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Abstract  
Examining terms and how to translate and finding equivalents for them is one of 

the challenging issues in translation technology. Attention to Arabic terms 

started in the fourth century of Hijri and was a result of the formation of the 

translation movement and its growing trend from Persian and Greek languages 

to the Arabic language. Different knowledge was transferred to the Arabic 

language through translation, and in this context, the issue of translation of terms 

became important. Although the knowledge of terminology is very old, its 

theoretical foundations still need to be discussed. In recent years, with the rise of 

translation of various texts, including political, literary, and other scientific 

fields, from Arabic to Persian and vice versa, terms and idiomatic interpretations 

have gained double importance. In this article, the term, and its types, the 

difference between the term and the word, and how to translate and equate 

scientific terms, idiomatic expressions, proverbs, and metaphorical expressions 

have been analyzed by using the descriptive-analytical method. Equivalence 

challenges for terms and idiomatic interpretations have difficulties that have 

been mentioned. 
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 به یعرب از سازیاصطالح و اصطالح یابیمعادل در کنكاشی
 فارسی

 ایران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار،   رمضانی ربابه
 

 

 ایران تهران، طباطبائی، عالمه نشگاهدا عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار، مادوانی قربانی زهره
  

 چکيده
از موضوعات نالشی در فن ترومه است. ها آن یابی برايبررسی اصقالحات و نگونگی ترومه و معادل

گيري نهضت ترومه و روند رو شب، ةتووه و اهتمام به اصقالحات عربی از قرن نهارم هجري و در نتيج
هاي مختل، از طریق انی به زبان عربی آغاز شده است. معارف و دانشهاي فارسی و یونبه رشد آن از زبان

به اهميت پيدا كرد. با ووود این ترومه به زبان عربی راه یافت و در این زمينه، موضوع تعریب اصقالحات
هاي نظري آن همچنان نياز به بحث و بررسی دارد. در اما پایه ،شناسی بسيار قدیمی استدانش اصقالح

از عربی به  هاي علمیمتون مختل، اعم از سياسی و ادبی و سایر زمينه ةگيري تروماخير با اوج هايسال
عبس، اصقالحات و تعابير اصقالحی اهميت مضاعفی یافته است. در این مقاله با روش فارسی و بر

تحليلی سعی شده است اصقالح و انواع آن و تفاوت بين اصقالح و لغت بررسی شده و  -توصيفی
ها و تعابير مثلی تحلي، المث،یابی اصقالحات علمی و تعابير اصقالحی و ضربگونگی ترومه و معادلن

ها سخن رفته آن هایی دارد كه ازیابی براي اصقالحات و تعابير اصقالحی دشواريهاي معادلشود. نالش
 .است

 .مثل کنایه، اصطالحی، تعابیر یابی،معادل هایچالش اصطالحات،: هاکليدواژه
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 مقدمه 

هاي اندكی دربارا اهميت اصقالح بر كسی پوشيده نيست با این ووود پژوهش
آید؛ یعنی اه، زبان یا می« صلح»شناسی صورت گرفته است. اصقالح از ریشة اصقالح

كنند. كتاب اه، یک علم بر كاربرد آن بر معنا یا مفهومی خاص اتفاق نظر پيدا می

هاي صورت گرفته در زمينة ارزمی از نخستين تالشنوشتة خو العلوممفاتیح

هاي یونانی و فارسی گيري نهضت ترومه از زبانس از شب،پشناسی است كه اصقالح
ها اصقالح را در كتاب خود آورده و آن 1988به زبان عربی تألي، شده است. او حدود 

یک متن باید  را شرح داده است و به خوبی به این موضوع واق، بود كه براي ترومة
ابتدا با اصقالحات آن علم آشنا شد. از این رو، در مقدمة كتاب خود اصقالحات هر 
علم را كليد ورود به آن علم دانسته و آن را كليدهاي دانش نام نهاده است )ن. ك: 

 : مقدمه(. 6811 ،خوارزمی
 تفاوت لغت و اصقالح از موضوعاتی است كه مترومان باید اهميت زیادي به آن

كار و بدهند و مرز بين لغت و اصقالح را در ذهن خود مشخص كنند. مترومان تازه
نویسان و گردند غاف، از آنبه لغتهاي لغت به دنبال اصقالح مینوآموز در كتاب

كنند و اغلب، معناي لغوي را هاي لغت كمتر دربارا اصقالحات اظهار نظر میفرهنگ
یابی براي آن نيازمند ار فنی است و معادلكنند، زیرا شرح اصقالح یک كذكر می

 تخصص و احاطه به آن علم و دانش است. 
ها و تأثير آن بر ترومه از المث،اهميت شناخت تعابير و اصقالحات و ضرب

طلبد و كمتر به آن پرداخته شده اي را میموضوعاتی است كه پژوهش دقيق و گسترده
شود و و تفاوت بين اصقالح و لغت بررسی میاست. در این مقاله، اصقالح و انواع آن 

ها و المث،یابی اصقالحات علمی و تعابير اصقالحی و ضرببه نگونگی ترومه و معادل
سازي در زبان عربی هاي اصقالحتعابير مثلی پرداخته خواهد شد. بررسی یبی از شيوه

-ن می)نحت( و دشواري ترومه این اصقالحات از موضوعات دیگري است كه به آ

المث، نيز همچون تعابير اصقالحی بر از آنجا كه كنایه، مجاز و ضربپردازیم. همچنين 
كنند؛ از این رو، به تفاوت آنان نيز اشاره معنایی به غير از صورت ظاهري خود داللت می

 خواهد شد. 
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 هاي زیر بيابد:این مقاله بر آن است تا پاسخی براي پرسش
توان اصقالح را از لغت ایی دارند و نگونه میهاصقالح و لغت نه تفاوت -

 بازشناخت؟
 هایی دارد؟ ها نه نالشیابی آنمصادر منحوت نيست و معادل -
 المث،، كنایه و مجاز در نيست؟ تفاوت اصقالح زبانی با ضرب -

  ها نيز عبارتند از:فرضيه
ر بودن معناي لغت ترین تفاوت اصقالح با لغت، ثابت بودن معادل اصقالح و شناومهم -

