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  چكيده

هـاي  عنوان يـك واسـطة فرهنگـي دربـين ملـت          مطالعات جديد ترجمه بر وجود مترجم به      

دهند كه چگونه هويت يك مترجم و باورهاي جنسيتي وي          مختلف تأكيد دارند و نشان مي     

در اين پژوهش به مطالعة چگونگي ترجمة دو مترجم زن ايراني . تأثيرگذار هستند بر كارش   

ايـم و تـأثيرات     هاي يك نويسندة زن هنـدي در سـطح واژگـاني پرداختـه            از زبان و ديدگاه   

- زباني اين دو مترجم را بر ترجمـة        – فرهنگي و جنسي   –هاي ويژة جنسي  احتمالي  نگرش  

 كـه   1مترجم دردها اي به نام    نه داستان كوتاه در مجموعه    اساس،  ايم؛ براين شان بررسي كرده  

 آمريكايي است، انتخاب شد و گزينش واژگاني مترجمـان          -، نويسندة هندي  2نوشتة الهيري 

بررسي شد تـا تـأثير زبـان        ) 1995 (4و فركالف ) 1990 (3براساس چارچوب نظري  ليكاف    

در مقايـسه بـا مـتن اصـلي      فرهنگي مترجمان در كار ترجمـه      -هاي جنسيتي زنانه و نگرش  

-آوري و مقايسه شد و درقالب جدول      آمده از اين روش، جمع    دستنتايج به . مشخص شود 

گيري شد كه زنان متـرجم شـيوة خـاص بيـان و             هايي ارائه گرديد و درنهايت، چنين نتيجه      

هـا   آن اند؛ اما ترجمـة   اند و آن را به اثر خود انتقال داده        زبان زنانة نويسنده را تشخيص داده     

  شان بوده است فرهنگي–هاي جنسيتي متأثر از باورها و نگرش

  .جنسيت، فرهنگ، ترجمه، تحليل كالم :هاكليدواژه
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  مقدمه .1

هاي اخير بسياري از پژوهشگران در حوزة ادبيـات و ترجمـه بـه تـأثير مفهـوم جنـسيت در          در سال  

طبـق گفتـة    ). 1998،  3؛ چمبـرلين  1996،  2ايمن؛ س 2001،  1براي مثال، ون فلوتو   (اند  ترجمه توجه داشته  

 و برداشـت كلـي مـا از         ي، جنسيت عبارت است از ساختارهايي كه بر زندگي اجتماع         )2008 (4وچيداي

امـا بايـد    . ا زن گريزي نيست   يشدن بر دو جنس مرد      جهان تأثيرگذار هستند و هيچ انساني را از تفكيك        

ر هـستند؛ زيـرا، سـاختارهايي اجتمـاعي و          ييمي متغ خاطر داشت كه جنسيت و باورهاي جنسي مفاه       به

اين باورها به عوامـل ديگـر چـون مـذهب،           .شناختي ندارند قراردادي هستند كه اساس طبيعي يا زيست      

، )96. ، ص 1998(گفتـة چمبـرلين     بـه . هاي جنسيتي بستگي دارند   مليت، سن، طبقة اجتماعي و گرايش     

ر حـوزة ترجمـه بررسـي كـرد كـه بنـا بـه نـوع مـتن                  توان هزاران موضوع مربوط به جنـسيت را د        مي

  .موردترجمه، زبان و فرهنگ متفاوت هستند

شده در رابطـه بـا جنـسيت و ترجمـه، بـه بررسـي تـأثير هويـت                   هاي انجام    تعداد زيادي از پژوهش   

جنسيت و هويت جنسي سـاختارهاي متغيـر       . اندجنسيتي مترجم و باورهاي وي در امر ترجمه پرداخته        

بات هستند كه حقايق فراواني را درمورد انواع باورها و عقايد حاكم بر افـراد و جوامـع مـشخص                    ثو بي 

شـان در امـر    مترجمان نسبت به نقش جنـسيت و هويـت جنـسيتي          ) 1997(عقيدة ون فلوتر    به. كنندمي

ان ردي از تـو توان ردي از نويسنده و در هر ترجمه مـي  اي مي اند؛ زيرا، در هر نوشته    ترجمه آگاهي يافته  

اي بـا توجـه بـه دانـش قبلـي و            هر مترجم در ابتدا خوانندة متن است و هـر خواننـده           . مترجم را يافت  

معتقـد اسـت    ) 1990(بـاره ليكـاف     دراين .كندهاي خويش متني را مطالعه و تحليل مي       باورها و نگرش  

كنـد كـه نوشـتة يـك     يكه يك مترجم مرد با ديدگاه و باورهاي مردانة خويش متني را ترجمه م       هنگامي

ابي و انتقـال زبـان زنانـة مـتن و مفهـوم آن بـراي مـردان                  يشود و دست  رو مي زن است، با مشكل روبه    

هاي زنانـه نيـستند و شـيوة اسـتفادة مـردان و      زمينهها داراي تجارب و پيشممكن نخواهد بود؛ زيرا، آن   

 كه يـك زن نويـسندة آن اسـت،    ين و ادبياترو، ترجمة مردانه از متزنان از زبان نيز متفاوت است؛ ازاين   
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براين، حتي يك مترجم زن نيز ممكن است قادر بـه انتقـال             افزون. تواند مانع انتقال پيام نويسنده شود     مي

 فرهنگي كه در رابطـه بـا جنـسيت    -پيام يك زن نويسنده نباشد؛ زيرا، قراردادها و ساختارهاي اجتماعي  

  :گويد زمينه ميدراين) 1990(1كامرون. نماينداموش و سركوب ميفرما هستند، او را خبر جامعه حكم

با نگـاهي بـه تغييـرات    . هاي سطح باال وجود دارد   سكوت زنان و نبود صداي زنانه در تمامي فرهنگ       

تـوان  شناسي مانند مذهب، آداب و رسوم، سياست، حقوق، علوم و شعر مـي          هاي پيشرفتة زبان  در حوزه 

اند و اين امر به اين معنا نيست كـه زنـان تـوان    ا وادار به سكوت شدهيش هستند   دريافت كه زنان خامو   

هاي اجتماعي و پردة ظريف نامرئي آداب و رسوم حاكم مـانع            ها و حريم  تيگفتن ندارند؛ بلكه محدود   

دهنـد، ايـن     مـي  گفـتن را بـه سـكوت تـرجيح         زنان سـخن   كهحتي زماني . شودها مي گفتن آن از سخن 

. آميز خواهـد بـود    ها بسيار سخت و مخاطره    خاطر شرايط حاكم بر جامعه و زندگي آن        به دادنارجحيت

ـ دليل تـرس از طردشـدگي       منزلة خودسانسوري به  تواند به درواقع سكوت زنان مي    ا تمـسخر و انتقـاد      ي

  ).4. ص(ديگران باشد 

تواند ما را نـسبت بـه         اهميت اين پژوهش در ايجاد حساسيت و هوشيارنمودن اذهان است؛ زيرا، مي           

تأثير فرهنـگ، مكـان، زمـان، تعـصبات و اميـال       همة ما تحت  . تر نمايد موضعمان در كار ترجمه هوشيار    

تـأثير عـواملي چـون جنـسيت، سـن،      شده تحتترجمه عملي پويا است و يك اثر ترجمه      . خود هستيم 

نش اثر يك نويـسنده و انتخـاب      طور كه اين عوامل در آفري     گيرد؛ همان طبقه و نژاد مترجم خود قرار مي      

