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چکیده
اینن پننهو ش مقولننة ناسنن ا را بننر م نننا داده ننا پیکننرها در زبان ننا فارسننو و
انگلیسو بررسو موکنن  .در اینجنا از مههنوم زبا ننر بنرا اشناره بنه رابطنة دو سنویة
زبان و فر نر استهاده موشود .بررسو ناسن ا منوتوانن بنه روشن تر شن ن رابطنة مینان
زبان و فر ننر کمن

کنن  ،خاصنه اینکنه در دو زبنان بررسنو شنود .بنهمنظنور انجنام

چنننی تیقیقننو از داده ننا زبننانو رمننان دایوجننان ننناپلنون اثننر ایننر پ شنن زاد و
ترجم نة انگلیسننو آن اثننر دی ن
انگلیسننو نینن اینن اسنن

دیننوی

اسننتهاده ش ن ه اس ن  .دلیننا انتبننا

کننه رفنن و پننرداخت بننه یکننو از دغ غننه ا اصننلو

جامعهشناسننان زبننان بررسننو تهاوت ننا فر نگننو جوام ن اس ن
زبان به زبان دیگر امکان ای بررسنو را فنرا
مها ی فر ن گو در پ

ترجم نة

کننه ترجمننه از ی ن

منوآورد؛ چراکنه متنرج تنا اشنراه بنه

ناس ا ا ن اشته باشن بنهخنوبو از عهن ۀ ترجمنه بنر نمنوآین و

بررسو تط یقو دو نمونة زبانو نشان منود ن کنه چنه تهاوت نایو در این زمیننه بابنا
مشا ه اس  .در ای پهو ش کمو و کیهنو بنرا

نر کن ام از منوارد ،علناوه بنر ارا نة

بسام وبوع ،تیلیلو فر نگو به شنیوۀ کیهنو ن ارا نه شن ه اسن  .الگنو منورد نظنر
ای ن پننهو ش الگننو  SPEAKINGننایم ( )9191اسنن

کننه براسننا

آن انگینن ۀ

افننراد بننرا ادا ناسنن ا بننا توجننه بننه ملا ظننات فر نگننو بابننا توضننی اسنن

و

تهاوت ا زبنانو ناشنو از تهاوت نا فر نگنو را ت ینی منوکنن  .این الگنو انتبنا
ش ه اس

تا بنه میقنا این امکنان را ب ن تنا کارکرد نا ناسن ا را در زبنان فارسنو

ارا نه کنن  .این پننهو ش منوتوانن بنه را کار ننایو بنرا ارا نة معادل نا ترجمننها
____________________________
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بهتر و دبیاتر از متون معاصر فارسنو بنه زبنان انگلیسنو منجنر شنود .تیلینا داده نا
ای پیکره نشنان منود ن ناسن ا ا در برخنو وزه نا مههنومو ( یواننات ،ظنوا ر و
اعضننا ب ن ن ،صننهات انسننانو و ویهگ نو ننا شبصننیتو ،فه ن و شننعور و جن ننه ا
و پن ر و منادر) شنکا منوگیرنن و

عقلانو ،آبرو و شرم و یا ،ننامو  ،اصنا و نسن

تو ی ا جنسو که پاکن امنو فنرد ینا کسنانش را ن ه منوگینرد بنهدلاینا فر نگنو
بابنا توضننی  ،پرکاربردترنن  .یافتننه ا تیقینا نشننان منود نن کنه ن ه از زبا نننر
ناسن ا بیننان تیقیننر ،بیننان تننر
آرزو و تمنا منهو اس

بهگونننها منهننو ،طعنننه ،پرخننا  ،عص ن انی

که با نهری

و تننو

ارت اط دارد.

کلیدواژهها :فر نر ،ترجمه ،زبا نر ،ایم  ،دایوجان ناپلنون
 .1مقدمه

زبان بهمثابة رفتار ارت اطو و انسنانو بنرا انتقنال ان یشنه و تهکنر بنه دیگنران بنهکنار
مورود .مچنی  ،زبان در خلأ بهکنار نمنورود و ناو عناصنر فر نگنو اسن
بهنوبنة خنود وسنیلة ارت ناط و تعامنا مینان اعضنا گنروه اسن
منوشننود .فر نننر دال بننر نجار ننا مشننتر

کنه آن نین

کنه جامعنة زبنانو نامین ه

گروه ننایو از انسننان اسن  .رابط نة متقابننا

زبنننان ،فر ننننر و تهکنننر (جهنننان مههنننومو) موجننن

شنننکاگیر اصنننطلا اتو نظینننر

فر نرکنناو زبننان 9اسنن  .زبا نننر 3ننا عناصننر زبننانو سننتن کننه نناو اطلاعننات
فر نگو دربنارۀ جامعنة زبانوانن (پیشبن م .)9919 ،بسن  ،دعنا ،نهنری
میسنو

منوشنون  .فر ننر مسنتبر از واکناو

فر نگنو از ین

نر ین

زبا ننر

زبنان را زبا ننر ،بنهمعننو نمنایش

زبنان و علن بررسنو آن را فر ننرکناو زبنان منوننامی  .در این اثننا،

ناس ا ا را نی موتوان بطعات زبنانو ناو اطلاعنات فر نگنو لینا کنرد کنه بنا بررسنو
و واکاو آن ا فه فر نگو نی اف ون موشود (پیشب م و بهار .)3193 ،
رفتار ا خشون آمی کلامو بنارز ماننن فیاشنو کنه عنوام بنه آن بن وبیراه منوگوینن ،
رفتار نایو چنون داد کشنی ن ،ته ین کلنامو و خشنون

ا کلنامو پنهنان مثنا بهرکنردن،

1. investigation of language and culture
2. cultuling

زبا نر ناس ا در فارسو و معادل ا ترجمه ش ۀ ...

نادی هگرفت انسان دیگنر  ،بنه رسنمی

99

نشنناخت

ضنور انسنانو در جنایو ینا اسنتهاده از

کنایه و ایهام و رم و تیقیر دیگر اس .
بهنظر مورسن انگین ۀ فینش ،ناسن ا و نهنری  ،ا ساسنات و غراین تنن
تننر

نظینر خشن ،

و نهننرت باش ن  .بنننابرای  ،انتظننار م نورود م نة جوام ن بشننر دارا عناصننر زبننانو

ای گونننها باشننن  .افننراد کننه دربننارۀ تاریبچ نة فیننش و نهننری تیقیننا کردهان ن (نظیننر
مونتنناگیو9191 ،9؛ نناگ  )9119 ،3بننه جهننانوبننودن ای ن نننوع از مقولننة شننناختو ااعننان
کردهان ن  .تننو برخننو معتق ن ن کننه در میننان یوانننات ن عجی ش ن ن ا ساسننات تن ن
منهو با زبان ،تولین فینش منوکنن  .امی سنالار ( )9911معتقن اسن

گورینا و شناماان ها

که زبنان سنادها را آموختنه بودنن بنهرا تو منوتوانسنتن لغناتو نظینر کثین  ،کثافن

ینا

ع ارات تو ی آمی ا ما و لعنتو را نگام خش بهکار بگیرن .
چننارچو

پهو شننو مننورد نظننر ،الگننو  SPEAKINGننایم  )9191( 9اسنن

چننارچوبو مناسن

از اجن ا کلننام بننرا تیلیننا فر نگننو فننرا

مههوم زبا نر و ا مین
در پن

منوکنن  .در اینجننا اکننر

آن در بررسنو نا زبنانو لنازم بنهنظنر منوآین  .مههنوم زبا ننر

به ای موضوع اشاره دارد که بنا بررسنو و کناو
آن زبنان دسن

کننه

نر زبنان منوتنوان بنه مهنا ی فر نگنو

یافن  .از آنجنا کنه «ناسن ا ،کلنامو اسن

زینناد بننه فر نننر مننرت و اسن

و ن بننه عواطن

کنه ن تنا ن بسنیار

ارت نناط دارد» (امی سننالار ،9911 ،ص.

 ،)913انتظننار مننورود فیش ننا ابننوام و فر نر ننا مبتلنن

فقننو بننرا خودشننان

مههوم باش  .ای مسنله بوتردین مشنکلاتو را بنرا ترجمنه از زبنانو بنه زبنان دیگنر ایجناد
موکن  .به ای دلینا بنر آن شن ی در این مبتصنر بنا بهرهگینر از یکنو از متنون ادبینات
معاصننر یعنننو پیکننرۀ زبننانو رمننان دایوجننان ننناپلنون فهرسننتو از پربسننام تری ناس ن ا ا
زبان فارسو را به دس

دی .

