
 

 

 

Abstract As a result of the Islamic Revolution in 1979, book publishing 

mechanisms and other related systems like censorship mechanisms experienced 

dramatic changes. Despite the due attention of researchers to some aspects of 

book publishing like the economy of publishing, no research has been 

conducted on book regulations in post-revolutionary Iran. Using in-depth 

interviews with publishers and translators, this study aimed to examine the 

regulations governing book publishing in Iran. It tried to shed light on the 

hidden aspects of book publishing regulations and explore the consequences of 

implementing the regulations. The results showed that among the main 

problems and concerns of translators and publishers is inconsistency in censors’ 

decisions, which could be the result of a lack of transparent publication 

regulations.  
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1. Introduction 

Throughout the long history of writing, books have always been among 

the main means of educating and transmitting cultural heritage. 

Awareness-raising and thought-provoking features of books have made 

governments and policymakers manage or manipulate their publication 

and distribution. A systematic study of the regulations or policies on book 

publishing, as a maneuvering arena of governments on cultural values, can reveal its 

drawbacks and offer solutions to the challenges of the industry. With this in mind, 

this study seeks to examine the policies and regulations of book publication in Iran, 

which have been the basis of decisions on book publishing authorizations in the 

country (from 1988 to 2022). The study critically tries to shed light on the 

encouraging and restrictive aspects of two enactments of the Supreme Council of the 

Cultural Revolution—one of the highest cultural policymaking organizations in 

Iran—and discusses some of the dimensions and consequences of applying them for 

publishing books, especially translated works. Library resources and interviews with 

publishers and translators were used to better illustrate the various dimensions. Such 
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a study fills the gap of a systematic study focusing on the regulations to see their 

consequences for translators and publishers.  

2. Method  

The study was conducted to explore the implications of implementing the highest 

Iranian cultural policymaking organization’s enactments on book publication. To 

this end, two documents of book publishing enactments and, in particular, the 

amendment document were chosen. The first document, which was the basis of 

decisions of the Iranian Ministry of Culture and Islamic Guidance on supervising 

books and granting publishing permission for 23 years, was approved by the 

Supreme Council of the Cultural Revolution in 1988. This document was revised in 

2010 and entitled “Amendment to Objectives, Policies and Regulations of Book 

Publishing”. In the first stage, the documents were analyzed. The aim was to 

scrutinize the content and see the probable implications for censorship of books and 

design questions for the second stage of the study. The second stage was obtaining 

the viewpoints of officials, experts, translators and publishers on the implications. 

To obtain experts’ and officials’ opinions, related reports and reflections were used 

and to have translators’ and publishers’ attitudes, 23 participants (11 publishers and 

12 translators) were interviewed.  

3. Results and Discussion 

In the early years after the victory of the Islamic Revolution, no rule was 

implemented for supervising books and the press; therefore, they were published 

without any control. As the new state was getting established, some institutions 

began to show sensitivity and took initiatives in this regard. In May 1988, the 

Supreme Council of the Cultural Revolution approved “Objectives, Policies and 

Regulations of Book Publishing”, according to which the Ministry of Culture and 

Islamic Guidance became responsible for supervising book publications. The 

enactment made all governments and organizations protect the freedom of 

authorized books. It recognizes books as an important tool for quickly transforming 

and disseminating right and wrong thoughts; thus, it takes affirmative and restrictive 

policies.  

Supreme Council of the Cultural Revolution revised this enactment in 2010 and 

the previous one became ineffective and “The Amendment of Objectives, Policies 

and Regulations of Book Publishing” became henceforth the basis of decisions of 

the Ministry of Culture and Islamic Guidance on book examinations and 

authorizations. This enactment is more detailed than the previous one. In spite of the 

ineffectiveness of the 1988 enactment when the second one was approved in 2010, 

many articles are similar and the general atmosphere of the first enactment remained 

the same. Therefore, many of the implications and results discussed here can be 

applied to the implementation of both enactments. 
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Sensitivity seems to have been practiced by the Iranian cultural policymakers. In 

the enactment in question, an article is dedicated to the principles related to 

children’s books, which indicates special attention to the psychological, intellectual 

and ideological sensitivities of children. The allocation of an independent article and 

the formation of a special committee on children signify the concerns of the policy-

making council on the sensitivities of children’s literature. Including such 

specialized institutions implies special attention to expertise in supervising 

children’s literature. The enactment refers directly to the sensitivity and scrutiny of 

children’s books and implicitly allows for pre-publication censorship. It seems that 

the policymakers have had in mind “the idea of childhood innocence”, which allows 

early efforts for censoring children’s literature (West, 1996, p. 491). “Ambiguity” is 

another repeated criticism of these regulations. Both the interviewees and the experts 

(e.g., Karimian, 2006) stated that this enactment (the first one) is ambiguous. It 

makes translators and publishers uncertain of whether the book they are rendering 

and delivering for publishing permission would face any problems.  

One of the most significant implications of pre-publication censorship is the 

possibility of filtering or refining culture. Pre-publishing censorship has to do with 

one’s own (Self) and Other’s culture. Governments see books as an effective factor 

in strengthening or weakening their own legitimacy; thus, they primarily look at pre-

publishing censorship as a tool for establishing and preserving their position 

(Mohammadi, 1998). One of the consequences of executing this enactment is the 

special conditions governing translations regarding cultural elements or culture 

specific items.  

All problems in Iran’s publishing economy cannot be attributed to the 

authorization and censorship process, but as the publishers participating in this study 

assert, some of the economic problems are due to censorship. The problem is 

twofold: the long process of getting authorization and the lack of copyright laws. In 

addition, some experts and researchers have noted the impact of censorship on the 

publishing economy. For instance, Matlabi (2009), who examined the problems of 

the book publishing industry in Iran through analyzing the published views of 

experts and researchers of the publishing industry, identifies publishing problems to 

be due to external and internal factors. In this regard, he points out censorship, 

excessive government intervention in the publication industry, and the lack of 

copyright laws as external factors. Examining the cultural, social and political factors 

affecting the publication, Matlabi and Baba al-Hawaeji (2012) introduce the 

government’s regulatory and financial support measures on the supply and demand 

of books as positive elements, but consider censorship as the biggest obstacle in this 

regard.  

4. Conclusion 

The study tried to explore some dimensions of Iranian book publishing enactments 

and censorship of books from the viewpoint of translators, publishers and publishing  
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experts. It was shown that part of the translation censorship problems lies in the 

publishing endorsements since the enactments allow for interpretation and personal 

judgment. That is, there is no clear-cut mechanism for examining books. The 

situation has led to the dissatisfaction of translators and publishers, damaging the 

economy of the publishing industry and even losing the readership’s trust in 

translations. The existing situation requires policymakers and officials to provide a 

detailed and legitimized mechanism that clearly states such issues as limitations, 

features of censors, instances of censorship, and what can be done in cases of 

controversy between the publisher and the censoring organization.  



 

 

 

آن در   ی امدهایو پ یزیناشران و مترجمان درباره ضوابط نشر کتاب و مم دگاهید

 یبعد از انقالب اسالم رانیا

 1*هاشمی درضامحمّ، 1نوروزی عبداله 
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 مه مقدّ.  1

انرقال دانش و فرهنگ    هایترین ابزار، کراب یکی از مهمنوشتتراراره در طول تاریخ طوالنی  همو

فرهنتگ و تمت.    نمتایتان رانت.  کرتاب  داشتتترت   توجّت وبیش بت  ن   کمهتا  هتا و دوتت بوده و حکومت 

دهی ب  افکار  و جه بخشتی کراب  تتازد  نااهیها را ممکن میبشتر اتت  و ارتطاب بین ن ت 

و تتعی در کنررل یا تد.ی. ن     توجّ م.ارا  ب.ا  مردا  و تتیاتت .ه دوت باعث شتمردم جامع   

چ  تأتیف    راب،  نشتر کیّو ب  کلّداشتر   مثط  یا منفی    یتوان. تأثیرها میداشتر  باشتن.  این کنررل 
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  رغم یقلمرو نشر کراب و ضوابط حاکم بر ن  را داراو  کرد  عل  را ،ی ا  یانقالب اتالم   یروزیپچکیده  

توجّ  نش.ه ات   بر    یاو ترجم    یفیابعاد نشر کراب، ب  ضوابط نشر کرب تأت  یتوجّ  پژوهش را  ب  برخ

ا  نیهم ب  بررت   نی اتاس،  ا  یپژوهش  بر نشر در  ش.ه    شات   تال  افر ی اخرصاص    را ی ضوابط حاکم 

ا  یای زوا تط  یام.هایبط نشا  داده ش.ه و پضوا  نی مخرلف  برا  نیین   بر بررت  نی ا  یشود     یکار، عالوه 

از طر را  ناشرا   مررجما  و  نظر  مربوب،      یو در چارچوب روش تدل  می ش.  ای مصاحط  جو  قی ضوابط 

  ی اصل  یهام ائ  و دغ.غ    زا  یاق یتل  یهای زیک  اذر از مم  ده.ینشا  م  هاافر ی    می اکرده    یمضمو ، تدل

نورن.،    یرو  ریها ب  تف کراب  یاب ی در ارز  زا یمررجما  و ناشرا  ات   شفّاف نطود  ضوابط باعث ش.ه مم

از مررجما  و ناشرا  را ب   یبرخ یری شود و نارضا  .هی ها دترجم   ژهیوها ب در برخورد با کراب یک.تری نا

 همراه داشر  باش.  

