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جدایی نادر از در دو فیلم  ادبانهعبارات مصطلح بی ایو ترجمه یشناختزبانبررسی 

 هاو زیرنویس انگلیسی آن ابد و یک روزو  سیمین
 

 (ایران ،ن، اصفهاندانشگاه اصفها ،گروه زبان انگلیسی) *سمیر حسنوندی

 (، ایران، اصفهاندانشگاه اصفهان ،یسیگروه زبان انگل) ابوذر کاظمی

 (، ایران، اصفهاندانشگاه اصفهان ،ن انگلیسیزبا گروه) اکبر حسابی

 چکیده

 ترجمژژ ادبژژی در انگیز بیپژژژوهح ضا ژژر داژژ  دارد بژژه برر ژژی م  ژژ    ژژالح 

زیرنژژ ی   در یادبژژیمعژژاد ت بشژژنی اری بدژژردازدس پر ژژح اصژژتی هن ا ژژ   ژژه دی اری

در دو هژیت  ادبژی بی س بژه همژیم منرژ ر، تمژامی رهاارهژای زبژانی گ نه برگردان شژ ن 

ای و رهاارهژژای  ژژه دارای گااارهژژای مهژژاورهابژژ  و یژژز روز و  نژژادر از  ژژیمیمجژ ایی 

  بژر پایژبنژ ی مژ ارد مژر  ر پژ  از بققه ن یسژن گان ا ژاررا  شژ س انژ ادبیزبانی بی

هژای ایژم رهاارهژا معادل  گژ نگی ترجمژ  بژه برر ژیم لی نرری م جژ د در پیشژینه، 

ها نشژژان داد  ژژه در اژژهس یاهپرداخانژژ   ایژژم دو هژژیت یاضرهژژه انگتیسژژی هژژایدر زیرن ی 

،  ژژالا ت  الشژژی دارای بیشژژاریم هراوانژژی ا ژژ س ایژژم ادبانژژهبژژیم اقژژارات ماژژطت  بی

 ژژتقی  وجهژژ های های هژژیت  در ا  ژژر مژژ ارد، خ ا ژژاهدهژژ   ژژه شراژژی امژژر نشژژان می

نژژ ایی  ژژتقی  ، دو نژژ  ادبانژژهاقژژارات ماژژطت  بی ننژژ س از میژژان مرابژژر را ته یژژ  می

مهژ  پژژوهح ضا ژر   های  ژتقی شراژی مشژاه ه نشژ س دیگژر یاهاژو اشژاره شرای

 انژ ادبگااژاری در زبژان مقژ ع، اقژارت بی ادبانژ بژرای هریژز از اقژارات بی ایم ب د  ژه

ادبژژی و بسژژام  نیژژز مشژژاه ه شژژ س ایژژم اقژژارات از نرژژر نژژ   بی ن شژژااری در زیرنژژ ی 

 ب دس یکی در هر دو هیت 

 ترجمژژژژ ، ایضرهژژژژه ، زیرنژژژژ ی ادبانژژژژهماژژژژطت  بیاقژژژژارات  ها:کلیدددددوا ه

 ، ایرانشنی اریدی اری
  

D
O

I:
 l

ts
.v

5
2

i1
.8

3
4

8
1

/1
0

.2
2
0

6
7

 



 شمارة اول دوره پنجاه و دوم      مطالعات زبان و ترجمه                                                              ۸0 

 

 مقدمه .1

دنقال  ژژاهح بژژه ی،شژژناخازبانبرژژح مهمژژی از نرریژژات  ان انبژژههای ادب، نرریژژه

 ژژه بژژرای ارتقژژای هژژراد ا ژژ  و بژژر راهقردهژژای ارتقژژابی های اجامژژاای بژژیم اهاصژژته

هژا، اهژراد از زبژان تأ یژ  دارنژ س امژا در برخژی م دعی  ،رونژ  ار میاای بژه ازگاری اجامژ

  ننژژ یممنژژ  و بژژه متضرژژات راهقژژردی بژژه منرژژ ر ایجژژاد نا ژژازگاری ا ژژاااده ب ر نرامبژژه

نگرشژژی مناژژی در مقابژژ  »را  ۱ادبژژی( ماهژژ م بی۳2۳۳، صس 20۱0) (س  ژژالددر۱۹۹6) ژژالددر، 

ت انژ  ادبژی می نژ س بیریژ  میتع ،«دهنژ هژای ویژژه رم میرهاارهای خاصژی  ژه در باه 

در مژژ رد باهژژ  اجامژژاای خاصژژی تژژ اوم « انارژژارات»و « تمژژایتت»، «تاااقژژادا»برا ژژا  

 یژ خژاص از اهم یگروهژ یژاهژرد  یژ پژرداخام بژه ه  ی ةدر ارتقژا  و گااگ هژا، شژیاب س 

هژای ویژژه در تدژاد بژا انارژارات زمژانی  ژه رهاارهژا در م دعی  برخژ دردار ا ژ س یادیز

( ا ژژاهه ۳2۳۳، صس 20۱0شژژ ن س  ژژالددر )مناژژی تعقیژژر میایژژم رهاارهژژا، ابژژر باشژژ ، مر

 ژژه  تاژژ ر بژر ایژژم ا ژ ان  یژا یی همیشژه مسژژت  هژره شژژ ه نژیم رهاارهژژا»  ژژه  نژ می

ت اننژ  بژالق ه میب ر بژه بیژان دیگژر، ایژم رهاارهژا بژه«س ا ادر اابای در پژی داشژاه باشژن 

مراتاژژی شژژ ت تژژ هیم  یرهژژایماغ منجژژر شژژ ن ساضارامژژی بی بژژهیژژا  شژژ ن تژژ هیم تتقژژی 

 خژاص، مرابژر ممکژم ا ژ  یبژاهادر  ،م ژالبژرای  ننژ س ادبی را تشژ ی  میرهاارهای بی

 س  بقین  ی یا  ه یام  برف مقاب  خ د را رهااریادبی رهاار بی

 ژژالددر  ت  ژژ شژژ ه ماژژطت  پیشژژنهاد  2انژژ ادببیپژژژوهح ضا ژژر  ژژعی دارد اقژژارات 

 در اناقژژال و ضاژژا معژژاد ت  تیژژ ی یس ترجمژژه نقشژژبرر ژژی  نژژ  در زیرنژژ ی را  (20۱0)

و ترجمژژه بایژژ  از نرژژر نقژژح و  ژژارایی معژژادل  مقژژ عزبژژان و مقاژژ  داردس  عبژژیم زبژژان مقژژ 

 وجژژ درغ  اتژژی(، 20۱۸ ژژتیقه، اژژامری و مهژژ یزادخانی )بژژه نرژژر خ  یکژژ یگر باشژژن س 

در ایژژم زمینژژه  ادبژژی، ترجمژژهای بیمعیارهژژتعریژژ  هژژای هرهنگژژی و زبژژانی در تااوت

 س2 ؛در زبژژان مقاژژ  انژژهادبیب اقژژاراتضاژژا  س۱ : نژژ  نقژژح ا ا ژژی ایاژژا  نژژ ت انژژ  می

در زبژژان  انژژهادبیب اقژژاراتشژژ ت   ژژاهحس ۳ ؛در زبژژان مقاژژ  ادبانژژهبی اقژژارات ضژژرف

                                                 
1. iImpoliteness 

2. conventionalized impoliteness formulae 



 ۸۱     سسس            ادبانهیاقارات ماطت  ب یاو ترجمه یشناخازبان یبرر  

 

 اهژژزایحس 5بژژه مژژ ارد نژژامرب   و  در زبژژان مقاژژ  انژژهادبیب اقژژاراتس جژژایگزینی 4 ؛مقاژژ 

بژژ ر  ژژه ایژژران، هن هژژ  دوبتژژ س القاژژه در بادر زبژژان مقاژژ  انژژهادبیب اقژژاراتشژژ ت 

های جژژزو شژژی ه انژژ ، ضژژرف و  ژژاهح شژژ ت همیشژژههژژای پیشژژیم نشژژان دادهپژوهح

  تیقه، در د    اپ(سپا ار و خ   رکسپر اربرد ب ده ا   )

 هار ژیادبانژ  بیماژطت  اقژارات ه ف پژوهح ضا ژر برر ژی ایژم مق لژه ا ژ   ژه 

س بژژه همژژیم منرژژ ر، پژوهشژژگران یابنژژ میانعکژژا    گ نژژه هژژای انگتیسژژیدر زیرن ی 

 ژه زبان م جژ د در دو هژیت  هار ژی ادبژیرهاارهژای زبژانی بی مشژاه ةهای خژ د را از داده

زبژژانی  یرهاارهژژاهوری و ایژژم جمژژ انژژ  ای و بقیعیها و رهاارهژژای مهژژاورهدارای مکالمژژه

 یسژژ مقابنژژ ی  ژژرده و در نهایژژ  بژژه بققه ادبانژژهارات ماژژطت  بیاقژژرا بژژه انژژ ا  مراتژژ  

درصژژ د  پژژژوهحایژژم  سانژژ پرداخاه ایضرهژژه هژژا بژژا معاد تشژژان در زیرنژژ ی  انگتیسژژیهن

 زیر پا خ ده :  الا تا   به 

   ؟ا اااده ش ه ا  زبان در دو هیت  هار ی ایادبانهبیماطت  اقارات  ه ن   س ۱

 گ نژژه زبان انگتیسژژی دو هژژیت  هار ژژی هژژاییرن ی زدر  ادبانژژهبیاقژژارات ماژژطت  س 2

 ان ؟ترجمه ش ه

 پژوهش یشینةپ .2

 ادبانهالفاظ بی. 1. 2

ا ژژ :  ا ژژا غربژژی وجژژ د دارد بژژر ایژژم  در جامعژژ ادبژژی بی تعژژاریای  ژژه از الاژژا 

باهژژ  شایسژژ  در ادبانژژه، نامهارمانژژه، نامنا ژژر و ناا ژژاااده از وااگژژان بژژا  ژژار ردی بی»

بژژا ایژژم وجژژ د زبژژان هار ژژی ماهیژژ   (س۳س ص ،20۱2)بیژژرز هاگر ژژام، « اجامژژاای مشژژرص

 «خژژ ا» ةدر زبژژان هار ژی  ژژار رد واا هژای غربژژی داردس مژ تًمااژژاوتی نسژق  بژژه زبان نسژقااً

 ،زبژژان انگتیسژژی بسژژیار مااژژاوت ا ژژ  در ادبانژژهالاژژا  بی ارگیری هن در بژژا  ژژار رد و بژژه

 ة ژژار رد واا سگژژرددر  ژژنای و دژژ ی مهسژژ ب میبسژژیا یتژژاب  ژژه در زبژژان هار ژژی  را

هژای غربژی ضالژ  ر یژز و زشژ  و ناپسژن  بژه خژ د گرهاژه ولژی در زبژان در زبان« خ ا»

در  ژط  دسژ  و  ژ گن  بژادی مانژ ه ا ژ  و هن ماهیژ  زشژ   هار ی ایم  ژار رد امژتً
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برنژژ  ولژژی  ار میری بژژهنگارا در زشژژ  ة خژژ اهژژا واابژژه ایژژم معنژژا  ژژه غربی ،را نژژ ارد

