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 چکیده

ــی از لال  ــاز فرینییک ــان، ب ــان رم ــی  روپ مارجم ــاپ پ ــانه ه ــوی  در  هاپنش گ

هاســ گ گفاــار  مییاــه بــه گــوی ، ایلاعــات مهمــی راجــ  بــه هویــ ، گفاــار شیصی 

 ورد و از ایــر رو، ها فــراهم مــیپیشــینة فرهن ــی و جای ــاا اجامــاعی شیصــی 

ــار مآصــدبی ــدة م ــاخ  ن، ةوانن ــرجم در اناآ ــوجهی ما را از درک صــحیچ لــارلو   ت

 ی گفاـار  مییاگـوی کلـی، بـاز فرینی  یوربـهسـازدگ گفامـانی مـار اصـلی محـروم می

ــی  ــار اسااندارد ساداشیص ــ  دو راهک ــه کم ــام میها ب ــران انم ــازپ و جا ــردگ س گی

شــود، ه می مییاـگوی اسـافادا از راهکــار جاـران، منمــر بـه بازتولیــد بیشـی از گفاــار 

سـازپ، در بیشــار مــوارد، گونــة گویشــی ادا از راهکــار اسااندارد سادادر حـالی کــه اســاف

ــ  می ــاارپ تآلی ــة نوش ــه گون ــاپ را ب ــارکرد راهکاره ــیر ک ــه تای ــر ب ــة حاه ــدگ مآال ده

ــانه ــاخ نش ــوکور، در اناآ ــان م ــة رم ــدپ در دو ترجم ــیر ایرلن ــوی  ان لیس ــرة هاپ گ له

از ایـر پـژوه ، در سـطچ دسـ   مـدا پردازدگ یاـ  ناـایب بـهمی مرد هنرمند در جوانی

انـد، گرفاهه بهـرا  مییاـگوی واژگانی، مارجمـان از هـر دو راهکـار بـراپ اناآـاخ گفاـار 

ــدیعی( ــر تفــاوت کــه ماــرجم دوم )منــولهر ب ــا ای ــا م ب ــز اــرجم اوخ)در مآایســه ب پروی

 ی  مییاگــوی هاپ ترپ جهــ  اناآــاخ نشــانهداریــو ( از راهکارهــاپ جارانــی مانــو 

ــردا ا ــافادا ک ــر دواس ــان، ه ــاور زب ــطچ دس ــ گ در س ــر  س ــوارد ب ــا م ــرجم، در ابل ما

هـــاپ دســـاورپ اند و از اناآـــاخ ویژگیســـازپ مامرکـــز شـــداراهکـــار اسااندارد سادا

 اندگپوشی کردالشمان لیسیر ایرلندپ 
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ـــوی  ها:کلیددددوا ه ـــران ، ی مییاگ ـــازپاسااندارد سادا ،جا ـــیر  ،س ـــوی  ان لیس گ

 جوانی مرد هنرمند در لهرة ،ایرلندپ

 مقدمه. ۱

 هـا، گفامانهـازباناز  اپهممموعـ اسـ  کـه ادبـی اپگونـهتعریـ  بـاةایر،  یا رمان، 

ــه در  ن و صــداها ــهب ــرز هنرمندان ــار ی ــماپ کن ــرار گرفاه ه ــدق ــاپیکــی از جلوا گان ــر  ه ای

ونــد کــه پی ،رســمی دو گونــة زبــانی میالــ  اســ   گونــة و تآابــ  نشــینیهم ،صــداییلند

هـاپ کـه از گفامان بیـر رسـمیو گونـة  دارد حکـومای هـاپ  موزشـی واننزدیکـی بـا گفام

بـــا  ،ة رمـــاننویســـند گ(956 ، صگ6931)بـــاةایر،  شـــودتغویـــه می اپنطآـــهم محلـــی و

کنـد کمـ  می بـه ةواننـدا یـا مفسـر از یـ  سـو ،در اثـر ةـود پ میالـ هاگونه گنماندن

ــ  ــی  موقعی ــاعی شیص ــی و اجام ــابیها را فرهن  ــد و ت بازی ــه کن ــد ک ــیید ده ــهش  ل

ــیا ــه  یشیص ــا ل ــاهیب ــز جای  ــه لی ــدمی پل ــر و گوی ــوپ دی  ــا از س ــر  ب ــردنمط  ک

ــه ــه گویشــیهاپ گون ــار گون ــار هاپدر کن ــدار ،معی ــدلولوژی  اقا ــانگفا ای ــه را  رســمی م ب

ــال  می ــدل ــکرا) کش ــارکرد درکگ (432 ، صگ6335ف ، اش ــههم ک ــینی گون ــانی  هاپنش زب

هاپ کـه قـادر باشـد نشـانه شـودمیپـویر امکان پ ةواننـدابـرا زمـانی ،کار رفاـه در رمـانبه

 گز دهـدیـتمی از دی ـرپ را گونـه هـر (الیطی،  وایـی و رسـممعنـاییدسـاورپ، اعم از )زبانی

از ایـر کنـد و الیط واحـدپ پیـروپ میاز دسـاور زبـان و رسـم )معیـار( گونة زبـان رسـمی

 ی در حــالی کــه گــو ؛اســ  ســادا نســاااً بازشناســی  ن بــراپ ةواننــدا یــا محآــ  ،لحــا 

نیازمنــد   ن دقیــ  مطالعــةو  نــدارد مشیصــیالیطی هــاپ دســاورپ یــا رســمویژگی محلــی،

   ن ارپ اس گشناسی زبان و قومجامعه شناسی تارییی،زبان نظیر علومی گیرپ ازبهرا

هاپ مـرتاط بـا سـایرحوزا در قیـا  بـا رمـان ترجمـة حـوزة در  ی مییاگـوی مطالعة 

پ گــوی  هانشــانه بــر تشــیید علــاوا ماــرجملــرا کــه  ؛یابــدمیدو لنــدان اهمیــ   زبــان

 )سـانزز، مواجـه اسـ  نیـز در زبـان مآصـد هـا ن بازتولیـد ا لـال بـ ،مـار ماـد در  محلی

دورپ و  علــاوا بــر شناســی،از دیــدگاا زبان (گ611 ، صگ6319 ؛ هــاو ،902 ، صگ6333

زبـان دی ـر، ایـر واقعیـ   درزبـان گـوی  یـ    فرینیدشـوارپ بـاز دلی  نزدیکی دو زبان،

بــا ماــد   رســمی زبــان نحــوپهنمارهــاپ صــرفی از گــوی  ماــد  عــدوخ درجــةاســ  کــه 
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ــان نحــوپصــرفی درجــة عــدوخ گــوی  مآصــد از هنمارهــاپ ــا مآصــد  رســمی زب  اةال

  بــر ایــر اســا گ داشــاه باشــد ماــرجمتــیثیر مســاآیمی بــر تصــمیم  توانــدمی و همــیر دارد

 اپمنطآـه گـوی  را بـه ماـد  زبـان اپمنطآـه گـوی  هاپنشـانه ممکـر اسـ  مارجم (ال 

تاـدی   نزدیـ  بـه زبـان رسـمی اپرمحـاورا گـوی  بـه یـا  ن را ،کنـد ترجمـهزبان مآصـد 

 اپرگـوی  محـاورا ممکـر اسـ  ماـرجم (  ؛یا  ن را بـه زبـان نوشـاارپ تآلیـ  دهـد ،کند

یـا  ن را بـه د تاـدی  کنـد اپ زبـان مآصـمحـاورا زبان رسمی ماـد  را بـه گـوی نزدی  به 

، انمارجمــ کلــی، یوربــه گ(19 ، صگ6331)این لونــد دیمیاــروا،  زبــان نوشــاارپ تآلیــ  دهــد

  کننــــداعمــــاخ می بــــر دو راهکــــار اصــــلیرا بــــا تکیــــه  ایــــر تغییــــر و تاــــدی 

ــازپ ساداداسااندار» ســازپ عاــارت  ســادااسااندارد ســادا، یدر تعریفــ گ4«جاــران»و  6«س

اپ کــه گونـهزبــان مآصـد بـه ماعـار  اسـاانداردهاپر ماـد  بــر اسـا  مـا ترجمـةاسـ  از 

ــوا باشــد ــه فهــم محا ــادر ب ــارت اســ  از639 ، صگ6331 )بیکــر، ةواننــدا ق ــران عا  ( و جا

ــا اســافادا از  کــار رفاــه دربــه صــورپ و معنــایی شــ ردهاپ ترجمــة ابزارهــا و مــار ماــد  ب

یثیرات مـورد نظـر نویسـندة مـار اپ کـه تـگونـهزبـان مآصـد، بـه صورپ و معنـایی امکانات

   (گ11 ، صگ6335 )هاروپ، دا باشدباز فرینی ش  شدااصلی در مار ترجمه

اســـافادا از دو راهکـــار پـــژوه  حاهـــر در صـــدد اســـ  راســـاا،  در ایـــر

پ گــوی  ان لیســی ایرلنــدپ در هاســازپ و جاــران را در ترجمــة نشــانهاسااندارد سادا

 ،ایـر پـژوه هـد  اصـلی  گثـر جـوی ، بررسـی کنـد، الهرة مرد هنرمند در جـوانیرمان 

 به پرس  زیر اس   پاسخ

بــراپ  یــ  از کــدام بیشــار مارجمــانســازپ و جاــران، از بــیر دو راهکــار اسااندارد سادا

ــدپ ــی ایرلن ــوی  ان لیس ــوپ گ ــانی و نح ــاپ واژگ ــاخ نموده ــوی  اناآ ــان ج ــافادا  رم اس

 ؟ر مار مآصد داشاه اس اسافادا از ایر راهکارها له پیامدهایی دو اند کردا

                                                           
1. Standardization 

2. Compensation 
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 پیشینة پژوهش. 2

دهــد کــه بســیارپ از هــاپ مــرتاط بــا ترجمــة گــوی  نشــان میپژوه  پیشــینة بررســی

ـــ  ترجمه ـــی از اهمی ـــار ادب ـــان  ث ـــان و مارجم ـــا و صـــداهاپ شناس اناآـــاخ گفااره

