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1. Introduction 

This paper tries to address why and how culture affects literary texts. The 

impact of culture on Persian literature has been considerable, which can be 

observed in various forms in Persian literary texts, including beliefs, idioms, 

ceremonial phrases, legends, feelings and emotions, forms of address and titles, 

occasions (holidays, religious ceremonies, etc.) and narrative atmosphere (Amiri, 

2017; Amiri, 2018; Toghiani, 2005; Zulfaqari, 2014). 

As long as there is one-to-one or one-to-many correspondence for concepts in the 

source and target languages, translation is not a challenging activity. The biggest 

challenge, however, begins with one-to-zero correspondences, where the original 

language lexicalizes a meaning that the target language cannot (Koller, 2001).  
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Abstract This study aims at improving the literary translation skills of German 

language and literature students in Iran by presenting effective solutions. The 

first part of this article elaborates on the concept of ‘everyday culture’ and the 

considerable implications it has for literature in translator education. The 

second part shows how different methods can be used to improve translation 

quality and reflect the cultural context of literary texts. The contribution of the 

theoretical section acts as a research hypothesis for the translation of Persian 

literary texts into German. To test the research hypothesis, an experiment with 

control and experimental groups was conducted. After the experiment, 

translations were analyzed. The results of this research are important for 

improving Iranian students’ knowledge while translating Persian literary texts 

into German. 

 

 Keywords: Persian Literature; Everyday Culture; Cultural Differences; Translation; 

Translation Skills 
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Nevertheless, translators can come up with different strategies and methods to 

yield a translation that is faithful to the original, namely, 1). borrowing, 2). Loan 

translation, 3). word-for-word translation, 4). transposition, 5). modulation, 6). 

equivalence and 7). adaptation (Hadadi & Parvan, 2021; Rasul, 2019). Of these 

strategies, borrowing, modulation and equivalence can be used as effective methods 

for translating Persian literary texts into German to preserve the otherness of the text 

and convey the cultural connotation of the original language. 

The other three solutions can be employed when the translation aims to keep the 

originality and convey the cultural meaning of Persian terms: 1) using a 

supplementary explanation or a short comment within the brackets in the text, 2) 

using footnotes to explain cultural differences between the two languages and 3) 

writing an introduction to familiarize the translation readers with the narrative 

atmosphere of the original story (Reinart, 2009; Solhjou, 2014). The third solution 

enables the reader to continue reading the story without interruption. 

2. Method 
This work is a quantitative pre-study with a pretest-posttest control group design. 

The study included students of German language and literature, aged between 23 and 

36. The participants passed courses on the German language, German literature and 

German translation (including translating literary texts between Persian and English) 

at Shahid Beheshti University. These students were chosen on purpose as they met 

the research criteria; they had to be students of the German language and be able to 

translate literary texts between Persian and English. The overall goal of the study is 

to help students acquire knowledge for the translation of literary texts and to improve 

their intercultural skills. Therefore, final-year students of German languages and 

literature who had already completed the literary translation course were invited to 

participate in a course on the translation of Persian literary texts into German. 

Accordingly, eleven students signed up for the course and seven students in the 

control group voluntarily took part in the experiment. The research materials 

included literary sentences from the works of contemporary Iranian writers. These 

sentences were selected according to the criteria of beliefs, idioms, ceremonial 

phrases, legends, feelings and emotions, forms of address and titles, occasions and 

narrative atmosphere. To measure the translation quality, the evaluation criteria of 

the translation test ‘euroexam international’ were used. Besides these, the translation 

methods and solutions for the Persian literary texts were evaluated with scores 

ranging from 1 to 5. The reason for using this test was to find the differences and 

yield statistical and analytical analyses. A section was added to the discussion of 

translation strategies, which does not involve scoring and criteria are only answered 

with yes or no. 

Only seven (of eleven) participants took part in the pretest. The control group 

received no special strategies. They only had four minutes for each part. They had 

to send their translation in German to the course instructor via WhatsApp. The results 
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were then collected and evaluated and the statistical analyses of the pretest were 

carried out. This is followed by the classification of the information according to the 

criteria of “borrowing”, “modulation”, “equivalence”, “footnote” and “explanation”. 

An hour after the experiment was carried out, the posttest took place and seven 

people from the control group were asked to correct their first translations using the 

above-mentioned strategies (i.e., borrowing, modulation, equivalence, footnotes and 

explanation). They were then requested to submit their evaluations via WhatsApp. 

3. Result 

The statistical analyses showed that no students used borrowing and footnotes in the 

pretest to transfer and clarify Persian cultural concepts in their German translation. 

Only one student made use of the borrowing strategy to translate the word Nazri as 

Opfergabe without any further explanation in this context. The analysis also showed 

that participants mostly used the equivalence strategy to translate phrases. For 

example, they used the imperative form in German for Meyl famudan in Persian. 

Only one of the students used the explanation strategy to translate the word garmaba 

into German. Therefore, it can be concluded that the translations were not highly 

satisfactory as the students failed to pay enough attention and did not use effective 

translation strategies to transfer the cultural layers behind the concepts. Figure 1 

summarizes the results of the pretest. 

 

 
Figure 1. Descriptive Statistics of the Pretest 

 
The results of the posttest showed that the control group significantly 

outperformed in all the areas in the posttest before the experiment was implemented. 

All the students benefited from the strategy of borrowing and took advantage of 

explaining and clarifying the cultural atmosphere through footnotes, for example, for 

the translation of Semnou, Khazeena and Hajifirouz, which, despite their cultural 

imprint, successfully conveys the referential content. On the other hand, all the 

students, except for one, made progress in using the modulation strategy. For 
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example, they utilized the German word Opfergabe for Nazri in Persian and at the 

same time, they made use of a footnote to clarify the cultural atmosphere. Also, under 

the influence of the lexical and grammatical potential of the German language, all 

participants showed significant growth in the translation of Persian cultural 

expressions and phrases into German. To give an example, they used the imperative 

mood for meyl farmudan and drew on footnotes to clarify figurative meaning and 

illustrate cultural differences. The German term “vor Wut rot werden” means 

“become red with rage”, while it becomes “people blush with shame” in Persian. 

Furthermore, all the students used the strategy of footnotes and explanations to 

clarify and convey the cultural atmosphere, when it comes to legends, such as the 

story of Siavash’s innocence, feelings, such as shame, nicknames and titles, such as 

bibi instead of grandmother, connotative meanings, like an ominous owl, local 

occasions, like Nowruz, beliefs, such as the story of jinn and fairies or saying 

bismillah to ward off the jinn. It can also be stated that the control group translated 

more effectively in the posttest, when it comes to “accuracy and interference” with 

a major difference. This alone demonstrates the effective role of translation strategies 

in the cultural layers behind words. Figure 2 shows summarizes the results of the 

post-test. 

 

 
Figure 2. Descriptive Statistics of the Posttest 

 
The most important finding of the present work is that the effective use of 

translation strategies, especially borrowing, modulation, equivalence, footnotes and 

parenthetical explanations improves translation quality.  

4. Discussion and Conclusion 

One of the main goals of this paper was to develop an approach that considers 

literature as a reflection of culture, and literary texts contain a variety of cultural 

signs and metaphors, and it can be said that this research plan of this paper is 

consistent with the results of the research by and Khodaee (2010), Roche (2001) and 
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Turan (2018), who are of the view that a translator serves as a mediator of cultures. 

For this reason, the phrases of the concept were selected according to the cultural 

components that distinguish Persian from other languages (Amiri, 2017; Bilgü, 

2008; Götz, 2010; Toghiani, 2014; Zolfaqari, 2014). This research plan of this paper 

is also in line with the findings of Snell-Hornby (2007) and Dargahi and Haddadi 

(2017), who called for training German translation students to become competent in 

intercultural skills. The main difference between the findings of this research and 

those of previous contributions is that the current paper introduces translation 

strategies, that ensure that the act of translation is similar to active learning; in other 

words, the translator must have literary skills and should familiarize themselves with 

both the source and target languages. That is to say, they should use efficient 

translation strategies to create appropriate capacities for cultural differences so that 

authenticity is not lost. Additionally, the results of this work tally with those of 

Schreiber (1993), Schwarzlose (2008) and Haddadi and Parvan (2021), especially 

when it comes to the use of different forms of word-for-word, literal and free 

translation, such as borrowing, modulation and equivalence. In addition, the results 

of the posttest showed that these strategies—which come to establish authenticity 

and reflect the cultural atmosphere—had a significant and positive impact on 

students’ translation performance. On the other hand, past research also indicated 

such strategies as explanations and footnotes to clarify the cultural context (Amiri, 

2017; Reinart, 2009; Solhjoo, 2014). The comparison between the pretest and post-

test results showed that creative strategies, along with appropriate existing capacities 

can maintain translation coherence and accuracy and prevent linguistic interference 

in translations. Based on the results, it is recommended that Iranian translator trainers 

give due attention to cultural components in their syllabus and use effective and 

practical methods and strategies to clarify the cultural realities for non-native 

readers. This research can be of use and value to both students of German language 

and literature and other students majoring in foreign languages at Iranian 

universities. 



 

 

در حوزة آموزش  عامّهترجمة متون ادبی: بررسی رابطة متقابل زبان و فرهنگ 

 ترجمه
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 مهمقدّ. 1

این رابطه بر ترجمه از موضوعاتی است  تأثیر و بررسی ادبیّاتو  عامّهرابطة ژرف میان فرهنگ 

تة ان . در رشپرداخته ها  مصتلف به آنکه مترجمان و بسییار  متصصیصیان و منتن ان از جن ه

آلمانی در ایران، واح هایی مصتص ترجمة متون ادبی وجود دارد. با وجود تأکی   ادبیّاتزبان و 

ها  ترجمه در این واح ها، ها  فرهنگی و ت یین معیارها و مهارتبر لزوم پرداختن بیه تااوت

شئت ن عاّمهاز فرهنگ  ادبّیاتهمواره شاه  مشکلاتی در ترجمه هستیم که از تأثیرپذیر  عمیق 
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 ها  ترجمةپژوهش حاضر با ه ف بررسی و معرّفی راهکارها  مؤثر برا  بالا بردن سطح مهارتچکیده 

ماهوم  نییت شود. بصش اوّل این مناله به ادبی دانشجویان رشتة زبان و ادبیّات آلمانی در ایران انجام می

وزة ها  فرهنگی در حویژه فرهنگ عامّه و تأثیر ژرف آن بر ادبیّات و اهمّیّت پرداختن به تااوتفرهنگ، به

ت توانن  در به ود کیایکن  که میها  گوناگونی را بررسی میپردازد. بصش دوم شیوهآموزش ترجمه می

ارائة  ش ه در بصش نظر  دراز نتایج خلاصهها  ادبی مؤثر واقع شون . فرهنگی متن ترجمه و بازتاب بافت

ها  ادبی از زبان فارسی به آلمانی استااده خواه  ش . طرح پژوهشی از طرح پژوهشی برا  ترجمة متن

شود. پس از ا  انجام مینوع برگزار  آزمون با گروه کنترل و آزمایش است و در یک جلسة نود دقینه

ها  کارآم  شون . دستاورد این پژوهش معرّفی شیوهیج معرّفی میها، تحلیل و نتااجرا  آزمون، ترجمه

ها  ها  ترجمة ادبی و بالا بردن سطح دانش دانشجویان ایرانی دربارة اهمّیّت تااوتبرا  ارتنا  مهارت

 فرهنگی حین ترجمة متون ادبی از زبان فارسی به آلمانی است.
 

