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Abstract 

The advent of radio and the ability to send audio messages to distant parts of the 

earth have turned this medium into an opportunity for informing and advertising. 

That is the reason why global media services began to work rapidly, especially 

during World War II. Translation is the main pillar of the World Service Channels. 

Radio Pars Today, affiliated with IRIB World Service channels, has been very active 

in translating various cultural, political and economic texts into 30 languages, 

especially after the Islamic Revolution. It has however received lesser scholarly 

attention because it only sends auditory messages. The current case study presents 

the researcher’s personal accounts and experiences during his presence in Radio Pars 

Today and analyzes the role and position of translation in intercultural 

communication and pinpoints the difficulties of cultural translation. The statical 

population of the research includes Pars Today’s political and cultural programs and 

the sample was purposefully selected for the analysis. The results show that 

translation is the main communicative factor in international media services and 
translating cultural-specific references is of difficulty due to historical and linguistic 

differences between the languages. Figurative concepts, metaphors and Islamic 

terms were the main area of difficulty for translation. Choosing wrong translation 

equivalents, along with using literal translation can prevent the audience from 

decoding the foreign message. This is also the case of direct transfer of the original 

structures and genres, which are sometimes unfamiliar to the audience. Therefore, 

the unit of translation is not “word” or “sentence” but culture, when it comes to 

cultural translation. 
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 چکیده

ها، ا دد  شددنییارو بدده دوردندد  پیددیا ر رنددانی شددنییارو راد ددن و املددان ارنددال پیددا 

کدده  روندد ازا  رنددانا و تیلیددد میددیل نددا   و اطّلاعرا بدده صرصددرا بددراو  رنددانه

در دوران جنددج جهددانا دو   ،مخصنصدداً ،هاو مخرلدد هاو جهددانا رنددانهنددرو  

اند   مدرزوبرونهاو تر   رکد  رندانهشروع بده کدار کردندیر ترجمده اصدلا نرع به

در دوران پدد   و ژهبددهزبددان  04بدده ( صیاونددیما مددرزوبرون)تندو و راد نهدداو پددار 

ن مخرلد  صرهنیدا، نیانددا و ادرصدادو را بدده از پیدروزو انللداا انددلاما ترجمدی مرددن

کمردر  ،ه بده ندیش شدنییارو بدندنانی کده الیرّدداشدره عهدیه بدرهاو مخرل  جهدان زبان

ق در پددژوهر ضا ددر بددر میندداو تجربددی ز  ددری م لّدد انددیرمددنرد مطالعدده دددرار  رصره

نلددر و جا یدداه ترجمدده در  تییددی  ،و بددا روم مطالعددی مددنردو مددرزوبرونراد نهدداو 

هاو ترجمددی صرهنیددا را مددنرد مطالعدده دددرار صرهنیا و نیددد دشددناروارتیاطددات میددان

تددندو اندد  کدده پددار هاو صرهنیددا و نیانددا دهددیر جامعددی یمددارو ت لیددق برنامددهما

هیصمنددی انرخدداا و مددنرد ت لیددر دددرار  رصردده اندد ر نرددا    صددنرتبهضجددم نمنندده 

 المللددابی هاو عامددر ارتیداطا در رندانه تر  اصدلادهدی کدده ترجمده ت لیدق نادان ما

ا ان  و ترجمدی واگ دان صرهنیدا بده ندیش دارا بدندن  اندریاه، تدار   و تطدنر زبدان

هاو ترجمدده در نددطژ واگ ددان بدده   اندد ر بیاددرر   دشددناروددّددکددارو دشددنار و با

 ددرددر ترجمددی عیددارات رمدددو و انددرعارو و نیددد اصددطلاضات علددن  انددلاما بدداز ما

انرلددال ن ددن و نددی  زبددان ، اللفظات دد و نادرندد  و ترجمددی هدداخدداا برابرواگهانر

را مخاطدش نرناندی پیدا   شدند کدهمییأ که  داه بدا مخاطدش نامد نن  اند ، منجدش ما
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نی دد ، بللدده  ، کلمدده  ددا جملددهواضددی ترجمدده در ضددنزۀ صرهنددج رمد اددا ا کنددیر

 صرهنج ان ر

 تندوبیناصرهنیا، پار انه، گورنالی م : ترجمه، صرهنج، رنهاکلیدواژه

 مهمقدّ. 1

هدداو مخرلدد  دددیمرا طنلددانا داردر هاو جهددانا بدده زباناز طر ددق رنددانه رنددانااطّلاع

همچدنن راد نهداو انیلی دا و روندا بدیر  مدرزوبرونبر دا از راد نهداو  در ا ران هدم

 در یغدداز از صندداوروِ مددرزوبروننددال نددابلی پخددر برنامدده دارنددیر راد نهدداو  04از 

نددن و  هاورنددانهپیددیا ر  کردنددی، امددااطّلاعددات انددرفاده مابددراو ارنددال  «صرکددان »

 بددهشددین د جیرالاا نررندد ، تیییددرات صراوانددا را بددراو ا دد  راد نهددا بدده همددراه داشدد ر 

هدداو رمدهددا و دالش اتا بددهاطّلاعدد صرا نددیهاو ارتیدداطا و تیییددر، د ر ددننا و تیددی ر معندداو

 ات و ارتیاطددات در دالددش رمدهدداواطّلاعدد یددر نددخ ، و د جیرددال اندد ر بدده د اورا اندده

بدده   ددیص صددنت و تصددن ر در دددرن نددنزدهم»شددننیر د جیرددال در شددیلی جهددانا منراددر ما

عننان رنددانی اصددلا مطددرو بددند و بددر چدداب بر اندد  کدده پددیر از ین بدده ردابدد  بددا صدد ِّ

وجددند  م ددیود   زمددان و ملددان کدده در ارتیاطددات ان ددانا از طر ددق چدداب و ننشددره

ا زبدان بده دنیدال ترکییدا ندن در مناندیات ارتیداطا ش ، صداقق یمدیر دابلید  بازتنلیدی صنّددا

ان کننددیه از همددان زمددذ یددره-دهنددیهانرلالاندد ، امددا اض ددا  نیدداز جامعدده بدده  دد  رنددانی 

هاو جی ددی و رنددانه(ر 22 ، صر2440، 1رتم هددا) «ا را منجددش شددیا رراعددات مهددم صنّدد

همیرا ددا  او را در ملابددر ان ددان عصددر ضا ددر  اددند وتددازهو هاعرصددهو ژه ا نررندد  بدده

لدان همیرا دا بدا زبدان و صرهندج پینندی م لّ ازبده اعرلداد بر دا  رها را منجدش شدیرنانه

تندو نیددد بددا بهددره  ددرصر  از  رصیدد  راد نهدداو پددار  (2412، 0و کدداننو 2د ددنر) دارد

تدندو راد نهداو پدار شدرنیر در ضدال ضا در هاو نن بده ا د  عرصدی تدازه پداو   ارنانه

 صیاوندیما مدرزوبرونر زبدانا راد نهداو و تلثّد تندنّعکنندیر زبدان برنامده پخدر ما 04به 

                                                           
1. Hartmann 

2. Davier 

3. Conway 
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و  دهددیاو مااندد  کدده تلر یدداً همددی مندداطق جیراصیددا ا جهددان را پنشددر رنددانه او ننددهبه

  ابیرهاو مخرل  جهان پیننی مابه همی  نیش از نظر صرهنیا با صرهنج

 

 
 (صداوسیما مرزیبرون) تودیتنوّع زبانی رادیوهای پارس .1نمودار 

 

تدددر   عنامدددر انرلدددال تجربدددی بادددر در ارتیاطدددات  لدددا از مهم عننانبدددهترجمددده 

رودر بدده شددمار مددا تندوپددار راد نهدداو  انرلددال پیددا  در تر   وانددطیبیندداصرهنیا، اصددلا

 دددر بددراو بردددرارو واندددطه عننانبددهمردددرجم و وانددص انرلددال صرهنددج  ننعابددهترجمدده 

 صعّدالمملدد  در هددر دو صرهنددج مادارک   با ددی برنانددی تددا ضددیّ هاصرهنجپیننی میان 

 تدنانانمد را زبدانچراکده  (؛1221 ،1)تاصد  دو صرهنیدا باشدی ،د یربیانبدهداشره باشدی  دا 

 باصد  در ازبدان هدر ه درنیر ر ناپد  اجدیا یر لدی  از جدد  دو   دا و جیا کدرد صرهنج از

 بدر در را اعدیطی ازبدان  دند مرکدد در دیدن اصرهنید هدر و ردید اشدلر مد ا اصّ اصرهنی

                                                           
1. Taft 
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ز دادو  نیدد وجدنه زبدانا را تدا ضدیّ 0 دنل (ر1290 ،2ااونپن دل و 1)لنتمدان اند   رصرده

املددان ا ضرّددزبددان  روندد ازا  (ر 1225دانددی ) ددنل، هدداو مخرلدد  ماواب ددره بدده صرهنج

بدده »شددند و  دداد ما« نددجزباهَ»عنددنان کنددی کدده از ین بددا صرهنددج کدداوو را نیددد صددراهم ما

او صرهنیددا  دد  دددن  را ناددان نددا رارها و عیدداراتا از زبددان اشدداره دارد کدده نمددا و شددم

تندو بددده ل دددا  منددداطق ت ددد  پنشدددر پدددار  ر(09، صر 1021ددددی ، )پیر« دهدددیما

ونیو و  ن اددا  ددا  صرهنیددا بددا صرهنددج ا ددرانر بر ددا مندداطق بدده لانددی ننا ننصرهنیددا 

