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  چكيده
 سال  100 در ،ايران ةترجم تاريخ در ،ممترج نانز نقش بررسي درصدد پژوهش اين

نامه و مصاحبه  پرسشدو ابزار و از است  توصيفي پژوهش روش .است اخير 
پس  ،ها داده .كند مي استفاده ها داده گردآوريبراي  )نظر ترجمه صاحب  54با جمعاً (

 پژوهش اين هاي يافته .شود مي تحليل SPSS افزار نرم با ،كدگذاريو  بندي طبقهاز 
 نقشي و خانوادگي ،مشكالت اقتصادي، اجتماعيرغم  به مترجم بانوان كه داد شانن

 ترين مطلوبادبيات كودك  .اند داشته ايران ادبيات نيز و ترجمه تاريخ در گذارتأثير
 شده ترجمه فارسي به انگليسي از آثار ترين بيشه و بود ها آن براي ترجمه ةحوز
 بوده انآن پيشرفت در مهمي عامل هانوادخ تحصيالت سطح رسد مي نظر  به .است
، پشتكار كه است واضحي ةنشان فراوانشان مشكالت به توجه با انآن موفقيت .است

  .است  بوده انآن موفقيت حقيقي املوع تجربه و ،آموزش
  .اخير سال 100، ايران، ترجمه تاريخ، مترجم نانز نقش :ها هكليدواژ
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  نحـوي  بـه  گرايشآمد و اين  حساب مي به ثانوي و فرعي فعاليتي ترجمه عمل ها سال براي
 از پـس  اكنـون  امـا ، شد مي علمي هاي فعاليتكردن  ارزش و بي ويراني باعث ناپذير اجتناب

 است شده شناخته خود جايگاه در خوبي به ترجمه مطالعات، سركوب و توجهي بي همه  آن
)Munday, 2001(.  

 آغـاز  اين، نخستين روزهاي در كه، بود ارتباط برقراري ترجمه ابتدايي و اصلي هدف
 در تفاهم سوء بدون و رستد ارتباط برقراري نيزكماكان  و نمود مي مشكل بسيار ارتباط
 انتقـال  مورد مفهوم دركاز  اطمينان علت فقدان  به وظيفه اين .است دشوار متعددي موارد
و  است ارتباطات همة ويژگي اطمينان عدم«، )A. Pym( پيمة نوشتبه  .نيست اي ساده كار

» ندباشـ  مطمـئن  كننـد  مـي  ترجمـه  كـه  معنايي در مورد قطع طور به توانند نمي مترجمان
)Pym, 2010: 116.(  

 اوايـل عصـر   تـا  باسـتان  زمـان  از، ايـران  در ترجمـه  تـاريخ جعفري دهقي در بررسي 
 نظـر  بـه كـه بـه گفتـة او     اسـت  پرداخته  ايراني مترجمانو شيوة مرسوم  سنتبه  ي،اسالم
 باشـد  ها ملت ميان در ها سنت ثرترينؤم و ترين مهم از ،آن تاريخي قدمت تلع به، رسد مي

  ).25: 1389، دهقي جعفري(
 سلسـلة  هـاي  نوشـته  سـنگ  و خطي هاي نسخهبه  ايراني مترجمان ترجمة سنت قدمت
و  تـرين  بـزرگ  مؤسـس  سلسـله ايـن  پادشاهان  .گردد برمي )م  .پ 330 -  559( هخامنشيان
 و اسـناد  .)Karimi Hakkak, 1998: 513( نـد ا بوده باستان جهان در شاهي جهان مقتدرترين

 زبـان  سـه  به رسمي اسناد و ها نوشته زمان آن از كه است آن از حاكيدر دسترس  مدارك
  :كه است آورده حكاك كريمي .شد مي نوشته

 بـه  تنهـا  نـه  ايشـان  اسـناد  از بسياري و، بود چندزبانه هخامنشيان روايي فرمان /يشاه جهان
 .شـد  مـي  نگاشـته  نيـز  عيالمي و بابلي به بلكه شد مي نوشته يشاه جهان مختلف هاي زبان
 شـبهة  و شـك  بـا  ها زبان اين ميان در ترجمه خاص هاي فعاليت دربارة ما اطالعات، هنوز

