
--Translation Researches in the Arabic Language and Literature------ 
Spring & Summer 2022, 12(26), 325- 350 
rctall.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/RCTALL.2022.68669.1632 

 

O
ri

gi
n

al
 R

es
e

ar
ch

 
R

ec
e

iv
ed

: 2
3

/J
u

n
/2

0
2

1
 

A
cc

e
p

te
d

: 2
5

/M
ay

/2
0

2
2

 
IS

SN
: 2

9
8

0
-7

7
3

5
 

eI
SS

N
: 2

5
3

8
-2

6
0

8
  

 

Investigating the Effect of the Booker Prize on the 

Translation of Arabic Narrative Texts in Iran 

Relying on Pierre Bourdieu's Field Theory 

Fatemeh Araji   
Assistant Professor, Department of Arabic Language 

and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran 

Abstract  
The translation process is one of the most active stages in the production and payment of 

cultural goods, which today actively plays a role in shaping the literary taste of the 

audience. The translated text will be sent to the publishing market primarily due to cultural 

situations. Probably in some areas, translation is faced with the pressure of homogeneous 

approaches that are quite implicit and creepy, which, with scales and criteria, determine 

the framework of the "appropriate" literary work. Macro systems, value institutions, 

protocols, and literary-cultural awards all form an important part of the hypertext context 

and the process of selecting and translating the text. Therefore, it is important to know how 

a translation can regulate the entry and exit of cultural goods. Meanwhile, the Booker Prize 

ceremony of the Arabic novel is influenced by the valuable institutions that have 

significantly controlled the Arabic novel publishing market for many years by their own 

criteria. On the other hand, the market for translating Arabic narrative texts in Iran has also 

been affected by this trend. The present study uses a descriptive-analytical method to 

explain the role of institutions in the two areas of selection, consumption, and its 

consequences in constructing a pattern of cultural consumption and audience taste in the 

translation publishing market, based on Pierre Bourdieu's field theory. One of the results 

of this study is that the consumption pattern of Arabic narrative texts in Iran, with the 

Booker Prize in the Arab world, has become a meaningful and action-oriented model, and 

the field capital by mastering the habits, the translation norm of narrative texts has 

influenced Arabic in Iran, so much so that the role of the translator has become truly 

inferior, especially since with the rise of the patronage institution, the efficiency of 

translators has declined significantly compared to previous periods. 
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 با ایران رد عربی روایی متون ةترجم بر جایزة بوکر تأثیر بررسی
 بوردیو پییر میدان ةنظری بر تكیه

 ایران تهران، تهران، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار،  فاطمه اعرجی

 چکيده
 رد فعاالنه امروزه كه است فرهنگی كاالي پرداخت و ساخت مراحر ترینفعال از ی ی ترجمه فرآیند
 فرهنگی ايهموقعيت به توجه با اول درجة در شده ترجمه متن. كندمی ایفا نقش مخاطب ادبی ذائقة دهیش ر
 ورط به گراهمگن روی ردهاي از فشاري با ترجمه ها،عرصه برخی در احتماالً. شودمی روانه نشر بازار به

. كنندیم تعيين را «مناسب» ادبی ا ر نهارنوب معيارهایی، و هامقياس با كه است مواجه خزنده و ضمنی كامالً
 رامتنیف بافت از مهمی بخش همگی فرهنگی، -ادبی جوایز و پروت ر گفار،ارزش نهادهاي كالن، هاينظام
 ترجمه، کی نگونه بدانيم كه دارد بنابراین، اهميت. دهدمی تش ير را آن ترجمه و متن گزینش فرآیند و
 ربی،ع رمان جایزد بوكر اعياي مراسم ميان این در. كند تنظيم را فرهنگی كاالهاي خروج و ورود تواندمی

 عربی مانر نشر بازار هاستسال خود، به مختص سنجش معيارهاي با كه است گفارارزش نهادهاي تأ ير تحت
 تحت نيز انایر در عربی روایی متون ترجمة همچنين بازار. است گرفته خود كنترل در توجهی قابر طور به را

 دو در نهادها قشن تبيين درصدد تحليلی، -توصيفی روش با حاضر پژوهش است. گرفته قرار روند این تأ ير
 شرن بازار در مخاطب ذائقة و فرهنگی مصر  الگوي برساخت در آن پيامدهاي و مصر  گزینش، ساحت
 روایی متون رفیمص الگوي كه است آن پژوهش این نتایج از. است بوردیو پيير ميدان نظریة بر ت يه با ترجمه
 است هشد مداركنش و معنادار الگوي به تبدیر عرب، جهان در جایزد بوكر آمدن كار روي با ایران در عربی

 قرار تأ يرتحت را ایران در عربی روایی متون ايترجمه هنجار ها،وارهعادت بر تسلط با ميدان هايسرمایه و
 نهاد گرفتن قدرت اب آن ه ویژه به است، شده فرودستانه حقيقتاً نقشی به تبدیر مترجم نقش كه نحوي به داد؛

 كرد.  پيدا گيرنشم افولی پيشين هايدوره به نسبت مترجمان كارآمدي ،(Patronage) حمایتگري

 یرپی عربی، بوکر ای،ترجمه هنجار مدار،فرهنگ ترجمة مطالعات فرهنگی، : مصععرفهاکليدواژه

  .میدان بوردیو،
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 مقدمه
خواهيم  كننداگر به نقش هنر در جامعه بيندیشيم به دركی از این ه نهادها نگونه كار می

رسيد. بر همين قياس، نگرش كلی نهادها به آ ار هنري، خط سير آن آ ار و تا حد زیادي 
هاي اجتماعی توليد، مدیریت و مصر  زند. در نظر داشتن زمينهها را رقم میدامنه انتشار آن

هاي اوليه را براي فهم این مسأله برداریم كه نهادها تا كجا كند گاما كمک میهنر، به م
 توانند در هر سه فرآیند یادشده، نقش ایفا كنند. می

شناسان بر این باورند كه ميالعه بسياري از جامعه»نویسد: می 6انگليس به نقر از بوردیو
تواند قرین موفقيت باشد كه واژگان شود، زمانی واقعاً میناميده می« هنر»آنچه در جامعه ما 

ار اند كنرا كه بسيار خاد و داراي بار معنایی ایدئولوژیک« هنرمند»و « ا ر هنري»، «هنر»
و « توليدات فرهنگی»، «هاي فرهنگیفرم»الحات ها اصيبگفاریم و به جاي آن

(. در حقيقت این 98: 6869، 1هاگسون)انگليس و« را به كار گيریم« توليدكنندگان فرهنگی»
اي مسلط است، نراكه گفاري، كوششی در جهت فاصله گرفتن از دیدگاه كليشهنام

ا منافع ود، بل ه همواره بطرفانه قلمداد شتواند خنثی یا بیاصيالح فرهنگ به هيچ وجه نمی
 هاي اجتماعی خاصی ارتباط دارد. گروه

دار درون كر این سيستم است كه به لحاظ دهنده و جهتهاي ش رمسأله، فهم گرایش
ا به نهادهاي هواگفاري ارزشفرهنگی و اقتصادي در موقعيتی فرادست قرار گرفته و منجر به 

هاي بازار كمک كرده است. آنچه در ثبيت ارزشگفار شده است، امري كه به روند ت 8تمایز
اینجا اهميت دارد درك فرآیندي است كه موجب پيدایش یک گروه اجتماعی خاد، 

توار ها اسداري مستقيم و غير مستقيم بر آنهایی است كه سرمایهبورژوازي و تولد ارزش
ادهاي گوناگونی ش ر ها و نههنري از سازمان 4ناخواه، امروزه ميداناست. بنابراین، خواه

ها و نهادها درگير رقابتی درونی و بيرونی هستند و این امر در مورد گرفته است. این سازمان
نویسان( نيز صادق است. در این راستا مترجمان و ناشران توليدگنندگان كاالهاي هنري )رمان

، تغييري رهنگیشوند. در همين مقياس، امروزه با شروع نرخش فبه توليدكنندگان اضافه می
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یجاد شده هاي بنيادین بوده، انشمگير كه عمدتاً ناشی از تأ ير مستقيم فرهنگ و ایدئولوژي
 ت.ها قلمداد شده اساست تا جایی كه ترجمه به مثابه كنشی ضروري در برساخت فرهنگ

اگر مجموعه آ ار ترجمه شده را یک نظام یا یک شب ه تلقی كنيم، متون ترجمه شده 
هاي فرهنگی در مناسبات قدرت هستند. از این حيث اعتقاد ر مهمی از شب ه ارتباطبخش بسيا

بر آن است كه ارتباطی مستقيم بين آ ار گزینش شده براي ترجمه و مناسبات قدرت وجود 
تأ يرگفار هستند. عالوه « انتخاب»گفار در دارد. نراكه از یک جهت قاعدتاً نهادهاي ارزش

و ترجمه در نظام نندگانه ادبيات هر قومی، طی فرآیندي پيچيده و بر این، فرآیند گزینش 
مدت، منجر به برساخت ذائقه مخاطب شود. در این ميان جایزد بوكر رمان شاید در طوالنی

« بهترین»هاي گزینشی خود، رمانی را به عنوان عربی، نندین سال است كه با معيارها و قياس
زینش این رمان براي ترجمه در ملر مختلب است كه كند؛ آنچه اهميت دارد گانتخاب می

اختصاصاً در ایران با استقبال بسيار قابر توجهی نسبت به سایر متون روایی عربی، مواجه شده 
بينی ناشر و مترجم از بازار نشر و در درجة دوم است. این استقبال در درجة اول ناشی از پيش

اي همعيارهاي جوایز بوكر است. بنابراین، پرسش سو شدن ذائقه مخاطب ایرانی باناشی از هم
 پژوهش از این قرار است: 

فرهنگی در بازار ترجمة متون روایی عربی در ایران تأ يرگفار  -نگونه مقولة سلية سازمانی -
 است؟ 

 اي متون روایی عربی در ایران، تحت تأ ير نه عواملی ش ر گرفته است؟هنجار ترجمه -
 هاي پژوهش ميرح شده است:ر در راستاي پرسشهمچنين دو فرضيه زی

مشروعيت سازمانی جایزد بوكر و نقش عمده آن در بازار نشر رمان عربی در انتخاب رمان  -
 از سوي ناشر و مترجم و برساخت ذائقة مخاطبان، تأ يرگفار است. 

