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 .1رانییفت گ هه ابفج ه اربیّفم ع ب  ،رانی فه عالاّ طرفطرفی  ،ر اج
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( فتیخ رتیففت1392/03/14 :؛ فتیخ ژذی ج)1392/09/14 :

چکيده
جم بیفج رهبفتم انمیی ه ان یکم نویسامه یف گویامه اا ابفج ّرمأ بی ابیفج ّقصیم
اتت ه رت دج ّرفتم رت فرن این انمیی ه ان یکه رت پافت اّفنتراتای ه ژفیرامی ب ترک
أ ات ّ گی ر ،ب گون ای پ ّکن جم نمه رت خوانامه یف ناونمه اثی ب ذاتر رت این
ّقول  ،بففت ب عاواج ی

اا ّرن ین عافص فرن ّیکن ،نقیش هییوهای رت رتیففیت ّیکن

راتر ّطفبق نظ یّگ بففت ابفن ّ ،تا ب ژفیگ تهابط شماییا ه جفنییا ّیوتر ب تتی
أ ات ّ گی ر تابطگ شماییا ب تهابط ّوجور ّیفج هافهشف ه ات رفط یک عاص ابفن بف
تفی عافص ی ی رشامم ابفج گرک ّ نور ه تابطگ جفنییا  ،تابطگ یک پلم بف تیفی
پلمف

اتت پ ّ وانم ب جفی دج ب پفت ب ره نونم یف بی عریفتم ری ی جیفی کین دج

نونم ّقفلگ حفض

جمگ ّکوج تیفت تا اا ریمگفه بففیت ابیفن بیف اتیکافر بی پکیفب

«الکط ف اإلت ائیل جذهته ه حصفره» ّوتر ب تت أ ات ّ رشم ه بی یی یح ه رییین
بففت ابفن ه تهابط شماییا ه جفنییا

اثی گذات ب ف دیام جم ّ ژ راار

واژگان کليدی :جم  ،بففت ابفن  ،تهابط شماییا  ،تهابط جفنییا

Email: fatemehkazemi43@yahoo.com

∗
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مقدّمه
جم عرفتم اتت اا ب گ راج ّکا اا ابفج ّرمأ ب ابیفج ّقصیم بیمهج پیوچ ک ین
افکایش یف پفشش رت صوتم ه ّتا

این ت یف اگ چ رأیق اتت ،اّّف ص ففً جارگ نظ ی

راتر؛ ای ا شیچ ژیفّ تا نم واج بمهج غیی رت صوتم ه ّتا اا ابفن ب ابفن ری ی
ّاکق پ ر این ّسال ب تفخکفتشفی ّکرفهم ابیفج بیفاّ گی رر شی ابیفن اا هافگیفج
خفصّ خور اتکرفره ّ پام پ شی ییک اا ایین هافهشیف ّتای ییف ّتیفن هییوهای راتنیم
شماییا هافه شف رت ش ابفج فبع أواعم خفصّ اتت ،لذا هافهشف رت جمال ی پی رت شی
ابفج ب پفت ّ تهنم ّ ،وانام ّتا یف ّتفن هیوهای ب ای خور رانک بفنام رت نکیه ،
انکقفل ش یک اا این جمالم بمهج رتک فتی ه حذف ب خ اا هیوگ شف ییف اضیفف پی رج
هیوگ شفی ری

اّ فجژذی نیست (ت ؛ صروی )9 :1370 ،ژ هاضح اتت پ

جم پفت

تفرهای نیست پ بف رانش انم بکواج دثفتی تا خلق نمور ،لذا شمفن ون پ نظ یّ ژ راااج
جمیم اذعفج راتنم پ «ب ای تتیمج ب اهج ابفن بفیم ّ احل بسیفت رنوات تا رت ش ره
ابفج گذتانم ف ت انهفم ب ّحکوای ّتافی ه هیوگ شفی ایرفی نافخک ابفج ّوتر نظی
رتت یففت» (نمسدبفری)29 :1380 ،
تعفیت ترک ّکن ّرمأ ی

اا اصول جم اتت ،ب طوتی پی عیمم ژفیرایمی بی دج

ّاه ب اتائگ جم ای نفب اب ّ گ رر ب این اتفر ّ ،یواج جمی تا «بفاتیفای ه
بفادف یا یک ّکن رت ابفن ری » رانست پ ّسکلکم سلاط پفّ ّکی جن بی عافصی ه
راللتشفی رتهجابفن ه ب هجابفن ّکن ّرمأ ه راللتشف ه نیفن شیفی ّکای ه شیی ّکای
ابفج ّقصم اتت» (ّی حفج ه ّ اّ )143 :1390 ،
جم بفیم ب صوتم رأیق انهفم گی ر؛ یتا شمیفج ّتایفّ ،رریوم ،تیرک ه لحای تا
رانک بفنم پ ّکن اصل راتر ه یک ّک جن خوب عالهه ب سلاط ب ابفج ّرمأ ه ّقصم
ه ّوضییوع جم ی  ،بفیییم اا ذهت ه اتییکتمار نقییم ه نویسییامگ ب خییوترات ،ه رت اّیاییگ
ابفنیافت نیک اطاالعفم الام تا رانک بفنم

