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 چکیده

ه کااه مطالعااات ترجماا اساا ساای بوردیااو شناجامعهمفااام    نیتااریاساساااز  وارهعااادت

بوردیااو، پاا وم   پ اارساای شناجامعهماا ل  بااا اساا فاده از. اساا از آن بهااره جهاا ه 

را از منظااار  عاشاااةا ن ا سی هااای یماااارمانم رجماااان ایرا ااای  وارۀعاااادتحاضااار 

قبااو و بعاا  از ا ةیااا   ۀدر دور عناصاار هرمنساای نترجماا یرامبردماااکااارر ری بااه

پاا وم  مماا مو باار  یماااداده. کناا بررساای میدر ایااران  9932هرمنساای در سااال 

وداع بااا  ا سی هاای عاشااةا ن یمااارماناز کااه ا اا  عناصاار هرمنسیدارای  جمیاان 9221
 ترجماانو دو  ، ده اار طااا راترد اامی ماا: عمااه مرراا  بااادر ر یمااایبیناا اساای،ه، 

مهاا ار  بااا اساا فاده از  یماااداده .ا  شاا هاساا ارا  مااا آن از مریااا از هارساای

بااا  ترجماان عناصاار هرمنساای یرامبردماااشاا   . ت،ی ااو ل ا اا   شاا ۀی ادغامبن دساا ه

منظاور اها ون بار ایان، باه . و درصا  اراهاه شا   هراوا ای نمةایه هیآمار توص فی از  ر

شاا ه در ی چااا مامصاااحبهپاا وم  حاضاار ت،ی ااو ک فاای  یماااداده اع بااار اهاا ای 

داشاا :  باار اساساای در پاا وم  حاضاار سااه یاه اان   اا  اراهااه شاا   . م اارج  نهصااینام

ا سی هاای در  نعاشااةا  یمااارماندر م ااان م رجمااان ایرا اای  دارمعنااا مباا حم،ورراارای  

پهااا ا ةیااا  هرمنساای، و  ۀدر دور ایاان راارای    از ا ةیااا  هرمنساای، حفاا  پاا ۀدور

تااا پاا  از ا ةیااا  هرمنساای.  قبااو یماسااالدر  هایاا  اهاا ای  ب ماا ر ایاان راارای  در 
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ما یااد در دو  یرامبردمااااز تفاااوت معنااادار کاااربرد مجمااوع  دویطاا  ااایآ آزمااون 

 داش ن .دوره حکای  

عناصااار ، وارهعاااادتبوردیاااو،  کااردیرو عاشاااةا ه، یماااارمان نترجمااا :هادواژهی  کل

 سی ترجمهشناجامعه، از ا ةیا  هرمنسیپ  /پ   ۀ، دورهرمنسی

 مقدمه. 1

عامیاان آن کاه باه جایسااه  یمااکن باا ت،ی او  تاوانیما، جامعاه را 9ویبورد پ ربه باور 

از (. 912، ص. 2003، 2ماارتبا اساا ، تفهاا ر کاارد )بااوزل نمااا آن و ساا ر تکامااو اج ماااعی

ساابا اینکااه اباا ار بااه ویاابورد پ اار رویکااردساای، شناجامعهم ااان رویکردمااای ما یااد 

ان اج ماااعی عامیاا عنوانبااه ةاا  م رجمااان،  نمفهااومی ق رتمناا ی را باارای ت،ی ااو من ة ا اا

اراهااه   مااا یم ناای و رف یمااا  هعالدر تول اا  و بازتول اا   کنناا هو هرمنساای هعااال ممااارک 

 ،2003 ،9اینس یاریاسا  )به اری از م فکاران ایان رشا ه را باه طاود جاه  کارده  دم یم

بااه  تااوانیماارا ط ی بوردیااو شااناجامعهایاان توجااه رو بااه اهاا ای  بااه رویکاارد  (.921 ص.

و  3وارهعاادت، 2مفاام   ایان  ظریاه یعنای م ا ان نیتاریاساسااین امار مارتبا دا ها  کاه 

. (922، ص. 2003 ،1روآ ااوی )کااارر ری دار اا  هدر مطالعااات ترجمااه قابی اا  باا 1ساارمایه

ساای شناجامعه نپااای  ظریاا 1یاترجمااه ۀوارعااادت مفهااومبااا معرهاای  (9112) 2ساا مو ی

 بوردیو را به مطالعات ترجمه کما  .

 «ا ةیااا  هرمنساای»اج ماااعی هرمنساای ا ةیااا  اساایامی ایااران در  جیااوۀ نیتاارب رگ

در  9932، ا ةیااا  دیسااری در سااال 9931سااال پاا  از ا ةیااا  اساایامی در ممااهود اساا . 

 تاایر را ةیااا  هرمنساای  شااهرت دارد.« ا ةیااا  هرمنساای»هرمنساای رد داد کااه بااه  نزم ناا

                                                           
1. Pierre Bourdieu 

2. Buzelin 

3. Inghilleri 

4. field 

5. habitus 

6. capital 

7. Gouanvic 

8. Simeoni 

9. translational habitus 
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بار م ا ان  تره ادق  ورباهو  باه هارسای ا سی هایاز  عاشاةا ه یماارمان به ایی بار ترجمان

کااه  کناا یمااعامی اا  بااه ایاان موضااوع اشاااره » و عامیااان آن، م رجمااان، داشاا . ترجمااه

 ص. ،9911 ،و عااامری ةه ساایطوش)« .م رجمااان عااامی نی ق رتمناا  و ارررااهار مهاا ن 

کااار رره ااه ( بااه9122و  9129، 9111ی بوردیااو )در ایاان پاا وم ، چااارچو   ظاار (.921

کااه عامیااان اج ماااعی چسو ااه م اا ان را  دماا یماااراهااه  یکااامی توضاا   زیاارا ؛شاا ه اساا 

( 9122بوردیاو )  ظار. باه راهاردیما تایر رماا آن یمااکن بار  و م ا ان چسو اه سااز  یم

 .رسا  یمم  ان ترجمه و عامیان درر ر در آن یاری  این چارچو  به تفه   رابطن

ن در زم ناا پاا وم دریاااه    کااه تعاا اد بهاا ار م،اا ودی پاا وم   پ ماا نن بررساایبااا 

منسای بار مام ا  اج مااعی و هرتیک ا  باه هارسای باا  عاشاةا ن ا سی های یماارمان ترجمن

موجااود در  شاا همااای ا جامپ وم ب ماا ر   ااورمم نآن در ایااران ا جااام شاا ه اساا . 

ساا  کااه ب ماا ر ایاان ا  . ایاان باا ین معناشاا هدر سااط  ماا ن ا جااام  مااارمانرابطااه بااا ایاان 

( در  ظااار 2090، 9)ل ا ااا « م،ورجامعاااههعال ااا  » عنوانباااهترجماااه را  مااااپ وم 

عوامااو  تاایر رکااه عامیااان باار م اا ان ترجمااه بی تاایر ر تنها ااهعبااارت به اار، . بااهر اا  ری ماا

 ،منظورباا ین ادیاا ه پن اشاا ه شاا ه اساا . کاان  م رجمااان باار م اا ان  در هرمنسیاج ماااعی

بعا  از ا ةیاا  قباو و عامیاان اج مااعی در م ا ان ترجماه  عنوانباهم رجماان  ةا   مطالعن

ماا ل   ریکارربااه پاا وم  حاضاار، بااابنااابراین، ضااروری اساا . معةااول و  هرمنساای

کااه م رجمااان ایرا اای قبااو و بعاا  از  ییرامبردمااابررساای  بااا کوشاا یماااج ماااعی بوردیااو 

وارۀ ترجمان عاادتتغ  ار  ا ا رره هکاار باه 2ترجمان عناصار هرمنسای بارایا ةیا  هرمنسی 

، کنناا میترجمااه ی عاشااةا ه را از ا سی هاای بااه هارساای ماااک ا ایرا اای کااه  م رجمااان

  بررسی کن .

 زیر  : یماپرس پ وممسران در پی یاه ن پاسخ برای 

باه هارسای قباو از ا ةیاا  هرمنسای  عاشاةا ن ا سی هایی ماارمانم رجماان در م اان  ایآ .9

 ؟شودیمممام ه  ترجمن عناصر هرمنسی یرامبردمای کارر ربهدر  9ره ار مم رکی

                                                           
1. Liang 

2. culture-specific items (CSIs) 

3. collective behaviour 



  شمارۀ اول ،پنجاه و سوم دورۀمطالعات زبان و ترجمه                                                                                        200 

 

باه هارسای بعا  از ا ةیاا  هرمنسای  عاشاةا ن ا سی هایی ماارمان. آیا در م اان م رجماان 2

 ؟شودیمممام ه  ترجمن عناصر هرمنسیی رامبردمای کارر ربهره ار مم رکی در 

از ا ةیاا   باه هارسای بعا  عاشاةا ن ا سی هایی ماارمانره ار مما ر  م رجماان  ا در. آی9

ترجماان  یرامبردمااای کارر ربااهدر بااه  هااب  م رجمااان قبااو از ا ةیااا  هرمنساای هرمنساای 

 (؟9910تا  9920ی ماسالیعنی در طیال شود )یمممام ه تغ  ری  عناصر هرمنسی

ی ماردم ایاران ماایز ا ری ما یاد ماجنباههرض بر این اس  که ا ةیاا  هرمنسای بار 

تیک ا  هرمنا  ماهمبی و م،اهظاه کاار غالاا باا  ساویبهرهاشا  کاه آن را  تیر ری ارو هبه

ترجماان عناصاار  ۀب ناای در ایااران باار شاا ونن جهاااچناا   بعاااًباار عفاا  عمااومی سااو  داد؛ 

 .اس  رهارتیر ر ماک ا  ندر ترجم هرمنسی

 پژوهش پیشینة. 2

 یبهاا ار کااه دماا می  مااان ترجمااه م اارج  و شناساایجامعه بااا ابماارت پ ماا نه بررساای

و  هریاا ، ط اعیپورطواجااه )ما ناا  9چن را ااه مااای ظام  ظریااناز مااای طااود در پ وم 

؛ 2092، ماشاامیو  ساای ةهطوش ،ب   اای ،)ما ناا  2منجارمااا  ظریاانو ( 9911، ساای ةهطوش

  بااالةوۀ کاربردمااایبااروز  پاا  ازولاای ، ا اا برده بهااره( 2020و عااامری،  ، کاااهیساای ةهطوش

عنوان چااارچو   ظااری مطالعااه بااهاساا فاده از ایاان  ظریااه  ،ط ی بوردیااوشاانا ظریاان جامعه

و  2093ماشاامی،  و ساای ةهطوشکاااهی، ما ناا  ) شاا ت رهاا رش پ اا ا کااردبااهم اارج  

 چن را اه،  ظریان  ظاام مفاام   اساسای  ظریانمعرهای در ایان باا  باه  ،رو . از این(2092

پرداط اه شا ه  ما ظریاهایان  براساا شا ه ا جاام ماایپ وم و ردیاو وب ن ظریامنجارما و 

 اس .

