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  چكيده
 و دارنـد  بسيار يد تأكي فرهنگواسط يگاه جادر مترجم نقش بر ترجمه حوزة در   جديد هاي پژوهش

 يـن  ا در. يرگذارنـد  متـون تأث   ي بـازگردان  بر مترجمان جنسيتي و فردي هويت كه اند مطلب اين كنندة بيان
 در را نظرهـايي  داشـته و  ي متنـوع جتمـاعي ا بازخوردهاي كه» 1زرد ديواري كاغذ« داستان  ابتدا پژوهش

 .گرفـت  مـرد قـرار    و زن مترجمـان  اختيـار  در و انتخـاب  بـود،  برانگيخته جنسيت نظرية منتقدان   يانم
 براسـاس  داسـتان  بـازگرداني  بـر  جنـسيت  نقـش  احتمـالي  تـأثيرات  و مترجمـان  اين ترجمه چگونگي
 در مردان و زنان جنسيتي هاي نگرش و هزنان زبان تأثير تا شد بررسي) 1975( 2ليكاف نظري چارچوب
 زبـان  هـاي  ويژگـي  مثابـة  ده مورد معرفي شده به    . شود مشخص اصلي متن با مقايسه در متن بازگرداني

.  شدند يسه مترجمان مقا  ي از سو  ها آن براي انتخابي هاي معادل با و مشخص اصلي متن در ليكاف زنانه
 درك بهتـر  را مبدأ متن نويسنده زنانه زبان خاص شيوة حاصل شد كه مترجمان زن   يجه نت ين ا يت نها در

 نسبت به مترجمان مرد يشتري بي وفادارمطالب، كاست و كم بي بازگرداني و زنانه زبان به نسبت و كردند
  . داشتند

 .گيلمن زنانه، زبان ليكاف، زرد، ديواري كاغذ  جنسيت،:كليدي هاي هواژ

__________________________________________________________________ 
* E-mail: hadipour@uk.ac.ir : نويسنده مسئول  
** E-mail: bahrami.n@uk.ac.ir 

1. The yellow wallpaper 

2. Lakoff 
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 مقدمه -1
 هـاي  جنبه از مختلف علوم وعاتي است كه متخصصان   جنسيت، نقش و اهميت آن، از موض      

 جنسيتي مطالعات مختص هايي  شاخهانساني، علوم هاي  رشته يان در م  .اند  پرداخته آن به متفاوت
 و هـا  رشـته  سـاير  در آن از حاصـل  نتـايج  و ها آن در گرفته صورت هاي بررسي كه دارد وجود

 شناسـي  زبـان  دانـش  بـه  تـوان   مـي  زبـان،  مطالعات حوزةدر  .  گرفته شده است   كار به ها پژوهش
 مطالعـة  منظـر،   يـن  ا از. اسـت  يت زبان و جنـس    ي علم ي بررس آن، هدف كه كرد اشاره اجتماعي

 بحـث  بـه  ورود براي. دانست اجتماعي شناسي زبان مباحث از اي زيرمجموعه توان مي را حاضر
 جنـسيتي،  هـاي  ت از جملـه تفـاو     نمايـد؛  مـي  ضـروري  مفـاهيم  برخي با آشنايي حوزه، اين در

 در ترتيـب  بـه  كـه  زنانه زبان هاي ويژگي و زبان و ادبيات در جنسيت نمود جنسيتي، هاي نقش
  .شود  ميپرداخته ها آن به ذيل

   يتي جنسيها ها و تفاوت نقش -1-1
 يهـا   به فرهنگ  ي با نگاه  زيرا دانست؛ محور فرهنگ مفاهيمي توان مي را جنسيتي هاي نقش
  با هم تفاوت     ، مختلف يها  يت جنس يشده برا   يف تعر ي كه هنجارها  افتيتوان در   ي م ،گوناگون

 بـه  يتجنـس « ي سازمان بهداشت جهـان يتسا  ، نقل شده در وب)2016 (1يطبق نظر كار . دارند
 مـرد مناسـب     يـا  زن   يشود كـه هـر جامعـه بـرا          ي اطالق م  يها، رفتارها و صفات اجتماع     نقش

   ».داند يم
. شـود   ي زنـان و مـردان اطـالق مـ         يـان  م ي و فكـر   يزيكيف يزات به تما  يتي جنس يها  تفاوت

 و كننـد  مي مردانه را در هر فرهنگ كسب   يا خاص زنانه    يها و رفتارها    يزهها، انگ  كودكان ارزش 
 از همان   يا   در هر جامعه   يت،در نها . دهند  ي خود را شكل م    يتي جنس يها   و نقش  يتي جنس يدعقا

  .يرندگ ي شكل ميتي متفاوت جنسيها قشها و ن يزه رشد رفتارها، انگيي،مراحل ابتدا
 در  يبـاً  تقر يتي، جنس ي كه رفتارها  رسيد نكته   ينتوان به ا    مي ، گوناگون يها   فرهنگ ةبا مطالع 

ويژه كودكان عرضـه     ها به افراد جامعه و به      عبارتي در قالب كليشه     يا به  ندا  ها مشابه    فرهنگ يشترب
 مستقل، جنگنده يا يه روحدارايرود كه  يتظار م از مردان ان   هايي شوند؛ براي مثال در فرهنگ     مي

