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 :شنیداریدیداری)نا(پذیری عناصر فرهنگی در متون ترجمه

 در چشم بادزیونی ایرانی یتلو فرانسوی مجموعة هایزیرنویسموردپژوهش 
 

 (تهران، ایران)گروه زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس،  *نصرت حجازی

 (، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانزبان فرانسهگروه رویا شیرین )

 چکیده

بسةةاار  همةةراه  هةةا چالشبةةا  هةةازیرنویس ویژهبةةه شةةنادار ترجمةةت تولاةةدات دیدار 

باشةة ر نمةةود داشةة ه و بةةا هرهنةةع و رناصةةر هرهن ةة   تمةةا در  هةةاچالشاسةة ا ایةة  

هةةدا از  اسةةازدم بةةرو رو بسةةاار کةةار   ها دشةةوار و  هاپاچاةةد  م ةةرجر را بةةا 

رناصةةر هرهن ةة  در م ةةون و ان قةةال ترجمةةه  چ ةةون  دربةةارۀ  دوکاوکنةة ایةة  پةةژوهش

 ها محةةةدودی مق ضةةةاات و بةةةه در قالةةةی زیرنةةةویس بةةةا توجةةةه  شةةةنادار دیدار 

پةةس از تعریةة  و ، نوشةة اردر ایةة   و زیباشةةنای   اسةة ا شةةنای  زبان، هناورانةةه

هرهنةع و رناصةر هرهن ة  و بةا  ة ر از  دربةارۀنظةر  موجةود  هةا چارچوببازتاب 

بةةه وم ، هرهن ةة  بةةه ماا بةةان  اربةة ها مؤلفةةهان قةةال  ناپةة یر امکانیةةا  پةة یر امکان

اسةةةا  ( بردر چشةةةر بةةةادایرانةةة   تحلاةةةی پاکةةةر مدنظر)مجمورةةةت تلوی یةةةون 

راهکارهةةا  م ةةرجر در لهسةة ان  پردای ةةه و  پردازاننظریةةههرهن ةة   شناسةة ریا 

کةةه  شةةنای  زبانتوصةةاف  و  هةةا تحلایا نمةةامارم  بررسةة  ان قةةال مفةةاهار هرهن ةة  را

، انةةدآمدهایةة  پاکةةره بةةه دسةة   در هرهن ةة  شةةفاه   هةةاترجمةةت   ارهه  اةةچ وناز 

موجةةود در  و اشةةارات هااةةلانت« رناصةةر هرهن ةة یرده»حةةاک  از آن اسةة  کةةه ترجمةةه 

، بلکةةه قادرنةةد در ازا  کننةةدنم ساسةة ر بسةة ه رمةةی  صةةورتبهیةةم مةة   هر ةة  

در زبةةان مبةةد ،  شةةنای  سبممعنةةای ،  ف مةةان  یةةا  هةةا ارزبهروریةة ب باشةة  از 

 سةةو بهو تعةةدیی در مةة   مقاةةد بازتولاةةد کةةرده و پلةة  پاةةام را پةةس از ههةةر، تعباةةر 

 از تغاار ترجمه باز ایجاد کنندا « مفاهمه باناهرهن  »

، رناصةةر هرهن ةة ، زیرنةةویس،  ةة ارۀ شةةفاه  ،شةةنادار ترجمةةت دیدار  :هاکلیدددوا ه

  پ یر)نا(ترجمه
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 مقدمه. ۱

 ، صا8591) 9بةةرا  هرهنةةع تعةةاری   ونةةا ون  ارامةةه شةةده اسةة ا پةةس از ویلاةةام 

، 2191) 9 ةةاراردوو  (29، صا 2113) 2کةةه اولةةا  مةةروم ایةة  مفهةةوم بةةود، لةةامبرت( 36

 تمسةة لکةةه تةةا چةةه انةةدازه برداشةة  از  انةةدکردهیةةود اارةةان  هةةا پژوهشدر ( 295صا 

 شناسةة مردمو  شناسةة جامعه ویژهبةةهما لةة  رلةةوم اج مةةار ،  ها رشةة ههرهنةةع در 

مسةة قاماب بةةه بازنمودهةةا  نمةةادی  و معنةةا و  ‘هرهنةةع’»کةةه  و ناشةة  از آن اسةة  م فةةاوت

بةةه »هرهنةةع  ،ربارت بةةه ااشةةاره دارد «سةةازیرم مفهةةوم  کةةه مةةا از آن در اهةة  یةةود 

دارد و ایةة  همةةان  دلالةة  سةةازیرم اهنةة  مةةا و معنةةای  کةةه مةةا از آن  ها برسةةای 

 صا ،2191،  ةةاراردو« )هسةة ار روهه مةةا در درآ آن بةةا مشةةکی روبةةکةة سةة ا ا مسةة له

 ا(221-229

م فةةاوت همةةراه  ها نام ةة ار ناةة  بةةا تعةةارا م عةةدد و بعضةةاب « رناصةةر هرهن ةة »

بةه شةرآ آن یةواهار  زیةرو تعةاریف  کةه در  هانام ة ار نظةر از تعةدد  اما صةرا ااندشده

واحةةد هرهن ةة  اسةة  کةةه در ما اةةات زبةةان ،  تری کوچةةمرناةةر هرهن ةة   ،پردایةة 

ا از آنجةةا کةةه ههةةر ایةة  جغراهاةةای  و زمةةان  یاصةة  قابةةی بازیةةاب  و درآ و ههةةر اسةة 

یةةا  پةة یر مسةة لت ترجمهرناصةةر تنهةةا بةةرا   ویشةةوران آن زبةةان قابةةی درآ اسةة ، 

و  پردازاننظریةةهبةةرا    اةةردم هرازبةةان را در بةةر  رناصةةر هرهن ةة  کةةه ناپةة یر ترجمه

ماننةد نایةدا بةا  ما لفة  پردازاننظریةهدر ایة  یاةوص ا نمایةدم جمان چالش بران اة  م ر

باورنةةد کةةه رناصةةر ایةة  بةةر  8«)هةةا ( کةةارکرد معادل»یةةا  6«معةةادل پویةةا»مفهةةوم  تارامةة

بةةه  هةةای تکنامبةةا اسةة فاده از  تةةوانم  نةةد،ناپ یرترجمهکةةه از دیةةد  روهةة  را هرهن ةة  

یةا  زمانةهپاش  ونةههاچزبان مقاد من قی کرد تةا جةای  کةه ماا ةی با انةه بةدون داشة   

مع قةةد  یةةداان در واقةة تجربةه از آن رناصةةر ب وانةةد م وجةةه منظةةور مةة   از آن رناصةةر بشةةودا 

کةه   معن یبةد: بةه ره ارهةا   ونةا ون اسة  «کةردنرةادت»انسان دارا  ظرهاة   اس  که
                                                           
1. Williams 

2. Lambert 

3. Gajardo 

4. equivalence dynamique 

5. equivalence fonctionnelle 
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چنةد و هر بةا مةا هةرا داشة ه باشةدشةان رآ کنةار هرچنةد  ةرز تفکردی ةران را د راتوان م

   نباشد: ما  مل ، تاریا  وتجرباات شاا ای  رناصر بریاس ه از 

 تةةوان مةةمةةرور نظر رسةةد، امةةا بةةهقابةةی توجةةه بةةه هةةاهرهنعدر اب ةةدا شةةاید تفةةاوت 

بارونةة  ای لاهةةات ظةةاهر   تپوسةة باشةة ر و باشةة ر  را یاهةة  و در زیةةر   هاشةةباه 

مشةة رآ   هامؤلفةةهمشةة رآ اسةة ا ایةة   هةةاهرهنعرا بازیاهةة  کةةه در ماةةان  ی هةةا ژ ةةیو

هسةة ند کةةه برقةةرار  ارتبةةا    شةةمولجهانیةةا ن دیةةم بةةه   شةةمولجهانهمةةان رناصةةر 

 (36، صا 9136، نایدا) اسازند مزبان  را ممک  بانازبان  و درون

مةةان    شةةنای زبان  هةةا روهموجةةود در اقةةوام و   هةةاتفاوت، ایةة  رویکةةرد براسةةا 

از  بریةة بریلةةاا نایةةدا  ناسةة اهةةا آن ماةةان شةةمولجهاناز ان قةةال رناصةةر هرهن ةة  

منحاةةراب بةةرا   رناصةةر هرهن ةة مع قدنةةد کةةه  9ویچورتاسةةاهمن قةةدان ترجمةةه همچةةون 

معمةةول   وربةةهیةةا  باشةةندم مسةةل   مبةةد یواننةةد ان یةةا باننةةد ان  کةةه بةةه هرهنةةع 

ا ایةة  دیةةد اه کةةه برآمةةده از تفکةةر تک ر راسةة  قابةةی ههةةر اسةة   ویشةةوران زبةةان مبةةد 

 ارمشةة رآ دانسةة ه و ان قةةال هر ونةةه دلالةة  هرهنةةع را چةةه  ها مؤلفةةههرهنةةع را واجةةد 

ههةر  ا بنةابرای  در ایة  ن ةاه،دانةدم و چةه بانازبةان  نةاممک   زبةان درون تدر قالی ترجمة

بةةرا   اةةر  6«وار ةةان قةةوم »یةةا  9«راماانةةه ها کمانةةه» ،2«هرهن ةة  ها کمانةةه»و درآ 

 (ا65-66ا ، ص9112 ،ویچورتاساه) کاربران آن زبان و آن هرهنع ماسر ناس 

آن چنةةا  هةةر  براسةةا  منجةةر شةةد کةةه بةةه جریةةان  هکةةر  ایةة  دو رویکةةرد م ضةةاد 

کةه در را  رناصةر هرهن ة  مة کورلغةو   صةورتبه توانةد نمةم ةرجر  کةه ا رچةه شود م

ا  یةةاص شةةکی زمةةان   سةة رده در جامعةةه ۀو هةةوی   در بةةازبسةة رها  هکةةر ، تةةاریا  

ایةة  کنایةةات و  توانةةد مةةراح ةة  بةةه هرهنةةع و هویةة  دی ةةر  ان قةةال دهةةد،  ره ةةه بةةه

 ربارت بةةهنش تواةةاد دهةةدا ا  راهکارهةةا  م نةةو  بةةه ماا بةةکةةار اربةةهبةةا  ارجارةةات را

 د ماا ةةی کةةه کنایةةات م بةةور نةةهمةةان هاجانةةات و معةةان  اصةةل  را  توانةةد نمةة م ةةرجر

                                                           
1. Wojtasiewicz 

2. culturemes 

3. folkloremes 

4. ethnonymes 
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امةا بةه هةر تقةدیر باشة  از پاةام بةه  ،، به ماا ةی  اربةوم  ان قةال دهةد داان  م بربوم  

بةةار معنةةای ،  بنةةابرای ، در  ةةول ایةة  تغااةةر باشةة  از ؛شةةود مةةماا ةةی هةةدا من قةةی 

   (ا9112، ویچورتاساه) رود مد از دس  در زبان مقارا ف ، هاجان  ای  رناصر 

و رناصةةر هرهن ةة   ناپةة یر ترجمهیةةا  پةة یر ترجمهنوشةة ار قاةةد داریةةر در ایةة  

و آن هةةر  شةةنادار دیدار م ةةون در نةةو  یاصةة  از چ ةةون   ان قةةال آن بةةه ماا ةةی را 

ترجمةةه بررسةة  نمةایارا زیرنةویس اسة   صةةورتبهقالةی یاصة  از آن کةةه همانةا ترجمةه 

از منظةةر زمةةان و مکةةان و  هناورانةةه ها محةةدودی در قالةةی زیرنةةویس بةةا مشةةکلات و 

روسةة ا ایةة  بةةهو زیباشةةنای   بسةةاار  رو شةةنای  زبان هةةا چالششةةمارب کارک رهةةا و 

هةالر بةةا  هةا روای و  هةا دیالوگکةه م ةةرجر در لابلةا   شةودم هن ةام   ةام   مسة له

از زمةةان اسةة  و  ا برهةةهرناصةةر هرهن ةة  کةةه یةةاص ما اةةات هکةةر  و هرهن ةة  در 

رو شةةودا بنةةابرای  هروبةة ،ناسةة  شةةمولجهانشةةده و ماا بةةان شةةنای هبنةةابرای  بةةرا  همةةت 

رناصةةر هرهن ةة   ناپةة یر ترجمهو یةةا  پةة یر ترجمه بران ا چةةالش مسةة لتدر ایةة  نوشةة ار 

پةة یرب یکسةةان یةةا  اةةر یکسةةان  ا در رةةا  حةةال، مسةة لتشةةودم بةةه بحةةا   اشةة ه 

و ماا ةی  کنةدم کةه پاةام را بةه زبةان اصةل  دریاهة   اولدسة یعن  ماا ی  هاماا ی

اسةة ا در ایةة   بران ا پرسةةشناةة   نمایةةدم ترجمةةه ادراآ براسةةا  کةةه پاةةام را  دومدسةة 

نظةةر حةةداک ر  پاةةام حةةام  اهماةة  بةةه م ةةرجر در ماةةابرۀ راهکارهةةا رابطةةه، توجةةه بةةه 

بةةا  مقاةةد یناآشةةنای  ماا ةة دلایبةةهکةةه م ةةرجر   ةة اریرم بةةر آن  را هةةر ا رسةةدم 

 توانةةدنم تةةاریا  و هرهن ةة   ویشةةور اصةةل   ها پاشةةانهو  شةةنای  زبانارجارةةات 

معنةةای ،  هةةا ارزبباشةة  از و  ترجمةةه دقاقةة  در زبةةان مقاةةد ارامةةه دهةةد م ةةر آنکةةه 

ماةةان بةةرده و پاةةام را پةةس از ههةةر و تعباةةر و  را از زبةةان مبةةد  شةةنای  سبم ف مةةان  یةةا 

 رناصةةریرده»کةةه  رسةةدنم بةةا ایةة  حةةال بةةه نظةةر  د کنةةداتعةةدیی در مةة   مقاةةد بازتولاةة

و رمةةی کننةةد ساسةة ر بسةة ه  صةةورتبه موجةةود در یةةم مةة   اشةةارات هااةةلانهو  «هرهن ةة 

یةةود من قةةی  شةةنای  سبمو  شةةنای  زباناسةة ر سهةةاچ درآ و ههمةة  را بةةه یةةارم از 

از راهکارهةةا ب وانةةد مفهةةوم را  ا پةةارهم ةةرجر بةةا اتاةةاا  رسةةدم نظةةر بةةه رکةةسا بةةهنکننةةد

، در برداشةة  سوسةةور  شةةنای  سبمو  شةةنای  زبان هةةا ارزبمةةنعکس سةةازد هرچنةةد 
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در زبةةان مقاةةد رنةةع و بةةو  ،زبةةان مبةةد  موجةةود اسةة « هرهن ةة  ها کمانةةه»کةةه در  کلمةةه

 بای ه باشدا

 :دهدم پاسخ  زیر ها پرسشای  نوش ار، با بررس  مورد  یود به 

 ؟ناپ یرترجمه یا پ یرندترجمه هرهن   رناصر آیا ا9

 مشةابه را پاةامهةا، زیرنویس مقاةد ماا ةی کةه کةرد ادرةا چنةا  تةوانم  آیةا ا2

 ؟کندم  ادراآ مبد  ماا ی

 دهةد ارامةه مقاةد ماا ةی بةرا  درآ قابةی ا ترجمةه باواهةد م ةرجر ا ةر ا9

 اس ؟ راهکارهای  چه از اس فاده به مجبور

 پژوهش ةپیشین. ۲

 و عنصر فرهنگیفرهنگ . ۱. ۲

 بةةرو چاسةة   هرهنةةع  هرهنةةع رمةةدتاب بةةه مفهةةوم ،هرهنةةع پاشةةانت پةةژوهش دربةةارۀ

