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  دهيچك

 يل و بررسي دارد، به تحليراني با فرهنگ و جامعة ايمي كه رابطة مستقيه بر اثرين پژوهش، با تكي   در ا
ـان   . ميپردازي به زبان فرانسه م    ي از زبان فارس   يترجمة عناصر فرهنگ   ـان مام ـنگ مـراد      مهم  ي اثـر هوش

ـال    1اي بل باه  ي است كه مار   يكرمان  از نگارنـدگان  هـدف .  بـه فرانـسه ترجمـه كـرد    2008 آن را در س
 كـه  است يرانيا جامعة در هاانسان انيم يدوست و عشق ت،يانسان از ييايدن شينما كتاب، نيا دنيبرگز
ـار . اسـت  دهيكـش  ريتصوبه را آن يخوببه خود انةيعام زبان و خاص سبك با سندهينو ـ ب كـه  او آث  شتري

 خارج و داخل در مطبوعات و يادب محافل مورداستقبال اريبس هستند، نوجوان و كودك اتيادب نةيدرزم
 ترجمة عناصـر    ين پژوهش، به بررس   يدر ا . اندشده ترجمه ياريبس يهازبان به و اندگرفته قرار رانيا از

ـا   ي فرهنگ يهاا نشانه يآ: ميا مطرح كرده   را يم و دو پرسش اساس    يا پرداخته يفرهنگ ح يرصـر ي غ ي و معن
ا يـ ن است كـه آ ي ايشود؟ هدف ما بررسين امر محقق م   ير هستند؟ چگونه ا   يآنان ترجمه پذ  ) يحيتلو(
م  و   ياد بهره برده  ية د ي زاو يشناسية معن ين هدف، ازنظر  يبا ا . ك جامعه را ترجمه كرد    يتوان فرهنگ   يم

شتر در  ين ب يش از ا  ي است كه پ   ينية نو يه، نظر ين نظر يا. ميا ترجمه پرداخته  يررسه به ب  ين نظر يبراساس ا 
  .  استيز كاربردي نيشناسنة ترجمهي استفاده شده است؛  اما درزميشناختمطالعات زبان

  .دية دي زاويشناسية معني، نظريحي تلوي، معناي ترجمه، عناصر فرهنگ:هادواژهيكل

  مقدمه. 1

از بـه ترجمـه را آشـكار        يـ ش ن يازپـ شي، ب يالمللنيران به مخاطبان ب   ير ا ات معاص ي ادب يمعرف
 يك جامعه هـستند، مترجمـان را بـا چالـش          ي فرهنگ   ينمانة تمام يي كه آ  يآثار ادب . ساخته است 
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ن اسـت كـه     يشوند و آن ا   يرو م  روبه يرا،هنگام ترجمه با سؤال  مهم     يكنند؛ ز يرو م بزرگ روبه 
ه بر  يشوند، ترجمه كرد؟ با تك    يافت م يوفور  ن آثار به  ي را كه در ا    يگ فرهن يهاد نشانه يچگونه با 

  است كـه بـر   ينديست؛ بلكه فراي واژگان ني ساده بر رويندي، ترجمه تنها فراين اصل اساس يا
  .رديگي صورت مي معنيرو

 ي كرمـان  ي از هوشنگ مـراد     مهمان مامان  م،يكني م ي كه آن را در پژوهش حاضر بررس       ياثر
هـدف نگارنـدگان از     .  به فرانسه ترجمه كرده است     2008ا آن را در سال      ي بل باه  ياراست كه م  
ـ ي ا يدن جامعة سـنت   يركشيتصون اثر به  يانتخاب ا   در  يدوسـت انـسان    از عـشق و      ييايـ  و دن  يران
ـ ا را مطرح كـرده    ين پژوهش دو پرسش اساس    يدر ا . ن كتاب است  يها در ا  ان انسان يروابط م  : مي

تـوان بـه   ير است، چگونه ميپذن امر امكان  ياگر ا   را ترجمه كرد؟   ي فرهنگ يهاتوان نشانه يا م يآ
ـ  از پدية دية زاوينظرة  يم،  بر پاياق از آن بهره بردهين تحقي كه در ا   ياهيافت؟ نظر يآن دست    ر ي

را  ديـ د يهـا هيـ ك گفتـه زاو   يكاررفته در    كه طبق آن واژگان به     ياهي استوار است؛ نظر   1و راكا يا
انـد  ز درخود پنهان كرده   ي را ن  يگريك زبان واژة د   يه، واژگان   ين نظر يبراساس ا . كننديجاب م يا

 يهـا  خـود و مثـال  يكرة مطالعـات يه بر پيبا تك.  سازديد پنهان است كه معنا را م    ية د ين زاو يو ا 
  .م كردي خواهي را بررسيده، مشكالت ترجمة عناصر فرهنگيبرگز
  

  مسئلة فرهنگ. 2

ـ  از نظر  يگفتـة برخـ   كند؟ به يفا م ي را  ا   يا ترجمه نقش مهم   يفرهنگ به چه معنا است؟آ     -هي
 است كه شامل باورها، عقـل،       يادهيچيفرهنگ مجموعة پ  «لور ادوارد،   يپردازان ترجمه همچون ت   

 ،2اوكه(» شودي از جامعه م   يعنوان عضو هنر، اخالق، قانون، عرف و هر عادت و رفتار انسان به          
 ي زنـدگ يهـا باً به تمام جنبهيم، تقريآوريان ميمكه از فرهنگ سخن بهيهنگام). 20. ، ص 1984
حركـت درآوردن    به ي انسان است و از آن برا      ي برا يار مهم ي بس يزبان ابزار . ميشياندي م يانسان

