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    چكیده

دارد. الزم به ذکر است که با توجه به  وجودمتفاوتی های ديدگاه آثار وآن، سبک  و زنانهزبانِ های ويژگیمورد  در

-به بررسی ويژگیای در روند ترجمه دارد. در اين پژوهش سبک اخالقی و اعتقادی بانوان ايرانی، فرهنگ نقش عمده

 به زبانانگلیسی  از زبانشده ترجمه رمان 15، بنابراين است. شده تأکیدرمان  ۀو مردانه در ترجمزبان ِزنانه های 

ات تأثیرگرفت و  های پژوهش بر مبنای الگوهای لیکاف و فرکالف شک يافته شد. عنوان نمونه انتخابهب فارسی

گرفت  قرار خبرگان تأيیدمورد شناختی زبان ابتدا متلیرهای شد. بررسیرمان  ۀدر ترجمزنانه و نگرشِ احتمالیِ سبک 

زنانه در مقايسه با زبان  زبانمتلیرهای تعداد کاربرد  پايانشد. در ها مطالعه رمانتک تک تمامی اين متلیرها درسپس  و

شد که همانند  ، مشخصسرانجامد و ش ارائههايی جدول نتايج پژوهش در قال  شد. رمان استنتاج ۀمردانه در ترجم

فضا، و توصیف خطابی، رنگ  ن، عباراتدرنگ، احساسات، تلییر لحشناختی زبان متلیرهایالگوی لیکاف، کاربرد 

-مصلر و مشارکت  مکسر، سکوت، اسامی همدلی، جمع و زده، عبارات غیرکالمی، ترديد، احساساتجنسیتعبارات 

اما نسبت تفاوت کاربرد متلیر ادب  به اندازه الگوی لیکاف نیست و متلیر قطع گفتار در  ،در ترجمه زنان بیشتر است

و  گويیکاربرد متلیرهای لطیفه مساوی است. تقريباً اين پژوهش و مردانه، برخالف الگوی فرکالف، درزنانه زبانِ 

 اما نسبت به گذشته کاربرد کمتری دارد. ،گويی نیز در زبان مردانه بیشتر استهرزه
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 مقدمه

تعصبات  مکان، زمان، فرهنگ، تأثیرما تحت  ۀهم

ترجمه عملی پوياست و يک  امیال خود هستیم. و

عواملی چون جنسیت،  تأثیر شده تحتاثر ترجمه

 درگیرد. سن، طبقه و نژاد مترجم خود قرار می

نگرش و تفسیر ما روی متن، ۀ خلقِ يک اثر، شیو

چارچوب باورهای جنسیتی است.  تأثیرتحت 

 1نظری اين پژوهش براساس الگوی لیکاف

 -)آوايی سط، ( زبان ِزنانه را در چهار1115)

الگوی  براساس و ارتباطی( -دستوری -واژگانی

 ،2کردار اجتماعی ( سه عنصر1110) 3فرکالف

را مورد بررسی قرار   0خود متن و 0گفتمانی عم 

 .ه استداد

ژوهش بررسی زبانِ زنانه ـن پـدف از ايـه

آثار خود در ايران  م درـو سبکی که زنانِ مترج

ه مورد ـه کـد. آنچـباشاند، میاستفاده کرده

های ويژگیگیرد اين است که قرار می سؤال

دارای چه متلیرهايی  زبانیِ زنان مترجم ايرانی

 ؟هستند
 

 پیشینه تحقیق

امروزه با توجه به مطالعات گسترده در مورد 

اين مطالعات  ،ترجمه و نقش مترجم در جامعه

همچنان ادامه دارد. با افزايش انتقادات در مورد 

شده و نگرش مترجم، راهکارهای آثار ترجمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. R. Lakoff 

2. N. Fairclough 

3. Social manner 

4. Discourse practice 

5. Text 

تا بازبینی اين مطالعات  ،شده استمتفاوتی ارائه 

اين مطالعات  ۀگیرد و هم با دقت بیشتر صورت

ده ـشاتـری اثبـهای نظوبـارچـاس چـراسـب

گیرد. در اين بخش به الگوهای سرچشمه می

چارچوب نظری لیکاف و الگوی مانند بنیادينی 

کنیم که اساس اين تحقیقات فرکالف اشاره می

 است.گرفته  ها بهرهدادن آن از پیشینه قرار

 

 الگوی لیكاف و زبان زنانه. 3

 زبان و جايگاه زنکتاب خود به نام  لیکاف در

های زبانِ زنانه و ( به بررسی تفاوت1170)

خود  ۀ( در نظري1115مردانه پرداخت. لیکاف )

کند که طبق آنچه مرسوم است، زنان در بیان می

از عل  اند و يکی گرفته جامعه مورد تبعیض قرار

خاص استفاده از زبان است که  ۀاين تبعیض شیو

شناسانه به آنها آموزش به عنوان يک رفتار زبان

شود. کودکان تا سن پنج سالگی زبان داده می

های ويژگی مشترکی دارند؛ اما از آن سن به بعد

کند. دخترانی که زنان انی آنان تلییر میـزب

يق تلییراتی آموزند که چگونه از طراند، میآينده

« بانو»ک ـانی مانند يـاوت زبـوح متفـدر سط

 .صحبت کنند
 
 های زبان ِزنانهویژگی. 3-3

 دررا های زبان زنانه ( ويژگی1115لیکاف )

در چهار سط، زبانی به ، مقايسه با زبان مردانه

 کند:بندی میاين ترتی  طبقه
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 در سطح آوایی. 3-3-3

در رعايت نکات آواشناسی، زنان نسبت به  الف(

برای مثال: تک زبانی  .مردان دقت کمتری دارند

 ردنـک انـامفهوم بیـو ن «س» دایـردن صـادا ک

 .صدادار حروف

صدای زنان نسبت به مردان دمش بیشتری  ب(

 تر است(.دارد )پرنفس

 

