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 چکیده

 در غددهاها نددام زیرنددسی  بدده غربددی ب نندد نان تددرج   بررسددی رو پدد   پددژوه  هدد  

 زیرنددسی  و ایرانددی فدد لم ۹3 شددام  ا پ کددره منظسر،بدد ی . اسدد  ایرانددی هددا ف لم

 بررسدی کاررفخدهبه ترجمده تکن د  و غدهاها ندام اسدخررا  بدرا  هداآن انگل سی رسمی

 اخخ ددار در و شدد  طراحددی ا نامهپرسدد  پددژوه ، هددا داده آور جمدد  بددرا . شدد 

 و( ۸۳۳3/233۱) ونددستی ناپ دد ایی نظریدد . نرفدد  قددرار غربددی ب نندد ة 22۹ تعدد اد

. رفدد  کاربدده ب نندد نان نظددر تحل دد  بددرا  و  نرا بددسمی و نراغرابدد  رویکردهددا 

 در غددهاها نددام زیرنددسی  در نرابددسمی رویکددرد  دهن ةنشددان آم هدسدد به نخددای 

 ب نندد نان کدده اسدد  ایدد  از حدداکی پددژوه  نخددای  مقابدد ، در. اسدد  ایرانددی هددا ف لم

 را ایرانددی هددا ف لم زیرنددسی  در غددهاها نددام ترجمدد  در نراغرابدد  رویکددرد غربددی

 نددام ترجمدده بددرا  نراغرابدد  ا ترجمدده نخددای ، تحل دد  بدده تسجدده بددا. دهندد می تددرج  

 بددا تنهاندده رویکددرد نددس  ایدد . شددسدمی پ شددنهاد ایرانددی هددا ف لم زیرنددسی  در غددهاها

 حفدد  بددا بلکدده کندد ،می بددرآورده را و  انخظددار و راسخاسدد هم غربددی ب نندد ة تددرج  

 در فرهنگدی دوطرفد  نفخمدان بده تساند می ایراندی، فرهنگدی و ملدی هسید  از تصسیر 

 .شسد تب ی  امروز جسام  در ق رت نامخسازن روابط

 مراطدد ، تددرج   غربددی، ب نندد نان ایرانددی، هددا ف لم غددها، زیرنددسی ، :هاکلیدددوا ه
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 مقدمه. ۱

هدددا محسدددس  زبدددان از عسامددد  مهدددم در تعاملدددات م دددان فرهن  ۸فرهنگدددی عناصدددر

هددا پ  اسدد ، مسددخل م چنددان کدده از نددام آن. هرچندد  درع عناصددر فرهنگددی، آنشددسن یم

(، فهددم عناصددر فرهنگددی جامعدده بددرا  55. ، ص23۸۸) 2دانشددی فرازبددانی اسدد . پ رسدد 

ر مددسارد بسدد ار  دحخددی بددا وجددسد دانسددخ  زبددان مبدد  ،  را فددرد  خددار  از آن فرهندد 

مرخلدد    هااز جنبدده ا ینددهعنسان آ. در حق قدد ، عناصددر فرهنگددی بددهداندد یغ ددرممک  م

و از ایدد  رو، بدده  آیندد یشددمار مب نی و اعخقدداد  جامعدده بددهفکددر ، ارزشددی، سددنخی، جهددان

. از منظددر ترجمدده کنندد یخدداص آن جامعدده کمدد  م هددا یژنیشددناخ  بهخددر هسیدد  و و

بدا دشددسار   تساند یزبدانی و فرهنگدی مسجدسد، ترجمد  اید  عناصدر م تفداوتعل  ن د ، بده

(، نبدسد شدرایط اید  ال 2335) ۹پد م  فرهنگدی کده منشدن آن، بده نفخد فاصل همراه باش . ای  

سد ، باعدش شد ه از ترجمد  عناصدر فرهنگدی تحد  عنداوینی چدسن ا در تعاملات فرهنگدی

 3«مقدداط  بحرانددی ترجمدده» (،۸ .، ص2335)پدد م،  5«مقدداط  نفخمددانی بددا ریسدد  بالددا»

( نددام بددرده 5۸، ص. 23۸۸ )پ رسدد ، 6«مشددکلات ترجمدده»( یددا ۸ .، ص2333)پ رسدد ، 

 شسد. 

بن   عناصددر فرهنگددی، نددام و اصددطلاحات مربددس  بدده یکددی از عناصددر اصددلی در تقسدد م

، از نسیدد ی( م23۸۹) ۱طسر کدده بددارت همددان (.23۸3 7)ماسدد ه و ویلمدد سدد  انددسا  غهاها

. شددسدیبشددر محسددس  ممشددخرع  شناسددی، غددها بدد ون شدد  اولدد   ن ددازانساننظددر علددم 

تددسان یمبسدد ار  را م ددان فرهنگددی   هددارغم ایدد  اشددخراع ف  یسلددسهیکی مهددم، تفاوتعلددی

)اوسددخر و مددسل   دیدد  عددادات غددهایی، انددسا  غددهاها و نقدد  اجخمدداعی برخددی غددهاهادر 

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

تددسان ینمرا   اطسر هددم هدد   جامعددهبدد ون زبددان وجددسد خددارجی ندد ارد، همددان ا هجامعدد

اهم د  اید  حدسزه باعدش شد ه . ن اشدخه باشد  خدسدبدهعادات غدهایی مرصدسصیاف  که 

  هدداحسزهو در تمددام  نهشددخه بددا سددرع  ب شددخر   نفخمددان غددهایی در طددی دو دهددتددا 

باعددش شدد ه  . نسددخردنی و اهم دد  ایدد  نفخمددان(23۸3 ،۹)روسدداتسبشددسد مطددر   اجخمددا 

ایدد  بنگرندد .  پژوهشددی ةعنسان حددسزها ن دد  بدده ایدد  حددسزه بددهتددا پژوهشددگران در دانشددگاه

در هددا  برندد ار شدد ه هددا و کنفددران در افدد ای  تعدد اد مجلددات، کخا  تددسانیرا منددرای  

از مؤسسددات مخددسلی کدده  پژوهشددگرانیعلدداوه، تعدد اد ه(. بدد23۸۹ ،5)آلبالددا ایدد  حددسزه دیدد 

مربددس  بدده عددادات و فرهندد  غددهایی درخساسدد    هدداانجددام پروههبددرا  شناسددی جامعدده

 (.23۸2 ،3ع، سامنر و وینسسنسدر حال اف ای  اس  )ک کنن یم

بدده عنددسان یکددی از  تددسانیم المللددی فدد لمبدد    هاو جشددنساره   ایرانددیهدداف لم از

   ایرانددینددام غددهاها وایرانددی  بددا فرهندد  مراطبددان غربددی آشددناییراه هددا   مهمخددری 

هدددا و نقددد  ف لم، در حق قددد . عنسان عنصدددر  مهدددم از فرهنددد  ایراندددی ندددام بدددردبددده

 نقشددی فرهنگدی م دان جسامد  در فرایند  تعاملدات و تبادلداتالمللدی فد لم ب    هاجشدنساره

در هددا و معرفدی ف لم بددرا  از قد یم محلدیالمللدی فدد لم ب    ها. جشددنسارهبسد ار ج یسد 

