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 چکیده

  ذخـایر  فرهنیـی نظریـةپـردازد  پیش رو بـه ارتاـام میـان فرهنـت و ترجمـه مـی مطالعة

ی جـان نـاپلنون یـمانـا  ایـن رـار رـرار هرفوـه، و رمـان فار ـی دا)ابن زهر(  ایون زوهر

 عنوانبـهایـن رمـان عنـوان نمونـه انوبـاد شـدت ا ـ   بـه آنانیلیسـی  ترجمـة در برابر

ــر  214 ،پیکــرت ــال  ب ــدا ریرفرهنتهــرار رلمــه ا ــ    492صــه ه و ب ــاابو ــون  6ه در م

بنیـاد، بـا ا ـوهادت از تنـور  دادت ا ـوبرا  شـدند در مقصـد شـان ترجمـههمـرات بـه مادأ

ــود ــهنم ــی ب ــت ایران ــایر  فرهن ــی ذخ ــدتار درخو ــ  آم ــ  د  ــاا  ــرج    راهارده   مو

د  انــبــودت زداییفرهنــتو  تهصــی  حــ، ،،  ــاز انوقــال عینــی، بومی رایش،افــ

هـر  و درصـد راهاـرد هـافراوانـی آنهمـرات هـا و راهاردهایشـان، بـهریرفرهنتها  هروت

هــا انمــام هروت مقایســةهــ  هــر راهاــرد بــرا  ، الوتعــتهیــه شــد  بــه هنــتهــروت ریرفر

 ترجمــه نیــر تهیــه شــد رــه بــا برر ــی آن مشــب    نمــودار رلــی راهاردهــا درهرفــ 

و  زداییفرهنـت ابوـدا ایرانـیهـا  موـرج  بیشـورین راهاـردر در راـال ریرفرهنت شـد،

 .بودت ا    از بومی  پس

جــان نــاپلنون، عناصــر ، ریرفرهنــت، ایــون زوهــر، دا ــیفرهنیــی ذخــایر هددا:کلیدددوا ه

 .فرهنیی

 

                                                           
1. Repertoremes 
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 مقدمه. ۱

ــة ــه  مطالع ــیش رو ب ــةپ ــت» مقول ــه می «فرهن ــه در در ترجم ــ  ر ــدیهی ا  ــردازد  ب پ

ــان دییــر تنهــا  ــه زب ــانی ب ــانی نیســوند رــه منوقــ  می عناصــرترجمــه از زب شــوند، بلکــه زب

 ترجمــه دارنــد  فرآینــدپررنیــی بــر  یرهــا  فرهنیــی، تــ  مقــو ت دییــر  همتــون تهاوت

  بنـا شـدت ا ـ  4)ابـن زهـر( ایـون زوهـر 6ذخـایر فرهنیـی یـةنظرت قیق فعلی بـر ا ـا  

دانــد رــه می« ا  از ابــرار ادرارــیممموعــه»فرهنــت را ( 61، ص  6331)ایــون زوهــر 

ــن می» ــاعی را ممک ــدهی اجوم ــدزن ــورت «رنن ــن ص ــه ای ــت را ب ــر فرهن ــا  دیی ، و در ج

ها بــه ا  نــاهمیون از پارامورهــا، رــه انســان یســومی یکپار،ــه، ممموعــه»رنــد  تعریــم می

موجـود در هـر  یسـو   اجـرا  ممموعـةو    «دهنـدشـان را شـک  میهـا، زندهیرمک آن

ــایر ــدمی 9را ذخ ــه  نام ــر ممموع ــ از ه ــایر ش ــه آنذخ ــ  ر ــر  ا  ــرا  ریرت ــا را ام  اج ه

ــرار ــ  ) 2یراج ــدت ا  ــر، نامی ــون زوه ــةای ــی،  مکاتا ــی (  6939د   42شبص ــو  یعن  یس

ادبیــات دارا  ذخــایر ادبــی،  یســو   یا ــ  دارا  ذخــایر  یا ــی و  یســو  فرهنــت هــ  

فرهنیــی  یــرةذخدارا  ذخــایر فرهنیــی ا ــ   پــس  یســو  فرهنــت هــر رــوم، دارا  یــک 

ــن ذخ ــ  و ای ــرتا  ــا، از ریرفرهنتی ــ   او ریرفرهنت 5ه ــدت ا  ــکی  ش ــه دو تش ــا را ب ه

د   42شبصـی،  مکاتاـةایـون زوهـر، ) رنـدتقسـی  می 1یخوشـناو نشانه 1رلـی مـاد  د وة

ــن   (6939 ــژوهشدر ای ــرتریرفرهنت ،پ ــود در پیک ــی موج ــا  ایران ــان ه ــک از زب ا  رو،

ا ـر  نـاپلنون دایـی جـانت، رمـان د شـد  بـرا  ایـن پیکـربند  خواهـفار ی ا وبرا  و د وه

در  3دیـک دیـویس راانیلیسـی آن  ترجمـة رـه انوبـاد شـدت ا ـ  (6939)ایر  پرشـکراد 

ــال  ــام  6331  ــ داانم ــکراد،  دت ا  ــة  (4262)پرش ــرا   ترجم ــان ب ــی و  از رم انیلیس

  برخورد مورج  با ذخایر فرهنت ایرانی انوباد شدت ا   ن وةبرر ی 
                                                           
1. Culture repertoire  

2. Even-Zohar 

3. repertoire 

4. repertoreme 

5. Culture repertoremes 

6. material 

7. semiotic 

8. Dick Davis 
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فرهنــت، دیــدهات و تهکــر  مطالعــة( بــرا  6939آبــان  49شبصــی،  مکاتاــةایــون زوهــر )

تــه آن ،فرهنیــی هــا تهاوت، از تنهــادر ایــن نــوا نیـات نــه   یسـومی خــود را پــیش هرفــ 

خصـوص بـه اجـرا  شـود، بلکـه بایسـ  بـهمی برر ـیآیـد، الهور و واضح به ،شـ  میفی

ایــن  پــژوهش ةیفرضــپــس زبــان و ههویوهــا  معمــول و عــر  بــه دیــدت شــک نیریســ   

ــه  ــ  ر ــها  ــانی ریش ــطالحات زب ــوعارات و اص ــیار  از ا  ــوهبس ــی داش اند  ها  فرهنی

ها  ا  رـه در  یـهبی شـود و هـر پدیـدتایهریشـ یقـاًفرهنت در ایـن نـوا  برر ـی بایـد عم

ــدت شــود   ننشــپنهــان خــود از فرهنــت  ــه، بایــد در ایــن د ــوه هنمان ــن  هرفو حــال در ای

ــژوهش ــلالدر  ،پ ــا   ــدا ب ــ   اول ابو ــن ا  ــه ممک ــر آنت ــکافانه، ه ــق و موش ــی دری برر 

شــود  مــیتــاریبی در فرهنــت داشــوه باشــد، ا ــوبرا   یشــةرآیــد یــا حســاد بهفرهنیــی 

 شــود مـیهـا  ایرانـی مشــب  برخـورد موـرج  بــا ریرفرهنت ن ــوةدوم   ـلالدر  ـپس 

ابوـدا تمـامی فار ـی،  ا  رو،ـک از فرهنـترتپیکـ عنوانبـهبرر ـی  رمـان  بادر این مطالعه 

شــان از ترجمــه رــرار دادت هــا ا ــوبرا  شــدت و  ــپس در مقابــ  معــادل انیلیسیریرفرهنت

هـا  ایرانـی قاـق مـدل آوردن ریرفرهنتد ـ ول بـها مرحلـةهـد  از ایـن رـار در   شوند

 مشب  خواهد شد ترجمه  ها درورج  در راال آن پس راهاردها  ما     زوهر

 چارچوب نظری. ۲

ــار هه ،هــر رخــداد  ــازندة یعــوامل هویــد رــه(  می6312) یاروبســن ا ــ   تمــامی  و

ــ  جــر ــن عوام ــی آن  ءای ــه قــر  رل ــام شــهاهی هســوند ر ــدت 6شــک   در ینهــک ارتا  آم

 ا   
 

 
 اجزای کنش زبانی یاکوبسن .۱شکل 
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وجهـی ، بـه ایـن مـدل شـشفرهنیـی ذخـایر یـةنظر( هنیـام توضـیح 6331ایون زوهر )

هـرفون از بـا ایـدت و  دهـد فرهنیـی ارا ـه می یـدةپدمـدلی بـرا   و رنـداشارت می یاروبسن

ــانی یاروبســ ــدمــدل زب ــرا  بــروز هــر پدی ــه ةن قرحــی رلــی را ب ــر فرهنیــی ب صــورت زی

