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Abstract 
Cultural elements as major parts of texts play an important role in conveying the 

main concepts to the readers. Understanding these concepts is the main concern of 

translators of different scripts. Therefore, a translator can convey not only the 

meaning of the text but also the sentiments of the author to the readers using cultural 

synonyms. To this end, in this paper, we analyze the “Kharidar Eshgh” novel by 

Mohammad Ali Behzad Rad using the cultural pattern of Mark Newman. Moreover, 

we investigate how a translator deals with cultural elements and how he/she 

approaches finding the equivalent of cultural expression in Arabic and Persian 

language. We use a descriptive-analytical method in our research and we show that 

the translator of this novel has concentrated more on interpreting the meaning of 

text rather than conveying the author’s sentiments and feelings. Hence, word-by-

word translation in some cases led to the ambiguity of translation. Furthermore, the 

actual meaning of expressions and metaphors have not been apprehended properly 

and inappropriate synonyms for words have been chosen. Among cultural 

components in this novel, cultural contents, proverbs, and ecology have the highest 

frequency, respectively. 
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« قخریدار عش»های فرهنگی رمان عربی مؤلفه ةکاوشی در ترجم
 نیومارک ةاساس نظریبر

زهرا سليمي
 رانیا ن،یقزو)ره(،  ینيامام خم یالمللنيب دانشگاه ،یعرب اتيزبان و ادب یدکتر  

  

 رانیا ن،ی)ره(، قزو ینيامام خم یالمللنيدانشگاه ب ،یعرب اتيگروه زبان و ادب ،اریاستاد سجاد اسماعيلي
  

 رانیا ن،ی)ره(، قزو ینيامام خم یالمللنيدانشگاه ب ،یعرب اتيگروه زبان و ادب ،اریاستاد عليرضا شيخي

 
 چکيده

ده مفاهيم اصلی به خوانن يزاي مهم هر متن، نقش مهمی در انتقال و القاعناصر فرهنگی به عنوان ی ی از اج
واند با تمترجم می ،دارند. درك و دریافت این مفاهيم، دغدغه اصلی مترجمان متون مختلب است. بنابراین

اطب خهاي دقيق فرهنگی، معناي متن و افزون بر آن حاالت و احساسات نویسنده را نيز به مگيري از معادلبهره
 بهزادراد، ا ر محمد علی« خریدار عشق». در همين راستا، جستار حاضر بر آن است تا به بررسی رمان كندمنتقر 

هاي فرهنگی مترجم در برخورد با مؤلفه ةاساس الگوي فرهنگی پيتر نيومارك بپردازد و نگونگی مواجهبر
. بيان ندكدر زبان عربی و فارسی را كن اش  برابریابی اصيالحات فرهنگی دو نيز شيو نامبردهموجود در رمان 

اهميت توجه مترجم به عناصر فرهنگی متن براي القاي معنا و تجربه نویسنده، هدفی است كه این پژوهش 
ازد. برخی از به آن بپردمبدأ یابی اصيالحات و مفاهيم زبان تحليلی و با معادل -كوشد با روش توصيفیمی
این ا ر، بيشتر در پی القاي معنا بوده و توجهی به احساسات نویسنده نداشته است  مترجم كه ها نشان دادیافته

ظی عبارات، سبب ابهام ترجمه شده و در مواردي دیگر معناي فاللتحت ةو در موارد بسياري به دلير ترجم
مچنين از هها به درستی درك نشده و یا معادلی نامناسب براي ترجمه انتخاب شده است. اصيالحات یا كنایه

ی شناسو بوم هاالمثرهاي فرهنگی، ضربآوردهمواد و فر به ترتيب هاي فرهنگی نيوماركلفهميان مؤ
 است.« خریدار عشق»فرهنگی در رمان  ةبسامدترین مؤلفپر

  .های فرهنگی، خریدار عشق، پیتر نیومارکمؤلفه ،ترجمۀ عربیها: واژهکليد
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 مقدمه
 زبان يفرهنگ است كه موجب معنادار نیبان است و ازبان در گرو فرهنگ آن ز يمعنا
از  ياريو بس دارد يكاربرد یفرهنگ، مفهوم دواژ ه،ميالعات ترجمة ني. در زمشودیم

بدأ مزبان متن  یسوء برداشت از عناصر فرهنگ ایاشتباهات مترجمان به سبب عدم درك 
ة دقت در ترجم و استهملت يها و باورهامتن نشانگر ارزش یعناصر فرهنگ كهنرا ؛است

 یمتن ادباز آنجا كه هر در ميالعات ترجمه برخوردرار است.  ياژهیو تيعناصر از اهم نیا
 ،است ملت خود یستیز طیآداب و رسوم و شرا انگریاست كه نما یخاص یبار فرهنگ يدارا

پس س و ابدیآن را در یاز كلمات فراتر رفته و بار فرهنگ دیآ ار با نیا ةمترجم در ترجم
 كند،یكه ا ر آنان را ترجمه م یملت به فرهنگ دیدر واقع مترجم با .دكنروان ارائه  ياترجمه
  .شودیم یتلق یفرهنگ يگراو به عنوان واسيه نراكه ؛اشته باشددكامر  یاهآگ

هنگ است. دو فر نبل ه نوعی انتقال بي ،ستي زبانی نيدادترجمه فقط روی ،6راز نظر ورمي
از آنجا  نباید صاحب دو فرهنگ باشد. همچني نه فقط صاحب دو زبان، بل هم مترج بنابراین،

زبانی  فقطي اهبه نظری تواندپرداز ترجمه نمیهنظری ،ي استادهيچكه ترجمه عمر فرهنگی پي
قش یعنی فرهنگ مخاطبان ترجمه و ن ؛بر دو عامر عمده دترجمه بای ةاكتفا كند، بل ه نظری

 نهاي در زميهمبتنی بر نظری دترجمه بای ة، هر نظرینجه كند. بنابرایترجمه در فرهنگ مقصد تو
فرهنگ باشد. آگاهی مترجم از نقش ترجمه در فرهنگ مقصد دست مترجم را در انتخاب 

 .(6835فر، )خزاعی گفاردروش باز می
را در ترجمة  1پيتر نيومارك مدنظر عناصر فرهنگی ةترجم تا است آن رش بپژوه این
كه بخش قابر توجهی از فرهنگ ایرانی را به « نان سوخته»یا « خریدار عشق»مان عربی ِ ر

م در انتقال جترم ميزان موفقيت در حقيقت بدین وسيله، كشد، نقد و بررسی كند وتصویر می
ن اهدا ، به منظور دستيابی به ای. كندرا كشب  خواننده زبان مقصد يات فرهنگی برصخصو

 ارد:طرح دو پرسش ذیر ضرورت د
زیابی نگونه ارو انتقال آن به زبان مقصد  یفرهنگ هايمؤلفه ةدر ترجم مترجمموفقيت  -
  ؟شودمی

                                                            
1. Vermeer, H. 

2. Newmark, P. 
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بهره  نیشتريها باز كدام روش وماركين ةیمتناسب با نظر یانتقال عنصر فرهنگ يمترجم برا -
  را برده است؟

ختصر مها ابتدا ارتباط فرهنگ و ترجمه به صورت پرسش نیپاسخ ا افتیدر يبرا
ها ؤلفهبه كاربست این م وماركين یفرهنگ يهالفهؤم ضمن معرفی و سپس شودمی انيب

در برابر أ مبدمتن  داكه ابت بدین ترتيب شود.پرداخته می «خریدار عشق»رمان  ةترجم در
 گیي فرهنهالفهؤم یی از متن استخراج و براساسهاپس نمونهسو  یمتن مقصد بررس