 ار گونـاگون و   ي بـس  يكه فرهنگ جوامع انسان   ييازآنجا. شودي استفاده م  يافرهنگ در هر جامعه   
ـ  ن گـر  سـاده    يك زبان بـه زبـان د      ير مداوم هستند، ترجمه از      ييدرحال تغ  ـ . ستي ن مـشكل   ياول
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اكـو  . ژة فرهنگ بر زبان است    ير و يانگاشتن تأث دهيشود، ناد يرو م  كه مترجم با آن روبه     ياياساس
 ترجمه تنها گـذر از    «: ديگويكند و م  يد م ين فرهنگ و زبان در رابطه با ترجمه تأك        يبر اشتراك ب  

متـرجم  . هـا اسـت    از دانـش   ياا مجموعه يان دو فرهنگ    يست؛ بلكه م  يگر ن يك زبان به زبان د    ي
  ). 190. ، ص2006، 1اكو(» ز توجه داردي ني  به عناصر فرهنگيشناختبر قواعد زبانعالوه

ان مشكالت ترجمـه، سـهم مـشكالت        يازم«: سدينويباره م نيان لودره درا  ين، مار يبراافزون
ك فرهنـگ بـا واژگـان    يم و موضوعات موجود در     يمفاه. شتر است ي به فرهنگ از همه ب     مربوط
 يگـر يك فرهنگ را با واژگان تمدن و فرهنگ د        يم  يتوان مفاه ينم. گر مطابقت ندارند  يتمدن د 
: م آشنا باشد  ين مفاه يت ا ين انتظار را از خوانندة ترجمه داشت كه با ماه         يتوان ا ينم. ح داد يتوض

. ستيـ  خوانندة ترجمه روشـن ن     يك جامعه برا  ي ينيي و آ  يها، رسوم مذهب  ، لباس ييعادات غذا 
ن شود؛  يگزي در زبان مقصد هماهنگ با زبان مبدأ جا        ياست كه چه واژه   ين ن يبحث تنها بر سر ا    

ـ توان دنين مسئله است كه چگونه تا حدامكان، ميشتر، دانستن ا يبلكه ب  ان يـ شـده را ب  پنهـان ياي
  ).122. ، ص1994، 2لورده(» كرد؟

: ديگويبرد و م  ي نام م  يت فرهنگ يخ و هو  يگران تار ل از مترجمان با عنوان صنعت     يژان دول 
طـور مـستمر    د بـه  يـ شـود، با  ي اطالق م  يا گروه اجتماع  يك جامعه   ي يهايژگيفرهنگ كه بر و   «

 و  ي زنـدگ  يهـا وهينگ ش ات، فره يبر هنر و ادب   عالوه. ابديات  يدبتواند ادامة ح  يعرضه شود تا شا   
، 2010،  3ليـ دول(» رديـ گي و رسوم و باورها را دربر  مـ         يگذار ارزش يها، نظام يستيزطرق هم 

  ). 24. ص
 از  ي بـا فرهنـگ دارد و فرهنـگ نمـاد كـامل            يد خاطرنشان كرد كه زبان ارتباط تنگـاتنگ       يبا
.  عبور كنـد ي گوناگون فرهنگيند از مرزهاتوايك زبان ميحال، نيباا. ها  و رفتارها است  عادت
تـوان گفـت كـه      يمـ .  از فرهنگ مورداشاره داشـت     يد شناخت كامل  ي به معنا، با   يابي دست يبرا
 يقيوند عم يدرواقع، معنا پ  . رديگي از فرهنگ آن نشأت م     ياديا عبارت تا حد ز    يك واژه   ي يمعنا
ـ  نيا سـاده يند زبـان يرافكه ترجمه ييكند و ازآنجايجاد ميان فرهنگ و زبان ا   يم د بـه  يـ ست، باي
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ها است و در مواجهه بـا       د  معادل  يرا، مترجم متعهد به تول    يافت؛ ز ي دست   يقي عم يدرك فرهنگ 
. د كند و در ترجمه بـه مـشكل برخواهـد خـورد          يها را تول  ن معادل يتواند ا ي نم يواژگان فرهنگ 

 يها نظام يدرواقع، او به بازساز   . تد بداند كه كار او با دو فرهنگ در ارتباط اس          ي با يمترجم ادب 
ن كـار الزم اسـت كـه او نظـام           يـ ل ا ي تكم يكند و برا  ي كمك م  يشناخت زبان يها نشانه يفرهنگ
 -يعناصـر اجتمـاع   .  كنـد  يجـه، معناسـاز   ي زبـان مبـدأ را بـشناسد و درنت         ي و ساختار  يدستور
 معمـول ترجمـه     يهـا  توانند با روش   ي در زبان مقصد ندارند، نم     يقيچ معادل دق  ي كه ه  يفرهنگ

  . دارندياژهي ويكردهاياز به رويشوند؛ بلكه ن
رممكن است و مترجمان   يباً غ يگر تقر يك نشانه در زبان د    يافتن مرجع   يان ذكر است كه     يشا
وجـود   مخاطبان را به   ي متناسب برا  ياجاد كنند  و نشانه    ين مرجع را ا   يشوند تا خود ا   يمجبور م 
ب يـ ن ترت يز كه در فرهنگ زبان مقصد وجود ندارند، به هم         ي ن ي فرهنگ -يعناصر اجتماع . آورند

هـا، مـذاهب، موضـوعات      نييـ ع، آداب و رسوم، آ    ي خاص، وقا  ي همچون اسام  يهستند؛ عناصر 
 و آبگوشـت    يسـبز  ماننـد قورمـه    يراني ا يجات و غذاها  يعنوان مثال، سبز  به... . ، غذاها و    يبوم

-ين مشكل چـه مـ     ي حل ا  ين، مترجم برا  ي بنابرا شوند؛يافت نم ي هستند كه در فرانسه      ييغذاها
1 يوقت«تواند بكند؟   

scone  و   ي اسـكاتلند muffin
ـ  انگل 2 ـ         يسي م، ي را نـان كوچـك برگـردان كن

