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 چکیده

 ،شببناسبب دیدگاه جامعه از ویژهبه، مترجمان ایمطالعۀ سبب ت ترجمهدر مطالعات مترجم، 

 عنوانبهرا  «ردیوبو عمل»ۀ نظریّ ،پژوهش حاضببر ،بنابراین؛ نیافته اسبب توسببعه ایحوزه

. کار گرفته اس ه بمترجم  های عادتوارۀمطالعۀ نمود جه شبناس  چارچوب نظری جامعه

 Toو Moby- Dick; or The Whaleدو کتاب از موازی ای پیکره بدین منظور در ابتدا،

the Lighthouse  گیری تصببادف  با شببیوۀ نمونهو دو ترجمه از هر یت از این دو کتاب

ا هنمونه. شده اس  انجامهای هر دو کتاب توسط صالح حسین  یک  از ترجمه .شد یجادا

 و واژگان، انتخاب سارتواژهدر سطوح  ،«کانتان »افزار های نرمبا بررسب  دیی  رروج 

 ،افزون بر این .محاسبب ه شببد «واژه-نماد»به  «واژه-نوع»و نسبب    مطالعه شببدندت اع ار

نتایج  .انجام شدسبارتارمند با صبالح حسین  ای نیمهمصباح هها، یافتهیا رد  تأیید منظوربه

صببالح حسببین  از جمله گرایش به اسببتزاده از  ایداد که ابعاد مختلف سبب ت ترجمهنشبان

های  چون ع و آرایههای متنوّواژهتسبباربه اسببتزاده از  گرایش ،ادب  کهن و واژگان عرب 

ه های  کطری  میدان ازای وی باشبد که ترجمه د گواه  بر عادتوارۀتوانم  ،تتابع اضبافات

 نیابل ت یی ،داشببته اسبب و موضببع  که در آن میادین  به سببر بردهدر آنها صبالح حسببین  

  ت ویس ،دمتعدّ حسین  با کنشگران تجربیات زندگ  و ارت اطات صالح ،هامیدان هسبتند.

 صالح حسین  گرایسب ت کهنراص را توان آن سب ت م  و اندشبکل دادهدر ترجمه  را

 نامید.

شناسبب  ترجمببه، بوردیببو، عببادتوارۀ متببرجم، سبب ت متببرجم، جامعه ها:کلیدددوا ه

  مطالعات مترجم
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 مهمقد . 1

بررسبب  سبب ت متببرجم در مبایسببه بببا مطالعببۀ سبب ت مببتن  ،در حببوزۀ مطالعببات ترجمببه

کمبب  را بببه رببود  توجّببه ،  متببرجم در انتبببال آن سبب ت بببه مببتن مبصببدو موفبیّبب م ببد 

 «مطالعببات متببرجم» بببر (8112) 0چسببترمن تأکیببدبببا ریببر، ا ۀدر دهبب. معطببوک کببرده اسبب 

ببا رویکردهبای متزباوت ،  ازپبیشیشب ،پژوهشبگران ایبن حبوزهدر کنبار مطالعبات ترجمبه، 

، بببه مطالعببۀ (8100، 3یانبباکوپولو؛ 8100، 8کومیکببو)بببرای ملببال،  مببورد پژوهبب از جملببه 

مطالعبات  ۀای برجسبتهباز ویژگب انبد. اه  پردارتبهای مترجمبان کت ب  و شبزّس ت ترجمه

نبببش  یزببایامببتن در ورای فببردی کببه  عنوانبببه ،رامببتن  ایببن اسبب  کببه متببرجمِ ،متببرجم

 دهببدم  یببرار اهمّیّبب مرت ببۀ دوم  در ،اشببده ربررسبب  متببون ترجمببهدر اولویبب  و  ،کنببد م

 (.8112)چسترمن، 

یکسببان مطالعببات متببرجم و  اهمّیّبب از پیشببنهاد چسببترمن م نبب  بببر  هرچنببد پببیش

زبببان   صبرفاًهبای مسبیر مطالعبات ترجمبه را از پبژوهش 0مطالعبات ترجمبه، گیبدن تبوری

ای درصببدد تزسببیر رفتببار ترجمببه 5«هنجببار»بببه بسببتر جامعببه کشبباند و بببا معرفبب  مزهببوم 

تبوان رفتبار جمعب  و با اسبتزاده از مزهبوم هنجبار تنهبا مب  ،اما در حبیب  ؛برآمدمترجمان 

. بببه نمببود یببینت زمببان  مسببیرمشببترکات عملکببرد مترجمببان را در زمببان مشببخص یببا در 

ای بیببانگر مطابببب  و مناسبب   رفتببار ترجمببه منببد(، رفتارهببای هنجار0225اعتببباد تببوری )

کبه اگبر یبت  انکبار کبردتبوان امبا نمب  ؛کنندگان ترجمبه هسبتندمترجم با انتظارات مصرک

تبباریخ  و  ۀپیشببین بببودن یکسببانرغببم ، علبب ترجمببه کننببدمببتن را دو یببا چنببد متببرجم 

. بببه رواهببد بببودبببا یکببدیگر متزبباوت کببار ترجمببۀ آنهببا  حاصببلِشببان، اجتمبباع -فرهنگبب 

متبرجم ببر آن  ۀنگبارو انگشب  ترجمبه شبود(، غیبرممکن اسب  متنب  8111) 1اعتباد بیکبر

                                                             
1. Chesterman 

2. Kumiko 

3. Yannakopoulou 

4. Gideon Toury 

5.  norm 

6. Baker 
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نبه  ،م بد سب ت مبتن  متبرجم ببه بازآفریننبدۀ ۀبنابراین، فروکاستن نبش و وظیزب؛ نماند  بای

 جایز.ممکن اس  و نه 

متزباوت مترجمبان و  و ترجیحبات هباانتخباب سبازِزمینبه عوامبل روشن شبدنمنظور به

ی ی متمببایزاد مترجمببان سبب ت ترجمببهنشببومبب  باعبب  عببوامل  کببهشببنار  بببه ع ببارت ، 

هببای متببرجمین در سببطح   تزبباوت در انتخببابسبب  اگببر بمرسببیم علّبب، بجاداشببته باشببند

گببزینش ا ببر و تزسببیر آن، چببه یعنبب  کلببان، در سببطح هببای زبببان ، و گببزینشیعنبب  رد، ر بب

 تواند باشد؟م 

 ۀزاویببب» ،متبببرجمسببب ت ببببدون شبببت، یکببب  از زوایبببای پبببژوهش در مطالعبببات 

شناسبب  ترجمببه را ح  جامعببهنیببز بببه (01، ص. 8112) چسببترمن .اسبب  «شببنارت جامعببه

شناسب  مترجمبان و ، جامعبهشبدهشناسب  آ بار ترجمهجامعه» :دانبدمب مشتمل بر سه حوزه 

بببیش از هببر چیببز بببه جایگبباه  شناسبب  مترجمببانجامعببه. «شناسبب  فراینببد ترجمببهجامعببه

ببر کبار و دیبدگاه عوامبل مختلبف  تبأ یرصبل  مترجمبان و کاری آنها، ر مترجمان، شرایط

هببای او در اسبب  کببه بررسبب  سبب ت متببرجم و ت یببین گببزینش پرواضببحپببردازد. آنهببا مبب 

 ،سبویتاز گیبرد. مب  شناسب  مترجمبان یبرارمطالعبات جامعبهرد و کلان در حوزۀ سطح ر 

سبطح کلبان از گزینبد و در   را برمب ا بر راصبّ  ،دمترجم در ابتدای کار از میبان آ بار متعبدّ

 ،و از سبوی دیگبر ذاردگبمب  مایبه ،سب دی اگرفتبه از عوامبل متعبدّتأ یر که  عاملی  رود

 اشکنبار وو  و یریحبه درببه باباع  زببان  و فرهنگب  ربود،  توجّبهبا به هنگام ترجمه، 

 کند.م  گزینشاس ،   گرفته از عواملتأ یر که این نیز 

پژوهشبگران ایبن حبوزه ببه  و مطالعبات متبرجم ای مطالعبات ترجمبهرشبته  میانماهیّ

 ۀجملبب. ازبهببره برنببدشناسبب  هببای  چببون جامعببهات حببوزهتببا از نظریّبب امکببان داده

داشبته توانبد در ت یبین سب ت متبرجم کباربرد شبنارت  کبه مب های نظری جامعبهرچوباچ

فبب  مزبباهیم بببا معرّ چراکببه ؛سبب ابوردیو یببرپ 0«شناسبب  عمببلِجامعببه» ۀنظریّبب باشببد

                                                             
1. sociology of practice 
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و  مطالعببۀ مسببا لبببه  3«سببرمایه»و  8«رهعببادتوا»، 0«یببا زمینببه میببدان» ای چببونهتنیببدهببمرد

