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 احمدآل جالل «القلم و نون» از یعنان ماجده ةترجم یبررس

 كریب یاصطالح تعادل هينظر براساس
 یمادوان یانقرب زهره

  رانیا تهران، ،یطباطبائ عالمه دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستاد
 (60/66/6863؛ تاری  پذیرش: 84/84/6863تاری  دریافت: )

 چکیده

 و الرطالحات اسرت، رویک زبان به زبان دیگر برا آن روبره از برگردان در متر م هر كه مشاالتی از یای
 «القلرم و نرون» داستان. دهندمی تشاي  را زبان یک فرهن  از بخشی اكه ر است؛ زبان یک ثابت عبارات
 از داسرتان ایرناسرت.  المثر ضررب و الطالحات از سرشار كه است هاییداستان معدود از احمدآل  الل
 این در. است شده برگردان عربی به حلوان دانشگاه ادبيات، دانشاده مدرس عنانی، علیمحمد ما ده سوي
 بررسری قاب  بيار مونا نظریه طبق كه است شده اتخاذ الطالحات این تر مه در متعددي اارهايراه ميان،
 و معنرا حفرظ معنرا، و لورت حفظ  ون ییهاروش الطالحات، برگردان براي بيار مونا. است پژوهش و

  رار وب به تو ه با تا است آن بر پژوهش این. است داده پيشنهاد را.. . و حذف دگرگونی، لورت، ت يير
 روش بره كره تحقيرق ایرن هرايیافتره. دهرد قررار بررسری مرورد الرلی مرتن برا را عربی برگردان نظریه، این

 و معنرا حفرظ رویاررد بره «القلرم و نون» داستان متر م دهدمی نشان است، آمده دست به تحليلی -توليفی
 تر مره به اقدام الطالحات، آن كنایی معناي دریافت با كه لورت؛ به این است راغب بيشتر لورت ت يير

 است كرده اقدامها نی آاللفظتحتة تر م به الطالحات برخی ندادن تشخيص دلي  بهكرده و در این ميان 
 . است نادرست و غلط عبارت، بافت به تو ه با واقع در اما، رسدمی نظر به شفاف و منطقی ايتر مه كه

  احمنند،آ  جننال  القلننم، و نننون اصننطالحات، ترجمننه، کننر،یب مونننا واژگااان کلیاادی:

 .یعنان ماجده

                                                                                                                                        
 E-mail: zghorbani@atu.ac.ir 
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 مقدمه

 مقصرد زبران معيارهراي و هاسنتبراساس  و مبدأ متن به تو ه با كه است متن توليد تر مه،
 مقصرد زبران هم و مبدأ زبان هم دقيق،ة تر م یک براي تعریف، این طبق. گيردمی لورت

 متنری بتروان ترا شرود درك خروبی بره باید مبدأ زبان متن. است برخوردار ییواو اهميت از
 . كرد بازتوليد مقصد زبان در  دید

تک كلمرات و.. . دقرت شرود، بلاره بافرت و فرهنر  در ارزیابی تر مه نباید تنها به تر مه تک
اي كه با درك نادرست بافرت و فرهنر  اي برخوردار است به گونهزبان مبدأ نيز از اهميت ویژه

يقی در زبان مقصد توليرد كررد. مصرطلحات و عبرارات ثرابتی كره توان تر مة دقیک زبان، نمی
خاد یک زبان است و به نوعی با فرهن  یک زبان، عجين شده است در تر مه حرائز اهميرت 
است؛  راكه در لرورت درك نادرسرت ایرن الرطالحات و گراه حتری تشرخيص نردادن ایرن 

 دهد. نادرست سوب می موضوع كه این عبارات، الطالح هستند، متر م را به سمت تر مه
احمرد اسرت كره نویسرنده اوضراع یای از آثار مشهور و بلند  رالل آل« نون و القلم»داستان 

سياسی و ا تماعی را به لورت طنز بازگو كرده و در نگارش خرویش، الرطالحات فراوانری را 
شرده آورده است. این اثر توسط ما ده عنانی كه خود یک عرب زبان است به عربری برازگردان 

نرون و »تحليلی برگردان عربی داستان  -لدد آن است تا به روش توليفیاست. این پژوهش در
را با زبان اللی آن و با تايه بر  ار وب نظریه تعادل الطالحی مونا بيارر مرورد بررسری « القلم

قرار دهد. بنابراین، هدف اللی این پرژوهش، بررسری ميرزان موفقيرت مترر م در برگرردان ایرن 
اند از: نویسنده بره  ره ميرزان شود، عبارتهایی كه در این راستا مطرح میان است و پرسشداست

در برگردان الطالحات و كنایات فارسی به زبان عربی موفق بروده اسرت؟ و طبرق نظریره تعرادل 
 الطالحی بيار  ه روشی را اتخاذ كرده است؟ 

 

 پژوهش ضرورت و. پیشینه 1
 آن  ملره از كره اسرت گرفتره لرورت بسرياريهراي ژوهشپ ،احمردآل  الل آثار درباره
  كرد: اشاره زیر موارد به توانمی است، «القلم و نون» داستان راستاي در كه هاپژوهش
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توسرط عبردالعلی دسرت يب تهيره شرده اسرت. « احمردهاي تمثيلی  الل آلنقد داستان»مقاله 
كشرد؛ یاری داسرتان ویر و بوتره نقرد مرینویسنده در این مقاله، دو داستان تمثيلی  الل را به تصر

هراي است. این مقاله ضمن معرفی شخصيت« نون و القلم»و دیگري داستان « سرگذشت كندوها»
 كند. مایه اللی را نيز بيان میهاي نویسنده در پرداختن به دروناللی داستان، روش

 سريدتوسط  «القلم و نون داستان در شخصيتی هايتي  با زبانی كاركردهاي رابطه» مقاله
 زبرانی كاركردهراي ميران تناسرب مقالره، اینانجام شده است.  حا ی سعدي و پارسا احمد

 بررسری مورد را اندنویسیها كه الول مهم داستاننآ شخصيتی هايتي  با داستان اشخاد
 ميران  نردانی تناسرب «القلرم و نرون» داسرتان در كره اسرت رسريده نتيجه این به و داده قرار
 . ندارد و ودها نآ شخصيتی هايتي  با اشخاد زبانی كردهايكار

 برهاحمرد آل  رالل «القلم و نون» داستان برگردان به را ع تاكنون ستا پيدا كه آنگونه
 در تا داشت آن بر را نگارنده پژوهشی خأل همين است، نگرفته لورت پژوهشی عربی زبان
 . بپردازد بررسی و تحقيق به باره این

 داراياحمرد آل  رالل «القلم و نون» داستانضرورت این پژوهش باید گفت كه  درباره
 در را مختلفری هرايروش عنرانی، ما ده آن زبان عرب متر م و است فراوانی الحاتطال

 و بيارر مونراة نظریر طبرق هراروش ایرن استخراج كه است گرفته كار به الطالحاتة تر م
 منردانهعالقر و مخاطبران بره تر مره ایرن دقيق ابیارزی ضمن آن، از ییهامثال شاهد آوردن
 برا حتری و كننرد پيردا الرطالحاتكند درك و شناختی از تر مرة می كمک تر مه حوزه
 . دنبياموز نيز راها نآ عربی معادل الطالحات، آن دادن قرار برابر
 

 نظری چارچوب. 2
 ترجمه ارز یابی. 2-1

 ایرن. دادنردمری انجرام را تر مه ذهنی و شمی بیارزشيا قدیم بسيار هايزمان از نویسندگان
 لحرن» یرا «است وفادار ال  به تر مه این» ایناه مانند. بود كلی هايقضاوت غالبا ارزشيابی

