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 چکیده

ــان روز ــوم زب ــپیشــرفع عل ــهروز هب ــری  هایلای ــان را برایمــان رشــکارتر  نهــانی و زی زب

هــایی کــه در خــود مــا را بــه کشــ  شــ  تی نوبــةشناســی نیــ  بهترجمهکنــد و علــ  مــی

سـازد  در رهنمـون مـی ،رینـدوجـود مـیجریـان ترجمـه  بـههـا در برخورد و تماس زبان

فرازبـان  مـا بـر اهمیـع واتعیـع فرازبـان در کـار ترجمـه اسـع  ةکید ویژای  پژوهش تأ

تـومی ریـد، ریشـه در بطـ  فرهنـ  گیـرد و بـا زبـان پدیـد میع میچند از زبان نشئهر

فررینـدهای الـلی ترجمــه حـرن پـا را از  ایفرضـیهبـرای تسـهید در حـرن چنـی   دارد 

ن خـواهی  داد کـه شناسـی تط ییـی نشـافارسی( فراتـر نهـادو و بـا کمـک سـ ک-)فرانسه

 ،خـودی خـود تابـد ترجمـه نیسـتندهای کلـامی بـهزبـانی یـا لـورت هاینشـانهچ ونه 

سـن  »معنـا  معیارهـایی همنـون یا اگر باشند حاوی تمام ابعـاد معنـا نیسـتند  در انتیـا  

فرهنـ   بـا توجـه بـه تیابـد یابنـد کـه لـرفاًاهمیـع مـی امور «عادیغیرسن  » یا« عادی

 گردند صد مطرن و مشخص میو فرهن  می م دأ

 تط ییی، فرازبان شناسیس ک، فرریندهای ترجمه، شناسیترجمه: هاواژهکلید
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 مقدمه. ۱

ــر  ــعت ــ  ن بیس ــد را یک ــی نامن ــاجرت م ــرن مه ــرا ت ــاعی رن ــوم اجتم ــان عل   متخصص

ر را عصـ ود رنة خـنوبـمـا نیـ  اگـر بـههـا  ها و اندیشـه، زباناهمهاجرت یعنی برخورد انسان

ــه ــودو ن  ت ــامی ، بیه ــه بن ــاترجم ــیترجمه   ی ــوم شناس ــی  عل ــود را در ب ــای خ ــر ج  دی 

چنـدان ی کلـی بـه تـاری  نـهن ـاهدر  روز رو بـه گسـترا اسـع هبپیدا کردو و روزخوبی هب

 ، لــادمیرا (6391) ، بــرم (6355) چــون ژرژ مــون  پردازانــینظریــه اســامی ،کهــ  ایــ  علــ 

( 1169)ژان دولیــد  (،6333مشــونیک ) ،(6331) انسهرمــ ، تئــو(6335) ، ونــوتی(6331)

ــران  و ــاادرخشــدمیدی  ــ  تل ــک ب ــای هری ــهه ــه  خــود ن تنها در تکــوی  علــ  ه س

درتحـو  ن ـاو بشـر بـه ثری ؤمـ هـایحرکعبلکـه  ،هسـتندعظیمـی  دسـتاوردشناسی ترجمه

هـای مت ـاوت از یـک یـا دگـرا هـادلیـد وجـود واریاسـیونهبـکه  عاسبدیهی هستند زبان 

  مــا در انجامــدمیکلمــه اغلــ  بــه شکســع بــهترجمــه روا کلمه زبــان دی ــر، در بــهزبــان 

ــد فارســی ها و فنــون موجــود در کــار ترجمــة فرانســهایــ  م حــو شــیوو را در چهــار فررین

ــه ــلی خلال ــیال ــرن م ــ کنی وار مط ــهو ای ــاربردی را میدم ــد و ک ــد مجم ــرا  تحلی ر ای ت

 سـایه افکنـدو اسـع ورن میولـة شناسـیترجمهای کـه بـر علـ  الـلی ةدهی  برای دغدغـمی

مســا د  ،خـواهی  دیـد بخـش دوم ایـ  نوشـته حـور کــه دراسـع  همـان و فرازبـان فرهنـ 

ــه ــی از جامع ــة ایفرهن  ــه جامع ــه ب ــاهی در ترجم ــته و گ ــد نداش ــوانی کام ــر همخ  دی 

ای مــوکور در ن ترجمــههــایی کــه فررینــدها و فنــوبــرای موتعیعکنــد  ناهنجــاری ایجــاد مــی

در   کنی عنوان راهکـار پیشـنهاد مـیفرازبـان را بـه جواب ـوی کـار متـرج  ن اشـند بخش او 

ــدا ــدون  ،ابت ــهرنب ــ ک ک ــار س ــناختی ک ــهش ــی  ایمیایس ــام دادو باش ــد  ،انج ــه تحلی ــب ب فی

 پردازی  فرانسه به فارسی می منحصراً ؤثر در ترجمةفرریندهای م

  فارسی به فرانسه در ترجمةبنیادین یندهای آفر .۲

ــد در ــع تحلی ــش نخس ــاهی  ،بخ ــون  ــی ن ــر م ــه اث ــدازی  ب ــ ان ــ   مه ــادی  عل و بنی

 6هربلنــوینــه و دا  ان لیســی وفرانســه  ایمیایســه شناســیس ک، یعنــی کتــا  شناســیترجمه

                                                           
1. Vinay et Darbelnet 
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شناسـند و فرانسـه بـه ان لیسـی ه ـع فررینـد بـاز مـی ای  کتا  معروفشان برای ترجمـة در

مســتیی  و  ترجمــةفررینــدهای  کننــد:بنــدی مــیررینــد ترجمــه دســتهدو گــروو فهــا را بــه رن

ــدفر ــهای رین ــتیی  ةترجم ــغیرمس ــاخع و ترجم ــاس، برس ــه  اتت  ــهة کلم ــدهای ب ــه فررین کلم

موجــود در کلمــات معــاد  و  اند؛ زیــرا کــار ترجمــه در ســط  میابلــةة مســتیی گــروو ترجمــ

یــابی و تط یــ  را در گــروو دوم معــاد  ،وفراگــواری، تیییــر دیــدگا شــود دو زبــان انجــام می

تمـام سـطون واژگـان،  وهسـتند  ایـ  چهـار فررینـد از فنـون اساسـی ترجمـه دهنـد ترار می

