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 چکیده
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 مقدمه .1

لف تهای مخ صورت  از ديرباز تاکنون نیاز به برقراری ارتباط در بین اقوام گوناگون به

ها، يکی از مشکالت  اختالف زبانکاری، علمی، تجاری و... وجود داشته است و همواره 

ها و  زبان ةترجم ،؛ بنابرايندآم حساب می  ارتباط بهاين در برقراری اساسی بشر 

هدف اين مقاله ارائه روش و ها راهی مطمئن برای برطرف شدن اين مانع است.  فرهنگ

نهادها، آداب و رسوم، جريانات و »عنصر فرهنگی  ةراهکارهای ممکن برای ترجم

 ان ايرانی در اين خصوص است.مترجمبرخی از ت و نیز سنجش میزان موفقیّ «مفاهیم

لت به ملت ديگر ترجمه نقش مهمی در انتقال عناصر فرهنگی از يک ماز آنجا که 

اشکاالت فراوانی در انتقال اين عناصر  جا که مترجمان فارسی زبان بعضاًدارد و نیز از آن

مترجمان . 1: زير است پرسشگويی به دو اين تحقیق به دنبال پاسخفرهنگی دارند، 

های عربی    در ترجمه ، آداب و رسوم، جريانات و مفاهیمعنصر فرهنگی نهادهارای انتقال ب

تا چه  .2 ند؟ا هها استفاده کرد نیومارک، بیشتر از کدام روش ةبه فارسی، براساس نظري

موفق  و انتقال درست آن به زبان مقصدعنصر فرهنگی اين  ةترجمحد مترجمان در 

 اند؟ دهبو

نیومارک، به  ةبراساس نظريتا ، نگارندگان تالش کردند ين دو پرسشبرای پاسخ به ا

يف  رجال  ، فايعائد الی حعناوين با  داستان غسان کنفانی سههای  تحلیل و تطبیق ترجمه
نهادها، آداب و فرهنگی هايی از عنصر  که نمونه بپردازند فيالکعک علی الرصو  الشمس

ارد و يوسف عزيزی، محمدعلی عسگری، وجود د هاآنرسوم، جريانات و مفاهیم در 

اين  يافتنپس از  لذا؛ اندکردهترجمه به فارسی آنها را احسان موسوی و موسی اسوار 

های پیشنهادی نیومارک،  شده و تطبیق آن با روشهای ارائه عنصر فرهنگی در ترجمه

 اند. هشدها نقد و بررسی  اين ترجمه

زبان  ةترجم ةدر حوزشده انجام های ژوهشبیشتر پ، عناصر فرهنگی ةترجم ةدر زمین

و  استزبان عربی بسیار محدود  ةگرفته در حوزهای صورت انگلیسی است. پژوهش

 :های زير دست يافتند نويسندگان تنها به پژوهش

خود با نامة پاياندر تمّام : (2005) امتمّارشد عبدالکريم قطاف   نامة کارشناسی پايان .1

که ، با بیان اينعناصر فرهنگی(ةهای ترجم الشچ)« ةيات الثقافياخلصوصة نقل يإشکال»عنوان 

هايی چون  آيد، راه حساب می  مسايل فرهنگی يکی از مشکالت اساسی در ترجمه به

عناصر  ةغیرمستقیم، تصرف و ... را برای ترجم ةاللفظی، ترجم تحت ةگیری، ترجم وام
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نظريات  و صرفاً است نداشته موردی ةدهد. اين پژوهش نمون فرهنگی پیشنهاد می

 دارد. مختلفی را در اين زمینه بیان می

با  نامة خودوی در پايان :(1393)حیدری ارشد احمد   نامة کارشناسی پايان. 2

ة يف يب حمفوظ املرتمجة إلی الفارسيات جنية يف روايقافات الثيات نقل اخلصوصيشکالإ»عنوان
پذيری عناصر  های ترجمه )چالش «(حاذ منوذجا  و الکالب، الش  )زقاق املدق، اللص ومارک ين ةيضوء نظر 

با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک؛  نجیب محفوظ به فارسی،ة شدهای ترجمه فرهنگی در رمان

های فرهنگی  شناسی ويژگی، ضمن آسیب(گدا، ها دزد و سگ، ة مدقکوچهای موردی:  نمونه

با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک،  شده در سه رمان نجیب محفوظ به فارسیترجمه

ن را معادل فرهنگی، انتقال، معادل کارکردی و ة مترجماهای مورد استفاد بیشترين روش

 داند.  روش تلفیقی می
پذيری عناصر  هترجم»ای با عنوان  در مقاله (1391)افراه اهلل  روح و روشن. بلقیس 3

 ،«تکیه بر چارچوب نظری نیومارکزاد با  راب سپهری و فروغ فرخفرهنگی در اشعار سه

عناصر فرهنگی را  ةهای ترجم ا، روشنه ة آضمن بیان نقش فرهنگی و رويکردهای ترجم

سپس به تحلیل و تطبیق آن بر اشعار سهراب سپهری  و دنشمر از ديدگاه نیومارک برمی

 د.نپرداز زاد می و فروغ فرخ

، عنصر فرهنگی نهادها ةترجمبارة شايان ذکر است که تاکنون پژوهش مستقلی در

فارسی عربی به های  آسیب شناسی آن در ترجمه و آداب و رسوم، جريانات و مفاهیم

 انجام نگرفته است.
 

 عناصر فرهنگی .2

ها اشاره دارند،  وریاها، آداب و رسوم، نهادها و فن اصطالحاتی که به جغرافیا، سنت ةهم

کلی هر قوم و ملتی، آداب و رسوم و  طور  . به(38 :1391 ،)پاالمبو هستند عناصر فرهنگی

آنها تحت پوشش  ةد و همنه د که آن را ارج میهای اجتماعی خاص خود را دار ارزش

های تاريخی،  شخصیّت عناوين کلیِ ذيلِآنها را توان  گیرند و می میقرار «فرهنگ»

-360 :2006 ،الحداد) های خاص و تعابیر دينی و اجتماعی آورد های خاص، خوراکی لباس

363). 

