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چکیده
جنــا

کــه بــهمعنــا همجــن

بــودن اسـ

بــه یکســانی دو یــا رنــد وا در واجهــا

سـازند بــا معـانی مت ــاوت ا لـا میشــود .علـاو بــر ارزو موسـی ایی و یهن ینــی کــه
جنــا

بــه ســ

افــزای

میدهــد ،لطی ــهها ین میتوانــد یکــی از ابزارهــا

علاقهمنــد و یــادریر زبــانیموزان و همچنــی ایجــاد فیــایی شــاد در وــی یمــوزو
زبان ان لیسـی باشـد .بـرا بهر منـد از رنـی منـافعی ،فهـم کامـج جنـا

موجـود در

لطی ــهها بـــرا زبــانیموزان بـــه ن ــر الزامـــی میرســد .پژوه هـــا کمـــی ،درک
زبـــانیموزان را از لطی ـــهها دارا عنصـــر جنـــا
ان لیسی ایـران بررسـی کرد انـد .از همـی رو ،پـژوه

در کلا هـــا یمـــوزو زبـــان
واضـر بـا انت ـا

یـ

کلـا

شــامج  16دانشـــجو ســـاو ســـوم کارشناســـی زبـــان ان لیســـی (دوازد دانشـــجو از
رــرای

مترجمــی و نــه دانشــجو رــرای

ادبیــات) و بــا اســت اد از ابــزار ســنج ،

میــزان فهــم زبــانیموزان ایرانــی را از ای ـ لطی ــهها بررســی ک ـرد .نتــاین نشــان داد کــه
زبــانیموزان ایرانــی دانــ

خــوبی از وا هــا جنــا

مشــکج داشــتند .نتــاین ای ـ پــژوه

نداشــتند و در شناســایی ینهــا

و راهکارهــا ارا ـهشــد  ،لــزوم توجــه بیشـتر بــه

پــرداخت بــه یمــوزو درک نــز در برنامــهها درســی را یــادیور میشــود .ایــ امــر
علاو بر بالابردن سطح زبـانی فراریـران میتوانـد فیـا یموزشـی را نیـز فـر ب ـ تـر
نماید.
کلیدواژهها :ترجمه ،جنا  ،دانشجویان کارشناسی زبان ان لیسی ،لطی ه
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 .1مقدمه

جنــا

بــهمعنــا همجــن

ک ـه در لغ ـ

بــودن دو ریــز اس ـ

از انــواص اــنایی بــدیی

بهشمار میییـد کـه باعـا ایجـاد زییـایی هـم در کلـام و هـم در معنـا میشـود .جنـا
یکــی از زیرشــاخهها لطی ــهها ان لیســی اس ـ

کـه

(دییالــا ،رزپکــا ،اراکــی و ســایاما)1161 ،

به ع یدة غین ر ( )6931نوعی نـز فـرممـدار بـهشـمار میییـد بـه ایـ معنـا کـه فـرم در
معن ـا و ت ـ یر س ـ

م یتــی دارد .و همچنــی معت ــد اس ـ

ن ـ

یرایهها ادبی و اـنایی بـدیعی بـهکـار رفتـه اسـ
اس

کــه در خل ـ جنــا ،

کـه وااـج ین سـ نی دلنشـی و مـث ر

کـه میتوانـد شـنوند را وادار بـه لی نـد و یـا زهرخنـد کنـد .جع ر تیـار ( )6933نیـز

جنــا
و جنا
جنا

را اســت اد از وا رــانی میدانــد کــه در تل ــس یکســان و در معنــا مت ــاوت هســتند.
را انعتی نهتنها موسی ایی بلکه خوونویسانه بر میشمرد.
که بـهع یـدة کـایرو ( ،6331بـهن ـج از اسـتلتر )1166 ،رسـترد تری نـوص نـز در

کشــورها ان لیســیزبــان اسـ  ،در ت سـیمبند لطی ــهها بــه لطی ــهها زبــانی ،فرهن ــی و
جهــانی ،رونــها از لطی ــهها زبــانی بــهشــمار میییــد (رافا لســون وســ  .)6333 ،بــه
اعت اد لمز ( )1169جنا
( )1161معت ــد اسـ

میشـود تـا جـایی کـه ناتارینـا

بـهوفـور در زبـان ان لیسـی یافـ

میتــوان ایـ رونــه لطی ــهها را بــهراوتــی در زنــدری روزمــر یافـ .

لاریان ( )6331نیز علاو بر ای کـه تعـداد ایـ لطی ـهها را زیـاد میدانـد بـر ایـ بـاور اسـ
که ای لطی هها عنصر نز خود را از معنا دورانة برخی از وا ها میریرند.
 .۲چارچوب نظری و پیشینه
 .1 .۲جناس چیست؟

ســیکوی( ( ،6331بــهن ــج از کریناجاتیس ـ  )1113 ،جنــا
کلــامی میدانــد کــه بــرا اهــدا
نیز جنا

نزیمیــز در اــبی

را نوص خااـی از نـز میدانـد کـه بـر اسـا

( )1161و یتــاردو ( )1111جنــا

را اســت ادة عمــد از ابهــام

بــهکــار بــرد میشــود .لمــز ()1169
معـانی دورانـه کـارایی دارد .کـرن

را نــوعی بــاز بــا کلمــات بــر میشــمرند کــه هــد

ایجــاد خنــد اســ  .مبمــد ســالار  ،بهتــاج و معــی زاد ( )1161نیــز جنــا

ین

را نــوعی
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ابــزار بــدیعی میداننــد کــه قــدرت ت یررــرار زیــاد ین باعــا شــد در انــواص ارتیاطهــا
زبــانی هماننــد زنــدری روزمــر و اخیــار مــورد اســت اد قــرار ب یــرد .کــرن ( )1161نیــز
جنــا

را راشــنی کلــام میدانــد کــه اســت ادة بجــا از ین باعــا غنــا شــرای میشــود و

است ادة نادرس

از ین ناخوشایند خواهد بود.

 .۲ .۲انواع جناس

عدم وجود ت سـیمبند واوـد یـا بـه عیـارتی ،وجـود ت سـیمبند ها متعـدد از جنـا
واکی از ین اس

کـه تشـ ی

نـوص جنـا

بایـد بـرا پژوهشـ ران کـار مشـکج باشـد.

شــروتر ( ،1112بــهن ــج از کریناجاتیســ  )1113 ،جنــا
میکنــد :دســتة اوو جنــا

را ایــ رنــی ت ســیمبند

بــه ع یــدة شــروتر( )1112وا هــا همــونیمی 6هســتندا ایــ

وا هــا تل ــس و شــکج نوشــتار یکســانی دارنــد ولــی ارتیــاط ریشــها ینهــا مشــ
نیس ـ

(بــهن ــج از کریناجاتیس ـ  .)1113 ،دســتة دوم پولیســمی 1اس ـ ا ای ـ وا هــا هــم

تل س و شـکج نوشـتار یکسـانی دارنـد و هـم رابطـها مشـ

بـی ریشـة ینهـا وجـود

دارد .شــروتر ( )1112دســتة ســوم را هوموفــونی 9میخوانــد کــه وا رــان ین یکســان تل ــس
میشــوند ولــی شــکج نوشــتار مت ــاوتی دارنــد و دســتة رهــارم هومــوررفی 1اســ
وا رــان ین شــکج نوشــتار یکســانی دارنــد ولــی تل ــس ینهــا یکســان نیس ـ

کــه

(بــه ن ــج از

کریناجاتیســ  .)1113 ،و پــارونیمی 2را دســتة پنجمــی مــیدانــد .ایــ وا هــا تل ــس و
شکج نوشتار مشابه (و نه یکسان) دارند.
لمز ( )1169دسـتهبنـد دی ـر از جنـا

ارا ـه میدهـد و تنهـا  1دسـته بـر میشـمرد.

دســتة اوو جنا هــا دارا اــدا مشــابه 1اســ  .لمــز معت ــد اســ
یکســان تل ــس میشــوند ولــی فــرم نوشــتار و معنــا

ایــ جنا هــا

مت ــاوتی دارنـــدHair/Hare .