 در ترجمــة مـا نیـ  نشـان خـواهی  داد کـه گیرنــد مـی بـر هنـ  را دررحتـی ف نحـو، معنـا و

ضـم  ال تـه کننـد  نـد و چ ونـه عمـد میها معت ریک از ایـ  فررینـدفارسـی کـدامبه فرانسه 

از  پــردازی ،فارســی میدر ترجمــه فرانســه دوم لــرفاً های دســتةفررینــد بــه کــاوا در رنکــه

 او  نی  غافد نخواهی  ماند  ةبررسی فرریندهای دست

 ۱تغییر دیدگاه اول:فرآیند 

مـان یـک زبـان بـه زبـان دی ـر: ه ای ـای تیییـر دیـدگاو از ای  فررینـد م تنـی اسـع بـر 

 پر اسع خالی یا نیمهلیوان نیمه ئلةمس

 شود اما اغل  بدان تولیه می ،اختیاری اسع ییندرفرتیییر دیدگاو 

 

 فارسی فرانسه

C’est pas bête du tout ! !چه رندانه 

Vous n’êtes pas sans savoir que دانید کهمی 

Ils ont trouvé la mort جان خود را از دسع دادند 

Ne quittez pas تونگوشی دسع 

Peu profond سطحی 

Le voyageur ne tarde pas à decouvrir ریدزودی در میمسافر به 

 

 

 

                                                           
1. Modulation 
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 نماید:این فرآیند اجباری می استفاده ازگاهی 

 

 فارسی فرانسه

Tu me manques دل  برات تن  شدو 

Bureau des objets trouvés  دفتر اشیاء گ  شدو 

complet نیسع )ظرفیع تکمید( جا 

 

 تیسی  کرد: دستهتوان به چند فرریند تیییر دیدگاو را می

هـا اسـتعارو یابـد زبـانی بـه زبـان دی ـر تیییـر مـیاز ای: اسـتعارو تیییردیدگاو اسـتعارو  6

 گویش دی ر مت اوت باشد  به یحتی در درون یک زبان ممک  اسع از گویش

 
 فارسی فرانسه

Il pleut des cordes باردبارو/ سید از رسمان میباران مثد دم اس  می 

La route en lacet  جادة پر پیچ و خ 

 

 او مکانی یا زبانی اسع گدیدای  تیییر  دگاو مجاز یا دگرنامی:تیییر دی  1

 

 فارسی فرانسه

On se retrouve devant la mairie  دم در شهرداری ه  رو ب ینی 

Trios sur quatre چهارم سه 

Une semaine sur deux میان بار، یک ه ته دردو ه ته یک 

 

 عکس:  سازی، نفی بروارونه

 فارسی فرانسه

Sois gentil بدجنس ن اا 

Pas très intéressant کنندوتا حدی خسته 

pas cher ارزان 
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ای چـارو همرانـد، moins queبـا ای زبـان فرانسـه کـه هـای میایسـهلـ ع ترجمـة در -

ــ   ــتیازیج ــت ادو دس ــ  وارونهوارونه اس ــداری   ای ــازی ن ــه س ــازی ب ــیس ــد دو روا م توان

 سازی تمام گ ارو  سازی ل ع یا با وارونهاز حری  وارونه: لورت گیرد
 

 فارسی فرانسه

Nicolas est moins âgé que Delphine 
  تر اسعنیکلا از دل ی  جوان

 تر اسع دل ی  از نیکلا مس  یا

Moins grand ترکوچک 

 

 واتـ  نـوعی تیییـر تـوان گ ـع کـه فراگـواری درتیییر دیدگاو نحوی یـا گرامـری: مـی -

 دیدگاو گرامری اسع 
 

 فارسی فرانسه

Ce livre m’a enchantée سراپا مجوو  ای  کتا  شدم 

Cette idée l’obsédait او مدام در ای  اندیشه بود 

 

 در زبان فرانسه ONترجمة 

از ضـمیر شخصـی خالـی اسـت دو  ،کـه فاعـد مشـخص ن اشـدهن ـامیدر زبان فرانسـه 

توانـد میکـه در لـورتی ،کنـددرسـع ماننـد یـک فاعـد نیـش نحـوی ای ـا مـیکـه  دنکنمی

بهتــر ایــ  وســعع معنــایی کــه از ویژگــی بــردن پــی یــرد  بــرای ب بــر معنــای وســیعی را در

 گیری :زبان ان لیسی نی  کمک میهایی از مثا  ازشود، محسو  می زبان فرانسه
 

 فرانسه فارسی انگلیسی

It is said that/ people 
say that time is money  

 ,On dit que le temps می   زمان یعنی پو 
c’est l’argent  

I was refused entrance  

 م  داخد شوم ن واشتند 
سع ا رن ةدهندوجه مجهو  نشان)

رننه اولویع   که مجرم مه  نیسع
 تربانی هست   دارد اینسع که م 

 (م  حی  پایما  شدو اسع 

On ne m’a pas laissé 
rentrer 
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 فرانسه فارسی انگلیسی

One can never tell  
منظور کلی، سط  زبانی رسمی  هرگ  

 تواند ب وید کسی نمی
On ne peut jamais 

savoir 

 We have to go 
بیاد بری   )مخاح  را نی  شامد  

 شود  اینجا یعنی ما (می
On doit y aller 

When you drive too 

fast, you’re driving to 

your death  

ید، کنوتتی با سرعع زیاد رانندگی می

رانید  )روی سوی مرگ میدارید به

سخ  با مخاح  بودو و او را نی  

 شود (شامد می

Quand on conduit 

trop vite on conduit 

vers sa mort 

In England, they drive 

on the left  

در ان لستان از سمع چپ رانندگی  

کنند  )گروو خالی مد نظر اسع، می

 شود (گویندو و مخاح  را شامد نمی

En Angleterre, on 

roule à gauche 

 

 گرامری  ةیا تعویض مقول 6فراگذاری :فرآیند دوم

کــه و زبـان میصــد  أگرامـری بــی  زبـان م ــد اســع از تیییـر میولــة فررینــد ع ـارتایـ  

 د نمایاغل  اج اری می

زیـرا  ؛سـعهاتـری  میولـهرایـ  فرانسـه فارسـی یکـی از ةدر ترجمـ امری: فعل -مصدر

از مصـدر نیـ  بـرای بیـان میصـود امـری اسـت ادو  ،علـاوو بـر وجـه امـری فعـد زبان فرانسـه

