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 چکیده

 ة ان لیســیترجمنحوة کاربرد صــافی فرهن ی در حاضــر ارزیابی اناداد  پژوهش هدف از 

هوشــنم مراد  کرمانی  قالیبافخانة  هابچهکااب از ( 0222کریس لیر و ســالیس ســحابی )

 طوربهاین مداله  است. «رضـو، اسدو، جیییه »طور مشـخ،، داسـاان   هو ب (5913/5932)

نظر جواهد  وابساه مدّزبانی فرهنم عناصریکی از  عنوانبهرا « اصـطسحات »جاص ترجمة 

( که در اساس 5930 ،5935 ،جانجان« )تحلیل اناداد  ترجمه»منظور، ال و  بدین  .داشت

، باشــدیم( اســاوار 0221، 5331)هلید ،  نراندش-یســازنان یشــناســزبانبر بینان نظر ِ 

حلیل ت توأمان طوربه   مذکورچارچوب تحلیلیِ تحدیق اناخاب نردیده است. ال و عنوانبه

 مورد توجه( را فرامانیاجاماعی و   هامؤلفـه زا )یعنی رون( و بیماندرون) زادرونعوامـل  

و در این مسیر، هم به محصول ترجمه نظر دارد و هم به فرآیند ترجمه. ضمن  دهدیمقرار 

ــترجمه به»و « میدد ینیآفربافتة مثابترجمه به»مسحظة دو فرض بنیادین  که « فیهمثابة تص

، پژوهش حاضـر بر آن اسـت تا نشان دهد   اندبودهمدّ نظر  در ال و  تحلیل اناداد  ترجمه

نظام  بافای در  هایژنیوبا  به چه میزاناز سو  مارجمان اثر فرهن ی  یصـاف نحوة کاربرد 

ــاه اســـت.  ــه داشـ ــد تناسـ ــت که   هاافاهی مدصـ اتخاذ راهکارها  تحدیق مبین آن اسـ

ــازمعادل» ــیفی  سـ ــویهیک  هامعادل)اییاد  «توصـ )یافان « فرهن ی یابیمعادل»( و سـ

اً نیل به عموم ،اندداشاهترتیه بیشـارین بسامد وقو  را  ( که بهیا دوسـویه  طبیعی  هامعادل

ــیِ ــبی  تعادل ندش ــت نس ــاه اس ــلبی در مواجاله با  هرچندرا در پی داش اناخاب رویکرد س

کیفیت نالایی مان مدصــد را از  اندبودهوابســا ی  -فرهنمغایی  اصــطسحاتی که مبین حدّ
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اده قرار د الشعا تحتمورد نظر در مان مبدأ تا حدود   ث بار فرهنم بومی و روسااییِحی

 است.   

اناداد  ترجمه، صــافی فرهن ی، ترجمة اصــطسحات، هوشــنم مراد  تحلیل  :هاکلیدواژه

 قالیبافخانه  هابچهکرمانی، 

 مهمقد .1

ــنم مراد  کرمانی ) قالیبافخانة  هابچه ــیا    هامؤلفه( از حیث تنو  5913/5933هوش س

ــخن ــر  5س )یعنی ارتباط پارامارها  بافت موقعیای با پارامارها  مانی( و نیز از نظر غنا  عناص

ز برجاســـاه ا ســـنای ایرانی و همچنین کاربرد عناصـــربه محیط روســـااوی و  ربوطفرهن ی م

جوبی برا  آزمون  ایران اناخاب تیدداز  شیپنـارر بر جـامعـة     هنیـارهـا  مـذهبی و عرفیِ   

. مراد  کرمانی از معدود نویسندنان معاصر ایرانی است که رسدیمال وها  ندد ترجمه به نظر 

ــط   مواجه شــده اســت و اتفاقاً موا جوایز ریز و  یالمللنیبآثارش با اقبال چشــم یر  در س

ه ایرانی نردید دردصاحهدرشـای که در یکی دو دهة اجیر نصیه این نویسندة صاحه قلم و  

اسـت از همین کااب و با ترجمة مورد بررسـی در تحدیق حاضر به راه افااد. از این رو، طبیعااً   

 انداهتوانساثر  که آیا اسـاساً مارجمانِ  نرددکنیکاو ِ بیایی جواهد بود انر این پرسـش مطر   

، داساان مشخ، طوربهو  قالیبافخانه  هابچهبافای، بومی و فرهن ی   هایژنیونسـبی   طوربه

را در مان مدصد بازآفرینی نمایند یا جیر. آنیایی که پاسخ مثبت است، « رضـو، اسدو، جیییه »

 مارجمان بعد چراغ راه  )تا پاسخ احامالی چ ونهکه  شدنیز مطر  جواهد دومی طبعاً پرسش 

 یییا( و آناندنرفاهو مخصـوصاً مارجمان نوجاساه و جوان ایرانی باشد در مسیر  که در پیش  

 تواندیم)و این چرا  چرامنفی اســـت، این بار این پرســـش مطر  جواهد شـــد که  پاســـخکه 

 (.کندیما بار فرهن ی باال بروز باشد که عموماً در جریان ترجمة آثار  ب ییهایکاسـا روشـن ر  

مشخ، و به اقاضا  رعایت اجاصار مورد اناظار از یک مدالة علمی، حوزة  طوربهمدالة حاضر 

که به دفعات از سو  نویسنده   امدوله؛ کندیمبررسـی جود را به ترجمة اصـطسحات محدود   

بنا  0طس ، اصیشناسیمعنبه جدمت نرفاه شـده و در غنا  فرهن ی اثر تثثیر نذاشاه است. در  

                                                      
1. Discourse register 

2. Idiom  
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ل نباشد مث اشدهندهلیتشکمفالوم واحدها   جمعحاصلالومش به تعریف عبارتی اسـت که مف 

 (.  19 ، ص.5931)صفو ، « یل کسی را چرب کردنسب»

  نابسامان جانواده اوضابه جاطر  که اسـت  یکودکانسـرنذشـت   « یهیجی اسـدو،  رضـو، »

 کاربه تن  طیشــرا نیبدتربروند و در  هابافخانهیقالبه  بســیار پایین نیســندر  شــوندیم میبور

در اســاان کرمان رو    ادورافاادهو در روســاا   نرددیبرمداســاان به چندین دهة قبل  ند.ده

اما کودکان زیاد  مشــلول به کار هســاند   هاآدم قالیبافخانة مورد نظر در داســااندر . دهدیم

نام به  اسالهشــش پسـر  پن   ،این میان . دردارند  ترپررنمندش و  ندیآیمبیشـار به چشـم   

ار  شده جرید ،مالک قالیبافخانهاوساا، توسط  آمده باشد،دنیا از قبل از آنکه به که  هسترضو 

که رضو پس از  شودیمشرو   ییاز آنیا . ماجرااسـت  رحمیباسـت. اوسـاا مرد  بداجس  و   

 جواندشهن ،اسدو .شـود یمتنبیه اوسـاا  توسـط  شـدت  هانار از حیاط قالیبافخانه ب مخفیانة چیدن

خانه را از قالیباف اواوساا  و شـود یممناالی درنیر  با اوسـاا   به که کندیممداجله  جوان کارناه

ــان  .کندیماجراا  ــر  آبسـ   ادجاربچهاو نیز از زمانی که  .به نام جیییه دارداســـدو همسـ

اندام او را در عنفوان  فرسـا طاقت این کارِو  نشـسـاه  هر روز پا  دار قالی  هچالار سـاله بود سـه 

 . فدر واستارملان آورده ش به برای را  و مشـکست اساخوانی حادّ جوانی از تناسـه انداجاه  

 شوندیمرغم میل باطنی وادار علی او و همسرش و کندیمعرصـه را بر اسدو سخت   بیچارنی

ــاا میدداً چندین ــر کار تسش کنند اما هر بار اوس ــان به س خانه از قالیبافرا  هاآن بار برا  برنش

 زایمان جیییهپول الزم را برا   اســـدو با فروش فرش زیر پایش ،. ســـرانیاماندازدیمبیرون 

 اما دهدیمزیاد  به جرا ماما تسش  زایمان، در روز تـا امیـد بـه جانه بازنردد.    کنـد یمتالیـه  

 تا رودیمدنیا از  زا سر و شـود ینمجیییه به علت مشـکست اسـاخوانی قادر به وضـع حمل    

 .رسدبتراژد  داساان به اوا 

 پژوهشپیشینۀ  .2

 شــدهیمقبل به زبانالا  دی ر ترجمه  هاســالبا وجود آنکه آثار هوشــنم مراد  کرمانی از 

تا سال  0255از سال مورد بررسی قرار ن رفاه بود.  هاترجمهاسـت، اما تا دو سه سال اجیر این  

   یده است.جار ، میموعاً چالار کار پژوهشی با موضو  ترجمة آثار مراد  کرمانی مناشر نرد
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( 5331)( و ونوتی 5330بیکر )  هادناهیددر چارچوب ( 0255و رمضــانی ) نیالدرنیمیپ

ن آن مداله مبی  هاافاهی. اندپرداجاه جمرهبه بررســی ترجمة ان لیســی اصــطسحات در داســاان 

مشــامل بر ترجمة اصــطسحی، پیشــنالاد  بیکر   هاروشتمامی  یادشــده ةاســت که در ترجم

 یزن هاروشو بعضــاً ترکیبی از این  اندبودهو حذف مورد اسـافاده   نرالفظ، ترجمة 5دنرنویسـی 

اییة به این ن همچنین هاآن .بوده است دنرنویسی روش نیترماداولشده است اما  کار نرفاهبه

ــکلی  ــاا  راهبرد غاله مارجم یعنی   هاروشکـه اناخـاب    انـد دهیـ رسـ ترجمة فو  در راسـ

 ودهبجارا از بافت   هادادهو رمضــانی بر مبنا   نیالدرنیمیپ پژوهش. اندبوده « ســازیبوم»

 میسّر به سالولتبافای عوامل است و از آنیایی که تصور تحلیل عناصر فرهن ی بدون مسحظة 

لف ترجمة مخا  هاروشی راجع به میزان تناسه دقیدشاهد ارزیابی یادشده ، در تحدیق نیست

 .میانبودهاثر بافای   هایژنیوبا 

ــة ( ترجمة 5930عزم و بلوکات )نیک اطالار  ــاانفرانسـ بعد انادال را از ُ مالمان مامان داسـ