 بینید می 4در شک  را رند ره اجرا  آن ممس  می
 

 
 اجزای مدلِ فرهنگی ایون زوهر .۲شکل 

رنندت، م صــولی را رــه رــه مصــر  صــورت ا ــ در ایــن مــدل، روابــ  بــدین

رنــد، ولــی بــرا  اینکــه م صــول، تولیــد و بــه شــک  ، مصــر  میتولیــد رــردت ،تولیدرننــدت

منا ــم مصــر  شــود، ذخــایر مشــورری بایــد موجــود باشــد رــه رابــ  ا ــوهادت بــودن آن از 

 قرفــی تو ــ  نهــاد و از قرفــی تو ــ  بــازار رــه ،نــین م صــولی بــه آنمــا منوقــ  شــدت،

  (6331ایون زوهر، ) شدت ا  ن یا رنورلم دود، تعیی

شـود و مـدلی مثابـه یـک  یسـو  برر ـی میدر دیدهات ایون زوهـر فرهنـت هـ  بـهپس 

همــان اجــرا و روابــ   دهنــدةفرهنیــی ارا ــه داد، در وارــ  نشــان یــدةپدرــه او بــرا  بــروز 

ــا ذخــایر  یســو ،  repertoireامــ  شــود رــه عدرون  یســو  فرهنــت ا ــ   مشــاهدت می ی

اهــر  یســو   بــالطا  ببشــی از  یســو  فرهنــت ا ــ  فرهنیــی و  یــدةپدببشــی از مــدل 

تشــکی   lexemeیــا  morphemeایــی مثــ  اجرزبــان را در نظــر بییــری ، ذخــایر زبــان از ریر

ــت، ریرفرهنت ــو  فرهن ــرا   یس ــا ب ــدت، ام ــر ش ــان دیی ــه بی ــا )ب ــن ( culturemesه ــا ای ب

هـا واضـ ی ندارنـد  در وارـ  ریرفرهنتشهافی  رابـ  تشـبی  نبواهنـد بـود و مرزهـا  

ها، در قـول رشـد یـا همـان مـدل تـربررگها  تو   اهـالی فرهنیـی خـاص میـان خوشـه

یـک  «شـام رریاـان»مـثالً مرا ـ   شـوند هروهـی خـاص از مـردم رسـم می و زندهی میـان

بوردیـو  رخداد فرهنیـی در ایـران ا ـ  رـه شـام  اجـرا و روابـ  و اصـول خاصـی ا ـ  

ــادت (211  ، ص6332) ــم ع ــد  می 6وارتدر تعری ــادت»هوی ــومی از قر ع ــا  وارت  یس ه

                                                           
1. habitus 
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موجود هسـوند رـه در قـول تـاریع جمعـی شـک  دادت شـدت، و در قـول تـاریع  شدةدرونی

ــدت و در مور ــه ش ــرد  فراهرفو ــا  راربرد عی ف ــ  میه ــان عم ــدش ــر «  رنن ــون زوه ای

فـرد   شـدةموجـود و ذخـایر رسـماین تعریـم را ارتاـام میـان ذخـایر اجومـاعی ( 6331)

ــدمی ــراد و  می دان ــت در اف ــد فرهن ــدت»هوی ــی ش ــان  6«درون ــور»و در زب ــ   4«تال ــه ا  یافو

ــا ( 32، ص  6336)ایــون زوهــر،  رنون ذرــر شــد واضــح ا ــ  ذخــایر فرهنیــی از آنتــه ت

ــه فی ــ  ر ــایی ا  ــام آن ،یره ــی را تم ــت ایران ــ  فرهن ــایر المث ــایی موم ــت آمریک از فرهن

  دهنـدمیتشـبی   صـورت اتوماتیـکبـههـا را آنی هـر فرهنـت هـالرهایی رـه ا،ی ؛رندمی

توانــد هــ  از نــوا نمــادین و هــ  مــاد  باشــد  ارــالم در  یســو  فرهنــت می هــاریرفرهنت

ها  بــدن و اجــرا  زبــانی ها  احوالپر ــی، ت ــ رــ،ایی، پوشــش، هــ  و هیاهــان، شــیوت

در   (6932فــروردین  43، شبصــی مکاتاــةایــون زوهــر، المث  و ریــرت )،ــون ضــرد

ــه ریشــهخوشــنانشانهخصــوص ارــالم  ــد ب ــار ی بای ــار و آداد و ههو ــوامها  رفو حســا   ار

انــد ها  فرهنیــی بودتها  پنهــان خــود دارا  زمینــههــا در  یــه،رارــه بســیار  از آن ؛بــود

دلیـ  اند و اهـالی آن فرهنـت خـاص بـهرـ  فرامـور و م ـو شـدتره بـا ه،شـ  زمـان ر 

مــثالً در هــا نیســوند  بــودن آنشــان مووجــه فرهنیــیدا می ا ــوهادةهــا و اد بــا آنتمــا  زیــ

بــا فراوانـی بــا یی در موـون و م ــاورت « مثـ  فرشــوه معصـوم بـودن» ا ــوعارةزبـان فار ـی 

را زیــاد « بــودنمثــ  راــوتر معصــوم » ا ــوعارةزبانان شــود، در مقابــ  هــ  انیلیســیدیــدت می

ایــن ریشــه و فراوانــی  دلی بــهبرنــد  ایــن ا ــوعارت ریشــه در انمیــ  موــی دارد و رــار میبــه

ــرا  انیلیســی ــا   آن ب ــالطا  بســیار ب ــد شــد  ب ــوعارةزبانان، فرهنیــی م ســود خواه  ا 

شـود شـدن در زبـان فرهنیـی م سـود میزیـاد و  ابـ  ا ـوهادةفار ی آن ه  با توجه بـه 

دارویـن بـدن انسـان و  ـایر  عقیـدةبـه  (6932وردین فـر 43شبصـی،  مکاتاـةایون زوهر، )

ماننـد رـه د و آن د ـوه از موجـودات زنـدت مینـدهموجـودات خـود را بـا م ـی  تطایـق می

فرهنــت و  دربــارةفیریــک بدنشــان بیشــور بــا م ــی   ــازهار باشــد  مشــابه همــین موضــوا 

  فیریکـی، هازبان صـاد  ا ـ   یعنـی تطایـق یـافون انسـان بـا م ـی  عـالوت بـر شاخصـه

                                                           
1. internalized 

2. crystalized 



 اول شمارة    (              دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           1 

 

 

توانــد بــا زبــان ها  ذهنــی میفرآینــدایــن   ها  ذهنــی و شــناخوی هــ  هســ فرآینــددارا  

ــان  ــن رو زب ــراعمــال شــود  از ای ــوام ا ــ  ) نی ــت و تهکــرات ار ــابی از فرهن ــدبازت و  6بوی

ــه و اهــالی  ا ــوهادة  (6335، 4ریتار ــون ــان عام ــاراتی خــاص در زب ــراوان از عا مکــرر و ف

ــان  ــدت زم ــت در م ــک فرهن ــارات را ی ــو نی، آن عا ــان  صــورتبهق ــ  در زب ــی  اب اجرای

ــهمیرــه  آورددرمــی ــد ب ــه، ا ــوعارت و    باشــند  شــک  اصــطالحات، ضــردتوانن المث ، رنای

ــن رالم ــههــر رــدام از ای ــ ، ب ــان، هــا   اب ــدهار  و تکــرر در زب ــ،یر ، مان حکــ  تیییرناپ

ــه هــا در ها  فرهنیــی آنشــوند، امــا ریشــهفرهنیــی م ســود می ــین رفو قــول زمــان از ب

ــر، ا ــ  ) ــون زوه ــةای ــان  1شبصــی،  مکاتا ــال و حکــ    (6932آب ( 6939)دهبــدا در امث

ها  فار ــی را آوردت و در ایــن میـــان المث ها و ضــردبســیار  از اصــطالحات، رنایــه

ها  فرهنیـی دیـدت وضـو  پدیـدتها بـهر رـردت ا ـ   در ایـن ریشـهبرخی را نیر ذرـ ریشة

بـار  ورالـم  ابـ  درآمـدت  صـورتبهدر زبـان فار ـی « آد زیـر رـات»عاـارت شود  مثالً می

دلیـ  ایمـاد ،نـین معنـایی از ایـن هر ا ـ   آن شـب  مکـار و حیلـه معنا آن به وعار  ا

ــطال  ــةدر  اص ــ  ریش ــه ا  ــارات نههو ــن عا ــی،  ای ــه  (6936)آمل ــ  ر ــح ا  ــة واض  هم

