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چکیده
یکــی از لال هــاپ پــی

روپ مارجمــان رمــان ،بــاز فرینی نشــانههاپ گــوی

در

گفاــار شیصی هاسـ گ گفاــار مییاــه بــه گــوی  ،ایلاعــات مهمــی راجـ بــه هویـ ،
پیشــینة فرهن ــی و جای ــاا اجامــاعی شیصــی ها فــراهم مــی ورد و از ایــر رو،
بیتــوجهی ماــرجم در اناآــاخ ن ،ةواننــدة مــار مآصــد را از درک صــحیچ لــارلو
گفامـانی مـار اصـلی محـروم میسـازدگ بـهیور کلـی ،بـاز فرینی گـوی
شیصــی ها بــه کمــ

مییا ی گفاـار

دو راهکــار اسااندارد ساداســازپ و جاــران انمــام میگیــردگ

اسـافادا از راهکــار جاـران ،منمــر بـه بازتولیــد بیشـی از گفاــار گوی

مییاـه میشــود،

در حـالی کــه اســافادا از راهکــار اسااندارد ساداسـازپ ،در بیشــار مــوارد ،گونــة گویشــی
را بــه گونــة نوشــاارپ تآلیــ میدهــدگ مآالــة حاهــر بــه تایــیر کــارکرد راهکارهــاپ
مــوکور ،در اناآــاخ نشــانههاپ گــوی

ان لیســیر ایرلنــدپ در دو ترجمــة رمــان لهــرة

مرد هنرمند در جوانی میپردازدگ یاـ ناـایب بـهدسـ

مـدا از ایـر پـژوه  ،در سـطچ

واژگانی ،مارجمـان از هـر دو راهکـار بـراپ اناآـاخ گفاـار گوی

مییاـه بهـرا گرفاهانـد،

بــا ایــر تفــاوت کــه ماــرجم دوم (منــولهر بــدیعی) در مآایســه بــا ماــرجم اوخ(پرویــز
داریــو ) از راهکارهــاپ جارانــی مانــو ترپ جه ـ

اناآــاخ نشــانههاپ گــوی

مییا ی

اســافادا کــردا اســ گ در ســطچ دســاور زبــان ،هــر دو ماــرجم ،در ابلــا مــوارد بــر
راهکـــار اسااندارد ساداســـازپ مامرکـــز شـــدااند و از اناآـــاخ ویژگیهـــاپ دســـاورپ
ان لیسیر ایرلندپ لشمپوشی کردااندگ
____________________________
تاریخ پذیرش59/79/95 :
تاریخ دریافت59/07/70 :
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کلیددددوا هها :گـــوی

مییا ی ،جاـــران ،اسااندارد ساداســـازپ ،گـــوی

شمارة سوم
ان لیســـیر

ایرلندپ ،لهرة مرد هنرمند در جوانی
 .۱مقدمه

رمان ،یا تعریـ

کـه ممموعـهاپ از زبانهـا ،گفامانهـا

بـاةایر ،گونـهاپ ادبـی اسـ

و صــداها در ن بــهیــرز هنرمندانــهاپ کنــار هــم قــرار گرفاهانــدگ یکــی از جلواهــاپ ایــر
لندصــدایی ،همنشــینی و تآاب ـ دو گونــة زبــانی میال ـ

گونــة رســمی ،کــه پیونــد

اس ـ

نزدیکـی بـا گفامانهـاپ موزشـی و حکـومای دارد و گونـة بیـر رسـمی کـه از گفامانهـاپ
محلـــی و منطآـــهاپ تغویـــه میشـــود (بـــاةایر ،6931 ،صگ )956گ نویســـندة رمـــان ،بـــا
گنماندن گونههاپ میالـ
موقعیــ

در اثـر ةـود ،از یـ

سـو بـه ةواننـدا یـا مفسـر کمـ

میکنـد

فرهن ــی و اجامــاعی شیصــی ها را بازیــابی کنــد و تشــیید دهــد کــه لــه

شیصــیای بــا لــه جای ــاهی لــه لیــزپ میگویــد و از ســوپ دی ــر بــا مطــر کــردن
گونــههاپ گویشــی در کنــار گونــههاپ معیــار ،اقاــدار ایــدلولوژی
لــال

گفامــان رســمی را بــه

میکشــد (اشــکراف  ،6335 ،صگ )432گ درک کــارکرد همنشــینی گونــههاپ زبــانی

بهکار رفاـه در رمـان ،زمـانی بـراپ ةواننـدا امکانپـویر میشـود کـه قـادر باشـد نشـانههاپ
زبانی(اعم از دسـاورپ ،معنـایی ،وایـی و رسـمالیطی) هـر گونـه را از دی ـرپ تمییـز دهـدگ
گونة زبـان رسـمی (معیـار) از دسـاور زبـان و رسـمالیط واحـدپ پیـروپ میکنـد و از ایـر
لحــا  ،بازشناســی ن بــراپ ةواننــدا یــا محآ ـ نســاااً ســادا اس ـ ؛ در حــالی کــه گــوی
محلــی ،ویژگیهــاپ دســاورپ یــا رســمالیطی مشیصــی نــدارد و مطالعــة دقیـ

ن نیازمنــد

بهراگیرپ از علومی نظیر زبانشناسی تارییی ،جامعهشناسی زبان و قومن ارپ اس گ
مطالعة گـوی
زبــان اهمیـ

مییا ی در حـوزة ترجمـة رمـان در قیـا

بـا سـایرحوزاهاپ مـرتاط بـا

دو لنــدان مییابــد؛ لــرا کــه ماــرجم علــاوا بــر تشــیید نشــانههاپ گــوی

محلی در مـار ماـد  ،بـا لـال

بازتولیـد نهـا در زبـان مآصـد نیـز مواجـه اسـ

(سـانزز،

 ،6333صگ 902؛ هــاو  ،6319 ،صگ )611گ از دیــدگاا زبانشناســی ،علــاوا بــر دورپ و
نزدیکی دو زبان ،دلی دشـوارپ بـاز فرینی گـوی
اسـ

کــه درجــة عــدوخ گــوی

یـ

زبـان در زبـان دی ـر ،ایـر واقعیـ

ماــد از هنمارهــاپ صــرفینحــوپ زبــان رســمی ماــد بــا

ساخ پنماهم

راهکارهاپ مارجمان در اناآاخ گوی

درجــة عــدوخ گــوی

شیصی هاپ رمان …
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مآصــد از هنمارهــاپ صــرفینحــوپ زبــان رســمی مآصــد اةالــا

دارد و همــیر میتوانــد تــیثیر مســاآیمی بــر تصــمیم ماــرجم داشــاه باشــدگ بــر ایــر اســا
ال ) مارجم ممکـر اسـ

نشـانههاپ گـوی

منطآـهاپ زبـان ماـد را بـه گـوی

زبان مآصـد ترجمـه کنـد ،یـا ن را بـه گـوی

محـاورااپر نزدیـ

کند ،یا ن را بـه زبـان نوشـاارپ تآلیـ دهـد؛

) ماـرجم ممکـر اسـ

نزدی

به زبان رسمی ماـد را بـه گـوی

منطآـهاپ

بـه زبـان رسـمی تاـدی
گـوی

محـاورااپر

محـاورااپ زبـان مآصـد تاـدی کنـد یـا ن را بـه

زبــان نوشــاارپ تآلی ـ دهــد (این لونــد دیمیاــروا ،6331 ،صگ )19گ بــهیور کلــی ،مارجمـان،
ایــــر تغییــــر و تاــــدی را بــــا تکیــــه بــــر دو راهکــــار اصــــلی اعمــــاخ میکننــــد
«اسااندارد ساداســازپ» 6و «جاــران»4گ در تعریفــی ســادا ،اسااندارد ســاداســازپ عاــارت
اسـ

از ترجمـة مـار ماـد بــر اسـا

اسـاانداردهاپ ماعـار

زبــان مآصـد بـهگونـهاپ کــه

ةواننــدا قــادر بــه فهــم محاــوا باشــد (بیکــر ،6331 ،صگ  )639و جاــران عاــارت اس ـ

از

ترجمــة ش ـ ردهاپ صــورپ و معنــایی بــهکــار رفاــه در مــار ماــد بــا اســافادا از ابزارهــا و
امکانات صورپ و معنـایی زبـان مآصـد ،بـهگونـهاپ کـه تـیثیرات مـورد نظـر نویسـندة مـار
اصلی در مار ترجمهشدا باز فرینی شدا باشد (هاروپ ،6335 ،صگ )11گ
در ایـــر راســـاا ،پـــژوه

حاهـــر در صـــدد اســـ

اســـافادا از دو راهکـــار

اسااندارد ساداســازپ و جاــران را در ترجمــة نشــانههاپ گــوی
رمان لهرة مرد هنرمند در جـوانی ،اثـر جـوی  ،بررسـی کنـدگ هـد
پاسخ به پرس

ان لیســی ایرلنــدپ در
اصـلی ایـر پـژوه ،

زیر اس

از بــیر دو راهکــار اسااندارد ساداســازپ و جاــران ،مارجمــان بیشــار از کــدام یـ
اناآــاخ نمودهــاپ واژگــانی و نحــوپ گــوی

ان لیســی ایرلنــدپ رمــان جــوی

بــراپ
اســافادا

کردااند و اسافادا از ایر راهکارها له پیامدهایی در مار مآصد داشاه اس ؟

1. Standardization
2. Compensation
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شمارة سوم
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 .2پیشینة پژوهش