 هنجار، ایدئولوژی و قدرت .1. 2

 ظریاان در  تااوانیماالعااات ترجمااه را ط ی در مطاشااناجامعه مااایآغاااز تجیاای ررای 

 ظااام   ظریاانیاهاا .  2تااوری  ظریاان منجارماااو پاا  از آن در  9اون زوماار  ظااام چن را ااه
                                                           
1. polysystem theory 

2. norms theory 

3. Even-Zohar 

4. Toury 
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رد و کیااان بااا ط اا یمااا ظامروابااا باا ن بااه مراتباای ساااط اری سیهاایه ، در قالاااچن را ااه

 یا هیاوامم ا   ةا  ترجماه در  ظاام ادبای . در ایان  ظریاه، باه شاودیمیک یسر پرداط ه 

، 9)رن  لاار راارددیمااو در    جااه ترجمااه باماای از  ظااام ادباای م،هااو   شااودیمااداده 

باه حاشا ه یاا  از مرکا مراتبی در ایان  ظریاه منا آ باه تغ  ار جایسااه ساط ار سیهیه (.2009

رااهاری عااوامیی مم ااون تیر ر( بااه 9112) 2لفااور(. 2090)ل ا اا ،  شااودیمااباارعک  

ادبااای و  یماااا ظامر اااری در شاااکو» 2«دسااا کاری»، 9« هااااد»، «ایااا هولو ی»، «قااا رت»

مع ةاا  اساا  « پااهیرش یااا عاا م پااهیرش و مع ااار شاا ن یااا غ رمع ااار ما اا ن آرااار ادباای

 براسااا ترجمااه شااکیی از باز ویهاای ماا ن اصاایی »(. بااه باااور او 90، ص. 9911)بیااوری، 

ر منظااون ماا ن را بااهم،صااول ترجماا روایاان ایاا هولو ی و بو  ةااای طاصاای اساا ، از 

)احاا  « کناا میطاااص دساا کاری  یارو ااهر جامعاان مفااروض بااهعمیکاارد طاصاای د

راااهاری تیر ر( باااا مااا   سااانج  م ااا ان 9911بیاااوری ) .(91، ص. 2092 ،3الاواجاااا

در  ظااام  ز ااان ۀشاا ر ری ادب ااات ترجمااهشااکودر  مااانیمااس  س هادمااای قاا رت و 

ا را و اصااولسر  یااصاایا و اقاا امات دو دولاا   مااساا  س تاایر ر کوشاا یمااادباای ایااران 

ز ااان در ا  اااا  آرااار ادباای هم ن هاا ی باارای ترجمااه بااه زبااان هارساای در دوران  در حااوزۀ

 پ  از ا ةیا  اسیامی بررسی کن .

 ةاا  منجارمااا باار ره ااار  ی تااوری بااه ظریاان منجارمااا،  ظریاان  ظااام چن را ااهپاا  از 

السومااای »جااار را من 9110 در دماان. تااوری ه اساا ترجمااه پرداط اا هرایناا م رجمااان در 

معرهاای  «کناا یماا   نظااتره اااری کااه ا  ظااارات ماارتبا بااا طااود ره ااار و م،صااولات آن را 

  ظریااان منجارماااا مماااام ۀ(. باااه ب اااان دیسااار، مااا   3، ص. 9112، 1کااارد )شااافنر

 ااورا ره اااری م رجمااان در م،اا ا اج ماااعی، هرمنساای و تاااریای اساا .  یمااایمناا قاع ه

سااه  هااو از م رجمااان ادباای  تااوری، مفاا  منجااار زبااا ی نکااارر ری  ظریااهبااا باا( 9911)

                                                           
1. Gentzler 

2. Lefever 

3. institution 

4. manipulation 

5. Ahed Alkhawaja 

6. Schäffner 
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.   ااایآ از م اا ان م فاااوت راارای  سااه کناا یماارا واکاااوی  ایااران پاا  از ا ةیااا  مماارو ه

 مباا ح هاو م رجماان ایرا اای باه اساا فاده از امکا اات باالةوه و بالفعااو زباان هارساای و زباان 

 حکای  دارد.

 ، میدان و سرمایهوارهعادت .2. 2

(، 32 ، ص.  9110بوردیاااو ) ربردترین مفاااام    ظریااانیکااای از پرکاااا، وارهعاااادت

 ی هاردیمااکن  یم،صاول تااریخ و منما عنوانباه وارهعاادت: »شاودیمارو ه تعریاد این

ی ماتجربااهبااودن شاا ه در تاااریخ اساا . ز اا هتول   مااایواره اار مبنااای  و اج ماااعی باار

از  «.باما یما ما ن شا ه اسا  قطع ا  ی تاهاز ا هرهش ه را که در ترک اا مار موجاود 

ی کااه اشاا هی درو اایماطصاای  ظاار بوردیااو ره ارمااای عامیااان اج ماااعی از  ریااه 

و بااه اشاا را  رهاشاا ه  ر اا  ریماا،  ظاا  ماساا آن ۀوارعااادتبررره ااه از تجربااه، یعناای 

ی و معیااولی قواعاا  مماااص و سااایر سااازوکارمای عیااو   ااازی بااه پ ااروی از  شااو  یماا

 (.993-992ص.  ،2003ری،   ه  )اینس ی

( مفهااوم 9112ی رویکاارد بوردیااو در مطالعااات ترجمااه، ساا مو ی )کارر ربااهباارای 

پ اماا  جااا بی، »را  یاترجمااه ۀوارعااادتدر ترجمااه را باز ویهاای  مااود. وی  وارهعااادت

 دا ا یما« ت،صا و در م رساه    جان ل ومااًشا ن تجرباه و  اه سازیما درو یم،صول سال

سااازوکار »ایاان اساا  کااه ماا   وارهعااادتوی راای قابااو توجااه  .(99. ص ،9112ساا مو ی، )

رو،  (، از ایاان29-22، ص. 9112ساا مو ی، )« دمناا هسااازوکار  ظاا »دارد و ماا   «یاه ااه ظاا 

مطالعاات ترجماه در یااه ن تصام   م رجماان و شارایا  ۀاین مفهاوم باه پ ومماسران حاوز

 بررساایبااا ماا   ( 2092) 9ما ااا. رسااا  یماایاااری  ما  تصااماج ماااعی حاااک  باار ایاان 

مصاار بااا اساا فاده از مفااام    امااه را در  مای  ترجماان م اا ان تکااوین، وارۀ م رجمااانعااادت

ی مااایتاارا دم رجمااان  بااا هعال اا  ترجماان را ماااآن و وابهاا سی و رابطاان دورا اان اساا ةیال

م رجمااان عاار   نکااه تفاااوت در هعال اا  ترجماا ه اساا و دریاه اا بررساای کااردهشکهاار ر 

در  ااول  ماااآنوارۀ عااادتعیاا  تغ  اار شکهاار ر بااه یما امااه ی ما هااو دوم   هااو اول و

                                                           
1. Hanna 
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بهاا ار باار ت،ی ااو سااط  کیااان تیک اا  زمااان اساا . ایاارادی کااه بااه ت،ی ااو ما ااا وارد اساا  

 ی م نی م رجمان اس .ماو ت،یرره ن و  ادی ه هرمنسیاج ماعیی ما  واقع

با ون اسا  لال، با ون واکان ، و  اساسااًره ارماای مم ماسی، »بوردیاو، کان   به بااور

 اه وابها ه باه و  من  ا قاع ه واره،مبناای  ار   اه بار ا ا وارهروزمره اس  که طاود  ار 

 عنوانباااهسااای را شناجامعهپ مااانهادی وی  (.  ظریااان222 ، ص.2001، 9هری لنااا ) «قاعااا ه

و بارای توضا   مفهاوم کان  هرماولی اراهاه  کنا یماساازی عی  ره ارمای اج ماعی مفهاوم

اسا  از  م ایررد کان  هاربار ایان اساا ،  کان . = + م ا ان ]+ سرمایهوارهعادت[ :دم یم

عامیااان اج ماااعی در م اا ان . کناا یمااوی، ساارمایه و م اا ا ی کااه در آن هعال اا   وارۀعااادت

بااا  اق صااادی، هرمنساای و  مااادین ساارماین اشااکال ما یااد ساارمایه ازجمیااهباارای ا باشاا  

( 109، ص. 2001) هری لناااا (. 29، ص. 9111یکاااا یسر کماااامک  دار اااا  )بوردیااااو، 

کاه در آن  دا ا یما «تااریای بارای بازتول ا  تهایا در یاا م ا ان ش وۀ»ا باش  سرمایه را 