 اندیشررمندان را شررمی ارزشرريابی ایررن اكنررونو.. . « مررتن الررلی در تر مرره گررم شررده اسررت
 خالقانره عملی را تر مه ادافر این. كنندمی تروی   دیدتر كسوتی در تر مه نوهرمنوتيای
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 بره مرتن معنراي ت ييرر و نردارد اياللی و ايهسته معناي هي  متن، آنان دیدگاه از. دانندمی
 . دارد بستگی سخنگو خاد موقعيت
 دارد قررار رفتارگرایران دیدگاه تر مه، ارزشيابی به شمی -ذهنی رویاردهاي مقاب  در
 هرايكنش دیدگاه این. است تر مه ارزشيابی براي ترعلمی راهی به یابیدست هدفش، كه

 معتقدنرد، دیدگاه این طرفداران. داندمی مردود ناشناخته، سياه  عبه یک به را متر م ذهنی
 آن طبرق كرهواكنش معادل( منرت  شرود ) معادل پاس  به كه است ايتر مه خوب، تر مه
 الرلی مرتن مخاطبران كره باشد العملیعاس همان معادل بایدالعم  مخاطبان تر مه عاس
  مله این دیدگاه است.  از نایدا دیدگاه. اندداده نشان اللی زبان در

. اسرت محرورمتن رویارد با كه دارد و ود نيز سومی دیدگاه دیدگاه، دو این مقاب  در
 درون در نقشرش و فرم لحا  بهبيشتر  تر مه. دارد تو ه تر مه متن به مستقيماً رویارد این
 اهميرت از الرلی مرتن رویاررد، این در. شودمی ارزشيابی مقصد زبان ادبی و فرهنگی نظام

 . است برخوردار كمتري
 برر كه تر مه حوزه آثار از برخی در تر مه كيفيت ارزشيابی براي ییهاروش نيز اخيراً
. اسرت دسرته ایرن از بيارر مونرا نظریره كره است شده پيشنهاد دارند، قرار شناسیزبان محور

 ی، امرا توانرایدارنرد  دي تو ه مقصد متن و مبدأ متن بين رابطه به یشناسزبان رویاردهاي
. اسررت متفرراوت ارزشرريابی، و تحليرر   ررزء برره  ررزء هررايروش ارائرره درهررا نآ از هریررک

 مررتن و بافررت بررين رابطرره برره شررفاف طررور برره كرره اسررت ییرویاردهرراهررا نآ سررودمندترین
 . (48-46 :6860 سعيدنيا،) سازي مجددبافت یعنی تر مه، از برداشتی  نين. پردازندمی

. باشرد داشرته همرراه بره را منتقرد خاد سليقه تحمي  نباید تر مه علمی نقد حال هر در
 نقرد طبعراً و دارد فرراوان هرايپيچيردگی انسانی علوم ميان در و ودیش  وهر بنابر تر مه
 . (98 :6876 لفوي،) كندمی دشوار بس نيز آن علمی

 زبرانی برر تسرلط نخسرت باشد؛ داشته خود در را شر  سه كه است سیك خوب متر م
 تر مره آن بره كره زبرانی برر تسرلط دوم مبردأ(، زبان الطالحاً یا) كندمی تر مه آن از كه
 سره ایرن كنرار در. بحرث مرورد موضروع برر تسرلط سوم مقصد(، زبان الطالحاً یا) كندمی

 اسرت اهميرت حرائز گوینرد،مری زنير سربک حفرظ دیگرر بيران بره كه امانت رعایت شر ،
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 مبدأ، زبان مثلث بررسی كنار در تر مه نقد در باید تعریف این طبق. (606 :6830 حسينی،)
 .  داد قرار ارزیابی مورد نيز را تر مه سبک موضوع، و مقصد

اي كه بایرد مرورد بررسری قررار ترین مسألهنيومارك بر این باور است كه در نقد تر مه مهم
ت یا ميزان نقص معنایی تر مه است. به عالوه باید تر مه را بره عنروان یرک نوشرتار گيرد، كيفي

مستق  از متن اللی بررسی كرد و در مرحله بعد باید به این موضوع پرداخت كه مترر م بره  ره 
 (.  049: 6830فهيم و سبزیان،  ) ميزان سبک شخصی متن اللی را حفظ كرده است

 
 تعادل. 2-2

 هرايمعادل انتخاب و تعادل بحث است، اهميت حائز تر مه هر در كه مهمی الول از یای
 را مروردنظر مفهوم یا پيام متر م، كه معنا بدین است مقصد به مبدأ از پيام برگردان در دقيق
 و قبرول قابر  خواننرده، برراي مقصرد زبران در كره پيامی و مفهوم با و گيردمی مبدأ زبان از

 اینجرا در كره اسرت آمرده متعددي هايتعریف تعادل، درباره .دهدمی ارائه است، پذیرفتنی
 كره اسرت مفهرومی تر مره در تعرادل» گویرد:مری كره شرودمی اكتفا هاوس تعریف به تنها

 آموزشری تحصريالت برا فردي تصور مثال عنوان به است؛ تر مه از ما درك كنندهمنعاس
 دیگرري مرتن مجدد آفرینش ای بازنمایی نوعی به كه است متنی شده، تر مه متن از متوسط
 . (047 :0886 هاوس،) «است شده توليد دیگر زبانی در آن ال  كه بوده
 
 1بیکر مونا دیدگاه از اصطالحات تعادل نظریه. 3

 نظرر از. اسرت داده شررح را تعرادل مختلف انواع 0«دیگر عبارت به» خود دركتاب بيار مونا
 كراربرد تعرادل متنری، تعرادل دسرتوري، تعرادل واژگان، از فراتر واژگان، سط. به تعادل او،

 آن برا هراالطالح تفسير در متر م كه مشالی اولين است معتقد او. شودمی تقسيم شناختی
 الطالحی عبارت یک با او كه است موضوع این درك و شناخت ییتوانا شود،می روروبه
 كراربره را برانز یرک هرايالرطالح عم ، در كه شخصی توان واقع در. است شده روروبه

                                                                                                                                        
1. Baker 

2. In Other Words 
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 زبران یرک بره كره متر مان اكثریت. كندنمی برابري زبان آن بومی متالم قدرت بابرد می
 برومی متالمرين كه حساسيتی همان به كه باشند اميدوار توانندنمی كنند،می تر مه خار ی

 ایرن. برسرند دارنرد، الرطالح كراربرد  گرونگی مرورد در قضراوت براي خار ی زبان آن
گرر بره زبران دی زبرانی از بایرد متر مران كره اسرت بحث این بر گواهی قيقتح در موضوع

 . باشند داشته بومی دانش زبان، آن به نسبت كهمادري خود تر مه كنند 
 بره اسرت ممارن نباشرد، آشرناها نآ با قبالً فرد اگر كه دارد و ود مورد دو بيار نظر از
 كند: معنا اشتباه را الطالحی آسانی،
 اللفظریتحرت معنراي ایناره علرت به یعنی هستند؛ «كنندهگمراه» هاالطالح زا بعضی -الف

 از و شرودنمی مشخص متن در الزاماًها نآ الطالحی معناي پس دهند،می معقولی و منطقی
 . رسدمی نظر به شفافها نآ معناي كه است نظر این
 مقصرد زبران در ارینزدی بسريار همتاي داراي مبدأ، زبان در الطالح یک است ممان -ب
  متفراوتی كرامالً معنرايت، شربيه بره الرطالح زبران مبردأ اسرت، امرا لروراین  در كه باشد
 . باشد داشته

 هراالرطالح خراد هرايویژگری كرارگيريبره نحوه از داشتن آگاهی از غير به بنابراین
 عبرارات برين شباهت طریق از متر م سردرگمی باعث تواندمی كه نویسنده گوینده/ توسط
 نظرر از عبرارت آن ترا شرودمی باعث كه بافتی و محيط باید متر م شود، مقصد و مبدأ زبان
 . (76-38 :6868 بيار،) باشد داشته نظر در نيزرا  ندهد معنی فظیلالتحت

