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Abstract 
The title of a book plays a pivotal role in grabbing the attention of 

the readers. Selecting the right title is one of the most challenging 
tasks carried out by authors. Authors may spend a lot of time or they 
may even think for many days on choosing a proper title for their 
work. In the same line and to the same extent, presenting an 
appropriate translation for the title is deemed a demanding and time-
consuming task on the part of translators.  

The present paper aims at investigating various techniques being 
employed in rendering the title of resistance-literature books and 
presenting strategies which has not yet referred to in already existing 
models. In fact, the findings of the study can be considered as a step 
towards boosting the current models dealing with translation of 
cultural works titles. Yin’s (20092009) model was initially used for data 
analysis. The model is comprised of the following techniques:  

(A) Transliteration: it refers to the process whereby the translator 
writes the source-language term by employing the alphabetical letters 
of the target language. If translators resort merely to this technique 
while encountering culture-bound-concepts or culture-specific-items, 
their target audience will not understand the meanings underlying the 
concepts or terms, and, consequently, translation loss would be 
unavoidable under such circumstances.  

(B) Literal translation: translators, by utilizing this technique, 
attempt to select the closest possible equivalents to the titles of the 
source-language text.  

(C) Explication: when the tile of books, mainly literary works, 
include allusive references which resist being rendered by simply 
resorting to Transliteration or Literal Translation, the technique of 
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Explication might work perfectly. This technique is almost always 
accompanied by addition; therefore, the number of words in the 
target-text title often exceeds that of the source-text title. The 
additional information sometimes appears within parentheses.  

(D) Adaptation: in this technique, translators manipulate the 
cultural references in a way to be simply understood by the target 
readership. This technique is absolutely target-oriented and the 
translator prioritizes the target language and the target culture and 
treats them as being more important than the source language and 
culture. This technique entails the replacement of, for instance, a 
proper name (PN) in a source-language title with a target-language PN 
which brings to the minds of the target readers the same (or, at least, 
similar) qualities or characterizations of the original PN.  

(E) Providing a new title: this technique is employed when 
translators create a new (but related) title merely based on their 
intuitions or their creative minds. 

   However, since there were a number of techniques unmentioned 
in Yin’s (20092009) model, some other strategies, including 
Generalization, Particularization, Calque, Omission, Partial shift, 
Interpretive shift, and Couplet were taken into consideration while 
analyzing the data. The technique of ‘Providing a new title’ was found 
to be the only translation technique which had never been employed 
Furthermore, as the findings revealed, the two techniques of ‘Literal 
Translation’ (by 63%63%) and ‘Transliteration’ (23%23%) were the most 
frequently used techniques by translators of the titles of resistance-
literature books. 
Keywords: Resistance-literature, Translation Techniques, Translation 
of Book Titles, Literal Translation, Transliteration. 
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).(یکی(از(موانع(الف(2399افروز،(ت(و(حيات(باشد( تواند(واجد(هوی(ادبيات(زبان(مقصد(می

(معادل(بر (یافتن( (چالش( (ترجمه، (راه (مناسب(سر (واژههای (ا(هابرای (مبدأ(صو طالحات(متن
 & Afrouzد( نمود(عينی(ندار«(تعادل(کامل»اری(با(پذیرش(این(نکته(که(برقر(البته(؛است

Shahi, 2020: 161و) (معادل() (نيزفرایند (متأثگزینی (شدیدا( ،) (نوع (از (که((نیفنور است
 ,Latifi Shirejini & Afrouz 1400a, 1400b; Afrouz 2391گزیند( مترجم(برمی

(عنوان1012 ,1012 ,1012 ,1029 (نوع(راهبردی(که((،یک(کتاب(نيز(). (چنين(است. دقيقا(
ت(یا(وابستگی(آن(را(به(تواند(ميزان(پویایی،(هوی(می(،بردکار(میمترجم(در(برگردان((عنوان(به

(تعریف(کند.عنوان(مبدأ(
) (حاضر، (جستار (ودر (چالش(راهبردها (و (عنوان (ترجمۀ (عنفنون (برگردان( (های ا(باوین

(است.(قرار(گرفتهپژوهشگر(توجه((در(کانونهای(مقاومت،(محوری(ت(کتاب
ّپیشینۀّپژوهشّ-2-1

(سينم (نمایشی، ( هنرهای (هنری (آثار (عنوان (بررسی (حوزة (در (پرشماری (ایی،مقاالت
است؛(با(این(هته(شد..)(و(ادبی( رمان،(داستان(کوتاه،(نمایشنامه)(نگاشهای(موسيقی(و(.آلبوم

(آثا (خواه (فيلم، (ادبيات(پایداری( خواه (آثار (عنوان( (ترجمۀ (زمينۀ (در (ادحال، (ر (تا نون(کبی)
(است.(پژوهشی(انجام(نشده

 ) (فالحتی ( Salehi & Falahati, 2013صالحی(و (یين (کمک(مدل (به (به(1009) (
(ترجمه (عبررسی (رمانهای (پرداختهناوین (فارسی (به (انگليسی (از (آنهایی (مدلاند. یين((ها

(به1009  (برای(تشخيص(فنون( (را (رمان) (عنوان (برگردان( (در (رفته (انکار (های امع(جگليسی،
شتمل(مگران(اند.(پيکرة(تحقيق(پژوهشتشخيص(داده(و(راهبردی(به(الگوی(وی(الحاق(نکرده

ی،(الفظحتتی(تحقيق(حاکی(از(آن(است(که(ترجمۀ(هااست.(یافتهعنوان(رمان(بوده(210بر(
) (تواتر (غالب( با ((24فن( (حالی210از (در (بوده؛ () (فن( (عنو»که (جدیدجایگزینی(با (کامال( «(ان

ا(کریستي(ژوهشپاست.(این(یافتۀ(اخير(محققان(در(تعارض(با(نتایج(کمترین(کاربرد(را(داشته
 Kristia, 2016.است)()
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 ) (Kristia, 2016کریستيا (به (داستان) (عنوان (ترجمۀ (کریستی(بررسی (آگاتا (از هایی
 Agatha Christieپرداخته) (اندونزیایی (زبان (به (انگليسی (از (یافته) (پژوهشگر(است. های

است.(رتبۀ(دوم(پرکاربردترین((%17الفظی(با(حاکی(از(استفادة(غالب(از(راهبرد(ترجمۀ(تحت
(به(جایگزینی(با(عنوان(جدید(اختصاص(داش (نيز، (نتایج(تهراهبردها (یافتۀ(اخير(محقق(با است.

