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  دهيچك
 يزبـان  يهـا عـادت  درمـورد  درواقـع،  ،يشناختزبان و يادب مطالعات در سبك، دربارة بحث هنگام 
 سـبك  آن و داد  نـسبت  را يخاص سبك سندهينو هر به توانيم ليدلنيابه. مييگويم سخن هسندينو
 و تيـ وجه نكـه يا  بـه  باتوجـه . وولـف  ايـ  سيجو ر،يشكسپ سبك مثال، عنوان به كرد؛ يگذارنام را

 رمـان  در شـده ميترسـ  يِداستان يايدن يديكل يها مؤلفه از يكي يوجه وديق و افعال از مكرر استفادة
The Waves ،نيـ ا چگونـه  مترجمـان  كـه  پـردازد يمـ  مسئله نيا يبررس به حاضر پژوهش است 

        ريتـأث  ياصـل  مـتن  يداسـتان  يايـ دن بـر  هـا آن يهـا انتخـاب  ايآ و كننديم ترجمه را يوجه كلمات
 The Waves رمـانِ  هدف، نيا به افتنيدست يبرا. ريخ اي دهديم رييتغ را آن» حس «و گذارديم

 و) 1356 (وشيـ دار زيـ پرو ترجمـة  هازابيخ ،يعني آن؛ يفارس ترجمة دو و وولف اينيرجيو ةنوشت
 مـدل  بـر  يمبتنـ  كـه  )2004(بوسـو    مـدلِ   و شدند انتخاب) 1377 (پورينجف فرشاد ترجمة امواج
. شـد  اسـتفاده  يوجهـ  افعـال  برگردان نحوة يبررس يبرا است،) 1997 (مپسونيس تيوجه دستور

 و هـا تيـ قابل احتمـاالت،  منفـي،  تصوير ،يشخص الزامات ،يعني ت؛يوجه كه داد اننش قيتحق جينتا
 در وشيـ دار امـا  هستند؛ ديموردتأك ياصل متن از كمتر هاترجمه در رمان يهاتيشخص يهاييتوانا
  .است كرده ترجمه يمندترنظام صورتبه را هاآن پورينجف با سهيمقا
  .وولف ترجمه، ،The Waves سبك، ور،پينجف ت،يوجه وش،يدار: هادواژهيكل

  مقدمه. 1
ـ زاو از منـسجم  صـورت به آن قيازطر سندهينو هر كه ياوهيش          اسـتفاده  يخاصـ  ديـ د يهـا هي
 شـده ميترسـ  يداسـتان  يايدن از ياعظم بخش گر،يدعبارتبه. گذارديم ريتأث او سبك بر كند،يم
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ـ  عنـوان به تيوجه مقاله، نيا در. دارد يبستگ دهد،يم نشان كه يديد ةيزاو به متن كي در  كي
) 2004(بوسـو   . شـود يم يبررس دهد،يم ليتشك را متن» حس  «مفهوم اساس كه يزبان يژگيو

 1مـدل بوسـو   . بـرد يكار مـ  ت در متن به   ي وجه يهايژگير و يل تأث ي تحل يمتن را برا  » حس«واژة  
 يالگوهـا  حيتوض يبرا را يمندنظام روش است،) 1997 (2مپسونيس مدل بر يمبتن كه )2004(

ـ د  ةيـ زاو دستور درخصوص مپسونيس مدل هدف. كنديم فراهم متن مختلف انواع در غالب  دي
ـ نو با سهيمقا در سندهينو كي نثر است ممكن چرا كه است مسئله نيا حيتوض داستان در  سندةي
 از ادهاستف با توانيم كه دهديم ارائه را ييارهايمع مدل نيا. كند منتقل را يمتفاوت» حس« گريد

 ييهـا شـاخص  از يكـ ي تيـ وجه اساس،نيبرا داد؛ قرار موردسنجش را ييروا يهاحالت هاآن
 ييشناسـا  را مختلف يژانرها و كرد يابيارز را سندهينو سبك آن از استفاده با توانيم كه است
  . نمود

  قي تحقيچارچوب نظر. 2
 اسـتفاده ) 2004 (بوسو مدل از ييروا ديد ةيزاو يزبان ساختار مطالعة يابر پژوهش، نيا در    

 كـار به )1976 (3وحسن يديهال يبنددسته يهامؤلفه از استفاده با را مپسونيس مدل او. شوديم
  .شوديم پرداخته زين مدل نيا به ادامه در آن انواع و تيوجه فيتعر ارائه از پس كه رديگيم

  تيوجه فيتعر. 1. 2
 انيب كه است يجمالت صحت درمورد سندهينو اي ندهيگو نظر اي نگرش «ت،يوجه از منظور     

 تيـ وجه ،)166-167 .صـص  ،1996 (4فاولر دگاهيد از). 202. ص ،1997 مپسون،يس(» كنديم
ـ م آن از اسـتفاده  بـا  افـراد  كـه  يابـزار  است؛ گفتنسخن شفاف دستور         بـه  را خـود  تعهـد  زاني
-مطلـوب  اي بودنمطلوب درمورد را خود نظرات و دهنديم نشان كنند،يم اظهار كه ييهاگزاره

  .كننديم انيب موردبحث موضوع نبودن

                                                           

1. Bosseaux 

2. Simpson 

3. Halliday and Hassan 

4. Fowler 
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ـ م تا كند يم فراهم ندهيگو يبرا يزبان يابزار ت،يوجه       ايـ  تيـ واقع بـه  را خـود  تعهـد  زاني
 هستند، او مخاطب كه يافراد بر را شيخو سخنان اثر و كند انيب آورد، يم زبان به آنچه صحت

 تيـ وجه كنـد، يم انيب) 2002 (وردونك همانطوركه). 39. ص ،2002 ،1وردونك (سازد ليتعد
ـ ن و آورديم زبان به كه آنچه به نسبت ندهيگو موضع دادننشان يبرا  او بـا  آنكـه  بـه  نـسبت  زي

  .شوديم استفاده د،يگويم سخن
 دو را» گـزاره  «و» تيوجه«) 1996 (لرفاو كه كنديم حيتصر )5-6. صص ،1988 (2استانزل     
 يابزارهـا  يراو. كـرد  ييشناسـا  رمـان  ييروا ساختار در را هاآن توانيم كه كنديم يتلق جنبه
ـ بـه . رديگيم كاربه خود كيدئولوژيا دگاهيد اي نگرش انيب يبرا را يمختلف يزبان  گـر، يدارتعب
ـ ب خـود  »ياسـ يس  -ياجتمـاع  «يهاارزش اي باورها درخصوص را سندهينو دگاهيد تيوجه  اني

  ).119. ص ،2002 وردونك، (كنديم
  تيوجه يبنددسته. 1. 1. 2
   بـا  رابطـه  در ريـ ز يبنـد دسـته  از ت،يـ وجه دربارة خود مطالعة در) 64. ص ،2004 (بوسو    
  :كنديم استفاده است، كرده ارائه يسيانگل زبان در مپسونيس كه يايوجه يهانظام
 عمل كي انجام به خود تعهد زانيم درمورد ندهيگو نگرش به تيوجه نوع نيا :يالزام تيوجه

 شود؛يم مربوط

ـ ب ياصـطالحات  در تيـ وجه نـوع  نيا :ييتمنا تيوجه ـ ب كـه  دارنـد  وجـود  شتري  و آمـال  انگري
ـ ام(" hopefully" ديق مانند هستند؛ ندهيگو يآرزوها  … be يوصـف  يسـاختارها  و ...) دوارمي

that  و be … to )است انينما ...) است ديام و ... كاش يا. 