 
 معضالت اصطالح:ۀ ترجم. 3-1

 پرردازدمری عبارات و الطالحاتة تر م معضالت ترینعمده درباره بحث به همچنين بيار
  است: عتقدم و

. باشرد نداشرته مقصرد زبان در معادلی هي  ثابت عبارت یا الطالح یک است ممان -الف
 مقصرد زبان در را عباراتی و هاالطالح تا باشيم متوقع كه بود خواهد بينانهغيرواقع، بنابراین
 . باشند مبدأ زبان عبارات و هاالطالح معادل كه كنيم پيدا
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 باشرند، فرهنر  بره وابسرته تواننردمری مجرزا، كلمرات ماننرد يزن ثابت عبارات و هاالطالح
 معضرالتی و دشرواري براها نآ تر مه در متر م بلاه، نيستند تر مه غيرقاب  الزاماً، بنابراین
 . بود خواهد همراه
 باشرد، داشرته مقصد زبان در مشابهی همتاي است ممان، ثابت عبارت یا الطالح یک -ب
 . باشد متفاوت تواندمی آن كاربردي بافتاما 
ظری و اللفتحرت معنراي دو هرر كه شود برده كاربه مبدأ زبان در تواندمی الطالح یک -ج

 . (34-36 همان:) الطالحی همزمان مدنظر باشد

 
 ثابت عبارات و هااصطالح ترجمه هایراهکار. 3-2

   ت:اس زیر روش شش، دهدمی پيشنهاد هاالطالحة تر م دربيار  كه راهاارهایی
 در الرطالحی شرام  اسرتراتژي این: مشابه لورت و معنا با الطالحی از كردن استفاده -6

 . رساندمی را مبدأ زبان الطالح معناي همان تقریباً كه است مقصد زبان
 الرطالح كه دارد اماان غالباً: متفاوت لورت، اما مشابه معناي با الطالح یک كاربرد -0
 ثرابتی عبرارات یرا الطالح با مشابه معنایی داراي كه یافت مقصد زبان در را ثابت عبارتی یا

 . باشد متفاوتی واژگانی مقووت داراياما  است، رفته كاربه مبدأ زبان در كه است
 در راهارار یرک قرضری، واژگران كراربرد همانطوركه مبدأ: زبان الطالح گيريقرم -8

 لرورت بره نيرز را هالطالحا كه است معمول است، فرهن  به مختص مقووت وفص ح 
 . گرفت قرم ها،بافت برخی در خودشان اللی

 البتره. سرتا هراالرطالح تر مه روش ترینرای  راهاار این دگرگونی: طریق از تر مه -4
 زبران كراربرد یرا نشرود یافرت مقصرد زبران در معرادلی یا و متناسب الطالحیممان است 
 هرايزبران سربای ر حران هرايتفاوت، نآ دلي كه  نباشد لالح مقصد متن در الطالحی

 . باشد مقصد و مبدأ
 تنهرا كرردن تر مره حراوي راهارار ایرن: عبرارت الطالحی بار گرفتن نادیده با تر مه -9

 ترا كنردمری مجراز را ملمروس خروانش كه است بافتی در الطالح یک اللفظیتحت معناي
 .  را زبان یک طنز كاربرد
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 تروانمری مجرزا كلمره یرک مثر  را الطالح یک :الطالح ك  حذف با كردن تر مه -1
 آن كره اسرت ایرن حرذف، علرت. كررد حرذف مقصرد مرتن در كر  طرور به اوقات بعضی

 بره را آن معنراي ترواننمری ثانيراً، نردارد نزدیاری معرادل هي  مقصد زبان در اووً الطالح،
 . (68-684 همان:) ت يير داد سبای دوی  به و آسانی
 در یاسران لرورت و معنا با الطالحی كردن پيدا راهاار، بهترینو  اولينبيار،  نظر به
خن و ترأثير سر سرياب سبک، به مربو  مسائ . نيست این همواره الزاماً، اما است مقصد زبان

 . داشت نظربالغی را نيز باید مد
 انگاشرته معادل آنچه. ندارد و ود «مطلق معادل» كه معتقدند تر مه پردازاننظریه اغلب

 . (34 :6877  و،لل.) است «معادل تریننزدیک» تنها موارد از بسياري در شودمی
 تمرام بایرد الرطالحات تر مره در متر م دهد،می ارائه بيار مونا كه راهاارهایی طبق
 این وزمه كند؛ حفظ را مبدأ زبان الطالح لورت و معنا بتواند تا بندد كاربه را خود تالش
 الرطالح آن كه آیدمی پيش گاهی اما، است مقصد زبان رد الطالح همان كردن پيدا كار
، اسرت آن معناي حفظ راهاار بهترین آیدمی نظر به، رو این از، ندارد و ود مقصد زبان در
 در نيرز را آن اللفظیتحت تر مه تواندمی متر م مبدأ، زبان به بودن پایبند براي همچنان اما

 .  دهد توضيحی صرمخت آن كاربرد به را ع و بياورد پاورقی
 «القلرم و نرون» داستان الطالحاتة تر م در متر م آیا كه هدف این یافتن تحقق براي
 سپس ،شده گذاشته گریادی برابر مقصد زبان متن و مبدأ زبان متن خير؟ یا است بوده موفق
 .رندگيیم قرار یابیارز و  يتحل مورد
 
 القلم و نون معرفی. 4
 نشرر سال و داستان این درباره نویسنده. استاحمد آل  الل بلند داستان سومين القلم و نون
 آن در و اسرت شررقی ییگروقصره سرنت كره 6848 سال را القلم و نون قصه» گوید:می آن
 یرک در سانسرور مزاحمرت از فررار براي را معالر    هاينهضت شاست  راي و  ون
 اسرت: معتقرد پرور علی. (10 :6868 ،احمدآل) «امنوشته وارسيده، و امگذشته تاریخی دوره

 و  يرزدانهمره فرردي اسرداهلل، ميررزا الرلی، شخصريت سرر پشت داستان این دراحمد آل»
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 طریق این به و كندمی ابراز او زبان از را خود نظریات و است ایستاده حقيقت اه  و وارسته
 . (83 :6836 پور،علی) «گستراندمی داستان متن بر را خود مسلط لداي

 عقيرده بيران برراي لررفاً كره اسرت آثراري از یاری القلم و نون» گوید:مینيز  رضائی  شي
 . (613 :6830 رضائی، شي ) «ها ترتيب داده شده استشخصيت دهان از نویسنده،

 
 بیکر مونا نظریه کاربست. 4-1

 الرطالحاتی راهارار، ایرن از مقصرود مشرابه: لرورت و معنا با الطالحی از استفاده -الف
 از امرر ایرن. است كرده حفظ را مبدأ زبان معناي هم و لورت هم شدن، تر مه با كه است
 .  كندمی حاایت مقصد و مبدأ زبان دو درها نآ كاربرد و مشترك الطالحات و ود

 (4 :6836 ،احمدآل) «بياورند در شاخ تعجب از بود نزدیک» :اول نمونه -
 (64 :0886 العنانی،) «نقرو لهم تطلع أن الدهشة من أوشكوا» تر مه:

 محراوره در «آوردندر شراخ». اسرت «آوردندر شراخ» عبرارت ایرن الرطالحی تركيب
 و  يرزي شرنيدن یرا دیدن از كردن حيرت عظيم است، كردن تعجب بسيار» معناي به امروز
 درآوردن( شاخ ذی  ،نامه دهخدال ت نامهل ت) «به معناي بسيار پشيمان شدن است تالم در
 آنجرا از. اسرت كرردن تعجرب بسيار معناي به نویسنده مقصود «تعجب از» قرینه به  انای در
 آن برر را مترر م اسرت، داشرته كراربرد نيز عربی یعنی، مقصد زبان در الطالحی  نين كه

