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چالشهای ترجمة همزمان از زبان فارسی به عربی
(مطالعة موردی :گفتمان نظامی)


1ـ علی کواری2 ـ نرگس گنجی 3 ـ عدنان طهماسبی
6ر استادیار زبان و ادبيات عربی دانشگاه امام علی (ع) ،تهران ،ایران
0ر دانشيار زبان و ادبيات عربی دانشگاه الفهان ،الفهان ،ایران
8ر دانشيار زبان و ادبيات عربی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاری دریافت6863/81/83 :؛ تاری پذیرش)6863/66/60 :

چکیده
پژوهش حاضر با استفاده از روش توليفی -تحليلی به دنبرال یرافتن الشهراي تر مرة متر مران
شفاهی و شناخت عوام تأثيرگذار برر ایرنگونره تر مره در گفتمران نظرامی اسرت .از ایرن رو ،بره
بررسی دقيق  016/44دقيقه از فای هاي لوتی -تصویري سخنرانیهاي مسئوون رده باوي نظرامی
و رزمایشها و مراسمهاي نظامی كه به طور همزمان از شباه عربی زبان «العالم» پخرش شرده برود،
پرداخته شد .عمدهترین الشها در حوزه الشهاي زبانی و غيرزبانی است .مهمترین الشهاي
زبانی به ترتيب شام  :حذف و از دست دادن بعضی از اطالعات مهرم و اساسری ،عردم آشرنایی برا
واژگان و الطالحات نظامی و نيز افزایش نابجرا در تر مره اسرت .همچنرين مهمتررین الشهراي
غيرزبانی را میتوان حذف بخشی از اطالعرات بره سربب سررعت سرخنران در زبران مبردأ ،تفراوت
فرهنگی ميان دو ملت و نيز ضعف عملارد متر م دوزبانه عنوان كرد .این الشها بيشتر به ترتيب
در مراسم رژه و مانورها و سخنرانی فرماندهان نمایان میشود.

واژگان کلیدی :ترجمۀ شفاهی ،ترجمۀ فارسی به عربی ،گفتمان نظامی ،آسنیبشناسنی
ترجمه.

(نویسندب مسئول)  E- mail: kavaria61@gmail.com
 E- mail: nargesganji@ut.ac.ir
 E- mail: adnant@ut.ac.ir
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مقدمه
مل مختلف در طول تاری بشریت به دوی مختلف نياز به تعام با یادیگر داشرتهانرد و از
سخنان یادیگر بهره می ستهاند .قدیمیترین اثري كه بره نقرش مترر م شرفاهی و اهميرت
تر مه در تمدنهاي گذشته اشراره دارد ،كتيبرهاي اسرت كره در آرامگراه «هرارم هراب» یرا
(هورمهب) 6در ممفيس مصر به دست آمده است .در این كتيبه مترر م بره عنروان رابرط دو
فرهن

و زبان مختلف در قالب دو نقش متفاوت نشان داده شده است .قردمت ایرن اثرر بره

سال  6848قب از ميالد برمیگردد (تيم و دیگران.)7 :6691 ،
تر مة شفاهی نوعی از تر مه است كه در آن ،برگردان آغازین و پایانی به زبانی دیگر
براساس ارائة یاباره ملة زبان مبدأ توليد میشود (پو هارر )63: 6869 ،و شرام تر مرة
همزمان ،پياپی ،همزمان متن ماتروب و نجروایی اسرت .آنچره بره طرور معمرول در رسرانهها
لورت میپذیرد از دو نوع اول آن است .در تر مة همزمران ،گفترار گوینرده بالفالرله بره
زبان مقصد تر مه میشرود ،امرا در نروع پيراپی ،پرس از وقفرهاي كوتراه در كرالم گوینرده،
متر م اقدام به فرآیند تر مه میكند .یادآور میشود پس از ن

هرانی اول ،تر مرهها

به شا كنونی خود درآمدند و تر مة شفاهی پياپی0به طور اخرص ترا سرال  6649مترداول
بود .تر مة شفاهی همزمان 8اولين بار در دادگاه نورنبر

و هنگام محاكمه مجرمان نگی

بهكار گرفته شد (وبر.)6 :6873 ،
ثمربخشی و دستيابی به اهداف هرر فعراليتی در مرحلرة نخسرت در گررو بررسری و حر
الشهاي پيش روي آن است .ال بازدارندگی مهمترین اولویت سران نيروهاي مسرل .و
مسئوون رده باوي نظام است و هدف مانورهاي نظرامی ،رژههرا و سرخنرانیهاي مسرئوون،
بيان و نمایش قدرت نظامی است تا با اطالعرسانی گسترده از توان نظامی ،دلهره و ترس در
دل دشمنان افانده و به دوستان نيز پيام لل .و دوستی و اتاا به قردرت ایرران را القرا كنرد.
بازتاب این مانورها و گفتمانها ضروري است هر ه سریعتر به دنيا و بهویژه به كشرورهاي
1. Harm Hub
2. Consecutive Interpretation
3. Simultaneous Interpretatio
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منطقه مخابره شود .از آنجا كه بيشتر همسایگان ما كشورهاي عرب زبان بروده و در نرواحی
راهبردي خلي فارس مستقرند و از هت دیگر ،دشمنان حقيقی این مرز و بروم نيرز بيشرتراز
طرف همين كشورها وارد عم خواهند شد ،اطالعرسانی و شناساندن قدرت و نيز فرستادن
پيام لل .و دوستی در سایة مانورها بایرد در اولویرت كراري مسرئوون نظرامی قررار گيررد؛
راكه این مهم بيشتر از انجام مانورها حائز اهميت است.
این پژوهش به دنبال یافتن الشهاي پريش روي متر مران در تر مرة شرفاهی از زبران
فارسی به زبان عربی است .دادههاي اوليه بر مبناي مصاحبة فرمانردهان نظرامی برا شرباههاي
عربزبان از مله شباه «العالم» و نيز پخش زندب مانورها و مراسرم رژههراي نظرامی از ایرن
شباه معآوري شده است .سؤاوتی كه ایرن پرژوهش ترالش دارد بره آنهرا پاسر دهرد،
عبارتند از:
 مهمترین الشهاي زبانی و غيرزبانی تر مة شرفاهی گفتمران نظرامی بره زبران عربری دريست؟
 مهمترین الشها در كدام حوزه از گفتمان نظامی نمایان میشود؟ -ه تفاوتی بين الشها در سه حوزب گفتمان نظامی و ود دارد؟

