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 چکیده

  هــاواجبــودن اســ  بــه یکســانی دو یــا رنــد وا   در  جــن هممعنــا  کــه بــه جنــا 

علـاو  بــر ارزو موسـی ایی و یهن ینــی کــه . شــودیمسـازند  بــا معـانی مت ــاوت ا لـا  

ــ    ــه س ــا  ب ــدیمجن ــهلط، ده ــدیمین  ها ی  ــا   توان ــی از ابزاره ــزای  ا یک ف

ــانو یــادریر    منــدعلاقه  ایجــاد فیــایی شــاد در وــی  یمــوزو همچنــی و  یموزانزب

در موجـود  فهـم کامـج جنـا  ،از رنـی  منـافعی  منـدبهر بـرا   باشـد. زبان ان لیسـی

 کدر، کمـــی  هـــاپژوه  .رســدیم الزامـــی بـــه ن ــر یموزانزبــانبـــرا   های ــهلط

ـــان ـــهلطرا از  یموزانزب ـــا  در جدارا  عنصـــر  ها ی  ـــاکلا ن ـــوزو  ه ـــان  یم زب

لـا  ک یـ  واضـر بـا انت ـا  پـژوه از همـی  رو، . انـدکرد ایـران بررسـی  ان لیسی

شـــجو از دوازد  دان) یســـیزبـــان ان ل یارشناســـکســـاو ســـوم   دانشـــجو 16 شــامج

ــرا ــیر ــ ی  مترجم ــرا  ه دانشــجوو ن  ــ  ادبیر ــزار ســنج  ات(ی ــت اد  از اب ــا اس  ،و ب

ــانمیــزان فهــم  ــی یموزانزب  . نتــاین نشــان داد کــهردکــبررســی  های ــهلطاز ایــ  را  ایران

ــان ــی  یموزانزب ــ ایران ــاوا  خــوبی از  دان ــایی   ه ــتند و در شناس ــا  نداش ــاینجن  ه

تر بــه شــی، لــزوم توجــه بشــد هو راهکارهــا  ارا ــ . نتــاین ایــ  پــژوه داشــتندمشــکج 

ــوزو در ــه یم ــرداخت  ب ــز  کپ ــهدر  ن ــ  هابرنام ــرا  یدرس ــودیمادیور ی ــا .ش ــر ی   ام

تـر ب ـ فـر نیـز فیـا  یموزشـی را  توانـدیم رانیـفرار یبردن سطح زبـانبالاعلاو  بر 

 د. ینما

 هلطی  ،یسیزبان ان ل یارشناسکان یدانشجو ،جنا  ،ترجمه :هایدواژهکل
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 مقدمه  .1

ــهه کــ جنــا  ــز اســ   جــن هممعنــا  در لغــ  ب ــودن دو ری ــدیی ب از انــواص اــنایی ب

کـه جنـا  . شـودیمکـه باعـا ایجـاد زییـایی هـم در کلـام و هـم در معنـا  ییـدیمشمار به

 (1161)دییالــا، رزپکــا، اراکــی و ســایاما،  اســ ان لیســی  ها ی ــهلط  هاشــاخهزیریکــی از 

بـه ایـ  معنـا کـه فـرم در  ییـدیمشـمار ار بـهمـد( نوعی  نـز فـرم6931غین ر  ) ةیدع به 

ــ ــ  ا و معن ــی دارد. و   یرت ــی ســ   ن ــ  م یت ــا ،  همچن ــ  جن ــه در خل ــد اســ  ک معت 

 مـث رکـار رفتـه اسـ  کـه وااـج ین سـ نی دلنشـی  و ادبی و اـنایی بـدیعی بـه ها یهیرا

نیـز  (6933) تیـار جع رشـنوند  را وادار بـه لی نـد و یـا زهرخنـد کنـد.  توانـدیماس  کـه 

ــانی  ــا  را اســت اد  از وا ر ــدیمجن ــاوت هســتند دان ــا مت  ــه در تل ــس یکســان و در معن . ک

 . شمردیم بر یسانهنوخووتنها موسی ایی بلکه جنا  را انعتی نه  و

ر نـوص  نـز د ی تررسـترد  (1166ن ـج از اسـتلتر، ، بـه6331کـایرو ) یـدةع بـه نا  کهج

فرهن ــی و زبــانی،  ها ی ــهلطبــه  های ــهلط بند یمت ســدر ، اســ زبــان کشــورها  ان لیســی

ــانی،  ــهجه ــهلطاز   ارون ــه ها ی  ــانی ب ــمار زب ــدیمش ــ ، )رافا  یی ــون وس ــه (6333لس . ب

تـا جـایی کـه ناتارینـا  شـودیموفـور در زبـان ان لیسـی یافـ  بـه جنا  (1169اعت اد لمز )

 در زنــدری روزمــر  یافــ .راوتــی را بــه های ــهلطایــ  رونــه  تــوانیممعت ــد اســ   (1161)

بـر ایـ  بـاور اسـ   دانـدیمرا زیـاد  های ـهلطتعـداد ایـ   کـهی اعلاو  بر  ز( نی6331لاریان )

 .ریرندیم هاوا  برخی از  ةدوران نز خود را از معنا   عنصر های هلطکه ای  

 . چارچوب نظری و پیشینه۲

 جناس چیست؟ . 1. ۲

ــه6331ســیکوی) ) ــا  را  (1113یناجاتیســ ، ن ــج از کر، ب عمــد  از ابهــام  ةاســت ادجن

( 1169. لمــز )شــودیمکــار بــرد   نزیمیــز در اــبی  بــه کــه بــرا  اهــدا  دانــدیمکلــامی 

کـه بـر اسـا  معـانی دورانـه کـارایی دارد. کـرن  دانـدیم نیز جنا  را نوص خااـی از  نـز

کــه هــد  ین  شــمرندیم بــربــاز  بــا کلمــات  را نــوعی جنــا ( 1111و یتــاردو )( 1161)

ــاد  ــد ایج ــ . خن ــد  اس ــاج و مبم ــالار ، بهت ــس ــوعی ( 1161) زاد ی مع ــا  را ن ــز جن نی
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ــواص  یررــرار  ز کــه قــدرت ت داننــدیمابــزار بــدیعی  ــاد ین باعــا شــد  در ان   هــاارتیاطی

ــرد.  ــرار ب ی ــت اد  ق ــورد اس ــار م ــر  و اخی ــدری روزم ــد زن ــانی همانن ــرن )زب ــز 1161ک ( نی

ــام ــا  را راشــنی کل ــدیم جن ــه  دان ــا  شــرای  از ین ب جــاب ةاســت ادک و  شــودیماعــا غن

 نادرس  از ین ناخوشایند خواهد بود.  ةاست اد

 انواع جناس. ۲. ۲

متعـدد از جنـا   ها بند یمت سـ، وجـود یـا بـه عیـارتیواوـد  بند یمت سـعدم وجود 

 .ر  مشـکج باشـدان کـابـرا  پژوهشـ ربایـد جنـا   تشـ ی  نـوصکـه  واکی از ین اس 

 بند یمت ســ رنــی  یــ اجنــا  را ( 1113ریناجاتیســ ، ن ــج از ک، بــه1112شــروتر )

ــدیم ــت: کن ــه اوو ج ةدس ــا  ب ــدع ن ــروتر) ةی ــاوا  ( 1112ش ــونیمی  ه ــ   6هم ــتندا ای هس

ــاوا   ــتار   ه ــس و شــکج نوش ــانی تل  ــاط یکس ــی ارتی ــد ول ــاین ا یشــهردارن مشــ    ه

ــه ــ   اســ ا 1پولیســمی دوم ةدســت .(1113 ریناجاتیســ ،ن ــج از کنیســ  )ب  هــم هــاوا  ای

وجـود  هـاین ةیشـرمشـ   بـی    ارابطـهنوشـتار  یکسـانی دارنـد و هـم تل س و شـکج 

ــونی ةدســت (1112دارد. شــروتر ) ــدیم 9ســوم را هوموف یکســان تل ــس وا رــان ین کــه  خوان

ــ شــوندیم ــی ش ــد و ول ــاوتی دارن ــوررفی ةدســتکج نوشــتار  مت  ــارم هوم ــه  1ره اســ  ک

یکســان نیســ  )بــه ن ــج از  هــاین دارنــد ولــی تل ــسشــکج نوشــتار  یکســانی وا رــان ین 

ــ ، کر ــارونیمی و (. 1113یناجاتیس ــترا  2پ ــ ةدس ــیپنجم ــدی م ــ دان ــاوا   . ای ــس و  ه تل 

 شکج نوشتار  مشابه )و نه یکسان( دارند. 