57

بررسی ترجمة متون سياسی از دیدگاه بافت زبانی با نگاهی بهّ /....هیم صفلح بک ه ففطم پفظم

رت این ّقفل بف ژیشف ض ایا

بففت ابفن نقش ّرمّ رت جمی ه اا جملی

جمیگ

ّکوج تیفت راتر ،تت نمه اتت نواشم ه ّثیفلشیفی اا پکیفب الکطی ف االتی ائیل ؛
جذهته ه حصفره اث طفش ناج دهتره نور ه رت ضمن دج بی یی یح ه رییین بففیت
ابفن ه تهابط شماییا ه جفنییا

اثی گذات ب ف دیام جم ژ راخک نیور بی ری ی

ت ن ،این ژوهشش رت ژ دج اتت پ بففت ابفن چیست ه چ اثی ی رت ف دیام جمیگ
ّکوج تیفت راتر؟ دیف بف ن فه ب بففت ابفن ّ یواج ّتیفن ّکریفهم پلمیفم تا اا شین
بفانافخت؟ لذا رت این ژوهشش ابکما اطاالعیفم الام اا ط ییق ّ اجتی بی ّایفبع ّ کلیف،
جمع دهتی گ ریمه اتیت ه رت گیفم بتیمی ،ژیس اا هکیی ه حلیی بیف دهترج نیواشم ه
ّثفلشفی طریق ب مهین ّرفحث ژ راخک اتت

پيشينة پژوهش
رت ّوتر ژیییاگ این ژوهشش بفیم گرت پی رت اّیایگ

جمی  ،ژیوهشششیفی ّ کلری

صوتم گ فک اتت پی ّی یواج بی ّقفلیگ رپکی ّ اّی ه شم یفتاج ( )1390بیف عایواج
«پفتب رنافت اص

تفرل جم ای هافگفج رت ف دیام جمگ أی دج»ّ ،قفلیگ پفنیونم

( )1392بف عاواج « تفرل بففک رت

جم اا ع ب ب ففتت بف تهی ر پفتب رنافتی »،

ّقفلگ رپک طرمفتر ه شم فتاج ( )1392بف عایواج «الیی شیفی ابیفن ه بففیت بی هنی رت
تفرل جم ای» ه انفته پ ر اّّف رت اّیاگ دنچ پ ّقفلیگ حفضی رت صیمر رییین دج
جمیگ ّکیوج تیفتی اا رییمگفه بففیت ابیفن  ،یف پایوج ژوهشیی

اتت ،یتا ب تت
صوتم ن فک اتت

بافت «سيا »
بففت نقش هیوه ای رت فرن ّکن راتر اا شمین ته ،بف وجّ ب اشمیّت ه پیفتب ر تییفت
رت تفلشفی أخی

وجّ هیوه ای ب دج ّتطوف نمه اتیت رت هاأیع« ،رت ّتای نافتی

نظ ی ه ّتافنافت پفتب ری ،بففت ب فمفی گرک ّ نور پ جملی شیفی ابیفج رت دج
ولیم ّ نونم این فمف ّ وانم ّحیط بی هج اا ابفج (بففت ب هجابفن ) یف ّکای بفنیم
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پ ب صوتم ّهموع ای اا جمل شفی ابفج ژیش ه ژس اا شی جملی دّیمه اتیت (بففیت
رتهجابفن )» (صروی)19 :1384 ،

بافت برونزبانی (بافت غير زبانی)
رت ّتا نافت  ،بففیت بی هجابیفن ی ی اا ره گونیگ بففیت تا یی ی ّی رشیم پی
جمل شفی ابفج رت دج پفتب ر ّ یفبام ه رت تری ّکن رخفلت راتنیم ایین ّحییط پی بی
بففت ّوأتیّک نیک ّیروت اتت ،فمفی اتت پ ابفج رت دج ج یفج ّ یفبم
اا دشفا رشگ ّ1970یالری ب بتم ،اف اری چیوج ج م تیفره ( )J.M.Sadockحیت
ییاثی دتای ر شییفیمک ( )D.Hymesه ج ت ف ی
ب هجابفن ب ّاکلگ ی

( )J.R.Firthب ی بحییث رتبییفتم بففییت

اا ّرن ین عواّ اث گیذات رت تتییمج بی ّتایف ژ راخکایم بی

اعکقفر شفیمک ،بففت ب هج ابفن عالهه ب ّحمهر تفخکن اّ فنفم ّکتمّر تری پالم ،عفّل
اتت ب ای اییم تری ی پ ّ فطب ب ّ گکیام ب ای رتیففت برک ّطلیب بی ّثیفل ایی
وجّ پایم:
«اهج اتره خیل أیا ک ه رتتک پ رتت رهّ  ،هل اصالً ّتلوم نیسیت ّی یون
بمش جلویش تا شن تمی پان»
این ّثفل ب حسب ایا

رت یک نمفیی فه ه ف هن فه ا وّری بی پیفت تفکی بفنیم ییف

ف هن فه انفن  ،تری شفی ّکرفه

خواشم رانت ه نیفج ّ رشم پ بففت ب هجابیفن

یف

 ّ ،کصّیف

تا

چ انمااه رت رت ّتا رخی اتت شفیمک بیف ال یوگی ی اا رییمگفه فی

ب ای ولیم جمالم ابفج ب حسب بففت ب هجابفن ّت اف ّ پام پ عرفت ام اا :گویایمه،
ناونمهّ ،وضوعّ ،وأتیّتّ ،ه ای ات رفط  ،تّکگفج ،ن