  .)ibid( دهد نمي را الگوها و روندها پيرامون عميق مباحثة اجازة كه است همراه فراواني

 و نفوذ داراي جهان سراسر در ايرانيان  سنت و فرهنگ ،)م  652 -  226( ساسانيان زمان از
دوام  سال 100حدود فقط  دوره آننهضت ترجمه در  ،اين وجود با .ستا بوده قدرت

 تأثير تحت ،)ق 656 -  132( عباسيان اسالمي دورة در بعدهاكه   درحالي .داشته است
 سال 350كردند كه  ايجاد را بغداد ترجمة نهضت آن، از الگوبرداري با و شاپور  جندي

  .)47 ،46 :1388، مالنظر( انجاميد طول به
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، وزيـر  چـون  هـم  هـايي  عنوان با را خود هاي نقش ايرانيان، عرب هاي دولت در يحت
 قبيـل  ايـن  در فعاليـت  در پرانگيـزه  ايرانيان .اند كرده حفظ و داشته مورخ و ،گر پژوهش
  .اند داشته گير چشم كوششي كارها

ـ ، خاورميانـه  درگونـاگون   هاي مليت و ها قبيله ميان روابط  بـدون ، ايـران  در ويـژه  هب
بايـد گفـت مشـكالت اجتمـاعي، اقتصـادي،       .نبـوده  پـذير  امكـان  ترجمه از جويي بهره 

 قرار تأثير تحت را مرد و زن مترجمان ةهمتحصيلي، و سياسي مورد اشاره در اين مقاله 
مناسـب   پاسـخي  يـافتن  درصدد پژوهش اين. يستن مترجم زنان خاصفقط  و دهد مي

 سـال  100 در ايـران  ةترجم تاريخ در ايراني مترجم بانوان آيااست كه  پرسشاين  براي
  اند؟ داشته نقشي اخير

 
  پيشين مطالعات بررسي .2

 و هـا  نظريـه  از بـه اسـتفاده  ، ترجمـه مطالعات  بودن  اي رشته ميان علت بهمحققان ترجمه، 
 .شوند ترغيب مي شناسي جامعه جملهاز، ها رشته ساير در استفاده مورد تحقيق هاي   شرو

 نـيكالس ، )P. Bourdieu( بورديـو  ير پي ونچ يشناسان جامعه تنظريا زاها  آن از برخي
حـداديان مقـدم،   (كننـد   اسـتفاده مـي   )B. Latour( التور برونو و، )N. Lowman( لومان
 ترجمـه  عمل برتري كه  بيش كيدأت تلع  به ،بررسي اينتوجه ، اين وجود با ).30: 1389
  .بود اهدنخو نظري هاي جنبه هب معطوففقط ، دارد

 شـود  مـي  تـدريس  ايران دانشگاه 133 در تقريباً ترجمه ،ديوداو و رياضيبه نوشتة 
)Riazi and Davoodi, 2008(. زمينة  در تر بيش پژوهش برايرا  خوبيفرصت  رو از اين

 اي رشـته منزلـة   بـه  ،آن هـاي  جنبـه  و وجوههمة  در وسيع اطالعات گردآوري و ترجمه
 .است ترجمه تاريخ ها جنبه آن از ييك .آورد مي فراهم ،مستقل

بسـيار انـدك و عمـدتاً     ايـران  در ترجمـه  تـاريخ  زمينة در شده ت نوشتهمقاال تعداد
ها  و تعداد كمي از آن فارسي زبان به مطالعات اين تر بيش .است  عباسيان دورةمربوط به 

 .است  شده نوشته انگليسيبه 
اين در  موجود حقايق تشريح بهمه ترج دربارة ها و پژوهش مقاالت ازبخش ديگري 

تر، و نقد  دادن تحقيقات بيش پيشنهاد و توصيه براي انجامعرضة ، ترجمه جهت، زمينه
  .اند كرده توجه شده ساير تحقيقات انجام

امـا بـراي   ، نيسـتند  مـرتبط  ترجمه تاريخ با مستقيماً مقاالت اين از بعضي اگرچه
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 نيـز  گروهـي  كارهاي كه نحوي همان به .ندمفيد پژوهش نياز مورد ةپاي دانش ايجاد
 گروهـي  صـورت  بـه  علمـي  كار كه كند مي بيان پيم. كنند مي ايجاد را اي زمينه چنين
» نمايـد  مـي  را تجربي اطالعات كمبود جبران خوبي به گروهي كار« :بود خواهد مفيد

