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اصــلی مقالــة پــیر رو ،واکــاو کنرگفتــار تعارفــات در فارســی ،انگلیســی و

فرانســه از منظــر اجتمــاعیفرهنگی اســت تــا بــه تنــو ر د ــدگا هــا نس ـ ت بــه آئینهــا
قـــرارداد جهانشـــمول فرهنگـــی و زبانشـــنا تی در فارســـی ،انگلیســـی و فرانســـه
بپــردازد و در پــی ا جــاد ارت ــا بــین کاربردشناســی اجتمــاعی زبــان و ترجمــه باشــد.
بــد نمنظــور 71 ،اصــطلام مربــو بــه کنرگفتــار تعارفــات در ســه زبــان فارســی،
انگلیســی و فرانســه کــه بــهترتیب شــامت تعارفــات مربــو بــه احوالپرســی (77
اصــطلام) و تعارفــات مربــو بــه مــراودات اجتمــاعی ( 93اصــطلام) بودنــد ،مــورد
مطالعــه قرارگرفــت و بــا رو

تحلیتگفتــار بــه واکــاو

اجتمـاعی و فرهنگــی پردا تـه شــد .نتــا

و بررســی آنهــا از منظــر

نشـان داد کــه در فارسـی ،بر لــا

و فرانسه ،شر ادب گو ند اغلـب بـر نفـی ـا رد تعـار

طـر

انگلیســی

مقابـت قـرار میگیـرد.

بــهعلــاو  ،گو شــوران فارســی در گفتــار ــود متواض ـ تر ،غیرصــر

تــر ،ا هــامآمیزتر،

م همتر و پرگـوتر از گو شـوران انگلیسـی و فرانسـو اند ،بـهطور کـه اغلـب بـر ط ـ
عادات فرهنگی و اجتمـاعی ـود جـواب تعارفـات را تـا حـدود مـ هم بـاقی گذاشـته
و از بیــان گزار هــا مســتقیم و قطعــی اجتنــاب میکننــد .از ســو د گــر ،تعارفــات
بــهعنوان بخشــی از هنجارهــا اجتمــاعیفرهنگی فرانســه ،بر لــا

فارســی ،فلســفی و

طولانی ن ـود و در عـین حـال بـه صـراحت و ا تصـار تعارفـات انگلیسـی نیسـتند و در
بســیار مــوارد بــهکارگیر کلــام تعــار آمیز در فرانســه در مقا ســه بــا انگلیســی
رســمیتر بــهنظر میرســد و در مجمــو نامحتمــت نیســت کــه چنــین تفاوتهــا
فرهنگی باعث نـوعی برگـردان منفـی در هـر ـ
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مقالــه اطلاعــات مفیــد را در صــو

شمارة اول

مشــکلات تلــاقی فرهنگــی در هنگــام ترجمــة

گفتــار تعــار آمیــز فــراهم آورد و از ارز

اصــی بــرا علاقــهمنــدان در زمینــة

ترجمه و حوز ها کاربردشناسی زبان بر وردار است.
کلیددددوا هها :تعارفـــات ،مشـــکلات بینفرهنگـــی ،اجتمـــاعیفرهنگی ،عـــدم تطـــاب ،
کنرگفتار
 .1مقدمه

کی از م احث مهم زبانشـنا تی کـه بـه صـو

بـه شـنا ت ترجمـه کمـ

مـیکنـد،

تحلیــت مقابلــها  7زبانهــا م ــد و مقصــد اســت .در ا ــن رو  ،دو زبــان در برابــر
کــد گر قــرار گرفتــه در ســطوم مختلــ

آوا ــی ،واژگــانی ــا نحــو و بــهطور کلــی

دستور با کد گر مـورد مقا سـه قـرار مـیگیرنـد و بـد نترتیب ،وجـو اشـتراو و افتـرا
آنهــا مشــخم مــیشــود .نظیــر همــین مقا ســه ممکــن اســت در حــوزة معنــا کــه هم ــون
حوزة لفظ از زبانی به زبان د گـر فـر مـیکنـد ،صـورت پـذ رد .علـاو بـر آن ،مجموعـها
از آ ینهــا قــرارداد اجتمــاعی و زبانشــنا تی جهانشــمول در تمــامی فرهنگهــا بــهطور
مشــترو وجــود دارد کــه مســتلزم تحلیــت توانمندانــة کاربردشناســی اجتمــاعی 0زبانهــا در
روند برگردان

زبان به د گر است.

تــور  )7371( 9بــر ا ـن بــاور اســت ک ـه در فرآ نــد ترجمــه دســتک ـم دو زبــان و دو
گونــه عــادات فرهنگــی ا فــا نقــر مــینما نــد ،لــذا متــرجم پیوســته بــا ا ــن مســهله
روبــهروســت کــه چگونــه با ــد بــا جن ــهها فرهنگــی در زبــان م ــد رفتــار کــرد و
مناســبتر ن فنــون را در انتقــال و برگــردان ا ــن جن ــهها در زمــان مقصــد بــهکــار گیــرد.
( )739۱نیـز دامنـة مســائت و مشـکلات برگــردان از زبــان م ــد بــه زبــان مقصــد را بســته بــه
ا تلافات زبانی و تفاوتها فرهنگی بین دو زبان متغیر میداند.

1. Contrastive analysis
2. Sociopragmatic competence
3. Toury
4 . Nida
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از آنجــا ی کــه فرهنــگ ـ

زبــان دربرگیرنــدة مجموع ـة پی ی ـد ا از تجربی ـاتی اســت

که بر زندگی روزمرة افراد اجتمـا تـث یر مـیگـذارد و مـیتوانـد شـامت طیـ
موضــوعات مختلـ

07

گسـترد ا از

از ق یــت مســائت تــار خی ،ســا تار اجتمــاعی ،مــذهب ،رســوم و ســنن،

و کاربردهـا روزمـر باشـد ،درو و فهــم کامـت صوصـیات فرهنگـی ،بـهو ـژ در ارت ــا
با زبان مقصد ،بسیار مشـکت اسـت؛ مخصوصـاً اگـر واننـدة ترجمـه بـا جن ـهها فرهنگـی
در مــتن ترجمــهشــد و چگــونگی فرآ نــد انتقــال عناصــر فرهنگـی از زبــان م ــد بــه مقصــد
آشــنا ی ک ـافی نداشــته باشــد .از ا ــن رو ،مطالع ـة مســائت ب ـینفرهنگ ـی مــیتوانــد اطلاعــات
ارزشــمند در صــو

مســائت و مشــکلات تلــاقی فرهنگــی در هنگــام ترجمــه از زبــان

م د به زبان مقصد ا برعکس فراهم آورد.
 .1 .1اهمیت مطالعة تفاوتهای بینفرهنگی در زبانهای مبدأ و مقصد

معمولــاً هنگــام صــح ت از صوصــیات فرهنگــی ــ

زبــان ســه مقولــة مختلــ

ذهــن تــداعی میشــود .نخســت ،مقولــة «فــرد » کــه در آن هــر ـ
بهعنوان فـرد

ـا

از اشــخا

در

جامعــه

بـه اند شـه و عمـت مـیپـردازد .دوم ،مقولـة «جمعـی» ـا «گروهـی»

که در آن افـراد جامعـه در ـ

مضـمون اجتمـاعی بـه تفکـر و تعامـت مـیپردازنـد و سـوم،

مقولــة «معنــا ی» و «رســا ی» کــه در آن افــراد اجتمــا بــه ابــراز پیــام و بیــان کلــام ــود
میپردازند (میرزاسوزنی.)7971 ،
با ــد دانســت مطالعــه و بررســی تفاوتهــا فرهنگــی موجــود در زبانهــا م ــد و
مقصــد در رونــد برگــردان مناســب متــون از اهمی ـت بســزا ی بر ــوردار اســت .بــه همــین
ترتیــب ،پــردا تن بــه تفاوتهــا بینفرهنگــی در زبانهــا م ــد و مقصــد کــی از
مشکتتر ن جن ـهها فرآ نـد ترجمـه بهشـمارمیآ ـد ز ـرا و ژگـیهـا فرهنگـی هـر زبـان
و اجتمــا غال ـاً مخــتم آن جامعــه و عــادات و ســنن اجتمــاعی موجــود در آن جامعهانــد.
از طــر

د گــر ،برگــردان مناســب جن ــهها فرهنگــی از زبــان م ــد بــه زبــان مقصــد و

بــرعکس ،مســتلزم احاطـة کامــت متــرجم بــه هنجارهــا و رســوم اجتمــاعی زبانهــا م ــد و
مقصد است.
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در صــو

برگــردان جن ــهها فرهنگــی از ــ

شمارة اول

زبــان بــه زبــان د گــر نظر ــههــا

متفــاوتی وجــود دارد .بر ــی مترجمــان معتقدنــد کــه لــازم اســت تمــامی اســامی و مفــاهیم
ناآشنا در روند برگردان حفـظ گردنـد ،بـهنحـو کـه واننـد احسـان کنـد مطل ـی متعلـ
بــه فرهنگــی د گــر را مــی وانــد .در واقــ  ،ا ــن گــرو تــا حــدود ز ــاد طرفــدار
بیگانهســاز  7مــتن مقصــدند .از طــر

