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Abstract  
The model of critical analysis of translation, which redefines translation based on the 

concept of "filtering", is fundamentally based on Halliday's theory of Systemic Functional 

Linguistics (1978), and filters a communicative event linguistically, culturally, and 

ideologically. In particular, whenever a translator feels the need to apply cultural filtering, 

it can be expected that the result of his/her work will be relatively inclined towards 

acceptable translation. The present study descriptively-analytically seeks to evaluate the 

application of cultural filter in Salim Abdul Amir Hamdan's Arabic translation of 

Houshang Golshiri’s Prince Ehtejab and Lidded Mirrors, which is full of idiomatic 

expressions, and to indicate to what extent the use of cultural filtering by the translator of 

these two works fit with the structural features in the target system. Therefore, we divided 

the approaches employed by the translator of these two novels into 4 parts: Negative 

approach (omission of idiomatic expression) 2- Application of cultural filtering using the 

"equivalence-finding" approach 3- Application of cultural filtering using "equivalencing" 

approach 4- Literal translation of the term of source in the target language. The findings 

of this study show that the translator implements almost the same cultural context in the 

target system. Furthermore, among the approaches used, cultural equivalence-finding 

(59.2%) has the highest frequency, and omission (2.3%) has the lowest frequency. 

Keywords: Cultural Filter, Translation of Terms, Approaches, Prince 

Ehtejab, Lidded Mirrors. 
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: هیموردپژو) فرهنگی صافی ةپای بر اصطالحات ةترجم واکاوی
 اباحتج شازده هایرمان از حمدان عبداألمیر سلیم عربی ةترجم

 (گلشیری هوشنگ دردار هایآینه و

 ایران سمنان، دامغان، دانشگاه عربی، زبان مترجمی ارشد کارشناسی  عامریعرب علیرضا
  

 ایرانسمنان،  دامغان، دانشگاه عربی، زبان مترجمی گروه استادیار،  افضلی فرشته

 چکيده

 شناسیزبان نظریة یةپا بر كندمی بازتعریب «تصفيه» مفهوم ةپای بر را ترجمه كه ترجمه انتقادي تحلير الگوي
 و فرهنگی زبانی، هايصافی از را ارتباطی رویداد یک و شده بنا( 6673) هليدي يگرانقشسازگانی

 توانمی كند، ساحسا فرهنگی صافی كاربرد به نياز مترجم هرگاه ویژه، ةگون به حال. گفراندمی ایدئولوژی ی
 به حاضر پژوهش .كندمی پيدا گرایش پفیرفتنی ترجمه سوي به نسبی طوربه او كار نتيجة كه داشت انتظار
 عبداألمير ليمس عربی ةترجم در را فرهنگی صافی كاربرد دشيو كه است آن پی در تحليلی-توصيفی دشيو

 كه گلشيري هوشنگ «الفات مرایا/ دردار هايآینه» و «احتجاب األمير /احتجاب شازده» رمان دو از حمدان
 مترجم ويس از فرهنگی صافی كاربرد نحود دهد نشان و كند ارزیابی است، اصيالحی تعبيرهاي از سرشار
 مترجم لیك راه ارهاي منظور این به. دارد تناسب مقصد نظام در بافتی هايویژگی با ميزان نه به ا ر دو این
-1 ،(اصيالحی عبارت حف ) سلبی روی رد -6: كردیمتقسيم بخش نهار به را رمان دو این ةترجم در

 رراه ا كارگيريبه با فرهنگی صافی كاربرد -8 ،«یابیمعادل» راه ار كارگيريبه با فرهنگی صافی كاربرد
 نشان ژوهشپ هايیافته. مقصد زبان به مبدأ اصيالح( اللفظیتحت ترجمة) گرالفظ انتقال -4 و «سازيمعادل»
 اه ارهاير ميان از و است كرده پياده مقصد نظام در را مشابهی تقریباً فرهنگی بافت مترجم، كه دارد آن از
 را مقدار بسامدترینكم درصد( 8/1) حف  و پربسامدترین درصد( 1/96) فرهنگی یابیمعادل گرفته، كاربه
 . است داده اختصاد خود به

 .دردار هایآینه ،احتجاب شازده راهکارها، اصطالحات، ةترجم فرهنگی، صافی :هاکليدواژه
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  مقدمه

ميالدي، بيشترین گرایش در تحلير اصيالحات، پيروي از این نظر  78تقریباً تا اواخر دهة 
د و آینمی ناپفیر و صرفاً زبانی به شمارهاي اصيالحی مقوالتی بخشبود كه عبارت

از این دیدگاه . اندهایی از واژگان هستند كه از هرگونه نظام مفهومی مستقربخش
وي مشخص و معناي ویژه است كه با هاي نحها، داراي ویژگیاصيالحات هم مانند واژه

 . (69: 6877جو، ها در ارتباط است )صلحدهندد آنمعنی اجزاي تش ير
در  هایی كهها و عبارتمترجم تعبيرهاي اصيالحی باید این حقيقت را بداند كه واژه

از قدرت معنایی ی سانی برخوردار نيستند )ميرعمادي،  شوندیابی میهاي متفاوت معادلنزبا
عی، مفهبی و گاهی مترجمان هنگام ترجمة عناصر و مفاهيم فرهنگی اجتما. (681: 6874

گی شوند و براي ایفاي نقش فرهنرو میها و تردیدهایی روبهبا نالش سياسی و گاهی تاریخی
. خود نياز به ابزار و راه ارهاي زبانی براي انتقال عناصر فرهنگی زبان مبدأ دارند

شماري را براي هاي بیها، روشگونه نالشد شيود رویارویی با اینپردازان دربارنظریه
بندي با دسته اندو تالش كردهمبدأ و مقصد پيشنهاد  ارتباط مناسب با عناصر فرهنگی در زبان

به نوعی توصيب و تحلير و ارزیابی از روند  رهنگی متنی و راه ارهاي ترجمة آنعناصر ف
شی به عنوان بخ. ها، زبانزدها و..هاصيالحات، كنای ةرو، ترجماز این . ترجمة این دسته بدهند

 . كننداي در برقراري ارتباطات بازي میاز زبان و فرهنگ، نقش شایسته
وارد كردن یک عنصر  در صورت ميان زبان و فرهنگ رابية جداناپفیري وجود دارد و

فرهنگی در فرهنگ دیگر نياز است كه صورت زبانی آن عنصر را نيز در زبان و فرهنگ 
 ؛او نياز به كاربرد صافی فرهنگی دارد ةهرگاه مترجم احساس كند ترجم. مقصد وارد كنيم

 اگر عناصر فرهنگی زبان مبدأ را به اماپنهان گرایش دارد،  ةاو به سوي ترجم ةیعنی نتيج
قش به همين سبب ن. همان ش ر به زبان مقصد انتقال دهد، ترجمه آش ار را برگزیده است

مترجم در ایجاد این ارتباط فرهنگی بسيار مهم است و این مسأله ضرورت ننين پژوهشی را 
 كند.ایجاب می

هایی سرشار از عناصر فرهنگی و اصيالحات، هوشنگ ی ی از نویسندگان داستان
ت این رمان پس از گفش. رمان شازده احتجاب به شهرت رسيد ا نوشتنگلشيري است كه ب

مان گلشيري در ر. آیدهاي ایرانی به شمار میترین داستاننندین سال هنوز هم ی ی از قوي
مدان سليم عبداالمير ح. بين بردهاي دردار نيز تضادهاي فرهنگی ایران و اروپا را زیر ذرهآینه
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« مرایا الذات»و « األمیر احتجاب»عنوان  غداد(، این دو رمان را باشهر ب يالدي،م 6648)زاده 
 م:كنيرا در این پژوهش دنبال می ها دو پرسشحال با توجه به این گفته. ترجمه كرد

شده سليم عبد األمير حمدان مترجم دو رمان شازده احتجاب و راه ارهاي گزینش -
 كدام است؟ این دو رمان تعبيرهاي اصيالحی ةهاي دردار در ترجمآینه

 دام است؟این تعبيرها ك ةاو در ترجم ةبسامدترین راه ارهاي به كار رفتپربسامدترین و كم -

است « هارزیابی ترجم»زیرشاخه « نوع»تحليلی و از دیدگاه -انجام پژوهش توصيفی دشيو
گانه زبانی، فرهنگی و ایدئولوژی ی تنها به بررسی صافی فرهنگی هاي سهو از ميان صافی

