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 چکیده

ــه د ــه بالندس ــه ترجم ــت،اگرچ ــاراسی ا  ــت ت ــژوهد در ارای ماهی ــارة پ ــهب ــای جنب ه

در  تـاننونجداـد ا ـت و  بحثـی نسـبتاً ةترجمـ «ینگـارتـارا »عبـارتی تاراسی آن اا به

هـای پژوهشـی ترجمـه نـار چنـدانی نـورت نگرفتـه حـوز داگـر اان زمینه نسـبت بـه 

نگـاری وضـعیت تـارا  ترجمـه لابـا لیـات بـا تـارا تـوان گدـت تا حدی نه میا ت 

ــاار در  ــته  ــت  هارش ــارچو  م نیس ــژوهد، در چ ــن پ ــه اا ــیدی ترجم ــات تون طالع

ــوادر بــا   زهــراونو لــوانین ترجمــه، هــا تــوری در مــورد هن ار ةاعنــی نیراــ  یرپرت

ــی ــات  فرهنگ ــر یپو مطالع ــام  یاک ــه ان  ــتدر ترجم ــد  ا  ــن   ش ــدا اا ــژوهده  پ

   در ااـن پـژوهدا ـتاز مترجمـان ادبـی ااـران   ـه نسـا زبـانیتونیف هن ارهـای 

نحـوی، تنـو   یبردارگرتـه، ترنیـ  لیـد و نـدت، وانگـان عربـی ،هن ـار زبـانیهدت 

 ــه  در وارگــون و  ــر تیــر ، نقطــهتنــو  فعــا نالــاافعــان نالــا،  ةننندفیتونــلیــود 

 یهاافتــهابرر ــی شــد  انتســا  و  ز مشــرو هپیکــر  از  ــه نســا متــرجس ادبــی پــ  ا

و نــدت، وانگــان  بســامد ترنیــ  لیــد ،بــا گتشــت زمــانااــن پــژوهد نشــان داد نــه 

ــود  ــی، لی ــر از  ةننندفیتونــعرب ــا  ی ــان نال ــا، افع ــان نال ــت»افع ــه، «گد ــرداری گرت ب

ا ـات  ـنت ترجمـه، ها برتـه  اافوارگـون و  ـر تیـر  بیشـتر شـد  ا ـتنقطـهنحوی، 

 های مترجمان  ه دور  واناوی شد امکانات زبان فار ی و توانمندی

ــای  :هادواژهی  کل ــانیهن اره ــی، زب ــان ادب ــارا ، مترجم ــات ت ــه، مطالع ــاری ترجم نگ
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 مقدمه. ۱

ثیرگـتار بـر أدر تارا  زبـان فار ـی، جنـبد مشـرو یت اکـی از عوامـا مهـس بیرونـی ت

ــ ــان ب ــا جنــبد هدگرگــونی زب ای مشــرو یت مــا وارد دور  تــاز واــژ  نثــر فار ــی ا ــت  ب

 ةعامـننـد  در ااـن دور  مسا ـ  ادبیـات نـه دگرگـونی زبـان را نیـگ نـاگگار مـی ساشـویم

ــی ــردم م ــم ــد ود؛ ارزشش ــد پدا ــا و افکــار جدا ــه ــآیم ــادگی  دا ــه   ــان ب و در نتی ــه زب

ــ ؛گــرددیمــآ ــاز  یســانو اد و نهضــت  داــگرایمــ متحــون تــدرا  بهر معانــر فار ــی نث

 داننـدیمـثـر و نگداکـی آن بـه زبـان گدتـار  ـادگی ن ةعمـدبر ی ترجمه را منبـ   ؛گرددیم

( 0575) و بر ــی داگــر تعــاملی معتــدن بــا  ــنت و ت ــدد را  در ااــن را ــتا، آزادی بــوگر

  ه  ناراو تر یس نمود  ا ت: 

وجـود آمـد و  ـاد  هاز  راـ  ترجمـه بـ نثـر مـدرن فار ـی ناملـاً ،در  ناراوی نسست

شد  اان امر بـه ااـن دلیـا نـورت گرفـت نـه در نوشـتن نثـر ترجمـه هن ارهـاای از پـید 

نداشـت  نـافی بـود مترجمـان زبـانی جداـد  لـ  نننـد، وانگـانی نـو ابـدا  نننـد و وجود 

بـرای مدـاهیس وارداتـی پیـدا نننـد  در ااـن  دلسوا بـههـاای حس  ذوق و درک  ـود معـادن

 ــازد و در ااــن نــار بــه التــدار و فار ــی مــدرن را مــی عــاملی ا ــت نــه  ــناراو، ترجمــه

ننـد و بیـت شـد  در جامعـه ا ـت اعتنـاای نمـیمرجعیت زبان فار ی نـه زبـان ارتبـا ی تث

  نندیمبرای مداهیمی نه در جامعه وجود ندارد زبانی نو  ل  

نــار از زبــان  امــا بــرای ااــن  ــازدیمــترجمــه نثــر مــدرن فار ــی را  ،در  ــناراوی دوم

زبـان گدتـار بـه زبـان  شـودیمـترجمـه باعـ   ،عبارت داگـرنند  بهمتداون گدتار ا تداد  می

در فرهنگـی داگـر و  توانـدیمـ بـ  ااـن  ـناراو، گدتمـانی جداـد  را  پیدا ننـد  بـر نوشتار

اشـترانات  بـین ااـن دو زبـان لگومـاً آنکـهیبـاز ابگار همـان فرهنـغ  الـ  شـود با ا تداد  

وجود و فضــاای را بــه ن ــا ترجمــه حکــس ناتــالیگور دارددر اا  مدهــومی وجــود داشــته باشــد

ــی ــی  بســر م ــان نلا  ــا زب ــ  ب ــار در ترنی ــان گدت ــه در آن زب ــدایمآورد ن ــد  اب ــا بتوان ت

های وارداتی را تصـاح  ننـد  بنـابراان، ترجمـه بـا واردنـردن زبـان گدتـار بـه زبـان گدتمان

  نیاورد وجودبهنوشتار، زبان مکتو  را متحون نرد ولی زبانی ناملاً جداد 
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رنیـ  ااــن دو  ـناراو،  ـناراوی  ـومی را متصــور شـد  در ااـن  ــناراو، تـوان بـا تمی

ــت می ــا حــدی مقاوم ــان ت ــهزب ــا حــدی مصــالحه  ب ــد و ت ــس از نن ــان ه ــر، زب ــارت داگ عب

ارد و در نتی ـه  ـعی بـر حدـص انـالت  ـود د هـسپـتارد و وارداتـی تـأثیر می یهاگدتمان

وجـود هثیر ترجمـه بـأ ـی تحـت تـ  اگـر بذـتاراس نـه نثـر مـدرن فارابـدایمماهیتی دوگانه 

ثیر ترجمـه تحـون پیـدا نـرد  أآمد ،  ناراوی نسست در مورد بسشـی از زبـان نـه تحـت تـ

وجـود نداشـت نـه  یزبـانتـوانیس بگـوایس نـه هـیج هن ـار نـورت می نادق ا ت  در اان

ــتا فار ــی ــان  در مقابــا ترجمــه مقاومــت ننــد و ل ــه زب ــی تســلیس نــرد  مبــد  ــود را ب ول

ناملـاً  ـود را تسـلیس نکردنـد زاـرا  ،هن ارهـای زبـان مقصـد ةهمـحقیقت ااـن ا ـت نـه 

( در برابـــر 11 ، ص 0559؛ احمـــدزاد  93 ، ص 0552 ـــنت و ابـــداعات بـــومی )بالـــاای 

  تحون مقاومت نشان دادند

 هدف پژوهش. ۱. ۱

ــن   ــژوهد اا ــت بــر مبتنــی پ ــنهادی و  یبندسیتقســا  ــهپیش از  فــری گاعــ ةگان 

)شــرد در بســد روش تحقیــ (   ه تــا حــان حاضــرادبــی ااــران از عصــر مشــرو مترجمــان 

ز حیــ  هن ارهــای از مترجمــان ادبــی وجــود دارنــد نــه ا،  ــه نســا یبندسیتقســبنــابراان 

ــانی تدــ ــدا اوتزب ــا اکــداگر پی ــهــای آشــکاری ب ــدیم ــن   ننن ــژوهدهــدا اا تونــیف  پ

  باشدیمان مترجمان ادبی اارن  ه نسا هن ارهای زبانی اا

 مبانی نظری تحقیق. ۲. ۱

تــوری در مــورد  مطالعــات تونــیدی ترجمــه اعنــی نیراــة ااــن پــژوهد، در چــارچو 

ــوانین ترجمــه،  هن ارهــا ــا  زهــراونو ل ــوای فرهنگــی در ب در  یاکــر یپو مطالعــات  رپرت

  شودیمترجمه ان ام 

 پژوهش هایؤالس. ۳. ۱

 گــرااد زبــان فار ــی ةبــالقواد  از امکانــات بالدعــا و مترجمـان نســا اون بــه ا ــتد  7

 ؟ اا زبان مبد اندداشته
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 گــرااد زبـان فار ـی ةبـالقومترجمـان نسـا دوم بـه ا ـتداد  از امکانــات بالدعـا و   0

 ؟ اا زبان مبد اندداشته

گـرااد زبـان فار ـی  ةبـالقومترجمان نسا  ـوم بـه ا ـتداد  از امکانـات بالدعـا و   9

 ؟  اا زبان مبد اندداشته

 پژوهش هایفرضیه. ۴. ۱

گــرااد زبــان فار ــی  ةبــالقوتداد  از امکانــات بالدعــا و مترجمـان نســا اون بــه ا ــ  7

 دارند 

ــات بالدعــا و   0 ــه ا ــتداد  از امکان ــالقومترجمــان نســا دوم ب ــگ  ةب ــان فار ــی و نی زب

 دارند گرااد   گا  و بیگا  از امکانات بالدعا زبان مبد ةا تداد

 دارند گرااد   مترجمان نسا  وم به ا تداد  از امکانات بالدعا زبان مبد  9

 پژوهش ةنیشیپ. ۲

ر ـس اهمیـت افعـان نالـا در ترجمـه، تـاننون پـژوهد چنـدانی در ااـن مـورد ان ـام به

ــورانشــد  ا ــت   ــان أ( تــ7933) ن ــی زب ــون رواا ــر تنــو  افعــان نالــا در مت ثیر ترجمــه را ب

ــر متــون تــپــژوهد ااــن  یهاافتــهاد  نــرانــاوی وفار ــی  معانــر  یاترجمــهلیدی و أنــه ب

گـرااد مترجمـان فار ی متمرنگ بـود نشـان داد نـه تنـو  بالـای فعـا نالـا در انگلیسـی و 

ان نالـا در متـون ادبـی معانـر فار ـی عـموجـ  افـگااد تنـو  اف اـیگرالدصادبی ااران به 

 نقــا( بسـامد 7931) قهی ـل ـوشو  فـری گاعــدر پژوهشـی مشـابه، بهـگادی، شـد  ا ـت  

جداــد فار ــی برر ــی  یهــارمانلــداس و  یهــارمانمســتقیس و  یرمســتقیس را در  یهــالون

آنــان نشــان داد نــه بســامد نقــا لــون مســتقیس در هــر دو نــو  پــژوهد  یهاافتــهانــد  ا نرد

ترجمــه رفتــه رفتــه بــر شــمار نقــا دا ــتان بیشــتر از نقــا لــون  یرمســتقیس بــود  و بــر اثــر 

ــالون ــتقیس در  یه ــارمان یرمس ــت   یه ــد  ا  ــگود  ش ــی اف ــد فار  ــر دو جدا ــژوهد ه پ

نقـا  یرینارگبـه ةویشـثر در تغییـر ؤنـه ترجمـه اکـی از عوامـا مـ دهنـدیمنشان  شد گدته

 لیدی فار ی بود  ا ت  أدر متون ادبی ت هالون
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 بیکـر  انـدپردا تهبرگـردان افعـان نالـا  یهـاچالددر اان بین، بر ـی پژوهشـگران بـه 

نلـارک مترجمـان انگلیسـی  بـوش و پیتـر هـای پیتـرترجمـه یشـنا ت ب  ( با مقابلة0555)

