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   محدثه حدادیـ  2 یوکيا ینجف یعلـ 1
 رانیا الفهان، كاشان، دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اريدانشر 1
 رانیا الفهان، كاشان، دانشگاه یعرب زبان یمتر م ارشد یكارشناس يدانشجور 2

 (15/06/1399؛ تاری  پذیرش: 02/06/1398تاری  دریافت: ) 
 چکیده

هاي خود الطالاات و تعابيري بهها و سخنرانیاشخاد لااب نام و مطرح كشور در مصاابهاخير  هايدر دهه

زبانان به همراه بوده و رواج اند كه به علت بار معنایی نسبتاً باو، ضمن ایناه با استقبال فراوان فارسیكار گرفته

زبان داخلی و خار ی نيز بازتاب یافته و با تعریب خبر، هاي عرب شمگيري در  امعه ایرانی یافته است. در رسانه

ها از اهميت ائه شده است كه شناسایی، نقد و بررسی آنگاه  ندین معادل عربی براي یز الطالح خاد ار

كوشد ضمن شناسایی و استخراج روي میخالی برخوردار است. در پرتو اهميت مسأله، پژوهش پيش

ها در ترین تعابير و الطالاات رای  در ادبيات سياسی و ا تماعی كشور، عملارد آن رسانه دیدترین و مهم

بر پایه الگوي ایویر به عنوان یای از الگوهاي مطرح در اوزه تر مه به روش  تر مه الطالاات یادشده را

تحليلی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.  امعه آماري مورد مطالعه داخلی این تحقيق عبارتند از:  -استقرایی

لعه نيز شام  هاي خار ی مورد مطا. خبرگزاريايسایت خامنه و ایسنا، ایرناالاوثر، العالم،  هايخبرگزاري

-و المعارف می ، اإلتحادالرایة األهرام، الدستور، الوطن، األوسط،شرقال ال د، العرب، الجزیره، اليوم السابع، الحياه،

و « گيريوام»ترین هاي عرب زبان داخلی از كمترین دستاورد این تحقيق آن است كه خبرگزارياز مهم شوند.

«  ایگزینی»و بيشترین « اذف»هاي عرب زبان خار ی از كمترین يو در مقاب ، خبرگزار« اذف»بيشترین 

 اند.    نسبت به یادیگر در تر مه تعابير و الطالاات مورد بحث استفاده كرده

 یالگاو  ،ینسا یس یرگیا موضاع  زبنن، عرب هنیرسنن، اصطالح، ب،یتعرواژگان کلیدی: 
 .ریویا
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 مقدمه

اد و كوتاه  هت انتقال مفهوم در تمامی زبانگيري از كليدواژه، الطالح و تعبير خبهره

واژه یا الطالح، ممان است عمول و رای  است. كاربست یز كليدهاي زنده دنيا امري م

 توسط هر فرد از افراد  امعه و در هر سطحی لورت پذیرد، اما اگر آن فرد، شخصی

خاد  در رواج و گسترش الطالح نامیگمان آن شهرت و لاابلااب نام باشد، بی

تاثيري شگرف دارد و در عين ایناه متالمان آن زبان، تعبير مورد نظر را به نام گوینده یا به

شناسند در سط. گسترده از آن استقبال و بارها بازنشرش میكارگيرنده نخستين آن می

كننده لااب سخن باشد.  تواند تداعیكليدي، می ةیز تعبير یا  ملبنابراین، دهند؛ 

شرایط ااكم بر یز  امعه در سير عادي و معمول خود، مو ب بروز برخی ین، عالوه بر ا

كارگيرنده نخست آن، شخص شود كه البته مبدع یا بهاي خاد میاز تعابير در دوره

بلاه به اقتضاي شرایط زمانی و ماانی، تعدادي از تعابير رواج  ،خالی نبوده و نيست

ماند. شناسایی تعابيرِ نوظهور و بررسی اقی می معی مردم ب ةیابد و در اافظگسترده می

  تواند  الب باشد.  ها در نوع خود میها در سایر زبانتر مه از آن بنحو

 

 بیان مسأله. 1

دقت در ادبيات سياسی و ا تماعی  ند دهه اخير كشور، ما را به این دریافت رهنمون 

ها و الطالااتی به خود دیده ليدواژهزمانی، آن ادبيات، انبوهی از ك بكه در این بازكند می

كارگيرنده، فضاي خاد كشور و... تو هی ویژه به علت القاي پي ام  دید، شخص بهكه 

ها، مورد استقبال زبانان و بازتاب در رسانهها شده و ضمن استقبال  شمگير فارسیبه آن

است. استقبال  ار گرفتهقرها زبانهاي آنان از  مله عربهاي زنده دنيا و رسانهسایر زبان

هاي مختلفِ نظر كه هركدام ریشه در اوزهداخلی و خار ی از الطالاات مورد نظيركم

فرهنگی، سياسی، ا تماعی، اقتصادي، نظامی و... دارند و البته در یای دو دهه اخير عمدتاً 
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نی میدر عين ایناه به پویایی زبان فارسی در دهاده  ها ا تماعی یافته -كاربرد سياسی

كند؛ زبانان را نيز دو ندان میسازد، وظيفه فارسیها را متو ه خود میانجامد و سایر زبان

اي هاي كشورشان  ه تر مهایناه پيگير باشند از تعابير و كالم مربوط به زبان و شخصيت

شده و آیا گویاي مفهومِ مورد نظر لااب سخن یا فضاي برآمده از  امعه وي هست یا 

 خير؟ 

هاي زنده دنيا و از  مله پرتو اهميت مسأله و لزوم تعام  زبان فارسی با سایر زبان در

زبان عربی، این پژوهش قصد دارد ضمن شناسایی و استخراج الطالاات پركاربرد  ند 

هاي سياسی ا تماعی كشور،  گونگی تر مه و تعریب آن تعابير دهه اخير در خبرگزاري

هاي عرب زبان ها و رسانهویر در برخی از خبرگزاريو الطالاات را طبق رویارد ای

هاي و خبرگزاري ايسایت خامنه و ایسنا، ایرناالاوثر، العالم، داخلی كشور همچون 

األهرام،  الوطن، شرق األوسط،ال ال د، ،ةالحیاالعرب، الجزیره، اليوم السابع، خار ی همچون 

ی و مطالعه قرار دهد و از ميزان دقت نظر و و المعارف، مورد بررس ، اإلتحادالرایة الدستور،

 پایبندي به ال  متن پرده بردارد. 

 

 های پژوهشپرسش. 2

 ست بدین قرار است: ا هاهایی كه این پژوهش در پی پاسخگویی به آنپرسش

به ترتيب كمترین و بيشترین كاربرد  هاي مطرح شده در الگوي ایویركدام یز از شيوه -1

 ات مورد نظر این پژوهش را داراست؟الطالا ةدر تر م

هاي الگوي ایویر از سوي  ه عام  یا عواملی در بسامد استفاده یا عدم استفاده از شيوه -2

 ها نقش داشته است؟ خبرگزاري
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 پیشینه و روش پژوهش. 3

اي در زبان عربی یا بر اساس هایی كه در زمينه متون مطبوعاتی و رسانهترین پژوهشمهم

 ایویر به  اپ رسيده از قرار زیر است:الگوي 

 ؛از رضا ناظميان (1389ی )تر مه متون مطبوعاتی(، )كتاب روزنامه و مجالت عرب

ة دقيق متون برگزیده درس ارائه داده و ضمن تر م 20نویسنده این پژوهش را در 

 شود.به مخاطب یادآور می« كارگاه تر مه»در هر درس، نااتی را در قالب  مطبوعاتی

نوشتة ( 1395) «نه و معيار و تاثير آن بر تر مهخوانشی تازه در تقاب  زبان رسا» ةمقال

هاي زبان مطبوعات نویسندگان در این مقاله به ترسيم ویژگی ؛رضا ناظميان و زهره قربانی

و نادیده گرفتن الول ااكم بر زبان معيار پرداختند و از تفاوت اسلوب و ساختار دو زبان 

 ند. پرده برداشت

 تايه با عربی به تر مه در كور بوف رمان فرهنگی عنالر گزینیمعادل تحلي » ةمقال

پژوهشگران این  ؛( از عليرضا نظري و ليال  اللی ابيب آبادي1397)« ایویر رویارد بر

مقاله با استفاده از رویارد ایویر به بررسی عنالر فرهنگی مو ود در رمان تر مه شده به 

 ور لادق هدایت پرداختند.زبان عربی بوف ك

ها و عنالر فرهنگی و  گونگی تر مه آنها در گتسبی بزرگ تر مه مقوله» ةمقال

بندي گيري از دسته( از علی عليزاده؛ نویسنده در این مقاله با الهام1398« )كریم امامی