بررســی پیشــینة پژوه هــاپ مــرتاط بــا ترجمــة گــوی
ترجمهشناســـان و مارجمـــان ثـــار ادبـــی از اهمیـــ
گوی

نشــان میدهــد کــه بســیارپ از
اناآـــاخ گفاارهـــا و صـــداهاپ

مییا ـه گــاا بوداانــد و راهکارهــایی را ب ـهمنظــور فــال

مــدن بــر مشــکلات ترجمــة

ایــر نــو گفاــار ارالــه داداانــدگ در ایــر میــان ،بیشــارر ثــار و مآالــات فارســی ،بــر پیامــدهاپ
ترجمــة گوی هــاپ اجامــاعی 6و گــوی

فــردپ در زبــان فارســی تمرکــز کرداانــد و از

تحلیــ ترجمــة گوی هــاپ منطآــهاپ 4بافــ مانداانــد (بــراپ مثــاخ رگک قــادرپ6913 ،؛
ةزاعــیفریــد و فریــدپ6933 ،؛ یلــوعی هــری
راهکارهــا و پیامــدهاپ ترجمــة گــوی

و حــدادپ)6934 ،گ در مآابــ  ،تحلیــ

منطآــهاپ یکــی از دبدبــههاپ اصــلی زبانشناســان

و مارجمان اروپایی و مریکایی بودا اس گ
بــویکر ،6319( 9صگ  )13-11در بیشــی از کاــا
شیصــی هاپ سیااپوســ

ةــود بــه مشــکلات ترجمــة گــوی

رمــان ةشــم و هیــاهو 2پرداةاــه و اســافادة مفــرر مارجمــان

لمــانی ایــر اثــر از راهکــار اساانداردســازپ را مــورد اناآــاد قــرار دادا اس ـ گ وپ اســادلاخ
میکنــد کــه انایــا
درسـ

گـوی

واژگــان ،نحــو و املــاپ نزدی ـ

شیصـی هاپ سـیااپوسـ

بــه زبــان نوشــاارپ لمــانی در اناآــاخ

ةلـ ایمـاد کـردا و موجـا شـدا ةواننـدگان

لمــانی ماوجــه اةالافــات موجــود در گفاــار شیصــی هاپ سیااپوســ
نشــوند و در نایمــه ،شــکا
 )411هــمر توصــی
سیااپوســ

و سفیدپوســ

اجامــاعی میــان نهــا را نادیــدا ب یرنــدگ فَــیرر ،6330( 5صگ

راهکارهــاپ مارجمــان اســیانیایی در ترجمــة گــوی

شیصــی هاپ

رمــان ةشــم و هیــاهو نهــا را بــه ســه دســاه تآســیم میکنــد 6گ اســافادة

یکیارلــه از گوی هــاپ محلـی اســیانیایی؛ 4گ اســافادا از زبــان محــاورااپ نزدیـ

بــه زبــان

اســااندارد؛ 9گ اســافادا از زبــان اســیانیایی نوشــاارپگ فَــیرر راهکــار دوم را بــه دو راهکــار
1. Sociolect
2. Regional Dialect
3. Boeker
4. The Sound and the Fury
5. Fayen

ساخ پنماهم

شیصی هاپ رمان …

راهکارهاپ مارجمان در اناآاخ گوی

دی ــر تــرجیچ میدهــد و معاآــد اســ
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کــه اگرلــه لنــیر راهکــارپ ،از بازنمــایی پشــینة

زیس ـ مکــانی شیصــی ها نــاتوان اس ـ  ،ةواننــدا را در جریــان تفاوتهــاپ فــردپ نهــا
قـــرار میدهـــدگ بُنـــافینی )6331( 6شـــعر گوی

مییاـــه و ترجمـــة ن را بـــا ن ـــاهی

هسایشــناةای بررســی میکنــد شــاعر بــا اســافادا از گفاــار گوی
بــاز فرینی رةــدادهاپ مــرتاط بــا زنــدگی شیصــیا
تمــار

قــومی ةــود نیــز شــری

تمربة اقلیـ

مییاــه نــهتنهــا بــه

مــیپــردازد ،بلکــه ةواننــدا را در

میکنــد (صگ )413گ شــعر مییاــه بــه گــوی

فرامو شـدااپ دارد کـه زبـان

شدا و بـهتعایـرپ ،دلـار گسسـای تراژیـ

نشــانی از

در یـوخ تـاریخ رفاـهرفاـه بـه حاشـیه رانـدا
از گوشـاة تـارییی ةـود شـدا اسـ گ بـه بـاور

بُنــافینی ،ماــرجم لنــیر شــعرپ وظیفــهاپ ةطیــر بــر عهــدا دارد؛ لــرا کــه کــار او دی ــر
برگردانــدن کلمــات از زبــانی بــه زبــان دی ــر نیس ـ  ،بلکــه یــافار راهکــارپ اس ـ
یری

ن ،حـ

گسسـ

لرییهَــیلم )4000( 4پــ

تراژیـ

تــا از

شـاعر را بـه ةواننـدا مناآـ کنـد (گ بُنـافینی ،صگ )431گ
در مکالمــات رمــان ،پیامــدهاپ

از اشــارا بــه کارکردهــاپ گــوی

اسااندارد ساداســـازپ و جاـــران را در ترجمـــة ان لیســـی گـــوی

شیصـــی هاپ رمـــان

فنلانــدپ « )Our Daily Bread( »Koillismaaمآایســه کــردا اس ـ گ یا ـ تحآی ـ لرییهَــیلم
بــا اینکــه ماــرجم ان لیســی اثــر مــوکور ،در مــواردپ ،از ابزارهــاپ جارانــی ماننــد افــزودن،9
بی انهســــازپ 2و جــــای زینی 5بــــراپ اناآــــاخ گــــوی

اســــافادا کــــردا ،راهکــــار

اسااندارد ساداســـازپ را بـــه راهکـــار جاـــران تـــرجیچ دادا اســـ گ لرییهَـــیلم ( ،4000صگ
 )411-421پیامــدهاپ ایــر تصــمیم ماــرجم را از دو منظــر مافــاوت بررســی کــردا از ی ـ
سـو ،تآلیـ گونـههاپ محلـی فنلانـدپ بـه ان لیسـی اسـااندارد منمـر بـه بفلـ
موقعی ـ

ةواننـدا از

زمــانیمکــانی شیصــی ها شــدا و او را از درک تن هــاپ فرهن ــی انعکا یافاــه

در اثــر محــروم کــردا و از ســوپ دی ــر ،تاــدی گــوی
رمــان را ســادا کــردا و موجــا مماوبیـ

بــه زبــان اســااندارد ،فهــم محاــواپ

ن در بــیر ةواننــدگان بیرحرفــهاپ شــدا اسـ گ
1. Bonaffini
2. Leppihalme
3. Addition
4. Foreignization
5. Replacement
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هاــیم و میســر ( ،4005صگ  ،)34- 36ویژگیهــاپ صــورپ گفاــار گوی
اهمی

میداننـد و در عـو

مییاــه را فاقــد

بـر ویژگیهـاپ کـارکردپ یـا نآشـی ن در ماـون ادبـی تیکیـد
در

میکننــدگ بــر همــیر اســا  ،ایــر دو ،کارکردهــاپ ارتاــایی گــوی

دةاــر گــ فرو

نمــای نامــة پی مــالیون ،6اثــر شــاو ،را دســاهبندپ کرداانــد و پــ

از مآایســة نهــا بــا

ترجمــههاپ عربــی ،فرانســه ،کاتالــان و پرتغــالی پی مــالیون بــه ایــر نایمــه رســیدااند کــه
مارجم عربـی بـا حفـ برةـی کارکردهـاپ نآشـی گـوی  ،توانسـاه ترجمـهاپ مآاـوختـر از
ســه ماــرجم دی ــر ارالــه دهــدگ کُنــدر پاریلــا ( )4060روشــی عملــی بــراپ ترجمــة گفاــار
گوی

مییاـه ارالــه میدهــدگ بــدیرمنظــور ،وپ یـ

جوانی را که دربردارنـدة نشـانههاپ گـوی
گوی

قطعــه از رمــان لهــرة مــرد هنرمنــد در

ان لیسـیر ایرلنـدپ اسـ  ،بـه کمـ

میـزااپ از

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

ایــر رو  ،گفامــان لندصــدایی رمــان جــوی
اســیانیایی کمـ

میکنــد تــا هویـ

را مــنعک

کـه

کــردا و بــه ةواننــداهاپ

ان لیســیایرلنــدپ گویشــوران رمــان را از ممــراپ زبــان

اسیانیاییاندلسی بازشناسندگ
 .3ابزارهای جبران و استانداردسازی در ترجمة گویش

راهکارهـــاپ جاـــران و اسااندارد ساداســـازپ ،تمهیـــدات و ابزارهـــاپ مانـــوعی را در
اةایــار ماــرجم قــرار میدهنــدگ بــر اســا

مــدخ رامــو

رایبتریر تمهیدات جارانی براپ ترجمة گفاار گوی
6گ اجانــا

پیناــو ( ،4003صگ )431-439

مییاه عاارتاند از

از ترجمــة واژا ،پاراگفاــار و ســاةاار دســاورپ گوی

مییاــه و اناآــاخ

عیر ن به مار مآصد؛
4گ انعکــا

واژگــان یــا ســاةاارهاپ دســاورپ گوی

مییاــه در قالــا رســمالیط

زبان مآصد؛

1. Pygmalion

راهکارهاپ مارجمان در اناآاخ گوی

ساخ پنماهم

شیصی هاپ رمان …
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9گ اســافادا از واژگــان یــا ســاةاارهاپ نحــوپ محــاورااپ زبــان مآصــد بــهجــاپ
واژگان یـا سـاةاارهاپ نحـوپ گوی
و پی

