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ترجمه درکتاب روش های  نظريه پرداز ، ومارکیترنیپ . ترجمه به روش های گوناگون انجام مي شود

ی خواننده  اياصلي است  ی  سندهيهدف ترجمه وفاداری به نو نكهيا توجه به نوع متن و با ترجمه را( ، 1891ترجمه)

اقتضا مي  متون زبرخي ا ژگييساخته که وخاطرنشان  کرده و میتقس «ييمعنا»  و   «ارتباطي »به دو نوع  ، ترجمه

 تيرعا ترجمه و ی وهیانتخاب ش . به صورت ارتباطي ترجمه شود گريو بخش د ييکند بخشي از متن به صورت معنا

مي  رییخواننده تغ زهیارتباطي بودن ترجمه براساس نوع متن و انگ اي ييمعنا زانیم . رندیمتغ نسبي و میامانت از مفاه

ارتباطي ی  وهی، ش ستیانتقال معنا ن اًغرض صرف است و ریأثهدف از ترجمه انتقال ت،  انرم که در يياز آنجا کند.

ارتباطي ترجمه  اي ييمعنا ، نمي توان به طور مطلق متني را چیهرچند ه شده است ، انتخاب رمان نيبرای ترجمه ا

  کرد.

مخاطب  و کحله به خواندن متن پرداخته تا ازسبمر نیبود که در اول خواهد نیرمان چن نيترجمه ا در روال کار

فرهنگ لغت ها  با استفاده از بعد واژه ها ی ناآشنا و ترکیبات و عبارت مبهم مشخص شده و ، متن آگاهي حاصل شود

 ، سپس ترجمه با توجه به کل فضای متن و شاخصه های ديگر نوشته مي شود وشده  معاني آنها استخراج ، ی مرتبط

متن ترجمه شده مدتي کنار  ، اتمام کار شود. پس از مي آن پرداخته شيرايبه و شده و ابييزخواني و ارزدوباره  با

مي شود و اصالحات الزم  دنظريسپس متن ترجمه شده تجد ، قبلي از حافظه زدوده شده تیٌگذاشته مي شود تا ذهن

منابعي که به تحلیل کتب و منابع نقدی و  به ،روايت نويسنده ی انجام مي پذيرد . همچنین در خصوص تحلیل شیوه 

شیوه  ، پردازی مي پردازد مراجعه مي شود و پس از فیش برداری های الزم ، بر اساس موضوع بندی ستاندا ی شیوه

 . روايت و داستان پردازی نويسنده بررسي مي گرددی 

 عناصر رمان . ، نجیب محفوظ ، روايت ، : نقد: ها واژه کلید
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 مقدمه: -1-1

لزوم پیوند ، ارتباط و همکاری میان کشورها در زمینه های مختلف علمی  و ادیی  ،وگی ی  یته یته ی     

تصور پیشیتتت علی     اگن تعاون و تعامل هز یه مدد تتهمه ، می ت نخواهد شد.امتوزهست و ههان معاصت ا

و ادییات  وتتهنگ ههان  و دگگت زمینه های روایط یین الملل  یدون توهه یه نقش تتهمه،ناممکن ییه نریت   

،رونید  م  رسد.از اگن رو ما شاهد   تتش روزاتزون قلمتو تتهمه و نقش آن در توسعه تتهنگ هیای مل  

 تتهنگ ههان  و مبادالت یین الملل  ه تی .

ازسوگ  دگگت تعامل دو زیان تارس  و عتی  یه عنوان زیان های کهن و اصیل  کیه در ویوزه ی اسی م     

قتار دارند و از ادییات غن  و ستشار و پیشیینه پتاتتخیار و کی  نرییتی یتاوردارنید ، همیواره ویتوری و        

 اهتناب ناپذگت یوده است.

