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چکیده
مطالعة پیش رو بـه ارتاـام میـان فرهنـت و ترجمـه مـیپـردازد نظریـة ذخـایر فرهنیـی
ایون زوهر (ابن زهر) مانـا ایـن رـار رـرار هرفوـه ،و رمـان فار ـی دایـی جـان نـاپلنون
در برابر ترجمـة انیلیسـی آن بـهعنـوان نمونـه انوبـاد شـدت ا ـ
پیکــرت 214 ،صــه ه و بــال بــر  492هــرار رلمــه ا ـ

ایـن رمـان بـهعنوان

ابوــدا ریرفرهنتهــا 6در مــون

مادأ بـههمـرات ترجمـهشـان در مقصـد ا ـوبرا شـدند بـا ا ـوهادت از تنـور دادتبنیـاد،
نمــودار درخوــی ذخــایر فرهنــت ایرانــی بــهد ــ

آمــدت ا ــ

راهاردهــا موــرج

افــرایش ،انوقــال عینــی ،بومی ــاز  ،حــ ، ،تهصــی و فرهنــتزدایی بــودتانــد
هروتها ریرفرهنتهـا و راهاردهایشـان ،بـههمـرات فراوانـی آنهـا و درصـد راهاـرد هـر
هــروت ریرفرهنــت تهیــه شــد بــهعـالوت ،بــرا هــر راهاــرد هـ مقایســة هروتهــا انمــام
هرفـ

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

شـد ،موـرج بیشـورین راهاـردر در راـال ریرفرهنتهـا ایرانـی ابوـدا فرهنـتزدایی و
پس بومی از بودت ا

.

کلیدددوا ههددا :ذخــایر فرهنیــی ،ریرفرهنــت ،ایــون زوهــر ،دا ــیجــان نــاپلنون ،عناصــر
فرهنیی.

1. Repertoremes
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 .۱مقدمه

مطالعــة پــیش رو بــه مقولــة «فرهنــت» در ترجمــه میپــردازد بــدیهی ا ــ

رــه در

ترجمــه از زبــانی بــه زبــان دییــر تنهــا عناصــر زبــانی نیســوند رــه منوق ـ میشــوند ،بلکــه
مقــو ت دییــر همتــون تهاوتهــا فرهنیــی ،تـ یر پررنیــی بــر فرآینــد ترجمــه دارنــد
ت قیق فعلی بـر ا ـا

نظریـة ذخـایر فرهنیـی 6ایـون زوهـر (ابـن زهـر) 4بنـا شـدت ا ـ

ایــون زوهــر ( ،6331ص  )61فرهنــت را «ممموعــها از ابــرار ادرارــی» میدانــد رــه
«زنــدهی اجومــاعی را ممکــن میرننــد» ،و در جــا دییــر فرهنــت را بــه ایــن صــورت
تعریــم میرنــد « یســومی یکپار،ــه ،ممموعــها نــاهمیون از پارامورهــا ،رــه انســانها بــه
رمک آنهـا ،زندهیشـان را شـک میدهنـد» و ممموعـة اجـرا موجـود در هـر یسـو
را ذخــایر 9مینامــد هــر ممموعــه از ذخــایر شــام اجــرا ریرتــر ا ــ
ریراجــرا 2نامیــدت ا ــ

(ایــون زوهــر ،مکاتاــة شبصــی 42 ،د  )6939یعنــی یســو

ادبیــات دارا ذخــایر ادبــی ،یســو
دارا ذخــایر فرهنیــی ا ـ
ا ــ

رــه آنهــا را

یا ـ

دارا ذخــایر یا ــی و یســو فرهنــت هـ

پــس یســو فرهنــت هــر رــوم ،دارا یــک ذخیــرة فرهنیــی

و ایــن ذخیــرت ،از ریرفرهنتهــا 5تشــکی شــدت ا ــ

او ریرفرهنتهــا را بــه دو

د وة رلـی مـاد  1و نشانهشـناخوی 1تقسـی میرنـد (ایـون زوهـر ،مکاتاـة شبصـی 42 ،د
 )6939در ایــن پــژوهش ،ریرفرهنتهــا ایرانــی موجــود در پیکــرتا رو،ــک از زبــان
فار ی ا وبرا و د وهبند خواهـد شـد بـرا ایـن پیکـرت ،رمـان دایـی جـان نـاپلنون ا ـر
ایر پرشـکراد ( )6939انوبـاد شـدت ا ـ
ــال  6331انمــام دادت ا ــ

رـه ترجمـة انیلیسـی آن را دیـک دیـویس 3در

(پرشــکراد )4262 ،ترجمــة انیلیســی و از رمــان بــرا

برر ی ن وة برخورد مورج با ذخایر فرهنت ایرانی انوباد شدت ا
1. Culture repertoire
2. Even-Zohar
3. repertoire
4. repertoreme
5. Culture repertoremes
6. material
7. semiotic
8. Dick Davis
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ایــون زوهــر (مکاتاــة شبصــی 49 ،آبــان  )6939بــرا مطالعــة فرهنــت ،دیــدهات و تهکــر
یسـومی خــود را پــیش هرفـ

در ایــن نــوا نیـات نــهتنهــا ،از تهاوتهــا فرهنیــی ،آنتــه

فیالهور و واضح به ،شـ میآیـد ،برر ـی میشـود ،بلکـه بایسـ
زبــان و ههویوهــا معمــول و عــر
ا ــ

بــه دیــدت شــک نیریسـ

بـهخصـوص بـه اجـرا
پــس فرضـیة پــژوهش ایــن

رــه بســیار از ا ــوعارات و اصــطالحات زبــانی ریشــهها فرهنیــی داشــوهاند

فرهنت در ایـن نـوا برر ـی بایـد عمیقـاً ریشـهیابی شـود و هـر پدیـدتا رـه در یـهها
پنهــان خــود از فرهنــت نش ـن

هرفوــه ،بایــد در ایــن د ــوه هنمانــدت شــود حــال در ایــن

پــژوهش ،در ــلال اول ابوــدا بــا برر ــی دریــق و موشــکافانه ،هــر آنتــه ممکــن ا ــ
فرهنیــی بهحســاد آیــد یــا ریشــة تــاریبی در فرهنــت داشــوه باشــد ،ا ــوبرا مــیشــود
ـپس در ـلال دوم ن ــوة برخـورد موـرج بــا ریرفرهنتهـا ایرانـی مشــب

مـیشــود

در این مطالعه با برر ـی رمـان بـهعنوان پیکـرتا رو،ـک از فرهنـت فار ـی ،ابوـدا تمـامی
ریرفرهنتهــا ا ــوبرا شــدت و ــپس در مقاب ـ معــادل انیلیسیشــان از ترجمــه رــرار دادت
شوند هـد
زوهر ا

از ایـن رـار در مرحلـة اول بـهد ـ آوردن ریرفرهنتهـا ایرانـی قاـق مـدل
پس راهاردها مورج در راال آنها در ترجمه مشب

خواهد شد

 .۲چارچوب نظری

یاروبســن ( )6312میهویــد رــه عــواملی ــازندة هــر رخــداد ،ههوــار ا ـ

تمــامی

ایــن عوام ـ جــرء ینهــک ارتاــام شــهاهی هســوند رــه قــر رلــی آن در شــک  6آمــدت
ا

شکل  .۱اجزای کنش زبانی یاکوبسن
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ایون زوهر ( )6331هنیـام توضـیح نظریـة ذخـایر فرهنیـی ،بـه ایـن مـدل شـشوجهـی
یاروبسن اشارت میرنـد و مـدلی بـرا پدیـدة فرهنیـی ارا ـه میدهـد و بـا ایـدتهـرفون از
مــدل زبــانی یاروبس ـن قرحــی رلــی را بــرا بــروز هــر پدیــدة فرهنیــی بــهصــورت زیــر
ممس میرند ره اجرا آن را در شک  4میبینید

