
 
 
 

  – lyقیدهای ۀ شیوه ترجم
 

 حسن هاشمی میناباد
  

 طرح مسئله ا. 
کار برد، ولی توان آنها را خالقانه بهفراوانی دارد که در ترجمه میهای قابلیت زبان فارسی

از این قابلیتها آموزان نیز برخی از نومترجمان و ترجمه کار وزده و اهمالمترجماِن شتاب
ای در نظر عدهاست.  ارتباطبرقراری اختالل در  های بد یاکنند و نتیجه آن ترجمهمیغفلت 
حتی  آنهااست.  »طورِ به«یک معادل فارسی دارد و آن هم فقط و فقط  –ly سازقیدپسوند 

 طوربه«و عباراتی مانند  کنندمیبه قید هم اضافه  سازدمیرا که عبارت قیدی  »طورِ به«
 طوربه«قیدهای طبیعی و رایج فارسی از  جایبهند. یا ز سامی »ایمؤدبانه طوربه«و  »فوری

 »بدی طوربه«)، فصالً تفصیل و مبه جایبه( »تفصیلی طوربه«ویژه)، به جایبه( »ژهیو 
هم صفت است و هم قید،  »بیمارگونه«و  »مؤدبانه«. کنندمیبدجوری) استفاده  جایبه(

 ای است؟ ، دیگر چه صیغه»عالی طوربه«به آن اضافه شود.  »طورِ به«الزم نیست 
، در مقابل کندمیای که به فالن فرهنگ دوزبانه برای رفع مشکلش مراجعه مترجم بیچاره

ecclesiastically و در مقابل  »مذهبی طوربه«ا بntlyanemrpe  مواجه  »دائم  طوربه«با
، »نحوِ به«،  »طورِ به«ای که با های نحوینباید فقط به عبارت –lyقیدهای  ۀشود. در ترجممی

اکتفا کرد. عناصر  »از جهِت «، و »لحاِظ به«، »ازنظرِ «، »شکِل به«، »صورِت به«، »طرزِ به«
و به راحتی و درستی منتقل  زبه کوتاهی و ایجارا  –lyواژگانی دیگری هستند که مفاهیم قید 

و دنبال  کنندمیمعموًال مترجمان یک عنصر را انتخاب  و طبیعی و روان هستند. کنندمی
 گردند. سبک و سیاق متن است نمیامکانات دیگری که متناسب با  ر ویگهای د معادل
این است که مترجم بایش یو همتایان غالبًا ناز  »طورِ به«از دالیل فراوانی استفاده از  ییک

و  دنکنمیگانی توجه نژ و به تنوع وا دنساز مینویس این کلمات را از روی صفت و فرهنگ
 ترکیباتهای فراوان دیگری هم برای این فارسی معادلتا ببینند  دنکنمید یا جستجو ننداننمی

و سپس  شودمیو ساختارهای مشابه مطرح  –lyهای قیدهای ر این مقاله ابتدا ویژگیدارد. د
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//////  /هفتادوچهارم ةشمارویکم/ سال سیفصلنامه مترجم 

و در نهایت تحلیلی  شودمیمانند فهرست لبًا مغفول میاای که غهای واژگانی و نحویمعادل
اینجا آمده یی که در هامعادلو  شودمیید. مطالبی که در اینجا مطرح آمی هامعادلاز این 

 .نویسفرهنگخورند و هم به درد هم به درد مترجم می
 

 روش کار . ۲
یابی و روش غیرپویای معادل –lyقیدهای  ۀمشکالت ترجم خصوصدر پس از بیان مالحظاتی 

ی این قیدها و هاویژگیابتدا نگارنده ، دوزبانههای ها و فرهنگا در ترجمهنهبرای آ
د گشته و و قینوع ی گوناگون این هامعادلسپس دنبال را بررسی کرده و ساختارهای مشابه 

 نشر نو ۀفرهنگ فشردرا ابتدا از  هامعادلبعد،  ۀ. در مرحلاست برداری کردهیادداشت
به و درنهایت  فرهنگ هزاره، فرهنگ پویابه ترتیب به آنهااستخراج کرده ولی برای تکمیل 

