مقالة علمي -پژوهشي

دوفصلنامة پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی
سال  ،01شمارة  ،22بهار و تابستان 0911

نقد ترجمة عناصر فرهنگی کتاب «تَذَکَّرِی» با تكیه بر مثلها و کنایهها
*

1ـ زهره گرجی2 ـ انسیه خزعلی -3 دالل عبّاس
 -6كارشناسی ارشد متر می عربی دانشگاه الزهراء ،تهران ،ایران
 -0استاد زبان و ادبيات عربی دانشگاه الزهراء ،تهران،ایران
 -8استاد ادبيات مقارن عربی-فارسی الجامعة اللبنانیة ،بيروت ،لبنان

(تاری دریافت6866/80/83 :؛ تاری پذیرش)6866/81/69 :

چکیده
در ریان تر مة داستان ،ضربالمث ها و كنایهها از عنالر فرهنگی مهم و كليدي هستند كه مفاهيم و
پيامهاي متن اللی را به خواننده انتقال میدهند .مشا عمدب متر م در این مسير ،روش برخورد لحي .با
این عنالر است .در این الش ،معادلها یای از عوام مهمی هستند كه كمز شایانی به متر م میكنند.
معادل خوب باید نه تنها معنا ،بلاه روح ،اس و تجربة نویسندب ادبی را به مخاطب منتق كند .این پژوهش،
در نظر دارد شيوب تر مة یای از آثار پرمخاطب ادبيات پایداري با نام «یادت باشد» را با بهكارگيري الگوي
نيومارك ،به بوتة نقد بنشاند .نيومارك در مدل خود ،مؤلفههاي فرهنگی را مدنظر قرار داده و آنها را در
پن گروه (بومشناسی ،فرهنگ مادي ،فرهنگ ا تماعی ،نهادها ،آداب و رسوم و مفاهيم و اركات،
اشارات و زبان بدن) تقسيمبندي كرده است .پژوهش ااضر با تمركز بر گروه هارم به بررسی كيفيت
تر مة مفاهيم ،شام كنایهها و ضربالمث ها پرداخته و آنها را با تطبيق بر روشهاي تر مة فرهنگی
نيومارك ،تحلي میكند .در این پژوهش توليفی-تحليلی ،پس از بررسی نمونههاي متعدد و تطبيق آنها با
راهاارهاي نيومارك مشخص شد كه متر م با بهرهگيري از شيوه معادل كاركردي در تر مة مفاهيم
كتاب موفق عم كرده است .وي بيشتر از تر مة معنایی ،مدد سته و گاه نيز معناي ضربالمث یا كنایه به
خوبی درك نشده و در نتيجه معادلی اشتباه در متن وارد شده است.

واژگان کلیدی :تمجم ،نعندل کنرکمدی کننی ،ضمبالمثل.

(نویسندب مسئول)  E-mail: zohre.gorji56@gmail.com
 E-mail: ekhazali@gmail.com
 E-mail: dalal.abbas@gmail.com
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مقدمه
 .1مسأله پژوهش

نقد علمی تر مه ،فرآیندي دانشمحور است كه با تايه بر الگوهاي خالی كه از سوي
دانشمندان زبانشناس و متخصصان علم تر مه در قالب نظریات تر مه ارائه میشود به
بررسی تر مه میپردازد .طی این فرآیند ،راها هایی براي واكاوي و ا معضالت و
پيچيدگیهاي عملی تر مه ،مطرح شده و بر متن اللی منطبق میشود تا منجر به
گرهگشایی از مشاالت فرا راه متر مان شود و در نهایت متنی متقن ،قوي و قاب اعتماد
اال آید .عالوه بر این ،ميزان درستی و خطاي تر مه نيز طبق این نظریهها ارزیابی
میشود .مشا ویژه متر مان در امر تر مه ،هنگامی ظهور و بروز میكند كه با عنالر
فرهنگی زبان مبدأ اعم از واژه ،الطالح یا تعبير ،موا ه میشوند.
از نظر كاربردشناسی زبان ،واژه یا عبارت ااوي نمادها و عنالر فرهنگی ،داراي پيام
اضافی است (یول .)64:6839 ،6اینگونه پيامها در متون ادبی به نهایت فراوانی خود
میرسند و رسالت متر م دریافت این پيامها و انتقال درست آنها به خوانندگان زبان
مقصد است« .در متون ادبی نقش زبان ،دیگر فقط انتقال اطالعات نيست؛ بلاه سهيم كردن
خواننده در تجربه ،ااساس و تخي نویسنده و نيز درك عميقی از زندگی به خواننده است»
(عقيلی آشتيانی .)6 :6838 ،مهمترین ویژگی این متون ،برخورداري آنها از عنالر اس،
عاطفه و لور خيال است و این مقولهها و ه تمایز این متون از سایر متون است .متر م
ادبی باید عالوه بر معادلیابی دقيق -كه امري بسيار ظریف و دشوار است -با تسلط بر دو
زبان مبدأ و مقصد ،تعادل را ميان واژگان و الطالاات دو زبان برقرار كرده و با رعایت
ال امانتداري ،ااساس نویسنده متن مبدأ را به گونهاي در متن خود انعااس دهد تا
اسی شبيه اس خواننده متن اللی در مخاطب زبان مقصد ایجاد كند.
1- Yule
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در ریان تر مه داستان ،ضربالمث ها و كنایهها از عنالر فرهنگی مهم و كليدي
هستند كه مفاهيم و پيامهاي متن اللی را به خواننده میرسانند .انتقال این عنالر فرهنگی
در تر مه ،طبق نظر زبانشناسان از موضوعات الشی است ،برخی لاابنظران قائ به
بيگانهسازي بوده و عقيده دارند فرهنگ زبان مبدأ باید بدون كموكاست به خوانندگان
زبان مقصد معرفی شود و برخی دیگر قائ به آشناسازي بوده و معتقد هستند باید عنالر
فرهنگی مو ود در متن اللی براي خوانندگان تر مه ،بومیسازي شود .با این همه ،هر
ملتی هان را از دریچة فرهنگ خود مینگرد؛ ه بسا موضوعی كه در امعهاي ناوهيده
و نادرست تلقی میشود در فرهنگی دیگر ،شایسته و درست باشد .به عنوان نمونه« ،عقاب»
در فرهنگ فارسی نشانة رتبه باو و رفعت مقام است دراالیكه در زبان عربی« ،كركس»
این نقش را برعهده دارد (طهماسبی و نقیزاده.)41:6860 ،
ممان است در یز زبان لدها ضربالمث و كنایه و ود داشته باشد كه هر یز از
آنها میتواند ااوي نوعی طرز تفار ،نگرش ،اعتقاد ،باور و تاریخچه بهخصود باشد.
این تعبيرها -كه بيشترین سهم را در انعااس تفاوتهاي فرهنگی ميان دو زبان برعهده
دارند -به عنوان بستري هميشگی و ذاب همواره در كانون تو ه مخاطبان بودهاند و به
همين دلي از ایگاه ویژهاي برخوردارند (نيازي و نصيري .)670 :6833 ،از آنجا كه این
عنالر زبانی بازتاب هنجارهاي فرهنگی ا تماعی وامع بشري هستند ،وزم است به
درستی به زبان مقصد انتقال یابند ،اما باید تو ه داشت كه هر متنی قابليت تر مه به شيوب
معنایی یا ارتباطی لرف را ندارد .از مله تعابيري كه عموماً باید به شا ارتباطی تر مه
شوند ،كنایهها و مث ها هستند؛ زیرا در این موارد تر مة تحتاللفظی یا معنایی غامض بوده
و مقصود نویسنده را به مخاطب نمیرسانن ؛ مگر آناه مشابه عينی آن مث یا كنایه در زبان
مقصد مو ود باشد.
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منظور از تر مة معنایی ،انتقال معناي دقيق متن مبدأ با نزدیزترین ساختهاي
دستوري و معنایی زبان مقصد است .تر مة ارتباطی نيز برگردان كردن پيام متن مبدأ با
متداولترین و رای ترین كلمات ،عبارات و ساختهاي دستوري زبان مقصد است.

