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 چکیده

 فر زبااا ب، هایجنبااهزبااا ب بااه  هایجنبااهبااا وجااود  اارلع مطالعااات ترجمااه  ز 

فر زباااا ب هما ناااه  قاااع هودااا  متااارج  در  هایجنباااه  ز قاااع برلاااب  کماکاااان

 ،للاا  داا  در  ظاار فاارفت  . بااا  گرفتااه  ساا قاار ر  لااازم  و مااورد توجااه هایترجمااه

ترجما  بررساب  قاع هودا  ملاب و مامهبب متارج  در تحقیق حاضر در  ظار د رد باه 

 و شاع ترجما  ب فیاروزه دوماا لتقاا دو رماان  منظورهد با. بپارد زد ب لتقاا  یهارمان

 لغااات، ابااار ت و جملااات  تغییاار ت ترجماا. سااپ  بررسااب شااه هموجااود  ز  ن 

 و بای  هودا  ملاب کاردن ر بطا  پیاه  بار یبررساب شاه ه.  در رماان کاررفتهبه  زبا دو

 رکلینگاا مااه   ز، هااا ن درکاررفتااه ر هکارهااای به و هااارمانهای شخصاای ممهبب

 تو  ااهمبزبا اه دو یهاقسام .  تااد   اااان د د کاه  گو اه تغییاار شاه ساتااده  (1092)

هوداا  ملااب و  ملااب و ماامهبب متاارج  باشااه کااه لااود  مادنااهۀهوداا   دهنااهۀ  عکاس

 مااوزت ترجمااه  هااایکلاسدر  تو  ااهمب داا  تحقیااق  هایدافتااه .جامعااه  ساا  ماامهبب

 کار رود.به

 هود  ملب، هود  ممهبب، هود  مترج ب،  لتقا رمان  :هاواژهکلید
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 مقدمه. ۱

 ترجمااه زبااا ب هایجنبااه لااود ر  بااه وجااهت ،مطالعااات ترجمااه خسااتی  رودکردهااای 

 ماا  ماروزه  ،د شاتنهمبمعطاو   و مقصاه مباه متاون (  گاارت ساب  زباان، کلمه، دستور)

. دهناهمبمطما   ظار قار ر   یا  ر  فر زباا باو ما   ،زباا باو ما   بارالااوه  د  مطالعاات 

ترجمااه  ااواب باز ودسااب ماات  مبااه  تلقااب  ،در رودکاارد جهدااه (9111) 9لاااور  بااق  ظرداا 

 ترجمااه و حامیااان مااالب 1بو یقااا ولوژی،اااو ملب همنااون  دااه  تاا ریرکااه تحاا   شااودمب

او ماا  فر متنااب متعااهدی قاار ر  تاا ریرمترجمااان تحاا   ،ددگاارابارت بااهفیاارد. مااب قاار ر

 دبیااات  امااهۀ بخااع ااه ، فرکننااهمببیااان  (1001) 9کااه دم و زتاا  فو ااههمان. فیر ااهمب

و    اهفرفته قار رمطالعاه  رد، لاود مترجماان کمتار ماوشاهه مروز توسط مترجماان ترجماه 

توجااه محققااان کمتاار مااورد  شااانشهه رااار ترجمااه در هااا ن  قااع هوداا  ملااب و ماامهبب

 .شهه  س و قع 

حتااب پاا   ز  ،فرهنگااب بااوده مطالعااات درکلیااهی   یو ژهکااه هوداا   دن وجااود بااا

مااورد توجااه محققااان  نااه ن و ژه   داا  مطالعااات ترجمااه، در  اارلع فرهنگاابپیااه دع 

 قاع هودا  ملاب و باه  لصاو بهو  (1002 ،2هاا  و  دبرما ) گرفتاه  قار ر دا  رشاته 

توسااط  کاررفتااهر هبردهااای ترجماا  به. شااهه  ساا  تااوج ببب در  داار ن ماامهبب مترجمااان

 ترتیااک کااهبااهد  باشاانه هااا نهوداا  ملااب و ماامهبب  ۀکننااهماانعک  تو  نااهمبمترجمااان 

هودا  ملاب و بازساازی داا  سا   ب رفاب در ساالت  تو  ناهمبر هبردهای مختلف ترجماه 

باار ی  یجهدااه هااایهود  تو  نااهمبهمنناای   هااا ن .د شااته باشاانه ماامهبب  فاار د جامعااه

دلیاا   داا   .(1002  دبرماا  و هااا ،)  دجاااد کننااه هاد سااتان هایشخصاای  ودساانهفان و 

، پااوررحی )  ااه اپمدروداا ، فرهنااز و زبااان سااه انصاار جااه دبهمااهاا  داا   ساا  کااه 

 .(9911 ،دبیرمقهمو   ماستوده

                                                           
1. Lefevere 

2. poetics 

3. Dam & Zethsen 

4. Abrams & Hogg 
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هود  ملب به معنای  حساس تعلقب  سا  کاه شاخص  ساب  باه دا  ملا  داا کااور 

غیاره ردخ دا  ملا ، فرهناز، موسایقب و ملاب، تاا های ااا هد رد. او ملب همناون زباان، 

. دکااب (1091 ،9تاا ) کننااهمبم مااب  دااااد هوداا  داا  ملاا   قااع  د دن شااک  درهمگااب 

بررساب شاود،  راار  دبااب در  ن  ماود پیاه  کنااه و  تو  اهمب ز ماو ردی کاه هودا  متاارج  

فرفتااه کااه  ااا  هااا  ن های دااه ولوژی اتقاااد ت و  ،انمترجماا ددااهفاه . ساا  فرهنگااببی 

  ساا  ، سیاساا ، قااهرت و حامیااان مااالب ز  لت  مااات جامعااه و اااو ملب همنااون   تاااار ت

 مو فاق ودداهفاه   بای  ه. تمیاندر تضااد باشا هاارمانو ر وداان  هاشخصای ممک   س  با 

 هااا نکااه در  پسا سااتعماری یهااارمانمثاا   فرهنگااببی  های وشااتهدر  لصااو به مخااالف

 ،1کاارو ی ) بررسااب شااود تو  ااهمبن وجااود د رد  تضاااد باای   سااتعمارفر ن و مسااتعمر

1002.) 