بژژرای دسژژ  و  ژژ گن  از هن ا ژژاااده  نگاری و اصژژ  ًای غیرزشژژ هژژدر م دعی  هژژاایرانی

شژژیم یاما،  رکسو غیژژره ) «و یتژژی خژژ ا»، «شژژاه ه خژژ ا»اصژژطتضاتی همنژژ ن ؛  ننژژ می

 (س20۱7شادپیام و پرهیزگاری، 

( ارائژژه 200۳ و ۱۹۹6) ادبژژی زبژژانی ت  ژژ   ژژالددربی یژژ نررتریم تژژریم و جژژام مه   

ههژژ  مژژا از امتکژژرد و مقژژانی  ییژژز از مطالعژژات دیگژژر بژژرای ارتقژژاهیچ»شژژ ه ا ژژ ، زیژژرا 

ایژم نرریژه پژن  (س ۳50، صس ۱۹۹6 ) ژالددر، «انژ نکرده ب ر جژام  تژت ادبژی بژهنرری بی

 س ( ا  ۱۹۸7)  ه در تداد با راهکارهای ادب براون و ل ینس ن داردادبی راهکار بی

 ن  از:اده  اقارت( ارائه می۳56، صس ۱۹۹6) ادبی  ه  الددرراهکارهای بی

بژه رو  مسژاقی ، وا ژژ  و خژالی از ابهژژام  2رهاژژار ته یژ  وجهژژه: 1ادبدی واحدحبی( 1

 گیردسص رت می

مرابژژر ه ژژیر  4ایجژژابی وجهژژ هژژایی  ژژه بژژه ا ژژاااده از راهکار :3ادبددی ایبددابیبی( 2

 ر ان سمی

مرابژژر ه ژژیر  6 ژژتقی وجهژژ ا ژژاااده از راهکارهژژایی  ژژه بژژه  :5ادبددی سددلبیبی( 3

 ر ان سمی

هنگژژامی ا ژژ   ژژه ادب، غیرصژژاددانه باشژژ  و زمژژانی ا ژژاااده  :7دارادب کنایدده( 4

 های ادب زبانی، راای  ادب نقاش سش د  ه ه ف از  اربرد راهکارمی

بژروز رهاژار ا م ضدژ ر اامژال مقانژی بژر ادب در جژایی  ژه انارژار  :8شدهادب منع( 5

 سرودیمدبانه الم

                                                 
1. bald-on record impoliteness 

2. Face Threatening Acts (FTAs) 

3. positive impoliteness 

4. positive face wants 

5. negative impoliteness 

6. negative face wants 

7. sarcasm or mock politeness 

8. withhold politeness 



 ۸۳     سسس            ادبانهیاقارات ماطت  ب یاو ترجمه یشناخازبان یبرر  

 

  ن : ادبی را تعری  می( همننیم دو ن   دیگر بی۳52، صس ۱۹۹6 الددر)

ادبانژژه ب ر ذاتژژی بیبژژه رهاارهژژاادبژژی، برخژژی از در ایژژم نژژ   از بی :1ادبددی ذاتددیبی( 1

دهژ   ژه ادبژی زمژانی رم میر ژانن س ایژم بیمرابژر ه ژیر می وجهژ ش ن  و به تتقی می

( و بژژراون و ۱۹۸۳) امتژژی  ژژ  اجامژژاای انجژژام دهژژ س مهققژژانی از جمتژژه لژژیچگ ینژژ ه 

شژ د، امژا از باهژ  تعریژ  می مسژاق ادبژی ذاتژی ( بژر ایژم باورنژ   ژه بی۱۹۸7) ل ینس ن

  ن س( ایم ماه م را با در نرر گرهام باه  تعری  می۱۹۹6)  الددر

همیز شژژ خی  نایژژه را هنشژژای  باژژ ان  ا ژژ  وادبژژی نژژ ای از بی :2ادبددی کدداذببی( 2

میژان اهژراد  رابطژ بسژا همقسژاگی و  ه ن اشژاهدا  ناراضژ   ژردن مرابژر را   ه دانس 

 ده سنشان میرا 

های ( بژژه برخژژی از جنقژژه200۳) های دیگژژر،  ژژالددر، ب  ژژایت  و وینمژژمدر نرریژژه

بژر ایژم ا هژایم ننژ س اشژاره میگرارنژ  ثیرأادبژی تزبانی و غیرزبانی  ه بژر تهتیژ  ماهژ م بی

ادبژی  ژاهی بژرای تعریژ  و تهتیژ  ماهژ م بی صژرهاً باورن   ه راهکارهای نهژ ی و لغژ ی

  نن : به  هار اام  اشاره می نیسان س ایم پژوهشگران

بژژه  گژژ نگی  ژژرم خژژ د اژژتوه بژژر برر ژژی ( 200۳)  ژژالددر: 3هددای کیمددیبافت .1

ادب  یژ نرر ژه  گ نژه  پژردازدمی( بژه ایژم مطتژر 200۱) پردازنژ س هژری بیان هن نیژز می

را  (FTAs) هژژای بژژه امژژ  ته یژژ  وجهژژه ژژه رهاار ایتهتیژژ   ژژتم ر ژژمی بژژرایت انژژ  می

 س ار رودبه ،ش دشام  می

هژژا(  یقژژی از راهکارراهکژژاری خژژاص )یژژا تر :4ادبددیترکیددر راهکارهددای بی .2

ت انژ  هژر راهکارهژا می ار گرهاژه شژ دس ایژم هب ر مکژرر بژبرای ایجژاد تقژارن بژهت ان  می

 ار گژژرهام لغژژات،  ژژاخاارهای نهژژ ی و هژژر ویژگژژی زبژژانی هاز جمتژژه بژژراهکژژار  ژژاربردی 

 زبانی باش سو غیر

                                                 
1. inherent impoliteness 

2. mock impoliteness 

3. discoursal contexts 

4. combination of impoliteness strategies 
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لهژژم، ههنژژل، بتنژژ ی،   ژژازن ةاجژژزای : 1ادبددیراهکارهددای لینددی بددرای ایبدداد بی .3

ادبژژی  ژژتقی،  ژژه راهکژژار ( بژژرای بی200۳) دیگژژرانس  ژژالددر و ا ژژ  ژژرا  و  یایژژ  ص 

)ضژژرف  سژژی را دطژژ   ژژردن یژژا نادیژژ ه  دهنژژ : مژژان  شژژ ن از لهژژا  زبژژانینژی ارائژژه میله

(، ته یژژ  و تجژژاوز بژژه هدژژای شژژنی اری دیگژژرانس بژژرای گااگژژ گژژرهام ن بژژ  دیگژژران در 

مشژارک  ینژ زمدهژ   ژه بژه معنژای انکژار ( راهکژاری ارائژه می200۳) ادبی ایجابی،  الددربی

 ده سههنل  تم رم می دامن گیری از دیگران ا   و با تغییر و  ناره

دنقال خژ د ت انژ  بژهمی دبانژههژر رهاژار غیرمال :2ادباندهها در برابدر رفتدار بیواکنش .4

هژژا بژژه دو شژژک  ( وا نح200۳)  ژژالددر یژژ نرربرا ژژا  در پژژی داشژژاه باشژژ س وا نشژژی 

رخژ رد بژا ته یژ  وجهژه دهنژ س بمیپریرهام ته ی  وجهه یژا برخژ رد بژا ته یژ  وجهژه رم 

هژژای همیز باشژژن س در وا نحت اننژژ  دهژژاای یژژا تژژ هیمد  ژژه میشژژ می را شژژام  هژژاییراهکار

هژژای دیگژژری م اجژژه خ اهژژ  شژژ  و وا نح وجهژژ همیز، ته یژژ  وجهژژه بژژا ته یژژ  تژژ هیم

هژژا بژژه ههژژ  و  ننژژ س ایژژم وا نحخژژ د دهژژا  می وجهژژ دهژژاای، در برابژژر ته یژژ  وجهژژه، از 

  نن سبسیار  مز می ،ادبانههای بیهتی  رهاارها و گااهت

 ( نگژاه20۱0)  ژالددر ست انژ  ذاتژی باشژ ادبژی می ژه بین بر ایژم باورنژ  برخی از مهققا

 :ادبژژی دارای دو جنقژژه ا ژژ ( بی20۱0)  ژژالددربژژه نرژژر س داردادبژژی ذاتژژی بی بژژهج یژژ ی 

گر بژژر روی یژژز پی  ژژاار دابژژ   یهژژر دو در مقابژژ  یکژژ س ژژاربردی جنقژژ معنژژایی و  جنقژژ 

ت انژژ   ننژژ   ژژه  یژژزی در باهژژ  می ژژ ام ایژژم مطتژژر را تدژژمیم نمیامژژا هیچانژژ  هه 

 ادبی تتقی ش دس بی

را برر ژژی  ژژرده و دو رو  بژژرای برر ژژی  ادبانژژهاقژژارات ماژژطت  بیهمننژژیم  ژژالددر 

هرا تمژی ادبژی  نژ : روشژی بژرای برر ژی اصژطتضاتی  ژه بژه  ژم  بیها پیشژنهاد میهن

هژژای  ننژژ  و رو  دیگژژری  ژژه بژژه برر ژژی الگ هژژای اصژژطتضات در باه گیری میجهژژ 

 (س20۱0) الددر، پردازدیم غیرمالدبانه

                                                 
1. prosodic strategies for impoliteness 

2. response options to impoliteness 
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بدژژردازدس  شژژنی اریدی اری ترجمژژ  درادبژژی  ژژعی دارد بژژه برر ژژی بی پژژژوهح ضا ژژر

اقژارات  اژتوه بژر تهتیژ  ،گرهاههژای صژ رتپژوهحبژا  ژایر  پژژوهح ایژم وجژه تمژایز

ترجمژژژه ا ژژژ س  ضژژژ زةارات در برر ژژژی ایژژژم اقژژژ(، 20۱0 ژژژالددر ) ادبانژژژ یبماژژژطت  

 ادبانژژهبی و ضاژژا معژژاد ت اقژژارات ر اناقژژالدپژوهشژژگران درصژژ دن  نقژژح زیرنژژ ی  را 

بژه هن  ماژر پرداخاژه  در زبژان هار ژی  ن نای  ژه تژامق لژه ؛بیم دو هرهنژل برر ژی  ننژ 

 س ا  ش ه 

و بژه  ادبژی پرداخاژهنی و ماهژ م بیهژای زبژایژ  ارتقژا  بژیم نرام( بژه ماه20۱0 الددر )

ت انژ  در اصژطتضات زبژانی بژه بژ ر نسژقی ذاتژی باشژ : ادبژی می ژه بی ر  میایم نایجه 

مادژژاد بژژه هژژ   مق لژژ دو  ان انبژژهادبژژی  ژژاربردی را ادبژژی معنژژایی و ادب/ بیادب/ بی»

ت انژژ  در هژژ  میادبژژی بی /(س ادب۳2۳6، صس 20۱0) «بین وابسژژاه بژژر روی پی  ژژاار مژژی