 

 ناشرا   ؛مررجما  ؛کراب ؛ضوابط نشر ؛یزیمم: هادواژه یکل

 166-141، صص. (1402) 1، شمارۀ 56دورۀ   مطالعات زبان و ترجمه 
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حاکم بر نشتر    اتظام یا دتترورن  من.ِهای نظامتتم  و تتویی خاص ب.ه.  بررتتی  و چ  ترجم ،

 خوبی نشا  دهن. را ب ش ها و نقاب ضعفکاتریتوان. زوایای ن  را بشکاف. و کراب می

 موضتو   این ب  برخی شت.ه  باعث  هادوت  کال   تتط  در  ارفر صتورت  یهافعّاتیّ  و  تالش

  ایرا    مرزهای از خارج در   بپردازن.  شپیرامون   م تائ ب   ،عالق   فراخور ب  و  باشتن.  ر داشت  توجّ 

 ة رابط(  200۷)  2بیلیانی   اتت  شت.ه  انجام  «ترجم   ممیزی» ویژهب   1«ممیزی» دربارۀ  هاییپژوهش

  3وت موث -تام تو    اتت   کرده بررتتی  را  دیکراتوری  و  خودکام   هاینظام در  ممیزی و  ترجم 

  مررجما    هاییاتترراتژی(  2002)  4دان    اتت   کرده  پی یری  را  نتما  در  کراب  ممیزی(  200۷)

 هم(  200۷)  5فابره و کرده بررتتی  را  چاپ  برای  ایراتیا  ریفاشتی ت  حکوم  دورا  در  را  ناشترا  و

 نثار(  2002) 6رب.َ  و  مرینو   اتتت   پرداخر   ایراتیا در  فاشتتی تت  دورا  در  شتت.هترجم  مرو  ب 

  ، فرانکو دورا  در  اتتتپانیا  فرهنگ در بیرونی  هایمد.ودی   تداظ  ب   را  داتتترانی و نمایشتتی

  بررتتی  را  نازی  نتما  در  را ترجم   ممیزی  فراین.(  2002) ۷اتترورج و  ان.کرده  تدلی   و  بررتتی

  ره ذر  از  ممیزی ب (  2011)  مالنظر   ان.پرداخر   موضتو   این  ب  برخی  نیز  ایرا   در   اتت  کرده

  اتتت   کرده بررتتتی  مخرلف هایدوره در  را  ممیزی  فرازوفرود  تاریخ و  اتتت   پرداخر   تاریخ

  و ترجم  ب  و  اتتت   انقالب  از بع. دورا  در  ممیزی  بررتتتی  مالنظر،  تاریخی  ن اه  از بخشتتی

  دو  ارفر صورت  اق.امات  و کال   هایتیات   نیز(  13۹6)  بلوری   دارد  اشتاره  نیز  نشتر  مشتکالت

  برای  فمینی تری ادبی نثار  انرخاب در  را  تأثیرشتا  و  زنا  ۀحوز  در  اصتوت را  و  طلباصتال  دوت 

  دوت   رویارویی واکاوی  اه.افش از  یکی  ک  ات   کرده بررتی انقالب  از پس  دورا   در ترجم 

  مذکور،   موارد بر عالوه   اتت   بوده  کراب  ممیزی  قاتب در فمینی تری ادبی نثار  اشتاعة با  اصتوت را

  نثار بیشترر  اامّ  ،ان.پرداخر   ترجم   ممیزی ب   ک  اتت   شت.ه  انجام  ایرا   باف  در  نیز  هاییپژوهش

 
ه اترفاده ش.  «ممیزی»  ۀاز واژتا ننجا ک  ممکن بوده  جای ممیزی و تان ور،  کارایری اصطال ، ب   برای یک.تری در ب 1

 ات   

2. Billiani 

3. Thomson-Wohlgemuth 

4. Dunnett 

5. Fabre 

6. Merino & Rabadán 

7. Sturge 
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و    پتاکتار  ؛13۹1  ،مردانی و  زادهقتاضتتتی  مثتال   برای)  اتتتت  بوده  هتانن  نظر  مت.  شتتتنیت.اریدیت.اری

  (13۹8و همکارا ،   مه.یزادخانی  ؛13۹۹ ، اهمکار

رتت. پژوهشتی اتت  ک  بر ضتوابط نشتر تمرکز  ها ننچ  الزم ب  نظر میپژوهشدر میا  این 

ضتوابط نشتر   اتت  درصت.دهمین ن اه، این پژوهش  ترجم  داشتر  باشت.  با  ممیزی    ةکن. و دغ.غ

  بررتتی کن.   تاکنو را ک  مطنای مد.ودی  و صت.ور مجوز نشتر کراب از ابر.ای انقالب اتتالمی  

ضتوابط نشتر از نظر    روش انجام پژوهش، توصتیفی اتت    و ابعاد و پیام.های ن  را نشتا  ده.

  مخرلف شتت.ه با ناشتترا  و مررجما  های انجامو مصتتاحط ای  از منابع کرابخان   و  اذران.ه شتت.ه

دارد ک    اهمّیّ از ن  نظر    این پژوهش   شتتودابعاد مخرلفش بهرر نشتتا  داده اتتترفاده شتت.ه تا  

و با   «ضوابط نشرهای مخرلف  ها و تطصرهتمرکز بر ماده»با   «من.م رق  و نظام»پژوهشتی    تاکنو 

  بوده نظرات شتتخصتتی و پراکن.ه بودهدر این زمین   ننچ   و  انجام نشتت.هب  ن اه مررجما     توجّ 

 نی. ح اب میب تین این پژوهش از این حیث نو و اوّ  ات  

 پژوهش  ةپیشین. 2

های رشت.  ترین شتاخ و از مهم(  13۹8فرهن ی )مطلطی،    های مهم توتتعةشتر را یکی از ملتف ن

ایرا   مردا  و تصتتتمیم، هم دوتت روازاینداننت.؛  ( می13۷8فکری و معنوی جتامعت  )ح تتتنی،  

در دورا  بع. از انقالب اتتتالمی،    ان. ی ویژه داشتتر توجّهکشتتورها و هم پژوهشتت را  ب.ا  

شترایط    تدوّل و  ب  کرا را شتای. در ن رش ب  ن   نظیرشتود ک  کراب مشتاه.ه مینشتر  انقالبی در  

هایی ک  بع. از انقالب    بطینیم  تع.اد کرابچاپ ب  ایرادر دورا  مشتروط  یا ورود صتنع  ن  

 برای درک بهرر این افزایش ب. نی ت  ب.انیمچاپ شت.ه افزایش چشتم یری یافر  اتت    تا امروز  

؛  13۹5 نذرنگ،)  اتتت   بوده  عنوا   4۹۷0۹جمعاً   1356  تا  1320  از های منرشتترشتت.هکراب ةهم

این   13۹۷تتتال  پیروزی انقالب اتتتالمی تا  ابر.ای  از  بع.، یعنی   ةدر چهار دهو    (13۷5  ؛13۹1

های مخرلف  در ده   اتطرّ    (13۹۷م، ی)ت تن  رتتی.ه اتت عنوا  کراب    500 231 1بیش از  ع.د ب  

 ،تت ن.تر شت.ه اتترع  رشت. توتی. کراب کُ  ها هنهنگ این افزایش تغییر کرده و در برخی د

ل ب  اوّ  ةعنوا  در ده  408هزار و    ۹از  ها هم تع.اد ترجم ی افزایشتی بوده اتت    وتی رون. کلّ

هتای  عالوه بر افزایش تعت.اد کرتابچهتارم رتتتتیت.ه اتتتت      ةعنوا  در دهت  420هزار و    151
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یراتی صتورتی ارفر  اتت   از شت.ه و تغی  توجّ ب  مطاحث کال  فرهن ی کراب هم   ،شت.هچاپ

شت.ن.  در ی چاپ میخاصّت  ةها ب.و  ضتابطها و تأتیفترجم   136۷ابر.ای انقالب اتتالمی تا  

ک  شت.  تعیین و تصتویب  شتورای عاتی انقالب فرهن ی    توتّتطضتوابط نشتر کراب    136۷تتال  

  های بع. بوده ات در تال فرهنگ و ارشاد اتالمی    وزارت  توتّط  مطنای مجوز کراب

ای و تتأتیفی  هتای ترجمت کرتاب  انرشتتتاربت  ابعتاد اونتااو   هتای مخرلف  زهپژوهشتتت را  حو

ان. ننچ  را هان. و تتعی کرد نشتر پرداخر صتنفیدرو در این میا  برخی ب  مشتکالت  ان.   پرداخر 

( مشتکالت  13۹8مطلطی )از زوایای مخرلف بررتتی کنن.   ای نشتر اتت   حرف م تائ    مربوب ب 

اقطال و بی م  بنیکن. و نشتر ج ترجو می ۀمرخصتصتا  حوز  هایدی.ااه  اتتاس برصتنع  نشتر را  

  1382تا    13۷8های  ( وضتعی  نشتر و توزیع کراب را در اتترا  مازن.را  در تتال 1384اوصتیا  )

را   هانناصتلی   مشتک   ،فروشتا  و ناشترا  پرداخر کن.  این پژوهش ک  ب  نظرات کراببررتتی می

ممیزی،    مانن. توزیع کاغذ،امری ک  ناشتتی از مواردی    ان.؛ردهک  معرّفینشتتر اقرصتتادی بود  غیر

( ثطات 1385د )دیانی و تج.ّ  کن. می  معرّفیوضتتع اقرصتتادی مردم  مطاتع  و   ةتتتران بود   پایین

کن.   را از ن اه ناشترا  ج ترجو می  1383تا    13۷6های  تتیاتتی و اقرصتادی نشتر کراب در تتال 

از جمل  موارد  پردازد   تتتازمانی نشتتر کراب میو برو تتتازمانی  پژوهش مذکور ب  عوام  درو 

ها، تغییرات تتیاتتی و ن رانی از چاپ نثار  نام شت.ه در این پژوهش ثطات قوانین و نیینبررتتی

  ، درصت. ناشترا   ۷3ک  بیش از   ده.میپژوهشت را  نشتا  این در دتت  چاپ بوده اتت   بررتتی  

