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منظور از زبان عامیانه واژگان هاستانسانبینارتباطایجاد
و اصطالحاتی غیر رسمی است که  فقط براي یک گروه 
خاص قابل درك است. کاربرد زبان عامیانه در دوران 
معاصر افزایش یافته است و برخی از نویسندگان به نوشتن 

اند، داستان و نمایشنامه خود به زبان عامیانه تمایل پیدا کرده
طلبد؛ چرا هاي زیادي از مترجم میکار خود تواناییکه این 

روست ي زبان عامیانه همواره با مشکالتی روبهکه ترجمه
ها، یافتن معادل مناسب براي واژگان و که مهمترین آن

اصطالحات عامیانه در زبان مقصد است. اینکه چه روش 
و شگردي براي ترجمه تعابیر عامیانه به کار گیریم یا اینکه 

یابد هایی در متون رسمی تبلور میان عامیانه در چه گونهزب
و مشکالتی که مترجم در ترجمه گویش با آنها مواجهه 

ها و مسائل پژوهش است، چیست، اصلی ترین دغدغه
شود  بدان پاسخ گفته شود. نتیجه حاضر است که سعی می

هاي مختلفی چون زمانی اجتماعی، دهد که گونهنشان می
توان در نظر گرفت که با براي زبان عامیانه  میجغرافیایی 

یابی به جاي ترجمه تحت ها روش معادلتوجّه به این گونه
اللفظی سودمندترین شیوه در ترجمه این تعابیر است. 

ها و ناشناخته بودن و غلیظ بودن همچنان که تعدد لهجه
بسیاري از آنها از مهمترین مشکالتی است که مترجم با آن 
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Investigating the Principles and Criteria of
Translation of Slang Language (A Case

Study of Arabic Slang)
Elahe Satari1.H. Majidi2,M. Hanaei Farimani3

Abstract
Language is an integrated system, the most
important use of which is to enable individuals
to communicate with each other. Humans do
not all speak the same language. There are
different languages in the world, and each
language has its own distinctive features that
distinguish it from other languages. Even the
people of a given nation do not speak the same
language. Languages differ in terms of use, and
these differences conduce to accents and
dialects. Slang language refers to colloquial
vocabulary that is only understood by specific
groups of people. The use of slang language
has increased in the contemporary era, and
some writers have developed a tendency to
write their stories and plays in slang. This has
placed a great deal of demand on the translator,
as slang translation always comes with its
challenges. The most important of these
challenges is to find the right equivalents for
slang words and phrases in the target language.
What methods and techniques are utilized to
translate slang expressions; what types of slang
are used in formal texts; and what problems the
translator is faced with in translating dialects
are among the main concerns of the present
paper which the authors attempt to address.
The results show that there are different types
of slang language such as social or geographic
with which, the most appropriate translation
method is equivalent finding, rather than literal
translation. In addition, the number of accents,
their obscurity and heaviness are among the
most     important problems facing the
translator
Keywords: Language, dialect, register,
method of translation, principles, Arabic slang
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. مقدّمه1
هاينشانهیاآواهاازمنظمقرارداديسیستمیکزبان

بهمتعلقانسانهايتوسطکهبودهنوشتاريیاکالمی
ونمایشبرايخاصفرهنگییااجتماعیگروهیک
زبانشود. میبردهکاربههااندیشهوارتباطاتفهم

امتداددرکهاستقرارداديهاينشانهازايمجموعه
. شودمیاستفادهپیامانتقالبراي) زمان(بعدیک

پسازنشانههرکهاستاینبعدیکامتدادازمنظور
درهانشانهيمجموعه. آیدمینوبتبهدیگرينشانه
. دهدمیشکلانسانذهندرمفهومیزمانطول

اخصطوربهآنچهیا(انسانزبانخاصکهايویژگی
بهکهراکالمیکهاستاینباشدمی) خوانیممیزبان
.کردتجزیهدوبارتوانمیاست،شدهبیانخاصزبان

علی رغم اینکه زبانهاي مختلفی در جهان توسط 
شود، اما امر ترجمه تا گویشوران به کار گرفته می

هاي ها و نوشتهحدود زیادي دستیابی به اندیشه
مشکالتمیاناز«آسان کرده است. لیکن دیگران را

بیشترهمهازفرهنگبهمربوطمشکالتسهم، ترجمه
بافرهنگیکدرموجودوموضوعاتمفاهیم. است

مفاهیمتواننمی. ندارندمطابقتدیگرتمدنواژگان
دیگريفرهنگوتمدنواژگانبارافرهنگیک

ترجمهدةخواننازراانتظاراینتواننمی. دادتوضیح
عادات. باشدآشنامفاهیماینماهیتباکهداشت
جامعهیکآیینیومذهبیرسوم، هالباس، غذایی
درايواژهچهکهنیستروشنترجمهخوانندةبراي
بلکه، شودجایگزینمبدأزبانباهماهنگ، مقصدزبان

امکانحدتاچگونهکهاستمسئلهایندانستن، بیشتر
.: م1994، لدیرر(» کردبیانراشدهپنهاندنیايتوانمی

122.(

ترجمه راهی است براي برقراري ارتباط کالمی میان 
یک زبان با زبان دیگر. و هدف آن کسب اطالع از 

ها و دستاوردهاي گوناگون ها، تجربهافکار، اندیشه
مردم دیگر کشورهاست. ترجمه فرآیندي دشوار است 

م به هر دو زبان ي تسلط مترجو اساس آن بر پایه
باشد. به طور کلی مترجم باید توانایی داشته باشد می

که اختالف بین دو زبان را تشخیص دهد. یکی از 
موارد ترجمه که بر سر ترجمه پذیري و ترجمه 
ناپذیري آن اختالف نظر وجود دارد، ترجمه گویش یا 
زبان عامیانه است. گویش زبانی است که بخش 

گویند. هر یه به آن سخن میخاصی از مردم یک ناح
هاي متفاوتی دارد. زبان فارسی ها و گویشزبانی لهجه
هاي کردي، ترکی، گیلکی و. . . و زبان شامل لهجه

هاي عراقی، مصري، سوري، لبنانی، عربی لهجه
هایی که به زبان عامیانه شود.کتابخلیجی و. . . می

ذت شود براي متکلمان به آن گویش بسیار لنوشته می
ي آن دقت الزم به عمل بخش است، اما اگر در ترجمه

نیاید ممکن است براي خواننده لذتی  نداشته باشد. 
ها پاسخ نماید به این پرسشاین پژوهش تالش می

دهد که مترجم در برخورد با متنی که حاوي گویش 
ها و اصطالحات است چگونه باید عمل کند؟ واژه

نه ترجمه نماید؟موجود در زبان عامیانه را چگو
. پیشینه پژوهش1ـ1

با توجه به جایگاه ادبیات و زبان عامیانه در ادبیات و 
هاي زیادي در زبان رسمی در دوره کنونی، پژوهش

این خصوص انجام گرفته است؛ اما در خصوص زبان 
ها و ها، تعابیر به کار رفته در رمانعامیانه عربی، گونه