رةةام  صةةورتبهتعریةة  هرهنةةع و رناةةر هرهن ةة   زبنةةابرای  بجاسةة  کةةه اا  ةةردد م

هرهنةةع و رناةةر هرهن ةة  را بةةا ترجمةةه کةةه یةةود ناةة   تدر ادامةةه رابطةة شةةرو  کنةةارا

 اکناربررس  م محاول  تعاملات زبان  و هرازبان  اس  

رناةةر ( 9136) 9مةةول  ابةةرا  رناصةةر هرهن ةة  تعةةاری   ونةةا ون  ارامةةه شةةده اسةة 

هرهنةةع در یةةم مکةةان  پاکةةرۀ ۀدهندیاتشةةککةةه « هرهن ةة  ی هةةااتر»هرهن ةة  را بةةه 

 «هرهنةةع»بنةةابرای  بةةه ار قةةاد مةةول   اکنةةد مةةجغراهاةةای  و ظةةرا زمةةان  اسةة  تشةةباه 

پدیةد  یعنة  انسةان، ،«اتةر اج مةار »اسة  کةه توسة  یةم  «رناصر هرهن ة »جورچان  از 

 اابدی مبازتاب  هارسانهآمده و در نوش ارها و 

هرهن ةة  را از منظةةر   هانةةهاکم( پةةژوهش در بةةاب رناصةةر هرهن ةة  یةةا 9155) 2اُکسةةار 

( 9158) 9کةةه رویکردهةةا  اووسةةاو سةة   ادرحةةالا ایةة  کنةةدبررسةة  م تبةةادل هرهن ةة  

رناةر هرهن ة  محاةول یةم کةنش  اسة ا بةه ار قةاد اووسةاو  شةنای جامعهباش ر از نو  

                                                           
1. Moles 

2. Oksaar 

3. Evseev 
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ا ایةة  شةةود مةةآ ةةاز  را اماةةپ ةة ار  یةةم پاةةام بةةر یةةم تأثارهرهن ةة  اسةة  کةةه از بةةدو 

 تشةامی مرحلة توانةد مةامةا یةم رناةر هرهن ة   پاام اسة ،  را پساشکی مرحلت مرحله،

ماا ةةی یةةا  ۀآن بةةه یةةا ر تبةةوده و در نهایةة  رقبةة  رملکةةردشاپو   را شةةکیشاپ

( در تلةةاب بةةرا  2116 ) 9لون ةةو بةةادوآ از سةةو  دی ةةر دانةةش هرهن ةة  ماا ةةی بةةاز  ةةرددا

معنةةا  »آن را در تقةةابل  دو انةةه بةةا سةةایر مفةةاهار نظاةةر  ،کمانةةت هرهن ةة تعریفةة  از  ارامةةت

و مع قةةد اسةة   دهةةد مةةقةةرار  «هواحةةد ترجمةة»و  9«نوسةةای  وار ةةان »، «کنایةةه»، 2«اةةمن 

معنةةا  اةةمن  در بةةاه    چراکةةه؛ م فةةاوت اسةة  «معنةةا  اةةمن »بةةا  «هرهن ةة  کمانةةت»

آن باهةة  ههةةر و درآ مةةا از جملةةه یةةا ربةةارت را براسةةا  و  شةةود مةةیةةاص بالفعةةی 

شةةکی  ،آورد مةةکةةه آن واره یةةا ربةةارت بةةا یةةود بةةه همةةراه   اهیةةثانومعنةةا  براسةةا  

  هاشةةبکهوجةةه وابسةة ه بةةه هةةاچبةةه کمانةةت هرهن ةة کةةه  سةة   احةةال درا ایةة  دهةةد مةة

شةامی ، کنةد مةکةه بةه اهة  یطةور را ارتبا ات معنای  ناس  و  الباب همان اولةا  معنةای  

 اشود م

  هةةا ژ ةةیو ،هرهن ةة   هانةةهاکمدر ترکاةةی و سةةای  ( 2198) 6ناکلامةةههمچنةةا  

 تزبةةان، رناصةةر پارازبةةان (، لایةة  بنةةدهرمول، هةةاوارهزبةةان  ) هرهن ةة  موجةةود در لایةةت

 ارزبةان  )زبةان دسة  و  اصةل  ماننةد دور  و ن دیکة ( و لایةتهرازبان  )زمةان، مکةان، هو

 ا  کندرا بررس  م  صورت و پا، حرکات بدن(

  بنددسةةة ه اةةةم  ارامةةةت (263 ، صا9912) کةةةاظم  اردکةةةان بةةةر همةةةا  اسةةةا ، 

ویژ ة   ی ترکوچةمرناةر هرهن ة   ، به تعةاری  کمةاباش مشةابه  رسةاده اسة اترمنظر

یاه ةه اسة ؛ رناةر  کةه  البةاب بةا هرهن   در یم هرهنع یةا همةان رسةر مرسةوم یةا روام

 :شود ماز آن شنای ه   امجمورهزیر یا با  تیک  از پنج مشاا

و رقایةةد  « باورهةةا  قدسةة »مةةراد از رقایةةد و باورهةةا در اینجةةا،  . عقایددد و باورهددا:۱

  ةاه «ا ر   و نظةر»معنةا  شةود، نةه رقاةده و بةاور بةه اةی م  اس  که شامی ایمةان بةه

                                                           
1. Lungu-Badea 

2. connotation 

3. neologisme 

4. Oana Nicolae 
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، مسةة لهمةة  در مةةورد هلةةان  ۀاةةدرق» ویةةد: شةةود کةةه شااةة  م در محةةاورات شةةناده م 

 ونةةه مةةوارد مةةراد از رقاةةده، ر   و نظةةر اسةة  نةةه معنةةای  کةةه در ایةة  در ای «ا ایةة  اسةة 

بان  مقبةةول در یةةم جهةةان ارامةةه و اراده شةةده اسةة ا  باع ةةاب آ ةةاه  و ،بحةةا از رقاةةده

 حسةاببهینة  د رقامةد ۀسةازند اصلهةا  هطةر  بةه امةور معنةو ، پای ةاه جامعه و  رایش

 ا  آیند م

یةةم  ۀدربةةارمنظةةور از ن ةةرب، برداشةة ، تلقةة  و قضةةاوت نهةةای  هةةرد هددا: . نگرش۲

مفهةةوم، پدیةةده یةةا شةةاص اسةة ا ممکةة  اسةة  ایةة  برداشةة  و تلقةة ، مطةةاب  یةةا برآینةةد 

هةا  او باشةدا و ناة  ممکة  اسة  صةرهاب ها  او و یا ح   مغةایر بةا بریة  از آ اه آ اه 

، ن رشةة  را در هةةا  مربةةو  بةةه یةةم مواةةو  یةةا مفهةةومچنةةد آ ةةاه  از ماةةان تمةةام آ اه 

هةا آ اه  تهمةن ةرب، مسةاو  بةا »اید ب ةوان  فة : ربةارت دی ةر، شةهرد ایجاد کنةدا بةه

بریةة  از اوقةةات « هاسةة ابنةةد  یةةا برداشةة  من ابةة  از آ اه ناسةة ، بلکةةه نةةور  جم 

کلةة  ن ةةرب بةةه   وربةةههةةا بةةا رقامةةد هم وشةةان  داشةة ه باشةةند چةةون ممکةة  اسةة  ن رب

 اشودم  ا لااا   چهر  ۀدربارارزیاب  نهای  اهراد 

امةةور  اسةة  کةةه  وها  اهةةراد ناةة  جةة منةةد ت و رلاقهتمایلةةا هددا:. علددا و و گرایش3

  شةودا  ةرایش ا رچةه ماننةد بریة  دی ةر از رناصةر رناصر کلاةد  هرهنةع تلقةتواند م 

آنجةا کةه بةه هةر حةال بةروز و ظهةور ، شةوددرون  و شااة  محسةوب م   هرهنع، امر

 رآ اهةراد جامعةه و هن ةام  کةه وجةه مشة بةود یواهةدکند، قابةی شناسةای  پادا م بارون  

 آیدا حساب م شود رنار هرهن   بهم 

 ۀنحةوجامعةه و آدابة  کةه  اهةرادنةو  ره ارهةا  شااة  . رفتارها و آداب شخصدی: 4

نةةور  رناةةر ناةة  بةةه دهنةةد مبازتةةاب  را هةةا  ما لةة  زنةةد  در موقعا هةةا آن ره ةةار

 ا دانس « سبم زند  » هرهن   یا

آن دسةة ه از آداب اج مةةار  اسةة  کةةه چ ةةون   : منظةةور . آیددین و رمددوت اجتمدداعی5

کنةةدا رسةةوم مربةةو  تعاملةةات انسةةان را در مناسةةبات اج مةةار  و زنةةد   جمعةة  تعاةةا  م 

  آینداها به حساب م ها و ارااد از اهر ای  آیا به اظهار  ر و شاد ، سو وار 
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تواننةد م  و شةوندم  محسةوب جامعةه یةم هرهنةع از ج مة  هةر «هانشةانه و نمادها»

کةار  ره ةه شةوند و معةان  بةهدر تظاهرات و ظهةور و بةروز هةر یةم از ایة  رناصةر هةوا 

ا بةا ایة  حةال نمادهةا و ح   زبةان یةم هرهنةع تلقة  شةوند ،یاص یودشان را القا نمایند

 ورا جةة هةةا آن همةةا  دلاةةیبةةه کننةةده؛تعاا  و اصةةای تةةاانةةد هرر  و تبعةة  باشةة ر هانشةةانهو 

  اکنند نمهنع تلق  رناصر اصل  هر

و رناصةةر آن  هرهنةةع رنوانبةةهرسةةد امةةر  کةةه بناسةة  بةةه نظةةر م  ،ایةة  تعریةة  بنةةابر

بةا ، قةرار  اةردا آمةد بالةاا  کةه در  انةهتلقّ  شةود، بایةد  البةاب تحة  یکة  از رنةاوی  پنج

کةةه اسةة  اةةات یةةم زنةةد   مج  تری کوچةةم، «رناةةر هرهن ةة » ،توجةةه بةةه ایةة  تعةةاری 

ا دهةدم بةه آن معنةا  و م قابلةاب یابةدم معنةا ، سةای اریةم ابرر رنوانبةه ،هرهنةعدر رابطه بةا 

هةا  دی ةر رنار هرهن ة  از یةم جة ا یةا باشة  کةه بةه رناصةر و باشدر ای  تعری ، 

پ یر ناسة  تشةکای شةده اسة ا بریة  رناصةر هرهن ة ، بةاش از یةم شة ا سةاده تقسار

اصةر دی ةر  ناة  هسة  کةه مةاد  نبةوده، ناس ، م لاب یم ان ش ر، قاچة  یةا راةا، امةا رن

کةردن، نمةاز دادن، سةلامماننةد دسة  ،اسة  و چ ةون   تفکةر آدمة  ا  از ره اربلکه نمونه

دوم  تو دسةة  «هرهنةةع رناصةةر مةاد »اول را  تدسة   ا اشةةاا، زبةةان و سةبم زنةةد   ة اردن

  بنةةدجم و در  آنچةةه در بالةةا  ف ةةه شةةدبراسةةا   نامنةةدام  «رناصةةر  ارمةةاد  هرهنةةع»را 

کمانةةت »یةةا همةةان « رناةةر هرهن ةة یةةرده»  فةة  کةةه تةةوان م «رناةةر هرهن ةة »از تعریةة  

تری  واحةةد هرهنةةع اسةة  کةةه ا ةةر تج یةةه شةةود، دی ةةر باشةة  از کوچةةم ،«هرهن ةة 

 هرهنع ناواهد بودا

 ،مطالعةةات ترجمةةه ۀایةة  تنةةو  و تعةةدد در تعریةة  هرهنةةع و رناةةر هرهن ةة  در حةةوز

در ک ةةاب  9نةةورد واةةوآ باشةة ر  داردا ،کرد را بةةه ترجمةةهرویکردهةةا  کةةار در ویژهبةةه

 سهةان ۀرقاةد، بةههعةالا   هدهمنةد: تواةاد رویکردهةا  کةارکرد  رنوانبةهترجمةه  یود،

از هنجارهةةا و   امجمورةةهمنظةةور از هرهنةةع : »کنةةد مةةدر رابطةةه بةةا هرهنةةع اشةةاره  راةةورم

سةةایر "یةةود بایةةد بدانةةد تةةا هماننةةد  رضةةو  از جامعةةت رنوانبةةهکةةه هةةرد قراردادهاسةة  

آن جامعه باشد یةا بةا آ ةاه  از ایة  هنجارهةا قةادر باشةد تةا م فةاوت از سةایر اهةراد  "اهراد

                                                           
1. Nord 
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از   امجمورةةه(ا در ایةة  تعریةة ، هرهنةةع 99 ، صا9116، نةةورد« )آن جامعةةه رمةةی کنةةد

ملةه هنجارها و قراردادهاسة  کةه والةد و مولةد اقةدامات جمعة  و هةرد  اسة  و از آن ج

کنشةة    ،ترجمةةه پةةاش از هةةر چاةة  ،در ال ةةو  کةةارکرد  چراکةةهاسةة ؛   اترجمةةهکةةنش 

ا بنةةابرای ، از دیةةد اه نةةورد کةةنش ردیپةة  مةةاسةة  کةةه در جهةة  بةةرآوردن هةةدا صةةورت 

که ماها ةاب از منظةر هرهن ة  حةام  اهماة  اسة  منجةر بةه ایجةاد نةو  مقایسةه و   اترجمه

 اشود ماز یکدی ر  هاهرهنعال وپ یر  

تعریفةة  کةةه از رناةةر هرهن ةة  براسةةا  و  هرهنةةعو  ماةةان زبةةان در یاةةوص رابطةةت

نظةةام  از بازنمودهةةا   ناةة  کةةه زبةةان چنةةا  ادرةةا کةةرد تةةوانم در بالةةا ارامةةه شةةد 

تمةةام بةةر ایةة  اسةةا ،  ارانةةدم هرهن ةة  اسةة  کةةه آن هرهنةةع را بةةه پةةاش  ناپةة یرتفکام

هةوی   مسة قی یةود م علة   رنوانبةهزبةان هرهن ة  باشةند؛ زیةرا  توانند مرناصر یم م   

بةر ایة  بةاور  مةورد تنةو  هرهن ة ر جهةان  یونسةکو د تبااناة از  رهة  بةه هرهنةع اسة ا

، یونسةةکو« ) ف  ةةو  بانةةاهرهن   به ةةری  اةةام  صةةلد اسةة »کةةه   ةة اردم صةةحه 

رهةةده دارد، (ا در ایةة  ماةةان ترجمةةه نقةةش مهمةة  را در  ف  وهةةا  هرهن ةة  بةةه2112

از آنجةا کةه ترجمةه تنهةا ایة   ف  وهاسة ا  ۀدهنةدقوامو  دهندهشةکیترجمةه  البةاب  چراکه

در واقةة   اشةةودم در قلمةةرو تولاةةد نمةةود نةةدارد، بلکةةه موجةةی بةةازیورد و بازتولاةةد ناةة  

 کنندهارسةةالهرهنةةع پ یرنةةده،  بةة  تعریةة ، از معاارهةةا  م فةةاوت  نسةةب  بةةه هرهنةةع 

مةان  مفاهمةه و پة یرب  توانةدم  فة  چةه چاة    تةواننم ، بریوردار اسة ا از ایة  رو