محسااو   فرهنگااببی  ااود ددگااری  ز  رااار  م اااجر نشااهه توسااط  دبیااات  وشااته

تقاباا  فرهنااز م اااجر ن ر  بااا فرهنااز جهدااه بااه  مااادع  ، رااار  داا  کااه ر  ؛فرد ااهمب

  د ااار هوداا معمولاااً م اااجرت بااه کاااور ددگاار دلی بااه و  داا   ودساانهفان فم ر ااهمب

ترکیبااب  ز   سااتاادۀ در تو  ااهمب  داا  هوداا  دوفا ااه کااه شااو همب  لتقااا بدااا  فا ااهدو

.  ماود پیاه  کناه ،  اه مودهکلمات زبان مادری لاود و زباان کااوری کاه باه  ن م ااجرت 

، سااب  کننااهمبم اااجرت ددگاار  ب بااه فرهناازکااه م اااجر ن  ز فرهنگاا  ز   جااادب

ترکیباب  ز دو زبااان  ۀ.  ساتااد ساا  دوفرهنگابو  دوزبا اهدر و قاع سااب   هاا ن ودسانهفب 

ب کااه ساال ل. (1002 ،9 تم رفاا) کنااهمبدر متااون  دبااب، معضاالاتب ر  باار ی مترجمااان  دجاااد 

بار ی مات  ،  اه  تاااقب شاودمبترجماه  هاا ن د   س  کاه وقتاب  رار  شودمب دنجا مطرح 

بااه معضاالات زبااا ب ترجمااه  صاارفاً محققااانبساایاری  ز  (1092) 2کلینگاار  فاتاا. بااه فتااهمب

  کاه ترجما  اه تحقیاق و تاحاص   جاام د ده دا  قضایه  در ماوردو کمتار    اه مودهتوجه 

هودا  ملاب و مامهبب متارج  باشاه. باا توجاه باه فقاه ن  دهناهۀ  عکاس تو  همب د  متون 

                                                           
1. Tan 

2. Cronin 

3. Grutman 

4. Klinger 
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هودا  ملاب متارج  باار روی  تا ریرحاضاار بررساب  پاووهعتحقیاق در  دا  زمیناه، هاه  

 ،فیااروزه دومااا   وشاات فا ااهدودااا   لتقااا  یهااارمانترجماا   در کاررفتااههر هکارهااای ب

   .،  س  مردکادب در  ب ۀ ودسنه

 و چارچوب نظری پژوهش ةپیشین .2

 دو زبان و دو فرهنگ ترکیبیا  التقاط سبک نگارش .۱. 2

ب دااا  لتقاا اناو ن  گااارت  ، ساب   گااارت  اودنب تحاا شااهنج ا ب ۀپهداه ظ ااور باا

 دا   در . ماه وجودباه  سا و م ااجر ن  پسا ساتعماری های وشاتهمخاتص کاه  فرهنگببی 

 (1001) 9 شااکر ف  رداا ظ.  بااق   سا  مااا ود کاملاااً دوفرهنگابو  دوزبااا گب  راار ردپااای

وضاوح باه زباا ب و فرهنگابصاورت  تغییار هازبا اهشاهه توساط دوللاق  رار   گلیساب در

 ااواب ترجمااه  لااود ها وشااتهفو ااه  در  داا  زبااا بصااورت . تغییاار لااوردمببااه  ااا  

( معتقاه 1090) 1فاماا   اه رد. وجاود مباه یفو اه زباان کاه در  ن های  شاودمبمحسو  

ر  ترکیااک  سااازیبومبو  سااازیبیگا هر هبردهااای  تن ا ااه دوزبا ااه ساا   ودساانهفان 

 بااق .  ساا و مقصااه  مبااه  ز کلمااات زبااان   یمااهملغ هااا ن  گااارتسااب   بلکااه کننااهمب

و مقصااه  دجاااد  مبااه فضااادب ر  باای  زبااان  ،هااافرهنز  لتقااا ترجمااه  سااب   و،  داا   فاتا

ر هبردهاادب . در  دا   راار ساازدمبباروز هودا  ملاب  ودسانهه ر  هماو ر  که زمینا  کنهمب

 د   و رسااوم و  د    ، و مگیااری کلمااات و  سااامب،سااازیلارجب، سااازیبومب ز قبیاا  

 . لور همبمکالمه به  ا  

الااوم   سااا ب تبااهد   پرد زیدااه ظر حااوزۀ یهادغهغااهم اااجرت  مااروزه بااه دکااب  ز 

 تااو نبم،   ااهفرهنگب ی  اااا ه ز  ظااام  ی  مو ااهکااه ب  لتقااا ی هااارمان. در شااهه  ساا 

تقاب  بای  مات  فرهنگاب غالاک باا مات  فرهنگاب م ااجر ر  ماااههه  ماود. در  دا  ر بطاه 

پرد ز ن فرهنگب معتقه اه کاه در  دا  تقابا ، فرهناز غالاک بار فرهناز حاشایه فاا ق  ظرده

بااه فرهنااز  م اااجر مجبااور بااه هما نهسااازی فرهنااز لااود و در   اداا   ودساانهۀ  دااهبم

  موجاود در تجربا فر دناهتن اا  یهما نهسااز فر دناه. لازم باه ککار  سا  کاه شودمببیگا ه 

                                                           
1. Ashcroft 

2. Gamal 
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.  ز  رفااب  ساا  مو جااهمتناااق   ی و سااتهلم اااجر بااا  م اااجرت  یساا  بلکااه  ودساانهۀ

بلکااه شااود  همسااوبااا فرهنااز می بااان  تن ا ااه لو هااهبمم اااجر  ۀکاااور می بااان  ز  ودساانه

موجااک  (1002)  جومیااان اماا   بااق  ظاار.  داا   مادااه حااا   ز تااااوت ر   یاا  ی درجااه

 راار هنااری در هاار صااورت  ،. در  داا  حالاا شااودبم« پااار دوک  هما نااهی و تااااوت»

  دوفا اام اااجر بااا هوداا   . بنااابر د   ودساانهۀفیااردبمهوداا   ودساانهه قاار ر  رری تحاا  تاا

لود که  ه به فرهناز می باان تعلاق د رد و  اه باه فرهناز باومب لاود، دسا  باه  گاارت 

کااه بااه وی  شااودمبب  لتقااا ، لااود و رد فضااای  نهفا ااهد شاات  هوداا   دلی بااهو  ز ااهبم

باه  دجااد   لتقاا (،  صاطلاح 9112) 9باباا  ظار ر  اه دهاه.  ز   رری  و و للاا  کنهبمکم  

 ،  شاااره د ردشااودمبفرهنگااب تلایقااب کااه  ز برلااورد  نااه فرهنااز مختلااف  دجاااد 

 (.1091 شبر ز،)

. فرد ااهمبمحسااو   هااارمانشااهه توسااط فیااروزه دومااا  ز  داا  دسااته للااق یهااارمان

دومااا در  (،1092) قنااههاردون و فرشاانبشااهه باار روی  رااار دومااا توسااط  بااق  قااه   جااام

باه همای   د ده ودو رماان لاود، فرهناز  در  اب و  مردکاادب ر  در تقابا  باا ها  قار ر  هر

 .  داا کاارده  ساا  لااود  سااتااده یهااارماندلیاا   ز هاار دو زبااان فارسااب و   گلیسااب در 

  نساارفردبی  دو ج ااان فارسااب و   گلیسااب کااه  و مااامباای   داا   ماار  ساا    لتقااا  زبااا ب

 ساا . وجااود دو زبااان در فاتمااان  ودساانهه،   لاااااتب ر جااع بااه هوداا  فرهنگااب و 

در  وسااان باای  دو فرهنااز  در  ااب و  مرتباااً فیااروزه. دهااهبم ودساانهه  ر  ااه  ینببج ااان

در تغییار ماه وم  سا   و  ز فیاروزه باه جاولب  تاو نبم مردکادب  س .  د  تغییار هودا  ر  

فرهناز غار   سا .  باهکااع  و  ۀدهناهفاتماان  و  ااانب کلا  ورباه ی  مااههه  مود. 