ااـن دو متـرجس بـود   یهاترجمـهدی در بسـامد افعـان نالـا در پی برد نه تدـاوتی د  درنـ

ثیرات زبــان انــلی و  ــب   ــاص دو متــرجس نســبت داد  أنــه بیکــر ااــن تدــاوت را بــه تــ

  ـذیددندان ةترجمـهای  ـبکی ( بـا تحلیـا مشسصـه0575) مـالینواعلاو  بـر ااـن، ا ت  

بـه زبـان « گدـت»الـا ج  لنـدن بـه زبـان چکـی پـی بـرد نـه متـرجس در برگـردان فعـا ن

معنـاای مـتن انـلی چنـدان پاابنـد نبـود  و بـا پیـروی از  ـب  فـردی  یهاظرافتمقصد به 

ان مقصـد منتقـا نـرد  ا ـت  بـه زبـ انـدبود را نـه نشـانگر اامـا و اشـار    ود فقر افعالی

افعـان نالـا از  رفـی تـاب   ـا تار  ةترجمـنـه  دهنـدیمـاان مطالعـات در م مـو  نشـان 

نــوآوری پــژوهد جــاری مــتن انــلی و از  ــرا داگــر تــاب   ــب  فــردی متــرجس ا ــت  

بــگرا از  نســبتاً یاکــر یپااــن ا ــت نــه در آن هن ارهــای نــاربرد افعــان نالــا در 

  شودیم ه نسا از مترجمان ادبی اارانی برر ی و تونیف  یهاترجمه

بسـیار  ـسن نیـگ فار ـی  یاترجمـهلیدی و أدر مورد نـاربرد وانگـان عربـی در متـون تـ

 ةدامنــنــه  دهــدیمــ( نشــان 7930) امینــی و نیــازی ةمطالعــگدتــه شــد  ا ــت  بــرای نمونــه، 

ان عربــی اننــون بــا نحــوی نــه وانگــری از وانگــان عربــی دگرگــون شــد  بــهمعنــاای بســیا

ااـن دو پژوهشـگر، تحـون معنـاای  ةگدتـ  بـه رونـدیمـنـار ی عربی بهمعانی متداوت از معان

ترش نـاربرد وانگـان وانگان عربـی ترجمـه بـه ااـن زبـان را دشـوار نـرد  امـا موجـ  گسـ

ــی شــد  ا ــت  یهاترجمــهعربــی در   رضــاای و رحیمــی مشــابه، یامطالعــهدر  فار 

ــا 7930) ــان ةمقابلــ( ب ــاتی   ــون مطبوع ــران و  7977و  7975هــای مت آن بــا  ةســامقااا

ا یــر پــی بردنــد نــه  یــف و ــیعی از وانگــان عربــی نــه در  ةدهــمطبوعــات فار ــی اــ  

  بــه اندشــد دور بــه مطبوعــات فار ــی را  اافتــه بودنــد بــه مــرور زمــان مه ــور  یها ــان

زبــانی  واننــدگان و  ةقــذائدادهای فرهنگــی و اجتمــاعی، تغییــر ااــن دو محقــ ، رواــ ةگدتــ

وهــای فرهنگــی از عوامــا مه ورشــدگی وانگــان عربــی مــورد بحــ  در فار ــی لتغییــر تاب

  اندبود 
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س ئس نگارشــی بــه نقــد د ــتوری و معنــاای علــائمربــوب بــه علــا هــایپژوهدبر ــی از 

ــت   ــه ا  ــی پردا ت ــینگارش ــاپژوهداز  بر  ــا ه ــد عل ــه نق ــه ئب ــی در ترجم س نگارش

نگارشــی چنــین نتی ــه  هاینشــانهپــ  از بحــ  تدصــیلی در مــورد  جــونــل   انــدپردا ته

 رویزاـاد  امـا ننـدمی دشـوار را مـتن  ـواند هانشـانه بـودننـس گرفتـه ا ـت نـه گرچـه

  بـه گمـان شـودمینا واناشـدن نوشـته من ـر و  شـدنگـی  گـاهی بـه هـس هانشانه درناربرد

 میــان و هن ــار ننــونی در ننــدمینــس  هانشــانهثیر أتــ از گتارینشــانهدر  رویزاــاد وی، 

هـا بیـان ن نشـانهنمتـرا بـا را منیـور  ـود تواننـدمیتـا  نـه ا ت اان  را ر دنیا نواسندگان

   ( 7939جو، )نل  ننند

 قیروش تحق. ۳

ــژوهد حا ــی پ ــر پژوهش ــهض ــه  یانتابسان ــت ن ــها  ــانی  ب ــای زب ــیف هن اره تون

ــان  ــا ح ــرو ه ت ــت مش ــاز نهض ــران از آ  ــی اا ــان ادب ــرمترجم ــ حاض ــردازدیم ــتپ    ماهی

)نیدـی و  و هـدا پـژوهد حاضـر مـا را ملـگم بـه انتسـا  روش تحقیـ  ترنیبـی هاپر د

 اس آورد ت هتاراسی ب-تحلیلی-تا روااتی تونیدی نندیمی( نم

 یریگنمونهروش . ۱. ۳

گسـترد  ا ـت و ادبیـات فار ـی بـه  نسـبتاً ااـن پـژوهدزمـانی  ةبـاز با توجه بـه اانکـه

نیدــی هــس از لحــا  ادبیــات دا ــتانی در ااــن بــاز  هــس از لحــا   ةترجمــ لیف وأجهــت تــ

داشـته ا ـت برر ـی تمـام متـون در تحقیـ  حاضـر ناشـدنی ا ـت؛ از  یاند افگانمی رشد 

نـورت هرا ب ترجمـه ور نثـرصـ را داگر چون تحقیـ  حاضـر لصـد دارد  ـیر تحـون و ت

ــون ب ــاگگار مت ــد ن ــیس نماا ــاراسی تر  ــانی و ت ــا  نــورت  یرتهزم ــد صــادفی انتس  ؛اندش

 شنا ـانترجمهو  محققـان ادبیـات فار ـی و معیار ااـن انتسـا   یـر تصـادفی ارزاـابی ادبـا

بـا  آثـاری نـه در  ةمطالعـ  بـا باشـدیمـثر در تحـون نثـر معانـر فار ـی ؤنسبت به آثار م

اس مـا نیـگ بـر آن شـد انـدنمود برجسـته را ذنـر  یهانمونـهو  اندنگاشـته مترجمان بگرا نثر

  ننیسهمین آثار تحقی  حاضر را محدود به  ةکریپتا 
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ــد، ــام بع ــاو در گ ــایژگ ــ   یه ــورد تحقی ــانی م ــدزب ــسگ گردا ــور،   مش ــدان منی ب

بــه  ا ـت  مقالـهچـارچو  روش تحقیـ  ااــن ( 0551) لــیج و شـرت 7شنا ـی زبـانی ـب 

ــ ،  ــن دو محق ــت گگانشــی داردزعــس اا ــا  ــبکی بســیار ماهی ــا و تحلی ــین دو عام  در تعی

عامــا ادبــی و عامــا زبــانی  لــیج و شــرت ااــن  هســتند: اهمیــت  ــبکی اــ  واژگــی مهــس

ــاو ــایژگ ــبکی را ه ــانگرهای   ــی 0نش ــدم ــا راآن و نامن ــیس در ه ــه تقس ــار مقول ــدی چه بن

ــی ــد: م ــننن ــانی ةمقول ــ؛ 9وانگ ــتوری ةمقول ــ؛ 1د  ــی ةمقول ــناا  لدی ــ؛ و 0ن ــت و  ةمقول باف

وانگــان عربــی، لیــود  ، متغیرهــاییبندد ــتها ــات ااــن   بر(21-27 ص  ،0551) 2انســ ام

بــرداری ؛ متغیرهــای گرتــهرنــدیگیمــوانگــانی لــرار  ةمقولــا نالــا در و فعــنننــد  تونــیف

و متغیرهــای  رنــدیگیمــ   لیــد و نــدت در مقولــه د ــتوری جــاینحــوی و ترنیــ

  شوندیمبافت و انس ام برر ی  ةمقولاا و  ر تیر  در ذ وارگوننقطه

ا ــت  هاترجمــهزبــانی  یهــایژگــاوضــو  پــژوهد حاضــر برر ــی از آن ــاای نــه مو

ن،  ـه نسـا ااـرا ةترجمـدر تـارا  معانـر   باشـندیمـ یاترجمـهمناب  تحقی  ما نیـگ متـون 

ــه هر ــود دارد ن ــرجس وج ــ مت ــد   ا ــاوتی دارن ــانی متد ــای زب ــا اون هن اره ــان نس مترجم

ــ ــان هم ــتان مترجم ــار  ةبرجس ــدورة لاج ــندیم ــه ؛ باش ــوب ب ــا دوم مرب ــان نس  ةدورمترجم

ــا  ــوی ت ــی 7925پهل ــند؛م ــ باش ــوم مترجم ــا   ــگ ان نس ــه نی ــ  ب ــمتعل ــا 7925 ةده ننون ت

مترجمـان نسـا  ةکـریپ: ساـاداد تحقیـ  حاضـر  ـه پیکـر  تشـکیا  رو دراز ااـن باشـند می

 ةکـریپ) سـا  ـوممترجمـان ن ةکـریپ(؛ 0 ةکـریپ) مترجمـان نسـا دوم ةکـریپ(؛ 7 ةکریپ) اون

ــانگد  شــاما هــاکر یپاــ  از (  هر9 ــا پ ــرجس ا ــ مت ــارتی هب ــانگد عب ــر از  پ ــانگد اث ــرجس  پ مت

  از ابتدای اثر برر ی شد  ندحه 95ها   از هر ا  از نتا باشدیم

 

 

                                                 
1  . Linguistic stylistics 

2  . Style markers 

3  . Lexical category 

4  . Grammatical category 

5  . Figures of speech 

6  . The context and the cohesion 
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 ۱ ۀکریپ

ــانر یت ــ بست ــف  ةترجم ــاماو  ــدار ، المل اعتص ــه تدنگ ــ  ــرزا،  ةترجم ــد اهر می محم

میــرزا حبیــ   ةترجمــبابــای انــدهانی حــاجی محمــد ان نرمانشــاهی،  ةترجمــناــا بلــات 

 ةترجمــ شــرد حــان  ــا رات مادمــازناوانــ   ــان،  ةترجمــ، میشــا ا ــتروگف نــدهانیا

 ــردار ا ــعد بستیــاری،  ةترجمــ هــانری  ــوممحمــد حســن  ــان اعتمادالســلطنه، 

ــ ــوچهر ةترجمــ نر رگتشــت گراپ ــه،  من ــن عمادالدول ــ تلمــاکب ــاظس ةترجم ــت ، العلومن نن

، الملـ نیعمیـرزا حبیـ   ةترجمـ سـر پاردااـانپ لیـا  ـان ثقدـی،  ةترجمـ مونت نراستو

ــ ــات ةترجم ــات فوبل ــ حی ــرزا،  ةترجم ــد می ــی بس ــعل ــترا ةبو  ــ ع ــین  ید ةترجم حس

ــیرازی،  ــتادش ــدر هش ــا   ــ روز  دور دنی ــین ةترجم ــرزا حس ــمی ــ ، ان ذنا  ــانری ءالمل ه
 محمدامین دفتر ةترجم چهارم

 ۲ ۀکریپ

ــد  روزمحمــد لاضــی،  ترجمــة دن نیشــوت ــدری، ترجمــة  بازمان   ــاعونن ــف دراابن

ترجمــة   ــانواد  تیبــو ــروش حبیبــی، ترجمــة  جنــغ و نــل رضــا  یدحســینی، ترجمــة 

عبداللـه  ةترجمـ اوننـی گرانـد بـراهیس اونسـی، ا ةترجمـ آرزوهـای بـگرابوالحسن ن دی، ا

 یانقــر بــرق پرواــگ شــهباز، ترجمــة  ناربــهعبداللــه نــوثری، ترجمــة  در آنــدمــرا تونــا، 

بهمـن ترجمـة  ند ـان تنهـاایپرواـگ داراـوش، ترجمـة  مـوبی داـ نـراس امـامی، ترجمة 

