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چکیده
اگرچــه ترجمــه بالندســه دارای ماهیــت تــاراسی ا ــت ،پــژوهد دربــارة جنبــههــای
تاراسی آن اا بهعبـارتی «تـارا نگـاری» ترجمـة بحثـی نسـبتاً جداـد ا ـت و تـاننون در
اان زمینه نسـبت بـه داگـر حـوز هـای پژوهشـی ترجمـه نـار چنـدانی نـورت نگرفتـه
ا ت تا حدی نه میتـوان گدـت وضـعیت تـارا ترجمـه لابـا لیـات بـا تـارا نگـاری
در ــاار رشــتهها نیســت ااــن پــژوهد ،در چــارچو

مطالعــات تونــیدی ترجمــه

اعنــی نیرا ـة تــوری در مــورد هن ارهــا و لــوانین ترجمــه ،اونزهــر در بــا

رپرتــوای

فرهنگــی و مطالعــات پیکــر ای در ترجمــه ان ــام شــد ا ــت هــدا ااــن پــژوهد
تونیف هن ارهـای زبـانی ـه نسـا از مترجمـان ادبـی ااـران ا ـت در ااـن پـژوهد
هدت هن ـار زبـانی ،ترنیـ

لیـد و نـدت ،وانگـان عربـی ،گرتـهبرداری نحـوی ،تنـو

لیــود تونـیفننندة افعــان نالــا ،تنــو فعــا نالــا ،نقطــهوارگــون و ــر تیــر در ــه
پیکــر از ــه نســا متــرجس ادبــی پ ـ

از مشــرو ه انتســا

ااــن پــژوهد نشــان داد نــه بــا گتشــت زمــان ،بســامد ترنی ـ

و برر ــی شــد اافتــههای
لیــد و نــدت ،وانگــان

عربــی ،لیــود تونــیفننندة افعــان نالــا ،افعــان نالــا یــر از «گدــت» ،گرتــهبــرداری
نحوی ،نقطـهوارگـون و ـر تیـر بیشـتر شـد ا ـت اافتـهها برا ـات ـنت ترجمـه،
امکانات زبان فار ی و توانمندیهای مترجمان ه دور واناوی شد
کلی دواژهها :هن ارهــای زبــانی ،مترجمــان ادبــی ،تــارا نگــاری ترجمــه ،مطالعــات
پیکر ای
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 .۱مقدمه

در تارا زبـان فار ـی ،جنـبد مشـرو یت اکـی از عوامـا مهـس بیرونـی تأثیرگـتار بـر
دگرگــونی زبــان ب ـهواــژ نثــر فار ــی ا ــت بــا جنــبد مشــرو یت مــا وارد دور تــاز ای
میشـواس نـه دگرگـونی زبـان را نیـگ نـاگگار مـیننـد در ااـن دور مسا ـ

ادبیـات عامـة

مــردم مــیشــود؛ ارزشهــا و افکــار جداــد پداــد مــیآاــد و در نتی ــه زبــان بــه ــادگی
م ـیگراا ـد و نهضــت اد نواس ـی آ ــاز م ـیگــردد؛ نث ـر معانــر فار ــی بهتــدرا متحــون
میگردد؛ بر ی ترجمه را منبـ عمـدة ـادگی نثـر و نگداکـی آن بـه زبـان گدتـار مـیداننـد
و بر ــی داگــر تعــاملی معتــدن بــا ــنت و ت ــدد را در ااــن را ــتا ،آزادی بــوگر ()0575
ه ناراو تر یس نمود ا ت:
در ناراوی نسست ،نثـر مـدرن فار ـی ناملـاً از راـ ترجمـه بـهوجـود آمـد و ـاد
شد اان امر بـه ااـن دلیـا نـورت گرفـت نـه در نوشـتن نثـر ترجمـه هن ارهـاای از پـید
وجود نداشـت نـافی بـود مترجمـان زبـانی جداـد لـ نننـد ،وانگـانی نـو ابـدا نننـد و
حس

ذوق و درک ـود معـادنهـاای بـهدلسوا بـرای مدـاهیس وارداتـی پیـدا نننـد در ااـن

ــناراو ،ترجمــه عــاملی ا ــت نــه فار ــی مــدرن را مــی ــازد و در ااــن نــار بــه التــدار و
مرجعیت زبان فار ی نـه زبـان ارتبـا ی تثبیـت شـد در جامعـه ا ـت اعتنـاای نمـیننـد و
برای مداهیمی نه در جامعه وجود ندارد زبانی نو ل مینند
در ــناراوی دوم ،ترجمــه نثــر مــدرن فار ــی را مـی ــازد امــا بــرای ااــن نــار از زبــان
متداون گدتار ا تداد مینند بهعبارت داگـر ،ترجمـه باعـ

مـیشـود زبـان گدتـار بـه زبـان

نوشتار را پیدا ننـد بـر بـ ااـن ـناراو ،گدتمـانی جداـد مـیتوانـد در فرهنگـی داگـر و
با ا تداد از ابگار همـان فرهنـغ الـ

شـود بـیآنکـه بـین ااـن دو زبـان لگومـاً اشـترانات

مدهــومی وجــود داشــته باشــد در اان ــا ترجمــه حکــس ناتــالیگور دارد و فضــاای را بــهوجود
مــیآورد نــه در آن زبــان گدتــار در ترنیــ
گدتمان های وارداتی را تصـاح
نوشتار ،زبان مکتو

بــا زبــان نلا ــی

بســر میاابــد تــا بتوانــد

ننـد بنـابراان ،ترجمـه بـا واردنـردن زبـان گدتـار بـه زبـان

را متحون نرد ولی زبانی ناملاً جداد بهوجود نیاورد

ان پن ا و اکس
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ااــن دو ـناراو ،ـناراوی ـومی را متصــور شـد در ااـن ــناراو،

زبــان تــا حــدی مقاومــت میننــد و تــا حــدی مصــالحه بــهعبــارت داگــر ،زبــان هــس از
گدتمانهای وارداتـی تـأثیر میپـتارد و هـس ـعی بـر حدـص انـالت ـود دارد و در نتی ـه
ماهیتی دوگانه میاابـد اگـر بذـتاراس نـه نثـر مـدرن فار ـی تحـت تـأثیر ترجمـه بـهوجـود
آمد  ،ناراوی نسست در مورد بسشـی از زبـان نـه تحـت تـأثیر ترجمـه تحـون پیـدا نـرد
نادق ا ت در اان نـورت میتـوانیس بگـوایس نـه هـیج هن ـار زبـانی وجـود نداشـت نـه
در مقابــا ترجمــه مقاومــت ننــد و لــتا فار ــی ــود را بــه زبــان مبــد تســلیس نــرد ولــی
حقیقت ااـن ا ـت نـه همـة هن ارهـای زبـان مقصـد ،ناملـاً ـود را تسـلیس نکردنـد زاـرا
ـــنت و ابـــداعات بـــومی (بالـــاای  ،0552ص 93؛ احمـــدزاد  ،0559ص  )11در برابـــر
تحون مقاومت نشان دادند
 .۱ .۱هدف پژوهش

ااــن پــژوهد مبتنــی ا ــت بــر تقســیسبندی پیشــنهادی و ــهگانة گاعــیفــر از
مترجمــان ادبــی ااــران از عصــر مشــرو ه تــا حــان حاضــر (شــرد در بســد روش تحقیـ )
بنــابراان تقس ـیسبندی ،ــه نســا از مترجمــان ادبــی وجــود دارنــد نــه از حی ـ

هن ارهــای

زبــانی تد ـاوتهــای آشــکاری بــا اکــداگر پیــدا م ـینننــد هــدا ااــن پــژوهد تونــیف
هن ارهای زبانی اان ه نسا مترجمان ادبی ااران میباشد
 .۲ .۱مبانی نظری تحقیق

ااــن پــژوهد ،در چــارچو

مطالعــات تونــیدی ترجمــه اعنــی نیراــة تــوری در مــورد

هن ارهــا و لــوانین ترجمــه ،اونزهــر در بــا

رپرتــوای فرهنگــی و مطالعــات پیکــر ای در

ترجمه ان ام میشود
 .۳ .۱سؤالهای پژوهش

 7مترجمـان نســا اون بــه ا ــتداد از امکانــات بالدعــا و بــالقوة زبــان فار ــی گــرااد
داشتهاند اا زبان مبد ؟
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 0مترجمـان نسـا دوم بـه ا ـتداد از امکانــات بالدعـا و بـالقوة زبـان فار ـی گــرااد
داشتهاند اا زبان مبد ؟
 9مترجمان نسا ـوم بـه ا ـتداد از امکانـات بالدعـا و بـالقوة زبـان فار ـی گـرااد
داشتهاند اا زبان مبد ؟
 .۴ .۱فرضیههای پژوهش

 7مترجمـان نســا اون بــه ا ـتداد از امکانــات بالدعــا و بــالقوة زبــان فار ــی گــرااد
دارند
 0مترجمــان نســا دوم بــه ا ــتداد از امکانــات بالدعــا و بــالقوة زبــان فار ــی و نیــگ
ا تدادة گا و بیگا از امکانات بالدعا زبان مبد گرااد دارند
 9مترجمان نسا وم به ا تداد از امکانات بالدعا زبان مبد گرااد دارند
 .۲پیشینة پژوهش

بهر ـس اهمیـت افعـان نالـا در ترجمـه ،تـاننون پـژوهد چنـدانی در ااـن مـورد ان ـام
نشــد ا ــت نــورا ( )7933ت ـأثیر ترجمــه را بــر تنــو افعــان نالــا در متــون روااــی زبــان
فار ــی وانــاوی نــرد اافتــههای ااــن پــژوهد نــه بــر متــون ت ـألیدی و ترجمــهای معانــر
فار ی متمرنگ بـود نشـان داد نـه تنـو بالـای فعـا نالـا در انگلیسـی و گـرااد مترجمـان
ادبی ااران به لدصگرااـی موجـ

افـگااد تنـو افعـان نالـا در متـون ادبـی معانـر فار ـی

شـد ا ـت در پژوهشـی مشـابه ،بهـگادی ،گاعـیفـر و ـوش ـلیقه ( )7931بسـامد نقــا
لونهــای مســتقیس و یرمســتقیس را در رمانهــای لــداس و رمانهــای جداــد فار ــی برر ــی
نرد انــد اافتــههای پــژوهد آنــان نشــان داد نــه بســامد نقــا لــون مســتقیس در هــر دو نــو
دا ــتان بیشــتر از نقــا لــون یرمســتقیس بــود و بــر اثــر ترجمــه رفتــه رفتــه بــر شــمار نقــا
لونهــای یرمســتقیس در رمانهــای جداــد فار ــی افــگود شــد ا ــت هــر دو پــژوهد
گدتهشد نشان میدهنـد نـه ترجمـه اکـی از عوامـا مـؤثر در تغییـر شـیوة بـهنارگیری نقـا
لونها در متون ادبی تألیدی فار ی بود ا ت

ان پن ا و اکس
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در اان بین ،بر ـی پژوهشـگران بـه چالدهـای برگـردان افعـان نالـا پردا تهانـد بیکـر
( )0555با مقابلة ب شـنا تی ترجمـههـای پیتـر بـوش و پیتـر نلـارک مترجمـان انگلیسـی
پی برد نه تدـاوتی د درنـدی در بسـامد افعـان نالـا در ترجمـههای ااـن دو متـرجس بـود
نــه بیکــر ااــن تدــاوت را بــه تـأثیرات زبــان انــلی و ــب

