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  چكيده
عة طال يان فرهنگ و ترجمه مي م باط م به ارت ايون   ذخايرِ فرهنگي نظريةپردازد. پيش رو 
 ترجمة در برابري جان ناپلئون يمبناي اين كار قرار گرفته، و رمان فارسي دا(ابن زهر)  زوهر

شده است. به آنانگليسي  صفحه و بالغ  462 ،پيكره عنوانبهاين رمان عنوان نمونه انتخاب 
در مقصــد شــان همراه ترجمهبه مبدأدر متن  1هاابتدا ريزفرهنگهزار كلمه اســت.  230بر 

شدند. ستخراج  ستفاده از تئوري داده ا دست ار درختي ذخايرِ فرهنگ ايراني بهبنياد، نمودبا ا
ـــت آمده ـــازيانتقال عيني، بومي زايش،افي مترجم . راهبردهااس ـــيل حذف،، س و  تفص

نبوده زداييفرهنگ ـــان، بهريزفرهنگهاي د. گروها ها و اني آنفراوهمراه ها و راهبردهايش
صد راهبرد شد. به هنگهر گروه ريزفر در سةهم هر راهبرد براي ، الوهعتهيه  ها گروه مقاي
شخص . نمودار كلي راهبردها درانجام گرفت سي آن م شد كه با برر  شد، ترجمه نيز تهيه 

ـــترين راهبردش در قبال ريزفرهنگ ـــپس زداييفرهنگ ابتدا ايرانيهاي مترجم بيش  و س

  .بوده است سازيبومي
  جان ناپلئون، عناصر فرهنگي، ريزفرهنگ، ايون زوهر، دائيفرهنگي ذخاير ها:كليدواژه
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  مقدمه. 1
ست كه در ترجمه از زباني در ترجمه مي »فرهنگ« مقولةپيش رو به  مطالعة پردازد. بديهي ا

ـــربه زبان ديگر تنها  ـــتند كه منتقل مي عناص ـــوند، بلكه مقوالت ديگري همچزباني نيس ون ش
ــاس  ترجمه دارند. فرآيندپررنگي بر  يرهاي فرهنگي، تأثتفاوت ذخاير  يةنظرتحقيق فعلي بر اس
نا شــــده اســــت 2(ابن زهر) ايون زوهر 1فرهنگي نگ را ) 17، ص. 1997(ايون زوهر  .ب فره

، و در جاي ديگر »كنندزندگي اجتماعي را ممكن مي«داند كه مي» اي از ابزار ادراكيمجموعه«
اي ناهمگون از پارامترها، سيستمي يكپارچه، مجموعه«كند: فرهنگ را به اين صورت تعريف مي

سان شكل ميها، زندگيها به كمك آنكه ان موجود در هر  اجزاي مجموعةوي  .»دهندشان را 
را ها ذخاير شـــامل اجزاي ريزتري اســـت كه آن از هر مجموعه. نامدمي 3ســـيســـتم را ذخاير

ست ( 4يزاجزار ستم ادبيات داراي يعني ). 1393دي  24شخصي،  مكاتبةايون زوهر، ناميده ا سي
سيستم فرهنگ هم داراي ذخاير فرهنگي  سياسي و  سياست داراي ذخاير  سيستم  ذخاير ادبي، 

ـــتم فرهنگ هر قوم، داراي يك  ـــيس ـــت. پس س ـــت و اين ذخ يرةذخاس ، از يرهفرهنگي اس
شده  5هاريزفرهنگ شكيل  ست. او ريزفرهنگت ستةها را به دو ا شانه 6كلي مادي د  7يختشناو ن
هاي ريزفرهنگ ،پژوهشدر اين  .)1393دي  24شــخصــي،  مكاتبةايون زوهر، ( كندتقســيم مي

ستهايراني موجود در پيكره ستخراج و د شد. براي اين بندي خواهاي كوچك از زبان فارسي ا د 
انگليسي  ترجمة كه انتخاب شده است )1383(اثر ايرج پزشكزاد  ناپلئون دايي جانپيكره، رمان 

سال  8ديك ديويس راآن  ستداانجام  1996در  شكزاد،  ده ا سي وي از  ترجمة .)2014(پز انگلي
  .برخورد مترجم با ذخاير فرهنگ ايراني انتخاب شده است نحوةرمان براي بررسي 

سيستمي  مطالعة) براي 1393آبان  23شخصي،  مكاتبةايون زوهر ( فرهنگ، ديدگاه و تفكر 
ــح به چه فيآن ،فرهنگي هايتفاوت، از تنهادر اين نوع نگاه نه. خود را پيش گرفت الفور و واض

                                                            
1. Culture repertoire  
2. Even-Zohar 
3. repertoire 
4. repertoreme 
5. Culture repertoremes 
6. material 
7. semiotic 
8. Dick Davis 
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سيآيد، چشم مي ست بهمي برر خصوص به اجزاي زبان و گفتگوهاي معمول و شود، بلكه باي
ــياري اين اســت كه  پژوهش يةفرضــپس عرف به ديده شــك نگريســت.  ــتعارات و بس از اس

بي ايهريش يقاًاند. فرهنگ در اين نوعِ بررسي بايد عمهاي فرهنگي داشتهاصطالحات زباني ريشه
گرفته، بايد در اين دســـته  تئنشـــهاي پنهان خود از فرهنگ اي كه در اليهشـــود و هر پديده

شود. شكافان اول ابتدا با سؤالدر  ،حال در اين پژوهش گنجانده  سي دقيق و مو ه، هر آنچه برر
شود. ميتاريخي در فرهنگ داشته باشد، استخراج  يشةرآيد يا حساب بهممكن است فرهنگي 

  شود.ميهاي ايراني مشخص برخورد مترجم با ريزفرهنگ نحوةدوم  سؤالدر سپس 
ـــيِ رمان  بادر اين مطالعه  ـــي، رهپيك عنوانبهبررس ابتدا تمامي اي كوچك از فرهنگ فارس

سيها ريزفرهنگ سپس در مقابل معادل انگلي شده و  ستخراج  شوندا . شان از ترجمه قرار داده 
اســـت.  هاي ايراني طبق مدل زوهرآوردن ريزفرهنگدســـتول بها مرحلةهدف از اين كار در 
  مشخص خواهد شد.ترجمه  ها درترجم در قبال آنسپس راهبردهاي م

  چارچوب نظري. 2
سن است. تمامي اين عوامل  تاريگف ،هر رخداد سازندة يعوامل گويد كه)  مي1960( ياكوب

 است: آمده 1شكل  درالينفك ارتباط شفاهي هستند كه طرح كلي آن  ءجز
  

  
  اجزاي كنش زباني ياكوبسن .1شكل 

  

ضيح 1997ايون زوهر ( ششفرهنگي ذخاير يةنظر) هنگام تو سن، به اين مدل   وجهي ياكوب
ن گرفتن از مدل زباني ياكوبسبا ايده وي دهد.فرهنگي ارائه مي يدةپدمدلي براي  و كنداشاره مي

