
 
 
 
 

  ها تاریخ از راه بررسی ترجمه فهم
 

 وینسنت رافائل و کریستوفر راندل
 پروانه معاذاللهی ۀترجم

 
 ترجمه بامطالعات تاریخ و  ۀبرای اولین بار دو پژوهشگر سرشناس از دو رشت

خ فهم بهتر تاریترجمه به اند تا معلوم شود مطالعات نشسته گوو گفتبه یکدیگر 
شته ی در ر کترد دارای درجه ر راندل تواند بکند. کریستوفمیچه کمکی 

ه گادانش ۀمطالعات ترجمگروه ت علمی ئعضو هیترجمه است و ات عمطال
در ایتالیا بوده فاشیسم راندل نقش ترجمه در دوران  هایپژوهش. موضوع بولونیا

تاریخ از دانشگاه کرنل  ۀدکتری خود را در رشت ۀوینسنت رافائل درجاست. 
رافائل به باشد. میاشنگتن و دانشگاه گروه تاریخ ت علمی ئعضو هیگرفته و 

استعمار  ۀدر کشورهایی که زیر سلط خصوصهتاریخی میان زبان و قدرت بۀ رابط
بررسی ابزاری بوده برای ها همیشه افائل ترجمهر  نظر ازمند است. اند عالقهبوده

به گروش های ملی، ادبیات قومی، جمله انقالبتاریخی از  هایبرخی پدیده
ها در سرشماریرایانه، گهای اقتدار سیاست، یم؛ تئاترهای مردمسیحیت

این در و غیره.  کارگران خارجی،سی جنگاهای استعماری، عکدولت
نوبت از خوانیم، هر دو پژوهشگر بهاش را میشدهکوتاه ۀ، که نسخوگو گفت

 کنند.ال میؤ دیگری س
  

   :نویسهای پژوهشگر مطالعات ترجمه از تاریخپرسش
شما نقش مهمی دارد و از این لحاظ شیوۀ کار  هایپژوهش: ترجمه در اندیشه و راندل

 نویسان شباهتی ندارد.سایر تاریخشیوۀ کار  هشما ب
ای دربارۀ استعمار ترجمه نداشتم. در خالل نوشتن رساله ۀلئ: در ابتدا توجهی به مسرافائل

حال به نوشتن هفیلیپین توسط اسپانیا بود که توجهم به ترجمه جلب شد و از همان زمان تاب
تاریخی راجع به استعمار اسپانیا،  هایپژوهشدر تمام ام. مند شدهین به باال عالقهیتاریخ از پا
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های مبلغان مسیحی که به نویسان از گزارشیستم، تاریخابتدای قرن ب هایپژوهشخصوصًا 
 نویسِی اند. به همین دلیل، در تاریخسند استفاده کرده عنوانبهزبان اسپانیایی نوشته شده 

 گران پرداختهر شود به عملکرد استعما پرداختهاستعمار بیش از آنچه که به ملت استعمارشده 
ن مسیحی مانند تبلیغ دین مسیحیت، دشواری زندگی در اروحانیشده و به مسائل مربوط به 
های مأموران اسپانیایی توجه شده است. عالوه بر اینها، استفادهکنار بومیان و مقابله با سوء

ها ؛ مسائلی مانند عزل و نصب ژنرالاست هم مطرح شدهمسائل مربوط به حکومت استعماری 
ب، صمنا تفویض ، سیاستهاها و هلندینان، انگلیسیو فرمانداران متفاوت، جنگ با مسلما

کنترل تاجران چینی. در  ، سرکوب بومیان آشوبگر وناآوری مالیات، درگیری با روحانیجمع
چون روایتی از زبان است؛  نشده استعمار هیچ مطلبی از زبان مردم بومی ذکر نویسِی تاریخ

های اسپانیایی باشد وجود ندارد و این بخشی از مشکل است. اما، بومیان که همطراز روایت
من در بررسی منابع متوجۀ مطلبی شدم که خیلی از محققان این حوزه به آن برخورده بودند 

دین بومیان ها برای تغییر بودند و آن نقش ترجمه در طرح اسپانیایی جدی نگرفتهآن را ولی 
ها تعداد اسپانیایی چون ؛التین و اسپانیایی به بومیان عمًال غیرممکن بود هایزبانبود. آموزش 