است که امتوزه رمان له متون ادی  که وامل اشتتاکات تتهنگ  و اهتماع  و... م  یاشد ، داستان گا از هم

مه  تتگن شناسنامه و یهتتگن معتّف ملّت هاست و تتهمه ی آن یه زیان تارس  اهمیّت وگیه ای دارد. رمان 

 ها موووعات اهتماع  ، تارگخ  ، انتقاد اهتماع  و... را در یتم   یتند.

استان رشته ی ووادث  را که شبیه ووادث زند   واقع  است،نقل م  کند.اگن ووادث در ههان داستان، د

گک  از نکات کلیدی در مبحث داستان، یحث  .یاگد یتاساس  فته ی ارسطو، آغاز، میان و پاگان  داشته یاشد

 رواگت است.

دگد اه  تازه  ، داستان گ  ااص درنوگ نده ای یا اگجاد نوع رواگت و یه کار یتی تکنیک های روا هت

 همه ی عناصت داستان ازهمله کارکتدها، ازرادادها دریتایتچش  اواننده م   شاگد.او یا نوع ییان اود،
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، وت   م  دهد. هت داستان یه طتگق  رواگت م  شود قتار پیتنگ و ... را تحت شعاع اود شخصیت ها،

 رواگت استفاده شود.ممکن است درگک داستان واود از انواع مختلف 

شیوه ی رواگت گک داستان ، از نخ تین عوامل  است که در تحلیل  گک اثت، همواره از اهمیت 

یتاوردار است ، زگتا کیفیت وضور راوی و عمل رواگتگتی در کنار درگاتتن شااصه های مدنرت یتای 

از رواگ  داستان را متتفع سازد . در انتخاب راوی از هانب نوگ نده انجام م   یتد، یه  ونه ای که یتواند نی

عین وال، توهه یه موهودگت م تقل راوی و روش های متنوع و منتخب وی یتای داستان نوگ  ، میزان 

وضور و گا نبود راوی در متن روگدادها و چگونگ  تعامل راوی و رواگت یا گکدگگت، موهب م  شود تا 

 د متفاوت  تدد .شیوه ی رواگتگتی هت داستان ازدگگت همتاگان او

اگن پیوهش که در ووزه ی تتهمه ی رمان الحب تحت المطت و یترس  زاوگه ی دگد آن م  یاشد ،در 

 چهار تصل انجام  تتته است که یه ااتصارییان م  کنی :

در تصل اول یه کلیات پیوهش پتدااته شده است که شامل م أله مورد پیوهش و تتویات و اهداف آن ، 

 و وتورت و روش پیوهش م  یاشد. و همچنین اهمیت

در تصل دوم یه مبان  نرتی پتدااته م  شود ، که یه دلیل مجزا یودن دو یحث پیوهش ، در دو یخش 

صورت م   یتد . یخش اول متیوط یه مبان  نرتی تتهمه و یخش دوم دریاره ی مبان  نرتی رواگت م  

 یاشد.

می  یاشید و در    "الحب تحت المطیت "همه ی رمان که یخش اول ، تت؛ تصل سوم شامل دو یخش م  یاشد

 یخش دوم نیز یه معتت  رمان و تحلیل شیوه ی رواگت اگن رمان پتدااته شده است.

 تصل چهارم که تصل آات است ، یه نتاگج پیوهش ااتصاص گاتته است.
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 بیان مسأله:  -1-2

تای واژ ان زیان مبدأ،یه دقیق تتگن معادل ی تتهمه دراصط ح عبارت است ازگاتتن نزدگک تتگن و

.تتهمه رام  توان گک  ازرادادهای (7: 6831)معتوف،طوری که روش وسبک وسیاق  وگنده وفظ  تدد

تتهنگ  درزند   یشتدان ت که یه واسطه ی آن دانش یشتی ازچارچوب زمان ومکان آزاد  -یزرگ علم 

ل های اایت ییشتتگن مباوث همچنین گک  ازووزه هاگ  است که درطول سا.  شته وتتا یتشده است 

رادرووزه های مختلف متتبط یااود درمیان روشنفکتان،اساتیددانشگاه ،متتهمان وتته ای،نوگ ند ان 