ــاص دو متــرجس نســبت داد

ا ت علاو بـر ااـن ،مـالینوا ( )0575بـا تحلیـا مشسصـههای ـبکی ترجمـة ـذیددندان
ج

لنـدن بـه زبـان چکـی پـی بـرد نـه متـرجس در برگـردان فعـا نالـا «گدـت» بـه زبـان

مقصد به ظرافتهای معنـاای مـتن انـلی چنـدان پاابنـد نبـود و بـا پیـروی از ـب

فـردی

ود فقر افعالی را نـه نشـانگر اامـا و اشـار بود انـد بـه زبـان مقصـد منتقـا نـرد ا ـت
اان مطالعـات در م مـو نشـان مـیدهنـد نـه ترجمـة افعـان نالـا از رفـی تـاب
مــتن انــلی و از ــرا داگــر تــاب

ــب

ـا تار

فــردی متــرجس ا ــت نــوآوری پــژوهد جــاری

ااــن ا ــت نــه در آن هن ارهــای نــاربرد افعــان نالــا در پیکــر ای نســبتاً بــگرا از
ترجمههای ه نسا از مترجمان ادبی اارانی برر ی و تونیف میشود
در مورد نـاربرد وانگـان عربـی در متـون تـألیدی و ترجمـهای فار ـی نیـگ بسـیار ـسن
گدتــه شــد ا ــت بــرای نمونــه ،مطالعـة امینــی و نیــازی ( )7930نشــان مـیدهــد نــه دامنـة
معنــاای بســیاری از وانگــان عربــی دگرگــون شــد بــهنحــوی نــه وانگ ـان عربــی اننــون بــا
معانی متداوت از معانی عربی بهنـار مـیرونـد بـه گدتـة ااـن دو پژوهشـگر ،تحـون معنـاای
وانگان عربـی ترجمـه بـه ااـن زبـان را دشـوار نـرد امـا موجـ

گسـترش نـاربرد وانگـان

عربــی در ترجمــههای فار ــی شــد ا ــت در مطالعــهای مشــابه ،رضــاای و رحیمــی
( )7930بــا مقابلــة متــون مطبوعــاتی ــانهــای  7975و  7977ااــران و مقااســة آن بــا
مطبوعــات فار ــی اـ

دهـة ا یــر پــی بردنــد نــه یــف و ــیعی از وانگــان عربــی نــه در

ــانهای دور بــه مطبوعــات فار ــی را اافتــه بودنــد بــه مــرور زمــان مه ــور شــد اند بــه
گدت ـة ااــن دو محق ـ  ،روا ـدادهای فرهنگــی و اجتمــاعی ،تغییــر ذائق ـة زبــانی واننــدگان و
تغییــر تابلوهــای فرهنگــی از عوامــا مه ورشــدگی وانگــان عربــی مــورد بح ـ
بود اند

در فار ــی
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بر ــی از پژوهدهــای مربــوب بــه علــائس نگارشــی بــه نقــد د ــتوری و معنــاای علــائس
نگارشــی پردا تــه ا ــت بر ــی از پژوهدهــا بــه نقــد علــائس نگارشــی در ترجمــه
پردا تهانــد نــل جــو پ ـ

از بح ـ

تدصــیلی در مــورد نشــانههای نگارشــی چنــین نتی ــه

گرفتـه ا ـت نـه گرچـه نـسبـودن نشـانهها ـواند مـتن را دشـوار میننـد امـا زاـاد روی
درناربرد نشانهها هـس گـاهی بـه گـی شـدن و نا واناشـدن نوشـته من ـر میشـود بـه گمـان
وی ،زاــاد روی در نشــانهگتاری از ت ـأثیر نشــانهها نــس میننــد و هن ــار ننــونی در میــان
نواسندگان را ر دنیا اان ا ت نـه تـا میتواننـد منیـور ـود را بـا نمتـران نشـانههـا بیـان
ننند (نل جو)7939 ،
 .۳روش تحقیق
پــژوهد حاضــر پژوهشــی نتابسانــهای ا ــت نــه بــه تونــیف هن ارهــای زبــانی
مترجمــان ادبــی ااــران از آ ــاز نهضــت مشــرو ه تــا حــان حاضــر مــیپــردازد ماهیــت
پر دها و هـدا پـژوهد حاضـر مـا را ملـگم بـه انتسـا

روش تحقیـ ترنیبـی (نیدـی و

نمی) مینند تا روااتی تونیدی-تحلیلی-تاراسی بهد ت آوراس
 .۱ .۳روش نمونهگیری

با توجه بـه اانکـه بـازة زمـانی ااـن پـژوهد نسـبتاً گسـترد ا ـت و ادبیـات فار ـی بـه
جهــت ت ـألیف و ترجم ـة ادبیــات دا ــتانی در ااــن بــاز هــس از لحــا نیدــی هــس از لحــا
نمی رشد فگااند ای داشـته ا ـت برر ـی تمـام متـون در تحقیـ حاضـر ناشـدنی ا ـت؛ از
را داگر چون تحقیـ حاضـر لصـد دارد ـیر تحـون و تصـور نثـر ترجمـه را بهنـورت
زمــانی و تــاراسی تر ــیس نمااــد نــاگگار متــون بهنــورت یرتصــادفی انتســا
معیار ااـن انتسـا

شــد اند؛

یـر تصـادفی ارزاـابی ادبـا و محققـان ادبیـات فار ـی و ترجمهشنا ـان

نسبت به آثار مؤثر در تحـون نثـر معانـر فار ـی مـیباشـد بـا مطالعـة آثـاری نـه در بـا
نثر مترجمان بگرا نگاشـتهاند و نمونـههای برجسـته را ذنـر نمود انـد مـا نیـگ بـر آن شـداس
تا پیکرة تحقی حاضر را محدود به همین آثار ننیس
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در گــام بعــد ،واژگــیهــای زبــانی مــورد تحقیــ مشــسگ گرداــد بــدان منیــور،
ـب شنا ـی زبـانی 7لــیج و شـرت ( )0551چـارچو

روش تحقیـ ااــن مقالـه ا ـت بــه

زعــس ااــن دو محقــ  ،تحلیــا ــبکی بســیار ماهیــت گگانشــی دارد و دو عامــا در تعیــین
اهمیــت ــبکی اـ

واژگــی مهــس هســتند :عامــا ادبــی و عامــا زبــانی لــیج و شــرت ااــن

واژگــیهــا را نشــانگرهای ــبکی 0مــینامنــد و آنهــا را در چهــار مقولــه تقســیسبنــدی
مــینننــد :مقولــة وانگــانی9؛ مقولــة د ــتوری1؛ مقولــة نــناا لدیــی0؛ و مقولــة بافــت و
انس ـ ام ،0551( 2ص  )21-27برا ــات ااــن د ــتهبندی ،متغیرهــای وانگــان عربــی ،لیــود
تونــیفنننــد و فع ـا نالــا در مقول ـة وانگــانی لــرار م ـیگیرنــد؛ متغیرهــای گرتــهبــرداری
نحــوی و ترنیــ

لیــد و نــدت در مقولــه د ــتوری جــای مــیگیرنــد و متغیرهــای

نقطهوارگون و ر تیر در ذاا مقولة بافت و انس ام برر ی میشوند
از آن ــاای نــه موضــو پــژوهد حاضــر برر ــی واژگ ـیهــای زبــانی ترجمــهها ا ــت
مناب تحقی ما نیـگ متـون ترجمـهای مـیباشـند در تـارا معانـر ترجمـة ااـران ،ـه نسـا
متــرجس وجــود دارد نــه هراــ

هن ارهــای زبــانی متدــاوتی دارنــد مترجمــان نســا اون

همــان مترجمــان برجســتة دورة لاجــار مــیباشــند؛ مترجمــان نســا دوم مربــوب بــه دورة
پهلــوی تــا  7925مــیباشــند؛ مترجمــان نســا ــوم نیــگ متعلــ بــه دهــة  7925تــاننون
میباشـند از ااـنرو در تحقیـ حاضـر ـه پیکـر تشـکیا داد ااـس :پیکـرة مترجمـان نسـا
اون (پیکرة )7؛ پیکـرة مترجمـان نسـا دوم (پیکـرة )0؛ پیکـرة مترجمـان نسـا ـوم (پیکـرة
 )9هرا ـ

از پیکر هــا شــاما پــانگد متــرجس اــا ب ـهعبــارتی پــانگد اثــر از پــانگد متــرجس

میباشد از هر ا

از نتا ها  95ندحه از ابتدای اثر برر ی شد

1. Linguistic stylistics
2. Style markers
3. Lexical category
4. Grammatical category
5. Figures of speech
6. The context and the cohesion
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پیکرۀ ۱

تیر بستــان ترجمــة او ــف اعتصــامالمل  ،ــه تدنگــدار ترجمــة محمــد اهر میــرزا،
ناــا بلــات ترجمـة محمــد ان نرمانشــاهی ،حــاجی بابــای انــدهانی ترجمـة میــرزا حبیـ
انــدهانی ،میشــا ا ــتروگف ترجمـة اوانـ

ــان ،شــرد حــان ــا رات مادمــازن ترجمـة

محمــد حســن ــان اعتمادالســلطنه ،هــانری ــوم ترجمــة ــردار ا ــعد بستیــاری،

رگتشــت گراپ ـرن ترجمــة منــوچهر بــن عمادالدولــه ،تلمــاک ترجمــة نــاظسالعلوم ،ننــت
مونت نراستو ترجمـة لیـا ـان ثقدـی ،پسـر پاردااـان ترجمـة میـرزا حبیـ

عینالملـ ،

ترجمــة حیــات فوبلــات ترجمــة علــی بســد میــرزا ،بو ــة عــترا ترجمــة یدحســین

شــیرازی ،ــدر هشــتاد روز دور دنیــا ترجمــة میــرزا حســین ــان ذناءالملــ  ،هــانری
چهارم ترجمة محمدامین دفتر
پیکرۀ ۲

دن نیشــوت ترجمــة محمــد لاضــی ،بازمانــد روز ترجمــة ن ــف دراابنــدری ،ــاعون
ترجمــة رضــا یدحســینی ،جنــغ و نــل ترجمــة ــروش حبیبــی ،ــانواد تیبــو ترجمــة
ابوالحسن ن دی ،آرزوهـای بـگرا ترجمـة ابـراهیس اونسـی ،اوننـی گرانـد ترجمـة عبداللـه

تونــا ،مــرا در آنــد ترجمــة عبداللــه نــوثری ،ربــهنا ترجمــة پرواــگ شــهباز ،بــرق نقــر ای
ترجمة نـراس امـامی ،مـوبی داـ

ترجمـة پرواـگ داراـوش ،ند ـان تنهـاای ترجمـة بهمـن

فرزانــه ،زمــان بازاافتــه ترجمــة مهــدی ــحابی ،شــوهر دلســوا ترجمــة مهــدی برااــی،
برادران نارامازوا ترجمة نال حسینی
پیکرۀ ۳

نمــاد گمشــد ترجمـة شــبنس ــعادت ،اِمــا ترجمـة رضــا رضــاای ،دا ــتانهــای شــرلوک
هــولمگ (در وحشــت) ترجم ـة مــژد دلیقــی ،ظلمــت در نیمــروز ترجم ـة ا ــدالله امرااــی،