در این مستعمرۀ دوردست بسیار کم بود. درنتیجه، مبلغان دینی با الگوگرفتن از نحوۀ آموزش 
بتوانند بومیان  بومی کردند. آنها برای اینکه هایزبانمذهبی به بومیان آمریکا شروع به یادگیری 

اه را اجرا کنند شروع به های مذهبی مخصوصًا اعتراف به گنکنند و یا اینکه آیینرا موعظه
کرده و اصطالحات بومی را هم بازنویسی  های دستور زبان و فرهنگ لغتنوشتن کتاب

ها بر فیلیپین داشت. وقتی ییکردند. تغییر دین نقشی اساسی در پروژۀ استعمار و تسلط اسپانیا
 یدوران بستردهیم که ترجمه در آن  توانیم تشخیصراحتی میهکنیم ببه این نقش توجه می

اما ... . واسطۀ آن تسلط استعمارگران بر بومیان فیلیپین محقق شدهارتباطی را فراهم کرد که ب
چون مبلغان  ؛است شد که این پروژه محکوم به شکست بوده بعد از مدت کوتاهی برایم محرز

سپانیایی یا ا هایزبانمعادلی در  چشدند که هیهایی در زبان بومیان مواجه میمذهبی با واژه
باشند.  های بومیان هراس داشتهشد که آنها از سوءبرداشتالتین نداشتند و همین باعث می

همین مقاومت زبان بومی در برابر ترجمۀ متون مسیحی توسط استعمارگران اسپانیایی بود که 
ولی از زبان آنها ؛ شد فهمیدرا از روایات بومیان نمی مسئلهمرا متوجه عاملیت بومیان کرد. این 

توان واکنش بومیان نسبت به تغییر مذهب و حتی استعمار میمخزن جهان زیستی آنهاست که 
 کرد.اسپانیا را درک

 ها مهـی ترجـاز راه بررس این است که مهـرجت بارۀالب درـهای جی از دیدگاهـیک :راندل
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متداول های روایتاز ین به باال که یپااز  روایتینوشت، روایت تاریخی متفاوتی توان می
بررسی دهید که بتوضیح رود. لطفًا تاریخ فراتر می ۀگندهای کلهو آدم نهادهانویسان از تاریخ

ها چگونه ممکن است به روایتی از تاریخ بینجامد که از روایت مورخانی که به بررسی ترجمه
 ت باشد. دهند متفاو اهمیتی نمیها ترجمه

. برایم امعالقمند بوده اه: من همیشه به ترجمهرافائل
 رمعیانگارش  ۀنم مترجمان چگونه از شیو ببیجالب بوده 

به همین دلیل، موضوعات کنند. و یا عدول میپیروی 
است، موضوعاتی متنوعی نظر مرا به خود جلب کرده

وجود هبچگونه  ١کریول یا زبانکوچه  نند اینکه زبانما
بومی چگونه برای انطباق با  هایزبانو یا اینکه آید می

یا اینکه کنند و زبان دولت استعمارگر تغییر می
، نویسندگان خارجیکارگران متوسط،  ۀگرایان طبقملی

 تأثیری تبلیغاتی چگونه تحتهاگفتمانمحلی یا 
قرار سازی جهانی و سیاسی، اقتصادی، فشارهای زبانی

وکیف کمکند تا بتواند از آن منظر ها منظری برای پژوهشگر فراهم میگیرند. ترجمهمی
های اجتماعی از یکدیگر را بررسی کرد و فهمید چرا های گروهگرفتنها و عاریهدزدی
 کنند. زنند یا مقاومت میها باتغییر روابط قدرت دست به انقالب میگروه

ترجمه همواره در تاریخ روابط اجتماعی اهمیت داشته «شما اعتقاد دارید که : راندل
به این جنبه از تاریخ روابط اجتماعی  مورخان، ولی چطور موافقمشما من هم با ». است

 اند؟توجهی نشان نداده
گاهی موضوع من این است که مورخانی که با تصور لۀ اصلی همین است. ئمس :رافائل آ

ی هاگفتمانادبی های زیباشناختی و جنبهی گوناگون آن و نیز هاگفتمانمعرفت و  ،و زبان
                                                 

آید. این زبان به وجود میهای محلی گر با زباناز ترکیب زبان یک کشور استعمار  reole(c (لزبان کریو   1
ها این زبانغالب آموزند. به کودکان میی زبان مادر عنوانبهرسد میبه وضعیت پایدار پس از اینکه را مرکب 