 .1نگاهی به پژوهشهای پیشین در حوزة ترجمۀ فاهی
بيشتر مطالعاتی كه در حوزب تر مة شفاهی در ایران لورت گرفتره در حروزب سياسری بروده
است و از مله نمونه آن میتوان به مقالة آسيه لحاف و دیگران تحت عنوان «راهاارهاي
متر مان شفاهی تازه كار ایرانی در تر مة سخنرانی سياسی» اشاره كرد .بنا بر بررسریهراي
لررورت گرفترره ترراكنون مطالعررهاي در زمينررة شررناخت الشهرراي حرروزب نظررامی (شررام
سخنرانیهاي فرماندهان عالیرتبه نظامی ،رزمایشها و رژهها) انجام نگرفته اسرت .در اینجرا
به لورت گذرا به پارهاي از تحقيقاتی كه به گونهاي با مورد پژوهش حاضر در ارتبا انرد،
اشاره خواهيم كرد.
در حرروزب تر مررة شررفاهی در زبان هرراي خررار ی ماننررد انگليسرری ،فرانسرره و روسرری،
كتاب ها و مقاوت متعددي در ایران به رشته تحریر درآمده است كه به لرورت ا مرالی
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میتوان به « معرفی مطالعات تر مة شفاهی» فرانتس پرو هارر كره توسرط وریرا دسرتيار
تر مه و در انتشارات رهنما به اپ رسيده و یا به «فنون تر مة شفاهی» كریم قربانزاده
اشاره كرد .در حوزب پژوهش هاي مرتبط با الشهاي فرازبانی نيز می توان به مقالرة زهررا
ارسالنی با عنوان « گفتمان انتقادي در تر مة شفاهی» ،پایان نامرة مجيرد زارعری برا عنروان
«عزتنفس و خودكارآمدي در تر مة شفاهی» در حوزب زبان انگليسی و پایاننامرة زهررا
فالحی تحت عنوان « عوام زبانی و فرازبانی در تر مة همزمان» كه به زبان فرانسه نوشرته
شده است ،اشاره كرد.
در حيطه مرتبط با الشهاي زبانی ،پژوهشهایی نيز لورت گرفته كه بيشرتر آنهرا در
زبان انگليسی است و از آن مله است :كریم شعبانی در مقاوتی ون «راهارار پريشبينری
در تر م رة همزمرران» و « مررالت فارسرری بررا افعررال انتهررایی در تر م رة همزمرران» برخرری از
دشواريهاي تر مة شفاهی ميان فارسی وانگليسی را بررسی كررده اسرت .علری اسراندري
در پایاننامه خود تحت عنوان «مشاالت متر مان شفاهی ایرانری در برگرردان الرطالحات
تخصصی :استراتژيهاي زئی یا كلی» بره ایرن موضروع پرداختره اسرت .آنچره پيردا اسرت
درخصود زبان عربی -فارسی و برعاس اقدامات لرورت گرفتره بسريار نرا يز بروده كره
مرریترروان فقررط برره مقالررهاي در دانشررگاه تهررران تحررت عنرروان « الشهرراي تر مررة شررفاهی
عربی -فارسی و برعاس» اشاره كرد كه توسط عبدالحسين فقهی و حسرين سرلمانی نوشرته
شده است و به لورت كلی به این موضوع پرداخته و موضوعات مطرح شده آن را میتوان
به همة زبانها تعميم داد و مختص زبران عربری -فارسری نيسرت .همچنرين پایراننامرة فاطمره
احدي تحت عنوان «تر مة شفاهی با تايه بر تر مة فروري» بره ترازگی در دانشرگاه حاريم
سبزواري به سرانجام رسيده است.

 .2جامعۀ آماری
در این پژوهش به منظور پاس به سؤاوت مطرح شده به كمرک روش تولريفی -تحليلری،
پس از گردآوري فای هراي لروتی -تصرویري مصراحبه برا فرمانردهان رده براوي نظرامی،
رزمایشها و رژهها در آرشيو شباه «العالم» ،برنامههایی مانند «مِرن طهرران» و «لقراء خراد»
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در بهار سال  6867كه به لرورت همزمران از فارسری بره عربری تر مره شرده اسرت ،مرورد
بررسی قرار گرفت .پس از بررسی شيوایی و رسایی فای ها و همچنرين اطمينران از همزمران
بودن فرآیند تر مه در مجموع  016/44دقيقه فای لروتی -تصرویري مرورد بررسری قررار
گرفت كه شام ( 68/84دقيقه مربو به مراسرم رژه  86شرهریور  86/88 ،6869دقيقره از 6
رزمایشی كه توسرط ارترش و سرپاه در سرنوات گذشرته بره انجرام رسريده و  086/87دقيقره
سخنرانی كه از  66نفر از فرماندهان عالی رتبه ضبط شده ،است .پژوهشگران پس از شرنيدن
این فای ها به دو زبران فارسری و عربری در نرد مرحلره و پرس از پيرادهسرازي الشهراي
مو ود به تجزبهوتحلي آنها پرداختند.

 .3مبانی نظری پژوهش
در حالت كلی و سنتی از سه نوع الگوي نظري در تر مه استفاده میشود:
 الگوهاي تطبيقی فرآیندي علّی.از دیدگاه نی ویليرامز و آنردره سرترمن )16 :6667( 6هریرک از ایرن الگوهرا داراي
ندین نظریه و مت يّر هستند:
 الگوهاي تطبيقی0؛ این الگو ایستا ،محصولگرا و بر نوعی ارتبرا تعرادلی متمركرز اسرت.الگوي تطبيقی در سادهترین شا خود نين مینماید :متن مبدأ = متن مقصد.
از آنجا كه در تر مه به لورت عام و در نوع شفاهی آن به لرورت خراد ،نمری تروان از
برابري كام سخن به ميان آورد ،روش لحي.تر نمایش آن ،عالمت تقریبا مسراوي اسرت.
در این الگو ،تر مه را با متن مبدأ به ترتيب در كنار هم قرار داده و اساس كرار ،روشهراي
مقابلهاي مطرح شده توسط دانشمندانی ون كت فورد ووینی و دالبرنت است .این الگو بره

