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 چکیده

ــد   ــلیه ــة اص ــیر رو، مقال ــاو  پ ــارکنر واک ــات گفت ــی، در تعارف ــی فارس  و انگلیس

 هــا آئین بــه نســ ت هــاد ــدگا  تنــو ر اســت تــا بــه فرهنگیاجتمــاعی منظــر از فرانســه

 فرانســـه و انگلیســـی فارســـی، درشـــنا تی زبان و فرهنگـــیشـــمول جهان قـــرارداد 

ــا  ا جــاد پــی در و بپــردازد ــین ارت  ــان اجتمــاعی کاربردشناســی ب . باشــد ترجمــه  و زب

ــد ن ــور،ب ــه  71 منظ ــو  ب ــطلام مرب ــارکنراص ــی،  گفت ــان فارس ــه زب ــات در س تعارف

 77) یپرســاحوالشــامت تعارفــات مربــو  بــه  ترتیببــهانگلیســی و فرانســه کــه 

ــاعی ) ــراودات اجتم ــه م ــو  ب ــات مرب ــطلام( و تعارف ــد 93اص ــطلام( بودن ــورد  ،اص م

ــا رو   ــت و ب ــه قرارگرف ــارتیتحلمطالع ــاو  گفت ــه واک ــی  ب ــا آنو بررس ــر ه از منظ

 انگلیســی بر لــا  فارسـی، در کــه ددا نشـان نتــا  اجتمـاعی و فرهنگــی پردا تـه شــد. 

. گیـردمی قـرار مقابـت طـر  تعـار  رد  ـا نفـی بـر اغلـب گو ند  ادب شر  فرانسه، و

ــه ــاو ،ب ــار در فارســی گو شــوران عل ــر، غیرصــر   تر،متواضــ   ــود گفت  آمیزتر،ا هــام ت

 ط ـ  بـر اغلـب کـه طور بـه ،اندفرانسـو  و انگلیسـی گو شـوران از پرگـوتر و ترم هم

 گذاشـته بـاقی مـ هم حـدود  تـا را تعارفـات جـواب  ـود اجتمـاعی و فرهنگی عادات

ــان ازو  ــا گزار  بی ــتقیم ه ــی و مس ــاب قطع ــمی اجتن ــو  از. دکنن ــر، س ــات د گ  تعارف

ــه  و فلســفی ،فارســی بر لــا  فرانســه، فرهنگیاجتمــاعی هنجارهــا  از بخشــیعنوان ب

 در و نیسـتند انگلیسـی تعارفـات ا تصـار و صـراحت بـه حـال عـین در و ن ـود  طولانی

ــیار  ــوارد بس ــه م ــام کارگیر ب ــار  کل ــه در آمیزتع ــه در فرانس ــا مقا س ــی ب  انگلیس

ــمی ــه تررس ــو  در و رســدمی نظرب ــت نامحتمــت مجم ــین کــه نیس ــاتفاوت چن   ه

 ا ـن  هاافتـه . گـردد هـازبان ا ـن از  ـ  هـر در منفـی برگـردان نـوعی باعث فرهنگی
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ــه ــد  را اطلاعــات مقال ــاقی مشــکلات  صــو  در مفی  ةترجمــ هنگــام در فرهنگــی تل

ــار ــار  گفت ــزتع ــراهم آمی ــی ارز  از و آورد  ف ــرا   اص ــ ب ــدانهعلاق ــ در من  ةزمین

 .است بر وردار زبان کاربردشناسی ها حوز  و ترجمه

، عـــدم تطـــاب ، فرهنگیاجتمـــاعی، فرهنگـــیبینتعارفـــات، مشـــکلات : هاکلیددددوا ه

 گفتارکنر

 . مقدمه1

 ،دکنـ صـو  بـه شـنا ت ترجمـه کمـ  مـیهکـه بـشـنا تی زبان کی از م احث مهم 

و مقصــد اســت. در ا ــن رو ، دو زبــان در برابــر  م ــد   هــازبان 7 امقابلــهتحلیــت 

ــد  ــ  آو ک ــطوم مختل ــه در س ــرار گرفت ــیگر ق ــانا  ــا، واژگ ــو  و  ی   ــهنح ــی طور ب کل

، وجـو  اشـتراو و افتـرا  ترتیببـد ن و گیرنـددستور  با  کد گر مـورد مقا سـه قـرار مـی

معنــا کــه هم ــون  ةشــود. نظیــر همــین مقا ســه ممکــن اســت در حــوزمشــخم مــیهــا آن

  امجموعـهعلـاو  بـر آن،  کنـد، صـورت پـذ رد.لفظ از زبانی به زبان د گـر فـر  مـی ةحوز

ــههــا فرهنگدر تمــامی شــمول جهانشــنا تی انزبقــرارداد  اجتمــاعی و   هــان یآاز  طور ب

ــود دارد  ــترو وج ــتلزم مش ــه مس ــت ک ــةتحلی ــی  توانمندان ــاعیکاربردشناس ــازبان 0اجتم در  ه

 .است  روند برگردان    زبان به د گر

ــور ــر ا( 7371) 9 ت ــب ــاور اســت   ــد ترجمــه دســت ه در فرآکــن ب ــن ــان و دوک  م دو زب

ــ ــادات فرهنگ ــه ع ــا ا یگون ــ  ف ــر م ــرجم پ نماینق ــذا مت ــد، ل ــا این ــته ب ــوس ــهله   ن مس

ــ ــت هروب ــروس ــه باک ــه چگون ــا   ــهد ب ــ  هاجن  ــان  یفرهنگ ــد در زب ــار  م  ــرفت و رد  ک

ــب ــردان ا ن ترمناس ــال و برگ ــون را در انتق ــفن ــهن   ــ هاجن  ــد ب ــان مقص ــهدر زم ــار گک . ردی

بــه زبــان مقصــد را بســته بــه  م ــد لات برگــردان از زبــان کمســائت و مشــ ةز دامنــیــن( 739۱)

 .  داندیر مین دو زبان متغیب یفرهنگ  هاتفاوتو  یا تلافات زبان

                                                           
1. Contrastive analysis 

2. Sociopragmatic competence 

3. Toury 

4 . Nida 



 07...                     و  یسیانگل ،یگفتار تعارفات در فارسکنر تیتحل                  و  کم    سال پنجا  

 

اســت  یاتیــاز تجرب  اد یــ یپ ةمجموعــ ةرنــدیزبــان دربرگ  ــ فرهنــگ از آنجــا ی کــه 

از   اگسـترد طیـ  توانـد شـامت یگـذارد و مـیمـ ریتـث افراد اجتمـا   ةروزمر یه بر زندگک

، مــذهب، رســوم و ســنن، ی، ســا تار اجتمــاعیخ تــارموضــوعات مختلــ  از ق یــت مســائت 

ژ  در ارت ــا   ـوبـه ،یات فرهنگــیامـت  صوصـکو فهــم  ودر ،روزمـر  باشـد  اربردهـاکو 

 یفرهنگـ  هاجن ـهترجمـه بـا  ةاگـر  واننـد مخصوصـاً ؛ت اسـتکار مشـیبس ،با زبان مقصد

بــه مقصــد  م ــد از زبــان  یانتقــال عناصــر فرهنگــنــد  فرآو چگــونگی شــد  در مــتن ترجمــه

توانــد اطلاعــات مــی یفرهنگــنیمســائت بــ ةمطالعــ . از ا ــن رو،نداشــته باشــد یافکــ  یآشــنا

ــمند ــان ارزش ــه از زب ــام ترجم ــی در هنگ ــاقی فرهنگ ــکلات تل ــائت و مش ــو  مس   در  ص

 .به زبان مقصد  ا برعکس فراهم آورد م د 

 و مقصد مبدأ یهازباندر  یفرهنگنیب یهاتفاوت ةت مطالعیاهم .1. 1

ــاً ــ معمول ــح ت از  صوص ــام ص ــیهنگ ــ  یات فرهنگ ــان    ــزب ــه مقول ــ  در  ةس مختل

ــداعی میذهــن  ــق. نخســت، مشــودت ــرد» ةول ــ « ف ــر ک ــ ه در آن ه ــه    از اشــخا  جامع

 «یگروهـ»  ا ـ «یجمعـ» ةپـردازد. دوم، مقولـیشـه و عمـت مـ  ـا  بـه اند  فـردعنوان به

و سـوم،  پردازنـدیر و تعامـت مـکـبـه تف یمضـمون اجتمـاع  ـ ه در آن افـراد جامعـه در ک

ــ ــا» ةمقول ــا»و  « یمعن ــ « یرس ــراز پک ــه اب ــا  ب ــراد اجتم ــه در آن اف ــام و بی ــوکان ی ــام    دل

 .  (7971)میرزاسوزنی،  پردازندیم

ــت  ــد دانس ــبا  ــه و بررس ــاتفاوت یمطالع ــ  ه ــود در  یفرهنگ ــازبانموج ــد   ه و  م 

بــه همــین  .اســتبر ــوردار   یت بســزایــمقصــد در رونــد برگــردان مناســب متــون از اهم

از   کــیو مقصــد  م ــد   هــازباندر  فرهنگــیبین  هــاتفاوتپــردا تن بــه  ترتیــب،

هـر زبـان  یفرهنگـ  هـایژگـ را و ـز د ـآیشـمارمبهنـد ترجمـه  فرآ  هاجن ـهن  ترتکمش

. انــدهموجــود در آن جامع یو ســنن  اجتمــاع مخــتم آن جامعــه و عــادات غال ــاًو اجتمــا  

ــر  د ــب  از ط ــردان مناس ــر، برگ ــهگ ــ  هاجن  ــان  یفرهنگ ــد از زب ــد و  م  ــان مقص ــه زب ب

و  م ــد   هــازبان یامــت متــرجم بــه هنجارهــا و رســوم اجتمــاعک ةمســتلزم احاطــ ،سکبــرع