یا پ

مییاـه (مثلـاً اسـافادا از واژگـان کولـه بـازارپ و

کردن جملات پایه و پیرو در ترجمه)؛

2گ اســافادا از یـ

گــوی

ســاةا ی 6کــه حایالمآــدور برابـ

گفاــار شیصــی

را

مناآ کند؛
بیــر رســمی در مکالمــات شیصــی هایی کــه

5گ اســافادا از صــورتهاپ ةطــا

گفاار نها در مار ماد ویژگی گویشی دارد؛
1گ توهــیچ و تفســیر ویژگیهــاپ گویشـی گفاــار شیصــی ها در مآدمــه ،پــاورقی یــا
پیوس

مار ترجمهشداگ

با ایـر کـه راهکـار اسااندارد ساداسـازپ ،ابزارهـاپ مانـوعی ماننـد تصـریچ ،ساداسـازپ
و یایعیســازپ در اةایــار ماــرجم قــرار میدهــد (بیکــر ،6331 ،صگ  )611-615بــهنظــر
میرسد که امکانات ن بـراپ ترجمـة گـوی
محدود به یـ

در مـار ادبـی ،لنـدان گسـاردا نااشـد و تنهـا

تمهیـد مـیشـود اسـافادا از امکانـات زبـان معیـار بـه منظـور شـفا سـازپ

ابهامات واژگانی ،نحوپ ،و گفامانی گفاار گوی
اعمــاخ هــر یـ

مییاة مار ماد گ

از ایــر راهکارهــا میتوانــد تغییراتــی در لــارلو

ایماد کندگ اگر ایر فـر

را بیـویریم کـه راهکـار جاـران در ةـدم

ســاکی مــار اصــلی
بازتولیـد نیـ

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

مؤلـ

راهکـار جاـران

ترجمــه شــدا ،برگردانــی از ةصیصــههاپ ســاکیزبــانی ژانــر اصــلی را بــه ةواننــدا اناآــاخ
میدهــدگ همزنــیر ،اگــر ایــر فــر
ةدم

را بیــویریم کــه راهکــار اسااندارد ساداســازپ در

اناآاخ پیام کلـی بـه ةواننـدة مـار مآصـد اسـ  ،بـه ایـر نایمـه ةـواهیم رسـید کـه

مانی که به کمـ

راهکـار اسااندارد ساداسـازپ ترجمـه شـدا ،کلیـ

را بــه ةواننــدا اناآــاخ میدهــدگ از نجــا کــه ای ـر راهکارهــا تح ـ
دانــ

ماــرجم ،امکانــات زبــان مآصــد و موقعیــ

محاـوایی ژانـر اصـلی
تــیثیر ماغیرهــایی نظیــر

ظهــور نشــانههاپ گــوی

مییا ی در

مار اصـلی اعمـاخ میشـوند ،نمیتـوان بـهصـورت مطلـ دربـارة برتـرپ یکـی بـر دی ـرپ
1. Virtual Dialect
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حکــم صــادر کــردگ بــا وجــود ایــر ،بــهنظــر میرســد کــه در ترجمــة رمــان ،بــهعنوان ژانــرپ
ماشــک از گفاارهــاپ نــاهم ون ،راهکــار جاــران کــه تــا حــدودپ بازتولیدکننــدة ایــر
ناهم ونی اس  ،کار یی بیشارپ نسا

به اسااندارد ساداسازپ داشاه باشدگ

 .4گویش انگلیسیِ ایرلندی در رمان جویس

برجســاهتریر ثــار ةــود را در اوایـ قــرن بیســام ن اشــاه اسـ ؛ یعنــی زمــانی

جــوی

میــان گفامانهــاپ ملیگرایانــة ایرلنــد و اســاعمار ان لــی

کــه کشــمک

رسیدا بـودگ نویسـندگان ایرلنـدپ اوایـ قـرن بیسـام از یـ

بــه اود ةــود

سـو،زبان ان لیسـی را بـهعنوان

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

زبـانی

ةــود را بــهعنوان ملاـی مســاآ در برابــر اســاعمارگران ان لیســی حف ـ کننــدگ از همــیر رو،
بســیارپ از ادیاــان و شــاعران ایرلنــدپ در صــدد احیــاپ گوشــاة ملــی از یری ـ رواد زبــان
گالیلی ـ ( 6زبــان قــدیمی مردمــان ایرلنــد و اســکاتلند) بــر مدنــدگ ایــر تلا هــا منمــر بــه
شک گیرپ جنا

احیاپ ادبی ایرلنـد 4شـد ،جناشـی کـه بـر کـاربرد مفـرر واژگـان مهمـور

و دســاور زبــان کهــر گالیلیــ  ،بــهعنوان جــای زیر زبــان ان لیســی ،اصــرار میورزیــد
(مرســایر ،6331 ،صگ )911گ در مآابــ  ،جــوی
دی ر قابلیـ

معاآــد بــود کــه زبــان قــدیمی ایرلنــدپ

اناآـاخ مفـاهیم را بـه ةواننـدگان نـدارد ،لـرا کـه گویشـوران ن ،روز بـه روز

کمار میشدند .از یـر

دی ـر ،جـوی

زبـان ان لیسـی رسـمی را کـه در مـدار

و مراکـز

علمی ن زمان ایرلند رایـب بـود ،زبـانی بـیارتاـار بـا روحیـات واقعـی گویشـوران ایرلنـدپ
میدانســ

(کــایارد ،6331 ،صگ )96گ او بــراپ فــال مــدن بــر ایــر مشــک  ،از زبــان

«ان لیســیر ایرلنــدپ»(موســوم بــه  Hiberno Englishکــه زبــان ان لیســی مییاــه بــه
رگـــههایی از گالیلیـــ

بـــود و از قـــرن نـــوزدهم در ایرلنـــد تکلـــم میشـــد ،در کلـــام

شیصی هاپ ثار ةود اسافادا کردگ
از ویژگیهـاپ ســاکی رمـان لهــرة مــرد هنرمنـد در جــوانی بازنمـایی کلــام شیصــی ها
بــر اســا

گونــة زبــانی ماناســا بــا پیشــینة جغرافیــایی یــا وهــعی

اجامــاعی نهاس ـ گ
1. Gaelic
2. Irish Literary Revival

ساخ پنماهم

شیصی هاپ رمان …

راهکارهاپ مارجمان در اناآاخ گوی

گونة اصـلی بـهکـار رفاـه در ایـر رمـان ،ان لیسـی اسـااندارد اسـ
کامــ

ن را در موقعی هــاپ رســمی (ماننــد کلــا

مشــاهدا کنــیمگ در کنــار ایــر گونــه ،جــوی

در
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کـه در یـوخ اثـر ،نمـود

و مااحثــات علمــی) میتــوانیم

در موقعی هــاپ بیررســمی (ماننــد مکالم ـات

دوســاانه ،مشــاجرات لفظــی و گگگ) از نشــانههاپ زبــان ان لیســی ایرلنــدپ اســافادا کــردا
اسـ گ جــوی  ،گــوی

ان یسـیر ایرلنــدپ را گاهانــه و منطاـ بــا پیشــینة زیسـ مکــانی و

جای ــاا اجامــاعی شیصــی ها یــا موقعیـ
افــرار در کاربسـ

کلــام ،بــهکــار گرفاــه اسـ گ الااــه وپ بــهجــاپ

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

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

ب ـا ایــر رو

ســعی در بــاز فرینی هوی ـ

دوگانــة مردمــانی دارد کــه از ی ـ

ســو

زبــان اســاعمارگران بــر نهــا تحمی ـ شــدا و از ســوپ دی ــر ،صــاحا زبــانی هســاند کــه
احســا

اســاآلاخ و «در ةانــه بــودن» را بــراپ نــان زنــدا ن ــه داشــاه اسـ

(ولــز،6334 ،

صگ )62-2گ
 .5دادههای پژوهش

از رمــان لهــرة مــرد هنرمنــد در جــوانی لنــدیر ترجمــه در دس ـ
مآالــه دو ترجمــة پرویــز داریــو
راهکارهــاپ بازتولیــد گــوی
شدااندگ داداهـاپ پـژوه

اس ـ

( )6915و منــولهر بــدیعی ( )6934بــهمنظــور تایــیر

ان لیســی ایرلنــدپ شیصــی ها در زبــان فارســی بررســی

حاهـر از میـان  59جملـة ان لیسـیر مییاـه بـه گـوی

و بــهصــورت هدفمنــد انایــا

کــه در ایــر

شــدااندگ ســی و ی ـ

ایرلنـدپ

جملــه از ایــر  59جملــه دربردارنــدة

«واژگــان ایرلنــدپ» و بآیــة نهــا ( 44جملــه) دربردارنــدة «ویژگیهــاپ دســاورپ ان لیس ـیر
ایرلندپ» هساندگ ایر جملات ،بر اسا

دو معیار زیر ثا

شدااند

الــ گ در مــواردپ کــه نویســندة مــار اصــلی توهــیحاتی دربــارة پیشــینة زبــانی،
زیسـ مکــانی یــا اجامــاعی شیصــی ها ارالــه دادا ،پـ