در .  باشـند يتي منفعل، حساس و حمـا  بيشتررود كه      از زنان انتظار مي    كه ي درحال ،و كوشا باشند  
   .اند يرواقعي غي و برخي واقعي زنانه و مردانه، بعضي رفتارهاين مطرح بيها  تفاوتيانم

__________________________________________________________________ 
1. Kari 
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 انـواع  معـرض  در زنـدگي  ابتـداي  از ،فـرد  هـر  كـه  انـد  كرده استدالل چنين شناسان جامعه
. دارنـد  قـرار  جامعـه  كل باالتر، سطوح در و آشنايان، والدين، شدة تعريف جنسيتي هاي كليشه

 در جملـه  از .باشد داشته متفاوتي نمودهاي تواند  مي اطالعات، ناخودآگاه جذب و دريافت اين
 خاصـي  جنـسيت  بـه  اگـر  كـه  شـود،  مـي  ياد اجتماعي گويش عنوان  به آن از گاهي كه بيان نوع

ـ  تحقيقـ هـا،    در طول سـال   . گيرد مي نام جنسيتي گويش باشد، مربوط  كـشف   ي بـرا  يات فراوان
 يـن  از ا  يـز  ن ياتصورت گرفته و ادب   ) يشياز جمله در قالب تنوع گو     ( زنان و مردان     يها  تفاوت
  . نمانده استيب نص يمنظر ب

  يات و ادبيتجنس -1-2
ـ   ةور خاص، صحن  ط   به ياتطور عام و ادب      به هنر  يهـا   افـراد در قالـب     يـت  ذهن ة نمود خالقان

 و از جملـه  ي متفاوت هـر فـرد در طـول زنـدگ         يات با توجه به تجرب    يجه،در نت . متفاوت هستند 
 يـن  از اييرود كه ردپا ي به آن اشاره شد، انتظار م   يز كه در باال ن    يتي جنس يها  يشه با كل  ياروييرو

 ي بـر رو ، و تجربـه يل در تحصيتي جنسيز مثال، تما  رايب ؛ شود يده در آثار هنرمندان د    ياتتجرب
-1775 (1 آسـتن  ينتـوان جـ     ي مـ  جملـه  از.  داشته اسـت   ير تأث يز زن ن  يسندگان و آثار نو   يزندگ

 يبـايي  زنـان را بـه ز  ة پرداخت و جامعـ  يلرا نام برد كه تنها دو سال در مدرسه به تحص          ) 1817
 . يد كشير ما به تصويبرا

 موفـق   يارتواننـد بـس     ي مـ  يـسي نو   داشت كه زنان در رمان     يان ب 1850 ة در ده  2يوتجورج ال 
 نـسبت بـه   ي كمتـر ين است و قـوان يد جديباً تقري، ژانر برخالف ژانر حماسين كه ايرا ز ؛باشند

ـ       3يوود ه يزا ال يها  توان به نوشته     مي يان م يندر ا .  دارد ي ادب ي ژانرها يةبق  از  يش اشاره كـرد كـه ب
 يانه زن در م   ينا. دانند  ي رمان م  ي قالب ادب  يادگذاران از بن  يكياو را    به چاپ رسانده و      ،هفتاد اثر 

 ، عاشـقانه يهـا   در قالـب داسـتان  ، انگلـستان  ة مردانه جامع   كامالً ي ادب يقرن هجدهم و در فضا    
ين  به ا  ،نگاه جامعه به زنان در قرن هجدهم      اما  . زند  ي زن جسور م   يت شخص يكدست به خلق    

 آثارشـان،  اسـتدالل كـه در       يـن  بـا ا   ؛كردند  ي م ياخالق تلق   ي ب  زن را  يسندگان بود كه نو   صورت
نـاك  ره خط بالقويروي نين ايز خود نوپردازند  ي مي جنسيي رسوايينما  به بزرگ ها، رمان ويژه به

ندگان زن يـس  از نوي زنان برخة درباريدگاه دين در پاسخ به ابنابراين، د؛را با خود به همراه دارن    
__________________________________________________________________ 

1. Jane Austen 

2. George Eliot 

3. Eliza Haywood 
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 از   را ) 1840-1752 (1برنـي  يسپـدرش فرانـس   .  و به چاپ رسـاندند     ند نوشت ينام  ي ب يها  رمان
 از  يگـر  د ياري را مجبور كرد كه آثـارش را هماننـد بـس           ي و ، مورد يند كه هم  كر ينوشتن منع م  

  . چاپ برساند نام به يصورت ب به 2يف آستن و آن رادكلينجمله ج
رش مواجـه   ا نگـ  ة در انتخـاب موضـوع و نحـو        ياري بـس  يهـا   يت زن با محدود   يسندگاننو

چاپ رساندند تا ثابـت        مستعار به  هاي با امضا  ييها  برونته رمان  خواهران علّت ين به هم  ؛ندا هبود
عـالوه  .  بكـشند ير را به تـصو يگر ي چون خشم و وحشيتوانند موضوعات ي ميزها ن كنند كه زن 

