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مقدمه -1
لمـی کشـورهاي   ترجمه به سبب نقشی که در بسـیاري از مبـادالت تجـاري، سیاسـی و ع    

تمـاس زبـانی   مطالعات  زبانشناسی از جمله حوزةاخیر در کانونجهان دارد در چند دهۀ
ي هـا زبـان ز جنگ جهانی دوم به بعد، زبان انگلیسی به عنـوان یکـی از   ا. قرار گرفته است

ب مطرح بوده اسـت  اطالعاتی جهان غرهايبستهتولید و توزیع میانجی پیشگام در عرصۀ
قـویترین زبـان   ) 2009(3و هـاوس ) 2003(2کـرانین ، )1997(1کریسـتال و امروزه به گفتۀ

دیگـر تمـاس مسـتقیم یـا     يهـا زبانبا که از مسیر ترجمهشودمیمیانجی جهان محسوب 
. غیرمستقیم پیدا کرده است

فرانسوين انگلیسی با تفوق بر زبان زبابتدریج ، 1320در ایران نیز پس از شهریور 
هـاي  سـازي حجـم معـادل  . بـان میـانجی تثبیـت کـرد    جایگاه خود را به عنوان قـویترین ز 

هـاي رشـته ، رونـق روزافـزون   انگلیسـی هايواژهفرهنگستان زبان و ادب فارسی براي 
آمـوزش زبـان   هـاي دوره، هـا دانشـگاه آموزش، ادبیات و مترجمـی زبـان انگلیسـی در    

وزش هـاي آمـ  و ایجاد و گسترش مؤسسه) 1383رياکب(انگلیسی در مراکز تربیت معلم 
.زبان در ایران گواه این مدعاست

بـه اتفـاق   قریـب ) 2010(کنون بجـز تحقیـق عمـوزاده و هـاوس     با وجود این تا
رسـی محـدود بـه حـوزة     ات ترجمـه بـر زبـان فا   تأثیرشده در خصوص مطالعات انجام

و چنـدان بـه   ) 1361و 1366، نجفی 1368کیانفر (گیري واژگانی بوده استقرضواژگانی و 
؛ حال آنکه ترجمه یک پدیـدة هاي ساختاري و کاربردشناختی توجه نشده استگیريوام

زبان مقصد از گذر ترجمـه از  . ز زبانی به زبان دیگر نیستخنثی جهت انتقال مفاهیمی ا
و بـه تناسـب مـدت، شـدت و نـوع      پـذیرد میتأثیرمبدأمفاهیم مطرح در فرهنگ زبان 

مبـدأ گفتمـانی زبـان   هنجارهـاي تماس ممکن است به درجـاتی از نظـام سـاختاري و    
بـه  ،ه ترجمـه رویکرد باینپژوهش حاضر بر آن است تا ضمن معرفی . الگوبرداري کند

1. D. Crystal
2. M. Cronin
3. J. House
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فارسـی کـه بیـانگر    4وجهیـت زةات زبان انگلیسی از مسیر ترجمه  بر حـو تأثیربررسی 
هاي زیر را در قالب یک مطالعۀ اولیـه از  فرضنگرش و بینش اهل زبان است بپردازد و 

:آزمایش بگذاردبه بوتۀبنیاد تحلیل پیکرة
مد بـاالتر  بب بسـا اي جمالت انگلیسی در مقایسه با فارسی به سمحتواي گزاره.1

.تر استو ذهنیتر افعال وجهی کمکی، ضمنی
بـا درجـۀ   (رهاي وجهـی محتمـل   گرایش غالب زبان انگلیسی بـه سـمت نشـانگ   .2

.است) مندي و قطعیت پایینواقعیت
مکتوب بـر  مانی وجهیت انگلیسی از مسیر ترجمۀگفت-دستوري هاياولویت.3

.به کرده استي فارسی غلهادادهگفتمانی -هنجارهاي دستوري
ارتبـاط  پـس از مقدمـه، ترجمـه بـه مثابـۀ     . استتحقیق مشتمل بر هفت  بخش بدنۀ

و بـه دنبـال آن بررسـی    دگـرد مـی سپس بنیان نظري تحلیل مطرح ؛شودمیفرهنگی تبیین 
پـس از معرفـی الگـوي    .  شـود مـی اي از وجهیت در فارسی معاصر و انگلیسی ارائه مقابله
ي پیکره بنیاد تحلیل کمی و کیفی خواهنـد  هادادهاولیه از مجموع ي هادادهشناختی،  روش

، صحت و سـقم  گیرينتیجهشد و در نهایت، از مجموع مباحث نظري و تحلیلی در بخش 
.شودمیبررسی هاي مطرح شدهفرضیه

کنش زبانی فرهنگیترجمه به مثابۀ-2
فرهنـگ دیـده   بـه گسـترة  ر چرخشی در مطالعات ترجمه از حوزة زبان اخیهايدههدر 
زبان است تماس زبانی، پل ارتباطی بین دو یا چنددر حوزةاز آنجا که ترجمه . شودمی

فراینـد انتقـال فرهنـگ در آراء    ترجمه بـه مثابـۀ  شودمیسازي و فرهنگ در زبان درونه
ــه هــاوس   مطــرح  و ترجمــه ) 1997و 2001(برخــی از صــاحبنظران ترجمــه از جمل

.شودمیوع ارتباط بین فرهنگی قلمداد اي از نپدیده
ي مدرنی فرهنگ را ابزاري تأویلی جهت درك هنجارهـا پسادر تعریفی) 1973(5هالیدي

بـه گسـترش روزافـزون    و  نظـر  کنـد مـی زبانی تلقـی  شناختی و رفتاري اعضاي یک جامعۀ

4. modality
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گی، یـافت ی و حرکت به سمت به اصـطالح توسـعه  تر شدن ساختارهاي اجتماعجوامع، پیچیده
در ترجمـه مسـأله دیگـر    روایناز . خواندمیفرهنگ ناب را آرمانی و رویایی دور از دسترس

در نهایـت میـزان   مواجهـه و ؛ بلکـه  برخـورد دو فرهنـگ، نحـوة    تنها تماس دو زبان نیسـت 
و هـا شـباهت در ایـن رویکـرد، آگـاهی متـرجم نسـبت بـه       .  دو اسـت آنمسامحه یا مقابلـۀ 

گی معنایی در هـر  شدعرفیو مقصد، نوع و میزان مبدأنگی دو زبان زبانی فرههايتفاوت
ترجمه یک ضرورت تلقی ، انگیزة تماس، جهت یکسویه یا دوسویۀمبدأدو زبان، وجهۀ زبان 

تا مترجم با گذر از خوانش صـوري بـه بافـت متنـی و روابـط بینـامتنی کـه شـرایط         شودمی
از ،دسـت یـازد  زنـد مـی را رقـم  مبـدأ مـتن  فرهنگی حاکم بـر نگـارش و تأویـل   -اجتماعی

که در سطح انتزاعـی  مبدأارتباطی زبان هاياولویتهنجارهاي گفتمانی، قراردادهاي متنیتی و 
زبان و فرهنـگ بـه   زبان مقصد را در عرصۀتوانندمیو کنندمیو پنهان از آگاهی انسان عمل 

امل فوق به امـر ترجمـه مبـادرت    چالش جدي بکشانند آگاهی داشته و با آگاهی نسبت به عو
.ورزد

بنیان نظري -3
بـا مـتن دیگـري از    مبـدأ فرایند جایگزینی متنی از زبان «ترجمه را )  2009:4(هاوس 

ترجمه بـه مثابـه   ) 1997و2001(در الگوي ارزیابی ترجمه هاوس . داندمی» زبان مقصد
:یابدمیفرایند در قالب زیر نمود 

نه فقط به لحـاظ آنکـه مـتن دو    ؛، ترجمه همواره یک فرایند استبه اعتقاد هاوس
هیچگاه با احتساب تمام ابعاد صوري، سـبکی، مفهـومی و کاربردشـناختی    ] متن مقصد[

5. M. Halliday

متن دو متن یک
تفسیرگر

)1997و 2001(هاوس رة فرایند ترجمۀطرحوا. 1شکل 
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بلکه بدین علت که همواره یک سـوژه  ؛تلقی  شود] مبدأمتن [د معادل متن یک توانمین
واسـط دو مـتن قـرار    پویایش حـد با آن نظام تأویلی پیچیده و ) عامل انسانی تفسیرگر(