از رجــو بــه کاــا مرجـ زبــان

ان لیســیر ایرلنــدپ (ماننــد پــیگ دبلیــو جــوی 6360،؛ پارســ زیماــارو6334 ،؛ فیلیولــا،
6333؛ و هیکـــی )4001 ،از گـــوی
بهعنوان داداهاپ موث ثا

کرداایمگ

مییا ی گفاـــار نهـــا مطمـــ ر شـــداایم و نهـــا را
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گ در مواردپ که نویسـندا ،قرینـهاپ دربـارة گـوی
بر شم زبـانی و سـی

شیصـی ها ارالـه نـدادا ،بـا تکیـه

رجـو بـه کاـا مرجـ زبـان ان لیسـی ایرلنـدپ ،از گـوی

گفاار نها مطم ر شداایم و نها را بهعنوان داداهاپ موث ثا
پـ

از حصــوخ ایمینــان از صــح

مآایســه و ســی

شمارة سوم

مییا ی

کرداایمگ

داداهــا ،نهــا را بــا ترجمــههاپ داریــو

راهکارهــاپ ایــر دو ماــرجم در بــاز فرینی گفاــار گوی

و بــدیعی

مییا ـه را در دو

سطچ واژگان و دساور زبان تمزیه و تحلی کرداایمگ
 .6تحلیل دادهها
 .۱ .6راهکارهای مترجمان در بازنمایی وا گان انگلیسیِ ایرلندی در رمان جویس

واژگــان گوی

مییاــه در گفاــار شیصــی هاپ رمــان لهــرة مــرد هنرمنــد در جــوانی

همراا واژگـان ان لیسـی اسـااندارد بـهکـار بـردا میشـوند و بـدیر لحـا بیشـی از هویـ
دوگانة سوژاهاپ سین و را شـکار میسـازندگ ایـر واژگـان ،نـهتنهـا بـهلحـا سـاة واژپ
و معنایی با زبان کهر مردم ایرلنـد پیونـد دارنـد ،بلکـه بـهلحـا گفامـانی هـم بازتا دهنـدة
ةصوصــیات فرهن ــی ســاکنان نــواحی میال ـ

ایرلنــد هســاندگ واژگــان مــوکور را میتــوان

بهصورت زیر تآسیمبندپ کرد
پرکننـدا یـا

6گ واژگانی که تنهـا در بـاز یـا پایـان مکالمـات ظهـور میکننـد و نآـ
پوچواژا 6را بر عهدا دارند؛
4گ واژگانی که از لحا ساة واژااپ ترکیای از ان لیسی و ایرلندپ هساند؛

9گ واژگــانی کــه صــورت مهمــور ان لیســی اســااندارد بــهشــمار میرونــد و در زبــان
مردم محلی به همان صورت قدیمی حف شدااند؛
2گ واژگــان ان لیســی کــه یاــ اشــارة نویســندة مــار اصــلی ،بــا امکانــات دســا اا
وایی یکی از لهمههاپ منطآهاپ ایرلند تلف میشوند؛

1. Expletive

راهکارهاپ مارجمان در اناآاخ گوی

ساخ پنماهم

شیصی هاپ رمان …

5گ واژگــان و اصــطلاحاتی کــه بــه نــوعی میصــوص فرهنــ
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ایرلنــدپ هســاند و

علــای ملــی نهــا را بازنمــایی میکننــد (مثــ واژگــان مــرتاط بــا هنــر ،بازپهــا و یــا
لیرهاپ ویژة مردم ایرلند)گ
مآایسة  96جملة دربردارنـدة واژگـان ایرلنـدپ بـا ترجمـههاپ ن نشـان میدهـد کـه هـر
دو ماــرجم از دو راهکــار اسااندارد ساداســازپ و جاــران بــهمنظــور بازتولیــد نشــانههاپ
واژگانی گوی

شیصی ها اسـافادا کرداانـد؛ بـا ایـر تفـاوت کـه ماـرجم ( 4بـدیعی) بـی

از ماــرجم ( 6داریــو ) بــه جاــران گــوی

مییا ی واژگــانی اهمی ـ

دادا اس ـ گ اگرلــه

هــر دو ماــرجم ،بــهةصــوص ماــرجم دوم ،در مــواردپ از برةــی امکانــات زبــان مآصــد
بــراپ جاــران «صــداپ» گوی

مییاــة شیصــی ها اســافادا کــردا اســ  ،ترجمــههاپ

نهــا ،در ةو بینانــه تریر حالــ  ،تنهــا بــه زبــان محــاورا اپ مآصــد نزدیــ
هیچکدام تمایلی به اسـافادا از امکانـات یـ

گـوی

نزدیـ

شــدا و

بـه زبـان مآصـد نداشـاهاندگ

در ایر بی  ،با تفصی بیشارپ در ایر مورد بحث ةواهیم کردگ
 .۱ .۱ .6بازنمایی پرکنندههای ایرلندی

پرکننــداها واژگــانی هســاند کــه تغییــرپ در بــار معنــایی یــا ایلــاعی جملــه ایمــاد
نمیکننــد ،بلکــه بــار عــایفی جملــه یــا گــزارا را تشــدید میکننــد و بالا ـاً در موقعی هــاپ
بیر رسمی نمـود مییابنـدگ مهمتـریر پرکننـداهاپ ایرلنـدپ بهکـار رفاـه در مکالمـات رمـان
جـــوی

عاارتانـــد از  Yerra ،Ay bedad ،Ayو Bedadگ در مثـــاخ زیـــر ،ســـایمون

ددالـو  ،6کــه یاـ اشــارة جــوی ( )30 4005داراپ لهمــة کــورکی 4اسـ  ،در مکالمــه بــا
دوساان و اعضاپ ةانوادا بر سر میز شام از پرکنندة  bedad Ayاسافادا میکند
-«O, well now, we got a good breath of ozone round the Head today. Ay
bedad.» (Joyce, 2005, p. 24).

1. Simon Dedalus
2. Cork
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 -مــار ترجمــهاپ « 6بلــهگگگاوا ،ةــو

شمارة سوم

دی ــر دم اوزون ةــوبی امــروزدر دمابــه فــرو

بردیمگ ا ةو » (صگ )99گ
 -مــار ترجمــهاپ  « 4هــان ،ةــو  ،امــروز دور و بــر ه ـد ی ـ

نفســی از هــواپ پــاک

تازا کردیمگ بعله ةدا جان» (صگ )24گ
پرکننــدة ایرلنــدپ « »Ay bedadمعــادخ اصــطلا ان لیســی « »By Godاســ

(پارســ

زیماارو ،6334 ،صگ  )90کـه بـهمنظـور تیکیـد بـر عاـارت یـا جملـة قالـی بـهکـار مـیرودگ
مارجم در ترجمة  6سـعی کـردا کـارکرد تیییـدپ ایـر کلمـه را اناآـاخ دهـد و از ایـر رو ،از
اصطلا « ا ةو » اسافادا کـردا ،امـا تـوجهی بـه موقعیـ

بیـر رسـمی مکالمـه و نیـز بُعـد

محــاورااپ پرکننــدة « »Ay bedadنداشــاه و ن را بــه فارســی رســمی و نوشــاارپ تآلیــ
بــه کلمــة تصــدی «بلــه» ن را بــا

دادا اس ـ گ ماــرجم در ترجمــة  4بــا افــزودن صــام

امکانات زبـان فارسـی محـاروااپ بازتولیـد نمـودا و همزنـیر بـا اسـافادا از اصـطلا «ةـدا
جان» کارکرد عایفی گفاار را جاران کردا اس گ
یکــی دی ــر از پرکننــداهاپ ایرلنــدپ در رمــان جــوی  »Yerra« ،اســ گ پــی دبلیــو
جــوی  6زبانشــنا

و فولکلــور پــژوا ایرلنــدپ ،کــاربرد ایــر کلمــه را بــه موقعی هــاپ

هشــدار ،تحــویر و ش ـ فای محــدود ک ـردا اس ـ

( ،6360صگ )52-99گ بــا وجــود ایــر ،در

نمونة زیر که مربور بـه مکالمـة پیرمـرد کـورکی بـا ددالـو

اسـ  ،ایـر پرکننـدا بـهمنظـور

انکار پاراگفاار میایا و نیز ایمینان دادن به وپ بهکار رفاه اس گ
-«Yerra, sure I wouldn’t put any ideas into his head.« (Joyce, 2005, p. 91).