ت انژ  در باهژ  خاصژی مهقژد شژ د امژا ت جژه برخی از اصطتضات ذاتژی باشژ  و هژ  می

باهژژ ، تعقیژژر و تاسژژیر ادب/  نژژه اقژژارات زبژژانی ونژژه بژژه ایژژم نکاژژه  ژژروری ا ژژ   ژژه 

هیژژ  همژژان معنژژای صژژری  و ماهژژ م  تیژژ ی  ژژه از پیژژام بژژر می ننژژ س مینتعیژژیم ادبژژی را بی

ضقیقژژی ا ژژ  و معنژژای  ژژاربردی بژژه معنژژایی اشژژاره دارد  ژژه از بریژژد باهژژ  دریاهژژ  

 ش دس می

( از 200۱تعریژژژ  تر ژژژ راهی )برا ژژژا   ژژژالددر  ادبانژژژ اقژژژارات ماژژژطت  بی یژژ نرر

ماژژطت  بژژ دن از دیژژ  تعریژژ  شژژ ه ا ژژ س  او ادبمنژژ  رویکژژرد نرام و بژژ دن ماژژطت 

 ارتقژژا  هراوانژژی و بژژیم  ژژرم و باهژژ  دژژرار دارد  ژژهپی نژژ ی »( یعنژژی 200۱تر ژژ راهی )

س (۱۳0)صس  «رودیمژژ ار ههای شژرص در یژژز باهژ  خژژاص بژاقژارتی ا ژژ   ژه در گااژژه

و ممکژم ا ژ  در بژیم اهژراد مراتژ  ضاژی بژا بنابرایم ماطت  بژ دن امژری نسژقی ا ژ  

ه  ژه اقژارتی خژاص در بژاهای ویژژرا زبان مشژارک مااژاوت باشژ س ایژم امژر اضامژال ایژم 

 ایم ماژژطت  بژژ دن اژژاهراًبنژژابر  نژژ سنقژژن نمیشژژ د، ماژژطت  می ت  ژژ  اهژژراد خژژاص

  زبان ا  س  یج نا

دو رو   ادبانژژژهاقژژژارات ماژژژطت  بی( بژژژرای برر ژژژی ۳244، صس 20۱0 ژژژالددر )

مام بژژه هن ادبژژی هژژرا نژژ   ژژه بیروشژژی  ژژه اصژژطتضاتی را برر ژژی می»  نژژ :پیشژژنهاد می
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ادبژژی هژژای بیو رو  دیگژژر بژژر ماعژژارف بژژ دن اصژژطت  در باه  شژژ د ژژ د داده می

عنژژایی و  ژژاربردی از یکژژ یگر ادبژژی مبی/او بژژر ایژژم بژژاور ا ژژ   ژژه ادب «سشژژ دمامر ژژز می

و پی نژژ ی ذاتژژی بژژر روی یژژز پی  ژژاار دارنژژ س در یژژز اقژژارت زبژژانی، ادب/ ان  مسژژاق 

هژا بژه ههژ  در ژای از ادب/ از هن یژزچامژا هی  ژردباهژ  تعیژیم  ت ان بامی راذاتی  ادبییب

ادب برا ژژا  دهژژ  ارائژژه می انژژهادباقژژارات بی بژژرای نژژ س مژژ لی  ژژه او ادبژژی  مژژز نمیبی

ماژژطت  امژژا ت جژژه بژژه ایژژم نکاژژه  ژژروری ا ژژ   ژژه اقژژارات  ،ماژژطت  تر ژژ راهی ا ژژ 

 ادبانژژهاقژژارات ماژژطت  بیبرا ژژا  س ا ژژ تر ماژژ اول ادبانژژهاقژژارات ماژژطت  بیادب از 

اقژژژژژارات ( الگژژژژژ ی ۳242، صس 20۱0لددر ) ژژژژژاOxford English Corpus (OEC)  در

 :۱ده زیر را ارائه می ادبانهماطت  بی

 2هانتاها

 ۳ تمات ن ایی  تقی شرایس ۱

اضمژژد/ لعناژژی/  ژژ های/  تژژه پژژ ک/ خژژ  و  ژژ / پسژژ /   اهژژ / ضرامژژزاده/ [ ]تژژ -[

لعناژژی/ [ ]نکقژژ / مرتیکژژه و غیژژرهضیژژا/ ت لژژه/ لکاتژژه/ بنژژه پژژررو/ بازنژژ ه/ دروغگژژ / بی

  ]خراب/   ی /  اد/ ضقیر و غیره

 4های  تقی شرایمطالقهس 2

 یژژژژژ ما ژژژژژال  /  تیطه/دری ه/اضمد/  ی /گن /  دن/[ ]خیتژژژژژی نی/[ ]تژژژژژ [-

انگیژژز/  ژژاد/ ار ژژه/ بینژژاره/ غرغژژرو/ نارتتر از دی انژژه/ بیهکر/دی انژژه/ دی انژژه /بیأی

  ]هسای[ ]زش  و غیره

 ]ت نی انجام ب هینمی[ ]ضساب  اده و غیرههیچ  ار در ای/ [ ]ت [-

  ] نییمضال مرا ب [ ]ت [   ]زنیضال  رو به  می[ ]ت [-

                                                 
 سدهن یرا نشان م گرید یهانحیم رب گز یهاو خ  انهادبیاقارات ب ی اخاار یهایژگیها و روشه س۱

2. insults 

3. personalized negative vocatives 

4. personalized negative assertions 
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 ۱های  تقی شرایس اشاره۳
انگیژژز/ نارت[ ]دهژژان/  ژژار/  ژژ ن/ هیکژژ / جنژژازه/ د ژژاان/ شژژک / گالژژه/ بژژ  و غیژژره[-

  ]خرف ت زم

 2در ضد ر گ ین ه() ای  تقی شرای مرب   به شرص   مهاشاره س4

 ]اضمد[ ]شع ربی[ ]ایم[-

 ]ا  [ ]خ  و   [ ]او[-

  3دارانتقادهای نیشها/گییه

 ]ب ر وضشژژژژژژانا ی و غیژژژژژژرهالعژژژژژژاده/ بژژژژژژهه د / ژژژژژژامتً[ ]ایژژژژژژم/هن[-

  ]ب د ا  /[ ]اهادا  و غیرهب /هشغال/مزخرف/وضشاناک/[

 4چالشی یا ناخوشایند هایفرضیشپ/سؤاالت

  نی؟غیرممکم می را زن گی مرا -

 گی؟داری  ه دروغی به مم می-

 ا ن  ه اشاقاهی رم داده ا  ؟-

 خ اهی بروی زن ان؟خ اهی با مم بهث  نی یا میمی-

های  ژژتقی شراژژی نیژژز در اشژژاره «ضقیژژر»  تمژژ بژژه  ژژاربرد ) 5تیقیرآمیدد  اتعبددار 

 ت جه  نی (

  ]ا  [ ]بنگانه/  د انه[ ]هن[-

 6های پیامکنندهتیمیل

 اینجا گ    نی  )مق مه(-

 (تأیی یگرهای مطتر رو؟ )پر ح -

                                                 
1. personalized negative references 

2. personalized third-person negative references (in the hearing of the target) 

3. pointed criticisms/complaints 

4. challenging or unpalatable questions and/or presuppositions 

5. condescensions 

6. message enforcers 
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 (تأیی یههمی ی  ی گاا ؟ )پر ح -

 1انفصالی اتعبار

 دور ش -

 گ  ش -

 بزن به  اک-

 2کنندهعبارات سرکوب

  ]رو اتیلعناانگیز/ نارت[ ]ص رت/گاله و غیرهدهان/[/]اون رو[ ]بقن [-

 خاه ش -

 3تهدیدها

زن /  ژر ات مژی ن / تژ ی گژ  ات مژیشژکن / لژه و لژ ردهگردنژ  را می[ ]مامم/ [-

اگژژر هژژتن  ژژار را انجژژام [ ]شژژ / و غیژژره ن / صژژاف از روت رد میات جژژ ا مژژیاز تژژم

  ]ن هی

  ]ات  ن ت  را بزن / خاه[ ]دق  از ایم  ه مم[ ]هتن  ار انجام ش د[-

 های بد()مانند ناس اها، خواسته 4عبارات سلبی

  ]جهن / خ دت را دار بزن/ لعن  به ت به [ ]برو[-

  ]گ رت رو گ   م[-

تمژژام  شژژ د وهژژای  ژژالددر مهژژ ود میبژژه داده ادبژژی، صژژرهاًایژژم ههر ژژ  از الگ هژژای بی

برخژژی از مژژ ارد  بژژه دهژژ سدر زبژژان انگتیسژژی را پ شژژح نمی ادبانژژهاقژژارات ماژژطت  بی

 ؛ای نشژژ ه ا ژژ اشژژارهههر ژژ  گنجانژ ه شژژ ه باشژژن  رهژژ  در ایژژم ادبژی  ژژه انارژژار میبی

نژژ رت رم م ژژال، رهاارهژژا و  تمژژات تژژاب  به بژژرایهژژا یاهژژ  نشژژ ن س در داده غالقژژاًزیژژرا 

ها اشژاره  ژه در بژا  بژ ان ادبانژهاقژارات ماژطت  بی تمات تژاب  همژراه بژا  ان س معم  ًداده

 دبانژژهالغیرمدر اژژاهر بژژا   انژژ دبابیماژژطت  برخژژی از اقژژارات شژژای  رونژژ س  ار میشژژ  بژژه

                                                 
1. dismissals 

2. silencers 

3. threats 

4. negative expressives 
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های ارو ژژی و جنقژژهس دهژژ در باهژژ  خژژ د را نشژژان می هژژا را ژژه ویژگژژی هن ،نقاشژژن 

ادبژژژی برخژژژی از ت انژژژ  بیزبژژژانی در تعژژژامتت گااژژژاری میهژژژای غیروجژژژ د ویژگی

 اصطتضات با  را تش ی   ن س 

 شنیداریدیداری ادبانه در ترجمةترجمة الفاظ بی. 2. 2

خژژاص مژژ رد ت جژژه  ب ربژژه انژژهادببی تژژی و الاژژا  ب ر بژژهتاب هژژای زبژژانی  ترجمژژ 

س ایژژم م  ژژ   ا ژژ  شژژنی اری بژژ دهترجمژژه دی اری  ران بسژژیاری در ارصژژپژوهشژژگ

شژژ ه ا ژژ  و در  نژژ   ژژال اخیژژر همننژژیم در باهژژ  زبژژان هار ژژی هژژ  برر ژژی 

لقاژژه بیشژژار بژژه در باهژژ  زبژژان هار ژژی ا انژژ سمسژژهته پرداخاهبژژه ایژژم  یهژژای بسژژیارپژوهح

شژنی اری در ایژران دی اری  اصژتی ترجمژ  ژه دوبتژه شژی ةهن  حدلژیت ت جژه شژ ه ودوبته 

بسژیار  ژه در ایژران ؛  راگریراه اشژاراتی شژ ه ا ژ هزیرنژ ی  نیژز جسژا ت مسژهس به ا  

برهژژ ارزیرن ی  و بیشژژار  شژژ ن  و  ارهژژاصژژ رت ر ژژمی مهاژژ  ت زیرنژژ ی  میبه ژژ  