بندی و تحلیل دسته هامعادل. درنهایت است مراجعه کرده فرهنگ بزرگ بزرگمهر ریاحی
 اند.شده
  

 های مشابه و ساختاری –lyی قیدهای هاویژگی. ۳
قیدهای حالت  آنهاشوند و عمومًا به قیدی به صفت ساخته می ۀبا افزودن نشان –lyقیدهای 

بر مفاهیم زیر نیز این قیدها عالوه بر داللت بر حالت و چگونگی عمل یا صفت  گویند.می
 کنند: داللت می

 نگرش، دیدگاه ، منظر، زاویه دید -
 مطابقت  -
 درجه و میزان و مقدار  -
 قطعیت و احتمال و امکان (مانند فعل کمکی وجهی) -
 شباهت و همگون بودن  -
کید بر  -  کردن از شدت آنچه گفته یا نوشته شده نوشته شده، کمنچه گفته یا آتأ
 لحن و صدای گوینده یا نویسنده  -
 دادن کاری هدف و مقصود از انجام -
 دادن کاری وسیله یا ابزار مادی یا غیرمادی انجام -
 گرفتن کاری و مطابقت آن با چیزی شیوه و طریق انجام -

 .گر اسم باشندمجموعًا توصیف آنهاد صفتی را وصف کند که هر دوی توانمی –lyقید 
 صفتیاست که عبارت  studentگروه  ۀ، هستneatly dressed studentدر گروه اسمی 
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resseddneatly  کند و یآن را توصیف مneatly گر صفت خود توصیفdressed .است 
 توان بدین صورت نشان داد: نحوی را می ۀاین رابط

 
 
 

 شودمیراحتی ترجمه کرد، اما کار هنگامی سخت این ساختار را به توانمیدر مواردی 
که این ساختار را نتوان به ساختار مشابه در فارسی برگرداند، مخصوصًا وقتی که صفت 

باشد که عبارت این صورت شاید بهترین راه این موردنظر وجه وصفی گذشته باشد. در 
اسمی ربط دهیم یا  ۀموصولی آن را به هست» که«و با کرده واره تبدیل صفتی را به جمله

   نجام دهیم.تغییرات دستوری دیگری ا
eagerly-awaited telephone call                   .پیام تلفنیای که مشتاقانه منتظرش بودیم  
carefully performed duty                                   .وظیفهای که بادقت اجرا شده است 
politically-inspired killing                                                    قتل با انگیز ۀ سیاسی   

همراه می شوند. کاربرد این دو عنصر با  speakingو  enoughبا  –lyبرخی از قیدهای 
  برخی از قیدها در واقع حشو است. 

  curiously/strangely/enough/oddly      تعجب، شگفت آنکه، عجیب اینکهباکماِل 
 funnily enough                                             عجیب/ غریب اینکه، طرفه اینکه

  relatively speaking                   نسبت، در مقام مقایسه، اگر پای مقایسه در میان باشدبه
 speaking strictly تر بگوییم(اگر) دقیقعبارت دقیق تر، ق/ واقعی کلمه، بهیبه معنای دق

       personally speaking                                                 نظر شخصی من این است که
و قید تشدید هستند، نه قیدی دهند رانشان میحّدت چیزی  گاهی شدت و –lyقیدهای 

با قید یا صفت  cruellyو  terriblyگرفته شده باشد. بنابراین  terribleکه از صفت مثًال 
  چند مورد دیگر:  »العاده.نهایت، فوقشدت، شدیدًا و بیبه«دیگر یعنی 

  .brutally frankشدیدًا ُرک  ؛frightfullyحسابی، خیلی 
دهند و متناظر این قیدها با معانی فقط حالت فعل یا صفت را نشان نمی –lyهای قید