ه و مـواد الزم  يـ د طرز تهيا بايد كرد؟ آين موارد چه بايدر ا. ميا نكردهياچ ترجمه يقت، ه يدرحق
 يسـو د مخاطب را بهيا بايآ). x. ، ص1963، 3ياور(» م؟يح دهيس توضيو كاربرد آن را در پانو 

ـ  را متناسب بـا دن     يد متن اصل  يا با يت كرد   يسنده هدا ي نو ي فرهنگ يايدن  مخاطـب   ي فرهنگـ  ياي
-يها را مطرح مـ     همچون امبرتو اكو آن    يپردازانهي هستند كه نظر   ييها  پرسش  هانيانتقال داد؟ ا  

  . كنند
 مـرتبط بـا   يي معنـا يهـا هالها يه ي ثانويجستن از معنا يارين مشكل،   ي ا يهاحل از راه  يكي

 يعنـا تـوان در م   يفرهنگ را نم  «،  )1292. ، ص 1967 (4نهيگفتة آندره مارت  را، به يواژگان است؛ ز  
                                                           

 .خورند يچا با كه نرم و كوچك ينان. 1

 .شوديم خورده زدهكره و برشته و شوديم پخته قالب در كه گرد و كوچك نان. 2

3.  D. AURY 

4 . A. Martinet 
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ة يـ راسـتا، از نظر نيـ درا. » جـست يي معنـا يهـا ان هالـه يد آن را ميافت؛ بلكه با  يح واژگان   يصر
كاررفتـه  ه، واژگان بـه   ين نظر يطبق ا . ميبريو راكا بهره م   ير ا يمتعلق به پ  » دية د ي زاو يشناسيمعن«

كـار   كه بـه   يواژگان«دارد كه   ياو اذعان م  .   را درخود مستتر دارند     يدي د يهاهيك گفته زاو  يدر  
 هـستند كـه در آن       يا جامعه يدهندة تحول فرهنگ   را دربر دارند كه نشان     يايدئولوژيم، ا يبريم

 يدئولوژيـ نجـا بحـث از ا     يدر ا . ميكنـ ي كه با آن  صـحبت  مـ         ين زبان يم و همچن  يكني م يزندگ
ـ ي را در تغيفرضـ شيدهند، پـ ي كه واژگان به ما نشان م يدي د يهاهيرا، زاو ياست؛ ز  هـا  فتـه ر گي

  ).  264. ، ص2002راكا، (» كننديجاد ميا
-ي مـ  مهمـان مامـان    در كتـاب     ي واژگان و عبارات فرهنگ    يي معنا يها هاله ياكنون به بررس  

-ي برمـ  ي واژگان فرهنگ  يي معنا يهاراستا، پنج مسئله را در ارتباط با ترجمة هاله        نيدرا. ميپرداز
  :ميشمار

  ها؛تيت شخصي خاص و ملي مسئلة اسام•
زبـان  ي جامعـة فرانـسو    ي سر و كار دارنـد و بـرا        يرانيم با فرهنگ ا   يطور مستق  كه به  ي واژگان •

  ناشناخته هستند؛
   غذاها؛ي اسام•
  ان؛يرانيا) يعموماً مذهب( به آداب و رسوم ي اشارات•
  .هاالمثل اصطالحات و ضرب•

  .ميپردازي موارد باال مي مورديده به بررسي برگزيهاق مثالي   از طر
   خاصياسام ▪

ـ  رعا ي از راهبردهـا بـرا     يكيت اشخاص،   ي مربوط به مل   ي در رابطه با مشكالت فرهنگ     ت ي
در ) 270. ، ص 1984 (1يرومنـ . ب اسـت  يـ  خاص به همان ترت    ي داستان حفظ اسام   يوهواحال
ك يها به   كه آن رو  نير داد ازا  يي را تغ  ين اسام يست كه ا  يسته ن يشا«: سدينويباره م ني درا يامقاله

 ي در آغاز كتاب  برا     يحين گونه موارد نوشتن توض    يشنهاد او در ا   يپ. »گانه تعلق دارند  يفرهنگ ب 

                                                           

1 . C. Romeny 
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، متـرجم خواننـده را نـسبت بـه          مهمان مامان دادن به خواننده است؛ اما در ترجمة كتاب         يآگاه
 كـه   يامونـه س آگاه نكرده اسـت؛ هماننـد ن       يصورت پانو ز به يح و ن  يتوضشي، با پ  ي فارس ياسام
 ي بـرا  يدر فارس «: كار برده است  رزاد به يا پ ي زو ميكنيعادت م  در هنگام ترجمة     ييستف باال يكر
. كننـد يخانم استفاده مـ   /  عالقه و محبت در كنار نام كوچك از كلمة آقا          يا از رو  يت ادب   يرعا
ـ پ(» انگر احتراميا بي و الفت است    ييانگر آشنا يا ب ين كاربرد   يا ؛ امـا در اثـر   )8 .، ص2007رزاد، ي

ـ آقا كه نو/  خاص اكتفا كرده است و از ذكر خانميموردمطالعة ما مترجم تنها به ذكر اسام   سنده ي
دن فرد بدون افزودن كلمـة      ي نام يرانيدر فرهنگ ا  .  كرده است  يكار برده، خوددار   احترام به  يبرا
ـ نتر  نكه آن فرد بزرگ   يژه ا يوشود؛ به ي  م  ي تلق ياحتراميا خانم ب  يآقا   ـ  ز يهـا مثـال . ز باشـد  ي ر ي

 احتـرام  ييرا، او واحد معنايسنده را منتقل نكرده است؛ ز    يد نو ية د يدهند كه مترجم زاو   ينشان م 
  :   خاص حذف كرده استيرا از اسام
  :1مثال

Traduction: J'ai sommeil, Chowkat. Je 

vous en prie, allez diner (p. 86). 

ـ يماشما بفر . شوكت خانم د  يآي خوابم م  - د ي
 ).74. ص(د يشامتان را بخور

Traduction proposée: J'ai sommeil, Chowkat khanom.     