و دیگر مسائل مربوط ادبیات داستانی عربی، مشکالت 
هاي زیادي صورت نگرفته است. از به آن پژوهش
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مقدموغضنفريها مقاله هاشمیجمله این پژوهش
فرهنگیعناصرپنجگانۀمدلسازيبومی«) 1393(

بنديتقسیمارائۀ: فارسیفرهنگوزبانبانیومارك
الگويبررسی؛ نویسندگان این پژوهش با»گانهنُه

الگوياینکهاندرسیدهنتیجهاینبهنیوماركپنجگانۀ
برگیرددررافرهنگیعناصرتمامتواندنمیپیشنهادي

جملهاز، راجدیدشاخۀچهار، سبباینبهو
ـارقامواعدادـايمحاورهاصطالحاتوعبارات«

ولمسی، شنیداري، دیداريـخطاباقالموعناوین
، معیاراینباواندافزودهالگواینبه»عطرها
ازکوتاهچهار داستانفرهنگیعناصرگزینیمعادل
جشن، سمنوپزان«جملهاز، رااحمدآلجالل

انگلیسیبه»زیاديزنوالدولهنزهتخانم، فرخنده
آلعبدالعلی؛ ربیعییا مقاله مرضیه.اندرا بررسی کرده

)، با عنوان 1398پاشازانوس (احمد؛ لنگروديبویه
مورديبررسی: ایرانیفولکلورهايمقولهیابیمعادل«

؛ نویسندگان »احمدآلجاللوالقلمنونعربیترجمۀ
برگرداناند که مترجم دردر این پژوهش نشان داده

معادلشیوةازغالباً مترجم، فرهنگیماّديعناصر
توانمیکهاستبرده بهرهتوصیفیمعادلوفرهنگی

. دانستمقصدومبدأفرهنگیهمگونیحاصلراآن
شیوةبرعالوهمترجم، معنويعناصربرگرداندر

از، توصیفیمعادلوکارکرديمعادل، فرهنگیمعادل
تفسیروتوضیحبهواستکردهاستفادهتلفیقیشیوة
)، بررسی و 1390یا مقاله (.پردازدمینظرموردمقولۀ

نقد ترجمه عربی داستانهاي کوتاه جالل آل احمد؛ از 
ت رسولی و علیرضا رسول پور؛ نویسندگان در حج

این پژوهش به شیوه مترجم در برگردان تعابیر رسمی 
اند. بنابراین این و همچنین عامیانه مترجم پرداخته
هاي مهم ترجمه پژوهش با بررسی اصول و روش

هاي عامیانه که به طور موردي در خصوص لهجه
قلمداد پردازد، پژوهشی جدید و نوعربی به بحث می

گردد.می
. انواع زبان2

نگارشوویرایشدرکهزبانمفاهیمتحلیلبراي
کوچکتريمقوالتبهرازبانمعموالً ، دارندکاربرد
درکههابنديتقسیمازیکیدر. کنندمیتقسیم

يگونهپنجبهزبان، داردکاربردنیزنگارشوویرایش
.استشدهتقسیممهم

. زبان رسمی2ـ 1
ان رسمی، معیار گفتار و نوشتار در یک کشور است زب

و معموالً مطابق با زبان مردم پایتخت آن کشور در نظر 
شود؛ مثال فارسی تهرانی و انگلیسی لندنی. گرفته می

در نگارش و ویرایش تقریبًا فقط زبان رسمی کاربرد 
- دارد، مگر در موادي که اشاره به سخنگویان یک گونه

د. اصوًال توجّه عام به زبان رسمی ي زبانی مطرح باش
در هر کشور موضوع مهمی است که ربطی به تبعیض 

- زبانی و قومی ندارد. به همین دلیل، در سیاست

کوشند گذاریهاي فرهنگی، در اغلب کشورها می
هاي محلی را نیز تشویق کنند که بیشتر، زبان رسانه

رسمی کشور خود را به کار برند؛ زیرا بی توجّهی به 
زبان رسمی مشکالت فراوانی در حوزة  فرهنگ و 

کند. آموزش ایجاد می
. گویش زبان2ـ 2

هاي متفاوت گویش عبارت است از هریک از گونه
اي یک زبان رسمی، متشکل از واژگان و دستور منطقه

زبان و تلفظ مخصوص، که از آن زبان مشتق شده 
است و با آن تفاوت اساسی ندارد. اگر تفاوت 

هاي متفاوت را ها فقط در تلفظ باشد، گونهگویش
). 220: 1381نامند (محمدي فر، لهجه می



97حنایی فریمانی معصومه،مجیدي حسن ،ستاري الهه اصول و معیارهاي ترجمه از زبان عامیانه / بررسی 

اصطالح لهجه، از نظر فنی، وقتی بکار می رود که 
هایی از تلفظ که نشان محدود شود به توصیف جنبه

می دهند شخص گویشور از نظر محلی یا اجتماعی به 
باید از اي تعلق دارد. این اصطالح چنین مکان یا طبقه

هاي ي مشخصهاصطالح گویش که توصیف کننده
هاي تلفظی است، دستوري و واژگانی و نیز جنبه

)2: 1388(بنادکی، متمایز گردد. 
اي. زبان محاوره2ـ 3

اي، زبانی است که فقط در گفتگوي غیر زبان محاوره
شود، و از واژگان و دستور زبان رسمی به کار برده می

یابد؛ مثال واژه ا  زبان رسمی تشکیل مینسبتاً متفاوتی ب
روم است. اي میرم که صورت محاورهمی
. زبان عامیانه2ـ 4

هاي عامیانه و کوچه بازار این زبان  شامل اصطالح
ي ي ترجمهاست، تعریف کلی این نوع از زبان و نحوه

). 221-224: 1381آید ( محمدي فر، آن در ادامه می
تسلط مترجم به هر دو زبان اساس ترجمه بر پایه 

اي از اوقات براي باشد که این نیز در پارهاستوار می
مترجم کافی نیست و مترجم باید عالوه بر آن با مبانی 

هاي الزم را به دو زبان آشنا باشد تا بتواند آگاهی
خواننده منتقل سازد. براي رسیدن به این منظور و ارائه 

باید بتواند دو زبان ترجمه سلیس، رسا و دقیق مترجم 
را از یکدیگر تفکیک و مجزا کند. و اختالفاتی را که 

اي و ساختاري میان دو زبان در مورد آوایی، واژه
وجود دارد، کشف نماید و با استفاده از آن برگردان 

آید دقیقی پیدا کند. ترجمه هنگامی کامل به شمار می
ه را هاي مورد نظر نویسندي زیر و بمکه مترجم کلیه

شود مجسم کرده باشد و این امر در صورتی حاصل می
: 1372که مترجم با مبانی ترجمه آشنا باشد ( هژبرنژاد، 

).  بحث ممکن یا غیر ممکن بودن ترجمه، یا به 283
ناپذیري، زبان پذیري، ترجمهتر ترجمهتعبیر فنی

شناسان و ترجمه پژوهان را به دو گروه مقابل هم 
گروهی ترجمه را دست کم در مقام تقسیم کرده است. 