 مربوط ندهيگو شناخت براساس گزاره كي صحت زانيم به تيوجه نوع نيا: يشناخت تيوجه
 افعـال «). 167. ص ،1989 ،3هادلـستون  (اسـت » يشخـص  «جـه، يدرنت و محورندهيگو و شوديم

 فكر(I think you are right  جملة در مثالً روند؛ كاربه يشناخت يمعنا در توانند يم زين» يوجه

                                                           

1. Verdonk 

2. Stanzel 

3. Huddlestone 
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 در صـفت ). ييگـو يمـ  درسـت  مطمئنم( I believe you are right اي) ييگويم درست كنميم
 ن،يبـرا زوناف. باشد داشته يشناخت تيوجه توانديم زين be…to و be …that چون ييساختارها

ـ ق ـ ازقب يوجهـ  يدهاي  maybe, perhaps ,arguably, possibly, probably, certainly or  لي

supposedly) بـرده  كـار به يشناخت تيوجه در تواننديم) مسلماً اي ظاهراً قطعاً، احتماالً، د،يشا 
 ).65. ص ،2004 بوسو، (شوند

 ارجاع براساس را گزاره كي صحت هب ندهيگو» تعهد زانيم «تيوجه نوع نيا :يادراك تيوجه
 .دهديم نشان يداريد ادراك ژهيوبه  ،يانسان يها ادراك به

ـ ب يامـر  يوجه نظام ت،يوجه نوع چهار نيب از اساس،نيبرا       الـزام،  يِرزبـان يغ ميمفـاه  انگري
 شـناخت  و باور دانش، يرزبانيغ ميمفاه دهندةنشان يشناخت يوجه نظام و است تعهد و فهيوظ
  .هستند يشناخت تيوجه انگريب يفارس زبان در است ممكن و حتماالًا ،ديبا ،ديشا. باشديم

  ديد ةيزاو به يفردنيب يكرديرو. 2. 2
ـ نام» يفردنيب «است، پرداخته آن به خود رسالة در) 67. ص ،2004 (بوسو كه يكرديرو      دهي
 شـده  گرفتـه  يديـ هل منـد نظـام  يگـرا نقش يشناسزبان از زبان، نقش يبررس  يبرا كه شوديم

ـ يترك نديفرا «بر مدل نيا. است ـ  يهـا تيـ روا» يب         يابزارهـا  بـه  و دارد تمركـز  روزمـره  و يادب
 يدهـ  جهـت  خوانندگان يسوبه را خود تيروا هاآن از استفاده با انيراو كه پردازديم يايزبان
  .كننديم

ـ  كـرد يرو هـدف  كند،يم اشاره) 2004 (بوسو همانطوركه         يهـا يژگـ يو يمعرفـ  يفـرد نيب
 نظـام  يبررسـ  بـه  كـرد يرو نيا جه،يدرنت دهند؛يم شكل را» متن كي تيفرد «كه است يايزبان
 آن از اسـتفاده  بـا  نـده يگو «كـه  دانـد يمـ  يابـزار  را آن مپسونيس كه ينظام پردازد؛يم تيوجه

 از نقـل بـه  ،2004 بوسـو، (» كنـد يمـ  منتقـل  آورد،يم زبان به كه آنچه به نسبت را خود نگرش
  ).67. ص مپسون،يس

  ديد  ةيزاو يوجه دستور. 3. 2
 كـرده  اسـتفاده  آن از بوسـو  كـه  ييـ روا متون در ديد  ةيزاو ليتحل يبرا مپسون،يس مدل در     

 شـود؛ يمـ  يمعرفـ  داستان كي عيوقا ناظر عنوانبه. 1: است شده پرداخته  ريز نكتة دو به است،
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ـ  مختلـف  روابـط  بـه  كـه  يگفتمـان  انواع. 2 داستان؛ يهاتيصشخ از يكي اي يراو  و يراو نيب
  ).169-170. صص ،1996 فاولر، (شونديم مربوط تيشخص

 قائـل  زيتما ب و الف نوع يهاتيروا نيب مپسونيس ،)67-68. صص ،2004 (بوسو گفتةبه    
 ليـ دخ يهـا تيشخص از يكي توسط و شخص اول ديد ةيزاو با الف نوع يهاتيروا  .شوديم

 يخنثـ  و يمنفـ  مثبـت،  تيـ وجه يكل يالگو سه به هاتيروا گونهنيا. شونديم نقل داستان در
ـ  توسـط  و هستند شخص  سوم ديد  ةيزاو يدارا ب نوع يهاتيروا. شونديم ميتقس  يراو كي
 يهـا تيروا قسم از The Waves رمانِ كهييازآنجا. شونديم نقل داستان در ليردخيغ و ينامرئ
  .شوديم داده شرح تيروا نوع نيا يبنددسته تنها نجايا در است، الف نوع
  الف نوع يهاتيروا. 1. 3. 2
ـ ي الـف؛  نـوع  يهـا تيروا اول گروه يهايژگيو     : از انـد عبـارت  +)الـف  (مثبـت  الـف  ،يعن
 افعـال  «از اسـتفاده  و» يسنجـش  يهـا صفت از استفاده با مثالً روشن سخنان ،يديتأك تيوجه«
ـ زاو بـودن يشخص و هستند هابرداشت و احساسات افكار، انگريب كه يافعال ؛»يراكاد  را ديـ د ةي

 مهـم  اريبـس  ييتمنـا  و يامـر  يوجهـ  يهـا نظـام  هاتيروا گونهنيا در رو،نيازا دهند؛يم نشان
ـ ب گـر يد عيوقـا  و هـا تيشخـص  درمورد را يراو نظر و فيوظا تعهدها، ال،يام را،يز هستند؛   اني

ـ ا بـودن مثبـت  د،يگو يم) 1997 ،مپسونيس از نقلبه ،2004 (بوسو همانطوركه. كننديم  گونـه ني
  .است هاتيشخص توسط شدهارائه» مثبت ريتصو «از يناش هاتيروا
 هـستند  يادراكـ  و يشناخت يوجه يهانظام دهندةنشان) -الف (يمنف ريتصو با الف نوعِ يهاتيروا    
ـ ق. هستند غائب+) الف (يهاتيروا در كه  maybe, probably, possibly or يشـناخت  يوجهـ  يدهاي

perhaps) ماننـد  يوجهـ  يكمكـ  يهـا فعـل  ،)دارد احتمال اي است ممكن احتماالً، د،يشا could have 

been or must have been ـ  باشـد  زده زنـگ  سيپلـ  به است ممكن (يفعل يهاعبارت در  بـه  حتمـاً  اي
      ،)كـنم يمـ  تـصور  و كـنم يمـ  فكـر  (,I suppose I imagine يوجهـ  يهـا فعل ،)است زده زنگ سيپل

ـ ازقب يادراكـ  يوجه يهاديق و يكمك يهافعل  ،)معلـوم  قـرار  از و ظـاهراً (evidently, apparently  لي
) 2004 (بوسـو  همانطوركـه . دهنديم نشان را تيقطع عدم را،يز هستند؛) -الف (نوع يهاتيروا خاص
ـ ازقب هـستند،  بـشر  ادراك بـر  يمبتنـ  يتاحـدود  كه ينسب يساختارها كند،يم اشاره  it seemed , it لي
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looked as if )ـ را هـا تيـ روا گونهنيا در زين) نموديم نيچن (اي) ديرسيم نظربه  نيهمچنـ  (هـستند  جي
  ).70. ص ،2001 توالن، به ديكن رجوع
 يراو تيـ روا گونهنيا در. كنديم اشاره» ييروا «تيوجه فقدان به) يخنث الف (نوع تيروا    
 كه كنديم انيب) 2004 (بوسو. كندينم انيب عيوقا و هاتيشخص درمورد را خود قضاوت اي نظر

