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 (07/66/6867؛ تاریا پذیرش: 06/87/6867)تاریا دریافت: 

 چکیده

 است یبوم و یفرهنگ عنالر يااو گرید واعان از شيب كه است یادب انواع معدود از یداستان متون
. اسرت  افتره ی تر مه يراهکارها و يپرداز هینظر منظر از تر مه يها پژوهش در یخال گاهی ا امر نیا و
 یفرهنگر  يهرا  مؤلفره  كره  اسرت  یفارس معالر اتيادب آبار از یکی كور بوف رمان ،یادب متون  مله از
 رو روبره  یفراوانر  يهرا   رالش  برا  را مترر م  تر مره،  امر رد كه دید توان یم آن ي ا ي ا در را ياريبس
. شرد  تر مره  یعربر  زبران  بره  یالدسروق  ميابرراه  قلرم  به يالديم 6671 سال در بر سته رمان نیا. كند یم
 ارائره  را خرود  خرا   کررد یرو ،یفرهنگر  عنالرر  تر مرة  يبررا  كه است یپردازان هینظر  مله از «ریویا»

 اضرافه  و ارذف  ،يسراز  واژه ،ینیگزی را  ،یاللفظ تحت تر مة ف،یتعر ،يريگ وام شام  كه است كرده
 یفرهنگ عنالر تر مة يها وهيش ،یليتحل ر یفيتول روش با میدار قصد پژوهش، نیا در. شود یم كردن
 كرور  بروف  تر مه وبيش  يتحل با. ميكن یبررس ریویا کردیرو بر هيتک با یعرب زبان به را كور بوف رمان

 یابیر  معرادل  بره  ینیگزی ا وبيش با است داده حيتر  یفرهنگ موارد شتريب در ممتر  كه شود یم مشخص
 روش از كره  اسرت  افتره ی قير توف یزمران  لررفاً  و اسرت  بروده  همرراه  یكاست با موارد یبرخ در كه بپردازد

 .است  سته بهره یپاورق به افزودن در ژهیو به ،یقيتلف

 میاباراه  ت،یهادا  صااد   کاور،  باو   ،یفرهنگا  عناصر ر،یویا ترجمه، واژگان کلیدی:

 .یالدسوق

                                                                                                                                            

 E-mail: a.nazari@hum.ikiu.ac.ir )نویسندب مسئول( 


 E-mail: leylajalali50@yahoo.com 
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 مهمقد

شرود و   اي به  امعة دیگر محسوب مری  هاي انتقال فرهنگ از  امعه یکی از راه« تر مه»
كنرد. شراید بره     هاي بيگانه را براي هر كشروري فرراهم مری    زمينة تالقی و آشنایی با فرهنگ

اهميرت بيشرتري    امرروزه افرظ طعرم بيگانرة ابرر الرلی، در تر مره       »همين دلي  اسرت كره   
: 6868)نصيري، « كند كه این كار به غناي ادبيات و فرهنگ بومی كمک می است؛  را یافته
رو، متر م باید عالوه برر آشرنایی برا سراختار و دسرتور زبران مبردأ و مقصرد، برا           این (. از36

فرهنگ دو كشور نيز آشنایی كام  داشته باشد تا بتواند از طریرق تر مره، یرک راه ارتبراط     
دانريم، مترون    فرهنگی ميان مخاطبان زبان مبردأ و مقصرد برقررار كنرد. همران گونره كره مری        

ویژه متون ادبی از  مله متونی هستند كه تار و پودشان با فرهنگ، تاریا، مسائ   مختلف، به
است. بنرابراین، مترر م بایرد نسربت بره تر مرة ایرن مترون          ا تماعی، عقاید و... گره خورده

هراي پريش روي مترر م در تر مرة مفراهيم       از  مله  رالش اشته باشد. اي د اساسيت ویژه
كننرد و   اسرت كره برا آن زنردگی مری       فرهنگی آن است كه این متون خا  مردم كشروري 

گونره اطالعراتی نداشرته باشرند و      ممکن است مردم سایر كشورها نسبت به این مفاهيم هيچ 
ر مرا، مفراهيمی همچرون نروروز،     این مفاهيم برایشان گنگ و مبهم باشد. در فرهنرگ كشرو  

سوري و مفاهيم دینری همچرون: مراه رمضران، اجراب،  هراد و... از        در،  هارشنبه به سيزده
 مله مفاهيمی هستند كه درك آن ممکن است براي مردم كشورهاي زیادي دشوار باشرد.  

ترین الول در تر مرة مفراهيم فرهنگری آن اسرت كره مترر م بتوانرد از ميران          مهم یکی از
هاي مختلفی كه براي تر مة عنالر فرهنگی و رود دارد، بهتررین معرادل را انتخراب      شرو

هراي پيشرنهادي برراي تر مرة عنالرر       كند. در واقع، متر م باید بتواند برا اسرتفاده از روش  
شده و مخاطبان زبان مقصرد هر ره    فرهنگی، ابري ارائه كند كه پيوند فرهنگی ميان ابر ارائه

ابر لادق هدایت بره عنروان یرک ابرر داسرتانی، یکری از        بوف كورمان بيشتر برقرار شود. ر
شود. این رمان كه به سبک سروررئال خلرق    شاهکارهاي ادبيات معالر فارسی محسوب می

شده، تا به اال به  نردین زبران از  ملره فرانسروي، انگليسری، آلمرانی، تركری، عربری و...         
فضاي ا تمراعی و فرهنگری ایرران آن    است. در این كتاب، هدایت تصویري از  تر مه شده

اسرت. هنرري    نظيري خلق كرده كه ادبيان بسياري را به تحسرين واداشرته   زمان را با گفتار بی
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هردایت   بروف كرور  »اسرت:    نرين گفتره   بوف كورميلر، نویسندب معالر آمریکایی، دربارب 
ر هريچ زبرانی   كتابی است كه من آرزو دارم روزي نظير آن را بنویسم. ماننرد ایرن داسرتان د   

(. لررف نظرر از شرهرت  هرانی     788ر706: 6800)ميلر، « ام. آن را واقعاً دوست دارم ندیده
آميختره برا    بروف كرور  این رمان و  ایگاه هدایت در برين نویسرندگان معالرر، مرتن رمران      

هاي فرهنگی خالی است كه نه فقط براي غير ایرانيان، بلکه با تو ه به دورب تاریخی  مؤلفه
گرفته از فرهنگ دورب هدایت نيز مح  پرسش اسرت.   تی براي برخی ایرانيان فاللهرمان، ا

هاي فرهنگری   یابی مؤلفه هایی در معادل رو، طبيعی است كه تر مة این ابر، با دشواري این از
هراي فرهنگری    نظران بسياري در اوزب تر مره بره مؤلفره    مو ود در آن همراه باشد. لااب

هراي بعردي بره معرفری رویکررد وي خرواهيم        كره در بخرش  « یرویر ا»انرد؛ از  ملره    پرداخته
یرابی عنالرر    پرداخت. این پژوهش برآن است تا برا طررح سرؤا ت زیرر بره تحلير  معرادل       

 فرهنگی این رمان در تر مة عربی آن بپردازد:

ررر راهکارهرراي مبنررایی متررر م در انتقررال مفرراهيم فرهنگرری برره زبرران مقصررد بررر  رره    6
 است؟ دهرویکردهایی استوار بو

گيري متر م از رویکررد ایرویر و    هاي فرهنگی، شيوب بهره هاي مقوله ر با تو ه به نمونه0
 شود؟ توفيق وي  گونه ارزیابی می

كنرد،   در باب سؤال اول، فرضية ما  نين است نقرش مترر م كره هنرر وي را معرين مری      
د تجربره و  هاسرت كره نيازمنر    روش ایرن   تشخيص  گونگی و تر يح استفاده از هر یرک از  

باشد. در باب سرؤال دوم، مفرروض اسرت كره برا تو ره بره اختالفرات فرهنگری           مهارت می
هرا   شماري كه ميان فرهنگ زبان مبدأ و مقصرد و رود دارد، تکيره برر هرر یرک از روش       بی
هراي تركيبری و    تنهایی براي انتقال مفاهيم فرهنگری ناكارآمرد بروده، لرذا مترر م از روش      به

 ست.ا تلفيقی بهره  سته
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 پیشینة پژوهش

هرایی كره از فارسری بره عربری تر مره        تاكنون در زمينة تر مة عنالر فرهنگی در رمان
هاي  ترین پژوهش است. در این راستا، از مهم هاي محدودي لورت گرفته اند، پژوهش شده