ــهالمث ضــرد ــ  شــدتها، اصــطالحات و ا ــوعارتها، رنای ــان  اب ــه در زب اند، قــور  هایی ر

ــه  ــوهادةر ــاد  در زآن ا  ــی زی ــا فراوان ــا ب ــدت میه ــت دی ــالی فرهن ــان اه ــرب ــود، ج  ءش

پشـ  ایـن نـوا  یـدةا  (6932آبـان  1شبصـی،  مکاتاـة)ایـون زوهـر،  هسـوند هاریرفرهنت

ــه رالم ــرر ب ــاننی ــ  زب ــا   اب ــن  9ه ــاراتی ای ــات و عا ــیت رلم ــه ه ــ  ر  صــورتبها 

ــادفی و اه ــرار نمیتص ــ  ر ــار ه ــان رن ــی در زب ــهببوک ــا ً ریش ــه احوم ــد، بلک ا  در هیرن

« رنـار هـ  رـرار هـرفون»  درـ  شـود رـه منظـور از اندفرهنت، ادبیـات، مـ،هم و    داشـوه

دارنـد   ودهـا رواعـد  در خـاز ل اظ د ـوور  نیسـ ، ،ـرا رـه از ایـن منظـر تمـامی زبان

  ایـن مکـرر و تاـدی  شـدن بـه  وابـ  زبـان ا ـ  ا ـوهادةمعنـا  رنار ه  ررار هـرفون بـه

ــدها ــوص هماین ــوا در خص ــد  2موض ــد  مانن ــی هماین ــان فار  ــ   در زب ــرار ا  ــ  برر ه

                                                           
1. Boyd 

2. Richerson 

3. fixed or given expressions 

4. collocations 
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ــد « راشــق ،نیــال» ــان انیلیســی هماین ــه در زب ــارد و ،نیــال»وجــود دارد، در حــالی ر « ر

ــ  می ــه دیاف ــدها ریش ــن هماین ــود، ای ــوردن هروتش ــ،ا خ ــی ر آداد ر ــد و فرهنی ــا دارن ه

ــابوی از موــون ادبــی یــا مــ،های م ســود می شــوند  برخــی موارــ  هماینــدها یــا عاــارات  

ایـن نـوا هماینـدها شـوند  میتثاـ  زبـان  درزبان شـدت، مکـرر ا ـوهادت شـدت و  رومی وارد

ــر ــ  ج ــارات ه ــود میریرفرهنت ءو عا ــی م س ــا فرهنی ــونده ــر، ) ش ــون زوه ــةای  مکاتا

در  6«ذخــایر»بــا توجــه بــه اینکــه تمررــر ت قیــق فعلــی بــر عنصــر  ( 6932آذر  6شبصــی، 

  و توضـی ات رـافی هـ  در خصـوص آن آمـد، بـه دییـر دل فرهنیـی ایـون زوهـر ا ـم

 پردازی  اجرا  مدل فرهنیی زوهر نمی

 پژوهشروش . ۳

قـــات ت قی د ـــوةدر  (4224) 9،ســـورمنو  4ویلیـــامرقاـــق تعـــاریم  فعلـــی مطالعـــة

ــرار می 5و توصــیهی 2تمربــی ــواا  هیــرد ر ــافون ان ــن پــژوهش ابوــدا ی از آنمــا رــه هــد  ای

ــی و  ــپس ریرفرهنت ــةهــا  ایران ــالطا  آن ترجمــة ن ــوة مطالع ــا در انیلیســی ا ــ ، ب ه

( 4221ریـان ) ا  فار ـی و ترجمـه شـدت بـه انیلیسـی انمـام هیـرد باید پـژوهش در پیکـرت

ــا   ــان راراروره ــاندا یرم ــاپلنون  ج ــاویر  از ن ــةرا تص ــی می جامع ــد  ایران ــاحیدان  فو

ــه  (6936) ــان را ب ــن رم ــی ای ــران»در هرارش ــی ای ــم فرهنی ــایه می« بم ــی تش ــد  نهیس رن

ــان را 4221) ــن رم ــدةنما( ای ــة ین ــران می جامع ــا  ای ــه دا ــوان در آن اته ــاری را ر ــد و ب نام

ــد، رو،ــک می ــی می جامعــة شــدةافو ــد  پرشــکراد ایران ا  در مصــاحاه (6939 )خطیاــی،دان

ها  وارعـــی زنـــدهی شبصـــی و اتهارـــات و رارارورهـــا  روـــاد را برهرفوـــه از انســـان

ــی می ــود معرف ــارد خ ــد  دادور تم ــای  می (6932)رن ــه ور ــه ب ــا توج ــکراد، ب ــد پرش هوی

ــی ــال یا  ــاعی   ــا  اجوم ــور  رمایه6942ه ــات ، ظه ــاخوار  قاق ـــر   ــا ر  و تییی  

منا ـم  بنـابراین روـاد بـرا  برر ـی فرهنـت   ـازدی  ماجوماعی را در رواد خـود مطـر

                                                           
1. repertoire 

2. Williams 

3. Chesterman 

4. Empirical 

5. exploratory 
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بـا توجـه  هـرار رلمـه ا ـ   492بـال  بـر  صـه ه و 214 ت،پیکـر عنوانبـهاین رمـان ا    

ــر ،  ــم ،ــار،ود نظ ــه مطال ــیک ب ــات رال  ــر ادبی ــ  و نث ــون نظ ــان مو جســومویی در می

 فار ــی یــا موــون مــ،های  زم ا ــ   واضــح ا ــ  رــه ،نــین جســومویی بــه هــیت وجــه

ــد  از وبیاتنمی ــن ه ــه ای ــ  ب ــرا  نی ــرد  ب ــوی صــورت هی ــد د  ــا و نرمتوان ــایی ه افراره

افرارهـا در وارـ  ابرارهـا  ت قیـق حاو  پاییات دادت ادبـی یـا مـ،های ا ـوهادت شـد  ایـن نرم

)،ـون بعضـی هماینـدها در  انـدهـا  خـاص بودتآور  بعضـی دادتدر جمـ  برا  اقمینـان

ــان  ــهزب ــی، ه ه  دلی ب ــا ه آوای ــو  و ی ــی، ری ــدتوزن ــاد ش ــایی ایم اند و فرهنیــی معن

رامــ  از نظــ  و نثــر فار ــی و امکــان  دادةبــا پاییــات « دُر »افــرار نرم  شــوند(م ســود نمی

شــاعر رال ــیک فار ــی بــا  55حــاو  اشــعار رامــ   6«هنمــور»جســومو  پیشــرفوه، وبیــات 

هــرار بیــ  از  922حــاو   4«پار ــ »امکــان جســومو  مــورد  عاــارت و رلمــه و وبیــات 

شاعر رال ـیک فار ـی، همـه بـرا  جسـومو  هماینـدها و عاـارات  ابـ  ظـاهراً ادبـی  95

ــی  ــهو فار  ــات رارب ــان وبی ــد  در هم ــ  رفون ــرآنپار  ــ  ر ــون رام ــومو در م و  9، جس

جداهانــه ممکــن بــود  وبیــات حســین انصــاریان نیــر جســومو   صــورتبههــ   2الاالرــهنهج

ــی  ــون عرب ــرفوه در م ــرآنپش ــه، نهج5ر ــمادیه1الاالر ــ یهه   ــانو مهاتیح 1، ص را در  3المن

هـ  جسـومو در مـون عربـی رـرآن را ممکـن  3«تـدبر»اخویار راربران ررار دادت ا ـ   وبیـات 

ــالوت، نرم ــه ع ــردت ا ــ   ب ــرار ر ــین»اف ــرآن و « الما ــ  جســومو  پیشــرفوه در ر ــر رابلی نی

افرارهــا  جســومو رمــک بســیار  مهمــی مهــا و نرالاالرــه را دارد  ایــن ممموعــه وبیاتنهج

مـون ماـدأ  یسـةمقاهنیـام  آینـد میحسـاد بهابـرار ت قیـق  ءدر برخی موارد داشـوند و جـر

                                                           
1. http://ganjoor.net/ 

2. http://www.parset.com/Culture/Poems/ 

3. http://www.parset.com/Culture/Quran/ 

4. http://www.parset.com/Culture/Nahj/ 

5. http://www.erfan.ir/farsi/quran/quran_proj/search/advance_search.php 

6. http://www.erfan.ir/farsi/nahj/nsm_proj/search/advance_search.php 

7. http://www.erfan.ir/farsi/sahife/nsm_proj/search/advance_search.php 

8. http://www.erfan.ir/farsi/mafatih/search 

9. http://tadabbor.org/?page=quransearch 



 3                       ترجمة راهاردها  برر ی و زوهر فرهنیی ذخایر نظریة                    پنماه  ال  