هددا  ایرانددی اندد . ف لمبسده «شددرقی»زبددان یددا بهخددر بگددسی م غ رانگل سددی  هددافرهن پددی آن 

بددرا  خددسد در خددار  از مرزهددا   ا یددژهنهشددخه، جایگدداه و  ویژه در دو دهددن دد ، بدده

در ایدد    اارزندد ه  هددااندد . محققددان بسدد ار  پژوه دسدد  آوردههجغراف ددایی ایددران بدد

 ،۱مخحدد ه ؛2332، 7، تدداپر؛ 2337 ،233۸، 6دباشددی )رجددس  شددسد بدده اندد ام دادهزم ندده انجدد

                                                           
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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. در ایددد  م دددان، اهم ددد  ترجمددده و (23۸2، 2و نف سدددی ؛23۸3، ۸ندددژاد، زیددد آباد ؛233۱

   ها  ایرانی امر  کاملاً واض  اس .طسر خاص زیرنسی  در مسفق   ف لمبه

و ن دد    ک ف دد  و فرایندد  زیرنددسی چگددسنگی، و ضددرورتمسددا   فرهنگددی اهم دد  

ا   پژوهشددگران ایرانددی را بددر آن داشددخه تددا بدده مسددنددهاران، هددا  زیرنسی دلایدد  انگ  ه

سددل قه و فاضددلی )بددرا  ملددالش خس  هددا  برجسددخه بزردازندد ف لمزیرنددسی   مرخلدد 

، اهم ددد  بدددا وجدددسد ایددد (. ۸۹۳7پنددداه، سدددل قه و فاضدددلی حقخس  و ۸۹۳3پنددداه، حق

شدد ه اسدد  بررسددی کمخددرزبان هددا  ایرانددی بددرا  ب نندد نان غ رفارسددیمزیرنددسی  ف ل

عنسان برشددی از پددژوه  در حددسزة ترجمدد  غددهاها  ایرانددی بدده ،هم ندد  (. 23۸2)نف سددی، 

بدا تسجده بده اهم د  اید  حدسزه، مقالد  اسد .  شد هفرهن  جامعد  ایراندی کمخدر واکداو  

و  هددا  ایرانددیف لمرسددمی در زیرنددسی  ها نددام غددها  ترجمدد  بددر رو  امطالعددهپدد   رو 

 هم ن   انخظارات و ترج   ب نن ة غربی در ترجم  ای  حسزة فرهنگی اس .

 . پیشینة پژوهش۲

 5 نراو بددسمی ۹نرااساسدداً بددر رو  محددسر غرابدد  تددسانیعناصددر فرهنگددی را م  ترجمدد

 «ب گددانگی»نددرا بددر ک دد  رویکددرد غرابدد نمطالعدده کددرد. در حددالی کدده ت (233۱) 3ونددستی

نرا بددر قرابدد  و آشددنایی مراطبددان فرهندد  مقصدد  بددا فرهندد  مبدد   اسدد ، رویکددرد بددسمی

(. البخده از اید  دو رویکدرد بده طدرا نسندانسنی یداد شد ه 233۱ک   دارد )وندستی، نت هترجم

(، ۸۳۳6 ،۱)آیکسدددلا 7«ماه ددد  تعسی دددی»و  6«کارانددهماه ددد  محافظددده»جملددده از  اسدد 

زبدددان »و  «۸2زبدددان مبددد  محسر»(، 2336 ،۸۸)رام دددر“ ۸3ز سددداطب عدددی»و  ۳«سددداز غراب »

                                                           
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 
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 ،5)اولددد  ۹«پ سنددد  فرهنگدددی»و  2« سدددازغراب »( و 23۸۸ ،)پ رسددد  «۸لمقصددد محسر

مطالعداتی در  و انجداممخدسن غدهایی   رغم نسدخر  پرشدخا  بدازار ترجمدعلدیالبخه  (.23۸۹

کمخددر   هددااز حسزه عنسان عنصددر  فرهنگددیبددهغددها و ترجمدده رابطدد  غددها،   ترجمدد ةحددسز

دسدد اردین ، کددسع و ؛ 23۸3 مطالعددات ترجمدده اسدد  )روسدداتسحددسزة شدد ه در بررسددی

تددسان بدده مطالعدداتی یم. البخدده در ایدد  حددسزه (23۸3 6و روسدداتس ؛ ک ددارو23۸3 3شددارون

هددا  هددا و کخددا منددس  رسددخسران  (، ترجمدد2335 ،7ادبددی )روسدد نی  ویددژه در ترجمددبدده

  (، یددا رابطدد23۸3 ،۸3؛ لانسددکا و کسلدداروا23۸۸ ،۳؛ دسدد اردین 2333 ،۱آشددز   )پسندد 

عنسان عناصددر تحق قدداتی کدده از غددها بددهاز و هم ندد    (23۸5 ،۸۸غددها و مهدداجرت )کددرون  

و مطالعدددات افدددراد  چدددسن ( 233۳ ،؛ کدددرون  233۳ ،۸2انددد  )کدددایروفرهنگدددی یددداد کرده

 ۸5(، اپسدددخ  23۸3و ویلمددد  ) ماسددد ه(، 23۸3) ۸۹(، مسرندددان23۸7 و 23۸3کدددرون   )

چنددان ترجمدد  غددهاها در عصددر ارتباطددات آن کددرد.اشدداره ( 233۱) ۸3نرامن دد ی  و (233۳)

سدسم خدسد   نسدر ۸7چدا  انخشدارات راتلد  ۸6مخدرجمحا   اهم   اسد  کده مجلد  معخبدر 

شددام   تساندد یاصددطلا  غددها م را بدده ترجمدد  غددهاها اخخصدداص داده اسدد . 23۸3در سددال 

و غ ددره شددسد کدده برخددی در  هایا، چاشددنهدد، نانها  نیاصددلی غددها، نسشدد  هاانددسا  وعدد ه

. در طدسل تداریج جامعده، عللدی چدسن جغراف دا، اقلد م، مدهه  شدسن یمراسم خاص ارا ه م

                                                           
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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و غ ره، نقشدی اساسدی در تع د   ندس  غدها  مردمدان آن داشدخه اسد . فرهند  ایراندی ن د  

 از ای  قاع ه مسخلنی ن س . 