رکةةس در یةةا بةةهیةةا چةةه چاةة   بارةةا تنةةو  هرهن ةة  شةةده  شةةودم  هةةاهرهنعم قابةةی 

و سةةاالا  مرزهةةا   «هرهن ةة  هةةا تفاوت»شةةدن رنةةعاز جهةةان بارةةا کر ا  وشةةه

 اشودم هرهن   و هکر  

 هةةا دلال ، نقةةش نمایةةدم ، آنچةةه در ایةة   ةة ر و ان قةةال مهةةر ایةة  بةةا وجةةود

 ربارت بةةهیةةا  ،9«هرهن ةة  اتمنااةة»در بازتولاةةد معنةةا و مفهةةوم و ان قةةال  هرهن  اج مةةار 

 بةه دایةرۀ 9«هرهن ة  ۀدایةر»از یم زبةان بةه زبةان دی ةر یةا از یةم  ،2هانا ف هو  هاناشنای ه

                                                           
1. implicites culturels 

2. non-dits  

3. aires culturelles  
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م ةرجر، رلةاوه بةر  ة ینش معةادل  بةرا  معنةا،  ت، وظافةترتایبةدی ا اسة هرهن   دی ةر 

سةةبک   هةةا قالیبةةا زنةةد   اج مةةار ، سةةای ارها  هکةةر  و زبةةان  و در نهایةة  آشةةنای  

( ترجمةه تةا 66-39صا ، 9111) 9ی یةااُا بةه ار قةاد راسة و بلةا    ویشةوران زبةان مبةد  

و رناصةةر چنةةدمعنای  مةة   مبةةد  را  2«ارجارةةات هرهن ةة »حةةد امکةةان بایةةد توانةةای  حفةة  

« کةةه تةةاریخ و برچسةةی یةةود را دارد ا ویةةژهبةةرا  یةةود هضةةا  باةةان  »داشةة ه باشةةد و 

جةا  ترجمةه، و صةرهاب بةه مع قةد اسة ( 9129) 9مالانوهسةک در ایة  رابطةه،  ایجاد نمایةدا

مةادر ، بةا ههرسة   بلنةد بالةا و هراینةد  پاچاةده  جا  وارۀان لاسة  بةه  اوارهوارد کردن 

و محلةة  کةةه  قةةوم   هاسةةازماناج مةةار  و   شةةنای رواناز توصةةا  آداب و رسةةوم، از 

کةةه  راکنةة مةةرو هسةة ارا ملاحظةةه ن دی ةةر وجةةود دارد یةةا نةةدارد روبةةهازا  آن در زبةةابةةهمةةا

کةةه در  دهةد مةسةوا لةاجرم مةا را بةه بررسة  تمةام مواةورات    شةنای زبان  هةایاتحل

 (912-919)صا  ارندا  مقرار   ن ارقومچهارچوب مطالعات 

ناةة ، بةةا تقسةةار هرهنةةع بةةه سةةه مقولةةه )هرهنةةع  (992-929 صا، 9111) 6 ووهونةةع

رناصةةر  از رابطةةت ترروشةة و  تراةة دق  ا ونةةهمةةاد ، هرهنةةع نهةةاد  و هرهنةةع اهنةة ( بةةه

و کةاربرد  ار  شةکیسةا   ف ةه و مع قةد اسة  کةه زبةان در  وابس ه به هرهنع و ترجمةه

هةةر آن چاةة    «هرهنةةع اهنةة »جامعةةه اسةة ا منظةةور از  «هرهنةةع اهنةة »محاةةول  یةةود

  هااامقةةهو  هةةاارزبهکةةر ، باورهةةا،  ها اوهشةةاسةة  کةةه بةةه قةةوا  هکةةر ، ره ارهةةا، 

کةةه تةةا چةةه انةةدازه هرهنةةع  دهةةد متواةةاد   وهونةةعا شةةود مزیباشةةنای   ارجةةا  داده 

 ویژهبةةةه هةةةا  رب، کةةةه بسةةةاار م فةةةاوت از هرهنةةةع اهنةةة  و هکةةةر  هةةةاان چاهنةةة  

ان و سةةای ار زبةةان چانةة  و ناةة  در م ةةون و سةةایر ، در ههرسةة  وار ةةهاسةة آن لوساکسون

ماةان دو هرهنةع یةا دو  تماادی  زیباشنای   م جل  اسة ا بةر ایة  اسةا ، هةر چةه هاصةل

جامعه از یکةدی ر باشة ر باشةد، نةاهم ون  و رةدم تشةابه ماةان رناصةر وابسة ه بةه  ف مةان 

کةه ماةان  هرهن   ای  دو جامعةه باشة ر یواهةد بةودا در ایة  یاةوص، مشةکلات ترجمةه

                                                           
1. Xioaoyi 

2. references culturelles / cultural references 

3. Malinowski 

4. Hongwei 
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ا  )م لةةاب هرهنةةع  ربةة  و هرهنةةع آسةةا آیةةد موجةةود دو هرهنةةع بسةةاار دور از هةةر بةةه

(، هراتةةةر از 2119ناومةةةارآ، ) 9«وار ةةةان هرهن ةةة »شةةةرق ، بسةةةاار هراتةةةر از ترجمةةةت 

 «و نمادهةةةا هااسةةة عاره»(، هراتةةةر از 939 ، صا9119) 2دولاةةةی «قراردادهةةةا  نوشةةة ار »

م ةةال اردهةةا  سةةرل یةةا  لةةای  در هرهنةةع  رنوانبةةه ااسةة ( 38 ، صا9118) 9کوشةةمال

راح ة  ه در هرهنةع  ربة  اردهةا  م بةور بةهچان  نماد شة ون و اقبةال اسة ا حةال آنکة

باشةة ر در » کةةه ایجةةاد مشةةکی کةةرده  امسةة لهبنةةابرای   اشةةود مبةةا ناةةرو  اهریمنةة  یلةة  

و باورهةةا و صةةد الب ةةه  هةةاارزبماةةان ره ارهةةا،  هاتشةةابهو رةةدم  هةةا ناهم ونیاةةوص 

تةةا  رود مةةان ظةةار از م ةةرجر  لةة ا«ا ماةةان دو هرهنةةع اسةة  هةةا یرپاراداتفةةاوت ماةةان 

و  ترم ناسةةیترجمةةه راهکارهةةا   ها  دشةةواریةةم ماةةانج  توانمنةةد در برابةةر  رنوانبةةه

 ا(9111،  ووهونع) ارا ارامه دهد  ترمدون

 و فرهنگی شناختیمبک شنامیزباندر عناصر فرهنگی  ترجمةچارچوب نظری: . ۲. ۲

زبةان هرهن ة  باشةند؛ زیةرا  تواننةد مةتمةام رناصةر یةم مة   که   ف ه شدپاش از ای  

رناصةةر  کةةه بةةا  اهةةوی   مسةة قی یةةود محاةةول تعاملةةات هرهن ةة  اسةة  رنوانبةةهاساسةةاب 

یةةود یةةاص هرهن ةة   تمشااةةهرهنةةع مبةةد  در ارتبةةا  اسةة  از نقطةةه نظةةر ترجمةةه بةةا 

محاةةول زبةةان و هرهنةةع مبةةد  هسةة ند،  هةةا ژ ةةیوا از آنجةةا کةةه ایةة   ةةردد مةةمشةةاص 

ا ایة  امةر صةد الب ةه اندصاتشةاهقة  در هرهنةع مبةد  قابةی درآ و ههر رناصةر هرهن ة  

در اینجةةا ا انجامةةد مةةبةةه  ةةام  شةةدن ترجمةةه و چ ةةون   برقةةرار   ف مةةان بانةةاهرهن   

م ةرجر بةرا  ان قةال ایة   و آن اینکةه یابةدم ایة  نوشة ار مجةال ظهةور باش دوم پرسةش 

تةةةا  کنةةةدم معنةةةای ، هرهن ةةة  و اج مةةةار  از چةةةه راهکارهةةةای  اسةةة فاده  هةةةا دلال 

ارتبةا   قابةی ههةر نسةب   ترناصر هرهن ة  را کةاهش داده و بةه یةم وسةال ناپ یر ترجمه

 ،6ه و داربلنةةهچةةون وینةة  شناسةةانسبمو  شناسةةانزباندر واقةة  بةةرا  هم ةةان دسةة  یابةةد؟ 

 تکةةه م ةةرجر در حةةا  ترجمةة دهنةةد مةةیاصةة  را ارامةةه   هةةا بنددسةة هرویکردهةةا یةةا 

                                                           
1. cultural terms  

2. Delisle 

3. Kussmaul 

4. Vignay and Darbelenet 
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ه و وینة ادیةنما مةاسة فاده  اسة راتژ هرهنع و رناصر وابس ه به آن لةاجرم از یةم یةا چنةد 

: کننةةد مرا بةةه هفةة  دسةة ه تقسةةار  رةةام صةةورتبهترجمةةه  ها  اسةة راتژ (9166) لنةةهبدار

، 3 سةةازمعادل، 8، تنظةةار6، تةةرانهش9 اللفظتحةة  تترجمةة، 2 بردار رتةةه، 9 ار یةةهرار

بةرا   تنهانةه آرایةهایة  هفة  ا 99و ا نةاب 91، تاةرید1سةاز ارحج، 5  ة ارهر، با6اق با 

ترجمةةه  ها  دشةةواراةةوص رةةام، بلکةةه در ی  وربةةهترجمةةه  ها  دشةةواررویةةاروی  بةةا 

 بةةادر ادامةةه ناةة  مطةةرآ اسةة ا  ،شةةنادار دیدار   هاترجمةةهاز جملةةه  یةةاص،  وربةةه

هرهن ةةة   شناسةةة زبانو  شةةةنای  سبم شناسةةة زبانرناصةةةر هرهن ةةة  در  بند دسةةة ه

 پردازاننظریةةه بند دسةة ه اینکةةه در مطالعةةات هرهن ةة  ترجمةةه ویژهبةةها رو هسةة ارهروبةة

 99(، هژووسةةةک 9113) 92ویچیهتوماسةةةک از جملةةةه پاسارسةةةکا و هرهن ةةة  لهسةةة ان  

-)نةةةما وارموزینسةةةکا سةةة از اهماةةة  بسةةةاار  بریوردار ویچورتاسةةةاه و ناةة  (6211)

هرهن ةةة  و  شةةةنا مردمکلةةة   بند دسةةة هاب ةةةدا بةةةه  ،منظوربةةةدی ا (2198 ،96رو ةةةور

 ویچورتاسةةاه اکنارمةة اشةةاره  ،98ویچورتاسةةاه ،الاصةةیلهس ان  شناسةة ترجمه پردازنظریةةه

تقسةةار نمةةوده و از هم ةة  ایةة  رناصةةر  اصةةل  تدسةة  پةةنجرناصةةر هرهن ةة  را بةةه ( 9112)

 :کندم یاد  93«هاالانهاشارات »تح  رنوان 

 

 

                                                           
1. emprunt 

2. calque 

3. traduction mot a mot 

4. transposition 

5. modulation 

6. equivalence 

7. adaptation 

8. collocation 

9. etoffement 

10. explicitation 

11. paraphrase 

12. Pisarska and Tomaszkiewicz 

13. Hejwowski 

14. Warmuzińska-Rogóż 

15. Wojtasiewicz  

16. allusions d’érudition  
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 خاص یهاناتو  هاخطابغالب امامی،  .الف

کةةه بةةا  هرهنةةع مبةةد  و مقاةةد کمةةاباش مشةةابه  هةةای یطابو  هةةانامبةةه  اةةر از آن 

ه اس  و یةا در هرهنةع مقاةد همةان کةارکرد  را دارد کةه در هرهنةع مبةد  مةورد اسة فاد

داشةة    یاصةة  کةةه بةةرا  برقةةرار  یةةا ن ةةه ها یطابةةه، اسةةام  و هةةانام، سةةایر باشةةندم 

 باشةةندم و یةةاص هرهنةةع مبةةد   شةةوندم کةةار  ره ةةه ارتبةةا  یةةا  لةةی اسةة مداد بةةه

قةةرار  بند دسةة ها  کةةه در هرهنةةع مقاةةد معةةادل  بةةرا  آن ناسةة ، جةة و ایةة   ونةةهبةةه

حةاج  جةان، یةا  آقةا سةاد ،  شةدده جةان، یةالو، مر اسا ، ربةارات  چةونا بر ای   ارندم 

دقاقةة  در زبةةان و هرهنةةع هرانسةةه ، معةةادل کةةه در هرهنةةع ایرانةة  هراواننةةد حةةام یةةانر

ادوات تعجةةی )یةةا پةةنج تةة ! یةةا رلةة !( و تحةة یر )یةةا اللةةه! م لةةاب در حةةا  ورود بةةه ندارنةةدا 

 اد ارنم یانه و برا  تح یر بانوان نامحرم( نا  در ای  دس ه جا  

 امامی و اصطلاحات ناظر بر مبک زندگی خاص ب.

 :داندم در ای  دس ه دو مقوله را قابی تفکام  ویچوُرتاساه

اسةةام  کةةه بةةه رریةةر سااسةة ، نظةةام آموزشةة ، مجمورةةه قةةوانا  تشةةریع  و قةةانون  ا 9

در هرهنةةع مقاةةد ناسةة : نظةةام هةةا آن یاصةة  اشةةاره دارنةةد و در ن اجةةه معةةادل درسةة   از

سااسةة ، رهبریةة  دینةة ، ا رشةةارهو  ا قبالةةه، الطوایف ملةةمنظةةام ا ةة ، اربةةاب و رر

 ااسلام ، سبم زند    رب ااانا م، سبم زند   دین م ، ل ر لو  

، !«قابةةی نةةدارهااا» ،«سةةالار مةةا هسةة  ااا!» :هةةاتقباد، تقةةدیرها و هةةاتکل و  هةةاتعاراا 2

 تزیةر سةای»،« یسة ه نباشة  پهلةوانااا!»، !«چشةر شةما روشة ااا»، !«حالا مهمون ما باشةادااا»

 ،ااا«یر   ندهااا!»، «یال  مالاارااا!»، « رمااا! تونهمهدم »، «مرتض  رل ااا!

 و عادات هانییآ، هامنت .ج

، هةةا رةة ادار، هاجشةة مةة هب ،   هاسةةن هر ونةةه اشةةاره یةةا تواةةاد در یاةةوص 

وم دینةة  یةةا ماهنةة  قةةرار رةةادات و آداب و رسةة و آشةة    در ایةةی مقولةةت  اهیةةتغ رةةادات 

روشةةن  چشةةر»، «برون کةةردنبلةةه»، «نةة ر  دادن»، «شةة  پةةا یةةوردنآب پا »رداةة  مةة

 ، ااا«حجام  کردن»، «آوردن
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 موجود در یهاقولباورها و نقلاصددطلاحات زبانی و اشددارات کاملاه فرهنگی به ادبیات،  .د

 فرهنگ مبدأ

)آب از سرچشةةمه  ولةةه، دود از کنةةده بلنةةد ماشةةه، تةةا  هاالم یاةةربهر ونةةه اشةةاره بةةه 

)آب کةةه سةةر بالةةا بةةره قوربا ةةه ابورطةةا  هةةام ینباشةةد چا کةة  مةةردم ن وینةةد چا هةةا(، 

  بةا آل رلة) 9ها ف ةه(، تةو کوچةهااا زدمة م ةی یةم مورچةهااا قةدم  تیا) هامر ی!(، یونهم 

ا  بةه رمةان و قطعةات ادبة ، نظةر بانةام ن  و ارجة تهر ونةه رابطة( ه در اه اد، ور اه ةادکهر 

ا زبةان،  اةردم در ایة  دسة ه قةرار  ا اسةطورهمة هب  و آیانة  و  هةا نمایشو ن ر، ت اتر، 

 تری کوتةةاهکةةه در قالةةی  هةةابان جهانهرهنةةع و ادب رامةةه پةةر اسةة  از ایةة  ارجارةةات و 

 لةة  و محلةة م ها ترانةةهو  هاسةةرودهجملةةات و در لابلةةا  اشةةعار کودکةةان، لالةةای  مةةادران، 

دوب از جنةةاب راصةة  »ا اسةة فاده شااةةا  داسةة ان  از باةة  حةةاه   ةةرددم م جلةة  

 در یةم دیةالوگ کوتةاه یةا «پام بشارت آمةد   کة  حضةرت سةلامان رشةرت اشةارت آمةد

امةةروز  از جملةةه اشةةارات   شةةاهنامه در هالمةة بةةازآهرین  جدیةةد  از آرب و سةةودابت

 اشوندم هرهن   و ادب  محسوب 

 اشارات تاریخی و هنری  ه.