 مار ترجمهاپ  6ب بله ،حاماً فکرهایی به سر -مار ترجمهاپ  4اپ بابا ،ابداً به فکر و ةیالی

نمیاندازم صگ ()663گ
نمیاندازم (صگ )641گ

هر دو مارجم بـا اسـافادا از امکانـات زبـان محـاورااپ در صـدد جاـران گـوی
در مـار اصـلی بـر مداانـدگ ماـرجم  ،6بـه کمـ

دوگانسـاة

«بلـه بلـه» و سـی

پیرمـرد
حــو

1. P. W. Joyce

ساخ پنماهم

صــام

راهکارهاپ مارجمان در اناآاخ گوی

شیصی هاپ رمان …
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دیــدارپ ا یــا مصــوت شــنیدارپ کســرا در کلمــة نیس ـ  ،عاــارت را بــه فارســی

نشاندار عامیانـه نزدیـ

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

زبــان مآصــد مناآ ـ نکــردا اس ـ گ ماــرجم  4بــا اســافادا از پرکننــدة «اپ بابــا» کــه یکــی از
پرکــاربردتریر پرکننــداهاپ محــاورااپ بــراپ بیــان عــدم موافآ ـ

اس ـ  ،در بازتولیــد جناــة

گویشی و کارکردپ واژة « »Yerraموف عم کردا اس گ
 .2 .۱ .6بازنمایی وا ههای ترکیبی انگلیسیایرلندی

ایــر واژگــان از ترکیــا ی ـ
بهجامانـدا از زبـان گالیلیـ

اســم یــا صــف

ان لیســی بــا ی ـ

پیشــوند و یــا پس ـوندر

سـاةاه میشـوند و در ان لیسـی ایرلنـدپ اواةـر قـرن نـوزدهم

و اوایــ قــرن بیســام رواد داشــاهاندگ پربســامدتریر گونــة ایــر ترکیــا ،ســاة واژة
«اسم صــف

 +پســوند  »eenاس ـ

کــه بیشــار در اســامی ،الآــا

و نــام مکانهــاپ ایرلنــدپ

از بــا

تحایــا یــا تحآیــر بــهکــار میرود(جــوی  ،6360،صگ )21گ در مثــاخ زیــر ،ســایمون

ددالو

هن ام بحـث بـا پسـر  ،اسـایون ،6نآـ روایاـی از گوشـاة ةـود را شـرو میکنـد

و در جریـان ن ،تعایـر » «maneenرا بـراپ اشـارا بـه شیصـی

ةـود در نوجـوانی بـهکـار

میبردگ
-«I was standing at the end of the South Terrace one day with some
maneens like myself and sure we thought we were grand fellows because
we had pipes stuck in the corners of our mouths» (Joyce, 2005, p. 88).

 -مار ترجمهاپ « 6ی

روز در اناهـاپ ایـوان جنـوبی بـا لنـد تـا جوانـ

ایساادا بودم و راسای ةیـاخ میکـردیم دمهـاپ مهمـی هسـایم لـون پیـ

مثـ ةـودم

در گوشـة دهـان

داشایم» (صگ )662گ
-مار ترجمـهاپ « 4یـ

روز مـر و لنـدتا جغلـة دی ـر مثـ ةـودم تـه کـوپ جنـو

ایساادا بودیم و ةیاخ میکـردیم دی ـر بـزرش شـداایم لـون لیـ گوشـة لاهایمـان لیانـدا
بودیم» (صگ )649گ
1. Stephen
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واژة » «maneenبــهلحــا ســاة واژپ از اســم  manو پســوند مصــغر  eenســاةاه
شــدا و معنــاپ تح ـ اللفظی ن «پســر نــو بــال » و یــا «جــوان ریزاانــدام» اس ـ گ در جملــة
فوق ،واژة موکور بـار معنـایی منفـی دارد ،لـرا کـه سـایمون ددالـو
و بــهمنظــور تیط ــة شیصــی

ن را از بـا

ةــود در نوجــوانی بــه کــار بــردا اس ـ

(پارس ـ زیماــارو،

 ،6334صگ )96گ در مــار ترجمــهاپ  ،6ماــرجم بــدون در نظــر گــرفار گــوی
واژا ،بــه ســاةاار ن اولویـ

دادا و ن را بـه کمـ

تواهـ

امکانــات فارســی معیــار (ســاة

مییا ی
اســم

 +ک تصغیر جوان ) سـادا کـردا اسـ گ همزنـیر ،ایـر کلمـه ،در ترجمـة  ،6از لحـا بـار
معنــایی ،بــهصــورت ةنثــی بازنمــایی شــدا و نمیتــوان از ةلــاخ ن ،جهـ گیرپ گوینــدا را
اســاناار کــردگ در مــار ترجمــهاپ  ،4برةلــا

مــار ترجمــهاپ  ،6ماــرجم بــهجــاپ

اولویــ دادن بــه ســاةاار واژا ،ســعی در جاــران گــوی

مییا ــی و نیــز بــار معنــایی ن

داشـاه و بـه همـیر سـاا از معـادخ «جغلــه» کـه در فارسـی محـاورا ،از بـا

تحآیـر بــهکار

میرود ،اسافادا کردا اس گ
 .3 .۱ .6بازنمایی وا گان مهجور ایرلندی در ترجمهها

ایــر واژگــان صــورتهاپ قــدیمی و کماــر رایــب کلمــاتی محســو

میشــوند کــه در

ان لیســی اس ـااندارد کــاربردپ ندارنــد و در رمــان لهــرة مــرد هنرمنــد در جــوانی مشیصــة
بــارز گفاــار شیصــی هایی بــا لهمــة روســاایی یــا افــراد یاآ ـة فرودس ـ
ی

اجامــا هســاندگ

مثاخ از ایر مورد ،فعـ » «Drowndedاسـ گ ایـر فعـ زمـان گوشـاه یـا حالـ

سـوم

فعـ کهـر » «Drowndبـهشـمار مـیرود کـه در ان لیسـی اسـااندارد بـهصـورت »«Drown

با زمان گوشـاه یـا حالـ

مفعـولی » «Drownedبـهکـار رفاـه اسـ گ در جملـة زیـر ،جـان

کیسی 6در هن ام نآـ روایـ

ةـود دربـارة مشـاجرا بـا یـ

پیـرزن روسـاایی ،از زبـان او،

فع » «Drownededرا بهکار بردا اس گ
-O Jesus, Mary and Joseph! Says she. I’m blinded! I’m blinded and
drownded! (Joyce, 2005, p. 33).

1. John Casey
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واپ ،عیســی ،مــریم ،یوس ـ م کــور شــدمگ کــور شــدم و

برق شدمم» (صگ )25گ
-مــار ترجمــهاپ« 4گفـ  ،یــا عیســی ،یــا مــریم ،یــا یوسـ م کــور شــدمم کــور شــدم و

ةیای

شدمم» (صگ )52گ

ایــر پــاراگفاــار مربــور بــه صــحنهاپ از رمــان اس ـ
درگیــرپ بــا پیــرزن روســاایی میــال
میانــدازد و ســی

کــه در ن ،جــان کیســی پ ـ

ملیگرایــان ایرلنــدپ ،بهصــورت وپ

پیــرزن روســاایی در واکــن

از

دهــان

بــه ایــر کــار جــان کیســی فریــاد میزنــد

 .I’m blinded and drowndedبــا اینکــه فعــ  drowndedدر برةــی ماــون کلاســی
ان لیســی هــم دیــدا شــدا ،کُن ـدر پاریلــا ( ،4069صگ  )93ن را در زمــرة نمودهــاپ گویش ـی
مردم منای روساالی ایرلنـد ثاـ
در گــوی

پیــرزن اهمی ـ

کـردا اسـ گ ماـرجم اوخ ،بـه ویژگـی گویشـی ایـر کلمـه

نــدادا و ن را در زبــان مآصــد ،بــینشــان ترجمــه کــردا اس ـ

«بــرق شــدم»؛ امــا ماــرجم دوم ،بــا اســافادا از واژة ابــداعی «ةــیای » ن را بــهصــورت
نشاندار بازنمایی کـردا و از ایـر یریـ  ،ةواننـدا را از برابـ

کلـام پیـرزن روسـاایی گـاا

کردا اس گ
 .4 .۱ .6بازنمایی وا گانی که با یکی از لهجههای محلی ایرلند تلفظ میشوند

بــر ةلــا

صــورت ملفــو

نویســندگانی لــون شــاو ( )4005و فــاکنر ( )6332جــوی

لهمة شیصی هاپ رمـان ةـود را بـا اسـافادا از نشـانههاپ دیـدارپ مـنعک
و در عــو

 ،در سراســر رمــان ةــود قرینــههایی دربــارة تلف ـ گوی

دادا اسـ گ یـ

نمونــه از ایــر مــورد ،در تلفـ مـ

مییاــة نهــا ارالــه

لیســار 6دیــدا میشــودگ مـ

یا اشارة جـوی  ،اهـ منطآـة اولسـار( 4از اسـاانهاپ شـمالی ایرلنـد) اسـ
با لهمة بلی اولسارپ تلفـ میکنـدگ جملـة زیـر مربـور بـه پرسـ
علوم اس

که یی ن ،لیسار در کلا

در

نکـردا اسـ

مـ

لیســار،

و کلمـات را
لیسـار از معلـم

کلمة  Scienceرا با لهمه تلف میکندگ

1. Mac Alister
2. Ulster
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-«Are we likely to be asked questions on applied science? » (Joyce, 2005,
p. 185).

