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رو بررسددی تددرج

ب نند نان غربددی بدده زیرنددسی

نددام غددهاها در

ف لمهددا ایرانددی اسدد  .بدد ی منظسر ،پ کددرها شددام  ۹3فدد لم ایرانددی و زیرنددسی
رسمی انگل سی آنهدا بدرا اسدخررا ندام غدهاها و تکن د

ترجمده بهکاررفخده بررسدی

شدد  .بددرا جمدد آور دادههددا پددژوه  ،پرسدد نامها طراحددی شدد و در اخخ ددار
تعدد اد  22۹ب نندد ة غربددی قددرار نرفدد  .نظریدد ناپ دد ایی ونددستی ( )233۱/۸۳۳3و
رویکردهددا غرابدد نرا و بددسمینرا و بددرا تحل دد نظددر ب نندد نان بددهکار رفدد .
نخددای بهدسدد آم ه نشدداندهن ة رویکددرد بددسمینرا در زیرنددسی
ف لمهددا ایرانددی اس د  .در مقاب د  ،نخددای پددژوه

حدداکی از ای د اس د

غربددی رویکددرد غرابدد نرا در ترجمدد نددام غددهاها در زیرنددسی
تددرج

کدده ب نن د نان

ف لمهددا ایرانددی را

میدهند  .بددا تسجدده بدده تحل د نخددای  ،ترجمددها غرابد نرا بددرا ترجمدده نددام

غددهاها در زیرنددسی
تددرج

نددام غددهاها در

ف لمهددا ایرانددی پ شددنهاد میشددسد .ای د نددس رویکددرد نددهتنها بددا

ب نن د ة غربددی همراسخاس د

تصسیر از هسید

و انخظددار و را بددرآورده میکن د  ،بلکدده بددا حفدد

ملدی و فرهنگدی ایراندی ،میتساند بده نفخمدان دوطرفد فرهنگدی در

روابط نامخسازن ق رت در جسام امروز تب ی شسد.
کلیدددوا هها :زیرنددسی  ،غددها ،ف لمهددا ایرانددی ،ب نندد نان غربددی ،تددرج
ونستی
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 .۱مقدمه

عناصدددر فرهنگدددی ۸زبدددان از عسامددد مهدددم در تعاملدددات م دددان فرهن هدددا محسدددس
میشددسن  .هرچندد درع عناصددر فرهنگددی ،آنچنددان کدده از نددام آنهددا پ اسدد  ،مسددخل م
دانشددی فرازبددانی اسدد  .پ رسدد  ،23۸۸( 2ص ،)55 .فهددم عناصددر فرهنگددی جامعدده بددرا
فددرد خددار از آن فرهندد

را حخددی بددا وجددسد دانسددخ زبددان مبدد  ،در مددسارد بسدد ار

غ ددرممک میداندد  .در حق قدد  ،عناصددر فرهنگددی بددهعنسان آینددها از جنبددهها مرخلدد
فکددر  ،ارزشددی ،سددنخی ،جهددانب نی و اعخقدداد جامعدده بددهشددمار میآین د و از ای د رو ،بدده
شددناخ

بهخددر هسی د

ن د  ،بدهعل

و ویژنیهددا خدداص آن جامعدده کم د

میکنن د  .از منظددر ترجمدده

تفداوت زبدانی و فرهنگدی مسجدسد ،ترجمد اید عناصدر میتساند بدا دشددسار

همراه باش  .ای فاصل فرهنگدی کده منشدن آن ،بده نفخد پد م ،)2335( ۹نبدسد شدرایط اید ال
در تعاملات فرهنگدی اسد  ،باعدش شد ه از ترجمد عناصدر فرهنگدی تحد
«مقدداط نفخمددانی بددا ریسدد

عنداوینی چدسن

بالددا»( 5پدد م ،2335 ،ص« ،)۸ .مقدداط بحرانددی ترجمدده»

3

(پ رسدد  ،2333 ،ص )۸ .یددا «مشددکلات ترجمدده»( 6پ رسدد  ،23۸۸ ،ص )5۸ .نددام بددرده
شسد.
یکددی از عناصددر اصددلی در تقسد مبن
انددسا غهاهاس د

عناصددر فرهنگددی ،نددام و اصددطلاحات مربددس بدده

(ماس د ه و ویلم د  .)23۸3 7همددانطسر کدده بددارت  )23۸۹( ۱مینسی د  ،از

نظددر علددم انسانشناسددی ،غددها ب د ون ش د

اول د

ن دداز مشددخرع بشددر محسددس

میشددسد.

علددیرغم ای د اشددخراع ف یسلددسهیکی مهددم ،تفاوتهددا م ددان فرهنگددی بسد ار را میتددسان
در عددادات غددهایی ،انددسا غددهاها و نق د

اجخمدداعی برخددی غددهاها دی د (اوسددخر و مددسل

1. cultural Items
2. Pedersen
3. Pym
4. points of high-risk discourse
)5. Translation Crisis Points (TCP
6. translation problems
7. Mussche and Willems
8. Barthes

ب نن نان غربی برا زیرنسی

ترج

33

عناصر فرهنگی در ...

ک سدد  .)23۸6 ،۸لددس اسددخرا  ،23۸۹( 2ص )53 .معخقدد اسدد

همددانطسر کدده هدد

جامع دها ب د ون زبددان وجددسد خددارجی ن د ارد ،همددانطسر هددم ه د

جامعددها را نمیتددسان

که عادات غدهایی مرصدسصبدهخدسد ن اشدخه باشد  .اهم د

یاف

تددا نفخمددان غددهایی در طددی دو دهدد نهشددخه بددا سددرع

اید حدسزه باعدش شد ه

ب شددخر و در تمددام حسزههددا

اجخمددا مطددر بشددسد (روسدداتس .)23۸3 ،۹نسددخردنی و اهم د

ای د نفخمددان باعددش ش د ه

تددا پژوهشددگران در دانشددگاهها ن د بدده ای د حددسزه بددهعنسان حددسزة پژوهشددی بنگرن د  .ای د
نددرای

را میتددسان در اف د ای

تع د اد مجلددات ،کخا هددا و کنفددران هددا برن د ار ش د ه در

ای د حددسزه دی د (آلبالددا .)23۸۹ ،5ب دهعلدداوه ،تع د اد پژوهشددگرانی کدده از مؤسسددات مخددسلی
جامعددهشناسددی بددرا انجددام پروهههددا مربددس بدده عددادات و فرهن د
میکنن در حال اف ای

اس

غددهایی درخساس د

(کسع ،سامنر و وینسسن.)23۸2 ،3

از ف لمهددا ایرانددی و جشددنسارهها بدد المللددی فدد لم میتددسان بدده عنددسان یکددی از
مهمخددری راه هددا آشددنایی مراطبددان غربددی بددا فرهندد
بدددهعنسان عنصدددر مهدددم از فرهنددد