 ددارنش فبردی را یابلیب  تمرکبز ببر سبارتار و ک ب ،زمبانهمپبردازد و مب  حیات اجتمباع 

 (.2803، 0)سیدمن

شناسب  تبا ببا توسبل ببه چبارچوب نظبری جامعبهآننبد  نگارندگان پبژوهش حاضبر ببر

بررسبب  ارت ببا   گیببری از مزهببوم عببادتواره، بببه تشببریح وبببا بهببره ویژهبببهو  عمببل بوردیببو

د. در ادامببه، نگارنببدگان ابتبدا بببه شببرح مزبباهیم نببهبای او بمردازوارهسب ت متببرجم بببا عببادت

 ۀپیشببین ۀبببا ارا بب ،ازآنپبب پردازنببد. کلیببدی بوردیببو و ارت ببا  آن بببا سبب ت متببرجم مبب 

رواهنببد  هببا را ارا ببهپببژوهش و نتببایج بررسبب  ۀوکوتبباه  از مطالعببات سبب ت متببرجم، شببی

 .نمود

 پژوهش ۀپیشین. 2

اسبب . هببدک اصببل   «عببادتواره»بوردیببو شناسبب  از مزبباهیم اساسبب  در جامعببه کبب ی

ش وی ببر نبب تأکیبد، «5عبادت»از مزهبوم  نآ سبارتن یزمتمبابوردیو از رل  ایبن مزهبوم و 

. از بببوده اسبب  هبباگببذاریو ارزش ، ادراک جهببانهببایعیبب او عاملببان در سببار ِ الانببۀفعّ

 مانبدگاری اسب  کبه طب ّ 1گیبریوربو یبا موضبعحبیب  رلب عادتواره در ، دیدگاه بوردیو

کببه  ارهو(. عببادت0211و، یببیابببد )بوردمبب  گیببرد و سببارتارمبب ت زمببان  طولببان  شببکلمببدّ

شببکل بررببورد افببراد بببا یاببایا را در اسبب ،  شببدهنوهببهببای ملکببۀای از طببرحمجموعببه

برراسبته و  نارودآگباه مطلبباًآگاهانبه اسب  و نبه  مطلبباًکنبد، نبه م  شرایط مختلف تعیین

 واره بببا مزهببوم دیگببری پیونببدعببادت اسبب .از محببیط تبباریخ ، فرهنگبب  و اجتمبباع  فببرد 

 1اباهای اجتمباع فزعبم بوردیبو، عاملبان در دارد. ببهنبام «زمینبه»یبا  «میبدان»رورد که م 

یبت  هبر وای  هسبتند هب. ایبن فاباها ربود متشبکل از میبدانرلأکنند نه در م  عین  عمل

                                                             
1. field 

2. habitus 

3. capital 

4. Seidman  

5. habit 

6. disposition 

7. social space 
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 میببدان هببر ببر(. 0211)بوردیببو،  ربود را دارنببد ۀهببای متمایزکننببدسبارتار عینبب  و ویژگب 

و  هسببتند ضببمن  و نانوشببته ،ن یببوانینامببا ایبب حبباکم اسبب همببان میببدان  یببوانین ربباصِ

 ینببهنهادبایببد آنهببا را  ،مناسببد در آن میببدان و اتخبباو راهکببار صببحیح ملببان بببرای کببنشِعا

هبای متزباوت را در میبدان سبر ببردنه ببۀ ی کبه تجرببافبراد(. 0228، 0انوکبوردیو و ) کنند

ربوی افبراد تبا وا و رلب هبگیبریموضبع چراکبهاسب ،  شبان نیبز متزباوتدارند، عادتواره

رانبه، مدرسبه و  همچبون هبای متزباوتشبان در میبدانپبذیریاندازۀ زیادی با نحوۀ جامعبه

 .رت ا  اس ا نهادهای دیگر، در

تببوان اسبب  و مبب  یابببل اکتسبباب 3و فرعبب  8پببذیری اصببل عببادتواره بببه شببکل جامعببه

پبذیری اصبل  در کبودک  و در نهباد جامعبههبا یبا اصبل  هسبتند یبا فرعب . دتوارهگز  عا

همببان  ، یعنب اسب  یبدارپا عبادتوارۀگیبری شببکل ،آن نتیجبۀآیبد و مب  دسب ه ربانواده بب

ی رببانوادگ  و اهببآمببوزهعملبب  و ادراکبب  کببه در زمببان کببودک  از طریبب   یهبباوارهطرح

؛ (0211 ،بوردیببو)یابببد مبب  والببدین در یببت فاببای اجتمبباع  انتبببال 0اجتمبباع ِ موضببع

فتبار والبدین و دیگبر افبراد ربانواده کبه ببا رتوان گز  طرز تزکبر، احسباو و م  ،بنابراین

در شبده  نهادینبه ۀشبکل عبادتوار ببهاسب ،  شبده آنها در فابای اجتمباع  نهادینبه 5موضع

 کند.بروزم کودکان 

معنبب  کببه  بببدین ،شببودمبب  اصببل  سببوار ارۀوپببذیری فرعبب  بببر عببادتجامعببه

فرعب   وارۀعبادت یبافتنشبکل ببر  یعتباًط و  اصبل  ببر مسبیر زنبدگ  و انتخباب آن وارۀعادت

متوسببطه و  ،هببا از طریبب  تحصببیلات ابتببدای وارهاسبب . ایببن دسببته از عببادت گببذار یرتأ

(. 0211بوردیببو، آینببد )مبب  دسبب ه تجببارب زیسببت  ببب ۀواسببطبهدانشببگاه  و همچنببین 

. بوردیببو معتبداسبب ، هسببتند افببراد گذشببتۀحببال و  تجبباربِ برآینببدِ وارهعببادت ،رویببنازا

هببا، شببان در آن میببدانمتناسببد بببا موضببع ،هببای جدیببدافببراد بببا ورود بببه میببدان هرچنببد

                                                             
1. Wacquant 

2. primary socialization 

3. secondary socialization 

4. social position 

5. position 
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را  0ببببازی در آن میبببدان و یواعبببدِ کننبببد م یبببداپ  ۀ راصبببّ هبببا و وا ببببگیبببریموضبببع

هببای ابببدی نیسببتند و در نسببل هرچنببد، ارنببدپاید ی بباًتبر هبباارهعببادتوگیرنببد، امببا  مبب فرا

 .یابندم  مختلف رنگ و بوی متزاوت 

رای ورود بببه هببر اسبب . عاملببان ببب «سببرمایه»بوردیببو  ۀاز دیگببر مزبباهیم کلیببدی نظریّبب

میبدان رباص  و در آن برربوردار باشبندهبای  یبا سبرمایه بایس  از نعمب  منبابعمیدان م 

 ،  ارزشببمند اسبب  )بوردیببوراصببّ  ، سببرمایۀ. در هببر میببدانبگذارنببد یببهما ،ز آن سببرمایها

 ( و نببوع و میببزان سببرمایه اسبب  کببه موضببع عاملببان در یببت میببدان را مشببخص0211

 ۀسبرمای :هبا انبواع  دارنبدا منبابع مبادی نیسب  بلکبه سبرمایهتنه ،منظور از سرمایه کند.م 

بببه اعتببباد بوردیببو  .5نمببادین ۀو سببرمای 0اجتمبباع  ۀ، سببرمای3فرهنگبب  ۀ، سببرمای8ایتصببادی

عاملبببان از منبببافع رببباص  منبببد سبببارتنبهرههبببر آن چیبببزی اسببب  کبببه در  ،سبببرمایه

 ،درمجمبوعنیسب ، امبا  کبار آسبان انبواع سبرمایه همیشبه  دادن یبزتمگرچبه گذارد. تا یرم 

و    گروهب  و ربانوادگ تعلّب ازاع  مباجت ۀسبرمایهبای مبادی، دارایب از ایتصادی  ۀسرمای

فرهنگبب   ۀد. سببرماینببگیرمبب  سرچشببمه افببراد ۀوازآو  ، حیلیبب شببهرتاز نمببادین  ۀسببرمای

 ۀ. سبرمایاسب  رتصبوّ هبای فبرد اسب  و ببه سبه شبکل یاببلهبا، دانبش و مهبارتآمورته

 یاببل و غیبر شبده درونب ،شبودمب  ربوی شبخص ببدلولب یافته کبه ببه ر مفرهنگ  تجسّ

 هببایکالا ،یافتبه ینیب عفرهنگبب   . سبرمایۀعبادتواره دانسب  آن راتببوان انتببال اسب  و مب 

 ۀسببرمای ،بالببارره ؛ وانتبببال از طریبب  صاح انشببان هسببتند و یابببل فرهنگبب  ملمببوو