 یشــناسیمعن»در چارچوب نظریة  . این دو در پژوهش جوداندنمودهعناصـر فرهن ی بررسـی   

ــانه  ریپذترجمهمطالعة به  پیر ایو راکا« زاویـة دیـد    هاواژهتلویحی فرهن ی و معنا    هانشـ

ــده. اندپرداجاه ــو پن  م مدالة یادشـ ــامی جاص و ملیت دهدیمرا مورد توجه قرار  وضـ : اسـ

ــ ــخصـ ــروکار، واژنانی که بههاتیشـ ــادیم با فرهنم ایرانی سـ  ةد و برا  جامعدارن طور مسـ

ــو ــناجاه زبان فرانسـ ــومِ نام، اندناشـ ــاراتی به آداب و رسـ و در نالایت، ، ایرانیان غذاها، اشـ

 ةزاوی یشناسیمعن»را  رسیدن به مداله، مارجم ب  هاافاهیمطابق . هاالمثلضرباصـطسحات و  

ــتراهبرد اناخاب معادلی نزدیک از تناوب به  «دید ــورت  و بالره برده اسـ چنین  فدداندر صـ

مارجم بعضاً ماوسل به  .مدّ نظر قرار داده اسـت  در ترجمهرا  عنصـر واژنانی حفظ ، ییهامعادل

ی مداله ارزیابی نالای. مدابله نموده است در پانویسفرانسه  ةرا با ترجم ژة فارسیوا توضـی  و یا 

ر از زیرا بیشا موفق نبوده چندان ی ضـمنی اندید و معزاویة مارجم در انادال  این بوده اسـت که 

ــی ِ ــافاده کرده و به یمانانیم راهکار توضـ ــی  در ندرت از اسـ عم ز)که به پانویساراوة توضـ

 عکاسان درارزیابی، مارجم این مطابق . است بالره جساه است(  ترمناسهنویسـندنان راهبرد  

ــامی جـاص م  ــطسحات نیز برجی را برده  از میان را« احارام»معنایی  ةلفـ ؤاسـ و در مورد اصـ

                                                      
1. Paraphrase  
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ــورتبه ــابه بر  نظرندطهکه این هر دو از ترجمه کرده  نرالفظ ص ــاتثثیر مش رجمه ت  هایینارس

 دامن زده است. 

چ ون ی برنردان  ،مالمان مامانداساان  ةفرانس ةمترج بررسیبا  نیز (5939)علو  و زینالی 

ــناجت عو ثیرثت و کنندیممطالعه  مونن ژرژ  هاهینظرکید بر ثبا ت را زیآمتعارفنفاـار   امل شـ

  هایدنیچیپ و رفاار مارجم با ترجمهناشـــی از  انادال فرهن یِ اثر،  ریپذترجمهفرازبانی در 

ی پ مارجم نخســت درمبین آن اســت که  هاآن  هاافاهی. نذارندیمرا به بحث معنایی  زبانی و

مان  معنا  ناهی دارد و یدنیچیپ در ضمن سادنی،داساان  به معنا  اصلی بوده اما یابیدسـت 

ین از ا .شودیممارجم غیرممکن  برا مالار آن  پنالان و زیآمتعارفنفاار  ةدیتندرهم  هاهیالدر 

بسار زمانی و مکانی را نادیده  مااسـفانه  اما اسـت  آورده  رو یمفالوم یابیمعادل بهمارجم  رو،

ر دعسوه بر این،  .شده استقبل   هاسدهمشـابه ماون دربار     اترجمه ناییة کارو  ان اشـاه 

ل ماوس« توضـی  »عمدتاً به راهبرد مارجم شـاه،  که اجاسف فرهن ی فاحشـی وجود دا  موارد 

را  سئلهمتا ابعاد کاربردشناجای  موقعیای رو  آورده است یابیمعادلبه  ناهی نیزو است  شـده 

 .منادل سازد

 با( 5330)ونوتی   ســاز انهیبو   ســازیبوم دونانیِدر چارچوب نیز ( 0251)اشــرا  

این  ةترجمدســـت به تحلیل ی ( از عناصـــر فرهن 5333نیومار  ) ةنانپن   بندطبدهمسحظة 

یک  جاصِ تنالا هاو عبارت هاواژهبعضی از  از نظر اشرا ،. زده اسـت  نخلدر داسـاان   عناصـر 

به  الهمؤلف مد .دینمایمغیرممکن تدریباً  به زبان دی ر هاآن ةو ترجم هساند بخصوص فرهنمِ

ز ا داساان مارجمان ؛واژنان فرهن ی چیسـت  ةندش مارجم در ترجم آن اسـت که دریابد دنبال 

در ادبیات کودکان  ژهیودر ترجمة عناصــر فرهنم چه مشــکستی   ؛اندبردهبالره  ییهاروشچه 

راهبردها   مندنظام صـــورتبهاثر  مارجمانِ ،نخلو آیا در ترجمة داســـاان  ؛دنامکان وقو  دار

ر دتحدیق، از آنیایی که   هاافاهیمطابق  ؟مورد  صــورتبهیا  اندنرفاهترجمانی را به جدمت 

ــاان  ــیعی از اقسم نخلداسـ ــت کار رفاهبهفرهن ی  دامنة وسـ اثر نانزیر از اتخاذ مارجمان  ،اسـ

 فرهن ی، یابیمعادل ،5انادالجمله  از) اندبودهفرهن ی  ةنمودن فاصلکم برا   ماعدد  هاوهیش

                                                      
1. Transference  
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مارجمان  ناای  تحدیق، مطابق .(9ترکیبیروش و  0واژهبهواژه برنردان، 5دنرنویسی،  سازیجنث

ــازیبوم»اثر عموماً ســعی در اتخاذ راهبرد  ــاه«  س  متا فرهن اندنمودهتسش  همزمانو  اندداش

ف ادهاشرا  در نالایت با این اسادالل که یکی از ا .کنند داساان حفظدر بدنة ایرانی را همچنان 

را که عمدتاً از سو    سازیبومروش  است، هافرهنمر سـای با آشـنایی   ادبیات کود  ةترجم

 چندان مناســهاز این دســت  یاتیادببرا  ترجمة  کار نرفاه شـده اســت، همارجمان مورد نظر ب

 .کندینمتلدی 

 پژوهش روش. 3

ــ مطابق ــر قیتحد ،(0221 ،5333) هولمز ةندش ــاج در نو  ثیح از حاض  « کاربرد» ةش

 ددن تیماه به بنا قیتحد روش. ردینیم قرار «ترجمه یابیارز» ةرشــاجیز در و ترجمه مطالعات

 در معمول ةویش به ضمناً است.  شمارتماممبانی بر بوده و  ن رنذشـاه و  یفیک اسـاسـاً   ترجمه

ــ مورد مان عیتدط  برا ،«ترجمه  اناداد لیـ تحل»  ال و  «دادیرو لیتحل» روش از یبررسـ

 .  ه استشد اسافاده( 5330) کیداوَن  ِشنالادیپ

 «انتقادی ترجمهتحلیل »الگوی : پژوهشنظری چارچوب  .4

 در اســت تسشــی حدیدت در (5930، 5935، جانجان) 1«ترجمه اناداد  تحلیل» ال و 

 چارچوب حفظ ضـــمن که( 0223 ،5333) هاوْس ترجمه کیفیت ارزیابی ال و  به واکنش

 را  ولوژدویا تحلیل زمینة تا دیافزایم بدان  اتازه تحلیلی ابزارها  یادشــده، ال و   نراندش

 -ماعیاجا تحلیل کسن سطو  تا را زبانیمانی تحلیل جُرد سطو  و آورد فراهم ترجمه ندد در

ــارش تاریخی -فرهن ی ــفیه» مفالوم مبنا  بر را ترجمه که ال و این. دهد نس  عریفبازت «تص

 ،5331 ،5333) هلید   نراندش -ســازنانی یشــناســزبان نظریة مبنا  بر اســاس در ،کندیم

 فرآیند» از اســت عبارت تعریف به بنا ترجمه مذکور، ال و  در. اســت اســاوار( 0221 ،5331

 نیاز، رتصو در و، زبان یصاف از مبدأفرهن ی  -زبانی نظام به ماعلق ارتباطیِ رویداد یک عبور

                                                      
1. Paraphrase  

2. Gloss  

3. Couplet procedure 

4. Critical Translation Analysis (CTA) 
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(. 02 ، ص.5935 ،جانجان) «مدصــدفرهن ی  -زبانی نظام در ایدوولوژ  و فرهنم  هایصــاف

ــت: فرض     ینیآفربافتمثابة ترجمـه بـه  »تعریف فو  مبانی بر مسحظـة دو فرض بینـادین اسـ

 یا ســلباً «تعادل» معیار ترجمه، اناداد  تحلیل در. 0«مثابة تصــفیهترجمه به»و فرض  5«میدد

 9«بینامانیت» مکمل معیار اما ردینیم قرار ترجمه منادد/ تحلیل ر توجه کانون در( اثباتاً یا نفیاً)

ــالزم  ) ــت تاریخی  هالیتحلو انیام « زمان»مسحظـة پارامار  کـه مسـ  آن موازاتبه نیز( اسـ

 اجدودر نظام مدصد  ترجمه که است آن تعادل برقرار  اساسی شرط. شـود یم نرفاه جدمتبه

 باشد( 1مانی و بینافرد  اندیش انی، ةنانسـه  عانیم بر مشـامل ) مبدأ رویداد ندش معادل ندشـی 

 .  است کرده مبدأ نظام در مبدأ زبانیِ رویداد که بکند مدصد نظام در را کار  همان یعنی

 رب سایر ال وها  مبانی بر تحلیل سیا ( )همچون ترجمه اناداد  تحلیل ال و  کلی، طوربه

 کردجدا  ریکدی  از توانینم را «موقعیای بافت» و «مان» که است نرفاه شکل بنیادین ایدة این

ــودیم جار  آن در مان که بافای» هلید ، نفاةبه بلکه  محیط بین مندنظام روابط طریق از ،ش