 ترجمه  هاترجمه؛ مهارت ؛یفرهنگ  هااوتفرهنگ عاّمه؛ تا ؛یفارس اتیّادب ها:کلیدواژه
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ا  از توان مطالعة حاضیییر را زیرمجموعه(. از این منظر می1337، ح ّاد اهی و گیرن  )درگمی

منظور ورود به این بحث، در گام نصسییت آشنایی با بیان مسئله فراین  ترجمه در نظر گرفت. به

 شود.نمای  که در ذیل به آن پرداخته میضرور  می

صنی ان . به سوتایر متون متااها  ادبی به لحاظ شیکل، محتوا و مناصیی  ارت اطی با سمتن

ها را حاصییل مراودة فرد  نویسیین ه با امکانات بیانی و جهان فرامتنی دانسییت. توان آندیگر می

ها  خنثی، تصصییصییی، دقیق و که خصیییصییة بارز متون علمی اسییتاادة م ام از ع ارتدرحالی

ها  ادبی متن ن ه است.کنارگیر  اصطلاحات ت اعیکمرت ط با موضوع مناله و نیز اجتناب از به

ها  نمادین یا تمثیلی هستن  که گاه معانی م همی دارن  و گاه دربرگیرن ة شمار زیاد  از نشانه

  ها  ادبی تا حمتن (. افزون بر این1330، خ اییدهن  )متنی ارجیاع میهیا  برونتبیه بیافی

 فردمنحصربه هایی ها و ک  انه( که اساساً ریشه در نش2017ان  )امیر ، زیاد  دارا  بار فرهنگی

تا جایی که مترجم متون ادبی  (1330، برگرفتیه از ییک بیافیت فرهنگی خیان دارن  )خ ایی

مج ور اسیییت، همواره در رابطیه بیا ابعیاد مصتلف معنیایی، تصیییمیمیات زیاد  اتصاذ کن  و 

فرهنگی برا  خوانن ة بومی گام -ها  گوناگون اجتماعیساز  جن هافحال در جهت شاّدرعین

بردارد. ننش مترجم در این قسییمت همانن  انسییانی اسییت که علاوه بر برگردان متن، درها  

 درواقعکن . هر مترجمی فرهنیگ را بیه رو  مردم و دیگر اجتمیاعات بیگانه یا متااوت باز می

فرد  ها  منحصییربهها و ک کن  که موظف اسییت ابت ا نشییانهرا باز  می 1ننش میانجی فرهنگی

ن ادبی را ر بومی متتوان  عناصِفرهنگی را درک و تاسییر کن  و سسس تصمیم بگیرد گگونه می

که تنها با هنجارها  فرهنگی همان زبان مطابنت دارن  با منابع موجود در زبان منص  هماهنگ 

رک ن ، بلکه دبنابراین، ترجمه گیز  نیست که تنها در سطح واژگانی بما؛ (1330 ،کن  )خ ایی

ها  فرهنگی، دینی و نیز فضییا  اجتماعی مااهیم معمولاً نسیی تی مسییتنیم با شییناخت مؤلاه

ها  ترجمه در اثر ساختارها  توان گات، همة گالشرو میها  زمانی مصتلف دارد. ازاینبرهه

ار بآین ، بلکه بصش اعظمی از مشکلات مربوط به مااهیم دارا  نمی به وجودپیچی ة دسیتور  

یک وجود ن ارد بهها معادل یکشییون  که در زبان بیگانه برا  آنخان فرهنگی و اجتماعی می

                                                  
1. cultural mediator 
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 معرّفی(. بیه همین نسییی ت، برخلاف آموزش زبان که در آن پیوسیییته به دن ال 2017 ،)امیر 

هسییتیم، در  2ها  زن گی روزمرهها در موقعیتناز آ 1گاتارها  اصییلی و اسییتاادة اصیییلکنش

به بافت خان  توجّهاعت ار نویسیین ه و نیز  و 3حاظ اصییالت ویژه ترجمة متون ادبی،ترجمه، به

بینی و درک خوانن ة اثر زمان داشیییتن نگاه جامع به جهاناجتمیاعی زبیان م ی   و هم-فرهنگی

 (.1333یی برخوردار است )امیر ، سزاهب اهمّیّتش ه در زبان منص  از ترجمه

 انتویم موقعیرا  متن یک مهترج که اردن  دجوو قعیتوا یندر ا  ی دتر» گر،ید  از سییو

[ گه …] ضافها یاو  فحذو  تغییر هرگونه ونب   م   نباز متن که[ …] دکر ادقلم  بمطلو

و  ح ّاد ) «دشوحاظ  نیزآن  تأثیرو  یاب  لنتناا منص  نباز به[ …در فرم و گیه در محتوا ]

ت ختالفاو اها نبار  زساختاوت ه به تاابا توجّل نتنااین این  اا فرمّا» (.4-3. ص، ص1337 ،پروان

هایی گرارد  با اما و اموو در سصت ر بسیان دارد، تاکر ملل مصتلف جهادر یشه رفرهنگی که 

ک و ق ترجمه به دی ة شان به تحنّتاکّری برخی از ماست و به همین دلیل حتّ رو بودهگن  روبه

(. 3 ، ن.1337 ،و پروان ح ّاد ) «ان یر سییؤال بردهنگرن  و محصییولات ترجمه را زتردی  می

عمق مترجم به بحث ارت اط توان  نگاه گذرا و کمهیا دربارة این مهم میترین گزارهیکی از مهم

ها  ا  که با داشتن تسلط کافی بر مؤلاهو فرهنگ باش ، زیرا شمار افراد زب ه ادبیّاتژرف میان 

آورن  و اشییتیاب به فرهنگ اصیییل  به وجودا  اصیییل ترجمهفرهنگی هر دو زبان، قادر باشیین  

(. 2013همکاران، زبیان منصییی  را در خواننی ه بی ار کنن ، بسییییار مح ود اسیییت )مراد  و 

و  ادبیّاتنگیارن ه بر آن اسیییت تا در این مناله با در نظر گرفتن پیون  عمیق میان  جهیتنیازا

خصیییون ترجمه از زبان فارسیییی به بر ترجمه، به تأثیرها  مصتلف این و جن ه عامّهفرهنگ 

ین یک ببهآلمانی به بررسییی مشییکلات ترجمه از دو منولة مهم بسردازد: الف( ع م برابر  یک

فرهنگی که داستان در آن روایت -اجزا  زبانی متن زبان م    و منص ؛ ب( انتنال فضا  روایی

 شود.می

                                                  
1. authentic 

2. lifelike situations 

3. authenticity 
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 ان  از:ع ارت ها  اصلیه پرسشقضیّ اهمّیّتحال، بنا بر 

 بیشتر  دارن  و تا گه  اهمّیّتها و فرهنگ ک ام مؤلاه ادبیّاتمیان  در م حث رابطة

 دهن ؟ قرار تأثیرتوانن  ترجمة متون ادبی از زبان فارسی به آلمانی را تحت ح  می

 توان درک ابعاد فرهنگی متن ادبی ها  آموزشی میبه یار  گه راهکارها و شیییوه

 ات ترجمه را رفع کرد؟را آسان و مشکل
 

 پژوهشپیشینة . 2

 و ترجمه ادبیّاتفرهنگ، . 1. 2

گ ویژه فرهنفارسی با فرهنگ، به ادبّیاترابطة ژرف میان  بررسیییسیصن اصیلی این پژوهش، 

  در داین رابطه بر ترجمه از زبان فارسی به آلمانی است و تاکنون تحنینات متع ّ  تأثیرو  عامّه

ها  ترجمة ( در منالة خود دربارة گالش1330از جمله خ ایی ) ؛اسییت این زمینه انجام شیی ه

متون ادبی، ضمن ت یین ماهوم ترجمه و تمایز میان وجوه نظر  و عملی آن با یک یگر، توانایی 

 «هرمنوتیک فرهنگی»ها  گوناگون و تکوین نوعی گر  میان فرهنگترجمة ادبی را در واسییطه

ها و عوامل که به بررسی انواع نشانه 1شیناسیی فرهنگیر  از نشیانهپذیدان . به باور او الهاممی

ایسته است آی  و بشمار میپردازد، جزو  ناگسستنی از فراین  ترجمه بهفرهنگی قابل تاسیر می

ا در جهت هها و تع یر آنتوجّه کافی به نشانهکه مترجم حین برگردان اثر از زبان م    به منص ، 

 ،  متأثر از گوناگونی فرهنگی برا  خوانن ة غیربومی م ذول دارد )خ اییهاساز  ابهامروشین

1330  .) 

ها  حاصیییل از این رابطه ( از رابطة عمیق میان زبان، دین و فرهنگ و گالش2017امیر  )

بی اد ها، از جمله آثارکه بیشییتر متن برا  مترجمان سییصن به میان آورده و بر این عنی ه اسییت

بنابراین مترجم موظف است حین برگردان ؛ دینی هستن -ها  فرهنگیاز نشانه عیارا  تمامجلوه

ا  برا  رفع ابهام در ذهن خوانن ة غیربومی بین یشییی  هیا بیه زبان بیگانه، تمهی اتی حرفهمتن

اسییت که فرهنگ و  (. در همین راسییتا، طغیانی نیز در پژوهش خود نشییان داده2017 ،)امیر 

                                                  
1. cultural semiotics 



 42...                                                                         متنابل زبان و ةرابط ی: بررسیترجمة متون ادب

 

دهن  و تنویت قرار می تأثیرت گونیاگونی کیه دارنی  هم یگر را تحت ابیا همیة تلنیّی ادبیّیات

ن ترین مؤلاة آن، یعنی دیعناصر اساسی فرهنگ با در نظر گرفتن مهم معّرفیکنن . او ضمن می

 فارسییی بررسییی کرده ادبیّاتخصییون ، بهادبیّاترا بر  تأثیرها  مصتلف این و مذهب، جن ه

 و عامّهرابطة متنابل زبان و فرهنگ در این پژوهش در خصون ه، (. ال ت1384ّ ،اسیت )طغیانی

 ح ّاد اسیییت. درگاهی و  ها  عینی نیام ه، توضییییحی همراه مثالبر فراین  ترجمه آن تیأثیر

 «فرهنگیترجمیه نوعی خان از ارت اط بین»( هم در تحنینیات خود بیا نظر بیه اینکیه 1335)

منظور انتنال توانش بینافرهنگی به ل اتصاذ بهاسیییت، اسیییتایاده از راهکیارها  کاربرد  و قاب

این  ن  که کسبو برآندانسته  ان آلمانی دانشگاه تهران را ضرور دانشجویان رشتة مترجمی زب

طتوانش  ا  این افراد در ها  ترجمهدانشیییجوییان، گیام مهمی در جهت به ود مهارت توسیییّ

 و فرهنگ و ادبیّاتبه رابطة میان نیز مطالعه در این ا این امّ؛ رودشییمار میها  ایران بهدانشییگاه

ها  ادبی   لازم برا  ترجمة متنهاها  فرهنگی و مهارتلاع از تااوتضیییرورت کسیییب اطّ

( پژوهش جامع دیگر  دربارة ترجمة متون 1400و پروان ) ح ّاد ه، ال تّاست.  نشی ه پرداخته

 هییا  متون مصتلف و یین ویژگیانیی . در این تحنیق پژوهشیییگران پس از تداده ادبی انجییام

 عرّفیمها  نسیی ی برا  ترجمه به ها، راه ردها و دسییتورالعملها بر پایة ویژگیبن   آنتنسیییم

 ک فکر  نویسیین ه که متن با آن ها، مانن  سییاختار نحو  متن، نگرش و سیی  ترین گالشمهم

ها  ها و فرهنگدر زبان هات مااهیم فرهنگی که نوع منظور آنکن  و نیز تااوموجودیت پی ا می

 ادبیّات -1دو نکتة اساسی است: ن برده م یّگکی ة منالات نام. ان مصتلف مشیابه است، پرداخته

به بافت  توجّه -2ها  فرهنگی آن اقلیم اسییت؛ زارهگ تأثیرهر کشییور در ابعاد گسییترده تحت 

 بوده و لازم است مترجم اهمّیّتفرهنگی متون حین ترجمه از زبان م    به منصی  بسییار حائز 

 همواره این نکته را م  نظر داشته باش .

