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 از نظریه تا تطبیق   اصطالحات   ترجمۀ 

 ( عربی خوزستان ی  ا ه المثل ضرب  : موردی   مطالعۀ ) 
 نوع مقاله: پژوهشی 

 2سیده لیال فاضلی، *1زارع برمیمرتضی 
 ترجمی زبان عربی دانشگاه دامغان استادیار گروه م. 1

 دانشگاه دامغان  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربیآموختة دانش . 2

 11/1399/ 18: پذیرشتاریخ  12/08/1399 : دریافتتاریخ 
 

 چکیده 
کتاب  بیکرمونا   چهارIn Other Words  (1992  در  از  برد  ترجمة  برای  رراهکا  (  نام    : اصطالحات 

مشابه،استفاده   صورت  و  معنا  با  اصطالحی  اصطالحی به    از  بردن  ولی صورت    کار  مشابه  معنای  با 

کردن  ،دگرگویی  متفاوت، با حذف  ترجمه  دوم  و  ویراست  در  وی  کتاب  اصطالح.  سه    (2011)  این 

گر قرض  اصطالح  راهکار  مبدأ،فتن  ح  ترجمه  زبان  طریق  اصطالح، از  با  بازی  بر   ذف  را  جبران    و 

در گام دوم،  روه الف« نام بردیم. عنوان »گمقاله با در این  ی فوق،راهکارها ما ازراهکارهای قبلی افزود. 

های متوسط یابییابی قوی با احتمال معادل معادل  :ارائه دادیمبا عنوان »گروه ب«  ی خودمان را  راهکارها

و    یابی ضعیف با امکان قرض گرفتن،معادل   ،یابی ضعیفمعادل یابی متوسط با احتمال  معادل   ،و ضعیف

منحصربه   ترجمة قرض  اصطالح  با  دفرد  یا  ضرب   .رگوییگگرفتن  سوم،  گام  عربی  المثل در  های 

کردیم  ترجمه  اهکارهای »گروه الف« و »گروه ب«  ر کمک    با  ،عنوان مواد اصلی پژوهش  را به   خوزستان

سؤال تا   یک  بدهیم:  به  می   ترجمة  پاسخ  انجام  چگونه  عمل  در  پژاصطالحات  این  با شود؟  وهش 

ب«  ه  »گرو  که  نتایج پژوهش نشان دادسرانجام رسیده است.    استنباطی به  تحلیلی ورویکردهای تبیینی،  

الف« »گروه  به    از  دادن  براصطالحات    ترجمةدر سامان  زیرا  دارد،  بیشتری  ر  توفیق    اهکارهای اساس 

ای آغاز  صعودی از تشخیص موارد کلمه   ها به شیوۀالمثل ضرب   روه ب« اگر مترجم بتواند در ترجمة»گ

ت آنکند  معانی  به تشخیص  بافت    ا درها  موقعیتی و  بافت  آن  از  برسد و پس  را فرهنگیاصطالح  ای 

این که  کند  عبارت   بازسازی  و  کرده   هاپردازیمعانی  فعال  می آن   اند،را  با  المثل تواند ضرب وقت  را  ها 

 ترجمه کند.  صحت باال

 . المثلترجمه، اصطالح، ضرب عامه،  فرهنگخوزستان،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه

باید در زبان متن    ،شود و به همین ترتیب نکته این است که معنی در زبان متن مبدأ ایجاد می

مترجم که  گفته  این  و  گردد  ایجاد  نیز  میمقصد  بگیرند،  ها  نادیده  را  زبانی  واحدهای  توانند 

بی قدر  رانندههمان  بگوییم  که  ر  ،توانندها میمعناست  اتومبیل  پیچیدن قوانین هدایت  ا هنگام 

عات  در مطال  به یک مفهوم کلیدی،  1تاصطالحا  بحث ترجمة  .(287:  1998)بیکر،    نادیده بگیرند

ترجمه واحد  زبانی/  واحد  نام  به  ت  ترجمه  که  بپذیریم  را  گفته  این  اگر  است.   رجمة وابسته 

ای زبانی مشخصی بافتی و نقشی صورت بگیرد، آیا واحده  یابیمعادل   باید بر پایة  ،اصطالحات

های  چالش اگر چنین است،   ؟ ویابی شوندمعادلیند ترجمه در فرا ، طور مطلقوجود دارند که به

 ها چیست؟ یابی آنمعادل 

منظور از واحد ترجمه »سطحی زبانی است که در آن، زبان مبدأ به زبان مقصد رمزگردانی 

پردازان ترجمه واحدهای مختلفی را برای ترجمه نظریه .  (192:  1997ورث و کووی،  )شاتل  شود«می

در نظر    3تو داربلن  2ی وین،  1950  اند. در دهةمعرفی کردهتر  زبانی طوالنی  یک پارۀاز کلمه تا  

مفهوم واحد واژگانی یا    ،گرفتن کلمه را به عنوان واحد ترجمه مردود شمردند و به جای آن

طور به   .(18:  1958)گیرد  شناسی مورد توجه قرار میواحد اندیشه را پیشنهاد کردند که در معنی 

برطبق مالک به  ،1970کلی، در دهة   تا معادلهای زبانویژه  آن بود  بین  شناختی، قصد بر  یابی 

ترجمه که  واحدهای  پذیرد  صورت  قر ای  جمله  سطح  و  واژه  سطح  داشتند«»میان  )اسنل   ار 

عنوان بهترین واحد ترجمه معرفی کرد  جمله را به  4، نیومارک1980  دهةدر  .  (16:  1988هورنبی،  

ا   (165:  1988) او  از  پس  بهو  باید  فرهنگ  که  گفت  هورنبی  نظر  سنل  در  ترجمه  واحد  عنوان 

 .(24: 2004)حاتم و ماندی،  گرفته شود

 
نرا درسرت کنرد و بره مرکب است که واحد مستقلی از نظرر مع  ةیا چند کلم( یک  Idiom)  »منظور از اصطالح.  1

 (.22: 1377)میرصادقی و ذوالقدر،    «ای ارجاع دهدچیزی یا اندیشه

2. Vinay 
3. Darbelnet 
4. Newmark 
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امکان معادل  فرهنگیثابت    الگوهای  در زمرۀ  1ها المثلضرب که  عنوان  به  هایابی آنهستند 

زبان مستقلواحدهای  زبان  ،ی  سایر  فرااست   فراهم  هادر  این  اما  کهچالش  ،یند،  دارد   هایی 

صورت  به  المثل شناخت و تفسیر ضربمترجم در  ( توانایی  1:  اصلی است   مربوط به دو حوزۀ

 . مبدأ که باید به زبان مقصد انتقال یابد المثلوجوه مختلف معنایی ضرب  ( ترجمة2صحیح؛ 

و حتی    اساس اولین چالش، مترجم در شناسایی و فهم عبارت اصطالحی مشکل دارد  بر

 های مرجع،به کتابشود، مترجم  پیشنهاد می.  که نداند با یک اصطالح مواجه است   امکان دارد

با   بهتر،  و یا از آن هم  مراجعه کندو یا منابع امثال و حکم  اصطالحات    زبانةهای تکفرهنگ

 کند.  تفسیررا به درستی آن و شناسدبرا اصطالح  رت کند تامشو مقصد  زبان کاربران بومی

نباشد، احتمال ها آشنا  دو مورد وجود دارد که اگر مترجم از قبل با آنپیرو اولین چالش،  

کننده هستند؛ یعنی یک بعضی از اصطالحات، گمراه  کهاول این   :اشتباه بفهمداصطالحی را  دارد  

برد، پس مترجم ها راه نمی اللفظی معقول و منطقی دارند که به معنای اصطالحی آنمعنای تحت 

اصطالحی در زبان مبدأ به    ،ممکن است  کهاندازند؛ دوم این معمولی را در ترجمه به اشتباه می

همتا صورت،  باشدلحاظ  داشته  مقصد  زبان  در  نزدیکی  بسیار  کامالً  ،ی  معنایش  تا   ولی  یا 

 .(81-83: 1393)بیکر، حدودی از آن متفاوت باشد 

بعدی   اصطالح  قدم  تفسیر  و  شناسایی  از  که  پس  است  آنمترجم  این  زبان رچگونه  به  ا 

تا کاربران زبان مقصد، این اصطالح را همانند اصطالح رایج در زبان خویش  مقصد ترجمه کند