 بنابراین،(. 55 ، ص.5333هلید ، ) «کندیم پیدا تیلی مان در زبان ندشــی ســازمان و اجاماعی

 باوان که تاس آن مسالزم این و کرد تحلیل آن بر نارر موقعیایِ بافت به ارجا  با دیبایم را مان

 اناداد  حلیلت ال و  کار، این انیام برا . کرد تیزیه لیتحلقابل  هامؤلفه به را موقعیای بافت

 تحلیل» روش از( 5333کار هاوْس،  ال وها  مبانی بر سیا  )از جملهسـایر   مانندبه نیز ترجمه

، «دامنه» ةنانسه  هامؤلفه به زیر شر به را ا یسـ  مفالوم  دیهل. ردینیم بالرههلید   1«سـیا  

( عامسن یا) منش» ،(نفامان موضــو ) «ســخن دامنة»: کندیم هیتیز 2نفامان «شــیوة»و « منش»

 (ارتباط  میرا) «ســخن وةیشــ» و( هاآن نیب روابط و نفامان نیمشــارکمشــامل بر ) «ســخن

 ماعاقباً هلید  (.501و20، ص. 5333 ، دیهل از ندلبه 5321 ،ونسیاســار و نااشیمک ، دیهل)

 ملمشا را نفامان منش ،«یاجاماع عمل نو » عنوانبه را نفامان دامنة   رید  بندصـورت  در

 «نِینماد یســازمانده» عنوانبه را نفامان وةیشــ و «یارتباط دادیرو نیمشــارک یِندشــ روابط» بر

                                                      
1. Translation as recontextualisation 

2. Translting as filtering 

3. Intertextuality   

4. Ideational/interpersonal/textual meanings  
5. Register Analysis 

6. Field, tenor & mode of discourse  
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 نانةسه معانی به هیترت به مفالوم سـه  نیا(. 20و91، ص. 5333 ، دیهل) کندیم قلمداد نفامان

ــ انیاند  کردیرو در(. 501 ، ص.5333 ، دیهل) ابندییم ارتباط زبان یمان و  نافردیب ،یشـ

  هایژنیو و دارد یاجاماع عملنو  و ماهیت  و نفامان سوژة به اشاره «دامنة نفامان» هاوْس،

 وجاســا اه » رندةیدربرن «نفامان منش» ؛دهدیم قرار پوشــش تحت را یواژنان عناصــر جاص

ــع زین و نوینده یِاجاماع و ییایجلراف ،یزبان پای اه  ناهدید یعنی) «یعاطف و  فکر مواضـ

 مافاوت یزبان  هاســبک کاربرد و یاجاماع ن رش بازتاب ضــمن، در و اوســت( یشــخصــ

 « میرا» به هم توأمان طوربه «نفامان وةیشــ» ،تینالا در و اســت؛...(  و یررســمیغ ،یرســم)

 نیب میاز لِبالفع ای بالدوه مشــارکت زانیم به هم و ابدییم ارتباط(  نوشــاار ای  نفاار) ارتباط

ــودیم مربوط... (  و الوگید مونولوگ،) مخاطه و نوینده  هاوْس، ؛523: 5333 هاوْس،) ش

 (.  91 ، ص.0223

 اساقاب ضمن است، نظر مورد «ترجمه اناداد  تحلیل» ال و  در که نونهآن سـخن،  سـیا  

 در نفامان منش. داندیم توجه شــایان نیز را دی ر  مسحظات ،از هلید  و هاوْس فو  موارد

 به مربوط مالیرها  بلکه ردینینم بر در را زبان «کاربرد» به مربوط عوامل صــرفاً ال و این

ــللی جلرافیایی،) نویشِ» و 5«فرد  زبانی نونة» همچون زبان «کاربر»  نیز را( اجاماعی و ش

 0«وجه»  هانظام در ســیا  کسســیک نظریة طبق آنکه بر عسوه نفامان منش. دهدیم پوشــش

ــی،  جبر ،) ــش ــاید» ،«باید» همچون 1نماوجه قیدها  و افعال) 9«وجالیت» و( امر  پرس ، «ش

 از «نذارانهارزش واژنانی عنصر» نو  هر بر مشـامل  ،کندیم پیدا تیلی...(  و «قطعاً» ،«احاماالً»

ــفات قبیل ــمن ؛جواهد بود نیز «از رو  ناامید »یا  «زیبا» همچون قیدهایی و صـ  آنکه ضـ

ــورت»  مبین توانندیم نیز «الداب» و «عناوین» و( 0222 مارکو، از اقاباس با) «جطابی  هاص

 .  باشند نفامان منش

 «انسیامی عناصـر » و «اطسعاتی سـاجت » ،«جبر  -مبادا نظام» در نوعاً نفامان شـیوة  و اما

ــاجاارها » کاربرد همچنین(. 35 ، ص.0223 ماند ،) ابدییم تیلی  مبین تواندیم 1«مواز  س

                                                      
1. Idiolect 

2. Mood 

3. Modality 

4. Modal verbs or adverbs 

5. Parallalesim of structures 
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 عناصــر» ترجمه، اناداد  تحلیل ال و  در(. 11-11 ، ص.5333 هاوْس،) باشــد نفامان شــیوة

ــاویر، همچون) 5«یمانپیرا ــکلِ  قلم، اندازة و رنم و نو  نرافیکی،  هاطر  ،هاعکس تص ش

 حدقت در و دهنردی مناسه نفامان شـیوة  به نیز( هاآن نظایر و سـیاوند   عسوم ،ییآراصـفحه 

 .  اندشدهدانساه  دجیل مانی معنا 

ــلباً نرلیتحل ،«ترجمه اناداد  تحلیل» در نفایم که ــئلة با اییاباً یا س   اترجمه تعادل مس

 آیا هک است پرسش این پاسخ دنبالهب بدواً و  که اسـت  معنی بدان سـخن  این. کندیم برجورد

 را تعادلی طةراب برقرار  «چ ون ی» ماعاقباً مثبت پاسخ. جیر یا است شـده  برقرار تعادلی رابطة

 بدین. ســاجت جواهد مطر  را تعادل تحدق عدم «چرایی» منفی، پاســخ و کشــدیم پرســش به

 و ستا ترجمه «چرایی» و «چ ون ی» ،«چیسای» در تفح، و غور مسـالزم  ترجمه ندد ترتیه،

 مانیِزهم معیار به( زمان عامل) «بینامانیت» درزمانیِ معیار افزودن با م ر بود نخواهد میســر این

 «رجمهت اناداد  تحلیل» اما اســت  امدابله  هالیتحل مســالزم معنا، بدین ترجمه، ندد. «تعادل»

 و بانیز نظام دو مدابلة بر مشــامل را آن بلکه دهدینم تدلیل مانی صــرفاً مدایســة به را مدابله

 .  کندیم تلدی فرهن ی نظام دو اولی، طریقبه

 و داندیم اجاماعی  هالیتحل انیام نخست وهلة در را جود هدف «ترجمه اناداد  تحلیل»

 یکهیچ حال، عین در و آوردیم شـمار  به هدف این به نیل ازینشیپ صــرفاً را زبانی  هالیتحل

ــاس بر. داندینم مددم دی ر  بر زمانی نظر از را دواین از  زادرون عوامل تحلیل ال و، این اس

 هازجمل) زابرون عوامل تحلیل اما اســت  اترجمه تعادل به نیل میزان بررســی مســالزم عمدتاً

و  فرهنم زیرا ؛بود جواهد بینامانی  هالیتحل نیازمند( ایدوولوژیکیفرهن ی و   هـا مؤلفـه 

. ردینیم صورت زمان مروربه هاآن  رینشکل بلکه ندنیسـا  السـاعه جلق ییهادهیپد ایدوولوژ 

ــورتبه و نظر مدام در «ترجمه اناداد  تحلیل» رو، این از ــول» را جود توأمان ص / مدارمحص

 تعزیم ندطة نیز عمل مدام در و بداند مرج  دی ر  بر را یکی آنکهیب جواندیم «فرآیندمدار

 جیلد فرآیندها  از مانی تحلیل  جا جا در اما کندیم تلدی ترجمه( مان) محصــول را تحلیل

ــدهترجمه ماون تثثیر و تثویل دریـافـت،   تولیـد،  در ــناجاروان فرآیندها  از اعم شـ  ،یشـ

 .ماندینم غافل...  و فرهن ی ،یشناجامردم ،یشناجاجامعه

                                                      
1. Paratextual factors 
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 بر ،5«مان منحصــربفرد ندش» مفالوم از هاوْس برداشــت ندد ضــمن «ترجمه اناداد  تحلیل»

 ندشــی ماون  هانمونه همة و انوا  همة در توانینم اســاســاً که فشــاردیم پا  نظر  باور این

 از. داشت ار ترجمه نو  یک تنالا اناظارِ آن، تبعبه و نمود شناسایی را ی انه و ، یکّهمنحصـربفرد 

 نماها  مدابلة از مدصــد و مبدأ ماون 0«ندشــی نماها » مدابلة عوضِ در مذکور ال و  رو، این

 از. کندیم اسافاده مدصـد  و مبدأ ماون در مواز (  هامانجُرده) 9«ارتباطی رویدادها » ندشـی 

( ها )ندش» به را جود جا  ترجمه اناداد  تحلیل ال و  در «فردهمنحصرب مانی ندش» رو، این

 ط س به مان کسن سط  از را ندش دربارة قضاوت جای زینی این. اسـت  داده «ارتباطی رویداد

ــمن در و داده انادال «ارتباطی رویداد» ِلیتحل قابل و جُرد ــان ض  بافت هر در که دهدیم نش

 ا  و ندارد موضــوعیت کارکرد  ندش یک تنالا الزاماً معین( ارتباطیِ رویداد هر در یا) موقعیای

 . ودب( نفاار  کنش چند یا دو مثسً) ندش یک از بیش شاهد باوان واحد رویدادِ یک در بسا

ــازندة ارتباطی رویدادها  به مان از ترجمه تحلیل واحد تعدیل با  اراناظ توانیم مان، س

 .شویم مواجه پنالان یا آشـکار  ترجمة مصـادیق  با مدصـد  مان مخالف  هابخش در که داشـت 