د گــر ،بعضــی د گــر بــر ا ــن باورنــد کــه عناصــر

ناآشــنا مــتن مــیبا ســت بــه عناصــر آشــنا در مــتن مقصــد ت ــد ت شــوند تــا «بیگــانگی
فرهنگــی» مــتن تــا حــد ممکــن از بــین رفتــه واننــدة ترجمــه ــود را در فضــا ی آشــنا و
تجربها ملمون احسـان نما ـد .گـرو ا یـر در پـی بـومیسـاز  0عناصـر ناآشـنا متـون
م د میباشند .دانسـتن ا ـن نکتـه ضـرور اسـت کـه حفـظ و بـهکارگیر تمـامی اسـامی و
مفاهیم ناآشنا در روند برگردان از زبان م ـد بـه زبـان مقصـد نـهتنهـا امـر مشـکت بلکـه در
پار ا موارد غیـرممکن اسـت .بـهعلـاو  ،عوامـت بسـیار از جملـه جنسـیت ،سـن ،نقـر و
موقعیــت اجتمــاعی ،و ارز هــا و باورهــا فرهنگــی و اجتمــاعی ممکــن اســت رونــد
برگردان جن ههـا فرهنگـی مـتن مـورد نظـر را از ـ

زبـان بـه زبـان د گـر بـا مشـکلات

متعدد روبهرو نما ند.
بــا در نظــر گــرفتن مــوارد اشــار شــد ن ا ــد از نظــر دور داشــت کــه گرچــه همــوار
مجموعـــها از آ ینهـــا قـــرارداد اجتمـــاعی و زبانشـــنا تی جهانشـــمول در تمـــامی
فرهنگهــا بــهطور مشــترو وجــود دارد ،تحلیــت کاربردشناســی مقابلــها
برگــردان ــ

دو زبــان در رونــد

زبــان بــه زبــان د گــر ،بــهطور قــین مســتلزم ســط بالــا ی از تــوانر

کاربردشناسـی 9متــرجم اســت .علــت اصـلی ا ـن امــر ا ـن اسـت کـه فرآ نــد انتقــال عناصــر
فرهنگــی ۱از زبــان م ــد بــه مقصــد و بــرعکس ،همــوار از پی یــدگی و اهمیــت اصــی
بر ـوردار اسـت .از ا ـن رو مـیتـوان ادعـا کـرد کـه مقا سـه بینزبـانی در سـطوم بالــاتر از
جملـــه صوصـــیات فرهنگـــی ،کاربردشناســـی زبـــان و رســـوم و عـــادات اجتمـــاعی
1. Foreignization
2. Domestication
3. Pragmatic competence
4. Cultural elements

سال پنجا و کم
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تحلیت کنرگفتار تعارفات در فارسی ،انگلیسی و ...

گو شوران دارا پی یـدگیهـا زبـانی بیشـتر شـد و باعـث میشـود متـرجم را بـهطـور
جد به دانر فرازبانی زبانها م د و مقصد نیاز داشته باشد.
 .۲ .1اهداف

بهطور کلی تفاوتها بیانی میان دو زبان را میتوان به دو دستة ز ر تقسیم کرد:
الدد  .تفاوتهــا ی کــه در لغــات ،اصــطلاحات و تع یــرات دو زبــان وجــود دارد و در
فرهنگها دوزبانه ضـ

شـد انـد .در ا ـن مـورد ،معمولـاً مفـاهیم و معـانی ع ـارات زبـان

اصــلی تــا حــدود بســیار ز ــاد در زبــان مقصــد روشــن اســت ،لــذا اســتفاد از فرهنــگ
دوزبانه کم

ز اد به افتن معادلها مورد نظر میکند.

ب .تفاوتهــا ی کـــه در نتیجــة ترجمـــة تحــتاللفظـــی و برگــردان واژ بـــه واژ از
ع ارت متن م ـد بهصـورت نامـانون و ناآشـنا ـود را آشـکار مـیسـازند .در مـورد ا یـر،
معمولاً برگـردان بـهسـادگی مـورد پیشـین نیسـت و اسـتفاد از فرهنـگ دو زبانـه نیـز کمـ
چنــدانی بــه ــافتن معــادل نمــیکنــد ،بلکــه متــرجم با ــد بــه دانــر فرازبــانی و شــم
زبــانیفرهنگــی ــود اتکــا کنــد و از ــود بپرســد در زبــان مــادر او چنــین مفهــومی در
چنین مـوقعیتی بـه چـه نحـو ممکـن اسـت بیـان شـود .تفاوتهـا فرازبـانی و بینفرهنگـی
معمولاً در گرو ا یر قرار میگیرند.
با توجه بـه وجـود تفاوتهـا بـینزبـانی و بـینفرهنگـی در زبانهـا مختلـ  ،تقر ـاً
ط یعی است کـه در اکثـر مـوارد ،فرآ نـد ترجمـه صـرفاً محـدود بـه ـافتن لغـات و واژگـان
هــممعنــی در زبــان مقصــد ن اشــد ،بلکــه ــافتن رو هــا مناســب در انتقــال مطالــب از
وجــوب و اهمی ـت اص ـی بر ــوردار میگــردد .در واق ـ  ،زبانهــا مختل ـ
اشـکال متفــاوت زبــانی بهــر جو نــد ولـی ن ا ـد فرامــو
اســت تنهــا ـ

م ـیتواننــد از

کـرد کـه چنـین اشـکالی ممکـن

جن ــه از تفاوتهــا بس ـیار ز ــاد ب ـین ســا تار و نظــام زبانهــا م ــد و

مقصد را در بر گیرند.
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با توجه بـه ا ـن کـه بـهکارگیر مناسـب تعارفـات و کلـام تعـار آمیـز زبـانی ،بـهعنوان
نمونــها از جن ــهها فرهنگـی هــر زبــان ،بخشـی از تــوانر ارت ــاطی 7افــراد آن جامعــه را
تشـکیت داد کــه ب ـه طــر مختلفــی از ـ

فرهنــگ بــه فرهنــگ د گــر متفــاوت اســت ،در

مطالعــه حاضــر ،بــهمنظــور روشنشــدن بهتــر تفاوتهــا فرهنگــی در کلــام تعــار آمیز،
اصــطلاحات متــداول مربــو در ســه زبــان فارســی ،انگلیســی و فرانســه بررســی مقابلــها
مـیشــوند .از ا ــن رو ،کــی از اهــدا

ا ــن پــژوهر بررســی ترجمـة کنرگفتــار تعارفـات

بــهعنوان نمونــها از مشــکلات بینفرهنگ ـی در زبانهــا مختل ـ

اســت کــه در آن متــرجم

نــاگز ر از بــهکارگیر رو هــا مناســب بــرا انتقــال مطالــب از فرهنــگ م ــد بــه مقصــد
است .همـینطـور ،نمونـهها ی از برداشـتهـا نـاقم و تعـابیر نادرسـت بر ـی تعارفـات
کــه غال ـاً ر شــه در بــدفهمیهــا فرهنگـیِ مضــمون در هنگــام ترجمــه از هــر ـ

از ا ــن

زبانها به زبان د گر دارنـد مـورد بحـث و بررسـی بیشـتر قـرار واهـد گرفـت و در نها ـت
بــه تحلیــت و واکــاو کنرگفتــار تعارفــات در ا ــن ســه زبــان از منظــر اجتمــاعیفرهنگی
پردا تــه واهــد شــد .هــد

نهــا ی از تحقیــ پــیرِ رو آن اســت کــه مترجمــان بــومی

فارسیزبان به وبی از محدود تهـا و و ژگـیهـا منحصـر بـه فـرد زبانهـا آگـا شـد تـا
با افزودن آگاهی ـود از ا تصاصـات فرهنگـی زبانهـا بتواننـد آگـاهی ـود از مـتن مـورد
ترجمه را بالـا بـرد  ،تغییـر در طـرز تفکـر واننـدگان در بـهکارگیر زبـان و نیـز در فهـم
و ادراو آنان از جن هها فرهنگی زبانها م د و مقصد ا جاد نما ند.
 .۲پیشینة پژوهش
 .1 .۲مبانی نظری

در تمــامی علــوم انســانی از جملــه مطالعــات ترجمــه ،مطالعــة مقولــهها فرهنگــی
هموار بـهعنوان پد ـد ا عقلـانی عظـیم از اهمیـت اصـی بر ـوردار بـود اسـت ،بـهطور
که امـروز محققـان بـیر از پـیر بـه د ـدگا هـا جامعهشـنا تی در زمینـة ارت ـا بـین
زبــان و فرهنگهــا مختلــ

توجــه مــیکننــد و از د ــد بســیار از آنهــا رابطــها
1. Communicative competence
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ناگسســتنی بــین زبــان و فرهنــگ وجــود دارد .بــهعنوان نمونــه ،از نظــر پورشــه« 7هــر زبــانی
حامت

فرهنـگ اسـت و ا ـن زبـان بـهطور همزمـان مولـد ا ـن فرهنـگ و محصـول ا ـن

فرهنگ است» (،7331

.)9 .