گزينيم و شيوة نگـرش     موضعي كه در ترجمة يك اثر برمي      . موضوع و سبك نگارش وي دخيل هستند      

طوري كه چـه بـسا مترجمـان مختلـف از متنـي واحـد               ما بر تفاسير ما از متن تأثير خواهد گذاشت؛ به         

  .معاني گوناگوني را استنباط نمايند

هاي تطبيقي نيز مفيد خواهنـد بـود؛ زيـرا، بنـا بـه        دست در عرصة پژوهش   اين  عالوه، مطالعاتي از        به

-هايي را يافت كه به مطابقت و مقايـسة ترجمـه  توان پژوهش كمتر مي «) 61. ، ص 1997(فلوتر  گفتة ون 

هـاي متفـاوت را در كـار        ك اثر خاص بپردازند و تـأثير ايـدئولوژي و نـوع نگـرش             يهاي گوناگون از    

تواند به درك شرايط فرهنگي، سياسي و ادبي كـه آثـار   شده مي بررسي آثار ترجمه  . »ندترجمه بررسي كن  

. هاي جنسيتي مترجمان بر كار ترجمه را نشان دهـد         اند، كمك كند و تأثير ايدئولوژي     در آن ترجمه شده   

                                                           

1 Cameron 
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 هـاي دو زن ايرانـي از  هاي اجتماعي موجود بين متن مبدأ و ترجمه اين پژوهش با هدف بررسي تفاوت     

  :اين اثر انجام شده است تا مشخص شود كه

  اند زبان و نگرش زنانة نويسنده زن را در ترجمة خود انتقال دهند؟آيا زنان ايراني توانسته. 1

 ها قرار گرفته است؟ فرهنگي آن–هاي جنسيتيتأثير ايدئولوژيهاي اين زنان تحتآيا ترجمه. 2

در نقد و بررسـي ايـدئولوژيك ترجمـه و          ) 1995(   تحقيق حاضر براساس چارچوب نظري فركالف       

ها و خصوصيات زبان زنانه انجام شـده اسـت و     دربارة ويژگي ) 1990(همچنين براساس الگوي ليكاف     

ترتيب، گـزينش واژگـاني مترجمـان و كلمـات و عبـاراتي كـه داراي بـار ايـدئولوژيك هـستند،                      اينبه

  .توسط مترجمان بررسي گرديدمشخص شد و چگونگي انتقال شيوه و سبك زنانة متن 

  مباني نظري تحقيق . 2

  هاي جنسيتي تغييرات فرهنگي و موضوع. 1. 2

شايد بتوان توجه به تغييرات و تأثيرات فرهنگي در امـر ترجمـه را              ) 2001 (1 هورن باي  -گفتة شل     به

شده از ديـدگاه    مهحساب آورد كه به معناي بررسي آثار ترج       عنوان نقطة عطفي در مطالعات ترجمه به      به

-هاي گوناگون پـل مـي     هاي فرهنگي بين فرهنگ   عنوان واسطه مترجمان به . تغييرات فرهنگي بوده است   

-رو، براي بررسي تبادالت فرهنگـي، آثـار ترجمـه         شوند؛ ازاين ها مي زنند و موجب ايجاد تعامل بين آن      

  .شوندهاي تجربي محسوب ميترين دادهشده معنادارترين و مناسب

گويـد كـه مترجمـان امـروز، حـضورشان در ترجمـه           مـي ) 1998،  3نقل از بسنت ولفـور    به (2  گنتزلر  

دهد تـا تـأثير حـضور مترجمـان را          پردازان اين امكان را مي    تر است و اين به نظريه     تر و ملموس  پررنگ

- جـست  هاي ديگـر  بم مسائل فرهنگي در فرهنگ    واسطة گزينش كلمات، عبارات و شيوة انتقال زيرو       به

  . وجو كنند

هـا و باورهـاي جنـسيتي بـر آن چنـين            دربارة اهميت تبادل فرهنگي و نقش انديشه      ) 1996(  سايمون  

  :گويديم

                                                           

1 Shell-Hornby 

2 Gentzler 
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هاي فرهنگي و جنسيتي در امـر           مطالعات فرهنگي در حوزة مطالعات ترجمه موجب شد به تأثير پيچيدگي          

ـاي  شناسي ارتقاء داده است و آن وارد حـوزه        ترجمه توجه بيشتري شود و ترجمه را از سطح مطالعات زبان           ه

  ).136. ص( جديد مطالعاتي همچون پساساختارگرايي، پسامدرنيسم و پسا استعماري نموده است 

هويـت فرهنگـي و     : جنـسيت در ترجمـه           همچنين، وي هدف از نوشتن كتاب خود را بـا عنـوان             

دانـد تـا ازطريـق      ر حـوزة ترجمـه مـي      بخشيدن به گسترة مطالعات جنسيتي د     وسعتسياست ترجمه،   

هـاي نظـري مطالعـات ترجمـه و     بررسي موضوعات مربوط بـه جنـسيت باعـث نزديكـي چـارچوب          

  .مطالعات فرهنگي شود

   فرهنگي و اجتماعي يساختار: جنسيت. 1. 1. 2

-هاي زيـست  كند و معتقد است كه جنس به تفاوت        متمايز مي  3 را از جنس   2جنسيت) 1993 (1   كتس

اي اسـت كـه بـراي توصـيف الگوهـا و سـاختارهاي       كه جنسيت واژه شود؛ درحالي  مربوط مي  شناختي

جنـسيت سـاختاري كلـي      ) 2008(گفتة يوچيـدا    به. شودشده به جنس مذكر يا مونث استفاده مي       اطالق

گيـرد؛ امـا   دهد و همة اعضاي بشر را دربر مي است كه زندگي اجتماعي و جهان پيرامون ما را شكل مي          

تأثير ساختارهاي اجتمـاعي اسـت      ثبات است؛ زيرا، تحت   خاطر داشت كه  جنسيت ساختاري بي       به بايد

-توان آن را بـه    آيد و اساس ذاتي و زيستي ندارد و نمي        وجود مي و از تعامل با ديگران و دنياي بيرون به        

 و طور مجزا از عوامل ديگري همچون قوميت، مليت، سن، مذهب و تمـايالت جنـسي بررسـي نمـود               

  .طور مداوم بر يكديگر اثرگذار هستنداين عوامل به

كند كه روش تفكر، رفتار و تبادل عمل زنان و مـردان اغلـب              بيان مي ) 2000،  5نقل از تريپ  به (4   گرير

هاي طبيعي كه براي جنس مرد يا بيشتر به فرهنگ و شيوة خاص زندگي ايشان بستگي دارد تا به ويژگي

هاي تاريخي مختلف متفاوت   ها و دوره  طور مشخص در فرهنگ   ها به ن ويژگي شوند و اي  زن تعريف مي  

  .كنند هاي مختلف تفسير ميشناختي را به شيوههاي زيستهاي مختلف ويژگيفرهنگ. هستند

                                                           

1 Coates 

2 Gender 

3 Sex 

4 Greer 
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  هويت جنسيتي. 2. 1. 2

چاليـا راكـي و     . گيـري هويـت انـساني دانـست       توان يكي از فرايندهاي اصـلي در شـكل           زبان را مي  

  مردم در ارتباط و تعامل با يكديگر جهـان           :گويندمي) 2000،  2نقل از ليتوسليتي و ساندرلند    به(1الففرك