دهیم. آشنایی با این دو گوناگونشان را با ساختارهای واژگانی و نحوی دیگری هم نشان می
 سازیو معادلیابی و هم به معادل کندمیکمک  –lyقیدهای  د، هم به درک ما از کاربر نکته

student        dressed       neatly 
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 fashionو  manner ،way هایواژه .ینویسفرهنگمه و جبرای این ساختارها به هنگام تر 
  روند:کار میدر این ساختار به

in a (an) + صفت+ manner/fashion/way 
with  و به معنای قید  شودمیهمراه   معنای متناظر با صفتبا اسِمly–  است. از بعضی از

یا  with ۀساخت در نتیجه از گروه حرف اضاف –lyقید  توانمین difficultصفت ها مثل 
without شودمیاسِم آن صفت استفاده  ۀاضافبه . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

The task was done in a workmanlike manner/ way.  
They speak in angry tones/ angrily.  

 قید حالت به کار می رود.  جایبههم  likeگروه حرف اضافه با 
I slept like a baby. 
 

ها و قیدها اضافه کرد را به صفت و برخی از اسم آنها توانمیچند پسوندواره هستند که 
. این قیدها -styleو  -wise- ،fashionمانند  ،و قید حالت (و گاهی قید جهت) ساخت

و نیز شباهت چیزی یا کسی را با چیز یا کسی دیگر،  عمل را نشان می دهند ۀسبک و شیو 
  گیرد.کاری از چه منظری صورت میبودن چیزی با چیزی دیگر، و اینکه داشتن و مربوطربط

 Indian-fashion, American-style, moneywise, taxwise, weather-wise,  
familywise, career-wise. 

 –lyی قیدهای هامعادل. ۴
یی که هامعادلآورند و می دوزبانهی هافرهنگیی که هامعادلبر طبیعی است که عالوه

 توانمیام، در متن ترجمه بنا به بافت و موقعیت و ساختار دستور و معنایی جمله اینجا آوردهدر 
 ساختارهای و  »ازنظرِ «و  »طورِ به«یی که با هامعادلاز  .برد کاری دیگری هم بههامعادل

   He spoke in a confident manner. 

with confidence. 

Confidently. 

 تررسمی
 رسمی 

 کاربردترین رایج

He faced his problems   in a responsible 
  with great courage. 

 bravely. 

 تررسمی
 رسمی 

 ترین کاربردرایج
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 ام. را فهرست نکرده آنهاجه یو درنت شودمیافراط استفاده به ،شوندمشابه ساخته می
ی هامعادلاند یا نحوی. دهیم یا واژگانیبرای عناصر زبان دیگر مییی که هامعادل

شناسی مرکب که در سطح واژه ۀمشتق و واژ  ۀیا تکواژ، واژ  یطسبواژگانی عبارتند از کلمه 
روند و به گروه (اسمی، صفتی، شناسی فراتر میطح واژهسهای نحوی از عادلمقرار دارند. 

 واره یا بند و جمله می رسند. قیدی، فعلی)، جمله
 و هم صفت.  ستندهم قید ه هامعادلبعضی از 

 Permanently :دائم            Constantly :مدام 
  Predominantly, primarily:بیشتر (=عمدتًا)               Legibly :روشن 

)، یا laconicallyاند (کوتاه= بسیط ۀیا تکواژه و کلم –lyی واژگانی قیدهای هامعادل
). بیشتر lethargicallyمرکب (خواب آلوده=  ۀ)، یا واژ knowinglyمشتق (زیرکانه= ۀواژ 

 ۀهم در ترجم ،آموزانکار و ترجمه، اغلِب مترجمان تازهاندنحوی –lyی قیدهای هامعادل
ای و وارهی جملههامعادلاز  ،و هم در برگردان عناصر واژگانی و دستوری دیگر –lyقیدهای 
  مانند. تر غافل میطبیعی طوالنیعبارات 

 :جمله واره و عبارت
 Hopefully :که میدوار یام                         Improbably: است که دیبع

 Arguably :گفت که توانیم                    Plainly: معلوم است که/واضح
 Providently:خواست خدا بود که                     Reportedly :که شودیگفته م

 Importantly :تر آنکهمهم                              Preferably :بهتر که چه
 Proverbially :دانندیطور که همگان مهمان       Predictably :شدیم ینیبشیکه پچنان