 در سطح واژگانی. 5-3-3

زنان نسبت به مردان از اسامی مصلر و  الف(

 .کنندحسن تعبیرها بیشتر استفاده می

های مردان از صورتزنان نسبت به  ب(

ها و مانند عاطفی کالم )صفات و نه اسامی و فع 

دوست »صفاتی مانند  .کنندآن( بیشتر استفاده می

يا صفات معمولی همچون  «الهی»، «داشتنی

هايی دهنده نگرشکه نشان «بانمک» و« جذاب»

هستند که بیش از آنکه دارای جنبه منطقی باشند، 

 .دارندجنبه احساسی 

زنان نسبت به مردان بیشتر از کلماتی ج( 

 .کنندرسانند، استفاده میرا مینداشتن که  قطعیت 

از قیدهای  ،«چنان»و  «چنین» کلماتی مانند

تعديلی که  بیشتر حاکی از شک و نسبیت است 

مانند: کم و بیش، به نوعی، يک  .تا قطعیت

 جز اينها. دانم وجورايی، تا جايی که من می

ها شخیص و توصیف رنگزنان در تد( 

 .تر هستندنسبت به مردان دقیق

( زنان نسبت به مردان از ادات دستوری هـ

گويی و ناسزاگويی کنند و از زشتاستفاده می

 کنند.اجتناب می

 

 در سطح دستوری . 1-3-3

ت سؤاالالف( زنان نسبت به مردان بیشتر از 

موضوعی  تأيیدت کوتاه برای سؤاالغیرمستقیم و 

دهنده نداشتن اعتماد به کنند که نشاناستفاده می

ی سؤالاز دم .باشدنفس کام  در طرح موضوع می

زياد استفاده  (های کوتاه پايان جمالت)پرسش

اين کار را انجام  برای مثال، جان حتماً .کنندمی

دانید که؟/ اين طور نیست؟ دهد؛ مگرنه؟/ میمی

 .جز اينها و

نسبت مردان، از تلییر لحن ب( زنان به 

برای  .کنندبرای تنوع در گفتار بیشتر استفاده می

ند نکی میسؤالتلییر لحن جمالت را  زنان با :مثال

تا نداشتن قطعیت خود را در مورد چیزی نشان 

 اطرافیان را بخواهند. تأيیددهند و 

 زبان زنانه

 سطح آوایی

 سطح واژگانی

 سطح دستوری

 الگوی لیكاف ارتباطی سطح
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 در سطح ارتباطی. 1-3-3

الف( زنان نسبت به مردان بیشتر از لحن 

گفته  به .کننددبانه استفاده میؤو ممستقیم غیر

وگوهای خود ( زنان در گفت1111) 2ايتچی سان

 .تر هستندبه زبان معیار نزديک

زنان حس شوخ طبعی ندارند و گفته  ب(

شود که زنان استعدادی در تعريف لطیفه يا در می

 .يافتن نکات طنزآمیز ندارند

صحبت، زنان نسبت به مردان در هنگام ج( 

 .شودبیشتر کالمشان به وسیله ديگران قطع می

کنند و مردان در هنگام بح  بیشتر صحبت می

آنکه حال  ،نمايندبیشتر کالم ديگران را قطع می

آگاه نباشند.  ممکن است نسبت به اين عم  خود

متکلمان مرد به راحتی حد و مرزهای کالم معیار 

قدرت خود گذارند تا به اين ترتی  را زير پا می

 (1112، 7دهند. )کتسرا نشان

( شیوه برقراری ارتباط در زنان اغل  د

گفتمان زنان ماهیت  .رقابتی مساعدتی است تا

برخالف مردان که و مشارکتی و دوسويه دارد 

خواهند بر بح  مسلط شوند، زنان مشارکت می

 دو سويه دارند.

در حین صحبت، زنان بیشتر از مردان  (هـ

 کنندسات شخصی خود صحبت میاحسا ۀدربار

 برقراری ارتباط در مردان بر ۀ(. شیو1112 ،5)يول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6. Aitchison 

7. Coates, J. (1993) 

8. Yule, G. 

مبنای ابراز قدرت است؛ حال آنکه زنان شیوه 

. گیرندهمدلی و حمايت از ديگران را در پیش می

 (1112 )کتس،

( زنان بیشتر منظور خود را به صورت و

غیرکالمی )از طريق حرکات و تلییر لحن( بیان 

در حین صحبت به سمت جلو خم  کنند ومی

-تکان می تأيیدشوند، سرشان را همواره به می

کنند؛ دهند و مستقیم به چشمان يکديگر نگاه می

حال آنکه مردان از نگاه خیره به چشمان 

 (1112 ،. )کتسکننديکديگر اجتناب می

کردن و استفاده  ( زنان بر صحی، صحبتز

دارند و کمتر به  تأکیداز دستور زبان صحی، 

مشترک  ۀگويند. نکتای سخن میصورت محاوره

آنها  ۀدر بین تمامی اين موارد آن است که هم

گی کاهش قدرت در کالم ـر چگونـانگـنماي

 شوند که متکلم به نظر،باشند و موج  میمی

نامطمئن، فاقد اعتماد به نفس و ضعیف جلوه 

داشت برچنین توان ها مینمايد. از اين ويژگی

شناسانه زنانگیِ يک متن با کرد که از ديد زبان

 شود.کاهش قدرت در آن شناخته می

 

وی تحلیل گفتمان ااری در الگاجست. 5-3

1(CDA)  3115 فرکالف
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9. Critical Discourse Analysis 
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شناسی دارد. تحلی  گفتمان ريشه در زبان

