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 مقدمه. 8

یراعصههراا ،اچرزن د یاگ ن گ  اات از اپت اشههفهازسههزمر  هانت  ام اا اترجم ایرا   ه

د ا از س س  امریم،اتب یااسهرر ازط  ع  ،ازرنامهم،ات زن ر ام ارزایرا زن  یازیات  ،ازنفرش 

مخی فاگسههیرشایزیها ام جباآگ د ایراسههحیااسههت راگسههیریها ا م ن اد یاج زم ا ای ره

لامت ز ایرر ف ان اترجم اع گریی اا انگ د ازجم ی اا ات ررخاترجم ام نه پیرریام  صهههف

،ا جهافرنتررنازشهههک اار زاطااتنام لامخی فاا یهازسههه  ازرتب طااتناج زم ا از اقفرم 

انلش ازس س ا اع م  امؤثرایراارقرزریاع  ز ا ت ز از انل افرد گامیخصهصتن،انم اةگفیا 

د ا ازدی  طازق زما ررزاگسیرشامه جر ا،پ ش انرید یازدتراچشهمزرتب طااتناج زم ایراید 

 از ازرنار اترجم ااد اشفهازس د یافرد گ ا اتفزدلافرد گم جباا  اشف امر ا،گ ن گ  

هافرد گ ایرامرن ات جه  ا زق اشفارزیازنیل اافرد گا ازرتب طااتنااسهیریام  سهباع  ز ا 

  س ،اشد اا یها از ایرفگ هاترجم تررنامسترد یازنیل اافرد گزس  اترجم از ااهیررنا ارزرج

 ّمازمریامساع  ز ا ان اضر ر ا ج یاآنه ج ر اکاترجم ادسی فات ءای ر فمب  ثافرد گ اج 

ل ااگتری،ازنی ا  ایرااسههیرافرد گاشههکلام » ایرا زق از اآنج ر ان اا شههف اپیررفی اشههفهام 

 ا ن ایراق یباترجم ،از ارکاسهه اتع ملامیرجماا امل ی  افرد گ ام ج یایراآ ا از اسهه یا

:ا1831) ل ن ،اا«س  یملصفارزازجی  بان پیررام اد یامبفأا فرد گایرگرازرتب طا اتع ملامت  

اد اا امل ی  آ اةنل امیرجمایرازرنا مت  ااررسهه امل ی  افرد گ امینامبفأا امل رسهها (131

فرد گ ا ا  املصهفاا یهان ایرازرنادص بایرام ریاچگ نگ ازنیل اازرنامل ی  اا اترجم ا

رجم ان اتان ف ایرازرنار رکریِگتریام میناملصهفاتصمتم اج رگ ر  اآ اا امل ی  افرد گ ا

ن متم،امیرجماز افرد گامینامبفأاد رجاشفها اا اآ زییاعملا اا ات ج امح رام آ ارزافرد گ

ان اارزیاد زن فهامأن ساا شف نم رف،اا اط ریا افرد گا ا  املصفاآ ارزاا اد زن فهام یللام 

اا شف رک از ام   م  ان رامیرجمام اا  ارزرناآگ د از افرد گای ا ا  

 مسئلهبیان . 8. 8

زیاارد ریزرازس  ازگراتعررفام ازصح     ا اعب رز از اج رگ ها رههاترجمةیرازرنامت  ا

تجمّ ای ار اچ فا زژها ایراق یبان  م ان ت هان ااص ر ا ز ازصح     ام ج یایرارکا ا  ا
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مع  ر اغتراز امع  یاظ دریادسهههی فاا شهههف،ادمتنا رهگ اعملاترجم ارزاارزیااةیرااریزرنهف

ذ قا اقررح ا اطر اتفکرااةن  فس  ی ادمچ تنازصح     ا اعب رز اات  م ایشه زرترمیرجما

زرناگیزری اا  ارا شفا اا ان ع ازنفرش ا افرد گاآ ام ّ ارزاا انم ر ام سخ  رز اآ ا ا  ام 

د از ام زریادحتریاآ اترجمةب رز ا ار فینارزدک را امع یااارزیاتشههختاازصههح     ا اع

ط بفا ایرانیتج امیرجمارس ی ایزریازرناعب رز ارزازس ان ایقّ ا امه ر ا ر یامیرجمارزام 

زیاترجم انم رفان اتأثتریامش ا ا ادم ن فاآ ارزایرا ا  املصفازرج یان ف اچگ نگ ا اا اگ ن 

د یااتنا ا ن ا ااتناا ایرانظرایزشههیناتف   افرد گ   م  زصههح     ا اناترجمةاررسهه ا

 ایرازرنارزسههی از ایرفگ های ازرمپریزدی فرد گ ام ضهه ع ازسهه ان ام ایرازرناپه د اا اآ ا

پریز امحرحاع ماترجم ،اپتیرانت م رکا ام ن ااتکرازسیف یهاشفهازس ان امیرجمازرنازثراز انظرر 

ااریهازس  ااد ر ااهرهاترجمةدرای ایرفگ هایرا

زیاد باز اپریز اا ایسهههی ت ز اا ازذع  ادرای انظرر ز انل طازشهههیرزکازرنای انظرر ام 

 شف،اد ا ر یاازصح     ازش رهانریان امخیااا افرد گادسی فا ازگراتف   ااتنازرنافرد گ

 اترجم ارزاا امشکلااپیرریص ر ام یرانیتج افهماآ اارزیاد زن فها ار امخ طباا اسهخی ا

سههه  ی ایرانیتج اا اط راطبتع ادمتشههه امف دتم ایرا ا  امبفأا ج یایزریان اارزیام زج ام 

دم  اعب رز امخیااا افرد گادسی فان امخ طباز اطررواازرند زن فهاملصفان اآش  اا یها ا

اپ جایسی از ازرناعب رز اةزنیل اازرنامف دتماق یراا اش  د اآن  اد زدفاا ی ازمّ انت م رکاا ازرزئ

تیا اتراا ات ضتفصت  اص ر ا آن  ااترجمةد یامخص باا اع  ز امل ی  افرد گ ا ار ش

ااآر فد یامخیمخیصرا ایراق یبادماص ر ا اتکرااةشهرحاپریزدی ،ایراص رت ان ایرانظرر

ا افرد گاا اآن  ازشهه رهاگریرفهازسههه  ادمچ تنانت م رکاز ای ام ظراترجم اپت م ا اترجم ا

د یا یامیرجماا رسی امی  سباا اشرزرطاز اجم  ا رهگ اةگررسی ا اا اعلتفمع  ر اا اترجم ان

 یاا، اه ن ا افرد گ ،اترجمه اعبه رز ا ازصهههح ه  ه  ارزازنج مایدف اارزیاسهههه ی ازمر

ازرزئ انریهازس اترجم رزاارزیامی  سباا اآ ارزدک رد ر ازیاز امل ی  افرد گ ا اا فییسهی 

مفااز اآ ازسهههیف یهاگریرفهازسههه  ادمچ تناز ایرفگ هااتکر،ان ااع  ز ا زرناپه د اایرانه 

فهاش ی،ازسیف یهاشزصح     اش  دی ام اترجمةاةپریز ز ا   تررنانظرر رک از امهماع  ز ا 

د یامخی ف ام ن فازدمتّ اع  صهههرا زژگ ن ،اشههه دامیرجمتناا رفاا،زسههه  از ایرفگ ها ی
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 ازصح     ایرانظرااگترنفا اااترجمة    ارزاارزیاد یافرد گ ،اسبکا است قان رس فها رهگ 

اترجمةد اارزیاتررنارزدک رد ا اشت هشه ارزدبریایرازرناا ب،ام ارزایرازنیخ بام  سهباةزرزئ

ازصح     ا اعب رز ار ریارس نفهازس  

 مورد مطالعاتی تحقیق. ۲. 8

 زیا  اتب ر،ا  ر اپترزررزن ا ازرماةن رسهه فاةن شههیان تمع ی ام ازثرام ریااررسهه اا اع  ز 

رم  اا ات صتفایزسی  ا نفگ اس انسلاز ا ن  ازررزن ؛ایدیر،ام یرا ام یرا رگایرازرنازس  ا