وساگتک ان  که ازدورگانزدگک یاتولید گامصتف متون ادی  واهتماع  و...ستوکار دارند،یتانگیخته است واز 

ادییات واغنای ویات تتهنگ  هوامع یوده عوامل اصل  انتقال ایعادمختلف تمدن ،هنت،تتهنگ و

 .(6836)یوغیتی،است

چتاکه یا واردشدنش  ؛ اگتان تتهنگ هدگدی رایه ارمغان آورد زیان عتی  است نخ تین زیان  که در

اندگشمندان اگتان  یااواطه ی کامل   شد و درزیان تارس  ،تارس  دری)تارس  کنون ( زیان رسم  کشور

.اگن زیان (6838)میثم ،اکبتی،وتی ،یه تتهمه ی کتاب های  ونا ون پتدااتندکه یه هتدوزیان داشتند 

 .کشور یه آن صحبت م   تدد 42زیان مه  دنیاست که درییش از  1گک  از 

ملزم یه آشناگ  یااگن  اگن وگی   زیان عتی  ونیز وهوداشتتاک متزی و دگن  کشورمان یاههان عتب مارا

ه متون ادی  که وامل اشتتاکات تتهنگ  واهتماع  و... م  یاشد،داستان زیان وتتهمه ی آن م  کند.ازهمل

ت                                   ف ملت هاسگارمان است که م  توان  فت امتوزه مه  تتگن شناسنامه ویهتتگن معتّ

م   وروتتهمه ی آن یه زیان تارس  اهمیت وگیه ای دارد،ازهمله رمان هاگ  که وامل وگی   های مذک

 .استنجیب محفوظ  "الحب تحت المطت"یاشد رمان 

و ذهنیّیت تل یف  او در    نجیب محفوظ یه عنوان اولین نوگ نده ی مدرن درادییات رواگ  عتب م  یاشد

تیت یترسی  کنیی      هیای نوگ یند   او را یخیواهی  دقییق     ا یت دوره .رمان هاگش یه اوی  یازتاب گاتته است

رش یییایی . نخ یت دوران تیارگخ  کیه در وقیقیت ییا روگکیتدی رمانتییک و         توانی  سه دوره را در آثا م 
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 تاگ  است که در وقیقیت او ییا نوگ یند ان     نگتد. دوره دوم دوره واقع او اسات  یه تارگخ تتاعنه مصت م 

 .پتدازد شود و یییه نقد واقعیت در هامعه مصت م  دگگت عتب همگام م 

اش کیه   شیود و ییه دوره سیوم نوگ یند        تاگان هدا م  امعهنجیب محفوظ ، پس از مدت  از کاروان ه

چنان از پیشیتازان و نوگ یند ان متعهید مصیت      شود. او آن دوران تجتییات صددرصد شخص  است وارد م 

 یتند. یاگد  فت در آثیار نجییب محفیوظ در اگین دوره هیی         یتد که یتا  او را یه یاد انتقاد م  تاصله م 

 تاگ  اود را نیز که در هیوان  داشیت کیام  از     های هامعه شود او وت  دگد اه  یخش اهتماع  تهدگد نم

دهد چنانکه  وگ  او مورخ ادیی  اسیت    گاد یتده است. ینایتاگن او هامعه را یا تمام تناقضاتش مشتوعیت م 

 (.6831س )تتزاد،نوگ و نه رمان

یتاگن اندگشه هاگش را اه  یه شیوه ینا ، وی ییشتتعمتش رادرسیطته ی نرام های دگکتاتوری سپتی کتد

که اگن رمان وی نیزدرووزه ی رئالی  )واقع  تاگ ( انتقادی  ی سمبولی   گایه شیوه ی رئالی   م  نوگ د

اللص  : از .نجیب محفوظ درووزه ی داستان نوگ   آثارزگادی دارد که عبارتند(6831)عامتی،م  یاشد

 اذ،الطتگق و...شحّتگة،یین القصتگن،الوالک ب،میتامار،ال کّ

 رمانش یه تصوگتم  کشد. در وهود هنگ را  "الحب تحت المطت"وی در رمان 

یخش  24شکل رمان نوگ   وی دراگن اثتش همچون نماگشنامه ای است که درچندسکانس م  یاشد ودر 

ه آورده است که شخصیت های موهود درآن ها یه ه  متتبط ه تند ول   وگ  نماگشنامه ای است که صحن

 های آن عوض م  شود.

