزیــابی کنــد  

ــرارب  ــزان تا یرگ ــدن می ــع ش ــ سروش ــار  هابیاس ــاا    ــدرت در اناب ــاب ق ــراب نداده ب

ــ    ــ  اس ــر فرهن ــه در ه ــ  ترجم ــلا دول ــولارا 6991-6921) طلباص ــ  اص ( و دول

ــان در پــیح گرفانــد ةضــوزمافــاوتی در  هابیاســ س (6991-6931) و شــرایر مافــاوتی  زن

ــراب  ــابی فعالب ــان ه ــد زن ــراه   وردن ــ    ف ــا شــعار  طلباصــلا دول سیاســی،  ةتوســع»ب

ــان و برجســاه ــون شــدروندب،  زادب بی ــه ضی ــانتوجــه ب ــون زن ــردن ضی ــدرت را در  6«ک ق

ــیع رو،  ــ   از هم ــان  ةضــوزدر دســ  گرف ــابتزن ــر مســائلی چــون ارتی ــز هــود را ب  مرک

بـراب ضاـور فعـا  زنـان در جامعـه  سـازبینهزمتشکیلات زنـان، رفـ  تتعـین جنسـیای و 

ضاـور ات و اشـا ا  زنـان بـود و در نایاـه، قرار داد  ایـع دور  شـاهد رشـد  مـار تحصـیل

ــا ن ــابی فعال ةعرصــدر  ه ــاعی  ه ــ اجام ــد و  ترپررن ــاتلادش ــزمدر  ییه ــننزد ةین  تری

ــه معیارهــاب  ــران ب ــان ای ــییعبکــردن و ــعی  زن ــرعکن الملل ــ   ب ــ   ،صــورت گرف دول

 فمینیســای غربــی در پــیح هابیشــهانددر تیابــ  بــا  هایییاســ سزنــان  ةضــوزدر اصــولارا 

ــر محــور ــ  و ب ــد گرف ــز ش ــانواد  مامرک ــر   زن در ه ــهدر زی ــه عنوانب ــه نمون ــی از  ب بره

ــزماقــدامات دو دولــ  در  ــان ةین ــا تصــویر  شــودیماشــار   مســائ  زن از ایــع  بترروشــعت

 : دس   یدبه هایاس س

 طلباطلاحدولت . ۱. ۲

  ــرج و ــر و ض ــادی  عس ــیع مص ــع ازدواج، تعی ــه س ــو  ب ــوانیع مرب ــلا  ق اص

مــادر داد( و ل ــو ضاــان  فرزنــد )کــه اولویــ  را تــا ســع هفــ  ســالای بــه 

  1ممنوعی  اعزام دانشاویان دهار به هارج از کشور

                                                           
1  . http://jnews.jamaran.ir/news/id/1759390   

2. www.asriran.com/fa/news/293663  

http://jnews.jamaran.ir/news/id/1759390
http://jnews.jamaran.ir/news/id/1759390
http://www.asriran.com/fa/news/293663
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 وارد کـردن » بـا هـدن «مرکـز امـور مشـارک  زنـان»دفار امور بانوان بـه  ارتیاب

  6«چدــارم ةبرنامــســوم و ایاــاد محاــواب جنســیای در  ةبرنامــمتاضــ  زنــان بــه 

ــه  ــابی فعالاز جمل ــز  ه ــع مرک ــاب موزد»ای ــان  ه ــه زن ــوقی ب ــراب  [   ]ضی ب

 بود   (6993)فاطمی،  «زنان و اضیان ضیون ایشان بساز گا 

  اشـکا  تتعـین  همـةران بـه کنوانسـیون محـو یـن االحـان )الحـا ةیحلاتصویب

 1 6993در هیات وزیران در  هرما   علیه زنان(

   ــر ــویب ط ــالی  ةدورتص ــوراب ع ــان در ش ــات زن ــد مطالع ــی ارش کارشناس

عــالی؛ پــریرد دانشــاو در ســا  وزارت فرهنــ  و  مــوزد  یزبربرنامــه

ــیلی  ــدا در  96-93تحص ــاا ابا ــدرف و  بهادانش ــ  م ــائی، تربی ــه طتاطت علام

ــد در  بهاســا الزهــرا و در  ــران، شــیراز و اصــفدان بهادانشــاا بع در ســه  تد

ــرایح  ــلام»گ ــون زن در اس ــانواد »، «ضی ــاری »و « زن و ه ــ؛ 9«زن و ت  ینت س