نظر، امري ناممکن، بی پاداش و بیهوده و برعکس 
ها، ممکن، ي محدودیتگروهی آن را به رغم همه

پندارند که اي تاریخی میدار و فرآوردهدلپذیر، معنی
فرهنگی -ي اجتماعیدر پاسخ به نیازهاي ویژه

پذیرد. صورت می
ازکهاستشدهارائهمتعدديتعاریفعامیانهزباناز
وواژگان: کرداشارهتعریفاینبهتوانمیآن

تنهامعموالً کهمعیارغیرورسمیغیراصطالحات
قابلخاصايناحیهیااجتماعیگروهیکافرادبراي
زبانواردسرعتبهگاههااصطالحاین. استدرك

اصطالحهاينیزگاه. دارندکوتاهیعمروشوندمی
؛ مانندمیباقیزباندروشوندمیزبانواردعامیانه

معنايفارسیزباندرکهکردنسهيواژهمثالبراي
غالبدر) 222: 1381، فرمحمدي. ( داردمخصوصی

کهاستشدهتأکیدنکتهاینبهعامیانهزبانتعاریف
خاصصنفییااجتماعیگروهزبان، عامیانهزبان
آندركبهقادرجتماعاافراديهمهبنابراین. است

اینعامیانهزبانهايویژگیازدیگریکی. نیستند
عامیانهيواژه. استتغییردستخوشپیوستهکهاست

، آتشهدوايواژهمثال. یابدمیتداولخاصدورانیدر
سالیانیفارسیزباندرپرتوچرتووپرتخرت
نزباجزءامروزاما، اندداشتهعامیانهکاربردپیش

).56: 1374، پورعبداهللا(هستندرسمییاايمحاوره
به رغم اختالف دیدگاهها، وجود هزاران اثر ترجمه 

تواند گویاترین دلیل بر شده و هزاران مترجم، خود می
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که نیاز به برقراري ممکن بودن ترجمه باشد. و از آنجا
ي ارتباط با دیگران همیشه وجود داشته، به رغم همه

هاي آن امري الزم و اجتناب حدودیتمشکالت و م
ناپذیر باقی خواهد ماند. شاید بتوان میان دو دیدگاه 

پذیري و ترجمه ناپذیري، این گونه متضاد ترجمه
آشتی برقرار کرد که بپذیریم فرآیند ترجمه را نباید 

- مطلق بلکه فرآیندي انگاشت که در آن همیشه درجه

ن صورت اي از انعطاف پذیري وجود دارد. در ای
تواند بسته به نوع متنی که مقابل فرآیند ترجمه می

هاي مترجم است، ممکن یا ناممکن باشد. یکی از جنبه
ترجمه که اگر نگوییم ناممکن، الاقل دشوار است، 

باشد. ترجمه متون ي گویش و زبان عامیانه میترجمه
ادبی نسبت به سایر متون دشوارتر است و این 

شود و عمًال به جانب اعف میدشواري زمانی مض
ي کند که متن دربردارندهقطب ناممکن میل پیدا می

اي باشد. در زبان گویش محلی، اجتماعی یا منطقه
شناسی گویش را اشکالی از یک زبان که داراي 

مند از یکدیگر بوده و نیز داراي هاي نظامتفاوت
، اند. (پرهیزگارقابلیت فهم متقابل باشند، تعریف کرده

1380 :95 .(
هاي مهم زبان عامیانهگونه. 3

(Jargon)ايحرفهزبان. 1-3

شود واژگانی اطالق میاي به اصطالحات وزبان حرفه
که توسط اعضاي یک گروه شغلی و متخصص و یا 

- به یک موضوع خاص به کار میمند و وابستهعالقه

- نمیدانند و دركرود و همه افراد اجتماع آن را نمی

اي رانندگانحرفهتوان از زبان. براي مثال میدکنن
کامیون آمریکا نام برد که رادیویی مخصوص به نام

(citizen band BC . دارند(

argot, cant, speech)زبان آرگو. 2-3

disguise)
شود که اطالق میزبان آرگو به واژگان اختصاصی

خود هاي غیرقانونی به منظور حفاظت از اعضاي گروه
، کارانها شامل جنایتبرند. این گروهمیبه کار

کالهبرداران، تروریستها و ولگردان خیابانی است و 
مکالمات شامل کدگذاري و کد منظورمعموالًبدین

مفاهیم مختلف (coding & decoding)گشایی
ماشین "آرگو واژه اي از زباندر نمونهاست. مثالً 

شده است و اده میاستف"تفنگ"به جاي واژه "تایپ
طرفین مکالمه دیگران پی به واضح است به جز
. )4: 1388(خجسته پناه، اندبردهموضوع مکالمه نمی

در موارد باال به بیان زبان، انواع آن به صورت جزئی، 
هاي مهم زبان عامیانه تعریف زبان عامیانه و بیان گونه

هاي بندي دیگري گونهپرداختیم. اکنون در تقسیم
زبانی را به طور کلی به دو طبقه اصلی تقسیم می 

نماییم:
ها هایی که براي پیام دهنده یا گروهی از آنگونه-1

کم و بیش پایدار هستند. 
هایی کم و بیش ناپایدار که با تغییر محیط گونه-2

: 1370کند (کت فورد، حاکم بر پاره گفتار تغییر می
139 .(

خصوصیات پایدار پیام هاي زبانی که با انواع گونه
باشد:دهنده مرتبط اند به قرار زیر می

. لهجه فردي3ـ 3
- گونه زبانی که به هویت فردي پیام دهنده مربوط می

هاي لهجه فردي، خصوصیات آماري، شود. نشانه
ي فراوان هاي فردي از قبیل گرایش به استفادهویژگی

ي شود. لهجهاز عناصر واژگانی خاص را شامل می
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تواند روز به روز از طریق کاربرد دي شخص میفر
تلفظ جدید لغات و فراگیري عناصر واژگانی نو، 
تغییرات زیادي پیدا کند و در طول عمر وي نیز 

ي ي لهجهاي گردد. ترجمهدستخوش تغییرات گسترده
فردي همیشه ضرورت ندارد. یعنی هویت فردي پیام 

ی دهنده همواره خصوصیت مهم محیطی محسوب نم
شود. اما گاهی اوقات هویت پیام دهنده مهم است. 