آنجا كه دو رمان مورد نظر در این پژوهش، سرشار از عناصر فرهنگی است،  از. پردازیممی
و تحلير  كارگيري در نقدمند براي شناسایی این عناصر با هد  بهگزینش یک روی رد نظام

به همين منظور، تعبيرهاي اصيالحی را . رسدعمل رد مترجم هر دو رمان ضروري به نظر می
دهيم و به گونه كلی راه ارهایی را كه مترجم در اي نشان میدر قالب جدول به روش مقابله
 كنيم.بندي میبخش ،دسته 4ترجمه به كار برده است در 

 پژوهش ةپيشين. 2
انجام شده است؛ از جمله  تعبيرهاي اصيالحی ةترجم دهاي بسياري دربارتاكنون پژوهش

 ةاصيالحات: بررسی ترجم ةترجم» ةدر مقالاو . است( 6838كسائيان ) ها، پژوهشآن
ه دانشجویان گروبه این موضوع پرداخته كه آیا « جویان قبر و بعد از دروس ترجمهدانش

این  یا خير و كنندمیاصيالحات استفاده  ةهاي مناسب در ترجمانگليسی از اصول و روش
كه اصيالح را از غيراصيالح تشخيص  دانشجویاننتيجه به دست آمده كه تعداد زیادي از 

 .كنندنمیها پيروي آن ةدهند از اصول نظري در ترجممی

جالل « نون و قلم»ة ماجده عنانی از بررسی ترجم» ة( در مقال6863قربانی مادوانی )
رداخته به بررسی برگردان عربی با متن اصلی پ« نظریه تعادل اصيالحی بي ر براساساحمد آل

 6ربرگردان اصيالحات بي هاي است و به این نتيجه رسيده كه مترجم داستان از ميان روش
د به روی ر «...ونی، حف  ونا و تغيير صورت، دگرگحفظ صورت و معنا، حفظ مع»نون 

 حفظ معنا و تغيير صورت بيشتر راغب بوده است.

                                                            
1. Baker, M. 
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راه ارهاي مترجم در انتقال مفاهيم تركيبات و » ة( در مقال6867قاسمی اصفهانی )
 «مرغان از ليلی انور( ةداستان شيخ صنعان در نغم ةموردي: ترجم ةاصيالحات ادبی )ميالع
هاي وشگيري از ركند كه مترجم سعی بر آن داشته تا از طریق بهرهبه این ن ته اشاره می

رهنگی، هاي زبانی و فپرداخته و با وجود تفاوتخاد ترجمه به انتقال مفاهيم ادبی و عرفانی 
اده از روش بر استف و افزون كردهكالم عيار را در قالبی جدید به مخاطبان فرانسه زبان عرضه 

نون:  6وینی و داربلنت ةهاي ترجممستقيم از ت نيکة غيرهاي ترجملفظی از روش ةترجم
 است. كردهگزینی و اقتباس، استفاده تغيير هویت دستوري، تعدیر، معادل

اصيالحات:  ةكاربرد صافی فرهنگی در ترجم» ( در مقالة6869باري و دیگران )معين در
 دنحو به ارزیابی انتقادي« مرادي كرمانی ةهاي قاليبافخانانگليسی بچه ةمورد پژوهی ترجم

 ةهاي قاليبافخان( از كتاب بچه1888) 1انگليسی لير و سحابی ةكاربرد صافی فرهنگی در ترجم
 صافی فرهنگی از سوي كاربرد دهوشنگ مرادي كرمانی پرداختند و نشان دادند كه نحو

گی بافتی در نظام مقصد تناسب داشته است و به این نتيجه مترجمان ا ر به نه ميزان با ویژ
 اند.اشتهبسامد وقوع را د یابی فرهنگی بيشترینسازي توصيفی و معادلرسيدند كه معادل

ها و كنایات المثرضرب ةعنوان ارزش فرهنگی ترجم» ة( در مقال6833نيازي و نصيري )
سازي ها و كنایات، جایگزینالمثرربض ةفارسی به این نتيجه رسيدند كه در ترجم-)عربی

مواره هاي فرهنگی هعناصر فرهنگ مبدأ با عناصري از فرهنگ خودي بدون توجه به ظرافت
 شود.نيز منجر به انتقال نامناسب پيام نویسنده می گرالفظ ةعملی درست نيست و ترجم

اي صورت هاي گستردههشپژوهاي دردار شازده احتجاب و آینهدو رمان  ةدر زمين
فضاي داستان شازده » ة( در مقال6861دوست )دارلو و حامیخزانهگرفته است؛ از جمله 

، رمان شازده احتجاب را بررسی 8، با استفاده از روش پوله«احتجاب از منظر نقد مضمونی
اي مانند بوها ، صداها، اشياء، اشخاد و جوي مضامين ت رار شوندهوكرده و با جست

 . دانتصویرهاي برآمده از ناخودآگاه راوي، فضاي این ا ر را شرح داده ةثابها، به مم ان
هاي روایی دررمان شازده احتجاب بررسی ت نيک» ة( در مقال6833لی و قالوندي )حسن

اي ه، به این ن ته اشاره دارند كه گلشيري در این رمان از ت نيک«هوشنگ گلشيري

                                                            
1. Vina, J-P. & Darbelnet, J.  

2. Lear, Ch. & Sahabi, S. 

3. Poulet, J.  



 1041بهار و تابستان | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهای ترجمه در زبان و شپژوه | 104

 

ه كرده و مستقيم به شایستگی اشاردرونی غير گوییمستقيم روشن و تکگویی درونی تک
 . جریان داستان را پيش برده است

بررسی عوامر مؤ ر بر شتاب روایت در رمان شازده »( در مقالة 6861پور )دهقانی و حسام
دارند كه زمان در این داستان پيشروي كندي دارد، اما در ذهن شازده و ، بيان می«احتجاب

 . ناپفیر در حال پيشروي و پسروي استشتابی وصبهاي آن با دیگر شخصيت
كند كه نقدهاي می اشاره «هاي دردار از نظر منتقدانآینه» ة( در مقال6868شيري )

دار ناپ هاي درهاي انتشار آینهشماري به وسيلة نویسندگان و منتقدان صاحب نام در سالبی
هاي ادبی را خود، عرصة فعاليتشده و ح ایت از آن دارد كه این رمان در زمان پيدایش 

 . براي مدت زمانی محدود با مباحثات پرمناقشه درگير كرده است
شناختی به داستان روایی با نگاهی به درآمدي بر روی رد روایت» ة( در مقال6837حري )
شناختی به روایت معتقد است روی رد روایت «هاي دردار هوشنگ گلشيريرمان آینه

عنی داستان ی ؛هاي اصلی متن رواییارنوبی ساختاري براي تحلير مؤلفههداستان، بستر و ن
-داستانی یاري می ارنوب هم به نویسندگان در نينش موادهاین ن. آوردو متن، فراهم می

ت در تر روایهاي متن روایی و شناخت دقيقرساند و هم این ه الگویی براي واسازي مؤلفه
 دهد.اختيار خوانندگان قرار می

ر تعریب دترجمة اصيالحات توجه به پيشينه یادشده، تاكنون هيچ پژوهشی به واكاوي  با
و تيبيق آن با متن اصلی نپرداخته است  «هاي دردارآینه»و « شازده احتجاب»دو رمان فارسی 

يرد و ما گبا توجه به عوامر بافتی صورت می عناصر فرهنگی این دو رمان ةتحلير ترجم و
افتی ا ر ارائه هاي بهاي گوناگون ترجمه با ویژگیبت به ميزان تناسب روشارزیابی دقيقی نس

 دهيم.می

 ارچوب نظريهچ. 1
 الگوي تحليل انتقادي ترجمه. 1-2

ند زبان و مكاوي كه به روشی كيفی به بررسی نظامگرایش تحلير گفتمان و گفتمان
ميالعات فرهنگی، اجتماعی و شده خود وارد  در ش ر كامر پردازدهاي در متن میگفتمان

 . سياسی شده و ش ر انتقادي یافته است
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( در حقيقت تالشی در واكنش 6861و 6868جان، )خان« ترجمهتحلير انتقادي »الگوي 
ارنوب این ه( است و با حفظ ن1886 و 6667) 6وسهابه الگوي ارزیابی كيفيت ترجمة