 .2اهمیت و هدف پژوهش
در سالهاي اخير ،كتابهاي فراوانی در موضوع ادبيات پایداري ایران (در لبنان) به سرعت
در اال تر مه به عربی هستند .ادبيات پایداري ،بدون شز ،یای از غنیترین نوع ادبيات
فارسی در سالهاي پس از انقالب است كه سبای نو در شيوه روایت زندگی مردان و زنان
این مرز و بوم خلق كرده است .ناته مهم در تر مة آثار مرتبط با موضوع ارزشی و مهم
دفاع مقدس و ادبيات پایداري ،انتقال پيام و روح زندگی شهدا و خانوادههاي آنان و
فرهنگ هاد ،لبر و شهادت به مخاطبان غير بومی بوده و این امر ،لزوم دقت در اینگونه
آثار را روشن میكند .از این رهگذر ،پژوهش ااضر در نظر دارد ،ميزان انتقال این مفاهيم
را در تر مة یای از پرمخاطبترین كتابهاي ادبيات پایداري با نام «یادت باشد» را كه در
بازه زمانی ادود یز سال در ایران به اپ پنجاهم خود رسيده ،بررسی كند« .یادت
باشد» عاشقانهترین كتاب شهداي مدافع ارم ،گلچينی است از خاطرات همسر شهيد دهه
هفتادي مدافع ارم «اميد سياهاالی مرادي» .این كتاب به سفارش رایزنی مهوري
اسالمی در پایيز  6863توسط یز بانوي لبنانی با نام «تَذَ َّكرِي» تر مه و سپس در
كشورهاي لبنان و عراق منتشر شد .سبز تر مة كتاب ،بيشتر ارتباطی بوده و متر م بيان
میكند كه سعی كرده است فالله فرهنگی را كم و فضاي كتاب را به خوانندگان عرب
زبان منتق كند.
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زبانشناس مشهور ،پيتر نيومارك 1در ميان دانشمندان رشته مطالعات تر مه ،بيش از
سایرین ،تمركز خود را بر مؤلفههاي فرهنگی قرار داده است .از این رو ،الگوي نظري او،
مبناي ارزیابی تر مة این كتاب شد .نيومارك در الگوي خود ،مقووت فرهنگی را به
تفايز در پن گروه برمیشمرد كه «مفاهيم» یای زیر مجموعههاي آن است.

 .3پرسش پژوهش
در راستاي بررسی تر مة عربی قصة «یادت باشد» این دو سؤال مطرح میشود:
 -6در تر مة كنایهها و ضربالمث هاي فارسی ،متر م بيشتر از ه روشی سود سته
است؟
 -0متر م ه ميزان توانسته است مفاهيم مو ود در كنایهها و ضربالمث هاي فارسی را
به خواننده عرب زبان انتقال دهد؟

 .4روش پژوهش
یز تر مة قاب قبول -از داستانی كه بار فرهنگی دارد -باید بتواند به خوبی از عهده برگردان
و انتقال معانی و مفاهيمی كه در زبان مبدأ به و ود آمده ،برآید و آنها را با تعابيري آشنا در
فرهنگ زبان مقصد ایگزین كند .بسياري از این مفاهيم در دل كنایات و امثال نهفتهاند؛ از این
رو ،در روند این پژوهش مالتی كه داراي كنایه و ضربالمث بودند از كتاب فارسی
برداشت و با تر مة عربی آن مطابقت داده شد و گونگی تر مة آنها -كه از مؤلفههاي
فرهنگی برشمرده میشوند -براساس الگوي ارزیابی تر مه نيومارك مورد تحلي و بررسی
قرار گرفت؛ بنابراین ،روش این پژوهش ،توليفی -تحليلی است.

1- Peter Newmark

48

پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی؛ سال  ،01شمارة  ،22بهار و تابستان 0911

 .5پیشینۀ پژوهش
به منظور بررسی موضوع این پژوهش ،مطالعات و تحقيقياتی یافت شده استاه در ادامه
ارائه میشود.
طهماسبی و عفري ( )6868در مقالة « ستاري در تر مه از عربی به فارسی با تايه بر
فرآیند معادلیابی معنوي» با بررسی موردي رمان السّکریة اثر نجيب محفوظ براي افظ
برابري زبان مبدأ و مقصد طی فرآیند تر مه با ارائه تر مهاي ارتباطی -معنایی ،متنی پویا و
مأنوس را به خوانندب زبان فارسی ارائه میدهند .در این مقاله ،معادلیابی واژگانی،
الطالای ،ادبی و اشتراكات لفظی با دقت در الول معادلیابی مانند آااد معنایی ،تنوع و
اذف مورد بررسی قرار میگيرد و در بخشی تحت عنوان معادلیابی ضربالمث ها و
تعابير كنایی به همراه مثال توضيحاتی ارائه میشود.
شررمسآبادي و افضررلی ( )6868در مقالررة «شرريوههاي برابریررابی واژگررانی ،سرراختاري و
بافتاري در تر مة داسرتان از عربری بره فارسری» برر پایره نمونرههایی از داسرتانهراي نجيرب
محفوظ به بررسی نمونههایی از داستانهاي نجيب میپردازند .ایشان در بخش تحليلری ایرن
مقاله به  61مورد اشاره میكنند كه در آن مالت زبان مبدأ به شرا كنایره و ضرربالمث
فارسی و به شيوه ارتباطی تر مه شده است.
نيازي و نصيري ( )6833در مقالة «ارزش فرهنگی تر مة ضربالمث ها و كنایات
(عربی -فارسی)» ،ابتدا ایگاه امثال و كنایات در ميان عنالر فرهنگی را مطرح كرده و در
ادامه روشهاي معمول تر مة آنها را بررسی میكنند .سپس ،برخی از آنها را به الش
كشيده و راهاارهایی به منظور افظ ظرافتهاي فرهنگی زبان مبدأ ارائه میدهند.
رايمی خویگانی ( )6861در مقالة «تر مة عربی مقولههاي فرهنگی داستان «فارسی
شار است» از محمدعلی مالزاده براساس نظریه نيومارك» شيوه تر مة عبدالوهّاب
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علوب استاد زبان فارسی دانشگاه مصر را با لحاظ مقووت پن گانه فرهنگی این دانشمند و
با شيوه توليفی -تحليلی مورد تحقيق قرار میدهد.
ربيعی ،آلبویه و پاشا زانوس ( )6863در مقالة «نيومارك و معادلیابی مقولههاي
فولالور ایرانی» به بررسی موردي تر مه عربی «نون و القلم» الل آلاامد پرداخته و
معادلیابی عنالر فرهنگی این كتاب را براساس تقسيمبندي مقولههاي فرهنگی لادق
هدایت در تر مة عربی ماجدة العنانِي مورد نقد قرار میدهند.
اریر فيروز ی (بی.تا) در مقالة «األمثال و تبادلها في لغتین العربیة و الفارسیة (عضو
مجمع لغة عربیة بدمشق)» ضربالمث هاي مشترك ميان زبان فارسی و عربی را در قالب
اشعار فارسی و عربی شعراي نامدار بررسی كرده و تاكيد میكند سعی او بر این نيست كه
مشخص كند ،منشأ هر یز از آنها تازي است یا فارسی؛ بلاه خاستگاه آنها عقاید،
افاار ،عواطف و اميال وااد است.
در هيچیز از مقالههایی كه به آنها اشاره شد ،تر مة ضربالمث ها و كنایههاي
فارسی به عربی در قالب داستان و برمبناي نظریة تر مه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و
موضوع این پژوهش از این ايث نو است.

 .6ادبیات نظری
 .1-6نظریۀ نیومارک در ترجمۀ عناصر فرهنگی
نيومارك ،فرهنگ را نين تعریف میكند« :فرهنگ را به روش زندگی و لوههاي خاد
زندگی بشر ،به عنوان وسيلهاي براي بيان میدانم و بين زبان فرهنگ و زبان هانی تمييز
قائ میشوم .كلماتی همچون« :مردن»« ،زندگی كردن»« ،ستاره» و بيشتر كاوها همچون
«آینه» و «ميز» و ...واژههایی هانی هستند كه در تر مة آنها الشی و ود ندارد؛ اما
كلماتی همچون «بادهاي موسمی هند»« ،كلبة تابستانة روسيه» و ...كلماتی هستند كه وارد
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ايطة فرهنگ شدهاند و اگر بين دو فرهنگ زبان مبدأ و مقصد مناسبت و ود نداشته باشد،
متر م در موا هه با آن د ار الشی بزرگ میشود» (نيومارك.)646 :0881 ،

 .2-6تقسیمبندی عناصر فرهنگی از نگاه نیومارک
الف -بومشناسی (اكولوژي)؛ محيطزیست ،گياهان و انوران ،بادها ،كوهها ،دشتها،
لگهها و...
ب -فرهنگ مادي؛ مصنوعات و دستساختههاي بشر شام خوراك ،پوشاك ،مسان،
شهرها و وسای نقليه
پ -فرهنگ ا تماعی؛ كار ،تفریحات و سرگرمیها
ج -سازمانها و نهادها ،آداب و رسوم ،تشریفات ،مفاهيم؛ مسائ سياسی و اداري ،دین و
مذهب و هنر
د -اركات و اشارات؛ واژگان مربوط به ایما و اشاره ،اركات سر و دست ،عادات رفتاري
(نيومارك.)600 :6870 ،

 .3-6روشهای ترجمۀ عناصر فرهنگی
در دیدگاه نيومارك ،روشهاي تر مة عنالر فرهنگی به لورت دول ( )6است كه در
این پژوهش تنها به راهاارهایی كه متر م در تر مة كنایهها و ضربالمث ها بهره برده
است ،پرداخته میشود.
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جدول ( :)1روشهای ترجمۀ عناصر فرهنگی در دیدگاه نیومارک
انتقنل