  :2مثال

Traduction: Un jour, Ehteram a voulu 

étouffer Bahareh au hammam, dit 

Amir (p. 106). 

ـ  احتـرام خـانم   : ر گفـت  ي ام -  -يك بـار مـ    ي
 ).91.ص(خواست بهاره را تو حمام خفه كند 

Traduction proposée: Un jour, Ehteram khanom a voulu étouffer Bahareh… 

  :3مثال 

  ).49. ص(م يها داديا، مادر عبداهللا و ته كوچهه خانميمرضدوز سر بازارچه، نهي، پ خانميپر به -
Traduction: J'en ai donné un peu à Pari, au savetier qui est à l'entrée du bazar, à 

Marzieh, à la mère d'Abdollah et à ceux qui habitent au bout de la rue (p. 58).  

Traduction proposée: … à Pari khanom, … à Marzieh khanom,…  
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  واژگان خاص �

تـوان  ي مـ يرا، تنها در صورتيد؛ زي را فهميد متن اصليز با يش از هر چ   يكردن پ  ترجمه يبرا
-ن  يـ ر ا يـ  درك شـده باشـند و در غ        يخوب به يفهم برگردان كرد كه واژگان فرهنگ      را قابل  يمتن

زبـان  ي فارسـ  خواننـدگان ي كـه بـرا  يواژگان فرهنگـ . ح شونديتوانند مانع فهم صح   يصورت م 
را خواننـدة مـتن ترجمـه،       يـ ستند؛ ز يـ زبان واضـح ن   يرانسو مخاطب ف  يروشن هستند، الزاماً برا   

ن مسئله توجه كند و با اسـتفاده  يد به ا  يب، مترجم با  يترتنياسنده دارد؛ به  ي متفاوت با نو   يفرهنگ
 واژگـان   ي ضـمن  يجه، معنـا  ي و درنت  ين واژگان فرهنگ  يد تا ا  ي گوناگون تالش نما   ياز راهبردها 
ـ ا متن را حفظ كند؛ به     ييزداهم متن و فرهنگ   ن ف يد توازن ب  يمترجم با . منتقل شوند  كـه  يمعنـ ني

  . ماندي آن استوار نميكند و متن براساس فرهنگ اصلي را حذف  ميمترجم واژة فرهنگ
 واژگان زبان مبدأ در ترجمه اسـت        يي معنا يهان مسئله وجود دارد، حفظ هاله     ي ا ي كه برا  يراهكار

 را يي معنـا يهـا د كه همان هالـه ي را برگز ييهاتوان معادل ي، م جهيسنده منتقل شود؛ درنت   يد نو ية د يتا زاو 
تـوان  ين مـوارد مـ  يـ  دشوار است كه در ا     ي ضمن ين معنا ي حفظ ا  يدر زبان مقصد داشته باشند؛ اما گاه      

ـ ترتنيار در ترجمه حفظ كرد؛ بهيي را بدون تغزبان مبدأ ا آن واژة    يآن اسم    -يب، متـرجم جنبـة خـارج   ي
  . دينمايحات الزم استفاده مي توضيس برايكند و از پانوي مز حفظيبودن متن را ن
  :1مثال 

 

.)15. ص( »اهللا اي «گفت و كرد بلند را شيصدا بام پشت از يكس -  

Traduction: Quelqu’un, sur un toit, de l’autre côté de la maison, crie : 

- Ya Allah! Femmes couvrez-vous, des hommes arrivent! (p. 16) 

 

Mot persan Équivalent 

نـد،  ي است كه مردان هنگام ورود بـه خانـه گو          يلفظ) ندا: (ااهللاي
 Ya Allah . خود را بپوشانديتا اگر زن نامحرم در خانه هست رو
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ر اسـت و متـرجم   يناپذترجمه» ا اهللاي«: ميرو هست روبهي كامالً فرهنگيان مثال، با واژه   يدر ا 
هـا  ؛ امـا چـرا آن     »رسـند يد مردان از راه م    يزنان خود را بپوشان   «: ح داده است  ير آن را توض   يناگز
ـ « واژة   ي ضمن يح داده شده، معنا   يند؟ توض يآي مردان م  يد خود را بپوشانند وقت    يبا را كـه  » ا اهللاي

  . كندي دارد، منتقل نميرانين اسالم و فرهنگ اي با ديارتباط تنگاتنگ
  : 2مثال 

 )16. ص( كرد باز را اسفند و ُكندر يقوط در مادر -
Traduction: La mère ouvre la boîte d’herbes aromatiques et d’encens (p. 17). 

Mot persan Équivalent 

خوشـبو  ) شدهرة خشك يش (يصمغ: كندر
ه بـه مـورد گرفتـه       ي شب ياست كه از درخت   

 يسوزانند تا بو  يآن را در آتش م    . شوديم
 .خوش آن منتشر شود

Herbes aromatiques: ou fines herbes, sont des 

plantes cultivées dans les jardins potagers ou 

en grandes cultures maraîchères pour leurs 

qualités aromatiques, condimentaires ou 

médicinales. On emploie généralement leurs 

feuilles, fraîches, séchées ou déshydratées, 

pour assaisonner, relever ou parfumer 

diverses préparations culinaires crues ou 

cuites. 

ـا گـل     ياهيگ) سپند: (اسفند ـا  است ب ـ  ر يه ز ي
اه آن ي سـ يهااه كه دانه  ي س يهادرنگ و دانه  يسف

 .زنديري آتش مي دفعِ چشم زخم رويرا برا

Encens: Substance résineuse aromatique, 

qui brûle en répandant une odeur 

pénétrante.  