 بـا   ستيـ با  ي زن مـ   يسندگان منع رفتن به مدرسه و تجارب مورد پسند جامعه، نو          ديتبر محدو 
.  با مردان نداشتند   يكساني ي حقوق يط سخت دهند و هرگز شرا     ي تن به كارها   يين، پا يها  حقوق

 پـول و  يـد  زن بايـك  كـه    يـسد نو   مي  از آن خود   ياتاق نام با كتابشدر  ) 1929 (3 ولف يرجينياو
  .  بپردازديالتش خودش داشته باشد تا بتواند به نوشتن تخي براييجا

 ي بـس ي زن جـا يسندگان موجود بر سر راه نويها يتو محدود مشكالت   ين ا همةبا وجود   
 ي حتـ يـا هـاي زنـان و       خود را در نوشته    يهاي گوناگون پا    ينهتعجب است كه موضوعات و زم     

هـايي شـد كـه     يـزه  از انگيكي يقتها در حق    يت محدود ينا. هاي راجع به زنان باز كردند       نوشته
 شدن زنان بدسـت   يوند و در آنها از زندان      زنان دست به قلم ش     ي زن در مورد زندگ    يسندگاننو

 درون يـن  آورنـد كـه ا  يـان ها سخن به م ها و عمارت  خانه يوانهها، د   مردان و حبس آنها در قلعه     
 يـدا نمـود پ ) 1892 (4يلمن گـ ينز اثر شارلوت پرك" زرديواريداستان كاغذ د" به وضوح در     يهما

 داشـتند بـا بـر    ياي بودند كه سع   ردزدههاي م    جامعه يندگان در حكم نما   يسندگان نو ينا. كند  مي
 زبان زنان جامعـه خـود باشـند تـا بتواننـد بـه       ،ها و مشكالت يت محدودين كاغذ آوردن ا يرو

  .  وضع موجود كمك كننديسامانده

  يكافهاي زبان زنانه براساس نظر ل يژگيو -1-3
 دو جـنس    يـان م قدرت   ين به نامتوازن بودن ا    يان، در ب  يتيهاي جنس   راهكار تسلط بر تفاوت   

 يـن انجامـد و ا     هـا در جامعـه مـي        بودن آن  يردست ناتوان زنان به ز    يانهاي ب     يژگيو. اشاره دارد 
از مطالعـات   . شـود   هـا حفـظ مـي       آن يشناخت  رفتار زبان  يق كه تسلط مردان از طر      است  يدرحال

 يـان ب يتي جنـس  يهـا    در تفـاوت   ي اصـل  عامـل  مثابة  نامتوازن بودن قدرت به    ي كه بر رو   يا  يهاول
__________________________________________________________________ 

1. Frances Burney 
2. Ann Radcliffe 
3. Virginia Woolf 
4. Charlotte Perkins Gilman 
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 » زنـان  يگـاه زبـان و جا   «گـذار او بـا نـام        ير و مقالـه تأث    يكاف ل ين به راب  توان مي ،صورت گرفت 
ـ  يـه  تكي مـشاهدات فـرد  ي بر رو يار مطالعه بس  ينگرچه ا . كرد اشاره) 1975( ه  دارد و بعـدها ب

ـ  نـد  مورد نقـد قـرار گرفت      ي تجرب يقات و كمبود تحق   ينيستي داشتن تعصب فم   علّت  اسـاس  ي ول
 در  يشناسـ   زبـان  يژگـي  از ده و   فهرستي يكافل.  واقع شده است   ي از مطالعات آت   ييار بس ينظر

  :كند  ميبيان ير زنان را  به صورت زيانب
 ؛ نوع، خوبهيه يدوني،م: ي لغويها پركننده -
 يست؟ نطور ين هست، اي دختر خوبيلياو خ: سؤاالت كوتاه -
  خوب است؟يلي خينا: ي اخباريها  صدا در گزارهي و بمير زيشافزا -
 ؛نواز، بانمك چشم: يصفات اصل -
 ي؛ا يروزه في،گلبه: يق دقي رنگيها يفط -
شـدت از      بـه  مـدير  دوسـت دارم،       يلـي مـن او را خ    : انـد   يـت  كم ةدهنـد   كه نشان  يكلمات -

 ؛ متنفر استكارمندش
 يط؛كار بردن افعال بس انسجام در به: شده يح از حد تصحيش بيگرامرها -
 يي؛گو  بهيرمستقيم، غيها درخواستمانند : بانهمؤد يار بسيها گونه -
 ؛ مني اوه خدانگو، چرند: يك از قسم خوردن و الفاظ رك نكردناستفاده -
 . يد داشتيرينظ ي بيشما اجرا: استرس مؤكد -

 اسـت كـه از      ين ا ،خورد  يم  به چشم  يكاف ل يشناس  زبان يها  يژگي و فهرست كه در    يمورد
  . استياورده ناني به مي حرف،نفس اعتماد به

  يق تحقيشينةپ -2
.  بـوده اسـت    يرگذارثأ و كار زنان ت    يها بر زندگ     عرصه همة در   يتي جنس يزهاي و تما  يزنانگ

 هـاي  يژگـي پـردازان مختلـف و   يهنظر. يست نا قاعده مستثن ين از ا  يز آن ترجمه ن   ي و در پ   ياتادب
 صـورت   يـز  ن ي متعـدد  قاتي تحق يات، نظر يناند كه براساس ا      زبان زنانه قائل شده    ي برا يخاص