ژیفم ،تهیمار ،نفشماج گرک یو،

ابکاتشفی اتاجگذاتی ه أصم اا گرک و ب اعکقفر هی ،این عواّ رت انک یفب جملی شیفی
گویامه ه نوع هاپاش ناونمه رخی اَنیم «ّوضیوع» ّطلری اتیت پی رتبیفتهاج گرک یو
ّ نور «ّوأتیّت» ن ایط اّفن ه ّ فن گرک وتت «ّه ای ات رفط » ّه ای اتت پ
گرک و رت دج ن

ّ گی ر این ّه ا ّ وانم شوا ،تین ،لرن ،پفشذ ،نر شفی تایفن ای ه
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جک دج بفنم «تّکگفج» گون ای اا ابفج اتت پ رت گرک و ب پفت ّی تهر «نی

ژییفم»

تفخکفتی اتت پ ب ای ایهفر ات رفط انک فب ّ نور «تهیمار» ن ایط اتت پ «نی
ژیفم» رت دج حقاق ّ یفبم «نفشماج گرک و» ف ر یف اف اری شسیکام پی رت پایفت گویایمه ه
ناونمه ،ناونمهشفی گرک و ب حسفب ّ دیام «ابکاتشفی اتاجگذاتی» ّال شیفی تییین
اتاج «تهیمار» لقا ّ نونم» (ت ؛ صروی20 :1384 ،ی )19بی عریفتم ری ی ّ ،قیفم ه
ّوضوع ت ن ،فمفی ف شا

ه اجکمفع ای ار ت ن ه خصوصیّفم گویایمه ه ّ فطیب

جارگ شی ابفن ّتاف تا ّات س ّ پام ه گویامه ّتای تا رت پُای نی ایط اجکمیفع أی ات
ّ رشم ه ش ژیفم بف وجّ ب هضع ف تکامه ه گی نمه رتک وج رگ گون ّ نور

بافت درونزبانی (بافت زبانی)
ّاظوت اا بففت رتهج ابفن این اتت پ یک عاص ابفن رت چفتچوب چ ّکا أی ات
گ فک اتت ه جمالم ّفأر ه ّفبتم دج عاص رت راخ ّکن چ اثی ی رت رلوت صُوتی،
پفتپ ری ه ّتافی دج راتر بففت ابفن «رت ّتای نافتی نظی ی ه پیفتب ری ،فمیفی
اتت پ اا ط یق جمل شفی ابفج تفخک ّ نور ه اطاالعف

تا رت اخکیفت طی فین گرک یو

أ ات ّ رشم پ رت اراّگ ایهفر ات رفط ّؤثا نم ب نمونگ ( )1وجّ پایم:
(« )1ژی ّ ر هاتر ا فت نم ،ی اتت ب ت اغ صامهأچ اج تفت ه رتج تا بفا پ ر»
ج ب ّحیط پ اا ط ییق ابیفج بی ایین نمونی حیفپن اتیت،
ّ فطب جملگ ( ) 1بف و ّ
رتّ یفبم ،دج پ ب ت اغ صامهأچ تفک  ،شمفج ژی ّی ر اتیت ه دنچی رتج بیفا نیمه،
شمفج صامهأچ اتت (شمفج)21 :
«ّایا چاین ریمگفش رت این نظ یّ نررک اتت پ حلی ابفن ب طوت عممه بف وایع
عافص ابفن ت ه پفت راتر این نظ یّ تا بییک ب الیگ ش یس نسرت ّ رشام ّرریوم
وایع ابفن ب ای ّ کب ابفنیافت تفخک ای پ رت رشگ  1950ب اهج ن وففی خیور
تتیم ،اا اشمیّت خفصّ ب خوترات بوره اتت رت چرفتچوب این ّ کب اعکقفر ب دج بیور
پ پیف تهالشفی ه ب ه رأیق ب ّاظوت تیین ه طرق بایمی عافصی ابیفن اا جملی
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هظفیف ابفنیافر اتت اتفر این پفت ،ب تت ه ی ی
یف ب عرفتم ری

ّحیطشفی هأوع این عافص

وایع دنرفتت

ش یس رت ّوتر ّتا
احکمفالً وایع ّکرفه

واف ّتکقم اتت پ اگ ره واف ّتفن ّکرفه

رانک بفنام،

نیک خواشام رانت این ّسال نفیم صحیح بفنم ،اّّف ّف بفیم چاین

اتکمالل پاین پ اخکالف رت وایع ،نکیهگ اخکالف رت ّتا اتت؛ ّثالً ره صوتم «تیگ»
ه «تیب» ب خفط این ّتفن ّکرفه

راتنم پی اا نظی هأیوع ابیفن ّکرفه ایم» (ژیفلم ،

)157 :1366
ّتافی پلم ب نظ ط فماتاج نظ یّگ بففت ،شمفج پفتب ر دج رت ابفج یف نییوم پیفتب ر
دج ه یف نقی پ ایرف ّ پام ّ ،بفنم بافب این ،ف