اومــونرا ترجمـة پیمــان انســار ،تابســتان آن ــان ترجمـة شــیران لنــدهاری ،مــون پلــات
ترجمة لیلا نصیریهـا ،للبـی بـه ااـن ـذیدی ترجمـة مهسـا مل مرزبـان ،تسـونورو تـازانی
بیرنـغ و ـانهـای زاـارت او ترجمـة فـرزان فـرزام ،پرنـدگان مـیرونـد در پـرو بمیرنـد
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ترجمــة ــمیه نــوروزی ،نــد ــان تنهــاای ترجمــة زهــر روشــندکر ،عمــارت معصــوم
ترجمة شـیوا مقـانلو ،مـرا بـه پمبرلـی مـیآاـد ترجمـة فرنـاز تیمـورازا ،عشـ تابسـتانی
ترجمة

سته نیهان ،ون مدفون ترجمة امیرمهدی حقیقت

هن ارهای زبانی مورد برر ی به شرد زار میباشد:
تنو فعا نالـا ،لیـود تونـیفننندة فعـا نالـا ،ترنیـ

لیـد و نـدت ،وانگـان عربـی،

گرتهبرداری نحوی ،نقطهوارگون ،ر تیر
 .۳ .۳تعریف متغیرها
 .۱ .۳ .۳تنوع فعل ناقل

عبارتهای نقـا لـولی بسـد مهمـی از معـانی هـر زبـان را شـکا مـیدهنـد نـه هنگـام
تحلیا متونی همچون روزنامـهها و ادبیـات دا ـتانی لابـا ا مـا

نیسـتند زبـانهـا از نیـر

نــاربرد انــوا مستلــف فعــا نالــا متداوتانــد در انگلیســی عبــارات نقــا لــون بــرای بیــان
گدتار اا رفتـار شـسگ بـهنـار مـیرونـد فعـا نالـا اـا بهنـورت مسـتقیس گدتـار و افکـار
گواند را بیان مـیننـد (مثلـاً گدـت) اـا نحـوة گدـتن را مشـسگ مـیننـد (مثلـاً راـد) اـا
مرحلة گدتار را بیـان مـیننـد (مثلـاً افـگود) (بـاابر ،ننـراد و لـیج؛  ،0550ص  )301در ااـن
پژوهد موارد نـاربرد فعـا نالـا «گدـت» و افعـان نالـا یـر از «گدـت» برر ـی مـیشـود
افعــان نالــا گــاهی بــا لیــود تونــیفننند همچــون لیــود حالــت ،زمــان ،مکــان و یــر
میآانـد و شـمار ااـن لیـود تونـیفننند نیـگ بـهعنـوان متغیـر داگـر ااـن تحقیـ برر ـی
میشود
 .۲ .۳ .۳ترکیب قید و صفت

لیود تونیدی لیودی هستند نـه همـرا بـا نـدت مـیآانـد و نقـد آنهـا تعـداا معنـای
نــدات و اــا افــگودن جگئیــاتی بــه معنــای نــدات ا ـت (هادلســتون و پولــوم ،0550 ،ص
 )030بــرای نمونــه در عبــارت «جــوانی بســیار نیــ
تونیدی ظاهر شد ا ت

منیــر» لیــد «بســیار» در نقــد لیــد
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 .۳ .۳ .۳واژگان عربی

مقصــود از وانگــان عربــی وانگــانی ا ــت نــه راش ـة عربــی دارنــد و بــرای گواشــوران
امروز فار ـی نامـانوت هسـتند اـا لاالـا برابـر نهادهـای فار ـی مـانوتتری بـرای آنـان در
فار ــی امــروز وجــود دارد بــرای نمونــه ،وانة «ا ــتسلاص» نــه بــهجــای آن مــیتــوان وانة
«رهاای» را بهنار برد
 .۴ .۳ .۳گرتهبرداری نحوی

بــه گدتــة هــاان و نوتــوا ( ،0552ص  )09گرتــهبرداری نحــوی «انتقــان معنــای وانگــانی
اا د توری از زبانی بـه زبـان داگـر ا ـت نـه ـی آن زبـان دوم ظرافتهـای نـوری زبـان
اون را بازتــا

مــیدهــد» بــرای نمونــه« ،نشــانی الکترونیکــی» گرتــهبــرداری نحــوی از

«اامیا» در انگلیسی ا ت
 .۵ .۳ .۳خط تیره

مقصود از ـر تیـر در ااـن پـژوهد نشـانة ( )-ا ـت نـه در جملـات معترضـه و ـر
جملات بهنـار مـیرود بنـابراان ،داگـر مـوارد نـاربرد نشـانة گدتـهشـد  ،در آ ـاز اـا پااـان
طور مورد نیر نبود ا ت
 .۴نتایج و بحث
 .۱ .۴قیود توصیفکنندۀ فعل ناقل

در ااــن پــژوهد ،نــاربرد لیــود تون ـیفننندة افعــان نالــا در ترجمــههای ــه نســا از
مترجمان ادبی برر ی شد نتاا در جدون  7نشان داد شد ا ت

ان پن ا و اکس

03
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جدول  .۱بسامد قیود توصیفکنندۀ فعل ناقل در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران
فعل

فعل

ناقل

ناقل

آثار دورۀ

بههمراه

بدون

دوم

قید

قید

تیر بستان

00

03

دن نیشوت

ه تدنگدار

71

72

بازماند روز

1

ناا بلات

1

3

اعو

13

03

77

3

13

30

ظلمت در نیمروز

07

9

99

01

اومون را

05

75

0

03

13

تابستان آن ان

91

19

25

73

اوننی گراند

1

0

مون پلات

5

77

00

3

مرا در آند

92

92

للبی به اان ذیدی

3

75

72

2

ربهنا

93

39

75

19

32

15

برق نقر ای

15

09

3

03

پسر پاردااان

01

05

موبی دا

1

73

ند ان تنهاای

73

09

فوبلات

2

09

72

95

عمارت معصوم

بو ه عترا

3

13

73

3

هانری چهارم

1

759

نون ورن

05

32

09/0

95/9

آثار دورۀ دوم

حاجی بابای
اندهانی
میشا
ا ترگف
ا رات
مادموزان
هانری وم
رگتشت
گراپرن
تلماک
پسر ننت
مونت نراستو

میانگین دورة
اون

جنغ و
نل
انواد تیبو
آرزوهای
بگرا

ند ان
تنهاای
زمان
بازاافته
شوهر
دلسوا
برادران
نارامازوا
میانگین
دورة دوم

فعل

فعل

ناقل به

ناقل

همراه

بدون

قید

قید

77

77

نماد گمشد

03

93

2

اما

0

3

شرلوک هولمگ

01

09

92

90
75

فعل ناقل
به همراه
قید

فعل
ناقل
بدون

آثار دورۀ سوم

قید

بیرنغ و انهای
زاارت او
پرندگان میروند در
پرو بمیرند

مرا به پمبرلی

0
7

0

71

07

عش تابستانی

07

05

00

0

ون مدفون

9

70

00/52

90/32

میانگین دورة وم

03/9

01/3

میآاد

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

25

شمارة چهارم

همــان ــور نــه در جــدون  7م ـیبین ـیس ،میــانگین بســامد افعــان نالــا همــرا بــا لیــد در
متــون دور هــای اون تــا ــوم بــهترتی

 00/52 ،09/0و  03/9بــود ا ــت از ــرا داگــر،

میــانگین بســامد افعــان نالــا بــدون لیــد در متــون دور هــای اون تــا ــوم بــهترتی

،95/9

 90/32و  01/3بود ا ت اان نتـاا نشـان مـیدهـد نـه بسـامد افعـان نالـا همـرا بـا لیـد
بهمرور زمان فگونـی اافتـه ا ـت ااـن نتـاا مؤاـد نتـاا پـژوهد نـورا ( )7933ا ـت نـه
نشان داد بود شـمار افعـان نالـا همـرا بـا لیـد در متـون ادبـی تـألیدی و ترجمـهای پـ

از

مشرو ه بسیار بیشتر از متـون مشـابه لبـا از مشـرو ه بـود ا ـت ااـن پژوهشـگر اکـی از
علا احتمالی اان افگااد را ورود افعان نالا همرا با لید بر اثر ترجمه دانسته بود
نمونــههاای از لیــود تون ـیفننندة افعــان نالــا در ترجمــههای ــه دور در ادامــه آمــد
ا ت:
پیکرۀ نخست

منتر متبسـمانه جـوا

داد مـن بسیـان آن نیسـتس نـه تـرا از طـای ـود ـرزند نـنس

(تلماک ،ص )00
ذ

به اگراهـی هرچـه تمـامتر گدـت یـان داری ااـن ا ـتر را ب نیـد بدروشـی (ناـا

بلات ،ص )3
بــا نمــان احتــرام و اد

عــر

نــرد آاــا امشـ

اعلــیحضــرت ااــن چــانر را ــرافراز

واهند فرمود (هانری وم ،ص )1
پیکرۀ دوم

تتــهپتــهننــان حــرفد را تمــام نــرد « :ــرونله میمــونهــا نــه تــوی رامیلیــا پیــدا بشــود،
میآاس» (شوهر دلسوا )7230 ،
ــذ

هــر دو بــازواس را گرفــت و بــا عبــارات تر ــناک زاــر بــه ــسن ادامــه داد

(آرزوهای بگرا ،ص )05
«ب

نن بابا» نارنیو با ندای دهاش التمات مینرد (مرا در آند ،ص )03

ان پن ا و اکس

27

تونیف بر ی هن ارهای زبانی مترجمان ادبی ااران

پیکرۀ سوم

با اد

تمام گدت« :ممنونتان هستس انسها» ( ون مدفون ،ص )19

آلــای نیــدر بــا لبسنــد ،ملــاامتی بــید از حــد و نگــاهی شــگدتزد گدــت :تــو ناتیــا؟
(عش تابستانی ،ص )93

روااشــوا بــا لبسنــدی زورنــی گدــت :حــدالا ااــنبــار در ــت تــنس نــردم (ظلمــت در
نیمروز ،ص )72
 .۲ .۴ترکیب قید و صفت

در ااــن پــژوهد بســامد لیــود تونــیدی اــا همــان ترنیــ

لیــد و نــدت در آثــار

مترجمان ادبی ه دور برر ی شد نتاا در جدون  0نشان داد شد ا ت
جدول  .۲بسامد ترکیب قید و صفت در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران
بسامد
آثار دورۀ نخست

ترکیب قید

بسامد
آثار دورۀ دوم

و صفت

ترکیب قید

بسامد
آثار دورۀ سوم

و صفت

ترکیب قید و
صفت

تیر بستان

5

دن نیشوت

1

نماد گمشد

0

ه تدنگدار

5

بازماند روز

3

اما

70

ناا بلات

5

اعون

01

شرلوک هولمگ

00

10

ظلمت در نیمروز

00

میشا ا ترگف

5

انواد تیبو

71

اومون را

70

ا رات مادموزان

5

آرزوهای بگرا

3

تابستان آن ان

00

هانری وم

5

اوننی گراند

70

مون پلات

01

رگتشت گراپرن

5

مرا در آند

70

للبی به اان ذیدی

75

تلماک

5

ربهنا

97

5

برق نقر ای

09

حاجی بابای
اندهانی

پسر ننت مونت
نراستو

5

جنغ و نل

بیرنغ و انهای
زاارت او
پرندگان میروند در
پرو بمیرند

70
00

20

شمارة چهارم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
ادامه جدول ۲
بسامد
آثار دورۀ نخست