مقالننة اضننر در نهاینن

وزه ننا معنننایو مطننر در زبا نننر ناسنن ا را در پیکننرۀ

زبننانو مننورد نظننر ط قهبننن

جنن ول ایو ارا ننه مننوکننن  .مچنننی تیلیننا

و در بالنن

1. Montague
2. Hughes
3. Hymes
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داده ا مقاله نشان مود ن بنه چنه دلاینا تناریبو ،اجتمناعو و فر نگنو برخنو فیش نا
دارا بسننام بالنناتر سننتن و تیلیلننو در بالنن
مقولة زبانو به دس

خوا ن داد و این

منان این ۀ زبانشناسنو فر نگنو اسن

نظننام شننناختو انسننان پ ی ن ها اجتمنناعو اس ن
اس

زبانشناسننو شننناخ -فر نگننو از اینن
و مرت ن

کنه در آن

بننا زبننان و فر نننر در ارت نناط

(شریهیان.)9919 ،
به ای منظنور ابتن ا شنر مبتصنر از پیشنینه و چنارچو

سا

پنهو ش ارا نه منوشنود و

داده نا ارا نه و تیلینا منوشنون  .در نهاین  ،تیلیلنو فر نگنو از این مقولنة زبنانو

بننهدس ن
انتبا

داده م نوشننود کننه در پرتننو فه ن آن ،معادل ننا زبننانو مناس ن تر در ترجمننه
خوا

ش  .برا فر نرکاو زبنان ،نیازمنن داننش تناریبو ،زبنان منادر  ،داننش

جامعهشناسنو و داننش روانشناسنو سنتی  ،زینرا زبا نر نا در طنول تناری
مادر ایجاد ش ه وخو سیر فکر را رو

در زبنان

موسازد (پیشب م.)9919 ،

نوشتة اضر برخو نمونه ایو را نین بهدسن

خوا ن داد کنه متنرج بنهدلینا ن اشنت

مههوم زبانوفر نگنو معنادل در زبنان بنومو نتوانسنته از عهن ۀ ترجمنة دبینا این نموننه ا
برآینن تننا بننه اینن وسننیله ا مینن
مههومساز

نظننر و عملننو اشننراه بننه چگننونگو سننازوکار

ا فر نگو و گ گذار آن ا در زبان روش شود.

 .2پیشینة پژوهش

مقول نة زبا نننر در مقالنناتو نظیننر پیشب ن م ( )9919و نی ن پیشب ن م و بهننار ()3193
بهکار رفته اسن  .پیشبن م ( )9919این مههنوم را ابن اع کنرده اسن

کنه نناظر بنر ارت ناط

بی زبنان و فر ننر اسن  .زبا نر نا بنه پارهگهتار نا زبنانو اشناره دارنن کنه در آن نا
گوشه ایو از فر نر مردم کشنور ینا منطقنها نهنان اسن  .بنهعقین ۀ و بنا بررسنو دبینا
ننر زبننان مننوتننوان بننه فر نننر نههتننه در آن پننو بننرد .او در مقال نة اکننر ش ن ه ،فر نننر
مسنتبر از واکنناو و بررسننو زبننان را زبا ننر و علن بررسننو آن را فر نننر زبانکناو
نامی ه و از ترکین

واژه نا زبنان و فر ننر بنه این ترکین

دسن

یافتنه اسن  .در این

پهو ش ،از بررسنو عناصنر زبنانو بنرا رسنی ن بنه تیلینا فر نگنو اسنتهاده شن ه اسن .
ب ی منظور ،زبا نر اب ار تیولگنرا بنرا تغیینر و تن بیر فر نگنو معرفنو شن ه اسن  .او

زبا نر ناس ا در فارسو و معادل ا ترجمه ش ۀ ...

زبا نر خانوادهمینور  ،زبا ننر نو

یجنانوافن ا ،زبا ننر صنرا

گری

 ،زبا ننر

 ،زبا ننر مینا بنه ترکین

ملین

بنا منذ

ب رت/ا تراممیور  ،زبا نر فردین پر ین
را مطنر منوکنن و نتیجنه منوگینرد کنه «پن
مقایسة آن ا در زبان ا مبتل
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از آشکارسناز و تشنبیص زبا نر نا و

منوشنود رفتار نا فر نگنو سنال را از ناسنال مشنبص
فر نگنو ناسنال گرفن »

نمنود و آنگناه تصنمی بنه تغیینر و ینا به نود آن رفتار نا

(پیشبننن م ،9919،ص .)91 .پیشبننن م و عطننناران ( )9913کنننه زبا ننننر بسننن را در دو
زبننان فارسننو و انگلیسننو بررسننو کردهاننن معتق ننن کاربرد ننا اینن کنننش گهتننار در
فارسننو متنننوع و  91مننورد اس ن

و در انگلیسننو  9مننورد اس ن  .آن ننا در این تیقیننا بننه

دلایا فر نگو ای تهاوت پرداختهانن کنه از آن جملنه موتنوان بنه فضنا نابناور و عن م
اطمینننان اشنناره کننرد .پیشب ن م و نوروزکرمانشننا و ( )9911بننه ارت نناط زبننان و مننذ
فر نننر در کارکرد ننا لقنن

نناجو در فارسننو پرداختهاننن  .لق

« ا  /اجینننهخان » واکننناو شننن ه و سنننا

کاربرد نننا مبتلننن

و

ننا « نناجو» و
آن نننا از دو بعننن

مننذ وغیرمننذ و و روانشناسننواجتمنناعو بررسننو ش ن ه اس ن  .یافتننه ا ای ن پننهو ش
نشننان مود ن این لق

ننا کننه در گذشننته واژه ننا ارزشننو میسننو

نننوعو تغییننر شنن ه و امننروزه گنناه ضنن ارز

موش ن هان  ،دچننار

سننتن  .پیشبنن م و و ینن نیا ( )9911بننه

زبا نننر دعننا پرداختهاننن و معتق ننن دعننا در فارسننو دو برابننر کاربرد ننا آن در زبننان
انگلیسو را داراسن

و مراجن دعنا در این دو زبنان متهاوتانن کنه از رو ینة جمن گرا

ایرانننو و نظننام ارزشننو ای ن فر نننر کای ن

دارد .مچنننی  ،در پیش نینة پننهو ش دربننارۀ

مههننوم زبا نننر در زبننان فارسننو بننه نمونننة تیقیقنناتو نظیننر پیشبنن م و فیروزیننان
پوراصننههانو ( )9919مننواجهی کننه در آن میققننان نتیجننه موگیرننن کننه «نمننودان » در
فارسنو دارا کاربرد ننایو نظیننر هن وجهننه ،اجتننا
غیرمسنتقی گویو ،عن م اطمینننان ،اجتنننا

از بننروز اختلنناه نظننر ،نشنناننما

از تعهن و مسنننولی

اسن  .پیشبن م ،فیروزیننان

پوراصننههانو و ط اط ننایو ( )9919معتق نن کننه مننردم ایننران نس ن
عاطهو درجة بالنایو دارنن  .برخنوردار از این

ن

بننه زبا نننر ننناز کننردن

بالنا منجنر بنه واژگنان متعن د
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در ای

نوزه شن ه اسن  .این زبا ننر در موبعی

رابطة میان آن ا از نوع
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نا غیررسنمو و توسنو افنراد کنه

تراز یا غیر تراز اس  ،کاربرد دارد.

ما در این مقالنه بنه ناسن ا بنهمثابنة زبا ننر نگریسنتهای و از این جهن
پهو ش در این

ارا نة پیشنینة

نوزه لنازم بنهنظر منورسن کنه مگنو در چنارچوبو بن یمو بنه انجنام

رسننی هان  .در پیشننینة پننهو ش دربننارۀ ناسنن ا و فیاشننو در زبننان فارسننو ،امی سننالار
( ،9911ص )913 .معتقنن اسنن
نمونه ا دشنام سبنانو اس

کننه در متننون فارسننو باسننتان یکننو از بنن یموتننری
کنه افراسنیا

تنورانو در زامیناد یشن

زبان موآورد و از ع ارات «ایث ایث یسن ا منایو» کنه بنهمعننو «لعنن
فر (ب رگنو) را بنه دسن

اوسنتا ،فقنرۀ  91بنر
کنه نتوانسنت این

بیناورم» اسن  ،اسنتهاده موکنن  .در فارسنو میاننه نین گشتاسن
کننه مننرگ فرزن ن ان گشتاس ن

بننه وزیننر

جاماس ن

فیش مود

و منوگوین کنه خنو

نیامن

را در جنگننو پیشننگویو کننرده بننود

پیشنگو جنادوچ چنه تنو را منادر سنا ره و

پ ن ر دیننو بننود (غی ننو ،9911 ،ص .)31 .در کارنام نة اردشننیر بابکننان ن وبتننو اردشننیر
فرمان اع ام مسنر
زن

را صنادر منوکنن منوگوین کنه این روسناو جنادو درونن  ،زاده

را به آخور اساان بر و بهرما کشت (بهنقا از امی سالار ،9911 ،ص.)913 .
در زبنان فارسننو مطالعنات و پهو ش ننا چنن انو در زمیننة فیاشنو و ناسن ا صننورت