 هاو صرهنیا کمرر ان رها و شیاه و در بر ا از مناطق ندد لا دراب  دارنی

 مثالعننانبدده ن  ن اددنران  دد  زبددان هددم وجددند دارد؛تفدداوت صرهنیددا  دداه در میددا

دهدی و هدم کادنرهاو یمر لداو راد ن انپانیا ا هدم کادنر اندپانیا را در اروپدا پنشدر ما

کاندادا و  صران ده، بلژ د ، نیددراد دن صران ده  راندپانیا اتی  از برز ر تدا بنلیدنو و وندوقلدا ول

 تندنّع ،زبدان هدم د  پنشدر  دند داردر در منطلدی عربدایصر لدا را تکانرهاو صرانلنصنن 

 و مخرلدد کاددنرهاو  ددا مدد هش در  ورنددن یدااا و ه ر صددراوان اندد  و نددنّو تلثّدد

صرهندج مدرد  عدراا بدا عرب دران و مصدر و  دا امدارات مر دیۀ  مثالعننانبدهمرفاوت ان ؛ 

له را مطددرو هنیددا در مندداطق مخرلدد  جهددان ا دد  م دد عربددا تفدداوت داردر  ننددا ننا صر

و مخرلد  چیننده با دی انجدا  شدند کده هدانازد کده ترجمدی  د  مدر  واضدی بده زبانما

وهر ضا ددر بددا طددرو پرنددر هددا بینجامددیر پددژبرنانددی بدده درش و شددنا   مرلابددر صرهنج

هدی  مدی نظدر ددرار  عننانبدهم کنر، شدنا   نلدر ترجمده را در گورنالی دم بینداصرهنیا 

 هاو  رورو در ترجمه بیناصرهنیا را تییی  نما یر داده ان  تا برنانی مؤلفه

ددیلده  15بدا روزانده  1000روز  لدم تیرمداه ندال  صیاوندیما مدرزوبرونراد ن یلمدانا 

پخددر ا دد  برنامدده بعددیها بدده نددیم ندداع ، در نددال  زمانتمددیّه کددار کددردر برنامدده یغدداز بدد

ندداع  پخددر در دو بخددر صددی یاها و  2بدده  دد  ندداع  و در دهددی هفردداد بدده  1004

 هاوبرنامدده ،ا د  راد دن علداوه بددر پخدر راد دن ا 1024شدامیاها اصددا ر  اصد ر از نددال 

رشدی راد نهداو  ریدهدددرار ما نررنردا در ا ریدار مخاطیدانا   ند را نیدد از طر دق تارنمداو

                                                           
1. Lotman 

2. Uspensky  

3. Yule 
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اندد ر نددنزدهم مردادمدداه  داشددرههددا نیددد تلر یدداً همددی  رونددی را در د یددر زبان مددرزوبرون

بددر  دد  وبیدداه دددرار  رصرنددی تددا « تندوپددار »بددا ناددان  مددرزوبرونراد نهدداو  25نددال 

 هاوشددیلهچددنن هاو نددن همهدداو رنددانههاو راد ددن ا از  رصی علدداوه بددر پخددر برنامدده

 رنددانا کننددیاطّلاعبددا  دد  ناددان  دداص  اجرمدداعا و برنامددی کدداربردو تلفدد  همددراه

 (ر1029، ا یرو)

 پژوهشیشینه و مبانی نظری پ. 2

هدداو مخرلفددا انجددا  دربددارۀ ترجمدده و نلددر ین در ارتیاطددات بیندداصرهنیا پژوهر

درش وادعیدد  »او بددا عنددنان ( در ملالدده1024) مددامعلّو  زادهض دد  رصردده اندد ر لطدداصرا، 

 بدددا اوانددطی بینداصرهنیدد عننانبدهجا یدداه مردرجم بده « صرهنیدا مدر  در  د ار از ترجمده

بدده  کنشددنی تدداپردازنددی و ماما 2و ور  1ریماننددی ندداپ شناندداناان انی تلیدده بددر نظر ّدد

نرددا   ت لیددق نددیر میدددان زبددان و صرهنددج دندد   اب کناددابرهمدر اصدد  درنددرا از رابطددی 

ترجمه، صرا ندیو اند  کده نیداز بده چندی   مهدارت دارد تدا بردنان بدا دهی که ینها ناان ما

ین به ضاصدلا ندد د  بدده مددر  میددیأ دندد  پیدیا کدردر وجدند تنهدا  د  مهدارت نددد 

وجددنه صرهنیددا پنهددان در مددر  دور کدرده و رندیین  ل دا  کدردنمررجمان، ینهددا را از 

هددداو مدددنرد نیددداز  ددد  مردددرجم کندددیر مهدددارتا ندداممل  مددااو  ددنا ربدده ترجمدده

هدداو صرهنیددا مددر ، در وادعیدد  ل ددا  کددردنمجمنعددده عدددناملا ه ددرنی کدده منجددش 

 رشننیصرا نی ترجمه ما

هدداو  ردشددیرو و مرددنن مربددن  بدده جاذبدده»او بددا عنددنان در ملالدده (1024علیددداده )

هاو ترجمدده در مرددنن شددناروبدده طددرو د« اراقددی  دد  راهلددارچیددننیا ترجمددی ینهددا؛ 

 « را ابییاندده»و  « را ابددنما»ت و  ددع  دو روم پددردازد و نلددا  دددنّ ردشددیرو ما

 یبدر پا د کده مدیار اند مفهدن ات اطّلاعداصدر  میرندا بدرراهلار ضاصر از پژوهر  رشماردبرمارا 

کلیدیو مردنن  ردشدیرو، هدم در  هداوواگههداو مناندش را بدراو روابص تدیاعا معدانا،  داصر  معدادل

( در پددژوهر  ددند بددا 1022) نجفددار نما ددیمااثددر، تیددمی   ز یاشددنا رااتا و هددم اطّلاعددضددنزه 

                                                           
1. Sapir 

2. Whorf 
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بدده ت لیددر نددا رار نمددا ر « و نمددا ر راد ددنهااصددنل ترجمددی شددنییارو برنامدده»عنددنان 

 ابدی پدردازد و بده ا د  نریجده دند  ماراد ن ا در نه ندطژ تنصدی ، تف دیر و تییدی  ما

مددیارو همچددنن نددنع واگ ددان کلیددیو و ه در مرضلددی تنصددی ، نددا رارهاو  فرمانکدد

دددرار  یددرد، در مرضلددی باصدد  مددندعیرا  تنجّددهصددنا ا ادبددا در مددر  نما اددنامه با ددی مددنرد 

جامعدده و ) صددرامر هاو ارتیدداطا مددر  بددا هدداو ارتیدداطا و در نددطژ تییددی ، رو ددهکنر

 صرهنج( در ترجمه با ی می نظر درار  یردر

شنانددا او بددا ت کیددی بددر الینهدداو ناانهرشددرهنلددر ترجمددی صرهنیددا در مطالعددات میان»

 از الددرا   اصرهنیدد ترجمددی( اندد  کدده 1020) پدداکرچاعنددنان ملالددی درزو و « صرهنیددا

 ین ملصددند از کدده دانددیما وارشددرهنایم مطالعددات شددنا رازبان الدامددات   تددرمهم

ارتیدا   وبرددرار وبدرا مخرلد  وهدارشدره اصرهنید  یمیدام کدردن نن هم و نازوهم ان

شناندا صرهنیدا بده ترجمده و نلدر ین لدان از منظدر ناانهر ا د  م لّاند  ینهدا انیدم بهردر

 پردازنیردر میادلات صرهنیا ما

گورنالی دددم »او بدددا عندددنان ( در ملالددده2411) 0و ندددربرنا 2ندددپاجیر ،1بددداوم 

بده من دنع ترجمده  0«ندابابابیناصرهنیا و نیاند  ترجمده: بازکداوو ندرو   جهدانا 

پردازنددیر در ا دد  پددژوهر صرا نددی رونددی رشددی ترجمدده در هاو جهددانا مادر رنددانه

شددند و نن  ددنی ان بدده تییددی  نلددر زبانانانددا گورنالی ددرا و نیددد تییددی  ما «نددابابا»

هداو ا نررنردا هاو راد دن ا و پا یاهترجمی صرهنیدا بدراو انرلدال معندا بده مخاطیدان برنامده

بررندددا »او بدددا عندددنان ( در ملالددده2412) 5رو ددد  پردازندددیرهددداو مخرلددد  مازبانبددده 

بدده نلددر راد ددن جماعدد  « هدداو ترجمدده: ا یددار راد ددن جماعدد  در یصر لدداو جنددنباجر ان

رنددانا بدده اطّلاعپددردازد کدده بددراو او اثر دد ار در یصر لدداو جنددنبا مارنددانه عننانبدده

 تنجّدهندازنیر او در ت لیدق  دند بدا منرادر ماهاو مخرلد ، ا یدار را بده  دازده زبدان زبان

                                                           
1. Baumann 

2. Gillespie 

3. Annabelle Sereberny  

4. transcultural journalism and the politics of translation: Interrogating the BBC world 

service 
5. Van Rooyen 
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هداو ندن   صرا ندیهاو ترجمده بدی  ان دان و غیدر ان دان را مدنرد مطالعده دددرار وروابده صند

 یددرد کدده صرا نددیهاو ترجمددی ا یددار راد ددن لدومدداً بدده جی ددیتر   دهددی و نریجدده ماما

 ها ب ریا نیارنیرصناورو

ترجمدده در ارتیاطددات بیندداصرهنیا نلددر بدده  کدده دهددیمامددرور ت لیلددات پیاددی  ناددان 