م اوهایی از ایـ دسـته هسـتند کـه لمـز بـه ین اشـار میکنـد .دسـتة دوم جنا هـا دارا
1. Homonymy
2. Polysemy
3. Homophony
4. Homography
5. Paronymy
6. Soundalike puns
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شـکج مشـابه 6اسـ  .ایـ وا هـا تل ـس و املــا یکسـانی دارنـد و در معنـا نیـز بـا هــم در
ارتیا نــد (لمــز .)1169،لمــز  Rulerرا م ــالی از ایــ دســته میدانــد کــه هــم بــهمعنــا
خ ک

و هم بـهمعنـا پادشـا اسـ  .دسـتة سـوم ،جنا هـا دارا تل ـس مشـابه 1اسـ

کــه بــا جــای زینی وا ا

بــا وا ة دی ــر کــه تل ــس مشــابهی دارد پدیــد مییینــدEx- .

 stink/Extinctم اوها یـاد شـد بـرا ایـ دسـته هسـتند .دسـتة یخـر ،جنا هـا متنـی
هستند که در ین ادا یا شـکج نوشـتار وـرو

9

ال یـا ،اعـداد و یـا نمادهـا بـهجـا وا ا

دی ر بهکار ررفته میشود .برا م او ،وا ة  Createراهی  Cre8نوشته میشود.
لمـز ( )1169معت ــد اسـ

میتــوان جنــا

را در ااـطلاوات نیــز یافـ  .بــهع یــدة و ،

فهم جنا هـایی کـه در ااـطلاوات بـهکـار میرونـد دشـوارتر اسـ ا زیـرا نیازمنـد دانـ
زبانی ،پی زمینـها و فرهن ـی بیشـتر اسـ  .ایـ جنا هـا کـه تعـداد ینهـا زیـاد اسـ
در یکی از رهـار نـوص رکـر شـد قـرار میریرنـد .لمـز ( )1169سـ

تری نـوص جنـا

را

سومی دسته میدانـدا یعنـی جنا هـایی کـه دارا تل ـس مشـابه هسـتند .و معت ـد اسـ
از ینجــاییکــه ایـ جنا هــا ســریی بیــان میشــوند و نیازمنــد ایجــاد ارتیــاط بــی دو وا ا
که بهجز یوا مشـابه هـی( ریـز مشـترکی بینشـان نیسـ  ،مشـکجاند .توانـایی زبـانی بالـایی
برا پردازو ای لطی هها الزامی میداند.
دلاباســتیتا ( ،6331بــهن ــج از ینــدرزجاک )1161 ،ت ســیمبند دی ــر ارا ــه میدهــد:
و جنا هــا را بــه دو دســتة عمــود  1و اف ــی 2ت ســیم میکنــد .در جنا هــا عمــود ،
رندی معنا همزمان با هـم بـر رو یـ

مبـور ارتیـا ی توسـ یـ

فـرم فعـاو میشـوند

ولــی جنا هــا اف ــی نیازمنــد رنــدی فــرم مشــابه یــا یکســان در زنجیــرة ارتیــا ی بــرا
فعــاوشــدن معــانی مت ــاوت هســتند (وانــداالا ،1166،بــه ن ــج از ینــدرزجاک .)1161،رامــج
( ،1112بــهن ــج از ینــدرزجاک )1161 ،ای ـ ت س ـیمبند را ســاد تر بیــان میکنــدا بــهع یــدة
و  ،جنا هــا اف ــی در ن ــا اوو شــناخته میشــوند ولــی جنا هــا عمــود نیــاز بــه
1. Lookalike puns
2. Close-sounding puns
3. Texting puns
4. Vertical puns
5. Horizontal puns
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پردازشــی دوبــار دارنــد تــا بــرا خواننــد یــا شــنوند یشــکار شــوند .مــارکو ( )1161هــر
کدام از انواص جنا

را کـه در ت سـیمبند شـروتر بـه ین اشـار شـد ،بـا توجـه بـه عمـود

یا اف ی بودنشان بررسی میکند و برا هر کدام م الی میزند.
در زبــان فارســی ،جنــا

بــه ســه دســتة تــام ،غیرتــام و مطلــ ت ســیمبند میشــود.

بهر تــة جع ر تیــار ( )6933ارــر دو وا کــه در معنــا بــا یکــدی ر مت اوتنــد در شـ
نوص وـرو  ،تعـداد ینهـا ،شـکج و هی ـ
مشــترک باشــند ،جنــا
اســ

و ورکتشـان ،ن طـه ،ن ـارو و ترتیـو وـرو

را تــام مینامنــدا رــور (قیــر و رــورخر) م ــالی از ایـ نــوص جنــا

کــه جع ر تیــار ین را ســاد تری نــوص جنــا

میخوانــد .و جنــا

جناســی میدانــد کــه علــاو بــر ت ــاوت در معنــا در یکــی از شـ
یکـدی ر مت ــاوت هســتندا مهــر و مهـر م ــالی از ایـ جنــا
جنا

مــورد

مــورد رکــر شــد نیــز بــا

اسـ  .یخــری دســتة جنــا ،

مطل نـام دارد کـه بـه اعت ـاد همـی پژوهشـ ر بهتـری نـوص جنـا

بهوجود مییید که دو وا در بـی

از یکـی از شـ

غیرتــام را

اسـ

و زمـانی

مـورد رکـر شـد بـا یکـدی ر اختلـا

دارندا م او یاد شد  ،شر و شروه اس .
 .۳ .۲ترجمهپذیری جناس

نکتـة قابــج بب ـی کــه دربــارة جنا هــا وجــود دارد ترجمهپــریر و یــا ترجمهناپــریر
ینهاس ـ  .بــهع یــدة مبمــد ســالار و همک ـاران ( )1161بباهــا متعــدد مینــی بــر
ترجمهپــریر و یــا ترجمهناپــریر جنــا

در بــی فعالــان ترجمــه بــود اســ  .ناتارینــا

( )1161بیــان مـیدارد کــه در ابتــدا فعالــان ترجمــه جنــا
و معت د بودند کـه هـر زبـانی ویژریهـا خـا

را غیــر قابــج ترجمــه میدانســتند

خـود را دارد .بنـابرای ترجمـة جنـا

از

زبــان ان لیســی بــه زبــانی دی ــر کــه ســاختار یوایــی یکســانی بــا ایـ زبــان نــدارد ،مشــکج
خواهــد بــود (ناتارینــا)1161 ،ا امــا در نیومــارک ( ،6333بــهن ــج از ناتارینــا )1161 ،اعلــام
کــرد کــه میتــوان هــر رونــه کلــامی را بــه زبــان دی ــر ترجمــه کــرد .برخــی از پژوهشـ ران
اـبی

نیومــارک را ت ییــد کرد انــد زیـرا معت ــد بودنــد جنــا

بـه پــردازو ن اممنــد زبـان

بســت ی دارد و نــه تنهــا بــه وا هــا (ناتارینــا .)1161 ،بنــابرای  ،بــا در ن ــر رــرفت تمــامی
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جنیــهها زبــان ماننــد موقعیــ  ،فرهنــ
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و ویژریهــا زبــانی میتــوان جنا هــا را نیــز

ترجمه کرد (ناتارینا.)1161 ،
ارــر از دیــدرا ترجمهپــریر بــه موضــوص ن ــا شــود ،پژوهشــ ران لطی ــهها را بــر
ترجمهپریریشــان بــه دســتهها م تل ــی ت ســیم کردنــد کــه لطی ــهها جنــا

اســا

در

تمامی ت سیمبند ها جزو دسـتها قـرار میریرنـد کـه بـهیسـانی ترجمهپـریر نیسـتند .بـرا
م ــاو ،دیــوی
یـ

( )1112جنــا

کشــور یــا فرهن ـ

خــا

را زیرمجموع ـة لطی ــهها مشــکجدار 6میدانــد کــه م ــت
هســتند و تنهــا ینهــا بــهخــوبی درکشــان میکننــد .لاریــان

