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ABSTRACT 
Translation is a proper tool that provides opportunities for reading different texts 
including horror fiction all over the world. Vinay and Darbelnet are theorists who 

introduce seven strategies for translation. These strategies include: borrowing, calque, 

literal translation, transposition, modulation, equivalence and adaptation (cited in 
Munday, 2012). Davies (2003) offers seven strategies for translating culture-specific 

words, and three strategies of footnote, dropping cultural references and equivalence, 

play important roles in translating the horror genre. In this research, attempts have been 
made to study “The Graveyard” novel by Neil Gaiman using library research method 

and to study the translation challenges at horror works in Persian translation according 

to Vinay and Darbelnet and Davies; therefore, the following questions were raised: 
Which techniques the translator has used to translate the horror elements? Was the 

translator successful in applying translation techniques based on the features of horror 

genre to create the same effect as the source text? The results showed that the translator 
has used strategies of omission, adaptation, literal translation, transposition, and 

modulation and in many cases when selecting the strategies didn't pay attention to the 

features of horror genre and it makes the reader feel more horror when reading the 
original text. The results of this study, in addition to helping the translator to identify 

the strengths and weaknesses of his translation, will reveal the necessity and importance 

of paying attention to the features of the text for translators and English students. 

 DOI: 10.22059/JFLR.2021.320651.821 
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 مقدمه .1
 منشأ که است یبشر احساسات نیتریمیقد از یکی ترس

 در درازنای انسان. است ناشناخته و زیآماسرار یهادهیپد آن

 ییهاتیشخص ،ریناپذوصفو  ناشناخته دةیپد هر یبرا خیتار

-داستان یریگشکلبه تاکنون که بودند قائل یانسانریغ ای یانسان

 در همچنان آن آثار و استشده  منجر اریبس ییهاافسانه و ها

 وحشت ژانر (،Carrollباور کارول )به. است مشهود اتیادب

 آن از گیریبهره با سندهینو که است یادب هایگونه از یکی

با  ژانر وحشت که یاما تفاوت کند؛یم القاء مخاطببه را ترس

 ان،یاز عص یاست که ترس آن ناش نیدر ا ،ترسناک دارد اتیادب

 سندگانینو از یاریبس (.1987 کارول،) است انزجار و تهوع

 ارائه وحشت یادب گونة نیا یبرا یفیتعر تا اندکرده تالش

 اتیادب همچون ،آن همانند یهاگونه از را آن که دهند

 اما سازند؛ زیمتما زیانگجانیه و یفانتز اتیادب و یلیتخیعلم

 گریکدی با یادب یهاگونه یهایژگیو از یاریبس اینکهبه توجه با

. اندبوده روبرو یمشکالت با ریمس نیا در د،ندار یوشانمپه

 عنوانبه وحشت فیتعر در( باور دارد Prohaszkovaپرازکو )

 در تنش جادیا موجب ترس نکهیا گفتن ،یادب گونة کی

 یهاگونه را احساس نیا رایز ست؛ین یکاف شودیم خواننده

 در زین ییجنا و یسیپل ترسناک، ،یلیتخیعلم مثل گرید یادب

 و ،خون ترس، جان،یه نیهمچن زند؛یانگیمبر نندهیب و خواننده

 زین ژانرها گرید در اند،وحشت هایبایسته از که ی،زیخونر

 دیگر از را وحشت ژانر آنچه (.2012 پرازکو،) دارد وجود

 جادیا موجب ژانر وحشت که است نیا ،سازدیم زیمتما ژانرها

 ،وحشت ،از ترس مشمئزکننده و دردناک ،احساسیرنجآور

 فیاعتقاد رادکلبه .شودیم خوانندهدر  تنفر و انزجار

(Radcliffe( پس که است تنفرگونه یاحساس یادب گونه نیا 

 ترس و شدنشوکهبه شتریب و ،شودیم تجربه وحشتناک زیچ از

 وجودبه هاقساوت پردةیب دادنشینما جةینت در که است وابسته

 (،Landaisاعتقاد لندایس )به .(145: 1826 ف،یرادکل) دیآیم

در آثار ترسناک و  یعنصر اصل دو یبخشتیواقع و تعلیق

 و کندیخود جذب مآثار را به نیکه مخاطب ا اندیجانیه

 اگر رایز دهد؛آن را مد نظر قرار  دیبا یادب گونة نیا مترجم

 نکند، خطر ای ترس احساس ،وحشتناک یهاداستان خوانندة

آثار وحشت  ترجمةآنچه در . است نشده آوردهبر اثر هدف

 یهایژگیو با یطرف ازاست که مترجم  نیا ،دارد تیاهم

 متن یفرهنگ یهاشهیتا ر باشد آشنا مقصد و مبدأ زبان یفرهنگ

 رییتغ دستخوش را داستان یبخشتیواقع و دنبر نیب از را مبدأ

 ارائة و یزبان یهایژگیو شناخت با گرید یسو از نسازد؛

متن را  آهنگضرب مقصد، یزبان یهایژگیترجمه براساس و

 مترجمافزاید؛ وی می .کند منتقلرا  قیکند و عنصر تعل حفظ

 از استفاده نیب مناسب یتعادل جادیابه قادر دیبا وحشت آثار

ی سازیو بوم foreignization)ی )سازگانهیب یردهاهبرا

((domestication از یبرخ است ممکن کهباشد؛ چرا 

 یراحتبه ،دارد وجود گانهیب عناصر آن در که یمتن با خوانندگان

 ،گرید یسو از برود؛ نیب از داستان قیتعل و نکنند برقرار ارتباط

 رود، شیپ یسازیبوم سمتبه ،حد از شیب مترجم هنچچنا

 عنصر و برود نیب از داستان یفرهنگ یهاشهیر است ممکن

 .(2016 س،یلندا) ندیبب بیآس داستان یبخشتیواقع

 چاردیر لین ةنوشت( The Graveyard) گورستان داستان

 یاپسر بچه یداستان زندگ (Neil Richard Gaiman) منیگ

 است داده دست از را اشخانواده که است (Bod« )باد» نامبه

 در داستان نیا. دهندیم پرورش را او گورستان در روح دوو 

نوجوان،  یگروه سن یبرا کایآمر و ایتانیبر در 2008 سال

 ژانر در اثر نیا یانیپا و نیآغاز بخش. است دهیرس چاپبه

اثر  نیا یانیبخش م اما رد؛یگیقرار م «ترسناک و کیگوت»

-پردازش طنز از ینسب ییهاهیما با و ی بودهلیتخ و کیفانتز

 نیا نثر زین کایآمر خانةکتاب انجمن (.38: 1389راد، ) اندشده

 یآرزوها و طنز ال،یخ ت،یجنااز  یازهیآم و ییجادورمان را 

 یدیعب وانی. ککندتوصیف می جذابآن را  وبرشمرده  یانسان

 در. است کرده ترجمه یفارسرا به گورستانرمان  یانیآشت

 ترجمه، یدهاهبررا یبررس ضمن که برانیم ،حاضر پژوهش

 ترجمة با گورستان رمان یسیانگل متنهای وحشتناک بخش

 سهیمقاو دیویس وینه و داربلنه  بر اساس رویکردآن  یفارس

-بخش ترجمة در مترجم: میده پاسخ هاپرسش نیابه تا شود

 فراتر؛ و ؟بهره گرفته ییهادهبرراچه  از ،اثر نیا های وحشتناک

 وحشت، ژانر یهایژگیوبا شناخت  است توانسته مترجم ایآ

 کند؟ جادیمتن مقصد ا مخاطب درا مبدهمانند متن  یریتأث

 پژوهش نةیشیپ ای پژوهشی اتیادب مرور .2
 یهاداستان ،ینوجوان دورة جانیه و شوردلیل به

 برخوردار ادیز تیجذاب از نوجوانان یبرا همواره ترسناک،

این ژانر و ترجمة  رامونیپ هایی؛ از این رو، پژوهشاندبوده
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 هاپژوهش نیا از کوتاه یدر ادامه شرح. است گرفتهآن انجام 

  :دشویم ارائه

نوشتن »با عنوان  یدر کتاب Smith(  (1996)) تیاسم

 گونة ینوشتار یهایژگیشرح وبه «ترسناک یهاداستان

 یهاداستان گونه های فیتوص ضمن و پردازدیوحشت م

. دهدمیارائه  زین را هاداستان نیا از ییهانمونه ترسناک،

با عنوان  یامقاله در (2012 )( Prhaszkova) پرازکوا

 گسترةرا در  یادب گونة نیا رشد روند ،«وحشت یهاگونه»

 را آن ریتأث و کندیم یبررس ایرایانه یهایو باز لمیف ات،یادب

 در Castle(  (2007)) کسل. دهدیمنشان فرهنگ و هنر بر

 گونة نیترترسناک مطالعةبه ،«وحشت نگاشتن باب در» کتاب

 یهاداستان یبررس با و پردازدیم ،وحشت اتیادب یعنی ی،ادب

آشنا  یادب گونةنیا نگارش رموز با را خواننده وحشت، کوتاه

 وحشت» عنوان با یا( در مقاله2015)  Sun)) سان. کندیم

، «پوآلن ترسناک یهاداستان در کیگوت سبک روح از

 در را سندهینو نیا نقش و پردازدیم پوآثار آلن پژوهشبه

 ) «پو» ،مقاله نیا اساسبر. دهدیوحشت نشان م گونة رشد

(Poeیستین عه،یالطبماوراء یهادهیپد وحشت خود آثار در، 

 .کشدیم ریتصوبه را یشخص یهایآشفتگ و ،نیاطیش مرگ،

-راه و هاچالش» مقالة در Landais( (2016)) سیلندا

، «وحشت اتیطنز در ادب ترجمة یبررس یبرا ییبردها

 ةگون نیوحشت در ا جادیوحشت و عناصر ا اتیادب یمعرفبه

 ترس عنصر انتقال یبرا مترجم یردهاهبرا فیو توص یادب

 مطالعة با دیبا وحشت اتیادب مترجم یو باوربه. پردازدیم

وحشت را در روند  جادیداستان وحشت، عناصر ا قیدق

در پژوهشی باعنوان  (Petar( )2018پتار ) .کندمنتقل تیروا

های کالیو ترجمة داستان ترسناک : مطالعة موردی داستان»

-میترسناک  یداستان یهاترجمه واکاویو  هیتجز، به«باکر

پردازد. وی بیان کرده هنگام ترجمة این متون، یک سری 

راهبردهای  مشکالت عمومی ترجمه وجود دارد که ناشی از

سری مشکالت خاص رفته توسط مترجم است و یککاربه

هم وجود دارد که ناشی از ادبی بودن متن است، مثل 

اعتقاد او، مترجمان ها و تصاویر ادبی یا ریتم داستان. بهاستعاره

هایی خاص برخوردار برای ترجمة متون ادبی باید از مهارت

زمینة سبک، سیاق، لحن، زبان های الزم را در باشند و توانایی

 و ... در متن ادبی کسب کنند.