 .گرفته است
 يخي،تـوان از منظـر تـار    ي و ترجمه را ميت جنسةمعتقد است كه مسئل) 1997 (1فون فلوتو 

اگرچـه  .  قـرار داد   ي مـورد بررسـ    ي، و انتقـال فرهنگـ     ي پسااستعمار يها  پرسش يت، هو ي،نظر
__________________________________________________________________ 

1. Von Flotow 
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ير ثأن و تـ  مترجمـا يتي جنسيت بر هو  ، حوزه ين گرفته در ا     صورت يقات از تحق  يا  قسمت عمده 
 يت متـرجم و جنـس     يت جنس ين رابطه ب  يها متمركز هستند، فون فلوتو به بررس        آن ة بر ترجم  آن
  . كار مترجم پرداخته استيابارز

 ي،ا   در آثـار ترجمـه     يتي، جنـس  يهـا   تفاوت يافتن ي خود برا  يقدر تحق ) 2015 (1يلميوغلوه
 يـا  كـه آ يابـد  كـرد تـا در  يسـ  زن و مـرد را برر ان از مترجمـ يهاي مختلف    چهار كتاب با ترجمه   

 يده رسـ  يجـه  نت يـن  بـه ا   يـت، در نها . ير خ يا بوده است    يرگذارثأها ت   آن ة ترجم ايند بر فر  يتجنس
 مذهب و اقتـصاد  يدئولوژي، همچون ايگريطور خاص، عوامل د  به يت،است كه عالوه بر جنس    

  . بگذارنديرثأتوانند بر كار مترجمان ت ي ميزن
 يلـي  ام ير بادگ هاي يبلند دو مترجم    يتي جنس يدئولوژي ا يرتاث) 2011 (يعي ثابت و رب   يعيشف

اند كـه     يده رس يجه نت ين خود به ا   ةشد  يافت يها   و براساس داده   كرده يابي را ارز  يبرونته به فارس  
 امـا  ،انـد   گذاشتهيش در ارتباط با اصول ترجمه به نما   ي مشترك هاي يژگياگرچه هر دو مترجم و    

موارد مـرتبط   / ها  قسمت ة در ترجم  يا  يژه نقش و  ، مترجم يتيس جن يدئولوژي ا ،در هر دو ترجمه   
 و انتقـال مـتن   ير خود در تفسيتي جنسيدئولوژي كرده و هر مترجم از ا     يفا ا أ متن مبد  يتبا جنس 

  . به مقصد بهره برده استأمبد
 ي متعـدد هـاي  يـت  فعال ، و ترجمـه   يت جنـس  ة در حـوز   يـز ن) 2012 (3ي و لئونارد  2يچيفدر

 ةمطالعـ :  در ترجمـه   يتاستفاده و سوء استفاده از جنس     «اي تحت عنوان        ه مقاله  از جمل  ؛اند  داشته
 يا يكره پيا  مقاله كه مطالعهيندر ا. »يتاليايي ولف به زبان ا   يرجينيا از آن خود اثر و     ي اتاق يمورد

انـد تـا      بهـره گرفتـه    ينيـستي  فم ة ترجمـ  يهـا   و عرف  ينيستي فم يها  يه از نظر  ،شود  يمحسوب م 
 مقاله بـه صـراحت اعـالم    ينالبته در ا. صورت گرفته در ترجمه را آشكار سازند       هاي يدستكار

هـا    اسـت و آن    ينيست كه مترجم فم   يست ن ي معن ين به ا   لزوماً ينيستي، متن فم  ةشود كه ترجم    يم
 از ييهـا   و نمونهنند كيف تعرينيستي فمة ترجمي براي مشخص راهبردهاياند تا     تنها تالش كرده  

  .يابند ب خوديكرةآن را در پ
 ، آن ينـي  چ ةرا به همـراه ترجمـ     » رنگ بنفش  «يگر د ينيستي رمان فم  يك يزن) 2014 (4يانگ

 ، راستا يندر ا .  ترجمه را بسنجد   ايند در فر  ان مترجم ينيستي فم ي تا آگاه  ند قرار داد  يمورد بررس 
__________________________________________________________________ 

1. Hilmioglu 
2. Federici 

3. Leonardi 

4. Yang 
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 يهـا  انـد و تفـاوت    شـده يسه مقاينيستي رمان فمين مترجم مرد از ايك دو مترجم زن و    ةترجم
  .ها گزارش شده است  ترجمهين اين بي بارزيتينسج

متـرجم  « زبـان زنانـه در رمـان         هاي يژگي و يبه بررس ) 2013(فر    يفي زند و شر   يتو در نها  
 ينش گـز  ي بررسـ  يـق،  تحق ين ا ي اصل يژگيو. اند   اثر پرداخته  ين ا يرانيو دو مترجم زن ا    » دردها
اسـت، تـا از     ) 1995 (1فركالفو  ) 1990 (يكاف ل ي مترجمان براساس چهارچوب نظر    يواژگان

.  شـود يـسه  مقاأ مترجمان با متن مبد   ي فرهنگ -يتي جنس يها  زبان زنانه و نگرش    يرثأ ت يق طر ينا
 يـسنده  نوة و زبان زنانيان خاص ب يوة ش ، زن ان بوده است كه مترجم    ين مطالعه ا  ين ا يي نها يجةنت