  

هـا در فرهنـگ     اهان در فرانسه وجود نـدارد و كـاربرد و طـرز اسـتفاده از آن               ين گ يعتاً ا يطب
 دفع چشم زخـم     ي گوناگون و برا   يهادر مناسبت » اسفند«ان از   يرانيفرانسه ناشناخته است؛ اما ا    

كنند؛ مانند مراسم ازدواج،    يعنوان رسم استفاده م   ا تنها به  ي ي عموم يهاطيكردن مح يو ضدعفون 
ـ ار عز ي مهمانان بس  ي برا ي، استقبال از مسافران و زائران و گاه       ي مذهب يهانييوفات، آ  -ز و بـه   ي

ـ    ي جامعة ما بس ياه برا ين گ يجه، ا يعروس و داماد؛  درنت    ژه تازه يو  يار شـناخته شـده اسـت و حت
ـ عتاً اياما طب ! شوديمان زنده م  ي برا ي اسفند خاطرات كودك   ي استنشاق بو   با يگاه ن مـسئله نـزد   ي

 كـه  يمعادل. ماندي مير باق يناپذترجمه» كندر«و  » اسفند «ي ضمن يان وجود ندارد و معنا    يفرانسو
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شـود و   ي خـوب آن سـوزانده مـ       ي بـو  ي است كـه تنهـا بـرا       ياهيمترجم استفاده كرده است، گ    
  . ز داردي ني و آشپزي، پزشكين درمايكاربردها
  : 3مثال 

 ).84. ص(دآب يف، سفيپا، لسة حمام، سنگيكند، كي كنار بازارچه بساط م-

Traduction: Elle vend des gants de toilette, des pierres ponces, des éponges, du 

blanc de zinc au bazar (p. 98). 

Mot persan Équivalent 

بردار هي الينوع: شوررو ايدآب  يسف
ـ  پوست بـدن بـر پا      يعيطب ـ  ي  ية چرب
 در  يطـور سـّنت    است كـه بـه     يوانيح
 يهـا ران معموالً بـه شـكل قـرص       يا

-يد و عرضـه مـ     يدرنگ گرد تول  يسف
كــار شـود و در هنگـام اســتحمام بـه   

ـ  ا يسـاختار سـّنت   . شـود   يگرفته م  ن ي
 نخـاع   وديگل سـف  بيمحصول ترك

 .  جانوران استيبرخ

du blanc de zinc: ou l’oxyde de zinc est un 

composé chimique. Cet oxyde se présente 

généralement sous la forme d'une poudre 

blanche communément appelée «zinc blanc» 

ou «blanc de zinc» non soluble dans l'eau. Ce 

solide est utilisé dans de nombreuses 

applications, telle que la fabrication de verres, 

dans la formation d'eugénate, dans la 

composition d'aliments et de crèmes solaires.  

 

از بـوده  يـ  موردني آن لـوازم خاصـ  يكردن آداب خاص خـود را دارد و بـرا  ران، حمام يدر ا 
ـ  بـا ا   يخـوب ها به يرانيكامالً مشخص است كه ا    . دآبيپا و سف  ف، سنگ يسه، ل ياست؛ مانند ك   ن ي

زبان كه مخاطب فرانسه  » دآبيسف »اند؛ اما درمورد واژة   ها استفاده كرده  لوازم آشنا هستند و از آن     
-ن كرده است كـه بـه      يگزي را جا  يسنده معادل نادرست  ين واژه ندارد، نو   ي از ا  ي ضمن ييچ معنا يه

 حفـظ فرهنـگ، واژة      يسته بـود كـه متـرجم بـرا        يـ ن مـورد شا   يـ در ا .  است يد رو ي اكس يمعنا
 ين ماده را بـرا    ي ا دهندةليس، كاربرد و مواد تشك    يصورت پانو داشت و به  يرا نگاه م  » دآبيسف«

  . داديح ميخواننده درست توض

   غذاهاياسام �
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 ييرا، غذاها و مواد غـذا     ياد است؛ ز  يار ز يها بس  غذاها، مثال  ينة مشكالت ترجمة اسام   يدرزم
ـ ي ا ي از غـذاها   ياريستند و بـس   يكسان ن ي مختلف   يدر كشورها   در فرانـسه    يقـ ي معـادل دق   يران

ـ . شـوند يافـت نمـ   ين كـشور    يه در ا  ي مواد اول  يندارند و برخ    يبـرا ) 275. ، ص 1984 (يرومن
 هـستند،   ييانگر غـذاها و مـواد غـذا       ي كه ب  يترجمة عبارات «: كند كه يد م ين كلمات تأك  يترجمة ا 

ا بـه   يـ گر ندارند و    ي در زبان د   يقيل كه معادل دق   ين دل يا به ا  يكنند؛  يجاد م ي را ا  ياغلب مشكالت 
  .» مختلف در دو كشور هستندييدات غذاانگر عايل كه ارزش متفاوت دارند كه بين دليا

  :  1مثال 
 ).9. ص(م يم گالب نداريديم ديم حلوا درست كنيخواهيد؟ ميتان گالب دار خانةيد تويبخشي م-

Traduction: Excusez-moi, mais est-ce que vous auriez de l’eau de rose à la 

maison? Je voudrais faire du halva et je me suis aperçue que je n’avais pas d’eau 

de rose (p. 9). 

Mot persan Équivalent 

لة آرد و روغـن     يوس كه به  يخوراك: حلوا
. ه كننـــديـــگـــر تهيو شـــكر و مـــواد د

 جمعـه اسـت و بـه        يهامخصوص شب 
 . قسمت كننديروح متوف

Halva:  

NB: Sucrerie préparée avec de la farine, du 

beurre fondu, de l’eau de rose, du sucre ou 

du miel, notamment à l’occasion d’un 

décès ou de l’anniversaire d’un décès ou le 

jeudi soir qui est traditionnellement l’après-

midi des morts. 
 

