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 حبیب کشاورز  

 ت علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه سمنان ئعضو هی

 چکیده

از این رو یک    گ روم  ب  فرهندگب ارر  ردددرور  اسدددت نزدیک بین زبان و فرهند در فرآیند  ررممد ب ب  دلیدر ارربدا   

با د    بر زبانب ب  فرهنگ گویشدوران زبان رب   و رصدد  نیز رطدلا دا دت ویژه در ررممة رتون ادبی بای  عالوهرترمم ب 

همواره ب  دنبال    بررمم بر این اسدداپ وژوهشددگران   برانگیز ررمم  اسددت احث چالشررممة رفاهیم فرهنگیب یکی از رب

( از مملد  وژوهشدددگران 2003اند   هدارو   هدایی برا  ررممدة رفداهیم فرهنگی از یدک زبدان بد  زبدان دیگر بودهیدافتن راه

روصدددیفی را ب  رنظور   رلادل  و  گیر وام  زبانیب  رلادل  کارکرد ب  نظر در این زرین  اسدددت  او چ ار رومع رلادلصددداحب

رورد    هاروم  ةب  رطالل  ی(ف یروصدد   -ریرحلکیفی  حارددر با روم   ةرصالررممة رفاهیم فرهنگی ویشددن اد کرده اسددت  

رران   نیا  یفرهنگ  میرفاه  در ررممة عربی  بمالل آل احم   «»ر یر ر رسدد رران  رترمم    بیعادل عب المنلم عل  ةاسددتفاد

ها با ررممة عربی این و رطبیق آن  ر یر ر رسد  د ه از داسدتان  اصدر فرهنگی اسدتارا نمون  از عن  50  بررسدی با   وردازدیر

  اسددتفاده   دیگر ها روم  از بیش  کارکرد ب  رلادل  روم از  خود ررممة  در  رترمم  ک    ددودری حاصددر  نتیج   این  ررانب

رترمم ب  دلیر گرایش ب     اسدتبودهرورد اسدتفاده او   کمتر  گیر وام  و  روصدیفی  رلادل ها روم  رصابرب  در و اسدت  کرده

 است   ساز  رتن رب   از روم رلادل کارکرد  بیشتر استفاده کردهبوری

 .ررممة عناصر فرهنگیب زبانب ر یر ر رس ب هارو ب عادل عب المنلمهای کلیدی:  واژه

 مقدمه

یطددت  در فراین  ررمم  نیز وذیر نارکانارربا  زبان و فرهنگ را ح   اسددت ک  گاهی م ا کردن این دو از یک یگرب  

برانگیزررین رطداللی اسدت ک  رترمم با آن یلنی چگونگی انتصال عناصدر فرهنگی ب  زبان رصدد ب یکی از چالش  این رطدئل ب

 دود  رترمم برا  انتصال درسدت عناصدر فرهنگی ب  زبان رصدد  و ارااو  دیوة صدحیا این انتصالب بای  آ دنایی  رو ریروب 

ویژه  با د  و ب ون رطدلا ب  رفاهیم فرهنگیب ارکان ارالة ررمم  صدحیا ب با فرهنگ هر دو زبان رب   و رصدد  دا دت   کارلی

روان ب  زبان دیگر ها نمیها و ررمم  واژهدر رتون ادبی ومود ن ارد  زیرا عناصر فرهنگی را صرفاً با استفاده از فرهنگ لغت

هدا  ررممدة نمداید   ردا کنون چند ین نظرید  در رورد رد لدارد و گداهی ییررمکن ریبلکد  بد  د دت زیداد  نیداز    رد رنتصدر ک

هاب ر ل ویشدن اد  هارو  اسدت ک  در رصالة حاردر رورد اسدتفاده  رار اسدت  یکی از این ر لعناصدر فرهنگی ارال   د ه

  هاروماحم  و  « مالل آلاسدت  این رصال  ب  بررسدی ررممة عربی عناصدر فرهنگی رومود در رران »ر یر ر رسد گرفت 

  استفاده   ها و رشاص   ن ریزانوردازد  ه ف از این کارب ارزیابی این رومری  عناصراین   ةرورد استفاده رترمم در ررمم

  بد   ررممد   در  او  دهند ة رویکردنشدددان رواند ری  رومب  هر  از  رترمم  اسدددتفداده  اسدددت  ریزان  رترمم  روسدددا  روم  هر  از



التحددیر ر دتة زبان علیب رترمم رددر  و فار   عب المنلم  عادل رران را این   با د  رصدد   رتن  سداز بوری  یا  سداز بیگان 

    استکرده  ررمم  و رنتشر  «الم رسة ر یر»  عنوان  م  با2001  سال  الشمس  اهرهب درو ادبیات فارسی دانشگاه عین

 دنبال واسخ ب  سؤاالت زیر هطتیم:   در این وژوهش ب 

 است؟ها  ررممة عناصر فرهنگی بیشتر ب ره بردهک از رومرترمم از ک ام ی -1

 چیطت؟  روم  یک  از  رترمم  استفاده  ع م  یا  استفاده  دالیر -2

  از و  بیشدتر  ررممة کارکرد  روم  از  هارو   ویشدن اد  روم  چ ار بین  از  ده  ک  رترممریها  رحصیق نشدانفرردی 

 از  رب    رتن  سداز بوری ه ف  با  رترمم  رسد ری نظر همچنین ب    اسدتکرده  اسدتفاده  کمتر  روصدیفی  رلادل  و  گیر وام

  استکرده استفاده کمتر روصیفی  رلادل و گیر وام روم از  دلیر همین ب  و  استکرده استفاده  بیشتر  ررممة کارکرد  روم

 تحقیق پیشینة

    ددودنمی  رح ود  رلاصددر  دوران  در  ررمم  ها نظری  ب  و  دارد  ا سددابصة دیرین  ررمم ب  در  فرهنگی  عناصددر ب  روم 