ــه،  ــهفرزان ــان بازاافت ــ زم ــحابی،  ةترجم ــدی   ــوا مه ــوهر دلس ــ ش ــدی ةترجم ــی،  مه  براا

 نال  حسینی ةترجم برادران نارامازوا

 ۳ ۀکریپ

شــرلوک هــای دا ــتانرضــا رضــاای،  ةترجمــ مــااِشــبنس  ــعادت،  ةترجمــ نمــاد گمشــد 
ا ــدالله امرااــی،  ةترجمــ ظلمــت در نیمــروزمــژد  دلیقــی،  ةترجمــ )در  وحشــت( هــولمگ

 مــون پلــاتهاری، شــیران لنــد ةترجمــ تابســتان آن  ــانپیمــان  انســار،  ةترجمــ رااومــون

تسـونورو تـازانی ، مرزبـانمل مهسـا  ةترجمـ لبـی بـه ااـن  ـذیدیل، هـایرینصلیلا  ةترجم

 در پـرو بمیرنـد رونـدیمـپرنـدگان فـرزام،  فـرزان ةترجمـت او هـای زاـارو  ـان رنـغیب
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ــ ــمیه ةترجم ــوروزی،    ــاای نــدن ــان تنه ــ   ــر   ةترجم ــندکر، زه ــارت معصــومروش  عم

 تابسـتانی عشـ یمـورازا، فرنـاز ت ةترجمـ داـآیمـمـرا بـه پمبرلـی شـیوا مقـانلو،  ةترجم

   حقیقتمیرمهدی ا ةترجم  ون مدفون  سته نیهان،  ةترجم

 اشد:بمورد برر ی به شرد زار میهن ارهای زبانی 

یـ  لیـد و نـدت، وانگـان عربـی، ، ترنفعـا نالـا ةننندفیتونـ تنو  فعا نالـا، لیـود

 ،  ر تیر وارگوننقطهنحوی،  یبردارگرته

 تعریف متغیرها. ۳. ۳

 تنوع فعل ناقل. ۱. ۳. ۳

 نـه هنگـام دهنـدیمـمهمـی از معـانی هـر زبـان را شـکا نقـا لـولی بسـد  یهاعبارت

هـا از نیـر زبـانمـا  نیسـتند  ادبیـات دا ـتانی لابـا ا  و هاروزنامـهتحلیا متونی همچون 

در انگلیســی عبــارات نقــا لــون بــرای بیــان نــد  انــاربرد انــوا  مستلــف فعــا نالــا متداوت

گدتـار و افکـار مسـتقیس  نـورتبه  فعـا نالـا اـا رونـدیمـ نـارگدتار اا رفتـار شـسگ بـه

  راـد( اـا )مثلـاً ننـدیمـگدـتن را مشـسگ  ةنحـو( اـا گدـت مثلـاً) ننـدیمـگواند  را بیان 

در ااـن (  301 ، ص 0550 ننـراد و لـیج؛ )بـاابر، افـگود( )مثلـاً ننـدیمـگدتار را بیـان  ةمرحل

  شـودیمـبرر ـی « گدـت»فعـان نالـا  یـر از و ا« گدـت»د فعـا نالـا برپژوهد موارد نـار

ــود  ــا لی ــاهی ب ــا گ ــان نال ــر  همچــون  ننند فیتونــافع ــان، مکــان و  ی ــت، زم ــود حال لی

ن متغیـر داگـر ااـن تحقیـ  برر ـی عنـوابـه نیـگ ننند فیتونـو شـمار ااـن لیـود  نـداآیم

    شودیم

 ترکیب قید و صفت. ۲. ۳. ۳

هـا تعـداا معنـای و نقـد آن نـداآیمـلیودی هستند نـه همـرا  بـا نـدت لیود تونیدی 

 ، ص 0550)هادلســتون و پولــوم،  تنــدات و اــا افــگودن جگئیــاتی بــه معنــای نــدات ا ــ

ــارت 030 ــه در عب ــرای نمون ــوانی »(  ب ــرج ــ  منی ــیار نی ــد « بس ــیار»لی ــد « بس ــد لی در نق

 تونیدی ظاهر شد  ا ت 
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 واژگان عربی. ۳. ۳. ۳

عربــی دارنــد و بــرای گواشــوران  ةشــارمقصــود از وانگــان عربــی وانگــانی ا ــت نــه 

بـرای آنـان در  یترمـانوتنهادهـای فار ـی  امروز فار ـی نامـانوت هسـتند اـا لاالـا برابـر

 ةوانتــوان جــای آن مــینــه بــه« ا ــتسلاص» ةوانفار ــی امــروز وجــود دارد  بــرای نمونــه، 

 برد  ناررا به« رهاای»

 نحوی یبردارگرته. ۴. ۳. ۳

انتقــان معنــای وانگــانی » نحــوی یبردارگرتــه( 09 ، ص 0552) هــاان و نوتــوا بــه گدتــة

نـوری زبـان  یهـاظرافتاگـر ا ـت نـه  ـی آن زبـان دوم زبـان د بـهاز زبانی اا د توری 

ــا   ــاون را بازت ــدیم ــه، «  ده ــرای نمون ــی»ب ــانی الکترونیک ــه« نش ــوی از گرت ــرداری نح ب

  در انگلیسی ا ت « اامیا»

 خط تیره. ۵. ۳. ۳

جملـات معترضـه و ـر  ( ا ـت نـه در-) ةنشـانمقصود از  ـر تیـر  در ااـن پـژوهد 

پااـان در آ ـاز اـا ، شـد گدتـه ةنشـان  بنـابراان، داگـر مـوارد نـاربرد درویمـنـار هجملات ب

 مورد نیر نبود  ا ت   طور

 بحث نتایج و. ۴

 فعل ناقل ۀکنندفیتوص قیود. ۱. ۴

 ــه نســا از  یهاترجمــهافعــان نالــا در  ةننندفیتونــ، نــاربرد لیــود پــژوهددر ااــن 

 نشان داد  شد  ا ت  7نتاا  در جدون  مترجمان ادبی برر ی شد 
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 فعل ناقل در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران کنندۀفیتوص. بسامد قیود ۱جدول 

فعل 

ناقل 

بدون 

 قید

فعل 

ناقل به 

همراه 

 قید

 آثار دورۀ سوم

فعل 

ناقل 

بدون 

 قید

فعل ناقل 

به همراه 

 قید

آثار دورۀ 

 دوم

فعل 

ناقل 

بدون 

 قید

فعل 

ناقل 

همراه به

 دیق

 آثار دورۀ دوم

 بستانتیر  00 03 دن نیشوت 77 77 نماد گمشد  03 93

  ه تدنگدار 71 72 بازماند  روز 1 2 اما 0 3

 ناا بلات 1 3  اعو 13 03 شرلوک هولمگ 01 09

 13 30 ظلمت در نیمروز 92 90
جنغ و 

 نل 
3 77 

حاجی بابای 

 اندهانی

 07 9  انواد  تیبو 99 01 اومون را 05 75
میشا 

 ا ترگف

 03 13 تابستان آن  ان 91 19
آرزوهای 

 بگرا
0 75 

 ا رات 

 مادموزان

 هانری  وم 25 73 اوننی گراند  1 0 مون پلات 5 77

 00 3 مرا در آند 92 92 للبی به اان  ذیدی 3 75
 رگتشت 

 گراپرن

19 75 
ی ها انو رنغ بی

 زاارت او
 تلماک 72 2 ناربه 93 39

03 3 
در  روندیمپرندگان 

 پرو بمیرند
 32 15 یانقر برق  15 09

پسر ننت 

 مونت نراستو

 پسر پاردااان 01 05 موبی دا  1 73 ند  ان تنهاای 73 09

 72 95 عمارت معصوم   0
ند  ان 

 تنهاای
 فوبلات 2 09

0 7 
مرا به پمبرلی 

 داآیم
3 73 

زمان 

 بازاافته
 بو ه عترا 3 13

 71 07 عش  تابستانی 07 05
شوهر 

 دلسوا 
 هانری چهارم 1 759

 00 0  ون مدفون 9 70
برادران 

 نارامازوا
 نون ورن 05 32

 52/00 32/90 دورة  وممیانگین  9/03 3/01
میانگین 

 دورة دوم
9/95 0/09 

دورة میانگین 

 اون
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بــا لیــد در  همــرا  عــان نالــامیــانگین بســامد اف، سینــیبیمــ 7 ــور نــه در جــدون همــان

از  ــرا داگــر،  بــود  ا ــت  9/03و  52/00، 0/09 ترتی بــهاون تــا  ــوم  یهــادور متــون 

ــا  ــوم  یهــادور فعــان نالــا بــدون لیــد در متــون میــانگین بســامد ا ــهاون ت ، 9/95 ترتی ب

بسـامد افعـان نالـا همـرا  بـا لیـد دهـد نـه اان نتـاا  نشـان مـی  بود  ا ت 3/01و  32/90

( ا ـت نـه 7933) نـوراپـژوهد  اـد نتـاا ؤااـن نتـاا  ممرور زمان فگونـی اافتـه ا ـت  به

پـ  از  یاترجمـهلیدی و ألیـد در متـون ادبـی تـشـمار افعـان نالـا همـرا  بـا  داد  بودنشان 

مشرو ه بسیار بیشتر از متـون مشـابه لبـا از مشـرو ه بـود  ا ـت  ااـن پژوهشـگر اکـی از 

  بودبر اثر ترجمه دانسته  لید ورود افعان نالا همرا  باعلا احتمالی اان افگااد را 

 ــه دور  در ادامــه آمــد   یهاترجمــهنالــا در  افعــان ةننندفیتونــلیــود از  ایهانمونــه

   ا ت:

 نخست ۀپیکر

 منتر متبسـمانه جـوا  داد مـن بسیـان آن نیسـتس نـه تـرا از  طـای  ـود  ـرزند نـنس

  (00ص   ،تلماک)

ناـا را ب نیـد بدروشـی ) ذ  به اگراهـی هرچـه تمـامتر گدـت  یـان داری ااـن ا ـتر 

  (3ص   ،بلات

حضــرت ااــن چــانر را  ــرافراز بــا نمــان احتــرام و اد  عــر  نــرد آاــا امشــ  اعلــی

  (1ص  ، هانری  وم)  واهند فرمود

 دوم ۀپیکر

هــا نــه تــوی رامیلیــا پیــدا بشــود،  ــرونله میمــون»ننــان حــرفد را تمــام نــرد: پتــهتتــه

  (7230، شوهر دلسوا ) «آاسمی

ــر دو ــذ  ه ــه داد   ــسن ادام ــه   ــر ب ــناک زا ــارات تر  ــا عب ــت و ب ــازواس را گرف  ب

  (05ص  ، آرزوهای بگرا)

  (03 ص  ،مرا در آند) نردمیالتمات  اش دهنارنیو با ندای « ب  نن بابا»
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 سوم ۀپیکر

  (19ص   ، ون مدفون) «ها انسممنونتان هستس »با اد  تمام گدت: 

 گدــت: تــو ناتیــا؟ زد شــگدتملــاامتی بــید از حــد و نگــاهی  آلــای نیــدر بــا لبسنــد،

  (93ص   ،عش  تابستانی)

ظلمــت در ) بــار در ــت تــنس نــردمروااشــوا بــا لبسنــدی زورنــی گدــت: حــدالا ااــن

  (72ص   ،نیمروز

 ترکیب قید و صفت. ۲. ۴

ــار  ــدت در آث ــد و ن ــ  لی ــان ترنی ــا هم ــیدی ا ــود تون ــامد لی ــژوهد بس ــن پ در اا

 نشان داد  شد  ا ت  0ا  در جدون نتامترجمان ادبی  ه دور  برر ی شد  
 

 در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایرانبسامد ترکیب قید و صفت  .۲جدول 
بسامد 