ترجمــة  مشــکلاتفــال   مــدن بــر  منظــورهراهکارهــایی را بــ انــد وه  گــاا بودا مییاــگوی 

 پیامــدهاپبــر  ، ثــار و مآالــات فارســی در ایــر میــان، بیشــارر انــدگ  گفاــار ارالــه داداایــر نــو

ــة گوی  ــاعیترجم ــاپ اجام ــوی  و 6ه ــی  گ ــان فارس ــردپ در زب ــز کرداف ــدتمرک از و  ان

ــ  ــة گوی  تحلی ــهترجم ــاپ منطآ ــ  ماندا 4اپه ــدباف ــراپ) ان ــاخ رگک  ب ــادرپ، مث ؛ 6913ق

ــی ــدپ،ةزاع ــد و فری ــری6933 فری ــوعی ه ــدادپ،؛ یل ــ  (گ 6934   و ح ــ ، تحلی در مآاب

شناســان زبان اصــلی هاپاز دبدبــه یکــیاپ ترجمــة گــوی  منطآــه و پیامــدهاپ راهکارهــا

  مریکایی بودا اس گاروپایی و  مارجمان و

ــویکر ــا  ةــود (13-11 ، صگ6319) 9ب ــه در بیشــی از کا  گــوی ترجمــة  مشــکلات ب

ــی  ــان هاپ سیااشیص ــ  رم ــاهوپوس ــم و هی ــ 2ةش ــان پرداةا ــرر مارجم ــافادة مف ه و اس

ــرار د ــاد ق ــر از راهکــار اساانداردســازپ را مــورد اناآ ــر اث وپ اســادلاخ  گدا اســ ا لمــانی ای

کنــد کــه انایــا  واژگــان، نحــو و املــاپ نزدیــ  بــه زبــان نوشــاارپ  لمــانی در اناآــاخ می

شـدا ةواننـدگان  موجـاپوسـ  ةلـ  ایمـاد کـردا و سـیاا هاپگـوی  شیصـی درسـ  

ــانی ما ــات  لم ــه اةالاف ــاروج ــود در گفا ــی  موج ــ پ سیااهاشیص ــ  و سفیدپوس  پوس

ــه نشــوند و ــان  ،در نایم ــاعی می ــکا  اجام ــا نش ــدرا  ه ــدا ب یرن ــیرر گنادی ، صگ 6330) 5فَ

هاپ گــوی  شیصــی ترجمــة  درراهکارهــاپ مارجمــان اســیانیایی  وصــی هــمر ت (411

ــ  سیاا ــاهوپوس ــم و هی ــان ةش ــا ن رم ــیم  ه ــاه تآس ــه دس ــه س ــدمیرا ب ــافادة گ 6  کن اس

اپ نزدیــ  بــه زبــان اســافادا از زبــان محــاورا گ4ی اســیانیایی؛ هــاپ محلــیکیارلــه از گوی 

ــااندارد ــاارپگ گ 9 ؛اس ــیانیایی نوش ــان اس ــافادا از زب ــیرراس ــار  فَ ــه دو راهک ــار دوم را ب راهک

                                                           
1. Sociolect 

2. Regional Dialect 
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ــرجیچ می ــارپدی ــر ت ــیر راهک ــه اگرلــه لن ــد اســ  ک ــد و معاآ ــایی پشــینة  ،ده از بازنم

 هــا نهــاپ فــردپ ةواننــدا را در جریــان تفاوت ،ها نــاتوان اســ مکــانی شیصــی زیســ 

ـــرار می ـــدق ـــافینیگ ده ـــعر ( 6331) 6بُن ـــگوی ش ـــاهی  مییا ـــا ن  ـــة  ن را ب ه و ترجم

ــناةایهسای ــی می ش ــد  بررس ــار کن ــافادا از گفا ــا اس ــاعر ب ــگوی ش ــه مییا ــه ه ن ــا ب تنه

ــاز فرینی ــدادهاپ ب ــدگی شیصــی رة ــا زن ــرتاط ب ــیم ــردازدا  م ــدا را در، پ ــه ةوانن  بلک

شــعر  مییاــه بــه گــوی  نشــانی از  (گ413صگ ) کنــدشــری  می نیــز ةــود قــومی تمــار 

رفاـه بـه حاشـیه رانـدا زبـان  در یـوخ تـاریخ رفاـهاپ دارد کـه شـدااقلیـ  فرامو تمربة 

بـه بـاور  گتراژیـ  از گوشـاة تـارییی ةـود شـدا اسـ  یتعایـرپ، دلـار گسسـاو بـهشدا 

ــافینی، بُ ــیر شــعرپ ن ــرجم لن ــهما ــدا داردوظیف ــر عه ــر ب ــر  ؛اپ ةطی ــار او دی  ــه ک لــرا ک

ــافار راهکــارپ  ــان دی ــر نیســ ، بلکــه ی ــه زب ــانی ب ــدن کلمــات از زب ــا از برگردان اســ  ت

 گ(431گ بُنـافینی، صگ ) بـه ةواننـدا مناآـ  کنـد را شـاعر حـ  گسسـ  تراژیـ  ،یری   ن

ــیلم ــ  از( 4000) 4لرییهَ ــه  پ ــارا ب ــواش ــاپ گ ــانکارکرده ــات رم ــدهاپ ، ی  در مکالم پیام

هاپ رمـــان شیصـــی  ی گـــودر ترجمـــة ان لیســـی  را ســـازپ و جاـــراناسااندارد سادا

ــیلمگ اســ  مآایســه کــردا Koillismaa» (Our Daily Bread)»فنلانــدپ  ــ  لرییهَ  یاــ  تحآی

، 9ماننــد افــزودن جارانــی بزارهــاپااز  در مــواردپ، ،بــا اینکــه ماــرجم ان لیســی اثــر مــوکور

ــــار  5و جــــای زینی 2ســــازپنهبی ا ــــردا، راهک ــــوی  اســــافادا ک ــــاخ گ ــــراپ اناآ ب

ـــیلم بـــه راهکـــار جاـــران تـــرجیچ دادا اســـ گســـازپ را اسااندارد سادا ، صگ 4000) لرییهَ

را از دو منظــر مافــاوت بررســی کــردا  از یــ   ماــرجم پیامــدهاپ ایــر تصــمیم (421-411

ارد منمـر بـه بفلـ  ةواننـدا از اسـااندهاپ محلـی فنلانـدپ بـه ان لیسـی ، تآلیـ  گونـهسـو

یافاــه انعکا  فرهن ــیهــاپ ها شــدا و او را از درک تن مکــانی شیصــی   زمــانیموقعیــ

تاــدی  گــوی  بــه زبــان اســااندارد، فهــم محاــواپ دی ــر،  ســوپاز  در اثــر محــروم کــردا و

 گشــدا اســ  اپیرحرفــهبةواننــدگان  بــیررمــان را ســادا کــردا و موجــا مماوبیــ   ن در 
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ــیم  ــر وها ــورپ گ(، ویژگی34- 36 ، صگ4005) میس ــاپ ص ــار ه ــگوی فا ــد  ه مییا را فاق

تیکیـد در ماـون ادبـی نآشـی  ن  یـاهـاپ کـارکردپ ویژگی بـر داننـد و در عـو اهمی  می

ــدمی ــوی گ کنن ــایی گ ــاپ ارتا ــر دو، کارکرده ــا ، ای ــیر اس ــر هم ــ  ب ــر گ فرو  در دةا

ــای  ــة نم ــالیوننام ــاو، ،6پی م ــر ش ــاه اث ــد و کردابندپ را دس ــة ان ــ  از مآایس ــا نپ ــا  ه ب

ــه ــالیترجم ــان و پرتغ ــی، فرانســه، کاتال ــر نایمــه رســیدا هاپ عرب ــه ای ــالیون ب ــه پی م اند ک

تـر از خاپ مآاـوتوانسـاه ترجمـهنآشـی گـوی ،  هـاپکارکرد برةـی عربـی بـا حفـ  مارجم

ــرجمســه  ــر ما ــدگ دی  ــه ده ــا ارال ــدر پاریل ــراپ وشــیر (4060) کُن ــی ب ــة عمل ــار  ترجم گفا

لهــرة مــرد هنرمنــد در یــ  قطعــه از رمــان  وپ ،منظــوربــدیر گدهــدارالــه می ه مییاــگوی 
 از اپ میـزا بـه کمـ  ایرلنـدپ اسـ ، ان لیسـیر هاپ گـوی نشـانهرا که دربردارنـدة  جوانی

کـردا اسـ گ پاریلـا بـر ایـر بـاور اسـ  کـه  ترجمـه و زبان اسیانیایی رسـمی گوی  اندلسی

ــدایی  ــان لندص ــر رو ، گفام ــوی  ای ــان ج ــنعک را رم ــردا م ــد ک ــه ةوانن  هاپاو ب

زبــان  از ممــراپ گویشــوران رمــان را ایرلنــدپان لیســیکنــد تــا هویــ  کمــ  می اســیانیایی

 ندگشناساندلسی بازاسیانیایی

 ابزارهای جبران و استانداردسازی در ترجمة گویش. 3

ـــران راهکارهـــاپ ـــوعســـازپو اسااندارد سادا جا ـــدات و ابزارهـــاپ مان ی را در ، تمهی

ــرار می ــرجم ق ــار ما ــداةای ــو گدهن ــو  پینا ــدخ رام ــا  م ــر اس  (431-439، صگ 4003) ب

   از اندعاارت ه مییاگوی گفاار  ی براپ ترجمةجاران تمهیدات تریررایب

ــا گ 6 ــة از اجان ــاةاارواژا، پارا ترجم ــار و س ــاورپ گفا ــگوی  دس ــاخان و ه مییا  اآ

   ؛به مار مآصد  نعیر 

ــا گ 4 ــا انعک ــاةاا نواژگ ــا س ــاورپ هاپری ــگوی  دس ــم مییا ــا رس الیط ه در قال

 زبان مآصد؛

                                                           
1. Pygmalion 
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ــاةااگ 9 ــا س ــان ی ــافادا از واژگ ــاوراراس ــوپ مح ــد اپهاپ نح ــان مآص ــه زب ــاپب  ج