 است. 
-هاي اصقالح سازي در زبان عربی است و براي تشخيص و معادلنحت یبی از شيوه -

 ها متروم باید اشتقاق در زبان عربی را بشناسد. یابی آن
هاي مهمی دارد كه آن را از ضرب المث، و كنایه و مجاز متمایز اصقالح زبانی ویژگی -

 كند. می

 پيشينة پژوهش 
-اصقالحات عربی و فارسی، اعم از اصقالحات علمی و زبانی و نالش و تحلي، بررسی

آورند از پيشينة زیادي برخوردار نيست و كمتر به آن هایی كه در ترومه به ووود می
پرداخته شده است. این موضوع در زبان انگليسی بيشتر مورد تووه قرار گرفته است. در 

 كنيم.میادامه به برخی از این منابع اشاره 
ها و در باب تفاوت« المث،تفاوت كنایه با ضرب»با عنوان ( 6837مقالة ذوالفقاري )

-گوید و در حوزه مث،هاي مشابه بالغی سخن میالمث، با سایر عنوانضرب هايشباهت

 نگاري در ادبيات عاميانه و بالغت فارسی كاربرد دارد. شناسی و مث،
اي امثال در فارسی و عربی تحلي، مقابله»با عنوان ( 6868مقالة زركوب و همباران )

بر امثال عربی متمركز « از نظر معنا و واژگان و سبک )بررسی موردي بيست و یک مث،(
هاي واژگانی، معنایی، فرهنگی و سببی ميان دو زبان فارسی ها و اختالفشده و اشتراك

هاي بالغی و استفاده از آرایه ها كنباش كرده و نوع بيانالمث،و عربی را در سایه ضرب
 كند. را در امثال بررسی می
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-واژهمعنایی وام تداخ، زبانی و دگرگونی»( با عنوان 6864مقالة نظري و همباران )

به آميختگی دو زبان، یعنی واژگان « ها بر ترومه از عربیهاي تأثير آنهاي عربی و ونبه
 ها را بررسی كرده است. دخي، پرداخته و تحول معنایی و كاربردي آن

نقد ترومة عناصر فرهنگی كتاب تذكَّري با »( با عنوان 6866مقالة گروی و هباران )
ها المث،ها و ضرببه بررسی كيفيت ترومة مفاهيم، شام، كنایه« هاها و كنایهتبيه بر مث،

 .دكنهاي ترومة فرهنگی نيومارك، تحلي، میها را با تقبيق بر روشپرداخته و آن
هاي ترومة اصقالحات علمی و زبانی منابع فوق با موضوع این مقاله كه به نالش

 پردازد، تفاوت دارد.می

 هایافته
  بحث و بررسي .2

اصقالح اگر مربوط به علم باشد توسط نهادها، كارشناسان، سرآمدان و بزرگان آن علم 
هاي خود آن یا نوشته هاشود و اه، آن علم در گفتهدر فرهنگ اصقالحات پيشنهاد می

اي از برند. از همين رو است كه هر علم براي خود مجموعهاصقالح را به كار می
اصقالحات را دارد كه توسط فرد یا افراد مبرز در آن علم به رشته تحریر درآمده است. 

شود، ابتدا در اگر اصقالح مربوط به زبان باشد كه به آن تعابير اصقالحی نيز گفته می
شود هاي نویسندگان یا اشعار شاعران مقرح میاه مردم یا در آثار مبتوب مانند داستانافو

شود. بنابراین، اصقالح به دو گيرد و مصقلح میو مورد پذیرش عامة خوانندگان قرار می
شود كه در ادامه به بيان نوع اصقالح علمی و اصقالح زبانی )تعبير اصقالحی( تقسيم می

 .پردازیمها میآن

 . اصطالح علمي2-2
براي اصقالح نند تعری، آمده است كه دراینجا به تعریفی كه در  التعریفاتدر دانشنامه 

االصطالحُ إخراجُ اللفظِ من معنی »كنيم؛ تر است، اكتفا میرسد وامعادامه و به نظر می

ویند؛ زیرا : اصقالح، نق، لفظ از معنایی به معناي دیگر را گلغوی إلی آخر لمناسبةٍ بینهما

 .(44: 6638)وروانی، «  اي ووود داردبين این دو معنا رابقه
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اصقالح عبارت است از »روزتر ارائه كرده است: وعفري لنگرودي نيز تعریفی به
اي معناي لغوي خود را از دست داده و براي رساندن مقاصد لفظی كه در رشته و فن ویژه

اصقالحات گاهی الفاظ كوتاهی است كه رود. علمی و تفهيم مقالب فنی به كار می
سازد كند و مفاهيم دقيق علمی را ظاهر و روشن میزیادي را ادا می معانی مهم و بروسته

 .(1: 6884 )وعفري لنگرودي، «ولی لغت ننين نيست
پس اصقالح به معناي اتفاق نظر بر كلمه یا سمب، خاصی براي مفهومی مشخص در 

شود از ها باعث میهاي مهمی دارد كه همين ویژگیژگیعلم و صنعت و هنر است و وی
  واژه یا معناي لغوي متمایز شود.

 درباره تفاوت لغت و اصقالح باید گفت: 
شود، سپس اه، آن اصقالح توسط كارشناسان یک علم، ساخته و پيشنهاد داده می -

متخصصان و  كنند. به عنوان مثال، براي علم فلسفه، فقطعلم بر پذیرش آن توافق می
توانند اصقالحات فلسفی را ارائه بدهند، اما معناي لغوي را هر یک بزرگان این علم می

توانند در معنایی ودید به كار ببرند. ارائة معناي ودید معموالً توسط از آحاد مردم می
شود، اما اصقالحات نویسندگان و شاعران و نهادهاي فرهنگی و اه، رسانه پيشنهاد می

نهادهاي مسئول، پيشگامان، سرآمدان و یا آگاهان آن رشتة علمی ارائه شده و در توسط 
آید. مترومانی كه به ترومة متون تخصصی داراي فرهنگ اصقالحات گرد می

گمارند باید حتماً با اصول آن علم آشنایی داشته باشند. به اصقالحات علمی همت می
تواند دست كند، نمییا اقتصادي ترومه میعنوان مثال، مترومی كه معموالً متون سياسی 

هاي فرهنگ به ترومة متن حقوقی بزند و باید این كار را به متروم متون حقوقی بسپارد.
شوند. در اصقالحات دو یا نند زبانه به دو گونة تک معادل و تفسيري تقسيم می