 باعنوان یامقاله در (2015) همکاران و یجانمانیا

 مختلف هایدیدگاه یبررسبه ،«رانیا در وحشت ژانر ترجمة»

نویسندگان . دنپردازیم رانیا در وحشت ژانر ترجمه دربارة

 و رانیا نیب یفرهنگ اختالفات لیدلبه که دنکنیم عنوان

 نیا خواستار حذف مترجمان از یبرخ ،ییاروپا یکشورها

 دو از ییهانمونه آوردن با هاآن. ندنوجوان اتیادب از ژانر

 خوش مردگان خانهبه» و «آشامخون خاطرات» داستان

-یم انیب را رانیا در ژانر نیا ترجمة بیمعا و ایمزا ،«دیآمد

گرایش »نامة خود با عنوان در پایان (1394جانی )ایمان .کنند

ترجمة ادبیات: مطالعة موردی ژانر وحشت فرهنگی نسبت به

کرده ترجمة ژانر وحشت در ، سعی«در ادبیات نوجوانان

اساس نظریة ونوتی ادبیات نوجوان را از دیدگاه فرهنگی و بر

نویسنده، ژانر وحشت نقش مهمی را در باور بررسی کند. به

کند و مترجمان باید با ارائة ترجمة مناسب، میبازار کتاب ایفا

 این ژانر را در جهت تعلیم کودکان و نوجوانان قرار دهند.

 رامونیپ پژوهشی تاکنون شده،یاد  یهاپژوهشوجود  با

 یو ترجمه فارس گورستان رمان در وحشت ژانر یهایژگیو

و  قاتیتحق نیا نیکه ب یاسهیمقا در. است نشده انجامآن 

 نیاز ا یپژوهش حاضر صورت گرفت، مشخص شد که بعض

 یو موارد استشده  انجاموحشت  ژانر رامونیپ هاپژوهش

 اند، تنهادر ژانر وحشت پرداخته ترجمه یبررسهم که به

 قرار توجه ردرا مو رانیترجمة ژانر وحشت در ا بایستگی

ها، مانند پژوهش لندایس، برخی از این پژوهشاند. داده

 نیا زیتما وجهاند؛ اما های ترجمه پرداختهبررسی چالشبه

 با ارتباطترجمه در  یهاردهبرا یبررس در پژوهش

 باشدیماثر  یک یفارس ترجمة در ،وحشت ژانر یهایژگیو

در انتقال  را مترجم تیموفق زانیم توانیم ،آن اساس بر و

 .دیسنجوحشت 

 وحشت ژانر و ترجمه .1-2

 هاتیشخص ؛وحشت اتیادب های نهادینةاز ویژگی یکی

 گونة نیا یهاتیشخصبیشتر . ستهاداستان نوع نیا یفضا و

 هانهیگرگ ها،آشامخون مانند ییالگوکهن یهاتیشخص ی؛ادب

 ارواح اشباح، ،هایطانش وانه،ید دانشمندان ها،والیه ها،یزامب و

 کودکان ز،یستجامعه مارانیب ،یارهیزنج قاتالن سرگردان،

 خارج زین هاداستان نیا یفضا. اندشده ریتسخ افراد و ،شرور

 متروک، یهاکاخ قبرستان، مثل یطیمح در و مدرن یایدن از

. استنظایر آن  و یمیقد یهاخانه ک،یتارمهین یهاجنگل
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 هاآن در که ندراز و رمزپر ییهامکان ،هاطیمح نیابیشتر 

 زنده، موجودات گرید از دور دیگرگونه، یزندگ با یموجودات

 ،موارد از یاریبس در (.145: 1826 ف،یرادکل) کنندیم یزندگ

ها آن همة و ردیگیمخاطبان قرار نم همة اریاخت در یاصل متن

 یابزارترجمه  ؛ از این رو،ستند،یواقف ن یزبان متن اصلهب زین

متن  کیبه ایاز سراسر دن خوانندگان ةمناسب است تا هم

مطرح است انتقال مطلب از  انیم نیاما آنچه در ا .ابندیدست 

متن مقبول  ای کهگونهبه است؛زبان مقصد به أزبان مبد

 امبد زبان با متناظر یمتن دیتول که آنجا از .شودواقعمخاطب 

 زبان یمتن عناصر است ریناگز مترجم ست،ین ریپذامکان

 اعتقادبه. سازد امبد زبان یمتن عناصر ینزیگجا را مقصد

 replacement))ی نیگزیجا ،Catford))( 1965) کتفورد

 ستایصورت ااز عناصر متن زبان مبدأ با عنصر معادل به یکی

 عبارتبه رد؛یگینمدر کل نظام متن انجام  وگرگونیو بدون 

 شیدایپ موجب ایپو صورت به ینیزیگجا نیا گر،ید

ی صور تناظر نیب یو. شودیم متن نظام در گرید یرهاییتغ

(formal equivalence )ی)و تعادل متنdynamic 

equivalence)اعتقاد قائل است. به یاساس زیدر ترجمه تما

مربوط  ینظام زبان و تعادل متنمربوط به یتناظر صور او،

 است موجود یزمان یصور تناظر. است زبان آن افتنیتحققبه

 در را حالت همان ای،تااندازه ،مقصد زبان در مقوله کی که

 مترجم که ینداریبس موارد اما باشد؛ داشته مبدأ زبان یزبان نظام

 شدن دور موارد نیا. بزند یاترجمه یهالیتبدبه دست دیبا

 با گرید زبانبه یزبان  از حرکت ندایفر در یصور تناظر از

نقل در  ) شودیمدستور زبان و واژگان  دادنرییتغ از استفاده

 صورتمفهوم متن را به نخست دیبا او (.22: 1388 ،هاوس

 یمناسب ساختار از میمفاه نیا انتقال یبرا آنگاه ابد،یدر کامل

 دقت دیبا مترجم ،گرید یسو از .کند استفاده مقصد زبان در

 معنا انتقال یبرا آن یسازیعیطب و ترجمه لیتعد که کند

 یهایژگیو از گرید یبرخ بردننیب از باعث و دینگرا افراطبه

 یهاردهبرااستفاده از  باو کالم  یاقتضابه مترجممتن نشود. 

 .کند منتقل مقصد زبانبه را مفهوم تا کندیم یسع ،متفاوت

 با در آغازژانر وحشت، مترجم  ترجمة هنگام

 ،باشد را داشته بایسته هایییوحشت آشنا ژانر یهایژگیو

تا بتواند  ،و مؤثر در انتقال مفهوم را بشناسد یاصل عناصرنیز 

 زبانبه یفارس زبان دستور ساختار مبتنی بر را هایژگیو نیا

 یعنی انتقال وحشت،هدف متن  ،قیطرنیابه؛ کندمنتقل مقصد

 راهبردهای باید رو،نیا از .(2016 س،یلندا)شود یم برآورده

 یعنی ،وحشت اتیادب یاصل یهایژگیو با ارتباط در ترجمه

 شوند. واکاوی ،قیتعل و یبخشتیواقع

 یبخشتیواقع .2-1-1
 از عبارت دارد، تیاهم داستان نوشتن ندایفر در آنچه

 ها،شخصیت آن در که است ییایدن خلق در سندهینو ییتوانا

 راحتیبه و باشد ریپذباور مخاطب یبرا رویدادها لحن و فضا

 هرچه و باشد وارد کارشبه چه هر نویسنده .کند اعتماد آنبه

 بهره کیفیت این از داستانش اگر بدهد، معنا و عمق داستانشبه

 پذیرفتنی و محتمل را داستان وقایع نتواند یعنی باشد؛ نبرده

 :1388 ،یرصادقیم) دیآینمدر آب از موفقی داستان بدهد، جلوه

 ییردهاهبرا از هدف اینبه بیتیادس یبرا نویسندگان (.142

 (اعتقاد کادن. بهکنندیم استفاده گفتگو و فیتوص مانند

Cuddon )اتیادب که فیتوص کارکرد نیترکهن و نینخست 

 و انهینماواقع کارکرد نیهم اقیدق است، آن از آکنده زین کیکالس

 احساس زین گفتگو (.755: 2013 کادن،) است انهیگراواقع

: 1388 ،یرصادقیم (دهدمی خوانندهبه را بودن واقعی و طبیعی

 یریگدر شکل ینقش مهم تیاز آنجا که فضا و شخص (.471

 سندهینوبه فیتوص ووحشت دارند، استفاده از گفتگو  ژانر

 مخاطب یبرا داستان یفضا و هاتیشخص تا کندیم کمک

و گفتگوها  فاتیتوص ترجمة هنگامبه مترجم. شود ریباورپذ

 نیب از داستان یبخشتیواقع که کند استفاده ییهاراهبرداز  دیبا

 ژانر مهم عنصر دو عنوانبه ،و گفتگو فیتوص ترجمة و نرود

 .نگردد منجر تیناقص از فضا و شخص ریتصو ةارائبه وحشت،

 قیتعل .2-1-2
 انتظار حالت در خواننده داشتننگه معلق یمعنابه قیتعل

 و هاتیشخص ندةیآبه نسبت ابهام و رخدادها یچگونگ یبرا

 فیتعر نیچن مخاطب در را قیتعل( Sun)سان. است عیوقا انجام

 کندیم دایپ معنادار عیوقابه نسبت مخاطب که یاحساس»: کندیم

 اطالعیب آنها سرانجام و انجام یچگونگ تیماهبه نسبت خود و

 یناآگاه بر قیتعل اساس گفت توانیم (.2015 سان،) «است

 .است متن در تیجذاب و کشش جادیا آن یاصل کارکرد و است

 و کشاند داستان درونبه را خواننده توانیم قیتعل لةیوسبه

 داستان در قیتعل جادیا در یمختلف عوامل .کرد اشزدهجانیه

 اینکه»محض. بهاستعوامل  نیا نیتراز مهم یکی زبان ند،مؤثر

 ارتباط یک سپارد،می داستانی به را خود ایشنونده یا خواننده
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 اشتیاق خود ذات در ط،ارتبا همین وشود یم برقرار زبانی