1. Jenny Williams & Andre Chesterman
2. Comparative Model
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تر مه به عنوان یک مسئله همترازساز مینگررد و هرر عنصرر از زبران مبردأ برا یرک عنصرر
فرضی از زبان مقصد در مقاب هم قرار میگيرند.
 الگوي فرآیندي6؛ این الگو تر مه را نه به عنوان محصول ،بلاره بره عنروان یرک فرآینردنمایش میدهد .این الگو بُعد زمان را مطرح میكند و از این رو ،یک مردل پویرا اسرت كره
برخی از انواع آن براساس الگوي ارتباطی رای هستند:
گيرنده
پيام
فرستنده
كه در تر مة شفاهی میتوان اینگونه رسم كرد:
فرستنده6

پيام 6

دریافت كنننده  / 6فرستنده 0

پيام 0

دریافتكننده 0

این الگو زمانی كه روابط متوالی بين مراح تر مه مدنظر بوده و یا كانون تو ه متر م
باشد ،مورد استفاده قرار میگيرد.
 الگوي علّی0؛ این الگو علّت و اسباب به و ود آمدن نوع تر مه را بيران مریكنرد؛ اینارهرا تر مه اینطور بهنظر میرسد؟ این علتها به كمک تر مه به معلولها تبدی مریشرود
كه معموو در سه سط .رخ میدهد.

همچنين براساس دیدگاه رایس )6676( 8متنها به سه گروه دستهبندي میشروند؛ مرتن-
هاي اطالعاتی كه نقش اللی آنها انتقال اطالعات است و غالباً متنهاي تر مة شرفاهی از
این نوع است .متنهاي توليفی كه نبههاي زیباشناسی در آنهرا اهميرت دارد و مرتنهراي
ترغيبی كه نقش اللی آنها ترغيب گيرندب پيام به انجام كاري است (پاومبو 647 :6866،و
ماندي.)648 :6866،
كيفيت تر مه ،مفهومی نسبی است و ارزشيابی آن با تو ه به اهداف و برافتی كره در
آن و ود دارد بر معيار هاي نسبی استوار است .سترمن ( ) 6677ارزشيابی را به دو روش
ارزشريابی تولريفی 4و ارزشرريابی سنجشری 9دسرته بندي كرررده اسرت .هردف از ارزشرريابی
1. Process Model
2. Causal Model
3. Rice
4. Escriptive Assessment
5. Evaluative Assessment
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توليفی ،تعيين ماهيت یا ویژگی هاي تر مه براي پی بردن به برداشرت مترر م از معرادل
تر مه اي و یا توليف شرایط فرهنگی و ا تماعی حاكم بر توليد تر مه است .ارزشيابی
سنجشی ميزان مطلوب یا نرامطلوب برودن تر مره را میسرنجد ( سرترمن.)666 :6667 ،
معيار هاي ارزشيابی در این تحقيق با نگرش بره اهميرت نرو ع و بازتراب هرانی آن شرام
6
تر مه هاي لورت گرفته و فرآیند ایجاد تر مه است؛ یعنی نه فقرط از دیرد پرذیرفتگی
در زبان مقصد ،بلاه از نظر لحت 0در برگردان الرطالحات زبران مبردأ و انتقرال محتروا
بررسی میشود.
در ادامه و به اختصار به ماتب و نظریهاي كه مرا را در رسريدن بره هردف تحقيرق یراري
میرساند ،اشاره خواهد شد.
8
نظریة تفسيري (مفهومی) :این نظریه كه بنيانگذار آن دانياا سلساووی بود در مدرسرة
عالی متر مان كتبی و شفاهی 4بره نرام ماترب پراریس نهادینره شرد كره حالر مقراوت و
نظریههایی است كه سلسراوی و لردرر همارار او در انسرتيتو پراریس درخصرود تر مرة
شفاهی ارائه دادند .ال و پایه این ماتب بر الگوبرداري از شيوهاي است كره متر مران در
حين تر مة شفاهی بهكار میبرند .وي معتقد است تر مة شفاهی «برگردان شفاهی واژههرا
نيست بلاه بازشناسی معنی یک پيام و بازگو كردن آن در قالب زبرانی دیگرر اسرت و اگرر
متر م همزمان پيام را به لورت واژه به واژه ارائه كند ،زبان مقصد را ارائه داده اسرت ،امرا
ماحص از مفهوم خالی بوده و از آن افاده معنی نمیشود» (سلساوی  .)08 :6673 ،برر ایرن
اساس ،تر مه ،ریانی دائمی بين دو قطب دریافت مطلب از زبان مبردأ و بيران آن بره زبران
مقصد است .حد فال این دو قطب ،مح شا گيرري فرآینردهاي مختلفری اسرت كره در
خالل آنها ،متر م بدون تايه بر زبان مبدأ ،آنچره را در ارتبرا برا موضروع مرتن در ذهرن
خود ذخيره كرده است به زبان مقصد تر مه میكند .این روند در قالب الگوي سره مرحلره
پياپی ذی ایجاد میشود:
1. Acceptability
2. Accuracy
3. Donica Celsenkovich
4. ESIT
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الف -درك شنيداري :6در این مرحله ،تو ه متر م به درك لحي .پيام گوینرده معطروف
میشود .متر م به معانی واژگان به لورت پراكنده تو هی ندارد و در مجمروع عبرارات و
مفاهيم بنيادي را ردیابی میكند .اگر متر م د ار ركود فاري و تأم بيش از حد شرود در
مرحلة بعد د ار مشا دي خواهد شد.
ب -مرحله واژهزدایی 0و تقویت مفاهيم وابسته به آن :در این مرحلره وزم اسرت مترر م برا
سرعت و ظرافت خاد به حذف واژههاي زبان مبدأ از ذهن خویش و درك مفراهيم آنهرا
اقدام كند در غير این لورت از مجموع پيام به استثناي معانی كلمات و واژگران پراكنرده و
نيز پارهاي ساختارهاي ناپيوسته يزي در ذهن وي باقی نخواهد ماند.
ج -توليد مالت همپایه به زبان مقصد در اسرع وقت :در این مرحله ،متر م نه تنها معرادل مفراهيم
را در زبان مقصد بازآفرینی میكند ،بلاه مطلوبيت آن را نرزد شرنونده محرک میزنرد .سلسراوی
معتقد است كه ميزان قاب قبول بودن تر مة ارائه شده به نحوه ارائه آن بستگی دارد (.)64 :6637
در این مدل ،شروع تر مه با درك مفهوم آغاز می شود و ال مطلب ،مجموعه اي
از واحدهاي مفهومی است كره در پرس عبرارات زبرانی نهفتره اسرت .در واقرع تر مره،
حال واكنشی ذهنی است كه از تعام بين ساختارهاي زبانی مو ود در متن و دانرش
ذ خيره شده در ذهن خواننده ( متر م) ناشی می شود .از این رو ،درك مفهوم ،فرآیندي
انتزاعی و فردي است (حقانی 648 :6831 ،به نق از اشتولتسره .)008 ،0886 ،براسراس
این نظریه ،متر م با تو ه به ضيق وقرت ترالش دارد ترا مفهروم و درك خرود از كرالم
گوینده را به مخاطب برساند و به د نبال تعادل معنایی و تطبيق هر آنچه از آن سرخن بره
ميان می آید به زبان مقصد نيست .ال مهم در این مدل ،سررعت عمر مترر م اسرت؛
راكه اگر در حين درك آن ،بی هت خود را با واژگان مو ود در متن مبردأ درگيرر
سازد ،ریان دائمی تر مه و در واقع فرآیندهاي ذهنی او با اختالل موا ه خواهد شرد
كه این خود كاهش كيفی تر مه و اتااي بی مورد او بر متن مبردأ را بره دنبرال خواهرد
داشت ( پو هگر.)90 :6869 ،
1. Auditory Perception
2. Discarding of Lexical Words