تلویحاً به فرایندو یابیمعادل، متن، سه ویژگی بنیادین ترجمه یعنی، روایناز . گیردمی
در . شـود مـی زیرا در سطح  ترجمه، متن یک و دو همسـان فـرض   خورند؛میهم گره 
و مـتن دو محصـول نهـایی   زنـد میسازي فسیر متن یک، سوژه دست به  معادلفرایند ت
هـاوس در  . استبلکه حاصل عملکرد فرایند تفسیر سوژه و برگردانی متن یک؛نیست

گرد تفسـیرگر  است از عقبکه عبارتکندمیرا مطرح 6دوسویهالگوي خود یک رابطۀ
شناختی تفسیرگر و خیزش -با لحاظ تقیدات زبانیمبدأ، تأویل معنایی متن مبدأبه متن 
در . بنـدي شـود  هدر قالـب آن پیکـر  مبـدأ بنا است متن از زبان مقصد کهايگونهبه آن 

کـه  یابدمیالگوي هاوس، هنجارهاي گفتمانی حاکم بر متن از آن رو در ترجمه اهمیت 
هاي متفاوتی که مترجم از گسـتره  لذا انتخابشودمیآن بسته چهارچوبت متن برکلّی

هر دو قابل تعمـق  کندیمهایی را که حذف و همینطور انتخابکندمینظام زبان مقصد 
هایی از این دست در زبان است که متن7ايلبته تا حد زیادي متأثر از گونهدار و او معنی

ترجمـه بـا   » فراینـد «از همین رو است که . شودمیبندي آن پیکرهچهارچوبمقصد در 
لـذا  وکنـد میواقعی زبان برخورد ) هاي(اشکال نمادین کاربرد روابط بین متنی به مثابۀ
نظـام انتزاعیشـان   صـرفاً در گسـترة  اي صـرف کـه دو زبـان را   با تجزیه و تحلیل مقابله

.تفاوت داردکندمیبررسی 
را چنـین تعریـف   یـابی معـادل ها، ماهیت نسبی معادلبا اذعان به ) 1996:152(8ایویر

: کندمی
ـ  معـادل ،مبدأبه ازاي هر واحد، طبقه و ساختار زبان « ان مقصـد یافـت   هـایی در زب

داشـته  مبـدأ وق را در زبـان  که جایگاهی کم و بیش مشابه جایگاه عناصر فشودمی
ش و اي ارتباط که خود ماحصـل کـن  یابی از بافت موقعیتی نظام نشانهمعادل. باشند

ایـن برابـري، خـارج از    . گیـرد مـی اي است نشأت برهم کنش متقابل عوامل عدیده

6. double-bind relationship
7. genre
8. V. Ivir
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ش در قالـب قـوانین   آن را همـانطور کـه از پـی   نتـوا میبافت موجودیت ندارد و ن
».صوص واحدهاي زبانی تعریف کنیمخدرکنیمریاضی تعیین می

یابی را مفهـومی بنیـادي در ترجمـه و خاسـتگاه آرمـانی      نیز معادل) 2009(هاوس 
، ، پــنج نــوع معــادل صــریح، ضــمنی )31: 2001(9از قــول کــالرمترجمــان دانســته و 

برابـر کـردن کامـل    افزایدمیو کندمیشناختی را مطرح ربردي و زیباییمتنی، کا-معیار
زیـرا مـتن مقصـد    ؛ابعاد فوق تصوري بیش نیسـت با لحاظ همۀمبدأمتن مقصد با متن 

هـاي متـرجم از گسـترة   انتخـاب ، نمود مبدأنظر از محتواي متنی برخاسته از متن صرف
هـا داده  معادلیک یا چند نوع از انواع که بهباشدمیی هایاولویتدستوري و –واژگانی

.بینی مترجم استو جهانمبدأن نمودي از پیام متن مابنابراین متن مقصد توأ. است
هالیـدي  »نظـام منـد  -نقشـگرا «هـاوس بـا الهـام از نظریـۀ    تیابی کیفیالگوي ارز

حال منعطف به لحـاظ تحلیلـی در   ی نسبتا منسجم، کارآمد و در عین چهارچوب) 1985(
معنایی اعـم  هايالیهلحاظ همه ؛ زیرا بهشودمینظري مطالعات ترجمه محسوب شاخۀ

از واژگانی، دستوري و گفتمانی از طریق رویکرد کاربردشناختی به خوبی با زبانشناسـی  
یک رخداد ارتبـاطی و ترجمـه    در این الگو، متن اصلی به مثابۀ. یابدمیکالن سازگاري 

تخـاذ رویکـرد فراینـدمحور،    هـاوس بـا ا  . شـود مـی تلقـی  فرایند جایگزینی آن رخـداد 
و بـا اذعـان بـه برخـورد     داندمیدوسویه را قطعی هاي سوژه را نسبی و  رابطۀبرداشت

در . دهـد مـی را در کانون توجه قـرار  10شناختیکاربرد-نقشیبرابريفرهنگی دو زبان، 
شـرط  . شـود مـی تحلیل این الگو، متن در بافت موقعیتی بالفصل و کالن بافت فرهنگی

، مبـدأ ؛ بدین معنا که اگـر در مـتن   استکاربردشناختی-نقشییابیمعادلبرابري نسبی، 
ها غلبه دارد ولی در متن مقصد، نقـش اطالعـی برجسـته    نقش بین فردي بر دیگر نقش

مـتن ماحصـل   تعیین نقش کـاربردي . انجامدمیشود تفاوت در تظاهر نقشی به نابرابري 
منـد  ز سویی بیـانگر مجموعـه روابـط نظـام    زیرا بافت ا؛زمینه است/ ا بافتتعامل متن ب

صوري، معنـایی و  هاياولویتسوي دیگر بازتابی از متنی و ازمتنی و بینموجود درون

9. W. Koller
10. functional-pragmatic equivalence
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ارتباط زبان، بافت و کالن بافـت فرهنگـی را   توانمیروایناز . گفتمانی نظام زبان است
:به شکل زیر نشان داد

لحاظ بافت موقعیتی محقق هبکاربردشناختی -نقشیبرابريالگوي نظري هاوس، در
به اعتقـاد هـاوس   . 13حالتو 12نحوه، 11حوزهواحدهاي بافت موقعیتی عبارتند از . شودمی

اسـت  14همسان باشند برابري در سطح محتواي گزارهحوزهو مقصد در بعد مبدأاگر متن 
باشـد  نحـوه اگـر برابـري در بعـد   . ین شـده اسـت  تـأم ) 1978(و کارکرد اطالعی هالیدي 

کـارکرد متنـی   از غلبـۀ حالتسطحاست و برابري در تفوق کارکرد بین فردي دهندةنشان
امـا  . انجامـد می15زبانی بافت موقعیتی به خلق سیاق-تلفیق سه بعد اجتماعی. دهدمیخبر 

بـه  . ان کاربردشناختی باشدد نمایانگر گفتمتوانمیسیاقی نهايویژگیتحلیل متن برحسب 
د تفسیري از متن در قالب یـک رخـداد ارتبـاطی ارائـه     توانمیسیاقی نهايویژگیعبارتی، 

را آن دسته رخدادهاي ارتباطی به لحاظ گونههاوس . شودمیمطرح گونهدر اینجا. نماید
ي، متن را دستورخاص واحدهاي واژگانی وبنديپیکرهکه با داندمیشدهنهادینهفرهنگی 

وارد شـبکه روابـط   16لحاظ معیار منظور ارتباطیبخشد به نوعی که متن منفرد بامیعینیت 
در الگـوي  . شـود مـی بنـدي طبقـه متون مشابه با خود زمرةدر روایناز و شودمیمتنی بین

11. field
12. tenor
13. mode
14. propositional content
15. register
16. communicative purpose

زبانیچهارچوب

بافت فرهنگی

بافت موقعیتی بالفصل

تعامل زبان، بافت موقعیتی و فرهنگی: 2شکل 
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سیاق، روابط بین متن و . دهندونه دو کارکرد متفاوت را نشان میو گسیاق) 2009(هاوس 
یک متن به ظاهر مسـتقل را بـه شـبکۀ   اما گونه،؛دهدمیموقعیتی بالفصل را پوشش بافت 

واسـطه ارتبـاط مـتن بـا     هبنابراین بخشی از متنیت متن ب؛دهدمیکالن بافت فرهنگی پیوند 
زبانی متن، نـوع مـتن را   هايویژگیسیاق با معرفی . شودمیبافت فرهنگی درك و تحلیل 