ترکیب قید و 

 صفت

 دورۀ سومآثار 

بسامد 

ترکیب قید 

 و صفت

 دورۀ دومآثار 

بسامد 

ترکیب قید 

 و صفت

 دورۀ نخستآثار 

 بستانتیر  5 دن نیشوت 1 نماد گمشد  0

  ه تدنگدار 5 بازماند  روز 3 اما 70

 ناا بلات 5  اعون 01 شرلوک هولمگ 00

 5 جنغ و نل  10 ظلمت در نیمروز 00
حاجی بابای 

 اندهانی

 میشا ا ترگف 5  انواد  تیبو 71 اومون را 70

  ا رات مادموزان 5 آرزوهای بگرا 3 تابستان آن  ان 00

 هانری  وم 5 اوننی گراند  70 مون پلات 01

  رگتشت گراپرن 5 مرا در آند 70 للبی به اان  ذیدی 75

70 
 یها انو رنغ بی

 زاارت او
 تلماک 5 ناربه 97

00 
در  روندیم  پرندگان

 پرو بمیرند
 5 یانقر برق  09

مونت پسر ننت 

 نراستو
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 ۲ادامه جدول 

بسامد 

ترکیب قید و 

 صفت

 آثار دورۀ سوم

بسامد 

ترکیب قید 

 و صفت

 آثار دورۀ دوم

بسامد 

ترکیب قید 

 و صفت

 آثار دورۀ نخست

 پسر پاردااان 1 موبی دا  71 ند  ان تنهاای 03

 فوبلات 5 ند  ان تنهاای 1 عمارت معصوم 71

 بو ه عترا 1 بازاافتهزمان  90 داآیممرا به پمبرلی  70

 هانری چهارم 5 شوهر دلسوا  1 عش  تابستانی 71

 نون ورن 0 برادران نارامازوا 1  ون مدفون 0

 میانگین دورة اون 22/5 میانگین دورة دوم 99/72 میانگین دورة  وم 05/72

 

 ةدوربینــیس، میــانگین بســامد ترنیــ  لیــد و نــدت در مــی 0 ــور نــه در جــدون همــان

هـای  آثـار دورنـه در هـر اـ  از حـالیز ا  مورد در هر اثـر بـود  ا ـت درنسست نمتر ا

  ااـن نتـاا  شـودیمـنمونـه ترنیـ  لیـد و نـدت مشـاهد   72 ور میـانگین بهدوم و  وم 

اون نبـود  امـا بـا  ةدورگواای آن ا ـت نـه ترنیـ  لیـد و نـدت هن ـار زبـانی مترجمـان 

فار ـی مترجمـان  یهاترجمـهثیر مـتن انـلی بـه أتحـت تـ الـاًگتشت زمان اان هن ار احتم

ااـن انتسـا  مترجمـان بـه امکانـات زبـانی نـه  ر ـدیمـا  اافته ا ت  به نیر و نسا بعد رد

ی دانسـت نـه تـوری امصـداق همـان پداـد  تـوانیمـااـن تحـون را فار ی افـگود  ا ـت  

بـه زبـان ترجمـه را    زبـان مبـد نام نهاد  ا ـت نـه  ـی آن بر ـی امکانـات« تدا ا مثبت»

 (   010 ، ص 7330)توری،  شودیمرو هروبت و البان مترجمان و با وانند مثب ابدایم

  ه دور  در پااین آمد  ا ت: یهاترجمهاز ترنی  لید و ندت در  ایهانمونه

 نخست ۀپیکر

عضلات چانه بسیار منبسر شـد  علامـت داگـری بـود نـه ااـن جـوان از اهـا نا ـکون 

  (0ص   ،تدنگدار ه ) ا ت

  (1ص   ،میشا ا ترگف) اان شترها حیوان بسیار آرام هستند
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  (77ص  ، پسر ننت مونت نراستو) باشی  ال  وشبااد تو  یلی  والعاً

 دوم ۀپیکر

ص   ،نــد  ــان تنهــاای) بســیار  مگــین داشــت ایلیافــهنبــود بــود و  اشچهــر رنــغ 

01)  

ــان  ــ  و ده ــاهی ل ــی نوت ــگ، اعن ــهنق ــه در زن، بازنیم ــه همیش ــاچنانک ــتیبه یه  را 

  (91ص  ، جنغ و نل ) جتا  نادق ا ت

 ص  ،اوننـی گرانـد ) رنغ و  شـ  و  ـراپا شـکافته و بـه ظـاهر شـکنند  بـود ایلهو 

93 ) 

 سوم ۀپیکر

  (70ص   ،عش  تابستانی) بود لیمتگران رز مضحکی ی، فرابند ، و بهابراشم

ــگ ــاق ب ــهات ــا تنا ــبد ب ــود، ام ــاد فوقرزی  را نب ــود )بســرضــاات الع ــه د ب ــرا ب م

  (00ص   ،آادمیپمبرلی 

ص   ،راامــونتیترهــا بــه شــکا  رابــی تر ــناک بودنــد، بــا نشــاب و لــدرتی  یرانســانی )

00)  

 واژگان عربی. ۳. ۴

در ااـن پــژوهد بسـامد وانگــان عربــی در آثـار مترجمــان ادبــی  ـه دور  برر ــی شــد  

 نشان داد  شد  ا ت   9نتاا  در جدون 
 

 بسامد واژگان عربی در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران .۳جدول 
بسامد واژگان 

 عربی
 دورۀ سومآثار 

بسامد واژگان 

 عربی
 دورۀ دومآثار 

بسامد واژگان 

 عربی
 نخست دورۀ ثارآ

 بستانتیر  090 دن نیشوت 23 نماد گمشد  ۲2

  ه تدنگدار 02 بازماند  روز 35 اما ۲2

 ناا بلات 773  اعون 79 شرلوک هولمگ ۴4

 30 جنغ و نل  90 ظلمت در نیمروز ۱۵
حاجی بابای 

 اندهانی
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۲ادامه جدول    

بسامد واژگان 

 عربی
 آثار دورۀ سوم

بسامد واژگان 

 عربی
 دورۀ دومآثار 

بسامد واژگان 

 عربی
 آثار دورۀ نخست

 میشا ا ترگف 01  انواد  تیبو 75 اومون را 3

 11 آرزوهای بگرا 71 تابستان آن  ان 3
 ا رات 

 مادموزان

 هانری  وم 30 اوننی گراند  93 مون پلات 0

9 
للبی به اان 

  ذیدی
 00 مرا در آند 9

 رگتشت 

 گراپرن

3 

رنغ و بی

ی زاارت ها ان

 او

 تلماک 00 ناربه 93

9 
 روندیمپرندگان  

 در پرو بمیرند
 03 یانقر برق  09

پسر ننت مونت 

 نراستو

 پسر پاردااان 31 موبی دا  1 ند  ان تنهاای 72

 فوبلات 21 ند  ان تنهاای 3 عمارت معصوم 5

0 
مرا به پمبرلی 

 داآیم
 بو ه عترا 799 زمان بازاافته 3

 هانری چهارم 23 دلسوا  شوهر 7 عش  تابستانی 0

 نون ورن 13 برادران نارامازوا 2  ون مدفون 71

99/70 
میانگین دورة 

  وم
 میانگین دورة اون 33 میانگین دورة دوم 79/01

 

ــه در جــدون همــان ــ 9 ــور ن ــیبیم ــانوت در  ــه دور، سین ــی نام  ةبســامد وانگــان عرب

ادبــی ااــران رو بــه نــاهد بــود  ا ــت  ااــن نتــاا  بیــانگر آن ا ــت نــه مترجمــان  ةترجمــ

ــه ــران ب ــی اا ــادب ــدرا  از شــمار وانگ ــت ــا و نام ــی ثقی فار ــی  یهاترجمــهنوت در أان عرب

از  مســهله  ااـن انـدبرد نـار تـر را بــهنوتأاــا عربـی مـ و وانگـان فار ـی و اندنا ـته ـود 

وم بــود  ا ــت  از هــای دوم و  ــمترجمــان نســااــد تغییــر هن ارهــای وانگــانی ؤ رفــی م

زبـانی  ـود  یدر رپرتـوا نـه بر ـی مترجمـان نسـا  ـوم احتمالـاً ر ـدیمـ رفی، به نیر 

    اندداشتهوانگان عربی نمتری در مقااسه با دو نسا گتشته 
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ــا  ــژوهد ب ــن پ ــاا  اا ــهانت ــاری یهاافت ــا برر ــی س( هــ7913)  د ــدارد  وی ب  ــوانی ن

لرضـی زبـان فار ـی از مشـرو ه تـاننون دراافتـه بـود نـه ترجمـه در اـ  لـرن  یهاد اپد

 پــژوهدا یـر موجـ  ورود وانگـان مطـرود عربـی بــه زبـان فار ـی شـد  ا ـت  البتـه در 

   نیر نبود  ا ت  فار ی مورد یهاترجمه داری بسامد وانگان عربی در 

   ا ت:ای  ه دور  در ادامه آمدهاز وانگان عربی ترجمه ایهانمونه

 نخست ۀپیکر

مـادموران دو ) چیگی به من ننوا  زاـرا نـه  طـت لـااقر و ا ـبا  زحمـت مـن ا ـت
  (72ص  ، مانت پانسیه

، حیــات فوبلــات) مــردی لصــیرالقامه لــا ر و گنــدمگون بــا ولــار تمــام وارد گشــت داــد

  (77ص  

 رای   ـاب  بـا آن دو ندـر معـاونین در  ـرا امـین و اسـار و  لـف او بـا نمـان اد 

  (0ص   ،پسر پاردااانااستادند )

 دوم ۀپیکر

نـه حیـوان ابتـدا  شـدمیا می نـه بـه نیـرش باشـکو  و آهنگـین آمـد و از آن مسـتداد 

  (73ص   ،دن نیشوت) چه بود  و اان  چه شد 

وظــااف  جگئــی چنــد مــا  ا یــر ناشــی از مســامحه در احالــه هــای برمعلــوم شــد آن 

  (05ص   ،بازماند  روز) نارننان زارد تس بود  ا ت

ا ــت نــه بااــد در حدــص آن بســیار  ای ــرمااهن متندــتان و اعیــان داشــتن ندــوذ در میــا

  (12ص   ،جنغ و نل ) نوشا بود

 سوم ۀپیکر

 ،نمــاد گمشــد رو داشــت وجــودش را فراگرفــت )هی ــان رو بــه تگااــدی از آنچــه پــید

  (71ص  

ص   ،شـرلوک هـولمگ هایدا ـتان)من معتقدم نـه اکـی از بردبـارتران ابنـا بشـر هسـتس 

9)  
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 ــود نســ  نــرد   هــایآزماادو  هاحســا مام نتــاا ی نــه از ااــن نتــا  را بــه انضــ

  (3ص   ،ند  ان تنهاای) حکومت به مرنگ فر تاد هایمقامبود برای 

 نحوی یبردارگرته. ۴. ۴

نحــوی در آثــار مترجمــان ادبــی  ــه دور  برر ــی  یبردارگرتــهدر ااــن پــژوهد بســامد 

 نشان داد  شد  ا ت   1شد  نتاا  در جدون 
 

 نحوی در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران یبردارگرتهبسامد  .۴جدول 
بسامد 

برداری گرته

 نحوی

 دورۀ سومآثار 

بسامد 

برداری گرته

 نحوی

 دورۀ دومآثار 

بسامد 

برداری گرته

 نحوی

 نخست ۀآثار دور

 بستانتیر  1 دن نیشوت 1 نماد گمشد  71

  ه تدنگدار 72 بازماند  روز 0 اما 01

 ناا بلات 5  اعون 0 شرلوک هولمگ 71

 حاجی بابای اندهانی 7 جنغ و نل  17 ظلمت در نیمروز 0

 میشا ا ترگف 2  انواد  تیبو 2 اومون را 71

 مادموزان ا رات  5 آرزوهای بگرا 1 تابستان آن  ان 95

 هانری  وم 5 اوننی گراند  79 مون پلات 97

  رگتشت گراپرن 9 مرا در آند 7 للبی به اان  ذیدی 01

2 
 یها انرنغ و بی

 زاارت او
 تلماک 9 ناربه 2

0 
در  روندیم  پرندگان

 پرو بمیرند
 5 یانقر برق  73

پسر ننت مونت 

 نراستو

 پاردااانپسر  77 موبی دا  91 ند  ان تنهاای 97

 فوبلات 1 ند  ان تنهاای 9 عمارت معصوم 72

03 
مرا به پمبرلی 

 داآیم
 بو ه عترا 72 زمان بازاافته 3

 هانری چهارم 70 شوهر دلسوا  2 عش  تابستانی 10

 نون ورن 71 برادران نارامازوا 71  ون مدفون 91

 دورة اونمیانگین  51/2 دورة دوممیانگین  1/77 دورة  وممیانگین  22/07
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نحـوی در  یبردارگرتـهنـه میـانگین بسـامد  دهـدیمـنشـان  1در جـدون  شد ارائه نتاا 