ایرانددی و نددام غددهاها ایرانددی

ایراندددی ندددام بدددرد .در حق قددد  ،نقددد

ف لمهدددا و

جشدنسارهها ب المللدی فد لم در فرایند تعاملدات و تبادلدات فرهنگدی م دان جسامد نقشددی
بسد ار ج یسد  .جشددنسارهها ب المللدی فد لم از قد یم محلدی بددرا معرفدی ف لمهددا و در
پددی آن فرهن هددا غ رانگل سددیزبددان یددا بهخددر بگددسی م «شددرقی» بسدهاند  .ف لمهددا ایرانددی
ن دد  ،بددهویژه در دو دهدد نهشددخه ،جایگدداه ویددژها بددرا خددسد در خددار از مرزهددا
جغراف ددایی ایددران بددهدسدد

آوردهاندد  .محققددان بسدد ار پژوه هددا ارزندد ها در ایدد

زم ندده انجددام دادهاندد (رجددس شددسد بدده دباشددی2337 ،233۸ ،6؛  ،تدداپر2332 ،7؛ مخحدد ه،۱

1. Oster & Molés-cases
2. Lévi-Strauss
3. Rossato
4. Albala
5. Koç, Sumner, & Winson
6. Dabashi
7. Tapper
8. Mottahedeh
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233۱؛ ،زیددد آباد ندددژاد23۸3 ،۸؛ و نف سدددی .)23۸2 ،2در ایددد م دددان ،اهم ددد
بهطسر خاص زیرنسی
اهم دد

مسددا

در مسفق

ترجمددده و

ف لمها ایرانی امر کاملاً واض اس .

فرهنگددی و ضددرورت چگددسنگی ،ک ف دد

و فرایندد زیرنددسی

و ن دد

دلایدد انگ ههددا زیرنسی نددهاران ،پژوهشددگران ایرانددی را بددر آن داشددخه تددا بدده مسددا
زیرنددسی

مرخلدد

ف لمهددا برجسددخه بزردازندد (بددرا ملددالش خس سددل قه و فاضددلی

حقپنددداه ۸۹۳3 ،و خس سدددل قه و فاضدددلی حقپنددداه .)۸۹۳7 ،بدددا وجدددسد ایددد اهم ددد ،
زیرنددسی

ف لمهددا ایرانددی بددرا ب نندد نان غ رفارسددیزبان کمخددر بررسددیشدد ه اسدد

(نف سددی .)23۸2 ،هم ند  ،پددژوه
فرهن
پد

در حددسزة ترجمد غددهاها ایرانددی بددهعنسان برشددی از

جامعد ایراندی کمخدر واکداو شد ه اسد  .بدا تسجده بده اهم د
رو مطالعددها بددر رو ترجم د نددام غددهاها در زیرنددسی

هم ن

انخظارات و ترج

اید حدسزه ،مقالد

رسددمی ف لمهددا ایرانددی و

ب نن ة غربی در ترجم ای حسزة فرهنگی اس .

 .۲پیشینة پژوهش

ترجم د عناصددر فرهنگددی را میتددسان اساس داً بددر رو محددسر غراب د نرا ۹و بددسمینرا

5

ونددستی )233۱( 3مطالعدده کددرد .در حددالی کدده تنک د رویکددرد غرابدد نددرا بددر «ب گددانگی»
فرهند

مبد اسد  ،رویکددرد بددسمینرا بددر قرابد

و آشددنایی مراطبددان فرهند

مقصد بددا

ترجمه تنک دارد (وندستی .)233۱ ،البخده از اید دو رویکدرد بده طدرا نسندانسنی یداد شد ه
اسدد

از جملددده «ماه ددد

محافظدددهکاراندده» 6و «ماه ددد

تعسی دددی»( 7آیکسدددلا،)۸۳۳6 ،۱

«غراب سددداز » ۳و «طب عدددیسددداز ( “۸3رام دددر« ،)2336 ،۸۸زبدددان مبددد محسر »۸2و «زبدددان
1. Zeydabadi-Nejad
2. Naficy
3. foreignization
4. domestication
5. Venuti
6. conservative nature
7. substitutive nature
8. Aixela
9. exoticising
10. naturalization
11. Ramie`re
12. SL oriented

ترج
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مقصددد محسرل( »۸پ رسددد  )23۸۸ ،و «غراب سددداز » 2و «پ سنددد فرهنگدددی»( ۹اولددد ،5
 .)23۸۹البخه علدیرغم نسدخر

پرشدخا

بدازار ترجمد مخدسن غدهایی و انجدام مطالعداتی در

حددسزة ترجم د غددها ،رابط د ترجمدده و غددها بددهعنسان عنصددر فرهنگددی از حسزههددا کمخددر
(روسدداتس 23۸3؛ دسدد اردین  ،کددسع و

بررسددیشدد ه در حددسزة مطالعددات ترجمدده اسدد

شددارون23۸3 3؛ ک ددارو و روسدداتس .)23۸3 6البخدده در ایدد حددسزه میتددسان بدده مطالعدداتی
بددهویددژه در ترجمدد ادبددی (روسدد نی ،)2335 ،7ترجمدد منددس رسددخسرانهددا و کخددا هددا
آشددز

(پسندد 2333 ،۱؛ دسدد اردین 23۸۸ ،۳؛ لانسددکا و کسلدداروا ،)23۸3 ،۸3یددا رابطدد

غددها و مهدداجرت (کددرون  )23۸5 ،۸۸و هم ن د

از تحق قدداتی کدده از غددها بددهعنسان عناصددر

فرهنگدددی یددداد کردهانددد (کدددایرو233۳ ،۸2؛ کدددرون  )233۳ ،و مطالعدددات افدددراد چدددسن
کدددرون

( 23۸3و  ،)23۸7مسرندددان ،)23۸3( ۸۹ماسددد ه و ویلمددد ( ،)23۸3اپسدددخ

۸5

( )233۳و نرامن د ی  )233۱( ۸3اشدداره کددرد .ترجم د غددهاها در عصددر ارتباطددات آنچنددان
حا اهم

اسد

کده مجلد معخبدر مخدرجم ۸6چدا

انخشدارات راتلد  ۸7نسدر سدسم خدسد

در سددال  23۸3را بدده ترجم د غددهاها اخخصدداص داده اس د  .اصددطلا غددها میتسان د شددام
انددسا وع د هها اصددلی غددها ،نسش د نیها ،نانه دا ،چاشددنیها و غ ددره شددسد کدده برخددی در
مراسم خاص ارا ه میشدسن  .در طدسل تداریج جامعده ،عللدی چدسن جغراف دا ،اقلد م ،مدهه
1. TL oriented
2. exoticism
3. cultural transplantation
4. Olk
5. Desjardins, Cooke & Charron
6. Chiaro & Rossato
7. Rosini
8. Pouget
9. Desjardins
10. Lanská & Kolářová
11. Cronin
12. Chiaro
13. Morgan
14. Epstein
15. Grammenidis
16. The Translator
17. Routlege
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ندس غدها مردمدان آن داشدخه اسد  .فرهند

ایراندی ن د

از ای قاع ه مسخلنی ن س .
انخظارات و ن از ب نند نان بده ترجمد ف لمهدا از دیگدر عسامد بااهم د
کمخددر بررسیش د ه محسددس

