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ها ترجمه آنچگونگی مقوله ها و عناصر فرهنگی و 
»سووشون«رمان در ترجمه انگلیسی

1داریوش فداکار

دانشجوي کارشناسی ارشد مترجمی دانشگاه فردوسی مشهد
:چکیده

بـه منظـور   ) 1988(در تحقیق حاضر از دسته بنـدي عوامـل و عناصـر فرهنگـی از دیـدگاه نیومـارك       
سووشـون از رمـان  ) 1990(ر فرهنگی در ترجمه انگلیسی محمد رضـا قـانون پـرور   بررسی و تحلیل عناص

موجـود در  فرهنگـی  حقیق، نگارنده مقاله ابتـدا عناصـر  در این ت. نوشته سیمین دانشور استفاده شده است
بندي نیومارك استخراج کرده و سپس آن را بـا ترجمـه انگلیسـی    هرا طبق دستسووشونفصل اول رمان 

در ایـن  . ت مترجم در برگرداندن این عناصر را مـورد ارزیـابی قـرار دهـد    اده است تا میزان موفقیتطابق د
مـورد بررسـی قـرار    ) 1987(تحقیق، ترجمه این عوامل و عناصر فرهنگی بر اساس مدل والدیمیـر ایـویر   

مـوارد  هـایی بـراي ترجمـه    روشن گردد که مترجم از چـه شـیوه یـا شـیوه    سؤالگرفته است تا پاسخ این 
نتایج بدسـت آمـده نشـان داد کـه بیشـترین روش بکارگرفتـه شـده بوسـیله         . استفرهنگی استفاده کرده

گیـري هرکـدام   اللفظـی و وام و پس از آن روش ترجمه تحـت ) دمور14( مترجم، جایگزینی بوده است
مـورد اسـتفاده   هـاي  مورد اسـتفاده ، دیگـر روش  2کردن با مورد و اضافه3مورد و روش تعریف با 5با 

.اندجهت ترجمه عناصر فرهنگی در این رمان بوده

هاي ترجمه، مدلسووشونعناصر فرهنگی، ترجمه، فرهنگ، : کلیديگانواژ

Fadakar.dariush@yahoo.com:رایانامۀ نویسنده مسئول-1
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مهمقد
شوند یکـی از ایـن مشـکالت در ترجمـه عناصـر فرهنگـی       در هنگام ترجمه مترجمان با مشکالتی مواجه می

ند یکی از این افراد الرسـن اسـت کـه   ادر مورد فرهنگ  پرداختهبه بحثدر همین راستا افراد زیادي. است
در بـین  هـا و قـوانین کـه    هـا، ارزش اي از اعتقـادات، نگـرش  مجموعـه «کنـد گونه تعریف مـی فرهنگ را این

.)431: 1984الرسن (»گروهی از مردم مشترك است
کنـد کـه خـاص یـک جامعـه      یوه زندگی و نمودهاي آن تعریف مـی فرهنگ را ش)1988(پیتر نیومارك

او بـین زبـان فرهنگـی، جهـانی و شخصـی      .کندابزار بیان  استفاده میبه عنوانهستند که از یک زبان خاص 
و »آینـه «هاي بشري مانند و تقریبا تمامی ساخته»شنا«، »ستاره«، »دن«مر، »دنندگی کرز«.تمایز قائل می شود

» روزه«، »زکـات «،»خمس« هاي اما واژه.خوریمنمیها به مشکلی برو در ترجمه آن. اندمفاهیمی جهانی» میز«
بـین دو زبـان مبـدا و مقصـد    ، مگـر اینکـه  هـا بـا دشـواري همـراه اسـت     ناند کـه  ترجمـه آ  هاي فرهنگیواژه
بندي کرده عناصر فرهنگی را یه شکل زیر طبقه)1998:95(نیومارك.پوشانی فرهنگی وجود داشته باشدهم

:است
ي قطبـی و مراتـع   اــ ههــ جلگ، هاهوکهـا، ها، کویرشتران، دجانو، مینزیک سرن اشناسی شامل گیاهبوم-1