بـازارپ و  کولـهمثلـاً اسـافادا از واژگـان ) ه مییاـگوی نحـوپ واژگان یـا سـاةاارهاپ 

 ؛پایه و پیرو در ترجمه( اتیا پ  و پی  کردن جمل

گفاــار شیصــی  را  برابــ  آــدورالمحای کــه 6از یــ  گــوی  ســاةا ی فادااســاگ 2

 ؛کند آ امن

ــافادا از گ 5 ــورتاس ــمی  هاپص ــر رس ــا  بی ــاتةط ــی  در مکالم ــه شیص هایی ک

 ویژگی گویشی دارد؛ در مار ماد  ها نگفاار 

در مآدمــه، پــاورقی یــا  هاشیصــی  گفاــاری هــاپ گویشــو تفســیر ویژگی توهــیچگ 1

   گشدامهترجپیوس  مار 

سـازپ سادا ،تصـریچ مانـوعی ماننـد ابزارهـاپ ،سـازپاسااندارد سادا راهکـار با ایـر کـه

ــازپیایعی و ــرجم س ــار ما ــرار می در اةای ــدق ــر، ده ــه (611-615 ، صگ6331 )بیک ــر ب نظ

و تنهـا  ااشـدن لنـدان گسـاردا، بـراپ ترجمـة گـوی  در مـار ادبـی  ن امکانات رسد کهمی

سـازپ  اشـفبـه منظـور  معیـارزبـان  امکانـات از اسـافاداشـود  مـی تمهیـدیـ   محدود به

 مار ماد گة  مییاگوی گفاار  گفامانی و ، نحوپ،واژگانی ابهامات

مــار اصــلی  ســاکی لــارلو  در توانــد تغییراتــیمی ایــر راهکارهــا از یــ  عمــاخ هــرا

لـ  مؤفـر  را بیـویریم کـه راهکـار جاـران در ةـدم  بازتولیـد نیـ   ایماد کندگ اگر ایر

مانـی کـه بـه کمـ  راهکـار جاـران مار اصلی قرار دارد، به ایـر نایمـه ةـواهیم رسـید کـه 

ــر اصــلی را بــه ةواننــدا اناآــاخ  زبــانیســاکیهاپ ، برگردانــی از ةصیصــهترجمــه شــدا ژان

ــویریممی ــر  را بی ــر ف ــر ای ــیر، اگ ــدگ همزن ــار اسااندارد سادا ده ــه راهک ــازپ ک در س

، بـه ایـر نایمـه ةـواهیم رسـید کـه اسـ نـدة مـار مآصـد ةدم  اناآاخ پیام کلـی بـه ةوان

ژانـر اصـلی  ییمحاـواکلیـ  ، ترجمـه شـداسـازپ راهکـار اسااندارد سادابه کمـ  مانی که 

 نظیــر ماغیرهــایی تحــ  تــیثیرر راهکارهــا ایــجــا کــه از  ندهــدگ را بــه ةواننــدا اناآــاخ می

ــ   ــرجمدان ــد، ما ــان مآص ــات زب ــ  امکان ــور و موقعی ــانه ظه ــنش در   مییا یوی هاپ گ

یکـی بـر دی ـرپ  برتـرپدربـارة  صـورت مطلـ بـهتـوان ، نمیشـوندعمـاخ میا مار اصـلی

                                                           
1. Virtual Dialect 
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ژانــرپ  عنوانبــه رمــان، ترجمــةدر  رســد کــهنظــر میبــه ،ایــر بــا وجــود گصــادر کــردحکــم 

ــک  از ــاپ ماش ــاهم ون گفااره ــران ،ن ــار جا ــه راهک ــا  ک ــدودت ــدةباز پح ــر  تولیدکنن ای

   گباشد داشاه سازپاسااندارد سادا رپ نسا  بهیی بیشاکار  ،ناهم ونی اس 

 ایرلندی در رمان جویس گویش انگلیسیِ. 4

یعنــی زمــانی ن اشــاه اســ ؛  تریر  ثــار ةــود را در اوایــ  قــرن بیســامجــوی  برجســاه

ــان گفامان ــمک  می ــه کش ــاپ ملیک ــاعه ــد و اس ــة ایرلن ــود گرایان ــه اود ة ــی  ب مار ان ل

 عنوانبـهزبان ان لیسـی را ،از یـ  سـو بیسـام قـرن ایـ او پایرلنـد نویسـندگان گرسیدا بـود

زبان رسمی و  موزشی ةـود پویرفاـه بودنـد و از سـوپ دی ـر سـعی داشـاند هویـ  زبـانی 

از همــیر رو،  گدر برابــر اســاعمارگران ان لیســی حفــ  کننــد مســاآ  یملاــ عنوانبــه را ةــود

 زبــان روادیریــ  از در صــدد احیــاپ گوشــاة ملــی  ایرلنــدپ ادیاــان و شــاعرانبســیارپ از 

ــان قــدیمی  6گالیلیــ  ــرمردمــان ایرلنــد و اســکاتلند)زب ــه  هــاایــر تلا  گنــد مد ( ب منمــر ب

 مهمـور کـه بـر کـاربرد مفـرر واژگـان جناشـی ،شـد 4احیاپ ادبی ایرلنـدگیرپ جنا  شک 

ــان  ــاور زب ــرو دس ــ ، که ــه گالیلی ــای زیر عنوانب ــی ج ــان ان لیس ــرار  ،زب ــدمیاص  ورزی

ــایر، ــ ، گ(911 صگ، 6331 )مرس ــوی  در مآاب ــدپ  ج ــدیمی ایرلن ــان ق ــه زب ــود ک ــد ب معاآ

روز بـه روز  ، ن گویشـوراندی ر قابلیـ  اناآـاخ مفـاهیم را بـه ةواننـدگان نـدارد، لـرا کـه 

در مـدار  و مراکـز کـه  ازبـان ان لیسـی رسـمی ر جـوی  ،دی ـراز یـر   .شدندکمار می

 گویشـوران ایرلنـدپ یـات واقعـیروحا ارتاـار بـبـود، زبـانی بـی رایـبعلمی  ن زمان ایرلند 

از زبــان  ، مــدن بــر ایــر مشــک بــراپ فــال او (گ 96 ، صگ6331 کــایارد،) دانســ می

ــیر» ــدپ ان لیس ــه)«ایرلن ــوم ب ــه   Hiberno Englishموس ــه ب ــی  مییا ــان ان لیس ــه زب ک

ـــه ـــودرگ ـــ  ب ـــد  هایی از گالیلی ـــوزدهم در ایرلن ـــرن ن ـــم میو از ق ـــامدر  ،شـــدتکل  کل

  گاسافادا کردر ةود هاپ  ثاشیصی 

 هابازنمـایی کلــام شیصــی  لهــرة مــرد هنرمنـد در جــوانیهـاپ ســاکی رمـان از ویژگی

 ســ گها ن یــا وهــعی  اجامــاعی پیشــینة جغرافیــایی بــا اناســامنــة زبــانی گو بــر اســا 

                                                           
1. Gaelic 

2. Irish Literary Revival 
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نمـود  ،اثـراسـ  کـه در یـوخ  اسـااندارد، ان لیسـی در ایـر رمـان کـار رفاـهگونة اصـلی بـه

ــ   ن را ــمیقعی مودر  کام ــاپ رس ــدم) ه ــا  در  انن ــات  و کل ــیمااحث ــوانیم ( میعلم ت

ات )ماننــد مکالمــ بیررســمیهــاپ وقعی م درکنــار ایــر گونــه، جــوی  در مشــاهدا کنــیمگ 

ــاان ــی ،هدوس ــاجرات لفظ ــانه (و گگگ مش ــدپاز نش ــی ایرلن ــان ان لیس ــردا  هاپ زب ــافادا ک اس

مکــانی و پیشــینة زیســ  بــا نطاــ مرا  گاهانــه و  ایرلنــدپ گــوی  ان یســیرجــوی ،  اســ گ

جــاپ بــه وپالااــه گ کــار گرفاــه اســ بــه ،یــا موقعیــ  کلــام هاامــاعی شیصــی جای ــاا اج

کــه در از واژگــان و ســاةاار ایــر زبــان را افــرار در کاربســ  زبــان ایرلنــدپ، تنهــا بیشــی 

گفاـار ان لیسـی مـردم ایرلنـد اوایـ  قـرن بیســام رسـود کـردا بـود، بازنمـایی کـردا اســ گ 

ــ جــوی  ــازســعی در  ا ایــر رو ب ــة مردمــانی هویــ    فرینیب کــه از یــ  ســو  دارددوگان

 کــه هســاند زبــانی صــاحا تحمیــ  شــدا و از ســوپ دی ــر، هــا نبــر  اســاعمارگرانزبــان 

، 6334 ولــز،) داشــاه اســ زنــدا ن ــه را بــراپ  نــان  «ةانــه بــودن در»اســاآلاخ و  احســا 

   (گ62-2 صگ

 های پژوهشداده. 5

ــد در جــوانیلهــرة مــرد از رمــان  ــر لنــدیر ترجمــه در دســ  اســ   هنرمن کــه در ای

ــه ــو   مآال ــز داری ــة پروی ــدیعی6915) دو ترجم ــولهر ب ــه6934) ( و من ــیر ( ب ــور تای منظ

ــی ــوی  ان لیس ــد گ ــاپ بازتولی ــی  راهکاره ــدپ شیص ــیایرلن ــان فارس ــی  ها در زب بررس

وی  ایرلنـدپ  مییاـه بـه گـ ان لیسـیر جملـة 59از میـان  هـاپ پـژوه  حاهـردادا گاندشدا

جملــه دربردارنــدة  59ایــر  جملــه از و یــ  ســی اندگصــورت هدفمنــد انایــا  شــداو بــه

هــاپ دســاورپ ان لیســیر ویژگی»دربردارنــدة  جملــه( 44) هــا نبآیــة  و «ایرلنــدپ گــانواژ»

    اندشدابر اسا  دو معیار زیر ثا   ،ایر جملات گهساند «ایرلندپ

یحاتی دربــارة پیشــینة زبــانی، صــلی توهــدر مــواردپ کــه نویســندة مــار ا گالــ 