 مهترج بو  اصطسحاً مان فسن که است آشنا اساعارة همان یادآور ال و این در آشـکار  ترجمة

ــه معیارها  یعنی دهدیم در آن محدق  1« ریپذجوانش» و «بودنیعیطب» ،«مدبولیت» ةنانسـ

. ســازد برآورده را فو  معیارها  که اســت  اترجمه پنالان ترجمة عوض، ن ردیده اســت. در

 اییةن که داشــت اناظار توانیم نماید، احســاس را فرهن ی صــافی کاربرد به نیاز مارجم هرناه

 کندن احساس را نیاز  چنین انر اما کرد جواهد میل پنالان ترجمة سمت به نسبی طوربه او کار

ــر و ــد نظام به را مبدأ فرهن ی عناص  جمةتر الزاماً توانینم رااو  کار ناییة ،نماید منادل مدص

 به نوطم الزاماً را ندشی تعادل به نیل ترجمه اناداد  تحلیل دی ر، سـخن  به. کرد قلمداد آشـکار 

 دونب یا با مورد حســه تواندیم ندشــی تعادل ال و، این در ؛داندینم فرهن ی صــافی کاربرد

 .نردد محدق فرهن ی صافی کاربرد

                                                      
1. Individual textual function 

2. Functional profiles 

3. Communicative events/episodes    

4. Acceptability/naturalness/readability 
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ــوص و عمدتاً زبان مانی معنا  ترجمه، اناداد  تحلیل ال و  در  اب زبان که زمانی بخص

 ورمنظبه که زمانی یا( شــعر در مثسً) رودیم کاربه جود به ارجا  برا  یشــناجاییبایز اهداف

 اوزح ،شــودیم اســافاده مباداســاز  همچون راهبردهایی از زبانی، عناصــر از عنصــر بر  تثکید

 )یعنی معانی اندیش انی و زبان معنایی ها بخش سایر از بیش است ممکن حای و بوده اهمیت

 .  نماید ندش ایفا بینافرد ( 

ــت ترجمه اناداد  تحلیل ال و  در که دی ر  مؤلفة  «انم نو » مؤلفة ،مورد نظر بوده اس

 ، ص.0223 هاوْس، به ر  مثسً) است «ژانر» بر مشامل صرفاً مان نو  هاوْس ال و  در. اسـت 

 الالام اب ترجمه اناداد  تحلیل ال و  در اما ادار  نامة یا آشــیز  دسـاورالعمل  ژانر قبیل از( 91

 منحصر زبانی محصول نو  ،(53 ، ص.5333) میسـون  و هایم به تثسـّی  با و بینامانیت مفالوم از

 و حیتشری روایی، جدلی، شامل) «مان نو » مفالوم سـه  بر مشـامل  بلکه ،نیسـت  نونه مدولة به

ــای، نفامان) «نفامان نو » ،(هاآن نظایر  جواهد «ژانر نو » و( امثالالم و فلســفی دینی، فمینیس

 بُعد) عمود  بینامانیت به اجیر ال و  در «زبانی محصـــول نو » زیرمیموعة ســـه هر. بود

 اســت «بیان وةشــی» بر نارر فرکسف تعبیربه که شــوندیم مربوط( بینامانی ارتباط مانیِاجاماعی

 نو  حال، عین در(. 33-32 ، ص.0221 ماند ، و هایم به ر  همچنین ؛5333 ،فرکسف)

( بینامانی ارتباط تاریخیِاجاماعی بُعد یعنی) افدی بینامانیت عنوان تحت نیز بینامانیت از دی ر 

 به رجا ا بر مشامل فرکسف دیدناه در که است نردیده لحاظ ترجمه اناداد  تحلیل ال و  در

 آن به اهوابســ معنا تثویل و تولید» که بینامانیت اجیر نو . هاســتآن از قول ندل یا دی ر ماون

 و هایم) «ذاردنیم تثثیر( بسفصل موقعیای بافت با مان ارتباط یعنی) سـخن  سـیا   بر و اسـت 

 واقع مؤثر ایدوولوژیکی و فرهن ی یصـــاف دو عملکرد نحوة بر ،(53 ، ص.5333 میســـون،

 .  شودیم

ــئلة ــ مسحظة نرفاه، قرار نظر مدّ ترجمه اناداد  تحلیل ال و  در که دی ر  مالم مس  هس

 ای زینیج بر نارر که است «زبانی صافی» هاآن نخساینِ. است ترجمه فرآیند در مخالف صافی

 همة در و است مدصد زبان دسـاور   عناصـر  و هاواژه با مبدأ زبان دسـاور   عناصـر  و هاواژه

ــمنی طوربه ترجمه ندد و تحلیل ال وها  ــت مفروض ض  را ب ترجمه نرلیتحل یا منادد. اس

ــافی عمکرد نحوة تحلیل ــا  به تواندیم زبانی ص ــ، اقاض ــلیدة و تخص  از جود علمی س
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 فادهاسا( یشـناجا زباندسـاورها  سـنای و یا دسـاورها     اعم از ) مخالف تحلیلی رویکردها 

 فالرست رب مشامل ترجمه اناداد  تحلیل ال و  در زبانی صافی عملکرد تحلیل سازوکار. نماید

 .  است مخالف تحلیلیِ  هاافتیره از باز 

 عملکرد نحوة هاوْس جانم ال و  با ترجمه اناداد  تحلیل ال و  افارا  موارد از یکی

 در ی،فرهن  و زبانی  هایصاف بر عسوه. شد اشاره بدان باال سطور در که است فرهن ی صافی

 که شده ینیبشیپ «صافی ایدوولوژیکی»نیز تحت عنوان  دی ر  صـافی  «ترجمه اناداد  تحلیل»

 اد اناد تحلیل ال و  در که ســازوکار . شــود نرفاه کار به ناجودآناهیا  آناهانه اســت ممکن

ــافی عملکرد ترجمه  کیداوَن 5«ایدوولوژیکی مربع» ال و  ،زندیم رقم را ایدوولوژیکی صـ

 مرحله هر در. است «هاآن» مدابل در «ما»  هایژنیو  سـاز یقطب بر نارر که باشـد یم( 5333)

ــایر یا مارجم ترجمه، فرآیند از  ای همســویی به توجه با مدصــد مان تولید در دجیل عوامل س

 صـــافی از آن عبور عدم یا عبور مورد در مبدأ مان ایدوولوژیکیِ محاوا  با ییهمســو عدم

 فیصــا از ترجمه( هدفمند عبور عدم یا) عبور پیامد. نمود جواهند  رینمیتصــم ایدوولوژیکی

ــکل ایدوولوژیکی ــت ایدوولوژیکی مربع  رینش  مثبت  هایژنیو و اَعمال بر تثکید( 5 که اس

 منفی  هایژنیو و اَعمال از تثکید رفع( 9 ،«هاآن» منفی  هایژنیو و اَعمال بر تثکید( 0 ،«ما»

ــت جواهد پی در را «هاآن» مثبت  هایژنیو و اَعمال از تثکید رفع»( 1 و «ما»  عین در. داش

 ونانونن تحلیلی سازوکارها  از باز  فالرست بالدوه طوربه تواندیم ایدوولوژیکی صافی حال،

 از تناوببه ایدوولوژیکی مربع ال و  بر عسوه( 5935) جانجان اینکه کما ب یرد بر در را

 ایدوولوژیکی  هاکنش تبیین برا  نیز (0223) ووِنیلوَن «اجاماعی کارنزاران بازنمایی» ال و 

 و نانهسه  هایصاف این اهمیت کلی، طوربه. اسـت  نموده اسـافاده  مدصـد  ماون تولیدکنندنان

ــت حد  در «ترجمه اناداد  تحلیل» در هاآن عملکرد ــده ال و  که اس  مفالوم مبنا  بر یادش

 کلی نما  شــد، نفاه آنچه به عنایت با .اســت نموده اراده ترجمه از جدید  تعریف «صــافی»

 :است شده داده نمایش( 5 شکل) زیر وارةطر  صورتبهه ترجم اناداد  تحلیل ال و 

                                                      
1. Ideological Square Model 
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 (1311، جانخانالگوی تحلیل انتقادی ترجمه )برگرفته از  یشنهادیپوارۀ طرح. 1شکل 

 هادادهتحلیل  .5 

ــادیدی از  ــافی فرهن یپیش از اراوة مصـ در ترجمة حاضـــر، الزم اســـت  نحوة کاربرد صـ

و «  یفرهن»، «زبانی»، در میان سه صافی «تحلیل اناداد  ترجمه»جاطرنشان نردد که در ال و  

دوم و سوم اجایار  است؛ ضمن   هایصاف، کاربرد صـافی اول قطعی و کاربرد  «ایدوولوژیکی»

ــافاینکه کاربرد  ــافیجود از طریق ک در نالایتفرهن ی و ایدوولوژیکی   هایص  اربرد میدد ص

ــافی ابدیـ یمزبـانی تحدق   . بدین ترتیه، در هر مرحله از کنش ترجمه، پس از کاربرد اولیة صـ

ــمیم جواهد نرفت. هرناه  ــافی دی ر تصـ زبانی، مارجم در مورد کاربرد یا عدم کاربرد دو صـ

ــافی فرهن ی ــاس کند،  مارجم نیاز به کاربرد ص ــت که ناییة کارشاناظ توانیمرا احس  ار داش
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ــبی به طوربه ــمت ترجمة مدبول، طبیعی و نسـ میل جواهد کرد؛ اما انر مارجم  ریپذجوانشسـ

به کاربرد صـافی فرهن ی احسـاس نکند و عناصـر فرهن ی مبدأ را به نظام مدصد منادل      نیاز

له نرفاه تعادل ندشی فاص قلمداد کرد که از یایفیکیبالزاماً ترجمة  توانینمنماید، ناییة کار را 

حسه مورد با یا بدون کاربرد صافی فرهن ی  تواندیمسخن دی ر، اییاد تعادل ندشی اسـت. به 

 as brave as lionمحدق نردد. فرض کنید که مارجم در حین ترجمه از زبان ان لیسی به تشبیه 