ایرن. ک  ان. و در پایا  نریج  میرا تأیی. کرده  اقرصتادی  و  اجرماعی  تتیاتتی،  ن تطی ثطات وجود

هایی ک  نزادیاز    نوعیوجود   ،1383تا    13۷6  ازک    دی. خوبیب  شتودبا بررتتی موارد ملثر می

و   شتریفی میالنیتأثیر اذاشتر  اتت      ترجم   و  تأتیف رون. برهای قط  تتابق  ن.اشتر ،  در دوره

های  شتون.  یافر بر صتنع  نشتر را از ن اه ناشترا  جویا می  ( عوام  تأثیراذار13۹۹)  همکارا 

های نشتتر، م.یری   ترین عوام  تأثیراذار، اتتترراتژیده. ک  مهماین پژوهشتت را  نشتتا  می

کنن. ک  م.اخالت تتیاتتی در های نشتر و شترایط اقرصتادی اتت   این پژوهشت را  اشتاره میبن اه

ک  ناشترا   ه ترن.  های دی ری  نیز از جمل  مقوت   مدیط نشتر، قوانین و مقررات و ممیزی کراب

کراب  ( ب  بررتتی نشتر  13۷5) نذرنگ  ان. ها را بر صتنع  نشتر تأثیراذار دان تر شتون.ه ننمصتاحط 

کن.  وی این های مخرلف را بررتتی میدوره  فرازوفرودپردازد و می  13۷0تا    1320در ایرا  از  
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های وی نشا  بررتی  کن.ا بررتی میتق یم و هر دوره را مجزّمهم   ۀزمانی را ب  شش دور  ۀباز

اذاری و  اینک  نشتتر را با تتتیاتتت جای  ب حکوم    اتتتالمی،  پیش از انقالب  ۀده. در دورمی

اعرنایی و  مطاالتی، بیاد موانع اداری، بی، با تتان تور و ته.ی.، ایجریزی درتت  تقوی  کن.برنام 

بع. از انقالب نیز   ۀنشتر از رونق بیفر.  نشتر کراب در بازبود شت.ه  ب  وظایف باعث    عم  نکرد 

های ابر.ایی بع. از انقالب و  های تتتال ویژه نشتتفر یمرأثر از م تتائ  اجرماعی و اقرصتتادی ب 

ا انرشتار کراب در شتود، امّاذاری دی.ه می ریزی و تتیاتتهای برنام بوده و کاتتری دورا  جنگ

مانن. نق  نظام  )ر مشتکالت نشتر  کوتاه افزایش چشتم یری داشتر  اتت   نذرنگ با مرو  ۀاین باز

 ةازوکتارهتای روشتتتن در همتنطود تتتت جز  الزم زنت.ای تطت.یت  نکرده وبت  فرهن ی کت  کرتاب را  

منابع و مصتات  نشتر،  تمشتکالعوام  توتی. و نشتر،   تب  مشتکال  یطورکلّب ها را  نن  (،مراح  نشتر

 کن. عرض  و مصرف تق یم می مراح  و تیر نشر و مشکالت  تمشکال

های نشتتر کراب و میزا  مشتتارک   و زمین   تدوّل ( تتتیر  13۹0اتدوائجی و همکارا  )باب

های  تال  این پژوهش را  در  ةان.  ب  افربررتی کرده  138۷و   1358های بین ناشرا  را در تال 

ابر.ایی انقالب اتتالمی عواملی چو  از بین رفرن اخرنا  و تتان تور حاکم بر نشتر در مقای ت  با 

بیشترر شتود و نشتر کراب    هاخوا کرابتأتتیس مراکز دوتری باعث شت. تع.اد   قط  از انقالب و

مردم باعث  ا نغاز جنگ و رکود اقرصتادی و مشتکالت اقرصتادی  امّ  ،زیادی را تجرب  کن.  تدوّل 

ان.ک  تتهم   ،های نخ ت  کم شتود  بررتتی این پژوهشت را شت. از تترع  رو ب  افزایش تتال 

شت.ه  های چاپده.، چنانک  از بین تمام کرابرا نشتا  می  ۀ مذکورشت.ه در دورهای ترجم کراب

، با نیز  تدوّل ( در بدث نشتر در حال  138۹نذرنگ )ان.  درصت. ترجم  بوده  23در این دوره تنها  

ب    ،شتت.هنشتتر در دوت  خاتمی و هشتت.ارهای مطر   تدوّل اشتتاره ب  تزوم بررتتتی و نق. ابعاد 

ا   ایرن.اتصتمیم  ۀاز جمل  بهر  هایی، با طر  پرتتشهای ن  دوت ها و برنام اذاریتتیاتت 

ها را ک  اار تصتمیماوی.  و میکن.  علمی، اشتاره می  صتنع  نشتر از دانش تخصتصتی و ت تلط

 دیت.ه  چیزی  ایریتصتتتمیم  ۀحوز  در  جت.یت.  دتتتترتاوردهتای  انرقتال   دهیم، ازمالک داوری قرار  

  شودمین
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ممیزی نیز برخی را بر ن  داشتر  تا م تائ  مخرلف مرتطط با ممیزی   ۀمشتکالت نشتر در حوز

های  ( کراب و تتیاتت 1386ین )ات.ّشترفهای مرتطط را بررتتی کنن.   نشتر کراب و تتیاتت 

کن.  این کن. ک  وزارت فرهنگ و ارشتتاد در قاتب مکانی تتم اعمال میرا بررتتتی می  ایممیزی

شتت.ه از اعمال می  ای از قوانینها ک  در دورا  قط  و بع. از انقالب و ططق مجموع تتتیاتتت 

های کنررل بیرونی ( با ن اهی ب  شتتیوه1380زاده )زوایای اونااو  بررتتتی شتت.ه اتتت   رجب

کن.  وی با ن اهی ب  ضتوابط نشتر گ در ایرا ، قوانین نشتر را بررتتی مینشتر و پ.ی.نوری فرهن

ب  نق. تتتازوکار ارزیابی کراب و پیام.های منطقی و عینی تتتازوکار ناق  در   ،بع. از انقالب

ممیزی   ۀترین پژوهشتی اتت  ک  دربارپردازد  این اثر ک  مط توبمی  مکروبممیزی نثار   ةعرصت

اتتناد ممیزی فرهنگ و ارشتاد انجام شت.ه و تنها ب    اتتاس برشت.ه، کراب در ایرا  انجام    ةترجم

کات ب تیاری را روشتن م ترن. و م تر.ل اتت  ک  نِ ا کاری حجیم،امّ  ،پرداخر   13۷5تتال   نثار

ب  ممیزی ترجم  نپرداخر  اتت   نوی تن.ه   ،صترفاً  ،اتت  ک  این کراب یادنوری  شتایا کن.   می

این اثر   یطورکلّب پردازد   شتت.ه میلی و هم نثار ترجم ذی  هر موضتتو ، هم ب  نکات نثار اصتت

 بت کنت. هرچنت. نواقصتتتی دارد و  ای در تطیین ابعتاد مخرلف ممیزی کرتاب ایفتا میجتای تاه ویژه

قاب    ،ایب  یک تتتتال و مرمرکز نطود  بر نثار ترجم   هاهمچو  مدت.ود بود  بررتتتتی  دالیلی

 عضتالت نشتر، چهار معضت  ناشترا  ایرا  از ق.یم( با پرداخرن ب  م1381نذرنگ ) تعمیم نی ت  

کن. و بر این باور ات   می  معرّفیو فروش و براش  ترمای     ، توزیع، مواد و مصات ممیزی ،را

باعث معضت  ممیزی  ک   (  1380های منرهی ب  تتال  اخیر )تتال های  تتال های  ایریک  تتخ 

درتتری م.یری   این مشتک  ب   ازننجاک ا  امّ  اتت ،  کمرر شت.ه و در مواردی برطرف شت.ه بودشت.ه  

میا  عرضت  و فروش ب  هم   ةاضتاف  شتود و رابط ضتابط ، بیتع.اد ناشترا  باعث شت.ه، نشت.ه

 بریزد 

 روش پژوهش . 3

بوده  مطنای پژوهش   ،اصتالحی  ةطور ویژه مصتوبب  کراب ودر این پژوهش دو تتن. ضتوابط نشتر 

مجوز بوده،  اعطای  ها و  نظارت بر کرابفرهنگ و ارشتاد اتتالمی در تتن. ک  مطنای  تین  اتت   اوّ

بررتتی و    138۹این تتن. در  تصتویب شت.   شتورای عاتی انقالب فرهن ی    توتّتط  136۷در تتال  
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شت.  برای بررتتی تصتویب    ها و ضتوابط نشتر کراب«اصتالحی اه.اف، تتیاتت   مصتوبةبا عنوا  »

جما  و  این تتن.، مصتاحط  با مرر بررتتیِ  نخ ت ِ ز دو شتیوه اتترفاده شت.ه اتت   روشِامن.،  نظام

های مخرلف  نظرا  ک  در موقعی و صتاحب  از اتتناد مخرلفدوم،   ناشترا  بوده اتت   در مرتطة

  توجّ  ه.ف پژوهش این بوده تا با   ان. اترفاده ش.ه ات  در طول تاتیا  اذشر  اظهار نظر کرده

، ن اهی ب  نظرا  و پژوهشتتت را های صتتتاحبافر تکی  بر یو ناشتتترا  و   ما مررجتجارب  ب  

مخرلف و پیام.های    ابعادب  تطیین   ،و از خالل این مطاحث  باشتت.  ضتتوابط نشتتر کراب داشتتر 

دوازده  و ه ناشتر  دیازهای عمیق با های حاصت  از مصتاحط داده   بپردازدکارایری این ضتوابط  ب 

  ة برای ارائ، با تکی  بر روش تدلی  مضتتمو ، تدلی  و مضتتامین اصتتلی اتتترخراج شتت.  مررجم