 جملةبه جمله و واژهبه واژه واج، به واج دانستن برای را مخاطب

 اشتیاق این که حالتی هر مرحله این از پس .زندمی دامن داستان

 داستان آن خاص گسترةبه و کند دارهدف کند، ترافزون را

 پور، یمندن) «استداده صورت را داستانی تعلیق عمل بکشاند،

 کنندهنییتع یعنصر عنوانبه قیتعل حفظ تیاهم (.153: 1383

 یبرا زین مترجم و ستین دهیپوش یترسناک بر کس یهاداستان در

 یستیبا کند، خواننده منقلمشابه متن مبدأ به یریتأث بتواند نکهیا

 .کند حفظ راعنصر  نیادر هنگام ترجمه  بکوشد

 روش پژوهش .3
 یمبنا بر و یاکتابخانه وةیشبه پژوهش نیا هایداده

پس از بررسی . است شده یآورگرد یلیتحلیفیتوص روش

مختلف در این زمینه،  یهادگاهیموضوع و د ةاجمالی تاریخچ

 متن مطالعة با سپس و شد یبردارادداشتی ازین مورد هایداده

 مقایسة آن با و The Graveyard)) گورستان رمانی سیانگل

از برای اطمینان . شد یآورگرد پژوهش یهاداده ی،فارسمتن 

های پژوهش را های پژوهش، دو ارزیاب دادهصحت یافته

 یسیرشتة آموزش زبان انگل اریاستاد 1 ابیارزبررسی کردند. 

پس . است یسیزبان انگل یمترجم رشتة یمرب 2 ابیو ارز

 کاپا بیضر کنندگان بامشاهده توافق زانیم ی،ابیارزاز

(Kappa)  نرم افرار درSPSS   بررسیجزیه و ت 26نسخة 

 دهد:نتایج میزان توافق دو ارزیاب را نشان می 1جدول  .شد

 

 . میزان توافق دو ارزیاب1جدول 

 
1 ابیارز  

یتحت اللفظ اقتباس ییجابجا   تغییربیان حذف 

2 ابیارز  

 اقتباس
Count 63 0 0 0 0 

Expected Count 29.0 24.8 2.3 3.7 3.2 

یتحت اللفظ  
Count 0 49 0 0 1 

Expected Count 23.0 19.7 1.8 2.9 2.6 

ییجابجا  
Count 0 1 5 0 3 

Expected Count 4.1 3.5 .3 .5 .5 

 حذف
Count 0 4 0 8 0 

Expected Count 5.5 4.7 .4 .7 .6 

بیان تغییر  
Count 0 0 0 0 3 

Expected Count 1.4 1.2 .1 .2 .2 

Total 
Count 63 54 5 8 7 

Expected Count 63.0 54.0 5.0 8.0 7.0 

 یکدگذار و یبندطبقه ،موجود یهادادهدر مرحلة بعد، 

شناسایی  ابتدا بررسی شدند. بدین منظور، سپس شده

نقل در  ) بلنهدار و وینه نظر یمبنا بر ترجمه هایردهبرا

و داربلنه  وینهگرفت. از آنجا که در نظریة انجام (1391ماندی، 

ترجمة ارجاعات فرهنگی بیان نشده و ارجاعات  هایردهبرا

فرهنگی )اقتباس( در ترجمة ژانر وحشت نقش مهمی دارند، 

بروک  هایردهبرا اواکاوی ارجاعات فرهنگی با استفاده 

(Breque که بر مبنای)سیوید ةینظر (Davis  )باشد، می

 صورت گرفت. 

 ،یسیفرانسه و انگل یهازبان یدر بررس لْنهبِدار و وینه

 یاترجمه یهاراهبردو  اندکردهدو زبان توجه نیا یهاتفاوتبه

و ( direct translation) میمستق هترجم دستة دوبه را خود

 از کی هر. اندکرده( بخشoblique translation) میمستقریغ

 راهبرد. ردیگیمخدمترا به یمختلف هایرویه زین هاراهبرد نیا

ی ریگوام -1: شودیم میتقس دسته سهبه میمستق

(borrowing:) میمستق صورتزبان مبدأ به کلمة وهیش نیا در 

 نیا در (:calqueی)بردارگرته-2. شودیم مقصد زبان وارد

-تحت ترجمةو با  جداگانه صورتبه کلمهکی یاجزا وهیش

ی ) اللفظتحت ةترجم -3. شوندیممنتقل  مقصد زبانبه یاللفظ

literal translation :) امیمترجم پترجمة لغت به لغت است و 

. به اعتقاد گرداندیصورت لفظ به لفظ به زبان مقصد برمرا به

 ینحو ،یدستور لیکه به دال یدر موارد داربلنه و وینه

 از تواندیم مترجم ست،ین ریپذامکان یشناختوکاربرد

 میتقس دسته چهاربه که کنداستفاده میمستقریغ هایردهبرا
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 کی رییتغ همان(:  transpositionیی )جابجا -1: شوندیم

 یبرا واژه هر یدستور مقولة ریی)تغاست گرید کالمبه کالم جزء

 دو به جابجایی .یمعندر  رییتغ جادیا( بدون فعل به اسم مثال

 ونیمدوالس -2 .شود می تقسیم اختیاری و اجباری ةدست

((modulation :زبان  دید ةیزاو و یمعناشناس در رییتغ باعث

 داربلنه و وینه نظر از که استهیرو ونیمدوالس .شودیمبدأ م

 جابجا یحت ای یاللفظ تحت ترجمة یوقت: شودیم هیتوج نیچن

 زبان در ترجمه آن ،شود یحیصح یدستور گفتةبه منتج شده

 -3شود. یم محسوب انهیناش ای مصطلحریغ نامناسب، مقصد

 از یعبارت مترجم وهیش نیا در: equivalence)ی )سازمعادل

 مقصد متن در مشابه یساختار و یسبک ابزار با را یاصل متن

 دیمف هاالمثلضرب و اصطالحات ترجمة در و کندیم فیتوص

 یفرهنگ ارجاع رییتغ همان: adaptation))اقتباس -4 .است

. ندارد وجود مقصد فرهنگ در تیموقع کی کهیزمان است

 هیرو در داربلنه و وینه شدهبازگفته  هایردهبرا بر افزون

 جبران، و شیافزا کاهش، مانند ییهابردراه ترجمه یلیتکم

 اندکرده مطرح زین را میتعم و حیتصر کاذب، شهیرهم کلمات

 (.1391 ،یماند)

 ردهبراهفت یواژگان خاص فرهنگ ترجمة یبرا سیوید

 یامترجم با واژه ی: زمانیفرهنگ واژة حفظ -1: دهدیم ارائه

آن در زبان مقصد  یبرا یکه معادل شودیم روبرو یفرهنگ

 ترجمة در را واژه آنشود که اوناگزیر برآن میوجود ندارد، 

 در یفرهنگ واژة حفظ چنانچه: شیافزا -2.بگنجاندخود 

 مترجم ،شود معنا انتقال عدم و یسردرگم موجب ،ترجمه

اوباید با  اما کند؛ را حفظ یفرهنگ واژة که ردیگیم میتصم

: حذف -3.کند مشخص را آن یمعنا ی چند؛حاتیتوضافزودن 

 ردیگیم قرار شیافزا برابر در که داردنام حذف ؛سوم ردهبرا

 فیتوص ای یابیمعادل یبرا مترجم تالشاست که  یو زمان

 ،زبان دو نیب یفرهنگ یهاتفاوت لیدلبه خواننده یبرا واژه

 ندایفر ردهبرا نیا: یسازیجهان -4.شودینم واقع موفق

است که  یبا ارجاعات یارجاعات خاص فرهنگ ینیزیگجا

 منظوربه ردهبرا نیا در مترجم: یسازیمحل -5.اندعام ای یخنث

 بار فاقد فاتیتوص» ارائة و «ریتأث فقدان» از یریجلوگ

 بهره مقصد فرهنگ در موجود یفرهنگ ارجاعات از «یفرهنگ

 یهاردهبرا با ردهبرا نیا تفاوت: شکل رییتغ -6. بردیم

 اصطالحات و واژگان در رییتغ آن در که است نیا در نیشیپ

-یم فراتر یسازیمحل و یسازیجهان از را پا یفرهنگ خاص

. شودیم مبدأ متن فیتحر ای و رییتغ موجب کهیطوربه ،نهد

-یم یفرهنگ یواژگان خلقبه دست خود مترجم: تیخالق -7

  .(88: 2003 س،یوید)که در زبان مبدأ وجود ندارد  زند

 و شداستفاده هدفدار یریگنمونه از حاضر پژوهش در

 ارتباط پژوهش موضوع با کهشد  انتخاباز متن  ییهابخش

 50با % یسیاز متن انگل 50صورت % نیبد. داشت یشتریب

 The )گورستان رمان.شد سهیمقا شدهترجمه متن از درصد

Graveyard Book )متن. شد منتشر 2008 سال در 

 گرفت، قرار یبررس مورد پژوهش نیا در که یاترجمه

 بار نینخست( است که 1396) یانیآشت یدیعب وانیترجمة ک

 .است دهیرس چاپبه 1388 سال در

 بحث و بررسی و هاافتهی .4

 ةرمان گورستان و ترجم یسیانگلمتن  یبررس از پس

 پنجاز داستان، نیا در یکلطوربه که شد مشخص آن یفارس

 که است شده استفاده وحشت ژانر ترجمة یابر ردهبرا

-تحت ترجمة(، %46) اقتباس :از عبارتند یفراوان بیترتبه

 .%4و جابجایی  (%5) تغییر بیان ،(%6) ذف(، ح%39) یاللفظ
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ها را ردهبرااز کل  %45ارجاعات فرهنگی )اقتباس( که 