چالشهای ترجمه همزمان از زبان فارسی به عربی (مطالعة موردی :گفتمان نظامی) /علی کواری و...

15

مهمترین هدف تر مة شفاهی بنا بر نظریههاي ماتب پراریس ،رسراندن مفهروم و معنری
كالم گوینده است؛ برهمين اساس در پژوهش كنونی الشهایی همچرون تر مرة واژه بره
واژه و كاربرد ساده مالت در زبان مقصد (عربی) و نيز رعایت لحي .دستور زبان مقصرد
از مله عدم استفاده از وزن و لي ه و زمان مناسب در افعال و اوزان و مصادر و عدم تو ه
به مذكر ،مونث ،معرفه ،ناره و مشابه آن و یا ایراد واژگان براساس نطرق فارسری و ...مرورد
بررسی قرار نگرفته است.

 .4چالشهای غیرزبانی و زبانی
به طور كلی الشهاي تر مه ،تركيبری از نروع الشهراي غيرزبرانی و الشهراي زبرانی
است كه در این پژوهش در ابتدا به معرفی آنها خواهيم پرداخت.

 .1-4چالشهای غیرزبانی
 .1-1-4گسست بین اصحاب رسانه و مسئوالن نظامی
در تر مة شفاهی هر ند كه متر م خبره و داراي تجربه باشد با تو ه به عدم اطرالع مترر م
از كالم گوینده ،فرآیند تر مه به خودي خود اسرترسزا و التهرابآور اسرت .ایرن شررایط برا
تو رره برره ویژگرریهررا و محرردودیتهاي مو ررود در یررک محرريط نظررامی و كرراهش دسترسرری
الحاب رسانه به مسئوون نظامی در هر زمان و ماانی ،تاثير منفی خرود را برر مترر م خواهرد
گذاشت تا آنجایی كه در ابتداي كار به وضوح میتوان آثار استرس و اضطراب را در لردا و
نحوب تر مة اكثریت متر مان مشاهده كرد.

 .2-1-4ضعف عملکرد مترجمان دوزبانه
از آنجا كه بسياري از متر مانی كه در این شباه (العالم) فعاليت میكنند ،عرب زبران بروده
و در واقع متر م دو زبانه وابسته ،یعنی افرادي هستند كه زبران دوم خرود را از طریرق زبران
مررادري فراگرفترره اسررت و مفرراهيم زبرران دوم را از طریررق زبرران خررود درك میكننررد
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(محمودزاده )67 :6836 ،بی شک تسلط آنها بر زبان عربری بريش از زبران فارسری بروده و
بدیهی است كه در فهم و درك بعضری از عبرارات و مرالت زبران فارسری د رار مشرا
خواهند شد و یا در بعضی از مواقع بره سربب تاررار واژگران عربری و فارسری ناخواسرته در
تر مه به زبان عربی از واژگان فارسی و یا بر عاس استفاده میكنند؛ مانند واژه «سرپاه» كره
در مراسم رژه ،متر م در تر مه به عربی به اشتباه خود كلمه را بهكار مریبررد هر نرد كره
پس از درنگی آن را الالح میكند .همچنين تر مه عبارت «نيروهراي نظرامی» را بره راي
تر مه به «القوات العساریه» به «القوات النظاميه» تر مه میكند.

 .3-1-4اختالفات فرهنگی
تر مه به عنوان یک ميانجی ،سعی در ایجاد نوعی همراهنگی برين فرهنر

دو ملتری اسرت

كه داراي عادات و رسوم خاد خود است .یای از مهمترین الشهاي تر مره در تعامر
با اختالفات مفهومی و اساسی بين زبانها منو به الش هاي فرهنگی اسرت .ایرن درحرالی
است كه در سخنرانی و یا مانورهاي نظامی و مراسم رژه از عبارات حماسی و شعر در قالرب
الفا پر بار استعمال میشود و ه بسا ال و هدف به بوتة فراموشی سپرده میشرود .برراي
نمونه در مراسم رژه گوینده به مدت ( )4:47دققيه از مجموع ( )68:84دقيقره كر گرزارش
به حماسه عاشورا و رشادتهاي قهرمانان آن میپردازد كه در همين مدت به نسبت كوتراه،
معرفی و شناساندن ند تجهيزات نظامی از قلم میافتد .هرر نرد كره در ایرنگونره مروارد،
عيبی بر عملارد متر م نيست ،اما متر م با نگرش به نوع مخاطب خارج از كشور برهویرژه
اكثر كشورهاي مسلمان عربی اهر تسرنن بره راي سراوت و یرا پررداختن بره موضروعات
حاشيهاي دیگر میتواند به معرفی تجهيزات پرداخته تا خل ایجاد شده برطرف شود.