ح، معادل آن معادل، مترومِ فرهنگ باید در برابر هر اصقال هاي اصقالحات تکفرهنگ
اصقالح را در زبان مقصد پيدا كند و در برابر آن قرار دهد و اغلب، توضيحی كوتاه در 

-برابر آن بياورد. البته معادل بسياري از اصقالحات علمی كه از زبان انگليسی وارد زبان

 گيري است. و وام شوند به صورت ترومههاي دیگر می
 توان به مورد زیر اشاره كرد:تک معادل میزبانه  دوبه عنوان مثال براي فرهنگ 

    SABOTAGEسابوتاژ= 
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به عم، « كفش نوبی روستایيان یا كارگران در كارخانه»سابوتاژ از كلمة سابوت به معنی 
-تخریبی كفش نوبی كارگران در واحدهاي كارگري كه به طور عمدي صورت می

 .: حرف س(6811شود )بيرو، گرفت، اطالق می

توان به مورد زیر اشاره اي از فرهنگ دو زبانة تفسيري معادل میي نمونههمچنين برا
 كرد:

 مثال براي فرهنگ دو زبانه تفسيري: 

   Initiationپاگشایی= 
Initiation   از مصدرinitiate (to)  پذیرفتن، امبان دستيابی به دانشی را »به معناي

گرفته شده « ي را فراهم كردنفراهم ساختن، مووبات مشاركت در واقعيتی پنهان و سرّ
 -اي نو در حيات اوتماعیاست. از دیدگاه دینی، پاگشایی، دستيابی به سقح یا مرحله

شود و معموالً با مراسمی ویژه همراه است و افراد پذیرفته شده به این دینی را مووب می
-ایی مییابند. این مراسم را مناسک یا پاگشسقح یا مرحله به شناخت اسراري دست می

 (.611: 6878خو، خوانند... )آراسته

گيري وارد زبان فارسی شده در مثال اول، معادل فارسی ارائه نشده و به صورت وام
است؛ از این رو، توضيحی كوتاه براي آن آمده است. در مثال دوم كه فرهنگی تفسيري 

 است، معادل فارسی ارائه شده و به تفصي، شرح داده شده است.
هاي علمی مختل، براي بيان مفاهيم مورد نظر خود، اسان و متخصصان رشتهكارشن» -

كنند با این كنند، بلبه اغلب از كلمات مووود در زبان استفاده میسازي نمیهميشه واژه
برند و در آن تفاوت كه آن را در معنا و مفهوم خاصی كه ویژا آن علم است به كار می

تقصير در لغت به معناي كوتاهی كردن عمدي است، اما  كنند. براي مثال،معنا تثبيت می
« در علم فقه در باب حج براي كوتاه كردن ناخن و موي سر، اصقالح شده است

كلمة روعت است كه معناي لغوي آن بازگشت است، »مثال دیگر  (.61: 6831)ناظميان، 
است. همين مسر در طالق غير بائن هاما همين كلمه در علم فقه به معناي رووع به 

(.  8: 6811)خوارزمی، « اصقالح در علم كالم به معناي بازگشت بعضی افراد به دنياست
اند امام عليه پس از ظهور امام زمان )عج( پيش از آغاز آخرت است. گفته»همچنين 



 1041پاییز و زمستان  | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 21

 

كند. همين اصقالح نزد كاتبان دیوان حساب، السالم اولين كسی است كه روعت می
 (.4)همان: « كندج براي خوراك یک نوبت سپاه تسليم میگزارشی است كه وكي، خر

گاهی براي »رود. هاي گوناگونی به كار میدر ساخت و به كار بردن اصقالحات شيوه -
اي بروستگی و ساختن اصقالح در علمی خاص از طریق مجاز یا استعاره یا كنایه به واژه

هاي دیگر، اصقالح واژهبخشند تا از طریق همنشين ساختن آن واژه با تشخص می

در لغت به معناي قلة كوه است، اما همين واژه در علم سياست « قمّة»بسازند. براي مثال 

كند و به صورت استعاري به معنایی كامالً اصقالحی پيدا می« مؤتمر» با همنشينی با واژا

ر مؤتم»شوند و شود؛ زیرا باالترین مقام كشور محسوب میسران كشورها اطالق می

در لغت به معناي كي، است، « حقیبة»به معناي كنفرانس سران كشورها است. واژا « القمة

حقائب »شود و اما در سياست به طور كنایی به مقام وزارت یا وزارتخانه اطالق می

به معناي وزیر مشاور است؛ یعنی « وزیر بال حقیبة»ها و به معناي وزرارتخانه« وزاریة

دارد. شاید دلي، ننين كاربردي آن باشد كه وزیران همواره كي، وزیري كه وزارتخانه ن
: 6831)ن. ك: ناظميان، « حاوي اسناد و مدارك مربوط به وزارتحانه را به همراه دارند

61.) 
تفاوت دیگر واژه و اصقالح در قلمرو معنایی است. واژه در قاموس یک زبان داراي » -

ر فرهنگ مدوّن آن زبان در برابر واژه آورده معانی محدودي است كه معموالً آن معنا د
تر از قلمرو معنایی واژه است. به تر و وسيعشود، اما قلمرو معنایی اصقالح گستردهمی

عبارت دیگر، معناي یک واژه در كتب لغت براي یک مفهوم محدود از یک یا نند 

عرف عام اخذ و در  در معناي دعا، اما وقتی واژه از صالةكلمه بيشتر نيست؛ مانند كلمه 

یابد و اي میعرف خاص به صورت اصقالحی استعمال شود، مفهوم و معناي گسترده
-شود از سلسله اعمالی كه با آداب و شرایقی خاص باید انجام گيرد تا فریضهعبارت می

 (.11: 6831)ن. ك: ستوده،  «اي به واي آید
یک زبان محدود است و در  فرق دیگر این است كه تعداد لغات در گنجينة واژگان -

-اي به نام فرهنگ لغت قاب، عرضه است، اما براي اصقالحات به اعتبار پدیدهمجموعه

هاي اصقالحات از این رو، فرهنگ (11)همان: « هاي تازه، محدودیتی متصور نيست
 شوند.اغلب به روزرسانی می
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ن مردم و كاربرد برخی اصقالحاتِ علمی هستند كه به خاطر تداول روزمره در زبا -
ها دانند و كاربرد آنها را میشوند و همة مردم معناي آنها تبدی، به لغت میگسترده آن