برد، ترجمه اند، با استفاده از سه راهخود اختصاص دادهبه

از این  %82( و %89ترتیب عبارتند از: پانویس )اند که بهشده

کردن از ارجاع اسامی خاص است. صرف نظربهها مربوط داده

 (.%4سازی) ( و معادل%4فرهنگی)

 

 

 
 . ؟؟2شکل 

 حذف .4-1
 کندینم دایپ واژه یبرا یمناسب معادل مترجم که یزمان

 مواجه شکست با گرید زبان در واژه فیتوص یبرا او تالش و

 (Dimiriu)رویدم اعتقادبه. کندیم حذف را آن شود،می

 است؛ ترجمه ضعف یمعنابه مترجمان دید از حذف ردهبرا

 ،نیبنابرا و شودینم منتقل گرید یزبانبه یزبان از معنا چراکه

 حذف ردهبرا اهداف از یکی یو. ستین مطلوب ردهبرا نیا

 یسبک و یزبان صحت از کردنحاصل نانیاطم را ترجمه در

 حذف و یساختار یهاتفاوت بر غلبه موجب که کندیم انیب

مربوط  یهنجارهااطالعات مختصر، توجه به ارائة ات،یحشو

 انگارگانی نظام از پیروی ،یفرهنگ یهانشر و حذف دشواژهبه

 رو،یدم) شودیم یخاص یسن گروه ای مخاطب یبرا ترجمه و

از  یاریدر بس حذف برد، از راهمترجمدر این رمان  (.2004

 مقصود شده سبب طریقو بدین است کرده استفادهموارد 

 مبدأ متن در یخوب به  ،وحشت انتقال ؛ یعنی سندهینو یاصل

 :مثال عنوان به نشود؛ منتقل

ST: THERE WAS A HAND IN the 

darkness, and it held a knife. The knife 
had a handle of polished black bone, 
and a blade finer and sharper than any 

razor. If it sliced you, you might not 
even know you had been cut, not 

immediately. 

The knife had done almost everything 
it was brought to that house to do, and 

both the blade and the handle were 
wet. The street door was still open, just 

a little, where the knife and the man 

who held it had slipped in, and wisps 

of night-time mist slithered and twined 
into the house through the open door 

(2008, 5). 

کی چاقویی را نگه داشته بود. دستة دستی در تاری

اش چاقو از جنس استخوان سیاه جال داده شده و تیغه

تراشی بود. اگر تیغة آن با کسی تیزتر از تیغ صورت

اش کرد، مسلما بالفاصله، متوجه بریدگیبرخورد می

 شد. نمی

بود، کاری چاقو تقریباً بخش بیشتر کار را انجام داده

نه آمده بود، تیغه و دسته هر خاطرش به آن خاکه به

ن آکه مرد با چاقو از  ابانیخدر رو بهدو خیس بودند. 

 در انیهنوز باز بود و مه شبانه از م ،بود عبور کرده

 (.11. ص) شدیم خانه وارد

 یمعنبه twinedو  دنیلغز یبه معن slithered مترجم

 یفضا قیطر نیبد کرده حذف ترجمه از را دنیچیپدر هم

 داخلبه در انیم ازکه  رامه  یهارگه که یحال در قتل وهمناک

. است نکرده منتقل یخوب به چند،یپیم هم در و لغزندیم خانه

ساخته  تررنگکم را سندهینو فاتیتوص ها،واژه نیا حذف

 .است شده منجر مقصدوحشت درمتن  شدنکم بهو  است

ST: Teeth so strong can crush any 
bones and tongue sharp and long 

enough to lick the marrow from the 
deepest marrowbone or flay the flesh 

from a fat man’s face (p.37). 

 و کنند خرد را استخوان توانندیم که ییها دندان
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استخوان  مغز دن،یسیل با تواندیم که بلند و زیت یزبان

 را چاق آدم کیبکشد و پوست صورت  رونیرا ب

 (.118.ص) بِکَنَد

 را گوشت یمعن به flesh کلمة فوق مثال در مترجم

 دادننشان وحشت ژانر یژگیو که آنجا از. است کرده حذف

 کلمه، نیا حذف با است، قلب قساوت و خشونت یهاصحنه

آدم  کیکندن پوست از گوشت صورت  صحنة یخراشدل

 یبخشتیواقع قیطر نیا به و شودیم رنگکم یحد تاچاق 

 انیب کنندهمنزجر فاتیتوص از استفاده با سندهینو که را داستان

 ییآراواج یدر متن اصل نیچنهم است؛ کرده کم است، داشته

 کند؛یم انیب را کندن و خراشاندن ینوع به «f»  یآوا در در

 .است نداده نشانی توجه مسئله نیابهکه مترجم  یدرحال

 داده رخ یدر افعال کمک حذف، موارد از گرید یکی

اعتقاد به. است کرده رییتغ زیآن وجه جمله ن جةیدرنت و است

 هگویند ایبر بانیز اریبزا ت،یوجه( Verdonkوردونک) 

 صحت اـی تـقعیواهـب را دوـخ دـتعه انزـمی تا کندمی همافر

 بر را خویش نسخنا ثرا و کند نبیا آورد،می نبازبه نچهآ

 (.39 ،2002 ،نکوردو) زدتعدیل سا ،ینداو مخاطب که ادیفرا

 یزیچ بودندرست زانیم از ندهیگو یتلقبه فزونتر تیوجه

از افعال  المعمو فعل، تیوجه دادننشان برایو  دارد اشاره

 could یکمک فعل ،افعال نیاز ا یکی. شودیم استفاده یکمک

 سرزنش، مهارت، ،ییتوانا کی دادن نشان یبرا که باشدیم

-دل و اینیائیاول) شودیم استفاده دیبع امکان و یکل امکان

فعل  نیاز ا ی،سیدر متن انگل سندهی. نو(85: 1393 ،یرودزنده

 :است کرده استفاده دیبع امکان انیب یبرا

Bod was bounced onto his side, away 
from the hole. But he had seen 

something huge and grey, on the steps 
beneath, pursuing them. He could hear 

an angry growling noise. (p.42) 

 بزرگ یزیچ. گرفت فاصله سوراخ از و شد پهلوبه باد

-بیتعق ن،ییپا یهاپله یرو که دید رنگ یخاکستر و

گوشش به ینیخرناس خشمگ یصدا. کردیم شان

 (.132. صخورد )

 مترجم شود،یم مشاهده فوق مثال در گونههمان

از  و است را حذف کرده could یفعل کمک ترجمه، هنگامبه

دارای  کمکی در زبان فارسی، ساختارهای دارای که افعالآنجا 

 (،536: 1391فر وصدقی، ) فضیلتاندالتزامی مضارع ساختار

 ندهیگو حالت و یریگجهت انگریب که» فعل یاالتزام وجه

 اجبار ه،یتوص درخواست، نوع از عمل کی یاجرا به نسبت

-در. است شده یخنث ،(287: 1390 ،یفتوح)  «است فرمان و

 ،ساده یماض صورت آن به ترجمة و یکمک فعل حذف واقع

در متن  .است برده نیب از صدا شدنبرای شنیدهرا امکانحالت 

این گیرد، بهمبدأ تصویری که در ذهن مخاطب شکل می

گیرد؛ ولی قبل از صورت است که باد از سوراخ فاصله می

بیند که آنها را چیزی بزرگ و خاکستری را میرفتن، فاصله

شود، کند. در اینجا کاربرد فعل ماضی بعید سبب میتعقیب می

از سوراخ، « باد» گرفتنمخاطب احساس کند علت فاصله

رنگ است و بعد با بیان اینکه دیدن آن چیز بزرگ و خاکستری

توانست صدا را بشنود، امکان نزدیک شدن آن چیز می

 سبک شدهدر عبارت ترجمه سازد.تر میرا نمایانوحشتناک 

 داستان منجر یفضا رییتغبه و شودینم منتقل مبدأ متن ییروا

 ،از جمله تیبا حذف وجه یفارس ترجمة در درواقع شود؛یم

-ینگراندلهره و آن  جةینت در و شودینم دهید ،از امکان ینشان

 .است شده مخاطب منتقلبه کمتر تیشخص یها

 اقتباس .4-2

 انتقال یبرا وهیش نیا شد، پیشتر گفته که طورهمان

 از استفاده با مترجم و شودیمگرفتهکاربه یفرهنگ ارجاعات

خاص را که در متن مقصد  یمضمون ای تیموقع رد،هبرا نیا

 در مسئله نیترمشکل ،واقع در. دهدیم رییوجود ندارد، تغ

-واژه» .است یفرهنگ خاص عبارات و هاواژه ترجمة ترجمه،

 ها،دهیپد روابط، مفاهیم، به که هستند یاقالم یفرهنگ یها

 خاص یاجامعه یمعنو و یماد یهاجنبه یکلطوربه و ابزارها

 در مترجم. هستند یخاص فرهنگ به مقید و شوندیم مربوط

 ای یواژگان خالء با گرید زبان در واژگان گونهنیا برگردان

 .(33: 1383 ،ینابادیم یهاشم) «شودیروبروم یارجاع خالء

مختلف  در سطوح تواندمی مبدا فرهنگ و زبان با آشنایی عدم

 شدن ترجمه، تفسیری و اشکاالتی مانند: توضیحی ترجمه

 در اشتباه بروز مقصد، زبانبه خاص اسامی انتقال نادرست

 اثر نویسنده سبک صحیح انتقال و عدم ساختار و واژه سطح

 (.146: 1392)محمدی، کند مقصد ایجاد أزبانبه

 از است ممکن که است یموارد از گفتگو ای فیتوص

 یراحتآن به ترجمة و باشد گرفته نشأت سندهینو فرهنگ
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 .نباشد ریپذامکان

 ترجمة یبرا سیوید شد، پیشتر یادآوری که گونههمان

 از عبارتند که است داده ارائه دهبررا هفت یفرهنگ ارجاعات

 ی،سازیمحل ی،سازیجهان، شیافزای، فرهنگ واژة حفظ: 