ــا   ــران در س ــاا  تد ــان دانش ــات زن ــات و تحییی ــز مطالع ــار  6993مرک و اناش

  1«پژوهح زنان»پژوهشی -علمی ةفصلنام

 ــ ــ ینت س ــز امــور  ةکااببان ــارک  مرک ــع مش ــان در بدم و رشــد و  6921زن

ــع ــه  ةتوس ــهکااببان ــایع  عنوانب ــنبس ــان ةکااببان ــی زن ــیرافکع،  تبصص )ش

6939)  

  ــاد ــ   113ایا ــر  تربی ــان؛ ط ــازمانی زن ــا  س ــزارب  933جایا ــدیر زن؛ برگ م

ــا" ةدور ــوزد  "ملیک ــراب  م ــامدارتب ــام   به ــور در ما ــراب ضا ــان ب زن

    ( 6936)شااعی،  المللییعب

  ــدب ــراب تص ــان ب ــاا زن ــ اناب ــ  از  ییهاپس ــازمان ضفاد ــین س ــون رئ چ

ــد  ــان؛ رش ــارک  زن ــز مش ــین مرک ــ ، رئ ــیر زیس ــدیری 19مح   درصــدب م

 ن، فرماندار، ببشدار و شدردار زن زنان و اناباا معاو

                                                           
1. www.asriran.com/fa/news/293663 

2. https://www.isna.ir/news/8205-08262 

3. www.mehrkhane.com/fa/news/11714  

4. http://cws.ut.ac.ir/  
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   ــان،  11 تــ شــرک  هیریــه،  63شــرک  اجامــاعی،  19ســازمان غیردولاــی زن

ــا   13 ــنفی در س ــی ص ــرک  تبصص ــا  6921ش ــام در س ــع ارق ــه  6991؛ ای ب

ــام   113 ــان ش ــی زن ــازمان غیردولا ــاعی،  111س ــرک  اجام ــه و  691ش هیری

 6ح یاف  افزای شرک  تبصصی صنفی 661

 بهـــاضوز کـــردن زنـــان در ببـــح غیردولاـــی و سیاســـ  فعـــا  یایـــربپ 

مــدنی،  ةجامعــغیردولاــی،  بهاســازماناجامــاعی؛ توســعه، ضمایــ  و تیویــ  

ــی ــد فرهنا ــاعی و رش ــ  اجام ــع فعالی ــی از ای ــ  بره ــان؛ فعالی ــاعی زن اجام

 1تساوب ضیون زن  ةضوزدر  هاسازمان

  ــان در  ةبودجــافــزایح ــان )از  میــزاناجرایــی؛ رشــد  بهادســااا زن اشــا ا  زن

(؛ رشــــد 6999درصــــد در ســــا   61ل1بــــه  6921درصــــد در ســــا   6ل3

ــران ) ــه تحصــیلات دها ــان ب ــوادب زن ــزان باس ــزا 96می ــد و می ــحدرص  ن پوش

 ( 6931درصد رسید( )زرو ،  32تحصیلی دهاران به 

  ــدازرا ــان و  بان ــانوان در وزارت کشــور ةادارکمیســیون امــور زن و  کــ  امــور ب

 9 هاارگانسایر 

 کار کرد  بود  شرو  به  6923که از سا   زنان ةماهنامفعالی   ةادام 

 دولت اصولگرا. ۲. ۲

 ــ   ةضــوز ةتوســع ــان»عم ــور مشــارک  زن ــز ام ــه  «مرک ــان و »ب ــور زن ــز ام مرک

ــا  «هــانواد  ــ  ب ــدن تیاب ــا ه ــ  هابیشــهاندب ــه فمینیســای و اولوی ببشــیدن ب

  هانواد  

  ــه اولویــ ــببشــیدن ب ــی زن و  ینت ســهــانواد  و تحکــی   ن؛  ةبرنام ســااد مل

بــا هــدن پیشــایرب از فروپاشــی و  «مرکــز امــور زنــان و هــانواد » هــانواد  در

ــر   ــاهح و کنا ــز ، ک ــتزل ــان در  هایب س ــی از طل ــدهاب ناش ــاهح پیام و ک

                                                           
1. http://mehrkhane.com/fa/news/7053  

2  . http://mehrkhane.com/fa/news/7053  

3. www.mehrkhane.com/fa/news/7053  
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مدریـه، دورکـارب زنـان، افـزایح مرهصـی  ةیمـب بهـاطر کشور؛ مطر  شـدن 