 أثیرتو  عاّمهفارسی و فرهنگ  ادبّیاتپژوهش حاضیر از حیث موضوع، یعنی بررسی رابطة 

 منظور به ود کیایت ترجمة ادبی دانشجویان رشتة زبانآن بر ترجمه از فارسی به آلمانی و نیز به

تاب، صییورت کآی  و تاکنون پژوهشییی در این زمینه بهشیمار میهآلمانی، تحنینی نو ب ادبیّاتو 

ها  مصتلف جن ه تأثیررو، در ادامه به بررسییی ازایناسییت. رسییاله یا مناله به گان نرسییی ه 



 (1402)2، شمارة 55دورة مطالعات زبان و ترجمه                                                                                       43 

 

 ؤثرمبه ه ف مناله راهکارها   توجّه. سسس با شودپرداخته می فارسیی ادبیّاتبر  عامّهفرهنگ 

 .گیردیفارسی به آلمانی را مورد مطالعه و بررسی قرار م ترجمه متون ادبو کاربرد  برا  

 ادبیّاتبر  عامّههای مختلف فرهنگ جنبه تأثیر. 2. 2

و تأثیرات متنابل این دو بر یک یگر، امر  است که همواره از  عامّهو فرهنگ  ادبیّاترابطة میان 

در هر  یا فولکلور عامّه اتادبیّزمان پی ایش نصسیتین متون ادبی تا به امروز وجود داشته است. 

ا هتحّول فکر  و اجتماعی آنت است و مطالعة این عناصر از شرح احوال آن ملّ ئیکشور  جز

ها معاصر از سال ادبیّاتویژه (. آثار ادب ایرانی، به1400، و همکاران دارکن  )پشترا روشن می

بسییتر مناسیی ی برا  بازگویی مضییامین گوناگون از زن گی  عامّهگیر  از فرهنگ پیش با بهره

 صورتی است که بهادبیّاتهمان  عامّه ادبیّاتاست. منظور از ها  خان بوده روزمره مردم اقلیم

ه ک ادبّیاتشییااهی نیز موسوم است. این نوع  ادبّیاتغیر مکتوب در میان مردم رواج دارد و به 

ة ی و عامیانتا شکل سنّ صورت مکتوب در آم ه، امّبع ها بهصیورت شعر و داستان رواج دارد به

گرایی آن ا تجربهسرگشمة علمی ن ارد، امّ نکهیباوجودا عامّهفرهنگ . خود را حاظ کرده اسیت

مثابة یا روزمره، در حنینت به عامّه(. فرهنگ 1400 ،و همکاراندارپشتتوان انکار کرد )را نمی

ها  کنن ه برا  همة افراد جامعه، نهاد یا گروهحال تعیینینشییمول و همگانی و درعنظامی همه

گیرد و در آن جامعه، نهاد یا گروه ت اوم مان  که بر پایة نمادهایی خان شکل میمشیصص می

ویژگی  گذارد ومی تأثیریاب . این نظام همچنین بر ادراک، ان یشه، ارزیابی و رفتار تمام اعضا می

قلمرو  از آداب رفتار   عامّه، فرهنگ گریدع ارتبهد به جامعه است. بارز تعلق هر یک از افرا

کنن  )امیر  و فیروزآباد ، ها را رعایت میجامعه آن دهی  کیه افراد متعلق بیه ییکرا بنییان می

است که در آن پیون   عامّهها  بارز فرهنگ معاصر یکی از جلوه ادبیّات(. از سو  دیگر، 1383

ها  ویژه، داستان(. به2017، یر خوبی بازشناخت )امبه توانرا نیز می مّهعاژرف زبان و فرهنگ 

ان  و نویسن گانی که در شرایط هستن  که از اوایل قرن اخیر مطرح ش ه ادبیّاتمعاصر نوعی از 

ی ان ، از تأثیرات آن بر آثار ادبآم ه و در آن تربیت یافته ایبه دناجتماعی و فرهنگی این عصیییر 

ار عمیق و فارسی، بسی ادبیّاتدر  عامّهمستنیم فرهنگ  تأثیر، ارت اطنیدراان . بهره نمان هخود بی

ها  مصتلف در متون ادب فارسی مشاه ه کرد. توان به شیکلرا می تأثیرگسیترده اسیت و این 
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 ،؛ امیر 1383 ،)امیر  و فیروزآباد  عامّهنیابیل میان زبان و فرهنگ تیاکنون از منظر رابطیة مت

( 1384 ،)طغیییانی ادبیّیاتاین رابطیه بر  تیأثیر( و نیز 1334 ،؛ ذوالانییار 2018 ،؛ امیر 2017

 توانش ه میها  انجامگوناگونی انجام گرفته اسیت. از مجموع بررسییی ها  پراکن ه وپژوهش

 د:بن   زیر اشاره کربه دسته

 ؛باورها و اعتنادات عامیانه 

  ؛معنا  مجاز 

 ؛تعارفات 

 ؛هاافسانه 

 ؛احساسات 

 ؛الناب و عناوین 

 ؛ها )اعیاد، مراسم مذه ی و غیره(مناس ت 

  ؛ ذوالانار  2018 ،؛ امیر 2017 ،؛ امیر 1383 ،فضا  روایی )امیر  و فیروزآباد

 (.1384 ،و طغیانی
 

 باورها و اعتقادات عامیانه. 1. 2. 2

ینی بترین م انی جهانبیاورها  هر قوم با فرهنگ آن قوم ارت اط مسیییتنیم دارد. باورها بنیاد »

وسییو  دیگر  به خود باورها، فرهنگ نیز گرایش و سییمت تحوّلانسییان را در خود دارن . با 

یا فولکلور  عامّها  از فرهنگ بیاورها  عامیانه، جلوه»(. 5 ، ن.1334 ،)ذوالانیار  «گیردمی

ها و ترین منشأ بای و مهم تاّکرها  زن گی و گگونگی حال بیانگر شیوه[ و درعین…  ]هستن

گیزهایی »(. باورها خاسییتگاه فرهنگی دارن  و 3، ن. 1334 ،)ذوالانار  «هان ای ها  انسییان

ایم و از منابعی گون محیط، ی پیش از آن( از دیگران شیینی ههسییتن  که از زمان کودکی )و حتّ

ا در ذهن و نهاد م مروربهایم و رات و غیره دریافت کردهانش، تجربیات پیشییین، تصییوّوقایع، د

برا  مثال، نذر  »(. 17 ، ن.1334، )ذوالانار « ان شکل واقعی یافته و به حنینت ت  یل ش ه

ها  مصتلف، از جمله دادن یکی از بیاورها  دینی و آیینی مردم ایران اسیییت که به مناسییی ت

(. نمونة ادبی توصیییف 1087 ، ن.1334، )ذوالانار  «شییودها انجام میحاجت شیی نبرآورده 
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 طور مثال، داستانخورد؛ بهم میمعاصییر به گش ادبّیاتها  مصتلف این آیین به دفعات در متن

هایی است که زن توسّط( نوشتة جلال آل احم  ماجرا  پصتن سمنو  نذر  1335) زانسمنوپ

 شویم که یکیمی توجّهبه دن ال برآورده شی ن حاجات خود هستن . حین خوان ن این داستان م

از خ اون   ازینذروناسییت و با شیی ه و شییوهرش بر سییرش هوو آورده ها باردار نمیاز این زن

ل کهوویش که سوگلی شوهر هم ش ه سنط شود. در همین توضیح کوتاه از  ةخواه  که بچّمی

 «سوگلی»( و 1122 ، ن.1334، در اصطلاح زن دوم )ذوالانار  «هوو»داستان با ع اراتی مانن  

واژه(  ذیل فرهنگ معین) سراحرمترین زن مح وب یا عزیزدردانه، برگرفته از مح وب  به معنا

ا با رتوانن  فراین  ترجمه رو میتنهایی بار فرهنگی دارن  و ازاینکه هر یک به رو هسیییتیمروبه

 مشکل مواجه کنن .

 معنای مجازی. 2. 2. 2

درک بار »و فرهنگ، معنا  مجاز است.  ادبیّاتها  مهم در بررسی رابطة بین از دیگر شیاخص

ها را در اعمال و طور معمول بازتاب آنمعیانی کیه بیهفرهنگی مایاهیم ییا بیه ع یارتی تی اعی 

کنن ه برگرفته از یک نظام فرهنگی تعیینتوان دی ، مسییتنیماً وضییوح میها  هر فرد بهان یشییه

سته از ی آن د(. همة مااهیم، حت105ّ ، ن.1380، )امیر  و فیروزآباد  «برا  هر جامعه اسیت

رسن ، ها در طی زن گی روزمره کاملًا ساده و خالی از مشکل به نظر میها که اسیتااده از آنواژه

نن  )امیر  تر  را بیان کها  فاحشدرن  تااوتتنها از نظر بار فرهنگی خنثی نیستن ، بلکه قانه

طور مثال، رنگ قرمز در هن وسیییتان نماد خلون اسیییت و به همین (. به1380، و فیروزآباد 

رود، ها  هن وان به کار میجهیت در مراسیییم م یارک نظیر ازدواج، تولی  فرزن ان و جشییین

گی عنوان نماد  برا  صلح، زن هها بیشتر از رنگ سای  بکه در بسیار  دیگر از فرهنگدرحالی

 ،و همکاران شود )شکوهی بی هن  و خوشحالی و نیز برا  مراسم شاد  و ازدواج استااده می

کنن  و جس  مرده اسیت، جایی که در زیرزمین درست می «دخمه»ا  دیگر، واژة (. نمونه1331

بیشتر کاربرد مجاز  دارد  ، ذیل واژه(. دخمه امروزهفرهنگ فارسی عمی گذارن  )را در آنجا می

ریشییه در  نتیدر حنا شییوم انگاشییتن این واژه امّ؛ شییودو به مکانی تنگ و تاریک اطلاب می