بونیسنزی

نعندل فمهنگی

نعندل کنرکمدی

نعندل توصیفی

تمادف

گمت،بمداری

دستور گمدانی

دگمگونسنزی

تمجمة نقبول

تمجمة نوقت

جبمان

کنهش و بسط

دیگم نوشت

تلفیق

تحلیل نحتوا

یندداشت

راهاارهایی كه متر م براي تر مة ضربالمث ها و كنایههاي كتاب «یادت باشد»
استفاده كرده است ،عبارتند از:
* معادل كاركردي( 6نقشی) :یز واژه مستق از فرهنگ كه با واژه دید خالی همراه
شود؛ مانند ضربالمث «در پوستش نمیگنجيد» كه معادل آن در عربی «طار من الفرح»
است و یا «بند دلم پاره میشد» كه معادل آن در عربی «تتقطّعُ نیاط قلبي» است.
* تلفيق :0فرآیندي كه در آن از دو یا ند استراتژي به طور همزمان استفاده میشود؛ مانند
انتقال واژه «سنگز» به متن در تر مه و شرح آن در پاورقی به این لورت« :خبز ایراني
تقلیدی یصنع علي الحصَي» (اجازي .)94 :0863 ،در این مثال ،راهاار اول (انتقال) و
راهاار آخر (یادداشت) نظریة نيومارك تلفيق شده است.
* دستورگردانی :8ت يير ساختار دستوري از زبان مبدأ به زبان مقصد؛ مانند تبدی تركيب
اضافی به تركيب ولفی در تر مة الوزیر الخارجیه به وزیر امور خار ه.
* بران :6وقتی مله داراي نارسایی و نقص در معنا باشد ،متر م در قسمتی دیگر و یا
ملة مجاور ،درلدد بران آن برمیآید؛ مانند اضافه كردن كلمه «پ » در تر مة فارسی
1- Functional Equivalent
2- Couplet
3- Transpositions
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واژب «الصّراط» و تبدی آن به تركيب «پ لراط» به منظور وضوح معنا (لدقی و
كيادربندسري )13 :6861 ،و یا تر مة «دستی براي آنها تاان داد» به «رفع یده نحوهم
مسَلِّماً» كه «مسَلِّم ًا» با روش بران وارد متن شده است.
* یادداشتها ،اضافات ،توضيحات :0به طور كلی به اطالعات اضافی اطالق میشود كه
متر م به متن میافزاید و معمووً در زمينة فرهنگ است؛ مانند شرح واژگان فرهنگی و
بومی یز رمان در تر مة آن به زبانی دیگر كه با فرهنگ زبان اللی كامالً بيگانه است و
در پاورقی درج میشود.

 .4-6نقش معادلها در ترجمه
معادلیابی ،یای از مهمترین اركان تر مه است .واژههاي یز متن به لحاظ معنایی مستق
نيستند و هر واژهاي در بافت زبانی و فرازبانی خالی در مالت تحوی میشود و گزینش
معادل مناسب براي آن در گرو همنشينی با سایر واژهها و نيز موقعيتی است كه واژه در آن
بهكار رفته است (سعيدیان .)08 :6837 ،هيچ دو واژهاي و ود ندارد كه به لحاظ معنایی
كامالً برابر یادیگر باشند و بتوانيم آنها را در بافتهاي زبانی به اي یادیگر به كار بریم
(لفوي .)609 :6878 ،تعادل لوري آن است كه متر م ویژگیهاي لوري متن مبدأ را
به تر مه انتقال دهد یا براساس قابليتهاي زبان مقصد ،ویژگیهایی مشابه خلق كند به
طوري كه دو متن اللی و تر مه شده از هت لوري داراي ویژگی مشابهی باشند
(خزاعی.)68-61 :6868 ،