 .دشونمیتحلير  وماركين

 پژوهش ةپيشين .1
 ،نيومارك در متون ادبی ترجمه شده ةخصود كاربست نظریدر هاي مختلفیامروزه پژوهش
ا كاربست هاي مرتبط بپژوهش بياندر اینجا بدلير پرهيز از اطناب، تنها به كه  انجام شده است
 تن مدر متون داستانی  نيومارك به ویژه عناصر فرهنگی مدنظر پيتر عناصر فرهنگی

  شود.میفارسی اشاره   -عربی
وظ: محف بينج اللص و ال البدر رمان  یعناصر فرهنگ يریپفترجمه يهانالش»مقالة       
 (6861) روشنف ر و هم اراننوشتة  «وماركين يبر نارنوب نظر هيدو ترجمه با ت  ةسیمقا

از  ییهاثالم بيانترجمه با  یفرهنگ يهامقوله انيبه ب سندگانیاست كه نو یعنوان پژوهش
 نیتراز موفق ی ی یقيروش تلفاند كه و بر این نتيجه رسيده اندپرداخته اللص وال البرمان 
 است. یبه فارس یعناصر فرهنگ عرب ةترجم يها براروش
ال زاده جم یش ر است از محمد عل یداستان فارس ی؛فرهنگ ياترجمة عربی مقوله»مقالة      

است كه برخی  يگریعنوان پژوهش د (6861) رحيمی خویگانی از «وماركين یةبراساس نظر
ا خواننده ارتباط ب يبرقرار يبرای راه ار معادل فرهنگ مترجم ازدهد كه از نتایج آن نشان می
 استفاده كرده است.

 مياهو مف اناتیداب و رسوم، جرآنهادها،  یعنصر فرهنگ يریپفترجمه ینگونگ»مقالة      
 وبندسري كيادر نوشتة  «وماركين يبر نارنوب نظر هيبا ت  یبه فارس یعرب يهادر ترجمه
ر توان دسی، مفهبی و تاریخی را میا بات كرده است كه اصيالحات سيا (6861) صدقی
سازي و معادل فرهنگی نهادها و آداب و رسوم مورد بررسی قرار داد و روش بومیة مؤلفذیر 

  بهترین روش در ارائه ترجمه است.

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=322308
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=322308
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=2732
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=2732
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عناصر فرهنگی كتاب  ةنقد ترجم»با عنوان در پژوهشی  (6866و هم اران )گرجی 
در  هماز عناصر فرهنگی مرا ها ها و كنایهالمثرضرب ،هاها و كنایهبا ت يه بر مثر« «تفكري»

يومارك كارگيري الگوي نبا به« یادت باشد»دانند و كاربرد آن را در كتاب انتقال ترجمه می
شناسی، فرهنگ مادي، فرهنگ اجتماعی، نهادها، در پنج گروه )بومنشانده و آن را نقد  ةبه بوت

و در نهایت  بندي كردهآداب و رسوم و مفاهيم و حركات، اشارات و زبان بدن( تقسيم
مر مفاهيم كتاب موفق ع ةمعادل كاركردي در ترجم دگيري از شيومترجم با بهرهمعتقدند 

 كرده است. 
عربی  ةسی عناصر فرهنگی در ترجمدهد كه اغلب محققان به بررميالعات پيشين نشان می

ظریة نپژوهش حاضر به دنبال آن است تا براساس اما  ،اندبه فارسی برخی از آ ار پرداخته
را این رمان زی ؛بپردازد« خریدار عشق»رمان  ترجمة عربیبه بررسی عناصر فرهنگی  نيومارك

از  یانفراو يهانمونهبه خوبی بخش عظيمی از فرهنگ ایران را به تصویر كشيده است و 
 . در آن وجود دارد اتیو كناالمثر ضربآداب و رسوم،  یصر فرهنگاعن

 مباني نظري پژوهش .5

 در ترجمه کارکرد فرهنگ. 5-1
 يبرا وهستند  فرهنگ  نمایانگر یمجموعه عوامل یزندگد ويش و شهیآداب و رسوم، هنر، اند

فرهنگ  كه تحت ملیها و عوانهيزم نیا هب دیخوب ارائه دهد با يامترجم، بتواند ترجمه ن هیا
رفتار گ مترجم شودیموجب م یآگاه نینبود ا كهنرا؛ داشته باشد ی، آگاههگنجانده شد

اي اي برتفاوت در مقوالت فرهنگی و اجتماعی، خود مایه و انگيزه. »شودفاحش  يهاخيا
ه ا كردن خوانندمتن ادبی سعی در آشن ةترجمه متون ادبی است؛ در واقع مترجم با ترجم

ده است شبيان مبدأ اي دارد كه در متن هاي تازهبينیها و جهانزبانی مقصد با دیدگاه ةجامع
اي مترجم متون ادبی جوینده ،رو شود. از اینمقصد احساس می ةها در جامعوجود آن خألكه 

روهی از ع گهاي خود از زبان و فرهنگی دیگر و متفاوت را به اطالاست كه قصد دارد یافته
 (.6831)حقانی، « اطالعندخوانندگان برساند كه از آن بی

ترجمه در حقيقت تبادل ميان دو یا نند كليت مجزا و ناپيوسته نيست، »معتقد است:  6بي ر
بل ه فرآیند تركيب و آلودگی دو قيب )مبدأ و مقصد( است و در عين حال حركت از مبدأ 

                                                            
1. Baker, M. 

https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=454246
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هاي تگيرد كه در آنجا تفاوغير از آن دو قرار میبه مقصد نيست، بل ه در فضاي سومی 
تيز هاي اجتماعی متفاوتی كه در این سشوند و گفتمانفرهنگی موجب ستيز و تعارض می
  (.6861، 6)بي ر و سالدینا« گيرندوگو قرار میدرگير هستند، مورد بحث و گفت

هاي عاليتف» فت كهتوان گمبدأ میميزان آشنایی مترجم با فرهنگ زبان رابيه با در 
 ،رو هایی تلقی كرد كه داراي اهميت فرهنگی هستند. از ایناي را باید فعاليتترجمه

ا كردن یعنی ایف ؛مترجم بودن در درجه اول برابر است با توانایی ایفاي نقشی اجتماعی
دهد یها اختصاد ماجراكنندگان آن و یا حاصر كار آناي به فعاليتی، نقشی كه جامعه

(. اما شناخت 6861، 1)لفور و بسنت« داندنحوي كه آن جامعه از نظر خود مناسب می به
و مترجم  اشداي مقبول بتواند سبب ارائه ترجمهكافی و آشنایی با فرهنگ به تنهایی نمی

باید مدنظر داشته باشد كه در این صورت مجاز به برخی نيز افزون بر فرهنگ، خواننده را 
 . ه كندشود تا مخاطب را با خود همرامیمبدأ تن تغييرات در فرهنگ م

ت زبان اي با بافمحتواي فرهنگی به آسانی قابر شناخت نيست و به طور پيچيده»
اي كه با خوانندگان در ذهن خود برقرار خالق از طریق رابيه ددرآميخته است، نویسند

 ةر ترجمد ،بنابراینانتقال فرهنگ نشان دهد.  دتواند تسلط خود را بر شيومی ،كندمی
باید لحن خاد یا كيفيت . مترجم ار استفرّ ، اماالزم ،فرهنگ عنصري سازنده ،موفق

را به زبان خود برگرداند. گاهی مترجم براي رساندن راه و رسم مبدأ فرهنگی متن 
ش از باید پيبه هر حال  ، امافرهنگ مم ن است مجبور به اعمال تغييراتی در متن شود

يارانه و مقصد هوشمبدأ ایجاد هرگونه پر ارتباطی بين دو زبان به فرهنگ  تالش براي
 (. 6873 )سخنور،« توجه داشته باشد