دیدد  ير پاي در متون روایی عربی در ایران در نند سال اخير كامالً تحت تأهنجار ترجمه -
 سليه فرهنگی قرار گرفته است.   

 . پيشينة پژوهش2
این پژوهش بهرمند از دو دسته پيشينة پژوهشی است؛ اول در حوزد مصر  ترجمه و در یک 
مقياسی كلی، مباحث مربوط به ارتباط ترجمه با مقولة امپریاليسم فرهنگی، پسااستعمارگرایی، 

اه ها از دیدگهاي مربوط به نظریة ميدانپژوهش نرخش فرهنگی، مناسبات قدرت و... و دوم
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قاله اي در راستاي مپيير بوردیو است. درخصود حوزداول، تنها به نند پژوهش كه تا اندازه
 شود. حاضر است، اشاره می

گيري ميدان ترجمة نمایشنامه در دورد ش ر»اي با عنوان ( در مقاله6861راد )شعبانی
رنوب اهگيري ميدان ترجمة نمایشنامه را با استفاده از نروند تدریجی ش ر «پهلوي اول

ی شاهد ميدان ادبكرد. از نتایج این مقاله آن است كه نظري بوردیو در بافت ایرانی بررسی 
فعال  هاي عامالنی بود كه متعلق به دو ميداندنبال تالشگيري ميدان ترجمة نمایشنامه بهش ر

 .ميدان قدرت و ميدان تياتر بودند یعنی ؛و تأ يرگفار

الگوي »مقوله « ترجمه و جهانی شدن»اي با عنوان ( در مقاله6868ميرزا ابراهيم تهرانی ) 
ود شها در ترجمه را مورد واكاوي قرار داده است و در نتيجه یادآور میو جایگاه زبان« جاذبه

ن هاست. مقالة مورد اشاره با تبييكه ساختار جهانی، خود ی ی از موانع گوناگونی فرهنگ
ها ناشی از سليه برخی كشورها بر برخی وضوع كه غالب و مغلوب بودن زباناین م

 هاست، ارتباطی تنگاتنگ با پژوهش حاضر دارد. فرهنگ

 اي، بررسینگاهی به ترجمة بينانشانه»اي با عنوان ( در مقاله6861خواه )احسانی كيانی
بازنگري مفهوم متن و  به« هاي ترجمه شده از انگليسی به فارسینند مورد از جلد رمان

 رسالت مترجمان در دنياي مدرن تأكيد كرده است.

ه این اند كدرخصود حوزد دوم، مقاالتی بسيار در شرح و بسط این الگو نگاشته شده
مقاله هم راستاي آنان نيست، اما تعدادي از این مقاالت كه در پيشروي ادبيات نظري این 

 ند. اند، قابر ذكرمقاله، تأ يرگفار بوده

دیال تيک منش و ميدان در نظریه »اي با عنوان ( در مقاله6831جمشيدیها و پرستش )
ی تلفيقی شناسبا نظمی قابر توجه روش« عمر پيير بوردیو. نشریه ميالعات جامعه شناختی

ات نظري اند كه در پيشروي ادبياي این الگو را تبيين و روشن ساختهبوردیو و روی رد رابيه
 ، ا ر بخش بوده است. مقالة حاضر

نقد اجتماعی سليقة مشروع »اي با عنوان ( در مقاله6861گرگانی )سجودي و نعمت
ادي كه در با در نظر گرفتن تغييرات بني« تماشاگران تياتر تهران از منظر نظریة ميدان بوردیو

شناختی فرآیند توليد و مصر  تياتر در تهران ایجاد شده است با كاربست روی ردهاي جامعه
ليد، هاي تواند. پژوهش فوق مقولهبوردیو به بررسی علر و عوامر این تغييرات پرداخته
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هنري را مدنظر قرار داده است، همچنان كه به نحو مؤ ري  -مصر  و توزیع كاالي فرهنگی
 از نهارنوب تحليلی بوردیو بهرمند شده است. 

ی ازوكار جفب سرمایه فرهنگبا توجه به این پيشينه، پژوهش حاضر بر آن است كه س
توسط نهادها را در ميدان ترجمة متون روایی عربی در ایران مورد بررسی قرار دهد. تاكنون 
ننين پژوهشی در حوزد زبان عربی در هيچ یک از دو سيح رمان و ترجمه رمان، انجام 

 نگرفته است. 

  يفرهنگ يمتون ترجمه به مثابه کاالها. 1
 ترجمه يمصرف فرهنگ. 1-2

رانده شده در  هيتوجه خود را به مناسبات قدرت و مردم به حاش یميالعات فرهنگ امروزه،
 رد یرو نیاست. در ا یغرب يهااز آنِ فرهنگ یمعيو  كرد كه در آن وفور نسب ییايدن

 تیاز هو ییهابا پرسش شتريو ب ياقتصاد یعدالتیكمتر در نهارنوب ب يپرسش از نابرابر
ه با آش ار، بل  یستيالیسركوبگر امپر کیشود. امروزه نه با آن ميرح می يهاو ارزش
قدرت خود  يرهياز اقناع مخاطب، او را در س ییهاوهيكه با ش مينرم مواجه ییهاقدرت
  .دارندنگه می یو راض کیشر

 داربحث دوباره درب ازمندين یكامر از هر عمل رد فرهنگ یليتحل 6باركر سیبنا بر نظر كر
بار  نياول احتماالً  «صنعت فرهنگ»(. اصيالح 78: 6866است )باركر،  «فرهنگ»و  «اقتصاد»

ص مخت يبه مثابه امر «مصر » انيم نیكار رفته است. در ابه  1آدرنو لهيبه وس 6647در سال 
جامعه  نیدايبن يهایژگیاز و ی یبزرگ به عنوان  اسيمق کیدر  ريدر قرن اخ یانسان وامعج

ه در حال مبادل یكنندگان آن كاالها به نوعو مصر  یفرهنگ ياست. كاالها ظهور كرده
 کیمصر  به  4اریگسترده هستند. از منظر بودر اريشب ه بس کیدر  یاجتماع يها8تيموقع

 یكننده مجرد در ارتباط است؛ از آن فراتر، مصر  بخشنه با مصر  وكالن  ينظام اقتصاد
از كاالها  استفاده قیرا از طر قیسال نييو تب یاجتماع زیاست كه تما ینظام ارتباط کیاز 

 .(89: 6861 ،9گانی)كار دهدنشان می

                                                            
1. Barker, ch.  

2. Adorno, T. 

3. Position 

4. Baudrillard, J.  

5. Corrigan, P.  
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 ريكه به تحل یشناختدر مباحث جامعه یعيو طب یمصنوع يازهاين نيقائر شدن ب کيتف 
 یصرفاقالم م یبرخ ،هاريتحل ريقب نیا ةنيمرسوم است. در پس زم ،پردازندمصر  مدرن می

فرض  نیبا ا بيترت نی(. به ا68: 6861، 6)گرونو برخوردارند ییارزش باال ای گاهیخاد از پا
حسب  شود كه افراد برمشخص می ،یژانر فرهنگ کیمصر   قیاز طر كه اوالً مهستي روهروب
 یرهنگف يكاال دياِعمال قدرت به تول اًيدهند.  انمی حيرا ترج یخود، نه نوع فرهنگ قیعال

اهدا  ترجمه  قيعاً ،رو نیاز آن را بر عهده دارد. از ا یشود كه ترجمه بخش مهممنجر می
  .است ميترجمه در ارتباط مستق یتنبا بافت فرام -یادب ةترجم اختصاصاً-
رجمه دارد كه هر تمی انيدر ميالعات ترجمه، ب  «اس وپوس» یةنظر حيضمن توض 1ريورم    

 ه،ینظر نیا ی(. براساس مبان17: 6868 ،8گرانی)هولمز و د استوار است «سفارش» يبر مبنا
رجم كه از مت ی، كس«دهندهسفارش»با خواست  دیمتن با نیا .متن مقصد هد  ترجمه است

 ريورم ني(. همچن61: 6868 ،يكند، ميابقت داشته باشد )زنده بود رجمهخواهد متن را تمی
د، ام ان قابر درك باش یی ایآمر يدئولوژیا دگاهیكه از د یكند كه هر ا ر خارجمی نييتب