در را كند كه اجزاي آن صــورت زير مجســم ميفرهنگي به ةطرحي كلي را براي بروز هر پديد
 بينيد.مي 2شكل 
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  اجزاي مدِل فرهنگي ايون زوهر .2شكل 

صرفدر اين مدل، روابط بدين ست كه م صولي صورت ا توليد  ،توليدكنندها كه ركننده، مح
شود، ذخاير ، مصرف ميكرده شكل مناسب مصرف  كند، ولي براي اينكه محصول، توليد و به 

وسط بازار تمشتركي بايد موجود باشد كه قابل استفاده بودن آن از طرفي توسط نهاد و از طرفي 
  .)1997، ايون زوهر( شده استمحدود، تعيين يا كنترل كه چنين محصولي به آنجا منتقل شده،

شــود و مدلي كه او مثابه يك ســيســتم بررســي ميدر ديدگاه ايون زوهر فرهنگ هم بهپس 
يســـتم ســـهمان اجزا و روابط درون  دهندةفرهنگي ارائه داد، در واقع نشـــان يدةپدبراي بروز 

شاهده مي ست. م ستم،  repertoireامل شود كه عفرهنگ ا سي شي از مديا ذخاير   يدةپدل بخ
  لطبع بخشي از سيستم فرهنگ است.بافرهنگي و 

 lexemeيا  morphemeايي مثل اجزاگر ســيســتم زبان را در نظر بگيريم، ذخاير زبان از ريز
با اين شفافيت ) culturemes ها (به بيان ديگرتشكيل شده، اما براي سيستم فرهنگ، ريزفرهنگ

ها توســط اهالي قابل تشــخيص نخواهند بود و مرزهاي واضــحي ندارند. در واقع ريزفرهنگ
شه شد و زندگي ميانيا همان مدل تربزرگهاي فرهنگي خاص ميان خو گروهي  ها، در طول ر

يران است كه يك رخداد فرهنگي در ا »شام غريبان«مثالً مراسم  شوند.خاص از مردم كسب مي
  اجزا و روابط و اصول خاصي است. شامل

عادت )467، ص. 1984بورديو ( يد: مي 1وارهدر تعريف  ـــتمي از عادت«گو ـــيس واره س
موجود هستند كه در طول تاريخ جمعي شكل داده شده، و در طول تاريخ  شدةهاي درونيطرح

اين ) 1997(ايون زوهر » .كنندشــان عمل ميهاي كاربرديعيتفردي فراگرفته شــده و در موق
ــب ــدةتعريف را ارتباط ميان ذخاير اجتماعي موجود و ذخاير كس گويد و  مي داندفردي مي ش

  ).90، ص. 1991يافته است (ايون زوهر،  3»تبلور«و در زبان  2»دروني شده«فرهنگ در افراد 

                                                            
1. habitus 
2. internalized 
3. crystalized 
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المثل كنون ذكر شــد واضــح اســت ذخاير فرهنگي تمام آن چيزهايي اســت كه فياز آنچه تا
مايز ميفرهنگ ايراني را  كه ا ؛كنداز فرهنگ آمريكايي مت ها را آنگ ي هر فرهنهالچيزهايي 

تواند هم از نوع در ســيســتم فرهنگ مي ها. ريزفرهنگدهندميتشــخيص  صــورت اتوماتيكبه
هاي هاي احوالپرسي، ژستغذايي، پوشش، گل و گياهان، شيوه نمادين و هم مادي باشد: اقالم

ـــرب ـــخصـــي مكاتبةايون زوهر، المثل و غيره (بدن و اجزاي زباني چون ض فروردين  28، ش
شانهدر خصوص اقالم  .)1394 حساس  اقوامهاي رفتار و آداب و گفتار ي بايد به ريشهختشنان
ـــياري از آن ؛بود اند كه با هاي فرهنگي بودهاراي زمينهدن خود هاي پنهاها در اليهچراكه بس

دليل تماس زياد با اند و اهالي آن فرهنگ خاص بهشـــده كم فراموش و محوگذشـــت زمان كم
ستفادةها و آن ستند. بودن آنشان متوجه فرهنگيدائمي ا ستعارةمثالً در زبان فارسي ها ني مثل « ا

ـــته معصـــوم بودن بااليي در متو» فرش قابل هم ن و محاوره ديده ميبا فراواني  ـــود، در م ش
سي ستعارةزبانان انگلي صوم « ا شه در كار ميرا زياد به» بودنمثل كبوتر مع ستعاره ري برند. اين ا

ــي دليلبهانجيل متي دارد و  ــيار باالي آن براي انگليس ــه و فراواني بس زبانان، فرهنگي اين ريش
شدن در زبان زياد و ثابت استفادةبا توجه به فارسي آن هم  استعارةمحسوب خواهد شد. بالطبع 

  .)1394فروردين  28شخصي،  مكاتبةايون زوهر، شود (فرهنگي محسوب مي
د و آن دسته از ندهداروين بدن انسان و ساير موجودات خود را با محيط تطبيق مي عقيدةبه

شابه همين موضوع موجودات زنده مي شد. م سازگار با شتر با محيط  شان بي مانند كه فيزيك بدن
صه دربارة شاخ سان با محيط عالوه بر  ست. يعني تطبيق يافتن ان صادق ا هاي فرهنگ و زبان 

ــتفرآيندفيزيكي، داراي  ــناختي هم هس ان تواند با زبهاي ذهني ميفرآينداين  .هاي ذهني و ش
، 2و ريچارســون 1بويدبازتابي از فرهنگ و تفكرات اقوام اســت ( نيزاعمال شــود. از اين رو زبان 

ـــتفادة. )1985 مكرر و فراوان از عباراتي خاص در زبان عامه و اهالي يك فرهنگ در مدت  اس
شـــكل توانند بهميكه  آورداجزايي ثابت در زبان درمي صـــورتبهزمان طوالني، آن عبارات را 

حكم هاي ثابت، بهالمثل، كنايه، اســتعاره و... باشــند. هر كدام از اين قالبطالحات، ضــرباصــ
هاي فرهنگي شــوند، اما ريشــهتغييرناپذيري، ماندگاري و تكرر در زبان، فرهنگي محســوب مي

                                                            
1. Boyd 
2. Richerson 
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دهخدا در  .)1394آبان  7شــخصــي،  مكاتبةايون زوهر، ها در طول زمان از بين رفته اســت (آن
سياري از اصطالحات، كنايه) 1383(م امثال و حك ضربب هاي فارسي را آورده و در المثلها و 

شةاين ميان  شهبرخي را نيز ذك ري ست. در اين ري هاي فرهنگي ديده وضوح پديدهها بهر كرده ا
ستعاري بار ا وقالب ثابت درآمده  صورتبهدر زبان فارسي » آب زير كاه«شود. مثالً عبارت مي