 .  استمقصد 
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ــردان  ــهدر  صــو  برگ ــ  هاجن  ــ از  یفرهنگ ــان د   ــه زب ــان ب ــر نظر زب ــگ ــاه    ه

معتقدنــد کــه لــازم اســت تمــامی اســامی و مفــاهیم مترجمــان وجــود دارد. بر ــی  یمتفــاوت

کـه  واننـد  احسـان کنـد مطل ـی متعلـ   نحـو بـهناآشنا در روند برگردان حفـظ گردنـد، 

ــی ــر را م ــی د گ ــه فرهنگ ــد.ب ــدار   وان ــاد  طرف ــدود ز  ــا ح ــرو  ت ــن گ ــ ، ا  در واق

ــتن مقصــدند 7 ســازگانهیب ــه عناصــر . از طــر  د گــر، م ــد ک ــن باورن ــر ا  بعضــی د گــر ب

ــه عناصــر  آشــنا ناآشــنا  مــتن مــی بیگــانگی » تــا شــوندت ــد ت در مــتن مقصــد با ســت ب

ترجمــه  ــود را در فضــا ی آشــنا و  ةمــتن تــا حــد ممکــن از بــین رفتــه  واننــد «فرهنگــی

نا  متـون عناصـر ناآشـ 0سـاز گـرو  ا یـر در پـی بـومی ملمون احسـان نما ـد.  اتجربه

تمـامی اسـامی و   ریکارگبـهحفـظ و  هکـاسـت   تـه ضـرورکن ن ـدانسـتن ا. باشندیم م د 

ه در کـبلت کمشـ  تنهـا امـربـه زبـان مقصـد نـه م ـد مفاهیم ناآشنا در روند برگردان از زبان 

ت، سـن، نقـر و یاز جملـه جنسـ  اریعلـاو ، عوامـت بسـ. بـهاسـتن کرممیـموارد غ  اپار 

ــموقع ــاعی ــاو ارز  ،یت اجتم ــا و باوره ــ  ه ــاع یفرهنگ ــمم یو اجتم ــد ک ــت رون ن اس

لات کگـر بـا  مشـ زبـان بـه زبـان د  ـ را از  مـتن مـورد نظـر یفرهنگـ  هـابرگردان جن ه

 ند.  رو نماهروب  متعدد

ــه ــد از نظــر دور داشــت ک ــوارد اشــار  شــد  ن ا  ــرفتن م ــا در نظــر گ گرچــه همــوار   ب

در تمـــامی شـــمول جهانشـــنا تی زبانقـــرارداد  اجتمـــاعی و   هـــان یآاز   امجموعـــه

دو زبــان در رونــد   امقابلــهتحلیــت کاربردشناســی  ،مشــترو وجــود داردطور بــههــا فرهنگ

ــر،  ــان د گ ــه زب ــان ب ــ  زب ــردان   ــهبرگ ــوانر طور ب ــا ی از ت ــط  بال ــتلزم س ــین مس  ق

انتقــال عناصــر نــد  ه فرآکــن اسـت  ــن امــر ا ــا ی. علــت اصـلاســتمتــرجم  9کاربردشناسـی

ــ ــان  ۱یفرهنگ ــد از زب ــرع م  ــد و ب ــه مقص ــوار  از پ ،سکب ــ یهم ــو اهم یدگی ــی  یت  اص

از در سـطوم بالــاتر  یزبـاننیبسـه  ه مقاکــ کـردادعـا  تـوانیمــرو  ن ـبر ـوردار اسـت. از ا

ـــ ـــه  صوص ـــان و یجمل ـــی زب ـــی، کاربردشناس ـــاعی ات فرهنگ ـــادات اجتم ـــوم و ع رس

                                                           
1. Foreignization 

2. Domestication 

3. Pragmatic competence 

4. Cultural elements 
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طـور همتـرجم را بـ شـودشـد  و باعـث میهـا  زبـانی بیشـتر  ان دارا  پی یـدگیشور گو

 .نیاز داشته باشدو مقصد  م د   هازباندانر فرازبانی  به  جد

 اهداف. ۲. 1

 ر تقسیم کرد:  ز ةبه دو دست توانیم  بیانی میان دو زبان را هاتفاوتطور کلی به

ــاتفاوت .الدد  ــود دارد و در   یه ــان وج ــرات دو زب ــطلاحات و تع ی ــات، اص ــه در لغ ک

ع ـارات زبـان  یم و معـانیمفـاه معمولـاًن مـورد،  ـانـد. در ازبانه ضـ   شـد ها  دوفرهنگ

ــ یاصــل ــا حــدود بس ــار زیت ــد روشــن   اد  ــان مقص ــتدر زب ــگ اس ــتفاد  از فرهن ــذا اس ، ل

 .کندمیمورد نظر   هااد  به  افتن معادل دوزبانه کم  ز

اللفظـــی و برگــردان واژ  بـــه واژ  از تحــت ةترجمـــ ةجــیکـــه در نت  یهــاتفاوت .ب

ر، یـسـازند. در مـورد ا یار مـکنامـانون و ناآشـنا  ـود را آشـصـورت به م ـد ع ارت متن 

ز کمـ  یـو اسـتفاد  از فرهنـگ دو زبانـه ن نیسـتن یشـیمـورد پ یسـادگبرگـردان بـه معمولاً

ــی ــادل نم ــافتن مع ــه   ــدانی ب ــد، بچن ــانکن ــر فرازب ــه دان ــد ب ــرجم با  ــه مت ــم  یلک و ش

ــانی ــین مفهــومی در زب ــادر  او چن ــان م ــد و از  ــود بپرســد در زب فرهنگــی  ــود اتکــا کن

 فرهنگـیبینو  یفرازبـان  هـاتفاوت. شـودن اسـت بیـان کـچنین مـوقعیتی بـه چـه نحـو مم

 رند. یگیر قرار میدر گرو  ا  معمولاً

  ـاً تقر  مختلـ ، هـازباندر  یفرهنگـنیو بـ یزبـاننیبـ  هـاتفاوتبا توجه بـه وجـود 

افتن لغـات و واژگـان  ـمحـدود بـه  صـرفاًنـد ترجمـه  فرآ ،ثـر مـواردکدر اط یعی است کـه 

ــم ــه ــد  یمعن ــان مقص ــد، بل ندر زب ــاش ــه ک ــاافتن رو   ــب از   ه ــال مطال ــب در انتق مناس

تواننــد از یمختلــ  مــ  هــازبان. در واقــ ، گــرددمیبر ــوردار  یت  اصــیــاهموجــوب و 

ن کــمم یالکن اشــیه چنــکــرد کــد فرامــو   ــن ا ینــد ولــ بهــر  جو یال متفــاوت زبــانکاشــ

ــاد ار یبســ  هــاتفاوتجن ــه از   ــ اســت تنهــا  ــز  و  م ــد   هــازبانن ســا تار و نظــام یب

   رند.یگ بر درمقصد را 
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عنوان بـه ،یز زبـانیـآملـام تعـار کمناسـب تعارفـات و کارگیر  بـهبا توجه بـه ا ـن کـه 

افــراد آن جامعــه را  7یاز تــوانر ارت ــاط یبخشــ  ،هــر زبــان یفرهنگــ  هاجن ــهاز  ا نمونــه

در ، اســتتفــاوت مطــر  مختلفــی از  ــ  فرهنــگ بــه فرهنــگ د گــر ه ت داد  کــه بــکیتشــ

ــه ــر، ب ــه حاض ــورمطالع ــدنروشن منظ ــر  ش ــاتفاوتبهت ــ  ه ــار کدر  یفرهنگ ــام تع ، زیآمل

ــداول ــو   اصــطلاحات مت ــان در مرب ــهو فرانســه انگلیســی  ،فارســیســه زب  ا بررســی مقابل

ات تعارفــ گفتــارکنر ةترجمــبررســی  پــژوهر. از ا ــن رو،  کــی از اهــدا  ا ــن دنشــویمــ

  مختلــ  اســت کــه در آن متــرجم هــازباندر  یفرهنگــنیباز مشــکلات   انمونــهعنوان بــه

بــه مقصــد  م ــد از فرهنــگ انتقــال مطالــب  بــرا مناســب   هــارو   ریکارگبــه نــاگز ر از

تعـابیر نادرسـت بر ـی تعارفـات هـا  نـاقم و برداشـت از  یهانمونـه طـور،همـین. است

هــر  ــ  از ا ــن مضــمون در هنگــام ترجمــه از  فرهنگــیِ  هــایبــدفهمر شــه در  غال ــاًکــه 

فـت و در نها ـت گر واهـد  شـتر قـراریب یمـورد بحـث و بررسـ دارنـدبه زبان د گر  هازبان

ــاو   ــت و واک ــه تحلی ــارکنرب ــر  گفت ــان از منظ ــن ســه زب ــات در ا  ــاعیتعارف  فرهنگیاجتم

ــد. ــد ش ــه  واه ــ   پردا ت ــا ی از تحقی ــد  نه ــیرِ روه ــه  پ ــت ک ــان آن اس ــومی مترجم ب

تـا  شـد آگـا   هـازبانفـرد ه منحصـر بـ  هـایژگـ هـا و وت از محدود ی وبهب زبانفارسی

  ـود از مـتن مـورد یآگـاه دنـتوانب هـازبان یاز ا تصاصـات فرهنگـ د ـو یبا افزودن آگاه

ز در فهـم یـزبـان و ن  ریکارگبـهدر   واننـدگانر کـدر طـرز تف  رییـتغ ،ترجمه را بالـا بـرد 

 .دن جاد نما و مقصد ا م د   هازبان یفرهنگ  هاجن هآنان از  وو ادرا

 پژوهش ة. پیشین۲

 مبانی نظری .1. ۲

ــام ــان یدر تم ــوم انس ــه  یعل ــهاز جمل ــات ترجم ــ ،مطالع ــه ةمطالع ــی   هامقول فرهنگ

طور بـهاسـت،  بـود بر ـوردار  یاهمیـت  اصـ عقلـانی عظـیم از ا پد ـد عنوان بـههموار  

ارت ـا  بـین  در زمینـة یشـنا تجامعههـا    که امـروز  محققـان بـیر از پـیر بـه د ـدگا 

  ارابطــههــا آنو از د ــد بســیار  از  کننــدیمــمختلــ  توجــه  هــا زبــان و فرهنگ

                                                           
1. Communicative competence 
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هــر زبــانی » 7نمونــه، از نظــر پورشــهعنوان بــه ناگسســتنی بــین زبــان و فرهنــگ وجــود دارد.

