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 هاي خارجی دانشگاه اصفهان ، دانشکده زبانیسیات انگلیاستادیار ادب

 )28/9/90 :، تاریخ تصویب29/10/89 :تاریخ دریافت(

 چکیده
اساس مدل د      ساختاری تصریبه بررس) 2005(سون  یکپژوهش حاضر بر   در یسـ ی زبـان انگل ياریـ خت ايح 

آزمودن نتا   یهدف از ا  . پردازد ی م ی ادب ي  سه گونه  یسی انگل -ی فارس يها ترجمه آمـده در      ین پژوهش  بدسـت  ج 
اوالهان    موضوع مورد نظر را در دو پکاست  ) 2001(پژوهش  اسـت ی مورد بررسBNCو  TECیره زبانیکه  . ده 

است رفتار تصر      ین ا یهمچن ساختار ین پژوهش بر آن  ترجمه   ر يح  بررسـ  ی سـه گونـه ادبـ      یسی انگل يها ا در   ی 
داستان     8شنامه، و   ی نما 4 شعر،   13 ي بر رو  ي مورد یبررس. دینما ترجمـه     یوتاه فارس ک رمان و  همـراه   يهـا   به 
گرفت     یسیانگل انجام  تصادفک آنها  صورت  انتخاب شدندیه به  تصـر کـ دهـد   ین پژوهش نشان میج اینتا.   ح یه 

ترجمه  معاصر نوعی متون ادب  یسی انگل -ی فارس يها در  ترجمهی  ، ی ادبـ يهـا   گونـه ي سـت و در همـه  یا  هنجار 
فراوان کیر مل ی و سپس ضما   THATساز   ح متمم یتصر ساختار ین نوع تصر  یتر   است   ياری اخت يح  ج یه بـا نتـا    ک 

ترجمهی نin orderحین تصری دارد؛ همچنیهمخوان) 2001(اوالهان  داستان و نماي ز در  ار رفتـه  کـ شـنامه بـه   ی 
بدست آمده در ا    یر نتا ی؛ اما، سا  بود اوالهان را تا  يها افتهی ین بررس یج  نشـان مـ    افتـه ی. نـد ک ید نمـ یی  دهـد   یهـا 
ترجمه ادب   ی ادب يح در مقام ابزار   یتصر الم کجاز ی و ا  ی متون ادب  يزیرگریین تغ یشود همچن  یار بسته م  ک به   ی در 
داشتن چنیبو عوامل موثر در محذوف نگاه  است  گونهی در برخییاختارهان سیژه در شعر از جمله   .ها شده 

کلیدي واژه قواعد حذفی تصر:هاي  ترجمهیک، مدل دیابی، بازیح،  ترجمهيها ی، همگانيا سون، هنجار   . 
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 مقدمه
. ه جیمز س  ک يا» ترجمه ۀنقش« به یمن    –یکی از اهداف اصلی مطالعات توصیفی ترجمه        

ون ترجمـه شـده از نظـر بیـان           مطالعـه و بررسـی زبـان متـ         ،ردکـ ارائـه    1972هولمز در سـال     
از ایـن رو  . شود  متمایز از زبانی که ترجمه در آن ارائه می،هاي متنی در مقام زبانی است     ویژگی
 زبـانی در مطالعـات ترجمـه        patterns)(» الگوهاي« یا   tendencies)(» ها گرایش« وجود   ۀاندیش

و یا ) (laws» قوانین«ابطه از  ترجمه، در این رةپردازان حوز  مطرح گردید و به زعم برخی نظریه      
 - در الویوزا  1993بیکر،  (ان آمد   ــه می ــایی ب ــه ترجمه نیز بحث   )(universals» هاي همگانی«

پردازان این حوزه بحـث را       به همین ترتیب، برخی از نظریه     ). 1995؛ توري،   1998برایت وایت   
 در ترجمـه    1» سـوم  یزبـان «ه از   اند که در اشاره به زبان متون ترجمـه شـد           تا بدان جا پیش برده    

هـاي طبیعـی زبـان مقصـد       اسـت و نـه ماهیـت    أهاي زبان مبد    ویژگی ةبردارند اند که نه در    گفته
 .)1998؛ اوراس، 1984فراولی، (

توان چنـین    می: ردکزبانی را از دو جهت بررسی       » هاي گرایش«توان این    از بعد نظري، می   
 هنجارهـاي   ه به حساب آورد و یـا آن را در حیطـ           هاي ترجمه  هایی را جزئی از همگانی     ویژگی

هـایی را برخاسـته از ماهیـت خـود ترجمـه              چنـین ویژگـی    ،رویکـرد نخسـت   . ترجمه گنجاند 
بر این اساس باید    ).  و مقصد  أهاي مبد  زبان(اي خاص    هاي دخیل در ترجمه    پندارد و نه زبان    می

هـا،    ترجمـه ۀتوان آنها را در هم ها در ذات ترجمه وجود دارند، می گفت از آنجا که این گرایش  
 -کـه، در رویکـرد هنجـار    حـال آن . ها و بافتارها مشـاهده کـرد    زمانۀها، و در هم  زبانۀاز هم

شـوند و بـدین ترتیـب        ها از منظر تحوالت اجتماعی و فرهنگی بررسی مـی          محور، این گرایش  
 یها و بافتارها را منتف ترجمه ۀتوان آنها را تغییرپذیر پنداشت و مفهوم فراگیر بودنشان در هم         می

هـاي   شامل مجموعـه تصـمیم    ) 1995(از دیدگاه توري    » ثرؤهاي م  هنجار«ه،  کن  یمثال ا . دانست
 توزیـع واژگـانی، روسـاخت زبـانی ترجمـه، و            ةشود که دربردارند   مترجم در ضمن ترجمه می    