تن  دانسها یا همان گورها را مکانی ناپاک میباورها  زرتشتیان دارد، زیرا ایرانیان باستان، دخمه
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را  تنویت قوا  خود بر ضیی  از وجود مردگان ب نویانگره مو اعتناد داشییتن  که نیروها  ب   

توان در (. نمونة ادبی این مثال را می2004 ،1های ر و پرنر-گرابنرکردن  )اهورامزدا اسییتااده می

ن با دی »آباد  یافت: ، نوشتة محمود دولتگریک ی کنار از هااسب ها،اسبا  از داسیتان جمله

ا  که درش رو به کسی بسته دخمهشیود. اختیار به آنجا وارد میا  بیگرخ گار  درون دخمه

توان  حین (. در اینجا نیز دخمه در معنا  مجاز  خود می55، ن. 1333 ،آباد )دولت« نیست

 ساز شود.ترجمه از زبان فارسی به آلمانی مشکل

 تعارفات. 3. 2. 2

ایت رععنوان روشییی برا  زبانان بهناپذیر از ارت اطات فارسیییدر ایران تعارف بصشییی ج ایی»

(. 83 ، ن.2015 ،)بابایی شیشوان و شریایان «شودی میادب و احترام و مهربانی به دیگران تلنّ

وضیییوح در هنجارها  اجتماعی ایرانی قرار دارد که به تأثیرکردن تا ح  زیاد  تحت  تعیارف

ها  اجتماعی تمامی ابعاد زن گی روزمرة مردم رسوخ کرده و ه ف از آن کسب و حاظ ارزش

زبانان در پاسییب به دعوت به (. تعارفاتی که فارسییی1335 ،2)فایکا مث ت برا  خویشییتن اسییت

، دسییت شییما درد نکن ، قربان شییما، خیلی ممنون»کنن ، مانن  صییرف خوراک یا نوشییی نی می
ت و وضیوح کافی از دی  گویشوران افیّممکن اسیت به دلیل ع م شیاّ« …و کنی شیرمن ه می

ها در گنین شییرایطی در نظر برسیین ، زیرا آنا ناآشیینا به هزبانزبان، همچون آلمانیغیرفارسییی

ود یشتر  را در سصنان خها هنگام پاسیب به تعارفات قاطعیت کلام و وضوح بمنایسیه با ایرانی

، داستان غاز ک ابتوان در ها  ادبی این ماجرا را می(. نمونه1337 ،کنن  )میرزاسیوزنیابراز می

 زاده یافت:کوتاهی از جمال

جان باقلا نوش نی]...[ از ا ؟ینیبنشیی ییآینم گرا گاتم افزوده یزبانخوش و تعارف بر 

 که  ییبارما لیم لنمه کی فنط شیی ه هم من خاطر محض. ]...[ اسییت زدی غاتکن که سییو

 امتناع شییتریب تو کنمیم تعارف و اصییرار هرگه من. ]...[ نرود انیم از آشییسز زحمت لااقل

 (.20 ، ن.1307 ،زادهجمال)  ورزیم

                                                  
1. Grabner-Haidner & Prenner 

2. Faika 
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هسیییتن  که تحت  هاییجزو ع ارت «میل فرمودن»و  «محض خاطر من»، «کردن جاننوش»

ها  مرسییوم وارد زبان روزمره شیی ه و با مرور زمان عنوان تعارفهنجارها  اجتماعی به تأثیر

بینیم، در رسیییم ایرانی تعارف ان . همچنین در ادامه میهم بیاز کرده ادبیّیاتجیا  خود را در 

جزو ادب و  گن  بارصرف غذا و نوشی نی از سو  میزبان و رد درخواست از طرف مهمان تا 

آی  شیییمار میها  اجتماعی مث ت برا  هر دو طرف بهمان ار  و حاظ ارزشرعایت آداب مه

رو تعارفات در زبان فارسییی بار فرهنگی سیینگینی ازاین (.1383آزادارمکی و بیکران بهشییت، )

 رد.ها یافت کنها  دیگر نمونه و جایگزینی برا  آتوان حین ترجمه به زبانن رت میدارن  و به

 هاافسانه. 0. 2. 2

ت، از جمله شییااهی اسییت که انعکا  آن در زبان و فرهنگ هر ملّ ادبیّاتا  از فسییانه گونها

ا  است حاو  سرگذشت یا روی اد  هافسییانه قصییّ »وضیوح قابل مشیاه ه اسیت. ها بهایرانی

« [ که با رمزها و رازها و گاه مناص  اخلاقی و آموزشی تو م است…ها ]خیالی از زن گی انسان

ها نزد اکثر مردم یک ها شییناخته بودن آنه ممیز افسییانه(. وج7 ، ن.1332، و باقر )ذوالانار  

ترین، مشیییهورترین و طور مثال، یکی از مهم(. به1332 ،کشیییور اسیییت )ذوالانار  و باقر 

ز خوان، موضوعی که اها  ایرانی افسانة پهلوانی رستم است و شرح هاتترین افسییانهررونقپ 

، ن. 1334 ،ثالث)اخوان « خوان هشتم»ثالث در شیعر  حماسی با عنوان جمله مه   اخوان 

تصییویر ( به آن اشییاره کرده و در آن مرن ناباورانة رسییتم و اسییب وفادارش رخش را به 303

 کش :می

 رورا زاد سرو م  خوانهات

 کرد تی]...[ روا

 هشتم را خوان

 (.303 ، ن.1334 ،ثالث اخوان) اکنون کنمیم تیروا من

خوان برا  بیشیییتر دربارة این اثر معاصیییر این اسیییت که ماجرا  هات اهمّیّتنکتة حائز  

ها  دربارة شصصیت تاّکررو نیاز به تأمل و خوانن گان بومی تا ح  زیاد  آشیکار است، ازاین

ماجرا ن ارن . حال، گنانچه بصواهیم همین اثر را از زبان فارسیییی به آلمانی ترجمه کنیم نیاز به 
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تم، ا  مانن  رسگر  دارد، زیرا لازم است خوانن ة غیربومی را با شصصیت و مااهیم افسانهروشن

خوان آشینا کنیم و در غیر این صورت انتنال محتوا و اصالت تا ح  زیاد  دگار رخش و هات

 شود.خ شه می

 احساسات. 6. 2. 2

هستن ، ممکن است درک این واقعیت که عواطف و احساسات دارا  پیون   عمیق با فرهنگ 

گون ما اغلب کنترلی بر احسییاسییات و  کهنظر برسیی . درحالیل کمی دشییوار به در وهلة اوّ

نظر خود و کاملاً ط یعی به هیا  عیاطای خود نی اریم، بروز بسیییییار  از رفتارها خودبهکنش

رسین . احسیاسیات در انواع مصتلف مانن  ترحم، شییاد ، شرم و غیره در بستر اجتماعی و می

 ها با یک یگر مطرحهایی که هنگام منایسییة فرهنگگیرن . برخی از پرسییشفرهنگی شییکل می

ان  از: ک ام روی اد باعث بروز ک ام رفتار یا احسییا  در یک فرهنگ خان شییون ، ع ارتمی

به ک ام  عنوان واکنششون ؟ ک ام بیان فیزیکی بهشیود؟ احساسات گگونه تاسیر و بیان میمی

، 1ارل وگومنیششییود؟ مثلاً گریه از سییر غم، شییرم یا خوشییحالی؟ )گرفته می احسییا  در نظر

د بگیرد خوتوان  بسته به بافت فرهنگی صورت زبانی هم به علاوه، بیان احسیا  می(. به2017

 بیگانه معادل و جایگزینیو بنابراین موجب پی ایش ع ارات و اصییطلاحاتی شییود که در زبان 

( نوشتة صادب 1311) محلل توان در داستانمونة ادبی این جریان را میها وجود ن ارد. نبرا  آن

وقت از دهنم در رفت کار گاتم، کار خیال کردم. نه زبانم لال، در آن»: وضیییوح دی ه ایت به

کردن و زبانم  کار گاتن، کار خیال»(. 152، ن. 1311 ،)ه ایت «خوبی خ ا که شیکی نیسییت

که در نتیجة راه دادن شییک به دل و احسییا  گناه به زبان هایی هسییتن  ، هر سییه ع ارت«لال

توانن  در هنگام برگردان اثر ادبی مترجم را با مشییکل یافتن مااهیم مشابه در زبان آین  و میمی

 رو کنن .منص  روبه

 القاب و عناوین. 5. 2. 2

ش ه ناختهها شییگدر ایران علاوه بر النابی نظیر دکتر یا پروفسیور که برا  مردم در بیشیتر فرهن

بان راحتی در زفرد  دارن  و بهشییود که بار فرهنگی منحصییربههسییتن ، از عناوینی اسییتااده می

                                                  
1. Erll & Gymnich 
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 «سرکار»برا  مردان و  «جناب» طور مثالشود. بهها یافت نمییگانه معادل یا جایگزینی برا  آنب

شکل مصاّف استاد که پیش از نام کوگک یا  «اوسّا»برا  م ر  دانشیگاه،  «اسیتاد» برا  زنان،

عنوان لنب برا  افراد به «میرزا»یا  «او  نجّار»، یا «اوسییا کریم»نشییین ، مثلِ پیشییة کسییان می

ها شییان به سییایر زبانتصییویر کشییی ن بار فرهنگیباسییواد از جمله عناوینی هسییتن  که به 

 ا  دیگر برا  نشانراستا، مؤلاه(. در همین 2018 ،ها  خان خودش را دارد )امیر دشوار 

 ها و الناب مذه ی هسییتن نام ادبیّاتو زبان و ورود آن به  عامّهدادن رابطة متنابل میان فرهنگ 

« ه  مش»و « کربلایی»، «آقایحاج»توان از فرهنگی هستن ، از جمله می-ه دارا  بار دینیکه ال تّ

 )ع(و حرم امام رضا )ع(  ة خ ا، حرم امام حسییینترتیب پس از زیارت خانها بهیاد کرد. این لنب

ها  دیگر کار  بس دشوار است شیون . یافتن معادل برا  این مااهیم در زبانبه فرد اطلاب می

 ناپلئون جانییداتوان در کتاب هیا  فوب را می(. نمونیة بیارز ادبی برا  مثیال2017 ،)امیر 

، «مش قاسم»، «داداش سرهنگ»یا  «جناب» رینظ( یافت با النابی 1343زاد )نوشیتة ایرج پزشک

آی  که به شییمار میهایی بههر سییه جزو لنب و میرزا (مشییه  ). جناب، مش «اسیی الله میرزا»

 توانن  مترجم را با گالش یافتن جایگزین یا انتنال بار فرهنگیلحاظ فرهنگی خنثی نیستن  و می

 رو کنن .در زبان بیگانه روبه

 ها )اعیاد، مراسم مذهبی و غیره(مناسبت. 7. 2. 2

ی و مذه ی همچون نوروز، یل ا، عی  فطر و عی  قربان با ق متی ها  ملّدر ایران اعیاد و مناس ت

وضوح جا بهها را همهتوان رد پا  آنرهنگی دارن  و میف-گن هزارساله، ریشه در باورها  دینی

« ریسهون»نام روز با گروهی از ایزدان به مشیییاهی ه کرد. بنیا بر اعتناد ایرانیان باسیییتان، عی  نو