مولـد ا ـن فرهنـگ و محصـول ا ـن  همزمـان طوربـهفرهنـگ اسـت و ا ـن زبـان  حامت   

 (. 9 .  ،7331« )فرهنگ است

ــ  ــند 0هاردو  ــتان و نو س ــان باس ــگر  ون ــاب  ةپژوهش ــه کت ــیبینترجم ــار  فرهنگ اظه

ــ ــدیم ــه عمــت  کن ــا، شــامت واژ  ةترجمــک ــد  و »ه ــگ گیرن ــه فرهن ــدزدن ب ــا پیون ترجمــه  

، 0222) «تع یــه شــد  اســت تــریم قــدچــارچوب فرهنگــی اســت کــه درون آن  ــ  مــتن 

ــد و ،(. 00 .  ــت  از د  ــر اس ــرا  تغیی ــزار  ب ــه اب ــترجم ــد ه در آن، ک ــجو ان تثکی دانش

متـون باسـتانی مسـتلزم ن منظـور، متـرجم  ـ. بـه ااسـت  کلاسـی  هـازبانر ییامروز  بر تغ

ــود  ــ  مــتن نســ ت بــه  ها ی را  لــ  کنــد کــه فراتــر از آگــاهیآن اســت کــه ترجمــه  ب

ن  ـدر ا د وکـردن روشـی باشـد کـه قالـب فرهنگـی را درون  ـ  مـتن بگنجانـبیـاندن ال به

 .کنداستفاد  می نه از استعار  نشاکار یزم

ــرد ــو  ک ــد فرام ــه  ن ا  ــه ک ــردا تن ب ــهپ ــ  هامقول ــی ب ــی هفرهنگ ــه ه ــرفاًوج در  ص

نمــود    را ســپر یفرهنگــ یز تحــولیــن یشناســزبان  ، بلکــهداتــیفمطالعــات ترجمــه اتفــا  ن

ی دســتخو  شناســزباننــد کی( اشـار  مــ0220) 9نســونیکــه داگلــان رابطور همــاناسـت و 

ــد   ــی ش ــول فرهنگ ــتح ــک ــت س ــو  بهون که آن را از حال ــرفت و پوس ــپیش ــون   یا  رهنم

 ۱آن مونـا بیکـر راولقـا  کـه پـیرر یکـی پشناسـزبانشد  است. رشد و افـزا ر علاقـه بـه 

 .رودیم شماربه شناسیزبانبود نماد د گر  از تحول فرهنگی در 

ولــات فرهنگــی بحــث مقتنهــا پژوهشــگران ترجمــه ن ودنــد کــه در مــورد  7332در ســال 

ــی ــد، بلم ــکردن ــتر  دادن ک ــرا  گس ــت ب ــارچوب ه حرک ــر از چ ــه فرات ــات ترجم مطالع

 ها نظر ـهبراسـان همـرا  کـار گروهـی و چنـد نظـامی ها پـیر بـهمستقلی بود که از مدت

ــار ــور  ) (،0222) 1زوه ــولمز7317ت ــود. 7317) 9( و ه ــد  ب ــرو  ش ــه( ش ــال،عنوان ب  مث

                                                           
1. Porcher 

2. Hardwick 

3. Robinson 

4. Mona Baker 

5. Even-Zohar 

6. Holmes 
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ــان ــه طور هم ــان ک ــه در مترجم ــگران ترجم ــورهاکو پژوهش ــت،   ش ــادا، برز  ــان، کان آلم

 ةنامـشـرو  کردنـد، شـجر  7ادبـی ژانرهـا  در را تعر   اهمیـت ترجمـهبـازو هنـد فرانسه 

ــت ــردترجمــه را در باف ــال ک ــاه  هــا  فرهنگــی  ــود دن  ــم ایو مف ترجمــه و  0 کیدئولوژ 

بـه بافـت د گـر انتقـال داد   مـتن  ـ را کشـ  کردنـد کـه از  ـ  بافـت  9ارت اطات قدرت

شـد، امـا د گـر ادبـی مربـو  مـی ةدر ابتـدا بـه ترجمـ ۱ها  چندگانهنظامتهور   مثلاً .شدیم

ــودارشــان شــامت ترجمــه پژوهشــگران ترجمــه کــه آ ــی ب ــدها  مشــابهی را  ها  غیرادب رون

 1هـانس ورمیـرو  9ر نـا ر ـساکـه توسـ  کات 1منـد طـور، تهـور  هدفنیدن ال کردنـد. همـ

کـار بـرد  بـه  ارهـاکرد کـه هـد   ـا کـارکرد  ـ  ترجمـه، راهکیجاب م گستر   افت ا

ــد  در  ــیرا ت  آنش ــن و توجی ــابرا نی ــد. بن ــر و  ،ه کن ــنق ــرجم در کارک ــر مت ــورد نظ رد م

ــی  فرهنــگ مقصــد، و ــادر م ــه گزســا ت را ق ــن   هان ــد. ا  ــین و مشخصــی را برگز ن مع

و بسـیار فاصـله داشـت بـود  م ـد ا  کـه تـوجهر بـر زبـان هـا  ترجمـهموضو  از تهور 

 (0227) 3رگنتزلـ، رون ـااز  .کـردیمـرا مـنعکس  7فرهنگـی یگفـت کـه تحـول تـوانیمـلذا 

گذشــته دو دگرگــونی و  ةدر طــول دو دهـ هکـ بــودن بــاور  ـبــر ا یتحــول فرهنگـ ةنـیدر زم

هــا  ه ــتغییــر از نظر .7ها در ترجمــه اتفــا  افتــاد  اســت: ه ــتغییــر عمــد  در پیشــرفت نظر

ل عوامــت فرهنگــی و وشــممســتلزم . تغییــر  کــه 0 ؛77هــا  مقصــدگراه ــبــه نظر 72گرا م ــد

 ها  آموز  ترجمه بود  است. در مدل ی تشنازبانعناصر 

فرهنگــی در مطالعــات   هامقولــهپــردا تن جــد  بــه بنــا بــر آن ــه در بالــا اشــار  شــد 

طور کلـی در بخشـی از دگرگـونی فرهنگـی محسـوب شـود کـه بـهعنوان بـهتواند یترجمه م

                                                           
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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ــت  7372اوا ــر ــو آن  7332و اوا  ــاد  اســت و در پرت ــا  افت ــوراتف ــه  نظامته ــا  چندگان  ه

ــار ــون زوه ــرد  (0222) ا  ــا ک ــی مهی ــول فرهنگ ــ  تح ــرا    ــه را ب ــه ، زمین ــان ک  آنبراس

ــاز ادب  یهــادســته هــا  بیشــتر  را در حــال رشــد و تکامــت هســتند مــتن داً ــجدات کــه ی

علـاو ، بـه .اسـتشـد  شـکت بسـیار  از موضـوعات سـنتی تغییـر داد  و لذا ند نکیترجمه م

هـا  توانـد مثـالیارهـا و فنـون ترجمـه مکبـر راه مکهنجارهـا  حـا ةگستر  تحقی  دربار

ــتر  ــه  را بیش ــات ترجم ــی در مطالع ــول فرهنگ ــراهم نمااز تح ــف ــد. در ا  ــن م  ــور   ان،ی ت

ـــترمن7317) ـــانز7339) 7(، چس ـــه( 7333) 0( و هرم ـــهب ـــا  دن ال و ژ  ب ـــ  هنجاره کش

ــد. نــه 9ا ترجمــه تنهــا از لحــاا قراردادهــا  متنــی بلکــه از لحــاا انتظــارات فرهنگــی بودن

ـــور  ) ـــراحتاً (77317ت ـــا ص ـــت هنجاره ـــ  اهمی ـــه  و یفرهنگ ـــاعی در ترجم را اجتم

 :دهدیمشرم  صورت ز ربه

ــام  ــی در انج ــا  فرهنگ ــت هنجاره ــت اهمی ــازم اس ــتل ــر فعالی ــه در نظ ــا  ترجم ه

متـرجم   یتوانـا ةدهنـدنشـان اول ةوهلـدر  ترجمـه فعالیـتزان یـارز  و م د.گرفته شـو

ی  ـا  بـرآورد  اجتمـاع کـارکرداسـت کـه در آن  ـ  اجرا     نقـر اجتمـاعی در 

بـا  ناسـبتماجتمـاعی  و پیامـدها    و نتـا انارکانـدردسـتع ـارت د گـر، . بـهشـودیم

ــت  ــینفعالی ــاعی مع ــو  اجتم ــشــنا ته  و مرب ــ. از اشــوندیم ــا ن  ــادگیر  هنجاره رو،  

ــرا   ــدبیر و هشا ســتبر ــورد ب ــه  ةنحــو و ت ــاز  پــیر کننــد نییتععوامــت   ریکارگب نی

 (79 . ) .فرهنگی است مضمونبرا  مترجم در    

 تجربی یهاجنبه. ۲. ۲

کــه  کنــدیمــبــا  کــد گر تصــر   هــا آندر مــورد زبــان و فرهنــگ و ارت ــا   ۱گالیســون

جان ـه کامـت و همـهطور بـهتـار خی عـالیتی اجتمـاعی و محصـولی اجتمـاعیفعنوان بـهزبان 

از فرهنـگ اسـت. پیونـد تنگاتنـگ بـین زبـان و فرهنـگ دوسـو ه اسـت و وجـود هـر  متث ر

و  هــاواژ ر، درو بــار فرهنگــی (. از ســو  د گــ7337 ــ  مســتلزم وجــود د گــر  اســت )

                                                           
1. Chesterman 

2. Hermans 

3. Translational norms 

4. Galisson 
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بــرا  هــر جامعــه  کننــد نییتعاز  ــ  نظــام فرهنگــی  ماًیمســتقجملــات در تعاملــات کلــامی 

برگرفتــه شــد  اســت کــه مــردم آن جامعــه در مــورد  ــ  مفهــوم  ــا  نــزد  ــود دارنــد. 