.)tabularizes(و فالت پست) selva(جنگل بارانی اوستایی: مانند
.)ساخته هاي دست بشر(فرهنگ مادي-2

)kaiserschmarrn(نوعی نان شیرین ،)sake(، ساکی)zabaglione(آش رشته: مانندغذا-الف
.در آفریقا) kanga(در هندوستان، کنگا ) dhoti(لنگ :پوشاك مانند-ب
، )low rise(، ساختمان کم طبقه)tower(برج: مسکن و شهرها مانند-ج
.)rickshaw(گاري سه چرخ در شرق آسیا، )bike(دوچرخه: وسایل حمل و نقل مانند-د
,agah: کار و فراغت مانند-فرهنگ اجتماعی-3 biwa,rock.

.فاهیمنات و مها، جریاتها، آداب و رسوم، فعالیسازمان-4
.کرملین، مجمع تشخیص مصلحت: سیاسی و دولتی مانند-الف

,karma، مسجد، معبد، کلیسا: مذهبی-ب dharma.

هنري-ج
اجتماعی-د
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انگشت نشان دادن، تف کردن، دست تکان دادن، بیالخ دادن: حرکات بدن و عادات ماننداشارات و -5
)snook a Cock(.

.مان ترجمه تمامی وازگان فرهنگی باید برخی مسـائل را در نظـر گرفـت   کند که در زنیومارك ذکر می
رام بـه کشـورهاي   چنـین احتـ  و هـم أهاي فرهنگـی زبـان مبـد   که هدف اصلی ما باید تشخیص ویژگیاول این

کنـد فرآینـدي دوسـویه    تعریف می)  1993:23(گونه که میر عماديترجمه آن.ها باشدخارجی و فرهنگ آن
یعنی ما با یـک  فرآینـد بـده و بسـتان     . ها به یک فرهنگبه دیگري و از دیگر فرهنگاست از یک فرهنگ 

شود که در زبان مقصد معـادلی  در هنگام ترجمه مترجم با برخی مفاهیم فرهنگی مواجه می. سر و کار داریم
هاي مختلف آن را بیان کندند تا با شیوهمآن وجود ندارد و مترجم باید تالشبراي 

)1389, علیـزاده (و کاسـنین  )1987(ایـویر . ی براي برقراري ارتبـاط میـان دو فرهنـگ اسـت    ترجمه روش
کننـد  بیـان مـی  ن ناآ.معتقدند که بدون ترجمه هرگونه مبادله مادي و غیر مادي دو فرهنگ غیر ممکن است

ــفرهندر یک عنصر فرهنگی دن کروارد کــه  ــیگد گ ـ ــد ر ـ را عنصر آن بانی رت زست که صواین انیازمن
هاي دو فرهنگ مبدا و ی به شباهتسختی و یا آسانی ترجمه بستگ. کنیمواردفرهنگ مقصد ن واـبدر زز ـنی

در زمـان  کنـد کـه  مـی مترجم در زمان ترجمه یک متن با دو فرهنگ سـر و کـار دارد و تـالش    .مقصد دارد
هاي مختلف همـان  به شیوهد و یا معادلی در زبان مقصد براي آن بیابیا أفرهنگی زبان مبدیک عنصر ترجمه 

.دمعنا را برسان
نقش ترجمه در ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقـی  .های با ادبیات دیگر زبانعبارت است از بررسی روابط تاریخی ادبیات ملّادبیات تطبیقی 
ـ  هاي ادبی از یک ملّر انتقال پدیدهبیانگ جابجـایی و انتقـال گـاهی در    . هـا اسـت  تت به ادبیات دیگـر ملّ

،ربـاعی قطعـه، اي بیـانی چـون قصـیده،    هـ تصاویر و قالـب ها و موضوعات است و زمانی درحوزه واژه
بیات دیگر کشورها در قلمرو مرز میان ادبیات یک کشور با اد.کندنمایی میدقصه، نمایشنامه و غیره خو