 کند  می

 

 فارسی فرانسه

Lire intégralement le manuel d’utilisateur 
حور کنندو را بهدفترچه راهنمای مصرف

 کامد مطالعه کنید 

Ne jamais ouvrir le tiroir a lessive lorsque 

l’appareil est en marche 

هن ام کار ماشی  هرگ  کشوی پودر 

 ل اسشوی را باز نکنید 

Consommer avec modération  با اعتدا  مصرف کند 

 
                                                           
1. Transposition 
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 :قید-سما

 فارسی فرانسه

Avec intelligence هوشمندانه 

Avec regret متاس انه 

Avec force نیرومندانه 
 

 :صفت-سما

 فارسی فرانسه

Les personnes en deuil اشخاص ع ادار 

Des étudiants en médecine داشجویان پ شکی 

Television en couleur  رن یتلوی یون 

 

 :صفت-فعل

 

 فارسی فرانسه

Les gens se méfient اعتماد هستند مردم بی 

Vendu avec notice شود دفترچة دستورالعمد هن ام فروا ارایه می 

A vendre فروشی 

Plats à emoprter غوای بیرون بر 

Machine à laver  ماشی  ل اسشویی 

 

 :صفت-قید

 فارسی فرانسه

Il frappe lourdement محک   به در می نه 

Il marchait rapidement رفعتند راو می 

Enervee, il repliqua que با عص انیع جوا  داد که 
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 :قید-فعل

 فارسی فرانسه

Il continue de penser à elle او همننان بهش فکر می کنه 

Il finit par mourir سرانجام فوت کرد 

 

 :ضمیر ملکی-حرف تعریف

 فارسی فرانسه

Dit-il, en se grattant la tête خاراند گ عکه سرا را میدرحالی 
 

 :کلمات ترکیبی

 فارسی فرانسه

Coffer-fort گاولندوق 

Va-et-vient رمدوشد 

Laisser-passer برگة ع ور 

Sans-froid خونسردی 

 

گیــرد درون یـک گـروو لـورت می تیییـر بـر روی یــک کلمـه در فراگذذاری موضذعی:

 کند و گروو تیییر نیش پیدا نمی

 

 فارسی فرانسه

Peut-être souhaitez-vous améliorez 

votre confort ? 
 شاید احیانا بخواهید با راحتی بیشتری س ر کنید؟

 

« کلــی»شــدو ؛ بنــابرای  تیییــر اعمــا در اینجــا هــر دو گــروو، گــروو هــای فعلــی هســتند

 نیسع 

یـک جای شـع  علاوةهبـ ،دوگانـه اسـعفراگـواری  یواتـ  نـام نـوع : در 6کروازه ةشاس

 نحوی  به چند مثا  رای  زیر دتع کنید:

                                                           
1. Chassé-croisé 
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 .جایی هستندهجابافعالی که دارای مفهوم  - 

 فارسی فرانسه

Il est entré dans la pièce en courant به درون اتاق دوید  

Il a traversé la rivière à la nage  عرض رودخانه را شناکرد  

 

 افعال مرکب -

 فارسی فرانسه

Va t’en  !)برو )از اینجا 

Il s’appelle Jacques  رس  او ژاک اسع 

Il s’est fait arnaquer  سرا کلاو رفع 

Ne t’en fais pas!  خیالش!بی 

Ca se mange froid  سرد خوردو می شود 

Il fait construire le batiment  سازد ساختمان را میاو 
 

 ماند:ناچار ترجمه ناتمام میبهگاهی نیز 

 فارسی فرانسه

Il est sorti pour acheter du pain 

 رفع نان بخرد 

دهندة ای  اسع که فرد در مکانی )فعد فرانسه نشان

 بودو که تراراسع با نان برگردد(

Il vaudrait mieux …..  ًماند (پنهان میبهتر اسع  )م هوم ارزیدن کاملا 

Il m’a séduite 

او مرا مجوو  خود کردو  )مؤنو اسع و 

بودن اشخاص در ترجمة فارسی ظاهر مؤنو

 شود (نمی

 

بــرف، اولــی   فررینــد فراگــواری، فررینــد دومــی  ةگلولــ )هماننــد ایزنجیــرواری فراگــو 

 ترتی (همی و به دارد و دومی، سومی را را در پی
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 فارسی فرانسه

European Ferries  a montré un intérêt 

concret pour l’achat de six appareils. 

شرکع یورپپی  فری  برای خرید شش دست او بسیار 

 رغ ع از خود نشان داد  

 

 شود:فراگواری با تیییردیدگاو یکی می گاهی اوتات فرریند 

 فارسی فرانسه

C’est parfois   compliquee.  ه  باشه میشه پینیدو 

Ca se peut.  احتمالاً / امکان دارد 

 

دهــی  دهـی  بلکـه دیــدگاو را نیـ  تیییـر مـیوجـه را در تیــد تیییـر مـی تنهـادر اینجـا نـه

« دیــدگاو نحــوی تیییــر»فررینــد  ،نــوعیعلاوو دیــدی  کــه فراگــواری بــهه)امکــان و تــواتر(  بــ

  بی  ای  دو میوله همپوشانی اسعبنابرای   ؛اسع
 

 فارسی فرانسه

Il fait froid.  هوا سرد اسع 

Ca me fait du bien. خوش  میاد. 