گفتمانی است که با نقش ارتباطی که متن در جامعه فرهنگی زبانی اما گونه، کندمینمایان 
و مقصد ماحصل پیوند دو  مقوله سیاق مبدأبرابري نقشی متن . شودمیتعریف کندمیایفا 

و گونه است که همانطور که پیشتراشـاره شـد در الگـوي ارزیـابی کیفـی ترجمـه، نقشـی        
.محوري دارد

)2009:35(هاوس یلی ارزیابی کیفی تحلچهارچوب. 3شکل 
و آوردمـی یـک اعتـدال نظـري را فـراهم     مایـۀ ، الگوي هاوس بـن رسدمیبه نظر 

از مسـیر ترجمـه، تحلیـل    هـا زبـان تا پیامدهاي حاصل از تماس زبانی شودمیاي زمینه
18پنهـان و ترجمـۀ 17ارتباط با الگوي فوق دو نوع ترجمۀ آشکارهاوس در . کیفی شوند

17. overt translation

سیاق نقش انحصاري گفتمانی متن گونه

حوزه 
)موضوع(

نحوه

)کنندگان در متنرابطۀ شرکت(

حالت 

)رسانه ارتباطی(

متن نمونه بافت فرهنگی
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بی حفاظ زبـان مقصـد جهـت ورود آزاد    باز وترجمۀ آشکار، دروازة. کندمیرفی را مع
آشکار، مترجمان در  ترجمۀ. استمبدأارتباطی زبان هاياولویتهنجارهاي گفتمانی و 

حـال  کننـد میرا آگاهانه یا ناآگاهانه در متن مقصد نمایان مبدأفرهنگی متن هايویژگی
پـس از عبـور از صـافی فرهنگـی زبـان      مبـدأ رهنگی متن پنهان، بافت فآنکه در ترجمۀ

اگر . شودمیارتباطی جامعه مقصد سازگار -مقصد پاالیش شده و با هنجارهاي گفتمانی
و مقصـد باشـیم متوجـه    مبـدأ اجتمـاعی در  دو مـتن   -قائل به تفاوت گفتمان فرهنگی

برابـر  گونهو قسیا، متنو مقصد در سطوح مبدأآشکار، متن که در ترجمۀخواهیم شد
پنهان، مترجم الزاماًدر ترجمۀ. مانی متفاوت خواهند بوداما در سطح نقش گفتباشندمی

کشـاند بلکـه مصـمم اسـت بـا خلـق       بمبدأبر آن نیست که خواننده را به ساحت زبان 
زبـان مقصـد   هـاي الگـو را بر پایۀمبدأا و منظور متن گفتمانی کم و بیش مشابه، معنپاره

نظر قـرار  پنهـان مـد  ا که برابـري نقـش گفتمـانی در ترجمـۀ    پس از آنج. ینی کندبازآفر
مقصد به درجاتی در سـطوح مـتن و   اصلی با اعمال صافی فرهنگی جامعۀمتنگیردمی

مبـدأ از مـتن  فرایندي  است که ممکن اسـت بـه ظـاهر    نتیجۀ. شودمیسیاق دستکاري 
بـه سـاحت خواننـده    مبـدأ ترجمـه، زبـان   اما در ایـن نـوع از   ؛بسیار داشته باشدفاصلۀ

هنجارهاي گفتمـانی و الگوهـاي ارتبـاطی، منفعـل، ایسـتا و الیتغیـر      . شودمیفراخوانده 
تشدید، تضعیف، خـاموش  توانندمیزمانی عوامل درزمانی و همتأثیرنیستند بلکه تحت 

را در بردشـناختی  رکا-عامل فوق اتخاذ یک رویکرد نقشی. و در نهایت جایگزین شوند
از مسـیر ترجمـه ایجـاب    مبـدأ ارزیابی میزان واگرایی یا همگرایی زبان مقصد بـا زبـان   

.کندمی

وجهیت در فارسی معاصر و انگلیسی -4
حـوزة وجهیت از دیرباز در منطق، فلسفه و  معناشناسی صوري مطرح بـوده و در مقولۀ

را موضـوعی  وجهیـت  ) 1997(19کینگ. داشته استايویژهکاربردشناسی زبان جایگاه  

18. convert translation
19. A. King
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هـاي قابـل مالحظـه در ایـن حـوزه فاقـد تعریفـی        رغم پیشـرفت پیچیده، نامتعین و علی
از ) 1995(20هـاي مسـتند، تعریـف الینـز    با این وجود یکی از تعریـف . داندمییکپارچه 

نسـبت بـه   21یا به عبارت بهتر، کنشـگر بیـانی  نگرش گوینده ، نویسندهوجهیت به مثابۀ
. لزوم تحقق گزاره استامکان وقوع یا
قریـب، بهـار و   (نویسـان  زبان فارسی، قریب به اتفـاق دستور هاي دستور در کتاب

ــران،  ــکو1372دیگ ــدینی، ة؛ مش ــوي،  1366ال ــوري و گی ــانلري، 1370؛ ان ؛ 1373؛ خ
و وجهیـت قائـل   22تمـایزي بـین وجـه   )  1386؛ افراشـی، 1384؛ الزار، 1378ماهوتیان، 

دسـتوري و وجهیـت   ايمقولـه وجـه  ) 1979:104(پـالمر  فتـۀ ؛ حال آنکه به گاندشدهن
پیچیـدگی وجهیـت فقـط    . شودمیمعناشناسی مطرح اي معنایی است که در حوزةمقوله

، نمـود ، زمـان دسـتوري  ارجـاعی  هايمقولهگاه وجهیت با .در تعریف و نوع آن نیست
کـه  رسـد میه آن حد و میزان این آمیختگی تا بخوردمیپیوند نفیو پدیدةاشارتگرها

با علم به این . مرز مشخصی بین آنها ترسیم و آنها را از هم تفکیک نمودتوانمیعمالً ن
منظـور از وجهیـت نگـرش    )  1995(موضوع، در این پژوهش بـا لحـاظ تعریـف الینـز    

. یابـد مینمود عینی گفتوقوع گزاره است که از طریق پارهکنشگر بیانی به میزان قطعیت
کـه  دهـد مـی بشري نشان يهازباني، وجهیت رفتارهاي متفاوتی در نحو-واژيبه لحاظ 

. شـود میشدگی کامل را شامل شدگی و واژگانیواژگانیکامل، نیمهشدگیطیف دستوري
وجهـی و عناصـر   شدگی وجـه، ادات ق وجهیت را در قالب دستوريتحق) 1995(الینز 

.داندمینیز ممکن 23نواختی یا زبرزنجیري
دستوري فعـل، قیـد، صـفت و اسـم در زبـان      هايمقولهیم وجهیت از طریق مفاه

نظران دستور زبـان فارسـی همچـون    به نوشتۀ برخی از صاحبکهیابندمیفارسی نمود 

20. J. Lyons
21. locutionary agent
22. mood

به تنهایی یا همراه با نشانگر وجهی اي جمله است و گاه عناصر نواختی یا زبرزنجیري بخشی از معناي غیرقضیه. 23

.بخشداي شدت مییابد و در اینصورت به عینیت و قطعیت معناي قضیهنمود می
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ي فعل و قیـد در  دستوردو مقولۀ) 2008(و طالقانی ) 1378(، ماهوتیان )1373(خانلري 
بنـدي آراء  با جمعروایناز . شوندیمکانونی نمود وجهیت شمرده فارسی معاصر، حوزة

و بنـدي دسـته موجهات کانونی فارسی را بـه صـورت زیـر    توانمیفوق دستورنویسان
:نمایش داد

جمـالت سـاده، مرکـب همپایـه و     هـات در گـزارة  معاصر، موج24در زبان فارسی
25موجهـات انگلیسـی  زةدر مقایسه با زبان فارسـی، حـو  . شوندمیسازيدرونهناهمپایه 

در فارسی باستان برخالف انگلیسی تمایزي بین دو وجه اخباري و التزامی نبوده است و هر دو در قالب یک . 24
صورتهاي مصدري به کار » باید، شاید و تواند«هاي همینطور پس از صورت. فعلی واحد متجلی می شدندصورت

اند اما در فارسی دري، دو هاي تصریفی فعلی داشتهگی صورتهم) 145:1971(و به  نوشتۀ لمبتون  رفته است می