 .  كند آن تر مه به اقدام معنا و شا  حفظ با تا است داشته

 بنرد سرن  رو سرن   را و بود  گونه روزگار آن اوضاع كه بگویم برایتان» دوم: نمونه -
 (3 :6836 ،احمدآل) «بود فلک به اشناله گذاشتی،می كه هر دل به دست  را و شدنمی

ألحدثكم إذن عن أوضاع ذلك الزمن و لماذا لم يكن حجر يستقيم علي حجهر و لمهاذا »تر مره: 
 (06: 0886ی، العنان) «كنت إن وضعت يدك علي قلب أحد، ارتفع أنينه إلي عنان السماء

. اسرت «نشردن بنرد سرن  روي سن  یا یستادنانا سن  بر سن » عبارت این الطالح
 سن  بر سن  ذی  ،نامه دهخدال ت نامهل ت) است «سخت هنگامه» معناي به الطالح این
 مترر م، رو ایرن از دارد؛ كاربرد معنا همين به نيز مقصد زبان در الطالحی  نين (یستادناان
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 سرن  روي سرن  اسرت گفتره دقيقاً و كرده تر مه معنا و لورت حفظ با ار الطالح این
 .  گرفتنمی قرار

 رن  و درد اینقدر» كه است این معناي به «بود فلک به اشناله»  مله این الطالح دیگر
 این تو ه  الب؛ «رسدمی نيز آسمان به درد و آه این كه كشدمی آه و است زیاد كس، آن
-مری گفتره و دارد كراربرد معنرا و لورت همين به نيز عربی زبان در الطالح این كه است

 :6666 الشرریف، موسری) رفرت براو آسرمان بره او نالره «السماء عنان إلي أنينه ارتفع» شود:
 حفرظ اسرت، گرفتره پريش الرطالح ایرنة تر مر برراي مترر م كره روشی، بنابراین. (683

 .  است باهم دو هر معنا، و لورت

 دیدنرد كه بعد و. نگو كه است بيایی برو قلندرها پاتوب و هاتايه بر و دور ماا» سوم: نمونه -
 . (77 :6836 ،احمدآل) «نيست عده بيشتري  رأت پيدا كردند باش باش از خبري

 ثهم يوصهف ال غدو و رواح هناك كان تجمعهم مراكز و الدراويش تكايا حول لكن»: تر مه
 (603 :0886 العنانی،) «أكبر عدد تجرأ المستمر القتل عن هناك خبر ال أنه رأوا عندما إنهم

 و دم آمرد، و رفرت» معنراي برهنامه دهخدا ل ت در كه است «بروبيا»  مله، این الطالح
 و فرر داشرتن، بسيار شد و آمد» معناي به «داشتن بروبيا» همچنين. است شده تر مه «دستگاه

 و آمرد» معنراي بره «غدو و رواح» رتلو به را آن متر م. بروبيا( ذی ) است «داشتن شاوه
 بسريار، آمرد و رفرت و شلوغی معناي همين به نيز مقصد زبان در كه است كرده تر مه «شد

 پيشرنهاد الرطالحاتة تر مر در بيارر كره هاییروش ميان از متر م، بنابراین. دارد كاربرد
 حفرظ ضرمن ،روش ایرن با او واقع در. است داده تر ي. را معنا و لورت حفظ است، داده

 و معنرا همران حردودي ترا نيرز مقصرد زبران در مخراطبش برهالطالحی زبان مبردأ  لورت
 . رساندمی است، ملموس و درك قاب  مبدأ زبان در كه را مفهومی

 تنهرا بره روش این در متر م :متفاوت لورت ولی مشابه معناي با الطالح یک كاربرد ب:
 آنة تر مر شام  بيشتر روش این. است حالطال آن معناي حفظ دهدمی اهميت كه  يزي
 مقصرد زبران در و اسرت مبردأ زبران و فرهنر  مخصرود كه شودمی الطالحاتی از دسته
 كاربرد مبدأ زبان در كه لورتی همان به را آن تواندنمی متر م وقتی،  این از. ندارد معادل
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 اهر  برراي ترا رزدومری اهتمرام الرطالح آن ییكنا معناي به كند منتق  مقصد زبان به دارد
 . باشد ملموس و درك قاب  مقصد زبان

 هرم مرردم پردر گرور  رانم، هميشرگيت هرايحررف سر رفتی باز كه هم تو » :اول نمونه -
 (06 :6836 ،احمدآل) «كرده

 العنرانی،) «داهية في الناس ليذهب المعتاد كالمك في خضعت قد عزيزي يا أنت ها» تر مه:
0886: 40) 

 برراي مرر  طلرب و مرردم حررف نداشرتن اهميرت معناي به «مردم پدر گور» الطالح

 فهي النهاس ليذهب» الطالح كارگيريبه با متر م گور( ذی  ،نامه دهخدال ت) است هاآن
 تر مره در هراعررب  راكه دهد؛ انتقال خواننده به را مبدأ زبان معناي است توانسته «داهعية

 برا. گيرندمی بهره «داهية ألف في ليذهبوا» تعبار و این  ون الطالحی از «مردم پدر گور»

 معنراي اسرت، «مصريبت» معنراي بره كره «داهيهة» كلمه يكارگيربه با عربی زبان، و ود این
 . است مصيبت انواع از یای مر  كهكند؛  رای زبان مبدأ را حفظ نمی زئ

اری كره مل ارهت یرک بود، خورده باد پشتشان  ون بودند تا دو كه پسرها اما» دوم: نمونه -
 (9 :6836 ،احمدآل) «وارث پدري داشتند، فروختند

 أرض قطعهة باعا فقد أصابهما قد كان الذي الوهن فألن اثنين كانوا الذين الذكور أما» تر مه:
 (61 :0886 العنانی،) «أبيهما عن ورثاها صغيرة

 كرار حولرله شردن، تنبر » از كنایره. اسرت «بود خورده باد پشتشان» عبارت این الالح
. خروردن( براد ذیر  ،نامره دهخردال ت) اسرت «نردادن كرار به تن استراحتی، از پس نداشتن
 ایررن معنرراي و كرررده اسررتفاده معنررا حفررظ و لررورت ت ييررر روش از آنة تر مرر در متررر م
 . (69/463 :6663 العرب، لسان) است آورده تر مه در را تنبلی( و سستی) الطالح

 (1 :6836 ،احمدآل) «نپيچند همدیگر پاي تو هماار دو این كه» سوم: نمونه -
 (63 :0886 العنانی،) «الزميالن يشتبك ال بحيث» تر مه:
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 عردم» معنراي بره عبارت این. است «نپيچيدن یادیگر پاي»عبارت الطالحی این  مله 
 عردم ایرن و گرفتره را آن معنراي مترر م. پيچيردن( ذیر  ،نامه دهخدال ت) است «مزاحمت

 :6633 العررب، لسان) است كرده تر مه «يشتبك ال» لورت به را نشدن ردرگي و مزاحمت
 .  است نيفتادن( هم  ان به و نشدن درگير) معناي به كه (7/08

 و ماترب رفرتمری هالب. كه حميد اسم به بود ايساله دوازه پسر یايش» : هارم نمونه -
 (7 :6836 ،احمدآل) «بردمی فرمان و گشتمی باباش پر دم عصرها
 الكتهاب إلي يذهب كان حميد، يسمي عمره، من عشرة الثانية في ذكرا أحدهما كان» تر مه:

 (66 :0886 العنانی،) «أوامره منه يتلقي و أباه يلزم كان عصرا و الصباح في
 رفتن كسی نزدیک» معناي به الطالح این. است «بودن كسی پَر دم» عبارت این الالح

نامره ل ت) اسرت «شردن نفرس هرم و همنشين معناي به ينهمچن گذراندن او مصاحبت در و
 و اسرت كررده تر مه را آن و گرفته را الطالح این كنایی معناي متر م. دم( ذی  ،دهخدا