هاردو ــ  0پژوهشــگر ونــان باســتان و نو ســندة کتــاب ترجمــه بینفرهنگــی اظهــار
م ـیکنــد کــه عمــت ترجم ـة واژ هــا ،شــامت «ترجمــه ــا پیونــدزدن بــه فرهنــگ گیرنــد و
چــارچوب فرهنگــی اســت کــه درون آن ـ

مــتن قــد میتــر تع یــه شــد اســت» (،0222

 .)00 .از د ــد و  ،ترجمــه ابــزار بــرا تغییــر اســت کــه در آن ،تثکیــد دانشــجو ان
امروز بر تغییر زبانهـا کلاسـی

اسـت .بـه ا ـن منظـور ،متـرجم متـون باسـتانی مسـتلزم

آن اســت کــه ترجمــهها ی را ل ـ کنــد کــه فراتــر از آگــاهی نس ـ ت بــه ـ
بهدن ال بیـانکـردن روشـی باشـد کـه قالـب فرهنگـی را درون ـ

مــتن بــود

مـتن بگنجانـد و در ا ـن

زمینه از استعار نشاکار استفاد میکند.
ن ا ــد فرامــو

کــرد کــه پــردا تن بــه مقولــهها فرهنگــی بــههــی وجــه صــرفاً در

مطالعــات ترجمــه اتفــا نیفت ـاد  ،بلکــه زبانشناس ـی نی ـز تحــولی فرهنگ ـی را ســپر نمــود
اسـت و همــانطور کــه داگلــان رابینســون )0220( 9اشـار مـیکنــد زبانشناسـی دســتخو
تحــول فرهنگــی شــد کــه آن را از حالــت ســکون بهســو پیشــرفت و پو ــا ی رهنمــون
شد است .رشد و افـزا ر علاقـه بـه زبانشناسـی پیکـر ا کـه پـیرقـراول آن مونـا بیکـر

۱

بود نماد د گر از تحول فرهنگی در زبانشناسی بهشمار میرود.
در ســال  7332تنهــا پژوهشــگران ترجمــه ن ودنــد کــه در مــورد مقولــات فرهنگــی بحــث
مــیکردنــد ،بلکــه حرکــت بــرا گســتر

دادن مطالعــات ترجمــه فراتــر از چــارچوب

مستقلی بود که از مدتها پـیر بـههمـرا کـار گروهـی و چنـد نظـامی براسـان نظر ـهها
زوهــار ،)0222( 1تــور ( )7317و هــولمز )7317( 9شــرو شــد بــود .بــهعنوان مثــال،
1. Porcher
2. Hardwick
3. Robinson
4. Mona Baker
5. Even-Zohar
6. Holmes
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همــانطور کــه مترجمــان و پژوهشــگران ترجمــه در کشــورها آلمــان ،کانــادا ،برز ــت،
فرانسه و هنـد بـازتعر

اهمیـت ترجمـه را در ژانرهـا ادبـی 7شـرو کردنـد ،شـجر نامـة

ترجمــه را در بافــتهــا فرهنگــی ــود دن ــال کــرد و مفــاهیم ا ـدئولوژ کی 0ترجمــه و
ارت اطات قدرت 9را کشـ

کردنـد کـه از ـ

بافـت ـ

مـتن بـه بافـت د گـر انتقـال داد

میشد .مثلاً تهور نظامها چندگانه ۱در ابتـدا بـه ترجمـة ادبـی مربـو مـیشـد ،امـا د گـر
پژوهشــگران ترجمــه کــه آ ارشــان شــامت ترجمــهها غیرادبــی بــود رونــدها مشــابهی را
دن ال کردنـد .همـینطـور ،تهـور هدفمنـد  1کـه توسـ کاتار نـا ر ـس 9و هـانس ورمیـر
گستر

افت ا جاب میکرد کـه هـد

ـا کـارکرد ـ

1

ترجمـه ،راهکارهـا بـهکـار بـرد

شــد در آن را ت یــین و توجیــه کنــد .بنــابرا ن ،نقــر و کــارکرد مــورد نظــر متــرجم در
فرهنــگ مقصــد ،و را قــادر مــیســا ت گز نــهها معــین و مشخصــی را برگز نــد .ا ــن
موضو از تهور هـا ترجمـها کـه تـوجهر بـر زبـان م ـد بـود بسـیار فاصـله داشـت و
لذا مـیتـوان گفـت کـه تحـولی فرهنگـی 7را مـنعکس مـیکـرد .از ا ـنرو ،گنتزلـر)0227( 3
در زمینـة تحــول فرهنگـی بــر ا ـن بــاور بــود کـه در طــول دو دهـة گذشــته دو دگرگــونی و
تغییــر عمــد در پیشــرفت نظر ـهها در ترجمــه اتفــا افتــاد اســت .7 :تغییــر از نظر ـههــا
م ــد گرا 72بــه نظر ـههــا مقصــدگرا77؛  .0تغییــر کــه مســتلزم شــمول عوامــت فرهنگــی و
عناصر زبانشنا تی در مدلها آموز

ترجمه بود است.

بنــا بــر آن ــه در بالــا اشــار شــد پــردا تن جــد بــه مقولــهها فرهنگــی در مطالعــات
ترجمه میتواند بـهعنوان بخشـی از دگرگـونی فرهنگـی محسـوب شـود کـه بـهطور کلـی در

1. Literary genres
2. Ideological concepts
3. Power relations
4. Polysystem theory
5. Skopos theory
6. Catharina Reiss
7. Hans Vermeer
8. Ccultural turn
9. Gentzler
10. Sourceoriented
11. Target-oriented
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اوا ــر 7372و اوا ــت  7332اتفــا افتــاد اســت و در پرتــو آن تهــور نظامهــا چندگانــه
ا ــون زوهــار ( ،)0222زمینــه را بــرا

ــ

تحــول فرهنگــی مهیــا کــرد کــه براســان آن

دســتههــا ی از ادبی ـات کــه جد ـداً در حــال رشــد و تکامــت هســتند مــتنهــا بیشــتر را
ترجمه میکنند و لذا شـکت بسـیار از موضـوعات سـنتی تغییـر داد شـد اسـت .بـهعلـاو ،
گستر

تحقی دربارة هنجارهـا حـاکم بـر راهکارهـا و فنـون ترجمـه میتوانـد مثـالهـا

بیشــتر را از تحــول فرهنگــی در مطالعــات ترجمــه فــراهم نما ــد .در ا ــن میــان ،تــور
( ،)7317چســـترمن )7339( 7و هرمـــانز )7333( 0بـــهو ژ بـــهدن ال کشـــ

هنجارهـــا

ترجمــها  9نــهتنهــا از لحــاا قراردادهــا متنــی بلکــه از لحــاا انتظــارات فرهنگــی بودنــد.
تـــور ( )77317صـــراحتاً اهمیـــت هنجارهـــا فرهنگـــی و اجتمـــاعی در ترجمـــه را
بهصورت ز ر شرم میدهد:
لــازم اســت اهمیــت هنجارهــا فرهنگــی در انجــام فعالیــتهــا ترجمــه در نظــر

گرفته شـود .ارز
در اجرا

و میـزان فعالیـت ترجمـه در وهلـة اول نشـاندهنـدة توانـا ی متـرجم

نقـر اجتمـاعی اسـت کـه در آن ـ

میشـود .بـهع ـارت د گـر ،دسـتانـدرکاران و نتـا

کـارکرد اجتمـاعی ـا

بـرآورد

و پیامـدها اجتمـاعی متناسـب بـا

فعالیــت اجتمــاعی معــین و مربــو شــنا ته مــیشــوند .از ا ــنرو ،ــادگیر هنجارهــا
بــرا بر ــورد شا ســته و تــدبیر و نحــوة بــهکارگیر عوامــت تعیینکننــد پــیرنیــاز
برا مترجم در

مضمون فرهنگی است( .

)79 .

 .۲ .۲جنبههای تجربی

گالیســون ۱در مــورد زبــان و فرهنــگ و ارت ــا آنهــا بــا کــد گر تصــر

م ـیکنــد کــه

زبان بـهعنوان فعـالیتی اجتمـاعی و محصـولی اجتمـاعیتـار خی بـهطور کامـت و همـهجان ـه
متث ر از فرهنـگ اسـت .پیونـد تنگاتنـگ بـین زبـان و فرهنـگ دوسـو ه اسـت و وجـود هـر
ـ

مســتلزم وجــود د گــر اســت ( .)7337از ســو د گ ـر ،درو بــار فرهنگــی واژ هــا و
1. Chesterman
2. Hermans
3. Translational norms
4. Galisson
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جملــات در تعاملــات کلــامی مســتقیماً از ـ

شمارة اول

نظــام فرهنگــی تعیینکننــد بــرا هــر جامعــه

برگرفتــه شــد اســت کــه مــردم آن جامعــه در مــورد ـ

مفهــوم ــا

نــزد ــود دارنــد.

