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گزارههااا فراگفتمااا

از عناصاار مها فراگفتما ا ا کااه باارا برقاارار ارتبااام منااان
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بااه
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گاااه اوقااات بهصااورت تحاانال فظ و گاااه تحاان عنااوان فرا نا ها ک تخصنصا
ترجمااه م شااو  .افتااهها ا اا تحقناا م توا اا در پهوهشهااا آتاا در زمنناا
مطالعات ترجم پنکرهمحور و زبانشناس مقاب ها استفاده شود.
کلیددددوا:ها :فراگفتماااان ،فراگفتماااان تباااادل  ،گزارههاااا فراگفتماااا  ،ترجماااه،
ک تخصنص  ،پنکرهها مواز
 .1مقدمه

باانش از چهااار دهااه اساان کااه فراگفتمااان 9و بااهشااکت داااا عناصاار آن مااورد توجااه
پهوهشاافران مخت اات (شاانفر 9110 ،2؛ و اا کاپت9115 ،9؛ کر ساامور9111 ،1؛ ها ناا ،5
 2000،2001،2091و انااره) قاارار گرفتااه و هممنااان نااز ا ا عناصاار از مو ااوعات مها و
ماورد ع اقا پهوهشافران ا ا ضاوزه اساان .فراگفتمااان ،اصاط اض اساان بارا اه ااا بااه
عبارات که در مات بارا برقارار معاا

تعاام

باهکار بارده م شاو  .ا ا معاا

بارا

کما به و سان ه اا گو نا ه بارا بناان د ا گاه داود و هممنان همراها باا دوا نا گان
ااا شاانو گان بااهعنوان عضااو از جامعا داصا بااهکار م رو ا (ها نا  .)2091 ،عناصاار
فراگفتمااا

در الفااو بننااافرد ها ناا ( 2005و  )2091بااه ا ااواع گو اااگو

تقساان

م گرد ؛ اا دساته از ا ا عباارات ،گزارههاا 6هساتن کاه عموماا باا عناوان قش ماهاا
گفتمااان 1شاانادته شاا ه و از ضجاا و تنااوع بالااا مطالعااات (شاانفر 9111 ،؛ ردکاار،1
9110؛ فر اازر9111 ،1؛ فنشاار )2006 ،90بردوردار اا  .گزارههااا ،شااا فرها

هسااتن کااه

باارا کمااا بااه دوا ن ا گان و شاانو گان باارا تفساانر روابااک کاربردشاانادت موجااود در

1. metadiscourse
2. Schiffrin
3. Vande Kopple
4. Crismore
5. Hyland
6. transitions
7. discourse markers
8. Redeker
9. Fraser
10. Fischer
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ک ا روابااک ا ااافها  ،مقا سااها و تنجااها

قرار م گنر (ها ن  2005 ،و .)2091
از دلا اات توجااه پهوهشاافران بااه بررس ا گزارههااا ( قش ماهااا گفتمااان) ،م تااوان بااه
ک تخصنصاااا  9معنااااا

(اساااا ورن9111 ،2؛ دوپااااوت و زوفاااارا 2091 ،9؛ کر باااات،1

آباااوچک  ،5بورکزا تنناااه ،6فورکاااو ،1ااا ولو کو ،1راکو سااان  ،الشاااکو مننه و ز کاااا وا،1
 )2091ا اا عبااارت اشاااره کاارد کااه ضاصاات کاربردهااا چن گا اا ا اا گزارههاساان.
ک تخصنصاا دارا ا ااواع گو اااگو

اساان و براسااا

دادههااا تااازبا ااه و چن زبا ااه

تعر اات آن نااز متاناار اساان .از آ جااا کااه دادههااا مااورد ظاار ا ا پااهوهش تااازبا ااه
نسااتن  ،ک تخصنصا بودن را م تااوان با
صااورت مشااخص در زبااا
مخت فاا

ظناار ضاا

شااکت تعر اات مااود عا م تطاااب منااان ااا

و ترجماا آن در زبااا

 ،90توساان و تح اا معنااا

د فاار کااه م توا اا بهصااورتها
(بااار وو9110 ،99؛ د ااو

2001 ،92؛

بنکر2099،99؛ چسترم  ) 2096 ،91ظاهر شود.
پنکرههااا مااواز از مناااب بساانار ارزشاامن
مقاب ااها باارا

هسااتن کااه مااا را در بررساا ها

ااافت تفاوتهااا ظر اات کاربردشاانادت گزارههااا منااان زبانهااا

گو اااگون ااار م کنن ا  .در زبااان فارس ا اکراار پنکرههااا موجااود تازبا ااه و از هرف ا
ن از منحصاارا متشااکت از متااون وشااتار ا کااه از مناااب رساام

ظناار روز امااهها ،متااون

ع م ا و دا شاافاه فااراه آم ها ا  .از هماان رو ،هنفااام بررس ا عناصاار فراگفتمااا

در

1. under-specification
2. Spooren
3. Dupont & Zufferey
4. Crible et al.
5. Abuczki
6. Burksaitiene
7. Furko
8. Nedoluzhko
9. Rackeviciene, Oleskeviciene, & Zikanova
10. omission
11. Barnwell
12. Davies
13. Baker
14. Chesterman
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دادههااا گفتااار دو ااا چن ا زبااان ،فق ا ان پنکاارۀ گفتااار و مااواز بااهش ا ت اضسااا
م گردد.
سااخنرا ها تا  ،9اشاااعهدهنا ۀ ارائااهها
به زبان ا ف نسا ارائاه و سا
م شو  .از ا

بااا تنااوع مو ااوع گسااتردها کااه معمولااا

باه تعا اد بسانار زباان د فار (از جم اه فارسا ) ترجماه

ساخنرا ها م تاوان باهعنوان منااب گفتاار باارزشا

را باارا بررساا عناصاار فراگفتمااا

ااد کارد کاه مسانر

در دادههااا گفتااار همااوار م کنناا و پااهوهش

ضا ر نز از آنها برا ا جااد پنکرههاا ماواز بارا ا جاام بررسا ها ماورد ظار بهاره
م برد.
باااا عنا ااان باااه مطالااا

فاااو در دصاااوا فقااا ان پنکااارۀ ماااواز گفتاااار

ا ف نس _فارسا  ،عما ه پاهوهشهاا پنکرهمحاور باهو اهه پنکرهمحاور ماواز و گفتاار
(برا

مو اه زارعا فارد و ع نناهاد2091 ،؛ عماوزاده و زارعا فارد )2091 ،ا جاام شا ه بار

رو عناصاار فراگفتمااا

در زبااان فارساا بساانار محاا ود اساان و اا اا

پهوهشهااا

موجاااود (افاااور و عقبااا ه ااا 2092 ،؛ کرب اااائ و دوائااا 2099 ،؛ هاااارم  ،تااااک و
وساافنان )9911 ،باار رو دادههااا

وشااتار تمرکااز داشااتها  .لا ا پااهوهش ضا اار باارا

ارائاا مطالعااها پنکرهبنناااد در دصااوا ک تخصنصاا معنااا

بااهعنوان راهکااار باارا

ترجم گزارهها کار دود را آااز م کن و در پ پاسخ به سؤالات ز ر اسن
 .9چااه راهکارهااا

تحاان عنااوان ک تخصنص ا معنااا

م توا اا در دصااوا

ترجم گزارهها بهکار گرفته شود؟
 .2آ ااا رابطاا معنااادار منااان ااوع گزارههااا و ااوع ک تخصنصاا بهکاررفتااه در
ترجم آنها وجود دارد؟
 .9در صورت پاسخ مربن به سؤاو  ،2دلنت ا

رابطه چه چنز اسن؟

)1. Ted Talks (https://www.ted.com

ترجم گزارهها فراگفتما

999

در گفتمان سناس ت ...