نگاه ان گرماها  رو  زمین ارت اط دارد. این گروه از خ ایان با زایایی پیون   ناگسیییسیییتنی 

گردن  و به کنن  و با آغاز بهاران، به رو  زمین بازمیها به زمین سیییار میدارنی  که زمسیییتان

بنابراین، برخلاف بسیار  دیگر از کشورها که ؛ (1385آموزگار، بصشین  )ط یعت جانی تازه می

ل گیرن ، در ایران مردم با شیینی ن نوروز به روز اوّآغاز سییال نو را در میانة زمسییتان جشیین می

کنن . به همین نسیی ت باورها و تع اد زیاد  واژه و ع ارت در فروردین و فصییل بهار فکر می

آغاز فصییل بهار در ایران رابطة ژرف دارن ، فارسییی وجود دارن  که با نوروز و  ادبیّاتزبان و 
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  هرش. مثال ادبی بارز برا  نوروز را در داستان «تکانیخانه»، «فیروزحاجی»، «سینهات» مانن 

 خوبی مشاه ه کرد:توان به(، نوشتة سیمین دانشور می1340) بهشت گون

. روزفیجیحام رسییه ترمز کرد، ت  و جان برگشییتن  و رفتن  سر وقت  نیماشیی یوقت 

از صورت  ،یبوقکلاهخوششان آم . از ل ا  قرمز، از  فیروزحاجی زیگهمهاز  رفتههم رو

 فیروزحاجیکه   ن یفهم ادیز  و از آوازش و بع  از کنجکاو یزنگرهیدا  از ص ا اه،یسی

آم ه بود  فیروزحاجیاما هنوز زمسیییتان بود و  شیییود،یم شی ایپ هایرانیا  ییاز ع شیپ

 (.34، ن. 1340، )دانشور

ن  توانر مرت ط با و  بار فرهنگی دارن  و میتک عناصیییِ و تک فیروزحاجیدر این جملات 

 آفرین باشن .حین برگردان متن به زبان بیگانه مشکل

 فضای روایی. 8. 2. 2

بر  توان این است که گگونه فضا  روایی می ،رو هستیمسیؤالی که در این قسییمت با آن روبه

بی متن تنها حاو  توصیاات تجر کهیمادامآن بر درک خوانن ه تأثیرگذار باشی .  تأثیرترجمه و 

ل ساز نیست. مشکها  عینی باشی ، ترجمه به زبان منصیی  گن ان مشکلتصیویر کشیی نو به 

 ها ها، ادراکات و ارزشا ای هاصییلی مربوط به تصییاویر ذهنی اسییت که در ارت اط مسییتنیم ب

 توانن  در غالب یک ترجمه سییاده به زبان منصیی  منتنل شییون .خان فرهنگی هسییتن  و نمی

هرگه فاصیلة فرهنگی بین کنشگران در زبان م    و خوانن گان در زبان منص  بیشتر باش ، نیاز 

، یر ام) شودیمبیشتر  هایشان در آن قرار دارن ،ا  که کنشگران و کنشسیاز  زمینهافبه شیاّ

احم  بازشییناخت:  نوشییتة جلال آل وسییوا توان در داسییتان ز این امر را می(. نمونة بار2017

ی هایگذارد، خوانن ه با صییحنهمرد جوانی برا  انجام غسییل واج ش پا به گرمابه می ازآنکهپس

 پر  سروکار دارد: و نس ت به جنّ عامّهصورت واضح با باورها  مردم شود که بهرو میروبه

بود ]...[  کی]...[ داخل حمام تار آم  بالا حمام  هاپلهاز  سییلانهسییلانهخان  یغلامعل

سنف   بزرن و لرزان سیر خود که تا وسط گن  ها هیسیا. شی  وارد و گات یاللهبسیم
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 گریالله دبسم کی بلن ترکرد و به فکر فرو رفت.  یش ه بود، با تر  نگاه  هیحمام کشی

 (.153 ، ن.1331 ،احم  )آل  یرسان نهیخز  هاپلهگات و خود را به 

ان ار، پسییتو هایی مانن  گرمابه، آبها در تاریکی، تنهایی و در مکان، جنعامّهدر باور مردم »

شود، بای  پیش از ریصتن آب داغ گاته می»(. 405 ، ن.1334 ،)ذوالانار  «و غیره وجود دارن 

 «نن کشییود جن و غول و شیییاطین فرار میمیالله گاته گات. وقتی بسییمالله رو  زمین بسییم

توان نتیجه گرفت که شییاخص بارز این قسییمت از (. در اینجا می415، ن. 1334 ،)ذوالانار 

در ایران و  «ازمابهتران»و  «جن»داسیییتیان کیه در رابطیه بیا موجودات متوهم و غیرمرئی مانن  

به  ا ترین اشارهاست، ب ون کوگککشیورها  خاور نزدیک به اشیکال گوناگون شکل گرفته 

شییود، ممکن اسییت و هرگز ها، تنها با درک فضییا  فرهنگی که داسییتان در آن روایت میآن

 ها  اساسیبنابراین، یکی از گالش؛ توان اصل مطلب را در قالب یک ترجمة ساده ادا کردنمی

رو خواه  بود پرداختن به   کیه مترجم آثیار ادبی از زبیان فارسیییی به آلمانی به آن روبهدیگر

ن است و لازم است که حین برگرداهمین بستر نامرئی است که اصل داستان در آن شکل گرفته 

 کافی به آن را م ذول دارد. توجّهاثر به زبان بیگانه 

 دبیها و راهکارهای ترجمه برای متون اشیوه. 3. 2

توان  و اینکه این پیون  می عامّهبا فرهنگ  ادبیّاتبه ابعاد  از رابطة ژرف میان پیشین  بصشدر 

برا  مااهیم  کهیمادام، درواقع. ، پرداخته ش کن رو جا مترجم را با مشیکلات اساسی روبههمه

ی در کل خاصّوجود دارد، مش 2«گن بهیک»یا  1«یکبهیک»در هر دو زبان م    و منصی  معادل 

شود، جایی که برا  واژه، آغاز می 3«صاربهیک»آی ، بلکه گالش اصیلی با نمی به وجودترجمه 

(. 2001 ، 4کلرماهوم یا فضیییا  روایی در زبان منصییی  هیه نمونه یا جایگزینی وجود ن ارد )

ثر را اها  اصل اقانه است که نتیجة آن، اگرگه ویژگیتردی   نیست، ترجمة ادبی فراین   خلّ 

توان با اصل اثر وجه به این معنا نیست که ترجمه را میهیها بهتا ح  زیاد  در خودش دارد، امّ

                                                  
1. one-to-one 

2. one-to-many 

3. one-to-zero 

4. Koller 
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ا ها  دقیق و بها و منایسیییهی اگر مترجمی اثر ادبی را با تحلیلیکسیییان یا برابر دانسیییت. حتّ

ز  ی  ب انیم که گیاقانه از فارسی به آلمانی ترجمه کرده باش ، باز هم باها  خلّاسیتااده از ای ه

به  توجّه(، زیرا با 1330، عنوان ییک ترجمیة نمونیه از ییک متن ادبی وجود نی ارد )خ اییبیه

شیییناختی ناهمگن، برگردان یک متن ب ون هیا  زبیانی مصتلف و ابزارها و قواع  زی ایینظیام

توان ، می. باوجوداین(1330 ،خ اییپذیر است )سیصتی امکانزگذار  بهجایی و رمتغییر، جابه

ها  مصتلف در جهت اسیتان اردساز  و وفادار  به متن گیر  از شییوهبا بررسیی ابعاد و بهره

 ها  مؤثر برداشت.اصلی گام

( 1ان : میان آورده(، در بحث ترجمه از سییه نوع مصتلف سییصن به 1400و پروان ) ح ّاد 

 .(2008، 1لوزهرتس)اشوا ( ترجمة آزاد3لاظ؛ به( ترجمة لاظ2اللاظی؛ ترجمة تحت

 اللفظیترجمة تحت. 1. 3. 2

که بر اسییا  واح ها  معنایی زبان کنیم ا  ترجمه میگونهمتنی را بهدر این شییکل از ترجمه 

برا  واح ها  معنایی در زبان همواره ان  و زبان منص  نوشته ش هدر م    و واح ها  نحو  

در این  گریدع ارتبه. (2008لوزه، )اشوارتس هستیمزبان م     درمعنا  نزدیک  به دن ال منص 

و  ح ّاد ) پذیردت میسییاز  در حوزة معنا صییورسییاز  در حوزة نحو و بیگانهروش، بومی

 (.1400پروان، 

 لفظبهلفظ ترجمة. 2. 3. 2

رو خواهیم بود که بر اسا  واح ها  معنایی با متنی در زبان منص  روبه»لاظ بهدر ترجمة لاظ

و ها  نحساز  در حوزهدر این روش، بیگانه گریدع ارتبهان . زبان م    نوشیته ش هو نحو  

اسیییت. منظور این اسیییت که برا  واح ها  معنایی زبان م    در زبان و معنا صیییورت گرفته 

و از نظر نحو  دو زبان م    و منصیی   منصیی ، معنا  نزدیک با زبان م    در نظر گرفته شیی ه

ه، اینکه در دنیا دو زبان با ساختار نحو  کاملًا مشابه وجود [ ال تّ…ان  ]فتهمشیابه هم شکل گر

 (.43، ن. 1400 ،و پروان ح ّاد « )و تردی  است داشته باش ، جا  شکّ

                                                  
1. Schwarzlose 
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 آزاد ترجمة. 3. 3. 2

واح ها  نحو  و معنایی زبان م    در قالب واح ها  نحو  و معنایی زبان »در ترجمیة آزاد 

 ها  نحو کنیم واح ا  ترجمه میگونهنوع ترجمه متن را بهکنن . در این میمنص  نمود پی ا 

اسا  واح ها  معنایی و نحو  زبان منص  نوشته شون ، طور  که  بر م   و معنایی در زبان 

ویژه برا  آزاد به ترجمة» (.1333، 1)شییرای ر «ها  نحو معنا انجام پذیردسییاز  در حوزهبومی

شییود که بار معنایی خان دارن  و در صییورت ترجمه تحت و اللاظی و می متون ادبی توصیییه

 (.50 ، ن.140، و پروان ح ّاد ) «نگ هستن لاظ گ بهلاظ

توان به ه ف ترجمه و نوع متن ادبی می توجّهه بای  این نکته را هم در نظر گرفت که با ال تّ

 توّجهکنن ه با ستااده کرد. نکتة تعیینلاظ و آزاد ابهاللاظی، لاظشیکال مصتلف ترجمة تحتاز ا 

بیه هی ف منیاله، تعیین معادل مناسیییب در همة ابعاد، از ترجمة واژگانی گرفته تا بازآفرینی یا 

سییاز  فضییا  روایی متن م    در متن منصیی  اسییت. برا  ترجمة واژگان، ع ارات و افشییاّ

انیی : کرده معرّفی ( هاییت شییییوه و راه رد را1400و پروان ) حیی ّاد جملییات درون متن 

ت یی یییل؛  -4)ترجمییه لغییت بییه لغییت(؛ لاظ بییهترجمییة لاظ -3بردار ؛ گرتییه -2گیر ؛ وام -1

(. در این 2013، 2رسیییول ؛1400، و پروان ح ّاد اقت ا  ) -7ارز (؛ تعادل )هم -5تع یل؛  -5

نال منظور حاظ اصالت و انتها  برتر بهعنوان شیوهتوان بهگیر ، تع یل و تعادل را میمیان وام

 برد. به کارفضا  فرهنگی 

 یریگوام. 0. 3. 2

توان در موارد  از آن در ا میاللاظی قرار دارد، امّگیر ، اگرگیه در راسیییتا  ترجمة تحتوام

ا انتنال واژه ی»گیر  ارسیییی به آلمانی بهره گرفت. منظور از وامجهیت انتنال مااهیم از زبان ف

(. در این شیوه 1400 ،و پروان ح ّاد « )اصطلاح از زبان م    به زبان منص  با حاظ معنا است

شون  از زبان م    با سیستم نگارشی و آوایی زبان منص  مطابنت داده می ش هوام گرفتهواژگان 

                                                  
1. Schreiber 

2. Rasul 
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در زبان  «نوروز»جا  در زبان آلمانی به «Nouruz» ثال، اسییتااده ازطور م(، به2013رسییول، )

 فارسی.