 ها عبارتند از: ایم كه برخی از آن لورت گرفته در این زمينه بهره برده

هاي فرهنگی داسرتان   تر مة عربی مقوله»اي با عنوان  در مقاله ر محمد رايمی خویگانی
، بره بررسری تر مرة    «زاده بر اساس نظریرة نيومرارك   از محمدعلی  مال فارسی شکر است

 است. هاي فرهنگی این داستان بر اساس راهکارهاي پيشنهادي نيومارك پرداخته مقوله

هراي    رالش »اي برا عنروان    هر كبري روشنفکر، هادي نظري منظم و اامد ايردري مقالر  
نجيب محفوظ؛ مقایسة دو تر مه با  اللص و الکالبپذیري عنالر فرهنگی در رمان  تر مه

هاي تر مرة عنالرر    اند و در آن به بررسی  الش نوشته« تکيه بر  ار وب نظري نيومارك
درسرتانی  اند. نگارندگان این مقاله دو تر مة رازانی و با فرهنگی از عربی به فارسی پرداخته

انرد و بره ایرن     را با تکيه بر  ار وب نظري نيومارك بررسی كرده اللص و الکالباز رمان 
هراي موفرق تر مرة     اند كه ایرن دو مترر م از روش تلفيقری كره یکری از روش      نتيجه رسيده

 اند. شود، كمتر استفاده كرده عنالر فرهنگی محسوب می

پذیري عنصرر    گونگی تر مه»ا عنوان اي ب ر فاطمه كيا دربندسري و اامد لدقی مقاله
هاي عربی به فارسری برا تکيره     ها و مفاهيم در تر مه فرهنگیِ نهادها، آداب و رسوم،  ریان

ر رالٌ  ، عائد إلری ايفرا  هاي عربی  اند و تر مة داستان نگاشته« بر  ار وب نظري نيومارك
هراي پيشرنهادي    گاهابر غسان كنفانی را با تو ه به دیرد  الکعک علی الرليفو  فی الشمس

هراي   انرد كره متر مران از روش    اند. در پایان نيز به این نتيجه رسريده  نيومارك بررسی كرده
انرد و همرين امرر باعرث      كمتر استفاده كرده« ها، اضافات و توضيحات یادداشت»و « تلفيقی»

 است. ها شده ضعف و ابهام در تر مة آن

نژاد و ميرفت سلمان  مقالة عليرضا اا يانهاي متکی بر رویکرد ایویر  ر از  مله پژوهش
است « البالغه نهجپذیري عنالر فرهنگی و... در خطبة لد و هشتم از  ميزان تر مه»با عنوان 

در سره  « ایرویر »برا تو ره بره دیردگاه      كه به واكاوي و مقایسة شيوب تر مة عنالرر فرهنگری  
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در پایران بره ایرن نتيجره     انرد و   اإلسرالم، شرهيدي و دشرتی پرداختره     تر مة مختلف از فريض 
یکی « تلفيقی»هاي پيشنهادي براي تر مة عنالر فرهنگی، روش  اند كه از ميان روش رسيده
 هاست. ترین روش از موفق

هرا،   ها و رمران  گرفته بر تر مة داستان هاي لورت شود كه در بيشتر پژوهش مالاظه می
هکارهراي پيشرنهادي وي   تر مة عنالر فرهنگی با تو ه به  ار وب نظري نيومرارك و را 

اي كره شراید ذكرر آن ضرروري باشرد، ایرن اسرت كره          است. همچنين، نکتره  لورت گرفته
اسرت و ایرن پرژوهش     پژوهشری انجرام نشرده    بروف كرور  تاكنون دربارب تر مة عربی رمران  

هراي مختلرف باشرد و بررخالف      هاي دیگري در زمينه اي براي آغاز پژوهش تواند مقدمه می
 یکرد ایویر را به عنوان  ار وب تحلي  قرار خواهد داد.هاي دیگر رو پژوهش

 . چارچوب نظری1

در باب  گونگی تر مة عنالر فرهنگی، راهکارهاي بسياري از سوي افرادي همچرون  
م.( و... پيشرنهاد  0887م.(، پدرسرن ) 6667م.(،  سرترمن ) 6637م.(، ایویر )0881نيومارك )

ر مة این عنالر، بهتر است ابتدا بره تعریرف   است. اما پيش از بحث دربارب  گونگی ت شده
 بندي كنيم. فرهنگ و ارتباط آن با تر مه بپردازیم و مقو ت فرهنگی را دسته

هاي  فرهنگ را به روش زندگی و  لوه»گوید:   نين می« فرهنگ»نيومارك در تعریف 
انِ  هرانی  دانم و بين زبرانِ فرهنرگ و زبر    اي براي بيان می خا  زندگی بشر به عنوان وسيله

 توان گفت: ( و به طور كلی، می606م.:  0881نيومارك، )« شوم تمييز قائ  می

هاي ا تماعی خرا  خرود را دارد    هر قوم و ملتی، آداب و رسوم و نيز ارزش»
تروان   گيرنرد و مری   ها زیر پوشش فرهنگ قرار مری  نهد و همة آن كه آن را ارج می

هراي خرا ،    هراي تراریخی، لبراس    هراي كلّری شخصريت    ها را ذی  عنروان  همة آن
م.: 0881)ر.ك؛ الحرداد،  « هراي خرا  و تعرابير دینری و ا تمراعی آورد      خوراكی

 (.818ر818
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 توان گفت: در باب اببات ارتباط فرهنگ و زبان نيز می

توان گفرت   تر مه، روشی براي ایجاد ارتباط ميان دو فرهنگ است. اتی می»
دو فرهنگ بدون تر مه ممکن نيسرت. دلير    اساساً مبادلة عنالر مادّي و غيرمادّي 

این ادعا آن است كه ميران زبران و فرهنرگ رابطرة ناگسسرتنی و رود دارد و وارد       
كردن یک عنصر فرهنگی در فرهنگ دیگر )و در طررز تفکرر افرراد آن فرهنرگ(     
مستلزم این است كه لورت زبانی آن عنصر را نيز در زبان و فرهنگ مقصرد وارد  

ت زبانی یک عنصر به فرهنرگ دیگرر در واقرع، كوششری اسرت      كنيم. انتقال لور
براي وارد كردن آن عنصر فرهنگی به فرهنگ دیگر. بنابراین، تر مه یعنی تر مة 

 (.8: 6878)ایویر، « ها ها و نه تر مة زبان فرهنگ

نقش متر م در ایجاد این ارتباط فرهنگی بسريار پُررنرگ اسرت و    »بنابراین، باید گفت: 
« شرود  اي به نام متر م یا متننرده انجرام مری    ارتباط بينافرهنگی از طریق واسطه»ن در واقع، ای
بنردي عنالرر فرهنگری اقردام      پردازان مختلفی بره تقسريم   . نظریه(67: 6861ميناباد،   )هاشمی
بنردي ایرن عنالرر روشری اسرت كره نيومرارك پيشرنهاد          اند، ولی بهترین روش تقسيم كرده
 است: بندي كرده ی را این  نين تقسيماست. وي مقو ت فرهنگ داده

 ها و... . ها،  لگه شناسی: گياهان و ايوانات یک سرزمين، آبار باستانی، دشت ر بوم6

 ر فرهنگ مادّي )مصنوعات(: پوشاك، خوراك، ام  و نق ، ارتباطات و... .0

هراي تفریحری و    هراي فرهنگری مشرخص كره بيرانگر فعاليرت       ر فرهنگ ا تماعی: واژه8
 اي ملّی خا  است.ه بازي

هرا، مفراهيم ا تمراعی، اقروقی، مرذهبی و       ها،  ریران  ر نهادها، آداب و رسوم، فعاليت0
 هنري و... .