)Pym, 1998: 40.(  
 تلـ ع به، را عربي زبان به فارسي نو شعرة ترجم پيشنهاد گنجي و خويگاني رحيمي
 مهر و گر بيان تواند مياين اقدام ، عالوه به .اند مطرح كرده، اعراب براي آن بودن ناشناخته

 .)42: 1389رحيمي خويگاني و گنجي، ( باشد ايراني فرهنگ و زبان غناي بر ييديتأ
 مسئلة ترجمه با مرتبط مشكالت از يكي است كرده اشاره امين كه طور همان
 در ها عنوان و موضوعات برخي غيبتترتيب  بدين). Amin, 2007: 5( است سانسور
 بعضي از دقيقي آماري درك به توان نمي ،رو از اين .شود مي پذير توجيه شده  ثبت اسناد

 .ست يافتد ترجمه كاري هاي عنوان يا موضوعات
 مسـيح  مـيالد  از پـيش  سـال  200 حـدود  بـه  ترجمـه  تـاريخ « :گويـد  مـي  صفارزاده

 اهميـت  تـر  بيش يا تر كمسابقة  سال چندوجود  البته ).Saffarzadeh, 2000( »گردد برمي
 هـا  انسان بلندمدت و مدت كوتاه اهداف تاريخ كه است اين حقيقت بلكه، ندارد چنداني

 بـراي  عبـرت  در جهـت  گذشـته  شـدن   روشـن  باعث و دهد  مي قرار خود تأثير تحت را
 جغرافيـايي  محـدودة  در را مردم تمايالت يختار چنين هم .شود مي بهتر اي آينده ساختن
  .سازد مي آشكار مختلف جوامع دررا  ها آن هاي فعاليت و عقايدنيز  و خاص
 داراي ايـران  و ،مصـر ، چين با مقايسه در اروپايي كشورهاياگرچه  ،تاريخ طول در
 فتـة گ  بـه  .انـد  داشـته  تـري  بـيش  شدة ثبت اسناد اما، اند بوده تري كم يتمدن تاريخ قدمت
 ،نـو  و ميانـه و  باسـتان  هـاي  دوره يعني ،فارسي زبان دورة سه در ترجمه جهت ،قرباني

 زبـان  از تـر  بـيش  باسـتان  دورة دراين جهـت   كه رسد مي نظر  به اما، است بوده دوسويه
 .)Ghorbani, 2010: 23(است  بوده ها زبان ساير به فارسي

 ،است بوده نوبنياد كامالً اي هرشت كه ترجمه  ،دور چندان نه زماني از« :گويد مي ماندي
 »اسـت  شـده  تبـديل  متنـوع  پژوهشـي  رويكردهـاي  بـا  فعال بسيار هاي زمينه از يكي به
)Munday, 2001(. از مختصـري  تـاريخ  مانـدي  چون معروفي دانشمندان كه گونه همان 

 نيـز  پـژوهش  ايـن  در انـد  آورده فـراهم ، آن اهميتعلت  به، ترجمه هاي نظريه و ترجمه
 تـاريخ  دربـارة  مختصـري  بررسـي ، دسـترس  در اسناد اساس بر ،است  بوده آن بر عيس

  .)ibid( گيرد انجام ترجمه
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 تحقيقروش . 3

شـيوة قبـل    بـه  گردآمده اطالعات پژوهش اين در چنين هم .است توصيفي حاضر پژوهش
  .اند شده بررسي و ،بندي دسته ،آوري جمع

 
  جامعة آماري 1.3
 54 شـامل انجام شـده اسـت،    1390 -  1389در سال تحصيلي كه  ،عهاين مطال آماري  ةجامع

هـا دسترسـي داشـته     گر به آن بوده كه پژوهش يايران منتقد و ،استاد، ناشر، مترجم، ويراستار
 كوچـك  شـهرهاي  يا و، تهران ،اصفهان هايشهر از پژوهش اين گويان پاسخ تر بيش .است