تحقیقــات گســترد ا در زمینــة مفهــوم واحــد تعامــت کلــامی انجــام شــد و کنرگفتــار
بــهعنوان کــوچکتر ن بخــر گفتــار معرفــی شــد اســت .آســتین ،7فیلســو

انگلیســی،

نخستین کسی بود کـه بـا طـرم نظر ـة کنرگفتـار  ،انـوا کنرگفتـار را معرفـی و تحلیـت
نمــود و پــس از و  ،ســرل 0ط قــهبنــد ســهگانة آســتین از کنرگفتارهــا را کامــتتر کــرد و
ط قهبند جام تر از کنرها زبانی را در پن دسته ارائه نمود.
در ا ــران نیــز تحقیقــاتی در حــوزة بررســی کنرگفتارهــا مختل ـ

کلــامی انجــام شــد

اســت کــه بــهطور عمــد در زمینــة فرهنگهــا انگلیســی و فارســی بود انــد .در ا ــن
تحقیقـــات ،دو رو کـــرد اصـــلی وجـــود دارد؛ کـــی رو کـــرد زبانشناســـی کـــاربرد  9و
د گــر رو کــرد جامعهشــنا تیفرهنگــی .۱بررســی کنرگفتــار امــر( 1صــفا و قــائمی،
 ،)7939کنرگفتــار بیــان شــدت( 9صــفا و زمــانی ،)7937 ،کنرگفتــار توبــه( 1شــفقی و
تمــیمدار  ،)793۱ ،و کنرگفتــار معــذرت واهی( 7افقــر و کاو ــانی )797۱ ،تحقیقــات
انجام شـد بـا تثکیـد بـر زبـانشناسـی کاربرد انـد .از سـو د گـر ،پژوهرهـا ی در زمینـة
کنرگفتــار قســم( 3پیرقــدم و عطــاران ،)7930 ،کنرگفتــار دعــا( 72پیرقــدم و وحیــدنیا،
 ،)793۱و کنرگفتـــار تعر ـــ

و تمجیـــد( 77متقـــیط ـــر و بـــوزل )7932 ،از جملـــه

تحقیقـات انجــام شــد بـا نگــا جامعهشــنا تیفرهنگـی بهشــمار مـیرونـد .پــژوهر حاضــر

1. Austin
2. Searle
3. Aapplied linguistic approach
4. Social cultural approach
5. Order
6. Intensity
7. Repentance
8. Apology
9. Swearing
10. Praying
11. Compliments

تحلیت کنرگفتار تعارفات در فارسی ،انگلیسی و ...
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نیــز تحقیقــی بــا رو کــرد جامعهشــنا تی بــا تثکیــد بــر فرهنــگ و مســائت فرهنگــی بهشــمار
می آ د .
 .3ابزار و روش پژوهش

در پــژوهر حاضــر ،مجموعــاً  71اصــطلام مربــو بــه کنرگفتــار تعارفــات در ســه
زبــان فارســی ،انگلیســی و فرانســه کــه بــهترتیب شــامت تعارفــات مربــو بــه احوالپرس ـی

7

( 77اصــطلام) و تعارفــات مربــو بــه مــراودات اجتمــاعی 93( 0اصــطلام) بودنــد مــورد
مطالعـه قرارگرفتـه و بـا رو

تحلیتگفتـار 9بـه واکـاو و بررسـی آنهـا از منظـر اجتمـاعی

و فرهنگی پردا تـه شـد (جـداول 7و .)0سـپس نمونـهها ی از عـدم تطـاب بر ـی تعارفـات
آمد کـه غال ـاً ر شـه در بـدفهمیهـا فرهنگـی ۱مضـمون در هنگـام ترجمـه از هـر ـ

از

زبانها داشته است.
 .4یافتهها

در جدول  7اصـطلاحات مربـو بـه کلـام تعـار آمیز در سـه زبـان فارسـی ،انگلیسـی و
فرانسه تحت مقولة احوالپرسی آمد اند.
جدول  .1اصطلاحات کلام تعارفآمیز مربوط به احوالپرسی در سه زبان فارسی ،انگلیسی و فرانسه
کنشگفتار تعارف (در فارسی) و
معادل تحتاللفظی در انگلیسی

سلام علیکم

معادل آزاد در انگلیسی
Hello

Peace be upon you
حال شما چطور است؟
به لط

شما خوبم
-

کنشگفتار تعارف (در فرانسه) و
معادل تحتاللفظی در انگلیسی
Bonjour / Bon après-midi /
Bonsoir
Good day / Good afternoon /
Good evening

?How are you

?Comment allaez-vous
?How do you go

Thanks to your
kindness I am well

Je vais bien, merci.
I go well, thanks.

1. Greetings
2. Social interactions
3. Conversation analysis
4. Cultural misunderstandings

شمارة اول
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1 ادامه جدول
)کنشگفتار تعارف (در فرانسه
و معادل تحتاللفظی در

معادل آزاد در انگلیسی

انگلیسی
Au revoir / Salut
Until meet again /
Greetings
Au revoir / Bonne
chance
Until meet again / Good
luck

کنشگفتار تعارف (در فارسی) و معادل
تحتاللفظی در انگلیسی

Goodbye , Farewell

)خداحافظ ( شما
God be your protector

Goodbye , Good
luck

بهسلامت
Go in good health

Bonne chance
Good luck

Good luck to you

Adieu
To God

Farewell

دست علی بههمراهت
The hand of Ali with you
خدا نگهدار
God take care of you
به امید دیدار
With the hope of seeing you again
دست حق بههمراه
May the hand of Justice be with
you
قربان شما
I am ready to be your sacrifice
بله قربان
نوکرم
I am your obedient servant
چاکرم
I am your devoted friend
مخلصم
I am your sincere friend
ارادتمندم
I am devoted to you
کوچک شما هستم
I am your inferior
مزاج مبارک سالم است؟
Your disposition is in perfect
health?
موفق باشید
May you be successful

Au revoir / A bientot
Until meet again / Until
very soon

I hope to see you

Bonne chance
Good luck

Good luck to you

Je vous remercie
I thank you

Thank you

Oui monsieur
Yes sir

Yes sir

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Est-ce que vous allez
bien?
Is it that you go well?
Bonne chance
Good luck

Are you all right?

Good luck

سال پنجا و کم
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جدول  7نشان میدهـد کـه بـا فـره هـر ـ
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از زبانهـا فارسـی ـا فرانسـه بـهعنوان

زبــان م ــد و زبــان انگلیســی بــهعنوان زبــان مقصــد ،در ترجمــة تحــتاللفظــی 7کلــام
تعــار آمیــز از زبــان م ــد (فارســی ــا فرانســه) بــه زبــان مقصــد (انگلیســی) ا ــر از
رنگوبو محلی 0زبان م ـد قابـت مشـاهد اسـت ،در حـالیکـه در ترجمـة آزاد 9ارائـهشـدة
فو  ،ا ـر نـاچیز از نفـوذ فرهنگـی زبان(هـا ) م ـد در زبـان مقصـد مشـاهد گرد ـد در
نتیجه اصطلاحات پیشنهاد واجد اصالت زبانی بیشتر میباشند.
نکت ـة مهــم د گــر ک ـه در ا نجــا ذک ـر آن ضــرور ب ـهنظــر م ـیرســد ا ـن اســت ک ـه
موقعیت و شـرا

مناسـ ی کـه در آن ـ

اصـطلام تعـار آمیـز مـیتوانـد جـا گز ن کلـام

زبــانی د گــر شــود ممکــن اســت بــد هی و مســلم ن اشــد و عــواملی از ق یــت نقــر و
موقعیت اجتماعی میبا ـد در رونـد برگـردان از ـ

زبـان بـه زبـان د گـر همـوار در نظـر

گرفتــه شــوند .در حقیقــت ،دانســتن ا نک ـه آ ـا کلــام تعــار آمی ـز اصــولاً مناس ـب بــهنظــر
میرسد و چه تدبیر ا راهکار زبـانی بـرا انتقـال آن مـیبا ـد بـهکـار گرفتـه شـود ،قسـمتی
از توانـا ی ارت ـاطی متـرجم را در رونــد برگـردان مناسـب ـ

مــتن از زبـان م ـد بـه زبــان

مقصد تشکیت میدهد.
در جـدول  0نمونــهها ی از کلــام تعــار آمیـز کـه در هنگــام مــراودات اجتمــاعی در ســه
زبان فارسی ،انگلیسی و فرانسه بهکار میروند آمد است.
جدول  .۲اصطلاحات کلام تعارفآمیز مربوط به مراودات اجتماعی در سه زبان فارسی ،انگلیسی و فرانسه
کنشگفتار تعارف (در فارسی) و
معادل تحتاللفظی در انگلیسی