 

 

، حـاو  6رورـا یکـرةپتعیـین راهاـرد، از وبیـات  بـرا  ،ت لیـ  مرحلـةانیلیسی در  ترجمةبا 

  مثـ  دردر مـوارـه فرهنـت لیـ  وبسـور ا ـوهادت شـد  ،راانیلیسـی، و  رلمـةملیون  542

ها و اصــطالحات و      زم بــود برر ــی شــود آیــا ترجمــه هــ  اصــطال  و ا ــوعارت

ــوعارت ــر ا  ــا خی ــ  ی ــد ا  ــان مقص ــدوال در زب ــوه ا  مو ــد د  ــه و رون ــرا، مقایس بند  اج

طیلی ا  و مسـوجـداول، نمودارهـا  درخوـی، دایـرت یلةو ـهـا  آمـار  هـ  بـهدادت مشاهدة

ا  و و نمودارهــا  دایــرت visioافــرار نمودارهــا  درخوــی بــا ا ــوهادت از نرم  تســهی  شــدند

ــا ا ــوهادت از رالم بــا توجــه بــه تعــاربم  ر ــ  شــدند  wordهــا  موجــود در مســوطیلی ب

ریهــی رــرار دارد   د ــوةهــا  رمــی و ریهــی، ت قیــق فعلــی در از پژوهش( 4266) 4دورنــی

رنـد، رـه را تعریـم می 2و هـدفیرا 9  نظـر برداراو در این د ـوه پـژوهش دو نـوا نمونـه

، پــژوهش فعلــی دارا  آمــدرســم  انوبــاد نمونــه  بــا توجــه بــه تعــاریم و ، و آنتــه در

اهــر عاــارت  ــابوی در زبــان فار ــی، بــا فراوانــی بــا  در موــون  بردار  هدفیرا ــ  نمونــه

ــوه  ــود داش ــ،های وج ــا م ــی ی ــهادب ــ   در  عنوانب ــدت ا  ــوبرا  ش ــت ا  ــک ریرفرهن ی

ــةبقوص ا ــوبرا  خصــ ــه تعــاریم رالــی رــه ریرفرهنتریرفرهنت ی ــا توجــه ب هــا  هــا، ب

زبان و هـا  دییـر هسـوند، بـا توجـه بـه فار ـیایرانی وجه تمایر فرهنـت ایرانـی بـا فرهنت

ــودن  ــدت ایــن ریرفرهنتایرانــی ب ــهنیارن   مشــب  هســوند و ا ــوبرا  وضــوهــا ارلــم ب

ــه ــدند  ب ــ  ش ــوار ــ  یوةش ــا یادآور  دادتجم ــردار  و جســومو در نرمداشــ ه ــا و ب افراره

ــ  وبیات ــودت ا  ــ،رور ب ــا  م ــی ) ه ــرا  ( در پژوهش4266دورن ــی ب ــی روش ــا  ریه ه

رفوــه در ت قیــق فعلــی  راربــهرور  رنــد مطــر  می 5«بنیــاددادت یــةنظر»ت لیــ  دادت بــه نــام 

ــه د ــ  آوردن د ــوه ــرا  ب ــوا ا ــ   ب ــواا ریرفرهنتاز همــین ن ــی از بند  ان هــا  ایران

هـا، فرهنیـی موجـود در آن مقولـةهـا، هـر یـک بـا توجـه بـه آن یةاولرمان، پس از ا وبرا  

 معصـومه، مرتضـی علـی،ت   نـامی رـرار هرفونـد  مـثالً ا ـامی خـاص مـ،های )حضـرت 

                                                           
1. http://corpus.byu.edu/coca/ 

2. Dornyei 

3. theoretical 

4. purposive 

5. grounded theory 
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ــی از ب ــه ر،ســمو   ( یک ــودها  اولی ــوه ب ــار د  ــ  در رن ــد  ت لی ــ  بع ــه در مراح ها  ر

ایـن  رـرار هرفونـد  «ا ـامی خـاص» تـربررگدییر  مث  ا امی خـاص تـاریبی، در هـروت 

ــوه ــدمد  ــهبند  ر ــه راب ــر ممموع ــه ه ــدم ر ــه ر ــار ممموع ــابه، در در رن ــوةها  مش  د 

ی شــد رــه حــاو  انــواا داد، در نهایــ  منــوج بــه یــک نمــودار درخوــرــرار مــی  تــربررگ

اصـلی ایـن نمـودار قاـق نظریـه ایـون زوهـر،  شـاخةها موجود در رمان بـود  دو ریرفرهنت

ذخــایر فرهنیــی م ســود  ممموعــةی هســوند رــه ایــن دو هــ  زیــر خوشــنامــاد  و نشانه

ابوـدا راهاردهــا  موــرج  بـا توجــه بــه ، ا در برر ــی بــا ا ـوهادت از مــدل مقایســهشـوند می

، در وارــ  هنمانــدن یوشــانماهزدن بــه راهاردهــا قاــق بر،ســم شــدند  مشــب  یوشــانماه

 ا    بنیاددادت یةنظرها در رنار ه  ت   یک نام بود ره مطابق آن

 ارائه و تحلیل داده. ۴

در  ودی  فضـاعلـ  م ـدبـه، بنیـاددادت یـةنظر از قریـق آمـدتد ـ  نمودار درخوـی بـه

ــان دادت می ــودار نش ــه نم ــود  ــک   ش ــدمی 5و  2و  9ها  در ش ــک را  توانی ــر ی ــرا  ه اج

پیکــرت را در  هــروتشــود، تعــداد آن دیــدت می نــامرنیــد  اعــداد  رــه در رنــار هــر ظــه مالح

 دهد نشان می

 
 ها و تعداد هر یکهای اصلی ریزفرهنگشاخه .۳ شکل

 

 
 هامادی ریزفرهنگ شاخةعناصر و تعداد  .۴ شکل
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 های ریزفرهنگختشنانشانه شاخةعناصر و تعداد  .5 شکل

  ــلالپا ــع اولــین  وضــو بههــا در مــون ماــدأ، دادت حاصــ  از ت لیــ  نمــودار درخوــی 

  رندرا م قق می

هـا از ل ـاظ فرهنیـی حـا ر اهمیـ  ا ـ   اول ارـالم مـاد  هسـوند رـه مـواد آن شاخة

توانـــد رـــ،ا، نوشـــیدنی و هـــا موهـــاوت ا ـــ  رـــه میارـــالم مصـــرفی ارـــوام و فرهنت

هایی ماننــد ، نوشــیدنیآر رشـوهمــورد مطالعــه رـ،ایی مثــ   یکـرةپرردنی باشــد  در مصـر 

زنـدهی  در خصـوص ا ـااد ود داشـوند وجـ هـالد و مـواد مصـرفی رلـی مثـ   کنماین
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ا  مثـ  ظـر  وجـود هایی بـا یکـدییر دارنـد  مـثالً در ا ـااد، زیـر شـاخهه  اروام تهاوت

رـ  رـاربرد خـود هـا ر داشـوه ا ـ ، امـا ایـن نـوا ظر  ررابـه دارد، ره مثالی در مون مانند

 ــازها  مو ــیقی  ــنوی ایرانــی هــ  مثــ   انــد هی مــدرن امــروز  از د ــ  دادترا در زنــد

ــر انتــهرم ــا  ریرفرهنت ءج ــااده ــوند  از ا ا  ــاابهس ــ    ــوم ا  ــ،هم مرب ــه م ــه ب ی ر

ــوان می ــازت ــر نم ــال زد و  مه ــةبقرا مث ــاادا ی ــاد  در    ــرار نمی د ــوةم ــد، خاصــی ر هیرن

تواننـد ارـالم مـاد  موهـاوت اعـ  از هـا میفرهنت ،پوشـش شـاخة  در مبـدتیـا  پشویمانند 

ا  هـ  بسـوه بـه ایـن رـه حوزتعمامـه یـا نـا ینی پار،ـةپار،ه یا لاـا  داشـوه باشـند  مـثالً 

ها  هونـه قـدر از ل ـاظ جیرافیـایی فاصـله دارنـد، حوـیمقایسه شـدت از ل ـاظ فرهنیـی ،

آینـد  مـثالً اهـر هـ  خاصـی در حسـاد بههـا مـاد  ریرفرهنت ءتواننـد جـرهیاهی هـ  می

رخـورد شـود، رشور  موجود ا   رـه در جـا  دییـر موجـود نیسـ  و در مونـی بـه آن ب

ندیــدت و از خصوصــیات  بــرا  فــرد بییانــه رریــم خواهــد نمــود، ،ــون تــا بــه حــال آن را