تحلی  گفتمان انتقادی بر بررسی محتوای کالم و 

 تأکیدهای علوم گفتمان در ارتباط با ديگر رشته

 مؤثردارد و دو عام  زبان و جامعه را در اين امر 

آغاز برای تحلی  گفتمان انتقادی  ۀداند. نقطمی

موضوعات و مسائ  اجتماعی است و نه اينکه 

تنها به متن بسنده شود. تحلی  گفتمان انتقادی به 

بررسی تعامالت و مسائ  مبرم اقتصادی و 

ها پردازد و به ريشه مشکالت، ناامنیاجتماعی می

های زندگی اجتماعی امروزی نفوذ و کشمکش

های زبانی کار از زبان و نشانه کند و برای اينمی

 گیرد.کمک می

تحلی  گفتمان انتقادی کلمات کلیدی  در

. گفتمان، هستنداص  موضوع  ۀتعريف کنند

قدرت و ايدئولوژی، تعاريف مهم اين مبح  در 

 باشند.الگوی فرکالف می

 

 گفتمان .5-5

گونه فرکالف گفتمان و تحلی  گفتمان را اين

به هم  ۀگفتمان را مجموعمن  کند:تعريف می

عم   اجتماعی، (کردار)ای از سه عنصر عم  بافته

 «خود»و مصرف متن( و  توزيع گفتمانی )تولید،

دانم و تحلی  يک گفتمان خاص، تحلی  متن می

عد و روابط میان آنها را طل  يک از اين سه بُ هر

ما اين است که پیوندی معنادار  ۀکند. فرضیمی

هايی که متون خاص متون، شیوههای میان ويژگی

شوند و يابند و تعبیر میبا يکديگر پیوند می

، )فرکالف ماهیت عم  اجتماعی وجود دارد

تحلی  گفتمان انتقادی  بنابراين، (.15-17: 1110

تحلی   تحلی  متن، از نظر فرکالف تلفیقی از

توزيع و مصرف متن و تحلی   ،فرآيندهای تولید

 د گفتمانی به عنوان ک ی رخدافرهنگ –اجتماعی

 .است

 

 قدرت. 1-5

تحلی  گفتمان انتقادی راجع به قدرت، از زاويه 

نگرد که در آن جامعه به دو قط  سنتی می

شود. قدرت در فرمانروا و فرمانبردار تقسیم می

ها اين نگاه چیزی است که در اختیار بعضی

هست و در اختیار بعضی ديگر نیست. از طريق 

باشد و شناسانه قاب  شناسايی نمیزبانهای نشانه

 ۀبه اين ترتی  تحلی  گفتمان، موضوعات گسترد

 متن

 عمل گفتمانی

 عمل اجتماعی

 لگوی فرکالفا
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گیرد. بنابراين، ر میباجتماعی و ايدئولوژيک را در

و  نابرابر نامتقارن، فرکالف نظر از قدرت روابط

 انتقادی گرانتحلی  جهت بدين .آور استسلطه

 در و ايدئولوژی زبان ۀبرجست نقش گفتمان، بر

 نابرابر روابط و سلطه و بازتولید توجیه، تولید

 گفتمان تحلی  مهم  ۀوظیف و کندمی تأکید قدرت

 در قدرت اعمال به و ظريف عمیق نگاه را

 .داندمی اجتماع

 

 زبان و ایدئولوژی. 1-5

های متفاوت از ايدئولوژی، از با وجود برداشت

 «ايدئولوژی»گفتمان انتقادی، مفهوم  منظر تحلی 

 .برای درک علمی گفتمان، مفهوم کلیدی است

متضمن بازنمود جهان از ديد »زيرا ايدئولوژی 

( و ابزار 02: 1271 )فرکالف،« منافعی خاص

ايجاد و حفظ روابط نابرابر قدرت در جامعه 

گیرد. است. اين کار به کمک زبان صورت می

طريق  هرچند دسترسی ما به واقعیت همواره از

گیرد، اما زبان بازتابی خنثی از زبان صورت می

 بلکه صرفاً ؛واقعیتی از پیش موجود نیست

و در ساختن  کندبازنماهايی از واقعیت خلق می

آن نقش دارد. به نوعی ايدئولوژی با وساطت 

 افتد.زبان در نهادهای اجتماعی به جريان می

 

 گفتمان به مثابه عمل اجتماعی. 5-5

 ۀدر زمین های شاخصفرکالف يکی از شخصیت

تحلی  گفتمان انتقادی است. در نگاه وی، تحلی  

گفتمان انتقادی، روشی است که در کنار ساير 

ها برای بررسی تلییرات اجتماعی و روش

خود  فرکالف، کار .شودگرفته می فرهنگی به کار

را با انتقاد از رويکردهای توصیفی و غیرانتقادی 

بانی آغاز های زشناسی و مطالعات پديدهدر زبان

کند. از نظر فرکالف، زبان يک عم  اجتماعی می

: است. اين تفکر متضمن چند مفهوم ضمنی است

زبان بخشی از جامعه است و خارج از آن . 1

زبان . 2 زبان فرآيندی اجتماعی است؛. 3 نیست؛

مشروط به ساير  ،يک فرآيند مشروط اجتماعی

 )فرکالف، های غیرزبانی جامعه استبخش

1112 :33.) 