ـ  حالـت  بر كه» حيصر يكيزيف يها فيتوص «در و هستند بارز هاتيروا گونهنيا  تمركـز  يروان
  .شونديم دهيد يسيپل يهارمان ليازقب ندارند،

  The Wavesت در رمانِ يوجه. 3
 ديجد يهاروش جاديا به را هاآن ،يزندگ به نسبت مدرن سندگانينو ريسا و وولف دگاهيد    
 كـاركرد  كه كردند استفاده ذهن النيس نام به يديجد ييروا سبك از هاآن. داد سوق يسندگينو
. ص ،1996 (1شـورت  همانطوركـه . است آن در يجار احساسات و تفكرات و ذهن شينما آن
 فيتوصـ  را» هـا برداشـت  و هاشهياند دوبنديقيب ارتباط «ييروا سبك نوع نيا كند،يم انيب) 71
  .دهديم نشان را تيفرد ميترس به خود ليتما ذهن النيس از استفاده با وولف. كنديم

 يبـرا  وولـف  ،The Waves رمـان  در كنـد، يمـ  اشاره) 71. ص ،2004 (بوسو كهگونههمان    
» نفس ثيحد «از» هاآن يذهن اتيح تكامل «شينما و خود يهاتيشخص» ترهنانيبواقع «يمعرف

 كيـ » يذهنـ  تيوضـع  «ميمـستق  انتقـال  ذهـن،  النيسـ  در نفـس  ثيحـد  نقش. كنديم استفاده
  .  است يراو دخالت بدون و يو خود توسط تيشخص
     The Waves، يگـر يد از پـس  يكـ ي كه است تيشخص شش يدارا و شخص اول يراو با يرمان 

ـ  يهـا ييگـو تك از يتوال كي رمان نيا گر،يدعبارتبه. نديگويم سخن  تمركـز  يهـا كـانون  بـا  يدرون
ـ  ييگـو تـك  حيتوض در) 202. ص ،1993 (2آبرامز. است متفاوت  كـه  سـازد يمـ  نـشان  خـاطر  يدرون

 حـد  نيمتـر ك در كنـد،  دخالـت  اگر و كندينم دخالت تيشخص افكار و احساسات انتقال در سندهينو
  ).122. ص ،2001 ،3توالن به ديكن رجوع نيهمچن (بود خواهد ممكن

                                                           

1. Short 

2. Abrams 

3. Toolan 
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 تيوجه). 124. ص ،1997 مپسون،يس (كنديم اشاره» زبان ينگرش يهايژگيو «به تيوجه    
 و كـرد  يابيارز را نگارش مختلف يهاسبك آن از استفاده با توانيم كه است ييابزارها از يكي

 مـتن  در شـده ميترسـ  يداسـتان  يايدن شناخت در رو،نيازا و نمود ييشناسا را فمختل يژانرها
 مـتن  شـوند،  داده نـشان  منفعـل  عمـداً  هاتيشخص اگر مثال، عنوانبه كند؛يم فايا يديكل ينقش

 The Waves رمـان  مپسون،يس مدل براساس. بود خواهد يدرماندگ اي سكون حالت متبادركنندة
 ليدخ يهاتيشخص توسط و شخص اول ديد  ةيزاو با را،يز دارد؛ تعلق الف نوع يهاتيروا به
  .شوديم نقل داستان در

 ا مبدأ؟ي ي از متن اصليرويپ. 4

) 2000 (1يونـوت  توسط كرديرو دو نيا. دارد وجود رمان ترجمة به كرديرو دو ،يطوركلبه     
ـ نام مداخلـه  قـانون  ايـ  يبسندگ هنجار) 1995 (2يتور توسط و يسازيبوم و ييزدا ييآشنا  دهي
 سـپارد يم ياصل متن به را خود و كنديم يرويپ مبدأ زبان يالگوها از مترجم آن در كه. اندشده

 متـرجم  آن در كه نده،يفزا يارسازيمع قانون اي تيمقبول هنجار و) يونوت» يِيزدا ييآشنا «معادل(
        فيتـضع  يحـدود  تـا  يسـبك  لحـاظ  بـه  را ياصل متن و كنديم يرويپ مقصد زبان يالگوها از
  .اندشده دهينام) يونوت» يِسازيبوم «معادل (دينمايم

ـ مقبول هنجار ن،يهمچن و مداخله قانون و يبسندگ هنجار حاضر، پژوهش در رو،نيازا      و تي
 ممكـن  كـه  شـوند يمـ  گرفتـه  درنظر گروه دو عنوانبه) 1995 (يتور ندةيفزا يارسازيمع قانون
 در گريكـد ي بـا  رنـد، يگيمـ  كـار بـه  ناآگاهانـه  اي آگاهانه مترجمان كه ييراهبردها عنوانبه است

  .باشند تناقض

  قي تحقيهاافتهي. 5
 يِوجهـ  يكمكـ  يهـا فعل ترجمة قسمت، هر در است؛ قسمت پنج يدارا مقاله بحث بخش    
must، I/we must،should، can، may، might و could، يهاتكرار feel و know، فعـل  دو كه 
  .شونديم يبررس perhaps ديق و as if يساختارها همراهبه seem فعلِ هستند، يادراك

                                                           

1. Venuti 

2. Toury 
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 Must ي وجهي فعل كمك.1. 5

ر ي مـورد بـا ضـم   33 در ين فعل كمكـ يا. وجود دارد must  موردThe Waves، 99     در رمان

 2، در   he مورد بـا     3، در   they  مورد با  3 در،  one  مورد با  8در  ،  we مورد با    7در   ،I يِشخص
 مـورد در حالـت   13ن، در يبـرا افـزون . كار برده شده است بهshe مورد با 2 و در itمورد با  

ـ  مـورد بـا   16و در  everything  مورد با 3در  ،  somebodyبا    مورد 1، در   ي و مصدر  يامر ك ي
 اول شـخص اسـت،   ي با راويرمان The Waves كهييازآنجا. اسم مورداستفاده قرار گرفته است

و اول شـخص     I ر اول شخص مفـرد    يكه با ضم  يهنگام must يهام گرفته شد بر ترجمه    يتصم
  .كار برده شده است، تمركز شودبه We جمع
  I must عبارت .2. 5
        افتنيـ  يبـرا (كـار بـرده شـده اسـت     بـه  must دربافـت مجـاور   I ري پاراگراف، ضـم  21در      

 يپـس از بررسـ  ).  شدنديز بررسير نين ضمي كلمة سمت راست و چپ اmust I ،2 يهانمونه
  .انتخاب شدند I must  مورد22 پاراگراف با 15ها، ن پاراگرافيهمة ا

اسـتفاده كـرده و   مجبورم  مرتبه از 3 و مي ا-/ديبا مرتبه از 1، َم- /ديبا مرتبه از  17وش،  ي     دار
ـ با مرتبـه از  19پور، ينجف. كرده است را ترجمه نI mustز يك مورد نيدر   مرتبـه از  2 ،َم- /دي
پـور  ي مورد، نجفـ 1در .  را برنگردانده استI mustز ي مورد ن1 استفاده كرده و در َم- /يستيبا

ـ باد توجه داشت كـه  يبا.  استفاده كرده استمَ –وستة ي پير شخصين، ضم ي و همچن  مناز    يستي
پـور  يتوان مـشاهده كـرد كـه نجفـ    يرو، منيكند؛ ازايمنتقل م را ديبازان الزامِ يهمان مفهوم و م   

ـ با، او از I mustرا، در ترجمة يتر بوده است؛ زكي نزديوش به متن اصلينسبت به دار  ،َم- /دي
  .استفاده كرده است) 22/17( مرتبه 17وش يو دار) 22/19( مرتبه 19

  :مثال
  : 97 1.، پ)2004(وولف 

- Alone, I often fall down into nothingness. I must push my foot stealthily lest I 

should fall off the edge of the world into nothingness. 