شوند، اما اصقالحات علمی مانند اصقالحات پزشبی، اصقالحات را متووه می
شوند و حتی متخصصان فن نيز البترونيبی و ... معموالً در فرهنگ اصقالحات پيدا می

كنند، اما اصقالحاتی نون ها به فرهنگ اصقالحات مراوعه میمعناي آنبراي دانستن 
گلبول، ميبروب، سلول در علم پزشبی و تابعيت، حق شهروندي، دولت آشتی ملی در 

 اند.علم سياست و... اصقالحاتی هستند كه به لغت تبدی، شده
تواند متروم می توان مترادف یافت.پذیر نيستند، اما براي لغت میاصقالحات مترادف -

هاي آن نيز استفاده براي ایجاد تأثير مشابه با متن اصلی عالوه بر واژا مورد نظر از مترادف
كند؛ یعنی براي ترومة یک واژه از نند واژه مترادف بهره گيرد. در مورد ترومة ومله 

پذیر نيز همين موضوع صادق است، اما همان گونه كه اشاره شد اصقالحات مترادف
ها به واي یبدیگر نه ها رواج بسياري دارند و كاربرد آندر زبان عرف، مترادف»تند. نيس

-كند، بلبه به غناي زبان و قدرت آن میتنها اختالفی در تفهيم و ابالغ پيام ایجاد نمی

توانيم به واي واوب از كلماتی نظير الزم، ضروري، افزاید. براي مثال، در زبان عرف می
توان به واي واوب از ی استفاده كنيم، اما در فقه یا فلسفه نمیاوباري یا الزام

هاي آن استفاده كرد. حتی در هر یک از فقه و فلسفه مفهوم واوب متفاوت مترادف
و در فلسفه در « حرام و مستحب»در فقه در مقاب، « واوب(. »63: 6488)ناظميان « است

گفت: « نّ الصالة واجبةإ»الً در ومله توان مثگيرد و نمیقرار می« الووودواوب»تركيب 

 «.نماز، الزم یا ضروري است»
شناسی، حقوق، سياست و ورزش و... هر كدام هاي مختل، همچون روانعلوم و دانش -

اند. ها بر پایة همين اصقالحات شب، گرفتهاصقالحاتی دارند كه آن علوم و دانش
رزش و اقتصاد به عنوان واسقة بين هاي عمومی به ویژه در زمينة علم سياست، ورسانه

هاي در این ميان، گزارشگران و تحليلگران رشته»شوند. دانش و مردم محسوب می
كنند كه اگر متروم با ها و تعابير خاصی استفاده میمختل، ورزشی نيز هر كدام از واژه

شد و رو خواهد هاي زیادي روبهها آشنا نباشد در ترومة متون ورزشی با دشواريآن
 (.169: 6868)ناظميان،  «سرانجام، متن نارسا، مبهم و ناهمواري را ارائه خواهد داد
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توان از كلمات دیگري استفاده اي دارد و به واي آن نمیاصقالح یک معادل كليشه -
 اند:كرد. به عنوان مثال، كلمات زیر از آن ومله

 : انرژي اتمیالطاقة الذریة 

 می: كودتاي نظاانقالب عسگری

 موشک :الصاروخ

  بحران :أزمة

ها به كار برد. از توان معادل دیگري را به واي آنكه اصقالحات سياسی هستند و نمی
همين رو است كه متروم متون سياسی از عربی به فارسی باید ابتدا متون سياسی و خبري 

اقدام به ترومه ها آشنایی پيدا كند و با آگاهی در زبان فارسی را مقالعه كند تا با معادل
 كند.

در قدیم « سیارة»گيرد: مث،  كلمة كند و معناي ودیدي میلغت، تقور معنایی پيدا می -

 «طیارة»به معناي قافله بوده است و با تقور معنایی به وسيلة نقليه ماشين تغيير یافته است و 

به كار « يماهواپ»بوده است و در حال حاضر به معناي « اسب شتابان»در قدیم به معناي 
رود. این انتقال معنایی از طریق صفت مشترك دو معنا شب، گرفته است كه هر دو می

و در حال حاضر به معناي « شتر پيشرو»در گذشته به معناي « قاطرة»سرعت دارند. 

و در معناي كنونی « ون»در معناي قدیم « هاتف»رود. همچنين به كار می« لبوموتيو»

 است.« تلفن»

در یک متن « مفاتیح»هاي متعددي را پوشش دهد؛ به عنوان مثال تواند حوزهلغت می -

است و یا « مفاتیح الجنان»و در یک متن دینی كتاب مشهور« كليدها»عمومی به معناي 

و در یک متن فقهی به معناي « پاكی و طهارت»در یک متن عمومی به معناي « زکاة»واژا 

علم سينما به معناي فيلم در « ضربة»و یا لغت است « گانه دینیبی از فروع یازده»

پرمشتري، در علم كشاورزي به معناي یخ زدن گياه، در فقه به معناي برپا داشتن نماز، در 
علم آرایشگري به معناي نتري بریدن مو، در علم ورزش به معناي زدن گ، به هدف، در 

عامله كردن و سبه علم پزشبی به معناي ضربان قلب و نبض، در تجارت به معناي م



 21 |رمضانی و قربانی مادوانی 

 

ضرب كردن و... آمده است. از این رو، متروم باید با تووه به نوع متن یبی از این معانی 
 را گزینش كند. 

 هاي لغت و اصقالح اشاره شده است.(، به دیگر تفاوت6در ودول )

 هاي لغت و اصطالح. دیگر تفاوت2جدول 
 اصطالح لغت

 اصمربوط به علمی خ مربوط به زبان عمومی
 معنای تخصصی معنای عمومی

 عدم تطور معنایی تطور معنایی
 بافت نقشی ندارد. شود.بافت جمله باعث تغییر معنایی می

 تنها یک بار معنایی خاص دارد. معانی مختلف دارد.

 معنایش ثابت است. شود.مفرد با مجاز و استعاره معنای آن تخصیص و توسیع می
 لفظی ندارد. اشتراک اشتراک لفظی دارد.

 لفظ یا ترکیب یا عبارت است. لفظ است.