تلود دااو ب،  هااایدع ماو  هااایل ف ز تعااه د زدااادی بر ااههای  مردکااادب،  دعهااارمان و در 

دااد  ز .  دا  حجا  ز سا  بارده ماا ور  مردکاادب  اام هایی شخصاو  هامکان، هاقو  ق 

. شااودبم ااهرت در  رااار  ودساانهفان  مردکااادب مااااههه مصاااددق فرهنااز  مردکااادب بااه

 ی  ز ملغماه ماا  و .  مردکاادب  سا  کاملااً ی ااان دهاه شا رو ه لو هاهبموسیله  و بهد 

هرفا   لاود ر   مردکاادب جلاوه دهاه، کناهبم اه ساعب  مردکاادب د رد.  فرفرهنز  در  اب

                                                           
1. Homi Bhabha 
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منااب  ا دداهفاهفیاروزه دوما. در هار دو رماان، لاود فاصاله بگیارد   ز رداا شودب مموفق 

ا  ساتااده  ز دو زباان کاه در با غالبااًمنااب ر   داهفاهدبه فرهناز  دار ن د رد کاه  دا   سب  

 ماا مترجماان  دا   ظار ت منااب  و ر  در ؛ د ردبما سا   بار ز   می داهکنابسیاری  ز ماو رد 

اااو  ترتیااک شخصاای  و ر وی د سااتان در ترجمااه و بااهد    ااهد دهترجمااه مثباا  جلااوه 

 رفاه ر فرهناز  مردکاادب  سا  در  ، صالب یهاارماندعناب شخصایتب کاه در  ؛شهه  سا 

 ،قنااههاردون و فرشاانب)  ساا ترجمااه شخصاایتب شااهه کااه  رفااه ر فرهنااز  در  ااب 

1092.) 

 ساار سردر و  ودساانهفان  شااهه  ساا و قااع  تااوج بببمااورد  ،فو ااه  رااار  داا  بررسااب

و وفااد ری لاود    هپنه شاتهمبباروز هودا  ملاب لاود  د یا،  دبیاات کااورلود ر  ارصا 

  .  ه مودهمبر  به  ن حا  

 مااورد توجااه ور شااادان بااه ن در مطالعااات ترجمااه  یاا  ردلاداا  فااو ،  دبیااات م اااجبااه

رشااه روز فاا ون پهدااهه  دلی بااه ،9180  دهاابااا  غاااز . (1001 ،9ن ااا)  بااوده  ساا 

بااه ان شناساازبانتوجااه  ددبااان و  ،ب لتقااا  یهااارمان گااارت  و م اااجرت و شااهنج ا ب

  بااه د و للاقیاا مباای   هااارمانفو ااه   داا   ر کااه ؛شااهمعطااو   هااارمان  ز  داا  دسااته

 (.1091، 1 میلرت) شه همبمحسو    ودسنهه

 شده های انجامپژوهش. 2. 2

 د  نااهمبر   ااواب ترجمااه  ،  نب لتقااا ن ومتاا  شااهه باار روی ترجماا  جااام هااایپووهع

ب لاود  لتقاا  متاون زبا اه  سا ،تا  مباه با وجود  دنکه لاود مات  معتقه ه و محققان  ن 

 بار درترجماه  بار  دا  بااور  سا  کاه (1009) 9زوبرفاا .فرد اهمب واب ترجمه محساو  

 باور اهبار  دا    ز  دا  رو، . سا و مقصاه  مباه  هاایزباناو م  فرهنگب و زباا ب  فیر هۀ

معتقااه  ساا   (1091) 2. تااوریشااودمبمحسااو   ترجمااهبااودن جاا ی لادنااا    لتقااا کااه 

                                                           
1. Chan 

2. Meylaerts 

3. Zauberga 

4  . Toury 
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 9. ر بینسااونکنااهمبترجمااه همیاااه اناصاار زبااا ب و فرهنگااب بیگا ااه ر  و رد زبااان مقصااه 

بااوده و پیااه دع  ن   الود فاااه کاملاااً لتقااا ب ( معتقااه  ساا  پهدااه  وردن ماات  9111)

شاانر و   ظیار قتصاادی مات  مقصاه د رد.  ماا محققاا ب -او م  زباا ب و سیاسابستگب به ب

متاارج   هحاصاا  تصاامیمات  فاها ااه و اامه  اا ،بااودن ماات  ب لتقااا ه ( معتقه اا1009) 1 د 

 در  داا  زمینااه  داااا ساا  دببولوژد   قااع ، او ماا  سیاسااب و  دااه هااا ن ظر بااه.  ساا 

 .کننهمب

کیاه ت   لتقاا  یهاارمانزباا ب  هایجنباهماه بار محققاان مطالعاات ترج  ز ددگری دست 

 ،  ااهبردهکااار ب بااه لتقااا متااون  رجماا کااه مترجمااان باار ی ت ر  ر هکارهااادب و کننااهمب

فو ااه متااون   داا  در ترجماا ( معتقااه  ساا  9111) لاااور ،. در  داا  ر سااتاکننااهبررسااب مب

قلاا  در  هاا ن ترجما  ااهه بااقب بما ناه و ترجماه فو اههمانب تر  سا  لغاات لاارجب 

 شااهه در ترجماا ستااده ر هکارهااای تاارد  ر داا  ب و لتقااا متااون  (1002)  ااان. ککار فااردد

 .   س  موده  بنهیدستهر   ها ن

باار ی  مااادع   یارصااهب ر   لتقااا محققااان مطالعااات ترجمااه، متااون  ی  زددگاار دساات 

شناسااان همااان شخصاای   ساا .  ز ددااهفاه رو ن کااه   ااه مودهقلمااه د  هوداا  مترجمااان

شناساان هودا  ر  .  ماا جامعاهد  ناهمبهودا  ر  باا  گااه و تصاودر  ز لاود متار د   ها ن

 هوداا  تعردااف جامعااه  ز زبااان، (1099) 9.  ز  ظاار د اازپنه ر ااهمب  جتمااااب  یه لمساا

(  قاع ترجماه 1008) 2فنت لار ،در  دا  ر بطاه مامهک و قومیا  در جامعاه  سا . هنز،فر

 مردکااا ر  بررسااب کاارده  ساا .  ۀ  هوداا  ملااب کاااورهای شااما  و جنااو  قاااردر سااالت

ترجمااه باار روی هوداا  سرلپوسااتان و  گاهاااان بااه لااود   اااان د د ااه کااه  و هایدافتااه

 1و ااوتب .شااهه  ساا  هااا نحاشاایه ر  ااهه شااهن   قااع م مااب بااازی کاارده و موجااک بااه

بار  دا  .  و  سا پرد لتاه ساازی ترجماه محقق ددگری  س  کاه باه  قاع هودا  (9118)