نگرفته اس  .شای یکنو از دلاینا این باشن کنه علمنا و میققنان از بنه کنارگیر کلمنات

مسننتهج و زنن ن ه ابننا داشننتهان  .ل ننو ( )9991در مق مننها بننر طن ن و شننوخو در ایننران
اولننی میققننو اس ن

کننه بننه طریقننو علمننو بننا ای ن موضننوع برخننورد کننرده اس ن

و از

بهکارگیر واژه ا مستهج بهمنظنور ارا نة تیلیا نا عنامو ابنا ن اشنته اسن  .در مینان
غربیننان نی ن اس ناراکم  9139( 9و  )9119در دو اثننر خننود بننه موضننوع خشننون

زبان فارسنو پرداختنه اسن  .نولانن و وارن )9139( 3در مجلنة بی المللنو خشنون
مقالننها را در اینن موضننوع بننه چننا

کلننامو در

کلنامو

رسننان هان  .آن ننا در اینن مقالننه کننه بننا تشننری

مساعو چن سبنگو بومو فارسو و تنهنا بنا فهرسن

کنردن مجموعنها از فینش نا بنه
1. Sprachman
2. Noland & Warrent
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نگننار

درآمنن ه اسنن
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در بننر ننن ارد ،بننه

و تیلیننا زبانشننناختو خنناص و الگومننن

بررسنو چنن ناسن ا در زبننان فارسنو منوپردازنن  .امننا امی سنالار ( ،9911ص )911 .معتقن
ای دو پنهو ش اخینر دارا دو اینراد عمن ه اسن  .نبسن

اس

اصطلا اتو را بنهعننوان فیش نا راین بنهکار گرفتنه اسن

اینکنه نویسنن ه لغنات و

کنه بنرا سنبنگویان بنومو

ناآشنا ستن ؛ مثلاً کلمنة فینا را در کناینه از آدم چنا و ا منا بنهکار گرفتهانن  .گذشنته از
اینن  ،ع نناراتو نظیننر «شمشننیر از  ...سننر درآمنن ه» بننه معنننو آدم لنناغر و زردرو بیشننتر
خلابانه اس

تا اینکه اصا کاربرد و تعابیر عامة مردم باش .

در چننارچو

کلننامو در بالن

نظرینه ا زبانشننناختو مههننوم اد

نظریننه ارا ننه ش ن ه

و افننراد چننون گننافم  ،)9191( 9بننراون و لوینسننون ،)9131( 3بوسننهیل ،)3113( 9

اسنن

کنننالاار )3199b،3199a ،3119 ،9113 ،9119( 1مقولنننة اد /بنننوادبنننو کلنننام را بررسنننو
کلننامو در متننون اد

فارسننو مننوتننوان بننه

کردهان ن  .در مننورد اسننتهاده از الگو ننا اد

میمنود ببتیننار و سنلیمیان ( )9919اشنناره کننرد کنه الگننو اد

کلنامو و تنأثیر آن بننر

روال پیشرف

داستان در نمایشنامة صیادان را کاوی هان .

نتیجننه اینکننه ناس ن ا ا در زبننان فارسننو یننا در بال ن
کلامو بررسو ش هان و پنرداخت بنه این موضنوع در بالن
و غای

سنننتو یننا در بال ن

الگننو اد

مههنوم زبا ننر ج ین اسن

ای مقاله نی دستیابو به چنی رویکرد نوینو اس .

 .3الگوی پژوهش

علابة ایم مردمشننا

اجتمناعو و زبانشننا

آمریکنایو بنه بررسنو زبنان و ارت ناط

بومنگارانننه اسنن  .الگننو مننورد نظننر ننایم تنناکنون در مجموعننها از تیقیقننات در
بررسننو زبا نر ننا مبتل ن

بننهکننار بسننته ش ن ه اس ن  .از آن جملهان ن  :اسننمال،)3113( 9

آنجللنننو ،)3111( 9پیشبننن م و عطننناران ( ،)9913پیشبننن م و نوروزکرمانشنننا و (،)9911
1. Goffman
2. Brown & Levinson
3. Bousfield
4. Culpeper
5. Small
6. Angelelli
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پیشبنن م و مکنناران ( ،)9919پیشبنن م و و ینن نیا ( )9911و نینن پیشبنن م و فیروزیننان
پوراصههانو ( .)9919در ای الگو عواما زیر بر تعاما میان افراد تأثیر دارد:
 .1موقعیتت مکتانی و زمتانی :در این الگنو زمنان و مکنان و موبعین

بنافتو مسنتقیماً

موردد توجه و اشناره اسن  .بنا توجنه بنه مکنان و زمنان گهتمنان موبعین

نر گهتمنان را

منننوتنننوان بنننه دو گنننروه زینننر دسنننتهبن

.

کنننرد :الننن  .عمومو/رسنننمو؛

خصوصو/غیررسمو( .پیشب م و و ی نیا)9911 ،
مکالمننه شننرک کنن گان مننان افننراد سننبنگو و شنننون ه

 .2شتترکتکنندگان :در ی ن

ستن  .اطلاعات لنازم دربنارۀ شنرک کنن گان سن  ،جنن  ،ملین
شاما موشود .شرک کنن گان در چهار موبعی
ال .
.

مبتل

و ارت ناط مینان آن نا را

برار موگیرن :

تراز و غری ه (مثا دو مکار)؛
تراز و صمیمو (دو دوس )؛

 .نابرابر و غری ه (ر ی

و کارمن )؛

د .نابرابر و آشنا (استاد و دانشجو) ( .ایم )9113 ،
 .3هتتد  :ن ه از بیننان ع ننارات زبننانو مبتل ن

اس ن  ،امننا ن ه ممک ن اس ن

در

سط گهتمنانو و ینا در سنط شنرک کنن گان مطنر شنود .در الگنو منورد نظنر نایم
ه گهتمانو و

ه شرک کنن گان ر دو مه

 .4ترتیتتع لملکتترد /گفتمتتان :ترتینن
بیننان گهتننه و نظنن و ترتینن
عملکرد از ای نظر ا مین

ینن

ستن ( ایم .)9111 ،

عمننا شننرک کنن گان کننه بیننانگر چگننونگو

گهتننه اسنن

(سننارفو3199 ،9؛ ننایم  .)9111 ،ترتینن

دارد کنه نر ابن امو از جانن

ین

شنرک کنن ه ابن ام طنره

مقابا را در بر دارد.
 .5لح ت  :لی ن بننه نیننوه و چگننونگو بیننان گهتننه اشنناره دارد .بننا توجننه بننه موبعی ن
گهتمانو لی کلام نی تغییر منوکنن  .مثلناً دربنارۀ موضنوع منورد بینث این پنهو ش باین
اشاره کرد که بار معنایو فینش را ننهتنهنا معننو کلمنه بلکنه آ ننر و آوا ادا کلمنه ن

1. Sarfo

91

زبا نر ناس ا در فارسو و معادل ا ترجمه ش ۀ ...

بیننان مننوکننن  .لینن مننوتواننن پرخاشننگرانه ،جنن
منطقننو ،تر

 ،دوسننتانه ،خصننمانه ،خشننون آمی ،

آمینن  ،ملتمسننانه ،دلسننورانه ،ته ینن آمی و غیننره داشننته باشنن (پیشبنن م و

کرمانشا و.)9911 ،
 .6ابزار گفتمان :شیوۀ بیان کنه ینا گهتنار اسن
زبانشناختو چون زبان و گویش و لهجه

و ینا نوشنتار  .مچننی بنه رم نا

اشاره دارد (پیشب م و عطاران.)9919 ،

 .7قتوانی گفتمتتان :رفتار نا خناص و مشبصننه ا ین
بط ن کلننام و غیننره .ای ن ویهگننو بننه بواع ن

نجار ننا اجتمنناعو فر نگننو در تعاملننات

فننرد و بینننافرد اشنناره دارد .اینن ویهگننو بننه بطنن صننی
رعاینن

نوبنن گیر  ،بلننن یننا آرام صننی

گهتمننان نظینر نوبن گیر ،
دیگننر  ،مکننث ،وبهننه،

کننردن و غیننره اشنناره دارد (پیشبنن م و

کرمانشا و.)9911 ،
 .8نتتوگ گفتمتتان :مجموعننه ویهگ نو ننا تشننکیاد ن ۀ ی ن
گوننناگونو مننوتواننن داشننته باشنن  .دسننتهبن
ضر المثا ،دعا ،خطابه و غیره اس

گهتمننان اسن

کننه انننواع

ننا گهتمننانو نظیننر شننعر ،داسننتان،

( ایم .)9113 ،

 .4روششناسی

رو

انجننام پننهو ش اضننر کمننو اسنن  .ابتنن ا نمونننه ا

نناو بطعننات زبننانو

دارا ناس ا از پیکنرۀ زبنانو رمنان فارسنو دایوجنان نناپلنون اسنتبرا شن ن و سنا
ترجمة انگلیسو نموننه ا منورد نظنر مطابقن

بنا

داده شن ن تنا مشنبص شنود کنه در این

پیکننره چننه ناس ن ا ایو بننهکننار رفتهان ن و متننرج چننه معادل ننایو را بننرا آن ننا برگ ی ن ه
اس  .سا

بسنام

رین

از این ناسن ا ا مشنبص شن و نتنای در بالن

جن ول ا 9

و  3ارا ه ش  .از طرینا چننی تیلیلنو مشنبص خوا ن شن کنه بیشنتر ناسن ا ا بنهکنار
رفته در ای پیکرۀ زبنانو بنه کن ام نوزۀ معننایو ارت ناط دارد تنا بتنوان ت ییننو فر نگنو از
انواع ناس ا ا بنهدسن

داد .منانطور کنه در بالنا نین توضنی داده شن موبعین

زمننانو ،شننرک کنن گان ،ن ه ،ترتی ن
گهتان در ای الگو تیلیا موشود.