نتقال زبانی گيرد، ااز آنجا كه زبان در بستر فرهنگ ش ر می در نهایت باید گفت كه
در قالب ترجمه از یک سو تعامر مترجم با مقوالت فرهنگی موجود در آن و از سوي 

حقانی، ) كندمیناپفیر و مقصد را اجتنابمبدأ هاي ارتباط و تعامر ميان فرهنگ ،دیگر
 گاهیدر متن دارند كه انتقال آن معنا جا یضمن ییمعنا ی،فرهنگ يهالفهؤم(. در واقع 6831

را  حالت، مترجم فقط الفاظ نیدر اكه ؛ نراكندیم انيب یاو را به روشن فهيمترجم و وظ

                                                            
1. Baker, M. & Saldina, G. 

2. Lefebvre, A. & Besnet, S. 
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 جادیا یكه متن اصل كندیم جادیرا در مخاطب ا ايو تجربه همان حس بل ه ،كندیمعنا نم
 است. كرده

 هاي فرهنگي ترجمهنيومارک و مؤلفه .5-5
گونه گ را ایناو در ابتدا فرهن عناصر فرهنگی متن مت ی است. ةك بر ترجمپيتر نيومار ةنظری

 هاي خاد زندگیاي براي روش زندگی و جلوهوسيله عنوان فرهنگ به»كند: تعریب می
وجود  یزفرهنگ و زبان جهانی تما رود و بين زبانشمار میاي براي بيان بهعنوان وسيله بشر به
بيشتر كاالها همچون آیينه، ميز و...  كردن، مردن، ستاره و . كلماتی همچون زندگیدارد
 بادهاي»ن وجود ندارد، اما كلماتی همچو ها نالشیهایی جهانی هستند كه در ترجمة آنواژه
اند و اگر دهحيية فرهنگ ش وارد كلماتی هستند كهو... « كلبة تابستانی روسيه»، «می هندموس

ها به مقصد مناسبت وجود نداشته باشد، مترجم در مواجهه با آن ومبدأ بين دو فرهنگ  زبان 
 (. 6867)نيازي و قاسمی،  «شودمی نالشی بزرگ دنار

 یرذ عناصر فرهنگی را در پنج مقوله «نون ترجمهآموزش ف ددور»در كتاب  نيومارك
مواد غفایی،  -)شامر: الب مصنوعات: فرهنگ مادي -1 ،شناسیبوم -6 :كندمی بنديدسته
فرهنگ اجتماعی، كار و اوقات  -8 ،(وسایر نقليه -د ا ومس ن و شهره -جوشاك، پ -ب

سياسی و  -: البشامر) ها، جریانات و مفاهيمنهادها، آداب و رسوم، فعاليت -5 ،فراغت
گفتن و  اشارات و حركات در حين سخن. 9 و (هنري -و تاریخی و ج مفهبی -اداري، ب
 (.6633نيومارك، )عادات 
ال، انتق»كه به طور خالصه عبارتند از: كرده هایی ميرح روش ،نيومارك براي ترجمه 

 ازي، جبران،ساللفظی، برنسب، بومیتحت ةمعادل فرهنگی، معادل كاركردي، ترجم
وش كيدها(، رأها و تهاي ت راري زبان در متون معتبر به ویژه استعارهكاهش )حف  بسط

« حاتبندي و اضافات و توضياستاندارد و پفیرفته شده، یادداشت، طبقه ةتلفيقی، ترجم
ی ها به صورت تفصيلبه این روش« خریدار عشق»رمان  ة(. در ضمن تحلير ترجم688  :)همان
 واهد شد. اشاره خ

 «خریدار عشق»معرفي اجمالي رمان  .5-1

نویس معاصر ایرانی است كه توسط رمان ،علی بهزادرادا ر محمد «خریدار عشق»رمان 
عبدالفتاح فرج به زبان عربی ترجمه شده است. نویسنده در این رمان به نقد جامعه و عقاید 
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ز حتی عاطفه و احساس را نيز اي كه  روت در آن همه نيپردازد؛ جامعهموجود در آن می
تواند بخرد. رمان در مورد پيرمردي  روتمند به نام ملک منصور است كه با پول بسيار می

 كند. دختر جوانی به نام طاووس را به عنوان همسر خویش خریداري می

 شناسي اثر عنوان. 5-0
اي يلهترین وساسینخستين و اس ،توجه به عنوان از اهميت بسياري برخوردار است و عنوان

یگر، د كند. به عبارتآن ا رش را به مخاطب معرفی می ةاست كه نگارنده متن به واسي
(. عنوان این رمان 1883)رحيم، « سازدرا آش ار میمتن است و هویت آن  ةشناسنام ،عنوان»

داراي كاركرد توصيفی است؛ زیرا نویسنده در آن به توصيب زندگی خریده شده، 
ضمنی است كه ميان . نان سوخته عنوان دیگر این رمان است كه داراي كاركرد پردازدمی

 جوان شخصيت اشاره به شغر پدر دختر« نان سوخته»عنوان و متن پوشيده است. در ظاهر 
شدن و تباهی زندگی در برابر  اما در واقع به طور كنایی اشاره به سوخته ،رمان دارد

 هاست.پرستیها و پولخواهیخود

 «خریدار عشق»کاربست الگوي نيومارک بر رمان  .1
را  ماركی پيتر نيوفرهنگ يهاهلفؤكدام از ممرتبط با هر ییهانمونه در این بخش از پژوهش،

 هاس آنسپ كرده،استخراج « خریدار عشق»متن فارسی و عربی رمان در  یقيبه صورت تيب
آداب و رسوم و زبان بدن  ،یفرهنگ يهاوردهآمواد و فر ،یشناسبوم یعنوان فرعنهار را در 

 .ميدهیقرار م یمورد بررس
 

 شناسيبوم .1-1
هاي جغرافيایی از جمله عناصر فرهنگی مرتبط با عنصر اسامی گياهان، حيوانات، غفاها، م ان

ا حد زیادي در ت يانگر فرهنگ مخصود هر زبان هستندشناسی هستند كه به دلير این ه ببوم
ترجمة در  ،(. به عنوان مثال6867)ر. ك نيازي و قاسمی،  یر هستندناپفمتن مقصد ترجمه

 «:قخریدار عش»رمان  عربی

در دست جلو آمد و به طاووس و ملک منصور گفت:  یبا قفس مرغ  يپسر» -متن فارسی
 « نیفال حافظ بخر کیفال حافظ، فال حافظ آقا تو را خدا از من 
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 ( 6873 راد،)بهزاد «دندیدو يبودند به تند حافظيه آمده دنید يدو نفر خانم كه برا» -
م الیهما غالم  عه قفص به عصفوران، قا  للمنصور: فظ  حافظ... فظ  فتت ّ» -ترجمة عربی

  «فظالً.. یحافظ....است لف  باهلل أن تشتری  ن

 ( 1881)فرج،  «ال افظیة کانُ هناف ا رأتان تَوران» -

ایرانی است كه به خصود در مراسم و  خاصی از فرهنگ دنمایانگر جلو «فال حافظ»
ترجم با ، منظریة نيوماركاعياد مختص فرهنگ ایرانی بسيار مورد توجه است. متناسب با 

تقال از روش ان مبدأ استهاي فرهنگی متن ، كه ی ی از جنبه«حافظيه»بر سر « ال»افزودن 
ه نراكه ب ؛استكرده را وارد زبان مقصد مبدأ زبان  واقع مترجم كلمةبهره برده است. در 

یا  ست.اضافه شده ا« ال افظیة»به كلمه  «ال»سبب ی سانی حرو  الفباي هر دو زبان، فقط 
 :در عبارت

 (6873)بهزادراد، « گفريت آیا از بلونستان میاندكی ف ر كرد و گف« -متن فارسی
« لوشستانب ن » و( 1881 فرج،)« ُلوجستانب قا  ه  تمرل ر قلیال وثم ف ل» -ترجمة عربی