اسـابدام دو زن در یـن پسـ  ، ند از سـه مـا  بـه نـه مـا زایمان براب زنان کارم

و کــاهح ســاع  کــارب زنــان  بــا ضیــون و مزایــاب نیمــه وق یمــهن صــورتبه

کیـد بـر ضاـور زنـان  ت؛ منظور پررن  کردن ضاـور زنـان در جمـ  هـانواد به

مربـــو  بـــه افـــزایح جمعیـــ  و افـــزایح  هابیاســـ ستـــدویع در هانــه؛ 

  6بارورب هابیز انا

 کـردن سرفصـ  دروف مطالعـات زنـان و هـالی ةرشـازنارب و اصـلا  طر  بـا

  ایــع طــر  در اناامــدیمبــه تــروی  فمینیســ   چــه نو محاــواب ایــع رشــاه از 

ــات  ــزارب جلس ــا برگ ــوم ب ــطج وزارت عل ــائی و در س ــه طتاطت ــاا  علام دانش

ــه  ــا  ب ــان  گ ــور کارشناس ــا ضا ــدد و ب ــنظ  و ماع ــوزم ــد  ةض ــان و منای زن

ــهاند ــد و  هابیش ــرب ش ــای پیای ــنافمینیس ــا   ةیا ــلاضات در س ــه  6992اص ب

 ةرشــاضــرن اجــرا در مــد؛  ةمرضلــبــه  6993ابلــاش شــد و از ســا   هادانشــاا 

مطالعـــات زنـــان در دانشـــاا  علامـــه طتاطتـــائی؛ ت ییـــر واضـــدهاب درســـی 

در دانشـاا  تدـران و تلـاد  «نیـد نظریـات فمینیسـای»بـه  «نظریات فمینیسـای»

 1واب اسلامی رشاه براب افزایح محا

 رئــین ســاب  مرکــز،  ةگفاــمرکــز امــور مشــارک  زنــان؛ طتــ   ةکااببانــ ةیتصــف

دلی  بــه طلتــاناطلا مناشــر شــد  در دوران  بهــاکاااهمیــر شــدن تعــدادب از 

نحـوب ؛ ایاـاد محـدودی  بـراب مطالعـه در کااببانـه بـههـاکااابودن فمینیسای

ــی  ــراد هاص ــه اف ــه ب ــازک ــه داد   ةاج ــافاد  از کااببان ــدیماس ــیرافکع،  ش )ش

6939)    

 ادار  ک  امور بانوان وزارت  موزد و پرورد )همان(   تعطیلی 

  بهادانشـــاا دانشـــااهی بـــراب دهاـــران از  هابهرشـــا تعـــدادب ازضـــرن 

 9کشور 
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3. http://www.tabnak.ir/fa/news/264141 
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  درج مطالــب »دلیـ  بـه 6991در تـاری  هشـا  بدمــع  زنــان ةماهنامـل ـو ماـوز

، همننـیع شـدیمکـه موجـب سـلب امنیـ  روانـی جامعـه  باگونـهو اهتار بـه

ــه ــداهاع ســلام  روضــی،ب ــه مبــاطر  ان ــ  ب ــی مباطــب و  دلی فکــرب و روان

ــهالیــاب این ــدارد و ب ــ  کــه در جامعــه امنیــ  وجــود ن و ــعی   نمایییا ســدلی

 6 «زنان در جمدورب اسلامی

  ــی ــراب تصــدب پســ  وزارت؛ اهاصــاص بره ــن ب ــه مال ــه زن ب ــی س معرف

، معاونــ  جمدــورینرئبــه زنــان از جملــه معاونــ  علمــی و فنــاورب  هاپســ 

ملـی ایـران، ریاسـ  سـازمان ملـی جوانـان؛  ةمـوز، ریاسـ  ارزب بانن مرکـزب

)نـن، روزنامـة  فاـاا یـزد،  ورزشـی هابیوماسـاادبـراب ورود زنـان بـه  تلاد

  (6222د  

ــا بررســی  ــ   هایاســ سب ــع دو دول ــدامات ای ــهو اق ــی  طورب ــوانیمکل ــیع نایاــه  ت چن

 «زن در جامعــه»بــا هــدن کمــن بــه ضاــور فعــا   ییهــاتلاد طلباصــلا گرفــ : دولــ  

فمینیســای غــرا را کــه بــا فرهنــ   هابیشــهاندصــورت داد  اســ  و  ن ببــح از 