حدال

و در عد

میشددسن  .پژوهشددگران بس د ار در حددسزة ترجمدده از اهم د

ب ن نان و تسجه بده انخظدارات آنهدا سدر نفخهاند  .بدرا ملدال ،ندسرد ،)2333( ۸تسجده بده
انخظددارات و ن ازهددا ارتبدداطی مراطدد
هدد

را از ح دداتیتری عسامدد تع دد کنندد ه در تئددسر

 2میداندد  .از نظددر ویلدد  ،۸۳۳6( ۹ص ،5۸ .بددهنقدد از لددی ،)2332 ،5لددازم اسدد

مخددرجم بددرا «تسل د ترجمددها کدده در راسددخا انخظددارات مراطدد
تلددا

زبددان مقصدد اسدد »

کند  .شددافنر ،)۸۳۳۳( 3چسددخرم  )۸۳۳7( 6و لز هددالم )۸۳۳7( 7ن د بددر اهم د

بدده انخظددارات مراطدد

تنک دد کردهاندد  .نستل دد  )233۳( ۱اهم دد

انخظددارات مراطدد

بدهطسر اخدص در ترجمد دید ار شددن ار یدادآور میشدسد .از نظددر و دریافد
ترجم دی ار شن ار  ،ندهتنهدا بدر پد
اسددخسار اسدد  ،بلکدده هم ندد

تسجدده
را

بددرونداد

فرضهدا فرهنگدی ،تلم حدات یدا اسدامی خداص

بددر انخظددارات ب نندد ه بن ددان میشددسد .ونددستی )2335( ۳از

ترجمه بدهعنسان ابد ا قرا خدی ندس از مدخ ب گانده یداد میکند کده در آن انخظدارات و علدایق
مراط د
مراط

در نظددر نرفخدده شد ه اس د  .فرقددال و المصددر  )2333( ۸3ن د از واکددن
بهعنسان مع ار تع د کنند ه در مسفق د

مطالعدداتی در حددسزة دریافدد  ۸۸بددر رو تددرج

ترجمده ندام میبرند  .هم ند

ب نن د ه و
میتدسان بده

ب نندد نان ایرانددی بددرا دوبلدد ف لمهددا

ایراندی اشدداره کددرد .بددرا ملددال عدامر  ،خس سددل قه و خ اعددیفرید ( )23۸۱در مطالعددها
ک فیکمددی ،دریافد

ب نند نان ایرانددی بددر دوبلد ف لمهددا انگل سددیزبان بدده فارسددی را بدده 6
1. Nord
2. skopos theory
3. Wills
4. Lee
5. Schaffner
6. Chesterman
7. Leppihalme
8. Gottlieb
9. Venuti
10. Farghal & Al-Masri
11. reception studies

ب نن نان غربی برا زیرنسی

ترج

3۳

عناصر فرهنگی در ...

جنبدده شددام جنبددهها فنددی ،عامدد  ،وفددادار  ،مم دد
تقس د م کردهان د  .از نظددر شددرک کنن نان در پددژوه

 ،بسمیسدداز و تددرج

ب نندد نان

فددسا ،در نظددر ب نن د نان جنب د فنددی

دوبلدده کدده شددام همدداهنگی و انطبدداا صدد ا بددا شرصدد

از مهمتددری

ها فدد لم اسدد

فاکخسرهددا بددسده اس د  .در پژوهشددی دیگددر عددامر و خددس سددل قه ( )23۸۱نحددسة دریاف د
ب نن نان ایرانی از دوبلد فد لم بده زبدان فارسدی را بررسدی کردهاند  .عدامر و خس سدل قه
( )23۸۱نخ جدده مین رن د کدده از منظددر ب نن د نان ک ف د
با ویژنیها فنی دوبله هم سن انطباا ص ا از اهم
علددیرغم اهم دد

ب نندد ه و مراطدد

هم د

غفل د

کمخر برخسردار اس .

و مطالعددات مددسرد انجامشدد ه ،انخظددارات و

ترج هددا آنهددا کمخددر بررسددی شدد ه اسدد
( ،2333ص« )37 .ه

ترجمدده در دوبلدده ف د لم در مقایسدده

(نددسرد 2333 ،و لددی .)2332 ،از نظددر نددسرد

عامد دیگدر در ترجمده تدا اید حد نادید ه نرفخده نشد ه اسد ».

در بررسددی زیرنددسی

ف لمهددا ایرانددی بددرا ب نن د نان غ رفارسددیزبان ن د

دی ه میشسد (نف سی.)23۸2 ،
انخظددار ب نن د ه از ترجم د عناصددر فرهنگددی از اصددلیتری مسددا لی اس د

کدده میبایس د

مخددرجم بدده آن تسجدده داشددخه باش د  .در ف لمهددا ایرانددی ن د نددام غددهاها عناصددر فرهنگددی
پرکاربردن  .در اید ف لمهدا ،ندام غدهاها بدا رویکردهدا مرخلفدی زیرندسی
ب دددان دق دددقتر ،در بسددد ار از مدددسارد یددد

شد ه اسد  .بده

عنصدددر فرهنگدددی خددداص بدددا بدددهکارن ر

رویکردهددا غرابدد نرا یددا بددسمینرا ،زیرنددسی

ش د ه اسدد  .امددا پرس د

اینجاس د

کدده

ک ام رویکرد مسرد پسدن ب نند ة غربدی ف لمهدا ایراندی اسد ؟ آنداهی از انخظدارات ب نند ة
غربددی در ترجم د نددام غددهاها میتسان د اطلاع دات بس د ار مف د
ده  .عل

آن هم ای اس

در اخخ ددار مخرجمددان قددرار

کده ترجمد عناصدر فرهنگدی ،بدهنحدس چشدمگ ر بدر برداشد

ب ننددد ه از مدددخ تن رندددهار اسددد

و بندددابرای میتسانددد در مطالعدددات ترجمددده بدددهعنسان

مسضسعی مهم بررسدی شدسد .البخده بدهعل

محد ودی ها مرخلد

از جملده زمدان ،امکدان

بررسی همه عسامد اعدم از زبدانی ،فرهنگدی و فندی در اید مقالده ن سد
فقط بدر رو ترجمده ندام غدهاها در زیرندسی

و مقالد پد

رو

رسدمی ف لمهدا ایراندی و انخظدارات ب نند ة

غربی از دی ناه فرهنگی تمرکد خساهد داشد  .بدا تسجده بده اید مسدا  ،هد

پدژوه
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ب نندد ة غربددی (انگل سددیزبان) در ترجمدد نددام غددهاها ایرانددی

بددهعنسان عنصددر فرهنگددی در ف لمهددا ایرانددی اس د  .بنددابرای  ،پرس د
اید اسد
زیرنددسی

پددژوه

حاضددر

کدده کد ام رویکدرد (بددسمینرا یدا غرابد نرا) در ترجمد ندام غدهاها ایرانددی در
ف لمهددا ایرانددی ب شددخر مددسرد پددهیر