شکل  .۲اجزای مدلِ فرهنگی ایون زوهر

در ایــن مــدل ،روابــ بــدینصــورت ا ــ
تولیدرننــدت ،تولیــد رــردت ،مصــر
منا ــم مصــر

رــه مصــر رنندت ،م صــولی را رــه

میرنــد ،ولــی بــرا اینکــه م صــول ،تولیــد و بــه شــک

شــود ،ذخــایر مشــورری بایــد موجــود باشــد رــه رابـ ا ــوهادت بــودن آن از

قرفــی تو ـ نهــاد و از قرفــی تو ـ بــازار رــه ،نــین م صــولی بــه آنمــا منوق ـ شــدت،
م دود ،تعیین یا رنورلشدت ا

(ایون زوهر)6331 ،

پس در دیدهات ایون زوهـر فرهنـت هـ بـهمثابـه یـک یسـو برر ـی میشـود و مـدلی
رــه او بــرا بــروز پدیــدة فرهنیــی ارا ــه داد ،در وار ـ نشــاندهنــدة همــان اجــرا و رواب ـ
درون یســو فرهنــت ا ـ

مشــاهدت میشــود رــه عام ـ  repertoireیــا ذخــایر یســو ،

ببشــی از مــدل پدیــدة فرهنیــی و بــالطا ببشــی از یســو فرهنــت ا ـ

اهــر یســو

زبــان را در نظــر بییــری  ،ذخــایر زبــان از ریراجرایــی مثـ  morphemeیــا  lexemeتشــکی
شــدت ،امــا بــرا
شهافی
تو

یســو فرهنــت ،ریرفرهنتهــا (بــه بیــان دییــر  )culturemesبــا ایــن

رابـ تشـبی

نبواهنـد بـود و مرزهـا واضـ ی ندارنـد در وارـ ریرفرهنتهـا

اهـالی فرهنیـی خـاص میـان خوشـهها بررگتـر یـا همـان مـدلها ،در قـول رشـد

و زندهی میـان هروهـی خـاص از مـردم رسـم میشـوند مـثالً مرا ـ «شـام رریاـان» یـک
رخداد فرهنیـی در ایـران ا ـ

رـه شـام اجـرا و روابـ و اصـول خاصـی ا ـ

بوردیـو

( ،6332ص  )211در تعریــم عــادتوارت 6میهویــد «عــادتوارت یســومی از قر هــا
1. habitus
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درونیشدة موجود هسـوند رـه در قـول تـاریع جمعـی شـک دادت شـدت ،و در قـول تـاریع
فــرد فراهرفوــه شــدت و در مورعی هــا راربرد شــان عمــ میرننــد » ایــون زوهــر
( )6331این تعریـم را ارتاـام میـان ذخـایر اجومـاعی موجـود و ذخـایر رسـمشـدة فـرد
میدانــد و میهویــد فرهنــت در افــراد «درونــی شــدت» 6و در زبــان «تالــور» 4یافوــه ا ــ
(ایــون زوهــر ،6336 ،ص  )32از آنتــه تــارنون ذرــر شــد واضــح ا ـ
تمــام آن ،یرهــایی ا ــ

ذخــایر فرهنیــی

رــه فیالمثــ فرهنــت ایرانــی را از فرهنــت آمریکــایی مومــایر

میرند؛ ،یرهایی رـه اهـالی هـر فرهنـت آنهـا را بـهصـورت اتوماتیـک تشـبی

میدهنـد

ریرفرهنتهــا در یســو فرهنــت میتوانــد ه ـ از نــوا نمــادین و ه ـ مــاد باشــد ارــالم
رــ،ایی ،پوشــش ،ه ـ و هیاهــان ،شــیوتها احوالپر ــی ،ت ـ ها بــدن و اجــرا زبــانی
،ــون ضــردالمث و ریــرت (ایــون زوهــر ،مکاتاــة شبصــی 43 ،فــروردین  )6932در
خصــوص ارــالم نشانهشــناخوی بایــد بــه ریشــهها رفوــار و آداد و ههوــار ارــوام حســا
بــود؛ ،رارــه بســیار از آنهــا در یــهها پنهــان خــود دارا زمینــهها فرهنیــی بودتانــد
ره بـا ه،شـ
تمــا

زمـان ر رـ فرامـور و م ـو شـدتاند و اهـالی آن فرهنـت خـاص بـهدلیـ

زی ـاد بــا آنهــا و ا ــوهادة دا میشــان مووجــه فرهنیــیبــودن آنهــا نیســوند مــثالً در

زبـان فار ـی ا ــوعارة «مثـ فرشــوه معصـوم بـودن» بــا فراوانـی بــا یی در موـون و م ــاورت
دیــدت میشــود ،در مقابـ هـ انیلیســیزبانان ا ــوعارة «مثـ راــوتر معصــوم بــودن» را زیــاد
بــهرــار میبرنــد ایــن ا ــوعارت ریشــه در انمی ـ موــی دارد و بــهدلی ایــن ریشــه و فراوانــی
بســیار بــا

آن بــرا انیلیســیزبانان ،فرهنیــی م ســود خواهــد شــد بــالطا ا ــوعارة

فار ی آن ه با توجه بـه ا ـوهادة زیـاد و ابـ شـدن در زبـان فرهنیـی م سـود میشـود
(ایون زوهر ،مکاتاـة شبصـی 43 ،فـروردین  )6932بـهعقیـدة دارویـن بـدن انسـان و ـایر
موجـودات خـود را بـا م ـی تطایـق میدهنـد و آن د ـوه از موجـودات زنـدت میماننـد رـه
فیریــک بدنشــان بیشــور بــا م ــی
زبان صـاد ا ـ

ــازهار باشــد مشــابه همــین موضــوا دربــارة فرهنــت و

یعنـی تطایـق یـافون انسـان بـا م ـی عـالوت بـر شاخصـهها فیریکـی،
1. internalized
2. crystalized
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شمارة اول

ایــن فرآینــدها ذهنــی میتوانــد بــا زبــان

اعمــال شــود از ایــن رو زبــان نیــر بازتــابی از فرهنــت و تهکــرات ارــوام ا ــ

(بویــد 6و

ریتار ــون )6335 ،4ا ــوهادة مکــرر و فــراوان از عاــاراتی خــاص در زبــان عامــه و اهــالی
یــک فرهنــت در مــدت زمــان قــو نی ،آن عاــارات را بهصــورت اجرایــی ابــ

در زبــان

درمــیآورد رــه میتواننــد بــهشــک اصــطالحات ،ضــردالمث  ،رنایــه ،ا ــوعارت و باشــند
هــر رــدام از ایــن رالمهــا

اب ـ  ،بــهحک ـ تیییرناپــ،یر  ،مانــدهار و تکــرر در زبــان،

فرهنیــی م ســود میشــوند ،امــا ریشــهها فرهنیــی آنهــا در قــول زمــان از بــین رفوــه
ا ــ

(ایــون زوهــر ،مکاتاــة شبصــی 1 ،آبــان  )6932دهبــدا در امثــال و حکــ ()6939

بســیار از اصــطالحات ،رنایــهها و ضــردالمث ها فار ــی را آوردت و در ایــن میـــان
ریشة برخی را نیر ذرـر رـردت ا ـ

در ایـن ریشـهها بـهوضـو پدیـدتها فرهنیـی دیـدت

میشود مثالً عاـارت «آد زیـر رـات» در زبـان فار ـی بهصـورت رالـم ابـ
ا وعار آن بهمعنا آن شـب