هتای  مررجمتا ، ترجمت  ة، مررجمتا  و نتاشتتترا  هت.فمنت. انرختاب شتتت.نت.  همتترتصتتتویری دقیق

چن.ا  معروف و هم مررجما  تر و ن تتابق ها، هم مررجما  کما در میا  ننامّ  ؛شت.ه داشترن.چاپ

های ان لی تتی، فران تت ،  کنن.اا ، مررجما  زبا شتترک   ةدن.  در مجموعبو  معروف و پرتتتابق 

شت.ه  تتابق  و کمررشتناخر تتال و کم  10بیش از   فعّاتیّ روتتی و عربی حضتور داشترن.  تتابق  و  

ناشترا ، هم ناشترا  دانشت اهی    ةهای ناشترا  اتت   عالوه بر این، در مجموعهم از جمل  ویژای

ش.ه، از مطاتب  های انجاممصاحط عالوه بر  و غیردوتری قرار دارن.   و غیردانش اهی و هم دوتری  

از   مخرلف  اتانرقادی ک  در نشتریّ شتخصتی و  هایصتورت مصتاحط  یا نوشتر مرتطط منرشترشت.ه ب 

شتت. تا مطاتب عمق بیشتترر پی.ا کنن. و ابعاد برده ، بهره نم.ه  هاات ادواری و روزنام جمل  مجلّ

هتای مخرلف بعت. از بررتتتتی و  نظرات و دیت.اتاهاز نظر دور نمتاننت.   احرمتااًل مغفول یتا ملیت.،  

  ایری و نریج   ها و بدثک  در بخش یافر   نم.ه اتتت تدلی ، در قاتب چن. مضتتمو  اصتتلی  

 ها خواهیم پرداخ  ب.ا 

 ی پژوهش ها یافته. 4

 کتاب  ضوابط نشر ۀ دربار شورای عالی انقالب فرهنگی  های ّمصوبه.  1.  4

ها و  ممیزی نی   و کرابضوابط های نخ   بع. از پیروزی انقالب اتالمی خطری از در تال 

ایرد و  ها شتتک  میت.ریج ح تتاتتتی ا ب شتتون.، امّنظارتی چاپ می  اون هیچمططوعات ب.و   

ها  تتیاتت   ،شتورای عاتی انقالب فرهن ی »اه.اف  136۷شتود  در اردیطهشت   ها نغاز مینظارت
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فرهنگ و ارشتتاد اتتتالمی   وزارت کن. ک  ب  موجب ن « را تصتتویب میابکر و ضتتوابط نشتتر

ای، اموری چو  اعرالی  مادههف موجز    بةمصتتوشتتود  این می  نشتتر کرابدار نظارت بر  عه.ه

با تأمین نزادی نشتتتر  را  های انقالب  مطتانی و ارزشبخشتتتیت.  ب  فرهنتگ، ارتقتای دانش و عمق

ارکتا     ةهمتکنت. و دوتت  و  کرتاب، حف  حرمت  و حریت  قلم جزو اهت.اف خود تعیین می

از حریم نزادی کرب و نشتتریات مجاز حمای    ،قانو   اتتتاس برکن. ک  حکوم  را موظف می

 کنن. 

تا با   کن.و اصتال  میاین ضتوابط را بازبینی   138۹شتورای عاتی انقالب فرهن ی در تتال  

  پس ازن   «کراب  نشتر  ضتوابط و  هاتتیاتت   اه.اف،»  اصتالحی ةقطلی، مصتوب ةاثر شت.  مصتوببی

تر، ب  مط توب  المی در بدث کراب باشت.  این مصتوبةمطنای عم  وزارت فرهنگ و ارشتاد اتت

مصتوب  قطلی،   اصتلیحف  مدورهای    اتطرّ تناتتب اذشت  زما  با تغییراتی در مواد مخرلف و 

ایرد و نزادی عنوا  هت.ف در نظر میقطلی بت   ی را همچو  مصتتتوبتةاعرالی فرهنتگ دینی و ملّ

شت.ه، اصت  اتتاتتی انرخاب کرده و بر ان.یشت  و بیا  نرا و عقای. را در چارچوب ه.ف مطر 

های ایجابی  از جمل  تتیاتت کن.   نشتر کراب تأکی. می  ةحقو  و تکاتیف قانونی مردم در زمین

ی انرشتار کراب   ب  حمای  از نزاد  اتت     حکوم ارکا ةدوت  و هم  شت.   موظفاین مصتوب   

های ه.ایری و حمایری کراب بای. ت.وین و اجرای تیات   کن. ک همچنین این مصتوب  تأکی. می

ای مورد نیاز جامع  ترغیب  هرا ب  تأتیف و ترجم  و انرشتتار کراب  قلماه ای باشتت. ک   اون  ب

 کن. 

مدور  ، دوم  ةمصوبتصویب  در هن ام    136۷  ةصوبب  من وخ و بالاثر ش.  م  توجّ با هرچن.  

  اثر یکی یّکلّطور ک  در باال ذکر شت.،  ، هما اتت  اصتالحی(  ة)مصتوب دوم  ةمصتوب  ،مطاحث

 کن. هر دو مصوب  ص.  می ۀدربار  ،ش.هنکات مطر ب یاری از  بنابراین،    ؛ات 

 ها مضمون.  2.  4

 نوجوان  و  کودک  ادبیّات  به ویژه  توجّه. 1.  2.  4

ضتوابط نشتر، یک ماده ب  ضتوابط مرتطط با نثار کودک اخرصتاص یافر  اتت  ک  نشتا   ةدر مصتوب

  هیأت هات   این ماده ک  ب  های تنی، فکری و عقی.تی نن تاتی ویژه ب  کودکا  و ح توجّ از  
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های کودکا  و نوجوانا « پرداخر ، وزارت فرهنگ و  نام »هیأت نظارت بر نشتتر کرابای ب ویژه

نظرا  و  را از میا  مرخصتصتا  و صتاحب  هیأتتتازد اعضتای این ارشتاد اتتالمی را ملزم می

نوی تتن.اا  امور تربیری )در اتتتالم(، انرخاب کن. تا بر شتتک  و مدروای نثار و انططاقشتتا  با 

  کن.انی و اتالمی نظارت  فرهنگ ایر

های کودکا  و نظارت بر نشتر کراب  هیأتیکی از اعضتای  ططق همین مصتوب   مهم ننک     ةنکر

نوجوانا  بای. از میا  اعضتتای کانو  پرورش فکری کودکا  و نوجوانا  باشتت.  کانو  پرورش  

ادهتای  ( یکی از نهت1380نغتاز کرده )نذرنتگ و دهطتاشتتتی،    1345فکری کودکتا  کت  کتارش را از  

عنوا  یکی از ب  این نهاد ب   توجّ شتتتود و  کودک مد تتتوب می  ادبیّاتق.یمی مرخصتتت  در 

  ادبیّات ارایی در نظارت بر تخصصی  برا نهادهای مرتطط و ق.یمی، اهرمام مصوبا  این ضوابط 

  ده.نشا  میکودک  

اشتاره    رقیماًم تکودکا  و نوجوانا  و ممیزی پیش از انرشتار    هایکراباین مصتوب  ب  بررتتی  

 ،درواقعدانت.   هتای کودکتا  را مجتاز و اتزامی می، ممیزی پیش از انرشتتتار کرتابدرواقعکنت. و  می

ق.رت تشتخی  درتت  را از نادرتت     تتاال بزرگ  ۀان.ازر این اتت  ک  کودکا  ب تصتوّ  ،ظاهراً

( در بدتث  1385تتتتلطتانی )  اتطرّت ایرنت.   ترهتا تدت  تتأثیر قرار میتر از بزرگنت.ارنت. و راحت 

  ای  ممیزی نثار کودکا  معرق. اتت  ک  وااذاری نظارت ب  فرهنگ و ارشتاد اتتالمی و مجموع

تفاوت  ای با نثار و بیهایی را در پی دارد از جمل  افزایش احرمال برخورد تتتلیق زیا   ،کوچک

  کن. کرابی ک  از صتتافی دوت  اذشتتر  ب.و  عیب و ایراد کرد  مردم؛ چراک  مخاطب اما  می

 ات  

شتماری  اتت  موارد بی و نوجوا   کودک  ادبیّاتدنیای کودک و  ۀمطاحثی ک  دربار  ةدر پیشتین

نیز بر و    کودکا   ادبیّات  کودکا  و ح تاتتی   تتالم  رو  و روا اهمّیّ شتود یاف  ک  بر  می

  این مهم امر انت.   مرو  تتأتیفی تتأکیت. کردهزمینتة  بت  این مرو  چت  در ترجمت  و چت  در    توجّت تزوم  

های مخصتتوص کودکا  رونق های قر  هج.هم ک  نوشتتر از میان چ  ننک   ؛نی تت   یج.ی.

کودک مطر  شتت.    ادبیّاتهای تتتاخراری  ارف  ح تتاتتتی  زبا ، موضتتو ، مدروا و ویژای
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( بر این باور  ۹81۹)  2  هان و تا ب  امروز نظرات مخرلفی مطر  شت.ه اتت (  2008،  1اتتاتیوا )

توا   ا نمیامّ  ،ها تروکار دارن.هایی ات  ک  کودکا  با ننرتان   ات  ک  کراب بخش کوچکی از

هتای  هتای کودکتا ، کرتابدان تتت  و نتادیت.ه ارفت   امروزه بخشتتتی از کرتاب  اهمّیّت هتا را بینن

ری برخی پژوهشتت را  را جلب کرده اتتت   امروزه وق  توجّ شتت.ه اتتت   این مهم هم ترجم 

شتت.ه این قشتتر اتتت ،  های ترجم های کودکا  و دتتتررتتتی ب  کرابکراب  ةصتتدط  از ترجم

، 3شود  برخی مانن. جال تپمنها مطر  می  فرهن ی و تأثیرپذیری کودکا  از دی ر فرهنگهویّ

های کودک را ابزاری برای ادراک مل  و ، کراب4جوا   ن ت   برای  کراب  اتمللیبین  ملتتس دفرر

بتافت   حف   ( کت  بر  1۹86)  5(  کلین طرگ1۹6۹تپمن،  دانت. )هتا می صتتتل  بین ملّ،  درنریجت 

کودک، تغییرات باف  فرهن ی بای.   ادبیّات  ةد، بر این باور اتت  ک  در ترجمفرهن ی تأکی. دار

های دی ر نشتنا  ذر کودکا  بروانن. با فرهنگتا از این ره  اتترثنا باشت.  درواقعب  ح.اق  برتت. و  

را مفهومی  ممیزی  و اار    ان.ح تاسها ب  کراب و فرهنگ  ا واقعی  این اتت  ک  دوت امّ  ؛شتون.