-كنند و از ديد نشانه    بخشيدن به روابط اجتماعي تعريف مي     صورت انتزاعي، بلكه ازطريق عينيت    را نه به  

نوع ارتباط با افراد ديگر بخشيدن به واقعيت بدون داشتن تعريفي از خود و هويت خود و  شناسي عينيت 

  ).22. ص(ممكن نخواهد بود 

عنوان يك هاي مختلف، بلكه بهعنوان پلي براي ارتباط بين فرهنگتوان به ترجمه نه به   و با اين ديد مي

هـاي نمـود    هاي عيني فرهنگ و شـيوه     به جنبه ) 1996(سايمن  . فعاليت پويا و خالق فرهنگي نگريست     

عنوان يك سـاختار فرهنگـي و از        ها از عامل جنسيت به    او در ميان اين جنبه    . دهويت فرهنگي اشاره دار   

اذعان دارد كـه  ) 2009 ، 4به نقل از شاد (3كرو نيون. برد اجتماعي نام مي–عنوان يك عامل زباني   زبان به 

  :كنندهاي هويتي نقش مهمي در تعامل و ايجاد ارتباط ايفا ميزمينههويت و پيش

ن و در عصري كه هويت عنصر اصلي در ارتباطات است، ترجمه نقشي مثبت و كليدي را    در اين جها

وگو  براي گفتياهاي مستقل زمينهشود در عين حفظ هويتكند؛ زيرا، باعث ميدر ايجاد تعامل ايفا مي

  .)8. ص(وجود آيد ها بهو رابطة متقابل در بين آن

  شناسي جنسيتي زبان. 2. 2

هـاي كلـي و عمـومي        به بررسي ويژگي   5غلب تحت نفوذ نظرية توانش زباني چامسكي      شناسي ا    زبان

، 6مرادخان(پوشي كرده است زبان پرداخته و از بررسي زبان و شيوة استفاده از آن در افراد مختلف چشم   

 خود بر توانش زباني تأكيد دارد و به چگونگي شيوة كاربرد زبان           يةچامسكي در نظر  ) . 71.  ، ص  2007

شـمول  جهان» دستور زايا «. دهدرا زيربناي زبان قرار مي      » دستور زايا «پردازد؛ بلكه   ر افراد مختلف نمي   د

توجه است و توانايي انسان  بييهاي شخصيتاست و به عواملي چون جنسيت، طبقة اجتماعي و ويژگي    

                                                           

1 Chouliaraki&Fairclaugh 

2 Litosseliti& Sunderland 

3 Cronion 

4 Shadd 

5 Chomsky 

6 Moradkhan 
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شـمول و  ن ديدگاه جهـان اي. داندشناختي ميهاي زيستدر يادگيري و كاربرد زبان را منحصر به توانايي   

شناسـي  شناسي از ديدگاه فمنيسم در تعـارض اسـت؛ زيـرا، در زبـان             جبرگرايانه نسبت به زبان، با زبان     

  .فمنيسم، هويت اجتماعي زبان در مركز توجه قرار دارد

  نمود جنسيت در زبان. 1. 2. 2

-هايي كه داراي نشانهين زبانترجمه در ب. كند   جنسيت در نظام دستوري و اجتماعي زبان نمود پيدا مي

، در جـايي كـه      )2002 (1گفتة نيسن به. ساز بوده است  هاي جنس مذكر و مؤنث هستند، همواره مشكل       

اي مبني بر جنسيت گوينده در متن وجود نداشته باشد، مترجم بايد بنا به دانش و دريافت خـود از        نشانه

كه جنسيت گوينـده مـشخص      زماني) 2000 (2يينا كو –گفتة آل   به. باره تصميم بگيرد  متن اصلي دراين  

جـاي الگوهـاي مؤنـث      نباشد، مترجمان اغلب تمايل دارند تا از الگوهاي مذكربودن نشان جنـسيتي بـه             

ر در شيوة رايج    يعنوان سالحي براي تغي   استفاده كنند و در اين جا است كه مترجمان فمنيست از زبان به            

  .كنندكالم استفاده مي

-ها و ابزار زباني ميها مانند زبان ژاپني داراي ويژگيمعتقد است كه بعضي از زبان) 2008( 3    هنيتيوك

-رسد بسياري از زبـان نظر ميوجود، بهبااين. طور انحصاري به مردان يا زنان اختصاص دارد       باشند كه به  

-هاي حرفه، نام فعاليتهاي مردانه هستند؛ براي مثالاند، بيشتر داراي ويژگيهايي كه تاكنون مطالعه شده

وچيـدا  ي. شود كه هويت مذكر دارنـد  دستوري بيان ميياي و سطح باال اغلب درقالب كلمات و الگوها     

  :گويدمي) 2008(

طرف براي ابـراز افكـار    برخي از محققان فمنيسم باور دارند كه زبان عنصري خنثي و بي         «    

 همان منظوري را بـرآورد كـه  بـراي    سلطهوعقايد نيست و زبان قادر نيست براي گروه تحت   

سلطة خود گروه غالب قادر است رمزها و مفاهيم زباني را تحت     . سازدگروه غالب برآورده مي   

كـار خواهـد    ترتيب چنين زباني براي ابراز افكار و عقايد همان گروه غالب به           ايندر آورد و به   

سـلطه را   زنـان گـروه تحـت     . شـد باسلطه نمي آمد و قادر به ابراز تجارب و افكار گروه تحت         

ها در تعيين مفاهيم صورت حضورنداشتن نسبي آنها بهبودن آنسلطهدهند و تحت تشكيل مي 

                                                           

1  Nissen 

2 Al-Quinai 

3  Henitiuk 
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رو، زنـان چنـين زبـاني را بـراي ابـراز تجـارب،       ابد؛ ازايـن ي رمزهاي زباني ظهور مي    يو معنا 

  ».)114. ص(دانند احساسات و افكارشان فاقد كفايت مي

تـالش كردنـد تـا نـشان دهنـد        ) 1952/1949 (2و بيـو ويـر    )1990 (1همچون ولف قلم     زنان صاحب 

شوند؛ بلكـه نتيجـة تمهيـدات فرهنگـي،         شناختي ايجاد نمي  هاي زيست الگوهاي جنسيتي تنها با تفاوت    

. هـا را مـشخص كـرده اسـت        شناختي هستند كه اغلب، گروه غالب مـذكر آن        سياسي، اقتصادي و زبان   

  :گويدرابطه ميدر اين ) 1990(كامرون 

ها دربارة زبان بسيار متنـوع اسـت و بخـشي از ايـن گونـاگوني از تنـوع تفكـرات و               عقايد فمنيست  

گيـرد و بخـش ديگـر آن مرهـون فراوانـي          گرايشات متفاوت در حوزة عقايد فمنيـسم سرچـشمه مـي          

- از نقطه  هاي سخن در عصر جديد است كه به بررسي زبان         هاي نظري، اصول عملي و شيوه     چارچوب

  ).1. ص( پردازند نظرهاي متفاوت مي

  زبان زنانه دربرابر زبان مردانه . 3. 2

 –عنوان موضوعي اجتمـاعي ، در طي چند دهة اخير، جنسيت متكلم به       )2001 (3گفتة كندال و تانن       به

-رات بهييتغهاي موجود در زبان زنان و مردان با تفاوت.  موردتوجه فراوان قرار گرفته است يشناختزبان

 –شناساني كه با توجه به عوامل اجتماعي      ، زبان )1993(باور كتس   به. وجودآمده در زبان در ارتباط است     