 .۲پیشینة پژوهش و چهارچوب نظری
 .1 .۲فراگفتمان

اصااط اف فراگفتمااان را خسااتن بااار زلناای هاار
وقفاااها چن سااااله ،توجاااه پهوهشااافرا
کر ساامور ( )9111را بااه دااود ج اا

 )9151( 9معرفاا کاارد و پاا

از

ظنااار و ناااامز ،)9119( 2و ااا کاپت ( )9115و

مااود .ا اا اصااط اف شااامت دامناا گسااتردها از

عناصااار ا ساااجام و بنناااافرد اسااان (ها نااا  )2091 ،کاااه قااارار دادن آنهاااا در
دسااتهبن

ها دقناا و مشااخص کااار آسااا

بااوده و دسااتهبن

ها گو اااگو

باارا

تعناان ماارز باارا ا ا عناصاار توسااک پهوهشاافران مخت فا (مناار9115 ،9؛ و نااامز9119 ،؛
و ااا کاپت9115 ،؛ کر سااامور و همکااااران9119 ،؛ ها نااا  2005 ،و  )2091ارائاااه شااا ه
اساان .اگرچااه مناار ( )9115و و نااامز ( )9119پنشاافامان دسااتهبن
بود اا  ،دسااتهبن

و اا کاپت را بااهدلنت تاا نر مشااهود در دسااتهبن

عناصاار فراگفتمااا
ها پاا

از دااود

(کر ساامور و فااار زور  9111 ،1و 9110؛ ا نتراپااراوات 5و استفنساا 9115 ،6؛ چناای 1و
استفنساا  )9116 ،م تااوان کاا از دسااتهبن

ها مهاا دا ساان .ها ناا ( 9111 ،2005و

 )9111از جم ااه افااراد اساان کااه بااا اعماااو اصاا اف و تانناارات اساساا در دسااتهبن
و اا کاپت ( )9115و ا جاااد ز ردسااتهها بنشااتر باارا تعناان دقناا کارکردهااا عناصاار
فراگفتمااا  ،چهااارچوب و هبقهبناا
دسااتهبن

مااورد ظاار دااود را معرفاا کاارد .چهااارچوب و

ها ن ا ( )2005اازد پهوهشاافران زبااان فارس ا

ساابتا فراوا اا بااا رو کردهااا گو اااگون در قالاا
(ر ااااق

نااز محبااوب بااوده و مطالعااات

ا اا چهااارچوب ا جااام شاا ه اساان

فامناااان و کاااارگر9912 ،؛ عب ال اااهزاده و منااارزاده9916 ،؛ هاااارم  ،تااااک و

وساافنان9911 ،؛ افااور و عقباا ه اا 2092 ،؛ کرب ااائ و دوائاا 2099 ،؛ زارعاا فاارد و
1. Zelig Harris
2. Williams
3. Meyer
4. Farnsworth
5. Intaraprawat
6. Steffensen
7. Cheng
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ع ننااهاد2091 ،؛ عمااوزاده و زارعاا فاارد )2091 ،کااه تااا ضاا ود از رو کاارد پااهوهش
ضا اار فاصا ه دار ا و پااردادت بااه تاتااا آنهااا در ا ا جسااتار م گنجا  .فراگفتمااان
ها ناا ( )2005دارا دو بعاا اصاا  ،تبااادو و تعاماات،

در الفااو بننااافرد و دسااتهبن

اساان؛ بااه عبااارت د ف ار عناصاار گفتمااا

ابت ا ا بااه دو دساات اص ا

تبااادل  9و تعااام

2

تقساان م شااو و هاار ک ا ام نااز ا ااواع دار ا کااه در ج ا وو  9قاباات مشاااه ه اساان.
منظور از فراگفتماان تباادل  ،عناصار هساتن کاه بارا ساازما ه اه اعاات گازارها در
ماات بااه شااک

کااه مخاه ا

(ها ن  .)2091 ،از هار

آن را منسااج و متقاع کنن ا ه در اب ا بااهکار باارده م شااو

د فار فراگفتماان تعاام

بارا ج ا

و ساان ه ااا گو ن ا ه بااهکار م ا رود و قص ا دارد مخاه ا

ظار مخاهباان باه د ا گاه

را در گفتمااان جااار ددناات و

درگنر ما (ها ن .)2091 ،
جدول  .1الگوی بینافردی فراگفتمان هایلند ()۲002

فراگفتمان

فراگفتمان تبادلی

گزارهها
چهارچوبسازها9
ارجاعها درونمتن 1
شواه 5

فراگفتمان تعاملی

ت و ترمزها6
ترد ماها1
قن ماها1
فرش ماها1
دوداظهارها90
ددنتسازها99
1. interactive
2. interactional
3. frame markers
4. endophoric markers
5. evidentials
6. code glosses
7. hedges
8. boosters
9. attitude markers
10. self-mentions
11. engagement markers
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جاا وو  9شااان م دهاا عناصاار فراگفتمااا
ضا اار تنهااا بااه د باااو بررسا

ا ااواع گو اااگو

کا از آنهااا ،عنا گزارههاساان .همااانهور کااه پاانشتاار

آم  ،گزارهها را م تاوان هماان قش ماهاا گفتماا
تبادل

دار اا کااه پااهوهش

در ظار گرفان .ا ا

شا فر روابک موجاود مناان بنا ها  9جم اهواره اسان کاه باه مخاها

بهتار ک ااام کمااا م کنا  .روابااک ما کور قابات تقساان بااه ا ااواع گو اااگو

اوع فراگفتماان
جهان درک
ظناار افاازا ش،

مقا سه و تنجها  .روابک به شرف ز ر
الت .افزا ش هنفاام کاه گزارههاا بارا ا اافه ماودن ماوارد باه اا بحا

باهکار

م رو (ما ن  ،و ،بهع اوه ،بها افه و انره)؛
ب .مقا سااه هنفااام کااه گزارههااا باارا

ما ااان کااردن شااباهن و تفاااوت منااان

بخشهااا گفتمااان بااهکار گرفتااه م شااو ( .ما ناا  ،هممناان  ،ا ضااا ،امااا ،در مقاباات ،بااا
وجود ا

و انره)؛

ج .تنجااه هنفااام کااه گزارههااا باارا
م رو (ما ن  ،پ  ،بنابرا  ،از ا

شااان دادن روابااک ع اان و مع ااول بااهکار

رو).