 ريشةدر  دليل ايجاد چنين معنايي از اين اصطالحگر است. آن شخص مكار و حيله معنايآن به
  .)1391(آملي،  اين عبارات نهفته است
ست كه ضح ا ستعارهها، كنايهالمثلضرب همة وا صطالحات و ا هايي كه در زبان ثابت ها، ا

ــده ــتفادةاند، طوري كه ش ــود، جزديده ميبان اهالي فرهنگ ها با فراواني زيادي در زآن اس  ءش
پشت اين نوع نگرش به  يدةا .)1394آبان  6شخصي،  مكاتبة(ايون زوهر،  هستند هاريزفرهنگ

بختكي در تصــادفي و اهللا صــورتبهاين اســت كه هيچ كلمات و عباراتي  1هاي ثابت زبانقالب
ــهزبان كنار هم قرار نمي ــتهاي در فرهنگ، ادبيات، مذهب وگيرند، بلكه احتماالً ريش . اند... داش

از لحاظ دســتوري نيســت، چرا كه از اين منظر » كنار هم قرار گرفتن«دقت شــود كه منظور از 
شدن  استفادةمعناي ود دارند. كنار هم قرار گرفتن بهها قواعدي در ختمامي زبان مكرر و تبديل 

رســي هم برقرار اســت. در زبان فا 2. اين موضــوع در خصــوص همايندهابه ثوابت زبان اســت
ـــق چنگال«همايندي مانند  ـــي همايند » قاش كارد و «وجود دارد، در حالي كه در زبان انگليس

ـــه در آداب غذا خوردن گروهيافت مي» چنگال ـــود، اين همايندها ريش ها دارند و فرهنگي ش
ــوب مي ــوند. برخي مواقع همايندها يا عبارات ثابتي از متون ادبي يا مذهبي قومي واردمحس  ش

شده،  شده و زبان  ستفاده   ءاين نوع همايندها و عبارات هم جزشوند. ميتثبت زبان  درمكرر ا
  ).1394آذر  1شخصي،  مكاتبةايون زوهر، ( شوندها فرهنگي محسوب ميريزفرهنگ

صر  سدر م 3»ذخاير«با توجه به اينكه تمركز تحقيق فعلي بر عن ت و دل فرهنگي ايون زوهر ا
  پردازيم.آمد، به ديگر اجزاي مدل فرهنگي زوهر نميتوضيحات كافي هم در خصوص آن 

  

                                                            
1. fixed or given expressions 
2. collocations 
3. repertoire 
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  پژوهشروش . 3
عة طال عاريف  فعلي م يامزطبق ت ـــترمنو  1ويل تةدر  )2002( 2چس ـــ قات تجربي دس و  3تحقي
هاي ايراني و از آنجا كه هدف اين پژوهش ابتدا يافتن انواع ريزفرهنگ گيرد.قرار مي 4توصـــيفي

ست، بالطبع بايد پژوهش در پيكرهها در انگآن ترجمة نحوة مطالعةسپس  سي ا سي و لي اي فار
  ترجمه شده به انگليسي انجام گيرد.

كاراكترهاي 2006ريان ( ـــاويري از ناپلئون  جاندائيرمان )  ند. مي ايراني جامعةرا تص دا
شبيه مي» بمب فرهنگي ايران«در گزارشي اين رمان را به  )1391( فتاحي ) 2006كند. نفيسي (ت

 شدةافتد، كوچك نامد و باغي را كه داستان در آن اتفاق ميايران مي جامعة يندةنمااين رمان را 
شكزاد ايراني مي جامعة صاحبه )1393(خطيبي، داند. پز اي اتفاقات و كاراكترهاي كتاب را در م

ــانبرگرفته ا ــي و تجارب خود معرفي ميز انس ــخص  )1384(كند. دادور هاي واقعي زندگي ش
سيمي سيا شكزاد، با توجه به وقايع  سالگويد پز سرمايه1320هاي اجتماعي  ساالري و ، ظهور 

براي بررسي  بنابراين كتاب .سازديتغييـــر ساختاري طبقات اجتماعي را در كتاب خود مطرح م
  لمه است.كهزار  230بالغ بر  صفحه و 462 ه،پيكر عنوانبهمان اين رمناسب است.  فرهنگ

ــيك با توجه به مطالب چارچوب نظري،  ــتجويي در ميان متون نظم و نثر ادبيات كالس جس
تواند فارســي يا متون مذهبي الزم اســت. واضــح اســت كه چنين جســتجويي به هيچ وجه نمي

افزارهايي حاوي پايگاه داده ادبي يا و نرم هادستي صورت گيرد. براي نيل به اين هدف از وبگاه
شد. اين نرم آوري بعضي در جمع افزارها در واقع ابزارهاي تحقيق براي اطمينانمذهبي استفاده 

وزني، ريتم و يا آوايي، همهم دليلبه(چون بعضـــي همايندها در زبان  اندهاي خاص بودهداده
شدههم كامل از  دادةبا پايگاه » دُرج«افزار نرم .شوند)ياند و فرهنگي محسوب نممعنايي ايجاد 

شــاعر  55حاوي اشــعار كامل  5»گنجور«نظم و نثر فارســي و امكان جســتجوي پيشــرفته، وبگاه 
هزار  340حاوي  6»پارست«كالسيك فارسي با امكان جستجوي موردي عبارت و كلمه و وبگاه 

                                                            
1. Williams 
2. Chesterman 
3. Empirical 
4. exploratory 
5. http://ganjoor.net/ 
6. http://www.parset.com/Culture/Poems/ 



 اول شمارة    )              دانشكدة ادبيّات و علوم انساني(فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           8 
 

ندها و عبارات ثابت ظاهراً ادبي و شاعر كالسيك فارسي، همه براي جستجوي هماي 35بيت از 
هم  2البالغهو نهج 1، جســـتجو در متن كامل قرآنپارســـت رفتند. در همان وبگاه كاربهفارســـي 

جداگانه ممكن بود. وبگاه حســين انصــاريان نيز جســتجوي پشــرفته در متن عربي  صــورتبه
ـــجاديه4البالغه، نهج3قرآن ـــحيفه س ـــت.  6الجنانو مفاتيح 5، ص را در اختيار كاربران قرار داده اس

»  المبين«افزار هم جســتجو در متن عربي قرآن را ممكن كرده اســت. به عالوه، نرم 7»تدبر«وبگاه 
ته در قرآن و نهج ـــرف ـــتجوي پيش يت جس قابل گاهنيز  عه وب غه را دارد. اين مجمو ها و البال

حساب بهابزار تحقيق  ءند و جزدر برخي موارد داشتافزارهاي جستجو كمك بسياري مهمي نرم
تعيين راهبرد، از  براي ،تحليل مرحلةانگليســـي در  ترجمةمتن مبدأ با  يســـةمقاهنگام  آيند.مي

سي، و  كلمةمليون  520، حاوي 8كوكا يكرةپوبگاه  شد. چراانگلي ستفاده  ستر ا كه فرهنگ لغت وب
ستعارهددر موار سي ي مثل ا صطالحات و ... الزم بود برر صطالح و ها و ا شود آيا ترجمه هم ا
 مشــاهدةبندي اجزا، مقايســه و روند دســته اي متدوال در زبان مقصــد اســت يا خير.اســتعاره