مالً انجامد كه كامی ییهابه ترجمه ییراهبردها نيكند. از آنجا كه ننمی دايترجمه شدن پ
 ةسلي نيهمچن و یمصرف ییشدن ترجمه به كاال ریبه تبد تندقابر عرضه به بازار كتاب هس

 انيم نی(. در ا31: 6868)هولمز،  كندیناشران زبان مقصد كمک م يو اقتصاد یفرهنگ
 ینشك یمصرف يمنظر، الگو نیرا دارد و از ا یمصرف يبر ساخت الگوها ییترجمه توانا
 دادر؛ ياهندیفزا ريكننده تأ مصر  یشود كه بر ابعاد ذهنقلمداد می دانيم کیمعنادار در 
 را دارد. به هر صورت آش ار ساختن منيق یفرهنگ تیهو یدهش ر تيكه ظرف يابه گونه
  .بهره بماند یاز آن ب دیترجمه نبا ددربر دارد كه حوز يدیمصر ، فوا یاجتماع

 ترجمه يبافت فرامتن. 1-1
 از جمله يپسااستعمار يهايريگو نقش ترجمه در آن در موضع یمصر  فرهنگ ةمقول

به هر  یفرامل ای یخارج يهامؤ ر است. ورود فرهنگ اريشدن بس یجهان ةدرك مقول
 ددیپد نفوذ انيم نیاست. در ا ریپفام ان یمصر  فرهنگ يتنها در پرتو الگوها ،ياجامعه
 ،گریش ند و از جهت دیرا م یو محل یبوم منجهت حصار ا کیشدن از  یجهان
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 تیرا به شدت تحت نفوذ، كنترل و محدود دیجد یفرهنگ يهاو تجربه نینو يهاافتیدر
ها و نشیگز ،ياهر جامعه يبا كنترل نهادها (Globalization) ی آورد. امر جهانخود می
 جادیا ةنيرفته زم هكه رفتاست  يكند، امرمی نييافراد آن جامعه را تع یفرهنگ يهاكنش
 .زندرا در سيح كالن، رقم می یمشخص یمصرف يالگوها

ها آن كنندگانگفراندن وقت مصر  ای یصرفاً موجب سرگرم یاگر محصوالت فرهنگ
ه ك ياها به گونهاز آن تیحما يبرا دیها باكه نرا دولت افتیشوند، دشوار بتوان در

والت شده است كه محص رفتهیامر نسبتاً پف نیكننده تجارت باشد، مداخله كنند. امحدود
 یاف ار عموم يريگدر ش ر یمهم اريبل ه نقش بس ،ارندد یاز سرگرم شيب ینقش یفرهنگ

 .(36: 6868، 6)وون كنندیم فایا
بادل از ت یبه عنوان واسيه و محصول دیمحصول با کیفرآیند و  کیترجمه به عنوان 

 برساخته يهایآگاه یةدر سا یمصرف يقلمداد شود. شناخت الگوها یفرهنگ

(Constructed) 6861 ،1دنزي)گ فراوان است تيواجد اهم ،یجهان یفرهنگ یدر قالب بررس :
ت كه مهم اس ياز ابزارها ی یبل ه  ،ستين یو اشتقاق هی انو ي(. ترجمه نه تنها امر44-41

رجمه ت بنابراین،كنند. می تیبزرگ به واسيه آن، جامعه را كنترل و هدا یاجتماع ينهادها
 ياد برااغلب متض یو ادب یاسيس يهابل ه گروه ،ندارد ياطرفانهیب گاهیعنوان جا چيبه ه

  ند.رقابت آنجا حضور دار
 یترجمه هستند، منافع كسان هیكه حاكم بر رو ییترجمه و رهنمودها يانتخاب متون برا

 يدئولوژیا اب شتريكه ب یانيكار هستند. حام ديو تول ياندازسازند كه مسؤول راهیرا منع س م
 ستين يادهیپد گرید دگاهید نی. ترجمه از ااتيخود ادب يقايسروكار دارند تا بوط اتيادب

ه روابط است كه ب یتي، بل ه فعالشودمشخص  شهيهم يبار برا کیآن  يو مرزها تيكه ماه
 اني، ارتباط مبنابراین(. 43: 6868 گران،ی)هولمز و د وابسته است یحاكم بر هر نظام فرهنگ
  :است یقدرت دست كم از دو منظر قابر بررس يآ ار ترجمه شده و نهادها

 .گفار داردارزش يبا نهادها ميآ ار ترجمه شده ارتباط مستق «نشیگز» -
  .ددر برساخت ذائقه خوانندگان دار ميمستقريغ ای ميمستق يريگفار تأ ارزش ينهادها -
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 يدر چهارچوب مصرف کاال ویبورد رييپ دانيکنش و م يالگو يشناسروش. 6 
   يفرهنگ

 يو مصر  آ ار هنر ديتول يهاوهيارتباط با شآنچه در  هر ویبورد ،یانداز كلنشم کی در
، 1وارهعادت ای، مل ه 6نون كنش یمي. مفاهرديگرسد را به پرسش میبه نظر می یهیبد

 نیارند. اد گری دیبا  یدرون یارتباط  ردیرو نیهستند كه در ا ییهامقوله دانيو م هیسرما
ها كنش یو دگرگون ديمربوط به بازتولسازد كه موارد یما را قادر م گری دی اهر سه مفهوم ب

 گری دیا ا را بارتباط آن ک،ی هر بیپس از تعر بنابراین،  .ميابیرا در عرصه هنر و فرهنگ در
  .ميدهیشرح م يو با حوزه هنر

است كه  یقدرت ،دانيم .هاستهگایاز جا يساختمند ياول، فضا ةميدان در وهل
 ةحنص دانيدوم، م ةكند. در وهلمی ريشوند تحمیكه وارد آن م یخود را بر كسان ماتيتصم

ود نظام موج يبرانداز ایحفظ  یآن در پ قیاست كه كنشگران و نهادها از طر یكشاكش
است كه در طول مراحر رشد  ییهاتيام انات و قابل يادار دانيهستند. هر م هیسرما عیتوز

: 6867، 8)استونز مصون نگه دارد یخارج راتيخود به دست آورده تا خود را در برابر تأ 
881).  
ق تواف یدارد حال آن ه نهاد اشاره به نوع ديتأك یبر وجود منازعه در جهان هست دانيم

 ن كامالًآ يكه مرزها ينسبت به نهاد دارد به نحو يشتريب يريفراگ دانيدارد؛ دوم آن ه م
 انيحدود و  غور خود را در م دانيم کی(. 18: 6831 ها،یديش)پرستش و جم ستيروشن ن

ائر و كند كه به مسمی نييتع یمسائر مورد نظر و عالئق خاص بیتعر قیعوامر از طر ریسا
از  یحالت داني(. ساختار م684: 6864 و،ی)بورد ستين ريقابر تقل گرید يهادانيم قیعال

ت كه اس یخاص یةسرما عیمبارزه و توز در ريدخ ينهادها ایكنشگران  انيمناسبات قدرت م
 اساساً نداي. مستيآگاهانه ن شهيهم دانيكنش و م انيكند. رابيه ممی تیها را هداياستراتژ
ان آن سازگار كنندگنیتواند با منافع تدومی ینيكند كه به طور عمی ديتول ییهاياستراتژ
  .باشد
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 یدانيم دارد و هر یبستگ هیها و ساختار سرماآن یةبه حجم سرما  نانیباز يهاياستراتژ
مفهوم  وی(. بورد79: 6863 ،6تزی)بون و برخوردار است یخاص خیاز موضوع مبارزه و تار

 يرويعد پآگاهانه از قوا ياكنشگران به گونه رایز ؛رديگكار میراستا به نیرا در ا ياستراتژ
ان واقع كنشگر اندازند. دریها را به راه موجود دارند كه آن ییهاياستراژ ل هب ،كنندینم

 نیا افتیتوان دریكنند. ننان ه میها و ام انات عمر متیاز محدود يادهيچيدر مجموعه پ
 هددیآگاهانه و نا آگاهانه كنشگر را جهت م ياست كه به نحو یدانيم تيحاصر ترب
 يهایژگیو يكه دارا ياوارهوجود دارند كه براساس عادت ییهاداني(. م3: 6831)پرستش، 

 يهادانيمانند م نینماد يكاالها ديتول يهادانياز جمله م ؛اندبنا شده ،است یخاص اريبس
  .(686: 6863 تز،ی)بون ويهنر ای یمفهب

اند در قرار گرفته دانيم کیكه در  يافراد هياست كه كل نیا دانيم گرید تيخصوص
هنري به تعبير  ةرو جامع ني(. از هم681: 6864 و،ی)بورد اشتراك دارند ياديمنابع بن يتعداد
در هنر  ميقبه طور مست يگفاررينهادها در فرآیند تأ  نیاست. ا یفرهنگ ديتول دانيم ویبورد

از  ياشب ه و،یبورد دیاز دبنابراین، (. 18: 6869هاگسون،  و سي)انگل ابندییانع اس نم
ت كه اس ییهاهیوابسته به سرما تيدهند و هر موقعیرا ش ر م دانيمتفاوت، م يهاتيموقع
 ديتول دانياز جمله م يمتعدد يهادانياست كه م گونهنیمختلب دارد. ا يهادانيدر م
اساس متفاوت و بر يروهايكنشگران و نهادها با ن دان،يم کی. در رنديگیم  رش یفرهنگ