مکـار و حیلـههر ا ـ

اصــطال در ریشــة ایــن عاــارات نههوــه ا ــ

درآمـدت و بـار

دلیـ ایمـاد ،نـین معنـایی از ایـن

(آملــی )6936 ،واضــح ا ــ

ضــردالمث ها ،رنایــهها ،اصــطالحات و ا ــوعارتهایی رــه در زبــان اب ـ

رــه همــة

شــدتاند ،قــور

رــه ا ــوهادة آنهــا بــا فراوانــی زیــاد در زبــان اهــالی فرهنــت دیــدت میشــود ،جــرء
ریرفرهنتها هسـوند (ایـون زوهـر ،مکاتاـة شبصـی 1 ،آبـان  )6932ایـدة پشـ
نیــرر بــه رالمهــا

ابــ

زبــان 9ایــن ا ــ

ایـن نـوا

رــه هــیت رلمــات و عاــاراتی بهصــورت

تصــادفی و اهببوکــی در زبــان رنــار هــ رــرار نمیهیرنــد ،بلکــه احومــا ً ریشــها در
فرهنت ،ادبیـات ،مـ،هم و داشـوهاند درـ

شـود رـه منظـور از «رنـار هـ رـرار هـرفون»

از ل اظ د ـوور نیسـ ، ،ـرا رـه از ایـن منظـر تمـامی زبانهـا رواعـد در خـود دارنـد
رنار ه ررار هـرفون بـهمعنـا ا ـوهادة مکـرر و تاـدی شـدن بـه وابـ
موضــوا در خصــوص هماینــدها 2هــ بررــرار ا ــ

زبـان ا ـ

ایـن

در زبــان فار ــی هماینــد ماننــد
1. Boyd
2. Richerson
3. fixed or given expressions
4. collocations
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«راشــق ،نیــال» وجــود دارد ،در حــالی رــه در زبــان انیلیســی هماینــد «رــارد و ،نیــال»
یافــ

میشــود ،ایــن هماینــدها ریشــه در آداد رــ،ا خــوردن هروتهــا دارنــد و فرهنیــی

م ســود میشــوند برخــی موار ـ هماینــدها یــا عاــارات ــابوی از موــون ادبــی یــا مــ،های
رومی وارد زبان شـدت ،مکـرر ا ـوهادت شـدت و در زبـان تثاـ

میشـوند ایـن نـوا هماینـدها

و عاــارات هــ جــرء ریرفرهنتهــا فرهنیــی م ســود میشــوند (ایــون زوهــر ،مکاتاــة
شبصــی 6 ،آذر  )6932بــا توجــه بــه اینکــه تمررــر ت قیــق فعلــی بــر عنصــر «ذخــایر» 6در
مدل فرهنیـی ایـون زوهـر ا ـ

و توضـی ات رـافی هـ در خصـوص آن آمـد ،بـه دییـر

اجرا مدل فرهنیی زوهر نمیپردازی
 .۳روش پژوهش

مطالعـــة فعلـــی قاـــق تعـــاریم ویلیـــامر 4و ،ســـورمن )4224( 9در د ـــوة ت قیقـــات
تمربــی 2و توصــیهی 5رــرار میهیــرد از آنمــا رــه هــد

ایــن پــژوهش ابوــدا یــافون انــواا

ریرفرهنتهــا ایرانــی و ــپس مطالعــة ن ــوة ترجمــة آنهــا در انیلیســی ا ــ  ،بــالطا
باید پـژوهش در پیکـرتا فار ـی و ترجمـه شـدت بـه انیلیسـی انمـام هیـرد ریـان ()4221
رارارورهــا رمــان دا یجــان نــاپلنون را تصــاویر از جامعــة ایرانــی میدانــد فوــاحی
( )6936در هرارشــی ایــن رمــان را بــه «بمــم فرهنیــی ایــران» تشــایه میرنــد نهیســی
( )4221ایــن رمــان را نماینــدة جامعــة ایــران مینامــد و بــاری را رــه دا ــوان در آن اتهــا
میافوــد ،رو،ــک شــدة جامعــة ایرانــی میدانــد پرشــکراد (خطیاــی )6939 ،در مصــاحاها
اتهارـــات و رارارورهـــا روـــاد را برهرفوـــه از انســـانها وارعـــی زنـــدهی شبصـــی و
تمــارد خــود معرفــی میرنــد دادور ( )6932میهویــد پرشــکراد ،بــا توجــه بــه ورــای
یا ــیاجومــاعی ــالهــا  ،6942ظهــور رمایه ــا ر و تیییـــر ــاخوار قاقــات
اجوماعی را در رواد خـود مطـر می ـازد بنـابراین روـاد بـرا برر ـی فرهنـت منا ـم
1. repertoire
2. Williams
3. Chesterman
4. Empirical
5. exploratory
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این رمـان بـهعنوان پیکـرت 214 ،صـه ه و بـال بـر  492هـرار رلمـه ا ـ

شمارة اول

بـا توجـه

بــه مطالــم ،ــار،ود نظــر  ،جســومویی در میــان موــون نظــ و نثــر ادبیــات رال ــیک
فار ــی یــا موــون مــ،های زم ا ـ

واضــح ا ـ

رــه ،نــین جســومویی بــه هــیت وجــه

نمیتوانــد د ــوی صــورت هیــرد بــرا نیــ بــه ایــن هــد

از وبیاتهــا و نرمافرارهــایی

حاو پاییات دادت ادبـی یـا مـ،های ا ـوهادت شـد ایـن نرمافرارهـا در وارـ ابرارهـا ت قیـق
برا اقمینـان در جمـ آور بعضـی دادتهـا خـاص بودتانـد (،ـون بعضـی هماینـدها در
زبــان بــهدلی ه آوایــی ،ه وزنــی ،ریــو و یــا ه معنــایی ایمــاد شــدتاند و فرهنیــی
م ســود نمیشــوند) نرمافــرار «دُر » بــا پاییــات دادة رامـ از نظـ و نثــر فار ــی و امکــان
جســومو پیشــرفوه ،وبیــات «هنمــور» 6حــاو اشــعار رامـ  55شــاعر رال ــیک فار ــی بــا
امکــان جســومو مــورد عاــارت و رلمــه و وبیــات «پار ـ » 4حــاو  922هــرار بی ـ
 95شاعر رال ـیک فار ـی ،همـه بـرا جسـومو هماینـدها و عاـارات ابـ

از

ظـاهراً ادبـی

و فار ــی بــهرار رفونــد در همــان وبیــات پار ــ  ،جســومو در مــون رامــ رــرآن 9و
نهجالاالرــه 2هـ بهصــورت جداهانــه ممکــن بــود وبیــات حســین انصــاریان نیــر جســومو
پشــرفوه در مــون عربــی رــرآن ،5نهجالاالرــه ،1صــ یهه ــمادیه 1و مهاتیحالمنــان 3را در
اخویار راربران ررار دادت ا ـ
رــردت ا ــ

وبیـات «تـدبر» 3هـ جسـومو در مـون عربـی رـرآن را ممکـن

بــه عــالوت ،نرمافــرار «الماــین» نیــر رابلیــ

جســومو پیشــرفوه در رــرآن و

نهجالاالرــه را دارد ایــن ممموعــه وبیاتهــا و نرمافرارهــا جســومو رمــک بســیار مهمــی
در برخی موارد داشـوند و جـرء ابـرار ت قیـق بهحسـاد میآینـد هنیـام مقایسـة مـون ماـدأ

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
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با ترجمة انیلیسی در مرحلـة ت لیـ  ،بـرا تعیـین راهاـرد ،از وبیـات پیکـرة رورـا ،6حـاو
 542ملیون رلمـة انیلیسـی ،و فرهنـت لیـ
ا ــوعارتها و اصــطالحات و