  در  ک   اسدت  ا ررمم   ررممة فرهنگیب   بردری با عنوان »ررممة فرهنگی« نام ررمم   نوع  یک  در همین رابط  از  موصدلا

 از برخی   ایجاد  دود  دلپذیررر  رر ورأنوپ  فضدا  خوانن هب برا   را  کنن ری  ارداف   رصدد   فرهنگ   از  عناصدر  آنب  رتن

 رولیر رلروف اثر ررممة  رصول ب این ب   رتللق ها ررمم  ررینرلروف  از  یکی  اسدت  سدنخ  این از   اماری   دوران  ها ررمم 

 le misanthrope)  ررمم   گریز«رردم  »گزارم  عنوان را زیر آن  (1893-1835اصددف انی«    حبیب  »ریرزا  ک  اسددت 

  اصددلیب  رتن  روال ب   را آن  ک   نمایشددنار  این  در  رترمم  اسددترسددان ه  طبع ب  اسددتانبول  م در  1869  در سددال و  کرده

 اثر ها  داددیت  نام  حتی  حبیب ریرزا   اسدتکرده ایرانی  اصدطال،ب ب  را  آن و  داده  رغییراری  کردهب  ررمم   صدورت رنظومب 

(  34: 1394موب  اسدت  صدلاداده  رغییر  لیال ب   را(  Eliante) و رونس ب  را(  Alceste   لارث برا   اسدتکرده نیز ایرانی  را

 ساز  ررمم  و روم  ب  عناصر فرهنگی در ررمم  است ها در بوریاین کار ب  نوبة خودب یکی از ناطتین گام

ها از ر ل  است  ارا در هیچ یک از وژوهشررممة عناصر فرهنگی نو ت    ه  هایی در زرینةنار راکنون رصاالت و وایان

است  است  همچنین ررمم  داستان »ر یر ر رس « نیز را کنون با این ر لب رورد ارزیابی  رار نگرفت ش ههارو  استفاده ن

 کنیم:ریها در زرینة ررممة عناصر فرهنگی ا ارهررین وژوهشدر ادار  ب  برخی از ر م

  بدا  عربی  بد   ررممد   در  کور  بوف  رردان  فرهنگی  عنداصدددر  گزینیرلدادل  رصدالدة »رحلیدر  در(  1397   آبداد   حبیدب  و  نظر 

 این ب  و  ان ورداخت   عربی  زبان ب  کور بوف  رران  در  ررممة عناصددر فرهنگی  ها روم  بررسددی ب  ایویر«  رویکرد بر  رکی 

 روم این  از  اسدددتفاده  در  روفیصی  چن ان  ارا آورده   رو   یابیرلادل  از  اسدددتفاده ب  بیشدددتر  رترمم  ک   ان رسدددی ه  نتیج 

  استن ا ت 

  اللّصّ»  رردان  در  فرهنگی  عنداصدددر  ودذیر ررممد   هدا »چدالش  رصدالدة  در(  1392   حید ر   و  رنظم  نظر   رو دددنفکرب

 نتیج   این ب  و  ان ورداخت   رترمم  دو  روسدا  رران رذکور  در  فرهنگی  عناصدر  ررممة بررسدی  ب   رحفوظ« نجیب  «والکالب

  است  رلفیصی  روم نیورارکب نظری   اساپ بر  ررممة عناصر فرهنگی  روم ب ترین  ک   ان رسی ه



 روش تحقیق

روصدیفی انجام خواه   د   ابزار رحصیق    -رحلیلی ر از نوع کیفی اسدت و بر اسداپ  دیوةروم رحصیق در وژوهش حارد 

 بردار  است  نیز فیش

 

 

 

 ادبیات نظری تحقیق

بن   عناصددر  گوییمب سددپس ب  بررسددی رصطددیمدر این وژوهش ابت ا در رورد ارربا  بین ررمم  و فرهنگ سددان ری

  ر یر ر رسد  وردازیم  در ن ایت بل  از ارالة ر ل هارو ب ررممة عناصدر فرهنگی رومود در ررممة عربی رران  فرهنگی ری

 بررسی خواه     

 ارتباط بین ترجمه و فرهنگ

اسددت  ب  نبوده هم   ررددایت و رورد  کارر  ها رلریفیک ام از آن دد ه  ارا هیچ ارال   فرهنگ  از  رتل د   رلاریف  راکنون

 دو  از  ک  اسدت  فارسدی ا واژه  فرهنگ   لغو ب  لحاظ  از   دانطدت  ویچی ه  اصدطالحات از  یکی را  فرهنگ   روانهمین دلیر ری

 و  »کشدی ن  رلنی ب   »رنگنا«  اوسدتایی  ریشدة از  »هنگ« و ملو  رلنا  ب   »فر«  اسدت   د ه  رشدکیر  »هنگ« و  »فر«  مزء

 ( 161: 1393  یار باست  اهلل    ه  گرفت   کشی ن« بیرون

  از  ا  دد ه  سددازوار و  رنی ه  و  رافت   رجموعة  از اسددت  عبارت  گوی : فرهنگ ر دداد در رلریف اصددطالحی فرهنگ ری

  مملی  ثانو   طبیلت و هویت  همچون  ک   رشداددی  زرانی  بازة  در و  زرینی بطدتر  در  وای ار  ها کنش  و  هارنش  هاببینش

 ان یشدد : اسددت(  همچنین در رلریف دیگر  از فرهنگ آر ه11: 1391  با دد   ر ددادب بطددت   صددورت  هاانطددان  از  طیفی

 ( 161: 1393  یار بکن ب فرهنگ است  اهللری  رجزا هاگروه  دیگر از  را هاآن  ک   طبص  یا  گروه  یک   اعضا   رشترک