ــات  ــترد تحقیق ــة  اگس ــد  و  در زمین ــام ش ــامی انج ــت کل ــد تعام ــوم واح ــارکنرمفه  گفت

ــه ــوعنوان ب ــتینک ــت. آس ــد  اس ــی ش ــار  معرف ــر گفت ــی7چکتر ن بخ ــو  انگلیس ، ، فیلس

را معرفـی و تحلیـت  گفتـارکنر، انـوا   گفتـارکنر نخستین کسی بود کـه بـا طـرم نظر ـة

کــرد و  ترکامــترا  گفتارهــاکنرآســتین از  ةگانســهبنــد  ط قــه 0نمــود و پــس از و ، ســرل

 زبانی را در پن  دسته ارائه نمود.   هاکنراز   ترجام   بندط قه

مختلــ  کلــامی انجــام شــد    گفتارهــاکنربررســی  در ا ــران نیــز تحقیقــاتی در حــوزة

ــه  ــت ک ــهاس ــة طورب ــد  در زمین ــافرهنگ عم ــی   ه ــی و فارس ــدبود انگلیس ــن ان . در ا 

و  9کـــاربرد ی شناســـزبانتحقیقـــات، دو رو کـــرد اصـــلی وجـــود دارد؛  کـــی رو کـــرد 

ــر ــر  رو ک ــنا تجامعهد د گ ــیش ــی ۱یفرهنگ ــارکنر. بررس ــر گفت ــائمی،  1ام ــفا و ق )ص

ــارکنر(، 7939 ــدت گفت ــان ش ــانی،  9بی ــفا و زم ــارکنر(، 7937)ص ــه گفت ــفقی و  1توب )ش

ــ ــارکنرو  ،(793۱،  دارمیتم ــذرت گفت ــانی،  7ی واهمع ــر  و کاو  ــات 797۱)افق ( تحقیق

 در زمینـة  یهـاپژوهراز سـو  د گـر،  انـد.ی کاربرد سـشناتثکیـد بـر زبـانانجام شـد  بـا 

ــارکنر ــدمریپ) 3قســم گفت ــارکنر(، 7930و عطــاران،  ق ــا گفت ــدمریپ) 72دع ــدنیا،  ق و وحی

ـــارکنرو  ،(793۱ ـــد گفت ـــ  و تمجی ـــ) 77تعر  ـــریمتق ـــوزل،   ط  ـــه  ( از7932و ب جمل

. پــژوهر حاضــر رونـدیمــ شــماربه یفرهنگـیشــنا تجامعهتحقیقـات انجــام شــد  بـا نگــا  

                                                           
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 
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 شــماربهبــر فرهنــگ و مســائت فرهنگــی تثکیــد بــا  یشــنا تجامعهنیــز تحقیقــی بــا رو کــرد 

 .د آیم

 پژوهش . ابزار و روش3

ــژوهردر  ــر، پ ــاً حاض ــه 71 مجموع ــو  ب ــطلام مرب ــارکنر اص ــه  گفت ــات در س تعارف

 7یپرســاحوالتعارفــات مربــو  بــه  شــامت ترتیببــهکــه زبــان فارســی، انگلیســی و فرانســه 

ــطلام(  77) ــاعیاص ــراودات اجتم ــه م ــو  ب ــات مرب ــورد  93) 0و تعارف ــد م ــطلام( بودن اص

تمـاعی از منظـر اجهـا آنو بررسـی  بـه واکـاو  9رگفتـاتیتحله و بـا رو  مطالعـه قرارگرفتـ

از عـدم تطـاب  بر ـی تعارفـات   یهانمونـهسـپس  (.0و7)جـداول  و فرهنگی پردا تـه شـد

م ترجمـه از هـر  ـ  از مضـمون در هنگـا ۱فرهنگـی  هـایبـدفهمر شـه در  غال ـاًکـه آمد  

 .داشته است هازبان

  هاافتهی. 4

ی و در سـه زبـان فارسـی، انگلیسـ زیآمتعـار اصـطلاحات مربـو  بـه کلـام  7در جدول 

 اند.آمد  یپرساحوال فرانسه تحت مقولة

 
 در سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه یپرساحوالمربوط به  زیآمتعارفاصطلاحات کلام . 1جدول 

تعارف )در فرانسه( و  گفتارکنش

 در انگلیسی یاللفظتحتمعادل 
 معادل آزاد در انگلیسی

تعارف )در فارسی( و  گفتارکنش

 در انگلیسی یاللفظتحتمعادل 

Bonjour / Bon après-midi / 

Bonsoir 

Good day / Good afternoon / 

Good evening 

Hello 

 

 سلام علیکم
Peace be upon you 

Comment allaez-vous? 

How do you go? 

How are you? 

 

 حال شما چطور است؟
- 

Je vais bien, merci. 

I go well, thanks. 

Thanks to your 

kindness I am well 

 به لط  شما خوبم
- 

                                                           
1. Greetings 

2. Social interactions 

3. Conversation analysis  

4. Cultural misunderstandings 
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 1ادامه جدول 
تعارف )در فرانسه(  گفتارکنش

در ی اللفظتحتو معادل 
 انگلیسی

 معادل آزاد در انگلیسی
تعارف )در فارسی( و معادل  گفتارکنش

 ی در انگلیسیاللفظتحت

Au revoir / Salut 
Until meet again / 

Greetings 

Goodbye , Farewell 
 

 خداحافظ ) شما(
God be your protector 

Au revoir / Bonne 
chance 

Until meet again / Good 
luck 

Goodbye , Good 
luck 
 

 سلامتبه
Go in good health 

Bonne chance 
Good luck 

Good luck to you 
 

 همراهتدست علی به
The hand of Ali with you 

Adieu 
To God 

Farewell 
 

 خدا نگهدار
God take care of you 

Au revoir / A bientot 
Until meet again / Until 

very soon 

I hope to see you 
 

 به امید دیدار
With the hope of seeing you again 

Bonne chance 
Good luck 

Good luck to you 
 

 همراهدست حق به
May the hand of Justice be with 

you 
Je vous remercie 

I thank you 
Thank you 

 

 قربان شما
I am ready to be your sacrifice 

Oui monsieur 
Yes sir 

Yes sir 
 

 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 

Est-ce que vous allez 
bien? 

Is it that you go well? 

Are you all right? 
 

 مزاج مبارک سالم است؟
Your disposition is in perfect 

health? 
Bonne chance 

Good luck 
Good luck 

 موفق باشید
May you be successful 
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عنوان بـهفارسـی  ـا فرانسـه   هـازبانبـا فـره هـر  ـ  از ه کـ دهـدیمنشان  7 جدول

ــان  ــد زب ــی  م  ــان انگلیس ــهو زب ــد، عنوان ب ــان مقص ــزب ــت ةدر ترجم ــتح ــام ک 7یاللفظ ل

ــار  ــآمتع ــان ی ــد ز از زب ــ م  ــه ی)فارس ــا فرانس ــد )انگل  ــان مقص ــه زب ــی( ب ــریس از   ( ا 

 ةشـدارائـه 9آزاد ةدر ترجمـ کـهیحـالقابـت مشـاهد  اسـت، در  م ـد زبان  0یمحل  وبورنگ

د  در  ـمشـاهد  گرد در زبـان مقصـد م ـد  )هـا (زبان یاز نفـوذ فرهنگـ  زیا ـر نـاچ ،فو 

 باشند.یم  شتریب یواجد اصالت زبان  شنهادیجه اصطلاحات پینت

ــ  ر آن ضــرورکــذدر ا نجــا ه کــ  د گــر مهــم ةتــکن ــرســد اینظــر مــهب ه کــن اســت  

لـام کن  گز توانـد جـایز مـیـآماصـطلام تعـار   ـ ه در آن کـ ی  مناسـ  ت و شـرایموقع

ــان ــر د یزب ــود مم  گ ــش ــتک ــد ن اس ــوامل یه ب ــد و ع ــلم ن اش ــاز ق  یو مس ــر و ی ت نق

گـر همـوار  در نظـر  زبـان بـه زبـان د  ـ در رونـد برگـردان از  د ـبایم یت اجتماعیموقع

ــه شــوند. در حق ــه آکــن قــت، دانســتن ایگرفت ــام تعــار کا   ــآمل ــهســمنا اصــولاًز ی نظــر ب ب

 یار گرفتـه شـود، قسـمتکـهبـ د ـبایانتقـال آن مـ  بـرا یار زبـانکا راه ر یرسد و چه تدبیم

بـه زبــان  م ـد مــتن از زبـان   ـ متـرجم را در رونــد برگـردان مناسـب  یارت ـاط  یاز توانـا

 دهد.یت مکیمقصد تش

در ســه  یه در هنگــام مــراودات اجتمــاعکـز یــآملــام تعــار ک ها ی ازنمونــه 0در جـدول 