  .اند بوده ها آن اطراف
 آزادهفت واحد دانشـگاه   و دولتي  دانشگاهپنج  از پژوهش اين دركننده  شركت اناستاد

  :به شرح زير بودند
عالمه  دانشگاهشهيد بهشتي،  دانشگاهشيراز،  دانشگاهكاشان،  دانشگاه، اصفهان دانشگاه
 و علـوم  واحـد  اسـالمي  آزاد دانشـگاه  ،خوراسـگان  واحد اسالمي آزاد دانشگاهطباطبايي، 
، تبريـز  واحـد  اسـالمي  آزاد دانشـگاه ، كـرج  واحـد  اسالمي آزاد دانشگاه، تهران تحقيقات
 آزاد دانشـگاه  و، اراكواحـد   اسـالمي  آزاد دانشـگاه ، رودهـن  واحد اسالمي آزاد دانشگاه
  .شهرضا واحد اسالمي

 
 تحقيق ابزار 2.3

بـر  ) Dorney, 2003( دورني هرچند. نامه و مصاحبه بود ابزارهاي اين پژوهش شامل پرسش
  .شود قلمداد نامه پرسش از بخشي است ممكن نيز مصاحبه كه است آن

 نامه پرسش 1.2.3
 شـد  مـي  )يا پيشنهاد(پرسش  23شامل بود ة اين پژوهش كه محقق آن را ساخته نام پرسش
چنـين   و هـم  بانوان مترجم ايرانـي  هاي آثار ويژگيمنظور آشكارسازي موارد كاري و  كه به

. طراحـي شـده بـود    سال اخيـر  100ان زن در گويان به نقش مترجم نگرش پاسخسنجش 
 1 از كـه  شـده  طراحـي ) Likert( ليكرت اي گزينه 5 مقياس به نامه پرسش تسؤاال برخي

  .بودند شده بندي دسته و تنظيم )مخالف بسيار( 5 تا )موافق بسيار(
 اسـتادان  نظـر ، علمي متون از،  نامه پرسش صوري روايي تعيين براي :نامه پرسش روايي
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 اعمـال  آن در نهـايي  تغييرات واستفاده  ترجمه نظران صاحب و متخصصان ساير و اهدانشگ
 :گرفت انجام زير كلي ةمرحل سه در پژوهش كار روند .دش

  ؛مصاحبه و  نامه پرسش ةيته و سازي آماده .1
 ؛ )مصاحبه دادن انجام و  نامه پرسش تكميل( اجرا و گيري نمونه .2
 .آماري لتحلي و ،كدگذاري، نباطاست. 3

 پايـايي ، اسـت   گرفتـه  انجـام  )opinionaire( نظرسنجي كه جايي آن از :نامه پرسش پايايي
بر ) L. Bachman( بكمن، رابطه اين در .است روايي بر تر بيش كيدأت و است عيني نامه پرسش

 .)Bachman, 1990: 239( مافكني مي نظر پايايي از فراتر به ما، روايي آزمودن در كه است آن

  مصاحبه 2.2.3
 همـان (  مصـاحبه  ةشـد  تهيـه  فـرم  يافتـه  سازمان نيمه /ساختارمند نيمه نوع با، ها مصاحبه براي

 ترجمـه  رشتة متخصص نفر 11 به )پيشنهاد يا و پرسش 23 داراي استفاده مورد نامة پرسش
 .شد داده شفاهي مصاحبة و صدا ضبط جهت

 آغـاز  بـود  شـده  آورده پـژوهش  نعنـوا  آن از پـس  كه گونه مقدمه بخشي با نامه پرسش
 هـر  از شغل و ،كار محل، كار ةسابق نظير شخصي اطالعات به مقدمه اين از بخشي .شد مي

 هـر  .بـود  شـده  داده اختصاص ها پاسخ همة بودن محرمانه در خاطر اطمينان ذكر با گو پاسخ
 ها پرسش كه بداند تا كرد مي كمك گو پاسخ به كوتاه دستورالعملي با فرم از بخش يا قسمت

 آنـان  شركت از آن از پس .اند شده بندي دسته موضوعي چه تحت بخش هر پيشنهادهاي يا
 .داشت اصلي بخش 5  نامه پرسش  .شد مي تشكر نامه پرسش تكميل در