  موارع  بین  ارربا   بر رار   در  رؤثر عارر عنوان  ب   فرهنگ   گذ ت ب  رن م1990 ده   از خدوصب   و اخیر ها ده  در

 اختال   نتیج   در  و ر امرت  افزایش  و رراودات  گطدترم   اسدتگرفت    رار  وردازاننظری  و  رتاددددان روم  رورد  گوناگون

 ظ ور دیگر  سویی  از و یگ یگر  با بوری  ها فرهنگ  ر اخر و  فرهنگی ررزها     ن  باز سو  یک   از  راتلفب نژادها  و  ا وام

  بر  رأکی  و  چن  فرهنگی موارع  گیر  ددکر   اسددتدا ددت   دنبال ب   را  فرهنگی  چن  موارع  عنوان رحت  م ی    و ی ه

   دناخت  ه ف  با دیگر  ها فرهنگ   با  بیشدتر  آ دنایی ب  بوری  ها فرهنگ   رمایر نشدانگر  هابفرهنگ   بین  اررباطات بر رار 

 (   180: 1386 حصانیب   است دیگر  فرهنگ   از ب تر  درک و خود  از  ررد یق

  را  ررممد   و  فرهندگ   آن  دنبدال  بد   و  زبدان  و  فرهندگ   رصولد   دو  فرهندگ و زبدان ارربدا  رنگدارنگی بدا هم دارند ب هرچند 

 این  رلریف  وو انیارا هم داد  ارال   ا م اگان   رلریف  هر ک ام  برا  و کرد  م ا هم از روانری  رطارح     ر  ساتی و باب 

 رورد  آنب  عناصددر از  یکی  عنوان ب  هم  زبان  آی ری  ریان ب   صددحبت  فرهنگ  از  و تی   گرفت  نادی ه  رواننمی را  رف وم  دو

 حوزة  چند   ارربدا   در  یدا  فرهندگ   هر  داخلی  حوزة  در  ارربدا   فرهنگیب  بین  هدا ارربدا   در  زبدان  گیرد  نصشری   رار  رومد 



  ویون دهن ة   نصش اسددتب  فرهنگ   اصددلی  عوارر از  خود  زبان ک این  ومود یک یگرب نصش ویون   اسددت  یلنی با  با  فرهنگی

 (  190: 1386  خانصاهب   نبر   کن   ری  ایفا نیز  را  یک یگر  با  فرهنگی  ها رصول 

  او  هطددتن    انطددانی  ارربا   مارع  نظام  دهن ةرشددکیر  ها و ی ه بررمم  و  زبان  رحم   نیز رلتص  اسددت ک  فرهنگب

  ب   رتغیر  دو هر  حیدات بد  این رلندا کد  انطدددانب ردانند  کرده اسدددت   بد ن و   لدب  را بد  رابطدة  فرهندگ  و  زبدان همچنین رابطد 

  کن  نمی  وی ا  خارمی ومود  زبانی  هیچ   دون نمی  رحطدوب  رطدتصر  و ی ة  دو  فرهنگ  و  زبان بنابراین اسدت   وابطدت   یک یگر

 ررکز  در  ک  این رگر   گذاردنمی  حیات  عرصد  ب   وا  هم  فرهنگی  هیچ  و  دود  وریوط   فرهنگب   الب و  بافت  در  ک این رگر

 (  81: 1389با    رحم  ب    دا ت  را  زبان  یک   طبیلی  ساختار خود  ثصر

 فرهنگی عناصر بندیتقسیم

بن   عناصددر فرهنگی نیز بپردازیم  نوع بای  ب  رصول  رصطددیمک  وارد رصولة ررممة عناصددر فرهنگی  ددویم  بر از این

رثالً راهبرد  ک  در ررممة     ررممة این عناصدر رأثیرگذار اسدت عناصدر فرهنگی ب ون  دک در رلیین راهبرد رترمم برا

 ه  بود  ود با عناصر فرهنگی ررربا با ارور امتماعی رتفاوت خواری ناسی استفادهعناصر فرهنگی ررربا با بوم

ان   نیورارک یکی از ناطدتین وژوهشدگرانی  هایی از عناصدر فرهنگی ارال  دادهبن  راکنون برخی وژوهشدگران رصطدیم

  ود:بن   نیورارک عناصر فرهنگی ب  ونج نوع رصطیم ریاست  در رصطیماست ک  ا  ام ب  رصطیم عناصر فرهنگی کرده

بادها و سدایر رطدالر    انواع هابررارعب منگر کویرهاب  هابهاب ملگ هابکوهد دت  مانورانب   دناسدی:  دارر گیاهانببوم  1

 ررربا با رحیا زیطت و طبیلت یک سرزرین است  

نصلی  و سایر  و   رهاب وسایر  رطکن  وو اکب   ارر روادیذاییب :(بشر  ها سداخت دسدت   رددنوعات و  راد   فرهنگ   2

 ده  ریردنوعاری است ک  فرهنگ یک سرزرین را نشان

 خری ب انواع   رراکز و  هارارکت  سدوور  هابفرو دگاه  اسداری  امتماعیب  طبصة  کارب و   دغر فرایتب  و  کار  امتماعی:  فرهنگ   3

 گیرن  رفریحی در این  طمتب ما  ری  ها فلالیت و  هاباز 

  هنر رذهبی و   المللیبراریایب بین  سیاسیب  رفاهیم  و  مریانات  هافلالیت  رسومب و  ن ادهاب آداب  4

 (. Newmark,1988:59)  ودها ریآن انواع و  ا ارات و  سرودستب ایماء  عادات:  ارر حرکات  ژستب  گفتار ب  حرکات  5

  زیاد  رورد اسدتفاده  رار  هااسدت و در وژهشها  ارال   د هبن  ررین رصطدیمبن   هرچن  یکی از کارراین رصطدیم