ها ارالــه دادا، پــ  از رجــو  بــه کاــا مرجــ  زبــان مکــانی یــا اجامــاعی شیصــی زیســ 

ــیر ــدپ ان لیس ــد ) ایرلن ــوی ،مانن ــو ج ــیگ دبلی ــارو،  ؛6360پ ــ  زیما ــا،  ؛6334پارس فیلیول

را  هـــا نو  یماشـــدامطمـــ ر  هـــا نگفاـــار  ی  مییاگـــوی از  (4001؛ و هیکـــی، 6333

  ایمگهاپ موث  ثا  کردادادا عنوانبه
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ها ارالـه نـدادا، بـا تکیـه اپ دربـارة گـوی  شیصـی در مواردپ که نویسـندا، قرینـهگ  

 ی  مییاگـوی از رجـو  بـه کاـا مرجـ  زبـان ان لیسـی ایرلنـدپ،  سـی  بر شم زبـانی و

 گایمهاپ موث  ثا  کردادادا عنوانبهرا  ها نایم و مطم ر شدا ها نگفاار 

هاپ داریــو  و بــدیعی را بــا ترجمــه هــا نهــا، از حصــوخ ایمینــان از صــح  دادا پــ 

ــار  ســی مآایســه و  ــاز فرینی گفا ــرجم در ب ــر دو ما ــگوی راهکارهــاپ ای در دو  ه را مییا

  ایمگتمزیه و تحلی  کردا سطچ واژگان و دساور زبان

 هاتحلیل داده. 6

 ایرلندی در رمان جویس ان انگلیسیِراهکارهای مترجمان در بازنمایی وا گ. ۱. 6

ــان ــگوی  واژگ ــار ه مییا ــان شیصــی  در گفا ــوانیهاپ رم ــد در ج ــرد هنرمن ــرة م  له

شـوند و بـدیر لحـا  بیشـی از هویـ  کـار بـردا میاسـااندارد بـهواژگـان ان لیسـی همراا 

 واژپسـاة لحـا  تنهـا بـهنـه ،ایـر واژگـان سـازندگهاپ سین و را  شـکار میدوگانة سوژا

دهنـدة لحـا  گفامـانی هـم بازتا با زبان کهر مردم ایرلنـد پیونـد دارنـد، بلکـه بـه و معنایی

تــوان را می مــوکور واژگــان هســاندگ ایرلنــد نــواحی میالــ  ةصوصــیات فرهن ــی ســاکنان

 بندپ کرد  صورت زیر تآسیمبه

ا یـ کننـد و نآـ  پرکننـداواژگانی که تنهـا در  بـاز یـا پایـان مکالمـات ظهـور میگ 6

 را بر عهدا دارند؛ 6واژاپوچ

 ؛اپ ترکیای از ان لیسی و ایرلندپ هساندواژاواژگانی که از لحا  ساة گ 4

در زبــان رونــد و شــمار میصــورت مهمــور ان لیســی اســااندارد بــهواژگــانی کــه گ 9

 ؛اندشدامردم محلی به همان صورت قدیمی حف  

ــار اصــگ 2 ــ  اشــارة نویســندة م ــه یا ــان ان لیســی ک ــاتلی، واژگ ــا امکان ــا اا  ب دس

 د؛نشوایرلند تلف  می اپمنطآه هاپاز لهمه  وایی یکی

                                                           
1. Expletive 
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ــوص گ 5 ــوعی میص ــه ن ــه ب ــطلاحاتی ک ــان و اص ــ واژگ ــد فرهن ــاند و  پایرلن هس

ــی  ــای  مل ــایی می هــا نعل ــدرا بازنم ــ  ) کنن ــر، بازپمث ــا هن ــرتاط ب ــان م ــا واژگ ــا و ی ه

 گهاپ ویژة مردم ایرلند( لیر

هـر  دهـد کـهنشـان می هاپ  نبـا ترجمـهردارنـدة واژگـان ایرلنـدپ درب جملة 96مآایسة 

ــار اسااندارد سادا ــرجم از دو راهک ــراندو ما ــازپ و جا ــه س ــدب ــور بازتولی ــانه منظ هاپ نش

بـی  )بـدیعی(  4ماـرجم  انـد؛ بـا ایـر تفـاوت کـهکرداها اسـافادا گوی  شیصی  واژگانی

ــرجم ــو (  6 از ما ــه)داری ــران  ب ــانیواژ  ی مییاگــوی جا اگرلــه  گاســ  اهمیــ  دادا گ

ــه ــرجم دومهــر دو ماــرجم، ب ــان مآصــد  ،ةصــوص ما ــات زب در مــواردپ از برةــی امکان

ــران  ــراپ جا ــداپ»ب ــگوی « ص ــی  مییا ــرداة شیص ــافادا ک ــ  ها اس ــهاس هاپ ، ترجم

ــا ن ــه، در ةو ه ــاورابینان ــان مح ــه زب ــا ب ــ ، تنه ــدا و تریر حال ــ  ش ــد نزدی اپ مآص

 اندگمآصـد نداشـاه نزدیـ  بـه زبـان ی گـو یـ  امکانـات افادا ازکدام تمایلی به اسـهیچ

 دگکر یمدر ایر مورد بحث ةواه بیشارپ تفصی  اب ،بی ایر در 

  های ایرلندیبازنمایی پرکننده .۱. ۱. 6

ــدا ــرپ در پرکنن ــه تغیی ــاند ک ــانی هس ــاییها واژگ ــار معن ــا ب ــاع ی ــه یایل ــاد  جمل ایم

هــاپ و بالاــاً در موقعی  کننــدتشــدید میارا را کننــد، بلکــه بــار عــایفی جملــه یــا گــزنمی

هاپ ایرلنـدپ بهکـار رفاـه در مکالمـات رمـان تـریر پرکننـدامهم یابنـدگنمـود می بیر رسمی

ســـایمون در مثـــاخ زیـــر، گ Bedad و Ay، Ay bedad، Yerraاز  انـــدعاارتجـــوی  

المــه بــا ، در مکاســ  4( داراپ لهمــة کــورکی30  4005، کــه یاــ  اشــارة جــوی )6ددالـو 

 کند  اسافادا می Ay bedad از پرکنندة شامدوساان و اعضاپ ةانوادا بر سر میز 

 

-«O, well now, we got a good breath of ozone round the Head today. Ay 

bedad.» (Joyce, 2005, p. 24). 

 

                                                           
1. Simon Dedalus 

2. Cork 
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ــار ترجمــه -  ــرو »  6 اپم ــروزدر دمابــه ف ــهگگگاوا، ةــو  دی ــر دم اوزون ةــوبی ام بل

  (گ99صگ ) « ا ةو بردیمگ

یــ  نفســی از هــواپ پــاک  د هــان، ةــو ، امــروز دور و بــر هــ»  4اپ مــار ترجمــه -

   (گ24صگ ) «بعله ةدا جانتازا کردیمگ 
  

ــدة ــدپ  پرکنن ــادخ «Ay bedad»ایرلن ــی  اصــطلا  مع ــ   «By God»ان لیس اســ  )پارس

 رودگکـار مـیالـی بـهعاـارت یـا جملـة ق بـر یـدکمنظـور تیبـه( کـه 90 ، صگ6334زیماارو، 

از  ،سـعی کـردا کـارکرد تیییـدپ ایـر کلمـه را اناآـاخ دهـد و از ایـر رو 6ترجمة  مارجم در

 بُعـد، امـا تـوجهی بـه موقعیـ  بیـر رسـمی مکالمـه و نیـز اسافادا کـردا « ا ةو »اصطلا  

ــاورا ــدة  اپمح ــ   «Ay bedad»پرکنن ــاارپ تآلی ــمی و نوش ــی رس ــه فارس ــاه و  ن را ب نداش

بــا  ن را  «بلــه»بــا افــزودن صــام      بــه کلمــة تصــدی   4ماــرجم در ترجمــة  گ دادا اســ

ةـدا »بـا اسـافادا از اصـطلا  و همزنـیر  بازتولیـد نمـودااپ محـاروا فارسـی امکانات زبـان

   کردا اس گ جارانرا  گفاارعایفی کارکرد  «جان

ــدا ــر از پرکنن ــی دی  ــوی ، یک ــان ج ــدپ در رم ــ گ «Yerra»هاپ ایرلن ــی دبل اس ــو پ ی

ــوی  ــدپ،زبان 6ج ــژوا ایرلن ــور پ ــنا  و فولکل ــاربرد ش ــه را  ک ــر کلم ــهای ــاپموقعی  ب  ه

ــا وجــود ایــر، در (52-99، صگ 6360) ردا اســ محــدود کــهشــدار، تحــویر و شــ فای  گ ب

منظـور ایـر پرکننـدا بـهاسـ ،  بـا ددالـو  یزیر که مربور بـه مکالمـة پیرمـرد کـورک نمونة

 اس گ کار رفاهبهینان دادن به وپ گفاار میایا و نیز ایمپاراانکار 
 

-«Yerra, sure I wouldn’t put any ideas into his head.« (Joyce, 2005, p. 91). 