ن دسر در فرانسه وجود ندارد، واضح است كـه متـرجم     يكه ا يي، ازآنجا »حلوا«درمورد واژة   
ن مسئله واژة حلوا را در ترجمـه ذكـر       ي حل ا  ياو برا . ترجمة آن به مشكل برخورده است      يبرا

ة حلوا  ي مناسبت ته  يه و حت  يمواد اول : ح داده است  يطور كامل توض  س به يكرده و و آن را در پانو      
 واژة حلـوا را     ي ضـمن  ي معنـا  يحل تـا حـدود    ن راه يا. ت دارد ي اهم يرانيار در فرهنگ ا   يكه بس 

ژه در شـب جمعـه      يوداشت اموات به  ي گرام ية حلوا برا  يانگر ته ي كه ب  يياست؛ معنا منتقل كرده   
  .  بهتر استيسازحل از معادلن راهيا. است

  : 2مثال 
 ).8. ص( گذاشت رو پلوهاش يبزرگ» گيدته«ر ي ام-
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Traduction: Ensuite, Amir se sert une généreuse portion de croûte de riz, la partie 

croustillante qui reste au fond du récipient dans lequel on cuit le riz (p. 93). 

Mot persan Équivalent 

ا نان  ي ينيزمبي از برنج، س   ياورقه: گيدته
 .ده و برشته شده باشديگ چسبيدكه در ته

croûte de riz:  

croûte: Partie extérieure du pain, durcie 

par la cuisson. 

 

. شـود يز سر سفره آورده مـ يها ني است كه در مهمانيراني اياز اختصاصات آشپز » گيدته«
ان يـ طـور كامـل آن را م   زده اسـت و بـه    ييـ زدان واژه، مترجم دست به فرهنـگ      ي ترجمة ا  يبرا

-س است؛ نه بـه    ي آن در پانو   ي است و جا   يار طوالن يح بس ين توض يا. ح داده است  يترجمه توض 

ـ  riz grilléدتر همانند ي مختصر و مفيحيشنهاد ما انتخاب توضيپ. عنوان معادل واژه  croûte ا ي

de rizگر، حفـظ واژة تـه  يراهبرد د. گ را دربر ندارديد تهيي معناياست كه البته تمام واحدها-

 واژگـان   ي كتـاب در بخـش فهرسـت معـان         يانيح آن در بخش پا    يهمان صورت و توض   گ به يد
  . ها است غذايژه اساميو و بهيفرهنگ

   :3مثال 

 )55. ص(مه خوب است؟ ي خورش ق-
Traduction: Un khorech qeimeh, ça ira? (p. 65) 

Mot persan Équivalent 

خورش كه با گوشت خردكرده،     : مهيخورش ق 
  .ه كننديشده ته خاللينيزمبيلپه و س
ها يآنچه از گوشت و روغن و سبز      : خورشت

ع و بـا بـرنج      يامـ ميوه پزند و ن   يا حبوبات و م   ي
 .هايآنچه با چلو خورند از پختن. پخته خورند

khorech qeimeh  

 

 

 )55. ص(ا نه؟ يمه دوست دارند ين خورش قي بب-
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Traduction: Va voir s'ils aiment le ragoût de pommes de terre (p. 65). 

Mot persan Équivalent 

 .مهيخورش ق
le ragoût de pommes de terre 

le ragoût: Mets composé de morceaux 

de viande et de légumes cuits en sauce 

 

 را يبـار اول واژة فرهنگـ  .  ترجمه استفاده كرده است   يدر مثال باال، مترجم از دو روش برا       
ـ  از ا  يگريار د ي بس يهامثال. ح داده است  يحفظ كرده اما بار دوم، آن را توض        ن يـ ن دسـت در ا    ي

كه مترجم از راهبرد    ...  و   يسبزپاچه، قرمه ، كله يته، شام ي ل يوند؛ همچون ترش  شيافت م يكتاب  
 و نادرست   ي اصل يحات دور از معنا   ين توض يز ا ي ن يان متن استفاده كرده است و گاه      يح م يتوض
 ي بـرا eau de rose ماننـد  ين است كه اگر معادل مناسبين موارد اي در ايشنهاديراهبرد پ. است

 بـا عنـوان     ي كتـاب و در بخـش      ي نام غذا در ترجمه حفظ گردد و در انتهـا          گالب وجود ندارد،  
 كـه متـرجم   ياوهين واژگان با شي ا ي ضمن يرا، معنا يح داده شود؛ ز   ي واژگان توض  يفهرست معان 

  .   شونديده است، منتقل نميبرگز

  ها آداب و رسوم و سنت �

هـا و    شده اسـت، شـامل صـحنه       يبژه آداب مذه  يوها به يراني كه به آداب و رسوم خاص ا       ياشارات
 متـرجم  يار دشوار اسـت و گـاه  ين آداب و رسوم بسيجه، ترجمة اي خاص است؛ درنت  يعبارات فرهنگ 

-ك مترجم خـوب نـه     ي«،  )62. ، ص 1994(گفتة لودره   به. شوديز دچار مشكل م   ي درك آن ن   ي برا يحت

ك يـ د با فرهنگ آن جامعه همچـون  يبا بشناسد، بلكه يخوبكند را به ي كه از آن ترجمه م     يد زبان يتنها با 
 ي ضـمن  يها مترجم تالش كرده است تـا معنـا        يرانيژة ا يدرمورد آداب و رسوم و    . » آشنا باشد  يفرد بوم 

  .  نداشته استيت چندانيشده انتقال دهد؛ اما موفقان متن ترجمهيح ميها را با توضآن
  : 1مثال 

 سر پـسرخاله  يمشت ُكندر و اسفند رو مشت  . ختي آتش ُكندر و اسفند ر     يها گل ي مادر رو  -
  ).16. ص(اط را برداشت ي خوش كندر حيبو. [...]  آتشيخت تويو عروس گرداند و ر



  145                                  … ي از زبان فارسيترجمة عناصر فرهنگ                                   وششم چهل سال 

Traduction: La Mère verse un peu d'encens sur les braises, ensuite elle prend une 

poignée d'encens et, pour éloigner le mauvais œil, elle dessine un cercle autour de 

la tête du cousin puis autour de celle de la jeune épouse. Enfin, elle jette l'encens 

dans le feu. [...] L'odeur agréable des herbes embaume la cour (p:18). 
  