فرهناز  تقودا  کناه و ها هودا  فرهناز باومب ر   ها  تو  اهمب سا  کاه ترجماه  باور

                                                           
1. Robinson 

2. Schäffner & Adab 

3. Deng 

4. Gentzler 

5. Venuti 
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ساازی ترجماه  باداه هود فرهناز بیگا اه تغییار دهاه. باه  ظار  و قاهرت    ابومب ر  با  ر 

ر  در   یفا ااهدو یاا  معتقه ااه ترجمااه  قااع  (1002) 9کاا  فرفتااه شااود. تاا  و شااادودساا 

ملااب و ماامهبب ر   . ترجمااه قااادر  ساا  هوداا کنااهمبمطالعااات باای  فرهنگااب بااازی 

کااه  ز لغااات و فرهنااز   یترجمااهمعتقه ااه کااه در  هااا نکنااه.  بازسااازیتخردااک کاارده و 

هودا  فرهنگاب زباان  شاودمب،   ناه کاه تخرداک و بازساازی شاودمبزبان مقصه  ستااده 

اکا   دا   شاودمب ساتااده  مباه و لغاات زباان  کاه  ز فرهناز  یترجماه س  و در  مبه 

 قضیه صاد   س .

 جتمااااب و سیاسااب محسااو   بمطالعااات ترجمااه، متاارج  فعااال ااود  رودکاارد  در

، باه هودا  دا  و  کناهمبتعیای   ،کاه در  ن رشاه کارده  یجامعاههودا   و ر  که  شودمب

  بقا  کااور، ملیا ، فام ر لو هاه باود. متارج  باهت ریر و   راار  بر روی ترجما لود   وب

د کااه تمااام  داا  او ماا  باار روی زبااان، جنساای  و ماامهک لاصااب تعلااق د ر  جتمااااب،

 لو هنه بود. ت ریرفم ر و  ترجم 

 اتقاااد   ر کااه؛ کنااهمببااازی هوداا  ماامهبب متاارج   یاا  در  داا  زمینااه  قااع م مااب 

، 1لااب) بااودلو هنااه  ریرفاام رت شااخص  و  لگوهااای رفتاااری هااا رزتماامهبب باار روی 

توسااط مترجمااان شااهه ترجمااهمختلااف داا  رمااان  هایترجمااه (1092) لااب .(1092

کاه  ه  سا و باه  دا   تیجاه رسایه ر  بررساب کاردهفرهنگب متاااوت  هایهود مختلف با 

 ، و معتقااه  ساا  هنگااام ترجمااه هوداا  متاارج   قااع م مااب در ترجمااه  و د شااته  ساا .

، بنااابر د  .فیر ااهمب گاهاااان بااه فرهنااز لااودی و بیگا ااه قاار ر  تاا ریرمترجمااان تحاا  

بار ی  ماادع هودا  ملاب  قابا  توجاه  یارصاه تو  ناهمبشاهه ب ترجماه لتقاا  یهارمان

و  شااو همبب توسااط م اااجر ن  وشااته  لتقااا  یهااارمان  ر کااه ؛ماامهبب متاارج  باشاانه و

 ؛دهناه داا در بر بار  ن مقاوما  کنناه قفابور ه دا لاود ر  باه فرهناز جهداه وم اجر ن مج

 تو  ااهمب، هوداا   دااهمبکااه تضاااد باای  فرهنااز لااودی و بیگا ااه پاایع  هنگااامب بنااابر د 

   لود ر  بروز دهه.

                                                           
1. Tan & Shao 

2. Li 
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باای  ترجمااه و هوداا  ر  بااا  سااتااده  ز  ر بطاا  (9910) و  حتاااامب در  داار ن فرحاا  د

اناصاار هااودتب ر  بااه سااه فااروه  هااا ن.   ااهبررسااب کرده( 9911) 9 سااپیو   فا اامااه  سااه

بررسااب   گلیسااب ر   هااا در ترجماا بلاااغب، فرهنگااب و صااام  تقساای  و سااپ    عکاااس  ن

 قااع متاارج  بااومب و لااارجب  (  یاا  بااه مقادسااه9911)  فااروز ،. در هماای  زمینااه  ااهکرده

پرد لتااه  ساا .  تیجااه  اااان د د کااه  بااو  کااوراناصاار فرهنگااب در رمااان  در ترجماا 

 ز اناصاار فرهنگااب ماات   ر  ااه د ده  ساا  و در  تیجااه  تریدقیااق جماا ترمتاارج  بااومب 

   موجک حا  هود  ملب در ترجمه شهه  س .

 قااع هوداا  متاارج  در  شااهه در زمیناا ، مطالعااات   جامشااهکااه ملاحظااه   ورهمااان

در  و کناهمبکاه هودا   قاع م ماب در ترجماه باازی  .  ز   جاادب  اهترجمه بسایار   ه 

ب و  رتباا   ن باا هودا  متارج    جاام  لتقاا  یهاارمانقیقاب بار روی  در ن هی  فو اه تح

تحقیااق حاضاار در  ظاار د رد  قااع هوداا  ملااب و ماامهبب متاارج  ر  در   ساا ،  اااهه

 .بررسب کنهب  لتقا  یهارمانترجم  

 . چارچوب نظری ۳. 2

 ظرداا  کلینگاار در لصااو  ترکیااک دو زبااان دااا دو فرهنااز  ساا .  داا   ظردااه ر بطاا  

کناه.  ز  ظار کلینگار  ساتااده  ز دو داا سط  مات ، د ساتان و رو دا  ر  توصایف مببی  سه 

 نااه زبااان در داا  رمااان، باار روی  گاارت لو  نااهه در مااورد شخصاای  پاارد زی و ر وی 

شاود کاه لو  ناهه داا  رفاه ر شخصای  فاردد د ستان ت ریرفام ر لو هاه باود و بااا  مب

شااهه، باار روی تغییاار ت زبااا ب در ماات  ترجمه ظر  و تمااام، دااا در مقاباا   و قاار ر فیاارد. بااه

فاام رد.  بااق  ظاار  و، های د سااتان تاا ریر مبسااالتار کهنااب لو  نااهه در مااورد شخصاای 

تو  اه تعلاق فرهنگاب ر وی د ساتان  ساب  باه هار دا   ز تغییر ت زبا ب در مت  مقصاه مب

 ابارت ددگاار هوداا  فرهنگااب ر وی ر  مخااهوتهااای موجااود در د سااتان دااا بااهفرهنز

  ماده.

 

                                                           
1. Spivak 
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 . روش پژوهش۳

 شده بررسی یهارمان. ۱. ۳

 مردکااادب،  ودساانهۀ  در  اابدو رمااان   گلیسااب   داا  پااووهعدر  شااههبررسب یهااارمان

 بر ساااس. فیااروزه دومااا  داا  دو رمااان ر   ساا سااه ترجمااه  ز هاار کااه م  فیااروزه دومااا، و

تجار  ز اهفب لاود در  مردکاا و  دار ن، دو مکاان باا دو فرهناز متاااوت،  وشاته  سا . 