خود با عنوان   رصالة  در  رص م  یضددنفر   و  ها ددمی  رثال برا   ان  رکمیر آن کردهنی نیز سددلی در  ارا وژوهشددگرا  گرفت  

  رکمیر   در  سدلی  گان «  ن  ُبن    رصطدیم ارالة:  فارسدی  فرهنگ   و زبان  با نیورارک  فرهنگی  عناصدر  ونجگانة  ر ل  سداز »بوری

 رص م و  ان   یضدنفر دادهارال  گان نُ   بن  رصطدیم  یک  و  دا دت   ایرانی  فرهنگ   اسداپ بر آن  سداز بوری و  بن  رصطدیم این

 (  18: 1393  ها میب

بن   م ی  از عناصدر فرهنگی  ها  زبان فارسدی و فرهنگ ایرانی یک رصطدیمدر رصالة حاردر نیز با روم  ب  بافت ویژگی

ن  از  فرهنگ راد ب فرهنگ  ا ود ک  عبارتبن   نیز عناصر فرهنگی ب  ونج نوع رصطیم ریدر این رصطیم ارال    ه است 



ا  ک  در ادار ب مزلیات این امتماعیب فرهنگ دینی و رذهبیب حرکات و حاالت روحی و روانی و رطددالر رحلی و رنطص 

  ود:ریبن   ب  رفدیر بیانرصطیم

 فرهنگ مادی  -1

دهن ة فرهنگ راد  یک سدرزرین   دود ک  نشدانها و کلیة رطداللی ریهاب لباپفرهنگ راد   دارر یذاهاب نو دی نی

 است 

 فرهنگ اجتماعی  -2

بنابراین در انتصال    گذارن  اص و     در زبان رأثیر ریامتماعیب اسدداری خ  هاب طبصةرربا با مارل  رانن   ددغررطددالر ر

  کن با   و ب  مزلیات آن روم عناصر فرهنگی ررربا با مارل  ب  زبان دیگرب بای  رترمم د ت بطیار  دا ت 

 

 

 مذهبی    -فرهنگ دینی  –3

این عناصدر    گاهی اختدداص ب  یک رلت خاص دارد   دین نصش وررنگی در رکوین فرهنگ یک رلت دارد  عناصدر دینیب

از همین روب     یابها  رنحددر ب  فرد  ری دود و ویژگیدر بطدیار  از روارد با سدایر عناصدر فرهنگی یک رلتب آریات  ری

زبانانب اسدالم  زبانان و عربرو اسدت  برا  رثالب هرچن  دین یالب فارسدیها  زیاد  روب ا د دوار انتصال آن ب  زبان دیگر ب

کن   بنابراین رترمم در ررممة اسدت  ارا رفاوت در رذهب   دیل  و سدنی( گاهی انتصال این رفاهیم را دچار ویچی گی ری

 کار گیرد   این عناصر بای  ن ایت د ت خود را ب 

 حرکات بدن-4

کنن  ک  ب  آن زبان  ریها از حرکات ب ن اسددتفادهها ب  ما  اسددتفاده از زبان برا  ارربا  با دیگر انطددانگاهی انطددان

هدایی دارد  البتد  برخی حرکدات بد ن رمکن اسدددت در بیشدددتر  هدا  راتلف رفداوتگویند   زبدان بد ن در فرهندگ بد ن ری

برا  رثال در فرهنگ   ز حرکات ب ن راتص یک فرهنگ اسددت ا با دد   ارا برخی دیگرها رلنا  یکطددانی دا ددت فرهنگ 

ایرانی این ک   داددی سدر خود را وایین بین ازد و ب  باال نگاه نکن  نشدانة  درم و حیا اسدت و رمکن اسدت در فرهنگی دیگر 

  نوع و  ب ن  وردلیت ابروب  چشدمب  سدرب  دسدتب  حرکات  از  اسدتفاده  با  ا داره و  ایما نگاهب  ربطدمب  نکن   سدکوتباین رلنا را رنتصر

  است  ب ن  زبان روارد  ممل   از آن  حالت

از    آورد د و آن را در رتن داسدتان ریگیرها گاهی از زبان ب ن کمک رینویس در روصدیف هر یک از  داددیتداسدتان

 رو ررممة عناصر فرهنگی ررربا با زبان ب ن نیاز ب  د ت نظر رترمم دارد   این

 ی ای و محل مسائل منطقه  -5

گاهی روارد  در فرهنگ یک رلت راه یافت  ک  ریشددد  در مغرافیا و آب و هوا  آن رنطصة خاص دارد و همین روارد  

کنن   رثالً گاهی گیاهب یا حیوان خاصدی در یک فرهنگب نماد چیز  هطدتن   در فرهنگ رلتی دیگرب رلنا  دیگر  وی اری



مغ  در فرهنگ ایرانی نماد  دوری و ویرانی اسدت  ارا در فرهنگ  برا  رثال    نماد چیز دیگر  هطدتن  و در فرهنگی دیگر 

 کشورها  ارووایی نماد زیرکی و ریزبینی است  

 

 بحث

ررممة عناصدر فرهنگیب این الگو را با   برا ابت ا ردمن ارال  و رلرفی الگو  ویشدن اد  هارو     برصال  از  باش این  در

 و ب  رحلیر نتایج خواهیم ورداخت   دهیمریها  استارا    ه از رران رطبیق  نمون 

   اند کرده  اظ دارنظر  ررممدة عنداصدددر فرهنگی  زریندة  در  هدارو   و  گرادلر  نیوردارکب  مملد   از  وردازنظرید   چند ین  رداکنون

روم رشددکیر   15( با دد  ک  از  1988عناصددر فرهنگی نظریة نیورارک  ها در ررممة  ددای  یکی از رشدد ورررین نظری 

 د ه روسدا ها  ارال با د   ارا بطدیار  از رومها در این زرین  ریررین نظری اسدت  هرچن  این نظری  یکی از کارر د ه