 

 (گ663)صگ  اندازم، حاماً فکرهایی به سر  نمیب  بله  6اپ مار ترجمه -

 (گ641صگ ) اندازمابداً به فکر و ةیالی  نمی اپ بابا،  4اپ مار ترجمه -
 

در صـدد جاـران گـوی  پیرمـرد  اپمحـاورازبـان  امکانـاتبـا اسـافادا از  مارجم هر دو

حــو  سـی  و  «بلـه هبلـ» سـاة دوگانبـه کمـ  ، 6ماـرجم  گانـدر  مدادر مـار اصـلی بـ

                                                           
1. P. W. Joyce 



 641                  … رمان هاپشیصی  گوی  اناآاخ در مارجمان راهکارهاپ               ساخ پنماهم 

 

 بــه فارســی، عاــارت را در کلمــة نیســ یــا مصــوت شــنیدارپ کســرا   ا دیــدارپ م صــا

بـه  یعنـی انکـار جملـة پیشـیر میایـا،، را نزدیـ  کـردا، امـا کـارکرد  ن عامیانـه دارنشان

کــه یکــی از  «اپ بابــا»بــا اســافادا از پرکننــدة  4 ماــرجم زبــان مآصــد مناآــ  نکــردا اســ گ

در بازتولیــد جناــة عــدم موافآــ  اســ ،  بیــاناپ بــراپ هاپ محــاوراپرکننــدا کــاربردتریرپر

 موف  عم  کردا اس گ «Yerra»گویشی و کارکردپ واژة 

 ایرلندیانگلیسی ترکیبی یهاهوا بازنمایی  .2. ۱. 6

ــا پســ یــ  از ترکیــا واژگــانایــر  ــا یــ  پیشــوند و ی ــا صــف  ان لیســی ب  وندراســم ی

و در ان لیسـی ایرلنـدپ اواةـر قـرن نـوزدهم شـوند سـاةاه میجامانـدا از زبـان گالیلیـ  به

 واژةســاة ایــر ترکیــا،  تریر گونــةپربســامدگ اندداشــاه روادو اوایــ  قــرن بیســام 

ایرلنــدپ  پهــامکان نــام، الآــا  و در اســامی بیشــار کــه اســ « eenپســوند  + اسم صــف »

ســایمون زیــر،  مثــاخدر  (گ21 ، صگ6360)جــوی ،رودکــار میبــهاز بــا  تحایــا یــا تحآیــر 

کنـد میرا شـرو  ةـود  گوشـاة، نآـ  روایاـی از 6بـا پسـر ، اسـایون هن ام بحـثددالو  

کـار بـهنوجـوانی  ةـود در ا بـه شیصـی اشـاررا بـراپ «maneen»  تعایـرو در جریـان  ن، 

  بردگمی
 

-«I was standing at the end of the South Terrace one day with some 

maneens like myself and sure we thought we were grand fellows because 

we had pipes stuck in the corners of our mouths» (Joyce, 2005, p. 88). 
 

مثـ  ةـودم  جوانـ ی  روز در اناهـاپ ایـوان جنـوبی بـا لنـد تـا »  6اپ ر ترجمهما -

مهمـی هسـایم لـون پیـ  در گوشـة دهـان  پهـا دمکـردیم ایساادا بودم و راسای ةیـاخ می

 (گ662صگ ) «داشایم

دی ـر مثـ  ةـودم تـه کـوپ جنـو   جغلـةیـ  روز مـر و لنـدتا »  4اپ مار ترجمـه-

لاهایمـان لیانـدا ایم لـون لیـ  گوشـة یم دی ـر بـزرش شـداکـردایساادا بودیم و ةیاخ می

 (گ649صگ ) «بودیم

                                                           
1. Stephen 
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ــ «maneen»واژة  ــاة هب ــا  س ــملح ــغر   manواژپ از اس ــوند مص ــاةاه  eenو پس س

ــال  نــوپســر » اللفظی  نشــدا و معنــاپ تحــ  ــا  «ب در جملــة  اســ گ «انــدامجــوان ریزا»و ی

از بـا  تواهـ   را  نیمون ددالـو  سـا ، لـرا کـهبـار معنـایی منفـی دارد واژة موکور ،فوق

ــهو  ــردا اســ شیصــی  ةــود در نوجــوانی  یط ــةر تمنظــوب ــه کــار ب ــارو،  ب )پارســ  زیما

ــه (گ96 ، صگ6334 ــار ترجم ــرجم ،6اپ در م ــرفار  ما ــر گ ــدون در نظ ــوی ب  ی  مییاگ

 کمــ  امکانــات فارســی معیــار )ســاة  اســم هبــ  ن را اولویــ  دادا و  ن بــه ســاةاار واژا،

لحـا  بـار  از، 6در ترجمـة  ایـر کلمـه،همزنـیر، گ کـردا اسـ  سـادا(   جوان ک تصغیر +

را گیرپ گوینــدا جهــ  ،تــوان از ةلــاخ  ننمیو  شــدا بازنمــاییةنثــی  صــورتبــهمعنــایی، 

جــاپ ، ماــرجم بــه6 اپ، برةلــا  مــار ترجمــه4اپ در مــار ترجمــهگ اســاناار کــرد

ــ  ــاةااولوی ــه س ــعی در  ،واژاار دادن ب ــرانس ــوی  جا ــی مییاگ ــایی  ن    ــار معن ــز ب و نی

کار بــه ، از بـا  تحآیـرکـه در فارسـی محـاورا «جغلــه» معـادخداشـاه و بـه همـیر سـاا از 

 اسافادا کردا اس گ رود،می

 هادر ترجمه ایرلندی بازنمایی وا گان مهجور .3. ۱. 6

ــان صــورت ــر واژگ ــدیمی و کای ــاتهاپ ق ــب کلم ــر رای ــه در  شــوندمحســو  می یما ک

مشیصــة  لهــرة مــرد هنرمنــد در جــوانیو در رمــان  ندارنــد پکــاربردااندارد ان لیســی اســ

 گهســاندفرودســ  اجامــا   ةروســاایی یــا افــراد یاآــلهمــة  هایی بــاشیصــی  گفاــار بــارز

زمـان گوشـاه یـا حالـ  سـوم  فعـ اسـ گ ایـر  «Drownded»فعـ   ایر مورد، ازی  مثاخ 

 «Drown»صـورت کـه در ان لیسـی اسـااندارد بـه رودشـمار مـیبـه «Drownd» کهـر فعـ 

جـان در جملـة زیـر،  گرفاـه اسـ  کـاربـه  «Drowned» حالـ  مفعـولیبا زمان گوشـاه یـا 

او،  زبـاناز  در هن ام نآـ  روایـ  ةـود دربـارة مشـاجرا بـا یـ  پیـرزن روسـاایی، 6کیسی

 بردا اس گکار بهرا «Drowneded» فع  
 

-O Jesus, Mary and Joseph! Says she. I’m blinded! I’m blinded and 

drownded! (Joyce, 2005, p. 33). 

 

                                                           
1. John Casey 
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کــور شــدم و  زن گفــ   واپ، عیســی، مــریم، یوســ م کــور شــدمگ»  6اپمــار ترجمــه-

 گ(25صگ ) «مبرق شدم

گفــ ، یــا عیســی، یــا مــریم، یــا یوســ م کــور شــدمم کــور شــدم و »  4اپمــار ترجمــه-

 (گ52صگ ) «مای  شدمةی
 

ــارا ــر پ ــه ای ــور ب ــار مرب پــ  از  جــان کیســیاپ از رمــان اســ  کــه در  ن، صــحنهگفا

ــرپ ــا  درگی ــال  ملیب ــاایی می ــرزن روس ــپی ــدپگرای ــورتبه ،ان ایرلن ــان  ص وپ    ده

ــد  ســی  پیــرزن روســاایی در واکــن  بــه ایــر کــار جــان کیســی فریــاد می انــدازد ومی زن

.I’m blinded and drownded ــا ــ  این ب ــه فع ــ drowndedک ــی در برة ــون کلاس  ی ما

 یگویشــ نمودهــاپ(  ن را در زمــرة 93، صگ 4069) هــم دیــدا شــدا، کُنــدر پاریلــا ن لیســیا

ماـرجم اوخ، بـه ویژگـی گویشـی ایـر کلمـه  گثاـ  کـردا اسـ  منای  روساالی ایرلنـد مردم

ــان مآصــد در گــوی  پیــرزن اهمیــ  ــدادا و  ن را در زب   ترجمــه کــردا اســ  نشــانبــی ،ن

ــدم» ــرق ش ــرج«ب ــا ما ــا م دوم، ؛ ام ــداعیب ــافادا از واژة اب ــی» اس ــه  ن «ای ة ــرا ب ورت ص

کلـام پیـرزن روسـاایی  گـاا  ةواننـدا را از برابـ  ،از ایـر یریـ  دار بازنمایی کـردا ونشان

   کردا اس گ

 شوندهای محلی ایرلند تلفظ میکه با یکی از لهجه یبازنمایی وا گان .4. ۱. 6

صــورت ملفــو   جــوی  (6332) و فــاکنر (4005شــاو ) لــونبــر ةلــا  نویســندگانی 

نکـردا اسـ  مـنعک  هاپ دیـدارپ هبـا اسـافادا از نشـانهاپ رمـان ةـود را لهمة شیصی 

ــه ــان ةــود قرین ــارة تلفــ  و در عــو ، در سراســر رم ــگوی هایی درب ــه  هــا نة  مییا ارال

مــ   لیســار،  شــودگدیــدا می 6 لیســارمــ  در تلفــ   ،یــ  نمونــه از ایــر مــورد دادا اســ گ

کلمـات را و  اسـ  شـمالی ایرلنـد( هاپاسـااناز ) 4جـوی ، اهـ  منطآـة اولسـارا  اشارة ی

از معلـم  جملـة زیـر مربـور بـه پرسـ  مـ   لیسـارکنـدگ با لهمة بلی  اولسارپ تلفـ  می

 کندگرا با لهمه تلف  می Scienceکلمة  در  در کلا  علوم اس  که یی  ن،  لیسار
 

                                                           
1. Mac Alister 

2. Ulster 
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-«Are we likely to be asked questions on applied science? » (Joyce, 2005, 

p. 185). 