بژژه تژژ ان دوبتژژه میزمینژژ  س در (20۱۹ ژژتیقه، )اژژامری و خ   ای ا ژژ زیرنژژ   غیرضرهژژه

هژژیت    در دوبتژژبژژه دنقژژال برر ژژی نم دهژژای  انسژژ ر او  س( اشژژاره  ژژرد20۱0دژژ امی اژژادل )

بریژد از  انسژ ر در ایژم هژیت   ژه  ب ده و بژه ایژم نایجژه ر ژ ه ا ژ  پ رخ ان همعروف 

های تغییژژر در  ژژکان  جژژایگزینی، ضسژژم تعقیژژر یژژا راهقردهژژای مراتاژژی همنژژ ن ضژژرف،

  ترجمژژبژژه برر ژژی نیژژز ( 20۱2)تقریژژزی  انیژژو ناج یقیصژژ  ا ژژ س اامژژال شژژ ههژژیت  

دهژژ  نشژان می ایژژم پژژوهح نژ س ناژای اهزبان پرداخاهژای زبژانی در پژن  هژژیت  انگتیسژیتاب 

تمایژ  دوبتژه بژه ا ژاااده از ضسژم تعقیژر و ضژرف تاب هژای زبژانی در ارجمژان  ه اژاهرا م

 ژتیقه خ  بتقژ س گ نژه میایژران ایم در  را ژه شژرای  ضژا   بژر دوبتژه و ترجمژه ؛دارن 

تاب هژای زبژژانی  های ترجمژ هژار هژژیت  انگتیسژی، شژی ه( نیژز بژا برر ژی  20۱4و اژامری )

بژژه  هژژار گژژروه ضژژرف، جژژایگزینی بژژا تاب هژژای مقاژژ ، جژژایگزینی بژژا مژژ ارد نژژامرب   و 

 20۱6 ژژال  را داشژژ س در هراوانژژیف بیشژژاریم  ژژه القاژژه ضژژرانژژ  تقسژژی   ردهضسژژم تعقیژژر 

  ژتیقه و اژامریر ژ س خ  های دوبتژه بژه  ژاپ می یا ژ  دو پژوهح دیگژر در زمینژ 

های  ژژتن یژژیم  ژژارگزاران دوبتژژه  ژژه در امژژر  انسژژ ر و تعیژژیم  یا ژژ (  ژژمم تع20۱6)

هژژیت  های  انسژژ ر در  نژژ  ده ی نیژژز از شژژی هیهادوبتژژه در ایژژران دخالژژ  دارنژژ ، نم نژژه
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( 20۱6) دیژژدد انیژژامژژر و جتل ،یسژژی ن دیگژژری،  انژژ س در مقالژژ ه شژژ ه را ارائژژه  ردهدوبتژژ

هار ژی ب دنژ  و بژا  نژ  نم نژه مژ ردی ایژم  ال برر ژی مکانیسژ   انسژ ر در دوبتژ به دنق

 تیقه )در د ژژ   ژژاپ( بژژه برر ژژی دوبتژژ  ژژمکانیسژژ  را وا ژژاوی  ردنژژ س پا ژژار و خ  

جم اژژژه را وا ژژژاوی و های  انسژژژ ر در ایژژژم مشژژژی ه، پ رخ انژژژ ه گان هار ژژژی  ژژژه

در  یهژژایحنژژ س اژژتوه بژژر پژوهاهاز نم دهژژای مراتژژ   انسژژ ر ارائژژه  ردهایی بن ید ژژاه

   ( در زمینژژ20۱۸) دیگژژران ژژتیقه و تژژ ان بژژه  ژژار پژوهشژژی خ  یزمینژژه دوبتژژه، م

نژژژ   ژژژه مارجمژژژان داشژژژاره  ژژژردس ایژژژم پژوهشژژژگران نشژژژان دا زیرن یسژژژیبره ار

مراتر بسژژیار  ماژژر ضژژرف در م اجژژه بژژا تاب هژژای زبژژان بژژهاز راهقژژرد  زیرن ی برهژژ ار

در بژ ده  عانژ  تاب هژای زبژانی را بژه همژان شژکتی  ژه در مقژ ان  و ترجی  دادها اااده  رده

انژ  ایژم ا ژ   ژه ایژم پژوهشژگران از  ژار خژ د  رده ایگیریترجمه اناقژال دهنژ س نایجژه

غیرر ژژمی و زیرزمینژژی ارائژژه  ب ربژژهن  ارهژژای خژژ د را  ژژ  هاارزیرن ی برهژژ  ژژه 

شژژنی اری  اریدی ای ترجمژژ یژژ  اصژژ ل و هنجارهژژای ضرهژژه ننژژ  خژژ د را متژژزم بژژه راامی

شژژنی اری دی اری ز هار ژژی بژژه انگتیسژژی در ارصژژ  ترجمژژ ترجمژژه ا داننژژ س در زمینژژ نمی

در مقایسژه جمژه گ نژه تر  ژه ایژم؛  راهای بسژیار  مژی انجژام شژ ه ا ژ پژوهح ،هار ی

 رکس) شژژ دانجژژام میانگتیسژژی بژژه هار ژژی  ماژژر ترجمژژ  اکژژ  خژژ د یعنژژی  بژژا رو 

 انژهادبیالاژا  ب  ترجمژبژرر  (س با ت جه بژه هژ ف خژاص ایژم پژژوهح  ژه ۱۳۹7اامری، 

 ، پژوهشژژگران نا انسژژان  پژژژوهح  ژژامتًا ژژ هژژای ایرانژژی هژژای انگتیسژژی هیت در زیرن ی 

هژایی از ایژم د ژ  جژای پژوهح زمینژهایژم در  دهژ نشژان میس ایژم امژر مرتقطی پی ا  نن 

 پردازی ستر میماا م     زیرن ی   بهدسم  بع ی در س خالی ا  

 . زیرنویس3. 2

نمژژایح و  صژژاه بژه تر یژژر شژژنی اری دی اری ترجمژژ تژژ ان گاژ   ژژه ب ر  تژژی میبژه

نمژایح بژر   صژاه نژ س بژه اقژارت دیگژر نمژایح اشژاره می صژاه درار گرهام ترجمه در 

ز بریژژد خ انژژ ن  ژژه بیننژژ ه ا ا ژژ و ترجمژژه بژژر مهژژ ر زبژژان مقاژژ   مهژژ ر زبژژان مقژژ ع

دیژاز  ژیناا   گااژ  نژ س بژه مقژ ع ارتقژا  بردژرار مینمایح بژا زبژان  صاه ترجمه و دی ن 

تاژژژ یر و صژژژ ا ا ژژژاااده  از دو اصژژژ  شژژژنی اریدی اریهای نامژژژه( بر2007و رمائژژژ  )



 ۹۱     سسس            ادبانهیاقارات ماطت  ب یاو ترجمه یشناخازبان یبرر  

 

یژا غیر تمژی و  ۱ تمژی و گااژاریت انژ  بژه صژ رت می نن  و ایژم صژ رت و تاژ یر می

  باشن س 2غیرگاااری

 :شماردمی شنی اری بردی اری (  ه معیار زیر را برای ما ن200۸) ا ک ایزابالق

غیرزبژژانی تر یقژژی از اناصژژر دیژژ اری، شژژنی اری، زبژژانی و شژژنی اری س ماژژ ن دی اری۱

خژژ د  یو هژژ  از نیژژروی  ژژمع یمژژام، هژژ  از نیژروی باژژر یننژژ ةب ،س در ایژژم صژژ رتا ژ 

  ن سا اااده میشنی اری دی اریارتقا  با مام  برای

ت اننژژ  مکمژژ  تر یقژژات هژژ د نیژژز باشژژن  و شژژای  در برخژژی اناصژژر دیگژژری میس 2

یت  ممکژژم هژم  ژیقی  مژژ تًباشژن س ناپژریری مژژام تتقژی شژرای ، ایژم اناصژژر برژح ج ایی

بژیم م  ژیقی، ن شژاه و  شژ س امژا  یژزی  ژه مهژ  ا ژ  ارتقژا با ناپریرج اییا   برح 

 ش ن سنه ایم اناصر با یک یگر تر یر میکه  گ و این ا  تااویر 

بژرداری )ن شژام مژام، س دقژ  از هیت ۱وجژ د دارد:  اثژر اصژتی بژرای ت لیژ  مرضت  ه س ۳

بژژرداری، ) ژژارگردانی، هیت  بژژرداری  ژژردنس هیت 2سس( ستمژژریم  ژژردن، انارژژاب بژژازیگران و

 (سویرایحبرداری )س بع  از هیت ۳گری  و بازی( 

ای از مژام  اقژی ا ژ   ژه بژر زیرنژ ی  دطعژه» (۱4، صس 200۹) لژزنزاگ پژرز یژ ةاقبه 

 ژه مژام  در همژان زمژان (نزدیژز بژه پژاییم  ژادر   ًمعمژ) شژ دباری گراشژاه می صهن 

بژژا یرنژژ ی  همنژژ ن دوبتژژه  ز «سشژژ دنمژژایح، اجژژرا یژژا پرژژح میشژژنی اری دی اری

های ترجمژژه و مهاژژ ل شژژ ت بژژر شژژی هت انژژ  بهی همژژراه ا ژژ   ژژه مییهامهژژ ودی 

نژژام بژژرده شژژ ه ا ژژ   هژژانه از هنیدو مهژژ ودی   ژژه در پیشژژ بگژژراردس یرتژژأثنهژژایی 

های زمژژانی بژژه ایژژم مسژژهته اشژژاره مهژژ ودی ا ژژ س  ۳های زمژژانی و هدژژاییمهژژ ودی 

 ه بژرای خ انژ ن زیرنژ ی  بژا هرصژ  مهژ ودی م اجژه ا ژ  و بژه همژیم نژن   ژه بیندار

در وادژ  س دژرار بگیرنژ نمژایح  بژا  ژرا  منا ژقی بژر روی صژاه هژا بایژ  دلی  زیرن ی 

دژ ر زیژاد  ژه هن نژه ؛نمژایح داشژاه باشژ   وی صژاهر زیرن ی  بای  مان گاری منا قی بژر

دژژ ر  ژژ  باشژژ   ژژه بااژژث شژژ د هن نژژهیژژا  زیرنژژ ی  را بر انژژ  بااژژث شژژ د بیننژژ ه مجژژ داً

                                                 
1. verbal 

2. non-verbal 

3. spatial and temporal constraints 
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س  هژژ بدسژژمای از پیژژام را از د ژژ  هرصژژ  نکژژرده  ژژ  زیرنژژ ی  را بر انژژ  و بیینژژ ه 

ت انژژ  هدژژایی بژژه ایژژم م  ژژ   اشژژاره دارد  ژژه هژژر خژژ  زیرنژژ ی  تنهژژا می ی مهژژ ود

تهقیژژد همژژ ه  ن یبژژ ر  ژژه در پیشژژ دسژژم  مهژژ ودی از پیژژام را در خژژ د جژژای دهژژ س هن

  ژژار ار 40تژژا  ۳۸جژژاری، در هژژر خژژ  زیرنژژ ی  ضژژ ا  ر بژژیم های تدر ترجمژژها ژژ  