 .(676 همان:)

ييراتی جزئی را با تغ« بلونستان»مترجم متناسب با حرو  الفباي زبان عربی، حرو  كلمه 
 به كار گرفته است در حالی كه امروزه ذكر آن با حر « بلوجستان یا بلوشستان»به صورت 
 تر است. متداول« بلوشستان»)ش( یعنی 

ق متناسب با ریخت و ساختار زبان مقصد تياب داژیعنی و ؛بومی كردن نام دارد ،این فرآیند
ه كه اشاره ب« شاهشراغ» دواژ ،است. همچنين مترجم با استفاده از روش جبران كردهپيدا 

ح  أضرین »و در پاورقی توضيح  كردهفرهنگ مفهبی ایران دارد را وارد زبان مقصد 
العات معموالً به توضيح اطجم متراست. در واقع  كردهرا براي واژه بيان « شیراز یالصال ین ف
بر بازیافت قامبدأ اي را كه فقط به زبان پردازد و هرگونه ميلب فرهنگیمیمبدأ ضمنی متن 

ن باشد تا جایی كه مم مبدأ دهد. بافت موردنظر نویسنده متن است براي مخاطب توضيح می
ضه ضيحی عربه همان صورت براي مخاطب متن مقصد فراهم و به این ترتيب اطالعات تو

 (.6867، )حتيم و ماندي شودمی
  اشاره داشت:زیر توان به مورد از دیگر موارد می
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بهزاد ) «پهن كردند نيزم يرو گریرا شتر سواران د یقرمز رنگ بزرگ ميگل» -متن فارسی
 .(6873راد، 

 . (1881)فرج، « رضأحمر علی األ کلیماًاب اآل رون فرش الرکل» -ترجمة عربی

آورده است كه از منظر فرهنگی، معادل  «كليم»ترجم معادل گليم را در اینجا م
 شناسی است و مترجم در بيان آن از روش بومی كردن بهره برده است.بوم

ها و مواد غفایی ی ی دیگر از عناصر هویت فرهنگی است كه كاربرد آن خوراكی
 قابر مالحظه است. « خریدار عشق»در رمان 

نی اقدام ران براي خرید بستعبداهلل كالس ه ،ز سفر به شيرازدر قسمتی از رمان پس ا
 كند: می

بر از آن ه ق فروختیم یبستن ابانيرفت كه در كنار خ يعبداهلل سراغ مرد» -متن فارسی
 .(6873بهزاد راد، )« بدهی تا بستن افتاد و گفت: آقا سه هایال كند، نشمش به بستنؤس

سظله نظر ی فی نهایة الشارع و قُ  أن السان ویشات  یُیع نَ  عُ اهلل الی رج»ترجمة عربی: 
 .(1881فرج، ) «وأعطاها له... سن ویشاتوأ ا ثالثة  ...فتا  له:  السان ویشاتالی 

« دویچسان»مترجم معادل درستی براي بستنی به كار نبرده و آن را  كه واضح است
 (م اللغة العربیة المعالرة عِّ) «آیس کریم یا بوْة»معنا كرده است. حال آن ه معادل 

در زبان عربی است و مترجم معناي آن را درست متوجه « بستنی»اي كاربردي براي واژه
 نشده است.
مترجم از عبارت  ،(6873بهزاد راد، « )اش نه تخمه»اسم غفایی همچون  ةدر ترجم

ه نان را كدر زبان عربی به معناي غفایی است « فتة»است.  كردهاستفاده  «بالُیض الفتة»
نه غفایی زیرا اش كرده؛ كنند. در واقع مترجم از معادل تقریبی استفاده یز میردر آن ریز 

( را به 1881)فرج، « كوفته» دشود. یا مترجم واژاست كه به طور معمول با نان مير می
 است در حالی كه غالباً ش ر نوشتاري آنكرده همين ش ر و بدون هيچ تغييري ترجمه 

ست. مترجم م رراً از روش انتقال بهره برده و واژه را بدون هيچ تغييري وارد متن ا «کفتة»
ت واژه را متناسب با ساخ بایدمقصد كرده است. متناسب با روش بومی كردن، مترجم 

 داد.زبان مقصد به مخاطب انتقال می
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ن ز»ي است. این واژه به معنا« بانو» دی ی دیگر از واژگان فرهنگی در متن رمان، واژ
آميز است كه در لقب بعضی از شاهزادگان یا همسران و عنوانی احترام« زاده و محترمبزرگ

 : زیر به عنوان مثال در عبارت شود.شاه دیده می

)بهزاد  «..دياو فرش مجزا پهن كن يبرا ديملک منصور گفت طاووس را بانو بنام» -متن فارسی
 (6873راد، 

 «وافرشوا لها فراشاً وثیراً الئتاً حتی تسترین بانووا طاووس مّفتا  المنصور: س» -ترجمة عربی
 (. 1881)فرج، 

گونه توضيح و تغييري وارد زبان مقصد مترجم این واژه را بدون هيچ ننانچه پيداست
از دیگر واژگانی است كه در رمان خریدار « بانو»متراد  « خانم» داست. همچنين واژ كرده

ژه را وارد زبان مقصد كرده و فقط نخستين حر  مترجم این وا. ت رار شده است عشق م رراً
 آن را تغيير داده است: 

 (6873بهزاد راد، « )موسی نتوانستند كاري كنندابراهيم وعصمت خانم و » -متن فارسی
ُ  میابراه ستطعیلم » -ترجمة عربی کال  » ،(1881، )فرج« ئاًیش فعلوایأن  یو وس هانموعصم

ف  لُ الغرفة قُلُ » و (15)همان:  « اًیا یتُ  یلسُ أ ام طاووس وهج یالتهانم عصمُ 
 (. 19)همان: « سودة یلإ هانمالتفتُ عصمُ  رأس طاووس. هانمعصمُ 

 در زبان عربی است و براي واژد «خانم و بانو» معادل هر دو واژد« سی ة»در واقع واژه 

ان فرهنگ ذكر واژگ»دیگر،  به عبارت. رودكار مینيز به «عشیتة یا رئیسة»گاهی معادل « بانو»
 تير ترجمه اهمد یا ر اصل گانهيحفظ طعم بكه ؛ نرافارسی در متن عربی خالی از ن ته نيست

 دیرنه شاعمر اگ نی. اكندیكمک م یو فرهنگ بوم اتيادب يبه غنا و است افتهی يشتريب
ها همواره انسانآن است كه  قتيبخش است. حق تيخالق اريمخرب باشد، بس یبه زعم برخ

 گرانید يآداب و رسوم و رفتارها دباخبر شوند و دربار گریو اف ار د هادهیاز پد خواهندیم
آشنا  بيشترمبدأ . متناسب با این دیدگاه، مخاطب با فرهنگ زبان (6877جو، )صلح« بدانند
تا  طلبداي داراي ابهام است و وقت و تالش بسياري از مخاطب میننين ترجمه ، اماشودمی

 به درك عبارات دست یابد.
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 هاي فرهنگيمواد و فرآورده .1-5
واژگان خاد خود را دارد كه متناسب با فرهنگ  ،یستیز طیمتناسب با شرا ینيهر سرزم

 یتا مفهوم اصل كردهدقت  دیبا یالفاظ نياست و مترجم در برخورد با نن نيهمان سرزم
ي فرهنگی متن فارسی را به صورت تيبيقی در تعریب هاوردهآدر ادامه فر .كندعبارات را القا 

 دهيم. مورد بررسی قرار می« خریدار عشق»رمان 

 گيران و بيان ابزار و وسایر كارشاندر بخشی از رمان، نویسنده در بيان حاالت ساحران و جن
 این عبارت به ةمترجم در ترجمو این در حالی است كه  كردهاستفاده « اسيرالب» داز واژ