 نيـاز  مـورد  زمـان  بـا توجـه بـه   كه  ؛بود دقيقه 30  مصاحبه و  نامه پرسش هر براي زمان
 .شـد  مـي  موكول ديگر زماني به يا شد مي تر بيش يا رت كمشده  زمان درنظر گرفته، متخصص

با احسـاس رضـايت و احسـاس حـق     ، تحويل زمان در بودند تر مشتاق كه برخي هرحال هب
 .پرداختند مي آن تكميل به ،ها گويي به همه يا بعضي پرسش انتخاب در پاسخ

 از يكي، دندنبو كمك به قادر مختلفيل عل به متخصصان اين از برخي كه رسد مي نظر به
 ادبيات( با كار ارتباط كم تحصيلي مدرك سبب به، موضوع با اندك نسبتاً آشنايي عوامل اين

 يـا ، زبـان  ادبيـات ، زبـان  آمـوزش ( بـا كـار   اي حاشيه ارتباط با يا )ويراستاران براي فارسي
 همطالعـ  ايـن  در ايشـان  شركت، هرحال به .بود ،)گويان پاسخ ساير براي غيره و ،شناسي زبان
  .است تقديرقابل  وفراوان  اهميت حايز
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 ها داده آوري جمع 3.2.3
ـ  هـا  نامه پرسش« است معتقد دورني كه طور همان  كيفـي  كـامالً  تحقيقـات  مناسـب  ويـژه  هب

، ابزار ترين مطلوب نامه پرسش حاضر پژوهش در اما ؛)Dorney, 2003: 47( »نيستند اكتشافي
 از جويي بهره جهت به هم و اطالعات گردآوري براي كافي منابع كمبود جبران جهت به هم
 30 و نامه پرسش 800 حداقل گر پژوهش نظر  مد مطلوب تعداد كه هرچند .بود ،گروهي كار

  .بود مصاحبه 11 و  نامه پرسش 43 فقط استفاده قابل و مفيد تعداد اما، بود  مصاحبه
 
 ها يافته. 4

 تراكمي درصد و ،درصد، فراواني بر اساسهاست كه  جداول زير شامل تحليل توصيفي داده
گويـان تنظـيم شـده     پاسـخ  تحصـيالت  و محل كار،جنس، شغل، سابقة كار،  ،ابزار پژوهش

در ايـن سـطح    .هاي آماري در اين پژوهش در سطح توصيفي انجام شـد  تحليل داده .است
تمـامي  . ، و رسم جدول و نمودار صـورت گرفـت  تراكمي درصد، درصد فراوانيتوصيفي 

  .انجام شد SPSSافزار  وسيلة نرم مراحل تجزيه و تحليل آماري اين پژوهش به
  شده استفاده ابزار بر اساس تراكمي درصد و، درصد ،فراواني .1 جدول

  تراكمي درصد  درصد  فراواني  ابزار پژوهش
 20/37 11 20/37 مصاحبه

 43 79/63 100 نامهپرسش

  54 100 جمع كل

  يانگو پاسخ جنس اساس بر تراكمي درصد، و ددرص، فراواني .2 جدول
 جنس فراواني درصد تراكمي درصد

 مرد 33 61/1 61/1

 زن 21 38/9 100

 جمع كل 54 100 

  يانگو پاسخ شغل اساس بر تراكمي درصد، و درصد، فراواني .3 جدول
 گويانشغل پاسخ فراواني درصد تراكمي درصد

 مدرس 28 51/9 51/9

 جممتر 13 24/1 75/9
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 ويراستار 3 5/6 81/5