 دورة اونمترجمــان  دهــدیمــد در هــر اثــر بــود  ا ــت نــه نشــان مــور 2 دورة نسســتآثـار 

لـدری  دورة دومگین در ااـن میـان  انـدبود  ـا تار د ـتوری مـتن انـلی  ریتـأثنمتر تحت 

ثــر مـورد در هـر ا 22/07بـا جهشـی چشـمگیر بــه رلـس  دورة  ــوما ـت و در بیشـتر شـد  

ــام نشــان  ــن ارل ــه  دورة  ــومن نــه مترجمــا دهــدیمــر ــید  ا ــت  اا گــرااد بیشــتری ب

ناشـی از ناآشـناای ااـن مترجمـان بـا  احتمالـاًنـه ااـن گـرااد  اندداشـتهنحوی  یبردارگرته

  ا تارهای معادن در زبان فار ی بود  ا ت 

 ها ــان( 79 ، ص 7927) نگرانــی ا ــت نــه ن دــی دنننــد ایتأپــژوهد ااــن  یهاافتــها

حـروا اضـافه »نحـوی  یبردارگرتـهبـود  وی گدتـه بـود نـه بـر اثـر پید از اان ابراز نرد  

ــه ــه جــای اکــداگر ب ــار  فار ــی ب ــن ــدیم و باوا ــطه در هــس  بیوا ــطه یهــامدعونو  رون

بـه نـامدهوم  رودیمـنـه بـیس آن  شـودیمـ و جای فعـا و فاعـا و مدعـون عـو  گندیآمیم

نحــوی  یبردارگرتــهشــدار، همچنــان بـر شــمار مـوارد   پــ  از ااـن ه«شـدن زبــان بین امـد

 فار ی مترجمان نسا  وم افگود  شد  ا ت   یهاترجمهدر 

 در ادامه آمد  ا ت: شد یبرر  یهاترجمهنحوی  یهایبردارگرتهاز  ایهانمونه

 ۀ اولپیکر

  (1 ص  ، ه تدنگداربقسمی در هی ان بود نه گوای دشمنی بر وی تا ته ) 

از لشون روت نه عبـارت بـود از دو هـگار ندـر نـه دا ـا در میـان دو د ـته از دشـمن 

  (0 ص  ،ا ترگف) شد  بودند اننون بیشتر از چند ندر  رباز بالی نماند  بود

مـن  یـر اراد  و  شـودمیناشـی ه از او و شا  حالیه ما جـوان بلکـه  دـا ا ـت و آن چـ

  (1ص  ، مادموزان دو مانت پانسیهبدون  ور و تدلی  ا ت )

 دوم ۀپیکر

 آگـهنتـونس بسورمشـون، و  آگـهلعنـت بـه مـن » ذ   ری به تهداد تکـان داد و گدـت: 

 (73 ص   ،آرزوهای بگرا) « یان اان نار را نداشته باشس تقراباًحالا هس 
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ــه ــه ب ــون و فاجع ــدری  یرمعم ــدل ــرای ع ــود  و ب ــا ب ــه نام ــردم ب ــادی از م   بســیار زا

ــداز  ــدت ایان ــور ح ــار وف ــا دچ ــا م ــه حال ــت ن ــته ا  ــی داش ــت شسص ــان و  اهمی و گم

  (727ص  ، اینقر برق ) ااسشد  پردازیفرضیه

 مــؤد اگــر در نیــر اون نــه بــه موجــود اجنبــی ماننــد نواونوئــ  نــه در میــان مــردم 

ــردش  ــه اون گ ــه ب ــین ن ــردم  ــست متع ــ  شــدم هم ــود ن ــردش ب شــهر متمــدنی در گ

 ،مــوبی داــ ) نیوبــدفورد پــردا تس آن تع ــ  از اــادم رفــت هاینوچــهبامــدادی  ــود در 

 (   19 ص 

 پیکرۀ سوم

نــه  دلواپسـی نـه هیچگـا  شـداد نبـود و بـید از آنکـه از ااـن اضـطرا  نشـات بگیـرد

در ااـن اضـطرا  راشـه داشـت نـه آاـا  انـدبرآورد را  اشآتـیتولعـات نارفرمـای  تواندمی

  (1 ص  ،عمارت معصوماا  یر ) نندمینارفرما تولعات او را برآورد  آن 

 ـاد  بودنـد و بـه چشـس رو ـتاایان  هـاایتالی نـرفاًهگارتـو  هـایاتاقلـی از درگا   ی

  (79 ص  ، ون مدفون) نبود شان صونین بی درو پیکری مگاحس فضای اا

بــا د الــت  ــودت ممکــن ا ــت نــه تنهــا  یــری بــه آنهــا نر ــانی بلکــه حتــی بــه تــو 

  (05 ص  ،اما)  ودت هس ضرر بگنی

  تنوع افعال ناقل. ۵. ۴

در ااــن پــژوهد بســامد و نــو  افعــان نالــا در آثــار مترجمــان ادبــی  ــه دور  برر ــی 

 نشان داد  شد  ا ت   0شد  نتاا  در جدون 
 

 بسامد و نوع افعال ناقل در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران .۵جدول 

فعل ناقل  

 بدون گفت

فعل 

ناقل با 

 گفت

 دورۀ سومآثار 
فعل ناقل 

 بدون گفت

فعل 

ناقل با 

 گفت

دورۀ آثار 

 دوم

فعل ناقل 

 بدون گفت

فعل ناقل 

 با گفت

دورۀ آثار 

 نخست

 بستانتیر  12 1 دن نیشوت 79 3 نماد گمشد  00 11

  ه تدنگدار 90 1 بازماند  روز 7 3 اما 79 5

 ناا بلات 70 7  اعون 21 71 شرلوک هولمگ 97 1
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 ۵ادامه جدول 

فعل ناقل 

 بدون گفت

فعل ناقل 

 با گفت

آثار دورۀ 

 سوم

فعل ناقل 

بدون 

 گفت

فعل ناقل 

 با گفت

آثار دورۀ 

 دوم

فعل ناقل 

بدون 

 گفت

فعل 

ناقل با 

 گفت

آثار دورۀ 

 نخست

90 93 
ظلمت در 

 نیمروز
15 757 

جنغ و 

 نل 
5 05 

حاجی 

بابای 

 اندهانی

 93 90 اومون را 01 3
 انواد  

 تیبو
75 79 

میشا 

 ا ترگف

93 23 
تابستان 

 آن  ان
07 07 

آرزوهای 

 بگرا
3 1 

 ا رات 

 مادموزان

1 1 
مون 

 پلات
0 1 

اوننی 

 گراند 
 هانری  وم 21 2

1 70 

للبی به 

اان 

  ذیدی

 97 5 مرا در آند 97 93
 رگتشت 

 گراپرن

3 2 

رنغ و بی

ی ها ان

 زاارت او

 تلماک 73 9 ناربه 37 93

77 00 

پرندگان  

 روندیم

در پرو 

 بمیرند

 797 9 یانقر برق  05 77

پسر ننت 

مونت 

 نراستو

79 03 
ند  ان 

 تنهاای
 19 7 موبی دا  09 77

پسر 

 پاردااان

0 9 
عمارت 

 معصوم
77 90 

ند  ان 

 تنهاای
 فوبلات 01 0

5 9 

مرا به 

پمبرلی 

 داآیم

1 05 
زمان 

 بازاافته
 بو ه عترا 00 9

71 01 
عش  

 تابستانی
00 17 

شوهر 

 دلسوا 
0 757 

هانری 

 چهارم
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 ۵ادامه جدول 

فعل ناقل 

 بدون گفت

فعل ناقل 

 با گفت

آثار دورۀ 

 سوم

فعل ناقل 

بدون 

 گفت

فعل 

ناقل با 

 گفت

آثار دورۀ 

 دوم

فعل ناقل 

 بدون گفت

ناقل فعل 

 با گفت

آثار 

دورۀ 

 نخست

0 72 
 ون 

 مدفون
9 9 

برادران 

 نارامازوا
9 759 

نون 

 ورن

09/70 22/07 
میانگین 

 دورة  وم
32/71 99/91 

میانگین 

 دورة دوم
19/9 79/13 

میانگین 

دورة 

 اون

 

دوم و  یهــادور در « گدــت»فعــا نالــا بســامد ، سینــیبیمــ 0همــان  ــور نــه در جــدون 

ــوم  ــدرا  به  ــت ت ــه ا  ــاهد اافت ــان ( 22/07و  99/91)ن ــاًو مترجم ــت  احتمال ــأثتح  ریت

ــاربرد ا ــه ن ــون انــلی ب ــا در مت ــان نال ــای افع ــو  بال ــر تن ــا  ی ــان نال ــت»فع ــرااد « گد گ

نـو  فعــا در  01د اافتـه و از افـگااتـدرا  بهنیـگ « گدـت»تنـو  افعـان نالـا  یـر   انـدافتها

بــا وجــود  ــوم ر ــید  ا ــت   دوم و یهــاکر یپنــو  فعــا در  13و  23سســت بــه ن پیکــرة

بـود  نـه ااـن امـر  دورة  ـومبیشـتر از  دورة دومدر « گدـت»افعـان نالـا  یـر  بسـامد ،اان

ــاً ــر  وانگــانی ناشــی از  احتمال ــود  ا ــت  ترگســترد داا ــن  مترجمــان نســا دوم ب ــاا  اا نت

فعـا تنـو  بالـای  بـود( ا ـت نـه نشـان داد  7933) نـوراپـژوهد  یهاافتـهامؤاد پژوهد 

موجــ  افــگااد تنــو  افعــان  اــیگرالدصی و گــرااد مترجمــان اارانــی بــه نالــا در انگلیســ

 در فار ی شد  ا ت   «گدت»نالا  یر از 

ــن  ــژوهد اا ــین پ ــتاهسهمچن ــاد را  ــمی میناب ــژوهد هاش ــا پ ــا 7930) ب ــه ب ( ا ــت ن

واکــردی برر ــی رواکــرد مترجمــان  یراارانــی آثــار فار ــی پــی بــرد ااــن مترجمــان بــا ر

دلیــ  را بــرای افعــان نالــا فار ــی بــه  یهــامعادن یدــی از  اندتوانســتهتحلیلــی و عالمانــه 

ــگر همچ ــن پژوهش ــد  اا ــار ببرن ــن ــی ترجم ــا برر  ــین ب ــی  ةن ــدانغانگلیس ــری فیل از  هن

معنــاای و نقــد افعــان نالــا رباعیــات  یهــاظرافتنــه فیلــدانغ نشــان داد  رباعیــات  یــام

)هاشـمی مینابـاد،  دلیـ  انگلیسـی نشـان داد  ا ـت یهـامعادن  یام را به  ـوبی بـا نـاربرد

7933 )   
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 را ملاحیه ننید: شد یبرر  یهاترجمهاز افعان نالا در  ایهانمونه

 پیکرۀ نخست

ص   ،ننـت مونـت نراســتوپسـر ) پر ـید آاـا ممکـن ا ـت همـین لســس ااسـتاد  بمـانس

75)  

گدــت میلــادی و  ــد  و نــردمید نــی  وشــگا بــود       طــا  متع ــ  شــد  پر ــی

  (70 ص  ، ه تدنگدار) نرد

 شـدند و فراـاد زدنـد بااـد بمیـری و هلـاک شـوی ورحملـهبا شمشـیرهای ا تـه بـر او 

  (73 ص   ،هانری  وم)

 پیکرۀ دوم

نمی  انت ماند و  ذ  ادامـه داد: اگـر وضـ  بـه ااـن منـوان ادامـه اابـد تـا پـن   ـان 

  (92 ص   ،نارامازوابرادران ) داگر نار به ن ا  واهد نشید؟

، جنـغ و نـل ) دانـدمیرا آلـا نـاری بـگرا  نشـیشا پاولنا تکـرار نـرد: انقلـا  و  آنا