ها در علوم هایی دارد كه این دشواريترومة اصقالحات علمی مشبالت و دشواري
كمتر معرفی شده در ایران بيشتر است؛ زیرا فرهنگ اصقالحات معتبر در زمينة علوم 

، صنعت نفت، مختل، بسيار اندك است و یا اصالً نيست. در علومی مانند مبانيک
معماري و... براي یافتن معادل این اصقالحات، متروم باید ابتدا معادل انگليسی اصقالح 
عربی را پيدا كرده و سپس به فرهنگ اصقالحات انگليسی فارسی مراوعه كند و معادل 

 را بيابد.

 . اصطالح زباني 2-1
رود و به آن ه كار میاصقالح زبانی برآمده از زبان است و هنگام سخن گفتن یا نوشتن ب

-پدیده»شود. اصقالح زبانی یا تعبير اصقالحی تعبير اصقالحی یا تعبير مثلی نيز گفته می

دهد. تعبير اي زبانی است كه تجربة زندگی را در طول عصور مختل، نشان می
تک كلمات آن متفاوت است؛ یعنی اصقالحی عبارتی است كه معناي آن با معانی تک

: به بلوغ شَبّ عنِ الطوقِیق معناي واژگان به معناي كلی آن پی برد مانند: شود از طرنمی
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-نيز گفته می القولُ المأثورُ و القولُ السائرُرسيد. در زبان عربی به تعبيرات اصقالحی، 

 (. 641: 6666)مصقفی، « شود

 از گردنبند یا دستبند ووان شد. كنایه»در ترومة واژگان ننين است:  شبّ عن الطوق

  (.181: 6868 )ناظميان،« از این كه دیگر بزرگ شده و نيازي به حرز و تعویذ ندارد

دهد. معادل فارسی این تعبير : كسی مث، باتجربه به تو خبر نمیالینبئك مثل خبیر

 اللفظی آن كامالً متفاوت است. است كه با ترومة تحت« كار را باید به كاردان سپرد»

اي از این در زبان عربی، مجموعه التعابیرو  مصطلحاتمعجم الیا  معجم التعابیر

اند. در فارسی نيز این مصقلحات و تعابير گردآوري و اصقالحات زبانی را گرد آورده
 یابی شده و به صورت دوزبانه در اختيار عموم قرار گرفته است.معادل

 هایی در فارسی و عربی از اصقالحات ارائه شده است.در ادامه مثال

 سیفار

زند تا قدرت )خود را به بيچارگی می یَتمکّنحتی یَتَمسکن مردگی زد: خود را به موش -

 یابد( 

 )به مسير درست خود بازگشت(  رجع إلی صوابهز خر شيقان پایين آمد:  -

اش بلند است )شخص ثروتمند، سایه إنّ الغَنیّ طویلُ الظل میّاسٌدارندگی و برازندگی:  -

 خرامد(.و می

 عربی

 )زخم را گاز گرفت(: روي زخم نمک پاشيد. عَضّ علی الجرحِ -

 )نوب اطاعت را شبافت(: سر به عصيان برداشت  شَقَّ عصا الطاعةِ -

 اي نزدیک است(: دیر و زود دارد سوخت و سوز ندارد.)هر آینده کلُّ آتٍ قریبٌ -

 المثل. تفاوت اصطالح زباني با ضرب2-1-2
هایی دارد. البته عمده المث، تفاوتیی یا تعبير مَثلی( با ضرباصقالح زبانی )تعبير كنا

اي است و قابليت تغيير نندانی المث، عبارتی كليشهگردد كه ضربها به این برمیتفاوت
 كنيم.ها اشاره میدر شب، ظاهري واژگان ندارد. در ادامه به برخی از این تفاوت
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رود در دیشه یا بيان یک حادثه به كار میاصقالح زبانی بيشتر براي ارائة یک ان -ال،
 شود. به عنوان مثال:المث، براي اندرز و مشاوره استفاده میحالی كه ضرب

 خورد.رقصد(: نان به نرخ روز می: )روي طناب مییرقُصُ علی الحبلِ

المث، این ویژگی را ندارد نامه باشد، اما ضربتواند مدخ، لغتاصقالح زبانی می -ب
توان به شب، مصدري (. به عبارت دیگر، اصقالح زبانی را می61: 6834انوري، )ن. ك: 

به كار برد و در ومالت مختل، به صورت ساختارهاي بيانی متفاوتی استفاده كرد. در 
 هایی از این موضوع اشاره شده است. ادامه به نمونه

 ضایع كردن خوبی :نُکران الجمیلِ

 شبند.خورد و نمبدان مینشناس است، نمک میفالنی نمک :فالنٌ ناکرُ الجمیلِ

 شبند.خورد و نمبدان مینشناس است، نمک میفالنی نمک :فالنٌ ینکُرُ الجمیلَ

 فالنی عادت دارد نمک بخورد و نمبدان بشبند. :فالنٌ تَعوّد علی نکرانِ الجمیلِ

ت اصلی المث، بر پایة حادثه و داستانی خلق شده و شأن نزول دارد. تفاوضرب -ج
اي شب، المث، بر پایة حادثههاي زبانی همين است كه ضربالمث، با سایر كليشهضرب

 گرفته است؛ مانند:

نيزه را به یاد من آوردي در حالی كه آن را فراموش كرده  :ذکّرتَنی الطعنَ و کنتُ ناسیا

 بودم.
د. به او كرد، حمله كردناش سفر میگروهی از دزدان به مردي كه همراه خانواده 

اش را نگذارد و فرار نبن او را خواهند كشت. مرد گفت: گفتند اگر اموال و خانواده
ات را زمين ام را رها كنيد. یبی از دزدان فریاد زد: اگر نيزهاموال مرا بردارید و خانواده

اي در دست دارد، بگذاري با شما كاري نداریم. مرد با شنيدن این سخن فهميد كه نيزه
گفت: زه را بلند كرد و با آنان ونگيد و آنان را به هالكت رساند در حالی كه میپس ني

 نيزه را فراموش كرده بودم تو به من یادآوري كردي!
 (.616: 6868 گردیم )ناظميان،معادل فارسی: آب در كوزه و ما تشنه لبان می



 1041پاییز و زمستان  | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 11

 