 گتسبی»كریم امامی را در  ةاساس الگوي ایویر، تر مبر عوام  و عنالر فرهنگی نيومارك

 مورد ارزیابی و تحلي  آماري قرار داده است.« بزرگ

شود تاكنون پژوهندههاي مذكور دریافت میهمچناناه از عناوین و محتواي پژوهش

معالر  با تماعی دور -اي به شناسایی و استخراج الطالاات پركاربرد ادبيات سياسی

مورد بررسی قرار  هاي عربینورزیده و  گونگی بازتاب آن را در رسانه كشور مبادرت
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تحليلی  موضوع را مورد كنااش  -ییبه شيوه استقرا پژوهش ااضر بنابراین،نداده است؛ 

 دهد. قرار می

 

 ادبیات نظری. 4

یعنی تبدی  معنا از یز مجموعه عالئم الگودار مو ود در یز فرهنگ مشخص  ؛تر مه

مجموعة  به مجموعه عالئم الگودار دیگري در یز فرهنگ مشخص دیگر، فرهنگ

 اندها و قوانينی كه گروهی از مردم درآن مشتركها، اعتقادات، ارزشاي از نگرشپيچيده

گوید: عالوه بر شرایط مربوط ( در این باره می1987) 1وودیمير ایویر .(96: 1379 )كبيري،

به دانش متر م از دو زبان و دو فرهنگ، یز ضرورت فرآیندي نيز باید باشد، یعنی 

ید نوعی االت تعام  ا تماعی را كه در بيان پيام اللی و ود دارد، بازآفریند و متر م با

دهد، باید دراالی كه بيان خود را از پيام با خصوليات ا تماعی به مخاطبين خود ارائه می

سعی در ایجاد ارتباطی كند كه مؤلف اللی با مخاطبين خود داشته، او نيز این ارتباط را با 

 .(94 )همان: رار كندمخاطبين خود برق

عنالر  ةفرهنگی پرداخته و براي تر م ةبندي مقولپردازانی كه به طبقهاز  مله نظریه

فرهنگ را در پن  بخش  ةاست؛ وي مقول« پيتر نيومارك»مرتبط با آن الگو ارائه داده است 

 است:كرده بندي طبقه

 ...ها، آثار باستانی وكوهها و شناسی؛ شام  گياهان و  انوران یز سرزمين، دشتبوم -1

 فرهنگ مادي؛ شام  پوشاك، مواد غذایی، وسای  نقليه، مسان و شهرها  -2

 ...هاي ملی خاد، موسيقی، فيلم وفرهنگ ا تماعی؛ شام  كار و فراغت، بازي- 3

 ها،  ریانات، مفاهيم؛ شام  سياسی و اداري، مذهبی، هنري نهادها، آداب و رسوم، فعاليت -4

 .(133: 1372ات و اركات اين سخن گفتن و عادات )نيومارك، اشار -5

                                                                                                                                        
1- Vladimir Ivory 
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هایی كه متر مان و نظریه پردازان اوزه مطالعات تر مه با آن موا ه ترین  الشاز مهم

ایویر هفت راهاار در این  ؛محور استعنالر فرهنگ ةبوده و هستند،  گونگی تر م

. این هفت الگو به این شرح است معروف« الگوي هفتگانه ایویر»خصود ارائه داده كه به 

 :هستند

گيري یا انتقال به معنی استفاده مستقيم از واژه زبان مبدأ در متن زبان وام :1گيريوام -1

مقصد است. با این تو ه كه اطالعات فرهنگی به طور كام  و دقيق به متن مقصد انتقال 

مانند سمينار، ر فرهنگی است. ها براي انتقال عنالیابد. این شيوه یای از مؤثرترین شيوه

 .(5: 1370)ایویر، آباژور، مترو و...

مشتركات به مشتركات؛ يير مجهول به معلوم یا ت يير غيریعنی ت  ؛: تعریف كردن2تعریف -2

ن مقصد دارد. به در این روش متر م سعی در شناساندن عنصر فرهنگی زبان مبدأ به زبا

كند كه این مهم بعد از بان خود شفاف سازي میمشتركات را براي مخاطعبارت دیگر، غير

. این روش كندمیانتقال واژه یا عبارت به متن مقصد در متن یا به لورت پانوشت تعریف 

 .(6)همان:  گيري همراه باشدمتداول است كه با روش وام

فرهنگی است؛  ببرداري از واژواژه به واژه و گرته ةتر ممراد،  :3اللفظیتحتتر مه  -3

آناه به قواعد نحوي زبان مقصد یعنی تر مة  زء به  زء یز تركيب یا تعبير فرهنگی بی

 . مزیت این روش تنها وفاداري آن به زبان مبدأ است. براي مثال؛كندخللی وارد 

«Cold War » (7 )همان:شود تر مه می«  نگ سرد»به. 

با عنالر فرهنگی مشابه در این روش، عنالر فرهنگ محور در زبان مبدأ  :4 ایگزینی -4

رود كه شباهت كار میهایی بهشود. این روش بيشتر براي زباندر زبان مقصد  ایگزین می

مانند زبان فارسی و زبان عربی. و ه تمایز این روش آن  ؛فرهنگی زیادي ميانشان است

                                                                                                                                        
1- Transcribe 

2- Definition 

3- Literal translation 

4- Substitution 
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است كه  یابد و ایراد آن نيز در هميناست كه خوانندب زبانِ مقصد به روشنی معنا را در می

شود. مخاطب زبان مقصد از و ه اختالف فرهنگی ميان زبان خود و زبان مبدأ آگاه نمی

 .(9همان: ) «كاخ سفيد»، «The White House» ،«البَيتُ األَبيَض» براي مثال؛

هاي  دید شود، خلق واژهسازي نيز گفته میاین روش كه به آن واژه :1خلق واژگانی -5

ها در زبان مقصد ست كه در زبان مبدأ و ود دارد و معادلی براي آنهایی ابراي وام واژه

نيست؛ این سبز به توانایی و خالقيت باوي متر م بستگی دارد تا مخاطب با خواندن اثر، 

متن اللی آن را دریافته است. مانند: رایانه براي  بهمان مفهوم را دریابد كه خوانند

Computer :(10)همان. 

: متر م گاه براي ایجاد ارتباط فرهنگی ميان دو زبان، دست به اذف 2اذف یا كاهش -6

دهد و گاه ممان است هاي دیگر مفهوم را انتقال میزند كه گاه به این دلي  كه با شيوهمی

از روي اس تشخيص خود از این روش استفاده كند. این روش مخاطب را از درك پيام 

 .(10)همان: كنددور می

شود كه متر م ااساس كند مخاطبش همچون ن روش هنگامی استفاده میای :3افزایش -7

به همين دلي  اقدام به تفسير و   ندانی از یز عنصر فرهنگی ندارد خود او اطالعات

 شودكه معمووً به لورت پانوشت یا داخ  پرانتز به متن اضافه می كندمیتوضي. بيشتري 

 .(11 )همان:

همه قاب   با این استوله فرهنگی نيومارك و برآمده از آن الگوي ایویر گر ه ناظر به مق

تعابير و الطالااتی را كه مربوط تسري و تطبيق با سایر عنالر نيز هست و قابليت آن را دارد تا 

در بخش  بنابراین،شوند از آن منظر مورد نقد و ارزیابی قرار داد؛ ها و عنالر دیگر میبه اوزه

                                                                                                                                        
1- Lexical Creation 

2- Omission 

3- Addition 
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زو عنالر نظر از ایناه  ا تماعی امروز كشور لرف-يات سياسیبعدي تعابير مو ود در ادب

 شود.اساس رویارد ایویر ارزیابی و سنجيده میفرهنگی باشد یا خير، بر

 

 تعابیر و اصطالحات رایج . 5

  آتش به اختیار .5-1

نظامی است و از پيش در همان  بدر ال  یز واژ آتش به اختيار یا فرمان آتش به اختيار 

كار فرهنگی به ةمایبا بن این الطالح كه توسط مسؤولين نظامربرد داشته است. مجال كا

اي به همراه اهلل خامنهرسانی آیتاز  مله پایگاه اطالع داخلیهاي سایت در گرفته شد

با این  تر مه شد. «ي التلقائي النظیففاإلطالق الحر للنار یعني العمل الثقا»توضي. آن به 

الم، الاوثر، ایسنا و ایرنا متن كلی خبر را به نوعی بازتاب داده بودند، اما هاي العاال، سایت

مورد مطالعه این تحقيق  كاربردي براي این الطالح ارائه ندادند. تنها منبع خار ی معادل

مر النار بیدك یعني أ»یابی این الطالح پرداخته سایت المعارف بوده كه معادل كه به معادل

 را براي آن مناسب دیده است.« الثقافي التلقائي والنظیفالمبادرة بالعمل 

و ماندگاري « آتش به اختيار» شمگير بودن الطالح با و ود دهد نشان می هابررسی

هاي عرب زبان داخلی و خار ی زبانان، این تعبير  ندان مورد تو ه رسانهدر ذهن فارسی

كاربرد آن داشته  ببودن دقيق اوزقرار نگرفته است؛ شاید كم استقبالی ریشه در مشخص ن

گسترش »باشد كه البته برداشت معناي اقيقی یا مجازي دوم یا سوم با استفاده از تانيز 

كند. به این برداشت را تقویت می «العمل الثقافي التلقائي النظیف» نویسیِو توضي.« معنایی