افزاید تا زمينة تحلير ایدئولوژي را در آن می ها و ابزارهاي تحليلی جدیدي بهالگو، مؤلفه
، آنگاه از مرزهاي شودمیوس از سيح تحليلی متن آغاز هاالگوي. نقد ترجمه فراهم آورد

هاي متنی و بافتی را مند، روابط ميان مؤلفهگفرد و به ش لی نظامشده متن می محدود
 كند.بندي میش ر

در  كندمی بازتعریب« تصفيه»مفهوم  براساسرا  الگوي تحلير انتقادي ترجمه كه ترجمه
( 1884 و 6664، 6639، 6673) 1ي هليديگرانقش -شناسی سازگانیاصر بر پایة نظریة زبان

رویداد  گفراندن یک فرآینددر این الگو، ترجمه بنا به تعریب عبارت است از . استوار است
دئولوژي هاي فرهنگ و ایوابسته به زبان مبدأ از صافی زبان و در صورت نياز، صافی ارتباطی

این الگو از مفهوم تصفيه در ترجمه حر   از این رو،. (7: 6861جان، در نظام مقصد )خان
هاي زبانی، فرهنگی و ایدئولوژی ی یک رویداد ارتباطی را از صافی ،زند و در ترجمهمی
ن ی ی از مواردي كه در الگوي تحلير انتقادي ترجمه به آن پرداخته شده بنابرای. گفراندمی

 است، سه صافی زبانی، فرهنگی و ایدئولوژی ی است و این سه صافی: 
ها و عناصر دستوري زبان مقصد است و به دهنده جایگزینی واژهاین صافی نشان زبانی: -

براي  منتقد یا تحليلگر ترجمه. الگوهاي تحلير و نقد ترجمه حتمی است ةگونه كلی در هم
تواند با توجه به تخصص و سليقة علمی خود تحلير نحود عمل رد صافی زبانی می

جان در این مورد واژگان تخصصی و خان. كار گيردروی ردهاي تحليلی گوناگونی را به
( را 1884و  6664، 6639ي هليدي )گرانقش -شناسی سازگانیشناسی معمول در زبانروش

 (.667: 6868جان، به كار برده است )خان
شاید مترجم نخست به ایجاد رابية تعادلی پایبند باشد، اما در پایان با عبور ایدئولوژی ی:  -
از  این ه در هر مرحلهاز حد تعادل بيرون رود و یا  صول كار خود از صافی ایدئولوژی یمح

 هاي خود را در هر دوبرگردد و گزینش كرده،ترجمه به آنچه تا كنون ترجمه  جریان عملی
 . (616سيح واژگان و دستور زبان از صافی ایدئولوژی ی بگفراند )همان: 

                                                            
1. House, J.  

2. Halliday, M.A.K.  
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گانة ههاي سلة تقدم و تأخر عمل رد صافیأ، مسكردن تة مهمی كه باید به آن توجه 
جایی كه ترجمه در اصر دربردارنده از آن. است« ایدئولوژی ی»و « فرهنگی»، «زبانی»

 ،و متعار  نشانباید فرض را بر این بگفاریم كه در حالت بی است هاي پی در پیبازنویسی
اي فرهنگی هبا توجه به نظر مترجم به ترتيب از صافی بعد و رودنخست صافی زبانی به كار می
اما دو  عی و اجباري است،عمل رد صافی زبانی یقياً قي. شوندو ایدئولوژی ی استفاده می
 . (616روند )همان: به كار میصافی دیگر به طور اختياري 

تمام  این دو تقریباً. گره خورده است 1و بسنت 6نرخش فرهنگی با نام لفور فرهنگی: -
 هاينظریه دارند كهو بيان می محور پيش از خود را به نالش كشيدهروی ردهاي زبان

رهنگی كه یک به زمينة فگرا هيچو گفتمان گرانقشهاي جمله نظریهشناختی پيشين از زبان
ور و لف این در حالی است كه. كنندیابد، توجهی نمیپيدایش می متن ترجمه شده در آن

ها آن. ندپردازبسنت در ا ر خود از زبان فراتر رفته و به نقش اساسی فرهنگ در ترجمه می
« نمت»و آن را نقية عزیمتی از ترجمه به عنوان  دهندنرخشی در ميالعات ترجمه میخبر از 

 مهنویسند ننين نيست كه متن ترجها میآن. كنندتعریب می« فرهنگ»به ترجمه به عنوان 
يالعه شان مورد مگيريشده را بتوان و به دور از نيروهاي فرهنگی و اجتماعی دخير در ش ر

اوت متف هايشوند و فرهنگفرهنگ توليد میها در پاسخ به نيازهاي یک ترجمه. قرار داد
 بر این مبنا در روند ميالعة متون. گفارندشده می هاي متفاوتی را بر دوش متون ترجمهنقش

قصد هاي فرهنگی مبدأ و مباید به این مورد توجه داشت كه آن متون در بستر شب ة نشانه
از این . تها بوده اسفرهنگل پارهاند و ترجمه ی ی از مو رترین عوامر در انتقاش ر گرفته

، خأل»كارگيري این صافی بسته به وجود است كه در این الگو به« فرهنگی» صافی سوم  ،رو
 . ، تشخيصِ آن از سوي مترجم است«یا تفاوت فرهنگی

د صافی فرهنگی معتقد است كه وس در مورد نحود عمل رهاجان برخال  روی ردخان
و تعادل نقشی لزوماً بسته به كاربرد صافی فرهنگی نيست و در  يابی به ترجمة پنهاندست»

عدیر از آن ه نيازي به تتوان به ترجمة پنهان دست یافت، بیفرهنگی، می صورت نبود خأل
كاربرد  هر گاه مترجم نياز به دیگر، به عبارت. راه كاربرد صافی فرهنگی وجود داشته باشد

بی به سوي طور نسانتظار داشت كه نتيجة كارش بهتوان صافی فرهنگی را احساس كند، می

                                                            
1. Lefevere, A. 

2. Bassnett, S.  
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در صورت این ه مترجم نيازي به كاربرد صافی  امارود، پفیر میترجمة پفیرفتنی و خوانش
جة كارش را ، نتيكندفرهنگی احساس ن ند و عناصر فرهنگی مبدأ را به نظام مقصد منتقر 

در این  ،ر سخنبه دیگ. رفته استكيفيتی پنداشت كه از تعادل فاصله گتوان ترجمة بینمی
« تواند بر پایه مورد با كاربرد یا بدون كاربرد صافی فرهنگی انجام گيردالگو، تعادل نقشی می

 (.666: 6868جان، )خان

 هاتحليل داده. 1-1
ترجمة هاي دردار در شازده احتجاب و آینه كلی راه ارهایی را كه مترجم دو رمان طوربه 

 كنيم:برده است، این گونه دسته بندي می به كاراصيالحات 

 :«حذف عبارت اصطالحي»کاربرد صافي فرهنگي با رویکرد سلبي . 1-1-2
یک اصيالح یا جمله و حف  آن از متن  ةاین روی رد به معنی طفره رفتن مترجم از ترجم

هنگامی كه مترجم نتواند معادلی از فهرست واژگان زبان مقصد براي ترجمه . مقصد است
. ندزیک اصيالح پيدا كند با در پيش گرفتن روی رد سلبی، دست به حف  آن عبارت می

 :Ivir, 1987نبردن واژد فرهنگی در زبان مقصد ) كارحف  كردن یعنی به ،به عبارت دیگر

هاي رمان آینهدر  ، اماشودرمان شازده احتجاب، ا ري از حف  دیده نمی ةدر ترجم. (43
 هایی از این موضوع است: موارد زیر، نمونه. ها ترجمه نشده استبرخی عبارت دردار

 )بدون ترجمه(. (..68: 6871زدند )گلشيري، ها كِر میزن -

 )بدون ترجمه( . (..667همان: « )اندشنيدم كه ی ی دوتا شان لو رفتهگاهی می» -
، 6884)دهخدا، و لو دادن یعنی راز او را فاش كردن  یعنی از دست دادن« و رفتنل»عبارت 

 . (819و  811: 48

 )بدون ترجمه( . ( ..34: 6871گلشيري، گفتم كه سر ما هم خلوت شده است ) -
 . (683: 6838یعنی كمتر شدن كار و مشغوليت او )انوري، « سر كسی خلوت شدن»اصيالح 

 «یابيمعادل»راهکار استفاده از کاربرد صافي فرهنگي با  .1-1-1
یک اصيالح از زبان و فرهنگ مبدأ در فرهنگ مقصد « معادل طبيعی»كردن  مقصود، پيدا