از دیگدر عسامد  بااهم د  و در عد   حدال  هدا لمب نند نان بده ترجمد  ف ن ازانخظارات و 

بسدد ار  در حددسزة ترجمدده از اهم دد   پژوهشددگران. شددسن یمحسددس  م شدد هبررسیکمخددر 

(، تسجده بده 2333) ۸اند . بدرا  ملدال، ندسردهدا سدر  نفخهب  ن نان و تسجه بده انخظدارات آن

ر تئددسر  کنندد ه دعسامدد  تع دد   تری  دداتیاز ح را انخظددارات و ن ازهددا  ارتبدداطی مراطدد 

(، لددازم اسدد  2332 ،5لددی ازنقدد  بدده، 5۸، ص. ۸۳۳6) ۹. از نظددر ویلدد داندد می 2هدد  

 «اسدد  در راسددخا  انخظددارات مراطدد  زبددان مقصدد کدده   اتسل دد  ترجمدده» بددرا مخددرجم 

( ن دد  بددر اهم دد  تسجدده ۸۳۳7) 7( و لز هددالم۸۳۳7) 6(، چسددخرم ۸۳۳۳) 3. شددافنرتلددا  کندد 

( اهم دد  انخظددارات مراطدد  را 233۳) ۱ندد . نستل دد اک دد  کردهنبدده انخظددارات مراطدد  ت

داد . از نظددر و  دریافد  بددرونشدسدیشددن  ار  یدادآور مطسر اخدص در ترجمدد  دید ار بده

فرهنگدی، تلم حدات یدا اسدامی خداص   هدافرضتنهدا بدر پد  شن  ار ، ندهترجم  دی ار 

( از 2335) ۳. ونددستیشددسدیبددر انخظددارات ب نندد ه بن ددان مهم ندد   اسددخسار اسدد ، بلکدده 

کده در آن انخظدارات و علدایق  کند یعنسان ابد ا  قرا خدی ندس از مدخ  ب گانده یداد مترجمه بده

( ن دد  از واکددن  ب نندد ه و 2333) ۸3المصددر فرقددال و مراطدد  در نظددر نرفخدده شدد ه اسدد . 

تدسان بده یمهم ند    .برند یکنند ه در مسفق د  ترجمده ندام معنسان مع ار تع د  مراط  به

هددا  بددر رو  تددرج   ب نندد نان ایرانددی بددرا  دوبلدد  ف لم ۸۸ر حددسزة دریافدد مطالعدداتی د

  امطالعدده( در 23۸۱فریدد  )سددل قه و خ اعددیایراندی اشدداره کددرد. بددرا  ملددال عدامر ، خس 

 6زبان بدده فارسددی را بدده هددا  انگل سددیدریافدد  ب نندد نان ایرانددی بددر دوبلدد  ف لم ،کمددیک فی
                                                           
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 
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سدداز  و تددرج   ب نندد نان دار ، مم دد  ، بسمی  فنددی، عامدد ، وفدداهاجنبددهجنبدده شددام  

کنن نان در پددژوه  فددسا، در نظددر ب نندد نان جنبدد  فنددی . از نظددر شددرک اندد کردهتقسدد م 

تددری  ها  فدد لم اسدد  از مهم  شرصدددوبلدده کدده شددام  همدداهنگی و انطبدداا صدد ا بددا 

( نحددسة دریافدد  23۸۱سددل قه )فاکخسرهددا بددسده اسدد . در پژوهشددی دیگددر عددامر  و خددس 

سدل قه اند . عدامر  و خس  نن نان ایرانی از دوبلد  فد لم بده زبدان فارسدی را بررسدی کردهب

ن رندد  کدده از منظددر ب نندد نان ک ف دد  ترجمدده در دوبلدده فدد لم در مقایسدده یم( نخ جدده 23۸۱)

 ها  فنی دوبله هم سن انطباا ص ا از اهم   کمخر  برخسردار اس .یژنیوبا 

انخظددارات و  شدد ه،و مطالعددات مددسرد  انجام  ه و مراطدد نددرغم اهم دد  ب نعلددی

(. از نظددر نددسرد 2332 ،لددی و 2333 ،)نددسرد کمخددر بررسددی شدد ه اسدد هددا هددا  آنترج  

. «ه   عامد  دیگدر  در ترجمده تدا اید  حد  نادید ه نرفخده نشد ه اسد ( »37، ص. 2333)

ن دد  زبان هددا  ایرانددی بددرا  ب نندد نان غ رفارسددیزیرنددسی  ف لمبررسددی همدد   غفلدد  در 

 (.  23۸2 ،)نف سی شسدیدی ه م

 بایسدد یسدد  کدده ما مسددا لی تری یاز اصددلب نندد ه از ترجمدد  عناصددر فرهنگددی  نخظددارا

ن دد  نددام غددهاها عناصددر فرهنگددی  هددا  ایرانددی. در ف لمتسجدده داشددخه باشدد  بدده آنمخددرجم 

ه شد ه اسد . بد مرخلفدی زیرندسی  بدا رویکردهدا ندام غدهاها  هدا،پرکاربردن . در اید  ف لم

کارن ر  بددده بدددایددد  عنصدددر فرهنگدددی خددداص  از مدددسارد ، در بسددد ار تر دددقب دددان دق

امددا پرسدد  اینجاسدد  کدده  .اسدد  زیرنددسی  شدد هنرا، نرا یددا بددسمیغرابدد  یکردهددا رو

 ةب نند  ؟ آنداهی از انخظداراتاسد  یراندیهدا  اف لمک ام رویکرد مسرد پسدن  ب نند ة غربدی 

ات بسدد ار مف دد   در اخخ ددار مخرجمددان قددرار اطلاعدد تساندد ینددام غددهاها م  در ترجمدد غربددی

 نحدس چشدمگ ر  بدر برداشد عناصدر فرهنگدی، بده ترجمد عل  آن هم ای  اس  کده  .ده 

عنسان در مطالعدددات ترجمددده بددده تسانددد یسددد  و بندددابرای  ما ندددهار رمدددخ  تن  ب ننددد ه از

زمدان، امکدان مرخلد  از جملده  ها ی عل  محد ود. البخده بدهبررسدی شدسد مسضسعی مهم

پد   رو   مقالد عسامد  اعدم از زبدانی، فرهنگدی و فندی در اید  مقالده ن سد  و بررسی همه

و انخظدارات ب نند ة هدا  ایراندی ف لمرسدمی در زیرندسی  ها ندام غدها هفقط بدر رو  ترجمد

، هد   پدژوه  مسدا  بدا تسجده بده اید   .داشد تمرکد  خساهد  از دی ناه فرهنگی  غربی
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زبان( در ترجمدد  نددام غددهاها  ایرانددی )انگل سددیپدد   رو بررسددی تددرج   ب نندد ة غربددی 

ایرانددی اسدد . بنددابرای ، پرسدد  پددژوه  حاضددر هددا  ف لمعنسان عنصددر  فرهنگددی در بدده

نرا( در ترجمدد  ندام غدهاها  ایرانددی در نرا یدا غرابد اید  اسد  کدده کد ام رویکدرد )بددسمی

  پرسدد  ایرانددی ب شددخر مددسرد پددهیر  ب نندد ة غربددی اسدد . پاسددج ایددهددا  ف لمزیرنددسی  

 بددهب نندد ة غربددی  تددرج  درع بهخددر  از  بددا فددراهم کددردن اطلاعددات مناسدد ،تساندد  یم

 ایراندیهدا  ف لمدر زیرندسی   غدهاهاندام  بدرا ، اید  ب دن تا بدا  ایرانی قرار ده  مخرجمان

 .کنن  یابیمعادل

 روش پژوهش. ۳

( بده 233۱وندستی ) ۸ناپ د ایی مخدرجم ید پژوه  پد   رو بدر آن اسد  تدا در بسدخر نظر

زیرندددسی   درهدددا  ایراندددی زبان ف لمکنکدددا  و مطالعددده تدددرج   ب ننددد نان غ رفارسدددی

منظدسر تحل د  عسامد  فدسا بده  علاوه، نظریدها  ایراندی بزدردازد. بدهانگل سی غهاها در ف لم

کددار هترجمدده و هم ندد   تددرج   ب نندد نان بدد رویکددردفرهنگددی دخ دد  در اترددا  اجخمدداعی

نرا بددسمی رویکددرد  ناپ دد ایی مخددرجم، در حددالی کدده نخ جدد  شدد . طبددق نظریددفخدده خساهدد  رن

مقصد  اسد ،  زبدانهدا  فرهنگدی فرهنگدی مدخ  مبد   بده ارز  نرایانده بدارتقل   قسم د 

فرهند  زبدان و هدا  فرهنگدی نرید  بدر ارز عنسان ن رویدی قسم د نرا بدهغرابد  رویکرد

، )ونددستی شددسدیو زبددانی م فرهنگددی  هددا  تفاوت ددلبتو باعددش  کددردهمقصدد  عمدد  

233۱.) 