 : است كردهبراي تعریب اسيرالب استفاده « عصا» دبان عربی از واژز

ها لغزاند دست يبرداشت و بر رو زيم يبرد و اسيرالب را از رو یشاه دست ريام» -متن فارسی
 (. 6873)بهزاد راد، « زد نيو به زم

 بها ی ه ثم ضرب ی ن علی  ائ ته وأدارها فالعصا   ّ ا یر شاه ی ه و أ ا » -ترجمة عربی
 . (1881 )فرج، «علی األرض

 نراكه عصا و ؛ننانچه واضح است، مترجم معناي لفظ را درست متوجه نشده است
ی اللفظتوانست همان واژه را به صورت تحتنوب دستی اینجا معنا ندارد. مترجم می

 معربرا  «باسيرال»و  كرده را نقر یابستاره تركيب حمزد اصفهانی»كه ؛ نراكار ببردبه
 عربی اصر كهگفته شده است  »اسيرالب» در باب ايدر رسالههمچنين  .است شمرده آن

. است « ا ال واکبأ» صورت به «اسيرالب»واژد  درست و معادل رفته از ميان این واژه

(. 6861، المعارف اسال یدایرة) »است شده ناميده «الصفائن ذات»، كهن منابع در برخی

 رد.كاركرد توصيفی بهره گي به شيود« آلة فل یة»توانست از واژه همچنين مترجم می

 در جاي دیگري از متن فارسی این رمان آمده است: 

 ( 6873)بهزاد راد،  «گفاشته بود يابقچهخودش را داخر  يدهایعمران كه خر» -متن فارسی
 . (1881 )فرج، «علی سریر لرة یوضع عمران المشتریات التی ربطها ف» -ترجمة عربی

 .(17)بهزاد راد، « را باز كرده بقچه ییطاووس در تنها» -متن فارسی
  .(1881 )فرج،«  ت اسلة حتیُة األقمشةفت ُ طاووس »ترجمة عربی: 
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 «مشةلرة و حتیُة االق»معادل « بقچه» بينيم، مترجم براي واژدهمانگونه كه در عبارات می

ستفاده ا« پول كيسة»اي است كه غالباً در معناي واژه« ل رة»كه  ر حالید ؛كار برده استرا به
اید گفت كه بكار رفته است قچه در متن براي پارنه و لباس بهشود و با توجه به این ه بمی
 براي حفظ یا حمر وسایر و لباس مربعی ش ر است كهاي ، پارنه«ب ت چه، ب غچه، ب خچه»

(. همچنين معادل 6859، ركی وارد زبان فارسی شده است )دهخداشود و از زبان تاستفاده می
 است. «علُة»یا « حَ ة» معادل فرهنگی آنآن و معادلی توصيفی  ،«قمشةحتیُة األ»

 ،در متن عربی است. در فرهنگ ایرانی« فراش» ةدیگر از مواد فرهنگی، كاربرد كلمة نمون
 ، امارودكارمیبه «یدار یا دربان مدرسهسرا»اي مأنوس است و به معناي واژه« فرّاش»د واژ

  است: كردهمترجم با روش انتقال، این واژه را وارد زبان مقصد 

 .(6873)بهزاد راد، « آقا فراشه شینداشته باش قوم و خو شیكار» -متن فارسی
  .(1881 )فرج،« فراشة قارب السی أنه  ن ألئاً ال تت  له شی» -ترجمة عربی

، یعنی روش جبران مدنظر نيومارك ؛استفاده از توضيح و پاورقی توانست بامترجم می
 را به كار برد.«  ادمیا  بواب»یا معادل فرهنگی  كندمعناي واژه را روشن 

برده است  كاربه« سماور»( را براي 2002بهزاد راد، « )برلاد الما »همچنين مترجم معادل 

د ب واژمعر «سا وار»متوجه شده است.  و اشتباه كردهكه معناي لفظ را كامالً برع س ذكر 
توانست همان واژه را در فرهنگ است كه مترجم با تغييرات جزئی حرو  می« سماور»

وعا ٌ فی » :یا با استفاده از روش جبران در پاورقی بدین صورت توضيح دهد كندمقصد وارد 
عریب را علوب در ت این توضيح«. وسطه  اسورة طویلة للنار یتمّ فیه غلی الما  لصنع الشای

 .(6861 ،یگانیخویميرحبه كار برده است )« فارسی ش ر است»كتاب 
گيري عناصر خاد یک فرهنگ توسط فرهنگ دیگر، ورود عناصر موسيقی، زبان، وام
شمار هگيري فرهنگی بهایی از وامها یا رفتار اجتماعی از یک فرهنگ به دیگري، نمونهارزش
فرهنگی نتيجه ناگزیر ارتباط و مواجهه فرهنگی است، اگر  ةمبادلروند. با وجود این ه می

ه تدریج تواند باش فزاینده باشد، این وضعيت میگيريفرهنگ پفیرنده ضعيب و روند وام
الباً زمانی گيري فرهنگی غسازي فرهنگی شود. در ترجمه، وامپفیري یا شبيهمنجر به فرهنگ
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)در سيح واژه یا اصيالح( بدون تغيير به زبان شود كه یک ارجاع فرهنگی مشاهده می
 (. 6865 مقصد برگردانده شود )فرحزاد،
هاي بارز فرهنگ ایرانی است كه آالت مختلفی همچون موسيقی ی ی دیگر از جلوه

ن رمان خریدار عشق به اید نماینده آن است. نویسند د ، دایرد زنگی، سنتور، رباب و...
 ت. لفه فرهنگی توجه داشته اسؤم

« واختندنیرا م ییهاسالن آهنگ ةنند نفر با سنتور و تار و كمونچه در گوش» -متن فارسی
 . (6873بهزاد راد، )

گونه توجهی به آن و هيچ كردهمترجم این بخش از متن را حف  این در حالی است كه      
ه قصد ا بنداشته است. فارسيان علت عدم انتقال این الفاظ به متن مقصد به هر دليلی ر

(. همچنين مترجم در 6867داند )ر. ك. فارسيان، تر كردن متن میپفیرتر و قابر فهمخوانش
 است: ارائه كردهرا « د »، معادل فرهنگی «زنگی ددایر»براي لفظ  زیر عبارت

 .(6873)بهزاد راد، « را از دست ميرب گرفت یزنگ دریداجلو و  دیزن دكتر دو» -متن فارسی
 . (1881 )فرج،« بال فضربتها زوجة الطُیب » -ترجمة عربی

 و د  را همان« ال ف الصغیر»را « زنگی ددایر»این در حالی است كه در زبان عربی، 

 اساس انتقال است.بر مترجمة ترجم دشيو بنابراین،گویند. می «ال ف»

 و کنایاتالمثل ضرب .1-5-1
ها به مثر الضرب زیرا ؛هفته استن اتیو كناالمثر ضربدر دل  یفرهنگ مياز مفاه ياريبس

 اميپ و شهیدارند و حامر اند ياژهیو یفرهنگ ةصبغ ،خود یو داستان یخیتار ةشیسبب ر
ها المثردر برگردان ضربعبدالفتاح فرج  در فرهنگ دارند. ياژهیهستند كه نقش و یخاص

 ای  یاللفظحتاو ت يهاآن در زبان مقصد توجه داشته و غالب ترجمه قيكمتر به معادل دق
  .استآن  يمشابه برا یمعادل

 .(6873)بهزاد راد، « آدم سر را با پنبه ببرد نه نيز دیگر» -متن فارسی
 . (1881 )فرج،« ینُغی علی االنسان أن یابن بالتطن ال بشی  آ ر» -ترجمة عربی
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 اي كهضرر و آسيب رساندن به كسی است به گونه ،مفهوم عبارت كنایی در زبان فارسی
او متوجه نشود. در حقيقت زیان رساندن به شخصی از درِ دوستی است كه مترجم این مفهوم 