نيست كه بر پایة  گيرد، اما در تعبير كنایی شرطضرب المث، بر پایة تشبيه شب، می» -د
شوند: تعابير اصقالحات زبانی به دو نوع تقسيم می(. 643: 6666)مصقفی، « تشبيه باشد

 اصقالحی و تعابير عادي.
تواند در قالب كنایه یا مجاز یا استعاره باشد كه اصقالح زبانی یا تعبير می -هر

 هایی با یبدیگر دارند.تفاوت

 . تعبير کنایي2-1-1
رسد؛ زیرا كنایه از تصریح تأثير غلب از طریق كنایه به مراد اصلی میا اصقالح زبانی

كند كه تعریض، ایماء و ذوق هنري هر فردي تصدیق می»بيشتري دارد و زیباتر نيز است. 
-تر بوده است. بهره بيشتري را به مخاطبان میتلویح از تصریح به یک موضوع بسيار بليغ

 (.671: 6633)ابوالحق، « كندخواننده تبيه می رساند؛ زیرا بيشتر به هوش و درایت
ذكر الزم و ارادا ملزوم است. كنایه به دو معناي قریب و بعيد اشاره دارد كه »كنایه   

(. به عنوان مثال، در تعبير 849: 1867)هاشمی، « معناي بعيد منظور است نه معناي قریب
گره بستن بر آن است، مراد  ، معناي الزم آن كه همان گرفتن باد و«گره بر باد زدن»

نيست، بلبه منظور گوینده، كار بيهوده است. البته در تعبير كنایی فوق، كلمات گره زدن 
اي نيست كه نشان بدهد آیا واقعاً گره زدن بر و باد، حقيقی و قاب، تصور هستند و قرینه

وان گره بست. پس تیابيم بر باد نمیباد منظور ماست یا نيز دیگر، اما با كمی تأم، درمی
 شویم. مفهوم غير حقيقی كار بيهوده را از این تعبير اصقالحی متووه می

)به سق، لگد زد( نيز  رکلَ الدّلوَ)او روي باد است( و  هو فوقَ الریحِهایی نون: كنایه

ننين هستند. روي باد بودن و لگد زدن به سق،، معانی قریب و حقيقی است؛ زیرا واقعاً 
را روي باد یا شخصی را در حال لگد زدن به سق، تصور كرد، اما معناي  توان كسیمی

آید به مراد دل رسيدن و فوت كردن است. البته بعيد این دو تعبير كه با تأم، به دست می
ها ابتدا باید معناي بعيد را دریابد و سپس با تووه به بافت متروم در برخورد با این كنایه

 دد. ومله به دنبال معادل بگر
هاي اساسی در كاربرد و هاي فارسی خود تفاوتواژگان عربی غالباً با معادل»

: هو فوق الریح»براي تعبير نخست  (.39: 6869نظري، « )اثرگذاري متفاوت بافتی دارند

مناسب است. البته « آفرین تسليم كرد: وان به وانرکل الدلو»و « خر مراد را سوار است
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گيرند، بلبه ممبن اب، تصور، مبناي یک تعبير كنایی قرار نمیهميشه كلمات حقيقی و ق

« نون النسوة»است یک ضمير، مبناي استنباط كنایه باشد. به عنوان مثال، در وملة زیر 

 كنایه از مردان است:« واو الجماعة»كنایه از زنان و 

راصدا  ، هل سَینتفضُ، أم سَیختارُ أن یکونَ فی الخلفِ«نون النسوة»ترى ما مصیرُ 

راستی سرنوشت زنان نه خواهد شد آیا قيام  ؟.«واو الجماعة»لخُطُوات رفیقِ الدربِ 

هاي رفيق راه خود؛ یعنی مردان كنند كه پشت سر باشند و گامخواهند كرد یا انتخاب می
 (.49: 6649را رصد كنند؟ )السباكينی، 

 یابي براي تعابير کنایي. معادل2-1-1-2
رود؛ زیرا هاي مهم ترومه به شمار میعابير كنایی یبی از نالشیافتن معادل براي ت

توان از معناي تک تک معناي اغلب اصقالحات زبانی به ویژه تعابير كنایی را نمی
ها به تجربة اند و فهم آنها حدس زد. این تعابير به فرهنگ وامعه گره خوردهواژگان آن

 كنيم:ه نند مورد اشاره میمتروم در زبان اصلی بستگی دارد. در ادامه ب

 : به هر دري زد. از هيچ كاري فروگذار نبرد.ذهبَ کلَّ مذهبٍ»

 : یک دل نه صد دل عاشق او شد؛ دلش به هزار راه رفت.ذهبَ به کلَّ مذهبٍ

رنج و زحمت به دست آید. كنایه از روزه در زمستان كنایه از نعمتی كه بی :غنیمةٌ باردةٌ

 نيز هست. 
آید، الورم گرم است و از غنيمت غنيمت در ونگ و كشمبش به دست میاز آنجا كه 

  (.116: 6868 )ناظميان،« بدون ونگ به غنيمت سرد تعبير شده است

 )یخ را بشبن( زمينه را آماده كن. :کسِّر الثلجَ 

: پردا آهنين )كنایه از موانع فبري و معنوي كه از پيوند دو كشور ستارٌ حدیدیٌّ

 د(.كنولوگيري می

 : )دلم شناور شد( دلم فرو ریخت.سبحَ قلبی»
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به موز تبدی، خواهد شد؛ كنایه از اینبه عق، از سرش خواهد پرید، دیوانه  :سیُصبحُ موزةً

  .(643: 6666)مصقفی، « خواهد شد

  . کنایه و رمز2-1-5

 لزیتونغصن اتوان كنایه را واسقة فهم معنا دانست. به عنوان مثال، در رمز و نماد نيز می

پشت » ییكناتعبير ر د»)شاخة زیتون( تعبيري رمزي و نمادین و كنایه از صلح است. 
از الزم )پهنی گردن( بره ملرزوم )حماقرت( پی ميبریم، در حالی « گردن فالنی پهن است

از ملرزوم )عرالم( بره الزم )در مسجد( پی « در مسجد دیدم را دریایی»كه در عبارت 
اي باشد تا ذهن را از معنی حقيقی بره معنی كنایی قرینه و واسقه بریم. حال بایدمی