 لیعدت. 6. 3. 2

تنها ، نه(1400و پروان،  ح ّاد ) در این راه رد که در راسییتا  ترجمة آزاد و ماهومی قرار دارد

گیرد که با محتوایی نیز انتنالی از زبان م    به منص  صورت می به لحاظاز بع  دستور ، بلکه 

 (، از جمله استااده از2013باش  )رسول،  حاکم در زبان منص  همصوانی داشته تاکّردی گاه و 

«Taufe» کردن در زبان و فرهنگ فارسی متااوت  در فارسی. اگرگه غسل «کردن غسل»  جابه

 شییماربومی به ترجمه نوعی تع یل در راسییتا  درک خوانن ه غیر ا در اینجابا آلمانی اسییت، امّ

 آی .می

 تعادل. 5. 3. 2

زبان منصیی  جایگزین  شیییوة دیگر در راسییتا  ترجمة آزاد تعادل اسییت و در این شیییوه جملة

توان، به دلیل بافت و ساختار (. برا  این منظور می1337، 1هوزهشود )ا  از زبان م    میجمله

ها  شکال مؤدبانه، فعلها  موجود در زبان منص ، مانن  ا  فرهنگی متااوت، از پتانسیلزبانی و 

ز توان اطور مثال، میامر  و غیره برا  بیان منظور و حاظ اصییالت زبان م    بهره جسییت. به

 «فرمودنمیل »جا  به «Bittebedienen Sie sich» تعارفات در اینجا نام برد. مثلاً، اسییتااده از

 (.2018امیر ، )

برده سیه راهکار دیگر در راسیتا  حاظ اصالت و انتنال بار فرهنگی ها  نامبر شییوه علاوه

وتاه ر کاستااده از توضیح تکمیلی یا تاسی -1شون : ارسیی به آلمانی توصیه میمااهیم از زبان ف

بان رهنگی میان زها  فاسیییتااده از پانویس برا  ت یین بار و تااوت -2داخل پرانتز درون متن؛ 

منظور آشناساز  خوانن ة غیربومی با استااده از من مه به -3؛ (2003 ،2آرت)راین م    با منص 

                                                  
1. House 

2. Reinart 
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ده  که ضمن درک ویژه راهکار سییوم این موقعیت را به خوانن ه میفضیا  روایی داسیتان. به

 (.2014جو، صلحوقایع به خوان ن ب ون وقاة داستان ادامه ده  )

 شروش پژوه. 3

و طرح   1ا مطییالعییهپیش هییا بییا تکیییه بر داده کیای مطییالعییة حییاضیییر از حیییث روش

با گروه کنترل اسییت. جامعة پژوهش شییامل دانشییجویان رشییتة زبان و  2آزمونپس-آزمونپیش

در منطع  انیدانشییجو نیبوده اسییت. ا 35تا  23 نیب سییالبزرن یگروه سییندر آلمانی  ادبیّات

به  قش ه و موفّ  تیو ترجمه ترب ادبیّاتزبان،   هادر حوزه یبهشت  یدانشیگاه شه یکارشیناسی

 و یبه آلمان یاز فارس یمربوط به ترجمه، از جمله ترجمه متون ادب یدرسی  گذران ن واح ها

 معرّفیدارد:  میارت اط مسیییتن پژوهش ن افراد بیا ه فیت انتصیاب اانی . علّیعکس شییی هبیه

ترجمه  ةنیدر زم یزبان آلمان یو مترجم ادبیّاتزبان،  ةرشیییت انیبه دانشیییجو نینو  راهکارها

و پرورش  یادب ةدانش ترجم تیعکس بیه ه ف تنوو بیه یبیه آلمیان یاز فیارسییی یمتون ادب

اح  ق به گذران ن وموفّ نیازاشیپکه  یبه این صورت که از دانشجویان. ینافرهنگیب  هامهارت

ترجمة متون ادبی از فارسی به آلمانی  ان ، دعوت ش  تا در دورةدر دانشگاه ش ه «ترجمة ادبی»

کنن ه در طرح آموزشییی و هات نار گروه کنترل ترتیب، یازده نار شییرکتاینشییرکت کنن . به

 آزمون داوطلب ش ن .پس-آزمونبرا  شرکت در طرح پیش

 ابزار تحقیق. 1. 3

ه از زبان منظور ترجمدر این تحنیق از جملات ادبی، برگرفته از آثار نویسن گان معاصر ایرانی به

همین پژوهش،  (3-1)فارسی به آلمانی استااده ش . جملات بر اسا  معیارها  منط ق با بصش 

و  لنابها، احساسات، اباورها و اعتنادات عامیانه، معنا  مجاز، تعارفات، افسیانه گریدع ارتبه

 ن کشی ت انتصاب این جملات به گالشها و فضا  روایی انتصاب ش ن . علّ عناوین، مناسی ت

                                                  
1. prestudy  

2. pre-test-post-test 
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آلمانی برا  یافتن معادل مناسییب در رابطه با واژه، ع ارت یا  ادبیّاتدانشییجویان رشییتة زبان و 

 است. جملات ع ارت بودن  از: موضوعی مشصص از فرهنگ کاملاً ایرانی بوده

 «آورد که خانة حاج [ بیه ییاد تمیام اهل محل می… اهیا ]همیة این سیییروصییی

 .(13 ، ن.1331، آل احم « )هم سمنو  نذر  پزن ؛ و آنآقا نذر  میقلیا ع ّ

 «آنکه از خودش گیز  بگوی  پی کارش رفت. با رفتنش مادر بی قافله بیبی[… ]

 .(31 ، ن.1401)کرمی، « اش برگشتجغ  شوم به خرابه»گات: 

 «لیم یخانگ  باقلوا نیاز ا یکم کی[ …] ،یجناب خ ام حضیییرت :خوشیییمرام 

 [ …. ] ییبارما

 .ش ه صرف کنم،یم تشکر یلیخ: یحضرت خ ام

 ، ن.1372 ،زاد)پزشک «[…] کنن یم یسییرودروا یکم شیانیا: خانهوشینگ

27.) 

 «خود را امتحان یعنی درآم ه آتش از نکهیا[ …] گات خواب نیا ریتع  در عمه 

، 1348 ،)دانشور «[…] افتاد اوشیس داستان ادی به عمه حرف از  زر[ …] و داده

 (.233ن. 

 «نییپا هاگشم  رو تا را گادرش ش  مج ور بود، ش ه سرخ خجالت از که فرزانه 

 .(53 ، ن.1378 ،ینیحسشاه) «بکش 

 «نن ک نونوار را فیروزحاجی هایرانیا  یع  گرفتن  برا میبا مادرشان تصم پسیرها» 

 (.33 ، ن.1340 ،)دانشور

 «را به  گات و خود گریالله دبسم کی بلن تر. ش  [گرمابه] وارد و گات یهاللّبسم

 .(153 ، ن.1331 ،آل احم ) « یرسان نهیخز  هاهپلّ

المللی بین و ترجمییه از معیییارهییا  ارزیییابی آزمون مترجمیت منظور سییینجش کیایّییبییه

ها و راهکارها  اسیتااده ش  و پس از تطابق با شیوه( 2013المللی، )یورواگزم بین« 1یورواگزم»

گیر  ترجمیه برا  متون ادبی فارسیییی، یعنی توضییییح پرانتز ، پانویس، تعادل، تع یل و وام

                                                  
1. euroexam international 
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ه نتایج ها و دستیابی بت اسیتااده از این آزمون بررسییی تااوتبازنگر  و تلایق نهایی شی . علّ

ت و ت اخل تنسیم است. تمام معیارها به سه قسمت حوزة ترجمه، دقّ  جی بودهآمار  و اسیتنتا

ها و راهکارها به آن اضافه ان . سسس قسمت شیوهگرفتهقرار  5تا  1 ةدر باز هابن  و بارم شی ه

توان شون . در اینجا میپاسییب داده می «خیر»یا  «بله»بن   نیسیت و تنها با شی  که شیامل بارم

ها  ت ترجمه در قسییمتتوان کیایّها و راه ردها میشیییوه گیر  کرد که با کمکهگنین نتیج

 را به ود بصشی .« ت و ت اخلحوزه، دقّ»
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 و راهکارها هاوهیش تداخل تدقّ حوزة ترجمه

افکار در سطح جمله، 

ا ب  پاراگراف و متن طور

که  ان مرت ط ش ه گریک ی

 عنوانبهها را آن توانیم

واح  کل در نظر  کی

 (.5گرفت )

در سطح جمله،  افکار

پاراگراف و متن با 

 یان ، حتّمرت ط گریک ی

 طوربهاگر انتصاب واژه 

مطابنت  نهیبا زم 100%

 (.3ن ارد )

از  وجههیهبه

 یزبان  هادهن هاتصال

ارت اط افکار با   برا

استااده نش ه  گریک ی

)یورواگزم  (1است )

 (.2013المللی، بین

در  یاشت اهات سطح

متن وجود دارن  که 

ن رت فهم را دگار به

 (.5) کنن یمشکل م

غلط در متن   تع اد

 یموجود است که گاه

فهم را دگار مشکل 

 درمجموعا امّ کنن ،یم

 ن ستیساز نگن ان مشکل

(3.) 

در متن  یاساس اترادیا

که فهم  شون یمشاه ه م

ت دگار مشکل ش ّرا به

 یمنا تأثیرو  کنن یم

 گذارن یخوانن ه م  رو

)یورواگزم  (1)

 (.2013المللی، بین

 یزبان  هات اخل

و  یکوگک )واژگان

( از زبان م    به  دستور

 اامّ شون ،یم  هیمنص  د

رد وا ی یآس هیبه فهم ه

 (.5) کنن ینم

از زبان  یزبان  هات اخل

م    به منص  وجود 

 یا گن ان اساسدارن ، امّ 

که فهم را دگار  ستن ین

 (.3کنن  )  مشکل ج ّ

 یاساس یزبان  هات اخل

از زبان م    به منص  

که   وجود دارن ، طور

ت دگار ش ّفهم را به

  و رو کنن یمشکل م

 یخوانن ه اثر منا

( 1) گذارن یم

المللی، )یورواگزم بین

2013.) 