یز شیر نماد شیاعت است، مارجم نیاز  برجورد کند. از آنیایی که در زبان و فرهنم فارسی ن

به » صــورتبهتشــبیه فو    نرالفظبه کاربرد صــافی فرهن ی نخواهد داشــت و طبیعااً ترجمة 

عبارت دی ر، با آنکه در این مثال مناالی جواهد شــد. به به اییاد ندشــی معادل« شــیاعت شــیر

 یایفیکیبآن را ترجمة  توانینماست،  شده فرهن ی مان مبدأ به نظام مدصـد منادل   هایژنیو

ی است. و طبیع ریپذجوانشهمان اندازة تشـبیه مبدأ در زبان فارسی مدبول،  ارزیابی کرد چون به

 there isان لیسی  المثلضـرب اکنون فرض کنید که همان مارجم در ادامة ترجمة همان مان با 

no smoke without fire مبدأ نشود،  المثلضربم قادر به تشخی، مواجه نردد. چنانچه مارج

انر »یا  «بدون آتش دود  نیست»ی همچون صورتبهجملة ان لیسی فو    نرالفظطبعاً ترجمة 

عدول از تعادل ندشـــی را در پی جواهد داشـــت و در آن « آتش نباشـــد، دود هم نخواهد بود

ــورت باید نفت که ترجمة  ــرب  نرالفظصـ ــی فو  در فار المثلضـ ــی مدبول و ان لیسـ سـ

ــت و  ریپذجوانش ــی در   توانینمنیس ــمار آورد. نیل به تعادل ندش آن را ترجمة باکیفیای به ش

ــافی فرهن ی )از ره ـذر یک تحلیل بینامانی    ــیدن به مورد اجیر منوط بـه کـاربرد صـ ( و رسـ

 .است« تا نباشد چیزکی مردم ن ویند چیزها»معادلِ  المثلضرب

ان سحابی و لیر، مارجممبین آن بوده است که رویداد به رویداد ماون مبدأ و مدصد  بررسـی 

( 5: انددادهمدّ نظر قرار داساان راهبرد کلی را در ترجمة اصطسحات  چالار، قالیبافخانه  هابچه

کاربرد صافی فرهن ی از طریق راهکار ( 0عبارت اصطسحی،  «حذف» مشامل بررویکرد سلبی 

  نرالفظ( انادال 1و  0« ســازمعادل»از طریق راهکار ( کاربرد صــافی فرهن ی 9 ،5«یابیمعادل»

 اصطس  مبدأ به نظام مدصد.  

                                                      
1. Equivalent Finding 

2. Equivalent Making  
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 رویکرد سلبی  .1. 5

ن فالرست واژنا ازمعادل طبیعی  نزینش) یابیمعادلقادر به در موارد  که مارجمین حاضر 

و با اتخاذ  اندرفاهمکرراً از ترجمة اصــطسحات طفره  اندنبوده  ســازمعادلیا  و (5زبان مدصــد

ر دتوجه کنید که  یکسمپارهبه  ،مثال عنوانبه .اندنموده هاآن« حذف»رویکرد  ســلبی، اقدام به 

که همراساا با ن رش راو  نسبت به آن  «اوساا»اراوة توصـیفی از کاراکار  نویسـنده ضـمن   آن، 

ر بیرحمی شس  را با س که و  در نالایتِ کشدیمصویر را به ت  اصحنهشـخصیت منفی است،  

  :  سازدیمآشنا  اسدوو صورت 

ریز   هاچشم صورت پر چرو  و دیس ، سیاه و جشک بود. اوساا، دراز،»( 5

 .شمر جلودارش نبود یکالو جوشی شد، داشـت و پشاش جم شده بود.  کردهیقو 

  .(39 ، ص.5913/5932)مراد  کرمانی،  ..«. شس  را زد به شانه و نردن اسدو
… Mr. Foreman who was strong, humorless, lanky, thin and black! His 

face was heavily wrinkled and his shoulders stooped. The inside corners of 

his beady eyes held discharged yellow mass. He would suddenly and 

unnecessarily blow up. He took the whip to Asadou and hit him on the 

shoulder and neck… (Moradi Kermani, 2000, p. 120). 
 

سخت جودکامه و »سی کنایه از در فرهنم فار« نشدن نبودن/ کسیشمر جلودار »اصـطس   

در اینیا، مراد  .(5521 ، ص.ب5932)شاملو،  است« بودن و از احد  فرمان نبردنمسـابدالرأ   

ر دکاراکار اوســاا اســت که  العنانمطلقاین اصــطس  انعکاس شــخصــیت نویســنده از کاربرد 

  هاتیشــخصــیک از هیچ وســاطتکه   انونههبموقعیت مورد بررســی بخوبی نمایان اســت 

ــاان در او اثر  ــربچهو او با جودکام یِ مطلق تنبیه  نذاردینمداس ، . در اینیادهدیمرا ادامه  پس

راو  را نسـبت به شــخصیت   وابسـاه دیدناه شـدت فرهنم بهاصـطس    اغماض از ترجمة این

با انارر م و معنا  بینافرد ِ ماثثر ساجاهدر سـیا  سخن(  را  نفامان «منش»مالیر )یعنی  اوسـاا 

ــطس  مورد نظر تلمیحی تاریخی اســت به   آن را در نظام معنایی زبان از میان برده اســت. اص

 رحمی ومظالر سبوعیت، بی عنوانبه فارسـی  که در زبان شـیعی در فرهنم « شـمر »شـخصـیت   

                                                      
ها در واژنان زبان ا  را در کنار تکواژها و واژهها  کلیشهشناسی، اصطسحات و سایر صورتشایان ذکر آنکه در زبان . 5

 (. 31: 0222کنند )کاتامبا و اساونالام، فالرست می
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از زنییرة بینامانی تداعی معانی از   احلده ،است و با حذف آن در واقعشده  5واژنانی شداوت

و  رحمیبندش کارکرد  رویداد مورد بررســی )اراوة تصــویر  جشــن، ، در اینیا .رودیممیان 

 قرار نرفاه و الشــعا تحت( زدیان یم برکه احســاســات جواننده را  از کاراکار اوســاا أ جودر

شدت ز این قبیل که بهبا حذف عناصر  ارا در پی داشـاه است.  تعادل ندشـی  نسـبی از  عدول 

در هر جامعة دی ر  نیز اتفا  افااده باشد و حال  تواندیماقع داساان در وویژه هسـاند،  فرهنم

ــورت نوعی  قالیبافخانه  هابچهآنکـه   ص جا در بافت فرهن یِتاریخی   ن ارواقعهبه هر صـ

   .0جسقانه ییِنمابزرگولو با اندکی  نیز هست ایرانروساایی جوامع 

وجود عناصـر  با کارکرد مشابه در بافت  در موارد معدود ، الباه، حذف اصـطس  به دلیل  

ــه ترجمه با     زبـانیِ  ــدیـد  بر ندش مانی رویـداد ارتباطی و بر میزان تناسـ ــل، اثر شـ بسفصـ

عیت در موقنمونه،  عنوانبهبافایِ مدصـد باقی ن ذاشـاه و قابل اغماض بوده اســت.     هایژنیو

 ناینومالکو غُرزنان اسدو  ، مادر زنِشودیممربوط جیییه « بُرونرجت»دی ر  که به مراسم 

 :دینویم

ــم؟ آدم اینددر مُل الیجیب( واهلل جیالت داره. آدم اینددر 0)  زهیجینم! ور نیالدپشـ

ــبی. همین جور   ــیمیه کُنیی  رهینیمبره دنبال یه کار ، کاسـ ، نهکینم. فکر نهیشـ

. هزار جور جرا و مخارا داره. اون هیشیمپیدا  شبچهچشـم ور هم بزنه، سر و کله  

مراد  ) بسوزه و بسازه بایمکه  بدبختیش گل کرده، دجار من شهینمکه چیزیش کم 

 (.552 ، ص.5913/5932کرمانی، 
“Really somone should be proud of being fancy free!” she said with a 

double edge. “A person being so frivolous doesn’t go after a job or some sort 

of trade. You just go and sit in the corner, not giving a damn. Your baby’s 

arraival is only just around the corner! You don’t think that after the delivery 

there will be a thousand sorts of expense. Nothing will happen to you. It’s 

my daughter who will have to face all the suffering and misfortune” (Moradi 

Kermani, 2000: 151).  

                                                      
1. Lexicalized  

نویسنده جود در مددمة کااب نزارش داده است که برا  ن ارش داساان به مناطق روساایی دورافاادة اساان کرمان سفر  . 0

ررن  ها و جاطرات پها  قالیبافی از نزدیک با درد دلکرده و ضمن مصاحبه با بسیار  از کارنران کود  و بزرنسال کارناه

   است. شدهو عذابشان آشنا 
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س  اصــط ندش با راســااهموبیش کمندشــی « ردنکســی نل ک بدبخایِ»در اینیا، اصــطس  

صرفاً نمک قضیه را  مادرزنو کاربرد آن از زبان کاراکارِ  دارد« سـاجان و سـوجان  »مابعد یعنی 

در بافت موقعیای بیشار کرده است. با آنکه این اصطس  بازتاب ن رش و قضاوت نوینده است 

ــخن و مانارر با آن، بر« منش»و بر مؤلفة  ــیا  سـ ، نذاردیممعنا تثثیر « بینافرد »مؤلفة  در سـ

از  داریمعن  جبران نموده و از تخطی ودمشابه، جأل آن را تا حد  هامؤلفهوجود اصطسحی با 

 رابطة تعادل ندشی جلونیر  کرده است.  