از دری ااه . ا اا در رقاب صاااحبان قاا رت باارای کهااا قاا رت برتاار در م اا ان بااا یکاا یسر 

ی هااا   ی ماداسا ان نترجماام ا ان تول ا  ( کوشا   تااا 2090) بوردیاو، ل ا اا  یشناساجامعه

ی کارر ربااهرد بااا ط اابررساای کناا . بررساای در سااط  را  در تااایوان 9110 بعاا  از دماان

 ایان پا وم  ما   ا جاام شا . ماانیماترجمهموازی از چهاار داسا ان هاا   ی و  ایپ کره

کااه تمایااو  بااود.   ااایآ  مااان داد اا در سااط  ماا ن  وارۀ م رجمااانعااادتبررساای  نمةایهاا

شااوام  وجااود دارد.  م،ورهرمناا عناصاار   باارای ترجماان ی در م ااان م رجمااانم،ورمباا ح

 بااا وارۀ م رجمااانعااادتتعامااو م ااان ز ا ،ط ااردشاا ه از ت،ی ااو م ااون در سااط  یاهاا 

 .ادبی حکای  داش  م  ان ترجمنی موجود در ماهرص و  مام، ودی 

بوردیااو مم ااون م اا ان،  ن ظریاا نی مفااام   بن ااادیکارر ربااهبااا ( 2092 م )حاا ادیان مةاا

 2لوپوسااکیپاتوسااا  عامی اا  پاا وم سااط،ی سااه 9ا سااارهو  2ر ااریموضاا ساارمایه، 

ی ا سی هاای در ایااران ماا رن )از مااارماندر ترجمااه هارساای و تول اا   (، عامی اا  را2001)

                                                           
1. Friedland 

2. disposition 

3. model 

4. Paloposki 
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ایاان اماار حکایاا  دار اا  کااه   ااایآ از  اساا . بررساای کااردهتااا حااال حاضاار(  9993سااال 

را  انعامی  ماا ا  توا هاا هشاارایا س اساای ایااران،  ۀعامیااان ترجمااه، برطیااا  مام اا  پ   اا 

 طاااص ییمااارمانظهااور بسهار اا . باا   از ایاان، م رجمااان ایرا اای در ا  اااا   نبااه منصاا

 .ا  داش هبرای ترجمه  ةمی پرر   

ما اا ول ن  کاپ  ااان یو ااا ی ک ااا  تاااریای  ( بااه بررساای ترجماان2092) 9پازمااات ی

( از دیاا راه بوردیااو و بااا در  ظاار رااره ن عوامااو اج ماااعی و ایاا هولو یکی 9112)کااارولی 

 یما  تصااموی . پااردازدیماا 9113در اراار  رجماانباار شاارایا اج ماااعی زمااان ت مااررر

  ااورمم نبازتول اا  م ناای م اارج  و  عنوانبااهکااه  کناا یمااطاااص را بررساای  یاترجمااه

 اشااار و ویراسااا ار، مفاااام   و منجارماااای هرمنسااای در  شااا ۀدا ااا  هرمنسااای درو ی

 .شو  یماج ماعی در  ظر رره ه  یما ان مجه جوی اه اار در 

ی ماااکن  باار هرمنسیاج ماااعیعوامااو  تاایر ر( بااا ماا   اک مااا  2092اجااا )واحاا  الا

، م ا ان 2،فاو  ة اا م ی مما مو بار شا  رماان  وشا ناکاره پ ،ترجمه در م  ان ترجماه

م ا ان تول ا ات هرمنسای و  رابطان با ناسا  و ساعی کارده  بررسای کاردهترجمه در مصر 

بااه  م رجمااان در  ااول زمااانتمایااو  مااان داد اا  کااه  مااه ااه. یکناا عامیااان آن را بررساای 

 شااانره ار وی در ترجماان عناصاار هرمنساای ب ماا ر شاا ه سااازسا ه باساا فاده از رویکردمااای 

هرمنساای در  و اساا ، م ناسااا بااا عوامااو س اساای و اج ماااعی مااانیماعادت کااه    جاان

 .م  ان ترجمه اس 

 عناصر فرهنگی .۳. 2

دیاا ن و  وۀدا اا  و باورمااای مماا ر  و شاا » هرمناا  را (990 ص. ،2001) 9کرپوشاا

مع ةاا  ( 990. ص ،2001. وی )کناا یمااتعریااد  «ماا هااانم اج ماااعی ا جااام کارمااا در  ظااا

از  وی هبااه) زبااا ی یمااابا از سااایر  تااوانیماا سااا یرا بااه «هرمنساایعناصاار  »اساا  کااه 

 (32ص.  ،9111) 2آکهاایاتفک ااا کاارد.  غ رکیااامی( یمااار ارهات ماا ن م،ااور و ارتبا اا

                                                           
1. Pasmatzi 

2. Naguib Mahfouz 

3. Pöchhacker 

4. Aixelá 
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 کااه کااارکرد و معنااای ایعناصاار  هرمنساای آن :کناا عناصاار  هرمنساای را چناا ن تعریااد می

ایان مماکو  .کنا یمابارای ا  ةاال باه ما ن مةصا  مماکو ایجااد  مبا حدر ما ن  شانیضمن

موقع ا  با ن م نای م فااوتی در  ظاام هرمنسای  اینکاه یاا اسا   اشی از  بود ماورد ارجااع

 .وجود داردطوا ن ران م ن مةص  

 روش پژوهش. ۳

ره ااار مماا ر  عامیااان  داردتیاااش توصاا فی اساا  کااه  مااوردپ ومی رو  پاا پاا وم  

ن ادباای ایااران عاشااةا ه در م اا ا یمااارمان ترجماان عناصاار هرمنساای در طصااوصرا ترجمااه 

 مااوازی ایهپ کاار ی م ناای عامیااان ترجمااه،ماااکن  مااان دماا . باارای ایاان ماا   و کمااد 

 نهصااینامدر شاا ه چااا  یمامصاااحبهاساا فاده شاا ه اساا . ت،ی ااو کیااان بااا بررساای آرشاا و 
 .رد ریمصورت  و صف،ات این ر   ماروز امه ،م رج 

 محورپیکره یهادادهمعیارهای انتخاب  .1. ۳

 :ا  ش ه اس ارا  زیر از پ کرۀ موازیمع ارمای  براسا  ماداده

 .اس عاشةا ه  یمارمان ا ر از پ وم  این در  ش هبررسی م ون .9

قباو و بعا  ا ةیاا  اسایامی ایاران،  ۀکاه در مار دو دور ییماارمانرماان از م اان  سه .2

 ش   .ا  اا   ش ه، ترجمه ،9910تا  9920یعنی از سال 

 .ا  جای ه در مر دمه ۀپرهروش و بر   یمارمان .9

 .ا  کردهترجمه ا م رجمان ایرا ی ممهور ر مارمان .2

 .ا  کردهرا  اشران مع بر چا   مارمان .3

یااا تااا چهااار دمااه هاصاایه وجااود  مااارمانقبااو و بعاا  از ا ةیااا  ایاان  نترجماا ن باا .1

 دارد.

 .ا  ش هاز ا سی هی به هارسی ترجمه  ماً مه ة مارمان .1
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: عمااه مرراا  2بااادر ری مااایبیناا ، 9وداع بااا اساای،ه، سااه رمااان ایاان مع ارمااا براسااا 
ا  اااا   9جاا ول  بااه مااا آن و دو ترجمااه باارای مریااا از 9، ده اار طااا راترد اامی ماا

 .ا  ش ه

 

 پژوهش پیکرة .1جدول 

 عنوان کتاب
سال 

 نشر
 نویسنده

 مترجم نسخة

 قبل از انقلاب
 سال نشر

 ةمترجم نسخ

 بعد از انقلاب
 سال نشر

 9121 وداع با اسی،ه
ار ه  

 مم نسوی

 جد 

 بن ریدریا
9920 

ک ومرث 

 پارسای
9919 

ی بادر ر: مایبین 

 رد می معمه مرر  
 ام یی برو  ه 9221

اصغر عیی

 ب سیبهرام
 9910 رضا رضاهی 9923

 9111 ده ر طا رات
  کولا  

 اسرارک 
 9932  ف هه مع کد

مه ی 

 سجودی
9912 

 

 (فرهنگیعناصرِ ) هادادهبندی مراحل استخراج و طبقه. 2. ۳

ص.  ،9122) 2تعاار  لارساان براسااا منظااور دساا  ابی بااه ماا   پاا وم  حاضاار، بااه

ی موجااود در مااادادهاز هرمناا  و عناصاار هرمنساای و  (29ص.  ،9112( و ب کاار )299

بااه مماا  دساا ه تةهاا    2در ایاان پ کااره  بااه جاا ول  ، عناصاار هرمنساایماا   ظاار ۀپ کاار

  .ا  ش ه

                                                           
1. a farewell to arms 

2. wuthering heights 

3. the note book 

4. Larson 
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 ی عناصر فرهنگیبنددسته. 2جدول 

 هانمونه عناصر فرهنگی

 Jesus Christ, Upon my soul, Good God  عبارات مهمبی

 Colonel Julyan, Ma’am, Hon. Miss Morton ی ططا  و عناوینمارو هی طاص، ماس ا

 Soufflé, dessert, Constantia wine ی    وشغها و 

 Easter, piquet, Cassino ماجمنی روزمره و ما  هعالسبا ز  ری، 

 Out of sight, out of mind, the skeleton in the اصطیاحات روزمره

family 
 shooting-jacket, waist coat لبا 

 guineas, pounds, mile ر ریواح مای ا  ازه

 Kerrith, Loire, Wigmore Street جغراه اییی مامکان
 

 یما مو ااه پ کااره دساا ی ا جااام شاا  و مماان  ت،ی ااومناسااا پ کااره،  حجاا  دل وبااه

 هرمنساای عناصاار کامااو اساا ارا  از تاااآوری شاا    دقاا  تمااام جماا  بااا عناصاار هرمنساای