1- Compensation
2- Notes, Additions, Glosses
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 .7روشهای ترجمۀ کنایات و امثال
 .1-7روش ترجمۀ ضربالمثل
الف« -در لورتی كه در زبان مقصد معادل دقيق ضربالمث و ود داشته باشد ،باید عين ًا
براساس زبان مقصد تر مه شود» (معروف .)010 :6869 ،نيومارك نيز تر مة تحتاللفظی
ضربالمث به ضربالمث را ممان و مطلوب میداند (نيومارك .)36 :6870 ،موارد زیر،
مثالهایی براي این موضوع هستند:
 کلُّ کلبٍ بِبابه نَبّاح :هر سگی در خانهاش پارس میكند. یدٌ واحدة التُصَفِّق :یز دست لدا ندارد. شاهدُ الثعلبِ ذنبُه :به روباه گفتند :شاهدت كيست؟ گفت :دُمم.ب -برخی ضربالمث ها هستند كه معادل عينی آنها در زبان مقصد و ود ندارد ،اما
می توان برایشان معادلی مشابه در نظرگرفت تا معناي نزدیز به آن را برساند (همان.)018 :
مثالهاي زیر ،نمونههایی از این موضوع هستند:
 کلّک وجه :گ پشت و رو ندارد.حجُّ و النّاسُ راجعون :اسنی به كتب نمیرفت ،وقتی میرفت معه میرفت.
 یَ ِ مَأرُبةً ال حَفاوَةً :سالم گرگ بیطمع نيست.ج« -ضربالمث هایی كه معادل دقيق یا تقریبی و یا اتی مفهومی تقریبی در زبان مقصد
ندارند باید شرح داده شوند» (ال ري .)48 :6869 ،موارد زیر ،نمونههایی از این موضوع
هستند:
 جُدَیدَة في لُعَیبُة :موضوعی دي؛ اما در قالب شوخی. -جاء بما صَأی و صَمَت :اموال فراروان آورد.
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 جِلدُ الخنزیرِ الیَندَبِغ :نصيحتپذیر نيست (همان.)46 : .2-7روش ترجمۀ کنایه
كنایه ،كالمی است كه به تصری .بيان نشود و معناي اقيقی در آن پنهان باشد (تفتازانی،
 .)097 :6878معروف میگوید :كنایه در پرده سخن گفتن است و تفاوت آن با كالم عادي
در این است كه سخن را با ظرافت و زیبایی خالی مطرح میكند به طوريكه مفهوم
واقعی كالم ،هرگز نمی تواند آن زیبایی را بيافریند و نيز تاثيري مشابه آن بر مخاطب داشته
باشد (معروف.)011 :6869 ،
الف -اگر معادل معنایی یا لفظی داشته باشد ،عين ًا تر مه میشود .نمونههاي زیر ،مثالهایی
براي این مورد هستند:
 له صَبرُ أیّوب :لبر ایوب دارد (كنایه از لبر طوونی در سختیهاي شدید). هو ابنُ بطنِه  :فرزند شام خویش است (كنایه از كسی كه هم و غمش لرف شامشمیشود).
 اِغسل یدَک مِن فُالن :از فالنی ،دست بشوي (كنایه از مأیوس شدن از كمز مادي یامعنوي كسی) (همان).
ب -اگر معادل لفظی نداشته باشد ،اما معادل معنایی داشته باشد به آن اكتفا میشود
(همان) .موارد زیر ،مثالهایی براي این مورد هستند:
 یَنفَخَ في الرَّماد (به خاكستر میدمد) :آب در هاون میكوبد ،یا مشت بر سندان میكوبد. -األعمالُ بِخَوا ِتمِها (كارها به پایانشان است) :و ه را آخر پایيز میشمرند.
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 زُر غبّاً تزدد حبّاً (كمتر دیدار كن تا دوستی افزایش یابد) :دوري و دوستی (ال ري،.)48 :6869
ج -اگر معادل لفظی و معادل معنایی نداشته باشد باید در ابتدا به شا تحتاللفظی تر مه
و سپس شرح داده شود .مثالهاي زیر ،نمونهاي براي این مورد هستند:
 هُو رَبیبُ أبي الهَولِ (او دست پرورده ابوالهول است) :كنایه از ساوتی طوونی (معروف،.)017 :6869
 جاءَ ناشِراً أُذُنَیه (آمد در االیكه دو گوش خود را باز كرده بود) :كنایه از طمعورزي. أخبط مِن حاطِب اللّیل (اشتباهكنندهتر از معكننده هيزم در شب) :كنایه از خطا كردنبسيار (ال ري.)40 :6869 ،
در ریان تر مة مث ها و كنایهها ،و ود برخی اسامی یا اولاف ،این الزام را براي متر م
به و ود میآورد كه عالوه بر تر مة تعبير به توضي .و ااشيهزنی هم بپردازد (نيازي و
نصيري .)6833 ،به عنوان مثال ،این مله از خطبة  89نه البالغه :وَ قَد کُنتُ أمَرتُکُم فِي
هذِه الحُکومَةِ أمرِی وَ نَخَلتُ لَکُم مَخزُونَ رأیي« ،لَو کَانَ یُطاعُ لِقَصِیر أمرٌ» .در تر مه آن
آمده :من رأي و فرمان خود را نسبت به ااميت به شما گفتم و نظر خالص خود را در
اختيار شما گذاردم( ،اي كاش از قيصر پسر سعد اطاعت میشد) .متر م به منظور روشن
كردن منظور امام از ذكر این ضربالمث و ارتباط آن با سایر بخشهاي خطبه و طبق
راهاار توضيحات و اضافات نظریة نيومارك ،در پاورقی نين ااشيه زده است:
ضربالمث است ،شخصی به نام «قصير پسر سعد» از مشاوران مخصود « ذیمه» بود و او
را از ازدواج با ملاه الجزیرب «زباء» منع كرد ،اما به ارف او گوش نداد و به دست آن زن
كشته شد كه قصير از آن پس میگفت :اي كاش ارف مرا میشنيد« .تاری طبري»
(دشتی.)36 :6836 ،
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 .8یادت باشد
كتاب یادت باشد ،گلچينی است از خاطرات همسر شهيد مدافع ارم «اميد سياهاالی
مرادي» از زمان خواستگاري تا شهادت .این كتاب كه عاشقانهترین كتاب شهداي مدافع
ارم ناميده شده است در اسفند سال  6861به بازار آمد و در بازه زمانی ادود یز سال به
اپ پنجاهم خود رسيد .خاطرات به پيشنهاد و قلم رسول مالاسنی ،یای از دوستان وان
شهيد در شهر قزوین ،زادگاهش و دو سال پس از شهادت وي در سال  6861به رشته
تحریر درآمده و انتشارات شهيد كاظمی آن را در  801لفحه در همان سال به زیور طبع
آراسته است .لحن شيرین ،دلنشين ،لادقانه و لميمانه قصه ،خواننده را با خود همراه كرده
و او را تا پایان داستان بیقرار كرده ،به دنبال خود میكشد.
 .9تَ َذکَّرِی
«یادت باشد» درسال  6863به سفارش رایزنی مهوري اسالمی در عراق به قلم «شمس
اجازي» با عنوان «تَذَكَّرِي» در  034لفحه به عربی برگردان شده و در زمستان همان سال
در عراق و سپس در لبنان به اپ رسيد .انتشارات دار الحضارة االسالمیة لبنان یز سال
بعد در قالب كتابی با عنوان «التنسي» اقدام به تر مة مجدد این كتاب كرد .اجازي در
مقدمة متر م كتاب «تَذَكَّرِي» مینویسد« :تالشم را كردم ،آنچه را منحصر به فرهنگ
ایرا نی است همانند عادات ،آداب و رسوم قومی و اعياد ،مهریه و مراسم ازدواج ،گونگی
پخت غذا و يدمان وسای منزل و نيز روش برگزاري مناسبتهاي مذهبی و تاری وقایع
برمبناي تاری هجري شمسی را با شرح در پاورقی روشن كنم تا فضاي زندگی ا تماعی
ااكم بر قصه را به خواننده عرب زبان منتق نمایم» (اجازي.)68 :0863 ،
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 .11کاربست الگوی نیومارک در ترجمۀ ضربالمثل ها و کنایهها
 .1-11ضربالمثلها
 .1-1-11ضربالمثلهایی با همانند عربی
ضربالمث هایی كه عيناً همانندشان در عربی و ود دارد؛ از مله:
ضربالمث فارسی« :ولی بدون عمر دست خداست» (مالاسنی)083 :6861 ،
تر مة عربی« :وَ لکن إعلمي أنَّ األعمار بید اهلل» (اجازي)639 :0863 ،
در تر مة این مله ،متر م معادل كاركردي دقيقی ذكر كرده و عالوه بر آن ،اگر
تر مة این مله را با روشهاي پيشنهادي نيومارك بسنجيم ،میتوان گفت كه در آن
دستورگردانی انجام شده (تبدی مفرد به مع)؛ زیرا واژه «عمر» به لحاظ دستوري مفرد و
«األعمار» مع است و میتوان بيان كرد كه شيوه تلفيقی در این تر مه اعمال شده است.
ضربالمث فارسی« :زمين تا آسمون فرق داره!» (مالاسنی)043 :6861 ،
تر مة عربیَ « :یختَلِف اختالف السَّماء عَن األرض» (اجازي)008 :0863 ،
متر م ضربالمث را به لورت تحتاللفظی تر مه كرده است؛ اال آناه در عربی
براي این ضربالمث معادلی و ود دارد به این لورت كهأینَ الثَّری مِن الثُّریا (تر مه:
خاك كجا و ستاره پروین كجا) :این كجا و آن كجا؟ تفاوت از زمين تا آسمان است
(ناظميان .)68 :6864 ،معادلهاي دیگر این ضربالمث عبارتند از «فَرق مِن السَّماء إلي
األرض» (عبّاس )0808 ،و «أین الثُّریا مِن الثَّرَی» (همان).
ضربالمث فارسی« :بعضیها با ارفهایشان نمز روي زخمم میپاشيدند» (مالاسنی،
)094 :6861
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تر مة عربی« :و کان البَعض بِکَالمِهِم کَمَن یضعونَ المِلح عَلَي الجُرحِ» (اجازي:0863 ،
)004
* مِلح علَي الجُرح :نمز روي زخم پاشيدن (ناظميان)870 :6864 ،
«نمز روي زخمم میپاشيدند» نيز به روش تحت اللفظی تر مه شده و بهتر بود كه
این شيوه اتخاذ نمیشد.
تر مة پيشنهادي :کانت کلماتِهم ملحٌ علي جِراحي.
ضربالمث فارسی« :اميد رو هم مث كف دست میشناسم» (مالاسنی)68 :6861 ،
تر مة عربی« :أعرف حمید تمام ًا کمَعرفتي بِکَفِّ یَدی» (اجازي)08 :0863 ،
در این قسمت هم تر مه تحتاللفظی انجام شده است ،اما معادلهاي كاركردي
دیگري براي این مث داریم؛ از مله« :أعرِفُه کَما أعرِف نَفسي» (عبّاس )0808 ،و «أعرِفُه
كَما أعرِفُ باطِن ك ّفیَ» (همان).
تر مة پيشنهادي :أعرف حمید کما أعرف باطِن کَفّي.
همچنين معادلی از آیات قرآن كریم نيز براي این الالح و ود دارد« :یَعرِفونَه کَما
یَعرِفونَ أبناءَهُم» :او را میشناسند ،همانگونه كه پسران خویش را میشناسند (سورب أنعام/
آیة  08و سورب بقره /آیة .)641
ضربالمث فارسی« :میگفت :بتركه شم اسود» (مالاسنی)003 :6861 ،
تر مة عربی« :و یقول :عَینُ الحُسودِ تَبلَي بالعَمي!» (اجازي)080 :0863 ،
بلی /یبلِی در فرهنگ عربی به فارسی آذرنوش به معناي «ضایع شدن» و «فاسد شدنم
آمده (آذرنوش )71 :6861 ،كه نشان میدهد معناي این مث با مشابه فارسی آن برابر است.
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عالوه بر این،معادل كاركردي دیگري هم براي آن و ود دارد« :عَمِیَت عَینُ الحاسِد»:
شم اسود كور باد (فيروز ی ،بی .تا).
ضربالمث فارسی« :همه از او اساب میبردیم» (مالاسنی)67 :6861 ،
تر مة عربی« :الجَميعُ یَح ِسبُ لَها اِسابا» (اجازي)03 :0863 ،
روي شخصی اساب كردن به معناي تايه و اعتماد كردن به آن فرد است و به نظر
میرسد از زبان انگليسی وارد فارسی و عربی شده است .در این مورد متر م با مدد از یز
معادل كاركردي كامالً مشابه ،مث را برگردان كرده است؛ «اَسِبَ لَهُ اسابٌ» :به او اهميّت
داده شد ،به اساب آمد ،او را آدم اساب كردند (ناظميان.)648 :6864 ،
ضربالمث فارسی« :لداي اميد را كه شنيدم انگار آبی بود كه روي آتش ریخته باشند»
(مالاسنی)634 :6861 ،
تر مة عربی« :ما إن سمعت صوت حمید حتي کأنَّ ماءً قد صُبَّ علَي النَّار» (اجازي،
)611 :0863
معادل كاركردي كامالً مشابه این مث هم در عربی مو ود است و بهتر بود ،متر م از
قيد و بند زبان مبدأ خارج شده و تر مه تحتاللفظی انجام نمیداد.
تر مة پيشنهادي :صوتُ حمید کان ماءاً علي النّار.
همچنين معادلی برگرفته از آیات قرآن كریم نيز براي این الالح و ود دارد؛ « َعَ َ
النّار بَرداً و سالماً» (سورب انبياء /آیة ( )16عبّاس.)0808 ،
ضربالمث فارسی« :عين پروانه دور من بود» (مالاسنی)39 :6861 ،
تر مة عربی« :و یَحومُ حَولي کالفَرّاشَة» (اجازي)668 :0863 ،
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متر م از راهاار معادل كاركردي بهره برده و با مثلی كامالً مشابه ،مله را برگردان
كرده؛ زیرا در مواقعی كه مشابه مثلی مو ود باشد باید همانطور وارد زبان مقصد شود ،اما
این ضربالمث در عربی بدین گونه كام میشود:
تر مة پيشنهادي :و یَحومُ حَولي کما تَحومُ الفراشَة حَول النّار (عبّاس.)0808 ،
ضربالمث فارسی« :این پا و آن پا كردم» (مالاسنی)608 :6861 ،
تر مة عربی« :تَمَلمَلتُ» (اجازي)668 :0863 ،
این پا و آن پا كردن ضربالمثلی است كه به معناي تردید داشتن و دودلی است و
معادل كاركردي آن در عربی و ود دارد ،اما تَمَلمُل در معناي « ُنبيدن» است (آذرنوش،
 .)6888 :6861همچنين «تُقَدِّمُ رِجالً وَ تُؤَخِّرُ أُخرَی» (یز پا را لو و یز پا را عقب
میگذارد) كنایه از تردید داشتن ،این پا و آن پا كردن و دو دل بودن (ناظميان:6864 ،
 )667است.
تر مة پيشنهادي :تَقَدَّمتُ رِجالً و تَأخَّرتُ أُخرَی.