با مورد(  92)میموعاً فو ، مارجمان حاضر در موارد ماعدد دی ر  نیز   هانمونهعسوه بر 

 ؛ اصطسحاتیاندنمودهصرف نظر  هاآناصـطسحات مان مبدأ برجورد سـلبی داشاه و از ترجمة   

یه »، «مثل توپ در جایی پیچیدن»، «ی باز شدنسدرد دل ک»، «دل کسـی آشـوب شدن  »همچون 

  جود اپ»، «(کردن جایبنریة »)کنایه از  «اُلِلُو چکوندن»، «(رقصیدن»)به معنا   «پایی برداشـان 

 .  «جدا را جوش نیامدن»و « کار و بار کسی جوب بودن»، «تو  یه کفش کردنرا 

   فرهنگی یابیمعادل .2. 5 

را از صافی  هاآن، ویژه -اثر ضـمن شـناسـاسـی عناصـر فرهنم      ، مارجمانِدر برجی موارد

 نیدر نظام مدصــد یع« یابیمعادل» طریقاز بعضــاً . این کار انددادهفرهن ی زبان ان لیســی عبور 

 .زبان ان لیسی صورت نرفاه استدر ننیینة اصطسحات  موجود طبیعیِ  هامعادل  جسایو

 به زبان کی از معکوس ةترجم در که است 5 اهیدوسو  هامعادل افانی یعیطب تعادلمنظور از 

 فرهنم در April lieعبارت  ،. مثسًنذاردینم یباق مارجم  برا را   رید ةنینز  رید یزبان

 ارزهم ای معادل یفارس زبان و فرهنم در «زدهیس روز دروغ»عبارت  با یعیطب طوربه یسـ یان ل

معادل » یاسخن دی ر، منظور از معادل طبیعی )به. است صاد  الزاماً زین رابطه نیا عکس و بوده

لحاظ فرهن ی در جامعة مدصد پذیرفاه شده و در ننیینة واژنانی معادلی است که به«( فرهن ی

 صد فالرست نردیده است.  زبان مد

ه را سال قالیبافخان کارنران کم سنّ و ینرسن نویسنده شر   ،در اوایل داساان(، 9)در دادة 

ــیف  ــو. و  که از اثر   کنـد یمتوصـ ــت بنام رضـ ــر  کوچکی اسـ . یکی از این کـارنران پسـ

                                                      
1. Bidirectional equivalents 
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همیشــ ی مباس به بیمار  جو  نردیده اســت، در موقعیت مورد نظر مخفیانه به   هاینرســن 

ــت که نانالان  رودیمطویلـه   ــاید باواند چیز  برا  جوردن پیدا کند. در همین حال اسـ تا شـ

 : شنودیمصدا  اوساا را 

ــاش را به دیوار طویله تکیه داد. کن  طویله، تو تاریکی ( »9 پس پس رفت، پشـ

« شنید.، زدیم. صـدا  اوسـاا را که داشـت با حسینو حرف    شدد موش قایم شـد.  

 (.31 ، ص.5913/5932)مراد  کرمانی، 
He retreated and ended with his back pressed to the rear wall of the 

stable. He hid himself in the darkness. He was as quiet as a mouse. He 

could hear the foremen’s voice as he talked to Hoesseinou (Moradi 

Kermani, 2000, p. 109).  
 

اصوالً کنایه از ترسیدن و حدیر شدن است اما عامة « موش شدن»، زبان و فرهنم فارسیدر 

ــافاده « از ترس جـاموش مـانـدن و دم برنیاوردن   »مردم در معنـا    . لیر و کنندیمنیز از آن اسـ

و ضمن عبور اصطس  مبدأ از  اندداشـاه سـحابی، مارجمان داسـاان، دقیداً به معنا  اجیر توجه   

ن لیسی در را که در فرهنم ا as quiet as a mouseصـافی فرهن ی نظام مدصد تشبیه معروف  

ــابه به  ــت به ،رودیمکار بـافت موقعیای مشـ ــافادة انددادهدسـ ع در واق هاآن. راهکار مورد اسـ

ــامل بر پیدا کردن   یابیمعادل ــت که مش ــد  « معادل طبیعیِ»اس ــطس  مبدأ در فرهنم مدص اص

فاده در نظام مدصد اسا« تشبیه»مبدأ از یک « اصطس » برابربخصوص، در  . در این موردِباشدیم

س پس پ»الفاظ دی ر  همچون  در تلفیق بادر بافت موقعیای مبدأ « موش شــدن»شــده اســت. 

ــدنمقای»و « رفان ــدن و جاموش  » میموعاً در انادال ندش کارکرد ِ« ش ــر ترس مخفی ش از س

تشبیه ان لیسی فو  نیز در اییاد ندشی مشابه در  رسدیمسـالیم نردیده اسـت و به نظر   « ماندن

نفت که هر دو رویداد مبدأ و مدصد در دادة  توانیمرویداد مدصـد سـالیم نردیده است و لذا   

رد مو عمل اجاماعیِموضو  و ماهیت ؛ نه تنالا نو  اندساجاهنیل به تعادل ندشـی را میسـر   ( 9)

 هول و هراس احساسآن( بلکه  و معنا  اندیش انی ماناررِدر سـیا  سخن  نظر )دامنة نفامان 

آن(  رِو معنا  بینافرد  ماناردر سیا  سخن منش مالیر ناشی از اجاسف قدرت اوساا و رضو )

 .انددهینردصورتی مشابه به جواننده منادل مدصد به در رویداد
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ــر بـاردارش   ــدو و همسـ و دل کردن و همفکر  با در حال درد  در موقعیـت دی ر ، اسـ

، پیدا اندآمدهاز وضـعیت اقاصاد  بلرنیی که در آن نرفاار   رفتبرونند تا راهی برا  یکدی ر

 کنند:
 

 اشهینر، دیجنبیم( اسـدو دسـت نذاشت رو شکم جیییه، بچه زیر دساش   1

اسدو را که نُر   هااشک توانسـت یمنرفت. انر زیر لحاف تاریک نبود، جیییه 

 ببیند. ختیریمو نُر 

ــده  ... هی بچه، جود تو بچه زنمیمخودمه ور آب و آتش ور جاطر اینم که شـ

 یپیشددونی دوشددتبینم... ا  بابا، انر تو ، یه جرده تکون بخور بزنمیمدارم حرف 

 (.522 ، ص.5913/5932)مراد  کرمانی،  بابات من نبودم

Asadou put his hand back on Khajijeh’s stomach. The baby squirmed 

under his hand. He cried! Had it not have been for the blanket over them 

Khajijeh would have seen the flood of tears! 

“For the sake of our child I must swallow my pride … hey my baby, 

I’m talking to you, just move a little let me know … If you were to be 

fortunate you would not have had a father like me!” (Moradi Kermani, 

2000, p. 136).  
  

 to swallowصورت اصطس  به« جود را ور آب و آتش زدن»فو ، اصـطس    کسمپارهدر 

one’s pride  ــد ــت.   ینینزمعادلدر مان مدص ــت. این اناخاب الباه چندان دقیق نیس ــده اس ش

مارجمان است. « غرور جود را زیر پا نذاشـان »اصـطس  اجیر معادل طبیعیِ اصـطس  فارسـی    

 با توسل نظام مدصد مثسً اصطس  مبدأ از صافی فرهن یِدر عبور   دقت بیشاربا  توانسـاند یم

  trying everything possible همچون ترقیدق ، نوعی معادل توصـیفیِ  سـاز معادلراهکار به 

(to achieve a goal) ــت دهند. به ماقبل در کلیت  بافت زبانیِمراجعه به با در عین حال، دسـ

رو  یکس و ناکسهر به  و  که کندیمنویسـنده از زبان اسدو ندل  که  میکنیممشـاهده   ،رویداد

دو بار این و آن را پیش کرده تا وساطت او را پیش اوساا بکنند و حای جود مسادیماً  و انداجاه

ا غرور جود را زیر پ»به معنا   ،ضمنی طوربه ،اه است و این همهنذاشپیش پا  یکشـ منتبرا  

عبارت دی ر، با آنکه اناخاب مارجمان داساان از تعادل صور  در سط  جرد است. به «نذاشان

ــله  ــت نرفاهفاص ــاس رویداد جار  در بافت موقعیای از معیار  ط  کسنِ، اما این اناخاب در س
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رده نکاســاســی   . موضــو  رویداد )دامنة نفامان( تلییرردینینمتعادل ندشــی چندان فاصــله 

ــیا منش  اســت؛ ــدو و جیییه( و در  نیز ماناســه با س ــارکین نفامان )اس نو  رابطة بین مش

ت و در اسبوده اسـدو برا  برنشان به سرِ کار(  « به هر در  زدنِ)»تناسـه با موضـو  نفا و   

دو   ااورهمح  جودمانی و ونودر مان مدصد با شیوة نفامان )نفاکار رفاه هنالایت، اصطس  ب

ــه  هاهمؤلف( همخوانی دارد. بدین ترتیه، کاراکار ــی  ةنانس ــ طوربهمعنی و تعادل ندش بی نس

ــا  بافت زبانیِبهرا مارجمان اثر   هااناخاب توانیم و انددهینردمحدق  ــل اقاض بافت  ،بسفص

           .   وبیش موفدی تلدی کردکم  هااناخابموقعیای و بافت فرهن ی 

 مورد( 31)میموعاً  دی ر  نیز ماعدددر موارد  داســـاانفو ، مارجمان   هانمونهعسوه بر 

از  توانیمکه  اندکرده( اسافاده نظام مدصـد طبیعی در   هامعادل)اناخاب  یابیمعادلاز راهکار 

 ]کسی[از دست »در مدابل اصـطس    to be fed up with somebodyاصـطس  کاربرد جمله به 

از جر شیطان » اصطس در برابر  climb off one’s high horseاصـطس   ، «دل پر جون داشـان 

دست کسی »در برابر اصطس   whatever I touch turns to ashes المثلضـرب و  «پیاده شـدن 

 نام برد.  «نمک نداشان

  توصیفی یسازمعادل. 3. 5

ــاانفرهن ی، مارجمان  یابیمعادلعسوه بر  ــازمعادل»راهکار بدیل  از داس  کرّاتنیز به«  س

معادل »و کاربردشناجای اصطس  مبدأ با نوعی معنایی   هاجنبه ،موجه آنبهکه  اندجساهبالره 

 «شانوپیشونی د»فارسی ، در مدابل اصطس  1مثسً در دادة شمارة . نرددیمجای زین « توصیفی

( در نظام مدصـد اسـافاده شده است. این اناخاب الباه   to be fortunateاز معادل توصـیفی آن ) 

 معنا  آن نیست که به اییاد معادل ندشیِاست اما الزاماً به بوده افی فرهن یکاربرد صـ  ماضـمن 