نقاشةة ، تةةاریخ اهکةةار، ، هةةاما اا، هامعاهةةده، هاصةةلدو  هةةاجنعهةةر  ونةةه اشةةاره بةةه 

کةةه بةةه قسةةم   از تةةاریخ تمةةدن   هةةایدیوارکوبو  شةةایص و مانةةد ار هةةا هالرموسةةاق ، 

تةاریا ، ملة ،  ها تةدار از  ا سلسةلهو بةا ایة  اشةاره  کنةدم و هنر یةم کشةور اشةاره 

ج مةة  از اشةةارات تةةاریا  و هنةةر    اةةردم ماهنةة  در اهةة  باننةةده شةةکی حماسةة  و 

 تجامعةة  ار شةةکیا اشةةاره بةةه آ ةةاز نهضةة  مشةةرو ه در رونةةد آیةةدم شةةمار بةةه

ناروهةةا  م فةة  بةةه یةةاآ ایةةران در  دینةة  در ایةةران یةةا اشةةاره بةةه حملةةت سةةالار مردم

از هةةالر  های کانسسةةا قةةرار  ةةره   انةةدماةةادی  اشةةارات تاریا  تلوی یةةون  ا همجمورةة

در بةةر پةةاب باشةة  از اشةةارات هنةةر  را  ترانةةت تیةةا زم مةة تلوی یةةون  ا مجمورةةهلابلةةا  

 ا اردم 

                                                           
1. dictons 
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رناصةةر هرهن ةة  و  ناپةة یر ترجمهیةةا  پةة یر ترجمه بران ا چةةالش مسةة لت ،در ادامةةه

 مجمورةةت تلوی یةةون شةةفاه   هةةا   ارهرناصةةر هرهن ةة  موجةةود در   ار ماا ةةی نحةةوۀ

ا در ایة  رابطةه، بررسة  یواهةد شةد اندشةدهکةه بةه زبةان هرانسةه زیرنةویس  در چشر بةاد

 سةةؤالبةةه ماا ةةی یةةود برایمةةان جةةا  حةةداک ر  پاةةام  ۀراهکارهةةا  م ةةرجر در ماةةابر

ناآشةةنای  ماا ةةی مقاةةد بةةا  دلایبةةهکةةه م ةةرجر  اسةة   بةةر آن اسةة ا از ایةة  رو ، هةةر

 توانةةدنم یشةةور اصةةل  تةةاریا  و هرهن ةة   و ها پاشةةانهو  شةةنای  زبانارجارةةات 

معنةةای ،  هةةا ارزبدقاقةة  در زبةةان مقاةةد ارامةةه دهةةد م ةةر آنکةةه و  باشةة  از  ترجمةةت

زبةةان مبةةد  را از ماةةان بةةرده و پاةةام را پةةس از ههةةر و تعباةةر و  شةةنای  سبم ف مةةان  یةةا 

« هرهن ة  رناصةریرده» رسةدنم نظةر تعدیی در م   مقاد بازتولاةد کنةدا بةا ایة  حةال بةه

ساسة ر بسة ه رمةی کننةد و هةاچ درآ  صةورتبهموجةود در یةم مة    هااةلانت و اشارات

یةةود من قةةی نکننةةدا  شةةنای  سبمو  شةةنای  زبانو ههمةة  را بةةه یةةارم از ساسةة ر 

مفهةوم را مةنعکس  توانةدم از راهکارهةا  ا پةارهم ةرجر بةا اتاةاا  رسةدم نظر به ،رکسبه

 داشةة  سوسةةور  کلمةةه،در بر ،شةةنای  سبمو  شةةنای  زبان هةةا ارزبچنةةد سةةازد هر

 ای ه باشدابزبان مبد  موجود اس  در زبان مقاد رنع « هرهن   ها کمانه»که در 

 هامحدودیتروش کار و . 3

تعةاری  کلة  در یاةوص هرهنةع و رناصةر وابسة ه بةه آن )رناصةر هرهن ة (  ترپاش

رناصةةةر  پةةة یر ناترجمهیةةةا  پةةة یر ترجمهدر یاةةةوص    کةةةهم ناقضةةة ها دیةةةد اه و

 مجمورةةت تلوی یةةون از  هةةای م ال، ارامةةه دادیةةرا در ایةة  باةةش ،وجةةود داشةة  هرهن ةة 

 بند دسةة هبراسةةا   اندشةةدهزیرنةةویس بةةه هرانسةةه را کةةه  در چشةةر بةةادپنجةةاه قسةةم   

شةةفاه   هةةا   اره بررسةة  یةةواهار کةةردا از آنجةةا کةةه امکةةان تحلاةةی همةةت ویچورتاسةةاه

شةةفاه  را از مةةدار تحلاةةی یةةارم  هةةا   ارهدر  شةةنای  زبانصةةرهاب ، ابعةةاد اسةة هةةراهر ن

 (هرهن ةة هرازبةةان  ) ها مقولةةهشةةفاه  کةةه در آن  هةةا   ارهسةة س آن دسةة ه از  یراکةةرد

کةه حةةاو  کنایةات هرهن ةة  را  هرهن ة  هةةا   اره داشةة ند ان اةاب و بقاةتباشة ر  نمةود 

اةةی کافةة  یةةارم شةةدندا دار تحلاز مةة یةةا رناصةةر ناپاةةدا  و  ارمسةة قار هرهن ةة  بودنةةد

شةةده در زبةةان زیرنةةویس هةةا معادلشةةفاه  در مةة   اصةةل  و  هةةا   ارهبةةا   مقایسةةت
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زتولاةةد کةةه م ةةرجر ایةة  مجمورةةه بةةرا  باراهکارهةةای  را  دهةةدم هرانسةةه بةةه مةةا امکةةان 

ده و صةةح  و دقةة  م ةةرجر را در کةةار بةةرده شناسةةای  کةةررناصةةر وابسةة ه بةةه هرهنةةع بةةه

 ارزیاب  کناراپویا  ها معادل ارامت

 در چشم باد فرهنگی در مجموعة هایزیرنویستحلیل . 4

 شةةفاه  هةةا   ارهمجمورةةهو  از هرانسةة هةةا زیرنویسباشةة  از  ،در ایةة  قسةةم 

صةرا از  شةنای  زبان هةا   ارهرا بةا جداسةاز   در چشةر بةاد ایرانة  تلوی یةون  سریال

شةةفاه   هةةا   ارهان اةةاب نمةةودیرا سةة س از ماةةان  هرهن ةة  ها مؤلفةةهواجةةد  هةةا   اره

 ا در  ةةام بعةةد،نمةةودیران اةةاب  تاةةاده  صةةورتبهتعةةداد  را  ،واجةةد بةةار هرهن ةة 

 هةةا زیرنویسبةةه زبةةان هارسةة  را بةةا  مجمورةةت تلوی یةةون شةةفاه  موجةةود در  هةةا   اره

 شناسة زباند بةا تکاةه بةر رویکةر ،منظوربةدی  اکنارمة بةه زبةان هرانسةه مقابلةه  شةدهارامه

ماا بةةةان هةةةر از نظةةةر را  هةةةازیرنویسان اةةةاب  در  هةةةا معادل ویچورتاسةةةاههرهن ةةة  

 ماا بةانبةا  ا انةدازهتةا هةا آن زبةان کةه سةای ار اهنة  و هرهن ة  و نظةام ارزشة هرانسه

در حةا  ترجمةه از مبةد   ایران  م فاوت اس  و هةر از نظةر حفة  یةا ریة ب بةار هرهن ة 

 ا ترجمةةه همراه پاشةةنهادجةةدول تواةةاحات  بةةهدر پایةةان هةةر  اکنارارزیةةاب  مةة  بةةه مقاةةد

 ادهارم یود ارامه 

 های خاصها و ناتالب امامی خطابغ الف.

 زیرنویس گزارة شفاهی

 !O Dieu! Aide-moi !یا پنج ت 

 69:16زمان: 
 

نةداها، ربةارت تعجبة  یةا تحة یر  ، هةایطابرناصةر هرهن ة  بةا  بند دسة هدر اولا  

تعجةةی یکةة  از ایةة   صةةورتبهکةةار بةةردن آن تةة  یةةا بةةهرو هسةة ارا اسةة غاثه بةةه پةةنجبةةهرو

نةةد از پاةةامبر اسةةلام )ص(، رلةة ) ( ابةةرا  شةةاعاان ربارت ت پةةنجرناصةةر هرهن ةة  اسةة ا 

یةر یةم کسةا یةا مناسةب   زبةههةا آن تهمةکةه حضرت ها مه، امام حس  و امةام حسةا ) ( 

کةه هةرد مسةلمان شةاعه بةه مشةکی یةا  رت یاه نةدا زمةان ربةا شةهتة  آلربا ره ند و به پنج
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و بةةرا  رهةة  آن  جویةةدم بةةه یةةدا و پاةةامبر و اهةةی باةة ش تمسةةم  یةةوردم  ره ةةار  بةةر 

یةةا »ا ربةةارت یواهةةدم م وسةةی شةةده و از ایشةةان کمةةم هةةا آن مشةةکی و  ره ةةار  بةةه

رةدم  دلایبةه م ةرجر(ا 9918اسة  )دانشةنامه جهةان اسةلام، کنایةه از همةا  مسة له « ت پنج

جةةا  بةةهیةةدا  وارۀاز  برابةةر ایةة  رناةةر هرهن ةة در  م بةةور در هرهنةةع لاماةةم، ۀتنةةاظر وار

و در  ةةام بعةةد  رناةةر را حةة ا اصةةل   ۀوار اسةة فاده کنةةدا بنةةابرای  م ةةرجر ت پةةنج

 رناةر هرهن ة   را ان ااب کةرده اسة ا بةدیه  اسة  کةه باشة  از یةردهارجار  م فاوت

من قةةی نشةةده ماا ةةی با انةةه  اسةة  بةةهار قةةاد  شةةاعاان مةة هب  ها صةةبغهکةةه م ةةأثر از 

 O! 5 bénis از ربةارت !O Dieu! Aide-moi جةا بةه ا ةر م ةرجر رسةدم نظةر بةها اسة 

de Dieu aide-moi!  اشدنم ، ای  باش با ری ب معنای  همراه کردم اس فاده 
 

 زیرنویس گزارة شفاهی

 Dites un salawat pour la santé de Hajji اقاسر صلواتبرا  سلام   حام

Ghassem. 

 69:86زمان: 

 

رو هسةة ارا در واقةة  م بةةور ناةة  بةةا همةةا  مشةةکی روبةةه  ةة ارۀ شةةفاه همچنةةا  بةةرا  

کةةه اسةة   شةةامی درود بةةر پاةةامبر اسةةلام )ص( واکةةر  یةةاص بةةه زبةةان رربةة  « صةةلوات»

 حضةرت محمةد)ص(مسلمانان در تشهد نماز و ناة  هن ةام شةنادن یةا بةه زبةان آوردن نةام 

اةة  حدرود، ت معنةةا بةةه« وص ل » تاز ریشةة «اهصةةل»جمةة  « صةةلوات» اکننةةدم ایةةراد  آن را

 نمةةاز شةةامی دراهةةا چراکةةها ؛یعنةة  نمةةاز اسةة « هصةةلا»جمةة  « صةةلوات»و رحمةة  اسةة ا 

در بةةةاور ا شةةةودم آورده « صةةةلوات»جمةةة   صةةةورتبهدر رربةةة   سةةةانبدی ا باشةةةدم 

هةةر اح ةةرام بةةه پاةةامبر )ص( اسةة  و هةةر ثةةواب ایةةرو  و اثةةرات « صةةلوات»مسةةلمانان 

یةا  هاجشة ما لة  ماننةد اظهةار شةاد  در  ها مناسةب م ب  دناةو  داردا مسةلمانان بةه 

نةة د مسةةلمانان  شةةکی صةةلوات تةةری رایجا هرسةة ندم آ ةةاز کارهةةا از بةةاب تبةةرآ صةةلوات 

 ااس « مدآل مح الهر صل  رل  محمد و»اکر 

  باع ةاب م ةرجر ،ماةان دو زبةان ورهةا  دینة باتفةاوت  دلایبةهدر ای  قسم  از ترجمةه 

پاةام  کةه بةرا  ان قةال  انبةوده اسة « صةلوات»بةرا    قادر به یاه   واره یةا معةادل مناسةب
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مد وی  بةةرا  ورود حةةام قاسةةر( م ةةرجر رةةا  ا)اظهةةار شةةاد  و یوشةة آیةةدبةةر م از مةة   

 رسةدم نظةر در بةدو امةر صةحاد بةهچنةد ایة  اسة راتژ  هر  ره ةه اسة اراریه را  ربارت

صةلوات  دانةدنم او اساسةاب  چراکةه ؛شةودنم  هاما پاام بةرا  ماا ةی هرانسةه زبةان ماةابر

اشةةاره بةةه پاةةامبر اسةةلام و یانةةدان او  ها وی یارمقةةدمو  هاجشةة چاسةة  و بةةرا  چةةه در 

 ۀوار نرلةاوه بةر ای الاةم کةرد توانسة م  شةاید ا ةر رسةدم ر ظةنا در ایة  جةا بةهشودم 

ان قةةال رناةةر  ،زیرنةةویس ااةةاهه کنةةدبةةه « صةةلوات»تواةةاد کوتةةاه  بةةرا  صةةلوات 

ا بةةرا  آشناسةةاز  ماا ةةی هرانسةةه زبةةان بةةا  رهةة م درسةة   صةةورت مةة هب  بةةههرهن  

هةةر ربةةارت صةةلوات را ای الاةةم کةةرده و هةةر  توانسةة م ایةة  رناةةر هرهن ةة  م ةةرجر 

 ن   اااهه کند: توااح  در پرا
Dites un Salawat pour la santé de Haj Ghassem! (Qu’il soit sous les 

auspices de Prophète de l’Islam) 
نمةةایش  ۀجمعةة  بةةازی ران را بةةر پةةردزبةةان صةةلوات دسةة هدر ادامةةه ماا ةةی هرانسةةه

نةةور   لةةی یاةةر و  جریةةان اسةة کةةه رملةة  کةةه در  یابةةدم و بةةه هراسةة  در  بانةةدم 

 الةة  اهةة ودن تواةةاحات دایةةی پران ةة  سةةلام   بةةرا  بةةازی ر مةةورد نظةةر اسةة ا در ایةة  ح

 دلایةی هنة  و کمبةود هضةا  کاراک رهةا  مجةاز بةرا شةاید بةه در چشر بادکه م رجر هالر 

ایةة   مةةؤثرمسةة قار در ان قةةال  ار صةةورتبه توانةةدم  ،زیرنةةویس از انجةةام آن سةةر بةةاز زده

 ر هرهن   ایفا  نقش کندادس ه از رناص

 اصطلاحات ناظر بر مبک زندگی خاص امامی و ب.