 رر با   صول  رناسبرر و کارآر رر  برا  این رها  سادهرس  روموو انی دارد و ب  نظر ریدیگر همنیورارک با یک 

 برا    را  روم  چ دار  کد   اسدددت  ررممدة عنداصدددر فرهنگی  زریندة  در هدانظرید  مد ید ررین  از  یکی  (2003هدارو     نظریدة

ده   هر چ ار روم ویشدن اد  هارو  کاربرد زیاد  دارد و رورد اسدتفادة رترممان  رار ری  ویشدن اد  عناصدر  این ررممة

گیر  و روم ررممة از: روم رلادل کارکرد ب روم رلادل صور  یا زبانیب روم  رضها عبارت است گیرد  این رومری

رران ر یر ر رسد     هایی از ررممةو برا  هر یک رثال   دودریها ب  رفددیر بیانروصدیفی یا روردیحی  در ادار  این روم

  ود احم  وکر ریمالل آل

 روسدا  روم این   کن ریاسدتفاده  رب    زبان  در  رشداب   عملکرد با ا واژه  از  رترمم  رومب این  در: 1کارکردی  معادل-1

  فرهنگی   ررممة رفاهیم برا  حرراه  ب ترین روم  این  رلتص ن   برخی   اسدت د ه  ارزیابی  رتفاوت ا گون  ب   راتلف  افراد

سددت ک  در زبان برا  رثال اصددطال، »سددیزده ب ر« یک اصددطال، فرهنگی ا  ان ناری ه  کنن هگمراه را  آن برخی  ارا اسددت 

فارسدی رلنا  خاصدی دارد و واژة رلادلی برا  آن در زبان عربی ومود ن ارد  اگر باواهیم برا  آن از یک رلادل کارکرد   

کنیم ک  رصریبا رلادل »سدیزده ب ر« اسدت  یلنی  دم النطدیم  روانیم از اصدطال، » دم النطدیم« اسدتفادهکنیم ریاسدتفاده

رون  و آن را  ددم النطددیم  عربی دارد  رردم ردددر روز اول ب ار برا  رفریا ب  داران طبیلت ریهمان کارکرد را در زبان  

نارن   رثال دیگر اسدتفاده از واژة »الثانویة: ب  رلنا  ررحلة دوم ر رسد « ب  ما  دبیرسدتان رلادل کارکرد  اسدت  در  ری

 با     خوانی دا ت ر زبان رب   ومود دارد همچ  د  ه با آناین روم رترمم بای  رطمئن  ود ک  رلادل استفاده

برا  رثال در ررممة عبارت »در راریکی    دارد   ر یر ر رس اسدتفاده از این روم بطار  باالیی در ررممة عربی داستان  

اسدت و ( از روم ررممة کارکرد  اسدتفاده کرده47: 1337احم ب  بیابان هفت را سدوار  وشدت دیوار خان  ردیف بود«  آل

( عربات 61: 2001المنزل«  آل احم ب    سدورع خلف  البلض بلضد ا  وراء  عربات  سدبع  اصدطفت  الددحراء  ظلمة  گوی : »فییر

 »سوار « را دارد   و در زبان عربی همان کاربرد واژة این ررمم  ب  رلنا  خودرو  سوار  استدر  

 
1 . functional equivalence 



کن   ارا اسدتفاده زیاد از  ن رصدد  ریهرچن  اسدتفاده از این روم کمک زیاد  ب  ف م رتن رب   روسدا رااطبان رت

برا  رثال رترمم    فرهنگ رب   در ررمم  با ی نمان    سداز   دود و اثر  از دود رتن ب  اصدطال، بوریاین روم باعث ری

کاله«  » ب  در ررممة (35:  1337احم ب  گذا ت«  آلری کاله ب ک  زرنگ  و  زبر  و  سال ونجاه در ررممة عبارت »ررد 

  والحنکةب   والم ارة  بالذکاء  یتطددم  نحیال  عاراب  خمطددین  اللمر رن  یبلغ  اسددت  »کانرلادل کارکرد  اسددتفاده کردهاز روم 

روان  رااطب را از (  اسددتفاده از این روم در ررممة این عندددر فرهنگی ری45: 2001احم ب   ددتویة«  آل  طا یة  یلبس

ها نیز ب  کن  و رااطب این گون  گمان خواه  کرد ک  ایرانیدور   بنوع اصددلی کاله ک  یک نوع کاله رحلی در ایران اسددت

 وو ن  ها »طا یة« ریرانن  عرب

ر یر ر رسد ب هر ما ب  دیالو  بین   سداز  این اسدت ک  رترمم در ررممةیها  گرایش رترمم ب  بوریکی از نشدان 

در ررممة این داسددتان از دو زبان ب  عبارت دیگر رترمم    کن  آن را ب  ل جة ردددر  ررمم  ریرسدد   ها ری ددادددیت

ارا زرانی    کن  آن را ب  عربی فددیا ررمم  ری دودب  اسدت  زرانی ک  داسدتان از زبان سدوم  داص روایت ریاسدتفاده کرده

کن   در ادار  چن  نمون  از این ریکن  از ل جة رددر  اسدتفادهها  داسدتان را ررمم  ریها  بین  داددیتک  دیالو 

 یحطوا  یوم کر     ینفلش ک ه  را    سدی    یا  رکان  عن نام   دود: رااسدت وکر ریب  ل جة رددر  ررمم   د ه  ها ک دیالو 

  لی   ( طب31کیلو  همان:   اثنین  خطیت   نت  ( ک ه9: 2001احم ب   آل    اربار،    ویبلتوهو لی ای ه  فی  لواح  رلیین   رار

 ( 33دلو تی؟  همان:    لغایة  رطحت ام  را

  کشی   را  فحش  و    بلن   فریادم نش ه وارد در ررممة واژة فرهنگ ب  رلنا  وزارت فرهنگ در عبارت »ازرترمم در 