ب نند ة غربددی اسد  .پاسددج اید پرس د

میتساندد بددا فددراهم کددردن اطلاعددات مناسدد  ،درع بهخددر از تددرج

ب نندد ة غربددی بدده

مخرجمان ایرانی قرار ده تا بدا اید ب دن  ،بدرا ندام غدهاها در زیرندسی

ف لمهدا ایراندی

معادلیابی کنن .
 .۳روش پژوهش

پژوه
کنکدددا

پد

رو بدر آن اسد

و مطالعددده تدددرج

تدا در بسدخر نظرید ناپ د ایی مخدرجم ۸وندستی ( )233۱بده

ب ننددد نان غ رفارسدددیزبان ف لمهدددا ایراندددی در زیرندددسی

انگل سی غهاها در ف لمها ایراندی بزدردازد .بدهعلاوه ،نظرید فدسا بدهمنظدسر تحل د عسامد
اجخمدداعیفرهنگددی دخ د در اترددا رویکددرد ترجمدده و هم ن د

تددرج

ب نن د نان ب دهکددار

نرفخدده خساهد شد  .طبددق نظرید ناپ د ایی مخددرجم ،در حددالی کدده نخ جد رویکددرد بددسمینرا
تقل

قسم د نرایانده بدار فرهنگدی مدخ مبد بده ارز هدا فرهنگدی زبدان مقصد اسد ،

رویکرد غرابد نرا بدهعنسان ن رویدی قسم د نرید بدر ارز هدا فرهنگدی زبدان و فرهند
مقصدد عمدد کددرده و باعددش تلب دد

تفاوتهددا فرهنگددی و زبددانی میشددسد (ونددستی،

.)233۱
بددرا اسددخررا دادههددا پددژوه
شددسد بدده بردد

در ف لمهددا ایرانددی ۹3 ،ف د لم بررسددی ش د (رجددس

ف لمنگاشدد ) .سددز  ،براسددا

تقسدد مبن

پ رسدد ( )23۸۸فرایندد

ترجم اسدم غدها در زیرنسی هدا رسدمی ف لمهدا تحل د شد ه و رویکدرد ترجمد غدهاها
مشرص شد  .پ رسد ترجمد عناصدر فرهنگدی را براسدا
زیرنددسی

پژوهشدی بدر رو پ کدرها از

ف لمهددا اسددکان یناویایی بدده دو رویکددرد اصددلی مبدد محسر و مقصدد محسر

تقس د م کددرده اس د  .براسددا

ای د تقس د مبن

رویکددرد مب د محسر خددسد بدده فراین د ها

1. translator’s invisibility

ب نن نان غربی برا زیرنسی

ترج

6۸

عناصر فرهنگی در ...

وامن ر تدام ،۸وامن در بدا اعمدال قساعد زبدان مقصد  ،2افد ای  ،۹تکم د  ،5نرتدهبردار

3

و ترجمدد مسددخق م انخقالیافخدده 6تقسدد م میشددسد .در مقابدد رویکددرد مقصدد محسر بدده
فرایندد ها شددمسل معنددایی ،7بازنسیسددی ،۱جددایگ ینی فرهنگددی ،۳جددایگ ینی مددسقع خی ۸3و
حه  ۸۸تقس م میشسد.
بددرا اطلددا از نظددر ب نندد نان پرسدد نامها بدده زبددان انگل سددی طراحددی شدد و در
اخخ ددار ب نن د نان غربددی ف لمهددا ایرانددی (عم د تاً انگل سددی) قددرار نرف د  .قب د از انخشددار،
پرس نامه تسسط ندروه نمسنده مخشدک از  23نفدر ب نند ة غربدی ف لمهدا ایراندی خطایدابی
و اصددلا شدد  .پرسدد نامه در جشددنسارهها فدد لم ایرانددی در لندد ن ،سدد نی و ملبددسرن و
هم ن

از طریق ایم

نمسندده پرسدد
(قسرمهسددب

و شدبک اجخمداعی ف سدبسع بد

شد  .شدر ید

ب نند نان پرد

پرسدد نامه در ادامدده خساهدد آمدد  .در ایدد نمسندده ابخدد ا معنددا غددها
) بددرا ب نن د نان تب د

ش د  .سددز

از ب نند نان خساسددخه ش د تددا بدده سددؤالی

(شاخص آناهی ب نند ه) پاسدج دهند کده نشداندهن ة م د ان آشدنایی پاسدجدهن نان بدا اید
عنصددر فرهنگددی اسد  .بعد از اید سددؤال نددام فد لم ،بافد

سددکان  ،نمددا فد لم ،صد ا

مب و ترجم تحد الفظی صد ا مبد آمد ه اسد  .چهدار زیرندسی
(بدددا تسجددده بددده تحل ددد پ کدددرة پدددژوه

مخفداوت از ندام غدها

و بدددا رویکردهدددا مرخلددد

بسمیسددداز و

ب گانهسدداز ) بددرا ب نندد ه مشددرص شدد ه و از پاسددجدهن نان خساسددخه شدد ه ترجمدد
دلرددساه خددسد را مشددرص کنن د  .بددرا اف د ای
بددرا نددام غددها در دو پرسدد

اعخبددار پاسددج ب نند نان ،تمددام ای د مراح د

جدد ا و در دو فدد لم مخفدداوت تکددرار و از پاسددجدهن نان

1. complete retention
2. TL adjusted retention
3. addition
4. completion
5. calque
6. shifted direct translation
7. superordinate term
8. paraphrase
9. cultural substitution
10. situational substitution
11. omission

مطالعات زبان و ترجمه
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خساسددخه ش د بددا تسجدده بدده اطلاعددات ارا ددهش د ه ،زیرنسیسدی را کدده تددرج
ف لم انخرا

کنن .

میدهن د در دو

ب نن نان غربی برا زیرنسی

ترج

6۹

عناصر فرهنگی در ...

تع اد  22۹ب نند ة انگل سدیزبان ف لمهدا ایراندی در اید پدژوه
و یدد

ب نندد ه زن و  ۸22ب نندد ه مددرد بسدندد  .اغلدد

داشدخن  .بد

ب نندد نان بدد

 ۸۱تددا  3۳سددال سدد

از  ۳3درصد پاسددجدهن نان ( 232نفددر) ااهدار داشددخن کدده ه نسندده دانشددی

دربارة زبان فارسدی ن ارند  .ده درصد باق ماند ه ن د داند
داشخن  .پ

شدرک

کردند  .صد

زبدانی فارسدی بسد ار محد ود

از جم آور دادههدا ،اطلاعدات بدهدسد آمد ه بدا ترجمد غدهاها در زیرندسی ،
ش ن .

مقایسه و طبق نظری ونستی ( )233۱دربارة ناپ ایی مخرجم مسشکافانه تحل
 .۴نتایج و بحث

تحل د پ کددرة پددژوه

نشددان داد در ف لمهددا ایرانددی از نددام غددهاها زیدداد اسددخفاده شد ه

اس  .در ف لمهدا بررسدیشد ه  32مدسرد ندام غدها یافد

شد (رجدس شدسد بده ضدم مه).