  تصور  ندارد نماد  آ

ــی از فرهنــت برمیخوشــنانشانه شــاخةدانی  مــی ــه اجرای ــی ی ب هــردد رــه در ذهــن ایران

ــادر مینشــانه ــثالً در ذهــن یــک آمریکــایی هایی را موا ــد و م ــر نیســوند   نشــانةرنن هــیت ،ی

ــه او ً در فرهنــت ایــران معنــا پ ؛«هــرار تومــان»ر نظــر بییریــد ماننــد ثــالی دم یــدا ایــن مقول

ــیمی ــر ایران ــد، ه ــکمی رن ــک ا  ــد آن ی ــک  و ،ــه    ا ــ  واندان ــه ش قرحــی دارد، ،

دریافـ  رـرد  حــال اهـر یـک فـرد رــه در تـوان می،ـه خــدماتی  اـال آنارزشـی دارد، در ر

را ببوانـد، هـیت یـک  one thousand tomans لنـدن زنـدهی رـردت و بـررگ شـدت در مونـی

 ایرانـیآن را تاـدی  بـه ریرفرهنـت  مسـنلهشـود  همـین از آن معانی بـه ذهـنش مواـادر نمی

 شود شناخوی توضیح و مثال آوردت میدر ادامه برا  برخی موارد نشانه رند می

هــا  خــاص خــود را دارا ــ   در خصــوص احوــرام، مــثالً آداد زنــدهی ایرانــی ویژهی

 راربــه« شــما فرمودیــد»عاــارت « تــو ههوــی»جا  بــهدر فرهنــت مــا هــاهی هنیــام صــ ا  

ــوا صــ ا  در خــود نشــانهمی ــن ن ــد  ای  رابطــةها  بســیار  از جاییــات دو شــب  و برن

داد اجومــاعی مــثالً مــرد  اهــر وارد یــا در آ د داشــ  هــا بــرا  یــک ایرانــی خواهــبــین آن

ههــ   ایرانیــان بــرا  می« یـااه»باشــد داد زنـی آنمــا ومــال مــیشــد رـه احجـایی رریاــه می
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مرا ــ  مــ،های خــود هــ  آدابــی دارنــد رــه بــین تمــام شــیعیان و مســلمانان رایــج نیســ   

سـوند این آداد، بـا ایـن رـه م وـوا  مـ،های دارنـد، از آنمـا رـه مبـو  ایـران ه بنابراین،

 ابوالهضــ   ــهرةتــوان ایــن آداد می جملــةانــد و نــه مــ،هم  از آداد رــرار هرفوه د ــوةدر 

ــال زد  را ــاخةز مث ــران  یرش ــثالً در ای ــ   م ــ،یرایی ا  ــوا پ ــ  ن ــی مث ــ،یرایی دارا  اجرای پ

بـرا   رایـج نیسـ  عر  پ،یرایی با ،ـا  ا ـ  و پـ،یرایی بـا رهـوت آنتنـان بـین همیـان 

رونـد  می راربـه «اریـدرـدم بـر ،شـ  مـا بی،»بیانـاتی مثـ  تعار  هـ  بـه همـین صـورت 

 ا   « راشق ،نیال»مانند   آداد خوردن ه  حاو  عناصر

ــود می ــومی م س ــر   یس ــر تهک ــون زوه ــی ای ــدل فرهنی ــود و نمیم ــان ش ــوان می ت

ــو  ــن  یس ــی ای ــد، یعن ــ  ش ــی را  ــا  مشبص ــاص مرزه ــومی خ ــرا  ر ــم ب ها  مبول

ــد و عناصــر  می هاییپوشــانیها همــوارت ه  یســو  ــد دارن ــهتوانن ــد  قور مشــور ب در ،ن

هـــروت بررهـــی از افـــراد، دارا   عنوانبـــه یســو  رـــرار هیرنـــد  اهـــر رشـــور ایــران را 

خــواهی  داشــ   1ها  مــ،های، ادبــی، فرهنیــی و     بــدانی ، شــکلی مطــابق شــک   یســو 

رت،   واضــح ا ــ  ایــن دایــمــورد برر ــی ا ــ  فرهنــت یــرةدارــ  رــه ذخــایر موجــود در 

 هیرد می بر ها  ادبیات و م،هم را ه  درهایی از  یسو رسم 
 

 
 شان با فرهنگها و همپوشانیسیستم. 6ل شک

 

ها  ادبیــات و مــ،هم هــ   یســو  ء  در  یســو  فرهنــت هســوند رــه جــرمــوارد پــس

شـوند  در ،ـار،ود نظـر  توضـیح دادت شـد رـه ،ـرا و ،یونـه عناصـر  از م سود می

ایــن   شــوندمیی م ســود ایرانــفرهنــت مانــدهار شــدت و ریرفرهنــت ادبیــات و مــ،هم در 
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ــه میها، شــاخههمپوشــانی  یســو  ــ،هم را در نمــودار توجی ــات و م ــد ها  ادبی برخــی  رن

ای، بـه زبـان عـوام رات یافوـه و تکـرر در موـون مـ،ه دلی بـهعاارات و هماینـدها هسـوند رـه 

 ا ـ  وهـروت اشـارات مـ،های در  رـه دیـن و ایمـاناند، مثـ  هماینـد  ابوی از آن شدت ءجر

  آیدمیحساد به اشارات ادبی جرء ره در زبان فار ی« جور و جها»همایند 

هــر  یــانآخ، آت، اوا، هــی و    هســوند  در زنــدهی ایران ،آواهــا  معنــایی هــروت ها نمونــه

ــنشــانه ایــن آواهــا دارا  معنــایی هســوند و رــدام از ــد، اعــ  از درد، تعمــم و   ای ن ا  دارن

ــا در فرهنت ــوا آواه ــمعی تهاوتن ــاظ   ــود دارد و از ل  ــم وج ــا  مبول ــد، ه ــایی دارن ه

 شوند پس فرهنیی م سود می

از دیـد ایـون زوهـر در ،ـار،ود نظـر ، ذرـر شـد رـه  یذخـایر فرهنیـتعریم  هنیام

ها ها از جهـان بیرونـی ا ـ   ایـن رـه هروهـی از انسـاندر  اجومـاا انسـان ن وة ،فرهنت

هـا خواهـد اجـرا  فرهنیـی آن  ـازندةدهندت و ،ه دریـافوی از جهـان هسـوی دارنـد، نشـان

ها  آرـاز زبـان، از تا یرهـ،ار  آواهـا  وارعـی  ( هنیـام صـ ا  از ریشـه4262بود  یـول )

هویـد  و  رلمـاتی از انیلیسـی هـا  ـبن میتتجهان بیرونی بـر ایمـاد و  ـاخون برخـی وا

ــال مــی ــا رنــد در ارلــم زبان، و ادعــا میsplash ،bang ،rattleآورد  مث  یشــةرهــا رلمــاتی ب

رـه در شـک  قور همـاننامیـدت شـدت ا ـ  و  6«آوانـام»آوایی هـ  وجـود دارد  ایـن پدیـدت 

 یـدةپدآمـدت ا ـ   حسـاد بـه خویشـناا  از ارـالم نشانهزیرشـاخه «آوام ـور » بینیدمی 5

زبان به این دلیـ  جر ـی از فرهنـت ل ـاظ شـدت ا ـ  رـه، قاـق تعـاریم  آوا در رلمات نام

ها  ها از جهــان بیــرون ا ــ   نمونــههروهــی از انســان یــول و ایــون زوهــر، حاصــ  در  

اـق آواهایشـان تاـدی  بــه ا ـ  رـه ق هـق رـردنهقیـا  پـت رـردنپتهـا در مـون افعـال آن

 اند شدت رلمه

 ن ــوةت ــ  نــام ،یـدمان ذهنــی رــرار دارد رــه بــه  خویشــناا  در ارــالم نشانهزیرشـاخه

ــر خرافــات  ــی اشــارت دارد فر درتهکــرات و نی عــدد  اجــرا  مو هــروت تهکــرات هنــت ایران

 و رودمـی راربـه« ضـعیهه» رلمـةا  بـه زنـان وروـی نسـدیدهات فرهنـت ایرانـی  مث  ،داش 

  تهکر خاصی ا   نشانة در زبانبردن آن  راربه

                                                           
1. onomatopoeia 
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 خـاص  هیر  زمـان، در فرهنـت ایرانـی بـه شـک   یسـومی بـرا  انـدازت عنوانبـهتقوی  

آشــنا و حــاو  معناهــا  تلــوی ی ا ــ    6992  بــرا  مــا مــثالً  ــال شمســی وجــود دارد