امدا ت لیدق م درللا دربدارۀ نلدر ترجمده در گورنالی دم بیندا صرهنیدا  ،پردا ره شیه اند 

 منرد مطالعه درار دهی، تاکننن انجا  نپ  رصره ان ر ا ران را مرزوبرونهاو که رنانه

 مبانی نظری. 1. 2

هاو نظددرو مخرلدد  لددان در مطالعددات  ددند در بدداا ترجمددی گورنالی ددرا از مددیلم لّ

(ر 2424، 1انددی )والددیقننشنانددا و ارتیاطددات بهددره  رصرههدداو زبانانانددا، جامعهاز ضنزه

دهدی و بده همدی  ت لیق ضا در ترجمده را در پینندی بدا گورنالی دم مدنرد مطالعده ددرار مدا

ضددنزۀ ارتیاطددات بهددره  و هددم ضددنزۀ ترجمدده نظر ّدداتهددم از  ،ت لیددق مددیل نظددرو نددیش

شددند کدده انددرفاده ما در اصدد  و کددنر ارتیدداطا نظر ّدداترنددانه از  در ضددنزۀ یددردر ما

و درش پیا  را مدی نظدر دارندی و بده ل دا  ارتیداطا، بدر رمد ادا ا کدیهاو پیدا  از  مفاهمه

کنددی ها ا انددرفاده مانظر ّددهت لیددق از نیددد  در ضددنزۀ ترجمدده نددنو مخاطددش ت کیددی دارنددیر

 صراوان داردر اهمّیّ پیا   کننیۀدر اص که بر میناو ینها زبان ملصی و صرهنج 

 حوزۀ ترجمه: تبادل فرهنگی و عمل ترجمانی نظریّات. 1. 1. 2

یزادو مرددرجم اندد  کدده مددیار  را و  ناننددیهصرهنددجهدداو ترجمدده، روم  لددا از روم

بیاددررو در تف ددیر مددر  دارد، مددنارد ابهددا  را برطددر  کددرده و مددر  را در چددارچنا 

صددر، ) داعدداکنددی زبددان ملصددی بازنن  ددا ما ا ا و کدداربردوِدراردادهدداو ن ددنو، معندد

زبددان  داننددی و لدد ا صرهنددجِتیددادل صرهنیددا ما عننانبددهترجمدده را  0و ورمددر 2را دد (ر 1025

و دعی  صرهنیدا،  ملصی با دی در ترجمده مدی نظدر ددرار  یدرد و بدر مینداو ین نده عامدر

 ر(2442، 0)اشرنلر دده انددیاهمّیّ شددرا ص بیرونددا اجرمدداع و و ددعی  درونددا مخاطددش ضدداقد 

                                                           
1. Valdeon 

2. Reis  

3. Vermeer 

4. Stolze 
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 ، دد  وادعددی زبددانا نی دد ، بللدده ،صددرصاً ،مددیار ترجمدده را  ددا  ناننیهروم صرهنددجدر 

او اند  ندنعا انرلدال بدی  دو صرهندج اند  و لد ا ترجمده عمدر صرهنیدا پیچیدیه ،اناناً

مددر  اصددلا از عناصددرو صددرصاً زبددانا اکرفددا کنددیر  نظر ّددیتنانددی بدده  دد  کدده مرددرجم نمددا

کده مملد  اند  بده لفدی درنیامدیه باشدیر ترجمده در مدندعیرا جی دی ننشدره  تالیر شیه

ترجمده با دی بدر  نظر ّدیشند تا بدا مخداطیا جی دی و مرفداوت ارتیدا  برددرار کندی؛ پد  ما

دو عامدر عمددیه تلیدده کندی: صرهنددج مخاطیددان ترجمده و نلاددا کدده ترجمده دددرار اندد  در 

چنانچدده مددر  میددیأ  نظر ّددها دد   بددر میندداو (ر1025صددر، صرهنددج ملصددی ا فددا کنددی ) داعا

 یرنددیه، در صرا نددی ترجمدده  عننانبددهمددر  ملصددی صرنددرنیه در نظددر  رصردده شددند و  عننانبدده

میددیأ بددراو مندعیدد  منانددش در مددر    یددردر بازتنلیددی مددر ِ دد  عمددر ارتیدداطا شددلر ما

او هاو زبددانا بددی   منظددنر پیننددیو تنیاتنددج بددا و ددعی  زمینددهملصددی و  ددد نر ناددانه

کنددی، چراکدده اجرمدداعا ا فدداو نلددر ما-رهنیددااو صارد و در ترجمدده و ددعی  زمینددهمددر  د

بنددابرا   همددی ا دد  عنامددر بددر مرددرجم  ؛هدداو طییعددا مردد ثر از صرهنددج  ددند ه ددرنیزبددان

مدر  ملصدی اند ، پد   تنلییکنندیۀمدر  میدیأ و  کنندیۀدر اص  زمدانهمز درا او  ،اثر  ارنی

عنامددر مهددم در  ،نظددر دددرار دهددیر بددر ا دد  مینددا او هددر دو مددر  را مددیبا ددی و ددعی  زمیندده

 1گانددر( مددر ،  ننددی مددر ) نددنعِ، مددر ، کننددیهدر اص ، تنلییکننددیهاز:  انددیعیارتترجمدده 

شلر، نی ، دالش(، زمینه، صرهندج و شدیلی پینندی ا د  عنامدر کده بدر تنلیدی مدر  ملصدی )

 2مانردارو-هدنلر  نندرا  ،بده نلدر مهدم مردرجم تنجّدهبدا  (ر2442ت لص دارنی )اشرنلر ده، 

 0«ضامدر پیدا » عننانبدهمدر   نظر ّدهبدر مینداو ا د   را طرو کرد کده 0«عمر ترجمانا» نظر ّی

مانندی هددر م صددنل د یدر مرنانددش بدا هددی  کدداربردو ین در هبا دی بدد شددند وم  دنا ما

بندابرا   تعیدی  همدی  صنصدیات بخادا از ندفارم مدر   ؛مندعیرا مادخص تنظدیم شدند

(ر طیددق ا دد  1220مانرددارو، -اندد  )هددنلر  تنلییکننددیهپیددا  و  و دددرارداد میددان ضامددر

شددند، مرددرجم مرخصددص تنلیددی ضامددرِ نیددد شددنا ره ما 5«انددلنپن »کدده بددا عنددنان  نظر ّدده

                                                           
1. Textsorte 

2. Justa Holz - Mänttäri 

3. translatorische Handeln  

4. Botschaftsträger 

5. Skopos 
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هددا ا  ننددا نن پیددا  بیندداصرهنیا اندد ر در صرا نددی ترجمدده عنامددر مخرلفددا بددا نلر

ضامددرِ نیدداز:  -1: کنددیبنیو ماا بدده شددر نلددر دنددرهمانرددارو ینهددا ر-کدده هلددر  انددید یر

انددیازد کدده نیدداز بدده کددنر ارتیدداطا داردر یغدداز رو( بدده جر ددان ما) ک دداعمددر ترجمدده را 

بینددداصرهنیا تنظدددیم و مرندددا  دددرددر شدددند با دددی پیددداما کددده در کدددنر منرلدددر ما

کده  مدر  میدیأ -0صدا ندفارم داده اند ر دهنیه که مدر  را بدراو ملصدی ماخنفارم -2

 کننددیۀدر اص  -0اراقددی دهنددیۀ ترجمددهر  -5مرددرجمر  -0شددندر ترجمدده از ین تنلیددی ما

مددر   مددنرد درمرددرجم صددردو مرخصددص و  ،مددانررو نظر ّددیمخاطددش(ر بنددا بددر ) ترجمدده

دهددی، م ددانل اندد ر و یفددی او تنلیددی کارشددنا  و در ملابددر م صددنلا کدده اراقدده ما

 د  ماداور من دنعات  مانندیبهم صنل بدراو هدیصا مادخص اند  و بده همدی  ندیش 

دربردارنددیۀ الفددا   ،صددرصاً ،کنددیر مددر  میددیأیا مددر  را بددراو مخاطددش ترجمدده مابیندداصرهن

، 1انجامددی )ر  ددلننی دد  و چنانچدده زمینددی صرهنیددا ین انرلددال نیابددی، بدده نددن  صهددم ما

نخ ددری   ددا  در ا فدداو ا دد  نلدددر، نیددداه بدده صرا نددی ترجمددده از منظدددر بنددابرا    ؛(1222

  اصدددلا ترجمددده، نددده بر ددردان ددیددق ماهیدددّانددد  کددده در ین « رو لدددردو ارتیددداطا»

بللدده درش مفددداهیم صرهنیدددا نهفرددده در پددد ِ زبدددان و پی دددییوردن مفددداهیم  ،معددانا

 وبدرا م ناچدار دیدن اعلمد وهدازبان (ر در1220، 2)کاتدان ملمدن  در زبدان ملصدی اند 

 وهدازبان ورو بدر اعلمد وهدازبان چراکده م، بدرو ترجمده والیدن ندرا  بده مفاهمده جاد ا

 ینهدا از ودندرنر و واندازه ، دایوا  نندا ننِو هاجنیده از و انیشدیه ندنار املّد ا /ددنم

 درش در اعلمد صدن  هدر مرعلدق بده اصدراد کده شدندامد منجدش امدر  یهم کننیرام  یتیع