()(در(تعارض(آشکار(است.(1023صالحی(و(فالحتی( 
)(در(مقالۀ(مشترک(خود(بر(روی(ترجمۀ(Bazzi & Farghal ,2017فرقال(و(باززی( 

(داستان (کردهعنوان (تمرکز (عربی (به (انگليسی (ادبيات (از (محققان(هایی (پژوهش (پيکرة اند.
(%10الفظی(با(ها،(راهکار(ترجمۀ(تحتاست.(طبق(یافتهودهعنوان(داستان(انگليسی(ب(200شامل(

مجموع(راهبردها(را(به(خود(اختصاص((%10راهبرد(غالب(در(ترجمۀ(عناوین(بوده(و(اقتباس(
(رتبهداده (در (دیگر(راهکارها (به(خود(است. (و(درصد(بسيار(کمتری(را (گرفته های(بعد(قرار

(داده (باختصاص (ترتيب (به (نيز، (بسامد (کمترین (نویسهاند. (و (تصریح (راهکارهای گردانی(ه
(در(ترجمۀ( (شده(%3و((%1اختصاص(داشته(که(صرفا( (نویسندگان(در(عناوین(استفاده ) است.

گردانی(با(اقبال(بسيار(اندک(مترجمان(اند(که(هر(چند(راهکار(نویسهنهایت،(چنين(نتيجه(گرفته
یی(که(نام(شخصي(ت(اصلی(هاتوان(از(آن(در(ترجمۀ(عناوین(داستاناست؛(ولی(میرو(شدهروبه

ای()(هستند،(استفاده(کرد؛(هر(چند(در(پارهproper nameداستان(یا(به(طور(کل(ی(نام(خاص( 
(است.(«(تلفيق(با(راهکارهای(دیگر»موارد،(برای(رسایی(بيشتر(عنوان،(این(راهکار(نيازمند(

 ) (هاسيبوان (عناوینHasibuan, 2018مقالۀ (ترجمۀ (به (نيز، (داستان(() تعدادی
لکلوریک(از(ماندلينگ(به(انگليسی(اختصاص(یافته(و(همچون(دیگر(محققان(به(این(نتيجه(فو

(است.بوده(%17/43الفظی(با(است(که(پرکاربردترین(راهبرد،(ترجمۀ(تحترسيده
های(کتاب(در(زمينهدویست((حدود(ن(یواعن)(در(رسالۀ(خود،(,Salehy 2019 (صالحی

Albir and Molina , مولينا(و(آلبر(الگوی(ه(از(با(استفادمختلف( علمی،(ادبی(و(...)(را(

(برگزیده(و(به(بيانبرداری(تصادفی(نمونه(ها(را(به(شيوةوی(کتاب.(استکردهبررسی()(1001
(کم (و (روشپرکاربردترین (ترجمکاربردترین ((ۀهای (فارسیعنوان (به (انگليسی (زبان (از

(استپرداخته (راهبردهایپرکاربردترین((اللفظی(ازتحتۀ(راهکار(ترجم(،نتایج(تحقيقطبق(.
-audioای( رسانه(-و(صوتی()vocative (،(انگيزشی)expressiveبيانی( عناوین((ۀترجم

medialای(خاص(از(متون(و(پيکرة(محدود(را(تمرکز(نداشتن(بر(روی(ژانر(یا(گونه.()(است
(توان(از(نقاط(ضعف(این(پژوهش(دانست.می
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ّضرورتّوّهدفّپژوهشّ-3-1
داوم(تاعث(ختلف(ادبيات(پایداری(و(نگارش(آثاری(در(این(خصوص(بپرداختن(به(ابعاد(م

قاومت(ميات(فرهنگ(پایداری(در(یک(کشور(خواهد(شد.(در(این(ميان،(ترجمۀ(آثار(فاخر(ادب
(زبان (دیگر (به (و (پویای(،هااز (و (حفرهنگ(یتبادل (و (داشته (همراه (به (را (ها (در (هاییهالتی

(تطبيقعميق (آثار (پيدایش (به (آشنتر (و (ارزپذیر (با (مخاطبان (بيشتر (هرچه واالی((هایشایی
(شود.(میمنجر(ملل(مختلف(فرهنگی(

(بهحسبا(توجه(به( (کنون(به(طور(که(باید(تاعنوان(اثر،(آن(ویژه(ترجمۀاسيت(امر(ترجمه،
ختلف(ون(ماز(این(رو،(تحقيق(حاضر(با(هدف(بررسی(فن(؛استاین(امر(خطير(پرداخته(نشده

(عناوین(کتاب بردهای(اع(راهارائۀ(انومذکور(و((مقولۀ(بررسییداری(در(پی(های(پابرگردان(
اضر(وهش(حج(پژدر(حقيقت،(نتای(؛استکنون(به(آنها(اشاره(نشده(پذیری(است(که(تاامکان

ن(ۀ(عناویترجم(شدة(کنونی(درگامی(در(راستای(ارتقای(الگوهای(ارائه(تواند(به(برداشتنمی
(هنری(منجر(شود.((-آثار(فرهنگی

ّظریّپژوهشچارچوبّنّ-4-1
(از (راهبردها (و (برای(بررسی(فنون (اهداف(پژوهش، (به (توجه  ,Yin یين((چارچوب(با

با(موضوع((بودن(آنروز(بودن(و(مرتبطمذکور(به()(استفاده(گردید.(دليل(کاربرد(مدل2009
(پژوهش( (بهمورد (و ((وسيلۀبهکارگيری(آن (حوزه (این (محققان (الگوی(یدیگر (در ين(است.