ایـران  ةجامعـدر رشـد و اعالـاب زنـان در  انـدبود قـادر و  انـدنتود اسـلامی در تاـاد ایرانی

ــع  ــه و ای ــد پریرفا ــح کنن ــاب نی ــهاندایف ــ سرا در  هایش ــود در  هابیاس ــزمه ــوانیع  ةین ق

ــوزد  ــوقی،  م ــع  هــابی فعال، هــامدارتضی ــد  اســ   ای ــان گناان صــنفی و تحصــیلی زن

ــیع  ــه چن ــا ب ــا اتک ــ  ب ــهانددول ــاد  هایییش ــر ایا ــ   بهافرصــ ب ــان، رف ــراب زن ــر ب براب

ــابینتتع ــوانیع  جنســیای و ه ــزینتتعاصــلا  ق ــه   می ــانعلی ــه را  زن ــرد  و زمین ــز ک تمرک

اجامــاعی فــراه   ورد  اســ   دولــ  اصــولارا تمرکــز  هــابی فعالبــراب ضاــور زنــان در 

ــر  ــهــود را ب ــه ضــداک ر رســاندن  هایییاســ سقــرار داد  و  «زن در هــانواد » ةمیول ــراب ب ب

ب ایـع دولـ  و ایـدئولوژ هایشـهاندضاور زنـان در جمـ  هـانواد  در پـیح گرفاـه اسـ   

نیــح زن را از دیــدگا   کوشــدیم، رو یــعا ازکاملــا  در تیابــ  بــا فمینیســ  غربــی قــرار دارد؛ 

  دولـ  دانـدیمدر مـورد زنـان را مـردود  المللـییعبسنای تعریـز کنـد و معیارهـاب نـویع 

                                                           
1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8611080537  
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 ماــ  رکــه را  طلباصــلا دولــ   هابی تصــمبســیارب از  ،پــن از روب کــار  مــدناصـولارا 

   کرد ل و ،شدیمفمینیسای قلمداد  هابیشهانداز 

 پژوهشپرسش . ۳. ۲

 زیر پاس  دهد: بهاپرسحبه  کوشدیمایع پژوهح 

ــ س  6 ــ   هابیاس ــاوت دو دول ــلا ماف ــولارا در  طلباص ــوزو اص ــه  ةض ــان چ زن

 ی بـراب ترجمـه بـه زبـان فارسـیبر اناباا یا عـدم انابـاا   ـار ادبـی فمینیسـا  یرب ت

 داشاه اس ؟ 

ــا   1 ــا تیابــ  دولــ  اصــولارا ب ــه رویــارویی ایــع  فمینیســای هابیشــهاند ی مناــر ب

   ار ادبی فمینیسای در قالب ممیزب کااا شد  اس ؟ ةاشاعدول  با اناشار و 

 و روش پژوهش هادادهمنابع . ۴. ۲

ــه  ــ  ب ــراب پاس ــحب ــای از  بهاپرس ــا فدرس ــای    633بال ــه در س ــای ک ــان فمینیس رم

goodreads  ــوان  تحــ ــاانی فمینیســای»عن ــار داس ــریع    ــود «بدا ــی شــد  ب بررســی  ،معرف

ناشــر اباــدا کاــاا را بــه چــاب کاــاا در ایــران بــه ایــع صــورت اســ  کــه  فر ینــد  6شــد

 ةکااببانـ  کاـاا در ایـع مرضلـه در سـای  کنـدیمو فیپـا دریافـ   فرسـادیمملـی  ةکااببان

ــ   ــی  ت ــودیممل ــه ش ــار ب ــیح از اناش ــی پ ــراب بررس ــاا را ب ــن از  ن کا ــاا  ةادار  پ کا

ــا   ــلامی ارس ــاد اس ــ  و ارش ــدیموزارت فرهن ــار   کن ــوز اناش ــاا ما ــه کا ــورتی ک در ص

کاــاا  ةهانــاز کاــاا را بــه  ییهانســبهدریافــ  کنــد و مناشــر شــود، ناشــر مودــز اســ  

ــای   ــاا در س ــات کا ــه اطلاع ــع مرضل ــد و در ای ــبده ــز د ةهان ــاا نی ــودیمرج کا در   ش

و  اندشــد در ایــع ســای  موجــود باشــد مناشــر  شــاناطلاعاتکــه  ییهــاکااافیــر نایاــه 