کودک ممیزی    ادبیّاتناخواه در ها ب یریم، خواهمد.ود کرد  دتتررتتی  معنای ب ، یعنی ا تررده

های  در بریرانیا، تتتیاتتت ممیزی  عامال  این  شتتود و برای مثال یکی از وفور یاف  میپنها  ب 

 ( 1۹۹۷هان ،  دوت  ات  )

 نشر  ضوابط مصوبه نبودن/بودن قانونی. 2.  2.  4

ررنگ میا  مررجما  شت.ه و پُیکی از موضتوعات مطر ضتوابط نشتر   ةقانونی بود /نطود  مصتوب

من.،  )رجو  شتود ب  بهره  ،ناشترا   رئیس اتدادیة  نموزاار،مدمود   برخی مانن.اتت      و ناشترا 

بتایت.    ،ططق تعریف  ،قتانو کننت. کت   بیتا  می  طوراین  (13۷۷نوروزی )و   (1385، کریمیتا  )(13۹5

قانو   عاتی انقالب فرهن ی    های شتتورایاز مجرای مجلس شتتورای اتتتالمی ب ذرد و مصتتوب 

نموزاار   قانونی ن.ارد   ارد؛ بنابراین، این مصتوب  وجاه اذاری ن.نی ت  و این شتورا حق قانو 

 کن.:تشری  می  اون اینقانو  اتاتی    24با اشاره ب  اص   (  13۹5من.،  )در بهره

 
1. O'Sullivan 

2. Hunt 

3. Jella Lepman 

4. International Board on Books for Young People (IBBY) 

5. Klingberg 
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 و  اتتتالم  مطانی  مخ   اینک   بر مشتتروب  کن.می  تأکی. «بیا   نزادی»بر  ]این اصتت  …

  قانو   را  امر  جزئیات ک   اتتت   شتت.ه  مقرر  اصتت  همین  انرهای و  نطاشتت.  عمومی حقو 

  ی تلقّ  عمومی  حقو   و  اتتتتالم  بت   اخالل   کت   ایمدت.وده  همتا   یعنی  کرد،  خواهت.  نمعیّ

 در  مططوعات  قانو  اصت ، همین  تد  و  اتتاس  همین  بر ک   طورهما   بنابراین  ؛شتودمی

 چنینهم  کراب  نشتر ۀحوز در ک  رودمی  انرظار  شت.،  تصتویب  اتتالمی  شتورای  مجلس

  شت.ه،   مشتخ   جزئیات  و ح.ود  مططوعات  قانو  در  شتود  تصتویب  مجلس در  قانونی

 با  اخرصتاصتی  نهادی و  اتت   اخرصتاصتی دادااهی  ک  شت.ه  بینیپیش  مططوعات دادااه

 مورد در  فا اّت این   اتتت   نم.ه  قانو  در ک   هاییبینیپیش دی ر و  منصتتف هیأت  عنوا 

  ات  ن.اده رخ  نشر

 و  فرهنتگ  ارتقتا   و  تصتتتدی ا وظتایف شتتتورای عتاتی انقالب فرهن ی کت  »بتا متأموریت   امّ

در   یطورکلّب کن.  می  فعّاتیّ (  13۷6فرهن ی« )شتورای عاتی انقالب فرهن ی،    امور  تتازمان.هی

، ت.وین ضتتوابط و نظارت اتتت   از جمل  اه.اف شتتورای عاتی،  اذاریتتتیاتتت تتت  حوزۀ 

  اعرالی فرهنگ   و  فرهن ی  انقالب  تقوی   و  جامع   شتوو  در  اتتالمی  فرهنگ نفوذ و  »ا تررش

 از  زدایغرب نثار و  مظتاهر نفی و  مادی  افکتار  از  فرهن ی و  علمی  هایمدیط  عمومی« و »تزکیتة

  اصتتول  جامع « تعیین شتت.ه اتتت   این نهاد در راتتترای وظایفی مانن. »ت.وین  فضتتای فرهن ی

 نموزشتتی،  هایمشتتیخط و  اه.اف تعیین و  ایرا   اتتتالمی جمهوری  نظام  فرهن ی  تتتیاتتت 

  ضتوابط  تعیین  و درتتی  کرب  ت.وین  اذاریتتیاتت کشتور« و »  اجرماعی  و  فرهن ی پژوهشتی،

بنابراین   ؛فرهن ی«، ضتوابط نشتر را تعیین و تصتویب کرده اتت  و  هنری  توتی.ات  و  کراب نشتر

کنن.،  ننچ  برخی غیرقانونی بود  کار فرهنگ و ارشتتاد اتتتالمی را در بدث ممیزی مطر  می

ها برای نهادی مانن. فرهنگ و ارشتتاد اتتتالمی  .؛ چ  اینک  این مصتتوب نمایچن.ا  درتتت  نمی

مصتوب  را اجرا کرده و  ها، همین  در بررتتی کراباتزامی و حکم قانو  داشتر  اتت   این نهاد  

ک  در بطن م تائ  فرهن ی  دتتر اه اجرایی    عنوا ب یا نطود  این مصتوب ،  بود   قانونیفارغ از  

 ن  بوده ات    بوده، ملزم ب  اجرای  ات  و مخاطب خاص این مصوب
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 ممیزی بودن ایسلیقه و  آمیزابهام. 3.  2.  4

)کریمیا ، «  بود   یکلّیا »این مصتتوب ، ابهام    ۀشتت.ه درباررتکرار نق.های مطر مفاهیم پُیکی از  

ابهاماتی ک  در این   ان. ک بیا  کرده  نظرا صتتاحب همشتتون.اا  و مصتتاحط  هماتتت    (  1385

.انن. کرابی ک  برای مجوز ب  ناشتتر با اطمینا  ن ملتف و ،تتت ، باعث شتت.ه مررجمهامصتتوب 

موارد   نطود   شتفّاف  نن.، نیا مشتکلی خواه. داشت  یا ن  کفرهنگ و ارشتاد اتتالمی ارتتال می

خود، ب  نارضتایری از ممیزی کراب منجر ش.ه   ةنوبو این ب   در پی داشتر تتلیق  را   اعمال   ،ممیزی

در   اصلی مخاتفا  ممیزی، نو  برخورد با کراب تمشکالیکی از  رتت.  می  نظر ب ،  درواقعاتت    

کنن.  ای ات  ک  نوی ن.اا  و ناشرا  اما  میاون ب   عملکرد ممیزا یعنی    ؛ات  بدث ممیزی

ای و حری ناشتی از مرخصت   تتلیق ارفر  ااهی مکانیکی اتت  و ااهی های صتورتممیزیک   

در زما  وزیر فرهنگ و ارشتتتاد اتتتتالمی در دوت  یازدهم،   ،علی جنری   اتتتت   نطود  ممیزا 

 :اوی.میدر پی بررتی وضعی  ممیزی وزارت خود و 

  اار   کنممی  فکر   اتت   بوده  تتلیق  ح تب بر  شت.ه وارد  ایرادهای  از  ب تیاری دریافرم

 صادر  ن   برای  انرشار  مجوز  تپردیممی  کراب  اداره  ممیزا  ب  را ن  نطود  منزل  وحی قرن 

   ( 13۹2)اعرماد،  ات   تناقض  در عمومی  عف   با کلمات از  برخی  افرن.می  و  کردن.نمی

های مصتوب  نخ ت  از فق.ا  تتازوکار مناتتب و قانونی   ّ( با بررتتی ماده1380زاده )رجب

نشتا  مواردی را  هم دوم   ةی مصتوبهاها و تطصترهبررتتی مادهکن.   برای ممیزی کراب اشتاره می

ل اوّ  ةهرچنت. مصتتتوبت ،درواقع  کنت. را تأییت. می(  1380زاده )های رجبک  برخی از یافرت ده.  می

بیشترر   ل اوّ ةهم همانن. مصتوب  صتوب ان.  این مباقی مان.ه  شتفّاف  غیرمواردی  هنوز ه،  اصتال  شت.