نددام غددهاها ب دهکاررفخدده انددسا وع د هها اصددلی غددها ،خسرش د ها ،نسش د نیها ،نانهددا و
غ ره را در بر مین رد .با تسجده بده جایگداه نرسد
بسددام و اهم د

اید غددها بددهعنسان وعد ة غددهایی اصددلی در بد

بدهعنسان ن یند ورود بدده پرسد نامه انخردا
پددژوه

«قرمدهسدب

» ۸در اید ل سد

نشدداندهن ة نددرای

بدهلحاظ

ایرانیهددا ،نددام ای د غددها

شد  .بررسدی زیرندسی

نددام غدهاها در پ کددرة

مخرجمددان بدده رویکددرد بددسمینرا و در نخ جدده ترجمهایس د

که مخدرجم در آن ناپ اسد  .بدا تسجده بده ترجمدهها مخفداوتی کده بدرا ندام اید غدها در
پ کددرة پددژوه
stew

یاف د

شد  ،ن ینددهها ارا ددهشد ه بددهعنسان زیرنددسی

Sabzi .۹ ،stew .2 ،green

چن نشانها بدسدن ماه د

بدده شددر زیرن د ش .۸

 ،Ghormeو ( this .5بددددهعل

چندددد وجهی و

ترجمد دی ار شدن ار و بدا تسجده بده دی هشد ن تصدسیر غدها

در فد لم ،مخددرجم بددرا نددام غددها ،در عدسض ترجمدده ،از ضددم ر  thisاسددخفاده کددرده اسد ).
با تسجه بده پرسد  2شداخص آنداهی ،تحل د م د ان آشدنایی ب نند نان غربدی بدا اید غدها
قب از پاسج به پرس نامه به شر زیر اس .
از تعدد اد کددد  22۹ب نندد ها کددده پرسدد نامه را دریافددد

کردندد  ۸۳۳ ،نفدددر (۱۳/2

درص ) بده اید سدؤال پاسدج دادهاند  .از اید تعد اد ،اکلدر پاسدجدهن نان ( 66/۱درصد یدا
 .۸برخی قرمهسب

را غها ملی ایرانیها میدانن .
?2. Were you familiar with this food before you read the above description
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 ۸۹۹نفر) ا عدان داشدخهان کده ندام اید غدها را نشدن هان و اطلاعداتی دربدارة آن ن اشدخهان .
ای در حالی اسد

کده  66نفدر از پاسدجدهن نان ( ۹۹/2درصد ) ندام اید غدها را شدن ه یدا

اطلاعدداتی دربددارة آن داشددخهان  .بنددابرای  ،میتددسان نخ جدده نرفد
اکلر شرک کنن نان غربی ای پژوه
پ

از پاسج به پرس

در رابطه با نام ای غها پای

کدده شدداخص آندداهی بددرا
اس .

فسا ،از ب نند نان خساسدخه شد بدا تسجده بده بافد

ف د لم ،۸تصددسیر و ترجمددهها ارا ددهش د ه ،ن ین د ترج حددی خددسد را انخرددا
تددرج

ارا دهشد ه از
کنن د  .تحل د

ب نن د نان دربددارة زیرنسی هددا ارا ددهش د ه نشددان میده د از تع د اد  23۹پاسددج بدده

ای د پرس د  ،اکلددر ب نن د نان ( ۸23نفددر یددا  66/6درص د ) بدده ترجم د نددام غددها ب دهصددسرت
ترجم د قرضددی ( )Ghorme Sabziنددرای

دارن د ؛ یعنددی نددرای

بدده رویکددرد کامل داً

غرابدد نرا .سیوسدده نفددر ( ۸6/۹درصدد ) بدده  ۹۸ ،green stewنفددر ( ۸3/۹درصدد ) بدده
ترجمدده بددا تکن دد

شددمسل معنددایی ( )stewو تنهددا  ۸5نفددر ( 6/۳درصدد ) بدده ترجمدده

بهصسرت هدممخندی ( )thisر

دادهاند ؛ یعندی نرایشدی بده رویکردهدا بدسمینرا .اید در
یعندی  green stewرا بدرا ترجمده قسرمهسدب

حدالی اسد

کده مخدرجم ن یند نرسد

در زیرنددسی

رسددمی ایدد فدد لم انخرددا

کددرده اسدد  .بددا تسجدده بدده نخددای بهدسدد آم ه

کده علدیرغم پدای

بدسدن شداخص آشدنایی بدا اید عنصدر فرهنگدی،

میتسان نخ جه نرفد

اکلدر ب نند نان ف لمهددا ایرانددی بدده ترجمدها کاملداً غرابد نرا و ب گاندده نددرای
رویکرد که با ترجم

داشددخهان .

رسمی نام ای غها در تناقض اس .

همددانطسر کدده کددر شد  ،بددرا بالددا بددردن اعخبددار پرسد نامه ،نددام غددها در صددحنها از

ف لمددی دیگددر (بددر

رو کا هددا ،پ مددان معدداد  )23۸2 ،ن د مددسرد پرس د

همانند سددؤال نرسد  ،از ب نند نان خساسددخه شد بددا تسجدده بدده بافد

قددرار نرف د .

ارا ددهشد ه از صددحن

ف د لم ،2تصددسیر و ترجمددهها ارا ددهش د ه ،ن ین د ترج حددی خددسد را انخرددا

کنن د  .تحل د

1. Sensitive Floor (2013), is the story of Mrs. Kamali’s death. Her husband, Mr. Kamali who
is a very religious and patriarchal man, gets very depressed after his wife’s body was buried
in a wrong grave. In this scene, Mr. Kamali, the husband, is complaining about the taste of
the food, Ghorme sabzi, which his daughter has made.
2. Snow On The Pines (2012), is the story of a piano teacher who faces a major event in her
personal life and some secrets of her husband's life become revealed. In this scene, the
teacher’s friend wants to put the remaining of the food, Ghorme sabzi, in the fridge.

ترج

ب نن نان غربی برا زیرنسی

م ان تدرج

63

عناصر فرهنگی در ...

ب نند نان بده ترجمد ندام غدها در فد لم دوم نشدان میدهد کده از تعد اد 232

پاسج بده اید پرسد  ،اکلدر ب نند نان ( ۸۸5نفدر یدا  36/5درصد ) بده ترجمد قسرمهسدب
ب دهصددسرت ترجم د قرضددی ( )Ghorme Sabziنددرای

نشددان دادهان د ؛ رویکددرد کامل داً
شددمسل معنددایی،

قسم د نری و غراب د نرا ۹۱ .نفددر ( ۸۱/۱درص د ) بدده ترجمدده بددا تکن د

یعنددی بدده  ۹5 ،stewنفددر ( ۸6/۱درص د ) بدده  green stewو تنهددا  ۸6نفددر ( ۳/7درصدد )
بدده ترجمدده بددهصددسرت هددممخنددی ( )thisر
زیرنسی

دادهاندد ؛ یعنددی رویکردهددا بددسمینرا .در

رسدمی اید فد لم ،ن یند آخدر ،یعندی اسدخفاده از تکن د

هدممخندی ( )thisبدرا

ترجم نام ای غها اسدخفاده شد ه اسد  .نخدای بهدسد آم ه از فد لم دوم ن د نشدان میدهد
که علیرغم پای

بدسدن شداخص آشدنایی بدا ندام اید غدها ،بد

از  36درصد از ب نند نان

ف لمهددا بدده ترجمددها کاملدداً غرابدد نرا ،ب گدداه و قسم دد نری نددرای
رویکددرد کدده بددا ترجمد رسددمی نددام ای د غددها در زیرنددسی