انـد را از نظـر   ر که در یک زبان مشترك نوشته شدهتوان دو اثها است یعنی نمیهاي تطبقی زبانپژوهش
هـاي تطبیقـی در حـوزه ادبیـات     ها شرط انجام دادن پژوهشاختالف زبان. قرار دادسیرربتطبیقی مورد 

).26-1999:25ندا طه، (است
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پژوهشـگر  . ها و شاهکارهاي بزرگ ادبی داردی در آشنا کردن ما با آثار دیگر ملتترجمه نقش مهم
تواند با آثار ادبـی آشـنا   ها مینیاز نیست  زیرا با کمک گرفتن از آنادبیات تطبیقی از آثار ترجمه شده بی

هـاي دنیـا   ط بـر همـه زبـان   زیرا تسلّ. ، آگاهی یابدهایی که با زبانشان آشنایی نداردشده و از اوضاع ملت
).1999:38طه ندا، .(نمایدناممکن می

از ترجمه بـه عنـوان یکـی از عـواملی کـه باعـث ایجـاد نهضـت         ) 1382:13(محمد عبدالسالم کفافی
کنـد کـه  رواج ترجمـه باعـث اطـالع      وي بیـان مـی  . بـرد بی تطبیقی شـده اسـت، نـام مـی    هاي ادپژوهش

شود و ترجمه شوق شناخت بیشتر از ادبیات بیگانه را کـه متـون آن   هاي مختلف از ادبیات بیگانه میتملّ
ات وهش در ادبیـ ژاین کار محققان را به گسـترش پـ  . نمایدشود، افزون میی ترجمه میبه زبان ادبیات ملّ

.نمایدی تشویق میها ومقایسه آن با ادبیات ملّتسایر ملّ
توانـد بـه آشـنایی    ترجمه که به معناي برقراري ارتباط بین دو زبان و درنتیجه بین دوفرهنگ است می

توانـد زمینـه آشـنایی    ترجمه آثار ادبی فارسی به انگلیسی مـی . یک فرهنگ با فرهنگ دیگر کمک کند
آشنایی ادب دوستان انگلیسی زبان با آثار ادبـی  . فرهنگ و ادب فارسی فراهم آوردها را باانگلیسی زبان

دنبـال  ه و منجـر شـود کـه افـراد بـ     ثیر پذیرفتن آنان از ایـن آثـار را فـراهم آورد   أتواند موجب تایران می
.دکمـک کنـ  ،الگوبرداري از آثار فارسی شوند و در جهت پدید آوردن آثار مشابه اما به زبـان متفـاوت  

در ایـن مقالــه تـالش شــده اســت تـا نحــوه ترجمــه عناصـر خــاص فرهنگــی  در ترجمـه انگلیســی رمــان      
هاي فرهنگی بـین دو زبـان در سـطح    توان به تطابقو از این طریق میمورد بررسی قرار گیرد»سووشون«

.بردعناصر فرهنگی پی
هاي ترجمه عناصر خاص فرهنگیروش

ـ  این. م هستندجمه بسیار مههاي فرهنگی در مطالعات ترجنبه ه بسـیاري از صـاحب   مباحث فرهنگـی توج
هاي مختلفـی بـراي ترجمـه    متخصصان مطالعات ترجمه روش.ران ترجمه را به خود جلب کرده استظن

هـاي  وي روش. بـود ) 1988(یکی از پیشگامان در این حوزه نیومارك.اندعناصر فرهنگی پیشنهاد کرده
سـازي، معـادل فرهنگـی، معـادل     انتقـال، بـومی  : ددهـ ناصـر فرهنگـی ارائـه مـی    مختلفی را براي ترجمه ع

کارکردي، معادل توصیفی، ترادف،  توضیح از طریق ترجمه، تغییر و یا جابجایی، مادیولیشن، ترجمه بـه  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1225 / 1393شهریور 13دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي، 

، کـاهش و توسـعه، ترجمـه و    هـاي معنـایی  لفـه ؤرسمیت شناخته شده، برچسب ترجمه، جبران، تحلیـل م 
هـاي زیـر را   روش) 1992(ساندور هروي و ایان هگینـز  ).93-1988:81.(و یادداشت هاتفسیر، دوبیتی، 