کنن. بای. چ  ان. و برای مثال مشتخ  نی ت  ک تانی ک  کراب را بررتی مین کردهرا معیّح.ود 

  این دو در کنار  انوا  کراب اظهار نظر کنن. ۀک تتانی باشتتن. یا چ  افراد صتتالحی  دارن. دربار

های شتتخصتتی  م.و  باعث برداشتت   ةنامانن. ارزیابی یا قضتتاوت ب.و  قانو  و نیینمواردی م

 ب  ،؛ نموزاار1381  ؛1380زاده، )رجب  ش.ه ات اخالل ب  مطانی اتالم    ی مانن.ممیزا  از موارد

و    1381زاده )نظر رجب  ازو نطود تتتازوکار    بود   مطهماز دی ر تطعات  (   13۹5من.،  از بهره  نق 

شت.ه در این مصوب  بوده  .ود مشتخ حها خارج از ( این بوده اتت  ک  ب تیاری از ممیزی1380
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مانن. نق    ادبیّاتی  م تائ  فنّ  کن. مانن. ایرادات وارد شت.ه بهایی را ذکر میاتت   وی نمون 

  ات   این مصوب چارچوب  فراتر از  و شود  ها دی.ه مییا ضعف وز  شعر ک  در برخی ممیزی

باعث شت.ه بود ک  ناشترا  و   و نارضتایری ناشترا ، ملتفا  و مررجما   هاوجود اعمال تتلیق 

فرهنگ و ارشتتاد هر دو در ابر.ای دوت  خاتمی ب  دنطال تصتتویب قانونی برون. ک  این اعمال  

 اتطرّ ک.ام ب  تتترانجام نرتتتی.ه بود، ا هیچامّ ،ها را حذف کن. و هر دو اق.ام کرده بودن.تتتلیق 

نوا  قانو ، ب  مجلس  عب  دوت  برود اما برای تصتتویب ب س م. نظر فرهنگ و ارشتتاد  نویپیش

  ارائ  نشود

 ها ترجمه  ممیزی و   محورفرهنگ عناصر. 4.  2.  4

ی اتت  ک  بر ترجمة عناصتر فرهن ی  کارایری این مصتوب  شترایط خاصّت یکی از پیام.های ب 

دانن. ک.ام  رشت. در ایرا  و نااهی از شترایط حاکم بر نشتر می دتی  ب حاکم شت.ه اتت   ملتفا   

مطتاتتب ممیزی خواهت. شتتت. یتا مجوز چتاپ نخواهت. ارفت ، بنتابراین مرنتاتتتتب بتا فرهنتگ این 

اینک  مرن  ب  دتی ر ترجم   ا دامّ  ؛نوی تن.اتتالمی کرابی را میو مطابق با فرهنگ ایرانی  مرزوبوم

ویژه در مرو  ادبی ک  تکی  بر اصتتلی برای خوانن.اا  فرهنگ دی ری نوشتتر  شتت.ه اتتت ، ب 

مدور  م تتائ  فرهن ی و نمود فرهنگ زیاد اتتت ، حف  یا ن ه.اری مطاتب و عناصتتر فرهنگ

نشتون. یا شتود برخی نثار ب  فارتتی ترجم  این دغ.غ  باعث می  دغ.غة اصتلی مررجما  اتت  

کنن.ه در این پژوهش اظهار  شتتون.، چاپ نشتتون.  یکی از مررجما  شتترک چنانچ  ترجم  می

اش کنم دی.م اار ترجم ا چو  میامّ ،ها دوتت  داشترم کرابی را ترجم  کنمداشت  »خیلی وق 

هایی را کنن.ۀ دی ر هم اظهار داشترن. ک  کرابام«  دو شترک شتود از خیرش اذشتر چاپ نمی

اتتت  ک  ب  ی اصتتالحات  دهن. یا اار ب.هن. با کلّدانن. مجوز نمیا چو  میامّ  ،ان.  کردهترجم

ان.  فرزان  طاهری، مررجم و  ها را ب  فرهنگ و ارشتاد اتتالمی ن تپردهرتتان.، ننمرن نتتیب می

  تغییرات   و  حذف  هایتطم  ب.و  ن   انرشتتار  ع.م  را ادبی ترجمة  مشتتک   تریننوی تتن.ه، مهم

  حذفیات   و  تغییرات  واتتطةب  ترجم ، ب   شترو   از قط   مرحلة در همین  برای و  بین.می  تدمیلی

  ، مه.ی غطرایی   (13۹6شتتود )اتتتماعیلی،  می  منصتترف  ترجم   برای  هانن  انرخاب  از احرماتی،

کن. و ن  را »نزاردهن.ه و فرتتاین.ۀ رو   می  معرّفیمشتک  مررجما  ادبی را ممیزی    ترینبزرگ
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 جه بی  اتتتت ،  همین وی  اثر یکی  ک   دو رمانم  حاال  کن. ک  »همیننام. و الت  میو روا « می

اتت « )اتتماعیلی،    ارفر   مجوز  همین وی دی ر نثار  ننک حال   کرده، ایر  تتان تور  دن.ۀچرخ در

شتود ک  برداشت  می  طوراینمدور  نگها در ترجمة عناصتر فره(  از نو  ممیزی۷1، ص   13۹5

 ان. داشر   توجّ داشر  باشن. ب  ظاهر و قشر کار    توجّ ممیزا  بیشرر از ننک  ب  باطن و معنا  

ندوه برخورد ن  اتتت ؛    اتطرّ در ذات ممیزی و   کراب  ممیزی پیش از انرشتتار برج تترة  نکرة

اروهی هرچن.    از  ها از یک تتتتازما  و ارفرن تأیی.فرهنگ  اذر تمام کراب کرد   پاتودهیعنی 

اتترواری فرهنگ در غربال کرد  و    ک درحاتی   انجام.فیلرر شت.  عناصتر فرهن ی میمرخصت ،  

ارایی و وجود  ممیزی با کثرتبلک  در تقاب  و کشتمکش فرهنگ اتت     ؛کرد  نی ت   رنگیک

ین،  ات.ّهای جامع  م.نی اتتت  منافات دارد )شتترفجامع  چن.صتت.ایی ک  یکی از شتتاخصتت 

توا  اف  ، میهادوت از   هرک.ام  توتّتطبا اجرای ضتوابط نشتر و تعیین اعضتای شتورا    ( 1386

هتا کرتاب را عتامت  ملثری  دوتت  حتاکم خواهت. بود  دوتت   ةکتار پتذیرفرت، در جهت  افیفرهن فیلرر  

ها  توان. مشتروعی  ننها میک  کراب  اتت دانن. و امانشتا  بر این بخشتی خود میدر مشتروعی 

کنن. و ن  را عنوا  ابزار ن اه میرا تقوی  یا تضتعیف کن.؛ بنابراین، ب  ممیزی پیش از انرشتار ب 

( هم بر این باور اتت  ک  ممیزی مردم را 1385نوروزی )(   13۷۷دارن. )مدم.ی،  ن   میال  فعّ

هتا، افکتار و عقتایت.  رویج دی ر فرهنتگدهت. و از ت تتتتوی فرهنتگ مت. نظر دوتت  تتتتو  میبت 

 کن. جلوایری می

ده.  اتتت  ک  نشتتا  می  اموریها یکی از تغییر دوت  باد  مج.ّک تتب یا تغو مجوز چاپ  

فصیدی  ارتال  کنن.  های مخرلف از ابزار کراب برای مقاص. خود اترفاده میها با ن رشدوت 

انت. و بعت.اً همت  این بت  بعت. غیرمجتاز شتتت.ه  1385اش از تتتتال  کنت. کت  پنج ترجمت روایت  می

)اتتماعیلی،    .انان.، مجوز ارفر  و چاپ شت.ههایی ک  روزی غیرمجاز تشتخی  داده شت.ه ّترجم 

و تغییر ن رش ن ط  ب   هاشود یاف  ک  با تغییر دوت می  دت ازاینهای زیادی    نمون (13۹6

برای    و اعطای مجوزها را باعث شت.ه اتت  ممیزی    ةایری در زمینایری یا تتخ تته   کراب،

روان تتر   ن  هایی ک  قطالًب تتیاری از کرابمثال، در دوت  خاتمی و با روی کار نم.  مهاجرانی،  

  ارفرن.بودن. مجوز چاپ دریاف  کنن.، مجوز  
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 نشر اقتصادی مشکالت و  ممیزی. 5.  2.  4

 ةب  افرا  امّ  ،کرد  معرّفیمجوز و ممیزی    فراین.  ناشتی ازمشتکالت اقرصتاد نشتر را   ةتوا  همنمی

برخی از نظرا ،  صتتاحببرخی نیز نظر  و   ها مصتتاحط  شتت.ناشتترا  و مررجمانی ک  با ننبرخی 

کن.: »برای  اظهار می  طوراینیکی از ناشترا   هاتت    ناشتی از ممیزیاقرصتادی نشتر مشتکالت  

ای رو ب  فرهنگ و ارشتتاد ب تتپارن. و مجوز ب یرن. بازار او  فا  میفر  ک  تا ترجم ناشتترها اّت

خی ای ک  اینجا و برنکر   «یکی دی   همو  کراب رو چاپ کرده  ترجم  از دتترشتو  در رفر  و

فراین. چاپ را   شت.   طوالنیفراین. ارزیابی و اعمال تغییرات،    شت.   طوالنیکنن.  ب.ا  اشتاره می

کنن.اا ، برخی پژوهش را  نیز ب  تأثیر ممیزی برای اقرصاد نشر عالوه بر شرک دارد   همراه ب 

ایرا    کراب در  نشتر  صتنع  مشتکالتکرده  تالش  ک  (  13۹8برای مثال، مطلطی )ان.   اشتاره کرده

 نشتر بررتتی کن.، ۀو پژوهشت را  حوز  های منرشترشت.ۀ مرخصتصتا را با تدلی  مدروای دی.ااه

از جمل  عوام  بیرونی نشتر را  دان. ووام  بیرونی و درونی نشتر میمشتکالت نشتر را ناشتی از ع

  شتماردبرمیدوت  در نشتر و ناکارنم.ی قوانین مرتطط با حق نشتر    ازح.بیشممیزی و دخات  

  معرّفی ملثر بر نشر ، فرهن ی و اجرماعی را عوام  غیراقرصادی  ( عوام  تیاتی13۷۷)  .یمدمّ

  .ی مدمّ  توان. ملثرتر از دو عام  دی ر باشتن. کن. و بر این باور اتت  ک  عوام  تتیاتتی میمی

توانن. نشتر را تد   عنوا  عواملی ک  میای ، رشت. تتیاتتی و ح تاتتی  دوت  ب با ن اه ب  حم

های دوت  را در توانن. خواتتتر ر دهن.، بر این باور اتتت  ک  نهادهای تخصتتصتتی میتأثیر قرا

ا ح تتاتتتی  زیاد و اعمال تتتلیق  در ممیزی کراب  امّ  ،بدث نظارت بر کار ناشتترا  تأمین کنن.