؛ رده استمه كجللفظی تر ورت تحتصرا به المثر ضرب بل هن رده، را به مخاطب منتقر 
دون ناقو ب»یعنی  «ذب ه بغیر س لین»معادل المثر ضرببراي این  عربی در حالی كه در زبان

 (.6868)ناظميان،  ود داردجو« سرش را برید

 .(6873)بهزاد راد، « مرا دنبال نخود سياه فرستاد» -متن فارسی
 . (1881)فرج، « أرسلنی ألب ث عن أزر أسود» -ترجمة عربی

ع مفهوم در واق است.كرده ترجمه المثر اخير در ضربلفظ به لفظ واژگان را  مترجم دقيقاً
ري از موضوعی خاد است كه او را در پی عبارت تالش براي عدم آگاهی و اطالع دیگ

نشد؛  ننين معنایی دركاین عبارت، اصال ً ترجمة عربیفرستند. با نگاهی به انجام كاري می
 است كه در زبان مقصد برايكرده اللفظی ترجمه كه  مترجم الفاظ را به صورت تحتنرا

او »یعنی  «ه األبل ق  العَتوق کللف» توانست از معادلمخاطب قابر دریافت نيست. البته مترجم می
برد بهره ب «دنبال نخود سياه فرستادن است»كه معادل « مور آوردن اسبِ نر باردار كردأرا م

 المثر كاربرد داردضربنيز براي این  «کللفه   خل الُعوضة»(. هرنند معادل 6868)ناظميان، 
 (.6861آبادي و افضلی، شمس)

 .(6873)بهزاد راد، « ز با بازكبوتر با كبوتر، با» -متن فارسی
 .(1881)فرج، « ال مام  ع ال مام والعتاب  ع العتابألم تت  ح رت ، » -ترجمة عربی

زبان  در. روش ترجمه لفظ به لفظ را برگزید است مجددمترجم المثر نيز در این ضرب
ز تعبير ا -له ازدواج و نه دوستیأنه در مس-سيح بودن افراد طبقه و همفارسی براي بيان هم

 ةقسمت ترجم در اینگيریم؛ این در حالی است كه مترجم كبوتر با كبوتر، باز با باز بهره می
تع علی الطیور ت».معادل دقيق این عبارت در زبان عربی عبارت ارائه كرده است اللفظیتحت

 براي این را «الطیور علی أللافها تتع»(. برخی نيز معادل 6868ناظميان، : است )ر. ك« أش الها
 (.6866رضایی، : )ر. كاند كردهبيان المثر ضرب
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نه »المثر ضربارتباط بودن امري به شخصی بيگانه، در فرهنگ فارسی در مورد بی
است  ردهكرا داریم كه نویسنده نيز در رمان خود از آن استفاده « ته پياز بود نه سر پياز

ال عالقة بالعروس أو »ه كرده است: ( و مترجم آن را بدین ش ر ترجم6873)بهزاد راد، 
در جاي  معادل صحيحی است، اما در همين خصود كه تقریباً( 1881 )فرج،« العریس

خانم سالمة كه هيچ ارتباطی با »مترجم در برگردان عبارتی كه در آن  ،دیگري از رمان
ر ، معادل توضيحی آورده و خود را د«دو طر  نداشت و از زبان طاووس جواب بله داد

توانست از معادل دقيق این مثر یعنی عبارت: كه میدر حالی ؛قرار داده استمبدأ قيد متن 
ه كند استفاد« نه ته پياز و نه سر پياز»براي اشاره به مفهوم « فیها و ال جم  یال ناقة ل»

 (. 6868)طهماسبی و جعفري، 
( 6873راد،  )بهزاد« آب از سرش گفشت»فرهنگی عبارت  ةاز این جنب يدیگر نمونة
در این جمله ترجمه شده است. ( 1881)فرج، « هرب  ا  ال یاة  ن رأسها»است كه 

 اقيس به جمله كردن کینزد يراو ب ن ردهمترجم، مفهوم عبارت را براي مخاطب روشن 
ن در حالی . ایاكتفا كرده است اللفظیتحت ةو تنها به ترجمن رده  يادیتالش ز عربی

وجود  در زبان عربی«  ِن  الَُل  ِ یالغ ریق  ف ما   وف أنا» معادلالمثر ضرباست كه براي این 
 به اوج خود رسد، ياحاد هاگر »گوید: میالمثر ضربخصود این فيروزي دردارد. 

  :دیسرایم نينن یتيدر ب یگرگان نیفخر الد . رودیكار ممثر به نیا

 بگههفشهههت آب و رفههت از سهههر  مرا
 

 درخور تسهههيحههالم مههدارا ن نیا بههر 
 

 
 .(6878)فيروزي،  «استكرده  انيب ییبایبه ز ریز تيب مثر را در نیانيز  یمتنب

 أقتتتتت     تتمتتّا أراقتتُتته  والتتهتتَِّتتر
 

  ن الَُلتت ِ یفمتتا  وف قینتتا التتغتترأ 
 

)بهزاد  «شتر در خواب بيند پنبه دانه، گهی لب لب خورد گه دانه دانه»یا در معناي عبارت 
( را 1881 )فرج، «ی لم الِّم  بظک  زهرة التطن»اللفظی حتمترجم، ترجمة ت(، 6873راد، 

است.  «إنِل الم نی رَأس  أ وا ِ المَفالیسِ»حال آن ه معادل دقيق آن در عربی  بيان كرده است؛
تواند مفهوم اصلی عبارت را دریابد و دنار ابهام مخاطب با خواندن ترجمة مترجم نمی

 یعن؛ یهاییم نه تنها بر معنا و سبک ا ر، بل ه بر بازنمامترج يهاانتخاب»شود. بنابراین، می
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 ،آورندیآنان فراهم م تی، مردم آن و هوأمتن در جامعه مبد دكنندگانيكه از تول يریتصو
 در آن جوامع یراتي أت شوند،یم یخاص يهابرداشت ایو موجب خوانش  گفارندیا ر م

 .(6868)فرحزاد، « كنندیم دايپ کیلوژدئویارزش ا جهيو در نت گفارندیاز خود به جا م
ها را با وجود این ه داراي معادلی در زبان عربی المثرضربهمچنين مترجم، برخی از    

« لناعمةاألی ی ا» با معادل« زنددست به سياه و سفيد نمی»هستند، ترجمه ن رده است. همانند 
 را حف  كرده است.