 بكه متر مان واژ؛  راایویر همخوانی دارد« تعریفِ»این تعبير با الگوي  ةهر اال تر م

 مورد نظر را در درون متن تعریف كردند.  
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 هاآقازاده .5-2

رانت  به وسيلهكه  الطالای است براي اشاره به افرادي« آقازاده»در ادبيات سياسی كشور 

شان شروع به فعاليت اقتصادي پدر یا مادر یا اقوام نزدیز و سوءاستفاده از نفوذ و قدرتِ

د و موفقيت خود را كننامت نسبی كمتري، قدرت و ثروت كسب میو با ز كنندمی

. این الطالح كه به نوعی در فضاي اعتراض مطرح شان هستندخانوادگی ةمدیون این رابط

هاي در سایترو شده است. هروب« كاهش»یا « اذف»داخلی با  هايدر خبرگزاري شودمی

.. الحر  ضد أبناء سادة إیران "زادهآغا»خبرتيتر در  العرب چونهم خارج از كشور عربی

در « آغازاده»استفاده شده كه البته در نگاه ایویر، واژه  «بدأت على الشبکات االجتماعیة

 أزبان مبد بدخالت داده شده است؛  ون متر م از واژ« گيريوام»متن تعریبی بر اساس 

 و «کبارالین إیرانیین أبناء مسؤول»نيز دو معادل  در متن خبراستفاده مستقيم كرده است. 

 ضمن تو ه به این موضوع، با تيترِ:سایت الجزیره براي آن آورده شده است. « أبناء األعیان»

 به این خبر تو ه كرده است. "أبناء الذوات".. حملة في إیران تحاصر "أین ابنك؟

 ةاي تر مبر« أبناء الذوات، أبناء السادة، أبناء األعیان»اساس مدل ایویر، استفاده از بر

به ساخت  ب مورد نظر فارسیكه متر مان براي واژسازي است؛  رااز نوع واژه« هاآقازاده»

 واژگان دیگر روي آوردند. 

 

 !کنیدگویم: آقای ترامپ شما غلط میاز طرف ملت ایران می. 5-3

آقاي »: گفتندكه از بر ام خارج شد آنگاه به رئيس  مهور آمریاا مسؤولين نظام خطاب 

ها داشته است. به عنوان مثال این تعبير بازتاب زیادي در رسانه ؛«كنيدام ! شما غلط میتر

 داخلی آمده است: هايرسانهدر 

 الاوثر( العالم، اي،سایت خامنه) خسئت !أنا أقول عن الشع  اإلیراني، یا سید ترام  -
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سئت لتهدیدك یا ترام  لقد ارتکبت حماقة وخ أقول بالنیابة عن الشع  اإلیراني: -

 )ایرنا( الشع  االیراني والنظام اإلسالمي

 )ایسنا( خسئت علیه بالنیابة عن الشع  اإلیراني:یا سید ترام ، وأنا أردّ -

، الجزیره، اليوم السابع، الحياه، ال د، شرق مانند العرب خار ی نيزدر سایت هاي 

هاي شده تعریب شده و معادل، اإلتحاد  مله یادالرایةاألوسط، الوطن، األهرام، الدستور، 

 شود:ها ذكر میگوناگونی براي آن آورده شده است كه در زیر برخی از آن

 شرق اووسط(ال) خسئت! یا سید ترام  وأنا أرد علیه بالنیابة عن الشع  اإلیراني: -

 )المعارف( خسئت یا سید ترام ، أنا أقول عن الشع  اإلیراني: -

 )الوطن( یراني، سید ترام  أنت  تخطئونوأنا أتحدث بإس  الشع  اإل -

 الحياب، )الجزیره، یا سید ترام  أقول لك بالنیابة عن الشع  اإلیراني لقد ارتکبت خطأ -

 ال د( ،الرایة العرب، اوتحاد، الدستور، یوم السابع،

نسحابه اأن خطا  ترام  سخیف وسطحي وأکد أن الرئیس االمریکي قد ارتکبت خطأ ب -

 )األهرام( من اإلتفاق

« كنيداشتباه می»در زبان فارسی بار منفی دارد و در معنا با تعبير « كنيدغلط می»تعبير  

اي با تو ه به بار معنایی-را « خسئت» بباید گفت متر مينی كه واژ بنابراین،متفاوت است؛ 

اند آورده« كنيدغلط می»معادلی براي  -)المنجد، ذی  كلمه خسأ( كه در زبان عربی دارد

-اند و بهتر توانستهتر عم  كردهدقيق «ون، ارتکبت خطأئتخط»اند: نسبت به كسانی كه گفته

 اند مفهوم ذهنی متالم را به مخاطبان عرب زبان انتقال دهند. 

هاي تر مه شده را بر اساس الگوي ایویر بسنجيم، باید بگویيم: اگر بخواهيم نمونه

بهره «  ایگزینی»از تانيز  استفاده كردند« خسأت» از« كنيدغلط می»متر مانی كه براي 

با عنصر شبيه به خود در ادبيات مقصد  ایگزین  اند؛ بدین خاطر كه تعبيري فارسیگرفته
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را در متن خود  «ون، ارتابت خطأئتخط»هایی همچون شده است. متر مانی هم كه عبارت

 اند. استفاده كرده« برداريگرته»و « اللفظیتحت»به نوعی از تانيز  انددخالت داده

گيري از اند با بهرهاند شاید خواستهاستفاده نارده« خسأت»هاي كه از تعبير خبرگزاري

هاي تند و در تر مه كه به نوعی تبدی  عبارت« گفتكم»یا همان « گوییمالیم»تانيز 

( از 72 :1397، آبادي و افضلی)عرب یوسف شودمیهاي مالیم و نرم اطالق تيز به عبارت

 تندي و تيزي عبارت فارسی بااهند.   

 

 اقتصاد مقاومتی .5-4

هاي داخلی و خار ی با معادل )ر.ك: ویای پدیا( در تمام سایت الطالح اقتصاد مقاومتی

واژه به واژه یا  ةبه زبان عربی برگردان شد كه با تانيز تر م «قتطاد المقاوماال»

عربی شعار سال نيز تقریباً همه  ةخصود تر مایویر همسویی دارد. در  اللفظیتحت

اند و تنها سایت المعارف آن را رسيده «قتطاد المقاوم، اإلنتاج وفرص العملاال»متر مان به 

تر مه كرد كه به نظر می «اإلنتاج وتوفیر فرص العمل قتطاد المقاوم،اال» با اندكی ت يير به

 تري براي آن باشد.آید معادل مناسب

 

 کننده استید، پشیماندم شیر بازی نکنبا . 5-5

من العبث  روحاني یحذر ترامب» این تعبير در تيتري با داخلی مانند الاوثر هاي در سایت

، خالل کلمته في مؤتمر رؤساء "حسن روحاني"اکد الرئیس اإلیراني »و با متن « بذیل األسد

و المقاومة محذرا أاالستسالم  ایران لیس لدیها اال طریقان اما نّأالوفود اإلیرانیة، على 

فالحرب مع ایران هي أم کل الحروب وان من أن یلع  بالنار الرئیس االمریکي ترامب 

فال تعبث بذیل األسد » ادامه از تعبيرو در آورده شد  «تهدیداتهم مرفوضة ونحن نثق بقدراتنا
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 «العالم» مله  داخلی از ةهاي مورد مطالع. در دیگر سایتشدنيز استفاده  «ألنك ستندم

ذكر نموده است كه  ندان عرف  نيست؛  را كه در  «ستندم ال تلع  بذیل األسد،» معادلِ

فال تلع  بالنار »نيز معادلِ « ایرنا»آید. می« الذی »با « عبث»و « النار»با « لعبَ»زبان عربی، 

اي آن یابی براز معادل« ایسنا»آورده است، گر ه خبرگزاري  «مع األسد ألنك ستندم

 پوشی كرده  و بيشتر به محتوا پرداخته است. شم

 ة مل دربرگيرنده كه-شباه الجزیره ضمن استفاده از تانيز تعدی  در شيوه خطاب 

می... و عاسرب یا منفی به مثبت عاس،رب یا ك  به  زء عاس،رب یا مجهول به معلوم

نگونه به عربی برگردانده ( متن فارسی مورد نظر را ای95: 1392)ناظميان و قربانی، -شود

إن علیه أن ال یعبث بذیل األسد  قائالً دونالد ترامب وحذّر روحاني الرئیس األمیرکي» است:

هاي مورد مطالعه نشان از آن . بررسی خبرگزاري«ویندم على ذلك ندما تاریخیا فیُغضبه

هاي متعددي براي تعبير مورد بحث دارد كه متر مان با در نظر گرفتن مفهوم كالم، عبارت

 اند از  مله:به كار گرفته

فال   . وقال روحاني مخاطبا ترامب ...إلى تجن  اللع  بالنار.دعا ... دونالد ترامبَ » -

 )الغد(« تلع  بالنار ألنك ستندم

 )یوم السابع( فال تلع  بالنار ألنك ستندم... - 

 )الوطن( ال تعبث بذیل األسد فهذا لن یؤدی إال للندم...یا سید ترامب  -

و متن « فهذا لن یؤدی إال إلى الندم ال تعبث بذیل األسد،یا سید ترمب » عنوانبا تیتری  -