(س امژژژا نایجژژژه ایژژژم دو 20۱۱م، ؛ پ ر ژژژ2007، مائژژژ یو ر ناا ی ژژژدیا وجژژژ د دارد )

تر و   تژژاه عمراتر نسژژق  بژژه مژژام مقژژ ی ا ژژ   ژژه بژژهیهامهژژ ودی  ختژژد ترجمژژه

دور از  مژژ تً سهژژا ضژژرف شژژ ن در زیرن ی مژژ اردی ممکژژم ا ژژ  یم ا؛ بنژژابرنژژ ترضج   

بنژژابریم، ضژژرهیات و  هژژا ضژژرف شژژ ن سنیسژژ   ژژه الاژژا  ر یژژز در زیرن ی  انارژژار

الزامژات  ا ژ  در نایجژ  دیژ ه شژ د ممکژم انژهادبیالاژا  ب ژه در  ژط  ترجمژه  یتغییرات

تژ ان بژا ، نمی یژا نسژر  اصژ زیرن ی  ب ده باش س با ت جژه بژه اژ م د ار ژی بژه ماژرج  

 ان سبه  ه دلی  ب ده ا ًدطعی  گا   ه ایم تغییرات اضام

هژژای بسژژیاری منا ژژقی بژژرای ت انژژ  دادهای ا ژژ   ژژه میترجمژژه بژژه گ نژژه ماهیژژ 

 ؛باشژژ  هرهنگی و هراهرهنگژژیمیژژان یمنر رشنا ژژخاژژ ص  رشنا ژژی بههژژای منرپژوهح

های دو زبژژان بژژر شژژی ه انژژ  وجمژژه بژژیح از یژژز زبژژان و هرهنژژل دخی  را ژژه در امژژ  تر

انژژه  ژژه در ذیژژ  ادبرهاارهژژای زبژژانی بی (س مسژژهت 20۱۹گرارنژژ  )د ژژیت، می یرتژژأثترجمژژه 

هژژای پژوهح هژژای بسژژیار جژژراب در زمینژژ هگیژژرد یکژژی از ض زادب دژژرار می مجم اژژ 

شژژنی اری   دی اریای  ژژه ترجمژژ( در دهژژه۱۹۹7باشژژ س ضاژژی  و میسژژ ن )منر رشنا ژژی می

ب دنژژ   ژژه ادب  بژژاورانژژ  و بژژر ایژژم ادب در زیرنژژ ی  پرداخ در هغژژاز راه بژژ د بژژه مسژژهت 

 ژژژه زیرنژژژ ی  بژژژا ؛  رات انژژژ  د ژژژار   تغییراتژژژی ناخ ا ژژژاه در زیرنژژژ ی  شژژژ دمی

س بژژا شژژ دتر بیژژان در هن بایژژ  ختصژژه و ترجمژژههای هنژژی خژژاص م اجژژه ا ژژ  مهژژ ودی 

 یرتژژأثانژژ  تهژژ  ت پردازی می(، اگر ژژه شراژژی 20۱۹اقیژژ ه د ژژیت )ایژژم تاا ژژیر بژژه 

 خژژاص زیرنژژ ی  همنژژ ن ختصژژه و ضژژرف دژژرار گیژژرد، معنژژای  ترجمژژهای شژژی ه

از بریژژد ضر ژژات بژژازیگران و   صژژاًابی دارد مرامنر رشنا ژژی تاضژژ ودی دابتیژژ  بازیژژ

از ت اننژژ  بژژرای پژژرداز  ابتاژژات هژژای صژژ ایی بژژازیگران؛ در نایجژژه بیینژژ گان میویژگی

 زیرنژ ی  نقاشژن س نیژز ا ژاااده  ننژ  و تنهژا ماکژی بژهابتاات دیگر مجراهژای ذ ژر شژ ه 
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ترجمژژه  تمژژه  ة یاز شژژ تژژ انی( نم2006هرنانژژ ز دوبژژا )  هیژژاقبه ز،یژژالاژژا  ر   در ترجمژژ

 یمنر رشژژناخا ی ار ردهژژا اضامژژا ًالاژژا  در دو زبژژان  میژژبژژه  تمژژه ا ژژاااده  ژژرد  را ژژه ا

ا ژ   ژه  ژار رد و  ییهژامعادل زیژ ژردن نزد  ایژترجمژه پ ة یشژ میو بهاررن  دا یماااوت

در زبژژان مقاژژ    یژژشژژ ه باداشژژاه باشژژن س پژژ  الاژژا  ترجمه مقژژ عمژژام  مشژژابه نسژژقااً ریثأتژژ

 سجت ه  نن بقیعی 

 روش پژوهش .3

 هاداده .1. 3

 بهاژریم ا ژکار برنژ ة ،(20۱0) جژ ایی نژادر از  ژیمیمهژای زبان بژه نامدو هیت  هار ژی

ابژژ  و و  بژژه ن یسژژن گی و  ژژارگردانی اصژژغر هرهژژادی  20۱2در  زبانغیرانگتیسژژی هژژیت 
بژه  هژیت  هجژر جشژن ارة دورة ژیمر  بتژ ریم در  ژی و  هژارمیم  برنژ ة (20۱6) یز روز

انارژاب ایژم دو هژیت   شژ س اتژ  برر ژین یسن گی و  ارگردانی  ژعی  رو ژاا انارژاب و 

انارژژاب ر اتژژ  دیگژژ ا ژژ س انژژهادبای و رهاارهژژای زبژژانی بیمهژژاوره وجژژ د گااگ هژژای

اجامژژاای و هرهنگژژی را های خ بی جنقژژهبژژه ان هژژا ایژژم ا ژژ   ژژه ایژژم دو هژژیت  ت انسژژاههن

 س(۱۳۹4ی، پ رصقا  و داوود ان،یامج های وادعی منعک   نن  )در باه 

 مراحل اجرایی تیقیق .2. 3

 ادبژژی و زیرنژژ ی ، مهققژژان از رو   مژژی بهژژره بردنژژ سبرر ژژی ارتقژژا  بژژیم بی بژژرای

 ژژالددر  ادبانژژ اقژژارات ماژژطت  بیبرا ژژا   اباژژ ا ترتیر صژژ رت گرهژژ :بژژه ادژژ امات زیژژر

م جژ د در  ادبانژ شژ ، تمژامی رهاارهژای زبژانی بی(  ه در برژح دقژ  ت  ژی  داده 20۱0)

شژژ س  ژژد  بژژه  یبنژژ بققه ادبانژژهاقژژارات ماژژطت  بیدو هژژیت  ا ژژاررا  شژژ ه و بژژه انژژ ا  

ا ژژاررا  در زیرنژژ ی   ادبانژژهیبنگتیسژژی رهاارهژژای زبژژانی ی اهژژارو  یکسژژانی معادل

 زم بژه ذ ژر ا ژ  پژژوهح  بنژ ی گردیژ سبققه ادبانژهاقژارات ماژطت  بیانژ ا  بژه ش  و 

 المتتژژییمبهای معاقژژر و هژژا  ژژه در جشژژن ارهروی زیرنژژ ی  ر ژژمی ایژژم هیت بژژر ضا ژژر 

ماژژطت  در  ادبانژژ یبرت اقژژا 247 ژژه اد ها نشژژان دیاهاژژه  ار رهاژژه ا ژژ ، انجژژام شژژ سهبژژ

، هژژژاو زبژژژان مقاژژژ  وجژژژ د داردس ایژژژم اقژژژارات شژژژام  اهان  عزبژژژان مقژژژ زیرنژژژ ی  
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های  ننژژ ه، تهمی تهقیرهمیژژزهژژای دار،  ژژالا ت  الشژژی، اقارتاناقادهای نژژیح/هایژژهگت

باشژژ س  نن ه، ته یژژ ها و اقژژارات  ژژتقی میهژژای انااژژالی، اقژژارات  ژژر  بپیژژام، اقارت

ماژژطت ، مهققژژان بژژه تهتیژژ  و برر ژژی  ادبانژژ بیهژژای ی اقارتاوانژژهر نژژ   وبرا ژژا  

 سپردازن یم هاداده

زیرنژژ ی  شژژ ه در مشاه ه ادبانژژ هاارهژژای زبژژانی بیهایی از رشژژام  نم نژژه برژژحایژژم 

یکژژی از  بیژانگرس هژر یژز از ایژم رهاارهژا ا ژ  هژا در زبژان مقاژ هژای هنو معادل اصژتی

 بن ید ژژاهنژژ   اقژژارت، برا ژژا  ( ا ژژ   ژژه 20۱0 ژژالددر ) ادبانژژ بی ماژژطت  اقژژارات

  سان ش ه

 . نتایج و بیث4

گژردد و در دی برر ژی میصژ رت  یاژی و مژ رهژا اباژ ا بهتهتیژ  داده ،در ایم دسژم 

 سش دمیناای   می نیز ارائه  اناها،

 هاتاهان

های  ژژتقی هژژیچ یژژز از  تمژژات نژژ ایی  ژژتقی شراژژی و اشژژارهدر ایژژم پژژژوهح، 

 یاه  نش س هسان   ها اهان ه زیرمجم اه  شرای

 های سلبی شخصیمطالبه 

های غیرمعمژژ لی اشژژاره دارد  ژژه گ ینژژ ه در بژژه مطالقژژه هژژااهان مجم اژژه از ایژژم زیر

یژژا  «تژژ » ژژمیر  ، غالقژژاًانژژهادب نژژ س در ایژژم نژژ   اقژژارات بیمقابژژ  مرابژژر خژژ د اترژژاذ می

 س ن را تش ی  میادبی بیمشاه ه ش   ه ایم خ د،  «شما»
 

و زیرنویس انگلیسی ها های سلبی شخصی( مستخرج از فیلم)مطالبه ادبانهعبارات مصطلح بی .1جدول 

 هاآن

 مقصد جملة مبدأ جملة فیلم زمان

00:0۹:07،۹5۱ --

> 00:0۹:۱0،072 
 اب  و یز روز

هدم برات  یسایت  ه  هدم ن

  نه! ی تعر یز 
I can't just share the 

news with you! 

00:45:2۱،۹5۱ --

> 00:45:25،566 
 اب  و یز روز

م  ی مغازه ت  خ ب پ ل

 تازونیاساهااده زیر د ا  می

All that money from the 

shop is making you 

ballsy. 
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 مقصد جملة مبدأ جملة فیلم زمان

00:04:۳7،520 --

> 00:04:42،274 

ج ایی نادر از 

  یمیم

هق   ههمهینم ینیه یشکیه

 سههمییت  م
No one understands but 

you. 

00:06:۳۹،۸26 --

> 00:06:4۳،۱56 
 اب  و یز روز

شه، نه؟ ی رت ن نم ی شما ه

خاه ش  رو ضاماً  ی هدم با

 بها ن بگهس

Shush isn't enough! You 

want me to ask you to 

shut up. 

