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 چکیده

 در آینــدهــ  ترکیبــات نقــ  تبیــی  منظــر از ترجمــه بررســی حاضــر پــژوه  از هــد 

 هـر سـاتتار در ترکیبـات ایـ  ةویـژ اهمیـ  بـه توجـه بـا ترجمـه متون روانی و انسجام

ــان ــ  در. اســ  زب ــژوه ، ای ــه نخســ  پ ــدهاهــ  مفهــوم توصــی  ب ــا  و آین  معیاره

 و اســ  شـد  پرداتتـه ترجمـه درهـا آن نقـ  اهمیـ  و فارسـی زبـان درهـا آن تعیـی 

 از داســتان بیســ  کتــا  در ترکیبــات ایــ  از هــایینمونــه هدفمنــد اســتخرا  بــه ســ  

در ســه  پرداتتــه ،امرایــی اســدالله ةترجمــ ،ادبیــات نوبــ  ةجــای  ةبرنــد ةنویســند بیســ 

و  تحلیـ آینـد در پیشـینه ه  مطـر هـا  و مقایسـه بـا مولفـه پیمـای ، مصـاحبه ةمرحل

 از دانشـــجو 751 در بـــی  و طـــر  ا نامهپرســـ ترتیـــ ، بـــدی . اندشـــد  بررســـی

میــ ان شــد  تواســته داوطلبــان از ،نامهپرســ  ایــ  در. شــد توزیــ  مختلــ  هــا رشــته

 همچنـی . کننـد مشـخ  را شـد اسـتخرا  آینـدها هـ بـودن  رایـ  و درک بودن قاب 

آینـدها  مـوکور ترجمـه و هـ  بـارةو نظـر آنـان در برگـ ار شـد نفـر پـن  با ا مصاحبه

در مـت   کار رفتـهبـه  هاآینـده  کـه داد نشـان مختلـ  هـا بخـ  نتـای . پرسید  شد

 یــا ذهنــی ةرابطــ نیســتند، برتــوردار روزمــر  رایــ  گفتمــان در بالــایی بســامد ازترجمــه 

 را لــازم روانــی و انســجام مــت  شــد  ســب  ایــ  و ندارنــد یکــدی ر بــا تــا  تــداعی

 .باشد نداشته

 روزمر  رای  گفتمان ،روانی شفافی ، آیندها،ه  ترجمه،مت   :هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

 براسـا  کـه هاسـ واژ  نشـینیهـ  موضـو  زبـان هـر هـا ویژگـی تـری مهـ  از کیی

 ارتبــا  معناشناســی و شناســیواژ  بــا و پــویردمــی صــورت کلمــات معنــایی ةرابطــ

 هـــا،واژ  نشـــینیهـــ  بـــرا (. 7937 نـــژاد،پهلـــوان و ابراهیمـــی) دارد ناگسســـتنی

ــه دارد، وجــود تاصــی هــا محــدودی  ــهب ــه ا گون ــرفت  امکــان ک ــه هــاواژ  قرارگ ــر ب  ه

 و گفتـار چـه زبـان، در آینـدهاهـ  از اسـتفاد  بسـامد. نیسـ  پـویرامکـان ه  کنار در ترتیبی

ــان نوشــتار، چــه ــاد چن ــواننمــی کــه اســ  زی ــد  راهــا آن ت ــه. گرفــ  نادی ــ ، همــی ب  دلی

ــان هــر هــا ویژگــی تــری مهــ  از آینــدهاهــ   در اساســی نقــ  و شــوندمــی محســو  زب

 بــرا  آینــدهاهــ  در کلمــات ترکیــ  ةشــیو کــه چــرا کننــدمــی ایفــا زبــان ســاتتار انســجام

 جانشــینی از بـ ر  ا مجموعـه زبـان در اگـر کـه طــور بـه اسـ  حیـاتی زبـان از اسـتفاد 

 کـاربـه را کلمـات تـواهی مـی کـه طـور هـر تـوانی نمـی بـاز باشد، داشته وجود ه  کلمات

 (.  ۹113 جلینکوا،) ببری 

ــاهی ــه( 7937) پن ــ ب ــاین  از نق ــا و ل ــار  ب ــه اش ــه ب ــا یافت ــ  ه ــارة( 7395) پرزی  درب

 آیـیبـاه  دامنـة کـه اسـ  معتقـد و دانـدمـی اصـلی ملـاک را بـرد و دامنـه ها،واژ  آییباه 

 یکسـانی دامنـه نبایـد ال امـاً متـراد  هـا واژ  و شـودنمـی تعیـی هـا آن معنی با تنها هاواژ 

 اســتفاد  در ا کننــد تعیــی  نقــ  شــناتتیفرازبــان و شــناتتیزبــان عامــ  دو. باشــند داشــته

ــراد  واژ  از ــد مت ــ  .دارن ــان عوام ــناتتیفرازب ــام  ش ــ  ش ــد) حال ــان مانن ــاور  زب  ،(مح

ــوی  ــاعی) گ ــایی و اجتم ــب  ،(جغرافی ــمی) س ــمی و رس ــی( غیررس ــوندم ــه. ش ــه توج  ب

 هـ  کنـار در متناسـ  هـا واژ  کـارگیر بـه و واژگـان بـی  معنـایی ها تفاوت و هاظراف 

ــه ــومی گویشــوران کــه شــکلیب ــان یــ  ب ــه زب  در مهــ  بســیار موضــوعی گیرنــدمــی کــارب

نق  بــه ،۹112 کوجامــاکی، و مــوران ) آیــدمــی شــماربــه نوشــتار و گفتــار روانــی و شــفافی 

 (.7932 دی ران، و قریشی از

ــندگی ــویرفت ی و بس ــطلاحی دو پ ــتند اص ــه هس ــور  ) ک ــرا  (۹111ت ــرای  دو ب  گ

 بـی  جای ـاهی شـد ترجمـه مـت  هـر. اسـ  بـرد  کـاربـه شد ترجمه متون در مشاهد  قاب 

 تبعیـ )، پـویرفت ی و (مبـد  نظـام متنـی و زبـانی هنجارهـا  از تبعیـ ) بسـندگی قط  دو
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 در کــه نحــو بــه ،دهــدمــی اتتصــا  تــودبــه( مقصــد نظــام متنــی و زبــانی هنجارهــا  از

 هنجارهــا  از دی ــر مــوارد در و کنــدمــی پیــرو  مبــد  نظــام هنجارهــا  از مــوارد برتــی

ــه. مقصــد نظــام ــدب ــد  در ری تصــمیمی هــر تــور  ةعقی ــدمــی ترجمــه فرآین  جهــ  در توان

 گــرای  پــویرفت ی بــه کــه هــاییترجمــه رو، ایــ  از. ب یــرد قــرار پــویرفت ی یــا بســندگی

ــد ــرای  دارن ــد را آن ش ــه دارن ــان در ک ــت  چــون مقصــد زب ــا م ــه) اصــلی ه ( ا غیرترجم

 عبـارتی،بـه. رسـندمـی نظـربـه تـرطبیعـی کلـی طـوربه هاترجمه ای  نتیجه در. شوند تواند 

ــانی نظــام ضــواب  چــارچو  در ترجمــه ــردمــی شــک  مقصــد زب  هــ  ضــواب  همــی  .گی

 پویریـدمـی ترجمـه عنـوانبـه را چیـ   چـه مقصـد زبـانی نظـام کنندمی مشخ  که هستند

 .باشد هاییویژگی چه دارا  باید ترجمه اساساً و

 شـد ترجمـه زبـان عنـوانبـه مقصـد زبـان بـه تسـل  ترجمـه تـوان هـا  لفهؤیکی از م

 توانـایی عـدم(. ۹111 شـفنر،) باشـدمـی متـرج  بـومی و ملـی زبـان مـوارد اکثر در کهاس  

 متـرج  هرچنـد ،شـد تواهـد ضـعی  ا ترجمـه بـه منجـر مقصـد، زبـان در کـافی دان  و

 مطابقـ  هـ  اثـر اصـ  بـا ترجمـه اگـر حتـی عبـارتی،بـه. باشـد کرد  درک توبیبه را مت 

 صـحیحی و زیبـا فارسـی بـه یعنـی باشـد، توانـدن قابـ  تود  تـودبـه اسـ  لـازم ،درندا

ــد ــه باش ــد  ک ــا توانن ــ  ب ــد را آن رغب ــا، ) بخوان ــه ،7992دری ــی نق  ازب ــر،ت اع  (.7932 ف

 زبـان بـه کـافی تسـل  بـومی گویشـور و نویسـند  عنـوانبـه متـرج  اس  ضرور  بنابرای 

 اگـر و دارد پـویر ترکیـ  امکـان واژ  یـ  اینکـه از آگـاهی عبـارتی،بـه. باشد داشته مقصد

 آورد،مـی وجـودبـه آیـیبـاه  و شـودمـی ترکیـ  زبـانی واحـدها  کـدام با اس  چنی  ای 

ــه صــحی  ن ــار  در مهمــی بخــ  ــی شــمارب ــدم ــانی، آی ــوروز  تیاب ــ  از. (7913 )ن  ای

 .  اس  توجه قاب  امر  مترجمان و نویسندگان آثار در آیندهاه  بررسی که روس 

ــرا  متعــدد  هــا شــیو  ترجمــه مطالعــات در  از یکــی. دارد وجــود ترجمــه بررســی ب

ــه توجــه بــا و مســتق  متنــی عنــوانبــه را شــد ترجمــه مــت  کــه اســ  آن هــاشــیو  ایــ   ب

 پــژوه از  هــد  توصــی ، ایــ  بــا .کنــی  بررســیانــد، دتی  آن نوشــت  در کــه عناصــر 

ــاً حاضــر ــ  بررســی اول ــا ترکی ــ  نظــرموجــود د ه ــه از ای ــا جــ  اســ  ر ترجم ــه آی  وک

 شـد ترجمـه متـون روانـی و انسـجام در هـاتبیی  نقـ  ایـ  ترکیـ  ثانیاً ها هستند وآینده 
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 نتــای  کـــه دهــدمـی نشــان ترجمــه بـاهــا آن رابطــة و آینــدهاهـ  ةزمینــ در پــژوه . اسـ 

ــی ــار در آن بررس ـــمه ک ـــولید ترج ـــرکیبات ت ـــهنجار ت ـــرهی  و ب ـــولید از پ ـــرکیبات ت  ت

. اسـ  آمـد  بخـ  چنـد در پـژوه  ایـ  منظـور، ایـ  بـرا . دارد مـؤثر  نقـ  نابهنجار

 و گفتــار درهــا آن اهمیــ  و انــوا  و فارســی زبــان آینــدها هــ  توصــی  و طــر  بــه ابتــدا

 فارســی زبــان در ترکیبــات ایــ  تشــخی  معیارهــا  ســ  . اســ  شــد  پرداتتــه نوشــتار

ــی ذکــر ــه، در. شــوندم ــا  ادام ــدة ةنویســند بیســ  از داســتان بیســ  کت ــ  جــای ة برن  نوب
 زبــان مقبــول و رایــ  آینــدها هــ  کــارگیر بــه منظــر از ،امرایــی اســدالله ترجمــة، ادبیــات