 معتقد بروک .(88: 2003 س،یوید) تیخالق و شکل رییتغ

-یم وحشت اثر کی در یفرهنگ اتارجاع ترجمة یبرا است

 س،یپانو صورتبه یفرهنگ ارجاع حفظ بردراهاز سه توان

 کرد استفاده یابیمعادل و یفرهنگ ارجاع از کردننظرصرف

این راهبردهای بروک معادل،  (2016 س،یلندا نقل در)

و محلی سازی سازی راهبردهای حفظ واژة فرهنگی، جهانی

  باشد.در نظریة دیویس می

 سیپانو .4-2-1

 در یفرهنگ ارجاع که است آن بروک ردهبرا نخستین

 آن یبرا یحیتوض و بماند یباق صورت همانبه ترجمه متن

 موجود راهکار نیترساده روش نیا. شود اضافه سیپانو در

 رایز کند؛یم آوردهبر زین را متن یسازگانهیب هدف که است

 شود؛یم سندهینو یایدنبه خواننده یکینزد موجب راهکار نیا

 ینثر هیشب تیروا که شودیم موجب روش نیا وجود نیا با

 یعنی وحشت اتیادب در مؤثر زمیمکان نیدوم و شود یمعمول

 (Nida)داینا اعتقادبه  (.2016: همان) ندازدیب خطربه را قیتعل

 را خواننده و دهندیم ارائه متن بر اضافه یاطالعات هاسیپانو

 تعادل وجود عدم و مقصد و مبدأ زبان انیم یهاتفاوت متوجه

 ومارکین (.1964 دا،ینا) ندینمایم زبان دو آن نیب

(Newmark) و نامدیم یسینوادداشتی» را رداهبر نیا 

 ترجمهبه یادداشتی و حیتوض هر کردناضافه را آن از منظور

 کثرت که معتقدند نیمنتقد یبعض» (.1988 ومارک،ین) داندیم

 امروزه .شودیم متن خوانش در خلل جادیا باعث هاسیپانو

 و یتوضیح یهاسیپانو به ارجاع از کنندیم تالش انمترجم

 ،ینوارچ و یمعتمد) «بپرهیزند متن خوانش روند در وقفه

1397 :225). 

 درجبه غالباً رمان نیا ترجمة در یمتن ینیپا ارجاعات

 خدمت در هاسیپانو زین یگاه اما دارد؛اختصاص یاسام التین

 :است آمدهدر یفرهنگ ارجاعات حیتوض

ST: So they strap me to the cucking-

stool and forces it under the water of 
the duckpond, saying if I’m a witch I’ll 

neither drown nor care, but if I am not 

a witch I’ll feel it (p.50). 

 مجازات یصندلبه یاتسمه با مرا ها آن بیترت نیا به

 اگر گفتند و بردندفرو فیکث یآب در را آن و بستند

 جادوگر اگر یول ،شومینم غرق باشم جادوگر کی

 (.157. ص)کنمیم احساس نباشم

cucking stool میقد در که است یمعروف یصندل 

 شهر در و بستندیم آنبه را شرور یهاآدم ای بدکار یهازن

 یصندل» عنوان با سیپانو در را آن مترجمکه  گرداندندیم

بخش از داستان  نی. در ااست داده حیتوض «مجازات

او آمدند و او را از  کلبةبه دمدهیسپ که گویدمی (Liza)زایل

 با و شدندیم داریب یکی یکی مردم. دندیکش رونیب اشکلبه

 استشده  چالق شانیهااسب و ترش شانیرهایش نکهیا انیب

متهم کردند و  یجادوگراو را به ایگونههر کدام به ،و...

 منتظر مخاطب کهیحالدرمجازات بستند.  یصندلبه سرانجام

 دنیفهم یبرا ناچار! بهشود؟یم چه زایل سرنوشت بداند است

 وجودبه خلل. کند مراجعه سیپانوبه دیبا مترجم، حاتیتوض

 . کندیم کمتر را داستان قیتعل متن، ندنخوا هنگامبه آمده

ــتـان،  از یگرید بخش در ــ  داسـ  بـاروز  زهیبـاد از دوشـ

(Borrows )پاسخ  در او و پرسد یسنگ قبر را م  کی متیق 

ــدیم ینیگ پانزده من زمان دیگویم ــتفاده با مترجم. ش  از اس

 معادل یمیقد پول واحد ینیگ که است  داده حیتوض  سیپانو

ست  نگیشل  21 ستفاده  با سنده ینو که آنجا از (.162)ص.  ا  ا

 در را یداســتان ریتصــاو کندیم یســع گفتگو و فیتوصــ از

ستفاده از ا  سازد،  تریواقع مخاطب ذهن سب  وهیش  نیا  منا

ــد؛یم نظربه   متن مخاطب  به  یفرهنگارجاعات    که رایز رسـ

صد،  ستان  یینماواقعبه و شود یم منتقل مق  کند؛یم کمک دا

و گفتگوهاســت،   فاتیتوصــ  انةیم در سیپانو نکهابهتوجهبا

 .شودینم وارد یبیداستان آس قیتعلبه

 یفرهنگ ارجاع از کردننظرصرف. 4-2-2
 ارجاع آن از مترجم که است نیا بروک ردهبرا نیدوم

 عنصر قیطر نیاو به کند نظرصرف أامبد متن در یفرهنگ

 نوعبه وهیش نیا از استفاده. کند خود حفظ ترجمة در را قیتعل

 جینتا مختلف متون در است ممکن و دارد یبستگ متن

 یفرهنگ ارجاعات حذف یگاه و باشد داشته یمتفاوت

 ببرد نیب داستان را از یفرهنگ شةیر از یمهم بخش تواندیم

 یفرهنگ واژة حذف ،بردهرا نیا در (.2016 س،یلندا)
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 .ردیپذیم صورت ترگسترده ای و ییمعنا ینیگزیجا صورتبه

 گرانقش معادل نام با ردهبرا نیاز ا(  Newmark)  ومارکین

 شودیم یخنث واژه یفرهنگ بار آن در کهچرا برد؛یم نام

 بهرهبرای ترجمه  ردهبرا نیا از مترجم .(83: 1988 ومارک،ین)

  :نمونه/مثال یبرا است؛ گرفته

ST: He was beginning to feel cold, and 
slow, as if he had been bitten in the 

heart by some arctic viper and it was 
starting to pump its icy venom through 

his body )pp .52-53). 

 ینواح از یمارکم احساس سرما کرد انگار  کم

 در جیتدر به زهرش و بود زده ششین یریسردس

 (.164. ص) شدیم پخش بدنش

 با یافع ینوع یسیانگل زبان در arctic viper واژة

مثل  نیزم کرة نقاط از یبعض در که استخطرناک  یزهر

ی زندگ لندیوزینماداگاسکار و  ،یهاوائ ا،یقطب شمال، استرال

 ششین نیدارد؛ همچن یقطور و بزرگ دةیکش بدن. کندیم

 اریبس مار نوع نیا یهاشین. است نیآگبلند و زهر اریبس

 خم او دهان سقف ریز و است گرید یمارها شین از بلندتر

 فرهنگ). رندیگیمی جا دهان در بیترت نیابه و شوندیم

 ینوع مار فقط در نواح نیا (.viper واژه لیذ وبستر، میریم

 آن یبرا یمعادل یفارس زبان در و کندیم یزندگ یخاص

 نظرصرف یاز ارجاعات فرهنگ مترجم رونیااز ندارد، وجود

 است کرده لیتبد دارد، عام مفهوم که یاواژهبه را،واژه  نیا و

از  استفاده. است رفته نیواژه از ب نیا یاز بار فرهنگ یو بخش

داستان  قیتعل حفظمناسب است که به یزمان رد،هبرا نیا

 بهتراست،  فیمشغول توص سندهیو از آنجا که نو کند کمک

انتقال که به شود استفاده یاوهیاز ش ترجمه، هنگامبهاست 

با حفظ  قیطر نیبد تا شود منجر یفرهنگ ارجاعات قیدق

را  یریتصوهمان  ،مخاطب متن مقصد ،یبخشتیعنصر واقع

 .کندیم افتیدر امبد متن مخاطب که کند مشاهده

ST: The old Roman’s hair was pale in 

the moonlight, and he wore the toga in 
which he had been buried (p.23). 

. بودند شده رنگیب ماه نور ریز ریپ یروم یموها

خاک داشت که با آن به تنبه را یایرسم لباس همان

 (.71.ص) بود شده سپرده

از  گیریبهره با ی کوشیدهسعدر مثال فوق  سندهینو

 یبرا را آن یهاتیشخص و گورستان یفضا ف،یتوص

 از یکی وجود نکهیا یبرا یو. دهد جلوه تریواقع مخاطب

 ریپذنوجوان، باور یرا برا ریپ یروم ؛یعنی قبرستان یاهال

 نیا از یریتصو خود ذهن در بتواند مخاطب تا سازد

-خاک هنگام که toga پوشش دررا  او کند، خلق تیشخص

بدون  یلباس toga. کشدیم ریتصوبه داشت، تنبه یسپار

واژه را که  نیباستان است. مترجم ا انیروممربوط به نیآست

 لباس» ترعام ةواژبه ،است یخاص یفرهنگ بافت مخصوص

 واقع در. است کرده یخنث را آن یفرهنگ بار و ترجمه «یرسم

 یروم از یبهتر ریتصو ،خواندیم را یاصل متن که یمخاطب

 نیا. کندیم مجسم خود ذهن در کوتاه نیآست با یلباس در ریپ

 . است رفته نیب از ترجمه متن در یسازریتصو

 یسازمعادل .4-2-3

 در ارجاعات نیا یبرا معادل افتنی بروک روش نیسوم

 از یکی یفرهنگ معادل از استفاده. است شیخو فرهنگ

 زبان یفرهنگ اقالم آن، در که است یسازیبوم یدهاهبررا

 (Baker)کری. بشوندیم امبد زبان مضامین نیزیگجا ،مقصد

 موجب یفرهنگ خاص واژگان با معادل افتنی کهبر آن است 

واژگان منتقل نشود؛ اما واژه  یضمن یفرهنگ یکه معنا شودیم

 اسیق در (.1992 کر،یب)مقصد قابل درک باشد  خوانندة یبرا

 موجب معادل افتنی ،یفرهنگ ارجاع حذف ای و سیپانو با

 حفظ یبرا امابماند؛  یدر داستان باق تیواقع ریکه تأث شودیم

 ،تیواقع ریتأث

 مشترک ای و مبدأ فرهنگ با مرتبط دیبا امیپ آن معادل

مترجم از  (.2016 س،ی)لندا باشد مقصد و مبدأ فرهنگ نیب

 استفاده یارجاعات فرهنگ ترجمة یبرا زین یابیمعادل بردراه

 :است کرده

ST: The night-gaunt rose again in the 

dry desert air, to rejoin its fellows … 
(p.39) 