( )6331و اشــمیتز ( )1111نیــز در ت ســیمبنــد خــود جنــا
ن ـام یواشناسـی زبـانی خـا

بر اسا

را از لطی ــههایی میداننــد کــه

بـهوجـود یمد انـد و ترجمـة ینهـا همیشـه جالـو

نیس ـ  .پتاسزینســکی ( )1111معت ــد اس ـ

و ــس م هــوم بــرا ایجــاد خنــد در لطی ــهها

بسیار مهماند و ارر متـرجم وادار بـه توضـیح عنصـر نـز موجـود در لطی ـه بشـود در واقـی
به مهمتری ویژری لطی ه که همان عنصر نز اس  ،لطمه زد اس .
 .۴ .۲پیشینة پژوهشهای انجامشده

جنــا

و ترجمــة ین توســ پژوهشــ ران م تلــ

در ترجمــة ی ــار ادبــی و عنــاوی

فیلمهــا مــورد بررســی قــرار ررفتــه اســ  .بــرا م ــاو ،کــافزز ( )1169بــه بررســی

رووهــا ترجمــة جنا هــا موجــود در یلــی

در ســرزمی عجایــو بــه زبــان یلیــانی

پرداختــه اس ـ  .کــافزز متوجــه شــد کــه مترجمــان از رهــار روو بــازیفرینی جنــا
زبــان هــد  ،ترجمــة اجــزا جنــا
جنــا

بــدون بــازیفرینی ین در زبــان هــد  ،وــر

در هن ــام ترجمــه و انت ــاو جنــا

کــه روو دوم روو غالــو

در ایـ ا ـر ادبـی بـود اسـ  .کـافزز ( )1169معت ـد اسـ

بــرا ترجم ـة جنــا

کامــج

از زبــان میــد بــه زبــان م صــد بــرا ترجم ـة

جنا هــا موجــود بهــر جســتهاند .و همچنــی دریافــ
ترجمة جنـا

در

کـه مترجمـان

بــه مشــکج زیــاد برخــورد خواهنــد کــردا زیــرا بایــد زبــان میــد را

کامــج درک کننــد و تلــاو بیوق ــها بــرا یــافت وا ة مناســو در زبــان هــد

داشــته

1. Problematic jokes

ساو پنجاهم
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1

در زبــان میــد و انت ــاو ب ـیکم و کاس ـ

ین به زبان م صد همـرا بـا ایجـاد تـ یر یکسـان بـر خواننـد زبـان م صـد را بهتـری روو
برا ترجمة جنا

میداند.

پــرز ( )1113پژوهشــ ر دی ــر اســ

کــه بــه بررســی ترجمــة جنــا

فیلمها بـه زبـان اسـیانیایی میپـردازد .پـرز در بررسـی خـود دریافـ
فیلمها عملکـرد دورانـه داردا اوو ای کـه جنـا
معنا مت اوت را در تنها ی

کـه جنـا

در عنـوان

میتوانـد بـهعنـوان ابـزار بـرا جلـو

توجــه بیشــتر تماشــاکنند بــهکــار رود و دوم ای کــه جنــا
ب ـ

در عنــاوی

ایــ قابلیــ

را دارد کــه دو

از مـت ارا ـه کنـد .و نیـز بـه سـ تی ترجمـة جنـا

اشــار میکنــد و بیــان م ـیدارد کــه مترجمــان از رووهــا م تل ــی بــرا ترجم ـة عنــاوی
فیلمها بهر جسـتهاند .ایـ رووهـا ی ـی از رووهـا ترجمـه را شـامج میشـوند کـه در
سو ین ترجمة مـواز جنـا

ی

در زبـان اسـیانیایی و ایجـاد تـ یر یکسـان بـر خواننـدة

زبــان م صــد و در ســویی دی ــر وــر

و ت ــاوت معنــایی موجــود در مــت

کامــج جنــا

مید وجود دارد.
جنا هــا موجــود در مجموعــة کــارتونی سیمیســون و رووهــا ترجمــة ینهــا بــه
زبــان فنلانــد موضــوص مــورد مطالع ـة کرهــون ( )1113بــود اس ـ  .و در مطالع ـة خــود
دریاف

که رووهـا مت ـاوتی همچـون ترجمـة جنـا

م صد با ساختار ،معنـا و وا رـان مت ـاوت ،وـر
موجــود بــه یــ

در زبـان میـد بـه جنـا

جنـا

در زبـان

در زبـان م صـد ،ترجمـة جنـا

یرایــة ادبــی مــرتی هماننــد واجیرایــی و ترجمــة جنــا

بــا و ــس

اــورتبند ین ،بــرا ترجم ـة جنا هــا موجــود در ای ـ مجموعــه بــهکــار ررفتــه شــد
اس  .در بـی رووهـا بـهکـار رفتـه ،خلـ جنـا
جنا

جدیـد در مـت م صـد بـدون ای کـه

در مت اولیه وجود داشته باشد ،دید نمیشد.
پرز ( )1161در یکـی دی ـر از م الـهها خـود ترجمـة جنـا

را از دیـد ن ریـه ارتیـاط

بررسی میکند .از ینجـایی کـه در ایـ ن ریـه ،ارتیـاط بـی ترجمـه و مـت میـد بـر اسـا
شیاه

ت سیر و نـه هـمارز اسـ  ،متـرجم تلـاو میکنـد کـه بـا اسـت اد از رووهـا

م تلـ  ،تـ یر شــناختی مــت میـد را بــا کمتــری تـ یر پـردازو ممکـ بــر رو م ا ــو
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هــد

بــازیفرینی کنــد و بــه ارتیــاط بهتــر دســ

شمارة سوم

یابــد (پــرز .)1161 ،پــرز در پــژوه

خود 631 ،عنـوان فـیلم یمریکـایی و اسـیانیایی را کـه دارا عنصـر جنـا
ینهــا را بــرا بــازار جهــانی مــورد مطالعــه قــرار داد .نتــاین پــژوه
ب شـی از ایـ عنـاوی انت ـا

بودنـد و ترجمـة

و نشــان داد کــه در

روو ترجمـه بــه زبـان میـد و م صـد بسـت ی دارد کــه در

ین مترجمــان تلــاو کــرد بودنــد کــه از لبــان زبــانی و معنــایی جناســی معــادو جنــا
عنــوان میــد بــه وجــود بیاورنــد .پــرز ( )1161همچنــی دریافــ

کــه در ب یــة مــوارد،

مترجمان تلاو کرد بودنـد کـه بـه عنـوانی بـا ارتیـاط بیشـتر هـم در مبتـوا و هـم در تـ یر
دس

پیدا کنند.
پژوه هــا مشــابهی در خصــو

ترجمــة جنــا

و رووهــا ترجمــة ین در ی ــار

بزررــان ادبــی همرــون شکســییر ،ســعد و وــافس نیــز انجــام شــد اس ـ  .بــرا م ــاو،
بلومنتــاو ( )1169در پایاننامــة خــود بــه بررســی ترجمــهها مت ــاوت جنــا

در دو

نمــای نامــة شــا لیــر و تــاجر ونیــز از شکســییر بــه زبــان عیــر میپــردازد .و در
بررسیها خود متوجـه شـد کـه مترجمـان در ترجمـهها خـود رووهـا مت ـاوتی بـرا
ای امر ات ار کرد انـد .برخـی از جنا هـا در ترجمـه بـه کـج وـر

شـد بودنـد و برخـی

دی ــر بــهخــوبی ترجمــه شــد بودنــد امــا دی ــر خــالی از عنصــر نــز بودنــد .بلومنتــاو از
سویی دی ر متوجه شـد کـه بسـیار از مترجمـان ایـ دو ا ـر معت ـد بودنـد کـه بـا اسـت ادة
بیشتر از اقتیا

تا ترجمه ،مـت را بهتـر ترجمـه کرد انـد .ایـ مترجمـان بـهخـوبی م ا ـو

خود را میشناختند و به همی خـا ر ،ترجمـة ینهـا هررنـد کـه خنـد دار نیسـ

امـا قابـج

توجیه اس .
دلاباســتیتا ( )6331پژوهش ـ ر دی ــر اس ـ

کــه بــه بررســی ترجم ـة جنــا

دی ــر از ی ــار شکســییر بــه نــام درد بیهــودة عش ـ میپــردازد و معت ــد اس ـ
جنا