. گرفـ  تواهـد قـرار بررسـی مـورد مـوکور معیارهـا  بـه توجـه باها آن از تخطی یا مقصد

 :هستی  زیر الاتؤس به پاسخ ویی صدد در پژوه  ای در  ترتی بدی 

 کتـا  در شـد اسـتفاد  هـا ترکیـ  شـفافی  مـورد در زبـانفارسـی تواننـدگان نظر. 7

 چیس ؟ ادبیات نوب  جای ة ةبرند نویسندة بیس  از داستان بیس 

ــدگان نظــر. ۹ ــانفارســی توانن ــورد در زب ــ  م ــودن رای ــ  ب  در شــد اســتفاد  هــا ترکی

 چیس ؟ ادبیات نوب  جای ة برندة ةنویسند بیس  از داستان بیس  کتا 

 نویســندة بیســ  از داســتان بیســ  کتــا  در شــد اســتفاد  هــا ترکیــ  حــد چــه ا. تــ9
 دارد؟ مطابق  فارسی زبان در واژگان ینشینه  معیارها  با ادبیات نوب  ةجای  برندة

 پژوهش پیشینة. ٢

 آیندهم مفهوم. 1. ٢

 تـود معنـایی نظریـة درآن را  فـر . آر جـی بـار نخسـتی  کـه اسـ  اصـطلاحی آینده 

 دهـدمـی نشـان واژ  ایـ  بـرا  گونـاگون تعـاری  وجـود(. 7937 نـژاد،پهلـوان) کرد مطر 

 کلمـه چنـد یـا دو ترکیـ  بـه ،یکلـ طـوربـه. نـدارد وجـود واژ  ای  برا  دقیقی تعری  که

 البتـه(. ۹171 رابـ ،) شـودمـی گفتـه آینـدهـ  آینـد،مـی هـ  پـی در تا  باف  ی  در که

 رونـد کـاربـه هـ  بـا تواننـدمـی هـاییواژ  چـه اینکـه بـا رابطه در غیرممکنی هیچ جمله در

 نامنــدمــی آینــدهــ  راهــا آن کــه آینــدمی هــ  بــا مکــرراً هــاواژ  بعضــی امــا ،نــدارد وجــود

 تشـکی  و هـ  کنـار در هـاواژ  گـرفت  قـرار بـه نیـ  آکسـفورد فرهن  در(. 7366 سینکلر،)
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ــی کلمــات ــه ترکیب ــان گویشــوران ک ــادر  زب ــه در م ــتفاد  آن از تــود ن ــار  و مکالم  اس

 .گویندمی آینده  ،کنندمی

ــر  ــد( 7351) ف ــ  ةپدی ــیه ــاد را آی ــر  معنابنی ــی ف ــدم ــرا  را آن و کن ــدن ب  و نامی

 زبـان درهـا آن وقـو  بسـامد و اصـطلاحیمعنـایی ةرابطـ براسـا  ترکیبـات کـردن مشخ 

 وجـود یعنـی. اسـ  معنـی بیـان هـا شـیو  از یکـی ،ینشـینه  اس  معتقد او. بردمی کاربه

 مثلـاً فعـ ، بـا اسـ  یـ  آینـد ه  در. شـودمـی آینـد ه  بـه منجـر بنیـادی  معناییرابطة 

 واژ  دو ایـ  دارد، وجـودهـا آن بـی  کـه مشـترکی ویژگـی دلیـ بـه «کـردن پار » با «س »

 بـه تـوانمـی مقابـ  در. آیـدمـی «سـ » بـا فقـ  «پـار » یعنـی. دهـدمـی پیونـد هـ  به را

ــد و تــو  صــفات ــاه  وســع  از کــه کــرد اشــار  ب ــیب ــایی آی ــد بال  صــفو ،) برتوردارن

793۹.) 

 از کــه گیـردمـی قـرار هــاییواژ  بـا نشـینیهـ  در واژ  یــ  نیـ ( 7337) پـالمر عقیـدةبه

 و «رحلـ » هـا واژ  مثلـاً. باشـد داشـته سـنخی  جهـاتی یـا جهـ  بـههـا آن با معنایی نظر

 در آزادانـه راهـا آن تـواننمـی و دارنـد یمتفـاوت عـاطفی بـار معنـاییه  عی  در «درگوش »

. بــرد کــاربــه شــخ  هــر مــر  افــادة بــرا  را رحلــ  تــواننمــی مثلــاً .نشــاند بــافتی هــر

 حـوزة بنـابرای ،. گـرددمـی محـدود معینـی هـا بافـ  بـر آن ینشـینه  ةعرصـ سـان،بدی 

 عـدم نهایـ ِ تـا محـدودی  نهایـ  از پیوسـتار  رو  بـر توانـدمـی هاواژ  مفاهی  آییباه 

 شـود تعیـی  یکـدی ر بـا واحـدها آیـیهـ  وقـو  بسـامد حسـ  بـر و قرار گیرد محدودی 

 (.793۹ صفو ،)

 محـدودی  مسـللةکـه  کنـدمـی اشـار  اینتـا  مـ  از نقـ هبـ( ۹11 .  ،7937) پناهی

ــا را آن کــه آینــدهاهــ  ــة ب ــو  کــاربرد دامن ــر شــام  ،داننــدمــی مرب ــه ســه ب . 7: اســ  گون

 ؛«سـب  گـاو» غیرمحتمـ  عبـارت نظیـر ،دارد تـام بسـت ی هـاواژ  مفهـوم بـه کـه محدودیتی

 دامنــة از حاصـ  هـا محـدودی . ۹ ؛نیســ  منطقـی «گـاو» بـرا  ســب  صـف  کـارگیر بـه

ــاربرد ــر ک ــارت نظی ــ  عب ــ » ناهماهن ــی  رحل ــوررئ ــتان جمه ــ » واژة ؛«هندوس  را «رحل

 و اسـ  مربـو  نشـینیهـ  بـه صـرفاً کـه محـدودیتی. 9 ؛برنـدمـی کار به مقد  افراد برا 
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 بـرا  فقـ  کـه «سـرراهی» صـف  ماننـد نـدارد، ارتبـاطی هـاواژ  کـاربرد دامنـة یـا معنی به

 .رودمی کاربه نوزاد و کودک یا بچه

 فارسی زبان دستور درها آن بندیدسته و آیندهاهم مفهوم. ٢. ٢

ــوم ــدهاه  مفه ــتی  را آین ــارنخس ــاطنی ب ــرا ( 793۹) ب ــاتتمان توصــی  ب ــتور  س  دس

 و کنــدمــی اشــار  «ینشــینه » عنــوان بــا آینــده  مســللة بــه او. کــرد مطــر  فارســی زبــان

 آیـیبـاه  ،آینـدمی گفتـار ةزنجیـر رو  بـر بـا کـه را دسـتور  طبقة عناصرکه  کندمی عنوان

 زنجیـر در تواننـدمـی طبقـه هـر اعضـا  از بخشـی تنهـا اسـ  معتقد او. گویندمی آیندیا ه 

 منفـی ةدسـت تواننـد،نمـی کـه اعضـایی. گـویی مـی مثبـ  دستةها آن به که شوند ظاهر گفتار

 محــور بــه منفــی و مثبــ  هــا دســته و زنجیــر  محــور بــه نشــینیهــ . شــوندمــی توانــد 

 مثبـ  را نشـینیهـ  گفتـار زنجیـر از نقطـه هـر در مثبـ  دسـتة از انتخا . مربوطند انتخابی

 طـر  و منفـی را نشـینیهـ  منفـی ةدسـت از انتخـا  و سـازدمـی بهنجـار را واژگانی طر  و

 نشــینیهــ  دارا  «کشــید بلنــد  جیــ  بچــه» ةجملــ مثلــاً. گردانــدمــی نابهنجــار را واژگــانی

 .اس  منفی نشینیه  دارا  «سات  غلیظی جی » و مثب 

ــاهی ــده ( 7937) پن ــومی را آین ــان مفه ــان در شــمولجه ــدمی فارســی زب ــد او. دان  معتق

 محصـول صـرفی، لحـا بـه آینـده  لـوا ؛دارد معنـاییواژ  سـات  تصـل  آینـده  اس 

 قـرار نظـر مـورد نیـ  واژ  نحـو  نقـ  آن طـی کـه شـودمـی تلقی ساز واژ  ترکیبی فرآیند

 آینـدهـ  واژ  نشـینیهـ  محـدودی  در ترکیـ  اجـ ا  معنـا  معنـایی، نظـر از و گیـردمی

 در آیـیهـ  معنـاییواژ  سـات  فرآینـد .اسـ  کننـد تعیـی  ترکیـ  بـودن بهنجار و پایه با

 یـ  در آزاد ترکیبـات از گسـتر  لحـا بـه. کنـدمـی عمـ  زمـان در و هم رایـی طیـ  ی 

 ترکیبــات از برتــی. شــود مــی رتــداد چنــد دســتخو  زمــان گــور در و آغــاز طیــ  ســر

ــه ــان در آیــیهــ  نداشــت  دلیــ ب  ترکیبــی هــا پدیــد  ایــ . یابنــدنمــی کــاربرد روزمــر  زب

 و سـاتت ی هـا ترکیـ  نظیـر شـوند،مـی حـو  زبـان از بسـامد کمی دلی به و اندیتصادف

 دارنـد ییبالـا بسـامد کـه دی ـر شـمار . شـوندنمـی واقـ  زبـانی جامعـة مقبول که ا سلیقه

 .کنندمی طی را شدن تثبی  مسیر
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ــرا  بســیار  هــا تلــا  ــوا  توصــی  و بنــد دســته تعریــ ، ب  صــورت آینــدهاه  ان

 دسـتور  روابـ  یـا واژگـان روابـ  دیـدگا  از تنهـا هـابررسـی ایـ  اغل  اما اس ، پویرفته

ــ  ــی) اس ــوان و ابراهیم ــژاد،پهل ــا از(. 7937 ن ــه آنج ــده  ک ــد  آین ــبی ا پدی ــ ، نس  اس

 معیارهـا در هـر زبـان  ،متفـاوت اسـ معنا که امـر  قـرارداد  اسـ  و در هـر زبـان بدی 

 دو بـه آینـدهاهـ  شناسـی،واژ  منظـر از. اسـ  دتیـ  واژگـان ینشـینه  تعیـی  در متفاوتی

 وجــود(. 7331 دی ــران، و بنســون) شــوندمــی تقســی  «دســتور  و واژگــانی» عمــد  دســتة

ــر ــانی ةپیک ــامد و زب ــو  بس ــا واژ  وق ــی ه  ه ــی نش ــدم ــه از توان ــا  جمل ــی  معیاره  تعی

 قـرار نظـر مـد را نحـو  و معنـایی واژگـانی معیارهـا  یـا شـود، گرفتـه نظـر در هاآییباه 

 از. باشـد داشـته همخـوانی معیارهـا ایـ  بـا کـه گشـ  مـوارد  البـدنهب پیکر  ی  در و داد