ترکیب قید

بسامد
آثار دورۀ دوم

و صفت

بسامد
آثار دورۀ سوم

ترکیب قید

ترکیب قید و

و صفت

موبی دا

صفت

71

ند ان تنهاای

03

پسر پاردااان

1

1

عمارت معصوم

71

فوبلات

5

ند ان تنهاای

مرا به پمبرلی میآاد

70

بو ه عترا

1

زمان بازاافته

90

71

هانری چهارم

5

شوهر دلسوا

1

عش تابستانی

نون ورن

0

برادران نارامازوا

1

ون مدفون

0

میانگین دورة اون

5/22

میانگین دورة دوم

72/99

میانگین دورة وم

72/05

همــان ــور نــه در جــدون  0مــیبینــیس ،میــانگین بســامد ترنیـ
نسست نمتر از ا

لیــد و نــدت در دورة

مورد در هر اثـر بـود ا ـت درحـالینـه در هـر اـ

دوم و وم به ور میـانگین  72نمونـه ترنیـ
گواای آن ا ـت نـه ترنیـ

از آثـار دور هـای

لیـد و نـدت مشـاهد مـیشـود ااـن نتـاا

لیـد و نـدت هن ـار زبـانی مترجمـان دورة اون نبـود امـا بـا

گتشت زمان اان هن ار احتمالـاً تحـت تـأثیر مـتن انـلی بـه ترجمـههای فار ـی مترجمـان
دو نسا بعد را اافته ا ت به نیر مـیر ـد نـه ااـن انتسـا

مترجمـان بـه امکانـات زبـانی

فار ی افـگود ا ـت ااـن تحـون را مـیتـوان مصـداق همـان پداـد ای دانسـت نـه تـوری
«تدا ا مثبت» نام نهاد ا ـت نـه ـی آن بر ـی امکانـات زبـان مبـد بـه زبـان ترجمـه را
میاابد و با وانند مثبت و البان مترجمان روبهرو میشود (توری ،7330 ،ص )010
نمونههاای از ترنی

لید و ندت در ترجمههای ه دور در پااین آمد ا ت:

پیکرۀ نخست

عضلات چانه بسیار منبسر شـد علامـت داگـری بـود نـه ااـن جـوان از اهـا نا ـکون
ا ت ( ه تدنگدار ،ص )0
اان شترها حیوان بسیار آرام هستند (میشا ا ترگف ،ص )1

ان پن ا و اکس

29

تونیف بر ی هن ارهای زبانی مترجمان ادبی ااران

والعاً بااد تو یلی وش ال باشی (پسر ننت مونت نراستو ،ص )77
پیکرۀ دوم

رنــغ چهــر اش نبــود بــود و لیافــهای بســیار مگــین داشــت (نــد ــان تنهــاای ،ص
)01
نقــگ ،اعنــی نوتــاهی لــ
جتا

و دهــان نیمــهباز ،چنانکــه همیشــه در زنهــای بهرا ــتی

نادق ا ت (جنغ و نل  ،ص )91

لهو ای رنغ و شـ

و ـراپا شـکافته و بـه ظـاهر شـکنند بـود (اوننـی گرانـد  ،ص

)93
پیکرۀ سوم

ابراشمی ،فرابند  ،و به رز مضحکی گرانلیمت بود (عش تابستانی ،ص )70

اتــاق بــگرا نبــود ،امــا تنا ــبد بــه رزی فوقالعــاد رضــااتبســد بــود (مــرا بــه
پمبرلی میآاد ،ص )00
تیترهــا بــه شــکا رابــی تر ــناک بودنــد ،بــا نشــاب و لــدرتی یرانســانی (امــونرا ،ص
)00
 .۳ .۴واژگان عربی

در ااـن پــژوهد بسـامد وانگــان عربــی در آثـار مترجمــان ادبــی ـه دور برر ــی شــد
نتاا در جدون  9نشان داد شد ا ت
جدول  .۳بسامد واژگان عربی در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران
آثار دورۀ نخست

بسامد واژگان
عربی

آثار دورۀ دوم

بسامد واژگان
عربی

آثار دورۀ سوم

بسامد واژگان
عربی

تیر بستان

090

دن نیشوت

23

نماد گمشد

۲2

ه تدنگدار

02

بازماند روز

35

اما

۲2

ناا بلات

773

اعون

79

شرلوک هولمگ

۴4

90

ظلمت در نیمروز

۱۵

حاجی بابای
اندهانی

30

جنغ و نل

21

شمارة چهارم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
ادامه جدول ۲

آثار دورۀ نخست

میشا ا ترگف

بسامد واژگان
عربی

آثار دورۀ دوم

بسامد واژگان
عربی

آثار دورۀ سوم

بسامد واژگان
عربی

01

انواد تیبو

75

اومون را

3

11

آرزوهای بگرا

71

تابستان آن ان

3

30

اوننی گراند

93

مون پلات

0

00

مرا در آند

9

00

ربهنا

93

03

برق نقر ای

09

پسر پاردااان

31

موبی دا

ا رات
مادموزان
هانری وم
رگتشت
گراپرن

للبی به اان
ذیدی

9

بیرنغ و
تلماک

انهای زاارت

3

او
پسر ننت مونت
نراستو

پرندگان میروند
در پرو بمیرند

9

1

ند ان تنهاای

72

فوبلات

21

ند ان تنهاای

3

عمارت معصوم

5

بو ه عترا

799

زمان بازاافته

3

مرا به پمبرلی
میآاد

0

هانری چهارم

23

شوهر دلسوا

7

عش تابستانی

0

نون ورن

13

برادران نارامازوا

2

ون مدفون

71

میانگین دورة اون

33

میانگین دورة دوم

01/79

میانگین دورة
وم

70/99

همــان ــور نــه در جــدون  9م ـیبین ـیس ،بســامد وانگــان عربــی نامــانوت در ــه دورة
ترجمـة ادبــی ااــران رو بــه نــاهد بــود ا ــت ااــن نتــاا بیــانگر آن ا ــت نــه مترجمــان
ادبــی ااــران بــهتــدرا از شــمار وانگ ـان عربــی ثقیــا و نام ـأنوت در ترجمــههای فار ــی
ـود نا ـتهاند و وانگـان فار ـی و اــا عربـی مـأنوتتـر را بــهنـار برد انـد ااـن مســهله از
رفــی مؤاــد تغییــر هن ارهــای وانگــانی مترجمــان نســاهــای دوم و ـوم بــود ا ــت از
رفی ،به نیر مـیر ـد نـه بر ـی مترجمـان نسـا ـوم احتمالـاً در رپرتـوای زبـانی ـود
وانگان عربی نمتری در مقااسه با دو نسا گتشته داشتهاند

تونیف بر ی هن ارهای زبانی مترجمان ادبی ااران
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نتــاا ااــن پــژوهد بــا اافتــههای دــاری ( )7913ه ـس ــوانی نــدارد وی بــا برر ــی
پداد های لرضـی زبـان فار ـی از مشـرو ه تـاننون دراافتـه بـود نـه ترجمـه در اـ
ا یـر موجـ

لـرن

ورود وانگـان مطـرود عربـی بــه زبـان فار ـی شـد ا ـت البتـه در پــژوهد

داری بسامد وانگان عربی در ترجمههای فار ی مورد نیر نبود ا ت
نمونههاای از وانگان عربی ترجمههای ه دور در ادامه آمد ا ت:
پیکرۀ نخست

چیگی به من ننوا

زاـرا نـه طـت لـااقر و ا ـبا زحمـت مـن ا ـت (مـادموران دو

مانت پانسیه ،ص )72
داــد مــردی لصــیرالقامه لــا ر و گنــدمگون بــا ولــار تمــام وارد گشــت (حیــات فوبلــات،
ص )77
رای

ـاب بـا آن دو ندـر معـاونین در ـرا امـین و اسـار و لـف او بـا نمـان اد

ااستادند (پسر پاردااان ،ص )0
پیکرۀ دوم

ا می نـه بـه نیـرش باشـکو و آهنگـین آمـد و از آن مسـتداد میشـد نـه حیـوان ابتـدا
چه بود و اان

چه شد (دن نیشوت ،ص )73

معلــوم شــد آن برهــای جگئــی چنــد مــا ا یــر ناشــی از مســامحه در احالــه وظــااف
نارننان زارد تس بود ا ت (بازماند روز ،ص )05
داشــتن ندــوذ در میــان متندــتان و اعیــان ــرمااهای ا ــت نــه بااــد در حدــص آن بســیار
نوشا بود (جنغ و نل  ،ص )12
پیکرۀ سوم

هی ــان رو بــه تگااــدی از آنچــه پــیدرو داشــت وجــودش را فراگرفــت (نمــاد گمشــد ،
ص )71
من معتقدم نـه اکـی از بردبـارتران ابنـا بشـر هسـتس (دا ـتانهای شـرلوک هـولمگ ،ص
)9
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ااــن نتــا

شمارة چهارم

نــرد

را بــه انض ـمام نتــاا ی نــه از حســا ها و آزماادهــای ــود نس ـ

بود برای مقامهای حکومت به مرنگ فر تاد (ند ان تنهاای ،ص )3
 .۴ .۴گرتهبرداری نحوی

در ااــن پــژوهد بســامد گرتــهبرداری نحــوی در آثــار مترجمــان ادبــی ــه دور برر ــی
شد نتاا در جدون  1نشان داد شد ا ت
جدول  .۴بسامد گرتهبرداری نحوی در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران
بسامد
آثار دورۀ نخست

گرتهبرداری

بسامد
آثار دورۀ دوم

نحوی

گرتهبرداری

بسامد
آثار دورۀ سوم

نحوی

گرتهبرداری
نحوی

تیر بستان

1

دن نیشوت

1

نماد گمشد

71

ه تدنگدار

72

بازماند روز

0

اما

01

ناا بلات

5

اعون

0

شرلوک هولمگ

71

حاجی بابای اندهانی

7

17

ظلمت در نیمروز

0

میشا ا ترگف

2

انواد تیبو

2

اومون را

71

ا رات مادموزان

5

آرزوهای بگرا

1

تابستان آن ان

95

هانری وم

5

اوننی گراند

79

مون پلات

97

رگتشت گراپرن

9

مرا در آند

7

للبی به اان ذیدی

01

تلماک

9

ربهنا

2

5

برق نقر ای

73

پسر پاردااان

77

موبی دا

پسر ننت مونت
نراستو

جنغ و نل

بیرنغ و انهای
زاارت او
پرندگان میروند در
پرو بمیرند

2
0

91

ند ان تنهاای

97

فوبلات

1

ند ان تنهاای

9

عمارت معصوم

72

بو ه عترا

72

زمان بازاافته

3

مرا به پمبرلی
میآاد

03

هانری چهارم

70

شوهر دلسوا

2

عش تابستانی

10

نون ورن

71

برادران نارامازوا

71

ون مدفون

91

میانگین دورة اون

2/51

میانگین دورة دوم

77/1

میانگین دورة وم

07/22

ان پن ا و اکس
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نتاا ارائهشد در جـدون  1نشـان مـیدهـد نـه میـانگین بسـامد گرتـهبرداری نحـوی در
آثـار دورة نسســت  2مــورد در هــر اثــر بــود ا ــت نــه نشــان مـیدهــد مترجمــان دورة اون
نمتر تحت تـأثیر ـا تار د ـتوری مـتن انـلی بود انـد ااـن میـانگین در دورة دوم لـدری
بیشـتر شـد ا ـت و در دورة ــوم بـا جهشـی چشـمگیر بــه رلـس  07/22مـورد در هـر اثــر
ر ــید ا ــت ااــن ارلــام نشــان م ـیدهــد نــه مترجمــان دورة ــوم گــرااد بیشــتری بــه
گرتهبرداری نحوی داشـتهاند نـه ااـن گـرااد احتمالـاً ناشـی از ناآشـناای ااـن مترجمـان بـا
ا تارهای معادن در زبان فار ی بود ا ت
اافتــههای ااــن پــژوهد تأایدنننــد نگرانــی ا ــت نــه ن دــی ( ،7927ص  )79ــانها
پید از اان ابراز نرد بـود وی گدتـه بـود نـه بـر اثـر گرتـهبرداری نحـوی «حـروا اضـافه
فار ــی بــه جــای اکــداگر بــه نــار م ـیرونــد و مدعونهــای بیوا ــطه و باوا ــطه در هــس
میآمیگند و جای فعـا و فاعـا و مدعـون عـو
شـدن زبــان بین امـد» پـ