 يتي جنسيها ثر از باورها و نگرش أ مت ،ها  آن ة اما ترجم  ،اند    و به اثر خود انتقال داده       يصرا تشخ 
  . بوده استشان يـ فرهنگ

  يقروش تحق -3
  يسنده نويمعرف -3-1

 رمـان و داسـتان      يسندةشناس و نو     جامعه ينيست،فم) 1935-1860 (يلمن گ ينز پرك شارلوت
 و آثـار او     گينـد ز بـود و سـبك       ينيست فم يسنده نو يك از   ي بارز ة بود كه نمون   يكاييمراكوتاه  

  زرد يواريكاغذ د  اثر او    ينماندگارتر. شود  ي دانسته م  ينيست زنان فم  ي آت يها نسل ي برا ييالگو
ال مطـرح   ؤ سـ  يـن  از خواننـدگان ا    ياري بس يبرا: يسدنو  ي م گونه ين ا آن ةاست كه خود او دربار    

 يـن  كـه ا يم بگـو يـد هـا با   در پاسخ بـه آن  يد؛ كتاب به چاپ رس    ين ا ي چه زمان  يقاًشود كه دق    يم
 ي و بازخوردهـا يدچـاپ رسـ    بـه  1891 در سال    انگلنديون بار در مجله     ين اول يداستان كوتاه برا  

 از ي پزشـك ، در همـان زمـان   ، مثـال  بـراي  ؛ آن زمان داشت   ي پزشك ة مردم و جامع   يان م يمتفاوت
 گونـه  يـن كـرد كـه ا    ادعا مـي ي و. كرديان اعتراض خود را نسبت به آن بي بوستون در متن   ياهال

گونـه   ني ا ي و . متفاوت داشت  ي اهل كانكاس نظر   يگري پزشك د  . منع شود  يد با يسينو  داستان
  . كشد ي مير شكل به تصوين داستان جنون را به بهتريننوشت كه ا

 يمـاري هـا از ب   سـال «: يـسد نو  ي مـ  گونـه  ين ا ، خود ي زندگ ة دربار ، داستان كوتاه  ين ا يسندةنو
 دست  يماري ب ين با ا   كه يدر سال سوم  . بردم  ي رنج م  يد شد ي افسردگ يري به تعب  يا ي عصب يدشد

ـ يهـا  يماري متخصص بين به بهتر، كامليدي با ناام،كردم يو پنجه نرم م   .  مراجعـه كـردم  ي روان
 ندارم ي كه من مشكل خاصيد رسيجه نتين كرد و به ايز استراحت را تجو   يم مرد باهوش برا   ينا

__________________________________________________________________ 
1. Fairclough 
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ـ  ي معمـول  ي كه ممكن است زندگ    يي منزل كرد كه تا جا     ي حرف راه  ينو مرا تنها با ا      دور از   ه ب
 يـن ا. » را لمـس نكـن     ي قلمـ  يـا  خودكـار، مـداد      يگر د ي،ا   كه زنده  يدغدغه داشته باش و مادام    

 يهـا   يه حدوداً سه مـاه بـه توصـ        يمن به خانه برگشتم و برا     .  اتفاق افتاد  1887مالقات در سال    
رفت كه بـا كمـك دوسـت خردمنـدم و      ي مين تمام مغزم داشت از بيباًپزشك عمل كردم و تقر  

كاغـذ  دست گرفتم و در همان زمـان بـود كـه داسـتان      ه دوباره قلم ب، خودي توان ذهن  ماندة يباق
 كه مرا تـا مـرز جنـون    ي كس؛ پزشكم فرستادمي نسخه از آن را برايك را نوشتم و      زرد يواريد

ـ ي كـه اطـالع دارم توانـستم از تبـاه شـدن زنـدگ      يي بود و تا جا   يدهكش  يط بـا همـان شـرا   ي زن
 يدم شـن ي از دوسـت ،ها بعـد   بود كه سالين داستان اين نوشتن ايجة نتين بهتري كنم ول يريجلوگ

 ضـعف   يمـاري  درمـان ب   يوة شـ  ،كه همان پزشك معروف اقرار كرده كه با خواندن داسـتان مـن            
  .   داده استييراعصاب را تغ

  كتابيمعرف -3-2
 ؛شر شـد  منتـ 1892 در سـال    يمـاري  از ب  يـسنده  نو ي سال پس از بهبود    5  زرد يواريد كاغذ

 يـن از آن زمان تاكنون، ا.  در اوج خود بوديكامرا ة متحدياالت  در اينيسم كه موج اول فم  يزمان
ه شـد  مبدل يك كالسةشد  اثر شناختهيك و به يده به چاپ رسي متعددي ادبيها اثر در مجموعه  

 بـا   يمبـارزه سـخت و    :  نوشته شده اسـت    يلمن خود گ  ي داستان كوتاه براساس زندگ    ينا. است
 پزشـك معـروف آن      ية آورده و بـه توصـ      يا كه دخترش را به دن     ي زمان يمان، پس از زا   يسردگاف