 فاصــلهبـی و بافاصـله هــا آیـیبـاه  ةدسـت دو بــه را آیـیبـاه  تــوانمـی همجـوار ، منظـر

 میـان موجـود روابـ  تعـداد و آیـیبـاه  در  کنندشـرک  واژگـان تعـداد نظـر از. کرد تقسی 

ــوانمــی واژگــان، ــاه  ت ــه آییب ــاه هــا را ب ــه و ســاد  آییب  و شــریفی) کــرد تقســی  چندگان

 .(7937 فرگی، نامور

ــریفی ــامور و ش ــی ن ــا( 26-25  . ،7937) فرگ ــه ب ــه توج ــا » ب ــ  معیاره ــةهش  گان

ــامد، ــور ،واژ  بس ــرای  مح ــی، س ــلة ویژگ ــان فاص ــا واژ  می ــی ه  ه ــی  نش ــ  از ب  ی

 گسـتر ، قابلیـ  پـویر ،جـدایی معنـایی، انتخـا  هـا مشخصـه نباشـد، دسـتور  عبارت

ــانی، شــ  و ــه را آینــدهاهــ  زب ــایی، ةدســت پــن  ب ــافتی، صــوتی، معن  فرهن ــی و مــوقعیتی ب

 .  اس  دی ر  متعدد ها زیرمجموعه شام  هرکدام که «اندکرد  تقسی 

 شدهانجام هایپژوهش بر مروری. ۳. ٢

ــه کــه هــاییپــژوه  ــه طورتــا ب  ترجمــه مطالعــات حــوز  در آینــدهاهــ  موضــو  ب

 شناسـیزبان گسـتر  پرتـو در رسـدمـی نظـربـه امـا نیسـ  چشم یر چندان باشند، پرداتته

ــار  تعــداد رفتــهرفته حــوز ، ایــ  بــه ترجمــه مطالعــات پژوهشــ ران اســتقبال و ــه کــه آث  ب

ــی  ــ  تبی ــدترجمــة هــ  اهمی ــی هاآین ــدم ــه رو پردازن ــ ای  ب ــاردینی. اســ  اف ( ۹111) برن

ــه،ت  پیکــرة ترجمــه، در آینــدهاهــ  بررســی بــرا   و شــد  ترجمــه متــون از ا پیکــر  زبان

ــر  ــون از ا پیک ــیلیفی مت ــان در ت ــد را زب ــنهاد مقص ــی پیش ــدم ــای . ده ــ به نت  از آمد دس
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ــ ــا پیکــر  ةمقایس ــ  ه ــا  در مختل ــ ، ژانره ــی نشــان مختل ــدم ــه ده ــه در ک ــارگیر ب  ک

 دلیــ  همــی بــه. اســ  شــد  اســتفاد  مختلفــی رویکردهــا  از مقصــد زبــان در آینــدهاهــ 

ــود ــی  وج ــر  چن ــاییپیک ــادگیر  در ه ــوز  و ی ــه آم ــه ترجم ــ تصــو ب ــون ةترجم  مت

 .کندمی پیدا اهمی  بسیار تخصصی

ــانظر ــهریار  و( 7963) مل ــژوه  در( 7916) ش ــا پ ــ  ه ــه مختل ــه ب ــ و مطالع  ةمقایس

 هـاپـژوه  ایـ  نتـای . انـد پرداتتـه مقصـد و مبـد  هـا زبان در متنـاظر آینـدهـ  ترکیبات

ــی نشــان ــدم ــه دهن ــ  ک ــات تو  ترکی ــرة و س ــار زنجی ــاواژ  بهنج ــان در ه ــد  زب  در مب

 زبـان در واژگـانی زنجیـرة ناهنجـار . شـود بدسـات  اسـ  ممکـ  مقصـد زبان به ترجمه

ــو  مقصــد ــه مرب ــاوت ب ــات تف ــاه  امکان ــیب ــان در آی ــد  زب ـــا مب ـــتناظر ب ـــان در آن م  زب

 در( 7931) روزگــار. اســ  زبــان دو در متنــاظر ترکیبــات مـــعانی تـــفاوت و مـــقصد

 لغـو  هـا آیـیبـاه  ةترجمـ در رفتـه کـاربـه هـا اسـتراتژ  عنـوان تحـ  تـود نامةپایان

ــرآن ــ ق ــ  در ری ک ــ هف ــی ةترجم ــرآن، ان لیس ــامدتری  ق ــامدتری ک  و پربس  و رو  بس

 داد  قـرار بررسـی مـورد را قرآنـی هـا آیـیبـاه  ترجمـه در مغفـول هـا استراژ  همچنی 

 بــرا  یکســان هــا معــادل انتخــا  بررســی بــه( 7932) دی ــران و قریشــی. اســ 

 از نمونـه پـان د هـا آن .انـدپرداتتـه علییوسـ  و آربـر  ةترجمـ دو در قرآنـی آیندها ه 

 بـه قرآنـی افـ ارنـرم از اسـتفاد  بـا و کـرد  انتخـا  گـرو  دو قالـ  در را آینـدهـ  ترکیبات

 در آینـدهـ  ترکیبـات ةترجمـ آربـر ، ترجمـة در دهـد مـی نشـان نتای . اندپرداتته محاسبه

 در اســ ، شــد  اســتفاد  کمتــر  هــا معادل تعــداد از اول گــرو  بــا مقایســه در دوم گــرو 

 در علییوسـ  توسـ  انتخـابی هـا معـادل تعـداد بـی  چنـدانی تغییـر مجمو  در که حالی

ــرو  ــود دوم و اول گ ــدارد وج ــرامیر . ن ــران و ف ــ ( 7936) دی  ــا نی ــی ب ــیفی روش  و توص

ــی، ــه تحلیل ــد ب ــ  و نق ــده  55 تحلی ــفی آین ــافی و وص ــرآن در اض ــ و ق  د  در آن ةترجم

 مترجمـان توجـه عـدم دهـدمـی نشـان تحقیـ  نتـای . انـدپرداتتـه کری  قرآن معاصر ةترجم

 مختلـ  هـاییترجمـه بسـیار ، مـوارد در ترجمـه، واحـد یـ  عنوانبـه پدیـد  ای  به قرآن

ــ  از ــده  ی ــان آین ــی یکس ــه قرآن ــالب ــته دنب ــ  داش ــی از و اس ــان طرف ــده  از مترجم  آین

 .  اندداد  ارائه یکسان هاییترجمه قرآنی، مختل 
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ــه( 793۹) میرزایــی ــومی) ا حرفــه مترجمــان از گــرو  دو برتــورد نحــوة بررســی ب  و ب

. دارد اشـار هـا آن بـه بیکـر مونـا کـه پـردازدمـی آینـدهـ  واژگان ترجمة مشکلات با( بی انه

 متـرج  توسـ  یکـی داسـتان، هـر بـرا  ترجمـه ةنسـخ دو و هـدای  صـاد  از داستان سه

 از یــ هیچ دادنــد نشــان نتــای  .انــدشــد  انتخــا  بی انــه متــرج  توســ  دی ــر  و بــومی

ــان ــومی مترجم ــه و ب ــر بی ان ــیو ب ــا  ةش ــتقلی و ت ــرا  مس ــه ب ــرار ترجم ــتند اص . نداش

. بودنـد کـرد  اسـتفاد  نیـ  دی ـر هـا شـیو  از بیکـر هـا شیو  از استفاد  بر علاو  مترجمان

 بودنـد، کـرد  اسـتفاد  «توصـیفی معـادل» شـیوة از کـه فرهن ـی آینـدها هـ  در مورد ج به

 .بودند کرد  عم  ترموف  بومی به نسب  بی انه مترجمان موارد سایر در

 آینـدها هـ  فارسـی هـا ترجمـه بررسـی عنـوان بـا تـود ةنامپایان در( 7935) حسینی

 بررســی بــه ،(7369)کریســتی  آگاتــا اثــر «هــاســاع » رمــان در رفتــه کــاربــه اســ -صــف 

ــدها هــ  ترجمــة ــ  در ان لیســی اســ صف  آین ــه و وینــی مــدل براســا  رمــان، ای  داربلن

 هـا رو  صـف ،-اسـ  آینـدها هـ  ةترجمـ بـرا  کـه دادنـد نشـان نتـای . اس  پرداتته

ــابی،معــادل اللفظــی،تحــ  ــر صــورت ی ــر و تغیی ــان تغیی ــه بی ــه کارب  ةترجمــ کــه اســ  رفت

 اســتفاد  مــورد ا ترجمــه راهبــرد کــاربردتری ک  بیــان تغییــر و تــری فــراوان اللفظــیتحــ 

 .اس  بود 

 بیشـتر ترجمـه، حـوزة در آینـدهاهـ  شـد  در تصـو انجام هـا پـژوه  طور کلی،به

 و ترجمــه چ ــون ی مقصــد، و مبــد  هــا زبـان در متنــاظر ها آینــدترجمــة هــ  بــه مربـو 

ــه هــا اســتراتژ  ــهب ــدترجمــة هــ  در شــد  کارگرفت ــی هاآین ــد. شــودم  ایجــاد دی ــر، تیکی

 از عظیمـی پیکـرة بـه متـرج  اگـر کـه ا گونـهبه اسـ  ترکیبـات ایـ  تصو  در هاپیکر 

. کنـد پیـدا را نظـر مـورد آینـدها هـ  توانـدمـی راحتیبـه باشـد داشـته دسترسـی آیندهاه 

 .پردازدمی مقصد)مت  ترجمه شد ( زبان آیندها ه  بررسی به صرفاً حاضر پژوه 

 پژوهش روش. ۳

 درهــا آن نقــ  تبیــی  و آینــدهــ  ترکیبــات اهمیــ  بررســی بــه کیفــی مــوردپژوهی ایــ 

 ایـ  منظـر از تـا اسـ  آن بـر تلـا  رو،ایـ  از. پـردازدمـی ترجمـه متـون روانـی و انسجام

 ترجمــه مــت  مــوکور، هــد  بــه نیــ  بــرا . ب ــردازی  ترجمــه مــت  بررســی بــه ترکیبــات،
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ــی اســدالله ــا  از امرای ــد ةنویســند بیســ  از داســتان بیســ  کت ــ  ةجــای  ةبرن ــات نوب  ادبی

کـه  مختلـ  ةنویسـند بیسـ  از داسـتان بیسـ  شـام  کتـا  ایـ . شودو تحلی  می بررسی

 هــا وســیعی از ترکی  ةمجموعــیی از هــانمونــه اســ .در یــ  کتــا  گــرد آورد  متــرج  

 انتخــا  داســتان هــر از هدفمنــد طوربــه کــار رفتــهمختلفــی کــه توســ  متــرج  در مــت  بــه

 در آینــدهاترکیــ  مختلــ  ازجملــه هــ  مــورد 711 از بــی  ابتــدا ترتیــ ،بــدی . انــدشــد 

ــ ــوکور ةترجم ــ  م ــد، یاف ــ   ش ــا س ــ ب ــاب  ةمطالع ــود، من ــدود موج ــی ح ــورد س  از م

ــتهو  چشــم یرتری  ــری برجس ــا آن  ت ــره ــ  بخــ  در و ذک ــاداد  تحلی ــه ه ــد  ارائ ــدش . ان