 آمد  است.روند یم کاربهزبان فارسی، انگلیسی و فرانسه 
 

 مربوط به مراودات اجتماعی در سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه زیآمتعارفاصطلاحات کلام  .۲ول جد

ر تعارف )در فرانسه( و کنش گفتا

 اللفظی در انگلیسیمعادل تحت
 معادل آزاد در انگلیسی

ارف )در فارسی( و گفتار تعکنش

 اللفظی در انگلیسیمعادل تحت

Moi 

Me 
Me 

 

 بنده
Your slave 

Vous 

You 
You 

 

 جنابعالی
- 

     

                                                           
1. Literal translation 

2. Local colour 

3. Free translation 
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 ۲ادامه جدول 

کنش گفتار تعارف )در فرانسه( و 

 اللفظی در انگلیسیمعادل تحت
 معادل آزاد در انگلیسی

گفتار تعارف )در فارسی( و کنش

 اللفظی در انگلیسیمعادل تحت

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
To whom we have 

referred 
Prenez-en un peu plus 

Take of that a little more 
Have a bit more 

 

 ید بیشتر برداریدیبفرما
- 

Venez chez nous s’il vous 

plaît 

Come to our place if it 

pleases you 

Please come to my 

home 

 

تشری  بیارید  کنمیخواهش م

 منزل
- 

- 

 
- 

 

 عرض کردن
to present, to submit 

Présenter ses félicitations 

To present one’s 

congratulations 

To extend 

congratulations 

 

 تبریک عرض کردن
- 

Présenter ses condoléances 

To present one’s one’s 

condolences 

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 

 

 که شودیعرض م
- 

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 

 

 تشری  آوردن
- 

Aller 

To go 
To go 

 

 تشری  بردن
- 
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 ۲ادامه جدول 

کنش گفتار تعارف )در فرانسه( و 

 انگلیسیاللفظی در معادل تحت
 معادل آزاد در انگلیسی

گفتار تعارف )در فارسی( و کنش

 اللفظی در انگلیسیمعادل تحت

Entrer/ Asseyez-vous/Servez-

vous 

Enter / Sit yourself / Serve 

yourself 

Come in, Sit down, 

help yourself 

 

 یدیبفرما
- 

Pardon ? / Comment ? 

Forgive / How ? 
What did you say? 

 

 چه فرمودید؟
- 

Je serai à votre disposition 

I will be at your disposal 
- 

 

 میام خدمتتان -رسمیخدمت م
I will come in your 

service. 

Au revoir 

To God 
Goodbye 

 

 مشرف فرمودید
You conferred honor 

upon me 
Au revoir 

To God 
Goodbye 

 

 لطفتان زیاد -مرحمت زیاد
Your kindness is great 

Au revoir 

To God 
Goodbye 

 

 کم نشود تانهیسا
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? 

 سرافراز بفرمایید
Give me the honor 

eRdneR esisiR 

Give visit 
To visit 

 

 زیارت کردن
To make a pilgrimage 

J’aimerais visiter votre 

Excellence 

I’d love to visit your 

Excellency 

I wish to visit your 

Excellency 

 

 مایلم جنابعالی را زیارت کنم
- 

J’aimerais vous voir 

I’d love to see you 
I wish to visit you 

 

 میل دارم شما را زیارت کنم
- 

Comme vous voulez 

As you want 

Suit yourself, As you 

wish 

 

 هر طور میل شماست
- 

Vous nous avez manqué 
We missed you 

 

 جایتان خالی/سبز بود
Your place was 

empty/green 
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 ۲ادامه جدول 

کنش گفتار تعارف )در فرانسه( و 

 انگلیسیاللفظی در معادل تحت
 معادل آزاد در انگلیسی

گفتار تعارف )در فارسی( و کنش

 اللفظی در انگلیسیمعادل تحت

Bon retour 
Good return 

Happy arrival, 
Welcome back 

 

 رسیدن بخیر
- 

Bon voyage 
Good travel 

Have a good journey 
 

 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? 
 

 پیداتان نیست
- 

- 
 

Little happiness for me 
 

 سعادتی بنده استکم
I have little happiness 

- 
 

- 
 

 تانهیزیر سا
I am under your shadow 

Vous êtes très gentil 
You aer very king 

You are very kind 
 لط  دارید

You have kindness 

Je vous en prie 
I beg you for that 

You are in a position 
to… 
 

 اختیار دارید
You have complete 

authority 
Puis-je? / m’est-il permis? 

Can I ? / Is it allowed for me? 
May I…? 

 

 با اجازه -اجازه میفرمائید؟ 
Do you give permission? 

S’il vous plait 
If it pleases you 

Please 
 

 زحمتبی
Without trouble 

Je vous demande pardon 
I ask for your forgiveness 

Excuse me 
 

 خوامیمعذرت م
- 

Il n’y a pas de quoi 
(remercier) 

There is nothing (to thank for) 

Don't mention it 
 

 چه زحمتی -داریداختیار 
What trouble 

Merci 
Thanks 

Thank you 
 

 زحمت کشیدید
You took pains 

Vous me comblez 
You fill me (with joy) 

You embarrassed me 
 

 شرمنده شدم
I am put to shame 

- 
 

May I leave? 
 

 زحمت را کم کنیم
I should lessen your 

troubles 
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 ۲ادامه جدول 

گفتار تعارف )در فرانسه( و کنش 

 اللفظی در انگلیسیمعادل تحت
 معادل آزاد در انگلیسی

گفتار تعارف )در فارسی( و کنش

 اللفظی در انگلیسیمعادل تحت

J’ai beaucoup bavardé 

I’ve chattered so much 

I caused you trouble 

 

 سرتان را درد آوردم
I gave you a headache 

Merci (beaucoup) 

Thanks (a lot) 

Thank you 

 

 دست شما درد نکند
May your hand not hurt 

(ache) 

Je vous en prie / De rien 

I beg you for that / Of nothing 

You are welcome, 

Don't mention it 

 

 سر شما درد نکند
May your head not hurt 

(ache) 

Vous désirez? 

You desire? 

What can I do for you? 

 

 چه فرمایشی دارید؟
What command do you 

have? 

Quelque chose d'autre? 

Something else? 

Is there anything else? 

 

 فرمایش دیگری ندارید؟
Don't you have another 

command? 

Je n’ai plus rien à dire 

I have no more to say 

- 

 

 عرضی ندارم
I have no other humble 

request 
Oui monsieur / Oui madame 

Yes sir / Yes ma'am 

Yes, sir 

 

 به چشم -چشم
With my eyes 

Oui monsieur / Oui madame 

Yes sir / Yes ma'am 
Yes, sir 

 

 قدم بر چشم
Walk on my eyes 

Je vous ai dérangé 

I have disturbed you 

I caused you 

inconvenience 

 

 اسباب زحمتتان شدم

- 
- 

 

Hard working 

 

 خدا قوت بده
God give you strength 

- 

 

- 

 

 خسته نباشید
Don't be tired 

Merci à vous 

Thank to you 
Thank you 

 

 سلامت باشید
Be healthy 

S'il plaît à Dieu 

If it pleases God 

God willing 

 

 انشاءا...
May it please God 
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 ۲ ادامه جدول

کنش گفتار تعارف )در فرانسه( و 

 اللفظی در انگلیسیمعادل تحت
 معادل آزاد در انگلیسی

گفتار تعارف )در فارسی( و کنش

 اللفظی در انگلیسیمعادل تحت

Servez-vous 

Serve yourself 

Help yourself, Come 

on 

 

 بسم ا...
In the name of God 

Très bien / Bravo 

Very good / well done 

Very good, Well done 

 

 ماشا ا...
What wonders God has 

wrought 
Bravo 

Bravo 
Well done 

 

 بارک ا...
Blessed be the Lord 

Félicitation 

Congratulations 
Congratulations 

 

 مبارک باشد
May it be blessed 

Merci beaucoup 

Thanks a lot 
Thank you 

 

 خدا برکت بده
God bless you 

Merci beaucoup 

Thanks a lot 
Thank you 

 

 خدا عمرت بده
God give you a long life 

Bon rétablissement 

Good recovery 
Get well 

 

 خدا شفات بده
God cure 

Bravo 

Bravo 

Well done 

 

 زنده باد
Long live 

Priez pour moi 

Pray for me 

Pray for me 

 

 التماس دعا

- 
Vous pouvez le garder 

You can keep it 
You may have it 

 

 پیشکش
A gift for you 

Il n’y a pas de quoi 

(remercier) 

There is nothing (to thank for) 

Don't mention it 
 قابلی ندارد

It's a humble gift 

- 

 

- 

 

 خوبی از خودتان است
Its goodness comes only 

from you 
- 

 

- 

 

 ما روشنچشم 
Our eyes be bright 

Comment ? / Pardon ? 

How? / Forgive? 

What did you say, 

dear? 