 ماننـد   يـز  داسـتان ن   ي راو ين،جـ . بـرد   يسـر مـ     به» استراحت مطلق « در   1يشلمير و يالسزمان س 
 يبـرد كـه از سـو    يسر مـ   بهي در استراحت مطلق   ، شد و باالجبار   ي عصب ي دچار فروپاش  يلمن،گ

 و يي در تنهـا ي، وي زنـدگ سراسر.  هستيز نيواقع همسر و  كه در  شده است    يزپزشكش تجو 
جـز    بـه ي، ا يـژه  ويز چكه يياز آنجا .شتگذ ي م يا   منزل اجاره  يك ي باال ةسكون و در اتاق طبق    

 يواري متوجـه كاغـذد    يجتدر   به ، وجود ندارد  ي جلب توجه و   ي  برا  ، خود او  يانة مخف يها نوشته
 يـدا  ادامـه پ ي ويـشي پر  روال تـا روان يـن  و ايندب يتار را م گرفي زن،شود كه در آن   يزرد اتاق م  

  .كند مي
 يا   نكتـه، تـا انـدازه      ين و هم  يابد ي است كه بهبود نم    ي زن ي زندگ ييبازگو زرد   يواريكاغذد

 مانـده   ي بـاق  ين منتقد ي همچنان مورد پرسش برخ    ، داستان ين ا ينيستي فم يام كه پ  ين است  ا يلدل
__________________________________________________________________ 

1. Silas Weir Mitchell 
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 ين اسـت  از اي حاك، آمدهنامة خودنوشتش  زندگيود كه در     از روند بهبود خ    يلمنشرح گ . است
 از  يا   اما قسمت عمده   ،داند  ي نم ي را برطرف نشدن   ي پزشك يها  يه خطاها در توص   ين ا يلمنكه گ 

 از سـتم،    يـك  و تار  يچيـده  پ ي داستان را سـند    يننوشته شده، ا   زرد   يواريكاغذد كه بر    يينقدها
 داسـتان   يـن ا. دانند  يم)  زن يسندة نو يا( زن   يك» يزتناقض آم  «يي و رها  ي فروپاش ي،شدگ  يقربان

كننـد زنـان    است كه تالش مـي   » يمردان عاقل  «يرگر معتقد است تصو   يلمنگونه كه خود گ    همان
 يمارگونـه  داسـتان ب   يـك  خـود را در      ي راو ،حـال   يندرع.  كنترل كنند  يرا از نظر پزشك   » يوانهد«

 از يكــي يــادآوركــشد كــه  ي مــري و انزجــار از خــود بــه تــصويبي از خــودتخريچيــدةدرهـم پ 
 . است ياهگربه س ، ادگار آلن پويها  داستانينتر معروف

   اطالعاتيروش گردآور -3-3
 يـان  مدر كـه    اسـت  نظرهـايي  و   ي اجتمـاع  ي بازخوردها مطالعه، براي اثر، ين ا انتخاب دليل
 نفـر از    26 يـار  در اخت  ، داستان كوتـاه   ين ا يسيمتن انگل .  است برانگيخته يت جنس يةرظمنتقدان ن 
 باهنر كرمان قرار گرفـت كـه   يد دانشگاه شه  يسي زبان انگل  ي مترجم ة رشت 8 و   6 ترم   ياندانشجو

 نفـر مـرد     11 نفر زن و     15 تعداد   ين را گذرانده بودند كه از ا      ي ادب ة ترجمه و ترجم   يةدروس پا 
 يا  جمـه  و تر  ي برداشت يها   تفاوت ي بررس يق، تحق ين ا ة از اهداف عمد   يكي كه يياز آنجا . بودند

 يها يژگي زنان و مردان از منظر و يها   ترجمه ين بنابرا ؛ است ينيستي متن فم  يكزنان و مردان از     
 در زبـان    هـا   آن ي بـرا  يـابي   و معـادل   يد آمد و بازتول   يزن. 1,3گونه كه در بخش      زبان زنانه همان  

 .  قرار گرفتيمقصد مورد بررس

 ها يافته -4
 كـه از آن  اسـت  يژگـي  و10 ي دارايكاف زنانه از نظر ل زبان ، ذكر شد  يزگونه كه قبالً ن    همان

  : نشديافت در متن مورد مطالعه ي موارديان،م
 يهـا    پركننده ياكالم    يه از تك  يا   داستان نمونه  ي اصل يتدر كالم شخص  : ي لغو يها  پركننده -

 . نشديافت يلغو
 .  نشديافت يدر داستان مورد: سؤاالت كوتاه -
 اسـت   ي مـتن نوشـتار    يـن  ا كـه  يياز آنجا : ي اخبار يها   گزاره  صدا در  ي و بم  ير ز يشافزا -

 يجـاد  ا ي برا يز ن ي خاص يكنند و از عالئم نگارش       نمي يدا پ يروني در آن نمود ب    يي آوا يها  يژگيو
 . استفاده نشده استيي آوايزهايتما



 1396تان پاييز و زمس، 2، شمارة 7دورة ، هاي خارجي تي در زبانهاي زبانشناخ پژوهش 598

 ، نوشـته شـده و در آن       يـار متن بـه زبـان مع     : يكعدم استفاده از قسم خوردن و الفاظ رك        -
 . نشديافت يكز الفاظ رك ايمورد