هرا و اركرات ارين سرخن گفرتن، عرادات و... )ر.ك؛ روشرنفکر و دیگرران،          ر اشاره9
 (.66ر63م.: 6860

با تو ه به مشرخص شردن ارتبراط تنگاتنرگ ميران تر مره و فرهنرگ،  رالش اساسری          
متر م، روش تر مه این مفاهيم به زبان مقصد خواهد بود. در باب  گرونگی تر مرة ایرن    
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( 69م.(، پرانزده ) 0881اسرت. نيومرارك )   ها نظریات بسياري مطرح شده مفاهيم به سایر زبان
اسرت. آنچره در اینجرا اهميرت دارد، نره       روش براي تر مة عنالر فرهنگری پيشرنهاد كررده   

هراي   نگری، بلکره شريوه و رویکردهراي پيشرنهادي تر مرة مقولره       هاي فره بندي مقوله تقسيم
فرهنگی اهميت دارد. بنابراین، در این مقاله، رویکردهاي پيشنهادي ایرویر برر اسراس همران     

( هفرت روش برراي تر مرة    6878هاي نيومارك مورد تو ه خواهد بود. ایویر ) بندي تقسيم
 است كه عبارتند از: این عنالر ارائه كرده

گيري یا اسرتفادب مسرتقيم از واژب زبران مبردأ روشری       وام(: Transcribe)گیری  . وام9
متداول در تر مه است. اگر واقعيت خار ی )فرازبانی( مورد نظر را قبالً به نحوي )مرثالً از  

گيري روشری مرؤبر    به خواننده بشناسانيم، در این لورت، وام (طریق تعریف، تصویر و یا...
« گيرري  وام»شرود. بره همرين دلير ،      م از فرهنگی به فرهنگ دیگر میبراي انتقال دقيق مفهو

 (.9: 6878همراه است )ر.ك؛ ایویر، «  ایگزینی»و « تعریف»اغلب با 

در این روش، متر م با استفاده از آنچره افرراد زبران مقصرد     (: Definition)تعریف  .2
كند؛ به عبارت دیگر،  می دانند تعریف دانند، آنچه را نمی دربارب عنصر متفاوت فرهنگی می

تعریف كردن، یعنی ت يير مجهول به معلوم یا ت ييرر غيرر مشرتركات بره مشرتركات. معمرو ً       
گيري همراه است. پس از آنکه واژه را عيناً در زبان مقصد وارد كردیم، آن را  تعریف با وام

 (.1كنيم )ر.ك؛ همان:  در متن یا در پانویس تعریف می

اللّفظری گراهی بره     تر مرة تحرت  (: Literal translation)ظـی  اللّف . ترجمۀ تحت3
تررین   رود. مهرم  كار مری  عنوان روشی براي پُر كردن خألهاي ل وي و فرهنگی در تر مه به

مزیت این روش، وفاداري آن به عبارت اللی در زبان مبردأ و رسرایی آن در زبران مقصرد     
رود كره در دو زبران و    كرار مری   ی بههای اللّفظی بيش از همه در باب واژه است. تر مة تحت

كنند، ولری بيران متفراوتی از آن     فرهنگ مبدأ و مقصد به واقعيت خار ی یکسانی اشاره می
 (.7واقعيت دارند )ر.ك؛ همان: 

ــایگزینی 4 در مررواردي كرره دو عنصررر فرهنگرری متعلررق برره دو   (: Substitution). ج
كنرد. در    ایگزینی استفاده مری فرهنگ در بخشی از معنی مشترك هستند، متر م از روش 
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این موراد نيز خال  فرهنگی نسبی است. در واقع، فرهنگ مقصد فاقد عنصرر مرورد نظرر در    
فرهنگ مبدأ نيست، بلکه عنصري تقریباً مشابه آن دارد. متر م برا اسرتفاده از ایرن شرباهت،     

. مزیرت روش  بررد  كار مری  واژب فرهنگ مقصد را به عنوان معادل كام  واژب فرهنگ مبدأ به
ها براي خواننده است، اما اشکال مهم   ایگزینی، روشن بودن معانی زبانی و فرهنگی معادل

دهد و بردین   این روش نيز آن است كه مفاهيم دو فرهنگ مبدأ و مقصد را یکسان  لوه می
 (.6شود )ر.ك؛ همان:  ترتيب خواننده متو ه اختالف دو فرهنگ نمی

هررا اسررتفاده  روش كمتررر از سررایر روش ایررن   از(: Lexical creation)ســازی  . واژه1
سازي از یک سو به خالقيت و نبوغ متر م و از سوي دیگر، به توانایی و  شود؛ زیرا واژه می

ترین  شود، اما متداول هاي مختلفی انجام می سازي به روش درك خواننده بستگی دارد. واژه
 (.68است )ر.ك؛ همان: روش آن ایجاد روابط تركيبی  دید ميان كلمات 

اسرتفاده از روش ارذف كرردن، نره تنهرا بره ماهيرت        (: Omission). حذف کردن 6
مفهوم فرهنگی مورد نظر، بلکه به موقعيت ارتباطی مورد نظر نيز بستگی دارد. متر م زمانی 

تواند مفهوم مرورد نظرر را    هاي دیگر می شود كه به كمک روش به اذف كردن متوس  می
كنرد )ر.ك؛   د انتقال دهد، اما انتقال مفهروم خواننرده را از درك پيرام دور مری    به زبان مقص

 (.68همان: 

كند كه خواننرده   گاهی در مواردي متر م ااساس می(: Addition). اضافه کردن 7
همانند خود او از یک عنصر فرهنگی خا  اطالعرات  نردانی نردارد. بره همرين دلير ، برا        

ال  اطالعراتی ميران خرود و خواننرده را پُرر كنرد )ر.ك؛       كند خ افزودن توضيحاتی سعی می
 (.66همان: 

است اینکه متر م نباید در تر مة عنالر فرهنگری تنهرا از     اي كه ذكر آن ضروري نکته
یک روش استفاده كند، بلکه باید با تو ه به عنصر فرهنگی مو ود در متن، دربارب بهتررین  

مترر م ابتردا بره بررسری     »بگيررد. در واقرع،   روش انتقال به فرهنگ و زبران مقصرد تصرميم    
پرردازد و در براب    ها با مقرو ت فرهنرگ مقصرد مری     مقو ت فرهنگی متن مبدأ و قياس آن

گيرري   ها با مقو ت فرهنگ مقصرد تصرميم   انتقال این مقو ت به تر مه و یا  ایگزینی آن
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برراي انتقرال   (. شراید بتروان گفرت بهتررین روش     696: 6839پرور سراعدي،    )لطفی« كند می
است نه تکيه برر یرک     هاي پيشنهادي عنالر فرهنگی در تر مه، استفاده از تركيبی از روش

 روش خا .

 . معرفی مترجم2

ابراهيم دسوقی شرتا، محقرق و مترر م معالرر مصرري و اسرتاد زبران و ادبيرات فارسری          
 6663ر سرال  ميالدي در شهر بَيال  دیده بره  هران گشرود و د    6606دانشگاه قاهره، به سال 

هراي وي موضروعات مختلفری همچرون عرفران و تصروف،        دیده از  هان فروبست. تر مره 
هاي معالر اسالمی، انقالب اسالمی ایران، داستان و رمان و آموزش زبان فارسری را   اندیشه

هایی كه وي از زبان فارسی به عربی تر مه كرده، گویاي تسرلط وي   گيرد. كتاب در بر می
 البوماة برا عنروان    بوف كوربود كه تر مة وي از رمان  6671ست. در سال بر زبان فارسی ا

 اي آیينره كره همچرون    بروف كرور  كتراب   ةگفت كه او با تر مر  توان منتشر شد. می العميا 
فرهنرگ   یمعرف راستايبلند در  یگام كند، میرا منعکس  رانیا یفرهنگ ی واوضاع ا تماع

وي عرالوه برر ایرن     اسرت.  برداشرته  یعربر  يرهاكشو ریبه مردم كشور مصر و سا نيزم رانیا
حدیقاة الحقیقاة و شاریعة    مو نا،  مثنويكتاب،  ندین شاهکار دیگر ادبيات فارسی مانند: 

 را نيز به زبان عربی تر مه كرد. الل آل اامد و...  زدگی غربسنایی غزنوي،  الطریقة

 و عناصر فرهنگی آن بوف کور. 3

شردب معالرر ایرران در سرطح      ز آبرار ادبری شرناخته   ابرلادق هردایت، ا  بوف كوررمان 
گرویی یرک    تکدر واقع، و  است نوشته شده گرایی ین رمان به سبک فراواقع هانی است. ا

این ابر رِننه  نو را  نان به شرگفتی واداشرته كره     .راوي د ار توهم و پندارهاي روانی است
بسيار آبرومنرد كلمره در نظرر     اهميت هنر به معنی ،در این كتاب»است:  در ستایش آن گفته

هردایت ایرن كتراب را در دو بخرش     (. 9: 6869)هردایت،  « كنرد  من بسيار لریح  لوه مری 
بخش اول از نظر زمرانی بره اواخرر دورب قا رار و اوایر  دورب پهلروي مربروط        »است:  نوشته
كش  شود؛ زیرا در آن از واژگانی همچون خندق، دو قران و یک عباسی، كالسکة نعش می
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تر است و در آن واژگانی همچرون پشريز،    است. اما بخش دوم داستان كهن .. استفاده شدهو.
رسرد فضراي بخرش اول داسرتان، شرهر تهرران و        است. به نظر می كار رفته سوز به درهم و پيه

. هر نرد نویسرنده   (06: 6878 ان،یر كاتوزر.ك؛ )« فضاي بخش دوم شهر ري باسرتان باشرد  
خروبی فضراي    كرار برردن واژگران مناسرب بره      داشته، ولی با بهقصد نوشتن داستان تاریخی ن

كرار برردن عنالرر فرهنگری      اسرت. همچنرين، او برا بره     تاریخی ااكم برر مرتن را نشران داده   
و... تركيبری از  « برازي  سررمامک »، «سوري  هارشنبه»، «در به سيزده»، «گزمه»شماري مانند  بی

را بره یکردیگر پيونرد زده، ابرري      فضاي تراریخی، فرهنگری و شررایط ا تمراعی آن دوران    
 آفریده كه خلق مشابه آن بسيار دشوار است.