 .4-1-4از دست دادن مطالب اساسی به سبب سرعت کالم گوینده
در تر مههایی كه در عرف دیپلماتيک و در روابط برين سرران و مسرئولين كشرورها انجرام
میگيرد معموو سعی بر آن است كه مالت كوتاه ،آسان و متداول استفاده شرود و تعرداد
واژگان ارائه شده در یرک دقيقره بایرد كمترر از  608كلمره باشرد .فرمانردهان و سرخنگوي
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رزمایشها و مجریان مراسم رژه باید در حين ارائة گزارش كرار بره ایرن ناتره تو ره داشرته
باشند كه گفتار آنها در حين مصاحبه به لورت همزمان به زبانهاي مختلف از مله زبران
عربی تر مه میشود و آهسته و منقطع ایرراد سرخنرانی كننرد .شرواهد بسرياري عردم تو ره
مسئوون به این ناته را اثبات میكند؛ براي نمونه در دقيقه اول فای مراسم رژه  86شرهریور
مجري مراسم  040واژه را بر زبان میآورد؛ یعنی  680واژه بيش از مقدار استاندارد كه ایرن
امر به خوديخود باعرث از دسرت دادن مطالرب اساسری و مهرم در تر مره توسرط مترر م
خواهد شد.

 .5-1-4ناتوانی در نیدن سخنان سخنران
محيط و فضایی كه مسئول نظرامی در حرال مصراحبه و ایرراد سرخنرانی اسرت ،بسريار حرائز
اهميت است .این مصاحبه اگر در دفتر مسئول مربوطه انجرام گيررد مسرلماً فرار از هرگونره
مزاحمت و در محيطی كامالً آرام شا میگيرد ،اما درخصود رزمایشهرا و مراسرم رژه
شرایط دقيقاً متفاوت است؛ راكه بسياري از فرماندهان الررار برر انجرام مصراحبه در قلرب
منطقة رزمایش دارند كه در هر لحظه لداي گلوله ،تانرک ،هواپيمرا و ...باعرث ترداخ در
فهم ال كالم سخنران شده و بالطبع كار را بر متر م دشوار میسازد.

 .6-1-4سوگیری و عدم رعایت اصل امانتداری
متر م كه یای از دریچههاي پيوند «من» به «دیگري» است ،هرگرز نبایرد دیردگاه شخصری
خود را دنبال كند و اندیشههاي خود را به اي اندیشههاي نویسنده و یرا گوینرده القرا كنرد
(دلي ر  .)03 :6836 ،هرري متر مرری نمیتوانررد شخصرريت خررود را یاسررره از كررارش كنررار
بگذارد ،اما وزم است هرگز برداشت خود را به هرب پيرام نچسرباند و بره گونرهاي در پيرام
دست نبرد كه با بينش ذهنی و عاطفی او همنوا شود (نایدا.)03 :6836 ،
سوگيري و عدم رعایت ال امانرتداري را از دو دیردگاه میتروان بررسری كررد؛ اووً
مواقعی كه متر م براساس نوع و فرهن مخاطب ارهاي ز ساوت و یرا ذكرر مرواردي
خالف آنچه در زبان مبدأ میآید ،ندارد؛ مث موارد بيان شده در قسمت اختالفات فرهنگی
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كه مسلماً متر م بر خود وا ب میداند با نگرش به نوع مخاطب اه تسنن خود ،تر مه را
به گونهاي دیگر عنوان كند .ثانياً مواقعی كه مترر م دانسرته در حرالی كره هري معرذوریتی
ندارد ،برداشتهاي شخصی خودش را براساس عقاید و سليقة خویش عنروان كررده اسرت.
براي نمونه ،متر م به اي تر مة ملره «ایرن موشرک بره همرت متخصصران ایرران زمرين
ساخته شده است» عبارت «این موشک از تانولوژي دید بهرهمند اسرت» (ههذا الصهارو
الذي يتمتع بالتقنيات الجديده) استفاده میكند؛ این در حالی است كه تأكيد مجرري مراسرم
بر ساخت آن در داخ كشور است ،نه استفاده از تانولوژي دید .اي بسی تعجب است
كه در ك مراسم رژه ،گوینده در سه اي مختلف به توليد و ساخت موشرکها در داخر
كشور تأكيد میكند ،اما متر م حتی یک بار بره آن اشراره نمیكنرد .البتره از آن رایی كره
هي كس از درون متر م آگاه نيست ،بيان این ناته حائز اهميت است كره عوامر دیگرري
ون عدم درك لحي .از كالم گوینده و یا از دست دان بخش عمده كالم گوینده و بيان
آن براساس حدس و گمان میتواند در این امر دخي باشد.

 .2-4چالشهای زبانی
 .1-2-4عدم آ نایی با واژگان و اصطالحات نظامی
واژگان از نظرر ایجراد و نحروه كراربرد بره دو گرروه ذخيرره ل رات فعرال و غيرفعرال تقسريم
میشود .ذخيره ل ات فعال مجموعه ل اتی هسستند كه ما در گفتار روزمره با آنها سرروكار
داریم و دائماً از آنها استفاده میكنيم و ذخيره ل ات غيرفعال مجموعه ل اتی هسرتند كره از
طریق مطالعه و استماع سخرانیها در یک مبحث خاد به دست میآید (قربرانزاده:6866،
 .)606یای از الشهاي مهم تر مه در حوزب نظامی ،ناآشنایی و درك ضعيف مترر م از
الطالحات نظامی است كه در اینجا فقط برخی از شواهد عينی كه متر م از تر مرة آنهرا
در مراسم رژه ناتوان بوده است ،ذكر خواهيم كرد:
* توپ  08ميليمتري اتوماسيون استابالیزر
* هویتزر خودكششی  088ميليمتري
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* یگانهاي خودرویی دژبان ارتش.

 .2-2-4نگسستن از زبان مبدأ
این پدیده در دو بخش واژه و ساختار نمود پيدا میكند:

 .1-2-2-4در دام واژههای زبان مبدأ
با نگرش به و ود حروف مشابه در دو زبان عربی و فارسی (بجز

 ، ،ژ ،پ در فارسی)

و تداخ فرهنگی ملتها ،بدیهی است بسياري از واژگان از زبانی به زبان دیگر نفوذ كررده
و ه بسا به عنوان واژگان آن زبان به شرمار آمرده اسرت .در برخری از مروارد ایرن واژگران
بيگانه در معنایی غيراز معناي راستين خود در زبان اللی بهكار برده مریشرود كره ضرروري
است متر م شناخت كافی نسبت به این همریختی وام واژگان فارسی و عربی داشرته باشرد.
براي نمونه متر م به تأسی از زبان فارسی عبرارت «دشرمن فرضری» را بره «العهدو الفرضهي»
تر مه میكند در حالی كه عبارت لحي .آن «العدو االفتراضي» است.