هاي اگرر واسقه ؛ببشراند. ایرن واسرقه گراه نزدیرک )قریرب( اسرت و گراه دور )بعيرد(

كنایه از  کثیرالرمـادمرثال ً  گویند؛می« تلویح»ميان الزم و ملزوم نند امر باشد به آن 

پزد پرس مهمران زیاد زیاد دارد؛ غذاي زیاد میبخشندگی است؛ زیرا كسی خاكستر 
هاي ميان الزم و ملرزوم انردك باشرد، دارد، پس بخشنده است. ممبن است واسقه

كنایره از « سيه روي شدن»ننانبه بالفاصله پس از شنيدن، عق، سليم آن را دریابد، مث، 
ان الزم و ملرزوم پنهران هراي ميرگویند. گاه واسقهمی« ایما»كه به این نوع  است بدبختی

-می« رمز»كره كنایره از خسريس اسرت. بره ایرن نروع كنایره « ناخن خشرک»است؛ مث،: 

  (.668: 6837)ذوالفقاري، « گویند

 . تعبير مجازي2-1-0
از آنجا كه اصقالح زبانی یا تعبير اصقالحی غالباً كنایی هستند، ابتدا باید فرق بين مجاز 

اند، نخست آنبه كنایه فرق كنایه و مجاز را دو امر دانسته»يم. و كنایه را روشن كن

« فالنٌ طویلُ النجادِ»منافاتی با ارادا حقيقت ندارد و هيچ مانعی نيست از اینبه در تعبير 

منظور بلندي شمشير باشد نه الزمِ آن كه بلندي قامت است، اما در مجاز ننين نيست. به 
اي ووود دارد براي منع اراده حقيقت، بر قرینههمين وهت است كه در مجاز هميشه 

 (.648: 6811كدكنی، )شفيعی« عبس كنایه كه در آن نيزي ووود ندارد
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اي منظور از دریا، فرد عالِم است و حضور وي در مسجد، قرینه« رأیت بحرا فی المسجد»

 د.تواند وارد مسجد شواست بر این معناي اصلی دریا اراده نشود؛ زیرا دریا نمی

: خيابان مصر براي تظاهرات خارج شد. در این تعبير نيز خرجَ الشارعُ المصریُّ بتظاهرة

خيابان مجاز از مردم خيابان است با عالقة مبان، پس برخی از اصقالحات زبانی، مجازي 
 هستند.

 . تعبير استعاري 2-1-3
شود. در له واقع میشوند، اما كنایه در ساختار ومها معموالً در كلمات واري میاستعاره

تعبير اصقالحی ممبن است بتوانيم در كلمات آن استعاره را واري كنيم، اما مجموعاً 
 كنایه است؛ مانند:

: )بر من شير است، اما در «الکلبُ علی بابِ داره أسدٌ أسدٌ علیّ و فی الحروبِ نعامةٌ؛»

ال بيرون، فقط اش شير است(: شير خانه و شغها شترمرغ، سگ در دروازه خانهونگ
 (. 87: 6868 )ناظميان،« كشدولوي ما شاخ و شانه می

شير بودن استعاره از شجاعت است، اما این تعبير در مجموع، كنایه از بزدلی و 
 زورگفتن به مظلوم است.

 سازي )نحت(. اصطالح2-5
سازي در زبان عربی استفاده از مصادر منحوت است كه هاي اصقالحیبی از روش

عربی به فارسی باید به خوبی آن را بشناسد و قدرت تشخيص آن را داشته باشد. متروم 
كند. زبان عربی نيز در هاي مختلفی استفاده میسازي از شيوههر زبانی براي گسترش واژه

 النحت»گيرد؛ زیرا زبان عربی زبانی اشتقاقی است. این زمينه از ویژگی اشتقاق بهره می

تن فع، و مصدر وعلی و ساختگی از كلمات عربی و غيرعربی )تراشيدن( به معناي ساخ
است. مصادر منحوت )ساختگی( نقش مهمی در گسترش دامنه اشتقاق زبان عربی و 

هاي فَعللة )رباعی كنند... مصادر منحوت، بيشتر در بابساختن اصقالحات ودید ایفا می
 روند.مجرد(، تفعُّ،، تفعي، و افعال به كار می

 شوند:گيري به سه گروه تقسيم میت از نظر هدف و انگيزه شب،مصادر منحو
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هاي رنگ عربی بخشيدن به كلمه. با قرار دادن كلمة غيرعربی در یبی از قالب -ال،
شود. براي مثال، واژا برنامگ از صرفی زبان عربی، رنگ و هویت عربی به آن داده می

از آن مصدر و  فعللةشده و در باب زبان فارسی و واژا تلفن از التين وارد زبان عربی 

 ریزي كرد.ریزي كردن. برمج: برنامه: برنامهبرمجةفع، ساخته شده است: 

اي خاص. با بردن كلمة عربی یا غيرعربی به یبی از نسبت دادن به مفهوم یا منققه -ب

 :صَهینةشود؛ مانند: هاي مصادر منحوت، نسبت دادن و گرایش از آن استنباط میباب
 :شرعنةآمریبایی، آمریبایی كردن.  :أمرکةلبنانی كردن.  :لَبنَنة. ونيستی كردنصهي

 سازگاري با اقليمی خاص. :تأقلُمفرعونی كردن، استببار.  :تفرعنمشروعيت بخشيدن. 

توان براي یک عبارت طوالنی رعایت ایجاز و اختصار. از رهگذر مصادر منحوت می -ج
نحوت به این معنا همان تركيب كردن نند كلمه در از یک كلمه استفاده كرد. مصادر م

-ها( شناخته میهاي دیگر با عنوان عالئم اختصاري )سرواژهیک كلمه است كه در زبان

هاي مذهبی به كار رفته است اي دیرینه دارد و بيشتر براي عبارتشود. این كاربرد سابقه

الحمد هلل  :حمدلَگفت.  إلیه راجعون استرجع: إنّا هلل و إنّااهلل گفت. بسم :بَسملَمانند: 

 (.619 -618: 6831 گفت )ن. ك: ناظميان،

« برمائی»دهند؛ به عنوان مثال، واژا گاهی نيز دو واژه را به یک واژه اختصار می

: به معناي حلمأةتشبي، شده است و یا « ماء»و « بر»)دوزیست( كه از تركيب دو كلمة 

 تركيب شده است. « مائی»و « تحلیل»هيدرليز از دو كلمة  

هاي لغت شود در ميان فرهنگها باعث میآگاهی متروم از این اوزان و تشخيص آن
هاي اصقالحات نيز وز در موارد هاي اصقالحات سردرگم نشود. در فرهنگو فرهنگ