ترجمـه  -3وام گیـري فرهنگـی  -2پیونـد فرهنگـی  -1:د کـرده انـد  ابراي ترجمه عناصر فرهنگـی پیشـنه  
.بیگانه سازي-5گرته برداري -4ارتباطی 

ه هـم عناصـر فرهنگـی و هـم     کرده است دامنـه بسـیار وسـیعی دارد کـ    هایی که نیومارك ارائهشرو
حسـین پیـر   بیـان شـده در  ) 2004(عالوه بر این آنگونه که وایلی. دهدعناصر غیر فرهنگی را پوشش می

ــدین،  ــم ال ــانی  نج ــاره زم ــی )2012(به ــان م ــد بی ــی از روشکن ــه برخ ــاي ترجم ــارك ه ــا «اي نیوم ذات
فتـه شـده  و   تـوان روشـی پذیر  نمـی تی براي مسائلی خاص هستند و هیچ یـک از آنهـا را   هاي موقّحلراه

بسیار محدود اسـت و  ) 1992(برخالف روش نیومارك، روش هروي و هگینز.»استاندارد محسوب کرد
.باشدعناصر فرهنگی مناسب نمیتمامی براي ترجمه 

چسـترمن،  : اند مانندهاي مشابه دیگري نیز ارائه دادهمه عناصر فرهنگی افراد دیگري روشبراي ترج
بـر نـوع   «ها  در این نوع مطالعـات  ها و مدلبندي روشتفاوت اصلی در طبقه. ، سوپرسینو، پدرسنویناي

بـراي مثـال   . )1389, علیـزاده («واحد اصـلی زبـان در ترجمـه دارنـد    ها برکیدي است که هرکدام از آنأت
هـا و عناصـر فرهنگـی در نظـر     ا را واحد زبان براي ترجمه مقولههها و بعضی نیز بندها و جملهبرخی واژه

.گیرندمی
ي هاوتتفاة که مترجم با مشاهدکنـد  اسـت و بیـان مـی   د دادهپیشنهارا رـیي زاـهروش)1987:43(یویرا

از با یکی را نظر رد فرهنگ مون و دو بادو زتا کندسعی میبیرونیقعیتوادر مورد یک انیـبزا ـفرهنگی ی
متـرجم  (تعریـف  -2.)أاسـتفاده مسـتقیم از واژه مبـد   (گیري وام-1:به یکدیگر نزدیک کندر ـیي زهاروش 
ترجمـه  (فظی ترجمه تحت الل-3.)کندرا درون متن ویا در پانوشت براي مخاطب تعریف میفرهنگیواژه 

در این حالت عنصـر فرهنگـی زبـان مبـدا بـا      (جایگزینی -4.)ه فرهنگیاز واژبرداريهواژه به واژه ویا گرت
واژه سـاخت واژه بـراي  (واژه سـازي  -5. )شـود عنصر فرهنگی مشـابه خـود در زبـان مقصـد جـایگزین مـی      

-7. )عـدم اسـتفاده از واژه فرهنگـی در زبـان مقصـد     (حـذف کـردن   -6.)فرهنگی زبان مبدا بوسیله متـرجم 
.)توضیح دادن  بصورت پانوشت ویا در پرانتز(افزودن 

رهنگ و عناصـر آن ابتـدا در سـطح وازگـان نمـود پیـدا       واژگان است و چونکه فیر بر پایهطبقه بندي ایو
هـا و عناصـر فرهنگـی در ترجمـه رمـان      ترجمـه مقولـه  ه از این مدل براي بررسی نحوهمقالکنند نویسنده می
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بـار فرهنگـی را   تواننـد  هاي ذکر شده میه داشت که تنها برخی از روشباید توج. کنداستفاده میسووشون
ز تمـامی  ارتبـاط برقـرار کنـیم ا   اًامـا اگـر بخـواهیم صـرف    .فرهنگی را پـر کننـد  وي منتقل کنند که خألبه نح
جـایگزینی و یـا   «:کنـد بیان مـی )1389(گونه که علیزادهبراي مثال آن.توان استفاده نمودهاي فوق میروش