وبسـور ا ـوهادت شـد ،رارـه در مـوارد مثـ

زم بــود برر ــی شــود آیــا ترجمــه هــ اصــطال و

ا ــوعارتا موــدوال در زبــان مقصــد ا ــ

یــا خیــر رونــد د ــوهبند اجــرا ،مقایســه و

مشاهدة دادتهـا آمـار هـ بـهو ـیلة جـداول ،نمودارهـا درخوـی ،دایـرتا و مسـوطیلی
تســهی شــدند نمودارهــا درخوــی بــا ا ــوهادت از نرمافــرار  visioو نمودارهــا دایــرتا و
مســوطیلی بــا ا ــوهادت از رالمهــا موجــود در  wordر ـ شــدند بــا توجــه بــه تعــاربم
دورنــی )4266( 4از پژوهشهــا رمــی و ریهــی ،ت قیــق فعلــی در د ــوة ریهــی رــرار دارد
او در این د ـوه پـژوهش دو نـوا نمونـهبردار نظـر  9و هـدفیرا 2را تعریـم میرنـد ،رـه
بــا توجــه بــه تعــاریم و  ،و آنتــه در رســم
نمونــهبردار هدفیرا ـ

انوبــاد نمونــه آمــد ،پــژوهش فعلــی دارا

اهــر عاــارت ــابوی در زبــان فار ــی ،بــا فراوانــی بــا در موــون

ادبــی یــا مــ،های وجــود داشــوه بــهعنوان یــک ریرفرهنــت ا ــوبرا شــدت ا ــ

در

خص ـوص ا ــوبرا بقیــة ریرفرهنتهــا ،بــا توجــه بــه تعــاریم رالــی رــه ریرفرهنتهــا
ایرانی وجه تمایر فرهنـت ایرانـی بـا فرهنتهـا دییـر هسـوند ،بـا توجـه بـه فار ـیزبان و
ایرانــی بــودن نیارنــدت ایــن ریرفرهنتهــا ارلــم بــهوضــو مشــب

هســوند و ا ــوبرا

شــدند بــهوارــ شــیوة جمــ آور دادتهــا یادداشــ بــردار و جســومو در نرمافرارهــا و
وبیاتهــا مــ،رور بــودت ا ــ

دورنــی ( )4266در پژوهشهــا ریهــی روشــی بــرا

ت لیـ دادت بــه نــام «نظریــة دادتبنیــاد» 5مطــر میرنــد رور بــهرار رفوــه در ت قیــق فعلــی
از همــین نــوا ا ـ

بــرا بــه د ـ

آوردن د ــوهبند انــواا ریرفرهنتهــا ایرانــی از

رمان ،پس از ا وبرا اولیة آنهـا ،هـر یـک بـا توجـه بـه مقولـة فرهنیـی موجـود در آنهـا،
ت

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

1. http://corpus.byu.edu/coca/
2. Dornyei
3. theoretical
4. purposive
5. grounded theory
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و ) یکــی از بر،ســمها اولیــه بــود رــه در مراحــ بعــد ت لیــ در رنــار د ــوهها
دییر مث ا امی خـاص تـاریبی ،در هـروت بررگتـر «ا ـامی خـاص» رـرار هرفونـد ایـن
د ــوهبند رــدمبــهرــدم رــه هــر ممموعــه را در رنــار ممموعــهها مشــابه ،در د ــوة
بررگتــر رــرار مــیداد ،در نهای ـ

منــوج بــه یــک نمــودار درخو ـی شــد رــه حــاو انــواا

ریرفرهنتها موجود در رمان بـود دو شـاخة اصـلی ایـن نمـودار قاـق نظریـه ایـون زوهـر،
مــاد و نشانهشــناخوی هســوند رــه ایــن دو ه ـ زیــر ممموعــة ذخــایر فرهنیــی م ســود
میشـوند در برر ــی بــا ا ـوهادت از مــدل مقایســها  ،ابوـدا راهاردهــا موــرج بـا توجــه بــه
ماهیوشــان مشــب
آنها در رنار ه ت

شــدند بر،ســمزدن بــه راهاردهــا قاــق ماهیوشــان ،در وارـ هنمانــدن
یک نام بود ره مطابق نظریة دادتبنیاد ا

 .۴ارائه و تحلیل داده

نمودار درخوـی بـهد ـ

آمـدت از قریـق نظریـة دادتبنیـاد ،بـهعلـ

م ـدودی

فضـا در

ــه نمــودار نشــان دادت میشــود در شــک ها  9و  2و  5میتوانیــد اجــرا هــر یــک را
مالحظــه رنیــد اعــداد رــه در رنــار هــر نــام دیــدت میشــود ،تعــداد آن هــروت را در پیکــرت
نشان میدهد

شکل  .۳شاخههای اصلی ریزفرهنگها و تعداد هر یک

شکل  .۴عناصر و تعداد شاخة مادی ریزفرهنگها
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شکل  .5عناصر و تعداد شاخة نشانهشناختی ریزفرهنگها

نمــودار درخوــی حاصـ از ت لیـ دادتهــا در مــون ماــدأ ،بهوضــو پا ــع اولــین ــلال
را م قق میرند
شاخة اول ارـالم مـاد هسـوند رـه مـواد آنهـا از ل ـاظ فرهنیـی حـا ر اهمیـ
ارـــالم مصـــرفی ارـــوام و فرهنتهـــا موهـــاوت ا ـــ

ا ـ

رـــه میتوانـــد رـــ،ا ،نوشـــیدنی و

مصـر رردنی باشــد در پیکـرة مــورد مطالعــه رـ،ایی مثـ آر رشـوه ،نوشــیدنیهایی ماننــد
کنماین و مـواد مصـرفی رلـی مثـ هـالد وجـود داشـوند در خصـوص ا ـااد زنـدهی
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ه اروام تهاوتهایی بـا یکـدییر دارنـد مـثالً در ا ـااد ،زیـر شـاخها مثـ ظـر

وجـود

دارد ،ره مثالی در مون مانند ررابـه داشـوه ا ـ  ،امـا ایـن نـوا ظر هـا ر رـ رـاربرد خـود
را در زنــدهی مــدرن امــروز از د ـ

دادتانــد ــازها مو ــیقی ــنوی ایرانــی هـ مثـ

رمانتــه جــرء ریرفرهنتهــا ا ــااد هســوند از ا ــاابی رــه بــه مــ،هم مربــوم ا ــ
میتــوان مهــر نمــاز را مثــال زد و بقیــة ا ــااد مــاد در د ــوة خاصــی رــرار نمیهیرنــد،
مانند پشوی یـا مبـدت در شـاخة پوشـش ،فرهنتهـا میتواننـد ارـالم مـاد موهـاوت اعـ از
پار،ه یا لاـا

داشـوه باشـند مـثالً پار،ـة نـا ینی یـا عمامـه بسـوه بـه ایـن رـه حوزتهـا

مقایسه شـدت از ل ـاظ فرهنیـی ،قـدر از ل ـاظ جیرافیـایی فاصـله دارنـد ،حوـی هونـهها
هیاهی هـ میتواننـد جـرء ریرفرهنتهـا مـاد بهحسـاد آینـد مـثالً اهـر هـ خاصـی در
رشور موجود ا