سةةبم  ربةةا اسةةام  و اصةةطلاحات  کةةه نةةاظر بةة ویچورتاسةةاه بند دسةة هدر دومةةا   

  ة ارۀ شةفاه در « ماةدان  بةودنچالةه»رو هسة ارا اشةاره بةه روبةه باشةندم زند   یاص  

 هرهن   اس   ها کمانه ز جمله ماادی  بروز مشکی در ترجمتزیر ا
 

 زیرنویس گزارة شفاهی

 He les gens, je suis le représentant مادونر!چاله ها پابرهنهآها  مردم! م  نماینده 

d’un quartier simple! 
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اهماةة  و رونةة  تهةةران از زمةةان دوران صةةفو  آ ةةاز شةةدا یعنةة  درسةة  همةةان زمةةان  

دهة  دناةا  بة رگ صةفویان بنةام سةاد حمة ه در شةهر ر  تاةمار بةه  دلایبهکه حکوم  

وسةا  و آب  ةوارا و چنارهةا  بلنةد و زیبةا  هةا باغوجةود  کةرکرآبادان  تهران  رهة  و 

در تهران بارا شد که شةاهان صةفو  هةر از  ةاه  سةر  بةه تهةران و ر  ب ننةدا بةه ایة  

شةاه  هماسةی یکةر  ویژهبةهفو  ترتای تهران که باش ر از همةه مةورد توجةه پادشةاهان صة

همةا  دلاةی شةاه  هماسةی یکةر دسة ور ، نااز به امناة  باشة ر  داشة ا بةهقرار  ره ه بود

قةرآن  ها سةورهبةه تعةداد  ،بةرم 996داد کةه چهةار دروازه وسای  بةاروی  بةه دور شةهر 

دایةةی شةةهر  تداشةة ا کةةار ران بةةرا  بنةةا  حاةةار شةةهر مجبةةور بودنةةد از دو منطقةة، کةةریر

)هرقةةان ،  معةةروا شةةدند« ماةةدانچالةةه»منطقةةه بعةةدها بةةه  کننةةد کةةه ایةة  دو ردار بةةیةةاآ

زنةد   در « ماةدانچالةه»در هرهنةع ایرانة  زیسة   در  نظةر از ایة  پاشةانه، صرا ا(9958

لاب زمةةان  کةةه بةةه کسةة  صةةف  اصةةو اکنةةدم پسةة  و هرومایةةه را بةةه اهةة  م بةةادر مکةةان  

و هرهنةةع اسةة ا  ادبو  هةةرد  بةةه دور از منظةةور آن اسةة  کةةه  دهنةةدم  «ان دماةةچالةةه»

ترجمةةه کةةرده کةةه  quartier simple را بةةا« ماةةدانچالةةه»هةةالر م ةةرجر   ةة ارۀ شةةفاه در 

یةةال  از بةةار منفةة   کاملةةابا معةةادل  کةةه م ةةرجر بر  یةةده باشةةدم  «سةةاده تمحلةة»معنةةا  بةةه

 ها محلةةه  مةةردم لم نةةو رةةار  از کنایةةات تةةاریا  و هرهن ةة  و رةةادات « ماةةدانچالةةه»

 سةاز معادلاز تواةاد ااةاهه یةا م ةرجر بنةابرای  شةاید ا ةر  ؛یاص  از تهران قدیر اسة 

 مناسةب  ارجةا  هرهن ة از جای ة ار  یةا لااقةی  ،کةردم بةرا  ایة  منطقةه اسة فاده  به ر 

از رناةةر هرهن ةة   تر مطلةةوب، درآ کةةردم  زبةةان مبةةد  اسةة فادهجا  بةةه در زبةةان مقاةةد

 ا  آمدم هراهر م بور برا  ماا ی 
 

 زیرنویس گزارة شفاهی

ی مطلی  ریب  و حضرت رباس  بچه تهرون  و لُ 

 اتنها
En bref, ils sont étrangers et seuls. 
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بةةرا  تأیاةةد و تاةةدی  کلةةام، اهةةراد م وسةةی بةةه نةةام یةةدا و اممةةه  در هرهنةةع ایرانةة 

 ا(9911)هاشم ،س  هاقسرنو  ای   تری رایج« حضرت رباس »که  شوندم 

م رجر در ای  قسةم  از مة   کلةاب ایة  ربةارت را نادیةده  ره ةه و حة ا کةرده اسة  

ناةة    شناسةةزبانبلکةةه از نظةةر  ،را من قةةی نکةةرده شةةنای  هرازبانبةةار  تنهانةةهکةةه ایةة  امةةر 

 اسة  کلة  و ح ة  بةه نةام و هةرد حضةرت ابوالفضةی اشةاره نشةده  وربهبه قسر  ا اشاره

در ایةة   شةةنای  زبان  حةةداقی معةةادل توانسةة م  je prête sermonکةةه  در صةةورت 

 رابطه باشدا

ا از اسةة و ماةةطلد در سةةطد جامعةةه اصةةطلاحات م ةةداول  باشةة  از« بچةةه تهرونةة »

سةاکنان آن از بةه دوب کشةادن ایة  لقةی لة ت بةرده  اسة که تهةران پای اة  ایةران  آنجا

ماننةةد مةةرام،  شةةودم رایشةةان بةةه ارمغةةان آورده و بةةه یةةم سةةر  صةةفات کةةه پاةةرو آن نةةام ب

آن اج نةاب کةرده  تا م ةرجر ایة  اصةطلاآ را نادیةده  ره ةه و از ترجمةبالنةدم معره  وااا 

هرهن ةة  را بةةه بةةار آورده  ها مؤلفةةهایةة  قسةةم  ناةة  بةةا حةة ا آن ریةة ب  اسةة  کةةه در

 اس ا
 

 زیرنویس گزارة شفاهی

 ?Ai-je piégé les gens pour leur argent بره؟ تا حالا دید  صنار حروم از  لوم پایا 

 6:98زمان: 

 

در زمةان سةلطان محمةود   نةو  معةادل صةد  و واحد قدیم  پةول ایةران اسة  «صنار»

اسةة ا از  دی ةةر منسةةول شةةده واحةةد پةةول ایةةران ریةةال و صةةنار ا امةةروزهاسةة  دینةةار بةةوده

و نةاچا  اسة ،  ةاه  اوقةات  ارزببة که صةنار در مقایسةه بةا پةول امةروز  بسةاار آنجا 

یةا نةاچا  بةودن یةم مواةو  یةا یةم وسةاله از ایة   ارزشة ب در محاوره برا  نشان دادن 

 ا(93 ، صا9951، ماهنامه یواندن ) شودم واره اس فاده 

کةه اسةلام از نظةر شةرر  آن را منة    کةار  اسةدر لغة  بةه معنةا   «حةرام»از  ره ، 

 ا  اس کرده و ارتکاب آن  ناه 
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ترتاةةی کةةه هةةر یةةم بةةه «حةةرام»و « صةةنار»اینجةةا م ةةرجر، از آوردن دو وارۀ مهةةر در 

، اج نةةاب کةةرده و تةةا حةةد  از انةةدم هب هرهن  تةةاریا  و معنةةای  هرهن ةة دارا  ارزب 

 اهةةی از اینکةةه بةةا انجةةام ایةة  کةةار ماا ةةی  ،روب تنظةةار و اق بةةا  اسةة فاده کةةرده

اسة ا به ةر ایة  بةود کةةه  کةردهمحةروم هةا آن معنةای یةود را از دریاهة  بةار  زبانهرانسةه

اینکةةه جا  بةةهو  کةةردهم  بردار  رتةةهیةةود اسةة فاده و  تم ةةرجر ایةة  دو واره را در ترجمةة

کةةه مةةردم را بةةرا  پةةول  ا دیةةدهتةةاکنون »ایةة  جملةةه را کاملةةاب تغااةةر دهةةد و م لةةاب ب ویةةد 

 Ai-je jamais gagné شةفاه  م ةی ۀبةه  ة ار   راترن دیةمنسةب اب  جملةت، «هریةی دهةر؟

sanar d’illicite dans ma vie?  ربةةارت ابر  ینةةدgagner sa vie  کةةه در کنةةار وارۀ 

ماا ةةی هرانسةةه معنةةا  اولاةةه را اهةة  قةةادر یواهةةد بةود بةةه   اةةرد مای الاةم صةةنار قةةرار 

م بادر کندا اما ماا ةی از کجةا بفهمةد کةه صةنار معةادل پةول قةدیر ایرانة  و بةه اصةطلاآ 

در ایةة  رابطةةه چنانچةةه م ةةرجر بعةةد از  رسةةد منظةةر اسةة ؟ بةةه ارزب بةةامةةروز  پةةول 

ربةةةارت ای الاةةةم صةةةنار در دایةةةی پران ةةة  معةةةادل مفهةةةوم  آن بةةةه زبةةةان هرانسةةةه 

ثرتر بةه ماا ةی هرانسةه مةؤ ا اوهشةهرهن ة  م بةور بةه  تمؤلفة  (sous noirs)  اشة  م

 اس ا ارزب بکه صنار معادل پول  دانس  مو ماا ی  یاه ان قال م زبان 
 

 زیرنویس گزارة شفاهی

 Nader, va au café pour prendre trois یونه سه تا دشلمه ب ارانادر جان برو قهوه

thés. 
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کةةه در زبةةان  هاسةة مدتا باشةةدم معنةةا  چةةا  تلةةخ در ادباةةات هارسةة  بةةه« دشةةلمه»

دشةةلمه ا برنةةدکار م بةةهرا  «قنةةدپهلو» کةةه  ویةةا ترکةة  اسةة ،جةةا  ایةة  صةةف  ههارسةة  بةة

آن اب ةدا قنةد را بةه دهةان   ارنةد و چةا  تلةخ را رو  براسةا  یوردن رةادت  اسة  کةه 

 (ا9216 ، صا9959)انور ،  آن بنوشند

ین ةة  بةةرا   ا هرکةةه وا théاز وارۀ « چةةا  دشةةلمه»ت در اینجةةا م ةةرجر بةةرا  ترجمةة

اقشةار یاصة  از را چةا  دشةلمه سة  کةه ا اس فاده کةرده اسة ا ایة  در حةال  اس چا  
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کةه بةه نوشةادن چةا  بةه سةبم قةدیم   و اهةراد قةدیم  دارانحجةرهجامعه مانند بازاریان، 

  هااسةة کان: یعنةة  نوشةةادن چةةا  پةةر رنةةع و لعةةاب در کننةةد، اسةة فاده م رةةادت دارنةةد

 ونةةه کةةه در زیرنةةویس هرانسةةه قنةةد در دایةةی دهةةانا همةةان  احبةةهکمرباریةةم و انةةدای   

 ۀواراز بازتولاةةد اسةةر و صةةف  سةةرباز زده و تةةرجاد داده بةةا اسةة فاده از  م ةةرجر بانار مةة

کةةه  رسةد مبةةه ما اةات چةةا  نداشة ه باشةةدا بةا ایة  حةةال بةه نظةةر   ااشةاره ،9سةر روه

 کةرده وب وانةد ویژ ة  چةا  را روشة    اانةدازهبةه چةا  تةا  corséاه ودن صةف   ماننةد 

زبةةان نشةةان دهنةةدا هرچنةةد ماا ةةی هرانسةةه را تفةةاوت چةةا  دشةةلمه بةةا چةةا  معمةةول 

مااةةوص بةةه چةةه قشةةر  از  thé corséکةةه  دانةةد نم ،هقةةدان ما اةةات هرهن ةة  دلایبةةه

 جامعه ایران  اس  یا سار  و رادت نوشادن آن ن د ایراناان به چه شاوه اس ا

یةةةال  از ابهةةةام ناسةةة ا در زبةةةان هارسةةة   caféبةةةه  یانةةةهقهوههمچنةةةا  بر ةةةردان 

 یانةه چا، یانةهقهوهبةه  تةوان معةدد  بةرا  صةرا چةا  وجةود دارد: م لةاب م   هامکان

اشةاره کةردا در ایة   ،شةود موااا که در آن چا  بةا قلاةان و سةایر ادوات دیاناة  ماةرا 

زرةةر هوژوُوسةةک  نةةور  ا رچةةه بةةه café ، یعنةة یانةةهقهوه هرانسةةو  وارۀ معةةادلحالةة  

 ارمنة ه و بعضةاب   هةاآدمقةدیم  بةا  تیانةقهوهامةا نةو  مکةان  کةه اس   2کارکرد  معادل

شةةاب شةةام و مةةدرن دارد و ه دارد بةةا نةةور  مکةةان  کةةه یةةم کةةاه سةةطد پةةایا  جامعةة

بسةةاار م فةةاوت اسةة ا  ،رسةةم  و یةةاص باشةةد  هةةاملاقاتپةةاتوق  بةةرا  قةةرار و  توانةةد م

و از در ایةة  مةةورد م ةةرجر ایةة  ای لةةاا و تمةةای  در هضةةاها  هرهن ةة  را در نظةةر ن ره ةةه 

اسةة فاده کةةرده اسةة ا امةةا چنانچةةه م ةةرجر انةةدک  از باه ةةار امةةروز  هرانسةةه  café ۀوار

 ناةة  اسةة فاده کنةةدا در حقاقةة  bistrotاز وارۀ  توانسةة  م، اح مالةةاب  رهةة  مهاصةةله 

bistrot بةار  قةدیم  در سةطد شةهر اسة  کةه یةا کاهةه هةاجادهو  هاراه رس وران  در ماانت

 ی هةةاآدمو  bistrotبةةه قامةة  ارزان یةةورد و نوشةةادا هضةةا  موجةةود در  تةةوان مدر آنجةةا 

، تقریبةاب ن دیةم بةه همةان حةال و هةوا و هضةای  اسة  کةه در کنند مآن ره  و آمد  بهکه 

قةةدیم  حةةاکر  ها یانةةهقهوه  هةةامقالو قةةال و  هاهمهمةةهدود و دم بةةا پةةر   هایانةةهقهوه

                                                           
1. hyperonyme 

2. equivalent fonctionnel 
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 ۀا وارکننةةد میةةاد  9  شةةاوه تحةة  رنةةوان تبةةدییاز ایةة ویچیه توماسةةکاسةة ا پاسارسةةکا و 

ا بنةةابرای  یابةةد مهرانسةةه  bistrotسةةن   در هارسةة  معةةادل تقریبةة  یةةود را در  تیانةةقهوه

،  سةازمعادل)وینةه و داربلنةه ایة  شةاوه را بةه نةام  زد مةچنانچه م رجر دس  بةه تبةدیی 

معةةادل کةةارکرد  ایةة  شةةاوه را قلةةی و هژوُوسةةک  بةةه نةةام  ویچیه توماسةةکپاسارسةةکا و 

 ا  آمد مدس  به یانهقهوهبر ردان به ر  از  (،شناسند م

، تقةةدیرها هةةاتکل و  هةةاتعارا الةةی  ،ویچورتاسةةاه دیةةدتةةر اشةةاره کةةردیر کةةه از اشپةة

سةةبم زنةةد   یةةاص در کشورهاسةة ا در هرهنةةع  ربةة  تعةةارا و  بر ره ةةه از هةةاتقبادو 

آسةةاا  شةةرق  اسةة فاده از  هةةا هرهنعتکلةة  چنةةدان وجةةود نةةداردا حةةال آنکةةه در 

یةةا ربةةارات مح رمانةةه انعکةةا  باشةة ر  داردا  رسةةانندم سةةای ارهای  کةةه ادا  اح ةةرام را 

 ةة ارۀ  ایةةدآم ملمةةو  بةةه چشةةر   وربةةهدر هرهنةةع ایرانةة ، تعةةارا و تکلةة  و تملةة  

اسةة  کةةه م ةةرجر آن را در قالةةی   ونةةهتعارا ونةةه و ادتمج هةةا  ف ماناز جملةةه  شةةفاه 

 اق با  یا معادل کارکرد  من قی کرده اس ا
 

 زیرنویس گزارة شفاهی

سلام  ! قدمش سبم! به! چشر شما روش ! بهبه

 رمرب  ولان ! زیر سایه مرتض  رل !