معادل آزاد در انگلیسی

کنش گفتار تعارف (در فرانسه) و
معادل تحتاللفظی در انگلیسی

بنده

Me

Your slave
جنابعالی

Moi
Me

You

Vous
You

-

1. Literal translation
2. Local colour
3. Free translation
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۲ ادامه جدول
کنش گفتار تعارف (در فرانسه) و
معادل تحتاللفظی در انگلیسی

معادل آزاد در انگلیسی

کنشگفتار تعارف (در فارسی) و
معادل تحتاللفظی در انگلیسی

Votre Excellence
Your Excellency

Your Excellency

حضرتعالی

Son Excellence
His Excellency

His Excellency

معظم له

Son Excellence
Her Excellency

Her Excellency

معظم لها

Le susmentionné(e)
The above-mentioned

The above-mentioned

مشارالیه

Prenez-en un peu plus
Take of that a little more

Have a bit more

To whom we have
referred
بفرمایید بیشتر بردارید
خواهش میکنم تشری

Venez chez nous s’il vous
plaît
Come to our place if it
pleases you

Please come to my
home

-

-

عرض کردن

Présenter ses félicitations
To present one’s
congratulations
Présenter ses condoléances
To present one’s one’s
condolences

To extend
congratulations

to present, to submit
تبریک عرض کردن

بیارید

منزل

To extend condolences

تسلیت عرض کردن

Laissez-moi dire
Let me say

Allow me to say

عرض کنم خدمتتان

Permettez-moi de dire
Allow me to say

I beg to say

عرض میشود که

Qu’est-ce que je peux dire ?
What is it that I can say?

What shall/can I say?

چه عرض کنم
-

Venir
To come

To come

Aller
To go

To go

آوردن

تشری
-

بردن

تشری
-
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۲ ادامه جدول
کنش گفتار تعارف (در فرانسه) و
معادل تحتاللفظی در انگلیسی
Entrer/ Asseyez-vous/Servezvous
Enter / Sit yourself / Serve
yourself

معادل آزاد در انگلیسی
Come in, Sit down,
help yourself

کنشگفتار تعارف (در فارسی) و
معادل تحتاللفظی در انگلیسی

بفرمایید
-

Pardon ? / Comment ?
Forgive / How ?

What did you say?

چه فرمودید؟

Je serai à votre disposition
I will be at your disposal

-

 میام خدمتتان-خدمت میرسم

Au revoir
To God

Goodbye

Au revoir
To God

Goodbye

You conferred honor
upon me
 لطفتان زیاد-مرحمت زیاد

Au revoir
To God

Goodbye

Your kindness is great
سایهتان کم نشود

I will come in your
service.
مشرف فرمودید

May your shadow never
grow less

Faites-nous l'honneur de venir
nous voir
Give us the honor of coming
to see us

Would you honor us
with a visit?

Give me the honor

esisiR eRdneR
Give visit

To visit

زیارت کردن

J’aimerais visiter votre
Excellence
I’d love to visit your
Excellency

I wish to visit your
Excellency

J’aimerais vous voir
I’d love to see you

I wish to visit you

میل دارم شما را زیارت کنم

Suit yourself, As you
wish

هر طور میل شماست

We missed you

سبز بود/جایتان خالی

Comme vous voulez
As you want

Vous nous avez manqué

سرافراز بفرمایید

To make a pilgrimage
مایلم جنابعالی را زیارت کنم
-

Your place was
empty/green

شمارة اول
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۲ ادامه جدول
کنش گفتار تعارف (در فرانسه) و
معادل تحتاللفظی در انگلیسی
Bon retour
Good return
Bon voyage
Good travel

معادل آزاد در انگلیسی
Happy arrival,
Welcome back
Have a good journey

کنشگفتار تعارف (در فارسی) و
معادل تحتاللفظی در انگلیسی

رسیدن بخیر
سفر بخیر
Pleasant journey

Il y avait longtemps qu’on ne
s’est pas vu
It was a long time that we
hadn’t seen each other

Where have you been?

-

Little happiness for me

کمسعادتی بنده است

-

I have little happiness
زیر سایهتان

You are very kind

I am under your shadow
لط دارید

Vous êtes très gentil
You aer very king
Je vous en prie
I beg you for that

پیداتان نیست
-

You are in a position
to…

You have kindness
اختیار دارید

Puis-je? / m’est-il permis?
Can I ? / Is it allowed for me?

May I…?

You have complete
authority
 با اجازه- اجازه میفرمائید؟

S’il vous plait
If it pleases you

Please

Do you give permission?
بیزحمت

Je vous demande pardon
I ask for your forgiveness

Excuse me

Without trouble
معذرت میخوام

Don't mention it

 چه زحمتی-اختیار دارید

Merci
Thanks

Thank you

What trouble
زحمت کشیدید

Vous me comblez
You fill me (with joy)

You embarrassed me

You took pains
شرمنده شدم

-

May I leave?

I am put to shame
زحمت را کم کنیم

Il n’y a pas de quoi
(remercier)
There is nothing (to thank for)

I should lessen your
troubles
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۲ ادامه جدول
کنش گفتار تعارف (در فرانسه) و
معادل تحتاللفظی در انگلیسی

معادل آزاد در انگلیسی

کنشگفتار تعارف (در فارسی) و
معادل تحتاللفظی در انگلیسی

J’ai beaucoup bavardé
I’ve chattered so much

I caused you trouble

سرتان را درد آوردم

Merci (beaucoup)
Thanks (a lot)

Thank you

I gave you a headache
دست شما درد نکند

Je vous en prie / De rien
I beg you for that / Of nothing

You are welcome,
Don't mention it

May your hand not hurt
(ache)
سر شما درد نکند
May your head not hurt
(ache)
چه فرمایشی دارید؟

Vous désirez?
You desire?

What can I do for you?

Quelque chose d'autre?
Something else?

Is there anything else?

Je n’ai plus rien à dire
I have no more to say

-

Oui monsieur / Oui madame
Yes sir / Yes ma'am

Yes, sir

I have no other humble
request
 به چشم-چشم

Oui monsieur / Oui madame
Yes sir / Yes ma'am

Yes, sir

With my eyes
قدم بر چشم

I caused you
inconvenience

Walk on my eyes
اسباب زحمتتان شدم

Hard working

خدا قوت بده

-

God give you strength
خسته نباشید

Merci à vous
Thank to you

Thank you

Don't be tired
سلامت باشید

S'il plaît à Dieu
If it pleases God

God willing

Be healthy
...انشاءا

Je vous ai dérangé
I have disturbed you
-

What command do you
have?
فرمایش دیگری ندارید؟
Don't you have another
command?
عرضی ندارم

May it please God
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۲ ادامه جدول
کنش گفتار تعارف (در فرانسه) و
معادل تحتاللفظی در انگلیسی

معادل آزاد در انگلیسی

کنشگفتار تعارف (در فارسی) و
معادل تحتاللفظی در انگلیسی

Help yourself, Come
on

...بسم ا

Très bien / Bravo
Very good / well done

Very good, Well done

In the name of God
...ماشا ا

Bravo
Bravo

Well done

What wonders God has
wrought
...بارک ا

Félicitation
Congratulations

Congratulations

Blessed be the Lord
مبارک باشد

Merci beaucoup
Thanks a lot

Thank you

May it be blessed
خدا برکت بده

Merci beaucoup
Thanks a lot

Thank you

God bless you
خدا عمرت بده

Bon rétablissement
Good recovery

Get well

God give you a long life
خدا شفات بده

Bravo
Bravo

Well done

God cure
زنده باد

Priez pour moi
Pray for me

Pray for me

Long live
التماس دعا

Vous pouvez le garder
You can keep it

You may have it

پیشکش

Il n’y a pas de quoi
(remercier)
There is nothing (to thank for)

Don't mention it

A gift for you
قابلی ندارد

-

-

It's a humble gift
خوبی از خودتان است

-

-

Its goodness comes only
from you
چشم ما روشن

What did you say,
dear?

Our eyes be bright
 جان؟- جانم؟

Servez-vous
Serve yourself

Comment ? / Pardon ?
How? / Forgive?