فرکالف از اصطالح گفتمان برای اشاره به 

کند که متن ک  فرآيند تعام  اجتماعی استفاده می

تنها بخشی از آن است؛ زيرا وی برای گفتمان سه 

ند از: متن، اگیرد که عبارتعنصر در نظر می

تعام  و بافت اجتماعی. فرآيند تعام  اجتماعی، 

تن و عالوه بر خود متن، شام  فرآيند تولید م

 .تفسیر آن است. خود متن، مرجع آن تفسیر است

فرهنگی بر  مؤثردرخصوص زبان زنانه و عوام  

 سبک زنانه و ترجمه مقاالتی با عناوين مختلف

در اينجا ذکر شدند. در اين  است که انجام شده

مقاالت تشابهات و تمايزاتی با موضوع مربوط به 

-نجاما هایشود. پژوهشاين بررسی مشاهده می

 گردد:می خالصه ذکر گرفته به طور

(، بر مطالعات 1213نیا و همکاران )شريفی

جديد ترجمه بر وجود مترجم به عنوان يک 

 تأکیدهای مختلف فرهنگی در بین ملت ۀواسط

دهند که چگونه هويت يک دارند و نشان می

مترجم و باورهای جنسیتی وی بر کارش 

چگونگی ترجمه  ۀگذار هستند. او به مطالعتأثیر
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های يک دو مترجم زن ايرانی از زبان و ديدگاه

و  پرداختهسط، واژگانی  زن هندی در ۀنويسند

آنها متاثر از باورها و  ۀترجمکه نتیجه گرفت 

 شان بوده است. فرهنگیهای جنسیتینگرش

 ۀارـدرب (،1211کاران )ـت و همـوبخـنیک

 شناسیهای زبانی آثار ادبی زنان و سبکويژگی

فمینیستی آثار زويا پیرزاد به پژوهش پرداختند. 

نسبت  -پیرزاد با ايجاد تلییر در شخصیت زنان 

 ۀو با وارد کردن زن به چرخ -های قب  به دوره

زدايی کرده ستیزی و آشنايیتولید و اقتصاد، عادت

 است.

 ـۀ(، در زمین1251اران )ـکـی و همـوانـرض

های ترجمه و نوشتار با توجه به تفاوت ۀرابط

اطالعی و  ،متن بیانی ۀجنسیتی در کیفیت ترجم

سبک نگارش )بیانی و اطالعی( مترجمان زن و 

به اين نتیجه انجام دادند. در نهايت  مرد مطالعاتی

معنادار میان متلیر سبک نگارش  ۀکه رابطرسیدند 

 و کیفیت ترجمه متن بیانی بود. 

 ـۀ(، در زمین1211اران )ـکـر و همـرهب

جنسیت و قطع گفتار تحقیقاتی انجام دادند و به 

ای قطع گفتار در ارزشیابی شاخص تسلط مکالمه

گانه زبانان و بررسی عوام  سهجامعه فارسی

)اظهار نظر مستقیم، انحراف از موضوع و قیدها و 

جه به اين نتیو  های ترديدآمیز( پرداختندفع 

درصد قطع گفتار متعلق به گروه  20رسیدند که 

 زنان است. 

(، در مورد تفاوت 1211اعلمی و همکاران )

زبان از منظر گفتمان بین زنان و مردان فارسی

و نقش بر نوع، توالی  تأکیدهای گفتمانی با نشانه

 آنها در زبان گفتاری به بررسی پرداختند. 

دی به تحلی  انتقابارۀ (، در1215جان )خان

وی در واکنش به الگوی  ۀمطالعه پرداخت. مقال

هاوس به رشته تحرير درآمده و بر ضرورت 

 ده است. کر تأکیدبازنگری در آن 

های زبانِ زنانه و با توجه به اينکه ويژگی

شناختی نیز های روانوابسته به جنبه زبانِ مردانه

با استناد به تحلی  گِرِی، بسیاری از  ،باشدمی

های زنان و مردان که گاه باع  سوءتفاهم رفتار

 ،ودـشیـری مـالف و درگیـا و اختـن آنهـبی

طبیعی هستند که به دلی   خصوصیاتی کامالً

شناسی زنانگی و مردانگی و ساختار ماهیت روان

مردان مريخی، ) باشدفیزيکی و جسمانی آنها می

عالوه در کتاب ه (. ب117: 3551 ،زنان ونوسی

آنجلس، به طور تخصصی به ِدی شناسیروان

های ساختار ملز زنان و مردان پرداخته تفاوت

شده است که به طور دقیق نیمکره چپ و راست 

 کرده و کامالً ها را بررسیملز مردها و زن

ها و عملکردهای فیزيکی آنها که منجر به مهارت

های رفتاری و احساسی آنها در زندگی تفاوت

رازهايی ) ان کرده استـبیرا  ،ودـشره میـروزم

(. بنابراين، تمايزات فیزيکی 1111 ،درباره مردان

و جنسیتی منجر به تفاوت گفتاری، رفتاری و 

 شود.احساسی در بین زنان و مردان می

رشده، موضوع ـاح  ذکـه مبـه بـا توجـب

-پژوهش حاضر نسبت به آثاری که ساير دانش

متفاوت است. هدف اين  ،پژوهان انجام دادند

پژوهش، بررسی نگرش زنان مترجم در رابطه با 

فرهنگی  -جنسیتیهاینگرشو موضوع ترجمه 

مترجم که به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه زنان 

 د.باش، میاست مؤثربر شیوه کارشان 
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 بررسی بحث و

مورد کتاب  15 از ،روش تحقیق اين پژوهش در

به وسیله شده رمان ترجمه 0مختلف که شام  

 .استفاده شده است باشد،می مترجمان زن ايرانی

 :اند ازها عبارتاين رمان

فیلیپ  ۀ، نوشت15نه از ياد رفته، اما. 1

منیژه شیخ جوادی  ۀ(، ترجم1112) 11مارگولین

 .)جنايی(

سیدنی  ۀ، نوشت13ترس از تاريکی. 3

 -میترا شکار  )داستانی ۀ(، ترجم3553) 12شلدون

 .جنايی(

10ويرجینیا ولف ۀ، نوشت10بانو در آيینه .2
 

ان ـداست 10)  لوـرزانه  قوجـف ـۀ(، ترجم1100)