Bon! qu’elle soit toujours en bonne 

santé, quelle vive longtemps. 

 2:62زمان: 

 

 «شةدهراا »یةا  «مرتضة »و ملقةی نمةودن ایشةان بةه  ) ( حضةرت رلة اشاره به نةام  

هرهن ةة  و دینةة  ایراناةةان ناسةة ا رلةة ) ( پاشةةوا  امامةة  شةةاعاان و  ها د د ةةههةةارغ از 

زیةةر سةةایت »اصةةطلاآ و جةةوانمرد  اسةة ا در اهناةة  ایراناةةان محضةةر قةةدرت و مردان ةة  

 ) ( نةام نةام  حضةرت رلة    هةرد  بةهکةردن سةلام   و زنةدکنایه از بامةه« مرتض  رل 

 یةوب  رةدم تمایةی لی آرامةش و امناة  یةا ر بةرا  اوسة ا در زیرنةویس هرانسةه بةه و

ا در ن اجةةه ایةة   ةة ینش، شةةودم م ةةرجر در بر ةةردان  ف مةةان مةة هب  م بةةور احسةةا  

بةه ماةا بش من قةی  یواهةدم ازی ر بةا ادا  ایة  اصةطلاآ حس آرامةش و تسةکان  کةه بة

                                                           
1. conversion 
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 Qu’elle viveشةةاید ا ةةر م ةةرجر از معةةادل  چةةون  ارودمةة از دسةة   ا انةةدازهکنةةد تةةا 

toujours en bonne santé et pour longtemps sous les auspices du Saint Imam 

Ali  ماا ةةةی با انةةةه هرصةةة  باشةةة ر  بةةةرا  آشةةةنای  بةةةا رناصةةةر کةةةردم اسةةة فاده ،

 ا  شدم یا لااقی با نام او آشنا  داش در هالر ایران   م هب هرهن  

در هرهنةةع ایرانةة  کنایةةه از شةةاد  و مامنةة   «چشةةر کسةة  روشةة »اصةةطلاآ همچنةةا  

کةه شةود اسة  و زمةان  از ایة  اصةطلاآ اسة فاده م و آرزوها  یوب برا  کسة  داشة   

کلة  اتفةاا یةا   وربةهیةا   ةرددم  بةریةا مسةاهر  بةه یةانوادب  آیةدم ند  بةه دناةا هرز

و ا در اینجةا م ةرجر رلةاوه بةر حة ا ایة  اصةطلاآ دهةدم رویداد یوش  برا  کسة  رل 

 وکةةه بةةار هرهن ةة   نةة  دارد و جةة  «قةةدمش سةةبم»ناةة  اصةةطلاحات بعةةد  آن از جملةةه 

 اسةة ، بةةه ارامةةتانةة  مرسةةوم و ماةةطلد ایر هةةا یانوادهاصةةطلاحات  اسةة  کةةه در اک ةةر 

مفهوم  کلة  از تعارهةات و تکلفةات ایرانة  بسةنده کةرده و ماحاةی آرزو و  لةی یاةر را 

 ین   بازتاب داده اس : ا   ارهدر قالی 
Qu’elle soit toujours en bonne santé, quelle vive longtemps 

  و بةةاور را و تکلةةکةةه بةةه سةةبم زنةةد  ، تعةةارا رناصةةر هرهن ةة     ازمةةورد دی ةةر

 :بانارم « هدا  سرت! قضا بلا بود»ربارت  ار قاد  یاص اشاره دارد، در ترجمت
 

 زیرنویس گزارة شفاهی

 Ce n’est pas grave, madame Haj, Ce چا   ناس  حاجاه یانر هدا  سرت قضا و بلا بود

n’est pas important. 

 69:18زمان: 

 

و  اسة  یةا دور شةدن یطةر از سةر کسة بةه معنةا  رهة  بلةا یةا ماةاب  « قضا و بلةا»

ایرانة  از ایة  اصةطلاآ بةرا  در هرهنةع  اه ةدم زمان  که اتفةاق  بةرا  هةرد  یةا چاة   

 «انشااااقضةةةا و بلةةةا بةةةودهااا»  وینةةةدم و  کننةةةدم آرام کةةةردن  ةةةرا مقابةةةی اسةةة فاده 

 ترجمةةتجا  بةةه  اصةةطلاآ را ترجمةةه نکةةرده و ا در اینجةةا م ةةرجر ایةة(9918، شةةیاناار )

ا شةةاید ربةةارت کةةرده اسةة اسةة فاده  Ce n’est pas importantآن از ربةةارت کاملةةاب ین ةة  
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Que le péril soit ainsi écarté « رلةاوه تعباةر ا بةهنمةودم اسة فاده « دهة  بلةا شةدانشةالله

 اس ا  شدهنا  کاملاب از ترجمه ح ا « هدا  سرت»

 و عادات هاآیین، هامنت ج.

 بانشة و رةادات هرهن ة  و  هةاآیا ، هاسةن نةاظر بةر  ویچورتاسةاه بند دسة هسوما  

 یم کشور اس ا 
 

 زیرنویس گزارة شفاهی

 Juste, il faut attendre jusqu’au nouvel ا ف ه باشر تا راد نوروز باید صبر کنر

an. 
 29:86زمان: 

 

 شةةودم در لغةة ، شةةاد  دوبةةاره و سةةرور  را  وینةةد کةةه سةةالاانه تکةةرار « راةةد»

اول  ،کةةه در هرهنةةع ایراناةةان اسةة معنةةا  روز نةةو بةةه« نةةوروز» ا(8991، صا9959)انةةور ، 

ایة   ةراوت و تةاز   سةال نةو  یُمة و بةه  شةودم که  باعة  نةو و تةازه اس  های بهار 

« راةةد نةةوروز» (ا5126، صا9959)انةةور ،   ارنةةدم را جشةة   و مةةردم آن  ةةرددم آ ةةاز 

را « نةوروز راةد»م ةرجر در اینجةا  در هرهنع ایراناان تجلة  سةال نةو بةا  باعة  نةو اسة ا

امةا  ،اسة  و مةا بةا آن مواهة  هسة ار الفظ تحة  تترجمةه کةرده کةه ترجمة nouvel anبا 

در  Nowruzدر ترجمةه و درم ربةارت   ار راریةهباز هةر بةر ایة  بةاوریر کةه اسة فاده از 

شةةده در دایةةی پران ةة  بردار  رتةةه تای الاةةم و سةة س آوردن ترجمةة صةةورتبهزیرنةةویس 

اینکةةه ایةة   ویژهبةةهبه ةةری  شةةاوه بةةرا  وارد کةةردن ایةة  واره در قةةامو  هرانسةةو  اسةة ا 

 آن ا کلمةهجهةان  یونسةکو ثبة  شةده و تواةاد دوواره چند سال  اسة  کةه در هرهنةع 

 مةؤثرچةه به ةر آن بةرا  ماا ةی  اربةوم  زبةان هارسة  ن هردر دایی پران   بةه جةا اه ةاد

 اس ا
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 زیرنویس گزارة شفاهی

اینجوریه اسمال؟ دلاآ مف ر  ار بااد اول تو باید 

 احجام  کن 

C’est comme ça Esmal? Si quelqu’un 

travaille gratuitement c’est toi le 

premier client. 
 62:16زمان: 

 

بةةه سةةن  و آیةةا   در چشةةر بةةاد مجمورةةت تلوی یةةون اصةةطلاحات  کةةه در از دی ةةر 

در رمةةوم  توسةة  دلةةاآ اسةة ا  هةةا حمامدر   ار حجامةة  ،کنةةدم یةةاص اشةةاره 

دلةةاآ کسةة  اسةة  کةةه در حمةةام انةةدام مةةردم را بمالةةد و کاسةةه بکشةةد؛ »هرهنةةع انةةور  

 حمام قةةةدیر، رهةةة   و اسةةة هةةةا زمانا در (2661، صا 9959)انةةةور ،  «چ مالمشةةة 

رمةةوم  ماةةان ایراناةةان بسةةاار مرسةةوم بةةودا امةةا بةةا   شةة  زمةةان و  هةةا حمامکةةردن در 

تغااةر کةرده و بةه  وارهةایانتغاارات در سبم زنةد   اهةراد هرهنةع اسة حمام ناة  در ماةان 

یاوصةة   هةةا حمامدر منةة ل یةةود دارا  حمةةام یةةا  ا یةةانوادهشةةکی امةةروز  کةةه هةةر 

 ا، مبدل شدباشندم 

ه جهةة  درمةةان کةة شةةود مةةا لةةاا   را یةةون ازاصةةطلاحاب بةةه روشةة  ناةة  « حجامةة »

ا ایة  اسة تةاریا  هفة  هة ار سةاله  تو دارا  سةابق رود مةار کةبةه هةا مةاراببعض  از 

ا هةار ) ( مطةرآ  ردیةده  تدر روایةات و سةاره پاةامبران و اممةالهة    سةن  رنوانبةهسن  

ا بةه دیةآ مةحسةاب   درمةان بةهکةر وانرنبةهام امضام  اسلام و در  ةی سةن   کاح وو ج 

  scarification ،wetcupping ،bloodietting ،drycupping زبةةان رلمةة  از حجامةة  بةةه

  هةاواره دیةآ مةدسة  ه از دیةد اه اسةلام بةهکةه الب ه با توجه به مفةاهام  ک شود متعبار 

م ةةرجر بةةرا  م بةةور   ةة ارۀ شةةفاه در  ا(9911 شةةرا، ت)روزنامةة امةةی ناسةة ندکنةةامبرده 

کاملةةاب ین ةة   ا کةةه واره quelqu’un ۀواراز « دلةةاآ» ۀوارجا  بةةهقسةةم  اول  تترجمةة

در واقة  باشةة  از سةبم زنةد   مةردم قةدیر کةه اسةة فاده از  اه اسة اسة  اسة فاده نمةود

بةةا ریةة ب معنةةای  و ماا ةةی بنةةابرای   بةةوده حةة ا  ردیةةده و  رحجامةة دلةةاآ و 

صةحاح    شةنای زبانمعةادل  تنهانةه  quelqu’un ة ینشبةا  اشةده اسة رو بةههرهن   رو

 باةةی،  رنوانبةةهدلةةاآ ان اةةاب نشةةده بلکةةه ماا ةةی  اربةةوم  از شةةرآ وظةةای  او بةةرا  

رانةدن دردهةا  جسةم  و جسةر و ح ة  ماسةارور  کةه در   شة ه بةه باةرون ۀکنندنظاه 
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ا در مانةد مة یبةر بةآلةام روحة  از  ریة  ماسةار دادن و صةحب  کةردن مبةادرت داشة ه 

 C’est toi le) نادرسةة  اسةة رةةا  حةةال،  ةة ینش م ةةرجر بةةرا  ربةةارت حجامةة  ناةة  

premier client?)کةه بةازی ر  دانةدنم ماا ةی  اربةوم   ،دلةاآ ۀواردر واقة  بةا حة ا  ا

، یةا 9معةادل کةارکرد  ا اح مالةاب چنانچةه م ةرجر از«مشة ر  چةه چاة    ةردد؟»قرار اس  

امةا دقاقةاب ا شةدم از پاةام بةه ماا ةی ماةابره  تر روشة معةادل ، نمةودم اس فاده  2تبدیی

ماسةةارور،  صةةورتبهاز دلةةاآ ارامةةه داد؟ آیةةا بر ةةردان آن  تةةوانم را  ا ترجمةةهچةةه 

هرانسةةه  هةةا معادلم از یةةنظةةاه چ  بةةدن یةةا مشةةاور درمةةان  صةةحاد اسةة ؟ آیةةا هاچ

تةةاریا  دارد و  ا اشةةانهپبةه نةةام دلةةاک  کةه  ا حرهةةهمجمةةو  ایة  مشةةا ی را در  توانةدم 

کةةه   اشةة    رسةةدم نظةةر بةةه شةةاید امةةروز وجةةود یةةارج  نداشةة ه باشةةد بازتةةاب دهةةد؟

ب وانةد معةادل  بةرا  دلةاآ  ا انةدازهشةاید بةه  massageur des bains turcsربةارت  چةون 

م ةةرجر مجبةةور بةةه قلةةی ربةةارت یةةا پاةةدا کةةردن معةةادل  بر ره ةةه از دناةةا   آنکةةهب باشةةد، 

 باشدا و در ن اجه ری ب ارزب معنای  و هرهن   اا یارجار  م

 أفرهنگی به ادبیات و فرهنگ مبد و اشارات کاملاه هاقولنقل  د.

هر ونةه  کنةدم رناصةر هرهن ة  اشةاره  دسة تدر چهةارما   ویچورتاسةاهکةه   ورهمان

بانةام ن  و ارجةا  بةه رمةان و قطعةات ادبة ،  تهر ونةه رابطة، الم یاةربقةول، م ةی و نقی

 ا اردم در ای  دس ه قرار  ا اسطورهم هب  و آیان  و  ها نمایشنظر و ن ر، ت اتر، 

 
 زیرنویس گزارة شفاهی

       ?Quoi? Il y a un problème کن ؟چاه؟ دار   اوه سورال م  
 1:66زمان: 

 

هةةا   ولةةان  اسةة  سةةبم، بةةادوام و مناسةةی بةةرا  راه امای  پوشةة  پا اصةةولاب«  اةةوه»

بةةا توجةةه بةةه ایةة  یاوصةةاات، ا لةةی اهةةراد پاةةدایش آن را بةةه  ادر مسةةارها  نةةاهموار
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و همةا  امةر بارةا شةده  انةددادهتر از پادایش سةایر انةوا  پةاپوب نسةب  روز اران  قدیر

منةاب ، تولاةد ناسة ا   اةوه را  ها پاونةد باةوردا کمةا اینکةه در اک ةر اوه با اهسةانه پادایش

 ،پسةر  ةودرز و دامةاد رسة ر بةودهکةه بةه روایة  هردوسة   به  او، پهلةوان داسة ان  ایةران

   (ا9919،  ماهرمضان) اندنسب  داده

قاةةد « ؟کنةة  مچاةةه؟ دار   اةةوه سةةورال »در ایةة  جةةا بةةازی ر بةةا اسةة فاده از ربةةارت 

چةةرا »یةةا اینکةةه  «اوقاتةة  تلةةخ اسةة ؟چةةرا »اةةمن  بةةه ماةةا بش ب ویةةد   وربةةهدارد 

ا از آنجةةای  کةةه م ةةرجر ن وانسةة ه اصةةطلاح  بةةرا  ایةة  ربةةارت در زبةةان «ناراحةة  هسةة  ؟

نةةور  از سةةع  کةةرده از تواةةاد و تاةةرید یةةا بةةه اةةوه باابةةد از وارۀ مقاةةد بةةا اسةة فاده 

ایرانةة  و  اه ار  پةةا اةةوه کةةه از وارۀ ا در حقاقةة  نةةه یبةةر  کنةةداسةة فاده   سةةازشفاا

و  هةةام یکهنةه اسةة  شةةده و نةةه اثةةر  از بر ةردان ایةة  اصةةطلاآا در حقاقةة  اصةةطلاحات، 