كه  یمشخص در حال مبارزه هستند. كسان یبه منافع یابيدست يبرا يباز يفضا دقواعد سازند
اما آنان  ،رنديكار گها را به نفع خود بههستند تا آن ییابزارها يدارا ،سليه دارند دانيبر م
 کیو  انديم کیقدرت با  ،نیبه حساب آورند. بنابرا زيمقاومت افراد تحت سليه را ن دیبا

 ازيبع ننوع من کیاز  يبرداربه بهره دان،يمنظر، قدرت در م نیمرتبط است. از ا تيفعال دحوز
با  ییها فضاهادانياز نظر دور داشت كه م دینبا .باشد یتواند فرهنگیمنبع م نیدارد كه ا

 (. 71: 6863 تز،ی)بون و ستنديمستقر ن مشخص و كامالً قاًيدق يمرزها
 نیا(. در 61: 6831)پرستش،  است دانيآن در م تيمنش و موقع ندیكنش برآ دان،يدر م

اب خاد است. سرنوشت آن انتخ دانيم کیتابع انتخاب كنشگر در تعامر با  ،كنش ان،يم
 تيخود ماه قتينوع انتخاب در حق نیكند. با امی نييتع دانيدر آن م ريدرگ يروهايرا ن
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ار غالب كه با صالبت ساخت رديگیرنگ م یانتخاب زمان رد،يگیالشعاع قرار مانتخاب تحت
  د.ابيرا ب دانيحاكم بر م طیرفت از شرارا بش ند و راه برون

هر انتخاب، اصر  یقاعده الزام ،یهمان ناخودآگاه فرهنگ دان،يمنش در م بنابراین،  
از منش است كه  یاست. منش غالب نوع یابیادراك و ارز يكننده اعمال و الگوهماهنگ
 یكنشگران را به سمت ،نوع منش نیاند. اقدرت تمام آن را ش ر داده با یاجتماع يساختارها
 یكنند كه طبقات حاكم به دنبال آن هستند و به نوع ابرا  انتخ يزيدهد كه نیسوق م

 جهيها صرفاً نت(. كنش61: 6831)پرستش،  است ياستعمار ینيبمحصول حس خود كونک
، 6ست )گرنفراو یفعل تيواره شخص با وضععادت نيب ةرابي جهيبل ه نت ستند،يواره نعادت
 يامجموعه یعنی ؛را دارد دمنش مختص به خو ایواره عادت دانيهر م بنابراین،(. 687: 6863

ه را ب دانياست كه منش و م تيموقع نیزند و اها را رقم مییابیاز اصول كه اقدامات و ارز
ها و زهيگگفشته و ان راتيتأ  نيب ياو واسيه یانجيدهد. مل ه به عنوان مربط می گری دی

 ویبورد ،رو نیدهنده. از امند است هم ساختدر آن واحد هم ساخت یكنون يهامحرك
ر ه یاصر الزام»ها از آن ی یدهد كه ارائه می یمختلف بیواره تعارعادت ایمل ه  يبرا

  .است «مندقاعده يسازیهیبد»و  «انتخاب

 داني(ر + مهیواره( + )سرما= })عادت كنش

ابع قواعد ت ،پردازندمی تيبه فعال دانيم کی ریكه در ذ یكنشگران ةهم ،ویاز نظر بورد
 رشیهمانا پف ،دیآبه حساب می دانيم به الورودهستند. آنچه حق دانيآن م یقانون اساس ای
قلمداد كرد كه در  يتوان همانند بازاررا می داني(. هر م184: 6838و،یقواعد است )بورد نیا

از روابط  ياي ربنديپ ایتوان شب ه را می دانيكنند. هر میرفتار م  نانیآن عامالن همانند باز
گرفت كه  جهيتوان نتیرو م ني(. از هم78: 6863 تز،ی)بون و كرد بیمواضع تعر انيم ینيع

  .رنديگقدرت قرار می دانيم ریذ یاجتماع يهادانيتمام م
 ياقتصاد یةسرما یعنی ؛متداخر زیمتما ددو اصر و قاعد ةليبه وس یاجتماع گاهیجا يفضا
فرد از منافع  يمندبهره هی(. سرما886: 6488)استونز،  شودسامان داده می 1یفرهنگ یةو سرما
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تند. نيسآن  راتيمتوجه تأ  كامالً وجود دارد كه افراد ییهاهی(. سرما889: هماناست ) یخاص
  .است هینوع و گونه سرما نينهارم ،شودمشخص می نینماد یةكه به نام سرما هینوع سرما نیا

ش كشاك یاصل يهااز نشانه ی ی ه،یخاد سرما يهاانواع و گونه ریو نرخ تبد زانيم
ع متفاوت انوا عیها در ساختار توزآن دبالفعر و بالقو تيموقع ةاست. نهادها به واسي یاجتماع
ارد را به همراه د یها منافع خاصكه تملک بر آن یانواع ؛كنندیم ريتحم ه،یسرما ایقدرت 
شوند. به موضوع مبارزه می ریمواضع تبد ریبا سا ینيروابط ع قیدان و همزمان از طريكه در م

ت. كنندگان كاال در نظر گرفو مصر  دكنندگانيبازار با تول یتوان نوعرا می دانيم کی
سازد. یم ریپفرا ام ان دانياست كه سليه بر م هیز سرماا یمبارزات انباشتِ ش ل نیموضوع ا

است  نیدر ا هینقش سرما قتياست هم هد . در حق لهيزمان هم وسهم هیسرما ،رو نیاز ا
وع به ش ر مشر یابیكم دستدست ایداران در منازعات بر سر انحصار قدرت هیكه سرما
  .(118: 6661 و،ی)بورد رقابت كنند گری دیآن با 
 يهياختار حكنشگر و س یاجتماع بيترك دیبا یاجتماع دادیهر رو نييو تب حيتوض يبرا
كه كنشگران در آن با  یخاص طیشرا زيكند و ندر آن عمر می يكه و یخاص یاجتماع

كنشگران  ندايدر م تيموقع نيهمچن .كرد یو بررس ريتحل هیبرخورد كرده را تجز گری دی
به رفتار  ریتما نی(. ا887: 6488)استونز،  كنندمی ریمتما یخاص يرفتار يرا به جانب الگو

  .شودواره میعادت ایبه مل ه  ریخاد، رفته رفته تبد
عامالن و منيق كنشِ  یاجتماع ديدر مورد تول یخاص یةواره، نظرعادت دانگار ةبه واسي

اسيه به و یطبقات يهاوارهبا ادغام عادت يریپفجامعه و،ی. به باور بورددیآیها به وجود مآن
 ندكیم جادیا یدارد در افراد تعلق طبقات یواره مشابهكه عادت یطبقه به مثابه گروه ديبازتول
 کیاست، اما در ارتباط با  یواره محصول تعلق اجتماع(. هرنند عادت36: 6863 تز،ی)بون و

ها، تيمحصول موقعواره به مثابه عادت همچنين(. 688)همان:  شودساختارمند می دانيم
 يمحصول قواعد يساختارمند نی(. در واقع ا7: 6668 و،ی)بورد است رييمداوم در حال تغ

 .حاكم شده اند یدانيم هراست كه بر 

 (ةیالعرب ةیواللر ةی)الجائزة العالم يبوکر عرب ةزیجا يرقابت دانيدر م . سرمایة فرهنگي0
جهان عرب است.  زیجوا نیترتيو پراهم نیتراز بزرگ ی ی یرمان عرب یجهان دزیجا
 دوزدر ح ییساختن آ ار برجسته روا زیدارد، متما شيدر پ زهیجا نیكه ا یهدف نیترمهم
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در سيح  اتيادب نیباال بردن سيح تقاضا، نسبت به ا یدر پ. همچنين است یعرب اتيادب
است.  ايدندر زنده  يهانآ ار به زبا نیآ ار برنده و انتشار ا ةترجم قیراست و آن از ط یجهان

و  «مؤسسه من بوكر» یو مال یفرهنگ تیو با حما 1887خود را در سال  تيفعال زهیجا نیا
ها و نامهامور مربوط به بخش دآغاز كرد. ادار «یابوظب ياداره فرهنگ و گردشگر»
ز تنها ا أتيه نیمؤسسه است. ا نیا يامنا أتيه يهاتيؤولاز جمله مس زیجوا يهانامهنیيآ

 بیوظا نیتراست. از مهم زيزبان نعربريغ يبل ه شامر اعضا ،نشده است ريزبان تش عرب
داوران است كه در هر دوره به طور ساالنه پنج تن  أتيه يامناء، مشخص كردن اعضا أتيه

 ستيها در لها و درج آنداوران مسؤول انتخاب رمان أتيشوند. هیاعضا مشخص م نیاز ا
ند. رمان برنده است، هست زهیجا ستهیرمان كه شا نیكوتاه و سرانجام انتخاب بهتر ستيبلند، ل

ز لحظه كننده اشركت سندگانیشود. نویترجمه م یسيبه زبان انگل گانیشده به طور را
 يانهها و حضور رسااییگردهم ها،تيشوند كه در فعالمتعهد می یشدن به طور ضمن دیكاند