مـیشـود نـه بـیس آن مـیرود بـه نـامدهوم

از ااـن هشــدار ،همچنــان بـر شــمار مـوارد گرتــهبرداری نحــوی

در ترجمههای فار ی مترجمان نسا وم افگود شد ا ت
نمونههاای از گرتهبرداریهای نحوی ترجمههای برر یشد در ادامه آمد ا ت:
پیکرۀ اول

بقسمی در هی ان بود نه گوای دشمنی بر وی تا ته ( ه تدنگدار ،ص )1
از لشون روت نه عبـارت بـود از دو هـگار ندـر نـه دا ـا در میـان دو د ـته از دشـمن
شد بودند اننون بیشتر از چند ندر رباز بالی نماند بود (ا ترگف ،ص )0
و شا حالیه ما جـوان بلکـه دـا ا ـت و آن چـه از او ناشـی میشـود مـن یـر اراد و
بدون ور و تدلی ا ت (مادموزان دو مانت پانسیه ،ص )1
پیکرۀ دوم

ذ

ری به تهداد تکـان داد و گدـت« :لعنـت بـه مـن آگـه نتـونس بسورمشـون ،و آگـه

حالا هس تقراباً یان اان نار را نداشته باشس» (آرزوهای بگرا ،ص )73
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فاجعــه بــهلــدری یرمعمــون و نامــا بــود و بــرای عــد بســیار زاــادی از مــردم بــه
انــداز ای اهمیــت شسصــی داشــته ا ــت نــه حالــا مــا دچــار وفــور حــدت و گمــان و
فرضیهپردازی شد ااس (برق نقر ای ،ص )727
اگــر در نیــر اون نــه بــه موجــود اجنبــی ماننــد نواونوئ ـ
شــهر متمــدنی در گــردش بــود نــردم ــست متع ــ

نــه در میــان مــردم مــؤد

شــدم همــین نــه بــه اون گــردش

بامــدادی ــود در نوچــههای نیوبــدفورد پــردا تس آن تع ـ

از اــادم رفــت (مــوبی دا ـ ،

ص )19
پیکرۀ سوم

دلواپسـی نـه هیچگـا شـداد نبـود و بـید از آنکـه از ااـن اضـطرا
میتواند تولعـات نارفرمـای آتـیاش را برآورد انـد در ااـن اضـطرا

نشـات بگیـرد نــه

راشـه داشـت نـه آاـا

آن نارفرما تولعات او را برآورد مینند اا یر (عمارت معصوم ،ص )1
درگا

یلـی از اتاقهـای هگارتـو نـرفاً تالیهـاای ـاد بودنـد و بـه چشـس رو ـتاایان

اان بی درو پیکری مگاحس فضای صونیشان نبود ( ون مدفون ،ص )79
تــو بــا د الــت ــودت ممکــن ا ــت نــه تنهــا یــری بــه آنهــا نر ــانی بلکــه حتــی بــه
ودت هس ضرر بگنی (اما ،ص )05
 .۵ .۴تنوع افعال ناقل

در ااــن پــژوهد بســامد و نــو افعــان نالــا در آثــار مترجمــان ادبــی ــه دور برر ــی
شد نتاا در جدون  0نشان داد شد ا ت
جدول  .۵بسامد و نوع افعال ناقل در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران
آثار دورۀ

فعل ناقل

فعل ناقل

آثار دورۀ

نخست

با گفت

بدون گفت

دوم

فعل
ناقل با
گفت

فعل ناقل
بدون گفت

فعل
آثار دورۀ سوم

ناقل با
گفت

فعل ناقل
بدون گفت

تیر بستان

12

1

دن نیشوت

79

3

نماد گمشد

00

11

ه تدنگدار

90

1

بازماند روز

7

3

اما

79

5

ناا بلات

70

7

اعون

21

71

شرلوک هولمگ

97

1

ان پن ا و اکس

23

تونیف بر ی هن ارهای زبانی مترجمان ادبی ااران
ادامه جدول ۵

آثار دورۀ
نخست

فعل

فعل ناقل

ناقل با

بدون

گفت

گفت

حاجی
بابای

05

5

اندهانی
میشا
ا ترگف
ا رات
مادموزان
هانری وم
رگتشت
گراپرن

آثار دورۀ

فعل ناقل

دوم

با گفت

جنغ و
نل
انواد

79

75

1

3

21

2

97

5

مرا در آند

73

9

ربهنا

تیبو
آرزوهای
بگرا
اوننی
گراند

757

فعل ناقل
بدون
گفت

15

93

90

07

07

1

0

97

93

37

93

آثار دورۀ

فعل ناقل

فعل ناقل

سوم

با گفت

بدون گفت

ظلمت در
نیمروز
اومون را
تابستان
آن ان
مون
پلات

93

90

01

3

23

93

1

1

للبی به
اان

70

1

ذیدی
بیرنغ و

تلماک

انهای

2

3

زاارت او
پرندگان

پسر ننت
مونت

797

9

برق نقر ای

05

77

نراستو
پسر

19

فوبلات

01

0

بو ه عترا

00

9

757

0

هانری
چهارم

در پرو

00

77

بمیرند
7

پاردااان

میروند

موبی دا
ند ان
تنهاای
زمان
بازاافته
شوهر
دلسوا

09

77

90

77

05

1

17

00

ند ان
تنهاای
عمارت
معصوم

03

79

9

0

مرا به
پمبرلی

9

5

میآاد
عش
تابستانی

01

71
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ادامه جدول ۵
آثار
دورۀ
نخست

نون
ورن

فعل ناقل

فعل ناقل

آثار دورۀ

با گفت

بدون گفت

دوم

759

9

میانگین
دورة
اون

13/79

9/19

برادران
نارامازوا
میانگین
دورة دوم

فعل

فعل ناقل

ناقل با

بدون

گفت

گفت

9

9

91/99

71/32

آثار دورۀ

فعل ناقل

فعل ناقل

سوم

با گفت

بدون گفت

72

0

ون
مدفون
میانگین
دورة وم

07/22

70/09

همــان ــور نــه در جــدون  0مـیبینـیس ،بســامد فعــا نالــا «گدــت» در دور هــای دوم و
ــوم بهتــدرا نــاهد اافتــه ا ــت ( 91/99و  )07/22و مترجمــان احتمالــاً تحــت تــأثیر
تنــو بالــای افعــان نالــا در متــون انــلی بــه نــاربرد افعــان نالــا یــر «گدــت» گــرااد
اافتهانـد تنـو افعـان نالـا یـر «گدـت» نیـگ بهتـدرا افـگااد اافتـه و از  01نـو فعــا در
پیکــرة نسســت بــه  23و  13نــو فعــا در پیکر هــای دوم و ــوم ر ــید ا ــت بــا وجــود
اان ،بسـامد افعـان نالـا یـر «گدـت» در دورة دوم بیشـتر از دورة ـوم بـود نـه ااـن امـر
احتمال ـاً ناشــی از دااــر وانگــانی گســترد تر مترجمــان نســا دوم بــود ا ــت نتــاا ااــن
پژوهد مؤاد اافتـههای پـژوهد نـورا ( )7933ا ـت نـه نشـان داد بـود تنـو بالـای فعـا
نالــا در انگلیسـی و گــرااد مترجمــان اارانــی بــه لدصگرااــی موجـ

افــگااد تنــو افعــان

نالا یر از «گدت» در فار ی شد ا ت
ااــن پــژوهد همچنــین هسرا ــتا بــا پــژوهد هاشــمی مینابــاد ( )7930ا ــت نــه بــا
برر ــی رواکــرد مترجمــان یراارانــی آثــار فار ــی پــی بــرد ااــن مترجمــان بــا رواکــردی
تحلیلــی و عالمانــه توانســتهاند یدــی از معادنهــای دلی ـ را بــرای افعــان نالــا فار ــی بــه
نــار ببرنــد ااــن پژوهشــگر همچنــین بــا برر ــی ترجمــة انگلیســی هنــری فیلــدانغ از
رباعیــات یــام نشــان داد نــه فیلــدانغ ظرافتهــای معنــاای و نقــد افعــان نالــا رباعیــات
یام را به ـوبی بـا نـاربرد معادنهـای دلیـ انگلیسـی نشـان داد ا ـت (هاشـمی مینابـاد،
)7933

تونیف بر ی هن ارهای زبانی مترجمان ادبی ااران
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نمونههاای از افعان نالا در ترجمههای برر یشد را ملاحیه ننید:
پیکرۀ نخست

پر ـید آاـا ممکـن ا ـت همـین لســس ااسـتاد بمـانس (پسـر ننـت مونـت نراســتو ،ص
)75
متع ـ

شــد پر ــید نــی وشــگا بــود

طــا

مینــرد و گدــت میلــادی و ــد

نرد ( ه تدنگدار ،ص )70
با شمشـیرهای ا تـه بـر او حملـهور شـدند و فراـاد زدنـد بااـد بمیـری و هلـاک شـوی
(هانری وم ،ص )73
پیکرۀ دوم

نمی انت ماند و ذ

ادامـه داد :اگـر وضـ بـه ااـن منـوان ادامـه اابـد تـا پـن

ـان

داگر نار به ن ا واهد نشید؟ (برادران نارامازوا ،ص )92
آنا پاولنا تکـرار نـرد :انقلـا

و شا نشـی را آلـا نـاری بـگرا میدانـد (جنـغ و نـل ،

)13
ــانس فونتــانن توضــی داد :نمیدانیــد ااــن دلــ

چقــدر عصــبی و حســات ا ــت

( انواد تیبو ،ص )73
پیکرۀ سوم

م گینتی موفـ شـد لبـا از آنکـه از هـس جـدا شـوند چنـد نلمـهای در گـوش زنـدانی
زمگمه نند :اان لضیه (دا تانهای شرلوک هولمگ ،ص )713
لرصتــر از لبــا بــا همــان ن ــوای آزار دهنــد و نــدای ار ماننــدش ادامــه داد :ببیــنس
والعاً اان را می واهی (للبی به اان ذیدی ،ص )10
ولتی ر ـیدم ،واکتـور اعلـام نـرد :داگـر موزا هـای لـدامی نـه ،موزا هـای رلصـی
هس نه (مون پالات ،ص )07
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 .2 .۴نقطهویرگول و خط تیره