 خاص به ایها در جامعه مادی ارزشتبلورِ هستند که  عملکردهايیآداب و رسوم، 

داد. مراسم نظر قرار مد جوامع مختلف بايد دايماً دررا  هابودن آنروند و نسبی شمار می 

که مراسم خاص   حالی در ،شمول هستند جهان سپاری جزو آداب نسبتاً خاک ازدواج و به
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راويش يا بعضی از مراسم سیاسی را بايد جزو آداب و رسوم خاص هايی مثل د فرقه

شود که به صورت مثبت يا منفی در  ت و عرف هم به رفتارهايی اطالق میدانست. سنّ

آنها، فرد با  ندادنانجاميا  دادنمقابل انجام اند و در جامعه به استاندارد تبديل شدههر 

  .(249 :1385 ،)ريويرشود  رو می پاداش يا مجازات روبه

ابزاری  ةها نیز در شیوع واژگان بسیار مؤثر است؛ زيرا استفاد روی کار آمدن حکومت

در  های زمانی و مکانی هر حکومت، با ديگری متفاوت است؛ مثالً تاز الفاظ، در موقعیّ

رو هروب از انقالب با کلماتی چون دربار، گارد شاهنشاهی، کراوات، ساواک و...ايران قبل 

 ةکه پس از پیروزی انقالب اسالمی الفاظ جديدی چون بسیج، کمیت  حالی در ،يمدش می

ظهور پیدا کردند. امروزه نیز در  امداد، شهادت، دفاع مقدس، جهاد سازندگی و...

وجه متداول  هیچ های قبلی به شود که در حکومت کشورهای عربی الفاظی استعمال می

های فرهنگی متن مبدأ  مترجم بايد از جنبه ،ن؛ بنابراي(76 :1384 ،)معروفنبوده است 

 د.کناطالع داشته باشد و به آنها توجه 
 

 عناصر فرهنگی ةنیومارک و ترجم .3

های  يکی از چهره 1980از سال  (Peter Newmark- 1916-2011)پیتر نیومارک 

. او در جنبش استگذاری مطالعات ترجمه در دنیای زبان انگلیسی  شاخص در بنیان

ها و مقاالت  ردازی ترجمه نقش بزرگی ايفا کرد و توانست از خالل تألیف کتابپ نظريه

د. کتاب کن، ارتباط محکمی بین نظريه و تطبیق برقرار استبسیار که بالغ بر صد عنوان 

های  ترين کتاب که از مهم (A Textbook of Translation) آموزش فنون ترجمه ةدور

ترجمه و ارائه نظرها و  ةر ارزش علمی بااليش در حوزخاط  رود، به شمار می  نیومارک به

ترجمه، توانست  ةراهکارهای مهم برای مترجم، خوانندگان، استادان و دانشجويان حوز

 :2006 ،)نیومارکشناسی کاربردی بريتانیا شود  انجمن زبان ةجايز ةبرند 1988در سال 

 .(مقدمه

، متعلق به نگ در فرآيند ترجمهفره ةلئمس دربارةدارترين نظريات  از جمله پرطرف

عنوان  فرهنگ بهکند:  گونه تعريف میپیتر نیومارک است. او در ابتدا فرهنگ را اين

ین زبان و ب رود شمار می  به های خاص زندگی بشر دگی و جلوهای برای روش زن وسیله

 کردن، مردن، ستاره وزندگی . کلماتی همچونتمايز وجود داردفرهنگ و زبان جهانی 

ها چالشی ة آنهايی جهانی هستند که در ترجم چون آيینه، میز و ... واژهها همتر کاالبیش

و...  «تابستانی روسیه ةکلب»، «بادهای موسمی هند»چون ، اما کلماتی هموجود ندارد
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و  أزبان مبد و اگر بین دو فرهنگِ اندشدهوارد فرهنگ  ةحیطبه کلماتی هستند که 

دچار چالشی بزرگ به ها با آنباشد، مترجم در مواجهه  مقصد مناسبت وجود نداشته

بندی  نیومارک عناصر فرهنگی را در پنج مقوله دسته .(149 :2006)نیومارک، شود  می

 کند:  می

  ؛شناسی بوم .1

، ج. مسکن و شهرها و د. پوشاک .ب ،مواد غذايی .: الف)مصنوعات(فرهنگ مادی  .2

 وسايل نقلیه؛

 فراغت؛ رهنگ اجتماعی، کار و اوقاتف .3

ب. مذهبی  ،سیاسی و اداری .الف: مفاهیم و جريانات ها، فعالیت رسوم، و آداب نهادها، .4

 و تاريخی و ج. هنری؛

 .(95: 1988)نیومارک،  گفتن و عاداتاشارات و حرکات در حین سخن .5

نهادها، آداب و رسوم و جريانات و » فرهنگی ست تا عنصرا مقاله سعی بر آن در اين

طور مستقل  به نیومارک، بندی دسته در فرهنگی عناصر های مقوله از يکی انعنو به «مفاهیم

 اشاره شود. عربی به فارسی اين عنصر فرهنگی های هايی از ترجمه و به نمونهبررسی 
 

 مفاهیم وها، جریانات  نهادها، آداب و رسوم، فعالیتعنصر فرهنگی  .4

 سیاسی و اداری .4-1

به همین  ؛يابد اش نمود می ا واژگان سازمانیب یکشور هر حیات سیاسی و اجتماعی

يا نام پارلمان، مجلس وزير، شاه(  )رئیس جمهور، نخستل مملکت دلیل عنوان شخص اوّ

خاطر اين است  هم به واضح و قابل فهم هستند و آن شورای ملی، مجلس نمايندگان و...

شوند، شکل  جمه میراحتی ترهايی که به واژه يا تک «المللی بین»های  واژه که از تک

 ةدر ترجم کنند. ممکن است گیری ترجمه می ا را از طريق وامنه اند و اصطالحات آ گرفته

 ةشدهای شناخته معادلها و احزاب سیاسی، به  ها، سازمان خانه برخی از وزارتاسامی 

 . در تمام«کاخ سفید» و «پنتاگون»با نام ساختمان مانند  اشاره شود؛ مثالً آنهاهمتراز 

آن ترديد داريد و معادل فرهنگی مناسب وجود ندارد، معادل  ةمواردی که به ترجم

 .«ستئول تبلیغ زبان و فرهنگ بريتانیاسازمانی ملی که مس»کارکردی تقدم دارد؛ مانند 

که خواننده نیازمند آن توضیح باشد،   صورتی ها تنها در کردن توصیف برای واژهاضافه

سازی  اللفظی و نوواژه تحت ةست که در اين زمینه از ترجممهم اين ا ةالزم است. نکت

ترجمه  «ةبير بالحقيوز »ای مانند:  ؛ مثال واژه(159 :2006 ،نیومارک)د کربايد اجتناب 
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است که اين ترجمه اشتباه است و معادل صحیح آن  «وزير بدون کیف»اللفظی آن  تحت