                                                           

 .است پاراگراف انگريب ، پ. 1
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  : 97. پ وش،يدار
 لبة از مبادا تا ببرم جلو يدزدك را ميپا ديبا .افتم يم فرو يچيه در بسااوقاتچه هستم كه تنها -
  .      فتميب يچيه چاه به ايدن

  :88. پ پور،ينجف
 به يهست لبة از مبادا .ببرم جلو آهسته را ميپا ديبا. شوميم دهيكش يستين به اغلب ييتنها در -
  .                  فتميب يستين

  كنـد و يان مـ يـ هـا را ب تيالزامـات شخـص   must ي وجهـ يفعل كمك، The waves رمانِ در    
ـ  قديبا، يدر زبان فارس. ترجمه شود) َم-+فعل + د  يمن با (صورت  د به يااساس، ب نيبرا د شـك  ي

شـود،  ي ترجمه مـ   مجبوربودنبه   must كهيهنگام). 462. ، ص 1384پور،  ديفرش(و گمان است    
 يا شخـص يماً توسط خود فرد يمستق must  است كهين درحاليا. كندي را منتقل م يروني ب يالزام

د او را يـ مـن با  «يمثال، جمالت فارسعنوان؛ به)766. ، ص1997، 1ينبهور(شود يگر وضع م يد
ـ  انگل يهـا و ترجمـه  » نمينده بب يمن مجبورم او را ماه آ     «و  » نمينده بب يماه آ  ـ يهـا؛    آن يسي  I"،  يعن

must see her next week"  و"I have to see her next month" ـ از ا گر يكـد ين نظـر بـا   ي
ن مالقات اسـت؛    يازمند ا يا ن ينده خواستار   ي از آن است كه گو     يملة اول حاك  تفاوت دارند كه ج   

 درمـورد آن    يچ اقـدام  يتواند هـ  ينده نم ينده است؛ اما در جملة دوم، گو      ي گو ي، الزام ازسو  يعني
هـا   كـه در آن    ي مـورد  3رو، در   نيـ  وجود دارد؛ ازا   يرونيا الزام ب  يت  ي، محدود يعنيانجام دهد؛   

 ي ازسـو ي كـه در مـتن اصـل   يكنـد، الزامـ  ياستفاده م I must ترجمة يرا بمجبورموش از يدار
كنـد  ي استفاده نممجبورمپور از ينجف. ل شده استي تبديرونينده است، در ترجمه به الزام ب  يگو

ر ي، ضـم  »َ م -«ن، او بـا اسـتفاده از        يبراافزون. تر عمل كرده است     كدستي» ديبا«كاربردن  و در به  
وش كـه  يسه با داري مورد، در مقا   1در  » من«ن  ي، در تمام موارد و همچن     وستة اول شخص مفرد   يپ

 نـده يگو به تنها را الزام  و كنديم استفاده مورد 2 در جمع، شخص اول وستةيپ ريضم ،»ميا-«از  
  .كنديم منتقل ترقيدق صورتبه را ياصل متن در دشدهيق يشخص الزام دهد،ينم نسبت

                                                           

1. Hornby 
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 بـا  ياصـل  مـتن  در كـه  را يشخـص  الزام پورينجف ترجمة كه هدديم نشان هياول ليتحل نيا    
ـ دار ترجمـة  امـا  كند؛يم منتقل يدرستبه است، شده عنوان must از استفاده ـ ا وشي         را الـزام  ني

  .سازد يم منتقل يخارج يالزام صورتبه اشتباهبه
 We must عبارت. 3. 5

 يي مورد به بخـش انتهـا  3ن تعداد، ي است كه از اكار برده شده به"We must" مورد، 17    در 
 رمـان را  يانيوش بخش پايرا، داري شد؛ زي مورد بررس17ن ي مورد از ا  14. شوديمرمان مربوط   

ـ با« مرتبـه از  13 مـورد، هـر دو متـرجم،        14ن  يدر ا . ترجمه نكرده است   انـد  اسـتفاده كـرده  » دي
كنـد كـه   ي، استفاده مـ »وقت است«از  "We must" ترجمة يوش براي مورد، دار1در ). 14/13(

. كاهـد يد مفهـوم الـزام مـ      يـ صورت از تأك  نياكند و به  ي را منتقل نم   يدشده در متن اصل   يالزام ق 
 ساختار را با اسـتفاده      2كند و   ي تكرارشده را ترجمه نم    must ي مورد فعل كمك   1پور، در   ينجف
كنـد كـه    يترجمه مـ  » من« را به    we يِر شخص يپور ضم ي مورد، نجف  1در  . سازديادغام م » و«از  

 مورد از 13هر دو مترجم، در . سازدي  را محدود مWe mustشده توسط  انيت بيدامنه و عموم
ك مـورد از مـن اسـتفاده        يـ ن، هر دو در     يهمچن. كنند  يگر، استفاده م  يو نه اصطالحات د   » ديبا«
ت الـزام مـتن   يـ ر انتقـال وجه ن بخش از پژوهش، دو متـرجم د يرسد كه در ا  ينظر م به. كننديم

  . دارندي عملكرد مشابهياصل
 should ي وجهيفعل كمك. 4. 5

هـا فعـل    از رمـان را كـه در آن  ييهـا قـسمت . وجـود دارد  should مورد The Waves، 65    در رمان 
 مرتبه اسـتفاده    3ا  ي should 2 قسمت از رمان،     12در  . ميكني م ي تكرار شده است، بررس    should يكمك
ـ  دار .انگر الـزام اسـت    ي ب must يتر برا في خف يعنوان معادل  قسمت به  3ه است؛ اما تنها در      شد وش، در  ي
گفتـة  به. كندي را ترجمه م   يالزام موجود در متن اصل    » ديبا« مورد با استفاده از      1پور، در   ي مورد و نجف   4

ـ  كـه ب   ي، پس از افعال و اصطالحات     ي، در زبان فارس   )1384(دفر  يفرش ـ  محتمـل، ممكـن      يانگر عملـ  ي ا ي
ـ ام «،»دعـا  «،»خواست «،»ليم «،»آرزو«ل  ينامشخص هستند، ازقب    ره،يـ غ و» الـزام  «،»شـك  «،»شـرط  «،»دي