ها ي فردي یکی از شخصیتمثال در یک رمان لهجه
تواند در پیرنگ داستان عمدًا به کار رفته باشد تا می

ها بدان استناد کنند و بدین ترتیب سایر شخصیت
خصوصیات فردي گفتار آن شخصیت، وي را از 

مترجم باید معادل سایرین متمایز سازد. در این حالت 
ي فردي را در زبان هاي لهجهاین شخصیت و ویژگی

مقصد بیابد. خصوصیاتی را که غالبًا به سبک فردي 
ي فردي دهند، به لهجهي خاصی نسبت مینویسنده

ي ادبی باید تالش شود. و در ترجمهوي مربوط می
هایی در زبان کرد تا براي این خصوصیات، معادل

گاهی اوقات ممکن است ترکیبات مقصد پیدا نمود.
ي فردي تلقی شوند نامتعارف نیز مرتبط با لهجه

). 141(همان، 
توانند در فرآیند ترجمه مشکالتی را به ها میلهجه

ي معیار هاي مهم داراي لهجهوجود آورند. اکثر زبان
توان آن را بی نشان تلقی کرد. یا ادبی هستند، که می

هاي ان مبدأ را معموالً به لهجهي بی نشان متون زبلهجه
کنند. زمانی نشان معادلش در زبان مقصد ترجمه میبی

ي بی نشان معادلی وجود که در زبان مقصد لهجه
هاي نشان نداشته باشد، مترجم یا باید یکی از لهجه

ي ادبی جدیدي دار زبان مقصد را برگزیند و یا لهجه
تدابیر دیگري در زبان مقصد بیافریند و یا نهایتًا به

هایی از متن زبان مبدأ داراي متوسل گردد. وقتی بخش
نشان باشد (مانند گفتگوي ي بیاي غیر از لهجهلهجه

ي معادل آن را در اشخاص رمان) مترجم باید لهجه
ي اي به رابطهزبان مقصد انتخاب کند. تعادل ترجمه

اي همانند و در خصوص متن زبان مبدأ و مقصد با ماده
ي محیطی بستگی دارد (همان، ي کامل به مادهجمهتر

142 .(
شود : هاي عربی در پنج قسمت کلی تقسیم میلهجه
گرچه .جی و مغربیلیخ،عراقیري،مصری،شامی

ممکن است در هر منطقه یک لهجه متفاوت باشد ولی 
در عراق گیرد. مثالً در یک قالب کلی قرار میمعموالً

وصل و. . . با هم تفاوت بغداد و نجف و بصره و م
شوند. دارند ولی زیر مجموعه عراقی می

هاي عربی مشترکند با این تفاوت اکثر واژگان در لهجه
که در برخی پر کاربرد است و در برخی کم کاربردند. 

هاي مختلف ها در لهجهبرخی موارد واژهدر ولی 
طیب مثالً ،معانی مختلف و گاهی متضاد دارند

خی نقاط به معناي کم داره است. (خوب) در بر
به عنوان مثال در سوریه ولبنان اصطالح یعطیک العافیۀ 

شود که منظور اهللا یعطیک العافیه است به کار برده می
گویی  است. گویی یا خدا قوتو غرض نوعی تحیت

در عراق این اصطالح به صورت اهللا یجویک به کار 
می برند. 

وریه، لبنان و مصر در تعبیر اعمل معروف را در س-
به کار برده "من لطفک"و "من فضلک "معناي 

شود که منظور لطفا، عالوه بر این است. می
"نظر"در میان مردم عرب، به معناي "اشوف"فعل -

متداول است. یکی از خصوصیات مشترك "رأي"و 
هاي مردم سوریه و لبنان این است که اکثر در لهجه
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"ب"دم به اول فعل مضارع حرف قریب به اتفاق مر

می افزایند، مانند بشوف، بروح، بتشتغل. . . 
اند، که هدانست"اي واهللا"را مخفف "ایوه"ي واژه-

ي در زبان عربی و به معنا"نعم"و "اجل"به معناي 
در زبان فارسی است. همچنین عبارت "بله"و "آري"
"أجلمن"یعنی "علی شأن"که در اصل "عشان"

یوه باشد.  این شمی"زیرا"و "براي اینکه"به معانی 
هاي ساخت شود  یکی از شیوهکه اختصار نامیده می

- واژه عامیانه است که در فارسی نیز به کار برده می

شود. مانند: کرتیم: نوکرتیم، زت زیاد: عزت زیاد
ارید ما ذا"که فصیح آن "شو بدي الک"عبارت -

چه می خواستم "است، معادل فارسی "أن أقول لک
"ي است، که گاهی هم فقط با یک کلمه"بگویم

رسانیم. مقصود خود را می"راستی
"خاطرکم"یا به صورت جمع "خاطرك"عبارت -

با اجازه "و به معانی فارسی "أرجو رضاك"یعنی 
باشد، که می"قربان شما"و "عزت زیاد"و "شما

خداحافظی به کار برده می شود. معموال در هنگام 
)30-34: 1363(یادگاري، 

ي ر لهجهداست، که "یا اهللا"در اصل "یال"عبارت -
عامیانه به هنگام شروع هر کاري به منظور کمک 
گرفتن از یکدیگر، گفته می شود. همچنانکه در فارسی

نیز می گویند: یاهللا بیا، یاهللا بریم. . . 
تو را "ی را معادل فارس"لیکاهللا یرضی ع"تعبیر -

د. به کار می برن"مرگ من"، "باال غیرتا"، "به خدا
اهل در لهجه مصري به معنايانت منین ؟عبارت-

شود. کجایی به کار برده می
"أخی"ي بنان، گاهی به جاي وازهلدر سوریه و -

برند، که را به کار می"خیو"لفظ "برادر"یعنی 
). "85أخی است (همان، صمحرف همان یا 

ي در لهجه+ (ضمایر متصل) عبارت عاشت اید-
زمانی در زبان فارسی است و آفرینعراقی به معناي 

که کسی کار خوبی شوداز این اصطالح استفاده می
. را انجام داده است

-ه بلکدر عراق  به معناي بَلَکت، بَلکی هاي واژه. -
الزم أشوفه می شود: ، استفاده ممکن است–شاید 

اید هسَّۀ. بَلَکت یسافر الیوم. (باید اآلن ببینمش، ش
امروز مسافرت کند)

ها. انواع گویش4
شود:ي زبانی میگویش شامل سه گونه

. گویش زمانی4ـ 1
مانند فارسی میانه، فارسی زمان فردوسی یا عربی 

ي زبانی در ترجمه قدیم، منعکس کردن این گونه
گاه غیرممکن است. زیرا مترجم از کاري دشوار و

انتخاب معادل مناسب براي آن در زبان مقصد عاجز 
تواند انجام دهد آن است. تنها کاري که مترجم می

است که در حاشیه به نوع گویش زبان مبدأ و یا 
هاي متنی آن اشاره کند. ویژگی

. گویش جغرافیایی2-4
منعکس کنند. اغلب به عنوان لهجه به آن اشاره می

کردن گویش جغرافیایی نیز در متن زبان مقصد کار 
چندان سهلی نیست. این که مترجم کدام گویش 
جغرافیایی زبان مقصد را به جاي یک گویش 
جغرافیایی زبان مبدأ به کار برد، کار دشواري است. 
همانند گویش زمانی، در مورد گویش جغرافیایی نیز 

دهد، توضیح تواند انجامتنها کاري که مترجم می
هاي متنی گویش جغرافیایی زبان مبدأ می ویژگی
باشد. 