 .2-2-2-4در دام ساختار زبان مبدأ
بيشتر دشواري هاي تر مه همزمان ناشی از تنگنراي زمران و سرایر مت يرهراي مترأثر از آن
از مله محدودیت دس ترسی به واحدهاي نحوي آمادب پرردازش و تقسريم تمركرز مترر م
براي تو ه توأمان به گفتمان ماقب و مابعد است (گي  6677 ،بره نقر از شرعبانی:0884 ،
 .) 68عدم همترازي نحوي واژگان (آرایش واژههرا) از مهمتررین الش هراي مترر م در
تر مة همزمان محسوب می شود .این عدم یاسانی واژه ها در سط .نحوي ،ت يير آرایرش
واژه هاي زیربنایی از تركيب  ( sovفاع مفعول فع ) از زبان فارسی بره ( vsoفعر فاعر
مفعول) در زبان عربی است .بالطبع با تو ه به آنچه گفته شد در تر مه مالت طوونی،
متر م باید مطالب بيان شده را در حافظه كوتاه مدت خود حفظ كند تا گوینده بره پایران
عبارت برسد كه این عام باعث حذف عباراتی از متن اللی گفتار گوینده خواهرد شرد.
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متر مان در این گونه موارد معمووً از راهاارهاي پيش بينی افعال انتهایی ،تر مه ملهها
براساس ساختار فارسی كه در عربی باعث ایجاد مله اسميه خواهدشد و یا انتظار توأم با
كاربر د مواد زبانی خنثی استفاده میكنند (خان ان .) 66 :6869 ،براي نمونه متر م ملة
« این موشای است كه از تانولوژي دید بهرهمند است » را به تأسی از ملة فارسی كره
فع در پایان مله میآید به « هذا الصارو الذي من التقنيه الحديثه يتمتع» تر مه كررده
است در حالی كه تر مةلحي .آن « هذا الصارو يتمتع بالتقنيه الجديده» و نياز به تر مة
حرف ربط «كه» نيز نيست.

 .3-2-4ا تراک لفظی و چند معنایی
در اشتراك لفظی ،دو واژه از روي تصادف ،ساختار لرفی واحدي پيردا میكننرد و هرر
یک با حفظ معناي خود ،همآوا و همنویس میشوند و ميان آنهرا راب طرة معنرایی و رود
ندارد؛ مث واژه «خال» فارسی كه در عربری همرين واژه بره معنراي «دایری» اسرت ،امرا در
پدیدب ندمعنایی ،یک واحرد زبرانی در گرذر زمران از نردمعنا برخروردار خواهرد شرد
(شهبازي ) 608:6864 ،و ه بسا یک واژب مشترك لفظی بين زبان فارسی و عربری داراي
معانی متفاوت و منحصربه فرد در هر زبان باشرد .در تر مرة شرفاهی برا تو ره بره شررایط
حاكم در برخی موارد ،متر م د ار اشتباه می شود .براي نمونره در امعرة آمراري مرورد
پژوهش ،متر م «ميدان دید» را به «ميدان الرؤیه» تر مره می كنرد كره معنراي لرحي .آن
«نطاق الر يه» است.

 .4-2-4تداخل زبانی و دگرگونی وام واژههای عربی در زبان فارسی
«تداخ » زبان فارسی و زبان عربی و اثرپذیري ایرن دو زبران از یگردیگر برا تو ره بره سربقة
تاریخی هر دو و تعامالتی كه برا یاردیگر داشرتهانرد از مهمتررین دسرتانردازها برر سرر راه
متر مان بهشمار میآید (گنجی و الیی .)64 :6873 ،این تداخ كه در هر دو زبان شا
گرفته است در برخی موارد با دگرگونی معانی اوليره واژه در زبران مقصرد همرراه اسرت بره
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نحوي كه در زبان مقصد ،معنایی مختلف و متفاوت از آنچه در زبان اللی اسرت ،دارد .در
تر مه همزمان به زبان عربی ،متر م با برداشتی كه از یک واژه در زبان عربی داشرته اسرت
با فرم ورود این واژه در همان معناي اوليه در زبان مقصد ،اقدام به تر مره میكنرد و ایرن
در حالی است كه واژب بيان شده ،د ار دگرگرونی معنرایی متفراوت در زبران فارسری شرده
است .براي نمونه میتوان بره واژه «مخرابرات» اشراره كررد كره در فارسری بره معنراي «ادارب
مخابرات» بوده و در عربی به معناي«ادارب اطالعات» و یا واژه «مهمات» در فارسی به معنراي
«اسلحه و گلولههاي آن» است كه در عربی به معناي «امور مهم» است .یا عبراراتی عربری در
زبان فارسی رای است كه وزم است در تر مة عربری آن دقرت كررد مثر «وسرائ نقليره:
وسائط النقل» و «مخارج مانور :كلفة المناورات».

 .5-2-4حذف نابجای کالم گوینده
راهبرد اختصار و رساندن لبّ كالم گوینده یای از مهم ترین راهبردهراي كراربردي در
تر مة شفاهی به شمار می آید و حذف و اضرافه در تر مره ،عملری بردیهی و غيرقابر
اناار است؛ كما ایناه نایدا زبان شناس و نظریه پرداز مشهور معتقد است « قطعراً تر مره
در بردارندب حذف و اضافه و تحریف معلومرات اسرت» (نایردا .) 07 :6830 ،حرذف در
مواردي گریزناپذیر است ،اما نباید شام عنالر اللی و معلومات اساسی بحث باشرد؛
راكه باعث خل و نارسایی محتوا و مفهوم می شود .در اینجا براي نمونه یک مورد را
بررسی میكنيم:
متر م در تر مة عبارت «سامانه موشای دور برد قدر  Hرا مشراهده مرینمایيرد6188 .
كيلومتر برد این موشک است .تک مرحلهاي ،سوخت مایع ،سر داشونده ،شردیداونفجار
به همت متخصصان ایران زمين ساخته شده است» فقط به ملة «لارو يمتاز بوقود سهائل
و يبلغ مداه الف و ست مئة كيلهومتر» (موشرک داراي ویژگری سروخت مرایع و بررد 6188
كيلومتر است) اكتفا میكند و تر مة ناقصی ارائه میكند.
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 .6-2-4افزایش نابجای سخن گوینده
افزایش در تر مه هت شرح مفاهيم و عبارات كالم گوینده و یا از بين بردن پيچيردگی و
نارسایی مطالب بيان شده به كار برده میشرود .نيومرارك معتقرد اسرت كره ایرن افزایشهرا
معمووً اطالعات فرهنگی و یا الطالحات تخصصی و زبانشناختی اسرت كره مخرتص زبران
مقصد است و متر م در تر مه خود به كار مریبررد (نيومرارك )66 :0881 ،امرا در برخری
موارد متر م به دوی مختلف همانند عدم درك لحي .كالم مخاطرب و بيران تر مرة آن
بر اساس حدس و گمان و عدم ساوت در حين تر مه و یا بره سربب اختالفرات فرهنگری و
ا تماعی ،كالمی اري میسازد كه تر مة گفتههاي گوینده نيست .مثال ًمتر م در مراسرم
رژه از موشای نام میبرد كه نه مجري مراسم آن را معرفی میكنرد و نره از مقابر