اگر مترجم با اين  ،بنابراين؛ (78 :1384 ،)معروفباشد  می «وزير مشاور»در ترجمه 

اللفظی استفاده کند،  تحت ةکاربردهای مجازی واژگان زبان مبدأ، بیگانه باشد و از ترجم

 درستی انجام نداده است. ةترجم

های سیاسی، هرچه  های سیاسی، اداری، احزاب و گروه واژه بارةکلی در طور  به

 ،اژه و اصطالحات فرهنگی و سازمانیتنها در ونه ،تر باشد نظرتر و آگاه خواننده، صاحب

اند،  کار رفته هايی که در مفهوم خاص به ها و واژه عناوين، آدرس ةبلکه حتی در ترجم

در  ،برای مثال ؛(131-130 :1372 ،)نیومارک پذيرد صورت می تر بهتر و مناسب ،روش انتقال

-استفاده می (ةيربر احليوز ) «وزير جنگ» از ترکیب «وزير دفاع»جای  برخی از کشورها به

 «وزارت جنگ»عنوان  ای به خانه حال با اين استدالل که ما در کشورمان، وزارت کنند.

کار ببريم که برای مخاطب ايرانی عنوانی  را به «وزارت دفاع»جای آن   بهاگر نداريم، 

؛ (80 :1390 ،)نصیری ماندپنهان و ناشناخته میتر است، تاريخ و فرهنگ زبان مبدأ  ملموس

آن را  ،لذا بهتر است ابتدا از روش انتقال استفاده کنیم و سپس برای درک بهتر خواننده

شود و در  گفته می «مخابرات ةادار»که در ايران به  «مخابرات» همچنین توضیح دهیم.

د يا شو ، يعنی سازمان ضدجاسوسی اطالق می«اطالعات ةادار»برخی کشورهای عربی به 

 «حزب شیوعی»و يا است  «وزارت آموزش عالی»ورهای عربی که در کش «وزارت علوم»

شورای »و نیز  «حزب کمونیست»نه  ،شود ترجمه می «حزب توده»که در ايران به 

در  ،؛ بنابراين«جملس األمن الوطين»است نه  «جملس األمن القومي» ةکه ترجم «امنیت ملی

سیاسی و اداری مورد  ةواژ تمامی اين موارد مترجم بايد با در نظر گرفتن عنصر فرهنگیِ

 د.کننظر، در انتقال آن به زبان مبدأ درست عمل 
 

 مذهبی و تاریخی. 4-2

ت داشته باشند، انتقال که در زبان مقصد اهمیّ  صورتی های مذاهب ديگر دنیا، در واژه

معبد،  مانند ؛(159 :2006ک، )نیومارشوند  تر بومی می های عادی شوند و واژه داده می

نیز هستند که در هر   برخی آداب و رسوم خمس. و حسینیه، نماز، روزه، زکاتمسجد، 

به زبان مقصد  آنهامترجم در انتقال  ،اند؛ بنابراين دو کشور مبدأ و مقصد به يک شکل

شريط »شده: س شخص فوتقاب عک ةدادن نوار سیاه روی گوشقرار مانند ؛مشکلی ندارد
 .(59 :1370 ،انی)کنف «: نشان سیاه عزااحلداد األسود
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چه مفهوم ) های تاريخی نیز نخستین اصل آن است که ترجمه نشوند واژه ةدر ترجم

و درصورت لزوم يک واژه يا اصطالح کارکردی يا توصیفی را به  (چه نباشد ،ترجمه گويا باشد

 ترجمه ؛ مانند(131 :1372 ،)نیومارکدهند  قدر نیاز آن را توضیح می و به افزايندمیآن 

، معنا «قرون»که با اضافه کردن کلمه « العصور الوسطی»برای  «ران قرون وسطادو»

ام اشخاص خاص در متون مذهبی و تاريخی، در زبان عربی گاهی نیز ن رساتر شده است.

آن در زبان فارسی،  ةنخورد همراه با تغییراتی است که ممکن است ذکر عینی و دست

 «پاپ يوحنا بولس دوم»به که اگر  «نا بولس الثاينوحيالبابا »مفهوم نباشد؛ مانند  اصالً

ترجمه  «پاپ ژان پل دوم» که به آن اين است درستاست و  نادرست ،ترجمه شود

آگاهی مترجم از اين اسامی و استفاده از عناوين رايج در فارسی، يک  ،؛ بنابراينشود

 .(87 :1390 ،)نصیریاصل اساسی است 

به معادل آن از عربی  ةد مهم است که بايد در ترجمنیز از موار ی سالها ماه ةترجم

: «حزيران»؛ (44 :1370 ،)کنفانی «نوامبر»: «ن الثاينيتشر »؛ مثل آن دقت شودالتین 

دو معادل  ،که مترجم برای يک ماه عربی است گاهی هم ديده شده .(16 همان:) «ژوئن»

 همان:)کند  استفاده می «هم»از معادل  شش مورددر  «نیسان»برای معادل  آورد؛ مثالً می

؛ البته در برخی موارد در تبديل ماه (51 همان:) «آوريل»ل و در دو جای ديگر از معاد( 18

اين اختالف رخ  ،هم قرار دارند هايی که پشت سر هجری شمسی به میالدی در ماه

ها به ة آنترجم هستند،هم  پشت سر «مه»و  «آوريل»که دو ماه  دهد و از آنجا می

تا يازدهم  فروردين داوزدهم دارد؛ ماه نیسان يا آوريل ازبستگی ای اين دو ماه روزه

 31و  خرداد يازدهارديبهشت تا  يازدهمار يا مه از و ماه أي ارديبهشت و سی روزه است

 روزه است. 
 

 هنری. 4-3

ها اشاره دارند، به  ها و اصطالحات هنری که به مکاتب، جريانات و سازمان واژه ةترجم

برای خوانندگان تحصیلکرده اسامی ناشناخته و سخت  .نش خوانندگان بستگی دارددا

اما اسامی  ،شوند انتقال داده می« The Amesterdam Concertgebouw»مانند 

شوند.  ترجمه می «ارکسترهای فیالرمونیک برلین، وين و غیره» شده مانندشناخته

هم انتقال داده  معموالً ،تاالرهای اپرا و های تئاتر ها، سالن ها، موزه اسامی ساختمان

ها هستند  ها و آدرس هايی از خیابان شوند؛ چون معرف بخش هم ترجمه می و شوند می

 .(132 :1372 و 159 :2006 ،)نیومارک
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 های آن کلمات فرهنگی و چالش ةهای ترجم روش .5