 .هاي دخیل در ترجمه است  زبانۀرابط
سازي، و   سازي، همسطح   تصریح، طبیعی  -)1993 ،ربیک(ها در زبان ترجمه      از میان گرایش  

ها در مطالعـات      به تصریح بیش از سایر گرایش      -)1998برایت وایت،   -الویوزا(استانداردسازي  
»  تصـریح  ۀفرضـی «در  ) 1986(کالکـا   -را نخستین بار بلوم   » تصریح«. ترجمه پرداخته شده است   
 :ردکخویش این چنین مطرح 
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کنـد کـه ممکـن اسـت بـه مـتن مقصـدي          ارائه میأز متن مبدآن فرآیند بیانی که مترجم ا    
تـوان برآمـده از      چنین حشوي را می   .  است أبیانجامد که داراي حشو بیشتري نسبت به متن مبد        

 )300ص . (تصریحِ انسجام در زبان مقصد دانست
 تصـریح از زوایـاي      ة تمام مطالعات انجام شده در حـوز       ي آغازي شد برا   ۀاین فرضیه نقط  

از بررسی متنی متون ترجمه شده در سـطح واژگـان، سـاختار، و سـبک گرفتـه تـا                     – گوناگون
هـاي پراسـتناد در ایـن زمینـه          از جمله پـژوهش   .  زبان و فرایندهاي آن    ۀهاي روانشناسان  بررسی

 ةرد کـه در آن تصـریح را در دو پیکـر     کـ اشـاره   ) 2000( توان به پـژوهش اوالهـان و بیکـر         می
 اختیاري پس   THATاستفاده از   ) 2000(ر  یکاوالهان و ب  . اند دهر ک ی بررس BNC2و   TEC1زبانی
 را چونان مؤید وجود تصریح ناخودآگـاه در ترجمـه بـه زبـان انگلیسـی      tellوsay  هاي از فعل
 THAT (THATســاز  نتــایج بــه دســت آمــده حــاکی از آن بــود کــه مــتمم. ردنــدک یبررســ

complementiser) ةساز در پیکـر  ر چند، حضور این متممخورد؛ ه ر هر دو پیکره به چشم می  د 
TEC   از BNC ـ هاي جالب توجه در این پژوهش ا       از جمله یافته  . تر است   پررنگ ن اسـت کـه     ی

شـده   شـوند در متـون ترجمـه        اسـتفاده مـی    THATبرخی الگوهاي واژگانی و ساختاري که با        
 .پربسامدترند

 عینی آن در روساخت متن       بهتر از فرایند ناخودآگاه تصریح و نمود       کیدن به در  ی رس يبرا
 و اسـت  ترجمـه  ذاتـی  هاي ویژگی از تصریح که فرض را برآن گرفت   ) 2001(مقصد، اوالهان   

 زبـانی  محـیط  و دستوري روابط نظر از( ببیشتري نمود شده ترجمه متون زبان در باید بنابراین،
 تا،ـراسـ  ایـن  در او. باشـد  داشـته  زبـان  همـان  در نشـده  ترجمه متون به نسبت )روابطی چنین

 ۀ کار خود قرار داد و به مطالعـ        چارچوب را) 1991 (دیکسون »انگلیسی زبان حذفی هاي عرف«
اوالهـان  .  پرداخـت BNC و TECهـاي    ح ترجمه شده و نشده در زبان انگلیسی در پیکره         یتصر

ن پژوهش، گرایش به عدم حذف الگوهاي ساختاري اختیـاري در           یمبناي نتایج ا   معتقد است بر  
 ناخودآگاه بـوده و ناشـی از فراینـد خـود ترجمـه و      مه شده به زبان انگلیسی احتماالً   متون ترج 

گیـري در    فرایندهاي شناختی مربوط به آن اسـت تـا فراینـدهاي خودآگـاه و تعمـدي تصـمیم                 
 .ترجمه

ه متون ادبـی    کن ادعا   ین است که به رغم ا     یحاضر بر ا  فرض  ر پژوهش   دبر همین اساس،    
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آینـد،   جه تغییرگریزترین به شمار می    یترین متون و در نت     ین و ظریف  تر  ترجمه حساس  به هنگام 
ـ بـه صـورت تصـریحی در ا    هاي اختیاري زبان طبق آن چه در پیش آمد، تن دادن به ویژگی       ن ی

ن امر فارغ از نوع متن ترجمه شده و ناشی از ذات     یگر سخن، ا  یبه د . ر است یزناپذیز گر یمتون ن 
پژوهش حاضر  . رت ایجاد تغییر در متن ترجمه شده است       اش در هر صو    ترجمه است که نتیجه   

مند را در شعر، نمایشنامه، و رمان و داستان کوتاه    هاي ساختاري غیرنظام   بر آن است این گرایش    
بـه ایـن منظـور    . ها بسنجد مورد مطالعه قرار دهد تا فراوانیشان را در این گونه      ) هاي ادبی  گونه(

و  شرح مواد و مراحل انجام پـژوهش،       به یسیزبان انگل  ی از قواعد حذف   ي شرح مختصر  پس از 
 .هاي مشابه خواهیم پرداخت ل آنها در مقایسه با پژوهشیها و تحل  یافتهۀ ارائسپس

 یسی زبان انگلی حذفقواعد
گـاه  ی را از نظـر نـوع و جا    ی گونـاگون  يها يبند ها و دسته   فیپژوهندگان دستور زبان، تعر   

ه بتـوان  کـ  دانند ی مییها واژه حذف را نبود یارتک کارتر و م  کان،  ین م یدر ا . اند حذف ارائه داده  
 . ردکت استنباط یا موقعیرامون و ی پيها آنها را از واژه