 

 اضافه یا حذف :فرآیند سوم

 ۱بسط و گسترش مطلب یا باز کردن مطلب. ۱

کـردن مطلـ  بـرای کسـ  معنـای مـورد نظـر  ایـ  بسب یعنی اف ودن کلمات یا حولـانی

تــراک  و فشــردگی  زیــرا نســ ع بــه زبــان ان لیســی از ؛ویژگــی خــاص زبــان فرانســه اســع

 دور نیسع ه  ویژگی بیال ته زبان فارسی نی  از ا کمتری برخوردار اسع 

 

 فارسی فرانسه

Un vrai arnaqueur !  بردارو یارو واتعاً یک کلاو 

Je voyagerai en train omnibus  
ها توت  ایست او کن  که در همةم  با تطاری س ر می

 کند می

                                                           
1. Etoffement 
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 Je dois examiner les solutions qui 

s’offrent à moi  
 های پیش روی خود را بررسی کن  باید گ ینه

Une étude récente montre que 
تازگی لورت گرفته اسع، نشان هیک تحیی  که ب

 دهد کهمی

Il l’aida à porter ses sacs کمک کرد ها به خاناو در حمد چمدان   

 

 فن بسط گاهی اجباری است:

 فارسی فرانسه

Wow! C’est grand, le Brésil. !وای! برزید چیدر ب رگه 

Il a claqué la porte را محک  بسع  در 

Je suis d’accord pour dire qu’ils n’ont 

apporté aucune solution 

ها هیچ راو حلی م  با ای  مسئله موافی  که رن

 مراو نداشتند هبه

 

 ۱توضیح اضافه -

که بــه تصــد شـودمــیمربــوب بـه اضــافاتی و  توضـی  اضــافه زیرمیولـة فــ  بســب اسـع

اضــافاتی کــه بــدون رن احتمــا   گیــرد؛ســازی یــک واتعیــع فرهن ــی لــورت مــیروشــ 

  دور بماند مطل  از نظر خوانندورود می
 

 فارسی فرانسه

Faire l’auto- stop  شدنماشی  تو راهی سوار 

Le guidon دستة دوچرخه 

La carte grise کارت شناسایی خودرو 

Casier judiciaire گواهی عدم سوء پیشینة تضایی 
 

 
 

 

 

 

                                                           
1. Incrementalisation 
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 فایده و تکراریکردن و حذف موارد بیسازی، پاکحذف موردی یا سبک. ۲

 فارسی فرانسه

Il se tenait près de la porte avec un 

bâton à la main. 
 دسع ن دیک در ایستادو بود چو  به 

La decision adoptee   ای  تصمی 

La faculté des sciences de l’ingénieur دانشکدة مهندسی 

Femme de ménage کل ع 
 

 نماید:گاهی اوقات  اعمال این فن اجباری می

 فارسی فرانسه

Eux, ils viendront chez vous   رنها به من   شما خواهندرمد 

 

 ۱ گذاریمعادل :مفرآیند چهار

زیـرا  ؛کلمـه ترجمـه کـردبـهتـوان کلمـهنمـی ریـد کـه مطلیـاًای  فرریند هن امی پیش می

کننـد  ایـ  جن ـه دشـوارتری  خـود اسـت ادو مـی ةهر یک از دو زبـان از رم گـان )کـد( ویـژ

 یک زبان اسع: ةیادگیری و ترجم ةجن 

 

 .شوندبیشتر ظاهر میصورت دوتایی یا هترکیبات جفتی: کلماتی ب

 فارسی فرانسه

Pleine lune ماو کامد 

Ciel claire رسمان لاف 

Sans espoir ناامید 

Claire de lune  نور مهتا 

Un pain au chocolat نان شکلاتی 

Avec les moyens du bord با امکانات موجود 

 
 

                                                           
1. Equivqlence 



 619                              ترجمه تا راو حد فرازبان یندهایاز فرر                                 سا  پنجاه  

 

 نند:کگویایی و شیوایی بیشتری را القا میگاهی  هااین ترکیب

 فارسی فرانسه

Automobile خودرو 

Mise a jour روزرمد 

Un gratte-ciel خراارسمان 

Pieces detachees لوازم یدکی 

Le mal de mer دریازدگی 
 

 ساختارهای خاص یک زبان هستند. ۱عبارات اصطلاحی

 فارسی فرانسه

Comment ca va? چطوری؟ 

Quoi de neuf? چه خ ر؟ 

Dos d’ane اندازدسع 

Au jour le jour/ d’un jour à l’autre/ du jour au 

lendemain/ de jour en jour 
 روزبهروز

S’il vous plait  ًلط ا 

 

 نی  ج و ای  دسته هستند: اندبسیار رای  هازبان همةکه در  1امثا  و تع یرات

ــ  ــه   ال ــی ک ــالی و تع یرات ــامث ــاد  یکســان ان در دو زب ــه مع ــد ک ــأمتدارن ــیار  س انه بس

 :ندنادر
 

 فارسی فرانسه

Etre comme l’eau et le feu مثد ر  و رتش بودن 

Porter quelqu’un aux nues عرا رساندنه کسی را ب 

 

 

 

                                                           
1. Idiomatismes 

2. Proverbes 
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 :ندگاهی این تغییرات ناچیز

 فارسی فرانسه

Une tète de mule خرکله 

L’argent ne fait pas le bonheur پو  خوش ختی نمیارو 

Faire fausse route  به بیراهه رفت 

 

معــاد  خــاص در زبــان میصــد وجــود دارد لــیک  خیلــی مت ــاوت اســع  در چنــی     

   اینجاســع کــه از فررینــد تیییــرنی تــی « برســاخع»در دام  مراتــ  بــودایی بایــد هــموتعیع

 رید ای سخ  به میان میدیدگاو استعارو

 

 فارسی فرانسه

Il a été pris la main dans le sac  سر ب ن او او را گرفتند 

Qui vole un œuf, vole un bœuf شودتخ  مرغ دزد، شتردزد می 

Quand les pouls auront les dents وتع گد نی 

 Savoir, c’est pouvoir  توانا بود هر که دانا بود 

Aide-toi, le ciel t’aidera از تو حرکع از خدا برکع 

 Il était une fois  یکی بود یکی ن ود 

L’Hexagone  کشور فرانسه 
 

ــ  ج ــی وج ــاد  ممکن ــیچ مع ــادوه ــوارد از زی ــ  م ــدارد: در ای ــوییود ن ــ گ ــا ترجم  ةی

بلکـه در زبــان میصــد چیـ ی معــاد  حنــ  یــا  ،کلمــه یـا شــرن و توضــی  بپرهی یــدبــهکلمـه

  مناس  موتعیع باشدسخریه و غیرو بیابید که 
 

 فارسی فرانسه

Aux imbéciles, les poches vides جی  خالی، پ  عالی 

Raisonner comme une pantoufle  سروته روردندلاید بی 

Pleurer comme un veau زرزرکردن 

La majorité س  تانونی 

L’union fait la force یک دسع لدا ندارد 
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ــی جــای  ی  ــا ســازگاری یعن ــ  ی ــدأتط ی ــان م  ــع فرهن ــی زب ــا کردن واتعی ــع  ب واتعی