. گویش اجتماعی3-4
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ي اي از یک زبان که طبقهعبارت است از گونه
کنند. انعکاس این اجتماعی خاصی بدان تکلم می

تر از سایر گویش در ترجمه تا حدودي آسان
هاي مختلف زبانی به صورت هاست. گونهگویش

گردند و هر هاي متنی متجلی میاوتتغییرات و تف
هایی گونه تغییري در ظاهر متنی، انعکاسی از تفاوت

م هایی در معنا و پیادر عوامل سخن و در نتیجه تفاوت
است. لذا مترجم در راستاي حفظ امانت، در دادن 

ها را نادیدهتواند آناي نباید و نمیمعادل ترجمه
ها ي گونهمورد همهي موارد و دربگیرد. منتها در همه

یار هاي بین زبانی پیدا کرد. اصوًال معنمی توان معادل
و میزانی براي این کار موجود تیست. شم زبانی در 

هاي اجتماعی، سبکی و نظایر ها مثل گونهبرخی زمینه
گر مترجم باشد ولی در مورد تواند هدایتآن می

یره هاي زمانی، جغرافیایی و غبرخی دیگر مثًال گونه
تواند به شم خود مرجع کند و براي این مترجم نمی

توان معادل بین زبانی پیدا کرد. مترجمها نمیگونه
ي زبانی متن مبدأ و آگاهبراي نادیده نگرفتن گونه

تواند هاي آن میکردن خواننده متن مقصد از ویژگی
به توضیح پاورقی متوسل گردد. البته میزان ضرورت 

ي زبانی در متن هاي این گونهژگیتوجه مترجم به وی
مبدأ با توجه به نوع متن، مخاطبین متن ترجمه و 
اهداف ترجمه فرق خواهد داشت (لطفی پورساعدي، 

1371 :128 .(
هاي زبانی . گونه5
تر سیاق: منظور از سیاق عبارت است از نقش وسیع-1

کند. ي کاربرد زبان ایفا میاجتماعی که متکلم در لحظه
هاي اجتماعی سان عادي و بزرگسالی نقشهر ان

هاي کند، مثًال ممکن است در زمانمتفاوتی را ایفا می

گوناگون نقش سرپرست خانواده، موتورسوار، 
ي ورزشکار، استاد و جز آن را بازي کند. و در لهجه

ها ي هایی را که سایر افراد و لهجهفردي خود، گونه
ها به این نقشفردي در آن سهیم هستند، متناسب با 

هاي کار گیرد. اگر متن زبان مبدأ داراي سیاق نامه
اي باشد، مترجم باید در اداري و یا سیاق روزنامه

اي زبان مقصد این ویژگی هاي ترجمهانتخاب معادل
). 146: 1370را در نظر داشته باشد(کت فورد، 

باشد که با توجه به ان میاي از یک زبسبک: گونه-2
اي که میان متکلم و مخاطب وجود دارد و نوع رابطه

رود. ها به کار میمیزان صمیمیت و آشنایی میان آن
مانند زبان رسمی، نیمه رسمی، غیر رسمی، محاوره 

ابل اي و عامیانه. در مورد سبک نیز، مترجم باید در مق
سبک رسمی و یا عامیانه و یا سبک بسیار مؤدبانه، 

هاي ان مبدأ، سبکنیمه مؤدب و یا خیلی صمیمی زب
جه معادل در زبان مقصد را انتخاب کند. البته باید تو

ي هاي مختلف در همهداشت که تظاهر متنی سبک
ک ها یکسان نیست. براي نمونه زبان مؤدبانه در یزبان

زبان ممکن است به صورت ساختاري و در زبان دیگر 
به صورت واژگانی تظاهر نماید. 

است که سخن متکلم را ايع واسطهواسطه: نو-3
سازد که نوشتاري و یا گفتاري است. در متبلور می

ي متنی زبان مورد واسطه نیز مترجم باید نوع واسطه
مبدأ را در انتخاب معادل ترجمه اي در نظر داشته 

). 129: 1371باشد (لطفی پورساعدي، 
هاي رایج ادبیات عرب تحت تأثیر یکی از پدیده

د در ادبیات اروپا و آمریکا، هاي موجونمایشنامه
هاي نویسی به لهجهنامهداستان نویسی و نمایش

عامیانه است. یکی از دالیل گرایش به این نوع ادبیات 
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این است که از دید آنان این نوع زبان با مخاطب خود 
کند و خواننده خود تر و بهتري برقرار میارتباط عمیق

. اما این پدیده کندرا کامًال در فضاي داستان حس می
یکی از مشکالت مترجمان فارسی زبان است زیرا این 

ها از طریق کتاب، مجله و. . . افراد ممکن است سال
با ادبیات فصیح عربی آشنایی کامل یافته باشند. اما در 
برخورد با این چنین متونی دچار مشکل شوند 

). 94: 1386(اصغري، 
داستان احمد حسن اي از کاربرد زبان عامیانه درنمونه

به نقل از یکی از "أول درس ألقیته"الزیات با عنوان 
دانش آموزان مصري: 

فقال: ال یا أفندي إتکلم لنا شویه أنشاء شفهی
و آّخرً: اسًم ایه یا أفندي؟ و اهللا إنّت راجل طیب

و آّخرً: فالن صوًته جمیل یا أفندي. خّلّْیه ًیغنی شویه
اي: ترجمه محاوره

س گفت: نه آقا یه کمی انشاي شفاهی بگید. سپ
و دیگري گفت: اسم شما چیه آقا؟ به خدا تو مرد 

خوبی هستی. 
و دیگري گفت: فالنی صداش خوبه، بذارید یه کم 

بخونه. 
گاهی زبان داستان به گفتگوي یک تحصیل کرده با 

یابد. در این گونه موارد باید فردي عامی اختصاص می
تمایز را به خوبی نشان دهد. زبان واژگان ترجمه این

ترجمه نمایشنامه باید ساده، گویا و قابل اجرا در 
ي تئاتر باشد. زیرا تماشاگر فرصت مراجعه به صحنه

ي مشکل، لغت نامه را ندارد تا در برخورد با واژه
)43-44: 1386معناي آن را بیابد. (معروف، 

اوره برخی صاحب نظران زبان عامیانه را از زبان مح
جدا می دانند که در اینجا به این تمایز اشاره کوتاهی 

کنیم. می

ي فرا محلی دارد، محاوره به عنوان سخن گفتاري جنبه
هاي حال آن که لهجه واگشت آواها در چارچوب

جغرافیایی است. طبیعی است آنجا که شرط است، 
ي هاي داستانی باید که برابري در عرضهبویژه در متن

توانیم ا نیز در نظر گرفت و برقرار کرد. اما میمحاوره ر
- به زبان محاوره بنویسیم بی آنکه ناچار باشیم به لهجه

اي خاص بنویسیم. زبان محاوره دو ویژگی بارز دارد:
هایش به نسبت زبان نوشتاري کوتاهترند. جمله-1

محاوره زبانی است پویا و چابک که در روند عملی 
رود. از این رو از توضیح آن کردن تفاهم به کار می

چه که در عمل رخ می دهد و نسبت به آن شهود 
پوشد. داریم، براي سرعت بخشیدن به تفاهم چشم می

آیا جناب فالن "پرسید: براي مثال شما پاي تلفن می
و در آن سوي خط صرفا می گویند: "هست؟ 

گوشی را نگه دارید تا "و این یعنی آنکه "گوشی"
یشان هستند که صدایشان بزنم، بیایند با شما من ببینم ا

ي طوالنی در روند گفتن چنین جمله"صحبت کنند. 
رویداد زاید است، بنابراین حذف می شود. 