( 9121) 2بااارگس( و کی ن2009) 9، دیاااوی (9111) آکهااایا شاااود. حاصاااو ا م ناااان

پ ماانهاد  ترجماان عناصار هرمنساایظااامر م فااوت بااا عمیکاارد یکهاان باارای بااه ماایرامکار

، ا طبااا  دساا ور 9 اا  از: تکاارارا( عبارت9111) آکهاایا پ ماانهادی یرامکارمااا  اا .اهداد

، 1درون مااا ن ویاااتیو ،1ب ااارون مااا ن ویاااتیو،  3غ رهرمنسااای() یزباااا  ، ترجمااان2طاااا

 و ،92، حااه 99یساااز ب عی، 90مطیااه یسااازجها ی ،1، م،اا ودی  جهااا ی2سااازیم عااار 

                                                           
1. Davies 

2. Klingberg 

3. repetition 

4. orthographic adaptation  

5. linguistic (non-cultural) translation  

6. extratextual gloss 

7. intratextual gloss 

8. synonymy 

9. limited universalization 

10. absolute universalization 

11. naturalization 

12. deletion 
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عباارت  دما یمارامکاار ترجماه پ مانهاد  عنوانباه( 2009. آ  اه دیاوی  )9مه ةو قرارداد

، 1، تغ  اارات1سااازیطصوصی، 3یسااازجها ی، 2،  ادیاا ه رااره ن9، اهاا ودن2حفاا اساا  از: 

، 99ترجماان توضاا ،ی، 90، اهاا ودن توضاا ،ات1اصاایا  وا رااان رامکارمااای .2و طیااه

، تعااویی یااا 99جااایس ینی معااادل در هرمناا  زبااان مةصاا ، 92توضاا ،ات طااار  ماا ن

را  91یسااازبومی، و 91، حااه 93سااازیساده، 92معااادل  امنجااار در هرمناا  زبااان مةصاا 

رامکارمااای  ام  کااه ممااناراهااه ماا لی جاا باارای .دماا یماا( پ ماانهاد 9121باارگ )سکی ن

ل ا اا   دار اا ، پوشااا یم کااه در عمااو بااا یکاا یسر  ترجماان عناصاار هرمنساایپ ماانهادی 

ایاان صااورت از رامکارمااای ترجمااه را بااه  ایشاا هی ادغااامبن دساا ه( 929 .ص، 2090)

 ، اهاا ودن29قاارارداد، 20جااایس ینی، 91الفظیترجماان ت،اا ، 92 ویهاایحر اراهااه داده اساا : 

 ی، حه .ساز ب عی، 22، ترق ه هرمنسی29م نیدرون ، اه ودن22م نیبرون

                                                           
1. autonomous creation 

2. preservation 

3. addition 

4. omission 

5. globalization 

6. localization 

7. transformations 

8. creation 

9. rewording 

10. added explanation 

11. explanatory translation 

12. explanation outside the text 

13. substitution of an equivalent in the culture of target language 

14. substitution of a rough equivalent in the culture of the target language 

15. simplification 

16. deletion  

17. localization 

18. transliteration 

19. rendition 

20. substitution 

21. convention 

22. extratextual addition 

23. intratextual addition 

24. cultural dilution 
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ترجماان بااا ماا   شناسااایی چسااو سی مااا آن ی هارساایماترجمااهی ا سی هاای و مااارمان

، 2090ی پ ماانهادی ل ا اا  )بناا  بةه براسااا کنااار ماا  طوا اا ه شاا    و  عناصاار هرمنساای

 ش   . بن یتةه  ( 929 ص.

 جهاا  شاا هآوریجماا  یمااادادهدرصاا  از  23ساانج  روایاای پاا وم ،  در راساا ای

درصاا   11قاارار ررهاا  کااه بااا رااهاری در اط  ااار پ وممااسر دیسااری ک  یااا یبن دساا ه

 .  ش  ی  تیا طبا  در طصوص ک رهاری یکهان 

 نتایج .4

 رد(بررسی متنی )خُ. 1. 4

 نویسیحرف. 1. 1 .4

تاارین آوای م ناااظر زبااان مةصاا  باارای رامکاااری اساا  کااه در آن   دیااا  ویهاایحر 

)ل ا ا ،  شاودیما  ا  رف اه  «آواهای ترجمان» باه آن رو ایانو از  شاودیماترجمه ا  ااا  

 .ا  آم ه 9ج ول در   ویهیحر ی ما مو ه(. 929ص.  ،2090
 

 در هر یک از آثار هاو فراوانی آن نویسیحرفی هانمونه .۳جدول 

 فراوانی 2متن مقصد  فراوانی 1متن مقصد  متن مبدأ کتاب

ی مایبین 

بادر ر: عمه 

مرر  

 رد می م

 a glassTake 

of wine? (p. 

10) 

شرا   ر یا حالا یا 

 م و بفرمای  .

 (1، ص. ب سیبهرام)

312 

 شرا  ر یا یا 

؟  یطوریم

 (92 )رضاهی، ص.

292 

وداع با 

 اسی،ه

He lived in 

. (p.Udine 2) 

ز  ری  یودین پادشاه در

. )دریابن ری، ص. کردیم

99) 

112 

 یودینشاه در 

زیه . می

 (99)پارسای، ص. 

321 

ده ر 

 طا رات

It was early 

r Octobe

1946... (p. 
24) 

 9121سال اک بر اوایو 

 (99 بود... )مع کد، ص.
19 

سال  اک براوایو 

بود...  9121

 )سجودی، ص.

91) 

19 

 9093  9293  مجموع
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 الفظیترجمة تحت .2. 1. 4

معنااای  ترین  دیاا هکاه مرجا  هرمنسای با رودمایکاار زماا ی باه الفظیترجمان ت،ا 

بااه اصااطیا   وا هبااهترجماان وا ه. شااودیمااترجمااه  وا هبااهوا هش در زبااان مةصاا  م ناااظر

ترجماان یی از ما مو ااه 2وهاداراساا  و در زبااان مةصاا  شاافا  اساا . جاا ول  مباا حزبااان 

 .دم یمرا  مان  مارمانمه ار  از  الفظیت، 
 

آثار از یک هر در آن فراوانی و الفظیترجمة تحتی هانمونه .4جدول   

 فراوانی 2متن مقصد  فراوانی 1مقصد متن  متن مبدأ کتاب

ی مایبین 

بادر ر: عمه 

مرر  

 رد می م

Mrs. 

 Earnshaw

undertook to 

keep her 

sister-in-law 

in due 

restraint she 

returned 

home. (p. 

80) 

، ممهر طا   ار ما

ارباب      تعه  کرد 

پ  از بازرم  

 کامیاًکاترین، وی را 

ت،   ظر و مراقب  

 قرار دم .

 (12ب سی، ص. )بهرام

923 

م  قرار  طا   ار ما،

ش  وق ی طوامر 

شومرش بررم  چم  

  ارد و  از او بر

واظب  باش .)رضاهی، م

 (10ص. 

119 

وداع با 

 اسی،ه

Good night, 

Mr. Henry. 
(p. 11) 

 آقای منریشا با ر 

 (93)پارسای، ص. 
21 

 آقای منریشا با ر، 

 (91، ص. دریابن ری)
912 

ده ر 

 طا رات

, Oh God

what’s 

happening to 

me? Please 

help me. (p. 

314) 

، چه به سرم اوه ط ایا

 لطفاًآم ه اس ؟ 

)مع کد،  کمک  کن.

 (922ص. 

93 

، چی داره به سرم ط ایا

؟ تو رو ط ا  یآیم

کمک  کن. )سجودی، 

 (913ص. 

22 

 9911  211  مجموع

 

 جایگزینی. ۳. 1. 4

ل،ا  صاوری یاا باا اسامی باه مبا حمعناای جاایس ینی یاا اسا  در زباان این رامکار به

(. در ایاان حالاا ، 99ص.  ،9122ماارتبا در زبااان مةصاا  اساا  )مرمااا  ، معنااایی غ ر

 رارددیمادیساری در زباان مةصا  جاایس ین  عناصار هرمنسایباا  مبا حزبان  عنصر هرمنسی
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معناایی باا یکا یسر ارتباا ی   ار ا . باه عباارت دیسار، ل،اا  ل،ا  صوری و  ه بهکه  ه به

 مم نااان بااوی ترجمااه»امااا  شااودیماا  صاامااوردی جااایس ین مااورد دیسااری در زبااان مة

ه باارای کاادماا  را  مااان مییی مااامثال 3جاا ول  .(929 ص. ،2090 ،)ل ا اا « دماا یماا

صااورت به عناصاار هرمنساایی رامکااار جااایس ینی در ا ااواع ما یااد کارر ربااهدر  به اار 

 .ا  ا  اا  ش ه مارمانتصادهی از 
 

 آثار از یک هر در آن فراوانی و ی جایگزینیهانمونه .5 جدول

 فراوانی 2متن مقصد  فراوانی 1متن مقصد  متن مبدأ کتاب

ی مایبین 

بادر ر: عمه 

مرر  

 رد می م

She sat on 

 sofa the

quietly. (p. 
79) 

کاترین آرام و ساک  

.  مه ه بودمبیی روی 

 (12، ص. ب سیبهرام)

3 

کاترین آرام روی 

 مه ه بود. کا اپه 

 (10)رضاهی، ص. 

92 

وداع با 

 اسی،ه

Aymo had a 

basin of 

 spaghetti

with onions 

and tinned 

meat 

chopped up 

in it. (p. 82) 

رش ه آیمو یا بادیه 

داش  که پ از  هر سی

کنهرو روش  با آن  و

 مایوط کرده بود.

)دریابن ری، ص. 

929) 

99 

با  ماکارو یآیمو 

کنهرو روش  و پ از 

درس  کرده بود. 

 (919)پارسای، ص. 