. شـمردیم بـردسـته  1تنهـا  و دهـدیمه  ـبنـد  دی ـر  از جنـا  اراسـته( د1169لمز )

ــت ــاجنا اوو  ةدس ــابهدارا    ه ــدا  مش ــ .  1ا ــ  اس ــ  ای ــد اس ــز معت  ــاجنا لم  ه

 Hair/Hareولــی فــرم نوشــتار  و معنــا  مت ــاوتی دارنـــد.  شــوندیمیکســان تل ــس 

دارا    هـاجنا دوم  ةدسـت. کنـدیمسـته هسـتند کـه لمـز بـه ین اشـار  ایـ  داز  ییهام او

                                                           
1. Homonymy 

2. Polysemy 

3. Homophony 

4. Homography 

5. Paronymy 

6. Soundalike puns 
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بـا هــم در نیـز دارنـد و در معنـا  یو املــا  یکسـان تل ـس هـاوا  ایـ  اسـ .  6شـکج مشـابه

ــد ــز، ارتیا ن ــز 1169)لم ــته  Ruler(. لم ــ  دس ــالی از ای ــدیمرا م  ــه دان ــم ب ــه ه ــا  ک معن

اسـ   1دارا  تل ـس مشـابه  هـاجنا  ،سـوم ةدسـتمعنـا  پادشـا  اسـ . بـه و هم ک خ 

ــای زینی  ــا ج ــه ب ــا   اوا  ک ــد د ةوا ب ــابهی دارد پدی ــس مش ــه تل  ــر ک ــدیمی  -Ex. یین

stink/Extinct 9متنـی  هـاجنا یخـر،  ةدسـت. هسـتندرا  ایـ  دسـته یـاد شـد  بـ  هام او 

  اوا  جـا  نمادهـا بـهیـا و هستند که در ین ادا یا شـکج نوشـتار  وـرو  ال یـا، اعـداد 

 . شودنوشته می Cre8 راهی Create ةوا  ،م اوبرا  . شودیم کار ررفتهبهدی ر 

و ،  ةیــدع در ااـطلاوات نیــز یافــ . بــه جنــا  را تــوانیم( معت ــد اســ  1169لمـز )

زیـرا نیازمنـد دانـ   ااسـ  دشـوارتر رونـدمیکـار کـه در ااـطلاوات بـه ییهـاجنا فهم 

 زیـاد اسـ  هـاینکـه تعـداد  هـاجنا و فرهن ـی بیشـتر  اسـ . ایـ   ا زمینـهی پزبانی، 

ا  را وص جنـنـ ی ترسـ  ( 1169لمـز ) .ریرنـدیمر رهـار نـوص رکـر شـد  قـرااز  در یکی

 . و  معت ـد اسـ دکـه دارا  تل ـس مشـابه هسـتن ییهـاجنا یعنـی دانـدا یمدسته  سومی 

 ا بــی  دو وا   و نیازمنــد ایجــاد ارتیــاط شــوندیم بیــان ســریی هــاجنا کــه ایــ  از ینجــایی

بالـایی . توانـایی زبـانی اندمشـکج ،هـی) ریـز مشـترکی بینشـان نیسـ مشـابه  جز یوا بهکه 

 .  داندیمالزامی  های هلطبرا  پردازو ای  

ــتیتا ) ــه6331دلاباس ــدرزجاک، ب ــج از ین ــ( 1161 ،ن  ــر  بند یمت س ــ دی  ــدیمه ارا  : ده

ــه دو  هــاجنا و   عمــود ،   هــاجنا در  .کنــدیمت ســیم  2و اف ــی 1عمــود  ةدســترا ب

 شـوندیمیـ  فـرم فعـاو  توسـ بـر رو  یـ  مبـور ارتیـا ی با هـم  زمانهمرندی  معنا 

 بــرا ارتیــا ی  ةیــرزنجی  فــرم مشــابه یــا یکســان در رنــد منــدنیاز اف ــی  هــاجنا ولــی 

ــداالا، هســتند شــدن معــانی مت ــاوتفعــاو ــدرزجاک1166)وان ــه ن ــج از ین  (. رامــج1161،، ب

 ةیــدع ا بــهکنــدیمبیــان  ترســاد را  بند یمت ســ( ایــ  1161 ،ن ــج از ینــدرزجاک، بــه1112)

ــی  شــوندیماف ــی در ن ــا  اوو شــناخته   هــاجنا و ،  ــه   هــاجنا ول ــاز ب عمــود  نی

                                                           
1. Lookalike puns 

2. Close-sounding puns 

3. Texting puns 

4. Vertical puns 

5. Horizontal puns 
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 ( هــر1161مــارکو )یــا شــنوند  یشــکار شــوند. بــرا  خواننــد   تــا پردازشــی دوبــار  دارنــد

شـروتر بـه ین اشـار  شـد، بـا توجـه بـه عمـود   بند یمت سـکـه در  م از انواص جنا  راکدا

 .  زندیمهر کدام م الی  و برا  کندمی یا اف ی بودنشان بررسی

ــه د ــه س ــا  ب ــی، جن ــان فارس ــتر زب ــ   ةدس ــام و مطل ــام، غیرت ــت ــودیم بند یمت س . ش

در شــ  مــورد  نــددو وا   کــه در معنــا بــا یکــدی ر مت اوت( ارــر 6933) تیــار جع ر ر تــةبه

  و ورکتشـان، ن طـه، ن ـارو و ترتیـو وـرو  ، شـکج و هی ـهـایننوص وـرو ، تعـداد 

رــور )قیــر و رــورخر( م ــالی از ایــ  نــوص جنــا  ا نامنــدیمجنــا  را تــام  ،مشــترک باشــند

ــه  ــ  ک ــار جع راس ــاد ین را  تی ــا   ی ترس ــوص جن ــدیمن ــا  غیر و . خوان ــام را جن ت

کــه علــاو  بــر ت ــاوت در معنــا در یکــی از شــ  مــورد رکــر شــد  نیــز بــا  دانــدیمجناســی 

جنــا ،  ةدســت  اسـ . یخــری  یکـدی ر مت ــاوت هســتندا م هــر و م هـر م ــالی از ایــ  جنــا

بهتـری  نـوص جنـا  اسـ  و زمـانی  همـی  پژوهشـ رمطل  نـام دارد کـه بـه اعت ـاد جنا  

دی ر اختلـا  که دو وا   در بـی  از یکـی از شـ  مـورد رکـر شـد  بـا یکـ ییدیموجود به

 ، شر  و شروه اس . دارندا م او یاد شد 

 پذیری جناسترجمه. ۳. ۲

 یر ناپــرترجمهیــا  و یر پــرترجمه وجــود دارد هــاجنا بــارة کــه در یقابــج بب ــ ةنکتــ

ــههاســ ین ــر   هــاببا( 1161) ارانکــهمار  و مبمــد  ســال ةیــدع . ب متعــدد  مینــی ب

ــرترجمه ــا  و یر پ ــرترجمهی ــو یر ناپ ــه ب ــان ترجم ــی  فعال ــا  در ب ــا جن ــ . ناتارین د  اس

 دانســتندیمترجمــه جنــا  را غیــر قابــج ترجمــه عالــان فکــه در ابتــدا  داردیمــ( بیــان 1161)

جنـا  از  ةترجمـ  خـا  خـود را دارد. بنـابرای هـا یژریوو معت د بودند کـه هـر زبـانی 

مشــکج  ،بــه زبــانی دی ــر کــه ســاختار یوایــی یکســانی بــا ایــ  زبــان نــداردزبــان ان لیســی 

ــا، ــود )ناتارین ــد ب ــارک ) ا(1161 خواه ــا در نیوم ــه، 6333ام ــج ازب ــا،ناتاری ن  ــام 1161 ن ( اعل

برخــی از پژوهشــ ران هــر رونــه کلــامی را بــه زبــان دی ــر ترجمــه کــرد.  تــوانیمکــرد کــه 

ان زبــ منــدن امجنــا  بـه پــردازو  نــدزیـرا معت ــد بود انــدکرد  ییــدت را اـبی  نیومــارک 

ــه  ــه تنهــا ب ــا،  هــاوا  بســت ی دارد و ن ــابر(1161)ناتارین ــا در ن ــر رــرفت  تمــامی . بن ای ، ب
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ــه ــ  و ز  هاجنی ــ ، فرهن ــد موقعی ــان مانن ــا یژریوب ــانی  ه ــوانیمزب ــاجنا  ت ــز را  ه نی

     (.  1161 ترجمه کرد )ناتارینا،

ــر از د ــار ــرترجمهدرا  ی ــود، یر پ ــا  ش ــوص ن  ــه موض ــ ران  ب ــهلطپژوهش ــر را  های  ب

ــه  یریشــانپرترجمهاســا   ــدت ســیم  م تل ــی  هادســتهب ــه  کردن ــهلطک ــا  در  ها ی  جن

بـرا  . نیسـتند یرپـرترجمهیسـانی کـه بـه ریرنـدیمقـرار   ادسـته وجز هابند یمت ستمامی 

م ــت  کــه  دانــدیم 6دارمشــکج ها ی ــهلط ةیرمجموعــزجنــا  را ( 1112دیــوی  )م ــاو، 