ـ ن و مـضارع  بـن  در »يمـ  «يجـا به» ب «وند از استفاده با كه شوديم برده كاربه يالتزام وجه  شناسـه  زي
 مطلـق  حـال  افعـال،  از شكل نيا. بروند د،يبرو م،يبرو برود، ،يبرو بروم، مثال،عنوانبه شود؛يم ساخته
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ـ ازقب يكلمات از پس و شونديم دهينام يالتزام ـ با ،ديشـا  ،كـاش  لي  . شـوند يمـ  بـرده  كـار بـه  رهيـ غ و دي
 همچنـان  نـد يآيمـ  هـستند،  رهيغ و ضرورت ت،يقطع عدم انگريب كه يكلمات بدون افعال نيا كهيهنگام
ـ ق نيا كهييازآنجا ،يفارس به  shouldترجمة در اساس،نيبرا هستند؛ يالتزام وجه دهندةنشان ـ ب دي  انگري
 از،  should مـورد  7 تمـام  ترجمة در وش،يدار. شود استفاده يالتزام وجه از ديبا است، ضرورت و الزام
ـ ا مورد 5 در پور،ينجف اما كند؛يم استفاده يالتزام حال افعال  مـورد،  2 در. بـرد يمـ  كـار بـه  را افعـال  ني
ـ  را ياصـل  مـتن  يالتزامـ  مفهوم ،يطوركلبه كه كنديم استفاده ساده حال از پورينجف  در. بـرد يمـ  نيازب
 را should مفهـوم  ،يالتزامـ  وجـه  از هـا آن يريگبهره و» ديبا «از مترجمان نكردناستفاده موارد از يبرخ
ـ  يفارسـ  زبـان  را،يـ ز كند؛يم منتقل must يبرا ترفيخف يمعادل عنوانبه  يزيتمـا  must و should نيب

ـ با «و اسـت  معدود موارد نيا تعداد اگرچه حال،نيباا. شودينم قائل  اسـت،  "should" از تـر يقـو » دي
 الـزام  پـور، ينجفـ  ترجمـة  بـا  سهيمقا در وشيدار شود،ترجمةيم تكرار should يكمك فعل كهيهنگام

ـ ا ن،يبـرا افـزون . كنـد يمـ  منتقـل  ترقيدق صورتبه را ياصل متن در دشدهيق           راهبـرد  كوتـاه  ليـ تحل ني
ـ ي تكرارها؛ ترجمة يبرا پورينجف         برجـسته  را مـورد  2 در» و «از اسـتفاده  و هـا آن نكـردن ترجمـه  ،يعن
  :مثال سازد؛يم

  :289. پ) 1963 (وولف
- Alone, I should stand on the empty grass and say, Rooks fly… I should stand in a 

queue and smell sweat. 

  :291. وش، پيدار
ستم يدار با  در صف دنباله   ديبا... پرند،  يها م م، زاغ يستم و بگو  ي با ي خال يها بر علف  ديبا تنها   -

  . عرق استشمام كنمي به وحشتناكييو عرق و بو
  :257. پور، پينجف
 را  ينيري شـ  يستم و طعـم و بـو      يـ ايدر صف م  ... م، خرمگس،   يگويستم و م  ياي در علفزار م   -

  .كنميحس م
  may و can ي وجهيافعال كمك. 5. 5

هـا   را كه در آنييهاپاراگراف.  وجود داردcan يِ مورد فعل كمكThe Waves ،78     در رمان 
 پاراگراف وجود دارنـد كـه       8. ميكني م يرار شده است، بررس    در فواصل كم تك    ين فعل كمك  يا
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ن يـ درمجمـوع، در ا   . بعد تكرار شده اسـت     /ا در جملة قبل   يك جملة واحد    ي در   canها،  در آن 
ـ  مـورد از ا    8پـور،   يو نجف 18وش،  يدار.  مشاهده شدند  can مورد   18ها،  پاراگراف ن مـوارد را    ي

ـ  مرتبه تكرار شـده اسـت، ا       can 4در آن،    مورد كه    1پور، در   ينجف. ترجمه كرده است   ن فعـل   ي
، بـه مـتن   can ي فعل كمكيوش از تكرارهايرو، ترجمة دار ني را ترجمه نكرده است؛ ازا     يكمك
 يهـا تيـ ز احتمال وقـوع موقع    ينده و ن  ي گو يهاييها و توانا  تيرا، قابل يتر است؛ ز  كي نزد ياصل

پـور بـه    يل نجفـ  يـ دهنـدة تما  ز نـشان  يـ ل ن يـ ن تحل يا. كنديتر منتقل م  قيصورت دق خاص را به  
  :مثال است؛ يتكرارنكردن كلمات تكرار

  :138. پ) 1963(وولف 
- I can sketch the surroundings up to a point with extraordinary ease. But can I 

make it work? Can I hear her voice ...? 

  :139. وش، پيدار
 كنم  ي كار توانميماما  . م كنم يالعاده ترس  با سهولت فوق   يدور و بر را تاحد مشخص     توانم  ي م -

  ؟... دخترك را بشنوم ي صداتوانميمكه مؤثر هم باشد؟ 
  :120. پور، پينجف
 بشنوم؟ را او يصدا توانميم ايآ توانم؟يم ايآ -

  

د  پاراگراف وجو5. دخوريچشم مز بهي نmay مورد The Waves   ،43ن، در رمانيبرا     افزون
. قبـل تكـرار شـده اسـت       / ا در جملة بعد   ي جملة واحد    1 در   ين فعل كمك  يها ا آندارند كه در    
 2 پـاراگراف،  5ن يـ كه از ا ييازآنجا. شوديده م يها د ن پاراگراف ي در ا  may مورد   10درمجموع،  

 3ن قـسمت را ترجمـه نكـرده اسـت،           يوش ا ي رمان تعلق دارند و دار     يانيپاراگراف به بخش پا   
و » ديشـا « مرتبه از    2وش،  يدار. اند شده ي وجود دارد، بررس   may مورد   6ها   كه در آن   پاراگراف

 متن  يبرد كه نقش فعل كمك    يكار م را به » توانديم« مورد،   2كند و در    ياستفاده م » ممكن است «
و » ديشـا « مرتبـه  از      1پـور، تنهـا     ينجفـ . دهـد ير مـ  ييتغ» تيقابل«به  » احتمال«ان  ي را از ب   ياصل

 يكه افعال كمكـ يهنگام. كندي  را ترجمه نمmayگرِ ي مورد د  4كند و   ياستفاده م » ن است ممك«
نجـا  ين، در ا  يبـرا افزون. كنديشتر توجه م  يت احتمال ب  يوش به وجه  يشوند، ترجمة دار  يتكرار م 
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 ي را كه در متن اصـل يوش احتماالت يترجمة دار . پردازدي م يپور به حذف افعال تكرار    يز نجف ين
  .كنديتر منتقل مقياند، دقان شدهي بmayستفاده از با ا

 could و might ي وجهيافعال كمك. 6. 5

ـ  و ن  mightها  از    پنج پاراگراف وجود دارند كه در آن           در .  اسـتفاده شـده اسـت      couldز از   ي
 What she says might be" مثـال،  يك احتمـال؛ بـرا  يدادن  نشاني براmight، يسيزبان انگل

true"مثاليگرفتن؛ برا، و اجازه ، "Might I smoke here?"شود كـه كـاربرد دوم   ي، استفاده م
 I could swim to the end of مثـال،  ي؛ بـرا ييك توانـا يدادن  نشاني براcould. آن نادر است

the lakeمثال، ي، مهارت؛ برا "I never could play the guitar"مثال، ي، سرزنش؛ برا "You 

could have told me"مثـال،  ي؛ بـرا ي، امكان كل "Things could still get better"  و امكـان ،
ن، ممكـن اسـت   يبـرا افـزون . شودي، استفاده م"The road could be closed" مثال، يد؛ برايبع

couldمثـال،  يدادن؛ بـرا  اجازهي برا »They could go out or stay home « گـرفتن و  و اجـازه
  ممكـن اسـت  . كـار بـرده شـود   ز بهي ن"?Could I open the window" مثال، يخواست؛ برادر