 .۲ .۲ترجمة گزارهها

پنشاانن مطالعااات گسااتردها در دصااوا ترجماا گزارههااا در زبانهااا مخت اات
وجاااود دارد (ما نااا آلتنبااار  9111 ،2و 2001؛ دگنااا 2001 ،9؛ آ مااار2001 ،1؛ کوئنکاااا ،5
2001؛ مااورتنر 6و دگناا  )2001 ،امااا بررساا هماا آنهااا از ضوصاا ه ا اا بحاا
اسن و بنشتر ساع م شاود زد ااتر

دااارج

پهوهشهاا از ظار رو کارد و روش کاار باه ا ا

پااهوهش بررس ا شااو  .مضااافا ا نکااه در زبااان فارس ا چناان تحقنق ا صااورت فرفتااه
اسن و م توان گفن تحقن فع

اولن در وع دود اسن.

1. clauses
2. Altenberg
3. Degand
4. Aijmer
5. Cuenca
6. Mortier
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زد ااا بااه پااهوهش ضا اار م تااوان بااه هااوک و همکاااران ()2091

اشاره کرد .آنهاا باا دسترسا باه پنکرههاا ماواز ضاصات از ترجما منااظرات پارلماا
از زبان ا ف نس به چهاار زباان د فار (ه نا

 ،آلماا  ،فرا ساو و اسا ا نا ) باه بررسا

روابااک ا سااجام پردادتها ا  .آنهااا در افتنا کااه پنمنا گ شاانادت  9باار روابااک ا سااجام
ت نر م گ ارد و ا ا تا نر در زبانهاا موجاود در ا ا پنکاره متفااوت باوده اسان .البتاه
لااازم بااه اکاار اساان کااه در پااهوهش هااوک و همکاااران ( )2091عواماات ا سااجام عمااوم
ظنر  andو  sinceاز دا رۀ بررس ض

ش ها .

دوپا اان و زوفاار ( )2091نااز بااا توساات بااه پنکاارۀ سااخنرا ها تاا (کتولااو و
همکاااران )2092 ،2بااه برررس ا ت ا نر گو ا کاااربرد  ،9جهاان ترجمااه و مهااارت متاارج
در تانناار معنااا و ضاا

چهااار قش مااا امااا  1در ا ف نساا و فرا سااو پردادتااها اا .

آنها پ برد کاه ا ا

قش ماهاا معمولاا اا اا دو معاادو را ار دار ا و هممنان ادعاا

کرد ا در ترجم ا عناااو

سااخنرا ها ت ا  ،ترجمااهها بنشااتر ت ااو ح اساان .هممناان

در افتنا مناازان اسااتفاده از فرا نا ضا

ساابن بااه د فاار فرا نا ها ترجمااها مشخصااا

کمتر اسن.
زد اااتر

پااهوهش ا جااامشاا ه بااه پااهوهش ضا اار را م تااوان پااهوهش کر باات و

همکاااران ( )2091دا ساان .آنهااا نااز هما ناا پااهوهش ضا اار بااا اسااتقاده از پنکرههااا
مااواز از سااخنرا ها تاا بااه بررساا ک تخصنصاا معنااا
سااه قش مااا

در قشهااا و ترجمااهها

 but ،andو soپردادتها اا  .پنکاارۀ مااواز آنهااا متشااکت از ترجمااهها

تنهااا سااه سااخنرا

تاا از زبااان ا ف نساا بااه چهااار زبااان د فاار (چکاا  ،فرا سااو ،

مجارسااتار و لتوا نااا ) بااوده اساان .اگرچااه پااهوهش آنهااا از هرفاا

ما ااا فر قااش

همزمااان ترجمااه و ضاشاانه و ساا  5پنکرههااا در تعناان سااطوف چن گا اا ک تخصنصاا

1. cognitive complexity
2. Cettollo et al.
3. register
4. concessive markers
5. annotation
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بااوده اساان ،محا ود شا ن پااهوهش آنهااا بااه پنکاارۀ کوچااا و تعا اد قش مااا گفتمااان
مح ود نز قطه عت چشمفنر اسن که در پهوهش ضا ر سع ش ه رف گردد.
از پهوهشهااا ا جااام ش ا ه در زبااان فارس ا در دصااوا ترجم ا عناصاار فراگفتمااا
به دو پهوهش زد ا به پهوهش ضا ر م توان اشاره کرد.
اضماا

( )9910پهوهشاا را در قالاا

ترجم قش ماهاا گفتماا

پا ان اماا کارشناساا ارشاا باارا بررساا

موجاود در رماان هفات هار پااتر باه ترجما و ا ا اسا امنه

( )9911ا جام داده اسان .و هممنان باه بررسا ا طباا و عا م ا طباا ا ا عباارات در
دو زبااان مبا و مقصا پردادتااه و ا ا

کتااه را متا کر شا ه کااه در ترجما ا ا عبااارات

توجااه بااه معنااا کاربردشاانادت آنهااا از اهمناان بالااا

بردااوردار اساان .و اهمناان

ترجم قش ماها گفتماان را ا ا هاور تفسانر کارده اسان کاه ممکا اسان ا ا عناصار
در زبااان مب ا فاق ا ارزش لاااو باشاان امااا هنفااام کااه بااه فارس ا ترجمااه م شااو در
بعض ماوارد انرقابات ض
هرف

نز ضفظ ا

ا ا و قاش مهما را در ضفاک ا ساجام مات ا فاا م کننا  .از

عناصر در ترجمه ،سبک مشابه به مت مب ا جاد م کن .

از د فاار مطالعااات زد ااا بااه ا اا پااهوهش م تااوان بااه امنر وسااف و همکاااران
( )9911اشاااره کاارد .آنهااا نااز هممااون پااهوهش ضا اار براسااا

چهااارچوب ها ن ا بااه

بررساا ترجماا ترد اا ماها کااه از عناصاار فراگفتمااان تعام ا اا  ،پردادتااها اا  .آنهااا
در افتن ا کااه دا شااجو ان بااهدلنت توجااه صاار

بااه ترجم ا وا گااان تخصص ا از ترجم ا

دقنا ترد ا ماها اافاات شا ه و در تنجااه ،در ترجما متااو
قطعنن در آنها در قالا

ظناار متااون ع ما کااه عا م

ترد ا ماها ظااهر شا ه ،ادواساته تا نر منفا م گ ار ا ؛ لا ا

اهمنن دقن مترجمان در ترجم ا

عناصر را مت کر ش ها .
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 .۳ .۲کمتخصیصی

لفااظ ک تخصنصاا در زمننااهها مخت فاا
ا

ظناار زبانشناساا صااورتفرا (ا 2090،9؛

و ردکاااار2001 ،؛ ارماااار )2099 ،2و روانشناساااا (فر سااااون2001 ،9؛ فر سااااون و