فال تلع  بالنار ألنك ضمنّا دائما امن هذا المضیق، "ترمب: وقال مخاطبا »خبری با 

 )الشرق األوسط( "ستندم

 )العرب(« فال تلع  بالنار ألنك ستندم..قد ضمنا دائما امن هذا المضیق، -

 ألنّک ستندم. )الحیاة(ال تعبث بذیل األسد ...  -

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6f510479-ccfe-45bd-8884-d8714487337f
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 الرأیة(فهذا لن یؤدی إال للندم. ) ال تعبث بذیل األسد... یا سید ترامب -

 ألنک ستندم. )الدستور( فال تلع  بالنار مع األسد... -

 .(األهرام و اإلتحادفهذا لن یؤدى إال للندم ) ال تعبث بذیل األسد ...-

دخالت « دم شير»ها یا آن ةهاي ذكر شده نشانگر این است كه در همهمسنجی معادل

هاي استعاري آن عبارت ةكه و ه اشتراك یا  امعِ هم« بازي با آتش»داده شده یا 

دخالت داده شده « ذی  األسد»هایی كه است. توضي. ایناه در معادل« خطرناك بودن»

ترین نوع رو هستيم كه از نظر سخن سنجان، قويهاست با استعاره مصراه مرشحه روب

 . «ایران كاألسد له الذی »از آن روي كه اراده شده:  ؛(235: 1416استعاره است )تفتازانی، 

 لن»گيري از ساختار نفی و استثنا در انتقال مفهوم پشيمانی ترام  ناته دیگر ایناه بهره

و بيان آن با عبارت  «وم تعلي »تر از كاربست كنندهتر و تاكيدبسی قوي «للندم إو یؤدي

اصر را داراست )قزوینی،  ةكه نفی و استثناء، باوترین مرتب رو است؛ از آن «ألنز ستندم»

( و انگار گفته شده است:  يزي  ز پشيمانی نصيب ترام  نخواهد شد؛ 125-134 :2009

هر  ند كه شباه الجزیره خواسته فر ام موكد مورد نظر را با استفاده از مفعول مطلق نوعی 

 به مخاطب عرب زبان گوشزد كند. «تاریخياً ندماً ذلز على ویندم»و با عبارت 

است آن است كه خبرگزاري ایرنا و الدستور  دیگري كه در اینجا قاب  تو ه ةنات

اند آتش را دخالت داده باشند و هم شير كه هم خواسته «األسد مع بالنار تلعب فال»اند: گفته

ها متداول و مرسوم نيست و به نوعی معادلی زبان را كه البته این كاربست در ميان عرب

يله آتش با شير بازي نان!= با هر وسهفارسی آن )ب ةكه تر مویژه اینهنادرست است؛ ب

 اي كه باشد مشا  ندارد، اما با آتش خير!( با مفهوم مورد نظر متالم همخوانی ندارد.وسيله

هاي ارائه شده با الگوي ایویر نيز گویاي این اقيقت است كه به هر روي، تطبيق تر مه

روي آوردند  اللفظیتحت ةاند به نوعی به تر ماستفاده كرده« ذی  األسد»متر مانی كه از 
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موردنظر «  ایگزینی»از شگرد  را در متن خود دخالت دادند« لناروتلعب با»و كسانی كه 

 اند.  ایویر استفاده كرده

 

 برجام. 5-6

 Jointكه برابر نهادب «مشترك اقدام  امع برنامه»یا همان  الطالح بر ام

Comprehensive Plan of Action  ا( در تمامی خبرگزاريغربی است )ویای پدی-

 «برنامج العمل المشترك الشامل»و با توضي.  «تفاق النوویاال»هاي مورد مطالعه با عبارت 

و « سازيواژه»به زبان عربی برگردان شده است كه البته استفاده از تعبير یادشده با تانيز 

متر مان در كند؛ بر این اساس، ایویر مطابقت می« تعریف»توضي. ارائه شده با تانيز 

 اند.دهتعبير از روش تلفيقی استفاده كر تر مه این

 

 . به جهنم بروید و یک جای گرم برای خودتان پیدا کنید. 5-7

در هيچ یز از  1«به  هنم بروید و یز  اي گرم براي خودتان پيدا كنيد» مله 

ر میایویر قرا« اذف»هاي داخلی به عربی برگردان نشد كه در شمار شگرد خبرگزاري

كه عموماً در پیِ مسائ  -هاي خار ی اما این  مله نسبتاً كليدي از دید خبرگزاري ،گيرد

 از  مله: كردندپنهان نماند و اقدام به تعریب آن  - الشی هستند

، الحیاة، )العرب فوبیا التفاهم خطأ اذهبوا إلى الجحی ! ابحثوا عن مکان آخر دافئ. ... -

 الوطن(

فقد ألقى اهلل في قلوبکم  .ذهبوا والتمسوا مکاناً دافئاً لتدفئوا أنفسک إلى الجحی  ا...  -

 )اوتحاد( ...الرعب والرعشة

                                                                                                                                        
1- https://www.mashreghnews.ir/news/856742 
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فقد ألقى اللیلة فى قلوبکم الرعب إلى الجحی .. اذهبوا والتمسوا مکاناً دافئاً ألنفسک . ...  -

 )یوم السابع( والرعشة

 )الجزیره( ... فلیذهبوا إلى الجحی ...  -

فقد ألقى اهلل في قلوبکم الرعب الجحی .. اذهبوا والتمسوا مکانا دافئا ألنفسک ، إلى ... -

 )الشرق األوسط( والرعشة

 الخوف من التوافق خطأ فلیذهبوا الى الجحی ! اذهبوا وابحثوا عن مکان تتدفؤون فیه،...  -

 و األهرام( الرأیة)

مورد بحث، با نزدیای به  ها نشان از آن دارد كه تعبيرخبرگزاري ةهمسنجی شيوه تر م

، «اذهبوا إلی الجحيم...»مورد نظر ایویر، عموماً با سه االت  اللفظیتحتتانيز تر مه 

إلی الجحيم »برگردان شده كه البته تر مه ...« إلی الجحيم إذهبوا »و « فليذهبوا إلی الجحيم»

رفتن »مهم بوده و نه « نبه  هنم رفت»همخوانی بيشتري با عبارت فارسی دارد؛ زیرا « إذهبوا...

هاي مهم اصر در بالغت عربی است تقدیم كه یای از شيوه ،به عبارت دیگر«. به  هنم

آمد در تعریب، ( در عبارت فارسی، القاگر اصر بوده و وزم می127: 2009، )قزوینی

متر م باید باوشد تا اهتمام و تو ه مولف اللی به »ویژه آناه یز ه نظر قرار گيرد؛ بمد

عنصر مقدم را در تر مه خود لحاظ نماید، تا از این رهگذر، بهترین معنا در اختيار خواننده 

 .(109: 1397 )گنجيان خناري،« قرار گيرد

 

 پسابرجام. 5-8

هاي داخلی و خار ی مورد مطالعه به خبرگزاري دریا پساتحریم بر ام الطالح كليدي پسا

مورد نظر ایویر « واژه سازي»كه با تانيز  برگردان شده است «مابعد االتفاق النوویه»

 همسویی دارد.
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 !تقریباً هیچ. 5-9

)عرب سازي خبر و مالیم« گفتكم»هاي داخلی، العام با كاربست تانيز از ميان خبرگزاري 

راي طعنه به كه به نوعی ب-« تقریباً هيچ»در خصود عبارت ( 72: 1397آبادي و افضلی، یوسف

 به مفهوم سخن تو ه كرده و آورده است:  -دهاي ایران به كار گرفته شدستاورد مذاكرات هسته

 . من تنفیذ االتفاق النووی ل  تلمس النتائج المرجوة ایران في أن الجمهوریة االسالمیة...