 گزینی عناصر فرهنگی . معادل4

است، ولی بره   از نظر گذشته بوف كورهاي فرهنگی مو ود در  در این مقاله، كلية مقوله
هراي فرهنگری كتراب و بره علرت       تک مقولره  وار و خاللة تک سبب پرهيز از ارائة فهرست

هرایی از  نرد    ت ارائه در مقا ت علمی، لرفاً به تبيين و نقد شيوب متر م در نمونهمحدودی
است تا مبنا و اساس شيوب ایشان مشخص و نقطة قوّت و ضعف ایشان  مقولة مشابه اشاره شده

هراي پنجگانرة عنالرر فرهنگری، بره       بندي مشخص شود. در ادامه، بر اساس هر یک از دسته
 ب انتخابی متر م و نقد و تحلي  آن خواهيم پرداخت.مواردي در ذی  آن و شيو

 شناسی . بوم1ـ4

 شده در این باب به شرح زیر است: از  مله موارد بررسی

: 6869)هردایت،   «را در مرن توليرد كررد    مهرگيراه او همان ارارت عشقی » ـ مهرگیاه:9
60.) 

م.: 6668شتا،  )دسوقی« یبروج الصفرالحب الّذي یولده  حراَةولدت فی نفسی » ترجمه:
39.) 
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خویش نيز  نيرنگستاناست. لادق هدایت در كتاب « مهرگياه»واژب فرهنگی این  مله، 
گيراهی باشرد شربيه    »است:   نين نوشته برهان قاطعاست و به نق  از  اشاره كرده« مهرگياه»به 

لرة  هراي آن بره منز   كه ریشره  باشد؛  نان آدمی و در زمين  ين روید و سرازیر و نگونسار می
« موي َسِر اوست. معروف است كره هرر كرس آن را بکنرد، در انردك روزي خواهرد مُررد       

(. روشی كه الدسوقی براي تر مة ایرن عنصرر فرهنگری انتخراب كررده،      79تا:  )هدایت، بی
تركيبی از روش  ایگزینی و افرزودن اسرت. وي ابتردا معرادل ایرن گيراه را در زبران عربری         

یبروج الصرفر:  »است:  وضيحاتی را به این شرح اضافه كردهاست و آنگاه در پاورقی ت آورده
نبات یشبّه اآلدمی و یعتقد البعض أن أيّ إنسان یحمله یکون محبوباً منرن  ميرع النراس. كمرا     

یعتصرر منهرا    ثمارة لذیاذة  ضو  الشّمس و له  مواجهةیقول البعض: إنّه نبات تقف أوراقه فی 
رسد كه الدسروقی برا انتخراب ایرن      . به نظر می(39.: م6668 شتا، یدسوق« )سائ  لذیذ الطعم

اي  روش، یعنی تركيبی از  ایگزینی و افزودن براي تر مة ایرن عنصرر فرهنگری، بره گونره     
را كره در معرادل عربری و رود نردارد، در      « مهرگيراه »عم  كررده كره مفهروم فارسری واژب     

 توضيحات پاورقی  بران نماید.

و نبرات الرق    خاكشيروّتن باه به پدربزرگم داده، كرد دواي ق او افتخار می» ـ خاکشیر:2
 (.03: 6869)هدایت، « من ریخته

 کراویاة كان یفتخر أنّه أعطی  دي دوا  مقویاً للباه، و أنّه قد لرب فری القری    »ترجمه: 
 (.603م.: 6668)دسوقی شتا، « بالسکر

عربری  عنصر فرهنگی این  مله است. معادل یا  ایگزین این عنصر در زبران  « خاكشير»
(. متر م به عنوان معادل براي این عنصر 889: 6839است )ر.ك؛ فهري، « الخ بة»یا « الخوبة»

« خاكشرير »است كه گياهی متفراوت برا    استفاده كرده« زیرب سبز»یا « کراویة»فرهنگی از واژب 

دهنرده   اي است كه در ایران هم براي زیرب سبز كاربرد و خوا  تسکين واژه« کراویة»است. 

از سوي متر م، انتخاب روش  ایگزینی است و  ه بسا در فرهنگ « کراویة»د. انتخاب دار

است. اما با تو ه به تفاوت استفاده و خوا   را داشته« خاكشير»همان  ایگاه « کراویه»مصر 

گيري استفاده  توانست به  اي این معادل، از روش وام ،  ه بسا متر م میکراویةخاكشير و 
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را وارد زبان مقصد كند و آنگاه براي آشنایی بيشتر مخاطبان، در « خاكشير»ب كند و عيناً واژ
پاورقی توضيح مختصري دربارب آن ارائه و به این ترتيب، مو بات تالقی فرهنگی دو زبران  

 را بيشتر فراهم كند.

ام سپرد كه عبرارت برود از  وشرانده و      ند نسخة بلندبا  هم به دایه»... ـ پرسیاوشان: 3
روغرن  ، پَرسياوشران هاي عجيب و غریب از قبي : پرزوفا، زیتون، رب سوس، كافور،  نروغ
 (.03: 6869)هدایت،  ...«بابونه

و  العجیباة عن بعرض الحشرائش و الزیروت     عباَةأخري  قائمةو أعطی لمربيتی »ترجمه: 

 .«و.. زیرت العليرق  و  البئرر  کسابرة الزوفرا، الررب سروس، الکرافور،      حشیشةمن قبي :  الغریبة
 (.603م.: 6668دسوقی شتا، )

است. این گياه یک گونره از سررردب پَرسرياوش    « پرسياوشان»عنصر فرهنگی این  مله، 
متر م براي تر مة ایرن   رود. روید و  ز  گياهان دارویی به شمار می است كه در ایران می

شربيه   است و این عنصر فرهنگی را با عنصرري  عنصر فرهنگی، از روش  ایگزینی بهره برده
 است. ،  ایگزین كرده«البئر کسبرة»خود در فرهنگ مقصد، یعنی 

را برراي  « زیت العليرق »است كه متر م معادل واژب « روغن بابونه»عنصر فرهنگی دیگر، 
هاي رونرده   گياه یا بوته»معانی مختلفی همچون « العليق»است. اال آنکه واژب  آن ذكر كرده

)آذرنروش،  « خراردار، تمشرک سرياه و تمشرک معمرولی     یا  سبنده، پيچ )گياه(، نوعی بوتة 
« روغرن بابونره  »تواند معادل مناسبی برراي   ( را در بر دارد. بنابراین، این واژه نمی098: 6836

 است. انگاري كرده رسد متر م در انتخاب معادل لحيح آن سه  باشد و به نظر می

نار دریرا پَرر و برال خرود را     ك بوتيماركردم كه بهتر است آدم مث   گمان می» . بوتیمار:4
 (.81: 6869هدایت، ) «بگستراند و تنها بنشيند

یبسرط  ناايره و    طرائر البطریرق  كنت أظنّ أنّه مننَ الخير أن یکون اإلنسان مثر   » ترجمه:
 (.668م.: 6668دسوقی شتا، ) «ینشر ریشه علی شاطی  البحر و یقبع وايداً
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خرورك،   وك بلند كره او را غرم  مرغ غم، همان بوتيمار است. مرغی است با ن»
خورك نيز گویند. پيوسته كنرار آب نشريند و    البحرین و ماهی الحزین، مالک مالک

ايوانات مختلف آبی را ليد كند و از غرم آنکره مبرادا آب كرم شرود، برا و رود        
 (.006: 6831)یااقی، « م گویندتشنگی آب نخورد. او را به عربی، یما

ماد غم و غصه خوردن، اقارت و پَستی، نحوسرت، غافر    در اشعار پارسی نيز بوتيمار ن
از دیگران و عاشق اقيقی است و شاعرانی  ون سعدي، خاقانی، انوري، مو نا و... از ایرن  

 فرماید: كه سعدي می اند؛  نان نماد در شعر خویش استفاده كرده

 آیرد  تو همچون گ  ز خندیدن، لبت با هم نمری 
 

 

 «وتيمررار بنشسررتمروا داري كرره مررن بلبرر ،  ررو ب 
 (.188: 6888)سعدي شيرازي،                                  

طرائر  »متر م براي تر مة این عنصر فرهنگی از روش  ایگزینی استفاده كرده، معرادل  
است. در ادامه نيز براي پُرر كرردن خرال  فرهنگری مو رود در تر مره،        را برگزیده« البطریق