قیدهاي وجهی) ب

ایجاب

پنداري، گویی، گویا، مگر، بگی 
احتماالً، (نگی و قیدهاي عربی 

.)محتمالً و غیره

ت، گمان، بدرستی، در حقیقهر آینه، بی
حتماً، مسلماً، (بطور حتم و قیدهاي عربی

.)الجرم، مطمئناً، یقیناً، قطعاً وغیره

شک و ظن

افعال وجهی)الف

باید، شاید، توانستن، خواستن

اصلیافعال
ساده

مرکب

شبه معین/ افعال کمکی

.پنداشتن، گیرم و غیره

ایمان داشتن، مجبور بودن، 
بودن، الزم بودن، احتمال ممکن

.داشتن، آشکار بودن و غیره



1390، بهار و تابستان 1، شمارة 2ی، دورة پژوهشهاي زبان/ 12

معنایی بیشتري برخوردار اسـت  -بخصوص در بخش افعال کمکی از گستردگی صوري
:که عبارتند از 

کـار  همراه یک فعـل واژگـانی بـه   فعل وجهی همواره بهاز لحاظ نحوي و معنایی، 
گاهی بـین فعـل کمکـی    در متون فارسی نیز . قرینه حذف شده باشدمگر آنکه بهرودمی

26.کنندمیواحدهاي نحوي دیگري فاصله ایجاد وجهی و فعل واژگانی 

دهد و زمان دستوري حال و گذشته تمایز وجه اخباري و التزامی را نشان می-می و -بـعنصر پیشین فعلی
.بخشدت یا عدم قطعیت وقوع گزاره را تحقق میالتزامی نیز قطعی

اند هاي تصریفی متفاوت داشتهوجه التزامی و اخباري، صورت) 1993(در انگلیسی باستان به نوشتۀ دنیسون . 25
پس از انگلیسی باستان، نشانگرهاي وجهی جایگزین وجه . که در انگلیسی معاصر این تمایز خنثی شده است

.فزونی گذاشتو غیره رو به ,thinkknowوقوعشان با افعال ذهنی مثل التزامی شده و بسامد 

آیند برحسب آنکه بخش غیرفعلی می)complex predicate(افعال اصلی وجهی که در گزارة مرکب . 26
:شوند صفتی به دو زیرمجموعه تقسیم میباشد یااسمی 

.الزم بودن و غیرهاجازه داشتن ، احتمال داشتن، : بخش غیرفعلی اسمی. الف
مجبور بودن ، قادر بودن، ممکن بودن: بخش غیرفعلی صفتی. ب

a).verbs

verbssss

ss verbs

erbs:

modal verbs: must, will, can, may, shall, could,

would, should, might, ought(to) , need, dare

main verbs: assume, appear, look, need, to be

obliged, to be possible, to be able (to) and so on.

b). adverbs sure, surely, certainly, in fact, really,
probably and so on.
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کـه در  کنـد مـی گـزاره ضـمیمه   اي را بـه  اظ معنایی، معناي افـزوده وجهیت به لح
.مشهود است) 4(تا ) 2(هايمثال

.اینجا استشیوا )1(
.اینجا باشدبایدشیوا)2(
.اینجا باشددتوانمیشیوا )3(
.جا باشداینشایدشیوا )4(

را ايافـزوده معنـاي  شایدو دتوانمی، بایدعبارات وجهی ) 4(تا )2(هايمثالدر 
،روایـن از وجـود نـدارد و   ) 1(کـه در معنـاي صـریح جملـه     کنـد میگزاره تحمیل بر

.دهندمیبه دست ) 1(گفت تفسیرهاي متفاوتی از معناي پاره
. 28و بنیـادي 27معرفتـی : نـد هات دوخـوانش اصـلی دار  به لحاظ معناشناختی، موج

موجهات معرفتی مفاهیمی از قبیل امکان، احتمال و قطعیت حاصل از اسـتنباط کنشـگر   
بـه اعتقـاد   . بخشـند ود مینمکندمیبیانی را که صحت یا قطعیت وقوع گزاره را تضمین 

کنشگر بیانی در جـرح و تعـدیل   گیريجهتبیانگر 29حتی وجهیت عینی) 1995(الینز 
30وجهیـت ذهنـی  ، وجهیت عینی را نیز نـوعی  رواینته در گزاره است و از واقعیت نهف

ها به موجهات رخدادي  هم نـام بـرده   موجهات بنیادي که بعضاً از آن. دتلقی کرتوانمی
بیانگر مفاهیم الزام، توانایی، اجازه یا قصـد وقـوع کـنش و یـا     ) 2001:8پالمر(شودمی

نحوي، فعل اصلی تلقی -الزم به ذکر است که افعال مرکب فوق چه از نوع اسمی یا صفتی به لحاظ واژي
.کنندشوند؛ اما به لحاظ معناشناختی موجهاتی هستند که حالت گزاره را بیان میمی

27. epistemic
28. root

وجهیت را بسته به آنکه تا چه حد منطبق بر واقعیت جهان خارج یا برگرفته از ذهنیت  کنشگر ) 1995(الینز. 29
گفت وجهی از نوع عینی، کنشگر بیانی به اعتقاد او در پاره. به  دو نوع عینی و ذهنی تفکیک کرده استبیانی باشد

گفت وجهی از که در پارهکند در حالیکذب گزاره را تعهد میبا ارزیابی گزاره با واقعیات جهان خارج، صحت یا
رو از این. پردازدنوع ذهنی، کنشگر بیانی تنها به بیان نظر، عقیده و ارزیابی شخصی خود از میزان وقوع گزاره می

) objective modality(.گیرداست که خوانش  نوع وجهیت با ارجاع به گسترة  بافتی صورت می
30. subjective modality
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را شـامل  32و پویـا 31نیادي دو زیرمجموعه الزامیهات بموج. ایجاد حالتی از امور است
گفـت پارهکه در نوع الزامی یک عامل بیرونی انجام کنش را به شخص مخاطب شودمی

درونـی،  حال آنکه در وجهیت پویا، یک نیـروي بـالقوه   ؛کندمییا تحمیل دهدمیاجازه 
در موجهـات  خواسـتن و توانـایی روایـن از . کندمیشخص را به انجام کنش تحریض

.پویا شرط درونی دارد
افعال کمکی وجهی فارسی و انگلیسی معتقد اسـت  در مقایسۀ) 24:2008(طالقانی 

مشـابه  شـاید و بایدانگلیسی خوانش معرفتی ندارد ولیcanفارسی برخالف توانستن
must وmay الزم به ذکر است که خوانش معرفتی و بنیـادي موجهـات   . کنندمیعمل

اسـت کـه برخـی افعـال کمکـی وجهـی       شدت بافت مقید است و از همـین رو گاه به 
.خوانش دوگانه دارند

.شیوا باید در کتابخانه باشد )5(
]معرفتی، قطعیت مبتنی بر استنباط: [باید -
]بنیادي، الزامی، الزام: [باید -

پیوسـتاري آن را  در قالـب تـوان مـی روایـن از گانه اسـت و  سهقطعیت وقوع گزاره داراي درجات 
:ترسیم کرد

)1986برگرفته از پالمر، (قطعیت وقوع گزاره در زبان انگلیسی پیوستار درجۀ. 4شکل 

31. deontic
32. dynamic

Advs. like
certainly
clearly

mustprobablycanmay
possibly

migh
t

necessityprobabilitypossibility
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ی که صورتی از گفتپارهگفت که کنشگر بیانی با بیان توانمی) 4(با توجه به شکل 
روایـن از (کنـد مـی وجهیت را در خود دارد یا صـحت و سـقم وقـوع گـزاره را بیـان      

قطعیت وقوع گزاره را از وقـوع  یا درجۀ) اندمدار نیز نامیدهت معرفتی را واقعیتموجها
در هر صورت، مرکز ثقل تأویل گزاره نـه  . دهدمیقطعی تا وقوع ممکن و محتمل نشان 
حقیقـت  ) 1992(نیسـت کـه فرولـی    سـبب بـی . جهان خارج بلکه کنشگر بیـانی اسـت  

.کندمیقیقتی نسبی و جانبدارانه تلقی نمودیافته در وجهیت معرفتی را ح
این قابلیت را دارند که نگرش از افعال کمکی، افعال اصلی و قیدها نیزصرف نظر

.کنشگر بیانی را در ارتباط با واقعیت یا قطعیت گزاره نمود عینی بخشند
.آیدمیشیوا ) که(فکر می کنم) من) (6(
.آیدمیشیوا ) که(مطمئنم) من) (7(
.آیدمیشیوا احتمال قریب به یقینبه) 8(