 ر  (1029ا،)پاکرچ شند مالر دچار ویر د زبان

شدند و ترجمده عملدا اند  کده بدا هدی   داص انجدا  ما  ادشدیه، نظر ّاتبر انا  

بنددابرا   با ددی داراو ان ددجا  باشددی،  عنددا مددر  بددا مندعیدد   ؛مخاطددش  دداص  ددند را دارد

در علددن   «در اصدد »و  «کددنر ارتیدداطا» نظر ّددیترجمدده بددا  نظر ّدداتندداز ار  ددرددر ا دد  

 رارتیاطات دراب  دارنی

                                                           
1. Risku 
2. David Katan 
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 حوزۀ رسانه: کنش ارتباطی و دریافت نظریّات. 2. 1. 2

ان در کننی همددی شددرک دانددی کدده را صرا نددیو تعدداملا ماارتیاطددات  1 ددنر   هابرمددا 

از ندده دنیددا ا  او ر(1291)هابرمددا ،  ضیددنر و دابلیدد  ارتیددا  دارنددی املددان ا دد  صرا نددی

یورنددیر امصرا نددیهاو ارتیدداطا را در ارتیدداطا تنیاتنددج بددا  لددی یر در  ن ددی کددهنددخ  ما

کده دربدارۀ یندان ا هدارات  اند    همدی نهادهدا اعننان کلیّدبدهکده  2نن جهان عینااز   

بیددات شخصددا را کدده همددی تجر 0جهددان ذهندداو از د یددر نددنو   ر اندد پدد املانرانددری  

منددی اجرمدداعا را شددامر اعیهکدده روابددص د 0اجرمدداعا جهددان یددرد و دنیدداو نددن  دربددر ما

 ،0ضلیلدا بدندن عداو اعریداروادّ مطالیده  دا چهدار 5اصلا نظر دی کدنر ارتیداطاه ری  ران 

پدد  ر اندد  کدده اعیدداو صهددم زمددانا املان و اندد  2پدد  روصهم و 2 صدد ّ ،9صددیا

اعریددارو عدداو ی   دد  و ددعی  ارتیدداطا، بددر ا دد  چهددار ادّضدددر ارتیددا ،  کننیهماددارک 

 مطالیددی (ر1290 ددردد )هابرمددا ، صددنرت صهددم دونددن ه تیددمی  ماتناصددق کننددی و بی  

اندد ، ز ددرا از طر ددق زبددان و نظددا   اهمّیّدد ب ددیار ضدداقد در ضددنزۀ زبددان  «پدد  روصهم»

اندد   بددراو ین شددرطایرپ مفاهمددی زبددانا و شددنددنددرنرو دابددر صهددم ارتیددا  بردددرار ما

)هابرمددا ،  صهددم کننددی لددی یر را دو طددر  ارتیددا  و  دتعدداملا بردددرار  ددردارتیددا  کدده 

ترجمدی مدر   هنیدا  اندا  و پا دی ارتیدا  اند ، کده مفاهمی زبدانا به همی  نیش ر(1221

چراکدده با ددی ا دد  مفاهمدده را میددان صرنددرنیه و   ابددی،میدداع  مددا ااهمّیّردد بددراو رنددانه

 ، بردرار کنیرانیمرفاوت یرنیه که به ل ا  صرهنیا با  لی یر 

                                                           
1. Jürgen Habermas 

2. objektive welt 

3. subjektive welt 

4. soziale welt 

5. die kommunikative handlung 

6. Anspruch der Wahrheit 

7. Anspruch der Wahrhaftigkeit 

8. Anspruch der Richtigkeit 
9. Der Anspruch der Verständlichkeit 
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 نظر ّددیپددردازد، ارتیدداطا کدده بدده صهددم مخاطددش از پیددا  ما نظر ّددات لددا د یددر از 

ین را مطدرو کدردر هدال معرلدی اند  کده معندا، زمدانا  2اندرنارت هدال ان  که« 1در اص »

مخاطدش شدروع بده  شدند کدهشدند، معندا زمدانا  لدق ماشند،  لق نماکه م رنا تنلیی ما

عینیددات و اشددیا  و بدده بدداور هددال  ازینجاکدده (ر1022زاده، کنددی )مهددیوتف ددیر مددر  ما

را در جامعدده  یدچهمددهو مددا  در درون  ددند نی ددرنی اوشددیهی تثیرو ددیادها داراو معندداو 

کنیم، معنددا از صرهنیددا بدده صرهنددج د یددر صددرا هدداو مخرلدد  معنددا مدداو در میددان صرهنج

کددرد کدده هرچدده صاصددلی صرهنیددا تنلییکننددیه و  تنجّددهبا ددی (ر 01، ص 1229کنددی )هددال، ما

هددا بیاددرر  ناهددی بددند و مخاطددش هنیددا  اطددش بیاددرر باشددی، تفدداوت رمد ددان ینمخ

از   ناهددی  رصدد ر ییکننددیهتنلو بیاددررو از معندداو مددنرد نظددر رمد اددا ا از پیددا  صاصددله

 نن را هاو معندا ا  نندانظر هال زبان ابدار صرهندج اند  و ا د  صرهندج اند  کده شدیله

 فرمددانا در  مثابددهبهاو را ر هددال برنامددی رنددانه(1229)هددال،  کنددیدر زبددان نددامانیها ما

شدننی و در پیدا  رمد د ارو ما ییکنندیۀتنل یدرد کده ندا رارهاو معندا ا در ندن ی نظر ما

روابددص »هددال معرلددی اندد  (ر 1021 ردنددی )هددال، نددن ی مخاطددش پیددا  رمد اددا ا ما

نرلدال  ابندی تدا م صدنل وجدنه زبدان شدننی و از طر دق ین ااو تنلیدی با دی وارد جامعه-نهاد

 (ر294ص ، 1021)هال، « شنا ره شند

کلددا  صددنتا،  در رنددانی شددنییارو راد ددن و  یددردرمد دد ارو بددر ب ددرر زبددان شددلر ما

کنندددی و در هددداو صدددنتا نیدددد در ا ددد  رمد ددد ارو ا فددداو نلدددر مامنندددیلا و جلنه

در رنددانی رمد دد ارو ضیددنر دارنددیر  هاو د ددیارو، عناصددر نددمعا و بصددرو دررنددانه

کدده  اندد  تددر   عامددر تنلیددی برنامددهمهددم «زبددان» دروادددا فرددار و  ،شددنییارو راد ددن

بندابرا   شدنا   مردرجم ن دی  بده ؛  یدردبدر ب درر ین شدلر ما  ارمد ادارمد  ارو و 

 ان ر اهمّیّ زمینی صرهنیا مخاطش ضاقد 

                                                           
1 . reception theory  

2.  Hall Stuart 
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 مدل نظری تحقیق .2 نمودار

 

ترجمدده و ارتیاطددات الدد کر در ضددنزۀ صنا نظر ّدداتمددیل نظددرو ت لیددق کدده بریمددیه از 

ت لیدر ضجدم نمنندی ت لیدق  ،ملنلدات و ز رملنلداتاندرخرا   میندا ا بدراو عننانبهان ، 

، مخاطدش برنامدی راد دن ا را کده همدان مدر  «در اصد » نظر ّدیبدر میدانا  نازدررا ممل  ما

جهان صرهنیددا و ا دد  رمد اددا ا بددر میندداو ز  دد  کنددیاندد ، رمد اددا ا ما شددیهترجمه

 نظر ّددیشددندر از د یددر نددنو  لددا از مطالیددات  ددندم کدده بددا ین درابدد  دارد، انجددا  ما

پدد  رو زبددانا اندد  کدده لازمددی ین صهددم پیددا  در دو نددنو ارتیددا  کددنر ارتیدداطا نیددد صهم

ترجمددی » نظر ّدداتاندد  کدده میرنددا بددر شددنا   صرهنیددا دونددن ه اندد ر از منظددر 

نیددد درش مندعیدد  صرهنیددا زبددان ملصددی، بدده شددنننیۀ « عمددر ترجمددانا»و  «مددیارهنجصر

در اصدد ( کنددی و برنامدده  نظر ّددی) رمد اددا ارا  شددیهترجمهکنددی کدده مددر  برنامدده کمدد  ما

 پ  ر  رددربراو وو صهم

 پژوهشروش . 3

ا در هددر ا دد  پددژوهر بددا روم مطالعددی مددنردو انجددا  پ  رصردده اندد ر هددی  کلّدد 

ها از د ددی اه مطالعددی مددنردو مادداهیۀ تفصددیلا ابعدداد مددنرد مطالعدده و تف ددیر مادداهیه

مطالعددی مددنردو بیاددرر بدده روم کیفددا و بددا ت کیددی بددر صرا نددیها و  ،روازا دد ر  راندد کددر

کنندیۀ و دعی  شدند کده نما دانشدندر مدنرد چندان انرخداا مادرش و تف یر ینها انجدا  ما

در  ،(ر بددر ا دد  انددا 1090)بازر ددان و مددرادو،  ه باشددیا ت دد  مطالعدد ددا ضالدد  کلّدد

مددنرد مطالعدده انرخدداا شددیه اندد  و ابعدداد  عننانبدده «یلمددانا تندوپددار »پددژوهر ضا ددر 
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 14بددا مررجمددان راد ددن ) نددا رارمنیانددنادو، مصدداضیی نیمدده مددنرد مطالعدده ت لیددق بددا روم

ار  رصردده اندد ر ها بدده شددللا تفصددیلا مددنرد ت لیددق دددرو ت لیددر م رددناو برنامدده نفددر(

از مدر   24اند  کده  تندوپدار لمدانا هاو صرهنیدا راد دن یجامعی یمدارو ت لیدق برنامده