یضررب فری المرأبور الفارسری بطرائر      »اسرت:   كررده توضيحی به این شرح در پاورقی اضرافه  
.: م6668 شرتا،  یدسروق « )البطریق كمثال للحزن و الحرمان. أنّه یظ  ظمآنراً و البحرر بجرواره   

تر و بهتر این عنصر فرهنگی به  (. هر ند با این توضيحات، متر م سعی در انتقال كام 668
توانرد  رایگزین    نمری « البطریرق  طرائر »رسرد معرادل    است، ولی به نظر مری  زبان مقصد داشته
اسرت كره   « پنگوئن»باشد؛ زیرا این واژه در زبان عربی به معناي « بوتيمار»مناسبی براي واژب 

 كند. را به فرهنگ مقصد منتق  نمی« بوتيمار»بار فرهنگی 

 «كره رسريدم،  لروم یرک كروه خشرک خرالی پيردا شرد          نهر سورننزدیک » . سورن:1
 (.90: 6869هدایت، )

دسروقی شرتا،   ) «ظهر لی  بر  أ ررد خرال    نهر سورنو اينما وللت قریباً من » ترجمه:
 (.681م.: 6668

ها و... از  مله عنالر  ها،  لگه ها، رودها، دشت مناطق   رافيایی خا  هر كشور، كوه
یک عنصرر فرهنگری   « نهر سورن»شوند. در این  مله نيز  فرهنگی هر كشوري محسوب می
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ابر تاریا ایران در زمان ساسانيان به نق  از كتاب  ست بوف كوراین ااست. قطبی در كتاب 
نهر سورن رودي بوده كره در شرهر ري باسرتان  راري     »كند كه  سن بيان می آرتور كرستين

نام این نهر  30و  71، 10. هدایت در لفحات دیگري مانند (008: 6898)قطبی، « است بوده
گيرري   ة ایرن عنصرر فرهنگری از روش وام   را آورده كه متر م در تمام مروارد برراي تر مر   

است، به این ترتيب كه نام این نهر را بدون هيچ ت ييرري در زبران مقصرد وارد     استفاده كرده
اسرت. گر ره    اي نبررده  هاي دیگري همچون افزودن در متن یا پاورقی بهرره  كرده، از روش

  زم بوده  ایگاه و اهميت آن را براي مخاطب عرب تشریح نماید.

هرا را تررك    گوید كه هرر دو آن  شود، مادرم می همين كه قضيه كشف می» مارناگ:. 6
)هردایت،  « را بدهنرد و...  مار ناگخواهد كرد، مگر به این شرط كه پدر و عمویم آزمایش 

6869 :00.) 

و بمجرد أنّ اكتشف األمر قالت والدتی أنّها ستتركهما معاً إ ّ إذا خضرعها هرذا   » ترجمه:
 (.600م.: 6668)دسوقی شتا، ...« الکوبرا حیةلتجربة ن یتعرض أبی و عمی الشرط: و هو أ

بندي نيومرارك، ايوانرات هرر سررزمين نيرز  زئری از عنالرر فرهنگری آن          بنا بر تقسيم
اي كشرور هنرد اسرت، از     نيز كه از ايوانرات افسرانه  « ناگ»شوند. مار  سرزمين محسوب می

اسرت:   ، در ایرن زمينره  نرين آمرده    كرور  ایرن اسرت بروف    ملة این موارد است. در كتاب 
( برپرا  Nagapancamiساله در هند روز پنجم مراه اوت،  شرنی بره نرام ناگرا پنجرامی )       همه»

اي  ( همسرر الهره  Visnuالنوعی به نام ویشنو ) شود و ریشة اساطيري آن این است كه رب می
اوست و مار نراگ   ( كه گنجينة نيرو و ت ذیة  هان در اختيارLaksmiاست به نام  كشمی )

. متررر م بررا انتخرراب روش (000: 6898)قطبرری،« یررا افعرری نرراگ اررافظ ایررن گنجينرره اسررت
را بررراي تر مررة ایررن عنصررر فرهنگرری « مررار كبررري»یررا « الکرروبرا حیااة» ررایگزینی، معررادل 

رسد كه برا ایرن  رایگزینی در انتقرال برار فرهنگری، واژب مبردأ         است، اما به نظر می برگزیده
رسد متر م در فرهنگ مصرر معرادلی كره     است. از آنجا كه به نظر می نداشتهتوفيق  ندانی 

است، پس بهتر این بود كه از روش تلفيقری   را منتق  كند، نيافته« مار ناگ»بار فرهنگی واژب 
اللّفظی  یا تر مة تحت «گيري وام»كرد. به این ترتيب كه ابتدا با استفاده از روش  استفاده می
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كرد و آنگاه در پاورقی مفهوم فرهنگی آن را براي مخاطبران   زبان مبدأ میاین واژه را وارد 
 داد. توضيح می

 عناصر مادّی فرهنگ .2ـ4

)هردایت،  « بررایم آورد...  نران ترافتون  ننجون كره شرير ما ره ا غ و عسر  و     ». تافتون: 9
6869 :36.) 

...« لخبرز السراخن  اأما مربيتی الّتی كانت قد أاضرت لی لبن األتران و العسر  و   »ترجمه: 
 (.670م.: 6668)دسوقی شتا، 

هاي سنّتی ایران است كه پخرت آن تقریبراً در همره  راي ایرران       نام یکی از نان« تافتون»
گویند. متر م در تر مرة ایرن عنصرر فرهنگری      نيز می« لواش»رواج دارد. برخی به این نان، 

یرابی مسرامحه    ر معرادل دهرد وي د  اسرت كره نشران مری     را برگزیرده « الخبرز السراخن  »معادل 
اسرت، بره زبران     ، نوع نان را كه در زبان مبردأ مشرخص شرده   «نان داغ»است؛ زیرا واژب  كرده

كند. براي تر مة این قبي  از عنالر فرهنگی كه در زبران مقصرد معرادلی     مقصد منتق  نمی
ی( گيرري  افرزودن در مرتن یرا پراورق      هاي تلفيقری )وام  ندارند، بهتر بود كه متر م از روش

، بهتر بود با رعایت الرول آواشناسری عربری    «تافتون»كرد و به عنوان مثال، واژب  استفاده می
نوعٌ منرن الخبرز التقليردي    »در متن ذكر گردد و در پاورقی به لورت زیر توضيح داده شود: 

 «.یخبز فی أشکال و انواع منها المدور

هردایت،  ) «ریرش وارد شرد  و سره قبضره    عمامة شير و شکريبا ». عمامۀ شیر و شكری: 2
6869 :03.) 

دسروقی شرتا،   ) «بلحیتاة الکثیفاة  و  الخاصةعلی طریقته  الملفوفةبعمامته و دخ  »ترجمه: 
 (.603م.: 6668

 است:  نين آمده« عمامة شير و شکري»دربارب  ،«یحيی ماهيار نوابی»مقا ت  در مجموعه
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در الرفهان دسرتار   ویرژه   تا  ند سال پيش، رستة بازرگانران و سروداگران، بره   »
ها را برا  نرين دسرتاري     و مردم آن "عمامة شير و شکري"مخصولی داشتند به نام 

همه  ا، در راه خانه و اجره، در بازار، در كوي و برزن، پياده و سوار برر خرر، یرا    
، 6899)ماهيار نوابی، « دیدند وآمد می تر به نام دو رخه، در رفت خرج بر خري كم

 (.010: 6ج 

اي اسرت   نرام پار ره   "شير و شرکري "»افزاید:  دامة توضيحات خویش  نين میوي در ا
شرده   دوزي اي یا زرد تيرب سوزن ابریشمين به رنگ سفيد یا نخودي كه بر آن با ابریشم قهوه

)همان(. متر م در تر مة این عنصر فرهنگی برا روش افرزودن در مرتن برا توضريحی       «باشد
(. امرا  الخاصاة علی طریقته  الملفوفة) است ن مقصد داشتهمختصر سعی در انتقال مفهوم به زبا

هاي متر م در متن، نه تنهرا در انتقرال مفهروم مفيرد نيسرت، بلکره        رسد كه افزوده به نظر می
اسرت. عبرارت    خوانندب عرب را در فهم  گونگی پريچش عمامره د رار سرردرگمی كررده     

دب عمامرة بازاریران آن   شر  توضيحی )با پيچش به شيوب خا ( مخاطرب را بره شريوب شرناخته    
گيرري و توضريح در    رسد كره اینجرا نيرز روش تلفيقری وام     دهد. به نظر می دوران سوق نمی

 تري دارد. پاورقی به این نوع خا  پوشش اشارب مفهوم

: 6869هردایت،  ) «خروردم  مری  آش  رو و همچنين كاسة آشی كه ترویش  » . آش جو:3
76.) 