 «كرردمری همراهری را پدرش» معناي به (60/070 :6633 العرب، لسان) «أباه يلزم» عبارت از
 كره اسرت معنرا حفرظ تنهرا لطالح،ا اینة تر م در متر م روش، بنابراین. است  سته بهره
 . كند ت يير لورت شده، باعث طبيعتاً

 را اسرداهلل ميرزا آبروي و كردند پادرميانی عجله آن به مح  سفيدهاي ریش» پنجم: نمونه -
 (68 :6836 ،احمدآل) «كردند راضی هم ميرزا خود بميري، تو بميرم من با و خریدند

 أسهداهلل ميهرزا وجهه مهاء حفظوا و شديدة بسرعة حيال كبراء توسط السبب لهذا و» تر مه:
 (04 :0886 العنانی،) «الرجاء و التوسل من بأنواع
 معمرووً و است عاميانه الطالحی كه است «بميري تو و بميرم من» عبارت این الحطال
شرود كره برراي خرواهش و مری اسرتفاده یی ا در و دارد رواج كسبه اه  و بازاریان بين در

 دقيقاً و كرده درك خوبی به را مفهوم این نيز متر م .(www.ayeneh.net) دالتماس باش
 ایرن تر مره در مترر م روش، بنرابراین. اسرتكررده  تر مره «خرواهش» لرورت به را آن

 مهن أنهواع» لرورت بره آن تر مره برا اما، است مفهوم و معنا حفظ روش عاميانه، الطالح

http://www.ayeneh.net/
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 الرطالح كهدأ داده است؛  رامب زبان در آن معناي به تريگسترده مفهوم «الرجاء و توسلال
 .  شودمی شمرده اميد و خواهش هايروش از یای تنها «بميري تو و بميرم من»

 برایرت اسرت ممارن داري، الشرریعه ميرزان و كالنترر برا كره ايسابقه آن با» ششم: نمونه -
 (48 :6836 ،احمدآل) «بدوزند پاپوش

 لهك يهدبران تجعلهما أن الممكن من الشريعة ميزان و الشرطة رئيس مع فسوابقك» تر مره:
 (71 :0886 العنانی،) «مكيدة

او را به زحمت و رن  و تعرب »است؛ یعنی « پاپوش براي كسی دوختن»الطالح این عبارت 
نامره دهخردا، ذیر  تل ) «و زیان و خسارتی د ار كردن و به حيله او را گناهاار و مدیون كردن

اسرت. مترر م معنراي « به حيله و نيرن  كسی را گناهاار شمردن»پاپوش( كه در اینجا به معناي 
: 6633لسران العررب، ) «يهدبران لهك مكيهدة»كنایی الطالح زبان مبدأ را گرفتره و بره لرورت 

 كنند(. براي تو دسيسه و توطئه  ينی می) ( تر مه كرده است60/666

 ،احمردآل) «نبرود بردهاار گوشرش كسی تايه، اطراف شلوغی آن توي اما» هفتم: نمونه -
6836: 76) 
 (686 :0886 العنانی،) «به ليأبه أحد يكن لم التكية حول الضجة تلك خالل ولكن» تر مه:

نامه ل ت) است «دیگران حرف به تو هی كم» معناي به «گوش نبودن بدهاار» الطالح
 حفرظ روش ،ة این الطالح استفاده كرردهتر م در  ممتر كه روشی. گوش( ذی  ،دهخدا
 «بهه ليأبهه أحهد يكهن لم» شا  به آنة تر م كه لورت؛ به این است لورت ت يير و معنا
 كمتررین و اسرت مبردأ زبران الرطالح كناییة تر م تنها كند( تو هی او به كه نبود كسی)

 . است نشده مبدأ زبان واژگان به اياشاره
به موي مذاكرات آخرین بار عام را كه برایتان گفتم از قرول او گفرتم. بعرد  موي»ونه هشتم: نم -

 (30: 6836احمد، آل) «شده كه باز خبرش را برامان آورد یوپزهایاز آن هم، مجلس پخت
 و عنهه، نقال كانت لك قلتها التي و البالط في عام استقبال آخر مناقشات تفصيالت» تر مه:

 (681 :0886 العنانی،) «خبرها إلينا نقل التدابير بعض أيضا حدثت المجلس، ذلك بعد
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 «دادن كسری ضررر بره حيلره بره قرراري سررّ در» معناي به «شده پزهاییوپخت» الحطال
 برخری گررفتن لرورت» را الرطالح ایرن مترر م. پز(ونامه دهخدا، ذی  پخرتل ت) است
 مقصرد زبران به حدودي تا الطالح این معناي. است كرده تر مه «هااندیشی  اره و تدابير
 مترر م كره برود بهترر و اسرت نيافته انتقال مقصد زبان به «حيله» مفهوم اما، است شده منتق 

 در معنرا بره مثبتری بار «حيله به» قيد حذف با متر م، بنابراین. «المكايدالسيئة بعض» گفتمی
 . است نبوده مبدأ زبان نویسنده نظركه مورد داده تر مه

 و برود رفتره گردو پوست تو حسابی پایشان و دست ما  وپان آقا آمدن با كه» :نهم نمونه -
 (8 :6836 ،احمدآل) «بودند افتاده وليسلفت از

 و النفهاق نعمهة حرمهوا و الجديهد الهوزير بمجهيء تمامها أيهديهم في أسقط الذين» تر مه:
 (64 :0886 العنانی،) «المداهنة

در اختيرار  كره یی يزهرا از و كرردن يسرهسرك» معنراي بره «كرردن وليسلفت» الطالح
 ایرن  رالل مقصود اینجا در. ليس( و لفت ذی  ،نامه دهخدال ت) «راوست برداشتن نه آشاا

. كننرد سركيسره كره نيسرت ممارن برایشران اون و شد برداشتهها نآ از اختيار این كه است

 اسرت كرده استفاده «داهنةالم و النفاق نعمة حرموا» كنایی عبارت از معنا این  اي به متر م
 بعرد كردن سركيسه واقع در. «گشتند محروم زبانی رب و ییدورو ازها نآ» كه معنا این به
 را او دل زبران، با ابتدا باید كسی كردن سركيسه براي كه را شود؛می حال  زبانی رب از
 منجرر آن هبر كره عملری از «كردن سركيسه» خود  اي به متر م، رو این از. آورد دست به
 تنهرا و اسرت نشرده منتق  مقصد زبان به مبدأ زبان كلی معناي كه است  سته سود شود،می

 و النفهاق نعمهة حرمهوا» تر مرهة ادامر در مترر م برود بهتر. است شده تر مه معنا از  زئی
 پرا و دسرت» عبرارت، این دیگر الطالح. افزودمی را «السرقة فاليمكنهم» عبارت «المداهنة

 .  شودمی داده توضي.ادامه مباحث  در كه است «گذاشتن گردو ستپو در

 بودنرد شده دیگر هم با ی  ی ی  نان و بود گرفته  نان كارشان تایی دو» دهم: نمونه -
 (683 :6836 ،احمدآل) «نگو كه
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 (678 :0886 العنانی،) «يوصف ال بشكل األخري سر موضع منهما كل أصبحت كما» تر مه:
. اسرت «زیراد لرميميت» معنراي به عاميانه الطالح یک «شدن با ی ی  ی» الطالح

 از «يوصف ال بشكل األخري سر موضع منهما كل أصبحت» لورت به آنة تر م در متر م
 زبران بره شرفافيت برا و درستی به را مبدأ زبان الطالحی معناي و برده بهره معنا حفظ روش
 .  است كرده منتق  مقصد

 (67: 6836احمد، آل) «اش نوشته شدهدانم بابا  ان، هر كس تو پيشانیی ه م»نمونه یازدهم:  -

 (87 :0886 العنانی،) «له قسم ما و كل حبيبي؟ يا علمي ما و» تر مه:
 هرر كره اسرت ایرن معنراي بره «اش  يزي نوشته شده اسرتپيشانی در هركس» الطالح