هايي در نحوة استفاده مـردان وزنـان از زبـان           اند، به تفاوت  شناختي به مطالعة تغييرات زبان پرداخته     زبان

  .اندتوجه داشته

-هـاي جديـدي را در مطالعـات زبـان       ديدگاه) 1975 (يگاه زن زبان و جا     ليكاف در كتاب خود به نام       

) 1990(ليكـاف  . هاي ميان زبان زنانه و مردانه را مطرح كرد  شناسي ارائه كرد و موضوع ازيادرفتة تفاوت      

دانند، به زنان نسبت    پاافتاده و آنچه را كه در شأن خود نمي        هاي پيش ادعا كرد مردان تمايل دارند فعاليت     

كند كه طبق آنچه مرسوم اسـت، زنـان در جامعـه مـوردتبعيض قـرار                 نظرية خود بيان مي    وي در . دهند

شناسانه عنوان يك رفتار زباناند و يكي از علل اين تبعيض شيوة خاص استفاده از زبان است كه به       گرفته

تـران از  سالگي زبان مشتركي دارند؛ امـا از آن سـن دخ       كودكان تا سن پنج   . شودها آموزش داده مي   به آن 

                                                           

1  Woolf 
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آموزنـد كـه چگونـه ازطريـق تغييراتـي در سـطوح             اند، مي دختراني كه زنان آينده   . شوندپسران جدا مي  

  .صحبت كنند» بانو«متفاوت زباني مانند يك 

  هاي زبان زنانهويژگي. 1. 3. 2

-يـن اهاي زبان زنانه درمقابل زبان مردان را در چهار سطح زباني به           ويژگي) 221. ، ص 1990( ليكاف    

  .كندبندي ميترتيب طبقه

 در سطح آوايي . 1. 1. 3. 2

زباني اداكردن در رعايت نكات آواشناسي، زنان نسبت به مردان دقت كمتري دارند؛ براي مثال، تك        . الف

  كردن حروف صدادار؛و نامفهوم بيان» س«صداي 

  ).تر استپرنفس(صداي زنان نسبت به مردان دمش بيشتري دارد . ب

  در سطح واژگاني. 2. 1. 3. 2

  كنند؛تعبيرها بيشتر استفاده ميزنان نسبت به مردان از اسامي مصغر و حسن.  الف

ـامي و فعـل       (هاي عاطفي كالم    زنان نسبت به مردان از صورت     . ب ـا و ماننـد آن     صفات و نه اس بيـشتر  ) ه

كـه  » بانمـك «،  »ذابجـ «يا صفات مفعولي همچـون      » الهي«،  »داشتنيدوست«كنند؛ صفاتي مانند  استفاده مي 

  ازآنكه داراي جنبة منطقي باشند، جنبة احساسي دارند؛هايي هستند كه بيشدهندة نگرشنشان

كنند؛ كلمـاتي ماننـد     رسانند، استفاده مي  ت را مي  يزنان نسبت به مردان بيشتر از كلماتي كه عدم قعط         . پ

 ؛»چنان«و » چنين«

  تر هستند؛ان دقيقها نسبت به مردزنان در تشخيص و توصيف رنگ. ت

ـاب       كنند و از زشت   زنان نسبت به مردان بيشتر از ادات دستوري استفاده مي         . ث گـويي و ناسـزاگويي اجتن

  .كنندمي

  در سطح دستوري . 3. 1. 3. 2

د موضـوعي اسـتفاده   ييـ زنان نسبت به مردان بيشتر از سؤاالت غيرمستقيم و سؤاالت كوتاه براي تأ   . الف

باشد؛ براي مثال، جان حتماً ايـن       نفس كامل در طرح موضوع مي     دة نداشتن اعتمادبه  دهنكنند كه نشان  مي

  دهد؛ مگرنه ؟كار را انجام مي
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ـا تغييـر لحـن          زنان بيشتر از مردان از تغيير لحن بيان براي تنوع در گفتار استفاده مي             . ب كنند؛ براي مثال، زنان ب

  .د اطرافيان را بخواهنديي نشان دهند و تأيدرمورد چيزكنند تا نداشتن قطعيت خود را جمالت را سؤالي مي

  در سطح ارتباطي. 4. 1. 3. 2

 1تچـي سـان   يگفتـة ا  كنند و بـه   زنان نسبت به مردان بيشتر از لحن غيرمستقيم و مؤدبانه استفاده مي           . الف

  تر هستند؛وگوهاي خود به زبان معيار نزديكزنان در گفت) 1999(

شود كه زنان استعدادي در تعريف لطيفه يا دريافت نكـات           ند و گفته مي   طبعي ندار زنان حس شوخ  . ب

  طنزآميز ندارند؛ 

  شود؛ لة ديگران قطع مييوسزنان نسبت به مردان در هنگام صحبت، بيشتر كالمشان به. پ

آنكـه ممكـن   نمايند؛ حـال كنند و بيشتر كالم ديگران را قطع ميمردان در هنگام بحث بيشتر صحبت مي  

راحتي حدومرزهاي كالم متكلمان مرد به). 1999ايتچي سان، (سبت به اين عمل خود آگاه نباشند است ن

  ؛ )1993كُتس، (ترتيب قدرت خود را نشان دهند اينگذارند تا بهمعيار را زيرپا مي

  شيوة برقراري ارتباط در زنان اغلب جنبة تشريك مساعي دارد تا رقابت؛. ت

يـول،  (كننـد   تر از مردان دربارة احساسات شخصي خـود صـحبت مـي           در حين صحبت، زنان بيش    . ث

آنكه زنان شيوة همدلي و حمايت شيوة برقراري ارتباط در مردان برمبناي ابراز قدرت است؛ حال). 1996

  ؛)1993كتس، (گيرند از ديگران را درپيش مي

كننـد و در    بيـان مـي   ) حنازطريق حركات و تغيير ل    (صورت غيركالمي   زنان بيشتر منظور خود را به     . ج

م به چشمان يدهند و مستقشوند، سرشان را همواره به تأييد تكان مي      سمت جلو خم مي   حين صحبت به  

  ؛)1993كتس، (كنند آنكه مردان از نگاه خيره به چشمان يكديگر اجتناب ميكنند؛ حاليكديگر نگاه مي

-صورت محاورهح تأكيد دارند و كمتر بهكردن و استفاده از دستور زبان صحي    زنان بر صحيح صحبت   . چ

  .گوينداي سخن مي

-ها نمايانگر چگونگي كاهش قدرت در كـالم مـي         نكتة مشترك در بين تمامي اين موارد آن است كه همة آن           

ها از اين ويژگي  . نفس و ضعيف جلوه نمايد    شوند كه متكلم به نظر، نامطمئن، فاقد اعتمادبه       باشند و موجب مي   

  .شودشناسانه زنانگي يك متن با كاهش قدرت در آن شناخته مي برداشت كرد كه از ديد زبانتوانچنين مي

                                                           

1 Aitchison 
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  گزيني زنان و مردانواژه. 2. 3. 2

، اين ادعا كه تفاوت ميان نحوة استفادة مردان و زنان از زبـان گويـاي                )1998 (1گفتة گرادل و سوان      به

ها و نكات متعـددي را در بـر   بيشتر دارد؛ زيرا، جنبهتفاوت در شيوة توزيع قدرت است، نياز به توضيح        

عنوان مثال، از اين ادعا شايد بتوان چنين برداشت كرد كه زنان در جامعه نسبتاً فاقـد قـدرت                   گيرد؛ به مي