92 

 ده ر طا رات

, Bacon

biscuits, and 

coffee, 

nothing 

spectacular 

(p. 254) 

، ب هکوی  ، و  امبون

ی اصب،ا هقهوه؛ 

معمولی. )مع کد، 

 (922ص. 

9 

ی معمولی اصب،ا ه

 ، امبونشامو 

ب هکوی  ، و قهوه. 

 (931سجودی، ص. 

2 

 90  91  مجموع

 

 قرارداد .4. 1. 4

 . قااراردادشااودیماامرجاا  بااه روش قااراردادی مااورد قبااول ترجمااه  قاارارداددر رامکااار 

کااار رره ااه ی ادباای بااهما  شاصاااسااامی جغراه ااایی و  باا   از ممااه باارای ترجماان

(. 2090 ،)ل ا اا  سااازدیمااما   ظاار  ایاان رامکاار را معنااا یااا آوای مرجاا  . اسااا شااودیما
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ی رامکااار کارر ربااهدادن باارای  مااان مااارمانی مهاا ار  از ما مو ااهتعاا ادی از  1جاا ول 

 توسا م رج  مه ن . قرارداد
 

 آثار از یک هر در آن فراوانی و قراردادی هانمونه .6 جدول

 فراوانی 2متن مقصد  فراوانی 1متن مقصد  متن مبدأ کتاب

ی مایبین 

بادر ر: 

عمه مرر  

 رد می م

I had been 

-fosterhis 

, and sister

excused his 

behaviour 

more readily 

than a 

stranger 

would. (p. 

68) 

 آقای رضاعی طوامر من

 و به ر و بودم ار ما

 غریبه اشااص از آسا  ر

 و  هز ن ره ار توا ه  می

 را وی بام  غ رقابو

 ،ب سیبهرام. )کن  ت،مو

 (29. ص

9 

 طوامر م  ش رشمن 

بودم و ب   از 

ره ارش را  مابهیغر

. کردمیمت،مو 

 (13)رضایی، ص. 

1 

وداع با 

 اسی،ه

We go 

 whorehouse

before it 

shuts. (p. 4) 

یالا پاشو »سروان رف : 

 ...تا به ه  م ه بری  

)دریابن ری، ص. .« طو ه

91) 

1 

آه »سروان رف : 

ب ای   پ   از اینکه 

به ه شود  مهما اا ه

« به آ جا بروی .

 (92)پارسای، ص. 

2 

ده ر 

 طا رات

I have some 

in bourbon 

the party. Is 

that okay. (p. 

223) 

 «م  دارم.  وشابه طنا»

 (912)مع کد، ص. 
0 

آ  ا سور یه مة ار 

داری ، طوبه؟  طنا

 (922)سجودی، ص. 

0 

 92  92  مجموع

 

 متنیبرونافزودن . 5. 1. 4

عنصااار  توضااا ،اتی در باااا  معناااا یاااا کااااربرد » م نااایبروناهااا ودن در رامکاااار 

. بااه ب ااان به اار، ا یاعااات شااودیماامجاا ا بااه ترجمااه اهاا وده  صااورتبه م،ورهرمناا 

، شاار  و تفهاا ر، مة مااه و  وشاا پیر قالااا پااا وی ، ههرساا  وا رااان، شاا ه داهاا وده
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باارای  1جاا ول ی اراهااه شاا ه در مااامثال .(921 ص. ،2090)ل ا اا ، « شااودیمااغ ااره اراهااه 

 اس . م نیبرونی رامکار اه ودن کارر ربهدر  به ر 

 
 آثار از یک هر در آن فراوانی و متنیبرونی افزودن هانمونه .7جدول 

 فراوانی 2متن مقصد  فراوانی 1متن مقصد  متن مبدأ کتاب

 یمایبین 

بادر ر: 

عمه 

مرر  

 رد می م

 The Jonah

, in my 1

mind, was 

Mr. 

Earnshaw,... 

(p. 134) 

----------------

، ص. ب سیبهرام)----

999) 

1 

. پ امبری که ممراما   9

او را در  وهان در جایی 

از کم ی ب رون ا  اط ن ، 

اما در شک   هنسی ما   و 

 هن  او را سال  به مةص  

 (11رسا  . )رضاهی، 

91 

وداع با 

 اسی،ه

I could get 

a pheasant, 

or a 

.1woodcock 
(p. 65) 

ممکنه براتون قرقاول یا »

« ته ه کن  . ییوه

 (912، ص. دریابن ری)

29 

ی جنسیی و تا اپر  ه .9

زی با منةار باریا و بین  

و پرمایی به ر   برگ 

م. -طما درط ان

 (923)پارسای، ص. 

3 

ده ر 

 طا رات

He went to 

and  Norfolk

worked at a 

shipyard for 

six months 

… (p. 61) 

  ره  ورهالااو اب  ا به 

و م ت ش  ماه در یا 

کارطا ه کم ی سازی 

کار کرد. )مع کد، ص. 

90) 

9 

. دوم ن شهر ب رگ 2

ایال  ویرج ن ا با جمع  ی 

م ار فر.  210ح ود 

م رج  )سجودی، ص. 

29) 

91 

 29  21  مجموع
 

 متنیدرونافزودن  .6. 1 .4

 اساا  بااا ایاان تفاااوت کااه م ناایبرونممااابه اهاا ودن  م ناایدرونرویکاارد اهاا ودن 

اهاا وده  «بااا  لاینفااا ترجمااه بااه زبااان مةصاا  عنوانبااها یاعااات توضاا ،ی اضاااهی »

 مااان  م ناایدرونی اهاا ودن ما مو ااه 2جاا ول (. در 923ص.  ،2090، )ل ا اا  شااودیماا

 داده ش ه اس .
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 آثار از یک هر در آن فراوانی و متنیدرونافزودن  یهانمونه .8جدول 

 فراوانی  2متن مقصد  فراوانی 1متن مقصد  متن مبدأ کتاب

ی مایبین 

بادر ر: عمه 

مرر  

 رد می م

is, on the  She

whole, a very 

fair narrator. (p. 

161) 

در  ةو این زن 

سررهش  و داس ان 

تب،ر طاصی دارد. 

 (201، ص. ب سیبهرام)

91 

روی م   دین آلن

ره ه راوی به ار 

طوبی اس . )رضاهی، 

 (911ص. 

29 

وداع با 

 اسی،ه

 SeptemberIn 

the first cool 

nights come… 

(p.57) 

 ن  اه  ماه سر امبردر 

مای سرد آم ... شا

 (911)دریابن ری، ص. 

3 

 ماه سر امبردر 

 اه  ن شبهای سرد 

از راه رس  ... 

 (999)پارسای، ص. 

99 

 ده ر طا رات

... and in the 

evenings he 

would read the 

works of 

Whitman and 

aloud  Tennyson

as his father 

rocked beside 

him. (p.57) 

    ک ابهای  ماشا...

تن هون )شاعر  وی من و

ا سی هی دوران میکه 

ن  با ص ای بیویک وریا( 

. طوا  یمبرای پ رش 

 (22)مع کد، ص. 

0 

...طود را به طوا  ن 

اشعار وال  وی من و 

ممغول  تن هون

. )سجودی، کردیم

 (91ص. 

9 

 39  29  مجموع

 

 ترقیق فرهنگی .7. 1. 4

بااه ایاان معنااا کااه  اساا  ی کیاای یااا طنثاایاترجمااهول اا  ت» یهرمنسااماا   ترق ااه 

 «هرمنسای زباان مةصا  دس رسای داشا ه باشا  آساا ی باه پ ما ننطوا ن ران زباان مةصا  به

ر  عناصااای ترق اااه هرمنسااای بااارای ما مو اااه 1جااا ول (. در 923ص.  ،2090 ،)ل ا ااا 

 آم ه اس . ا  ش هاس ارا   مارمانکه از  هرمنسی
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 آثار از یک هر در آن فراوانی و ی ترقیق فرهنگیهانمونه. 9جدول 

 فراوانی 2متن مقصد  فراوانی 1متن مقصد  متن مبدأ کتاب

ی مایبین 

بادر ر: 

عمه 

مرر  

 رد می م

He’ll be 

cramming his 

fingers in the 

and  tarts

stealing the 

fruit, if left 

alone with 

them a 

minute. (p. 60) 

ارر یا دق ةه در اتا  

پهیرایی تنهای  بسهاری  

دس   را توی ظر  

هرو طوام  کرد  ش رینی

را طوام   ماوه مو 

. ص ،ب سیبهرامدزدی . )

12) 

31 

باش   مامهمانارر پ   

دس   را هرو  هوراً

و  ماکیوچهتوی  کن یم

. دزددیمرا م   ماوه م

 (11)رضایی، ص. 

1 

وداع با 

 اسی،ه

…I saw a 

market-place 

and an open 

 wine shop

with a girl 

sweeping out. 

(p. 35) 

مغازه  وشابه یا 

باز بود و هروشی 

را به  مازبالهدط ری 

. کردیمب رون جارو  

 (902 )دریابن ری، ص.

13 

باز بود و  هروشساهیا 

ی درون ماآشغالدط ری 

آن را به ب رون جارو 

. )پارسای، ص. کردیم

999) 

290 

ده ر 

 طا رات

He went 

inside for a 

moment and 

emerged with 

another cup of 

 beertea and a 

for himself. 

(p. 70) 

ی به داطو ره  و ال،ظه

با یا هنجان چای برای 

برای  یا وشابهالی و 

طودش به ایوان 

بررم . )مع کد، ص. 

29) 

2 

یا بار دیسر به آشر طا ه 

آم  و کمی بع  با یا 

هنجان چای برای الی و 

 برای  وش   ی طنایا 

طودش به ایوان بررم . 

 (12)سجودی، ص. 