د یانسلاد یازس ایراتهرز اپریزدی ازس  ایدیراج ز ،اآر ،ایرگترامس ئلا اد زس ا38ید ا

ا شهف ارز یاقصّ اآر  اذدناد یام اةسه دی ا اپریزدیازیگیشهی  ام یرا رگاد   اغرقایرا

د یام یرا ات قّع  ایدیرا اآر  د یاد یایراجفزااا اا شهف،ا ن امت نس اان ااتناد زسی م 

ااری سرام 

ررفاوا اظا اارد ریزریاز ان  م ام    ،ایی شهتنا اسه یه،اا ات صتفایقتانثرازرنانی ب

اریافرز ز ازصح     اا رههازصح     دمچ تنان رس فهاا ااک رگتازشت ا ا ق ر اپریزدی ازس  

 ض حاش دفاآ ادسیتم،ایراق یبا اسبک امیف   اا ازمر  یا ادمچ تنا زژگ  افرد گ ان اا 

احلتوا اپه د م ض عام ریااررس اارزیاتاع  ز ا جیزاتّ ازثرازف  یها ام ارزایرازنیخ باآ ا

اةآم دیر ازسهه ان ایزن نریهازسه  امیرجمافرزنسهه یازرنازثرانررسهیفاا ی اپت ار اترغتب

رکافرزنس یا ا  اآش  اا افرد گااع  ز ا  یااترجمةا شف ااررس ا ا  ا ازیات  اف رسه ام 

پ رسه اع   هااراجیزاتّ ام ج یایرازنیل اان م  ا اسهبکان رسه فه،ام ارزایرانتلاا ادففاا ا

ان ف آاارزد م ر ا ادفزر ام زیازرفه اتشختااترجم ازرزئ م ظ را

 تحقیق سؤالات. 3. 8

اش یاافرناشرحازس :اس اپرس ازص  ان امحرحام 

زصهههح     ا اعب رز افرد گ ازرنازثراا ان رااترجمةمیرجماچ ارزدک رد ر ایرا  1

 زس ؟اگرفی 

 ؟زس مت ز افرز زن ادرارکاز ازرنارزدک رد ات اچ ازنفز ها اا اچ اشک  ا  2
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عب رز ا ازصههح     ام فوااترجمةمیرجمات اچ ازنفز هایرازنیل ااا رافرد گ ایرا  8

اعملانریهازس ؟

 تحقیق هایفرضیه. ۴. 8

ازنف:د یا ررایرانظراگرفی اشفهارزیاتحلتوا  ضر،افرضت 

د ر امیف   اترجم ازصههح     ا اعب رز افرد گ اا رسههی ایراچ رچ بار ش  1

ت زنفایراترجم ا ف یزرتراد یامحرحایرازرنا   هام زنج ماگتریا ان راس انظرر 

 ا شف امؤثر   ا اعب رز افرد گ ااست رازصح  

یراترجمه اعب رز ا ازصهههح     افرد گ اا ایرانظراان تمعه ی ام میرجمازثرا  2

گرفینا ا  املصههفا ار رکریاملصههفگرزایرازرنافرآر فات ا فا ر ییام فواعملا

 نریهازس  ا

 پیشینه تحقیق. ۵. 8

یرارکا ا  ا ارزدک رد یاا ا اعب رز اا اا رافرد گ ازمر  هااررسهه اترجم ازصههح     ا

 ازیادمایرازرنا مت ر ،اتحلتل  اگسیریهزیایزرنفا از ازرنارزیاآ ازدمت ا رههن راگرفی اشفها

زنج ماگرفی ازس  ازرنامح یع  ااخص بایراارگریز ازصح     اا ا ا  ازنگ تس اا یهازس ا

زشه رهانریان ان راریاصه ف ا(ا1831)ت ز اا امل ی امعتنایرا ریا ادمک رز ان از اآ اجم  ام 

د یاق یتب فخ ن امرزییانرم ن اا ازسههیف یهاز افرد گ ایراترجم ازصههح     ارزایراترجم ااچ 

 ازیااد ن انت ایرامل ی دحتبا اد نج  زسههه  اانریهزیگ یاتح تلازنیل ییاترجم ااررسههه ا

ترجم اع  صههرااد ی(،ار ش1831«ا)د یافرد گ ا ارزدبرید یاترجم نگ د اا اتف   »ع  ز ا

 امررمان مپ ر  زنف اعم  ان یامیرجم  ااررسهه انریهاصهه ر ا فرد گ ارزاا ار رکریام ن ااتکرا

پریزدی ازس ا اا(1831)ازصح     ایرامی  امحب ع ت ااررس امشک   اترجم  زرعاا اع  ز ا

  از ا اا ترجمةاع  صههرافرد گ»ازیاا اع  ز ایرامل ی مرضهت ازطه ریانتکاع ما امت  اا  ن  ا

رایرایزسی  امهم  ام م  ازثا فرد گاد ینش ن ترجمةاا  ااررسالتا ا ا  افرزنسه :اتح ا ف رسه

ا نرم ناید شه گامرزی زم ازنف اشه  س ام ریامفزق اقرزرایزیهیامع  اا ار رکرزرنام ضه عارزا«
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 زیاپترزیایرا مت  اترجم ازصههح     ا اعب رز افرد گ ار یاترجم اآث را  ر ات ن   امح یع 

ازنج مانگرفی ازس  

 تبیین نظریه . ۲

ازیاز اعب رز ا ان م ت یرازایفزاا رفاگف ازصح     ا ار اعب رز اث ا ارکا ا  امجم ع 

ش ی،امیف   ازس ا امع  ا ازسه ان اشکلاظ دریاآ اا امع  ا امفه م ان از اآ ااریزش ام 

 اازیاز ان م  فیا ا ن اا امجم ع ا یراطبل »گتری ازصح     اترارزایراارام مفه م ا ست 

شهه یان از امع  یان م  اا اشهه یا ا فزقلاز ای ان م اتشههکتلام عب رز انم یرناگفی ام 

ا«فن ع  ز ارکا ز فامع  ر اعملام ا ت ز امع  یانلاعب ر ارزایرکانریا ررزاآ ات ه ر انم 

زصههح  حاا ان ع ارکا ز فا:ا»فگ رم ا رهانت ایرازرنا2ی نگشههرا( 121:ا1391،ا1)اتکمنا ان ی 

شهه ی،ازاشهه ملام تکان م ت ان اآ ارت ز از اتکشهه یان انم  زژگ ن اپتچتفهارزاشهه ملام 

ا (93:ا1313)ی نگشر،اا«مع  ر ارزافهمتف

زصهح     ا اعب رز ام ج یایرارکامین،اد زن فگ  ارزاا افرد گا اآیزبا ارسهه مامیناا

 یامسئ یت ادحترااچرزن فامیرجمارزایچ رامشکلان ف؛ات زنس  ی،از ازرنار ام مبفأاآشه  ام 

تررنازشیب ها اعفمایقّ ا یایراآ ام جبازرج یازم نیفزریایراترجم ارزااراعهفهایزریا ان چک

فرس س ،اترجم اد ریایقتوا اط ق »ا8اتکراةشه ی اطبواعلتففهم ایراد زن فهام زاه ما انج

 م فاآ ازسهه ان امیرجمان ات ه اصههح ا ایرگریایرا ا  انت اةزصههح  حاات از ادرامشههخصهه

 ا«یرسهی اآ ارزایرانظرایزشی اا شفاا ک اا رفایرام ریاتأثترز اا  غ اآ ا ا  انت ا س ساا شف

زصههح     ،امیرجماا رسههی اا ایقّ ا اظرزف ااتشههیریااترجمةیرااا  ارزرن( ا33:ا1838)اتکر،ا

راز ادح ا ازشههیب هاا اد زن فهازنیل ااعملان فات اای زنفامع  ا امفه ماآ ارزاا ایرسههی ا اا ای 

ایدف 

زصهههح     ا اعب رز اث ا اا اع زملامخی ف ااسهههیگ ایزری اا اات  ااترجمةده یار ش

تر،اع   هاارازر ک اا رفاابت تماآر ازصح    امش ا ایرا ا  املصفا ج یایزریار ادتر،اا رفا زضهی

                                                             
1. Beekman &Callow 

2. Langasher 

3. Baker 
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د ایراج ر ایرگراز ان اآر اآ زرنسهه  ی،ارع  اا امل ی  اد با زژگ ن ان اآ ازصههح  حارزام 