 

 جان؟ -جانم؟ 

- 
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ــ 0 جــدول ــد ینشــان م ــده ــ  از ه ک ــر   ــره ه ــا ف ــازبانب ــا فرانســه   ه فارســی و  

ــه ــان عنوان ب ــد زب ــی  م  ــان انگلیس ــهو زب ــد، عنوان ب ــان مقص ــردان زب ــد برگ ــام کدر رون ل

ع ـارت وجـود نـدارد. بـه  ـ بـه   ـ نسـ ت  لزومـاًبه زبان مقصـد  م د ز از زبان یآمتعار 

بر ـورد  م ـد در زبـان  ین اسـت متـرجم بـه اصـطلاحاتکـنـد ترجمـه مم فرآ یگر، در ط د

ر یـطـور، نظنیوجـود نداشـته باشـد. همـهـا آن  بـرا یه در زبان مقصـد معـادل  اصـکند ک

ــوارد ــام ک یاللفظــتحــت ةجمــن اشــار  شــد در تریشــیه در جــدول پکــ  م از  آمیزتعــار ل

 یمحلـ  بـوواز رنـگ  ( ا ـریسـی( بـه زبـان مقصـد )انگلو  ـا فرانسـه ی)فارسـ م ـد  نزبا

از نفــوذ   زینــاچ آزاد فــو  ا ــر ةدر ترجمــ کــهیحــالقابــت مشــاهد  اســت، در  م ــد زبــان 

واجــد اصــالت  ریــا  ةشــدارائــه  هــامعــادلجــه یدر نت شــد ،مشــاهد   م ــد زبــان  یفرهنگــ

  باشند.یم  شتریب یزبان

ــ  ــار ةنکت ــه ب ــه ب ــر توج ــم د گ ــا ی مه ــادل  7معن ــد ارائهمع ــطلام  ش ــر اص ــتدر ه . اس

 زیآمتعـــار در ع ـــارت  votre Excellence اصـــطلام  ریکارگبـــهدر نمونـــه، عنوان بـــه

ـــا ی تشـــابه J’aimerais visiter votre Excellenceفرانســـو   ـــه آن  صـــور  و معن ب

ـــطلام  ـــادل  your Excellencyاص ـــی در مع  I wish to visit yourا  )انگلیس

Excellency) ًدر « جنابعــالی»اســت. بــه ع ــارت د گــر، در حــالی کــه معــادل  مشــهود کاملــا

ــفارســی  ــدیم ــآماحترام) ةاشــار توان ــه شــخم مخاطــب عــام داشــته باشــد، اصــطلام زی ( ب

votre Excellence  ـــه و ـــی  your Excellencyدر فرانس ـــاًدر انگلیس ـــورتبه معمول  ص

ا ملکــه مــورد اســتفاد  قــرار بــرا  مخاطــب قــرار دادن پادشــا   ــ صــرفاًبســیار محــدودتر و 

ــ ــگیم ــه. ردی ــبنیهمب ــطلام ترتی ــار ، اص ــو  زیآمتع ــه در  Vous me comblez فرانس ک

ــه ــی ب ــا انگلیس ــت  You fill me (with joy) معن ــوم اس ــر مفه ــاد  ب ــدود ز  ــا ح ت

ــان فارســی  «نشــرمند  شــد» زیآمتعــار ع ــارت  یاللفظتحــت ــر  کنــد کــهمی اشــار در زب ب

 دارد. دلالتو قدردانی سپاسگزار  

 

                                                           
1. Connotation 
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  . بحث5

ه کــدهـد ینشــان مـ در فارســی، انگلیسـی و فرانسـه زیـآملـام تعــار ک  امقابلـهت یـتحل

ــوران ــ گو ش ــراحت  یفارس ــار  ص ــام تع ــام کدر هنگ ــرکل ــه   مت ــ ت ب ــوراننس  گو ش

ــان یژگــ ن ویدارنــد و چنــ و فرانســه یســیانگل نــد ترجمــه    فرآ ــن اســت از طرکــمم یزب

ه کـ  طـورعلـاو ، همـانزبـان گـردد. بـه یآمـوزان فارسـا زبـان ـمترجمان  زبان مقصدوارد 

ثــرت کزان و یــم د ــآیمــبــر  یاللفظــتحــت  هــاشــد  در معــادلرائــها  هــامثــال یاز بر ــ

ــه  ــآملــام تعــار کاصــطلاحات مربــو  ب  گو شــورانان یــمختلــ  در م  هــاتیــموقعز در ی

ــ ــیانگل ،یفارس ــه یس ــاً و فرانس ــاوت  کامل ــتمتف ــرا . اس ــ ب ــال، ب ــاهمث ــطلاحات   ج اص

ــپر ــون   اربردک ــ»چ ــته ن اش ــوت»، «دی س ــدا ق ــر »و «   ــاز  ــ «تانه س ــان فارس  ،یدر زب

معــادل  ةافــت و اصــرار در ارائــ   ـا فرانســه یســیدر انگل ی  و مناســ یــتــوان معــادل دقینمـ

ــددر  ــان مقص ــرا زب ــ  ب ــطلاحاتیچن ــمم ین اص ــراک ــت ب ــ  ن اس ــدامخاط  ــان  ن مقص زب

ــهینت ــا  اج ــام معن ــز ابه ــرگردان و ا  یج ــاد س ــ یج ــد. هم ــته باش ــور، نینداش ــورانط  گو ش

 «دنــدار یقــابل»نــدرت از اصــطلام هزبانــان، بــی، بر لــا  فارســو فرانســو  زبــان یســیانگل

 د.کننیاستفاد  م ،شودیاشار  م یمتیق یهیه در آن بر شک یتیدر پاسخ به موقع

 وزبانــان در پاسـخ بـه  دعـوت بـه صـر   ــورایه فارسـکـ یب، تعارفـاتیـترت نیهمبـه

ــ ــ یدنیا نوشــ  ــد ) نمایم ــاًن ــی » مثل ــون یل ــدکدســت شــما درد ن»، «ممن ــان شــما»، «ن ، «قرب

گو شـوران  د ـاز د یافکـت و وضـوم یت عـدم شـفافیـدلهن اسـت بـک( مم«دینکیشرمند  م»

ســه  در مقا، ز ــرا آنــان در چنــین شــرا طی دنرســ نظربــهناآشــنا  ،زبــانو فرانســو  یســیانگل

ــ ــا فارس ــام یب ــان در هنگ ــه زبان ــپاســخ ب ــقاطع اتتعارف ــام ک تی ــوم بل ــتریو وض در را   ش

ــراز م ــود  ســخنان ــان انگلیســی مثلــاً .نــد نمایاب ــه دعــوت شــخم مقابــت زبان در پاســخ ب

ــرا ــ  ب ــو  م ــر  قه ــد  گویص ــه »ن ــاًبل ــ( Yes, please) «لطف ــ »ا   ــی  ,No) «رمکر، متش

thanks .) 

ر یـتـر از نظیرسـم یزبانـان در هنگـام تعارفـات اجتمـاعیموارد پاسـخ فارسـ  اریدر بس

ــورد  ــورانآن در م ــیانگل گو ش ــو  یس ــانو فرانس ــت زب ــو  ا اس ــ ن و  ــان یژگ ــخ  ،یزب پاس

رات و یــا تع  ــ یلــامکاربرد اســتدلال کــت یــاز ق  ی اصــ یلــامک  زبانــان را بــه ســ یفارســ
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در مخاطـب شـخم ن کیتسـ منظوربـهمثـال،  بـرا دهـد. یسـو  مـ یزبان  هاضرب المثت

ــان ــ ســتن کش زم ــر     ــظ ــور در   ــهیحــالا بل ــان از اصــطلاحاتیســیانگل ک ــون یزبان  چ

Don't worry و I know it was an accident بــه  یفارســ گو شــورانننــد، کیاســتفاد  مــ

ه  ـود کـپردازنـد یمـ «زالخطاسـت انسـان جا»و  «بلاسـت رفـ  قضـا و»چـون  یراتیر تع کذ

نظــر هبــ یســیســه بــا اصــطلاحات انگل در مقا تــریفلســفو  یار رســمیبســ کیلحــاا ســ بــه

 رسند. یم

اللفظـی آن و معـادل تحـت« سـرفراز بفرما یـد»طلام فارسـی    مثال د گـر، کـاربرد اصـ

ـــی )  ـــه )( و ?Would you honor us with a visitدر انگلیس  Faites-nousفرانس

l'honneur de venir nous voir )ــت ــال. در اس ــهیح ــطلاحی در  ک ــین اص ــتفاد  از چن اس

ــداول  ــیار مت ــی بس ــتفارس ــیار اس ــاربرد بس ــو  ک ــگ فرانس ــادل آن در فرهن ــطلام مع ، اص

جــز مضــمون ســلطنتی و هدر محــافلی بــ نــدرتبهرســمی دارد و از ســو  د گــر در بر تانیــا 

 .رودمی کاربه دگانزابینج ا در میان 

 ــد ؤاز آن در بالــا اشــار  شــد، م  یهانمونــهآمیز کــه در مجمــو ، بررســی گفتــار تعــار 

ا ن مطلـب اسـت کـه در فارسـی، بر لـا  انگلیسـی و فرانسـه، شـر  ادب گو نـد  اغلـب 

سـی در گفتـار فار گو شـورانعلـاو ، گیـرد. بـهبر نفـی  ـا رد تعـار  طـر  مقابـت قـرار می

ــو ر  ــ   ــامترمتواض ــریآم، ا ه ــو  ، م همزت ــی و فرانس ــدگان انگلیس ــوتر از گو ن ــر و پرگ ت

  ــوددر اغلــب مــوارد بــر ط ــ  عــادات فرهنگــی و اجتمــاعی  کــه طوربــه ،باشــندزبــان می

هــا  مســتقیم و قطعــی جــواب تعارفــات را تــا حــدود  مــ هم بــاقی گذاشــته از بیــان گزار 

ـــاب می ـــاجتن ـــو  د گـــر، تعارف ـــهات نما نـــد. از س ـــی از هنجارهـــا  عنوان ب بخش

ــر  لــا  فارســی چنــدان فلســفی فرهنگیاجتمــاعی ــان فرانســه، ب ــانی ن ــود  و در  زب و طول

ــه ــال ب ــین ح ــی ع ــات در انگلیس ــار تعارف ــراحت و ا تص ــتندص ــوارد  نیس ــیار  م و در بس

ــه ــام   ریکارگب ــار کل ــا آن در انگلیســی  زیآمتع ــریرســمدر فرانســه در مقا ســه ب ــه ت  نظرب

اصــطلاحات مختلــ  فرانســو  در   ریکارگبــه.  ــ  مثــال روشــن در ا ــن زمینــه ســدریمــ

ــه  ــ  روز از جمل ــات مختل ــه Bonsoir و Bonjour، Bon après-midiاوق  Hello  جاب