ا اينكه ضعف و فقدان قدرت، خصوصيت جنس مؤنث است و تنها اين امر كـه فـردي مـذكر                    يهستند  

دربـارة موازنـة   ) 1993 (2هـاج و كـرس    . لط وي كفايت خواهد كرد    دادن قدرت و تس   است، براي نشان  

  :گويندقدرت در كالم مي

هاي خود معنا و    ها و گرايش  هاي متفاوتي هستند و بنا به ويژگي          متكلمان مختلف زبان داراي گرايش    

ه افـراد   ها از زبان نسبت ب    كنند و گزينش و نحوة استفادة آن      مفهوم زبان را به درجات مختلف كسب مي       

هـاي زبـاني    ترتيب، داراي نظـام   اينها متفاوت خواهد بود و به     كننده در گفتمان و رابطة بين آن      مشاركت

هاي متفاوت براي مختلفي خواهند شد؛ زيرا، زبان چيزي نيست؛ جز انتخاب و كنار هم قراردادن گزينش

  .)203. ص(ابراز معنا 

ـا ارزش  بر اين باور است ) 31. ، ص 1990(   مرادخان   ـاني ب ـا منفـي     كه در گزينش واژگ گـذاري مثبـت ي

ا داراي  يـ گذاري تغييراتي است كه در آن يك كلمه، زشت          منظور از ارزش  . رو هستيم واژگان در زبان روبه   

اصـالح  «گوينـد و در مقابـل آن، فراينـد       مي» تخريب واژگاني «شود كه چنين فرايندي را      مي» ارزش منفي «

  :گويدباره ميايندر) 1990 (3اسكالز. ابديمي» ارزش مثبت«وسيلة آن يك واژه هوجود دارد كه ب» واژگاني

هـا و  دهندة اميـال، تـرس      بررسي نحوة استفادة مردان از زبان براي توصيف و بحث دربارة زنان نشان  

كه اين امر بارها و بارها در تاريخچة زبان تكرار شده است     . تعصبات ايشان نسبت به جنس مؤنث است      

اي معصوم كه براي توصيف زنان يا دختران استفاده شده است و اساساً بار معنايي خنثي يا حتي   گاه واژه 

  آميــز تبــديل شــده اســتاي تــوهينمثبــت دارد، در طــول زمــان كــاربرد منفــي پيــدا كــرده و بــه واژه

  .)135. ص (
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  زبان؛ بازتاب انديشه . 4. 2

هـاي  ، زبان بازتاب تجارب متفاوت مـا در محـيط      )1996ز يول،   نقل ا به (1    طبق فرضية سپير و  ورف     

ايـن نظريـه    . توان گفت كه زبان بازتاب طـرز فكـر مـا اسـت            ترتيب مي اينفرهنگي متفاوت است و به    

  :دربرگيرندة دو فرض اساسي است

گـر،  كنندة طرز فكـر مـا اسـت و اصـل دي           معناكه زبان تعيين  اينزباني است؛ به  » قطعيت«    اولين اصل   

معناكه تمايزاتي كه در يك زبان وجود دارند، ممكن است در زبان ديگر وجود اينزبان است؛ به» نسبيت«

  .)247-248. صص(نداشته باشند 

ـان،       كار مي داند كه براي ابراز انديشه به     زبان را عنصري خنثي نمي    ) 1976(2   ورف   رود؛ بلكه ازنظـر او زب

ـادر نيـست       با اين ديد مي   . شودهاي ذهني مي  يتگيري انديشه و فعال   خود موجب شكل   توان گفت انسان ق

طرفانه برداشت خود را از جهان منعكس كند؛        تواند بي  نمي گونه كه هست دريابد و همچنين،     آنحقيقت را   

ـا هـستند و   توان گفت گروهي از انسان   ها يا حداقل مي   زيرا، انسان  ها خالق مفاهيم و معاني جهان پيرامون م

  .ها را در چنين جهاني يافتان بازتاب انديشه و طرز فكر شخصي آنتومي

  واسطة زبان برساخت واقعيت به. 1. 4. 2

-كننده قادر به توصيف بيبندي، انسان بدون داشتن يك نظام طبقه)103. ، ص1990 (3عقيدة اسپندر   به

دي؛ يعني زبان، انسان تنها قـادر بـه         بنآنكه با داشتن آن نظام طبقه     حال. ستيطرفانة جهان پيرامون خود ن    

  :گويدوي در ادامه مي. درك و توصيف چيزهايي هستند كه در آن نظام قراردادي وجود دارد

از ديـدگاه تـاريخي نيـز       . عنوان گروه غالب در جامعه سازندة زبان، فكر و واقعيات هـستند               مردان به 

م و ساختارهايي بودند كه مردان بعد از ايـشان        يوها، مفاه گذار الگ ها همواره بنيان  مردان و البته نه همة آن     

اند و در اين رابطه زنان نقشي نداشتند يا آنكه نقش آنـان             اند و معتبر دانسته   نيز آنها را به رسميت شناخته     

  .)106-107. ، صص1990اسپندر، (رنگ بوده است بسيار كم

ـاني نظراتـي را         گرايي در زبان انگليسي و تفاوت     در رابطه با جنسيت   ) 1990(     اسپندر   هاي جنسي در كاربرد زب

  .شوندها و صداي زنانه ميارائه داده است و بر اين باور است كه هر دوي اين عوامل موجب خاموشي گرايش

                                                           

1  Sapir & Whorf 

2  Whorf 

3  Spender 
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  C D A(1(بررسي تحليل گفتمان انتقادي . 5. 2

هاي علوم تأكيد دارد  نتقادي  بر بررسي محتواي كالم و گفتمان در ارتباط با ديگر رشته              تحليل گفتمان ا  

، موضـوع  )280. ، ص1993 (2از ديد وان ديجيـك . داندو دو عامل زبان و جامعه را در اين امر مؤثر مي    

يتـو  ل. اصلي بحث در تحليل گفتمان انتقادي  بررسي مسائل مهم اجتماعي ازطريق تحليل گفتمان اسـت          

دو موضوع اصـلي موردتوجـه تحليـل گفتمـان انتقـادي،            :  عقيده دارند كه  ) 2002 (3سليتي و ساندرلند  

است و  تحليل گفتمان انتقادي  نقـش گفتمـان را در             » كشمكش بين قدرت  «و  » هاي اجتماعي نابرابري«

روابـط پيچيـدة   دهد تا به درك اين واقعيت دست يابد كـه چگونـه        نشان مي » سلطه«و  » نابرابري«ايجاد  

  ).132-133. صص(شوند موجود بين گفتمان و جامعه موجب حفظ عامل قدرت و سلطه مي

هدف  تحليـل گفتمـان انتقـادي  شناسـاندن           «،  )500. ، ص 2006نقل از ساندرلند،    به(  از ديد فركالف    

مـشاركت  ها در روابط اجتماعي و موازنة قدرت و سـلطه           هاي نامرئي است كه زبان به واسطة آن       روش

هـاي  ها جز ازطريـق نـشانه     هاي دخالت گفتمان در اين امر نامرئي هستند؛ زيرا، وجود آن          شيوه. »كندمي

ترتيب، تحليل گفتمان انتقادي  موضوعات گستردة اجتماعي        اينباشد و به  شناسايي نمي شناسانه قابل زبان

  :گويديدر ادامه فركالف م. گيردو ايدئولوژيك را در برمي

تحليل .  قطة آغاز براي  تحليل گفتمان انتقادي  موضوعات و مسائل اجتماعي است و نه صرف متن    ن