هاي در زبان محاوره فعل که معموال در پایان جمله-2
نوشتاري می آید، در گفتار به سوي آغاز جمله گرایش 

ز یک سر به دیدن دیرو"ي می یابد. براي مثال جمله
می تواند چنین به قالب گفتار درآید "دوستم رفتم. 

(حدادي، "دیروز یه سر رفتم دیدن دوستم. "که 
1375 :52 .(

هاي دیگري هم براي القاي زبان محاوره البته شیوه
وجود دارد، مانند شکسته نویسی که زیاده روي در 

شکسته نویسی نیز مشکالتی را به وجود می آورد. 
- اما لهجه طبیعی است متن اصلی صاحب لهجه را می

ي لهجه هم درآورد. اما برابري در این توان به ارائه
هاي دیگري را شرط می ها و سنجشزمینه گرایش
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کند. باید دید کدام لهجه در زبان میزبان می تواند 
ي مهمان داشته باشد، نزدیکترین برابري را با لهجه

بسیار نسبی خواهد بود. طبیعی است که این برابري
) 53(همان، ص

ي گویش. مشکالت ترجمه6
ترسیم مرز قاطع و روشنی میان زبان و گویش چندان 
آسان نیست. گویش در مواردي که آگاهانه و به قصد 

هاي سبکی در متنی به کار رفته باشد، بخشی از ویژگی
ي دهد، و اطالعات زیادي دربارهمتن را تشکیل می

- ده به دست می دهد. مترجم امین نمیشخصیت گوین

تواند به سادگی از کنار آن بگذرد و متنی را که 
پردازي یا فضاسازي نویسنده به ضرورت شخصیت

باگویش خاص نوشته، با زبانی متعارف به زبان مقصد 
ترجمه کند. زبان شناسان سه مشکل عمده که می 

ها به کار ي متونی که گویش در آنتواند در ترجمه
ن فته است فراروي مترجم قرار گیرد را این گونه بیار

کنند:می
ها هایی که بتوان از روي آنیژگیمشکل تشخیص و-1

وابستگی گویشی متن مبدأ را حدس زد. واضح است 
هاي زبان مبدأ آشنایی که هرچه مترجم با گویش

. بیشتري داشته باشد، در موقعیت بهتري قرار می گیرد
هاي زبان اصلی را ت گویشمترجم اغلب ممکن اس

هاي زبان مبدأ و خوب نشناسد. عدم آشنایی با گویش
تواند سبب خطاهاي جدي از هاي آن میزیر و بم

سوي مترجم شود. خواه مترجم تصمیم گرفته باشد 
گویش زبان مبدأ را به گویشی در زبان مقصد 
برگرداند، خواه تصمیم گرفته باشد آن را به اصطالح

)97: 1380نثی کند. (پرهیزگار، خدر ترجمه
ي زیر:ي جملهبراي مثال در ترجمه

ن شاء إديأروح أوروبا فی األجازه فی السنهبديأنا-
آخدإنی کنت بفکراهللا. بدي أروح األول فرانسا و 

السنه دي. بالشاالوتومبیل بتاعی و یاي و لکن
اگر خدا بخواهد تعطیالت امسال می خواهم به اروپا 

م، دوست دارم اول به فرانسه بروم. فکر کردم کهبرو
با ماشین خود بروم اما امسال نه. 

ها، اصطالحات مصري، واژهاگر مترجم نسبت به لهجه
آن آگاهی نداشته باشد، در هنگام ترجمه با مشکل 

مواجه خواهد شد. 
گیري شناسان، تصمیمدومین مشکل از دید زبان-2

هاي گویشی و اطالعاتی گیي این است که ویژدرباره
ي که حاوي آن اند، تا چه اندازه در تأثیر همه جانبه

اند. مترجم همیشه این اختیار متن مبدأ داراي اهمیت
را دارد که متن مبدأ به زبانی خنثی و معیار و بی هیچ 

اي به زبان مقصد ي گویشی یا لهجهي برجستهنشانه
ک گویشی برگرداند. چنین کاري، در صورتی که سب

متن مبدأ را بتوان تصادفی انگاشت، مناسب است. اما 
در صورتی که طبیعت گویشی متن مبدأ را نتوان 
تصادفی فرض کرد، مترجم باید به طریقی نشان دهد 

هاي گویشی است ي ویژگیمتن اصلی دربردارنده
). 98(همان، 

اي را که براي مثال در نمونه زیر مترجم جمله
یش است، به زبانی معیار و خنثی در ي گودربردارنده

زبان مقصد ترجمه نموده است:
أنا األحسن أنزل فی مارسیلیا و بعد کده أروح علی 
باریس بالقطر و استنا فی باریس شویه و بعدین أعدي 
المانش  و أروح للندن و أزور بعض اصحابی هناك 

ألنی من زمان ما زرتهمش و أنا مشتاق لرؤیتهم. 
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در مارسی پیاده شوم و بعد با ترن به بهتر است که 
مانم و بعد از مانش عبور پاریس بروم. مدتی آنجا می

کرده و براي مالقات با چند تن از دوستان به لندن 
روم. می
گاهی ممکن است مترجم به جاي استفاده از -3

گویش معیار، تصمیم بگیرد از یکی از اشکال گویشی 
ورد سومین مشکل زبان مقصد استفاده کند و این م

مورد بحث پژوهشگران است. و آن اینکه اگر مترجم 
تصمیم به عدم استفاده از گویش معیار بگیرد از کدام 

کند. امکان دارد پیش گویش مقصد استفاده می
هایی در ارتباط با گویش متن مبدأ وجود داشته فرض

باشد که در انتخاب گویش مناسب به مترجم کمک 
تواند با رت انتخاب گویش میکند در غیر این صو

توجه به مالحظات جغرافیایی انجام گیرد. مشکل 
چنین انتخابی این است که در بیشتر موارد معانی 
ضمنی دو گویش بسیار متفاوت و هریک بخشی از 

زبانی -هاي اجتماعیاي با پیش زمینهجامعه
- باشند. با این همه مترجم میمخصوص به خود می

اي گویشی در زبان مقصد بیابد نهتواند سعی کند گو
که به معانی ضمنی گویشی زبان مبدأ نزدیک باشد 

). 99(همان: 
نویسندگان معموًال در سه مورد از لهجه استفاده می 

کنند:
ي زبان را خواهند کاربرد زبان عامیانهزمانی که می-1

نشان دهند. 
آن گاه که قصد دارند بر تضاد میان طبقات -2

أکید کنند. اجتماعی ت
آید و آن هم زمانی این مورد به ندرت پیش می-3

هاي فرهنگ محلی است که هدف آشکار کردن ویژگی
است. 