( هم با 13۹1اتدوائجی )مطلطی و بابب ذارد    فشتتارتد توان. نوی تتن.اا  و ناشتترا  را می

نظارتی و حمایری ماتی دوت     تاجرماعی و تیاتی ملثر بر نشر، اق.امابررتی عوام  فرهن ی، 

مانع در این حوزه ترین  ا ممیزی را بزرگامّ  ،ان.را بر عرضت  و تقاضتای کراب مثط  ارزیابی کرده

 کنن. می  معرّفی

 گیری نتیجهبحث و  . 5

رتت.  می  نظر ب  شتود در این پژوهش تتعی شت. ابعاد مخرلف ضتوابط نشتر کراب بررتتی و تطیین  

چنانک  تف تیر را   اتت ؛در ضتوابط نشتر نهفر     هاترجم ویژه بخشتی از مشتکالت ممیزی کراب ب 
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این یافر  در ها وجود ن.ارد   برای بررتتتی کراب  شتتفّافیعنی تتتازوکاری    ؛تتتازدمیپذیر  امکا 

ی بود   لّده. کک  نشتا  می  (1380و   1381زاده )هاتت  از جمل  رجبراتترای برخی پژوهش

های شتخصتی ممیزا  از مواردی مانن. اخالل این ضتوابط و نطود تتازوکاری روشتن باعث اشت 

؛ کریمیا ، 1380زاده،  کنن.اا  و پژوهشت را  )رجباشتارۀ شترک ب  مطانی اتتالم شت.ه اتت    

( ب  موارد خارج از قانو  یا قانونی نطود  هم در همین راتتتترتاتتتت  و  13۷۷؛ نوروزی،  1385

های  بخشتی از یافر   اینک  چ   ریزا  فرهن ی اتت ؛.ارا  و برنام مایری تتیاتت نیازمن. تصتمیم

ی و ن ارشتتتی،  ها مانن. اصتتتالحات فنّداد موارد خارج از این مصتتتوب این پژوهش نشتتتا  می

در نیز از مشتکالت مربوب ب  ممیزی  بخشتی دی ر داشتر  اتت     همراه ب نارضتایری برخی را  

مررجما  و ناشترا  باشت. و ب  نارضتایری    و اتتطاب  عم  اتت   ةلک  در مرحلب ،نی ت  ضتوابط

های این پژوهش نیز  بخشتی از مشتکالت نشتر ک  در بخش یافر   اقرصتاد و اعرماد نشتر تطم  بزن. 

 شتریفی میالنیهایی مانن.  های پژوهشب.ا  اشتاره شت. و یکی از مضتامین اصتلی بود، ملی. یافر 

( اتت  ک  بخشتی از مشتکالت اقرصتاد  13۷۷.ی )( و مدم13۹8ّی )(، مطلط13۹۹) و همکارا 

 دانن. نشر را با ممیزی نثار مرتطط می

شتون.اا   ک  برخاتتر  از کالم مصتاحط   مخاتفا  ممیزیبرخی رتت. مشتک  اصتلی  می  نظر ب 

ای اتت   اون ب   ممیزا  کرابیعنی علمکرد    ؛تت هاویژه ترجم برخورد با کرب ب   ندوۀ،  اتت 

ممیزی فرهنگ و ارشتاد اتتالمی، کاری مکانیکی اتت  یا کنن.  ناشترا  اما  می مررجما  وک   

( نیز ب  ن.اشترن  1380زاده )رجب ممیزا  از تخصت  الزم برای بررتتی کراب برخوردار نی ترن. 

ی رتت. نیازمن. بررتتی بیشتررمی  نظر  ب کن.، هرچن. این م تول   تخصت  کافی ممیزا  اشتاره می

العتات میت.انی ن تارنت.ۀ این تتتتطور کت  از نمونتة کوچکی اتتتت ، خالف اتتتت ، چت  اینکت  اطّ

 کنن.اا  ات  های مذکور و نظر برخی شرک پژوهش

ع.م    درنریج  تتاتتتی  موضتتو  ممیزی در ایرا  و  این پژوهش ح  ۀهای عم.از مد.ودی 

هتای  کت  پژوهش  همکتاری برخی از مررجمتا  مت.نظر و اردنوری داده از طریق مصتتتاحطت  بود

  راتترای هم  ب  مطاتب  عالوه بر توتّت تتازد  ططیعی اتت   بر و پرمشتک  میزما  را  چنینیاین

و بنتابراین،   هنظر بود  ها همواره م.ایری، این مدت.ودی در تدلیت  و نریجت خارج از مصتتتاحطت ،  
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  نظر بیتا  کرد، دقّو بتایت. تعمیم نرتایج را بتا    نیت.برمیهتا  پژوهش  اونت این   همچنتا  کت  از متاهیّ

های این از یافر ایری شتتود  ها تعمیم داده شتت.ه و نریج این مد.ودی   فراخور ب تتتعی شتت.  

عالوه بر عامال  ترجم ، ،  ک  مطرنی بر نظرات مررجما  و ناشترا  و خطراا  نشتر اتت   پژوهش

 توانن. بهره بطرن. اذارا  فرهن ی در حوزه کراب میتیات 

ها مطر  شت.، برای بهرر شت.  وضتعی   ب  ابعاد، نکاتی ک  در باال دربارۀ این مصتوب   توجّ با 

ش.ه  ب  مطاحث مطر  توجّ ها، نوی ن.اا  این اثر راهکارهای زیر را با ویژه ترجم نشر کراب ب 

 کنن.:ش.ه، پیشنهاد میو مشکالت دی.ه

ها، »قانونی بود /نطود «  مصوب  طور ک  اشاره ش. یکی از ایرادهای واردش.ه ب  اینهما  -1

  نظر  ب ده.   اتشتتعا  قرار میقانونی تد   تداظ  ب ها را  ن  اتتت  ک  باتططع، مجاز بود  نظارت

ب  پیام.های احرماتی و برای اتریفای حقو  ملتف، مررجم و ناشر و نیز وجهة   توجّ رت. با می

ها، راهکار این باشتتت. ک  این قانونی داد  ب  افعال فرهنگ و ارشتتتاد اتتتتالمی در بدث مجوز

مصتوب ، قانونی شتود؛ یعنی در قاتب طر  یا الید  در مجلس بررتتی و ب  تصتویب نماین.اا   

ها قانونی شتود  ططیعی اتت  قط  از تصتویب، مانن.  مجلس برتت. تا چارچوب و مطنای ارزیابی

و برای مثال،   ب  مقرضتیات زما  اصتالحاتی صتورت ایرد  توجّ های مجلس، بای. با همة مصتوب 

های قطلی تصتتری  شتتود، مصتتات  اقرصتتادی، اجرماعی و فرهن ی  تمام نکات مطهم در مصتتوب 

ای  توتی.کنن.ه و خوانن.ه تداظ شتتتود و نزادی بیا  و ان.یشتتت  در نشتتتر کرب تأتیفی و ترجم 

 تضمین شود 

طاتطة  این مصتتتوب ، ننچ  م بود   قانونیب  اقرضتتتائات کنونی کشتتتور و فارغ از    توجّ با   -2

ب   توجّ شتت.ه اتتت ، ندوۀ اجراتتت ؛ یعنی در حال حاضتتر و با  مررجما  و ناشتترا  مصتتاحط 

ت مرأثر از م تائ  پیرامونی از جمل  م تائ  اقرصتادی اتت ، بهرر شت.ّمشتکالت کنونی نشتر ک  ب 

ن  اتت  رون. نظارت و مجوز داد  اصتال  و ت تریع شتود  چ  این مصتوب  ب  قانو  تط.ی  شتود 

ارفرت  شتتتود، الزم اتتتت  برای اینکت    کتار  بت االجرا،  ای الزمصتتتورت مصتتتوبت . بت یتا بخواهت

شتتتود و  ویژه مررجما  و ناشتتترا  بهرر ب.انن. دقیقاً چ  موارد ممیزی میتوتی.کنن.اا  کراب ب 
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خوبی  ای، دتتروراتعم  و تتازوکاری اضتاف  شتود تا مصتادیق ب برای حذف هراون  اعمال تتلیق 

 شون.   شفّاف

  تتتاال  بزرگهای  ها، در مورد ممیزی کراباین مصتتوب   ک ازننجایینهاد نخر اینک   پیشتت  -3

ای ن.اشر  ات ، فرهنگ و ارشاد اتالمی،  واقع ب  اعطای مجوز ب  کراب اشارهتکوت کرده و ب 

هتای بعت. از چتاپ معطوف تتتتازد  بت  نظتارت  تتتتاال بزرگهتای  نظتارت خود را دربتارۀ کرتاب

نمیز باشت.  یکی از این شتواه.   قیّتوان. موفّده. این کار مینشتا  میشتواه.ی وجود دارد ک  

های پس از چاپ  های مططوعاتی، نظارتشتتتیوۀ اعمال نظارت بر مططوعات اتتتت   در نظارت

افرة صیادی، م.یر مراکز   نمیز بوده ات   دوم اینک  ب  قیّشود و این امر تا امروز موفّاعمال می

صتورت نزمایشتی اجرا شت.ه و  ارشتاد در دوت  خاتمی، این کار یک تتال ب و روابط فرهن ی  

(  ب  افرة وی، در ن  زما  ب  ناشترانی ک  بیش از یکصت.  1385نمیز بوده اتت  )صتیادی،   قیّموفّ

م ترمر داشتر  و پروانة دائمی چاپ داشترن. در اوتوی    فعّاتیّ کراب چاپ کرده بودن.، ده تتال  