پردازد و به ريشة مشكالت،     گفتمان انتقادي  به بررسي تعامالت و مسائل مبرم اقتصادي و اجتماعي مي            

منظور از زبان   ابي به اين    يكند و براي دست   هاي زندگي اجتماعي امروزي رخنه مي     ها و كشمكش  ناامني

  .)51. ص(جويد هاي زباني مدد ميو نشانه

هـا و   مـشكالت و معـضالت مربـوط بـه نگـرش     ي    در همين رابطه، موضوع پژوهش حاضر بررسـ  

ابي بـه ايـن     يـ تعصبات موجود نسبت به موضوع جنسيت و بازتاب آن در ترجمه است و براي دسـت               

گـردد تـا مـشخص شـود چگونـه      بررسي مـي هدف، نگرش زنان مترجم در رابطه با موضوع جنسيت      

  .ها خودآگاه يا ناخودآگاه بر كارشان تأثيرگذار است فرهنگي آن– جنسيتييهافرضها و پيشنگرش

                                                           

1 Critical Discourse Analysis 

2  Van Dijik 

3  Litosseliti& Sunderland 
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  شناسي تحقيقروش. 3

توان آن را در زمرة مطالعات توصيفي ترجمـه   توصيفي است و مي -اي تحليلي   پژوهش حاضر مطالعه     

اين پژوهش براساس بررسي . پردازندها با متن مبدأ ميشده و مقابلة آن  مهبرشمرد كه به بررسي آثار ترج     

هاي يـك   شود و شيوة ترجمه و انتقال زبان ديدگاه        مي انجام) متن مبدأ و متن مقصد    (كره  اي دو پي  مقابله

ن كند تا نشان دهد كه آيا اين مترجمـان ز لة دو مترجم زن ايراني بررسي مي     يوسنويسندة زن هندي را به    

هاي فرهنگي و ايدئولوژيك  غالب بـر        اند و آيا تفاوت   هاي زنانه متن موفق بوده    در انتقال زبان و گرايش    

براي كسب اطمينان از اينكه ترجمه و گزينش واژگاني دو          . ها موثر بوده است يا خير     اين زنان در كار آن    

هـا بـا   ها بوده اسـت، ترجمـة آن  هاي فرهنگي حاكم بر آنمترجم زن صرفاً متأثر از ايدئولوژي و نگرش  

تـري  ها به شكل دقيـق    ترجمة يك مترجم مرد از همان متن مقايسه شده است تا توصيف و تحليل داده              

  . انجام شود

  پيكرة تحقيق. 1. 3

 Interpreter of  داستان كوتاه انگليسي در كتابي به نام 9اي از     پيكرة اين پژوهش شامل مجموعه

Maladies  ، اين كتاب  .  هندي است  –، نويسندة آمريكايي  )1999(، نوشتة جومپا الهيري     دهامترجم در

هـاي مختلـف موردنقـد و بررسـي       بوده است و تاكنون از جنبه      2000برندة جايزة ادبي پوليتزر در سال       

 9براين، پيكرة اين پژوهش شـامل دو ترجمـة فارسـي از ايـن               افزون. منتقدان و اديبان قرار گرفته است     

و يـك متـرجم مـرد، حقيقـت     ) 1383(و  اسالميه ) 1388(است كه دو مترجم زن؛ يعني دقيقي   داستان  

  .اندها را ترجمه كرده، آن)1385(

  هابندي و تحليل دادهگردآوري، طبقه. 2. 3

ترتيـب كـه ابتـدا واژگـان و         ايـن آوري شده است؛ به   ها جمع ها از متن پيكره     در تحقيق حاضر، داده   

هـا در دو مـتن     اند و سپس، با معـادل آن      اند، از متن مبدأ جدا شده     اي بار جنسيتي بوده   عباراتي كه دار  

هـاي زبـان زنانـه،    ة ليكاف در رابطه بـا ويژگـي  يطبق نظر . اندشده به زبان فارسي مقايسه شده     ترجمه

همچنـين، واژگـاني كـه    .  در سطح واژگاني و ارتباطي بررسي شـده اسـت     ترجمة اين واژگان گزيده   

انـد، بـا   ا اصالً ترجمـه نـشده   ياند   فرهنگي بوده  –ر ايدئولوژيك يها نشانگر تغييرات چشمگ   مة آن ترج

اند و واژگاني كـه ترجمـة   دربارة تحليل گفتمان انتقادي بررسي شده) 1990(توجه به نظرية فركالف    
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انـد  ندي شدهبو طبقهزنانة نويسندة متن شده، جدا   هاي  ها موجب تغييراتي در انتقال لحن و گرايش       آن

در ايـن   . انـد صـورت جـداولي ارائـه شـده       و براساس نوع تغيير در سطوح واژگاني يـا ارتبـاطي بـه            

ها در سطوح ارتباطي و واژگاني و ازطريـق         ها براساس وجود تغييرات و تفاوت     پژوهش، تحليل داده  

  .ها در متون مبدأ و مقصد انجام شده استمقايسة داده

   تحقيقيهايافته. 4

  :هاي زير ارائه شده استآمده، درقالب مثالدستهاي بهاي از دادهيده   گز

  .اندها دقت داشتههر دو مترجم زن در تشخيص و توصيف رنگ. 1
  1,4 

   ترجمة دقيقي

)1388( 

ترجمة اسالميه 

)1383( 

  ترجمة حقيقت

)1385( 

  متن اصلي

) 1377( 

آقاي داس از ماشين 

پياده شد و كمي خم شد 

ايش كش و و به پاه

صورتش . قوس داد 

تميز اصالح شده بود و 

شدة عين نسخة بزرگ

نقاب كالهي . راني بود 

اي به رنگ آبي فيروزه

سر داشت، شلوار به

كوتاه پوشيده بود؛ با 

-كفش ورزشي وتي

 ).52. ص(شرت 

آقاي داس از اتومبيل 

پاهايش  را . پياده شد

دراز كرد و كمي خم 

با صورتي از ته . شد

-نظر ميده بهتراشي

رسيد كه نسخة چند 

برابر شدة روني 

آفتابگير آبي . است

روشن داشت و بلوز 

آستين كوتاهي با 

شلوارك و كفش 

كتاني پوشيده بود 

 ).77. ص(

آقاي داس از ماشين 

پياده شد و خم و 

راست شد تا خستگي 

صورت . در كند

اش درست تراشيده

تصوير بزرگ شدة 

شلوار كوتاه . راني بود 

شرت پوشيده بود يو ت

و با يك جفت كفش 

كتاني و نقاب آفتابگير 

 ).54. ص(اي سرمه

Mr. Das stepped out of the 

car and stretched his legs 

by squatting briefly to the 

ground. A clean – shaved 

man, he looked exactly 

magnified version of 

Ronny. He had sapphire 

blue visor , and was 

dressed in shorts , sneakers 

,and T- shirt (p.49). 