 .طيلي تســهيل شــدنداي و مســتجداول، نمودارهاي درختي، دايره يلةوســهاي آماري هم بهداده
ستفاده از نرم ستفاده از و نمودارهاي دايره visioافزار نمودارهاي درختي با ا ستطيلي با ا اي و م

هاي از پژوهش) 2011( 9با توجه به تعاربف دورني رســـم شـــدند. wordهاي موجود در قالب
تةكمي و كيفي، تحقيق فعلي در  ـــ ته پژوهش دو نوع  دس ـــ كيفي قرار دارد. او در اين دس

نه هدفگرا 10برداري نظرينمو جه را تعريف مي 11و  با تو كه  ند،  چه درك عاريف وي، و آن  به ت
  برداري هدفگراست.، پژوهش فعلي داراي نمونهآمدقسمت انتخاب نمونه 

                                                            
1. http://www.parset.com/Culture/Quran/ 
2. http://www.parset.com/Culture/Nahj/ 
3. http://www.erfan.ir/farsi/quran/quran_proj/search/advance_search.php 
4. http://www.erfan.ir/farsi/nahj/nsm_proj/search/advance_search.php 
5. http://www.erfan.ir/farsi/sahife/nsm_proj/search/advance_search.php 
6. http://www.erfan.ir/farsi/mafatih/search 
7. http://tadabbor.org/?page=quransearch 
8. http://corpus.byu.edu/coca/ 
9. Dornyei 
1 0. theoretical 
1 1. purposive 
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ـــي، با فراواني باال در متون ادبي يا مذهبي وجود ـــته  اگر عبارت ثابتي در زبان فارس داش
ها، با توجه ريزفرهنگ يةبقيك ريزفرهنگ استخراج شده است. در خصوص استخراج  عنوانبه

هاي ديگر هستند، هاي ايراني وجه تمايز فرهنگ ايراني با فرهنگقبلي كه ريزفرهنگ به تعاريف
ح مشخص هستند وضوها اغلب بهنگارنده اين ريزفرهنگزبان و ايراني بودن با توجه به فارسي

شدند. به ستخراج  شتآوري دادهجمع يوةشواقع و ا افزارها و برداري و جستجو در نرمها ياددا
  مذكور بوده است. هايوبگاه

نام ) در پژوهش2011دورني ( به  يل داده  ـــي براي تحل يادداده يةنظر«هاي كيفي روش  1»بن
ـــت آوردن  كاربهروش  كند.مطرح مي ـــت. براي به دس رفته در تحقيق فعلي از همين نوع اس

سته ستخراج بندي انواع ريزفرهنگد ها، هر يك با توجه به آن يةاولهاي ايراني از رمان، پس از ا
ــرت فرهنگي موجود در آن مقولة ــامي خاص مذهبي (حض ها، تحت نامي قرار گرفتند. مثالً اس

كه در مراحل بعدي تحليل در كنار  بودهاي اوليه و...) يكي از برچسب معصومه، مرتضي علي،
اين  گرفتند. قرار »اسامي خاص« تربزرگهاي ديگري مثل اسامي خاص تاريخي، در گروه دسته
قرار  يتربزرگ دســتةهاي مشــابه، در در كنار مجموعه قدم كه هر مجموعه رابهبندي قدمدســته

شد كه حاوي انواع ريزفرهنگمي ها موجود در رمان داد، در نهايت منتج به يك نمودار درختي 
د كه اين دو ي هستنختشنااصلي اين نمودار طبق نظريه ايون زوهر، مادي و نشانه شاخةبود. دو 
ابتدا ، ايدر بررسي با استفاده از مدل مقايسهشوند.ذخاير فرهنگي محسوب مي مجموعةهم زير 

ـــدند. يتشـــانماهراهبردهاي مترجم با توجه به  زدن به راهبردها طبق برچســـب مشـــخص ش
  است. بنيادداده يةنظرها در كنار هم تحت يك نام بود كه مطابق ، در واقع گنجاندن آنيتشانماه

  ارائه و تحليل داده. 4
ر سه نمودار د وديت فضاعلت محدبه، بنيادداده يةنظر از طريق آمدهدست نمودار درختي به

شان داده مي شكل .شودن كنيد. اعدادي ظه ا مالحاجزاي هر يك ر توانيدمي 5و  4و  3هاي در 
 دهد.يم نشانپيكره را در  گروهشود، تعداد آن ديده مي نامكه در كنار هر 

  

                                                            
1. grounded theory 
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  ها و تعداد هر يكهاي اصلي ريزفرهنگشاخه .3 شكل

  

  
 هامادي ريزفرهنگ شاخةعناصر و تعداد  .4 شكل
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 هاي ريزفرهنگختشنانشانه شاخةعناصر و تعداد  .5 شكل

صل از تحليل نمودار درختيِ ضوحبهها در متن مبدأ، داده حا سخ اولين  و را محقق  سؤالپا
  .كندمي

ها از لحاظ فرهنگي حائز اهميت اســـت. اقالم اول اقالم مادي هســـتند كه مواد آن شـــاخة
صرفي اقوام و فرهنگ ست كه ميم صرفها متفاوت ا شيدني و م شد. در تواند غذا، نو كردني با

شتهمورد مطالعه غذايي مثل  يكرةپ شيدنيآش ر صرفي كلي  سكنجبينهايي مانند ، نو و مواد م
شتند.وج گالب مثل سباب ود دا صوص ا هايي با يكديگر دارند. زندگي هم اقوام تفاوت در خ

شاخه سباب، زير  ست،  قرابه اي مثل ظرف وجود دارد، كه مثالي در متن مانندمثالً در ا شته ا دا
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ســازهاي  اند.گي مدرن امروزي از دســت دادهكم كاربرد خود را در زندها كماما اين نوع ظرف
ي كه به ســبابهســتند. از ا اســبابهاي ريزفرهنگ ءجز انچهكمموســيقي ســنتي ايراني هم مثل 

خاصــي قرار  دســتةمادي در  ســبابا يةبقرا مثال زد و  مهر نمازتوان مذهب مربوط اســت مي
شتيگيرند، مانند نمي توانند اقالم مادي متفاوت اعم ها ميفرهنگ ،پوشش شاخة. در مخدهيا  پ

اي مقايســه ه. بســته به اين كه حوزهعمامه يا نائيني پارچةاز پارچه يا لباس داشــته باشــند. مثالً 
ـــده از لحاظ فرهنگي چ ـــله دارند، حتيش هاي گياهي هم گونه قدر از لحاظ جغرافيايي فاص

آيند. مثالً اگر گل خاصي در كشوري موجود است حساب بهها مادي ريزفرهنگ ءتوانند جزمي
ست و در متني به آن ب شود، براي فرد بيگانه غريب خواهد كه در جاي ديگر موجود ني رخورد 