(است:(اشاره(شده)(به(فنون(زیر(1009 
(معنی(جایگزینی(حروف(Transliterationگردانی( نویسه (به (با((زبان(هایواژه): مبدأ

(کابه (رگيری (زبان (الفبای (کتاب(مقصدحروف (برخی (عنوان (است. (از (برگرفته نام(»ها
(چنانچه()؛272:(1009شوند( یين،(ترجمه(می(گردانیاست(که(غالبا((به(شيوة(نویسه«(هاقهرمان
(مترجما (برگردان(ن (فرهنگ(در (()Culture Bound Concepts (محورمفاهيم (عناصریا
(()Culture Specific Items (ویژه-فرهنگ (شوند،صرفا( (متوس(ل (راهبرد (این موما((ع(به

(.نخواهد(داشترفتن(کامل(معنی(برای(مخاطب(مقصد(دست(ای(جز(ازنتيجه
وشد(در(کرجمه،(مترجم(می):(در(این(نوع(تLiteral Translationالفظی( ترجمۀ(تحت

) (محتوا (و (صورت (form and content سطوح (معادلنزدیک) (ترین (ها (مبدرا (متن أ(به
().(271:(همانبرگزیند( 
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 ) (زمانیExplicationتصریح (که(): (باشد (عناصری (یا (تلميح (حاوی (کتاب (عنوان که
ب(را(جلب(الفظی(از(توصيف(دقيق(آن(بازمان(د(یا(توجه(مخاطگردانی(و(ترجمۀ(تحتنویسه

(تصریح(مطلوب(خواهد(بود( نن (راهکار (همانماید، (الحاق(همراه(271: (با (تصریح(همواره .(
بيشتر(است.(گاهی(ممکن((شده،(نسبت(به(عنوان(اصلیعنوان((ترجمه(هایواژهاست(و(تعداد(

(ارائه(شود.((کمانکاست(الحاق(در(قالب(اطالعاتی(در(
 ) (Adaptationاقتباس (مترجم (راهبرد، (این (در (فرهنگی»):  cultural («ارجاعات

references()راحتی(قابل(ای(که(برای(مخاطب(زبان(مقصد(بهگونهبه(؛کندرا(دگرگون(می
محور(بوده(و(مترجم،(زبان(و(فرهنگ(مقصد((-درک(باشد.(این(شيوة(ترجمه(کامال((مخاطب

کتابی((به(عنوان(مثال،(اگر(عنوان()؛271:(هماندهد( های(خود(قرار(میرا(در(صدر(اولویت
و((آشنا(نباشد)نام(یک(پهلوان(باستانی(در(کشور(خاصی(باشد( که(برای(مخاطبان(مقصد(نام

(همان( (تقریبا( (که (جایگزین(کند (فرهنگ(مقصد (باستانی(در (پهلوان (نام (با (را (او (نام مترجم
(است.(کار(بردهها(را(به(ذهن(مخاطب((مقصد(متبادر(سازد،(راهبرد(اقتباس(را(بهویژگی

که(مترجم(فارغ(از():(زمانیProviding a new titleا(عنوان(کامال((جدید( جایگزینی(ب
(بر(اساس(محوری(ت (یا(مقصد،(صرفا( (زبانی(و(»بخشی(به(مخاطب(یا(زبان(و(فرهنگ(مبدأ شم(
(خالقي(ت (بهره(« (راهبرد(مذکور (از (کند، (البته(مرتبط) (به(ساختن(عنوان(جدید( و (اقدام خود

().(273:(هماناست( برده
ّهایّپژوهشرسشپ-5-1

(های(زیر(است:(شسمحقق(در(پی(یافتن(پاسخ(برای(پر
است؟(تا(چه(ميزان(و()(تمام(راهبردهای(مترجمان(را(پوشش(داده1009مدل(یين( آیا((-2

(ست؟راهبردهایی(این(مدل(قابل(ارتقابا(افزایش(چه(
(است؟کار(رفتههای(ادبيات(پایداری(بهعناوین(کتاب(ۀچه(فنونی(در(ترجم(-1
(اند؟کارگيری(فنون(ثبات(داشتهه(یا(مترجمان(در(بآ(-3
(است؟توزیع(کم(ی(فنون(چگونه(بوده(-4
های(سن(ی(مختلف،(متفاوت(ها(برای(گروهعناوین(کتاب(فنون(ترجمۀکارگيری(بهآیا((-1
(معيار((است؟بوده (آیا عامل(تأثيرگذاری(در(گزینش(نوع(خاصی(از(«(سن»به(عبارت(دیگر،

(راهبردهاست؟(
ّپژوهشّروشّ-6-1



 

 

 

 

 

((((((((((((((((((((((((((((((((...(های(ادبيات(پایداری( از(فارسی(به(انگيسی):بررسی(ترجمۀ(عناوین(کتاب  

 

40 

ر(و(بوده(بمحور(پيکره(و(کيفی-از(نوع(کم(یرویکردی(توصيفی(داشته(و(مطالعۀ(حاضر(
(ای(است.(های(کتابخانهمبنای(گردآوری(داده

ّپیکرهّ-1-6-1
ر(که(د(هایی(با(مضمون(ادبيات(پایداری(استپيکرة(این(پژوهش(شامل(مجموعه(کتاب

(بين(سال (مهر ((2390های(انتشارات(سورة ((1022 (2399تا (چاپ(رس1029تا (به است.(يده)
(کتاب (معرفی (سه (در (مجز((کتابها ( شامل ((صفحه)(341ا (سن(ی (گروه (سه دک،( کوبرای

تان(و(داس(ای(ازنوجوان(و(بزرگسال)(صورت(گرفته(و(شامل(معرفی(مبسوط(نویسنده،(خالصه
ی(انگليس(به((سایر(مشخصات(انتشار(است.(این(سه(کتاب(برای(عرضه(به(نمایشگاه(فرانکفورت

(است.(قرار(گرفته(المللیبينترجمه(شده(و(در(اختيار(مخاطبان(
) (معرفی(207از(مجموع( (عنوان(کتاب( (سن(ی(عنوان(متعل((31شده، (کق(به(گروه (11ودک،

(سال(است.(ق(به(گروه(سن(ی(بزرگعنوان(متعل((47عنوان(مربوط(به(گروه(سن(ی(نوجوان(و(
ّمراحلّپژوهشّ-2-6-1

(به(دو(زبامطالعه(و(عناوین(کتاب(ةت(پيکربرای(انجام(این(پژوهش،(نخس رسی(و(ن(فاها
و(برای(آن((دش(بندی)(دسته1009سپس(راهبردها(بر(پایۀ(الگوی(یين( (؛انگليسی(استخراج(شد

(یراهبرد(جدید(شان(در(الگوی(مذکور(قابل(ردیابی(نبود،دسته(از(عناوین(که(راهبرد(ترجمه
(بنایمد(بر(شتالش((های(عملیررسی(نمونهپس(از(بمشخ(ص(و(نامگذاری(شد.(در(گام(پایانی،(