مکنانو و

عملکننرد /گهتمننان ،لی ن  ،اب ن ارو بننوانی و نننوع
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 .1 .4پیکرة پژوهش :رمان داییجان ناپلئون و ترجمة انگلیسی اثر توسط دیک دیویس

رمان دایوجان نناپلنون کنه در سنال  9999بنهصنورت کتنا
اس ن

عرضنه شن ه اسن

1

رمنانو

کننه زوال تیپ ننا شبصننیتو ایرانیننان آریسننتوکرات اوایننا د نة  9931را بننا طن ن

معرفننو مننوکننن  .میرعابنن ینو ( )9999در صنن سننال داستاننویسننو ایننران ،اثننر دایوجننان
ناپلنون را نموننة «جن

» رمنان طنن ایراننو مطنر منوکنن  .او معتقن اسن

کنه نویسنن ه

رمان سنعو دارد بنا اسنتهاده از زبنان طن آمین و شنیری بنه جنو رو ینة جمعنو ایرانینانو
باننردازد کننه م نوکوشننن بننا مقصننر جلننوهدادن اعننرا

در نننابود شننکوه ایننران باسننتان یننا

ب رگنمننایو نقننش غربیننان در واپ مان ن گو ننا دورۀ معاصننر ،مسنننولی ناپذیر خننود را
پنهننان کنننن  .اگننر طرفنن اران ادبیننات متعهنن از سننر خشنن مننونویسننن  ،پ شننک اد راه
خونسنردانة طنن و سرخوشنو در پننیش منوگینرد و شننناخ
داسننتانو سننرگرمکنن ه و تننا نن
مباط

ایش را

واجنن ارز

خنود از رو ینة ایرانننو را در

نننر کننه در آن نویسننن ه سننلیقة

در نظر دارد ،بنه نمنایش منوگنذارد .این زبنان طن آمین زمیننة بنروز و

تجلو یکو از ط یعوتری باف

ا زبنانو را پنورین

خوانننن ه را در بنناز سرخوشننانة شبصننی

منوکنن  .پ شنک اد موفنا منوشنود

ا خننود مشننارک

خوان ن را به خواننن ه بچشنان  .این رمنان داسنتان آدم نایو اسن
زن گو موکنن و داستان ا عجی

و غرین

د نن و لننذت رمننان
کنه در خاننها بن رگ

منوآفریننن  .بنه منی دلینا این رمنان مملنو

از گهتگو ننا ط یعننو و وابعننو مینننان شبصننی

ا را مناسنن

بررسننو زبانشنننناختو

زبا نر فیش و ناسن ا دین های  .از این گذشنته ترجمنة دبینا این اثنر بنه زبنان انگلیسنو
توسننو دی ن

دیننوی

در سننال  9119زمین نة مناس ن و را فننرا

م نوکن ن کننه بتننوان در آن

نشنان داد چگوننه آشننایو متنرج بنا مقولنه ا فر نگنو ک گنذار شن ه در زبنان مقصن
موتوان را گشا ارا نة معادل نا و در نتیجنه ترجمنة فننو و دبینا باشن  .علابنة شن ی او
به زبان فارسو و را بر آن داشن
د ن  .شننای بتننوان گهن

کنه تیصنیلات خنود را در زمیننه ادبینات فارسنو ادامنه

کننه دلیننا دبن

نظنر او در ترجمننة این اثننر آشنننایو او بننا زبننان

فارسننو و فر نننر ایرانننو و چنن سننال تیصننیا و ت ن ری

و زنن گو در ایننران اس ن  .تننا
1. Dick Davis
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جایو که بنه موضنوع پنهو ش اضنر منرت و اسن  ،او در این ترجمنه بنهخنوبو توانسنته
از عهن ۀ ترجمنة زبا نننر فیننش برآین  .ال تننه برخننو اسننتثنا ا ن در ببننش  9 .9معرفننو
خوا

ش  .بنرا انجنام چننی تیقیقنو ابتن ا داده نا زبنانو فارسنو رمنان منورد نظنر و

نی داده نا ترجمهشن ه و بنهع نارتو ترجمنة رمنان بررسنوشن ه و سنا

بطعنات زبنانو

نناو فیننش و ناسن ا اسننتبرا ش ن هان و بننا معننادل انگلیسننو مطابقن

داده ش ن هان تننا

مشبص شود برا

ر ین

از فیش نا بنهکاررفتنه چنه معنادلو توسنو متنرج انتبنا

ش ه اس .
 .5یافتههای پژوهش
 .1 .5تحلیل دادهها

اکنون با توجه بنه مؤلهنه ا مشنبص کنه در بالنا توضنی داده شن بنه تیلینا داده نا
موپردازی .
 .1موقعیت مکانی و زمانی :بررسنو داده نا منورد نظنر در این رمنان نشنان منود ن
کننه فیننش و ناسنن ا و تننو نهننری در موبعی
چنانکه اغلن
زمننانو نگننار

ننا غیررسننمو کنناربرد بیشننتر دارد

فیش نا بنهکاررفتنه در این پیکنرۀ زبنانو در جمن خنانوادگو و در بعن
رمننان و اغل ن

در زمننان جم شن ن اعضننا خننانواده دایننوجننان دور ن ،

مطر ش هان :
الف .لمومی/رسمی

ع ی السننلطنه ناگهننان برآشننه

و بننه طننره نای ن

ملننه بننرد :سنناک

و ز رمننارچ چننه

ره اچ (ص)991 .
Aziz aI-Saltaneh suddenly exploded in fury against the deputy, "Silence
)yourself and to hell with you!" What are you talking about! (p. 141

ب .خصوصی/غیررسمی

ناگهان جیغ و فریاد ع ی السلطنه نره اسن الله مینرزا را بطن کنرد :خهنه شنو ،شنازده
براضهچ (ص)919 .
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)Suddenly Aziz al-Saltaneh's yells and screams interrupted Asadollah. (p. 124

 .2شرکتکنندگان
الف .همتراز و غریبه

فاب دادۀ مناس ؛ بنه این معننو کنه در رمنان منورد نظنر داده نایو یافن
آن ا بی دو فرد

نشن کنه در

تراز و غری ه ناس ا طر و رد و ب ل شود.

ب .همتراز و صمیمی

(سعی ) :عمو اس الله ...م

ره ای دختر را...

اس الله میرزا با بو وصلگو ره مرا بری  :ز رمار و عمو اس الله( ...ص)339 .

“Uncle Asadollah ... I thought what this girl” said… “Damn you and
)your Uncle Asadollahs.” (p. 254

ج .نابرابر و غریبه

معل که از غضن
بگوی

رنگنش سنهی شن ه بنود و چاننها

مولرزین نعنره زد :یکنو بنرود

ا اسمعیا بیای ای مردکه را بین ازد بیرون (ص.)999 .

The teacher had turned pale with anger; his shoulders shook as he shouted,
)“Someone go and get Haj Esmail to throw this peasant out!” (p. 398

د .نابرابر و آشنا (مانند استاد و دانشجو)

فریناد شمسنعلو مینرزا

ه آسنمان رفن  :م خرهگنو و ن

ن

دارد ،مشباسن ...

(ص.)939 .
Shamsali's yell went up to the heavens, "There's a limit to talking
)rubbish, too, you know, Mash Qasem... (p. 149

دایننوجننان ننناپلنون (خط نا

بننه مننشباس ن ) از غض ن

دن ن ان ارا بننر ن موفشننرد:

ز رمار و متقولچ ا ما بوشعورچ (ص)19 .
Dear Uncle Napoleon ground his teeth in fury. "God damn you and
)your murder victim! (p. 114

 .3هتتد  :ن ه از بیننان ع ننارات زبننانو ،مبتل ن

اس ن

امننا ن ه ممک ن اس ن

در

سط گهتمنانو ینا در سنط شنرک کنن گان مطنر شنود .ن ه گهتمنانو فینش و ناسن ا
در ای رمان را منوتنوان در تیقینر و تنو ی شنرک کنن گان مبتلن

دانسن

کنه مگنو

زبا نر ناس ا در فارسو و معادل ا ترجمه ش ۀ ...