  .تصوري ندارد ننديده و از خصوصيات مادي آ نمود، چون تا به حال آن را
شانه شاخةدانيم مي شانهي به اجزايي از فرهنگ برميختشنان هايي گردد كه در ذهن ايراني ن

ر نظر بگيريد ثالي دهيچ چيز نيســـتند. م نشـــانةكنند و مثالً در ذهن يك آمريكايي را متبادر مي
داند آن يك مي كند، هر ايرانييدا مياين مقوله اوالً در فرهنگ ايران معنا پ ؛»هزار تومان«مانند 
سك ست وانا شي دارد، در قشكل و چه  س ا توان ميچه خدماتي  بال آنطرحي دارد، چه ارز

شده در متني  one thousand دريافت كرد. حال اگر يك فرد كه در لندن زندگي كرده و بزرگ 

tomans آن را تبديل به  مسئلهشود. همين را بخواند، هيچ يك از آن معاني به ذهنش متبادر نمي
ـــانه كند.مي ايرانيريزفرهنگ  ـــيح و مثال آورده در ادامه براي برخي موارد نش ـــناختي توض ش

  شود.مي
ـــت. در خصـــوص احترام، مثالً در آداب زندگي ايراني ويژگي هاي خاص خود را داراس

ــحبت  ــما فرموديد«عبارت » تو گفتي«جاي بهفرهنگ ما گاهي هنگام ص برند. اين مي كاربه» ش
ها براي يك ايراني بين آن رابطةهاي بسياري از جايگاه دو شخص و نوع صحبت در خود نشانه

شت.خواه داد تمال ميشد كه احداب اجتماعي مثالً مردي اگر وارد جايي غريبه مييا در آ د دا
گفت. ايرانيان براي مراســم مذهبي خود هم آدابي دارند كه بين تمام مي» يااهللا«باشــد زني آنجا 

اين آداب، با اين كه محتواي مذهبي دارند، از آنجا كه  بنابراين،شيعيان و مسلمانان رايج نيست. 
 سفرةتوان اين آداب مي جملةاند و نه مذهب. از آداب قرار گرفته دستةستند در مختص ايران ه

ــاخةز مثال زد. را ابوالفضــل پذيرايي داراي اجزايي مثل نوع پذيرايي اســت. مثالً در ايران  يرش
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براي تعارف هم  رايج نيست.عرف پذيرايي با چاي است و پذيرايي با قهوه آنچنان بين همگان 
روند. آداب خوردن هم حاوي مي كاربه »اريدقدم بر چشم ما بگذ«بياناتي مثل به همين صورت 

  است.» قاشق چنگال«مانند  يعناصر
سوب مي ستمي مح سي ستمشود و نميمدل فرهنگي ايون زوهر تفكري  سي هاي توان ميان 

ـــتم ـــيس ـــد، يعني اين س ـــخصـــي قائل ش ها همواره مختلف براي قومي خاص مرزهاي مش
در چند ســيســتم قرار گيرند. اگر  طور مشــتركبهتوانند دارند و عناصــري مي هاييپوشــانيهم

ــور ايران را  ــتم عنوانبهكش ــيس هاي مذهبي، ادبي، فرهنگي و ... گروه بزرگي از افراد، داراي س
مورد  فرهنگ يرةداكل خواهيم داشـــت كه ذخاير موجود در  6بدانيم، شـــكلي مطابق شـــكل 

سيستمره، قسمت. واضح است اين دايبررسي است  بر هاي ادبيات و مذهب را هم درهايي از 
  گيرد.مي

 

  
  شان با فرهنگها و همپوشانيسيستم. 6ل شك

ستند كه جزموارد پس ستم فرهنگ ه سي ستم ءي در  هاي ادبيات و مذهب هم محسوب سي
صري از ادبيات و مذهب مي شد كه چرا و چگونه عنا ضيح داده  شوند. در چارچوب نظري تو
ها، اين همپوشــاني ســيســتم .شــوندميي محســوب ايرانفرهنگ ماندگار شــده و ريزفرهنگ در 

ــاخه ــتند كه  كند.هاي ادبيات و مذهب را در نمودار توجيه ميش برخي عبارات و همايندها هس
دين اند، مثل همايند ثابتي از آن شده ءبي، به زبان عوام راه يافته و جزتكرر در متون مذه دليلبه

ــارات مذهبي در  كه و ايمان  جزء كه در زبان فارســي» جور و جفا«همايند  اســت وگروه اش
  .آيدميحساب به اشارات ادبي
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 هر كدام از يانانآخ، آه، اوا، هي و... هســـتند. در زندگي اير ،آواهاي معنايي گروه هاينمونه
ـــتند و ـــانه اين آواها داراي معنايي هس ن نوع آواها در اي دارند، اعم از درد، تعجب و.. اينش

ــمعي تفاوتفرهنگ ــوب هاي مختلف وجود دارد و از لحاظ س هايي دارند، پس فرهنگي محس
  شوند.مي

 ،از ديد ايون زوهر در چارچوب نظري، ذكر شـــد كه فرهنگ يذخاير فرهنگتعريف  هنگام
ها چه دريافتي از ها از جهان بيروني اســت. اين كه گروهي از انســاندرك اجتماع انســان نحوة

شان ) هنگام 2010ها خواهد بود. يول (اجزاي فرهنگي آن سازندةدهنده و جهان هستي دارند، ن
شه ساختن صحبت از ري هاي آغاز زبان، از تاثيرگذاري آواهاي واقعيِ جهان بيروني بر ايجاد و 

، و splash ،bang ،rattleآورد: گويد. وي كلماتي از انگليســي مثال ميها ســخن ميژهبرخي وا
ـــةرها كلماتي با كند در اغلب زبانادعا مي ناميده  1»آوانام«آوايي هم وجود دارد. اين پديده  يش

شكل طور همانشده است و  شانهزيرشاخه »آوامحوري« بينيدمي 5كه در   ختيشنااي از اقالم ن
ــاب به ــت. حس ــده  آوا در كلماتِنام يدةپدآمده اس زبان به اين دليل جزئي از فرهنگ لحاظ ش

ها از جهان بيرون گروهي از انســان اســت كه، طبق تعاريف يول و ايون زوهر، حاصــل دركِ
بق آواهايشان تبديل است كه ط هق كردنهقيا  پچ كردنپچها در متن افعال هاي آناست. نمونه

  اند.شده به كلمه
تفكرات و  نحوةهني قرار دارد كه به تحت نام چيدمان ذ ختيشنااي در اقالم نشانهزيرشاخه
دگاه دي مثل ،عددي داشــتاجزاي مت گروه تفكرات هنگ ايراني اشــاره دارد.فر درنيز خرافات 

سفرهنگ ايراني  شانة در زبانبردن آن  كاربه و رودمي كاربه» ضعيفه« كلمةبت به زنان وقتي ن  ن
  .تفكر خاصي است

ستمي براي اندازه عنوانبهتقويم  شكلِسي سي  خاصِ گيري زمان، در فرهنگ ايراني به  شم
سال وجود دارد شنا و حاوي معناهاي تلويحي است. مترجم در تمام متن  1330. براي ما مثالً  آ