دهببد و فرهنگبب  مبب  وینببد کببه بببه فببرد صببلاحی ِرا گ ایهشببده آن سببرمایفرهنگبب  نهببادی

 (.0211)بوردیو،  کسد کنداجتماع   ی شود فرد صلاحم  باع 

ی، رهنبب ۀوا ببشببنارت ، ترجیحبات زی بای ، ملببل 1امبور وویب  (،0210) یببوبوردزعبم ببه

 هسببتند هببای گیببریمحتویببات زبببان ، حاصببل موضببعتولیببد   لبب  زی ببای  و حتّببدرک و رَ

                                                             
1. illusio 

2. economic capital 

3. cultural capital 

4. social capital 

5. symbolic capital 

6. matters of taste 
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 نظبر نظبری در اببزاری»عبادتواره را  تبوانمب  ،رویبنازاکنبد. مب  واره در فرد ایجادکه عادت

هبای آنبان را و انتخباب م بد از مبتن  تزسبیر مترجمبانا بر ببرای ترجمبه،  نتخابِاگرف  و 

 (.013، ص. 8100)یاناکوپولو،  «نمود ت یینزار نظری باین ا بر اساودر حین ترجمه 

 اسبتزاده ازآن اسب  کبه ببا  مزهبوم عبادتواره در مطالعبات متبرجم اهمّیّب یک  از علل 

 کنشبگرانِه تبر ببچبه بیشبتر و عمیب ربود را هر توجّبه تواننبدمب این مزهبوم پژوهشبگران 

وی دسب  سب ت درکبه دسب متبرجم شبنارت  زی بای  ۀوا بب. معطبوک کننبدترجمه  ۀعرص

 دهبد، ببه سبارتمان وهنب  و عبادتوارۀمب  و به او ادراک  از جایگاهش در یبت میبدان دارد

تکبرار  را سب تاگبر کنبد. مب  هبدای ای او را هبگبزینشگبردد کبه اندیشبه و مترجم برمب 

 دارد رببو و وا بببهولبب ر ریشببه در  کببه بببدانیمای یببت ا ببر هببویژگبب  ۀآگاهانبب  گبباهو  آگاهانببهنا

نببوع  رفتببار  زمببانهمسبب ت را  ،تببوانیم بببا اسببتزاده از دیببدگاه بوردیببوآنگبباه مبب (، 0311 )شمیسببا،

ببر رفتارهبای مشبترک مترجمبان اسب  کبه ببه  بگیبریم. سب ت جمعب  نباظر نظر جمع  و فردی در

یکسببان و میببادین مشببترک کببه جایگبباه  اجتمبباع ِ ۀدر زمینببمترجمببان . کنببدمبب  شببکل هنجببار بببروز

انبد و کبرده کسبدببازی در ایبن میبدان را در طبول زمبان  یواعبد ،سبان  در میبدان ترجمبه دارنبدیک

دهنببد. از سببوی مبب  بببروزی اسببند، پبب  مشببترکات  در رفتببار ترجمببهشناارزشببمند را مبب  ۀسببرمای

توانببد سبب  کببه مبب ااجتمبباع   ۀتبباریخ ، رببانوادگ  و ط ببب ۀ، سبب ت فببردی بازتبباب پیشببیندیگببر

 .برسد ظهور خاب راه ردهای ترجمه به منصۀگزینش ا ر، شکل تزسیر و انت واسطۀبه

( بببا 8101) رودیکببه تمرکببز اصببل  مبالببه حاضببر اسبب ، دلزنببده بببا سبب ت متببرجمدر ارت ببا  

ببا  ،م بد مبتن  ۀنویسبند بررسب  سب ت متبرجم و تعهبدش در انتببال سب ت و شبیوۀ نگبارشِهدک 

 0فبانوو دریبای  سبویبهدو ترجمبه از رمبان  ببه بررسب  و مبایسبۀ تبوری ارِاستزاده از مزهبوم هنجب

رشبم  ، سب ت حسبین  را در ترجمبۀ8هبای ترجمبهببه همگبان  توجّبه(، ببا 0321) یرّح بپردار . 

صببالح حسببین  بببا  ردپببای ترجمببۀی حبباک  از آن بببود کببه رّهببای ح ببیافتببه. کببرد بررسبب  و هیبباهو

( 0323رودی و اولیببای  )دیگببری دلزنببده مطالعببۀ در .یابببدنمببود م  3«سببازیط یعبب »کبباربرد فببراوان 

پردارتنببد و انتبببال سبب ت روایبب  نویسببنده را از منظببر  The Wavesمبایسببۀ دو ترجمببه از رمببان  بببه

                                                             
1. To the Lighthouse 

2. translation universals 

3. normalization  
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، 0ببا واکباوی مسبیر زنبدگ  و عبادتواره هیمونباونیبز  ( 8100) یانباکوپولو. کردنبد بررسب وجهیب  

رد، بببا ارت ببا  سبب ت متببرجم، در سببطح کلببان و ر بب م هملبب  بببه زبببان یونببان ، بببه مطالعببۀمتببرج

 عادتواره او پردار .

پژوهشببگران بببه آن کببه هببای  اسبب  دیگببر حوزه از ترجمببهجنیسبب  متببرجم بببر سبب ت  تببأ یر

( ببا درنظرگبرفتن جنسبی  مترجمبان، سب ت 0312رضبوان  و احمبدیان )اند. برای ملبال، پردارته

داد سب ت  نشبانببه مطالعبۀ کیزیب  و سب ت ترجمبه پردارتنبد. نتبایج  ،نگارش آنها و نوع مبتن

 اند.نگارش مترجم و س ت ترجمۀ وی با یکدیگر در ارت ا 

ببرده زببان  نیبز بهبره فبراوان  پیکبرۀهای م تنب  ببر اریر از روش ۀمطالعات ترجمه در دو ده

گیبرد مب هبای  مبورد اسبتزاده یبراردر پبژوهش ویژهببه 8«محبور-پیکبره» . مطالعات ترجمۀاس 

سببایر یبا مبصبد را بررسبب  و در کنبار  م ببد هببای زببان  مبتن ای ویژگب ببا رویکببرد پیکبرهکبه 

ز ازعببم برربب  بببه ،در حبیببب  کننببد.هببا را تزسببیرم یافتببه ،ز زوایببای متزبباوتا هببا وروش

 3«هبادادهنگبری چندزاویبه» اببزار منظورببهتوان در مطالعبات ترجمبه از پیکبره م  ،نظرانصاحد

-پیکبره» ببا تلزیب  مطالعبات ترجمبۀ. برر  از پژوهشبگران نیبز استزاده کرد( 8101، 0)مالاماتیدو

واژگببان، سببارتار و  ۀمطالعبب بببه( 8102، 1هیببو و لبب ) 5«انتبببادی ترجمببۀ»مطالعببات  و «محببور

عبوامل   تبأ یر آشکارسبازیانبد و ببا هبدک پردارتبهشبده الگوهای تکرارشونده در متبون ترجمه

سب ت  ،(8102فابای ایبد ولوژیت و سیاسب  )هیبو و لب ،  ( و8102، 1همچون جنسبی  )منبگ

 .اندکرده بررس مترجمان را 

ادات  ۀدر ترجمبب مببر رای بببه بررسبب  عوامببل ( بببا رویکببرد پیکببره8102) 1دیببردال

( از انگلیسبب  بببه نببروژی پرداربب . بببا تحلیببل ده ترجمببه از یببت داسببتان ing-وصببز  )

، دیببردال دریافبب  کببه در کنببار ترجمببه شببده بببودای کوتبباه کببه توسببط متببرجمین حرفببه

                                                             
1. Himonas 

2. corpus-based translation studies 

3. data triangulation 

4. Malamatidou  

5. critical translation studies  

6. Hu & Li 

7. Meng 

8. Dirdal 
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عوامل  چبون نببش و معنبای ایبن سبارتار در مبتن انگلیسب ، انتخباب سبارتارهای  چبون 

 فبردیتوانبد ببه سب ت مب  یبهپاهمجملات پایه، جملات وابسبته و حبذک عناصبر پیونبدی 

 .ارت ا  داشته باشدهر یت از مترجمان 

  و کیزبب ، هبای کمّببگیبری از تلزیبب  روش، بببا بهرهمبورد پژوهبب ( در یببت 8101) 0لب 

یببت رمببان  ، بببه بررسبب  سبب ت دو متببرجم در ترجمببۀپژوهبب  اسببنادای و کببرد پیکببرهروی

 «واژه-نبوع»های کمّب  در پبژوهش لب  نسب   چین  ببه زببان انگلیسب  پردارب . شبارص

دو  ،درمجمببوعمترجمببان  ،داد و متوسببط طببول جملببه بودنببد. نتببایج نشببان «واژه-نمبباد»بببه 

 ۀ. بببا مطالعببکردنببد ارتیببارراهکببار متزبباوت بببرای برگببردان واژگببان و عناصببر فرهنگبب  