زیرا این مصادر كه همراه با پيشرفت علم و شود؛ اندك به مصادر منحوت اشاره نمی
شوند، كامالً نو وودید سازي در زبان عربی ساخته میبان و با هدف واژهدانش و تحول ز

هاي اصقالحات ووود ندارند. بنابراین، متروم باید با روند و در فرهنگبه شمار می
گيري و ساخت  مصادر منحوت كه گاه توسط فرهنگستان زبان و اغلب فرآیند شب،

رود، آشنا باشد تا بتواند به خوبی ار میتوسط نویسندگان و شاعران پيشنهاد شده و به ك
یابی است. هاي معادلشناخت این مصادر از نالش یابی كند. بنابراین،ها معادلبراي آن

 ها ارائه شده است.هایی از این مصادر و ترومة آندر ادامه نمونه
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 زا بودنسرطان :السرطنة -

 زاسرطان :المُسرطن -

الجلدیةِ یکشِفُ حقیقةَ سرطنةَ الخبزِ المحفوظِ فی أکیاسِ  هانی الناظر طبیبُ األمراضِ -

هاي پوستی از ماهيت هانی الناظر پزشک بيماري :البالستیكِ بالثالجةِ و الیصدقُها

دارد و هاي پالستيک در یخچال پرده برمیهاي حفظ شده در كيسهزا بودن نانسرطان
 كند.ها را تأیيد نمیآن

 دنهيدروژنه كر :الهدرج -

 هيدروژنه :المهدرج -

: نگونه روغن نباتی به روغن هيدروژنه کیف یتحول زیت نباتی إلی زیت مهدرج؟ -

 شود؟تبدی، می

 سازيخصوصی :الخصخصة -

 سازي شدهخصوصی :المُخصخَص -

سازي آیا خصوصی هل أدّت خصخصةُ التعلیمِ فی العراقِ األهدافَ المرجوةَ منها؟ -

 هاي مورد نظر رسيده است؟آموزش در عراق به هدف

 گسترش یافتن صحرا  :التصحّر -

آسمان، باران خویش را دریغ كرد و در نتيجه  :منعَتِ السماءُ قطرَها فازدادَ التصحُّر -

 زایی افزایش یافت.بيابان

 گيريبحث و نتيجه
یابی در ترومه  است و این هاي معادلشناخت تفاوت لغت و اصقالح یبی از نالش

دهد؛ زیرا مرز بين فرهنگ در ترومه از عربی به فارسی خود را بيشتر نشان مینالش  
اي از لغت و هاي لغت، آميزهلغت و فرهنگ اصقالح نندان مشخص نيست و فرهنگ

هاي اصقالح و لغت این است كه اصقالحات، پایة هر اصقالح هستند.  بنابراین، تفاوت
براي بيان مفاهيم مورد نظر خود به واي هاي علمی مختل، علم است و متخصصان رشته
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كنند و آن را در معنا و مفهوم خاصی كه سازي از كلمات مووود در زبان استفاده میواژه
پذیر نيستند در كنند. عالوه بر این، اصقالحات مترادفویژه آن علم است تثبيت می

علمی خاص  هاي مختلفی دارد. گاهی براي ساختن اصقالح درحالی كه لغت، مترادف
بخشند تا از طریق اي بروستگی و تشخص میاز طریق مجاز یا استعاره یا كنایه به واژه

  هاي دیگر، اصقالح بسازند.همنشين ساختن آن واژه با واژه
اصقالح به دو نوع اصقالح علمی و اصقالح زبانی تقسيم شده كه غرض از اصقالح 

توان با ترومة ت. تعبير اصقالحی را نمیزبانی همان تعبير اصقالحی یا تعبير مثلی اس

 : به بلوغ رسيدن.شبّ عن الطوقیابی كرد؛ مانند: واژگان آن معادل

المث، با اصقالح زبانی باید گفت اصقالح زبانی بيشتر ارائه در باب تفاوت ضرب
المث،، ارائة اندرز و مشاوره است. یک اندیشه یا بيان یک حادثه است، اما هدف از ضرب

نامه قرار داد و به صورت مصدري به كار برد، اما توان مدخ، لغتالح زبانی را میاصق
 المث، ننين نيست. ضرب

هایی سازي است، نالشهاي واژهیابی براي مصادر منحوت كه از زیرمجموعهمعادل
هاي اصقالحات است و ها ذكر نشدن این مصادر در فرهنگترین آندارد كه مهم

گيري مصادر منحوت، قدرت تشخيص این مصادر گاهی از فرآیند شب،متروم باید با آ
 را در متن داشته باشد تا به اشتباه نيفتد.

یابی براي تعابير كنایی هاي ترومه از عربی به فارسی و برعبس، معادلیبی از نالش
 توان از معناي تکاست؛ زیرا معناي اغلب اصقالحات زبانی به ویژه تعابير كنایی را نمی

ها به اند و فهم آنها حدس زد. این تعابير به فرهنگ وامعه گره خوردهتک واژگان آن
 تجربة متروم در زبان اصلی بستگی دارد.

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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(. نقد ترومة عناصر فرهنگی كتاب تذكَّري 6866گروی، زهره، خزعلی، انسيه و عباس، دالل. )
(، 11)68،هاي ترومه در زبان و ادیبات عربیپژوهش فصلنامةها. دو ها و كنایهبا تبيه بر مث،
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تهران:  .ناپ سيزدهمهایی براي ترومه از عربی به فارسی. روش(. 6488يان، رضا. )ناظم

 انتشارات سمت.
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هاي واژهمعنایی وام (. تداخ، زبانی و دگرگونی6864ره. )پور عراقی، زهنظري عليرضا واسداهلل
هاي ترومه در زبان و فصلنامة پژوهشها بر ترومه از عربی. دو هاي تأثير آنعربی و ونبه
 .681-39(، 68)9، ادیبات عربی

 .مؤسسة هنداوی. قاهره: جواهر البالغة(. 1867الهاشمی، احمد. )
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