زنفا ادمچ تناا اپیررشار اعفماپیررشان  م ار اتصههه رریازسهههیف یهاشهههفهاصههه ر ا مینا

چ تناا ازصههح     ار ا ا  ازصههح    ایرارکاسههبکاد بایرا ا  املصههفات ج ان تم ادم

ا ی  س سااد گ مازسیف یهاز ازصح  حایرا ا  املصف،اا رفایرام ریاتأثترز اا  غ ا ا  انت ا

 اصطلاحات و عبارات ترجمة دردیدگاه بیکر . 8. ۲

 ا ا زصح   اترجمةاتکر،اش ان عارزدبریا رراارزیااةا ات ج اا اع زملاف قا اطبوانظرر

ا (33-38:ا1838)اتکر،ااعب رز اث ا ا ج یاد زدفایزش 

فاملصزسهیف یهاز ازصهح    اا امع  ا اصه ر امشه ا :ا قی ان ازصح    ان ایرا ا  اا(1

زصح  حایرااةد یازسیف یهاشف ج یایزری،ادم  امع  یا ا  املصفارزارس نفها ا ی ان م 

ادرای ا ا  امع یاارکفرگراا ش ف 

زسیف یهاز ازصح    اا امع  یامش ا ا ی اص ر امیف   :ا قی ان از ایح ظامع  ر اارزیاا(2

 ا زژگ ن امیف   ا  حایرا ا  املصفامع یاا ج یایزریا ی اآ ازصح  حاا اص رت احزصه

اش ی یراآ ا ا  اظ درام 

ت ز ایرااعضهه ام زری،اارد ازصههح     اا ادم  اگتریازصههح  حا ا  امبفأ:ام قرضا(8

اص ر ازص  اد یایرامیناملصفاا اع رر اگرف  ا

ا1 ت ز از ادتچامع یاامش ا امع  ر ازصح  حاز اطرروایگرگ ر :اارزیا قی ان انم اترجمة(

ت ریان اد یاسبک ااستف   اییتلا  حایرا ا  املصفااهرهااریا ار ا اص رت اارزیازصح 

یرا ا  امبفأا املصهفا ج یایزری،انی ز از ازصهح  حا ار ا ا  ازص    ازسیف یهانری،ازرنا

اا شف ازصح     ام اترجمةم  سب اارزیااةد ا اگ ر تررنار شر شارک از ارزرج

ازی فظ ازصح  حمع  یاتح اترجمةشات ه اا اترجم از اطررواا  یاا ازصهح  ح:ازرنار ا(1

اا شفات ان راریاط  اآ ا ا   ادففاا ف اآ امیناد زن ام م سام اچرزن زنیف انریه،ا

ت ز انلازصههح  حارزاز ا ا  املصههفاترجم اا ا یفانلازصههح  ح:ایراارد ام زریام ا(1

اد یاسبک   یفانری،اچ  ادتچامع یاان یرک اارزیاآ ازصص  حا ج یانفزشی ا اتف  

ا« فن گ ر انم م ج یایرااتنای ا ا  ا ر یازس ا ار شایگرگ ر ادمازرنانت  ارزاپ سخ
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 های فرهنگیمقوله ترجمةدیدگاه نیومارک و . ۲.۲

آرفا اضهههر ر ات ج اا اآن  از ازمر  هامب  ثافرد گ اج ءای ر فکاترجم اا اشهههم رام 

فرد گایرااةمل ی»رکازصههلاپیررفی اشههفهازسهه  ااع  ز ا م زریامسه م ازسهه ان ایراترجم ا

ترجم ااست راجفیا اق الات ج ازس ا ایرا لتل ازدی  فافرد گ ان رارزاارزیاترجم ااست را

یرا»ا( اا ادمتناجه ازس ان 188:ا1311)ن رفز،ا« ان فات ازدی  ف  اس دی ریا ا  ترام سخ 

ا (18:ا1311ن رفز،ا«ا)رشار فی ازس د یازدترات ج اا انل افرد گایرافرآر فاترجم اگسیید 

ت ز از افرد گاجفزانریا ازرنای اج ءاز ازنف،ا ا  ارزانم شه  س  اات  انریها  اراآنچ ا ا  

رد گاگتریا ادرافدرا ا ن ایراا ف افرد گ اد ص اشکلام »ا:رکفرگراجفزر ان پیررادسهی ف

انت ایرامرن اد یا ا ن اطبتع ارزایرااراگرفی ازسههه  ا1838،ا1 )ی تم «  اة ازم اطبواعلتفا(11:

فرد گ ،ان اات از امیناا ا ا  ارزرجااسهههیگ ایزری،اا رفادمااةرکا زژاترجمهةیرا»انت مه رک

ا (128:ا1831)نت م رک،ا«اسحیا ا ن اد زن فهارزایرانظرایزش زنگت ها اتخصاافرد گ ا ادم

ا1831نت م رکا) راد یا ر ارزاا ایسی (اا ازسیف یهاز ازیگ یان رفز،امل ی  افرد گ128-181:

اا فیانریهازس  تلستم

د ،اشه  سه (:اشه ملاگت د  ارکاسهر متن،اج ن رز ،اآث راا سهی ن ،ایش زن ی ژیا)ا م-1

اد ،   ن ه

ا)مص  ع  (:اش ملام زیاغیزر ،اپ ش ک،امسکنا اشهرد ،ا س رلانل ت افرد گام یی-2

ان را افرزغ ،ان را اتفرریافرد گازجیم ع :ا-8

 ازیزری،اد یاست س اش ملا   هد ،اجرر ن  ،امف دتم:ا،افع یت نه ید ،اآیزبا ارسه ما-1

امیدب ا اد ری

ا« :اش ملا رن  اگفی ریا ا ا  ااف ع یز زش رز ا ا رن  ا تناسخناگفینا ا-1

تررناق عفهامهم» زژگ  افرد گ ا ج یایزریان ااترجمةن  اارزیااة ی،اچ فاق عفاةا اعلتف

د اا شههفا اا رسههی اارزیاآ نامظ درا ایسههی  رید یافرد گ امینامبفأام ا ارسههمت اشهه  دی

ازر شا از یرزماقه ئهلاا ی ا1831نت مه رکا)«  ا182-119: د اچ فرناآ اترجمةدمچ تناارزیا(

اا:یدفان از اقرزرا ررازس زیازرزئ ام رزدک را افرآر فاترجم 

                                                             
1. Lotman 
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امبفأاا ا ا  املصفازس  ازیاز ا ا  :ام ظ راز ازرنافرآر ف،اآ ری ان م 1زنیل ا-1

رانمایش یارکا زژهانمفرآر فازنیل اازس ان اا عثام اة:ازرنافرآر فایرازیزم2ا م انری -2

ا ا  املصفادماز انظرات فظا ادماررخ اا م اش ی 

فرد گ ا ا  املصهههفااةفرد گ از ا ا  امبفأاا ا زژاة:ا م ن ان ارکا زژ8معه یاافرد گ -8

اش ی اترجم ام 

ر ی،امسهههی  ماا اد یافرد گ اا ان رام :ازرنار شارزرجان اارزیا زژه1 رنرییمع یاان-1

جفرفاد بادمرزهااةمسههیللاز افرد گازسهه ان اگ د اا ارکا زژاةن رااری ارکا زژ

اس  ی  ا  امبفأارزاد ث ار اع مام اةش ی از ازرنار ،ازرنافرآر فا زژم 

اران رنریازرجحت ایزی ات صتفا ا:ایراترجم ،اگ د اا رفات صهتفارزا1مع یاات صهتف -1

ان رنری،ای اع صرازس س ایرات ضتیا اا  ارزرناترجم ادسی ف 

:اترزیفاج ر ان راریایزریان امع یاایقتل اارزیا زژهایرامینامبفأا ج یانفزشهی ا1ترزیف-1

اگریی تررنامیرزیفا زژهازسیف یهام ا شف اا  ارزرن،از ان یرک

اگ ر ف زی فظ از ادم ر فد یارزرجارزام تح اترجمة اقرض ا اراترجمة:ا9اریزریگرت -9

:افرزر فیاز اترجم ان اشهه ملاتغتتراشههکلایسههی را ا  امبفأاا ا3د تغتترز ا اج رگ ر  -3