 بره و پرداختره آنة  مرتر بره و گرفتره را آن معنراي متر م. دارد تقدیري و سرنوشت كس
 .  است آورده دارد( نصيبی و بهره دارد، قسمتی هركس) «له قسم ما و كل» لورت

 را اسرداهلل ميررزا كره حميد با  واب و سؤال همه این از بعد خصود به» دوازدهم: نمونه -
 (08 :6836 ،احمدآل) «بود كرده پار حسابی
 منهكها أسهداهلل ميهرزا جعل قد كان والذي حميد مع الحوار هذا بعد أيضا بخاصة و» تر مه:
 (46 :0886 العنانی،) «سيء بشكل

 ،نامره دهخردال ت) «از حروادثی برد شردن متحير و گي » معناي به «شدن پار» الطالح

 را او و كررد اثرر مررد آن در مری :الرجهل انهك» عبارت از آنة تر م در متر م. پار( ذی 
 شرا  بره «را حسرابی» او. اسرت كررده اسرتفاده (69/668 :6633 العرب، لسان) «نمود مست
 مترر م. اسرت گرفتره نظرر در «مسرتی» معرادل را «پارر» و كررده تر مه بد( شا  به) سيء
 گيجری و پارر هرر لزوماً اما، كرده منتق  مقصد زبان اهالی به حدودي تا را مبدأ زبان معناي
 ناررده عم  دقيق خيلی تعبار اینة تر م در متر م، بنابراین. نيست شراب نوشيدن پی در

 . «شديدة كآبة حالة في أسداهلل ميرزا جعل»گفت . بهتر بود به طور نمونه میاست

ها كه پهن شد مردم هرر كجرا كره تر شد، سفرهاز ظهر به بعد اوضاع شهر آرام»نمونه سيزدهم:  -
 (73: 6836احمد، آل) «شان گرفتهایشان گرم شد و بعد هم  رتبودند وارفتند و بعد  انه
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 حتي الموائد بسطت إن ما و هدوءا أكثر المدينة أوضاع صارت فصاعدا الظهر من و» تر مره:
 (686 :0886 العنانی،) «النعاس غلبهم ثم. الطعام في وانهمكوا كانوا حيث من الناس عاد

 «خروردن بره شردن مشر ول و ییگوگزافه حرفی،پر» از كنایه «شدنگرم  انه» الطالح
 بره را آن مترر م. است «طعام به شدن مش ول» معناي به «شد پهن هاسفره» قرینه به كه است

 (69/689 :6633 العررب،لسران) شردند( مشر ول غرذا بره بسيار) «الطعام في انهمكوا» لورت
 بوده مقصد زبان به الطالح این معناي انتقال تنها متر م روش، بنابراین. است كرده تر مه
 . است شده محقق كه

 تنبران بره افتراد كرک كره برود ایرن آمردمری بدي بوهاي دیگر حاو اما»  هاردهم: ونهنم -
 و خبرگرزار و  اسروس هرم سرر پشرت بلاره ترا دو نره و یای نه و وزراء و اعيان و بزرگان
 (43 :6836 ،احمدآل) «بود مفتش
 و الهوزراء و األعيان و العظماء القلق عم أن كان و تفوح كريهة روائح ثمة االن لكن» تر مه:

 الواحهد العيون و التقارير كتبة و الجواسيس أرسلوا بل بالتقصي اثنان أو واحد يقم لم ثم من
 (34 :0886 العنانی،) «اآلخر تلو

 مضرطرب آمردن،در اضرطراب بره» معنراي به «نافتاد تنبان به كک» عبارت این الطالح
 و گرفتره را الطالح این ايمعن دقيقاً متر م. كک( ماده ذی  ،نامه دهخدال ت) است «شدن
 روش تر مره، ایرن در او روش، بنرابرایناسرت.  كررده برگرردان نگرانی() «قلق» لورت به

 .  است معنا حفظ
 سرر برر اسراس،بری خبرري شردن نشرر شردن، شایع» معناي به «افتادن  و»دیگر الطالح

 الرطالح اینة تر م در متر م. افتادن(  و ماده ذی  ،نامه دهخدال ت) است «افتادنها نازب
 تر مره را آن كنرایی معنراي یعنی است؛  سته بهره اساسبی سخنبه معنی  «شایعه» كلمه از

 . است معنا حفظ روش همان كه كرده
 لرورت یرا و معنرا یرا كره سرتا معنرا بدان دگرگونی روش: دگرگونی طریق از تر مه ج:

 در عنرانی ما رده. كنرد ت ييرر مرهتر  ینردآفر درهرا نآ دوي هر یا و مبدأ زبان الطالحات
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 زیرادي مثال شاهد، رو این ازه است. نپرداخت خيلی دگرگونی روش به «القلم و نون»ة تر م
 . نشد یافت

 و برود رفتره گردو پوست تو حسابی پایشان و دست ما  وپان آقا آمدن با كه» اول: نمونه -
 (8 :6836 ،احمدآل) «بودند افتاده وليسلفت از

 و النفهاق نعمهة حرمهوا و الجديهد الهوزير بمجهيء تمامها أيهديهم في أسقط لذينا» تر مه:
 (64 :0886 العنانی،) «المداهنة

 بره را كراري» معنراي بره «گذاشرتن گرردو پوست در را كسی دست» الطالحی عبارت
 آن مترر م. گردو( پوست ذی  ،نامه دهخدال ت) است «باند  ه داندنمی كه سپردند كسی

 (669 :6666 الشرریف، موسری) (شردند پشريمان و آمدنرد خرود به) «أيديهم في أسقط» به را
، مبردأ زبران در كره را اسرت؛ مبردأ زبرانة  مل عاس دقيقاً تر مه این. است كرده تر مه
 اما، اندافتاده گير و كنند  ه دانندنمی  وپان آمدن با هاآن كه است بوده این  الل مقصود
 . است كرده هتر م «شدند پشيمان» به متر م

 درد مرن از بيشتر تو سر كنممی گمان گذشت، ده در كه ما رایی  نان براي» دوم: نمونه -
 (69 :6836 ،احمدآل) «كندمی

 «دوري مهن أكثهر كان دورك أن أظن القرية، في حدثت التي للمغامرة بالنسبة لكن» تر مه:
 (694 :0886 العنانی،)

 كسری مرورد در الطالح این». است «كندمی ددر بيشتر كسی سر» عبارت این الطالح
 ،نامره دهخردال ت) «اسرت پرخطرر كارهاي انجام و دردسر دنبال به بيشتر كه رودمی كار به

 ،«دوري من أكثر كان دورك» لرورت به الطالح اینة تر م در متر م روش. سردرد( ذی 

 «دوري مهن أكثهر وركد» لرورت به آنكه تر مة  را است؛ داده ت يير را مبدأ زبان معناي
 بهترر. است رفته بين از «بودن مشاالت و دردسر دنبال به» یعنیمعناي الطالحی زبان مبدأ؛ 

 . «مني أكثر مشاكل عن تبحث إنك» گفتمی متر م بود
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 و كردنردمری پيردا  رأتری شردمری زیرادتر نقلشران پراي  معيت كه كمكم» سوم: نمونه -
 دور را مرردم یرواشیرواش  رور همرين و زدنردمری هرم مرردم كربالي لحراي به گریزي
 پهرن هراتايره ترو را پالسشران و    و گرفتند پا تا كردند و كردند و كردند  مع خودشان
 (49 :6836 ،احمدآل) «شدند ماندگار و كردند
 يهدقون و جهرأة يهزدادون أخذوا و حلقاتهم حول يتزايد الجمهور كان قليال قليال و» تر مه:
 و واصهلوا و قلهيال قلهيال حهولهم النهاس جمعهوا هكذا و الناس عند حساسةال األوتار علي