گک  از عناصت مه  داستان ،زاوگه ی دگد گاشیوه ی رواگت است که در ارتباط یا  دگگت عناصت داستان 

ورواگت م   ، شیوه گا تن  است که یه وسیله ی آن داستان توسط نوگ نده نقل رواگتاست. 

اوی،داستان و مخاطب اشاره درتحلیل هترواگت داستان  م  توان یه سه عنصت ر .(6831)سیدویدری،شود

 اه   ، کتد که اگن سه همیشه یا تواصل مشخص  یاه  ارتباط دارند. اه  تاصله ی آنها یاه  گک ان است

مخاطب و راوی یه ه  نزدگک م  شوندوهتدویاتاصله ی معین  از داستان دور م  شوند. اه  مخاطب 
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رندو اه  داستان و راوی یه ه  نزدگک اندو وداستان یه ه  نزدگک اندوهتدو یاتاصله از راوی قتار دا

 .(6837)دشت ،مخاطب دور

زاوگه ی دگد درتعتگف ساده یه معن  درگچه ی دگدن است.منرور از دگد اه گا زاوگه ی دگد در 

داستان،تتم وشیوه ی رواگت است.هتشیوه ی رواگت یه مانند درگچه ای یتای دادن اط عات تازه ی داستان 

.انتخاب زاوگه ی دگد که یا آن رواگت داستان شکل م   یتد،ازاهمیت  (84: 6831 تور،)میه اواننده است

توق العاده یتاوردار است چتاکه تنها از اگن منرتاست که داستان نوگس م  تواند مواد داستان  اود رایتای 

یتای ما وههه ما طتح کند وسپس یه شتح وتف یت آن یپتدازد ومه  تت آنکه کاری کند که همه ی اگنها ه  

ی اصیل وماند ار و واقع  یه اود یگیتد.دگگت آن که یه وسیله ی اگن روش م  توانی  از درگچه ی 

 ثایت ،داستان و ووادث آن را دنبال کنی .

رواگتگت  -انتخاب راوی  گعن  دگد اه یا ، ، م تلزم یه کار یتی راوی ااص  نیز ه ت زاوگه ی دگد

 .اردد تنگاتنگ ای رایطه –داستان 

راوی م  تواند  شخص گا چیزی است که داستان از نرت اه گا اصط واً از زیان او نقل م  شود. ، راوی

 گک موهود ی  هان ه  یاشد.

زاوگه »و« زاوگه ی دگد ییتون »نرتگه پتدازان ادی  زاوگه ی دگد را یه دو نوع کل   در گک تق ی  یندی ،

 تق ی  کتده اند.« ی دگد درون 

راوی یه چند شیوه م  تواند داستان را رواگت کند.اگن راوی ممکن است از  ی دگدییتون ،در زاوگه 

دگد اه دانای کل نامحدود،داستان رانقل کند.گعن  راوی همچون تکتیتتت گا موهود قدرتمندتت اارج از 

 تضای داال  داستان،شخصیت ها،تضاسازی،دگالوگ ها ودگگت عناصترا رهبتی کند که در اگن زاوگه

 . نقل م  شود« آنها»گا « او» دگد،رواگت داستان  یه وسیله ی اود نوگ نده واز دگد اه ومیتهاگ  چون

 اه  قدرت وتواناگ  دانای کل محدود شده ونوگ نده تنها گک  از شخصیت ها را انتخاب کتده و 

 . د اط ق م  شوداصط واً زاوگه دگد دانای کل محدو ، یه اگن شیوه . اوست که داستان را نقل م  کند
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یه   اه  در الق گک اثت،راوی تنها آنچه را که شاهد آن یوده گا دگگتان آن را دگده اند رواگت م  کند و

یه اگن  داوری و داالت دادن نرت و دگد اه اود در داستان نم  پتدازد یلکه صتتاً گک  زارش دهنده است.