موجـود در فرهنگشـان   تواند صـاحبان فرهنـگ مقصـد را از خـأل    نمیأحذف عنصر موجود در فرهنگ مبد
اي باشـد کـه   مگر اینکه به گونهصد باشد قبه مأثرتر از انتقال واژه مبدؤتواند مسازي نیز نمیواژه.»مطلع کند

.ن عنصر فرهنگی را به شکلی ملموس براي مخاطب زبان مقصد بیان کندهاي آگیویژ
نکته سوم .هاي ذکز شده بهره جستبایست از ترکیب روشنکته دیگر اینکه براي انتقال بار فرهنگی می

اینکه مترجم نباید بصورت پیش فرض براي یـک عنصـر فرهنگـی معـادل خاصـی قـرار دهـد بلکـه بایـد بـه           
.داشته باشدنیز توجه عنصر فرهنگی آن ) social function(کارکرد اجتماعی

ترجمه عناصر خاص فرهنگی
به متعلقاست کهيعناصریافتن معادل برايشوند ن مواجه میی که مترجمان مکررا با آیکی از مشکالت

داند که عناصر فرهنگی را مفاهیمی در هر زبان می) 2003(باربارا شوارز .هستندیک فرهنگ خاص 
این عناصر فرهنگی بین گویشوران . ندو یا خاص فرهنگی که با آن در ارتباطمنحصر به آن زبان هستند

.کندهاي مختلف شکاف فرهنگی ایجاد میزبان
، مفـاهیم  کنـد بیـان مـی  ) 2012بیان شده در حسین پیر نجم الدین، بهاره زمـانی  2004(گونه که وایلیآن

کـه دو فرهنـگ   ن سـر وکـار دارنـد؛ حتـی زمـانی     د که مترجمان با آشوفرهنگی باعث افزایش مشکالتی می
مشکل ایجاد ،اي معنایی و دستوري موجود در متنهخیلی با هم تفاوت ندارند، این عناصر بیش از دشواري

.کنندمی
هاریـانتو  بـه عنـوان نمونـه   ، براي عناصر فرهنگـی انجـام شـده اسـت    ترجمه تحقیقات بسیاري در رابطه با 

اصطالحات فرهنگی در ژاپنی و انگلیسی را مـورد  ،کلمات، جمالتهاي مناسب براي ترجمه روش)1999(
هـاي  ها و اصـطالحات فرهنگـی، مترجمـان از روش   نشان دادند که  براي ترجمه واژهنتایج. بررسی قرار داد
دیولیشـن، ترجمـه   اي، معادل توصیفی، ترجمـه تحـت اللفظـی، ما   لفهؤافزایش، تحلیل م: کنندزیر استفاده می

. پذیرفته شده، کاهش، ترادف، انتقال، حذف وترکیب
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سـازي از فرانسـه بـه    ترجمه عناصر فرهنگی در متون مربوط بـه شـراب  ) 2004(در تحقیقی دیگر وایلی
معـادل  : انتقـال : شناسـایی کـرد  هاي زیر را براي ترجمه این عناصر انگلیسی را مورد بررسی قرار داد و روش

.طبیعی سازي، ترجمه تحت اللفظی، برچسب و خنثی سازيفرهنگی، 

را مـورد بررسـی قـرار    سووشـون ن تحقیق ما  شیوه ترجمه عناصر فرهنگی موجود در فصـل اول رمـان   یدر ا
.دهیممی

سووشونرمان
و نسـخه  نوشته سیمین دانشـور )1348(ووشونساطالعات مورد استفاده در این تحقیق از فصل اول رمان 

در ایـن رمـان زنـدگی    . استفته شده رگوترجمه ) 1990(آن که توسط محمد رضا قانون پرورانگلیسی
نویسـنده در ایـن   . ها به زیبایی به تصویر کشیده شده استفئودالی در زمان اشغال ایران از سوي انگلیسی