ــون  ــام م ــرج  در تم ــةمو ــا ، ماتها ــال هم ــا و روزه ــدت ا ــ   از ه ــیالد  برهردان ــه م را ب

ــر  ــه دیی ــرا   یســو جمل ــدازتاج ــداد ا ــها  ان ــثالً هیر ، تع ــان    م ــوهایرانی از  در ه،ش

ــا  واتة ــر ب ــاد ا ــوهاد 522رــرور براب ــون زی ــی  ملی ــا ن ــیت هــرار ی ــدم ــرا  وزن هــ  رردن   ب

هایی مثـ    بـه همـین ترتیـم بـرا  مسـاف   ـنمهوجـود داشـوه مثقـالمصادیقی همتـون 

هیر  ارزر دارا  مصــادیق ا  انــدازت یســومی بــر عنوانبــه  پــول یــا واحــد ارز  هــ  هــر

  ا   رانر و  تومان

ــرا  افــراد در ذخــایر فرهنــت ایرانــی، مکان ریــر هــایی وجــود دارد رــه ممکــن ا ــ  ب

 هـا  تـاریبیمکان و هـا  مـ،های مثـ  حسـینیهمکان  شـندهـیت مههـومی نداشـوه با ایرانی

د  در معمــار  ونشــ  برخــی هــ  مربــوم بــه معمــار   ــنوی ایرانــی میمثــ  رــاخ هلســوان

 ها جــایی دایــران رـدی ، خانــه ،آمـدتت ــ  نـام مکــان خصوصــی  5شـک  داخلـی  رــه در 

شـک  رـه در  هـا  خاصـی داشـوه یـا معمـار  شـهر داشـوند رـه ویژهی در اتا  پـنجنام 

 داشوه ا    حمام شهرجایی مث   ،ت   نام مکان عمومی ا   5

ــا  رالم ــ ه ــه   اب ــان عام ــرات در زب ــه ر ــی ب ــان فار  ــهدر زب ــر رارب ــه و اج ا  رفو

، آرزو  ،یــر  را بـه هـور بــردن، از خـر شــیطان پـایین آمـدنمثـ   همیـانی زبـان هســوند 

دارد  رالــم  بــار  اهها  مثــ  ت ســین هــ  نمونــه  ی را مثــ  رــم د ــ  بلــد بــودنجــای

مــرد هــایی مثــ    خطادودشــمیبــرا  تهدیــد ا ــوهادت  پــدر رســی را در آوردن ــابوی مثــ  
  بــرا  دلســوز  رــردن در فرهنــت ایرانــی هســوندهــا  زبــانی عــوام ر رالمهــ  د حســابی

زیـاد الهـی دورت بیـردم  دارد، یـا بـرا  ابـراز عالرـه وجـود مـادر مـردتعاارات  ابوی مثـ  

هـا  خاصـی وجـود دارد رـه  ابـ  هسـوند مثـ  مـا ف ش یرود  در ذخایر فرهنیـمی راربه

  ،یربی همه 

 هــا  ایرانــی وجــود دارد رمــان شــش راهاــرد رلــی در راــال ریرفرهنت ترجمــةمــون در 

ــرد  ــان، راها ــون اصــلی  رم ــرج  در م ــا  مو ــی از راهارده ــال یک ــی انوق ــ عین ــن ا     در ای

بـدون د ـوکار  رونویسـی بـه عاریـ  هرفوـه شـدت و  ینـاًعی ایرانـراهارد، هـر ریرفرهنـت 
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وانویسـی  حـر  بـه حـر   از رو  حالـ   آ ،الم مـاد ارـ شدت ا ـ   ایـن راهاـرد در راـال 

ــة ــی، رلم ــال  فار  ــانی و نشانه و در را ــارات زب ــناعا ــیش ــت ایران ــورتبه، خوی فرهن  ص

ــهلهــ  ترجمــة ــارت  لهــ  ب ــرا  عا و  Ab-Gusht صــورتبهبعضــاً  آبیوشــ ا ــ   مــثالً ب

 May God not wish صـورتبه« ا  نبـوادخـدا بـرا  هـیت بنـدت»بـرا  عاـارت دعـایی 

that on any poor devil ا ــ   عینــیانوقــال هایی از هــا نمونــهترجمــه شــدت ا ــ   این 

ــه ــه هرت ــر (، ، ــرو  )وامیی ــی از ح ــه آوانویس ــه ، ــةبردار  و ، ــ  ترجم الهظی از ت 

هیرنــد  پــس هرهــات موــرج  رــرار می انوقــال عینــی د ــوةهــا، همیــی در ریرفرهنت

ــی را ــت ایران ــه  ریرفرهن ــاًقار ــ یعو ــ در فرهن ــه ا  ــد بییان ــی ت مقص ــر قریق ــه ه ، ب

 انوقــال عینــیمنوقــ  رنــد، راهاــرد  ینــاًع ی و   (الهظت ــ  ترجمــةبردار ، )آوانویســی، هرتــه

ــ    ــثالًا  ــی،  م ــت  ایران ــ   فرهن ــارات   اب ــرا  عا ــةب ــ  ترجم ــیالهظی، ت  ــال  عین  انوق

رهنیشـان را در ف ف شـییـا  رسـ یـا  دعـا،نـان  مـثالًایرانیـان  شود، ،ون ریـرم سود می

 ندارند 

ــام دارد ایشافــرراهاــرد دییــر  ــه  انوقــال عینــی، رــه شــام   ن افــرایش یکــی دو  عــالوةب

رلمـه یـا عاـارت و  صـورتبهریرفرهنـت را رـه  ،در ایـن شـیوت، موـرج  روتات ا ـ   رلمة

دن  نسـای  مههـوم  آن بـرا  دهـد،  ـپس بـرا  روشـن رـرانوقـال می ینـاًعجمله ا ـ ، ابوـدا 

 صـورتبهرا  آر رشـوهمـاد    رلمـةمـثالً افرایـد  بییانـه، یکـی دو رلمـه بـه آن می خوانندة

ash-reshteh soup صــ ا  از   ــون نشــان دادت رــه رلمــةنویســد  او بــا اضــافه رــردن می

شـود، فعـ  جمـ  بسـوه می ،هنیـام احوـرام ه،اشـون یـا اهـر در فار ـی  نوعی  ون ا ـ 

و     ـعی رـردت  sirیـا  please ةرـردن رلمـ اضـافهالهظی و  ـپس ترجمـه ت ـ مورج  بـا 

فرهنیـــی موجـــود در  بـــار  ، موـــرج زداییفرهنـــتراهاـــرد  در احوـــرام را منوقـــ  رنـــد 

ــی آن را  ــردت و صــرفاً ف ــوا  رل ــین ب ــت را از ب ــهریرفرهن ــی ترجم ــم ــهد  رن ها  آن نمون

ــد  اصــطالحات  برخــی ترجمــة ــن حر ا ــ   مانن ــه ای ــودهوشــش ب ــدهکار نا ــا ب ــه  ه ر

ــارت و   he took no notice صــورتبه ــ  خــوردی »عا ــا ه ــه ب ــه نمکــی ر ــه « رســ  ب ر

 ترجمه شدت ا    for our friendship صورتبه
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ــرج  ــرا  مو ــی  ب ــاریرفرهنتبرخ ــو ه ــه در م ــلی ر ــافه دتآمن اص ــی اتی اض ــد، توض ان

باشــد، موــرج  در هــر دو راهاــرد،  افــرایش شــاید رمــی مشــابه راهاــردرنــد  ایــن شــیوت می

ایرانـــی آن را در   خواننــدةرا رــه فقـــ   در ریرفرهنـــت 6دارد اقالعـــات نههوــه  ــعی

 شـک  اصـلی رلمـههمـرات بـا  یکـی دو رلمـه روتـات، افـرایشدر رند، به شکلی بیان رند  می

ضـیح و تهصـی  ریرفرهنـت بـه تو رـامالًدر قـی ترجمـه آمد ولی در این شـیوت، موـرج  می

ــردازدمی ــی ات   پ ــن توض ــاًتقرای ــاریم لی  یا ــد تع ــهدر ح ــا نام ــن رو ب ــ  و از ای ا  ا 

در مــون « تعریـه» رلمــةیـک بــرا  فقـ  موــرج  مـثالً راهاـرد افــرایش تهـاوت زیــاد  دارد  

  نویســدمی Put the plays on for the martyrdom of the blessed Hosaynاصــلی، 

ولــی در راهاــرد  هــ  در ترجمــه وجــود دارد ماــدأدر راهاــرد افــرایش، ریرفرهنــت عالوت بــه