ــه معــادل اســتدر انگلیســی   Good day ، Goodهــا آن یاللفظتحــتهــا  کــه ال ت
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afternoon و  Good eveningمــورد  زبــانیســیانگلدر جوامــ   تــریرســمهــا  در موقعیــت

 .شوندیماستفاد  واق  

 ارائـة» شـودمیاسـتفاد   ز ـاد زبانـانیفارسـ کی از راهکارهـا  غیرمسـتقیم کـه توسـ  

گرفتـه  کاربـهاسـت کـه در انگلیسـی و فرانسـه کمتـر  «شـرم و بیـان»و  «عذر واهی»، «دلیت

از راهکـار پـذ ر  ظـاهر  بـرا  رد و انکـار  ـ   زبانـانیسـیانگ. از طـر  د گـر، شودیم

ــه  زبانفرانســه، و ا ــن در حــالی اســت کــه گو شــوران نــد نمایمــامــر اســتفاد   از توســت ب

ــان  ــاب واژگ ــی بهــر   تــریرســمانتخ ــطلاحات انگلیس ــو ، نــد جویمــاز اص . در مجم

هنـد دبیشـتر تـرجی  می زبـانیفارسـنسـ ت بـه گو شـوران  زبـانیسـیانگلگو شوران بومی 

ــات  ــه تعارف ــخب ــر   پاس ــتقیمص ــدتر و مس ــه تر بدهن ــر، گرچ ــو  د گ ــه. از س   ریکارگب

کلـــام، پی یـــدگی و  ة اطالـــةزبـــان بـــه انـــدازعارفـــات در میـــان گو شـــوران فرانســـو ت

ــودنیفلســف ــن  ب ــان در فارســی نیســت، ا  ــاکنرآن ــر   گفتاره از صــراحت و ســادگی کمت

ــر  ــن نظ ــود  و از ا  ــوردار ب ــی بر  ــان انگلیس ــات در زب ــه تعارف ــ ت ب ــهنس ــه  زبانانفرانس ب

 .ورزندیماز اصطلاحات انگلیسی گرا ر  تریرسمانتخاب واژگان 

بــه  تــوانیمــنیــز  زیآمتعــار راهکارهــا  ادب در کلــام   ریکارگبــهچگــونگی  ةدر زمینــ

 Iع ــاراتی نظیــر   ریکارگبــهمثــال،  بــرا در میــان ســه زبــان فــو  اشــار  کــرد.  هــاتفاوت

wonder if I could….  در واســت  مؤدبانــهراهکــار  بــرا  طــرم  توانــدیمــدر انگلیســی

واژگــان  ــا اصــطلاحاتی بــا   ریکارگبــهبــا  ریتــث   د گــر همــین هــازبانتلقــی شــود کــه در 

ــاد  ــاوت ا ج ــمیت متف ــه رس ــدرج ــرددیم ــرا . گ ــه  ب ــان فرانس ــه، در زب ــهنمون  ةواژ  جاب

Please  ،از ع ـارت  معمولـاًدر انگلیسـیS’il vous plaît  اسـت  تـریرسـمو  تـریطولـانکـه

 ة. نکتــاســت if it pleases you صــورتبهکــه برگــردان آن در انگلیســی  شــودیمــاســتفاد  

ظیـر آن در جالب توجه در ا نجـا ا ـن اسـت کـه برگـردان ا یـر، تشـابه جـال ی بـا ع ـارت ن

دارد کــه اصــطلاحی اســت کــه در عــین قــدمت، در مــوارد  if you pleaseانگلیســی  عنــی 

 . شودیمبرد   کاربهفو  العاد  رسمی 

ــة ــر  از ملاحظ ــة د گ ــام  نمون ــا  ادب در کل ــار راهکاره ــام  زیآمتع ــو  در هنگ فرانس

جــا  وجــه معلــوم اســتفاد  از ســا تار وجــه مجهــول بــه تقاضــا و در واســت، گــرا ر بــه
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مثــال، در حــالی کــه در عنوان بــه. رســدیمــ نظربــه ترمودبانــهکــه در کــت محتاطانــه و  اســت

بــا  زبانــان فرانســو، شــودیمــاســتفاد   ?…May Iموقعیــت مشــابه در انگلیســی از ع ــارت 

ــه ــون   ریکارگب ــاراتی چ ــمیت  M’est-il permis? (Is it allowed for me?)ع  از رس

 .  ند جویمر  کلام بالاتر  به

ــیار  از  ــوارد بس ــو ، م ــوارد ف ــر م ــاو  ب ــهعل ــان   ریکارگب ــارات در زب ــان و ع  واژگ

ــان  ــن زب ــوران ا  ــه گو ش ــود دارد ک ــه وج ــورت بهفرانس ــرار ص ــتفاد  ق ــورد اس ــر  م روزم

ــ ــدیم ــت دادن دهن ــدون از دس ــود را ب ــا    ــاراتی جا گ ــین ع  ــوارد، چن ــیار  م . در بس

کــه بــا نگــاهی گــذرا بــه ع ــارات   طوربــه، انــدکرد رســمیت  ــود در انگلیســی نیــز پیــدا 

متوجــه شـد کـه بـا افــزا ر  تـوانیمـدر زبـان انگلیســی امـروز   عامیانـه و رسـمی حاضـر

و اصــت  منشـثمیـزان رسـمیت  ـ  واژ   ـا ع ـارت در ا ــن زبـان، احتمـال فرانسـو  بـودن 

 .ابد یمنحو چشمگیر  افزا ر آن به

گفــت کــه در  تــوانیمــ د ــآیمــ بــرفــو  الــذکر از مــوارد   ــهآنبراســان در مجمــو ، 

ــاتفاوت کــهیحــال ــین   ه ــهانگلیســی و فرانســه   گفتارهــاکنرب ــه  طورب ــو  ب عمــد  مرب

 نحوبـــهدر زبـــان فارســـی نســـ ت بـــه آن دو زبـــان د گـــر  هـــاتفاوت، انـــدســـ   زبانی

ــا   املاحظــهقابت ــه همــوار  ب ــگ فارســی دارد ک ــ ور شــه در فرهن ــدم   یهــایژگ چــون ع

 .استهمرا   صراحت و پرگو ی

 یریگجهینت. 6

افـراد آن بـود   یزنـدگ یه فرهنـگ جامعـه تجلـکـن بـاور اسـت  ـبر ا( 7377) وومارین

 سـان زبـان  ـا  افـرادِگـر، فرهنـگ بِ ع ـارت د. بـهاسـته منحصر به افراد همان جامعه ک

 ةدیــ. بــه عقکننــدیمــان یــآن افــراد جامعــه  ــود را ب ةلیوســه ه بــکــد مان ــیجامعــه مــ  ــ 

ــارین ــان جزووم ــ، زب ــ یئ ــات فرهنگ ــ یاز مختص ــوب نم ــه محس ــود.یجامع ــا   ش ــر  ل ب

ــارین ــ، ورمووم ــاد( 7373) 7ری ــان اعتق ــجز دارد زب ــگ  یئ ــتاز فرهن ــت  اس ــد اس و معتق

در رونــد برگــردان  با ــدســازد و ین مــکممنــارا  نــد ترجمــه در واقــ  فرآ وومــاریدگا  ن ــد

                                                           
1. Vermeer 
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ان نقـر متـرجم یـن م ـه در اکـافـت  از زبـان مقصـد دسـت  یمناسـ  بـه شـکت م ـد زبان 

دا  ــنا ،گــر د  بر ــوردار اســت. از ســو یت  اصــیــن دو فرهنــگ از اهمیرابــ  بــعنوان بــه

ــاهم( 739۱) ــان کت ی ــه  یس ــاتفاوتب ــ  ه ــان یفرهنگ ــازباندر  یو زب ــد   ه ــد  م  و مقص

  تـر جـد  هـایدگیـ ین اسـت پکـممهـا فرهنگن یبـ  هـاتفاوته کرد یگیجه میداد  نت

 ند. جاد نما ا یزبان  سا تار  هاتفاوتسه با  را در مقا

ر، یـا   ـ شـودیمـاز فرهنـگ محسـوب  یه زبـان بخشـکـن در ا نظرهـاا تلا  رغـمیعل

امـروز   کـه یآنجـاو از  رسـندیمـنظـر ه ر بـ ناپـذ یجـدا یعـواملعنوان بـهزبان و فرهنـگ 

ــی ــم  ک ــراز مه ــو   ت ــه س ــات ترجم ــدا  مطالع ــهن اه ــوزان و دادن ترجم ــان آم مترجم

ــه ــوب ــه  س ــه ب ــت ک ــاتی اس ــر و تحول ــد تغیی ــژوهر در طور فزا ن ــ  و پ ــتی ان تحقی ا  پش

ــند ــه باش ــات ترجم ــی ،مطالع ــاز ا  ک ــوارد، م  ــر از ین م ــونی و تغیی ــامت دگرگ ــد ش توان

بیشــتر بــر تثکیــد ه در آن کــمتفــاوت باشــد   گــرا در ترجمــه بــه رو کــردرو کــرد صــورت

ــت فرامت ــی عوام ــتن ــ .اس ــه ؤس ــاًالاتی ک ــیدر زم ق ل ــی فرآ ةن ــید  م ــه پرس ــد ترجم ــدند ن ش

  ایــدر دن یتوانــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد، ولــبودنــد کــه چگونــه ترجمــه مــی  اگونــهبه

شــوند مــدام در حــال تغییــر بــود  الاتی کــه در مــورد ترجمــه پرســید  مــیؤنــو  ســ ینــونک

 ی ــوب  اهــدا  ترجمــه را بــه تعربــاز از بــهیــارشناســان مطالعــات ترجمــه نکه کــ طوربــه