معادل طبيعی یا )معادل فرهنگی( معادلی است كه از نظر فرهنگی در جامعة مقصد . است
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بان در این حالت عنصر فرهنگی ز. پفیرفته شده و در گنجينة واژگانی زبان مقصد قرار دارد
نمونه  براي. (6: 6878)ایویر، شود مبدأ با عنصر شبيه خود در فرهنگ مقصد جایگزین می

( با واژد 68: 6813)گلشيري، « سيصد تومان پول نازشست دادند»در جملة « نازشست»واژد 
در حقيقت . یابی شده است( معادل66: 1884، گلشيري)« أعطوا ثالثمأئة تومان انعاماً« »انعاماً»

هاي معادل این هیابی فرهنگی است به سبب كاربرد صافی فرهنگی همين معادل حد اعالي
ها در رسيدن به تعادل نقشی مؤ ر هستند گزینی بيش از سایر روشمعادل ناشی از این روش

 هایی از این موضوع است: موارد زیر، نمونه. آینداي حد آرمانی ترجمه به شمار میو به گونه

 شازده احتجاب
 .(7: 6813، گلشيري) داددلش راه نمی اصلی:متن 

 . (691: 1884، گلشيري) قلبه مل یکن یطاوعه ترجمة حمدان:
دلش . (738: 6838)انوري، . .دادن، روا دانستن و. معناي اجازهبه « راه دادن»اصيالح 

نيز به معناي پفیرفتن است كه با  مطاوعة القلب( 664: 6661)علوب،  (لم یطاوعه قلبه)نيامد 
 یابی شده است.معناي این اصيالح درست معادل

 . (68: 6813گلشيري، ) كردشاباش میس ه متن اصلی:  
 . (11: 1884گلشيري، ) انعاماًالمسکوکات  ینثرترجمة حمدان: 
 ن، نثاركردباش یا شاد باش است؛ به معنی تهنيتمخفب شاه« شاباش كردن»اصيالح 

نثر المسکوکات »و عبارت  (61: 81، 6846س و داماد )دهخدا، كردن زر و سيم بر سر عرو
 ها را به عنوان هدیه و بخشش پخش كرد و ریخت.یعنی س ه «انعاماً

 .(67: 6813گلشيري، كردم ) دست و پایک زن برایش متن اصلی:
 . (17: 1884گلشيري، ) مرأةاله  تدبرت حمدان: ترجمة

به معناي با تالش فراهم كردن و با زحمت و زرنگی تهيه « و پا كردن دست»اصيالح 
: 6611)علوب،  «أن یبذل جهداً و یسعی جهداً»( و در عربی 184: 19، 6816كردن )دهخدا، 

را به معنی اندیشيدن و به ف ر بودن گرفته كه معادل نزدی ی به این « تدبر»( مترجم واژه 666
 اصيالح است.
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 .(16: 6813گلشيري، ) زنددلت را میمه رعيت این ه متن اصلی:
 . (41: 1884گلشيري، ) یبعثون فی نفسک التقززکل هوالء الرعایا  ترجمة حمدان:
. ( است114: 6838به معناي حالت بيزاري پدید آوردن )انوري، « دل را زدن »اصيالح 

به معناي بيزاري و تهوع استفاده كرده و این همه رعيت به معناي « تقزز»مترجم از معادل عربی 
 ترجمه كرده است. «هارعيت ةهم»به اشتباه،  امافراوانی است، 

 ( 87: 6813گلشيري، ) دهدنم پس نمیتازه خودش هم  متن اصلی:
 . (91: 1884گلشيري، ) الیصرف شیئا  مع کل ذلک  ترجمة حمدان:
به معناي نيزي به كسی ندادن؛ بخشش و یاري ن ردن و خسيس « نم پس ندادن»اصيالح 

« ال یبِض حَجَرُه»( و488: 6661)علوب، « ضن و بخل»( و در عربی 6181 :6838انوري، بودن )

، به معناي نيزي خرج و هزینه «الیصرف شیئاً»مترجم از معادل عربی آن . (61: 6833)اقبالی، 
 ی نشده است.ن ردن استفاده كرده كه درست برابریاب

 .(48: 6813گلشيري، ) بخوابد غائله باید دخترش را صيغه كنی تامتن اصلی: 
 .(93: 1884گلشيري، ) تموت الفتنةفالبد أن تتصیغ ابنته کی  ترجمة حمدان:

فتنة و »در عربی ( و 8: 87، 6889یعنی فساد، شر، حاد ه و آفت )دهخدا، « غائلة»واژه 
 مترجم نيز واژه فتنه را درست برابریابی كرده است.. (168: 6661)علوب،  «نزاع

 .(47: 6813گلشيري، س ه كرد )كار نند سال اجداد واالتبار را بیمتن اصلی: 
 . (11: 1884گلشيري، ) اعمال عدة سنوات الجدادنا النبالء اسقط اعتبارترجمة حمدان: 
اعتبار كردن یا از اعتبار و ارزش انداختن )انوري، به معناي بی« س ه كردنبی»اصيالح 

 كه مترجم، معادل بی اعتبار بيان كرده است. است( 619: 6838

 .(91: 6813گلشيري، ) آیداز پسشان برمیفخري متن اصلی: 
 .(78: 1884گلشيري، ) علیهافخری قادرة  ترجمة حمدان:

با او یا قدرت انجام دادن آن را یعنی قدرت مقابله داشتن « از پس كسی برآمدن»عبارت 
از این  غيراصيالحی و به معناي توانایی است، ،«قادرة»واژه . (163: 6838انوري، داشتن )

 ( گزینه بهتري بود.689: 6661)علوب،  «البراءة من المسؤولیة/ منافسة»معادل عربی  رو،
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 .(18: 6813گلشيري، ) آب كننداش را نتوانستند همه متن اصلی:
 .(31: 1884گلشيري، ) کلها یبیعوهالم یتمکنا أن  ترجمة حمدان:

به معناي با تدبير فروختن نيزي كه از خریدش امتناع دارند )امينی، « كردنآب»اصيالح  
سنده اي آن بنامهفروختن است كه مترجم تنها به معادل واژه« یبیع»معادل عربی . (16: 6898

 . كرد( استفاده می98: 6661)علوب، « الغش فی البیع» بهتر بود از معادل  و كرده است

: 6813ري، گلشياینقدر بلند نخند ) گفاردسرت میبهسرفخري جان: وقتی شازده متن اصلی: 
16). 

ري، گلشي) االمیر ال تضحکی بهذا االرتفاعیداعبک عندما عزیزتی فخری:  ترجمة حمدان:
1884 :38). 

و در  (688: 6838كردن )انوري، یعنی با او شوخی« سر به سرِ كسی گفاشتن»اصيالح 
به معناي  نيز« یداعب»( واژد 146: 6661)علوب، « یجادل، یعمل رأسه برأسه»عربی 
اي و غيراصيالحی نامهمترجم معناي ساده واژه اما ،(164: 6877)الياس،  كردن استشوخی
 كردن را آورده است. شوخی

 هاي دردارآینه
 (.6: 6813گلشيري، بود ) كش رفتهاز مادرش متن اصلی: 

 (.18: 1884گلشيري، ) نشلته من أمهاترجمة حمدان: 
و  (814: 6846زاده، برداشتن )جمالدر معناي یواش ی نيزي را « رفتنكش»اصيالح 
كش »نيز به معناي  «نشل»واژد . (814: 6661)علوب،  «اختالس، السرقة خلسة»در عربی 

 ( است.787: 6877)الياس،  «رفت، دزدید

 .(18: 6813گلشيري، شروع شد )بازیش خرباز  متن اصلی:
 .(48: 1884گلشيري، ) قد بدأ جنونه مرة أخری هاترجمة حمدان:

عقلی؛ عمر از روي عدم كياست و عقر به معناي عمر ناشی از بی« خُر بازي»عبارت  
. است «بَلَه، السفه و التصرف بغیر العقل»و در عربی به معناي است ( 138: 18، 6847)دهخدا، 
 ( جنون نيز معناي عام و نه اصيالحی دیوانگی است.671: 6661)علوب، 
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 . (667: 6813گلشيري، است ) پاي كسی در ميانكنم من ف ر میمتن صلی: 
 .(676: 1884گلشيري، ) کنت أتصور أن ثمة عالقة باالخری ترجمة حمدان:
: 6838، یعنی ميرح بودن یا دخالت داشتن او )انوري« بودنپاي كسی در ميان »اصيالح 

 ، یعنی رابيه با دیگري را كامالً درك كرده است.«عالقة»مترجم معناي . (673

 .(641: 6813گلشيري، انداخت به جان ما )پدر را می متن اصلی:
 .(167: 1884گلشيري، ) کانت تحرض أبی علیناترجمة حمدان: 
یعنی تحریک كردن او براي آزار دیگري « انداختن دیگري رابه جان كس » اصيالح

ده و درست برابریابی ش« تحریک كردن» نيز به معناي «تحرض»عبارت . (848: 6838، )انوري
 است.