متفاوت    کامالً  ،الحیک اصط  های مؤثر در ترجمةباید دانست که دشواری  را بپذیرند.بیابند و آن

اصطالح آیا شفاف، مبهم یا    مشکل این نیست که  ،تفسیر آن است. در این مقطع  از مشکالت

تر یک عبارت مبهم را در مقایسه با یک عبارت شفاف، راحت   ،ن است کننده است. ممکگمراه

 اصطالحات به این شرح است:  های اصلی و مؤثر در ترجمةبتوان ترجمه کرد. دشواری

گوایر،  مک  -سنت  ب )  هیچ معادلی در زبان مقصد نداشته باشدممکن است،  اول: یک اصطالح  

دوم:  (21:  1980 اصطالح؛  است،    یک  داممکن  مقصد  زبان  در  مشابهی  ولی همتای  باشد،  شته 

 
ز حقرایق عرام یرا پر معنای کوتاهی است از شخصیتی اغلب گمنام که بعضری ا  ( گفتةProverb)  المثل»ضرب.  1

هرا؛ بعضری از همره فرهنگ  ۀدنیاست و بازتراب دهنردهای متعلق به همه ملتها المثلکند. ضربخرافه را بیان می

از شخصیتی شناخته شرده   ای استی است از شعری معروف و بعضی جملهها بسیار قدیمی است و بعضی بندآن

 (.197: 1377یا پیشوایی مذهبی یا ملی« )میرصادقی و ذوالقدر،  
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یکدیگر از  دو  آن  کاربردی  باشد    بافت  اصطالحسوم:  ؛  (85:  1393)بیکر،  متفاوت  ممکن   یک 

اگر    اکنون  .کاربردی داشته باشد  اللفظی و اصطالحیدو معنای تحت   است، به صورت همزمان،

 اصطالح   توانباشد، در این صورت میمطابق    خت و معنا با آناز نظر سا  ،اصطالح زبان مقصد

کرد    مبدأ بازتولید  مقصد  زبان  در  مؤثری  طور  به  ممکن    ؛(85:  همان)را  اصطالح  یک  چهارم: 

باشد؛   داشته  را  خود  به  ویژه  بالغی  تأثیر  فالو   1و فرنانداست،  تأثیر    دربارۀ  2لو  بین  تفاوت 

به انواع  زبانبالغی  در  اصطالحات  از  »ترجمه  های  خصوصی  که  گرفتند  نتیجه  مقصد  و  مبدأ 

دیگری در زبان نیازمند آن است   فرسا است. اصطالح بیش از هر مشخصةهنری دقیق و طاقت 

تأثیرات   مورد  در  باید  بلکه  باشد  داشته  نظر  در  را  درستی  و  اصل صحت  تنها  نه  مترجم  که 

 . (85: 1981)بالغی زبان نیز بسیار حساس باشد« 

 

 بیان مسأله 
تا تطبیق، بحث    ترجمةدر    ،پژوهشمسأله   نظریه  از  ی است که  راهکارهای  دربارۀاصطالحات 

مبدأ پس از انتقال به زبان مقصد، تا حد امکان طبیعی به نظر زبان  ند، اصطالحات  نک کمک می

خودی و به عبارتی   ،در زبان مقصدای است که  ؛ در اینجا منظور از طبیعی بودن، ترجمهدنبرس

تلقی بازآفرینی   گردد  بومی  مقصد  متن  در  را  مبدأ  اصطالح  تأثیرگذاری  آن،  پرتو  در  بتوان  تا 

ه  کرد. این  قالبدف،  تحقق  دار  در  شده  شناخته  کاربردی  که  الف«  »گروه  و  نراهکارهای  د 

هستندراهکارهای   ما  که حاصل خالقیت  می»گروه ب«  بهت  شود، جستجو  نهایت،  در  رین  تا 

 شود.  شناختهطبیعی اصطالحات   ترجمةراهکارها برای رسیدن به 

 

 هدف پژوهش 
اصطالحات، تألیف یک منبع آموزشی و پژوهشی به نسبت    در فنون ترجمة هدف از پژوهش  

انجام فعالیت آموزشی بود،  مترجمی زبان عربی است. مگر می  برای رشتة  ،نوآور توان متکفل 

  هیچ معنایی برای رکود در یک رشتة   اما منابع و تحوالت مربوط به آن حوزه را فراهم نکرد.

 منابع درسی و تعلل در همراهی با جریان علم نیست.  تهیةآموزشی، توانمندتر از قصور در 

 
1. Fernando 
2. Flavell 



 *برمی زارعمرتضی  های عربی خوزستان( المثل ضرب  موردی:   )مطالعۀ   اصطالحات از نظریه تا تطبیق   ترجمۀ 

57 

 اهمیت و ضرورت پژوهش 
این عنوان، به دو عامل متکی   از همان آغاز رو به    ،رانیو فرهنگ ا  خیتارالف(    است:توضیح 

بستگ  شیگشا نه  تحجر  ی؛ داشته،  نه  داشته،  انعطاف  به  جهان  ؛رو  به  ن  شدن  یرو    هداشته، 

اقوام    بیناگر بخواهیم    اصطالحات فرهنگی اهمیت دارد،  در ترجمةپژوهش  ی؛ بنابراین  موضع

 عالوه بر ما    ایران  ب(  ؛کنیمیی واقعی ایجاد  همگرافرهنگی، یک    و ستدهای  در پرتو دادایرانی،  

زبان هستند و ما از  عرب  هاپیرامون خود دارد که بیشتر آنهم  همسایگان فراوانی  قومی،  تنوع  

مرزی ایران با کردستان عراق و شمال عراق؛  : کردستان درونها همسایه هستیمچهار اقلیم با آن

خلیج فارس ]یا بوشهر[ با عربستان سعودی، قطر، ساحل  خوزستان با جنوب عراق و کویت؛  

هرمزگان با عمان و امارات. از میان این چهار اقلیم، خوزستان را    ،و سرانجامبحرین و امارات؛  

زب نژادی،  دالیل  به  دروازۀباید  فرهنگی،  و  به  انی  عربایران  جهان  مطالعة   سوی  که   دانست 

 مان ضرورت دارد. با همسایگانبهتر فرهنگی آن، برای تعامل 

 

 پژوهش  ۀپیشین
مورد   ،اشتراک متن مبدأ و متن مقصدوجه    عنوانبه  1960و    1950های  در دهه  1لمفهوم معاد

اسنل هورنبی،  36:  2001)ماندی،    توجه ویژه قرار گرفت  گونه که ماندی یادآور    همان.  (15:  1988؛ 

»مسأله    2ن یاکوبس  (،36:  2001)شود  می به  تفاوت«  عین  در  »معادل  خود  معروف  عبارت  با 

تفاوت  نظر یاکوبسنبه  (.37:  همان) از معادل« پرداخت  دردسرس به  انکار  با توجه  قابل  های غیر 

از زمان    .(36:  همان)بین دو واحد رمزگانی« وجود ندارد    ،یابی مطلقها هرگز »معادلمیان زبان

این مطلب به موضوعی همیشگی در   ، نسبت به مسأله معادل در ترجمهطرح رویکرد یاکوبسن

است  مطالعا شده  بدل  ترجمه  می.  (37:  همان)ت  متذکر  هورنبی  )شاسنل  که1988ود  تمام    ( 

 4رو کل  3د آیند؛ آثار کتفورشمار میکال متفاوتی از همین موضوع بهعنوان اشتعاریف ترجمه به

 شوند.های بارزی از این روند محسوب مینمونه

 
1. Equivalent 
2. Jakobson 
3. Catford 
4. Koller 
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ترین معادل طبیعی بازتولید نزدیک»  :ردندف ک تعری  گونهترجمه را این  پدیدۀ  2ر و تیب  1اناید

 . (12:  1969)  پیام زبان مبدأ در زبان مقصد، نخست به لحاظ معنایی و پس از آن به لحاظ سبکی«

ای  های ترجمهترجمه را مبتنی بر مفهوم معادل در ترجمه ارائه داد: »یافتن معادل  کتفورد نظریة

نظریةزبان مقصد، مشکل اصلی   بنابراین وظیفة اصلی  است؛  ترجمه  تعریف   در عمل  ترجمه 

 . (21: 1965)باشد« یابی در ترجمه میماهیت و شرایط معادل

ایدا پیشنهاد شده بسیار مهم است، یعنی یابی که از سوی نتمایز میان دو نوع متفاوت معادل

 تمایز میان معادل رسمی و معادل پویا. معادل رسمی با انطباق هر چه بیشتر با عناصر زبان مبدأ

معادل پویا به برقراری ارتباط میان معانی و مفاهیم غریب بین و    (1964نایدا،  نک.  )  داردسروکار  

یا صحبت از نوع در معادل پو   ،. به واقع(8:  1393)مرادیانی و دیگران،  پردازد  دو فرهنگ بیگانه می

به که  متن و مخاطب و  کند  را جستجو  تعادلی  باید  مترجم  دارد و  اهمیت  خصوص مخاطب 

:  همان)متأثر کند    بیعی، مأنوس و مألوف فرهنگ خودشبتواند مخاطب را با استفاده از مفاهیم ط

9). 