ا ا  املصفازس  

نظرا ایرفگ هاارزیات ضتیاتغتترایرانلح ا18:ازرنا زژهارزا ر  ا ایزرا   3سه  ییگرگ  -3

زنف ازرنافرآر فاا عثاتغتترایرامع  شهه  سهه ا ازنیخ بانریه اغ یب ًاتغتترایرامل ی اذد  ا

ا(183:1831)م نفی،ا« اش ییرفا ا  امبفأام اة ز ر

                                                             
1. Transference 

2. Naturalization 

3. Cultural equivalent 

4. Functional equivalent 

5. Descriptive equivalent 

6. Synonymy 

7. Through-translation 

8. Shifts or Transpositions 

9. Modulation 

10. Vinay et Darbelnet 
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زیان ارسههم ار اترجم اترجمة:امعم ی ًاارزیادرا زژه،اسهه  م ن از ا1م ریاقب ااترجمة-18

اگریی ملب یتّ اع م ایزری،ازسیف یهام 

سههه  م ن ااةقی ازسههه ان امعم ی ًاز ارکا زژم اترجمة:ازرنافرزر فارکا2م ق اترجمة-11

د یااعفاع ضاگتریا اا رفاآ ارزایزدلاگت م اقرزرایزیات ایرافرص جفرفاصه ر ام 

اش ی 

ر یان ااخش از امع  ایراقسم ایرگریاز اجم  ا:ازرنار شایراج ر اا ان رام 8جبرز -12

از ایس ارفی اا شف ا

 ز فا زژگ ن اا ازج زیامع  ر اآ ازس ،اا:ازرنافرزر فاشه ملاتفکتکارک1تح تلامحی ز-18

اا اط ریان ازغ باش ملارکا ز فاا ای ار اس ار اچه راج ءاجفزگ ن ازس  

زیان یقتوان امیرجماز ار یا سّاتشهههختاا ا:افرزر فد یاترجم 1نه د ا ااسهههط-11

گرا رههازا فی،ازم ایرادرارکاز ازرنام زری،اا د ارزاا ان رام صرزف ایراارد ام زری،اآ 

اافان شی اشفهاا ش ف،ایس انمارکاتغتتراص ر اگتری ا

:ازرنافرزر فاعب ر ازسه از اشهرحا ااسطار ات ضتیااخش از امین،ازرنا1ن شه ایرگر-11

ن مایراصه رت ان اضهعتفا ان رسه ان شهی اا ش فار امع  یات  رح افرزر فایرامی  اا 

اگتری م ایزشی اا ش فا انک  امهم ا یفاشفهاا شف،ام ریازسیف یهاقرزر

اش یان از اقرزرا ررازس :نت م رکازف   اارازرنام زری،افرزر فد یاتکمت  ارزانت امیینرام 

 فتل ارف از امشکلاترجم ارزافرزر فاتزیف(فرزر فد یات فتل :ات فتواچ فافرزر فاارزیاار  

اگ ر ف م 

 ازشازض فرجم زیان امیرجماا رفاا ات :ازط  ع  ازف  یه د ،ازض ف  ،ات ضتحب(ر ییزش 

رجم ازن فگ  اتضت  اد ن ف،امعم ی ًات ضهتح  افرد گ ،اف  ار ا ا ن ازسه ا اا املی

 « ان اا اد زن فگ  امینازص  امیف   ادسی فاسیگ ایزریا

                                                             
1. Recognized Translation 

2. Translation Label 

3. Compensation 

4. Componential analysis 

5. Reduction and Expansion 

6. Paraphrase 
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مبفأا ازنیل ااآ اا ادم  اشههکلایرا ا  ااة فظا زژ»ا1م ی ن اةمح یباا ی ،اا اگفیاةیرازضهه ف

ت زنفاز ا(ام 38:ا2818)م ی ن ،ا«ارزاح اا اآ ایغ ایراپ  رق د ر ایراملصفاا ازف  ی ار ییزش 

اع  صرافرد گ اا شف اترجمةد اارزیاتررناشت هم  سب

 بیکر الگویکاربست . 3

 استفاده از اصطلاحی با معنا و صورت مشابه. 8. 3

ن رگتریازصههح    ایرا ا  املصههفازسهه ان اتلررب ًادم  امع  یازرنازسههیرزتهیاشهه ملاا 

یاد رس نفا ازف   اارازرن،اش ملامل ی  ا زژگ ن امع یی ازس  امث ا ا  امبفأارزام ازصهح  ح

 ید ف  ررازرنازسیرزتهیارزاا ا ض حانش  ام 

 

La grand-mère avait catégoriquement pris le 

parti de sa petite-fille. (p.25) 
 (13 ا)ب اگرف  رز ن ه طرف م یرا رگ

Les paroles d’Hamid, c’est du vent. (p.26) (13 ا)ب اد زس اا یافت ماید ق اا  رفا  

ا

دفایزصح    ازس ان امع  یا م ر ار ایف عانری از انس ارزام ا«طرفانس ارزاگرفین»

رزازنیخ باا «prendre le parti de qqn»ن ایرازر ج امیرجمامع یاامش ا اآ ایرافرزنس یان ا

ن  ر از اا«ا یاد زاا ی »،ا«د یا متفاا یاد زس ق اا رفا »انم یهازسه  ار ایرامث اایرگری

ا ادم  اشکلا ا زژگ  امع یااا«c’est du vent»ازدمت ا ازر شانفزشینازس ان ایراترجم 

ازسیف یهاشفهازس  

   کاربرد یک اصطلاح با معنای مشابه ولی صورت متفاوت. ۲. 3

یزرزیامع  یامشهه ا ایرا ا  ات ز ازصههح    ارزایرا ا  امبفأاپتفزانریان اارد ام زق ام 

ملصفادس ،ازمّ اص ر اآ ایرا ا  املصفامیف   ازس ا ایزرزیامل ی  ا زژگ ن امیف   انت ا

ااا شف م 

                                                             
1. Munteanu 
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 Mon petit doigt me dit. (p. 32)اا(21 ا)ب شفهاارز اییما ا

نریه؟ا)ب ااظتغ ارزایزغ ا  تپانصر اق ااا 

ا(198
Comme le dit Nosrat, elle a allongé la 

sauce ? (p. 201) 

 C’est elle qui nous a cassé les pieds. (p. 62)ا(13 ا)ب اسرنریاا اج  ارزادم ادم نک 

 Comme dit ma fille, ne nous prends pas laا(11 ا)ب انفهاچتپاس ارتگامنایدیراق ااا 

tête. (p. 79) 

 Pourquoi ai-je accepté cette invitation auا(33)ب اانریم؟اقب اارزایع  اس  اس اسراچرز

premier coup de sifflet ? (p. 119) 

 Comme on dit dans le bazar : j’étais un peuا(112 ا)ب اا یات گایسیماد یق ااا  زراا 

à court. (p. 134) 
 

س اا امع  اا ایاا یادح رازصح    ازس ان ایرا ا  اف را«ا اییماارز اشفه»زصهح  حا

ا امع  اا«doigt ةفرزنس یازرنازصح  حا زژاترجمةات تمان ایرانری ار ازیه ماشهف ازسه  ام 

ر یاد گ م اا ان رام ا«پت  ایزغ ارزاغ تظانریه»زصح  حاشفهازس  اا«یا»ج رگ رنا«ازنگش »

آمت اصهحب انم یها اسع ایراا رگاج  هانم ی ازیازغرزقن اشهخاایراات  امح ب اا اگ ن 

ج رگ رناشفهاا«allonger la sauce» نم رف ازرناعب ر اا ازصهح  حافرزنسه یاآ ارع  آ ام 

ا.ن فیدفا ی اص ر ا ا زژگ  اآ اا امع یی ایرا ا  املصفافرقام ن ادم  امع  ارزام 

   اصطلاح مبدأ گیریقرض. 3. 3

زصهههح     ااترجمةگتریا ج یایزریاارزیا زژگ  ار شاقرضاترجمةن اارزیااط ردم  

ازص  اد یشاص ر ا ن رااری ادم  ازصح  حادمازرنار شاق الازسیف یهازس  ا اا امع  اا 

 ا شف یرا ا  املصفام 
ا

اسفرایر ماییزرایزنگ راگرفی اع زانتدمچ

ا(13ا)ب  اق فد ر
Elle est très abattue. Comme si tu partais 

pour Kandahar ! (p. 72) 

 .Sans les Lors, le bazar ne marche pas ! (pا(212ا ا)ب فرگ فاا  زراا  زر،اا انرف ایر

282) 
 

 اش یان ام ااخ زدتمارفیناایراف رسه ام قع ازسیف یهام ا«ا اسهفراق فد رارفین»زصهح  حا

گتریا اا ادم  اصهه ر ار شاقرضاةج ر ااسههت رای رارزامث ااا نتم ازرنازصههح  حاا ا سههت 
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زصه  ایرامیناترجم اشهفهازسه ،ازم امیرجماارزیافهمااتشیرایراپ  رق اا ات ضتیازض ف ایرا

اس  م ریاآ ا امع یی ار اا ان ع ایگرگ ر اپریزدی از
 «Comme si tu partais pour Kandahar» : (N.B.P : On dirait que tu pars au bout du 

monde). 