-
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جــدول  0نشــان م ـیدهــد ک ـه بــا فــره هــر ـ
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از زبانهــا فارســی و ــا فرانســه

بــهعنوان زبــان م ــد و زبــان انگلیســی بــهعنوان زبــان مقصــد ،در رونــد برگــردان کلــام
تعار آمیز از زبان م د به زبان مقصـد لزومـاً نسـ ت ـ

بـه ـ

وجـود نـدارد .بـهع ـارت

د گر ،در طی فرآ نـد ترجمـه ممکـن اسـت متـرجم بـه اصـطلاحاتی در زبـان م ـد بر ـورد
کند که در زبان مقصـد معـادل اصـی بـرا آنهـا وجـود نداشـته باشـد .همـینطـور ،نظیـر
مــوارد ک ـه در جــدول پیش ـین اشــار شــد در ترجم ـة تحــتاللفظ ـی کلــام تعــار آمیز از
زبان م ـد (فارسـی و ـا فرانسـه) بـه زبـان مقصـد (انگلیسـی) ا ـر از رنـگوبـو محلـی
زبــان م ــد قابــت مشــاهد اســت ،در حــالیکــه در ترجم ـة آزاد فــو ا ــر نــاچیز از نفــوذ
فرهنگـی زبــان م ــد مشــاهد شــد  ،در نتیجــه معــادلهــا ارائــهشــدة ا یـر واجــد اصــالت
زبانی بیشتر میباشند.
نکتــة مهــم د گــر توجــه بــه بــار معنــا ی 7معــادل ارائهشــد در هــر اصــطلام اســت.
بـــهعنوان نمونـــه ،در بـــهکارگیر اصـــطلام  votre Excellenceدر ع ـــارت تعـــار آمیز
فرانســـو  J’aimerais visiter votre Excellenceتشـــابه صـــور و معنـــا ی آن بـــه
اصـــطلام  your Excellencyدر معـــادل انگلیســـیا

( I wish to visit your

 )Excellencyکاملـاً مشــهود اســت .بــه ع ــارت د گــر ،در حــالی کــه معــادل «جنابعــالی» در
فارســی م ـیتوانــد اشــارة (احترامآمی ـز) بــه شــخم مخاطــب عــام داشــته باشــد ،اصــطلام
 votre Excellenceدر فرانســـه و  your Excellencyدر انگلیســـی معمولـــاً بهصـــورت
بســیار محــدودتر و صــرفاً بــرا مخاطــب قــرار دادن پادشــا ـا ملکــه مــورد اســتفاد قــرار
مــیگیــرد .بــههمینترتیــب ،اصــطلام تعــار آمیز فرانســو  Vous me comblezکــه در
انگلیســی بــهمعنــا ( You fill me (with joyاســت تــا حــدود ز ــاد بــر مفهــوم
تحــتاللفظی ع ــارت تعــار آمیز «شــرمند شــدن» در زبــان فارســی اشــار میکنــد کــه بــر
سپاسگزار و قدردانی دلالت دارد.

1. Connotation
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 .5بحث

تحلیـت مقابلـها کلـام تعــار آمیـز در فارســی ،انگلیسـی و فرانسـه نشــان مـیدهـد کـه
گو شــوران فارســی در هنگــام تعــار

صــراحت کلــام کمتــر نســ ت بــه گو شــوران

انگلیس ـی و فرانســه دارنــد و چن ـین و ژگ ـی زبــانی ممک ـن اســت از طر ـ فرآ نــد ترجمــه
وارد زبان مقصد مترجمان ـا زبـانآمـوزان فارسـی زبـان گـردد .بـهعلـاو  ،همـانطـور کـه
از بر ـی مثــالهــا ارائــهشــد در معــادلهــا تحــتاللفظ ـی بــر م ـیآ ـد می ـزان و کثــرت
اصــطلاحات مربــو بــه کلــام تعــار آمی ـز در موقعی ـتهــا مختل ـ

در می ـان گو شــوران

فارســی ،انگلیســی و فرانســه کاملــاً متفــاوت اســت .بــرا مثــال ،بــهجــا اصــطلاحات
پرکــاربرد چــون « ســته ن اشــید» « ،ــدا قــوت» و «ز ــر ســا هتان» در زبــان فارســی،
نمـیتــوان معــادل دقیـ و مناسـ ی در انگلیسـی ـا فرانســه افــت و اصــرار در ارائـة معــادل
در زبــان مقصــد بــرا چنــین اصــطلاحاتی ممکــن اســت بــرا مخاط ــان مقصــد زبــان
نتیجــها جــز ابهــام معنــا ی و ا جــاد ســرگردانی نداشــته باشــد .همــینطــور ،گو شــوران
انگلیس ـی و فرانســو زبــان ،بر لــا

فارس ـیزبانــان ،ب ـهنــدرت از اصــطلام «قــابلی نــدارد»

در پاسخ به موقعیتی که در آن بر شیهی قیمتی اشار میشود ،استفاد میکنند.
بـههمین ترتیـب ،تعارفـاتی کـه فارسـیزبانــان در پاسـخ بـه دعـوت بـه صـر

ــوراو

ـا نوش ـیدنی م ـینما نــد (مثل ـاً « یل ـی ممنــون»« ،دســت شــما درد نکنــد»« ،قربــان شــما»،
«شرمند میکنید») ممکن اسـت بـهدلیـت عـدم شـفافیت و وضـوم کـافی از د ـد گو شـوران
انگلیسـی و فرانســو زبــان ،ناآشــنا بــهنظر رسـند ،ز ــرا آنــان در چنــین شــرا طی در مقا ســه
بــا فارســیزبانــان در هنگــام پاســخ بــه تعارفــات قاطعیــت کلــام و وضــوم بیشــتر را در
ســخنان ــود ابــراز مینما نــد .مثل ـاً انگلیســیزبانــان در پاســخ بــه دعــوت شــخم مقابــت
بــرا صــر

قهــو مــیگو نــد «بلــه لطفــاً» ( )Yes, pleaseــا « یــر ،متشــکرم» ( No,

.)thanks
در بسیار موارد پاسـخ فارسـیزبانـان در هنگـام تعارفـات اجتمـاعی رسـمیتـر از نظیـر
آن در مــورد گو شــوران انگلیســی و فرانســو زبــان اســت و ا ــن و ژگــی زبــانی ،پاســخ
فارس ـیزبانــان را بــه س ـ

کلــامی اص ـی از ق ی ـت ک ـاربرد اســتدلال کلــامی ـا تع ی ـرات و
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ضرب المثتها زبانی سـو مـیدهـد .بـرا مثـال ،بـهمنظور تسـکین شـخم مخاطـب در
زمــان شکســتن ـ

ظــر

ــا بلــور در حــالیکــه انگلیســیزبانــان از اصــطلاحاتی چــون

 Don't worryو  I know it was an accidentاســتفاد م ـیکننــد ،گو شــوران فارسـی بــه
ذکر تع یراتی چـون «رفـ قضـا و بلاسـت» و «انسـان جا زالخطاسـت» مـیپردازنـد کـه ـود
بــهلحــاا س ـ کی بس ـیار رســمی و فلســفیتــر در مقا ســه بــا اصــطلاحات انگلیس ـی ب ـهنظــر
میرسند.
مثال د گـر ،کـاربرد اصـطلام فارسـی «سـرفراز بفرما یـد» و معـادل تحـتاللفظـی آن
در انگلیســـی ( ? )Would you honor us with a visitو فرانســـه ( Faites-nous

 )l'honneur de venir nous voirاســت .در حــالیکــه اســتفاد از چنــین اصــطلاحی در
فارســی بســیار متــداول اســت ،اصــطلام معــادل آن در فرهنــگ فرانســو کــاربرد بســیار
رســمی دارد و از ســو د گــر در بر تانیــا بهنــدرت در محــافلی بـهجــز مضــمون ســلطنتی و
ا در میان نجیبزادگان بهکار میرود.
در مجمــو  ،بررســی گفتــار تعــار آمیز کــه نمونــهها ی از آن در بالــا اشــار شــد ،مؤ ــد
ا ن مطلـب اسـت کـه در فارسـی ،بر لـا
بر نفـی ـا رد تعـار

طـر

انگلیسـی و فرانسـه ،شـر ادب گو نـد اغلـب

مقابـت قـرار میگیـرد .بـهعلـاو  ،گو شـوران فارسـی در گفتـار

ــو ر متواضــ تر ،ا هــامآمیزتــر ،م همتــر و پرگــوتر از گو نــدگان انگلیســی و فرانســو
زبــان میباشــند ،بــهطور کــه در اغلــب مــوارد بــر ط ـ عــادات فرهنگــی و اجتمــاعی ــود
جــواب تعارفــات را تــا حــدود م ـ هم بــاقی گذاشــته از بیــان گزار هــا مســتقیم و قطعــی
اجتنـــاب مینما نـــد .از ســـو د گـــر ،تعارفـــات بـــهعنوان بخشـــی از هنجارهـــا
اجتمــاعیفرهنگی زبــان فرانســه ،بــر لــا

فارســی چنــدان فلســفی و طولــانی ن ــود و در

عــین حــال بــهصــراحت و ا تصــار تعارفــات در انگلیســی نیســتند و در بســیار مــوارد
بــهکارگیر کلــام تعــار آمیز در فرانســه در مقا ســه بــا آن در انگلیســی رســمیتــر بــهنظر
مـیرســد .ـ
اوقــات مختلــ