 .2-1-11ضربالمثلهایی با معادل عربی
ضربالمث هایی در فارسی و ود دارد كه در زبان عربی میتوان براي آنها معادلی یافت.
در ادامه به این ضربالمث ها كه در «تَذَكَّرِي» مورد استفاده قرار گرفتهاند پرداخته میشود.
ضربالمث فارسی« :با همان سالم اول ،شستم خبردار شد» (مالاسنی)09 :6861 ،
تر مة عربی« :و مُنذُ السّالمِ األ ّولِ أدرَکتُ بِسُرعَةٍ» (اجازي)89 :0863 ،
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براي این الطالح در عربی معادلی و ود دارد ،اما متر م آن را به روش معنایی تر مه
كرده است ،اال آناه ،بهتر بود از معادل كاركردي آن؛ یعنی «فَطَنَ إلَي شَئ» :شستش
خبردار شد ،از يزي بو برد (ناظميان )079 :6864 ،استفاده میشد.
تر مة پيشنهادي :و مُنذُ السّالمِ األوّلِ فَطَنتُ الیه.
ضربالمث

فارسی« :مسير هارانبيا تا گلزار شهدا را اميد وم تا كام ارف نزد»

(مالاسنی)069 :6861 ،
تر مة عربی« :طِوالَ طَریق« هارانبيا» لَم یَنبِس اميد بِبِنتِ شَفَة» (اجازي)668 :0863 ،
این الطالح در عربی یز معادل رای دارد مبنی بر ایناه «لَم یَنبِس حمید بِبِنتِ شَفَة»
(دختر لب را بيرون نيانداخت) :لب از لب نگشود ،هيچ ارفی نزد ،دهان باز نارد ،دم نزد
(ناظميان ) 840 :6864 ،كه متر م در تر مة خود آن را ذكر كرده است .عالوه بر این ،بر
مبناي روش سوم تر مة كنایهها و ضربالمث ها میتوان مفهوم این الطالح را تر مه
كرد« :لم یَفتَح فَمَهُ بِکَلِمَةٍ» (عبّاس.)0808 ،
ضربالمث فارسی« :دو دو تا هار تا كه كردم دیدم با یز خانه كو ز محلههاي پایين
شهر هم میشود خوش بود» (مالاسنی)608 :6861 ،
تر مة عربی« :و عِندَما حَسِبتُها في نَفسي رأیتُ أنَّ بیتاً في األحیاءِ الفقیرةِ أسفل المَدینَةِ
یُمکِنه أن یَکونَ جَیّداً» (اجازي)668 :0863 ،
در تر مة این ضربالمث متر م از ملهاي استفاده كرده كه گویاي مفهوم آن است ،اما
«دو دو تا هار تا كردن» در عربی داراي معادل است كه به عنوان معادل كاركردي
میتوان آن را ذكر كرد كه عبارت است از« :ضَرَبَ أخماساً لِأسداسٍ» :دو دو تا هار تا
كرد ،رتاه انداخت (ناظميان.)008 :6864 ،
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تر مة پيشنهادي :و عندما ضَرَبتُ أخماساً لِأسداسٍ رأیتُ أنّ ...
ضربالمث فارسی« :از سير تا پياز ما را را تعریف كرد» (مالاسنی)003 :6861 ،
تر مة عربی« :حکي لي القصّه من أوّلها إلي آخرها» (اجازي)080 :0863 ،
در تر مة این مله هم متر م معناي ضربالمث را شرح داده است دراالیكه
میتوان براي آن ندین معادل كاركردي پيشنهاد داد؛ از مله« :حَکي القصّة بغثّها و
سمینها»؛ الغثّ و السمین  :به لحاظ ل وي در معناي وغر و اق ،اما به لحاظ الطالای در
معناي «همه يز است» (طهماسبی و نقیزاده .)637 :6860 ،همچنين معادل كاركردي
«حَکي القصّة بشحمها و لحمها»؛ بشحمه و لحمه به لحاظ قاموسی در معناي «با گوشت و
پوستش» است ،اما در الطالح به معناي «با تمام زئيات» است (طهماسبی و نقیزاده،
 .)637 :6860عالوه بر این دو مورد« ،نقلنا القصّة بحذافیرها» (داستان را به تمامی نق
كردیم) (آذرنوش )677 :6861 ،و «بحذافیره» (تماماً ،دقيقاً ،زء به زء ،مو به مو)
(ميرزایی )074 :6864 ،معادلهاي كاركردي دیگري هستند كه میشد به اي ضربالمث
«از سير تا پياز ما را را تعریف كرد» استفاده شود.
ضربالمث فارسی« :كاسه داغتر از آش شدي دختر!» (مالاسنی)081 :6861 ،
تر مة عربی« :و تَاونِی مَلو ِكيَّة أكثَر مِنَ المَلِز» (اجازي)634 :0863 ،
متر م از یز معادل كاركردي بسيار خوب براي تر مة این ضربالمث فارسی بهره
برده است؛ «مَلَکیّون أکثرَ مِن المَلِک» (سلطنت طلبتر از پادشاه) :كاسه داغتر از آش،
كاتوليزتر از پاپ (ناظميان.)870 :6864 ،
ضربالمث فارسی« :مث اسپند روي آتش داخ خانه از این طرف به آن طرف میرفتم»
(مالاسنی)039 :6861 ،
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تر مة عربی« :کُنتُ کَبُخورٍ یَشتَ ِعلُ و یُطافُ بِه في أرجَاء البَیت» (اجازي)043 :0863 ،
الطالح «مث اسپند روي آتش» در زبان عربی یز معادل كاركردي رای دارد؛ «علی
أارّ من الجمر» (بر داغتر از اخگر)كنایه از اشتياق یا نگرانی شدید ،دلش مث سير و سركه
می وشد ،ون سپندي برآتش ،مانند مرغ سركنده ،دلش به هزار راه میرود ،با اشتياق
تمام سراپا شوق ،در تب و تاب (ناظميان.)888 :6864 ،
تر مة پيشنهادي :کنتُ علَي أح ّر مِن الجَمر و أمشِي في البَیت من هُنا إلي هُناک.
ضربالمث فارسی« :دست به سياه و سفيد نمیزدي» (مالاسنی)668 :6861 ،
تر مة عربی« :لَم تَکُن تَهتَمَّ بِأیِّ شَيءٍ» (اجازي)687 :0863 ،
«دست به سياه و سفيد نزدن» :هيچ وظيفهاي را برعهده نگرفتن و هيچ كاري را انجام
ندادن (نجفی .)186 :6873 ،در اینجا نيز متر م مفهوم ضربالمث را با تر مة معنایی
منتق كرده در االیكه این مث در زبان عربی معادلهاي كاركردي دارد؛ از مله:
ف
«األیدِی النّاعِمَة» :كسانی كه دست به سياه و سفيد نمیزنند (ناظميان )68 :6864 ،و «نَظی ُ
الکَفّ ،طاهِرُ الکَفّ» (عبّاس.)0808 ،
تر مة پيشنهادي :کانَت یَداکَ نا ِعمَةً ؛ کُنتَ نَظیفُ الکَفّ.
ضربالمث فارسی« :از خر شيطون پياده شو ،واب بله رو بده» (مالاسنی)3 :6861 ،
تر مة عربی« :دَعِي العِناد جانِباً و قولي لَه :مُوافِقَة» (اجازي)00 :0863 ،
از خر شيطان پایين آوردن :رأي كسی را برگرداندن و او را به راه مسالمت آوردن
(نجفی)948 :6873 ،؛ متر م این ضربالمث ها را به روش ارتباطی تر مه كرده كه قاب
قبول است ،اما اضافه بر این ،معادل كاركردي این ضربالمث به دو شا و ود دارد:
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یای «رَجَع إلي صَوابِه (رُشده)» :از خر شيطان پایين آمد (ناظميان )676-046 :6864 ،و
«إلعَن الشَّیطان» (عبّاس.)0808 ،
تر مة پيشنهادي :إلعَني الشَّیطان و أبدِی مُوافقتک.
«دود از كلّهام بلند شد» (مالاسنی)086 :6861 ،
«جُنَّ جُنونِي» (اجازي)084 :0863 ،
با تو ه به ایناه این مث در عربی معادلی نزدیز دارد ،متر م در اینجا معادل
كاركردي را براي آن ذكر كرده است:
«جُنَّ جُنونه» :آتش گرفت ،دیوانه شد ،دیوانگیاش گ كرد ،به سرش زد (ناظميان:6864 ،
 .)680عالوه بر این ،الطالح دیگري هم در عربی و ود دارد كه دقيقاً بر همين معنا دولت
دارد؛ «طارَ عقلُه» :دیوانه شد ،عق از سرش پرید ،االت نون به او دست داد (ناظميان،
.)006 :6864
ضربالمث فارسی« :در دلم مدام قربان لدقهاش میرفتم» (مالاسنی)10 :6861 ،
ن لَه الکَثیر مِنَ الحُبّ» (اجازي)19 :0863 ،
تر مة عربی« :کُنتُ في قَلبي أ ِک ُّ
متر م با روش ارتباطی ،مله را تر مه كرده كه با مضمون آیة  16سورب قصص (و
ربّک یعلم ما تَ ِکنُّ صُدورهم :پروردگارت هر آنچه را در دل نهان داشتهاند ،میداند،
قصص )16شباهت دارد .تر مة دقيق این ضربالمث به شيوب معادل كاركردي كه در زبان
عربی هم بسيار رواج دارد به این لورت است:
تر مة پيشنهادي :کُنتُ أقولُ له في نفسي دَوماً «جُعِلتُ فِداکَ».
ضربالمث فارسی :راننده فرمول یز ،یز وري میرفت كه آب از آب تاان نخورد!»
(مالاسنی)98 :6861 ،
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تر مة عربی« :االوّلُ في قیادة السّیارات،فکانَ یَسیرُ بِهابِکامِلِ الطُّمأنِینَة واألمان و لَو کانَ
فیها ماء لَما تَحَرّک من مکانِه» (اجازي)97 :0863 ،
متر م براي تر مة ضربالمث از شيوه تحتاللفظی استفاده كرده است .عالوه بر این،
با افزودن ملة دوم با فرآیند بران معناي مله را تامي كرده است؛ این در االی است
كه این مث در عربی معادل كاركردي دارد:
تر مة پيشنهادي :االوّل في قیاده السّیارات کان یسیر بِهُدوء ،من دونِ أن تَهتزَّ شعرُهُ في
رَأسِه! (عبّاس.)0808 ،
ضربالمث فارسی« :بادمجون بم آفت نداره!» (مالاسنی)091 :6861 ،
ل حَدیدی» (اجازي)001 :0863 ،
تر مة عربی« :ال تَخافِي أنا رَجُ ٌ
متر م معناي ضربالمث را با آوردن یز الطالح كه میتواند در اام معادلی
كاركردي باشد ،منتق كرده است ،اما ذكر معادل كاركردي دقيق این ضربالمث (هر ند
در این سياق نمیگنجد) ،خالی از لطف نيست؛ «داءُ ظبي» (عربها میپنداشند آهو
هيچگاه مریض نمیشود ،از این رو به كسی كه هيچ بيماري و دردي نداشت میگفتند درد
آهو دارد) :بادمجان بم آفت ندارد (ناظميان.)618 :6864 ،