  Perfunctorily:فیرفع تکل یظاهر، برا تیرعا یحفظ ظاهر، برا یبرا
ی واژگانی آمده و سپس هامعادلابتدا کنم. فهرست میرا  –lyی قیدهای هامعادلحال 

یی که بر شباهت هامعادل عربی دارند. مبناییی که هامعادلی نحوی و در نهایت هامعادل
 اند و هم نحوی.هم واژگانی کنندمیو پیروی از روشی داللت 

  
 ی واژگانی هامعادل ۴ -۱

 + ابن مضارع  صفت یا
 Eloquently: بافصاحت) یمعنا (به ایگو           Reportedly ):از قرار معلوم ی(به معنا ایگو 

  Egregiously, pointedly: آشکارا
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 َـکی  
  Verily, trulyی: راستک     Stealthilyی: دزدک ؛ Barelyی: زورک؛    Falselyی: دروغک

 ساز)ـ ان (پسوند قید حالت
  Shakily: لرزان؛ Breathlessly: شتابان؛ Profanely: انیناسزاگو ؛ Pantingly: زناننفسنفس

 و قیدساز)  سازصفتـانه (پسوند 
  Obediently: عانهیمط؛ Partially: مغرضانه، جانبدارانه؛ Officiously: آمرانه

 صفت مفعولی در مقام قید 
؛ Promiscuously: نشدهحساب؛ Patchily: ختهیجسته و گر ؛ Inadvertently :ندانسته

  ؛ Perplexedly:زده، سرگشتهرتیح؛ Raptly: زدهبهت
تنهایی یا همراه با یک رت است از تکرار دو واژه بهاین فرآیند عبا  .سازی تکرارفرایند واژه

، کنندمیمترجمان از این فرایند کمتر استفاده «جدید.  ۀعنصر دستوری برای ساختن واژ 
مترجم خوب استفاده از تمام امکانات زبان فارسی ازجمله همگی  ۀکه وظیفدرحالی

نثر در ترجمه است، دست  ۀسازی است تا بتواند به زبان طبیعی، که الزمفرایندهای واژه
  ).۲۳۹: ۱۳۹۶ناباد، می(هاشمی » یابد
 ،یکشکیکشک؛ Patchily ،andomlyR: ُگلهبهُگله؛ Progressively: رفتهرفته

؛ raduallyG: آرامکم، آرامرفته، کمرفته؛ Hurriedly: یهولکهول؛ Haphazardly:یقضاقورتک
 Gradually ،auntilyJ: خوشکخوش؛ Individually: تِک...تک، تکتک
 

 نحوی  هایمعادل ۴-۲
 ,Historically :ربازیاز د ؛ Heartily: از تِه دل؛ Perversely:از بدحادثه، از بخت بد :از 

traditionally یراستک؛ :Verily ،rulyT  
  Illegally: از راه قاچاق؛ Parabolically: از راه َمَثل :از راِه، از طریِق 

  Phonologically: یشناسواج دیاز د ؛ Bureaucratically: یادار دیاز د  :از دیدِ 
 یرو از؛ Haughtily: تکبر/غرور یاز رو؛ Passively: یارادگیب یاز رو :از روِی 

  Helplessly: صالیاست/یالعالج یاز رو؛ Obediently»: حکِم به« زین یفرمانبردار
 از؛ Obligingly: تیسر لطف/عنا از؛ Piously: مانیاز سر ا؛ Happily: از سر شوق :از سرِ 
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  Hopefully: یدواریسر ام
 با (قیدساز) 

: حزن و اندوه با؛ Outspokenly: با صراحت لهجه ،ییپروایبا ب؛ Patiently: ییبایبا شک
Plaintively با صلح و صفا؛:  Peacefully دیبا تهد؛ :Balefully  

با استفاده از ؛ Pneumatically: فشرده یبا هوا؛ Electrically: ا برقب :با (معنای ابزاری)
  Electronically: وتریکامپ/کیالکترون یابزارها