 

ا ژژاااده  یااهژژارات  ژژتق ، ازدر مقابژژ  مرابژژر نژژ هی، گ ۱جژژ ول در  هژژار م ژژال 

 س   ن می

 های سلبی شخصی مربوط به شخص سوماشاره 

 از ااهژژار نرژژرمسژژاقی  در رابطژژه بژژا مرابژژر خژژ د  ژژه ضدژژ ر دارد ب ر غیرگ ینژژ ه بژژه

ادبژژی را تق یژژ  س در ایژژم اقژژارات، غیرمسژژاقی  بژژ دن ماهژژ م بی نژژ ا ژژاااده می ژژتقی 

  ن س می

 
ها و ( مستخرج از فیلممربوط به شخص سوم یشخص یسلب یهااشاره) ادبانهعبارات مصطلح بی .2جدول 

 هازیرنویس انگلیسی آن

 مقصد جملة مبدأ جملة فیلم زمان

00:0۱:۱7،742 --

> 00:0۱:۱۹،40۹ 
 اب  و یز روز

نه بابا  ارث گ ایی را از ن

 بردهس

She's inherited her 

poverty from her 

parents. 
0۱:0۸:07،000 --

> 0۱:0۹:۱۱،۱20 

از ج ایی نادر 

  یمیم
 She's someone like !ینههم    یکیه   دخارِ

himself! 

0۱:05:07،000 --

> 0۱:05:۱۱،۱20 

ج ایی نادر از 

  یمیم

خان ، معت   یمضا  هدا، ا

 یناهدا  س ا یمدخار ا

 ردن  به  یکیضرهاش ن  

 ساباالاد 

Judge, this woman is 

his daughter's teacher. 

They've worked on their 

story together, I swearس 

00:27:50،6۱7 --

> 00:27:5۳،7۸۱ 
 اب  و یز روز

اصرار  یمت  به ا یشارب یهر 

 سههمهینمب تر  یما  نییم
The more you insist, the 

more he doesn't get itس 
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 نژژ س در م ژژال  ژژ م  ژژرزنح می هشژژکارا، گ ینژژ ه مرابژژر را 2جژژ ول دو م ژژال در 

مسژژاقی  زنژژ س و در م ژژال هخژژر، گ ینژژ ه غیرمرابژژر تهمژژ  دروغگژژ یی میگ ینژژ ه بژژه 

  ن س مرابر را  رزنح می

 دارها/انتقادهای نیشگییه

  ن سب ر مساقی  و وا   بیان میار ایای خ د را از  سی یا  یزی بهگ ین ه ن
 

زیرنویس انگلیسی و ها ( مستخرج از فیلمدارنیش یانتقادها/هایهگی) ادبانهعبارات مصطلح بی .3جدول 

 هاآن

 مقصد ملةج مبدأ ةجمل فیلم زمان

00:۱6:47،076 --

> 00:۱7:5۱،۳22 
 اب  و یز روز

 ی مهمه مم  مپ د یما

 و در یب ینجام   ا یکیح

 سیس ن یکرپ

I've seen many rehab 

centers in my days, but 

none as negligent as this 

one. 

00:4۱:2۳،7۸4 --

> 00:4۱:26،۸67 
 اب  و یز روز

ت  هکر  یمامان مم به  ارا

 سیکشهمر    ت م  نمایم

I can't get my mind 

around the things you 

do, momس 

0۱:۱5:24،70۱ --

> 0۱:۱5:26،526 
 اب  و یز روز

ضال ت  رو  شهیهدم گناهکار م

 سپر هیم
I feel guilty just asking 

you how are you. 

00:۳۸:57،0۸0 --

> 00:۳۸:5۹،۱۹6 

ج ایی نادر از 

  یمیم

و  یرونب یقهدد یه یرها یر دب

 سیایب
The hell you went away 

for a moment. 

     

   س ن ی رده و او را  رزنح م یایاز مرابر ااتم نار ا ین هگ ، ۳ج ول در 

 ناخوشایند/چالشی هایفرضپیشیا  االتؤس  

بتغژژی ا ژژ س   ژژالا تا ژژاااده از  ،بژژه  ژژالح  شژژی ن مرابژژر یهژژااز رو  یژژز

ماهیژژ  » نژژ   ژژه دانژژ  و ا ژژاهه میادبژژی  ژژتقی میرا بی  ژژالا ت( ایژژم نژژ   200۳)  ژژالددر

ادبژژی را برشژژی از راهقژژردی  ژژه باورهژژای بی ان انبژژهت انژژ  می  ژژالا تخطژژابی برخژژی از 

 وجهژژ های بژه منرژژ ر ته یژ  خ ا ژژاه الدبانژژهیرمغایژم راهقژژرد س « نژژ  تتقژی شژژ دایجژاد می

 س رودیم تقی )گرایح به ا اقتل و از تهمی  هزاد ب دن( مرابر به  ار 
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و ها یند( مستخرج از فیلمناخوشا/یچالش یهافرض یشپ یااالت ؤس) ادبانهعبارات مصطلح بی .4جدول 

 هازیرنویس انگلیسی آن

 مقصد ةجمل مبدأ ةجمل فیلم زمان

00:42:0۱،۳26 --

> 00:42:0۳،6۱۳ 
 اب  و یز روز

 یمم به ت    ههمیینم یودا

 بگ ؟

What can I tell you 

when you don't 

understand? 
0۱:2۱:52،۹60 --

> 0۱:2۱:55،۹52 

ج ایی نادر از 

  یمیم

 یاوم  یبتن  ش  یبرا  

 ی؟دادگاه درو  گاا
Why did you lie in 

court? 

0۱:0۸:47،520 --

> 0۱:0۸:50،7۹6 

ج ایی نادر از 

  یمیم

ت    شی؟یت  خجال  نم

 ی؟مرد
Aren't you ashamed? 

Are you a man? 

0۱:27:46،242 --

> 0۱:27:4۸،6۱2 
 اب  و یز روز

ذره هدم  یه خ ایمیشماها نم

 یم؟باش
Can't you behave a 

little? 

 

 تیقیرآمی های عبارت 

تژر و بهاژر   گ ینژ ه خژ د را مه نژده ژه نشژان می اشژاره دارد ایم اقژارات بژه  تمژاتی

  ن سمرابر را تهقیر می دان س گ ین ه ام اًاز مرابر می
 

 هازیرنویس انگلیسی آن و ها( مستخرج از فیلمتیقیرآمی  یهاعبارت) ادبانهعبارات مصطلح بی .5جدول 

 مقصد جملة مبدأ جملة فیلم زمان

00:45:46،۳26 --

> 00:45:5۱،۱۱4 
 اب  و یز روز

ورد  یهس با یههدم ضساب یارو

مم و ت  رو  ی کح ده تا

 !خرهیم

The guy is a gentleman. 

He'd buy both of us 

with a single check! 

0۱:2۱:4۹،20۱ --

> 0۱:2۱:50،2۸0 
 !You're all talk یسای!ضرها ن یممال ا اب  و یز روز

0۱:40:۱5،6۸0 --

> 0۱:40:۱۸،4۳۳ 

نادر از ج ایی 

  یمیم

ا ن زن ان   ردمینم ی ار گها

 یسب د
Had I done nothing, 

you'd be in jail 

0۱:۳0:۳۱،576 --

> 0۱:۳0:۳4،۹0۹ 
 اب  و یز روز

مم    دخ   یگاردو پا    

 ت ئه باباس

Your cash register 

barely covers my 

cigarettes. 

 



 شمارة اول دوره پنجاه و دوم      مطالعات زبان و ترجمه                                                              ۹۸ 

 

خژژ د را بژژه اتژژ  هقیژژر بژژ دن تهقیژژر تنها مرابژژر بتکژژه در اولژژیم م ژژال، گ ینژژ ه نژژه

 ژژاری را  ژژه تژژ ان کژژه مرابژژر ال، گ ینژژ ه داژژ  دارد بژژا بیژژان این نژژ س در دومژژیم م ژژمی

 نژژ   ژژه تهقیژژر  نژژ س گ ینژژ ه در  ژژ میم م ژژال بژژه مرابژژر یژژادهوری می نژژ ارد،گ یژژ  می

ا  را م ی ن او  س در هخژریم م ژال، گ ینژ ه بژا غتژ   ژردن در مژ رد ثژروت خژ د هزادی

    ن سابر خ د را تهقیر میمر

 های پیامکنندهتیمیل

س گیژژردیمصژژ رت  تأییژژ ی یهاپر ژژح ژژاربرد ایژژم اقژژارات بژژا جمژژتت امژژری و 

 س ش یم، مرابر را به  الح تأیی ییا با  اربرد پر ح   ن یمگ ین ه یا امر 
 

 هازیرنویس انگلیسی آن و هایام( مستخرج از فیلمپ یهاکنندهتیمیل) ادبانهعبارات مصطلح بی. 6جدول 

 مقصد جملة مبدأ جملة فیلم زمان

00:42:۱5،2۸4 --

> 00:42:۱۸،45۱ 
 Stop giving me a hard !یری مم رو نگ پا   ینق را اب  و یز روز

time! 

0۱:07:44،۹60 --

> 0۱:07:46،6۳5 

نادر از  ییج ا

 یمیم 

 ی هق  با ینجاا یشما اوم 

 ی!ج اب ب 
You've come here to 

just answer! 

0۱:۳2:50،۸۸0 --

> 0۱:۳2:5۳،6۳۳ 

نادر از  ییج ا

 یمیم 

ول  ن س  ت ن یمم پ رم  نم

 بازم بگ ؟
I can't leave my dad. 

Do I need to give more? 

00:50:۳۸،۹5۱ --

> 00:50:40،527 
 !Talk like an adult !هدم ضرف بزن بن م    اب  و یز روز

 

یژژام خژژ د از ییژژ  پأا ژژ   ژژه گ ینژژ ه بژژرای ت تأییژژ یپر ژژح  دهن ةنشژژان ژژ میم م ژژال 

 سهای دیگر جمتت امری ا  هن بهره گرهاه ا  س م ال

 های انفصالیعبارت

  سنرو ار میمرابر بهبرای برد ی انااال یهااقارت

  



 ۹۹     سسس            ادبانهیاقارات ماطت  ب یاو ترجمه یشناخازبان یبرر  

 

 هازیرنویس انگلیسی آن و های( مستخرج از فیلمانفصال یهاعبارت) ادبانهعبارات مصطلح بی .7جدول 

 مقصد ملةج مبدأ ةجمل فیلم زمان

00:40:4۳،440 --

> 00:40:46،۱۹۳ 

نادر از  ییج ا

 یمیم 

 ینجا ه با لگ  از ا ینهاضق  

 یرون!بن ازم  ب
You deserve to be 

kicked out of here! 

00:50:۳۱،۹۹2 --

> 00:50:۳۳،۳67 
 Now get in your car and ین !دودت ن  بق ی ضا  گاز ب  اب  و یز روز

leave! 

00:40:۳7،۸۸0 --

> 00:40:۳۹،۳۱۳ 

نادر از  ییج ا

 میمی 

س برو یرونخ دت ن ب یی بارما

 !یرونب
Just get out yourself. 

Get out! 

00:5۱:۱۸،۱5۹ --

> 00:5۱:۱۹،2۳۸ 
 !You shouldn't stay here ! پاش !یات  ه  نم ن روز زیاب  و 

Get up! 