پنکر ناای )2009 ،1کاااربرد دارد .ک تخصنص ا در پااهوهش ضا اار ،مفهااوم اساان کااه در
تح ناات گفتمااان بااهکار م ا رود (ما ن ا  ،اس ا ورن9111 ،؛ دوپا اان و زوفاار 2091 ،؛ کر باات
و همکاران )2091 ،و باه عا م ا طباا مناان صاورت و معناا اشااره دارد .ا ا عا م ا طباا
م توا در متون تازبا اه و بانش از اا زباان ظااهر شاود .در متاون تازبا اه ،منظاور از
ک تخصنص ا معنااا  ،ادت ااا

منااان معن ا و تفساانر ااا ک مااه اساان در ضااال کااه در

متااون باانش از ااازبا ااه (ترجمااها ا ) ،ک تخصنص ا بااه راهبردهااا ترجمااها (ض ا
توسن و تح

،

معنا ) برا ترجم ا عبارت از زبان مب به مقص اشاره دارد.

ا هااور کااه بااه ظاار م رساا تاااکنون در پهوهشهااا ا جااامشاا ه در زبااان فارساا ،
رو کاارد بااه مضاامون فااو در دصااوا ک تخصنصاا ا جااام شاا ه اساان .اگرچااه در
بردا مطالعااات زباا

باا رو کارد متمااا ز از پاهوهش ضا اار اشاارات کوتاااه باه ا ا

فرا نااا شااا ه اسااان (رفنعااا 9919 ،؛ صاااحرائ  ،)9912 ،پاااهوهش ضا ااار را م تاااوان
بااهعنوان خسااتن گااام در بررساا فرا ناا ک تخصنصاا معنااا
گزارهها با بهرهگنر از پنکرهها زبا
بااا عنا اان بااه مطالاا

در دصااوا ترجماا

دا سن.

فااو در دصااوا پنشااننه و چهااارچوب مطالعااات  ،پااهوهش

ضا ار بار آن اسان تااا باه بررسا پنکرهمحاور ترجما فارسا گزارههاا از زباان ا ف نسا
کااه در چهااارچوب ها ن ا ( )2005بااهعنوان ک ا از عناصاار فراگفتمااا
م شو  ،ب اردازد .با
در دو قالا

منظور ،ها

تبااادل محسااوب

ا ا اسان کاه حاوۀ ترجما ا ا عباارات زباا

ترجما تحاانالفظ  5ا ا عبااارات و ک تخصنصا معنااا

را

بررسا کنا  .ا ا

پهوهش هممنن بهد باو کشت رابط منان وع ترجمه و وع داا گزارههاسن.
1. Egg
2. Irmer
3. Frisson
4. Pickering
5. literal translation
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 .۳روش پژوهش

همااانهور کااه قب ااا اکاار ش ا و از عنااوان ا ا پااهوهش نااز باار م آ ا  ،ا ا پااهوهش
پنکرهمحاور اساان؛ لا ا لااازم اساان تاا از پنکرههااا متعااادو 9و باز ماا 2براسااا

مقتضاانات

تحقنقااات اسااتفاده شااود (آ تااو  .)2001 ،اگرچااه پنکرههااا مااواز بساانار باارا
زبانهااا مخت اات د نااا موجااود اساان ،پنکرههااا دوزبا اه باار پا ا دادههااا گفتااار در
تمااام زبااانهااا از جم ااه زبااان فارس ا بساانار ادر ا و فق ا ان چناان پنکرههااا
اضسااا

بهش ا ت

م شااود .اکراار پنکرههااا موجااود در زبااان فارس ا از متااون وشااتار گااردآور

ش ا ه و تااا ض ا ود جنب ا گفتااار زبااان فارس ا

اد ا ه گرفتااه ش ا ه اساان .همن هااور

پنکرهها موجود نز اکررا تجاار باوده و هز نا تهنا آنهاا گازا

م باشا  .باا توجاه باه

کمبودهااا ماا کور ،فار اا گان مجبااور بااه تهناا پنکرههااا مناساا
پااهوهش شاا

 .باارا

 ،تعاا اد ده سااخنرا

ناات بااه ا اا هاا

بهصااورت تصااادف ا تخاااب شاا  .باارا رعا اان م زمااات همزمااا
سااخنرا ها بااازۀ زمااا

باارا ا جااام ا اا
از سااخنرا ها تاا
ا اا ده سااخرا

از

 2090تااا  2091ا تخاااب شاا  .ا اا سااخنرا ها ،ابتاا ا توسااک

مترجمان وبساا ن تا کاه زباان فارسا زباان ماادر آنهاا باوده ترجماه و سا
مترجمان ضرفاها و ارا ش و بهصاورت ز ر او

توساک

در ادتناار مخاهباان قارار گرفتاه اسان.

تمااام سااخنرا ها از ا اار سناسا ا تخاااب شا ه کااه در مااورد مو ااوعات

ظناار سناساان

داارج ا الاات متحا ۀ آمر کااا ،ا تخاباات آمر کاا ،دموکراسا و برگز ان (داروج بر تا نااا
از اتحاد ااه اروپااا) بودها ا  .تمااام سااخرا ها توسااک گو شااوران بااوم ا ف نسا زبااان (زن
و مرد) و در م ت زماان  90تاا  20دقنقاه ارائاه شا ها  .پا

از گاردآور متاون ا ف نسا

و ترجماا فارساا ا اا سااخنرا ها ،همفاا باارا تشااکنت ااا پنکاارۀ واضاا متعااادو و
اسو ه با هم فر ادااام شا
جم ااه و در قساامنها

 .پا

از ادااام متاون مبا و مقصا  ،همتاراز در ساط

در سااط پاااراگرا

بهصااورت دساات اعماااو شا  .لااازم بااه اکاار

اسن ،ع راا وجاود ابزارهاا همترازسااز  ،کنفنان ا جاام کاار آنهاا ضا اقت در ماورد
1. balanced
2. representative
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جفن فارس و ا ف نسا هناوز دن ا قابات اتکاا نسان .ضجا ک ا ا ا پنکاره باال بار
 19000ک مااه اساان کااه اه اعااات دقناا آن در جاا وو  2قاباات مشاااه ه اساان .باارا
تشااکنت پنکاارۀ مااورد ناااز و ا جااام تح نتهااا مااورد ظاار ،رمافاازار اسااکا ا جاان  9بااهکار
گرفته ش  .ا

رمافازار کاه در محانکهاا و نا وز  ،لنناوک

و ماا قاب نان کاار دارد در

 2009توسااک کناات گر اات 2در جمهااور چااا هراضاا شاا  .ا اا
تجااار در دسااتر

رمافاازار بهصااورت

اساان و قاب نانهااا مخت فا از جم ااه پااردازش متااون در زبااانهااا

مخت اات ،هراضاا پنکرههااا دوزبا ااه و چن زبا ااه ،بررساا ها گو اااگون پنکرههااا و
دسترس آزاد و را فان به تع اد از مه تر

و بزر تر

پنکرهها د ناسن.