شدد  )رجددس  بررسددی  فدد لم ۹3هددا  ایرانددی، پددژوه  در ف لم  هددااسددخررا  داده بددرا 

( فرایندد  23۸۸بن   پ رسدد  ). سددز ، براسددا  تقسدد م(نگاشدد لم فشددسد بدده بردد  

شد ه و رویکدرد ترجمد  غدهاها  هدا تحل د رسدمی ف لم هدا یرنسی اسدم غدها در ز  ترجم

از  ا  کدرهپترجمد  عناصدر فرهنگدی را براسدا  پژوهشدی بدر رو   پ رسد . مشرص شد 

محسر و مقصدد محسر مبدد  هددا  اسددکان یناویایی بدده دو رویکددرد اصددلی ف لمزیرنددسی  

محسر خددسد بدده فرایندد ها  مبدد  بن   رویکددرد تقسدد م کددرده اسدد . براسددا  ایدد  تقسدد م

                                                           
1. translator’s invisibility 



 6۸                                        ..        ترج   ب نن نان غربی برا  زیرنسی  عناصر فرهنگی در .

 

 3بردار ، نرتده5تکم د  ،۹، افد ای 2ن در  بدا اعمدال قساعد  زبدان مقصد ، وام۸ن ر  تداموام

شددسد. در مقابدد  رویکددرد مقصدد محسر بدده یمتقسدد م  6یافخددهو ترجمدد  مسددخق م انخقال

و  ۸3، جددایگ ینی مددسقع خی۳، جددایگ ینی فرهنگددی۱، بازنسیسددی7فرایندد ها  شددمسل معنددایی

 شسد.یمتقس م  ۸۸حه 

طراحددی شدد  و در    بدده زبددان انگل سددیانامهنظددر ب نندد نان پرسدد  اطلددا  از بددرا 

قددرار نرفدد . قبدد  از انخشددار،  انگل سددی( عمدد تاً) هددا  ایرانددیف لمربددی خخ ددار ب نندد نان غا

 خطایدابی هدا  ایراندیب نند ة غربدی ف لم نفدر 23 نمسنده مخشدک  از نامه تسسط ندروهپرس 

فدد لم ایرانددی در لندد ن، سدد  نی و ملبددسرن و   هانامه در جشددنسارهپرسدد . شدد  و اصددلا 

شدر  ید   .پرد  شد ب نند نان  بد  اجخمداعی ف سدبسع   بکهم ن   از طریق ایم   و شد

نامه در ادامدده خساهدد  آمدد . در ایدد  نمسندده ابخدد ا معنددا  غددها نمسندده پرسدد  پرسدد 

سددب  ( بددرا  ب نندد نان تب دد   شدد . سددز  از ب نندد نان خساسددخه شدد  تددا بدده سددؤالی )قسرمه

دهن نان بدا اید  دهن ة م د ان آشدنایی پاسدج)شاخص آناهی ب نند ه( پاسدج دهند  کده نشدان

نددام فدد لم، بافدد  سددکان ، نمددا  فدد لم، صدد ا   سددؤال  عنصددر فرهنگددی اسدد . بعدد  از ایدد

آمد ه اسد . چهدار زیرندسی  مخفداوت از ندام غدها  مبد  الفظی صد ا  و ترجم  تحد  مب  

سددداز  و بسمی مرخلددد  رویکردهدددا بدددا و  )بدددا تسجددده بددده تحل ددد  پ کدددرة پدددژوه 

دهن نان خساسددخه شدد ه ترجمدد  ( بددرا  ب نندد ه مشددرص شدد ه و از پاسددجسدداز ب گانه

تمددام ایدد  مراحدد  ب نندد نان،  پاسددج افدد ای  اعخبدداره خددسد را مشددرص کنندد . بددرا  دلرددسا

دهن نان از پاسددج و دو فدد لم مخفدداوت تکددرار دو پرسدد  جدد ا و در نددام غددها دربددرا  

                                                           
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 
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در دو  دهندد ی را کدده تددرج   میزیرنسیسدد ،شدد هخساسددخه شدد  بددا تسجدده بدده اطلاعددات ارا دده

 ف لم انخرا  کنن .

 

 

 
 



 6۹                                        ..        ترج   ب نن نان غربی برا  زیرنسی  عناصر فرهنگی در .

 

ایراندی در اید  پدژوه  شدرک  کردند . صد  هدا  ف لمزبان ب نند ة انگل سدی 22۹تع اد 

سددال سدد   3۳تددا  ۸۱. اغلدد  ب نندد نان بدد   بسدندد ب نندد ه مددرد  ۸22و یدد  ب نندد ه زن و 

نسندده دانشددی نفددر( ااهدار داشددخن  کدده ه   232دهن نان )درصدد  پاسددج ۳3داشدخن . بدد   از 

  باق ماند ه ن د  داند  زبدانی فارسدی بسد ار محد ود  دربارة زبان فارسدی ن ارند . ده درصد

 ،آمد ه بدا ترجمد  غدهاها در زیرندسی دسد ههدا، اطلاعدات بدداده آور جم پ  از . داشخن 

 .  ش ن ناپ  ایی مخرجم مسشکافانه تحل   دربارة ( 233۱ونستی ) ی مقایسه و طبق نظر

 و بحثنتایج . ۴

 زیدداد اسددخفاده شدد هنددام غددهاها از  یرانددیاهددا  در ف لمنشددان داد پددژوه   ةتحل دد  پ کددر

 )رجدس  شدسد بده ضدم مه(. غدها یافد  شد ندام مدسرد  32شد ه بررسدی هدا ف لماس . در 

و  هددا، نانها  نینسشدد، هااصددلی غددها، خسرشدد   هاکاررفخدده انددسا  وعدد ههنددام غددهاها  بدد

لحاظ در اید  ل سد  بده ۸«سدب  قرمده»جایگداه نرسد   . با تسجده بدهن ردرا در بر میغ ره 

ایدد  غددها نددام ، هدداغددهایی اصددلی در بدد   ایرانی ةعنسان وعدد و اهم دد  ایدد  غددها بددهبسددام  

بررسدی زیرندسی  نددام غدهاها در پ کددرة . انخردا  شدد نامه پرسد ورود بدده   عنسان ن یندبده

ایسدد  نرا و در نخ جدده ترجمهدهن ة نددرای  مخرجمددان بدده رویکددرد  بددسمیپددژوه  نشددان

در  اید  غدها بدرا  ندام ی کدهمخفداوت  هابدا تسجده بده ترجمده در آن ناپ  اسد . که مخدرجم