اواخر دهة بیان می  همان  1970  تا  نظریه  (15:  1988)کند  طور که اسنل هورنبی  های بیشتر 

در   .(1977  4س ؛ ویل1971  3س رایپرداختند )برای نمونه  به مفهوم معادل می  ،شناسی محورزبان

مفهوم  1980  دهة می  ،این  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  جدید  منظری  سوی  از  از  گفت  شود 

در   .(22:  1988)اسنل هورنبی،    معادل متنی را پیشنهاد داد  نیوبرت ایدۀ  ( احیا شد؛1984)  5ت نیوبر

دیدگاه ترجمهمیان  زبانهای  که  اسن  شناسپژوهانی  نیستند،  این  محور  به  نسبت  هورنبی  ل 

ر ترجمه را به کل مردود دانست. انتقادی اختیار کرد و مفهوم معادل د  کامالً  موضعی  رویکرد،

این مفه  وی تقارن   مبنایی سست واقع است، زیرا»بر  وم  معتقد بود  از  مستلزم وجود درجاتی 

زبان نظام   پذیردمی  6ی کن  (.16:  همان)  هاست«بین  میان  در  معادل  مفهوم  به  انتقادی  های  چنین 

جهانزبان میان  ناسازگاری  »به  آن  دنبال  به  و  زبانها  سخنگویان  و  های  مختلف  های 

زبانناهمانندی ساختاری  استهای  وارد  بیکر،    ها«  در  به  اما  ،  (78-79:  1998)کنی  توجه  وقتی 

 
1. Nida 
2. Taber 
3. Rice 
4. Wilss 
5. Newbert 
6. Kenny 
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بافت متن و  واقعی  زبانیهای  واقع    اشهای  زبانی  غیر  بافت  یک  در  دو  هر  که  شد،  معطوف 

 . (79: همان)هستند، از پیچیدگی این مفهوم کاسته شد 

کتابش   محتوای  تمام  دیگر«  نامبهبیکر  عبارت  به  1992)  1»به  معادل  مفهوم  بر  مبتنی  را   )

کلمه،  نگارش درآورد، ولی به مفهوم معادل در سطوح متفاوتی توجه کرد که عبارت بودند از  

ای از عناصر  یابی »تحت تأثیر گسترهگروه، دستور، متن و کاربردشناسی. او باور دارد که معادل

 .(6: 1992)است« زبانی و فرهنگی قرار دارد؛ بنابراین همیشه امری نسبی 

 اندمند به پژوهش پرداختهگرای نظامشناسی نقشزبان  گذشته افرادی که در  هة حدود سه د

 2لاند. برای نمونه بعنوان مفهومی نسبی که مبتنی بر نقش است، احیا کردهبه  مفهوم معادل را

نیز این مفهوم را در   3س . هاو(7: 1991)معادل نقشی منطبق بر هدف ترجمه را تأیید کرد   اندیشة

به »بهمدلش  هم  گرفت،  سازندۀعنو کار  مفهوم  »به  ان  هم  و  برای  ترجمه«  اصلی  مالکی  عنوان 

صوری    یابی فقط با همانندیکه معادل. او با آگاهی از این(247:  2001)سنجش کیفیت ترجمه«  

 .(1997هاوس، نک. )سخن به میان آورد  ،یابی نقشی و کاربردیسروکار ندارد، از ضرورت معادل

 

 اصطالحات  برای ترجمۀ « الفگروه راهکارهای »
ترجمة ر دیگر  وش  زبان  به  اصطالح  این  یک  فقط  موضوع  دارد.  بسیاری  عوامل  به  بستگی   ،

نیست که یک اصطالح یا معنای مشابه در زبان مقصد وجود دارد یا نه بلکه عوامل دیگری نیز  

بین   مثال،در  برای  را می  است،  آن اصطالح  که  یعنی اهمیت مقوالت خاص واژگانی  سازند، 

اند یا  کار رفتهکالمی یا تصویری در متن مبدأ بهگر چه به صورت  ها در جایی دیکه آیا آناین

همچنین مناسب بودن/ نبودن کاربرد زبان اصطالحی در سیاق یک سخن خاص در زبان و  نه؛  

یا عدم پذیر بنابراین پذیرش  ازمقصد؛  از اص  راهکارهای  ش استفاده  با معنا و  استفاده  طالحی 

مشابه؛ اصطالح    صورت  یک  از  متفاوت؛استفاده  صورت  ولی  مشابه  معنای  گرفتن  قرض  با 

ترجمه  ؛ترجمه از طریق حذفِ بازیِ با اصطالح  ؛ترجمه از طریق دگرگویی اصطالح زبان مبدأ؛

 
1. In Other Words: A course book on translation 
2. Bell 
3. House 
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بستگی به بافتی دارد که اصطالح مورد نظر، در آن ترجمه   ،جبران  ؛ وبا حذف کردن اصطالح

 شده است. 

 

 از اصطالحی با معنا و صورت مشابه استفاده 
کارگیری اصطالحی در زبان مقصد است که تقریباً همان معنای اصطالح بهاین راهکار شامل  

می را  مبدأ  از  زبان  نوع  این  به  است.  معادل  واژگانی  مقوالت  شامل  این،  بر  افزون  و  رساند 

دست    توانبه ندرت می]یا فرهنگ بیگانه از یکدیگر[  سازگاری بین اصطالحات در دو زبان  

هایی که تا حدی شبیه هم هستند، ]مثل عربی و فارسی[، تغییر اما زبان  (،90:  1393)بیکر،  یافت  

:  1410)نور عوض،  پذیر است  ها محدود و شباهت مضمونی امکانآن   شکل زبانی و فرهنگی در

94). 

»خوراک به میل    .(1441/  10/  23)حمیدی، مصاحبه،    «اس يِعِجِب الن    امبَواِلَبس    هيِتشتِ   امباِِکل  »

خواهی آن یا »آن طور بخور که خودت می  (341:  1372)شکورزاده،  میل مردم«  خودت و لباس به  

 .(663: 1377شاملو، )خواهند« طور بپوش که مردم می

َعرايييا» مصاحبه،    «ةَعراي   روح ة وننا  نیز خواهیم    .(1441/  10/  17)حرمل،  برهنه  و  آمدیم  »برهنه 

 .(430: 1388)دهخدا، رفت« 

دادنتأمل   اولویت  و  راهکار  این  در  که   بیکر  است  توجیه  قابل  شکل  این  به  معنا  به 

های واژگانی/ دستوری متغیرند؛ یک مترجم اند، در صورتی که ساخت جهانی  یایواحدهای معن

در   کند،  منتقل  مقصد  متن  به  مبدأ  متن  از  را  زبانی  عناصر  همان  توانست  دشواری خواهد  به 

می قوی  احتمال  به  که  قطعهصورتی  معنیتواند  انتهای  را  وجوددار  این  با  بدهد.  آشکار    قال 

های  ویژه در فرهنگتأثیر تفاوت صوری بین اصطالح مبدأ و معادلش در مقصد به است که اگر  

 در بین خواهد بود.  ،مضمون و غرضاحتمال تحریف  ،کنترل نشود بیگانه از یکدیگر

 

 با معنای مشابه ولی صورت متفاوت  یک اصطالحاستفاده از 
در    ی با اصطالح متداولی مشابهمعنا  اصطالحی در زبان مقصد پیدا شود کهدارد  امکان    اغلب 

. از مقوالت واژگانی  با اصطالح مبدأ متفاوت است   ،آنمقوالت واژگانی    دارد، ولیزبان مبدأ  