 .3-1-11ضربالمثلهای معنی شده
در «تَذَكَّرِي» ضربالمث هایی و ود دارد كه نه همانند دارند و نه معادل و در نتيجه معنا
شدهاند .این ضربالمث ها در ادامه آمده است:
ضربالمث فارسی« :پدرم خندید و گفت« :مهریه رو كی داده كی گرفته؟»» (مالاسنی،
)89 :6861
حکَ أبِي و قال :المَهرُ حبرٌ علَي الوَرَق» (اجازي)48 :0863 ،
تر مة عربی« :ضَ َ
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در پاورقی« :تَج ِدرُ اإلشارة إلي أن سیرة النّبي و أهلَ بیته ال ّطاهرین صلّى اهلل علیه و آله ،هي عدم
المغاالة في ال َمهر و َنهىِ عنه فِي الکَثیرِ ِمن األحادیث ،و قَد جُ ِعل مهر السّنة ِبمِقدار َمهر السّیدة
ضة» (همان).
سالم البالغ  011دِرهم ما ُیعا ِدلُ کیلوان و ِنصف منَ ال ِف َّ
فاطمة الزّهراء علیه ال ّ
متر م ضربالمثلی را كه در متن آمده با معادل كاركردي «المَهرُ حبرٌ علَي الوَرَق»
تر مه كرده كه كامال درست است .6همچنين در انتهاي لفحه با بهرهگيري از شيوه
یادداشتنویسی و اضافات براي این مله شرح نوشته و با تو ه به این مورد راهاار او در
تر مة این مله ،شيوه تلفيقی است ،اما توضيحی كه در پانوشت آمده سنخيتی با این
قسمت از متن مبدأ ندارد.
* حبرُ علي ورق :تنها در اد ارف است (طهماسبی و نقیزاده.)668 :6860 ،
ضربالمث فارسی« :با خنده میگفتند« :دست راست فرزانه باوي سر ما»» (مالاسنی،
)97 :6861
تر مة عربی« :و تقولُ :یدُ فرزانة اليُمنَى علَى رَأسِنا» (اجازي)16 :0863 ،
در پاورقی« :و هو اصطالح شعبي متداول بین اإلیرانیین تضع العروس یدها تلى راس الفتاة
العزباء و تقوله کى تتزوج أیضا» این ضربالمث فارسی در زمانی گفته میشود كه كسی
لااب يزي است و سایرین آرزوي آن را دارند .مله به شا تحتاللفظی برگردان
شده و هر ند متر م با تو ه به راهاار یادداشتنویسی نيومارك اقدام به توضي .این
ضربالمث براي عربزبانان كرده است ،اما توضيحی كه در پانوشت آورده سنخيتی با این
قسمت از متن ندارد.