 ي انتقال درجـات مختلفـ     ي خود برا  ي شناخت ي، در معنا  could و   might ي وجه ي كمك يهافعل
  .ك گزاره استفاده شوندي نسبت به ياز تعهد شناخت

       could و might، )-الـف  (يمنفـ ر يت نـوع الـف بـا تـصو    ي از روا ييهاافتن نمونه ي ي       برا 
ـ اند كـه دار شده پاراگراف انتخاب   5اند و در     شده يگر بررس يكديهمراه  به  پـاراگراف از  4وش ي
صورت  به ير منف يشوند، تصو ي رمان مربوط م   يانيرا، به بخش پا   يها را ترجمه نكرده است؛ ز     آن

ـ انـد، دار  آن را ترجمه كرده   دو مترجم ك پاراگراف كه هر     يدر  . نشده است  يكامل بازساز  وش ي
پـور  يگر، نجفـ  ي پاراگراف د  4در  . كندي حفظ م  ي التزام ي را با استفاده از ساختارها     ير منف يتصو
  :مثالكند؛ ي نمي را بازسازير منفيتصو

  :385. پ) 1963(وولف 
- I could fancy that we might blow so vast a bubble that the sun might set and rise 

in it and we might take the blue of midday and the black of midnight… 
  :389. وش، پيدار
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 در آن    بتوانـد  ديم كـه خورشـ    يقدر بزرگ درست كن    آن ي حباب ديباتوانم تصور كنم كه     يم ... -

  ...م يدست آورشب را بهمهي نياهيمروز و سي ني آبميبتوانطلوع و غروب كند و ما 
  :346. پور، پينجف
م كه آفتاب در آن طلوع و غروب كند و يم بدم ي چنان عظ  ينم كه حباب  يال بب ي در خ  توانميم ... -
  ...م يريشب را بگمهي نياهيمروز و سي نيآب

 knowو  feelافعال . 7. 5

ـ  از رمان را كه اييها وجود دارد و قسمتfeel مورد The Waves ،18    در رمان  ن فعـل در  ي
ـ  را كه بـه روا ييهام تا قسمتيكني ميكار برده شده است، بررس ها چند بار به   آن  نـوع  يهـا تي

درواقع، همانطوركه در ادامه نشان داده خواهـد شـد،   . مي كنيي تعلق دارند، شناسا   -ا الف ي+ الف
feel كـه  يافتن مـوارد  ي ي برا يمتن اصل . رديت مورداستفاده قرار گ   يتواند در هر دو نوع روا     ي م  

 يانـد، بررسـ  استفاده شده) ا بعدي كلمه در قبل 6(گر يكدي در بافت مجاور     feel فعل   2ها  در آن 
 ك از يـ چي در رمان مـشاهده شـد؛ امـا هـ    feels مورد 7ن، يبراافزون. ديافت گردي مورد 4شد و   

افت  در ب  feelافت شد كه در آن      ي مورد   1حال،  نيباا. گر قرار ندارند  يكديها در بافت مجاور     آن
 12(انـد   تكـرار شـده  feel(s) و feelها  قسمت وجود دارند كه در آن     5.  قرار دارد  feelsمجاور  
 قـسمت  5 موجود در    feels مورد   12از  .  تكرار نشده است   felt از رمان،    يچ قسمت يدر ه ). مورد

 قـسمت موردمطالعـه از   5.  مورد را ترجمه كرده است  7پور  ي مورد و نجف   10وش  ياز رمان، دار  
پـور در  يدر ترجمـة نجفـ  . تعلق دارنـد +  هستند كه به نوع الفيتيدهندة وجه نشانيمان اصل ر

وجود به نـوع    ني باا يان بودند؛ ول  ي نما يزان كمتر ي به م   قسمت 5ن  يوش، ا يسه با ترجمة دار   يمقا
، ترجمـه  »كنـد يفكـر مـ  « را به he feelsپور ي مورد، نجف1ن، در يبراعالوه. تعلق داشتند+ الف
ـ  مـورد پ 18ل خـود در  ي مورد، براساس تما   2ده است و در     كر ن، تكرارهـا را حـذف كـرده    يشي

  :است؛ مثال
  :156. ، پ)1963(وولف 

- I feel your disapproval, I feel your force. I become, with you, an untidy, an 

impulsive human being whose bandanna handkerchief is forever stained with the 

grease of crumpets. Yes, I hold Gray's Elegy in one hand; with the other I scoop 
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out the bottom crumpet, that has absorbed all the butter and sticks to the bottom of 

the plate. This offends you; I feel your distress acutely. 

  :146. وش، پيدار
ـ  تو رايروي، نكنمي احساس مندآمدن آن را در تو  ناپس - ـ بـا تـو   . كـنم ي احساس م ك بـشر  ي

 يبلـ . دار شـده اسـت  ها لكـه  كلوچه يشوم كه دستمال گردن او تا ابد با چرب        ي م ينامرتب دمدم 
 كشم كه همة كـره  يرون ميبرا  يريگر كلوچة زيام، با دست د ك دست گرفته  ي به   يگر» ةيمرث«

ـ نوم.  آزارد ين تو را مـ    يا. ده است يه تنة طرف چسب   ده و ب  يرا به خود كش    شـدت   تـو را بـه     يدي
  .كنمياحساس م

 :126. پور، پينجف
 كـه دسـتمالش     ي نامرتب و احـساسات    ي با تو، انسان   من. كنمي احساس م   تو را  يليمي شدت ب  -

 ي رويگـر ي، بـا د امرا نگه داشـته » يگـر «ة يك دست مرثيبله، با . شوميف است م يشه كث يهم
 تـو را    ينـاراحت . كنـد يت مـ  يتو را اذ  . كشمي كه تمام كره را به خودش گرفته خط م         يف نان ظر
  .كنميحس مداً يشد

  

 است ي ادراكي فعلfeel همچون know.  وجود داردknow مورد The Waves ،53    در رمان 
، ا مثبـت دارنـد  يـ  ير منفـ ي از مـتن كـه تـصو   ييهـا ن واژه تالش شد تا قـسمت   يد بر ا  يو با تأك  
. ا  چند مرتبـه تكـرار شـده اسـت          ي know  ،2ها  افت شد كه در آن    يپنج قسمت   .  شود ييشناسا

 را كـه    ي منفـ  يريهر دو مترجم تصو   .  وجود دارد  know مورد   14ها،  ن قسمت يدرمجموع، در ا  
جاد شـده اسـت،   ي ايگر و كلمات ادراكين فعل و افعال ديها با استفاده از تكرار ان قسمتيدر ا 

  . كندي را حذف مknow بار تكرار 1پور ي مورد كه نجف1جز در كنند؛ بهيمنتقل م
ها  قسمت از آن3شوند كه  ي مشاهده م  feel و   know ك پاراگراف واحد،  ي قسمت در    10    در  

هـا،  ن قـسمت  يـ در ا . ر مثبـت دارنـد    يگـر تـصو   ي قـسمت د   7.  رمان تعلق دارند   يانيبه بخش پا  
ر مثبـت  يجاد تصوي را كه در اير كلماتين، ساي و همچنfeel و   know از   يشتريوش، شمار ب  يدار