آمده بود دوباره باال رفت تا  نییکه پا ییولول

 (122.ص). ونددیبپ شیهاقیرفبه

night-gaunt است یاافسانه یهانیسرزم در یاپرنده 

و  دهیبدنش مثل انسان کش واست  نرم نهنگ مثل پوستش که

 ماندیم خفاشبال به شیهابال ده؛یکش یهاشاخ یدارا کیبار



 

108 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
11

، شمار
ه 

1
، بهار 

1400
صفحه 

، از 
97
 

تا 
114

 

 

 

 

 نی. مترجم اشوددیده میدر صورتش  یگوشت تودة یکمو 

. است کرده یسازمعادل یواژه را با لولو در فرهنگ فارس

 ،رسدیم نظربه بخش نیا در یسازمعادل ردهبرا از استفاده

 کرده کمک زیداستان ن قیحفظ تعلاست و به یدرست وةیش

ترساندن  یبرا یالیخ یکه لولو جانور آنجا از اما است؛

 است، نشده فیتعر آن یبرا یخاص شکل کهکودکان است 

آن،  جةیو در نت دهیگرد کمتر ترجمه، متن در تیواقع ریتأث

 .است شدهکم  زیوحشت ن

ST: He edged up the trunk, to his 

favourite place in the crook of two 
branches, and looked down at the 
potter’s field below him… (p. 49) 

 شاخة دو محبوبش، یجابه و رفت باال درخت تنة از

 ریز را یوقف ریغ یگورستان آنجا، از و دیرس شده،خم

 (.153)ص. کرد نگاه ماه نور

 بر حاکم یفضا فیتوصبه سندهینو شده،گفته مثال در

. است ساخته ینیع مخاطب یبرا را ریتصاو و پرداخته رمان

 کرده استفاده یابیمعادل دهبرآن از را ترجمة هنگام در مترجم

 وةیش ف،یتوص ترجمة هنگامبه ردهبرا نیا از استفادهو  است

 آنچهاما  ؛در ترجمه است تیواقع ریحفظ تأث برای یمناسب

 .است دهیبرگز مترجم که است یمعادل دارد، تیاهم

Potter’s field و ریفق افراد که است یگورستان یسیانگل در 

 را آن مترجم کهیحالدر شوند؛یم دفن آن در گمنام

 یهانیزمبه زین موارد یبرخ در و یوقفریگورستان غبه

 متن امیپ با او یانتخاب معادلو  است کرده ترجمه یروقفیغ

 .ستین مرتبط مبدأ

 یاللفظتتح ترجمة .4-3

 یبرا وهیش نیترمتداول را ردهبرا نیا داربلنه و وینه

 در .(1391 ،یماند) دانندیم خانوادههم یهازبان نیب ترجمه

 را آن ینحو ای یلغو هایدگرگونی بدون مترجم ؛روش نیا

از  ردهبرا بری از اینبهره. کندیم ترجمه لفظبهلفظ صورتبه

 تمیر ،وحشت اتیادب ترجمة هنگام در کهاست  مؤثر رونیا

 نیترمهم قتیحق در تمیر. شودیممتن حفظ  هنگباضر ای

 ای تمیرترسناک است.  یهادر داستان قیتعل یزبان جنبة

دادن اطالعات  ای رویدادها یسرعت توال ایمعنبههنگ آضرب

منظور از ( McKeeی )کمک باوربه است. مخاطببه

 یهای داستان است و در داستانصحنه مدتطول  ،هنگباضر

 هاآن سرعت یتوال و هاصحنه انیجر ،شده تیروا یخوبکه به

اوج داستان،  نقطةبه دنیرس یبرا. بردیم باال را داستان روند

 تا کندیم استفاده متن در سرعت و هنگبااز ضر سندهینو

 هاصحنه در موجود یهاتیفعالبه و کند ترکوتاهرا  هاصحنه

 دیبا سندهیمنظور نو نیبد (.1994 ،یکمک) دهد شتاب

 زدیاحساسات را در ذهن خواننده برانگ آنبسازد تا  یجمالت

 یمتن در اگر .دکن جادیا خوانندهاثر را در ذهن  نیو هم

 استفاده بلند یهاجمله قالب در رمعمولیغ یزبان از سندهینو

 خوانندهبه و کاهدیم آن برندةشیپ عیسر تمیر و کنش از کند،

: 1387،یبندراورز) دهدیم را هاساختژرفبه رفتن فرصت

 در چالش نیتربزرگ هنگباضر شد،گفته آنچه بنابر .(147

 دیبا مترجم ست.هاانجام آن چگونگی و عیوقا یتوال ترجمة

 متنکی در را هاواژه یمعنا تنها نه که دهد ارائه ی رااترجمه

 زبان مانند زین مقصد زبان در را هاآن ریتأث بلکه دهد؛یم نشان

 هنگام در که باشد داشته توجه دیبا او. کندیم منتقل مبدأ

 و قیتعل رایز نرود؛ نیب از جمالت هنگباضر ،ترجمه

 داستان عیوقا تناوب. ندتنگاتنگ یارتباط در هم با هنگباضر

 انتخاب یرو بر شوند،یم انیب داستان طرح در که یبیترت و

 یریگشکل در ،خود ،امر نیا و است گذارریتأث واژگان

 دیبا سندهینو. دارد نقش خواننده ذهن در ترس اسحسا

 ذهن در را احساسات که کند مرتب را جمالت یشکلبه

-ضرب و نظم تیرعا با دیبا زین مترجم و زدیانگبر خواننده

 خود ترجمة خوانندة ذهن در را ریتأث ،هاداستان آهنگ

 یاگونهبه دیبا عبارات و هاجمله بندها، میتنظ. آورد وجودبه

 زبانبه متن خوانندة مانند زین را ترجمه خوانندة که باشد

 ،گورستان رمان در .(2016 س،یلندا) آورد جانیهبه ی،اصل

 حفظبه موارد از یاریبس در جمالت، نشیچ در یوفادار

 :مثال عنوانبه است؛ کردهکمک قیتعل

ST: For Scarlett the chamber was once 

more swallowed by the darkness. But 
in the darkness, she could hear the 

twining sound again, getting louder 
and louder, as if something were 
circling the round room.  

Something said, WE ARE THE 
SLEER.  

The hairs on the back of Bod’s neck 
began to prickle. The voice in his head 
was something very old and very dry, 
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like the scraping of a dead twig against 
the window of the chapel, and it 
seemed to Bod that there was more 
than one voice there, that they were 

talking in unison (p .28). 

 در یول. شد کیتار اسکارلت یبرا گرید بار اتاق

 خوردن تاب و چیپ یصدا توانستیم دوباره یکیتار

 یطور شد بلندتر و بلندتر صدا. بشنود را مانند مار

 .چرخدیم اتاق دور یکس انگار که

  .«یمریاسل ما»گفت:  ییصدا

 مغزش، در صدا،. شد خیس باد گردن پشت یموها

 مثل بود، خشک و یمیقد یلیخ یلیخ یزیچ هیشب

نمازخانه و  ةپنجر یرو یخشک شاخة دنیکش

نفر است،  کیاز  شیب یکه صدا دینظرش رسبه

 (.84. ص)کردندیم ییآواهم یاعده

 بر را هاجمله نظم نکهیابرافزون مترجم ،فوق مثال در

 را «یمریاسل ما» جملة است، کرده تیرعا یاصل متن اساس

 متن همانند جمله، نیا بر سندهینو دیتأک تا است کرده کیتالیا

. شود دادهنشان است، شده نوشته درشت حروف با که امبد

 بتواند او که شده سبب هاهجمل نشیچ در مترجم یوفادار

 اسحسو ا داشتهنگه اوج در امبد متن مانند را مخاطب جانیه

 از مخاطب که یاحساس همانگونه نیبد. کند حفظ را قیتعل

 متن خواندن هنگامبه کند،یم دایپ یسیانگل متن خواندن

 .است مشهود زین یفارس

 تغییر بیان .4-4
 یصور اختالفات است، سازمسئله ترجمهکه در  آنچه

 ،ینحو دستورات ،یآواشناس» هازبان آن جةینت در که است

« ندارند یکسانی عروض و نظم ،یادب خچهیتار واژگان،

-خواه ت،اختالفا نیا اثر در .(2: 1389 ،یجعفر و اینیائیاول)

 اعتقادبه .شودمی ایجاد فاصله مقصد، و امبد زبان بین ناخواه

 یهانشانه یمعنا نظر از چه یزبان دو چیه که آنجا از داینا

 ؛عبارت ای جمله در هانشانه نیا نشیچ نظر از چه و متناظر

 هازبان انیم اریعتمام تناظر یبرقرار پس ستند،ین کسانی

در  مترجم نقش (.156: 1964 دا،ینا) ستین ریپذامکان

 اساس بر حیصح معادل افتنیبا هافاصله نیا کردن پر ،ترجمه

 و کنند جلوه یعیطب جمالت تا ،است مقصد زبان یارهایمع

 هنگامبه خواننده که ردیگ صورت یاگونهبه معنا انتقال

 خوانندة که باشد داشته را احساسی همان ترجمه متن خواندن

 واقعی خوانندة عنوانبه مترجم انیم نیدارد. در ا یمتن اصل

 فلمؤ تین از صحیح درکی با کند تالش باید ،اصلی متن

 متن در آمیزیابهام و تفسیرپذیری از یادرجه بازتولیدبه

 متن اندازة همانبه را ترجمه خوانندة که کند پیدا دست مقصد

 هایچالش با مداوم همکنشی در و مجذوب درگیر، مبدأ،

 را معنا آفرینش و کشف لذت و دارد نگه اصلی متن تفسیری

. (111: 1394 زاده،یمعصوم و عل ینیحس) پدیدآورد او در

است  میمستقریغ ترجمة راهبرددر  هاروش از یکی تغییر بیان

-تحت ترجمةنبودن  ریپذامکان هنگامبه آن ازکه مترجم 

 که رودیم کارهنگامی ب ،وهیش نی. اکندیم استفاده ،یاللفظ

و داربلنه  نهیاعتقاد ودر دو زبان متفاوت باشد. به انیب شیوة

متفاوت در  یهاانیب یبرا تواندیم یمختلف هایراهمترجم به

 ،یسوزنرزایم) ابدیب مقصد زبان در یمناسب معادل ا،زبان مبد

-راه نیا از یکی عبارات ییجابجا و یسازوارونه (.1388

 :است گرفته بهره آن از ترجمه هنگامبه مترجم که هاست

ST: “Come on, Mistress Owens. Leave 
it be. There’s a dear,” said Mr. Owens, 
when he saw a ghost, and his mouth 

dropped open, and he found himse lf 
unable to think of anything to say (p 
.9). 