 هیرد!وضی ات مهصلی جا  آن را میاز بین رفوه و ت مادأتهصی  ریرفرهنت 

ــرج  ریرفرهنــت ــوارد مو ــدحــ،  می را در برخــی م ــام خــاص   رن ــثالً ن ــاد در م و الق

  جایش آمدت ا  به heو  ح،  شدت رالً شازدت ا داه میرزا

ــوارد ــی م ــر برخ ــرج  در براب ــة ،مو ــه و  نمون ــد یافو ــان مقص ــت و زب ــابهی در فرهن مش

ــاییرین می ــرا  ج ــثالً ب ــد  م ــا  رن ــنجات ــرا  و  room with French windows، در پ ب

رـرار  God and all the saints help me ترجمـة« یـا مرتضـی علـی بـه دادم بـر » دعـا 

 د  ومـاها   ـاز  شـناخوه شـدت ا ـ   یعنـی در نمونـهدهد  این راهاـرد بـه نـام بومیمی

  ها  مشــابهی در فرهنــت انیلیســی ا ــوهادت رــردتاز ارــالم و نشــانه موــرج ، یخوشــنانشانه

ــر در  ــورد نظ ــارت م ــردن عا ــن خصــوص از جســومو ر ــافون در ای ــان ی تشــبی  و اقمین

موـرج   ا ـ   شـدتمـیانیلیسـی رورـا مشـب   یکـرةپدیکشنر  وبسـور بـررگ و وبیـات 

، تهصــی ، زداییفرهنــت، افــرایشعینــی،  الانوقــرمــان شــش راهاــرد  ترجمــةدر مــون اصــلی 
 بردت ا    راربهرا   از ح،  و بومی

 

 

 

                                                           
1. connotations 
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 های ثابت زبان و تعداد راهبردهاهای موجود در گروه قالبریزفرهنگ .۱ جدول
 گروه های ثابت زبانقالب

 نوع نفرین قسم فحش عالقه دلسوزی دعا خطاب تهدید تحسین اصطالح

 کل 93 25 624 96 62 33 92 96 3 121

 انتقال 3 3 66 6 2 62 6 5 2 645

 افزایش 6 1 64 2 4 2 2 2 2 62

 زداییفرهنگ 5 1 91 49 1 44 64 62 5 431

 تفصیل 9 4 4 4 2 3 6 6 2 44

 سازیبومی 44 63 19 4 4 21 64 65 9 421

 حذف 2 9 1 9 2 64 2 2 6 61

 

هــا، تعــداد انیلیســی، بــرا  تمــامی هروت ترجمــةهــا مقابــ  ریرفرهنت یســةمقااز 

هــا را در یکــی از هروتفراوانــی  نمونــةراهاردهــا  مبولــم موــرج  ا ــوبرا  شــدت ا ــ   

ــد ــد می 6ول ج ــوه بینی ــرا  د  ــرج  را ب ــا  مو ــد راهارده ــواهی  درص ــر بب ــال اه ها  ح

ها  رـ  تعـداد از ل ـاظ مبولم به شـک  جداهانـه برر ـی رنـی ، درصـد هـرفون از د ـوه

ریرفرهنــت بــه  22-92ها  دارا  حــدود د ــوه ر ــد  ولــی ازمنطقــی بــه نظــر نمی ار آمــ

د ـ  اقالعـات بـه بـرا  برر ـی بهوـر   با  در خصوص راهاـرد، درصـدهیر  شـدت ا ـ 

 شـدةعـالوت بـر درصـدها  عـدد ، شـک  پیـادت  ،ترراحـ  یسـةمقاآمدت از ل اظ بصر  و 

ــرت ــودار دای ــ  درصــدها در نم ــ  ا  ه ــهراب ــه  تهی ــةا ــ  ر ــک  اصــطال  را در  نمون  3ش

 بینید می

ــرا  ــطال ، ب ــر اص ــالوت ب ــاخه ع ــاعی، ها  ریرفرهنتزیرش ــرام، آداد اجوم ــا  احو ه

 ها  شــی ، ادبیــات، رالــم ذهنــی، ا ــامیتعــار ، ف ــش، دعــا، رســ ، نهــرین و  رشــاخه

ــان و  ــم، مک ــ،هم، لق ــاص، م ــاخةخ ــ  ریرفرهنت ش ــاد  و ر ــالم م ــلی ار ــر اص ــا نی ه

 ا    درصدها تهیه شدت
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 اشای مربوط به ریزفرهنگ اصطالح و راهبردهای ترجمهنمودار دایره.  8 شکل

 

 ،اصـــطالحات   ابـــ   فرهنـــت  ایرانـــی ترجمـــةراهاردهـــا  رالـــم در بینی  رـــه مـــی

ایـــن  هســـوند ( 53/22و  39/92بـــا درصـــدها  ترتیم بـــه)زدایی  ـــاز  و فرهنـــتبومی

ها جـر ،هـار هـروت، در تمـامی د ـوهرنـد بلکـه بـهتنها برا  اصـطالحات صـد  نمی مسنله

دارا  راهاردهــا  رــالای بودنــد  تــا 64، هــروت 61یعنــی از )ایــن دو راهاــرد رالــم بودنــد  

تـوان ههـ  هـرایش رالـم می تـا همینمـا هـ شـود  هـا منوقـ  نمیره فرهنـت ماـدأ در آن

بـدین هـ  مسـوثنی ،هـار هـروت آن ( د بـودت ا ـ  به فرهنـت مقصـخنثی یا مومای  مورج  

 افـرایش (، تعـار  بـا راهاـرد رالـمدرصـد 63/91) حـ،  ررارند  احورام بـا راهاـرد رالـم

ــم درصــد 1/21) ــرد رال ــا راها ــی(، ا ــامی خــاص و لقــم هــر دو ب ــال عین ــه) انوق ترتیم ب

 اند ( ترجمه شدتدرصد 41و   53/36

ــال بــا بــه هــا، هــا  پرتعــداد  ریرفرهنتدر هروت د ــ  آوردن درصــد  راهاردهــاح

ــرد هــ می ــک راها ــه تهکی ــوان ب ــرد را در هروت ا ــوهادة ،ت ــر راها ــ  ه ــا ه ــم ب ــا  مبول ه

 مقایسه ررد 

انوقال

فرهنت زدایی
ت

بومی  از 

 

اصطال 

ان ا  ت   بو  
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 های مختلفنمودار مستطیلی راهبرد انتقال در گروه .9 شکل

 

واضـح ا ـ  رـه بـرا  راهاـرد انوقـال ر ـ  شـدت ا ـ    3نمودار مسوطیلی شـک   مثالً

ــرج  د ــورد رمو ــی  م ــردت ا ــ   یعن ــرد بیشــورین ا ــوهادت را ر ــن راها ا ــامی خــاص از ای

ا ــامی خــاص بــه مــون اصــلی وفــادار بــودت ا ــ   هــروت  مــوردموــرج  بــیش از همــه در 

ایــن بــدین رموـرین ا ــوهادت از ایــن راهاـرد را داشــوه ا ـ   ( درصــد 25/4بـا )احوـرام هــ  

ــ ــت ررب ــی در فرهن ــرام ایران ــت احو ــه ریرفرهن ــامالًی معنا ــ  ر ــوا ناآشنا ــ    ر ــن ن ای

 ا    تهیهراب   نمودار به همین ترتیم برا  هر شش نوا راهارد

موــرج  در ا ــامی خــاص بســیار بــه فرهنــت ماــدأ وفــادار ا ــ   امــا ایــن  دیــدی  رــه

  رـه در ا ـامی قوربـهبسـیار زیـاد  دارد،  فاصـلةهـا  دییـر میران، بـا درصـدها در هروت

ا ــ ! تهــاوت  11/41دوم در ادبیــات بــا درصــد  رتاــةرفوــه و  راربــهدرصــد  35/36خــاص 

ــا    ــه خــوبی نشــان می 52ب ــه ب ــن دو نمون ــوارد درصــد  در ای ــرج  در دییــر م دهــد مو

ــان  ــ  ،ن ــودت ا  ــادار نا ــدأ وف ــت ما ــه فرهن ــات  ب ــول روت ــ  ق ــاظ بصــر  ه ــاریاز ل   ب

رلـی  قوربـه  هـ افـرایش راهاـرد ا ـ   ها بیانیر رمور ا ـوهادت شـدن ایـن راهاـردمسوطی 

ــوهادت ــ  ا  ــوهادةا ــ   بیشــورین  ر ــرام  ا  ــار  و احو ــهآن در تع ــا درصــدها  ب ــم ب ترتی
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ــ   21/46و  91/92 ــاتی مث ــرج  رلم ــه مو ــودت ا ــ  ر و    را اضــافه  please ،sir ،madamب