ا امع  ازرنادس ان ازگرانب ش فازفرزیاس یهای   ان اا«یرانرف اا  زر،اا  زراگ فرف»زصح  حا

 ااارزیافر شازج  ساا اا  زرانر نف،انسههبا ان راپت انخ زدفارف  ازرنازصههح  حایرازایفزا

گتریا اسهسساا ات ضتح ایراپ  رق اآ ریهاشفهازس ،ات ضتح ان انش  از افهمار شاقرض

اد بامیرجماز اج رگ ها ان راریازرنازصح  حازس  
« Sans les Lors, le bazar ne marche pas » : (N.B.P : quand il n’y pas de naïfs à duper 
(les gens de la tribu des Lors), les affaires ne marchent pas). 
 

 ترجمه از طریق دگرگویی. ۴. 3

زصههح     ا اا اات  ایرگراپرن راریتررنار ش،ااترجمةتررنار شااتکر،از ارزرجاةا اعلتف

د یا   تفاییتلا زفیفان اا شههف ازرنازسههیرزتهیا م ن ازتف قام ترجم از اطرروایگرگ ر ام 

زصهح  حایرا ا  املصفانی ز ار ف  ایرااسهبک ،ا ا ن ا افرد گ ادتچامع یاازصهح    اارزی

اةلطارس ن فن افیگرگ ر اشفها ازصح  حارزاا اات  ایرگرااح ریاةنیتج امیرجمامی سهلاا اشت 

مع  اا شههف،اترجم اد زدفانری ایراجف ااپت ار اا ام زرییاچ فاز ازرناقبتلاترجم ااتشههیرا

ش رم،اضمنازر ک ام زرییان اارزیار شایگرگ ر ار ف اشفنف،امت ز افرز زن اآ ایراآشه  ام 

 د ااتشیراا یه،ا ام افلطاا اتعفزییاز اآن  ازش رهاد زدتمانری مل رس اا ایرگرار ش

ا

 Elle a le spleen de Paris. (p.150)ا(11 ا)ب نریهاسرپ رای را  تفاا  

 Le monde s’écroule ! (p. 18)ا(11 ا)ب اآمفهانت ماآسم  

 Pourquoi n’en fais-tu pas ton affaire ? (p. 33)ا(21ا)ب ا؟  ن نماا ی انتآسیاد ی ایارزاچرز

 Ne te raconte pas d’histoires. (p. 33)ا(21 ا)ب انم اارهتشاد ی اسر
 Elle a seriné maman. (p. 222)ا(139م م نمار ا یه ا)ب اامخ

 J’en eu le cœur tout ramolli. (p. 223)ا(133 ا)ب اشف مانب باارزشاآیماگرتج

 ا)ب انک فانمار آق از ارزا رج ایآق ادفز

ا(281
Que Dieu garde monsieur Zardjou dans sa 

généreuse disposition. (p. 238) 
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 ا)ب ا مترزاابانتر مر اس تنایی ایت ایا

ا(282
Il semble très ému que je voie ce sous-sol. (p. 

239) 

اافه؟ا رراجرد ا اگاآ ری یراماخچ تما ا ن 

ا(211)ب ا
T’avais pas de langue pour demander des 

petites carottes ? (p. 281) 

 Je me décharge de leur affaire. (p. 293)ا(218ز اسراا  ش  ان م ا)ب اافع  ً

 

ا شفام ا«فت  ار یاد ف سی  انریه»ا:ازصلازرنازصح  حایراف رس «فت  ار یاپ ررسانریه»-

ر یاات ز اا مینازص  اپ ررسارزاج رگ رناد ف سی  انریها از اجم  امع ن اآ ام اةن ان رسه ف

د یازفی ی ا اش قاا  گش اا اآ ارزازش رهانری ااةگیشهی ا انس ار اچت یار اج یام ریاع  ق

ازصههح    اعب ر ا یفاةط ررک اج بزیایرگراا  گ ر انریهاا زرناعب ر ارزامیرجماا اگ ن 

ا امع  اغماپ ررسارزایزشینا اا ار یاآنج اا ی اا«Avoir le spleen de Paris»اشهفهازسه  

اا شف م 

د یاا امع  یانسه ارزازغف اانم ی ازسه  ازرنازصهح  حایراصحب ا«مخانسه ارزا ی »-

ا  یایراصفیازرج یای سی ااتناش یان ارکامریاا ا ا  زمر  ایرام رییاا ان رااریهام اةع مت ن

یرزرنازصح  حااتشیراا امع  یای یرف ازس  ازم ازرناا« ی »ق افعلا ایرا زا شفد یا ارکا  ا

زصح  حایرامینازص  ات سطان رس فهایران راریامیف   اا اآ اچت یان ایرا زق ادس ازسیف یها

ن رسمان از ام  اام یرر رگمایزرمام »ا شف:اد ن زیهایرا صفام یرشام اةشهفها از ا ا  ان 

ا139)ب اا«نه ااه رهفان مست ترااخرمااه اده طرامن،امخامه مه نمار ا یه زرناعب ر ااترجمة( 

ا شهههف،ان اا امع  یامفزماتکرزرانری ارکاچت ام ا«Elle a seriné maman» صههه ر اه 

فهمایرسه ازرنازصهح  حاا ات ج اا اا ف امینایرازنیل اامع  ات سطامیرجماا یهااةید فنشه  

ازس  

یاات یایی ا»ا شههف ازصههح  حاا ی ام قرزرات با اا ا امع  یاا ا«یاانب ی ایاات ی»-

ا امع  یاا«ému»اترجم اگریرفهازسهه  ازیبی ان م ا«Il semble très ému»اصهه ر ا ا«نب ی

ا اج یازرناا«perplexe»ر اا«inquiet»اةشهه رفاج رگ رنانری ا زژا.ا شههفدتج  ا یهاا ی ام 

جم اعب ر اا ازرناص ر اتررع  انلاات زنس اا رامع  ر ازرنازصح  حارزاارس نف  زژهااهیرام 

 «Il semble inquiet»اگریرف:م 
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ا شف ادمچ تناا امع  یان رار ایرد زس انس ارزاریانری ام ا«نس ارزاز اسراا  انری »_

 ایرامیناترجم ااص را«ز اسراا  ش  ان مافع  ً»ا شف اا امع  یازنج مانفزی امسهئ یتّ انت ام 

«Je me décharge de leur affaire»ریهاشههفهازسهه  امع  ازرناعب ر اا افرزنسهه ادم  اآ ا

اا شف زمی  عا ر رف از ازنج مامسئ یتّ ار اا اق اازصح    اش ن اد ی انری از اا رامسئ یتّ ام 

 ترجمه از طریق حذف بازی با اصطلاح. ۵. 3

د زن ام م سااچرزن ا شف،ازی فظ ازصح  حام مع  یاتح اترجمةزرنازسهیرزتهیاشه ملا

 یرازرنان عازسیرزتهیام ریات ج اا یها ان ان راریاط  ا ازصح    ارکا ا   

ا

 La R5, ça se gare dans une boîteا(9پ رکاشفه ا)ب اا رنبرا ق طایت ارن 
d’allumettes. (p. 9)ا