(پژوهش(پاسخ(داده(شود.((سؤاالتبه((ول(و(تصاویردو(به(کمک(ج(هایافته
ّهاچارچوبّتحلیلّدادهّ-3-6-1

 ) (یين (چارچوب (در (که (آنجا (نشده()1009از (داده (پوشش (راهبردها (برای(تمام است،
(داده (میتحليل (ضروری (جدید (فنون (الحاق (نمودها، (بنابراین، (مشاهده؛ (از (ردی(پس ابی(و
(:گردد(نيز(لحاظراهبردهای(زیر((تا(تالش(شد(وی(الگویناگفته(در((فنون(تعدادی(از(
( عمومی (عام (واژة (کاربرد (یا (ترجمه،Generalizationسازی (این(شيوة (در مترجم(():

(؛بردار(میکبه)(Culture-specific ویژه(-ای(خاص(یا(فرهنگای(عام(را(برای(واژهواژه
ر(د(.بود(ور(خاصیکه(نام(یک(پهلوان(باستانی(در(کشفرض(نمایيد(همان(عنوان(کتابی(را(مثال((
ازی(سعمومی(از(فن((در(واقع(؛ترجمه(کند«(پهلوان»با(واژة(عام((آن(را(اگر(مترجم(صرفا(((اینجا

(است.(استفاده(کرده
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( ویژه (Particularizationسازی (در (درست که(زمانی(است؛(سازیعمومی(مقابل):
(کلمهجم(واژهمتر (با (را (شمول(معنایی(باالتر (بهای(با (کند(که (به(طيف(ای(ترجمه (ویژه طور

مثال((در(عنوان(کتابی(است؛(بسيار(محدودی(از(آن(نوع(اطالق(شود،(از(این(فن(استفاده(کرده
(ترجمه(کند.(«(هرکول»استفاده(شده(باشد(و(مترجم(آن(را(با(معادل(«(پهلوان»واژة(که(فارسی(

(Calque (برداریگرته (ترجمۀ (عين((هایواژه): (در (و (مقصد (برابرنهادهای(زبان (با متن
به(عنوان(مثال،(اگر(عنوان(کتابی((؛سازیحال،(تبعي(ت(محض(از(ساختار(زبان(مبدأ(در(عبارت

(موصوف(پيش(از(صفت( (که(در(فارسی(غالبا( (از(آنجا شامل(یک(صفت(و(موصوف(باشد،
(در(ترجمه(به(انگليسی( که(این(قاعده(معکوس(چنانچه(مترجمی(این(ساختار(را(مثال((آید؛می

(است.(برداری(استفاده(کردهاست)(حفظ(کند،(از(راهبرد(گرته
نوان(متن(مبدأ(را(ترجمه(از(ع(«بخشی»شيوة(ترجمه،(مترجم((این):(در(Omissionحذف( 

(کند.نمی
ولی((؛دکه(مترجم(صرفا((بخشی(از(عنوان(را(تغيير(ده):(زمانیPartial shiftتغيير(جزئی( 

) ((هایواژهعمدة (در (یا((ترجمۀمبدأ (الحاق(یک(واژه (گاهی(حذف(یا (شود. (مشاهده عنوان
(شود.(عنوان(می(کاربرد(نامناسب(یک(حرف(اضافه(سبب(ایجاد(تغيير(در(معنی(

را(در(راستای(حفظ(عنوان((ظاهر(که(مترجم():(زمانیInterpretive shiftتغيير(تفسيری( 
(دهد؛ (تغيير (نویسند(معنی (موارد، (این ((ةدر (اصلی (غالبا( (را (بردهبهعنوانی (اگر(کار است(که

گردانی(ارائه(دهد،(خوانندگان(زبان(مقصد(قطعا((الفظی(یا(نویسهبرگردان(تحت(مترجم(صرفا(
(پی (عنوان (اصلی (معنی ((به (برد. (نخواهند (شرایط، (کل(تحت(این (از (که (شناختی (با مترجم

(تفسير(ک در(حقيقت،(در((؛کندرده(و(معادل(تفسيری(را(جایگزین(میداستان(دارد،(عنوان(را
(هر ((،چند(در(ظاهر(تغيير(تفسيری، ولی(در(الیۀ((است؛معادل(مقصد(متفاوت(از(عنوان(مبدأ

زیرین،(هدف(و(ني(ت(نویسنده( که(مترجم(با(خواندن(اثر(و(پيرامتن(به(آن(پی(برده)(یکسان(
(است.(هآورده(شد«(بحث(و(بررسی»هایی(در(بخش(نمونه(است.

 ) (Coupletتلفيق (یکدیگر(هنگامی): (با (ترکيب (در (را (راهبرد (چند (یا (دو (مترجم که
(است.(کار(بردهده(کند،(این(شيوه(را(بهاستفا
)
ّبحثّ-2

ّهاّبرّمبنایّفنونّترجمهمبحثّکیفی:ّبررسیّنمونهّ-1-2
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(ادهاستف(«فن(ترجمه»که(از(عنوان(ذکر(این(نکته(ضروری(است(که(در(این(بخش،(زمانی
رجم(اگر(مت(نی(کهشود،(در(واقع(از(دید((محق(ق(به(رخداد(ترجمه(نگریسته(شده؛(به(این(معمی
را((حق(ق(آنمولی((؛ادهکل(ی(تغيير(درا(به«(عنوان(رمان»نظر(خود(با(به(کارگيری(فن(ی(خاص،((به

،(در(برای(نمونه(است؛فن((آگاهانۀ(ترجمه(قلمداد(نشده(،،(رخداد(مذکوردهدخطا(تشخيص(
ب(روی(جلد(کتا(،که(تصویر(یک(گرگ(و(یک(ميش(نيز«(گرگ(و(ميش»با(عنوان(کتابی(

(نادیده (با (مترجم (است، (موضوع (همين (پيرامون (داستان (و (آمده (هدف( (و(ویسندنانگاری( ه
(تمرکز(صرف(بر(معنای(دوم(عبارت(اصطال (گرگ(و(ميش»حی( (به(هوای(نيمه« -روشنکه

(نيمه (معادل (از (خطا (به (دارد، (اشاره (کرده(Twilightتاریک (در((؛استاستفاده همچنين
ف(تعریف((،(فارغ(از(اغماض(حر«Eleventh Rosary»به(«(گلستان(یازدهم»برگردان(عنوان(