از زبان ان لیسـی بـه زبـان فرانسـو رـال

در یکــی
کــه ترجم ـة

بزررـی بـرا متـرجم اسـ  .دلاباسـتیتا

( )6331ترجمــهها مت ــاوتی از ایــ ا ــر را بــا هــم م ایســه میکنــد و درمییابــد کــه
مترجمان رووها م تل ـی بـهکـار برد انـد .ایـ رووهـا شـامج ت لیـد تکنیـ
خل جنا

شکسـییر،

جدید ،اکت ا کردن بـه معنـا سـطبی جنـا  ،اکت ـا کـردن بـه معنـا عم ـی و

نز و جنا  :بررسی مشکلات زبانیموزان ایرانی در …
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در نهای ـ  ،اســت ادة همزمــان از هــر دو معنــا ســطبی و عم ــی میشــود .ای ـ پژوهش ـ ر
معت د اس

کـه در رووهـا اوو و سـوم جنـا

بـه ـور کـج از بـی مـیرود و ا ـر از

ین در مــت ترجمــه بــاقی نمیمانــد .از ســویی دی ــر ،دلاباســتیتا ( )6331معت ــد اس ـ
مترجمان باید بـا اسـت اد از رووهـا و منـابی موجـود جنـا

کــه

را ترجمـه کننـد و نمیتواننـد

بدون هی( ارجاعی به مت االی و با یزاد تمام به امر ترجمة جنا

بیردازند.

رلســتان ســعد و جنا هــا موجــود در ین و رووهــا ترجمــة ینهــا موضــوص
مــورد مطالعــة دو پژوهشــ ر ایرانــی بــود اســ  .اولیایینیــا و اردودر ( )6931ترجمــة
رنــد متــرجم ان لیســی را از جنا هــا موجــود در رلســتان ســعد بررســی کرد انــد.
ینهــا معت دنــد کــه را وــج قطعــی و مش صــی بــرا ترجم ـة جنــا

وجــود نــدارد ولــی

رــاهی اوقــات برخــی از رووهــا بــهکــار مییینــد .بــه عیــارتی دی ــر ،ایــ پژوهشــ ران
معت دند کـه بـا وجـود رووهـا مت ـاوت بـرا ترجمـة جنـا  ،رـاهی اوقـات جنـا

در

ای ا ر ترجمهپریر نیس .
دیوی

( )1111بـه بررسـی ترجمهپـریر اشـعار وـافس پرداختـه اسـ

کــه وــافس از ین دســته شــاعرانی اسـ

کــه هویـ

مل ـ

داد اســ ا بــهعلــاو  ،ایــ شــاعر رو شــاعرانة خــوی
اشــعار خــود نمایــان ســاخته اس ـ

و معت ـد اسـ

خــود را در اشــعار خــود بازتــا
را بــه بهتــری شــکج ممکــ در

و بــه همــی دلیــج ،شــعر او در برابــر ترجمــه م اوم ـ

میکند .از سـویی دی ـر ،ایـ پژوهشـ ر جنا هـا موجـود در اشـعار وـافس را نیـز مـورد
بررسی قرار داد اس

و به ای نتیجـه دسـ

یافتـه کـه جنا هـا اشـعار وـافس بـهنـدرت

ترجمهپریرندا زیرا که بازیفرینی ال و ین در زبان ان لیسی بسیار دشوار اس .
 .۳روششناسی پژوهش
 .1 .۳بیان مسئله

بــا توجــه بــه پژوه هــا رکــر شــد  ،جنــا
ادبی م تل

و رووهــا ترجمـة ین در ابعــاد و ی ــار

مورد مطالعه قرار ررفته اس ا امـا بـهن ـر میرسـد کـه فعالـان توجـه کـافی بـه

دو وــوزة ترجمــه و لطی ــهها جنــا

بــهعنوان زیرشــاخها از نــز در کنــار یکــدی ر
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نداشــتهاند (زابابیســکوا .)1112 ،پوپــا ( )1112نیــز وــوزة نــز را از ووز هــایی میدانــد کــه
سـاختار جـادوییاو اجـازة واکـاو بیشـتر را بـه پژوهشـ ران نـداد اسـ  .لاریـان

بهعل

کـه نـز ،بـهخصـو

از دیـدرا ترجمـه ،بـهخـوبی مـورد

( )6331نیز بـر ایـ بـاور اسـ

مطالعه قـرار ن رفتـه اسـ  .بـه همـی سـیو ،پـژوه

واضـر میکوشـد بـا بررسـی نـز و

بــهخصــو

لطی ــهها دارا جنــا

و میــزان فهــم زبــانیموزان از ای ـ لطی ــهها بــه درک

بهتر از دو ووزة ترجمه و لطی ه برسد.
الیتــه ایــ پــژوه

بــر مرولــها قیــج از ترجمــة لطی ــهها جنــا

متمرکــز اســ .

زبانیموزان قیج از ای که بتوانند ترجمـة مـوف ی ارا ـه دهنـد بایـد بـه فهـم درسـ
از م ــاهیم وا ة دارا جنــا

برســند .در واقــی ،بــدون داشــت درک درس ـ

و کـاملی

از ای ـ رونــه

وا هــا زبــانیموزان نمیتواننــد بــه عنصــر نــز لطی ــه پــی و از ین لــرت بیرنــد و ترجم ـة
درستی ارا ـه دهنـد .بنـابرای  ،ایـ پـژوه

بـر ین اسـ

کـه رـام ابتـدایی بـرا ترجمـه و

هــم رنــی لــرت بــردن از لطی ــهها یعنــی میــزان فهــم زبــانیموزان را از رنــی لطی ــههایی
مورد بررسی قرار دهدا زیـرا لازمـة رسـیدن بـه تـا یرات م یـ
اس

اسـت اد از نـز جنـا

ایـ

که زبانیموزان به فهم کاملی از م هوم لطی هها برسند (کیل ور.)6331 ،
از ســو دی ــر ،بعیــی از پژوهشــ ران بــه ایــ موضــوص اشــار کرد انــد کــه زبــان

ان لیســی تعــداد زیــاد لطی ــة جنــا

دارد .بــرا م ــاو ،لمــز ( )1169بــه جریانهــا

متنوعی اشار میکند که باعا تیـدیجشـدن زبـان ان لیسـی بـه منیـی غنـی از جنا هـا شـد
اس ـ  .از رفــی دی ــر ،زبــان فارســی نیــز بــا داشــت ت ـ هجاهــا فــراوان تعــداد زیــاد
جنــا

دارد (نیومــارک ،6333 ،بــهن ــج از مبمــد ســالار و همکــاران .)1161 ،بــه همــی

دلیــج ،مطالعـة جنــا

در هــر دو زبــان ان لیســی و فارســی بــهواســطة داشــت جنــا

زیــاد

میتوانــد هــم جالــو و هــم مهــم باشــد (مبمــد ســالار و همکــاران .)1161 ،امــا بــهن ــر
میرســد پژوه هــا زیــاد در ایــران هــم در ایــ وــوز و هــم در وــوزة ترجمــة
جنا ها انجام نشد اسـ  .بنـابرای  ،ایـ مطالعـه تلـاو میکنـد تـا کمـی بـه ایـ موضـوص
بیردازد.
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 .۲ .۳شرکتکنندگان

کلاســی کــه در ین بیســ وی

دانشــجو ســاو ســومی م طــی کارشناســی زبــان

ان لیســی ویــور داشــتند بــرا ای ـ پــژوه

انت ــا

شــد .تمــامی ای ـ شــرک کنندران

دانشــجویان نــوزد تــا بیس ـ ورهار ســاله بودنــد کــه در بــی ینهــا ،پــنن دانشــجو یقــا و
شــانزد دانشــجو خــانم بودنــد .همچنــی  ،از بــی شــرک کنندران ،دوازد ن ــر دانشــجویان
رشتة مترجمی زبان ان لیسی و ماب ی دانشجویان ادبیات ان لیسی بودند.
 .۳ .۳آزمون

در ایـ پــژوه  ،یزمــونی بــا دوازد لطی ــه کــه در ســطح متوسـ بودنــد مــورد اســت اد
قرار ررف  .زبان مید تمامی لطی ـهها زبـان ان لیسـی اسـ  .هـر لطی ـه ،شـامج یـ
بــود .در واقــی ،بــار نــز هــر لطی ــه بــر دوو وا ا بــود کــه عنصــر جنــا
جملها که جنـا
کــه پ ـ

داشـ

داش ـ  .زیــر

خـ کشـید شـد بـود و از شـرک کنندران خواسـته شـد بـود

از خوانــدن کــج لطی ــه ،تنهــا ین جملــه را ترجمــه کننــد .شــرک کنندران پ ـ

از

» هـد

از

ترجمه بایـد بـه ایـ پرسـ
ای پرس

جنـا

پاسـ میدادنـد« :رـرا ایـ لطی ـه خنـد دار اسـ

پی بردن به میزان فهم زبانیموزان از هر لطی ه بود.