بهتر آن است که مترجم از تلفظ غلط کلمات بپرهیزد 
و به جاي آن زبانی معتدل، تا حد امکان بدون تعلق 

ي خاصی برگزیند و در واقع لهجه را به طور به طبقه
). 21: 1378یم نشان دهد (نیومارك، غیر مستق

ي گویشهاي ترجمه. اصول و روش7
- هاي زبانی به زبان دیگر فرق میتظاهر صوري گونه

ي کامًال متناظر و کند. به عبارت دیگر، حتی دو گونه
معادل در دو زبان ممکن است داراي تظاهرات صوري 
متفاوتی باشند. به همین سبب مترجم براي منعکس 

تواند به ي زبان مبدأ در زبان مقصد نمیگونهساختن 
صورت ابزار به ابزار، ساختار به ساختار، معنا به معنا 

ي کلمه به کلمه ترجمه کند. به عبارت دیگر: ترجمه
و ساختار به ساختار مترجم بدون توجه به نقش 
ارتباطی این عناصر زبانی ممکن است منجر به 

ن چه مترجم باید هاي غیر قابل قبولی شود. آترجمه
در این رابطه انجام دهد این است که به عنوان مترجم، 
ارزش ارتباطی و نقش پیامی عناصر زبانی را منتقل 

ي عناصر زبانی بدون توجه کند نه به عنوان برگرداننده
به ارزش آنها. مترجم ابتدا باید با توّجه به ابزارهاي 

ي توانش زبانی به کار گرفته در زبان مبدأ و در پرتو
ي زبانی آن را شناسایی و سپس ارتباطی، ابتدا گونه

سعی کند، آن گونه را بدون توجّه به نوع ابزارهاي 
زبانی متن مبدأ، در متن مقصد منعکس کند. یعنی 

ي آزاد ترجمه کند و خود را مقید مترجم باید به شیوه
به حفظ ساختار متن مبدأ نکند. ولی این بدان معنا 

هاي کلمه به کلمه و ساختار به هنیست که ترجم
ساختار همواره غیر قابل قبول خواهد بود، زیرا گاهی 
ممکن است ابزارهاي زبانی مشابه و متناظر در دو زبان 
داراي نقش ارتباطی و کاربردي یکسانی باشند (لطفی 

). براي مثال:85: 1371پورساعدي، 
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عاش ِمن سَِمع ُصوت + (ضمایر متصل) -
کند زندگی میاین اصطالح، به لغتلغتي ترجمه

، است در حالی که کسی که صداي. . . را می شنود
- ، میاز شنیدن صداي کسی خوشحال شدناي آن معن

باشد. 
ي عراقی، که همچنین تعبیرمنو أبو با چر در لهجه-

کی از فرداش –زندگی خیلی کوتاه است مفهوم آن
آنه لغتترجمه لغت بد، است. در حالی که خبر دار

چه کسی پدر فرداست؟
از این اصطالح براي : شلون ما + فعل (حّب / راد)  -

إدرُس شود:اجازه دادن بر خواسته کسی استفاده می 
شلون ما تحب / ترید.  ( هر طوري دوست داري /می 

خواهی درس بده. )
به تعبیري دیگر مترجم در هنگام رویارویی با متنی که 

ست در خور است که موارد زیر ي گویش ادربردارنده
را رعایت کند:

. تعیین زبان عامیانه 1-7
در تعیین نوع زبان عامیانه و ایجاد طرحی مناسب و 
هماهنگ با آن در زبان مقصد توّجه به نکات زیر 

اي در متن رسد. آیا از زبان حرفهضروري به نظر می
استفاده شده است و در صورت مثبت بودن جواب، 

فاده از این واژگان چقدر است؟ در صورت میزان است
ها در متن، مترجم ملزم به رعایت وجود رمز گذاري

ي آن در ترجمه و رمزگشایی آن درست به شیوه
ها هایی که پیرنگ آننویسنده است. چه بسا داستان

براساس یک کدگذاري در ابتداي داستان و کد گشایی 
ا چه میزان آن در پایان داستان طرح ریزي شده باشد. ت

ها در آن استفاده شده است؟ در مورد از دشواژه
رسد:ها ذکر دو نکته ضروري به نظر میدشواژه

واژه ممکن است در فرهنگ و زبانی خاص -الف
اي معمولی و در زبان و فرهنگ دیگر دشواژه واژه

محسوب شود. 
هایی که امروزه دشواژه محسوب بسیاري از واژه-ب
ی قبل واژه نکوگویی بوده اند که براي شوند سالیانمی

رفع نیاز ارتباطی جامعه در ذکر مفاهیم دشواژه به کار 
اند، اند و به تدریج خود به دشواژه تبدیل شدهرفتهمی

ها ضمن رعایت ي دشواژهپس در نتیجه در ترجمه
ي زبان شرایط اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و. . . جامعه

را در دو زبان بررسی هامقصد باید نخست دشواژه
کرد، پس از آن زمان نگارش متن اصلی، وضعیت 

ي مورد بحث در آن زمان را در نظر گرفت. دشواژه
"و"بلند و چاق"به معناي "شیظم"هاي مانند واژه

. "جمع آوري کردن"به معناي "تکأکأتم
. تشخیص و تمایز نوع زبان عامیانه مورد استفاده 2-7

هاي داستانهر یک از شخصیت
یکی از ابزارهاي مهم شخصیت پردازي در داستان 

گر کنش و سرایی، گفتار هر شخصیت است که جلوه
منش اوست. مترجم باید به نوع واژه عامیانه مورد 

ي هماهنگ آن ها و ترجمهاستفاده هریک از شخصیت
توجه کند تا شخصیتی جدید و متفاوت با متن اصلی 

خلق نکند. 
به زمان نگارش متن و و ضعیت واژه . توجه 3-7

مورد نظر در آن زمان
هاي زبان عامیانه بسیار کوتاه است و پس از عمر واژه

شوند و یا به زبان رسمی مدتی به فراموشی سپرده می
اي راه می یابند. مانند بسیاري از اصطالحاتی و محاوره

هاي تلویزیونی بین مردم باب ها و سریالکه از فیلم
ها نامشخص است. در این مورد ي آنند و ریشهشومی
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شناختی راهنماي خوبی براي مترجم هاي ریشهفرهنگ
هستند. زبان عامیانه داراي منابع و فرهنگهاي 

ها معناي واژگان و مخصوصی است که در آن
شوند.  این منابع اصطالحات عامیانه شرح داده می

ده می فرهنگ واژگان زیرزمینی، فرهنگ عامیانه نامی
"به معناي "برسام"هایی مانند شوند. مثًال واژه

"به معناي "خازباز"و "جوشش و آشفتگی سینه

، که روزگاري در زبان عامه عرب جزء "آواي مگس
ها عیب اند و اکنون کاربرد آنهاي متداول بودهواژه

شود. شمرده می
. عدم لزوم وجود ارتباط یک به یک میان اجزاي 4-7

تجمال
ي روان و منسجم حتمًا الزم براي ایجاد زبان عامیانه

نیست که ارتباطی یک به یک میان اجزاي جمالت 
زبان مبدأ و مقصد وجود داشته باشد. به عنوان مثال 
اگر در جمله فعل عامیانه مورد استفاده قرار گرفته، می 
توان در ترجمه اسم عامیانه جایگزین آن کرد 

). 61: 1374(پورعبداهللا، 
ي متون دینی مانند تورات و یا انجیل معموًال در ترجمه

چنین است که خواننده از طبقات اجتماعی خاصی در 
ي شود و مفهومی در خور فهم و سلیقهنظر گرفته می

آید. اما در ادبیات چنین کم سواد و یا باسواد فراهم می
کاري ممکن نیست. اول به دلیل تعریف ترجمه که در 