 .کوتاه(

 17جورج اورول ۀ، نوشت12روزهای برمه. 0

 .)عاشقانه( زهره  روشنفکر ۀ( ، ترجم1120)

(، 1110) 15هیچ چیز جاودانه نیست. 0

فريده مهدوی  ۀسیدنی شلدون، ترجم ۀنوشت

 .جنايی( -داملانی )پلیسی

شده توسط مترجمان مرد رمان ترجمه پنج

 :اند ازعبارتايرانی 

 (،1101جورج اورول ) ۀ، نوشت1150. 1

 .سیاسی( -)جنگی حمیدرضا بلوچ ۀترجم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10.  Gone, but  not  forgotten 

11. Ph. Margolin 
12. Are you afraid of  the dark 

13. S.Sheldon 

14. A haunted house, and other short stories 
15. V.Woolf 

16. Burmese Days 
17. G.Orwell 

18. Nothing lasts forever 

جورج اورول  ۀ، نوشت11قلعه حیوانات. 3

 .)سیاسی( حمیدرضا بلوچ ۀترجم (،1100)

امیلی  ۀ، نوشت35میردعشق هرگز نمی. 2

31برونته
 .)عاشقانه( هادی رياضی ۀترجم (،1507) 

جروم ديويد  ۀنوشت ،33فرانی و زويی. 0

32سالینجر
 -)داستانی میالد ذکريا ۀ(، ترجم1121) 

 .فلسفی(

 30سامرست موام ۀ، نوشت30ديروز و امروز. 0

 .عبدالحسین شريفیان )سفرنامه( ۀ، ترجم(1177)

های طبق مطالعه کتاب روند اين پژوهش بر

شناختی های زبانذکرشده و کس  فراوانی ويژگی

چک لیست تهیه شده و کس  نتايج  15با تهیه 

ها به گروه کارشناسان لیستباشد. چکها میداده

از  شد. پس و اساتید مجرب جهت بررسی داده

استاد مسلط به ترجمه مورد  15به وسیلۀ بررسی 

 استفاده در پژوهش قرار گرفت.

اين پژوهش پس از ارزيابی الگوهای  در

 32فرکالف و لیکاف متلیرهای زبان زنانه ابتدا 

که از الگوی  متلیر 32مشخص شد. از بین متلیر 

 تأيیدمتلیر مورد  11 ،لیکاف گردآوری شد

متلیرها به طور  يک از گرفت. هر خبرگان قرار

يک  شود. در هرجداگانه در هر رمان بررسی می

شود و میزان متلیرها مطالعه می ها ايناز رمان

شود. برای جو میوکاربرد هر متلیر، جست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19. Animal  Farm 

20. Wuthering  Heights 
21. E. Bronte 

22. Franny and Zooey 
23. J. D. Salinger 

24. Then and Now 

25. W. Somerset 
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آگاهی از روند پژوهش يک نمونه از جدول 

شناختی در اثر ترجمه شده يک های زبانويژگی

مترجم زن و يک نمونه جدول ارزيابی اثر 

و  1های شده يک مترجم زن  در جدولترجمه

 ارائه شده است. 3

 

 

 (فريده مهدوی داملانی ۀترجم، سیدنی شلدون) هیچ چیز جاودانه نیست .3 جدول

 مثال هاویژگی

زده در های جنسیتاستفاده از واژه. 1

 فارسی

 (3 پ، 13ص. )يک بانوی جوان متشخص هستممن 

 ( 1 پ، 2ص. )کنندآنها همچون مشاهیر معروف برخورد می استفاده از جمع مکسر. 3

 (2 پ، 12ص. )ت منصفه در سکوت نشستندأاعضای هی

 (0 پ، 25ص)چه تفکراتی! 

 (2 پ، 13 ص. )بله عالیجناب کاربرد ابراز ادب. 2

 (0 پ، 25 ص) .شما مفتخرم آشنايی با از

 (2 پ، 310 ص)دلبندم؟!  های خطابیکاربرد صورت. 0

 (0 پ، 330 ص. )گويممايک! گوش کن چه می

 (3 پ، 127 ص. )سکوتی کوتاه حکمفرما شد کاربرد میزان سکوت. 0

، 15ص. ) فرض بگیريم... ببین... درک کنی ... دوست دارم اوضاع را کاربرد درنگ. 2

 (1پ

 (0 پ، 01 ص. ) عالیجناب من...

و حسن  استفاده از اسامی مصلر. 7

 تعبیرها

 (2 پ، 72 ص)خانم کوچولو؟! 

 (3 پ، 023 ص. )رختخواب بمان مامان کوچولو تو

 (3 پ، 21 ص) خوشا به حالت! های عاطفیاستفاده از صورت. 5

 (3 پ، 70 ص)آه خدای من! 

 (3 پ، 135 ص)ای! معرکه شده تو واقعاً

عدم قطعیت و کلمات  استفاده از. 1

 ترديد شک و

 پ، 120 ص) اگر؟ آمد؟اگر همراه من آمده بود چنین وضعی پیش می

2) 

 (1 پ، 115 ص. )ت پاسخ دادسؤاالبه  ترديد کت با

 ص. )لبخندش گرم و پرحرارت بود رنگ چشمانش طوسی ماليم و هاکاربرد توصیف رنگ. 15

 (0 پ، 07

 (0 پ، 12 ص. )است همین طور متوجه شديد، شما بعداً ضمناً استفاده از ادات دستوری. 11
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ت غیرمستقیم و سؤاالکاربرد . 13

 ت کوتاهسؤاال

 (1 پ، 313 ص) يک همبرگر؟ همین؟ فقط يک همبرگر؟

 (3 پ، 150 ص. )خالصه پاسخ داد هاتن با صدای کوتاه و دکتر تلییر لحن استفاده از. 12

 (3 پ، 312 ص) بله حتماً شدت پاسخ داد: چانگ با

گويی و نکات استفاده از لطیفه. 10

 طنزآمیز

- 

 (2 پ، 101ص. )خفه شو -قطع کرد: را حرف او دينو استفاده از قطع گفتار. 10

 .را به تنهايی انجام خواهیم داد هانی با کمک همديگر اين کار من و کاربرد حس مشارکت. 12