 رهنگف. است فرهنگی های تفاوت ،شود می سازمشکل ترجمه در که يکی از موضوعاتی

اگر مترجم که  مذهب و عقايد باورها، ها، ارزش ها، سنت رسوم، آداب، از ست ای  مجموعه

خود دچار  ةممکن است در ترجم ،با آداب و رسوم خاص زبان مبدأ آشنايی نداشته باشد

های آفريقايی با مشکل  انجیل به زبان ةمشکل شود؛ برای مثال، نايدا به هنگام ترجم

ها در فهم بخشی از کتاب مقدس، دچار اشکال  نايدا، اغلب آفريقايی ةمواجه شد. به گفت

 )ع(شدند. اين بخش به جايی مربوط بود که در آن حواريون به احترام حضرت عیسی می

ها راه برود. پس از ريختند تا از روی آن ای ايشان میهای سبزی را زير پ شاخ و برگ

ها چیز  فريقای سرسبز، شاخ و برگعلت اين اشکال، روشن شد که در آ بارةتحقیق در

ها را از جلوی راه افراد مهم جمع کرد تا مزاحم آيند و حتی بايد آن حساب نمی به باارزشی

توضیحات  ةتوانست با ارائ ؛ لذا در اينجا مترجم می(77 :1390 ،)نصیریراه رفتنشان نشود 

 .کندبرطرف خوانندگان آفريقايی  را از ذهنالزم در پاورقی اين اشکال 

همراه دارد. به منظور   تعامل با مقوالت فرهنگی همواره مشکالتی را برای مترجم به

ارايه راهکارهای متنوعی  ،ظری و عملی ترجمههای ن حل اين مشکالت، متخصصان حوزه

 .دهد عناصر فرهنگی پیشنهاد می ةمنیومارک بیش از پانزده روش را برای ترج اند؛داده

ها همواره به عوامل بافتی بستگی دارد و نیومارک با ذکر  ين روشحقیقت استفاده از ا در

عناصر فرهنگی  ةن در ترجمها، سعی کرده است تا به مترجما مورد از اين روش هفده

د که کنهايی اشاره  تا به روش کندتالش میاين پژوهش  .(9 :1383 ،)فرحزادکمک کند 

ها، جريانات و مفاهیم، نزد  لیتنهادها، آداب و رسوم، فعافرهنگی عنصر ترجمة در 

های عربی به فارسی ديده  در ترجمه هاهای آن و نمونه اندمترجمان ايرانی پرکاربردتر بوده

 شده است.
 

 (empyunt) انتقال. 5-1

قرضی يا رونوشت با الفبای زبان مقصد است. انتقال  ةگیری به معنای واژ انتقال يا وام

 ؛ای از زبان مبدأ به متن زبان مقصد است ردن کلمهبه معنی آو وای از ترجمه  مرحله

تغییر حروف الفبايی  کهای با الفبای زبان ديگر رونوشت شود  بدين معنی که کلمه

کلمات عربی به   ةدر ترجم. (103 :1372 ،)نیومارکشود  های مختلف را نیز شامل می زبان

در کلمات شبیه به  ،ان استيکس که حروف الفبای هر دو زبان تقريباً فارسی نیز از آنجا

های عنصر  از نمونه .افتد ابتدای کلمات عربی در ترجمه می «الم»و  «ال»فقط  ،هم
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اشاره کرد که در هر دو  «يهود»و  «شیطان»، «جهنم»توان به کلماتی مانند:  مذهبی می

البته گاهی نیز مترجم کلماتی مانند واحد پول يک  هستند؛زبان به يک شکل و معنا 

کند؛ مانند  آورد و فقط از روش انتقال استفاده می خود می ةدر ترجم ر را عیناًکشو

 انتقال و توضیح که الزم است در اينجا از روش تلفیقی (50 :1369 ،)کنفانی «قروش»

پول عثمانی برخی » توضیح دهد:چنین و پس از انتقال، آن را در پاورقی  کنداستفاده 

و يا ممکن است در روش انتقال فقط چند حرف  (842 :1392 ،)آذرنوش «کشورهای عربی

 ،کنفانی) «ارتودکس»: «رثوذکساأل»تغییر کند و با الفبای زبان مقصد نوشته شود؛ مانند: 

 .(86 :1390 ،)نصیری «هامبورگ»: «هامبورغ»، «چالوس»: «تشالوس»، (56 :1370
 

 (naturalization) کردن بومی. 5-2

راهبردهای کالن ترجمه است که با هدف تولید سبکی روان از سازی  يا بومیکردن  بومی

 سازی مقابل بیگانه ةد. اين راهبرد نقطگیر و شفاف در متن مقصد صورت می

(foreignization) انتقال». اين روش بر (57و 45 :1391 ،)پاالمبوزدايی است  يا بومی» 

)شکل با شکل طبیعی زبان مبدأ را ابتدا با تلفظ طبیعی و سپس  ةکند و واژ غلبه می

  .(105 :1372 ،)نیومارکدهد  مطابقت می زبان مقصد ها( واژه

کوشد عناصر فرهنگی زبان مبدأ را در فرهنگ زبان مقصد  اين روش مترجم میدر 

واقع، اين کار به  های فرهنگ خودی سازگار کند. در جذب و آن را با اصول و ارزش

 مثالً ،ها المثل ضرب ةدی است؛ مانند ترجمخودی به فرهنگ غیرخو ةپوشاندن جامة مثاب

هر که خربزه »در فارسی بگويیم:  «هاهر  م   عطيي   سناء  احل   ب  ط  ن خ  م  »المثل  در برابر ضرب

ضعف که ای در کنايه از نقطه آوردن جمله ربارة. يا د«نشیند خورد، پای لرزش هم می می

 ،)نصیری «پاشنه آشیل» یمفارسی بگوي ةدر ترجم ،«حونيج شعرة» گويند به عربی می

آداب و رسوم، جريانات و  نهادها،های آن در عنصر فرهنگی  و نمونه (72-73 :1390

 ةاز واژ ،کردن آنمترجم فارسی با بومی «إکرام موتک» عبارت ةدر ترجم مثالً مفاهیم

: «ةيتذاکر اهلو »در مواردی مانند  .(13 :1393 ،)کنفانیکند  استفاده می «ترحیم»

  به «خوش به حالت» و (74 :1370 ،)کنفانی «گذرنامه»: «فرجوازات السّ»، «نامهشناس»

ها ها و عبارات، آن کردن صحیح واژهمترجم با بومی، (88 ش:1393 ،)کنفانی «يا سالم»جای 

 سازد. تر می را به فرهنگ مبدأ نزديک
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 (Cultural equivalent) معادل فرهنگی. 5-3