 . ین  م   وگند،زاوگه دگد نماگش  گا ع نوع زاوگه ی دگد در داستان

یه چند شیوه یتای ما رواگت کند. اه  راوی  در زاوگه ی دگد درون  نیز راوی م  تواند داستان را

داستان که م  تواند شخصیت اصل  گا تتع  یاشد یه نقل داستان م  پتدازد، یه اگن زاوگه ی دگد که اول 

من »   وگند.اما  اه  یه آن شیوه ی شخص گا متکل  ووده نامیده م  شود  اه  زاوگه دگد درون  نیز م

نیز اط ق کتده اند.یه هز اگن شیوه های رواگت در داستان،زاوگه دگد تک  وگ  ییتون  وتک  وگ  « رواگت 

ه تند که در زمته ی هدگدتتگن دگد اه های رواگت داستان  م  یاشد وزگت مجموعه ی اول  درون  نیز

 .(6831)سیدویدری،شخص ه تند

و همچنین روگکتد نوگ نده یه موووع و  "الحب تحت المطت"موووع و درون ماگه ی رمان یاعناگت یه 

  رواگت داستان ، اگن رمان ایتدا تتهمه ، سپس شیوه ی رواگت نوگ نده در آن یترس  اواهد شد.

 

 :سؤاالت اصلی پژوهش -1-3

 نجیب محفوظ از کدام زاوگه دگد یه رواگت رمان م  پتدازد؟  .6

 اگ  که یه رواگت داستان از زاوگه دگد نماگش  )عین (کمک کتده است ، کدام ها ه تند؟وگی   ه .4

 ؟دارد داستان  چه هاگگاه  در رواگتشیوه ی)من رواگت (  .8

 :فرضیات پژوهش -1-4

 ییتون  یهته م   یتد. راوی دررواگت داستان ییشتتاززاوگه دگد .6

ها ،  فتگوی میان آن ها و .... یه رواگت داستان از  توصیفات دقیق ، ییان کنش های ییتون  شخصیت.4

 زاوگه دگد نماگش  کمک کتده است .
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 . چندان هاگگاه  درشیوه ی رواگت داستان ندارد"شیوه ی من رواگت ".یه نرتم  رسد8

 : هدف پژوهش -1-5

 نگ ان اندلیل گک انطباق شگفت انگیزی یاتارگخ وتته، رمان یه همتاه وگی   های تتم،زیان ومحتوا 

مدرن شده است.اگن تطایق سوژه ی مدرن وتتم رمان،توهه هامعه شناسان رایتای شناات رمان یه 

 اودهلب کتده است.یه همین دلیل رمان ها هاگگاه وگیه ای در هامعه شناس  ادییات دارند.

زمینه  کتده و نایا ادییات مدرن دنیا آش شاعتان ونوگ ند ان اگتان  را ، اگتان تتهمه ی شعت و داستان در

 ده است.کتمکاتب ادی  دنیا تتاه   و نقد ای یتای آشناگ  یا

،اگن رمان (6831)عامتی،ازآنجا که رمان مه  تتگن ومعتوف تتگن شکل تبلورگاتته ی ادی  روز ار ماست

تتهنگ  و... یتای  ، اهتماع  ، نجیب محفوظ و انتقال مفاهی  مثبت تکتی آثار یا ههت آشناگ  ییشتت

 ههت آشناگ  مخاطبان و ، که درقالب آن انجام م   یتدسبک نوگ ند    تاهمه انتخاب شده است تت

 پیوهشگتان تارس  انتقال گاید.

 : ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-6

اقتصادی و...  ، نرام  ، سیاس  زند   اهتماع ، تارگخ تتهمه وتارگخ نگاری دراگتان وتأثیت آن در

 توهه قتار  یتد. مورد دازهمله م ائل  است که یاگ

 از: که عبارتند که ما را ملزم یه تتهمه ی زیان عتی  م  کنند عناصتی وهود دارند

 .اشتتاک هغتاتیاگ  ومتزی اگتان یاههان عتب6

 ساله یین اگتانیان وأعتاب 6211.تارگخ مکتوب 4

 .(6831) ییدج،سال 6211.اشتتاک دگن  یین اگن دو درطول 8

 ، ت منتشتدرههانقیتاست وسه  تتهمه ی آن درسطح پائین م  یاشد وازکمیّرمان عتب دراگتان ت

سال اایت یه نرت م  رسد وت  نم  توانی  روی تعداداندک  ازرمان های  81دراگتان ابتی نی ت ودر 
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اگن سه دهه ی  شامل آثار ، چنانچه ه  تتهمه شده یاشند عتی  تتهمه شده دراگتان انگشت یگذارگ  و

 عتب نی ت. ادییات اایت

رمان نجیب محفوظ،رمان های مه  اگن نوگ نده هنوزیه تارس  تتهمه نشده  41ازمجموعه ی نزدگک یه 

اول اصالت  ؛ ازآثاراوتنها ودود ده کتاب تتهمه شده که اگن امتدو دلیل مه  م  تواند داشته یاشد،است

 .(41: 6831)عامتی، ن نوگ ندهشتق  شخصیت های داستان  محفوظ ودوم تعلق  تتتن هاگزه ی نویل یه اگ

ههت قتار  تتتن اندگشه های  ،پس نیازیه تتهمه ی رمان های اگن نوگ نده ی یزرگ یه زیان تارس 

دانشجوگان  و اساتید ، پیوهشگتان وی در ووزه ی نوگ ند   یه سبک رمان ،دردستتس نوگ ند ان رمان ،

 او اس م  شود.

 ی پژوهش:پیشینه -1-7

در زمینه ی آثار نجیب محفوظ انجام شده است که اهمیت زگیادی دارد.از هملیه ی    پیوهش های زگادی

اثیت هیواد    "یترس  رئالی   اهتماع  در آثار نجیب محفوظ و محمود دولیت آییادی  "اگن آثار،پاگان نامه ی 

وصیال میمنیدی و تاطمیه همشییدی      "نقد رمان اللص و الک ب از منرت تن توصییف "اصغتی و مقاله ی 

یتاساس یترس  هیای  محمد علیزاد و... م  یاشد. ول   "نشانه شناس  در میتامار نجیب محفوظ "ی  ومقاله

درییاره ی شییوه ی رواگیت    و  اگن رمان نجیب محفوظ یه تارس  تتهمیه نشیده   انجام شده مشخص  تدگد

 تا کنون پیوهش دقیق  صورت نگتتته است.  "الحب تحت المطت" رمان

 وهش:شناسی پژمواد و روش -1-8

درکتاب روش های  تتهمه پتداز پیتتنیومارک نرتگه ؛ تتهمه یه روش های  ونا ون انجام م  شود

( تتهمه رایاتوهه یه نوع متن واگنکه هدف تتهمه وتاداری یه نوگ نده ی اصل  است 6336تتهمه)

ی   یتا  تق ی  کتده وااطتنشان ساات که وگ« ارتباط »و« معناگ »یه دو نوع  ، گااواننده ی تتهمه

 یخش دگگت یه صورت ارتباط  تتهمه شود. یخش  ازمتن یه صورت معناگ  و م  کند ازمتون اقتضا
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تتهمه ی معناگ  یه متن وتادار است ووگی   های تتهمه ی تحت اللفر  را دارد ویه زیان مبدأ متماگل 

یوده ومتماگل یه زیان  است وتتهمه ی ارتباط  یه اواننده توهه دارد واز زیان روان وطبیع  یتاوردار

اواندن تتهمه ی ارتباط ،ستگع و راوت صورت م   یتدو اواندن  (.48: 6833)ناظمیان،مقصد است