 .(92: 1393)بیکر، جویند های کم و بیش یکسان بهره میبرای بیان ایده متفاوت معموالً
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/ 10/  08)مشعشعیان، مصاحبه،    «افتداندازی، بر زمین نمینمک می  / طيح بِلگاعا يِ مَ   املِِلحاِتِذب  »

 .(578: 1388)دهخدا، ، جای ارزن نیست« جای سوزن انداختن نیست » .(1441

َچن تها» اِبِعني  بِتها  می  / ِتکِتل  عروسش  پیش چشم  را  مصاحبه،    زند« دخترش  / 10/  29)باوی، 

 .(390: 1388)دهخدا، « چشم همسایه بترسدزند تا چه خود را میب» .(1441

حفظ مضمون به بهای تغییر شکل اصطالح ممکن شده  ها پیداست،  که از مثالطور  همان  

ترجمه، مفهوم معادل ممکن یا   ی از مفاهیم بحث برانگیز در زمینةیک  ،ایدا معتقد است ن.  است 

آورد. عبارت »سفید مانند برف« برای مردمی  و برای این مفهوم شاهد مثالی می  کاربردی است 

کند، از نگاه نایدا برای حل این  هایی را ایجاد میها برف وجود ندارد چالش که در فرهنگ آن 

اند یا نه؟ و در وهلة بعد بایستی دید برف را شنیده کلمة ش باید بررسی کرد که آیا آن مردمچال

معادل   در که  برف«  مثل  »سفید  اصطالح  آن  از  پس  فرهنگ چیست؟  آن  در  کلمه   یندفرا  این 

مقصد،  که   اصطالحی  با  باید  ترجمه زبان  معتقد   جایگزین   کنندمی  درک   راآن   در  نایدا  شود. 

ای در تحریف پیام تأثیرگذار نباشد استفاده از  چنین کلمه  است تا زمانی که ایجاد معادل برای

 .(93-94:  1410)نور عوض، آن اشکالی ندارد 

 

 مبدأزبان    اصطالح گرفتن  قرض
کاربرد واژه  درست همان که  راهکار در حلطور  به  وهای قرضی، یک  فصل مقوالت مختص 

  هابرخی بافت صورت اصلی خودشان در  یر معمول نیست که اصطالحات را بهفرهنگ است، غ

عصا   / صاع ال  مکسور»فرد  اصطالح منحصربه  وقتی با  ،برای مثال  .(93:  1393)بیکر  قرض گرفت  

کنیم، به احتمال قرض گرفتن آن با نظر به  برخورد می  .(1441/  11/  26)سعیدی، مصاحبه،    «هشکست

 هنجارهای مشابه فرهنگی بهترین راه پیش روی مترجم است. 

ست و اگر فردی  های خوزستان یک الزام امیان عرب  ،ایقوانین طایفهها و  سنت پایبندی به

قانون   طایفه  گرفتن سنت همان  از  نادیده  در  بشکند و  را  طایفه طایفه  در  های  را  افراط  راه  ای 

بگیرد نباشدگونهبه  ،پیش  میسر  او  اصالح  که  می  ،ای  رانده  طایفه  از  ناچار  و سایرین  به  شود 

او با  نسبت  عصا شوندمی  منکررا    هرگونه  را  مطرود  و شخص  عصا  شکاندن  را  اتفاق  این   .

 . (همان) شودسببی و نسبی او با طایفه شکسته می گویند. یعنی رابطةشکسته می
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 ترجمه از طریق دگرگویی 
در زبان    ،معادلبته زمانی که اصطالح  اصطالحات است، ال  در ترجمة  رایج  یک شیوۀ  دگرگویی

یا وقتی کاربرد زبان اصطالحی در متن مقصد صحیح نباشد و دلیل آن هم مقصد یافت نشود  

دگرگویی معادل ترجمة   .(95:  1393  ،)بیکر های رجحان سبکی زبان مبدأ و مقصد است  تفاوت

به منظوم است. در مواقعی که اشتراکات    ح منثوراصطال  تفسیری یا توضیحی و همچنین ترجمة

اصطالح منثور به منظوم   ترجمة  های مبدأ و مقصد وجود داشته باشد،بین زبان  قوی فرهنگی

  : تفسیری یا توضیحی است   بهتر از ترجمة  معموالًهای جدید معنایی،  حتی به شرط ایجاد ایده

  خنداند، دنبال کسیکه تو را مینرو  دنبال کسی    / يكلِيَبچ ِ ا  ُورا  ِإرِکض   ، حکك الِيضَ   ال تروح ُورا »

و   ،که عیب تو گفت یار تو اوست آن »  .(1441/  10/  09)یونسی، مصاحبه،    یاند«گرکه تو را می بدو  

 .(65: 1388)دهخدا، « که پوشیده داشت مار تو اوستآن 

 

 ه از طریق حذفِ بازِی با اصطالح ترجم
به قیمت فدا شدن معنای طنز  اللفظی یک اصطالح طنزآمیز  تحت   این راهکار مربوط به ترجمة

 Comes/ handed on  تبلیغاتی خود نوشت  ود، در کتابچةوج و  کارخانةیند ترجمه است.  در فرا

a plate  چیزی را دو دستی/ مفتی مفتی تقدیم کسی کردن«. متن انگلیسی با معنای اصطالحی« ،

کلمة   ملموس  معنای  همچنین  و  عبارت  می  plateاین  اشبازی  ضمن  در  و  این  کند  به  اره 

تولید این بازی با  تولید ظروف سفالی معروف است. بازدر    ،وج وود   موضوع دارد که کارخانة

مترجم ژاپنی با فدا کردن معنی اصطالحی   ،های دیگر دشوار است. برای مثالاصطالح به زبان

می طنزآمیز  معروفو  مردمی  »هنر  قرن  مستمراً   ،نویسد  شده برای  ریخته  بشقاب  یک  در    ها 

مثالی (97-98:  1393)بیکر،  است«   خوزستانالمثلدر ضرب  .  عربی  این   های  با  که  نکردیم  پیدا 

  یابییند معادلدر فرا  ،ل عربیاث ماراهکار تطبیق بدهیم، اما مواردی وجود داشت که از طنازی  

عبارت  . بهکشتیم  گاز گرفت   سگی که تو را  / َتلناهکِ   كض  العَ   الچَلِب ». برای مثال،  شدکاسته می

هیچ مشکلی برای    دوری کنی از بین بردیم و االنکرد تا از ما  خطری که تو را تهدید می  بهتر،

 «پارسال دوست امسال آشناالمثل »با ضرب  .(1441/  11/  12)زرگانی، مصاحبه،    «آمدن نزد ما نداری

فارسی  (522:  1377)شاملو،   مثل  که  است  واضح  اما  شد،  طعنة  ،معادل  و  را    طنازی  عربی  مثل 

 دارد. اوت ذاتی وجود تف ،کشی و تنزل دوستی به آشناییندارد، زیرا بین سگ
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 اصطالح حذف کردن ترجمه با 
در متن مقصد حذف کرد.    ، طور کاملتوان بعضی اوقات بهمجزا می  اصطالح را مثل یک کلمة

معادل نزدیکی ندارد، پس معنای آن اصطالح    حذف اصطالح این است که در زبان مقصد   علت 

در    .(98-99:  1393)بیکر،  توان به این دلیل و یا بنا به دالیل سبکی به آسانی دگرگویی کرد  را نمی

شایسته نیست که    ،تمام اصطالح  حذف  کهاول این  :به سه نکته اشاره کنیمباید    ،نقد این راهکار

شود نامیده  زیراترجمه  است؛  ،  نگرفته  فعالیتی صورت  عمل  این  در  راهکار   کهدوم  وجود    با 

ترجمة  گوییدگر یا  یا  نباید  توضیحی  تفسیری  مترجم  رابالفاصله  ،  از  استفاده  هکار حذف به 

. بیکر نیز عبارت  هستندریشه و همسایه  هم  ی کههایدر فرهنگویژه  تمام اصطالح بیندیشد به 

کار برده و به صورت تلویحی، نسبت به حذف تمام  شود به آسانی دگرگویی کرد« را به »نمی

است اصطالح   گرفته  انتقادی  موضع  مترجم  می  ؛توسط  اتفاق  گاهی  سرانجام  تک  و  که  افتد 