90 

 221  920  مجموع
 

 یسازطبیعی .8. 1. 4

باارای طوا ناا ران  تاارروانو  ترشاافا ی اترجمااه اراهاان»ی ساااز ب عیماا   رامکااار 

بااا یااا مرجاا   مباا حجااایس ینی مرجاا  هرمنساای زبااان  رو از ایاان زبااان مةصاا  اساا .

ی ما مو ااه. (922و  921 ص. ،2090 ،)ل ا اا  «شااودیماارا شااامو  هرمنساای زبااان مةصاا 

 .ا  آم ه 90ج ول ی در ساز ب عی
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آثار از یک هر در آن فراوانی و یسازطبیعیی هانمونه .11جدول   

 فراوانی 2متن مقصد  فراوانی 1متن مقصد  متن مبدأ کتاب

ی مایبین 

بادر ر: عمه 

مرر  

 رد می م

…, Joseph 

returned 

bearing a 

-milkbasin of 

and  porridge

placed it 

before Linton 

(p. 334) 

جوز  یا ظر  

جیوی ل ن ون  هر ی

 .روی م   رهاش 

 (211، ص. ب سیبهرام)

101 

مم ن موق  جوز  

بیغور جو یا کاسه 

بررم  و آن  و ش ر

را رهاش  مةابو 

ل ن ن. )رضایی، ص. 

229) 

299 

وداع با 

 اسی،ه

and  Rolls“

jam and 

coffee,” 

Catherine 

said. (p. 119) 

 ون »کاترین رف : 

« و مربا و قهوهسف   

)دریابن ری، ص. 

923) 

312 

کاترین رف : 

و مربا و  کیوچه»

)پارسای، ص. « قهوه

223) 

213 

ده ر 

 طا رات

Sarah 

suggested 

they get some 

cherry 

… (p.Cokes 
36) 

سارا پ منهاد کرد به ر 

کوکای ر یاسی اس  

بنوشن  )مع کد، ص. 

91) 

91 

پ منهاد کرد که به 

 شرب  ر یاسیاتفا  

ی، بنوشن  )سجود

 (21ص. 

21 

 132  9221  مجموع

 

 حذف .9. 1. 4

دلایااو ایاا هولو یکی یااا بااه م،ورهرمناا عنصاار  »کااه زمااا ی اتفااا  ماای اه اا  حااه  

. (921ص.  ،2090 ،)ل ا اا  «شناساای باارای طوا ناا ه زبااان مةصاا   امناسااا باشاا ساابا

 .ا  ش هآورده  99ج ول ی حه  در ما مو ه
 

 آثار از یک هر در آن فراوانی و ی حذفهانمونه .11جدول 

 فراوانی 2متن مقصد  فراوانی 1متن مقصد  متن مبدأ کتاب

ی مایبین 

بادر ر: 

Who is to 

separate us, 

pray? They’ll 

meet the fate 

 توا  یمچه کهی 

دو  فر را از 

یک یسر ج ا 

21 

مرک  باوام  ما را از 

م  ج ا کن  ممان بیایی 

که سر   یآیمسرش 

9 
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 فراوانی 2متن مقصد  فراوانی 1متن مقصد  متن مبدأ کتاب

عمه مرر  

 رد می م

!Miloof  (p. 
128) 

 ---کن ؟

، ص. ب سیبهرام)

901) 

آم ! )رضایی، ص.  م یو

11) 

وداع با 

 اسی،ه

You want a 

glass of 

?grappa (p. 
100) 

 ارراپیکی ر یا  

ی؟ طوریم

)دریابن ری، ص. 

212) 

0 

 ---یکی دیسر

)پارسای،  ی؟طوامیم

 (203ص. 

11 

ده ر 

 طا رات

 aHe removed 

and a  beer

bottle of hot 

sauce, then 

returned to the 

stove. (p. 115) 

یا  ---- وآ 

ش مه س  تن  

 سویبهبرداش  و 

 اجا  بررم .

مع کد، ص. )

993) 

99 

اما  وآ ب ون توجه، 

 بطری سرکهس  تن  و 

به  مج داًرا برداش  و 

 کنار اجا  بررم .

 (993سجودی، ص. )

9 

 11  20  مجموع

 

 بااا تااوانیمااعامیااان ترجمااه را  یاترجمااه وارهعااادتت،ی ااو م ناای در سااط  ط اارد 

بااه . به اار تفهاا ر کاارد( 2002و ااوتی ) 2یسااازسا ه بو  9یاایررایبااوممفهااوم کااارر ری بااه

ساازی تمایاو دارد صار هرمنسای م مایاو باشا  باه ب سا اهم  ا ی که مر رامکار باه حفا  عنا

باا عنصار هرمنسای  مبا حو به مر م  ان کاه رامکااری باه جاایس ینی عنصار هرمنسای زباان 

ساا  )ل ا اا ، ایی م مایااو ررابااومیزبااان مةصاا  یااا حااه  آن راارای  داشاا ه باشاا  بااه 

 .(939، ص. 2090

، الفظیترجماان ت،اا ،  ویهاایحر  مااان داده شاا ه اساا   9ار  مااود ااه در  آ براسااا 

ی راارای  دار اا  و اهاا ودن سااازب سا هبااه  م ناایبرونجااایس ینی، قاارارداد و اهاا ودن 

 .ا  یی م مایوررابومیی و حه  به ساز ب عی، ترق ه هرمنسی، م نیدرون
 

                                                           
1. domestication 

2. foreignizatin 
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            یی      ررایبوم                                                                    ی                 سازب سا ه

 ه ح      یساز ب عیترق ه هرمنسی          م نیدروناه ودن  م نیبروناه ودن  قرارداد   جایس ینی    الفظیترجمن ت،        ویهیحر 
 

 (52ص.  ،2116 ،گرایش رویکردهای ترجمه )لیانگ .1 نمودار
 

 ترجمة عناصر فرهنگیراهکارهای آمار توصیفی . 2. 4

و بااه  تمااا ص داده شاا    ترجماان عناصاار هرمنساایشاا ه در رره ااهکاربااه مااایرامکار

ماار شاا وه شاامارش  هراوا اای. ی مناسااا ماا ل پ ماانهادی قاارار رره ناا بن دساا هتباا  آن در 

، ترق ااه هرمنساای، م ناایدروناهاا ودن ) ییررابااومیی ماوه شااشاا . پاا  از آن، درصاا  

ترجماان ،  ویهاایحر ) یسااازب سا هی ماوه شاادر مةایهااه بااا  (ی و حااه ساااز ب عی

 برای مر رمان م،اسبه رردی   . (م نیبرون، جایس ینی، قرارداد و اه ودن الفظیت، 

بارای ره اار جمعای م رجماان  9دویطاآماار توصا فی اسا  و   اایآ آزماون  92ج ول 

 ترجمان عناصار هرمنسایرامکارماای ی کارر رباهایرا ی قباو و بعا  از ا ةیاا  هرمنسای در 

 .کن بررسی میمر رامبرد در مر دوره در مةایهه با یک یسر  و دم یم مان 
 

 ی ترجمهراهبردهابرای  دویخآمار توصیفی و نتایج آزمون  .12جدول 

 2x df p درصد فراوانی راهبرد
    21/29 9293 در پ   از ا ةیا  هرمنسی  ویهیحر 

 0 9 211/21 92/90 9093 در پ  از ا ةیا  هرمنسی  ویهیحر 

    12/99 211 در پ   از ا ةیا  هرمنسی الفظیترجمن ت، 

 0 9 921/910 19/92 9911 در پ  از ا ةیا  هرمنسی الفظیترجمن ت، 

    33/0 91 جایس ینی در پ   از ا ةیا  هرمنسی

212/0 9 292/9 21/0 90 جایس ینی در پ  از ا ةیا  هرمنسی  

    93/0 92 در پ   از ا ةیا  هرمنسی قرارداد

122/0 9 011/0 29/0 92 در پ  از ا ةیا  هرمنسی قرارداد  

    23/0 21 در پ   از ا ةیا  هرمنسی م نیبروناه ودن 

                                                           
1. chi-square test 
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 2x df p درصد فراوانی راهبرد

99/0 9 022/9 2/9 29 در پ  از ا ةیا  هرمنسی م نیبروناه ودن   

    2/9 29 در پ   از ا ةیا  هرمنسی م نیدروناه ودن 

 929/0 9 113/0 33/9 39 در پ  از ا ةیا  هرمنسی م نیدروناه ودن 

    02/2 920 ترق ه هرمنسی در پ   از ا ةیا  هرمنسی

 0 9 909/90 31/1 221 ترق ه هرمنسی در پ  از ا ةیا  هرمنسی

    13/93 9221 ی در پ   از ا ةیا  هرمنسیساز ب عی

 0 9 232/31 11/29 132 ی در پ  از ا ةیا  هرمنسیساز ب عی

    99/2 20 حه  در پ   از ا ةیا  هرمنسی

 133/0 9 009/0 90/2 11 حه  در پ  از ا ةیا  هرمنسی

    900 9221 مجموع رامکارما در پ   از ا ةیا  هرمنسی

 0 2 011/231 900 9221 مجموع رامکارما در پ  از ا ةیا  هرمنسی

 

 ،رااا اره 9221 در مجماااوعداده شااا ه اسااا   ماااان  92کاااه در جااا ول   ورمماااان

 ( و در دورۀ% 21/29)  ویهاایحر پاا   از ا ةیااا  هرمنساای  رامکااار دورۀ نیتاارآیرا

 هراوا اای( اساا . دوماا ن رامکااار پر% 19/92) الفظیترجماان ت،اا پاا  از ا ةیااا  هرمنساای 

و ( % 13/93ی )ساااز ب عیترت ااا پاا  از آن بااه پاا   از ا ةیااا  هرمنساای و ۀدر دور

 و ترق ااه هرمنساای الفظیترجماان ت،اا ( اساا . از سااوی دیساار، % 92/90)  ویهاایحر 