ایگراه

رژه عبور میكنرد« :صارو فجر الحسين و هذا الصارو الذي يذكر بهالمالمح التهي تربهت
عليها قوات حرس الثورة االسالمية في مدرسة االمام حسهين (ع) االستشههاديه» (موشرک
فجر الحسين كه یادآور ماتب حماسی حسينی است كه نيروهاي سرپاه انقرالب اسرالمی در
مدرسة شهادتطلبانه آن به رشد و بالندگی رسيدهاند).

 .7-2-4ترجمۀ ناصحیح اعداد وتاریخها
با تو ه به بيان تاری در زبان عربی براساس تقویم رومی یا قمري و تفراوت آن برا شمسری،
احتساب این اختالفات در بازه زمانی كوتاه غيرممان بوده و متر مان در ایرنگونره مروارد
بيشتر پس از تر مه عدد ،ماههاي ایرانی را به آن میافزایند؛ مثالً «سوم خرداد» را به «الثالرث
من شهر خرداد اویرانی» تر مه میكنند.
اكنون و پس از معرفی الش هاي یادشده به بررسی آن ها به تفايک در مراسرم هاي
رژه و سررخنرانی هاي فرمانرردهان عررالی رتبرره و مانورهرراي نظررامی خررواهيم پرداخررت
( دول ( .))0 ( )6
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جدول ( :)1تعداد چالشهای موجود درترجمۀ فاهی به زبان عربی در گفتمان نظامی
رژهها

سخنرانیها

مانورها

()13/34

()222/27

()32/23

دقیقه

دقیقه

دقیقه

0
7

ردیف

اخص

1

گسست بین مسئوالن رسانهای و نظامی

1

2

ضعف عملکرد مترجمان دوزبانه

3

12

3

اختالف فرهنگی
حذف کالم به سبب سرعت و شیوه

72

0

0

121

10

4

3
2

0
0

14
0

مجموع چالشهای غیرزبانی

207

111

101

1

عدم آشنایی با واژگان و اصطالحات
نظامی

134

5

121

2

در دام زبان مبدأ

31

12

12

3

تداخل زبانی و اشتراک لفظی
حذف نابجای کالم گوینده
افزایش نابجای کالم گوینده

17
173
43

21
20
2

4
14
31

1

ترجمه ناصحیح اعداد و تاریخ ها

5

1

2

مجموع چالشهای زبانی

52

1

277

5
1

5

انتقا
ناتوانی در شنیدن سخنان سخنران
سوگیری و عدم رعایت اصل امانتداری

منبع :یافتههای پژوهش

با نگاهی ا مالی و گذرا به دول ( )0میتوان به خوبی دریافت كره برا تو ره بره زمران
بررسی شده هر یک از سه حوزه گفتمان نظامی ،بيشترین الشهراي زبرانی و غيرزبرانی بره
ترتيب در مراسمهاي رژه ،مانورها و سرخنرانیهاي فرمانردهان نظرامی و رود دارد .ایرن در
حالی است كه الشهاي زبانی به مراتب بيشتر از الشهاي غيرزبرانی بروده و درمجمروع
الشها ،حذف نابجاي كرالم گوینرده و عردم آشرنایی برا واژگران و الرطالحات نظرامی،
مهمترین الش در گفتمان نظامی را به خود اختصاد داده است.
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جدول ( :)2درصد چالشهای زبانی و غیرزبانی موجود درترجمۀ فاهی به زبان عربی در گفتمان نظامی
رژهها

ردیف

اخص

1

گسست بین مسئوالن رسانهای و نظامی

20

2

ضعف عملکرد مترجمان دوزبانه

13/1

5/5

3

اختالف فرهنگی

100

0

.