 - 6ابرٌ عَلَی وَرَقٍ به تنهایی در عربی الطالح است.
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ضربالمث فارسی« :دو تا وون ميخوان با هم لحبت كنن سنگاي خودشون رو وا بانن»
(مالاسنی)67 :6861 ،
تر مة عربی« :شابّانِ یُریدانِ أن َیتَکَلَّما و یَحِلّا َقضِیَّتهِما» (اجازي)03 :0863 ،
سنگهاي خود را واكندن :ارف آخر خود را گفتن و مطلبی را ناگفته نگذاشتن
(نجفی)604 :6873 ،؛ معناي ضربالمث به درستی درك نشده؛ زیرا این ضربالمث به
معناي ا اختالف نيست ،بلاه از آنجا كه در سياق لسه خواستگاري این مله مطرح
شده در معناي لحبت كردن با هدف رسيدن به توافق است.
تر مة پيشنهادي :شابّانِ یُریدانِ أن یَتَکَلَّما و یَتَفاهَما (عبّاس)0808 ،
تفاهم :یادیگر را درك كردن ،با همدیگر تفاهم داشتن (آذرنوش.)360 :6861 ،
ضربالمث فارسی« :خيلیهاي دیگر هم به من ایراد گرفتند ولی من كام نمیگزید»
(مالاسنی)600 :6861 ،
تر مة عربی« :و کثیرونَ اِعتَرَضوا عليّ لکِن لَم یَکُن األمر یَهُمُّنِي» (اجازي)669 :0863 ،
كاش نگزیدن :مطلق ًا برایش مهم نبودن ،كمترین اعتنایی نداشتن (نجفی:6873 ،
)6618؛ با تو ه به معناي الطالح در فرهنگ عاميانه فارسی ،مله به درستی تر مه شده
و یای از معادلهاي كاركردي این ضربالمث در زبان عربی نيز نين است :لَا یُحَرِّک
ساکِناً :كاش هم نمیگزد ،هيچ اهميتی نمیدهد ،هيچ اقدامی نمیكند ،تره هم خرد
نمیكند (ناظميان .)801 :6864 ،همچنين تر مة دیگري كه پيشنهادي میشود :و کثیرون
اعترضوا عليّ لکنّ ذلک لم یؤثر فِيّ (عبّاس.)0808 ،
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 .2-11کنایهها و اصطالحات
كنایة فارسی« :دوست نداشتيم بقيه این طوري فار كنند كه زندگی ما تافته دا بافته از
زندگی آنهاست» (مالاسنی)66 :6861 ،
تر مة عربی« :لَم نَکُن نَرغَب في أن یَ ُظنّ اآلخِرون بِأنّنا مُختلفونَ عَنهُم» (اجازي)33 :0863 ،
«تافته دا بافته» كنایه است از مو ودي برتر و بهتر از دیگران (نجفی )064 :6873 ،كه
متر م برمبناي شيوب سوم تر مه كنایات و مث ها ،آن را به شا معنایی تر مه كرده
است.
تر مة پيشنهادي :لم نکن نرغب فِي أن یظنّ اآلخرون بأنَّ حیاتَنا مُختلفَة عَن حَیاتِهِم
(عبّاس.)0808 ،
كنایة فارسی« :روده بزرگه روده كو اه را قورت داد» (مالاسنی)083 :6861 ،
تر مة عربی« :أكادُ أموتُ مِن الجُوعِ» (اجازي)068 :0863 ،
روده كو اه كسی روده بزرگهاش را قورت دادن :كنایه از بسيار گرسنه بودن (نجفی،
) 731 :6873؛ متر م مله را به شيوه معنایی تر مه كرده است .همچنين معادل كاركردي
دیگري هم براي آن در عربی و ود دارد.
تر مة پيشنهادي :أمعَائِی ُتقَرقِر (عبّاس.)0808 ،
كنایة فارسی« :توانسته بودم رو سفيدشان كنم» (مالاسنی)66 :6861 ،
تر مة عربی« :اِستَطعتَ أن أشعُرهما بالفخر» (اجازي)04 :0863 ،
«روسفيد» در فرهنگ ل ت به معناي «آبرومند» آمده (مشيري )473 :6864 ،و «روسفيد
كردن» كنایه از «آبرودار شدن» است .تر مة این مله نيز معنایی است ،اما در عربی هم
عين ًا معادلی براي آن و ود دارد مبنی بر ایناه «بَیَّضَ وَجهَه» :او را رو سفيد كرد ،آبروي او
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را خرید ،براي او ااترام قائ شد (ناظميان .)681 :6864 ،متر م همچنين در تر مة خود
با ت يير زمان فع از ماضی بعيد به ماضی ساده« ،دستورگردانی» كرده است.
تر مة پيشنهادي :کنت قد اِستَطَعتُ أن أُبیِّضَ وجههما.
كنایة فارسی« :هر يزي كه خریده بود را به آنها تعارف كرد ،هميشه دست و دل باز بود»
(مالاسنی)040 :6861 ،
تر مة عربی« :و قَدَّم لَهُم مِن کُلِّ ما اشتَراهُ ،وکانَ دائِماً کریم ًا» (اجازي)068 :0863 ،
دست و دل باز :گشاده دست ،بخشنده ،سخی (نجفی)118 :6873 ،؛ این الطالح به شيوه
معنایی و تنها با یز واژه تر مه شده است؛ این تر مه لحي .است ،اما معادلهایی در
همين معنا در عربی براي آن و ود دارد« :باسِطُ الیَدینِ /الکَفَّینِ» (عبّاس.)0808 ،
تر مة پيشنهادي :و قَدَّم لَهُم مِن کُلِّ ما اشتَراهُ ،وکانَ باسِطُ الیَدینِ/سَخِیّاً (همان).
كنایة فارسی« :گفتم پس را با این وضع اومدي؟ دلم هزار راه رفت» (مالاسنی)641 :6861 ،
ف ِقصّة؟» (اجازي)689 :0863 ،
تر مة عربی« :لِماذا عُدتَ بهذه الحال لقد َجعَلتُ قلبِي یَنسِجُ أل َ
دل كسی هزار راه رفتن :كنایه از سخت نگران شدن و اندیشههاي مختلف كردن
(نجفی)134 :6873 ،؛ ملة متر م به معناي «دلم هزار قصه میبافد» است و او معناي
اقيقی این كنایه را درك نارده است .در زبان عربی معادلهاي گوناگونی براي بيان
نگرانی شدید و ود دارد؛ مث این معادل :قلبي یغلي (عبّاس.)0808 ،
كنایة فارسی« :االم خراب میشد و بند دلم پاره میشد» (مالاسنی)048 :6861 ،
تر مة عربی« :تسوءُ حالي و تَتَ َقطَّعُ نیاطَ قَلبِي» (اجازي)066 :0863 ،
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بند دل كسی پاره شدن :به شدت مضطرب شدن ،هول كردن (نجفی)674 :6873 ،؛ این
الطالح عيناً در عربی هم رای است و كاركردي یاسان دارد« :تقطّعت نياط قلبه» :بند
دلش پاره شد (ميرزایی.)088 :6864 ،
كنایة فارسی« :اميد كه در پوستش نمیگنجيد» (مالاسنی)84 :6861 ،
تر مة عربی« :کادُ حمیدُ أن یطیرَ مِنَ الفَرَح» (اجازي)40 :0863 ،
توي پوست خود نگنجيدن :از شدت شادي بیتاب شدن (نجفی)674 :6873 ،؛ این
الطالح كنایه از «شادي و شعف بسيار دارد» است و متر م آن را با تعبيري در همين معنا
و با روش معادل كاركردي تر مه كرده است.
* طارَ فرحاً :از خوشحالی بال درآورد (ناظميان.)088 :6864 ،
كنایة فارسی :اميد كه سر از پا نمیشناخت» (مالاسنی)84 :6861 ،
تر مة عربی« :و هُوَ یَشعُرُ بِحَماسٍ» (اجازي)40 :0863 ،
اماس :شور و شوق ،اشتياق شدید (آذرنوش)006 :6861 ،
«سر از پا نشناختن» كنایه از بیتاب شدن و از خود بيخود شدن (از شادي یا خشم)
(نجفی )674 :6873 ،كه در متن دولت بر خوشحالی و شادي زایدالولف دارد ،اما
مله اي كه متر م در معناي آن آورده با مفهوم اللی الطالح تفاوت دارد؛ زیرا تر مة
آن نين است :در االی كه هيجان زده یا مشتاق بود.
تر مة پيشنهادي :کانَ ذاهِالً عَمّا حَولَه (عبّاس.)0808 ،
كنایة فارسی« :از خوشحالی زبانم بند آمده بود» (مالاسنی)068 :6861 ،
تر مة عربی« :اِنعَقَدَ لِسانِي مِنَ ال َفرَحِ»(اجازي)090 :0863 ،
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زبان كسی بند آمدن :از سخن گفتن باز ماندن (نجفی)387 :6873 ،؛ «اِنعِقاد لِسان» به معناي
«گره خوردن زبان» است و متر م این كنایه را با یز تعبير لحي .و با روش معادل
كاركردي تر مه كرده است.
* اِنعَقَدَ لِسانَه :زبانش بند آمد (ناظميان.)38 :6864 ،
كنایة فارسی« :مدت ها زمان برد تا قف زبانم باز شود» (مالاسنی)10 :6861 ،
تر مة عربی« :و مَرّت مدة طویلة حتّي اِنطَلَقَ لساني مَعَه» (اجازي)11 :0863 ،
زبان كسی باز شدن :آغاز سخن گفتن كردن (نجفی)387 :6873 ،؛ «باز شدن قف زبان»
كنایه از سخن گفتن پس از مدتی طوونی است و متر م با مدد ستن از روش دوم تر مة
كنایهها -معادلی مشابه در عربی -براي این الطالح انتخاب كرده است« .اِنطِالق» به معناي
«رها شدن و آزاد شدن» است.
* انطلق لسانه :زبانش باز شد ،به ارف آمد (ناظميان.)38 :6864 ،
كنایة فارسی « :شمهایم روي لفحه موبای قف شده بود» (مالاسنی)036 :6861 ،
تر مة عربی« :حملتُ الهاتف بیَدی و تَسَمّرَت عَینای علَي شّاشته» (اجازي)090 :0863 ،
قف شدن به معناي ثابت ماندن و قف شدن شم ،كنایه از خيره شدن به ایی و شم
برنداشتن است ،معادلی هم كه متر م انتخاب كرده در معناي ميخاوب شدن بوده و به این
معنا نزدیز است (آذرنوش.)470 :6861 ،
كنایة فارسی« :بعضی رفتارها در خانه برایش ملاه شده بود” (مالاسنی:6861 ،
)088:6861
صرُفات في البَیت صارَت عندَه مَلَکَة» (اجازي)084 :0863 ،
تر مة عربی« :وکانت بعضُ التَّ َ
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ملاه شدن كنایه از نهادینه شدن یز لفت در و ود انسان است كه به نظر میرسد از
زبان عربی وارد فارسی شده است.
* المَلکَة :صفة راسخة في النّفس (مَجانِی الطُّلّاب.)766 :
كنایة فارسی « :ی گفته كه از خنده غش كردي؟» (مالاسنی)610 :6861 ،
تر مة عربی« :ماذا قالَ حتّي أُغمِيَ علیکَ هکذا مِنَ الضَّحَکِ؟» (اجازي)643 :0863 ،
از خنده غش كردن كنایه از خنده بسيار دارد و معادل كاركردي انتخاب شده لحي.
است .این الطالح معادل كاركردي دیگري هم در عربی دارد« :مات مِنَ الضَّحَک» :از
خنده روده بر شد (ناظميان.)894 :6864 ،
كنایة فارسی« :ما هم كه این وسط كشز!» (مالاسنی)097 :6861 ،
تر مة عربی« :و أنا ال قیمة لِرَأیي» (اجازي)001 :0863 ،
كشز در فرهنگ عاميانه به معناي بيهوده و بینتيجه است (نجفی )6699 :6873 ،و این
الطالح ،كنایه از دخ نداشتن در كاري یا يزي است .در این نمونه نيز از شيوب سوم
تر مة امثال استفاده و الطالح شرح داده شده است ،اما معادلهاي كاركردي آن در
عربی این تعابير است :یای «ال محلَّ لَهُ مِنَ اإلعرابِ« (ال این مث عربی است ،اما تر مة
آن در فارسی استعمال فراوان دارد) و دیگري « حَرفٌ ال یُقرَأ» :محلی از اعراب ندارد ،بود
و نبودش یای است (ناظميان.)686 :6864 ،
ف ال یُقرَأ.
تر مة پيشنهادي :و أنا هُنا حَر ٌ
كنایة فارسی« :بی خيال فرزانه» (مالاسنی)673 :6861 ،
تر مة عربی« :اُترُک ذلک» (اجازي)618 :0863 ،
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معادل كاركردي دقيق این الطالح در زبان عربی این استَ « :ترَکَه و شَأنَه» :او را به اال
خود گذاشت (ناظميان.)664 :6868 ،
تر مة پيشنهادي :أُترُکوا فرزانة و شَأنَها.
كنایة فارسی« :اگه لداي منو بشنون از خجالت آب ميشم» (مالاسنی)076 :6861 ،
ال» (همان)048 :
خجِ ً
ب َ
تر مة عربی« :و إن سَمِعوا لَوتی سَأذو ُ
این الطالح ،كنایه از شرم بسيار دارد و در عربی نيز معادل كاركردي آن كامالً شبيه
فارسی است.
كنایة فارسی« :نمی دانستم با خودم ند ندم» (همان)686 :
تر مة عربی« :لَم أعُد أدرِی ما أفعَل؟» (اجازي)684 :0863 ،
با خود ند ،ند بودن ،كنایه از بالتاليفی و سر در گم بودن است ،اما متر م معنا و
مفهوم آن را به درستی شرح نداده است.
تر مة پيشنهادي :تَحيّرتُ فی أمرِي.
تَحيّر فی أمره :سر در گم شد (آذرنوش.)086 :6861 ،
كنایة فارسی« :قول بده شما هم زیادي هوایی نشی!» (مالاسنی)48 :6861 ،
تر مة عربی« :عُد ِني أن ال ُتغالِي في تَوَقُّعاتِک» (اجازي)46 :0863 ،
«هوایی» آناه دستخوش هوا و هوس تازه قرار گيرد و آرامش خود را از دست بدهد
(نجفی .)6469 :6873 ،هوایی شدن نيز كنایه از «هوس يزي را در سر داشتن» است.
متر م معنا و مفهوم الطالح «هوایی نشى!»را درك نارده و در نتيجه این الطالح در متن
مقصد به درستی معادلیابی نشده است.
تر مة پيشنهادي :عُدنِي أن ال تَتوقُ لَه.
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تاق /یتوق :هوس داشتن ،مي داشتن ،اشتياق داشتن نسبت به يزي (آذرنوش.)686 :6861 ،
كنایة فارسی« :یای از پرستارها به من گفت :شما دیگه شور عاشقی رو در آوردین»
(مالاسنی)37 :6861 ،
تر مة عربی« :قالَت إحداهُنَّ لِي :هُو إذَن حَماسُ الحُبّ» (اجازي)03 :0863 ،
معنرراي واژه «امرراس» در فرهنررگ معالررر «شرردت» و «اوج» (قرريّم )406 :6867 ،و در
فرهنگ آذرنوش «شور و شروق»« ،اشرتياق شردید» و «تعصرب و غيررت» اسرت (آذرنروش،
 )006 :6861كه معادل فرهنگی «شور» در فارسی بوده و دقيقاً همانند آن هم معناي مثبرت و
هم منفری دارد .شرور :اَمراس ،عاطفةة شةدیدة (عبّراس)0808 ،؛ در نتيجره مترر م مفهروم
الطالح «شورش را در آوردهاید»را به درستی تر مه كرده است.
كنایة فارسی« :شيطنتش گ كرد» (مالاسنی)070 :6861 ،
تر مة عربی« :بَرَزَت شِقاوَةُ حمید» (اجازي)087 :0863 ،
متر م این الطالح را به درستی معنا كرده ،اما شِقاوَة در زبان فصي .مترادف شيطنت نبوده
و در لهجه كاربرد دارد« .ایذاء»« ،مُشاکَسَة» و «مُشاغَبَة» معادل واژه «شيطنت» در زبان عربی
فصي .هستند.
كنایة فارسی« :پلز روي هم نگذاشت» (مالاسنی)31 :6861 ،
تر مة عربی« :لَم یَغمِض لَهُ جِفنٌ» (اجازي)39 :0863 ،
* لَم یَغمِض لَهُ جِفنٌ :پلز هایش روي هم نرفت (ناظميان)840 :6868 ،
معادل كاركردي این الطالح در عربی دقيقاً مانند فارسی است ،اما معادلهاي
كاركردي دیگري هم در عربی براي این الطالح و ود دارد كه در ذی ذكر میشود.
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همچنين مالت مشابه كه در قسمتهاي مختلف كتاب تذكّري به شم میخورد به این
لورت هستند:
* نَدَّ النومُ عن أجفانِي :شمم به خواب نرفت ،خواب از شمم پرید (ميرزایی)046 :6864 ،
* الیَعرفُ النُّعاسُ إلي أجفانِي سَبیالً :خواب به شم من راه ندارد (فاري)896 :6833 ،
* لَم یَزَر النَّومُ عَینِي (اجازي)000 :0863 ،
* طارَ النَّومُ مِن عُیوني (همان.)041 :
كنایة فارسی« :داخ اياط كنار باغچه انه هر دوي ما گرم شده بود» (مالاسنی)19 :6861 ،
تر مة عربی« :و داخلَ فناءِ الدّار قربَ الزُّهورِ کانَ کِالنَا یَشعُرَ بِالحَماسِ» (اجازي)13 :0863 ،
«گرم شدن انه» كنایه از طوونی شدن گ وگفت است و متر م كه معناي این الطالح
را متو ه نشده ،نتوانسته است از عهده تر مه آن به درستی برآید.
تر مة پيشنهادي :و داخل فناء الدّار قرب الزّهور حَمِيَ الحوار بیننا (عبّاس.)0808 ،