 يبراتوانست ، مترجم میهاالمثرضرب دقيق مفاهيمبا توجه به پيچيدگی انتقال  ،بنابراین
 اميپ د؛ یعنیگيربهره یا معنایی  یارتباط دوياز ش هاالمثرو ضرب اتیمفهوم كنا دقيق انتقال
 ةرجمتكه نرا ؛دهدزبان مقصد به مخاطب انتقال  يرا با عبارات و كلمات دستورمبدأ متن 
  .رساندیمخاطب نمرا به  سندهیمبهم است و مقصود نو اللفظیتحت

وجود دارد كه « خریدار عشق»ها در داستان المثرها و ضربهاي دیگري از كنایهنمونه
 ةو روش ترجم ترجمة عربیهمراه با  (6)به دلير زیاد شدن حجم مقاله به اختصار در جدول 

 .شودها ارائه میآن

 «خریدار عشق»رفته در رمان  کارهاي بهها و کنایهالمثلهایي دیگر از ضربنمونه .1جدول 

 مترجم ۀروش ترجم ترجمۀ عربی در رمان المثلکنایه، ضرب

 معادل فرهنگی ل ن هاه المسالة  ِّانیة سنگ مفت، گنجشک مفت

 معادل کارکردی غ ب غ ُا ش ی اً آمدکارد بهش میزدی خونش درنمی

 حذف - کردخود را نخود هر آشی می

 معادل فرهنگی لِّمیع  ائفاًکان ا مو بر تن همه سیخ شده

 اللفظیتحت فم الخروف یالعلف حلو ف علف باید به دهن بزی شیرین بیاد

ای که انسان به ریشه بزند در هر تیشه
 حقیقت به طرف خودش زده است

 یلی لاحُه فإ ک  عم  سو   یرت ّ نلإ
 النهایة

 معادل فرهنگی

 فرهنگی یزوجی الیُال نلإ کردتره هم برای ما خرد نمی

 حذف - از خر شیطون پایین آمدن

 اللفظیتحت الربیع و العشب یتظسوف ی بزک نمیر بهار میاد کمبوزه با خیار میاد

 معادل کارکردی شی تعترض ک ل لرتَ گیریپاچه می

 معادل کارکردی بثمن بخس یإنَّ أبی لم یُعن پدرم مرا به دو عباسی نخود هم نفروخت

 



 1011پاييز و زمستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبيّهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

 عادات ایژست  ،يحرکات گفتار .1-1
 یم خاصياحساسات و مفاه تواندینگاه م رييتغ و نيز حاالت بدن، سرعت و آهنگ كالم رييتغ

 ،دناز زبان ب يريگبهره دارد. يرا انتقال دهد كه توجه به آن در متن ترجمه شده نقش بارز
و در  كشدیم ریرا به تصو یو اجتماع یاز مسائر فرهنگ یاست كه بخش یكالمريغ یكنش
بدأ ماست كه در فرهنگ متن يانگر پيام و مفهوم خاصی حركت ب اینوع رفتار  نیواقع ا

رجم پردازیم و برداشت متهایی متناسب با این مؤلفه مینمونه بياندر ادامه به  ملموس است.
 دهيم. را با آن تيبيق می
رائه این ( مترجم با ا6873)بهزاد راد، « موسی قيافه مردانه به خود گرفت»در عبارت 

 بهره گرفته اللفظیترجمة تحتاز  ( در واقع1881 )فرج،« اتخا  وسی دور الرج »ترجمة 
كردن  یزرگب ياست كه در معنا يحركت گفتار کی «مردانه به خود گرفتن افهيق» است.

 يایوگ يعبارت تا حدود اللفظیترجمة تحت و رودیكار مرفتار مردانه داشتن به ای
 .كندیآن را به صورت واضح روشن نم اما، مفهوم عبارت است

( نمونه دیگري از زبان بدن است 6873)بهزاد راد، « صورتش را درهم كشيد»عبارت 
صورت درهم »( ترجمه كرده است. عبارت 1881)فرج، « راثیاًنظر إلیه »كه مترجم آن را 

با  عربیكه در زبان « اخم كردن و ابراز ناراحتی از موضوعی است»به معناي « كشيدن
 رود. این حالت نوعی ژستكار میبه «تتُض جُهته یا عت  جُهته یا حاجُته»عبارت 

كند. معادل این رفتاري است كه انسان قبر از رسيدن رنج و دردي، آن را اظهار می
 ةاست كه خداوند متعال در آی« وجه باسر»اصيالح یا گفتار حركتی در قرآن كریم 

است. در بيان و توضيح این بيان كرده  6﴾ت ظ نُّ أ ن ی ف عَ   بِهَا ف اقِر هٌسِر هٌ وَو ج وهٌ یَوْ َئِا  بَا﴿

ارس و نيز ن»)بر وزن نصر( به معناى  «بسر»د از ماد «باسرة»گوید: شيرزاي میم ارم ،آیه
اطالق شده « درهم كشيدن صورت و عبوس بودن»است، سپس به « كار قبر از موعد

این عبارت دنار خيا در درك  ةمترجم در ترجم ،(. بنابراین6876)م ارم شيرازي، است 
 مفهوم شده است و معادل انتخابی او براي این عبارت گویاي مفهوم آن نيست.

( 6873)بهزاد راد، « پر از لرزه گفت یو صدائ یطاووس با دستپانگ»همچنين عبارت 
ترجمه كرده  (1188)فرج، « بالل قلقاضطراب ش ی  و یالتفتُ طاووس ف»را مترجم 

                                                            
 19و  15هاي . سورد قيامت، آیه6
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و «  ُلُ »اي هرود؛ واژهكار میبه« شتابزدگی و تعجير»بيشتر در معناي « دستپانگی» است.

مترجم معناي عبارت را با استفاده از معادل  ، امانيز معادل آن در زبان عربی هستند « رتُ »
 است.كرده به مخاطب القا « نگرانی»كاركردي در معناي 

 سومنهادها و آداب و ر. 1-0
این مؤلفه شامر مباحث سياسی، هنري، مفهبی و تاریخی است كه به نوعی با مؤلفه پيشين 
ارتباط مح می دارد. همچنين رفتارها و باورهاي دینی جزئی از فرهنگ هستند كه نشانگر 

 بخشی از باورها و نظام عقيدتی یک جامعه هستند. به عنوان مثال: 

و ش سته  آرام یشد و ملک منصور با دل انیچراغ نمارنگ گنبد و گلدسته شاه» -متن فارسی
 (.6873)بهزاد راد، « دكریصحبت م امامزاده. او با رفتیبه طر  حرم م
 ت  ثیْهرت قُة شاهشراغ، فنَ  المنصور  ن نیاً  اضعاً واتِّه ن و ال رم » -ترجمة عربی

 (. 1881 )فرج،« نی ادم ال ر إ ام زادة ع 

هاي كه ی ی از جلوه را در متن فارسی، زیارت مزار متبركه ننانچه پيداست، نویسنده
 ؛است دهشفرهنگی دنار خيا  ةمترجم در انتقال این جنب كرده، امابيان  ،فرهنگ ایرانی است

شود كه به صورت مجازي بر بر فرزند یا نوادگان اولياي خداوند گفته می« زادهامام»زیرا 
 ترجمه كرده است،در حالی« خادم»مترجم آن را  مااشود، آرامگاه آنان نيز لفظ اطالق می

 را به كار برد.« انسان صالح»توانست همانند بخش پيشين معادل كه می

)بهزاد « رفتبه خود گ گرید یرنگ رازيش امبريمبعث پدو هفته بعد، در سالروز » -متن فارسی
 ( 6873 راد،

  (.1881 ج،)فر« و آله و سلم هیاهلل عل یللل ُیالن الدی  ومی یعت  عت  الَواج ف» -ترجمة عربی

ایشان ترجمه كرده « روز ميالد»را « مبعث پيامبر»همانگونه كه مشخص است، مترجم 
«   النُویةعی» یا«  ُعث»گيري از روش انتقال، همان لفظ توانست با بهرهكه می در حالی است

سالگی قلب  58ند متعال در زمانی است كه خداو )د(زیرا مبعث پيامبر اكرم  ؛ردبرا به كار ب
 خویش دانست. یاتایشان را محر نزول آ
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از مقدمات عروسی عروس  ةتهيه و خرید جهيزی طبق آداب و رسوم عروسی ایرانی،
 كه نویسنده بدان اشاره كرده است: است

 یاد به مرانرود، عدخترش به ف ر فرو می ةجهيزی وقتی پدر طاووس براي تهية» -متن فارسی
 . (6873بهزاد راد، « )افتاد او جهيزیة كردن جور

  (.1881)فرج، « طاووس فیه تتَوج سوف الای الیوم فی یف ر وهو عمران» -ترجمة عربی

رجمه يچ توجهی به تننانچه پيداست مترجم با روش توصيفی ترجمه كرده است و ه
 است. « جهيزیه» ةمعادل دقيق كلم« مهر»د كه واژ در حالی ن رده« جهزیه»