 -مار ترجمهاپ« 6احامال

هس

که س والات علم علمی از ما بکنند؟» ()420گ

 مــار ترجمــهاپ« 4احامــاخ مــیرود دربــارة علــم کــاربردپ هــم از مــا س ـ واخهــاییبکنند؟» ()450گ
اسایون ددالو  ،که از لهمة تیـز مـ
ل ونــه بــه ةــود جــر ت دادا در ی ـ

لیسـار مانفـر اسـ  ،بـا ةـود میاندیشـد کـه وپ
محــیط رســمی ،بــا لنــیر لحنــی از اســااد س ـ واخ

بیرســدگ ســی  ،بــه کلمــة  Scienceدر سـ واخ او دقـ

میکنــد و کمــی بعــد میاندیشــد کــه

لسار از سـر شـرارت ایـر کلمـة دو سـیلابی را ماننـد مـردم شـماخ ایرلنـد ،بـهصـورت یـ
کلمــة ت ـ
درک گــوی

ســیلابی ،یعنــی  /sains/بــهجــاپ  /ˈsaiəns/تلف ـ کــردا اســ گ بنــابرایر،
مییا ی گفاــار لیســار ،نآـ

داردگ ماـــرجم موظـــ

اســـ

تعییرکننــدااپ در فهــم ایــر بیـ

از داســاان

احساســـی را کـــه کلمـــة  /sains/در قهرمـــان داســـاان

(ا سایون) ایماد کـردا ،بـه ةواننـدا اناآـاخ دهـد تـا بـدیروسـیله وپ را در جریـان نظـرات
بـه ایـر

و دیدگااهاپ بعدپ قهرمان قـرار دهـدگ امـا هـیچ یـ

از مارجمـان رمـان جـوی

نکاــه اهمیاــی نداداانــد و بــهجاپ بازنمــایی گــوی

لیســار ،بــه اســافادا از کلمــة تــ

سـیلابی«علـم» ( در برابــر کلمـة دو سـیلابی دانـ ) اکافـا کرداانـدگ ایــر گونـه ساداســازپ،
باعــث میشــود ةواننــدا تفــاوت لهمــة شیصــی ها را ندیــدا ب یــرد و ماعاقــا ن،
تن هاپ فکرپ میان نها را به درسای درک نکندگ
 .5 .۱ .6بازنمایی وا گانی که منعکسکنندة ویژگیهای فرهنگ ایرلندی هستند

ایــر گــروا از واژگــان شــام ییــ

گســاردااپ از اصــطلاحات ویــژة جشــرها،

لیرهاپ موهای ،بازپهـا ،هنرهـا و اصـطلاحات ممنوعـة مـردم ایرلنـد اوایـ قـرن بیسـام
میشــودگ درک درس ـ

ایــر واژگــان  ،منــور بــه شــناة

اصــطلاحات در ن بــهکــار بــردا شــدااندگ ی ـ

باف ـ

فرهن یایس ـ

کــه ایــر

مــورد از لنــیر اصــطلاحاتی را در مکالمــة

راهکارهاپ مارجمان در اناآاخ گوی

ساخ پنماهم
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دیــویر 6دانشــموپ روسااییالاصــ بــا قهرمــان رمــان ملاحظــه مــیکنیمگ در یــوخ ایــر
مکالمــه ،دیــویر داســاان درگیــرپ بازیکنــان دو تــیم هورلینــ  4را بــراپ اســایون نآــ
میکنــدگ هورلینــ  ،نــوعی لوگــان ایرلنــدپ اســ
مریکـایی بی

کــه میلــویی اســ

از فوتاــاخ

بـ اخ ،فوتاـاخ معمـولی ،هـاکی و لوگـانگ در نمونـة زیـر ،دو واژة minding

 coolو  camanاز زمرة اصطلاحات ویژة ایر بازپ بهشمار می یندگ
-«My first cousin, Fonsy Davin, was stripped to his buff that day minding
cool for the Limericks but he was up with the forwards half the time and
shouting like mad. I never will forget the day. One of the Crokes made a
woeful wipe at him one time with his caman and I declare to God he was
within an aim’s ace of getting it at the side of his temple» (Joyce,
2005:174).

 مار ترجمـهاپ « 6پسـر عمـوپ ةـودم ،فانسـی دیـویر ،ن روز بـهةـایر سـرما تـاکمر برهنه شـدا بـود بـراپ لیمیری هـا امـا نیمـی از مـدت را بـا فورواردهـا جلـو بـود و
مث دیوانـهها فریـاد مـیزدگ هـیچ وقـ
ی مرتاه با لوگان هاکی به یـر
بند ان ش

فاصله داش

ن روز را از یـاد نیـواهم بـردگ یکـی از کروکهـا

فانسـی هـربهاپ پـرت کـرد و بـهةـدا قسـم کـه یـ

که به شآیآها

بیورد» (صگ )441-445گ

 مـــار ترجمـــهاپ « 4پســـر عمـــویم ،فـــونزپ دیـــویر ،ن روز را دروازابـــانلیمریکیها بود و از کمر به بالا لی

شـدا بـود امـا یـ

مث ـ دیوانــهها نعــرا میکشــیدگ هــیچ وق ـ

ی بــار بــا لوگــان
شاهد می گیرم ی

نیمـه وقـ

ن روز را یــادم نمــیرودگ یکــی از کــروکهــا

لنــان هــربة بیتحاشــانهاپ می ةواســ

مو با گوشة شآیآها

بـا فورواردهـا بـود و

بهــ

بزنــد کــه ةــدا را

فاصله داش » (صگ )495گ

هــر دو ماــرجم ،بــراپ اناآــاخ واژگــان فــوق ،رو
کرداانــد و بــدون ارالــة توهــیحی دربــارة گــوی

اسااندارد ســاداســازپ را انایــا
مییا ی ایــر اصــطلاحات ،ســعی

کرداانــد میایــا را از فحــواپ کلــام گوینــدا گــاا ســازندگ بــی تــوجهی ماــرجم  6بــه
1. Davin
2. Hurling
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ارتاـار اصـطلا ( minding coolدروازابـانی کـردن) بـا بـازپ هورلینـ  ،سـاا شـدا ن
را بهصــورت تحــ اللفظی و میــدو
مارجم  ، 4با توجـه بـه بافـ

ترجمــه کنــد «بــهةــایر ســرما »گ در مآابــ ،

درون مانـی ،ایـر واژا را در پیونـد بـا دی ـر عاـارات ترجمـه

کــردا «در دروازا ایســاادن»گ در نایمــه ،معــادخ اســااندارد ن را بــه زبــان مآصــد اناآــاخ
دادا اس ـ گ دربــارة واژة  ،camanهــر دو ماــرجم ،از معــادخ ماعــار
کردااند ،با ایر تفـاوت کـه ماـرجم  ،6بـا افـزودن یـ

«لوگــان» اســافادا

واحـد واژگـانی (هـاکی) ،اصـطلا

فوق را براپ ةوانندا شفا تر و شناتر کردا اس گ
 .2 .6راهکارهای مترجمان در بازنمایی نشانههای دسدتور زبدان انگلیسدیِ ایرلنددی در رمدان
جویس

پــارااپ از ســاةاارهاپ نحــوپ در گفاــار شیصــی هاپ رمــان لهــرة مــرد هنرمنــد در
جــوانی ،بــا ســاةاار جملــات ان لیســی اســااندارد تفــاوت دارنــد و نشــانههایی از دســاور
زبــان ان لیســیر ایرلنــدپ در نهــا مشــاهدا میشــودگ ایــر ســاةاارها و نشــانههاپ
دساورپ ،در حآیآـ  ،بازمانـداهاپ دسـاور زبـان گالیلیـ

هسـاند کـه در ان لیسـی مـردم

ایرلند نفـو کرداانـدگ اگرلـه شـمار ایـر سـاةاارها ،در رمـان جـوی  ،بـی
که در یـ

مآالـه فهرسـ

از ن اسـ

شـوند ،مهمتـریر گونـههاپ نهـا را می تـوان در لهـار گـروا

زیر دساه بندپ کرد
6گ گوی

مییا ی در ساةاار جملات امر و نهی؛

4گ گوی

مییا ی در زمانهاپ دساورپ؛

9گ گوی

مییا ی در کاربرد همایر؛

2گ گوی

مییا ی در پرس هاپ بیرمساآیم تعایه شدا در نآ قوخ بیرمساآیمگ

مآایســـة  44جملـــة دربردارنـــدة نشـــانه هاپ دســـاور زبـــان ان لیســـیر ایرلنـــدپ بـــا
ترجمــه هاپ داریــو

و بــدیعی نشــان می دهــد کــه در بالــا مــوارد هــر دو ماــرجم از

اسااندارد سادا سـازپ اسـافادا کردا انـد و جـز در مــوارد معـدودپ (حـداکثر لهـار جملــه)
تمــایلی بــه جاــران گــوی

مییا ی دســاورپ نداشــاهاندگ در ایــر بی ـ  ،نمونــههایی از

ساخ پنماهم

گــوی

شیصی هاپ رمان …
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مییا ی دســاورپ در رمــان لهــرة مــرد هنرمنــد در جــوانی را بــا ترجمــههاپ ن

مآایسه ةواهیم کردگ
دو مــــورد رایــــب از ایــــر نــــو گــــوی
( Do/Does[not]+Be+Verb+ingســاة

مییا ی را می تــــوان در ســــاةاار

نهــیســاز) و ( Let +You +Verbســاة

امرسـاز) مشـاهدا کــرد (دربــا رة ایــر دو سـاةاار و انشــعابات نهــا در ان لیسـیر ایرلنــدپ
رگک هیکـــی ،4001 ،صگ  444و جـــوی  ، 6360 ،صگ )29گ در مثـــاخ زیـــر ،ســـایمون
ددالــو  ،در مکالمــه بــا پیرمــرد کــورکی از ســاةاار نیسـ

نهــیســاز) اســافادا

(ســاة

کردا اس گ
-«Now don’t be putting ideas into his head, Said Mr Dedalus. Leave him
to his Maker» (Joyce, 2005, p. 91).