. تان افزوده اسـت گونه  بر گیرایی و جاذبه داسهاي عامیانه شیرازي استفاده کرده است و اینرمان از واژه
دو ترجمه مشـهور از ایـن رمـان در انگلیسـی وجـود      .داراي ساختاري ساده و روان استسووشونرمان 

ضـا  روسـیله محمـد  ه بـ منتشـر شـد  )Savushun(مـیالدي  بـا عنـوان    1990دارد اولین آن که در سـال  
دخـانم زنـ  .ند ترجمه شدمنتشر شد  بوسیله رکسانا ز1990در سال کهدومین آن. پرور ترجمه شدقانون

.ه استعنوان رمان را به مرثیه پارسی تغییر داد
مراحل تحقیق

آن گرفتـه شـده   سیمین دانشور و  ترجمه انگلیسـی   نوشته سووشونمواد الزم براي تحقیق از فصل اول رمان 
. شـد ایی شناسـ )  1988(ل رمان طبق دسته بندي نیومـارك در ابتدا عناصر فرهنگی موجود در فصل او. است

متـرجم بـراي   هـایی کـه  شیوهتا گرفتمورد بررسی قرار هاي انتخابی در نسخه انگلیسی آن نیز سپس معادل
بـراي شناسـایی شـیوه ترجمـه عناصـر فرهنگـی       .  ، شناسـایی شـود  ترجمه عناصر فرهنگی استفاده کرده است

.کندمیاستفاده ) 1987(از مدل پیشنهادي ایویرنگارنده
ق مدل نیومارك موارد طبسووشونت شده در فصل اول نسخه فارسی رمان فورد فرهنگی یام29از مجموع 

سـازمان هـا، آداب   مورد مربوط به 10.شدندمورد از عناصر مربوط به فرهنگ مادي می13. زیر حاصل شد
مربـوط بـه   مـورد  2شد و تنها مورد مربوط به فرهنگ اجتماعی می4، ها، جریانات و مفاهیمتو رسوم، فعالی

.شدفرهنگ بومی می
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سووشونرمان درفرهنگینمودار مربوط به عناصر 

:به همراه ترجمهسووشونعناصر فرهنگی یافت شده در رمان 
فرهنگ مادي-عناصر فرهنگی-الف

.را به هم چسبانده بودنددو تا لنگه دررا کنار زد، سفره قلمکاروشدخم-1

She leaned over and lifted the corner of the hand printed table cloth which
hid two wooden doors stuck together.

اند؟را به چه بزرگی برداشتهاشچانهاند؟ آن را پختهچه تنوريدر ":اندیشیدزري می-2

-What an oven they must have needed! Zari thought what a mould of dough!

.]ندیده بودتا آن وقت کسی پخته بودند که نظیرش راو نان سنگکی[-3

- [and baked a loaf of flat sangak bread the likes of which had never been
seen before.]

.ستندها پیوو جوراب ساق بلند زنانه پا کرده بودند به آنکه تنبان چین دارسه تا افسر اسکاتلندي -4
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Three Scottish officers with pleated kilts and women's stockings joined
them.

].پیچیده بودنددر بقچه ترمهشال و ابریشم که [-5
[the shawl and ring wrapped in cashmere,]

]و سکه بوداز نقلبا متن ساتن صورتی با، انباشته و داخل کالسکه[-6
[-covered inside with pink satin and filled with candy and coins]

]...افتاد کهدر حجله خانهبه فکر آن شب [-7
[She remembered the night in her bridal chamber]

که جابجا روي میزها چیده بودند دلش بهم آجیلحتی از دیدن قابهاي شیرینی و ظرفهاي پر و پیمان -8
.خوردمی

[ The mere sight of the large platters of cookies and pastries and bowls
overflowing with mixed nuts made her stomach turn]

.عمارت شروع شدایوان جلويبعد از عقدکنان جشن در باغ و در-9
[Following the wedding ceremony, the celebrations began in the
courtyard garden and on the front veranda]

]...هاعمامههاي چین دار و چند تا افسر هندي با و افسرهاي اسکاتلندي با شلیطه[-10
[Scottish soldiers with pleated kilts, and several Indian officers with
turbans]

هـا و داللهـا چنـد تـا کلمـه انگلیسـی یـاد        هچیها و جند، درشکهاید عوضشگفتم شما شعر را کشته-11
.اندگرفته

You have stifled poetry, and in its place, the droshky drivers, whores, and
dealers have learned a few words of English .