 .شد انجام توصیفی تحلی  و کیفی تحلی ، کمی تحلی  مرحلة سه در هاداد  تحلی 

 قــرار بررســی مــورد مخاطــ  دیــد از شـد هــا  انتخــا نمونــه کمــی، تحلیــ  بخـ  در

. شــد توزیــ   کنندشــرک  751 میــان و طــر  ا نامهپرســ  منظــوربــدی . گرفــ  تواهنــد

 درک قابــ  منظــر دو از راهــا نمونــه شــد ، تواســته کننــدگانشــرک  از نامهپرســ  ایــ  در

 قابـ  متغیـر بـرا  کـه اسـ  گویـه ۹1 شـام  نامهپرسـ  ایـ . کننـد ارزیـابی بـودن رای  و

ــودن درک ــوارد ب ــاز م ــفر امتی ــ ) ص ــی) 7 ،(درک غیرقاب ــ  کم ــبتاً) ۹ ،(درک قاب ــ  نس  قاب

 انتخــا  امکــان بــودن، رایــ  متغیــر بــرا  و( درک قابــ  کاملــاً) 2 و ،(درک قابــ ) 9 ،(درک

 ،(متــداول نســبتاً) ۹ ،(متــداول کمــی) 7 ،(غیرمتــداول) صــفر امتیــاز شــام  گ ینــه 5 از یکــی

 .اس  شد  گرفته نظر در( متداول کاملاً) 2 و ،(متداول) 9

حضـور   ةمصـاحب طریـ از ی مـی پـردازد کـه نتـایج بـه بررسـی پـژوه  کیفی تحلی 

ا  متـون ادبــی حرفـه ةتـوان ایشـان را تواننـدمـی کــه دسـ  آمـدبه افـراد  از نفـرپـن  بـا 

 و لی تــی از اعــ  ادبــی کتــ  مطالعــة بــا  در الاتیســؤ ابتــدادر مصــاحبه، . دانســ  فارســی

ــه ســ   شــد و پرســید  ترجمــه ــ  تصــو  در الیؤســ ب ــا انتخــا  دلای  انتخــا  عــدم ی

ــه ــ  ترجم ــدداد پاس ــا در.   ش ــ  ،انته ــیبخ ــا  منتخب ــت  از ه ــا  م ــوکور  کت ــهم  در ک

و از ایشـان تواسـته  گرفـ قـرارهـا آن اتتیـار در باشـند،مـی انتخـابی هـا ترکی  بردارندة

 نظـر مـورد هـا ترکیـ   سـ   کننـد. بیـان ترجمـه کیفیـ  مـت  دربـارة را تود نظر شد تا

 بخــ  در .کســ  گردیــدهــا آن دربــارةتــا  طــوربــهرا شــان ای نظــر و کــرد  مشــخ  را

مســتخر  از ادبیــات پــژوه  در ایــ   واژگــان نشــینیهــ  معیارهــا  ابتــدا توصــیفی تحلیــ 
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   نمونـه ایـ  مطالعـه بررسـیآینـدهاهـ مـوارد  ،اسـا آن  بـر سـ   ،گردیـد  ذکـرحوز  

 نـدارد، وجـود آیـیبـاه  موضـو  بـه نسـب  واحـد  رویکـرد آنکـه بـه توجه با .شد  اس 

 تعیـی  هـا معیار مقالـه ایـ  در. نمـود تعیـی  واژگـان ینشـینه  بـرا  ثـابتی معیار تواننمی

 :از اندعبارت که اس  مختل  منب  چند از برگرفته آینده  کلمات

 یکـدی ر بـا تاصـی تـداعی یـا ذهنـی رابطـة کـه ینشـینه  واژگـان از دسته آن 

 عنــوانبــه راهــا آن بتــوان بســامد معیــاربراســا   آن بــر علــاو  و باشــند داشــته

 ؛(7937 فرگی، نامور و شریفی) آورد شماربه آینده 

  و سـاتتار  شـفافی  اجـ ا. هسـتند بازشـناتتی و پـویرتفکیـ  ترکیـ  اج ا 

 ؛هواپیما فروند ی  قل ، بیمارستان: مانند دنکنمی حفظ را معنایی

 ســاتتارها  درهــا آن شــرک  وهــا آن بــا اشــتقاقی هــا ســات  تولیــد امکــان 

 ؛دارد وجود ب ر 

 دوســ : ماننــد اسـ  زیــاد تصـادفی ترکیبــات بـه نســب  ترکیبـات ایــ  بسـامد 

 ؛نایا 

  قاموســی و تثبیــ  آینــدهــ  ترکیــ  مرحلــه ایــ  در. دارد عــام کــاربرد ،ترکیــ 

 ؛مرک  افعال همة مانند شود،می

 ــا ــه توجــه ب ــ  ب ــاک ای ــات طیــ  هــا،مل ــدهــ  ترکیب ــات شــام  آین  آزاد، ترکیب

 قاموســی، ترکیبــات/شــد تثبیــ  آیــیبــاه  متــداول، و رایــ  آیــیبــاه 

 ؛(7937 پناهی،) شودمی هاکلیشه/اصطلاحات

  سخ  فرهن. 

 هاداده حلیل. ت۴

 دهــی ، نشـان هســتی  آن دنبـالبــه پـژوه  ایــ  در شـد اشــار  تـرپــی  کـه طــورهمـان

 ترجمــه در فارســی زبــان رایــ  آینــدها هــ  کــارگیر بــه در توانســته حــد چــه تــا متــرج 

 آینــدها هـ  تــری مناقشـهکـ  و تــری شـات  از مــورد سـی حـدود. نمایــد عمـ  درسـ 

ــود ــه در موج ــا  ترجم ــه در و انتخ ــی، بخــ  س ــی کم ــیفی و کیف ــورد توص ــی و  م بررس

 .گرف  رتحلی  قرا
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  نامهپرسش کمیهای داده تحلیل تایج. ن1. ۴

ـــ  در ـــی بخ ـــ  بررس ـــدگان، دریاف ـــرک  751 توانن ـــرد 91 و زن 7۹1)  کنندش ( م

ــال ــی ب رگس ــه ایران ــ  در داوطلبان ــژوه  ای ــرک  پ ــد ش ــه و کردن ــؤ ب ــ  الاتس  نامهپرس

 32. بـود سـال ۹2هـا آن سـ  میـان ی  و 25 تـا 73 گانکنندشـرک  سـنی بـازة. دادنـد پاس 

 یــا دانشــجو نفــر 2۹ کارشناســی، مقطــ  التحصــی فــار  یــا دانشــجو گانکنندشــرک  از نفــر

. بودنــد تخصصــی دکتــر  مقطــ  دانشــجو  72 و ارشــد کارشناســی مقطــ  التحصــی فــار 

 هــا زبــان و ادبیــات مطالعــات حــوزة در گانکنندشــرک  درصــد پنجــا  حــدود تحصــیلات

ــی ــارجی، و فارس ــ  ت ــن  و بیس ــد پ ــرک  درص ــوزة در گانکنندش ــوم ح ــاعی عل  و اجتم

 .بود مهندسی و پایه علوم ةحوز در درصد پن  و بیس 

 مــوارد، بــودن روشــ  و فهــ   قابــ  بخــ  در نامهپرســ  اطلاعــات پایــایی بررســی در

 و روا  بخــ  در نامهپرســ  اطلاعــات تصــو  در و 33/1 معــادل کرونبــا  آلفــا 

 و پایـایی بیـان ر کـه گردیـد محاسـبه33/1 معـادل کرونبـا  آلفـا  ها،آینـده  بـودن متداول

 .اس  نامهپرس  از آمد دس هب ها داد  انسجام

ــی  رد ــ  و شــفافی  ســط  تعی ــودن فهــ  قاب ــده  مــورد ۹1 ،ب ــ  در آین  ،نامهپرســ  ای

 ،(فهـ  قابـ  کمـی) 7 ،(فهـ  قابـ  غیـر) صـفر امتیـاز شـام  گ ینـه 5 از یکی انتخا  امکان

 فــراه  گانکنندشــرک  بــرا ( فهــ  قابــ  کاملــاً) 2 و ،(فهــ  قابــ ) 9 ،(فهــ  قابــ  نســبتاً) ۹

 قابــ  و شــفافی  ســط  بررســی در گــردد،مــی مشــاهد  7 جــدول در کــه طــورهمــان. بــود

 غیـر» بـازة در مـورد 7 تنهـا مـورد، ۹1 مجمـو  از تواننـدگان، نظـر از هاآینـده  بـودن فه 

 75 ،«فهـ  قابـ  نسـبتاً تـا فهـ  قابـ  کمـی» بـازة در مـورد 9 ،«فهـ  قابـ  کمـی تا فه  قاب 

 کاملـاً تـا فهـ  قابـ » بـازة در مـورد 3 فقـ  و ،«فهـ  قابـ  تـا فهـ  قاب  نسبتاً» ةباز در مورد

. نشــد ارزیــابی فهــ  قابــ  کاملــاً ســط  در مــوارد از یــ هــیچ. شــدند ارزیــابی «فهــ  قابــ 

 تـا فهـ  قابـ  نسـبتاً» سـط  حـدود در کـه آمـد دسـ بـه 56/۹ ،مـوارد ک  ارزیابی میان ی 

 .گرددمی تفسیر «فه  قاب 
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 خوانندگان آرای براساس بودن درک قابل و روشن منظر از آیندهاهم بررسی نتایج. 1 جدول

 آیندهاهم میانگین سطح

 مورد ٢۲تمامی  65/٢ نسبتاً قابل فهم تا قابل فهم

 قاب  فه  تا کاملاً قب  فه 

 73شمارة  حضور دل ویر تدا 21/9

 ۹9شمارة  زندگی پیچید  در غ  و اندو  93/9

 72شمارة  چشمان شادا  97/9

 ۹7شمارة  اعطا  مرتصی 91/9

 75شمارة  ا ها  حادثهفیل  ۹3/9

 ۹۹شمارة  ها  غیرقاب  نفوذجن   ۹1/9

 ۹1شمارة  ه  در گلوی  شکس ه  12/9

 5شمارة  مناظر باطروات 11/9

 فه  فه  تا قاب  نسبتاً قاب 

 1شمارة  آساها  بر پیروز  31/۹

 79شمارة  کشیدشجاعتشان ن  می 13/۹

 ۹شمارة  تبس  رازآلود 11/۹

 71شمارة  گرف نیروها در سن رها غمشان می 19/۹

 6شمارة  قاب  ای  حرفها نبودند 1۹/۹

 ۹1شمارة  پاها  عجول  51/۹

 7۹شمارة  اطمینان از پیروز  عمومی  نداش  59/۹

 7شمارة  ا  کمی گرم اس کله 2۹/۹

 73شمارة  تجملات دنیایی ناآگا  و فریبکار 21/۹

 76شمارة  شباه  منحوسی ۹1/۹

 77شمارة  تشمی کور ۹۹/۹

 9شمارة  انتهاها  سیا  و بیچش  72/۹

 ۹5شمارة  کنجکاو  فرسایند  79/۹

 71شمارة  تعق  تش  71/۹

 ۹2شمارة  هوا  ماند  15/۹
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 1ادامه جدول 