اریف اا

ص یح ّی پایم پی «ّتای

خالل أ ات گ فکن رت بففت پیف ّ نور ط فماتاج این نظ یّ رت نی ح رییمگفهشفیییفج
ّ گویام پ بییک هاحمشفی ّتافی رت ّهفهتم هاحمشفی ری

أ ات ّ گی نم ه ّتیفن

این هاحمشف ارف بف ّالحظگ هاحمشفی ری ی پ رت پافت دنرف هاأع ّ نونم ،أفب

وصیف

یف تیین شسکام بافب این ،ب تت ّتفن پلم شف ،حلیل اا بففتشف یف ّوأتیّتشفی پی رت
دج ّ دیام ،حکا بففتشفی شی ابفن تا ّ طلرم ،لذا ّتفن پلم ب خفط تمّر بففیتشیفی
پ رت دج ّ دیم ه یف ب خفط وایع ابفن

تمی ّ یفبم» (ّ کفت عم )65 :1385 ،

«ب ای بففت ابفن ّ واج ب پلمگ خیوب (ّ )goodثیفل ار پی رت بففیتشیفی ابیفن
ّکاوّع چاین خواشم بور:
1ی ان فص ّث ّ ر ،اج  ،ف انم ه
2ی ژمیمهشفی اّفجّام ّث هأت ،تها ،جین ه تر
3ی ّقفری ّث نمک ،دتر ،شوا ه دب
ش گفه پلمگ ( )goodرت بففت ابفن بف پلمگ ّ ر بیفیم جارگ اخالأ دج ّوتر نظ اتت
ه اگ صرت ژکن

بفنم ،ب ّتافی چی هرتک اهتت نی جاریگ اخالأی  ،ه اگی صیرفم

ّقفری بفنم ،ب ّتافی خفل

بورج دنرف اتت شمچاین ّ ،واج ب پلمگ «ید» انفته پ ر

پ رت بففتشفی ّکاوّع ای دّمه اتت:
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«ی یم الرار :رتکگ ر
ی یم المّش  :رتت تهاگفت
ی یم ال ایح :أمتم بفر
ی یم الطافئ  :بفل ژ نمه
ی خلع یمه ِّنَ الطّاعة :نفف ّفج نم
ی شن یم عَلَ تواشن :دنرف بف شن ّکاحمنم
ی بفیتت یماً بیم :بف اه بیتت پ رم
ی ثوب أصی الیم :لرفر دتکینپو فه
ی فالج طوی الیم :فالن ب یامه اتت
ی حکا یتطوا الجزیة عن یم :ف اا ت ذلات جکی بمشام
ی یم ال اج  :اف ار ه یفتاج اه» (شمفج)66 :1385 ،

باهمآیی
بفشندی تابط ای تفخک ّیفج هافه شفی ابفج اتت پ رت نکیهگ لریق ص ف ه ّتا
تهی ّ رشم ه ب ّرافی ره ّحوت جفنیییا ه شمایییا صیوتم ّی گیی ر« :چایین بی
ّ دیم پ تابطگ بفشندی رت اهّلین ّ حل ب ره صوتم ب هجابفن ه رتهجابفن ّم ین
اتت تهی رشم بفشندی ب هج ابفن ب لحفظ ژیوتک

یف ماع ّتایفی رت تهی ّحیوت

جفنییییا ه رت شیییفب حقاییق ّ ی یفباییم ه چییوج عافص ی شمایییین ّحصییول بییفشندی ی
ب هجابفن  ،ض هتم هأوع رت پافت شن تا نماتنم ،این طرقگ بفشندی بف ب چسب بفشیندیی
ضتیف ّی ا

ّ نور ط ّ هأوع بفشندی ب هجابفن اا اّفج حموت هافم اصیل

یف

شا فم ماع رت ّحوت جفنییا ه رفرت شمفیامم ضتیف دج ب ذشن ،بُامفیگ ف دیایم ّتای
خواشم بور اا توی ری  ،رت بفشندی رتهجابفن  ،عافص ابیفن پایفت شین ه بی تهی
ّحوت شماییا ظفش ّ نونم مفم شمفیامهشفی أوی بف اّ فج ژیشبیا هأیوع رت پایفت
شن رت این طرق أ ات ّ گی نم این طرق اا بفشندی اتت پ بف بُنّفیگ ص ف اا ابفن ب
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ابفج ری

ّکرفهم خواشم بور شماییا هاحمشفی ابیفن رت ف دیایمشفی هافهتیفای بی

عاواج نمون ای اا بفشندی رتهجابفن أفب ب تت اتت» (اف ان  38 :1381 ،ه )39
«الیاک راّاگ بفشندی یک لرظ تا ّهموعیگ بففیتشیفی ّی رانیم پی لریظ رت دج ظیفش
ّ نور اگ راّاگ بفشندی یک لرظ ارف ب هتیلگ ّتا دج تیین گ رر شنّتافشیف ،الکاّیفً
راّاگ بفشندی ّیفبر خواشام رانت (شمفج )34 :رت صوت
شنّتافی ّطلق عمم اّ فج ظروت شمیی