ـ ا. كنـد ي را ترجمـه نمـ     know ي قسمت تكرارهـا   3پور در   ينجف. كندينقش دارند، حفظ م    ن ي
ـ دل قـسمت بـه    5ن  يـ ر ا يتـصو . كنديها را حفظ م   وش تمام آن  ي است كه دار   يدرحال ل حـذف   ي
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ل كوتاه نـشانگر  ين تحلين، ا يبراافزون. استان  ي نما يزان كمتر ي به م  يكند؛ ول ير نم ييتكرارها تغ 
 كـه در    ي مـورد  7 مـورد از     3را، او در    ي است؛ ز  ينكردن افعال تكرار  پور به ترجمه  يل نجف يتما
  .ها را ترجمه نكرده استن فعلي بار تكرار شده است، تكرار اfeel 2ا ي knowها فعل آن
 as if و عبارت  seemفعل . 8. 5

 از seems, seemed ماننـد  *seem و مـشتقات آن،  seemرد فعـل   مـوا يوجـو  جـست يبرا   
 مورد، مشاهده شد    81ن  يق ا ي دق يپس از بررس  . افت شد ي مورد   81افزار ورد استفاده شد كه        نرم

ـ ا.  در رمــان وجـود دارنــد seemlinessو  seem ،seems ،seemed از يكـه مـوارد   ن كلمــات ي
ــست ــدند و  ج ــو ش ــورد 16وج ــورد seem ،40 م ــورد seems ،20 م ــورد 1و  seemed م  م

seemliness    رنـدة  يغالب اسـت و دربرگ    ) -الف(ها   كه در آن   ييهاقسمت. افت شدند يدر رمان
as if و seemهـا   قسمت وجود دارد كه در آن12.  شدندي و مشتقات آن هستند، بررسif as و 
seem*اندشدهكار برده ك پاراگراف واحد بهي، در ي درونيهاييگو در تك.  
گـر،  يدعبارتبه. كندي را ترجمه نمas if پاراگراف 1وش در ي پاراگراف و دار3پور در ي    نجف

 مورد از 1پور در ينجف.  مورد ترجمه نكرده است1وش در ي مورد و دار5 را در as ifپور ينجف
 يكـ ي. كنديه نم را ترجمseem قسمت  2او  در . ستي نas ifكند كه معادل ياستفاده م» يوقت«

وش تمـام مـوارد   يدار.  استseem مورد 1 شامل يگري مورد و د  2رندة  يها دربرگ ن قسمت ياز ا 
seemوش يها كه در آن، دار از پاراگرافيكيدر . كندي را حفظ مas if ترجمـه          » به چشم« را به

 ي نسبيوجود ساختارهال يدل بهيكند، متن اصلي را ترجمه نمas if مورد 2پور يكند و نجفيم
 5از  .  دارد ير منفـ  ي بر ادراك بشر هـستند، تـصو       ي مبتن يا، كه تا اندازه   )see يِوجود فعل ادراك  (

            مـورد  2كنـد و    ي مـورد را ترجمـه مـ       1پور تنها   ين پاراگراف، نجف  ي موجود در ا   seeمورد فعل   
as ifين، درحاليا. كندياف را منتقل نم پاراگرير منفيصورت تصونياد و بهينماي را ترجمه نم 

، see يِ مورد فعـل ادراكـ  5را، او تمام يتر است؛ زكي نزديوش به متن اصلياست كه ترجمة دار   
ـ استفادة دار. كندي را حفظ مas if مورد 1 و seem مورد 1        يِ، مفهـوم نـسب  »بـه چـشم  «وش از ي

as ifكند، يجاد مي ايسين ساختار در انگليه ا را كي منفيريكند؛ اما تصوي منتقل مي را تاحدود
  .دينمايمنتقل نم
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  :مثال
  :203. ، پ)1963(وولف

- Things quiver as if not yet in being. The blankness of the white table-cloth glares. 

The hostility, the indifference of other people dining here is oppressive. We look at 

each other; see that we do not know each other, stare, and go off. Such looks are 

lashes. I feel the whole cruelty and indifference of the world in them. If he should 

not come I could not bear it. I should go. Yet somebody must be seeing him now. 

He must be in some cab; he must be passing some shop. And every moment he 

seems to pump into this room this prickly light, this intensity of being, … 
  :190. وش، پيدار
      يرگـ يخ ديسـف  يزيـ روم يدگونيسـف . نـشده  هـست  هنـوز  ييگـو  كه دارد يلرزش زيچ همه -
 بـه . اسـت  فـشارآور  خورنـد، يمـ  شـام  نجايا در كه يگريد مردم يياعتنايب و يخصم. آورديم
ـ  را گريكـد ي كه ميابييدرم ،ميكنيم نگاه گريكدي ـ ينم ـ خ. ميشناس ـ  رهي          را نگـاه  و ميشـو يم

 اگـر . كـنم يم  احساس را ايـ دن يياعتنايب و داديب يتمام. اندانهيتاز هانگاه گونهنيا. ميريگيبرم

ـ ا باوجود. بروم و بگذارم ديبا وقت آن. ندارم را تحملش دياين واليپرس  او اكنـون  هم يكس ن،ي

 در كه دينمايم چنان و .گذرديم يدكان برابر از حتماً نشسته؛ يتاكس در گمانيب. نديبيم را
   .… راند يم اتاق نيا به فشار به را وجود شدت نيا ،يروشن نيا لحظه هر
  :154. پور، پينجف
نجـا شـام   ي كـه ا  ي كسان يتفاوتي و ب  يدشمن. زندي برق م  يزيروم. رديگيرد شكل م   دا يزي چ -

ـ   گر  يكـد يبـه   . خورند، آزاردهنده اسـت   يم ـ ينگـاه م               گر را يآنچنـان كـه انگـار همـد       . ميكن
ـ اياگـر او ن . كـنم ي حس ما را ي دن يتفاوتيها تمام خصومت و ب    در آن . ميشناسينم لـش  د تحمي

 ي درحـال عبـور از جلـو   ياد در گالسكهيبا. د سر برسدي باناما اآل. د بروم يبا. ستيممكن ن 
  ... .كند ين اتاق روانه ميات را به اي او هر لحظه نور و حديآينظر م بهو.  باشديفروشگاه

ـ  ياسـتفاده مـ   as if  وseem ي بـرا ي مختلفـ يهـا     هر دو مترجم از معـادل        تنـوع يكننـد؛ ول
مثـل آن  « مرتبـه از    seem  ،2شتر است؛ او در ترجمـة       يكند، ب يوش استفاده م  ي كه دار  ييهامعادل
چنـان  « مرتبـه از   2،  »هرچند« مرتبه از    1،  »ديآينظر م به« مرتبه از    1،  »مثل« مرتبه از  1،  »كه/ است
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وش يـ رسـد دار ي منظربه. كندياستفاده م» ظاهربه« مرتبه از 1و » دينمايم« مرتبه از  1،  »دينمايم
as ifاز يشتري را با انسجام ب seemsمرتبـه از  8ن سـاختار  ياو در ترجمة ا.  ترجمه كرده است 

 مرتبه از   5پور  ي نجف ،seemدر ترجمة   . كندياستفاده م » چشمبه« مرتبه از    1و  » )ييگو(چنانچه  «
ز  مرتبـه ا as if  3و در ترجمـة   » ييگـو « مرتبـه از   1و » انگـار « مرتبـه از  2، »رسـد ينظر مبه«
ـ ، ترجمة دارseems as if مورد 2در . كندياستفاده م» يوقت«و » مثل« مرتبه از 1و » انگار« وش ي