  ، زی شود. یعنی ظرفیت زبان مقصدسااید در دو اصطالح زبان مقصد معادل اصطالح زبان مبدأ ب

مبدأگونهبه اصطالح  اگر  که  است  اصطالح   ای  یک  معادل  ،با  مقصد  تصور حذف    ،گردد  در 

حذف   دربارۀ  مالحظهنباید بی  پیرو این مسائل،  ،شودمتبادر می  به ذهن  اصطالح مبدأبخشی از  

مهمان، مهمان    / هللاد  نع  الرزقو   هللا  يفض   يفالض»،  داریم  برای مثال  .تمام اصطالح سخن گفت 

اوست« نزد  رزق  و  مصاحبه،    خداست  معادل    (1441/  11/  01)صخری،  آکه  مثل دقیق  دو  در  ن 

تحقق می »یابدفارسی  را    زیرو  مهمان»و    (1764:  1388)دهخدا،  «  خداست   ب یمهمان حب :  خود 

 . (همان)« آوردیخود م

 

 جبران
کهیک   بهآنتوان  نمی  راهکار  بهرا  پژوهشخوبی،  این  در  است،    ویژه  جبران  داد  زیرا  نشان 

. یعنی مترجم ممکن است یک ویژگی، مانند اصطالحی یابدمعنا میمتن گسترده  یک  در  جبران  

نقطه که در متن   از یک  آمده حذف کند و در جای دیگریزبان  بودن را  زبان  در متن    ،مبدأ 

بیاورد.   اصطالح  ،راهکاراین  مقصد  به  می  اتمحدود  و  معنا،   دتواننیست  که  جایی  هر  در 

 .(99: 1393کر، )بی لحاظ گردد اطفی، و تأثیر سبکی از بین رفتهنیروی ع
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 اصطالحات  برای ترجمۀ ب« گروه »  راهکارهای
ها، کلمه تیار داشتن یک نظریه دربارۀد، پس بدون در اخنکنها نمود پیدا میمعانی از طریق کلمه

دار است،  ی متن وجود ندارد. به بیان دیگر، متن یک واحد معنیاراهی برای خوانش صریح معن

بهمنظور  به  ولی دانشجویان  ترجمةراهنمایی  بهتر است  معانی،  قرار    سوی  نظر  مد  را  صعودی 

بازنمایی تحلیل  از  یعنی  کلمهدهیم،  کنیم.  های  آغاز  تیلهمان  ای  که  می  1ر طور  شود،  یادآور 

به همین دلیل    .(71:  1990)  یابد«شود و با متن خاتمه میهای مترجم با کلمه آغاز میگرفتاری»

در   که  ترجمة است  را    عمل  صعودی  روش  و  اصطالحات،  موقعیتی  بافت  به  توجه  ضمن 

آن می ها  فرهنگی  آن  کنیم.انتخاب  که  بالفصلی  بافت  به  هم  بافت  متن  یعنی  دربرگرفته  را 

  ت. به بیان دیگر، هر متنی نمایندۀ موقعیتی و هم به بافت بیرونی، یعنی بافت فرهنگی مرتبط اس

م نماینیک  همچنین  و  خاص  گسترده  دۀوقعیت  موقعیت  سیاسی،  یک  تاریخی،  اجتماعی،  تر 

می  را  فرهنگ  ارتباط،  این  در  است.  آن  مانند  و  بهایدئولوژیکی  »مجموعهتوان  از  عنوان  ای 

  یعنی   ،پیرو این توضیحات.  ( 2:  2005)میلر،    ای )معنایی( مرتبط با هم« تعریف کرد های نشانهنظام 

بهبا  و سپس    در اصطالحها  کلیدی و معانی آنهای  مالک قرار دادن کلمهبا   متن    تمام  توجه 

و وضعیت   اصطالح  چهار  با  آن،  فرهنگی  و  موقعیتی  ترجمةبافت  در    روبرو   اصطالحات   ، 

کامالً  اول،  هستیم: محتوای  و  صورت  با  مبدأ  در    اصطالح  )رابطة مشابه  دارد  وجود    مقصد 

صد وجود  و با شباهت محتوایی باال در مق  اختالف شکلی   مبدأ با اندک   اصطالح  قوی(؛ دوم،

)رابطة سوم  دارد  کمترین  ،متوسط(؛  با  مبدأ  شکلی  اصطالح  شباهت  بدون  ولییا  امکان    ،  با 

مفهومی   )رابطةتطبیق  دارد  وجود  مقصد  و    در  نوع خود    اصطالح  ،چهارمضعیف(؛  در  مبدأ 

 ون ارتباط(.مقصد وجود ندارد )بد  فرد است و مشابه آن درمنحصربه

یابی  های مبدأ و مقصد، امکان معادل به دلیل ارتباط نزدیک فرهنگقوی    در گروه با رابطة

مقصد وجود    و ضعیف برای اصطالح مبدأ در  های متوسطیابیمعادل  قوی و همچنین احتمال

چالش ارد با دقت ترجمه کند یک  که تمایل د  معنای واقعی کلمه برای مترجمیدارد و این به  

»گرایش ناخودآگاه شدیدی   دهند کهوقتی به ما هشدار می فرناندو و فالول  آید.  حساب میبه

مترجم بیشتر  نامناسب  در  که  )هرچند  اصطالحی  یافتن  برای  گیرنده وجود  ها  زبان  در  باشد( 

تذکر  معادلگویند و خطر  در واقع صحیح می  ،(82:  1981)  دارد« مترجم  به  را  کیفیت  کم  یابی 

 
1. Taylor 
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تنوع   مبدأ و مقصد،  اصطالحبین    وم به بعد، همزمان با تضعیف پیوند شکلیاز گروه ددهند.  می

متوسط و ضعیف    یابیمعادل  قوی،  به سه سطح  نظر  میبا  امک   شودکمتر  گرفتن،  و  ان قرض 

ترجمة یا  و  مبدأ    دگرگویی  اصطالح  مترجم  تفسیری  میتوسط  عل یابدافزایش  همین  به  ت،  . 

یابی  امکان معادلهای متوسط و ضعیف، و در گروه سوم یابیامکان معادل ،مترجم در گروه دوم

معادل    ،مبدأ در مقصد   اصطالح  را دارد و زمانی که برای  ضعیف یا قرض گرفتن اصطالح مبدأ

باشد  اصطالحی نداشته  می  ،وجود  فقط  اص  ،تواندمترجم  گرفتن  قرض  تربه  یا   جمةطالح 

که مترجم همیشه    در پایان توضیحات، یادآوری این نکته ضروری است  تفسیری آن بیندیشد.

 ناهمخوان باشد. هاییابی در موقعیت باید مراقب معادل

 

 متوسط و ضعیف های یابیمعادل  یابی قوی با احتمالمعادل 

ِيدر   ، انَشبعَ لاِ » ندارد  / عانابليو   يما  گرسنه خبر  از  مصاحبه،    «سیر    معادل  .(1441/  10/  08)کعبی، 

: »سیر از گرسنه چه غم، متوسط  معادل.  (1000  :1388)دهخدا،  »سیر از گرسنه خبر ندارد«    :قوی

یا    (944:  همان)  «سواره از پیاده خبر نداردضعیف: »  . معادل(1001:  همان)گرسنه نخورد«  سیر غم  

 .(120: همان) «کس داند که نهفته است دوش آن ،درازی شب از تو نپرسند »

زبان منظر  نقشاز  کلمهشناسی  نظامند،  می  بر   هاگرای  انتخاب  متن  اهداف  و  نشو اساس  د 

آن نظام انتخاب  هاموضوع  از  یعنی  زبان  معنایی  امکانات  مجموع  از  گوینده  که  است  هایی 

کامل  عربی تطبیق    کلیدی مثل فارسی با مثل  هایقوی، کلمه  در معادل  دهد.معنایی صورت می

، ضمن تعهد به  داریم که این افزایشدر مثل فارسی  را    هامتوسط، افزایش کلمه  معادلدر    دارد.

  ضعیف،   کند و سرانجام در معادلهای جدید معنایی را نیز مطرح می ایده  مضمون مثل عربی،

معادل  در  به شباهت شکلی  مترجم  تعهد  اویابی  دیگر بحث  نیست و  به فقط می  مطرح  تواند 

تواند  می  چهار مؤلفه وجود دارد که  که معموالًباید دانست  اکنون    تطبیق مضمونی امیدوار باشد.