در ظاهر به تعبير مورد نظر  نيز كوشيده ضمن انتقال مفهوم سخنخبرگزاري الجزیره 

ورغم وفاء إیران بتعهداتها وفق ما تؤکده وکالة الطاقة  ت:آورده اس بنابراین،پایبند باشد؛ 

 ...«ال شيء»تکاد تکون الذریة، إال أن الثمار التي جنتها 

ان رئیس البنک كالمللی الشرق األوسط نيز با بازتاب خبر آورده است: خبرگزاري بين

لم تنجز »برج إن إیران قال في مقابلة تلفزیونیة مع قناة بلوم ...المرکزی اإلیراني ولي اهلل سیف

من االتفاق النووی حتى اآلن، وهو العنوان الذی برز في الصحف المنتقدة لروحاني، « شیئا

 «تقریبا ال شيء» وأجمعت أول من أمس کلها على عنوان واحد ضد االتفاق النووی هو

ادند و اللفظی ارائه داستفاده كردند به نوعی تر مه تحت« و شیء»متر مانی كه از عبارت  

 بهره برده است. «  ایگزینی»از تانيز  را در متن گنجانده« النتائج المرجوة»متر می كه 

 

 . توپ، تو زمین اروپاست5-10 

فإن » هاي داخلی بهدر خبرگزاري 1«توپ در زمين اروپاست»دهد  مله بررسی نشان می

واآلن »و العالم، ایرنا() «الکرة ألقیت في ملع  أوروبا خالل هذه الفرصة القلیلة المتبقة

الکرة في ملع  » و )ایسنا( «تتواجد الکرة في ملع  أوروبا في هذه الفترة القطیرة المتبقیة

عمدتاً با سه  هاي عرب زبان خار یخبرگزاريدر برگردان شد.  )الاوثر( «األوروبیین

                                                                                                                                        
1- http://www.president.ir/fa/105482 
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ن، )شرق اووسط، اوهرام، ال د، الوط «وأن الکرة أصبحت في ملع  أوروبا»عبارت 

ن الکرة اآلن في إ»)العرب( و  «الکرة االن في ملع  أوروبا»اوتحاد، الدستور، یوم السابع(، 

واژه به  ب)الجزیره( به عربی تر مه شده است كه همگی از شيو« ملع  االتحاد االوروبي

آید  نانچه همچون اند. ناته دیگر ایناه به نظر میاللفظی استفاده كردهواژه یا همان تحت

 تر خواهد بود.از فع  استفاده نشود، متن روان تر مه آخر دو

 

 جنبش سبز. 5-11 

هاي داخلی همچون العالم به در خبرگزاري )ویای پدیا( « نبش سبز»تعبير پر كاربرد 

)الاوثر( به عربی برگردان شد كه با تو ه به بافت و سياق  «تیار الفتنة»و « خضرالتیار األ»

سوگيري نسبتاً هاي خار ی با اما در تمامی خبرگزاري ،منفی بود متن خبر، القاگر مفهوم

تر مه شده است. گفتنی است  «الحرکة الخضراء» و« الثورة الخضراء»به  مثبت به آن  ریان

 كمز گرفته شده است.« سازيواژه»هاي بررسی شده از شيوه در همه متن

 

 یا قدرت نرم جنگ نرم. 5-12

الحر  » و عربی به هاي فارسیسایت تمامی در اللفظیتحتبه شيوه الطالح  نگ نرم، 

 آید بجا و درست باشد.تر مه شده است كه به نظر می «القوة الناعمة»و« ةالناعم

 

 چهار درصدی ها. 5-13

. شودمیعموماً به قشر مرفه كشور اطالق  1«هادرلدي  هار»زبانان الطالح در ميان فارسی

 اللفظی به شا  زیر برگردان شد:اي داخ  به لورت تحتهتعبير یادشده در خبرگزاري

                                                                                                                                        
1- https://www.isna.ir/news/96021811330 
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هم من یعطلون عجلة اإلنتاج من بالمئة  4الةإن مجموعة من األفراد ال تتعدى نسبتهم  -

 (الاوثر) الدوران، ویحدون من إزدهار الصادرات وتقدم البالد

من االفراد بالمئة تحول دون تقدم البالد و إزدهار؛ إن مجموعة  4قالیباف: نسبة الة -

 (العالم) هم من یعطلون عجلة إنتاج من الدوران بالمئة 4الةالتتعدی نسبتهم 

اوضح ان االتفاق النووی بات الیوم اداة لدخول البضائع االوروبیة الي ایران وان المنتفع من  -

استیفاء حقوقنا من  يمن المجتمع ونحن عازمون عل بالمئة 4الذلک باتت شریحة التتجاوز 

 (ایرنا) هؤالء

هاي خارج از كشور نيز قرار گرفت و تالش شد تا تعبير یادشده مورد استقبال خبرگزاري

ضمن تفصي  متن سخن، محتواي منفی به مخاطبين عرب زبان انتقال داده شود. به عنوان 

 خوانيم: مثال می

ذین ال «االثریاء» %4الة قال قالیباف انه لیس هناک من طریق آخر غیر النضال ضد » -

 (الرایةالوطن و ) «یسیطرون على القنوات االقتصادیة والسیاسیة في البالد

وانتقد قالیباف مجددا حکومة المرشح اإلصالحى حسن روحانى، واصفا إیاها بحکومة » -

 :)وهم األثریاء الذى یعتقد أنهم یستولون على مقدرات الشعب اإلیرانى( وقال قالیباف %4الة

 %4الة ألرضیة لبدء عهد جدید للتحول االقتصادی ویتم قطع أیادی نتوقع أن یوفر الشعب ا

عن االقتصاد وتتهیأ االرضیة لتوفیر فرص العمل للشباب ودعم المحرومین والمستضعفین في 

 )اليوم السابع( «البالد

في المائة  4 د موقفه من سیطرةالمرشح المحافظ وعمدة طهران محمد باقر قالیباف جدّ» -

 األوسط( )الشرق «ن على موارد البلدمن اإلیرانیی

« تعریف»ها به دهند كه بيشتر آنهاي خار ی بر این امر گواهی میها رسانهمتن نمونه

و دخالت دادن توضيحات، « افزایش»گيري از تانيز الطالح موردنظر پرداختند و با بهره
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در  ین دسته از متر مانس باید گفت: ااند. بر این اساآن را براي مخاطبان خود توضي. داده

 تر مه تعبير مورد بحث از شيوه تلفيقی بهره بردند. 

 

 حمایت از کاالی ایرانی. 5-14

 هایی  ونداخلی با معادلسایت هاي تمامی در  «ایرانی كاوي از امایت»و شعار  الطالح

دع   ،رانیةدع  البضائع اإلی دع  السلع اإلیرانیة، دع  المنتج الوطني، الوطنیه، ةع  السلعد

هاي خارج نيز تحت عناوینی  ون به عربی تر مه شد. در خبرگزاري الداخلیة المنتجات

یابی شد. بدیهی معادل دع  المنتجات اإلیرانیة، دع  البضائع اإلیرانیة، دع  السلع اإلیرانیة

 اللفظیتحتاست  نانچه در تر مه این الطالح، از لفت ایرانی استفاده شود به تانيز 

تر است، در غير اینصورت به ساخت واژه یا همان واژه سازي نزدیز می گردد. دیزنز

براي مخاطب خارج از كشور، نسبت به لفات « اإلیرانیة»این نيز گفتنی است كه لفت 

 گویاتر است.« الداخلیة»و « الوطنیة»

 

 . حمله گاز انبری5-15

مورد اشاره در الگوي ایویر در هيچ « اذف»گيري از شيوه با بهره 1«گازانبري امله»الطالح 

هاي مورد مطالعة خار ی نيز هاي داخلی تر مه نشده است. در خبرگزاريیز از خبرگزاري

رد علیه »به این الطالح و شرح ما راي آن تو ه كرده و آورده است: « الشرق اووسط»لرفاً 

حیح یجب أن نتنافس لکن ص ؛أنا أستغرب جدا السید قالیباف»روحاني بضربة أقوى عندما قال: 

لیس بهذه الطریقة. قلبي لم یطاوعني قول ذلک لکنک تجبرني على قوله. أنتم مَن قال: اسمحوا 

. نحن قلنا لیس طریقة مناسبة أن نصدر ترخیصا نحن لدینا استراتیجیة الکماشةبتقدم الطالب. 

                                                                                                                                        
1- https://www.tabnak.ir/fa/news/324339 
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 « الکماشة»ومنذ تلک اللحظة تحدیدا تحولت تسمیة «. لکي تقوموا باعتقال بالجملة

 .«إلى شبح یطارد اسم قالیباف في حله وترحال -بالفارسیة« غازانبری»-

 در ادامه آورده است:« الشرق األوسط»با نق  متن « اإلمارات اليوم»ناگفته نماند سایت 

األمر الذی أضره سیاسیاً والحقه ، «جنرال الکماشة»وبعد هذه المناظرة أصبح لقب قالیباف 

 «حتى اآلن منذ تلک المناظرة

متر مان « ژنرال گازانبري»و « استراتژي گازانبري»راست آن است كه در تر مه الطالح 

مورد نظر ایویر بهره بردند. گفتنی است متنی كه در كنار «  ایگزینی»به خوبی از تانيز 

 بهره برده است.« گيريوام»را نيز دخالت داده، از تانيز « غازانبري»، واژه «الاماشه»

 

 خس و خاشاک. 5-16

هاي مورد مطالعه داخلی با استفاده از آنچه قاب  تو ه است این است كه خبرگزاري

كه با  : ذی  كلمه خس(1377 )دهخدا، «خس و خاشاك»از تر مه تعبير « اذف»تانيز 

نظر كردند. دو لرف)ویای پدیا(  ضدمفهوم منفی در عرله سياسی  امعه ایرانی مطرح 

اند و با بهرهدر خارج به این موضوع و الطالح تو ه نشان داده« الرأیة»و « ال د»خبرگزاري 

وصف رئیسهم المتظاهرین  گيري از شيوه تلفيقی ) ایگزینی به همراه تعریف( آوردند:

 . التي تخلق المشاکل وقال انه لن یکون لهم مکان في ایران ةاألعشا  الضار

« خس و خاشاك»و « ياهان مضرگ»ضرررسانی در هر دو الطالح  و بودن فایدهبی

و ود دارد؛ ضمن ایناه هر دو در گياه بودن و ه اشتراك دارند و به همين منظور تعبير 

تعبيري كامالً هوشمندانه است. با تو ه به مفهوم كناییِ تعبير مورد « األعشاب الضارة»

 هاي  ایگزین باشد. تواند یای از معادلنيز می« التافهين»بحث، واژه 
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 ها . دبه کردن آمریکایی5-17

در زبان فارسی به معناي از قرارداد و گفته خود بازگشتن و زیاده خواستن « دبه درآوردن»

 اي ایرانسياسی و هسته ادبيات : ذی  كلمه دبه( این تعبير كه در1377)دهخدا،  است

  نسحاا»هاي داخلی همچون العالم تعبير در سایت مطرح شدخصود عملارد آمریاا در

براي آن به عنوان معادل استفاده شده است. در  «الوالیات المتحدة من االتفاق النووی

بهره گرفته شد. به عنوان مثال « خرق»و « انسحب»هاي خار ی عموماً از دو واژه خبرگزاري

 إذا انسحبت واشنطن من االتفاق النووی)الجزیره(/  خرقت واشنطن االتفاق آمده است:

نسحا  الوالیات المتحدة ا)االهرام،الغد،یوم السابع(/  واشنطن من االتفاق نسحا )الحیاة(/ ا

)االتفاق النووی(  لذی انسحبت منه)شرق االوسط،الوطن،العرب،(/ ا من االتفاق النووی

 )اوتحاد(. الوالیات المتحدة

ن در برگردان الطالح هاي ارائه شده القاگر این ناته است كه متر مابررسی معادل

را « پا پس كشيدن»اند و با شناخت به مفهوم فارسی آن به نوعی معناي دهعم  كردرست 

هاي تر مه با الگوي ایویر نيز القاگر این اند. تطبيق معادلبراي مخاطب به تصویر كشيده

ناته است كه متر مان به تلفيق دو شيوه  ایگزینی و افزایش كوشيدند مفهوم سخن را به 

 مخاطب برسانند.

 

 درآمدهای نجومی .5-18

به نوعی القاگر اعتراض ا تماعی « درآمدهاي نجومی»یا « هاي نجومیاقوق»الطالح  

خبرگزاريدر تعبير مورد نظر نسبت به برخی از اشخاد است كه درآمد نامتعارف دارند. 

روات  »هاي داخلی از  مله العالم و ایرنا با بهره گيري از شيوه  ایگزینی و افزایش، به 

هاي مورد مطالعه به عربی برگردان شده و تقریباً در همه خبرگزاري «ة غیر اعتیادیةعالی



 1399بهار وتابستان ، 22 شمارة، 10 سال ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیوهشپژ        312

 

تر مه شده كه البته طبق الگوي ایویر در  «ةالعقارات الفکی»و« ةفلکی وات ر» خار ی به

 . گيردردیف  ایگزینی قرار می

 

 دست از لجبازی و بچه بازی بردارید و با دم شیر بازی نکنید. 5-19

گيري از هاي داخلی براي این  مله معادلی آورده نشده و متر مان با بهرهگزاريدر خبر

هاي خار ی به شا  زیر اما در خبرگزاري ،از تر مه آن لرف نظر كردند« اذف»شيوه 

 تر مه شده است:

عن العمل في شکل غیر شرعي  مجلس االمن یجب ان یکفّ» وقال احمدی نجاد ان» -

...  ان ایران اسد یجلس «ف عن التطرفات الطبیانیة وعن عنادهالک» وعلیه «وغیر عادل

 ، اوتحاد(الحیاة، الجزیرة) «في زاویة ونقول له  ال تلعبوا بذیل االسد

للع  بذیل ا»اامدي نجاد یحذر األمم المتحدب من »سایت الدستور در تيتر خبر آورده:  -

« وقال اامدي نجاد انیلعب بالنار  من قائال ان ذلز سلوكُ»نوشته است: و در ادامه « االسد

الکف عن »علیه « و  عادلن یجب ان یاف عن العم  بشا  غيرشرعی وغيرمجلس اوم»

  ««.التطرفات الطبیانیة وعن عناده

اي كه در آنچه قاب  تو ه است این است كه هيچ یز از  هار خبرگزاري، سه  مله

 سه خبرگزاري نخستاند. ه ناردهاند، كنار هم تر مال  زبان فارسی به هم عطف شده

ان ایران اسد یجلس »دهی تعبير با تبدی  ساخت استعاري  مله فارسی به تشبيه و با دخالت

تنداري ایران پرداختند كه افزودب مناسب و به  ایی است. سایت شبه ترسيم خوی «في زاویة

و « اللعب بذیل األسد» الدستور نيز براي انتقال مفهوم بازي ناردن با دم شير، هر دو عبارتِ

در خطرناك بودن است. به  عبارترا به كاربسته كه البته و ه اشتراك هر دو « اللعب بالنار»

اند، از شيوه را در متن دخالت داده« ذی  األسد»هر روي، متر مانی كه عبارت 
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نی مورد بهره بردند از تانيز  ایگزی« اللعب بالنار»بهره بردند و آنانی كه از  اللفظیتحت

 نظر ایویر استفاده كردند.  

 

 . دوره بزن در رو گذشته است5-20

را به شا  زیر برگردان  1«دوره بزن در رو گذشته است»هاي داخلی  مله كليدي سایت

 شده است: 

ایرنا، ایسنا، العالم و ) زمن اضر  واهر  قد انتهي، أن عهد اضر  واهر  قد ولي بأنع -

 .اي()سایت خامنه واهر  قد ولت بأن مرحلة إضر الاوثر( 

الکیان الصهیوني مازال غیر منتبه » خبرگزاري الجزیره ضمن پوشش خبر آورده است:

نتهي زمن القد »خبرگزاري المعارف نيز نوشته است: «. انتهاء عهد اضر  واهر إلي 

ن عهد إضر  واهر  إ»هاي مورد مطالعه نيز از عبارت سایر خبرگزاري«. اضر  واهر 

 اند.استفاده كرده« د وليق

اللفظی استفاده كردند و هاي تر مه گواه بر این است كه همگان از شيوه تحتنمونه

تواند معادل ، نمی«مراله»تري براي آن ذكر كنند. ناته دیگر ایناه نتوانستند معادل دقيق

استفاده كرده« زمن»یا « عهد»هایی كه از واژه باشد و خبرگزاري« دوره»مناسبی براي واژه 

 ترند. به لواب نزدیز اند

 

 . دولت پاکدست5-21

نظر كردند كه مطابق الگوي ایویر هاي داخلی از تعریب این الطالح لرفخبرگزاري

گيرد. در خارج نيز لرفاً خبرگزاري اليوم السابع قرار می« اذف»یا « كاهش»در ردیف 

                                                                                                                                        
1- https://farsi.khamenei.ir 
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فى تاریخ  أطهر وأنقى حکومةحکومته ... أن أحمدى نجاد کان یعتبر »آورده است: 

اإلقتصادیة على صدر صفحتها األولى، سقوط مساعدى  «تجارت»وقالت صحیفة  .إیران

وقالت صحیفة شرق اإلصالحیة تحت عنوان . بانضخلف القُ نقاء یدهاالحکومة التى ادعت 

است تطبيق تر مه ارائه شده با الگوي ایویر القاگر این ناته  .«نهایة حکومة نظیفة الید»

اللفظی استفاده كرده و در بهره برده از شيوه تحت« نظیفة الید»كه متر می كه از عبارت 

از روش تلفيقی تعریف و « حکومته أطهر وأنقي حکومة»مقاب  متنی كه آورده است 

افزایش بهره برده است. ناته دیگر ایناه استفاده از لي ه تفضي  براي بيان مفهوم 

هاي پيشين را نيز اثبات هم زمان، پاكدستی دولت« أنقی»و « هرأط»پاكدستی با دو واژه 

هاي پيشين است كه البته این مفهوم، مورد تر از دولتكند؛ یعنی دولت او پاكدستمی

خواست متالم آن نبوده و نيست. بنابراین،  هت وفاداري به متن اللی بهتر بود گفته 

 .«کان یعتبر حکومته طاهرة و نقیة» شود:

 

 . ژن خوب5-22

 (پدیا ویای) «ژن خوب»هاي داخلی، تعریبی از الطالح از خبرگزاري زدر هيچ ی

روي آوردند. دو خبرگزاري خار ی « اذف»به  و طبق الگوي ایویر لورت نپذیرفته است

مورد نظر ایویر به تعریب این الطالح مبادرت « تعریف»و « گيريوام»با استفاده از 

 :آیدورزیدند كه در زیر می

 )الشرق األوسط( «أصحا  الجینات الجیدة»ویسمى أبناء المسؤولین في إیران، اصطالحاً » - 