«The») (مترجم ،Rosary)) (با (را (اشت(Rose-Garden تسبيح) ( گلستان) (و (گرفته اعث(بباه
(تحليل(است؛تغيير(کل(ی(شده (مجموع، (نمونهدقيق(و(بررسی(نظام(در جمۀ(ی(ترملعهای(مند(

(می (شد، (ذکر (آنچه (مانند (تقویت(عناوین، (راستای (در (گامی («نظری(هایچارچوب»تواند
(تلقی (ترجمه ( مطالعات (برای(Afrouz & Mollanazar, 2016: 75شده (را (راه (و (
(اند.(هررسی(شدبها(ارائه(و(ذیل((فنون(ترجمه،(نمونهادامه،(در(در((؛مترجمان(هموارتر(کند

ّگردانینویسهّ-1-1-2
(زمانی ((عنوانکه (خاص (اسامی (صرفا( (را (داکتاب (تشکيل ...) (و (مکان (و ،(استدهانسان

(مترجم( (نرگس( (است؛از(این(فن(استفاده(کردهعموما( اسماعيل((،)Nargesبه(عنوان(نمونه:
 Esmaeel(،) )فرنگيسFarangis(،) ) ( (،)Baba Nazarبابانظر (ساجی(،)Zaghiزاغی
 Saji()، )صباحSabah(،)آباداصيل) Asilabad )و(توپچنار)(Topchenar.()

ا(شته(و(یاوتی(داهای(معنایی(متفی(که(الیههایواژهکاربرد(صرف((این(راهبرد(برای((گاهی
مثال،((برای(؛شودمیرفتن(بخشی(از(معنای(عنوان(ی(در(انگليسی(دارند،(باعث(از(دستمعادل

اره(ی(نيز(اشارندهپنام(عام((تواند(بهبر(اینکه(نام(خاص(است،(می(واژة(زاغی(در(فارسی(عالوه
(از(دست(می(،ولی(خوانندة(انگليسی(؛کند در(ترجمۀ((شابه،طور(م؛(بهدهداین(الیۀ(معنایی(را

( اصيل (معادل (با (نيزAsilabadآباد (وا(،) (تلميح (از (بخشی (اصيل»ژة (دا« (در (نيز(که ستان
(است.(از(دست(رفته(،گر(شدهجلوه

 ) (اسماعيل (مانند (خاص (اسامی (برخی ( Ishmaelحتی (نرگس (و (Narcissus)(
کم(درون(پرانتز(مترجم،(دست(که(و(شایسته(بود(دارند(شده(در(زبان(مقصدهای(پذیرفتهمعادل
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که(عنوان(کتاب(در(واقع،(نام((ها(اشاره(کند(تا(خوانندة(مقصد(حداقل(درک(کندبه(این(معادل
(و(احتماال((نام(شخصي(ت(اصلی(است.خاص(

مثال(((گردانی(است؛های(نویسهن(و(چارچوبعایت(قوانيگردانی،(رنکتۀ(دیگر(در(نویسه
،(گاهی(تنها(با(«ou»وجود(دارد،(عمدتا((با(حروف(«(و/»/(ت(بلندمصو(ای(فارسی(وقتی(در(واژه

به(تنهایی(درست(«(o»ولی(کاربرد((؛شوداستفاده(می«(oo»و(در(موارد(نادری(حتی(«(u»حرف(
(نویسه (در (اشتباه (همين (نيست. ((«توپچنار»گردانی (معادل( = (با (مشهد) (در (روستایی نام

Topchenar)را(«(توپ»در(واقع،(مترجم((؛استرخ(دادهTop)گردانی(کرده(که( تاپ)(نویسه
(کامال((نادرست(است.(

( اندازهای((کاذب(یا(غلطریشههم»گردانی،(توجه(ویژه(به(نکتۀ(نهایی(در(نویسه »faux 

amissگردانی(،(مترجم(با(نویسه«ف،(هی(برفهی(برف،(بر»مثال((در(ترجمۀ(عنوان(()(است؛
است.(در(فارسی(و(در(ترجمۀ(افتاده(«های((کاذبریشههم»در(تلۀ(«(Hey»بصورت(«(هی»واژة(

در(صورتی(که(در(انگليسی،(معنی((درپی(بودن(اشاره(دارد؛تکرار(و(پیبه(«(هی»این(عنوان،(
ّکامال((متفاوت(است.(«(Hey»واژة(

ّالفظیترجمۀّتحتّ-2-1-2
(ترج (در (عناوین (کوچکجنگ»مۀ (جویان ») («Little Warriors»به راهپيمایی(»،

(هااشک ») («March of the Teardrops»به (ماجرایی(پيچيده»، (از (روایتی(ساده »)  A»به

Simple Narration of a Complicated Adventure»)  The»به(«(راز(نگين(سرخ»،

secret of the Red Gemstone»)،«به(«(عبور(از(آخرین(خاکریز«Crossing the Last 

Embankment»)به(«(روزهای(دشوار(مبارزه»،(و«The Hard Days of Fighting»)از)،
(به(سبب(رعایت(امانت(در(ترجمهاین(راهبرد(استفاده(شده طور(که()،(همانfidelity (است.

(این(راهبرد( (بسامد(کاربرد (اغلب(مطالعات(پيشين(نيز(رصد(شد، مترجمان(بسيار((وسيلۀبهدر
(ست.(ا

ّتصریحّ-3-1-2
(به (را (فن (این (بهمترجمان (مستقل (راهبردهطور (دیگر (با (تلفيق (در (و (نبرده (استفاده(کار ا

((اند؛کرده (نمونه، (بایقوش»برای (نویسه« (فن( (با (ابتدا (مترجم (که (است (کتابی گردانی(عنوان
به(معنی((رای(کمک(به(درک(مخاطب،(در(پرانتزرا(برگزیده(و(سپس(ب(Bayghooshعنوان(

(آن (جغد (یعنی(بوف(یا ،(Owl))کرده) (کتاب(اشاره (عنوان (ترجمۀ (در (دا»است. (معادل(« با
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(معن(،نيز(Da (Mother)انگليسی( (و (ات(خاذ (همين(روی(ه (دقيقا( (ذکر(«مادر»ی(دا، (پرانتز (در ،
(است.(شده

(به (مترجم(عنوان((کارگيری(تلفيقیبا (بی»همين(فنون، (شينشاه (معادل(« (با  Shah biرا