  :  2مثال 

ن يـ هـام، بـه ا  بچه يباور كن، به ارواح خاك بابا ! [...] يكار و پنهان  يز نذر ي خاك بر سرم؛ چ    -
  ).50. ص( ثواب گذاشتم تو دهنم يك انگشت، آن هم برايشب جمعه قسم، خودم فقط 

Traduction: Mon Dieu, quelle honte! Quand on fait un vœu, on ne doit pas le 

cacher! [...] Crois-moi, je te le jure sur l'âme du père de mes enfants, en cette veille 

de vendredi, jour saint, moi-même je n'en ai pris qu'un tout petit peu du bout du 

doigt et encore, juste pour plaire à Dieu, auprès de qui repose mon défunt mari (p. 

59). 

  : 3مثال 

  ).78. ص(برده حرم تبركش كرده .  آورديم سوغاتين را مادر عبداهللا از مشهد براي ا-
Traduction: Le tissu, c'est la mère d'Abdollah qui me l'a apporté de Machad. Elle l'a 

fait bénir au sanctuaire pour qu'il me porte bonheur (p. 92). 
  

  هاالمثلاصطالحات و ضرب �

ـ ار بااهم يك جامعه بـس   ي ينيبها و جهان  دگاهي درك د  يها و اصطالحات برا   المثلضرب ت ي
 يار حـساس يترجمة اصطالحات نكتة بـس «، )96. ، ص2009( و صرافان يگفتة لطافت و به  هستند
ان يـ  گونـاگون ب   يهـا  در زبان  يكسانيرا، در واقع احساسات، افكار و اعمال با واژگان          ياست؛ ز 

ـ ... خ،  ي، فرهنگ، تار  يات زندگ ين اصطالحات در اغلب موارد به تجرب      يا. شوندينم ك كـشور   ي
    . » هستندوابسته

ـ المثل هـا تأك   دربارة ترجمة اصطالحات و ضرب    ) 260. ، ص 1376(فرد  يقانع : كنـد يد مـ  ي
 ترجمه كنـد بهتـر اسـت كـه معـادل            ياللفظها را تحت  المثلد اصطالحات و ضرب   يمترجم نبا «

كاررفته در اصطالحات زبـان مقـصد كـامالً بـا            اگر واژگان به   ين آن كند، حت   يگزي را جا  يمناسب
-د نه در عناصر زبـان     يهنگام ترجمه، نبا  «د فراموش كرد كه     ينبا. »دأ مطابق نباشد  واژگان زبان مب  

د در يـ هـا گـشت و نـه در جمـالت، بلكـه با        المثـل دنبال معادل اصطالحات و ضرب     به يشناس
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 در زبان مقصد يد با اصطالح ياصطالح در زبان مبدأ با    . كاركرد آن اصطالح معادل آن را جست      
ن مـورد   يـ كاررفتـه در ا   نـد بـه   يفرا. ركرد زبان مبـدأ را داشـته باشـد        ن شود كه همان كا    يگزيجا
، 2009 و صـرافان،  يلطـافت (»  از زبـان مقـصد اسـت     يا از زبان مبدأ با نشانه     يا نشانه ينيگزيجا
  : اصطالح شده استي ضمني كه در آن مترجم موفق به انتقال معناييهامثال). 104. ص

 : 1مثال 

 ).9. ص(ل دسته گل اط را كردم مثين حين اي بب-

Traduction: J'ai briqué cette cour pour la rendre propre comme un sou neuf. (p. 

9) 

expression persane Équivalent 

 propre comme un sou neuf: d'une زهيسخت پاك: مثل دسته گل

propreté méticuleuse 

  : 2مثال 

 ).9. ص(ارزد ي هم به لعنت خدا نمرجبن ي ايها گالب-

Traduction: Celle que vend l'épicier ne vaut rien (p. 10). 

expression persane Équivalent 

 ,ne vaut rien: être sans valeur دنيرزينچيهبه: ارزديبه لعنت خدا نم

médiocre 

  : 3مثال 

 ).10.ص(د يآين نمي آسمان كه به زم-

Traduction: ça serait pas la fin du monde quand même! (p.11) 

expression persane Équivalent 

معمــوالً در مفهــوم : (ن آمــدنيزمــآســمان بــه
 سـخت و    ياحادثـه ) روديكـار مـ   مخالف بـه  

-يالعـاده رو  خـارق  ياتفـاق  نمودن،ب رخ يعج
 )كتاب كوچه(دادن 

ça serait pas la fin du monde: ce 

n’est pas grave 
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  :  ناموفق در برگردان اصطالحاتيهامثال
  : 1مثال 

 .)13. ص( چشم مادر روشن -
Traduction: Que nos yeux s'illuminent à votre vue! (p. 13) 

expression persane Équivalent 

شادشــدن و خرســند و : شــدنچــشم روشــن
دن يه از رس  ي كنا ||خشنودشدن و مسرورگشتن    

ـ  در د  ي و برق شـاد    ي خوشحال نشاط و  ده در  ي
ا امر خوش، چون    يآمد  شيا پ يك خبر   يجة    ينت

 اآمدن فرزنديدنبازگشتن مسافر از غربت و به

Les yeux s'illuminent à votre vue: 

briller 

Traduction proposée: Vous avez 

illuminé ma journée./ Vous avez 

éclairé ma journée.   

  :2مثال 

 ).56. ص( دلم نشسته يا روين غصة دن اال-

Traduction: C'est parce que je n'ai rien que je me ronge les sangs (p. 66). 

expression persane Équivalent 

 ار داشتنياندوه بس: ا بر دل نشستنيغصة دن
Se ronger les sangs: fam. s'inquiéter et 

s'impatienter à l'extrême 

Traduction proposée: j'ai le cœur 

noyé de chagrin. 