 (3 پ، 001 ص)

 کاربرد احساسات شخصی و. 17

 حمايت وهمدلی 

 (1 پ، 7 ص. )کنمنگران نباش خودم به کارها رسیدگی می

 .برويم نیز قادر خواهیم شد به تمام اين شهرها نگران نباش يک روز ما

 (1 پ، 352 ص)

 (1 پ، 253 ص. )هانی سرش را تکان داد به عالمت خیر کالمی. کاربرد صورت غیر15

 (3 پ، 302 ص) .هايش را باال انداختشانه

عبارات  گويی وکاربرد هرزه. 11

 آمیزتوهین

- 

 

 

 (بلوچ حمیدرضا ۀترجم، جورج اورول) 1150. 5 جدول

  مثال  هاویژگی

های جنسیت زده در استفاده از واژه. 1

 فارسی

- 

 (3 پ، 20 ص. )پیرو عقايد مرسوم بود استفاده از جمع مکسر. 3

، 70 ص). شده بود در اص  خانواده همچون بخشی از پلیس افکار

 (3 پ

. کنیدلطف می مرد گفت: را به نوشیدنی مهمان کنم؟ توانم شمامی کاربرد ابراز ادب. 2

 (2 پ، 10 ص)

 (3 پ، 21 ص) نگاه کن کاترين! رفقا! توجه کنید رفقا! های خطابیکاربرد صورت. 0

 - کاربرد میزان سکوت. 0
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 (3 پ، 05 ص) . داريد....در ضمن اگر به تابلوهای قديمی عالقه  کاربرد درنگ. 2

و حسن  استفاده از اسامی مصلر. 7

 تعبیرها

کرده  دانی دخترک آنجا چکارمی مردک بیچاره کارش ساخته بود،

 (0 پ، 27 ص) بود؟

نداشتم  اين جور چیزها آه از اين چیه؟ زده گفت:وينستون حیرت های عاطفیاستفاده از صورت. 5

 (2 پ، 30 ص. )خیلی گرانند

کلمات عدم قطعیت و شک  استفاده از. 1

 ترديد و

- 

کنار  زن موحنايی کوچک اندامی از آسمان رنگ آبی تندی داشت، هاکاربرد توصیف رنگ. 15

 (3 پ، 130 ص. )کرد عبور

 (3 پ، 27 ص. )فکر زبان قديم هستی هم چنان در استفاده از ادات دستوری. 11

ت سؤاالت غیرمستقیم و سؤاالکاربرد . 13

 کوتاه

- 

 - تلییر لحن استفاده از. 12

گويی و نکات استفاده از لطیفه. 10

 طنزآمیز

 کرديم،جوون بودی همه ماروی درخت زندگی می وقتی تو گفت:

 (2 پ، 10 ص) .شد خنده جمع بلند

 - استفاده از قطع گفتار. 10

 - کاربرد حس مشارکت. 12

همدلی  کاربرد احساسات شخصی و. 17

 حمايت و

دانم چه احساسی داری نگران نباش طرف می دقیقاً هستم، تو من با

 (2 پ، 101 ص. )هستم تو

 تأيید سر خواهانه باحالتی پوزش با کنم؟ چه کار کنان گفت:هقهق کاربرد صورت غیر کالمی. 15

 (3 پ، 31 ص. )کردمی

-دوره کوتاهی را به تمنای جنسی می شکنم،می پررويی کنی گردنتو آمیزعبارات توهین گويی وکاربرد هرزه. 11

  (3 پ، 10. )ص پرداختند

  

رمان   15آمده در هرهای به دستمیزان داده

تعداد ک   .ارائه شده است 2 شماره در جدول

در ترجمه زنان شناختی های زبانکاربرد ويژگی

شده و تعداد ک  کاربرد رمان ترجمه 0 درمترجم 

رمان  0شناختی مردان مترجم در های زبانويژگی

کاربردترين متلیر کمبه از پرکاربرترين ديگر 

ثبت شد. البته بايد  اين جدول ورد، دربرحس  م

آوری برداری و جمعذکر شود که در يادداشت

عبارات و للات تکراری که در هر رمان  ،هاداده

بنا به موضوع آن رمان و  ،به نوعی چندين بار

بندی در جمع ،انداسامی مشابهی به کار رفته

تکرار واژگان از دلی  و به همین  محسوب نشدند

 ای کامالًاست تا نتیجه پوشی شدهشمچ کامالً

 .به دست آيددقیق 
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 زن و مرد ها ازپرکاربردترين به کم کاربردترين متلیردر ترجمه مترجمانتعداد داده .1 جدول

 شناختی مترجمان  زنهای زبان شناختی وجامعهویژگی

 

هر متغیر از  تعداد داده ها در

پرکاربردترین به کم کاربردترین 

 )برحسب مورد(

 شمارشغیرقاب   میزان کاربرد ادات دستوری .1

 21 درنگ. میزان کاربرد 3

 25 های عاطفی میزان کاربرد صورت .2

 01 میزان کاربرد  تلییر لحن .0

 00 های خطابی میزان کاربرد صورت .0

 00 هامیزان کاربرد توصیف رنگ .2

 25 میزان کاربرد ابراز ادب .7

 22 زدههای جنسیت. میزان کاربرد واژه5

 20 ترديد قطعیت و . میزان کاربرد عدم1

 22 های غیرکالمی  . میزان کاربرد صورت15

 21 میزان کاربرد همدلی وحمايت .11

 32 میزان کاربرد جمع مکسر .13

 30 غیرمستقیم و کوتاه سؤالمیزان کاربرد  .12

 11 میزان کاربرد سکوت .10

 11 میزان کاربرد اسامی مصلر و حسن تعبیر .10

 11 میزان کاربرد  قطع گفتار .12

 11 میزان کاربرد حس مشارکت .17

 1 توهین گويی ومیزان کاربرد هرزه .15

 صفر گويیمیزان کاربرد لطیفه .11
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نیز کاربرد متلیرهای  3 و 1در نمودارهای 

ان زن و ـرجمـروه متـارت در گـر عبـه

 

قاب   گروه مترجمان مرد و تمايزات بین آنها کامالً

  مشاهده است.