 سازمان نه در جهان عرب و نه در خارج آن، شركت فعال داشته باشند. نیمرتبط با ا
 أتيكند. هیم افتیدر یبانيسازمان، بودجه و پشت نیاز نند یرمان عرب یالمللنيب دزیجا 

د بوكر جایز كسبدر  تيشود و موفقیانتخاب م انيو دانشگاه یمنتقدان ادب انيداوران از م
ر د ییبسزا تياهم زهیجا نیا ،رو نياز هم ؛است تيموفقو  یشهرت جهان يعموماً به معنا

 .6صنعت و تجارت كتاب دارد
وكر فعال مؤسسه ب یاز حضور فرهنگ ییهاجایزه سرنخ نیا يامنا أتيدر صود ه ین ات  
خود  ياو رسانه یمال یبانيمؤسسه به پشت نیدهد و نشان از آن دارد كه ایبه دست م ییايتانیبر

ه محفوظ نگه عرص نیها، حق حضور مسلم خود را در ایبانيپشت نیا یاكتفا ن رده، بل ه در پ
ور با حض نیاز ا یپژوهشگر و منتقد ادب «ارييمحمد ابوالسعود الخ»رو  نیاست. از ا داشته

( یسيبا طعم انگل یعرب یی)غفا «زییبطعم انجل ةیوجبة عرب»كند: یم ادیعبارت  نیا
بوكر  به یبوكر عرب یناگسستن ی(.  به هر صورت وابستگ94: 1864 اري،يالخ )ابوالسعود

به قواعد  زهیاج نیا انیكارگزاران و مجر یو فرهنگ يف ر یوابستگ رنهفته د ،ییايتانیبر
داوران،  أتيه نشیحضور نه در مجلس امناء و نه در گز نیاست. ا ییايتانیمؤسسه بوكر بر

 رهیمدأتيو ه یمؤسسه جایزد بوكر عرب سيرئ ،1لورينمونه، جاناتان ت يقابر مالحظه است. برا

                                                            
1. Aarabicfiction.org   

2. Taylor, J.  
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 دجایز يامنا أتيه سيرئ ،1مانيسل اسری ني. همچناستتبار یسيبوده كه انگل 6كان دزیجا
ها در مسند بوده و سال ايتانیبر يدارنده نشان امپراتور يجالب توجه است كه و ،یبوكر عرب

( وی)ا نيولیا يگریاست. د نبورگیاد یو عضو انجمن سلينت جیدانشگاه كمبر ياستاد
و  هیرياز موسسات خ ياريارشد بس ریداست كه م یجایزد بوكر عرب اديبن ريدب ،8تياسم
 .ر لندن بودد يتجار -یشركت حقوق کی ريبوده؛ قبر از آن او وك ايتانیدر بر یرانتفاعيغ

كه  سندهینو نايم یاساس ی يتف  دیامر به نظر برسد كه با ةدر وهل دیشا ب،يبه هر ترت
ند و كمی ديرا تول يگفار، ا رارزش يقواعد نهادها ريتحت تأ  ای یحام کی يبرا احتماالٌ

اما در هر دو صورت هر دو  ،میقائر شو، كندترجمه می يبازار هنر يمترجم كه ا ر را برا
و مرز  اما حد ،ها گوناگون استدانيم يورود قتيدر حق وقرار گرفته اند دهانها ريتحت تأ 

 تا زمانیمنظر،  نیاز ا بنابراین،(. 687: 6861 ،4نزي)ر.ك: جن  است اليها نامشخص و سدانيم
و  يا ر هنر ديتول انيم تواننمی شود، نندانیم یبررس یفرهنگ يبه مثابه كاال یكه ا ر ادب

 . ستين سانیمنحصر به رمان نو یادب زیجوا ياعيا نی. بنابرادتفاوت قائر ش ،يا ر هنر ةترجم
ا آن است كه نه بس تيحائز اهم ةاما ن ت ،شودیم زيشامر مترجمان ن ریتقد ای زهیجا
رجمه جهت ت يو ياز سو یمتن «نشیگز»از او تنها وابسته به  ریتقد ایمترجم  کیشهرت 

دنظر م دانيرو، م نیاز ا. در آن ترجمه هبه كار رفت یفن يهامهارت ريبه دل است و نه صرفاً
 طر در جهان عرب است و از  یادب دزیجا نیحاكم بر ا يطر  فضا کیپژوهش، از  نیا
هر دو  نان یاست. باز رانیدر ا یعرب ییحاكم در بازار نشر متون روا یفرهنگ يفضا ،گرید
در  یسندگینش، نوك ایناشران و مترجمان، هستند. عمر  سان،ینونهاد قدرت، رمان دان،يم

و  ارهايبا مع زهیجا دآ ار برند ةو ترجم نشیمشروع نهاد قدرت، گز ای دیيمورد تأ ییهاقالب
  .جایزد بوكر است ياستانداردها

 م،يكنحاكم بر آن اكتفا می يذكر شده از فضا اتيبه كل دانيدر خصود طر  اول م
 كه ناشران و میدار یعواملیی و بازگشا نييدر تب یسع دان،ياما درخصود طر  دوم م

و  یانزب دامر از مقوله مبارز نیا نييدهد. در تبسوق می ژهیو ینشیگز يمترجمان را به سو
 . میامند شدهبهره ویبورد رييپ دانمي -كنش يالگو

                                                            
1. Cannes.  

2. Suleiman. Y. 

3. Smith, E.   

4. Jenkins, R.   



 111 |اعرجی 

 

 ی ابت نيها هستند كه قوانگاهیجا افتهیساختار يها فضاهادانيهمانيور كه اشاره شد، م
 يوجودر جست دیمبارزه وجود دارد كه هر بار با کی دانيكاركرد خود دارند. در هر م يبرا

كند  دايرا پ دانيكوشند حق ورود به مكه می یواردانتازه انيد؛ مبارزه میآن برآ ژهیاش ال و
 . رندبب انيرقابت را از م نهيكنند از انحصار دفاع كرده و زمكه تالش می یگرانو سليه

كند كه با تأمر می جابیا یدوگانه محصوالت فرهنگ تيكه اشاره شد ماههمانيور 
 جیترو ایحفظ  يبرا یاز محصوالت فرهنگ تیها به حمادولت یاحتمال ریبه تما يشتريب

 یمي  تنظهد کی ،یمحصوالت فرهنگ لهيفرهنگ به وس جیترو ای. حفظ میفرهنگ بنگر
 .(31-34: 6868)وون،  است رتتجا یسازمان جهان ياعضا يمشروع برا
است كه  یبل ه محصول گفتمان ،ستيمحصول صر  گفتمان ن یمنش زبان ان،يم نیدر ا

 و،ی)بورد ده استكر دايپ قيتيب دانيم ایبازار  کیبا  ایكرده و  دايپ يسازگار تيموقع کیبا 
 ،یابيشود كه قادر به ارزشمی ديتول یرندگانيخياب به گ ی(. هر بار كه گفتمان644: 6864
 ی. شناخت توانش زباندیآبه وجود می یبازار زبان کی ،به آن هستند دنو بها دا یابیارز

 تيه موقعك نجاستیكند )اینم سريبازار را م کیدر  یارزش كنش زبان ینيبشيصر ، پ
 بازار خاد کیتوانش خاد در  کیكه محصوالت  ییكند(؛ بهامی فایرا ا ینقش اصل

 ة(. رابي641دارد )همان:  یبستگ بازار نیخاد ا يگفارمتيق نيكنند به قوانیم افتیدر
خاد  یزبان يگفارمتيق يو كارها یاسيسليه س يسازوكارها نيب یروشن اريبس یوابستگ
 بازار سليه دارد باعث نیكه بر ا یوجود دارد. روابط قدرت نيمع یاجتماع تيموقع کیدر 
باشند )همان:  ورداربرخ تیاز ابتدا از مز داتيتول یكنندگان و بعضديتول یشود كه بعضمی
646). 

 تيتبع ندايم نیا نينانارند از قوان ،شوند یكه وارد بازار زبان یمترجمان بيترت نیبه ا
داد ارزشمند قلم ی(، تنها زمانیسینوتی)اختصاصاً روا یكنش زبان نراكه اساساً ،كنند
 يهاتفاوت یدانيكه ميالعات م نجاستیآن وجود داشته باشد. ا يبرا يشود كه بازارمی
ز هرگ زيترجمه ن يمتون برا نشیدهد گزیكه نشان م يدهد. امریم نشانها را ذائقه ميعظ

مصر  را در كنترل  6ةقيسل قتيكند كه در حقیم تیآن را هدا یبل ه كنش ،ستين یتصادف
 «ییزدازیتما»باعث  ویو در منيق بورد ی دستی جادیباعث ا ،یدهخود دارد و با جهت

 است.  نبوده نيبشهرگز خو ی دستی نیبه ا ویبورد ؛ بنابراین،شودیم

                                                            
1. Taste   
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و  داشته باشد، الزم است مسائر خاد تيفعال دانيم کی ن هیا يبرا ،ویبورد دديبه عق
برخوردار باشند كه  یباشند و از منش دانيم نیدر ا 6يباز دوجود داشته باشند كه آماد يافراد

بر آن است  بوردیو همچين (.684: 6864 و،ی)بورد است نيقوان یمتضمن شناخت و بازشناس
كنند، قدرت اشغال می دانيرا كه روشنف ران و هنرمندان در م ییهاتيموقع اتيكه خصوص