هاي اجزاي ســيســتمرا به ميالدي برگردانده اســت. از جمله ديگر ها و روزها ، ماههاســال همة
ــاندازه ــتهايرانيان ت. مثالً گيري، تعداد اس هزار يا نيم مليون  500كرور برابر با  واژةاز  در گذش

ــتفاد ــته مثقال. براي وزن هم مصــاديقي همچون كردندميه زياد اس . به همين ترتيب وجود داش
                                                            
1. onomatopoeia 
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گيري اي اندازهســيســتمي بر عنوانبه. پول يا واحد ارزي هم گزهايي مثل براي مســافت ســنجه
  .است رانقِو  تومانارزش داراي مصاديق 

هيچ  غير ايرانيهايي وجود دارد كه ممكن اســـت براي افراد در ذخاير فرهنگ ايراني، مكان
. مثل كاخ گلســتان هاي تاريخيمكان و هاي مذهبي مثل حســينيهمكان :شــندمفهومي نداشــته با

تحت نام  5شكل د. در معماري داخليِ كه در ونشبرخي هم مربوط به معماري سنتي ايراني مي
ــتند كه ويژگي درياتاق پنجنام  ها جايي بايران قديم، خانه ،آمدهمكان خصــوصــي  هاي داش

شهري شته يا معماري  حمام جايي مثل  ،تحت نام مكان عمومي است 5شكل كه در  خاصي دا
  داشته است. شهر

ـــي به كرات در زبان عامه  ثابتهاي قالب اي همگاني زبان رفته و اجز كاربهدر زبان فارس
ستند. شيطان پايين آمدنمثل  ه ست جاي، آرزوي چيزي را به گور بردن، از خر  ي را مثل كف د
 پدر كســـي را در آوردندارد. قالب ثابتي مثل  بارك اهللاهاي مثل تحســـين هم نمونه .بلد بودن

ستفاده  . هستندهاي زباني عوام ر قالبهم د مرد حسابيهايي مثل . خطابودشميبراي تهديد ا
ـــوزي كردن در فرهنگ ايراني عبارات ثابتي مثل  دارد، يا براي ابراز  وجود مادر مردهبراي دلس

هاي خاصي وجود دارد ما فحش يرود. در ذخاير فرهنگمي كاربهزياد الهي دورت بگردم  عالقه
  .چيزبي همه كه ثابت هستند مثل 

ـــش راهبرد كلي در قبال ريزفرهنگ ترجمةمتن در  يكي از  هاي ايراني وجود دارد.رمان ش
صليِ رمان، راهبرد  س عيني انتقالِراهبردهاي مترجم در متن ا ت. در اين راهبرد، هر ريزفرهنگ ا

شده و  يناًعي ايران ست. اين راهبرد در قبالِ به عاريت گرفته  شده ا سي  ستكاري رونوي  بدون د
عبارات زباني و  و در قبالِ فارســي، كلمةوانويســيِ حرف به حرفِ از روي حالتِ آ ،الم مادياق

 آبگوشــتاســت. مثالً براي عبارت  لفظِبهلفظ ترجمة صــورتبه، ختي فرهنگ ايرانيشــنانشــانه
ــاً   صــورتبه» اي نخوادخدا براي هيچ بنده«و براي عبارت دعايي  Ab-Gusht صــورتبهبعض

May God not wish that on any poor devil ست. اين شده ا انتقال هايي از ها نمونهترجمه 
الفظي از تحت ترجمةبرداري و چه چه آوانويســي از حروف (وامگيري)، چه گرته اســت. عيني

گيرند. پس هرگاه مترجم ريزفرهنگ ايراني قرار مي انتقال عيني دســـتةها، همگي در ريزفرهنگ
 ترجمةبرداري، ، به هر طريقي (آوانويســي، گرتهگ مقصــد بيگانه اســتدر فرهن يعتاًطبكه  را
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ـــت.  انتقال عينيمنتقل كند، راهبرد  يناًع ي و...)الفظتحت براي عباراتِ ثابتِ فرهنِگ  مثالًاس
ــوب مي انتقالِ عينيالفظي، تحت ترجمةايراني،  ــود، چون غيرمحس يا  دعاچنان  مثالًايرانيان  ش

  رهنگشان ندارند.را در ف فحشييا  قسم
ـــاملِ نام دارد ايشافزراهبرد ديگر  كوتاه  لمةكافزايش يكي دو  عالوةبه  انتقال عيني، كه ش

 يناً عت، ابتدا كلمه يا عبارت و جمله اس صورتبهريزفرهنگ را كه  ،در اين شيوه، مترجم است.
شن كرانتقال مي سپس براي رو سبيِ مفهومِ آن برادهد،  بيگانه، يكي دو كلمه به  خوانندةي دنِ ن

اضافه  نويسد. او بايم ash-reshteh soup صورتبهرا  آش رشتهماديِ  كلمةمثالً افزايد. آن مي
شان داده كه كلمةكردن  ست سوپ ن سوپ ا سي. صحبت از نوعي  م هنگام احترا يا اگر در فار

 ةكردن كلم اضــافهالفظي و ســپس ترجمه تحتشــود، مترجم با فعل جمع بســته مي ،گذاشــتن
please  ياsir .و... سعي كرده احترام را منتقل كند  
ـــرفاً  فرهنگي موجود در ريزفرهنگ را از بين بارِ ، مترجمزداييفرهنگراهبرد  در برده و ص

گوشش انند: است. ماصطالحات  برخي ترجمةهاي آن نمونهد. كنمي ترجمهفحواي كلي آن را 
سم به نمكي كه با «رت عباو . he took no notice صورتبهكه  ها بدهكار نبودبه اين حرف ق
  ترجمه شده است. for our friendship صورتبهكه » هم خورديم
كند. اين اند، توضــيحاتي اضــافه ميدهآمن اصــلي كه در مت هاريزفرهنگبرخي  براي مترجم

دارد اطالعات  باشــد، مترجم در هر دو راهبرد، ســعي افزايش شــايد كمي مشــابه راهبردشــيوه 
ته كه فقط  در ريزفرهنگ 1نهف ندةرا  ند. ايراني آن را درك مي خوان يان ك ـــكلي ب به ش ند،  در ك

در آمد ولي در اين شــيوه، مترجم مي شــكل اصــلي كلمههمراه با  يكي دو كلمه كوتاه، افزايش
در حد  يباًتقراين توضـــيحات . پردازدضـــيح و تفصـــيل ريزفرهنگ ميبه تو كامالًطي ترجمه 
ـــت و از اين رو با راهبرد افزايش تفاوت زيادي دارد. نامهتعاريف لغت فقط مترجم مثالً اي اس

 Put the plays on for the martyrdom of the blessedدر متن اصلي، » تعزيه« كلمةيك براي 