مثــال روشــن در ا ــن زمینــه بــهکارگیر اصــطلاحات مختلـ

فرانســو در

روز از جملــه  Bon après-midi،Bonjourو  Bonsoirبــهجا

در انگلیســی اســت کــه ال تــه معــادلهــا تحــتاللفظی آنهــا ،Good day

Hello
Good
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 afternoonو  Good eveningدر موقعیــتهــا رســمیتــر در جوامـ انگلیسـیزبــان مــورد
استفاد واق میشوند.
کی از راهکارهـا غیرمسـتقیم کـه توسـ فارسـیزبانـان ز ـاد اسـتفاد میشـود «ارائـة
دلیت»« ،عذر واهی» و «شـرم و بیـان» اسـت کـه در انگلیسـی و فرانسـه کمتـر بـهکار گرفتـه
میشود .از طـر

د گـر ،انگیسـیزبانـان از راهکـار پـذ ر

ظـاهر بـرا رد و انکـار ـ

امــر اســتفاد م ـینما نــد ،و ا ــن در حــالی اســت کــه گو شــوران فرانســهزبان از توســت بــه
انتخــاب واژگــان رســمیتــر از اصــطلاحات انگلیســی بهــر مــیجو نــد .در مجمــو ،
گو شوران بومی انگلیسـیزبـان نسـ ت بـه گو شـوران فارسـیزبـان بیشـتر تـرجی میدهنـد
بــه تعارفــات پاســخ صــر تر و مســتقیمتر بدهنــد .از ســو د گــر ،گرچــه بــهکارگیر
تعارفـــات در میـــان گو شـــوران فرانســـو زبـــان بـــه انـــدازة اطالـــة کلـــام ،پی یـــدگی و
فلســفیبــودن آنــان در فارســی نیســت ،ا ــن کنرگفتارهــا از صــراحت و ســادگی کمتــر
نســ ت بــه تعارفــات در زبــان انگلیســی بر ــوردار بــود و از ا ــن نظــر فرانســهزبانان بــه
انتخاب واژگان رسمیتر از اصطلاحات انگلیسی گرا ر میورزند.
در زمینـة چگــونگی بــهکارگیر راهکارهــا ادب در کلــام تعــار آمیز نیــز مـیتــوان بــه
تفاوتهــا در میــان ســه زبــان فــو اشــار کــرد .بــرا مثــال ،بــهکارگیر

ع ــاراتی نظیــر I

 wonder if I could….در انگلیســی مـیتوانــد راهکــار بــرا طــرم مؤدبانــه در واســت
تلقــی شــود کــه در زبانهــا د گــر همــین تــث یر بــا بــهکارگیر واژگــان ــا اصــطلاحاتی بــا
درجــه رســمیت متفــاوت ا جــاد مــیگــردد .بــرا نمونــه ،در زبــان فرانســه بــهجا واژة
 Pleaseدر انگلیسـی ،معمولـاً از ع ـارت  S’il vous plaîtکـه طولـانیتـر و رسـمیتـر اسـت
اســتفاد مـیشــود کــه برگــردان آن در انگلیســی بهصــورت  if it pleases youاســت .نکتـة
جالب توجه در ا نجـا ا ـن اسـت کـه برگـردان ا یـر ،تشـابه جـال ی بـا ع ـارت نظیـر آن در
انگلیســی عنــی  if you pleaseدارد کــه اصــطلاحی اســت کــه در عــین قــدمت ،در مــوارد
فو العاد رسمی بهکار برد میشود.
نمونــة د گــر از ملاحظــة راهکارهــا ادب در کلــام تعــار آمیز فرانســو در هنگــام
تقاضــا و در واســت ،گــرا ر بــه اســتفاد از ســا تار وجــه مجهــول بــهجــا وجــه معلــوم
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تحلیت کنرگفتار تعارفات در فارسی ،انگلیسی و ...

اســت کــه در کــت محتاطانــه و مودبانــهتر بــهنظر مـیرســد .بــهعنوان مثــال ،در حــالی کــه در
موقعیــت مشــابه در انگلیســی از ع ــارت ?… May Iاســتفاد م ـیشــود ،فرانســو زبانــان بــا
بــهکارگیر ع ــاراتی چــون )? M’est-il permis? (Is it allowed for meاز رســمیت
کلام بالاتر بهر میجو ند.
علــاو بــر مــوارد فــو  ،مــوارد بســیار از بــهکارگیر واژگــان و ع ــارات در زبــان
فرانســه وجــود دارد کــه گو شــوران ا ــن زبــان بهصــورت روزمــر مــورد اســتفاد قــرار
مــیدهنــد .در بســیار مــوارد ،چنــین ع ــاراتی جا گــا

ــود را بــدون از دســت دادن

رســمیت ــود در انگلیســی نیــز پیــدا کرد انــد ،بــهطور کــه بــا نگــاهی گــذرا بــه ع ــارات
عامیانـه و رسـمی حاضـر در زبـان انگلیســی امـروز مـیتـوان متوجــه شـد کـه بـا افــزا ر
میـزان رسـمیت ـ

واژ ـا ع ـارت در ا ــن زبـان ،احتمـال فرانسـو بـودن منشـث و اصــت

آن بهنحو چشمگیر افزا ر می ابد.
در مجمــو  ،براســان آن ــه از مــوارد فــو الــذکر بــر م ـیآ ـد م ـیتــوان گفــت کــه در
حــالیکــه تفاوتهــا بــین کنرگفتارهــا انگلیســی و فرانســه بــهطور عمــد مربــو بــه
ســـ

زبانیانـــد ،تفاوتهـــا در زبـــان فارســـی نســـ ت بـــه آن دو زبـــان د گـــر بـــهنحو

قابتملاحظــها ر شــه در فرهنــگ فارســی دارد کــه همــوار بــا و ژگ ـیهــا ی چــون عــدم
صراحت و پرگو ی همرا است.
 .6نتیجهگیری

نیومارو ( )7377بر ا ـن بـاور اسـت کـه فرهنـگ جامعـه تجلـی زنـدگی افـراد آن بـود
که منحصر به افراد همان جامعه اسـت .بـهع ـارت د گـر ،فرهنـگ بِسـان زبـان ـا
ـ

افـرادِ

جامعــه م ـیمان ـد ک ـه ب ـه وس ـیلة آن افــراد جامعــه ــود را بی ـان م ـیکننــد .بــه عقی ـدة

نیومــارو ،زبــان جزئــی از مختصــات فرهنگــی جامعــه محســوب نمــیشــود .بــر لــا
نیومــارو ،ورمیــر )7373( 7اعتقــاد دارد زبــان جزئــی از فرهنــگ اســت و معتقــد اســت
د ـدگا نیومــارو در واقـ فرآ نــد ترجمــه را نــاممکن مـیســازد و با ــد در رونــد برگــردان

1. Vermeer
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فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

زبان م ـد بـه شـکت مناسـ ی از زبـان مقصـد دسـت افـت کـه در ا ـن میـان نقـر متـرجم
بــهعنوان رابـ بـین دو فرهنــگ از اهمیـت اصـی بر ــوردار اســت .از ســو د گــر ،نا ـدا
( )739۱اهمیــت کســانی بــه تفاوتهــا فرهنگــی و زبــانی در زبانهــا م ــد و مقصــد
داد نتیجه میگیرد که تفاوتهـا بـین فرهنگهـا ممکـن اسـت پی یـدگیهـا جـد تـر
را در مقا سه با تفاوتها سا تار زبانی ا جاد نما ند.
علیرغـم ا تلا نظرهـا در ا نکـه زبـان بخشـی از فرهنـگ محسـوب مـیشـود ـا یـر،
زبان و فرهنـگ بـهعنوان عـواملی جـدا یناپـذ ر بـه نظـر مـیرسـند و از آنجـا یکـه امـروز
کــی از مهــمتــر ن اهــدا

مطالعــات ترجمــه ســو دادن ترجمــهآمــوزان و مترجمــان

بــهســو تغییــر و تحولــاتی اســت کــه بــهطور فزا نــد ا پشــتی ان تحقیــ و پــژوهر در
مطالعــات ترجمــه باشــند ،کــی از ا ــن مــوارد ،میتوانــد شــامت دگرگــونی و تغییــر از
رو کــرد صــورتگــرا در ترجمــه بــه رو کــرد متفــاوت باشــد ک ـه در آن تثکیــد بیشــتر بــر
عوامــت فرامتنــی اســت .ســؤالاتی کــه ق لــاً در زمینــة فرآ نــد ترجمــه پرســید مــیشــدند
بهگونــها بودنــد کــه چگونــه ترجمــه مــیتوانــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد ،ولـی در دنیـا
کنــونی نــو س ـؤالاتی کــه در مــورد ترجمــه پرســید مــیشــوند مــدام در حــال تغییــر بــود
بــهطور کـه کارشناســان مطالعــات ترجمــه نیـاز بــه بــازتعر

اهــدا

ترجمــه را بــه ــوبی

احسان نمـود انـد .بـهع ـارت د گـر ،مطالعـات ترجمـه نسـ ت بـه وضـعیت پیشـین ـود
تغییر کرد و مسـتلزم آن اسـت کـه کـانون توجـه بـر رو موضـوعات وسـی تـر از بافـت
فرهنــگ و ســنت قــرار گیـرد ،نــه ا ــنکــه تنهــا کــانون توجــه بــر رو وفــادار در ترجمــه
باشد ا ا نکه مثلاً واژة معادل در ترجمه ممکن است چه معنا ی داشته باشد.
از ســو د گــر ،کــی از مهمتــر ن اهــدا
مختلــ