 Petit chèvre, ne meurs pas, le printempsا(21 ا)ب اآی مااه رارتنماا ک

arrive. (p.33)ا
ا

 کاربست الگوی نیومارک. ۴

 عناصر بوم شناسی. 8. ۴

 ا شف:ش  س ام ا ماةم زریا ررایرا تح

ا

ا خراگل اپرایفری مافرا ازش،ا غچ یاارزانریماغ 

ا(18)ب ا
…j’aurais voulu que tu voies ça, c’était 

.(p.13)fleurs des glaces*plein de  

 

ه رامشا"گلارخ"زنیل ااارزیاترجم ازرناگلان ایراف رسه اا ایرامث ااا ی امیرجماز ار شا

زسه ااهرهااریها اسهسسایراپ  رق اا ات ضتح  ا امع یاان رنرییازرناگلایرافرزنس ازش رها

انم یهازس  
-Fleurs des glaces. N.B.P: (en français le nom savant est « chimonanthe», Gol-e-
yakh, en persan); petit arbuste à fleurs blanches très odoriférantes, qui s’épanouissent 

quand tombent les feuilles au début de l’hiver. 
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 فرهنگ مادی. ۲. ۴

 مواد غذایی .8. ۲. ۴

اةس ف ا اپ   اا ق یا ا تنب با ای  زنای   ا 

ا(89)ب اا م رچ ا 

…du fumet des grillades, des lasagnes, du 

pilaf aux fèves et du soufflé aux asperges. (p. 

47) 

اپ   اا ق یاسریاز ارزاگریت اةتکانرآدرا رآ

ا(113ا ا)ب اریزش 
Ayeh prit le dernier morceau de riz grillé dans 

le plat de baghali polo. (p. 142) 

ا ا ق اس ی یا یاار جریاة تترداآشاد ری ا ق 

 ا)ب انریافرتعراسهرزبا،ی رتاخیاةج جا 

181) 

Quand arrivèrent la soupe tarkhineh de 

Boroujerd, la salade de haricots et le poulet 

bakhtyari, Sohrab lui raconta. (p. 156) 

ا

ت ج اشم ارزاج باد زدتمانری ایرامث ااز ااا«ا ق ی »گ ن از اسه اترجمةد یاا ی اا ایرامث ا

ترجم اگریرفه،اا«pilaf aux fèves»ص ر امع یاان رنرییارع  اا اآرا ازسیف یهاا«ا ق ی اپ  »

 اا«baghali polo»اص ر ا دمتنا زژهاا ازسهیف یهاز ار شازنیل اا ااترجمةزم ایرامث اای ما

یدف،ارزام ا«سهه ی یای ات »ن امع  اا«la salade de haricots»ا اا«سهه ی یاا ق  »یرامث ااسهه ما

اةا شهههف ام ریااعفیا زژم ا«la salade de fèves»صهههحتیاآ ااترجمةترجمه اگریرفهان ا

نفزشینامع یاایقتوایرا ا  ااییتلا ا شفا ازسه ان امخیاافرد گاغیزر ازررز ام ا«یرگت »

اهیرااجم اگریرفهازس  اش رفترا«ارنجاارشی »اص ر ا فرزنسه اا ازسهیف یهاز امع یاات صهتف ا

یرگارزانگ ایزشهی ا اسهسسایراپ  رق ات ضتح  ای  مارزازض ف ان ف ات اةا یان امیرجما زژم 

اپتش ه ییام :اترجمة
-Tahdig*: le nom vient du « fond de marmite » en persan et c’est une spécialité de 

la cuisine persane composée de riz croustillant tiré au fond de la marmite dans 
laquelle le riz est cuit. Ses ingrédients couramment ajoutés incluent du yaourt et du 

safran, du pain et de la pomme de terre. 

آشا»غیزد یامخیااا افرد گازررزن ام ن فااترجمةشهه یاارزیان امشهه دفهام اط ردم  ا

 ز ار شازنیل اازسیف یهاشفهازس  ا«ج ج ااخیت ری»چ تنا ادم«ار جرییااةتردت 

 

 

ا
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 پوشاک . ۲. ۲. ۴

 اا رگاگریاپش یاآا یق سمایب ساا  ا ن

ا(218 ا)ب اا یاسی یهرز

Une femme originaire de Ghassem-Abad en 

robe de la Caspienne. Elle était debout, 

derrière un grand chaudron. (p. 270) 

انب ب اا رگام للیار یایرایب ساا یامری

ا(281 ا)ب ا ی ماا یایلم 

Un homme en costume du Lorestan. Celui qui 

attisait un grand brasero où grillaient des mini-

kébabs. (p. 271) 
 

ییام اپتش ه اترجمةمیرجماز امع یاان رنرییازسیف یهانریها ی اا«آا یییب ساق سم»یرامث اا

اا شف:افرناص ر ام 
Une femme en robe locale de Ghassem-Abad*: un village au nord de l’Iran. 

ا ازسهیف یهاز ار شازنیل ااترجم اشفهازس  ان اارزیازرنام ریاا«یب سایری» ایرامث اای ما

اگریی: رراپتش ه یام اترجمةنت ا
Un homme en costume régional du Lorestan*: une province de l’ouest de l’Iran. 

 

 مسکن و شهرها. 3. ۲. ۴

 

Un long drape noir qui pendait entre 

deux mezzanines. (p. 50) 
 (83 ا)ب اا یا ز رآ اا ی د ن ای انتاا  دتساةپ رچ

 

م ضهه عام ریااحثازسهه  ایراف رسهه ازرنا زژهاارزیاا«ا ی د ن »اترجمةیرامث ی ان ایرفرما

ا«ا ی د ن »،اس  نفا مام زط ق ان اف قازط قایرگراس دی اش یار اا اعب رت اا ازط ق ان ااراپش 

 رگاااةن چکان ااتنای اطبلاةطبل ،اطبلن اا امع  انتما«mezzanines»گ ر ف امیرجماز ام 

اترجمةمع  انتسهه  ااةع  یایقتوان م ارسهه ن فا شههفازسههیف یهانریهازسهه  ا ازرنامع یااا ام

اپتش ه یی:
Un long drape noir qui pendait entre deux étages supérieures. 
 

Il n’y a pas plus de quarante minutes 

jusqu’à Ispahan. (p.215) 
 (132 ا)ب س تنارزهادمال تیقاچهلام تد زپاا ازصفه  ات 

Nosrat lui avait rapporté de Mashhad. 

(p.250) 
ا(218 ا)ب اا یاآ ریهاس غ  امشهفاز انصر 

 

یرای امث ااا ی اآ ریهاشفهاا«مشهف» اا«صفه  ز»ن مای اشههراز اشههرد یاا رگازررز ارع  ا

ازس ان امیرجماا ازسیف یهاز ار شازنیل ااآ ارزاترجم انم یهازس  
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 وسایل نقلیه. ۴. ۲. ۴

 

 ا)ب انریه ما د یا زن از ا چایزنم نم

ا(212
Déchargeait un carton de papier où je ne sais 

quoi de la camionnette. (p. 249)ا

ی افاا اس تاخ رانایریاا ا یم ًان ادمات اک  تپ

ا(112 ا)ب ا ت زنیافرش ا رایاخرافرپرزافرا 

Ta Peykan ne te sera pas d’une grande 

utilité ! Il te faudra une Pride, ou peut-être 

même une Xantia. (p. 193)ا
 

،اترجم اشههفهازسهه  ازرنان م ا«ن مت  ان چک»ا اا«la camionnette»ا« زن »ایرامث ا

هامیرجمار شاترزیفاا یاةنت ان راریایزری اا  ارزرنار شام ریازسهههیف یا«  »ا امع  اااتشهههیر

 د اسا« زنیت »ت یتفاشفهایرازررز ا ا«اپرزرف» ا«اپتک  » ایرامث اااعفیان ماس ام شتنان ازسه 

 ام ریاس مان مام شتنافرزنس ازس  ایرای ام ریاز ااارزیاترجم از ار شازنیل اازسیف یهاشفها

نیل اات اا ازسیف یهاز ار شاززیاقرض از ا ا  افرزنس اا اف رس ازس انن اد یا زژها« زنیت »رع  

 اترجم اگریرفهازس  

 فرهنگ اجتماعی کار و فراغت. 3. ۴

 

 Elle indiqua du menton une gargote dansا(18 ا)ب انریازش رها تتکاةگ شا جگرناا اچ ن اا 

un coin du tekieh. (p. 51)ا
اSa’id Kebab. (p. 106)ا(39 ا)ب افتسعا چ  نب ا

 ا فگیشیا فر شس ع ا ا چ  نب اا ایا ز اج  از 

ا(83)ب ا

Elles passèrent devant le drapier, le 

marchand de grillades et l’horloger. (p. 