لاریــان  .کننــددرکشــان میخــوبی بــه هــاینو تنهــا  هســتند  خــا  نــیــ  کشــور یــا فره

کــه  داننــدیم هاییی ــهلطجنــا  را از خــود بنــد  در ت ســیم نیــز (1111( و اشــمیتز )6331)

 همیشـه جالـو هـاین ةترجمـ و انـدیمد وجـود هبـ خـا  یبر اسا  ن ـام یواشناسـی زبـان

ــد  در  ( معت ــد اســ  و ــس1111پتاسزینســکی ) .نیســ  ــرا  ایجــاد خن  های ــهلطم هــوم ب

ود در واقـی ند و ارر متـرجم وادار بـه توضـیح عنصـر  نـز موجـود در لطی ـه بشـابسیار مهم

 لطمه زد  اس .  ،تری  ویژری لطی ه که همان عنصر  نز اس به مهم

 شدههای انجامپژوهش . پیشینة۴. ۲

ــا   ــو جن ــ  در  ین ةترجم ــ ران م تل ــ  پژوهش ــتوس ــاوی   ةترجم ــی و عن ــار ادب ی 

ــایلمف ــه ه ــرار ررفت ــی ق ــورد بررس ــ  م ــافزز  ). اس ــاو، ک ــرا  م  ــی 1169ب ــه بررس ( ب

ــاروو ــ  ه ــاجنا  ةترجم ــود  ه ــودر  موج ــرزمی  عجای ــی  در س ــانی  یل ــان یلی ــه زب ب

ــه اســ .  ــه مترجمــان پرداخت ــا  در کــافزز  متوجــه شــد ک ــازیفرینی جن ــار روو ب از ره

ــد ،  ــان ه ــزب ــازیفرینی  ةترجم ــدون ب ــا  ب ــزا جن ــج  یناج ــر  کام ــد ، و ــان ه در زب

ــان  ــا  از زب ــا  در هن ــام ترجمــه و انت ــاو جن ــد جن ــان  می ــه زب ــرا   م صــدب ــتب  ةرجم

ــاجنا  ــر    ه ــود به ــتهموج ــی و  . اندجس ــو  همچن ــه روو دوم روو غال ــ  ک دریاف

( معت ـد اسـ  کـه مترجمـان 1169کـافزز  )جنـا  در ایـ  ا ـر ادبـی بـود  اسـ .  ةترجم

را  میــد بایــد زبــان  اجنــا  بــه مشــکج زیــاد  برخــورد خواهنــد کــردا زیــر ةترجمــبــرا  

ــج ــاو  کام ــد و تل ــهیبدرک کنن ــاف ا وق  ــرا  ی ــو ةوا ت  ب ــد  مناس ــان ه ــته  در زب داش
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و کاســ   کمیبــو انت ــاو  میــد درک کامــج م صــود جنــا  در زبــان  همچنــی و   باشــند.

را بهتـری  روو  م صـدیکسـان بـر خواننـد  زبـان  یرتـ  همـرا  بـا ایجـاد  م صدبه زبان ین 

 .   داندیمجنا   ةترجمبرا  

ــرز ) ــ( 1113پ ــه پژوهش ــ  ک ــر  اس ــی ر دی  ــه بررس ــ ب ــا  در ةترجم ــاوی   جن عن

جنـا  در عنـوان  دریافـ  کـه. پـرز در بررسـی خـود پـردازدیمبـه زبـان اسـیانیایی  هایلمف

عنـوان ابـزار  بـرا  جلـو بـه توانـدیمجنـا   کـهی اا اوو داردعملکـرد  دورانـه  هایلمف

ــه ــاکنند  ب ــتر تماش ــه بیش ــار توج ــهی او دوم  رودک ــه دو  ک ــ  را دارد ک ــ  قابلی ــا  ای جن

جنـا   ةترجمـنیـز بـه سـ تی  و معنا  مت اوت را در تنها ی  ب ـ  از مـت  ارا ـه کنـد. 

 عنــاوی  ةترجمــبــرا   م تل ــی  هــارووکــه مترجمــان از  داردیمــو بیــان  کنــدیماشــار  

در کـه  شـوندیمشـامج ترجمـه را   هـاروو ی ـی از  هـارووایـ  . اندجسـتهبهر   هایلمف

 ةخواننـدبـر یکسـان  یرتـ  مـواز  جنـا  در زبـان اسـیانیایی و ایجـاد  ةترجمی  سو  ین 

ــان  ــایی موجــود در مــت   م صــدزب و در ســویی دی ــر وــر  کامــج جنــا  و ت ــاوت معن

 وجود دارد.  مید 

ــاجنا  ــود در   ه ــموج ــارتونی سیمیســون و  ةمجموع ــارووک ــ  ه ــاین ةترجم ــه  ه ب

خــود  ةمطالعــبــود  اســ . و  در ( 1113کرهــون  ) ةمطالعــزبــان فنلانــد  موضــوص مــورد 

بـه جنـا  در زبـان  میـد جنـا  در زبـان  ةترجمـ چـونهممت ـاوتی   هـاروودریاف  که 

جنـا   ةترجمـم صد با ساختار، معنـا و وا رـان مت ـاوت، وـر  جنـا  در زبـان م صـد، 

ــ   ــه ی ــود ب ــیراموج ــد  ةی ــرتی  همانن ــی م ــییراواجادب ــو  ی ــس  ةترجم ــا و  ــا  ب جن

کــار ررفتــه شــد  موجــود در ایــ  مجموعــه بــه  هــاجنا  ةترجمــبــرا   ،ین  بنداــورت

 کـهی ادر مـت  م صـد بـدون جنـا  جدیـد  خلـ ، رفتـهکـار بـه  هـاروواس . در بـی  

 .شدینمدید   ،جنا  در مت  اولیه وجود داشته باشد

جنـا  را از دیـد ن ریـه ارتیـاط  ةترجمـخـود   هام الـهاز دی ـر ( در یکـی 1161پرز )

بـر اسـا   میـد . از ینجـایی کـه در ایـ  ن ریـه، ارتیـاط بـی  ترجمـه و مـت  کندیمبررسی 

  هـارووکـه بـا اسـت اد  از  کنـدیماسـ ، متـرجم تلـاو   ارزهـمشیاه  ت سیر  و نـه 

پـردازو ممکــ  بــر رو  م ا ــو  یرتــ  را بــا کمتــری   میـد شــناختی مــت   یرتــ  م تلـ ، 
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ــرز،  هــد  ــد )پ ــر  دســ  یاب ــاط بهت ــه ارتی ــد و ب ــازیفرینی کن ــژوه  1161ب ــرز در پ (. پ

 ةترجمـعنـوان فـیلم یمریکـایی و اسـیانیایی را کـه دارا  عنصـر جنـا  بودنـد و  631خود، 

بــرا  بــازار جهــانی مــورد مطالعــه قــرار داد. نتــاین پــژوه  و  نشــان داد کــه در  را هــاین

و م صـد بسـت ی دارد کــه در  میـد مـه بــه زبـان ب شـی از ایـ  عنـاوی  انت ـا  روو ترج

ــا   ــادو جن ــایی جناســی مع ــانی و معن ــه از لبــان زب ــد ک ــرد  بودن ــاو ک ــان تل ین مترجم

ــوان  ــد عن ــرز ) می ــد. پ ــود بیاورن ــه وج ــی ( 1161ب ــه در  همچن ــ  ک ــب دریاف ــوارد،  ةی م

 یر تـ مترجمان تلاو کرد  بودنـد کـه بـه عنـوانی بـا ارتیـاط بیشـتر هـم در مبتـوا و هـم در 

 دس  پیدا کنند. 

ــاپژوه  ــابهی در خصــو    ه ــمش ــا  و  ةترجم ــارووجن ــ  ه ــار ین  ةترجم در ی 

ــی  ــاو،  ، ســعد  و وــافسشکســییر رــونهمبزررــان ادب ــرا  م  ــز انجــام شــد  اســ . ب نی

مت ــاوت جنــا  در دو   هاترجمــهخــود بــه بررســی  ةنامــیانپا( در 1169بلومنتــاو )

ــا ــی نم ــر ةنام ــا  لی ــز و  ش ــاجر ونی ــر   ت ــان عی ــه زب ــییر ب ــردازدیماز شکس . و  در پ

بـرا  مت ـاوتی   هـارووخـود   هاترجمـهخود متوجـه شـد کـه مترجمـان در  ها یبررس

کـج وـر  شـد  بودنـد و برخـی در ترجمـه بـه  هـاجنا . برخـی از انـدکرد ای  امر ات ار 

ــد. بلومندی ــر بــه ــد امــا دی ــر خــالی از عنصــر  نــز بودن تــاو از خــوبی ترجمــه شــد  بودن

 ةاسـت ادسویی دی ر متوجه شـد کـه بسـیار  از مترجمـان ایـ  دو ا ـر معت ـد بودنـد کـه بـا 

خـوبی م ا ـو ایـ  مترجمـان بـه. انـدکرد ترجمـه بهتـر مـت  را  ،بیشتر از اقتیا  تا ترجمه

نیسـ  امـا قابـج  دارخنـد هررنـد کـه  هـاین ةترجمـو به همی  خـا ر،  شناختندیمخود را 

  توجیه اس . 