دسروقی شرتا،   ) «اسرا  األرز تی كنت أشررب منهرا   الحسا  الّ سلطانیةو أیضاً  »... ترجمه:
 (.696م.: 6668

نيرز بره لرورت    « آش  رو »اسرت و  « الشعير»در زبان عربی «  و»با تو ه به اینکه معادل 
بره  « اسرا  األرز »شرود. انتخراب    در عربی به عنوان نوعی سروپ شرناخته مری   « اسا  الشعير»

توان این گونه تحلي  كررد   د و میرس معناي آش برنج )سوپ برنج( كمی عجيب به نظر می
خوبی از مفهروم آش   است و گر ه به یابی فرهنگی داشته كه متر م در اینجا سعی در معادل

كره در بافرت   « اسرا  األرز » و و معادل دقيق آن آگاه بوده، از معادل كراربردي آن یعنری   
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ایویر نوعی  است كه در رویکرد فرهنگی مصر  ایگاهی مشابه آش  و داشته استفاده كرده
 یابی  ایگزینی است. معادل

 (.07: 6869هدایت، ) «بيشتر توي  يبم نبود دو قران و یک عباسی». قران و عباسی: 4

 (.680م.: 6668دسوقی شتا، ) «قرانين و درهمو لم أكن أملک أكثر منن »ترجمه: 

د برود،  ساز خواهر  از  مله عنالر فرهنگی بسيار خالی كه در تر مه از هر زبانی مسئله
واادهاي پولی فرهنگ مبدأ است. از سویی، این واادهاي پولی بره معنراي واقعری كلمره،     

هاي دیگر ندارند و از سویی، ارزش و  ایگاه  خا  فرهنگ خود هستند و معادلی در زبان
سرختی فهميردنی اسرت. در نمونرة برا ، همران گونره كره          هاي مقصد به فرهنگی آن در زبان

گيرري اسرتفاده    از روش وام« قرران »م براي تر مرة مفهروم فرهنگری    شود، متر  مشاهده می
اسرت كره ایرن نراهمخوانی در      از روش  رایگزینی بهرره بررده   « عباسی»است و دربارب  كرده
كنرد؛   زبان را در زمينة واادهاي پولی فرهنگ مبدأ گمراه مری  گزینی، مخاطب عرب معادل

در فرهنگ عرب كه به یرک سرکه نقرره    زیرا درهم به عنوان یکی از واادهاي بسيار قدیم 
تواند ارزش و  ایگاه عباسی در فرهنگ معالر ایران را نمایان سازد. در  شد، نمی اطالق می

 نين مواردي،  ایگزینی نيز راه درستی نيست؛ زیررا بره نروعی ترداخ  نامناسرب فرهنگری       
كند، بره   می كند و مخاطب در االی كه به واسطة متن در فرهنگی متفاوت زیست ایجاد می

، عنصرري نامتناسرب برا    «پونرد »یرا  «  نيره »یکباره به واسطة واادهاي پولی  ایگزین، مانند 
 بيند. فرهنگ مبدأ را پيش روي خود می

فروش، فقيه،  گركی، رئيس داروغه، مفتی، سروداگر، فيلسروف كره     سيرابی» پز: . کله1
 (.01: 6869هدایت، ) «ودندب پز كلهكرد، ولی همگی شاگرد  شان فرق می ها و القاب اسم

، رئريس عسرس، ترا ر شررع، فيلسروف، تختلرف       کبادة ، فقيره، برائع   کرشةبائع » ترجمه:
م.: 6668دسروقی شرتا،   ) «مسرمط  أسماتهم و ألقابهم ولکنّهم كرانوا  ميعراً لربيان لرااب    

601.) 

ها به دقت و ظرافرت   ست كه تر مة آن غذاهاي هر كشور نيز از  مله عنالر فرهنگی ا
مترر م برا اسررتفاده از روش  رایگزینی معررادل    « پررز كلره »یی نيراز دارد. در تر مررة واژب  برا  



 9317 پاییز و زمستان، 91، شمارة 8سال  ؛عربی های ترجمه در زبان و ادبیّات پژوهش   911

 

را برگزیده تا  راي ابهرامی برراي خواننرده براقی نگرذارد. گر ره در زبران عربری          « مسمط»
نيز و ود دارد، ولی  ون متر م مرتن را  « فوارغ»و « كوارع»هایی براي این واژه نظير  معادل

است، « پز ك »كه در عاميانة مصري معادل « مسمط» ، از  مه كردهدر غالب فرهنگ مصر تر
 نيز منتق  گردد.« پز كله»استفاده كرده تا عاميانه بودن واژب 

و  لد قلمدان بره هندوسرتان    گن  سَرشوراي...  ، پار ة گلدار، پار ة پنبهمنيره» . مُنَیره:6
 (.06: 6869هدایت، ) «فروختند بردند و می می

 «المقرالم  أغلفةو  الطف ... والقطنیةبالورود و المنسو ات  المنقوشةمنسو ات ال»ترجمه: 
 (.608م.: 6668دسوقی شتا، )

اسرت    شد، ولی ظاهراً تنها عنصر فرهنگری  نوعی پار ه بود كه در شيراز بافته می« منيره»
است كره  « گن ِ سَرشور»است. عنصر فرهنگی دیگر در این  مله،  كه در تر مه اذف شده

شد. متر م براي تر مة این عنصر فرهنگی از  ز آن براي شستشوي سَر در قدیم استفاده میا
را در زبان « گن ِ سَرشور»است. وي عالوه بر اینکه عنصري مشابه  روش تلفيقی استفاده كرده

مقصد ذكر كرده، در پاورقی نيز توضيحاتی به آن افزوده است تا  اي ابهامی براي خواننده 
 د.باقی نگذار

 ها و مفاهیم ها، جریان . نهادها، آداب و رسوم، فعالیت3ـ4

. یرک  فرالگوش رفتره برود     هارشنبة آخرر سرال  » . چهارشنبۀ آخر سال/ فالگوش:9ـ3ـ4
 (.16: 6869هدایت، ) «شده بود كاسه آورد كه در آن پياز، برنج و روغن خراب

 «به بص  و أرز و زیت فاسدإنا   تفات أاضرت  السنةفی األربعا  األخير منن  و» ترجمه:
 (.601م.: 6668دسوقی شتا، )

شود، معمرو ً در   سوري كه به آن  هارشنبة سرخ نيز گفته می  شن  هارشنبه»
شرد، ولری پرس از املرة اعرراب ایرن  شرن بره آخررین           اواخر زمستان انجرام مری  
شد؛ زیرا  هارشنبه در نزد اعرراب روزي نحرس و شروم      هارشنبة سال موكول می

 (.888: 6876)ر.ك؛ اوشيدري،  «بود
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از روش تلفيقری  « سروري   هارشرنبه »متر م براي تر مة این عنصر فرهنگی، یعنی واژب 
، آنگراه در   اللّفظری تر مره كررده    است. وي ابتدا این واژه را به لورت تحرت  استفاده كرده

 هراي مرسروم   اسرت. یکری از آیرين    افرزوده « سروري   هارشرنبه »پاورقی، توضريحاتی دربرارب   
ایستادن است. به این ترتيب كه شخصی )بيشتر زنان( ابتدا نيت « فالگوش»سوري،   هارشنبه

شرنيد، خروب برود،     ایستاد. اگرر اولرين ارفری كره مری      كرد و بعد در كو ه فالگوش می می
داد. مترر م برراي تر مرة     شد و اگر ارف بدي بود، اميد خرود را از دسرت مری    اميدوار می

، دربرارب ایرن واژه   فرهنگ دهخدااست. در  را انتخاب كرده« تفاتل»، معادل «فالگوش»واژب 
سوري كنند و آن ایسرتادن برر    فالگوش، عملی كه زنان در شب  هارشنبه»است:   نين آمده

(. طبيعری اسرت   087: 00تا، ج  )دهخدا، بی« سَرِ  هارراه و تفأل و تطيّر به گفتار عابران باشد
« متفراتل »گزینری   ست و شريوب مترر م در معرادل   یک عنصر خا  فرهنگی ا« فالگوش»كه 

اي  ز توضيح به لورت پاورقی و ود ندارد   امعه، معانی فرهنگی فالگوش نيست و  اره
 كرد. و متر م باید در بيان مفهوم  نين عنصري از روش تلفيقی استفاده می

ده بودم، پيدا او را در آنجا دی در به سيزدهخواستم محلی كه روز  می»در:  به . سیزده2ـ3ـ4
 (.67: 6869)هدایت، « بکنم