 فرهن ی دی ر:

 
 فارسی فرانسه

Petit-fils نوو 

Il est en cinquième )دوم راهنمایی )دوم متوسطة نظام جدید 

Je chausse du 43     اسع 19اندازة پام 

Le réveil  دارساعع شماحه 

Pret a porter ل اس حاضری 

 

وزن و انــدازو در زبـــان  هایسیســـت واحــدهای الــلی وزن و انـــدازو: از رنجــا کــه 

ــاً ــ  مییاسیکســان فارســی و فرانســه تیری  ــاًند، تط ی ــدازو معمول ــای وزن و ان از ان لیســی  ه

 لورت می یرد 

 

 فارسی و فرانسه انگلیسی

A pint 0,57 cl 

A litre Idem 

A gallon 4,55 L 

An ounce 28g/0,028L 

A pound 453 gr 

A stone 6,35 kg 

A ton  1014 Kg 

An inch 2,54 cm 

A foot 30,5 cm 

A yard 91,4 cm 

A mile 1,61 km 

 

 ها وجود دارد:با وجود ای ، بی  فارسی و فرانسه نی  از ای  تط ی 

 
 فارسی فرانسه

Une livre نی  کیلو 

Un decimetre دو سانتیمتر 
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 6اقتباس

کـار هبـ لـورت همـانهبـ ،زبـان دی ـر ؛ زیـرا کلمـةاسـع« لـ ر ترجمـه درجة»اتت اس 

جــا نســ تاً چــارو اســع و در زبــان میصــد راو  هــاتنای اغلــ  شــود  چنــی  کلمــهگرفتــه مــی

کودتـا، تل ـ ، تلوی یـون، ربـاژور، لامـپ، اوپـرا، سـینما،  افتادو و پویرفتـه شـدو اسـع  مثـا :

توریســع، تئــاتر، فدراســیون، کن ــرانس، ســمینار، کن ــرو، پارلمــان، تری ــون، پــارک، بولــوار 

  و غیروک، اتوم ید نیپیک

 ترجمه هایرویهبررسی  .۳

بـر تمـاس بـود مـد فنـون مختلـ  ترجمـه کـه بیشـتر م تنـی بعد از تحلید و بررسی مج

  کـه از زبـان فراتـر دهـیدر اینجـا رن حیطـه از ترجمـه را مـورد بررسـی تـرار مـی ،دو زبان

خــواهی  دیــد چ ونـه ملاحظــات فرازبــانی کــه  بــر تمـاس دو فرهنــ   اســع رفتـه و م تنــی

مهمتـر از ملاحظـات زبـانی اسـع کـه بـه اختصـار  ،هـا توجـه داشـته باشـدمترج  باید به رن

 ذکر رن رفع در بالا 

ــا مــی ةدر ایــ  بخــش فرضــی  ــر ایــ  الــد بن ــهبررســی  نهــی  کــهمطالعــه را ب  هایروی

  بـر ایـ  کننـدبرخـورد می بـا هـ ترجمه م تنی اسع بر میایسـة دو فرهنـ  کـه در ترجمـه 

فرازبـانی هـای معـاد پـایش  پایـدار، ةی  داد کـه در کـار ترجمـهخوبی نشـان خـواهب ،اساس

ــر  )فرهن ــی( میــدم ــانیمعــاد جوی وجســعاســع ب ــه  در ایــ  راســتا هــای زب منظــور و ب

و  هانشــانهارت ــاحی یعنــی درک  دیــدگاودو  مختلــ ، لــازم اســع هایرویــهمحــدود کــردن 

 و فرهنــ  زبــان درو م هــوم رن  هانشــانه  درک وضــون از هــ  متمــای  شــوندبیــان معنــا بــه

سـع پویـا در جهـع انتیـا  همـان م هـوم بـا ن ـاو گردد و بیـان معنـا تلاشـیأ مطرن میم د

 به زبان و اف  فرهن  میصد 

مشــکلات فــراروی ترجمــه را بــه دو دســته تیســی   نیــد بــه ایــ  هــدف مــا یراســتا در

  دوم مشکلات با سن  زبانی انی و دستةاو ، مشکلات با سن  فرازب ةدست ی :کنمی

 

                                                           
1. L’emprunt 
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 مشکلات با سنخ فرازبانی

هـای لـورت ایمیایسـهم تنـی اسـع بـر تحلیـد  مطالعة مشـکلات فرازبـانی در ترجمـه 

هــای تابــد میایســه ،  رفتارهــا، و غیــرو( کـه در موتعیــعاشــیا(  تابــد درک )formesکلـامی )

کـه  6معنـایی و بیـانی هایهالـهو میصـد تـرار دارنـد و نیـ  بـر تحلیـد  دو زبان م ـدأ در هر

ــورت ــ  ل ــ  ای ــتند  ای ــاوی رن هس ــامی ح ــای کل ــود ه ــی خ ــام بررس ــه انج در دو مرحل

ــاو درک وشــود: می ــه او  در منظرگ ــی درک شــکد مرحل ــ ، یعن ــفه ــانی موجــود ه ای فرازب

دوم در منظرگــاو بیــان معنــا  رحلــةدر فرهنــ  م ــدأ کــه در مــت  م ــدأ مشــخص هســتند و م

 موجود در فرهن  زبان میصد   فرازبانی هاا لورتی هابا توجه به شکد

یکسـان  هن ـی، مـورد تمـاس در ترجمـه، بـا هـ فر )کـد( اینشـانه نظـام دو هرگـاو هـر

 باشند خواهی  گ ع:

پـدر چکسـلواک و »رگـاو درک و فهـ ، یـک شـکد فرازبـانی یکسـان ماننـد ( در منظال 

ــر روی دهــان مــی لیســی ان ــر خــود را ب ــا مشــابه « بوســددخت ــک موتعیــع یکســان ی در ی

 باشـد کـهمیبیـانی و  ییمعنـا ةنتیجـیـک  کننـدةبیان «مـدت حولـانی از هـ  رسـیدن بعـدهب»

  ، بدون ایراد(امورشود )سن  عادی یکسان یا تابد تیاس تلیی می ،در هر دو فرهن 

چکسـلواک ایـ  ترجمـه ) دو فرهنـ  متیابـد در بینـی  کـه در هـرمـی ، ( از لحاظ بیان