 

 (گ420) «علمی از ما بکنند؟ علماحامال  هس  که س والات »  6اپمار ترجمه -

ــارة رود احامــاخ مــی»  4اپمــار ترجمــه - ــمدرب ــا ســ واخ عل هــایی کــاربردپ هــم از م

   (گ450) «بکنند؟
 

 وپاندیشـد کـه نفـر اسـ ، بـا ةـود میمـ   لیسـار ما تیـز اسایون ددالو ، که از لهمة

ــه ةــود جــر ت دادا در  ــه ب ــا محــیط رســمی یــ ل ون ــیر ، ب ــیلن از اســااد ســ واخ  لحن

کــه  اندیشــدمی کمــی بعــد کنــد وســ واخ او دقــ  می در Scienceســی ، بــه کلمــة  بیرســدگ

صـورت یـ  بـه را ماننـد مـردم شـماخ ایرلنـد، ة دو سـیلابیکلمـ  لسار از سـر شـرارت ایـر

ــ کلمــة  ــی  ،ســیلابی ت ــه /sains/یعن ــردا اســ گ  /ˈnsəsai/جــاپ ب ــابرایر،تلفــ  ک  بن

در فهــم ایــر بیــ  از داســاان  اپکننــدا ی گفاــار  لیســار، نآــ  تعییر مییاگــوی  درک

در قهرمـــان داســـاان  /sains/ احساســـی را کـــه کلمـــةماـــرجم موظـــ  اســـ   گدارد

نظـرات را در جریـان  وپیله وسـسایون( ایماد کـردا، بـه ةواننـدا اناآـاخ دهـد تـا بـدیر)ا

بـه ایـر  رمـان جـوی  مـانمارج هـیچ یـ  ازامـا  قـرار دهـدگ بعدپ قهرمان هاپو دیدگاا

ــی ندادا ــه اهمیا ــد و نکا ــهان ــ   جاپب ــة ت ــافادا از کلم ــه اس ــوی   لیســار، ب ــایی گ بازنم

، ســازپگونـه ساداانـدگ ایــر اکافـا کردادر برابــر کلمـة دو سـیلابی دانــ ( ) «علـم»سـیلابی

ــ ــداث میباع ــود ةوانن ــاوت  ش ــی تف ــة شیص ــا  نها لهم ــرد و ماعاق ــدا ب ی  ،را ندی

 گرا به درسای درک نکند ها نهاپ فکرپ میان تن 

 هستند یفرهنگ ایرلند یهاویژگیکنندة بازنمایی وا گانی که منعکس .5. ۱. 6

ها، جشــر ویــژة اصــطلاحاتاز  اپگســارداییــ   شــام  از واژگــان گــرواایــر 

 اوایـ  قـرن بیسـام مـردم ایرلنـدممنوعـة  اصـطلاحات و هـارهنهـا، بازپهای، هاپ مو لیر

ــه شــناة  بافــ  فرهن یواژگــان ایــر درســ  درک گشــودمی ســ  کــه ایــر ای، منــور ب

را در مکالمــة  اصــطلاحاتیاز لنــیر  مــوردیــ  اندگ کــار بــردا شــدااصــطلاحات در  ن بــه
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ــویر ــمو 6دی ــا  الاصــ روساایی پدانش ــانب ــان رم ــیملاح قهرم ــه م ــر  کنیمگظ ــوخ ای در ی

ــان  ــرپ بازیکن ــاان درگی ــویر داس ــه، دی ــ مکالم ــیم هورلین ــ   4دو ت ــایون نآ ــراپ اس را ب

ــ می ــدگ هورلین ــاخ  ،کن ــ  از فوتا ــویی اس ــه میل ــ  ک ــدپ اس ــان ایرلن ــوعی لوگ ن

 mindingواژة دو ،در نمونـة زیـر گاخ، فوتاـاخ معمـولی، هـاکی و لوگـانبـ مریکـایی بی 

 cool وcaman  یندگشمار میبه ویژة ایر بازپ اصطلاحات زمرة از  
 

-«My first cousin, Fonsy Davin, was stripped to his buff that day minding 

cool for the Limericks but he was up with the forwards half the time and 

shouting like mad. I never will forget the day. One of the Crokes made a 

woeful wipe at him one time with his caman and I declare to God he was 

within an aim’s ace of getting it at the side of his temple» (Joyce, 

2005:174). 

 

تـا  ةـایر سـرمابـه ن روز پسـر عمـوپ ةـودم، فانسـی دیـویر،   »6اپمار ترجمـه - 

هـا امـا نیمـی از مـدت را بـا فورواردهـا جلـو بـود و ی کمر برهنه شـدا بـود بـراپ لیمیر

هـا وقـ   ن روز را از یـاد نیـواهم بـردگ یکـی از کروکهـیچ زدگها فریـاد مـیمث  دیوانـه

ةـدا قسـم کـه یـ  اپ پـرت کـرد و بـهبه یـر  فانسـی هـربه لوگان هاکیمرتاه با ی 

 (گ441-445صگ ) «ا  بیوردبند ان ش  فاصله داش  که به شآیآه

ـــه -  ـــار ترجم ـــویر،  ن روز را  » 4اپم ـــونزپ دی ـــویم، ف ـــر عم  بـــاندروازاپس

و از کمر به بالا لی  شـدا بـود امـا یـ  نیمـه وقـ  بـا فورواردهـا بـود و  بودها لیمریکی

ــهمثــ   ــادم نمــیکشــیدگ هــیچها نعــرا میدیوان هــا یکــی از کــروکرودگ وقــ   ن روز را ی

ــا ی  ــار ب ــان ب ــان هــربة بی لوگ ــه ةــدا را پ میاتحاشــانهلن ــد ک ةواســ  بهــ  بزن

  (گ495صگ ) «ا  فاصله داش گیرم ی  مو با گوشة شآیآهشاهد می
 

ــوق، ــراپ اناآــاخ واژگــان ف ــرجم، ب را انایــا  ســازپ  ســادارو  اسااندارد هــر دو ما

ــدکردا ــة  ان ــدون ارال ــیحیو ب ــارة  توه ــوی درب ــعی  مییاگ ــطلاحات، س ــر اص  ی ای

ــد کردا ــازندک فحــواپمیایــا را از ان ــاا س ــدا  گ ــام گوین ــرجم  گل ــوجهی ما ــی ت ــه  6ب ب

                                                           
1. Davin 

2. Hurling 
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 ن شـدا  سـاا، هورلینـ بـا بـازپ  بـانی کـردن(ا)درواز minding cool اصـطلا  ارتاـار

ــورتبهرا  ــ  ص ــد تح ــه کن ــدو  ترجم ــه» اللفظی و می ــرما ب ــایر س ــ ، گ «ة در مآاب

ترجمـه  بـا دی ـر عاـارات پیونـدمانـی، ایـر واژا را در ن، با توجـه بـه بافـ  درو4مارجم 

ــردا ــاادن در  »ک ــادخ مدر نایمــه،  «گدروازا ایس ــاانداردع ــ  ن را اس ــان مآصــده ب ــاخ  زب اناآ

ــارة  گاســ  دادا اســافادا « لوگــان» ماعــار از معــادخ  ،هــر دو ماــرجم ، camanواژةدرب

اصـطلا   (،هـاکی)واحـد واژگـانی  یـ  ، بـا افـزودن6 با ایر تفـاوت کـه ماـرجم ،اندکردا

  گکردا اس   شناترو  ترشفا فوق را براپ ةوانندا 

انگلیسدیِ ایرلنددی در رمدان  های دسدتور زبداننشانهراهکارهای مترجمان در بازنمایی  .2. 6

 جویس

لهــرة مــرد هنرمنــد در هاپ رمــان  از ســاةاارهاپ نحــوپ در گفاــار شیصــی اپپــارا

ور دســاهایی از ان لیســی اســااندارد تفــاوت دارنــد و نشــانه جملــات ســاةاار، بــا جــوانی

 هاپایــر ســاةاارها و نشــانه شــودگمشــاهدا می هــا نان لیســیر ایرلنــدپ در  زبــان

در ان لیسـی مـردم یلیـ  هسـاند کـه لگا زبـان دسـاور هاپدساورپ، در حآیآـ ، بازمانـدا

بـی  از  ن اسـ   ،ایـر سـاةاارها، در رمـان جـوی  شـماراگرلـه  انـدگایرلند نفـو  کردا

تـوان در لهـار گـروا را می هـا ن هاپگونـه ریرتـمهم ،فهرسـ  شـوندیـ  مآالـه که در 

 بندپ کرد زیر دساه

 ؛امر و نهی جملات در ساةاار  ی مییاگوی گ 6

 ؛هاپ دساورپدر زمان  ی مییاگوی گ 4

 ؛در کاربرد همایر  ی مییاگوی  گ9

 قوخ بیرمساآیمگهاپ بیرمساآیم تعایه شدا در نآ پرس  در  ی مییاگوی گ 2

بـــا  هاپ دســـاور زبـــان ان لیســـیر ایرلنـــدپدربردارنـــدة نشـــانهلـــة جم 44مآایســـة 

ــه ــان میترجم ــدیعی نش ــو  و ب ــرجم ازهاپ داری ــر دو ما ــوارد ه ــا م ــه در بال ــد ک  ده

 کثر لهـار جملــه()حـدا انـد و جـز در مــوارد معـدودپسـازپ اسـافادا کردااسااندارد سادا

ــران ــه جا ــر  اندگنداشــاه  ی دســاورپ مییاگــوی  تمــایلی ب ــهبیــ در ای هایی از ، نمون
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هاپ  ن بــا ترجمــه را در رمــان لهــرة مــرد هنرمنــد در جــوانی دســاورپ  ی مییاگــوی 

 گ ةواهیم کردمآایسه 

ــــورد دو ــــب م ــــر رای ــــو   از ای ــــوی ن ــــوان در ســــاةاار را می  ی مییاگ ت

Do/Does[not]+Be+Verb+ing ( و ســاز)ســاة  نهــی+Verb +You Let   ســاة(

در ان لیســیر ایرلنــدپ  هــا نرة ایــر دو سـاةاار و انشــعابات )دربــا اهدا کــردشــم (سـازامر

ـــی ـــوی ،  444، صگ 4001 ،رگک هیک ـــایمون  (گ29 ، صگ 6360و ج ـــر، س ـــاخ زی در مث

ســاز( اســافادا هــی)ســاة  ن در مکالمــه بــا پیرمــرد کــورکی از ســاةاار نیســ  ،ددالــو 

 کردا اس گ

 

-«Now don’t be putting ideas into his head, Said Mr Dedalus. Leave him 

to his Maker» (Joyce, 2005, p. 91). 