Hosayn ولي  هم در ترجمه وجود دارد مبدأدر راهبرد افزايش، ريزفرهنگ عالوه به. نويســدمي
  گيرد!وضيحات مفصلي جاي آن را مياز بين رفته و ت مبدأدر راهبرد تفصيل ريزفرهنگ 

                                                            
1.  connotations 
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خاص  :كندحذف مي را در برخي موارد مترجم ريزفرهنگ نام  قاب در مثالً  ـــازده و ال ش
  .جايش آمده استبه heو  حذف شده كالً اسداهللا ميرزا

ـــد يافته و جايگزين  نمونة ،مترجم در برابر برخي موارد ـــابهي در فرهنگ و زبان مقص مش
ضي علي « براي دعايو  room with French windows، دريپنجاتاق كند. مثالً براي مي يا مرت

مة» به دادم برس نام قرار مي God and all the saints help me ترج به  هد. اين راهبرد  د
ست. يعني در نمونهبومي شده ا شناخته  شانه دي وماهاي سازي  از اقالم و  مترجم، يختشنان

ــانه ــتفاده كردهنش ــي اس ــابهي در فرهنگ انگليس ــخيص و اطمينان يافتن در اين . هاي مش تش
انگليسي  يكرةپخصوص از جستجو كردن عبارت مورد نظر در ديكشنري وبستر بزرگ و وبگاه 

عيني،  الانتقرمان شــش راهبرد  ترجمةمترجم در متن اصــلي  اســت. شــدهميكوكا مشــخص 
  برده است. كاربهرا  سازيحذف و بومي، تفصيل، زداييفرهنگ، افزايش

  

  هاي ثابت زبان و تعداد راهبردهاهاي موجود در گروه قالبريزفرهنگ .1 جدول
  گروه هاي ثابت زبانقالب

  نوع  نفرين  قسم  فحش عالقه دلسوزي دعا خطاب تهديد تحسين  اصطالح
  كل  39  45  142 31 10 98 34 31 9  707
  انتقال  8  8  11  1  0  10  1  5  0  125
 افزايش  1  6  12  0  2  0  4  0  0  10

  زداييفرهنگ  5  7  37  23  6  22  12  10  5  287
 تفصيل  3  2  2  2  0  8  1  1  0  22

 سازيبومي  22  19  73  2  2  46  12  15  3  247

  حذف  0  3  7 3 0 12 4 0 1  16

ـــةمقااز  ـــي، براي تمامي گروه ترجمةها مقابل ريزفرهنگ يس ها، تعداد راهبردهاي انگليس
ــت.  ــده اس ــتخراج ش  بينيد.مي 1ول ها را در جديكي از گروهفراواني  نمونةمختلف مترجم اس

هاي مختلف به شكل جداگانه بررسي حال اگر بخواهيم درصد راهبردهاي مترجم را براي دسته
 رســـد. ولي ازمنطقي به نظر نمي اريهاي كم تعداد از لحاظ آمكنيم، درصـــد گرفتن از دســـته

شده است 40-30هاي داراي حدود دسته  .ريزفرهنگ به باال در خصوص راهبرد، درصدگيري 
ـــي بهترِ عالوه بر  ،ترراحت يســـةمقادســـت آمده از لحاظ بصـــري و اطالعات به براي بررس
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شكل پياده  صدهاي عددي،  صدها در نمودار دايره شدةدر ست كه  تهيهقابل اي هم در  نمونةا
 بينيد.مي 8شكل اصطالح را در 

  

  
  اشاي مربوط به ريزفرهنگ اصطالح و راهبردهاي ترجمهنمودار دايره.  8 شكل

  

ـــطالح، براي ـــاخه عالوه بر اص هاي احترام، آداب اجتماعي، تعارف، هاي ريزفرهنگزيرش
هاي شــغل، ادبيات، قالب ذهني، اســامي خاص، مذهب، فحش، دعا، قســم، نفرين و ســرشــاخه

  است. ها نيز درصدها تهيه شدهاصلي اقالم مادي و كل ريزفرهنگ شاخةلقب، مكان و 
ـــازي و بومي ،اصـــطالحاتِ ثابتِ فرهنگِ ايراني ترجمةراهبردهاي غالب در بينيم كه مي س
تنها براي اصطالحات  مسئلهاين  هستند.) 59/40و  93/34با درصدهاي ترتيب به(زدايي فرهنگ

يعني از (ها اين دو راهبرد غالب بودند. جز چهار گروه، در تمامي دســتهكند بلكه بهصــدق نمي
ـــود. ها منتقل نميكه فرهنگ مبدأ در آن داراي راهبردهاي غالبي بودند تا 12، گروه 16 تا ش

) به فرهنگ مقصــد بوده اســت.خنثي يا متمايل توان گفت گرايش غالب مترجم مي همينجا هم
ستثني چهار گروه آن  صد 19/36( حذف بدين قرارند: احترام با راهبرد غالبهم م )، تعارف در

انتقال

فرهنگ زدايي
ت

بومي سازي

ح

اصطالح

ان  اف ف  ت بو ح
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سامي خاص و لقب هردرصد 7/46( افزايش با راهبرد غالب  انتقال عينيدو با راهبرد غالب  )، ا
  اند.) ترجمه شدهدرصد 27و   59/81ترتيب به(

ـــدِ راهبردها در گروهحال با به ـــت آوردن درص توان به ها، ميهاي پرتعدادِ ريزفرهنگدس
 هاي مختلف با هم مقايسه كرد.هر راهبرد را در گروه استفادة ،تفكيك راهبرد هم

  

  
  هاي مختلفراهبرد انتقال در گروهنمودار مستطيلي  .9 شكل

  

 واضح است كه مترجم دربراي راهبرد انتقال رسم شده است.  9نمودار مستطيلي شكل  مثالً
ست. يعني مترجم بيش از همه در  مورد ستفاده را كرده ا شترين ا سامي خاص از اين راهبرد بي ا
ست. گروه احترام هم  مورد صلي وفادار بوده ا سامي خاص به متن ا صد 45/2با (ا كمترين ) در

اين بدين معناست كه ريزفرهنگ احترام ايراني در فرهنگ استفاده از اين راهبرد را داشته است. 
ــناســت.  كامالًغربي   تهيهقابل  اين نوع نمودار به همين ترتيب براي هر شــش نوع راهبردناآش
  است.

مترجم در اســـامي خاص بســـيار به فرهنگ مبدأ وفادار اســـت. اما اين ميزان، با  ديديم كه
 95/81ي كه در اســامي خاص طوربهبســيار زيادي دارد،  فاصــلةهاي ديگر درصــدها در گروه

صد  صد  رتبةرفته و  كاربهدر ست! تفاوت باالي  77/27دوم در ادبيات با در صدي در  50ا در
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ـــان م به فرهنگ مبدأ وفادار نبوده چنان دهد مترجم در ديگر موارد ياين دو نمونه به خوبي نش
 ها بيانگر كمتر اســتفاده شــدن اين راهبردمســتطيل باقياز لحاظ بصــري هم طول كوتاه  اســت.
  است.