 سا .  راار ماا ود  کاملااًرد پای تعام  و تضاد بای  دو فرهناز غار  و شار  در  راار  و 

  و بر اهۀ هاایکتا  دبیاات م ااجر ن  ز شا رت لاصاب برلاورد ر  سا . فیروزه دوماا در 

در حااا  حاضاار در مااه رس و  هاااکتا .  داا    هههشااجااو د   دبااب بساایاری در  مردکااا 

 .  فرد همبکتا  درسب معرفب  انو نبه مردکا  هاید  اکهه

در کاااوری بااا   تلااا و ده و ز ااهفب لااود فیااروزه دومااا و  هااایکتا موضااود 

رفتااار  فیریشااک در مااورد  غالباااً هاد سااتان.  ساا فرهنااز متااااوت  ز فرهنااز لودشااان 

باا ساار باه  زماانه . فیاروزه باشانهمبدر جامعاه غرباب  هاا ن  و اک   لعما هاشخصی 

. الاااوه باار وجااود شااودمب فا ااهدود ااار هوداا   ، مردکااا و مو ج ااه بااا فرهنااز متااااوت

 مااا ود  و، تضاااد اناصاار زبااا ب هاا  در  رااار  و یهااارمان جتمااااب در تضااادهای فرهنگااب

 .   س 

پرفااروت  یودااور  تااادم  و لااوس  هااایکتا در لیساا   بااام ه در فارساابرمااان 

شااهه  9 راار  و همنناای  کا هدااه جاااد ه معتباار ترباار  داا  . ساا فرفتااه   جلاا  تااادم  قاار ر 

 تااقااتب  سا  کاه  ۀکنناهشاام  ساه بخاع  سا  کاه هار بخاع بازفو ، .  دا  کتاا س 

 ه  سا . فتااددر  اب  ناه دهاه  ز ز اهفب  و در  مردکاا  تااا    تلاا و دهبر ی فیاروزه و 

 ز  عاا  غاام ها  ؛کنااهمبه  ز  یااف وساایعب  ز موضااواات در رمااان لااود  سااتااده  ودساانه

 مختلف فرهنگب. مسا  فرفته تا 

کاه  دا  کتاا   یا    سا اناو ن کتاا  ددگاری  ز فیاروزه دوماا  بهون ل جاه لنهداهن

. دلیا    تخاا   دا  دو  سا تجاار   نا   ودسانهه هنگاام ز اهفب در  مردکاا  ۀکننهبازفو

                                                           
1. Thurber 
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جااو د   دبااب بساایاری  ۀ داا  تحقیااق  داا  بااود کااه  داا  دو رمااان بر ااهرمااان باار ی   جااام 

کتااا  درسااب،  انو نبااه مردکااا  هاید  اااگاهو  هادبیرسااتانو در حااا  حاضاار در    هشااهه

 دبیااات م اااجر ن محسااو   و. دلیاا  ددگاار  داا  کااه  داا  دو رمااان جاا شااو همبتااهرد  

. زبااان باشاانهمبزبااا ب  فااا گب فرهنگااب وفر و  ااب  ز دو هااایمثا و حاااوی  فرد ااهمب

 ز اناصاار فرهنگااب و زبااا ب  ترکیباابغالااک در  داا  دو رمااان   گلیسااب  ساا  ولااب در  ن 

  .شودمب در ن و  مردکا مااههه 

علااق بااه  و مت ،ددگاارابارت بااهتعلااق د رد.  دومااا بااه هاار دو فرهنااز  در  ااب و  مردکااادب

وت  ساا .  و در  داا  و  ظاار ت متاااا هااا رزتدو ج ااان متااااوت بااا  اتقاااد ت ماامهبب، 

 دا  . کناهمب،  ظار ت و  اتقااد ت لاود ر  باه صاورت مساتقی  و غیرمساتقی  بیاان هاکتا 

کاه ساه ترجماه  ز هار کاه م  ز  دا     هشاههدو رمان توسط  نه مترج  به فارساب ترجماه 

 ااام  9جااهو   .بررسااب شااه هشااع ترجمااه، در تحقیااق حاضاار  مجموااااً، هاااکتا 

 .دههمب ر   اان هاکتا   تاار ت  یاتمترجمان و ج  
 

 به فارسی هاآن شدهترجمه هایعنوانانگلیسی و  یهارمان. ۱جدول 

STs عنوان ترجمه انتشارات مترجم 

L
au

g
h

in
g

 

W
it

h
o

u
t 

an
 

A
cc

en
t

 

 بهون ل جه لنهدهن (9981) جم وری  رما وت بابالا ب
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 اطر سنب ، اطر کاج (9982) قصه  یامحمه سلیما ب

 بام ه در فارسب (9912) هرم  غلامرضا  مامب

 ااق  ن ، ماق  ن  (9911) هاشمب ز دهجبردی   عم 

 

 پژوهشروش  .2. ۳

 در سااط  ترجمااهکااه ماااخص کنااه  دجاااد تغییاار در  ساا  هااه  تحقیااق حاضاار  داا  

بااه  تو  ااهمب ب لتقااا  یهااارماندر  کاررفتااهبه مااادریزبااان  لغااات، ابااار ت و جملااات

الا   دا  قضایه  دا   سا  کاه  .هود  ملاب و مامهبب متارج  کما   ماداه  شکارسازی
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شااهه، باار روی تمااام تغییاار ت زبااا ب در ماات  ترجمااه (1092) کلینگاار  ظرداا  بر ساااس

بار ی   جااام  داا   .فاام ردمب تاا ریرد ساتان  هایخصاای شساالتار کهنااب لو  ناهه در مااورد 

 لغااات و کلمااات، ابااار ت و جملااات() سااطوح  هماا در  بتااه  تغییاار ت ترجمااه تحقیااق،

،  بتاااه  منظورباااهد . شاااهدوماااا مااااخص  شاااهۀی ترجمههاااارمان  لتقاااا  یهاقسااام 

 بنهیدسااتهج اا    گلیسااب و سااه ترجمااه  ز هاار کااه م مطالعااه شااه ه و سااپ   یهااارمان

. در پادااان شااه سااتااده  (1092)  ز مااه  کلینگاار ،هااارماندر  کاررفتااهبه ترجمااهر هکارهااای 

دااا  هوداا  ملااب کننااهۀمنعک  تو  ااهمبترجمااه کااه  گو ااه تغییاار ت در  شااهماااخص 

 باشه.ممهبب مترج  

 بود: زدر سل  هه  تحقیق حاضر دافت  پاسخ به دو 

 دوزبا اا  یهاقساام  باار ی ترجماا ر هکارهااادب ب  ااه  لتقااا  یهااارمان. مترجمااان 9

 ؟  هبرده کاربه هارمانفو ه   د 

 ؟دههمب ه  ی ی ر  در مورد هود  ملب و ممهبب مترج   اان ر هکارها .  د  1

 و بحث هایافته .۴

فیاروزه دوماا،  قاع هودا  متارج   یهاارمانترجما  شاهه در تغییار ت   جاام بر ساس

حاصاا   ز  تاااد   ماااری  1جااهو  در  امااا   داا  تغییاار ت مااورد بررسااب قاار ر فرفاا . 