 

 شناختی مترجمان مردشناختی و جامعههای زبانویژگی
ها در هر متغیر از پرکاربردترین تعداد داده

 به کم کاربردترین )برحسب مورد(

 غیرقاب  شمارش میزان کاربرد ادات دستوری. 1

 37 های خطابی. میزان کاربرد صورت3

 30 های عاطفی. میزان کاربرد صورت2

 11 میزان کاربرد تلییر لحن .0

 17 توهین گويی و. میزان کاربرد هرزه0

 12 ها. میزان کاربرد توصیف رنگ2

 10 میزان کاربرد اسامی مصلر. 7

 12 میزان کاربرد جمع مکسر. 5

 11 گويیمیزان کاربرد  لطیفه .1

 11 میزان کاربرد قطع گفتار .15

 15 های غیرکالمی. میزان کاربرد صورت11

 2 میزان کاربرد سکوت .13

 2 میزان کاربرد ابراز ادب .12

 0 میزان کاربرد درنگ .10

 0 زدههای جنسی. میزان کاربرد واژه10

 3 . میزان کاربرد همدلی و حمايت12

 صفر میزان کاربرد حس مشارکت. 17

 صفر میزان کاربرد سؤاالت غیرمستقیم و کوتاه .15

 صفر . میزان کاربرد عدم قطعیت و ترديد11
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 رمان 15 مردان در زنان و شناختیهای زبانمقايسه عددی ويژگی .3 نمودار

 

 
 رمان 15مترجم در شناختی زنان و مردان های زبانمقايسه ويژگی. 5 نمودار

 

-های زبانیـژگـوي 3 و 1ای ـهدولـدر ج

شده يک رمان ترجمه ۀشناختی به طور نمونه با ارائ

شده توسط توسط مترجم زن و يک رمان ترجمه

ده از داخ  متن های ذکرشبا بیان مثال ،مترجم مرد

مجموع  ۀمطالع نتايج  2 رمان ارائه شد. در جدول

شناختی رمان و میزان کاربرد هر مشخصه زبان 15

 د.شمطرح 

 

های ددی ويژگیـزات عـتماي 1 ودارـنم در

شناختی زنان و مردان هـاختی و جامعـشنانـزب

 3 ت. در نمودارـده اسـش داده شـم نمايـمترج

نشان  شناختی کامالًای زبانـهژگیـوي ۀسـمقاي

شناختی مترجمان زن و های زبانتفاوت ۀدهند

 است. شدهرمان ترجمه 15 مرد در
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 گیریبحث و نتیجه

شده، های انجامبررسیبا توجه به در اين پژوهش 

و فرکالف متلیرهايی که در الگوهای لیکاف 

مورد  11مورد بود که  32 در ابتدا ،استنتاج شد

 ۀشد. پس از مطالع تأيیدتوسط گروه خبرگان 

شناختی در زبان ها و مقايسه متلیرهای زبانرمان

متلیرهای  و ثبت تعداد کاربرد زنانه و مردانه

شناختی که درجداول مربوط ثبت گرديد، زبان

-های زبانمورد ويژگی که در نتايجی بسیاری از

در الگوهای زنانه شناختی در ترجمه و زبان 

با نتايجی که در  ،بود لیکاف و فرکالف ارائه شده

مشابه و يکسان بود.  ،آمد دسته اين پژوهش ب

احساسات،  کاربرد درنگ، کاربرد متلیرهای

لحن، کاربرد عبارات خطابی، کاربرد  کاربرد تلییر

زده، توصیف فضا، کاربرد عبارات جنسیت رنگ و

های غیرکالمی، کاربرد ترديد، صورت کاربرد

جمع مکسر،  کاربرداحساسات و همدلی، کاربرد

اسامی مصلر، کاربرد  کاربرد سکوت، کاربرد

 مشارکت در الگوی لیکاف و پژوهش حاضر

داشت. در الگوی لیکاف و  يکسانی تقريباً نتايج

ذکرشده در مورد ترجمه متلیرهای  اين پژوهش

لويت و پرکاربردتر بود. در مورد متلیر وزنان در ا

کمتر  کاربرد ادب نسبت به گذشته درصد تمايز

امروزی با وجود  ۀيعنی در جامع ،شده است

کنند کاربرد ادب در زبان زنانه، مردان نیز سعی می

در ترجمه و گفتار، ادب را بیشتر از گذشته 

بیشتر در گذشته  رعايت کنند. متلیر قطع گفتار در

وجود جويی مردان به دلی  حس برتری و سلطه

جديد به  امروزی و عصر  ۀداشت که در جامع

کرده و دلی  ارتقای سط، دانش زنان تحصی 

تساوی اشتلال دوسويه زنان و مردان و تلییرات 

تفکر مردان روشنفکر در تساوی حقوق طرز 

 شللی و تحصیالتی زنان، قطع گفتار تقريباً

گیرد. کاربرد طرف صورت میدو مساوی در 

که در   آمیزگويی و عبارات توهینمتلیر هرزه

امروزه به  ،اص  الگو در مردان بیشتر از زنان است

دلی  رشد فرهنگ، تحصیالت و عوام  سیاسی و 

است.  ی به خود ارائه دادهسهم کمتر فرهنگی

های در رمان گويیتعداد کاربرد متلیر لطیفه

اند. صفر بوده و پلیسی تقريباًو جنايی جنگی 

شده، معروف و های مطالعهدلی  انتخاب رمان

بودنِ عناوين و نويسندگان آنها بود. در  مشهور

شد و  های مختلفی انتخابها سبکانتخاب رمان

پلیسی و زندگینامه  جنايی، جنگی، های درام،رمان

گرفتند تا از نگاهی فراتر و  مورد بررسی قرار

-های زبانبدون واسطه به سبکی خاص، ويژگی

 د.شو شناختی ترجمه زنان مشخص
 

 منابع

و  جنسیت» .(1211اعلمی، منیژه؛ صباح، مريم )