تصویر  .1محیط نرمافزار زبانشناسی پیکرهای اسکچ انجین

تصویر  .۲وا:ة  butبهعنوان نمونه و ترجمة آن در خطوط وا:هنما در پیکره
1. sketch engine
2. Adam Kilgarriff
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تصویر  .۳وا:ة  howeverبهعنوان نمونه و ترجمة آن در خطوط وا:هنما در پیکره
جدول  .۲اطلاعات پیکرة موازی پژوهش

پ

پیکره

تعداد کلمات

تعداد نمونهها

انگلیسی

29665

25910

9160

فارسی

29961

21211

9591

کل

12121

11691

2111

از ا جاد پنکرۀ مورد ظر ،ابتا ا مات زباان مبا بارا

بهصااورت دساات دوا ا ه ش ا  .بااههور دقن ا تر ه ا
دساات شناسااا
دستهبن

1

عناصاار فراگفتمااا

تعداد جملات

اافت گزارههاا دکباهداک و

از بررس ا دساات پنکااره بهصااورت

در کاات پنکااره بااود .پاا

از ااافت گزارههااا و

آنها بار مبناا ما و ها نا  ،بساام و وقاوع آنهاا هماراه باا باافت کاه عناصار

در آن استفاده ش ه ،توسک رمافزار و با ه

ا جام تح نتها کم محاسبه ش .

 .۴یافتهها و بحث

پا

از ا جاام اقا امات مقتضا در دصاوا تهنا پنکارۀ مناسا

و دادههااا لاازم کااه

در بخااش پنشاان بااهتفصاانت شاارف داد شاا  ،تعاا اد  95گاازارۀ فراگفتمااا

بااا مجمااوع
1. tokens
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افااان شااا و گزارههاااا

منازان فراوا ا در مناان گزارههاا

 but ،andو so

افان شا ها کاه جزئناات آن

در ج وو  9قابت مشاه ه اسن.
جدول  .۳فراوانی گزارههای فراگفتمانی

پ

گزارهها

فراوانی

درصد فراوانی

And

222

91/06

But

916

99/05

So

11

91/61

Because

16

92/61

So that

5

0/19

Even though

1

0/66

However

9

0/50

Though

6

9

Despite

9

0/96

Albeit

9

0/96

Whereas

2

0/99

On the other hand

9

0/96

Although

2

0/99

Furthermore

9

0/96

In addition

9

0/96

کت

511

900

از افت گزارههاا و تعنان فراوا ا هار اا در پنکارۀ ا ف نسا

وبان باه بررسا

راهبردهااا بهکاررفتااه در ترجماا هاار ااا در پنکاارۀ فارساا رساان  .براسااا
موجااود راهبردهااا

کااه مترجمااان در ترجم ا ا ا عناصاار فراگفتمااا

دادههااا

بااهکار گرفتها ا را

م توان به دو دست اص  ،ترجم تحنال فظ و ک تخصنص معنا  ،تقسن مود.

ترجم گزارهها فراگفتما

براسااا
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دادههااا و آمارهااا بهدساانآماا ه ،قاباات مشاااه ه در مااودار  ،9ااوع را اار

ترجم ا ا ا عناصاار را م تااوان ترجم ا تحاانال فظ (درا ا ن9115 ،9؛ نومااارک9119 ،2؛
بنکاار2099 ،؛ چسااترم  )2096 ،دا ساان .در ا ا

ااوع از ترجمااه ،گاازارۀ مااورد ظاار دقنقااا

معادوساز ش ه و با معنا و قشا مشاابه باه آ ماه در زباان مبا باوده ،ترجماه م گاردد.
مو ااهها

از ا ا دساان ترجمااه را م تااوان در مراوهااا  6-9م اضظااه مااود .همااانگو ااه

کااه از مراوهااا م ا کور م شااود ،گزارههااا مشااخص ش ا ه ب ا ون ه انا تانناار عننااا در
ترجمهها فارس لحاظ ش ها .
مراو 9
Theater is the essential art form of democracy, and we know this because they
were born in the same city.

تئاااتر شااکت مط ا هناار از دموکراسا اساان ،و ا ا را منا ا ن چددون ا ا دو در ااا
شهر پ

آم

.

مراو 2
In addition, she has recruited other people in the community to also run for
public office.

علاوه بر آن  ،او مشاو افاراد د فار ها از جامعاه شا تاا بارا رسان ن باه مناصا
دولت اق ام کن .
مراو 9
Even fascists seek community, albeit a frighteningly homogenous community
where everyone looks the same and wears the same uniform and chants the same
slogans.

ضت فاشنسنها باهد بااو اجتمااع هساتن  ،البتده اجتمااع باههارز وضشاتناک ک سان
که همه کساان باه ظار م رسان و و نفاورم مشاابه م پوشان و شاعارها

کساا

سار

م دهن .

1. Dryden
2. Newmark

مطالعات زبان و ترجمه
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مراو 1
Furthermore, if we're going to really take seriously the need to ensure people
share in the economic benefits, our businesses and corporations need a model of
globalization that recognizes that they, too, have to take people with them .

بهعلاوه ،اگار واقعاا باههور جا

م داواهن مطمائ شاو کاه هما افاراد در تقسان

مزا ا اقتصاد ساهن هساتن  ،کسا وکارهاا و شارکنها ماا باه اا ما و جهاا
نازمن

شا ن

م ل که مؤ آن اسن که آنها نز موظفن مردم را با دود همراه کنن .

مراو 5
We have to live simply, so that others can simply live.

با ساده ز گ کنن تا قنه ه بتوا ن ز گ کنن .
مراو 6
Welcome to neoliberalism, the zombie doctrine that never seems to die,
however comprehensively it is discredited.

بااه ئولنبرالنساا دااوش آم اا  ،دکتر ناا دونآشااام کااه ظاااهرا قاارار نساان از منااان
برود ،هرچن اعتبارش کام ا از بن رفته.
100
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ک تخصنص معنا

ترجمه تحن ال فظ

نمودار  .1میزان فراوانی دو راهبرد ترجمة گزارهها
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مااودار  9شااان م ده ا کااه ترجم ا تحاانال فظ بااهعنوان راهباارد اال ا
گزارههااا فراگفتمااا

در ترجم ا

مااورد اسااتفاده قاارار گرفتااه کااه ا اا مو ااوع همسااو بااا ظاار

باااردودار  )2091( 9اساان .و بااا ا جاااد تمااا ز منااان دو ااوع اصاا

ترجمااه (آزاد و

تحاانال فظ ) بااا اسااتفاده از واض ا ها مااورد ترجمااه ،معتق ا اساان ترجم ا تحاانال فظ
م کناا کااه ا اا مو ااوع در مااورد

االبااا در مااورد ترجماا واضاا ها کوچااا صاا
گزارهها نز صاد اسن.