ستفاده طوربههم  افزايش راهبرد شترين  كلي كم ا ست. بي ستفادةا آن در تعارف و احترام  ا
 please ،sir ،madamبوده است كه مترجم كلماتي مثل  47/21و  37/34ترتيب با درصدهاي به

ضافه مي سانديا تعارف موجود در زبان را كند تا احترام و... را ا صفر بر ستفاده هم با  . كمترين ا
  درصد در گروه دعا بوده است.

قالب ذهني گروهزدايي، در خصـــوص فرهنگ  7/44و  83/45با ترتيب بههاي مذهب و 
اند. وقتي في المثل مترجم ها بيشترين استفاده از اين راهبرد را داشتهگروه يةبقدرصد نسبت به 

برد. فرهنگي و مذهبي آن را از بين مي جنبةكند، در واقع ترجمه مي devilرا » قاتل امام«عبارت 
  درصد كمترين استفاده را در اسامي خاص داشته است. 68/3اين راهبرد با 

صيل راهبرد سيار  تف سيار ب شغل با  بوده كم كاربردب ست. با اين حال گروه  صد  94/17ا در
ــت. مثالً ها اين راهبرد ترجمهگروه يةبقبيش از  ــته اس ــغل كلهوقتي اي را داش ــورتبهپز ش  ص

Used to cook sheep's heads and sell them from a barrow شـــود، از راهبرد ترجمه مي
  برده نشده است. كاربهر گروه ادبيات اصالً تفصيل استفاده شده است. اما اين راهبرد د

درصــد و  41/56بوده اســت و نفرين و فحش به تريب با  پركاربرد هم ســازيبوميراهبرد 
ن معناست كه مترجم در اين دو مقوله ااند. اين بداز اين راهبرد داشتهدرصد سهم بيشتري  4/51

ست. بيش از ديگر مقوله صد پناه برده ا سةمقار دها به فرهنگ مق صد ديده  مبدأهاي داده ي و مق
فرهنگ مقصـــد در  hellو  damnاز عبارات يكســـان حاوي  مترجم در اغلب موارد شـــودمي

ستفاده كرده و  ست. را ها ريزفرهنگاين  تنوعا ضوع مياز بين برده ا شانگر اين اين مو تواند ن
سيار غني است!  نفرين  مقولةدر فرهنگ غربي عالوه بهباشد كه فرهنگ ايراني از لحاظ فحش ب

درصــد كمترين ميزان اين راهبرد  45/2اســامي خاص با آنچنان پررنگ نيســت و معنايي ندارد. 
  است و مترجم براي اسامي خاص اصالً به فرهنگ مقصد تكيه نكرده است.

بيشــترين  ،درصــد 19/36كم اســتفاده بوده اســت. ولي در گروه احترام با  نيز حذف راهبرد
توان گفت مترجم در ترجمه، معناي ضمني احترامي را را داشته است. با اين حساب مياستفاده 
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ـــت. از اين رو مي ـــياري عبارات از بين برده اس  موجود در عباراتِ  تلويحيِ توان احترامِدر بس
ـــوع براي ترجمه در نظر گرفت. مثالً عبارت ايراني را چالش با عبارت  گفتمبرانگيزترين موض

سي عرض كردم شان دادنار در فرهنگ ايراني تفاوت دارد ولي ب سيار  فرقِ ن اين دو در ترجمه ب
درصد كمترين استفاده از راهبرد حذف  26/2با صفر و ترتيب بهسخت است. نفرين و اصطالح 

 هاي كمي را از ترجمه حذف كرده است.را داشتند. در كل مترجم ريزفرهنگ

  

  
  ها در كل ترجمهاي درصد راهبردنمودار دايره .10شكل 

شكل توان درصد گيري را براي كل راهبردهاي درون متني مي بينيم انجام داد. مي 10مطابق 
اختصاص داده است. مجموع  زداييفرهنگو  سازيبوميمترجم بيش از نيمي از راهبردها را به 

هاي ريزفرهنگ ترجمةدر  وضوحبهدرصد است! مترجم  13/61درصدهاي اين دو نوع راهبرد 
صد را جايگزين كرده  نمونةها را از بين برده يا ايراني، يا محتواي فرهنگي آن شابه فرهنگ مق م

اهده كردن نمودار مســتطيلي آن شــآيد، اما با مهم زياد به نظر مي انتقالگرچه راهبرد  اســت.
ــت، كه در عرف امروزي ترجمه،  ــد بااليي داش ــامي خاص درص انتقال ديديم كه فقط براي اس

انتقال

افزايش

بومي سازي
فرهنگ زدايي

ت
حذف

كل ريزفرهنگ ها

ان اف  بو ف  ت ح
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ان درصــد اين راهبرد را آنچن 78/18توان حتي همان ها كامالً همگاني اســت. پس نميعيني آن
  !هم وفاداري به متن مبدأ خواند

  گيرينتيجه. 5
هاي زندگي گويد، در تمامي جنبهفرهنگ مي دربارة )2012چه ايون زوهر (با توجه به آن

نگي، در در توليد و مصـرف هر محصـول فره ها،فردي و تاريخي بين گروهي از انسـان روزانة
كنند و از فرهنگي، اهالي فرهنگي خاص به ذخاير فرهنگي مراجعه مي يدةپدايجاد هر  فرآيند

ــتفاده مي ــده نمايند. اين ذخاير مجموعهآن اس ــت كه در طول زمان درازي ايجاد ش اي غني اس
صــر فرهنگي محدود بتواند هاي كوچك حاوي عنارســد صــرفاً مدلبعيد به نظر مي لذااســت. 
تفاســير وجود  مانند فرهنگ ايراني شــود. با اين تيقدمبا فرهنگ غني، گســترده و  دهندةنشــان

ه نظر مدلي كه گستردگي و جزئيات مناسبي براي بررسي فرهنگ ايراني داشته باشد، ضروري ب
ــد. مي ــت آمده در اين تحقيق رس ــبي مينمودار درختي به دس ــي تواند ابزار مناس جهت بررس

  باشد. ي ايرانيهاريزفرهنگ
ـــش نامراهبرد نوع  ش به  ـــلي  قال، افزايشهاي اص حذف و ، فرهنگانت زدايي، تفصـــيل، 

شتر به  بودند.سازي بومي ستفاده از هاي فرهنگي ريزفرهنگجنبه خنثي كردنمترجم بي ها و يا ا
هاي آنگلوساكسون ترجمههاي مشابه فرهنگ مقصد اقدام كرده بود. اين نوع عملكرد، در نمونه

سطح پايين شورها را  ستاني ديگر ك ست كه به آن بومي تر ميكه ادبيات دا دانند، راهبرد غالب ا
با توجه به درصــدهاي به دســت عالوه به. )2008ماندي، گويند (مي 2يا اســتانداردســازي 1كردن
در برابر فرهنگ فرهنگ ريز ناپذيرترينترجمههاي ايرانيان، احترامات موجود در مكالمه آمده،

  است.غربي 
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