(. 688: 6876 و،ی)بورد كنندیكسب م يو هنر یادب دانياست كه در م ییهاعتياز موق یتابع
دهد كه حدود و  غور یم ريرا تش  یدانيخواه ناخواه م ،یزبان داتيرو ، بازار تول نياز هم

 ان باشد، ام شترينهاد ب کیكند. هر نه قدرت می بیها تعرماننهادها و ساز قیخود را از طر
ميلوب حاصر  یدستکیآن  تیدارد و در نها شتريب دانيخود را در هر م يارهايمع ريتحم
 د. شومی

از  یالتبه ح ریتبد ران،یدر ا یرمان عرب ةترجم دانيبا توجه به آنچه گفشت، ساختار م
 انیشده است كه در جر «مبارزه»در  ريدخ ينهادها ایكنشگران  انيمناسبات قدرت م

 نیر اكه د یكند. مبارزاتمی تیرا هدا يبعد يهايانباشت شده و استراتژ یمبارزات قبل
ه كه مشخص رديگی)قدرت( در م ایو نا خواه بر سر انحصار )اقتدار(  هدارد، خوا انیجر دانيم

 مناسبات قدرت در انيدر م دانيم کیكه در  یداشت كسان ادیبه  دیاست. با دانيبارز م
ها يستراتژا نیا نیتراز مهم ؛دارند ییهايبه استراتژ اجيحفظ اقتدار هستند، احت يتالش برا

است.   دستیذائقه  کی ديگفتمان و به تبع آن تول کی ديتول ،ییمتون روا ةترجم دانِيدر م
 دايراس په دانياز رانده شدن از م  نانیكند كه بازخلق می دانيرا در م ییگفتمان فضا نیا

( بدون یفرهنگ يفروش رمان به مثابه كاالها دانيم )مثالً دانيوارد شدن به مهمچنين  كنند.
 نیارزش ا صيعوارض اوالً تشخ نیا نیترجمله مهم. از ستين ریپفپرداخت عوارض ام ان

وران دا أتيه ان،يم نیحفظ گفتمان غالب است. در ا يهايورود به استراتژ اًيو  ان دانيم
ند كه قادر به ا بات هست یتنها كسان «شناسانمتن» يترقيدق ريبه تعب ای)اختصاصاً داوران بوكر( 
ا ر به  ب،يترت نیشود. به ایبدان نسبت داده م كههستند  یارزش صيموجه بودن ا ر و تشخ

 شود.می «ونیمد»كسب جایزه بوكر است،  يرقابت برا دانيم نجایخود كه در ا دانيم
ا ر برنده شده، و ترجمه و نشر آن، خواه ناخواه در حفظ  نشیسرانجام مترجم با گز

شود. حال یها منتابده بس نیا ونیمد زيشده است و او ن ميموجود قدرت سه يساختارها
تابع  ران،یبوكر در ا یعرب يهامترجم رمان -6 :را در نظر داشت یتوان نند گزاره اساسیم
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در  یبوكر عرب يهاآنچه را مترجم رمان -1جهان عرب است.  یزبان يبازارها يگفارمتيق
بل ه  ،ستين یگردان زبانرب کیاز  یميمستق دجلو ،رساندیبه انجام م رانیدر ا رينند سال اخ

 ییست در جاا ديكه بع يبه نحو ؛كنش و بازار است نش،یگز نيب ةاز رابي دهيچيپ یمحصول
ر د فرودستی -یفرادست ای یمراتب ةسلسل ةرابي -8رابيه وجود داشته باشد.   نیخارج از ا
 یبوكر كه به فارس یینند ا ر از متون روا نشیبا گز -4نوع از ترجمه وجود دارد.  نیكنش ا

 قرار رييو تغ ريتحت تأ  ياترجمه يهنجارها ،یاند، در نند دوره متوالبرگردان شده
  . اندگرفته
ورت كنند كه به صیعمر م ینهاد و مشابه آن به مثابه مؤسسان فرهنگ نیا ،نیبنابرا 
 اهگیجا نیهستند. در واقع اشغال ا یفرهنگ يكننده مصر  كاالهانييتع ياندهیفزا

 رمان نیبهتر نشیدر گز یغرب يدر مورد حضور مؤكد نهادها احتماالً-بخش تيمشروع
 يذارارزشگ يهااز روش ی ی - مياشغال استفاده كن يجااز لفظ استعمار به  دیبا یعرب

)اختصاصاً فرهنگ  و نخبه یفرهنگ متعال کیكسب تخصص در  ياست كه با ادعا
 دان،يرا دارد، نراكه  همانيور كه اشاره شد، قدرت در م نيوضع قوان تي(، صالحییايتانیبر

 ديتول زياد نخ یبه گفتمان قیشود، بل ه تشویخالصه نم تيممنوع جادیتنها در سركوب و ا
توانند نه یم ياز مسابقات هنر ريقب نیواضح است كه داوران ا بيترت نیبه ا. كندیقدرت م

ها از آن ایخشند بب تيمشروع زياو ن يهاتيفعال رگیبل ه به د ،هنرمند کی يفقط به آ ار هنر
منوال  نيبه هم زياز دست دادن آن ن ای يكنند. كسب شهرت و اعتبار هنر تيسلب مشروع

ر آن اگ یكنند حت یرا هنر معرف يزيتوان آن را دارند كه ن گراننهادها و كنش نیا»است. 
 (. 17: 6869هاگسون، و سي)انگل «آجر باشد يااز نگاه همگان صرفاً توده زين

 یا نگاهانجام شده و ب ياو رسانه یمال يهاتیمؤسسه بوكر و حما يبندبيبا توجه به ترك
ه ك افتیتوان دراز آن رفت، می یحامنا كه شر أتيو ه رهیمدأتيه ياعضا نیتربه مهم

را بر كنش  خاد يا قهيخاد، سل یشده است تا گروه یبه فرصت ریتبد یجایزد بوكر عرب
 يبندابيهض یگاه به درستچيرمان ه کیبه  زهیجا ياعيا ریدال . همچنينكنند ريتحم یجمع

و قابر  دهنیفزا يبه نحو اهنشیگز ريتحم نیو ا تياليس نیا ؛است الياندازه سینشده و ب
 دیاش نیكرده است. البته ا دايپ انیجر ران،یدر ا یعرب ییتوجه در بازار نشر متون روا

 نیاند از اخاد ترجمه شده ددور نیكه در ا ییهارمان ةهم باشد كه لزوماً انهیگراريتقل
. براي نمونه، رمان خيال حالج، ترجمة حميد رضا مهاجرانی، كرده باشند تيهنجار تبع
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اي حاصر ن رده است، اما مورد اقبال مخاطبان ایرانی قرار گرفته و اكنون به ناپ سوم جایزه
اند. هایی از این قبير كه راه خود را در بازار نشر پيدا كرده. همچنين دیگر رمانرسيده است
 از ی یاست كه  نیا ،آورد و آن انيداللت غالب به م کیتوان سخن از می با این حال،

 نيهم یفرهنگ يكاالها یو از آن خود كردن بازار مصرف یفرهنگ يهاهیجفب سرما يهاراه
 یشناسیيبایز ينهادها، به نحو نیبتوان گفت كه حضور ا دیاست. شا یادب زیها و جوات روپر
ل تا و نظر نخبگان محصو يبا رأ یداده است، نراكه از جهت ونديپ یرا با ضدكانت یكانت

 یضدكانت يهابه حوزه جیآن را به تدر ،یدهميرا انتخاب و سپس با تعم یاندازه كانت
  . كشانندیم

اش در ینگو فره ياقتصاد ماتيسازمان با تصم اینهاد  کیبه مثابه  زهیجا ب،يبه هر ترت
 رييتغ ایكند یم تيرا تثب دانيخاد م يشود و قواعد بازیكننده ظاهر مميتنظ کینقش 

 قیواز آن ه در جهت تش شيب ،یبوكر عرب یادب زهیاست كه وجود جا نیدهد. فرض بر ایم
  :خالقانه باشد، شامر دو كاركرد است يآ ار هنر قخل يبرا سندگانینو
 یفرهنگ داتيتول دانيدر م هیسرما ديبازتول -
 ی. به ذائقه عامه مخاطبان رمان عرب یدهجهت -
است.  رانیدر ا یعرب ییامر حركت محسوس مترجمان متون روا نیمصداق بارز ا  

 طور مشخص و به به زيبار خود ن نیمراكز نشر، ا ایو  انيمترجمان عالوه بر سفارش حام
 اريبس یليمعاش سودآورتر است.  به دل نيتأم يكدام ا ر برا ةاند كه ترجمواقب یسادگ

كه به  یهنرمندان ییكرد كه متون روایساده، منافع مترجمان و صاحبان مراكز نشر اقتضا م
 یاصل اما حال نالش ،رديقرار بگ تياند در درجه اول اهمافتهیدست  يشتريشهرت و اعتبار ب

سب ك یبار، شهرت و اعتبار خود را نگونه و براساس نه مبان نیاست كه مترجم ا نیدر ا
شود. یروشن م یبه خوب زیجوا يمراسم اعيا ژهینقش نهادها و به و انيم نیكند. در ایم
و نه  دهسنیاست كه نه نو یمهم يهازهياز انگ ی ی ،رمان سال نیبهتر يبرا زهیجا نييتع