(، 9113، ویچیه توماسةةک)پاسارسةةکا و  شةةوند ماز سةةر ناچةةار  یةةا قلةةی   تعةةابار  اهةةا

ترانهشةة   واسةةطتیةةا ح ةة  به شةةوند م 9یةةا بةةه تعباةةر هژووسةةک  بةةا تواةةاد بةةازآهرین 

ر ایة   ة اره مةا بةا م ةرجر مواهة  بةوده و ان قةال ا د ردنةد ممن قةی  به ماا ةی 2توصاف 

چنةد ایة  کةار بةا از ماةان ، هردانار مةحةی بةرا  ان قةال معنةا راه تری یةمن دبه مفهةوم را 

 هرهن   همراه باشدا  هامؤلفهره   

 
 زیرنویس گزارة شفاهی

 Je ne suis qu’un homme simple! ni un   لا قبام، نمد به سر،  اوه صد پاره به پا

aristocrate, ni un nanti.   
 96:11زمان: 

 

در ادباات هارس  به معنةا  لبةا  بلنةد مردانةه اسة  کةه از دو  ةرا بةا دکمةه بةه « قبا»

« یةةه لةةا قبةةا»اسةة ا اصةةطلاآ « یةةم لایةةه»در لغةة  بةةه معنةةا  «   لةةا»شةةودا م هةةر وصةةی 

   ا(8668، صا 9959)انور ،  دارد« و هقار پولب هرد  مفلس »امن  کنایه از   وربه
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کلفة  کةه  ا پارچةها شةودم نور  از هرب که از پشةر یةا کةرآ مالاةده حاصةی « نمد»

از پشةةر یةةا کةةرآ مالاةةده سةةازند و از آن هةةرب و کلةةاه و جامةةه کننةةد کةةه در ایةة  دیةةالوگ 

هةةر تأکاةد بةةر هقةر و تن دسةة   و سةةاد    کةةه بةاز کنةدم بةازی ر از کلةةاه نمةد  صةةحب  

اسةة  کةةه رویةةه آن را از  اه ارپةةا نةةور  «  اةةوها »(6169، صا9959)انةةور ،  اسةة 

باه ةةه و زیةةره یةةا تةةه آن را  ةةاه از چةةرم و  ا پنبةةه ها ریسةةمانریسةةمان و نةةخ پةةرگ یعنةة  

 ا(3925، صا9959)انور ،  بهر هشرده و در هر کشاده سازند ها ل هباش ر از 

و « نمةد»، «قبةا»مهةر  ۀروار ةان هرهن ة  را تغااةر داده و سةه وا جر در ایة  قسةم ،م ر

ایرانة  در زمةان قةدیر    بسةاار  نة  بةرا  نشةان دادن البسةترا که دارا  بار هرهن ة«  اوه»

کةةه کنایةةه از هقةةر و را  اةةر مسةة قار معنةةا  آن جملةةه   وربةةهنادیةةده  ره ةةه و  ،باشةةدم 

براسةةا   سةةاز معادلتنظةةار و ، م ةةرجر از حةة ا ربارت بةةهآورده اسةة ا  ،تن دسةة   دارد

 توانسة م جهان ارجةار  ماا ةی اسة فاده کةرده اسة ا لةازم بةه اکةر اسة  کةه م ةرجر 

هرهنةع  نة  و هةا آناز ایة  اسةام  و بةا کمة  تواةاد دربةارۀ  با آوردن یا راریةه  ةره  

 چراکةةه ؛یةةود معرهةة  سةةازد زبانهرانسةةو پرمعنةةا  ایةة  نةةو  البسةةه را بةةرا  ماا ةةی 

ا وان هةة  اسةة فاده م ةةرجر از اسةة پوشةةش و البسةةه باةةش مهمةة  از هرهنةةع جامعةةه 

simple un homme را بةةه ماا ةةی ان قةةال  پةةول ب هقةةر و  توانةةدنم  تنهانةةه در زیرنةةویس

برای  در اینجةا هةر بنةا بةودن نةور  صةف  م بة  هةر تلقة  شةود؛ simple دهد بلکه شاید

 شةةنای  زبانشةةده از نظةةر سةة   من قةةی نشةةده و هةةر معةةادل  ةة ینشردبةةار هرهن ةة  بةةه

 je suis un homme fauché, enربةةارت م بةةور از جا  بةةها شةةاید ا ةةر ناسةة صةةحاد 

haillon, ni titre, ni parure  زبةةان انةةدک  ، برداشةة  ماا ةةی هرانسةةو شةةدم اسةة فاده

بةه » الم یاةرببعةد  مربةو  بةه   ة ارۀ شةفاه  ابةودهارسة     ارۀ شةفاه به  ترن دیم

 ااس « تاریج قبا  کس  بریوردن

 
 زیرنویس گزارة شفاهی

 ر وزیرپاشه و هنردوس  رو دروت کردم بهش م 

 یورهابه تاریج قباب بر م 
Je lui ai dit qu’ils sont pour l’art mais 

il n’aime pas. 

 2:92زمان: 
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رو  تاحاشةجامةه اسة  کةه در واقة   «تةراز»ن ایةا همة «ریة ات» تیاه ةتغاار شةکی «اریجت»

کنایةه « یةورهم بةه تاةریج قبةاب بةر »ا اسة لبةا   تپارچةاتاال دو  تنقطبه پایا  لبا  و 

 «از حرهةة  یةةا کةةار  بةةدب آمةةده و بةةه شااةةا ش بریةةورده باشةةد» از کسةة  اسةة  کةةه

بةةه »از آنجةةای  کةةه م ةةرجر ن وانسةة ه اسةة  معةةادل مناسةةب  بةةرا  اصةةطلاآ  (ا9911)بةةاقر ، 

بةةه مفهةةوم  تةةرانهشدر زبةةان هرانسةةه باابةةد سةةع  کةةرده از « یةةورهم تاةةریج قبةةاب بةةر 

در زبةةان مقاةةد اسةة فاده کنةةد و تةةا حةةد  ربةةارت ن دیةةم بةةه آن اصةةطلاآ را  9توصةةاف 

بسةةاار ین ةة  اسةة  و  ناةة  il n’aime pasا امةةا بایةةد در نظةةر  رهةة  کةةه مةةنعکس سةةازد

زبةان من قةی کنةدا پةس بةار هرهن ة  و معنةای  آن ربةارت را بةه ماا ةی هرانسةه تواند نم

هرهن ةة  دچةةار ریةة ب   هامؤلفةةه ةةر در یاةةوص یزیرنةةویس بةةار د  ةة اره ناةة در ایةة  

م ةةرجر بةةرا   آنکةةه ب، اج مةةار  شةةدههةةا  هرهن ةة و هروکاسةة   در ارزبمعنةةای  

 il en fait de ارت  ماننةةداهةة ایش درآ به ةةر ماا ةةی هرانسةةه زبةةان یةةود باواهةةد از ربةة

mine  هرهن ة  سةن    و هاقةد هر ونةه رنةع و لعةاب اسة   شةنای زبانکه معادل  صةرهاب

 اس فاده نمایدا و رامه ایران  اس ، 

وزیةةر را حةة ا کةةرده و ربةةارت  ۀدر اةةم  در قسةةم  دوم ایةة  دیةةالوگ، م ةةرجر وار

qu’ils sont pour l’art  اسةة ا در  ا بران ابهةةامآورده کةةه تةةا حةةد  بةةرا  ماا ةةی

صةةورت   الفظتحةة   ةة ارۀ م بةةور همةةان ترجمةةتجا  بةةهکةةه بةةه ار قةةاد مةةا ا ةةر  صةةورت 

 j’aiم لةاب  رسةاد مو پاةام شةفاا بةه ماا ةی  شةد م ی زداابهةام، شاید تا حد   ره  م

convoqué ministres et artistes: il se fait la mine  ا در ایةة  حالةة  پاةةام بةةازی ر در

اس فاده از قدرت سةا  )وزیةر( و هةر قةدرت نةرم )هنرمنةدان و اهةی هنةر( و معنةای  کةه 

و و  اح مالةاب همةان  رسةاد مزبةان درسة   بةه ماا ةی هرانسةهبه شةود ماز ای  دو ناش  

زبةةان از درةةوت وزیةةر و وکاةةی و هنردوسةة  وااا کةةه ماا ةةی هارسةة  داشةة برداشةة   را 

 اکرد مداش  بر
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 زیرنویس گزارة شفاهی

حالا برا  م  مار  بالا  منبر و قاه حسا  کُرد 

 شبس ر  ما   
Qu’est-ce que tu racontes?  

 2:91زمان: 

 

 ها یشةةهراسةة  کةةه الب ةةه « شبسةة ر   فةة   کردا حسةة تقاةة»بعةةد   الم یاةةرب

پةاش  هامةدتم بةور در زبةان رامةه شةده و از  کمانةت هرهن ة تاریا  آن موجةی تةرویج 

ماننةد  کرسة معنة  بةه« منبةر» ااسة  شةدهها نقةی م ها و  ة ر اهیانهدر قهوهتا به امروز 

کرسةة   .یطاةةی بةةر بالةةا  آن نشسةة ه یطبةةه یوانةةد و مورظةةه کنةةد یةةاکةةه وارةة   داریةةهپا

د نةجمة  سةا   ویسةجد وجةود دارد و از بالةا  آن بةا مدر هماننةد آنچةه یطای یا وار  

آن نسةب  بةه جای ةاه بةودن  بلنةددلای بةه و دهةد مرا نشةان  سةانورجای اه رها  وارة  و 

کةه هةرد   سة   امعنةبةه ایة  « رو  منبةر رهة  »اصةطلاآ ا یواننةد م« منبر» آن را مس م 

قاةةه »ناسةة ا از  رهةة ،  برداردسةة و ناةةاح   و از مورظةةه کنةةده م ظةةدی ةةران را مور

یکةة  از « حسةةا  کةةردا »داشةة ه اسةة صةةفویه جریةةان  ۀدر دور «حسةةا  کةةرد شبسةة ر 

بنةةد زاد ةان و پهلوانةان ایةران اسة  کةه در آ ةاز مه ةر و شةا رد پهلةوان مسةاد تکمهچوپان

ربةا  صةفو  بةودا حسةا  کةرد پةس از ای لةاا بةا همسةر  شةاهتبری   از پهلوانان دربار 

  پهلوانةةان شةةاه ربةةا  کنةةد و در اصةةفهان بةةه جمةة، تبریةة  را تةةرآ م بنةةدتکمه مسةةاد

ایةران را از پادشةاه هنةد  رهة  و بةه  تسةالپاونددا زمةان  کةه حسةا  کةرد مالاةات هف م 

دربةةار شةةاه آورد، شةةاه ربةةا  بةةه او یلعةة  هةةراوان داد و از آن پةةس، حسةةا  کةةرد از 

ن دیکةةان شةةاه شةةدا جای ةةاه او در ماةةان پهلوانةةان شةةاه ربةةا  همچةةون جای ةةاه رسةة ر در 

اهنامه اسةة ا پهلوانةةان داسةة ان بةةه سرپرسةة   سةةاد ماربةةاقر آجرپةة  در جمةة  پهلوانةةان شةة

برنةد و بةا دشةمنان شةاه کةه باشة ر ترکةان ر مةان  و ازبةم یدم  شةاه ربةا  بةه سةر م 

   (ا91، صا9951، لو حاج) کنندهس ند مبارزه م 

  ونةةه، آناهةةراد پر ةةوی  ازکنایةةه اسةة   «حسةةا  کةةرد شبسةة ر  تعریةة  کةةردن تقاةة» 

م ةرجر در  اکننةد م تشةباه کةرد حسةا  قاةه بةه را  ولةان   هاشةرآ یةا مةاجرا رةوام که
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بةةه داسةة ان   ااشةةارهو نةةه  «رو  منبةةر رهةة  »طلاآ نةةه بةةه اصةة  ااشةةارهایةة  قسةةم  هةةاچ 

 واسةةطتترجمةةه بهبنةةابرای  بةةا حةة ا رناةةر هرهن ةة  و  ؛کةةرده« حسةةا  کةةرد شبسةة ر »

هرهن ة  مبةد  در   هامؤلفةهبر ةردان  ا رچةه در ایة  شةاوه رو هسة ارابةهروان قال مفهةوم 

م ةرجر لااقةی بةا اسة فاده از تبةدیی یةا اق بةا   رسةد منظةر بةهزبان مقاةد ماسةر ناسة ، 

هارسةة  ارامةةه دهةةدا م لةةاب   ةة ارۀ شةةفاه بةةه    ران دیکةة شبامعةةادل  کمةةا توانسةة  م

هرچنةةد ب ةة ارد، « حسةةا  کةةرد  فةة  »جا  بةةهرا  verbiagerمعةةادل  چةةون  توانسةة  م

و بةةار معنةةای   هرهن  اج مةةار  ارزب توانةةد نماسةة فاده از ایةة  تبةةدیی و اق بةةا  ناةة  

  ماابره کندا دومدس رنار هرهن   را به ماا ی 

 اشارات تاریخی و هنری  ه.

 زیرنویس گزارة شفاهی

بود و هو    ندم ر  براب تلخ شدهاون موق  که 

 کردا مماس  مُسراوی کرده بود باید هکرب رو 
Elle devait y penser avant de mépriser 

et de viser haut.  

 1:29زمان: 

 

ومةة  کهرمةةان ح یةةادزاب  دینةة  داردااشةةاره بةةه واقعا ةة  تةةاریا « نةةدم ر  »ربةةارت 

  رد و او را بةةا چهةةار هةة ار سةة اهکةةصةةادر  وقةةاص ابةةبةة  ا بةة  سةةعد را بةةه نةةام رمةةر  ر

( بةرودا رمةر سةعد  ومة  آن سةامان )رکان بةه حاةلمید  وبکه پةس از سةرک  داد یمورأم

مة  یران ر یةر اه سةای  تةا بةه  ةرا اک  را لشةاسةفر شةد و حمةام ارة آمشغول تةدار

ه زده بةود او کاةمةدام  ت ی ر هرمةانروایسةر ه بةراه پةس از هة د قادسةکةند و مانند پةدرب ک

  موقة ه در آنکة  شةهر ر  مرانةکتاة  ح رده بةرکةوب کةلةر را منیر مردان جبال دا  شان

ه در کة  د و معنبةر راد و از  نةدم سةفیةجلةو  نما رهة  مشةمار ران بةهیةاز بلاد معظةر ا

 ک یةةورانةةان برشةة ه و یةةوب ،انةةه بةةوده اسةة ایاورم  ها نةةدم  یآن راةةر و زمةةان به ةةر

  منةاب  از امأقاةد تة  سةکه کة رود مةار کةبةه  در مةوارد تاریا  م بور ۀاشار اندکتناول 

رلة  سةو حاصةی اسة  و بةه یةمه مقاةودب از کة    معنةیةباشد به ادو جانی را داش ه 

 ةر، یةواه معقةول و یةواه نةامعقول، ی  دیة ةر باواهةد از  ریا جهةات دیةحرص و  مة  
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  مةورد مقاةودب حاصةی یةدر ا تنهانةه  ولة ،نةدکش اقةدام یمطةام  یةو  به اقنا  و اراا

هةر دلالة  بةر کةار   «یماسة  مسةا» ادهةد م  از دسة  اةه را ناةه منةاه  اولکبل آید نم

 (ا9916سود و منفع  دارد )ااام ، پر

نظةر قةد ارجارةات تةاریا  و هرهن ة  اسة  و بةهزیرنویس  که م ةرجر ارامةه نمةوده ها

برداشةة  صةةحاد از آن صةةورت ن ره ةةه باشةةدا در واقةة  رلةةاوه بةةر حةة ا یةةا  رسةةد م

صةورت  ره ةه اسة ا در واقة  رةدم ترجمةه، قلةی معنةای  ما اةر  در مفهةوم  ربارت به

یاهةةا  ؤدر ر او یةةودت ر کةةه قبةةی از اینکةةه دیةةر بشةةود زیةةر دلالةة  بةةر ایةة  دارد ةة ارۀ 

کةه  سة   احةال درایة  ا کةرد  م ارواقع   را ببان  بایةد هکةر ایة  روز ةار سةا  را 

یکةة  کةةرده اسةة ا  «یةةود را دسةة  بالةةا  ةةره  »م بةةور را بةةا ربةةارت  الم یاةةربم ةةرجر 

  از برداشةة  م ةةرجر تهارسةة  برداشةة   م فةةاو  ةة ارۀ شةةفاه نظةةور بةةدون تردیةةد م

دن در د ر ةةون  اح مةةال لغ یةة توانسةة  مکةةه الب ةةه م ةةرجر  دهةةد م شةةنادار دیدار 

بةةه آنچةةه در ایةةی ن دیةةم   ا ةة ارهترجمةةه بةةه مفهةةوم و تبةةدیی بةةه  معنةةای  را بةةا ارامةةت

تقلاةةی دهةةد؛ هرچنةةد رناصةةر هرهن ةة  موجةةود در ایةة  اشةةاره تةةاریا   شةةود مپاشةةنهاد 

بةةا ارجارةةات هرهن ةة  در زبةةان   ةة ار یجاقابلاةة  « ماسةة  مسةةای»و «  نةةدم ر »یعنةة  

هن ةة  و ارزب زیرنةةویس لةةاجرم بةةا هروریةة ب بةةار هر ،هرانسةةه را نةةدارد و بنةةابرای 

 م بور مواجه یواهد بودا الم یارباج مار  تاریا 
Il fallait y réfléchir avant qu’on lui promette des monts et des merveilles. 