 Passionately: آلودهوتالتی شبا ح؛ . ) خوددارانهی(با حالت: با حالِت، با حالتی
  Heavilyبا لحنی گرفته /با لحن ؛ Pedantically: یافروشانهلحن فضل با ی:با لحن، با لحن

روشن، با  یانیبا ب؛ Poetically: شاعرانه یانیبا ب؛ Pompously: پرطمطراق یانیبا ب :با بیانی
 Picturesquely: رایگ یانیب

 Plaintively: محزون یبا صدا؛ Hoarsely: گرفته/دورگه ییبا صدابا صدایی: 
؛ Ordinarily: معمولعادت، حسبحسِب ؛ Habitually:عادتبرحسِب برحسب، حسب: 

 Haphazardly: برحسب تصادف؛ Outwardly:ظاهربرحسِب 
  Habitually: بنابرعادت؛ Politically: بنابرمصلحت: بنابر، بنابه 

؛ Happily: یمبارکبه؛ Plentifully: وفوربه؛ Ostensibly: ظاهربه؛ Palpably: وضوحبه به:
  Instinctively: ریزهحکم غبه )ِی از رو زی(ن؛ Handily: سهولتبه ،یراحتبه
 منظورِ هدِف، با هدِف، بهقصِد، با قصِد؛ بهبه

 قصدبه؛ Purposefully: یبا هدف مشخص ،یبا قصدخاص؛ Helpfully: به قصد کمک
  قصدبه؛Protectively: منظور مراقبتبه؛ Offensively: قصد تعرضبه؛ Protectively :تیحما
  penitently: توبه

 Punitively: عنوان مجازاتبه :عنواِن به
 Poetically: یشاعر ۀقاعدبه: هقاعدبه
  Protectively: تیدفاع/حما ۀنشانبه: نشانهبه

  Hatefully: از تنفر یحاک؛ Imprudently: یاطیاحتیاز ب یناش: حاکی از، ناشی از 
؛ Plurally:در جمع، در حالت جمع؛ utwardlyO:در ظاهر؛ Popularly: در تداول عام: در

 professionally: خود ۀدر حرف؛ Inwardly: در باطن
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  Phonologically: جوادر مقاِم در مقاِم: 
: انتظار طبق؛ Phonetically: ییآوا لطبق اصو ؛ Ordinarily:طبق عادت: طبِق، برطبق

Predictably طبق معمول؛ :Habitually برطبق مقررات؛ :bureaucratically 
  bureaucratically:مطابق مقررات؛ Professionally: یامطابق ضوابط حرفه: مطابق
 Popularly: موافق ذوق مردم: موافِق 

 
 قیدهای شباهت

 Pearly: دگونیمروار : گون-
 Pathologically:مارگونهیب؛ Prophetically: امبرگونهیپ؛ Effeminately: گونهزن: گونه-
؛ Painterly: وارنقاش؛ Parasitically: واریلیوار، طفانگل؛ Pastorally: وار ییروستا: وار-
 paternally: پدروار
 Patronizingly: مآبانهارباب؛ Paternally :پدرمآبانه: مآبانه -
 Piggishly: صفتانهخوک: صفتانه -
  Piggishlyمنشانه: منشانه: خوک -

 کیمثل  ]حالت ایلحن ؛ [Penuriously: مثل گداها؛ Prophetically: امبرانیمثل پمثل: 
 Pedagogically: مثل معلمان؛ Icily: خیتّکه 

  Possessively: ) استیانگار کِه ملِک (کس: انگار
 سبک و روش

 Provincially:اتیوال  ۀو یشبه؛ Pirately: ییایدزدان در  ۀو یشبه: شیوهبه
 Primitively: یسبک بدوبه: سبِک به
  pneumatically: یروش بادبه: روِش به

 و تمام بودن  مطلق و تام
گاه  شودمی لبًا نادیده گرفتهاهست و غ –lyای که در ذات قیدهای نکته یا برخی به آن آ

 داشتن، و بسیار بودن است.بودن، کمالبودن، مطلقوتمامهای معنایی تاّم هنیستند مؤلف
: شدت/قوت تمام با؛ Ravenously: تمام یبه اشتها؛ Pithily: تمام جازیبا ا: تمام