انتخاب شیوه ی تتهمه ورعاگت امانت از مفاهی  ن ب   .(44)همان : تتهمه ی معناگ ،کندو دشواراست

)همان: انگیزه ی اواننده تغییت م  کندومتغیتند.میزان معناگ  گا ارتباط  یودن تتهمه یتاساس نوع متن و 

شیوه ی  ، از آنجاگ  که دررمان  هدف ازتتهمه انتقال تأثیت است وغتض صتتاً انتقال معنا نی ت(.41

هتچند هی  متن  رانم  توان یه طور مطلق معناگ  گا  ، ارتباط  را یتای تتهمه ی اگن رمان انتخاب کتده ام

 ارتباط  تتهمه کتد.

تا ازسبک  ،تتهمه ی اگن رمان چنین اواهدیود که در اولین متوله یه اواندن متن پتدااته در روال کار

استفاده ازتتهنگ لغت ها معان  آنها را  یعد واژه های نا آشنا رامشخص کتده ویا ،ومخاطب متن آ اه شوم

وگتاگش آن گاتته،سپس تتهمه ی اود را یه صورت کتب  نوشته وآن را یازاوان  و ارزگای  نموده ویه 

 ، ت قبل  از واتره زدوده شدهپتدااته و پس ازاتمام کار،متن تتهمه شده رامدت  کنار  ذاشته تا ذهنیّ

 سپس تجدگدنرت کتده و آن را اص ح م  کن .

تحلیل  کتایخانه ای و دراصوص یترس  شیوه ی رواگت داستان نیز روش واساس تحقیق توصیف  و

 یود. شیوه ی رواگت اواهد
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 بخش اول: مبانی نظری ترجمه -2-1

 تاریخچه ی ترجمه : -2-1-1

سال قبل از می د و ییه دوران   8111تتهمه تارگخچه ی ن بتاً پتسایقه ای دارد.اولین آثار تتهمه شده یه 

ن ق یمت اعری  تتهنیگ    ق.م. هنگیام  کیه رومییا    811امپتاطوری قدگ  مصت تعلق دارد و در غتب ودود 

گونان  را زگت سلطه ی اود درآوردند ، کار تتهمه اهمیت و رونق پییدا کیتد. در قیتن دوازدهی  غیتب در      

اسپانیا یا اس م تماس پیدا م  کند که شتاگط واک  ، ازهمله تفاوت های موهود یین دو تتهنیگ و تمیاس   

می  کنید و پیس از سیقوط امپتاطیوری       مداوم میان دو زیان ، انجیام تتهمیه در سیطح وسییع  را اگجیاب     

مغتب)مور( ، عده ای از متتهمان یه تتهمه ی عتی  آثار ک سیک علمی  و تل یف  گونیان  می  پتدازنید.      

یا  تتش م یحیت،کار تتهمه نقش مذهب  و مقدس  در راه انتشار کی م ایدا ییه ایود می   یتد)لطفی        

 (.18: 6876پورساعدی،

وسیله ای گک هانبه ههت ارتباط یین یزر ان ادب و تیا ویدود کمی      در قتن نوزده ،تتهمه یه عنوان"

یین ت سفه ودانشمندان و اوانند ان آن ها در ستاست ههان یه شمار م  رتت و قتن یی ت  یه عنوان عصیت  

(. وتورت های سیاسی ،نیازهای اهتمیاع ،تتهنگ  و علمی  و    6316تتهمه نامیده شده است)رک.گومپلت 

اقتصادی قتن واوت اگجاب م  کند که کلیه ی مدارک،مقاالت، کتاب ها و اسیناد ییه    رقایت های تجاری و

اکثت زیان های زنده ی دنیا و الاقل یه زیان های طتتین معامله تتهمه یشوند.تشیکیل موس یات و نهادهیای    

 اعات و سیاس  و اهتماع  یین الملل  نریت گون کو و سازمان ملل و غیته، تتقیات روزاتزون علوم در ااتت
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