 .(61: 6813گلشيري، ته تغاري بود و عزیز كردد همه )متن اصلی:  
 و(648 :1884گلشيري، ) کان آخر العنقود و محبوب الجمیعترجمة حمدان: 

( و در عربی، 868: 6838انوري، به معناي آخرین فرزند خانواده )« تغاريته»اصيالح  
تغاري تهرایج به معناي اصيالحی ( 611: 6833و اقبالی،  688: 6661 )علوب،« آخر العنقود»

 است.

 .(67: 6813گلشيري، رخ )زد به خصود از نيمگفتم بله مو نمی متن اصلی:
 .(698 :1884گلشيري، ) نعم ال تختلف قید شعره، و خاصة من جانب قلت ترجمة حمدان:
( و در عربی 17: 41، 6849یعنی اختال  بسيار جزئی داشتن )دهخدا، « مو زدن»اصيالح 

توانست می همچنين. معادل این اصيالح است «شعرة قید». (834: 6661)علوب،  «یفرق شعرة»

 ( استفاده كند.187: 6833)اقبالی، « بالقُذةحذو القذة »هاي دیگري نون از معادل

 . (13: 6813گلشيري، ن ن ) ونگونگاي من گفتم نرا امروز الل شدهمتن اصلی: 
 .(687: 1884گلشيري، ) تدندنلماذا خرست الیوم، أنا قلت ال  ترجمة حمدان:
یعنی به صورت مبهم و نامفهوم ادا كردن نيزي، جویده « ونگ ونگ كردن»اصيالح 

« أن یهمس، یتحدث بصوت متهدج»( و در عربی 6176: 6838جویده حر  زدن )انوري، 

 نيز معناي وزوز كردن و صدا كردن دارد. «دندن». (488: 6661)علوب، 
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 .(694: 6813گلشيري، ام )كرده بنديیه تهمن راستش متن اصلی: 
 . (189: 1884گلشيري، ) أنا فی الواقع أکلت شیئاً ترجمة حمدان:
، 6847در معناي پيش از وقت مقداري خورده بودن )دهخدا، « ته بندي كردن»اصيالح 

أکلت »جمله . (688: 6661)علوب، « تعمیر النرجیل بالمخدر»( و معادل عربی آن 6646: 67
نيز به معناي خوردن اندك است و مترجم با آن ه نتوانسته معناي اصيالحی را برساند،  «شیئاً
 مفهوم را دریافته است. اما

 . (618: 6813گلشيري، مالت دادیم ) و ما هم گرفتيمت و حسابی مشت متن اصلی:
 . (634: 1884گلشيري، ) و لقد امسکناک و ضربناک ضرباً جیداً ترجمة حمدان:

به  «ضربناک» فعر. (6469: 6838، یعنی كتک زدن )انوري« مال دادنومشت»اصيالح 

: 6661)علوب،  «دعک و تدلیک»توانست معادل بهتري نون مترجم می اماهمين معناست، 
 ( به كار ببرد.877

 .(686: 6813گلشيري، حرام )بهگفاشته بود نمکاسمت را  متن اصلی:
 .(188: 1884گلشيري، ) أسماک ناکر الجمیل ترجمة حمدان:
( و در 6187و  6189نشناس )همان: نشناس، حقبه معناي نمک« حرامبهنمک»اصيالح 

حرام بهنيز به معناي نمک «ناکر الجمیل». (484: 6661)علوب،  «إنکار الجمیل، نُکران» عربی
 و درست برابریابی شده است.

 « يتوصيف سازيمعادل»کاربرد صافي فرهنگي با استفاده از راهکار . 1-1-6
هاي عبور اصيالح مبدأ از صافی فرهنگی زبان مقصد، استفاده از راه ار ی ی از شيوه

سازي عبارت از بيان شرح و تفسير یک عبارت یا همان نقر به معنا معادل. سازي استمعادل
اهبرد ریابی فرهنگی، هاي طبيعی در نظام مقصد و نداشتن ام ان معادلدر نبود معادل. است
بدین معنا كه یک واژه براي واژد . سازي، راهی براي ترجمه یک اصيالح استمعادل

سازي در حقيقت معادل. (Ivir, 1987: 43شود )فرهنگی زبان مبدأ توسط مترجم ساخته می
اي هصورت زبانی مبدأ را با گون یهاي معنایی و ابعاد كاربرد شناختراه اري است كه جنبه

ه به دهد كسازي در مواردي رخ میبه این سبب، معادل. كندجایگزین می« معادل توصيفی»
واند تسبب اختالفات فرهنگی اجتماعی بين دو نظام مبدأ و مقصد، مترجم نه تنها نمی



 101 |عامری و افضلی عرب

 

اصيالحی مشابه در نظام مقصد پيدا كند، بل ه حتی از یافتن عبارتی متفاوت، اما هميراز نيز 
 ماند.ناتوان می

 بشازده احتجا

 . (1: 6813)گلشيري، هر شبش را نداشت  حال و هوش متن اصلی:
 (.69: 1884)گلشيري،  الجمیلکل لیلة و یقظتها  نشاطلم یکن عنده اللیلة  ترجمة حمدان:

: 18، 6888یعنی: حوصله آن را داشتن یا دماغ آن كار را داشتن )دهخدا، « حال»معناي 
كالم، مترجم  ددر این پار. (696: 6661)علوب، « عدم اعتدال المزاج»( و در عربی 699

رهنگی یابی كند و براي عبور صافی فنتوانسته اصيالح مبدأ را در زبان و فرهنگ عربی معادل
سازي بوده است؛ به این معنا كه بار مفهومی و كاربردشناختی اصيالح مبدأ ناگزیر از معادل

 به زبان عربی انتقال داده است.« شاطنلم یکن عنده اللیلة »را در قالب معادل توصيفی 

 (.64: 6813)گلشيري،  م بماندروي دستترسم )این صندلی( می متن اصلی:
 (.14: 1884)گلشيري،  یأن یبقی علی قلبأخشی  ترجمة حمدان:

به معناي مصر  نشدن، به فروش نرفتن یا برخال  « رو]يِ[ دست كسی ماندن»اصيالح  
مترجم معناي ظاهري عبارت را نفهميده و . (113: 6838، مير او باقی ماندن است )انوري

 «کن من بیعهاالأتمأخشی أ»توانست از تعبير میالبته . را ساخته است« یبقی علی قلبی»معادل 
 كرد.استفاده می

 (.14: 6813)گلشيري، شاید گيري دنداننيز  متن اصلی:
 (.87: 1884)گلشيري،  ربما مغریاًشیئاً  ترجمة حمدان:
، بودن است )دهخدا به معناي سودبخش، سودآور و پرفایده« بودن گيردندان»اصيالح 

به معناي « مغریاً»نامه نيافته و واژد مترجم معادل واژگانی آن را در واژه. (171: 19، 6896
 تواند معادل توصيفی این اصيالح باشد.كننده میوسوسه

 .(17: 6813)گلشيري، است  وپانلفتیدستآن همه  فخري متن اصلی:
 (.48: 1884)گلشيري،  جداًخرقاء فخری  ترجمة حمدان:
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یا  بودن یعنی در كار كردن با دست و پا، سست و ناآزموده« دست و پا نلفتی»اصيالح  
« لخمة»( و در عربی 184: 19، 6816، دهخداآن ه هر نه به دست گيرد از دستش بيفتد )

به معناي احمق و نادان است و مترجم « اءخرق» دواژ. « رخو األصابع»( و 666: 6661)علوب، 
 . معادل مناسبی پيدا ن رده است