مدر  از میدان  24انیر ا د  هیصمندی انرخداا شدیه صدنرتبهها صارندا برنامده هداومیان مر 

انیر در ا دد  مرددنن ترجمددی مددر  از صارنددا بدده ده برنامدده، هددر برنامدده دو مددر  انرخدداا شددیه

انی، مدنرد هاو ت لیدق کده از میدانا نظدرو اندرخرا  شدیهبده ملنلده تنجّدهنا بدا زبان یلمدا

 رانی رصرهدرار  وت لیرتجد ه
 

 . حجم نمونۀ تحقیق1جدول 

 
 

 های پژوهشیافته. 4

 شددینجهاناانددی کدده ترجمدده در مرضلددی نددن  بددر ا دد  علییه نظرانصدداضشبر ددا از 

از د یددر نددنو راد ددن نیددد نلددر (ر 1021، 1تددر   نلددر را بددر عهددیه دارد )اونددرینن مهم

بدده تننددعی منجددر کدده  بددا  هددنر راد نهدداو جهددانا شددینجهانا در ن ددی  بددا  ددند را

                                                           
1. Oustinoff 
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بنددابرا   راد ددن در جا یدداه  ؛(1022)عدداملا،  کنددیبددازتعر   مااندد ، مخاطیددان شددیه 

 یدرد و بده همدی  شیۀ جی ی براو دندریابا بده مخاطیدان جهدانا از ترجمده بهدره ماجهانا

هدداو ضاصددر از مددیل نظددرو ت لیددق، بددر انددا  دادهپددژوهر ضا ددر  در اندد  کدده نددیش

 :ه ان بر میناو ملنلات ذ ر انجا  پ  رصرو ضجم نمننه ت لیر م رنا

 

 
 . مقولات تحقیق3نمودار 

 

ها و ت لیددر ملنلددات و ز ددر بددر میندداو کی دد ارو مصدداضیهضا ددر هاو پددژوهر  اصردده

 نمننه ضاصر  رد ی:ملنلات ضجم 

 محوررسانۀ ترجمه. 1. 4

نددا رارمنی هاو ضاصددر از مصدداضیی نیمدده اصرددهتندو بددر انددا  راد نهدداو پددار 

دهددی کدده تددا م نر ه ددرنیر مطالعددی رونددی تددار خا تننددعی ا دد  راد نهددا ناددان ماترجمدده

کردندیر ا د   د  دارالررجمده عمدر ما مانندیبه ،صدرصاً ،اوانص دهدی هفرداد شم دا راد نهدا

( بندندی کده مردنن  یدرو  دروه صرهندجو دو واضدی پادرییانا )ت ر ر دی  یدر/ ها داراراد ن

پد  از ترجمدی مردنن، ینهدا را هدر راد دن  کردندی وو صرهنیا را بده زبدان صارندا تنلیدی ما

لدددو  تنلیددی مددر  مرنانددش بددا دهددی هفردداد شم ددا  از اوانددصکددردر از راد ددن پخددر ما

منیددا تنلیددی  عننانبدده ددند  ، ددندمخاطیددان هددی ، ا دد   ددرورت را پی ددی یورد کدده هددر را

کننددیه واضددیهاو پاددرییانا هالیرّدد ها تنلیددی کنددیربددراو برنامدده م رددناو منانددش را مددر ،

مردنن را مرناندش بدا مخاطدش  تنلیی ادامده دادندی، امدا راد نهدا املدان  اصرندی کدههمچنان به 



 10ررر                                                                        مطالعی نلر ترجمه در گورنالی م بیناصرهنیا  

 

او تددر   شا صددی راد نهددم ددنر بددندن همچنددان مهمبنددابرا   ترجمدده ؛هددی  تنظددیم کننددی

بددا ا دد  تفدداوت کدده در دوران ا یددر بدده مررجمددان ا دد  املددان داده شددیه  ،اندد  مددرزوبرون

 هدداو ارتیدداطا و صرهنددج مددیار انددرفاده کننددیراندد  کدده برناننددی در ترجمدده از روم

ضجدددم ترجمددده در راد نهددداو دهدددی کددده ها نادددان مددداهاو ضاصدددر از مصددداضیه اصرددده

صرهنیددا بددراو  ا یددار بدده همددراه مرددننتددر   ندو ب ددیار ز دداد اندد ر روزاندده تددازهتپددار 

شددننیر ترجمدده در راد نهدداو منراددر ما «ر صبَدد»صددنرت شددننی و  ددا بهپخددر یمدداده ما

بددر میندداو    بدده زبددان ملصددی انجددا  شددندرکنتدداه و بددا ددّدد زمانتمددیّتندو با ددی در پددار 

 اصددرادو ،غالیدداً ،و منصددق در ا دد  راد نهددا صعّددالمررجمددان هدداو ضاصددر از مصدداضیه داده

اندی ه رنی که تجربی ز  ره در منطلدی مخاطدش دارندی، بدنما ه درنی، در ینجدا بده دنیدا یمیه

ه در ا دد  میددان مررجمددانا هددم وجددند انددیر الیرّددو  ددا در منطلددی زبددان ملصددی ت صددیر کددرده

 انیری که در ا ران زبان یمن رهدارن

 یّدد اهمّتجربددی ز  ددره در منطلددی مخاطددش را بددیان جهدد  ضدداقد  شددننی انمصاضیه

داننی که مردرجم با دی برناندی مدر  را مرناندش بدا ضد  زبدانا مخاطدش بر دردان کندی و ما

بدده جامعددی  ن اددنران زبددان ملصددی اندد ر م ددرلد  شددنا    ترجمددی من ددنعات صرهنیددا

اندی و زبددان مدادرو ینهددا صارنددا همدی  نددیش بدراو مررجمددانا کده در ا ددران ت صددیر کرده

 اند  و بدرعل  بر دردان از زبدان دشدنارتر مدانابدان یلترجمه از زبان صارندا بده ز ان ،

دهددی ها ناددان ماتر اندد  و نرددا   ضاصددر از مصدداضیهیلمددانا بدده زبددان صارنددا نددهر

یدد  صعّالدر ا ددران بیاددرر در ترجمدده از زبددان یلمددانا بدده صارنددا  یمن رددهدانرمررجمددان 

ز  دد  صرهنیددا و اجرمدداعا در جهددان زبددان ملصددی، هنیددا   نددیش بدده ز ددرا کننددی،ما

هنددج زبددان ملصددی صرمخاطددش را در  «رمد اددا ا»در اصدد   نظر ّددیبدده  تنجّدده اترجمدده، بدد

 رکننیل ا  ما

 موضوعات فرهنگی تنوّع .2. 4

 تددندوکده من ددنعات صرهنیددا راد نهدداو پددار دهددی مطالعدی جامعددی یمددارو ناددان ما

،  ردشدیرو، هندر، ماداهیر و ادبیّداتندی  زندی ا،  ه درنی و بده ل دا  من دنعا رننّعم

 شندریمنزم زبان صارنا را شامر ما



 مطالعات زبان و ترجمه                                   دورۀ پنجاه و پنجم، شمارۀ اوّل                                                       19 

 

 
 فراوانی موضوعات فرهنگی .4 نمودار

 

 (عناصر صرفی)سازی واژه. 3. 4

تددندو بر ددردان واگ ددانا اندد  کدده در هاو ترجمدده در مرددنن پددار ز دشددنارو لددا ا 

ا جداد ارتیدا   روشدا بدراو ،او بدراو ین وجدند ندیاردر ترجمدهبرابدرواگه ،اصلاً ،زبان ملصی

او نا   درنا وجدند داردر بده چراکده میدان زبدان و صرهندج رابطده میان دو صرهندج اند ؛

کدده  اندد  ینهمددی  نددیش وارد کددردن  دد  عنصددر صرهنیددا در صرهنددج د یددر م ددرلد  

هدداو صددنرت زبددانا ین عنصددر بدده صرهنددج و زبددان ملصددی وارد شددندر اشرنلر دده تفاوت

هددا و اندداما ندداهمخنانا در نا  -1بینددی: لدده ماصرهنیا را در ترجمدده در ندده ملنمیددان

 ر ناشددنا ری صرهنیددا زبددان میددیأ اندد ؛کدده ناشددا از عناصدد اج ددا  و اشددیا  ضلیلددا

؛ شددندهاو مرنددا مرفدداوت ا جدداد ماز رنددا   وانددطیبهندداهمخنانا صددنرو کدده  -2

 انیرراتا اند  کده بدا واگ دان  داص عجدی  شدیهناهمخنانا معنا ا کده ناشدا از تصدنّ -0

هددا، اندداما جیراصیددا ا، ضددناد، تددار خا، ها، نددا   یابانمؤن ددات و نددازمان امااندد

صددریبادو، پددروان و ن) انددیا از مصدداد ق ندداهمخنانا ضلیلدداه ها و نددنّمرانددم، جادد 

دهدی کده مررجمدان بدا نادان ما تندوپدار در مردنن  (ر مطالعی ضجدم نمنندی ت لیدق1022

ها ا ضجم ز دادو از نداهمخنانا معندا ا و صدنرو روبدرو ه درنیر ا د  واگ دان در برنامده
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، صراواندا پردازندینیاندا مااجرمداعا و  ا راندا و من دنعات ورندن یداا صداکه بده معرّ

 بیاررو دارنیر

 
 ها در حجم نمونهانواع معادل .5 نمودار

 

دهددی کدده واگ ددان نیانددا و صرهنیددا کدده در ق ناددان مامطالعددی ضجددم نمننددی ت لیدد