 ز،یاجو نیا یمال ياینظر از مزاصر  ؛كند یپوشاز آن نشم یتواند به سادگیمترجم نم
ی از همين رو وضعيت كنون» شبه ره صد ساله رفتن است. کیشهرت و اعتبار حاصر از آن، 

هاي بازار رمان عربی تفاوت معناداري با دورد قبر از روي كار آمدن جایزد بوكر دارد.  كتاب
شده و اقبال خوانندگان نشان از همين امر دارد و این پيشرفت را در ادبيات داستانی  خریداري

هاي قبر بجز نند ا ر از نجيب محفوظ عربی، مرهون همين جایزد بوكر باید دانست. در دوره
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م، اما بعد بينيشمار دیگر، حضور رمان عربی را در بازار نشر ایران، كمرنگ میو آ ار انگشت
ها تحریب رشد بازار كتاب زبان عربی بسيار قابر توجه است؛ اگرنه بعضی ترجمهاز بوكر، 

 .6«دهدها كامالً بوي ترجمه میها ضعيب و عبارتاند و ویرایشزده ارائه شدهشده و شتاب
رجمه بود كه انتخاب و ت نیداشت، ا یمهم ريترجمه تأ  انیبر جر نيب نیكه در ا یلتحو
در بازار  یو ننان رقابت افتیسود سامان  زهيحول انگ ن،ینو ییهاوهيبا ش یعرب ییمتون روا
 يهيح نیمهابا وارد ایتجربه و فاقد سبک، بزبان كمیكرد كه مترجمان فارس جادیترجمه ا

قابر اغماض را روانه بازار كنند تا ريفاحش و غ ییهامملو از غلط ياشده و شتابزده، ترجمه
 ود. شها ارائه میاي از این ترجمه. در ادامه نمونهربوده باشندسبقت را  يمسابقه گو نیدر ا

 ترجمة رحيم فروغي -اثر بهاء طاهر-واحة الغروب. رمان 0-2
 ( 68: 1868)طاهر،  وآخرون کانوا یجتهدون إلخفاء التشفیمتن اصلی: 

 (. 61: 6868كنند خشمشان را پنهان كنند )فروغی، ترجمه: برخی دیگر هم سعی می

كه به معناي خوشحالی و « التشفی»شود در مثال فوق، واژد همانيور كه مالحظه می
 آسودگی از وقوع یک مصيبت براي دیگران است، كامالً اشتباه برگردان شده است.  

 (. 18: 1868)طاهر، وجه ملک حقیقی انتقل من جدران معبد متن اصلی: 
  . (13: 6868ترجمه: او در این عصر فرشته است )فروغی، 
به فرشته ترجمه شده است  در حالی كه « ملک»در ترجمه این قسمت از رمان به اشتباه 

 مراد پادشاه است. 

 . تقدم لها العتذرتمتن اصلی: حتی لو كان قد 
 (84)همان:  ترجمه: حتی اگر به من پيشنهاد می كرد پوزش می خواستم

كار رفته است؛ در حالی كه اعتفار اینجا؛ یعنی در ترجمه، واژد اعتفار به اشتباه پوزش به
 عدم پفیرش یک امر. 

 
 

                                                            
  . برگرفته از سخنان حميدرضا مهاجرانی، مترجم ادبيات داستانی عربی در ایران.6
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 . دروز بلغراد؛ اثر ربيع جابر و ترجمة صادق دارابي0-1
 (. 61: 1866)جابر، بسبب کثرة العساکر و الغرباء فی البلدمتن اصلی: 

 (. 64: 6861اند )دارابی، ها و نيروهاي نظامی وارد این شهر شدهترجمه: از وقتی غربتی
ها و ها ترجمه شده است. غرباء به معنی بيگانهبه اشتباه غربتی غرباءشود كه مالحظه می

 دهد. ها گروه خاصی از مردم با فرهنگ خاصی هستند كه به هيچ وجه معنی بيگانه نمیغربتی

 (. 76: 1866)جابر،  ردونا الی الجبل: متن اصلی
 (. 67: 6861ترجمه: ما را به كوه برگردانيد )دارابی، 

 شد. اینجا همان كوه لبنان است كه باید بيان می الجبلمراد از 

 (. 68: 1866)جابر،  فتح عینیه فی الظالم وشهقمتن اصلی: 
 (. 669: 6861هایش باز و مثر خر عرعر كرد )دارابی، ترجمه: در تاری ی نشم
 هایش را باز كرد و از شدت ترستواند این باشد كه در تاری ی نشمترجمة صحيح می

 فریاد كشيد یا به شدت گریست. 

 . فرانکشتاین في بغداد؛ اثر احمد السعداوي و ترجمة امل النبهاني 0-6
 (68: 1868)السعداوي،  بالرفیق األعلییلتحق متن اصلی: 

 (.  61: 6863ترجمه: دوست آسمونی مون )نبهانی، 
 ترجمه صحيح خداوند است. 

 (. 69: 1868)السعداوي،  لها الحق الکامل بالتشفیمتن اصلی: 
 (. 67: 6863ترجمه: او حق این را داشت كه شفا پيدا كند )نبهانی، 

   ده و ترجمه صحيح خوشحال و خشنود بودن است.به اشتباه شفا یافتن ترجمه ش تشفی

 زاده ؛ اثر ابراهيم نصراهلل و ترجمة ستار جليلحرب الکلب الثانیة. 0-0
 (. 46: 1861.. )نصراهلل، لنأخذ ساعتیهما، األقراط، السوار الذی فی ید البنتمتن اصلی: 

 (.47: 6867زاده، اند )جليراقراط به اشتباه گردنبند ترجمه شده
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 (. 48: 1681؟ )نصراهلل، أتقصد فعالً جسراً جویاًمتن اصلی: 
 (.  46: 6867ترجمه: منظورت فعالً پر هوایی است. )جلير زاده، 

 كه به معناي واقعی است به اشتباه فعالً نوشته شده است.  فعالًدر این ترجمه، واژد 

 (. 49: 1861.. )نصراهلل، کانت البلد قد استسلمت لتلک القاعدةمتن اصلی: 
 (. 96: 6867ترجمه: كشور تسليم آن پایگاهی شده بود كه .. )جلير زاده، 

 كه به معناي اصر و قاعده است به معناي پایگاه ترجمه شده است.  قاعدهدر اینجا 

 (. 76: 1861)نصراهلل،  أتیتک ذات یوم مثقالً بالهموممتن اصلی: 
 (. 38: 6867مالقات كردم )جلير زاده،  ترجمه: آن روز كه سرسنگين و پریشانی خاطر با تو

 (.6488باشد )ر.ك: یوسفی،  مثقالً بالهمومتواند ترجمه سرسنگينی هرگز نمی

م، تجربگی مترجهاي ترجمه وجود دارد كه نشان از كمهاي بسيار دیگري از غلطنمونه
گري وجود هاي بسيار دیشتابزدگی و تسلط پایين دارد. همچنين در كنار این اشتباهات نمونه

هاي الزم و ضروري ترجمه دارد كه نشان از عمل رد ضعيب مترجمان در كاربست مؤلفه
 گنجد. ث نمیدارد، اما در حوصله بح

به هر ش ر با نگاهی به ناشران سرشناس و موفقی نون نيلوفر، نيماژ، گر آذین، روزنه،  الث، 
ر یابيم كه جایزد بوكر داند، درمیها را سفارش داده یا منتشر ساختهنی و... كه این ترجمه

ی ها طجلب توجه ناشر و مترجم و مخاطب موفق بوده است. براي مثال، برخی از این رمان
اند؛ از جمله ساقة بامبو و فران شتاین در بغداد. رمان این نند سال به ناپ دوم و سوم رسيده

عزازیر، امروز به ناپ پنجم و  رمان پست شبانه نوشتة هدي بركات در انتشارات  الث به 
 ناپ سوم رسيد.  

 ی... همگو «بایز» ،«هنرمندانه» ،«تيميلوب» ،«تناسب» ،«یدرست»كه  یتا زمان بيبه هر ترت  
و  یاز فرادست یشود، نوعمی نييشوند( تعیعده )كه قاعدتاً نخبه شناخته م کیتوسط 
 يا از الگوهاكنند تمی یسلسله مراتب فرودستان سع نیشود كه در ایم ريتش  یفرودست

 نانيحصول اطم يكه البته بعدها برا ییكنند. الگوها ديفرادستان تقل ای نخبهمصر  طبقات 
برندها  و غاتيلو تب یابینون بازار يجاست كه امر نيخواهند داشت. از هم يظاهر یراتييتغ

 تيمشروع و تياز مقبول یكننده قرار گرفته كه به كاالها نوعوارد تصور مصر  جیبه تدر
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ها در الشت نیا ينسبتاً نو برا ياها، سوژهرمان و اختصاصاً یادب آ ار انيم نی. در اديبخشیم
 نیاست كه ا یروند. اما همچنان جدال بر سر آن قدرتیذائقه به شمار م یدهش ر جهت

اندركاران دست یآورد، نه بسا با دگرگونیبه وجود م دانيقواعد انتخاب رمان را در م
 .دهد رييتغ دانيم نیرا در ا هیسرما عیو توز خابانت يارهايقواعد و مع زه،یجا ياعيا