مربااو   تغییردافتاا ی هاقساام  توسااط مترجمااان در ترجماا  کاررفتااهبهتحلیاا  ر هکارهااای 

 اااان Laughing without Accent مختلااف  هایترجمااهبااه ماامهک و ملیاا  ر  در 

 :دههمب
 

 Laughing without Accent ستفاده شده توسط مترجمان در ترجمةراهکارهای ا .2جدول 
راهکارهای  تعداد

  توسط مترجمان کاررفتهبه
  

 ترجمة

 باباخانیاس

 ةترجم

 معتکف

 ةترجم

 امامی

  ضافه کردن
 9 0 2 ملب

 9 9 1 ممهبب

 کردن مت   صلب ر زک 
 90 9 2 ملب

 90 99 1 ممهبب

 12 12 21 ملب  حم  کردن
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راهکارهای  تعداد

  توسط مترجمان کاررفتهبه
  

 ترجمة

 باباخانیاس

 ةترجم

 معتکف

 ةترجم

 امامی

 12 91 98 ممهبب

 تغییر ضمادر ملکب
 9 1 9 ملب

 0 0 1 ممهبب

 

دب  ز ماات   صاالب هاقساام حاام  کااردن ،دههمب اااان  1کااه جااهو    ورهمااان

 . س توسط مترجمان  کاررفتهبهر هکار  پرتکر رترد 

های قساام  توسااط مترجمااان در ترجماا  کاررفتااهبهتعااه د ر هکارهااای  9جااهو  

 . دههمب  اانر   Funny in Farsiرمان  و ممهک در ترجم مربو  به ملی  
 

 Funny in Farsi ة شده توسط مترجمان در ترجمراهکارهای استفاده فراوانی. ۳جدول 

 کاررفتهبهراهکارهای  تعداد

 توسط مترجمان
 

ترجمة 

 یانسلیمانی

 رجمةت

 امامی

 ةترجم

 هاشمی

  ضافه کردن
 9 9 0 ملب

 1 9 0 ممهبب

 کردن مت   صلب ر زک 
 2 1 2 ملب

 2 2 9 ممهبب

 حم  کردن
 9 12 99 ملب 

 0 12 8 ممهبب

 تغییر ضمادر ملکب
 0 0 0 ملب

 0 0 0 ممهبب

 

  شااهه در ترجماا کاررفتااهبه، ر هکااار غالااک دهااهمب اااان  9کااه جااهو   فو ااههمان

 . س ی مربو  به ملی  و ممهک در  د  رمان  ی  حم  هاقسم 

ی مربااو  بااه هاقساام   در ترجماا کاررفتااهبهر هکارهااای  ز  هااادبمثا  2جااهو  

 .دههمب  اانر   مه  کلینگر بر ساس هارمانملی  در  د  
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 ی مربوط به ملیتهاقسمتدر  کاررفتهبه. راهکارهای ترجمه ۴ جدول

 فارسی ترجمة انگلیسی جملة

راهکار مترجم که 

 هویت ملی کنندةمنعکس

 است

 توضیحات

Uncle Abdullah also 

 aqdofficiated at 

ceremonies (Dumas, 

2003, p.147). 

ابه لله همننی    مامهشوهر 

اقه  سلامب بر ی   جام مر س  

 مامب، ) مادنهفب رسمب د ش  

9912  ، .919.) 

  ضافه کردن

 د  جمله،   در ترجم

 سلامب ر    مترج  کلم

به مت   صلب  ضافه 

  موده  س .

This was not as 

luxurious as it 

sounds. Abadan, with 

its desert climate and 

ubiquitous oil 

refineries, is not 

Manhattan (Dumas, 

2009, p. 34).  

بسیار زدبا و ب ر  بود.  هلا 

 لبته مث  ما  اتان در  مردکا  بود 

  باد ن ما ه  زدباس ولب 

 .(98 .،  9981بابالا یاس، )

کردن مت   زر ک 

  صلب

 ۀکه  ودسنه در حالب

مت   صلب،  باد ن ر  

لا  و   یمنطقه

بیابا ب معرفب کرده، 

مترج  فاته که  باد ن 

 ما ه  زدباس .

Those same people 

were putting “I play 

cowboys and 

Iranians” bumpers 

stickers on their cars 

(Dumas, 2009, p. 

135). 

 هادببر سکهمان  فر د 

 می  لطا  به  در  یان توهی 

روی سپر  تومبی  لود 

، 9911معتکف، )  سبا ه همب

 . 199). 

دب  ز هاقسم حم  

 جمله

  جای ترجممترج  به 

به  صرفاًدقیق جمله، 

 هابر سککه  دن

نهه بس ،بود ه  می توهی 

 ه  س .کرد

Another popular 

specialty is tongue 

stew (Dumas, 2009, 

p. 140). 

دکب ددگر  ز غم های 

مخصو  و معرو  ما لور   

، 9911معتکف، ) زبان  س 

  .119.) 

 ضافه کردن ضمیر 

 ملکب
 

American cuisine  
. ،  9911  مامب،) غم هاداان

921) 

 ضافه کردن ضمیر 

 ملکب
 

 

ی مربااو  بااه ماامهک در  داا  هاقساام  در ترجماا  کاررفتااهبهر هکارهااای  1جااهو  

 :دههمب  اانمه  کلینگر ر   بر ساس هارمان
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 ی مربوط به مذهبهاترجمة قسمتدر  کاررفتهبه . راهکارهای۵ جدول

 توضیحات راهکار مترجم فارسی ترجمة انگلیسی جملة

A ceremonial setting 

called a haftseen, 

which consists of 

seven symbols 

beginning with the 

sound “s” is 

displayed along with 

other meaningful 

objects like a mirror, 

colored eggs, and 

goldfish in a bowl 

(Dumas, 2003, p. 

106). 

بر ی برف  ری مر س  لازم  س  

ها   ی  که ) سی ها  سارۀ

با سی  شرود  ها نحر   و  

( ر  بنیننه و  شیای شودمب

ددگری، ما نه  دنه که  ماد 

قرم  بعنو ن  روشنب، تنز ماهب

مرغ ر ز مظ ر تنهرستب و تخ 

شهه  لبته مسلما ان در کنار  شیای 

شهه قر ن کرد  ر  که مظ ر فاته 

لیر و برک  و رستگاری  س ، 

 دهنهمب ی  در د ل  ساره قر ر 

ز ده،  عم ) فم ر همب«( مترج »

9912  ،. 929.) 

  ضافه کردن

 مترج  مو ردی ر  به ترجمه 

 دهنهۀ اان ضافه کرده که 

 . س هود  ممهبب  و 

I was in college, 

which was definitely 

supposed to be the 

best years of life, and 

have I sat, on a 

Saturday night, 

sneaking a bag of 

chips in the library 

(Dumas, 2009, p. 75). 