راهکااار د فاار کااه م تااوان در ترجما گزارههااا مشاااه ه مااود ،ک تخصنصا معنااا
اسن .همانهور که قب اا ناز اشااره شا  ،منظاور از ک تخصنصا در پاهوهش ضا ار ،عا م
ا طبااا منااان ااا عبااارت زبااان مب ا و ترجم ا آن در زبااان مقص ا اساان .بااا عنا اان بااه
دادههااا بررساا شاا ه ،ک تخصنصاا در قالاا
معنا  ،تح

چهااار راهکااار اصاا

(ضاا

 ،توساان

معنا ) قابت اعماو اسن.

الف .حذف

در ا

وع از ک تخصنص  ،متارج باه گماان ا نکاه عباارت ماورد ظار فاقا اه اعاات

مه ا و اارور اساان و ض ا

آن د ا در رو ا ک ااام پ ا م ا آورد ،آن را ض ا

م کن  .ع م ضضاور گازارههاا ماورد ظار در ترجما فارسا

ناز داو بار همان مو اوع

اسن که در مراوها  1و  1بهدوب قابت درک اسن.
مراو 1
And the problem is it’s not a G20, the problem is its G-Zero world that we live
in.

مسئ ه ا نه کاه ا ا د فاه گاروه  20نسان ،مشاکت ا ناه کاه ماا د فاه در د ناا گاروه
صفر ز گ م کنن .
مراو 1
But we know it's not going to happen until we, the people of the US., and people
throughout the word, start making sure that they get public officials elected to
their governments that really care about the constituents, they care about the
people.
1. Barkhudarf
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کاه ماا ماردم آمر کاا و هما ماردم د ناا

را بااه ضکومان ا تخاااب م کننا کااه واقعااا بااه قااا ون

اساس و مردم اهمنن م دهن .
همااانهور کااه از مراوهااا  1و  1مشااخص اساان دو گاازارۀ مشااخصشاا ه در زبااان
مب کام اا در ترجماهها فارسا ضا
ت و ( 9چسترم  )2096 ،ناز ت قا

را م تاوان باه اوع ،

شا ها  .ا ا گو اه ضا

گزارههاا مبنا بار

ماود .باا عطات باه کاارکرد اصا

تسااهنت درک رابطاا کاااربرد شاانادت موجااود در ک ااام باارا مخاهاا  ،ضاا
م توان به وع باور مترج به درک ت و ح آنها توسک مخاه

آنهااا را

دا سن.

ب .توسیع

در مطالعااات زبااانشناسا ا ا مو ااوع پ رفتااه اساان کااه قش ماهااا گفتمااان دارا
ضوزهها معناا

گو ااگو

هساتن  .از جم اه م تاوان باه توسان اشااره کارد (مقا مکناا،

 .)9919در توسن معناا  ،گزارههاا از معناا دااا داود کاه دامنا محا ودتر را در بار
م گناارد بااه معنااا

ک تاار و بااا دامناا معنااا

و کاربردشاانادت وساان تر ترجمااه

م گرد ا  .ا ا مو ااوع در دصااوا عناصاار فراگفتمااا

نااز ص ا

م کن ا  .باارا درک

بهتاار ا ا مو ااوع م تااوان بااه مراوهااا  1و  90اشاااره کاارد .در مراوهااا  1و  90گاازارۀ
 butدر ترجماا فارساا معااادو «و» آماا ه اساان .ضااوزۀ معنااا

 ،butضااوو محااور ارائاا

مقا سااه و تناااقو و تضاااد اساان (فر اازر 9111 ،و  )2095و معااادو تحاانالفظ آن در
فارسا «امااا» اساان .ا ا در ضااال اساان کااه در ترجما فارسا  ،از «و» اسااتفاده شا ه کااه
ضااوزۀ معنااا

گسااتردهتر

ظناار تشاار  ،2تقاباات ،9اسااتنتاج 1و تناااوب 5را در فارس ا در

بر م گنرد که مو باارز توسان معناا
توساان معنااا

گزارههاا باهضسااب م آ ا  .باهعباارت د فار ،در

گزارههااا رو بااه ااعنت و چناا کاره شاا ن معااادو ساااز م گرد اا

1. implication
2. elaboration
3. contrast
4. inference
5. alternation

ترجم گزارهها فراگفتما

915

در گفتمان سناس ت ...

(اوتاا  .)2000 ،9در مو اا  ،1در زبااان مباا اسااتفاده از  butبااهعنوان شااا ها باارا
ا جاد وع تضاد باهکار گرفتاه شا ه اسان تاا بتوا ا مو اوع را برجساته کنا  ،در ضاال
که در ترجما فارسا آن شااه چنان برجساتف
«و» ا

ض

نساتن و معنا توساعه افتا ضاصات از

را م توا منتقت کن .

مراو 1
Now, the truth is, I wasn't really political, I was just a French horn player. But I
had a bit of an epiphany, and they had detected it, and it was causing some
confusion.

ضالا ضقنقان ا نکاه ،ما اصا ا سناسا

باودم ،فقاک اه واز ا ه کُار فرا ساو باودم .و

سرم ک بو قرمهسبز م داد ،و او ا ه ا نو فهمن ه بودن ،و گنجشون کرده بود.
هما ناا مراااو بالااا ،در مراااو  90نااز شاااه توساان هسااتن ؛ چراکااه اسااتفاده از but

بااهعنوان عنصاار باارا ا جاااد وقفااه و ااوع تمااا ز منااان پارهگفاان جااار و پارهگفاان
قب ا درج شا ه اساان ،در ضااال کااه در ترجما فارسا

م تااوان صااراضتا ر

ظر داد و عنصار «و» مشخصاا ع ااوه بار تضااد ما اانگر معاا

د فار

بااه چناان

ناز هسان کاه

همن مو وع از منزان برجستف و تضاد پارهگفن جار م کاه .
مراو 90
"But more than that, I said, "what an opportunity.

و بنشتر از اون گفت « ،چه موقعنت ».
ج .تحدید

تح ا معنااا  ،باارعک

توساان معنااا

اساان .در ا ا

ااوع ک تخصنص ا معنااا ،

گزارهها بهصاورت در ترجماه معاادوسااز م شاو کاه ضاوزۀ معناا

محا ودتر را در

باار م گنر ا و بااهعبااارت از گاازارۀ ااعنت بااه قااو تانناار م ابنا  .مو ااهها مشااخص
تح ا معنااا

را م تااوان در مراوهااا  99و  92مشاااه ه کاارد .در مراااو  99باارا گاازارۀ

 andکااه گاازارها چن ا کاره و ااعنت( 2اوت ا  )2000 ،اساان و ضااوزۀ معنااا

وساانع را

پوشااش م دهاا  ،در فارس ا «امااا» برگز ا ه ش ا ه اساان کااه مو ااها روشاا از تح اا
1. Oats
2. weak
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مخت ات ا ا گازاره را باه کااربرد تقااب

آن

مح ود کرده اسن.
مراو 99
Shakespeare in the Park had been founded as a program for access, and it was
now the hardest ticket to get in New York City.