اسدددت و آن را اردارة التللیمیة ررمم  ( از ررممة کارکرد  اسدددتفاده کرده33: 1337احم ب   آل  فرهنگ« ب  و  فرام ب 

  التللیمیة   ولإلدارة  الطددباب  إلی   یکیر  و خذ  لفرام  یناد   صددیاح   عال  الم رسددة  بوابة  رن  دخر  ن  اسددت: »فبمجردکرده

 ( 43: 2001کذلک«  آل احم ب  

کن   ها بیشدتر از روم کارکرد  اسدتفادهاسدت در ررممة نام ادارات و سدازرانرترمم در ررممة این داسدتان سدلی کرده

برا  رثال در ررممة »کارگزینی کر« از   رسددد  ناصدددر فرهنگی رناسدددب ب  نظر ریک  این روم برا  ررممة این نوع ع

 کن    ریعبارت »اردارة اللارة لشؤون الموظفین« استفاده

برسددانم    فرهنگ   رلیس رؤیت ب   را  حکم رونویس عریضدد   نبودن  خالی  برا   ک   بودن کرده  سددفارم  کر  کارگزینی  »در

 ( 6: 1337احم ب   آل

   رار  رن صددورة بلرض    وم  ن  المذکرة   عتم   لکی  علی  بأن   فینالموظ لشددؤون  اللارة  اردارة  فی  ندددحونی      »کانوا

 ( 10: 2001احم ب  التللیمی «  آل  المنطصة  رجیر  على  التلیین

اللفظی اسدددت یلنی یدک عبدارت یدا اصدددطال، فرهنگی  رنظور از این روم ررممدة رحدت  :زباانی   یاا صاایری  معاادل-2

 دود  اسدتفاده از این روم در صدورری ک  فرهنگ رب   و رصدد  ب  هم ریاللفظی ب  زبان رصدد  برگردان هصدورت رحتب 

نزدیک نبا د  چن ان صدحیا نیطدت و در کر نبای  زیاد از این روم اسدتفاده کرد  اسدتفاده از این روم ب ون روردیا رنجر 

  ود   ب  اب ام در ررمم  ری



اسدت  دلیر آن این اسدت ک   در ررممة عناصدر فرهنگی از این روم زیاد اسدتفاده کرده  ر یر ر رسد رترمم داسدتان  

ها  زیاد  با هم دارد و استفاده از این راهبرد اب ام کمتر  در ررمم  ایجاد  فرهنگ رردم ایران و کشورها  عربی نزدیکی

ا  رو  دسدتم رکث کرد«  آل  نشدطدتن داد نگاهش لحظ    امازةررممة عبارت »رلیس فرهنگ کبرا  رثال در     کن ری

  لی   سددما  الذ   التللیمیة  المنطصة  ر یر  عینا  اسددت: »اسددتصرت( از رلادل صددور   زبانی( اسددتفاده کرده5: 1337احم ب  

اللفظی  رحت یندا ر یر    علی ی   للحظد « ررممة( عبدارت »اسدددتصرت ع9: 2001للحظد «  آل احمد ب    ی    على  بالجلوپ

 ا  رو  دستم رکث کرد« است عبارت »نگاهش لحظ 

  رلیس نالب رترمم در ررممة عنددر فرهنگی »سدرش  د ن را بناگوم« از روم رلادل صدور  اسدتفاده کرده اسدت:

 دد ن   ری  سددرش  گوم  بنا را  بار  یک   دا ددتن برری ک    ددیرینی هر  با  رللمان  و  کردری  رلارف   ددیرینی  رلطر و کردهبزک

 ( 94: 1337  احم ب آل

   طلة   کر رع وموه م  رحمر  والم رسدون  للحضدور  الحلوى  رص یم  فی  المتلطرة  الم ن رة  الوسدیمة  الرلیس نالبة  و  خذت

 ( 124: 2001احم ب  یلتصطون ا  آل

دارد و ب    خاصدی  رلنا   فارسدی  زبان  در  ک  اسدت  فرهنگی عنددر  یک (  بناگوم  را  د ن  سدرش   ررمم  از  باش این  در

 است  کار بردهوموه م« را ب  است و عبارت »رحمر  کرده  استفاده  صور   رلادل روم  از  رترمم  حیا استرلنا   رم و 

: 1337احمد ب   آل  کرد«  رد  را  سدددیگدار بپران   درایش  رو   از  را  رزاحمی رگس  ک این  رترمم در ررممدة عبدارت »رثدر

 واح ة  ل   و  رت سدجالر   علبة  اسدت:  خرمتکردهنیز در ررممة عنددر فرهنگی از روم رلادل صدور  اسدتفاده    (112

(  در این عبارت نیز عنددر فرهنگی و رشدبی   149: 2001احم ب   آل  نف   فوق رن  سدمجة  وبابة ی ش وکأنّ   بحرکة  فردها

اسددت و ب  دلیر نزدیکی فرهنگ زبان رب   و راهبرد رلادل صددور  ب  عربی برگردان ه  دد ه  آن ب  وسددیلة  کار رفت  درب 

 د ب عبارت عربی برا  رااطبان رتن رصد  رف وم است رص 

  یا  و  با د    دفاف  خوانن گان برا  واژه  اگر  گیرد ری  کارب   رصدد   الفبا  با  را  رصدد   زبان  واژة  رترمم: گیریقرض  -3

  نبا دد   طور این  چ چنان  برد  کارب   رن ایی ب  واژه را روانری  ببا دد   آر ه  رورددیحی آن  درباره رتن  در  دیگر   ما   در

  کن استفاده  واور ی از  یا  و  ده روریا  آن ررممة  در  بای   رترمم

هایی ک  ارربا  زیاد   گیر  بر اساپ نزدیکی دو زبان و فرهنگ رمکن است کم یا زیاد با    فرهنگ اسدتفاده از  رض