بدردارو  یدرو و  رتدهندازو، وا معدادل صدنرتبهصرهنج منطلدی مخاطدش درابد  نیارندی، 

اندیر معدادل در ق نیندهمنصد هاو  ادشدیهبر دا مدنارد مانندی نمنندهامدا در  ،اندیترجمه شدیه

« شدنراو منداصا کادنر»بده معنداو « مجمدا تادخیص مصدل   نظدا »شیه بدراو نظر  رصره

ان  که ا رچه به ل ا  معنا ا بده واگۀ زبدان میدیأ ندد د  شدیه، امدا ددیدق نی د ر بر دا 

را در  دددند دارد، « ونددداط  کدددردن»بدددیان ندددیش کددده مفهدددن  « Schlichungsrat»واگۀ 

 برداروصددنرت  رتددهبه در بر ددا مددنارد «شددنراو نیهیددان» داننددیر ترجمددیتر مامنانددش

«wächterat» بده معنداو « نیهیدان»واگۀ  زبدانیلمانا کده بدراو مخاطدش شدیه اند  ترجمده

با دی  ،ضرمداً ،«شدنراو نیهیدان»معناند ر در ترجمدی م اصی ان  و ا   اصدطلاو کاملداً بدا

هدد  انانددا کدده بدده ذتددا معندداو ضفا دد  از دداننن  انددرفاده شدند «ددداننن انانددا»از کلمدی 

وادددا رمد اددا ا در صددنرتبی   انرلددال  ابددیر ندد دد  اندد ، زبددانیلمانامخاطددش 

وا   ددرصر  از واگ ددان صارنددا  یددردر شددلر ما  ددند او مخاطددش هددی  بددر میندداو صرهنددج

هاو ضجدم نمننده بیادرر   صراواندا را در ترجمی مردنن بده یلمدانا بدر اندا  ت لیدر  اصرده

،  ، تعد ددهامّددمجاهددیت، طدداغنت،  اذان، هددا ا ماننددی شددهادت،واگه مثالعننانبدده داردر

انی، امددا شددینۀ وا  وررر در ترجمدده بدده یلمددانا دددرش  رصردده شددیه وز ددر، ترانددهصدد ّا ، 

 رصر   لین  نی  ، در بر ا مدنارد بدیون ینلده تن دی ا دیدر  دا بعدی از کلمده بیا دی، 
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واگۀ صارنا در مدر   نجاندیه شدیه اند  کده ا د  ترجمده بده رمد ادا ا و صهدم مخاطدش 

  بدده میددمنن اصددطلاو  ددا کلمدده بدده زبددان انجامددی، امددا در مددناردو ابرددیا معددادل ندد ددنما

واگۀ صارنددا در پرانردد یمددیه اند  و  دداه نیدد بددرعل ،  عنددا  ازینپد و  شددیهبیانیلمدانا 

ابرددیا واگۀ صارنددا و نددپ  تن ددیژ یلمددانا در پرانرددد ذکددر شددیه اندد ر  دداه نیددد بدده نظددر 

 در و ا ، وزنمننده بدراو کلمدات صد ّ عننانبده ؛رنی در وا   درصر  اصدرا  شدیه اند ما

بدر  1ا دن رترانه، معدادل یلمدانا وجدند دارد و نیدازو بده وا   درصر  از واگۀ صارندا نی د ر 

ا دد  علیددیه اندد  کدده بددراو ترجمددی عناصددر صرهنیددا شددینۀ ماخصددا وجددند نددیارد و 

  واگۀ مددنرد ماهیّدد -1و منجددند روم منانددش را بر د نددی: هددامرددرجم با ددی از میددان روم

هدداو ن در زبددان میددیأ و روابددص تیددا نا ین بددا معادلبددار معنددا ا و صددنرت زبددانا ی) نظددر

  صرا نددی ارتیدداطا کدده واگۀ مددنرد نظددر در ین دددرار ماهیّدد -2ام در زبددان ملصددی( اضرمددالا

 (ر1229ا ن ر،) نظرنلر ین واگه در کنر ارتیاطا منرد  ،د یرعیارتبهدارد )

 مخرلدد  ینهاو معمددنل در رنددانهروم  ،هاهدداو ضاصددر از مصدداضیه اصردده انددا  بددر

شددنرا ا تاددلیر  ،و اصددطلاضات کلمدداتا دد  نددنع  اندد  کدده بددراو  دداصر  برابرواگ ددانِ

در   2«دندددرنامی مررجمدددان»در  ۀ مناندددش، ین راواگبرابدددرپددد  از انرخددداا  شدددند وما

از  دد  معددادل انددرفاده کننددیر تلددرار معددادل  ین واگه تددا همددی مررجمددان در ترجمددیکننددی ما

 کدم برابدرواگه را در زبدان دی ا نیدد همدراه باشدی، کدمانرخاا شدیه کده لداز  اند  بدا تن

صددا دندرنامی واگ دان تخص تدنانکندیر در تارنمداو ا نررنردا راد دن ماملصدی دابدر صهدم ما

 دررا در ا ریار کاربران درار دا

 بازآفرینی نحو و ساختار. 4. 4

مدر  را مطدابق   داه کده مررجمدان اند  شدیهاو منجدش نرع  ترجمه در کدار رندانه

ن دن زبدان میدیأ ترجمده کنندیر ندا رار و ن دن زبدان نیدد  دند برندا ره از ندنع نیداه و با 

کده مخاطدش زبدان ملصدی صهدم   نندهینبنابرا   مردرجم با دی جملده را  ؛صرهنج زبانا ان 

کنددی، بددازیصر نا نما ددیر ا دد  اشددلال در ترجمدده باعددم شددیه اندد  کدده امددروز در زبددان ما

                                                           
1. Ivir  

2. stylebook 
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 انیلداتی  بده صارندا وارد شدیه هداوکده از زبان دبر دا ترکییدات ن دنو وجدند دار صارنا

 رنمننی ین ان نا رار مجهنل از زبان انیلی ا  شین واردو 

مردنن، کدر مدر  ادریداو زبدان  دهدی کده در بر دات لیدق نادان ما مطالعی ضجم نمننی

ر دددرار  رصردده در پدد  تددنان در اصدد  کدده تفلّددترجمدده ما ن عنددا بددا  نانددی ؛میددیأ را دارد

و نیدد تنصددیفات  درپداپاا راندا اند ر جملدات طنلددانا بدا کلمدات مردراد   ،کاملداً ،مدر 

نما ددیر ا دد  ینددیش در ترجمددی مرددنن ما کننیه  ددرهطنلددانا کدده بددراو مخاطددش  ددارجا 

نددا   ،معمنلدداً ،وجددند داردر هنیددا  ترجمددی رو ددیادهاو هنددرومنانددیرا  هاوبرنامددهو ژه

نننیه هددیش شددنا را از ین هنددر نددیاردر ا ددر شددند کدده شددهنرهدداو ا رانددا بدده کددار بددرده ما

بندی بماندی و تن دی اتا دربدارۀ ین اراقده نیهدی، شدنننیه به مدر  اصدلا پداو ،صرصاً ،مررجم

هدداو یقینددا و جاددننارۀ نما ر» دددارم  کنددیر ا دد  اشددلال در ترجمددیصهددم نما مددر  را

لددات عنددنان ملا ،شددندر جالددش ین اندد  کدده در مددر   یددرملاضظدده ما «نددنرا در کاشددان

 ،کدده ترجمددی ا دد  عندداو   در زبددان ملصددیدر همددا ر هددم  نجانددیه شددیه اندد   شددیهاراقه

اندد ، چراکدده شددنننیه از انیاشدد  کلمددات هددیش مفهددنما را در اصدد   معنددابا ،کاملدداً

او در زبددان ملصددی بددا او از صرهنددج زبددان میددیأ بددا نمننددهمطابلدد  دادن نمننددهکنددیر نما

تددر   الیددنو نما اددا تعد دده که »برنامددی  مثالعننانبددهشددندر انددرلیال مخاطیددان روبددرو ما

  دده مطابلدد  دادهتعد هدداو نما ادداو ژ ددا برشدد  بددا«   اروصاصددله»کدده در ین « در ا ددران

نننی ان روبدرو شدیه اند ر بدا اندرلیال شدها هاو ضاصدر از مصداضیهشیه، بر اندا   اصرده

 بدده او در رمد اددا ا پیددا  و کنددیذهدد  مخاطددش ندد دد  مابدده مطابلدد  دادن، مفهددن  را 

 ض دداابهواضددی ترجمدده  عننانبددهکنددیر در ا دد  مددنارد مرددرجم با ددی کددر مددر  را کمدد  ما

و صرهنددج مخاطددش هددی  بازنن  ددا کنددی؛ بنددابرا   در ا دد   ادبیّدداتیورد و م رددنا را بددا 

 ننعابدهنطژ از ترجمه، صر  و ن دن زبدان هدم با دی بدا صدر  و ن دن زبدان ملصدی کده 

 نج مخاطش هی  ان ، انطیاا  ابیرمر ثر از صره

ها ا کدده بدده  ردشددیرو، تددار   ا ددران، مطالعددی ضجددم نمننددی ت لیددق دربددارۀ برنامدده

هداو بیادرر دهدی کده بده ندیش وجدند برابرواگهپدردازد، نادان ماما ادبیّداتو  ورنن یداا

و دارنددی، امددا نددی  اطندداا و مرددنن اشددلالات واگ ددانا کمرددر در زبددان ملصددی، ا دد 
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نددی ، مددر  ملصددی را ت دد   ا کدده در نثددر صارنددا وجددند دارد،  دداه بدده ل ددا درازنن  دد