 مـار ترجمـهاپ  « 6قـاپ ددالـواو را به ةالآ

گفـ

ةـو

از ایـر فکرهـا بـه سـر

نینـدازگ

واگوار» (صگ )663گ

 -مار ترجمهاپ  « 4حالـا دی ـر بـه فکـر و ةیـال

نینـداز گ بسـیار

دسـ

حضـرت

ةال » (صگ )641گ
لنــانکــه پــی

از ایــر هــم گفاــه شــد ،ســایمون ددالــو  ،پیشــینة کــورکی دارد و

رگــه هایی از عاــارات و ســاةاارهاپ محلــی ایــر منطآــه در کلــام وپ مشــاهدا میشــودگ
بــهعاــارت دی ــر ،گفاــار او نشــاندار اســ

و بیشــی از هویــ

فرهن یزیســای او را

شــکار میســازدگ هــر دو ماــرجم ،بــا نادیــدا گــرفار ایــر واقعی ـ  ،بــدون ارالــة توهــیچ
دربــارة گــوی
ســاة

مییا ی کلــام ســایمون ،از نشــاندار بــودن گفاــار او صــر

نظــر کــردا و

امــرپ ان لیس ـیر ایرلنــدپ را بــه جملــة امــرپ در فارســی معیــار تآلی ـ داداانــد

«نینداز»گ
در مثـــاخ زیـــر ،مـــدیر صـــومعه ،از ســـاةاار امـــرپ  Let + You +Verbکـــه از
ســاةاارهاپ نــادر و کــم تکــرار ان لیسـیر ایرلنــدپ بــهشــمار مــیرود (فیلیولــا ،6333 ،صگ
 )52بهمنظور دعوت اسایون به نیای

اسافادا کردا اس گ
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-«And let you, Stephen, make a novena to your holy patron saint» (Joyce,
2005, p. 153).

 -مار ترجمهاپ  « 6و تـو ،اسـایون ،بـه احاـرام قدیسـی کـه نـام

را بـر تـو نهاداانـد

نه بنشیر» (صگ )633گ
 -مار ترجمـهاپ  « 4و تـوهم اسـایون ،عاـادت نـه روزا اپ بـه محضـر قـدی

مآـد

پشایاان ةودگگگب وار» (صگ )401گ
در پارا گفاــار فــوق ،هماننــد مــورد قا ـ  ،دو ماــرجم ســعی در اناآــاخ پیــام داشــاهاند و
از ایـر رو ،سـاةاار نشـان مند گفاـار مـدیر را بـه سـ اةاار امـرپ بـی نشـان فارسـی تآلیـ
دادااند «بنشیر» و« ب وار»گ
 .2 .2 .6بازنمایی زمانهای دستوری انگیسی ایرلندی در ترجمههای رمان جویس

در گونــة ان لیســی ایرلنــدپ شــاهد بســامد بالــایی از تغییــرات جزیــی و الااــه قابــ
توجــه در کــاربرد زمان هــاپ دســاورپ ان لیســی معیــار هســایمگ یکــی از رایبتــریر
ســوم فع ـ  6بــهجاپ ماهــی ســادا اس ـ

(رگک هیکــی،4001 ،

صگ )619گ در نمونــة زیــر ،دةاــر ره ــورپ کــه اســایون ممــوو

بــه

تغییــرات ،کــاربرد قســم
وپ از حال

او شــدا ،ةطــا

سوم فع  )Seen( Seeبهجاپ ماهی سادة ن ) (Sawاسافادا میکندگ

» ?-«Do you like what you seen of me, straight hair and curly eyebrows
(Joyce, 2005, p. 213).

-مــار ترجمــهاپ « 6از لیــزپ کــه در مــر میبینــی ةوش ـ

مــدا ،مــوپ صــا

و

ابروهاپ تابدار؟» (صگ )415گ
-مــار ترجمــهاپ « 4از ن لیزهــاپ مــر کــه دیــدپ ةوشــ

مــد ،مــوپ صــا

و

ابروهاپ ممعد؟» (صگ )435گ
ماــرجم  ،6کــاربرد فعــ  Seenدر ان لیســی ایرلنــدپ را نادیــدا گرفاــه و بــهجاپ
بازگردانــدن ن بــه زمــان گوشــاه ،ن را بــ ه حــاخ اســامرارپ تاــدی کــردا «میبینــی»گ
1. Past Participle

ساخ پنماهم
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ماــرجم  ،4احامال ـاً ماوجــه ایــر کــاربرد شــدا ،لــرا کــه فع ـ را بــه زمــان گوشــاة ســادا
برگرداندا اس گ بـا وجـود ایـر  ،او هـم ماننـد ماـرجم  ،6بـه ا ساانداردسـازپ ایـر کـاربرد
اکافــا کــردا و ةواننــدا را از نشــان دار بــودن کلــام گوینــدا (دةاــر ره ــور) مطلـ نکــردا
اس گ
یکــی دی ــر از کاربردهــاپ اســاثنایی فعــ در ان لیســیر ایرلنــدپ ،اســافادا از فعــ
گوشــاة ســادا در معنــی زمــان حــاخ کام ـ  6اسـ گ از نظــر فیلیولــا ( ،6333صگ  ،)33ایــر
گونه نمود فعلی ،ریشـه در تـاریخ زبـان گالیلیـ

دارد زبـان سـنای مـردم ایرلنـد ،معـادلی

براپ  Have/Hasکه در سـاةاار حـاخ کامـ ان لیسـی بـهکـار میرونـد ،نداشـاه اسـ گ در
ایر حال  ،فع حاخ کام  ،بهلحـا سـاةاارپ ،بـه فعـ گوشـاة سـادا شـایه اسـ  ،ولـی
از نظــر معنــایی بــا ن تفــاوت داردگ در مثــاخ زیــر ،اســایون ددالــو

بــههن ــام بحــث بــا

دوسـاان ةـود ،نـ  4و بوخانـد 9بـهجاپ  Have + Never +Readاز سـاةاار حـاخ کامـ
ایرلندپ (بدون  )Haveاسافادا کردا اس گ
-«You never read a line of anything in your life except a trans, or Boland
either» (Joyce, 2005:78).

 -مــار ترجمــهاپ  « 6در همــة عمــرت ی ـ

ةــط نیوانــدااپ م ــر تکلی ـ

مدرســه،

بوخاند هم به همزنیر» (صگ )604
 مــار ترجمــهاپ  « 4تــو درتمــام عمــرت بیــر از ترجمــة تحــ اللفظی مدرســهاپحای ی

سطر هم نیواندااپ ،بوخاند هم همیریور» (صگ )660گ

هــر دو ماــرجم ،بــه قرینــة قیــد تکــرار  Neverکــه در ان لیســی اســااندارد یکــی از
نشانه هاپ زمان حاخ کامـ اسـ  ،ماوجـه قصـد گوینـدا شـدا اند و از زمـان ماهـی نآلـی
فارســی بــراپ ترجمــة فعـ اســافادا کرداانــد «نیوانــدااپ»گ بــا وجــود ایــر ،مارجمــان از
اناآاخ گوی

باف مانداانـد و توهـیحی هـم در پـاورقی یـا پیوسـ

مـار ارالـه نداداانـد
1. Present Perfect
2. Nash
3. Boland
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کـم ةواننـدا را از بیـر اسـااندارد بـودن سـاةاار دسـاورپ گفاـار

گاا کنندگ

 .3 .2 .6بازنمایی گویشآمیختگی ضمایر در ترجمههای رمان جویس

اَ شــکاخ بیــر اســااندارد کــاربرد هــمیر در ان لیســی ایرلنــدپ بســیار مانــو هســاندگ
معرو تریر نـو ایـر کـاربرد ،اسـافادا از هـمیر مفعـولی یـه جاپ هـمیر اشـارا (صـف
اشــارا) اســ

(هیکــی ،4001 ،صگ )429گ در جملــة زیــر ،دةاــرک گــ فرو

بــراپ

اشارا بـه کالـاپ ةـود ،هـمیر مفعـولی  Themرا در معنـاپ هـمیر اشـارة  Theseبـهکـار
بردا اس گ
-«Buy them lovely ones, sir, will you, sir? Only a penny» (Joyce, 2005,
p. 175).

 -مــار ترجمــهاپ« 6ایــر ةوشــ

ها را بیریــد ،می ةریــد ،قــا؟ فآــط یــ

پنــی»

(صگ )443گ

 -مــار ترجمــهاپ« 4قشــن ها

را بیریــد ،می ةریــد قــا؟ فآــط ی ـ

پنــی میشــود»

(صگ )491گ
مارجم  6کـاربرد گویشـی هـمیر را نادیـدا گرفاـه و تنهـا معـادخ ن در فارسـی معیـار
را در ترجمــه حفــ کــردا اســ گ امــا ماــرجم  4بــا حــو
«قشــن ها » ســعی کــردا گفاــار دةاــرک گــ فرو

«یــام میــانمیر اهــافه» در

را بــه فارســی محــاورااپ نزدیــ

کندگ
 .4 .2 .6بازنمایی گویشآمیختگی پرسشهای تعبیه شده در نقل قول غیر مستقیم

در زبــان ان لیســی اســااندارد ،نآــ جملــات پرسشــی بــا پاســخ « رپ ةیــر»
)(Yes/Noبــه کمــ

ادات پرسشــی  Ifصــورت می گیــردگ درایــر حالــ  ،بــراپ نآــ

پرسـ  ،نیــازپ بــه جابــهجایی فعـ و فاعـ

نــداریمگ بــهعنوان مثاخ ،در جملــة He asked

”? me “Do you like to comeبــا افــزودن  Ifبــه جملــه و بازگردانــدن فع ـ و فاع ـ

راهکارهاپ مارجمان در اناآاخ گوی

ساخ پنماهم

بـهجاپ اوخ ،میتـوانیم پرسـ

را ایـر گونـه نآـ

کنـیم He asked me, if I liked to

comeگ امــا در زبــان ان لیســی مییاــه بــه گالیلی ـ
شــدا در نآ ـ قــوخ ،لنــدان ماــداوخ نیس ـ
فاع ـ عــو
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اســافادا از Ifدر پرس ـ هاپ تعایــه

و بــهجاپ اســافادا از ن ،تنهــا جــاپ فع ـ و

میشــود (فیلیولــا ،6333 ،صگ )613-611گ در نمونــة زیــر ،دَیــویر ،دوس ـ

قهرمان داساان ،هن ام نآ پرس

زن روساایی از ایر ساةاار اسافادا کردا اس گ

»-«She asked me was I tired and would I like to stop the night there
(Joyce, 2005, p. 175).