13)  

ــی  داد:  ــانن توض ــانس فونت ــدنمی  ــت  دانی ــات ا  ــبی و حس ــدر عص ــ  چق ــن  دل اا

  (73 ص   ، انواد  تیبو)

 پیکرۀ سوم

ش زنـدانی ر گـود اینلمـهاز آنکـه از هـس جـدا شـوند چنـد موفـ  شـد لبـا  گینتیم 

  (713 ص  ،شرلوک هولمگ هایدا تان   )زمگمه نند: اان لضیه 

ــرلرص ــد  و نــدای ار  ماننــدش اد ت ــا همــان ن ــوای آزار دهن ــا ب ــنس از لب ــه داد: ببی ام

  (10ص   ،للبی به اان  ذیدی)  واهیمیاان را  والعاً

رلصـی  هـایموزا لـدامی نـه،  هـایموزا م، واکتـور اعلـام نـرد: داگـر ولتی ر ـید

  (07 ص   )مون پالات، هس نه
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 و خط تیره ویرگولنقطه. 2. ۴

و  ـر تیـر  در آثـار مترجمـان ادبـی  ــه  وارگوننقطـهدر ااـن پـژوهد بسـامد نـاربرد 

 نشان داد  شد  ا ت   2دور  برر ی شد  نتاا  در جدون 
 

 و خط تیره در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران ویرگولنقطهبسامد کاربرد  .2جدول 
خط 

 تیره

 نقطه

 ویرگول
 دورۀ سومآثار 

خط 

 تیره

 نقطه

 ویرگول
 دورۀ دومآثار 

خط 

 تیره

 نقطه

 ویرگول

دورۀ آثار 

 نخست

 بستانتیر  5 5 دن نیشوت 9 9 نماد گمشد  9 0

  ه تدنگدار 5 5 بازماند  روز 13 70 اما 13 5

 ناا بلات 5 5  اعون 3 5 هولمگشرلوک  3 77

 5 5 جنغ و نل  77 2 ظلمت در نیمروز 77 0
حاجی بابای 

 اندهانی

 میشا ا ترگف 5 5  انواد  تیبو 9 1 اومون را 9 77

 5 5 آرزوهای بگرا 71 75 تابستان آن  ان 10 5
 ا رات 

 مادموزان

 هانری  وم 5 5 اوننی گراند  5 70 مون پلات 3 0

5 70 
اان للبی به 

  ذیدی
 5 5 مرا در آند 9 1

 رگتشت 

 گراپرن

95 1 

و رنغ بی

زاارت  یها ان

 او

 تلماک 5 5 ناربه 11 9

7 10 
 روندیم  پرندگان

 در پرو بمیرند
 5 5 یانقر برق  75 9

پسر ننت 

 مونت نراستو

 پسر پاردااان 5 5 موبی دا  0 705 ند  ان تنهاای 37 5

 93 72 عمارت معصوم 0 2
 ند  ان

 تنهاای
 فوبلات 5 5

9 3 
مرا به پمبرلی 

 داآیم
 بو ه عترا 5 5 زمان بازاافته 72 71

 هانری چهارم 5 5 شوهر دلسوا  75 71 عش  تابستانی 72 95

 1 3  ون مدفون 03 71
برادران 

 نارامازوا
 نون ورن 5 5

22/1 32/09 
دورة میانگین 

  وم

52/

72 
19/71 

دورة میانگین 

 دوم
5 5 

دورة میانگین 

 اون
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ــان ــا   ورهم ــدون بال ــه در ج ــن ــیبیم ــه، سین ــ  از  وارگوننقط ــر  در هیچی ــر تی و  

ــه ــد   یهاترجم ــا اون دا ــنس ــودینم ــاربرد  دورة دوم  در ش ــانگین ن ــهمی در  وارگوننقط

انگین )میــ بــه اوخ  ــود ر ــید  ا ــت دورة  ــوممــورد بــود  ا ــت و در  19/71 هاترجمــه

ــر(   32/09 ــاا  نشــانااــن مــورد در هــر اث ــ نت رد ااــن دو نشــانه نــه هن ــار نــارب دهــدیم

( هن ـار نـاربرد 7939) نـلح و فار ـی را  اافتـه ا ـت  بـه گدتـة یهاترجمـهبـه   اًاتدر

گدـت  تـوانیمـاای متدـاوت نیسـتند  بنـابراان، اروپـ یهـازباناس نگارشی در فار ـی بـا علا

ــاربرد دو نشــانه نگارشــی  ــیر افگااشــی ن ــه   ــهن ــر  و  ــر وارگوننقط ــهدر  تی  یهاترجم

  از متن انلی بود  ا ت  متأثرفار ی تا حدود زاادی 

 تحقیق یهاهیفرضواکاوی . ۷. ۴

ــیة ــه  فرض ــود ن ــژوهد آن ب ــن پ ــتداد  از اون اا ــه ا  ــرااد ب ــا اون گ ــان نس مترجم

ــالقو  ــات بالدعــا و ب ــان فار ــی  امکان ــود نــه  ةفرضــی  اندداشــتهزب ــژوهد آن ب ــن پ دوم اا

ــالقو ــات بالدعــا و ب ــه ا ــتداد  از امکان ــان  ةمترجمــان نســا دوم گــرااد ب ــد زب ــان  مب و زب

 ـوم ااـن پـژوهد هـس آن بـود نـه مترجمـان نسـا  ـوم گـرااد  ة  فرضـیاندداشتهفار ی 

در  شــد گدته در ااــن بســد، فرضــیة  اندداشــته مبــد بــه ا ــتداد  از امکانــات بالدعــا زبــان 

   شودیمرد همه متغیرهای تحقی  فعلی برر ی مو

ــن  ــاا  اا ــژوهد نت ــا اون پ ــان نس ــه مترجم ــان داد ن ــود نش ــتداد  را از لی ــران ا  نمت

نــه بســامد و تنــو  لیــود آن ا ــت  مســهله  دلیــا ااــن اندداشــتهفعــا نالــا  ننند فیتونــ

(  7933)نــورا،  بــود  ا ــتبعــدی  یهــادور ر  نمتــر از فعــا نالــا در آن دو ننند فیتونــ

ــا  ــاا  ب ــن نت ــهااا ــداداان یهاافت ــدمح ــی 0571) مق ــا برر  ــه ب ــوانی دارد ن ــة ( همس ترجم

نشـان داد  بـود متـرجس لیـود مـتن انـلی   ـرور و تعصـ مصاح  از رمـان  الملوکشم 

ــان فار ــی ترجمــه نــرد  ا ــت   ــات بالدعــا زب ــا ا ــتداد  از امکان بســامد  دورة دومدر را ب

بـه بیشـتران میـگان ر ـید   دورة  ـومدر  فعا نالـا فگونـی اافتـه ا ـت ننند فیتونلیود 

 انـدنرد فعـا نالـا  ننند فیتونـا ت  مترجمـان نسـا  ـوم بیشـتران ا ـتداد  را از لیـود 

بیـانگر فانـله گـرفتن  مسـهلهااـن   اندر ـاند و ناربرد افعان نالا بـدون لیـد را بـه حـدالا 

و گــرااد آنــان بــه ا ــتداد  از امکانــات زبــان  فار ــی یهــاتیلابلمترجمــان نســا  ــوم از 
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نـه ااـن گـرااد تـا حـدود زاـادی ناشـی از ضـعف تسـلر  ر ـدیمـبـه نیـر انلی ا ت  

( بــا 7931) نــه، رضــااینســا  ــوم مترجمــان ادبــی بــر امکانــات فار ــی ا ــت  بــرای نمو

ــهپر ــد یامطالعــهان ــام  ــان فار ــی دانشــ واان یانام ــه ضــعف زب ا ــاتید  و بر ــیو  ب

ــرد  یهادانشــگا ترجمــه در  ــی ب ــران پ ــاوی 7931) نــابونچی اا ــا وان ــس ب ــه( ه  یهاترجم

ــان ــانی و  یها  ــد وانگ ــه دان ــید  ن ــه ر  ــن نتی  ــه اا ــی ب ــان ادب ــی مترجم ــر بر  ا ی

ــود  ا ــت   ــرای ترجمــه نــافی نب مترجمــان نســا  یهــاانتسا  ــا تاری ااــن مترجمــان ب

ــرار  ــه  یــف ل ــانی و ااــن م ردیــگیمــدوم در میان ــات زب ــه امکان ــان  فار ــیترجمــان ب و زب

در مهـدی  ـحابی اکـی از مترجمـان ااـن نسـا ا ـت نـه   انـدبود انلی توام با هس پاابنـد 

ــه  ــوئنت ، ترجمــة مقدم ــارلوت ف ــر ن ــدی تو ــود از اث ــتن انــلی و  پاابن ــان م ــه زب ــان ب م

ــت ــته ا  ــه دانس ــت در ترجم ــرب موفقی ــی را ش ــان فار  ــات زب ــوئنت ،) امکان ، 7939 ف

 دمه(  مق

ترنیــ  لیــد و نــدت ا ــت  نتــاا  ااــن تحقیــ  نشــان داد  شــد یبرر ــدومــین هن ــار 

بسـامد ترنیـ  لیـد و نـدت بسـیار پـااین و میـانگین آن نمتـر از اـ   دورة نسستنه در 

در ااـن بسـد هـس بـه  دورة نسسـتمورد در هـر اثـر برر ـی شـد  بـود  ا ـت  مترجمـان 

ــا و  ــاتیلابلهن اره ــد  یه ــود پاابن ــان   ــی در زم ــانی فار  ــدبود زب ــن،   ان ــید از اا پ

د و نـدت نـه بـر اثـر ترجمـه ( فهر ـتی بلنـدبالا از ترنیـ  لیـ019 ، ص 7930فرشیدورد )

 تــوانیمــنقــا نــرد  ا ــت نــه از آن جملــه را  انــدافتها  ربــی بــه فار ــی را  یهــازباناز 

ــرد  « بانــطلاد دمکراتیــ »، و « شــنود قــاًیعم»، « یا ــی نــرفاً»، «مســتقا ناملــاً» را نــام ب

ــد و نــدت در  ــ  لی ــاربرد ترنی ــانگین ن ــهمی ــید از  دورة دوم یهاترجم ــه ب ــوم ب  72و  

نـه  ـا تار اادشـد  بـر اثـر نـوعی  دهـدیمـمورد در هر اثر ر ید  ا ـت  ااـن آمـار نشـان 

مثبــت بــه فار ــی را  اافتــه و بسشــی از امکانــات نهادانــه زبــان فار ــی شــد   یبردارگرتــه

ــت   ــن،ا  ــید از اا ــانی پ ــمیعی گیل ــه  (02 ، ص 7932)   ــود ن ــه ب ــهگدت در  یبردارگرت

و بـر  ننـدیمـ بـه ترجمـه نمـ  مبـد زبـان « همـه وجـو  معنـاای»بر ی مـوارد بـه انتقـان 

 ؛اندداشـتهمترجمـان نسـا دوم در ااـن میـان نقشـی پررنـغ   داـافگایمـ مبـد امکانات زبـان 

ــد و نــدت در  ــاربرد ترنیــ  لی ــرا ن ــگ  دورة دومزا ــ  از آن نی ــه اوخ ر ــید  و پ ــاًاتقرب  ب
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ــد  ا ــت   ــالی مان ــر ب ــدون تغیی ــب ــ ، دانب ــترتی ــوانیم ــه مترجمــان نســا دوم  ت گدــت ن

 فار ی بیدگااند   یهاتیلابلبا ا تداد  از امکانات زبان انلی بر  اندد ینوش

نتـاا  ااـن تحقیـ  عربـی ا ـت   نامـانوت نـاربرد وانگـان شـد یبرر ـ ومین هن ـار 

ــی را در  ــان عرب ــان نســا اون بیشــتران وانگ ــه مترجم ــار  شــاناهاترجمهنشــان داد ن ــه ن ب

 یهــازبانمـتن انــلی اــا همــان  ریتــأث  بــداهی ا ــت نــه ااـن پداــد  هرگــگ تحــت انـدبرد 