» آفتابگير آبي روشـن «و اسالميه آن را به » اينقاب كاله آبي فيروزه« را به  "sapphire blue visor"دقيقي،

  .اندها دقيق بودههر دو مترجم زن در تشخيص و انتخاب معادل براي رنگ. ترجمه كرده است
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هـر دو  . ترجمه كرده است» زرشكي سير«و اسالميه آن را » رنگآلبالويي« را به " cranberry"دقيقي، 

  .اندها دقيق بودهمترجم در تشخيص و انتخاب معادل براي رنگ

هاي سبك گفتار و نوشتار زنانه اسـتفادة فـراوان از         طوركه پيش از اين گفته شد، يكي از ويژگي        انهم. 2

انـد و   ها است و هر دو زن مترجم به اين موضوع توجه داشـته            كلمات توصيفي همچون قيدها و صفت     

ترتيـب،  ايـن انـد و بـه  معادل مناسبي را براي صفات و قيدهاي متن مبدأ با نقش دستوري يكـسان يافتـه          

  .اندجنبة احساسي و عاطفي متن را كه دليل بر لحن زنانة متن است، منتقل كرده
3,4 

  ترجمة دقيقي

) 1388( 

ترجمة  اسالميه 

)1383( 

  ترجمة حقيقت

) 1385( 

  متن اصلي

) 1377( 

خانم داس كه تا آن موقع 

ساكت بود با حالتي رؤيايي 

ولي خيلي رمانتيك «: گفت 

 ).59. ص(» است

 داس سكوت خانم

را شكست و طوالنيش 

: با حالتي رؤيايي گفت

ولي خيلي شاعرانه «

 ).86. ص(» است

خانم داس كه تا آن موقع 

اتفاقاً چه «: ساكت بود گفت

 ).60. ص (» !رمانتيك

"But so romantic" 

Mrs. Das said 

dreamily, breaking 

her extended 

silence (p. 56). 

بـا حـالتي   «انـد و آن را بـه     توجه داشته "dreamily"نسبت به ترجمة قيد   دقيقي و اسالميه هر دو 

 . اندترجمه كرده» رؤيايي

2,4  

 )1377(متن اصلي  )1385(ترجمة حقيقت  )1383(ترجمة اسالميه  )1388(دقيقي ترجمة 

ماتيك آلبالويي رنگش 

فقط در حاشية بيروني 

هايش مشخص بود لب

هاي و خط چشمش لكه

-زغالي مانندي زير مژه

هايش باقي گذاشته بود 

 ).1. ص(

رنگ زرشكي سير روژ لبش 

تنها از روي بقاياي آن در 

-قابلهايش حاشية لب

تشخيص بود و از خط 

اي هاي تيرهچشمش فقط لكه

جا هايش بهدر زير  چشم

 ).12. ص(مانده بود 

فرنگي رژ لب توت

رنگش تقريباً پاك شده 

بود و از خط چشمش 

فقط چند نقطة زغالي زير 

اش مانده بود پلك پاييني

 ).11. ص(

Her cranberry 

lipstick was 

visible only on 

the  outer 

reaches of her 

mouth , and  her 

 eye liner  had 

left charcoal 

patches beneath 

her lower lashes 

(p. 1). 
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4,4 

  ترجمة دقيقي

) 1388( 

ترجمة حقيقت  )1383(ترجمة اسالميه 

)1385( 

  متن اصلي

) 1377( 

سبيل هاي پرپشتش نيز از 

دو طرف با حالتي 

بازيگوشانه باال رفته بود 

 ).32. ص(

پرپشتي كه با سبيل 

بازيگوشانه رو به باال تاب 

 ).52. ص(داشت برمي

سبيلش پرپشت بود كه 

دو سرش را به باال 

. ص(تاب داده بود 

37.( 

A generous 

mustache that 

turned up playfully 

at the ends (p. 30). 

 

» بازيگوشـانه «ا بـه  انـد و آن ر   توجه داشته "playfully"دقيقي و اسلميه هر دو نسبت به ترجمه قيد 

 . اندترجمه كرده

صـورت  هـا را بـه   مـتن، آن ي واژگـان فرهنگـ  يهر دو مترجم زن براي درك بهتر خواننده از محتـوا   . 3

  .اندپاورقي در پايين صفحه توضيح داده

5,4 

  متن اصلي )1385(ترجمة حقيقت  )1383(ترجمة اسالميه  )1388(ترجمة دقيقي 

) 1377( 

رس آقاي كاپاسي از ت

آنكه مبادا مزاحم او باشد 

رفت تا مثل جلوتر مي

هميشه سه آواتار برنجي 

زيبا در اندازة طبيعي از 

سوريا، خداي خورشيد، 

ك در يرا تماشا كند كه هر

جايگاه خود در نماي 

معبد به نوبت به هنگام 

دم و ظهر و غروب سپيده

-به خورشيد خوشامد مي

 ).68. ص(گفتند 

نكه يآقاي كاپاسي از ترس ا

مبادا آرامش خانم داس را 

برهم بزند جلوتر از او 

كرد تا مثل حركت مي

هميشه به تحسين سه آواتار 

برنزي سوريا، خداي 

خورشيد، بپردازد كه هريك 

از جايگاه ويژة خود در سه 

جهت معبد سر برآورده 

بودند تا در هنگام سحر، 

ظهر وشامگاه به خورشيد 

 ).97. ص(درود بگويند 

اسي براي اينكه آقاي كاپ

مبادا مزاحمش بشود جلو 

افتاد تا مثل هميشه برود سر 

هاي وقت مجسمه

اش، سورياها؛ موردعالقه

هايي به اندازة مجسمه

طبيعي آدم كه هركدام در 

اي باالي سردرهاي طاقچه

دم خارجي معبد، در سپيده

و ظهر و غروب به 

گفتند خورشيد خوشامد مي

 ).68. ص(

Worried that he 

might disturb her, 

Mr. Kapasi, to 

admire , as he always 

did , the three life – 

sized bronze avatars 

of Surya, the sun 

god, each emerging 

from its own niche 

on the temple faced 

to greet the sun at 

dawn, noon,  and 

evening (p. 65). 
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در اسـاطير   «: دهنـد   را چنين شرح مي     "Surya" و   avatar""هاي  قي، واژه  دقيقي و اسالميه  در پاور     

-؛ تـا بـه  »معناي خداي خورشـيد اسـت   سوريا درزبان سانسكريت به   «و    » هندي تجسد يكي از خدايان    

  . ترتيب درك معني واژگان را براي خواننده آسان و منظور نويستده را انتقال دهنداين

  .انده سبك و زبان زنانة متن از كاربرد كلمات زشت و ناسزا خودداري كردههر دو مترجم زن با توجه ب. 4

6,4 

  ترجمة دقيقي

) 1388( 

  ترجمة اسالميه 

)1383( 

  متن اصلي )1385(ترجمة حقيقت 

) 1377( 

خانم داس با  لحن تندي 

بابي كجاست؟  «: تكرار كرد

. ص(» تان شده؟شماها چه

78( 

خانم داس با لحن تندي 

اون :  تكرار كردسؤالش را

تون كجاست؟ شما چه

 )110. ص(شده؟ 

: خانم داس جيغ كشيد

بابي كو؟ شماها چه «

 )71.ص(»مرگتان شده؟

"Where is 

he?" Mrs. Das 

repeated 

sharply. 

"What’s 

wrong with all 

of you?" (p. 