رـه در جـا دییـر موجـود نیسـ

و در مونـی بـه آن برخـورد شـود،

بــرا فــرد بییانــه رریــم خواهــد نمــود، ،ــون تــا بــه حــال آن را ندیــدت و از خصوصــیات
ماد آن تصور ندارد
مــیدانی شــاخة نشانهشــناخوی بــه اجرایــی از فرهنــت برمیهــردد رــه در ذهــن ایرانــی
نشــانههایی را مواــادر میرننــد و مــثالً در ذهــن یــک آمریکــایی نشــانة هــیت ،یــر نیســوند
مثــالی در نظــر بییریــد ماننــد «هــرار تومــان»؛ ایــن مقولــه او ً در فرهنــت ایــران معنــا پیــدا
میرنــد ،هــر ایرانــی میدانــد آن یــک ا ــکنا

ا ــ

ارزشـی دارد ،در راـال آن ،ـه خــدماتی میتـوان دریافـ

و ،ــه شــک و قرحــی دارد، ،ــه
رـرد حــال اهـر یـک فـرد رــه در

لنـدن زنـدهی رـردت و بـررگ شـدت در مونـی  one thousand tomansرا ببوانـد ،هـیت یـک
از آن معانی بـه ذهـنش مواـادر نمیشـود همـین مسـنله آن را تاـدی بـه ریرفرهنـت ایرانـی
میرند در ادامه برا برخی موارد نشانهشناخوی توضیح و مثال آوردت میشود
آداد زنــدهی ایرانــی ویژهیهــا خــاص خــود را دارا ـ
در فرهنــت مــا هــاهی هنیــام صـ ا
میبرنــد ایــن نــوا ص ـ ا

در خصــوص احوــرام ،مــثالً

بــهجا «تــو ههوــی» عاــارت «شــما فرمودیــد» بــهرار

در خــود نشــانهها بســیار از جاییــات دو شــب

بــین آنهــا بــرا یــک ایرانــی خواهـد داشـ

و رابطــة

یــا در آداد اجومــاعی مــثالً مــرد اهــر وارد

جـایی رریاــه میشــد رـه احومــال مــیداد زنـی آنمــا باشــد «یـااه» میههـ

ایرانیــان بــرا
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مرا ـ مــ،های خــود ه ـ آدابــی دارنــد رــه بــین تمــام شــیعیان و مســلمانان رایــج نیس ـ
ایـران هسـوند

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

در د ــوة آداد رــرار هرفوهانــد و نــه مــ،هم از جملــة ایــن آداد میتــوان ــهرة ابوالهض ـ
را مثــال زد زیرشــاخة پــ،یرایی دارا اجرایــی مثــ نــوا پــ،یرایی ا ــ
پ،یرایی با ،ـا ا ـ

عر
تعار

مــثالً در ایــران

و پـ،یرایی بـا رهـوت آنتنـان بـین همیـان رایـج نیسـ

بـرا

هـ بـه همـین صـورت بیانـاتی مثـ «رـدم بـر ،شـ مـا بی،اریـد» بـهرار میرونـد

آداد خوردن ه حاو عناصر مانند «راشق ،نیال» ا
مــدل فرهنیــی ایــون زوهــر تهکــر

یســومی م ســود میشــود و نمیتــوان میــان

یســو ها مبولــم بــرا رــومی خــاص مرزهــا مشبصــی را ــ شــد ،یعنــی ایــن
یســو ها همــوارت ه پوشــانیهایی دارنــد و عناصــر میتواننــد بــهقور مشــور در ،نــد
یســو رـــرار هیرنـــد اهـــر رشـــور ایــران را بـــهعنوان هـــروت بررهـــی از افـــراد ،دارا
یســو ها مــ،های ،ادبــی ،فرهنیــی و

بــدانی  ،شــکلی مطــابق شــک  1خــواهی داش ـ

رــه ذخــایر موجــود در رـ دایــرة فرهنــت مــورد برر ــی ا ـ

واضــح ا ـ

ایــن دایـرت،

رسم هایی از یسو ها ادبیات و م،هم را ه در بر میهیرد

شکل  .6سیستمها و همپوشانیشان با فرهنگ

پــس مــوارد در یســو فرهنــت هســوند رــه جــرء یســو ها ادبیــات و مــ،هم هـ
م سود میشـوند در ،ـار،ود نظـر توضـیح دادت شـد رـه ،ـرا و ،یونـه عناصـر از
ادبیــات و مــ،هم در فرهنــت مانــدهار شــدت و ریرفرهنــت ایرانـی م ســود میشــوند ایــن
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همپوشــانی یســو ها ،شــاخهها ادبیــات و مــ،هم را در نمــودار توجیــه میرنــد برخــی
عاارات و هماینـدها هسـوند رـه بـهدلی تکـرر در موـون مـ،های ،بـه زبـان عـوام رات یافوـه و
جرء ابوی از آن شدتاند ،مثـ هماینـد دیـن و ایمـان رـه در هـروت اشـارات مـ،های ا ـ

و

همایند «جور و جها» در زبان فار ی ره جرء اشارات ادبی بهحساد میآید
نمونــهها هــروت آواهــا معنــایی ،آخ ،آت ،اوا ،هــی و هســوند در زنــدهی ایرانیــان هــر
رــدام از ایــن آواهــا دارا معنــایی هســوند و نشــانها دارنــد ،اع ـ از درد ،تعمــم و ای ـن
نــوا آواهــا در فرهنتهــا مبولــم وجــود دارد و از ل ــاظ ــمعی تهاوتهــایی دارنــد،
پس فرهنیی م سود میشوند
هنیام تعریم ذخـایر فرهنیـی از دیـد ایـون زوهـر در ،ـار،ود نظـر  ،ذرـر شـد رـه
فرهنت ،ن وة در

ایـن رـه هروهـی از انسـانها

اجومـاا انسـانها از جهـان بیرونـی ا ـ

،ه دریـافوی از جهـان هسـوی دارنـد ،نشـاندهندت و ـازندة اجـرا فرهنیـی آنهـا خواهـد
بود یـول ( )4262هنیـام صـ ا

از ریشـهها آرـاز زبـان ،از تا یرهـ،ار آواهـا وارعـی

جهان بیرونی بـر ایمـاد و ـاخون برخـی واتتهـا ـبن میهویـد و رلمـاتی از انیلیسـی
مثــال مــیآورد  ،rattle ،bang ،splashو ادعــا میرنــد در ارلــم زبانهــا رلمــاتی بــا ریشــة
آوایی هـ وجـود دارد ایـن پدیـدت «نـامآوا» 6نامیـدت شـدت ا ـ

و همـانقور رـه در شـک

 5میبینید «آوام ـور » زیرشـاخها از ارـالم نشانهشـناخوی بـهحسـاد آمـدت ا ـ
نامآوا در رلمات زبان به این دلیـ جر ـی از فرهنـت ل ـاظ شـدت ا ـ

رـه ،قاـق تعـاریم

یــول و ایــون زوهــر ،حاص ـ در هروهــی از انســانها از جهــان بیــرون ا ـ
آنهـا در مـون افعـال پتپـت رـردن یـا هقهـق رـردن ا ـ

پدیـدة
نمونــهها

رـه قاـق آواهایشـان تاـدی بــه

رلمه شدتاند
زیرشـاخها در ارــالم نشانهشــناخوی ت ـ

نــام ،یـدمان ذهنــی رــرار دارد رــه بــه ن ــوة

تهکــرات و نیــر خرافــات در فرهنــت ایرانــی اشــارت دارد هــروت تهکــرات اجــرا موعــدد
داش  ،مث دیدهات فرهنـت ایرانـی نسـا

بـه زنـان وروـی رلمـة «ضـعیهه» بـهرار مـیرود و

بهرار بردن آن در زبان نشانة تهکر خاصی ا
1. onomatopoeia
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تقوی بـهعنوان یسـومی بـرا انـدازتهیر زمـان ،در فرهنـت ایرانـی بـه شـک خـاص
شمســی وجــود دارد بــرا مــا مــثالً ــال  6992آشــنا و حــاو معناهــا تلــوی ی ا ـ
موــرج در تمــام مــون همــة ــالها ،ماتهــا و روزهــا را بــه مــیالد برهردانــدت ا ــ
جملــه دییــر اجــرا