 الزم اسـت معنـا      ي از نظر دسـتور    یعیطور طب ه  ه ب ک ییهر چند اغلب حذف را نبود اجزا      
جـاد  ی ايام بـرا یـ پ، و ام صـورت نگرفتـه  یـ  پيدر اجزا» یاهشک«چ یقت هی ، در حق  [...]نندک یم

طـور  ه  و زبان نوشتار بیم زبان گفتار رسم  ییبهتر است بگو  .  است یافک يها لفهؤ م يارتباط دارا 
 را ي مـوارد  ين رو ی همـ  از هستند و    يشتریات ب ی جزئ ةبردارند شنونده در / خواننده يمعمول برا 

 )181 ، ص2007. ( باشديرضرورید در زبان گفتار روزمره غیه شاک» ندیافزا یم«به متن 
گر مـوارد   یص حذف را از د    یار تشخ ی مع )2000 (نگانی ف و ،ونرادک ،چی ل ، جوهانسون ،بریبا

جـاد  ین بدون ایر در معنا و همچنییجاد تغی افزودن اطالعات محذوف، بدون ا  ینیگزیژه جا یبه و 
 ی حـذف  يبرا) 1987 (یک سوارتو و ،چی ل ،نبوامی گر ،كریوکدانند، اما    ی، م يردستوری غ يساختار
 :اند ر را در نظر گرفتهیتن ساختار پنج شرط زدانس

 . باشدیابیق قابل بازیات دقی و با جزئی به درستیقسمت محذوف
 .رمعمول داشته باشدیا غیل ناتمام کساختار ش

اهش و  کـ ح بـدون    یصـح  ي دستور جاد جملۀ یش قسمت محذوف به جمله منجر به ا       یافزا
 .ش در معنا شودیافزا

 . باشدیابیباز قابل ) عتیو نه از موق(وار  همجيها بخش محذوف از واژه
 بـودن جملـه     ي دسـتور  يبخش محذوف درست همانند بخش نامحـذوفش باشـد و بـرا           
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 .ر نباشدییازمند تغین
 قابـل   يها  خود از بخش   يها يبند  را در دسته   ی گوناگون ين پژوهشگران ساختارها  یهمچن

) 2009(و، و نـورث     یـ ن، دونوه یوفک هیک مثال در حال   يبرا. اند  ارائه داده  یسیحذف ساختار انگل  
 ي در بنـدها   ی از گروه فعل   یا بخش ی و فعل، و     ی، گروه فاعل  یحذف را تنها به حذف گروه فاعل      

 ،بریبـا د بـا    یـ نکسـه   ی؛ مقا 1987( یک سـوارتو  و ،چی ل ،نبوامی گر ،كرئوکنند؛  ک یه محدود م  یهمپا
ن یتـر  املک از جمله    )2005 ،دیکسون ؛2005؛ سوان،   2000،  نگانی ف و ،ونرادک ،چی ل ،جوهانسون

 ریه در آن حذف را شامل موارد زکاند  ردهک ارائه یسیها را از حذف در زبان انگل       يبند ن دسته یا
ر ی؛ حذف ضـما  (?In trouble)؛ حذف فعل و فاعل (?Beg your pardon)حذف فاعل: دانند یم
ـ رف تعرحـذف حـ  ) در محـاوره (؛  (.Those who prefer [to] can go)مرجـع  ش و پـس یپ ف ی

(Friend said so.)فی، فعل و فاعل و حرف تعر(Pity he isn’t here.)  ا حرف اضافهی، و([Of] 

Course he’s there.)  گاه هسـتۀ گـروه  یا صفت در جای؛ حذف اسم(He is the sharpest son, 

but Jim is the oldest.)   ی؛ حذف گـروه اسـم(His phone, like Ted’s, is Korean.)   ؛ حـذف
 گـروه  یانیـ ؛ حـذف م  (.Her last speech was even worse than her first) هسـته يهـا  وابسته

 يهـا  ؛ حـذف گـزاره در جملـه    (.This instrument is the best he has ever made)یاسـم 
 A: Who Called you this) ؛ حـذف گـزاره از جملـه    (.I will do what I can)يمصـدر 

morning? B: Maria.)  مصدر با ي دارايدر بندها؛ حذف (You can come if you want to.) 

TO  امـل بنـد  ک؛ حـذف (You can borrow mine if you want.)   ي داراي؛ حـذف در بنـدها 
(Someone stole it, but I don’t know who.) WH-و بـدون  يرمصـدر ی غي؛ حذف در بندها 

 – I caught the bus)يا مهی ضـم يها؛ حذف در بند (.Although tired, he kept his way)فعل

just.)   یگی؛ حـذف در همپـا(I told him to force them, but he wouldn’t.)   ؛ و حـذف در
 . (.He loved the cat more than his family)یلی تفضيبندها

 بحث
 مواد پژوهش -1

  بـه  هاي انگیسـی آنهاسـت کـه       هاي پژوهش شامل متون ادبی فارسی به همراه ترجمه         داده
 4 شـعر،  13هـا مشـتمل اسـت بـر      ایـن داده . اند  ادبی انتخاب شدهۀصورت تصادفی از سه گون 

ها ماننـد    گونه )خرده(از آنجا که برخی     ). رمان و داستان کوتاه   ( اثر منثور فارسی     8 نمایشنامه، و 
هش  در زبان فارسی از قدمت چندانی برخوردار نیستند، تنها متون ادبی معاصر در این پژو            رمان
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 انگیسـی از آنـان در دسـترس         ۀ متونی که بیش از یک ترجم      بارةهمچنین، در   . اند گنجانده شده 
 متـون طـوالنی   بارةاست که در یادآوري الزم به. بود چند ترجمه مورد بررسی قرار گرفته است     