جنا هــا مــورد اســت اد در ایـ پــژوه

بــر اســا

ت سـیمبند لمــز ( )1169بــر دو

نــوص بودنــد .تمــامی لطی ــهها بــه جــز لطی ــهها شــمارة دو و رهــار از نــوص جنا هــا
دارا شــکج مشــابه بودنــد .در واقــی ،ایــ جنا هــا دارا دو معنــا مت ــاوت بــا املــا و
تل ــس یکســان هســتند .لطی ــهها شــمارة دو و رهــار از نــوص جنا هــا دارا اــدا
مشابه بودند کـه در ین دو وا بـا املـا و معنـا مت ـاوت دارا تل ـس یکسـان هسـتند .الیتـه
ای ت سیمبند در ای پـژوه

زیـاد وـا ز اهمیـ

نیسـ ا زیـرا هـد

پــی بــردن بــه میــزان فهــم زبــانیموزان از لطی ــهها دارا جنــا
توازن مناسیی بی انواص جنا ها دید نمیشود.

ااـلی ایـ م الـه

اس ـ  .بــه همــی دلیــج،
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 .۴ .۳روش پژوهش

در ابتدا ،کلاسی بـا بیسـ وی
در ای یزمون انت ا

دانشـجو سـاو سـومی م طـی کارشاسـی بـرا شـرک

شد .در هـر لطی ـة ایـ یزمـون ،زیـر جملـها کـه شـامج جنـا

خ ـ کشــید شــد بــود و از شــرک کنندران خواســته شــد بــود کــه پ ـ

بـود

از خوانــدن کــج

لطی ــه ،تنهــا ین جمل ـه را ترجمــه کننــد .در وــی دادن پاس ـ  ،شــرک کنندران میتوانســتند
از وا نامه نیز اسـت اد کننـد .بـا ایـ کـار ،اوتمـاو عـدم پاسـ رویی بهواسـطة نایشـنایی بـا
معنــا وا رــان دارا جنــا
با پاس بـه پرسـ
نیز بیان کنند .هـد

از بــی میرف ـ  .در نهای ـ  ،شــرک کنندران موظ ـ

«رـرا ایـ لطی ـه خنـد دار اسـ
از پاسـ بـه ایـ پرسـ

بودنــد

» دلیـج خنـد دار بـودن هـر لطی ـه را

ایـ بـود کـه تـا رـه انـداز شـرک کنندران

م هــوم هــر لطی ــه و دلیــج خنــد دار بــودن ین را دریافتهانــد .معیــار پاســ درســ  ،فهــم
درس

شرک کنندران از لطی هها با استناد به پاس ینها به ای پرس

بود.

در نهای  ،پاس هـر شـرک کنند بـه هـر لطی ـه بررسـی و میـزان پاسـ ها درسـ
اســـت اد از یـــ

بـا

نمـــودار نشـــان داد شـــد .تعـــداد از دلا ـــج اراد شـــد توســـ

شـرک کنندران نیــز بررسـی شــد تـا علـ

عـدم موف یـ

ینهـا در فهــم لطی ـهها مشـ

رردد.
 .۴نتایج

بررســی نتیجــة ترجمــهها و دلا ــج ارا ــهشــد توســ شــرک کنندران نشــان داد کــه
برخــی از ینهــا در ترجم ـة برخــی از لطی ــهها مشــکج داشــتند و نتوانســته بودنــد بــهخــوبی
دلیــج خنــد دار بــودن ینهــا را دریابنــد .برخــی دی ــر توانســته بودنــد لطی ــه را بــهدرســتی
ترجمه کنند ولـی مشـکج اینجـا بـود کـه یـا لطی ـه را ااـلاً خنـد دار نمیدانسـتند یـا دلیلـی
که ارا ه کـرد بودنـد اشـتیا بـود .بـه عیـارت دی ـر ،ااـلاً متوجـه وا ة دارا جنـا

نشـد

بودند .در ای بـی  ،تعـداد شـرک کنند نیـز وجـود داشـتند کـه بـهدرسـتی متوجـه م هـوم
لطی هها شد بودند.
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دستهبندی لطیفهها بر اساس سطح دشواری درک

پاس ـ بــه برخــی از لطی ــهها بــرا شــرک کنندران بســیار دشــوار بــود .اولــی لطی ــه،
لطی ة شمارة  3اس .
?8. A: Why can't you trust an atom
B: They make up everything.

ای لطی ـه کمتـری میـزان پاسـ رویی را در میـان شـرک کنندران داشـته اسـ  .در ایـ
لطی ه ،فعـج  make upکـه دارا جنـا
را به ره مـییورد ولـی در ادامـه «دسـ
در ای ـ لطی ــه پرســید شــد اس ـ
ر تـه شـد اسـ

اسـ

کـه در ابتـدا معنـایی هماننـد «تشـکیج دادن»

داشـت در هـر ریـز» را در رهـ تـداعی میکنـد.

«رــرا نمیتــوانی بــه اتمهــا اعتمــاد کنــی » و در پاس ـ

کـه «زیـرا ینهـا همــه ریـز را تشـکیج میدهنـد» و معنـا

رهــ میییــد« :زیــرا ینهــا در همــه ریــز دســ

ـانو کـه بــه

دارنــد» 31 .دراــد شــرک کنندران

نتوانســته بودنــد بــه معنــا دوم ای ـ فعــج پــی بیرنــد و اک ــراً بــه معنــا اوو اشــار کــرد
بودند .به همی خا ر ،ای لطی ه را جالو نمیدانستند.
لطی ة شمارة  1در رتیة دوم قرار میریرد.
?4. A: Why did the scarecrow keep getting promoted
B: Because he was outstanding in his field.

تنهـــا  99دراـــد ( 1شـــرک کنند ) م هـــوم ایـــ لطی ـــه را متوجـــه شـــد بودنـــد.
 outstandingوا ا بــود کــه در ای ـ لطی ــه بــار نــز را ب ـه دوو داش ـ  .ای ـ وا  ،هــم
بــهمعنــا «برجســته بــودن» و هــم بــهمعنــا «بیــرون ایســتادن »out standing ،بــود کــه
بســیار از شــرک کنندران نتوانســته بودنــد متوجــه هــر دو م هــوم بشــوند .در ای ـ لطی ــه
پرســید میشــود «رــرا مترســ

مــدام در کــارو ترقــی میکنــد » و پاســ داد میشــود

«رون او در کارو برجسته (ایستاد ) بود».
لطی ة شمارة  61نیز پاس کمی از جانو شرک کنندران داش .
?10. A: What kind of bird works at a construction site
!B: The crane

در ای لطی ه پرسـید شـد بـود کـه «رـه نـوص پرنـد ا را میتـوان در مبـج سـاخ

و

ســاز پیــدا کــرد » و پاســ ی کــه داد میشــود «درنــا» اســ  .الیتــه وا ة  craneدر زبــان
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ان لیسی بـهمعنـا «جر یـج» هـم هسـ  .بـه غیـر از  3شـرک کنند ا کـه متوجـه هـر دو
معنــا ای ـ وا شــد بودنــد ،ب ی ـة شــرک کنندران یعنــی 11دراــد نتوانســته بودنــد بــه
معنا

انو ای وا پی بیرند و در نتیجه لطی ه برا ینها جالو نیود.