 ندیش انیا سخن دی ر، با آنکه این معادل توصیفی در سط  معنا . بهباشدکامل مناالی نردیده 

ــخن، یعنی دامنة   مانارر آن ة)و مؤلف ــیا  س ــطس  مبدأ همخوانی دارد، در در س نفامان( با اص

ــا اه اجاماعی منبعث از بافت   ــط  منش نفامان(، جاسـ ــط  معنا  بینافرد  )یعنی در سـ سـ

ط معموالً توس« دوشـان پیشـونی »قرار نرفاه اسـت. اصـطس     الشـعا  تحتروسـاایی داسـاان   

زمانه  و شکوه از  نذارلهنکه عادت به  شودیمکار نرفاه به  درآمدکم روسااییِ زبانانیفارس

ین ا الذکرفو  اجاماعی بخصـوصـی اسـت که در معادل توصیفی   قشـر  مبین  از این رو،دارند؛ 



 19                         ....کاربرد صافی فرهن ی در ترجمة اصطسحات                           نالمسال چالل و  

 

ــده، چنانکه از امس  آن بر    تعلق طبداتی ــطس  یادش ــو  دی ر، اص ــت. از س جنثی نردیده اس

ــ   امحاوره، ماعلق به نفا و  دیآیم ــت در حالی که معادل توص ــارکین رویداد اس ن یفی آمش

 ماعلق به نونة معیار فارسـی اسـت و از این رو، مؤلفة شیوة نفامان و معنا  مانی مانارر با آن  

ر داده و قرا الشعا تحتنسبی تعادل ندشی را اندکی  طوربهت و این همه، سـ نیز جنثی نردیده ا

 . مدصد نیست و بافت فرهن ی مبدأ تناسه با بافت موقعیایدر 

سدو پس از اجراا ا نفایم که توجه بفرمایید.  سازمعادلاز کاربرد راهکار  ة دی ر نمونبه 

را بیرون  اســدواما اوســاا هر بار  رودیم اوبار برا  عذرجواهی نزد چندین و  توســط اوســاا،

کار که این بار هم  روندیمهمراه مادرش نزد اوساا . یک بار جیییه، همسـر اسدو، به اندازدیم

 :سدینویمنویسنده . کشدیممیان او و همسر اوساا   ارککاکبه دعوا و 
 

ــتینمجیییه »( 1 ــدو بفالمد که او و مادرش  جواس ــاا به  اندرفاهاس پیش اوس

)مراد   «را روی آب انداخت اشپته رو  نونه و نردن  هاجراش. ولی الامـاس 

 (.509 ، ص.5913/5932کرمانی، 

Khajijeh didn’t want Asadou to know that they had been to Mr. 

Foreman to plead. The scratches on her cheek and neck made the attack 

obvious (Moradi Kermani, 2000, p. 158).  
 

جود یا دی ر  را به »فارســـی کنایه از در زبان و فرهنم « جاناندپاة کســـی را رو  آب »

، مارجمان کسمپارهدر این (. 055 ، ص.الف5932است )شاملو، « یا از رو  اشـاباه لو دادن عمد 

ــطس   یِابیمعادلقادر به  ــی مبدأ اص ــدهدر زبان و فرهنم ان لیس عبور صــافی  و برا  اندنش

به این معنا که بار مفالومی و کاربردشـناجای اصطس    اندبوده « سـاز معادل»فرهن ی نانزیر از 

. اندنمودهبه زبان ان لیسی منادل  make something obvious معادل توصـیفیِ را در قاله مبدأ 

اا به اوسْزن حملۀ لو رفاهچیز  که  شـود یمواقع، با مراجعه به بافت زبانی ماقبل مشـخ،   در

یشــنالاد  پ که معادل توصــیفیِ  انونهرجمان مســادیماً بافت زبانی را بهجیییه بوده اســت. ما

اســت که در « میدد ینیآفربافت»و این عمسً مصــدا   اندکردهرا تکمیل نماید، بازســاز   هاآن

عادل م توانیم ،. با اندکی مسـامحة کاربردشناجای مفروض اسـت ال و  تحلیل اناداد  ترجمه 
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تلدی کرد  0«نزینة بالینة دوم»، هااقاصاددانقول هب یا 5«ندشی کمینه معادلِ»توصیفی پیشنالاد  را 

ن جز توسل به چنی  اچارهیا عدم دسـایابی مارجم به آن،  « طبیعی معادل»در شـرایط فددان   که

 .خواهد بودن ییها سازمعادل

 ترجمة اصطس  توانیمکه  اندکردهاسافاده   سـاز معادلمارجمان حاضـر مکرراً از راهکار  

« ج ر کسی سوجان» ،the peril be nothing for someone صورتبه« شساندسـت از جان  »

 one should صورتبه« دل کسی قرص بودن»، to feel as though one is on fire صـورت به

not have bad thought ،«صورتبه« دنده به دنده شدن turning over and over tossing and 

turning  ــت کردن »و ــر به نیس ــورتبه« جود را س  وانعنبهرا  to finish the damned life ص

ــادیق این راهکار ترجمانی معرفی نمود.  ییهانمونه مورد )یعنی در  593کلی، در  طوربهاز مصـ

ــاجان از موا %13بیش از  که به از  اندشــدهتوصــیفی   هامعادلرد(، مارجمان اثر نانزیر از س

 نیماو معنا    بینافرد  و شــدن معنااثر و جنثی دســت رفان زبان اصــطسحی بســیار غنیِ  

ــطسحات رای  در نویش محلی روبروییم که در امس  جمست منعکس     )آنیـایی کـه بـا اصـ

  انیامیده است.  نردیده( 

 انتقال .4. 5 

در این مداله عبارت که بوده اســت  9«انادال»آجرین راهکار مورد اســافادة مارجمان داســاان 

اصطس  مبدأ در مان مدصد. این راهکار کمار از سه راهکار دی ر به   نرالفظترجمة  اسـت از 

دشی اییاد ن به نرالفظترجمة است که احاماالً در موارد  موضـوعیت یافاه  کار نرفاه شـده و  

یییه ، مادر جکه در آن توجه کنیدموقعیای به مثال،  عنوانبه. است دهیانیامیم مشـابه وبیش کم

 :ردینیمبیعار  و بیکار  اسدو را به باد اناداد  و دامادش، و جطاب به دجار زندیمغُر 

ــه.   بایم( مرد 2 ــاه باش ــد یه کار دی ه. جیال جودش غیرت داش جه این کار نش

ت ن قدر که من و پدرت پشیغیر از قالیبافی دی ه تو دنیا شـلل نیسـت؟ هم   یکنیم

فه، جیالش راحاه. حاال جودت ب و ... اینا همه حربرا هفت پشدتمون بسه کار رفایم 

                                                      
1. Minimal functional equivalent 

2. Second optimal choice 

3. Transference  
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)مراد   جرا مخارا بکنم؟ بایممن بدبختِ پیرزال، شـــل و کور و پا شـــکســـاه، 

 (.553 ، ص.5913/5932کرمانی، 
“A man must be strong enough to take care of himself no matter! This 

job fails, so take another job! You think that other than carpet weaving 

there is no other job in the world? In just the same way that your father and 

I went after this job should be enough for our next seven generations! 

… All of this is only talk! His problem is that his conscience is 

comfortable! Now you tell me, in my deformed and weak condition, should 

I be the one to provide the bread for your lives?” (Moradi Kermani, 2000, 

p. 152). 
 

 (ا کنایهتوأم ب)« غلوِ» نوعیمبیّن « برا هفت پشت کسی بس بودن»، اصطس  کسمپارهدر این 

ــت و  به جوانندة مان  نرالفظاز طریق ترجمة آمیز غلوّکارکرد این احامـال داد کـه    توانیماسـ

ــد نیز  ــت انادال یافاه مدص ــتاس ــطس .  رفتِ ولو با از دس  در رویداد مبدأ، مادربار کنایی اص

، به جیییه همان حال )و در زندیمجیییه با کاربرد اصطس  مورد نظر به جود کنایه و نالیه 

ه بد رسـید؛ پس بالار است اسدو  به جایی نخواهن یبافیقال( که از کار دهدیمو اسـدو هشـدار   

ه جود ب)»ضمنی  نفاار ِ  هاکنشاحامال داد که این  توانیمباشد. در واقع،  دنبال کار دی ر 

ز ادر رویداد مدصد  هاآنبرجاساه از  و معانی بینافرد ِ«( به دی ر  هشـدار دادن »و « کنایه زدن

ــند اما معنا  اصــلی )  ماالًاحا« کفایت کردن»اندیشــ انی( اصــطس  یعنی معنا  میان رفاه باش

ماثثر از بافت زبانیِ ماقبل است که در آن از پدر و مادرِ جیییه  انادالو این  اسـت منادل شـده  

تو  دنیا نیســـت و لزومی ندارد  تنالا کارِ یبافیقال)نســـل ماقبل( ســـخن رفاه اســـت و اینکه 

 یِنیبشیپقابلیت که  ان ذکر در اینیا آن استنکاة شای. بسـوزند بعد هم در این آتش   هانسـل 

 ،یوساارپنسبی مالیر است. در یک سو  این  پیوسااررو  یک بر  اصطسحی  هاعبارتانی مع

سبیل کسی را »آن است مثل  در حد نالاییِ هاآن 5تیرنی معنایی اصطسحاتی قرار دارند که میزان

که میزان تیرنی  رندینیمو در مدابل، در آن ســو  پیوســاار اصــطسحاتی قرار   « چرب کردن

 در هر. «برا  هفت جدّ کسی کافی بودن»چندان زیاد نیسـت مثل همین اصـطس     هاآنمعنایی 

ــورت ــمارة ) نمونةدر  ،صـ ش نفامان( آن یعنی من (، بخش بینافرد  معنا )و مؤلفة مانارر2ِشـ

مة کرد که تعادل ندشـــی در ترج ینیبشیپ توانیم؛ به همین دلیل، اندنرفاهقرار  الشـــعا تحت

                                                      
1. Semantic Opacity  
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یق از طراغله موارد  که  رسدیمنظر بهاست. محدق ن ردیده رویداد در سـط  کاربردشناجای  

ــدهترجمه « نرالفظانادال از طریق ترجمة » راهکـار  که تیرنی  رندینیمدر نروهی قرار  اندشـ

 the head of the child صورتبه« سـر و کلة بچه پیدا شـدن  »برنردان معنایی چندانی ندارند. 

is to be revealed ،«صورتبه« نون ندایی جوردن to eat bread from begging ،«غلط کردن »

 to be صــورتبه« جلو  دوســت و دشــمن ذلیل شــدن»و to be a big mistake  صــورتبه

shown up in front of one’s friends and enemies ندراهکاراین اتخاذ دی ر  از   هانمونه.       