فهرست متون  .  متناظرشان بسنده شده است    ۀ جمله نخستین هر متن و ترجم      100نیز به بررسی    
 .ه در پیوست مقاله آمده است شدیبررس

 مراحل پژوهش -2
 دیکسـون   يشـنهاد ی پ ي تطبیقی الگو  ي، الگو )2001(ز، مانند اوالهان    یدر پژوهش حاضر ن   

به ن حال، یبا ا. سه کردیگر مقایدیکنار ک را در پژوهش هر دو    يها افتهی از   ی تا بتوان بخش   است
 هـاي  عرف«فته، در این پژوهش از مدل ار رککه در مطالعه اوالهان به     دیکسون ۀ مدل اولی  يجا

 ارائـه شـده    استفاده شده که تفاوتی با مدل اولیه  ) 74-7: 2005 (دیکسون »انگلیسی زبان حذفی
 :داند  را دربردارنده موارد زیر میانگلیسی زبان حذفی هاي عرفاین مدل .  ندارد1991در سال 
 حذف گروه اسمی فاعلی )1
 thatساز  حذف متمم )2
 wh-/thatلی حذف ضمیر موصو )3
 هاي متممی هروا  در جملهto beحذف  )4
 حذف گزاره )5
 thatهاي داراي  گزاره از shouldحذف فعل کمکی  )6
  to، وthat ،forسازهاي  حذف حرف اضافه قبل از متمم )7
  to ساز حذف متمم )8
 ing– (while) و after/whileدر  after/whileحذف  )9

 in orderحذف  )10
ـ    هـاي  جزئیات این قواعد حـذفی در بخـش         ادبـی شـعر، داسـتان، و    ۀ بعـدي در سـه گون

 .نمایشنامه بررسی و تحلیل خواهد شد

 ها تحلیل داده -3
» هـاي حـذفی    عـرف «همان طور که در پیش آمد، مـدل اسـتفاده شـده در ایـن پـژوهش                  

 از ییهــا نمونـه . اســت کـه شــرح جزئیـات آن در ذیــل آمـده اســت   ) 2005: 74-5( دیکسـون 
وهش آورده شده و در آنها قسمت تصریح شـده بـا حـروف      پژ ةافت شده در پیکر   یحات  یتصر
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 : مدل دیکسون به قرار زیر استيها مؤلفه. ده استیدرشت مشخص گرد

 حذف گروه اسمی فاعلی -1-3
هاي موجـود تنهـا    رد؛ اما، در دادهکتوان حذف  گروه اسمی فاعلی را در موارد متعددي می      

ة وار ن مـواردي، در صـورتی کـه دو جملـه          در چنی . هاي همپایه مشاهده شد    تصریح در ساختار  
 دوم را حـذف     ةوار توان فاعل جمله    در نقش فاعل باشند، می     همپایه داراي گروه اسمی مشترك    

 .ردک
 )؛ داستانکچوب.( باال آورد یر دلش و تو روشویی هو زد زیکد ینه دیه تو آیکخودش را [...] 

She saw herself in the mirror, abruptly turned her stomach and she threw up in the 

sink. (Perry, p. 109) 

ـ ر یبار در آخر به اونجا مـ      ین جو یه ا ک برم   ییایخوام به در   یمن م  وچولوکاه ی سیماه . زهی
ن همه مدت یردم و بعد از اکر ک اون ف  ةها دربار   مادر، من ماه   یدون یم

 )شنامهی؛ نمایبهرنگ. (نمکدا ی پیهنوز نتونستم راه
L B Fish I want to go to the sea where this stream ends. You know mother, 

for months I have been thinking about it and after this time I still 

haven’t been able to figure it out. (Khaksar Harsini, p. 5) 

مـورد آن مربـوط بـه        9 مورد از این تصریح مشاهده شـد کـه           12ها تعداد    در تحلیل داده  
 شـعر  ۀچنین تصریحی در ترجم   .  نمایشنامه است  ۀ مورد آن مربوط به ترجم     3 داستان و    ۀترجم

تصـریح سـاختاري را در      % 33/3و  % 34/3در مجموع، این نوع تصریح بـه ترتیـب          . یافت نشد 
 .گیرد می داستان و نمایشنامه دربر

 thatساز  حذف متمم -2-3
 هـاي  مفعول مستقیم در صورت وجـود فعـل   و یا گزاره(پایه  ةوار  جملهة پس از گزاراگر

promiseو threaten (ساز  متممthatساز  حذف این متمم. ردکتوان آن را حذف   قرار بگیرد، می
تـر اسـت؛     که متمم به اطالعات غیرضروري اشاره دارد بسـیار شـایع        آنجادر زبان غیررسمی یا     

توان با توجه به فعل اصلی، گروه اسـمی، و بافتـار         می نمونه،ضروري بودن اطالعات را در این       
 .ردکمشخص 
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 I have even heard ست و به  آمدهیام باراندهی شنیحت
 That a shower has fallen and لیراه افتاده س

 ,became a flood كه مرز بود و خط، پاکهر جا 
 Washing all the line borders شسته است،

 .Destroying all the preserves .سته استکقها شه شهر بند قرکچندان
 (Mohammadi, p. 97) )اخوان ثالث؛ شعر(

ـ  یه واقع ک یستن، آن هم وقت   ی است ز  ین شعر و گل و بلبل موهبت      یدر سرزم  وجـود آمـدن    ه  ت ب
 )شنامهیصابري؛ نما. (شود یرفته می سال پذيها تو، پس از سال

What bliss to live in this land of poetry, roses, and bul-bul birds especially since 

they’ve taken note, after so many years, that one actually exists? (Boutorabi, Mirzai, 

& Torfeh, p. I-5) 