 آیندهاهم میانگین سطح

 مورد ٢۲تمامی  65/٢ نسبتاً قابل فهم تا قابل فهم

 کمی قاب  فه  تا نسبتاً قاب  فه 

11/7 
جا التحریرفروشی را بههت  و لوازم

 نیاوردم
 2شمارة 

 ۹6شمارة  سن ینی تصوصی  و صمیمی  61/7

 3شمارة  شدندتر میآبداد  23/7

 3شمارة  عملیات ایوایی 32/1 غیر قاب  فه  تا کمی قاب  فه 

 

ــودن متــداول ســط  تعیــی  در  انتخــا  امکــان نامه،پرســ  ایــ  در آینــده  مــورد ۹1 ب

 ،(متــداول نســبتاً) ۹ ،(متــداول کمــی) 7 ،(غیرمتــداول) صــفر امتیــاز شــام  گ ینــه 5 از یکــی

ــداول) 9 ــاً) 2 و ،(مت ــداول کامل ــراه  کنندگانشــرک  بــرا ( مت ــههمان. بــود ف  در طورک

ـــداول ســـط  بررســـی در گـــردد،می مشـــاهد  ۹ جـــدول ـــودن مت ـــدهاه  ب  نظـــر از آین

ــدگان، ــو  از توانن ــورد، ۹1 مجم ــورد ۹ م ــازة در م ــر» ب ــداول غی ــا مت ــی ت ــداول کم  9 ،«مت

 تـا فهـ  قابـ  نسـبتاً» ةبـاز در مـورد 75 ،«فهـ  قابـ  نسـبتاً تـا فهـ  قاب  کمی» ةباز در مورد

ــ  ــاز در مــورد 77 و ،«فهــ  قاب ــداول نســبتاً» ةب ــا مت ــداول ت ــابی «مت  از یــ هیچ. شــدند ارزی

 مـوارد کـ  ارزیـابی میـان ی . نشـد ارزیـابی متـداول حتـی یـا متـداول کاملـاً سط  در موارد

 .گرددمی تفسیر «متداول نسبتاً تا متداول کمی» ةباز حدود در که آمد دس به 37/7
 

 خوانندگان آرایبراساس  بودن متداول منظر از آیندهاهم بررسی نتایج. ٢ جدول

 آیندهاهم میانگین سطح

 مورد ۹1 تمامی 37/7 نسبتاً متداولکمی متداول تا 

 نسبتاً متداول تا متداول

 73شمارة  حضور دل ویر تدا 3۹/۹

 75شمارة  ا ها  حادثهفیل  33/۹

 ۹7شمارة  اعطا  مرتصی 13/۹

 72شمارة  چشمان شادا  11/۹
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 ٢ادامه جدول 

 آیندهاهم میانگین سطح

 مورد ٢۲ تمامی 11/1 کمی متداول تا نسبتاً متداول

 

 ۹9شمارة  زندگی پیچید  در غ  و اندو  69/۹

 6شمارة  ها نبودندقاب  ای  حر  95/۹

 ۹۹شمارة  ها  غیرقاب  نفوذجن   ۹7/۹

 5شمارة  مناظر باطراوتی 73/۹

 ۹1شمارة  ه  در گلوی  شکس ه  75/۹

 1شمارة  عملیات ایوایی 79/۹

 71شمارة  گرف نیروها در سن رها غمشان می 17/۹

 کمی متداول تا نسبتاً متداول

 7شمارة  ا  کمی گرم اس کله 33/7

 79شمارة  کشیدشجاعتشان ن  می 37/7

 7۹شمارة  اطمینان از پیروز  عمومی  نداش  66/7

 ۹شمارة  تبس  رازآلود 51/7

 76شمارة  شباه  منحوسی 56/7

 73شمارة  تجملات دنیایی ناآگا  و فریبکار 55/7

 77شمارة  تشمی کور 52/7

 ۹1شمارة  پاها  عجول  93/7

 ۹2شمارة  هوا  ماند  93/7

 71شمارة  تعق  تش  ۹۹/7

 9شمارة  انتهاها  سیا  و بیچش  73/7

 ۹5شمارة  کنجکاو  فرسیاند  75/7

 2شمارة  دمجا نیاورالتحریرفروشی را بههت  و لوازم 71/7

 3شمارة  شدندتر میآبداد  13/7

 غیر متداول تا کمی متداول
 ۹6شمارة  سن ینی تصوصی  و صمیمی  3۹/1

 3شمارة  عملیات ایوایی 13/1
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 های کیفی مصاحبهداده تحلیل نتایج. ٢. ۴

 را اصـلی زبـان بـه توانـدن ،شـوندگانمصـاحبه همـة ،دوم ههـا  مرحلـدر بررسی یافتـه

 تـرکامـ  درک اسـ ، تـرعمیـ  احساسـ : بودنـد معتقـد زیـرا ؛دانسـتندمی ارج  ترجمه بر

ــدون و اســ  ــوانمــی واســطه ب ــه ت ــدا دسترســی نویســند  نظــر عمــ  ب ــی .کــرد پی  از طرف

تـر مـت  بـه درک سـاد : درو ترجمـه سـرا  بـه مخاطـ  شـودمی موج  که دلایلی تری مه 

 مــت  بـا بتــوان کـه معنــا ایـ  بــه .اسـ  آن بــودن مفهـوم و مــت ، بـودن روانزبـان مــادر ، 

ــا  ــرار ارتب ــرد برق ــاتتار دارا . ک ــ  س ــه عجی ــر از چ ــن  نظ ــات چی ــه و کلم ــر از چ  نظ

ــاتتمان ــتور  س ــد دس ــرج . نباش ــه مســل  مت ــان ب ــد  زب ــرا  مب ــام و لحــ  درآوردن ب  کل

 .باشد کلام و لح  آن انتقال برا  مقصد زبان به مسل  و نویسند 

را  حاضــر ةترجمــدر ایــ  بررســی، مــت   شــوندگانمصــاحبهتمــامی هشــ  نفــر  تقریبــاً

ــت  ــی م ــرا ندانســتند؛ روان ــد معتقــد زی ــاراتی و کلمــات بودن ــت  در عب ــد وجــود م  کــه دارن

 همـاهن ی مـت  بـا کـه معنـابـدی  ،انـدشـد  مـت ا  روند درک و فهـ  طو انق پارگی موج 

اطمینـان  بـا سـهول  وبـه را سـخ  منظـور و کـرد برقـرار ارتبـا هـا آن با تواننمی و ندارند

 آن را دوبـار  بخوانـد. وشـد   وقفـه دچـار مـدام تواننـد  شـد  موجـ  همـی . شـد متوجه

ــال را آن دنتوانــ و رودبــ دســ  از موضــو   شــد ســب  تــودامــر  ایــ   .کــرد دنب

را پیشـنهاد کردنـد کـه برتـی  یهـایمعـادل ،هـا  نمونـهبـرا  اغلـ  ترکی کنندگان شرک 

 ارائه شد  اس . 9ل ودر جدها آن از
 

 ط مترجمشده توساستفاده یآیندهاجای همهکنندگان بپیشنهادهای جایگزین شرکت. ۳ جدول

 کنندگانپیشنهاد شرکت آیندهامه

 دارد باد سر  اس  گرم کمی ا کله . 7

 مرموز لبخند رازآلود تبس  .۹

 ها  پرنفوذچش  انتهابی و سیا  ها چش . 9

 زیبا و نوازچش  مناظر طراوتبا مناظر .5

 ها را نداشتندارز  ای  حر  نبودند هاحر  ای  قاب . 6

 شدندمی ترآبدید  شدندمی ترآبداد  .3



 37                      ... شد مت  ترجمه یو روان  یدر شفاف ندهایآه  یبررس              و یک     سال پنجا  

 

 ۳ادامه جدول 

 

 نشینیهم معیارهای منظر از آیندهاهم بررسی نتایج. ۳. ۴

آینـد هـ  ،اغلـ  مـوارد نمونـه شـد، ارائـه کلمـات آیـیه  برا  که معیارهایی به با توجه

روزمــر  پــایی  اســ  و  در گفتمــان ترکیبــات ایــ  کــاربرد بســامد زیــرا ؛آینــدشــمار نمــیبــه

ا  سـلیقه بیشـتر ترکیبـات ایـ  شـاید بتـوان گفـ  متـداول نیسـتند.رای  و آیندها  ه  وج 

شـمار آورد. امـا چـون بـه متـرج و تلـ  جدیـد را نـوآور  هـا آن هستند، حتی شاید بتوان

ــی ــاد م ــت  ایج ــوان  م ــکون در ت ــه و س ــد آنوقف ــدکنن ــه بای ــان ک ــ   ،چن ــول مخاط مقب

 دارد، وجــود واژگــان نشــینیه  ةزمینــ در کــه هــاییمحــدودی  بــه نــد. بــا توجــهافــ نمــی

 عبــارتی،بــه. شــوندمــی کــاربرد دامنــة از حاصــ  هــا محــدودی  شــام  فــو  آینــدها هــ 

 امــا کنــد،نمــی ایجــاد محــدودی  معنــایی نظــر از گرچــه هــ  کنــار در واژ  دو کــارگیر بــه

ــارت اســ  ممکــ  ــاهن ی عب ــه را ناهم ــا وجــودب ــ  از. ردوبی ــه اســ  نظــر ای ــات ک  ترکیب

نتـای  بررسـی  .افتنـدنمـی زبـانی جامعـة مقبـول و آینـدمـی حسـا به ا سلیقه شد ،استفاد 

در مقایسـه بـا معیارهـا  مطـر  در ادبیـات پـژوه   منتخـ  از کتـا  مـوکور موارد نمونـة

 ملاحظه نمایید. 2 ای  موضو  در جدول

 

 

 کنندگانپیشنهاد شرکت آیندهامه

 گرف می دلشان سن رها در نیروها گرف می غمشان سن رها در نیروها. 71

 نبودند مطمل  پیروز  از همه نداش . عمومی  پیروز  از . اطمینان7۹

 شدمی کاسته شجاعتشان از کشیدمی ن  شجاعتشان. 79

 اکش  یا جن ی ها فیل  ا حادثه ها . فیل 75

 فریبند  دنیایی تجملات فریبکار دنیایی تجملات  .73

 تدا محضر در تدا دل ویر حضور .73

 گرفته هوا  ماند  هوا  . ۹2

 نشدنیتمام یا کشند  کنجکاو  فرسایند  کنجکاو  .۹5
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 واژگان نشینیهم معیارهای منظر از آیندهاهم بررسی نتایج .۴ جدول

 توضیحات صفحه شدهاستفادهآیند هم

 73 ا  کمی گرم اس کله. 7

صورت کنایه از تامی و ناپخت ی اس  که در گفتمان رای  روزمر  به

 پویا  یندهااهم فرهن در  رود.کار میبه« ا  دا  اس کله»شد  تثبی 

 کار رفته اس .به «حالی کردن»یا  «کسی رفت  ةچی   تو کل» عبارت

 99 تبس  رازآلود. ۹

در  د.ندارن یکدی ر با تاصی تداعی یا ذهنی ةرابط« تبس  رازآلود»ترکی  

 گفتمان رای  روزمر  نی  از بسامد بالایی برتوردار نیس .