4

حذف کالم به سبب سرعت و شیوه انتقا

0/12

33/12

21/75

5

ناتوانی در شنیدن سخنان سخنران

1 /24

0

45/71

6

سوگیری و عدم رعایت اصل امانتداری

100

0

0

مجموع چالشهای غیرزبانی

7/11

21/41

25/23

1

عدم آشنایی با واژگان و اصطالحات نظامی

/04

17/25

34/15

2

در دام زبان مبدأ

25/71

15/71

4/51

3

تداخل زبانی و اشتراک لفظی

31/15

5/15

17/31

4

حذف نابجای کالم گوینده

31/ 2

2/1

20/13

5

افزایش نابجای کالم گوینده

51/55

21/04

22/31

6

ترجمه ناصحیح اعداد و تاریخ ها

12/5

12/5

25

مجموع چالشهای زبانی

31/5

31/22

2 /23

()13/34
دقیقه

سخنرانیها

مانورها

( )222/27دقیقه

( )32/23دقیقه

0

40
31/42

منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری
بیشک در دهادب هانی كنونی ،ارتبا و تعام رسانهاي بسيار حرائز اهميرت اسرت .ایرن
مهم در نيروهاي مسل .با نگررش بره نروع مأموریرت و الر بازدارنردگی ،اهتمرام و تو ره
ویژهاي را میطلبد .عملی كه در كنار هزینههاي خرید تجهيزات نظامی ،آمروزش كاركنران
و لرف نيرو و توانی كه در این راه سرمایهگذاري میشود ،ضروري است به بهترین شرا
ممان و در اسرع وقت از طریق الحاب رسانه در سط .هانی اطالعرسانی شود.
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همچنين با تو ه به موقعيرت رافيرایی كشرور ایرران و قررار گررفتن آن در همسرایگی
كشورهاي عربی حوزه خلي فارس و و ود این كشورها به عنوان یک تهدیرد یرا فرلرت،
وزم است توان نظامی ایران در اسرع وقت نيز به آنها مخابره شود.
تر مة شفاهی با تو ه به ویژگی انتقرال اطالعرات و دادههرا در كمتررین زمران ممارن،
یای از مهمترین راهاارهاي انتقال در محاف رسانهاي به شمار میآید.
یافتههاي پژوهش لورت گرفته در این خصود حاكی از آن است كه:
 عمدهترین الشها در حروزب غيرزبرانی بره ترتيرب عبارتنرد از :از دسرت دادن قسرمتی ازكالم گوینده به سبب سرعت باوي سخنران ،تفاوت فرهنگی ميان دو ملت ،ضعف عملارد
متر مان دوزبانه ،ناتوانی در شنيدن سرخنان سرخنران و گسسرت برين مسرئوون رسرانهاي و
نظامی.
 عمدهترین الشها در حوزب زبانی به ترتيب شام  :حذف نابجراي كرالم گوینرده ،عردمآشنایی با واژگان و الطالحات نظامی ،عردم برداشرت لرحي .از كرالم گوینرده ،افرزایش
نابجاي سخن گوینده ،نگسستن از زبان مبدأ ،تداخ زبانی و دگرگونی وام واژههاي عربری
در زبان فارسی و تر مه نالحي .اعداد و تاری ها است.
 بيشترین الشها در تر مه همزمان گفتمان نظامی با تو ه به زمان بررسی شده هرر یرکاز آنها بيشتر در مراسمهاي رژه و سپس مانورها و سخنرانیهاي فرماندهان عالی رتبه نمرود
پيدا میكند.
 الشهاي زبانی به مراترب بيشرتر از الشهراي غيرزبرانی در هرر سره حروزه از گفتمراننظامی نمود پيدا میكند كه مهمترین آنها ،افزایش نابجاي گفتار گوینده ،عدم آشرنایی برا
واژگان و الطالحات نظامی و حذف نابجاي كرالم گوینرده اسرت .ضرمن آناره از دسرت
دادن كالم گوینده به علت سرعت در گفتار و شيوه انتقال از مهمترین الشهاي مشرترك
غيرزبانی هرسه حوزه است كه در مراسمهاي رژه و مانورهرا برا تو ره بره مردت كرم آنهرا
نسبت به سخنرانی فرماندهان ،بيشتر لوه میكند.
 بروز الش اختالف فرهنگی برا نگررش بره نروع گفترار مجریران مراسرمهاي رژه در ایرنحوزه از گفتمان نظامی لوه میكند.
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 الش ناتوانی در شنيدن كالم گوینده نيز مختص حوزه مانورهاي نظامی بوده است.با تو ه به نتای تحقيق ،پيشنهاد میشود كه از متر مانی استفاده شرود كره اووً آشرنا بره
مسائ نظامی بوده و ثانياً به هر دو زبان فارسی و عربی تسلط كامر داشرته باشرند .همچنرين
فرماندهان نظامی تو ه ویژه به بازتاب رسانهاي در گفتمان نظامی داشته باشند و در لورت
اماان حداق الطالحات نظامی موردنظر را قب از پخش مستقيم و بازتراب هرانی آن در
اختيار متر مان معتمد قرار دهند.

منابع
پاومبو ،گيزپره .)6866( .اصطالحات کلیادی در مطالعاات ترجماه .تر مرة فرزانره
فرحزاد و دیگران .تهران :نشر قطره.
پو هار ،فرانتس .)6869( .معرفی مطالعات ترجماة شافاهی .تر مرة وریرا دسرتيار.
تهران :رهنما.
حقانی ،نادر .)6831( .نظرها و نظريههای ترجمه .تهران :انتشارات اميركبير.
خان ان ،عليرضا« .)6869( .توالی واژه در تر مة همزمان» .فصلنامه متارجم .س  .09ش
 .96د .66 -686
دلي  ،ژان .)6836( .تحلیل کالم ،روشی برای ترجمه .تر مرة اسرماعي فقيره .تهرران:
رهنما.

شررهبازي ،محمررود« .)6864( .پدیرردب اشررتراك لفظرری و نررد معنررایی در زبرران عربرری» .دو
فصلنامه ادب عربی .س  .7ش  .0د .666-681
لحاف ،آسيه و مسعود خوشسرليقه و خلير قاضریزاده« .)6864( .راهاارهراي متر مران

شفاهی تازهكار ایرانی در تر مرة سرخنرانی سياسری» .فصالنامه مطالعاات ترجماه.
ش .98د .66 -80
فقهرری ،عبدالحسررين و حسررين سررلمانی« .)6864( .نگرراهی برره الشهرراي تر مررة همزمرران
فارسی -عربی و برعاس» .دو فصلنامه ادب عربی .س  .7ش  .0د .008 – 048
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فرالح شرراهرودي ،زهرررا« .)6868( .تراثير عوامر زبررانی وفرازبرانی در تر مرة شررفاهی» .دو
فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه.س  .3ش .68د .46 -19
قربانزاده ،كریم .)6866( .فنون ترجمة شفاهی .تهران :هاد دانشگاهی.
ك.وبر ،ویلهلم .)6873( .تربیت مترجم مكتوب وشفاهی .تر مه كرامبيز محمرودزاده.
تهران :رهنما.
گنجی ،نرگس و مریم الئی«.)6837( .ترداخ و ترأثير آن در نگرارش عربریِ دانشرجویان
فارسی زبان» .انجمن ايرانی زبان وادبیات عربی .ش  .68د .77-66
ماندي ،رمی .)6866( .معرفی مطالعات ترجمه نظريهها وکاربردهاا .تر مرة علری
بهرامی و زینب تا يک .تهران :رهنما.
محمودزاده ،كامبيز .)6836( .دوزبانگی و ترجمة شفاهی .تهران :رهنما.
نيومارك ،بيتر ( .)0881الجامع فی الترجمه .تر مة حسن غزاله .بيروت :ماتبه الهالل.

ویليامز ،نی و آندرو سرترمن .)6837( .نقشه يك راهنماا بارای مبتاديان جهات
تحقیق در مطالعات ترجمه .تر مة طيبه موسوي ميانگاه .تهران :نوآوران شریف.