ر نجاحه بالجینات الجیدة رضا عارف حطوله على أی مساعدات من والده، وبرع نفى حمید» -

 )العرب( «جینات من أمي وأبي ،لجیدةقائالً سر نجاحي لیس منط  أبي، بل جیناتي ا

 

https://www.aparat.com/v/iT0hD/%D8%A8%D8%A7_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B2_MTN_%D8%AA%D8%A7_%DB%B8%DB%B8%D8%8C_%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA_%D9%BE%D8%AF%D8%B1
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 سران فتنه. 5-23

و « زعماء الفتنة»را  (پدیا ویای) «سران فتنه»معادل عربی عبارت  هاي داخلیخبرگزاري

و « زعماء الفتنة»، «قاده فتنة»هاي خارج نيز سه معادل اند. خبرگزاريآورده «ةقادة فتن»

 ایویر همسویی دارد. «  ایگزینی»با شگرد  را براي آن به كار بستند كه «أصحا  الفتنة»

 

 سلطان سکه. 5-24

به  «سلطان ساه»الطالح « الاوثر»و « ایرنا»، «العالم»هاي داخلی همچون در خبرگزاري

هاي خار ی الالح مورد نظر با تعریب شد. در خبرگزاري «المسکوکات الذهبیةسلطان »

سلطان العمالت » ،«ت الذهبیةسلطان المسکوکا»، «سلطان الذه »تعابيري همچون 

بازتاب « سلطان العمالت الذهبیة»و  «سلطان سبائك الذه »، «سلطان العمالت»، «المعدنیة

ایناه  ا و وداللفظی و واژه به واژه تر مه شده و بتحت بیافت كه همگی آن به شيو

 بارمعنایی  ندانی نداشت، اما از تنوع واژگانی باویی برخوردار شد.

 

 !اخ قلدرتر از تو را هم شکستیم، شما که چیزی نیستیش. 5-25

هزمنا من هو اکبر منک  انت  »هاي داخلی با عبارت خبرگزاريدر كاربردي  ةاین  مل

یابی شده است. معادل یادشده انتقال دهنده مفهوم مورد نظر لااب متن معادل «الشيء

تري براي آن ارائه شود. ل دقيقفارسی را دارا نيست و  ا داشت معاد ةاست، اما زیبایی  مل

 آید:  هاي دیگر در زیر میتعریب خبرگزاري

من ه  أعظ  شأنا منک  ل  أنتم تدرکون جیّدا مکانة وقوة الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة،  -

  والعالم( لعرب)ا یتمکنوا من المساس بالشع  اإلیراني
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، ل  تستطع مواجهة الشع  اإلیرانيإن دوال أقوى منها  خاطب روحاني السعودیة قائالً -

 اناتهم وقدراتهم دون أن یقدروا على إیران،إمک کل سخروا وأذنابها وإن الوالیات المتحدة

 )الجزیرة( حسب تعبیره

کانت هناك قوى أکبر منک  تعلمون قوة ومکانة الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة جدا، » -

 (الغدالنهار، الوطن و  ایرنا، (عجزت عن قهر إرادة الشع  اإلیراني

استفاده «  ایگزینی»ها القاگر این است كه همگی از روش همسنجی و تطبيق نمونه

به نوعی تحقير مورد نظر « أنتم وشیء»هاي داخلی با قيد اند. دیگر ایناه خبرگزاريكرده

 خار ی با رعایت  انبهاي متالم را به مخاطب عرب زبان انتقال دادند، اما خبرگزاري

نظر كردند تا به نوعی با آميز در كشورهاي خود لرفعبارت توهين ةاز تر م ااتياط

كه البته  كننددر تر مه از انتقال بار معنایی منفی پرهيز « اذف»گيري از شگرد بالغی بهره

 خبرگزاري داخلی العالم و ایرنا نيز در این زمينه به آن  مع پيوستند.

 

 گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه/  دانه شتر در خواب بیند پنبه. 5-26

لرفاً به « تعریف»گيري از شيوه با بهرههاي فارسی مانند: الاوثر، العالم، ایسنا، ایرنا سایت

اشاره كرده و  (https://www.tabnak.ir/fa/news/874840) محتواي سخن متالم

اي به لورت تحت. تعبير یادشده در سایت داخلی خامنهناردنده را تعریب بيت یادشد

 اللفظی  به شا  زیر برگردان شده است:

 

 وبالمفرد حینا حیناً ةیأکلها بالجمل     بعیر یحل  باألعالف في منامه

 

 سایت لبنانیِ المعارف نيز آورده است:

 

https://www.tabnak.ir/fa/news/874840
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 ها حبة حبةمها غبّاَ وأخری یقضه یغبّفمرة یری أن ؛القطن ةجمل یحل  في منامه بأکل شجیر

 

الحلم و المُني »هاي مختصرتري همچون توانستند از معادلناگفته نماند كه متر مان می

و  73: 1393)ناظميان، « انّ المُني رأس أموال المفالیس»و « یبني قصوراً في الهواء»، «إخوان

 .كنند( نيز استفاده 105

 

 اقتصادی. شکوفایی 5-27

داخلی و خار ی مورد مطالعه به شيوه هاي تمامی خبرگزاريدر  صاديشگوفایی اقتتعبير 

 برگردان شد.  « الزدهار االقتطادیّا»به  اللفظیتحت

 

  سبان تحریماک .5-28

هاي داخلی كشور یز از خبرگزاريبا و ود اهميت و كاربرد فراوان این الطالح، هيچ

هاي خار ی همچون رو شد. خبرگزاريهروب «اذف»و به نوعی با  ناردندآن را تعریب 

را براي آن معادل  «ار العقوباتتجّ»«  ایگزینی»با استفاده از شيوه  الحیاة و الیوم السابع

 اند كه از رسایی برخوردار است.آورده

 

 اند؟ها به شترسوارها رسیدهچطور گاوچران .5-29

به تعریب عبارت الطالای « لمالعا»هاي مورد مطالعه داخلی لرفا از ميان خبرگزاري

اللفظی همت گماشته و به لورت تحت 1«اند؟ها، به شترسوارها رسيده طور گاو ران»

لى تعاون المتطرفین المسیحیین والمتطرفین الیهود مع إواشار الرئیس االیراني آورده است: 

                                                                                                                                        
1- https://baztab.news/article/827593 
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، ویمارسون ال: کیف اتفق رعاة البقر مع راکبي الجمتساءل متهکماًالمتطرفین المسلمین، و

 البقرة» یترک ولن ال ترامب أن هو فیه لکن الذی ال شک !الیوم کل هذه الظلم ضد الشعوب؟

منهم؟! في حین کان أتصورون بان هذه االتفاقیة ستضمن ی هل .تعبیره حد علي «الحلوب

ست كه ا . ناته  الب آنجاجواب االمیرکیین على ذلک انهم یحلبون هذه البقرة الحلوب

موا ه « اذف»هاي مورد مطالعه خار ی این پژوهش با ین  مله در خبرگزاريا ةتر م

 شده است.

 

 های روی میزگزینه .5-30

 ةبه عنوان یز  مل خار یدر ميان مقامات  «ها روي ميز استهمه گزینه»استعاري عبارت 

داخلی و  هايخبرگزاري درخصود ایران به كار گرفته شد. این عبارت درتهدیدآميز 

 .ةعلي الطاول ةالخیارات مطروح اللفظی آمده است:ر ی به شا  تحتخا

 

 مسکن مهر. 5-31

هر اإلسکاني، تدشین مهایی همچون هاي داخلی براي این تعبير معادلخبرگزاريدر 

خبرگزاريدر آورده شده است.  مهر اإلسکاني ووحدات سکنیة في إطار مشروع مهر 

هاي اند. در برخی از خبرگزاريیادكرده «هر السکنیةوحدات م»هاي خار ی از آن تعبير با 

هاي دیگري نيز از  مله معادل -كه مورد مطالعه این تحقيق نيستند-خارج از كشور 

وحدات  (،ةاس  مسکن مهر )البیت المودة بروفعالم ةالحکومی ةمشاریع المجمعات السکنی

 ةاساس الگوي ایویر، تر م آورده شده است. بر إسکان مهرو  مهر السکنیة، مهر لإلسکان

 ارائه شده به روش  ایگزینی به همراه افزایش نزدیز است.
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 مدافعان حرم. 5-32

مدافعین عن حرم اهل البیت، »داخلی با تعابيري همچون هاي خبرگزاريدر این الطالح 

به عربی برگردان شده است. در  «المقدسة مدافعین عن مراقد اهل البیت، مدافعین عن مراقد

القوات التعبئة » ال د(، )العرب، «مدافعین عن حرم اهل البیت»هاي خار ی نيز به خبرگزاري

)الوطن، الجزیره( تر مه شده كه در  ار وب تر مه  «اإلیرانیة بإعتباره  مدافعي الحرم

 گيرد.اللفظی به همراه افزایش مورد نظر ایویر قرار میتحت

 