ــه بررســی ( 6331دلاباســتیتا ) ــه ب ــا  در یکــی  ةترجمــپژوهشــ ر دی ــر  اســ  ک جن

ــام  ــه ن ــار شکســییر ب ــردازدیم عشــ  ةیهــودبدرد دی ــر از ی   ةترجمــو معت ــد اســ  کــه  پ

جنا  از زبان ان لیسـی بـه زبـان فرانسـو  رـال  بزررـی بـرا  متـرجم اسـ . دلاباسـتیتا 

ــه( 6331) ــا   هاترجم ــر را ب ــ  ا  ــاوتی از ای ــه مت  ــم م ایس ــدیمه ــدیدرمو  کن ــه  یاب ک

شـامج ت لیـد تکنیـ  شکسـییر،  هـاروو. ایـ  انـدبرد کـار م تل ـی بـه  هاروومترجمان 

خل  جنا  جدید، اکت ا کردن بـه معنـا  سـطبی جنـا ، اکت ـا کـردن بـه معنـا  عم ـی و 
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ایــ  پژوهشــ ر . شــودیماز هــر دو معنــا  ســطبی و عم ــی  زمــانهم ةاســت اددر نهایــ ، 

و ا ـر  از  رودیمـجنـا  بـه  ـور کـج از بـی   اوو و سـوم  هـاروومعت د اس  کـه در 

ــاقی  ــت  ترجمــه ب ــدینمین در م ــه 6331دلاباســتیتا ). از ســویی دی ــر، مان ــد اســ  ک ( معت 

 تواننـدینمو منـابی موجـود جنـا  را ترجمـه کننـد و  هـاروومترجمان باید بـا اسـت اد  از 

 د.جنا  بیردازن ةترجمبه مت  االی و با یزاد  تمام به امر  بدون هی) ارجاعی

ــعد  ــتان س ــاجنا و  رلس ــود در ین و   ه ــارووموج ــ  ه ــاین ةترجم ــوص  ه موض

ــورد  ــم ــ .  ةمطالع ــود  اس ــی ب ــ ر ایران ــایاییاولدو پژوهش ــ( 6931و اردودر  ) نی  ةترجم

ــی را از  ــرجم ان لیس ــد مت ــاجنا رن ــی   ه ــعد  بررس ــتان س ــود در رلس ــدرد کموج . ان

جنــا  وجــود نــدارد ولــی  ةترجمــمعت دنــد کــه را  وــج قطعــی و مش صــی بــرا   هــاین

ــات برخــی از  ــاهی اوق ــاروور ــه ه ــار ب ــدیمک ــ  پژوهشــ ران یین ــر، ای ــارتی دی  ــه عی . ب

جنـا ، رـاهی اوقـات جنـا  در  ةترجمـمت ـاوت بـرا    هـاروومعت دند کـه بـا وجـود 

 نیس .  یرپرترجمهای  ا ر 

معت ـد اسـ  اشـعار وـافس پرداختـه اسـ  و  یر پـرترجمهبـه بررسـی ( 1111دیوی  )

کــه هویــ  ملــ  خــود را در اشــعار خــود بازتــا  وــافس از ین دســته شــاعرانی اســ  کــه 

ــه ــ  شــاعر رو  داد  اســ ا ب ــاو ، ای ــری  شــکج ممکــ  در  ةشــاعرانعل ــه بهت خــوی  را ب

او در برابــر ترجمــه م اومــ   اســ  و بــه همــی  دلیــج، شــعر نمایــان ســاختهاشــعار خــود 

موجـود در اشـعار وـافس را نیـز مـورد   هـاجنا . از سـویی دی ـر، ایـ  پژوهشـ ر کندیم

نـدرت اشـعار وـافس بـه  هـاجنا بررسی قرار داد  اس  و به ای  نتیجـه دسـ  یافتـه کـه 

   بسیار دشوار اس . زیرا که بازیفرینی ال و  ین در زبان ان لیسی  اپریرندترجمه

 شناسی پژوهشروش. ۳

                     لهبیان مسئ. 1. ۳

ین در ابعــاد و ی ــار  ةترجمــ  هــاروو، جنــا  و رکــر شــد   هــاپژوه  بــا توجــه بــه

کـه فعالـان توجـه کـافی بـه  رسـدیمن ـر امـا بـها اس  ادبی م تل  مورد مطالعه قرار ررفته

ــوزدو  ــه و  ةو ــهلطترجم ــه ها ی  ــا  ب ــاخهعنوان زیرجن ــز از   اش ــدی ر  ن ــار یک در کن
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کــه  دانــدیم ییهــاووز  نــز را از  ةوــوز( نیــز 1112. پوپــا )(1112، زابابیســکوا) اندنداشــته

واکـاو  بیشـتر را بـه پژوهشـ ران نـداد  اسـ . لاریـان  ةاجـاز اوییجـادوعل  سـاختار به

خـوبی مـورد بـه ،خصـو  از دیـدرا  ترجمـهبـه ،( نیز بـر ایـ  بـاور اسـ  کـه  نـز6331)

 نـز و بـا بررسـی  کوشـدیماسـ . بـه همـی  سـیو، پـژوه  واضـر مطالعه قـرار ن رفتـه 

ــه درک  های ــهلطاز ایــ   یموزانزبــانمیــزان فهــم و دارا  جنــا   ها ی ــهلطخصــو  بــه ب

 ترجمه و لطی ه برسد. ةووزز دو بهتر  ا

ــه ا ــرالیت ــژوه  ب ــ  پ ــه ی ــج از   امرول ــقی ــهلط ةترجم ــز ها ی  ــا  متمرک ــ .  جن اس

فهـم درسـ  و کـاملی بایـد بـه  ارا ـه دهنـدمـوف ی  ةترجمـبتوانند  کهی اقیج از  یموزانزبان

ــاهیم  ــا   ةوا از م  ــدون برســنددارا  جن ــی، ب ــه . در واق ــ  رون داشــت  درک درســ  از ای

ــان هــاوا   ــدینم یموزانزب ــد توانن ــرت بیرن ــی و از ین ل ــز لطی ــه پ ــه عنصــر  ن  ةترجمــو  ب

جمـه و رـام ابتـدایی بـرا  تر. بنـابرای ، ایـ  پـژوه  بـر ین اسـ  کـه درستی ارا ـه دهنـد

ــرهــم رنــی  لــرت  ــانمیــزان فهــم یعنــی  های ــهلطدن از ب  هاییی ــهلطرا از رنــی   یموزانزب

اد  از  نـز جنـا  ایـ  رسـیدن بـه تـا یرات م یـ  اسـت  ةلازمـزیـرا  امورد بررسی قرار دهد

 (.  6331برسند )کیل ور،  های هلط به فهم کاملی از م هوم یموزانزباناس  که 

ــر،  ــو  دی  ــار  از س ــوص اش ــ  موض ــه ای ــ ران ب ــی از پژوهش ــدکرد بعی ــان  ان ــه زب ک

ــاد   ــداد زی ــی تع ــلطان لیس ــز ) ةی  ــاو، لم ــرا  م  ــا  دارد. ب ــه 1169جن ــا یانجر( ب  ه

شـد   هـاجنا شـدن زبـان ان لیسـی بـه منیـی غنـی از که باعا تیـدیج کندیممتنوعی اشار  

د  هجاهــا  فــراوان تعــداد زیــای ــر، زبــان فارســی نیــز بــا داشــت  تــ اســ . از  رفــی د

(. بــه همــی  1161، همکــارانن ــج از مبمــد  ســالار  و ، بــه6333جنــا  دارد )نیومــارک، 

داشــت  جنــا  زیــاد  ةواســطو زبــان ان لیســی و فارســی بــهجنــا  در هــر د ةمطالعــدلیــج، 

ن ــر (. امــا بــه1161، همکــارانســالار  و )مبمــد هــم جالــو و هــم مهــم باشــد  توانــدیم

ــدیم ــاپژوه  رس ــم در   ه ــوز  و ه ــ  و ــم در ای ــران ه ــاد  در ای ــوززی ــ ةو  ةترجم

تـا کمـی بـه ایـ  موضـوص  کنـدیماسـ . بنـابرای ، ایـ  مطالعـه تلـاو  نشد انجام  هاجنا 

 بیردازد.
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 کنندگانشرکت .۲. ۳

م طــی کارشناســی زبــان دانشــجو  ســاو ســومی  وی یســ ب کلاســی کــه در ین

ــژوه  انت ــا  شــد ان لیســی ویــور داشــتند ــ  پ ــرا  ای  کنندرانشــرک ایــ  تمــامی . ب