50) 

 Grillades Salehieh. (p. 50)ا(83 ا)ب ا تص یحا نب ا

 

د یاترجم اشهفهازسه ان ایرافرزنسهه اا ارسی رز ا«gargote»ا اا«جگرن »یرامث ااز اا

ش ی؛اقتم اغیزد یاآ ازر ز اا یها انتفت اغیزر اا ی ر انفزری ادت  ان چکا اس یهاگفی ام 

 ررارزاپتشهه ه یااترجمةمع یاافرد گ ایزشههی ا ی ام ااةمیرجمایرازرناقسههم اسههع ایرازرزئ

ا ا  امبفأاا شف امع  ازرنا زژهام ن فاةیدتمان اا اط رایقتل ارس ن فم 
-Elle indiqua du menton un marchand de grillade de foie dans un coin du Tekieh. 

 فی اتل تلا اترجم ارا«نب باسعتف»ا شفاا ان ان مامغ  هام ا«چ  نب ا اسهعتف»یرامث اای ما

ف اا شههسهه  ی،ان د ا اتغتترایرانل ایسههی ریا ا ا ن ازرنا زژهام زسهه ا اا اعب رت اا م 
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ملص یان ست فهاا امک ن ازس اا اغیزسه ا ی ایرامینازص  ان ماد رزکا ا«kebab»اچرزن 

اد رزکانب با«چ  نب ب»ق الات ج ازرنازسههه ان ااةشههه ی انکییراآ افر دی ام ا«نب ب»ن ا

یرازر ج اا امع  اپخ ا افر شانب باا ات ه ر ا ااف  اا«نب ا »اةدمرزهاا اارنجازس ا ی ا زژ

اتراسهه ق ایقتودراچاترجمةت زنفامیرجمارزاا اسههم اارنجازسهه  افهما ارع ر ازرنانکی ام 

ن اا«فر شهه نب ب»ا امع  اا«marchand de grillades»ا اا«چ  نب ا »یدف ایرامث ااسهه ما

«grillades»گ ر ف انب بانری اطبخاشههه یارزام اصههه ر ا ا امع  یاع م،ادراد رزن ان اا

اهه اا«نبه ا »میرجماا یهازسههه  ا ایرامثه ااآدرااز اسههه یاترجمه معه یاانه رنرییار شا

«grillades»ا«نب ا »اارزیاع  ز ادماا شههف ام ن رنرییازرنا زژهام ترجم اگریرفهان امع یااا

ترارزام  سبا اصحتیا«marchand de grillades»امث ااسه مارع  اترجمةا«چ  نب ا » ادما

ا ازسیف یهاز ار شاتغتترز ا اج رگ ر  اترجم اا«فر شه سه ع » اا«ا ز ی»اةیزنتم ای ا زژم 

ا«فر شس ع » ا«افر شپ رچ »اگریرفهازسه  ارع  ازسهمامک  اا ازسماف علایراترجم ارع  

 تغتترار فی ازس  

ا

ا(83 ا)ب ا تتکایت ااخرم،ان رهاآق از افرا 

Je vais les acheter au vieil aveugle, dans le 
tekieh*. N.B.P: lieu saint pour la représentation 

des mystères Shiites. En temps ordinaire, peut 

avoir d’autres usages ; ici sert de place de 

marché couvert. (p. 50) 

 

فض ر ااسی ازس ان امعم ی ًایرامت یرناعم م ا اا  زرد ا ج یایزریا امک ن ا ست اا«تکت »

زنیل اا اسههسسااةا شههف امیرجماز اشههت د زن ام هامحرمام جه امرزسههماع زیزریا ار ضهه 

ازرنان م ازسیف یهانریهازس  اترجمةت ضتح  ایراپ  رق اارزیا
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 مفاهیم ها، جریانات،نهادها، آداب و رسوم، فعالیت. ۴. ۴

 Quand elle était en première année d’écoleا(93 ا)ب اا یان ایاسی  از اان  س

primaire. (p. 40) 

ا سن اآر  ان اا یا  قیاسرپ راا اسفرش  انتز ی

ا(81 ا)ب اا یایاسی  اس م
Leur premier voyage à Paris datait de sa 

troisième année d’école primaire. (p. 44) 

 ا  یاسیاپ جم:اا یاشفهان شی ا ن چکان رتنایر 

ا(212)ب ا
Une boîte était étiquetée : « CE2. » 

اپش انشسی ف مامتنعا انصر اا امهرم هاید ز ا

 ا)ب انرینف ماج فانی با ایفیرا اآشس د ن ا تم

ا(212

A chaque rentrée scolaire, ils avaient 

l’habitude de s’asseoir avec Nosrat et 

Naïm à la table de la cuisine pour recouvrir 

les livres de classe. (p. 250) 

ا

میرجماز امع یااا«پ جمایاسهی  » اا«سه مایاسهی  »،ا«از اایاسهی  »اارع  ایراسه امث ااز 

س مااةن امح اواا ایدا«د یامهرم هز ا"یف یهانم یهازس ا ایرامث ااآدرازساد  زژهفرد گ ازرنا

ا شهفا ایرازررز امصه یفاا اآغ  اا  گش ر امفزرسازس ،ا اا ادمتناشکلا ام هاسهسی مبرام 

 ا شف س  یام مع  اترجم اگریرفهازس ،ار شام ریازسیف یهافرآر فایگرگ  

ا
ا سنازم ماةسفرم  اام کاد نمایع تم اافریز

ا(11)ب اا زنفزدی 
Elle donne un repas votif en l’honneur de 

l’imam Hassan. (p. 76) 

ار  تااز ارزازنع مادیماةرشیآشار ن رزاد نم

ا(12 )ب اگرفی 
Madame Nouraï a commandé du potage 

votif pour le septième jour du deuil. (p.16) 

 

ا«آشانیریاا ازفیخ رازم ما سنایزی »رزاا ا«ازم ما سنازنفزدی اةسفر»یرامث ااز ا،امیرجما

ترجم انریهازسه  امیرجمایرازرناعب ر اا ازسیف یهاز امع یاان رنرییاآ اترجم انم یهازس  ا

ان تم: ررارزاپتش ه یام اترجمةا ازرنا  ااارزیاشف فت ا ازنیل اااتشیرامف دتمافرد گ ام ا
-Elle dresse une Nappe de l’Imam Hassan*: L’une des coutumes religieuses 

iranienne pour laquelle on dresse une nappe en l’honneur de l’Imam Hassan et met 

les repas votifs comme du potage et …pour être satisfaire des besoins.  

رزکاا اط رامفصلان ایراقسهم افرد گام ییا اغیزا اد ا«رشهی آش»اةیرامث اای ما زژ

 زژهادیمایرادیمازنع مامیرجمایچ رازشیب هاشفها اا«دیمازنع م» ضتیایزیهاشف،ازمّ ایرارزاح اا ات
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دیما»ایپتش ه ییاارزاترجمةا رزاا ادیماا امع  امرزسهماسه ماپساز اف  ازشهیب هاگرفی ازس 

ا:«زنع م
-…pour la cérémonie de la récitation de toute la sourate “Les Bestiaux” (Al-An’am): 

N.B.P: c’est l’une des coutumes religieuses iraniennes dans laquelle on dresse une 

nappe avec les repas votifs et récite toute la sourate Al-An’am pour être satisfaire 
des besoins. 
 