در ااـن پـژوهد بسـامد نـاربرد نقطـهوارگون و ـر تیـر در آثـار مترجمـان ادبـی ــه
دور برر ی شد نتاا در جدون  2نشان داد شد ا ت
جدول  .2بسامد کاربرد نقطهویرگول و خط تیره در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران
آثار دورۀ

نقطه

خط

نخست

ویرگول

تیره

تیر بستان

5

5

دن نیشوت

ه تدنگدار

5

5

بازماند روز

13

ناا بلات

5

5

اعون

3

5

5

5

77

2

ظلمت در نیمروز

5

5

انواد تیبو

9

1

اومون را

9

5

5

آرزوهای بگرا

71

75

تابستان آن ان

10

5

5

5

اوننی گراند

5

70

مون پلات

3

0

5

5

مرا در آند

9

1

70

5

5

5

ربهنا

11

9

5

5

برق نقر ای

75

9

پسر پاردااان

5

5

موبی دا

فوبلات

5

5

حاجی بابای
اندهانی
میشا ا ترگف
ا رات
مادموزان
هانری وم
رگتشت
گراپرن

آثار دورۀ دوم

جنغ و نل

نقطه

خط

ویرگول

تیره

9

9

نماد گمشد

70

اما

13

شرلوک هولمگ

3

77

77

0
77

آثار دورۀ سوم

للبی به اان
ذیدی

نقطه

خط

ویرگول

تیره

9

0
5

بیرنغ و
تلماک

انهای زاارت

1

95

او
پسر ننت

پرندگان میروند

10

7

0

705

ند ان تنهاای

37

5

93

72

عمارت معصوم

0

2

بو ه عترا

5

5

زمان بازاافته

72

71

3

9

هانری چهارم

5

5

شوهر دلسوا

75

71

عش تابستانی

72

95

نون ورن

5

5

1

3

ون مدفون

03

71

5

5

/52

میانگین دورة

72

وم

09/32

1/22

مونت نراستو

میانگین دورة
اون

ند ان
تنهاای

برادران
نارامازوا
میانگین دورة
دوم

71/19

در پرو بمیرند

مرا به پمبرلی
میآاد
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همــان ور نــه در جــدون بالــا مــیبینــیس ،نقطــهوارگون و ــر تیــر در هیچیــ

19

از

ترجمــههای نســا اون داــد نمــیشــود در دورة دوم میــانگین نــاربرد نقطــهوارگون در
ترجمــهها  71/19مــورد بــود ا ــت و در دورة ــوم بــه اوخ ــود ر ــید ا ــت (می ـانگین
 09/32مــورد در هــر اثــر) ااــن نتــاا نشــان م ـیدهــد نــه هن ــار نــاربرد ااــن دو نشــانه
تدرا اً بـه ترجمـههای فار ـی را اافتـه ا ـت بـه گدتـة نـلح و ( )7939هن ـار نـاربرد
علااس نگارشی در فار ـی بـا زبانهـای اروپـاای متدـاوت نیسـتند بنـابراان ،مـیتـوان گدـت
نــه ــیر افگااشــی نــاربرد دو نشــانه نگارشــی نقطــهوارگون و ــر تیــر در ترجمــههای
فار ی تا حدود زاادی متأثر از متن انلی بود ا ت
 .۷ .۴واکاوی فرضیههای تحقیق

فرضــیة اون ااــن پــژوهد آن بــود نــه مترجمــان نســا اون گــرااد بــه ا ــتداد از
امکانــات بالدعــا و بــالقو زبــان فار ــی داشــتهاند فرضــیة دوم ااــن پــژوهد آن بــود نــه
مترجمــان نســا دوم گــرااد بــه ا ــتداد از امکانــات بالدعــا و بــالقوة زبــان مبــد و زبــان
فار ی داشتهاند فرضـیة ـوم ااـن پـژوهد هـس آن بـود نـه مترجمـان نسـا ـوم گـرااد
بــه ا ــتداد از امکانــات بالدعــا زبــان مبــد داشــتهاند در ااــن بســد ،فرضــیة گدتهشــد در
مورد همه متغیرهای تحقی فعلی برر ی میشود
نتــاا ااــن پــژوهد نشــان داد نــه مترجمــان نســا اون نمتــران ا ــتداد را از لیــود
تون ـیفننند فعــا نالــا داشــتهاند دلیــا ااــن مســهله آن ا ــت نــه بســامد و تنــو لیــود
تونـیفننند فعــا نالــا در آن دور نمتــر از دور هــای بعــدی بــود ا ــت (نــورا)7933 ،
ااــن نتــاا بــا اافتــههای حــداداانمقــدم ( )0571همســوانی دارد نــه بــا برر ــی ترجمــة
شم الملوک مصاح

از رمـان ـرور و تعصـ

نشـان داد بـود متـرجس لیـود مـتن انـلی

را بــا ا ــتداد از امکانــات بالدعــا زبــان فار ــی ترجمــه نــرد ا ــت در دورة دوم بســامد
لیود تونیفننند فعا نالـا فگونـی اافتـه ا ـت در دورة ـوم بـه بیشـتران میـگان ر ـید
ا ت مترجمـان نسـا ـوم بیشـتران ا ـتداد را از لیـود تونـیفننند فعـا نالـا نرد انـد
و ناربرد افعان نالا بـدون لیـد را بـه حـدالا ر ـاند اند ااـن مسـهله بیـانگر فانـله گـرفتن
مترجمــان نســا ــوم از لابلیتهــای فار ــی و گــرااد آنــان بــه ا ــتداد از امکانــات زبــان
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انلی ا ت بـه نیـر مـیر ـد نـه ااـن گـرااد تـا حـدود زاـادی ناشـی از ضـعف تسـلر
نســا ــوم مترجمــان ادبــی بــر امکانــات فار ــی ا ــت بــرای نمونــه ،رضــاای ( )7931بــا
ان ــام مطالعــهای پر ــدنامــهای بــه ضــعف زبــان فار ــی دانش ـ واان و و بر ــی ا ــاتید
ترجمــه در دانشــگا های ااــران پــی بــرد نــابونچی ( )7931هــس بــا وانــاوی ترجمــههای
ــانهای ا یــر بر ــی مترجمــان ادبــی بــه ااــن نتی ــه ر ــید نــه دانــد وانگــانی و
ــا تاری ااــن مترجمــان بــرای ترجمــه نــافی نبــود ا ــت انتسا هــای مترجمــان نســا
دوم در میانــه یــف لــرار م ـیگی ـرد و ااــن مترجمــان بــه امکانــات زبــانی فار ــی و زبــان
انلی توام با هس پاابنـد بود انـد مهـدی ـحابی اکـی از مترجمـان ااـن نسـا ا ـت نـه در
مقدمــه ترجمــة ــود از اثــر نــارلوت فــوئنت  ،پاابنــدی تو مــان بــه زبــان مــتن انــلی و
امکانــات زبــان فار ــی را شــرب موفقیــت در ترجمــه دانســته ا ــت (فــوئنت ،7939 ،
مقدمه)
دومــین هن ــار برر ـیشــد ترنیـ
نه در دورة نسست بسـامد ترنیـ

لیــد و نــدت ا ــت نتــاا ااــن تحقیـ نشــان داد

لیـد و نـدت بسـیار پـااین و میـانگین آن نمتـر از اـ

مورد در هـر اثـر برر ـی شـد بـود ا ـت مترجمـان دورة نسسـت در ااـن بسـد هـس بـه
هن ارهــا و لابلیتهــای زبــانی فار ــی در زمــان ــود پاابنــد بود انــد پــید از ااــن،
فرشیدورد ( ،7930ص  )019فهر ـتی بلنـدبالا از ترنیـ

لیـد و نـدت نـه بـر اثـر ترجمـه

از زبانهــای ربــی بــه فار ــی را اافتهانــد را نقــا نــرد ا ــت نــه از آن جملــه م ـیتــوان
«نامل ـاً مســتقا»« ،نــرفاً یا ــی»« ،عمیق ـاً شــنود» ،و «بانــطلاد دمکراتی ـ » را نــام بــرد
میــانگین نــاربرد ترنیــ

لیــد و نــدت در ترجمــههای دورة دوم و ــوم بــه بــید از 72

مورد در هر اثر ر ید ا ـت ااـن آمـار نشـان مـیدهـد نـه ـا تار اادشـد بـر اثـر نـوعی
گرتــهبرداری مثبــت بــه فار ــی را اافتــه و بسشــی از امکانــات نهادانــه زبــان فار ــی شــد
ا ــت پــید از ااــن ،ــمیعی گیلــانی ( ،7932ص  )02گدتــه بــود نــه گرتــهبرداری در
بر ی مـوارد بـه انتقـان «همـه وجـو معنـاای» زبـان مبـد بـه ترجمـه نمـ

مـیننـد و بـر

امکانات زبـان مبـد مـیافگااـد مترجمـان نسـا دوم در ااـن میـان نقشـی پررنـغ داشـتهاند؛
زاــرا نــاربرد ترنی ـ

لیــد و نــدت در دورة دوم بــه اوخ ر ــید و پ ـ

از آن نیــگ تقراب ـاً

ان پن ا و اکس
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بــدون تغییــر بــالی مانــد ا ــت ب ـدانترتی ـ  ،م ـیتــوان گدــت نــه مترجمــان نســا دوم
نوشید اند با ا تداد از امکانات زبان انلی بر لابلیتهای فار ی بیدگااند
ومین هن ـار برر ـیشـد نـاربرد وانگـان نامـانوت عربـی ا ـت نتـاا ااـن تحقیـ
نشــان داد نــه مترجمــان نســا اون بیشــتران وانگــان عربــی را در ترجمههااشــان بــه نــار
برد انـد بــداهی ا ــت نــه ااـن پداــد هرگــگ تحــت تــأثیر مـتن انــلی اــا همــان زبانهــای
اروپاای نبود ا ـت و ناشـی از پیـروی مترجمـان از نثـر فار ـی عصـر ـود ا ـت بسـامد
بالــای وانگــان ثقیــا عربــی از مشسصــههای نثــر دورة لاجــار ا ــت ( ــاتمی و انــغری
رلـــی7937 ،؛ آرامدپـــور )7930 ،در ترجمـــههای دورة دوم بســـامد وانگـــان نامـــانوت
عربــی بســیار نمتــر شــد و در دورة ــوم بــه پــااینتران ــط ر ــید ا ــت ااــن آمــار
نشان میدهـد نـه مترجمـان نسـا دوم هنـوز تـا حـدودی هن ـار نـاربرد وانگـان عربـی در
زبــان فار ــی را حدــص نرد انــد امــا مترجمــان نســا ــوم گرااشــی بــه ا ــتداد از وانگــان
عربی نداشتهاند نسـا دوم مترجمـان ادبـی ااـران در دورانـی فعالیـت مـینردنـد نـه بحـ
موافقــان و مسالدــان ــر گراای در نثــر فار ــی پررونـ بــود ا ــت چهر هــاای مثــا ذبــی
بهروز و محمد مقـدم در آن دوران هـس حـامی نـاربرد وانگـان ـر فار ـی بود انـد و هـس
وان ــازی در ااــن میــان بر ــی هــس در آن دوران ر نواســی را عملــی مســر

تلقــی

م ـینرد انــد (عطرفــی و افرازنــد 7933 ،؛ رن بــران )7935 ،ااــن دو گــرااد موج ـ