یســو ها انــدازتهیر  ،تعــداد ا ــ

از

مــثالً ایرانیــان در ه،شــوه از

واتة رــرور برابــر بــا  522هــرار یــا نــی ملیــون زیــاد ا ــوهادت مــیرردنــد بــرا وزن ه ـ
مصادیقی همتـون مثقـال وجـود داشـوه بـه همـین ترتیـم بـرا مسـاف

ـنمههایی مثـ

هــر پــول یــا واحــد ارز ه ـ بــهعنوان یســومی بــرا انــدازتهیر ارزر دارا مصــادیق
تومان و رران ا
در ذخــایر فرهنــت ایرانــی ،مکانهــایی وجــود دارد رــه ممکــن ا ـ

بــرا افــراد ریــر

ایرانی هـیت مههـومی نداشـوه باشـند مکانهـا مـ،های مثـ حسـینیه و مکانهـا تـاریبی
مث ـ رــاخ هلســوان برخــی ه ـ مربــوم بــه معمــار
داخلـی رــه در شـک  5ت ـ

ــنوی ایرانــی میش ـوند در معمــار

نـام مکــان خصوصــی آمـدت ،ایــران رـدی  ،خانــهها جــایی د

نام اتا پـنجدر داشـوند رـه ویژهیهـا خاصـی داشـوه یـا معمـار شـهر رـه در شـک
5ت

نام مکان عمومی ا
رالمهــا

ابــ

 ،جایی مث حمام شهر داشوه ا

در زبــان فار ــی بــه رــرات در زبــان عامــه بــهرار رفوــه و اجــرا

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

جــایی را مثـ رــم د ـ

بلــد بــودن ت ســین هـ نمونــهها مثـ بــار اه دارد رالــم

ــابوی مث ـ پــدر رســی را در آوردن بــرا تهدیــد ا ــوهادت میشـود خطادهــایی مث ـ مــرد
حســابی ه ـ در رالمهــا زبــانی عــوام هســوند بــرا دلســوز رــردن در فرهنــت ایرانــی
عاارات ابوی مثـ مـادر مـردت وجـود دارد ،یـا بـرا ابـراز عالرـه الهـی دورت بیـردم زیـاد
بهرار میرود در ذخایر فرهنیـی مـا ف شهـا خاصـی وجـود دارد رـه ابـ

هسـوند مثـ

بی همه ،یر
در مــون ترجمــة رمــان شــش راهاــرد رلــی در راــال ریرفرهنتهــا ایرانــی وجــود دارد
یکــی از راهاردهــا موــرج در مــون اصــلی رمــان ،راهاــرد انوقــال عینــی ا ــ
راهارد ،هـر ریرفرهنـت ایرانـی عینـاً بـه عاریـ

در ایــن

هرفوـه شـدت و بـدون د ـوکار رونویسـی
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آوانویسـی حـر

از رو

ایـن راهاـرد در راـال ارـالم مـاد  ،حالـ

بـه حـر

رلمــة فار ــی ،و در راــال عاــارات زبــانی و نشانهشــناخوی فرهنــت ایرانــی ،بهصــورت
ترجمــة له ـ بــهله ـ عاــارت ا ـ

مــثالً بــرا آبیوش ـ

بـرا عاـارت دعـایی «خـدا بـرا هـیت بنـدتا
 that on any poor devilترجمــه شــدت ا ـ
،ــه آوانویســی از حــرو

بعض ـاً بهصــورت  Ab-Gushtو

نبـواد» بهصـورت May God not wish

اینهــا نمونــههایی از انوقــال عینــی ا ـ

(وامییــر )، ،ــه هرتــهبردار و ،ــه ترجمــة ت ــ الهظی از

ریرفرهنتهــا ،همیــی در د ــوة انوقــال عینــی رــرار میهیرنــد پــس هرهــات موــرج
ریرفرهنــت ایرانــی را رــه قایعوــاً در فرهنــت مقصــد بییانــه ا ــ  ،بــه هــر قریقــی

(آوانویســی ،هرتــهبردار  ،ترجمــة ت ـ الهظی و ) عینـاً منوقـ رنــد ،راهاــرد انوقــال عینــی
ا ــ

مــثالً بــرا عاــارات ابــ

فرهنــت ایرانــی ،ترجمــة ت ــ الهظی ،انوقــال عینــی

م سود میشود، ،ون ریـر ایرانیـان مـثالً ،نـان دعـا یـا رسـ یـا ف شـی را در فرهنیشـان
ندارند
راهاــرد دییــر افــرایش نــام دارد ،رــه شــام انوقــال عینــی بــه عــالوة افــرایش یکــی دو
رلمة روتات ا ـ

در ایـن شـیوت ،موـرج  ،ریرفرهنـت را رـه بهصـورت رلمـه یـا عاـارت و

جمله ا ـ  ،ابوـدا عینـاً انوقـال میدهـد ،ـپس بـرا روشـن رـردن نسـای مههـوم آن بـرا
خوانندة بییانـه ،یکـی دو رلمـه بـه آن میافرایـد مـثالً رلمـة مـاد آر رشـوه را بهصـورت
 ash-reshteh soupمینویســد او بــا اضــافه رــردن رلمــة ــون نشــان دادت رــه صـ ا
نوعی ون ا ـ

از

یـا اهـر در فار ـی هنیـام احوـرام ه،اشـون ،فعـ جمـ بسـوه میشـود،

مورج بـا ترجمـه ت ـ الهظی و ـپس اضـافه رـردن رلمـة  pleaseیـا  sirو

ـعی رـردت

احوـــرام را منوقـــ رنـــد در راهاـــرد فرهنـــتزدایی ،موـــرج بـــار فرهنیـــی موجـــود در
ریرفرهنــت را از بــین بــردت و صــرفاً ف ــوا رلــی آن را ترجمــه مــیرنــد نمونــهها آن
ترجمــة برخــی اصــطالحات ا ــ

ماننــد هوشــش بــه ایــن حر هــا بــدهکار ناــود رــه

بهصــورت  he took no noticeو عاــارت «رســ بــه نمکــی رــه بــا هــ خــوردی » رــه
بهصورت  for our friendshipترجمه شدت ا
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موــرج بــرا برخــی ریرفرهنتهــا رــه در مــون اصــلی آمدتانــد ،توضــی اتی اضــافه
میرنــد ایــن شــیوت شــاید رمــی مشــابه راهاــرد افــرایش باشــد ،موــرج در هــر دو راهاــرد،
ــعی دارد اقالعـــات نههوــه 6در ریرفرهنـــت را رــه فقـــ خواننــدة ایرانـــی آن را در
میرند ،به شکلی بیان رند در افـرایش یکـی دو رلمـه روتـات ،همـرات بـا شـک اصـلی رلمـه
میآمد ولی در این شـیوت ،موـرج در قـی ترجمـه رـامالً بـه توضـیح و تهصـی ریرفرهنـت
میپــردازد ایــن توضــی ات تقریاــاً در حــد تعــاریم لی نامــها ا ــ

و از ایــن رو بــا

راهاـرد افــرایش تهـاوت زیــاد دارد مـثالً موــرج فقـ بــرا یـک رلمــة «تعریـه» در مــون
اصــلی Put the plays on for the martyrdom of the blessed Hosayn ،مینویســد
بــهعالوت در راهاــرد افــرایش ،ریرفرهنــت ماــدأ هـ در ترجمــه وجــود دارد ولــی در راهاــرد
تهصی ریرفرهنت مادأ از بین رفوه و توضی ات مهصلی جا آن را میهیرد!
در برخــی مــوارد موــرج ریرفرهنــت را حــ،
شازدت ا داه میرزا رالً ح،