ــه  ــو  ب ــدر ســای   هــاکااااطلاعــات مرب ــی فیــر  ةکااببان ــشــرو   ةدهندنشــانمل  ةمرضل

 یـ ؤر قابـ در هـر دو سـای   اطلاعاتشـانکـه  ییهـاکااا، رو یـعا ازاناشار کاـاا اسـ   

ملـی  ةکااببانـکـه فیـر در سـای   ییهـاکاااو  اندشـد باشد مناشـر و راهـی بـازار کاـاا 

    اندنشد هنوز مناشر  به هر دلیلی  ت  شد  باشند ترجمه شد  اما

                                                           
1. www.goodreads.com/list/show/46.Best_feminist_fiction  
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ــوان  ــاکاااعن ــای   ه ــدر دو س ــی و  ةکااببان ــمل ــاا  ةهان ــ کا ــد  وجوجس ــا ش ت

ــا ایــع  ــه فارســی ترجمــه  هــاکااامشــبم شــود  ی ــه ضــا  ب ــا ب و در صــورت  اند شــدت

مناشـر  بهاترجمـهتـاری  چـاب نبسـ    اندید رسـاناشـار نیـز  ةمرضلـترجمه شدن  یا بـه 

ــا ــی فمینیســای تولید شــد  اســابراج شــد ت ــار ادب هــر یــن از دو دولــ   درشــد  تعــداد   

عنـوان از فدرسـ   91ایـع   ـار نشـان داد کـه  متـد بررسی تـاری  اناشـار مـاع  معلوم شود 

، یعنـی 1369عنـوان تـا سـا   39، و طلباصـلا ، یعنـی پایـان دولـ  1331موجود تـا سـا  

کاــاا بــراب  91فیــر  هایبررســ، در رویــعا ازپایــان دولــ  اصــولارا، مناشــر شــد  بودنــد  

ــ   ــلا دول ــ  اصــولارا د 39و  طلباص ــراب دول ــاا ب ــراکا ــد، زی ــه ش ــر گرفا ــبی ر نظ  ةی

 طلباصــلا عنــوان در زمــان روب کــار بــودن دولــ   61، یعنــی اصــلی فدرســ  بهــاکااا

ــدب 1و  ــوان در دوران تص ــع  عن ــان ای ــولارایان، در زم ــادول اص ــد   ه ــر نش ــلا  مناش اص

 بودند  

اناشــار  ةمرضلــترجمــه شــد  امــا بــه  هــاکاااپــن از اینکــه مشــبم شــد تعــدادب از 

کاـاا ارسـا  کـرد  بودنـد صـحت  شـد تـا  ةادار، با ناشرانی کـه ایـع   ـار را بـه اندید نرس

  معلوم شود  هاکاااعل  مناشر نشدن 

  هایافته. ۳

ــیع  ــارماناز ب ــرکور،  به ــ  م ــان  62فدرس ــایع( %63ل21)رم ــراب نبس ــان ب ــار در زم ب

 در دوران دولـــ  اصـــولارا ترجمـــه شـــد ( %69ل11) کاـــاا 69و  طلباصـــلا دولـــ  

 یطلتاصــلا کاــاا فدرســ  اولیــه در دوران  91عنــوان از  62  )درصــدها بــر اســاف  اســ

هــر  کاــاا فدرســ  اولیــه در دوران اصــولارایی محاســته شــد  اســ  ( 39عنــوان از  69و 

ــاا ترجمــه 62 ــ  کا ــاا  طلباصــلا شــد  در دول ــازار کا ــی ب ــع دور  چــاب و راه در ای

کاـــاا  69(، امـــا از بـــیع 6)نـــن  جـــدو   شـــد (ترجمـــه بهـــاکااا %633) اندشـــد 

ــ  اصــولترجمــه ــان دول ــاا مناشــر شــد   2ارا شــد  در زم ــود کا ــوان  1( و %19ل91)ب عن

عنـوان کاـاا نشـان  1بـا ناشـران ایـع  وگوگفـ   ا یافـ  نشـدکاـا ةهانـدر سای   کااا

و یـن کاـاا ماـوز گرفاـه  انـدنکرد کاـاا ماـوز اناشـار دریافـ   1داد که از ایع تعـداد 

 (   1دلای  اقاصادب مناشر نشد  اس  )نن  جدو  ما بها
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 طلباصلاحترجمه و منتشر شده در زمان دولت  هایکتاب .۱ جدول