 

گ نینـداز قـاپ ددالـو  گفـ   ةـو  از ایـر فکرهـا بـه سـر  »  6اپ مـار ترجمـه -

 (گ663صگ ) «او را به ةالآ  واگوار

گ بسـیار  دسـ  حضـرت نینـدازحالـا دی ـر بـه فکـر و ةیـال    »4اپ مار ترجمه -

 گ(641صگ ) «ةال 
 

ــان ــی  از لن ــه پ ــو ، ک ــایمون ددال ــد، س ــه ش ــم گفا ــر ه ــینةای ــورک پیش و  دارد یک

ــرگــه ــی ای ــارات و ســاةاارهاپ محل ــههایی از عا ــام وپ مشــ ر منطآ  گشــوداهدا میدر کل

ــه ــر، ب ــارت دی  ــارعا ــاناو  گفا ــ  و دارنش ــی از  اس ــ بیش ــایفرهن ی هوی او را  زیس

رالــة توهــیچ دو ماــرجم، بــا نادیــدا گــرفار ایــر واقعیــ ، بــدون ا هــر ســازدگ شــکار می

و  کــردااو صــر  نظــر  گفاــار دار بــودننشــان ی کلــام ســایمون، از  مییاگــوی دربــارة 

ــه امــرپ  ســاة  ــدپ را ب ــةان لیســیر ایرلن ــارفارســی  در امــرپ جمل ــ ت معی ــددادا آلی   ان

 «گنینداز»

 ازکـــه  erbLet + You +Vاز ســـاةاار امـــرپ در مثـــاخ زیـــر، مـــدیر صـــومعه، 

 ، صگ6333، )فیلیولــا رودشــمار مــیبــهان لیســیر ایرلنــدپ  ســاةاارهاپ نــادر و کــم تکــرار

 اسافادا کردا اس گ نیای اسایون به  دعوتمنظور به (52
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-«And let you, Stephen, make a novena to your holy patron saint» (Joyce, 

2005, p. 153). 

  

انـد تـو نهادا را بـرو تـو، اسـایون، بـه احاـرام قدیسـی کـه نـام    »6اپ مار ترجمه -

 (گ633صگ ) «بنشیرنه 

اپ بـه محضـر قـدی  مآـد  و تـوهم اسـایون، عاـادت نـه روزا»  4 اپمار ترجمـه -

 (گ401صگ )« ب وارپشایاان ةودگگگ
 

اند و گفاــار فــوق، هماننــد مــورد قاــ ، دو ماــرجم ســعی در اناآــاخ پیــام داشــاهدر پارا

اةاار امـرپ بـی نشـان فارسـی تآلیـ  مند گفاـار مـدیر را بـه سـاز ایـر رو، سـاةاار نشـان

  «گب وار »و «بنشیر  »انددادا

 های رمان جویسهای دستوری انگیسی ایرلندی در ترجمهبازنمایی زمان. 2. 2. 6 

ــة  ــایی از  ان لیســیدر گون ــامد بال ــاهد بس ــدپ ش ــی ایرلن ــرات جزی ــهتغیی ــ   و الاا قاب

تــریر یکــی از رایب هســایمگ معیــار هــاپ دســاورپ ان لیســیدر کــاربرد زمان توجــه

، 4001 )رگک هیکــی، اســ ماهــی ســادا  جاپبــه 6تغییــرات، کــاربرد قســم  ســوم فعــ 

ــر،  (گ619 صگ ــة زی ــه در نمون دةاــر ره ــورپ کــه اســایون ممــوو  او شــدا، ةطــا  ب

 گکندمیاسافادا  (Saw)ماهی سادة  ن  جاپبهSee (Seen )وپ از حال  سوم فع  
 

-«Do you like what you seen of me, straight hair and curly eyebrows? » 

(Joyce, 2005, p. 213). 
 

ــار ترجمــه- ــر »  6 اپم ــزپ کــه در م ــیمیاز لی ــوپ صــا  و  بین ــدا، م ةوشــ   م

 (گ415صگ ) «ابروهاپ تابدار؟

ــه- ــار ترجم ــه »  4 اپم ــر ک ــاپ م ــدپاز  ن لیزه ــوپ صــا  و  دی ــد، م ةوشــ   م

 (گ435صگ ) «ابروهاپ ممعد؟

ــرجم ــارب6 ما ــ  رد ، ک ــه و  در Seenفع ــدا گرفا ــدپ را نادی ــی ایرلن ــهان لیس  جاپب

ــاه،  ن را  ــان گوش ــه زم ــدن  ن ب ــبازگردان ــردا ب ــدی  ک ــامرارپ تا ــاخ اس ــیمی» ه ح «گ بین

                                                           
1. Past Participle 
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را بــه زمــان گوشــاة ســادا فعــ   ماوجــه ایــر کــاربرد شــدا، لــرا کــه احامالــاً ،4 ماــرجم

ساانداردسـازپ ایـر کـاربرد ، بـه ا6 ، او هـم ماننـد ماـرجمایـر بـا وجـودبرگرداندا اس گ 

)دةاــر ره ــور( مطلــ  نکــردا  دار بــودن کلــام گوینــدااکافــا کــردا و ةواننــدا را از نشــان

 اس گ

ــر از کاربرد ــی دی  ــاثنایییک ــاپ اس ــ  ه ــدپ،  در فع ــیر ایرلن ــ  ان لیس ــافادا از فع اس

ایــر (، 33 ، صگ6333) یلیولــااز نظــر فاســ گ  6زمــان حــاخ کامــ  در معنــیگوشــاة ســادا 

، معـادلی سـنای مـردم ایرلنـدزبـان   داردتـاریخ زبـان گالیلیـ   ریشـه در ،فعلی مودگونه ن

گ در اسـ  نداشـاه ،رونـدکـار میبـهسـاةاار حـاخ کامـ  ان لیسـی  درکه  Have/Has براپ

شـایه اسـ ، ولـی گوشـاة سـادا بـه فعـ   ،لحـا  سـاةاارپایر حال ، فع  حاخ کام ، به

ــا مثــاخ زیــر، اســایون ددالــو  بــهدر  گداردمعنــایی بــا  ن تفــاوت  از نظــر هن ــام بحــث ب

از سـاةاار حـاخ کامـ   Have + Never +Read جاپبـه 9انـدبوخو  4نـ  دوسـاان ةـود،

  اسافادا کردا اس گ (Have)بدون  ایرلندپ
 

-«You never read a line of anything in your life except a trans, or Boland 

either» (Joyce, 2005:78).  
 

م ــر تکلیــ  مدرســه،  اپنیوانــدادر همــة عمــرت یــ  ةــط   »6 اپمــار ترجمــه -

 (604صگ )« هم به همزنیر اندبوخ

ــه - ــار ترجم ــ »  4 اپم ــة تح ــر از ترجم ــرت بی ــام عم ــو درتم ــهت اپ اللفظی مدرس

 (گ660صگ ) «یورهم همیر اندبوخ، اپنیوانداحای ی  سطر هم 
 

ــرار ــد تک ــة قی ــه قرین ــرجم، ب ــر دو ما ــااندارد  rNeve ه ــی اس ــه در ان لیس ــی از ک یک

اند و از زمـان ماهـی نآلـی ماوجـه قصـد گوینـدا شـداهاپ زمان حاخ کامـ  اسـ ، نشانه

بــا وجــود ایــر، مارجمــان از «گ اپنیوانــدا» انــد فارســی بــراپ ترجمــة فعــ  اســافادا کردا

 انـداارالـه ندادی یـا پیوسـ  مـار در پـاورق هـم یتوهـیحانـد و اناآاخ گوی  باف  ماندا

                                                           
1. Present Perfect 

2. Nash 

3. Boland 
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گفاـار  سـاةاار دسـاورپ دسـ  کـم ةواننـدا را از بیـر اسـااندارد بـودن از ایـر یریـ  تا

 شیصی   گاا کنندگ 

 های رمان جویسگی ضمایر در ترجمهآمیختگویشبازنمایی  .3. 2. 6

ــدپ اَ ــاربرد هــمیر در ان لیســی ایرلن ــااندارد ک ــر اس ــکاخ بی ــاندگ ش ــو  هس ــیار مان بس

صـف  جاپ هـمیر اشـارا )لی یـههـمیر مفعـو اسـافادا از ،کـاربرد ایـر نـو  تریرمعرو 

ــارا( ــ  اش ــی،  اس ــ (گ 429 ، صگ4001)هیک ــرک گ ــر، دةا ــة زی ــراپ فرو  در جمل ب

کـار بـه  Theseهـمیر اشـارة معنـاپ  را در Themاشارا بـه کالـاپ ةـود، هـمیر مفعـولی 

  بردا اس گ
 

-«Buy them lovely ones, sir, will you, sir? Only a penny» (Joyce, 2005, 

p. 175). 

 

ــه - ــار ترجم ــر»  6اپم ــد، میةوشــ   ای ــیها را بیری ــ  پن ــط ی ــا؟ فآ ــد،  ق  «ةری

 (گ443صگ )

 «شــودةریــد  قــا؟ فآــط یــ  پنــی میرا بیریــد، می قشــن ها »  4اپمــار ترجمــه -

 (گ491صگ )
 

 در فارسـی معیـار  ن ادخکـاربرد گویشـی هـمیر را نادیـدا گرفاـه و تنهـا معـ 6 مارجم

ــرجمرا  ــا ما ــ گ ام ــردا اس ــ  ک ــه حف ــو    4 در ترجم ــا ح ــانمیر»ب ــام می ــافه ی در  «اه

ــرک گــ « قشــن ها » ــار دةا ــردا گفا ــه ســعی ک ــ  فارســی محــاورافرو  را ب اپ نزدی

 کندگ

 های تعبیه شده در نقل قول غیر مستقیمگی پرسشآمیختگویشبازنمایی . 4. 2. 6

  « رپ ةیــر»پاســخ پرسشــی بــا  نآــ  جملــاتدر زبــان ان لیســی اســااندارد، 

(Yes/No) ــ ــه کم ــی  ب ــ Ifادات پرسش ــ ، ورت میص ــر حال ــردگ درای ــرگی ــ ب  اپ نآ

He asked مثاخ، در جملــةعنوانبــه گنــداریمی فعــ  و فاعــ  جایبــهنیــازپ بــه جا، پرســ 

“Do you like to come?”me    بــا افــزودنIf فاعــ   فعــ  و و بازگردانــدن بــه جملــه
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to  dHe asked me, if I likeنآـ  کنـیم   ایـر گونـه تـوانیم پرسـ  رااوخ، می جاپبـه

comeــان درامــا  گ ــه زب هاپ تعایــه پرســ  در  Ifاســافادا از گالیلیــ  ان لیســی  مییاــه ب

جــاپ فعــ  و  تنهــا ، ناســافادا از  جاپبــهو  لنــدان ماــداوخ نیســ  ،شــدا در نآــ  قــوخ

یــویر، دوســ  در نمونــة زیــر، دَ (گ613-611 ، صگ6333)فیلیولــا،  شــودمی عــو فاعــ  

  گکردا اس فادا از ایر ساةاار اسا روسااییهن ام نآ  پرس  زن قهرمان داساان، 
 

-«She asked me was I tired and would I like to stop the night there» 

(Joyce, 2005, p. 175). 