ـ  ز–رم و هنـوز خـودم را نشـناخته باشـم     یه فردا بم  کترسم   یفقط م [...]  ات یـ  تجربیرا در طـ ی
[...]  گـران وجـود دارد   یان مـن و د یـ  مکی هولنـا  ۀه چـه ورطـ    کردم  ن مطلب برخو  ی به ا  یزندگ

 )ت؛ داستانیهدا(
Simply, I am afraid that I may die tomorrow but still not know myself, because in 

the course of life experiences I have realized that a frightful chasm lies between 

others and me. (Bashiri, pp.1-2)  

هـاي    گونـه  ۀمند ساختاري در همـ     ترین نوع تصریح غیرنظام     فراوان thatساز   تصریح متمم 
هـاي   در ترجمـه  . هـا را در برگرفـت      تصـریح % 50ها بیش از      گونه ۀبررسی شده است و در هم     

% 75/68، و %55/75، %81/75ح به ترتیـب  ین تصر یاربرد ا کانگلیسی داستان، نمایشنامه، و شعر      
 .ودب

 wh-/thatحذف ضمیر موصولی  -3-3
 توصـیفی نقـش فـاعلی نداشـته باشـد،           ةوار در مواردي که گروه اسمی مشترك در جملـه        

هـایی در    چنـین حـذف   . ردک توصیفی تحدیدي خذف     ةوار ی را از جمله   ـتوان ضمیر موصول   می
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 .تر است زبان گفتار رایج
 )شنامهی؛ نمایبهرنگ. (نهک یرش مه با آب پکسه داره کیه یر گردنش یان زیکپل کمارمول

Lizard The pelican has a bag under his neck which he fills with water. 

(Khaksar Harsini, p. 15)  

 
I have had a dream that someone is coming, 

And is like a person who he ought to be. 

(Hillmann) 

 ام که کسی می آیدمن خواب دیده
 مثل آن کسی ست که باید باشدو 

 )شنامهی؛ نمايصابر ([...]

 دور از جنجال و آشوب زندگی       ،ام، بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام        از حسن اتفاق خانه   
 )ت؛ داستانیهدا ([...]مردم واقع شده است 

I am fortunate in that the house where I live is situated beyond the edges of the city 

[…] (Castello, p. 12) 

هـا    گونـه  ۀتصریح ضمیر موصولی نیز از جمله مواردي است که فراوانی باالیی را در همـ              
فراوانـی  . هاست ها بیشتر از سایر گونه     کل تصریح % 25/31فراوانی این تصریح در شعر با       . دارد

 .است% 55/15و % 13/33این تصریح در داستان و نمایشنامه به ترتیب 

 هاي متممی واره  در جملهto be حذف -4-3
 را در صـورتی کـه   to beتـوان   کنند، می  استفاده میTOها که از متمم  در مورد برخی فعل

همچنین ). .I thought him (to be) an idiotمثال،(رد کآغازگر گروه فعلی باشد از جمله حذف 
 خـود همـراه دارنـد و گـروه      را بـا Modal (FOR) TOها که متمم در مورد تعداد اندکی از فعل

 He needs his paper (toمثال،(رد ک را حذف to beتوان  شود می  آغاز میbeها با فعل  فعلی آن

be) published..( 
ایـن امـر بیـانگر آن اسـت کـه           .  پژوهش مشـاهده نشـد     ةاي از این تصریح در پیکر      نمونه

 متون ادبـی در  ۀترجمان در ترجمهاي متممی از جمله راهکارهاي م واره  در جملهto beتصریح 
 .هاي فارسی به انگلیسی نیست ترجمه
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  گزارهحذف -5-3
 یکسان اما فاعـل و مفعـول متفـاوت هسـتند،            ةاي که داراي گزار    هاي همپایه  واره در جمله 

 I brought bread and cheese, and Gooey.مثال، (رد ک دوم را حذف رةوا  جملهةتوان گزار می

(brought) some butter.( 
این ویژگی از فراوانی چندانی برخوردار نیست و در کل دادهاي مطالعه شـده، تنهـا یـک                  

منـد را در ایـن گونـه     تصریح ساختاري غیرنظـام % 14/1نمونه از آن در نمایشنامه یافت شد که        
 .شود شامل می

 thatهاي داراي  گزاره از shouldحذف فعل کمکی  -6-3
واره فعلی داللت   قرار بگیرد و در آن جملهthat متممی داراي ي واره در جمله should اگر

 He ordered that I (should)مثـال، (رد کتوان این فعل کمکی را حذف  بر الزام داشته باشد می

help them., She suggested that Robert (should) prepare himself for the show. .( در
 .یح مشاهده نشدها، موردي از این تصر تحلیل داده

  to، وthat ،forسازهاي  حذف حرف اضافه قبل از متمم -7-3
تواننـد در نقـش مفعـولی        شـوند، مـی    هاي گذرا که به حرف اضافه ختم می        برخی از فعل  

  ،thatتوان حرف اضـافه را قبـل از    در این صورت می. اي متممی با خود همراه کنند واره جمله

for و ،to مثال،(رد ک حذفShe confessed to killing the judge..( 
تـوان    یا گروه اسـمی در نقـش مفعـول مـی           -ing متممیِ داراي    ةوار هرچند، قبل از جمله   

 He confessed (to) that he had killed the poorماننـد،  (رد کـ حرف اضافه در جملـه حفـظ   

boy. (این مطالعه یافت نشدها در  اي از تصریح در هیچ یک از گونه در این ساختار نیز نمونه. 

  to ساز  حذف متمم-8-3
الزامـی  let ، وmake،  haveهـاي  و قبل از فعـل attention هاي گروه   قبل از فعلtoحذف 