 یریگجهینتبحث و  .6

ین مب «رضو، اسدو، جیییه»رور  بر عملکرد لیر و سحابی در ترجمة اصطسحات داساان م

رویکرد » ،«(فرهن ی) یِابیمعادل»، «(توصیفی)  ِسـاز معادل»راهکار  چالاراز میان آن اسـت که  

؛ از اندجساهتوسل   سازمعادل، مارجمان داسـاان بیشـار به راهکار   «انادال»و  )حذف(« سـلبی 

 کار( کاربرد راه%03/13مورد ) 593شاهد مبدأ،  مانمورد کاربرد اصـطسحات در   032میمو  

ــازمعـادل » حذف » ،(%92/92مورد ) 31 در «یابیمعادل» کار؛ در حـالی کـه راه  میابوده«  سـ

ــطس  ( %21/3) مورد 03 در (نرالفظاز طریق ترجمة انادال )»( و %35/52مورد ) 92 در «اصـ

ــت، هم. انـد رفاـه کـار  بـه  ــاا با ناای  این یافاه، در وهلة نخسـ (، 5330بیکر )  هاپژوهشراسـ

مؤید اساداللی است که  ( اسـت و در عین حال، 5939( و علو  و زینالی )0255) نیالدرنیمیپ

، 5939، جانجان) است نردیدهدر باب تعادل اراوه  (0251آناونی پیم )  ر تفسـیر آرا د ترشیپ

تعادل »نذاردن بر دیدناه پیم که تعادل را به دو دســاة ضــمن صــحه جانجان. (553-553ص. 

کار مارجم را در برنردان عناصــر ، کندیم میتدســ 5«هیســوکیتعادل »و « طبیعی )یا دوســویه(

. کندیمقلمداد «  سازمعادل»، 0«هیسوکی»و در نیل به تعادل « یابیمعادل» ،طبیعیدارا  معادل 

ــاندار  را با   یافاة فو  مؤید دی ر ادعا بســامد وقو  مرتبط بدانیم، موضــو  همچنین انر نش

از   رینوام با ( که500 ، ص.5939، جانجان)نیز جواهد بود مطر  شــده در مدالة اجیرالذکر 

ل طبیعی و تعاد کندیمتعادل تلدی )معمول(  نشانیبرا نو   هیسوکیتعادل  یشناسزبانادبیات 

                                                      
1. Natural (directional) equivalence vs. bidirectional equivalence  

 به الزاماً مبدأ زبان به «ب» معکوس ةترجم اما دهد دستبه را «ب»  رید زبان به ترجمه در «الف» چنانچه م،یپ نظر از . 0

  (.01 ، ص.0251 م،یپ) میابییم کار و سر هیسوکی تعادل با ن ردد، یمناال «الف»
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 از سو  دی ر، مدایسة دو مان مبدأ و مدصدِ .آوردیم)و نامعمول( آن به شمار  دارنشـان را نو  

 22) از مان مبدأ است تریطوالن یتوجالقابلبه شکل که مان مدصد  دهدیممورد بررسی نشان 

 مهترج» کهمبنی بر اینترجمه اســت   هایهم انمؤید یکی از  نکاه. این صــفحه( 13در مدابل 

ــاید باوان نفت که یکی از دالیل 31 ، ص.0251)پیم، « ردعام نرایش به اطناب دا طوربه (. شـ

اســت که با   ســازمعادلاین وضــعیت در ترجمة مورد بررســی، فزونیِ بســامد وقو  راهکار 

و در  بداییماصطس  مبدأ در مان مدصد سر و کار  وا  معنایی و کاربردشـناجایِ توصـیف محا 

 هســـاند، به اطناب یینودهینزو  اصـــطسحی که نارر بر اییاز  هاعبارتمدایســـه با کاربرد 

ــافی فرهن ی  ینیبشیپ توانیم. بـدین ترتیـه،   انیـامـد  یم و  ،امع طوربه ،کرد کـه کاربرد صـ

ــطسحی  هاارتعب فرهن یِ یابیمعادل ــار در مان یار   جاص، طوربه، اصـ به اییاز و اجاصـ

 .  رساندیم
 

 چهارگانه در برگردان اصطالحات یاترجمهای کارهمیزان کاربرد راه .1جدول 
 درصد بسامد نوع راهبرد ردیف

 03/13 593  سازمعادل 5
 92/92 31 یابیمعادل 0
 35/52 92 حذف 9
 21/3 03 انادال 1

 

 
 ی چهارگانه در برگردان اصطالحاتاترجمه. میزان کاربرد راهبردهای 1نمودار 

 حذف اصــطس  مبدأ از قابل توجهنکاة قابل توجالی که شـاید باوان در توجیه وجود موارد  

ــاه به ماهیت مفالومیِ     ــطسحات بس ــت که اص ــاجت آن اس ــد مطر  س ــازه مان مدص   هاس

ــک ــبی از   ادامنهدر  هاآن ةدهندلیتش ــمولجالانکامسً »تا « ویژهفرهنمکامسً »نس . ندمالیر« ش



 سومشمارة    (                 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           13 

 

ل دلیبه« شمر جلودار )کسی( نبودن»همچون   اژهیودیالی اسـت برنردان اصطسحات فرهنم ب

ــمر»فدـدان رابطـة بینامانی با مفالوم    ــسمی   هافرهنمبرا  ماداعی با آن  و معانیِ« شـ غیراسـ

ــطسحاتِ زتریبران چالش ــانی همچون   هاکنشبه افعال و  مربوط از اصـ یا « باال آوردن»انسـ

و  اندشدهواژنانی  هازباندر همة  هاآن یهم اناقاضا  جنبة اسـت که به « سـینه صـاف کردن  »

ــو  وجود دارد.  هاآنفرهن ی  یابیمعادلعمومـاً امکان   بدین ترتیه، انر این تحلیل را با موضـ

  رینیهیانبه این  توانیماصــطسحی تلفیق کنیم،   هاعبارتنســبی بودن میزان تیرنی معنایی 

تیرنی معنایی بیشـــار  دارند و از این رو، امکان  ترژهیوکه اصـــطسحات فرهنمرســـید  کلی

ـ معـادل  ــطسحـاتی که به امور یا     هـا آنفرهن یِ  یابی ــت و در مدـابـل، اصـ   هاکنشکمار اسـ

 هاآندر برنردان  یابیمعادلو امکان ، تیرنی معنایی کمار  داشــاه دهندیمارجا   شــمولجالان

 .جواهد بودبیشار 

نانزیر از اتخاذ  ژهیوشــدت فرهنمبه مارجمانِ داســاان عموماً در مواجاله با اصــطسحاتِ 

 عنوانهبجبران نمایند.  نوعیاین کاســای را به اندداشــاهتسش  بعضــاًاما  اندبودهرویکرد ســلبی 

ــنمونه، با عنایت به اینکه  ــرف مواد مخدر )مثسً تریا (   هاوهیش   هافرهنمدر جوامع و مص

که اشـاره به ابزار جاصـی بنام وافور دارد و   « بسـت زدن »مخالف مافاوت اسـت، لذا اصـطس    

برا  جوانندة ان لیسـی زبان امروز  نامثنوس اسـت از مان مدصد حذف نردیده و در   احاماالً 

جودت را جمع و جور »معنی )به pull yourself togetherعوض مارجمان با افزودن اصــطس  

 اندنمودهرا جبران واژنانی  آن جأل ،بسفصلدر همان حال و هوا و ماناسه با بافت زبانی «( کن

 و جوانندة مدصد دیآیمبه میان  ابزار مصـرف تریا  )بسفاصـله در جملة بعد صـحبت از محل   

اصـــطس  ه همان ب« ع و جور کنجودت را جم»که منظور کاراکار اوســـاا از  شـــودیمماوجه 

از نظر دور  توانینمدر فرهنم روســاایی مورد نظر بوده اســت(. در عین حال،  « زدنســتبَ»

داشـت که حذف عناصـر  از این دست، رنم و لعاب فرهنم بومی و روساایی مان مبدأ را تا   

 است. از میان برده  ودحد

در  دست کم «رضو، اسدو، جیییه»ناییة کار مارجمان داساان  رسـد یمنظر بهکلی،  طوربه

ــطسحات ب ــبی همراهرابطه با ترجمة اص را « منزینة بالینة دو»نیل به  عموماًو بوده  ا توفیدی نس

بی و عمدتاً مبین دسایابی نس ندرا که در مان مداله تحلیل نردید ییهانمونهاست. محدق ساجاه 
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ــی بودند ــدا   نتوایم، به تعادل ندش ــت نمونة جروار تلدی کرد. این واقعیت که کااب مص مش

به همین ترجمة ان لیسـی جایزة جالانی هانس کریسـاین اندرسون    با اتکا  قالیبافخانه  هابچه

 رینســختواکنش مثبت مخاطه و داوران  مبینرا برا  نویسـنده به ارملان آورده اســت، جود  

. اندردهکبرقرار  با ترجمة ان لیسی داساان هاآن که است سط  باال و رابطة مناسبی ةجشـنوار آن 

جمان صرفاً به اساناد عملکرد ماره با این حال، شاید ارزیابی میزان موفدیت و سط  کیفی ترجم

نة نحوة یمکمل در زم باشد و بدیالی است انیام تحدیداتشاابزده در برنردان اصطسحات کمی 

 مالیا جواهد ساجت.در این زمینه را   ترقیدقاسخ وابساه امکان پترجمة سایر عناصر فرهنم

 کتابنامه

  فرهن ی در داســاان هانشــانه(. تحلیل وبررســی ترجمة 5930بلوکات، م. ) عزم، م.، واطالار  نیک
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