شــد

تا مترجمان نسا دوم هـس نـه حـامی ـنت نگـارش فار ـی بود انـد وانگـان عربـی را ولـو
نمتر از مترجمان نسا لبا به نار گیرند
چهــارمین هن ــار برر ـیشــد گرتــهبرداری نحــوی ا ــت اافتــههای پــژوهد جــاری
نشــان داد نــه مترجمــان نســا اون نمتــران ا ــتداد را از ااــن روش داشــتهاند ــوری نــه
میــانگین گرتــهبرداری نحــوی در ترجمــههای آنــان حــدود  2مــورد در هــر اثــر بــود ا ــت
ااــن نشــان م ـیدهــد نــه مترجمــان نســا اون بــه ــا تار نحــوی و لابلیتهــای ــا تاری
فار ــی در عصــر ــود پاابنــد بود انــد پیدتــر ســروبیگی و فیضــی( )7937بــا وانــاوی
ترجمــههای عصــر لاجــار از  7075تــا پااــان دور نانــرالدان شــا نتی ــه گرفتنــد نــه
مترجمــان آن عصــر عمــدتاً «میــرزا»هــاای بــا اشــراا گس ـترد بــر امکانــات زبــان فار ــی
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بود انــد و ــب

ترجمــه آنهــا نگدا ـ

شمارة چهارم

بــه متــون تــألیدی عصــر ــود بــود ا ــت انــوار،

نارشــنات نس ـ عصــر لاجــار ،نیــگ زبــان بیشــتر ترجمــههای دورة نسســت را «ترجمــههاای
دلی ـ » و نثــر آنهــا را «پستــه و ا ــتوار» تونــیف نــرد ا ــت (انــوار ،بــهنقا از آذرنــغ،
 )7931اان تونـیف بیـانگر پاابنـدی مترجمـان ااـن عصـر بـه ا ـتداد از لابلیتهـای زبـان
فار ــی ا ــت در دورة دوم ،گرتــهبرداری نحــوی در ترجمــههای فار ــی فگونــی اافتــه
ا ــت مترجمــان نســا دوم بــا گرتــهبرداری نوشــید اند ظرافتهــای معنــاای و ــا تاری
مــتن انــلی و ــب

نواســند را بــه فار ــی انتقــان دهنــد بــرای نمونــه ،گاعیفــر()7932

در تونــیف ترجمــة نــراس امــامی ،از مترجمــان نســا دوم ،لدصگرااــی و گرتــهبرداریهای
او را در بســیاری از مــوارد موجــ

تــدا ا مثبــت و ورود امکانــات معنــاای و ــا تاری

مــتن انــلی بــه فار ــی دانســته ا ــت در دورة ــوم ،بســامد گرتــهبرداری نحــوی در
ترجمـهها بــه اوخ ر ـید امــا نمونـههای زاــادی از ـا تارهای نامــانوت در ااـن ترجمــهها
به چشـس می ـورد نـه نشـاندهند ناآشـناای بسـیاری از مترجمـان نسـا ـوم بـا امکانـات
زبــان فار ــی ا ــت حــان آنکــه بــه گدتــة ــمیعی گیلــانی ( ،7932ص  ،)02متــرجس بااــد
بداند نه «نـدام تعبیـر را میتوانـد عینـاً وارد زبـان ننـد و نـدام تعبیـر را نمیتوانـد» بنـا بـر
اافتههای پژوهد جـاری ،مترجمـان نسـا دوم از امکانـات هـر دو زبـان بهـر برد انـد حـان
آنکه مترجمان نسا وم همچنان به امکانات ا تاری متن انلی پاابند بود اند
پن مین هن ار مورد برر ـی در ااـن پـژوهد تنـو افعـان نالـا ا ـت نتـاا مـا نشـان
داد نه مترجمـان نسـا اون بیشـتران ا ـتداد را از فعـا نالـا «گدـت» نرد انـد امـا میـانگین
بســامد افعــان نالــا یــر از «گدــت» در هــر ا ـ

از ترجمــههای دورة اون نمتــر از  1مــورد

بود ا ت اان نتـاا همرا ـتا بـا پـژوهد نـورا ( )7933ا ـت نـه نشـان داد بـود ترجمـة
رمانهای مـدرن موجـ

ورود یدـی از افعـان نالـا بـه رمـان فار ـی شـد ا ـت پـید از

اان ترجمـهها ،فعـا «گدـت» بیشـتران بسـامد را در میـان افعـان نالـا فار ـی داشـته ا ـت
حســینی( )7931هــس در پــژوهد ــود بــر روی نثــر ــهروردی بــه بســامد بالــای فعــا
«گدت» پی بـرد نـه بـه گمـان وی نتی ـه ـا تار داـالواوار دا ـتانهای نلا ـی

فار ـی

ا ت اافتـههای پـژوهد جـاری مؤاـد پاابنـدی مترجمـان دورة اون بـه هن ـار افعـان نالـا

ان پن ا و اکس
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در دورة لاجــار ا ــت در ترجمــههای دورة دوم تنــو افعــان نالــا یــر از «گدــت» فگونــی
اافتــه نــه ااــن تحــون همگــام بــا افــگااد تحــون افعــان نالــا در رمانهــای تــألیدی فار ــی
بود ا ت (نـورا )7933 ،بـهر ـس ااـن تحـون ،بسـامد و تنـو افعـان نالـا یـر از «گدـت»
در دورة ــوم نــاهد اافتــه ا ــت ااــن ر ــداد را میتــوان نتی ــه افــت دانــد وانگــانی
مترجمان نسا ـوم دانسـت بـدانترتی  ،مترجمـان نسـا دوم افعـان نالـا جداـدی را نـه
بــر اثــر ترجمــه بــه فار ــی را اافتــه را بــه نــار برد انــد ولــی مترجمــان نســا ــوم از ااــن
امکانات جداد نااگا بود اند
دو هن ار آ ر پـژوهد نقطـهوارگون و ـر تیـر هسـتند نتـاا ااـن بسـد نشـان داد
نــه دو متغیــر اادشــد هــیج بســامدی در ترجمــههای دورة اون نداشــتهاند پولــاک هــس در
ــدرنامة ــود نوشــته نــه علــااس نگارشــی در متــون لبــا از دور نانــری متــداون نبــود و
بهتــدرا بــه متــون ــنگی و چــاپی فار ــی را اافتــه ا ــت بابــازاد ( )7911نیــگ در
پـژوهد ـود بـر روی متـون چـاب ـربی عصــر لاجـار بـه نتـاا مشـابهی د ـت اافــت
بنابراان ،نبـود علـااس نگارشـی در ترجمـههای دورة نسسـت بـه تبعیـت از هن ارهـای زبـان
فار ــی در آن روزگــار بــود ا ــت در ترجمــههای دورة دوم حضــور نقطــهوارگون و
ــر تیــر بســیار پررنــغ ا ــت ااــن واژگــی تــا حــدود زاــادی متــأثر از هن ــار الـ

در

رمـــان فار ـــی ا ـــت بـــرای نمونـــه همتـــی ،ـــلیمی و عابـــدی ( )7931بـــا وانـــاوی
ب شــنا تی اکــی از رمانهــای دولتآبــادی نشــان دادنــد نــه ــر تیــر و وارگــون ،در
لالــ

ونــف ،بــدن و انصــراا از موضــو  ،بســامد بالــاای در ااــن رمــان دارد ااــن

پژوهشــگران بســامد بالــای دو نشــانه اادشــد را بــا شــیوة روااــت در رمانهــای دولتآبــادی
مــرتبر دانســتند در دورة ــوم نــاربرد نقطــهوارگون نســبت بــه دورة دوم بیشــتر شــد امــا
بسامد ـر تیـر تقلیـا اافتـه ا ـت چنـدان عامـا در ااـن آمـار نقـد دارنـد نـه اکـی از
آنهــا ــب

فــردی مترجمــان ا ــت بــرای نمونــه بســامد نقطــهوارگون در ترجم ـة بهمــن

فرزانــه متــرجس نســا دوم از نــد ــان تنهــاای نمتــر از نصــف تعــداد نقطــهوارگون در
ترجمة زهر روشـندکر متـرجس نسـا ـوم از همـان رمـان ا ـت از رفـی احتمالـاً هن ـار
نــاربرد علــااس نگارشــی در آثــار تــألیدی فار ــی هــس بــر انتسا هــای مترجمــان مــؤثر بــود
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ا ــت بــرای مثــان ،اعقــوبی جنبه ــراای و منتشــلو ( )7937نشــان دادنــد نــه دا تاننواســی
پسامدرن موجـ

تغییـری جـدی در نـاربرد علـااس وارااشـی در رمانهـای فار ـی دو دهـة

ا یــر شــد ا ــت در م م ـو میتــوان گدــت نــه مترجمــان نســا دوم و ــوم هــس تــاب
امکانــات و هن ارهــای نــاربرد علــااس نگارشــی در مــتن انــلی بود انــد و هــس لابلیتهــای
زبان فار ی
 .۵نتیجهگیری

هدا اان پـژوهد تونـیف هن ارهـای زبـانی مترجمـان ادبـی ااـران پـ
بود اافتههای ااـن پـژوهد نشـان داد نـه بـا گتشـت زمـان بسـامد ترنیـ

از مشـرو ه
لیـد و نـدت،

وانگــان عربــی ،لیــود تونـیفننند افعــان نالــا ،افعــان نالــا یــر از «گدــت» ،گرتــهبرداری
نحــوی ،نقطــهوارگون و ــر تیــر بیشــتر شــد ا ــت نتــاا بــر پااــه میــگان پاابنــدی
مترجمان هر دور به امکانات و لابلیتهای زبان فار ی واناوی شد
ااــن پــژوهد همچــون هــر پــژوهد داگــری بــا محــدوداتهاای روبــرو بــود ا ــت
اکـی از ااــن محــدوداتها عـدم مقابلــة ترجمــهها بـا مــتن انــلی و عـدم ا ــتداد از پیکــر
متون تـألیدی فار ـی در دور هـای مـورد برر ـی ا ـت بـرای ااـن انتسـا

علـا و دلـاالی

لابا ذنر ا ـت نسسـت ااـن نـه پیکـرة ااـن پـژوهد شـاما  10اثـر بـود و برر ـی متـون
انلی و متون تألیدی فراتـر از تـوان نواسـندگان بـود دوم ااـن نـه نثـر ترجمـهای در بر ـی
د ــتهبندیهــا همچــون د ــتهبندی امــین ( ،7931ص  )27-91اــ

نــو مســتقا از مــتن

ادبی با مشسصههای اص تلقـی شـد ا ـت بنـابراان ،ترجمـه را مـیتـوان بـه ور مسـتقا
مــورد پــژوهد لــرار داد ــوم ااــن نــه بســیاری از متغیرهــای مــورد برر ــی در ااــن
پــژوهد پــید از ااــن موضــو بســیاری از پژوهدهــای ادبیــات فار ــی بود انــد و
اافتــههای آن مطالعــات در د ــت ا ــت بــا همــه ااــن اونــاا ،مقابلــه ترجمــهها بــا مــتن
انلی و متون تألیدی فار ی ودمند واهد بود

تونیف بر ی هن ارهای زبانی مترجمان ادبی ااران
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کتابنامه