و روش کارهادادهنوع -5
از )نمونـه ( کلمـه  000400مشتمل بر ايپیکرهبه منظور مهار متغیرهاي زبانی و بافتی 

فارسـی و  (تألیفیروانشناسی تعلیم و تربیت انتخاب گردیده  و در دو گروه متون گونۀ
. اندشدهبنديطبقه) ارسیاز انگلیسی به ف(شده و ترجمه) انگلیسی

شمسی را سرآغاز تماس شدید زبان انگلیسی با زبان فارسی تلقـی  1320اگر سال 
هـاي  تعامـل تا اثرات کندمیمناسبی را فراهم سال فرصت نسبتا19ًکنیم گذشت تقریبی 

در مقطع زمانی دوم نیز پـس از گذشـت   . زبان انگلیسی با زبان فارسی نمایان شوداولیۀ
به شرط نفـوذ بـه زبـان    مبدأانتظار داشت که الگوهاي وارداتی از زبان توانمیال س38

و بـه  برخـوردار شـوند  تـألیفی شـده و  اي در متون ترجمـه یگاه تثبیت شدهمقصد از جا
پیوستار تماس زبانی دو یک سرروایناز ؛گیري کرده باشندعبارتی، در زبان مقصد النه

-1388(هـاي سالو سر دیگر پیوستار ) 1339-1350(ايهسالزبان فارسی و انگلیسی 
.لحاظ شد) 1377
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هاتوزیع متون، تعداد و مقطع زمانی داده. 1جدول 
نوع متنتعداد کلمات پیکرهمقطع زمانی

شدهترجمه1350-1339100000
شدهترجمه1388-1377100000
تألیفی1350-1339100000
تألیفی1388-1377100000

انتخاب کلمه بـه  . کلمه استدر این پژوهش  واحد خوانش، متن  و واحد شمارش،
محـور نیسـت بلکـه بـا لحـاظ دیـدگاه       مارش به معناي اتخاذ رویکرد کلمهعنوان واحد ش

گروه، جمله و بافتی کـه در مـتن   چهارچوبخوانش متنی، هر فعل وجهی کمکی ابتدا در 
لگـو در قالـب یـک مقایسـه تطبیقـی در متـون       انگلیسی قرار دارد بررسی و سپس همین ا

ـ تألیفیو همین طور در  متون شدهترجمه ر ی افعـال د دنبال شدند سپس  بسامد وقوع کم
یت  بـر مبنـاي الگـوي    ی شدند و در نها، تحلیل کمتألیفیو شدهترجمههر دو دسته متون 

فـی شـد  مـورد   که پیشتر در بخش بنیان نظري معر) 1997و2001(هاوس ارزیابی ترجمۀ
آورد تـا  مـی مناسـبی را فـراهم   تحلیلی هاوس  زمینۀچهارچوب. تحلیل کیفی قرار گرفتند

متنی فرایند ترجمه بررسـی و ارزیـابی    را بر زبان مقصد در گسترةمبدأات زبان تأثیربتوان 
.کرد

هادادهتجزیه و تحلیل -6
افعـال کمکـی   ردگی حوزةمعاصر و انگلیسی به گستپیشتر در بخش وجهیت در فارسی

وجهـی انگلیسـی اگرچـه در برخـی     دوازده فعـل  . وجهی در زبان انگلیسی اشـاره شـد  
یک ارزش دستوري کاربردي متمایز اما هردهدمیها با یکدیگر ترادف نسبی نشان بافت

بـه چهـار فعـل کمکـی     توانسـتن این گستره در فارسی با احتساب . از دیگر افعال دارد
زمان دستوري، نفی، نمـود،  هايمقولهاز سوي دیگر آمیزش وجهیت با . شودمیخالصه 
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که اعضاي کندمیریز متمایزي بر پیوستار قطعیت ایجاد هايبرشاستفهام و غیره چنان 
یز  دهنـد حـال   دستاورد خاص تمتوانایی عام را ازسازدمیزبان را قادر جامعۀ انگلیسی

گویشـوران فارسـی بـراي هـر دو نقـش      هـد دمـی نشـان  ) 9(طور که مثـال  که همانآن
.الذکر نمود یابدبرند بدون آنکه تفاوت فوقمیرا  به کار توانستنکارکردي، فعل 

(9) a. Jenny was able to leave hospital only after the baby was born.
b.  * Jenny can leave hospital only after the baby was born.

.بعد از به دنیا آمدن بچه بیمارستان را ترك کندانستتوجنی 
در انگلیسـی  be able toد جـایگزین عبـارت   توانمینcanدر جملۀ فوق  کلمۀ

نیز فقط couldنشانگر . شودمیمعادل هر دو در فارسی قلمداد توانستنشود حال آنکه
گر حتـی در  کـه نشـان از عـدم اطمینـان کنشـ     شـود میmightوmayوقتی جانشین

احتمال وقوع رخداد باشد اما در زمان آینده براي بیـان احتمـال وقـوع امـري،     خصوص
.راcanو نه  بردمیرا به کار mightو  mayزبانمند انگلیسی فقط  

(10) a. By next Friday, I may/might have completed the report.
b. * By next Friday, I can have completed the report.

د سبک و میزان نمـود  توانمیزمان حال نیز در mightو would،couldکاربرد
ـ       روایناز . ادب را تغییر دهد ی و موجهـات کمکـی فارسـی و انگلیسـی بـه لحـاظ کم

د حـداقل  توانمیهمینطور به لحاظ نقشی و کاربردي ارزش برابر ندارند و زبان فارسی ن
انگلیسـی را  افعال کمکی وجهـی شدةنهادینهل کمکی وجهی تمام مفاهیم در حوزه افعا

ي اسـتخراجی، تحلیـل نظـري    هادادهنمونه . یک بازآفرینی کندبهدر قالب یک تناظر یک
.کندمیفوق را تأیید 

از مجموع دوازده  فعل کمکی وجهی تنها  چهار  دهدمینشان هادادهی بررسی کم
سـازي نسـبی و بـه عبـارتی ترجمـه       در فارسـی معـادل  will, may, can, mustفعـل 
,ought (to) could, mightکـاربردي افعـال   –که معناي دستوريحالیدر ؛اندشده

shall, would,هايو قیدtruly, likely, probablyغالباً در فارسی بازآفرینی نشده
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در نظـر گرفتـه نشـده    فـوق  هـاي نمونهحتی به لحاظ صوري نیز معادل دیگري براي و
از این لحاظ تفاوت چشمگیري بـین دو مقطـع   . اندشدهبه عبارتی غالباً ترجمه نواست 

مـورد  470بـراي مثـال در مقطـع زمـانی اول از     . خـورد مـی زمانی مفروض به چشـم ن 
بـه  wouldمـورد 60و willمـورد 140فقـط  wouldوwillکاربردي افعـال وجهـی  

مورد 180، فقط مورد کاربردي490ر مقطع دوم از مجموع است و دشدهترجمهفارسی
گفـت  تـوان مـی که با حذف چند نمونه خوردمیفارسی به چشم در متون ترجمه شدة

.نیستندwouldترجمه ها معادل دقیق هیچکدام ازتقریباً

(11) Non- literate tribes will help us to see ranges of variation in
human institutions that would go unrecognized if we confined our
study to men and women in our culture.

تنـوع نهادهـاي آدمـی را نشـان     و کتابت ندارند دامنـۀ قبایلی که هنوز خطّمطالعۀ
خود را فقط روي زنان و مردان متعلق به فرهنگ خودمان ادامـه  و اگر ما مطالعۀدهدمی
33.ماندمیپنهان این نهادها از دید ما ۀدادیم هممی

(12) The child might conceivably generate in time a violent antipathy,
not only to that particular toy.