اراه تشاچلفرد زسی ؟ا رمهراد نماعر س

ا(112 ا)ب اًًد زسی ا یم ًاان ادم

Cette demoiselle demande combien pour le 

douaire ? Elle a certainement exigé aussi un 

shirbaha*. N.B.P: (prix du lait) : dot donnée par 

la famille du marié à celle de la mariée. (p. 193) 

 

امهرر »یرامث ااا ی ا س ی امرا طاا ارسما ارس ماز ی زجاای امفه مافرد گ ا ا«شهتراه » ا«

مک فاا اپریزد اآ اا ادمسراز ی زجااد گ مش یان ایزم یایرازررز ازس ا اا امب غ اگفی ام 

زنیل اا اسههسسات ضههتح  ایراپ  رق ااهرهااةشههتراه امیرجماز اشههت اترجمةی ایراشهه د یام 

ا«l’argent»اةا شف،ا زژیراپ  رق ان اا امع  اجهت ر ام ا«dot»اةجسهی ازس  ازمّ ااج یا زژ

اآ اعب رتس از اترجمةمهرر اا اد ا اترجم انگریرفها امع  یااةش ی ادمچ تنا زژت صهت ام 

ان تم:پتش ه یام ا«مهرر » ررارزاارزیااترجمة ام ا«رسف ان اپساز امرگامریاا ا  ام یزرزر»
-Biens antiphernaux. 

 اشارات و حرکات حین سخن گفتن -۴-۵

 

 Sa mère la rabroua. (p. 185)ا(111 ا)ب ا یاتشرام یرشا 

 

ا شف ازرناعب ر اا ایرسی ا اا امع  اعی بانری ا ات فیا ادش ن انری ام ا«تشرا ی »

 ا ازسیف یهاز امع یاان رنرییاترجم اگریرفهازس  

 
ایزنب راسرا  تزماا ایزش ایس اا ازی گ ا  

ا(189 ا)ب ا ی ماچ ن 

La femme aux bracelets était toujours en 

discussion avec Amini au sujet de la cave. (p. 

128) 

ا
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ا امع  اپر رف انری ا اسهخنااست راگفیناا ام ظ راپ رتناآ ری اقتم اا«چ ن ا ی »فعلا

ا شف امیرجماا ازسیف یهاد ام ق ادررفام ا شف ازرناعملارک از اع یز امرس مازررزن چت یام 

از امع یاان رنرییازرناعب ر ارزاترجم انریهازس  

 گیرینتیجه. ۵

اترجمةمیرجمایرااةم ریازسههیف ییراپه د ا  ضههراسههع اگریرفاا ااررسهه ارزدک رد یا

زثرا  ر اپتر زیااسریز رما اسهههسسافرز زن ادرارکاز ان تماع ی ام زصهههح ه  ه  ا اعب رز ا

رزامح سهههب ان تم ایراپ ر  ،ااررسههه امت ز ام فلت امیرجمایرازنیل اا ازیل ءامف دتماارزدبریده 

م ن ااةتکت اارانظررفرد گ ا اسههبکان رسهه فهاز ازدفزفازرناتحلتواا یهازسهه  ایرازرنااتناا ا

پتیرانت م رکایرارزاح اا ا زژگ  اا از امفااشههه ارزدبریاةزصهههح     اا ازرزئاترجمةاتکرایرا

ازصح     از ااتناترجمةفرد گ ا امی  سهباا اآ ارزدک رد یاپتشه ه ییازسهیف یهانریرم ایرا

س ا ازماا ان راگرفی اشفهاشفهات سطااتکر،افلطاپ جارزدبریات سطامیرجامحرحشه ارزدبریا

گراسع ا ایّق ایرازرناترجم اج رگ د انفزش ان ازرناد یاات  ا« یفانلازصح  ح»رزدبریا

 اتمه مام زریازصهههح ه   اا یهازسههه  ایرااتناپ جارزدبریااک رارفیاترجمهةاةمیرجمایرازرزئه

ا«ا امع  یامش ا ا ی اص ر امیف   ازصهح  ح»،ا«یگرگ ر »پراسه مفتررنارزدبرید اا اترتتبا

اا یهازس  

رد گ اد یافا فیانت م رکاپراس مفتررنامل ی راقسهم ای مااررس ا اطبوازیگ ا ایسی ی

مرا طاا افرد گام ییان اشه ملاد رزک،اپ شه ک،امسهکنا اشههرد ا ا س رلانل ت ازس ا ا

یرازرنااتنار شازنیل اا ااا شههف دمچ تنانه ید ا اآیزبا ارسهه مان ادرای اا ارکامت ز ام 

ازنف ن رنرییااتشیررنامت ز ان راریارزایزشی امع یاپ  رق ا اات ضتح  امرا طاا اآ ایر

د یام ریازسهیف یهامیرجماارزیاترجم ازصح     ا اعب رز ا اا ات ج اا اشهت هایرانیتج 

میرجماا ایرانظراگرفیناشههرزرطا ا ن ،افرد گ ،اسههبکا اسههت قاازذع  انریان ا رفافرد گ ،ا

م ن اناع  ز ا ازیامع  مح را املصفگرزایزشی ازس  ترجم اةسهخنا اتأثتراا  غ اسع ایرازرزئ

ا ازسهیف یهاز ار شازنیل اازایفزایرا فظایغ ا اا یحب اآ افرد گا ا  امبفأان شتفها اسسساا ا

ن ااس  یاپریزدی ازس  ازیبی ان گفی انم نفت ضتح  امرا ط ایراپ  رق اا امعرف ا اشف فاةزرزئ
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اترجم اة ازشههیب د ت اگریرفهان ام ایرا تنااررسهه اا ازرزئا یایراط ااترجم انت ایچ رادح 

یرا  ی ان  ام امیرجمازرنازثرارزاا امت ز انسبی ٌا ر ییازرم اپتش ه ییات  شایرازص  حاآ ایزشی 

 یایرازثراآشه  ر ا اتس ّطانسب ااچرزن ن تمازیاد بات ل ام  یارزاترجم اترجمةام فوا 

سهه ات  شاد یارزانم یهازسهه ان ایراعتنازنیل اافرد گ ا اا افرد گا ا ا  امینامبفأا اف ر

زاد یافرد گ ارق الافهماا ی امیناارزیامخ طبامیناملصف،ادمچ تناا رازصح    ا ا رهگ 

زم از اآنج ر ان ا ا  ا اازشات ا فا ر ییان یرکاا ا ا  امبفأاا یهاا شهههف  فظان فا اترجم 

ا اقرضاگرفینار ازافزعا زژگ  ا ازصح     افرد گار  اا ار  ایسیخ شاتغتترز ادسی فا ا

 اد ر اجفرفازافزعاگرییات اای زنفااا رسههه ار شگترنف،اا  ارزرنام قرزرام اتأثترجفرفاتح ا

د ر ا ا ن ا افرد گ ارزام عکسان ف اا  ارزرناپتشههه ه یام اا اد ا ا ااه امت ز ا ر ییا رهگ 

 ار اآث ران یرکاا ازرنان عاسههبکان شههی را ااآث را  ر اپتر زیاترجمةیرگرامحللتناع  قم فاا ا

زصههح     اا ااترجمة ج یارزدبرید ر اجفرفاارزیافرد گازررزن ازرنازسهه ان ایراجسهه 

د یاس دی ریا افرد گ اا ش فان اع   هااراقفر ازنیل اادراچ ااهیرایرفگ ها ات ج اا اتف   

یللامینا یارزاا اد ا ام اسهبکان رسه فه،اای زن فاا رافرد گ ان م  ،ایحنا اسهبکان شی ر

ان  ف ا

 کتابنامه

اترجمةاع  ااهرزم  اتهرز :ارد م  اا اعب ر ایرگر ( ا1838اتکر،ام ا)

اتهرز :انشرامرن  ان تم ع ی ام ( ا1833پتر زی،ا  ا)

اتهرز :ازمترنبتر اد یاترجم  نظرا انظرر ( ا1831 ل ن ،ا  ا)

مجم ع اترجمةافر ز اسههج یی ایراا شهه  دی افرد گنشهه ن ( ایراا باسه  ا ان را1838ی تم  ،ای ا)

اا ان ش اسج یی،اف اتهرز :اع م ش  س افرد گ ،امل ی  انش ن 

 ترجمةاع  ااهرزم ،ا ا ر بات جتک اتهرز :ارد م  معرف امح یع  اترجم  ا( ا1831م نفی،اج ا)

 تهرز :ازمترنبتر فرزنس  ا-فرد گاجفرفاف رس ( ا1833مع ّم،ام ا)

اع تش ه تهرز :اصف ف رس  ا-فرد گافرزنس ( ا1831نفتس ،اس ا)

اترجمةافهتم،اما،اسب ر  ،اس اتهرز :ارد م  ی رةاآم  شاف   اترجم  ا( ا1831نت م رک،اپ ا)

ا
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