ای فرهنگی در زبان مقصد ترجمه  از زبان مبدأ به واژهفرهنگی  ةزمانی که يک واژ

چون  ؛کاربرد اين نوع ترجمه محدود استاست و  یتقريب ایواقع اين ترجمه شود، در می

رای عنوان توضیحی ب  ها و نیز به اما در متون عمومی، متون تبلیغی و آگهی ،دقیق نیست

توان از اين معادل  ندارند، می بحث زبان مبدأ آشنايیخوانندگانی که به موضوع مورد 

 در فارسی «نماز»در عربی که معادل  «الةالص»مانند  ؛(105 :1372 ،)نیومارکاستفاده کرد 

معادل آوردن  مثلها و اصطالحات؛  نین آوردن معادل فرهنگی برای کنايههمچ  .است

 ،)کنفانید که داللت بر پايان کالم دار «الم علیکمالسّ»برای عبارت  «والسالم»فرهنگی 

 کند؛ مثالً تعبیر متفاوت بیان می واحد را با دو ةيا گاهی مترجم، يک کلم (51 :1393

 :1369 ،)کنفانی «سینماروها»جا معادل فرهنگی مناسب يک «اد السینماوّرُ» برای ترکیب

است استفاده کرده  (50 همان:) «مشتريان سینما» ترکیبرا آورده و در جای ديگر از  (43

کننده و جلودار کننده، بازديدو به معنای مالقات «رائد»جمع  «روّاد»که باتوجه به اينکه 

 .است، معادل فرهنگی بهتری برای آن «سینماروها»به نظر،  ،(398 :1392 ،)آذرنوشاست 

 است «دوزیقالب»یز از نظر مترجم ن «إشتغلتها بالصَّن ارة»هنری  عبارتمعادل فرهنگی 

 . (584 :1392 ،)آذرنوشاست  «قالب»به معنی  «نارةالص  »چراکه  ؛(38 :1370 ،)کنفانی

مورد نظر در  ةواژبرای  درست خاطر نبودن معادلِ  گاهی نیز مترجم ناگزير است به

 يف ساحة بنعامة ت  يلتقإ» ةدر جمل زبان مقصد، از معادل تقريبی استفاده کند؛ مثالً
 ،فراری، در میدان جنگ برخورد کردمکه منظور اين است که با فردی ترسو و  «احلرب

اما در فرهنگ ما اين  ،در فرهنگ عرب، مظهر ترس و گريز است( نعامة)کلمه شترمرغ 

تواند از معادل تقريبی آن در زبان مقصد  مترجم می ،شود؛ بنابراين معنا فهمیده نمی

مظهر  «زب»زيرا در فرهنگ ما  ؛«بزدلی را در میدان جنگ ديدم»و بگويد:  استفاده کند

برای  «سال نو مبارک»يا آوردن معادل تقريبی  (156 :1384 ،)معروفترس و گريز است 

 (292 همان:) «أهال و سهال»برای  «خوش آمديد»و يا  «ريکل  عام و أنت خب»عربی  ةجمل

خدا »: «کيه علالل   ةرمح» و (33 :1393 ،)کنفانی «خدا خیرت دهد»: «کيه فبارک الل  »

 .(13 :همان) «بیامرزدت

ای آشنا و  توان کلمه می ،جای اسم نامأنوس متن مبدأ  برخی نیز بر اين باورند که به

را  «رقص بوشهری» ،«بکةالدَّ »جای  به متداول از زبان مقصد را جايگزين کرد؛ مثالً

از  اين واژهنام رقص معروفی در کشورهای عربی است که  «دبکة»جايگزين کرد؛ چراکه 
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 ةی کوبیدن گرفته شده است و رقاص در اين نوع رقص، با پا يا وسیليعن ،«دَبَکَ»فعل 

آورد که شبیه  کوبد و صدايی خشن و همراه با لرزش از خود در می ديگری بر زمین می

که اين خود نوعی معادل  (83 :1388 ،)ناظمیان رقصی در بین مردمان بوشهر است

، )انتقال «تلفیقی»ژه از روش اين وا ةالبته بهتر است مترجم در ترجم؛ فرهنگی است

د و پس از انتقال کامل کلمه از زبان مبدأ کناستفاده  (اضافات و توضیحاتو  معادل فرهنگی

را نیز و توضیحات مربوط به آن به زبان مقصد، معادل فرهنگی مشابه آن در زبان مقصد 

 در پاورقی يا داخل گیومه ذکر نمايد.
 

 (Functional equivalent) معادل کارکردی .5-4

 ةکار بردن يک واژ رود، مستلزم به کار می  های فرهنگی به اين روش رايج که برای واژه

 ،رو  اين شود؛ از جديد خاص همراهی می ةمستقل از فرهنگ است که گاهی با يک واژ

سازد و گاهی هم نکته يا جزئیاتی را اضافه  زبان مبدأ را خنثی يا عام می ةاين روش، واژ

آن به  ةکه ترجم «إلی أهلها ود  کان البد  أن تع  »مانند  ؛(131 :2006 ،نیومارک)کند  می

يکی از  . اين روش(37 :1393 ،)حیدری «به مردمش رفته»شود:  میچنین فارسی 

تخصصی از زبان مبدأ  ةو زمانی که يک واژ رود شمار می  های مناسب در ترجمه به روش

 ،)نیومارکشود  از چنین روشی استفاده می ،هیچ معادلی در زبان مقصد نداشته باشد

خواهد  هرچه می»به معادل کارکردی  «امةيمث لتقم الق»ة جمل ةترجم مانند ؛(106 :1372

 برای عبارت «نیروهای ذخیره»يا معادل کارکردی  (66 :1393 ،)کنفانی «بشود، بشود

 ترجمه شده «حتیاطنیروهای ا»به ديگر  که جايی (72 :1370 ،)کنفانی «اطيحتات اإلو  ق   »

معادل  اطيقوات االحتکه نیروهای ذخیره برای  حالی در ،(70 :1380 ،)کنفانی است

 ةو يا ترجم (231 :1392 ،)آذرنوشاست که در معاجم هم آمده است  یدی درستکارکر

و که در جايی ديگر از روش انتقال استفاده  (47 :1370 ،)کنفانی «سرتیپ»به  «ريادجيالب »

اما بهتر است زمانی که برای يک واژه  ترجمه شده است، (46 :1380 ،)کنفانی «دبريگا» به