 (.16: 6813)گلشيري، ، خسته شدم سروكله زدمها من از بس با این رعيت متن اصلی:
 . (41: 1884)گلشيري،  مع هوالء الرعایا تعبت ما انحشرلکثرة ترجمة حمدان: 
، هخدادكردن و به سختی نيزي را به كسی فهماندن )یعنی بحث« سروكله زدن»اصيالح 

مترجم براي . ( 141: 6661علوب، ) «تفاوض، اقناع و مناقشة»در عربی،  ( و467: 86، 6849

آمدن و وارد شدن به كار برده كه هممعناي جمع شدن، گردبه « انحشر» داصيالح از واژاین 
 رساند.كردن را نمی معناي درست بحث

 (.83: 6813)گلشيري،  مریزاد گفتنددستنوكرها خيلی متن اصلی:  
 (.94: 1884)گلشيري،  کثیراً أحسنتقال الخدم:  ترجمة حمدان:

دعایی است براي تحسين شخصی كه كار خوبی انجام « مریزاد گفتندست»اصيالح  
مترجم نتوانسته معناي معادل آن را در زبان مقصد بيابد، . (714: 6816، دهخداداده است )
الشلت یداک/ال کلت »و  (668: 6661)علوب، « سلمت یداک»توانست از معادل بل ه می

 .( استفاده كند61: 6833)اقبالی،  «یداک

 .(46: 6813)گلشيري، ره مگه به خرجش می متن اصلی:
 (.16: 1884)گلشيري،  معهفهل ینفع  ترجمة حمدان:

نه او به آن یا اهميت دادن یعنی مورد قبول او واقع شدن« به خرج كسی رفتن»عبارت  
 مترجم نون عبارت مناسبی نيافته،رود، (به كار می464: 6838گویند )انوري، دیگران می

 لم» هایی نونتوانست معادلمی و را بيان كرده كه معادل نندان درستی نيست« ینفع»واژه 
 . (78: 6661ا به كار ببرد ) علوب، ر« یقتنع، لم ینطلِ علیه

 (.93: 6813)گلشيري، دیدشان سال تا سال هم نمیمتن اصلی: 
 (.38: 1884)گلشيري،  السنة حتی انتهائهاال یراهم من طلوع  ترجمة حمدان:
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معادل واژگانی . (376: 6838انوري، بيانگر زمانی طوالنی است )« سال تا سال»عبارت 
است كه مترجم اصيالح بهتري را جایگزین كرده  «ما کان یراهم طوال سنوات»این اصيالح 

 است.

 (.16: 6813)گلشيري،  كش هها حر این  متن اصلی:
 (.38: 1884)گلشيري،  هراءهذا الکالم  حمدان:ترجمة 
( و در 6194: 6838انوري، معنی و پوچ )به معناي فاقد ارزش و اهميت، بی« كشک» دواژ
به معناي  مترجم مفهوم این عبارت را. (814: 6661)علوب، « واهٍ، بالأساس»عربی 
 پرت آورده است.ونرت

 هاي دردارآینه
 (.11: 6813)گلشيري،  خورندلب میلبحاال دارند نيزي را متن اصلی: 

 (.49: 1884)گلشيري،  هی االن تأکل شیئاً ما مسرعة ترجمة حمدان:
( 141: 48، 6884، دهخدادر معناي با تمام دهان خوردن )« لب لب خوردن»عبارت 

صد مترجم معادل دقيق آن را در زبان مق ؛دهدمی« شتاب كرد»معناي « أسرع»واژد . است

 برد.به كار می« آکلون أکالً لماً»توانست اصيالح مینيافته و برابرسازي كرده است و 

 (.646: 6813)گلشيري، زنی این همه سنگش را به سينه میمتن اصلی: 
 (.117: 1884)گلشيري،  التی تدعی کثیراً الحرص علیها ترجمة حمدان:

در جهت  یا داري كردندر معناي به شدت از او طر « سنگ كسی را به سينه زدن» 
سنگ آن را در مترجم نتواسته معادل هم. است (618: 6838انوري، منافع او اقدام كردن )
« تنحاز الیها»توانست جمله می البته. است ساختهآن جایگزین براي  معادلزبان عربی بياورد و 

 .بردرا به كار ب

 (.648: 6813)گلشيري، كنيم درد دل میمتن اصلی: 
 (.161: 1884)گلشيري،  نتکاشف فیما بیننا ترجمة حمدان:

حتی نارا ، سخن گفتن با كسی دربارد امورشخصی و محرمانه یا اندوه و«درد دل كردن» 
 «یفضی بمکنون قلبه، یبوح»( و در عربی 979: 6838انوري، خاطر )خود براي یافتن آرامش
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 توانستمی .البتهمترجم نتوانسته معادلی براي دردل كردن بياید. است (631: 6661)علوب، 
 را به كار ببرد. «نتبادل الهموم» اصيالح

 (.68496: 6813)گلشيري، خواستی حر  بزنی مگر نمی بنال دیگرگفتم متن اصلی: 
 (.78: 1884 )گلشيري،« ؟هیا انفض! أ فلم تکن ترید أن تتکلم»قلت:  ترجمة حمدان:

. است( 6917: 6838انوري، گفتن ) و زدن جا به معناي حر در این« ناليدن»اصيالح  
ه استفاده كرد «كن شتاب»به معناي « هیا»زدن را نياورده و از اسم فعر  مترجم معادل حر 

 كار ببرد.را به« أنبس بحرفٍ»توانست فعر امر او می. است

 (.41: 6813)گلشيري، آورد باال میداشت جداً كفرم را متن اصلی: 
 (.79: 1884)گلشيري،  کان یغیظنی جداً ترجمة حمدان:

و  6193: 6838انوري، كردن )یعنی او را به شدت خشمگين« كفر كسی را باال آوردن» 
 مترجم .كردن براي آن بسازد در عربی مترجم نتوانسته معادل بهتري جز خشمگين كه( 6196
( را به 819: 6661، )علوب« بلوغ قمة الغضب، الخروج عن الطور»توانست معادل عربی می

 كار ببرد.

 (.41: 6813)گلشيري، فهميدم نه مرگيش هست نمی متن اصلی:
 (.79: 1884)گلشيري،  لم اکن أعرف ما علته ترجمة حمدان:

ی یا حال كس شود كه از كيفيت و وضع وهنگامی گفته می« نه مرگ شدن»اصيالح  
معادل براي آن بيابد و با  دمترجم نتوانسته واژ. (6438: 6838انوري، شود )نيزي سؤال می

 برابریابی كرده است.« دانم او را نه شدهنمی»جمله 

 (.47: 6813)گلشيري، گرداندند الش برش میوآش متن اصلی:
 (.71: 1884)گلشيري،  کانوا یعودون به معجوناً مهروساً ترجمة حمدان:

 (84: 6836 سخت مجروح شدن و به صورت الشه درآمدن )شهري، به معنی« الشوآش»
تقال به زبان عربی ان «معجونا مهروسا»اصيالح مبدأ را در قالب معادل توصيفی  مترجم. است

 كرد.( استفاده می93: 6661)علوب،  «اإلصابة بجروح»بهتر بود از معادل عربی  و داده است
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ترسيم از همين نيزها دوست و دشمن دستک و دنبک درست كنند میی: متن اصل
 (.49: 6813)گلشيري، 

 (.74: 1884)گلشيري،  ضجةنخشی أن یعد منها الصدیق و العدو قصة و  ترجمة حمدان:
مترجم . (787: 19، 6816اشی كردن )دهخدا، تردستک و دنبک درآوردن یعنی اش ال  

و ننين معادلی را جایگزین كرده است، در صورتی  متوجه نشدهتعبير این اصيالح را كامالً 
 . (666: 6661علوب، )است  «یختلق األعذار، یتملص»كه معادل آن در عربی 

 (.11: 6813)گلشيري، ماندند تا بوق سگ می متن اصلی:
 (.63: 1884)گلشيري،  یبقون حتی یطر الفجر ترجمة حمدان:

فی »( و در عربی 643: 6838به معناي دیر وقت شب )انوري، « بوق سگ»اصيالح  
جم متر وجا به معناي دیروقت شب است در اینالبته . است (36: 6661)علوب، « الصباح الباکر

 به معناي صبح زود را آورده است. «حتی یطر الفجر»معادل عربی 

: 6813ري، )گلشيجنبيد گوشش میوسر خانم سرلتی شوهر و سه بچه داشت و باز متن اصلی:
91.) 