 .۸ش رندد عنسان زیرنددسی  بدده شددر  زیبدده شدد هارا دده ها یندده، ن یافدد  شدد  پددژوه  ةپ کددر

green stew ،2. stew ،۹. Ghorme Sabzi 5، و. this عل  چندددد وجهی و )بدددده

شد ن تصدسیر غدها بدا تسجده بده دی هشدن  ار  و ا  بدسدن ماه د  ترجمد  دی ار چن نشانه

اسددخفاده کددرده اسدد (.  thisدر فد لم، مخددرجم بددرا  نددام غددها، در عدسض ترجمدده، از ضددم ر 

بدا اید  غدها غربدی ، تحل د  م د ان آشدنایی ب نند نان شداخص آنداهی 2با تسجه بده پرسد 

   .به شر  زیر اس نامه قب  از پاسج به پرس 

 2/۱۳نفدددر ) ۸۳۳نامه را دریافددد  کردندد ، کددده پرسدد  ا  نندد هب 22۹از تعدد اد کددد  

یدا  درصد  ۱/66دهن نان )اند . از اید  تعد اد، اکلدر پاسدج( بده اید  سدؤال پاسدج دادهدرص 

                                                           
 دانن .ها میسب   را غها  ملی ایرانیبرخی قرمه.  ۸

2. Were you familiar with this food before you read the above description? 
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ان . آن ن اشدخهبدارة و اطلاعداتی در ان   هان  کده ندام اید  غدها را نشدننفر( ا عدان داشدخه ۸۹۹

( ندام اید  غدها را شدن  ه یدا درصد  2/۹۹دهن نان )نفدر از پاسدج 66سد  کده ا ای  در حالی

تددسان نخ جدده نرفدد  کدده شدداخص آندداهی بددرا  یمبنددابرای ، ان . آن داشددخهبددارة اطلاعدداتی در

 کنن نان غربی ای  پژوه  در رابطه با نام ای  غها پای   اس .اکلر شرک 

شد ه از پ  از پاسج به پرس  فسا، از ب نند نان خساسدخه شد  بدا تسجده بده بافد  ارا ده

تحل دد  ترج حددی خددسد را انخرددا  کنندد .   ن یندد ،شدد هارا دده  ها، تصددسیر و ترجمدده۸لمفدد 

پاسددج بدده  23۹از تعدد اد دهدد  یمنشددان شدد ه ارا دده هددا یرنسی زدربددارة تددرج   ب نندد نان 

صددسرت هبدد نددام غددها  بدده ترجمدد درصدد ( 6/66نفددر یددا  ۸23ایدد  پرسدد ، اکلددر ب نندد نان )

 کاملدداًدارندد ؛ یعنددی نددرای  بدده رویکددرد  نددرای  ( Ghorme Sabziقرضددی )  ترجمدد

بدده ( درصدد  ۹/۸3نفددر ) green stew ،۹۸( بدده درصدد  ۹/۸6نفددر ) وسددهسی نرا.غرابدد 

( بدده ترجمدده درصدد  ۳/6نفددر ) ۸5( و تنهددا stewترجمدده بددا تکن دد  شددمسل معنددایی )

اید  در  نرا.؛ یعندی نرایشدی بده رویکردهدا  بدسمیاند داده  ( ر thisمخندی )صسرت هدمهب

سدب   را بدرا  ترجمده قسرمه green stewنرسد  یعندی   سد  کده مخدرجم ن یندا لیحدا

آم ه دسدد بددا تسجدده بدده نخددای  بهدر زیرنددسی  رسددمی ایدد  فدد لم انخرددا  کددرده اسدد . 

رغم پدای   بدسدن شداخص آشدنایی بدا اید  عنصدر فرهنگدی، تسان نخ جه نرفد  کده علدییم

ان . نرا و ب گاندده نددرای  داشددخهغرابدد  ملدداًکا  اترجمدههددا  ایرانددی بدده اکلدر ب نندد نان ف لم

 رویکرد  که با ترجم  رسمی نام ای  غها در تناقض اس .

از   ادر صددحنه غددها نامه، نددامبالددا بددردن اعخبددار پرسدد  بددرا شدد ،   کددرطسر کدده همددان

( ن دد  مددسرد پرسدد  قددرار نرفدد . 23۸2، پ مددان معدداد ، هددابددر  رو  کا )ف لمددی دیگددر 

  شدد ه از صددحناز ب نندد نان خساسددخه شدد  بددا تسجدده بدده بافدد  ارا ددهنرسدد ،  سددؤالهمانندد  

 تحل دد ترج حددی خددسد را انخرددا  کنندد .   ن یندد ،شدد هارا دده  ها، تصددسیر و ترجمدده2فدد لم

                                                           
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. 
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 232از تعد اد  دهد  کدهیندام غدها در فد لم دوم نشدان م  م  ان تدرج   ب نند نان بده ترجمد

سدب   قسرمه  ( بده ترجمددرصد  5/36یدا  نفدر ۸۸5پاسج بده اید  پرسد ، اکلدر ب نند نان )

 کاملدداً؛ رویکددرد  اندد نددرای  نشددان داده( Ghorme Sabziقرضددی )  صددسرت ترجمددهبدد

 ،بددا تکن دد  شددمسل معندداییبدده ترجمدده  درصدد ( ۱/۸۱) نفددر ۹۱. نرانری  و غرابدد قسم دد 

( درصدد  7/۳)نفددر  ۸6و تنهددا  green stewبدده  درصدد ( ۱/۸6نفددر ) stew ،۹5یعنددی بدده 

. در نرا؛ یعنددی رویکردهددا  بددسمیاندد داده  ( ر thisمخنددی )صددسرت هددمهترجمدده بددبدده 

( بدرا  thisمخندی )یعندی اسدخفاده از تکن د  هدم ،آخدر  زیرنسی  رسدمی اید  فد لم، ن یند

دهد  یمآم ه از فد لم دوم ن د  نشدان دسد نخدای  به. اسدخفاده شد ه اسد  نام ای  غها  ترجم

درصد  از ب نند نان  36شدنایی بدا ندام اید  غدها، بد   از رغم پای   بدسدن شداخص آکه علی

؛ اندد دادهنری  نددرای  نشددان نرا، ب گدداه و قسم دد غرابدد  کاملدداً  اترجمددههددا  بدده ف لم

رویکددرد  کدده بددا ترجمدد  رسددمی نددام ایدد  غددها در زیرنددسی  رسددمی ایدد  فدد لم در ت دداد 

نشددانگرها  هسیدد  عنسان اسددامی مربددس  بدده غددهاها بددهآن عناصددر فرهنگددی و بدداتب  اس .