سعو در کوچن

و قینر جلنوهدادن یکن یگر دارنن  .ن ه گهتمنانو فیش نا ناموسنو

و جنسننو ن کننه در زیننر بننه تهکین
موبعی

و من ل

ننوزۀ معنننایو آن ننا مشننبص خوا ن شن تیقیننر

اجتماعو ازدسن رفتنه و پررننر کنردن شنرایو فاسن موجنود اسن  .بنا

توجننه بننه اینکننه شننرک کنن گان (شبصنی
تهکی

19

ا ) زینناد در این رمننان ضننور دارن ن بننه

دربنارۀ اننواع فیش نا بنهکاررفتنه در جن ول ا  9و  3بینث خوا ن شن  .امنا

بهعنوان نمونه موتوان بنه این نکتنه دبن

کنرد کنه جننا

داینو چگوننه باسن را خطنا

موکن :
دایوجننان نعننره زد :خهننه شننو باسنن چ ...آسننایران غیا آبنناد دامنناد مننا بشننود (ص.
)319
Dear Uncle screamed, "Shut up Qasem! . . . Cadet Officer Ghiasabadi marry
)into our family? (p. 305

 .4ترتیتتع لملکرد/گفتمتتان :ترتینن
باعث برانگیبت مباط

عمننا شننرک کنن گان کننه در زبا نننر ناسنن ا

موشود و او را به واکنش کلامو یا غیرکلامو وا مودارد.

ناگهان جیغ و فریاد ع ی السلطنه نره اسن الله مینرزا را بطن کنرد :خهنه شنو ،شنازده
براضهچ (ص)919 .
)Suddenly Aziz al-Saltaneh's yells and screams interrupted Asadollah. (p. 124

 .5لحت  :بننا توجنه بننه موبعین

گهتمننانو لین کلننام نین تغییننر منوکنن  .مثلناً دربننارۀ

موضوع مورد بیث ای پنهو ش باین اشناره کنرد کنه بنار معننایو فینش را ننهتنهنا معننو
کلمننه بلکننه آ نننر و آوا ادا کلم نه ن بیننان م نوکن ن  .انننواع لی ننا مبتل ن

ادا

فیش در ای رمان ع ارتان از:
الف .لح پرخاشگرانه و لصبانی

دوستعلوخان نعره زد :تو دیگر خهه شو اس اللهچ (ص)139 .
)Dustali Khan screamed, “Just shut up, Asadollah.” (p. 461

دایوجان باز نعره زد :بوشعور خا چ گهت تهنر را ب ه به م چ (ص)13 .
)Again Dear Uncle screamed, “Idiot, traitor, I said give me the gun!” (p. 69
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ب .لح تحقیرآمیز

پ ر از ای دوستعلو خره در بیاورم که ج

را یاد کن ( .ص)339 .

)I'll destroy that ass Dustali, he won't know what's hit him... (p. 253

ج .لح ترحم آمیز

نوز جملة او تمام نش ه بنود کنه فریناد ع ی السنلطنه بلنن شن  :خناوضن خنودتوچ آن
برادرتننهچ باباتننهچ  ...بالننأخره موتوانی ن عروسننو ای ن مننادرمرده بننا را ای ن

ره ننا بننه ن

ب نی چ (ص)19 .
His sentence wasn't finished before Aziz al-Saltaneh screamed out, “A bit
simple yourself! And your brother! And your father! So you'll finally get
round to ruining this poor orphan's chances of getting married with your
)language, will you?” (p. 118

در ای مثال ،واژۀ «مادرمرده» نوعو لی تر

آمی را نس

به بمر دارد.

د .لحت آرزویتتی کننه در مننورد ناسن ا بننه لین نهرینننو (بنهمعنننا تمنننا و درخواسن
اتها ب برا کسو) تع یر موشود:
ع ی  ...آن الیامرده ع ی  ...زن  ...آن زن عهریته ...آن باتا بالهطره( .ص)99 .
“Aziz ... that rotten bitch Aziz ... my wife ... that witch of a woman ...
)that unnatural bitch of a murderer....” (p. 82

در ای مثنال ،واژۀ «الینامنرده» ننوعو لین
به فرد مورد خطا

ناکو از نهنری و آرزو منهنو را نسن

در بر دارد.

مردهشور بیافهات را ب ردچ مردهشور خودت و برادرت را ب ردچ (ص)999 .
)“Damn you and your face! Damn you and your brother!” (p. 177

ه .لح طعنهآمیز

مومن  ،مومنن چ این نرهخنر منورود النواطو موکنن بعن افنراد بیچناره خنانواده باین
سروص ا کثاف کاریش را ببوابانن

(ص)911 .

Moment, moment, this prize donkey goes off on a jaunt somewhere while the
helpless members of his family are to smooth over the results of his filthy
)carryings on? (p. 131

زبا نر ناس ا در فارسو و معادل ا ترجمه ش ۀ ...

 .6ابزار :شیوۀ بیان کنه گهتنار اسن

19

ینا نوشنتار و ط یعتناً در اینجنا گوننة نوشنتار

اما غیررسمو و عامیانه م نظر اس .
 .7قوانی گفتمان :رفتار نا خناص و مشبصنه ا ین
ای پیکرۀ زبانو دی ه موشنود کنه اغلن

گهتمنان نظینر بطن کلنام در

بنهدلینا ابنراز مبالهن

ینا ادا تنو ی و تیقینر

اس :
دایوجان که آمن ن و رفنت شنیرعلو رو ینها

را خنرا

کنرده بنود نره او را بطن

کرد و گه  :الا دیگر تو نطا نک چ( ...ص)19 .
Shir Ali's arrival and departure had thoroughly discomposed Dear Uncle
)and he cut Mash Qasem off, “Now don't you start speechifying...” (p. 95

ناگهان جیغ و فریاد ع ی السلطنه نره اسن الله مینرزا را بطن کنرد :خهنه شنو ،شنازده
براضهچ چنان تو د ن

موزن که دن ان ای

بری د تو

لق چ (ص)919 .

Suddenly Aziz al-Saltaneh's yells and screams interrupted Asadollah,"Shut up,
you rotten brat! I'll smack you in the face so that your teeth rattle down your
)throat!” (p. 124

 .8نوگ گفتمان :بررسو نموننه ا جمن آور شن ه بنا توجنه بنه مؤلهنه دسنتهبن

نا

گهتمننانو نشننان م نود ن کننه پرکنناربردتری نننوع گهتمننان ،گهتگو ننا روزمننره در بال ن
مکالمات عاد رای اس

که فیش و ناس ا در آن واب موشود.

 .2 .5انواگ و بسامد فحش و ناسزا در پیکره

در جننن ول  9فهرسنننتو از فینننش و ناسننن ا ا بهکاررفتنننه در پیکنننرۀ زبنننانو رمنننان
دایوجان ناپلنون ،بسام و معال ا آن ا آم ه اس .
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جدول  .1ناسزاهای بهکاررفته در پیکرة زبانی رمان داییجان ناپلئون ،بسامد و معالهای ترجمهشدة آنها
فارسی/انگلیسی/بسامد

حیوانات

فارسی/انگلیسی/بسامد

اصل و نسب

پدر و مادر/

فارسی/انگلیسی/بسامد

صفات تصغیر/تحقیرکننده

فارسی/انگلیسی/بسامد

شرف/آبرو /حیا

فارسی/انگلیسی/بسامد

عقل ،فهم و شعور

فارسی/انگلیسی/بسامد

رفتار و کردار

الاغ

donkey

7

بیپدر

bastard

3

مردکه

man Fellow

5

بیشرف

-less Shame

01

نفهم

fool Stupid Silly

6

عفریته

witch

7

خر

donkey

9

بی پدر و مادر

fatherless

0

زنیکه

woman

3

بیچشم و رو

wretch

0

ابله

idiot

07

دمامه

witch

3

خره

donkey

01

مادر مرده

/helpless mother-less poor

01

کثیف

dirty

1

نانجیب

filthy

1

بیشعور

idiot

2

شارلاتان

charlatan

3

نرهخر

donkey

07

حرام زاده

bastard

1

مزخرف

rubbish

51

بیشرم

shame-less

1

احمق

idiot

23

قاتل

murderer

03

کرهخر

fool

0

صاحب مرده

filthy

3

خبیث

malicious

21

چشمدریده

outrage-ous

2

دیوانه

crazy

20

هیز (چشمچران)