پ ی

اا رالی ترّ اّ یفج

شنّتاف شف رت بففتشیفی ی سیفج اتیت بی ای

نمون ره هافم «بکت » ه «گامه» تا رت ابفج ففتت رت نظ ّ گیی ین بیف وجّی بی شین
ّتافی نسر این ره هافه ،رت هافم «رلگامه» تابطگ بفشندی ّیفج «رل» ه «گامه» ب أی ات
اتت ،هل چاین تابط ای ّیفج «رل» ه «بکت » ب أ ات ن واشم بور» (شمفج)35 :
شمفن ون پ ژیش اا این انیفته پی رین ،بیفشندیی بی ّرایفی ره ّحیوت جفنیییا ه
شماییا اتت رت ایاهف ب ب تت این ره ّحوت ّ ژ رااین

الف) محور جانشينی
تابطگ جفنییا  ،تابطگ یک پلم بف تفی پلمف

اتت پ ّ وانام ب جفی دج بی پیفت

ب ره نونم ه یف ب عرفتم ری  ،جفی کین دج نونم ب خ اا ابفجنافتیفج ّتکقمنیم پی
ّتا یک هافهای یک واف تا ّ واج ب اتفر ّحیط هأوع دج تیین پی ر؛ بی ای ّثیفل
ره هافه تا رت صوت

ّ واج شنّتا رانست پ رت ش ّحیط بکوانام جفنیین ی می

نونم رت هاأع« ،تهی ر بففک  ،ات رفط بین اجکای پالم بف ی می
ّ رشم؛ ب عرفتم ری

تا ّوتر ب تتی أی ات

ب ب تت پفتب ر پلمفم رت ابفج ّ ژ راار ه حواهشفی ات ریفط

ه انکظفم تا رت تابط بف ش پلم ّی ا

ّ تفار تیین این حواهشف ب پییف اخیکالف

بین ّک ارففم پمک ّ پام ،چوج ب نمتم ّم ن اتت پلم شفی پ رت ابفج ری

ّک ارف

ب حسفب ّ دیام ،شمین بففت یف شم وان ّیفب ابیفن تا ب ی نیم ایین بی ای پسی پی
ّ خواشم ابفج تا ب پفت گی ر ه یف أصم ف اگی ی دج تا راتر ه ییف بی
ابفن ری

انکغفل راتر ،ض هتی اتت» (عم )72 :1385 ،

جمیگ ابیفن بی
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نفیما رت پکفب خور «بففت ابفن ه جم » پی رت تیفل  1975انکییفت یففیت ،بی ایین
ّسال انفته ّ پام پ «شیچ ره گرکفتی تا حکا رت یک ابفج هاحیم نمی یواج یففیت پی
عل تشن یفب رت صوتم راتای ّتفن هاحم ه ب اب ی بفنام رت شیچ ره ابفن ره ب اب
ی سفج تا نم واج یففت پ نیفجرشامم هاأتیّیت میفم ه پمیفل ات رفطیفم بیین هافهشیف ه
انیفء جرفج هاأتیّت بفنام رت حقیقتّ ،رروم ّکی ارف ییک ّرریوم اییمهدل اتیت پی بیف
هاأتیّت أ ین نیست؛ ب عرفتم ری  ،رت شیچ ابفن نم واج ره هافم ّکرفهم رت صیوتم
اّّف شنّتا تا یففت ره هافم ب ظفش شنّتا رت نی ایط خیفصّ خیورّ ،تیفن ّکریفه
راتنم ه اتکتمفل ی

ب جفی ری ی ّهفا نم بفنم بف رت نظ گ فکن هاأتیّتشفی ّک اب

ب ّقولگ انفته نمه رت بفال ،نفیما این بحث تا ژیش ّ پیم پ ّی اهره ،خیواه بی حفلیت
ژارفجّتافی ه یف عیفجّتافی  ،اّ ی اتت نسر ه نم وانم ب پمفل جیفتی گی رر نفییما
ّتکقم اتت پ ّطفلت ه ب تت ابفج بفیم بف رت نظ گ فکن نقی پ رت ّ اهرم بین اش
ابفج راتر ه بفارش رهجفنرگ ف شا

پ اا دج حفص ّ دیم ،انهفم ژذی ر هأک صحرت

اا ّتا یک گرکمفج ب ّیفج ّ دیم ،مفّ عواّ رتهن ه ب هجابفن بفییم ّیوتر وجّی
أ ات گی ر رت شی این صوتم ،بفت ّتافی ب خوب جلوه نم نمفیم ّم ن اتت اا بتم
عرفتام ب عیفج اففرم ّتا گ رر ،رت حفل پ عریفتام ری ی عیالهه بی ّتایفی ظیفش ی
راتای ّتفن ّهفای نیک بفنم» (ّی عمفری)131 :1369 ،
رت ّکوج تیفت نیک گفه افتفل ه عرفتمشفی ب ظفش ّک ارف ریمه ّی نیور گ چی
ّم ن اتت رت ّ اجت ب هافهنفّ شفی ع ب این پلمفم ّک ارف نرفنام ،اّّف بف وجّی بی
پفتب ر دنرف رت ّکوج ّ کلف ،این عرفتم شف ّ وانام ّتفن نکرییک بی ی یمی