 ای: انتنال واژه  ریگوام

اصطلاح از زبان م    به 

زبان منص  با حاظ معنا. 

 (ریخ|)بله

: ترجمه از زبان لیتع 

م    به منص  با در نظر 

 تاکّرو   گاهیگرفتن د

حاکم در زبان منص . 

 (ریخ|)بله

: استااده از تعادل

موجود در   هالیپتانس

زبان منص ، مانن  اشکال 

و   امر  هامؤدبانه، فعل

 منظور و انیب  برا رهیغ

حاظ اصالت زبان م   . 

 (ریخ|)بله

 نیی: در جهت ت سیپانو

  هابار و تااوت

 (ریخ|. )بلهیفرهنگ

ااده : است پرانتز حیتوض

 ای یلیتکم حیاز توض

ز کوتاه داخل پرانت ریتاس

نکات   سازروشن  برا

)بصش  یم هم درون متن

مناله(.  نی. هم3.2

 (ریخ|)بله
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اسیت که در این پژوهش، تمرکز اصلی رو  انتنال راهکارها  ترجمه در  یادآور شیایان 

جهت یافتن معادل مناسیییب در همة ابعاد از واژه گرفته تا بازآفرینی فضیییا  فرهنگی در زبان 

ها و ها با نگاه خان به معیار گهارم یعنی شییییوهترجمه لیوتحلهیتجزمنصییی  بود، بنیابراین 

 پذیرد.راهکارها صورت می

 روش اجرا. 2. 3

ینه دق آزمون و نودپس-آزموندقینه برا  اجرا  پیش ، نودا دقینه جلسة نود دواین مطالعه در 

ها  با ه ف به ود مهارتراهکیارها در رابطه با ترجمة تصصیییصیییی متون ادبی،  معرّفیبرا  

آلمانی دانشییگاه شییهی  بهشییتی تهران انجام شیی .  ادبیّاتا  دانشییجویان رشییتة زبان و ترجمه

این ه بآزمون اسییتااده شیی . آزمون و یک پسمنظور تعیین پیشییرفت دانشییجویان از یک پیشبه

آزمون اجرا ش  و آزمون، طرح آموزشییی اجرا گردی . سسس پسپس از انجام پیشصیورت که 

 قرار گرفت.تحلیل مورد آور  و در آخر نتایج جمع

ن . آزمون شرکت کردکنن ه هات نار در پیش  تحنیق، از مجموع یازده نار شرکتدر ابت ا

کنن گان پس از دریافت ی دریافت نکرد، بلکه شییرکتگروه کنترل هیه شیییوه و راهکار خاصییّ 

خود به زبان آلمانی را از  تا ترجمة جملات تنها گهار دقینه برا  هر جمله فرصیییت داشیییتن 

نتایج گردآور  و تحلیل شیی . نتایج آمار   ازآنپسارسییال کنن .  «انواتس»رسییان طریق پیام

 ،«تعادل»، «تع یل»، «گیر وام»لاعات بر اسیییا  معیارها  بن   اطّآزمون همراه با دسیییتهپیش

 صورت پذیرفت.« توضیح پرانتز »و « پانویس»

ل، نترآزمون برگزار ش  و از هات نار گروه کپس از سیی دقینه اجرا  طرح آموزشی، پس

رده، بها  ناملیة خود را با استااده از شیوهها  اوّصورت ج اگانه ترجمهش ، هر یک بهخواسته 

بار  «انسوات»رسان گیر ، تع یل، تعادل، پانویس و توضیح پرانتز  اصلاح و از طریق پیاموام

، «گیر امو»بن  ، تحلیل و این بار نیز بر اسیییا  معیارها  دیگر ارسیییال کننی . نتیایج جمع

 بن   ش .دسته« توضیح پرانتز » و« پانویس»، «تعادل»، «تع یل»
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 های پژوهشیافته. 0

از  کیهیهآزمون در پیش ،ط ق آمارده . بصش حاضییر نتایج دو قسییمت پژوهش را نشییان می

 ساز  مااهیم فرهنگی از زبانافگیر  و پانویس برا  انتنال و شاّ ها  وامدانشجویان از شیوه

اژة را برا  ترجمة و «تع یل»فارسیی به آلمانی استااده نکردن . تنها یکی از دانشجویان راهکار 

بود. مشاه ات برده  به کارب ون توضییح اضافی در این زمینه  «Opfergabe» با عنوان «نذر »

اده برا  ترجمة تعارفات استا «عادلت»همچنین نشان دادن  که دانشجویان بیشتر از همه از شیوة 

 1«نمیل فرمود»کارگیر  حالت دسییتور  فعل امر  در زبان آلمانی برا  طور مثال، بهکردن . به

از  2«رمابهگ»تنها برا  ترجمة واژة  «توضیح پرانتز »تنها یکی از دانشجویان از  ،در زبان فارسی

ع م  دلیلها به توان نتیجه گرفت که ترجمهرو میبود. ازاینفارسیییی به آلمانی اسیییتااده کرده 

ها  هیا و راه ردها  مؤثر در انتنال بار فرهنگی مااهیم در زمینهکیارگیر  شییییوهو بیه توجّیه

ار زیر د. نموان یبصش نیستن  و نیازمن  بازنگر  کلّنیز گن ان رضیایت« ت و ت اخلحوزه، دقّ»

 ده :صورت خلاصه نشان میآزمون را بهنتایج پیش

 

 
 آزمون. نتایج آمار توصیفی پیش1نمودار 

 

                                                  
1. Bitte nehmen Sie etwas von diesem hausgemachten Baklava 

2. altes iranisches öffentliches Bad. 
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به  ها نس تآزمون در همة زمینهصیورت بود که گروه کنترل در پس نیبه اآزمون نتایج پس

 اسییت. همة دانشییجویان ازق ل از اجرا  طرح آموزشییی با اختلاف معنادار  بهتر عمل کرده 

 سییاز  فضییا افزمان اسییتااده از پانویس برا  توضیییح بیشییتر و شییاّگیر  و همراه رد وام

رغم بار که به 3«فیروزحاجی»و  2«خزینه»، 1«سییمنو»خوبی بهره گرفتن ، مانن  ترجمة فرهنگی به

کنن . از سو  دیگر همة فراگیران فهم بیان میفرهنگی سینگینشیان کنه مطلب را خوب و قابل 

کارگیر  طور مثال، بهجز یک نار رشی  مث تی در زمینة استااده از راهکار تع یل نشان دادن . به

منظور به 4ویسزمان اسیییتااده از پاندر فارسیییی و هم «نذر »برا   «Opfergabe»واژة آلمانی 

 ها  واژگانی وپتانسیییل تأثیرسییاز  فضییا  فرهنگی. همچنین، همة دانشییجویان تحت روشیین

دسییتور  زبان آلمانی، رشیی  گشییمگیر  را هنگام ترجمه تعارفات و اصییطلاحات دارا  بار 

طور مثال، اسییتااده از حالت دسییتور  امر  فرهنگی از زبان فارسییی به آلمانی نشییان دادن . به

زمان از فارسی به آلمانی و هم 5«ش ناز خجالت سرخ»لاظ بهو ترجمة لاظ 5«میل فرمودن»برا  

طور مثال، ها  فرهنگی. بهسیییاز  معنا  مجاز  و تااوتافاسیییتااده از پانویس برا  شیییاّ

از »( به معنا  rot، ذیل واژة 7)دودن «vor Wut rot werden» که در آلمانی اصییطلاحدرحالی

شون . را داریم، در فارسییی در اصییطلاح، افراد از شرم قرمز می «قرمز شی ن ت عصی انیتشی ّ

اسیت که ط ق آمار، همة دانشجویان از راه رد پانویس و توضیح پرانتز  برا   یادآور شیایان 

، 8«شگناهی سیاوبی»ها، مانن  داستان سیاز  و انتنال فضا  فرهنگی در رابطه با افسانهافشیاّ

                                                  
1. Samanaou ist ein Bestandteil der sieben S-Tafel des Nowruz. 

2. In den Badehäusern gibt es ein Becken, das nicht so groß und tief ist wie ein Schwimmbad. 

Dort wird das Wasser gespeichert und zum Baden verwendet. 

3. ist eine Figur der iranischen Volkskultur, die zu Beginn des iranischen Neujahrsfestes 

Nouruz auf den Straßen erscheint. 

4. Es bedeutet, dass eine Person beschließt, etwas für Gott zu tun. Diese Arbeit, die an sich 

empfehlenswert ist, Normalerweise sind die Gelübde, die eine Person ablegt, an 

Bedingungen geknüpft, das heißt, er gelobt beispielsweise, Essen zu kochen und es den 

Bedürftigen zu geben. 

5. Herr Khodam Hazrati, bitte bedienen Sie sich von diesem hausgemachten Baklava. 

6. Es war in der alten iranischen Literatur ein positives Zeichen von Keuschheit, rot zu 

werden (besonders für Frauen) 

7. Duden 

8. Siawasch ist eine Figur aus dem Epos Schāhnāme des Dichters Firdausi und gilt in der 

persischen Literatur als ein Symbol für die Unschuld. 
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جا  به 2«بیبی»، الناب و عناوین، مانن  1شیی ن خجل به خاطری ن نگاه احسییاسییات، مانن  دزد

و نیز فضییا  روایی،  4ها، مانن  عی  نوروز، مناسیی ت3مادربزرن، معنا  مجاز، مانن  جغ  شییوم

خوبی اسییتااده کردن . در اینجا، همچنین به 5اللهمانن  باور به داسییتان جن و پر  و گاتن بسییم

با « ت و ت اخلحوزه، دقّ»آزمون در زمینة گیر  کرد که گروه کنترل در پستوان گنین نتیجهمی

دهن ة ننش مؤثر اسییتااده از تنهایی نشییاناسییت. این امر بهاختلاف معنادار  بهتر عمل کرده 

ج ذیل خلاصه نتای نمودار ان م    به منص  است.ها  انتنال بار فرهنگی از زبراهکارها و شییوه

 ده :آزمون را نشان میپس

 

 
 آزمون. نتایج آمار توصیفی پس2نمودار 

 

 

                                                  
1. Farzaneh musste ihren Schleier (Chador) bis zu den Augen herunterziehen (weil es ihr sehr 

peinlich war). 

2. meist eine alte Dame (oder Großmutter) 

3. Die Eule wird in der iranischen Kultur oft als unheiliges Tier angesehen (wie der Uhu, 

unheiliger Totenvogel 

4. daspersischeNeujahr 

5 . nn der eergangenheit waren viele eenschen der eeinung, dass sich in den Bddern 

unheimliche Geister und Teufel befinden, deshalb sprachen sie beim Betreten den Namen 

Gottes, um sich zu schützen. 
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 گیرینتیجهبحث و . 6

طح منظور بالا بردن سراهکارها  مؤثر به معرّفیدر راستا  بررسی و  بودپژوهش حاضر تلاشی 

 این در. ها  ایرانآلمانی در دانشگاه ادبیّاتها  ترجمة ادبی دانشیجویان رشیتة زبان و مهارت

 ینح ادبی متون ویژهبه متون، فرهنگی بافت به پرداختن لزوم دربارة ج ی   نیاز پژوهش

 نیز پیشییین مطالعات ها درنبصشییی از آ که شیی  کشییف آلمانی به فارسییی از ترجمه آموزش

نویش آموزشی، با در طراحی یک پیش تحنیقها  این ترین ه فیکی از مهممشیاه ه گردی . 