dirty leering eyes

02

11
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فارسی/انگلیسی/بسامد

حیوانات

فارسی/انگلیسی/بسامد

اصل و نسب

پدر و مادر/

فارسی/انگلیسی/بسامد

صفات تصغیر/تحقیرکننده

فارسی/انگلیسی/بسامد

شرف/آبرو /حیا

فارسی/انگلیسی/بسامد

عقل ،فهم و شعور

فارسی/انگلیسی/بسامد

رفتار و کردار

شغال

jackal

0

ذلیلمرده

little rat/devil

1

بیآبرو

shame-less

1

خل وضع

simple

9

اراذل و اوباش

the filth

5

بدبخت

miserable Poor

گاو میش

buffalo

2

قراضه

rotten

5

وحشی

سگ

dog

8

not a man/
bastard
نامرد

00

دزد

غول

monster

1

little wretch
/little rat
ذلیلشده

2

بیهمهچیز

brazen -less/good for nothing Shame

02

پلنگ

panther

8

22

بیحیا

bastard Dirty

2

ترشیده

-executioner

savage

thief
جلاد

old maid

3

0

1

03

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم
مطالعات زبان و ترجمه
13

فارسی/انگلیسی/بسامد

حیوانات

فارسی/انگلیسی/بسامد

اصل و نسب

پدر و مادر/

فارسی/انگلیسی/بسامد

صفات تصغیر/تحقیرکننده

فارسی/انگلیسی/بسامد

شرف/آبرو /حیا

فارسی/انگلیسی/بسامد

عقل ،فهم و شعور

فارسی/انگلیسی/بسامد

رفتار و کردار

گوساله

goose/ fool /stupid/ idiot

1

ناجنس

مار

snake

2

heathen

0

دهن دریده

پستفطرت

creep Despicable

2

لات

little bastard

dirty mouth

نامسلمان

bastard

0

چاقوکش

looking for a knife fight

2

0

0

خائن

traitor

8

اکبیری

fright

0

بیریخت

ugly

2

11
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فارسی/انگلیسی/بسامد

حیوانات

اصل و نسب

فارسی/انگلیسی/بسامد

پدر و مادر/

فارسی/انگلیسی/بسامد

صفات تصغیر/تحقیرکننده

فارسی/انگلیسی/بسامد

شرف/آبرو /حیا

عقل ،فهم و شعور

فارسی/انگلیسی/بسامد

فارسی/انگلیسی/بسامد

رفتار و کردار

زبان شل

-mouth Blabber

2

رذل

evil

0

مننانطور کننه جنن ول  9نشننان مود نن  ،بسننام وبننوع فیش ننا در ننوزۀ معنننایو
یوانننات  ،19در ننوزۀ معنننایو پنن ر و مننادر و اصننال

 ،39ننوزۀ معنننایو صننهات

تیقیرکننن ه  ،993در نوزۀ معنننایو شنره ،آبننرو و ینا  ،91در نوزۀ معنننایو عقنا ،فهن
و شننعور  13و در ننوزۀ معنننایو رفتننار و کننردار انسننانو  99اسنن  .بنننابرای  ،بیشننتری
بسننام را فیش ننا تیقیرکنن ن ه و کمتننری را ننوزۀ معنننایو والن ی دارد .این در ننالو
اس

که در کا پیکره واژۀ نامو

 13مرت نه بنهکار رفتنه اسن  .بنهدلینا بسنام وبنوع بالنا

این

نوزۀ معننایو و مقولنة فر نگنو بینث و ببنش جن ایو

و نی بهدلیا معنانو مبتلن

را در زیر به آن اختصاص دادهای .
 .3 .5فحشهای مربوط به واژة ناموس در پیکرة مورد نظر

ننوزۀ معنننایو دیگننر کننه در اینن پیکننره بابننا مشننا ه اسنن
ناس ا ا مرت و با واژۀ «ننامو » اسن

کنه بنوشن

ننوزۀ فیننش و

بنهدلیا تلویینات فر نگنو و داشنت

معننانو ضننمنو فننراوان دارا معننادل صننری  ،روش ن و مسننتقیمو بننرا ترجمننه بننه زبننان
انگلیسو نیسن  .منطنا این ببنش این اسن

کنه تیلیلنو فر نگنو از واژۀ ننامو

ارا نه

مطالعات زبان و ترجمه
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شود ،چراکه ع اراتو نظینر بنوننامو  ،بوناموسنو ینا فینش ناموسنو دارا بسنام بالنایو
در ای ن پیکننره سننتن  .ب نوش ن  ،فه ن معننانو مبتل ن
مبتل

ای ن ناس ن ا بننا مههومسنناز

ننا

ای کلمه در زبنان فارسنو ارت ناط دارد .از داده نا این پیکنره چننی بنر منوآین

که ای واژه و ترکی اتو که بنا آن سناخته منوشنود در چنن

نوزۀ معننایو کناربرد دارد کنه

در زیر به مراه نمونه ایو از مت پیکرۀ مورد نظر ب ان ا اشاره موشود.

الف .اندام خصوصی و جنسی بدن انسان
 .9مشباسنن بننا آرامننش جننوا

سننؤال او را داد :باباجننان ،موخواسننته ناموسننش را

ب رهچ (ص)99 .
1. Mash Qasem calmly answered his question, “M'dar, she wanted to
)cut his privates off.” (p. 83

 .3والله دروغ چرا تا ب نر آآ ...بنا او لگن

کنه تنو زد تنو ننامو

جنوان منردم اگنر

جان سال به در ب ره خیلو اب الش بلن بوده( .ص)933 .
2. Why should I lie? To the grave it's ah ... ah ... If that lad escapes
whole and in one piece after that kick you gave him in his privates, he's
)a really lucky feller. (p. 360

 .9غلو نکن یکو از آن وردس

ا ناموسش پا ضای ش ه( .ص .)933

3. If I'm not mistaken one of the pair of his private equipment's
)completely ruined ... (p. 360

 .1وردس

نامو

شوخو نیس چ (ص )933
)4. His private parts are no joke! (p. 360

 .9اسنن الله میننرزا خن ینن و گهنن  :امننا خیننال نکننن بننه اینن زود

ننا بننه فکننر

خواستگار بیهت  ،چون تو ب جور به ناموسش لطمه زد ( ...ص)931 .
5. AsadollahMirza laughed and said, "But I don't think they'll be
thinking about getting him engaged any time soon, you really did some
)damage to his private prospects... (p. 359
 .9طور زدیش که پن ار نه و ناموسش باطو ش ه( .ص)933 .
6. You hit him so hard it's like his privates and his lungs are all
)muddled up with each other. (p. 360
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ب .آبرو ،شأن خانوادگی و منزلت اجتمالی
 .1مش باسنن نتوانسنن

جلننو زبننان خنننود را بگیننرد سننر تکننان داد و گهننن :

استغهراللهچ چه آدم ا بوناموسو پی ا موشون چ (ص)393 .
7. Mash Qasem couldn't control his tongue; he shook his head and said,
)“God help us all, what shameless folks there are about!” (p. 268

 .8علیه نامو

خانوادگو ما توطنه کرده اس ( ...ص)93 .
)8. Who's made a plot against the honor of our family. (p. 84

 .1مچنننان از لننا دننن ان ا گهنن  :پنن ر

خننانوادگو مننا

را موسننوزان  ...نننامو

دیگر شوخو نیس ( .ص)93 .

9. Laughter and said through gritted teeth, “I'll destroy him ... the honor
)of our family is no joke.” (p. 84

 .11بننه نننام ا تننرام و آبننرو ی ن

خننانواده بن رگ ،بننه نننام نننامو

شننو رتان از شننما

تقاضا موکن که ( ....ص)19 .
10. In the name of the reputation and prestige of a great family, in the
)name of your husband's honor, I'm requesting you to... (p. 93

ج .همسر (زن) ،خواهر و مادر

 .99بالأخره او زن توس  ...نامو

تس  ...آبرو تس ( ....ص)991 .