تـوان آن را بـه اختیـار      قرار گیرد میknow و help هاي  قبل از فعلtoاست؛ اما، در صورتی که 
 I let George (to) go, We heard Rachel (to) sing in the bath., They ماننـد، (رد کـ حـذف  

helped Rose (to) wash up. .(  هرچند در ساختارهاي مجهول در مورد اخیر، حفـظto  الزامـی 
ساز نیز در هیچ یـک از   تصریح این متمم. Rose was heard to sing in the bath).مانند، (است 
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 .هاي مطالعه شده دیده نشد گونه

 ing– (while) و after/while در after/whileحذف  -9-3
شود و فعل نخستین آن  هایی که در آن گروه فعلی با حالت مصدري آغاز می           واره در جمله 

have ــی ــت م ــوان   اس ــتین واژ afterت ــه نخس ــورتی ک ــذف  ة را در ص ــد ح ــه باش ــ جمل رد ک
تـوان   به همین ترتیب، می). .having planted the seeds., Michel went to bed (After).مانند،(

 Iمثـال،  (رد کـ  را در صورتی که گروه فعلی با فعلی غیر کمکی شروع شود حـذف  while ةواژ

read a chapter of a book (while) waiting for the train. .( افـزودن after و while   بـه شـکل
 .هاي مورد بررسی مشاهده نشد مصدري فعل در داده

 in order حذف -10-3
حـذف ایـن   . ردکـ   قرار بگیرد، حذف forو  toکه پیش از صورتیرا در in order توان  می

 .نیز ممکن استthat عبارت پیش از

 ها نمی خواهد خودش را از تک و تـا بینـدازد،          اي خاله جان، یک حرفی زدم، آدم بعضی وقت        
 )دانشور؛ داستان ([...]

Oh, Auntie, I may have said a thing or two – you sometimes have to in order to 

keep up with the neighbors, but who is kidding who? (Lewis, p. 140) 

 )شنامهی؛ نماینیحس(فته؟ یه نک ي درس بدی رحماني ه ازت خواستم به بچهک یناراحت
Do you feel unhappy as I asked you to teach Rahmani’s child in order not to fail? 

(Alaee) 

و در نمایشـنامه  % 8/1 به جمله در شـعر مشـاهده نشـد، امـا در داسـتان      in orderافزودن 
 .مند را در برگرفت هاي ساختاري غیرنظام تصریح% 44/4

مند را در    هاي ساختاري غیرنظام   جدول زیر به ترتیب درصد و فراوانی وقوع انواع تصریح         
 . دهد  شده نشان میی ادبی بررسۀسه گون
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 هاي ادبی مند در گونه نظام تصریح ساختاري غیر1 جدول

 شعر نمایشنامه داستان 

 حذف گروه اسمی فاعلی
24/3% 

9 
33/3% 

3 
- 

 that 81/75%ساز  حذف متمم
210 

55/75% 
68 

75/68% 
11 

 wh-/thatحذف ضمیر موصولی 
13/19% 

53 
55/15% 

14 
25/31% 

5 
 - - - هاي متممی واه  در جملهto beحذف 

 %11/1 -  حذف گزاره
1 

- 

 - - - thatهاي داراي   از گزارهshouldحذف فعل کمکی 
 - - - to، وthat ،forسازهاي  حذف حرف اضافه قبل از متمم

 - - - to ساز حذف متمم
 - - - ing– (while) و after/while در after/whileحذف 

 in order 80/1%حذف 
5 

44/4% 
4 

- 

 .یز ارائه شده استنتایج به دست آمده از پژوهش در نمودار زیر ن

 
 ادبی هاي گونه در مند غیرنظام ساختاري تصریح 1 لکش
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 نتیجه
 همـه   ۀل نشان دادیـم، از نظـر سـاختاري، تصـریح در ترجمـ             ـور که در بخش قب    ــهمانط

از منظـر سـاختار   . ها نمود نـدارد   زیرمجموعه ۀهاي ادبی به کار رفته است؛ هرچند، در هم         گونه
 نمایشنامه، شعر،   ۀ پربسامدترین نوع در هر سه گون      THATساز   مممتون بررسی شده، تصریح مت    

که همین مدل را    ) 2001(هاي اوالهان     به دست آمده در این مورد با یافته        ۀنتیج. و داستان است  
ایـن نتیجـه همچنـین    .  همخـوانی دارد  به کار بسته است کامالBNCًو  TECیره زبان یکدر دو پ  

در پـژوهش ایـن     . کند را نیز تأیید می   ) 2000(ر  ــان و بیک  هنتایج به دست آمده از پژوهش اوال      
 بـه مراتـب   tellو say هـاي  پـس از فعـل  THAT سـاز  دو محقق نشان داده شد که تصریح متمم

 .پربسامدتر از محذوف نگاه داشتن آن است
 داستان، نمایشنامه،   ۀبه عالوه، تصریح ضمیر موصولی نیز از فراوانی باالیی در هر سه گون            

اما از آنجا که این مورد در پژوهش اوالهـان بررسـی نگردیـده اسـت،                . ر برخوردار است  و شع 
این مشکل در مورد حذف گروه .  حاضر را با آن در مقام مقایسه قرار داد         یتوان نتایج بررس   نمی

با این حال، نتایج ما بیانگر آن اسـت کـه تصـریح    .  دو پژوهش وجود دارد   ۀفاعلی نیز در مقایس   
 دیگـر نیـز چنـدان اسـتفاده         ۀ شعر نیست و در دو گون      ۀهاي ترجم  فاعلی از ویژگی  گروه اسمی   

دهد که این ساختار با وجـود آن    به جمله نشان میin orderهمچنین بررسی افزودن . شود نمی
داستان رایج است؛ هرچند از فراوانـی        نمایشنامه و    ۀ شعر نمودي ندارد، در ترجم     ۀکه در ترجم  