دود كردن یا »هاي بارز آداب و رسوم در فرهنگ ایرانی، دیگر از نمونهی ی 
 ردهكاست. بهزاد راد به این فرهنگ نيز در متن رمان اشاره « سوزاندن اسپند )اسفند(

 است: 

« ختیر یآن اسپند م ياز زغال سرخ در دست داشت و به رو ینفر منقل کی» -متن فارسی
 (6873)بهزاد راد، 
 ( 1881 )فرج،« الًیبخوراً جم هی وق اً ق  وضع ف  م یطرف آ ر شخص  یوف» -ترجمة عربی

به عنوان معادل براي اسپند استفاده كرده است و در حقيقت با  «بَخور» مترجم از واژه
اسپند  ةاست. در زبان عربی براي كلم كردهمفهوم را به مخاطب منتقر  اللفظیتحتمعناي 

  .شوداستفاده می ع  أو غ ل ت ة  الاِلئ بِ أو السَلا اب  الَُرِلی لال َر  َ   الش لائِواژگانی نون 

  .(6873)بهزاد راد، « شاطر نانواسالم بر عمو عمران » -متن فارسی
  (.1881 )فرج،« الفِرانعلی م السالم یا عم عمران » -ترجمة عربی

ه ه است كبهره برد« فران»از معادل « شاطر» ةكلم ةمترجم در ترجم ننانچه پيداست
 ةاصيالحی است كه در جامع« شاطر»زیرا  ؛ننين معادلی كاربردي در زبان عربی ندارد

كه در زبان عربی معادل شود و متراد  با آن است در حالیاطالق می« نانوا»ایران به 
 «تنور»به معناي « فرن» ةدر واقع مترجم این واژه را از كلم .است«  ُاز»، «نانوا»مأنوس 

« فرن» ةمنيز از كل« تنور» ةبراي كلم ر جاي دیگري از متن. همچنين مترجم دگرفته است
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يز اطالق یا همانند آن ن« فر»تواند بر بل ه می ،در معناي تنور نيست است كه لزوماً بهره برده
نيز بهره گيرد همانگونه كه این لفظ در قرآن « تنور»د توانست از خود واژ. مترجم میشود

این واژه عالمه طباطبایی  د. دربار6﴾حَتَّى إِذ ا جَا  أ  ْر ن ا وَف ارَ التَّنُّور ﴿: ر رفته استكاكریم نيز به
فارسی باشد كه در زبان عربی مورد استفاده قرار گرفته  احتمال دارد اصر واژه»معتقد است: 

ك شترشودكه از الفاظ ماست و به معناي محلی است كه خمير براي پختن به آن نسبيده می
 (.6875)طباطبایی، « زبان عربی و فارسی است

فرهنگی  هاي، اگر بخواهيم ميزان بسامد مؤلفهصورت گرفته پس از بررسی تفصيلی
را به طور خالصه و موجز ارائه « خریدار عشق»رمان  ترجمة عربیمدنظر پيتر نيومارك در 

 ( راهگشا خواهد بود.6)كنيم، نمودار 

 «خریدار عشق»عربي رمان  ةي فرهنگي در ترجمهامؤلفه فراواني. 1نمودار 

 

 گيريبحث و نتيجه
گی فرهن ةبر مبناي نظری« خریدار عشق»هاي فرهنگی رمان عربی مؤلفهة كاوش در ترجم

اساس پاسخ به سؤاالت پژوهش به طور خالصه ارائه برنيومارك، برآیندهایی داشت كه 
 : شودمی
هاي فرهنگی موفقيت مترجم در انتقال صحيح مؤلفهدر پاسخ به سؤال اول پژوهش مبنی بر  -

ر ترجمه د« خریدار عشق»عبدالفتاح فرج، مترجم رمان  ها نشان داد كهبه زبان مقصد، یافته

                                                            
 58. سورد هود، آیة 6
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هاي فرهنگی نيومارك، نواقصی در ترجمه او اما متناسب با مؤلفه ،این رمان موفق بوده است
تقال صحيح برخی از عناصر فرهنگی از تالش زیادي براي ان دهدمیبه نشم خورد كه نشان 

متن  یرهنگتوجه به عناصر فتردید )فارسی( به زبان مقصد )عربی( نداشته است. بیمبدأ زبان 
و  خواننده را به درك تواندینم ییاست و انتقال معنا به تنها مترجم بیاز وظا ی یمبدأ 

آشنا بدأ ما با فرهنگ متن مخاطب ر دیمترجم با ،نیرساند. بنابرا يگرید يايكشب كامر دن
معادل  ،یعناصر فرهنگ و برخی شودیارائه م نامفهوم ياصورت، ترجمه نیا ريدر غ رایز كند؛

 . ندارائه كآن  يمعادل را برا نیترکینزد باید  در زبان مقصد ندارند و مترجم يصددرصد
به  صر فرهنگیهاي مترجم براي انتقال عنادر پاسخ به سؤال دوم پژوهش مبنی بر روش -

وسط شده ت شنهاديپفرهنگی  يهالفهؤم ازی برخهرنند  داد كه زبان مقصد، نتایج نشان
 قرابت «یفرهنگ يهاوردهآفرمواد و »و  «آداب و رسوم» ،«يسازیبوم» :مانند ،وماركين

قرار  یفرع هايمؤلفههركدام از  در ذیر تواندیم مثال کی گاه حتیدارند و  مفهومی زیادي
 «یشناسبوم»و « هاالمثرضرب»، «یفرهنگ يهاوردهآمواد و فر» هايلفهؤم، اما رديگ
  است. «عشق داریخر»در رمان  ی مدنظر نيوماركفرهنگ هايمؤلفه نیامدترسپرب

هاي فرهنگی به زبان مقصد، مؤلفه ةدرخصود روش انتخابی مترجم براي ترجم
روش غالب نشان داد كه « ر عشقخریدا»عربی رمان  ةهاي گزینش شده از ترجمنمونه

 وي. است «و بومی كردن آنانتقال واژه »ی، شناسبومفرهنگی ة لفؤم ةمترجم در ترجم
 ةمترج» و« یمعادل فرهنگ» روش از گيريعالوه بر بهره یفرهنگ يهادر ترجمه مقوله

 وماركين هايروشمتناسب با  دقيقاًبهره برده است كه  نيز« انتقال»روش  از «یاللفظتحت
 . است

از  یخال ياريبسعبدالفتاح فرج در موارد ة ترجم ها همچنين نشان داد،یافته
ت جمالتی مربوط به بيان احساساو بوده مبدأ هاي فرهنگی متناسب با متن یابیمعادل

هاي داستان نيز حف  و معادل یابی نشده است. این در حالی است كه شخصيت
 يترجم برام مترجم است و بیوظا نیتراز مهم ی یدأ مبمتن  یعناصر فرهنگ یابیمعادل

گفارد  يرا در مخاطب بر جا يري أبتواند همان ت دیبا سندهینو ةو تجرب انتقال احساسات
  است. ختهيبرانگ شیدر مخاطبان خومبدأ كه متن 

 وماركين هاي پيشنهاديروشاز  ی ی «و اضافات حيتوض»، بيان شدهعالوه بر موارد 
 ربسيار كمی در این رمان داشته است. د كاربرد كهاست هاي فرهنگی مؤلفه ةبراي ترجم
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درون  ياريبس یها كه معانهیو كنا هاالمثرمعادل ضرب انيدر ب توانستیمترجم م كه حالی
 .رسدیها الزم به نظر ماز آن یبرخ حيتوض رایز؛ رديروش بهره گ نیخود دارند از ا
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