نشددان دادهاندد ؛

رسددمی اید فد لم در ت دداد

اس .عناصددر فرهنگددی و بدداتب آن اسددامی مربددس بدده غددهاها بددهعنسان نشددانگرها هسی د
مبد محسدس

فرهنگی مدخ و فرهند

میشدسن (ماسد ه و ویلمد  .)23۸3 ،بندابرای  ،ندام

غددهاها میتسان د بددهعنسان اب د ار ق رتمن د در ابددراز هسی د
نددام غددهاها در پ کددره پددژوه

شدسن  .بررسددی زیرنددسی

رویکدددرد بدددسمینرا و در نخ جددده ترجمهایسددد

فرهنگددی مددخ مب د محسددس
نشدداندهن ة نددرای

کددده مخدددرجم در آن ناپ اسددد  .البخددده

همددانطسر کدده دسدد اردین  ،کددسع و شددارون ( )23۸3مددی نسیندد  ،چندد
ترجمد مخددسن غددهایی ن د میتددسان دی د  .براسددا
رویکددرد در زیرنددسی

برابدددر ارز هدددا غالددد

نرایشددی را در

نظری د ون دستی ( ،)233۱/۸۳۳3ای د نددس

نددام غددهاها در ف لمهددا ایرانددی ،باعددش کدداه
فرهنددد

مخرجمددان بدده

فرهن د

ایرانددی در

و زبدددان انگل سدددی بدددسده و نشددداندهن ة خشدددسن

قسم د نرا ترجمدده ۸بدده زبانهددا و فرهن هددا مسددلط مانند انگل سددی و امریکددایی اسد .
به ب دان دیگدر ،ندام غدهاها بدهعنسان عنصدر فرهنگدی و هدسیخی در ف لمهدا ایراندی ،غالبداً
بدددهنحس زیرندددسی

شددد هان کددده بدددرونداد آن ،ترجمدددها بدددسمی ،طب عدددی و روان و

قسم دد نرا بددرا ب نندد ة غربددی و مخناسدد

بددا ارز هددا زبددان و فرهندد

او باشدد ؛

1. the ethnocentric violence of translation
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ترجمددها کدده ونددستی از آن بدده نددام ارز هددا امزریال سددخی زبددان و فرهند

انگل سددی یدداد

میکن  .البخه رویکدرد بدسمینرا م ایدایی دارد کده میتدسان بده طب عدی و روان بدسدن ترجمده،
واض و قاب فهدم بدسدن آن و همراهدی آن بدا عدادات خساند ن ب نند ه اشداره کدرد (وندستی،
 .)233۱/۸۳۳3بددا ای د حددال ،مددخ مب د  ،بددهعل
نددانری تحری د
در نخ جدده ،براسددا

مکخددسم مان د ن ویژنیهددا فرهنگددیا ،

میشددسد .امددر کدده از نظددر ونددستی ( )233۱/۸۳۳3پهیرفخدده ش د ه ن س د .
نظددر ونددستی ،میتددسان نف د

کدده ترجم د غددهاها ایرانددی بددا روشددی

بدسمینرا کده عنصدر فرهنگدی هدسیخی ایراندی را در فرهند
باعدددش ناپ ددد ایی فرهنددد

آنگلدس-آمریکدایی و

ایراندددی میشدددسد امدددر ندددامطلس

کدرده و

اسددد  .از نظدددر وندددستی

( ،)233۱/۸۳۳3ایدد ناپ دد ایی میتساندد از دو منظددر بررسددی شددسد .نرسدد  ،بهرهکشددی و
اسدخلمار اقخصداد مخرجمدانی کده بده زبدان انگل سدی یدا از زبدان انگل سدی ترجمده میکنند .
در ترجمد بسمیسدداز مخدرجم بهند رت دید ه شد ه و مدسرد تسجدده قدرار مین ددرد کده نخ جد
آن پرداخ د

حقال حمدده کددم بددرا ترجمدده خساهدد بددسد (ونددستی  ،233۱ص .)۸۹ .امددر

کدده ریشدده در تسددلط فرهندد
شفا

و همراسدخا بدا فرهند

آنگلددس-آمریکددایی دارد و نخ جدد آن ترجمددها سددل
غالد

و

اسد  .نکخد دوم مبحدش برابدر فرهنگدی ۸و مغدایرت

فرهنگددی 2اس د  .از نظددر ونددستی ( ،)233۱مجددال بددروز بددرا فرهن هددا خددرد در دن ددا
نددامخسازن امددروز ،ن ازمندد حفدد تفاوتهددا فرهنگددی و فراهمکددردن فرصدد
احسددا

فرهنگددی ب گاندده تسسددط ب نند ة غربددی اسد  .امددر کدده خلددا

ش د ارز هددا فرهن د

غال د

از طریددق بسمیسدداز بددر مددخ و فرهن د

درع و

آن باعددش خساهد
مب د غال د  .در

مقاب د ن د  ،بررسددی تسل د ات انگل سددی نشدداندهن ة تسل د فرهنگددی «ت د زبان د تهدداجمی»

۹

بدددسده کددده «ارز هدددا بریخان دددایی و آمریکدددایی را در خدددسد جدددا داده و بدددهنحس
خسدش د فخهمآبانه تجربددها از فرهن د

انگل سددی را بددرا مراطدد

 ،233۱ص .)۸2 .البخدده بای د ای د نکخدده را در نظددر داش د

رغددم میزنن د » (ونددستی

کدده علددیرغم م ایددا

فرهنگددی ترجمدده غراب د نرا ،کدداربرد افراطددی ای د رویکددرد بددهعل

هددسیخی و

دشددسار کددردن درع و

1. cultural equality
2. cultural otherness
3. monolingual aggressive culture
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فهددم مددخ مبدد در بسدد ار از مساقدد غ ددرممک خساهدد بددسد .همددانطسر کدده نددامب ر

۸

( ،233۳ص )3۸ .کددر میکندد « ،تسل دد ات دی ار شددن ار بایدد بددرا ب نندد ه آنقدد ر
غراب

شدسن و در عد

داشخه باشدن کده ب گانده محسدس

حدال آنقد ر مشدابه باشدن کده

تسجدده ب نندد ه را بدده خددسد حفدد کنندد  .از ایدد منظددر ،ن ازهددا و انخظددارات ب نندد ة مقصدد
عددساملی هسددخن کدده در نددس برخددسرد بددا مددخ مب د تع
( )۸۳۳7مینسیدد  ،غرابدد
جها

کنن هان د » .یددا آنطددسر کدده وارد

2

از آنجددایی کدده در خددسد ه جددان و مدداجراجسیی دارد امددر

مینمای  ،در حدالی کده سدن

ضدمانخی اسد

بدر آسایشدی کده در آشدنایی ،شدناخ

وجددسد دارد .رد پددا رویکردهددا غرابدد نرا ،بددسمینرا و فرادسددخی ۹را میتددسان

و امن دد

بددهطسر نسددخرده در ترجمدد غددهاها ن دد یافدد  .بددرا ملددال ،هلدد ع )233۹( 5از اصددطلا
«اسخعمار فرهنگی غهایی» 3نام برده و آن را با مفهسم امزریال م غهایی مقایسه میکن .
«در شک