های گفتمانی در گفتمان: بررسی نشانه تفاوت

-سخنوران زن و مرد فارسی ۀمکالمات روزمر

ادب  فصلنامه علمی پژوهشی زبان و «.زبان

های خارجی دانشکده ادبیات و زبان. فارسی

سال  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

 .15چهارم، شماره 

ترجمه حمیدرضا  .1150 .(1251اورول، جورج )

 تهران: انتشارات مجید. .بلوچ

ترجمه . قلعه حیوانات. (1253)ــــــــــ 

 نشر مجید. تهران: .حمیدرضا بلوچ
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ترجمه زهره . برمه روزهای .(1251)ــــــــــ 

 تهران: نشر مجید. .روشنفکر

 .میردعشق هرگز نمی .(1275برونته، امیلی )

 تهران. .ترجمه هادی رياضی

برای  الگويی پیشنهاد» .(1215جان، علیرضا )خان

 فصلنامه مطالعات «.انتقادی ترجمه تحلی 
 .3شماره  .ترجمه و زبان

. رازهايی درباره مردان .(1250دی آنجلس، باربارا )
 تهران: نس  نوانديش. .ترجمه هادی ابراهیمی

نقش » .(1251احمديان، محبوبه ) رضوانی، رضا؛

در کیفیت ترجمه، های جنسیتی تفاوت

 «.بررسی سبک نگارش مترجمان زن و مرد

 .3 شماره .ترجمه و زبان مطالعات مجله

رابطه جنسیت » .(1211رهبر، بهزاد و همکاران )

 فصلنامه «.شناختیجامعه قطع گفتار: بررسی و

 ،2. دوره ادبیات تطبیقی و زبان هایپژوهش

 .107 ،120، صص (13)پیاپی  0ماره ش

 .فرانی و زويی .(1257سالینجر، جروم ديويد )

 تهران: نشر مرکز. .ترجمه میالد ذکريا

 تأثیر» .(1213فاطمه ) نیا، مسعود؛ زند،شريفی

جنسیتی  –های فرهنگیزبان زنانه و نگرش

. ترجمه و زبان مطالعات فصلنامه «.ترجمه

 .2شماره . دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هیچ چیز جاودانه  .(1272شلدون، سیدنی )

تهران:  .ترجمه فريده مهدوی داملانی. نیست

 نشر درسا.

ترجمه . ترس از تاريکی .(1251)ــــــــــ 

 تهران: نشر کوشش. .میترا میرشکار

 .مردان مريخی، زنان ونوسی .(3551گری، جان )

تهران: انتشارات . ترجمه مهدی قراچه داغی

 ذهن.

ترجمه  .بانو در آينه .(1252مارگالین، فیلیپ )

 تهران: انتشارات نگاه.. فرزانه قوجلو

ری در جستا» .(1211محسنی، محمدجواد )

 «.نظريه و روش تحلی  گفتمان فرکالف

سال سوم، شماره  .فرهنگ اجتماعی معرفت و

 .22-52سوم، صص 

ترجمه . امروز ديروز و .(1253موام، سامرست  )

 انتشارات چشمه. :تهران .عبدالحسین شريفیان

روند » .(1211نیکوبخت، ناصر و ديگران )

 تکوين سبک زنانه در آثار زويا پیرزاد تحلیلی

فصلنامه نقد «. شناسی فمنیستیبر پايه سبک

 .111-103، صص 15ماره ، ش0 الس. ادبی
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Abstract  

There are different opinions and works about language specifications and female work's 

style. It must be noted that culture has an important role in the style and trend of translation 

due to the ethical points of Iranian Women. This research has been emphasized to study the 

specifications of  male and female in the translation of novels.Therefore, 10 novels 

translated from English language to Persian language were chosen as the sample of this 

st  y. The res lts o  resear h  ere  or e  base  on Layko   an   air lo  h’s  o els an  

the  ossibility e  e ts o   o en’ style an  i ea  as  onsi ere  in the translation of novels. 

First, linguistic variables was conformed by experts. Then all linguistic variables wee 

studied in each novel. At the end, the number of female linguistic variables in contrast to 

the male ones were extracted in the novels' translation. The resear h’s res lts  as  resente  

in the form of tables and finally, it was determiined that using the linguistic variables such 

as pause, emotion, change of tone, addressed phrases, color and description of space, 

gender phrases, nonverbal phrases ,doubt, feelings and empathy, plural forms ,silence 

, i in ti e no ns an   artnershi  are so hi h in  o en's translation like Lakoko  ’s 

 o el .Ho e er ,ratio o   i  eren e in  sin   oliteness  ariable is not si ilar to Lako  ’ 

model and in this thesis, the variable of speech break is equal between male and females' 

translations  hi h is in  ontrast to  air lo  h ’s  o el. Usin   ariables s  h as tellin  

jokes are more in male's translation but the level of its usgae compared to past is so low.  

Keywords: Gender, Female Language, Male Language, Translation. 
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