ایببن تزبباوت در عملکببرد ترجمببه کببه سبب ت  مشببخص شببدهببا و سببایر اسببناد پیرامتن

ان نسبب   بببه ترجمببه دارد و زنببد ریشببه در دیببدگاه مترجمببم  میببای متزبباوت  را رترجمببه

یت و سیاسب  متزباوت  اسب  کبه مترجمبان در آن از فابای ایبد ولوژ متبأ ر ،ربوداین امر، 

 .اندبه سر برده

، بوردیببو «شناسبب  عمببلجامعببه» ۀکارآمببدی نظریّبب العببات متببرجم ومط اهمّیّبب بببه  توجّببهبببا 

  بیرونبب  درصببدد یببافتن تجلّببای در کنببار مصبباح ه، بببا اسببتزاده از رویکببرد پیکببره پببژوهش حاضببر

 اوس . آن با عادتوارۀن ، و ارت ا  نام، صالح حسیهبس ت مترجمِ 

 پژوهشروش . 3

  طرح تحقیق. 1. 3

، 3ریتببدل  و تشببکّ) 8«مسببیر-چنببد»پژوهشببگران تحبیبب  حاضببر از طببرح تحبیبب  

 حلیبل کیزب در یبت مسبیر، ت. اسبتزاده کردنبدگبوی  ببه پرسبش تحبیب  برای پاسخ( 8112

هببای یافتببه یببا ردّ تأییببد منظوربببهو در مسببیر دوم،  انجببام شببد شببدهترجمببه متببونِ و کمّبب 

در گیببری آن شببکل وۀمتبرجم و نحبب بببردن بببه عببادتوارۀپب  منظوربببهو همچنببین  لاوّمسبیر 

 .صورت گرف سارتارمندی با مترجم نیمه گذر زندگ ، مصاح ۀ

                                                             
1. Li 

2. multi-strand design 

3. Teddlie & Tashakkori 
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 پژوهش کرۀپی. 2. 3

دو ترجمببه از و  0ا ببر ویرجینیببا وولببف بببه سببوی فببانوو دریببای کتبباب ترجمببه از دو 

 ۀپیکبر ،دو ا بر ببه همبراه مبتن اصبل ِ 3ن ملویبلاا بر هرمب 8یبا نهنبگ بحبر دیتموب کتاب 

توسببط صببالح های ایببن دو کتبباب یکبب  از ترجمببه. دادنببد یلتشببکپببژوهش حاضببر را 

توسبط رجسبته  ببه سبوی فبانوو دریبای دوم از کتباب  ۀ. ترجمبشده اسب  انجامحسین  

وال  دیببت یببامببوب ، بببا عنببوان دیببت یببا نهنببگ بحببرمببوب دوم از کتبباب  ۀکیهببان و ترجمبب
 ،لباًاوّ، ای صبالح حسبین بررسب  سب ت ترجمبه ،بنبابراین؛ سب اپرویز داریبوش  کار ،سزید

در مبایسببه بببا دو متببرجم دیگببر  ،در  ببان  وشببده توسببط ایشببان در دو کتبباب ترجمببه

 .صورت گرف 

 هادادهگردآوری گیری و نمونه. 3. 3

نویسبنده و  0سب ت و گبویش فبردی کبردن یزمتمباببرای  دیمتعبدّهبای زببان  شارص

بررسبب   مبباا ،(8103، 5اسبب  )زنتببین شببده برشببمرده مربببو  بببه سبب ت اتِمتببرجم در ادبیّبب

 منظورببهببدین سب د،  .کبار دشبواری اسب  شبدهترجمها بر دبب  یبا ا ا ر در کلِدست  آنها 

 انگلیسبب  مببتناز صببزحات  پنجمیببتدر ابتببدا  ،ل پببژوهشدر مسببیر اوّ سببهول  بررسبب 

ببه سبوی فبانوو  انگلیسب  ۀو نیمب  از صبزحات نسبخ بحبریبا نهنبگ دیبت کتاب مبوب 
 بببا آن صببزحات در چهببار کتببابِ متنبباظرۀ تصببادف  انتخبباب و ترجمبب صببورتبه دریببای 

لیببل حجببم وت در نسبب   انتخبباب صببزحات بببه داتزببگیببری شببدند. شببده نمونببهترجمببه

هبای انگلیسبب  و تعبداد کبل صبزحات کتبابببود. شبده و ترجمهمتزباوت دو کتباب اصبل  

 .شده اس  مشخص 0شده در جدول گیریشده و تعداد صزحات نمونهترجمه

  

                                                             
1. Virginia Woolf 

2. Moby-Dick; or the Whale 

3. Herman Melville 

4. idiolect 

5. Zanettin 
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 شدهگیریتعداد صفحات پیکره پژوهش و تعداد صفحات نمونه .1جدول 

 تعداد صفحات کل کتاب نویسنده/مترجم عنوان کتاب
تعداد صفحات 

 گیری شدهنمونه

Moby- Dick; or The Whale 030 150 ن ملویلاهرم 

 21 080 پرویز داریوش یا وال سزیددیت موب 

 002 100 صالح حسین  دیت یا نهنگ بحرموب 

To the Lighthouse 010 812 ویرجینیا وولف 

 081 810 رجسته کیهان به سوی فانوو دریای 

 002 831 حسین  صالح به سوی فانوو دریای 

 

صبزحات از تصباویر  0«ت بدیل عکب  ببه مبتن»افبزار نبرماسبتزاده از ببا  بعبد، در مرحلۀ

 «وورد»و سببم   «اکدیپبب »هببای فایببل صببورتبه فارسبب  و دو مببتن اصببل کتبباب  چهببار

فاصببله و اصببلاح و  املببای کلمببات ،شببدهحاصببلهببای بببازروان  فایببل در. شببدند یببرهور

 .جدا شدندبا فاصله از هم جملات  و اعمال شد  دیّبه میان کلمات فاصلۀنیم

 ،«3.5.8» ۀنسبخ 8«کانبتانب » افبزار تحلیبل پیکبرۀنبرمهبا در سم  ببا فراربوان  فایبل

هبای از میبان شبارص. شبد یبهتها مجبزّ صبورتبهبرای هر فایبل  3فهرس  واژگان ،در ابتدا

-طببول نمبباد»، ملببل 0سببنج شناسبب  و سبب تمربببو  بببه سبب ت پیشببینۀشببده در  پیشببنهاد

و  «1پربسببامدترین واژه»، «1اژهو-واژه بببه نمبباد-نسبب   نببوع»، «1واژه-طببول نببوع» ،«5واژه

-نسبب   نببوع»(، پژوهشببگران بببه بررسبب  8108، 01پبباتون و کببن) «2متوسببط طببول جملببه»

 نظبورمببه ایبن شبارص،در کنبار حاضبر  تحبیب ِ . پژوهشبگرانِپردارتند «واژه-واژه به نماد

                                                             
1. OCR 

2. AntConc 

3. word list 

4. stylometry 

5. token length 

6. type length 

7. type/token ratio 

8. the most frequent word 

9. mean sentence length 

10. Patton & Can 
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را در  «0بسببامدیکلمببات تببت» ،انتخبباب واژگببانشببیوۀ  و کلمببات سببارتار دارلبب  بررسبب 

در سبارتار دارلبب  ی تکرارشببونده هباتببا ببه الگو مطالعبه نمودنبدفهرسب  کلمببات انتهبای 

هببای بببا مببدل «3هبباتببای ناِ»از دسببتور همچنببین(. 8110، 8برنببد )کِنبب کلمببات پبب 

هببای سبب ک  صببالح ویژگبب تببا  اسببتزاده کردنببدای واژهای و شببشواژهپببنج 0ایچهببارواژه

 .مطالعه باشدتر یابلراح ع ارت حسین  در سطح 

 هاو تحلیل داده تحقیق روند. 4. 3

ل پببژوهش، در ابتببدا، در مسببیر اوّ هببای متنبب سببازی و گببردآوری دادهپبب  از آمبباده

آیبد.  دسب ه ع واژگبان  ببتبا شبارص تنبوّ محاسب ه شبد «واژه-نمباد»به  «واژه-نوع»نس   

در هببر دو  «هبباتببای ناِ»و سبب  واژگببان فهررروجبب  بسببامدی در انتهببای کلمببات تببت

واژگببان بببا سببارتار  و بررسبب ترجمببه از هببر دو کتبباب و در مبایسببه بببا مببتن انگلیسبب  

 .دارل  مشابه شمارش شدند

تحبیببب ، پببب  از اربببذ رضبببای  آگاهانبببه از دکتبببر صبببالح حسبببین  م در مسبببیر دو

در  در دو نوببب  سببارتارمندینیمببه حاببوری ومصبباح ۀ  ،  از پژوهشببگرانمه(، یکبب)ضببمی