بندابرای ، ندام  (.23۸3 ،)ماسد ه و ویلمد  شدسن یفرهنگی مدخ  و فرهند  مبد   محسدس  م

مبدد   محسددس  مددخ  ق رتمندد  در ابددراز هسیدد  فرهنگددی   عنسان ابدد اربددهتساندد  یغددهاها م

دهن ة نددرای  مخرجمددان بدده بررسددی زیرنددسی  نددام غددهاها در پ کددره پددژوه  نشددان. شدسن 

ایسددد  کددده مخدددرجم در آن ناپ  اسددد . البخددده نرا و در نخ جددده ترجمهرویکدددرد  بدددسمی

نسیندد ، چندد   نرایشددی را در  ( مددی23۸3) دسدد اردین ، کددسع و شددارونطسر کدده همددان

(، ایدد  نددس  ۸۳۳3/233۱ستی )تددسان دیدد . براسددا  نظریدد  ونددیمن دد   مخددسن غددهایی  ترجمدد

هددا  ایرانددی، باعددش کدداه  فرهندد  ایرانددی در رویکددرد در زیرنددسی  نددام غددهاها در ف لم

دهن ة خشدددسن  هدددا  غالددد  فرهنددد  و زبدددان انگل سدددی بدددسده و نشدددانبرابدددر ارز 

  مسددلط مانندد  انگل سددی و امریکددایی اسدد . هددافرهن هددا و بدده زبان ۸نرا  ترجمددهقسم د 

 غالبداًهدا  ایراندی، عنسان عنصدر  فرهنگدی و هدسیخی در ف لمم غدهاها بدهبه ب دان دیگدر، ندا

  بدددسمی، طب عدددی و روان و اترجمدددهداد آن، کددده بدددرون ان شددد هنحس  زیرندددسی  بددده

هددا  زبددان و فرهندد  او باشدد ؛ نرا بددرا  ب نندد ة غربددی و مخناسدد  بددا ارز قسم دد 

                                                           
1. the ethnocentric violence of translation 
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زبددان و فرهندد  انگل سددی یدداد  هددا  امزریال سددخی  کدده ونددستی از آن بدده نددام ارز اترجمدده

 ترجمده، بدسدن روان و طب عدی بده تدسانیم کده دارد م ایدایی نرابدسمی رویکدرد البخهکن . یم

 )وندستی، کدرد اشداره ب نند ه خساند ن عدادات بدا آن همراهدی و آن بدسدن فهدم قاب  و واض 

 ا ،فرهنگددی هددا یژنیو ماندد ن مکخددسم عل بدده ،مبدد   مددخ  حددال، ایدد  بددا (.۸۳۳3/233۱

 ن سدد . شدد ه پهیرفخدده (۸۳۳3/233۱) ونددستی نظددر از کدده امددر  شددسد.می تحریدد  نددانری 

 روشددی بددا ایرانددی غددهاها  ترجمدد  کدده نفدد  تددسانیم ونددستی، نظددر براسددا  نخ جدده، در

 و کدرده  و  آمریکدایی-آنگلدس فرهند  در را ایراندی هدسیخی فرهنگدی عنصدر کده نرابدسمی

 وندددستی نظدددر از اسددد . ندددامطلس  امدددر  شدددسدیم ایراندددی  فرهنددد ناپ ددد ایی باعدددش

 و کشددیبهره نرسدد ، شددسد. بررسددی منظددر دو از تساندد یم ناپ دد ایی ایدد  (،۸۳۳3/233۱)

 کنندد .یم ترجمده انگل سدی زبدان از یدا انگل سدی زبدان بده کده مخرجمدانی اقخصداد  اسدخلمار

 نخ جدد  کده ن ددردیم قدرار تسجدده مدسرد و شدد ه دید ه ندد رتبه مخدرجم سددازبسمی ترجمد  در

 امددر  (.۸۹ ص. ،233۱ )ونددستی بددسد خساهدد  ترجمدده بددرا  کددم ال حمددهحق پرداخدد  آن

 و سددل    اترجمدده آن نخ جدد  و دارد آمریکددایی-آنگلددس فرهندد  تسددلط در ریشدده کدده

 مغدایرت و ۸فرهنگدی برابدر  مبحدش دوم نکخد  اسد . غالد  فرهند  بدا همراسدخا و شفا 

 دن ددا  در خددرد  هددافرهن  بددرا  بددروز مجددال (،233۱) ونددستی نظددر از اسدد . 2فرهنگددی

 و درع فرصدد  کددردنفراهم و فرهنگددی  هدداتفاوت حفدد  ن ازمندد  امددروز، نددامخسازن

 خساهدد  باعددش آن خلددا  کدده امددر  اسدد . غربددی ب نندد ة تسسددط ب گاندده فرهنگددی احسددا 

در  غالدد . بدد  م فرهندد  و مددخ  بددر سدداز بسمی طریددق از غالدد  فرهندد  هددا ارز  شدد 

 ۹«تهدداجمی زباندد تدد »دهن ة تسل دد  فرهنگددی بدد  ن دد ، بررسددی تسل دد ات انگل سددی نشددانمقا

نحس    بریخان دددایی و آمریکدددایی را در خدددسد جدددا  داده و بدددههددداارز »بدددسده کددده 

)ونددستی « زنندد یم  از فرهندد  انگل سددی را بددرا  مراطدد  رغددم اتجربددهمآبانه خسدشدد فخه

هددسیخی و  رغم م ایددا در نظددر داشدد  کدده علددی(. البخدده بایدد  ایدد  نکخدده را ۸2، ص. 233۱

عل  دشددسار کددردن درع و نرا، کدداربرد افراطددی ایدد  رویکددرد بددهفرهنگددی ترجمدده غرابدد 

                                                           
1. cultural equality 

2. cultural otherness 

3. monolingual aggressive culture 
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 ۸طسر کدده نددامب ردر بسدد ار  از مساقدد  غ ددرممک  خساهدد  بددسد. همددان مبدد  فهددم مددخ  

قدد ر شددن  ار  بایدد  بددرا  ب نندد ه آنتسل دد ات دی ار »کندد ، یم(  کددر 3۸، ص. 233۳)

قد ر مشدابه باشدن  کده غراب  داشخه باشدن  کده ب گانده محسدس  شدسن  و در عد   حدال آن

تسجدده ب نندد ه را بدده خددسد حفدد  کنندد . از ایدد  منظددر، ن ازهددا و انخظددارات ب نندد ة مقصدد  

 2واردطددسر کدده یددا آن«. اندد کنن هتع    مبدد  عددساملی هسددخن  کدده در نددس  برخددسرد بددا مددخ  

جددایی کدده در خددسد ه جددان و مدداجراجسیی دارد امددر  از آن غرابدد ، نسیدد یم (۸۳۳7)

سد  بدر آسایشدی کده در آشدنایی، شدناخ  ا ، در حدالی کده سدن  ضدمانخینمای یجها  م

 تددسانیرا م ۹و فرادسددخی نرابددسمی، نراغرابدد  یکردهددا رورد پددا   و امن دد  وجددسد دارد.

ز اصددطلا  ( ا233۹) 5هلدد ع بددرا  ملددال، .ن دد  یافدد غددهاها   طسر نسددخرده در ترجمددبدده

 .کن ینام برده و آن را با مفهسم امزریال  م غهایی مقایسه م 3«غهایی اسخعمار فرهنگی»

ت امزریال سخی احخمالاً آشکارا، ردر شک  بس ار فاح  امزریال  م فرهنگی، ق »

  های  مل ، سن  برو تسلط  کردنمط    برا ک  کرده و بسمی را ریشه  هاسن 

ها  فاح  آن در ایالات مخح ه، نظام م ار  . از ملالکن یها مخسد را جایگ ی  آن

 بری ن یمرا . در ای  م ار ، مس  بلن  پسران ]...[ روز  برا  بسم ان امریکا بسدشبانه

 تکلمز ارا دخخران و پسران و  مههبی بس ار  از بسم ان(  ها)تسه نی آشکار به سن 

 کردن یخسد نهی م مههبییا شرک  در مراسم  بسمیبه زبان مادر ، خسردن غهاها  

نسان عبه ،حخی در نظر بسم انخی، فرهن  امزریال س نفس آن،  نرمدر شک   . اما]...[

  به در حق ق؛ شسدینممحسس   برا  ترری  فرهن  بسمیش ه ری  برنامهتلاشی 

برا   .شسدیمنگاه خطر یا حخی خسشاین  بی و بیااهراً جان  رنسعی تن عنسان آن به

ی و ها  آمریکایفسد  آمریکایی، ف لمتقاضا  غهاها  فس  اف ای  تسان ازیم، ملال

، 233۹نام برد. )هل ع، کنسنی  یآمریکایی در بس ار  از کشسرها  جهان سسم پسش 

 (xvii-xviiiص. 