معادل کارکردی صحیح وجود دارد، مترجم برای انتقال درست عنصر فرهنگی به زبان 

 کار ببرد.  ، معادل آن را به«انتقال»جای استفاده از روش  مقصد به
 

 (Descriptive equivalent) معادل توصیفی. 5-5

که به  «بن الثعلبإ»مانند  د توصیف را بر کارکرد ارجحیت داد؛رجمه، گاهی بايدر ت

 ،)حیدریيعنی آوردن معادل توصیفی کلمه در زبان مقصد شود؛  ترجمه می «باز حقه»
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يا  گری است ؛ چراکه روباه در فرهنگ ما همانند فرهنگ عربی، مظهر حیله(37 :1393

اسم شهر  «لبده» که باتوجه به اينکه (58 :1370 ،نفانی)ک «اهل لبده»: «بدةبن اللَّ إ»مانند 

 .که فالنی اهل آن شهر و ديار است اين است «فرزند لبده»منظور از  ،است
 

 (synonymy) مترادف. 5-6

در معنای يک معادل نزديک در زبان  «مترادف» ةنیومارک بر اين باور است که واژ

استفاده از آن در جايی است که معادل ای از متن زبان مبدأ است و  مقصد برای واژه

ت شود، اهمیّ جای آن گذاشته می  ای که معادل به دقیقی وجود نداشته باشد و واژه

ترجمه، حقیقت  ت. دربرای صفات يا قیدهای کیفیّ ويژه  به ،زيادی در متن نداشته باشد

اللفظی  حتت در تبدون استفاده از مترادف، شدنی نیست. مترجم مجبور است از اصل دقّ

گر  تر متن، يعنی اجزاء تعیینهای مهم بودن عدول و از مترادف استفاده کند، تا بخش

 ةها مشخص جا و غیرضروری از مترادف بی  ةاما استفاد ،تر ترجمه کند معنايی را درست

به  «الجحیم» ةدر ترجم مثالً ؛(107 :1372 ،)نیومارکهای ضعیف است  بسیاری از ترجمه

های مختلف آن  توجه به سیاق متن از مترادف شود با مترجم مجبور میگاهی  ،فارسی

 (29)همان:  «دوزخ»، گاهی (9: 1393)کنفانی،  «جهنم»گويد:  استفاده کند و لذا گاهی می

  .(61همان: ) «آتش»و گاهی 

لحاظ بار   ها به هاست. برخی مترادفبار عاطفی آن ،ها مهم در بحث مترادف ةنکت

و برخی  اندبه اين معنا که برخی از کلمات، مثبت و بیانگر ستايش ؛نداعاطفی متفاوت

و  «اقتصادی» هایواژه ،برای مثال ؛آورند همراه می  و نکوهش به دارندديگر، بار منفی 

ای مثبت است و حسابگری را در ذهن  کلمه «اقتصادی» ؛را در نظر بگیريد «خسیس»

در  رساند.میو معنای خودخواهی و بخل را  ردبار منفی دا «خسیس»اما  ،کند تداعی می

نظر بگیرد و يکی از  اينجا مترجم بايد با توجه به سیاق کالم، بار عاطفی کلمات را در

ملموس در اين زمینه، استفاده از  ةنمون .(63 :1388 ،)ناظمیانها را انتخاب کند  مترادف

 ةکه اين ترجم است «ه ثراهلّطیّب ال»در برابر  ،«!خداوند گورش را پاک گرداناد»عبارت 

 ةيکی از مترجمان، سبب خروج از سبک متن اصلی شده است. واژ ةوسیلنادرست به

خداوند »مناسب برای اين دعای خیر اين است:  ة، زننده و تحقیرآمیز است. ترجم«گور»

 .(57 :1390 ،)نصیری «!تربتش را پاک نهاد
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 (Shifts or transposition) تغییر یا جایگزینی. 5-7

 ةيکی ديگر از فنون ترجمه است و به معنای تغییر مقول ،جايی تغییر يا جايگزينی يا جابه

 the white ؛ مانند(178 :1391 ،)پاالمبو عناصر متن مبدأ در متن مقصد است دستوری

house )خود و از روی حس تشخیص و استنباط مترجم  اين تغییرات خودبه .)کاخ سفید

 و 108 :1372 ،)نیومارک گیرد ديگری در برابر وی قرار نمی ةهیچ گزينگیرد و  صورت می

 ،)حیدری «مية والتعليالرتب»در مقابل  «آموزش و پرورش»عربی مانند فارسی و مثال  .(109

تر  شده در زبان مبدأ دلنشینها، برای اينکه عبارت ترجمه گونه ترجمه در اين .(38 :1393

ها رخ  جايی سازگاری بهتری داشته باشد، اين جابهمبدأ  ةباشد و با فرهنگ جامع

ولی با  ،درست است «پرورش و آموزش»به  «ميوالتعل ةيالرتب» ةوگرنه ترجم ،دهد می

 فرهنگ فارسی مأنوس نیست.
 

 (Recognized translation) مورد قبول ةترجم. 5-8

ت عامه دارد، مقبولیّای که   رسمی يا ترجمه ةسازمانی از ترجم ةبايد برای هر واژ معموالً

طور  به توان توان آن را شرح داد و در شرح آن می اگر مناسب باشد، می ؛استفاده کرد

و  ادرسمی که از آن صورت گرفته است، نشان د ةغیرمستقیم عدم توافق خود را با ترجم

 ،)نیومارکشود  میمنجر چراکه به آشفتگی  ؛ای عمل کرد توان سلیقه در اين خصوص نمی

برند، مترجم  کار می  ها آن را به که عرب «ج العريبياخلل»برای اصطالح  ؛ مثالً(141 :2006

بلکه بايد آن را بیاورد و بعد علت رد آن و  ،دلخواه تغییر دهد تواند آن را به ايرانی نمی

 «خلیج فارس»در اسناد تاريخی، عنوان  زيراگذاری توضیح دهد؛  عدم موافقت خود را با اين نام

 .(39 :1393 ،)حیدری است درست
 

 (Translation label) موقت ةترجم. 5-9

های جديد سازمانی صورت  برای واژه موقتی است که معموالً ایاين روش ترجمه

های بعدی و يا زمانی که  گیرد و بايد آن را داخل گیومه قرار داد تا در چاپ می

د. اين روش از طريق فرهنگستان ادب برای آن معادل مناسبی پیدا کرد، عوض شو

يا  «موسسة الزکاة» مانند ؛(115 :1372 ،)نیومارکپذير است  اللفظی انجام تحت ةترجم

در فرهنگ فارسی  اما است، که به تازگی در کشورهای عربی رواج يافته «صندوق الزکاة»