ـ نمايچنان مـ  «و  » رسديبه نظر م  «را، او از    يتر است؛ ز  كي نزد يبه متن اصل   پـور از   يو نجفـ  » دي
  .كندياستفاده م» ديآيبه نظر م«و » انگار«

.  قرار گرفـت يموردبررس as if مورد 10 و seemرد  موseems as if ،10 مورد 2    درمجموع، 
را ترجمه ) 10/9 (as if مورد 9و ) 10/10 (seem مورد 10، )seems as )2/2 مورد 2وش، يدار
 4و ) 10/8 (seem مورد 8، )seems as if) 2/2 مورد 2پور ي است كه نجفين، درحاليا. كنديم

 ي متن اصلير منفيوش تصويدهد داريل نشان مين تحليا. كنديرا ترجمه م) as if) 10/4مورد 
ـ  از as ifنكـردن فعـل   پور، ترجمـه يدر ترجمة نجف. كندي منتقل ميشتريرا با دقت ب ك الگـو  ي

ف ي تضع يمتن اصل » حس«شود، در ترجمة او     يت مربوط م  يكه به وجه  ييتاآنجا. كندي م يرويپ
  .شده است

 

 seem و فعل perhapsعبارت . 9. 5

 ي دارايهـا  قـسمت يي شناسـا يبـرا .  مشاهده شدperhaps مورد The Waves، 42ن     در رما
ـ  در  *seem و   perhapsهـا    كه در آن   ييها، قسمت ير منف يتصو ك پـاراگراف واحـد مـشاهده    ي
 و  perhaps قـسمت،    7 درواقع در    ي دارند؛ ول  ير منف ي قسمت تصو  9. دندي گرد ياند، بررس شده

seem*   مـورد    8 قـسمت،    7ن  يـ در ا . خورنـد يشم م چك پاراگراف واحد به   ي در perhaps   9 و 
را ترجمـه   ) 9/3 (seem مـورد    3و  ) perhaps) 8/5 مـورد    5وش،  يدار.  وجود دارد  seemمورد  

. كنـد يرا ترجمه مـ   ) 9/5 (seem مورد   5و  ) perhaps) 8/7 مورد   7پور،  يدرمقابل، نجف . كنديم
  وش و يـ هـا، دار   شـدند كـه در آن      ييسـا هـا، دو پـاراگراف شنا     ن قسمت يق ا ي دق يپس از بررس  

ر يها، در هر دو ترجمه، تـصو      ن پاراگراف يدر ا . اند را ترجمه نكرده   perhaps و   seemپور  ينجف
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 يوش به متن اصـل    يحال، ترجمة دار  نيباا. ان است ي كمتر نما  يسه با متن اصل   ي رمان در مقا   يمنف
  .تر استكينزد

  :دهديصه نشان مق را به صورت خاليج تحقير نتاي    جدول ز

  1 آنيو دو ترجمة فارس The Wavesت در رمان ي بسامد وجه.1جدول 
 پورينجف وشيدار وولف 

I/we + must 36 30 34 
Should 7 4 1 
Can 18 18 8 
May 6 4 2 

Might و Could 1 1 0 

 45 57 68 مجموع
  

   آنيو دو ترجمة فارس The Wavesت در رمان ي جدول درصد وجه.2جدول 

  

                                                           

 .اندشده لحاظ داشت، وجود ترجمه دو هاآن يبرا كه could و might از يموارد جدول، در .1
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  يريگجهينت. 6
آن،  يك انتهـا يـ م كـه  ي قـرار دهـ  يوسـتار ي را در پThe Waves رمان ي    اگر دو مترجم فارس

ـ ا مقبوليـ  يسـاز يگـر آن، بـوم  ي ديقانون مداخلـه و انتهـا   / يا بسندگ ي يسازگانهيب قـانون  / تي
 را  يبندن دو طبقه  ي از ا  يكي يهايژگيوها  ك از آن  يتوان گفت هر  يست، م نده ا ي فزا يارسازيمع

 ت،ينة وجه ي درزم يشدن به متن اصل   كيوش با نزد  يسو، دار كيگر، از يدعبارتبه. دهندينشان م 
سپارد ي م يجه، خود را به متن اصل     ي را حفظ كند و درنت     ي متن اصل  يگانگيتالش كرده است تا ب    

 و قـانون    ي هنجـار بـسندگ    يق، درراسـتا  يـ ن طر يـ كند و از ا   ي م يروي زبان مبدأ پ   يو از الگوها  
 مـتن   ييـ ف سـبك روا   يپـور باتـضع   يگر، نجف يديازسو. كنديم  حركت) 1995 (يمداخلة تور 

ـ نماي م يسازي را بوم  يكند و متن اصل   ي م يروي زبان مبدأ پ   يت، از الگوها  ي ازنظر وجه  ياصل د ي
حركـت  ) 1995 (ينـدة تـور  ي فزايارسـاز يت و قانون معي هنجار مقبول ياساس، درراستا نيو برا 

ا وولـف  ينيرجي و يي و انتقال سبك روا    ير متن اصل  ي تصو يوش در بازساز  يجه، دار يكند؛ درنت يم
  .تر بوده استموفق
ـ اند، بر دن  جاد كرده ي ا ي كه مترجمان در متن اصل     ييهايا دگرگون ين مسئله كه آ   ي دربارة ا       ياي

سـمت   بـه يشتريزان بير، مشاهده شد كه هرچه مترجم به م     يا خ ير گذاشته است    ي آن تأث  يداستان
  . حفظ شده استيشتريزان بي به مي متن اصلي داستانياي حركت كرده است، دنيبسندگ

 يهـا تيشخـص  يهاييتوانا و هاتيقابل احتماالت، الزامات، منفي، تصوير ،يخصش الزامات    
 را هـا آن پـور، ينجف با سهيمقا در وشيدار اما هستند؛ ديموردتأك متن از كمتر هاترجمه در رمان

 زبـان  كـه ييازآنجـا  دهـد يمـ  نـشان  تيـ وجه ليتحل. است كرده ترجمه يمندترنظام صورتبه
 should شـوند، يمـ  ترجمـه » ديبا «به دو هر و شودينم قائل زيتما should و must نيب يفارس

 يالتزامـ  افعـال  از استفاده با است بهتر و شودينم شناخته must يبرا ترفيخف يمعادل عنوانبه
 يعنـصر  مترجمان هرگاه كه است آن از يحاك قيتحق جينتا درمجموع،. شود ترجمه ديبا بدون

 يپـرداز تيشخـص  در يوجهـ  عناصر هاآن در كه يمتون در اي كننديمن ترجمه را ياصل متن از
ـ ا كننـد؛ ينم حفظ را يوجه كلمات يتكرارها كنند،يم فايا يمهم نقش رمان  بـه  منجـر  امـر  ني
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 ييـ روا سـبك  جـه، يدرنت و گـردد يمـ  ياصـل  مـتن  يپـرداز  تيشخص و يداستان يايدان فيتحر
  .گردديم زين فيتحر دستخوش كهبل شود،يم واقع غفلت مورد تنهانه سندهينو

 كتابنامه

 .سخن انتشارات: تهران .امروز مفصل دستور ).1384. (ف د،يفرش
  .ريركبيام انتشارات: تهران). مترجم داريوش،. پ (هازابيخ). 1356. (و وولف،
  .ايمح انتشارت: تهران). مترجم پور،ينجف. ف( امواج). 1377. (و وولف،
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