، تصنعی، گرم، تجولانه»تبس ، صفات  برا  واژة پویا  یندهاافرهن  همدر 

 کار رفته اس .به «زورکی، سرد

 93 انتهاها  سیا  و بیچش . 9
 ویاپ  همایندها فرهن انتها برا  چش  صف  غریبی اس . در صف  بی

 کار رفته اس .به «ن ا  عمی  یا ن ا  پرنفوذ»

هت  و لوازم . 2

جا التحریرفروشی را به

 نیاوردم

21 

کار جا آوردن تنها با فاع  انسانی بهدر فرهن  شفاهی سخ  فعلی چون به

کار آوردن برا  اشخا  به جافع  بهفرهن  همایندها  پویا در  رفته اس .

 رفته اس .

 رای  نیس . ای  ترکی  در گفتمان روزمر   27 مناظر باطراوتی. 5

 27 ها نبودندقاب  ای  حر . 6

ها مال ای  حر »شدة صورت تثبی ای  عبارت در گفتمان رای  روزمر  به

کار رفته به« ارز  داشت » پویا  یندهاافرهن  همدر رود. کار میبه« نبودن

 اس . 

 57 آساها  بر پیروز . 1

 -آسا بر ةمعنی تند و سری ، مانند بر . مثال: حملبه فرهن  سخ آسا در بر 

 پویا  یندهاافرهن  همدر ها تبر  نبود. آسا  آلمانیها  بر رو از پی 

 کار رفته اس . به« قاط  و مسل  کنند ،تیر »، صفات پیروز  برا  واژة

 59 عملیات ایوایی. 3

اذی  کردن، آزار »معنی ا  عربی دارد و بهریشه« ایوا»در فرهن  سخ  

م  فارغ  از هرچه گر دشمن  ایوا کند و دوس  ملام /. مثال: اس « رساندن

 . مفهوم نیس  برا  مخاط  چندانای  ترکی  . هست  )سعد (که ب ویند 

 59 شدندتر میآبداد . 3
ته رف کاربه« آبدید  شدن»صورت ای  عبارت به فرهن  معاصر کیمیا در 

  اس .

 

 



 39                      ... شد مت  ترجمه یو روان  یدر شفاف ندهایآه  یبررس              و یک     سال پنجا  

 

 ۴ادامه جدول 

 توضیحات صفحه شدهآیند استفادههم

. نیروها در سن رها 71

 گرف غمشان می
51 

معنا  غ  توردن مثال: مبر به« غ  بردن. »7در فرهن  سخ  افعالی چون: 

غ  . »۹رو  فرمان و رای  رواس ؛ گف  غ  کان کن  ک  هواس / به هر 

گشته بازآید به کنعان غ  معنی دچار غ  شدن. مثال: یوس  گ به« توردن

معنی غ  به« غ  داشت . »9مخور/ کلبة اح ان شود روز  گلستان غ  مخور؛ 

معنی به« غ  کشیدن. »2توردن. مثال: گفت  غ  تو دارم، گفتا غم  سرآید؛ 

گه غ  د از ایشان ز ما سیصد اس / بدی  رزمغ  توردن. مثال: به ی  مر

باشد، از کشیدن بد اس . ای  ترکی  که نمونة ترکی  اس  و فع  نی  می

غم ی  »بسامد بالایی برتوردار نیس ؛ در فرهن  همایندها  پویا 

 به کار رفته اس .« شدن/غصه توردن/ناراح  شدن

 51 . تشمی کور77

رود. ای  ای  دو کار نمیروزمر  به در گفتمان رای « تشمی کور»ترکی  

فرهن  واژ  رابطة ذهنی یا تداعی تاصی با یکدی ر نی  ندارند. در 

 کار رفته اس .به« عصبانی  شدید» همایندها  پویا

. اطمینان از پیروز  7۹

 عمومی  نداش 
53 

 تداعی یا ذهنی رابطة نشی  در آنه  ای  عبارت ج  معیار  که واژگان

 راها آن وانبت بسامد معیار براسا  و همچنی  باشند داشته یکدی ر با تاصی

 باشد. آورد، نمی شماربه آینده 

. شجاعتشان ن  79

 کشیدمی
53 

ایی ندارند. از بسامد بال یکدی ر با تاصی تداعی یا ذهنی رابطة ای  ترکی 

  تود را از دس  ئجر» فرهن  همایندها  پویانی  برتوردار نیس . در 

 کار رفته اس .به« دادن/ تود را باتت 

 کار رفته اس . به« چشمان درتشان» فرهن  همایندها  پویادر  6۹ . چشمان شادا 72

 36 ا ها  حادثه. فیل 75
رود. کار میبه« ها  پلیسی یا اکش فیل »صورت در گفتمان رای  روزمر  به

 کار رفته اس . به« یا اکش ب ن ها  ب نفیل »نی   فرهن  همایندها  پویادر 

 36 . شباه  منحوسی76

معنی بدش ون و شوم ا  عربی بها  با ریشهمنحو  واژ : فرهن  سخ در 

اس . مثال: با دیدن چنی  هیک  منحوسی تمام قوم و تویشان  ان ش  به 

روز منحو  به دیدار تو فرتند  شود/تن   -دهان ماندند )مشف  کاظمی(

رسد بی مدت عال  به آتر می -بیند هر روز پ ا  )فرتی(آن ک  که تو را 

بینی که چون منحو  شد )انور (. ترکی  حاضر هیچ ش / طال  آدم نمی

 از بسامد بالایی در گفتمان رای  روزمر  برتوردار نیس .
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 ۴ادامه جدول 

 توضیحات صفحه شدهآیند استفادههم

 33 . تعق  تش 71

رود. همچنی  از بسامد کار نمیرای  روزمر  به در گفتمان« تعق  تش »ترکی  

کار به «تفکر متعصبانه»فرهن  همایندها  پویا بالایی نی  برتوردار نیس . در 

 رفته اس .

.تجملات دنیایی ناآگا  و 73

 فریبکار
33 

در گفتمان روزمر  کاربرد عام ندارد و از بسامد « تجملات دنیایی ناآگا »ترکی  

 بالایی نی  برتوردار نیس . 

 در گفتمان رای  روزمر  از بسامد بالایی برتوردار نیس . « حضور دل ویر» 35 . حضور دل ویر تدا73

ه  در گلوی  . ه ۹1

 شکس 
36 

 تداعی یا ذهنی رابطه همنشی  در آن عبارت حاضر ج و معیار  که واژگان

 راها نآ بتوان بسامد معیار همچنی  براسا  و باشند داشته یکدی ر با تاصی

صورت باشد. ای  عبارت در گفتمان رای  روزمر  بهآورد، نمی شماربهآیند ه 

 فرهن  همایندها  پویارود. در کار میبه« بغض در گلوی  شکس »شدة تثبی 

 رفته اس .کار نی  بغض گلو  کسی را فشردن به

 721 . اعطا  مرتصی۹7

چی   را بدون عو  به دی ر  دادن اس ؛ عطا کردن: معنی : بهفرهن  سخ در 

. درجه و ۹تداوند با اعطا  مصاحبی چون...مرا...قری  توشبختی کرد  اس ؛ 

 مناص  و ترتی  فرامی رتبة کسی را بالا بردن )درجه، رتبه( انعامات و اعطا  

که جمله به مفهومی منفی اشار  دارد. بار معنایی مثب  دارد، در حالی« اعطا»ها. آن

مرتصی »گ ینة پیشنهاد : مرتصی دادن. در فرهن  همایندها  پویا 

 اس .« گرفت /دادن

ها  غیرقاب  . جن  ۹۹

 نفوذ
731 

رود، بلکه کار نمیروزمر  بهدر گفتمان رای  « ها  غیرقاب  نفوذجن  »ترکی  

 اس . « ها  انبو  و متراک جن  »شدة صورت تثبی بیشتر به

. زندگی پیچید  در غ  ۹9

 و اندو 
735 

کار به «زندگی فرورفته در غ »شد  صورت تثبی در گفتمان رای  روزمر  اغل  به

 به کاررفته اس . « ان ی زندگی غ » فرهن  همایندها  پویارود. در می

 ۹9۹ . هوا  ماند ۹2

.ماند  ویژگی توردنی و نوشیدنی که مدتی از تهیة آن گوشته 7فرهن  سخ : در 

.ویژگی مقدار  از زمان یا مکان که با زمان ۹و در نتیجه کهنه و بیات شد  باشد؛ 

ماند  به گ ، رو  دادن فاصله معینی دارد. مثال: دو روز ماند  به عروسی، دو قدم 

.تسته و ماند . مثال: گف  بیا بروی ، گفت  بسی 9مانی؛ پا  جاوید اساطیر می

 کار رفته اس .به« هوا  آلود »ام. در فرهن  همایندها  پویا ماند 
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 ۴ادامه جدول 

 توضیحات صفحه شدهآیند استفادههم

 ۹95 . کنجکاو  فرسایند ۹5

تدری  تسته و : فرسایشی منصو  به فرسای ، بهفرهن  سخ در 

کنند : عملیات فرسایشی دشم ، تصمی  گرفته بود از رو  فرسایشی فرسود 

«  کنجکاو  فرسایند»آرام در حری  زن نفوذ کند. ترکی  استفاد  کند و آرام

فرهن  در گفتمان رای  روزمر  از بسامد بالایی برتوردار نیس . در 

کار رفته دلی  بهدرآت  کنجکاو  سوتت /کنجکاو  بی» همایندها  پویا

 اس .

. سن ینی تصوصی  و ۹6

 صمیمی 
۹23 

کار در گفتمان رای  روزمر  به« سن ینی تصوصی  و صمیمی »ترکی  

 رود.نمی

 ۹52 . پاها  عجول ۹1

فرهن  سخ : عجول، آنکه در انجام دادن کار  یا رسیدن به هدفی بسیار در 

آلود شتا  کار مثال: در حرک  عجول بود و حالتی ب  غض کند؛ عجله می

وعدة تلد رضوان در تاطر یاران عجول، موق  قبول ندارد )قائ   -گرفته بود

کار گرفته شد  رود برا  غیر جاندار بهکار میمقام(. صفتی که برا  انسان به

 رود.کار نمیدر گفتمان رای  روزمر  به« پاها  عجول»ترکی   اس .