11. When all's said and done she's your wife ... your better half ... your
)honor… (p. 164

 .93م ن

ی وب ن

ن بننه نننامو

مننردم ب ن نگنناه نمننوکنی خ ن ا ن ناموسننمون را

ه موکنه( ...ص)911 .
12. I don't make eyes at nobody else's better half and God keeps my
)better half safe. (p. 168
 .99ما نامو خوا ر و مادر و من لمون را موساری دس شما( ...ص)919 .
13. I'd put the honor of my sister, my mother and the whole house in
)your hands... (p. 168

 .91اس الله میرزا در میان مهمنة اضنران گهن  :وابعناً چنه آدم نایو تنو دنینا پین ا
مو شننون  ...تننو خننودت مگننر نننامو

ننن ار دوسننتعلو کننه بننه نننامو

مننردم تجنناوز

موکنو (ص)919 .
14. In the midst of the general tumult AsadollahMirza said, “Well
really, what people there are to be found in the world ... have you no
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sense of honor, Dustali, that you go and insult other people's honor in
this way?” (p. 200)

کنه تنا خوننه منا را خنالو موبیننه میناد سنراغ

مثا ای آبنا بنو ننامو

 یکو.15

)911 . (ص...ما

نامو

15. And then you gets one like this shameless gentleman here who, as
soon as my house is empty, comes after my missus... (p. 202)

 غیرت و حمیت.د

)113 . (ص.  ما از مان روز اول گهتی که ای پسره آدم بوناموسو اس.99
16. On that first day I said this lad was a shameless feller. (p. 480)

 منا چهنا سنال تنو... واللنه دروغ چنرا تنا ب نر آآ:استهاده کنرد

 مشباس از فرص.91

.)139 . (ص... ای روزگار مچو بوناموسو ایو ن ی ه بودی
17. Mash Qasem made use of the opportunity, "Well now, why should I
lie? To the grave it'sah ... ah ... In forty years I haven't seen such
shameless behavior. (p. 459)

 شنننما خودتنننان کنننه بهرمنننان. غیا آبننناد کنننار ن اشنننته باشنننی

 بنننه ننننامو.93

)191 . (ص.... نامو پرستو ستی دیگر ن ای
18. Leave the honor of Ghiasabad alone; since you yourself are the
great champion of honorable behavior, you shouldn't... (p. 455)
)993 . (ص... خوش آم که آدم نامو پرستو ستو...  زن ه باشو بابامجان.91
19. "Good for you, lad ... I like it that you're a clean thinkin' lad. (p.
399)

 شهرت و التبار.ه

 آخننر آن دزد: بیشننتر گهنن

و بننا التهننا

 دوسننتعلو خننان بننازو او را گرفنن.31

)999 . ( ص... آن شازدۀ بوچش و رو. در خانة شیرعلو اس

نامو

20. Dustali Khan took her arm and said even more wildly, “But that
thief of everyone's reputation is in Shir Ali's house. That shameless
loafer...” (p. 179).

 ضننرت والننا شننازده اس ن الله میننرزا،دزد نننامو چ بلننه آبننا

 ی ن... دزد اس ن

)999 .اس چ (ص

 ین. 39
دزد نامو

21. He's a thief ... a thief of reputations. Yes sir, the high and mighty
AsadollahMirza is a thief of people's reputations! (p. 180).

ی

99

زبا نر ناس ا در فارسو و معادل ا ترجمه ش ۀ ...

و .مسائل جنسی در لباراتی نظیر فحش/مسائل/حر

 .33کله بو تنه رو زمی

ناموسی و غیره

که افتاده بنود بنه انن ازه ننی سناع

بنه منا فینش ناموسنو

موداد و ب و بیراه موگه  ( ....ص)311 .
22. His body fell down, too, with no head on it, and for a good half
hour it was swearin' and cussin' at me... (p. 239).

 .39آدمو نیس

که زیر بنار بنرود ...این ننوع صن ا ا را جن ل مسنا ا ناموسنو مودانن .

(ص)933 .
23. He's not the kind of person to be put upon. He'll consider this kind
)of noise to be a shameful matter. (p. 145
 .31او به شرط ای که ره ناموسو در آنها ن اش ب ول کرد( .ص)999 .
24. And he agreed, provided there was to be nothing 'unsuitable' in the
)notes. (p. 387

 .39فقنو اگنر دین م کنار دارد بنه جننا بارین

موکشن ین

سروصن ایو منوکن کننه

نتوان آن بوناموسو را بکن ( .ص)993 .
25. If I see things getting to a critical point I'm just going to make a
racket so he won't be able to do his dirty work... (p. 399.

بننا توجننه بننه تلوییننات و معننانو ضننمنو آمیبتننه بننا ای ن مضننمون و ننوزۀ معنننایو
خناص گننویو متننرج میتننرم در جنا جننا مننت از ترجمنة دبینا این واژه باصننر مانن ه
اس  .موارد که مترج از ترجمة دبیا ناتوان بوده اس
 .39تو دنیا یچو از نامو

بالاتر نیس  .ما ی

به برار زیر اس :

مشهر داشتی ( ...ص)993 .

26. In all the world there's nothin' finer than clean thinkin'. There was a
)man in our town who... (p. 399

 .31کلة بوتنه رو زمی

که افتاده بنود بنه انن ازۀ ننی سناع

بنه منا فینش ناموسنو

موداد و ب و بیراه موگه ( ...ص)311 .
27. His body fell down, too, with no head on it, and for a good half
)hour it was swearin' and cussin' at me... (p. 239

 .33چی ن

ن ننود .ای ن پسننرۀ لننات ،ن اینجننا کاس ن و موکننرد ن بننه نننامو

ودختر ا مردم نظر داش

زن ننا

(.ص)113 .

28. Nothing important. A young lout who carried on his business here
and at the same time had designs on people's wives and daughters. (p.
)480
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فیننش و ناسن ا ا مننرت و بننا واژۀ «نننامو » در پیکننرۀ زبننانو رمننان دایوجننان ننناپلنون
و ترجمننه ا آن ننا بننه مننراه بسننام و درص ن وبننوع رین

در ج ن ول  3در زیننر آم ن ه

اس .
جدول  .2فحش و ناسزاهای مرتبط با واژة «ناموس» در پیکرة زبانی رمان داییجان ناپلئون و ترجمههای
آنها

1

حوزههای معنایی

معادلهای انگلیسی به کار رفته در پیکره

بسامد

درصد وقوگ

ان ام ا جنسو ب ن انسان

private

99

% 99/91

Dignity, honor, virtue

99

%99/33

better half, wife

31

%31/13

)shame (shameless, shameful

99

%91/19

شهرت و اعت ار

reputation

3

%3/11

مسا ا جنسو

unsuitable, dirty work

99

%99/33

آبرو ،شأن خانوادگو و من ل
اجتماعو
مسر(زن) ،خوا ر ،مادر
غیرت و می

 .6بحث و نتیجهگیری

بررسننو چنننی موضننوعو از ای ن نظننر دارا ا می ن
ببشننو از فر نننر ایرانننو اسنن
متهنناوت اس ن

اسن

کننه نشننان م نود ن ناس ن ا

و وفننور انننواع ناسنن ا ا از فر نگننو بننه فر نننر دیگننر

و م نوتوان ن در ترجم نة دبیننا دردسرسنناز شننود .یافتننه ا تیقیننا نشننان

مود ن کنه از فینش ،ناسن ا و گنا و ن نهنری بنرا تیقینر ،تنر
بیننان عص ن انی

 ،طعننه ،پرخنا

و

و تننو آرزو و تمنننا منه نو اسننتهاده م نوشننود .بننه بیننان دیگننر ،بیشننتری

بسننام ا در خصننوص زبا نننر ناسنن ا بننه مننوارد از اینن دسنن

اختصنناص دارد .بننا

بررسو زبا ننر ناسن ا فارسنو در پیکنرۀ منورد نظنر و بنرار دادن آن در الگنو

نایم و

نین مقایس نة آن بننا ترجم نة انگلیسننو مشننبص ش ن کننه بیشننتری بسننام ای ن زبا نننر بننه
بلکه نشان د ن ۀ ای اس

که به چه دلیا در پیکرۀ مورد نظر واژه ا

 .9ای ج ول نشاند ن ۀ زبا نگو خاص نیس

«بونامو » و «بوناموسو» از بسام بالایو برخوردارن  .ج ول نشان مود

به وزه ا معنایو زباد

ارتیاط دارد و ای یکو از دلایا بسام بالا ناس ا ا ناموسو اس .

که واژۀ نامو

زبا نر ناس ا در فارسو و معادل ا ترجمه ش ۀ ...

صهات تیقیرکنن ه و ناسن ا ا ناموسنو متعلنا اسن

99

و از آنجنا کنه این ناسن ا ا در زبنان

انگلیس ن و کنناربرد کمتننر از فارسننو دارن ن ترجمننه را بننه انگلیسننو دشننوار و گننا و ن
غیرممک موسازن  .براسنا

تیلینا داده نا زبنانو رمنان منورد نظنر و منانطور کنه از

شننکا  9بننر م نوآین  ،زبا نننر فیننش و ناسن ا در زبننان فارسننو بننا بلمرو ننا و وزه ننا
معنایو متنوعو ارت اط دارد؛ از یواننات گرفتنه تنا ظنوا ر و اعضنا بن ن ،صنهات انسنانو
و ویهگو ا شبصنیتو (صنهات و رفتنار انسنانو) ،فهن و شنعور جن نه ا عقلنانو ،آبنرو
و شننرم و یننا ،نننامو  ،اصننا و نس ن

و پ ن ر و مننادر) .ای ن

وزه ننا

چنانکننه ب نوسننروپا در ظننا ر بننه اعضننا ب ن ن و در بنناط بننه اصننال
خانوادگو مرت و اسن
اسن

و فیشنو اسن

پوشننانو دارن ن
و ش نأن و من ل ن

ینا واژۀ کرهخنر در نقطنة تلنابو نوزۀ معننایو یواننات و والن ی
کنه ن بنه فهن و شنعور در فنرد و ن بنه والن ینش اشنناره دارد.