انگلیسی،  هایبا زبانهای محلی زبانترکیب اند و لغات آنها از اروپاییان بودهر استعما گسترشحاصل 
 . اندشدهساخته پرتغالی  یافرانسوی، اسپانیایی 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
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مورخانی که به این موضوعات ند. برعکس، به اهمیت ترجمه نیز واقفهستند سیاسی آشنا 
 دانند ومی اجتماعی تأثیرفاقد و  ارتباط ای ندارند، زبان را صرفًا ابزاری برای برقراریعالقه

 کنند. به همین دلیل به ترجمه توجهی نمی
صورت گرفته به ۀ ترجمه که در حوز تاریخی  هایپژوهش توان گفت که: آیا میراندل

 اگر چنین است، به نظر شما علت چیست؟نویسان راه پیدا نکرده است؟ گفتمان تاریخ
 شود و آن را صرفاً بهای چندانی به زبان داده نمیمعموًال  ،نگاریتاریخ در آموزِش  :رافائل

بسیاری از مورخان از دانند. میدنیای واقعی مانعی در درک و یا  ابزاری برای برقراری ارتباط
، ندارند ایهیچ عالقههای اجتماعی آن ببه بررسی زبان و بازتایا و نقش عاملیت زبان غافلند 

تند و در بین با زبان درگیر هسشناسان همیشه که منتقدان ادبی، فیلسوفان و انساندرحالی
از عدم قطعیت  کنند وکندوکاو می هادربارۀ ریشۀ واژهو ردند گمی هاشباهتدنبال ه ها بزبان

فرایندی هرمنوتیک نگارانی که پژوهش را تاریخاما گویند. معنا و هرمونتیک سخن می
 مسلماً  ،ترجمه هستندعام آرشیوی بخشی از روند  هایپژوهشمعتقدند که دانند و می

های جالبی برای گفتن به پژوهشگران مطالعات حرفگیرند و را جدی می مطالعات ترجمه
 مسئلهنگاران چنین رویکردی ندارند. این دانم اکثر تاریخکه من میتاجایی. ولی ترجمه دارند

شود که نتایج باعث می و کندمی محدودرا خاطبان آنها مکاهد، اما از اهمیت کار آنها نمی
شود درواقع میچندان جالب نباشد. مطالعات ترجمه برای پژوهشگران آنان  هایپژوهش

مطالعات بااینکه نگاران و پژوهشگران ترجمه رابطۀ متوازنی وجود ندارد. بین تاریخگفت که 
ندرت هبتاریخ طالعات ترجمه بوده است، پژوهشگران متاریخی همواره مورد توجه محققان 

 اند. نشان داده به مطالعات ترجمه عالقه
سازی های رایج در مطالعات ترجمه مانند دوگانۀ بومیکه پارادایم : به نظر من زمانیراندل

هستند) به جریان دو پارادایم پرکاربرد (که های چندگانه را سازی یا نظریۀ نظامدر برابر بیگانه
شود که هر بافت وقت معلوم نمی آندهیم، نسبت میتاریخی مختلف های بافتترجمه در 

های تاریخی به بینش است. بنابراین در توصیف بافتتاریخی چه ویژگی خاصی داشته 
کنیم که خودمان آنها را از پیش یید میأهایی را تپارادایم یابیم و صرفاً جدیدی دست نمی

کنش ترجمه باعث چنین و مترجمان ازحد بر تمرکز بیشمن معتقدم ایم. مفروض پنداشته
ای ادبی، تاریخی و پدیده عنوانبهبر نقش ترجمه آنکه باید حالشود، هایی میفهمیکج

موضوعی تاریخی را توان ترجمه را لنزی تلقی کرد که از پشت آن میاجتماعی تمرکز کرد و 
 بررسی مجدد و تفسیر کرد. به روشی جالب و نو 
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نویسان تاریخخطر وجود دارد که  این موافقم.ی که فرمودید هایتهنک: با بسیاری از رافائل
 به نظرم تاجاییکنند یا حقایق مسلم بپندارند. نمایی بزرگرا برخی مفاهیم مطالعات ترجمه 

که  باید از این مفاهیم استفاده کرد که با موضوع پژوهش تناسب داشته باشند و زمانی
گذاشت. برای توضیح برخی  کاربستن آنها مانع پیشرفت پژوهش شود بایستی آنها را کنارهب