ترت اا )باه ر ا  ریماپ   از ا ةیا  هرمنسای در جایسااه ساوم و چهاارم قارار  ۀکه در دور

 ترت ااا)بااه کنناا یمااپاا  از ا ةیااا  هرمنساای اهاا ای  پ اا ا  در دورۀ( % 02/2 و % 12/99

و  %33/0)رامکارماااا در مااار دو دوره جاااایس ینی  تااارینهراوا ی(. کااا %31/1و  % 19/92

قبااو از  رامکارمااایی کااه در دورۀ هراوا اایمهاا ن .  (%29/0و  %93/0) قااراردادو ( 21/0%

مااایی اساا  ( باا   از آن% 11/33) ر اا  ریماای قاارار سااازب سا ها ةیاا  هرمنساای زیررااروه 

از ا ةیااا  هرمنساای ( مهاا ن . ایاان تمایااو در دوره پاا  % 29/22یی )ررابااومی در دساا ن کااه

  ااایآ آزمااون  از آ جااا کااه (.%19/99و  %91/19ترت ااا،   اا  ادامااه پ اا ا کاارده اساا  )بااه

تفااااوت معناااادار کااااربرد مجماااوع  اسااا  03/0کم ااار از   pمةااا ار   ماااان داد دوطااای

  .شودیم  ی تیی ما ید در دو دوره رامبردما
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 قبل و بعد از انقلاب فرهنگی یهارمانراهکارهای ترجمه بکار گرفته شده در  .2 نمودار

 

تصااویر   اا  در دو دوره اساا .  یاترجمااه وارهعااادتتغ  اار  ۀدمناا  مااان 2  مااودار

ترجماان ،  ویهاایحر مااورد  چهااارتفاااوت معنااادار تنهااا در  دماا یمااطااوبی  مااان بااه

تمایاو عیااوه، رشا  هبا .ی صاورت رره اه اسا سااز ب عیترق اه هرمنسای و ، الفظیت، 

منظاور داشا ن ، باهمماه نیاای در آن مماهود اسا . باا ساازب سا هسام  م رجمان ایرا ی به

 مااان داده  99جاا ول از تمایااو م رجمااان در ماار دوره   ااایآ کیاای در  ترواضاا تصااویری 

 .ا  ش ه
 

 یهارماندر  راهکارهاکارگیری هبلاب فرهنگی به از انق بعد و قبل ةدور میزان تمایل مترجمان .1۳جدول 

 مورد پژوهش

 

 

 ییگرابومی

، ترقیق متنیدرونافزودن )

 (ی و حذفسازطبیعیفرهنگی، 

 یسازبیگانه

، الفظیترجمة تحت، نویسیحرف)

 (متنیبرونجایگزینی، قرارداد و افزودن 

 %11/33 %29/22 قبو از ا ةیا  هرمنسی دورۀ

 %91/11 %19/99 بع  از ا ةیا  هرمنسی ۀدور
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 فرامتنی )کلان(بخش . ۳. 4

 (912ص.  ،9911، بیاااوری شااا ه در،  ةاااو22 ص. ،2090پالوپوساااکی ) باااه بااااور

او در م،اا ا چااون مصاااحبه بااا م اارج  یااا ممااام ۀ  ییماااروشبااا  تااوانیمااعامی اا  را »

دساا  ابی بااه اماا ا  پاا وم  حاضاار از مصاااحبه  باارایرو  از ایاان .«کااارش بررساای کاارد

 اس فاده ش . مادادهاب ار دیسری برای رردآوری  عنوانبه

راساا ا  ت،ی او ادبای ما  یمااه ااهیبارای کماد ایان موضاوع کااه  ظارات م رجماان باا 

ساایر آرشا ومای  و م ارج  نهصاینامچاا  شا ه در  یمامصااحبهاس  یاا ط ار، مجموعاه 

  ااه نی  رجماان اماری دسا کاه ا جاام مصااحبه رودررو باا م . از آ جاابررسی شا  موجود

بااا م،ةةااان ترجمااه و م رجمااان را  یمامصاااحبهمنباا  ارزشاامن ی از  هصااینامنبااود، ایاان 

 هرام  آورد.

ت باار چااه در ا  اااا  تعاااب ر و اصااطیاحا ینماا انر ... »کااه  ساارالدر پاسااخ بااه ایاان 

طااا قرم مای ااان را چسو ااه مماااص  تره اادقعبااارت مبنااایی اساا وار اساا  یااا بااه

 :پاسخ داد رضایی «....  کنیم

بایاا   ااوری اساا فاده «( ایرو اای»و چااه « رساامی»اول اینکااه از تعب رمااای هارساای )چااه 

کن   که مویا  ما ن از با ن  ارود؛ دوم اینکاه اسا فاده از ایان تعب رماا در عا ن حاال  بایا  

؛ و در  هایاا  طوا اا یمماا ن را  ااوری کناا  کااه طوا ناا ه هکاار کناا  دارد رمااان ایرا اای 

، مرچنا  کن  یماباه  اام هارسای اماروز داریا  اسا فاده  هراموش م   کن   که ماا از ابا اری

)اکبااری،  ل وماااً یکهااان شااای   باشاا .« زبااان هارساای امااروز»کااه ماای دا اا  برداشاا  مااا از 

 (10-31. ص ،9921

 ور رضاایی ایان اسا  کاه در عا ن اراهانبالاا مماهود اسا  باا نمصاحبکه در   ورممان

، م رجمااان  بایاا  از ماا ن اصاایی جاا ا شااو   و اصااال  ماا ن مباا حی روان از ماا ن اترجمااه

جاه اطوا نا ه بایا  ب ا ا  کاه باا م نای از هرمنا  ب سا اه مو  اورمم نبای  حف  شود.  مب ح

باا  م نای )ط ارد(  ماییاه اهاسا  کاه بار  مبا حم،ور ماایاس . این امر دل یی بر ررای 

 .  رهاردیمص،ه 
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قباو از ا  ااا  ک اابی بارای ترجماه، آیاا » سارالدر جایی دیسار، رضاایی در پاساخ باه 

  ااانبا  ااکیاای ماا بااان یااا اراار چةاا ر در   وربااه؟   ااکنیمااه ماا بااان آن ماا  هکاار باا

 :  روی یم« رهار اس ؟تیر ر

 امیز ا رمها   و  یاحرهاه. چاون مان م رجمای کان یماص  در ص  به ماا ا هکار 

از این راه بای  تیم ن شاود. پا   ب ع ااً ک اابی را ا  ااا   ااوام  کارد کاه چنا  صا   فار 

 نترجماماا با   باشان ، پا صا   هااه بفروشا  و بة اه در ا باار  اشار بما ا . بایا  بارای 

دلااواه باه   چمماهو الب اه مم ماه  ت مةا ماتی را باا  اشار داشا ه باشا یا ک ا  ماهاکرا

. ماان جاا و کناا یماا مااایی را بااازار بااه  اشاار و م اارج  دیک ااه ، و چ رودی مااماان پاا   

و هکاار  طااورمیماادر ایاان کمااور مهاا   کااه از راه ترجمااه  ااان  یاحرهااهمعاا ود م رجمااان 

 شاما ب وا  ا  در ایاران پانآ  فار مثاو مان پ ا ا کن ا  کاه از ایان راه امارار معااش کن ی م

 (9922)رضایی،  .کنن یم

عامیااان اج ماااعی در م اا ان تول اا ات ادباای  عنوانبااهبالااا، م رجمااان  مصاااحبن براسااا 

یی بااا . در اینجااا رضاااا  جمااان باارای کهااا ا اواع ما یااد ساارمایهدر رقابا  بااا سااایر م ر

باا در  ظار راره ن ا  ظاار طوا نا ران باه  کنا یمابر پرهروش بودن ک ابی کاه ترجماه تیک   

 صااادی واقااد اساا .اق   مااادین و هرمنساای در کنااار ساارماین یماهیساارماامم اا  کهااا 

 .  کن یمبه  ة   اشران در م  ان ترجمه اشاره  مم ن ن

 ک ااا  20 در ممااان اواطاار دماانچاارا شاا   ساارال (9922) زمااا ی کااه از دریابناا ری

 د، پاسخ داد:را ترجمه  کر پ رمرد و دریا

ام حا  کارده باودم طوا ا هرا میماا آن ام کاه وق ایکارمایی را ترجماه کارده اصولاًمن 

در مااورد پ رماارد و دریااا ایاان  .اماش ره ااهشااان بکاان  و بعاا  ساارا  ترجمااهتااوا   ترجمهمی

آیاا . وق اای هاا ی  را باارای  می هارساای در نکااردم در ترجماارا   اشاا   و هکاار میحاا  

کااردم و ایاان ماا ن را آ جااا ترجمااه ترجمااه آورد اا  ماان در آن موقاا  در تیوی یااون کااار می

 .کردم

 زماارۀ در ک ااا  ترجماان زمااان در» ویدارد کااه   مااانر پاسااخ دریابناا ری از ایاان اماا

 عمیااً و زدمای ارار ترجمان و ا  ااا  باه دسا  طاود، ب نینجهاا  باه کاه باود م رجما ی
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، ص. 9919کاشاا سر، ) «بااود  اا اده سااو  ساام  ایاان بااه را وی مناا ی، ظام ری یبر امااه

 .(21، ص. 9912 ةو ش ه در لرزاده، ؛ 90

 عنوانباااهآ  ااه در پاساااخ دریابنااا ری موی اساا  از عامی ااا  وی از سااوی دیسااار، 

حکایااا  دارد. در حة ةااا ، در ایاااران م رجمااای زبااا ه و توا منااا  در م ااا ان ترجماااه 

قاا ری در ایاان هرمنساای،  مااادین و اق صااادی بااه مایساارمایهکهااا  ساابابهدریابناا ری 

دن آن ر ینمای  کاردر ا  ااا  ک اا  و ترجماه یاا ترجماه توا ا میم  ان ق رت دارد کاه 

 عمو کن . 