نتیجهگیری
معادلیابی از اركان اساسی تر مه محسوب میشود .تر مة یز متن ادبی براي آناه
بتواند گویا و رسا ،باورپذیر و قاب ادراك و ااساس باشد باید از معادلهایی بهره برده
باشد كه نه تنها منتق كننده عنالر فرهنگی و ااوي پيامهاي مو ود در بافت متن اللی
باشد ،بلاه بتواند همان تأثيري را در خواننده ایجاد كند كه متن مبدأ در خوانندگان خود
برانگيخته است .در تر مة آثار ارزشی همچون كتابهاي ادبيات پایداري این مهم بيشتر
لوهگر میشود .در این ميان تر مة درست كنایههاي فارسی كه دنيایی از معانی پيدا و
پنهان را در خود دارند ،ضرورتی اناارناپذیر است و با و ود اشتراكات فرهنگی بسيار ميان
فرهنگ كشورهاي اسالمی ،توضي .برخی از عنالر فرهنگی وزم به نظر میرسد.
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در تر مة قصه هایی كه به وضوح رنگ و بوي فرهنگی دارند ،متر م همواره با
الشهایی روبهرو است كه از مهمترین آنها شيوب تر مه عنالري است كه خاد
فرهنگ زبان مبدأ است .او مدام بر سر این دو راهی است كه معادلهایی مشابه با این
الطالاات را از ميان انبوه تعابير مو ود در زبان مقصد ليد كند .در این رهگذر ،مشا
در موا هه با آن دسته از عنالر و مفاهيم فرهنگی كه معادل لفر ناميده میشوند ،دو
ندان میشود؛ معادل هایی كه در زبان و فرهنگ مقصد و ود ندارند یا مخاطب زبان
مقصد برداشت متفاوتی از آنها دارد و او ناگزیر است آنها را براي خواننده شرح دهد.
با استخراج نمونههاي متعدد از ضربالمث ها و كنایههاي كتاب «یادت باشد» و تطبيق
با تر مه عربی آن «تَذَكَّرِي» و سپس تحلي و مطالعه آنها بر مبناي الگوي نظري
نيومارك ،این نتای به دست آمد:
 -6به علت قرابتهاي فرهنگی ،تعداد قاب تو هی از كنایات و ضربالمث ها در عربی،
داراي معادل كاركردي دقيق بوده كه در تر مه از آنها استفاده شده است .باو ود ایناه
برخی ضربالمث ها و كنایه ها داراي معادل كاركردي هستند ،متر م به دلي عدم اطالع و
یا عدم دقت در این موضوع ،آنها را به شيوه تحتاللفظی تر مه كرده و این امر او را در
قيد و بند زبان مبدأ قرار داده است .وي همچنين براي دو مورد از ضربالمث ها با بهره-
گيري از شيوه یادداشتنویسی و اضافات ،توضيحاتی در پانوشت آورده است كه ارتباطی
با معناي ضربالمث ندارد؛ گاهی معناي ضربالمث یا كنایه به خوبی درك نشده و در
نتيجه معادلی اشتباه در متن وارد شده و گاهی هم تر مه تحتاللفظی ذهن خواننده را
كامالً به سوي فضایی متفاوت سوق داده است .در پاس به سوال اول میتوان گفت،
روشی كه بيش از همه از سوي متر م مورد اقبال واقع شده ،تر مة معنایی است .از آنجا
كه در تر مة این اثر ،معادلهاي كاركردي فراوانی براي انتقال مفاهيم مو ود در متن زبان
مبدأ استفاده شده و نيز در موارد متعدد تر مة معنایی ،مفهوم را منتق كرده؛ بنابراین پاس
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به سوال دوم پژوهش مثبت بوده و متر م به ميزان باویی در رساندن پيام متن اللی به
خواننده عربزبان موفق بوده است.
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