اول، میزان    وادارد:فاده از راهکارهای متفاوت  یک اصطالح معین به است  ها را در ترجمةمترجم

مترجم فرهنگ  هاشناخت  نیست؛از  مبدأ و مقصد یکی  آن دوم،    های  ازتفسیر  یک عبارت   ها 

نباشد؛ سوم، ابتکار یک مقولة  فرهنگی شاید یکی  و  بین مترجم  خالقیت  به ذاتی است که  ها 

المثل و رواج آن  دام شهرت ضرب  به  هامترجم  تقسیم نشده است؛ و چهارم،مساوی    یک اندازۀ

می  مقصد  زبان  کاربران  مترجم  د، نافتبین  می  هایعنی  قرار  وضعیتی  انتخاب نگیردر  بین  که  د 



 1400 خريف ،60  الـ  العدد حمكمة  ةيعلم  فصلية، وآداهبا  العربية  للغة  اإليرانية  اجلمعية  جملة

66 

گزینه  گزینة سایر  برای  یا جستجو  ک مشهور  انتخاب  را  یکی  باید  مینها  توصیه  ما  که  کنیم ند 

 د.ندر مسیر دوم گام بردار هاآن 

 

 یابی متوسط معادل  احتمالیابی قوی با  معادل 

ذان» اَِله  دارد«  / اِلطُوف  گوش  مصاحبه،    دیوار  دارد  ی:  قو   معادل  .(1441/  10/  23)شهابی،  »دیوار 

: »دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد« متوسط  معادل  .(851:  1388)دهخدا،  بگفتار گوش«  

، یعنی شودپیدا میهای قوی و متوسط  تنها معادل گاهی برای اصطالح مبدأ در مقصد،    .(همان)

انتخاب  گزینة از مجموع  از جمله های مترجم حذف میضعیف  این حذف دالیلی دارد  شود. 

طوری که به   ،هستند  بسیار مشهور و متداول  ،در زبان مقصد  ، های قوی و متوسطکه معادلاین

ابداع   به  رنیاز  مشابه  مضمون  و  متفاوت  صورت  با  مذکور  ا  مثل  غرض  برطرف    کامالًدر 

 اند. ساخته

 

 ضعیف  ابییمعادل  یابی قوی با احتمالمعادل 

زاده، مصاحبه، )خسری  من پول را آوردم پول من را نیاورد«  / بَتيني فلوس ما  اإل  ، فلوس اإلت  بيي آنِه  »

. (26:  1388)دهخدا،  «  کندینم  دا یرا پ  کند پول آدمیم  پیدارا    آدم پول: »قوی  معادل  .(1441/  10/  08

»  معادل و شودضعیف:  آید  مال  بماند  که  باید  بهر  یا  (576:  همان)  «جان  از  آسایش عمر    »مال 

از حیث شکل و  معادل قوی  یک    در اینجا  .(1390:  همان)بهر گرد کردن مال«  است نه عمر از  

 ،پیش روی مترجم قرار دارد  عربی هستند،که وافی به غرض مثل    دو معادل ضعیفو  مضمون،  

متوسط   نشدنیز  معادل  برای ضرب  .یافت  که  داریم  هم  مواردی  مقصد،  یعنی  در  مبدأ  المثل 

 شود و احتمال کشف معادل متوسط اندک است. های قوی و ضعیف پیدا میمعادل 

 

 یابی ضعیف معادل   یابی متوسط با احتمالمعادل 

/  11)زرگانی، مصاحبه،    نازد«اش میکچل به گیسوی دختر خاله  / اِبَشَعر ِبت خالَتهااِلَگرَعة اِتزاُمط  »

  معادل .  (557:  1372زاده،  )شکورکند«  کچل به موی سر همسایه فخر می: »متوسط  معادل  .(1441/  11

« مادینست ضعیف:  خالم  گفت  کیست  پدرت  گفتند  را  زبان    .(172:  1388)دهخدا،  «  استر  گاهی 
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حاوی  های متوسط  برای اصطالح مبدأ معادل قوی ندارد و مترجم به ناچار باید از معادل مقصد  

 د، نکه فقط در غرض با مثل مبدأ شباهت دار  ضعیفهای  همچنین از معادل و  های جدید  ایده

شود و  به مرور آشکار می  ،های فرهنگی از این مرحله به بعد است که تفاوت  استفاده کند. دقیقاً 

به معادلمترجم را وامی تا  یا ترجمهدارد  های تفسیری اصطالح های ضعیف، قرض گرفتن و 

 مبدأ بیندیشد.

 

 ضعیف  یابیبدون احتمال معادل  متوسط  یابیمعادل 

  معادل   .(1441/  10/  09)بندری، مصاحبه،    «گنجشک چیه آبگوشتش چیه؟  / َمرَگَته  ِشُنو  ، َزرُزورال  ِشُنو »

در مواردی مانند همین    .(1756:  1388)دهخدا،  «  اش چه باشدتا کله پاچه  ستیموش چ : »متوسط 

اساس منابع مطالعاتی در دسترس، فقط معادل متوسط دارد.    مثال، اصطالح مبدأ در مقصد بر

با تنوع  اصطالحی  وب است، زیرا مترجم بین چند گزینةاین مسأله هم خوب است و هم بد. خ

به این دلیل    ،شود و بد است سرگردان نمیقوی، متوسط و ضعیف از حیث ساختار و مضمون  

 ندارد. برای ترجمه در اختیار  های اصطالحی متنوعگزینهکه وی 

 

 ناهمخوان  متوسط در موقعیت یابیمعادل 
های  در زبان  ،برابری نزدیک بین دو اصطالح  ،رسدنظر میحتی زمانی که به  ،وجه داشته باشیدت

، پیام یکسانی را دربرنداشته باشند. برای کن است این اصطالحاتمبدأ و مقصد وجود دارد، مم

  . ( 1441/  10/  08مصاحبه،    چعب،)کرمال   حسن برادر حسین است«  / َسنيو احلُ حَلَسن، ِإخُ اِ »،  داریم  مثال

ضعیف: »همه سر و    معادل.  (460:  1372)شکورزاده،  «  سگ زرد برادر شغال است متوسط: »  معادل

در طوایف    ،مثل برادری حسن با حسین  .(744:  همان)ته یک کرباسیم« یا »همه از یک قماشیم«  

انسان  ،عرب خوزستان به  اشاره  برای  نیکقیاسی  نیکهای  نیکگفتار،  اما  پندار و  است،  کردار 

مقایسه یا همانندسازی رفتار بد دو انسان    در فرهنگ فارسی، معیار  ،مثل سگ زرد برادر شغال

تر، یعنی سر و ته یک کرباس بودن یا همه از یک  های به نسبت ضعیفاست. معادل  با یکدیگر

 حامل اشارات و کنایات مشابه با برادری سگ زرد و شغال است. قماش بودن نیز 
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 ن قرض گرفتن اصطالح ضعیف با امکا یابیمعادل 

میتهمت   / ََنيِ نَت  أوَ   هايِ ت  ال  تِييَلك» برایت  خوابی«ها  و  مصاحبه،    آیند   .(1441/  10/  23)شهابی، 

  نبنی ما اِ   هللا  بِيت»و همچنین    ( 37:  1388)دهخدا،  و دهان سوخته«  ضعیف: »آش نخورده    معادل
  ک یبا  »معادل ضعیف:    .(1441/  10/  17)حرمل، مصاحبه،    «خانة خدا در یک روز بنا نشد  / اِبَفرِد يُوم

نم مجتهد  معادل  .(373:  1388)دهخدا،    شوی«یروز  فقدان  برای  گاهی  متوسط  و  قوی  های 

انتخاب  اصطالح مبدأ در مقصد،   از  معادلمترجم را به  های ضعیف از حیث ساختار و مشابه 

زبان   هنجارهای فرهنگیضمن توجه به  . در این موارد، مترجم  داردوامی  و غرض  حیث مفهوم

 در نظر بگیرد.  یابیمعادل امکان پس از  راقرض گرفتن اصطالح مبدأ  گزینةتواند می ، مقصد

 

 تفسیری  با قرض گرفتن یا ترجمۀ  فردمنحصربه اصطالحات    ترجمۀ

 .(1441/  10/  08)حیادر، مصاحبه،    بهتر از کالم سفید وجود ندارد«  / هحَسن ِمن  أَ بَيض ماکو  َحچي الَ »

جهانی فرهنگ  در  تفسیر    نقطة  ،سفید  را  پیروزی  و  رحمت  و  حکمت  و  است  سیاه  مقابل 

کند. سیاه نمایانگر مرز مطلقی ست و در واقع خود را نفی میها ترین رنگسیاه تیرهکند، اما  می

فکر پوچی و نابودی است.  ت بیانگر  سیاه    پس  .گرددزندگی متوقف می  ،است که در فراسوی آن

به منفیمعنای  سیاه  سفید  ،است   پاسخ  که  حالی  نقطة   ،در  به مقابل    در  مثبت آن،  پاسخ    معنای 

پایانی   ةولی سیاه نقط  ،ماند که داستان را باید روی آن نوشت خالی می  ةاست. سفید به صفح

اند که  لذا در فارسی آورده  ؛( 97:  1386هارتمن،  )  است که در فراسوی آن هیچ چیز وجود ندارد

بهترین کالم به رنگ سفید    ،اندگفته  نگی نیست و در فرهنگ عربی خوزستانباالتر از سیاهی ر

مثل   هایعنوان معادل   به  را  ز جستجو در فرهنگ امثال و حکم، دو مثل فارسیپس اما  است.  