 هـ  رسـیدن لـمیمانه بـه»بیـانی یکسـان یـا تابـد تیـاس ماننـد معنایی و  لیسی( نتیجةو ان 

 بیـان شـدو اسـع  امـور، بـا سـن  عـادی «بعـد از مـدت حولـانی پر حرارت  پدر و دختـر و

ــاس ــد تی ــا تاب ــافت  گ » وضــعیع یکســان ی ــا« خــود شــدةی ــک شــکد فرازب ــ  ی نی از حری

بوسـد( بیـان شـدو اسـع  در ایـ  اولـی  مـورد ترجمـه، دهـان دختـرا را مـی یکسان )پدر

 ماند  ت اوت فرازبانی نمیل ومی برای پرداخت  به 

فرهن ــی متیابــد در ترجمــه از هــ  مت ــاوت باشــند خــواهی   نشــانة دو کــه هــرهن ــامی 

 دید:

 )فرانســه و ان لیســی(یــک از ایــ  دو فرهنــ   ک و فهــ ، در هــردر منظرگــاو در (الــ 

ــانی کــه یکســان ان اشــته مــی پــدر) فرانســوی و ان لیســی( »مثــا :   شــودیــک شــکد فرازب

                                                           
1. Des effets de ses et d’expressivité 
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ــرا را از ــی دخت ــان م ــافت   «بوســدروی ده ــاس )ی ــد تی ــع یکســان و تاب ــه موتعی ــا اینک ب

امــری در ان لســتان  معنـایی و بیــانی مت ــاوت اســع؛ ة، بیــان ر نتیجــة خــود( اســعگشــتگـ 

 شود محسو  میعملی نادرسع و ن ودو عرف ه و در فرانس اسع عادی

ــی ــان، م ــاو بی ــه و  ( در منظرگ ــ  )فرانس ــ  دو فرهن ــک از ای ــر ی ــه در ه بینــی  ک

ی یکسـان یـا تابـد در مـوتعیت یی یکسـان و تابـد تیـاس )سـن  عـادی(معنـا نتیجةان لیسی( 

 مت ـاوت بیـان لـیک  دو شـیوة خـود( از حریـ  یـک شـکد فرازبـانی ةگشـتتیاس )یافت  گ 

بوسـد و در فرانسـه پـدر دختـرا را بـا در ان لستان پـدر دختـرا را از دهـان مـی شود:می

 کشد مهربانی در رغوا می

موجــود  هــای فرازبــانیاز ت ــاوت اســع ترجمــه مشــکلات حالــددر مــورد دوم، لــازم 

هـر نـوم متنـی ابتـدا در معـرض  در فرهنـ  م ـدأ و فرهنـ  میصـد را حـد نمایـد  ترجمـة

معنـا  گیـرد  اگـر ارا ـةمی هـای موجـود بـی  دو فرهنـ  تـرارتخمی  و پردازا ای  ت ـاوت

در زبـان  بایـد عینـاًایـ   شـود،انجـام می ریـ  فرازبـان خـاص فرهنـ  م ـدأاز ح هدر ترجمـ

گونــه کــه در مــورد مثــا  مــوکور ایــ  شــودروشــ  بیــان شــود و معنــای ضــمنی رن میصــد 

 بود: خواهد

ــورد   ــ (م ــ ر» ال ــه از س ــی( ک ــدری )ان لیس ــان  پ ــرا را از ده ــته دخت ــانی برگش حول

شـود بایـد در مـت  ترجمـه حـوری گنجانـدو  ،رجمـه شـدوکلمـه تبهو کلمه که عیناً «بوسدمی

 در ان لستان  اموریعنی سن  عادی  ،را بدهد «ال » همی  موردکه معنای 

، تحیـ  معنـا در م ـدأمخـتص بـه فرهنـ  شـکد فرازبـانی  از حریـ  ترجمـة اگر لـرفاً

ــه و دا ایشــیووتــوان بــه  مــی ،ترجمــه لــورت ن رفــع ــه وین ــه رنبلرک را تط یــ   ن

را بـه شـکد  م ـدأشـکد فرازبـانی مخـتص فرهنـ   ؛ یعنـیعمـد کـرد ،نامندمی «سازگاری»

 فرازبانی مختص فرهن  میصد ترجمه کرد:

بازگشـع بـه خانـه بعـد از یــک در م هـوم ان لیسـی( هن ـام ) پـدر» یعنـی« الـ » مـورد

ــرا را از ــانی دخت ــ ر حول ــان می س ــدده ــد « بوس ــد ش ــوردخواه ــی  »ج» م ــدر )در»یعن  پ

را بــا مهربــانی تمــام در م هــوم فرانســوی( هن ــام بازگشــع از یــک ســ ر حولــانی دختــرا 
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)مطـاب  فررینـد حـوف  را حـوف کـرد تـوان شـکد مخـتص  یـا اینکـه می«فشاردرغوا می

 :ذکر رن رمد(  ،، بخش اوکه در بالا

در م هـوم ان لیسـی( هن ـام بازگشـع بـه خانـه بعـد از یـک سـ ر حولـانی پـدر )»جملة 

پــدر هن ــام بازگشــع بــه خانــه بعــد از »مثلــاً خواهــد شــد  «بوســددهــان مــی دختــرا را از

  «بوسدیک س ر حولانی دخترا را می

در هن ـام پـ»شـود: د بـه سـازگاری از رن یـاد مینـ د مـردم میصـای  چی ی اسع که در 

 «فشارد با مهربانی تمام در رغوا می را دخترا ،بازگشع از یک س ر حولانی

 مشکلات با سنخ زبانی

 مـت  بـه یـک زبـان دی ـر ةناشـی از ترجمـ هـای فرازبـانیت اوت ةفیب بعد از حد مسئل

ــه می ــوان ســراغ اســع ک ــع ت ــانی رف ــوب  مشــکلات خــاص زب ــدا مرب ــانی ابت مشــکلات زب

ــه برتــراری مــی ــه شــکد  هــایتطاب شــوند ب ــوز ب ــر(  ایــ  مســئله هن ــوام مــت  )ژان ــی  ان ب

ــام ــهنظ ــ   اییافت ــد  نشــدو اســع؛تحیی ــنهادهایهرچن ــارچو  جا پیش ــوجهی در چه ــ  ت ل