ا تکی ،آ ( )7933آزمون فرضـیة اد ـازی :برر ـی واژگـیهـای اد ـازی در متـون التصـادی
ترجمهشد و ترجمهنشد پاااننامة نارشنا ی ارشد دانشگا اندهان ،اندهان
امین ،ت د ( )7931ادبیات معانر ااران تهران :داار المعارا اارانشنا ی
امینی ،ا  ،و نیازی ،ش ( )7930ماهیت و پیامـدهای تحـون معنـاای وانگـان عربـی در زبـان فار ـی
جستارهای زبانی12-09 ،)0(2 ،
( )7931تارا ترجمه در ااران ،از دوران با تان تا پااان عصر لاجار تهران :لقنوت

آذرنغ،
آرامدپور،

( )7930برر ی یر تحون تأثیر زبان عربی بر نیـس و نثـر فار ـی از نیمـة لـرن ـوم

ه ری تا پااان لاجاراه ر الة دنتری دانشگا شهید چمران اهواز

بابازاد  ،ش ( )7911واژگیهای نتابهای چاب ربی دورة لاجار موجود در نتابسانة ملـی جمهـوری
ا لامی ااران پاااننامة نارشنا ی ارشد دانشگا تهران ،تهران
بهگادی ،م  ،گاعیفر ، ،و وش لیقه ،م ( )7930تحون افعان نالا در متون رواای فار ـی در اثـر
ترجمه زبان و ادبیات فار ی90-1 ،37 ،
پولاک ،ی ا ( )7927درنامة پولاک .ترجمة نیکاووت جهانداری تهران :وارزمی
حسینی ،م ( )7931تأثیرپتاریهـای ـهروردی از حداقـه ـناای در آفـراند دا ـتانهای رمـگی و
تداوت مصداق پیر در نیرگا اان دو در ماجرای «دادار با پیر» پژوهدهای ادبی01-93 ،00 ،
حیاتی آشتیانی ،ک  ،و شیرازینژاد ،ت ( )7930میانگین ون جملـات در ترجمـة متـون مطبوعـاتی
بو یقا91-09 ،)9(7 ،

اتمی ،ا  ،و انغری رلی ،م ( )7937ااة نثر لاجار بر شیوة نگارش فار ـی امـروز اد فار ـی،
19-07 ،)0(0
گاعیفر،

( )7932نگاهی داگر به گتسبی بگرا مترجس99-03 ،10 ،

گاعیفر ، ،و فت اللهی ،م ( )7933تأثیر ترجمة رمانهای مدرن انگلیسی بـر هن ـار ـبکی ـون
جمله در رمان فار ی (موردپژوهیِ نُه رمان نلا ی

و مدرن) مطالعات زبان و ترجمه-91 ،)9(7 ،

03
سروبیگی ، ،و فیضی ،م خ ( )7937ترجمه در دورة لاجار (از  7075ق تـا پااـان دورة میدـری)

اد

فار ی712-700 ،)0(0 ،
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رضاای ،ر ( )7931داند فار ی در رشتة مترجمی زبـان انگلیسـی :اهمیـت ،وضـعیت و راهکارهـای
بهبود مطالعات ترجمه05-1 ،20 ،
رضاای ،و  ،و رحیمی ،م ( )7930برر ی مه ورشدگی وانگان عربی در مطبوعـات زبـان فار ـی در

دة ا یر مطالعات زبان و گوادهای ر

ااران95-70 ،)0(7 ،

رن بران ،ا ( )7935برر ی و تحلیا معیارها و عواما ر نواسی در زبان فار ی از مشرو ه تا ان
 7930ش پاااننامة نارشنا ی ارشد دانشگا تربیت مدرت ،تهران
میعی گیلانی ،ا ( )7932گرتهبرداری ،گدتوگو با گاعیفر مترجس97-00 ،29 ،

نابونچی ،م ( )7931اهمیت شـنا ت فرهنـغ در ترجمـه بـا ا ـتناد بـه چنـد نمونـه پژوهدهـای
زبانشنا تی در زبانهای ارجی907-999 ،)0(0 ،

نالحی ،ز ( )7937برر ی مقااسهای متون یا ی ترجمهشد و انلی فار ی از لحا ترانس وانگان،
ون جملات و ضرا

تعداد نلمات متداوت در ا

متن پاااننامة نارشنا ی ارشد دانشگا شی

بهاای ،اندهان
نلح و،

( )7939در با

علااس

اوندی مترجس19-99 ،01 ،

عطرفی ،علی انبر و منیژ افرازند ( )7933ر گراای در تارا اد

فار ی تارا ادبیـات-727 ،21 ،

733
داری ،م ( )7913پداد های لرضی در زبان فار ی (فرانسه ،انگلیسی) از مشرو ه تا امروز پاااننامة
نارشنا ی ارشد دانشگا فردو ی مشهد ،مشهد
مسوا  ،ا  ،و گاعیفراد،
ه ترجمه از «پیامبر» و ا

( )7935مقااسة نمی ب

متن انلی و متن ترجمهشد (مورد پژوهی:

ترجمه از« ربگدگی») مطالعات زبان و ترجمه773-759 ،)9(0 ،

فرشیدورد ،خ ( )7930د تور مدصا امروز بر پااة زبانشنا ی جداد تهران :سن
فوئنت  ،ک ( )7939مرا آرتمیو نروز ترجمة مهدی حابی تهران :آگا

لداانی ،ت ( )7937برر ی همگانیهای ترجمه در متون ترجمهشد از انگلیسی به فار ی در ادبیات
نودک و نوجوان پاااننامة نارشنا ی ارشد دانشگا تهران ،تهران
ن دی ،ا ( )7927آاا زبان فار ی در طر ا ت؟ نشر داند70-1 ،71 ،
نورا ،م ( )7939تحون افعان نالا در متون رواای فار ی در اثر ترجمه مترجس33-13 ،)01(09 ،
هاشمی میناباد ،د ( )7933یام به رواات ادوارد هنری واندیلد معارا33-33 ،21 ،
هاشمی میناباد ،د ( )7930فعا «گدتن» در ترجمه از فار ی به انگلیسی مترجس19-21 ،)25(00 ،
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) ب شنا ی رمان آن ماداان ـرخاـان نوشـتة محمـود7931(  د، و عابدی، ، لیمی،  ش،همتی
711-777 ،21 ،دولتآبادی متنپژوهی ادبی
) هس علائس وارااشی در دا تاننواسی پسامدرن فار ی7937(  م، و منتشلو،  ب،اعقوبی جنبه راای
717-700 ،00 ،اد پژوهی
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ترجمهها
ا تر ،ب ( )7932مون پالات ترجمة لیلا نصیریها تهران :اف
او تین ،خ ( )7933اما ترجمة رضا رضاای تهران :نشر نی
ااشیگورو ،ک ( )7910بازماند روز ترجمة ن ف دراابندری تهران :نارنامه
ااشیگورو ،ک ( )7931ون مدفون ترجمة امیرمهدی حقیقت تهران :چشمه
بارگات او ا ،م ( )7937مرا در آند ترجمة عبدالله نوثری تهران :آگه
بالداچی ،د ( )7931تابستان آن ان ترجمة شیران لندهاری تهران :آموت
براون ،د ( )7933نماد گمشد ترجمة شبنس عادت تهران :افراز
پارگات او ا ،م ( )7937مرا در آند ترجمة عبدالله نوثری تهران :آگا
پانسیه ،د ( )7977شردحان ا رات مادمازن ترجمة محمدحسن اعتمادالسلطنه
پرو ت ،م ( )7913زمان بازاافته ترجمة مهدی حابی تهران :مرنگ
پرو ت ،م ( )7913زمان بازاافته ترجمة مهدی براای تهران :آگا
پلوان ،و ( )7930آمون را ترجمة پیمان انسار تهران :زاوش
پلوان ،و ( )7930آمون را ترجمة پیمان انسار تهران :زنوش
تالستوی ،ن ( )7911جنغ و نل (نتا

اون) ترجمة روش حبیبی تهران :نیلوفر

جوا  ،ک و ( )7939عش تابستانی ترجمة

سته نیهان تهران :پار ه

جیمگ ،ب د ( )7933عمارت معصوم ترجمة شیوا مقانلو تهران :نتابسرای تندا
جیمگ ،ب د ( )7932مرا به پمبرلی میآاد ترجمة فرناز تیمورازا تهران :لطر
دا تاادسکی ،ا ( )7931برادران نارامازوا (جلد اون) ترجمة نال حسینی تهران :ناهید
دوبالگاک ،ا ( )7910اوننی گراند ترجمة عبدالله تونا تهران :زوار
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دوما ،ا ( )7952ه تدنگدار ترجمة محمد اهر میرزا
دوما ،ا ( )7909هانری چهارم ترجمة محمدامین دفتر
دوما ،ا ( )7901هانری وم ترجمة ردار ا عد بستیاری
دوموراه ،د ( )7911ربهنا ،ترجمة پرواگ شهباز تهران :جامی
دوئا ،آ ک ( )7913در وحشت ترجمة مژد دلیقی تهران:هرم
داکنگ ،چ ( )7993آرزوهای بگرا ترجمة ابراهیس اونسی تهران :نسا
رنه لو ان ،آ ( )7977ناا بلات ترجمة محمد ان نرمانشاهی تهران :بینا
رنولدز ،خ (بیتا) بو ه عترا ترجمة ید حسین شیرازی ابوالمعالی تهران :بینا
زوانو ،م ( )7952پسر پاردااان ترجمة میرزا حبی

آلا عینالمل

ت ،و ( )7933شوهر دلسوا ترجمة مهدی براای تهران :چکاوک
روانت  ،م ( )7993دن نیشوت ترجمة محمد لاضی تهران :گلشن
علیبسد م ( )7957ترجمة تارا حیات فوبلات تهران :بینا
فنلن ،ا ( )7951تلماک ترجمة ناظسالعلوم تهران :بینا
نامو ،آ ( )7932اعون ترجمة رضا یدحسینی تهران :نیوفر
نانن دوئا ،آ ( )7910برق نقر ای ترجمة نراس امامی تهران :رد نو
نانن دوئا ،آ ( )7913در وحشت ترجمة مژد دلیقی تهران :هرم
نستلر ،آ ( )7935ظلمت در نیمروز ترجمة ا دالله امراای تهران :نقد و نگار
گار یا مارنگ ،ا ( )7921ند ان تنهاای ترجمة بهمن فرزانه ا تکهلس :آرش
گاری ،ر ( )7939پرندگان میروند در پرو بمیرند ترجمة میه نوروزی تهران :چشمه
گراپرن )7975( ،رگتشت گراپرن ترجمة منوچهر بن عمادالدوله تهران :بینا
لومینا ،ن ( )7970پسر ننت مونت نراستو ترجمة لیا ان ثقدی (اعلسالدوله)
مارتن دوگار ،ر ( )7913انواد تیبو ترجمة ابوالحسن ن دی تهران :نیلوفر
ماراات ،خ ( )7939للبی به اان ذیدی ترجمة مهسا مل مرزبان تهران :چشمه

ملواا )7911( ،موبی دا

اا وان دید ترجمة پرواگ داراوش تهران :امیرنبیر

مورانامی )7931( ،تسونورو تازانی بیرنغ و انهای زاارت او تهران :لقنوت
موراه ،خ ( )7970رگتشت حاجیبابای اندهانی ترجمة میرزا حبی
هوگو ،و ( )7959تیر بستان ترجمة او ف اعتصامالمل

تهران :بینا

اندهانی تهران :بینا
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ورن ،ن ( )7979میشا ا ترگف ترجمة اوان
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ان تهران :بینا

ورن ،ن ( )7972در هشتادروز دور دنیا ترجمة میرزا حسین ان ذناءالمل

تهران :بینا