و  کردممبدر د  اگاه تحصی  

ب ترد  سااات فر غت  ر  در 

، مخصوصاً فمر  هممبکتابخا ه 

د  اجودان ددگر  شک ر . هم شنبه

کافه و رستور ن دا  به ددسکو

به ) و لود ر  در   جا رفتنهمب

 و کرد همبقو  لودشان( تقود  

م  در کتابخا ه  یپ  لورده و 

بابالا یاس، ) کردممبمطالعه 

9981  ، .29.) 

  ضافه کردن

در  د  مثا  مترج  

دب ر  به مت   صلب هاقسم 

 ضافه کرده  س . فر ه در 

مت   صلب  ودسنهه به  د  

مطلک  شاره کرده که در 

و  لو  هه مبکتابخا ه درس 

کاب فقط   جا بر ی وق 

 ، مترج ترجمهدر  ، استهمب

بیان کرده که  و در کتابخا ه 

 س .  لو  ههمبدرس 

 نکردمترج  همننی  با  ضافه

 فاصل  به قو  لودشان()

لود  ز فرهنز  مردکادب ر  

جای  س  و به اان د ده 

غم ی ) غم ی  در  ب  وشته

جای غم های ما( و به
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 توضیحات راهکار مترجم فارسی ترجمة انگلیسی جملة

  مردکادب  وشته

 غم هاداان(.)

I loved the idea of the 

parties, the themes, 

and the socializing 

but the allure of a 

houseful of drunken 

me. I  eluded men

wanted conversation, 

or at least evidence of 

the possibility of 

conversation (Dumas, 

2009, p. 62) 

 ها مردکادبکه  هادبسرفرمب ز 

 بهادمی ما بد شتنه، برف  ر کردن 

بود که دلترها و پسرها در  ن 

. م  ااشق  دهه، کرد همبشرک  

 صطلاح لودشان، پارتب بودم.  ما به

حتب فکر بودن در جادب که تقردباً 

همه مس  بود ه حال  ر  به ه  

با ددگر ن  لو ست مب، م  زدمب

 صحب  کن   ه  د  که مس  کن 

 (.29-21،  . 9981بابالا یاس، )

 ضافه کردن  

 ضمیر ملکب

در  د  مثا  مترج  با  ضافه 

 به  صطلاح لودشان() کردن

بی  لود و فرهنز  فاصله

 . مردکادب ر   اان د ده  س 

This is why, in my 

next life, I am 

applying to come 

back as a Swede. I 

assume that as a 

Swede, I will be a 

leggy blonde. Should 

God get things 

confused and send 

me back as a Swede 

trapped in the body 

of a Middle Eastern 

woman, I’ll just 

pretend I’m French 

Dumas, 2003, p. 41). 

 

حم  

ی هاقسم 

 مغادر با ممهک

 

 

گر ددااهفاه کااه فاتااه شااه،  سااتااده  ز دو دااا  نااه زبااان در د سااتان  مادااا   ورهمااان

 سا .  ساتااده  ز دو داا  ناه زباان   ده ولوژد  ر وی د ساتان  ساب  باه قضاادای مختلاف

هاار  ر   اااان دهااه. هااا ن ینببج ااانو  های شخصااجا بااه ری  ز  تو  ااهبمدر د سااتان، 

بیناب بااا  تغییار ج اان تو  اهبم هاد ساتانداا  هاارماندر  بدوزباا گ فو ه تغییر در ترجم 

 تو  ااهبم  اااان د د متاارج  هادافتااهکااه   ورهمااان(. 1092، کلینگاار)  صاالب فااردد  ودساانهۀ

ر وی د سااتان فاصااله بگیاارد.  داا  تحقیااق همنناای   اااان د د کااه مترجمااان   ز شخصاای  و



 912                                              ...                    مترجمان در ترجم  بو ممهب بمل  د  عکاس هو 

 

 ،هود  ملاب و مامهبب جامعاه دسا  باه تغییار در مات   صالب زده بود اه یرت رتح   تن ا ه

 مثلاااًد رد.  یرتاا رهااای مترجمااان ر هکاربلکااه هوداا  جمعااب جامعااه باار روی   تخااا  

هااادب کااه   تخااا  کاارده مساایحب  ساا ، ر هکار بکااه مترجماابااا وجااود  دن بابالا یاااس

بااا وجااود  دنکااه مساایحب  ساا ، .  و  ساا  داار ن  هوداا  ملااب و ماامهبب جامعاا  بر ساااس

کاارده دسااتکاری  لکلااب و فوشاا  لااو  ر   هاییه ب وشاامربااو  بااه  یهاقساام تمااام 

مثاا  زدار  .دهاهبمت  ز هودا  مسایحیع ر   یا   ااان   و جا باه ری  س .  لبتاه ترجما 

  د  موضود  س .مبی  
From my Iranian palate, the single most disgusting American creation is pork rinds. 

And no, this has nothing to do with my being Muslim. I like a ham and cheese 

sandwich as much any descendant of the Mayflower, but deep fried pork skins sound 

inappropriate for human consumption (Dumas, 2009, p. 142). 

، لور اهب م دا  غام  ر   هاادر  ب تن ا غم دب کاه  متحاان  کاردم فوشا  لاو   سا . 

 ماا  فقااط سااا هود  کالباااس بااا پنیاار ر  دوساا  د رم.  مااا د  نااهبمزداار   ن ر  حاار م 

 (.910. ،  9981بابالا یاس، )

و در ن کااه در مااورد حجااا  در  داار ن  ساا  ر  بابالا یاااس حتااب داا  بخااع کاماا  

کااه روزی  کنااهبمو  رزو  کنااهبمر وی  ظاار ت مناااب لااود  سااب  بااه حجااا  ر  بیااان 

 ه  س . مودلود حم    در ترجمز ان مجبور به د شت  حجا   او ه،  برسه که

. بساته دهاهبمهودا   و ر  شاک   باردبمکاه متارج  در  ن باه سار  ی جامعاهدر و قع 

شاک    ا فاها اه، هودا   و  فاها اه داا باردبمبه شر دط  جتمااب که متارج  در  ن باه سار 

 ز لحاااا  فاار د و   تظااار ت  بااردبممحاایط  جتمااااب کااه متاارج  در  ن بااه ساار . فیااردبم

تمااام  داا  او ماا  باار روی   تخااا     ااه وفرهنگااب و  جتمااااب متااوت یهنجارهاااو  هااا ن

کاار  ساا  کااه  نا نااه مترجمااان تغییاار ت لااازم بااه ک .فم ر ااهبم یرتاا رمتاارج  ر هکارهااای 

کااه موفااق بااه دردافاا  مجااوز   تاااار  رفاا بم حتمااا   داا   کرد ااهب مقااو  ر   امااا  

کاه  شاهلاه بارهاا باه  دا  مطلاک  شااره مختلاف  دا  مقا یهاقسام  ز  د  رو در   او ه،

کااه  دهااهبمشااک   بااردبمکااه در  ن بااه ساار  ی جامعااههوداا  ملااب و ماامهبب متاارج  ر  