 سال نشر عنوان کتاب  سال نشر عنوان کتاب 

 6999 هیابان ماناو ةهان 63 6991 سرگرش  ندیمه 6

 6996 هرف غار ةیلقت 66 6991 شیشه 1

 6922 اجان همیشه روشع 61 6999 زندگی اسرار میز زنتورها 9

 6991 بدش  69 6921 چش  تریعی ب 1

 6929 کوهساان سرد 61 6991 هاساع  1

 6993 عروف فریتکار 61 6991 پندان )گرین دیار( ةچدر 1

 6921 عاش  61 6929 سولا 2

 6999 جنن گیلاف 62 6991  دمکح کور 9

    6996 ماحر  ةقلع 3

 
 ترجمه شده )منتشر شده یا منتشر نشده( در زمان دولت اصولگرا هایکتاب .۲ جدول

 منتشر نشدن علت آیا منتشر شده است؟ سال نشر عنوان کتاب 

 عدم صدور ماوز هیر 6999 به رن  ارغوان 6

 - بله 6936 چش  گربه 1

 - بله 6992 الینا 9

 صدور ماوز عدم هیر 6993ل6992 دفار یادداش  طلایی 1

 دلای  اقاصادب هیر 6993 شاهزاد  هانمی با پیراهع کاغرب 1

 - بله 6999 های ف ا براب  1

 عدم صدور ماوز هیر 6992 نیاکان 2

 - بله 6931 اتان 9

 - بله 6991 قلب، شکارچی تندا 3

 عدم صدور ماوز هیر 6933 کرب 63

 - بله 6936 بانوب پیشاو 66

 - بله 6993 زنساان 61

 عدم صدور ماوز هیر 6993  تح 69
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ــ ــ  ةهلاص ــات یاف ــارب اطلاع ــدو   م ــژوهح در ج ــع پ ــد  در ای ــاهد   9ش ــ  مش قاب

 اس :
 

 اطلاعات آماری پژوهش حاضر .۳جدول 

 

انتخاب  یهاکتابتعداد 

از  شده برای ترجمه

 فهرست اولیه

 یهاکتابتعداد 

 منتشر شده

 یهاکتابتعداد 

 مجوز نگرفته و

 منتشر نشده

 یهاکتابتعداد 

ایل دلمنتشر نشده به

 دیگر

62( %63ل21) طلباصلاحدولت   (633%) 62  3 3 

69( %69ل11) دولت اصولگرا 2( %19ل91)   1 6 

 

 گیرییجهنت. بحث و ۴

اتفـاقی نیسـ   ابیـد پده انابـاا   ـار ادبـی بـراب ترجمـکـه اولـا   دهدیمنشان  هایافاه

 طلباصـلا در زمـان دولـ    کنـدیمشرایر محیطـی ضـاک  بـر نظـام فرهناـی تتعیـ   و از

 بـه زنـان در پـیح گرفاـه شـد بیشـار بهافرصـ و  هـاب زادبـراب اعطـاب  هایییاس سکه 

  ـار ادبـی  ،فمینیسـای و برابرهـواهی جنسـیای بـود هابیشـهاندو دول  پـریراب ببشـی از 

ــا ببیشــار فمینیســای  ــه زب ــراب ترجمــه ب ن فارســی انابــاا شــد، در ضــالی کــه در زمــان ب

غربــی زنــان  بهــاجنتحاز  ماــ  ر هــابب زاددولــ  اصــولارا کــه برابرهــواهی جنســیای و 

 بهــاکااافمینیســای بر مــد تعــداد  هابیشــهاندمــردود دانســاه شــد و دولــ  در تیابــ  بــا 

ــ ــای اناب ــی فمینیس ــ  )ادب ــاهح یاف ــه ک ــراب ترجم ــد  ب ــاا در دوران62اا ش ــوان کا  عن

ــلا  ــ   [%63ل21] یطلتاص ــوان در  69در میاب ــولارایی ةدورعن ــعا از ( [%69ل11] اص ، روی

غیرمسـایی   طوربـهاتبـاه شـد  در هـر یـن از ایـع دو دولـ   هابیاسـ س رسـدیمنظـر به

ایـع   ـار بـراب ترجمـه بـه زبـان فارسـی نیـح داشـاه  شـدن یـا انابـاا نشـدندر اناباا

ــ   ــ   اس ــا فمینیس ــه ب ــام میابل ــه در می ــی ک ــا  دولا ــر انی ــدیم ب ــدیم  ی ــروی   کوش از ت