یابی تاریخی کرد، اما ریشهبلکه باید به مطالعات ترجمه رجوع ؛توانتنها میمسائل تاریخی نه
 ترجمه بایستی از بطن پژوهش پدید ۀمسئلطور که گفتم ترجمه نیز اهمیت دارد. همانمفاهیم 
 شود. تحمیلپژوهش اینکه از ابتدای امر بر  آید، نه

 
  نویس از پژوهشگر مطالعات ترجمه: های تاریخپرسش
و آن اید مهمی پرداخته ۀمسئلبه » تاریخ از منظر ترجمه«خود با عنوان مقالۀ : در فائلرا
چطور بررسی تاریخ اجتماعی ترجمه  .پژوهش تاریخی استهدف یا وسیلۀ آیا ترجمه اینکه 

نگاران کند؟ و در مقابل چطور تاریخ تواند به بسط و تعمیق مطالعات ترجمه کمکمی
مند شوند؟ حوزۀ مطالعات ترجمه بهره هایپژوهشتوانند از اجتماعی و سیاسی می

ناچار در بستر تاریخ یک منطقه یا دوره صورت ه(که بتاریخی  هایپژوهشدیگر، آیا عبارتبه
که بایستی یکی از این دو را طوریههستند، بقابل ترجمه در ت هایپژوهشگیرد) همیشه با می

اگر این برداشت درست است ماهیت این فداکردن  ؟فدای دیگری کرد تا حق مطلب ادا شود
 و فداشدن چیست و پیامدهای آن چه خواهد بود؟ 

به انتخاب مخاطب  مسئلهاین : از نظر من ندلرا 
ترجمه خود هدف پژوهش است و اگر . دبستگی دار 

طبیعی است که ر این صورت ، دپژوهش ۀنه وسیل
اگر ترجمه  مخاطب پژوهشگران ترجمه باشند و

حکم لنزی را دارد که از پشت آن موضوعی تاریخی 
کنیم در این صورت طبیعی است که را بررسی می

بیشتر اشند. هش بنگاران نیز مخاطب پژو تاریخ
صورت تاریخ ترجمه حوزۀ  ی که درهایپژوهش

به چاپ هم ترجمه  هایهدر مجلتند و هسترجمه گیرد مخاطبشان انحصارًا پژوهشگران می
در تاریخی  هایپژوهشبین در اصل پس یابند. تاریخی راه نمی هایپژوهشو به  دنرسمی

به انتخاب پژوهشگر بستگی  مسئلهتعارضی وجود ندارد. دو حوزه تاریخ و مطالعات ترجمه 
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گاهانه تصمیم میحرف من این است که دارد.  گیرد که مخاطبش وقتی پژوهشگر آ
گاهانه هدف شما این است که بینشی جدید نسبت به  ؛نویسان باشندتاریخ یعنی وقتی که آ

هم ندارید باید به  مطالعات ترجمه را ۀاد کنید و هیچ دغدغتاریخ موضوع مورد پژوهش ایج
ای بکند رشتهاگر پژوهشگر ترجمه بخواهد پژوهشی بینفکر کنید. محدودیت پژوهش خود 

که به حوزه تاریخ  ای جز این نداردسر آن تاریخ باشد، چاره که یک سر آن ترجمه و یک
  قدم بگذارد.

توان ترجمه نوعی لنز است  که از پشت آن میکه کنید ادعا میخود کتاب در فائل: را
 من از اینی فاشیسم را دید. هاکاستییعنی کارکردها و حیات فرهنگی و شاکلۀ حکومتی 

به فرهنگ یا را  توان آننمیدر ذات ترجمه چیزی است که کنم که گفته چنین برداشت می
رهنگی از قراردادهای فکه دارد  افراطی وجودخصلتی در ترجمه تقلیل داد. یعنی نظام حاکم 

خوانی شما همسخن آیا این برداشت درست است و با گریزد. میحکومتی  هایو دستور 
ها با ترجمه دشمنی کاران و فاشیستدر ایتالیا محافظهسخنی است که گفتید دارد؟ منظورم 

آن نبودند.  هایتأثیر و اینکه در ترجمه خصلتی بود که آنها قادر به کنترل داشتند 
شود ترجمه از فرهنگ و سیاست فراتر برود چیست؟ لتی که باعث میخصآن صورت، دراین