Shin (A King without Crown))است.(در(این(نمونۀ(بسيار(جالب،(باید(در(برگردانده
در((؛ستمعنابرای(مخاطب(کامال((بی«(bi Shin»شدة(گردانینویسه(هایواژهنظر(داشت(که(

) (معادل( (که (آنجا (از (shah»حقيقت، (یافته« (راه (انگليسی (میبه (مترجم (برای(است، توانست
با(توجه(به(«.(’Shah without ‘Sh»انگليسی(ترجمه(کند:(ارتقاء(کارایی،(دو(واژة(بعد(را(به(

) (عنوان (با (دیگری (کتاب (داستان، (این (نویسندة (»اینکه (شينآه( (با (ترجمه(« (شيوة (این دارد،
(مترجم(میاتواند(بسيار(کارمی (عباراتی(همچون(مد(باشد.  A King)تواند(در(گام(دوم(با

without Crown)) )یاThe King of No Landنتز(به(تصریح(بپردازد.)(در(پرا)
ّاقتباسّ-4-1-2

،(فن((«Soup»انگليسی(ویژة(فرهنگبا(معادل(«(آش»فارسی((ویژةدر(ترجمۀ(واژة(فرهنگ
(است.(کار(رفتهاقتباس(به

ّجایگزینیّباّعنوانّکاماّلّجدیدّ-5-1-2
(هيچ (ترجمۀ (در (فن (این (کتاباز (عناوین (از (حکدام (پایداریهای (ادبيات اده(استف(وزة

(ت.اسنشده
ّسازیعمومیّ-6-1-2

(کتاب( (عنوان (ترجمۀ (شغل(شریف»در ») (A Good Job»به ») (انگليسی(بسيار ام(عواژة
«Good) (شدهاس« (ترجم(؛استتفاده (در (دیگر (رعایتمورد (عنوان، (این (قاعدة(ۀ نکردن

(کاربرد(حرف(تعریف( (با (a»معرفه/نکره (the»جای(هب« (این(مقاله(مجا(است« ل(پرداختن(که
(.(مسپارییتی(مموضوعات(را(نداشته(و(ارزیابی(کيفی(آنها(را(به(جستار(آ(عميق(به(این(دست
ّسازیویژهّ-7-1-2

(ین(کلمهکه(اتوجه(به(این(است،(بادر(ترجمۀ(عنوان(کتابی(که(مشتمل(بر(واژة(چراغ(بوده
زیرا(به((؛استسازی(شده)(ویژهLantern،(معادل(برگزیدة(مترجم( داردشمول(معنایی(باالیی(

ّانواع(چراغ(اشاره(دارد.((نوع(خاصی(از

ّبرداریگرتهّ-8-1-2
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 The Lion King and the Brave»به(«(شير(شاه(و(خرگوش(شجاع»در(ترجمۀ(عنوان(

Rabbit)»بعد(از(اسم(معموال((در(واقع،(در(فارسی(واژة(شاه((است؛برداری(استفاده(شدهاز(گرته
(می (عام ((؛آیدخاص(یا (قبل (انگليسی (ترولی(در (در (مترجم (آن. (عبارت(شيراز (به(جمۀ شاه

«Lion King)»است.(فارسی(را(به(انگليسی(منتقل(کرده(عينا((ساختار)
ّحذفّ-9-1-2

(کتابی(نمی (هيچ (که (آنجا (هرگز(از (را (فن (این (مترجمان (شود، (ذکر (عنوان (بدون تواند
(و(طور(مستقل(بههب (نبرده (کار (تلفيق(باآن(را (استفاده(کرده(در به(عنوان((اند؛دیگر(راهبردها

(نم (عنوان (ترجمۀ (در (قال(»ونه (ماهی(و (بقلب(قلب(آب؛ ») (Fish and Hook»با نيمی(از(«
(است.(عنوان(حذف(شده
ّتغییرّجزئیّ-10-1-2

يير(جزئی،(واژة(مترجم(با(ا(عمال(تغ«(مدال(و(مرخصی»به(عنوان(نمونه،(در(برگردان(عنوان(
ّ.Medals and Vacationاست:((مدال(را(جمع(بسته

ّیتغییرّتفسیرّ-11-1-2
(کتاب( (عنوان (ترجمۀ (شين»در (با (آه( (در« ((،واقع(که (شاه»همان (بوده،(« (نویسنده (نظر مد(

ه(اثر(قبلی(این(با(توجه(ب(چند(هر(است؛استفاده(کرده«(The King»مترجم(از(معادل(تفسيری(
توانست(معادل(بسيار(در(انگليسی،(مترجم(می«(Shah»شين)(و(وجود(واژة(نویسنده( شاه((بی

ّ.Sh’&’ah’ (The King)‘به(عنوان(نمونه:((تری(ارائه(دهد؛اقانهخل((تأثيرگذارتر(و
ّتلفیقّ-12-1-2

(ترجم (در (مثال، (عنوان ((ۀبه (حنابندانج»عناوین (شن ») (قبله»و (به (سفر (با(به« ترتيب
«Hanabandan Ceremony) ») (نویسه(،«Journey to Qibla»و (پس(از گردانی(مترجم

(حنابندان»(ویژةفرهنگ(هایواژه ») (به«لهقب»و (را (عنوان (عناصر( (باقی (تحت، الفظی(صورت
(ایم.(بوده«(راهبرد(تلفيق»یابی(کرده(و(در(واقع،(شاهد(کاربست((معادل

ّهاّبرّاساسّآمارمبحثّکّمی:ّپاسخّبهّپرسشّ-2-2
ها(در(ذیل((سؤاالت(ارائه(اسخهای(مستخرج(از(پيکره(و(جداول(و(تصاویر،(پبه(کمک(داده

(است.(شده
است؟(تا(چه(ميزان(و()(تمام(راهبردهای(مترجمان(را(پوشش(داده1009ين( مدل(یآیا((-2

(است؟مدل(قابل(ارتقبا(افزایش(چه(راهبردهایی(این(
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(یين(  (مدل (در (مذکور (تمام1009پنج(فن( (پوشش(ند() (بود.(راهبردهای(مترجمان(را اده
) (دیگر ((وسيلۀبههشت(راهبرد (بخ(برای(ارتقاینگارنده (شد( به -3-1-2»ش(این(مدل(ارائه
(رجوع(شود).(«هاچارچوب(تحليل(داده