عیدداراتا انددرعارو ه ددرنی کدده در ، داراو معمنلدداً ،مرددنن گورنالی ددرا تدد ثیر دددرار داده اندد ر

مطالعددی جامعددی یمددارو (ر 2410انرلددال  فرمددان صرهنیددا نلددر دارنددی )پاوکدده و بلیلددنا، 

اندرعارو و رمددو داشدرنی، نارندا  ادبیّداتدهدی کده ترجمده در مردننا کده ت لیق نادان ما

تناننددی بددا ین ارتیددا  بردددرار کننددیر در صرهنددج هددی  نما  مددان مخاطیددانِبددنده اندد  و با

واگ ددان نمدداد   و انددرعارو کدداربرد صددراوان دارنددیر  ،معمنلدداً ،واگ ددان انللدداا انددلاما

«ر انددران تهددران در زمددانهم صددنرتبهبهمدد   12 ،هامیهمددانا لالددهمرانددم : »مثالعننانبدده

بر دددار  شددنیهپن در روز  غیددارروبابددراو  ددادبند شددهیا در دهددی صجددر مرانددم  نددالههمه

نمداد شدهادت و  دنن  ،ر لالده  دد«هدامیهمدانا لالده»اندرعارو ا د  مراندم شدند، ندا  ما

 ر ا در شهیی ان ر ا   نماد در تار   کهد  ا دران ر اده دارد و تدا امدروز ضیدات  اصرده اند

ا نیهدی، اهمّیّردصرهنج زبان ملصدی را در نظدر  یدرد و  دا بدا بدار صرهنیدا واگ دان  ،مررجم

او دارد بر ددردان لفددی  ناهددی بددندر هددر واگه ر ادده،  انددریاه و تار خچدده ،صددرصاً ،ترجمدده

 نددیشانددی، بدده همددی  و واگ ددان صرهنیددا در ز  دد  تددار خا  ددند معددانا  ننددا ننا  اصره

ی ا د  ترجمدکادیر عندا ا  د  صرهندج را بدر دوم مابدار م« لالده»بر ا از واگ دان مانندی 

ا دد  ترجمدده بددراو  ر«Gastmahl der Tulpen: »اللفظا انجددا  شددیه اندد عیددارت ت دد 

معندداو صرهنیددا کنددیر بددا ین ارتیدداطا بردددرار نما معنددا اندد  وبا ،کاملدداً ، هددی مخاطددشِ

ه معندداو امددا مخاطددش هددی  بدد ،دابددر صهددم اندد  ،کاملدداً ،بددراو مددرد  ا ددران )لالدده( واگه

 بردرانرعارو ین پا نما
 

 
 های ترجمۀ فرهنگیفراوانی دشواری. 6نمودار 
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دهددی کدده بیاددرر   دشددنارو در ترجمددی صراوانددا یمددارو ضجددم نمننددی ت لیددق ناددان ما

واگ ددان رمدددو و انددرعارو، نددازو معادل صرهنیددا در رنددانه، در نددطژ واگ ددان مربددن  بدده

هدداو نامنانددش اندد ر اصددطلاضات  دداص، واگ ددان مرددنن انددلاما و نیددد انرخدداا برابرواگه

کدده   ددرددبرماهاو ترجمدده بدده اصددر مددر  صارنددا بخددر د یددرو از اشددلالات و دشددنارو

و ن ددن کلددا  دارو پیچیددی ا  بنددیوجمله، بنددیوترکیشبددراو مخاطددش هددی  از نظددر 

م ددیودو  زمانتمددیّر زمددان ترجمدده و بدده نددیش ینلدده با ددی در مررجمددان د ،اندد ر غالیدداً

ماننددی و همدی  امددر مدر  را بده زبددان  دارجا بر رداننددی، در ندا رار زبدان میددیأ  رصردار ما

شددند کدده نرناننددی مددر  را در ترکیددش ن ددنو زبددان ملصددی بددازیصر نا کننددیر ا دد  منجددش ما

زبدان میدیأ بدادا بماندی و شند که مدر  از نظدر ندی ، همچندان در ندی  اشلال منجش ما

 مخاطش نرنانی با ین ارتیا  بردرار کنیر

شددننی ان بددراو  دداصر  برابددرواگۀ منانددش در ترجمددی صرهنیددا رجددنع بدده مرددنن مصاضیه

دانندی، ز درا بده ل دا  صرهنیدا، مردنن ینهدا بده زبدان را مفیی ماشنانان یلمانا ا رانت لیلا 

 رتر ان مخاطش ندد  

 گیرینتیجهبحث و . 5

با ددی بددراو مخاطددش  شددیهترجمه، مددر  «کددنر ارتیدداطا»و  «در اصدد » نظر ّددیبددر میندداو 

را از صرندرنیه در اصد  کندیر علداوه بدر  شدیهارنالدابر رمد ادا ا باشدی تدا برناندی معنداو 

پد  ر باشدی تدا ارتیدا  دوندن ه برددرار و کدنر ارتیداطا با دی مدر  صهم نظر ّدیین بر مینداو 

تددر   رکدد  انرلددال پیددا  مفاهمدده ضاصددر  ددرددر در رنددانی شددنییارو راد ددن کدده  فرددار مهددم

پدد  ر شددند و زبددانا صهمپدد  رو و رمد اددا ا پیددا  بددر م مددر زبددان مملدد  مااندد ، صهم

ترجمددانا در زبددان ملصددی بدده  مددیار و عمددرترجمددی صرهنج نظر ّدداتاندد  کدده بددر میندداو 

ل دا  صدر ، ن دن، واگ دان و نددنع مدر  بده ل دا  زمینددی صرهنیدا بدراو مخاطدش هددی  

ا اهمّیّردندازو صرهنیدا بدراو مخاطیدان  دارجا بده ندیش در برنامه دابر رمد اا ا باشدیر

در رندانی شدنییارو راد دن دارد، ترجمده بیادرر    و ژهبدهکه کلدا  و مدر  در تنلیدی برنامده 

درندرا ترجمده نادند، صدیا، منندیلا و کندیر بده همدی  ندیش ا در مدر  بها ا فا مانلر ر

 تنانی به انرلال معنا کم  کنیرصل  و د یر رمد ان شنییارو نمااِ
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هاو نددن و انراددار دهددی کدده بددا   ددررم رنددانهنرددا   ضاصددر از پددژوهر ناددان ما

 هددا و نیددد نا   ملّتددر   نلددر را در شددها مهما، امددروزه رنددانهات بددر ب ددرر وِاطّلاعدد

 رنددانااطّلاعاو جهددانا بددا هددی  هاو رنددانهکننددیر نددرو  ا فددا ما رابطددی بددا د یددران

انیر م رددناو شددیه انددیازوصددا صرهنددج کاددنر  ددند راهها و  ددا معرّدربددارۀ نیاندد 

ا هداو ا نررنردا بدر ب درر وِبراو پخدر از راد دن، امدروزه بده مدید وجدند پا یاه تنلییشیه

دابر ج رجن ان  و علاوه بر مدر  شدنییارو، مدر  ملردنا نیدد دابدر باز دابا اند ر همدی 

تدر   عامدر در تیدادل صرهنیدا رابدص انرلدال صرهندج بده مهم عننانبدها   مدنارد ترجمدی را 

 مییل نا ره ان ر
 

 
 نقش ترجمه در ژورنالیسم برای انتقال فرهنگ .7 نمودار

   

ر معنددا ا و صرهنیددا اندد  و گورنالی ددم ب ددرر انرلددال بددا دربردارنددیۀزبددان و واگ ددان 

امددا ترجمدده در گورنالی ددم بیندداصرهنیا بدده  ،کنددیترجمدده صددراهم ما وانددطیبهصرهنددج را 

او نددیش نددطژ دنررنددا، صرا یددرو، روزیمددیو و نددرع  دناعددی و الدامدداتا بینارشددره

هداو صرهنیدا و بده  نندا ننا و تفاوت تنجّده ابی و همدی  امدر ترجمدی صرهنیدا را بدا ما

دهددی کدده در راد نهدداو نددازدر نرددا   ت لیددق ناددان مازبددانا بددا دشددنارو روبددرو ما
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هدداو مخرلدد  ترجمدده روزاندده ضجددم ز ددادو از مرددنن در زمددانا کنتدداه بدده زبان تندوپددار 

 اندد ر «واگ ددان»و  «ن ددن زبددانا» نددطژهاو ترجمدده در دو تددر   دشددنارور مهمشددننیما

، بده زبدان اندیهمراها  ن ن، نا رار جملدات صارندا کده غالیداً بدا مررادصدات و اطنداا به ل 

کده مردرجم بدراو انرلدال معندا، مدر  را بده ل دا  ن دن بده زبدان ملصدی  شدیهترجمهملصی 

مؤلدد  اندد  و در ملددا  بازنن  ددا با ددی  ننعابددهمرددرجم  ینلددهضالبر ددردان نلددرده اندد ر 

طددش هددی  دارد، بدده بددازیصر نا مددر  بلنشددی، بددا شددنا را کدده از صرهنددج و هنددر مخا

 که شنننیه برنانی ین را صهم کنیر او ننهبه

منجددند  و اصددطلاضات  دداص عیددارات بدده بیاددرر اشددلالات ترجمدده در نددطژ واگ ددان

هاو ت لیددق، مررجمددان در شددند کدده بددر انددا   اصرددهدر صرهنددج زبددان میددیأ مربددن  ما