 (76 :0886 العنانی،) «استقروا و التكايا في عصيهم ألقوا و رسخوا حتي واصلوا
 ضرمن زدن، دیگري به كنایه سخن ضمن» یعنی «زدن كربال لحراي به گریز» الطالح

 بره منتهری را گفتراري یعنری، ردیگر عبرارت بره. كردن دیگري مقصود اداي موضوعی، بيان
. گریرز( ذیر  ،نامره دهخردال ت) «زدن حررف كربال واقعه درباره یا و كردن دیگر موضوع
 دربراره واقعاً كه گمانش به، رو این از؛ نارده درك را عبارت این الطالحی معناي متر م

 كررده هتر مر «الحساسهة األوتار علي يدقون» لورت به را آن زنند،می حرف كربال واقعه
 روش اینجرا در متر م راهاار. است «ضعف نقطه» و «آشي  پاشنه» آن الطالحی معناي كه

 .  است كرده ت يير ك  طور به الطالح معناي كه است دگرگونی
 و زبران یرک خراد الرطالحاتة تر م در تركيبی روش آیدمی نظر به تركيبی: روش -د

 لرورت هم تا كندمی كمک متر م به  راكه باشد؛ روش سودمندترین و بهترین فرهن ،
 ازكنرد.  منتقر  مقصرد زبران به دقيق و كام  لورت به را معنا هم و كند حفظ را مبدأ زبان
 و شررح به پاورقی در و بياورد را مبدأ زبان لورت تر مه، متن در تواندمی متر م، رو این

 یعنری؛ دوم روش بره عنانیكند.  عم  برعاس طور به ایناه یا و بپردازد الطالح آن تفسير
 است راغب بيشتر پاورقی در آن لورت به اشاره و تر مه متن در الطالحی معناي آوردن

 لرورت بره را دیگرر بخرش و مبدأ زبان لورت همان به را بخشی الطالح، یک در تنها و
 . است كرده تر مه كنایی معناي

 (76: 6836احمد، آل) «داري؟ كنی، بگو ببينم  ه كاراگر تو تنبانت خرابی نمی»نمونه اول:  -
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 «وراءك مهاذا ألر لهي قهل فضهيحتك إال ورائهه مهن ليس عمال تقصد تكن لم إن» تر مه:

 «حرفيا سروالك: في تحدث» پاورقی: در و (680 :0886 العنانی،)
 اسرت؛ كرده استفاده تركيبی روش از «كردن خرابی درتنبان» الطالحة تر م در متر م

 آن لفظریة تر م به نيز پاورقی درمعناي الطالحی این عبارت  من بيانض كه لورت بدین
 . نماند باقی ابهامی هي   اي تا است كرده اشاره

 گرردو پوسرت ترو  نران ترو را مرا عيال پاي و دست. داندمی خيلی ميرزا این» دوم: نمونه -
 (68 :6836 ،احمدآل) «گذاشته
 (  690: 0886 العنانی،) «بعمل مستمر و شغلهاميرزا هذا يعلم الكثير. لقد ألهي زوجتي »تر مه: 
 بدین است؛  سته بهره تركيبی روش از «گذاشتن گردو پوست در دست»ة تر م در متر م
 درمشر ول كرردن كسری بره  يرزي( ) عبرارت این الطالحی معناي بيان ضمن كه لورت
 وضهع» :اسرت گفته و كرده تر مه مبدأ زبان لورت همان به را الفا  تک تک نيز پاورقی

 . گذاشت( گردو پوست در را همسرم پاي و دست) «الجوز قشر في قدمها و زوجتي يد

 (4 :6836 ،احمدآل) «افتاد دستشان به كه خروس دمب این» :سوم نمونه -

 (64 :0886 العنانی،) «الخيط طرف قبيل من أيديهم في وقع الذي هذا كان» تر مه:
 عالئمری كه است  رمی از كنایه، خروس دم»است. « دمب خروس»  مله این الطالح

 اسرت كرده پيدا ايبهانه یعنی؛ دارد دست در خروسی دم» شود:می گفته و ستا پيدا آن از
ة تر مر در مترر م. خروس( دم ذی  ،نامه دهخدال ت) «زشت كاري نشانه یا دزدي برگه یا
 از «خرروس مربد»ة تر مر در سرپس ،اللفظ استفاده كرردهتحت روش از ابتدا الطالح این

 روش یرک الرطالح، ایرنة تر مر در او روش، بنرابراین. است  سته بهره معنا حفظ روش
 و ناآشرنا مقصرد زبران اهرالی برراي تركيرب ایرن  راكه است؛ نبوده موفق كه است تركيبی
 حفرظ) تركيبری روش یا و معنا حفظ و لورت ت يير روش از متر م بود بهتر. است نامفهوم
 بگویرد: توانسرتمری نمونره برراي. كرردمری اسرتفاده پاورقی( در .توضي و شرح و لورت

 . «لعدوه سيفه أعطي»
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 ینردآفر در الرطالحی عبرارت یرک واژگران ترک ترک روش، ایرن در اللفظی: تحت -هر
 الرطالحات برخری لفظریة تر م  ون ميان این در كه است طبيعی. شوندمی حفظ تر مه
. بپرردازد آن الرطالحی معنراي شرح به كندمی فراموش متر م است، درك قاب  و منطقی
 بردون نيسرت، روشرن و درك قاب  مقصد زبان اهالی براي آن لورت  ون نيز دیگر دسته
 متأسرفانه. رونردمری شرمار  مرتن در ارتبرا بی و معنابی اي مله پاورقی، در آن معناي ذكر

 و پرداختره الرطالحات لفظریة تر م به تنها القلم، و نون داستان از مورد  ندین در متر م
 زبران اهرالی براي متن از قسمت آن تا شده باعث این و است نارده معنا به اياشاره كمترین
 .  نباشد ملموس و درك قاب  مقصد

 ناررده دخالرت كرار ایرن در  وري همين هم مح ، سفيدهاي ریش راستش» اول: نمونه -
 اشخانره دبرا  بره روزي ومشرانكد هر پوست گذر كه باشی حايم احترام به فقط یا بودند
 (68 :6836 ،احمدآل) «. .. بلاه. افتادمی

 فحسهب، للحكيمباشهي، احهرام الثقل بهذا يتدخلوا لم الحي كبراء أن األمر حقيقة و» تر مه:
 (04 :0886 العنانی،) «. .. لكن. بمدبغته يوم ذات منهم واحد كل جلد مر فقد

 بردي دیگري به كه گویندمی كسی به «فتادنا خانه دبا  به كسی پوست گذر» الطالح
 افتردمری او بره احتيرا ش و كنردمری پيردا كرارسررو شخص آن با روزي باوخره اما كرده،

-تحرت را الرطالح ایرن كلمرات ترک تک دقيقا متر م. خانه(دبا  ذی  ،نامه دهخدال ت)

 منتقر  مقصرد زبران بره عنوان هي  به مبدأ زبان معناي روش این با. است كرده تر مه اللفظ
 از. مانردمری براقی ناآشنا مقصد زبان اهالی براي نيز مبدأ زبان لورت كه همچنان شود،نمی
 ایرن الطالحی معناي بيان ضمن یعنی كرد؛می استفاده تركيبی روش از متر م، باید رو این

 زا اگرر یراو  آوردمری پراورقی در را كلمات لفظی معناي عبارت، این شرح ضمن یا عبارت
 براي. پرداختمی آن توضي. و شرح به حتماً نيز پاورقی در كرده استفاده اللفظتحت روش
الذي قد أساء شخصا لكهن فهي يهوم مها، يقابهل ذاك » هذا المصطلح بمعني»گفت می نمونه

 .«الشخص و يحتاج إلي مساعدته
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 بنرد سرن  رو سن   را و بود  گونه روزگار آن اوضاع كه بگویم برایتان» :نمونه دوم -
 (3 :6836 ،احمدآل) «بود فلک به اشناله گذاشتی،می كه هر دل به دست  را و شدنمی