ها وااذار شتت.ه و نریجة کار این نزمایشتتی، ممیزی ب  خود این انرشتتاراتی  عنوا ل این کار ب اوّ

ت هیچ کرابی نطوده ک  ناشتترا  با م تتووتی  خودشتتا  چاپ کنن. و  بوده اتتت  ک  در این م.ّ

عی اتت  ک  از دالی  این نریجة  (  وی م.1385ّخالف ضتوابط تشتخی  داده شتون. )صتیادی،  

ان. و  دان تر ها را میها بوده اتت  ک  ضتوابط و ح تاتتی نن، بلوغ ناشترا  و باتجرب  بود   حاصت 

کن. و نطای. از نظر  ای ک  صتتیادی ب.ا  اشتتاره نمینکر   اتطرّ ان.   خارج از چارچوب عم  نکرده

ان.، چ  تع.اد کراب منرشتر شت.ه و  دور داشت  این اتت  ک  چ  تع.اد ناشتر این کار را انجام داده

هیچ کرتابی ختارج از چتارچوب عمت  نکرده، چرا این کتار تت.اوم    ق بوده واار این نزمتایش موفّ

، ناافر  پی.اتتت  ک  وااذاری ممیزی ب  بع. از چاپ باعث کمرر درهرصتتورتن.اشتتر  اتتت   

ها خواه.  تر شت.  فراین. چاپ کراب و کاهش هزین شت.  کار فرهنگ و ارشتاد اتتالمی و کوتاه

 ش. 

 کتابنامه 

  ۷2-63(، 58)24فصلنام  مررجم، رجم ادبی  ( مشکالت مر13۹5اتماعیلی، ز  )

  66-52(، 5۹)25فصلنام  مررجم، ( مشکالت مررجم ادبی  13۹6اتماعیلی، ز  )



 163                                                                  دی.ااه ناشرا  و مررجما  دربارۀ ضوابط نشر کراب  

 

 

تتتتتلتیتقتت  متمتیتزی  از  ارشتتتتاد  وزیتر  صتتتتریت   )انترتقتتاد     اعترتمتتادمتهترمتتاه(     1۷،  13۹2ای  

https://www.magiran.com/article/2827368   
 https://yun.ir/1g1vy8  ت نیمبهمن(    15، 13۹۷  )کرد جادیدر نشر ا  «یک  »انقالب اتالم  یانقالب

  35-32(،  1)6رتان ، (  بدرا  نشر کراب در جها  توم  13۷4نذرنگ،    )

-3۷(، 28)5م ج.،  (  13۷0-1320های عادی و بدرانی نشر کراب در ایرا  )(  دوره13۷5نذرنگ،    )

50  

 ققنوس    چن. نوشرار و افرار در نشر و ویرایش(   1381نذرنگ،    )

   جها  کراب نشر و انقالبی در راه(   138۹نذرنگ،    )

   تم    مطانی نشر کراب(   13۹1نذرنگ،    )

 نتتران  تا  نغاز از ایرا  در  کراب نشتر  بررتتی  بتتتتت   درنم.ی:  نشتر  تدول  و تاریخ(   13۹5نذرنگ،    )

   خان  کراب انقالب

-183 ،20مجل  بخارا، واوها پیرامو  نشتر و فرهنگ   اف  (  تتل تل 1380نذرنگ،   ، و دهطاشتی،    )

204   

 زمینت   و تدول  تتتتیر  نمتاری  (  تدلیت 13۹0اتدوائجی، ف ، مطلطی، د ، حریری،   ، و مومنی، ف  )بتاب

(، 1)1انی،  رتتت اطال  و  کراب.اری  پژوهشتتنام   138۷  -1358های تتتال  میا  ایرا   نشتترکراب های

241-264  

 زبا  ب   ترجم  برای  فمینی ترس  ادبی نثار انرخاب در زنا   حوزه های  تتیاتت    (  نقش13۹6بلوری، م  )

   4۷-2۹(،  3)50مطاتعات زبا  و ترجم ، فارتی   
https://doi.org/10.22067/lts.v50i3.63487 

(  بررتتی وضتعی  نشتر و توزیع کراب در اتترا  مازن.را  طی 1384اقطال،   ، و بی م اوصتیا ، ف  )بنی

    81-۷0(، 2و1)۹کراب ماه کلیات،  (   1382-13۷8های )تال

 روزنام  شر  تفویض ممیزی »دتروری« نی     مرداد(    18، 13۹5من.، ش  )بهره
 https://www.magiran.com/article/3407849 

: ایرا  در رتتتمی  دوبلة در ممیزی  (  تتتیاتتت  13۹۹تتتلیق ، م ، و خزاعی راوری، ز  )پاکار، ا ، خوش

    165-12۹(، 1)53مطاتعات زبا  و ترجم ، پ.رخوان.ه    اانةت   موردپژوهشی
https://doi.org/10.22067/lts.v53i1.82495    

فصتلنام  کراب،  (   13۷۷-13۷3(  بررتتی وضتعی  نشتر کراب در اتترا  خراتتا  )13۷8ح تنی، م  )
10(3 ،)۹4-103  
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https://doi.org/10.22067/lts.v50i3.63487
https://doi.org/10.22067/lts.v53i1.82495
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 طی  کراب نشتر بر  حاکم  اقرصتادی و  تتیاتتی ثطات  درباره  ناشترا   (  دی.ااه1385دیانی، م ، و تج.د،    )

  43-22(،  1)۹رتانی، کراب.اری و اطال   1383-13۷6های  تال

   کویر   13۷5تن. ممیزی کراب در تال  1400ممیزی کراب؛ پژوهشی در (   1380زاده، ا  )رجب 

ان.یشت  جامع ، (  ممیزی کراب شتاخصتی اتت  برای شتناخ  ای.ئوتوژی ممیزا    1381زاده، ا  )رجب 
5(23 ،)86-8۷  

اذاری فرهن ی جمهوری اتتتالمی ایرا  در حوزه  (  ممیزی کراب )تتتیاتتت  1386ات.ین، م  )شتترف

  2-24 ،103یین  پژوهش، ممیزی کراب(  ن

(  عوام  تأثیراذار بر صنع  نشر کراب در ایرا   13۹۹ری،    )شریفی میالنی، ه ، برومن.، ز ، و امیرکطی

    258-241(، 50)21ارتطاطات،  -فصلنام  مطاتعات فرهنگ
https://doi.org/10.22083/jccs.2020.167477.2691    

  ها و ضوابط نشر کراباه.اف، تیات  (   136۷شورای عاتی انقالب فرهن ی  )
 https://yun.ir/b5f5rd 

   کراب«  نشر  ضوابط  و  هاتیات   »اه.اف، اصالحی مصوب (   138۹شورای عاتی انقالب فرهن ی  )
https://yun.ir/yn4j06   

   301-288(،  81)18مجل  یاد، (  ازارشی از رون. ممیزی کراب در دوت  خاتمی   1385صیادی، م  )

  دوبلة   در  غربی  تابوهای  ترجمة  در  مررجما   راهطردهای  (  بررتتتی13۹1مردانی، و  )زاده، خ ، و  قاضتتی

   100-85(،  1)45مطاتعات زبا  و ترجم ، فارتی    ب   زبا ان لی ی  هایفیلم

    43-2۹(، 4۷)14افر و،  (  نشر کراب: راه ناتمام اصالحات   1385کریمیا ، ر  )

  5-4، 58و  5۷  کراب،  جها ایرا    در نشر  اقرصاد بر  ملثر  غیراقرصادی  (  عوام 13۷۷م  ) مدم.ی،

- فصتلنام  مطاتعات فرهنگمرو     مرور بر  مطرنی: ایرا   کراب نشتر صتنع    (  مشتکالت13۹۷مطلطی، د  )
    https://doi.org/10.22083/jccs.2019.173432.2741  233-205(،  4)20رتطاطات، ا

: ایرا  نشر اقرصاد بر موثر  تیاتی و  اجرماعی فرهن ی،  (  عوام 13۹1اتدوائجی، ف  )مطلطی، د ، و باب

رتتانی تدقیقات کراب.اری و اطال    138۷-1358 هایتتال بین فعال ناشترا   دی.ااه  موردی  مطاتع 

  https://doi.org/10.22059/jlib.2012.36195  ۷6-51(،  2)46، دانش اهی

  پاتپ  فیلم  زبانی  تابوهای  فارتتتتی  (  ترجمتة13۹8  )مهت.یزادخانی، م ، نوروزی،   ، و شتتتکوهمنت.، ف

    124-106(، 1)52مطاتعات زبا  و ترجم ، ای   حرف   و دانشجویی  ترجمة مقای ة:  فیکشن
10.22067/lts.v52i1.80700https://doi.org/ 

نام  ادبیات کودک و نوجوا ،  پژوهش(  تان ور مردود ات  حری در کراب کودک  13۷۷نوروزی، ک  )
5(15 ،)34-40    

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.167477.2691
https://yun.ir/b5f5rd
https://doi.org/10.22083/jccs.2019.173432.2741
https://doi.org/10.22059/jlib.2012.36195
https://doi.org/10.22067/lts.v52i1.80700
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 دربارۀ نویسندگان  

 قیمشته. اتت   از جمل  عال یمطاتعات ترجم  دانشت اه فردوتت  یدکرر یدانشتجو  یعبداله نوروز

   ترجم  و فرهنگ اشاره کرد   یشناتب  جامع  توا یاو م یپژوهش
 

و  یتخصتصت   یهامشته. اتت   حوزه  یدانشت اه فردوتت   ی ت یزبا  ان لاروه  اتتراد    یدرضاا هاشاممحمّ

 ترجم  ات    یشناتکالم، نق. ترجم  و جامع   یافرما ، تدل  یتدل  شا یا یپژوهش