  : 3مثال 
 ).80. ص( پاته ي پاته بخورينجا خانة خاله است آش كشك خالته نخوري ا-

Traduction: tu es ici chez ta tante et comme on dit chez nous: «Quand ta tante 

fait de la soupe, tu dois absolument la manger, que tu le veuilles ou non, tu ne 

peux pas refuser» (p. 94). 

expression persane Équivalent 

را نخوردن آن،   يد خورد؛ ز  ي را كه خاله پخته، با     يآش
 .شود ي خاله ميدور است و باعث ناراحت از ادب به

Quand ta tante fait de la soupe, tu 

dois absolument la manger, que tu 

le veuilles ou non, tu ne peux pas 

refuser 
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 گذاشته شده باشد كـه      يكس  عهدة به يانجام كار اگر  
ـته باشـد، د         يلياو م  ـام آن نداش  يگـران بـرا   ي به انج
 پاته،  يآش كشك خالته بخور   «: نديگو  يق او م  يتشو
 .» پاتهينخور

ـام بـده       ي ا ي مجبور هست  يعني ـار را انج ؛ چـه   ين ك
 .ي، چه نداشته باشي به آن كار داشته باشيا عالقه

Traduction proposée: c'est une 

affaire à ne pas manquer. 

  

  يريگجهينت. 3

 ي را بـرا   يتواند مشكالت ي دارد كه م   ياريانة بس ي و عام  ي واژگان فرهنگ  مهمان مامان داستان  
 واژگان  ي ضمن ي شود تا حد امكان معنا     يد سع يدر هنگام ترجمه با   . همراه داشته باشد  مترجم به 
دن ي حل مشكالت ترجمـه و رسـ       يبرا. ابديسنده به زبان مقصد انتقال      يد نو ية د ي و زاو  يفرهنگ

درمـورد واژگـان    .  وجـود دارد   ي گونـاگون  يراهبردها» دية د ي زاو يشناسيمعن «يبه هدف تئور  
درصورت نبودن معـادل،    . ك به آن در زبان مقصد است      ي نزد يانتخاب معادل ن راه   ي، اول يفرهنگ

سـبب گـسترش   باشد؛ البته ممكـن اسـت آن واژه بـه   ي حفظ آن واژه در ترجمه م      يراهكار بعد 
 يبـرا . ن كتـاب  يدر ا ... ها وارد زبان مقصد شده باشد؛ همچون چادر، حرام و           ان ملت يروابط م 
ن راهكـار، ترجمـة   يسـوم . ح دادي كتاب توض  يا انتها يس  ي پانو توان آن واژه را در    يمترشيدرك ب 

ن است كه واژه را با ترجمة فرانـسه منطبـق           ين راهكار، ا  يچهارم.  واژه است  يمعنا و بخش اصل   
  . ميكن

 مهمان  ران وجود دارد، مترجم كتاب    يان فرهنگ فرانسه و ا    ي كه م  ياريبا توجه به تفاوت بس    
 يبـا بررسـ  .  واژگان موفق نبوده استي ضمنيسنده و معنا  ي نو دية د ي چندان در انتقال زاو    مامان
س يندرت از پانو  ان متن استفاده كرده و به     يح م يشتر از راهكار توض   يم كه مترجم ب   يافتيها در مثال

 خـاص او مؤلفـة      يدر اسـام  .  غـذاها و آداب و رسـوم       يژه درمورد اسام  يوسود جسته است؛ به   
هـا را    از موارد آن   يز در برخ  يدرمورد اصطالحات ن  .  است ها حذف كرده   احترام را از آن    ييمعنا
زبان دشوار كرده اسـت؛ البتـه        مخاطب فرانسه  ي ترجمه كرده است و فهم آن را برا        ياللفظتحت
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ـ  ن يگـر ي د يشـك راهكارهـا   يب. نه موفق عمل كرده است    يزمنيز او درا  ي از موارد ن   يدر برخ  ز ي
نظران امر  د است صاحب  ي وجود دارد كه ام    يگ فرهن يها كمترشدن مشكالت ترجمة نشانه    يبرا

  . د اقدام كنندية جدين نظري آن مطابق با ايترجمه و پژوهشگران نسبت به بررس
  

  كتابنامه

 .اريژ: تهران.  و ترجمهي با قاضيدم). 1376. (فرد، عيقانع
  .ينشر ن: تهران. مهمان مامان). 1375. (، هي كرمانيمراد

Aury, D. (1963). Préface de MOUNIN, G., Les problèmes théoriques de la 

traduction. Paris: Gallimard. 

Delisle, J. (2010). Les traducteurs, artisans de l'histoire et des identités 

culturelles. Atelier de traduction (Roumanie). n° 13. 

Eco, U. (2006). Dire presque la même chose, expérience de traduction. 

Milan: Grasset & Fasquelle.  

Lederer, M. (1994). La traduction aujourd'hui, Paris: Hachette-livre. 

Letafati, R., Sarrafan, A. (2009). Les théories de la traduction. Téhéran: 

SAMT. 

Martinet, A. (1967). Connotations, poésie et culture. In: To Honor Roman 

Jakobson, The Hague-Paris, Mouton. 

Moradi Kermani, H. (2007). Les invités de maman (Une soirée à Ispahan). 

Traduit du persan par Maribel Bahia, Paris: Harmattan.  

Oke, E. O. (1984). An Introduction to Social Anthropology, Indiana 

University: Macmillan.  

Pirzâd, Z. (2007). On s'y fera. Traduit par C. Balaÿ. Paris: Zulma. 

Raccah, P.Y. (2002). Lexique et Idéologie: les points de vue qui s’expriment 

avant qu’on ait parlé, in: CAREL Marion (sous dir.). Les Facettes du dire, 

Hommages à Oswald Ducrot, Paris, Kimé. 

Romney, C. (1984). Problèmes culturels de la traduction d'Alice in 

Wonderland en français, in: META. Journal des traducteurs, septembre, 

vol. 29, n° 3, les Presses de l'Université de Montréal.  

 