مفهوم متن و سبک نویسنده است و دیگر نظر گرفتن
ي تاکسی در کشور بیگانه لحن و اینکه هرگز راننده

رفتاري شبیه به راننده تاکسی در ایران ندارد. از آن جا 
هاي که ترجمه براي همگان است، کاربرد گویش

محلی لذت خواندن را جز از افراد وابسته به آن گویش 
ي مصري تی لهجهگیرد. مثال یک مترجم مصري وقمی

و اصطالحات آن را مورد استفاده قرار می دهد، بر 

افزاید و از آن جا که خصوصیات مشکالت ترجمه می
ي جهان مشترك است، مترجم باید کلی انسانی در همه

هاي داستان و نمایشنامه در حفظ ي شخصیتبا مطالعه
ي مرکزي فرهنگی کشور و یا اعتدال بکوشد و لهجه

: 1369مورد استفاده قرار دهد (صفارزاده، پایتخت را 
49 .(

ها، باید اذعان نمود که به علت تفاوت میان نظام زبان
هاي زبان مبدأ در زبان مقصد ي گونهرعایت همه

ي ممکن است به یک اندازه میسر نباشد. همچنین همه
ي انواع متون داراي نقش ارتباطی ها در همهگونه

یزان ضرورت رعایت یک یکسان نیستند. در واقع م
ي زبانی به میزان اهمیت ارتباطی آن در متن گونه

ها اي از گونهمربوط بستگی خواهد داشت. در پاره
ها در یک متن، امکان حتی با وجود اهمیت ارتباطی آن

ي معادل در زبان مقصد وجود ندارد. مثًال انتخاب گونه
ام ي تاریخی معینی از زبان عربی کددر مقابل گونه

ي تاریخی از زبان فارسی را می توان معادل گونه
اي مناسب در این زمینه موقعی دانست. تصمیم ترجمه

ي زبانی می تواند اتخاذ شود که نقش ارتباطی گونه
متن مبدأ در چارچوب آن متن کامال شناسایی شود. 

ي جغرافیایی زبان متن مبدأ حائز اهمیت مثالً اگر گونه
ین ویژگی زبانی توسط خواننده در باشد و آگاهی بر ا

تواند برداشت پیام متن دخالت داشته باشد، مترجم می
به نحوي خواننده را از این امر مطلع سازد. مثًال در 

ي جغرافیایی متن مبدأ اشاره کند پانوشت به نوع گونه
ي تاریخی زبان متن مبدأ در چارچوب و یا اگر گونه

اشد، مترجم باید با پیام متن مربوطه داراي اهمیت ب
انتخاب ابزارهاي دستوري و واژگانی مربوط به زبان 
فارسی در قرون گذشته سعی در بازآفرینی در متن 
مقصد بکند. چنین مواردي کمیاب است. و کمتر متنی 
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ي آن رعایت را می توان تصور کرد که در ترجمه
ي جغرافیایی و تاریخی زبان ضرورت داشته گونه

). 86: 1386ساعدي، باشد (لطفی پور
ها و اصطالحات عامیانه. معادل یابی واژه7ـ 5

هاي عامیانه مراحل زیر وجود براي معادل یابی واژه
دارد:

ها و اصطالحاتی با معنی در صورت امکان از واژه
تحت اللفظی و معنی مجازي یکسان استفاده کنیم. در 

هایی با معانی مجازي و صورت وجود داشتن واژه
ها و اصطالحاتی با معانی اللفظی یکسان، از واژهتحت 

مجازي یکسان معانی تحت اللفظی متفاوت استفاده 
هایی با معانی مجازي کنیم. در صورتی که واژهمی

یکسان و معانی تحت اللفظی متفاوت نیز وجود 
ي عامیانه، واژه و نداشته باشد، به جاي واژه

- همچنین میاي به کار می بریم. اصطالحاتی محاوره

ي عامیانه و ي تحت اللفظی واژهتوانیم از ترجمه
ي آخر توضیح آن در پانویس استفاده کنیم. در مرحله

ي عامیانه تواند به ابداع و آفرینش واژهمترجم می
مناسب با متن اقدام کند. در ابداع واژه مترجم باید به 

هاي اجتماعی، مذهبی و فرهنگی واژه، فهم مقبولیت
ط خواننده و ارتباط و همخوانی با جو حاکم آن توس

هاي موجود در آن توجه نماید بر متن و شخصیت
). 62: 1374(پورعبداهللا، 

. نتیجه گیري8

ها و شکل هاي متعددي برخوردار زبان عامیانه از گونه
است که در بسیاري از اوقات از جهت معنی و مفهوم 

ي است و همچنین وقواعد دستوري مخالف آن چیز
که در زبان رسمی شاهد آن هستیم، از این رو نیاز به 
تعمق و تالش بیشتر و همچنین شناخت و آگاهی 
بیشري به نوع لهجه، موقعیت جغرافیایی و شکل و 

گونه آن دارد. 
ها از جهت زمانی، جغرافیایی، شناخت انواع گونه

هاي آن چون ویژگی اجتماعی و همچنین ویژگی
ها مهم است. در ترجمه لهجهسیاق، سبک واسطه 

بنابراین مترجم باید حفظ این امور را در اولویت قرار 
داده و در ترجمه متن لحاظ کند. این امور با توجه به 
موقعیّت و نوع متن ممکن است متفاوت باشد و 
مترجم بستگی به موقعتی که در آن قرار دارد، از قبیل 

ه این ترجمه مکتوب، شفاهی و غیره نسبت به ترجم
گونه ها عمل نماید. 

هایی چون تشخیص نوع لهجه و همچنین مقوله
موقعیت جغرافیایی آن، شناخت اطالعات و تصمیم 

ها، عدم امکان ساده گیري در باره انتخاب این ویژگی
از انتخاب نوع گویش، معیار یا غیر معیار از جمله 
مهمترین مشکالت پیش روي مترجم ترجمه زبان 

ها و انتخاب بهترین شناخت این مشکلعامیانه است.
شیوه در برگردان این تعابیر از وظایف مهم مترجم 

است.
از دیگر نتایج پژوهش ضرورت شناخت اصول و 

هاي ترجمه زبان عامیانه است. استفاده از زبان روش
کند که به دنبال عامیانه در متن، مترجم را موظف می

واند بهترین معادل هایی در زبان مقصد باشد تا بتمعادل
ها و اصطالحات زبان مبدأ بیابد را براي الفاظ، ترکیب
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- هاي گوناگونی براي ترجمهو آن را جایگزین کند. راه

ي گویش و اصطالحات آن فراروي مترجم قرار دارد. 
هاي زبانی، کارکردهاي مترجمی که آگاه به انواع گونه

هاي مختلف زبان، تمایز زبان محاوره از گویش، شیوه
یابی، انواع زبان عامیانه، ي زبان عامیانه و معادلترجمه

تواند به ي آن باشد، به راحتی میو مشکالت ترجمه
ي متنی که به زبان عامیانه نوشته شده، اقدام ترجمه

ي مقبول و موفقی ارائه دهد. کند و ترجمه
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