34.معین متنفر نشود ي کنیم که کودك تنها از یک بازیچۀممکن است با تعلیم شایسته کار

(13) In modern cities, there are probably more communities.....
35.یک شهر جدید بر جماعات متفاوت بسیاري مشتمل است

غیرواقعی یا تخیلی نیز و از همین رو است که به نام گذشته دهدساخت شرطی نوع دوم معنی گذشته نمی. 33
.شودنامیده می

mightترکیب . 34 – conceivably در انگلیسی بیانگر"It is possible to believe it"باشد که می
.یابدمه نمود نمیچنین معنایی در ترج

برگردانده شده مسلمیقیندر قالب وجه اخباري یعنی به probablyوقوع قریب به یقین امکانمعناي . 35
.است
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اما از مجموع سه نشانگر کمکی وجهی که تناظر بیشتري با یکـدیگر در فارسـی و   
شده بسامد وقوع زیر براي افعال کمکـی وجهـی   در متون ترجمهدهندمیانگلیسی نشان 

.فارسی به دست آمد

شدهبسامد وقوع افعال کمکی وجهی در متون ترجمه. 2جدول 

شایدتوانستنباید
افعال کمکی وجهی

مقطع زمانی
9304302601350-1339

5807505101388-1377

نمونـه،   230شـده  در متـون ترجمـه  بایـد نمونـه  930در مقطع زمانی اول، از مجمـوع  
ــۀ ــردان   300و ought (to)و must,shouldترجم ــه ، برگ ، could ،willنمون
would و بخصوصmightوmayشـده در متـون   نمونـۀ مشـاهده  400بـراي  . بودند
نمونـه  400بـه عبـارت دیگـر،    . معادلی در متون انگلیسی یافت نشدشده،  نمونۀترجمه
ا ی رهاینمونهچنین [.بودندمبدأباید در متون مقصد داراي صورت تهی در متون کاربرد 

نمونـه  40و ] الحـاقی مـی نـامیم   هـاي نمونهاندکردهکه مترجمان به متن ترجمه اضافه 
must بـه  لحـاظ تظـاهر صـوري، فاقـد نمونـۀ آشـکار در متـون         مبدأموجود در متون
.به عبارتی به وجه اخباري برگردانده شده بودندوشده بوده ترجمه

(14) Activity must be centered at a given time .
فاقد صورت وجهـی  . (یابدمیتمرکز فعالیت انسانی در هر مرحله روي موضوع معینی  

) آشکار
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(15) This will come no surprise to anyone who has spent any time
with an inquisitive 4-year-old.

بایـد ر داشـته باشـد ن  و کاکنجکاوي سربراي هرکس که با کودك چهار سالۀاین مسأله
) بایدبه willبرگردان  . (عجیب باشد

نمونـه  190توانسـتن نمونـه کـاربردي شخصـی یـا غیرشخصـی     430از مجموع 
نمونه برگـردان   100نمونه از نوع الحاقی و can،could ،be able (to) ،140برگردان 

.استتوانستنبه mayوmightافعال وجهی دیگر از قبیل

(16) Since the continuance can be secured only by constant renewals.
.میسر استترمیم و تجدید مداوم چون استمرار حیات فقط بوسیلۀ

در متــون انگلیســی canو mustبــر دو نشــانگر mayکمــی فعــل وجهــی غلبــۀ
از . باشـد مـی فارسـی جالـب توجـه    شـدة است و نمود آن در متون ترجمـه ناپذیرانکار

شده ترجمه نشـده اسـت و تنهـا   ونه در متون ترجمهنمmay،990نمونه 1250مجموع 
تبـدیل  بایـد یـا بـه  mayهـاي نمونـه بقیـه  . نمونه به فارسی برگردانده شده است 260
برگردانـده  توانسـتن تعداد کمی نیـز بـه   . اندکردهو یا در وجه اخباري نمود پیدا اندشده
.اندشده

(17) Individuals are certainly interested, at times, in having their own
way, and their own way may go contrary to the ways of others.

قطعیـت به احتمالمفهوم (.استراه و رسم اجتماع مغایرروند که مسلماً افراد گاهی به راهی می
.)استشدهترجمهنهفته در وجه اخباري 

(18) Knowledge may be passed directly from one to another .
)قطعیتاحتمال. (مستقیماً از فردي به فردي انتقال داد بایدکه دانش را باور دارندمردم 

الحاقینمونه 
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نمونـه کـاربرد   1180از مجمـوع ) 1377-1388(از سوي دیگـر، در مقطـع زمـانی    
must ي متناظر آن نظیرهاصورتوshould 540برگـردان،  بایـد مـورد بـه    500تنها

در ایـن  . اسـت شـده ترجمهتوانستن دیگر به نمونۀ140قالب وجه اخباري و نمونه در
نمونه دیگر نیز در قالـب 40وبایدمورد در قالب  40نمونه الحاقی70مقطع از مجموع 

نیز در این مقطـع یـک جهـش غیرمترقبـه بـا     canۀنمون. استفاده شده استتوانستن
که از ایـن  دهدمیفارسی نشان شدةتون ترجمهرا در متوانستننمونه750بسامد وقوع

نمونـه برگـردان نشـانگرهاي وجهـی     could،200وcanمورد، ترجمـه 520مجموع 
.نمونه، الحاقی است30و البتهmightوmayدیگر بخصوص 

(19) Sometimes variables are subject to ordinary physical measurement.36

.گیري فیزیکی معمولی سنجیداندازهبا توانمیگاهی اوقات متغیرها را 

(20) but it is not the express reason of the association .
.یم کودك را به آموزش و پرورش طبیعی واگذاریمتوانمیباز ما ن

نمونـه بـار   1500وقـوع  در مقطع دوم نیز با بسـامد mightوmayفعل وجهی
شـده ترجمـه نمونه  510که از آن میان تنهادهندمیخود اختصاص هاول را بدیگر رتبۀ
و یا بـه نشـانگرهاي وجهـی دیگـر برگردانـده      اندشدهنمونه یا ترجمه ن1410است  و 

شـده بـه چشـم    ترجمـه در متـون  شـاید در این مقطع نیز  نمونه الحاقی بـراي  . اندشده
.خوردمین

ي گـواه در مقطـع نخسـت،    هـا دادهفارسی یا به عبـارتی،  تألیفیی متون یل کمتحل
به نمایش می گـذارد کـه در نگـاه اول    شدهترجمهالگوي متفاوتی را در مقایسه با متون 

نمونـه در گـذر از   760نمونـه بـه   820کاهش بسامد وقوع مجموع  افعال وجهـی از  
.کندمیمقطع زمانی اول به دوم جلب توجه 

36 ."subject to" معانیcause to undergo or experience", "obliged to obey something"

.به کار رفته است» توانستن«ر ترجمه صورت غیرشخصی کند حال آنکه دمیرا به ذهن متبادر» باید«نتیجه و در"
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بسامد وقوع افعال کمکی وجهی در متون تألیفی. 3جدول 

شایدتوانستنباید
افعال کمکی وجهی

مقطع زمانی
4802301101350-1339

2204101301388-1377

یابیم نـه  درمیمقطع زمانی دوم با اول شدةترجمهتطبیقی بین متون در یک مقایسۀ
بلکـه از سـویی مفهـوم     دهـد مـی وسـی نشـان   کاهش محسبایدتنها بسامد وقوع نمونۀ

در قالـب  شـدگی دسـتوري این نشانگر در مقطع زمانی دوم با گرایش به قطعیت محتوم
یل افعـال وجهـی دیگـر بخصـوص     و از سوي دیگر، تماشودمیوجه اخباري پوشانده 

و بـه سـمت   یابـد مـی کـاهش چشـمگیر   بایـد در برگردان به mightو mayخانوادة
. دهدمیگرایش بیشتري نشان توانستن ن به ترجمه شد

مقطع زمـانی دوم تقریبـاً دوبرابـر شـده     شدهترجمهنیز در متون شایدبسامد وقوع 

3همچنان قریـب بـه   ، اگرچه است
بـه فارسـی   mightوmayنشـانگرهاي وجهـی   1

نگلیسـی گـرایش بـه    در متـون ا mightو mayدر همـین مقطـع  . انـد شدهبرگردانده ن
حـال آنکـه   دهندمیفارسی نشان شدةترجمهرا در متون توانستنترجمه به فعل وجهی 

بـه  . بـوده اسـت  بایدفارسی  به سمت شدةترجمهگرایش غالب در مقطع اول در متون 
وتوانسـتن گفت در مقطـع دوم، رشـد  قابـل توجـه  نمونـه کـاربردي      توانمیعبارتی 

40و همینطـور برگـردان  توانسـتن هی دیگـر در برگردانـی بـه    گرایش افعال کمکی وج
.حائز اهمیت استتوانستنبه  mayنمونه 
کـه  دهـد مـی دیگري را نیـز نشـان   هايتفاوتدر دو مقطع زمانی شدهترجمهمتون مقابلۀ

: عبارتند از
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نشانگر وجهـی افـزوده   540در مقطع نخست از مجموع :الحاقیهاينمونه.  الف
70و عبارات متناظر آن است که ایـن تعـداد در مقطـع زمـانی دوم بـه     بایدنمونه400

الحـاقی کـه مترجمـان بـه متـون      هـاي نمونـه برخـی از  . یابـد مینمونه کاربردي کاهش 
د و توانـ می، شخص نیابیمدرمیشک ، بیگمانبی«عبارت است از اندافزودهشدهترجمه

.»غیره
در متـون  . تنوع، محصـول مقطـع زمـانی اول اسـت    مهايبرگردان:آزادترجمۀ. ب

ت معنایی بسیاري از عبـارات  کلّیروایناز مدار است  و دوم، ترجمه از نوع  واژهمقطع
. و اصطالحات در ترجمه نادیده گرفته شده است

(21) Galton's conception set the tone for modern psycho-metry's views
on intellectual ability.