(است؟کار(رفتههای(ادبيات(پایداری(بهعناوین(کتاب(چه(فنونی(در(ترجمۀ(-1
) (معرفی(دوازدهاز (شاملفن( (تحتنویسه»(شده (ترجمۀ (تصریحگردانی، (اقتباس،الفظی، ،)

(عمومی (جدید، (کامال( (عنوان (با (ویژهجایگزینی (گرتهسازی، (حسازی، (برداری، يير(تغذف،
(تلفيق (و (تفسيری، (تغيير («جزئی، (هرگز (که (راهبردی (تنها (د(وسيلۀبه، (برمترجمان گردان((ر

(کتاب (نرفتعناوین (کار (به (پایداری (ادبيات (ههای (کامجایگ»، (عنوان (با (جدزینی «(یدال(
(است.(بوده
(اند؟کارگيری(فنون(ثبات(داشتهه(آیا(مترجمان(در(ب(-3

ه(ص(مشاهدن((خافکارگيری(یک(ه(ده(راهبرد،(ثباتی(در(بزیابا(توجه(به(تنو(ع((استفاده(از(
(نشد.(
(است؟توزیع(کم(ی(فنون(چگونه(بوده(-4

است:(دهعالمت(درون(کمانک(نشان(داده(ش(برای(رعایت(اختصار،(فنون(با(2در(جدول(
عنوان((ینی(باالفظی( ت)،(تصریح( ص)،(اقتباس( ا)،(جایگزگردانی( ن)،(ترجمۀ(تحتنویسه

غيير(تف( ح)،(برداری( گ)،(حذسازی( و)،(گرتهسازی( ع)،(ویژهج)،(عمومیکامال((جدید( 
(جزئی( غ)،(تغيير(تفسيری( س)،(تلفيق( ف):

)
(های(ادبيات(پایداریکارگيری(فنون(ترجمۀ(عناوین(کتاببسامد(به(نمودار

(سامد(آنه(بکدی(است(برای(ارائۀ(آمار(دقيق،(از(آنجا(که(راهبرد(تلفيق(شامل(دو(راهبر
(ورود(محاسبهقبال( (از (داده(شده، (به (بهآن (و (شده (خودداری (جدول (مسهای (بطور يان(تقل
(است:(رصد(فنون(مشخص(شدهد(نمودار(زیرشود.(در(می
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)
(های(ادبيات(پایداریکارگيری(فنون(ترجمۀ(عناوین(کتابدرصد(به(نمودار

الفظی(تحتبيشترین(بسامد(و(درصد(فنون(مستقل،(مربوط(به(ترجمۀ(نمودارهای(باال،(طبق(
مورد(از((11همچنين،(مترجمان(در(()(است؛1%)(و(تغيير(جزئی( 13%گردانی( )،(نویسه%13 

(.اندها،(از(راهبرد(تلفيق(استفاده(کردهعناوین(کتاب
های(سن(ی(مختلف،(متفاوت(ها(برای(گروهعناوین(کتاب(کارگيری(فنون(ترجمۀآیا(به(-1
(معيار(بوده (آیا عامل(تأثيرگذاری(در(گزینش(نوع(خاصی(از(«(سن»است؟(به(عبارت(دیگر،

(راهبردهاست؟(
)

(توزیع(کم(ی(فنون(ترجمۀ(در(سه(گروه(سن(ی(جدول

ّ)س(ّ)غ(ّ)ح(ّ)گ(ّ)و(ّ)ع(ّ)ا(ّ)ص(ّ)ت(ّ)ن(ّفنون
((1(3(2(2((2((19(3(بسامدّکودک

((1%(%2(%(1/1(%(1/1((%(1/1((71%(7%(درصد
((((((((2(12(7(بسامدّنوجوان

((((((((4%(71%(14%(درصد
(2(1((((2((1(31(10(بسامدّبزرگسال

(1%(2%((((1%((3% 11%(33%(درصد

(تحت (ترجمۀ (راهبرد (نویسهدو (و (ترجمۀ(الفظی (فنون (پرکاربردترین (صدر (در گردانی
جز(راهبرد(هاز(سوی(دیگر،(باست؛(های(سن(ی(بودههای(پایداری(در(تمام(گروهعناوین(کتاب
های(عناوین((کتاب(%21و((%70ترتيب(در(ترجمۀ(حدود(الفظی(و(تلفيقی(که(بهترجمۀ(تحت
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کار(رفته،(تقریبا((هيچ(شباهتی(ميان(ات(خاذ(نوع(راهبرد(ترجمه(گروه(سن(ی(کودک(و(نوجوان(به
(شود.(ميان(سه(گروه(سن(ی(مشاهده(نمی

)
ّگیرینتیجهّ-3

شخص(شد()(پيشنهاد(و(م1009مدل(یين( (ت(فن((جدید(برای(ارتقایدر(این(پژوهش،(هف
مه(رای(ترجیر(بزراهبرد((یازدهه(مترجمان(در(ات(خاذ(فن(ی(خاص(ثبات(نداشته(و(مجموعا((از(ک

(کتاب (کردهعناوین (استفاده (نویسهها (تحتاند: (ترجمۀ (تصریگردانی، (اقتبالفظی، اس،(ح،
((لفيق.(تو((،(حذف،(تغيير(جزئی،(تغيير(تفسيریبرداریسازی،(گرتهسازی،(ویژهعمومی

دک(رصد(های(کوۀ(کتابنوع(راهبرد(مختلف)(در(ترجم(2د(فنون( بيشترین(تنوع(کاربر
(حساستشده (عبارتی، (به (اسيت(عنوان؛ (کتاب(برای(گروه (عنوان (ترجمۀ ودک(کگزینی(و

(است.(خوبی(نشان(دادهدر(این(تنو(ع(به(خود(را
(یافته (کتابطبق (مترجمان (تحقيق، (های (راهبردهای (از (هرگز (کودک ،(«یحتصر»های

ليل(این(د(.اندردهها(استفاده(نکدر(برگردان((عناوین(کتاب«(تغيير(تفسيری»(و«(سازیعمومی»
(حدودی(بدیهی(است؛ (تا (کتاب(امر (نگارندة (های(کودک(تالش(میزیرا (کنند ناوینی(عتا

به((و(نياز(بودهنبرانگيز(عنوان(نخستين(گام(ترجمه،(چالشاده(انتخاب(کنند(که(درک(آنها(بهس
(عام(نداشته(باشد.((واژة(سازی(باجایگزینتفسير(یا(توضيح(یا(