بس ار فاح

امزریال م فرهنگی ،ق رت امزریال سخی احخمالاً آشکارا،

سن ها بسمی را ریشهک کرده و برا مط کردن و تسلط بر ی
خسد را جایگ ی آنها میکن  .از ملالها فاح

مل  ،سن ها

آن در ایالات مخح ه ،نظام م ار

شبانهروز برا بسم ان امریکا بسد ] .[...در ای م ار  ،مس بلن پسران را میبری ن
(تسه نی آشکار به سن ها مههبی بس ار از بسم ان) و دخخران و پسران را از تکلم
به زبان مادر  ،خسردن غهاها بسمی یا شرک
] .[...اما در شک نرم آن ،نفس فرهن
تلاشی برنامهری

ش ه برا ترری

فرهن

در مراسم مههبی خسد نهی میکردن

امزریال سخی ،حخی در نظر بسم ان ،بهعنسان
بسمی محسس

نمیشسد؛ در حق ق

به

آن بهعنسان نسعی تن ر ااهراً جانبی و بیخطر یا حخی خسشاین نگاه میشسد .برا
ملال ،میتسان از اف ای
پسش

تقاضا غهاها فس فسد آمریکایی ،ف لمها آمریکایی و

آمریکایی در بس ار از کشسرها جهان سسمی کنسنی نام برد( .هل ع،233۹ ،

ص)xvii-xviii .
1. Gambier
2. Warde
3. Hegemonic
4. Heldke
5. cultural food colonialism
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البخه اسامی غهاها در مخسن ادبی غربی ب شخر با رویکرد
رویکرد بسمینرا (س ران ،2337 ۸بهنق از اوسخر و مسل
ترجم غهاها را ن میتسان از ی

غراب نرا ترجمه ش هان تا

ک س  .)23۸6 ،ای نس رویکرد در

منظر با تسجه به پ ش نه و رویکردها فرادسخی بررسی کرد و

آن را برشی از ویژنیها اسخعمار جسام غربی دانس  .برا ملال ،از نظر هل ع (،)23۸۹
اشخ اا جسام غربی کنسنی به ترجمهها «ب گانه» (ج ی ) در حسزة غها ،با نگاه اسخعمار ای
جسام ارتبا دارد؛ امر که ریشه در نگر هایی هم سن کشسرنشایی ،داشخ مناب نس و یافخ
مس رها بازرنانی ج ی بهمنظسر سلط اسخعمارنران بر دیگر مناطق دن ا دارد .البخه علاوه بر
نگاه اسخعمار  ،اشخ اا به یافخ پ ی هها نس ،ب ی و الهامبر
غربی به ترجمهها ب گانه محسس

میشسد و باعش ش ه آشز انی را از غر

طعمها و سب ها ج ی غهایی رهسزار مناطق دوردس
(روساتس .)23۸3 ،هم

ن از عسام نرای

جسام

بهمنظسر یافخ

دن ا کن ( .هل ع ،23۸۹ ،ص.)۹۳۱ .
بس ار از مخسل ان امر

اشخ اا به ب گانگی جسام غربی باعش ش ه اس

نردشگر سعی در تسل و ارا ه غهاهایی مشخم بر عناصر محلی و ب گانه کنن تا از ای طریق
به عط

کنن (کسه و اویلی،2

نردشگران برا تجرب واقعی غهاها محلی و سنخی کم

 .)2335جال

اینجاس

که بس ار از نردشگران پ

از بازنش

به کشسر خسد با تغ ر در

عادات غهایی روزانه خسد و طبج غهاها محلی که در سفر تجربه کردهان سعی در بازساز
تجربه و احسا

دلزهیر صر

غهاها فرهن

مقص دارن (کی ولا و کروت .)2336 ،۹

ف لمها ایرانی ن آنطسر که سع -وفا )2332( 5مینسی  ،نق

تسر رایگان به ایران را

برا مراطبان غربی باز میکنن  .سفر که به ب نن نان غربی هم سن ی
را میده تا اطلاعات و حقایق نسنانسنی را در رابطه با ای سرزم
مردم ای کشسر ،فرهن

نردشگر ای امکان

ناهی ناشناخخه و غری ،

و رسسم آن  ،معمار شهرها و روسخاها ،مسا

س اسی و اجخماعی و

طعم غهاها آن یا آنطسر که کایرو ( ،233۱ص )۸۳3 .از آن نام میبرد «طعم ب گانه» 3کس
کنن  .نردشگران ن به تجرب غهایی خسد در طسل سفر بهعنسان یکی از جنبهها آشنایی با
1. Siran
2. Cohen & Avieli
3. Kivela and Crotts
4. Saeed-Vafa
5. a taste of otherness
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آن نگاه میکنن (اوارت233۳ ،۸؛ م  ،لامبرز و ایسز .)23۸2 ،2بهاتاچاریا

کشسر مقص و فرهن

( ،۸۳77ص )۹72 .ن با اشاره به کخا ها راهنما سفر از آنها تح

اصطلا «چارچس

شناخخی» یاد میکن  .به نفخ و ای مناب میتسانن اطلاعاتی کاربرد دربارة تاریج ،فرهن
فرهن

۹

و

غهایی مقص به نردشگران ارا ه دهن  .سفرنسیسان ن  ،ف اها ،مناطق ،بسها و طعمها را

آن نان انخرا میکنن که از طریق آن افراد بخسانن ف ا و تصسیر مقص را در ه خسد بزرورانن
(بهاتاچاریا ،۸۳۳7 ،ص)۹76 .؛ وا فها که برنامهها تلسی یسنی و بهطسر خاص ف لمها ایرانی
میتسانن در جشنسارهها ب المللی برا ب نن ة غربی و حخی ب نن ه شرقی انجام دهن  .مخرجمان
ن بهعنسان م انج گران فرهنگی و غهایی از طریق رویکرد غراب نرا به مراطبان امکان چش ن
کشسر و کس

غها ی

اطلاعات در مسرد زبان غهایی آن فرهن

را فراهم میکنن (یاوورسکی

و دیگران ،233۹ ،5ص .)6 .ملل ًا مارکس )23۸3( 3از برنام تلسی یسنی آیش ا داون آن ر 6ملال میزن .
برنامها

تلسی یسنی که به فعال

ها

ن سزلن

ها

آس ایی میپردازد .مارکس ( )23۸3نشان

میده که چگسنه به تصسیر کش ن غهاها در تلسی یسن میتسان به ب نن نان کم
درس

از هسی

کن تصسیر

ملی و چن فرهنگی ن سزلن در ه مجسم کنن ؛ کار که نفخمان و فعال

س اسی از عه ه آن بر ن ام هان  .همانطسر هم که فرنسس

7

( )23۸5مینسی  ،امروزه نگاهی

ملینرایانه و هسی م ار دربارة ترجم غهاهایی که از مرزها
کشسرها دیگر میشسن  ،وجسد دارد .بههم ترت