 اصدطلاضات  داص صرهنیدا راو  داه نیدد  ندیابهدره  رصره  یدرواز شدینۀ وا  بر ا مدنارد

رمد دان بدا کمد   معندااندی و بده همدی  ندیش در اصد  اللفظا ترجمده کردهصنرت ت  به

بددراو مرددرجم  دهددی کددهناددان ما ت لیددق ددرددر نرددا   کمرددر مملدد  ما مخاطددش هددی 

تناندی بده صرهندج زبدان ملصدی رجدنع کندی و ما ابا اصدطلاضات و عیدارات  داص معادل

بهدره  بدا واده از واگ دان منجدند در ین زبدان، میدمننا در دش بده عیدارت را بیابدی با اندرف

ه در ترجمدی واگ دان  داص کده در زبدان ملصدی  رصر  از ین، واگ ان جی دی را ب دازدر الیرّد

بهددره  رصدد   0«جیددران»و  2«ی نددیهم»، 1«تصددر ژ»هدداو تددنان از روممعددادل نیارنددی، ما

تندو یلمددانا کمرددر در ترجمددی مرددنن صرهنیددا پددار هددا (، امددا ا دد  روم2410، 0)صاوندد 

 انیرانرفاده شیه

ترجمی اندرعارات و نمادهدا ا کده در صرهندج ا راندا بده ل دا  معندا عمیدق و تدار خا 

اصدطلاضات و  ها ا ترجمدی صرهنیدا بده شدمار اند رروندی، از د یدر دشدناروبه شمار ما

اللفظا تدنان ت دد انی، نماشددیههداو مرفدداوت ا جداد ها را کدده بدر ب ددرر صرهنجالمثر درا

دنددر  درد »، «نددلام  باشددیی »، «  ددره نیاشددیی »ترجمدده کددردر بر ددا عیددارات ماننددی 

                                                           
1. explicitation 

2. collocation 

3. compensation 

4. Fawsett 
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هاو م درخر  از  اصرده بدر بندا، «دلدش مد »، «بده داد  برندیی »، «دندرم بده دامند  »، «نلنی 

همخددنانا نددیاردر در  زبددانیلماناها، بدده ل ددا  صرهنیددا بددا صرهنددج مخاطددش مصدداضیه

ج یلمددانا تعارصددات کمرددر اندد  و دامنددی واگ ددان بددراو تاددلر و ابددراز م یدد  صرهندد

اللفظا ا دد  عیددارات برداشددرا منفددا در م ددیودتر اندد ، بدده همددی  نددیش ترجمددی ت دد 

، مخاطدش پد  «در اصد » نظر ّدیکندی، ز درا بدر مینداو ا جداد ما زبدانیلماناذه  مخاطدش 

کددنر » نظر ّددینددی و بددر میندداو تنانددی ین را رمد اددا ا کاز بر ددنرد بددا ا دد  مددر  نما

 شندرارتیاطا که بر میناو مفاهمه باشی، بردرار نما ،اصلاً ،هابرما  «ارتیاطا

 دداه  دد  صرهنددج اندد  کدده  در ترجمددی صرهنیددا واضددی ترجمدده مددر ،  دداه من ددنع و

ل دا  کدردن ین در هدر دو زبدان میدیأ و ملصدی، املدان رمد ادا ا پیدا  را بدراو  مررجم با

بدده مفاهمدده  تنهانددهاو کدده صادددی چنددی   صنصددیاتا باشددی ر ترجمددهمخاطددش صددراهم کنددی

مخددال  بددا منظددنر مددر  اصددلا را منرلددر  ا مملدد  اندد  معنددا او بللدده ضرّدد انجامددینما

نددازدر از د یددر نددنو در ترجمدده بددراو گورنالی ددم بیندداصرهنیا مرییددر رنددانه نیددد اصدددوده 

هنیدا را دشدنار ترجمدی صرملریدیاتر مانندی ندرع ، شند که ا رچده بده ندیش بر دا ما

هدداو زبددانا و املددان تلددرار معادل نددنرنددانه از    صرا یددرو بدده نددیش امددا ،نددازدمددا

شدندر بده م  دنا ماصرصدرا بدراو تنلیدی واگ دان بینداصرهنیا  از د یر ندنو شیهترجمه

ا اند  کده بدا بهدره  درصر  از زبدان، صرهندج زبدان میدیأ را ضامل مثابیبهد یر نخ ، رنانه 

تدر   عامدر در گورنالی دم بینداصرهنیا بندابرا   ترجمده مهم ؛ندازد ملصدی ترجمده به زبدان

بدده نددیش  ، مددر  ضامددر پیددا  اندد  و رنددانه«جمدداناعمددر تر» نظر ّددیبددر میندداو اندد ر 

نددازو، معنابخاددا و دنررنددا، صرا یددرو و تلددرار، صرصدد  واگه هددا ا همچددننو ژ ا

 کنیرروا  واگ ان بیناصرهنیا را صراهم ما

پد  رد، کنتداه انجدا  ما زمانتمدیّکده غالیداً در  اوات ترجمده رندانهبده ملریدیّ هتنجّبا 

هاو ت لیدق بدر اندا   اصردهاو کده مفاهمدی بینداصرهنیا را مملد  ندازد، براو اراقی ترجمده

« ووتداپدر »، «تندوپدار »مدرزو ا دران مانندی هاو بدرونشدند کده در رندانهپیانهاد ما

اصددطلاضات  دداص،  و ژهبدده برابرواگهدداو صرهنیددابددراو انرخدداا  «ووتاهی ددپان» و

و پیال ددنت  نظرصدداضش ددابا واگ ددان بددا ضیددنر مررجمددان و و رانددراران شددنراو معادل
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واضددی بددراو روا  واگ ددان دابددر  اوهددا دنددرنامهتاددلیر شددند و پدد  از انرخدداا برابرواگه

هداو دابدر صهدم در رندانه و همدان برابرواگه ازتهیده شدندر اندرفاده مررجمدان صهم صرهنیدا 

 رانجامیتلرار ین، به انرلال و مفاهمه صرهنیا ما

 نامهکتاب

ر تهران، هاو ننانیاز تنلیی و پخر راد ن در عصر رنانهراد ن در عصر دو : چام (ر1029) ا یرو،  ر

 ردانایاه صیاونیما: ا ران

 ) ر میرزا ابراهیم تهرانا، مررجم(ر تهران، ا ران: نار دطرهر ترجمهر (1021اونرینن ،  ر )

، صصلنامی مررجمرر هاشما، مررجم(ر  هاو ترجمه عناصدر مرفاوت صرهنیا ) رر روم(1094ا ن ر، ور )

 ر10-0(، 2)1

مجلددی (ر روم مطددالعددی منردو و کدداربرد ین در تعلیم و تربیدد ر 1090بددازر ددان، عر، و مرادو، نر )

 ر02-05(، 222)2، علن  تربیرا روانانانا و

 در وارشددرهانیم مطالعات میصصددلنا ر اوهرشددرانیم مطالعات شددنا رازبان الدامات (ر1029، ار )اپاکرچ

 ر111-105(، 1)1، اان ان علن 

ت ملا در ترجمی صیلم با تلیه بر چیننیا انرلال صیلم از زبان  (ر1024ار ) و نصدددریبدادو، ،رپروان، و

 ر02-05، (52)14،هاو زبان  ارجاپژوهریلمانا به صارنار 

 مطالعات زبان وکاوو زبانر  را در صرهنجعننان ابدارو ت نل(ر معرصا زباهنج به1021ددی ، رر )پیر

 ر02-09، 0، ترجمه

 ر00-09، (00)15، صصلنامی مررجمهاو ترجمهر ر روم(1025 داعا صر، عر )

او با ت کیی بر الینهاو رشدددره(، نلر ترجمی صرهنیا در مطالعات میان1020درزو، ار، و پاکرچا، ار )

 ر02-00(، 0)0، او در علن  ان انارشرهمطالعات میانشنانا صرهنیار ناانه

مطالعات صرهنیا شددینر (ر تعامر معرصرا راد ن با ت نلات دوره میرنیره و جهانا1022عاملا،  ر رر )

 ر12-5(، 1)1، و  ارتیاطات

اراقی    راهلارر  –هاو  ردشددیرو و چیننیا ترجمی ینها (ر مرنن مربن  به جاذبه1024علیداده، عر )

 ر12-1(، 2)00، مطالعات زبان و ترجمه

(ر درش وادعی  صرهنیا مر  در   ار از ترجمهر 1024زاده،  ر، و معلما، مر )ض ددد لطاصرا، رر، و 

 ر120-100(، 2)2، هاو زبان و ادبیّات تطییلاصصلنامی پژوهر
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 ملالات مجمنعهصرهنجر  اشددنا رناددانه نددازوکار در باا ر(1024ار )ب ،ااونددپن ددل لنتمان ور، و 

 .علم نار ان، ا ران:تهر .صرزان نجندو، به هم  (95-01)صصر صرهنیا  اشنانناانه

 ر تهران، ا ران: مرکدمطالعی تطییلا نظر ّی کاش  و در اص  در ارتیاطات(ر 1022زاده طالاا،  ر ) مهیو

 ت لیلات صیاونیمار

نامی منرارنایۀ کارشنانا ارشی(ر ، )پا انهاو راد ناصدنل ترجمی شنییارو برنامه(ر 1022نجفا،  ر )

 صیاونیما، تهران، ا رانردانایاه 

(، ان)ار جاودان و ور وثندار مررجم بررنددا زبان: می ثا در زباناددنانددا همیانا(ر 1090 نل،  ر )

 تهران، ا ران: مرکد ترجمه و نار کراار
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