م هوم لطی ة شمارة  1را تنها  61ن ر متوجه شد بودند.
?2. A: Why can't a bicycle stand up
B: Because it's too tired.

لطی ـة شــمارة  1میپرســد «رــرا یـ
میشــود ایـ اسـ

دوررخــه نمیتوانــد بایســتد » و پاسـ ی کــه داد

«زیــرا بســیار خســته اسـ » too tired .هــمیوا بــا  two-tiredاسـ

بهمعنا «داشـت دو رـر » اسـ  .پـ

دوررخـها کـه بسـیار خسـته اسـ

کــه

یـا دو رـر

دارد نمیتوانــد بایســتد .در اینجــا 21 ،دراــد شــرک کنندران ( 66ن ــر) متوجــه ایــ
همیوایی نشد بودند.
لطی ة شمارة  3را نیز  61ن ر تنها پاس داد بود بودند.
?9. A: Why was the baseball game so hot
!B: Because all the fans left

در ای لطی ه ،بار نز بر دوو وا ة  fanبـود کـه هـم بـهمعنـا «پنکـه» و هـم بـهمعنـا
«تماشاری» اس  .در پاسـ «رـرا بـاز بیسـیاو داد شـد بـود » ر تـه شـد «رـون تمـامی
تماشــاریها و یــا پنکــهها ینجــا را تــرک کردنــد» کــه مجــدداً  21دراــد از شــرک کنندران
متوجه هر دو معنا نشد بودند.
برخـــی از لطی ـــهها بیشـــتری میـــزان پاســـ را از جانـــو شـــرک کنندران داشـــتند.
بــهعیــارتی دی ــر ،ای ـ لطی ــهها دشــوار خااــی بــرا شــرک کنندران نداشــتند و فهــم
ینهــا ت ریی ـاً ســاد بــود .بــرا م ــاو 32 ،دراــد ( 63ن ــر) لطی ـة شــمارة  1را بــهدرســتی
متوجه شد بودند.
?6. A: Why don't honest people need beds
B: They don't lie.

در ای لطی ـه پرسـید شـد «رـرا مـردم راسـت و بـه ت ـ خوا
جــوا

نیـاز ندارنـد » و در

ر تــه ش ـد «رــون ینهــا درود نمیروینــد (دراز نمیکشــند)» .بــا توجــه بــه میــزان

نز و جنا  :بررسی مشکلات زبانیموزان ایرانی در …

ساو پنجاهم
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بالــا پاســ رویی بــه ایــ لطی ــه ،بــهن ــر میرســد هــر دو معنــا فعــج  lieبــرا
شرک کنندران یشنا بود اس .
شــرک کنندران نســیتاً زیــاد بــه لطی ــهها شــمارة  9و  1پاس ـ داد بودنــد .در لطی ـة
شمارة  9پرسید شد «از کجا میفهمـی کـه یـ

مـا بـه انـدازة کـافی غـرا خـورد اسـ

و در پاس ـ ر تــه ش ـد «زمــانی کــه ســیر اس ـ » و م هــوم دی ــر کــه در ره ـ

»

تــداعی

میکند ،ای اسـ « :زمـانی کـه مـا کامـج اسـ » .بـهن ـر میرسـد هـر دو م هـوم بـرا 11
دراد از شرک کنندران ( 61ن ر) یشنا بود.
?3. A: How do you know when a moon has enough to eat
B: When it's full.

لطی ة شمارة  1نیز ر تـه بـود «مـا خیلـی ف یـر بـودیم تـا جـایی کـه اسـتطاع

پرداخـ

توجــه را نداشــتیم» 11 .دراــد از شــرک کنندران ( 61ن ــر) متوجــه شــد بودنــد کــه
وا هــا

 affordو  payجنی ـة مــالی دارنــد و علــاو بــر ین متوجــه شــد بودنــد کــه pay

 attentionبهمعنا «توجه کردن» اس .
7. We were so poor when I was growing up we couldn’t even afford to pay
attention.

ه تــاد و ی ـ

دراــد ( 62ن ــر) بــه لطی ـة شــمارة  66پاس ـ درس ـ

متوجه شـد بودنـد کـه وا ة  palmهـم بـهمعنـا «کـ

داد بودنــد .ینهــا

دسـ » و هـم بـه معنـا «درخـ

ن ج» اس  .در ای لطی ـه پرسـید میشـود «رـه نـوص درختـی را میتـوانی در دسـ
ومج کنی » و پاس داد میشود« :ک

دس

خـود

(ن ج)».

?11. A: What kind of tree can you carry in your hand
!B: A palm
همچنــی  16دراــد ( 62شــرک کنند ) هــر دو م هــوم وا ة ( budرفیــ و غنچــه) را

متوجه شد بودنـد .در ایـ لطی ـه ،پرسـید میشـود «رـج بـه رـج دی ـر رـه میرویـد » و
در پاس داد میشود «هی رفی (غنچه)».
?12. A: What did the flower say to the other flower
!B: Hey, bud

شصــ

و شــ

دراــد پاســ دهندران ( 61ن ــر) نیــز لطی ــة شــمارة  6را بــه خــوبی

تبلیــج کــرد بودنــد pretty .هــم بــهمعنــا «زییــا» و هــم بــهمعنــا «نســیتاً» اسـ  .در ای ـ
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لطی ــه مــر بــه پیتــر میرویــد« :جــان میرویــد م ـ زییــا هســتم .انــد میرویــد کــه م ـ
زشـتم .تــو رــه فکـر میکنــی پیتــر » و پیتــر در پاسـ میرویــد« :مـ فکـر مـیکنم کــه تــو
خیلی زشتی».
1. Mary: John says I'm pretty. Andy says I'm ugly. What do you think,
?Peter
Peter: I think you're pretty ugly.

پنجــا و ه ـ

دراــد ( 61شــرک کنند ) لطی ـة شــمارة  2را بــهخــوبی دریافتــه بودنــد.

در ای لطی ـه spot ،در ن ـ

فعلـی خـود بـهمعنـا «دیـد شـدن» و در ن ـ

اسـمی خـود

بهمعنا «خاوخـالی» اسـ

کـه بـا خوانـدن لطی ـه هـر دو معنـا در رهـ ن ـ

میبنـدد .در

ایــ لطی ــه پرســید میشــود «رــرا یــ
میشود «زیرا همیشه خاوخالی اس

نمیتوانــد م ــی شــود » و پاســ داد

پلنــ

(دید میشود)».
?5. A: Why can't a leopard hide
B: Because he's always spotted.

در نمودار زیر ،میزان ارا ة پاس درس

برا هر لطی ه نشان داد شد اس .
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تعداد پاس ها درس
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شمار ها لطی ه ها

نمودار  .1تعداد پاسخهای درست برای هر لطیفه

در اینجــا بــه برخــی از ترجمــهها اشــتیا و دلا ــج ارا ــه شــد (در پرانتــز) توســ
شرک کنندران اشار شد اس .
لطی ــة شــمارة  )they make up everything( 3کــه کمتـــری میــزان پاســـ رویی
ابیح را داش

اک راً ای رونه ترجمه شد بود:

 .6رون ینها همهریز را تشکیج میدهند یا میسازند.
دلیلی که اک ر ینها ارا ه کرد بودند :رون اتمها همه جا هستند.

ساو پنجاهم
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لطی ـة شــمارة  )because he was outstanding in his field) 1نیــز پاس ـ کمــی بــه
دنیاو داش  .شرک کنندران ای لطی ه را ای رونه ترجمه کرد بودند
 .6زیــرا تــو زمــی خیلــی برجســته بــود (دلیــج خنــد دار بــودن :مترســ
معرو

م ــج یدم

فرض شد ).