بسـامد از نثـر فار ـی عصـر  ـود ا ـت   اروپاای نبود  ا ـت و ناشـی از پیـروی مترجمـان

ــا  ــان ثقی ــای وانگ ــی از بال ــر  یهامشسصــهعرب ــار نث ــتدورة لاج ــغری  ا  ــاتمی و ان  (

بســـامد وانگـــان نامـــانوت  دورة دوم یهاترجمـــهدر (  7930، پـــورآرامد؛ 7937 رلـــی، 

ــر شــد  و در  ــه  دورة  ــومعربــی بســیار نمت ــاب ااــن آمــار  ــط  ر ــید  ا ــت   ناترنایپ

نـه مترجمـان نسـا دوم هنـوز تـا حـدودی هن ـار نـاربرد وانگـان عربـی در  دهـدیمنشان 

امــا مترجمــان نســا  ــوم گرااشــی بــه ا ــتداد  از وانگــان  انــدنرد زبــان فار ــی را حدــص 

نـه بحـ   نردنـدیمـنسـا دوم مترجمـان ادبـی ااـران در دورانـی فعالیـت   اندنداشتهعربی 

مثــا ذبــی   ایهــاچهر ررونــ  بــود  ا ــت  در نثــر فار ــی پ ایگرا ــر موافقــان و مسالدــان 

و هـس  انـدبود بهروز و محمد مقـدم در آن دوران هـس حـامی نـاربرد وانگـان  ـر  فار ـی 

ــازوان  ــس در آن دوران ی  ــی ه ــان بر  ــن می ــانو ر   در اا ــی  یس ــر  تلق ــی مس را عمل

ــد ،  انــدنرد یمــ  (  ااــن دو گــرااد موجــ  شــد 7935؛ رن بــران، 7933)عطرفــی و افرازن

وانگـان عربـی را ولـو  انـدبود تا مترجمان نسا دوم هـس نـه حـامی  ـنت نگـارش فار ـی 

 نمتر از مترجمان نسا لبا به نار گیرند  

ــه شــد یبرر ــچهــارمین هن ــار  ــهانحــوی ا ــت   یبردارگرت پــژوهد جــاری  یهاافت

ــران ا ــتداد  را از ااــن روش نشــان داد نــه مترجمــان نســا اون نم  ــوری نــه  اندداشــتهت

در هــر اثــر بــود  ا ــت  مــورد  2حــدود آنــان  یهاترجمــهنحــوی در  یبردارگرتــهمیــانگین 

ری  ــا تا یهــاتیلابلنــه مترجمــان نســا اون بــه  ــا تار نحــوی و  دهــدیمــااــن نشــان 

ــدبود فار ــی در عصــر  ــود پاابنــد  ــا وانــاوی 7937گی و فیضــی) ســروبی تــردیپ  ان ( ب

ــه ــار از  یهاترجم ــر لاج ــه  7075عص ــد ن ــه گرفتن ــا  نتی  ــرالدان ش ــان دور  نان ــا پاا ت

ــرزا» عمــدتاًمترجمــان آن عصــر  ــا اشــراا گســ«می ــان فار ــی هــاای ب ــات زب ــر امکان ترد  ب
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انــوار، عصــر  ــود بــود  ا ــت   یدیتــألهــا نگداــ  بــه متــون و  ــب  ترجمــه آن انــدبود 

 هاایترجمــه»را  دورة نسســت یهاترجمــهنارشــنات نســ  عصــر لاجــار، نیــگ زبــان بیشــتر 

ــ  ــر آن« دلی ــا را و نث ــه و ا ــتوار»ه ــرد  ا ــت« پست ــوار تونــیف ن ــه ،)ان ــغ، ب نقا از آذرن

زبـان  هـایلابلیتاان تونـیف بیـانگر پاابنـدی مترجمـان ااـن عصـر بـه ا ـتداد  از (  7931

ــت   ــی ا  ــه، دورة دومدر فار  ــوی در  برداریگرت ــهنح ــه  هایترجم ــی اافت ــی فگون فار 

ــان نســا دا ــت   ــا مترجم ــهوم ب ــید  برداریگرت ــایظرافت اندنوش ــاای و  ــا تاری  ه معن

( 7932)فــر گاعیبــرای نمونــه، مــتن انــلی و  ــب  نواســند  را بــه فار ــی انتقــان دهنــد  

ــة ــان نســا دوم،  در تونــیف ترجم ــامی، از مترجم ــراس ام ــیلدصن ــهو  گراا  هایبرداریگرت

ــت و ورود ام ــدا ا مثب ــ  ت ــوارد موج ــیاری از م ــا تاری او را در بس ــاای و   ــات معن کان

ــت   ــته ا  ــی دانس ــه فار  ــلی ب ــتن ان ــومدر م ــامد دورة   ــه، بس ــوی در برداری گرت نح

 هاترجمــهزاــادی از  ـا تارهای نامــانوت در ااـن  هاینمونـهبــه اوخ ر ـید  امــا  هاترجمـه

  ـوم بـا امکانـات ناآشـناای بسـیاری از مترجمـان نسـا دهند نشـاننـه   ـوردمیبه چشـس 

(، متــرجس بااــد 02 ، ص 7932)  ــمیعی گیلــانی زبــان فار ــی ا ــت حــان آنکــه بــه گدتــة

بنـا بـر «  توانـدنمیوارد زبـان ننـد و نـدام تعبیـر را  عینـاً توانـدمینـدام تعبیـر را »بداند نه 

حـان  انـدبرد پژوهد جـاری، مترجمـان نسـا دوم از امکانـات هـر دو زبـان بهـر   هایاافته

    اندبود وم همچنان به امکانات  ا تاری متن انلی پاابند آنکه مترجمان نسا  

تنـو  افعـان نالـا ا ـت  نتـاا  مـا نشـان پـژوهد پن مین هن ار مورد برر ـی در ااـن 

امـا میـانگین  انـدنرد « گدـت»داد نه مترجمـان نسـا اون بیشـتران ا ـتداد  را از فعـا نالـا 

مــورد  1نمتــر از  دورة اون هایترجمــهدر هــر اــ  از « گدــت»بســامد افعــان نالــا  یــر از 

 ( ا ـت نـه نشـان داد  بـود ترجمـة7933) نـوراپـژوهد اان نتـاا  همرا ـتا بـا بود  ا ت  

پـید از مـدرن موجـ  ورود  یدـی از افعـان نالـا بـه رمـان فار ـی شـد  ا ـت   هایرمان

بیشـتران بسـامد را در میـان افعـان نالـا فار ـی داشـته ا ـت  « گدـت»، فعـا هاترجمـهاان 

ــینی) ــس در 7931حس ــژوهد ( ه ــا پ ــای فع ــامد بال ــه بس ــهروردی ب ــر   ــر روی نث ــود ب  

نلا ـی  فار ـی  هایدا ـتان وارداـالواپی بـرد نـه بـه گمـان وی نتی ـه  ـا تار « گدت»

بـه هن ـار افعـان نالـا  ة اوندورپاابنـدی مترجمـان مؤاـد پـژوهد جـاری  هایاافتـه ا ت 
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ــی « گدــت»تنــو  افعــان نالــا  یــر از  دورة دوم هایترجمــهدر ا ــت  دورة لاجــار در  فگون

فار ــی  تــألیدی هــایرمانااــن تحــون همگــام بــا افــگااد تحــون افعــان نالــا در اافتــه نــه 

« گدـت»ر ـس ااـن تحـون، بسـامد و تنـو  افعـان نالـا  یـر از بـه(  7933)نـورا،  بود  ا ت

ــن ر ــداد را  دورة  ــومدر  ــه ا ــت  اا ــاهد اافت ــوانمین ــانی  ت ــد وانگ ــت دان نتی ــه اف

، مترجمـان نسـا دوم افعـان نالـا جداـدی را نـه ترتی بـدانمترجمان نسا  ـوم دانسـت  

مــان نســا  ــوم از ااــن ولــی مترج انــدبرد بــر اثــر ترجمــه بــه فار ــی را  اافتــه را بــه نــار 

   اندبود امکانات جداد نااگا  

نتـاا  ااـن بسـد نشـان داد و  ـر تیـر  هسـتند   وارگوننقطـهدو هن ار آ ر پـژوهد 

ــیج بســامدی در  ــر اادشــد  ه ــه دو متغی ــهن ــس در   اندنداشــته دورة اون هایترجم ــاک ه پول

 ــود نوشــته نــه علــااس نگارشــی در متــون لبــا از دور  نانــری متــداون نبــود  و   ــدرنامة

ــدرا  به ــت  ت ــه ا  ــی را  اافت ــاپی فار  ــنگی و چ ــون   ــه مت ــازاد ب ــگ در 7911) باب ( نی

 ـود بـر روی متـون چـاب  ـربی عصــر لاجـار بـه نتـاا  مشـابهی د ـت اافــت  پـژوهد 

 بـه تبعیـت از هن ارهـای زبـان سـتدورة نس هایترجمـهبنابراان، نبـود علـااس نگارشـی در 

و  وارگوننقطــهحضــور  دورة دوم هایترجمــهدر فار ــی در آن روزگــار بــود  ا ــت  

از هن ــار  الــ  در  متــأثر ــر تیــر  بســیار پررنــغ ا ــت  ااــن واژگــی تــا حــدود زاــادی 

( بـــا وانـــاوی 7931) رمـــان فار ـــی ا ـــت  بـــرای نمونـــه همتـــی،  ـــلیمی و عابـــدی

ــادیدولت هــایرماناکــی از  شــنا تی ب  ــر  و وارگــون، آب ــد نــه  ــر تی در  نشــان دادن

ــو  ــدن و انصــراا از موض ــف، ب ــ  ون ــان دارد  ااــن  ،لال ــن رم ــاای در اا ــامد بال بس

 آبــادیدولت هــایرمانروااــت در  ا بــا شــیوةپژوهشــگران بســامد بالــای دو نشــانه اادشــد  ر

بیشــتر شــد  امــا  ورة دومدنســبت بــه  وارگوننقطــهنــاربرد  دورة  ــومدر مــرتبر دانســتند  

چنـدان عامـا در ااـن آمـار نقـد دارنـد نـه اکـی از بسامد  ـر تیـر  تقلیـا اافتـه ا ـت  

ــه بســامد  ــرای نمون ــردی مترجمــان ا ــت  ب بهمــن  ةدر ترجمــ وارگوننقطــهآنهــا  ــب  ف

ــه ــا دوم فرزان ــرجس نس ــاایاز  مت ــان تنه ــد   ــداد  ن ــف تع ــر از نص ــهنمت در  وارگوننقط

هن ـار  احتمالـاًاز  رفـی از همـان رمـان ا ـت   متـرجس نسـا  ـوم زهر  روشـندکر ترجمة

بــود   مــؤثرمترجمــان  هــایانتسا فار ــی هــس بــر  تــألیدینــاربرد علــااس نگارشــی در آثــار 
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 نواســیدا تان( نشــان دادنــد نــه 7937) و منتشــلو  ــراایجنبهبــرای مثــان، اعقــوبی ا ــت  

 فار ـی دو دهـة هـایرمانپسامدرن موجـ  تغییـری جـدی در نـاربرد علـااس وارااشـی در 

ــاب   و  ــوم گدــت نــه مترجمــان نســا دوم تــوانمیو  مــدر م ا یــر شــد  ا ــت   هــس ت

 هــایلابلیتو هــس  انــدبود مــتن انــلی  در امکانــات و هن ارهــای نــاربرد علــااس نگارشــی

 ی  زبان فار 

 گیرینتیجه. ۵

تونـیف هن ارهـای زبـانی مترجمـان ادبـی ااـران پـ  از مشـرو ه هد پـژوهدا اان 

ااـن پـژوهد نشـان داد نـه بـا گتشـت زمـان بسـامد ترنیـ  لیـد و نـدت،  یهاافتها بود 

برداری گرتــه، «گدــت»افعــان نالــا، افعــان نالــا  یــر از  ننند فیتونــوانگــان عربــی، لیــود 

ــوی،  ــهنح ــدی  وارگوننقط ــگان پاابن ــه می ــر پاا ــاا  ب ــت  نت ــد  ا  ــتر ش ــر  بیش ــر تی و  