 ممه رو لولو برد. 5-33

یز از هيچ در -كه تااد زیادي، عاميانه و فولالوریز است- 1«لولو بردممه رو » مله 

رو شده هروب« كاهش»یا همان « اذف»هاي داخلی به عربی برگردان نشده و با خبرگزاري

این تعبير عاميانه،  ایگزینی  ةخار ی نيز به علت سختی در تر مهاي است. خبرگزاري

 عنوان نمونه:اند. به نيافته« فات األوان»بهتر از 

 .(اوتحاد) لوقف تقدم طهران في برنامجها النووی «فات األوان»وأکد الرئیس اإلیراني أنه  -

 .(الدستور) لوقف التقدم التي تحرزه طهران في هذا المجال «وانفات األ»ردا على قوله بانه  - 

 .(الجزیره) لوقف تقدم البرنامج النووی اإلیراني «فات األوان»أنه  - 

 .(2)(الحیاة) لوقف تقدم ایران في برنامجها النووی «فات األوان»اعلن انه و -

 

 نرمش قهرمانانه. 5-34

اللیونه »هاي مورد مطالعه داخلی به خبرگزاريدر  )ویای پدیا( الطالح نرمش قهرمانانه

 «ةالبطولی ة( للوصول إلي الهدف، استراتجیه المرونة)الذکی ةالفنی ةي المناورعنالبطولیه ت

                                                                                                                                        
1- https://www.entekhab.ir/fa/news/204947 
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به زبان عربی برگردان شده  (العالم) «ةالبطولی ةالمرون ةسیاس»اي(، سایت خامنه و )ایرنا

 ةاستراتجیگونه تر ه شده است: ینهاي خار ی ااست. الطالح یادشده در خبرگزاري

آیة ». به عنوان نمونه شباه الجزیره آورده است: ةالبطولی ةالمرون ةسیاس ،ةالبطولی ةالمرون

 .«: الیوم زمن مرونة الشجعاناهلل خامنئي

آید بيشتر متر مان به شيوه تلفيقی به تر مه این الطالح ها برمیهمچناناه از نمونه

اللفظی و واژه به واژه ارائه تحت ةو تر م كردندبرداري گرته ،پرداختند؛ از یز طرف

 دند. به توضي. آن روي آور« افزایش»گيري از شيوه با بهره ،دیگر و از طرف دادند

 

 نقض برجام. 5-35

نقض االتفاق »، «خرق اإلتفاق النووی»هاي  ون با عبارت داخلیهاي در سایت این تعبير

هاي خار ی با به عربی برگردانده شد و در سایت «انتهاك لالتفاق النووی»و « النووی

و « وویانتهاك لإلتفاق الن»، «تفاق النووینقض اال» ،«خرق اإلتفاق النووی»تعابيري  ون 

استقبال شد كه البته تعبير آخر كه به نوعی القاگر تصویر  «معاهدة النوویةالانسحا  من »

هاي عربی دیده شد. به هر روي همه متر مان در تر مه دیداري نيز هست لرفاً در سایت

 اند. دهاستفاده كر«  ایگزینی»ر از شيوه تعبير مورد نظ
 

 هدفمندسازی یارانه ها. 5-36

قانون الدع  »، «قانون ترشید الدع  الحکومي»داخلی با  هايدر سایتورد نظر عبارت م

به عربی برگردانده شد. در  )ایرنا( «قانون ترشید الدع  الحکومي» و )العال ( «المستهدف

قانون ترشید الدع  »آن را به « المعارف»هاي عربیِ خارج از كشور لرفاً سایت سایت
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ها با الگوي تطبيق نمونه هاي دیگر تو هی به آن نداشتند.تر مه كرد و رسانه «الحکومي

 اند.بهره برده«  ایگزینی»ایویر، القاگر این است كه همگی از شيوه 

 

 گیرینتیجه

از شناسایی، استخراج و همسنجیِ الطالاات و تعابير  ند دهه اخير ادبيات سياسی و 

-عرب زبان داخلی و خار ی میهاي ها در رسانها تماعی كشور و  گونگی بازتاب آن

 توان به نتای  زیر دست یافت:

دهی شخصيت گوینده یا به كارگيرنده یز الطالح، نقش بسيار مهمی در تو ه -1

ها نشان از آن دارد كه متالمان یز زبان و متر مان آن الطالح داشته و دارد. بررسی

و ود داشته، اما ایناه برخی از الطالاات در قب  نيز در همان اوزه یا اوزه دیگر 

مجدداً  ه شخصی در  ه فضایی، آن را در سخنان خود به كاربسته و بازنشرش داده در 

 انتشار و رواج آن بسيار تاثيرگذار بوده است. 

ساخت و محتواي الطالاات مورد بررسی بيانگر این مسأله است كه بيشتر این  -2

مایه باشند. دیگر ایناه بيشتر بن« تز كلمه» محور هستند تا ایناهالطالاات، تركيبی و  مله

 آميز نسبت به یز مسأله هستند.   دهندب مفهومی اعتراضمنفی دارند تا مثبت و بيشتر بازتاب

 36هاي عرب زبانِ داخلی و خار ی درخصود سنجش و تطبيق نحوب تر مة خبرگزاري -3

اللفظی یا گيري از شيوه تحتهالطالح مورد بحث با الگوي ایویر، القاگر این است كه بهر

هاي خار ی بار توسط خبرگزاري 15برداري از یز تعبير از مجموع الطالاات، همان گرته

كار بسته شده كه بيشترین بسامد و كاركرد را در هاي داخلی بهمرتبه توسط خبرگزاري 14و 

اید به آن دلي  بوده كه تر مة متون مورد مطالعه داشته است؛ اجم باوي استفاده از این نوع، ش

داري و پایبندي آن الطالاات بار معنایی باویی داشتند و متر مان تر ي. دادند ضمن امانت

 به ال  متن، با انتقال مفهوم، از خطا به دور باشند.
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بعد «  ایگزینی»زبانان، استفاده از شيوب زبانان و عرببه علت تشابه فرهنگی بين فارسی -4

هاي خار ی گيرد؛ بدین شا  كه خبرگزاريلفظی در  ایگاه دوم قرار میالاز شيوه تحت

هاي دیگر بهره مرتبه از این شيوه در كنار شيوه 9هاي داخلی مرتبه و خبرگزاري 14

هاي داخلی به علت آشنایی به فضاي سياسی و ا تماعی كشور از شيوه گرفتند. رسانه

مرتبه از این  2هاي خار ی ست كه رسانهاستفاده ناردند، این در االی ا« گيريوام»

 تانيز بهره گرفتند. 

در تر مة « كاهش»یا « اذف»هاي داخلی به لورت  شمگيري از شيوب خبرگزاري -5

آید استفاده از این شيوه، ریشه اند؛ به نظر میتعابير و الطالاات مورد بحث استفاده كرده

مایه تمامی آن تعابير محذوف، بن گيري سياسی متر مان داشته است؛  راكهدر موضع

ها استقبال هاي خار ی به علت سوءگيري سياسی از آنمنفی داشتند. در مقاب  رسانه

« اذف»اند و تنها در یز مورد از شيوه ها ارائه دادههاي متعددي از آناند و تر مهكرده

بته مضمون این تعبير اند كه الاز آن استفاده كرده« هاگاو ران»در تر مه عنالر فرهنگیِ 

 ها بوده است.آنمتو ه هم

ها تر به تعریب ارائه شده الطالاات، القاگر این مسأله است كه برخی از آننگاه  زئی -6

به علت بار معنایی باو در زبان مبدأ،  ندین معادل برایشان ذكر شد )همچون تعبير آقازاده

كنيد(. ن تو ه نشده است )همچون غلط میها( در تر مه برخی از تعابير به بار معنایی آ

اند یابی تعدادي از تعابير دقيق عم  ناردهها درخصود معادلبرخی از خبرگزاري

)همچون تعبير با دم شير بازي نانيد( و ایناه در تر مه برخی از تعابير، هم خبرگزاري 

صاد داخ  و هم خبرگزاري خارج به یز معادل خاد رسيدند )همچون بر ام و اقت

 مقاومتی(.

ها، هاي مورد مطالعه و تارار عبارتهمانندي زیاد ساخت واژگانی و نحوي تر مه -7

اي و اخبارهاي روز به كننده این اقيقت است كه متر مان در تر مة متون رسانهتداعی
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هاي همدیگر الگوبرداري هاي یادیگر نيز مرا عه داشته و از تر مهها و خبرگزاريسایت

 اند.د و گاه عين عبارات را در رسانه خود بازتاب دادهانكرده

هاي مورد مطالعه گاه در تر مة الطالاات در فر ام با عنایت به ایناه خبرگزاري

زمان از دو یا  ند شيوه مطرح شده در الگوي ایویر اند و همیادشده به لورت تلفيقی بهره

گر تعداد مرتبه استفاده از یز شيوه استفاده كردند،  هت اشراف بيشتر  دول زیر كه نشان

 شود.است، ارائه می

 
خبرگزاری  شیوه ترجم، ردیف

 داخلی

 خبرگزاری خنرجی

 15 14 اللفظیتحت 1

 14 9 جنیگزینی 2

 1 9 حذف 3

 6 5 افزایش 4

 4 2 سنزیواژه 5

 5 1 تعریف 6

 2 0 گیریوا، 7
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