  رموــرین ا ــوهادت هــ  بــا صــهر بر ــاندیــا تعــار  موجــود در زبــان را رنــد تــا احوــرام می

 ودت ا   درصد در هروت دعا ب

ــت ــی هروتزدایی، در خصــوص فرهن ــم ذهن ــ،هم و رال ــا  م ــهه ــا ترتیم ب و  39/25ب

اند  وروــی هــا بیشــورین ا ــوهادت از ایــن راهاــرد را داشــوههروت یــةبقدرصــد نســا  بــه  1/22

فرهنیـی و  جناـةرنـد، در وارـ  ترجمـه می devilرا « راتـ  امـام»فی المثـ  موـرج  عاـارت 

ــین می ــا مــ،های آن را از ب ــرد ب ــرد  ایــن راها ــرین ا ــوهادت را در ا ــامی  13/9ب درصــد رمو

 خاص داشوه ا   

 32/61ا ـ   بـا ایـن حـال هـروت شـی  بـا  بـودت بسیار بسیار رـ  رـاربرد تهصی  راهارد

ــیش از  ــةبقدرصــد ب ــرد ترجمــههروت ی ــن راها ــثالً هــا ای ــی ا  را داشــوه ا ــ   م شــی  ورو

ــه ــورتبهر پرل  Used to cook sheep's heads and sell them from a barrow ص

شـود، از راهاـرد تهصـی  ا ـوهادت شـدت ا ـ   امـا ایـن راهاـرد در هـروت ادبیـات ترجمه می

 بردت نشدت ا    راربهاصالً 

ــا  پررــاربرد هــ   ــاز بومیراهاــرد   26/51بــودت ا ــ  و نهــرین و ف ــش بــه تریــم ب

ــرد داشــوه ــه  بیشــور  درصــد  2/56درصــد و  ــن راها ــداز ای ــن ب ــه ااند  ای ن معنا ــ  ر

در ها بــه فرهنــت مقصــد پنــات بــردت ا ــ   موــرج  در ایــن دو مقولــه بــیش از دییــر مقولــه

از عاـارات یکسـان  موـرج  در ارلـم مـوارد شـودو مقصـد دیـدت می ماـدأهـا  دادت یسةمقا

ــاو   ــردت و در  hellو  damnح ــوهادت ر ــد ا  ــت مقص ــوافرهن ــن  تن ــا ریرفرهنتای از را ه

توانــد نشــانیر ایــن باشــد رــه فرهنــت ایرانــی از ل ــاظ ایــن موضــوا میبــین بــردت ا ــ   

نهـرین آنتنـان پررنـت نیسـ   مقولـةدر فرهنـت رربـی عالوت بـهف ش بسـیار رنـی ا ـ ! 

درصـد رموـرین میـران ایـن راهاـرد ا ـ  و موـرج   25/4ا امی خـاص بـا و معنایی ندارد  

 خاص اصالً به فرهنت مقصد تکیه نکردت ا   برا  ا امی 

 ،درصــد 63/91رــ  ا ــوهادت بــودت ا ــ   ولــی در هــروت احوــرام بــا  نیــر حــ،  راهاــرد

تـوان ههـ  موـرج  در ترجمـه، معنـا  بیشورین ا وهادت را داشوه ا ـ   بـا ایـن حسـاد می

ــن رو می ــردت ا ــ   از ای ــین ب ــارات از ب ــیار  عا ــی را در بس ــوان احضــمنی احورام ــرام ت  و



 اول شمارة    (              دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           44 

 

 

ــارات  تلــوی ی  ــی را ،ــالش موجــود در عا ــرا  ترجمــه در نظــر ایران برانییرترین موضــوا ب

بسـیار در فرهنـت ایرانـی تهـاوت دارد  عـر  رـردمبـا عاـارت  ههـو هرف   مـثالً عاـارت 

ترتیم بـهایـن دو در ترجمـه بسـیار  ـب  ا ـ   نهـرین و اصـطال   فـر   نشـان دادنولی 

ــهر و  ــا ص ــرین  41/4ب ــد رمو ــرج  درص ــ  مو ــوند  در ر ــ،  را داش ــرد ح ــوهادت از راها ا 

 ها  رمی را از ترجمه ح،  رردت ا   ریرفرهنت

 

 
 ای درصد راهبردها در کل ترجمهنمودار دایره .۱1شکل 

 

ــی می ــرا  رــ  راهاردهــا  درون مون ــر  را ب ــوان درصــد هی انمــام  62مطــابق شــک  ت

 زداییفرهنـــتو   ـــاز بومیموـــرج  بـــیش از نیمـــی از راهاردهـــا را بـــه بینی  داد  مـــی

ــرد  ــوا راها ــن دو ن ــدها  ای ــوا درص ــ   ممم ــاص دادت ا  ــ !  69/16اخوص ــد ا  درص

هــا را از بــین هــا  ایرانــی، یــا م وــوا  فرهنیــی آنریرفرهنت ترجمــةدر  وضــو بهموــرج  

هـ   انوقـال،ـه راهاـرد هر مشـابه فرهنـت مقصـد را جـاییرین رـردت ا ـ   نمونـةبردت یـا 

اهدت رــردن نمــودار مســوطیلی آن دیــدی  رــه فقــ  بــرا  شــآیــد، امــا بــا مزیــاد بــه نظــر می

انوقال

افرایش

بومی  از 
فرهنت زدایی

ت

ح، 
ر  ریرفرهنت ها

ان ا   بو ت    
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هــا ا ــامی خــاص درصــد بــا یی داشــ ، رــه در عــر  امــروز  ترجمــه، انوقــال عینــی آن

ان هـ  درصـد ایـن راهاـرد را آنتنـ 13/63تـوان حوـی همـان رامالً همیانی ا    پـس نمی

 !ادأ خواندوفادار  به مون م

 گیرینتیجه. 5

ها  هویـد، در تمــامی جناــهفرهنــت می دربـارة (4264تــه ایـون زوهــر )بـا توجــه بـه آن

ــدهی  ــةزن ــان روزان ــی از انس ــین هروه ــاریبی ب ــرد  و ت ــر ف ــر  ه ــد و مص ها، در تولی

فرهنیـی، اهـالی فرهنیـی خـاص بـه ذخـایر  یـدةپدایمـاد هـر  فرآینـدم صول فرهنیی، در 

ا  رنــی ا ــ  نماینــد  ایــن ذخــایر ممموعــهرننــد و از آن ا ــوهادت میفرهنیــی مراجعــه می

ها  ر ــد صــرفاً مــدلبعیــد بــه نظــر می لــ،ارــه در قــول زمــان دراز  ایمــاد شــدت ا ــ   

بــا فرهنــت رنــی، هســوردت و  دهندةنشــانرو،ــک حــاو  عناصــر فرهنیــی م ــدود بووانــد 

مانند فرهنـت ایرانـی شـود  بـا ایـن تها ـیر وجـود مـدلی رـه هسـوردهی و جر یـات  ویدمر

ــه نظــر می ــی داشــوه باشــد، ضــرور  ب ــرا  برر ــی فرهنــت ایران نمــودار ر ــد  منا ــای ب

توانـــد ابـــرار منا ـــای جهـــ  برر ـــی میدرخوـــی بـــه د ـــ  آمـــدت در ایـــن ت قیـــق 

 باشد    ایرانیهاریرفرهنت

زدایی، تهصـی ، حـ،  و ، فرهنـتانوقـال، افـرایشهـا  اصـلی بـه نامراهاـرد نـوا  شش

هــا و یــا ها  فرهنیــی ریرفرهنتجناــه خنثــی رــردنموــرج  بیشــور بــه  بودنــد  ــاز  بومی

ــه ــوهادت از نمون ــرد، در ا  ــوا عملک ــن ن ــود  ای ــردت ب ــدام ر ــد ار ــت مقص ــابه فرهن ها  مش

داننـد، تر میا را  ـطح پـایینها  آنیلو ارسـون رـه ادبیـات دا ـوانی دییـر رشـورهترجمه

ــردن ــومی ر ــه آن ب ــه ب ــ  ر ــم ا  ــرد رال ــاز  6راها ــا ا واندارد  ــد )می 4ی ــد ، هوین مان

احورامــات موجــود در  بــا توجــه بــه درصــدها  بــه د ــ  آمــدت،عالوت بــه  (4223

 ا   در برابر فرهنت رربی ریرفرهنت  ناپ،یرترینترجمهها  ایرانیان، مکالمه

 

                                                           
1. domestication 

2. standardization 
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