ه ق یریفً

ّک ارف رانک بفنام (ّک ارف پفتب ری ن ّک ارف هاأت ) رت ایاهف ب ذپ نمون شفی اا
پکفب الکط ف االت ائیل  ،جذهته ه حصفره ّ ژ رااین
الف)
1ـ «اِنْخَرَطَ مُنْذُ طُفُولَتِهِ فِی حَرکَةِ هاشومير تِزاعير :اا پورپ بی جایرش شفنیوّی
کاعی ژیوتت» (طفش ناج1997 ،م )36 :
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2ی «اِنْضَمَ اِلَی الْحَرکَةِ الْصِهیونِیَةِ :ب جارش صریونیسن ژیوتت؛ یف بی عمیویت جایرش
صریونیسن رتدّم» (شمفج)49:
3ی «وَ اِلْتَحَقَ بَعْدَ عامَيْنِ بِمُنَظَمَةِ ایتْسِل ثُمَ بِمُنَظَمَةِ ليحی الْاِرْهابيَتِيْنِ :ژس اا ره تفل
ب تفاّفج هتیسک ایکس ه دن فه ب تفاّفج هتیسک لیح ژیوتت» (شمفج)109 :
ّ بیاین پ «انخرط» و «انضم» و «التحق» رت جمل شفی بفال ب ّتافی ب عمویّت رت
دّمج یف ژیوتکن جم ّ نور
ب)
1ی «رَفَعَ ليکود وَ أنْصارِهِ شُعارَ أمْنِ إِسْرائيلَ :حکب لی ور ه ط فماتانش نتفت اّایّت
ات ائی تا ت رارنم» (شمفج)8 :
2ی «سارَتْ الْمُظاهَراتُ اَلْضَ خْمَة تُطْلَـقُ اَلْصَـيْحاتُ الْعِدائِیَ ة ضِـدَ بيجـين وَ شـارون:
ظفش ام عظیم ب ژف نم ه ّ رم ب ضمّ ب ین ه نفتهج نتفتشفی امی ت ّ رارنیم»
(شمفج)109 :
ّالحظ ّ نور پی « طلیق نیتفت» ه «تفیع صییحفم» بی ّتای «تی رارج نیتفت»
ّ بفنم
ج)
1ی «لَمْ تَمْضِ سِوی شهُورٍ قَلیلَةٍ عَلی توقيعِ اِعْالنِ المَبادئِ الفِلِسْطینیَةِ اجِسْرائیلیَةِ حَتّـی
اِرْتَکَبَ باروخ جولْد شتایْن مَجْزِرَةَ اَلْخَليلِ اَلَّتی راحَ ضَحيَتِها  29فِلِسْطينياً أَثْناءَ صَالتِهِمْ
فِی الحَرَمِ الْاِبْراهيمی فِی فِبْرایِر ( »1994شمفج)125 :
�� اتی ائیل ن ذنیک بیور پی بیفتهخ
شاوا چام ّفش اا اّمفی وافقافّیگ فلسیطیا
گلمنکفین ،پیکفت ال لی تا ب تاه انماخت رت این پیکفت  29فلسطیا ب شا یفم نمیفا رت
ح م اب اشیم رت فوتیگ  1994أ بفن نمنم
2ـ «فَقَدْ شَهَدَتْ تِلْکَ الْفَتَرَة تَصاعُدَ الْعَمَلياتِ الْمُسَلَحَةِ وَ االِشتِباکاتِ الدامِیَةِ اَلَّتـی وَقَـعَ
ضَحيَتَها عَدَدٌ کَبيرٌ مِن الْاِسرائيليينَ وَ الْفِلِسطينيينَ» (شمفج :)125 :رت این ّقطع عملیّفم
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ّسلاحفن ه رتگی یشفی خونین افکایش یففت پ طی ّ دج تیمار اییفری اا اتی ائیل شیف ه
فلسطیا شف أ بفن نمنم
ّ بیاین پ عرفتم «راح ضحيتها» ه «وقع ضـحيتها» رت جملی شیفی فیوت بی ّتای
«أ بفن نمنم» ّ بفنام ،اّّف الرفظ «تاح» ه «هأع» ّکرفه ام
د)
1ـــ « یُوَجِــهُ هُجُومَــهُ الْعَنيــفَ عَلَــی الْصِــهِيونيينَ الْعَمَليـــينَ» (شمیییفج)48 :؛
صریونیستشفی (حکب) پفتگ ی تا ّوتر حملگ ت ک أ ات ّ رشم
2ــ «کَمَـا هَـاجَمَ نــورداو اَلْصِ هیونِیَةَ اَلْثِقافِیَ ةَ» (شمییفج)48 :؛ شمچاییین نییوترا جاییرش
صریونیسن ف شا