یقــا و   دانشــجو پــنن، هــایندر بــی   کــه ســاله بودنــد ورهاریســ ب تــا نــوزد دانشــجویان 

ــد.  شــانزد  ــی دانشــجو خــانم بودن ــی  ، همچن دانشــجویان  ن ــر دوازد  ،کنندرانشــرک از ب

 ان لیسی و ماب ی دانشجویان ادبیات ان لیسی بودند.  مترجمی زبان ةرشت

 آزمون .۳. ۳

اســت اد   مــوردبودنــد  کــه در ســطح متوســ  لطی ــه دوازد در ایــ  پــژوه ، یزمــونی بــا 

هـر لطی ـه، شـامج یـ  جنـا   زبـان ان لیسـی اسـ . های ـهلطتمامی  مید زبان . قرار ررف 

زیــر . داشــ جنــا  عنصــر کــه بــود   اوا  دوو در واقــی، بــار  نــز هــر لطی ــه بــر  .بــود

خواسـته شـد  بـود  کنندرانشـرک   داشـ  خـ  کشـید  شـد  بـود و از اکه جنـ  اجمله

پــ  از  کنندرانشــرک تنهــا ین جملــه را ترجمــه کننــد. پــ  از خوانــدن کــج لطی ــه، کــه 

هـد  از  «اسـ   دارخنـد رـرا ایـ  لطی ـه »: دادنـدیمترجمه بایـد بـه ایـ  پرسـ  پاسـ  

 .  بوداز هر لطی ه  یموزانزبانای  پرس  پی بردن به میزان فهم 

( بــر دو 1169لمــز ) بند یمت ســ اد  در ایــ  پــژوه  بــر اســا  مــورد اســت  هــاجنا 

ــامی  ــد. تم ــوص بودن ــهلطن ــز های  ــه ج ــهلط ب ــمار ها ی  ــار و دو ةش ــوص  ره ــاجنا از ن   ه

ــ   دارا  شــکج ــی، ای ــد. در واق ــجنا مشــابه بودن ــ اه ــا امل ــاوت ب ــا  مت  ا و دارا  دو معن

ــتند.  ــان هس ــس یکس ــهلطتل  ــمار ها ی  ــارو  دو ةش ــوص  ره ــاجنا از ن ــدا    ه دارا  ا

د. الیتـه کـه در ین دو وا   بـا املـا و معنـا  مت ـاوت دارا  تل ـس یکسـان هسـتنبودند مشابه 

ایـ  م الـه  ااـلیزیـرا هـد   ادر ای  پـژوه  زیـاد وـا ز اهمیـ  نیسـ  بند یمت سای  

یــج، دارا  جنــا  اســ . بــه همــی  دل ها ی ــهلطاز  یموزانزبــانپــی بــردن بــه میــزان فهــم 

 . شودینمدید   هاجنا توازن مناسیی بی  انواص 
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 پژوهش روش. ۴. ۳

بـرا  شـرک     سـاو سـومی م طـی کارشاسـیدانشـجو وی یسـ بکلاسی بـا ابتدا،  در

جنـا  بـود کـه شـامج   اجملـه، زیـر یـ  یزمـونا ةی ـلطدر هـر .   یزمون انت ا  شددر ای

کــه پــ  از خوانــدن کــج خواســته شــد  بــود  کنندرانشــرک از خــ  کشــید  شــد  بــود و 

 توانســتندیم کنندرانشــرک ، دادن پاســ . در وــی  ه را ترجمــه کننــدجملــ ین لطی ــه، تنهــا

نایشـنایی بـا  واسـطةبه ییروپاسـ نیز اسـت اد  کننـد. بـا ایـ  کـار، اوتمـاو عـدم  نامهوا  از 

ــی   موظــ  بودنــد  کنندرانشــرک . در نهایــ ، رفــ یممعنــا  وا رــان دارا  جنــا  از ب

را  هـر لطی ـهبـودن  دارخنـد دلیـج « اسـ   دارخنـد رـرا ایـ  لطی ـه » بـه پرسـ  پاس با 

 کنندرانشـرک سـ  ایـ  بـود کـه تـا رـه انـداز  بـه ایـ  پر پاسـ هـد  از نیز بیان کنند. 

ــوم ــر م ه ــج لط ه ــه و دلی ــد ی  ــودن ین را  دارخن ــدیافتهدرب ــم  .ان ــ  درســ ، فه ــار پاس معی

 بود. پرس  ای  به  هاینبا استناد به پاس   های هلطاز  کنندرانشرک درس  

درسـ  بـا   هاپاسـ و میـزان طی ـه بررسـی بـه هـر ل کنند شـرک های ، پاس  هـر در ن

ـــد. ـــان داد  ش ـــودار نش ـــ  نم ـــت اد  از ی ـــ   اس ـــد  توس ـــج اراد  ش ـــداد  از دلا  تع

 مشــ   های ـهلطدر فهــم  هـاینبررسـی شــد تـا علــ  عـدم موف یــ  نیــز  کنندرانشـرک 

  رردد. 

 نتایج .۴

ــی  ــنتبررس ــه ةیج ــ هاترجم ــو دلا  ــ  هج ارا  ــد  توس ــرک ش ــه  کنندرانش ــان داد ک نش

خــوبی بودنــد بــهمشــکج داشــتند و نتوانســته  های ــهلطبرخــی از  ةترجمــدر  هــاینبرخــی از 

ــه. برخــی دی ــر توانســته بودنــد دریابنــدرا  هــاینبــودن  دارخنــد دلیــج  درســتی لطی ــه را ب

یـا دلیلـی  دانسـتندینم دارخنـد  ااـلاًیـا لطی ـه را بـود کـه  اینجـامشـکج کنند ولـی  ترجمه

دارا  جنـا  نشـد   ةوا متوجـه  ااـلاًبـه عیـارت دی ـر،  .بـوداشـتیا   ه کـرد  بودنـدکه ارا 

درسـتی متوجـه م هـوم بـهداشـتند کـه  وجـودنیـز  کنند شـرک تعـداد   ،در ای  بـی بودند. 

  شد  بودند.  های هلط
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 درکبر اساس سطح دشواری  هایفهلط یبنددسته

ــه  پاســ  ــرا   های ــهلطبرخــی از ب ــود کنندرانشــرک ب ــه،  .بســیار دشــوار ب ــی  لطی  اول

 اس .  3 ةشمار ةی لط
8. A: Why can't you trust an atom?  
B: They make up everything. 

. در ایـ  ه اسـ داشـت کنندرانشـرک در میـان را  ییروپاسـ لطی ـه کمتـری  میـزان ای  

 «تشـکیج دادن»ماننـد کـه دارا  جنـا  اسـ  کـه در ابتـدا معنـایی ه make upفعـج لطی ه، 

. کنـدیمرا در رهـ  تـداعی  «در هـر ریـز  دسـ  داشـت» ولـی در ادامـه یوردیمـرا به ره  

در پاســ   و «اعتمــاد کنــی  هــااتمبــه  تــوانیینمرــرا » شــد  اســ در ایــ  لطی ــه پرســید  

 ـانو  کـه بــه و معنـا   «دهنـدیمهمــه ریـز را تشـکیج  هـاینزیـرا » شـد  اسـ  کـهر تـه 

ــ   ــدیمره ــرا »: یی ــاینزی ــدد ه ــ  دارن ــز دس ــه ری ــد 31 «.ر هم ــرک  درا  کنندرانش

ــد بــه معنــا  دوم ایــ  فعــج پــی بیرنــد  ــه معنــا  اوو اشــار  کــرد   اک ــراً ونتوانســته بودن ب

  . دانستندینممی  خا ر، ای  لطی ه را جالو به ه بودند.

 . ریردیمدوم قرار  ةرتیدر  1 ةشمار ةی لط
4. A: Why did the scarecrow keep getting promoted?  
B: Because he was outstanding in his field. 

ـــد. ( کنند شـــرک  1) دراـــد 99تنهـــا  ـــه را متوجـــه شـــد  بودن ـــ  لطی  م هـــوم ای

outstanding   ــبــو  اوا ــار  نــز را ب هــم  ،داشــ . ایــ  وا  ه دوو د کــه در ایــ  لطی ــه ب

ــه ــا  ب ــودن»معن ــته ب ــه «برجس ــم ب ــا  و ه ــتادن»معن ــرون ایس ــه  «out standing، بی ــود ک ب

در ایــ  لطی ــه دو م هــوم بشــوند.  نتوانســته بودنــد متوجــه هــر کنندرانشــرک بســیار  از 

ــید   ــودیمپرس ــی » ش ــارو ترق ــدام در ک ــرا مترســ  م ــدیمر ــ  داد   « کن ــودیمو پاس  ش

 «.بودرون او در کارو برجسته )ایستاد ( »

 داش . کنندرانشرک کمی از جانو  پاس نیز  61 ةشمار ةی لط
10. A: What kind of bird works at a construction site? 
B: The crane! 