 تنها و ماند باز دهانش روحکی دنید با اونز یآقا

 باش زود دیبگو که بود نیا دیرس فکرشبه که یزیچ

. ص) ستین خوب تیوضع. برود بگذار. اونز بانو

27.) 

 ,Come on»  قول نقل ابتدا سندهینو ،فوق مثال در

Mistress Owens. Leave it be  »مخاطب ،کرده انیب را 

 یرو بر قیطر نیبد تا است داده قرار متن انیجر در زودتر را

 » عبارت انیب با ،نیا از پس او. کند دیتأک یخبر گزارة نیا

said Mr. Owens, when he saw a ghost»، تیهو 

 نیا در. است کرده مشخص را او سخن نیا علت و ندهیگو

 قرار اونز یآقا سخنان یرو بر سندهینو دیتأک چون جمله

 افتاده یاتفاق چه که شودیم ریدرگ مخاطب ذهن رد،یگیم

نظم  تیفیک گزاره وکی یساخت نحو یفتوح اعتقادبه است؟
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-یم نییتع را هادهیما و پد دةیا انیم نسبت جمله، در هاواژه

 باربه یمتفاوت بکلی ییمعنا یکاربردها واژگان، نظم رییتغ. کند

-یم قرار جمله آغاز در که یزبان عنصر کی معموال. آوردیم

 ردیگیم قرار دیتأک مورد و شودیم واالتر گاهشیجا رد،یگ

 جادیا یبرا زبان ویژگی نیا از منیگ .(272: 1390 ،یفتوح)

 اوج با او اثر در جمالت نشیچ و است گرفته بهره قیتعل

 دهیرس فرودبه ط،یشرا حیتوض با اوج، نیا سپس ،شدههمراه

 از استفاده با ترجمه، متن در که است یحال در نیا .است

 نخست،. است شده عوض جمالت یجا ،یسازوارونه

 اطالعات و شده ذکر است، ندهیگو تیهو انگریب که یاجمله

 مخاطببه اونز یآقا تعجب و ترس و روح دنیدبه مربوط

 اونز بانوبه خطاب اونز یآقا سخنان سپس است، شده داده

 نیا یفارس ترجمة در قیتعلست که گونه نیبد شود،یم نقل

 نحوة در تفاوت موارد از گرید یکی. است رفته نیب از عبارت

 قابل ریز عبارت در اثر یفارس و یسیانگل متن نیب ،انیب

 :است مشاهده

ST: The beast stayed where it was. It’s 
going to eat me, Bod thought bitterly 
(p. 42). 

 کرد فکر یناراحت با باد. نخورد تکان شیجا از والیه

 (.133 .ص) بخورد مرا خواهدیم

ابتدا  یدرون ییگوتک از استفاده با سندهینو مثال نیا در

 با. است کرده اوذهن  وارد را مخاطبو  انیافکار باد را ب

-یم که است برخوردار هاییویژگی از زبان نکهیابه توجه

 با تواندیم سندهینو بزند، دامن تیروا قیتعلبه تواند

 با و اردهدنگ یمخف را یبعد رخدادهای زبان، از استفاده

 احساس تا ندازدیب قیتعوبه را «خبر» ،«مبتدا» قیدق یاجرا

 It’s با آوردن عبارت سندهینو .شود حفظ مخاطب در قیتعل

going to eat me یرا بر رو دیجمله، تأک یدر ابتدا 

وحشت  شیکه باعث افزا است داده قرار «شدنخورده»عمل

دوم  ةدرج در باد یناراحت احساس و استشده  مبدأدر متن 

 یمبتدا ،در ابتدا مترجم کهیحالدر است؛ گرفته قرار تیاهم

 او یسخن و حالت ناراحت ندةیبر گو تاجمله را ذکر کرده 

 جادیا باعث که را «باد شدنخورده»صورت  نیاو به کند دیتأک

 تیدوم اهم درجة در شود،یم بمخاط در وحشت اسحسا

-ریغبه میمستق ییگوتک لیتبد نیهمچن است، داده قرار

 طوربه بتواند مخاطب که شده نیا مانع ترجمه در میمستق

. ردیگ قرار تیشخص احساسات و افکار انیجر در م،یمستق

 شده کمتر زین آن قیتعل و کند داستان هنگباضر گونهنیبد

 .است

 ییجابجا .4-5
 ییجابجا ترجمه، در میمستقریغ یهاوهیشاز  گرید یکی

 از معنا انتقال ،وهیش نیا در ،پیشتر یاداوری شد کهچناناست. 

 مثل) امیپ یدستور یهاصورت در رییتغ با گرید زبانبه یزبان

...( و مفردبه جمع ، وارهجملهبه عبارت لیتبدفعل، اسم به

 نیا از استفاده هنگام در دیباالبته مترجم  رد؛یگیم صورت

 هربه زدندست که باشد داشته توجه میرمستقیغراهبرد 

 یهالیتعد در یروادهیز اوقاتهی گا و ستین مجاز یرییتغ

 یبرخ رفتندستو موجب از شده شمرده بیع یاترجمه

 بر سندهینو یدهایکات همچون امبد متن یاساس یهایژگیو

 )شودیم آن یشناختییبایز اتیخصوص ای و خاص یامر

 یکی جمالت ساختار رییتغ (.52: 1392 ،یقیصد و زرکوب

داستان، با استفاده از آن  نیدر ا مترجم که است ییهاوهیش از

 :است داده انجام ییجابجا

ST: THERE WAS A HAND IN the 

darkness, and it held a knife (p. 5). 

 (1. ص) بود داشته نگه را ییچاقو یکیدر تار یدست

 رویدادی که کرده شروع ییجا از را داستان منیگ لین

 یساده و عطف جملة دو از استفاده با و است دادنرخ حال در

 یفراوان. است زده خود رقم یرا برا یجانیمقطع و ه یسبک

 سبک، شتاب باعث ،سخن در منقطع و کوتاه یهاجمله

 یفراوان عکسبر و شودیم یزیانگجانیه و شهیاند سرعت

 مرکب یهاجمله و زندیم رقم را آرام یسبک بلند، یهاجمله

 یهاسبک. کندیم کند را سبک حرکت دهیچیپ یتودرتو

 و یبرهان مرکب، یهاسبک و تریعاطف شتابپر و مقطع

 یهاداستان در رو، نیا از (؛275: 1390 ،یفتوح) ترندیمنطق

 مقطع یهاسبک از استفاده ،ندجانیه از سرشار که وحشت

 انیب و داستان تیروابه ،یعطف و ساده یهاجمله با همراه

ی سع وهیش نیا از استفاده با منیگ و بخشدیم سرعت شهیاند

 نیا از استفاده با یو. بکشاند متن درونبه را مخاطب کرده

 خواندنبهرا  او آوردهدر جانیهمخاطب نوجوان را به وه،یش
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حفظ  قیحالت تعل صورت نیبد. کندیم داستان دعوت ادامة

 منتقل یمتن فارسرا به سندهیسبک نو نیمترجم ا اما شود؛یم

حالت مکث و  گر،یکدیدر  جمله دو ادغام با او. است نکرده

حفظ  ةرا که الزم جانیو ه برده نیب را از هاآن نیب عیتقط

 . دهدیم کاهشاست،  قیعنصر تعل

ST: There was a light at the end of the 
room, and in the light a man came 

walking, walking through the rock, 
and Bod heard Scarlett choking back a 

scream. The man looked well-
preserved, but still like something that 
had been dead for a long while. His 

skin was painted (Bod thought) or 
tattooed (Scarlett thought) with purple 

designs and patterns. Around his neck 
hung a necklace of sharp, long teeth. 
(p.26). 

 سنگ،تخته انیم از یمرد و بود اتاق یانتها در ینور

اسکارلت را  غیج یقدم زنان جلو آمد و باد صدا

نظر به یول ؛داشت یظاهر درست نکهی. مرد با ادیشن

پوستش  یرومرده است.  شیوقت پ یلیخ دیرسیم

 یرنگ بنفش بود که باد فکر کرد نقاشبه ییهاطرح

است. دور  یکوباست و اسکارلت فکر کرد خال

 و بلند دندان کی آن زیآو کهبود  یبندگردنش گردن

 (.80.ص) بود زیت

 با سندهینو شود،یم مشاهده باال مثال در که طورهمان

 با و دهیبخش سرعت خود تیروابه ،مقطع سبک از استفاده

سبک  نیاوج است، استفاده از اداستان رو به نکهیابهتوجه

 جانیهو  گذاردیم خواننده ذهن بر یشتریب ریتأث ینوشتار

 شیافزا را قیتعل اسحسا ،کردهمخاطب نوجوان را دوچندان 

 سندهیپاراگراف از سبک نو یدر ابتدا زیمترجم ن .دهدیم

)همراه  یعطف ایساده  هایهو با استفاده از جمل کرده یرویپ

 اما است؛ دهیبخش مخاطب سرعت شةیو اند جانیه( بهواو با

 را ساده یهاجمله و داده رییتغ را هاهجمل سبک ،بند انیپا در

متشکل از  هاهجمل نیا. است کرده لیتبدمرکب  یهاجملهبه

 دمانینوع چ اند.وابسته گریکدیبوده به رویو پ هیپا ةجمل

 آوردیم وجودرا به یمنطق یمرکب ساختار هایهجمل یشرط

 مترجم. ستین یو عاطف یجانیه یهاداستان مناسب که

 دور... »: درست ترجمةرا دندان ترجمه کرده است.  هادندان

 .«زیت و بلند یهادندان از بود یبندگردن گردنش

 یزبان فارس زیتما وجوه از گرید یکی ،ریضمادر  رییتغ

آن را مد نظر  دیباهنگام ترجمه بهاست که مترجم  یسیو انگل

 ضمیر فارسی، زبان در الدینیةمشکواعتقاد  بهداشته باشد. 