بااه ا ا معن ا کااه شکس ا نر در پااارک بعنااوان بر امااها باارا دسترس ا راضاان ا جاااد
ش اما ضالا ب نتش ک از ا ابتر ها در نو ورکسنت بود.
مو ا مشااابه د فاار ظناار مراااو  99را م تااوان در مراااو  92افاان کااه در آن ن از and

گسااتردۀ

معاادو اا در زباان فارسا ترجماه شا ه اسان و در اقا ام مشاابه دامنا معناا
آن به کاربرد تناوب  9آن مح ود ش ه اسن.
مراو 92

Where we have been ignored and exploited, we can revive our politics.

زمااا

کااه اد ا ه گرفتااه شااو یددا از مااا بهرهکش ا شااود ،م تااوا ن امااور سناس ا را

راها از کنن .
بااا توجااه بااه دادههااا موجااود و مااودار  ،9ک تخصنص ا معنااا
تح
ا

(ض ا

 ،توساان و

) بانش از  20درصا از ا اواع ترجما گزارههاا را باه داود ادتصااا داده اسان .از
مق ار ،ض

و تح ا باهترتنا

دار ا ۀ بنشاتر

مااودار  2قاباات مشاااه ه اساان .راهباارد ض ا

و کمتار

کااه بنشااتر

منازان فراوا ا ا کاه در

سااه را در ک تخصنص ا بااه

دود ادتصااا داده ،ساهم باال بار  91/5درصا از کات راهبردهاا ترجماه را داراسان؛
بااه عبااارت د فاار ،باانش از  91درص ا از گزارههااا فراگفتمااا
تحن بررس در ترجم فارس ض

ش ها که ا

موجااود در سااخنرا ها

دود مق ار قابت توجه اسن.

1. alternative
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نمودار  .۲میزان فراوانی انواع کمتخصیصی

پاا از شاانادن ساابتا کاماات در مااورد ا ااوع مخت اات ک تخصنصاا معنااا

و مناازان

فراو ا هار اا در ترجماهها موجاود ،وبان باه بررسا وجاود رابطاها معناادار مناان
وع گزارهها و اساتراته ها بهکاررفتاه در ترجما آنهاا م رسا  .هماانهاور کاه پانشتار
اکر شا  ،گزارههاا فراگفتماا
قش ماهااا گفتمااان را براسااا

را م تاوان معاادو قش ماهاا گفتماا
گسااتردگ ضااوزۀ معنااا

م توان به دو وع صاعنت و قاو تقسان کارد .قش ماهاا
از قش ماهااا

اه ااا م شااود کااه ضااوزۀ معنااا

و قشهااا کاربردشاانادت
اعنت معمولاا باه آن دساته

و کاربردشاانادت گسااتردهتر را در باار

م گنر ا  .باارا مراااو ،قش مااا «و» بااهعنوان ااا قش مااا
دارا دامناا معنااا

در ظار گرفان.

ااعنت در زبااان فارس ا

وساانع اساان و م توا اا قشهااا گو اااگو

(تشاار  ،تناااقو،

تناااوب و اسااتنتاج) را ا فااا کن ا  .ا ا در ضااال اساان کااه قش ماهااا قااو دربرگنر ا ۀ
ضااوزۀ معنااا

و کاربردشاانادت محاا ودتر هسااتن (اوتاا  .)2000 ،بااهعنوان مو ااه،

«بااها ااافه» قش مااا

قااو اساان کااه دارا

ا اا مو ااوع در مااورد زبااان ا ف نساا

قااش کاااربرد مح ا ود (تشاار ) اساان.

نااز صاااد اساان .باارا

مو ااه  ،قش ماهااا

ااااعنت در زبااااان ا ف نساااا  but ،soو  andو قش ماهااااا قااااو ،in addition
 howeverو  furthermoreم باشاان  .اکنااون سااؤاو پاانش رو ا اا اساان کااه آ ااا م تااوان
براسا

وع دااا گازاره ( اعنت و قاو ) قائات باه اوع داصا از ترجماه شا ؟ بارا

رساان ن پاسااخ معقااوو و قاباات اتکااا لااازم اساان آمااار دقن ا از مناازان و ااوع ترجم ا
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گزارههااا ارائااه شااود .جاا وو  1ما ااا فر ااوع و مناازان فراوا اا راهبردهااا مخت اات در
ترجم تمام گزارهها

افنش ه و بررس ش ۀ ا

پهوهش اسن.

جدول  .۴فراوانی انواع راهبردهای ترجمه ،در ترجمة گزارههای فراگفتمانی
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همااانهور کااه در ج ا وو  1قاباات مشاااه ه اساان ،رابط ا معنااادار منااان چهااار گاازارۀ
ابت ا ا
گزارههااا

( ااعنت) و ااوع ترجمااه وجااود دارد .بااه عبااارت د فاار ،تع ا اد قاباات تااوجه از
ااعنت بهصااورتها مخت ف ا توسااک فرا ن ا ک تخصنص ا ترجمااه ش ا ها ،

در ضاال کاه ماابق گزارههاا (قاو ) االباا بهصاورت تحانال فظ ترجماه شا ها  .مو ا
بااارز ا اا مو ااوع را م تااوان در ترجماا پرتکراتاار

گاازاره عناا  andم اضظااه مااود.

جاا وو  1شااان م دهاا تعاا اد وقااوع گاازارۀ  andدر ترجماا فارساا ضاا ود  95درصاا
کاااهش افتااه و ضا

شا ه اساان کااه بنشااتر

مناازان ضا

را در منااان د فاار گزارههااا

ترجم گزارهها فراگفتما

داشته اسن .راهبارد ضا
صاا
ض
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باه منازان متفااوت در دصاوا د فار گزارههاا

م کناا و گزارههااا  but ،soو  becauseپاا

بنشااتر

مناازان

را به دود ادتصاا دادها .
از د فاار فرا ناا ها ک تخصنصاا  ،توساان معنااا

وسااعن معنااا
ا

از  andبااهترتناا

اعنت ناز

و کاربردشاانادت بالاااتر

گزاره فرا ن توسن معناا

اساان .از آ جااا کااه گاازارها بااا

ساابن بااه  andعم ااا وجااود ا ارد ،در ترجم ا

صافر اسان؛ چراکاه قابات ارتقاا باه گازارۀ د فار

نسان.