ایع جنـتح جلـوگیرب کنـد؛ در ایـران کـه اناشـار کاـاا در گـرو صـدور ماـوز  هابیشهاند

ــر از  ــ   ةادارنش ــ ، دول ــلامی اس ــاد اس ــ  و ارش ــاا وزارت فرهن ــدیمکا ــ   توان از طری

در مــاع جلــوب ورود چنــیع  هابردســاکاممیــزب کاــاا و عــدم صــدور ماــوز یــا اعمــا  
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مســایی  نیــز وارد عمــ  شــد   طوربــهرا بایــرد  از همــیع رو، دولــ  اصــولارا  هایییشــهاند

ممانعـ  کـرد   هـا نو با ماـوز نـدادن بـه تعـدادب از ایـع   ـار ادبـی فمینیسـای از اناشـار 

را  هـا ننداشـاه جلـوب اناشـار  هایشـهاندایـع کـه مبـالفای بـا  طلباصـلا دول   اس ، اما

ــ  ) ــه اس ــد  در دوران  62نارفا ــاب ش ــاا چ ــوان کا ــلا عن ــ   [%633] یطلتاص  2در میاب

ــاا چــاب ــوان کا ــداد ) ؛[%19ل91] اصــولارایی ةدورشــد  در عن چــاب شــد   بهــاکاااتع

دلایـ  اقاصـادب مناشـر نشـد  بـود با اضاساا ین عنـوان کاـابی کـه بـه اصولارایی ةدور در

همـیع صـادر نشـدن ماـوز بـراب  رسـدیم نظـربـه ( [%16ل19] برسـد 9به عدد  توانس یم

 یرتـ  مارجمـان بـه انابـاا چنـیع   ـارب بـراب ترجمـه  میلـییبدر  هـاکااابرهی از ایـع 

ــا  مارجمــان  ــرا طتیعا ــه  اندهواســاهینمداشــاه اســ ، زی ــارب بزننــد کــه  ةترجمــدســ  ب   

 وجود نداشاه اس   هان اناشار براب امکان صدور ماوز و 

ــع رو،  ــوانیماز ای ــه  ت ــ  ک ــیع نایاــه گرف ــدئولوژب ضــاک  چن در دو ممکــع اســ  ای

اـرارد و بـه ب یرتـ  ادبـی ایـران  ةچندگانـدر نظـام  شـد ترجمهادبیـات  یربگشـک سطج بر 

 یرگــرارب غیرمســایی  از طریــ  ایاــاد ت   6 بپــردازد: شــد ترجمه  ــار  یمانــبروندســاکارب 

   ـار دیاـر  اناشـار برهـی   ـار و فاـاب سـایز و میابلـه بـا مناسب بـراب انابـاا وفااب 

نـه فیـر انابـاا   ـار بـراب ترجمـه بـه یـن دـاهرا  کـه  دهـدیم  ایع پـژوهح نشـان ناای

زبان و فرهن ، بلکـه عـدم انابـاا   ـار بـراب ترجمـه در  ن فرهنـ  نیـز تـاب  ایـدئولوژب 

ــ    ــه اس ــر جامع ــاک  ب ــی ض ــ سوقا ــا  هابیاس ــ  ب ــی در تیاب ــان دولا ــهاندضامی  هابیش

ــد،  ــاه باش ــرار داش ــان ق ــار زن ــر  در    ــواهی مط ــای و برابره ــهفمینیس ــایی   طورب غیرمس

ــارب دلســرد  ةترجمــمارجمــان را از  ــه  ، زیــرا مارجمــان کنــدیمچنــیع     هــاکاااایــع گون

ــدیم ــار  دانن ــان اناش ــیع فاــایی امک ــه در چن ــانهاترجمهک ــدارد   یش ــود ن ــناوج ــع  ةیا ای

ــردن  هایاســ س ــدا نک ــهاندرا  پی ــاریانز» هابیش ــات  «ب ــه ادبی ــان ب ــدئولوژب ضامی ــراب ای ب

ــومی کشــور اســ    ــیح از اناشــار   ت 1ب ــزب و بررســی پ ــ  ممی  یرگــرارب مســایی  از طری

ــاکااا ــد ترجمه به ــی   ش ــا بره ــه ب ــاب میابل ــود فا ــا وج ــان ب ــه مارجم ــورتی ک در ص

ایــع گونــه   ــار بزننــد، ضمایــ   ةترجمــســای، دســ  بــه فمینی هابیشــهاند، م لــا  هایشــهاند