)دهخدا،  به از راستی در جهان کار نیست«  »:  ندوافی به مقصود نیست  ،عربی یافتیم که اعتقاد داریم

نباید شنود«  »یا    (475:  1388   المثل ضرب  با این تفاسیر قرض گرفتن.  (581:  همان) جز از راستی 

 . است  عربی، بهترین راهکار
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 با یکدیگر  »گروه ب«   راهکارهای »گروه الف« و مقایسۀ
  یهامعادلبداند وقتی با طیفی از  د تا  دهبه مترجم پیشنهاد نمیدقیق  ای  برنامه(  1  :»گروه الف«

معنا و صورت مشابه و   منظور از(  2  ؛گیردکار  اید بهیک از راهکارها را بمواجه شد کدام  ارزهم 

ای بر  درنگ قابل مالحظه(  3هد؛  دمعنای مشابه ولی صورت متفاوت را توضیح نمیهمچنین  

زبانمسأله   در  فرهنگی  ناسازگاری  و  مقصدسازگاری  و  مبدأ  تأثیرش  های  راهکارهای    و  بر 

بازی  در راهکار ترجمه از طریق حذف    ،مضمونامکان تحریف  (  4  اصطالحات ندارد؛  ترجمة

ناممکن بودن    ترجمه به بهانةحذف اصطالح را از    زمینة(  5  مجاز دانسته است؛   با اصطالح را

 یابی و یا دگرگویی پذیرفته است. معادل 

(  2  ؛بندی کرده استرتبهبا دلیل و برهان  را  اصطالحات    جمة تر( راهکارهای  1  :»گروه ب«

های  حل  بنابراین راه  ؛برای یک اصطالح معین را در نظر گرفته  ارزهای هم امکان وجود معادل

می ارائه  مترجم  به  را  باشد  دهدمناسب  داشته  دقیق  انتخابی  معنا 3  ؛تا  از  بیشتر  به صورت   )  

رسد. به شود و در واحد ترجمه به اتمام میشروع می  کلمه  از  فهم معنا  زیرادهد،  اهمیت می

بهتر کلمهعبارت  جهانی  هایدروازه  ها،  به  هستند.  ورود  معانی  مطالعات  های  این،  بر  عالوه 

های آشنا با یکدیگر  ویژه در فرهنگاصطالحات به  شکلیسازی  امکان همساندهد که  نشان می

م(  4  است؛ پذیر  امکان  معموالً و  مشابه  معنای  و  صورت  از  صورت  منظور  ولی  مشابه  عنای 

به راهکار  را    ریشهقرض گرفتن اصطالح از فرهنگ همسایه یا هم(  5  ؛کندمتفاوت را تبیین می

زبان مقصد    سازیدهد، زیرا غنیتوضیحی ترجیح می  یا ترجمةتفسیری و    ةمیا ترجدگرگویی  

به معانی جدید ضروری   ةواسطرا  به    ترجمة(  6  داند؛می  نوپردازی و کشف  را  مبدأ  اصطالح 

مه را یند ترجحذف اصطالح از فرا(  7  پذیرد؛اش نمییا تغییر کاربریمضمون و  قیمت تحریف  

بهانة معادل  به  بودن  گرفتن یابیناممکن  نمی  ، قرض  دگرگویی  یا  دارد  زیرا  پذیرد،  و  که  باور 

 وجود دارد. معموالًاصطالح مبدأ در مقصد  توضیحی یا کنایی امکان ترجمة
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 نتیجه
هید که اصطالحات فقط  توانید تشخیص ددوم، به سادگی میمبنای دانش خود از یک زبان    بر

اینهکلمه  دایرۀ بر  نیستند و عالوه  بهتر،  ا و دستور  به عبارت  ارتباط هستند.  با فرهنگ در  ها 

قابل تفکیک نیستند و همیشه بخشی از یک    ،کنندفرهنگی که در آن عمل میالحات از  اصط

لی قادر به و  ،های اصطالحات را بدانیدچنانچه کلمه  آیند. یعنیزبانی به حساب می  بافت غیر

ه در آن فرهنگ یا زبان ها نباشید، بدان جهت است که در دانش نهفتتشخیص و فهم معانی آن 

دچار    ،برای یک اصطالح خاص  ،ها/ دستور مناسب وقتی که در انتخاب کلمهاید یا  سهیم نشده

مدار سردرگم هستید، زیرا کاربرد زبان با توجه به  در ارتباط بافت   ،شوید، به احتمالمشکل می

زبانیبافت  غیر  و  زبانی  فرا   های  در  موارد،  این  است؛  تمتغیر  بیشتری  یند  وضوح  از  رجمه 

می یعنیشو برخوردار  نه  شر  د؛  آن،  در  که  مسایطی  با  فرهنگی  تنها  بافت  فهم  و  تشخیص  أله 

.  خواهیم بود  متفاوت، یعنی زبان مقصد روبرو  ، بلکه با بازتولید معانی در محیطی کامالًمقصد

اند و هم  نزدیکبه یکدیگر  هایی صادق است که به لحاظ فرهنگی  ، هم در مورد زبان ینداین فرا

زبان مورد  لحاظ  در  به  که  دور  هایی  یکدیگر  فرهنگی  میاز  به  محسوب  طور خالصه  شوند. 

است:    ترجمة تعادل  از  نوع  پنج  برقراری  به  مشروط  زیبایی 1اصطالحات،  تعادل صوری/   )  

(  2شناختی متن اصلی را در مقصد ایجاد کند؛  شناختی: اصطالح برابر شده باید همان اثر زیبایی

متن اصلی باشد، برای نمونه متن ادبی همانند تعادل هنجاری: برابر اصطالحی باید پیرو ژانر  

نشود؛  معاهده ترجمه  اصطال3های حقوقی  منظورشناختی:  تعادل  دانش (  با  باید  برابر شده  ح 

گردد؛    خوانندۀ فهم  قابل  برای وی  تا  باشد  آشکار:  4مقصد سازگار  معنای  به  وابسته  تعادل   )

 های فرازبانی را به خوانندۀ واقعیت   رۀات متن اصلی دربااصطالح برابر شده باید بتواند اطالع

اصطالح مبدأ   د استفادۀ( تعادل وابسته به معنای موقعیتی: مترجم باید مور5مقصد منتقل کند؛  

کند. با نظر به    یابیمعادل در زبان مقصد  را در یک موقعیت مشابه  دهد و سپس آن را تشخیص  

یعنی این    شود؛الحات آشکار می طاص  و »ب« در ترجمة  این مسائل، توانمندی دو گروه »الف«

قوی   معادل  یا  مشابه  معنا و صورت  با  اصطالحی  از  استفاده  راهکار  قالب  در  فقط  گروه  دو 

با  قصد  در زبان متوانند هر پنج نوع از تعادل را برقرار کنند و اگر اصطالح مبدأ  است که می

پیدا نشود، مترجم باید آماده قربانی کردن برخی از    سانمشابه و موقعیت کاربردی یکصورت  