در مبـج سـاخ  و  تـوانیمرا   اپرنـد رـه نـوص »پرسـید  شـد  بـود کـه در ای  لطی ه 

ــا ــرد س ــدا ک ــه داد   «ز پی ــ ی ک ــودیمو پاس ــا» ش ــه  «درن ــ . الیت ــان  crane ةوا اس در زب
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کـه متوجـه هـر دو   اکنند شـرک  3هـم هسـ . بـه غیـر از  «ر  یـجج»معنـا  ان لیسی بـه

ــا ــد، معن ــ  وا   شــد  بودن ــب   ای ــی کنندرانشــرک  ةی ــه  دراــد 11یعن ــد ب نتوانســته بودن

 جالو نیود. هاینبیرند و در نتیجه لطی ه برا   معنا   انو  ای  وا   پی

 ن ر متوجه شد  بودند.  61را تنها  1 ةشمار ةی لطم هوم 
2. A: Why can't a bicycle stand up? 
B: Because it's too tired. 

داد  و پاســ ی کــه  «بایســتد  توانــدینمرــرا یــ  دوررخــه » پرســدیم 1 ةشــمار ةی ــلط

اســ  کــه  two-tiredبــا  یواهــم too tired .«زیــرا بســیار خســته اســ » ایــ  اســ  شــودیم

ر خسـته اسـ  یـا دو رـر  کـه بسـیا  ادوررخـه. پـ  اسـ  «داشـت  دو رـر »معنا  به

متوجــه ایــ  ( ن ــر 66) کنندرانشــرک  دراــد 21 ،اینجــابایســتد. در  توانــدینمدارد 

 شد  بودند. ن یییواهم

 ن ر تنها پاس  داد  بود  بودند. 61را نیز  3 ةشمار ةی لط
9. A: Why was the baseball game so hot? 
B: Because all the fans left! 

معنـا  و هـم بـه «پنکـه»نـا  معبـود کـه هـم بـه fan ةوا بار  نز بر دوو ، در ای  لطی ه

رـون تمـامی »ر تـه شـد   «د رـرا بـاز  بیسـیاو داد شـد  بـو»اس . در پاسـ   «یتماشار»

 کنندرانشــرک از  دراــد 21 مجــدداًکــه  «را تــرک کردنــد جــاین هاپنکــهو یــا  هایتماشــار

 توجه هر دو معنا نشد  بودند. م

 داشـــتند. کنندرانشـــرک را از جانـــو  پاســـ بیشـــتری  میـــزان  های ـــهلطبرخـــی از 

ــه ــ  ب ــارتی دی ــر، ای ــهلطعی ــرا   های  و فهــم  ندنداشــت کنندرانشــرک دشــوار  خااــی ب

ــاًت ر هــاین ــود. یی ــاو،  ســاد  ب ــرا  م  ــه 1 ةشــمار ةی ــلطن ــر(  63) دراــد 32ب درســتی را ب

 بودند.متوجه شد  
6. A: Why don't honest people need beds? 
B: They don't lie. 

و در  «نیـاز  ندارنـد  خوا ت ـ رـرا مـردم راسـت و بـه »  شـدای  لطی ـه پرسـید  در 

بــا توجــه بــه میــزان  .«(کشــندینم)دراز  روینــدینمدرود  هــاینرــون »  دشــجــوا  ر تــه 
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ــا   ــ بال ــه ییروپاس ــه، ب ــ  لطی  ــه ای ــر ب ــدیمن  ــا  رس ــر دو معن ــج  ه بــرا   lieفع

 .    اس بود یشنا کنندرانشرک 

 ةی ــلط. در پاســ  داد  بودنــد 1 و 9 ةشــمار ها ی ــهلطنســیتاً زیــاد  بــه کنندران شــرک 

 «خـورد  اسـ  غـرا کـافی  ةانـدازکـه یـ  مـا  بـه  فهمـییماز کجا »  دش پرسید  9 ةشمار

ــه  ــانی کــه ســیر اســ »  دشــو در پاســ  ر ت ــداعی و  «زم م هــوم دی ــر  کــه در رهــ   ت

 11م بـرا  هـر دو م هـو رسـدیمن ـر . بـه«کامـج اسـ کـه مـا  زمـانی »ای  اسـ :  ،کندیم

 .یشنا بود ن ر( 61) کنندرانشرک از  دراد
3. A: How do you know when a moon has enough to eat? 
B: When it's full.  

مـا خیلـی ف یـر بـودیم تـا جـایی کـه اسـتطاع  پرداخـ  »نیز ر تـه بـود  1 ةشمار ةی لط

ــتیمت ــه را نداش ــد 11. «وج ــرک از  درا ــر 61) کنندرانش ــه  (ن  ــد ک ــد  بودن ــه ش متوج

ــ payو  afford  هــاوا   ــر ین ةجنی  pay متوجــه شــد  بودنــد کــه مــالی دارنــد و علــاو  ب

attention اس  «توجه کردن»معنا  به . 
7. We were so poor when I was growing up we couldn’t even afford to pay 

attention. 
 هــاین. نــد  بودپاســ  درســ  داد 66 ةشــمار ةی ــلطبــه  (ن ــر 62)دراــد ه تــاد و یــ  

درخـ  »و هـم بـه معنـا   «کـ  دسـ »معنـا  م بـههـ palm ةوا متوجه شـد  بودنـد کـه 

سـ  خـود در د تـوانییمرـه نـوص درختـی را » شـودیمدر ای  لطی ـه پرسـید  اس .  «ن ج

  .«ک  دس  )ن ج(»: شودیمو پاس  داد  « ومج کنی 
11. A: What kind of tree can you carry in your hand? 
B: A palm! 

ــی  ــد 16همچن ــرک  62) درا ــوم  (کنند ش ــر دو م ه ــه( را  bud ةوا ه ــ  و غنچ )رفی

و  « رویـدیمرـج بـه رـج دی ـر رـه » شـودیمپرسـید  در ایـ  لطی ـه،  متوجه شد  بودنـد.

 «.هی رفی  )غنچه(» شودیم داد در پاس  
12. A: What did the flower say to the other flower? 
B: Hey, bud!  

ــر 61) دهندرانپاســ دراــد  شصــ  و شــ  ــز  ( ن  ــلطنی ــمار ةی  ــوبی  6 ةش ــه خ را ب

در ایــ  اســ .  «نســیتاً»معنــا  و هــم بــه «زییــا»معنــا  هــم بــه prettyتبلیــج کــرد  بودنــد. 
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کــه مــ   رویــدیممــ  زییــا هســتم. انــد   رویــدیمجــان : »رویــدیممــر  بــه پیتــر لطی ــه 

کــه تــو  کنمیمــمــ  فکـر : »رویــدیمو پیتــر در پاسـ   «پیتــر  کنــییمزشـتم. تــو رــه فکـر 

 . «خیلی زشتی
1. Mary: John says I'm pretty. Andy says I'm ugly. What do you think, 

Peter? 

Peter: I think you're pretty ugly. 
. دریافتــه بودنــدخــوبی را بــه 2 ةشــمار ةی ــلط (کنند شــرک  61) دراــدپنجــا  و ه ــ  

و در ن ـ  اسـمی خـود  «دیـد  شـدن»معنـا  در ن ـ  فعلـی خـود بـه spotدر ای  لطی ـه، 

در . بنـددیملطی ـه هـر دو معنـا در رهـ  ن ـ   اسـ  کـه بـا خوانـدن «خـالیخاو»معنا  به

ــید   ــه پرس ــ  لطی  ــودیمای ــ  » ش ــ  پلن ــرا ی ــدینمر ــود  توان ــی ش ــ  داد   «م   و پاس

 . «(شودیمخالی اس  )دید  یرا همیشه خاوز» شودیم
5. A: Why can't a leopard hide? 
B: Because he's always spotted.  