سددلی کن  از این روم فصا در    کنن   البت  بای  در نظر دا ددت ک  رترمم بای با هم دارن  از این روم زیاد اسددتفاده ری

 گیر  با     ة فرآین   رضاست و نبای  آیازکنن رود و ب  نوعی مزء زبان   هکار ریزبان رب   ب کن  ک  واژه در  روارد  استفاده

ه  هایی رانن  زکاتب دعاب رکوعب سدج ویژه در رتون دینی کاربرد زیاد  دارد  واژهگیر  ب در زبان عربی و فارسدی  رض

 است  ها  فرهنگی است ک  از زبان عربی  رض گرفت    هو    از ممل  واژه

( از  57: 1337احم ب   آل  ان اخت«نمی  رطدددبیا خود  رترمم در ررممة عنددددر فرهنگی »رطدددبیا« در عبارت »بی

اسدتفاده از این روم (  ارا  73:  2001احم ب  هباء«  آل  هکذا  التطدبیا  على  ی اوم ال  »کان گیر  اسدتفاده کرده اسدت: رض



در زبان عربی ب   ب د   رطدبیا هرچن  واژة عربی اسدتریما صدحیا نیطدت و ب تر بود رلادل آن »رطدبحة« اسدتفادهدر این

 رود   کار نمیرلنا  رورد نظر در زبان فارسی ب 

ر ررممة عبارت »اواخر سدت  برا  رثال دنیز بطدیار از این روم اسدتفاده کرده    ر یر ر رسد رو رترمم داسدتان  از همین

   عیاد   عطلة  ن ایة ( آورده اسددت: »رع108: 1337احم ب  ا  کالپ سددوم«  آلرلطیالت نوروز رفتم ب  رال ات رللم ررک 

( در این عبارت »نیروز« ب  رلنا  عی   143:  2001احم ب  الثالث«  آل الدف ر رپ  النحیر  الم رپ  لزیارة وهبت  النیروز

 است   کار رفت است و با رغییرات کمی » « ب  ما  »و« در زبان عربی ب گرفت    ه  نوروز از زبان فارسی  رض

  گیرد ری ب ره  ررمم   در  فرهنگی  الزاراً ن  و  عموری  رفاهیم  از  رترمم روم  این  در:  تیضایحی /   تیصاییی   ترجمه-4

 رصدد   زبان  واژة روانری  ببا دن   زرین   این  در رتاددص گروه  ررممة  رااطبان اگر   وردازدری نظر  رورد  نکتة روصدیف ب  و

 کرد     ملوگیر   احتمالی  اب ام بروز از  را  آورد ررمم  همراه ب  نیز  را

برا  رثال واژة »حطدینی « بار رلنایی    ها نیطدت کان اسدتفاده از سدایر روم دود ک  ارریاین رومب زرانی اسدتفاده

خاصدی در زبان فارسدی دارد ارا در بطدیار  از کشدورها  عربی و عم راً اهر رطدنن حطدینی  ومود ن ارد و رترمم بای  

 گیرد   روریا ده  ک  این رکان برا  عزادار  ارام حطین ع( رورد استفاده  رار ری

این اسددت ک  رترمم بای  با رطددلا کارر ب  فرهنگ رب   بتوان  عناصددر  نکتة حالز اهمیت در اسددتفاده از این راهبرد  

کن  آن را کن  و در ررحلة بل  در صددورری ک  نتوانطددت از روم دیگر  اسددتفادهصددورت کارر دریافتفرهنگی آن را ب 

لا کارر ب  خوبی روردیا ده   رترمم کتاب حاردر گاهی سدلی کرده از این روم اسدتفاده کن   ارا ب  دلیر ع م رطد ب 

  کدار   یدک   ورسدددید مب  اهلش  از  و  برا  رثدال در ررممدة عبدارت »رفتم  نیب نتیجدة چند ان رطلوب نبوده اسدددت فرهندگ ایرا

اسدت ک  بار رلنایی خاصدی در زبان فارسدی  کن« روام   د ه( با عنددر فرهنگی »کار چاق7: 1337احم ب   آل  کن«چاق

 د ه کافی نیطدت و رف وم را ارا روصدیف ارال    اسدت ام ب  روصدیف آن کردهدارد  رترمم رلادل رناسدبی برا  آن نیافت  و ا  

 ( 11: 2001احم ب  الموروع«  آل هذا  فی  یت خر  عمن  وسألت  رسان : »وهبتصورت کارر نمیب 

 ود ک  گرایش ریکن  و ب  همین دلیر بیشدتر روسدا رترممانی استفادهسداز  رتن رب   کمک ریاین روم ب  بیگان 

دارد و ب  همین دلیر از روم سداز  بیشدتر گرایش ب ب  بوریر یر ر رسد سداز  رتن ررمم  دارن   رترمم عربی  ب  بیگان 

 است روصیفی/ روریحی کمتر استفاده کرده ررممة

مم در باش دیگر  نیز ب  دلیر ع م رطددلا ب  فرهنگ رب   از این روم اسددتفاده کرده اسددت ک  باز هم نتیج   رتر

باش نیطدت  رترمم در ررممة عبارت »باد ب  یبغب ان اختن« ک  در زبان فارسدی بار رلنایی خاصدی دارد از روم رردایت

لیر ع م رطدلا ب  فرهنگ زبان رب   عملکرد رناسدبی  طور ک  گفتیم ب  داسدت  ارا همانرلادل روصدیفی اسدتفاده کرده

 است ن ا ت 

 (6-5:  1337احم ب آل  ان اختری  یبغب  زورکی    ه رلیس  رازه  ک   وی است  اداهایش با

 بدلوبة   فک  یحرک  کان  التللیمیة  للمنطصة  کم یر  وظیفت   فی  ع   ح یث  ن   ردرفار  رن  وارحا  کان  فص 