 

 گیرینتیجه و بحث.  6

ــان نحــو و واژگــانی نظــام دهــیشــک  در کــه جهــ  آن از واژگــان ینشــینه   نقــ  زب

 روسـ  ایـ  از. رودمـی شـماربـه زبـان هـر بررسـی ابعـاد تـری مهـ  از کندمی ایفا ا عمد 

 نــژاد،پهلــوان و ابراهیمــی) اســ  بــود  شناســانزبــان نظــر مــورد همــوار هــا آن بررســی کــه

 معنـایی رابطـة و تناسـ  وجـود بیـان ر کـه اسـ  شـمول جهـان ا پدیـد  آییباه  (.793۹

 منـدنظـام ترکیبـاتی هـاآینـدهـ . شـودمـی مشـاهد  هـازبـان ةهمـ در و اسـ  واژگـان میان

 رفـت  کـاربـه در و شـوندمـی نشـی ه  هـ  بـا اًمکـرر کهاند واژگانی و دستور  ساتتارها 

 عناصــر هــاآینــدهــ  عبــارتی،بــه (.7939 الرســول،ابــ  و پــورافشــی )اند وابســته هــ  بــه نیــ 

 ایـ  و دارد زیـاد  بسـامد آمـار  نظـر از یکـدی ر همـرا هـا آن وقـو  کـه هسـتند واژگانی

ــا بســامد ــواننمــی کــه اســ  حــد  ت ــامور و شــریفی) دانســ  تصــادفی را آن ت  فرگــی، ن

 زبـان ینینشـهـ  محـور  رو بـر  ریکـدی بـا هـاواژ  شـدن  یـترک  یگـرا منظور،(. 7937
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ــا. اســ  ــاتیترک  ی ــر ب ــتاریپ  رو ب ــ وس ــاتیترک  یب ــ از آزاد ب ــو  ی  از اصــطلاحات و س

 (.  793۹ نژاد،پهلوان و یمیابراه) رندیگیم قرار  رید  سو

 ارتبـا  ایجـاد چ ـون ی و مـت  گیـر شـک  کیفیـ  مطالعـة کلـام، تحلیـ  ابعاد از یکی

( ۹172) هلیـد  و حسـ . شـودمـی یـاد انسـجام عنـوان بـا آن از کـه اسـ  آن اجـ ا  میان

 مـت  اجـ ا  میـان انسـجامی هـا نشـانه طریـ  از کـه داننـدمـی معنـایی مفهـومی را انسجام

ــا  ــایی ارتب ــی ایجــاد معن ــدم ــوان و ابراهیمــی) کن ــژاد،پهل ــوان و ابراهیمــی(. 793۹ ن  نژادپهل

 گویند:در ای  زمینه می (731-737 .  ،793۹)

 کـه معنـیبـدی  ،اسـ  زبـان دسـتور  واژ  نظـام در معنـایی  ارابطـه انسـجامی رابطة»

 انسـجام) یابـدمـی تحقـ  واژگـان ره ـور از بخشـی و دسـتور ره ـور از انسجام از بخشی

 عناصــر و جملــات ســات  یعنــی دســتور  انســجام(. واژگــانی انســجام و دســتور 

 تکـرار از یـا نویسـند  یعنـی واژگـانی انسـجام و شـود،مـی مـت  انسـجام باعـ  که دستور 

 . «کلمات آییباه  و تقارن اص  از یا گیردمی بهر  کلمه ی 

ــی  انســجامی رابطــة ــامی واحــد دو ب ــی کل ــدمــی وصــ  را متن ــوا . گوین  هــا وصــ  ان

 آیــیه  و حــو  جــای  ینی،) صــور  وابســت ی، معنــایی نمــودبراســا   انســجامی

ــانی ــانی تکــرار و ارجــا ) ارجــاعی وابســت ی ،(واژگ ــایی پیوســت ی و( واژگ ــ ) معن را ( رب

 بــرا  اســ  هــدفی فارســی زبــان در انســجام عوامــ  شــنات  طرفــی، از. شــودمــی شــام 

ــافت  دســ  ــه ی ــی  ب ــی و روشــ  تبی ــان از دقیق ــار فارســی زب ــروز معی ــه و ام ــا گون  آن ه

   (.7911 جو،به)

 و ینشـینه  محـور دو در کلـام اجـ ا  میـان ارتبـا  حاصـ  کلـام تناسـ » ،کلی طوربه

ــی محــور همــان ینشــینه  محــور. اســ  جانشــینی ــام افق ــه اســ  کل ــام اجــ ا  ک ــا کل  ب

 اجـ ا آن در کـه اسـ  کلـام عمـود  محـور جانشـینی محـور. شـوندمـی نشـی ه  یکدی ر

ــی  ــدی ر جانش ــی یک ــوندم ــة) «ش ــینه  رابط ــه/ینش ــینی رابط ــفو ،( )جانش  .  ،7913 ص

 کــه اســ  جملــات از ا مجموعــه پیوســت  هــ بــه حاصــ  متنــی هــر عبــارتی،بــه(. ۹1-۹3

 و عناصــر ةهمــ بلکــه نیســ ، بخــواهیدل و تصــادفی واژگــان، و جملــات ایــ  میــان رابطــة

ــه جملــات اجــ ا  ــا نــوعیب  کلیــ هــا آن مجموعــة و ارتباطنــد در اجــ ا و عناصــر ســایر ب
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 اصـولبراسـا   مـت ، ةسـازند عناصـر آن در کـه آوردمـی وجـودبـه را همـاهن ی و منسج 

 (.793۹ نژاد، پهلوان و ابراهیمی) اندپیوسته ه  به معینی قواعد و

 بــا بایــد گیرنــد،مــی قــرار هــ  کنــار در زبــان نشــینیهــ  محــور رو  بــر کــه هــاییواژ 

 کــه شــوند گرفتــه کــار بــه مخاطــ  بــا ارتبــا  و مقاصــد بیــان راســتا  در ا ویــژ  مهــارت

ــوان ــان نت ــر  واژگ ــی  را دی  ــا واژ  جانش ــ  ه ــد ه ــرد آیندش ــه ک ــود ک ــد نشــان ت  دهن

 فرهنــ  و زبــان یــ  تــا  چــون هــاآینــدهــ . اســ  زبــان پخت ــی و اســتوار  انســجام،

 بـا آشـنایی ضـرورت دارنـد، سـ اییب نقـ  متـون انسـجام و زبـان یـ  ساتتار در و هستند

 و شــوندمــی نوشــتار چــه گفتــار در چــه کلــام روانــی باعــ هــا آن .یابــدمــی اهمیــ هــا آن

 الرســول،ابــ  و پــورافشــی ) دهــی  انتقــال تــرصــحی  را مفــاهی  ی بتــوان شــوندمــی باعــ 

 انتخـا  دلیـ بـه امـا باشـد دسـتور  ا جملـه اسـ  ممکـ ( ۹115) هـو  عقیدةبه(. 7939

 در مناســ  آینــدها هــ  انتخــا  بنــابرای ،. برســد نظــربــه غیرطبیعــی هــاآیــیهــ  نادرســ 

ــتار درک ــار  و نوش ــحی  ن  ــیار ص ــ  بس ــی اهمی ــد،م ــرا یاب ــه چ ــا  ک ــ  انتخ  نادرس

 تـوان  اسـ  ممکـ  کنـد،مـی تـار  یکدسـتی از را مـت  زبـانِ اینکـه بـر علاو  آیندهاه 

 . سازد روروبه مشک  با نی   را مت 

 بررسـی منظـر از مسـتق ، متنـی عنـوانبـه ترجمـه بررسـی هـد  بـا نیـ  حاضر پژوه 

. اسـ  شـد  انجـام ترجمـه متـون روانـی و انسـجام درهـا آن نقـ  تبیـی  و هـاترکیـ  ای 

  نـدهایآهـ  کـارگیر بـه در حـد چـه تـا متـرج  شـوده بررسـی کـ بـود ای  بر تلا  یعنی

و روانـی  متنـی انسـجام از و  مـت  اسـا ، ایـ  بـر و کـرد  عمـ  موفـ  فارسی زبان رای 

بــر چنـد بخــ  اســتوار  پـژوه  ایــ  تحقیقـی چــارچو . تیـر یــا اسـ  برتــوردارکلـام 

ــانبراســا  آرا  اســ .  ــی  مخاطب ــا بررس ــ ب ــاترکی ــداول  ه ــ  درک و مت ــر قاب از دو منظ

ــودن ــر مصاحبه ،ب ــا  نظ ــیبراس ــوندگان، بررس ــ  ش ــاترکی ــا ه ــا   ب ــه معیاره ــه ب توج

 یـ  حاضـر پـژوه  در .فرهنـ  هماینـدها  پویـاو  سـخ فرهنـ  و نشـینی کلمـات ه 

ترکیـ    تعـداد  هدفمنـدطور بـه سـ   شـد، انتخـا  هـاداد  تحلیـ  منب  عنوانبه ترجمه

. گرفتنـد قـرار ررسـیب مـورد توصـیفی و کیفـی، کمـی تحلیـ  منظـر سـه از و شـد  انتخا 

 سـط  در هـانمونـه از یـ هـیچ کـه داد شـانکمـی ن تحلیـ  بخـ  در مخاطبـان نظـر ةنتیج
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 کیفــی تحلیــ  بخــ  در. ندارنــد قــرار متــداول حتــی یــا متــداول کاملــاً و فهــ  قابــ  کاملــاً

 ةنویسـند بیسـ  از داسـتان بیسـ  کتـا  ترجمـة کـه بودنـد نظـر ایـ  بر شوندگانمصاحبه
ــد ــای  ةبرن ــ  ةج ــات نوب ــه ادبی ــبی و روان ا ترجم ــه. نیســ  دلچس ــدةب ــان عقی  بعضــی آن

 مکـ  کـه معنـا ایـ  بـه. کـرد برقـرار ارتبـا  مـت  با تواننمی و مبه  اس  مت  ها قسم 

 از و برگـردد مـت  اول بـه اسـ  مجبـور تواننـد  و کنـدمـی ایجـاد تواندن روند در وفقه و

 بـه کـافی ةانـداز بـه یـا نیامـد  بـر تـوبیبـه معنـا انتقـال عهـدة از مترج  یا یعنی. بخواند نو

 هــ  کنــار در مناســبی آرایــ  و چیــن  از کلمــات  زیــرا ؛اســ  نبــود  مســل  مقصــد زبــان

ــوردار ــتند برت ــه. نیس ــارتیب ــ  ،عب ــات ای ــارگی موجــ  کلم ــت  پ ــد  م ــدش ــا و ان ــایر ب  س

 قابــ  اگرچــه مــت  کلیــ  در کلمــات ایــ  آرایــیهــ . ندارنــد همخــوانی مــت  هــا قســم 

 رونــد شــودمــی موجــ  امــر همــی . نیســ  مصــطل  و رایــ  فارســی زبــان در ،اســ  درک

 ســات  در متــرج  نــوآور  بــه را امــر ایــ  اگــر حتــی .مواجــه شــود مشــک  بــا تــوان 

 ا حرفـه مترجمـان هـا ترجمـه حتـی و فارسـی نثـر در چـون ،دهـی  نسـب  تـاز  ترکیبات

 . گیردنمی قرار پویر  مورد ،ای شد  مواجه ترکیبات دس  ای  با کمتر

 بـه تواننـد  شـودمـی باعـ  آنچـه اثـر انتخـا  درآمـد ، دسـ ههـا  بـتوجه به یافته با

 صـحی  فارسـی بـه بایـد ترجمـه .اسـ  مـت  بـودن روان اول وهلـة در ،رودبـ ترجمه سرا 

ــایی و ــته زیب ــد  نوش ــد ش ــاتتار  دارا . باش ــ  س ــ  و عجی ــیتح ــد اللفظ ــت . نباش  از م