   گیردیمرا  هایشهاندایع و جلوب ورود  شودیممسایی  وارد عم   طوربهدولای 
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 ببیشــار زادب  طلباصــلا دولــ   ةدورمارجمــان ادبــی در  رســدیمنظــر بنــابرایع، بــه

براب اناباا   ـار ادبـی فمینیسـای و بیـان مفـاهی  مـرتتر بـا برابرهـواهی جنسـیای و  زادب 

ــان  ــا  ةدوردر  ، در ضــالی کــهاندداشــاهزن ــه ب ــع زمین ــ  اصــولارا در ای  هابی محــدوددول

زنـان را   ـار ادبـی  کنـدیمفمینیسـای میابلـه  هابیشـهاندی کـه بـا دولا  اندشد مواجه  بیشار

را بـا ایـدئولوژب  هـا نو  کنـدیمدقـ  کناـر  بـه شـودیممـه وارد کشـور که از طریـ  ترج

و  بـردیمبـا وجـود ایـع کـه از ترجمـه سـود در چنیع شـرایطی دولـ    دهدیمهود تطتی  

 کنـدیمکـارب ، دهـدیمبـومی شـک   ةچندگانـبـه نظـام ادبـی  شـد ترجمه با تولیـد ادبیـات

لـازم بـه  نداشـاه باشـد  غربـی فمینیسـای هابیشـهاندکه ایـع نظـام چندگانـه رنـ  و بـوب 

و ت ییـرات اضامـالی  هاسـ کااایاد ورب اسـ  کـه تحلیـ  ایـع میالـه متانـی بـر عنـاویع 

ـــر  هـــاکااامحاـــواب  ـــردینمدر هلـــا  ترجمـــه را در ب ـــدرونبررســـی   گی ـــار  یمان   

ــدترجمه ــوز ةش ــ   ةض ــان و تحلی ــاکارزن ــاماع هاببدس ــدیم ه ــر  توان ــه در  بدا ــ  ب  یرت

 یربگشــک و  شــد ترجمهتعیــیع محاــواب   ــار ادبــی دئولوژب ضــاک  بــر هــر جامعــه در ایــ

  در  ن جامعه کمن کند    شد ترجمهادبیات 

 کتابنامه

 : هر(  برگرفاه از 61، 6931  )سازندگی و اصلاضات بهاها در دول جولان فمینیس   6

 http://jnews.jamaran.ir/news/id/1759390 

 :مرداد(  برگرفاه از 63، 6936رشاة دانشااهی  ) 22ضرن دهاران در   1

 http://www.tabnak.ir/fa/news/264141  

، 6931ن  علیه زنان  )دوران اصـلاضات؛ از عاوی  دو زن در کابینه تا تشکی  کمیاه امحاب هشو  9

 :هرداد(  برگرفاه از 2

http://mehrkhane.com/fa/news/7053 

  9ص   روزنامه شرن،درصد بود   19رشد مدیری  زنان در دور  اصلاضات (  6931زور ، ر  )  1

 :شدریور(  برگرفاه از 63، 6931) نژاد و روضانی باضمدب هاتمی، هادول سد  زنان از   1

https://www.asriran.com/fa/news/293663 

ــااعی، ز  )  1 ــاند   2، 6936ش ــور ت کید داش  روزنامة اعاماد،مرداد(  امام بر دهال  زنان در امور کش

  3ص  

http://jnews.jamaran.ir/news/id/1759390
http://jnews.jamaran.ir/news/id/1759390
http://www.tabnak.ir/fa/news/264141
http://www.tabnak.ir/fa/news/264141
http://mehrkhane.com/fa/news/7053
http://www.asriran.com/fa/news/293663
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  1ص  

 :ها و عملکردهاب دفار امور بانوان  برگرفاه از(  تصمی  زنان: سیاس 6993فاطمی،    )  9

https://wrc.ir/hora/detail/3/6/1389/36/333 

 :برگرفاه از هترگزارب فارف بدمع(   9، 6991ماهنامة زنان ل و ماوز شد  )  3

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8611080537   

ــکا  تتعین علیه زنان»ماع کام    63 ــرو  نمایندگا« کنوانســیون محو کلیه اش ــوراب و ش ن مالن ش

 :مرداد(  برگرفاه از 13، 6991  )اسلامی براب الحان

https://www.isna.ir/news/8205-08262 

 :(  برگرفاه از6939  )هاچالحها و ی ضساسمطالعات زنان در ایران؛   66
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