هاار مترجمااب متعلااق  او ماا  سیاسااب و قااهرت در  ن جامعااه قاار ر د رد. یرتاا رلااود تحاا  

 جتماااب لاا ، زماان، جنسای ، مامهک و  داه ولوژی لاا   سا   به د  ملی ،  بقا 
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کااه  هنگااامب (، 1091) تاا   ااه.  بااق  ظرداا ت ریرفم ر و  او ماا  باار ترجماا ام  داا  کااه تماا

، دهااهبم و در حاای  ترجمااه   جااام ر  ، در و قااع   نااه کنی بمااهوداا  متاارج  ر  توصاایف 

.  ااهت ریرفم رهوداا  مترجمااان  بدهشااک . او ماا  بساایاری باار روی کنی بمااتوصاایف 

 بر ی  ه مخا بب و به  ه منظوری.، کننهبماو ملب  ز قبی   دنکه  ه متنب ر  ترجمه 

( معتقااه  ساا  هوداا  شخصااب متاارج  بااا فرهنگااب کااه  و در  ن بااه ساار 1092) لااب

تضاااد باای   تو  نااهبمب  لتقااا  یهااارمانهماای  دلیاا  در هاا   میختااه  ساا  و بااه بااردبم

کااه فااردی بااه کاااور ددگااری م اااجرت  فرهنااز مبااه  و مقصااه ر   اااان دهنااه. هنگااامب

، مجبور  س  دا با فرهناز جهداه کناار بیاداه داا در بر بار  ن مقاوما  کناه. در  کثار کنهبم

هودا  فرهنگاب  صای  لاود ر  تغییار دهناه و باا محایط  شاو هبممو رد م ااجر ن مجباور 

فرهنااز ددگااری و  ی ترساا جتماااب فرهنگااب جهدااه کنااار بیادناه. وقتااب فرصااتب باار ی باه 

دومااا  یهااارمان و قااع در. دابااهبم  مااود، بحاا  هوداا  شااودمبفرهنااز لااودی پهدااه ر 

و در  دا  بای  کااع  ودسانهه باه تضاد بای  فرهناز  در  اب و  مردکاادب ر  ترسای  کارده 

راار کاه توساط مترجماا ب کاه  دا    کاه ترجما  در حاالب ،دهاهبمفرهنز غربب ر   ااان 

متااااوتب د ر ااه،  داا  ج اا  ر  و هوداا  ملااب و ماامهبب  کننااهبم داار ن ز ااهفب  در جامعاا 

 .  هد دهمعکوس  موده و  ودسنهه ر   رفه ر فرهنز  در  ب جلوه 

 یهااارمانترجماا   (1092) کلینگاار  بااق  ظرداا   تاااد  تحقیااق حاضاار  اااان د د کااه

باشااه و مترجمااان  مترجمااانباار ی ظ ااور و بااروز هوداا   ی ارصااه تو  ااهبم  لتقااا 

  قع مناعلب در ترجمه د شته باشنه. تو  نهب م

 گیرینتیجه .۵

ترجماا  متاارج  در  حاضاار تعیاای   قااع هوداا  ملااب و ماامهبب پااووهعهااه  

اباار ت و  مترجماان باا  ضاافه کاردن کلماات،ب باود.  تااد   ااان د د کاه  لتقاا  یهارمان

  ظربااه .  ااه مودهضاامادر ملکااب هوداا  ملااب و ماامهبب لااود در ترجمااه ر  ماانعک  

 بر سااس سا  کاه داا  فار د ر   بشانالتجامعه  یلهمسا ( هودا  فرهنگاب 1092) 9 ردستو 

                                                           
1. Aristova 
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ر   ز جو ماع فرهنگاب و  جتماااب لاود دور  هاا نداا  کناهبمزبان ماتر  باه ها    ددا  

و م اااجرت بااه  شااهنبج ا  مااروز مااا   . الاا   صاالب غر باا  فرهنگااب در جامعااکنااهبم

 هایدسانهه ودا   کتاه حاا    همیا   سا  کاه در ماورد  دبیاات   . سا کاورهای ددگار 

کاه متعلاق باه شار دطب متاااوت  باا،   اهکردهزبا ه که به دا  کااور لاارجب م ااجرت دو

 هاافرهنز دا  برلاورد  .شاو هبم سا  مو جاه مختلاف ، فرهنگاب و ملاب دو جامع  زبا ب

در  دوفا ااه داا  هوداا  متضاااد  و شااودمبجهدااه  دوفا اا  هاااید هو یریفشااک باااا  

جو  ااک مربااو  بااه هوداا  داا  . دهااهبملااودت ر   اااان  هااا ن گااارت متااون توسااط 

مااه م در حااا   هااا ن.  ساا زبا ااه  ودساانهفان دو یها وشااتهجااهی در ز ااهفب و   ل مساا

ال   سا  کاه در باان ددگار و فرهنگاب باه فرهناز ددگردناه و باهد حرک   ز زبا ب به ز

 تاااد   اااان د د کااه  رتبااا   .شااودبمفرهنااز و زبااان مادرداااان ددااهه  یردپااا رارشااان 

 وجااود د رد. هااارمانپاارد زی در تااده  ز دو دااا  نااه زبااان و شخصاای تنگاااتنگب باای   ساا

 هاااتااوتد ر ااه.  داا   مبااه ن زبااان بااا مخا بااان زبااان مقصااه   تطااار ت متااااوتب مخا بااا

 صالب تغییر تاب ر   امااا   ر ماات هودا  شاخص متاارج ، بااا  شاهه مترجماان د الاوۀباه

و  قااع   سااتااده شااود مااوزت ترجمااه  یهاااکلاسدر  تو  ااهبم تاااد   داا  تحقیااق  .کننااه

 تااد   .باه بحا  فم شاته شاود هااکلاسدر  دا   تو  اهبمهود  فردی و  جتمااب متارج  

توجاه د  ااجودان مترجماب ر  باه  همیا   قاع  ساتااده  ز  ناه زباان و  تو  هبمهمننی  

بااا تحلیاا   قااع هوداا  متاارج   ز  ردااق  .سااو  دهااهپاارد زی  ن در شخصاای  یرتاا ر

تصاودر جامعاه  ز لاود ر  مااخص  ماود و  دنکاه  داا جامعاه  تاو نبمهای ترجمه، ر هکار

 یهاترجماهباا مطالعا   تو  ناهبم تاب  هاایپووهع تصودری منااب داا مثبا   ز لاود د رد.

در  ااو  تاااردخ بااه بررسااب تغییاار هوداا  متاارج  در  ااو    لتقااا  یهااارمانفو ااافون 

 فاار د الاقمنااه بااه  داا   ،الاااوه باار  داا  متااااوت تاااردخب و سیاسااب بپرد ز ااه. یهااادوره

، مثاا  بار ی ؛بپرد ز اه هاایل فزباا گب در باه بررساب معضا  دو داا  ناه تو  ناهبمموضود 

    ر  سه  س .که ترکیبب  ز   گلیسب و ف پو روزبا ه بودن شخصی  ماک  دو
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