میرنــد مــثالً نــام خــاص و القــاد در

شدت و  heبهجایش آمدت ا

موــرج در برابــر برخــی مــوارد ،نمونــة مشــابهی در فرهنــت و زبــان مقصــد یافوــه و
جــاییرین میرنــد مــثالً بــرا اتــا پــنجدر  room with French windows ،و بــرا
دعـا «یـا مرتضـی علـی بـه دادم بـر » ترجمـة  God and all the saints help meرـرار
میدهد این راهاـرد بـه نـام بومی ـاز شـناخوه شـدت ا ـ

یعنـی در نمونـهها مـاد و

نشانهشــناخوی ،موــرج از ارــالم و نشــانهها مشــابهی در فرهنــت انیلیســی ا ــوهادت رــردت
تشــبی

و اقمینــان یــافون در ایــن خصــوص از جســومو رــردن عاــارت مــورد نظــر در

دیکشنر وبسـور بـررگ و وبیـات پیکـرة انیلیسـی رورـا مشـب

مـیشـدت ا ـ

موـرج

در مــون اصــلی ترجمــة رمــان شــش راهاــرد انوقـال عینــی ،افــرایش ،فرهنــتزدایی ،تهصــی ،
ح،

و بومی از را بهرار بردت ا

1. connotations
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جدول  .۱ریزفرهنگهای موجود در گروه قالبهای ثابت زبان و تعداد راهبردها

گروه

قالبهای ثابت زبان
اصطالح

تحسین

تهدید

خطاب

دعا

دلسوزی

عالقه

فحش

قسم

نفرین

نوع

121

3

96

92

33

62

96

624

25

93

کل

645

2

5

6

62

2

6

66

3

3

انتقال

62

2

2

2

2

4

2

64

1

6

افزایش

431

5

62

64

44

1

49

91

1

5

فرهنگزدایی

44

2

6

6

3

2

4

4

4

9

تفصیل

421

9

65

64

21

4

4

19

63

44

بومیسازی

61

6

2

2

64

2

9

1

9

2

حذف

از مقایســة ریرفرهنتهــا مقابــ ترجمــة انیلیســی ،بــرا تمــامی هروتهــا ،تعــداد
نمونــة فراوانــی یکــی از هروتهــا را در

راهاردهــا مبولــم موــرج ا ــوبرا شــدت ا ـ

جــدول  6میبینیــد حــال اهــر ببــواهی درصــد راهاردهــا موــرج را بــرا د ــوهها
مبولم به شـک جداهانـه برر ـی رنـی  ،درصـد هـرفون از د ـوهها رـ تعـداد از ل ـاظ
آم ـار منطقــی بــه نظــر نمیر ــد ولــی از د ــوهها دارا حــدود  22-92ریرفرهنــت بــه
با در خصوص راهاـرد ،درصـدهیر شـدت ا ـ

بـرا برر ـی بهوـر اقالعـات بـهد ـ

آمدت از ل اظ بصر و مقایسـة راحـ تر ،عـالوت بـر درصـدها عـدد  ،شـک پیـادت شـدة
درصــدها در نمــودار دایــرتا هــ رابــ تهیــه ا ــ

رــه نمونــة اصــطال را در شــک 3

میبینید
عــالوت بــر اصــطال  ،بــرا زیرشــاخهها ریرفرهنتهــا احوــرام ،آداد اجومــاعی،
تعــار  ،ف ــش ،دعــا ،رس ـ  ،نهــرین و رشــاخهها شــی  ،ادبیــات ،رالــم ذهنــی ،ا ــامی
خــاص ،مــ،هم ،لقــم ،مکــان و شــاخة اصــلی ارــالم مــاد و رــ ریرفرهنتهــا نیــر
درصدها تهیه شدت ا
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اصطال

انوقال
بومی از

فرهنتزدایی

بو

ت

ت
ا

ان

شکل  . 8نمودار دایرهای مربوط به ریزفرهنگ اصطالح و راهبردهای ترجمهاش

مـــیبینی رـــه راهاردهـــا رالـــم در ترجمـــة اصـــطالحات ابـــ

فرهنـــت ایرانـــی،

بومی ـــاز و فرهنـــتزدایی (بـــهترتیم بـــا درصـــدها  92/39و  )22/53هســـوند ایـــن
مسنله تنها برا اصـطالحات صـد نمیرنـد بلکـه بـهجـر ،هـار هـروت ،در تمـامی د ـوهها
ایــن دو راهاــرد رالــم بودنــد (یعنــی از  61هــروت 64 ،تــا دارا راهاردهــا رــالای بودنــد
ره فرهنـت ماـدأ در آنهـا منوقـ نمیشـود تـا همینمـا هـ میتـوان ههـ
مورج خنثی یا مومای به فرهنـت مقصـد بـودت ا ـ

هـرایش رالـم

) آن ،هـار هـروت مسـوثنی هـ بـدین

ررارند احورام بـا راهاـرد رالـم حـ 91/63( ،درصـد) ،تعـار بـا راهاـرد رالـم افـرایش
( 21/1درصــد) ،ا ــامی خــاص و لقــم هــر دو بــا راهاــرد رالــم انوقــال عینــی (بــهترتیم
 36/53و  41درصد) ترجمه شدتاند
حــال بــا بــهد ــ

آوردن درصــد راهاردهــا در هروتهــا پرتعــداد ریرفرهنتهــا،

میتــوان بــه تهکیــک راهاــرد هــ  ،ا ــوهادة هــر راهاــرد را در هروتهــا مبولــم بــا هــ
مقایسه ررد
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انوقال عینی
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شکل  .9نمودار مستطیلی راهبرد انتقال در گروههای مختلف

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

واضـح ا ـ

رـه

موــرج در مــورد ا ــامی خــاص از ایــن راهاــرد بیشــورین ا ــوهادت را رــردت ا ــ

یعنــی

موــرج بــیش از همــه در مــورد ا ــامی خــاص بــه مــون اصــلی وفــادار بــودت ا ـ

هــروت

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

ایــن بــدین

رــه ریرفرهنــت احوــرام ایرانــی در فرهنــت رربــی رــامالً ناآشنا ــ

ایــن نــوا

معنا ــ

نمودار به همین ترتیم برا هر شش نوا راهارد راب تهیه ا
دیــدی رــه موــرج در ا ــامی خــاص بســیار بــه فرهنــت ماــدأ وفــادار ا ـ

امــا ایــن

میران ،بـا درصـدها در هروتهـا دییـر فاصـلة بسـیار زیـاد دارد ،بـهقور رـه در ا ـامی
خــاص  36/35درصــد بــهرار رفوــه و رتاــة دوم در ادبیــات بــا درصــد  41/11ا ـ ! تهــاوت
بــا

 52درصــد در ایــن دو نمونــه بــه خــوبی نشــان میدهــد موــرج در دییــر مــوارد

،نــان بــه فرهنــت ماــدأ وفــادار ناــودت ا ــ

از ل ــاظ بصــر هــ قــول روتــات بــاری

مسوطی ها بیانیر رمور ا ـوهادت شـدن ایـن راهاـرد ا ـ
رــ ا ــوهادت ا ــ

بیشــورین ا ــوهادة آن در تعــار

راهاـرد افـرایش هـ بـهقور رلـی
و احوــرام بــهترتیــم بــا درصــدها
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 92/91و  46/21بــودت ا ـ