امــر ترجمــه ا جــاد ارت ــا ب ـین فرهنگهــا

در نیــت بــه تفــاهم بیشــتر میــان انســانها و جهــانی اســت کــه در آن زنــدگی

مــینما نــد ،لــذا آشــنا ی متــرجم بــا جن ــهها فرهنگــی زبانهــا م ــد و مقصــد تــث یر
بســزا ی در برگــردان موفـ متــون واهــد داشــت .بــهعلاو  ،متــرجم آشــنا بــا دو زبــان و دو
فرهنگ در مقا سه بـا متـرجم تـ زبانـه و آشـنا بـا ـ

فرهنـگ در مـوقعیتی مناسـبتـر در

ـافتن پاســخ بــه س ـؤالاتی از ق ی ـت ارت ــا عوامــت زبــانی بــا عوامــت فرازبــانی و فرهنگ ـی
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اســت .در حقیقــت ،از طر ــ مطالعــه و اشــرا
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بــر جن ــهها فرهنگــی و فرازبــانی مــتن

مـورد ترجمــه نـهتنهــا ممکـن اســت نشـان داد شــود کـه ســا ت صـور  7و معنــا ی 0بــین
زبانهــا همیشــه و مطلق ـاً کســان نیســت ،بلک ـه مطالع ـة مســائت فرازبــانی 9و ب ـینفرهنگ ـی
ــود مــیتوانــد اطلاعــات ارزشــمند در صــو

۱

مســائت و مشــکلات تلــاقی فرهنگــی در

هنگام ترجمه از زبان م ـد بـه زبـان مقصـد ـا بـر عکـس فـراهم آورد و بنـابرا ن از ارز
و اهمیـت اصـی بـرا علاقـهمنـدان هـم در زمینـة ترجمـه و جن ـهها فرهنگـی و هــم در
زمینة آموز

و کاربردشناسی زبان بر وردار گردد.

بــهطور کل ـی میتــوان گفــت کــی از مهمتــر ن اهــدا

مطالعــات تفاوتهــا فرهنگــی

از ق یـت کلــام تعــار آمیز در زبانهــا ی چــون فارســی ،انگلیســی ،و فرانســه روشــن نمــودن
د ــدگا هــا بــرا فهــم بهتــر آ ینهــا قــرارداد جهانشــمول فرهنگــی و زبانشــنا تی در
ا ن زبانهـا و در پـی ،آن ا جـاد ارت ـا بـین حـوزة کاربردشناسـی اجتمـاعی زبـان و حـوزة
ترجمــه اســت .کــی د گــر از مزا ــا مهــم مواجهــه بــا مشــکلاتی از ق یــت تفاوتهــا
فرهنگــی در ترجمــه ا ــن اســت کــه متــرجم بــه ــوبی از محــدود تهــا و و ژگــیهــا
منحصربهفرد زبانهـا آگـا مـیگـردد و بـا افـزودن آگـاهی ـو ر از ا تصاصـات فرهنگـی
زبانها میتواند آگاهی در میـان واننـدة ترجمـه را بالـا بـرد تغییـر در طـرز تفکـر عمـوم
در بــهکارگیر زبــان و نی ـز در فهــم و ادراو آنــان از جن ــهها فرهنگ ـی زبانهــا م ــد و
مقصد ا جـاد نما ـد .از ا ـنرو ،علـیرغـم مشـترکات ز ـاد زبانهـا در مرت ـة ژر سـا تی و
همینطــور صوصــیات مشــترو بســیار در میــان زبانهــا کــه همــوار بــهدلیت همگانیهــا
زبــانی وجــود دارد ،تحلیــت تقــابلی زبــان در حوز هــا لفــظ و معنــا م ـیتوانــد بــه متــرجم
کم

کند تـا ضـمن اجتنـاب از انتقـال ـا برگـردان منفـی در رونـد ترجمـه از زبـان مـادر

(م ــد ) بــه زبــان مقصــد لثهــا موجــود میــان زبانهــا را نس ـ ت بــه کــد گر مشــخم
نما د .با تشخیم لثهـا موجـود در زبانهـا و نیـز بـا داشـتن شـم زبـانی ـا

متـرجم

1. Formal structure
2. Semantic structure
3. Extralinguistic
4. Cross-cultural
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میتوانــد از ســرگردانی و اغتشــا
و در روند برگـردان ـ

شمارة اول

فکـر احتــراز نمــود  ،از زبــان ترجمــها پرهیــز نما ــد

مـتن از زبـان م ـد بـه زبـان مقصـد بـه ترجمـها روان و ط یعـی

دســت ابــد و در نها ــت همــان ا ــر را کــه واننــدة مــتن اصــلی در افــت م ـیکنــد بــه
وانندة ترجمه منتقت نما د.
ال ته ن ا ـد فرامـو

شـود کـه هنـوز هـم عقا ـد ناسـازگار م نـی بـر آنکـه ترجمـه در

وهل ـة اول در مــورد زبــان و نــه فرهنــگ اســت و تثکیــد مطالعــات ترجمــه با ــد معطــو
جن هها زبانشنا تی رونـد ترجمـه گـردد ،وجـود دارد .در پاسـخ بـه ا ـن نظـر با ـد گفـت
که ال ته پژوهشگران ترجمه با ـد بـر زبـان تمرکـز کننـد ،ز ـرا بـا همـه ا ـن تفاسـیر ترجمـه
مستلزم انتقال متن از

زبان به زبـان د گـر اسـت .امـا اگـر زبـان را از فرهنـگ جـدا کنـیم

همانند همان بحث قد می است که کـدام ـ

اول بـه وجـود آمـد ،مـرخ ـا تخـم مـرخ در

حقیقت ،ترجمه مربو بـه زبـان اسـت امـا ترجمـه مـیتوانـد در مـورد فرهنـگ هـم باشـد؛
ز ــرا ا ــن دو جــدا یناپذ رنــد و علــاو بــر آن ،زبــان بــهنحو در فرهنــگ گنجانــد شــد
اســت ک ـه ک ـنرهــا زبانشــنا ت در بافــت رو داد و متــون در ـ

پیوســتار و نــه در

لــث ا جــاد م ـیشــوند و م ـیتــوان گفــت همــانطور کــه نو ســند محصــول زمــان و بافــت
مشــخم اســت ،متــرجم محصــول بافــت د گــر اســت .در واق ـ  ،نکت ـة جالــب توجــه آن
اســت ک ـه ترجمــه در راســتا محــور افقــی رن نمــیدهــد ،بلک ـه در فرآ نــدها تغییــر و
دگرگــونی فرهنگــی نهفتــه بــود و در تعاملــات نیرومنــد و پی ی ـد ا درگیــر شــد اســت،
بــهنحو کــه بــهعنوان بازنوشــتها از مــتن اصــلی و واســطة بــین فرهنگهــا همــوار نقشـی
اساسی را در شکتدهی نظامها ادبی ا فا مینما د.
در مجمـــو  ،واکـــاو مقولـــهها اجتمـــاعیفرهنگی در مطالعـــات ترجمـــه نتیجـــة
اجتنــابناپــذ ر نیــاز بیشــتر بـه ارتقــا آگــاهیهــا بینفرهنگـی در دنیــا امــروز اســت.
بنابرا ن ،پردا تن بـه موضـوعات فرهنگـی مـیبا سـت مـورد توجـه و اق ـال جـد جوامـ
واق شـود؛ ز ـرا بهتـر ن فرصـت را در زمینـة فهـم پی یـدگیهـا انتقـال متنـی و هم نـین
چگونگی ورود متون به بافـتهـا جد ـد و نیـز تغییـرات سـر الگوهـا تعامـت فرهنگـی
را در دنیــا ی کــه در آن زنــدگی مــیکنــیم ،فــراهم مــیآورد .هم نــین ،ترجمــه موقعیــت

تحلیت کنرگفتار تعارفات در فارسی ،انگلیسی و ...

سال پنجا و کم

آزما شــگاهی آرمــانیا را بــرا مطالعــة تعامــت فرهنگــی در جوامــ مختلــ

۱1

فــراهم

مینما د؛ ز را مطالعة اصت و متن ترجمـهشـد نـهتنهـا تـدابیر بـهکـار رفتـه توسـ مترجمـان
را در زمانها مشـخم نشـان میدهـد بلکـه وضـعیتهـا مختلـ

متـون م ـد و مقصـد

را در چنــد ن نظــام ادبــی آشــکار واهــد کــرد و در نها ــت ا نکــه ،ترجمــه ارت ــا بــین
نظامها اجتماعیفرهنگی را که متون در میان آنها گنجاند شد اند ،آشکار میسازد.
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