امااا در مااوارد د فاار ظناار  soو  butبااهدلنت وجااود گاازارها گسااتردهتر ظناار  andکااه
معادو فارس آن «و» م توا ا معناا و قاش مشاابه (تقابات و اساتنتاج) را ا فاا کنا شااه
توسان معناا

هساتن  .در فرا نا مقاباات توسان  ،عنا تح ا  ،ساه قش مااا  so ،andو

 butاگرچااه بااه مناازان ا ا ک ول ا تحاان ت ا نر ا ا

ااوع از ک تخصنص ا معنااا

قاارار

م گنر .
 .2نتیجهگیری

گزارههااا فراگفتمااا

بااهعنوان پرتکرارتاار

عناصاار فراگفتمااا

(ها ناا  ،)2091 ،از

عناصر مه و تج گر ا ساجام ک اام باهضسااب م آ نا ؛ لا ا در ترجماه ناز ضضاور آنهاا
در متون مقص باه ا ا ازۀ متاون مبا مها و ت نرگا ار اسان .از ا ا رو بررسا مقاب اها
ا ا عناصاار در سااخنرا ها ت ا بااه زبااان ا ف نسا و هممناان ترجما فارس ا آنهااا در
قال

پهوهش پنکرهبننااد ضا ار ا جاام پا رفن .بررسا ها صاورتگرفتاه ضااک از ا ا

مساائ ه اساان کااه تع ا اد گزارههااا فراگفتمااا

در ماات مب ا و مقص ا بهصااورت فاااضش

متفاااوت اساان ،بهصااورت کااه باانش از  91درص ا از ا ا گزاره اا کام ااا در ماات مقصاا
ض

ش ها که دلا

فقا ان بااار معنااا

ظنر کا اهمنان دا سات ا ا گازارههاا توساک متارج و هممنان
و مفهااوم ت نرگا ار در ماات (بنکاار )2099 ،م توا ا توجنااه ا ا اماار

باش ا  .البتااه ا ا مساائ ه کااه چاارا متاارج ضض اور گزارههااا در ماات مقص ا را ک ا اهمناان
م دا در ضال کاه گو نا ه و و سان ه باا باهکارگنر ا ا عناصار در مات مبا آنهاا را
مه دا ساته داود قابات ت مات اسان و پهوهشا ج اگا اه م ه با  .پاهوهش ضا ار شاان
داد دو راهبااارد اصااا  ،ترجمااا تحااانال فظ و ک تخصنصااا  ،در ترجمااا گزارههاااا
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بهکارگرفته ش ه اسن کاه اوع اوو براساا
ک تخصنص دود باه ا اوع د فار

بررسا ها کما  ،راهبارد االا

ظنار ضا

منان سه اوع ما کور ،اوع اوو بنشاتر

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ دوم

باوده اسان.

 ،توسان و تح ا قابات تقسان اسان .از

فراوا ا کااربرد را داشاته اسان .پاهوهش ضا ار

هممنان بااا تقساان گزارههااا بااه دو اوع ااعنت و قااو (اوتا  ،)2000 ،ا ا مو ااوع را
کاه رابطا معناادار مناان اوع گزارههاا و راهبردهاا بهکاررفتاه وجاود دارد ،ت نا مااود.
دادههااا موجااود تمااام گزارههااا قااو  ،بهصااورت تحاانال فظ ترجمااه

براسااا

ش ا ها  .ا ا در ضااال اساان کااه باانش از  29درص ا از گزارهه اا

ااعنت بنااابر دلا اات

مخت اات ،ظناار گسااتردگ دامن ا معنااا و اات چن ا کاربرد ا ا عناصاار تحاان فرا ن ا ها
ک تخصنصاا ترجمااه شاا ها  .تنجاا ضاصاات ،عناا اعماااو ک تخصنصاا در دصااوا
گزارههااا

ااعنت همسااو بااا تنجااها اساان کااه کر باات ( )2091از بررسا ا ا گزارههااا
و لتو نااا

در ترجمااهها چکاا  ،فرا سااو  ،مجارسااتا

گرفتناا  .آنهااا ک تخصنصاا را

در مااورد سااه گاازارۀ  but ،andو  soبررس ا کردها ا و ک تخصنص ا را در دصااوا هاار
سااه مااورد ت ناا کردها اا  .پااهوهش ضا اار نااز بااا اتخاااا ظاار مشااابه اام ت ناا
ک تخصنصاا در دصااوا ترجماا گزارههااا

ماا کور در زبااان فارساا  ،گاازارۀ because

را نااز بااه سااه گاازارۀ بررسا ش ا ه ا ااافه مااود .اگرچااه ا ا پااهوهش از جم ااه خسااتن
پهوهشها

اسان کاه باا رو کارد مقاب اها  ،پنکرهبننااد و تمرکاز صار

شاافاه  ،گزارههااا فراگفتمااا

بار رو گفتماان

را بررساا و تح ناات کاارده اساان ،آداار

پهوهشهااا خواها بااود و ضااوزۀ عناصاار فراگفتمااا

ااوع از ا اا

و مطالعااات پنکرهبنناااد زبااان فارسا

پهوهشهااا فراوا اا را م ه باا تااا د فاار عناصاار نااز بااهدااوب ارز اااب شااو و
دستهبن

مناسب براسا

دادهها زبان فارس تهنه شود.
کتابنامه

اضم

 ،م .)9910( .بررس ا ترجم قش ماها گفتما در رمان هر پاتر و ادگاران مر  ،وشاات

ج  .ک  .رولننی .پا ان ام کارشناس ارش  .دا شفاه سنستان و ب وچستان ،سنستان و ب وچستان.
امنر وساف  ،م ،.ر وا

سنما  ،ب ،.و ر وا

سنما  ،ا .)9911( .م ر ن ر سا راهبرد برا

ترجم دقن تر ترد ماها متون ع م  .پهوهشها زبانشناس .11-25 ،)2(99 ،
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-91 ،)1(1 ،  پهوهشها زبانشناس.  مفهوم عامت در وا هها مشات زبان فارسا.)9919( . ع، رفنع
.92
 تهران کتابسرا تن. ترجم و اس امنه.  هر پاتر و ادگران مر.)9911( .  ک.  ج،رولننی

.

از رو فراگنر بخش مقولها و سااادن

 حو کودک؛ حو تمامعنار شااواه.)9912(  ر، صااحرا
.12-51 ،)9(9 ،زبان

 ع. اه اع زبان فارس

 جنسااانن در مقالات ع م فارسااا زبان مطالع.)9911( . پ, و وسااافنان،.
،)9(90 ،  پهوهشها زبانشاناس. ا فارۀ ها ن

براساا

،  تاک،. م، هارم

پنکرهبنناد شاا فرها فراگفتمان تعام
.12-29

و الف ّ» عزال

 الر،  بررسااا کتاب «ف ال دب العباسااا.)9916( . م، و منرزاده.
.916-921 ،)21(1 ،  لسان مبن. ها ن

الفو

،عب ال ه زاده

اسماعنت با تکنه بر الفو فراگفتما

 تح نت مقالات ق کتابها زبانشاااناسااا ا ران براساااا.)9912( . م، و کارگر،. ع،فمناان
.52-91 ،)1(5 ،  پهوهشها زبانشناس. فراگفتمان ها ن
.11-19 ،)9(1 ، ام فرهنفستان.  قش ما گفتمان در زبان فارس،»  «بع.)9919( . ر،مق مکنا
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