75) 

-شـما چـه  «يا » هتان شدبه شما چه« را "?What’s wrong with all of you" هر دو زن مترجم 

  .اندترجمه كرده» تون شده

 .انددقت عمل كردههر دو مترجم زن در انتقال نگرش و عواطف زنانه و مادرانة نويسندة زن به. 5

7,4 

  ترجمة اسالميه )1388(ترجمة دقيقي 

) 1383( 

  ترجمة حقيقت

) 1385( 

  متن اصلي

) 1377( 

شوبا حاال به او نگاه 

اش از كرد، چهرهمي

ه كج و معوج شده اندو

شوكومار در . بود

امتحان كالج تقلب 

كرده بود،  عكس زني 

را از يك مجله كنده 

اي را پس جليقه. بود

اكنون ديگر شوبا به او نگاه 

اش از غم و كرد، و چهرهمي

اندوه كج و معوج به نظر 

شوكومار در . رسيدمي

حان دوران كالج در يك امت

تقلب كرده بود، عكس زني 

را از يك مجله كنده بود، 

يك پلوور را پس داده و با 

حاال شبا داشت نگاهش 

كرد و صورتش از غصه مي

شوكومار . پيچيدبه هم مي

پسر او را بغل كرده بود، 

پسري كه زندگي را فقط در 

اخته بود و در درون او شن

اتاق تاريك و ناآشناي 

بيمارستان به سينه چسبانده 

Shoba looked at 

him now, her face 

contorted with 

sorrow. He had 

cheated on a 

college exam, 

ripped a picture of 

a woman out of a 

magazine. He had 

returned a sweater 

and got drunk in 

the middle of the 
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داده و با پولش وسط 

. روز مست كرده بود

ها را به شوبا گفته اين

پسرش را در . بود

. آغوش گرفته بود

پسري كه فقط زندگي 

را درون شوبا شناخته 

 او را بغل كرده. بود

در يك اتاق . بود

تاريك در قسمت 

اي از ناشناخته

بيمارستان آن قدر او را 

در آغوشش نگه 

داشته بود تا پرستاري 

در زده و او را برده بود 

 ).24-25. صص(

پول آن در روز روشن 

ها اين. ميخوارگي كرده بود

مسايلي بودند كه او گفته 

او پسرش را در آغوش . بود

پسري كه زندگي . گرفته بود

را تنها در وجود شوبا 

و در اتاق . تجربه كرده بود

اي تاريك بخش ناآشن

اش بيمارستان او را به سينه

آن قدر او را در . فشرده بود

بغل نگه داشته بود تا 

پرستاري از راه رسيده و او 

. ص(را با خود برده بود 

42.( 

پرستاري در زده بود، . بود

آمده بود و بچه را از 

. ص(شوكومار گرفته بود 

32.( 

day instead. These 

were things he had 

told her. He had 

held her son, who 

had known life 

only within her, 

against his chest in 

a darkened room in 

an unknown wing 

of hospital. He had 

held him until a 

nurse knocked and 

took him way (p. 

24). 

 

دادن فرزنـد و خيانـت      خـاطر ازدسـت    هر  دو مترجم زن جمالتي را كه غم و اندوه يـك مـادر را بـه                 

  خوبي دقت و بهدهند، بههمسرش  نشان  مي

  .اندترجمه كرده

 وجود دارد كـه دقيقـي آن را ترجمـه    "The Sexy"نام دربين اين مجموعه از نه داستان، داستاني به. 6

  نكرده است و اسالميه آن را 

ترجمه كرده است؛ امـا از ترجمـة واژگـاني كـه داراي بـار جنـسيتي                 » انگيزهوس«در كتاب خود با نام      

  هاا اينكه آ نياند، خودداري كرده است بوده

برانگيـز  اي جنـسيتي حـساسيت    هـ  خنثي كه ايدئولوژي غالب در جامعه نـسبت بـه واژه           ي را به واژگان  

  آنكه مترجم ، ترجمه كرده است؛ حالنبوده

  .مرد تمامي عبارات و كلمات را ترجمه كرده است
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8,4 

  )1385(ترجمة حقيقت  )1383(ترجمة اسالميه 
 

 )1377(متن اصلي 

او اولين كسي بود كه برايش 

چنان دسته گل بزرگي آورد 

كه ناچار شد آن را شش 

 هر شش قسمت كند و در

. ص (ليوانش جاي بدهد 

142.( 

اولين كسي بود كه برايش يك بغل 

گل آورده بود كه از بس بزرگ بود 

ميراندا ناچار آنها را توي يك دسته 

و اولين . ليوان بزرگ پخش كرده بود

خوابيدند كسي بود كه وقتي با هم مي

بارها و بارها اسم ميراندا را توي 

 ).101. ص(كرد گوشش زمزمه مي

He was the first to bring her 
a bouquet of flowers so 

immense she’d had to split 
it up into all six of her 

drinking glasses, and the 
first to whisper her name 
again and again when they 

made love (p. 99). 

 
 

9,4 

  )1385(ترجمة حقيقت  )1383(ترجمة اسالميه 
 

 )1377(ن اصلي مت

ها را مثل يك دستبند بزرگ بعد دست 

كرد و زير دور تن ميراندا حلقه مي

: گفتآميزي ميلب با لحن شيطنت

توانيم پهلوي هم جوري ميتازه اين«

مسئله فقط اينجا بود كه . »بخوابيم

. ميراندا هيچ وقت خوابش نمي برد

شد به ساعت روي پاتختي خيره مي

هاي پر موي نگشتيا صورتش را به ا

هاي خودش حلقه دو كه در انگشت

 ).106. ص (ماليد شده بود مي

"Plus it allows us to sleep 
togethe", he murmured 

mischievously, curving his 
arms like a big bracelet 
around her body. Only 
Miranda never slept. she 
watched the clock on her  

bedside table or pressed her 
face against Dev`s fingers 
intertwined with hers (p. 

104). 

 

هايي از داستان را كه به رابطـة بـين مـرد          دقيقي اين داستان را ترجمه نكرده است و اسالميه نيز قسمت          

  .و دختر جوان اشاره داشته، سانسور كرده است

  گيرينتيجه. 5

 پژوهش نشان داد زنان مترجم نسبت به زبان و شيوة بيـان زنانـة مـتن وفـادار                   آمده از اين  دستنتايج به 

خـوبي  گزيني دقيـق و زيبـا بـه       ابي و واژه  ياند و احساسات و عواطف زنانة نويسندة زن را با معادل          بوده
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 اجتمـاعي غالـب بـر       -هاي فرهنگي تأثير ايدئولوژي و نگرش   اند؛ اما هر دو مترجم زن تحت      منتقل كرده 

هـا واژه هـايي را كـه        هـا و ايـدئولوژي حـاكم آن       اند و با توجه به محدوديت     ن در جامعه قرار داشته    زنا

 ترجمـه   يها را به واژگان خنثـي و بـدون بـار جنـسيت            اند يا آن  اند، حذف نموده  داراي بار جنسيتي بوده   

آنكه متـرجم مـرد     اند؛ حال اند و از ترجمة آن سر باز زده       طوركلي متن را سانسور كرده    اند يا آنكه به   كرده

هـا يـا سانـسورنمودن    نكـردن ايـن داسـتان   ترجمـه . همان متن را بدون كم و كاست ترجمه كرده است  

نام و پـر كـار   نداشتن مترجمان زن نيست؛ زيرا، هر دو از مترجمان بهمعناي تواناييها بههايي از آن بخش

 نگرش حاكم بر زنان در ايران اسـت كـه خودآگـاه          دهندة ايدئولوژي و  ايراني هستند؛ بلكه اين امر نشان     

شـوند، بـاز   عنوان تابوهـاي اجتمـاعي شـناخته مـي    ها بهها را از بيان مسائلي كه براي آن يا ناخودآگاه آن  

  .دهدسوي سانسور در متن و خودسانسوري سوق ميها را بهدارد و آنمي
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