 زوج و ثالثة أطفال، و مع ذلک کانت عیناها تستکشفان« سرلتی»کان للسیدة  ترجمة حمدان:
 (.68: 1884)گلشيري، 

رایش ها گو مانند آن هاي جنسی، اجتماعی، سياسیموضوع سروگوش كسی جنبيدن به 
أن یبلغ الحُلم، یبلغ سن »در عربی معادل آن ( و 661: 6838انوري، ) كنداشاره میداشتن 
تالش كرده  «العیون تستکشف»با آوردن واژد  مترجم. ( است141: 6661)علوب، « الرُشد

 معادل نزدی ی براي آن پيدا كند.

اصطالح  اللفظي(گرا )ترجمة تحتکاربرد صافي فرهنگي با انتقال لفظ. 1-1-0
 مبدأ به نظام مقصد

 اللفظی یک اصيالح از زبان مبدأ در متن مقصدگرا یا همان تحتترجمة لفظمنظور از انتقال، 
اي با الفباي زبان دیگر رونوشت شود كه تغيير حرو  الفبایی ؛ بدین معنی كه كلمهاست
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تر، راه ار انتقال دقيق به بيان. (688: 6871، 6)نيومارك شودهاي مختلب را نيز شامر میزبان
 . شودتقسيم می« انتقال محتوایی»و « صوريانتقال »به دو بخش 

به عنوان مثال: اسم یک شخص . نویسی عناصر فرهنگی استانتقال صوري: شامر حر  -
ند كنيومارك در كتاب درسمایِة ترجمه به این ن ته اشاره می. نویسی شودبدون تغيير حر 

ظ ها حفا این اقدام مليت آنشوند و بخانوادگی اشخاد انتقال داده میمعموالً نام و نام»كه 
شود، البته این در صورتی است كه این اسامی در متن هيچ معناي تلویحی و كنایی نداشته می

 (.Newmark, 1998: 214« )باشند

نسبی  ها به طورها و فرهنگهنگامی كه یک اصيالح در بسياري از زبان انتقال محتوایی: -
ه گرا ارائه داد و در واقع نياز بوان یک ترجمة لفظشود كه بتشود، این امر سبب مییافت 

يري راهبرد كارگتواند با بهدر این صورت مترجم می. بردكاربرد صافی فرهنگی را از ميان می
راي نمونه ب. كنداقدام به حفظ اصيالح مبدأ در متن مقصد « گرالفظ ةانتقال از طریق ترجم»

. تاس كردهترجمه « الی جهنم»را به صورت « جهنم به»مترجم در رمان األمير احتجاب عبارت 
 كاهد.گرا از زیبایی معنایی ترجمه میترجمه لفظ ،كلی به طور

 شازده احتجاب
 (.68: 6813)گلشيري، شدندمشر  نمی پابوسامرا به متن اصلی: 

 (.11: 1884)گلشيري،  األرجلبتقبیل لم یتشرف األمراء  ترجمة حمدان:
به معناي تشر  به خدمت و زیارت كردن است « شدن مشر به پابوس »اصيالح 

« ا: بوسيدن پتقبیل األرجل»اللفظی مترجم آن را به صورت تحت. (7: 68، 6883، دهخدا)

( 61: 6661)علوب،  «تقدیم فروض الطاعة»توانست از معادل عربی می و است ترجمه كرده
 بهره بگيرد.

 (.14: 6813)گلشيري،  امگنج خوابيدهمگه من روي  متن اصلی:
 (.81: 1884)گلشيري،  جالس علی الکنزأفأنا  ترجمة حمدان:
( 6816: 6838به معناي مال و  روت فراوان داشتن )انوري،« روي گنج خوابيدن»اصيالح 

 مترجم به صورت حر  به حر  برگردانده است.

                                                            
1. Newmark, P. 
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 (.98: 6813)گلشيري، خاكی بر سرم بریزم نه متن اصلی: 
 (.16: 1884)گلشيري،  ای تراب أحثو علی رأسی ترجمة حمدان:

د شود كه كسی براي مش ر خوهنگامی گفته می« )به( سر ریختن خاك بر»اصيالح  
یصیب بالتعاسة، »( و 478: 6838انوري، حلی پيدا ن ند و بسيار بيچاره و مضير باشد )راه

 است.آن اللفظی ( معادل عربی تحت611: 6661)علوب، « ینکب

 (.73: 6813)گلشيري، «پس خيلی پرتی»گفت: متن اصلی: 
 (.684: 1884)گلشيري،  «فأنت شارد جداً»قلت:  ترجمة حمدان:

مترجم معناي . ( است187: 6838به معناي آگاه نبودن )انوري، « بودن پرت»عبارت  
اطر را خ به معناي پریشان «شارد»اللفظی بودن را دریافت كرده و معناي تحت ظاهري پرت
 آورده است.

 (.17: 6813)گلشيري، گفتم تمام كرده متن اصلی: 
 (.68: 1884)گلشيري،  قلتُ: انتهت ترجمة حمدان:
و در عربی  (164: 6838انوري، كردن و مردن )به معناي فوت« تمام كردن»عبارت 

 است. متوجه شدهاللفظی آن را مترجم معناي تحت. است (616: 6661)علوب،  «وفات»

 (.38: 6813)گلشيري، دو آدم كافی بود  خيزوخفتنهار تا اتاق براي متن اصلی: 
 (.668: 1884)گلشيري، شخصین لنوم و حرکةإن غرفتین لکافیتان  ترجمة حمدان:

مترجم معنا . (964: 6838انوري، ) یعنی كارهاي روزمرد زندگی« خيزوخفت»اصيالح  
 .الحرکةحركت: و خيز=  النومخفت= خوابيدن: ؛ گونه انتقال داده استرا این

 (.38: 6813)گلشيري، رنگش پریده بود  متن اصلی:
 (.668: 1884)گلشيري،  رباًهاکان لونهاترجمة حمدان: 

پریدن رنگ نهره از ترس یا خشم یا بيماري  ،به معناي رنگ باختن« رنگ پریدن» 
واژد . است (161: 6661)علوب،  «شحوب، خوف»( و در عربی 44: 13، 6841)دهخدا، 

یا  «کان شاحب اللون»توانست عبارت مترجم می. به معناي پریدن و فراركردن است «هارباً»

 را به كار ببرد.« متغیر اللون»
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 (.33: 6813)گلشيري، كنند را پهن جر و پوستشانگفتم كنار در متن اصلی: 
 (.669: 1884)گلشيري،  خرقهماجاللهما و قلت آن یفرشا قرب الباب  ترجمة حمدان:

( به معناي مستقر شدن و 816: 6838به معناي اسباب و وسایر )انوري، « جر و پوست» 
ساكن شدن زن و مرد  ،منظور نویسنده. است (646: 6661)علوب، « إقامة، استقرار»در عربی 

 . در آن خانه است كه مترجم معناي كنایی آن را درنيافته است

 هاي دردارآینه
 (.7: 6813)گلشيري، شان را مزمزه كنند كردههاي كبزهرماريمتن اصلی: 

 (.61: 1884)گلشيري،  یتلمظوا ال طعاماً لذیذاً خفیاً بل سموم أفاعیهم المزبدهترجمة حمدان: 
مترجم معناي  است كه (314: 6838به معناي مشروب ال لی )انوري، « زهرماري»واژد  

 ظاهري زهرمار به معناي سم مار ترجمه كرده است.

لشيري، )گ خنک بخورممن ی ی كه حاضر نيستم اعدام بشوم و یا نند سال آب متن اصلی:
6813 :87) . 