ن  ـود یشـیت پیگـر،  مطالعـات ترجمـه نسـ ت بـه وضـع ع ـارت دانـد. بـهاحسان نمـود 

تـر  از بافـت مسـتلزم آن اسـت کـه کـانون توجـه بـر رو  موضـوعات وسـی و تغییر کرد  

کــه تنهــا کــانون توجــه بــر رو  وفــادار  در ترجمــه رد، نــه ا ــنیــفرهنــگ و ســنت قــرار گ

 معادل در ترجمه ممکن است چه معنا ی داشته باشد.  ةواژ مثلاًکه ا ا نباشد  

  ن فرهنگهــایجــاد ارت ــا  بــ اهــدا  امــر ترجمــه ا ن تــرمهماز   کــیاز ســو  د گــر، 

ــ  در ن ــمختل ــاهم بی ــه تف ــتر میت ب ــش ــی ــانها ناان انس ــت  یو جه ــاس ــدگک  یه در آن زن

ــ ــ نمایم ــذا ن ــناد، ل ــا    یآش ــرجم ب ــهمت ــ  هاجن  ــازبان یفرهنگ ــد   ه ــد  م  ــث و مقص  ریت

، متــرجم آشــنا بــا دو زبــان و دو علاو بــهدر برگــردان موفــ  متــون  واهــد داشــت.   یبســزا

تـر در مناسـب یتیفرهنـگ در مـوقع  ـ زبانـه و آشـنا بـا  سه بـا متـرجم تـ فرهنگ در مقا

ــ ــه ســ  ــاز ق  یالاتؤافتن پاســخ ب ــانی ــا  عوامــت زب ــان یت ارت  ــا عوامــت فرازب  یو فرهنگــ یب
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ــت ــر ی. در حقاس ــرا  ب ــه و اش ــ  مطالع ــت، از طر  ــهق ــ  هاجن  ــان یفرهنگ ــتن  یو فرازب م

بــین  0و معنــا ی 7تنهــا ممکـن اســت نشـان داد  شــود کـه ســا ت صـور مـورد ترجمــه نـه

ــ 9یمســائت فرازبــان ةه مطالعــکــ کســان نیســت، بل مطلقــاً و همیشــه هــازبان  ۱یفرهنگــنیو ب

  در  صــو  مســائت و مشــکلات تلــاقی فرهنگــی در ارزشــمندتوانــد اطلاعــات  ــود مــی

بنـابرا ن از ارز   آورد وبـه زبـان مقصـد   ـا بـر عکـس فـراهم  م ـد هنگام ترجمه از زبان 

و هــم در  یفرهنگـ  هاجن ـهترجمـه و  ةمنـدان هـم در زمینـهو اهمیـت  اصـی بـرا  علاقـ

 آموز  و کاربردشناسی زبان بر وردار گردد. ةزمین

  فرهنگــی هــاتفاوتتــر ن اهــدا  مطالعــات ان گفــت  کــی از مهمتــویم یلــک طوربــه

و فرانســه روشــن نمــودن  ،چــون فارســی، انگلیســی  یهــازبانز در یآملــام تعــار کت یــاز ق 

ــرا هــا د ــدگا  ــر آ ب در شــنا تی زبانفرهنگــی و شــمول جهانهــا  قــرارداد  ین فهــم بهت

 ةکاربردشناسـی اجتمـاعی زبـان و حـوز ةآن ا جـاد ارت ـا  بـین حـوز ،و در پـی هـازبانن  ا

ــه  ــتترجم ــی .اس ــر  ک ــمزااز  د گ ــ  ا  ــا مش ــه ب ــم مواجه ــاز ق  یلاتکمه ــاتفاوتت ی   ه

ــ ــه ا یفرهنگ ــدر ترجم ــتا ن  ــ س ــک ــرجم ب ــوبهه مت ــدود ی  ــا و وت از مح ــ ه ــایژگ   ه

 یر از ا تصاصـات فرهنگـ  ـو یگـردد و بـا افـزودن آگـاهیآگـا  مـ هـازبان فردمنحصربه

ر عمـوم کـدر طـرز تف  رییـترجمـه را بالـا بـرد  تغ ةان  واننـدیـدر م یآگاه تواندیم هازبان

ــهدر  ــان و ن  ریکارگب ــزب ــان از  وز در فهــم و ادرای ــهآن ــد   هــازبان یفرهنگــ  هاجن  و  م 

و  یسـا تژر  ةدر مرت ـ هـازبانرغـم مشـترکات ز ـاد رو، علـیاز ا ـن .د ـجـاد نما مقصد ا

هــا  همگانی تیدلبــهکــه همــوار   هــازبانطــور  صوصــیات مشــترو بســیار در میــان همین

بــه متــرجم  توانــدیمــلفــظ و معنــا   هــاحوز زبــانی وجــود دارد، تحلیــت تقــابلی زبــان در 

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

ــد ) ــان مقصــد  لثهــا  مم  ــه زب ــان ( ب ــه  کــد گر مشــخم  هــازبانوجــود می را نســ ت ب

متـرجم   ـا  یزبـان شـم داشـتنز بـا یـو ن هـازبانموجـود در   م  لثهـاینما د. با تشخ

                                                           
1. Formal structure 

2. Semantic structure 

3. Extralinguistic 

4. Cross-cultural 
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ا  پرهیــز نما ــد احتــراز نمــود ، از زبــان ترجمــه  رکــو اغتشــا  ف یتوانــد از ســرگردانمی

روان و ط یعـی   ابـه زبـان مقصـد بـه ترجمـه م ـد مـتن از زبـان   ـ و در روند برگـردان 

ــد ــر  را کــه  وانن ــد و در نها ــت همــان ا  ــت  ةدســت  اب ــتن اصــلی در اف ــم ــدیم ــه  کن ب

 ترجمه منتقت نما د.   ة وانند

ه ترجمـه در کـبـر آن یم نـ  ه هنـوز هـم عقا ـد ناسـازگارکـ ال ته ن ا ـد فرامـو  شـود

ــ ــگ اســت و  ةوهل ــه فرهن ــان و ن ــورد زب ــد اول در م ــات ترجمــه باتثکی ــمطالع د معطــو   

د گفـت  ـوجـود دارد. در پاسـخ بـه ا ـن نظـر با ،رونـد ترجمـه گـردد ی تشنازبانها  جن ه

ز ـرا بـا همـه ا ـن تفاسـیر ترجمـه  ،که ال ته پژوهشگران ترجمه با ـد بـر زبـان تمرکـز کننـد

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

بحث قد می است که کـدام  ـ  اول بـه وجـود آمـد، مـرخ  ـا تخـم مـرخ  در  همانند همان

 ؛توانـد در مـورد فرهنـگ هـم باشـدقت، ترجمه مربو  بـه زبـان اسـت امـا ترجمـه مـییحق

ــرا ا ــن دو جــدا ی ــدناپذ رز  ــر آن،  ن ــان و علــاو  ب ــهزب ــد  شــد    نحوب در فرهنــگ گنجان

ــه در یمتــون در  ــ  پداد  و   در بافــت رو  تشــنازبانهــا  نرکــه کــاســت  وســتار و ن

زمــان و بافــت  نو ســند  محصــولکــه طور همــانگفــت  تــوانیمــ و شــوندیجــاد مــ ا  لــث

جالــب توجــه آن  ةتــکمتــرجم محصــول بافــت د گــر  اســت. در واقــ ، ن ،مشــخم اســت

تغییــر و   نــدها ه در فرآکــدهــد، بلافقــی رن نمــی  در راســتا  محــور ترجمــه هکــاســت 

ــه ــود  دگرگــونی فرهنگــی نهفت ــات ن ب ــد و یو در تعامل ــ یپرومن ــر شــد  اســت  اد ی ، درگی

 یهمــوار  نقشــهــا فرهنگبــین  ةا  از مــتن اصــلی و واســطبازنوشــتهعنوان بــهکــه   نحوبــه

 .د نمایمها  ادبی ا فا دهی نظاماساسی را در شکت

ـــو ،  ـــاو  در مجم ـــهواک ـــاعی  هامقول ـــه  فرهنگیاجتم ـــات ترجم ـــینتدر مطالع  ةج

در دنیــا  امــروز  اســت.  یفرهنگــنیب  هــایآگــاه ه ارتقــا شــتر بــیناپــذ ر نیــاز باجتنــاب

جوامـ    سـت مـورد توجـه و اق ـال جـد بایمـ یفرهنگـ اتموضـوعپردا تن بـه ن،  بنابرا

انتقـال متنـی و هم نـین   هـایدگیـ یفهـم پ ةنـیز ـرا بهتـر ن فرصـت را در زم ؛واق  شـود

 یز تغییـرات سـر   الگوهـا  تعامـت فرهنگـیـجد ـد و ن  هـاورود متون به بافـت یچگونگ

ــی را ــدگی م ــه در آن زن ــا ی ک ــیمدر دنی ــ ،کن ــراهم م ــین آورد.یف ــت هم ن ــه موقعی ، ترجم



 ۱1...                     و  یسیانگل ،یگفتار تعارفات در فارسکنر تیتحل                  و  کم    سال پنجا  

 

ــان ــگاهی آرم ــ ا یآزما ش ــرا  مطالع ــی  ةرا ب ــت فرهنگ ــ  تعام ــ  مختل ــراهم در جوام ف

مترجمـان توسـ   رفتـه کـارتنهـا تـدابیر بـهشـد  نـهاصت و متن ترجمـه ةز را مطالع ؛د نمایم

و مقصـد  م ـد هـا  مختلـ  متـون دهـد بلکـه وضـعیتیها  مشـخم نشـان مرا در زمان

ــرد ــد ک ــکار  واه ــی آش ــام ادب ــد ن نظ ــه، را در چن ــت ا نک ــ و در نها  ــا  ب ــه ارت  ن یترجم

 سازد.یار مکآش ،اندشد گنجاند  ها آندر میان ه متون کرا  فرهنگیاجتماعی  هانظام
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