 ،زیرنسی

ی

کشسر نهشخه و وارد

نام غهاها ایرانی در ف لمها

ایرانی با رویکرد غراب نرا در جشنسارهها ب المللی ف لم میتسان تصسیر از هسی
و فرهنگی ایران ان در ه ب نن ة غربی به تصسیر کش  .ای تصسیر حخی میتسان پ
وارد فرهن

و زبان غربی ش ه و به برشی از جامع غربی تب ی شسد؛ پ

غ رواق ب نانه ن س

ها

ملی

از م تی

ب نیا که نهتنها

بلکه بهراحخی میتسان از نفخمانی ی سسیه به مس ر دوسسیه و برشی از

نفخگس دوطرفه فرهنگی تب ی شسد .برا ملال ،در حالی که یکص سال پ

تصسر اینکه

1. Everett
2. Mak, Lumbers, and Eves
3. Bhattacharyya
4. Jaworski et al
5. Marco
6. Asia Down Under
7. Ferguson
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در آمریکا شمالی تب ی شسد بع به نظر میرس  ،امروزه سسشی

هاپنی یکی از غهاها پرطرف ار در آمریکا شمالی اس  .بهعلاوه ،در قرن حاضر ،نق
چسن سهسل
ن دی

در حم و نق  ،بازرنانی ،مهاجرت ،رسانه ،اینخرن

عللی

و غ ره که تن ر مسخق می بر

ش ن فرهن ها به یک یگر داشخهان را نمیتسان نادی ه نرف  .طبق نظر کایرو و روساتس

( ،)23۸3از قرن  2۸میتسان بهعنسان قرنی یاد کرد که جسام در آن بهصسرت س ال درآم ه و
شاه

و

ش ن مرزها و فرهن ها مرخل

عادات غهایی ن هم
غهایی در حال و

در ی

«دی

چن فرهنگی» ۸هسخ م .بهلحاظ

اتفاا در حال رخ دادن اس  .و فرهن ها و مرزها مربس به عادات
ش ن در دیگی هسخن که ترجمه در آن نق

اساسی ایفا میکن  .همانطسر

که م نی )2335( 2معخق اس  ،از آنجا که امروزه انسا غهاها بهراحخی در جسام غربی در
دسخر
ط

هسخن  ،شاه مسجی از علاقه به غها و آشز
مرخل

قسم خی در برنامهها سب

در ای جسام هسخ م .نگاهی نهرا به

زن نی شبک انگل سی چسن بیبیسی ن تنی میکن

که ا ق مراطبان بریخان ایی به غهاها ب گانه و رو
(روساتس .)23۸3 ،کایرو و روساتس ( )23۸3ن

پر ها سنخی و محلی تمای نشان میده
با تنک

بر تغ رات جمع خی و سهسل

در

نرداور اطلاعات ،از ای دو بهعنسان عساملی یاد میکنن که باعش امخ ا فرهن ها و عادات
غهایی جسام مرخل
در مسرد زیرنسی
به آشنایی با فرهن

ش هان  .با تسجه به مباحش فسا ،آن ه به نظر در مسرد ترج

ب نن ة غربی

ح اق نام غهاها بهعنسان عنصر فرهنگی میتسان نف  ،نرای

عم ة آنها

ب گانه و ترجمها غراب نراس .

 .۵نتیجهگیری

رابط م ان مخرجم و مراط

رابطها پ

ه و دوجانبه اس  .بنابرای  ،علاوه بر مسا لی

مانن مح ودی ها فنی ترجمه و دی ناه و ای سلسه مخرجم (بهمعنا نسخرده و عام آن)،
آن ه نقشی اساسی بر ترجمه دارد ،آناهی مخرجم از انخظارات مراط
پژوه

حاضر با فراهم کردن اطلاعاتی دربارة ترج

ترجم خسد اس  .نخای

ب نن ة غربی دربارة ترجم نام غها در

ف لمها ایرانی ،درع بهخر از تمایلات و انخظارات ب نن ة غربی در اخخ ار مخرجمان نهاشخه و
1. transcultural cooking pot
2. McGee
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میکن تا در ترجمه ،با دانشی ب شخر نسب

به ترج ها و انخظارات ب نن ة غربی،
از بررسی انخظارات

به معادلیابی برا نام غهاها بهعنسان عنصر فرهنگی بزردازن  .هم ن  ،پ

ب نن ة غربی ف لمها ایرانی و با تسجه به نظری ناپ ایی و رویکردها غراب نرا و بسمینرا
برا

نام غهاها از

زیرنسی

ونستی ،میتسان ترجم غراب نرا را بهعنسان رویکرد

مناس

فارسی به انگل سی در ف لمها ایرانی پ شنهاد داد .چن

رویکرد میتسان برا فرهن ها و

زبانها غ رانگل سی و آمریکایی ای امکان را فراهم کن تا بخسانن در صحن نامخسازن تبادلات
فرهنگی امروز نق

ب شخر ایفا کنن  .البخه نخای بهدس آم ه بهه وجه قص تجسی روشی

خاص برا ترجمه ن ارد .بلکه ،همانطسر که نفخه ش  ،ام اس
ایرانی از مراط
کم

غ رفارسیزبان ،آنها را در انخرا

رسان  .با وجسد ای  ،پژوه

حاضر از مح ودی ها پژوه

ب نن ه غ رانگل سیزبان میتسان مخفاوت از نخای پژوه

پ شنهاد برا

پژوه ها

شناخ

رویکرد و تصم می مناس

اینکه پاسجدهن نان فقط از م ان ب نن نان انگل سیزبان انخرا
ترج

با نسخر

مخرجمان

در معادلیابی

برکنار ن س  .نرس

ش ن  .با تسجه به ای مسئله،
باش که ای خسد میتسان

آتی باش  .به علاوه ،ع م دسخرسی به زیرنسی

رسمی برخی از

ف لمها جشنسارها ایرانی در زمان پژوه

ای ف لمها را اجباراً از پ کرة پژوه

خار کرد.

میتسانن به ترج

ب نن ة غ رفارسی زبان دربارة زیرنسی

دیگر عناصر

پژوه ها آتی هم ن
فرهنگی بزردازن .
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ضمیمه
نام غذاها و بسامد آنها در پیکرة پژوهش
بسامد در پیکرة پژوهش

نام غذا

شماره

6

قرمهسب

۸

6

کسکس

2

5

آ رشخه

۹

۹

دل و جگر

5

۹

کبا

6

۹

کش

3

۹

ی د

ک

7

2

پ از داغ

۱

2

ترشی

۳
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شماره

نام غذا

بسامد در پیکرة پژوهش

۸3

جگر

2

۸۸

حلسا

2

۸2

حل م

2

۸۹

قلسه

2

۸5

کسفخه

2

۸3

اسخانبسلی

۸

۸6

آ قن

۸

۸7

آبغسره

۸

۸۱

جسجهکبا

۸

۸۳

چلسکبا

۸

23

خان نه

۸

2۸

زرش

۸

22

ساچمهپلس

۸

2۹

شلهزرد

۸

25

ع

پلس

۸

23

فسنجسن

۸

26

کلهپاچه

۸

27

نان تافخسن

۸

2۱

نان سنگ

۸

2۳

غها نهر

۸