 

  ن س، گ ین ه مرابر را از خ د برد می7ج ول  هار م ال  در

 کنندهعبارات سرکوب

 رودس ار میو  ا    ردن مرابر بهایم اقارات برای  ر  ب 
 

 هازیرنویس انگلیسی آن و ها( مستخرج از فیلمکنندهعبارات سرکوب) ادبانهعبارات مصطلح بی .8جدول 

 جمله مقصد جمله مبدأ فیلم زمان

00:42:۳6،۱60 --

> 00:42:۳۸،46۹ 

ج ایی نادر از 

  یمیم
 !Don't explain به مم ن ه! ی ت  

00:42:۳0،۱5۹ --

> 00:42:۳2،70۱ 
 !That's enough !یگهب   م د اب  و یز روز

00:40:4۹،۸26 --

> 00:40:5۱،5۳4 
 Stop your nonsense !یگهزب نا  د یجت  یربگ اب  و یز روز

already! 

00:5۹:24،2۸4 --

> 00:5۹:24،۹۸۳ 
 !Shut it گُه نر ر! اب  و یز روز

 

 تهدیدها

 رودسبرای ته ی  یا تر ان ن مرابر به  ار می
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 هاها و زیرنویس انگلیسی آنیدها( مستخرج از فیلمتهد) ادبانهعبارات مصطلح بی .۹جدول 

 مقصد جملة مبدأ جملة فیلم زمان

00:۱۳:04،5۳4 --

> 00:۱۳:07،۱06 
 اب  و یز روز

برگا  پاره  یامب ی ر یما

 ! نمایم
If I catch you again, I'll 

tear your paper! 

0۱:0۱:40،6۸0 --

> 0۱:0۱:42،557 

ج ایی نادر از 

  یمیم

برگرد مم  یبگ یزنل بزن

 دون  با ت !یم

If you call me saying 

come get me, you know 

what happens. 

0۱:0۹:0۸،440 --

> 0۱:0۹:۱2،06۹ 

ج ایی نادر از 

  یمیم

 یزیرو به  بر ینجانر  ا هگه

بقرن   ن یس یم ه روز 

 بازداش س

If you disrupt this 

meeting, I will send you 

to jail for three days. 

00:25:5۸،20۱ --

> 00:26:0۱،۸6۳ 
 اب  و یز روز

 یمد   رو ا یگهدهعه د یهت  

مم  ه  یمبنه بتن   م بق

    ریزمیجاازت  م یج ر

 خ نهس یما

If you touch him one 

more time, I will choke 

you to death! 

 

 عبارات سلبی

 داردساشاره همیز و زنن ه به نا زاها و اقارات ت هیمی اقارات  تق
 

 هاها و زیرنویس انگلیسی آنفیلمی( مستخرج از عبارات سلب) ادبانهعبارات مصطلح بی .1۰جدول 

 مقصد ملةج مبدأ ةجمل فیلم زمان

00:45:5۳،۱60 --

> 00:45:54،6۳۹ 

ج ایی نادر از 

  یمیم
 !Shameless !وج انیب

00:۳7:۳7،6۸0 --

> 00:۳7:۳۹،5۱۱ 

ج ایی نادر از 

  یمیم
 !Bastard !شرفیب

0۱:27:۱5،40۹ --

> 0۱:27:۱۹،652 
 !Spineless !رگیب اب  و یز روز

0۱:۳2:۱5،40۹ --

> 0۱:۳۳:۱۹،652 
 !Unashamed شرم!یب روز زیاب  و 

 



 ۱0۱     سسس            ادبانهیاقارات ماطت  ب یاو ترجمه یشناخازبان یبرر  

 

و  عم جژژ د در زبژژان مقژژ  ادبانژژ بنژژ ی رهاارهژژای زبژژانی بیتهتیژژ  و بققهبرا ژژا  

  ژژه هراوانژژی ۱۱ل ، جژژ وادبانژژهاقژژارات ماژژطت  بیمعاد تشژژان در زیرنژژ ی  انگتیسژژی بژژه 

 سد   هم هب ،ده و درص  هر یز از ایم اقارات را در دو زبان نشان می
 

 ها  ها و زیرنویس آندر فیلم ادبانهعبارات مصطلح بیو درصد  فراوانی .11 جدول

 ادبانهعبارات مصطلح بی
 فراوانی

 درصد
 زیرنویس فیلم

 هاتاهان

کلمات ندایی سلبی 

 شخصی
0 0 0 

 7/5 ۱4 ۱4 های سلبی شخصیمطالبه

 0 0 0 های سلبی شخصیاشاره

های سلبی شخصی اشاره

 مربوط به شخص سوم
۱6 ۱6 5/6 

 5/۸ 2۱ 2۱ دارها/انتقادهای نیشگییه

های چالشی فرضسؤاالت و/ یا پیش

 یا ناخوشایند
۹6 ۹6 ۹/۳۸ 

 ۳/5 ۱۳ ۱۳ آمی های تیقیرعبارت

 7/7 ۱۹ ۱۹ های پیامکنندهتیمیل

 5/۸ 2۱ 2۱ انفصالیهای عبارت

 ۹/6 ۱7 ۱7 کنندهعبارات سرکوب

 2/7 ۱۸ ۱۸ تهدیدها

 ۸/4 ۱2 ۱2 عبارات سلبی

 ۱00 247 247 مبموع

 

از  ها در گااژژار خژژ د غالقژژاًنشژژان داده شژژ ، شراژژی  ۱۱ب ر  ژژه در جژژ ول همژژان 

های پیژژژام و  ننژژژ هدار، اقژژژارات انااژژژالی، تهمی  الشژژژی، اناقادهژژژای نژژژیح  ژژژالا ت

(، اناقادهژژای %۹/۳۸ا ت  الشژژی )ال ژژدهژژ   ژژه هژژا نشژژان میداده انژژ سبهژژره گرهاه یژژ هاته 
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و اقژژارات  ژژتقی  بیشژژاریم هراوانژژیدارای ( %5/۸رات انااژژالی )( و اقژژا%5/۸دار )نژژیح

های ( و اشژژژاره%7/5های  ژژژتقی شراژژژی )(، مطالقژژژه%۳/5همیژژژز )تهقیر، اقژژژارات (۸/4%)

اگر ژژه دو س انژژ  ماژژریم هراوانیدارای ( %5/6  بژژه شژژرص  ژژ م ) ژژتقی شراژژی مربژژ 

 ژتقی شراژی  یهااشژارهیعنژی  تمژات نژ ایی  ژتقی شراژی و  هژا زیرمجم اه از اهان

تهتیژژ  در امژژا گیرنژژ ،  ژژالددر دژژرار می ادبانژژ  مژژ  نرژژراقژژارات ماژژطت  بیدر ههر ژژ  

یاهژژ  مژژ ردی  و ماعادقژژاً در زیرنژژ ی  عزبژژان مقژژ در  هژژااز هنپژژژوهح ضا ژژر، هژژای داده

 نش س 

، ادبانژژهاقژژارات ماژژطت  بیها از بژژیم  ژژه شراژژی  ضژژا ی از هن ا ژژ  ۱۱جژژ ول 

ادبژژی را یکژژی از یژژم نژژ   بی( ا200۳انژژ س  ژژالددر ) الشژژی ا ژژاااده  رده  ژژالا تبیشژژار از 

های بژژرای صژژ مه زدن بژژه خ ا ژژاه»هژژا دانژژ س ایژژم راهکار ژژتقی می یادبژژهژژای بیراهکار

تاژژ ر  ان انبژژهوجهژژه (س ۳56، صس ۱۹۹6 ) ژژالددر، «رونژژ  ار می ژژتقی مرابژژر بژژه وجهژژ 

درک » ایژژم اصژژطت ( ۱۳5، صس 20۱4یژژ ل ) گااژژ شژژ دس بژژه  تژژی از خژژ د تعریژژ  می

ن انارژژار دارد اجامژژاای و اضسا ژژی از خژژ د ا ژژ   ژژه هژژر   هن را دارا ژژ  و از دیگژژرا

ایجژژابی و  ژژتقی را  وجهژژ ( دو نژژ   ۱۹۸7بژژراون و ل ینسژژ ن )س «  ژژه بژژه هن وادژژ  باشژژن

 نژژ : ( ایژژم دو وجهژژه را ایژژم گ نژژه تعریژژ  می۱۳5، صس 20۱4س یژژ ل ) ننژژ یممطژژر  

ایجژابی بژه معنژای ارتقژا  بژا دیگژران، تعتژد بژه اهژراد پیرامژ ن و ادژ ی از گژروه  وجه »

گژژاهمم س « ژژتقی بژژه معنژژای مسژژاق  بژژ دن و هزادی از تهمیژژ  ا ژژ  وجهژژ بژژ دن ا ژژ  و 

ارز  اجامژژاای مشراژژی  ژژه » :دهژژ یمیگژژری از وجهژژه ارائژژه ( تعریژژ  د5، صس ۱۹67)

او بژژر ایژژم بژژاور ا ژژ   ژژه وجهژژه دارای  ژژه س « نژژ شژژرص بژژرای خژژ د تعریژژ  می امژژتً

ارزشژی انجژام از جامعه بژه امانژ  گرهاژه شژ ه ا ژ ، اگژر شژرص امژ  بی»: ا  ویژگی 

در تعژژامتت اجامژژاای درک  دهژژ  وجهژژه ایژژم ت انژژایی را دارد  ژژه تغییژژر یابژژ  و صژژرهاً

 ماژژریم  دهنژژ   ژژه اقژژارات  ژژتقیهژژا نشژژان میداده(س ۱0، صس ۱۹67 )گژژاهمم،« شژژ دمی

زیژژرا  ؛ نشژژ بنژژ ی میادبژژی ایجژژابی بققهراهکارهژژای بی درس ایژژم اقژژارات دارنژژ را  هراوانژژی

 رون س  ار میایجابی مرابر به وجه های ته ی  خ ا اه برای
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ن شژااری در  انژ ادبگااژاری در زبژان مقژ ع، اقژارت بی ادبانژ بیبرای هریژز از اقژارات 

ادبژژی و بسژژام  در هژژر دو هژژیت  مشژژاه ه شژژ س ایژژم اقژژارات از نرژژر نژژ   بی نیژژز زیرنژژ ی 

هژژا در زبژژان مقاژژ  ماژژطت  یاهژژ  شژژ ه در هیت  ادبانژژ یباقژژارت  247  همژژس نژژ ب دیکژژی 

اگر ژژه نشژژ س  دیژژ هادبژژی بیتغییژژر یژژا ضژژرهی در نژژ   و  شژژ مشژژاه ه  زیرنژژ ی در یعنژژی 

تاژژژنعی  ترجمژژژ ( هن را ۱۹۹2گ تتیژژژر )هایی ا ژژژ  و زیرنژژژ ی  دارای مهژژژ ودی 

گیژژرد، نی  ژژه بژژه زبژژان مقژژ ع تسژژت  دارنژژ  مژژ رد نقژژ  دژژرار میدانژژ   ژژه ت  ژژ  مرابقژژامی

ت انژژ  ابژژزار زبژژانی خژژ بی بژژرای ضاژژا و اناقژژال های پژژژوهح ضا ژژر مییاهاژژهبرا ژژا  