ــتی ــب  یکدس ــوردار س ــد برت ــرج  و باش ــته مت ــد توانس ــا  باش ــام و معن ــند  کل  را نویس

 در را ترکیبـاتی متـرج  کـه دهـدمـی نشـان مختلـ  هـا بخـ  نتـای . دهـد انتقالتوبی به

 در رایـ چـون یعنـی  ،رتوردارنـدزبـان روزمـر  باز بسـامد پـایینی در  کـه بـرد  کـاربه مت 

 اند.  را از بی  برد مت زبانِ یکدستی و انسجام نیستند فارسی زبان

 صـحی  فارسـی بـه یعنـی باشـد، توانـدن قابـ  بایـد مسـتق  متنـی عنوانیبه ترجمه مت 

 و جملــات بــازآفرینی فقــ  اینکــه نــه باشــد؛ آشــنا او گــو  بــا و تواننــد  زبــانِ بــه، باشــد

 متناســ  هــا واژ  کــارگیر بــه کــه روســ  همــی  از. باشــد مبــد  مــت  زبــانی ســاتتارها 

 در مهـ  بسـیار موضـوعی گیرنـدمـی کـاربـه زبـان بـومی گویشوران که طور به ه  کنار در

( در گفت ـویی 7931سـمیعی گیلـانی ) .آیـدمـی شـماربـه نوشـتار و گفتـار روانـی و شفافی 
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ــ ــا مجل ــرج » ةب ــه «مت ــا  گرت ــیدر ب ــار م ــردار  اظه ــد ب ــی باش ــد فارس ــه بای دارد، ترجم

ــه ــو ب ــتور  و نح ــاتتار دس ــ  س ــو  از جه ــاً ؛تص ــو  حتم ــاتتار نح ــتی س ا  بایس

نه به ای  معنا کـه در ترجمـه هـیچ گونـه تعـاملی بـی  دو زبـان وجـود نداشـته  فارسی باشد،

دار  بــرگرتــه یکــی از راههــا  غنــی کــردن زبــان و کنــد. ترجمــه زبــان را غنــی مــیباشــد

 ؛اســ یـا تعبیـرات اصـطلاحی کنـد اصــطلاحات . آنچـه در ترجمـه مشــک  ایجـاد مـیاسـ 

 اللفظـی ترجمـه کـرد. اصـطلاحات در هـر زبـانی وابسـته بـهتـوان تحـ ها را نمـیچون ای 

فهمنــد. حتــی اهــ  معــانی آن را نمــیهــا  دی ــر فرهنــ  آن زبــان اســ  و مــردم فرهنــ 

بنــابرای   دهــد.تواننــد بفهمنــد چــه معنــی مــید نمــیرا نشــنید  باشــنهــا آن ر قبلــازبــان اگــ

ــردار گرتــه متــرج  فقــر واژگــانی متــرج  اســ . واســطة حــال حاضــر، بخشــی بههــایی ب

کنـد حـال آنکـه معـادل درسـ  یـا حتـی بهتـر  در زبـان فارسـی ا  را وارد زبـان مـیکلمه

کنــد. یبــردار  مــگرتــه از آن اطلــاعی نــدارد و در نتیجــهوجــود دارد ولــی متــرج  

ــه ــه گرت ــرج  مطالع ــه مت ــ  اســ  ک ــردار  مخــر  ناشــی از ای ــدنمیب ــات و  کن و از امکان

 و نویســند  عنـوانبـه متـرج  اسـ  ضـرور  بنـابرای  ذتـایر زبـان فارسـی اطلـاعی نـدارد.

 آینـدهاهـ  جملـه از مقصـد زبـان انسـجامی هـا ویژگـی بـه کـافی تسـل  ،بـومی گویشـور

ــته ــد داش ــا . باش ــ  انتخ ــدها ه ــ من آین ــار  در اس ــحی  ن  ــتار درک و ص ــیار نوش  بس

 از را مــت  زبــانِ اینکــه بــر علــاو  آینــدهاهــ  نادرســ  انتخــا  کــه چــرا اســ ؛ ثیرگــوارتی

 .سازد روروبه مشک  با نی   را مت  درک اس  ممک  کند،می تار  یکدستی

 روان را تـود تفکـرات و هـاایـد  بتـوانی  سـازند تـافـراه  می را امکـان ایـ  آینـدهاه 

 عظیمـی ةمجموعـ کـه چـرا ؛کننـد تکلـ  تواننـدمـی راحتـیبه زبان بومی سخنوران. کنی  بیان

 جلینکـوا،) نیسـ  واژ بـهواژ  پـرداز  بـه نیـاز  کـه دارنـد ذهـ  در واژگـانی واحدها  از

ــ (. ۹113 ــارتیم ــد( 7339) ک ــ  معتق ــاهی اس ــ  از آگ ــدهاه ــ  آین ــ  وج ــانی دان  زب

 از. شـودمـی زبـان یـادگیر  در اتتلـال موجـ  آن از اطلـاعیبـی و اسـ  بـومی گویشوران

 نظـربـه مشـک  دوم زبـان هـا یادگیرنـد  بـرا  توانـدن و شـنیدن کـه دلایلی از یکی همی 

ــی ــد،م ــو  وجــود رس ــات در انب ــ  کلم ــه نیســ ، ذه ــراک  بلک ــ  ت ــدها ه  ناآشناســ  آین

ــ (. ۹113 جلینکــوا،) ــ  دلی ــا  ای ــاه  تط ــی،ب ــی آی ــدم ــان نقــ  توان ــی  و اول زب  آن تعم
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 عبــارتیبــه و هــاواژ  ینشــینه  از کــافی اطلاعــات عــدم دلیــ بــه دوم زبــان فراگیــران. باشــد

 در و شــوندمــی متوســ  مــادر  زبــان دانــ  بــه دوم، زبــان از کــافی اطلــا  عــدم دلیــ بــه

 الرسـول،ابـ  و پـورافشـی ) شـوندمـی مشـک  دچـار دوم زبـان هـا آیـیبـاه  کـارگیر به

 صــد  نیــ  ســروکار دارد، مقصــد و مبــد  زبــان دو بــا کــه متــرج بــارة در امــر ایــ (. 7939

 در توانــدمـی مـت ، در نابهنجــار عبـارتیبـه و نامتناســ  هـا ینـدآه  کــارگیر بـه. کنـدمـی

 .  باشد مقصد زبان بر کافی تسل  عدم یا  مبد مت  از دهیتعمی  و ثیرپویرفت یت ةنتیج

 اگـر. اسـ  آینـدهـ  ترکیبـات تصـو  در هـافرهنـ  و هـاپیکـر  اهمیـ  دی ـر نکتة

ــرج  ــه مت ــرة ب ــی پیک ــ  از عظیم ــدهاه ــی آین ــته دسترس ــد داش ــه باش ــیب ــی راحت ــدم  توان

 در واژگــان از عظیمــی حجــ  تاطرســ ار بــه زیــرا ؛کنــد پیــدا را نظــر مــورد آینــدها هــ 

ــرا  ب رگــی کمــ  ا پیکــر  چنــی  وجــود نیســ . میســر ذهــ   گویشــوران و مترجمــان ب

 و  مبـد زبـان) دوزبانـه یـا( زبـانیدرون) زبانـهتـ  فرهنـ  نیـ  تصو  ای  در. اس  زبان

ــد ــی( مقص ــدم ــارا  توان ــد گش ــابرای ،. باش ــنایی بن ــان آش ــا مترجم ــه ب ــ  ا مجموع  از کام

 (.۹111 کوی ،م ) مه  اس  بسیار مختل  علوم و هاحوز  در رای  آیندها ه 

 کتابنامه

. نظامی درتمســة واژگانی ها آییه با شــناتتیزبان بررســی(. 793۹. )م نژاد،پهلوان و   ابراهیمی،

 .5۹-99 ،(92)76 زبان، و اد 

زبان. در یآموزان عربیفارس  دستور ییآباه   تطاها ی(. بررس7939الرسول، م. )م.، و اب  پور، یافش

 ،ییدانش ا  علامه طباطبا رانیا یشـناسـزبان  یهما  یمقالات نهممجموعه ،ورند (آمقدم، م. )گرد

 (. تهران، ایران: دانش ا  علامه طباطبایی.762-759)ص . 

 تهران: فرهن  معاصر. فرهن  معاصر کیمیا.(. 7939امامی. ک. )

ها  آییتطاها  ترجمه در باه (. 7936. )  زعفرانلو، کرد و  .، پروینی، ک.، روشنفکر، م.، فر،امیر 

 ،ها  ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوه ها  نیومارک بیکر و لارســون. قرآنی با تکیه بر دیدگا 

1(76) ،67-36. 

 .سخ : تهران .سخ  فرهن (. 7937)  . انور ،

 . تهران: فرهن  معاصر.ایپو  ندهایهما فرهن (. 7933باطنی، م. )
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 .امیرکبیر: تهران. فارسی زبان دستور  ساتتمان توصی (. 793۹) .م باطنی،

 .۹7۹-733(، ۹6و۹5)77 فرهن ،. فارسی زبان در انسجام اب ارها  کدبند  طر (. 7911. )ز جو،به

 .۹77-733، (73)9 فرهن ستان، نامة. فارسی زبان در آیندباه  ترکیبات و آییباه (. 7937. )  پناهی،

 .۹7-9(، 56)۹2، مترج (. نقد نقد نقد ترجمه. 7932فر،  . )ت اعی

 .91-۹5(، 69)۹6، مترج (. گرته بردار . 7931،  . )فرت اعی

ــتراتژ (. 7931. )  روزگار،  نامهپایان) .کری  قرآن لغو  ها آییباه  ترجمه در رفته کاربه ها اس

 .اسلامی تهران آزاد دانش ا  ،(ارشد کارشناسی

 گرفت  نظر در با واژگانی آییباه  انوا  جدید بند تقســی (. 7937) م. فرگی، نامور و  .، شــریفی،

-93، (1)2 ،تراسان ها گوی  و شـناسـیزبان. آییباه  انوا  گیر شـک  در فرامتنی ها ویژگی

6۹. 

 .(ارشد کارشناسی نامةپایان) .تحقی  و ترجمه و واژگان آییبـاه  مـحدودی  .(7913. )ز شــهریار ،

 . اسلامی تهران آزاد دانش ا 

 .اسلامی هنر و فرهن  پژوهش ا : تهران. معناشناسی بر درآمد (. 7913. )ک صفو ،

-7، (73)1 ،اد  و زبان مجلة. فارسی زبان در واژگان آییباه  دربارة پژوهشـی(. 793۹. )ک صـفو ،

79. 

 آینده  ترکیبات و واژگان برتی تکرار در هماهن ی می ان(. 7932. )  علی اد ، و  .، بقائی، م.، قریشی،

   .32-63، (23)79 ،ترجمه مطالعات .هاآن ترجمة و قرآن

 فصـــلنامة. همایند واژگان باها آن برتورد نحوة و بی انه مترج  بومی، مترج (. 793۹. )م میرزایی،

 .61-59، (۹3)3 انسانی، علوم و ادبیات
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