                                                           
1. Gambier 

2. Warde 

3. Hegemonic 

4. Heldke 

5. cultural food colonialism 
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تا  ان ش هترجمه نرا غراب رویکرد   با ب شخر غربی مخسن ادبیالبخه اسامی غهاها در 

. ای  نس  رویکرد در (23۸6، اوسخر و مسل  ک س نق  از ، به2337 ۸س ران) نرابسمیرویکرد  

تسان از ی  منظر با تسجه به پ ش نه و رویکردها فرادسخی بررسی کرد و یمن   ترجم  غهاها را 

، (23۸۹هل ع )از نظر ها  اسخعمار  جسام  غربی دانس . برا  ملال، یژنیوآن را برشی از 

ی  اسخعمار  ا نگاه، با در حسزة غها )ج ی ( «ب گانه»  هااشخ اا جسام  غربی کنسنی به ترجمه

افخ  یو  نس داشخ  مناب ، کشسرنشایی یی هم سنهانگر ؛ امر  که ریشه در جسام  ارتبا  دارد

اوه بر البخه عل .دارد اسخعمارنران بر دیگر مناطق دن امنظسر سلط  به ج ی مس رها  بازرنانی 

بر  ن   از عسام  نرای  جسام  ها  نس، ب ی  و الهامی هپ نگاه اسخعمار ، اشخ اا به یافخ  

  منظسر یافخشسد و باعش ش ه آشز انی را از غر  بهیم  ب گانه محسس  هاترجمهغربی به 

 (.۹۳۱، ص. 23۸۹کن . )هل ع، رهسزار مناطق دوردس  دن ا  ج ی  غهایی  هاها و سب طعم

ن امر بس ار  از مخسل ا. هم   اشخ اا به ب گانگی جسام  غربی باعش ش ه اس  (23۸3 ،)روساتس

 ای  طریق ازتا  کنن عناصر محلی و ب گانه مشخم  بر نردشگر  سعی در تسل   و ارا ه غهاهایی 

، 2لییواقعی غهاها  محلی و سنخی کم  کنن  )کسه  و او  به عط  نردشگران برا  تجرب

ر دنردشگران پ  از بازنش  به کشسر خسد با تغ  ر  بس ار  از . جال  اینجاس  که(2335

ان  سعی در بازساز  کردهتجربه که در سفر  محلی غهاها  طبجعادات غهایی روزانه خسد و 

 (.2336، ۹ولا و کروت  غهاها  فرهن  مقص  دارن  )کی صر یر تجربه و احسا  دلزه

، نق  تسر  رایگان به ایران را نسی ی( م2332) 5وفا-طسر که سع  آن ن   ها  ایرانیف لم

ی  امکان ا غربی هم سن ی  نردشگر ب نن نانکنن . سفر  که به یمغربی باز  برا  مراطبان 

 ،ناشناخخه و غری  یناه سرزم   با ای  در رابطه نسنانسنی را تا اطلاعات و حقایق ده یمرا 

و  ، معمار  شهرها و روسخاها، مسا   س اسی و اجخماعیآن ، فرهن  و رسسمای  کشسرمردم 

کس   3«طعم ب گانه»برد یم( از آن نام ۸۳3، ص. 233۱طسر که کایرو )نیا آ طعم غهاها  آن

ی با آشنای  هاعنسان یکی از جنبهغهایی خسد در طسل سفر به  نردشگران ن   به تجرب  .نکن

                                                           
1. Siran 

2. Cohen & Avieli 

3. Kivela and Crotts 

4. Saeed-Vafa 

5. a taste of otherness 
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 ۹(. بهاتاچاریا23۸2 ،2و ایسز ؛ م ، لامبرز233۳ ،۸)اوارت کنن یکشسر مقص  و فرهن  آن نگاه م

چارچس  »اصطلا   آنها تح  ازها  راهنما  سفر ن   با اشاره به کخا ( ۹72ص.  ،۸۳77)

، فرهن  و تاریجبارة اطلاعاتی کاربرد  در تسانن یو  ای  مناب  م  . به نفخکن ییاد م «شناخخی

ها را ، ف اها، مناطق، بسها و طعمن   سفرنسیسان فرهن  غهایی مقص  به نردشگران ارا ه دهن .

نن  ا و تصسیر مقص  را در  ه  خسد بزرورا که از طریق آن افراد بخسانن  ف کنن یآن نان انخرا  م

نی ها  ایراف لم طسر خاصو به تلسی یسنی  هابرنامها  که  فهوا ؛(۹76، ص. ۸۳۳7 ،)بهاتاچاریا

خرجمان م المللی برا  ب نن ة غربی و حخی ب نن ه شرقی انجام دهن .  ب  هاجشنسارهتسانن  در یم

  ن به مراطبان امکان چش نرااز طریق رویکرد غراب  عنسان م انج گران فرهنگی و غهایین   به

 وورسکییا) کنن یآن فرهن  را فراهم م ی  ی  کشسر و کس  اطلاعات در مسرد زبان غهایغها

زن . ملال می 6ن رآ ناوآیش ا دتلسی یسنی   برنام( از 23۸3) 3مارکس مللاً (. 6، ص. 233۹، 5و دیگران

نشان  (23۸3مارکس )پردازد. یآس ایی م ها  سزلن  ن ها   که به فعال  تلسی یسنی ابرنامه

  سیربه ب نن نان کم  کن  تص تسان یبه تصسیر کش  ن غهاها در تلسی یسن م چگسنهکه  ده یم

 ها   هسی  ملی و چن فرهنگی ن سزلن  در  ه  مجسم کنن ؛ کار  که نفخمان و فعال درس  از

نسی ، امروزه نگاهی یم( 23۸5) 7طسر هم که فرنسس همان .ان  ام هن س اسی از عه ه آن بر

م ار دربارة ترجم  غهاهایی که از مرزها  ی  کشسر نهشخه و وارد نرایانه و هسی ملی

ها  ترت  ، زیرنسی  نام غهاها  ایرانی در ف لمهم  شسن ، وجسد دارد. بهیمکشسرها  دیگر 

ملی  سیر  از هسی تسان  تصیم المللی ف لم  ب  هاجشنسارهدر  نراایرانی با رویکرد  غراب 

  از م تی تسان  پیمو فرهنگی ایران ان در  ه  ب نن ة غربی به تصسیر کش . ای  تصسیر حخی 