ها، جریانات و مفاهیمتها، آداب و رسوم، فعالیسازمانمربوط به فرهنگ -ب
.بودحاکم عقدکنان دختر آن روز، روز .1

It was the wedding day of the Governor's daughter
»به حاکم عدالت گسترصنف نانواتقدیمی «.2

"To our benevolent Governor from the Bakers Guild.'

.بودرستم دستانهاي نانوایی کار که نان خریدن از دکاندر موقعی-3
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At a time when to get bread from a baker you need to be a hero like
Rostam.

.تقلبی به عمرش ندیده بودقشقاییزري همه چیز تقلبی دیده بود ولی-4
Zari had seen all sorts of fake things but had never in her life seen

counterfeit Qashqa'is.

]....چشمهاي تو ماشااهللا عین زمرد[-5
[ Your eyes . . . God protect them, are like emeralds]

. ایدیشان را اخته کردههاپهلوانگفتم -6
I said, `You have emasculated their heroes

]دختر حاکم بودروز عقدکنان[-7
It was the wedding day of the Governor's daughter

.بوددسته تعزیهاما براي زري مثل . همه تشریفات براي آنها بود -8
For Zari, this pageant was like a procession in a passion play

]را نشان داديتانزورخانهتو دخترهاي مردم را با چشمهاي هیزت وارسی کردي و به ما حمام و[-9
[You checked us up and down with your lewd eyes and showed us your

bathhouse and exercise room]
».فردا شب، شب جمعه است میدانید که نذر دارم« -10

"Tomorrow is Thursday, and you know that I have to keep my charity
vow.''

کار و فراغت-فرهنگ اجتماعی-ج
.»میزدتار میزد و همکار شکم گنده اش قانوننعمت « . ها آمدندد مطرببع- 2و 1

- [Then the other musicians arrived. Ne'mat played the zither; a potbellied
man played the tar...]

.[ سیاه شده بودقلیانو دندانهایی که روزي روزگاري از سفیدي برق میزد و حاال دیگر از دود  ] 3-
[his once sparkling white teeth, now stained by years of smoking hookah]

.]و چوبی هشلهفی کردندرقص دستمالعاریتی قشقاییهايبا لباسو مرد زنتاو چند[-4
[Then they played the drums and a few men and women in borrowed
Qashqa’i costumes did a poor imitation of a handkerchief dance.
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شناسیبوم-عناصر فرهنگی-د
.هاي نارنج همه چراغان شده بودندسروها، نخلهاي زینتی، درخت-2و 1

[They had decorated the cypresses, ornamental palms, and sour orange
trees with lights]

ةهـا و عناصـر فرهنگـی و شـیو    مقولهکند تا میدر این بخش نگارنده تالش :هاتجزیه و تحلیل داده-4
بـه همـین   .مورد ارزیـابی قـرار دهـد   ) 1987(طبق مدل ایویرسووشونها را در نسخه انگلیسی رمان ترجمه آن

فرهنگی موجود در فصل اول رمان شناسایی شـده و بـا ترجمـه انگلیسـی آن تطـابق      ي مختلف اهمنظور جنبه
بـراي ترجمـه عناصـر فرهنگـی بـر اسـاس       راتـه شـده توسـط متـرجم    هـاي بکارگرف داده شده است تـا روش 

سـازمان  )  4کار و فراغـت  -فرهنگ اجتماعی) 3فرهنگ مادي ) 2شناسی بوم) 1بندي نیومارك شامل طبقه
و در هنگـام سـخن گفـتن    اشارات و حرکـات بـدن   -)5ت ها، جریانات و مفاهیم ها، آداب و رسوم، فعالی