   آنيها  و ترجمهيشده در متن مورد بررس يافتهاي زبان زنانه  يژگي ويلتحل -5

 ياستفاده از صفات اصل -

  متن مبدأ مرديان ترجمه دانشجوةنمون زنيان دانشجوة ترجمةنمون
 عمــــارت بــــزرگيــــك

ي، ملك ارث  يك ي،مستعمرات
 اشباحة خانيمگو يالبته من م

 كهيمستعمراتعمارت بزرگ   
زده   خانـه شـبح    يـك  به   يشترب

  .ماند مي

A colonial mansion, a 

hereditary estate, I would 

say a haunted house 

 ويـك دار آنت  گـل  يهـا   يتچ
  . بوديزان از سقفش آويباز

 Such pretty old-fashioned  يزان آويها پرده

chintz hangings 
 زن خانه دار باذوق ويكاو  
  .است يقهسل

منــد بــه هخــواهر جــان عالقــ
  . استيدار خانه

She is a perfect and 

enthusiastic housekeeper. 

ــرها  ــام آن س ــزان، آويتم ي
ــشم ــا چـ ــناك ويهـ  ترسـ
 كــج و كولــه بــايهــا قــارچ

  .كشند ي ميادتمسخر فر

ــشم ــا آن چـ ــزرگ ويهـ  بـ
صـــورت هشـــكل بـــ يـــازيپ

  .زدند  ميياد فريزيتمسخرآم

All those strangled heads 

and bulbous eyes and 

waddling fungus growths 

just shriek with drision! 

 از آن در ييهـا  ها كه نمونه  در متن مبدأ و ترجمه     ي صفت و موصوف   يبات تمام ترك  يبا بررس 
 مترجمان مرد ة از صفات در ترجمي بدون حذف برخ   يبات، ترك ين ا ة درصد ترجم  ،باال ذكر شد  

 گرفت كـه مترجمـان      يجهتوان نت   ي اساس م  ينبود برا % 71,75ترجمان زن    م ةو در ترجم  % 31,5
  . دارندي وصفيبات تركي اجزاهمة ة به ترجميشتري بيبنديزن پا
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 يق دقي رنگيها يفاستفاده از ط -

  متن مبدأ  مرديان ترجمه دانشجوةنمون  زنيان ترجمه دانشجوةنمون
يـزي انگ  رنگ زننـده و نفـرت     

 كهيا زرد چرك دودزده  . دارد
  .با نور آفتاب محو شده است

ــده و تنفرآم  ــگ آن زنن ــزرن ي
 آن رايداســت و نــور خورشــ

  .كمرنگ كرده است

The color is repellent,  
almost revolting; 

smouldering unclean 
yellow, strangely faded 
by the slow-turning 
sunlight. 

ـ  يها يژگيو از يكي ي، رنگيف طيف توصيكاف ل يبند  يمدر تقس   ة زبان زنانه است كـه نمون
 با استفاده از صـفات مختلـف        يسنده نو ، قسمت ين متن وجود داشت و در ا      ين از آن در ا    يخوب

 دو مترجم مرد    يها به استثنا     ترجمه ي كرده است و در بررس     يحطور كامل تشر   ه را ب  ي رنگ يفط
 ارائـه   ي رنگـ  يـف  از ط  ي كـامل  يف مترجمـان توصـ    يمابق)  نمونه از آن در باال ذكر شد       يككه  (

  .كردند

  ندا يت كمةدهند  كه نشانياستفاده از كلمات -

  متن مبدأ  مرديان دانشجوة ترجمةنمون  زنيان دانشجوة ترجمةنمون
 ذره هـم اتاقمـان رايك يحت

  .دوست ندارم
 I don’t like our room  . اتاق را دوست ندارمينمن ا

abit. 

دونه كـه مـن واقعـاً  يجان نم 
  .كشم يذاب مچقدر ع

ينجـا دونـه چقـدر ا      يجان نمـ  
  .يشم ميتاذ

John does not know how 
much I really suffer 

ــاً ــريقين ــه او فك ــاور دارم ك  ب
 باعـثيـسندگي كند كه نو    مي
  . من شده استيضيمر

كنـد كـه  به نظرم او فكـر مـي      
 كــردهيمــار مــرا بيــسندگينو

  .است

I verilybeleive she thinks 
it is the writing 

من كامالً مطمـئن هـستم كـه
  . زن استيك

ــه   ــنم ك ــاال مطمئ ــكح  زني
  .است

I am quite sure it is a 
woman. 