 منتقد 4 7/4 88/9

 ناشر 6 11/1 100

 جمع كل 54 100 

 گويان سابقة كار پاسخ اساس بر تراكمي درصد، و درصد، فراواني .4جدول 

 )سال(سابقة كار فراواني درصد درصد تراكمي
46/29  46/29  25  1 - 10 

75/92  29/62  16  11 - 20 

94/44  18/51  10  21 - 30 

98/14  3/7  2  31 - 40 

100  1/85  1  41 - 50 

 جمع كل 54 100 

 گويان محل كار پاسخ اساس بر تراكمي درصد، و درصد، فراواني .5جدول 

 محل كار فراواني درصد تراكمي درصد
 دانشگاه 38 70/4 70/4

 انتشارات 9 16/7 87

 منزل 3 5/6 92/6

 دفتر 1 1/9 94/4

 ساير 3 5/6 100

 ع كلجم 54 100 

 تحصيالت دانشگاهي زنان مترجم اساس بر تراكمي درصد، و درصد، فراواني .6جدول 

  فراواني درصد تراكمي درصد
 بسيار مخالف 1 1/9 1/9

 مخالف 4 7/4 9/3

 بدون نظر 8 14/8 24/1

 موافق 17 31/5 55/6

 بسيار موافق 23 42/6 98/1

 بدون پاسخ 1 1/9 100

 جمع كل 54 100 
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 ايران ةتاريخ ترجم در فرهنگيـ  تحوالت اجتماعي اساس بر تراكمي درصد، و درصد، فراواني .7جدول 

  فراواني درصد تراكمي درصد
 مخالف 7 13 13

 بدون نظر 15 27/8 40/7

 موافق 25 46/3 87

 موافقبسيار 7 13 100

 جمع كل 54 100 

 ايران ةتاريخ ترجم در مؤثر زنان مترجمنقش  اساس بر تراكمي درصد، و درصد، فراواني . 8جدول 

  فراواني درصد تراكمي درصد
 مخالف 5 9/3 9/3
 بدون نظر 13 24/1 33/3
 موافق 32 59/3 92/6
 موافقبسيار 4 7/4 100
 جمع كل 54 100 

 ايراننقش مؤثر زنان مترجم در ادبيات  اساس بر تراكمي درصد، و درصد، فراواني .9جدول 

  فراواني درصد تراكمي درصد
 مخالف 4 7/4 7/4
 بدون نظر 12 22/2 29/6
 موافق 29 53/7 83/3
 موافقبسيار 9 16/7 100
 جمع كل 54 100 

  ي كه بانوان مترجم يحوزها اساس بر تراكمي درصد، و درصد، فراواني .10جدول 
 ترند موفق) ها آن(ترجمة آن  در

 حوزة ترجمه فراواني درصد تراكمي درصد
 ادبيات كودك 21 38/9 38/9

 شناسيروان 9 16/7 55/6

 مذهبي 2 3/7 59/3

 شعر 9 16/7 75/9

 اجتماعي 2 3/7 79/6
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 ساير/همه 11 20/4 100
 جمع كل 54 100 

 كنند هاي رايجي كه بانوان مترجم ترجمه مي  زبان اساس بر تراكمي درصد، و درصد، فراواني .11جدول 

 زبان يفراوان درصد تراكمي درصد
 انگليسي 24 44/4 44/4

 فرانسوي 1 1/9 46/3

 فرانسويوانگليسي 15 27/8 74/1

 آلمانيوفرانسويوانگليسي 4 7/4 81/5

 آلمانيوانگليسي 2 3/7 85/2

 اسپانياييوفرانسويوانگليسي 2 3/7 88/9

 ايتالياييوفرانسويوانگليسي 1 1/9 90/7

 سپانيايياوانگليسي 1 1/9 92/6

 دانمنمي 4 7/4 100

 جمع كل 54 100 

 حمايت منتقدان از ترجمة بانوان مترجم اساس بر تراكمي درصد، و درصد، فراواني. 12جدول 

  فراواني درصد تراكمي درصد
 بسيار مخالف 2 3/7 3/7

 مخالف 8 14/8 18/5

 بدون نظر 31 57/4 75/9

 موافق 13 24/1 100

 جمع كل 54 100 

 حمايت ويراستاران از ترجمة بانوان مترجم اساس بر تراكمي درصد، و درصد، فراواني. 13دول ج

  فراواني درصد تراكمي درصد
 مخالف 9 16/7 16/7

 بدون نظر 23 42/6 59/3

 موافق 18 33/3 92/6

 موافقبسيار 2 3/7 96/3

 بدون پاسخ 2 3/7 100

 جمع كل 54 100 
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 مشكالت اجتماعي بانوان مترجم براي ترجمه اساس بر تراكمي درصد، و درصد، فراواني. 14جدول 