ألحدثكم إذن عن أوضاع ذلك الزمن و لماذا لم يكن حجر يستقيم علي حجهر و لمهاذا »تر مره: 
 (06: 0886العنانی، ) «كنت إن وضعت يدك علي قلب أحد، ارتفع أنينه إلي عنان السماء

 اسرت آمردهنامره دهخردا ل ت در. است «گذاشتن كسی دل به دست» الحیالط عبارت
 كه مپرس مان، اذیت مرا آوررن  خاطرات یادآوري با» معناي به «مگذار دلم به دست» كه

 اللفرظتحرتة تر م به تنها متر م. گذاشتن( دست ذی نامه دهخدا ل ت) «دارم دردها بسيار
 كسری قلرب روي دسرت ایناره) «لي قلب أحدوضعت يدك ع» لرورت به و كرده اكتفا آن

 مبردأ زبران اهر  كره معنایی همان به الطالح این اللفظتحتة تر م. است آورده بگذاري(
 ایرن شررح بره پراورقی در نویسرنده ترا برود وزم، بنرابراین. نردارد كاربرد كنند،می برداشت
 گفرتمری، مثرال رطرو به. دادمی توضي. نيز را آن الطالحی معناي و پرداختمی الطالح

 .  «إن جعلت أحدا يبث ك شكواه»

 و بزرگران تنبران بره افتاد كک كه بود این آمدمی بدي بوهاي دیگر حاو اما» نمونه سوم: -
 «برود مفرتش و خبرگرزار و  اسروس هرم سرر پشت بلاه تا دو نه و یای نه و وزراء و اعيان

 (43 :6836 ،احمدآل)
تفوح و كان أن عم القلق العظماء و األعيان و الهوزراء و  لكن االن ثمة روائح كريهة» تر مه:

من ثم لم يقم واحد أو اثنان بالتقصي بل أرسلوا الجواسيس و كتبة التقارير و العيون الواحهد 
 (34 :0886 العنانی،) «تلو اآلخر

 معنراي بره عبرارت سرياب بره تو ره برا و بافرت به تو ه با «آمدمی بدي بوهاي» الطالح
ة تر مر بره تنها متر م امااست،  «است شده خطرناك وضعيت و ریخته هم به اعاوض ایناه»

 وزم، بنرابراین. اسرت نارده درك را مبدأ زبان اللی مقصود و معنا و كرده اكتفا آن لفظی
-مری و پرداخرتمری الطالح این شرح به یقپاور در تركيبی روش از استفاده با متر م بود

 .«األوضاع هذا المصطلح بمعني توت ر» گفت
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 كسری  ره. دوختره ترو قامرت بره اسرت قبایی كنی؟می نفسی شاسته  را» نمونه  هارم: -
 (64 :6836 ،احمدآل) «كرد پيدا شودمی تو از ترلال.

لماذا تقوم بالحط من قدر نفسك؟ إنه قباء خيط علي قامتك. و أي شخص أصهلح » تر مره:
 (698 :0886 العنانی،) «يمكن العثور عليه

 مقرامی و پسرت یرا كراري برودن شایسرته» معناي به «دوختن كسی قامت به قبا» حالطال
 روش از الرطالح ایرنة تر مر در مترر م. قبرا( ذیر  ،نامره دهخردال ت) «است كسی براي
 آورده مقصرد زبران در را مبردأ زبران الفرا  تک تک یعنی است؛ كرده استفاده اللفظتحت
 از مترر م برود بهترر امرا.، اسرت شرده ظحفر مقصد زبان در لورت كه است درست. است
 «هذا الكرسي خيط علي مقاسهك» لرورت به را آن یعنی؛ كردمی استفاده  ایگزینی روش
 در «ترو قامرت بره است قبایی» معادل دقيقاً عربی زبان در عبارت این  راكه كرد؛می تر مه
 .  فارسی زبان

 شرد بلنرد آورند،درمی پاشنه از را حجره در ناو كه دید كه عبدالزكی ميرزا نمونه پنجم: -
 (61 :6836 ،احمدآل) « لو رفت و

 :0886 العنرانی،) « نهض ميرزا عبدالزكي و قد رأي أنهم يخلعون باب مكتبه و تقدم»تر مره: 
697) 

 «یی را بره زیراد مرا عره شدید، پيگيري»  اي به «آوردندر  ا از را درپاشنه» الطالح
 اللفرظتحرت روش از الرطالح ایرن تر مره در مترر م نه(پاش ذی  ،نامه دهخدال ت) است

 منتقر  مقصرد زبران به را مبدأ زبان لورت است توانسته او روش این با. است كرده استفاده
 روش از كره برود بهترر. اسرت ناشرناخته مقصد زبان اه  براي آن الطالحی معناي اما، كند

 الرطالح ایرن توضري. و شررح بره نيرز پاورقی در كه لورت بدین  ست؛می بهره تركيبی
 .«هذا المصطلح يستعمل لِمن يصرُّ علي شيء أو عمل» گفتمی و پرداختمی

 «باشرد شرده كوتراه همره از دستشران كره آینردمری ترو پيش مردم وقتی البته» :نمونه ششم -
 (06 :6836 ،احمدآل)
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 العنرانی،) «آخرمما ال شك فيه أن الناس يلجأون إليك عندما ال تطول يدهم مكانا » تر مه:
0886: 40) 

 «شردن نااميد» معناي به « يزي از كسی دست شدن كوتاه»  مله، این الطالحی عبارت
 مبردأ زبان لورت همان به را الطالح این متر م. شدن( كوتاه ذی نامه دهخدا ل ت) است
 مقصرد زبران بره را مبردأ زبان مفهوم و است نامفهوم كه كرده تر مه اللفظتحت لورت به

 . «عندما تنقطع بهم السُّبُل» گفتمی متر م بود بهتر. كندنمی منتق 
 

 گیرینتیجه
 ما رده شد مشخص الطالحی عبارات هاينهاده برابر تطبيق و القلم و نون تر مه بررسی با

 برهدهرد مری پيشرنهاد بيارر مونا الطالحی تعادلة نظری كه مختلفی هايروش ميان از عنانی
. اسرت راغرب بيشرتر لرورت، ت ييرر و معنرا شرباهت شرا  بره اتالرطالح برگردان روش

 كرار بره متفراوت شرالی بره منتهری دارد و ود مقصد زبان در برخی دسته، این مصطلحات
 مبردأ زبران بافرت و فرهنر  خراد و ندارد  ایگاهی مقصد زبان در نيز برخی اما، رودمی
 معنراي و دریابد را آن كنایی معناي كه است داشته آن بر را متر م حالت، این در كه است
 كسری پرر دم خرورد، براد پشتشران  رون الرطالحاتی تر مه. كند لحا  تر مه در را دوم
 در. هسرتند قبير  ایرن از.. . و شردن گررم  انه گوش، نبودن بدهاار دوختن، پاپوش بودن،
-تحرتة تر مر بره عبرارات برودن الرطالحی نردادن تشخيص دلي  به متر م موارد، برخی

 همرين و اسرت معنادار و درست اللفظ،تحتة تر م همان كه است كرده اكتفاها نآ اللفظی
 نيرز الرطالحات از ايدسرته. است داده سوب اشتباه مسير به را متر م واژگان، بودن معنادار
 موضوع این گواه وكرده  تر مه به اقدام مبدأ زبان لورت و معنا حفظ با متر م كه هستند
 . است مقصد و مبدأ زبان دو بين مشترك الطالحات، آن كه است
 درك حدودي، تا است زبان عرب یکبا و ود ایناه  متر م آیدمی نظر به مجموع در
 او برهو همرين شرناخت و آگراهی او  داشته فارسی هايالمث ضرب و مصطلحات از درستی
 .  دهد ئهارا فارسی مصطلحات از دقيقی تقریباًة تر م موارد، برخی در تا است كرده كمک
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