 «اليوم الثالرث عشرر منرن النروروز    كنت أرید أن أ د المکان الّذي رأیتها فيه فی » ترجمه:
 (.68م.: 6668دسوقی شتا، )

« در به سيزده»هاي ایرانی كه ریشه در فرهنگ كهن ایرانی دارد،  شن روز  یکی از  شن
 است:

در آغاز سال نو پس از دوازده روز  شن گررفتن   شود ایرانيان باستان گفته می»
و شادي كردن كه به یاد دوازده مراه سرال اسرت، روز سريزدهم نروروز را كره روز       

كردند و در اقيقت، برا ایرن    رفتند و شادي می اي است، به باغ و لحرا می فرخنده
 (.038: 6836)رضایی، « رسانيدند ترتيب رسمی بودن دورب نوروز را به پایان می

« اليوم الثالث عشر منرن النّروروز  »متر م براي تر مة این عنصر فرهنگی با انتخاب معادل 
است و دربارب  ایگراه ایرن روز در فرهنرگ ایرانری      یا افزودن سود  سته« تعریف»از روش 
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توانرد نکترة مثبتری باشرد و      اسرت. البتره ایرن امرر مری      اطالعاتی در اختيار مخاطب قرار نداده
دارد تا خود براي كسب اطالعات بيشتر دربارب این عنصر فرهنگی ترالش   مخاطب را بر آن

در فرهنگ عامه و نحرس  « در به سيزده»گيري نيز با تو ه به بار معنایی  كند. گر ه روش وام
تواند بيشتر به آشرنایی   بودن روز سيزدهم و به در كردن نحسی آن در خروج از خانه نيز می

تنهرایی و بردون روش    به هيچ و ه بره « الث عشر منن النوروزاليوم الث»فرهنگی كمک كند و 
 در نيست. به دهنده بار معنایی سيزده تلفيقی انتقال

هرا برراي خودشران انتخراب      كره زن  اي خواهرخوانرده ... مثر   ». خواهرخوانـده:  3ـ3ـ4
 (.16: 6869هدایت، ) «كنند می

دسروقی  ) «كأخرت بالتسرمی  ري الّتی تتّخذ إارداهما األخر   النسوةمثلما تفع  »... ترجمه: 
 (.609م.: 6668شتا، 

شرود كره شخصری او را بره      خواهرخوانده، به دختر یا زنی گفتره مری  »، فرهنگ معيندر 
(. در گذشرته، رسرم خواهرخوانردگی در ایرران     106: 6831)معين، « خواهري پذیرفته باشد
اسرت و   اره كررده نيز به این رسرم اشر   نيرنگستاناست. هدایت در كتاب  رواج بسياري داشته

است. متر م براي تر مة ایرن عنصرر فرهنگری از روش تلفيقری      دربارب آن توضيحاتی داده
اللّفظری تر مره كررده، سرپس برا       است. وي ابتدا این واژه را به لرورت تحرت   استفاده كرده

 است. توضيحاتی دربارب این رسم ایرانيان در پاورقی افزوده« افزودن»استفاده از روش 

هردایت،  ) «دوختره  براي بچه مری  پيراهن قيامتبه ساعت خوب » یراهن قیامت:. پ4ـ3ـ4
6869 :16.) 

 (.601م.: 6668دسوقی شتا، ) «للطف  "قیامةقميص "سعد  ساعةااكت فی »ترجمه: 

آیرد، پرس از    بچه كره بره دنيرا مری    »است:  ، در این زمينه  نين آمدهنيرنگستاندر كتاب 
پوشرانند. ایرن لبراس را پيرراهن قيامرت       به ترن او مری  شستشو یک تکه  لوار را  اك زده، 

(. بره اعتقراد عامرة    08ترا:   )هردایت، بری  « نامند و باید یک شب و یک روز به تنش باشرد  می
كررد. مترر م برراي تر مرة ایرن       مردم، این كار كودك را از گرماي روز قيامت افظ مری 
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است؛ به ایرن   بهره بردهاست، از روش تلفيقی  عنصر فرهنگی كه در فرهنگ مقصد ناشناخته
( وارد تر مره، و آنگراه   قیاماة اللّفظری )قمريص    ترتيب كه ابتدا این واژه را به لورت تحت

 است. توضيحاتی را در پاورقی براي آشنایی بيشتر مخاطبان با این رسم اضافه كرده

 . فرهنگ اجتماعی4ـ4

 (.90: 6869هدایت، ) «كردیم می سرمامک بازي» . سرمامك:9ـ4ـ4

 (.687م.: 6668دسوقی شتا، ) «اإلستخفا كنّا نلعب » مه:ترج

باشک بازي متداولی در سراسر ایران بروده   باشک است. قایم سرمامک همان بازي قایم»
و هست. كودكی كه گرگ شده، سر در آغوش كودك دیگري كه نقش مادر را داشت و 

نگراه وي بایرد پريش از    گذارد تا كودكان دیگر پنهان شروند و آ  شد، می ناميده می "مامک"
: 6860پرور،   كرریم  )ر.ك؛« یافرت  آنکه آنان خود را به مامک برسانند، همبازي خود را مری 

اسرت و   اسرتفاده كررده  «  ایگزینی»(. متر م براي تر مة این عنصر فرهنگی، از روش 080
كه  زئيات را به طور كام  بره زبران مقصرد منتقر  كنرد، ولری تر مرة          هر ند موفق نشده

 است. ی ارائه كردهلحيح

 «مسرت از تروي كو ره بلنرد شرد      گزمرة در این وقت، لداي یک دسته » . گزمه:2ـ4ـ4
 (.18: 6869هدایت، )

م.: 6668دسوقی شتا، ) «ر ال الضبطمنن  جماعة سکیرةو فی هذا الوقت إرتفع » ترجمه:
606.) 

ی، )معلمر « هراي شرهر در طرول شرب برود      زنی و نگهبانی در كو ه گزمه، مأمور گشت»
براي تر مة این عنصرر فرهنگری اسرتفاده كررده     «  ایگزینی»(. متر م از روش 008: 6837

 كه براي مخاطبان زبان مقصد آشناتر است.

 «گذاشرتند  می كرسیها  انبار زمستان یادم است در همين اتاق، روي آب». کرسی: 3ـ4ـ4
 (.93: 6869هدایت، )
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 "الکرسری "وق خزان المياه كران یقيمرون   ف الحجرة الواقعةأتذكر أنّهم فی نفس »ترجمه: 
 (.600م.: 6668دسوقی،) «فی أیام الشتا 

اي بود كه اعضراي   كننده، بلکه وسيله در فرهنگ ایرانی نه تنها یک وسيلة گرم« كرسی»
كرد. در تر مة ایرن عنصرر فرهنگری از روش تلفيقری اسرتفاده       خانواده را گرد هم  مع می

، ایرن واژه را بره زبران مقصرد منتقر       «گيرري  وام»ده از روش است. متر م ابتدا با اسرتفا  شده
كرده، سپس در پاورقی مطلبی به این شرح افزوده كه در زیر كرسی گودالی اسرت كره در   

شرود و افرراد خرانواده     اي پوشانده مری  ریزند. روي كرسی با پار ه آن مواد قاب  ااتراق می
اي عربری اسرت و بره عنروان      رسی واژهخوابند. گر ه ك نشينند و گاهی می گرداگرد آن می

شود، اما با تو ه به تفاوت فااش كاربرد فرهنگی آن، تقریبراً   واژه در فارسی استفاده می وام
رسرد واژگران ایرن گونره امکران       شوند و به نظر می دو واژب متمایز با آوایی یکسان تلقی می

متررر م بررراي رفررع  گمراهرری در فهررم را بيشررتر از واژگرران غيردخيرر  فررراهم كننررد. لررذا    
است تا كرسی بره همران    سو برداشت مخاطب عرب، اقدام به روش تلفيقی در تر مه كرده

 مفهوم اولية عربی )لندلی/ اریکه( گرفته نشود.