( 6331 ،( و نیــ  در چهــارچو  تحلیــد گ تمــان )مــواران6391، هــا )لــارزمــهارزشــیابی ترج

   شدو اسع  ار ه

ــا در دو گ تمــان در حیییــع ایــ  امکــان را مــی ی، تحلیــدشناســاز منظــر ترجمه دهــد ت

« نـــوم یـــا ژانـــر»: چهـــارچو  متمرکـــ  شـــوی « معنـــی»چو  الـــلی بـــر روی هـــارچ

 نامـهچهارچو  ع ارات زبـانی و ادبـی خـاص هـر زبـان ماننـد رننـه رمـان پلیسـی، نمایش)

اغــع های بلواحـد« )مــت »رچو  کنــد( و چهـانامـه و غیــرو را از هـ  متمــای  مـییـا ان یــ و

ــکــه از تســمع ــوب ب جملــات و یعنــی  ه هــ  و مکمــد هــ  ســاخته شــدو اســع؛هــای مرب

 (   هاپاراگراف

د کـه مربـوب بـه روابـب لـری  نـوجـود دار« بینـامت »متنی ماننـد  هایپدیدو از رنجا که 

ــت ــد م ــونی از ت ی ــی  مت ــمنی ب ــدی و ض ــت  تیلی ــوی، م ــت  هج ــاریتی، م ــت    ع ــا م ی

 ایتطعـه متـرج  بایـد بتوانـد ایـ  روابـب و مرزهـا را بازشناسـد تـا مثلـاً ،اندشـدوتو ودنیل

 لورت نثر ترجمه نکند هبی را که در مت  رمدو شعر معروف از
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ــانی کــه گــویش تــومی شــناختی مشــخص درتوزیــ  عنالــر س ک در اینجــا مســئلة  6زب

 ـر مت ـاوت بـان دیز بـهگردد  ای  توزیـ ، خـود نیـ ، از یـک زبـان مطرن می ،شودتلیی می

( همـــی  واژو را 6331) ای، کربـــرات ارکنیـــونیتحلیـــد مکالمـــه اســـع  در چهـــارچو 

ویژگـی » بـرد و بـه رنکـار میهیـک گـروو زبـانی بـ «چهارچو  ارت احی محـاورو»برای بیان 

 وید گمی 1«جمعی خصیصة»یا  گروو« تومی

ــدگاو  ــراری تیابدتط ییــی می شناســیس کاز دی ــ  برت ــوان ای ــایت ــوق را  ه ــانی ف ــه زب ب

 بیان کرد:  نی  زیر شیوة

ــک از ــر ی ــاوت در ه ــا مت  ــالوگ )یکســان ی ــانی رن ــک شــکد فرازب ــ  ی ــافرهن ــاً ،ه  مثل

ــی» ــان م ــرا را از ده ــه دخت ــدری ک ــدپ ــتان،  «بوس ــا»در ان لس ــرا را ب ــه دخت ــدری ک  پ

ی  اناپـویر بـه اجـپـویر یـا تج یـهتوانـد تج یـهدر فرانسـه( می «فشاردمهربانی در رغوا می

اگـر ، گـواری ع ـاراترویـة معـاد در باشـد   ایواژوهـای زبـانیشدو توسـب واحـدمشخص

ای مربـوب بـه یـک هـای کلیشـهناپـویر باشـد، در ایـ  لـورت بایـد ع ارتای  شکد تج یه

، نامیدنـدگـواری ع ـارات را معـاد  رن داربلنـهکـه وینـه و  ایرویـهموتعیع را با اسـت ادو از 

 ها: ای مرسوم در رخر نامهالطلاحات مکات همانند  دتییاًترجمه کرد  
 

Veuillez agréer, Monsiuer, l’expression de ….. فرانسه 

 فارسی ارادتمند شما

Yours sincerely انگلیسی 

 

ــة معاد  ــاراتروی ــواری ع  ــی گ ــد درتوم ــای ان ــی  یمعن ــروس ــرن  ت ــودمط ــ    ش در ای

توانــد یــک بنــد یــا پــاراگراف یــا مــی ورود لــورت رویــه از چهــارچو  جملــه فراتــر مــی

ــی  ــش وس ــدبخ ــود اختصــاص ده ــه خ ــت  را ب ــری از م ــیک   ت ــامی  در ل ــا ، تم ــی  ح ع

از جملـه  ؛گیـردبـر مـی خورنـد را درکـه در داخـد جملـه بـه چشـ  مـی های معنـاییمعاد 

                                                           
1. Ethnolecte 

2. Ethos 
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 ةایی کـــه از حریـــ  فررینـــدهای تیییـــر دیـــدگاو، فراگـــواری و ترجمـــهـــســـازیمعـــاد 

 کلمه لورت گرفته اسع بهکلمه

ــر ــرعکس اگ ــوان شــکد  ب ــانیفرابت ــا واحــدهای زب ــه ب ــی ک ــه اج ای ــانی را ب ــوم  زب از ن

، شـونداجـ ای مشـترک تلیـی مـی عنوانبـهدو فرهنـ   و در هـر اندشـدوواژگانی مشـخص 

شـیوة دو  بـهتواننـد مـی واژگـانی و نحـوی هـایدلالعنظـر تج یه کرد، ای  اج اهـا از نیطـه

ــر ــا واگ ــرا ی ــند هم  ــدو باش ــان ش ــورد  ا بی ــایواگراییدر م ــوی و  ه ــهایواژونح ــام  ، ب ن 

را فراگـواری نحـوی و  رن در بالـا شـوی  کـهای مـیشـدو متوجـه نکتـهمیایسة متون ترجمـه

ــدگاو  ــر دی ــدی  ایواژوتییی ــاًنامی ــی   trou de serrureدر فرانســه    مثل ــورا  و در فارس س

ــا میایســة را در ت ــد در ه واژگــانی فرانســوی و فارســی متوجــه عــمجمو دو نظــر ب یریــد  ب

یــک  ،(de serrureشــوی  کــه از لحـاظ نحــوی در برابــر یـک مــتم  اســمی در فرانسـه )مـی

وجـود کسـرو  کـه بـا سـ ادر زبان فارسی تـرار دارد کـه ع ـارت اسـع از دو  ایاضافه وگرو

معــی  و  ســ ا trouمعــی  و غیــر مشــت   ســ ا در میابــد کننــد تــر میهمــدی ر را مشــخص