. هدمورد ارزیابی دعادات

هاي ترجمه بر اساس مدل ایویرروش

-عناصــر فرهنگــی
ــدي   ــته بنـــ دســـ

نیومارك

وام 
گیري

ــه تعریف ترجمــــــ
تحــــــــــت 

اللفظی

واژه جایگزینی
سازي 

تعدادکلافزودنحذف

01010002بوم شناسی1

212600213فرهنگ مادي2

10120004فرهنگ اجتماعی3

،هـا نهادها سازمان4
داب و عقایدآ

212500010

ــارات و 5 اشــــــ
حرکات بدن و 

عادات

00000000
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مـورد مربـوط بـه    13عنصـر فرهنگـی شناسـایی شـده     29دهد از مجوع همانطور که جدول باال نشان می
مـورد  2مـورد مربـوط بـه فرهنـگ اجتمـاعی و      4هـا نهادهـا ،  مورد مربوط به سـازمان 10فرهنگ مادي، 

نکته جالب توجه اینکه نگارنده هیچ موردي مربوط به اشـارات و حرکـات   . شودشناسی میبه بوممربوط 
ترجمه این عناصر در نمودار زیر آورده شده هاي بکارگرفته شده جهت روش. بدن و عادات یافت نکرد

:است

فرهنگـی روش  کنـد بیشـترین مـورد اسـتفاده شـده جهـت ترجمـه عناصـر         آنگونه که نمودار فـوق بیـان مـی   
گیري هرکدام  با پنج مورد و تعریف با اللفظی و وامپس از آن ترجمه تحت) مورد14(جایگزینی بوده است 

. ده و اضافه کردن با دو مورد استفاده، دیگر روش هاي استفاده شده توسط مترجم می باشداسه مورد استف
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نتیجه
باشند، الگوهـاي متنـوعی بـراي ترجمـه     وت فرهنگی اجتماعی ومذهبی میهاي متفاهاي مختلف داراي جنبهاز آنجایی که زبان

نیومـارك از  بندي عناصر فرهنگی مبتنی بر دسته بنـدي  آوري و طبقهدر این تحقیق جمع. شنهاد شده استاین عناصر فرهنگی پی
دهـد کـه متـرجم    ت آمده نشان مـی نتایج بدس.اساس معیار ایویر مورد ارزیابی قرار گرفتها برر فرهنگی و شیوه ترجمه آنعناص

عـانی و  مورد استفاده از روش جایگزینی تالش کرده اسـت تـا م  14با که خود هم  در ایران و هم در آمریکا زندگی کرده است
خـاص رضا قانون پرور در مواردي که مفهوم فرهنگی محمد.را براي مخاطب مقصد روشن و قابل فهم گرداندأمفاهیم زبان مبد

اللفظی مترجم در چند مورد از ترجمه تحت.گیري استفاده کرده استدر زبان مقصد وجود نداشته از واموده است وبأزبان مبد
اسـتفاده از تعریـف   .خوبی نتوانسته همان مفهوم مورد نظر در زبان فارسی را در انگلیسـی تـداعی کنـد   ه استفاده کرده است اما ب

مترجم با اضافه کردن سعی کرده است تا مواردي کـه  .ها را تا حدودي انتقال دهدنبراي برخی از عناصر توانسته بار فرهنگی آ
ی را بـه  در کل مترجم تالش کرده است تا بـه عناصـر فرهنگـ   .کند مخاطب مقصد با آن آشنایی ندارد را واضح گرداندفکر می

رسـد  ینظـر مـ  بـه فارسی آشنا شود وکند و تا حدودي نیز با فرهنگاي ترجمه کند که مخاطب متن مقصد آن را دركگونه
کند تا دریابیم که چگونـه فرهنـگ فارسـی بـه کشـورهاي      شناسایی موارد فوق به ما کمک می. ق بوده استکه تا حدودي موفّ

کند تا در یابیم که درصورتی که اثري مشابه به این رمان در زبـان انگلیسـی پدیـد آیـد     یابد و کمک میانگلیسی زبان انتقال می
.ثیر داشته استأگونه ترجمه در آن تچ
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