ــها ــالينكـ ــت را در حـ  مچـ
يلي خ يرند، در روز بگ   يدنخز
  .يرآميزهتحق

يـدن  در حـال خز    ي كس يدند
ــرحم ــول روز ت ــزبرانگ در ط ي

  .است

It must be very 
humiliating to be caught 
creeping by daylight! 
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ـ  يـن  بود كـه از ا     ياد ز يباً در متن مورد مطالعه تقر     يتي كم يدهايموارد استفاده از ق     پـنج   ين، ب
% 41,4 بـا    يـسه در مقا % 83,6 مترجمـان زن بـا       يزها ن   در ترجمه .  شده است  يدمورد آن در باال ق    

  . اند  كردهيني كلمات را در متن مقصد بازآفرين مترجمان مرد اةترجم

 شده يح از حد تصحيش بي از گرامرهااستفاده
 دارد و جمـالت كـامالً       يرمتكلـف  كامالً سـاده و غ     ي نثر ي از نظر ساختار   يمتن مورد بررس  

  . مسئله نمود داردين ايز نيهاي مورد بررس  اند و در ترجمه قابل فهم

   مؤدبانهيار بسيها استفاده از گو نه
 در مـتن مـورد      يـك  از الفـاظ رك    يا  مونـه  ن ، گفته شد  يز بخش ن  ين ا يگونه كه در ابتدا    همان

 يار بـس يـا  يافتـه  يف تخفة خود از گونيماري مورد در اشاره به بيك نشد و تنها در   يافت يبررس
  .  مورد لحاظ شده استين ايزها ن مؤدبانه استفاده كرده است كه در ترجمه

 استفاده از استرس مؤكد  -

  متن مبدأ  مرداني دانشجوة ترجمةنمون  زنيان دانشجوة ترجمةنمون
 بلند شدم و رفـتم تـايآرام  به
 واقعــاً كاغــذ تكــانيــا آيــنمبب

  خورد؟

يـك  بلند شـدم و نزد     يآرام  به
 كاغـذيـا  كـه آ   يـنم رفتم تـا بب   

  . نهياكند   حركت مييواريد

I got up softly and went 
to feel and see if the 
paper DID move. 

قدر گفتم و گفتم و بـا بعد آن 
قدر تكرار كردم كـه نآرامش آ 

  .مجبور شد برود و نگاه كند

 ويآرامــ  جــواب را بـه ينهمـ 
ينكـه  تكرار كردم تا ا    يآهستگ

  . برگشتيدجان رفت و با كل

I said it again ,several 
times, very gently and 
slowly, and said it so 
often that he had to go 
and see. 

 از آن در بـاال ذكـر   ييهـا  ها كه نمونه ر متن مبدأ و ترجمه     مؤكد د  يها   استرس كلّ يبا بررس 
% 70 مترجمـان زن     ةو در ترجم  % 63 مترجمان مرد    ة در ترجم  يبات، ترك ين ا ة درصد ترجم  ،شد

 يبات ترك ين ا ة به ترجم  يشتري ب يبندي پا ، گرفت كه مترجمان زن    يجهتوان نت   ي اساس م  ينبود برا 
  .دارند
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  يريگ يجهنت -6
 ي دارا يكـاف  ل يـف  طبـق تعر   ،صورت مـشخص    شده به   شد، متن انتخاب   كه گفته    طور همان

شـده در     ي گردآور ة ترجم يها   نمونه رويگرفته     صورت يها  ي در بررس  .است زنانه   هاي يژگيو
 ة خاص مـورد اسـتفاد  يبات مشخص شد كه مترجمان زن نسبت به زبان زنانه و تركيق، تحق يط
ـ   داشـته يـشتري  ب ي وفـادار  ، داستان ين زن ا  يسندهنو  را بهتـر درك  يـسنده  نوة و احـساسات زنان

 يهـا   مورد استفاده را بـا معـادل  يبات تركبتوانند زن، مترجمان كه شده باعث امر همين. اند  كرده
 يرثأ از تـ ي چنـدان يت حما، ترجمهيها يه نظريان مدر. كنند نشين جامقصد و كامل در متن    يقدق
 مثابـة   بـه  بنـابراين  اسـت؛  نگرفتـه  رتصـو  ترجمه، فرايند طي و ترجمه در يتي جنس يها  يشهكل

 هـاي  ويژگي با دانشجويان تا كرد تالش توان مي  مترجم، تربيت و ترجمه آموزش در راهكاري
 و  درك بـه  و شـوند  آشنا مختلف متون در زنان ويژه به جامعه هاي گروه و اقشار متفاوت زباني
 ي به متن اصل   ، ممكن ي تا جا  ،ها ن آ يي نها ترجمة تا باشند حساس ترجمه فرايند در ها آن انتقال

  . كند يدا در كار آنها نمود پيز ني و توجه به اصل وفادارشود يكنزد
 و  يتي جنـس  يـت  هو يتي، جنـس  يها  يشه كل رة دربا يساز  ي و آگاه  يرسان   درعمل اطالع  گرچه

 متـرجم تحـت عنـوان    يت تربايندصورت كامل در فر  در استفاده از زبان، به    يتي جنس يها تفاوت
 ي امـا انتخـاب متـون متنـوع، معرفـ          ،كنـد    ناممكن مـي   »يسي زبان انگل  يمترجم« يلي تحص ةرشت

سـاختن    خاص، آشنا  ي ترجمه متون متعدد با نوشتارها     ينها، تمر   و سبك خاص آن    يسندگاننو
 ييتواننـد از جملـه راهكارهـا     ي زن و مـرد مـ      يسندگان خاص زبان نو   هاي يژگي با و  ياندانشجو

ـ  تر به متـون خـاص        بازتر و جامع   يدد كه قادرند با د     باش ي مترجمان يت ترب يبرا  و  نـد نگرب ي ادب
  . كنند عرضهتر  هايي قابل قبول  ترجمه
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