ناس ا ایو که بنا واژۀ ننامو

پوشنانو نا سنتن کنه

سناخته منوشنون نین ت لنور این

اکر آن به تهصیا رف .

اجزای بدن یا ظواهر
جسمی

حیوانات و
صفات حیوانی

اصل و نسع
و یا
پدر و مادر

ظواهر

رفتار و
کردار
انسانی

فحش و ناسزا در زبان

فهم ،شعور و

فارسی در قالع پیکرة

لقلانیت

رمان مورد نظر

صفات اخلاقی و شخصیتی

آبرو ،حیا و شرم

شکل  .1رابطة حوزههای مختلف معنایی زباهنگ ناسزا با قلمروهای مختلف

99

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

مطالعات زبان و ترجمه

اما دربنارۀ ت ینی فر نگنو کناربرد فیش نا جنسنو و ناموسنو اکنر چنن نکتنه لنازم
بهنظنر منورسن  .امی سنالار ( ،9911ص )913 .معتقن اسن
جن ة جنسو دارن و بر عه
دادن ط یعنن

نسنن

کنه علناوه بنر فیش نایو کنه

فنرد ینا بسنتگانش اشناره دارنن  ،فیش نایو کنه بصن آن نا
یننوانو بننه فننرد مننورد تننو ی اسنن

و خننو

در زبننان فارسننو

سننابقها طولننانو دارد .لننازار ( ،9919ص )19 .بننه نمونننه ایو از آن ننا اشنناره دارد .مثلنناً
سوزنو سمربن

موگوی :

خر سر و خر رو و سر سیرت  /خر گرفته به کول خی
یا ابوالع ا

شرا

ربنجنو موگوی :

ن انستو تنو ا خنر عمنر کن

لنا

پالنانو  /کنه بنا خنر سننر برناین سنر و زن بنوز

ترخانو
درس

اسن

کنه بسنیار از فیش نا تنهنا بنرا کسنانو مههنوم اسن

کنه سنبنگو

بننومو آن زبننان سننتن امننا برخننو از فیش ننا نظیننر آن ننایو کننه بننه بسننتگان مؤنننث فننرد
اطلا منوشنون در بسنیار از فر نر نا مشنترکن  .نظینر این گوننه فیش نا را در زبنان
انگلیسننو و در تع یراتننو کننه نناو کلمننة  motherسننتن  ،مننوتننوان دینن  .اینن گونننه
تو ی
میسو

ننا بننه زنننا بننا میننارم اشنناره دارد کننه در بسننیار از فر نر ننا گننناه ب رگننو
موشود .بننابرای  ،فیش نایو کنه خطنا

مسننتقیماً ننناتوانو او در ه ن مردانگننو و می ن
فیش نایو کنه خطنا

بنه خویشنان مؤننث منرد ادا منوشنون
و غیننرت او را ن ه م نوگیرن ن  .تننو

بنه پن ر فنرد سنتن (ماننن بنوپن ر ینا رامن اده) نین بهگوننها

مورد تردین بنرار دادن نجابن

و متانن

منادر بنا توجنه بنه نقنش منادر در تث ین

فرزن ن م نوانجام ن و در ای ن فر نر ننا بسننیار تننو ی آمی

سننتن  .بننهنظننر م نورس ن کننه

امی سننالار ( ،9911ص )919 .بننهدرسننتو بننه ای ن نکتننه اشنناره م نوکن ن «ا می ن
مؤنث و وابستگو مردانگنو شنبص بنه ماین

خویشننان

از زننان بنوم خنویش کنه عهن

رمتشننان مننورد تبطننو بننرار نگیننرد دلیننا اصننلو وجننود فیش ننا و تو ی
خانواده و کمو فیش ا خطا

وین

و نری

ننا بننه زنننان

بنه منردان اسن » .یافتنه ا تیقینا نشنان منود نن کنه

زبا نر ناس ا در فارسو و معادل ا ترجمه ش ۀ ...

از فیش ،ناسن ا و نهنری بنرا تیقینر  ،تنر
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 ،طعننه ،پرخنا

و بینان عصن انی

و تنو

آرزو و تمنا منهو استهاده موشود.
نتیجنة این پنهو ش نشنان منود ن کنه زبنان فارسنو و فر ننر ایراننو بنیش از آنکننه
تصور موشود ارت اط تنگاتنر با یک یگر دارنن  .بنهنظنر منورسن کنه تیلینا داده نا این
پهو ش بنهخوبو نماینانگر این

قیقن

اسن

کنه مطالعنات ترجمنه و مطالعنات فر نگنو

بسننیار بننه یک ن یگر وابسننتهان و متننرج تننا اشننراه کامننا بننه مههومسنناز

ننا فر نگننو

موجننود در دو زبننان ن اشننته باش ن از عه ن ۀ ای ن مه ن بننر نم نوآی ن  .زبا نننر یننا مننان
مههومسنناز

ننا فر نگننو ک گننذار ش ن ه در زبننان بننهخوبو از عه ن ۀ نشننان دادن مههننوم

ارت ناط تنگاتنننر و دوسنویة زبننان و فر ننر بننر منوآین  .بسننیار از ناسن ا ا مننرت و بننا
ننوزۀ نننامو

در زبننان انگلیسننو وجننود ن ن ارد .بننا توجننه بننه تلوییننات و معننانو ضننمنو

آمیبته با ای مضنمون و نوزۀ معننایو خناص ،گنویو متنرج میتنرم در جنا جنا منت
از ترجم نة دبیننا ای ن واژه باصننر مان ن ه اس ن

و نمونننه ایو از آن در مثال ننا  39تننا 33

بابا مشا ه اسن  .این نکتنه نشنان منود ن کنه واژۀ منورد نظنر در فارسنو کاربرد نا
بیشتر دارد تا در زبان انگلیسو.
کتابنامه
امی سالار ،م .)9911( .نکاتو دربارۀ فیش و فیاشو در زبان فارسو .ایرانشناسو.991-919 ،91 ،

پیشبن م ،ر .)9919( .معرفو «زبا نر» بهعنوان اب ار تیولگرا در فر نرکاو زبان .فصنننلنامة
مطالعات زبان و ترجمه.11-93 ،)1(19 ،
پیشب م ،ر ،.و عطاران ،آ .)9913( .نگا و جامعه شننناختو به کنش گهتار بسنن  :مقایسننة زبان ا
فارسو و انگلیسو .مطالعات زبان و ترجمه.91-39 ،)1(19 ،
پیشب م ،ر ،.و فیروزیان پوراصننههانو ،آ .)9919( .تأملو جامعهشننناختو پیرامون کاربرد ا گهتمانو
«نمودان » در زبان فارسو در پرتو الگو

ایم  .مطالعات فر نر-ارت اطات.99-1 ،93 ،

پیشب م ،ر ،.و و ی نیا ،ه .)9911( .کاربرد ا «دعا» در فیل ا فارسنو و انگلیسو در پرتو الگو
ایم  .جستار ا زبانو.39-9 ،)1(9 ،
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ا
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 واکاو ع ارت «نازکردن» و ترکی.)9919( .

.993-91 ،91 ،ارت اطات- مطالعات فر نر. ََیَجام
 تیقیا و ت بیقو در:و فر نر

93

، ط اط ایو،. آ، فیروزیان پوراصههانو،.ر،پیشب م
اصا از آن در زبان فارسو در پرتو الگو

 مذ، ارت اط میان زبان.)9911( .

، و نوروز کرمانشا و،.ر،پیشب م

.99-31 ،31 ، زبانپهو و.اجو و واژه ا وابسته در زبان فارسو
.ترجمه و نشر
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دربارة نویسندگان
زبان انگلیسو و زبانشناس و در

معصتومه مهرابی دکتر زبانشناس و و استادیار گروه آموز

، کاربردشناسو،مورد علابة ایشنان معنوشنناسو

 وزه ا. دانشنگاه آی الله بروجرد اسن

.  فلسهة زبان و تیلیا گهتمان اس،روانشناس و زبان
بهروز محمودی بختیاری دکتر زبانشنناسنو و دانشیار گروه نر ا نمایشو دانشگاه تهران
، نشانهشناسو سینما و تناتر،شناسو درام
زبان فارسو نی فعال بوده و نی

مورد علابه او تیلیا گهتمان و س

 وزه ا. اس

 او در وزۀ آموز. زبانشناسو ایرانو و ادبیات تط یقو اس
. مترج چن ی مت نمایشو به زبان فارسو اس