 .1رون در مزرعهاو خیلی برجسته بود (خند دار نیس ).
 .9رون همیشه سرکارو بود (رون مترس

همیشه ایستاد اس ).

 .1رون او در کارو خیلی ماهر بود (االاً خند دار نیس ).
 .2رون در مزرعهاو خیلی خو
 .1بــهخــا ر ای کــه در شــغل

بود (خند دار نیس ).
فو العــاد بــود (رــون  promoteبــهمعنــا شــغلی در

ن ر ررفته شد ).
 .1رــون در کــار میــدانی خیلــی خــو

عمــج میکــرد (بــهدلیــج کــار میــدانی و زمــی

کشاورز ).
 .3رون تو قلمروو شیر اس

(بدون رکر دلیج).

به ترجمهها لطی ة  )the crane( 61نیز توجه کنید:
 .6مرد ماهیخوار (نکتة لطی ه را نمیفهمم).

 .1مرد ماهیخوار (رون رردن

دراز اس ).

 .9ماهیخوار (خند دار نیس ).
 .1جر یج (خند دار نیود).
ترجمهها لطی ة شمارة  )because it's too tired( 1نیز ارا ه شد اس :
 .6رون خیلی خسته اس
 .1رونکه خیلی خسته اس
 .9برا ای که خسته اس
 .1رون خسته اس

(رون به جسم بیجان جان داد اس ).
(االاً خند دار نیس ).
(خو ره ربطی دار !).

(رون جانب شی داشته اس ).

 .2به خا ر ای که خیلی خسته اس

(خند دار نیس ! مس ر اس ).
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 .1به خا ر ای کـه خیلـی خسـته اسـ
با سثاو پرسید شد سن ی

(ااـلاً خنـد دار نیسـ

شمارة سوم

رـون جـوا

داد شـد

ندارد).

بــرا لطی ـة شــمارة  )because all the fans left( 3نیــز ترجمــهها نادرســتی ارا ـه
شد بود:
 .6رون بازیکنان ترک کردند (لطی ه از ن ر م میب

نیس ).

 .1رــون هیچــی تماشــاری نــدارد (تماشــاریها از تــر

برخــورد تــوا بیســیاو فــرار

میکنند).
 .9رون همة رفدارها رفتند (همه از تر
 .1رون همة رفداران در ر

توا فرار میکنند).

رپ هستند (االاً خند دار نیس ).

 .2رون همة رفداران رفتند (خند دار نیس ).
 .1رون تمام پنکهها خاموو شدند (خند دار نیود).
بــهعنــوان یخــری نمونــه ،ترجمــهها

لطی ــة شــمارة because he's always ( 2

 )spottedنیز ارا ه شد اس :
 .6رــون همیشــه خاوخــالی اس ـ

(رــون بــه ی ـ

نکت ـة خیلــی ظری ـ

اشــار کــرد

اس ).

 .1رون خاوخالی اس

(خند دار نیس ).

 .9رـون همیشــه خـاودار اسـ

(بـا یـ

دلیـج منط ــی یـ

جــوا

خیلـی بیمــز داد

که خند دار نیس ).
از نتــاین ای رونــه بــر میییــد کــه شــرک کنندران در جــایی کــه توانســته بودنــد وا ة
بدهنــد و بــا هــر دو معنــا وا ة دارا جنــا

یشــنا بودنــد

دارا جنــا

را تشــ ی

توانسته بودند لطی ه را بـهدرسـتی متوجـه شـوند و پاسـ درسـتی بـه پرسـ

رکـر شـد در

ادام ـة لطی ــه بدهنــدا ولــی همانرونــه کــه ای ـ نمونــهها نیــز بــهخــوبی نشــان میدهنــد در
جاییکــه متوجــه جنــا

نشــد بودنــد و تنهــا بــه ی ـ

معنــا جنــا

تکیــه کــرد بودنــد

نتوانســته بودنــد بــه فهــم درســتی از لطی ــه برســند .در برخــی از مــوارد هــم وا ة دارا

نز و جنا  :بررسی مشکلات زبانیموزان ایرانی در …

ساو پنجاهم

جنــا
جنا
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بــرا شــرک کنند کامل ـاً نایشــنا بــود .در نتیجــه ،فهــم کامــج لطی ــه بــه تش ـ ی
بست ی داش .

و یشنایی شرک کنند با هر دو معنا وا ة جنا

نمودار زیر ،عملکرد کلی شرک کنندران را نشان میدهد.

مجموص پاس ها
0%
43%

57%

پاس ها نادرس

پاس ها درس

نمودار  .۲مجموع پاسخها
مجموص پاس ها 121 :
مجموص پاس ها درس

جنا ها611 :
جنا ها613 :

مجموص پاس ها نادرس

 .۵بحث و نتیجهگیری

همــان ور کــه نتــاین نشــان داد بســیار از شــرک کنندران در ترجم ـة وا هــا دارا
جنا
یـ

کـه ت یـج قـو متـرجم بـر داشـت

مشـکج داشـتند .خیسـاموا ( )1161معت ـد اسـ

ترجم ـة موف ـ ت ـ یر دارد .ریوررــادز ( )1161لازم ـة ی ـ

وا هایی میدانـد کـه در شـکج و یوا بـه هـم شـیاه
( )1161نیــز معت ــد اس ـ
موجــود اس ـ  .پ ـ

ترجم ـة موف ـ را شناســایی

دارنـد ولـی در معنـا مت اوتنـد .کـرن

اولــی رــام در داشــت ترجم ـة موف ـ جنــا

از ین ی ـ

متــرجم بایــد بتوانــد جنــا

کند و ارتیاط ین را بـا مـت بسـنجد .و معت ـد اسـ
ارزیابی انویه میتواند ترجمة موف ی از جنا

را در ارتیــاط بــا مــت بررســی

متـرجم بـر اسـا

ارا ه دهد.

شناســایی جنــا
شناسـایی اولیـه و

11

شمارة سوم

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

علــاو بــر تواناییهــا رکــر شــد  ،کــرن ( )1161تواناییهــا دی ــر را نیــز بــرا
ترجمة موف جنا

لـازم میدانـد .و معت ـد اسـ

کـه متـرجم بایـد تسـل کـافی هـم بـه

زبان مید و هم به زبـان م صـد داشـته باشـد تـا بتوانـد تمـام ویژریهـا جنـا
میـد بـه زبـان م صـد منت ـج کنـد .مترجمـان بایـد دانـ

را از زبـان

وسـیعی از وا هـا ،ااــطلاوات و

تمامی معانی ینها داشته باشـند تـا در زمـان ترجمـه تمـامی معـانی بـه رهنشـان خطـور کنـد
و بتواننــد مناســوتری ینهــا را بــرا ترجمــه انت ــا

کننــد .او همچنــی معت ــد اسـ

مترجم همزمان با مـوارد رکـر شـد در بالـا بایـد بـه بافـ

کــه

مـت و ر ـون ی انت ـاو جنـا

به زبـان م صـد بـا و ـس تـ یر توجـه کنـد .و توجـه بـه لهجـه و عیـارات عامیانـه را نیـز
الزامـی میدانــد .لمــز ( )1169نیـز لازمـة ترجمـة موفـ جنـا
ین و م ایسة ینها در بافـ
اس

مـت بـرا انت ـا

که هر دو معنا با هم در ره ن
ایــ پــژوه

مناسـوتری ینهـا میدانـد .در ایـ هن ـام

میبندد و باعا خند میشود.

نشــان داد کــه شــرک کنندران دانــ

نداشــتند و برخــی از ینهــا در شــناخ

را شناســایی معــانی م تلـ

خــوبی از وا هــا دارا جنــا

وا هــا دارا جنــا

نــاموف عمــج کــرد بودنــد.