  فراواني درصد تراكمي درصد

 مخالف بسيار 1 1/9 1/9

 مخالف 13 24/1 25/9

 بدون نظر 13 24/1 50

 موافق 22 40/7 90/7

 موافق بسيار 5 9/3 100

 جمع كل 54 100 

  مشكالت اجتماعي، اقتصادي، و خانوادگي اساس بر تراكمي درصد، و درصد، فراواني. 15جدول 
 بانوان مترجم براي ترجمه) و غيره(

  فراواني درصد تراكمي درصد

 اقتصادي 11 20/4 20/4

 اجتماعي 9 16/7 37

 خانوادگي 4 7/4 44/4

 تحصيلي /آموزشي 1 1/9 46/3

 همة موارد 5 9/3 55/6

 خانوادگيو  اقتصادي 5 9/3 64/8

 اجتماعيو  ادياقتص 5 9/3 74/1

 خانوادگيو  اجتماعي 3 5/6 79/6

 خانوادگيو  اجتماعيو  اقتصادي 6 11/1 90/7

 سياسيو  خانوادگيو  اجتماعي 1 1/9 92/6

 فرهنگي 1 1/9 94/4

 بدون پاسخ 1 1/9 96/3

 سياسيو  اقتصادي 1 1/9 98/1

 فرهنگيو  اجتماعيو  اقتصادي 1 1/9 100

 جمع كل 54 100 
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  هايشان مشكالت بانوان مترجم براي چاپ ترجمه اساس بر تراكمي درصد، و درصد، فراواني. 16جدول 
  فراواني درصد تراكمي درصد

 مخالف 7 13 13

 بدون نظر 17 31/5 44/4

 موافق 22 40/7 85/2

 موافقبسيار 8 14/8 100

 جمع كل 54 100 

  ير مشكالت خانوادگي و تأث اساس بر تراكمي درصد، و درصد، فراواني. 17جدول 
  هايشان ر ترجمهداجتماعي بانوان مترجم 

  فراواني درصد تراكمي درصد
 مخالف 11 20/4 20/4

 بدون نظر 9 16/7 37

 موافق 24 44/4 81/5

 موافقبسيار 10 18/5 100

 جمع كل 54 100 

 بنـدي  ستهد، گويان پاسخ هاي گروه ميان يئجز اي مقايسه و حاضر پژوهش نتايج اساس بر
  شود؛ ميعرضه  زير

  مصاحبه 20/37%
  ابزار

 نامهپرسش 79/63%

 مرد 61/1%
 جنسيت

 زن 38/9%

 استاد دانشگاه/مدرس 51/9%

 شغل

 مترجم 24/1%

 ويراستار 5/6%

 منتقد 7/4%

 ناشر 11/1%

46/29% 1  - 10 
  هاي سابقة كار سال

29/62% 11 - 20 
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18/51% 21 - 30 

3/7% 31 - 40 

1/85% 41 - 50 

 دانشگاه 70/4%

  محل كار
 انتشارات 16/7%

 منزل 5/6%

 دفتر 1/9%

 هاساير مكان 5/6%

 هـاي  جـواب  از حاصـل  يهـا  يافتـه  دهنـد  مـي  نشـان  نمودارها و جداول كه گونه همان
  :از ندا عبارت آمده دست به هايدرصد اساس بر گويان پاسخ

بدون 
 پاسخ

بدون 
 نظر

 مخالف
 بسيار
 مخالف

 موافق
 بسيار
 موافق

 پرسش يا پيشنهاد

1/9% 14/8% 7/4% 1/9% 31/5% 42/6% 
ي داشـتهدانشگاهبايد تحصيالت بانوان مترجم

 .باشند

 22/2% 11/1% 11/1% 46/3% 9/3% 
سياسـي در انتخـاب متـون ــ  اجتمـاعيشرايط 
 .تأثيرگذار است مترجم اي بانوان ترجمه

 27/8% 13%  46/3% 13% 
 در تكامـل اجتمـاعيبانوان متـرجمهاي  ترجمه

 .اند ـ فرهنگي تاريخ ترجمة ايران تأثير داشته 

 24/1% 9/3%  59/3% 7/4% 
در تـاريخ ترجمـة ايـران نقـشبانوان متـرجم 
 .اند مؤثري داشته