زیاد   شییمار ةها  ادبی دربرگیرن آینه فرهنگ اسییت و متن ادبیّات حنینت کهنظر گرفتن این 

با س نویاحی این پیشطر توان گات که ، بوده و میباشیینمیها  فرهنگی ها و تمثیلاز نشییانه

که به مترجم لنب میانجی ( 1330)( و خ ایی 2001)روخه  (،2018) 1نتیایج تحنینیات توران

آموزشییی با اتکا بر طرح  جملات که اسییتبه همین سیی ب . ، همصوانی داردده میفرهنگی را 

 ةدربردارن کنن ، ها ایجاد تمایز میهیا  فرهنگی کیه مییان زبیان فارسیییی با دیگر زبانمولایه

افسییانة با اشییاره به  از آتش درآم ننماد شییومی،  عنوانبه، جغ  نذر ، تعارفمااهیمی گون 

گاتن  و ی ایرانیجشن ملّ عنوانبه ، نوروز باسیتانیشی نخجل شی ن مجاز ازسییاوش، سیرخ

، 2بیلگو) ت نحس بوده استجن و موجودا دور کردنبرا   عنوان نماد الله در گرمابه بهمبسی

همچنین طراحی این (. 1384 ،ذوالانار  ؛1384 ،طغیانی ؛2017 ،امیر  ؛2010، 3گوتس ؛2008

( که از ضییرورت 1337) ح ّاد درگاهی و  (2007) 4با هورن-اسیینل ها با یافتهنویس پیش

نیز مطابنت  ان ،انتنال توانش بینافرهنگی به دانشییجویان رشته مترجمی زبان آلمانی سصن گاته

ی مهارت عنوانبهنافرهنگی نشیییان دادن  که کسیییب توانش بیدر تحنینات خود فراد ادارد. این 

 نویسپیش ،. بر این اسیییا  یآیشیییمار مبه ریناپذاجتناب یضیییرورتخان در بین مترجمان 

ر د نکات خانآزمایش قرار گرفت، دربرگیرن ه مورد و  معرّفیپژوهشیییی که در این تحنیق 

اش  ا بها آشیینکه لازم اسییت هر مترجم اثرها  ادبی با آن فرهنگی بودکسیب توانش میان زمینه

                                                  
1. Turan 

2. Bilgü 

3. Götz 

4. Snell-Hornbay 
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 ها ه، تااوت مهم این تحنیق با یافتهال تّ (.1337 ،ح ّاد درگاهی و  ؛2007با ، هورن-)اسیینل

د که پردازهایی میها و روششیوه معّرفینویس حاضیر به این بود که پیش در پژوهش پیشیین

مترجم بای  بتوان  اسیییت: حین ترجمه  ییگراعمل به توجّهپیش از هر گیز ها منصیییود از آن

در   کارآمها  با استااده از شیوه مهارت ادبی داشیته باش ، یعنی با هر دو زبانضیمن آشینایی 

را ایجاد ها  متناسیییب رفیتظ ،م   ها  موجود در زبان ظرافتو فرهنگی نناط م هم منیابل 

وانن ه غیربومی در جریان فضییا و بافت گرایی از دسییت نرود و خا  که اصییالتگونه، بهکن 

 گی که متن ادبی در آن شکل گرفته است، قرار بگیرد.فرهن

بالا  باعث توانمی عها  متنوّکارگیر  شیییوهبه با که بود پژوهش آنمهم ها  یافتهاز دیگر 

گردان ه بر خارجی  که به زبان یی گردمتن فرهنگی  هامؤلاهت و افزایش وضیییوح کیایّ رفتن

( و 2008لوزه )شییوارتس (،1333شییرای ر ) نتایج تحنینات در راسییتا ها این یافتهشییود. می

ه شیییکال مصتلف ترجما کیه اسیییتایاده از  آنجیاویژه قرار دارد، بیه( 1400) و پروان حی ّاد 

در به ود  گیر گشم مؤثرننش ، گیر ، تع یل و تعادلوام آزاد، مانن لاظ و بهللاظی، لاظاتحت

رد دا بر عه ه را به آلمانی زبان فارسییییگوناگون فرهنگی از  و انتنیال ابعیادت ترجمیه کیایّی

نشان دادن  که  هاتحلیلنتایج (. 1400 ،و پروان ح ّاد  ؛2008لوزه، شیوارتس ؛1333شیرای ر، )

 فرهنگی نمادها و بازتاب  اقانهدر انتصیاب هرگونیه راهکار خلّ آزمونپیشدر گروه آزمیایش 

آزمون حاکی از آن است که نتایج پس کهیدرحال. است ضیعیف عمل کردهبسییار حین ترجمه 

در سزایی هب تأثیر فضیا  فرهنگی بازتابگرایی و ها برا  نیل به اصیالتاسیتااده از این شییوه

 ،مشصص گردی  ع  ب  مشاه اتدر  گنانچه، بساگه .داشیته اسیتدانشیجویان به ود عملکرد 

فضییا   بازتابدر  بسییزایی مث ت تأثیر ییتنهابه گیر  و تعادلویژه وام، بهها  نام ردهشیییوه

نتنال افراین  به گگونگی  راهکارهاکافی این  توجّهع م  ،ترین دلیلن ارن . مهم اصیییل فرهنگی

همصوان در زبان  ةبه منصییی  اسیییت. به این معنا که گاهی یافتن واژ م   بار فرهنگی از زبان 

و انتنال آن به زبان منصیی  به همان شییکل که  فارسییییک ماهوم از زبان  گرفتن وامیا  آلمانی

وقتی ، لازم استبنابراین  ؛کن بار فرهنگی نمینتنال اهسیت، کمک شیایانی به بازساز  فضا و 

از ، هسیییتیمها  فرهنگی عمیق از فارسیییی به آلمانی ریشیییهدارا   ی ادبیمتنترجمه در حال 

 ساز  فضا  درونروشین بهطریق آن از بتوان تا  اسیتااده کنیمدیگر  هم  ةاقانخلّ ها شییوه
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مطابق با  آم هدسیییتبه نتایج، راسیییتا همیندر (. 2017)امیر ،  کمک نمودهنگی متن ادبی فر

 راهکارها ( در کنار 2017امیر  ) و (2014جو )صلح(، 2003آرت )راین که بودن  هاییوشر

ادبی ون تبافت فرهنگی م ساز افشاّمنظور تحت عنوان توضییح پرانتز  و پانویس به پیشیین

ود شییه می تااوت معنادار  دی ،بنابراین ؛کرده اسییت معرّفی فارسییی به آلمانیاز  ترجمهحین 

هایی نبا آ ان گیر  بسیین ه کردهمهمصوان )تعادل( و یا وا ةبه یافتن واژهایی که تنها میان ترجمه

 ان رار دادهقاستااده مورد ساز  فضا  فرهنگی افهم برا  شاّرا پانویس و توضیح پرانتز  که 

 (.2017امیر ، ؛ 2014جو، صلح ؛2003آرت، )راین

فارسیییی به هنگام بازگردانی هر متن ادبی از زبان ترجمه والاترین ه ف  از سیییو  دیگر،

ت ترجمه یّ کیا کنن ةاست که تضمین به معیارهاییخصییون آلمانی دستیابی ها  دیگر، بهزبان

م ه از آدستنتایج به نظر و جلوگیر  از ت اخل زبانی اسیت. تویژه دقّها  مصتلف بهاز جن ه

طاین مطالعه تا ح  زیاد  با معیارها  منتصب  داشییتن  هماهنگی  «المللییورواگزم بین» توسییّ

آزمون نشان دادن  که و پسنتایج پیش  میان یها  تحلیلمنایسیه .(2013، المللییورواگزم بین)

گامی  ،متناسبموجود ها  ظرفیت کردن  ایپاب و توان با استااده از راهکارها  خلّخوبی میبه

 بانیها  زگیر  ت اخلکلگیر  از شنظر و پیش تمهم و اسیاسی در جهت حاظ انسجام، دقّ

 پرانتز  یا پانویس از احتمال با اسیییتااده از توضییییح یراحتبهتوان . برا  مثال، میبرداشیییت

در سییطح واژه جلوگیر  به عمل آورد. گنانچه در  خصییونها  زبانی بهت اخل وجودآم نبه

 کژفهمی نای «غسل کردن» ةاین مناله نیز مشاه ه گردی ، ممکن است از طریق ترجمه لغو  واژ

اقی ادر روزمره ایرانی گیز  شیی یه اتّ غسییل کردنبیای  که  به وجوددر ذهن خوانن ه غیربومی 

ده ، در حالی اکتاا کردن به راهکار رو  می تمسیحیمرت ط با  ها فرهنگدیگر در اسیت که 

کاسیییتن از بار  موجبتا ح  زیاد   واژه معادل در زبان منصییی یک تع یل، یعنی یافتن تنها 

. حال، نتایج شییودمی، اسییت رخ دادهمتن اصییلی و فضییایی که روی اد فرهنگی در آن هنگی فر

دانشجویان پس از گذران ن ساعت آموزشی توانستن  جملات را  یّةآزمون نشان دادن  که کلّپس

تا ح  زیاد  دارا   «المللییورواگزم بین»در  کنن هنییتعترجمه کنن  که با معیارها    اگونهبه

ه متن ترجم ةاب در زمینتوان گنین نتیجه گرفت که اسییتااده از راهکارها  خلّمیبق بوده و تطا
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ت کیایّ نبالارفت موجبفضا  فرهنگی  بازتابو  حاظ اصالت ا ه فادبی از فارسی به آلمانی ب

 گردد.می نظر و ت اخل تانسجام، دقّ ها  مصتلفی ترجمه از جن هکلّ

یه ها  ایران توصیییها  ترجمه در دانشیییگاهبا اتکا به نتایج این مناله به واح  ب ین ترتیب

ها  فرهنگی در آموزش ترجمه بسردازن  و من  به مؤلاها  آگاهانه و نظامشییود که به شیییوهمی

هیا  مؤثر برا  انتنال فضیییا  فرهنگی به خوانن ة غیربومی را ارزیابی و بازبینی کنن . شییییوه

مطالعه اسییت و گون مطالعه حاضییر از نوع پیش نکهیبه ا توجّهد با شییود میهمچنین پیشیینها

ها و برگزار  کلا  کرونا رو یشییی ن و ریفراگها، از جمله نگیارنی ه بیه دلییل محی ودییت

ش ن زمان نگارش مناله با تعطیلات تابستانی این تحنیق را در مجاز  و نیز مصادف صیورتبه

برسانن .  به انجامتر را در جامعه آمار  گستردهفراد دیگر  آن ابعاد مح ود انجام داده اسیت، ا

 دبّیاتاتنها برا  دانشییجویان رشتة زبان و شیایان ذکر اسیت که نتایج حاصیل از این تحنیق نه

  و توان  مایها  ایران نیز میها  خارجی در دانشگاهآلمانی، بلکه برا  دانشیجویان سایر زبان

 مؤثر واقع شود.
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