Powerfully با شتاب تمام؛ :Precipitately شور و حرارت تمام، با تمام وجود اب؛ :Heartily, 
passionately 
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: یدر کمال جهالت/نادان؛ Pitilessly: با کمال قساوت؛ Painfully: با کمال تأسف: کمال
Ignorantly با کمال وقاحت؛ :Presumptuously 

 اریبس؛ Painstakingly: اریبا دقت بس؛ Punctiliously: مؤدبانه اریبس: بسیار، بیش
 Humorlessly: یاز حد جّد  شیب یبا لحن؛ Brilliantly:تابناک

 Ideally, idealistically: صورت ممکن /نحو/وجه نیحالت، به بهتر  نیدر بهتر : بهترین
 Impeccably:یو نقص بیع چیه یب: هیچ

 
 ی عربیهامعادل ۴-۳
 تنوین ۴-۳-۱

است که معموًال  –lyی قیدهای مختوم به هامعادلترین عربی از رایج دارتنوینقیدهای 
گریزی زبانان نوعی تنوینرسیفاو معنای صریحی دارند. اما امروزه در میان برخی از هند کوتا

نباید از کلمات  که کنندمیبودن آنها. برخی استدالل ، شاید به دلیل عربیشودمیدیده 
  هم عربی است.کلمه خود غافل از اینکه ، استفاده کرد، چون عربی هستند دارتنوین

  partially: بعضاً ؛ Organically: اساساً ؛ Ostensibly: ظاهراً 
  مانند شدیدًا و قویًا. ،نددار تنوینقیدهای تشدید بیشتر 

 ای عربی گروه حرف اضافه ۴-۳-۲
کلمات عربی هستند که با حرف اضافه ساخته یک دسته عربی،  دارتنوینهای یدغیر از ق

  رسمی هستند.  روند. این کلمات معموالً کار میبه –lyاند و در مقابل قیدهای شده
 ؛Basically: االصولیعل؛ Purposefully: الظاهریعل؛ Professedly: بالصراحه

    Playfully:ییگو باب بذلهمن؛ Humorouslyی: خنده/سرگرم /یباب شوخمن
 چند تحلیل -۵

گاهانه در معادل گاهانه یا ناآ  هستند دنبال عناصری –lyهای یدیابی برای قبرخی از مترجمان آ
، ازروِی، ... داشته باشند. اینان طوربهکه حتمًا شکل و شمایل قیدی رایج مانند از نظِر، 

گاهانه  گاهانه روش معادلیا آ ی واژگانی بیشتر هامعادلگیرند. ش میییابی غیرپویا را درپناآ
مفعولی هستند که در  یشکل و شمایل قیدی ندارند، اما هم قید هستند و هم صفت، یا صفت

 تند مانند روش تکرار. سسازی مستقلی هروند، یا فرایند واژهکار میمقام قید هم به
 .سازیواژه فرایندو کمتر از همه از  کنندمیی واژگانی استفاده هامعادلمترجمان کمتر از 
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کی در زبان یابی دارد. پسوند َـمطلوبی در معادل ۀان امکان بالقو –تکرار پسوند قید ساِز 
رود. پسوند ـانه کاربرد زیادی دارد، گرچه گاهی به نادرستی کار میگفتاری و غیررسمی به

 . کنندمیای که با آن ساخته شده اضافه را به کلمه »طورِ به«عباراتی مانند 
یی برسد هامعادلمتن مورد ترجمه تأمل و تعمق زیادی نکند شاید نتواند به  در مترجم اگر

 .ylinadvertent :مانند ندانسته ،که ساختار واژگانِی صفت مفعولی در مقام قید دارند
، شودمیعربی مشاهده  دارتنویننکردن از قیدهای گرایش محسوسی به استفاده

ی هامعادلبیشتر تر. شان راحتمعموًال کوتاه و سرراست هستند و درک معنی آنهاکه درحالی
های قید شباهت و سبک و روش، و مطابقت . از این میان به گروهاندنحوی –lyقیدهای 