 22/2% 7/4%  53/7% 16/7% 
در ادبيـات ايـران نقـش مـؤثريبانوان متـرجم 

 .اند داشته

3/7% 42/6% 16/7%  33/3% 3/7% 
رومترجمان زن بـا حمايـت ويراسـتاران روبـه

 .اند شده

 57/4% 14/8% 3/7% 24/1%  .اندرو شدهمترجمان زن با حمايت منتقدان روبه 

 31/5% 13%  40/7% 14/8% 
هـاي خـود بـا     م براي چاپ ترجمهبانوان مترج

 .اند رو بوده مشكالتي روبه

 16/7% 20/4%  44/4% 18/5% 
هـاي   ترجمهدر  خانوادگيو  ت اجتماعيمشكال

 .تأثير دارد بانوان مترجم
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  كه؛ بودند بر آن گويان پاسخ مترجم بانوان مشكالت مورد در
  مترجممشكالت بانوان

 و خانوادگي،اجتماعي، اقتصادي عوامل خانوادگي اقتصادي اجتماعي رو هستند ي روبهمشكالتآنان با 

40/7%  16/7% 20/4% 7/4% 11/1%  

 كه گونه همان باشد بوده مترجم بانوان زندگي در مهمي عامل خانواده كه رسد مي نظر به
 ،ميرعاليي انورالسادات، طاهري فرزانه، گلستان لي لي، الدوله آفاق ماه تاج مثل يمترجمان در

 .شود مي مشاهده ديگران و ،دانشور سيمين
 نحوة آشكارسازي و مشاهده ترجمه تاريخ بررسي هاي جنبه سودمندترين از يكي شايد
 در موفقيـت  بـه  يـابي  دست براي، بحران دوران در ويژه هب، تاريخ گذر در مترجمان فعاليت

  .باشد حياتشان ةدور
  كنند مي ترجمه مترجم بانواننوع متوني كه 

 اجتماعيومذهبيمتون شعروشناسيروان ادبيات كودك هاهمة زمينه

20/4%  38/9% 16/7% 3/7%
 

  بانوان مترجمةترجممتداول)هاي(انزب
 آلماني، وفرانسوي،انگليسي فرانسويوانگليسي انگليسي

44/4% 27/8% 7/4%
 
  گيري نتيجه. 5

 اخيـر  سال 100 در ايران ةترجم تاريخ در مترجم بانوان نقش پي بررسي در حاضر پژوهش
غلة كاري، و كهولت سن ترجيح شخصي، مش. ه استبودنامه و مصاحبه  با استفاده از پرسش

 زناننتايج،  بر اساس. بوددر اين مطالعه گيري از دو ابزار متفاوت  گويان از عوامل بهره پاسخ
 فعـال  و گسـترده  حضوري نيز ايران ادبيات در بلكه، ترجمه تاريخ درفقط  نه ايراني مترجم
 يـا  و اسـت   بوده ها آن توجه مورد تر بيشاگرچه فعاليت در عرصة ادبيات كودك  .اند داشته
نتـايج   .اند بوده موفق ترجمه هاي   حوزه همة در حال اين با، اند كرده شروع آن با را خود كار

 در تري بيش نوآوري و خالقيت كه مترجميچنين حاكي از آن است كه زنان  اين مطالعه هم
 .است  شده رو هروب تري بيش استقبال باها  آن اركو   اند بوده تر موفق ندا شتهدا كارشان
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 چنـين  هـم  و جديـد  ادبي ژانرهايظهور  در ،كشورها ساير همانند، نيز ايران در ترجمه
 حاضـر  مطالعـة رود كـه نتـايج    اميد آن مي .استبوده  ثرمؤ موجود ژانرهاي در تغييرايجاد 
آمـوزش نظـري و عملـي    چنـين   هـم آتي در اين زمينـه و   مطالعاتمنبعي مفيد براي بتواند 

 ايـن  از يكـي  .كـالن  و خـرد  سـطح  دو هـر  در تـر  دقيق كارهاي راه انتخاب اب. ترجمه باشد
 تعلـيم  در تر سريع آموزش جهت مناسب متون دقيق انتخاب، تواند مي پيشنهادي كارهاي راه

  .باشد مترجمان
  

  منابع
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