تا ّوتر حمل أ ات رار

3ی «کَذلِکَ صَبَّ نورداو هُجومَهُ عَلَـی الصِ هِیونِیَةِ اجِشْ تِراکِیَةِ» (شمیفج)48 :؛ شمچایین
ّفپس نوترا حکب صریونیسن توتیفلیسک تا ّوتر حملگ ت ک أ ات رار
ّالحظ ّ نور پ «یوجه هجومه»« ،هاجم» و «صب ...هجومه» رت عرفتمشفی بیفال
ب ّتا «ّوتر حمل أ ات رار» ّ بفنم الرکا «صبّ هجومه» راتای بفت ّتایفی بیییک ی
اتت
ل)
1ـ «فَقَدْ أسْفَرَتْ هذِهِ االِنتِخاباتُ عَنْ فوزِ بِنْيامين نيتانِياهو» (شمفج)7 :؛ این انک فبفم
ّاه ب ژی های بایفّین نکفنیفشو نم
2ـ «قَدْ أدَتْ سياسات حُکومَةِ بيجين اِلی تَصاعُدَ الْمُقاوِمَ ةِ الفِلِسْ طینیةِ» (شمیفج)102 :؛
تیفتتشفی ح وّت ب ین بفعث افکایش ّقفهّت فلسطیا شف نم
3ـ «دَخَلَتْ الْحُکومَةَ اجِسْرائیلیة مَعَهَا فِی الْمُفاوَضاتِ السِرّیَةِ فِی أُسِلو ،اِنتَهَتْ اِلَـی عَقْـدِ
إعْالنِ الْمَبادِئِ اَلَذی اِعْتَبَرَهُ العالَمُ اِخْتِراقاً حَقيقياً فِی عَمَلیةِ السَالمِ( ».شمفج)121 :؛ رهلیت
ات ائی رت اتلو بف این تفاّفج هاتر ّذاپ ام تی ای نیم ه رت نرفییت ّاهی بی اعیالج
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وافقافّ ای نم (رت نرفیت وافقافّ ای ب صویب تتیم) پ جرفج دج تا نقض دنی فتی
رت ف دیام صلح ب نم ر
ّیفشمه ّ نور پ «أم أرم إل »« ،أتر م عن» ه «انکرت إل » ب ّتا «ّاه نمج»
ّ بفنم
م)
1ی «فِی فَتْرَةِ االَسْرِ البابلی اَلَّتی اِسْتَمَرَتْ حَوالیَ نِصْف قَرْنٍ( »..شمیفج)14 :؛ رت رهتاج
اتفتم بفبِل شف پ حمهر نین أ ج ب طول انهفّیم
2ی «واصَلَتْ الحَرَکَة الصِهِیونِیَة اِتِصاالتِها الْدوَلِیَةَ» (شمفج)68 :؛ جایرش صریونیسین بی
ّذاپ ام بینالملل خور اراّ رار
3ـ «یَمْضی نيتانِياهو فِی رِوایَةِ تاریخِ فلِسطين تَحْتَ االِنْتِدابِ ـ مِـنْ وُجْهَ ةِ نَظَـرِهِ ـ
لِيُثبِتَ خیانَة بِریتانيا لِلْيَهـودِ» (شمیفج)136 :؛ نکفنییفشو بی تهاییت یفتیخ فلسیطین حیت
أیموّیّت ان لسکفج ی اا ریمگفه خور ی اراّ ّ رشم ف ب اثرفم خیفنت ان لیس بی یرورییفج
بک راار
ّیفشمه ّ نور پ رت ایاهف نیک ّتافی لغوی «هاصلت» ه «یمم ف » ه «اتیکم م»
ب ّتا «اراّ رارج» ّ بفنم ،ش چام ّتافی پفتب ری دنرف بف شن ف ت ّ پام
ن)
1ی «فَإنَ قُدْرَتَهَا عَلَی الرَّدْعِ تَتَوَقَفُ عَلَی ثَالثَةِ عَوامِلَ» (شمفج)137 :؛ أمتم بفاراتنمگ
ات ائی ب ّرافی ت عفّ اتت (یف ب ت عفّ بسک

راتر)

2ـ«یَری نيتانِياهو أنَّ هُناکَ نوعَيْنِ مِنَ السَـالمِ :اَالَوَّلُ هُـوَ اَلْمَعـروفُ فِـی الْغَـربِ وَ
الَذی یَقومُ عَلَی الْحُدودِ الْمَفتوحَةِ وَ التِجارَةِ» (شمفج)137 :؛ نکفنیفشو ّتکقم اتت پ ره نیوع
صلح هجور راتر :اهّل شمفج صلح ّت هف رت ش ب اتیت پی بی ّرایفی ّ اشیفی بیفا ه
هفتم اتت
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ّالحظ ّ نور پ « کوأف عل » ه «یقوم عل » رت جمل شفی بفال ب ّتای بی ّرایفی
ّ بفنم
س)
1ـ «نَسْتَعرِضُهَا فيمَا یَلی» (شمفج)125 :؛ ب

یب ذی ب دج ّ ژ رااین

2ـ «فِی دیسَمْبرِ  ،1979أصْدَرَت مَجَلَّةَ نيکودا اَلَّتی تُعالِجُ الْموضوعاتِ اَلَّتـی تَهُمُهَـا»
(شمفج)125 :؛ رت رتفّر ّ ،1979هلاگ نی ورا تا ّاکی پ ر پی بی ب تتی ّوضیوعفم
ّرن ّ ژ راخت