 ۀمصبباح ه بببه شببیو. یببدبببه طببول انجامدییبببه  11 مجموعبباًکببه  نجببام داداایشببان کببار دفتببر 

ای مصبباح ه بببر هپرسببشو  انجببام شببد (8118، 1)پبباتون 5«ریببزی  بببا برنامببهطببرح کلّبب»

. همچنببین، بببا متمرکببز بودنببدو کببار  رببانوادگ ، تحصببیلات ایشببان، اعببم از پیشببینۀ ۀپیشببین

ای سبب ت ترجمببهرصببوص  درهببای  پببژوهش، پرسببش لاوّ یرمسببهببای بببه یافتببه توجّببه

 روایب  ازهبای داده و جهب  تحلیبل رونویسب   دیّببه. مبتن مصباح ه شبد یدهپرسبایشبان 

ه ببزمبان   ،. ایبن نبوع تحلیبل محتبوااسبتزاده شبد( 8118، 1هب ) 1«تحلیل محتوای ییاسب »

 اس . شدهتعیینپیشدن ال مزاهیم از که پژوهشگر به آید کار م

                                                             
1. hapex logomena 

2. Kenny 

3. N-gramms 

4. 4-gram models 

5. general interview guide 

6. Patton 

7. deductive content analysis 

8. Hatch 
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 های پژوهشیافته. 4

 شدهدر کتب ترجمه 1وا گانتراکم شاخص . 1. 4

 «واژه-نمبباد»بببه  «واژه-نببوع»نسبب    محاسبب ۀکببه بببا   صببشار ۀترجمبب ،در مطالعببات

دهبد مب  مبتن دارد. ایبن شبارص نشبان واژگبانو تبراکم ع شود دلال  ببر تنبوّم مشخص

. نسب   اسبتزاده کبرده اسب  عواژگبان متنبوّمترجم تا چبه میبزان از کلمبات تکبراری و یبا 

تکببراری تببر دال بببر کبباربرد کلمببات ع واژگببان  بیشببتر و نسبب   کوچببتبالبباتر بیببانگر تنببوّ

شببارص کبباربرد »ایببن نسبب   را  ،در مطالعببات ترجمببهوه، علببابببهدر مببتن اسبب .  بیشببتر

؛ کنبب ، 8108، 3داننببد )جبب مبب  اسبب ، هببای ترجمببههمگببان از  کببه یکبب  ،8«سببازیسبباده

هبای شبده و بررسب  رروجب ل  و ترجمبههبای متبون اصبپ  از فراربوان  فایبل (.8110

هبای صبالح حسبین  و مبتن اصبل  کبه ایبن نسب   در ترجمبه مشبخص شبد، «کانبتان »

 دهد.م  ده نشانشاین نس   را در کتد بررس  8تزاوت چندان  ندارد. جدول 
 

 شدهدر کتب اصلی و ترجمه «وا ه-نماد»به  «وا ه-نوع»نسبت  .2جدول
 نام کتاب مترجم وا ه-وا ه به نماد-نسبت نوع

0173% 

0170% 

0371% 

 صالح حسین 

 پرویز داریوش
Moby- Dick; or The Whale 

0078% 

0371% 

0070% 

 صالح حسین 

 رجسته کیهان
To the Lighthouse 

 

پرویببز داریببوش، در ترجمببه -شببود، دو متببرجم دیگببر ملاحظببه م چنانکببه در جببدول 

از  -ببه سبوی فبانوو دریبای در ترجمبۀ  کیهبان،و رجسبته  دیت یبا وال سبزیدموب کتاب 

سبازی توانبد دال ببر کباربرد سبادهو ایبن شبارص مب  انداستزاده کردهع واژگان کمتری تنوّ

 باشد. ،در مبایسه با صالح حسین  ،دو مترجم نای بیشتر در ترجمۀ

                                                             
1. lexical density 

2. simplification 

3. Ji 
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 1ههای سبکی حسینی در سطح ساختوا نمود شاخص. 2. 4

 2ندافزاییو

هببای انتهببای فهرسبب  واژگببان از رروجبب  در بسببامدیتببت بررسبب  دییبب  کلمبباتِ

 ببا «ونبدافزای »شبیوۀ کباربرد  ببهحباک  از گبرایش صبالح حسبین   «کانبتانب »افبزار نرم

یبت پیشبوند  عنوانببه ،«-نبا»افبزودن پیشبوند  ،  ببود. ببرای ملبالوندهای راصّ ده ازااستز

سببار . م متمایز دیگببرای صببالح حسببین  را از دو متببرجم سبب ت ترجمببهسبباز، منزبب 

 دید:توانهای زیر م های  از کاربرد این سارتواژه را در ملالنمونه

1. True, they rather order me about some, and make me jump from spar to spar, like 

a grasshopper in a May meadow. And at first, this sort of thing is unpleasant enough. 

 ملبل کبه کننبدم  کباری و ببروم وآنسبو سبوینا دهنبد م فرمبانم گاه  ،درس  اس  -

 نادلپسدند در ابتبدا دسب ینازا کارهبای . بمبرم شباره آن ببه شباره یبنا از چمنبزار بر ملخ

 .(05 .ص ،)حسین  اس 

کننبد ملبل م  دهنبد و وادارمم  ببه مبن فرمبان ازانبدازهیشبراس  اسب  کبه انبدک   -

از این شباره ببه آن شباره بجهبم و در ابتبدای کبار ایبن موضبوع ریلب   ،حاصل رویِ ملخِ

 .(80 .ص ،داریوش) کندم  دلخورمرا 

2. His hands were beautiful, and his feet, and his voice, and his words, and his haste, 
and his temper, and his oddity, and his passion… 

لبب  و یشببنگ بببود، و پاهببایش، و صببدایش، و کلمبباتش، و شببتابش، و ر  یشهادسبب  -

 .(028. ص ،حسین ) ...و شورش شرّ اش، وگیناهمرنرویش، و 

 ،اشصبب رییافبب  و پاهببایش و صببدایش و کلمبباتش و ببب های او را زی ببا م دسبب  -

 .(010 .ص ،کیهان)و اشتیایش...  عجیب بودنش و ،اشلب بدر 

دیبت یبا نهنبگ مبوب صبالح حسبین  از  ترجمبۀ نمونبۀکلمات مشتب  که با این ونبد در 

. از نبدعبدد بود 81 ببه سبوی فبانوو دریبای عبدد و در کتباب  50بودنبد  رفتبه کاره ب بحر

ایبن تبوان ببه مب  شبدند یافب صبالح حسبین   کلمات  که با ایبن پیشبوند در ترجمبۀدیگر 

                                                             
1. morphology 

2. derivation 
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 «ناراسببت »، «نببامیمون»، «ناتندرسبب »، «نادلمببذیر»، «نبباموزون»، «ناپیببدا» :اشبباره کببردکلمببات 

 .«ناروشنود»و 

صبالح حسببین  کبباربرد  فزای  در ترجمببۀاونبد بببه شببیوۀ از دیگبر الگوهببای تکرارشبونده

هبای زیبر کباربرد ایبن ونبد را به معنبای همچبون، ملبل و ماننبد، ببود. ملبال ،«وار-»پسوند 

 دهند.م  نشان  در آ ار صالح حسین
3. …arrested by the glare, now cohered together, and hung pendulous, like a knot 

of numbed wasps from a drooping, orchard twig. 

 وارپانددولروشبنای ، ربود را ببه هبم چسب انیده و  ۀبر ا بر محصبورماندن در دایبر ... -

 ص. ،)حسببین  دررتبب  فروافتببانرربب  از شبباره زن ببوران کِ ۀ، عببین حلببببودنببد یختببهآو

151). 

بببه هببم  آویختببه آویببزان بببا ۀ کببه از شببار حببال بای زن ببور هاکنببون همچببون عببدّ -

 .(313 ص.، )داریوش مانده بودند به حال معلقچس یده 
…childlike4. …till Lily thought, how  

 .(10ص.  ،... )حسین شده بود وارکودکحالا دیگر لیل   -

 .(12ص.  ،بود... )کیهان هاهبچ مثل  و حالا -

 یافب  دیبت یبا نهنبگ بحبرمبوب در ترجمبۀ  سبازیکلمات  که با این الگبوی واژه تعداد

مببورد بودنببد. کلمببات  چببون  00 بببه سببوی فببانوو دریببای و در ترجمببۀ  31 شببدند

ایببن هببای  از نمونببه «واره َشببَ »و  «وارزوبببین»، «رببداوار»، «واراهببرم»، «واربنببده»، «شبباهوار»

 الگو هستند.