ــرار می «ســورا »غیــر مشــت   ــان فارســی ت ــه در زب ــرد؛ ب +  ســ ا گــروو اضــافی»ترتیــ  گی

ــان فرانســه، یــک کســرو و   «ســ ا ( +deنشــان اضــافه ) ــان فارســی دی ــر ســ ادر زب  در زب

زبــان فرانســه دو ترکیــ   ع ــارتی، در برابــر یــک ترکیــ  اضــافی درهاضــافه شــدو اســع  بــ

ــ واژگــانی در دو  هــایدلالع ،ایواژوتــه اســع  از لحــاظ کــار رفهاضــافی در زبــان فارســی ب

یـک ترکیـ  اضـافی  در زبـان فرانسـه بایـد بـا serrure هـ  هسـتند  کلمـة ن دیک بـه ،زبان

 رن نیسع    تنهایی گویای؛ چون ت د بهدو اسمی )ت د در( ترجمه شود

مثــد تواننــد ییکســان دو فرهنــ  مــورد تیابــد در ترجمــه، دو زبــان مــ در بیــان اجــ ای

ــانی دارای  هــایدلالعاز لحــاظ  یــااز لحــاظ لــورت کلمــه هــای فارســی و فرانســه زبان زب

 را زبـانی هـایتطاب ایـ  گونـه  حور سـنتی،بـه و نحـوی یکسـان باشـند  ایواژوساختارهای 

 نامند:می 1«ترارم » یا حتی 6«کلمهبهترجمة کلمه»

 «کلاو ای  پسر»ارسی در ف و «le chapeau de ce garçon»در فرانسه مثا :  

                                                           
1. Mot à mot 

2. Transcodage 
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و اتت ـاس( مـورد  6برسـاخع ةکلمـه )بـا مـوارد ویـژبـهکلمـه شایسته اسع م هوم ترجمة

ــرا در ــرد، زی ــتری ترارگی ــع بیش ــر دت ــد ب ــةگیرن ــوام  ة مجموع ــیعی از ان ــاتطاب وس ــا  ه ب

 شود های مت اوت میسن 

 گیری نتیجه. ۴

هـ  ه هـر تـدر هـ  کـه بـهای کلـامی هـیچ دو زبـانی، در ای  پژوهش دیدی  که لورت

حریــ  از  پــژوهشیکــدی ر همپوشــانی ســاختی کامــد ندارنــد  ایــ   بــا بــازن دیــک باشــند، 

ــرمثالهــای متعــدد نشــان داد کــه  ــا   رمــدن ب ــرای ف ــار  هــای حســاس وموتعیــع ب ژرف ک

ــی ــایی ویژگ ــه، شناس ــا و ترجم ــدیه ــرورت هایتوانمن ــان، ض ــر دو زب ــاص ه ــاختی خ  یس

جهــع درک میصــود ای در ابــ ار اولیــه ،تنهــاهــای کلــامی لــورت ،بنیــادی  اســع  در واتــ 

مثـا  ذکـر  عنوانبـهکـه هـای متعـددی میصـود وی  موتعیـع نـه تمـامای  نویسندو یا گویندو

توانـد میواری واژگـانی، گـدر ورای معاد ترجمـه د کـه چ ونـه نـکنخوبی بیـان مـیهبـ شد

ترجمــه در تیابــد  کــاربردیایــ  فنــون کــار خــاص خــود را داشــته باشــد   فنــون و دســتور

هــایی کــه در موتعیع  شــوندبنــدی مـیچهــار فررینـد الــلی دســتهفارســی در زبـانی فرانســه

ــا  می ــرورت ایج ــردض ــرای ک ــازیش اف ب ــوس س ــردن و ملم ــا دک ــا  ،مس ــه ب از میایس

 های زبان ان لیسی نی  کمک گرفتی  معاد 

ــی ــوزا پ ــدهای ترجمــه، چــه در کــار رم ــه فررین ــردن ب ــار  و چــه در ناســیشترجمهب ک

ــدهای اساســی  مشــکلات  ــه کلی ــه  در ورای اســعترجمــه، در واتــ  مجه شــدن ب  هاینظری

ــازم  می ــه، ل ــود ترجم ــورترموج ــری ورای ل ــای دی  ــا را در ج ــا  معن ــه انتی ــد ک های ی

یعنــی در فرازبــان بــه اتمــام رســاند  فرهنــ  جــایی اســع کــه زبــان در رن تالــ  و کلــامی 

پـژوهش بـه مـا نشـان ملمـوس در ایـ   هاینمونـهیابـد  ا مـیرن  و لعـا  معنـایی خـود ر

حـاظ که لرف ترجمه کـردن واژگـان از یـک زبـان بـه یـک زبـان دی ـر حتـی اگـر از ل داد

ــاد  واژو  ــا  مع ــه انتخ ــانی ب ــزب ــدای ــا ،رادی وارد ن اش ــع  ک ــ  اس ــا ممک ــه را ب ر ترجم

 یم ـاهیم ،زبـان دی ـرمعنـا از یـک زبـان بـه -در ورای انتیـا  نشـانه  سازد شکسع مواجهه

                                                           
1. Calque 
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از   گیــردتــرار میفرهنــ   و در حیطــةرفتــه از زبــان فراتــر  جای اهشــانکــه  وجــود دارنــد

کـار  دشـواری ویـژة عنوانبـه غیـر عـادی هسـتند امـورکـه در سـن  ، رنهایی بی  ای  م اهی 

فررینـدهای ترجمـه نشـان داد کـه  بـا تکیـه بـر نظریـة ایـ  تحییـ  شـوند شناخته میترجمه 

ای برخــورد بــا دشــواریه تــوان الــو  فررینــدهای بنیــادی  ترجمــه را حتــی درمــیی خوبهبــ

ادی و غیــر عــادی عــ امــورهــای تط یــ  و رعایــع ســن  ،ایــ  پــژوهش فرازبــان تعمــی  داد 

ــدأ ــ  م  ــی  دو فرهن ــهرا  و میصــد ب ــک راو حــد عنوانب ــی ی ــدپیشــنهاد م ــایی و کن   شناس

هماننــد اثــر الــلی بــه ترجمــه توانــد مــیکــه ســع هادتعهــا و کــارگیری ایــ  ویژگــیهبــ

 بخشد  خلاتیع و ن وغ
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