 مار ترجمـهاپ« 6از مـر پرسـید ةسـاه هسـام و یـا دلـم میةواهـد شـا را نمـابمانم» (صگ )441گ
میةواهـد شـا را اینمـا بمـانی»

 مـار ترجمـهاپ« 4از مـر پرسـید ةسـاهاپ ،دلـ(صگ )491گ
ماــرجم  6بــا حــو

ادات پرســ ر « یــا» ،فآــدان ادات پرسشــی  Ifدر جملــه را

بازتولیــد کــردا ولــی در پرس ـ
نزدیــ

دوم بــا وردن ادات پرسشــی ،مــار را بــه فارســی معیــار

کــردا اســ گ ماــرجم  4در هــر دو پرســ

کــردا اس ـ ؛ ازایــر لحــا  ،جملــة او ،در قیــا

نآــ شــدا ،ادات پرســ

را حــو

بــا ماــرجم  6فاصــلة بیشــارپ بــا زبــان

فارسی نوشاارپ و فاصلة کمارپ با فارسی محاورا داردگ
 .۷نتیجهگیری و پیشنهادها

مآایســـة  59جملـــة گوی

مییاـــه در رمـــان لهـــرة مـــرد هنرمنـــد در جـــوانی و

ترجمــههاپ ن نشــان می دهــد کــه مارجمــان از هــر دو راهکــار اسااندارد ساداســازپ و
جاران بـراپ اناآـاخ واژگـان و سـاة هاپ دسـاورپ ان لیسـیر ایرلنـدپ اسـافادا کرداانـدگ
کمی

کاربس

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

دو ترجمــه ماغیــر اســ گ بــر ایــر اســا

الــ ) ماــرجم اوخ ،از میــان  96جملــة

دربردارنــدة واژگــان ایرلنــدپ ،در بازنمــایی  3جملــه ،از راهکــار جاــران و در بازنمــایی
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 44جملـه ،از راهکــار اســااندارد ساداســازپ اســافادا کــردا اسـ گ در مآابـ  ،ماــرجم دوم
در بازنمــایی  61جملــة دربردارنــدة واژگــان ایرلنــدپ ،از راهکــار جاــران و در بازنمــایی
 62جملــة باقیمانــدا ،از راهکــار اساادارد سادا ســازپ اســافادا کــردا اســ گ

) از بــیر

 44جملــة دربردارنــدة نشــانههاپ دســاور زبــان ان لیســیر ایرلنــدپ ،ماــرجم اوخ ،در
بازنمـــایی یـــ

جملـــه از راهکـــار جاـــران و در بازنمـــایی  46جملـــه ،از راهکـــار

اساانداردســازپ اســافادا کــردا اســ گ در مآابــ  ،ماــرجم دوم ،در ترجمــة  9جملــة
دربردارنــدة نشــانه هاپ دســاور زبــان ان لیسـیر ایرلنــدپ ،از راهکــار جاــران و در بازنمــایی
 63جمله ،از راهکـار اسااندارد سادا سـازپ اسـافادا کـردا اسـ گ مضـا
اســافادة مارجمــان رمــان جــوی

بـر ایـر ،کیفیـ

از ایــر راهکارهــا در ســطچ واژگــانی مافــاوت و در
ماــرجم اوخ بــراپ جاــران

ســطچ دســاورپ یکســان اس ـ گ بــر ایــر اســا

ال ـ ) تلــا

جملــه هاپ دربردارنــدة واژگــان ایرلنــدپ ،صــر

یــافار معــادخ محــاورا اپ کلمــه در زبــان

مآصــد شــدا اس ـ  ،در حــالی کــه ماــرجم دوم ،علــاوا بــر اســافادا از معــادخ محــاورااپ،
واژگان ایرلنـدپ را بـا اسـافادا از واژگـان ابـداعی فارسـی یـا توهـیچ کلمـه واصـطلا در
پیوس ـ

مــار ترجمــهاپ ،جاــران کــردا اس ـ گ ه مزنــیر ،اســافادة ماــرجم اوخ از راهکــار

اسااندارد ساداسـازپ ،گــاهی منمــر بـه تحریـ

معنــاپ واژگــان مـار اصــلی شــدا اسـ ،

در حالی کـه ماـرجم دوم ،بـا اسـافادا از راهکـار اساانداردسـازپ ،معـادخ صـحیچ واژگـان
را بــ ه فارســی اناآــاخ دادا اســ گ
گــوی

مییا ی در ســطچ دســاور بــه کــار گرفاهانــد ،حــو

ساةاارجملة فارسی ،بهمنظـور نزدیـ
اةالــا

) تنهــا ابــزارپ کــه هــر دو ماــرجم جهــ
یــ

جاــران

واحــد زبــانی از

کـردن ن بـه زبـان محـاورا بـودا اسـ گ همزنـیر،

ترجمــه ها در ساداســازپ گــوی

مییا ی دســاورپ ،تفــاوت محسوســی در

محاوا ایماد نکردا اس گ
صــر

نظــر از معادخســازپ بــراپ واژگــانی کــه ویژگیهــاپ فرهن ــی را مــنعک

میکننــد ،راهکــار اساانداردســازپ ،در اناآــاخ ســایرنمودهاپ گــوی
ناکار مد بـودا اسـ

و کاربسـ

مییا ی راهکــارپ

افرایـی ن ،احامالـاً ً،فهـم گفامـان لندصـدایی رمـان را

براپ ةوانندا با مشک مواجه ةواهـدکردگ همزنـیر ،راهکـار جاـران ،ن جـا کـه تنهـا بـه
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اســافادا از امکانــات صــورپ زبــان محــاورااپ محــدود شــدا ،تــا انــدازااپ کــارکرد
گـــوی

مییا ی را تآلیـــ دادا اســـ ؛ بـــهعنوان مثاخ ،تاـــدی نشـــانه هاپ گـــوی

نشــانههاپ زبــان محــاورااپ  ،ممکــر اسـ

ةواننــدا را از درک درسـ

و تن هــاپ هــویای شیصــی ها محــروم ســازد و او را بــه ســم

بـــه

دلای ـ اةالافــات

و ســویی ســوق دهــد

کــه ایــر تن هــا را تنهــا در ســطچ تفاوت هــاپ اجامــاعی و یاآــاتی تفســیر نمایــدگ
بنــابرایر ،لــازم اســ

مارجمــان ،در کنــار نشــانه هاپ صــورپ زبــان محــاورااپ ،از

راهکارهــاپ مکمــ جهــ

بــاز فرینی کــارکرد گوی هــاپ منطآــهاپ اســافادا کننــدگ

نوشــار مآدمــه ،اباـــداییتریر راهکــارپ اســـ
ویژگیهــاپ کــارکردپ گــوی
درک درس

کــه ماـــرجم می توانــد از یریـــ

ن،

شیصــی ها را توهــیچ دهــد و هــر ةواننــدا را بــراپ

ایر گوی هـا مـادا سـازدگ در کنـار ایـر راهکـار عمـومی ،ماـرجم میتوانـد

از راهکارهــاپ درونمانــی بــه منظــور جاــران نشــانههاپ واژگــانی و دســاورپ گــوی
بهــرا گیــرد؛ مثلــاً ،در ســطچ واژگــانی میتوانــد از نشــان ان وایــی و تلفظــی لهمــههاپ
نزدی ـ

بــه زبــان فارســی کــه بــراپ ةواننــدگان قاب ـ فهــم هســاند ،اســافادا کنــد (مثل ـاً

اســافادا از ویژگیهــاپ تکیــهاپ لهمــة یــزدپ در کنــار فارســی محــاورااپ یــا اســافادا از
واژگــان منطاــ بــا تلفــ فارســی کرمانشــاهی و بازنمــایی ن بــه کمــ
دیدارپ)گ در سطچ دسـاور زبـان نیـز ماـرجم میتوانـد اباـدا بـه کمـ
پـ
سـاة
حــو

و پــی

بیــر رســمی  SVOیــا اناآــاخ مــام م بــه پایــان جملــه) و

عنصــر از جملــه (مثل ـاً حــو

زبــان شیصــی
گوی

راهکارهـایی ماننـد

کــردن جملــات پایــه و پیــرو ،جابــه جا کــردن عناصــر جملــه (مثلــاً تغییــر

معیــار  SOVبــه ســاة
یـ

نشــانههاپ

حــر

را بــه گفاــار محــاورا نزدیــ

اهــافه ،حــر
کنــد و ســی

ربــط و ادات پرس ـ )
بــا اســافادا از پــانوی ،

مییا ه بودن گفاار را به ةوانندا یاد ورپ نمایدگ
کتابنامه
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