 گیرینتیجه. 5

مجمورةةت هرانسةةو   هةةا زیرنویستوصةةاف  و بررسةة  تحلالةة  بند دسةة هپةةس از 

در پاسةةخ بةةه هرهن ةة  لهسةة ان  و  شناسةةانزباناز منظةةر  در چشةةر بةةادایرانةة   تلوی یةةون 

آیةا ماا ةی  اینکةه و ناپة یرترجمهیةا  پ یرنةدترجمهآیةا رناصةر هرهن ة   کةه پرسةش ای 

رناةةر هرهن ةة  را مشةةابه  هةةازیرنویسرناصةةر هرهن ةة  موجةةود در  توانةةدم  مقاةةد

 دو هر  مطرآ شد: ،کند)ماا ی مبد ( ادراآ  اولدس ماا ی شده به ماابره

و  شةةةنای  زبانناآشةةةنای  ماا ةةةی مقاةةةد بةةةا ارجارةةةات  دلایبةةةهم ةةةرجر  الدددف.

دقاقةة  در زبةةان مقاةةد  تترجمةة توانةةدنم تةةاریا  و هرهن ةة   ویشةةور اصةةل   ها پاشةةانه
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و بنابرای  ماا ةی مقاةد قةادر بةه ورود بةه جهةان هرهن ة  و ارزشة  ماا ةی  ارامه دهد

   ؛مبد  ناس 

چنةةد هر ،مفهةةوم را مةةنعکس سةةازد توانةةدم از راهکارهةةا  ا پةةارهم ةةرجر بةةا اتاةةاا  .ب

زبةةان مبةةد  « هرهن ةة  ها کمانةةه»کةةه در  شةةنای  سبمو   شةةنای زبان هةةا ارزبکةةه 

در ایةة  هةةر  ماا ةةی امکةةان موجةةود اسةة  در زبةةان مقاةةد رنةةع و بةةو بای ةةه باشةةدا 

 ورود نسب  به هضا  هرهن   و ارزش  مبد  را داردا

مجمورةةت هرانسةةو  ایةة   هةةا زیرنویسشةةفاه  بةةه هارسةة  و  هةةا   ارهماةةان  مقایسةةت

 من ج شد: به ن ایج زیر تلوی یون 

ان قةال معنةا و مفهةوم از : فرهنگدی هایکمیندهعدت توفیو قطعدی متدرجم در انتقدال . ۱

هرهن ة  مة   مبةد  بةه زبةان  هةا ارزبو  بةار معنةای  همةتزبان  به زبان دی ةر بةا حفة  

از رناصةةر هرهن ةة  زبةةان  ا تجربةةهیةةا  زمانةةهپاشمقاةةد مسةة ل م آن اسةة  کةةه ماا ةةی 

د کةه ایة  مبد  داش ه باشد تا قادر بةه درآ کامةی آن رناصةر بةا بةار معنةای  صةحاد آن باشة

بةا رناصةر هرهن ة  زبةان ایشةان رةدم آشةنای   دلایبةه مقاةدان امةر بةرا  اک ریة  ماا بة

راح ةة  انشةة  م فةةاوت لااقةةی بةةهبةةه جهةةان ارجةةار ، ارزشةة  و بهةةا آن مبةةد  و ناةة  تعلةة 

 ا حرهةةهشةةکی بسةةاار  بةةهح ةة  ا ةةر  شةةنادار دیدار م ةةرجر بنةةابرای  ناسةة ا مقةةدور 

اسةة فاده نمایةةد، قطعةةاب قةةادر بةةه  مةة کور هةةا تکناماز  بةةه هراسةة  کنةةد و سةةاز زیرنویس

شةةده در ایةة  رناصةةر در هضةةا  محةةدود و تعباةةه دارریشةةهان قةةال بةةار معنةةای  رماةة  و 

 اناواهد بود صدصد در  وربه شنادار دیدار زیرنویس م ون 

م ةةةرجر : شخصدددیتی هایمدددازیتیپکلدددامی و  هایمدددیا از میدددان رفدددتن . ۲

 هةةا معادل ر ةةر توهاةة  در ارامةةترلةة  در چشةةر بةةاد مجمورةةت تلوی یةةون  شةةنادار دیدار 

و برقةةةرار  ارتبةةةا  مناسةةةی بةةةا ماا ةةةی  شةةةنای  زبانمناسةةةی بةةةرا  سةةةای ارها  

در جهةة  تقویةة  و معرهةة  رناصةةر هرهن ةة  بةةوم   تنهانةةهدر اک ةةر مةةوارد ، زبانهرانسةةه

ین ةة   کاملةةاب صةةورتبههرهن ةة   رناصةةریرده تظةةاهر شةةده، بلکةةه در ارامةة رنةةعکرایرانةة  

 ها سةةاااام ةةال و تعباةةرات،  سةةاار  ازتةةا جةةای  کةةه در زیرنةةویس هرانسةةه ب ،رمةةی نمةةوده

 ن ره ةةهاز ماةةا مجمورةةت تلوی یةةون کلةةام ،  ف مةةان روزمةةره و پوپولاسةة   ایةة  یةةاص 
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بةا ریة ب ها سةاز زیرنویسیةا  ،حة ا شةدهیةا رناصر هرهن   ایة  مجمورةه یعن   اس ا

 د ر ةةون  معنةةای در بریةة  مةةوارد بةةا و ح ةة   هرهن ةة  همةةراه شةةدهمعنةةای  هةةا ارزب

در ایةة  رابطةةه، بسةةاار  از ا باشةةدم کةةه الب ةةه باشةة  از آن قابةةی توجاةةه  شةةدهمواجةةه 

ااةةا  داسةة ان  نةةادر کةةه سةةااا کلةةام  ش منشةةانتشااةةا  ، ماننةةد تاةةپ بازار هةةا تاپ

تاةةپ نةةادر بةةا جا  بةةهیةةاص اهةةال  بازارهةةا  قةةدیم  تهةةران را دارد، از ماةةان ره ةةه و مةةا 

بارةا  مسة لهایة  هسة ارا  روبةهت کلةام  و زبةان  یاصة  نةدارد روکةه مشااة شااا  

از  ، از بسةةاار کنةةدم ایةة  مجمورةةه را دریاهةة   مقاةةد کةةه ترجمةةتکةةه ماا ةةی  شةةودم 

دور باشةةد و مةةان هرهن ةة  مردمةةان تهةةران قةةدیر بةةهآداب و رسةةوم، حةةال و هةةوا و  ف 

 کلام  و کنش  را درآ نکندا ها قالیبساار  از 

لةةاجرم مجبةةور  شةةنادار دیدار م ةةرجر : امددتفاده حددداکاری از تبدددیل و اقتبدداس. 3

ود  را بةه ب وانةد رناصةر هرهنةع یةهةا آن اسة  کةه بةا اسة فاده از هةای روببه  ة ینش 

نةه صةةورت معنةةا، بلکةةه بنةةابرای  و  بایةةد تلةاب کنةةد تةةا هرهنةع  اریةةود  رراةةه کنةدا 

بةةه ازا  و   منظوربةدی را بةه ماا ةةی با انةه ان قةال دهةدا  پرداز ف ةه 2و منویةات 9مفهةوم

 انمایةةدم ، تبةةدیی یةةا اق بةةا  اسةة فاده  ةة ار معادلاز  بةةه زبةةان هارسةة  شةةفاه  هةةا   اره

 ونةه کةه توسة  ماا ةی معنةای  دسة  یواهةد داد و پاةام آن لةاجرم ریة بدر ای    ار 

 ، توس  ماا ی  اریود  قابی ههر ناواهد بوداشودم بوم  درآ و ههر 

ر ةةةر اینکةةةه م ةةةرجر رلةةة : فرهنگدددی هایکمیندددهانتقدددال نسدددبی و مشدددرو  . 4

ترجمةةه  نظرانصةةاحیشةةده توسةة  هارامةة هةةا تکنامبةةه مةةدد اسةة فاده از  شةةنادار دیدار 

نسةب  بةه ماا ةی با انةه معنا و مفهةوم حاصةی از رناصةر هرهن ة  مة   بةوم  را  تواندم 

تاةویر،  بةا اسة فاده از جةادو و  بةا تجربةه و زیرکة  و  کةه ان قال دهةد، امةا لةازم اسة 

در جهةة  شناسةةای  و ان قةةال کلةةام، حرکةةات بةةدن و صةةورت بةةازی ران باشةة ری  بهةةره را 

م رجمة  موهة   راسة اا در ایة  رراةه کنةد مقاةدماا ةی  رناصر هرهن   زبةان مبةد  بةه

 سةةاز زیرنویسکةةه همةةواره در  هناورانةةه ها محةةدودی کةةه ب وانةةد بةةا وجةةود  شةةودم 

                                                           
1. sens 

2. vouloir dire 
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کمبةةود هضةةا بةةرا    اشةة   زیرنةةویس، زمةةان کوتةةاه، جابجةةای  سةةری  مطةةرآ اسةة  )

 مقاةةد ، رةةدم همةةاهن   تاةةویر و زیرنةةویس،ااا( جةةای  بةةرا  آشةةنای  ماا ةةیهاسةةکانس

تحقاةة  و کةةاوب در ااهةةان  ها زمانةةهاح مالةةاب بةةاز کةةردن و  بةةا رناصةةر هرهن ةة   اربةةوم 

 باز نمایدا مقادماا بان 

شةةاید چنانچةةه م ةةرجر : گیریعاریددهامددتفاده معقددول از توضددی  یددا ضددرورت . 5

ح ا، یا تبدیی یةا ترجمةه بةه مفهةوم، از تواةاح  کوتةاه )ولةو در حةد دو یةا سةه جا  به

یعنةة  رانةةاب همةةان واره را در زیرنةةویس بةةه شةةکی  ،نمةةودم اسةة فاده   ار راریةةهکلمةةه( یةةا 

، بةه مةدد جةادو  هم مةان صةوت بةردم بهةره   ار راریةهیةا از  نمودم ای الام مشاص 

و تاةةویر هرصةة   بةةرا  تقویةة ، معرهةة  و آشةةنای  رناصةةر هرهن ةة  نامةةألوا و ناآشةةنا 

 اآمدم برا  ماا ی با انه هراهر 

 و اشةارات هااةلانت« هرهن ة  رناصةریرده»ه تترجمةکةه  رسةدم نظةر بةه ینکةهدر آیر ا

در  اسةة  بلکةةه قةةادر ،کنةةدنم ساسةة ر بسةة ه رمةةی  صةةورتبههر ةة  موجةةود در یةةم مةة   

، زبةةان مبةةد در  شةةنای  سبممعنةةای ،  ف مةةان  یةةا  هةةا ارزبباشةة  از ازا  هروریةة ب 

 مفاهمةت» سةو بهتعةدیی در مة   مقاةد بازتولاةد کةرده و پلة   تعباةر و ،پاام را پس از ههر

هرهن ةة  در قالةةی  ها کمانةةهبنةةابرای   انةةدبةةاز ایجةةاد کاز تغااةةر ترجمةةه  «بانةةاهرهن  

، امةةةا قابلاةةة  ان قةةةال مفهةةةوم  دارنةةةد و چنانچةةةه م ةةةرجر ناپ یرنةةةدترجمهصةةةورت 

 فاده کنةةةد، مناسةةةی اسةةة ا ترجمةةةهدر زمةةةان مناسةةةی از راهکارهةةةا   شةةةنادار دیدار 

نة  ماا ةی مبةد  مجةال نفةوا ورود وار ةان، مفةاهار و سةای ارها  اه ها زمانةهبسةا چه

مفهةوم  ماا ةی مقاةد را داشة ه  ها شةبکهاهنة  و وار ةان زبةان، سةای ارها   به دامنت

  کمةة هةةا پژوهشهرهن ةة   ها کمانةةهمکاناسةةر ان قةةال  تردقاةة وان هةة ، شةةنای   باشةةدا

رناصةةر  ا همچنةةا  بةةرا  بررسةة  توهاةة  ترجمةةت لبةةدم را بةةه مةةدد  دارتر دامنةةهو کافةة  

م عةةةدد  ها نسةةةاهناازمنةةةد در ای اةةةار داشةةة    شةةةنادار دیدار هرهن ةةة  در آثةةةار 

نامةةه در ماةةان ماا بةةان اسةة ا اینکةةه بةةدانار کةةدام شةةده از اثةةر و توزیةة  پرسةةشترجمةةه

بریةة  آثةةار در برابةةر رو شةةده و شناسةةای  دلایةةی موهقاةة  بةةهبةةال باشةة ر  روترجمةةه بةةا اق
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اسة  کةه  ا مسة لهو حةی  شةنای  آسایآثةار رقاةی از جملةه مطالعةات  تترجمة اقبال کر

 ا لبندم را به مشارک   تر  س ردهظرها  پایش  و تحلال  
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 نویسندگاندربارة    

اسةة ادیار  ةةروه زبةةان هرانسةةه دانشةة اه ترباةة  مةةدر  اسةة ا  نصددرت حجددازی

منةةد  ایشةةان ترجمةةه و آمةةوزب ترجمةةه بةةرا  مقاصةةد یةةاص حةةوزۀ رلاقه

 باشدا شناس ، ادباات و پاراادباات در ترجمه و نقد ادب  م ا ، اصطلاآحرهه

کارشةنا  ارشةد مطالعةات ترجمةه و م رجمة  زبةان هرانسةه دانشة اه  رویا شیرین

ترباةة  مةةدر  اسةة ا حةةوزۀ پژوهشةة  ایشةةان ترجمةةه بةةرا  مقاصةةد یةةاص 

 ا  اس ا شنادار  و ترجمت رسانهویژه ترجمت دیدار ای ااص  به