 ژژامتً  ادبانژژهاقژژارات ماژژطت  بیو هرهنژژل باشژژ  و در انعکژژا  ادبژژی بژژیم دبی معادلژژ 

گژژراری یژژا تژژی  ترجمژژه و زیرن ی ر ژژ  در اینجژژا ماژژرج  بژژه نرژژر می سامژژ   نژژ م هژژد 

پردازی تعژژ ادی از  را ژژه شراژژی  ؛انژژ ایژژم اصژژطتضات ب ده  امژژ  دنقال ترجمژژ بژژه

  ژار رد هژیت  را درک   بهاژر با انژ بازیگران بر مقنژای ایژم الاژا  ا ژ  تژا مرابژر مقاژ

های بسژیار مهمژی هژای ایرانژی اغتژر بژرای جشژن ارهگ نژه هیت  کژه ایژمایندیگر    ن س نکا

  و بژژه همژژیم دلیژژ   ژژارگردان هژژیت  بژژه اضامژژال زیژژاد بژژر نژژگردهمنژژ ن ا ژژکار ار ژژال می

 ع  ترجمه د ار   نق  درار نگیردس هیت  نرارت داشاه ا   تا هیت  از بُددید   ترجم

ا ژژ   ژژه بژژر اامتیژژ  یژژا نقژژح  هژژاییپژوهحهای پژژژوهح ضا ژژر در تدژژاد بژژا یاهاژژه

 یپژوهشژژتژژ ان بژژه س از جمتژژه هن میان داشژژاهتأ یژژ   در زبژژان هار ژژی ماژژرج  در زیرنژژ ی 

 یدر زبژژان هار ژژ یی ئ یژژو یهژژایباز ی ژژازیمهت  ةیژژپ  ی ژژه بژژه برر ژژاشژژاره  ژژرد 

جژژه یم نایژژبژژه ا پژژژوهحدر ایژژم  (۱۸۱صس ، 20۱7) یقه و اژژامری ژژتخ  س پرداخاژژه ا ژژ 

شژژار مژژ ارد، از اصژژ ل و د ااژژ  ا ژژاان ارد در یم جژژ د در ب یهژژا یرن یز»ان   ژژه  هیر ژژ

ماژژرج  بژژا  ،گژژریبژژه اقژژارت دس « نژژدار یادیژژز هاصژژت  یاضرهژژه یگژژرار یرن یصژژنع  ز

  تژاب  اصژ ل و د ااژ  یرنژ ی  خژ د در ترجمژه، بااژث شژ ه ا ژ  زیژضاا نقژح اامت

ا ژاهه  نژ   یهاتیخژ د ت  ژ ترجمژ م خ د  ژقر شژ ه ا ژ  ماژرج  بژه یخ د نقاش  و ا

اژژ  از زبژان مقژژ ع هاصژژته جژه زبژژان مقیا در ترجمژژه دخژژ  و تاژرف داشژژاه باشژژ  و در نایژ

ای و تجژاری خژ د ی  ژه در ایژم مقالژه برر ژی شژ  از نژ   ضرهژهیهژاالقاه زیرن ی  سبگیرد

دابژژ   نکاژژ  سانژژ ی تقعیژژ   ردهاگژژراری ضرهژژههنجارهژژای زیرن ی  از ب دنژژ  و دااژژ تاً
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های شژژنی اری ایژژران بژژا مهژژ ودی دی اری نرژژام ترجمژژ ت جژژه دیگژژر هن ا ژژ  بژژا هنکژژه 

شژژ ن   ژژه بژژه زبژژان هار ژژی ترجمژژه می یهژژایبسژژیاری م اجژژه ا ژژ  و هیت  کیی ئ ل ایژژا

 ،یسژژی؛  ن 20۱6 و 20۱4 ،یو اژژامر قهیخژژ    ژژت) شژژ ن بژژا  انسژژ ر م اجژژه میهمیشژژه 

پا ژژار و  ؛20۱اژژادل،  ی؛ دژژ ام20۱2 ان،یژژو ناج یقی؛ صژژ 20۱6 د،یژژدد انیژژچ امژژر و جتل

در  ا ژژ  ر ژژ  مهاژژ  ت ایرانژژی  ژژه دژژراربژژه نرژژر می ،( ژژتیقه، در د ژژ   ژژاپخ  

و  شژ ن میبژرف ایرانژی  ماژر  انسژ ر ت  ژ  ضژ اد   درهینژ دیگر  شژ رها بژه نمژایح 

را و خژ د هژیت   هایم دیگر به  ش ر مقاژ  بسژاگی دارد  ژه تژا  ژه انژ ازه بر اهژ  ترجمژ

  انس ر  ن س

   گیرینتیبه. 5

 ترجمژژژ در ادبژژژی بی انگیزهژژژ ف از پژژژژوهح ضا ژژژر برر ژژژی م  ژژژ    ژژژالح

و معژژاد ت  عادبژژی م جژژ د در زبژژان مقژژ رهاارهژژای زبژژانی بی همژژ س بژژ ددی اری شژژنی اری

( 20۱0 ژژژالددر )و بقژژژد  ژژژار  ب هژژا در زیرنژژژ ی  انگتیسژژژی مشژژژاه ه، ا ژژژاررا  هن

الا ت  الشژژی، اناقادهژژای ضا ژژر نشژژان داد  ژژه  ژژ پژژژوهحهای بنژژ ی شژژ س یاهاژژهبققه

دبانژژ  الغیرمترتیر بیشژژاریم هراوانژژی را در بژژیم اقژژارات دار و اقژژارات انااژژالی بژژهنژژیح

دیگژژری از  ماژژطت اقژژارات س دارنژژ )زیرنژژ ی ( و مقاژژ   عدر هژژر دو زبژژان مقژژ  ماژژطت 

نیژز  هژا تهقیرهمیژز، اقژارات  ژتقی و اهانهای پیژام، ته یژ ها، اقژارات  ننژ هجمته تهمی 

 یبژرا یراهکژار ت انژ یم  ژالا تاز  یبژ دن برخژ یخطژاب  یژماه ها مشاه ه شژ سدر داده

 اهژ یماژطت  اقژارات  ریاز  ژا حیبژ یبژرف مقابژ  باشژ س  ژالا ت  الشژ وجهژ   یته 

 وجهژژ  یهادر زبژژان مقژژ ع امژژ تاً خ ا ژژاه ها یشراژژ دهژژ یامژژر نشژژان م میژژشژژ   ژژه ا

 ی ژژتق ییاقژژارات نژژ ا یرمجم اژژ زس دو  ننژژ یبژژه هن ضمتژژه م ایژژ  یژژمرابژژر را ته  ی ژژتق

 مشاه ه نش س و مقا  در زبان مق عنیز  یشرا ی تق یهاو اشاره یشرا

س  ژژردبرر ژژی  ادبژژی رابی معادلژژ ضا ژژر نقژژح زیرنژژ ی  در اناقژژال و ضاژژا  پژژژوهح

اقژژارات ماژژطت  تژژ ان نایجژژه گرهژژ   ژژه می ی پژژژوهح ضا ژژرهژژادادهتهتیژژ  برا ژژا  

هایی  ژژه بژژرای رغ  مهژژ ودی اتژژیس بژژه بیژژان دیگژژر، نژژ بژژیم دو هرهنژژل ماقارن ادبانژژهبی

انژژ   ژژه زیرنژژ ی  بژژه نژژ ای زیرنژژ ی  تعریژژ  شژژ ه ا ژژ  و تهقیقژژات پیشژژیم نشژژان داده
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هاصژژته بگیژژرد، ع شژژ د از زبژژان مقژژ دهژژ  و  ژژقر میا اهژژزایح مینقژژح اامتیژژ  ماژژرج  ر

در ژژای اقژژارات به ه ا ژژ زیرنژژ ی  ت انسژژاهای پژژژوهح ضا ژژر نشژژان داد  ژژه یاهاژژه

 ادبانژ اقژارات ماژطت  بیزیژرا بژرای هژر یژز از  ؛را در زبان مقا  انعکژا  دهژ  ادبانهبی

 ژه دلیژ  هن هژ   شژ ه ا ژ در زبژان انگتیسژی یژز معژال یاهژ  م ج د در زبان هار ژی، 

یعنژژی بژژرای ؛ ایژم ا ژژ   ژه ترجمژژه از زبژژان هار ژی بژژه زبژژان انگتیسژی انجژژام شژژ ه ا ژ 

   ژه ایژم ترجمژه مژردم  ژ ام  شژ ر را یداننمژی ب ر وا ژ بژهزبانس مژا مرابر انگتیسژی

 ژرد  ژ ن ترجمژه بژرای مرابژر غیرایرانژی  ا ژانقا تژ ان نشانه رهاه ا ژ  ولژی می ددیقاً

دژژرار ا ژژ  در  شژژ ر خژژارجی یژژا جشژژن اره  ،شژژ ههژژیت  زیرن ی  و امژژتً انجژژام شژژ ه

ی  ئ ل ایژژاایژژم هژژیت  بژژا مهژژ ودی    ماژژرج  یژژا مسژژه ل ترجمژژ ،شژژ دخژژارجی پرژژح 

رغ  یاتژ سا ژ بژ ون  انسژ ر مهاژ ایی  زیژادیم اجه نق ده ا  س پ  ترجمژه تژا ضژ ی 

تژ ان هن را ا ژ  و نمیهننه بیان ش ، ناژای  ایژم پژژوهح مهژ ود تنهژا بژه دو هژیت  بژ ده 

بژژه ایژژم  هژژای دیگژژر و از جهژژات دیگژژریدر پیکره هژژای هینژژ ه بایژژ پژوهح دادس تعمژژی 

 ،ادبانژژهاقژژارات ماژژطت  بیتهتیژژ   هردگژژرایدلی  ماهیژژ  مسژژهته بدردازنژژ س همننژژیم بژژه

دردازنژژ  و وا ژژنح بیینژژ گان بژژه بت اننژژ  بژژه مطالعژژات دریاهژژ  رو می هژژای پژژیحپژوهح

 سرا برر ی  نن ها ارتترجمه ایم اق

 تابنامهک

 حیروز و پر ژژ نااها زیب  و ا(س ۱۳۹4ا ژژان   24ی،  س )و داوود ،  س،پ رصژژقا  کس، ان،یامج 

  https://b2n.ir/04961س برگرهاه از س ین یا ی   یو ع چیا اعاره از ه

: رانیدر ا یدر دوبته ر ژژژم یزیمم ا ژژژ ی ژژژ ژژژتیقه، مس )در د ژژژ   اپ(س پا ار، اس، و خ  

 سمطالعات زبان و ترجمهس گان  پ ر خ ان ه ه یم ردپژوهش

اامری،  س )خ   قه، مس، و  ی  مارج  و ویژگی۱۳۹6 ژژژتی اامت م های (س  هه ترج ای غیر ضر

-۱۸۱(، 5)۸جسژژژاارهای زبانی، : هرجام یز دزد(س 4های وی ی ئی )م ردپژوهی هننارت بازی

 س204

 س۱52-۱۳۹، 64، مارج (س اص ل زیرن ی  هیت س ۱۳۹7اامری،  س )
 

https://b2n.ir/04961
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