مببورد بررسبب  در  در نمونببۀ .بببود «انببه-» سببومین الگببوی تکرارشببونده افببزودن پسببوند

ببا  واژه 38 ببه سبوی فبانوو دریبای و در کتباب  واژه 10 دیت یبا نهنبگ بحبرموب کتاب 

هبای صبالح حسبین  هبای زیبر کباربرد ایبن ونبد را در ترجمبه. ملالیاف  شدنداین پسوند 

 دهند.م  نشان
5. Those were the knightly days of our profession, when we only bore arms to succor 

the distressed... 

ایم داشببتهو چببون تیبب  بببا رببود برم  ،مببا بببوده ۀپیشبب شهسددوارنهدوران  ،آن دوران -

 .(011 ص. ،)حسین ... بوده اس یاری به درماندگان  یصدبه
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ماسب  کبه سبلاح  ۀکبار و حرفب دلداوری و ههرمدانیاما این یابیه مرببو  ببه دوران  -

 .(815 ص. ،)داریوشداشتیم تا فبط درماندگان را دریابیم... برم 

6. She ought to have floated off instantly upon some wave of sympathetic 

expansion. 
 .(013ص.  ،)حسین  شدم  شناور همدلانهیست  آنا بر موج  از ان سا  با -

 ینقدش بدازتوانبد ببود مب  کردهرکبه تصبوّ شبده ببود یخبودربود بای از لحظه حتماً -

 .(013 ص. ،هانی)ک کند

، «دیوصببزتانه»، «بوالهوسببانه»شببده بببا ایببن الگببو کلمببات  چببون یافبب  تاز دیگببر کلمببا

 بودند. «گیرانهررده»و  «متزکرانه»، «سرروشانه»، «موسیبیانه»

 8افزوده مکررو  0فزودهانا مکررفرایند 

صببالح حسببین  کبباربرد واژگببان  پرتکببرار در ترجمببۀ ایدیگببر الگوهببای سببارتواژه از

نباافزوده کبه هبای اسب . در مکرر «همکبرر افبزود»و ، «سبازییبا ماباعف ،فزودهانبامکرر »

شبود )هسبملم  مب  دو واژۀ متزباوت، یبت پایبه تکبرار یجاببهاس   3نوع  فرایند ترکید

یببت افببزوده علبباوه بببر دو پایببۀ مکببرر، (. در فراینببد مکرر0328؛ شبببای ، 1810، 0زو سببیم

شببود مبب  تکببواژ دسببتوری آزاد یببا وابسببته در میببان دو پایببه یببا در انتهببای مکببرر افببزوده

مببورد و  51دیببت یببا نهنببگ بحببر مببوب ۀ ترجمببنمونببۀ در  حسببین صببالح (.0328)شبببای ، 

هبای اسب . ملبال ببرده کبار همکبرر نباافزوده بب مبورد 00 به سوی فانوو دریای  ۀدر ترجم

 زیر گویای این مطلد هستند.
7. The tableau all waned at last with the pallidness aloft; and once more the Pequod 

and every soul on her decks were wrapped in a pall. 

محبو هبا فبرو  بالبای سبر دکبلبب  آتبشِ ببا محبا ِ ،تماشای ، آررالامر ۀاین منظر کل -

 یچیببدهپجامببه اش در کزببنهبای روی عرشببهآدم یکددانیکددانکبواد و ؛ و بببار دیگببر پبب شبد

 .(155 ص. ،)حسین  شدند

                                                             
1. reduplication 

2. duplifix 

3. compounding 

4. Haspelmath & Sims 
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و ببار دیگبر کشبت  پکو بود  یافب کباهش بالبا  یبدگ پررنگعای   تمام  صبحنه ببا  -

 ص. ،داریبوش) شبدند یچیبدهپهبای آن بودنبد در پوشبش کبه ببر عرشبه تمامی نفراتدیو 

318). 
8. It paled beside this “rapture,” this silent stare… 

 .(10ص.  ،)حسین  بار م  رنگ ،ساک  خیرخیردر برابر این )جذبه( این  -

 .(11ص.  ،هانیساک  هی  ن ود... )ک خیرگیاین  ،در برابر این شور و اشتیا  -

، «کورمبالرمبالوک»، «کبجکبج»، «انبدکانبدک»فزوده ااز دیگر کلمات با الگبوی مکبرر نبا

ای مکبرر علباوه، تعبداد کلمبات ببا الگبوی سبارتواژهبودنبد. ببه «بلنبدبلنبد»و  «یکبانیکان»

 ۀو در نمونبب 01دیببت یببا نهنببگ بحببر مببوب  ۀافببزوده در نمونببه مببورد بررسبب  از ترجمبب

 مورد بودند: 01 به سوی فانوو دریای ترجمه 
9. There's a pretty fellow, now," he banteringly laughed, standing in the ship's bows, 

"there's a jackal for ye! I well know that these Crappoes of Frenchmen are but poor 
devils in the fishery. 

ه مطای ببه گزبب : جنبباب آیببا را ببب خندخندددان، بببود یسببتادهاکشببت   ۀوی، کببه در سببین -

دانببم کببه ایببن  ! رببوب مبب م رروسببش پیداسببرببودش اسبب . از د  رببودِ !باشببید

 .(582 ص. ،حسین ) ای ندارندیل  در کار ماهیگیری سررشتهزَهای ط فرانسوی

غال از آن شبب   !هبباآمیببز کببرد و گزبب : رببوب آدمبب  گیببرآوردیمی بب طِ ایخنددده -

هبای کلیزب  آدم ،های فرانسبوی در والگیبریدانم کبه ایبن گنبدهمن ربوب مب  هاس .مرده

 .(313ص.  ،داریوش) هستند
10. They came, lagging, side by side, a serious, melancholy couple. 

ص.  ،حسبین ) ی و افسبرده آمدنبدای جبدّببا ییافبه ،لنگدانلند ، پهلو به پهلبوی هبم -

011). 

 ی و غمگببینجببدّ ،آمدنببد آهسددتهو بعببد در کنببار هببم  ظبباهر شببدندل در ایببوان اوّ -

 .(011ص.  ،کیهان)

، «سببالبببهسببال»، «گردبرگببرد»، «روزروزبببه»از دیگببر کلمببات بببا الگببوی مکببرر افببزوده 

 بودند. «نرمتنرم»و  «دورهاردو»، «سرسربه»

 نمود س ت صالح حسین  در انتخاب واژگان
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هبای  ببود کبه سب ت صبالح حسبین  را فراوانب  واژه ،های پژوهش حاضبراز دیگر یافته

، (8108) زعبم فتبوح ببهسبار . مب متمایبل «ادبب » حبالیندرعو  0«گبراکهبن»به سب ک  

شبود کبه کباربرد عناصبر زببان  کهبن در سبطح تکبواژ، واژه، مب  ا لگرای  به زبان  اطکهن

هببای . در ترجمببهمشببهود باشبدو سببارتار نحببوی در مبتن یببا گزتببار عصبر حاضببر  ع بارت

برد کلمبات ببا کبارخباب واژگبان انتگرایب  در سبطح شبده از صبالح حسبین ، کهبنبررس 

زیببر بیببانگر کبباربرد کلمببات عرببب  در هببای ملببال. رببورد بببه چشببم مبسببیار  ،عرببب 

 :مترجم هستندهای این ترجمه
11. … not to speak of the Tigris waters, near the site of Nineveh, being too shallow 
for any whale to swim in… 

در آن  شبنا کبردننینبوا از بب  پایباب دارد کبه  اطلدال... بگذریم از دجله که نزدیبت  -

 .(010ص. ، )حسین  نیس  برای وال میسر

 محددلب دجلببه نکنببیم کببه در نزدیکبب  آ... و ایببن در صببورت  اسبب  کببه وکببری از  -

ص.  ،)داریبوش شبنا کنبدن آتوانبد در عمب  اسب  کبه هبی  والب  نمب نبدر کمآشهر نینوا 

811). 
12. … and partook of this unornamented beauty which so deeply impressed her. 