 به مراتب بیشـتر    TEC ةدر پژوهش اوالهان وجود این ساختار در پیکر       . تباالیی برخوردار نیس  
 . گزارش شده استBNCاز 

؛ that داراي هاي گزاره در should کمکی  فعل؛متممی هاي واه جمله در to beهاي  تصریح
 after/while در after/while؛ و   to سـاز  مـتمم ؛  to و ،that، for سازهاي متمم از قبل اضافه حرف

هـاي   واره  به جملـه to beبا این وجود، افزودن .  حاضر مشاهده نشدیدر بررس) while) –ing و
ي  هاي زبانی بسیار گسترده    هاي اوالهان همخوان است، چرا که وي نیز در پیکره          متممی با یافته  

هـا نیـز    از آنجا که تصریح گـزاره . خود درصد بسیار پایینی از چنین افزایشی را ثبت کرده است          
. هاي دو پژوهش قابل قیاس نیسـتند   است، در این باره هم یافته      ي اوالهان بحث نشده    مطالعهدر  

ـ اوک را واknow و help، اوالهان، دو فعل     to ساز متممدربارة تصریح     مـورد از چنـین   116ده و ی
 به کار   helpهاي پژوهش حاضر تنها یک نمونه از فعل          در داده . رده است کتصریحی را گزارش    

  افـزودن  -در مورد تصـریح سـایر سـاختارها         .  مشاهده نشد  knowد و کاربردي از فعل      رفته بو 
 ،that، for سـازهاي  مـتمم  از قبـل به   اضافه حرف؛  that داراي هاي گزاره به should کمکی فعل
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هاي این پـژوهش    باید اذعان کرد که یافته-)while) –ing و after/while به after/while؛ و toو
هـاي   هاي پژوهش اوالهان دارد، چـرا کـه ایـن سـاختارها در پیکـره               ري با یافته  تفاوت چشمگی 

انـد، امـا در ایـن         اوالهان از جمله گرایش هاي همه متون ترجمه شده بوده          BNCو   TECیزبان
 .ها یافت نشدند هاي هیچ کدام از گونه پژوهش در داده

ح شـده در مـدل    سـاختارهاي مطـر  - و نـه همـۀ    –چرایی گرایش به تصریح تنها برخـی        
را شاید بتوان ناشی از ماهیت ویژة متـون ادبـی دانسـت کـه در آن زبـان بـه                    ) 2005(دیکسون  
، به نقـل    )2000(دربارة نمایشنامه، آلتونن    . رود یترین و موجزترین شکل ممکن به کار م        فشرده

وندگان، و از لوي، معتقد است زبان در نمایشنامه، داراي نقشی کنشی در رابطه با گویندگان، شن              
شود کـه   زبان نمایشنامه سبک خاصی از زبان گفتار را شامل می    . ان گفتار است  ـاي زب ــهنجاره

هاي حذفی  شود؛ دیکسون نیز در شرح مدل خود تصریح عبارت  در حیطۀ زبان تئاتر محدود می     
هـایی در   شمرد و معتقد اسـت چنـین عبـارت    اي زبان گفتار برنمی  مورد نظر را از جمله ویژگی     

هـاي موسـیقایی،     ها، ویژگـی   در شعر نیز، اندازة مصراع    . مانند تا آشکار   گفتار بیشتر محذوف می   
ها در دسـترس متـرجم قـرار     هایی که با حذف یا تصریح این عبارت       عالوه بر فرصت  ... ساختار

در ترجمـۀ نثـر در قیـاس بـا شـعر نیـز              . کننـد  ل می یهایی را نیز بر او تحم      دهند، محدودیت  می
افیه، و ـمعتقد است، با وجود آن که مترجم از برخی قید و بندها چون وزن، ق             ) 1988 (نیومارك

هاي آوایی از اهمیت ویژه برخوردارنـد و در صـورت تصـریح              راع رهاست، سایر ویژگی   ــمص
 .هاي محذوف ممکن است ارزش و کارایی خود را از دست بدهند عبارت

 که تصـریح در هـر       -ها و یا هنجارهاي ترجمه      همگانی ةا توجه به آنچه دربار    ـدر پایان، ب  
هـاي ایـن      مطـرح شـد، تصـریح سـاختاري در داده          -هاسـت    دو رویکرد از جمله بارزترین آن     

 متون ادبی از فارسی به انگلیسـی        ۀهاي ترجم  از ویژگی )  ادبی ۀدربردارنده هر سه گون   (پژوهش  
ي در ترجمـه متـون ادبـی        ا توان گفت تصریح از جملـه هنجارهـاي ترجمـه          بنابراین، می . است

پـردازان   ن که، به رغم این که متخصصان و نظریه        یطرفه ا . معاصر فارسی به زبان انگلیسی است     
یر، افزایش، و کاهش در حـین رمزگردانـی         ـونه تغی ــ متون ادبی از هر گ     ۀمترجمان را در ترجم   
ـ   ــب(د  پندارن دارند و این متون را تغییرگریزترین متون می        متن پایانی برحذر می    رما، ـراي مثال، ب

ها و تغییرهاست مقاومت چنـدانی   اي از این افزایش ، این متون در برابر تصریح که نمونه     )1985
، باید گفت تصـریح حضـور       )1995(توري  » ثرؤهاي م  هنجار«با در نظر گرفتن     . دهند ینشان نم 