 پاس  درس  برا  هر لطی ه نشان داد  شد  اس .  ةارا در نمودار زیر، میزان 
 

 
 درست برای هر لطیفه یهاپاسختعداد  .1نمودار 

 

ــاینادر  ــه ج ــی از  ب ــهبرخ ــ  هاترجم ــج ارا  ــتیا  و دلا  ــد  اش ــ  )در ه ش ــز( توس پرانت

 .شد  اس اشار   کنندرانشرک 

 ییروپاســـ کــه کمتـــری  میــزان ( they make up everything) 3 ةشــمار ةی ــلط

  :ترجمه شد  بود رونهی ا اک راًابیح را داش  

 .  سازندیمیا  دهندیمریز را تشکیج همه هاینرون . 6

 همه جا هستند.  هااتمه کرد  بودند: رون  ارا هایناک ر که  دلیلی

14
10

16

7
12

18 16

3
10 8

15 15

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
رس
  د
ها
  
اس
د پ
دا
تع

شمار  ها  لطی ه ها



 61                     … در ایرانی یموزانزبان مشکلات بررسی: جنا  و  نز                      ساو پنجاهم 

 

بــه کمــی  پاســ نیــز  ((because he was outstanding in his field 1 ةشــمار ةی ــلط

             ترجمه کرد  بودند  رونهی اای  لطی ه را  کنندرانشرک داش . دنیاو 

ــو   .6 ــرا ت ــج زی ــود )دلی ــته ب ــی برجس ــی  خیل ــد زم ــج یدم  دارخن ــ  م  ــودن: مترس ب

 .معرو  فرض شد (

 .نیس ( دارخند خیلی برجسته بود ) اومزرعهرون در  .1

 .. رون همیشه سرکارو بود  )رون مترس  همیشه ایستاد  اس (9

 .نیس ( دارخند  االاًر کارو خیلی ماهر بود ). رون او د1

 .نیس ( دارخند خیلی خو  بود  ) اومزرعهرون در . 2

ــه1 ــهی اخــا ر . ب ــاد فو در شــغل   ک ــود )رــون  الع ــه promoteب ــا  شــغلی در ب معن

 .ن ر ررفته شد (

ــدانی خیلــی خــو  عمــج رــو. 1 ــه کــردیمن در کــار می ــی  )ب ــدانی و زم ــج کــار می دلی

 .کشاورز (

 .شیر اس  )بدون رکر دلیج( قلمروو. رون تو  3

 نیز توجه کنید:  (the crane) 61 ةی لط  هاترجمهبه 

 .(فهممینملطی ه را  ةنکتخوار )مرد ماهی .6

 .خوار )رون رردن  دراز اس (مرد ماهی .1

 .نیس ( دارخند خوار ). ماهی9

 .نیود( دارخند . جر  یج )1

 :ه شد  اس نیز ارا ( because it's too tired) 1 ةشمار ةی لط  هاترجمه

 .جان داد  اس ( جانیبون خیلی خسته اس  )رون به جسم ر .6

 .نیس ( دارخند  االاًخیلی خسته اس  ) کهرون .1

 .خو ره ربطی دار !(خسته اس  ) کهی ا. برا  9

 .داشته اس ( یب شجانرون خسته اس  )رون  .1

 .مس ر  اس ( نیس ! دارخند خیلی خسته اس  ) کهی ا. به خا ر 2
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نیسـ  رـون جـوا  داد  شـد   دارخنـد  ااـلاًخیلـی خسـته اسـ  ) کـهی ابه خا ر . 1

 .پرسید  شد  سن ی  ندارد( سثاوبا 

ــرا   ــز  (because all the fans left) 3 ةشــمار ةی ــلطب ــ  هاترجمــهنی ه نادرســتی ارا 

 شد  بود: 

 .ر م  میب  نیس ()لطی ه از ن رون بازیکنان ترک کردند  .6

ــدارد ) . رــون هیچــی1 ــرار ا هایتماشــارتماشــاری ن ز تــر  برخــورد تــوا بیســیاو ف

 .(کنندیم

 .(کنندیمرار ف رفدارها رفتند )همه از تر  توا  ةهم. رون 9

 .نیس ( دارخند  االاًاران در  ر  رپ هستند ) رفد ةهم. رون 1

 .نیس ( دارخند  رفداران رفتند ) ةهم. رون 2

 .نیود( دارخند دند )خاموو ش هاپنکه. رون تمام 1

ــه ــه، ب ــری  نمون ــوان یخ ــهعن ــلط  هاترجم ــمار ةی   because he's always) 2 ةش

spotted)  ه شد  اس نیز ارا  : 

ــه  یخــالخاورــون همیشــه  .6 ــ یــ اســ  )رــون ب خیلــی ظریــ  اشــار  کــرد   ةنکت

 .اس (

 .نیس ( دارخند اس  ) یخالخاو. رون 1

داد   مــز یبا یــ  دلیـج منط ــی یـ  جــوا  خیلـی اســ  )بـ دارخـاو. رـون همیشــه 9

 .نیس ( دارخند که 

ــاین  ــهی ااز نت ــر  رون ــدیمب ــه  یی ــرک ک ــه  کنندرانش ــایی ک ــد در ج ــته بودن  ةوا توانس

ــد و  ــ ی  بدهن ــا  را تش ــر دو دارا  جن ــا ه ــا  ب ــنا  دارا  ةوا معن ــا  یش ــد جن بودن

درسـتی بـه پرسـ  رکـر شـد  در  درسـتی متوجـه شـوند و پاسـ توانسته بودند لطی ه را بـه

ــهکــه ایــ   رونــههمانولــی  اطی ــه بدهنــدل ةادامــ ــه هانمون در  دهنــدیمخــوبی نشــان نیــز ب

ــه تنهــا  و متوجــه جنــا  نشــد  بودنــد کــهییجا  تکیــه کــرد  بودنــدیــ  معنــا  جنــا  ب

ــه  ــتی از لطی  ــم درس ــه فه ــد ب ــته بودن ــم نتوانس ــوارد ه ــی از م ــند. در برخ دارا   ةوا برس
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ــرا   ــاً کنند شــرک جنــا  ب ــه کامل ــود. در نتیجــه، فهــم کامــج لطی ــه ب تشــ ی   نایشــنا ب

 جنا  بست ی داش .  ةوا با هر دو معنا   کنند شرک یشنایی  جنا  و

 .دهدیمرا نشان  کنندرانشرک کلی نمودار زیر، عملکرد 

 

 
 هاپاسخمجموع  .۲نمودار 

 121:  هاپاس مجموص 

  611: هاجنا   درس  هاپاس مجموص 

 613: هاجنا   نادرس  هاپاس مجموص 

 

  گیرییجهنتبحث و  .۵

ــاین نشــان داد   ورهمــان ــه نت ا  دار  هــاوا   ةترجمــدر  کنندرانشــرک بســیار  از ک

 یـج قـو  متـرجم بـر داشـت  معت ـد اسـ  کـه ت( 1161) جنا  مشـکج داشـتند. خیسـاموا

ــ  یر دارد.موفــ   ةترجمــیــ   وفــ  را شناســایی م ةترجمــیــ   ةلازمــ( 1161ریوررــادز ) ت

. کـرن مت اوتنـدشـیاه  دارنـد ولـی در معنـا  کـه در شـکج و یوا بـه هـم دانـدیم ییهاوا  

ــی  رــام در داشــت   ( نیــز معت ــد اســ 1161) موفــ  جنــا  شناســایی جنــا   ةترجمــاول

موجــود اســ . پــ  از ین یــ  متــرجم بایــد بتوانــد جنــا  را در ارتیــاط بــا مــت  بررســی 

اسـایی اولیـه و معت ـد اسـ  متـرجم بـر اسـا  شن و مـت  بسـنجد. کند و ارتیاط ین را بـا 

 ه دهد.  ارا از جنا  موف ی ةترجم تواندیمارزیابی  انویه 

57%
43%

0%0%

پاس ها مجموص 

پاس ها  درس  پاس ها  نادرس 
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ــر  ــاو  ب ــا ییتواناعل ــرن ) ه ــد ، ک ــر ش ــا ییتوانا( 1161رک ــر  را  ه ــز دی  ــرا  نی ب

 ه. و  معت ـد اسـ  کـه متـرجم بایـد تسـل  کـافی هـم بـدانـدیملـازم موف  جنا   ةترجم

جنـا  را از زبـان  هـا یژریوداشـته باشـد تـا بتوانـد تمـام زبـان م صـد  هو هم ب مید زبان 

، ااــطلاوات و هـاوا  مترجمـان بایـد دانـ  وسـیعی از بـه زبـان م صـد منت ـج کنـد.  میـد 

داشته باشـند تـا در زمـان ترجمـه تمـامی معـانی بـه رهنشـان خطـور کنـد  هاینتمامی معانی 

معت ــد اســ  کــه  همچنــی  او. جمــه انت ــا  کننــدبــرا  تررا  هــاین ی ترمناســوو بتواننــد 

با مـوارد رکـر شـد  در بالـا بایـد بـه بافـ  مـت  و ر ـون ی انت ـاو جنـا   زمانهممترجم 

توجـه کنـد. و  توجـه بـه لهجـه و عیـارات عامیانـه را نیـز  یرتـ   به زبـان م صـد بـا و ـس

شناســایی معــانی م تلــ  موفــ  جنـا  را  ةترجمــ ةلازمــ( نیـز 1169. لمــز )دانــدیمالزامـی 

 . در ایـ  هن ـامدانـدیم هـاین ی ترمناسـودر بافـ  مـت  بـرا  انت ـا   هاین ةیسم این و 

 .شودیمو باعا خند   بنددیمهر دو معنا با هم در ره  ن    اس  که

ــه ــژوه  نشــان داد ک ــ  پ ــ  خــوبی از  کنندرانشــرک  ای ــاوا  دان ــا  دارا    ه جن

. عمــج کــرد  بودنــدجنــا  نــاموف  دارا    هــاوا  در شــناخ   هــاینبرخــی از و  ندنداشــت

ــی،  ــرک در واق ــایی در  کنندرانش ــهاولشناس ــرن ) ا ی ــه ک ــ( 1161ک ــد   ةلازم ــج بع مراو