ای حصده ،دادیرارمب   یرأزیبوری کبه لیلب  را سبخ  تحب  تب... و از این زی ای  بب . -

 .(011ص.  ،)حسین  بردم 

 ،آمبده ببودبهب  ن زی ای  عباری از زینب  کبه ببه نظبرش چنبان پرا آاز  بخشی... و به  -

 .(011ص.  ،)کیهان شد ت دیل

و  15 دیبت یبا نهنبگ بحبرمبوب شبده از کتباب  بررسب  ۀتعداد کلمات عربب  در نمونب

تببوان بببه جملببه ایببن واژگببان مبب عببدد بببود. از 05 بببه سببوو فببانوو دریببای در کتبباب 

 .اشاره کرد «ابدالاباد» و« تمشی »، «شلاله»، «المللف »، «الاخ»، «لاینبطع»

بببه چشببم واژگببان ادببب  بسببیار زیببادی هببای صببالح حسببین  ر ترجمببه، دعلبباوهبببه

و متبون ادبب   هبا. واژگان ادبب  آن دسبته از کلمبات هسبتند کبه در اشبعار، ترانبهرورند م

هببدک از کبباربرد آنهببا  در کلببام روزمببره کبباربرد بسببیار انببدک  دارنببد و ،شببوندمبب  یافبب 

                                                             
1. archaism 
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  بررسبب ۀدر نمونب ،(. پژوهشبگران8110، 0سبازی مبتن اسب  )بالبدیتفاررسبازی و فصبیح

 ببه سبوی فبانوو دریبای مبورد و در کتباب  11دیبت یبا نهنبگ بحبر مبوب  شده از کتباب

، «دلریسببه»، «تیزپببوی»، «تردامنبب »مببورد از واژگببان ادببب  یافتنببد. ازجملببه ایببن واژگببان  11

 :هستند «فری ای » و «لته»، «شرزه»، «ورزاو )گاو(»، «دلاویز»
13. A gentle joyousness--a mighty mildness of repose in swiftness, invested the 

gliding whale. 

شبده ، تشبریف یامب  وال تیزپدوییاعتبدال و آرامبش عظبیم در عبین -مسرت و ویار -

 .(111  ص.، )حسین  بود

 ببود برگرفتبهوال پیشبرو را در ،شدتاب در آرامبش شبگرک ملایمب  یبا-نشاط  ملبایم -

 .(018ص.  ،)داریوش
14. There was Rose gazing at her father, there was Roger gazing at his father; both 

would be off in spasms of laughter in another second... 

چشبم دورتبه  ، آن از راجبر کبه ببه پبدرشچشبم دورتبه ببودز که به پدرش این از ر  -

 ،رونبد... )حسبین از اتبا  درمب  دلریسدهای دیگبر ببا دانس  کبه هبر دو تبا لحظبه؛ م بود

 .(008ص. 

ای بعبد . هبر دو لحظبهشبده ببود یبرهر. راجبر ببه پبدرش شده بود یرهرز به پدرش ر  -

 .(011ص. ، ... )کیهانزدند زیر خندهمی

 نمود س ت صالح حسین  در سطح ع ارات

داد کبه صبالح حسبین   نشبان «هباتبای ندسبتور اِ»و  «زببان  پیکبرۀ»افبزار استزاده از نرم

نامنبد. مب  8«اضبافات تتبابعِ»آن را  شناسبانزبانگرایش وافری ببه کباربرد ع بارات  دارد کبه 

« هببای متبوال  اسبب  ربواه در اضببافه باشبد و رببواه در وصببفآوردن کسبره»ایبن سببارتار 

تببر سببارتن و م، باشببکوهدر نظبب کمدسبب ( و هببدک از کبباربرد آن، 05، ص. 0313)همببای ، 

 اس :لات زیر کاربرد این سارتار مشهوددر جمپیوستگ  کلمات اس . 
15. But look at the godly, honest, unostentatious, hospitable, sociable, free-and-

easy whaler! 

                                                             
1. Baldick 

2. sequence of genitive 
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را  تکلد یبنواز آمیزگدار باخددای درسدتکار گلرند  مهمدان کشتی والگیدریِول   -

 .(331ص. ،  نباش! )حسی

و  نوازیهمددانمکشددتی والگیددر نجیددب و درسددت و عدداری از گسددتاخی و امببا بببه  -

 .(001ص.  ،)داریوش یدنگاه کن اجتماعی و آزاده و آسوده
16. Looking like an old pagan god, shaggy, with weeds in his hair and the trident 
(it was only a French novel) in his hand. 

کبه علبف دریبای  ببر مبو  شب اه  داشب  ییخدایان اساطیری درازگیسدوبه یک  از  -

ص.  ،)حسببین  دارد در دسبب شبباره )ولبب  رببوب یببت رمببان فرانسببوی بببود( سببه ۀو نیببز

838). 

داشب  )یبت رمبان و کتباب  کبه دردسب  ببود یدهچسب های  که ببه موهبایش با علف -

 .(881ص.  ،)کیهان داش ش اه   خدایان اساطیریفرانسوی بود( به یک  از 

بببه مببورد و در کتبباب  02دیببت یببا نهنببگ بحببر مببوب شببده از کتبباب در نمونببه بررسبب 
 .شد یاف ع ارات  دس ینازامورد  82سوی فانوو دریای  

 مصاح هاز نتایج تحلیل محتوای ییاس  

 شببد یدگببذارک ییاسبب  تحلیببل و  ، مببتن مصبباح ه بببا شببیوۀگزتببه شببدتببر چنانکببه پببیش

 .(0)تصویر 
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 مضامین اصلی و مصادیق حاصل از مصاحبه. 1شکل 

 

شببده تعیببین یشاز پببپژوهشببگران در مصبباح ه بببا صببالح حسببین  بببه دن ببال ماببامین 

و ببالط ع سبرمایه  او ای صبالح حسبین  را ببا عبادتوارۀبودند که ارت ا  میبان سب ت ترجمبه

پژوهشبگران را در مسبیر هبای یافتبه تأییبد 0تصبویر . بکشبد یرتصبو و میدان عمبل وی، ببه

یبا  ردّ منظورببههبای  کبه دهبد. صبالح حسبین  در پاسبخ ببه پرسبشم  نشان ل پژوهشاوّ
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کبه انتخباب واژگبان ببا بررب   اوعبان داشب  صبراح به، شبد یدهپرسها از وی یافته تأیید

و سببلیبۀ شخصبب  وی. همچنببین وی  وا بببههببای ربباص دلیلبب  اسبب  بببر از سببارتواژه

  نوعبببه ،از آ ببار ادببب  فببارر، واژگببان  برربب بببه دلیببل اسببتمرار در مطالعببۀ ،معتبداسبب 

  از آگاهانبه و ببا مراجعبه ببه من بع راصبّ  کاملباًتبوان گزب  اند و نم جذب وجود او شده

 .گیردم  آن واژگان بهره

 گیریبحث و نتیجه. 5

 ،«کانبتانب »افبزار هبای نبرمرروجب از  «هباتبای ناِ»و  «بسبامدیتبت»بررس  واژگان 

، در کنببار «فراوانبب  واژگببان عرببب  و ادببب » ،«واژه-نمبباد»بببه  «واژه-نببوع»نسبب    محاسبب ۀ

از سبب ت ربباص صببالح  نشببان شببده بودنببد نیّمببز «تتببابع اضببافات» ۀع ببارات  کببه بببا آرایبب

گبرای صبالح حسبین  نامیبد. تبوان ببا اطمینبان آن را سب ت کهبندهبد کبه مب حسین  مب 

بببا الگببوی گببرایش صببالح حسببین  را در کبباربرد واژگببان   ،بسببامدیفهرسبب  واژگببان تببت

همببان  ینبباًعو شبباید  هببای بسببیاری از ایببن الگوهبباداد. نمونببه نشببان «ونببدافزای  و مکببرر»

ییبد  ،یافب . ببرای ملبال تبواننبام ایرانب  مب را در آ بار شباعران و نویسبندگان ببه واژگبان

 اشعار فردوس : در «ریرریر»

 رردان و ببببببباران تیببببببآوای گ بببببب
 

 همبب  چشببم رورشببید شببد ریرریببر 
 

 :در اشعار مولانا «حصه»

 ه رااز کلیلببببه بببببازروان آن یصببببّ 
 

 ه طلببد کببن حصببه راوانببدر آن یصببّ  
 

 :ناصررسرودر ا ری از  «اطلال» و

 عرعببر یببد صببنم  را شببکند پشبب 
 

 گه منظر و کباخ ملکب  را کنبد اطلبال 
 

مبام و کمببال گبواه بببر آگباه  تتوانبد مب  ،. کباربرد تتبابع اضببافاتکبار رفتبه اسبب ه بب

 اعران ایرانب شبکبه در اشبعار  شبعری له باشبد کبه ایبن صبنع ِصالح حسین  از ایبن مسبأ

ۀ سبازد، جلبومب  جیبری پیوسبته ببه وهبن مت بادرن، معن  را چبون زرورد به چشم مبسیار 

کباربرد ایبن  ،علاوهببه. کنبدم و متن را با زببان عبام و رایبج متمبایز دهدای به زبان م ویژه

هببایش رویکببردی توانببد گببواه بببر ایببن باشببد کببه صببالح حسببین  در ترجمببهصببنع  مبب 
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 عنوانبببهدر زببان انگلیسبب  کباربرد چنببدین اسبم  چراکبهکنببد؛ مب ارتیببار «0محبور-بسبنده»

 ییبدأرا ت (8101رودی )هبا، نتبایج دلزنبده. ایبن بخبش از یافتبهاسب  یبجراگر بسیار توصیف