و  نداللفظی ترجمه ک مترجم بايد آن را تحت ،ای وجود ندارد؛ بنابراين سسهؤچنین م

تواند از ساير  يا حتی می (39 :1393 ،)حیدری «زکات ةموسس» :گیومه بگذاردداخل 
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لبی بیاورد ة آن مؤسسه مطها مانند روش توضیحی استفاده کند و در پاورقی دربار روش

 باعث ،درک بهتر خواننده از مطالب زبان مقصد  تا خواننده آن را بهتر درک کند؛ چون

 .به وجود آيد بان مبدأ و مقصدبین ز یارتباط فرهنگی بهتر شودمی
 

 (compensation) جبران. 5-10

شود که هدف آن جبران تأثیر يکی از  اين اصطالح به يکی از فنون ترجمه اطالق می

آرايی  صنايع متن مبدأ است که در ترجمه از دست رفته است؛ مانند جناس يا واج

رد که نارسايی معنايی يا نقص گی اين روش هنگامی صورت می . ظاهراً(22 :1391 ،)پاالمبو

ها و تأثیر کاربردی بخشی از جمله در قسمتی ديگر از  های آوايی و استعاره در جلوه

 «راطالس  » مثالً؛ (115 :1372 ،)نیومارکد شو مجاور آن جبران می ةهمان جمله يا در جمل

 «آلخرةا» ةکلم ةيا در ترجم (61 :1393 ،)کنفانیترجمه شود  «پل صراط»به در فارسی 

 و يا مثالً (68 همان:)د کناستفاده  «روز قیامت» ترکیبمترجم با توجه به سیاق متن از 

، است استفاده کرده «القاعة» ةدر جايی که صحبت از سینماست و نويسنده فقط از کلم

 ،)کنفانیرای آن بیاورد را ب «سالن سینما» ترکیبتواند برای روانی متن،  مترجم می

 ةدر جايی که صحبت از مسايل نظامی است، مترجم کلمنین . همچ(44 ش:1369

 «لباس نظامی» به (57 :1392 ،)آذرنوشبه معنای کلی لباس و پوشاک است  کهرا  «اتز  ب   »

 ترجمه کند. (16 :1370 ،)کنفانی
 

 (Reduction and expansion) کاهش و بسط. 5-11

مترجم از  و نها وجود ندارددر آت کافی ديگری هم وجود دارد که دقّ  ةهای ترجم روش

 ؛(115 :1372 ،نیومارک)بندد  کار می روی حس تشخیص خود، در برخی موارد آنها را به

 .(16 :1393 ،)کنفانیکند میاستفاده  «خدايا» ةفقط از واژ «ونالک   ا رب  ي» ةدر ترجم مثالً

ر د ،زبان مبدأ به يک صفت ةفعلی ةچنین گاهی ممکن است در روش کاهش، جملهم

ة که ترجم «ندی هلا اجلبنیي   جرمیة»عبارت  ةزبان مقصد ترجمه شود؛ مانند ترجم

که  «شود جنايتی که به خاطر آن عرق از پیشانی سرازير می»اللفظی آن اين است:  تحت

 .(68 :1390 ،)نصیری «آور يک جنايت شرم»گونه ترجمه کرد: توان در روش کاهش اين می

مورد نظر با مشکل  ةکلمدر فهم  رود که خواننده یکار م  نیز زمانی بهروش بسط 

)اسلواکوا،  کشد در اين حالت مترجم بار و زحمت نويسنده را به دوش می .شود مواجه می

تر  را به زبان مبدأ نزديکآن واژه فهم فرهنگی  ديگری،  ةکلم و با اضافه کردن (15: 2007
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؛ (54 :1369 ،)کنفانی «کفن و دفن ةهزين»بگويد:  «الدفن أجرة» ةدر ترجم د؛ مثالًکن می

متن شدن تر آيند و باعث روان هم می با دفن و کفن در فارسی معموالً ةزيرا دو واژ

تر کند؛  شده از سوی مترجم را کاملارائه ةکلم ،توجه به متن شوند و يا مترجم با می

ت یوه، از اهمیّاين دو ش ،؛ بنابراين(16 :1370 ،)کنفانی «کانال سوئز»: «القناة»مانند: 

معلومات تاريخی و  ةخوانندگان فرهنگ و زبان مقصد در زمین زيرادارند؛ بسیاری 

 فرهنگ بومی، در سطوح مختلفی قرار دارند.
 

 (couplet) روش تلفیقی. 5-12

 شده را برای حل يک مشکل واحد باهای ذکر در اين روش، دو، سه يا چهار مورد از روش

که   طوریبه ؛ است  های فرهنگی رايج خصوص در واژه ش بهکنند. اين رو هم تلفیق می

توان اين روش را به  شود. می روش انتقال با يک معادل کارکردی يا فرهنگی ترکیب می

 ةدر ترجم مثالً ؛(117-116 :1372، )نیومارکهای مضاعف در نظر گرفت  فرصت ةمثاب

 کند ومیاستفاده  «انتقال»روش  مترجم ابتدا از، (27 :1393 ،)کنفانی...  «ةي  کوف»فارسی 

آوردن معادل و يا  دهد سپس برای فهم بهتر خواننده، آن را در پاورقی توضیح می

که در اينجا منظور ( 29 :1393 ،)کنفانی «الفاحتة» ةبرای کلم «هو سور حمد»فرهنگی 

عنوان يک رسم   آيد نويسنده آن را به چون به نظر می ؛مشخص نیست نويسنده کامالً

برای هم  ،و سوره بخواند کند که اگر يک نفر برای دو نوزاد در هنگام تولد حمد ذکر می

آن در  ةهم ازدواج کنند و بهتر بود تا مترجم دربار شوند تا در بزرگسالی با نشان می

مترجم از  «احلرب» ةکلم ةدربار مثالً ؛ای نشده است پاورقی توضیح دهد که به آن اشاره

منظور نويسنده کدام جنگ  اينکه ةاستفاده کرده و آنگاه دربار «نگج»يعنی  ،معادل آن

ة و يا دربار (39 :1370 ،)کنفانیآن را در چهار خط در پاورقی توضیح داده است  ،است

استفاده  )معادل فرهنگی و اضافات و توضیحات( «تلفیقی»مترجم از روش  «حتاللاإل» ةکلم

و آنگاه در پاورقی  (18همان: )ورد آمیرا  «اشغال»يعنی  ،نخست معادل آن و کندمی

 اشغال در چه سالی و کجا بوده است. از دهد که منظور نويسندهمیتوضیح 
 

 (Notes, additions, glosses) ها، اضافات، توضیحات یادداشت. 5-13

توضیحات  که معموالًند اش اضافه ک ای که مترجم بايد به ترجمه اطالعات افزوده

 )مربوط به موضوع(يا فنی  کنند( وت میان فرهنگ زبان مبدأ و مقصد را مشخص می)که تفافرهنگی 