به این تواند چگونه مینگار تاریخاز فرهنگ و سیاست فراتر برود تواند و اگر ترجمه می
 عجیب ترجمه بپردازد؟خصلت 

های آن دوره در ترجمه. بسیار جالبی است، خصوصًا در رابطه با فاشیسم ۀنکتاین  :ندلرا
ها فاشیست. استشود که ویژگی اصلی ترجمه در آن زمان یده مید» دیگری«نوعی تعامل با 

به این ویژگی چندان اعتنایی و نبودند  زتیسبیگانههنوز چندان  ١٩٣٥و  ١٩٢٦بین سالهای 
مفهوم فرهنگ را بسیار متعصبانه و افرادی بودند که اهالی فرهنگ در میان کردند. نمی
از نظر این افراد، ند. به دالیل مختلف از ترجمه هراس داشتکردند و گرایانه تعریف میملی

اخالقی و هنری فساد و هرگونه تعامل با آنان منشأ ند های بیگانه فاسد بودغالب فرهنگ
زار ادبی را متحول باچون ترجمه برخی دیگر نیز از ترجمه بیزار بودند  شد.محسوب می

انداخت. تصور این افراد که عمومًا نویسنده بودند اشتباه کرد و معیشت آنان را به خطر میمی
ها طی چند سال بعد آثار این نویسندهدرک است. زیرا مه کامًال قابلنبود و ترس آنان از ترج

 ۀاولین مجموعکه هزار نسخه برسد، درحالیاز انتشار ممکن بود به فروش سه تا پنج
 هزار نسخه فروش داشت.های جنایی طی سال اول پس از انتشار در ایتالیا بیش از پنجاهداستان

های ها دیدگاهفاشیستبرخی از . شدیک از اینها باعث نگرانی رژیم از ترجمه نمیاما هیچ
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نتشار گستردۀ طلب با اناشران جوان و جاهاز اینکه  احتماالً شکن داشتند و ضدبورژوا و سنت
 و آنها را از خسارات مالی فراوان وارد کرده ایتالیانخبگان فرهنگی  بهپسند عامههای ترجمه

 بردند. لذت می عرش به فرش کشیده بودند
ل بودند. ئالمللی قابرای خود در سطح بین هافاشیستی بود که دلیل تمامی اینها جایگاه

های پسافاشیستی مانند های آلمان و همچنین رژیمبا نازیاین جهت های ایتالیا از فاشیست
و دغدغۀ اصلی . ستادو نوفو در پرتغال متفاوت بودندیدیکتاتوری ژنرال فرانکو در اسپانیا و ا

المللی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیای کبیر بینبزرگ بازیگران همیشگی آنها این بود که 
کنند. به چه چشمی به آنها نگاه میطورخاص هرگر و آمریکا بهای استعماعنوان قدرتبه

که بریتانیا و فرانسه حاضر نیستند نشان داد ملل نسبت به حملۀ ایتالیا به اتیوپی جامعۀ واکنش 
لینی که هرگز این و های بزرگ استعماری راه دهند. موسقدرتباشگاه اختصاصی ایتالیا را به 

روابط یجاد کرد و خارجی ایتالیا ا مشهودی در سیاست هایتغییر اهانت را نبخشیده بود 
 رکرد. برقرا باری با آلماندوستانه و نهایتًا فاجعه

فشار بر ناشرانی که تدریج بهشد و  به ترجمه جلبازپیش بیشبعد از این، توجه رژیم 
دلیل اینکه رژیم این فشار را تدریجی اعمال کرد بیشتر شد. کردند ترجمه میادبیات بیگانه 

رژیم هم به آنها اتحادیه ناشران ایتالیا از لحاظ سیاسی به فاشیسم وفادار بودند و این بود که 
ها اعمال شد، شدیدی بر ترجمه سانسور ١٩٤٢و  ١٩٤١روی خوش نشان داده بود. اما پس از 

» منحط«جنبۀ فرهنگ » بدترین«ها فاشیستاز نظر های جنایی که مخصوصًا بر رمان
 آید. حساب میهبلوآمریکن انگ

به اقتصاد موفق ایتالیا اما این کار جلوی ترجمه را بگیرد، توانست رژیم قبل از این هم می
وفادار بودند. رژیم شد که به صنعت می دلسردی صاحبانکرد و باعث خسارت وارد می