.ذهن نواختهايتواناییدربارةجدید راسنجیرواناستنباط گالتون آهنگ نظریۀ
به . استset the tone forت معنایی کلّیآنچه در این ترجمه مخدوش شده است 

هـاي نظریـه استنباط  گالتون، سـرآغاز  «انگلیسی فوق تر به جملۀعبارتی ترجمۀ نزدیک
.باشدمی» هن بودتوانایی ذسنجی دربارةروانجدید 

,in truth , confirm , thusدر مقطع نخست معادل  بایدکاربردي نمونۀ

conclude ک به یک فقط در برابر یرابطۀحال آنکه در مقطع دوم در یک باشد؛ آمده
mustمثالهاي زیر به مقطع زمانی اول تعلق دارند. بازسازي شده است:

(22) Let us see how it works .
.دهدمیباید دید که یادگیري لفظی چگونه روي 

(23) If it can not do so, It does not just split into a smaller pieces.
مانند یک قطعـه سـنگ   باز ضرورتاًنداشته باشدچنین کاري را یارايدر صورتی هم که 

.شودمیتکه تکه ن
تی، ساخت دسـتوري زبـان    به عبار.محور نیز  استترجمه در مقطع دوم، ساخت

در ایـن  . کنـد مـی از طریق ترجمه خود را بر نظام دستوري  زبـان مقصـد تحمیـل    مبدأ
انگلیسـی و نحـوة  أ جهول در متـون مبـد  یی عبارات وجهی در ساخت مآخصوص باهم
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از ) 1339-1350(در . بـه فارسـی حـائز توجـه اسـت     شدهترجمهبازنمون آنها در متون 
ان برگـرد نمونه، در فارسـی 270یسی به همراه نشانگر وجهی مجهول انگل300مجموع 

هـاي سـال حال آنکه در ؛آن وجهی غیرشخصی استنمونۀ120معلوم داشته است که 
مورد برگـردان معلـوم   200نمونه مجهول انگلیسی تنها 560از مجموع ) 1388-1377(

بنابراین در سـطح  .صورت وجهی غیرشخصی است100فارسی دارد و از آن میزان تنها 
ل بیشتري در مقطع زمانی دوم نسبت به مقطع زمانی اوسازيمعادلساخت دستوري نیز 

،  روایـن از .شـود مـی آنها به مجهول فارسی دیده بین ساخت مجهول انگلیسی و ترجمۀ
در مقطـع زمـانی دوم  بایـد اذعـان     مبـدأ -مدار و سـاخت با توجه به رونق ترجمۀ واژه

رویکـرد  مقطـع دوم  هـاي ترجمـه مقطـع اول از نـوع آزاد و   هـاي مـه ترجت کلّیداشت 
.دهدمیگرایانه نشان مبدأ

بـه تنهـایی و   شـاید و توانستن، بایدفارسی، شمارش افعال وجهیتألیفیدر متون 
ایـن  . دهـد مـی ، کاهش و در متون انگلیسی تألیفی افـزایش نشـان   کلّیب در یک احتسا

از . کنـد میمانی اول به دوم در هر دو گروه تغییر نالگوي بسامدي در حرکت از مقطع ز
ایسه بـا زبـان   جمالت انگلیسی در مقايگزارهاول مبنی بر اینکه محتواي رو فرضیۀاین

.شودمیاست تأیید ترذهنیو ترضمنیوجهیت فارسی معاصر در حوزة
ی انگلیسی مقطـع زمـان  تألیفیدر متون mightوmayنشانگر 1250بسامد وقوع 

قطـب  نمونه در مقطع دوم بیانگر گرایش غالب زبـان انگلیسـی بـه سـمت    1500اول و 
فرضـیه دوم نیـز مبنـی بـر     روایـن و از باشـد میپایین وقوع محتمل یا قطعیت با درجۀ

امـا  . شـود مـی گرایش غالب زبان انگلیسی به سمت نشانگرهاي وجهـی محتمـل تأییـد    
د توانـ میمقطع زمانی دوم نشدةترجمهمتون افزایش کمی تعداد افعال وجهی نمونه  در

گفتمـانی موجهـات   -دسـتوري هاياولویتواگرایی موجهات فارسی به سمت ایندةنم
ي آن تلقـی  هـا دادهدر گستره مبدأپذیري  زبان مقصد از زبان تأثیررواینانگلیسی و از 

شـان دادنـد و   تـر ن تألیفی، بسـامد وقـوع پـایین   زیرا افعال وجهی کمکی در متون ؛شود
درگذر از مقطع زمانی اول به دوم  نه تنها افزایش کمی نداشتند که در مجموع درصـدي  

و شـده ترجمـه ي هـا دادهدر هر دو دسـته  شایدنشانگر وجهی . انددادهکاهش نیز نشان 
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کـه ایـن   دهدمیکمترین میزان وقوع را نشان توانستنو بایددر مقایسه با دو نمونه  تألیفی
زیـرا گفتمـان موجهـات    ؛ي انگلیسی استهادادهف جهت حرکت گفتمان موجهات در خال

و ایـن  دهـد مـی گرایش نشان احتمالمفهومسازيبرونهانگلیسی در هر دو مقطع به سمت 
عینیـت رسـاند مـی را احتمـال و قیدهایی که مفهوم mayوmightمفهوم را با کاربرد

ـ  ایناز . بخشدمی گفتمـانی زبـان   –دسـتوري  هـاي اولویـت ر غلبـۀ رو، فرضیۀ سوم مبنـی ب
با وجـود  .شودمیني فارسی تأییدهادادهگفتمانی نمونه –انگلیسی بر هنجارهاي دستوري 

که حائز توجه بسـیار  دهدمی، الگوي متفاوتی از تحول را نشان هادادهاین، تحلیل کیفی 
که بیانگر وقـوع مسـلم یـا    بایدمقطع اول، نشانگر تألیفیو شدهترجمهدر متون . است

ی هـای مثـال ی در مقطـع نخسـت   حتّ،دهدمید وقوع را نشان محتوم است بیشترین بسام
در mightنهفته در معین وجهی احتمال بعیدکه مفهوم شودمیدیده )  24(مانند نمونه 

بـه شـکل ترکیـب دو    باشـد مـی اعلی قطعیت ه انگلیسی به وجه اخباري که نمونۀجمل
ی از این دسـت گـرایش مترجمـان    هایترجمه. استشدهترجمهی و  قطعیت  عنصر  نف

.دهدمیمقطع زمانی اول  را به تظاهر مفهوم قطعیت یا وقوع مسلم نشان 

(24) If the members who compose a society lived on continuously,
they might educate the new-born members.