ـ ن داد و از ا  ادبی از فارسی به انگلیسی نشا      ةشد خود را در روساخت زبانی متون ترجمه       ن رو، ی
هاي این پژوهش  با این حال، با توجه به معاصر بودن داده        . گردد خود نوعی هنجار محسوب می    
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هاي به دسـت آمـده       هاي ادبی در زبان فارسی، یافته      گونه- برخی خرده  یو به دلیل نو بودن نسب     
 تنها از زبان    -آن  ها و نیز سویگی      گر سو، حجم داده   یاز د .  دیگر نیست  يها قابل تعمیم به دوره   
هـا    ترجمـه ۀ متـون و همـ  ۀ در این پژوهش مانع از تعمیم نتایج آن به همـ   -فارسی به انگلیسی    

 .شود می
یـا  » هـا  گـرایش «منـد از جملـه    توان گفت که تصریح سـاختاري غیرنظـام        به طور کلی می   

ررسـی  میـان سـاختارهاي ب   در. هاي ادبی از فارسی به انگلیسـی اسـت   گونهۀ هاي ترجم ویژگی
تصـریح ضـمایر   . آیـد  پربسامدترین این گـرایش بـه شـمار مـی     THAT ساز شده، تصریح متمم

 متون ادبی است چرا که از فراوانی باالیی برخـوردار           ۀهاي ترجم  موصولی نیز از جمله شاخصه    
 .با این وجود، برخی از ساختارها در متون بررسی شده نمود عینی نداشتند. است

آمـوز    فرایندها و راهکارهایی که ممکن است چه در مقام ترجمـه     آشنا ساختن مترجمان با   
و چه در مقام مترجم با آن مواجه شوند سبب افزایش خودآگاهی آنـان نسـبت بـه راهبردهـاي                 

 ۀج رویکردهـاي روانشناسـان    یتواند به ترو    خود می  ۀشود که به نوب    مترجمان در حین ترجمه می    
ـ هایی در ا   ، پژوهش به ویژه . ندکزبان به ترجمه کمک شایانی       دترنـد کـه در آنهـا       ینـه مف  ین زم ی

دهد ثبت   فرایندهاي ذهنی مترجم در حین ترجمه از طریق بیان آنچه او در ذهن خود انجام می               
هاي معمـول در ترجمـه    همچنین، پی بردن به گرایش). TAPs(شود  ل مییو ضبط و سپس تحل   

هـاي ترجمـه     ها و در نهایـت همگـانی       هاي گوناگون گام نخستین در رسیدن به تعمیم        بین زبان 
 .ن راستای در اکوچک بود هرچند یپژوهش حاضر گام. است
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 پیوست
هـاي انگلیسـی آن      هاي پژوهش شامل متون زیر از ادبیات معاصـر فارسـی و ترجمـه              داده

 :است

 )رمان و داستان کوتاه(نثر 

 مترجم نویسنده فارسی/ عنوان اثر به انگلیسی
 Frank Lewis سیمین دانشور The Half-Closed Eye/چشم خفته

یاسب چوب / The Wooden Horse صادق چوبک John R. Perry 

قاتی در میخس/ Lost in the Crowd جالل آل احمد Michel Hillman 

ی بومكپسر /The Little Native Boy احمد محمود Judith Wilks 

 Iraj Bashiri صادق هدایت Three Drops of Blood/سه قطره خون

رزایم /Mirza بزرگ علوي Judith Wilks 

 Julie S. Meisami هوشنگ گلشیري My China Doll/ منینی چکعروس

ورکبوف  /The Blind Owl صادق هدایت D. P. Castello 

ورکبوف  /The Blind Owl صادق هدایت Iraj Bashiri 

 نمایشنامه
 مترجم نویسنده فارسی/ عنوان اثر به انگلیسی

شه هایاز پشت ش /From Windows Behind اکبر رادي Reza Shirmarz 

وچولوکاه ی سیماه /The Little Black Fish یصمد بهرنگ Manouchehr Khaksar 

Harsini 

شکتر / Sharp Splinter عاطفه حسینی Mahtab Alaee 

 برگرفته ازاشعار فروغ: جاکشق از جا عکمن از 
 ,The Voice Alone: A Play of Love/فرخزاد

Death and Beauty 

 Afsaneh Boutorabi, Pardis پري صابري

Mirzai, and Mark A. Torfeh 
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 شعر
 مترجم نویسنده فارسی/ عنوان اثر به انگلیسی

گری ديتولد / Another birth فروغ فرخزاد Karim Emami 

 Mahvash Shaheq نیما یوشیج The Winter/زمستان

 Iraj Bashiri نیما یوشیج The Winter/زمستان

 Mehdi Afshari سهراب سپهري The Water’s Foot Steps/ آبي پايصدا

 Karim Emami سهراب سپهري The Water’s Foot Steps/ آبي پايصدا

 Hosein Vahid اسداله شعبانی Amidst a Distant Country/ ده دوریکدر دل 

Dastjerdi 

 Mahmoud نیما یوشیج Cold Ashes/اجاق سرد

Kianoosh 

 Naser Mohammadi مهدي اخوان ثالث Dialogue/گفت و گو

 Mahmoud ادهطاهره صفارز The Call/دعوت

Hashemi Kermani 

 Ali Khazaeefar سیاوش کسرایی Sonnet for a Tree درختيغزل برا/

 Karim Emami سیاوش کسرایی Sonnet for a Tree درختيغزل برا/

چه روشنی دریکر یتصو /The Picture of a Bright 

Window 

 Mahmoud میمنت میرصادقی

Kianoosh 

 Mohammad Ali سهراب سپهري Call of the Start/ آغازيندا

Mokhtari Ardakani 

وچهک /The Alley فریدون مشیري Faranak Moshiri 

دارانیسفر ب  Ali Khazaeefar طاهره صفارزاده - /

ستیس نکچیه مثل هک یسک /Someone Who Is Not 

Like Anyone 
 Michael Hillmann فروغ فرخزاد

 