)گلشيري،  أنا شخصیاً لست مستعداً أُعدم، أو أشرب ماء باردا عدة سنواتترجمة حمدان: 
1884 :87) . 
: 6838انوري، در زندان بودن ) و به معناي به زندان رفتن« خنک خوردنآب»اصيالح  
بهتر بود معادل واژگانی  و مترجم این اصيالح را آب خنک ترجمه كرده است. است (9
 برد.( را به كار می111: 6661علوب، « )سجین/ محبوس»

 (.11: 6813)گلشيري، زبانش نگشت تا نيز بهتري بگوید  متن اصلی:
 . (44: 1884)گلشيري،  لم یدر لسانه کی یقول شیئاً افضل ترجمة حمدان:
ن را نداشتن آ توانایی یا جرأت گفتنیعنی « زبان برنگشتن )نچرخيدن( به نيزي»اصيالح 

: 6661)علوب،  «ثقل الکالم، ضعف النطق»عربی  است و معادل آن در (383: 6838انوري، )
 نرخيدن زبان را انتقال داده است. مترجم معناي ظاهري. است (111

 (.641: 6813)گلشيري، گرفت مادر هميشه طر  ما را می متن اصلی:
 (.167: 1884)گلشيري،  کانت امی تلزم جانبنا دائماً ترجمة حمدان:
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: 6838، انوريیعنی از او حمایت یا پشتيبانی كردن )« طر  كسی را گرفتن»اصيالح  
مترجم این عبارت را . است (138: 6661علوب، ) «ینحاز، یتحيز»( و در عربی 6831و  6836

 استفاده كند. «تحمینا»توانست از فعر اللفظی ترجمه كرده و میبه صورت تحت

 (.668: 6813)گلشيري، اند نارنجینازك متن اصلی:
 (.678: 1884)گلشيري،  هم مرهفونترجمة حمدان: 

( و 779: 6898یعنی ضعيب و ناتوان در تحمر سختی )امينی، « نارنجینازك»اصيالح  
به معناي باریک  «مرهف الجسم». است( 861: 6661)علوب،  «سریع التأ ر و دلوعة»در عربی 
 . «لهم قلب كالملبن»گونه ترجمه كند: توانست اینمترجم می و اندام است و الغر

 (.41: 6813)گلشيري، است امه تو هم خوردهمگر صابونش به ج متن اصلی:
 (.16: 1884)گلشيري،  أفاصاب صابونه لباسک ترجمة حمدان:

یعنی زیان و ضرر او به دیگري « صابون كسی به تنِ )جامة( دیگري خوردن»اصيالح  
به كار  «ضرکی»صابون و لباس را به جاي  دمترجم همان واژ. (6886: 6838رسيدن )انوري، 

 برده است.

 (.78: 6813)گلشيري، كرد بازي میبا ساالدش بازيمتن اصلی: 
 . (661: 1884)گلشيري،  کانت تالعب بسلطتها بدل أن تأکلهاترجمة حمدان: 

نوري، اشدن به كاري یا نيزي به صورت غير جدي ) از عبارت مشغول« كردن بازيبازي»
 «بهدوء، بطریقة غیرمحسوسة»خود را با عبارت  ةتوانست ترجممی كه مترجم (66: 6838

 ( به صورت اصيالحی درآورد.16: 6661)علوب، 

 (.47: 6813)گلشيري، خندند به ریش من و امثال من میمتن اصلی: 
 (.77: 1884)گلشيري،  امثالی لی لحیتی و لحییضحکون ع ترجمة حمدان:

. است (386كردن )همان: در معناي او را مسخره« به ریش كسی خندیدن»عبارت  
علوب، )« أن یستهزیء/یسخر»باید فعر  مترجم و گرا استترجمه لفظ «ضحک علی لحیة»

 آورد.( می166: 6661
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 گيرينتيجهبحث و 
 رمؤلفة اصيالحات دگونه بيان داشت كه توان اینشده می هایی كه آوردهبا توجه به نمونه

یابی، بيشترین بسامد و راه ار درصد استفاده از راه ار معادل 11با  رمان شازده احتجاب
حف  كه هيچ موردي در این مؤلفه نداشته، كمترین بسامد وقوع را به خود اختصاد داده 

یابی را به خود درصد از راه ار معادل 94هاي دردار كه این مؤلفه در رمان آینه. است
را داشته درصد، كمترین بسامد وقوع  4اختصاد داده، بيشترین بسامد و راه ار حف  با 

 است.
توان مشاهده كرد كه كه مترجم دو رمان ( می6شده در جدول ) با نگاهی به نتایج خالصه

هاي دردار در برگردان تعابير اصيالحی این رمان به ترتيب از شازده احتجاب و آینه
. ستا بيشترین استفاده را داشته« حف »و « انتقال»، «سازيمعادل»، «یابیمعادل»راه ارهاي 

اصيالح،  674 مورد از مجموع 688با بيشترین بسامد وقوع )« یابی فرهنگیمعادل»راه ار 
 . اي استدرصد( پركاربردترین راه ار ترجمه1/96معادل 

اي در برگردان اصطالحات دو رمان شازده احتجاب و ميزان کاربرد راهکارهاي ترجمه. 2جدول 
 هاي دردارآینه

 درصد بسامد نوع راهکار ردیف
 0/55 123 یابیمعادل 1
 4/00 35 سازیمعادل 0
 1/16 01 انتقال 3
 3/0 4 حذف 4

راه ار دیگري است كه مورد استفاده مترجم این « سازي )ارائة معادل توصيفی(معادل»
 4/11اصيالح، معادل  674مورد از  86این راه ار با بسامد وقوع ). دو رمان قرار گرفته است

 . است گرفتهدرصد( دومين راه اري است كه مترجم آن را به كار
ا این راه ار ب. ی ی دیگر از راه ارهاي مترجم در برگردان این دو رمان است« انتقال»

 در این« انتقال»منظور از . گيرد( در رتبة سوم جدول قرار میدرصد 6/61بسامد وقوع )معادل 
م از ش ر دو. شودمبدأ در متن مقصد گفته می گراي صورت زبانیپژوهش ترجمة لفظ

گرفته، انتقال صوري است كه شامر كه در این پژوهش مورد استفاده قرار« انتقال»راه ار 
 نویسی عناصر فرهنگی است.حر 



 111 |عامری و افضلی عرب

 

واژه یا جمله، راه ار دیگري است كه مورد توجه مترجم در دو رمان شازده « حف »
درصد(، كاربرد كمتري از سه  8/1ا بسامد وقوع )معادل هاي دردار بوده كه باحتجاب و آینه

 . راه ار دیگر داشته است
اي گونه بيان داشت كه از یک سو مترجم این دو رمان تا اندازهتوان اینبه این سبب می

ابهی را اً مشدهد و بافت فرهنگی تقریب توانسته تعبيرهاي اصيالحی را از صافی فرهنگی عبور
، هاي درستن ردن معادل در برخی موارد به سبب پيداكند؛ البته دهدر نظام مقصد پيا

ها و توانست معادلمی اماكرده، هاي واژگانی ساده و غيراصيالحی را جایگزینمعادل
ن، او در این دو رما ةنقيه قوت ترجم همچنين. ببردكاراي بهنامهتر واژههاي درستتركيب

خود را  داريگفاشتن مؤلفه حف  است كه امانت نيز كنارسازي و به كاربردن مؤلفه معادل
 نسبت به متن مبدأ نشان داده است.

اي در برگردان ( به ترتيب ميزان كاربرد راه ارهاي ترجمه1( و )6در نمودارهاي )
 كاربرد (8درددار و در نمودار ) هاياصيالحات در دو رمان شازده احتجاب و آینه

 نمایش داده شده است. رمان دو هر اصيالحات برگردان در ايترجمه راه ارهاي

 اي در برگردان اصطالحات رمان شازده احتجابميزان کاربرد راهکارهاي ترجمه. 2نمودار 
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 هاي درداراي در برگردان اصطالحات رمان آینهميزان کاربرد راهکارهاي ترجمه. 1نمودار 

 

 اي در برگردان اصطالحات هر دو رمان کاربرد راهکارهاي ترجمه. 6نمودار 
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عربی واعد لأللفاظ و التعبیرات و التراکیب الفارسیة  -معجم فارسی. (6661). علوب، عبدالوهاب

 . لونجمان -الشرکة المصریة العالمیة للنشر: القاهرة. 8ط . المعاصرة )فصحی و عامیة(
 .نشر نيلوفر: تهران. شازده احتجاب. (6813). گلشيري، هوشنگ
 تهران: نيلوفر.. هاي دردارآینه. (6871)ههههههههههههههههههههههه. 

القاهرة: المجلس . سلیم عبداألمیر حمدان ةترجم. األمیر احتجاب. (1884) ههههههههههههههههههههههه. 
 األعلی للثقافة.

القاهرة: المجلس األعلی . سلیم عبداألمیر حمدان ةترجم. مرایا الذات. (1888) ههههههههههههههههههههههه. 
 للثقافة.
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تهران: . 1 چ. تيوریهاي ترجمه و تفاوت ترجمه م توب و همزمان. (6874). ميرعمادي، سيدعلی
 . خانه فرهنگ
تهران: . منصور فهيم و سعيد سبزیان مةترج. آموزش فنون ترجمه ددور. (6871). نيومارك، پيتر

 رهنما.
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