شاا ، او  ساارالزمااا ی کااه از  ف هااه مع کااد در بااا  م اا ان وهاااداری بااه اصااو مطیااا 

 پاسخ داد:

کاه صاا اق  در ترجماه را رعایا  کاان ،  کن مایبا   از ا ا ازه.  هایا  سااعی طاود را 

مسر اینکاه طیاا  قاوا  ن کماورم باشا . راسا   ترجماه کاار ساا ی اسا  زیارا م ارج  

و موایی را کاه منظاور  ویهان ه اسا  باه طوا نا ه برساا  . م ارج  بایا  موظد اس  حال 

مهاارت و تجرباه و تهاایا بار اصااطیاحات دو هرمنا  و زبااان ما یاد چناا  جنباه را مثااو 

)مع کاد، حف  اما ا ، رساا  ن مفهاوم اصایی و روان باودن ترجماه را ما  ظر قارار دما . 

 (91، ص. 9910

 ماییاه اهماوای ما ن اصایی   ا  مویا   توض   مع کاد در ماورد وهااداری باه حاال و

مم نا ن اععاان او باه رعایا  صا اق  در ترجماه باه با  م نای پا وم  حاضار اسا . 

شاارط عاا م قااا ون شااکنی دال باار آرااامی م رجمااان از قاا رت و روابااا قاا رت در م اا ان 

جیااوی  توا ناا میصاااحبان قاا رت  دا ناا میطااوبی هترجمااه دارد. زیاارا عامیااان ترجمااه باا

عامیااان  مایساارمایه ماار یااا اراار ادباای را بس ر اا  و ایاان اماار ته یاا ی باارای ممااه ا ااواع 

 . ررددمیترجمه م،هو  

 گیرینتیجهبحث و  .5

ترجماان عناصاار پاا وم  حاضاار بااا ماا   کمااد ره ااار جمعاای م رجمااان ایرا اای در 

ا سی هاای ا جااام شاا ه اساا . پرساا  اول پاا وم  سااعی داشاا   یمااارماندر  هرمنساای

قباو  ترجمان عناصار هرمنسای ماایرامکاری کارر رباهار جمعای م رجماان ایرا ای را در ره 
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در م اا ان تول اا ات شاا ن جهااا ی رساا یماا ظار بااه. بررساای کناا ساای ایااران از ا ةیاا  هرمن

ماا ن عناصاار هرمنساای ی کارر ربااه سااویبهم رجمااان ایرا اای را ادباای  نهرمنساای و ترجماا

شاا ن تمایااو بااه کهااا دا اا  رو اا  جهااا یه اساا . از آ جااا کااه در سااو  داد مباا ح

وجااود  ماتماا نهرمنساای، آشاانایی بااا آدا  و رسااوم سااایر کمااورما و شااناط  سااایر باا ن

ی ماااک ا طوا ناا ران ا  ظار مباا حدارد، م رجمااان ایرا اای   اا  بااا حفاا  عطاار و بااوی ماا ن 

کاه ( اسا  2092) پازماات ی یمااه اهی  اایآ ممهاو باا ایان  .کننا یماش ه را م،ةه ترجمه

کاه در  یاترجماهمنظاور تول ا  باهما ا ول ن  کاپ  اان کاارولی  مان داده باود م ارج  ک اا  

تاااریای و اج ماااعی یو ااان مع باار باشاا ، بااه دا اا  هرمنساای، س اساای یما ان اامجم اا  

ایاا هولو یکی مطااابه بااا ماااعی و مم ناا ن ساااط ارمای اج ماااعیدرو اای، السومااای اج 

 م وسو ش ه اس . درک  از ا  ظار طوا ن ران ترجمه

عاشااةا ن  یمااارمانوجااود ره ااار جمعاای م ااان م رجمااان ایرا اای  ،در پرساا  دوم

از تمایاو  حااکی م  ایان پا وم اشاو .شا ةیا  هرمنسای بررسای پهااا ۀ در دور ا سی هی

امااا عیاا  را  .ی اساا سااازب سا هبااه قبااو  ۀایاان دوره مما ناا  دورغالااا م ااان م رجمااان 

اب ا اهی پا   یماساالا ةیاا  هرمنسای و  دا ها  کاه در دورۀه ایان امار مارتبا ب توانیم

باا آن امارار معااش کارد. باه ب اان دیسار،  تاوانیمای تب یو شا  کاه احرههترجمه به »از آن 

ا ةیااا  »طااا ر کااه بااه مادا مااساهدر  توا هاا ن ی ماااز آ جااا کااه بهاا اری از روشاانفکران 

 «آطارین ر یناه باه ترجماه روی آورد ا  عنوانباهبه ه ش ه بود ا  تا ری  کننا  « هرمنسی

تول اا  کنناا   یاترجمااهدر ایاان شاارایا م رجمااان بایاا   .(992 ، ص.2092، مةاا محاا ادیان)

ادبای باا ساایر  اد باشا  و ب وا نا  در م ا ان ترجمانکه اح مال چاا  آن توساا  اشاران زیا

  اایآ  اق صاادی کهاا  ماینا . ایان و از ایان  ریاه سارماین هم رجمان باه رقابا  پرداط ا

( اساا  کااه  مااان داده بااود  هااو اول م رجمااان آرااار شکهاار ر 2092مویاا    ااایآ ما ااا )

 یماطواساا همم ناا ن  مباا حطااا ر اماارار معاااش تاااب  ماا ن بااهم رجمااان آزادی بود اا  کااه 

  اشران و طوا ن ران بود  .

باه حفا  عناصار هرمنسای ما ن  تمایاو رفا  کاه تاوانیما پرسا  ساوم طصوصدر 

پا  از  مایساالدر  ا سی های باه هارسایاز در م اان م رجماان ایرا ای رماان عاشاةا ه  مب ح
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  ا  اها ای  پ ا ا کارده اسا .  به  هب  م رجماان قباو از ا ةیاا  هرمنسای ا ةیا  هرمنسی

در تیااش رو باه اها ای  م رجماان ایرا ای جها  حفا  سااط ار، ر ا  و  تاوانیمعی  را 

ماا ن اصاایی دا هاا .  هاان ۀیساابکی  و یماااتفاوت  ااورمم نو سااازی  ویهاان ه هضااابااو، 

  مااان داده بااود م رجمااان  هااو دوم( اساا  کااه 9911ایاان   ااایآ ممراساا ا بااا   ااایآ  ااورا )

معنااایی  یماااظراه  ا   ه وشااک )در پاا وم  حاضاار م رجمااان قبااو از ا ةیااا  هرمنساای(

پاا وم  م رجمااان  هااو سااوم )در و ساااط اری ماا ن اصاایی را بااه هارساای ا  ةااال دمناا  و 

. امااری کااه ا   ه رسااا آن را بااه او  طااود  حاضاار م رجمااان پاا  از ا ةیااا  هرمنساای(

( آن را در بهااا اری از ماااوارد 11، ص. 9911شااا ه در  اااورا، ،  ةاااو9921هااار )ط اعااای

ورود امکا ااات معنااایی و ساااط اری ماا ن اصاایی بااه هارساای  تاا اطو مثباا  و» موجااا

 .« دا ه ه اس

م،ا ودی  روبارو باوده اسا .  ایپاارهساری باا  اون مار پا وم  دیماین پا وم  م

 ماار اراار اساا . مایترجمااهاول باار سااایر  نترجماا تاایر رعاا م بررساای  ،یکاای از ایاان مااوارد

تااا از ایاان   اااز اساا  ترجمااه مجاا د ب ماا ری در بااا   یماااپ وم بااه ا جااام بنااابر ایاان، 

دوم . شااودررساای بعاا ی ب مایترجمااهماار اراار باار روی  مایترجمااهاولاا ن  تاایر ر ریااه 

و تنهااا باارای  ااا  و دو ترجمااه باارای ماار کاا ام ایاان پاا وم  شااامو سااه ک اینکااه، پ کاارۀ

کاه  شاودیماپ مانهاد  رو، از ایانباود. شا ه باه هارسای ترجماه عاشةا ن ا سی هی مایک ا 

دیسااری  یمااازبانبااا حجاا  ب رر اار،  ا ااری م فاااوت و  یاکااره پآتاای از  یماااپ وم در 

سای شناجامعهی چاارچو  کارر رباهتاری رره اه شاود. تعما  اس فاده شود تاا   اایآ قاباو 

 پ منهاد کرد. توانیملاتور را      شبکنعامو مم ون  ظرین

 کتابنامه

 . تهران: ل وسا.د ف هه مع ک ن. ترجمده ر طا رات (. 9932اسرارک ، ن. )

 مه ی سجودی. تهران: مهرا  ی . ن. ترجمشور عمه )ده رچه طا رات( (. 9912اسرارک ، ن. )

ج ن  مایرمان رف سو با رضا رضایی درباره ترجمن (. در جها جوی رو  س ال عمن:9921اکبری، ع. )

 .19-23 ،(21)91 ،م رج . آس  ن
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 .21-21، (9)30مطالعات زبان و ترجمه، هارسی. 
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 نویسندگان دربارة

دا ماااجوی دک اااری مطالعاااات ترجماااه دا ماااساه اصااافهان اسااا .  فهیم   ه محم   دپور

 باش .در ترجمه میای هولو ی ایمان پ رامون مای پ وم 

اساا ادیار رااروه زبااان و ادب ااات ا سی هاای دا مااساه اصاافهان  درچ  هنظری محم  دتقی ش  اه

 باش .شناسی زبان میمای ایمان ب م ر پ رامون رواناس . پ وم 

و ادب ااات ا سی هاای دا مااساه اصاافهان اساا .  اساا ادیار رااروه زبااان محم  ود اف  روز

 باش . مان ب م ر پ رامون مطالعات ترجمه میمای ایپ وم 
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