 . اشارات و حرکات5ـ4

 (.38: 6869هدایت، ) «كردند می دهن كجیبه من » کجی: . دهن9ـ1ـ4

 (.679م.: 6668تا، دسوقی ش) «بی سخریةًكانت تلوي فمها »ترجمه: 

كاري است كه افراد با كج كردن دهران خرود و درآوردن شرکلک برراي     « كجی دهن»
كردن را برا روش  « كجی دهن»دهند. متر م عالوه بر اینکه فع   استهزا  و تمسخر انجام می

را نيرز در تر مره بره مرتن     « ساخریة »به زبان مقصد منتق  كرده، واژب « اللّفظی تحت»تر مة 
افه كرده تا به مخاطب این نکته را بفهماند كه این كرار برراي تمسرخر و اسرتهزا      تر مه اض

 است. لورت گرفته

 «اگرر لربر نيامرده برود    اگرر ایرن عطسره و خنرده را نشرنيده برودم،       ». صبر آمدن: 2ـ1ـ4
 (.38: 6869هدایت، )
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، )دسروقی شرتا  ...« و لو لم یکن لردي لربر   الضحکةو العطسةو لو لم أسمع هذه » ترجمه:
 (.676م.: 6668

دانست و  ون عطسه را عالمت بال و اادبره   عرب  اهلی عطسه را شوم و نکبت زا می»
(. این باور هنوز هم در ميران  90: 6837زاده،  )فتاای« زد كاري نمی دانست، دست به تلا می

برخی  وامع رایج است. در باورهاي فرهنگی، مردم ایران نيرز اگرر در زمران شرروع انجرام      
اندازند؛ زیررا عطسره را نحرس     ند، پرداختن به آن كار را به تأخير میك  كسی عطسه ،كاري
نيز همين اسرت، ولری برا     بوف كوردر كتاب « اگر لبر نيامده بود»دانند. منظور از  مله  می

خرروبی درك  رسرد كره مترر م مفهرروم ایرن  ملره را بره       تو ره بره تر مرة آن، بره نظررر مری     
لربور  »است؛ زیرا مرتن تر مره فقرط مفهروم      اطالع بوده ن بیاست و از بارِ فرهنگی آ نکرده
اي بره نحوسرت عطسره در فرهنرگ مبردأ       كنرد و اشراره   شخصيت داستان را منتق  می« بودن

توانست با انتخاب روش تلفيقی، در پاورقی توضريح مختصرري را در ایرن     ندارد. متر م می
 زمينه به مخاطبان ارائه دهد.

 گیری نتیجه

توانرد   براي هر متر مری بره هرر زبرانی مری      بوف كورمو ود در كتاب عنالر فرهنگی 
گزینی باشرد. از آنچره از مرتن مقالره      مح   الش و آزمون توانمندي متر م در شيوب معادل

،  كه در انواع مختلفی خودنمرایی كررده   بوف كورآید كه عنالر فرهنگی  آمد،  نين برمی
زینی واداشته اسرت، امرا مترر م اسراس و     گ هاي متعددي در معادل متر م عرب را به روش

است. الرار  قرار داده«  ایگزینی»گزینی خود را دربارب عنالر فرهنگی، روش  مبناي معادل
متر م بر  ایگزینی و استفاده نکردن از روش تکميلی، همچون شرح در پاورقی، در برخی 

مرار نراگ، ترافتون، آش    شود؛ ماننرد آنچره در    هاي غير دقيق دیده می گزینی موارد با معادل
خوبی منتق  كند و  تواند ویژگی فرهنگی را به  و، پرسياوشان و خاكشير و ود دارد و نمی

هرا ااسراس    شدت نيراز بره توضريح در پراورقی )شريوب تلفيقری( در آن       رسد كه به به نظر می
شود. گر ه در مواردي هم متر م دست به تركيب زده، این  ایگزینی را با توضيح در  می

رغم استفاده از شريوب تلفيقری، بره     است؛ مانند مهرگياه. ولی گاهی نيز به پاورقی همراه كرده
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رسرد؛ ماننرد آنچره     بمر به نظرر مری   گزینی لحيح، این توضيحات نيز بی علت نداشتن معادل
اي  رسرد گر ره مترر م تر مره     اسرت. در مجمروع، بره نظرر مری      دربارب بوتيمرار انجرام داده  

یابی عنالر فرهنگی  ندان دقيق و برا واردت    ه دست داده، اما در معادلپذیرفتنی از رمان ب
در كه یکی را  به سوري و سيزده است. توضيح دو عنصر فرهنگی  هارشنبه رویه عم  نکرده

است و در دومی، فقرط بره توضريح در مرتن اكتفرا       با توضيح و شرح در پاورقی همراه كرده
 گزینی است. ویة متر م در معادلهاي این عدم وادت ر كرده، یکی از  لوه

 منابع و مآخذ

 . تهران: نشر نی.ـ فارسی فرهنگ معاصر عربی(. 6836آذرنوش، آذرتاش. )
. تهران: نشرر  توضیحی آیین زرتشت ۀنام دانشنامۀ فردیسا؛ واژه(. 6876اوشيدري،  هانگير. )

 مركز.
تر مة سيد محمدرضا  .های ترجمۀ عناصر متفاوت فرهنگی روش(. 6878ایویر، و دیمير. )
 .60ر8 . لص0هاشمی. ش 
. دمشـق  مجلة جامعة «.الشّعر ترجمةلماذا یعزف المتر مون عن »م(.  0881الحداد، سلمی. )

 .00ر81 . لص0ر8ش 
 مدبولی. مکتبة. قاهره: العمیاء و قص: أخری البومةم.(.  6668دسوقی شتا، ابراهيم. )

. الرفهان: مركرز تحقيقرات    بر اساس حروف الفبـا  لغتنامۀ دهخداتا(.  اكبر. )بی دهخدا، علی
 اي قائميه الفهان. رایانه

. تهرران: انتشرارات   1. چ های ایرانیان باستان اصل و نسب دین(. 6836رضایی، عبدالعظيم. )
 دُر.

پرذیري   هاي تر مره   الش(. »6860روشنفکر، كبري، هادي نظري منظم و اامد ايدري. )
نجيب محفوظ؛ مقایسة دو تر مه برا تکيره برر     الکالباللص و عنالر فرهنگی در رمان 
. 3. ش 8. س های ترجمه در زبان و ادبیات عربـی  پژوهش«.  ار وب نظري نيومارك

 .80ر68لص 
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. تصحيح محمدعلی فروغری.  کلیات شیخ سعدی(. 6888بن عبداهلل. ) سعدي شيرازي، مصلح
 تهران: كتابفروشی محمدعلی علمی.

فصــلنامۀ «. بررا آداب و رسرروم خرافرری   ) (مبررارزب پيررامبر (. »6837زاده، فتحيرره. ) فترراای

 .93ر86. لص 06. ش 1. س شناسی شیعه
. تهرران:  0. چ ـ عربـی  فرهنـگ فارسـی المحـیط فارسـی    (. 6839فهري، سريد ابوالحسرن. )  

 انتشارات یادواره.
 . تهران: زوار.این است بوف کور(. 6898قطبی، محمد یوسف. )
 . تهران: نشر مركز.بوف کور هدایت(. 6878كاتوزیان، محمدعلی. )

هاي كودكانة قرن ششم هجري به اسرتناد   بررسی و تحلي  بازي(. »6860پور، نسرین. ) كریم
 .08 . ش68. س شناسی نامۀ انسان«. اشعار خاقانی شروانی

. تهرران: مركرز   7. چ درآمدی به اصول و روش ترجمـه (. 6839پور ساعدي، كاظم. ) لطفی
 نشر دانشگاهی.

. شيراز: مؤسسة آسيایی دانشرگاه پهلروي   6 . جمقاالت مجموعه(. 6899ماهيار نوابی، یحيی. )
 شيراز.

فرهنگ آثار هدایت؛ شـامل لغـات، اصـطالحات، تعبیـرات،     (. 6837معلمی، محمدمهدي. )

نامرة كارشناسری ارشرد. قرزوین: دانشرگاه       . پایران امثال و کنایات آثـار صـادق هـدایت   
 .)ره(المللی امام خمينی بين

 . تهران: ادنا.0. چ 6 . جفرهنگ فارسی معین(. 6831معين، محمد. )
 صلر  .7 ش .69 د .سـخن  .« روان  نويو م لريم يهنر انيم ییگفتگو» (.6800ي. )هنر ،لريم

 .788ر706
ـ یو سنجش ک یابیروش ارز(. 6868اافظ. ) ،يرينص ـ   متـون ترجمـه   یف بـه   یشـده از عرب

 . تهران: سازمان سمت.یفارس
 مکتباة . تر مة اسرن غزالره. بيرروت: دار و    الترجمةالجامع فی م.(.  0881ك، پيتر. )نيومار

 الهالل.
 . تهران: بهار.گفتارهای نظری و تجربی در ترجمه(. 6861هاشمی ميناباد، اسن. )



 9317 پاییز و زمستان، 91، شمارة 8سال  ؛عربی های ترجمه در زبان و ادبیّات پژوهش   931

 

 . تهران:  اویدان.نیرنگستانتا(.  بی) هدایت، لادق.
 .. تهران:  اویدانبوف کور(. 6869ررررررررررررررررر . )

 .معالر فرهنگ تهران: .معاصر ادبیات در های اساطیری واژه(. 6831محمد عفر. ) یااقی،
 