ببه سبوی  کبه صبالح حسبین  در ترجمبۀ در پبژوهش ربود دریافب  رودیکنبد. دلزنبدهم 

اتخبباو  «محببور-مبصببد»رویکببردی  8و بجانیببان «محببور-من ببع»رویکببردی فببانوو دریببای  

 .اندکرده

واژگبان   ی صبالح حسبین  شباهدی اسب  ببر سبرمایۀهباع واژگبان  بالبای ترجمبهتنوّ

ایبن بخبش از نتبایج . اسب  یافتبه یبوام بر اسبتمرار حابور او در میبدان ادبب  ا وی که در

هببایش از صببالح حسببین  کمتببر در ترجمببه ینکببها( را م نبب  بببر 0321ی )رّهببای ح ببیافتببه

 .نمایدکند، تاییدم م  استزاده «سازیساده»و  3«تصریح»های همگان 

ادبب   ۀوا ببای و داد کبه سب ت ترجمبه نشبان  روشبنبهشبده نتایج بررس  متون ترجمبه

هببای  اسبب  کببه در از میببدان متببأ رصبالح حسببین  در انتخبباب واژگببان و سببارتار ع ببارات 

  او سببارتار وهنبب  صببالح حسببین  و عاملیّبباسبب .  بردهسببره مسببیر زنببدگ  در آنهببا ببب

لببات و یماای اسبب  کببه تپببذیری اصببل  وی و اکتسبباب عببادتوارهمحصببول نحببوۀ جامعببه

ادبب  فببارر و  آ بارآشبنای  ببا میببل ببه ادبب ،  کباربرد الزباع عربب  و درترجیحبات وی را 

سبارتار عبدها بَی آموزشب  کبه هبامحبیطدهبد. مب  یه به مطالعه و فراگیری آنهبا جهب علا

و  کببه صببالح حسببین  عاببوی از آنهببا بببودهو نهادهببای ادببب   شببکل دادنببدوهنبب  وی را 

ای حرفبه توارۀدعباعمیبب  ببر  تبأ یرپبذیری اصبل  وی در ارت با  هسبتند، با جامعه  نوعبه

هببای حاکمشببان، هببا بببا عببادتورهبنببابراین میببدان؛ انببدداشببته ،یببت متببرجم عنوانبببه ،او

 تببوان در ترجمببۀ  آن را مبب کببه تجلّبب ریببم زدنببدای را بببرای وی وارهرببو و عببادتولبب ر 

 از سبرمایۀو هسب  هبای  کبه صبالح حسبین  ربال  آنهبا ببوده . ترجمبهداد یصتشخایشان 

اش در نطزببهکبه فرهنگب   انبد. ایببن سبرمایۀنصببید فبراوان ببردهیافتبه وی مفرهنگب  تجسبّ 

هبا گیبریموضبع و اسب اصبل  او  سب د پیبدایش عبادتوارۀ اسب ، هشد بستر رانواده بسته

بلکببه در گببزینش زبببان ترجمببه  ،در انتخبباب ا ببر بببرای ترجمببه تنهانببهرببویش را ولبب و ر 

                                                             
1. adequate translation 

2. Bejaniyan 

3. explicitation 
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مسبیر اجتمباع  صبالح حسبین  نیبز در  ۀاشباره ببه سبرمای ،. در ایبن میبانبخشبد جه  م

 مسببلماًهببای  کببه یسبب . معاشببرت بببا اسبباتید و شخصببی نازلطببف  اش رببالزنببدگ 

فرعب  وی  ، عبادتوارۀیبرار گرفتنبدسبر راهبش   هبای راصبّ حابور او در میبدان ۀواسطبه

و  تمایببل بببه انتخبباب آ بباری بببا ماببامین عرفببان  درمجمببوع ،بنببابراین؛ دیبخشبب یببوامرا 

کبباربرد واژگببان عرببب  و ادببب  فببراوان، اسببتزاده از ونببدهای زبببان فارسبب  بببا کاوانببه، درون

فرهنگبب   ات نمببود بیرونب  عببادتواره و سببرمایۀتتببابع اضبباف ۀمیبزان زایببای  متزبباوت و آرایب

ه، مدرسببه، هببای رببانواددر میببدانهش موضبع و جایگببا یجببۀدرنتکببه  صبالح حسببین  اسبب 

. ایبن امبر ربود کنبدمب  وی را تعیبین گیبریِموضبع ،رل  آ بار فرهنگب  دانشگاه، ترجمه و

دیگبر عاملبان حاضبر در ایبن  تبأ یر، گزتبه شبدحاصل یت فرایند تاریخ  اسب  و چنانکبه 

 .گرف  یدهنادتوان نم  ها رامیدان

توانبببد مببب  فرهنگببب  ( معتبداسببب  سبببرمایۀ0210بوردیبببو ) ازآنجاکبببه، طرفببب  از

کبه صبالح حسبین  از وا ببۀ زببان   گرفب  نتیجبهتوان چنبین ها باشد، م ارزش کنندۀتعیین

، در مببام درنتیجبهکنبد و مب  عنبوان عنصبر متمایزکننبده اسبتزادهرود عامدانه و آگاهانبه ببه

نبام، کبه از پایگباه اجتمباع  بالبای  بررورداراسب ، کمتبر یت استاد دانشبگاه و متبرجمِ ببه

 .نماید استزادهفهم رود که از سارتارهای روزمره و عامهم  انتظار

کبه  نمبود یبینت تبوان چنبین تزاوت سب ک  صبالح حسبین  ببا دو متبرجم دیگبر را مب 

 ،انببدتجربببه کردهو هببای متزبباوت کببه شببرایط متزبباوت  را زیسببته مترجمببان بببا عببادتواره

ای تبوان مشبترکات رفتبار ترجمبهمب  ه. ال تّببرربوردار باشبندیکسبان   ۀوا ببتواننبد از نم 

دوره را ببه عاملیب  متبرجم در سبطح کلبان، یعنب  سبطح سبارتاری و چند مترجم در یت 

 یببرتع مجموعببه هنجارهببای حبباکم  ۀملاببببهعببادتواره  و آن مشببترکات را نسبب   دادبیرونبب  

عمببال هببای وهنبب  مترجمببان امکببان اِتببوان دریافبب  کببه سببارتمانمبب  رویببنازا .نمببود

 کند.م های متزاوت برایشان فراهمعاملیتشان را به شکل

 نامهکتاب

های ترجمه در های فردی صالح حسین  از رهگذر همگان (. س ت در ترجمه: راهکار0321ا. ) ،ح رّی

 .08-83 ،(18)01 پژوهش ادبیّات معاصر جهان،ترجمۀ رشم و هیاهو. 
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 تهران: انتشارات نیلوفر. به سوی فانوو دریای .(. 0311حسین ، ص. )

 . تهران: انتشارات نیلوفر.بحر دیت یا نهنگموب (. 0320حسین ، ص. )

 . تهران: نشر نگاه.به سوی فانوو دریای (. 0311رجسته، ک. )

 یرک یر.ام. تهران: انتشارات دیت یا وال سزیدموب (. 0300داریوش، پ. )

های فارسب  س ت ترجمه: مورد پژوه  ترجمه (. وجهی  در0323نیا، ه. )و اولیای  ،رودی، و.دلزنده

 .23-13(، 8)00 مطالعات زبان و ترجمه،. The Wavesرمان ر روای  وولف د

های جنسبیت  در کیزی  ترجمه: بررسب  س ت نگارش نبش تزاوت(. 0321و احمدیان، م. ) ،رضبوان ، ر.

 .050-033(، 8)08، مطالعات زبان و ترجمهمترجمان زن و مرد. 

 ن . جلیل . تهران: نشر. ترجمۀ هادی شناس آراء در جامعه کشاکش (.0328سیدمن، ا. )

 . تهران: انتشارات سم .م ان  صرک واژه(. 0328شبای ، و. )

 انتشارات میترا. :تهران .شناس  نلرس ت .(0311). شمیسا، و

 . تهران: انتشارات سخن.هاها و روشرویکرد ،هاشناس : نظریّهس ت(. 0320م. ) ،فتوح 

 نشر هما. ادب .فنون بلاغ  و صناعات (. 0313همای ، ج. )
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 گاننویسنددربارۀ 
 

  و بهای  اساسبتادیار گروه زبان انگلیسب  دانشبگاه غیرانتزاع  شبیخ مهرنوش فخ ارزاده

شبببناسببب  ترجمه و ترجمۀ آ ار هبای پژوهش ایشبببان مطبالعبات مترجم، جبامعهزمینبه

 شنیداری اس . دیداری

  بهای  اسشیخترجمه از دانشگاه ارشد رشتۀ مطالعات دزفول  کارشبناس زاده احمد دباغ

 شناس  ترجمه اس .   جامعهمطالعات ترجمه، ترجمۀ ادب  و و زمینۀ پژوهش ایشان 
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