 

شـا را  نمـا  ةواهـد یـا دلـم میو  ةسـاه هسـاماز مـر پرسـید   »6اپمار ترجمـه -

 (گ441صگ ) «بمانم

 «شـا را اینمـا بمـانی ةواهـددلـ  می، اپةسـاهاز مـر پرسـید »  4اپمـار ترجمـه -

 (گ491صگ )
 

ــرجم  ــ ر 6ما ــو  ادات پرس ــا ح ــا» ب ــی  ،« ی ــدان ادات پرسش ــه را Ifفآ  در جمل

بــا  وردن ادات پرسشــی، مــار را بــه فارســی معیــار  ولــی در پرســ  دوم بازتولیــد کــردا

ــ گ ــردا اس ــ  ک ــرجم نزدی ــ در  4 ما ــ  نآ ــر دو پرس ــدا، ه ــ  را ش ــو  ادات پرس ح

ــا ماــرجم ؛اســ  کــردا ــا  ب ــة او، در قی ــر لحــا ، جمل ــان فاصــلة بی 6 ازای ــا زب شــارپ ب

 داردگ محاورا فارسیو فاصلة کمارپ با  فارسی نوشاارپ
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه. ۷

ـــة  59مآایســـة  ـــگوی جمل ـــان  ه مییا ـــد در جـــوانیدر رم ـــرد هنرمن ـــرة م  و له

ــه ــان می هاپترجم ــر دو ن نش ــان از ه ــه مارجم ــد ک ــار اسااندارد سادا ده ــازپ و راهک س

 انـدگهاپ دسـاورپ ان لیسـیر ایرلنـدپ اسـافادا کردابـراپ اناآـاخ واژگـان و سـاة جاران 

در هـر  واژگـانی یـا نحـوپ بـودن نشـانة گـوی ،راهکارها، بسـاه بـه ایر  س کارب کمی 

جملــة  96 میــاناز اــرجم اوخ، ماســ گ بــر ایــر اســا   الــ (  غیــرما  دو ترجمــه

ــدپ، ــان ایرلن ــدة واژگ ــایی  در دربردارن ــ 3بازنم ــران و ا ،هجمل ــار جا ــایی درز راهک  بازنم
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 دوم ماــرجمدر مآابــ ،  اســافادا کــردا اســ گ پســازسادا از راهکــار اســااندارد، هجملــ 44

ــایی  در ــدپ، 16بازنم ــان ایرلن ــدة واژگ ــة دربردارن ــران و  جمل ــار جا ــایی دراز راهک  بازنم

ــة باقی 26 ــداجمل ــار اساا ،مان ــ دارد سادااز راهک ــردا اس ــافادا ک ــازپ اس ــیر  (  گس از ب

ماــرجم اوخ، در ایرلنــدپ،  دســاور زبــان ان لیســیرهاپ جملــة دربردارنــدة نشــانه 44

ـــایی  ـــ بازنم ـــه ی ـــایی  جمل ـــران و در بازنم ـــار جا ـــه 46از راهک ـــار  ،جمل از راهک

جملــة  9، ماــرجم دوم، در ترجمــة در مآابــ  اساانداردســازپ اســافادا کــردا اســ گ

و در بازنمــایی از راهکــار جاــران هاپ دســاور زبــان ان لیســیر ایرلنــدپ، دربردارنــدة نشــانه

، کیفیـ  مضـا  بـر ایـر سـازپ اسـافادا کـردا اسـ گاز راهکـار اسااندارد ساداجمله،  63

ــوی  از  ــان ج ــان رم ــافادة مارجم ــااس ــر راهکاره ــطچ ای ــانی در س ــاوت واژگ و در  ماف

 بــراپ جاــرانماــرجم اوخ تلــا   (  الــ اســ گ بــر ایــر اســا  یکســان دســاورپ چســط

اپ کلمــه در زبــان صــر  یــافار معــادخ محــاوراهاپ دربردارنــدة واژگــان ایرلنــدپ، جملــه

اپ، معــادخ محــاورا اســافادا از علــاوا بــرماــرجم دوم، مآصــد شــدا اســ ، در حــالی کــه 

یـا توهـیچ کلمـه واصـطلا  در  فارسـی یواژگان ایرلنـدپ را بـا اسـافادا از واژگـان ابـداع

مزنــیر، اســافادة ماــرجم اوخ از راهکــار کــردا اســ گ ه جاــران، اپمــار ترجمــهپیوســ  

مـار اصــلی شــدا اســ ،  عنــاپ واژگــانمنمــر بـه تحریــ  م سـازپ، گــاهیاسااندارد سادا

معـادخ صـحیچ واژگـان اساانداردسـازپ، از راهکـار  ، بـا اسـافاداماـرجم دومدر حالی کـه 

ــ ــ را ب ــاخ دادا اس ــی اناآ ــ  ج(   گه فارس ــرجم جه ــر دو ما ــه ه ــزارپ ک ــا اب ــران تنه ا

ــوی  ــار گرفاه مییاگ ــه ک ــاور ب ــطچ دس ــد،  ی در س ــ  ان ــو  ی ــانیح ــد زب از  واح

همزنـیر،  کـردن  ن بـه زبـان محـاورا بـودا اسـ گ نزدیـ  منظـوربه ،ساةاارجملة فارسی

اوت محسوســی در تفــ،  ی دســاورپ مییاگــوی  ســازپها در سادااةالــا  ترجمــه

  ایماد نکردا اس گ محاوا

ــر از  ــر  نظ ــراپ معادخص ــازپ ب ــانس ــه ویژگیواژگ ــاپی ک ــی ه ــنعک   فرهن  را م

ــدمی ــارر، کنن ــازپاسااندارد اهک ــاخ ، س ــایرنمودهاپدر اناآ ــوی  س ــارپ   ی مییاگ راهک

 را رمـان لندصـدایی گفامـان فهـم ،ًاحامالـاً ، ن افرایـی کاربسـ  اسـ  و بـودا ناکار مد

 هبـ تنهـا کـه ن جـا  ،جاـران راهکـار همزنـیر، گبا مشک  مواجه ةواهـدکرد پ ةوانندابرا
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ــافادا از ــات اس ــورپ امکان ــاورا ص ــان مح ــدود  اپزب ــدامح ــدازا ،ش ــا ان ــارکرد اپت  ک

 هاپ گـــوی  بـــهمثاخ، تاـــدی  نشـــانهعنوانبـــه ؛تآلیـــ  دادا اســـ را  ی  مییاگـــوی 

 اةالافــاترا از درک درســ  دلایــ   ممکــر اســ  ةواننــدا ، اپزبــان محــاورا هاپنشــانه

ــه ســم  و ســویی ســوق دهــد  محــروم ســازد و او هاشیصــی هــویای  هــاپو تن  را ب

ــه ــر تن  ک ــطچ تفاوتای ــا در س ــا را تنه ــاعی ه ــاپ اجام ــیر ه ــاتی تفس ــدو یاآ  گنمای

از  اپ،هاپ صــورپ زبــان محــاورا، در کنــار نشــانهبنــابرایر، لــازم اســ  مارجمــان

ــ راهکار ــاپ مکم ــ  ه ــ جه ــارکردب ــهگوی  از فرینی ک ــاپ منطآ ــد اپه ــافادا کنن گ اس

توانــد از یریـــ   ن، ماـــرجم میکــه  راهکــارپ اســـ  تریراباـــدایی نوشــار مآدمــه،

ــاویژگی ــارکردپپ ه ــ ک ــراپ شیصــی  وی گ ــدا را ب ــر ةوانن ــد و  ه ها را توهــیچ ده

 توانـد، ماـرجم میدر کنـار ایـر راهکـار عمـومی  مـادا سـازدگ هـاوی ایر گ درس  درک

ــاپا ــیدرون ز راهکاره ــ مان ــورب ــانه ه منظ ــران نش ــانی وهاپ جا ــوی  واژگ ــاورپ گ  دس

ــرا ــرد به ــاً ؛گی ــانی ،مثل ــدمی در ســطچ واژگ ــی نشــان اناز  توان هاپ لهمــه تلفظــی و  وای

ــه زبــان فارســی ــراپ ةواننــدگان قابــ   نزدیــ  ب ــاً) اســافادا کنــد ،هســاند فهــمکــه ب  مثل

 یــا اســافادا از اپدر کنــار فارســی محــاورا دپیــز اپ لهمــةهــاپ تکیــهویژگی اســافادا از

ــان  ــاواژگ ــ  ب ــاهی منطا ــی کرمانش ــ  فارس ــایی  ن تلف ــانه و بازنم ــ  نش ــه کم هاپ ب

ی ماننـد یراهکارهـا بـه کمـ  اباـدا توانـددسـاور زبـان نیـز ماـرجم میدر سطچ گ (دیدارپ

ــرو،  ــه و پی ــات پای ــردن جمل ــی  ک ــ  و پ ــهپ ــر جاب ــاً تغیی ــه )مثل ــردن عناصــر جمل جا ک

و  م بــه پایــان جملــه(میــا اناآــاخ مــا SVOبــه ســاة  بیــر رســمی  SOVمعیــار اة  ســ

 حــر  اهــافه، حــر  ربــط و ادات پرســ (حــو  یــ  عنصــر از جملــه )مثلــاً حــو  

ــی   ــد و س ــ  کن ــاورا نزدی ــار مح ــه گفا ــی  را ب ــان شیص ــزب ــافادا از ب ــانوی ا اس  ،پ

 گه بودن گفاار را به ةوانندا یاد ورپ نماید مییاگوی 
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