در واقــی ،شــرک کنندران در شناســایی اولیــها کــه کــرن ( )1161لازمــة مراوــج بعــد
ترجمة جنـا
بــه تــدری

میدانـد نـاموف بودنـد .ایـ موضـوص میتوانـد بهواسـطة عـدم توجـه کـافی
جنــا

در درو

دانش ـ اهی باشــد .بــه عیــارتی دی ــر ،در درو

واوــد وجــود نــدارد کــه بــه ور اختصااــی بــه جنــا

و افــزای

دانــ

دربارة معانی ینهـا بیـردازد .از سـویی دی ـر ،ن ـر ( )6932بـر ایـ بـاور اسـ
داشت ی

دانش ـ اهی
دانشــجویان
کـه بـرا

ارتیاط زبانی موفـ  ،روینـد یـا نویسـند بایـد پیـام خـود را بـه رونـها ارسـاو

کنــد کــه بــرا م ا ــو قابــج فهــم باشــد .در ایـ مســیر ،ن ــر عــواملی همرــون عوامــج
وا رانی یا زبانی ماننـد جنـا

را در تـداعی کـردن همزمـان رنـد معنـا و کنـد کـردن رونـد

درک مــت در م ا ــو مــث ر میدانــد .نــوروززاد ( )1169درک و ترجم ـة متــونی را کــه از
پیچیــدریها متنــی همرــون جنــا

برخــوردار اســ

بســیار مشــکج و رالشــی بــزر

بــرا مترجمـــان بـــر میشـــمرد .بـــه همــی دلیـــج ،پژوهشـــ رانی ماننـــد لمـــز ()1169
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راهکارهــایی بــرا ادغــام تــدری

در درو

جنــا

ارا ه داد اند تا مشکلات ایجاد شد تا ودود بر ر
علاو بـر بر ـر
قیــوو ،ادغــام جنــا
جنا

دانشــ اهی و وتــی درو

مــدار

شود.

کـردن مشـکلات زبـانیموزان در شناسـایی و ارا ـة یـ
در تــدری
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ترجمـة قابـج

فوایــد دی ــر نیــز دارد .ریوررــادز ( )1161معت ــد اسـ

و نـز بـهواسـطة دانشـی کـه از فرهنـ  ،سـاختار و ع ایـد اجتمـاعی ،سـاختار زبـان

و  ....بــه زبــانیموزان میدهنــد جالــو و جــرا
ایجــاد فیــایی راوــ

هســتند .لمــز ( )1169نتیج ـة ای ـ ادغــام را

و مبــرک بــرا یــادریر بهتــر زبــانیموزان میدانــد .در رنــی

فیــایی ،زبــانیموزان فراــ

بهتــر بــرا یــادریر وا رــان بیشــتر و افــزای

وا رــان و ااــطلاوات خــود خواهنــد داشــ  .او معت ــد اســ
زبــانیموزان بــه درک مناســیی از جنــا
افزای

وا رـانی زبـانیموزان کمـ

دان

و لرتب

کــه پــ

دایــرة
از ای کــه

رســیدند مدرســان میتواننــد از ریــ ین بــه
کننـد و بـرا رنـد دقی ـه فیـا کلـا

را شـاد

کنند و زبانیموزان را به خند وادارند.

بــرا ادغــام تــدری

جنــا

میخواهد که تعداد جنا
وجود داشته باشدا سـی

در درو

دانشــ اهی ،ابتــدا لمــز ( )1169از مدرســان

را جمـییور کننـد بـهرونـها کـه بـرا هـر نـوص رنـد م ـاو
از ینهـا بـرا تمـری در کلـا

اسـت اد کننـد .رـام بعـد پـ

از یشــنایی اولیــة زبــانیموزان و دانشــجویان بــا جناســای اســ

کــه مدرســان بایــد از

دان یمــوزان و دانشــجویان خــود ب واهنــد تعــداد بیشــتر جنــا

خــود پیــدا کننــدا در

واقـی ،ینهـا بایـد دنیـاو وا هـایی بــا دو معنـا ب ردنـد .وتـی میتـوان خـود زبــانیموزان را
نیز تشوی به خلـ جنـا

بـه کمـ

رهـ خودشـان کـرد .بـه ر تـة و  ،منـابعی همرـون

کتا هــا لطی ــه و پای ا هــا اینترنت ـی مــرتی میتواننــد بــرا فهــم بهتــر زبــانیموزان بــه
کار ررفته شوند.
بــا توجــه بــه ضــع
ابزارها افزای
هر مدر

دانـ

بـه کمـ

زبــانیموزان در فهــم لطی ــهها جنــا

کــه میتوانــد یکــی از

وا رـان و فیـا شـاد یموزشـی باشـد ،میتـوان انت ـار داشـ
راهنماییهـا ارا ـه شـد در پژوه هـا مربو ـه ایـ ضـع

فیــا یموزشــی خــود بر ــر

کنــد .وتــی بــا ات ــار تصــمیمات لــازم در م یــا

کـه
را در
وســیی
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میتــوان انت ـار داش ـ

کــه تــدری

جنــا

شمارة سوم

در برنام ـة یموزشــی زبــان ان لیســی در ایــران
دانــ

رســمی شــود و زبــانیموزان از منــافی ین بــرا افــزای

وا رــان خــود و افــزای

نشاط فیا یموزشـی بهـر بیرنـد .الیتـه بـا توجـه بـه تعـداد کـم پژوه هـا انجامشـدهه
در ایــ وــوز نمیتــوان درک کــاملی از تمــامی مشــکلات موجــود در ایــ زمینــه و
را وجهــا مناســو ین داش ـ  .امیــد م ـیرود بــا انجــام پژوه هــا بیشــتر در ای ـ زمینــه
کاستیها موجود از بی برود.
کتابنامه
 .6اولیایینیا ،. ،و اردودر  ،م .)6931( .بررسی جنا

در ترجمهها

ان لیسی رلستان سعد .

مطالعات ترجمه.13-3 ،)63(2 ،
 .1جع ر تیار .)6933( . ،جن

رود سو جن

«ر تار در جنا » .پژوه نامة فرهن

و اد ،
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Appendix
In the Name of God
Name …………………………..
Age........
Male
Female
Student of Literature
Teaching
Translation

Gender:
MA

BA

There are 12 jokes here for you to translate. Please translate the underlined
sentences carefully and answer the question which follows.
………………………………………………………………………………
…………………
1. Mary: John says I'm pretty. Andy says I'm ugly. What do you think,
Peter?
Peter: I think you're pretty ugly.

............................... ............................................... ترجمه
ررا لطی ه خند دار اس
............................................................................................................................
2. A: Why can't a bicycle stand up?
B: Because it's too tired.

.............................................................. ترجمه
ررا لطی ه خند دار اس
............................................................................................................................
3. A: How do you know when a moon has enough to eat?
B: When it's full.

.............................................................. ترجمه
ررا لطی ه خند دار اس
............................................................................................................................
4. A: Why did the scarecrow keep getting promoted?
B: Because he was outstanding in his field.
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.............................................................. ترجمه
ررا لطی ه خند دار اس
............................................................................................................................
5. A: Why can't a leopard hide?
B: Because he's always spotted!

.............................................................. ترجمه
ررا لطی ه خند دار اس
............................................................................................................................
6. A: Why don't honest people need beds?
B: They don't lie.

.............................................................. ترجمه
ررا لطی ه خند دار اس
............................................................................................................................
7. We were so poor when I was growing up we couldn’t even afford to pay
attention.

.............................................................. ترجمه
ررا لطی ه خند دار اس
............................................................................................................................
8. A: Why can't you trust an atom? B: They make up everything.

.............................................................. ترجمه
ررا لطی ه خند دار اس
............................................................................................................................
9. A: Why was the baseball game so hot?
B: Because all the fans left!
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.............................................................. ترجمه
ررا لطی ه خند دار اس
...........................................................................................................................
10. A: What kind of bird works at a construction site?
B: The crane!

.............................................................. ترجمه
ررا لطی ه خند دار اس
............................................................................................................................
11. A: What kind of tree can you carry in your hand?
B: A palm!

.............................................................. ترجمه
ررا لطی ه خند دار اس
............................................................................................................................
12. A: What did the flower say to the other flower?
B: Hey, bud!

.............................................................. ترجمه
ررا لطی ه خند دار اس
............................................................................................................................