 زبان فار ی واناوی شد   یهاتیلابلمترجمان هر دور  به امکانات و 

ــا  ــن پــژوهد همچــون هــر پــژوهد داگــری ب ــود  ا ــت   ایهاتامحــدوداا ــرو ب روب

 ا ــتداد  از پیکــر  بـا مــتن انــلی و عـدم هاترجمــه مقابلــة عـدم هاتامحــدوداکـی از ااــن 

 بـرای ااـن انتسـا  علـا و دلـاالیمـورد برر ـی ا ـت   یهـادور فار ـی در  یدیتـألمتون 

اثـر بـود و برر ـی متـون  10شـاما پـژوهد ااـن  لابا ذنر ا ـت  نسسـت ااـن نـه پیکـرة

در بر ـی  یاترجمـهدوم ااـن نـه نثـر فراتـر از تـوان نواسـندگان بـود   یدیتألانلی و متون 

ــته ــایبندد  ــتههمچــون  ه ــین یبندد  ــتن 27-91 ، ص 7931) ام ــو  مســتقا از م ــ  ن ( ا

مسـتقا  ور بـه تـوانیمـ اص تلقـی شـد  ا ـت  بنـابراان، ترجمـه را  یهامشسصهادبی با 

ــرار داد   ــژوهد ل ــورد پ ــه م ــن ن ــوم اا ــن   ــی در اا ــورد برر  ــای م ــیاری از متغیره بس

و  انــدبود ادبیــات فار ــی  یهــاپژوهدپــژوهد پــید از ااــن موضــو  بســیاری از 

ــا مــتن  هاترجمــهبــا همــه ااــن اونــاا، مقابلــه آن مطالعــات در د ــت ا ــت   یهاافتــها ب

 فار ی  ودمند  واهد بود   یدیتألانلی و متون 

 

 



 13                              راناا یمترجمان ادب یزبان یهن ارها یبر  فیتون                    و اکس     ان پن ا  

 

 کتابنامه

ی در متـون التصـادی  ـاز اد ی هـایژگـاوی: برر ـی  ـاز اد آزمون فرضـیة (  7933ا تکی، آ  )

 ارشد  دانشگا  اندهان، اندهان ة نارشنا ی ناماناپا  نشد ترجمهو  شد ترجمه

 شنا ی  المعارا ااران  تهران: داار ادبیات معانر ااران(  7931امین، ت  د  )

(  ماهیت و پیامـدهای تحـون معنـاای وانگـان عربـی در زبـان فار ـی  7930امینی، ا ، و نیازی، ش  )

    12-09(، 0)2جستارهای زبانی، 

    تهران: لقنوت ااران، از دوران با تان تا پااان عصر لاجارتارا  ترجمه در  ( 7931آذرنغ،    )

لـرن  ـوم  ةبرر ی  یر تحون تأثیر زبان عربی بر نیـس و نثـر فار ـی از نیمـ(  7930،    )پورآرامد

  د چمران اهواز   ر الة دنتری  دانشگا  شهیه ری تا پااان لاجاراه

ملـی جمهـوری  ةهای نتابهای چاب  ربی دورة لاجار موجود در نتابسانواژگی ( 7911بابازاد ، ش  )

 نامة نارشنا ی ارشد  دانشگا  تهران، تهران    پااانا لامی ااران

تحون افعان نالا در متون رواای فار ـی در اثـر (  7930، م  )قهی ل وش،   ، و فری گاعبهگادی، م ، 

  90-1، 37، زبان و ادبیات فار ی  ترجمه

  ترجمة نیکاووت جهانداری  تهران:  وارزمی  . درنامة پولاک(  7927پولاک، ی  ا  )

ی رمـگی و هادا ـتان نداآفـری  ـهروردی از حداقـه  ـناای در هـایرارپتیتأث(  7931حسینی، م  )

    01-93 ،00ی ادبی، هاپژوهد«  دادار با پیر»تداوت مصداق پیر در نیرگا  اان دو در ماجرای 

(  میانگین  ون جملـات در ترجمـة متـون مطبوعـاتی  7930، ت  )نژادیرازیشحیاتی آشتیانی، ک ، و 

  91-09(، 9)7بو یقا، 

 اد  فار ـی،ر لاجار بر شیوة نگارش فار ـی امـروز  (   ااة نث7937 اتمی، ا ، و انغری  رلی، م  )

0(0 ،)07-19  

   99-03، 10مترجس، (  نگاهی داگر به گتسبی بگرا  7932،    )فری گاع

 ـون  یبـر هن ـار  ـبک یسیمدرن انگل یهارمان ةترجم ریتأث(  7933اللهی، م  )،   ، و فت فری گاع

-91(، 9)7مطالعات زبان و ترجمه، (  و مدرن  یرمان نلا  نُه یِموردپژوهی )جمله در رمان فار 

03   

میدـری(   دورة پااـان ق  تـا 7075 لاجار )از دورة در ترجمه(  7937 سروبیگی،   ، و فیضی، م  خ  )

    712-700(، 0)0اد  فار ی، 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/611141
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/611141
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/87838
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/87838
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مترجمی زبـان انگلیسـی: اهمیـت، وضـعیت و راهکارهـای  ةداند فار ی در رشت(  7931رضاای، ر  )

   05-1، 20مطالعات ترجمه، د  بهبو

ی وانگان عربی در مطبوعـات زبـان فار ـی در مه ورشدگ(  برر ی 7930رضاای، و ، و رحیمی، م  )

   95-70(، 0)7ی  ر  ااران، هاداگومطالعات زبان و  دة ا یر  

نواسی در زبان فار ی از مشرو ه تا  ان برر ی و تحلیا معیارها و عواما  ر (  7935رن بران، ا  )
  ة نارشنا ی ارشد  دانشگا  تربیت مدرت، تهران ناماناپا  ش    7930

   97-00، 29مترجس،   فری گاعوگو با برداری، گدت(  گرته7932 میعی گیلانی، ا  )

ی هـاپژوهد(  اهمیت شـنا ت فرهنـغ در ترجمـه بـا ا ـتناد بـه چنـد نمونـه  7931نابونچی، م  )

   907-999(، 0)0ی  ارجی، هازبانی در شنا تزبان

شد  و انلی فار ی از لحا  ترانس وانگان، متون  یا ی ترجمه یاسهابرر ی مقا(  7937نالحی، ز  )

ة نارشنا ی ارشد  دانشگا  شی  ناماناپا   ون جملات و ضرا  تعداد نلمات متداوت در ا  متن

 بهاای، اندهان 

  19-99، 01(  در با  علااس   اوندی  مترجس، 7939نلح و،    )

-727 ،21  تارا  ادبیـات، ای در تارا  اد  فار یگرا ر (  7933عطرفی، علی انبر و منیژ  افرازند  )

733   

ة ناماناپا  لرضی در زبان فار ی )فرانسه، انگلیسی( از مشرو ه تا امروز یهاد اپد(  7913 داری، م  )

 نارشنا ی ارشد  دانشگا  فردو ی مشهد، مشهد  

شد  )مورد پژوهی: ی و متن ترجمهنمی  ب  متن انل ةمقااس(  7935،    )دافری گاع مسوا ، ا ، و 

   773-759(، 9)0مطالعات زبان و ترجمه،  «(  ربگدگی» و ا  ترجمه از« پیامبر» ه ترجمه از 

   تهران:  سن  ی جدادشنا زباند تور مدصا امروز بر پااة (  7930فرشیدورد، خ  )

   تهران: آگا   مرا آرتمیو نروز  ترجمة مهدی  حابی(  7939فوئنت ، ک  )

از انگلیسی به فار ی در ادبیات  شد ترجمهی ترجمه در متون هایهمگانبرر ی (  7937لداانی، ت  )
 ة نارشنا ی ارشد  دانشگا  تهران، تهران ناماناپا  نودک و نوجوان

   70-1، 71، نشر داند(  آاا زبان فار ی در  طر ا ت؟ 7927ن دی، ا  )

  33-13(، 01)09مترجس،   افعان نالا در متون رواای فار ی در اثر ترجمهتحون (  7939نورا، م  )

  33-33، 21، معارا(   یام به رواات ادوارد هنری واندیلد  7933هاشمی میناباد، د  )

   19-21(، 25)00مترجس، در ترجمه از فار ی به انگلیسی  « گدتن»(  فعا 7930هاشمی میناباد، د  )

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/787283
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/787283
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نوشـتة محمـود  اناـ ـرخی رمان آن ماداان شنا  ب (  7931همتی، ش ،  لیمی،   ، و عابدی، د  )

    711-777، 21ی ادبی، پژوهمتنی  آباددولت

ی پسامدرن فار ی  سانودا تان(   هس علائس وارااشی در 7937ای، ب ، و منتشلو، م  ) راجنبهاعقوبی 

   717-700، 00ی، پژوهاد 
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 (   ه تدنگدار  ترجمة محمد اهر میرزا 7952دوما، ا  )

  محمدامین دفتر  ترجمةهانری چهارم  (  7909دوما، ا  )

 ترجمة  ردار ا عد بستیاری هانری  وم  (  7901دوما، ا  )

  ترجمة پرواگ شهباز  تهران: جامی ، ناربه(  7911دوموراه، د  )

 تهران:هرم     ترجمة مژد  دلیقی  در  وحشت  (7913  ک  )آ، دوئا

  تهران: نسا ترجمة ابراهیس اونسی  آرزوهای بگرا  (  7993داکنگ، چ  )

 نا (  ناا بلات  ترجمة محمد ان نرمانشاهی  تهران: بی7977رنه لو ان، آ  )

 نا ترجمة  ید حسین شیرازی ابوالمعالی  تهران: بیبو ه عترا  تا(  رنولدز، خ  )بی

 المل  ینع(  پسر پاردااان  ترجمة میرزا حبی  آلا 7952زوانو، م  )

 رجمة مهدی  براای  تهران: چکاوک  تشوهر دلسوا    ( 7933 ت، و  )

  ترجمة محمد لاضی  تهران: گلشن دن نیشوت  (  7993 روانت ، م  )

 نا تهران: بی (  ترجمة تارا  حیات فوبلات 7957بسد م  )یعل

 نا   تهران: بیالعلومناظس(  تلماک  ترجمة 7951فنلن، ا  )

 ان: نیوفر  تهر  ترجمة رضا  یدحسینی اعون  (  7932نامو، آ  )

  ترجمة نراس امامی  تهران:  رد نو ی  انقر برق (  7910، آ  )دوئانانن 

 ترجمة مژد  دلیقی  تهران: هرم   در  وحشت  (  7913، آ  )دوئانانن 

 ترجمة ا دالله امراای  تهران: نقد و نگار ظلمت در نیمروز  (  7935نستلر، آ  )

 ا تکهلس: آرش    ترجمة بهمن فرزانهند  ان تنهاای  (  7921گار یا مارنگ، ا  )

  ترجمة  میه نوروزی  تهران: چشمه روند در پرو بمیرند  یمپرندگان (  7939گاری، ر  )

 نا تهران: بی  ترجمة منوچهر بن عمادالدوله رگتشت گراپرن  (  7975گراپرن، )

 ( الدولهاعلسن ثقدی )(  پسر ننت مونت نراستو  ترجمة  لیا  ا7970لومینا، ن  )

 ترجمة ابوالحسن ن دی  تهران: نیلوفر   انواد  تیبو  (  7913مارتن دوگار، ر  )

   تهران: چشمه مرزبانمل ترجمة مهسا للبی به اان  ذیدی  (  7939ماراات، خ  )

  تهران: امیرنبیر     ترجمة پرواگ داراوشموبی دا  اا وان  دید(  7911ملواا،    )

  تهران: لقنوت ی زاارت او  ها انو  رنغیبتسونورو تازانی (  7931ی،    )مورانام

 نا تهران: بی  ترجمة میرزا حبی  اندهانیی اندهانی  بابایحاج رگتشت  ( 7970موراه، خ  )

 نا   تهران: بیالمل اعتصام  ترجمة او ف بستانتیر (  7959هوگو، و  )
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 نا    تهران: بی اناوان میشا ا ترگف  ترجمة  ( 7979ورن، ن  )

  نا تهران: بی  ذناءالمل   اننیحسترجمة میرزا  در هشتادروز  دور دنیا  (  7972ورن، ن  )