رــه موــرج رلمــاتی مثــ  madam ،sir ،pleaseو را اضــافه

میرنــد تــا احوــرام یــا تعــار

موجــود در زبــان را بر ــاند رموــرین ا ــوهادت ه ـ بــا صــهر

درصد در هروت دعا بودت ا
در خصــوص فرهنــتزدایی ،هروتهــا مــ،هم و رالــم ذهنــی بــهترتیم بــا  25/39و
 22/1درصــد نســا

بــه بقیــة هروتهــا بیشــورین ا ــوهادت از ایــن راهاــرد را داشــوهاند وروــی

فی المثـ موـرج عاـارت «راتـ امـام» را  devilترجمـه میرنـد ،در وارـ جناـة فرهنیـی و
مــ،های آن را از بــین میبــرد ایــن راهاــرد بــا  9/13درصــد رموــرین ا ــوهادت را در ا ــامی
خاص داشوه ا
راهارد تهصی بسیار بسیار رـ رـاربرد بـودت ا ـ

بـا ایـن حـال هـروت شـی بـا 61/32

درصــد بــیش از بقیــة هروتهــا ایــن راهاــرد ترجمــها را داشــوه ا ـ

مــثالً وروــی شــی

رلــهپر بهصــورت Used to cook sheep's heads and sell them from a barrow

ترجمه میشـود ،از راهاـرد تهصـی ا ـوهادت شـدت ا ـ

امـا ایـن راهاـرد در هـروت ادبیـات

اصالً بهرار بردت نشدت ا
راهاــرد بومی ــاز ه ـ پررــاربرد بــودت ا ـ

و نهــرین و ف ــش بــه تریــم بــا 51/26

درصــد و  56/2درصــد ــه بیشــور از ایــن راهاــرد داشــوهاند ایــن بــدان معنا ـ

رــه

موــرج در ایــن دو مقولــه بــیش از دییــر مقولــهها بــه فرهنــت مقصــد پنــات بــردت ا ـ

در

مقایسة دادتهـا ماـدأ و مقصـد دیـدت میشـود موـرج در ارلـم مـوارد از عاـارات یکسـان
حــاو  damnو  hellدر فرهنــت مقصــد ا ــوهادت رــردت و تنــوا ایــن ریرفرهنتهــا را از
بــین بــردت ا ـ

ایــن موضــوا میتوانــد نشــانیر ایــن باشــد رــه فرهنــت ایرانــی از ل ــاظ

ف ش بسـیار رنـی ا ـ ! بـهعالوت در فرهنـت رربـی مقولـة نهـرین آنتنـان پررنـت نیسـ
و معنایی ندارد ا امی خـاص بـا  4/25درصـد رموـرین میـران ایـن راهاـرد ا ـ

و موـرج

برا ا امی خاص اصالً به فرهنت مقصد تکیه نکردت ا

راهاــرد حــ،

نیــر رـ ا ــوهادت بــودت ا ـ

بیشورین ا وهادت را داشوه ا ـ

ولــی در هــروت احوــرام بــا  91/63درصــد،

بـا ایـن حسـاد میتـوان ههـ

ضــمنی احورامــی را در بســیار عاــارات از بــین بــردت ا ــ

موـرج در ترجمـه ،معنـا
از ایــن رو میتــوان احوــرام
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تلــوی ی موجــود در عاــارات ایرانــی را ،ــالشبرانییرترین موضــوا بــرا ترجمــه در نظــر
هرف

مـثالً عاـارت ههـو بـا عاـارت عـر

رـردم بسـیار در فرهنـت ایرانـی تهـاوت دارد

ولی نشـان دادن فـر ایـن دو در ترجمـه بسـیار ـب

نهـرین و اصـطال بـهترتیم

ا ـ

بــا صــهر و  4/41درصــد رموــرین ا ــوهادت از راهاــرد حــ،
ریرفرهنتها رمی را از ترجمه ح،

را داشــوند در رــ موــرج

رردت ا

ر ریرفرهنتها

ح،
ت

انوقال
افرایش

فرهنتزدایی
بومی از

ت

بو

ا

ان

شکل  .۱1نمودار دایرهای درصد راهبردها در کل ترجمه

بــرا ر ـ راهاردهــا درون مونــی میتــوان درصــد هیــر را مطــابق شــک  62انمــام

داد مـــیبینی موـــرج بـــیش از نیمـــی از راهاردهـــا را بـــه بومی ـــاز و فرهنـــتزدایی
اخوصــاص دادت ا ــ

مممــوا درصــدها ایــن دو نــوا راهاــرد  16/69درصــد ا ــ !

موــرج بهوضــو در ترجمــة ریرفرهنتهــا ایرانــی ،یــا م وــوا فرهنیــی آنهــا را از بــین
بردت یـا نمونـة مشـابه فرهنـت مقصـد را جـاییرین رـردت ا ـ

هر،ـه راهاـرد انوقـال هـ

زیــاد بــه نظــر میآیــد ،امــا بــا مش ـاهدت رــردن نمــودار مســوطیلی آن دیــدی رــه فقـ بــرا
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ا ــامی خــاص درصــد بــا یی داش ـ  ،رــه در عــر
رامالً همیانی ا
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امــروز ترجمــه ،انوقــال عینــی آنهــا

پـس نمیتـوان حوـی همـان  63/13درصـد ایـن راهاـرد را آنتنـان هـ

وفادار به مون مادأ خواند!
 .5نتیجهگیری

بـا توجــه بـه آنتــه ایـون زوهــر ( )4264دربـارة فرهنــت میهویـد ،در تمــامی جناــهها
زنــدهی روزانــة فــرد و تــاریبی بــین هروهــی از انســانها ،در تولیــد و مصــر

هــر

م صول فرهنیی ،در فرآینـد ایمـاد هـر پدیـدة فرهنیـی ،اهـالی فرهنیـی خـاص بـه ذخـایر
فرهنیــی مراجعــه میرننــد و از آن ا ــوهادت مینماینــد ایــن ذخــایر ممموعــها رنــی ا ـ
رــه در قــول زمــان دراز ایمــاد شــدت ا ـ

لــ،ا بعیــد بــه نظــر میر ــد صــرفاً مــدلها

رو،ــک حــاو عناصــر فرهنیــی م ــدود بووانــد نشــاندهندة فرهنــت رنــی ،هســوردت و بــا
ردموی مانند فرهنـت ایرانـی شـود بـا ایـن تها ـیر وجـود مـدلی رـه هسـوردهی و جر یـات
منا ــای بــرا برر ــی فرهنــت ایرانــی داشــوه باشــد ،ضــرور بــه نظــر میر ــد نمــودار
درخوـــی بـــه د ـــ

آمـــدت در ایـــن ت قیـــق میتوانـــد ابـــرار منا ـــای جهـــ

برر ـــی

ریرفرهنتها ایرانی باشد
شش نـوا راهاـرد اصـلی بـه نامهـا انوقـال ،افـرایش ،فرهنـتزدایی ،تهصـی  ،حـ،

و

بومی ــاز بودنــد موــرج بیشــور بــه خنثــی رــردن جناــهها فرهنیــی ریرفرهنتهــا و یــا
ا ــوهادت از نمونــهها مشــابه فرهنــت مقصــد ارــدام رــردت بــود ایــن نــوا عملکــرد ،در
ترجمهها آنیلو ارسـون رـه ادبیـات دا ـوانی دییـر رشـورها را ـطح پـایینتر میداننـد،
راهاــرد رالــم ا ــ

رــه بــه آن بــومی رــردن 6یــا ا واندارد ــاز  4میهوینــد (مانــد ،

 )4223بــهعالوت بــا توجــه بــه درصــدها بــه د ــ

آمــدت ،احورامــات موجــود در

مکالمهها ایرانیان ،ترجمهناپ،یرترین ریرفرهنت در برابر فرهنت رربی ا

1. domestication
2. standardization
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