 گيريبحث و نتيجه
هنر، واضح  عیو توز ديروابط حاكم بر تول یاجتماع یابیاز ساخت ویبورد ريتوجه به تحل با

اً با الملر عموم نيو تجارت ب یدر بازار داخل یو فروش محصوالت فرهنگ دياست كه تول
 یپرداخت متيغالباً به ق ،یمحصول فرهنگ کینراكه  ،رديگیكسب سود صورت م زهيانگ

 ان،يم نیا دارد. در یكنندگان بستگبل ه به تعداد مصر  ،ردندا یكننده بستگمصر 
نوع  کی يرایناخودآگاه پف يبه نحو یادب زیمخاطبان، ناشران و مترجمان، در ارتباط با جوا

 شده است.  نييتع شيارنوب آن از پهخواهند بود كه ن یفرهنگ ةسلي
 نیا د،رنيگكار میسليه به يبرا يبه طور آش ار فرهنگ را به مثابه ابزار نجایدر ا
كنند كه الجرم مترجم، ناشر و یم ديتول ییهاو ارزش دیها در درون خود، عقاسازمان

ترجم م ان،يم نیآورند، در ایكننده در برابر آن سر فرود مبه مثابه مصر  یخواننده، همگ
 . افتهی اديموجب و انقبه ياسوژه است اما سوژه کیمصر  كننده و  کی

مترجم و برساخت  نشیدر گز یزبان داتيو نقش عمده آن در تول یانسازم تيمشروع
 گفار است. ريذائقه مخاطب تأ 

ه شده است ك یسيمغناط دانيم کیمشابه  ،یعرب ییمتون روا ةقدرت در ترجم دانيم
 نیشود. ایم نييتع دان،يم نیآن رمان در ا تيمترجم با توجه به موقع ياز سو نشیكنش گز
 ویبورد ريو به تعب يظاهر ی دستینظم و  نیاما ا ،مشهود را در ترجمه فراهم ساخته یامر، نظم

ساختاردهنده قدرتمندان حاكم بر  سميدر م ان شهینراكه ر ستين منیعادت واره، خوش 
به مثابه  كه مترجم يابه گونه ؛كامر باشد یميلق و آگاه ارياز اخت یآن ه ناشیدارد ب دانيم

 یآگاه نايم ییاست كه در جا ينظم ظاهر کی نیا قتي. در حقتآن اس كنشگر الجرم تابع
 ویبورد یشناخت یهمخوان با نظر هست كامالً کيال تید نیمستقر شده است و ا یو عدم آگاه

 يبرا ییهاطرح دان،يمشترك در م يهاقالب جادینراكه طبق نظر او، تنها با ا ،است
و رشد  یمؤسسه جایزد بوكر عرب يگفارهیبا پا ن،یشود. بنابرایم ختهیمشترك ر يهاكنش
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ها، رمان نیها از اتعداد ترجمه شیمحسوس نگارش رمان در جهان عرب و به تبع آن افزا
 آ ار ش ر گرفت.  نیا یترجمه فارس دانيدر م یراتييتغ

ادن در ناشران و افت تیباال رفتن سيح حمااليبع ترجمه ب دانيم يهاوارهدر عادت رييتغ
به كوتاه كردن پروسه ترجمه و ورود مترجمان تازه وارد با  ریورطه رقابت بازار، ناگز

 انيم نیترجمه شد. در ا دانيدست به مکی باًیتقر يهاها و عادت وارههیها، سرمامنفعت
شود و مه و ترج نشیاز فرآیند گز ییززدایمنجر به تما يادیجایزد بوكر توانست تا حدود ز

كه  ییكند تا جا ريتحم رانیترجمه ا دانيتوانست خود را بر م یآن به خوب يهاوارهعادت
نسر اول  نايم یرا دگرگون كند و ش اف دانيم نیموجود در ا نيشيپ يبندتوانسته طبقه
رفت ش ر گ یاز زمان دانيدر م رييكند. جالب توجه است كه تغ جادیواردان، اترجمه و تازه

، نسر . در مقابرافتندیدر بازار ترجمه دست  ییهاتيمدت به موفقواردان در كوتاهكه تازه
كه سبب  ياز شتاب در امر ترجمه فاصله گرفتند؛ امر دان،يپر سابقه م  نانیاول ترجمه و باز

 د. رقم بخور رانیدر ا یعرب یترجمه متون روائ دانيم يبرا يدیجد يبندشد صورت
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 ميردامادي. تهران: مركز.. ترجمة مهرداد متف ران بزرگ جامعه شناسی(. 6867استونز، راب. )

 (. جامعه شناسی هنر، ترجمه جمال محمدي، تهران: نشر نی.  6869انگليس، دیویدو جان هاگسون. )
. ترجمة مهدي فرجی و نفيسه حميدي. ميالعات فرهنگی )نظریه و عمل رد((. 6866باركر، كریس. )

 . تهران: پژوهش ده ميالعات فرهنگی و اجتماعی.1چ 
. 7. ترجمة مرتضی مردیها. چ نظریة كنش: دالیر عملی و انتخاب عقالنی(. 6861بوردیو، پيير. )

 تهران:  نشر نقش و نگار.

 . تهران: نشر  الث.1(. تمایز. ترجمة حسن ناوشيان. چ 6866). _________

https://orcid.org/ 0000-0003-4434-5476
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ترجمة یوسب اباذري، . جامعه شناسی و ادبيات؛ آموزش عاطفی فلوبر(. 1731. )_________
 .  666-77(، 68و 6،  )ارغنون

. ترجمة جهانگير جهانگيري. هایی از جامعه شناسی پيير بوردیودرس(. 6868بون ویتز، پاتریس. )
 تهران: آگه. 

 . ترجمة صادق دارابی. آبادان: پرسش.دروز بلگراد(. 6861جابر، ربيع. ) 

در نظریه عمر پيير بوردیو.  (. دیال تيک منش و ميدان6831جمشيدیها، غالمرضا، پرستش، شهرام. )
 . 88-6(، 88، )شناختیميالعات جامعه
 . تهران: نی.1. ترجمة ليال جوافشانی و حسن ناوشيان. چ پيير بوردیو(. 6861جن ينز، ریچارد. )

 . 63-9(، 81. )ميالعات ترجمهشناسی، (. نظریة اس وپوس در ترجمه6868زنده بودي، مهران. )

اجتماعی سليقه مشروع تماشگران تياتر تهران نقد (. 6861عمت گرگانی )سجودي، فرزان و ميثاق ن
 . 11-86(، 16، )فصلنامه تخصصی تياتراز منظر نظریه ميدان پيير بوردیو. 

 . ترجمة امر النبهانی. تهران: نيماژ. فران شتاین در بغداد(. 6863السعداوي، احمد. )

 ترجمة سعيد صدراالشرافی. تهران: گر آذین.. شناسی مصر جامعه(. 6861كاریگان، پيتر. )

هابرماس، باختين، بوردیو: تأمالتی درباره حوزه (.6864كراسلی، نيک و جان مای ر رابرتز. )
 عمومی. ترجمة محمود مقدس. تهران: روزنه. 

هاي (. نگاهی به ترجمه بينانشانه اي؛ بررسی نند مورد از جلد رمان6861كيانی خواه، احسان. )
 . 11-96(، 41. )ميالعات ترجمهه شده از انگليسی به فارسی. ترجم

 . تهران: هرمس.1جو. چ . ترجمة علی صلحهاي ترجمه در عصر حاضرنظریه(. 6868گنتزلر، ادوین. )

. ترجمة سيد محمد كریمی بهبهانی. چ ترجمه و قدرت(. 6864گنتزلر، ادوین و تيموكزكو، ماریا. )
 . تهران: قيره.1

 . تهران: اف ار.1. ترجمة محمد مهدي لبيبی. چ مفاهيم كليدي پيير بوردیو(. 6868ی ر. )گرنفر، ما

 . ترجمة مسعود كيانپور. تهران: مركز. شناسی سليقهجامعه(. 6861گرونو، یوكا. )
 . ترجمة رحيم فروغی. تهران: نيلوفر. واحة غروب(. 6868طاهر، بهاء ) 

. نرخش فرهنگی در ميالعات ترجمه(. 6861هورنبی. )لفور، آندره، سوزان بسنت و مري اسنر 
 . تهران: نشر قيره.1ترجمة مزدك بلوري. چ

 (. مصر  و فرهنگ. تهران: سمت.6868مهري، بهار. )

 . 61-7(. 41. )ميالعات ترجمه(. ترجمة و جهانی شدن. 6868ميرزا ابراهيم تهرانی، فاطمه. )

ان جهانی تجارت. ترجمة وحيد بزرگی و امير (. محصوالت فرهنگی و سازم6868وون، تانيا. )
 هوشنگ فتحی زاده. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. 

 آذین.. ترجمة ستار جلير زاده. تهران: گر جنگ دوم سگش(. 6867نصراهلل، ابراهيم. ) 
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ترجمة . بازاندیشی ترجمه(. 6868هولمز، جيمز، ایتامار اون زهر، هنس ورمير و الرنس ونوتی. )
 . تهران: قيره.1مزدك بلوري و كاوه بلوري. چ 

هاي برنده جایزد بوكر هاي فارسی ارائه شده از كتاب(. ارزیابی ترجمه6488یوسفی، محمدعلی. )
 عربی براساس نظریة الدميرال. پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.     
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