است و به مقتضیات خوانندگان  ها برای توضیح مطلب( خودسرانه از واژه ة)استفادو يا زبانی 
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. (145 :2006 ،)نیومارکوانندگان متن اصلی متفاوت هستند که با خبستگی دارد ترجمه 

بايد فقط خارج از ترجمه ارائه کرد؛ هرچند  اطالعات را معموالًدر متون بیانی، اين نوع 

هايی صورت داد. در متون خطابی، اطالعات و  توان تطبیق برای جزئیات فرهنگی ريز، می

توضیحی،  ةعنوان اضاف  اما به ،شوند اضافات زبان مقصد جايگزين اطالعات زبان مبدأ می

 شوند. آنها نمی ةضمیم

عنوان يک بند وصفی، داخل   به .1 د:نست به چند روش بیاياين توضیحات ممکن ا

اشکال اين روش آن است که تمايز میان مطالب اصلی متن و  .گیومه، داخل دو خط و..

توان  رود و برای افزودن اطالعات و اضافات طوالنی نمی ، از بین میافزودة مترجممطالبی 

 ؛ها های آخر فصل يادداشت .3 ؛ن صفحهپاورقی و يادداشت در پايی .2 ؛از آن استفاده کرد

روش دو و چهار که در اينجا  .نامه در آخر کتاب های توضیحی يا واژه يادداشت .4

های پايین صفحه اگر خیلی طوالنی و تعداد آنها  اما حواشی و يادداشت ،ت دارندارجحیّ

أکل » ةترجمدر  ،برای مثال ؛(118 :1372 ،)نیومارکزياد باشد، آزاردهنده هستند 
در متن  برای آن مترجم توضیح کوتاهی را بدون استفاده از گیومه يا خط «ريالکوش

که جا داشت ( 71: 1370)کنفانی،  «خورم غذا می )کوشر(طبق شريعت يهود »آورده است: 

ة و پس از آوردن کلم نداستفاده ک )انتقال و اضافات و توضیحات(، «تلفیقی»از روش 

ديگری اين کار  ةکه ويراستار در ترجم طور توضیح دهد؛ همانآن را در پاورقی  «کوشر»

آورده است: کوشر گوشت حیوانی است که طبق دستورات  چنین را کرده و در پاورقی

: «ا  يقيحق ا  يهودي لقد کان سبتا  » ةجملو يا در ( 69: 1380)کنفانی، آيین يهود ذبح شده باشد 

آن کافی نیست و الزم است تا  ةترجم ،(47 :1370 ،)کنفانی «يهودی بود ای واقعاً شنبه»

 مترجم برای فهم بهتر جمله و نظر نويسنده آن را در پاورقی توضیح دهد. 
 

  نتیجه .6

که شد مشخص  «ترجمه»و  «زبان»آن با  ةو رابط «فرهنگ»پس از بررسی موضوع مهم 

اب و ها، آد شوند که به جغرافیا، سنت عناصر فرهنگی شامل مفاهیم و اصطالحاتی می

رسوم، فرهنگ اجتماعی و مادی، نهادها و جريانات يک فرهنگ و زبان خاص اختصاص 

نیز يکی از پنج عنصر  «نهادها، آداب و رسوم، جريانات و مفاهیم»دارند. عنصر فرهنگی 

کلمات  .2 ،کلمات سیاسی و اداری. 1 ةکه به سه دست استشده در نزد نیومارک مطرح

روش از  سیزدهشود. در اين پژوهش به  هنری تقسیم می کلمات .3مذهبی و تاريخی و 
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های آن  که نمونه عناصر فرهنگی اشاره شد ةدر ترجم روش پیشنهادی نیومارک هفده

های  در برخی از ترجمه ،، آداب و رسوم، جريانات و مفاهیمنهادهادر عنصر فرهنگی 

سازی،  انتقال، بومی :اند ازها عبارت اين روش .شدجو و بررسی ومترجمان ايرانی جست

 ةترجممترادف، تغییر يا جايگزينی، معادل کارکردی، معادل توصیفی، معادل فرهنگی، 

اضافات و  ها، يادداشتموقت، جبران، کاهش و بسط، روش تلفیقی و  ةترجممورد قبول، 

در اين عنصر  های عربی به فارسی های موردی ترجمه بررسی نمونه در. توضیحات

 ايج به دست آمد:اين نتفرهنگی، 

های يوسف عزيزی، محمدعلی عسگری، احسان موسوی و موسی اسوار از  ترجمه .الف 

در  غسان کنفانی که فيالکعک علی الرصو  رجال يف الشمس، فايعائد الی حهای  داستان

اند با استفاده از  توانستهدهد که اين مترجمان  نشان می اند،شدهاين پژوهش بررسی 

نهادها، آداب و رسوم، جريانات عنصر فرهنگی  ةترجم ةخوبی از عهد به های مختلف روش

کار  معادل فرهنگی و سازی بومی بیشتر از روش ةبرآيند و در اين راستا استفاد و مفاهیم

های انتقال، معادل کارکردی،  هرچند روشتر ساخته است؛  تر و دلنشین ترجمه را روان

های ديگری هستند که  نیز از روش هش و بسطها، جبران و کا معادل توصیفی، مترادف

 ها بهرمند شوند.از آنخود  ةترجم بهبودبرای ند تا اهمترجمان سعی کرداين 

سازی، معادل فرهنگی و  بومیها مانند  برخی از اين روشکه بین . با توجه به اينب

ص تواند با زيرکی خا مترجم می ،نزديکی و قرابت زيادی وجود دارد معادل کارکردی

 ةطورکه اين موضوع در ترجم اش معادل درست را بیابد؛ همان خود و هنر ترجمه

 خوبی نمايان است. هايی که دو نمونه از آن ذکر شده، به واژه

، آداب و رسوم، جريانات و نهادهاانتقال عنصر فرهنگی  در ،مدنظر مترجمان. ج

از اما  ،خوبی دست يابند تتوانستند به موفقیّ های مختلف ، با استفاده از شیوهمفاهیم

تاريخی و مذهبی، های خاص سیاسی،  که در اين عنصر فرهنگی با کلمات و واژه آنجا

ها، اضافات و  يادداشتة تلفیقی و شیواز  کمتر ةبه دلیل استفادمواجه هستیم،  هنری

 آنان با ضعف و ابهام همراه بوده است. ةتوضیحات ترجم
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