 ) (تمام (تقریبا( (آنکه (کتاب91%جالب (عناوین (ت) (نوع (از (یا (نوجوانان الفظی(حتهای
ن(ی(ر(ردة(سرا(د(گردانی؛(به(عبارتی،(کمترین(تنوع(در(گزینش(انواع(فنوناست(یا(نویسهبوده

(ایم.(نوجوان(شاهد(بوده
جزو(پرکاربردترین(فنون((%13دانی(با(گرو(نویسه(%13الفظی(با(در(مجموع،(ترجمۀ(تحت

(کتاب (عناوین (پبرگردان( (ردههای (تمام (در (است؛ایداری (سن(ی (حالی(های (فن(((در که
د(ها(مؤی(این(یافته(است.کاربردی(در(این(خصوص(نداشته«(جایگزینی(با(عنوان(کامال((جدید»

رتی،(سویۀ(به(عبا(؛است()Salehi & Falahati, 2013صالحی(و(فالحتی( نتایج(پژوهش(
(شيوه (ات(خاذ (در (تأثيرگذاری (عامل (ظاهرا( (برعکس) (و (انگليسی (به (فارسی ( از های(ترجمه

(نيست (عنوان (ترجمۀ (پرکاربرد (یافتۀ(یافته(،همچنين؛ (انطباق(کامل(با (در (حاضر های(مطالعۀ
) (مانند ( محق(قانی ()Kristia ,2016کریستيا ، ) (باززی (و Bazzi & Farghal ,فرقال

(هاسيبوان1027 ،() 2018, Hasibuan() (و (Salehy ,2019 (صالحی، (راهبرد() است(که
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(ترجمۀ(عناوین(کتاب(در(غالب (الفظیترجمۀ(تحت»های(داستانی(را (اندمعر(فی(کرده« (البته؛
(به(جایگ(،کریستياهای(بخشی(از(یافته زینی(با(که(طبق(آن(رتبۀ(دوم(پرکاربردترین(راهبردها

(یافتۀ(نگارنده(استاست،(در(تعاعنوان(جدید(اختصاص(یافته (این((هر(؛رض(آشکار(با چند،
(؛(پژوهش(حاضر(بر(ترجمۀاستبوده(نکته(را(نباید(فراموش(کرد(که(پيکرة(دو(مطالعه(متفاوت

(و(مقالۀ(رهای(پایداری( از(فاکتاب (انگليسی) هایی(از(آگاتا(داستانبر(روی((کریستياسی(به
(اندونزیاییرک (به (انگليسی ( از (استیستی (عبارتی،(؛) ((به (ژانر (یا (تا((اثرگونۀ (است ممکن

توانند(به(پژوهش(پيرامون(حدودی(بر(گزینش(نوع(راهبردها(تأثير(بگذارد.(محق(قان(آتی(می
(این(مسئله(بپردازند.(

)
ّمنابعفهرستّ

تحلیلیّنقشّمترجمانّبومیّوّغیرّبومیّ-بررسیّتطبیقی).(»2391.( محمود،(افروز

(.11-42(،(صص2،(ش(49دورة((،مطالعات(زبان(و(ترجمه(«.تّملیدرّحفظّهوّی
(افروز ( م، (»2392حمود. .(ّ ّنظریه-تطبیقیبررسی ّدرّتحلیلی ّمطالعاتّترجمه های

(.31-14(،(صص11،(ش(27دورة(،(مطالعات(ترجمهفصلنامۀ((«.سایۀّنظریاتّروانکاویّفروید
( (،افروز (الف2399محمود. ّمترجمانّبوف»). ّاساسّتحلیلارزیابیّعملکرد ّبر ّکور

(،پژوهیزبان«.(هامدلّتحلیلیّجدیدّبرّمبنایّدادهّۀمعناییّواژگان:ّارائّعناصرّوّبار
(.37-9(،(صص37،(ش(21دورة(

( (،افروز (ب2399محمود. ّازّرهگذر1994ّارتقاءّالگویّکارمنّوالروّگارسسّ)»). )

(هایّانگلیسیّشاهکارّسورئالیستیّهدایتبررسیّترجمه (ادبيات(پارسی(معاصر«. دورة(،
(.74-12(،(صص1،(ش(20

.(«جایگاهّرجزّدرّشعرّدفاعّمقّدس»).(2391نيا،(عصمت.( خراسانی،(احمد(و(اکرمیاميری
(.(40-12،(صص(21،(ش(9دورة((،نشریۀ(ادبيات(پایداری

ّهایداستانّدرّطنزّعنصرّبررسی»).(2392.( حکيمه،(مجاهدی(احمد(و،(خراسانیاميری

.(«(امروزّنوجوانّرمانّۀمجموعّازّبرگزیدهّاثّرّدوّبرّتکیهّبا)ّمقّدسّدفاعّنوجوان
(.(72-11،(صص(12،(ش22دورة((،نشریۀ(ادبيات(پایداری

( (،زادهسميع(و(اهللفضل(،خدادادی (2399رضا. ّدرّ»). ّپایداری ّادبیات ّساختار تحلیل

(.24-17،(صص(13،(ش(21دورة((،نشریۀ(ادبيات(پایداری.(«ژانرهایّتعلیمیّوّمقاومت
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ایداریّپهایّشعرّبررسیّگونه»).(2399.( ادقمحم(دص،(بصيری(نجمه(و،(زمينیماهطاهری

( .241-221،(صص(11،(ش(21نشریۀ(ادبيات(پایداری،(دورة(«.(درّادبیاتّمعاصرّایران
(شيره ( لطيفی (محمود. (افروز، (و (مهدی (2400جينی، ّبرجسته»الف). ّنمود سازیّبررسی

ّ-ایدئولوژی ّعاملّیتمحور ّمطبوعاتیّو ّوّمترجمان ّایران ّروابط ّمحورّیت ّبا :
(.117-119،(صص(1،(ش(21دورة(جستارهای(زبانی،(«.(آمریکا

(شيره ( لطيفی (محمود. (افروز، (و (مهدی (2400جينی، ّمتون»ب). ّدر ّروایت ّدستکاری

ّترجمه ّرسانهسیاسی ّدر ّایران ّسیاسی ّاخبار ّبازتاب ّغربیشده: (های جستارهای(«.
 .12-2،(صص(2،(ش(21دورة(،(سياسی(معاصر

 