جامعه عمر مفیـدي داشـتند آمـوزش و پـرورش نورسـیدگان امـر       مثالً اگر اعضاي یک 
.ضروري نبوداجتماعی 

وقـوع محتـوم  یـا  قطعیـت حال آنکه در مقطع زمانی دوم  گرایش به بعد مفهومی
مقطـع دوم  شـده ترجمـه در متـون  شـاید کاربردي نمونۀ. یابدمیتقریباً به نصف کاهش 

قابـل  وجههیچاین افزایش به تألیفیدر متون ؛امادهدمیافزایش نسبی دو برابر را نشان 
بـا  تـألیفی و هم در متون شدهترجمههم در متون توانستننشانگر وجهی . توجه نیست

ـ مـی ایـن امـر   . دهدمییک سیر صعودي، افزایش تقریبی دو برابر را نشان  د بیـانگر  توان
وقـوع  ه سمت بقطعیت محتومزبان در حرکت از قطب تحول نظام بینشی جامعۀ فارسی

نگر در مقطع زمـانی  مبدأا رونق رویکرد ترجمۀچنین حرکتی همراه ب.تلقی شودممکن
تحولی که بسـامد  . د بیانگر تضعیف صافی فرهنگی زبان فارسی قلمداد شودتوانمیدوم 
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و تـألیفی و شـده ترجمـه ي هادادهدر هر دو گروه توانستنکمی وقوع نشانگر وجهی  
.زندمیبر آن مهر تأیید باید کاربردي هاينمونهکاهش چشمگیر  

نتیجه-7
نگرش کنشگر بیانی نسبت بـه قطعیـت وقـوع گـزاره     در این پژوهش، وجهیت به منزلۀ

زبـان  تماس یکسویه و فزاینـدة . عنوان شدوجهیتناپذیرجداییءتعریف و ذهنیت جز
ن جامعـۀ علمـی   فـزو انگلیسی با زبان فارسی بخصوص از مسـیر ترجمـه و اقبـال روزا   

ضـرورت انجـام پـژوهش حاضـر در حـوزة زبـانی       متـون علمـی،   کشورمان در ترجمۀ
مورد مطالعه، وجهیت و بررسی شاخصروایناز . فرهنگی فرایند ترجمه را ایجاب کرد

، هدف تألیفیو شدهترجمهات وجهیت انگلیسی بر حوزه وجهیت فارسی در متون تأثیر
ي پیکـره بنیـاد   هـا دادهي اولیه از هادادهکمی و کیفی پس از تحلیل . پژوهش منظور شد

روانشناسی تعلیم و تربیت در دو مقطع زمانی متفـاوت  که از حوزةتألیفیو شدهترجمه
:به لحاظ تماس زبانی استخراج شدند نتایج زیر حاصل آمد

به لحـاظ کمـی، نشـانگرهاي وجهـی در متـون انگلیسـی در هـر دو مقطـع زمـانی بـر           
.برتري نشان دادندتألیفیو شدهترجمهي فارسی در متون هامعادل

انی و وقـوع محتـوم   موجهات انگلیسی در هر دو مقطع زموقوع محتمل در حوزة
مقطع نخست بـاالترین  تألیفیو شدهترجمهموجهات فارسی در متون یا مسلم در حوزة

ر مقـاطع زمـانی   زبـانی د دند که بیانگر نگرش غالـب دو جامعـۀ  بسامد وقوع را نشان دا
. مفروض تلقی شد

مقطـع دوم و  شـده ترجمـه عدم افزایش  قابل توجه نشـانگرهاي وجهـی  در متـون    
اولویـت اول  در همـین مقطـع حـاکی از رد   تـألیفی کاهش نشانگرهاي وجهـی  در متـون   

مفهـومی وجهیـت در   انگلیسی یعنی وقوع محتمل بر حوزةگفتمانی موجهات–دستوري 
انی زبـان  گفتم-هنجارهاي دستوريبا وجود این، اگرچه غلبۀ. وان شدنمعاصر عفارسی

و mayي فارسی تأیید نشد اما افزایش کمی ترجمـه  هادادهموجهات انگلیسی بر حوزة
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تـر ضـمنی ي فارسی را در مقطع زمانی دوم هاداده، شدهترجمهعبارات نظیر آن در متون 
.از مقطع زمانی اول نشان دادترذهنیو 

ي واژگانی خـالق و جـایگزینی وجهیـت    هاصورتاحتساب بسامد باالي وقوع با
معلوم فارسی به جـاي مجهـول انگلیسـی، رویکـرد مقصـدگرا در مقطـع اول در متـون        

مقطع دوم در مقایسه بـا مقطـع زمـانی اول،    برتري داشت حال آنکه ترجمۀشدهترجمه
نـاظر تقریبـی یـک بـه یـک بـین       گرا را نشان داد که در آن نه تنها یـک ت مبدأرویکردي 

هنجار و بی ل فارسی آفریده شد بلکه بسامد بوجهیت مجهول انگلیسی با وجهیت مجهو
از . تنزل کـرد mightوmayکمی نشانگرتحت الشعاع غلبۀبایدنشان نشانگر وجهی  

شاهد قوت سـاختار مجهـول و کـاهش    شدهترجمهدر مقطع زمانی دوم در متون رواین
37هـاین و کوتـوا  آنچـه . راي مجهول انگلیسـی هسـتیم  معلوم وجهی بهايهترجموقوع 

که زبـان مقصـد   است بدین معنی کنندمیاز آن به دگرگونی کاربردشناختی یاد ) 2005(
و دارد گــرایش مبــدأبــه لحــاظ کاربردشــناختی بــه ســمت هنجارهــاي متفــاوت زبــان 

بنـابر الگـوي   ،در مقطع نخسـت بنابراین.  راندارتباطی خود را به عقب میهاياولویت
بـه  شـده ترجمـه گفت متـون  توانمی)1997و 2001(کیفیت ترجمه هاوس ارزیابی 

و مـتن فارسی در خصوص برگردان  وجهیت معلوم به جاي مجهول انگلیسی در سطح 
برابرند و این بیـانگر عملکـرد قـوي    مبدأبا متن نقش گفتمانیتعدیل اما به لحاظ سیاق

حال آنکه در مقطع دوم در  ترجمـه  ؛گی زبان فارسی در مقطع نخست استصافی فرهن
گونـه و متن ، سیاقوجهیت مجهول به جاي مجهول انگلیسی، متن مقصد تنها در سطح 

نوع ترجمه را در متون مقطـع دوم از نـوع آشـکار    توانمیروایناز . شودمیبرابر تلقی 
و یابـد مـی رابري نقشی گفتمانی محوریت پنهان است که ب؛ زیرا تنها در ترجمۀبرشمرد

نشـینی عقـب در ترجمه آشکار اسـت کـه تضـعیف صـافی فرهنگـی زبـان مقصـد بـه         
هـاي سـاخت ارتباطی زبان مقصد انجامیده و مجوز ورود بی قیـد و شـرط   هاياولویت

.کندمیرا صادر مبدأزبان 
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، شاهد دومل تضعیف صافی فرهنگی و رواج ترجمۀ آشکار در مقطع زمانیبه دنبا
یک حرکت آرام از قطب قطعیت گفتمانی به سمت امکان یا به عبارتی، از وقـوع مسـلم   

گرفتـه از  ر درصـدي بپـذیریم چنـین حرکتـی نشـأت     به وقوع ممکن هستیم که حتی اگ
روند این حرکت آن هم در یک فاصـلۀ تحول درونی زبان است نقش ترجمه در شتاب

بازسـازي  جمه در نگرش متأخر به آن به مثابۀتر.بودساله انکارناپذیر خواهد 38زمانی 
به عبارت دیگر، ترجمـه یـک   . شودمیدر زبان مقصد مطرح مبدأمیراث و تجارب زبان 

بایـد پـذیرفت کـه وجـوه معنـایی،      . هدفمند میان دو یا چند فرهنگ استيگفتگونوع 
یکی را به دیگري دقیقاًتوانمیکاربردي، صرفی و نحوي دو زبان یکسان نیستند و لذا ن

آشـکار  نـه فقـط در متـون     مـۀ ات پنهان امـا پایدارترج تأثیرمترجمان باید از . تقلیل داد
آگـاهی داشـته و برحسـب نـوع مـتن،      تألیفیمتون بلکه بسط آنها به گسترةشدهترجمه

مخاطبان و دیگر عوامل بافتی اهم تالش خود را مصروف استفاده از امکانـات بـالقوه و   
شـاهد نفـوذ و نشسـت    غربـی هـاي واژهبان فارسی کنند نه اینکه پس از رواج بالفعل ز

اگـر ترجمـه بـر اسـاس دیـدگاه      . ها و الگوهاي گفتمانی زبـان انگلیسـی شـویم   اختس
، فراینـد انتقـال فرهنـگ تلقـی شـود      رواینفرهنگی و از -کنشی زبانی)  2009(هاوس

فرهنگـی  گفتمـان د  به غلبۀتوانیمآشکار چنین نتیجه گرفت که  رواج  ترجمۀتوانمی
بینـی جامعـۀ   جهانغرب بر زبان و فرهنگ و به عبارتی، به و هنجارهاي ارتباطی جامعۀ

.نجامدبییابدمیفارسی بازتاب تألیفیزبان که از طریق متون فارسی
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