های رژیم و مدیریت اقتصادی آن نبود. وکارهای خصوصی جزء سیاستکارشکنی در کسب
شد. محدود اعالم مواضع دولت و نیز سانسور موارد خاص در آغاز به سانسور به این دلیل، 

فضای جنگ از جهت زد و نژادپرستانه رژیم پس از آنکه آشکارا دست به اقدامات  اما
 باعث زیان ناشران شد. کرد که بر ترجمه اعمالیی هامحدودیتحاد شد،  ایدئولوژی

د نظارت نبتوانهایی مثل فاشیسم رژیمشود میکه مانع رد عامل دیگری هم وجود دا
بیش از آنچه که به ماهیت ترجمه مربوط باشد به  مسئلهاین اعمال کند. جمه صددرصد بر تر 

دیکتاتوری فرانکو در اسپانیا به مربوط است. برای مثال، رژیم های استبدادی ماهیت رژیم
ها در آلمان از ترجمه هراس و تنفر نداشتند، اما نظارت و ها در ایتالیا یا نازیاندازۀ فاشیست
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 مند بر چاپخرج کنند و به شکلی نظامودند حاضر بکردند چون سانسور بیشتری اعمال می
دید چون ترجمه در ایتالیا رژیم دلیلی برای نظارت شدید بر ترجمه نمی ترجمه نظارت کنند.

دهۀ چهل میالدی رژیم کتاب  جمعی نبود. در حقیقت، تاتفریح دسته ابزارسینما و تئاتر مانند 
هایی را به چاپ حامی او کتاب ناشراِن دانست، چون گروهی از خطر بالقوه برای خود نمی را

 خواندند.را میآنها گروهی از خوانندگان طبقۀ متوسط هوادار فاشیسم که رساندند می
همان مقدار کند، میشرایط اقتضاء تشخیص بدهد که این است که اگر رژیمی ه پس نکت

مثًال  های کمونیستیرژیمآنچه در لیفی. أتواند بر ترجمه نظارت کند که بر ادبیات تمی
در این کشورها اتفاق افتاد گواهی بر این ادعاست. جمهوری دموکراتیک آلمان و استونی 

ها، انتشاراتی، چاپخانه هایهای دولتی بود و تمام دفتر طورکامل در دست سازمانهتولید ب
دولت یید أتتحت ادارۀ دولت بودند و عمًال چاپ کتاب بدون  ،هاکنندگان و کتابفروشیتوزیع

یکی د نبر ترجمه نظارت کامل داشته باشند نتوانستهای فاشیست محال بود. پس اگر رژیم
صوصی خ وکاریچاپ کتاب تا حد زیادی کسبها از عواملش این است که در این رژیم

 است.  مدهآحساب میهب
 

 سخن پایانی
مشترک به کارکرد زبان وجود  ۀعالقکه اگر این است آید برمیگو و آنچه از این گفت

کدیگر همکاری کرده توانند با یمینگاری و مطالعات ترجمه تاریخداشته باشد، پژوهشگران 
نگاران تعریفی محدود و ابزاری از زبان در اما برخی تاریخو به نتایج مفیدی دست یابند. 

همچنین شود. ذهن دارند و این باعث عدم همراهی پژوهشگران مطالعات ترجمه با آنها می
اینکه و نه نگرند میتاریخی  ۀچشم یک واقعترجمه به در هر دو نوع پژوهش، پژوهشگران به 

 شود. میپژوهش تحمیل از ابتدا بر آن را هدفی بدانند که 
تاریخی خاص در  ۀکلیدی برای تفسیر و روشی برای توصیف یک لحظ هشدترجمهآثار 

ای ای که در ایجاد آن زبان و تبادل فرهنگی نقش عمده، لحظهدهدقرارمیهشگر اختیار پژو 
کار نهادهای  ۀشیو دهد که شده این امکان را به ما میکنند. همچنین آثار ترجمهبازی می

های دیگر آشکار کنیم. تعامل آن با فرهنگ ۀهای آن را از نحو قدرت را دریابیم و خصلت
آید این است که ویژگی مشترک دیگری که از این دو نوع پژوهش به دست میو باالخره، 

سالحی در خدمت به تواند میچگونه ترجمه دهد که شده نشان میهای چاپبررسی ترجمه
هدف  اجنگ بچشم یک میدان زبانی به مراودات ه به زبان و کقرار بگیرد  یک ایدئولوژی

 نفوذ نگاه کند. تسلط و کسب 