اسدت ب  ظاهر  باد ب  یبغب ان اختن را در نظر گرفت  و رلنا  کنایی آن را رتوم  نشد هرترمم در این باش رلنا   

   ه در ررمم  با رف وم ر  نظر نویطن ه رتن اصلی بطیار رتفاوت است همین دلیر رف وم ارال 

 شماتیک مدل هاروی

ها  رورد اسدتفاده رترمم  و روم رسد ر یر ر روان دو نمودار زیر را از عناصدر فرهنگی رومود در داسدتان  در وایان ری

 ررسیم کرد:
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ها رورد بررسدی  رار گرفت را  اسدتارا  و ررممة آن ر یر ر رسد رثال از عناصدر فرهنگی از داسدتان    50در این رصال   

   ه روسا هارو  رلیین  ود  ها  ارال ریزان استفادة رترمم از هر یک از روم

  10عنددر رربو  ب  عنددر راد ب   11عنددر رربو  ب  فرهنگ راد ب   15 د ه  عنددر فرهنگی اسدتارا  50از رجموع 

ربو  ب  فرهنگ امتماعی و هفت عنددر رربو  ب  فرهنگ دینی و رذهبی  ا ب هفت عنددر رعنددر رربو  ب  رطدالر رنطص 

 است بوده

بار از روم ررمم  صدور ب هشدت بار از روم    12ب  بار از روم ررممة کارکرد  24رترمم در ررممة عناصدر فرهنگیب  

کارکرد  بیشدترین بطدار  را در  اسدت  بنابراین روم ررممة گیر  اسدتفاده کردهررمم  روردیحی و  دعش بار از روم  رض

 است ها  رومود دا ت ریان روم

 گیرینتیجه

  ر یر ر رسد   د ه در ررممة عناصدر فرهنگی ب  زبان عربی در ررممة داسدتان  ها  اسدتفادهدر این رصال  ب  بررسدی روم

تان اسدتارا   د  و در ابت ا عنددر فرهنگی از این داسد  50احم  رورد بررسدی و رحلیر  رار گرفت  ب  این رنظور  آلل  مال

ده    د   نتایج این وژوهش نشدان ریها رطبیق دادهها با ررممة عربی آنبن    د  در ادار  این نمون در ونج دسدت  رصطدیم

مارلیت الگو    ل  نشدان دهن  گیردب این رطدئری د ه روسدا رترمم همگی در این چ ار روم ما   ها  اسدتفادهک  روم

ب  ها و ک  رترممب از روم ررممة کارکرد  بیش از سدددایر روم  ده رینین نتایج رحصیق نشدددانهمچ ظر اسدددت رورد ن

 % از ررممة  12گیر  و % از  رض  16% از ررمم  صدددور ب   24همچنین ب  ررریب  % اسدددتفاده کرده اسدددت  48ریزان  

 است   روصیفی / روریحی استفاده کرده

اسدت رتن را ب  سداز  اسدت و رترمم سدلی کردهرایش رترمم ب  بوریدهن ة گاسدتفادة زیاد از روم کارکرد  نشدان

بر اسدددتفاده از روم کارکرد ب اسدددتفاده از ل جة رددددر  در برگردان عالوه  رر کن  درک رااطبان ررمم  نزدیک  ف م و

 ساز  رتن ررمم  است  دهن ة گرایش رترمم ب  بوریها نیز نشاندیالو 

اسددت ک  یکی از دالیر اسددتفاده از  کارکرد  از ررممة صددور  نیز در روارد زیاد  اسددتفاده کردهرترمم بل  از روم  

اللفظی عناصدر فرهنگی  ررممة صدور  ع م رطدلا کارر رترمم ب  فرهنگ و زبان فارسدی اسدت و از این رو با ررممة رحت

 رناسب نبوده است   است ک  در برخی روارد نیز نتیج ها ب  زبان رصد  دا ت سلی در انتصال آن

ها  رشدترک  گیر  سدورین روم رورد اسدتفاده رترمم اسدت  دلیر اسدتفاده از این روم بیشدتر ومود واژهروم  رض

اسدت  هرچن  گاهی رترمم ب  دلیر ع م رطدلا ب  فرهنگ و زبان فارسدی و افرا  در اسدتفاده  بین زبان فارسدی و عربی بوده

ت و اصدطالحاری اسدتفاده کرده اسدت ک  در زبان عربی رلادل رناسدبی برا  کلمات  از این رومب دچار لغزم  د هب از کلما

 رود  مار نمیفارسی رومود ب 

اسدت  این روم بیشدتر روسدا رترممانی رورد اسدتفاده  رترمم کمترین اسدتفاده را از روم روصدیفی روردیحی دا دت 

سداز  گرایش ب ب  بوریر یر ر رسد ک  رترمم عربی  نسداز  رتن ررمم  دارن   حال آگیرد ک  گرایش ب  بیگان  رار ری

 ب  همین دلیر از این روم زیاد استفاده نکرده است   دا ت  است 



کار رفت  اسدت و این عناصدر  احم  از ممل  رتونی اسدت ک  عناصدر فرهنگی زیاد  در آن ب مالل آل  ر یر ر رسد رران  

د کند   گداهی ف م این عنداصدددر فرهنگی حتی برا  راداطبدان  رواند  رشدددکالت زیداد  را برا  رترمم ایجدافرهنگی ری

ل  ررممة رران رذکور را د واررر خواه  کرد  رترمم برا  ررممة عناصر فرهنگی در  زبان نیز د دوار است  این رطئفارسدی

 دناخت ب سدپس با د  را بتوان  ابت ا این عناصدر فرهنگی را  این ررانب بای  آ دنایی کارلی با فرهنگ و زبان ایرانی دا دت 

 ها را ب  زبان عربی برگردان   آن
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