عـدم توجـه کـافی واسـطة به توانـدیمایـ  موضـوص . بودنـدنـاموف   دانـدیمجنـا   ةترجم

ــه عیــارتی دی ــر، در درو  دانشــ اهی  ــه تــدری  جنــا  در درو  دانشــ اهی باشــد. ب ب

ــه  ــدارد ک ــود ن ــهواوــد  وج ــ  دانشــجویان   ورب ــزای  دان ــا  و اف ــه جن اختصااــی ب

( بـر ایـ  بـاور اسـ  کـه بـرا  6932ن ـر  )از سـویی دی ـر، . بیـردازد هـاینمعانی  دربارة

ارسـاو   ارونـهروینـد  یـا نویسـند  بایـد پیـام خـود را بـه  ،داشت  ی  ارتیاط زبانی موفـ 

عوامــج  رــونهمکنــد کــه بــرا  م ا ــو قابــج فهــم باشــد. در ایــ  مســیر، ن ــر  عــواملی 

رنـد معنـا و کنـد کـردن رونـد  زمـانهمدر تـداعی کـردن را جنـا   ماننـد وا رانی یا زبانی

ــث ردرک مــت  در م ا ــو  ــدیم م ــوروززاد  )دان ــونی را کــه از  ةترجمــدرک و ( 1169. ن مت

ــدریپ ــی  ها یچی ــزر   رــونهممتن ــیار مشــکج و رالشــی ب ــوردار اســ  بس ــا  برخ جن

( 1169لمـــز ) ماننـــد ی، پژوهشـــ ران. بـــه همــی  دلیـــجشـــمردیم بـــربــرا  مترجمـــان 
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ــی  ــا  در درو  دانشــ اهی و وت ــدری  جن ــام ت ــرا  ادغ ــایی ب ــدار  درو  راهکاره م

 .تا ودود  بر ر  شودتا مشکلات ایجاد شد   اندداد ه ارا 

قابـج  ةترجمـیـ   ةارا ـدر شناسـایی و  یموزانزبـانعلاو  بـر بر ـر  کـردن مشـکلات 

( معت ــد اســ  1161دارد. ریوررــادز )دی ــر  نیــز  ادغــام جنــا  در تــدری  فوایــدقیــوو، 

دانشـی کـه از فرهنـ ، سـاختار و ع ایـد اجتمـاعی، سـاختار زبـان  ةواسـطجنا  و  نـز بـه

ایــ  ادغــام را  ةیجــنت( 1169. لمــز )هســتندجالــو و جــرا   دهنــدیم یموزانزبــانو .... بــه 

ــر  ــادریر  بهت ــرا  ی ــرک ب ــ  و مب ــایی راو ــاد فی ــانایج ــدیم یموزانزب ــی  دان . در رن

ــایی،  ــانفی ــزای   یموزانزب ــتر و اف ــان بیش ــادریر  وا ر ــرا  ی ــر  ب ــ  بهت ــردافرا  ةی

 کــهی اپــ  از ســ  کــه معت ــد ا . اووا رــان و ااــطلاوات خــود خواهنــد داشــ 

ــان ــه  یموزانزب ــا  ب ــیی از جن ــیدنددرک مناس ــان رس ــدیم مدرس ــ  ین توانن ــه  از  ری ب

بـرا  رنـد دقی ـه فیـا  کلـا  را شـاد  کمـ  کننـد و یموزانزبـانافزای  دان  وا رـانی 

   را به خند  وادارند.  یموزانزبانکنند و  ب  لرتو 

ــ  ــا  در درو  دانش ــدری  جن ــام ت ــرا  ادغ ــ اهی،ب ــدا لم ــان( از 1169ز )ابت  مدرس

م ـاو کـه بـرا  هـر نـوص رنـد   ارونـهکننـد بـه  یورجمـیکه تعداد  جنا  را  خواهدیم

پـ  رـام بعـد  . کننـداد   بـرا  تمـری  در کلـا  اسـت هـاینسـی  از  اوجود داشته باشد

ــ ــاول ناییاز یش ــان ةی ــ یموزانزب ــا جناس ــجویان ب ــه ای  و دانش ــ  ک ــاناس ــد از  مدرس بای

ــوزاندان  ــداد ب یم ــد تع ــود ب واهن ــا  و دانشــجویان خ ــتر  جن ــود یش ــداخ ــدا در  پی کنن

را  یموزانزبــانخـود  تـوانیمبــا دو معنـا ب ردنـد. وتـی  ییهـاوا  بایـد دنیـاو  هـاینواقـی، 

 رـونهم، منـابعی و  ةر تـ. بـه کـرددشـان کمـ  رهـ  خو هجنـا  بـ خلـ تشوی  به نیز 

بــه  یموزانزبــانبــرا  فهــم بهتــر  تواننــدیم مــرتی  یاینترنتــ هــا ی ا پالطی ــه و   هــاکتا 

 .  ررفته شوندکار 

ــع   ــه ض ــه ب ــا توج ــانب ــم فدر  یموزانزب ــهلطه ــه ها ی  ــا  ک ــدیم جن ــی از  توان یک

انت ـار داشـ  کـه  تـوانیم، باشـدا رـان و فیـا  شـاد یموزشـی ها  افزای  دانـ  وابزار

در مربو ـه ایـ  ضـع  را   هـاپژوه ه شـد  در ارا ـ هـا ییراهنمابـه کمـ   مدر هر 

ــا ات ــا ــد. وتــی ب ــازم در م یــا  وســیی فیــا  یموزشــی خــود بر ــر  کن ر تصــمیمات ل
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ــوانیم ــان ا ةبرنامــار داشــ  کــه تــدری  جنــا  در انت ــ ت ــران یموزشــی زب ن لیســی در ای

ــود و  ــمی ش ــانرس ــافی یموزانزب ــزای   از من ــود و اف ــان خ ــ  وا ر ــزای  دان ــرا  اف ین ب

ه شـدهانجام  هـاپژوه تعـداد کـم بـا توجـه بـه الیتـه زشـی بهـر  بیرنـد. نشاط فیا  یمو

مشــکلات موجــود در ایــ  زمینــه و تمــامی کــاملی از  کدر تــوانینمدر ایــ  وــوز  

بیشــتر در ایــ  زمینــه   هــاپژوه بــا انجــام  رودیمــمناســو ین داشــ . امیــد   هــاوجرا 
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Appendix 

 
 In the Name of God 

Name …………………………..            Age........                 Gender:   
 Male            Female 
Student of Literature         Teaching        Translation         MA         BA 

 

There are 12 jokes here for you to translate. Please translate the underlined 

sentences carefully and answer the question which follows.  
………………………………………………………………………………

…………………   

1. Mary: John says I'm pretty. Andy says I'm ugly. What do you think, 

Peter? 

Peter: I think you're pretty ugly. 
 ...............................................ترجمه ...............................

خند  دار اس       لطی هررا 

............................................................................................................................ 

 
2. A: Why can't a bicycle stand up? 
B: Because it's too tired. 

 ...................ترجمه ...........................................

خند  دار اس       لطی هررا 

............................................................................................................................ 

 
3. A: How do you know when a moon has enough to eat? 
B: When it's full.  

 ..............................................................ترجمه 

خند  دار اس       لطی هررا 

............................................................................................................................ 

 
4. A: Why did the scarecrow keep getting promoted?  
B: Because he was outstanding in his field. 
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 ترجمه ..............................................................

خند  دار اس       لطی هررا 

............................................................................................................................ 

 

5. A: Why can't a leopard hide? 
B: Because he's always spotted! 

 ..............................................................ترجمه 

خند  دار اس       لطی هررا 

............................................................................................................................ 

 

6. A: Why don't honest people need beds? 
B: They don't lie. 

 ترجمه ..............................................................

خند  دار اس       لطی هررا 

............................................................................................................................ 

 
7. We were so poor when I was growing up we couldn’t even afford to pay 

attention. 
 ترجمه ..............................................................

خند  دار اس       لطی هررا 

............................................................................................................................ 

 
8. A: Why can't you trust an atom? B: They make up everything. 

 ...................ترجمه ...........................................

خند  دار اس       لطی هررا 

............................................................................................................................ 

 
9. A: Why was the baseball game so hot? 
B: Because all the fans left! 
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 ..............................................................ترجمه 

خند  دار اس       لطی هررا 

........................................................................................................................... 

 
10. A: What kind of bird works at a construction site? 
B: The crane! 

 ترجمه ..............................................................

خند  دار اس       لطی هررا 

............................................................................................................................ 

 
11. A: What kind of tree can you carry in your hand? 
B: A palm! 

 ترجمه ..............................................................

خند  دار اس       لطی هررا 

............................................................................................................................ 

 

12. A: What did the flower say to the other flower? 
B: Hey, bud! 

 ..............................................................ترجمه 

خند  دار اس       لطی هررا 

............................................................................................................................ 