تعادل معادل   ،انواع  نظری  یابیدر  برتری  و  گروه  دو  راهکارهای  بین  تفاوت  تطبیقی   باشد.  و 
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دقیقاً»گروه   نیز  الف«  »گروه  بر  الف«    شود؛از همین جا شروع می  ب«  »گروه  که  معنا  این  به 

  صورت مشابه، در نظر نگرفتن   با قبول امکان حذف، توضیح ندادن ابعاد  برخالف »گروه ب«،

معادل اصطالحی  تنوع  مقصددر  های  همچنین    زبان  از  و  معادل غفلت  موقعیت  خطر  در  یابی 

 است. تضعیف ترجمه یابی اصطالحات و برهم زدن اصول تعادل در معادل   مهیایناهمخوان، 

 

 منابع 

 

 عربی الف(  
 هواز. ا ،حضوری مصاحبه ،1441/  10/ 29 ،ةنابوي، سکي -
 . مصاحبه حضوری، اهواز ،1441/ 10/ 09 ،بندري، جنوی -
 . مصاحبه حضوری، اهواز ،1441/  10/ 17 الزم، حرمل، -
 . مصاحبه حضوری، اهواز ، 1441/ 10/ 23 ،ةمحيدي، فاطم -
 . اهوازمصاحبه حضوری،  ،1441/ 10/ 08 ، جميد،ادرحي -
 . مصاحبه حضوری، اهواز ،1441/ 10/ 08 م،، رحيزادهخسري -
 . مصاحبه حضوری، اهواز ،1441/ 11/ 12 ،ةين، خرييزرگا -
 . مصاحبه حضوری، اهواز ،1441/ 11/ 11 ،ية ين، ماهزرگا -
 .مصاحبه حضوری، اهواز  ،1441/ 11/ 26 ، حممد،سعيدي -
 . مصاحبه حضوری، اهواز ، 1441/ 10/ 23 ،يقةشهايب، صد -
 .مصاحبه حضوری، اهواز  ، 1441/ 11/ 01 ،، رمانةصخري -
 . مصاحبه حضوری، اهواز ،1441/ 10/ 08 ،ينةمچعب، أکرمال  -
 . مصاحبه حضوری، اهواز ، 1441/ 10 /08، ، حسنکعيب  -
 . مصاحبه حضوری، اهواز ،1441/ 10 /08، رضامشعشعيان، سيد  -
 ، مکة املکرمة: دار الثقة. 1ط، ة الرتمجةيعلم النص ونظر (، 1410وسف )ينور عوض،  -
 . مصاحبه حضوری، اهواز ، 1441/ 10/ 09، ي، کربینسيو  -
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 ب( فارسی 
-  ( مونا  مترجمترجمه  کتاب درسی رشتۀ  دیگر:به عبارت  (،  1393بیکر،  اول،  عل  ،  بهرامی، چاپ  ی 

 تهران: رهنما. 

 ، چهار مجلد، چاپ پانزدهم، تهران: امیرکبیر. امثال و حکم(، 1388اکبر ) دهخدا، علی -

 تهران: مازیار. چاپ اول، ، حرف ب، دفتر اول، کتاب کوچه(،  1377شاملو، احمد )  -

 ، چاپ اول، مشهد: آستان قدس رضوی. ده هزار مثل فارسی(،  1372شکورزاده، ابراهیم ) -

 داد نو. ، چاپ اول، تهران: رخ رشتهمطالعات ترجمه: یک میان (، 1393مرادیانی، نصراله و همکاران )  -

، چاپ اول، تهران: کتاب  نویسینامه هنر داستان واژه (،  1377میرصادقی، جمال و میمنت ذوالقدر )  -

 مهناز. 

، چاپ  ترجمه جلیل فاروقی و سعیده مظلومیان  ،روانشناسی رنگ شخصیت  (،1386)   هارتمن، تیلور  -

 . نی نگارمرندیز،  :مشهد اول،
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 التطبيق، و النظرية  بني    ترمجة املصطلحات 
 منوذجاً(   خوزستانالعربية يف    مثال األ  )دراسة

  نوع املقالة: أصيلة 
 2سيده ليال فاضلي، 1* مرتضی زارع برمي

 جبامعة دامغان   العربية  الرتمجة  قسم  يف  مساعد  أستاذ.  1
 مجة العربية جبامعة دامغان . ماجستري يف الرت 2

 
 ص لخ  امل

بيكر   املصطلحات وهي:  1992)  «بعبارة أخریيف کتاهبا »اقرتحت مىن  أربع طرق لرتمجة  ستخدام مصطلح ا( 
الرتمجة من خالل  و   ستخدام مصطلح ذات معىن مشابه ولكن بصيغة خمتلفة،وا  مشابه من حيث املعىن والشكل،

سرتاتيجيات إىل  إأضافت ثالثة    2011الطبعة الثانية من كتاهبا الذي صدر عام  ويف  .  والرتمجة ابحلذف  التفسري،
وهياإل السابقة  املصدر،  :  سرتاتيجيات  مصطلح  الفكاهة،و استعارة  إزالة  طريق  عن  ابلتعويض.   الرتمجة  والرتمجة 

 لرتمجة   إسرتاتيجياتناسرتاتيجيات يف دراستنا هذه ابسم »اجملموعة أ«، ويف اخلطوة الثانية، قدمنا  أشرَن إىل هذه اإل
والضعيفة،  امل  :وهي  ب«  »اجملموعة  بعنوان   املصطلحات املتوسطة  املعادالت  احتمال  مع  القوي  املعادل و عادل 

الضعيف،   املعادل  احتمال  مع  إمکان  و املتوسط  مع  الضعيف  وترمجة ستعارة  ااملعادل  املصدر،  لغة  من  املصطلح 
فريد   طريقمصطلح  حملالأو    رةستعااال  عن  العربية  المثال  برتمجة  قمنا  الثالثة  اخلطوة  ويف  ختفسري.  وزستان  افظة 

مبساعدة   للبحث  لإلجابة  إكمواد  ب«  و»اجملموعة  أ«  »اجملموعة  ترمجة   ل، سؤا  عنسرتاتيجيات  تتم  كيف 
عمليا؟ سنالحظه   املصطلحات  ما  توصيفي    وهذا  مبنهج  التطبيق  إلی  النظرية  من  املصطلحات  ترمجة  دراسة  يف 

 من »اجملموعة أ« يف ترمجة املصطلحات،   أظهرت نتائج البحث أن »اجملموعة ب« أكثر جناحا    حتليلي استنباطي.
وفق أن  إل  ا  لنه  إبمکانه  إذا کان  عالية  بدقة  املصطلحات  ترمجة  للمرتجم  ميكن  ب«،  »اجملموعة  سرتاتيجيات 

أن يبدأ ابلتعرف على الكلمات من أجل الوصول إىل    ميکن يتصرف بطريقة تصاعدية يف ترمجة المثال، أي أنه  
ا  ا  معانيها يف املصطلح، ويف اخلطوة الخرية، جيب أن يكون قادر  بناء  اليت  على إعادة  الظرفية والثقافية  لسياقات 

 . تؤثر على إنتاج املعاين االصطالحية
 
 .خوزستان، الثقافة الشعبية، الرتمجة، املصطلح، املثل : الرئيسةالكلمات 

 

 
 m.zare@du.ac.ir الکاتب املسؤول *
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Abstract 
In other words, (1992), Mona Baker suggested four methods for arranging 

the translation of terms: Using an idiom of similar meaning and form, Using 

an idiom of similar meaning but dissimilar form, Translation by paraphrase, 

and Translation by omission. In the second edition of this book (2011), she 

suggested three other methods: Borrowing the term source language, 

Translation by removing the metaphor from the term, and compensation 

method. We refer to these solutions in the article as “Group A”. In the 

second step, we presented our solutions titled “Group B”: Strong equivalent 

with probability of medium and weak equations; Medium equivalent with 

probability of weak equivalent; weak equivalent with the possibility of 

borrowing; Translate a unique term by borrowing or interpreting translation. 

In the third step, we translated Arabic proverbs of Khuzestan as main 

research material, with the help of “Group A” and “Group B” solutions. To 

answer a key question: How are terms translated in practice? This research is 

done with explanatory, analytical and Inferential approaches. The results 

showed that “Group B” is more successful than “Group A” in translating the 

terms, because according to the “group B” solutions, if the translator is able 

to recognize word states in order to know their meanings in the term and 

then reconstruct the situational context and cultural context for the term, then 

she can translate proverbs with high accuracy. 
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