تنها ه نها  کب نیوارد فرهن  و زبان غربی ش ه و به برشی از جامع  غربی تب ی  شسد؛ پ  

سیه و برشی از   دوسسسیه به مس رتسان  از نفخمانی ی یمراحخی ب نانه ن س  بلکه بهغ رواق 

ه در حالی که یکص  سال پ   تصسر اینکنفخگس  دوطرفه فرهنگی تب ی  شسد. برا  ملال، 

                                                           
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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سشی ، امروزه سرس  یماهی خام به غهایی محبس  در آمریکا  شمالی تب ی  شسد بع   به نظر م

 ق  عللیعلاوه، در قرن حاضر، نبه .اس    شمالیمریکاآیکی از غهاها  پرطرف ار در هاپنی 

بر   ر مسخق میتن چسن سهسل  در حم  و نق ، بازرنانی، مهاجرت، رسانه، اینخرن  و غ ره که 

اتس طبق نظر کایرو و روستسان نادی ه نرف . ینمرا  ان داشخهبه یک یگر  هافرهن ن دی  ش ن 

درآم ه و صسرت س ال بهدر آن جسام   کهعنسان قرنی یاد کرد به تسانیم 2۸(، از قرن 23۸3)

 لحاظ. بههسخ م ۸«دی  چن فرهنگی»در ی   مرخل   هاشاه   و  ش ن مرزها و فرهن 

ها و مرزها  مربس  به عادات و فرهن  .عادات غهایی ن   هم   اتفاا در حال رخ دادن اس 

ر طسهمان .کن یم ایفادیگی هسخن  که ترجمه در آن نق  اساسی  رغهایی در حال  و  ش ن د

راحخی در جسام  غربی در ، از آنجا که امروزه انسا  غهاها بهمعخق  اس  (2335) 2نیم که 

نگاهی نهرا به  .هسخ م دسخر  هسخن ، شاه  مسجی از علاقه به غها و آشز   در ای  جسام 

 کن یم ی  تن   ن سیبیبیشبک  انگل سی چسن  سب  زن نی  هامرخل  قسم خی در برنامه   ط

ده  یمشان ن ها  سنخی و محلی تمای مراطبان بریخان ایی به غهاها ب گانه و رو  پر   که  ا ق

تغ  رات جمع خی و سهسل  در ( ن   با تنک   بر 23۸3کایرو و روساتس ) .(23۸3 ،)روساتس

ها و عادات که باعش امخ ا  فرهن  کنن یمعنسان عساملی یاد ، از ای  دو بهنرداور  اطلاعات

با تسجه به مباحش فسا، آن ه به نظر در مسرد ترج   ب نن ة غربی  .ان مرخل  ش ه م جساغهایی 

ها تسان نف ، نرای  عم ة آنیمعنسان عنصر  فرهنگی در مسرد زیرنسی  ح اق  نام غهاها به

 نراس .   غراب اترجمهبه آشنایی با فرهن  ب گانه و 

 گیری. نتیجه۵

 لی مسا پ    ه و دوجانبه اس . بنابرای ، علاوه بر  ام ان مخرجم و مراط  رابطه  رابط

معنا  نسخرده و عام آن(، دی ناه و ای  سلسه  مخرجم )به ها  فنی ترجمه وی مح ودمانن  

  نخای .اس خسد   مخرجم از انخظارات مراط  ترجمآناهی  ،اساسی بر ترجمه دارد یآن ه نقش

کردن اطلاعاتی دربارة ترج   ب نن ة غربی دربارة ترجم  نام غها در با فراهم پژوه  حاضر

درع بهخر  از تمایلات و انخظارات ب نن ة غربی در اخخ ار مخرجمان نهاشخه و  ها  ایرانی،ف لم

                                                           
1. transcultural cooking pot 

2. McGee 
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، غربی نن ة انخظارات ب وها نسب  به ترج   ی ب شخرتا در ترجمه، با دانش کن یها کم  مبه آن

ارات هم ن  ، پ  از بررسی انخظ فرهنگی بزردازن .  عنصرعنسان به غهاهانام  برا  یابیدلبه معا

نرا  سمینرا و بها  ایرانی و با تسجه به نظری  ناپ  ایی و رویکردها  غراب ب نن ة غربی ف لم

 عنسان رویکرد  مناس  برا  زیرنسی  نام غهاها ازنرا را بهتسان ترجم  غراب یمونستی، 

و  هان برا  فره تسان یمچن   رویکرد   ها  ایرانی پ شنهاد داد.فارسی به انگل سی در ف لم

غ رانگل سی و آمریکایی ای  امکان را فراهم کن  تا بخسانن  در صحن  نامخسازن تبادلات  ها زبان

  روشی یوجه قص  تجسه  آم ه بهدس هفرهنگی امروز نق  ب شخر  ایفا کنن . البخه نخای  ب

ام   اس  با نسخر  شناخ  مخرجمان  طسر که نفخه ش ،، همانخاص برا  ترجمه ن ارد. بلکه

بی یامناس  در معادل یها را در انخرا  رویکرد و تصم مزبان، آنایرانی از مراط  غ رفارسی

ها  پژوه  برکنار ن س . نرس  ی مح ودبا وجسد ای ، پژوه  حاضر از کم  رسان . 

له، زبان انخرا  ش ن . با تسجه به ای  مسئدهن نان فقط از م ان ب نن نان انگل سیسجاینکه پا

تسان  یمتسان  مخفاوت از نخای  پژوه  باش  که ای  خسد یمزبان ترج   ب نن ه غ رانگل سی

علاوه، ع م دسخرسی به زیرنسی  رسمی برخی از   آتی باش . بههاپژوه پ شنهاد  برا  

از پ کرة پژوه  خار  کرد.  اجباراًرا  هاف لم  ایرانی در زمان پژوه  ای  اجشنسارهها  ف لم

تسانن  به ترج   ب نن ة غ رفارسی زبان دربارة زیرنسی  دیگر عناصر یم  آتی هم ن   هاپژوه 

 فرهنگی بزردازن . 
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 ضمیمه

 ها در پیکرة پژوهشنام غذاها و بسامد آن

 بسامد در پیکرة پژوهش نام غذا شماره

 6 سب  قرمه ۸

 6 کسکس 2

 5 رشخه آ  ۹

 ۹ دل و جگر 5

 ۹ کبا  6

 ۹ کش  3

 ۹ ک   ی د  7

 2 پ از داغ ۱

 2 ترشی ۳



 77                                        ..        ترج   ب نن نان غربی برا  زیرنسی  عناصر فرهنگی در .

 
 بسامد در پیکرة پژوهش نام غذا شماره

 2 جگر ۸3

 2 حلسا ۸۸

 2 حل م ۸2

 2 قلسه ۸۹

 2 کسفخه  ۸5

 ۸ اسخانبسلی ۸3

 ۸ قن آ  ۸6

 ۸ آبغسره ۸7

 ۸ کبا جسجه ۸۱

 ۸ چلسکبا  ۸۳

 ۸ خان نه 23

 ۸ زرش  2۸

 ۸ پلسساچمه 22

 ۸ زردشله 2۹

 ۸ پلسع   25

 ۸ نسفسنج 23

 ۸ پاچهکله 26

 ۸ تافخسننان  27

 ۸ ن سنگ ان 2۱

 ۸ نهر  غها   2۳

 