 :اعتراف/اذعان کرد که توانمیای (وارههای جملهاز معادل .است کمتر توجه شده
admittedly شاید به این دلیل عمده که مترجم به عمق ساختار  ،شودمی) کمتر استفاده

ای توجه است و شاید به این دلیل هم که مترجم عمومًا در پی اولین معنیبی –lyمعنایی قید 
 . شودمیداند و درنتیجه دچار افسون معنای اول است که از کلمه می

اند و اگرمترجم به دست دادهای را هم بهوارهجملهی هامعادل دوزبانهی هافرهنگغالب 
شده در ی دادههامعادلرتاسر سخرج بدهد که نگاهی به مراجعه کند و اگر حوصله به آنها

 رسد. ای میوارهمدخل مورد نظر بکند، قطعًا به معادل مطلوب جمله
قصِد، به« ۀاست که با آغاز  –lyهای ی کارساز قیدهامعادلقید گروهِی قصد و هدف از 

  بیشتر به آن توجه شود.و الزم است  شودمیساخته  »منظورِ به و هدِف، با هدِف با قصِد، به
 امادهند، دقت و روشنی نشان میرا به –lyای معنای قید های حرف اضافهبرخی از گروه

 ابزاری؛  در معنای »با« ۀهای دارای حرف اضافمانند گروه ،اندکاربرد عمومی چندانی نیافته
 .»عنواِن، درمقاِم، و از راِه ، بهۀنشانحاکی از، ناشی از، به« ۀهایی با آغاز گروه

 مغفوللبًا به این دلیل ادهند. این معنا غلحن و حالت صدا را نیز نشان می –lyقیدهای 
 هایویژگیتر با است و درک آن مستلزم آشنایی عمیقبسامدی از این قید مانده که کاربرد کم

 معنا پی ببرد.  هنکُ تِر متن است تا مترجم به این قیدها و نیز تحلیل معنایی دقیق
است که  –lyهای معنایی برخی از قیدهای مفهوم مطلق و تاّم و تمام بودن یکی از مؤّلفه

 آموزان.نومترجمان و ترجمه کار وویژه نزد مترجمان تازهبیشتر مغفول مانده به
 

 فرجام سخن . ۶
 و امثال آن به راه افراط »طرزِ به«و  »طورِ به«وبیش در کاربرد دوزبانه کم نویسفرهنگاگر 
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عوامل دهد. چون تا حدود زیادی خارج از متن معادل می ؛ای نداردرود بعضًا چارهمی 
سوادی ازجمله کم ،انددخیل –lyپویای قیدهای ددی در مشکالت ناشی از ترجمه غیر متع

نکردن به معتبر، مراجعه ۀدوزبانی هافرهنگنکردن به زدگی او، مراجعهمترجم، شتاب
آشنایی ناکافی با زبان فارسی و یا نکردن جمله و متن، ناآشنایی زبانه، تحلیلفرهنگ تک

به تعمیق امید است که حاضر آمد  ۀدست که در مقالهایی ازاینپژوهش. فراوان آنهای قابلیت
 . کندی کمک نویسفرهنگبهبود ترجمه و گسترش  شناخت از زبان فارسی،

 
 منابع 

، تهران: فرهنگ فارسیفرهنگ معاصر پویا، انگلیسی .)۱۳۸۵باطنی، محمدرضا و همکاران (
 ، تهران: نشرنو.فارسیانگلیسی، فرهنگ فشرده نشر نو) ۱۳۹۵معاصر. جعفری، محمدرضا (

فرهنگ معاصر هزاره،  .)۱۳۸۰محمد، حسین سامعی و نرگس انتخابی (شناس، علیحق
 ، تهران: فرهنگ معاصر.فارسیانگلیسی

میناباد، حسن سخن.هاشمی تهران:  ،فارسیفرهنگ بزرگ انگلیسی .)۱۳۹۴ریاحی، بزرگمهر (
 ، تهران: کتاب بهار.گفتارهای نظری و تجربی در ترجمه .)۱۳۹۶(
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