 و دارد اشاره شمار و شخصبه تنها دستوری، واژة عنوانبه

 مفهومبه ضمیر ها،زبان برخی در .است مرجع دارای همواره

 یعنی دستوری جنس »ای و «مؤنث و مذکر طبیعی، جنس»

 جمله از کند،می اشاره نیز ثنمؤ و مذکر اصطالحبه هایدسته

: 1379 الدینی،ةمشکو) فرانسه و انگلیسی عربی، هایزبان

 ریضما نیب زیتما عدم لیدلبه یدر زبان فارس رو نیا از ؛(175

ممکن است فاعل افعال در جمله  یراحتبه مذکر، و مؤنث

بار جمله را سه ایباشد، مخاطب دو  ازیناشتباه گرفته شود و 

کار را  نیا یبداند چه کس شدهمتن روشن  یبخواند تا معنا

 :است انجام داده

ST: He put the paperweight down on 

the ground that had once been a nettle 
patch, placed it in the place that he 
estimated her head would have been 
(p. 64). 

 هاگزنه پیشتر که ییجا نیزم یرو را یاشهیش وزنه او

آنجا بوده،  زابتیال سر زدیمحدس که ییجا و بودند

 (.199. ص)  دادقرار 

 متندر  شود،یم که در مثال باال مشاهده گونههمان

 قرار her یمفعول ریضم یجا( بهزابتی)الریمرجع ضم ترجمه،

-یجابه خود مناسب عملکرد با مترجم بنگریم؛. است گرفته

معنا را  کند،متن مجدد خواندن صرف راخواننده  تمرکز آنکه

 .است کرده حفظ را قیتعل ساختهروشن 

 و کاربردهای آموزشی و پژوهشی یریگجهینت .5
در نوشتن  یدو عنصر اصل ؛قیتعل و یبخشتیواقع

 نظرها را در آن دیبا ترجمه هنگامبه مترجم کهیند هاداستان

 کندگزینه یاگونهبه را ترجمه یردهاهبرابتواند  تا باشد داشته

که  گر آنندپژوهش نشان جینتاشود. دهآورکه هدف متن بر

 استفاده میمستقریغ و میمستق یهاراهبرداز  ،یانیآشت یدیعب

حذف،  ،یاللفظتحت ترجمة اقتباس، یهادهبررا و است کرده

 . اندبوده مترجم یهاگزینه تیدر اولو یی؛تغییر بیان و جابجا

داستان از  یگفتگوها و فاتیتوصانتقال  یبرا مترجم
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از  یاری. حذف در بساست برده رد حذف و اقتباس بهرههبرا

 نکرده منتقل را تیشخص ای فضابه مربوط یهافیتوصموارد 

 ترجمة در. است ساخته رنگکم را یبخشتیواقع عنصر و

 از کردننظرصرف س،یپانو یدهاهبراز را یارجاعات فرهنگ

 یگاه البته است؛ شده استفاده یسازمعادل و یفرهنگ ارجاع

 وحشت متن یهایژگیوبهارجاعات،  نیا ترجمة در مترجم

 ارجاعاتشدن نقش نگرکمبه اغلب امر نیو ا نکرده توجه

 انتقال همان که أمتن مبد سندةینو تیگرفتن ندهیو ناد یفرهنگ

  .منجر شده است است، وحشت

در  قیعنصر تعل ترجمة هنگامبه مترجم که ییردهاهبرا

تغییر  ،یاللفظتحت ترجمة از عبارتند ؛برده کارمتن وحشت به

 و یسیانگل زبان ساختارکنیم که یادآوری می. ییجابجا و بیان

 ترجمة از مترجم ،ندکینزد همبه ،موارد از یاریبس در ی،فارس

 و حفظ را متن نگاهضرب که است کرده استفاده یاالفظتحت

. از آنجا که است کرده منتقل مخاطببه را قیتعل احساس

 اجازه مختلف یهازبان یساختار یهاتفاوت و زبان تیماه

 مترجم باشد؛ امبد متن با منطبق بطور کامل ترجمه که دهدینم

 مقصد زبان با متناسب که هاییدگرگونی کاربستبا  تواندیم

ترجمه  تیظرف نیاز ا زی. مترجم نکند منتقل را مفهوم است،

 یی،جابجا و تغییر بیان یهاردهبرا کاربست با ،گرفته بهره

 هاردهبرا نیا از گیریبهره گاهی،. سازد یعیطب را متن کوشیده

گرچه،  است؛ کرده کمک قیتعل حفظ و وحشت انتقالبه

 یتوجه اثر نوع یهایژگیوبه موارد، یبرخ در رسدیم نظربه

 هدف مناسب، ردهبرا گزینه با آن دنبالبه ست کهنشده

-طوربه. شود آوردههمان انتقال وحشت است، بر که سندهینو

 مقصد و مبدأ متن یسازمتناظر اگرچه گفت توانیم یکل

 که داشت انتظار توانینم و ستین ممکن کامل صورتبه

 کند،یم افتیدر امبد متن از که را یامیپ همانا قیدق مخاطب

 ژانر یهایژگیوبه مترجم اگر اما ؛ابدییم زین مقصد متن در

 مخاطب کرد،یم یشتریآن دقت ب ترجمة هنگام در وحشت

 .کردیم دایهر دو متن پبه نسبت یشتریب یکینزد احساس

مترجمان و دانشجویان رشتة زبان پژوهش حاضر، به

های نوع متن را در هنگام ویژگیتوجه بهانگلیسی اهمیت 

و در زمینة پژوهشی نیز پژوهشگران  دهدترجمه نشان می

های ویژگیهای ادبی را با توجه بهتوانند ترجمة سایر گونهمی

 همان متن، ارزیابی کنند.
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 منابع فارسی

 در تیوجه(. 1393)سمیه  ،یرودزندهدل و هلن ا،ینیائیاول

 ییسبک روا یفارس یهاترجمه یپژوهمورد: ترجمه

مطالعات زبان و  فصلنامه .The Wavesوولف در رمان 

 .93-73 ،2 ،(یو علوم انسان اتیادب هترجمه) دانشکد

 یقیتطب یبررس(. 1389) زهرا ،یو جعفر هلن ا،ینیائیاول

 مجلههملت.  یفارس هدر دو ترجم یماریربیتصو ترجمه

  .1-21 (، 1)3،یخارج اتینقد زبان و ادب

 یهاداستان در قیتعل(. 1387) هیسم ،یبرازجان یبنداروز

 .النیارشد. دانشگاه گ نامهانیپا .رانیا مدرنپست

-تفاوت(. 1394) الهه زاده،یعل و محمد دیس معصوم، ینیحس

 :پژوهی )مورد ادبی ترجمه در چالشی نحوی، های

(. حافظ هایغزل در مفرد شخص سوم ضمیر ترجمه

 و ادبیات ه)دانشکد ترجمه و زبان مطالعات فصلنامه

 .93-112(، 2)48 ،(انسانی علوم

 لین اثر گورستان کتاب یبررس و نقد(. 1389) دونیفرراد، 

 و کودک ماه کتاب. ترندزنده که یمردگان منیگ

 .33-39، 152 ،نوجوان

 رییتغ و لیتعد(. 1392) عاطفه ،یقیصد و منصوره زرکوب، 

کتاب  ترجمه بر هیتک با کارهاراه و هاچالش ترجمه، در

 زبان در ترجمه یهاپژوهش هفصلنام و ادواتها. ةالترجم

  .54-35 (،8)3 ،یعرب اتیادب و

 تحلیل(. 1396) محدثه یصدق و محمدیعل فر،لتیفض

 منظر از زبانان فارسی در انگلیسی کمکی افعال فراگیری

-زبان یهاپژوهش. کامل دسترسی/ کامل انتقال نظریه

 .553-527، (2)7،یخارج یهازبان در یشناخت

. یانیآشت یدیعب وانیک ترجمه. گورستان( 1388) لین من،یگ

  .افق: تهران

 و هاهینظر: ترجمه مطالعات یمعرف( 1391) یجرم ،یماند

: تهران. کیتاج نبیوز یبهرام یعل ترجمه. هاکاربرد

  .رهنما

 روسی آثار هایترجمه شناسیآسیب(. 1392)محمدی، زهرا 

 نایب داستان ترجمة موردی مطالعة) یفارس زبان به

-زبان یهاپژوهش ، (پوشکین آلکساندر اثر چاپارخانه

 (.137-147 ،(2) 2 ،یخارج یهازبان در یشناخت
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 برپایه فارسی زبان ساخت(. 1379) یمهد مشکوةالدینی،

  .مشهد فردوسی دانشگاه انتشارات .گشتاری دستور

 عناصر ترجمه(. 1397) عاطفه ،ینوارچ و الدن ،یمعتمد

 یمورد مطالعة: متن استقالل در آن نقش و یفرهنگ

 نقد مجله. باشد منتظرم ییجا یکس کاش کتاب ترجمه

  .236-217(،  21) 15 ،یخارج اتیادب و زبان

 و شگردها ها،سازه(. ارواح شهرزاد )1383) اریشهر پور،یمندن

 .ققنوس: تهران (.نو داستان یهافرم

 .ششم چاپ. داستان عناصر(. 1388) جمال .رصادقییم

 .سخن انتشارات :تهران

 و ترجمه در فرهنگ(. 1383) حسن ،یمیناباد یهاشم

  .30-49(، 5) 2،ترجمه مطالعات. یفرهنگ عناصر ترجمه

. ترجمه و زبان مطالعات بر مقدمه(. 1388) انیجول هاوس،

 تهران: رهنما. ،یبهرام یعل ترجمه