3ـ «یَعْرِضُ نيتانِياهو فِی کِتابِهِ مَکانٌ بَينَ الْـاُمَمِ ،نَظَرِیَّ ةً غَریبَ ةً فِـی تَناوُلِـهِ لِلْقَض یَّةِ
الْفِلِسْطینیَّةِ ،تَتَّفِقُ مَعَ أیدِئولوجِیَّةِ الْليکودِ وَ الصِهیونِیَّةِ التَصحیحیَّةِ» (شمفج)135 :؛ نکفنیفشو رت
پکفب خور جفی بین اّّیتشیف رت ژی راخکن بی ّسیالگ فلسیطین بی بییفج نظ یّیگ عهیری
ّ ژ راار پ نری ایمئولوفی لی ور ه صریونیسن اصالحطلب اتت
ّ بیاین پ رت این جمل شیف «نسیکت ض» « ،تیفلج» ه « ایفهل» بی ّتایفی «ژی راخکن»
ّ بفنم
ش)
1ـ«خاضَت أولَی مَعارِکِهَا ضِدَّ القُوَاتِ اإلسرائیلیَّةِ ـ مَعرِکَةِ الکَرَامَةِ ـ فِی مَـارسِ »1968
(شمفج)90:؛ هاتر ن سکین رتگی ی اج بیف نی هشیفی اتی ائیل ی نری ر ال اّی ی رت تیفل
 1968نم
2ـ «بَعدَ أَن وَقَعَت اإلِشتِبَاکَاتُ المُسَلَّحَة بَينَ الجَانِبَينِ بِمُنَاسِبَةِ إِحتِفَاالَتِ الفِلِسطينيينِ
بِمُوسِمِ النَّبی مُوسی فِی  4آبریلِ ( »...1920شمفج)76 :؛ ژس اا رتگی یشیفی ّسیلاحفن ای
پ بین ره ط ف ب ّافترت جینشفی فلسطیا شف رت عیم حم م ّوت (ع) رت چریفتم
دهتی  1920ب هأوع ژیوتت
رت این ره جمل ّ بیاین پ پلمفم «المتفت » ه «االنکرفپفم» ب ّتایفی «رتگیی ی ییف
نر ر» ّ بفنام ،گ چ بفت ّتافی این ره پلم ّکرفهم اتت ه ّم ن اتت رت ّ اجتی بی
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هافهنفّ شفی ع ب این پلمفم ّک ارف نرفنام ،اّّیف بیف وجّی بی پیفتب ر دنریف رت ّکیوج
ّ کلف ،این ره پلم ّ وانام ّتفن نکریک ب ی یمی

ه ق یریفً ّکی ارف رانیک بفنیام

(ّک ارف پفتب ری ن ّک ارف هاأت )
1ـ«بَعدَ أَن انتَقَلَـت المُقاوِمَ ة الفِلِس طینیة إِلَـی مَرحَلَ ةِ النِضَـالِ المُسَـلَّحِ عَـام »1920
(شمفج)76:؛ بتم اا ایا

ّقفهّت فلسطیا شف رت تفل  1920هاتر ّ حلگ ّرفتام ّسیلاحفن

نم
2ـ«أَصدَرَت فِی نَفسِ العَامِ ميثَاقِهَا الوَطَنی ألَّـذّی یعتَبِـرُ الکِفَـاحَ المُسَـلَحَ الطَریـقَ
الوَحيدَ لِتَحریرِ فِلِسطين» (شمیفج)90 :؛ رت شمیفج تیفل ،تیفاّفج دااریب یش فلسیطین،
ّایوت ّلا خور تا صفرت پ ر ه ّرفتام ّسلاحفن تا ارف تاه دااری فلسطین ب نم ر
رت این ره جمل ّ بیاین پ «ال رفح المسلاح» ه «الامفل المسیلاح» بی ّتایفی «ّریفتام
ّسلاحفن » ّ بفنام
ز)
1ـ«کانَ عَلَی حِزبِ العَمَلِ وَ حُکومَتِهِ أَن یدفَعَا ثَمَنَ الهَزیمَةِ» (شمفج)91 :؛ حیکب پیفت ه
رهلت دج بفیم برفی این ن ست تا ّ ژ راخکام
2ـ «ال شَکَّ فِی أَنَّ فَشَلَ مُخَطَّطِ الغَزوِ األِسرائيلیّ کانَ مِن بَينَ العَوَامِلِ الَّتی أَصَـابَت
ميناحيم بيجِن بِاإلِکتِئابِ» (شمفج)109 :؛ بمهج نک ،ن ست ط ح حملگ ات ائی ب لرایفج
ی

اا عواّل بور پ ّاه ب افس رگ ّافخین بی ن نم
رت این ره عرفتم ّ بیاین پ «الهزیمة» ه «الری » ش ره ب ّتافی «ن ست» بی پیفت

تفک انم
ف)
1ـ«کَمَا فَشَلَت المُبَاحَثَاتُ الثنَائیة األَمریکی ة الس وفیتیة» (شمیفج)89 :؛ اا تیوی ری ی ،
ّذاپ ام رهجفنرگ دّ ی ف ه نوتهی بف ن ست ّواج نم
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2ـ «قَد قَامَت مِصرُ و إِسرَائيلُ بِالتَّفَاوُضِ خِالَلَ األَعوَامِ مِن  1980حتّی  ...1982وَ ذلِکَ
بَعدَ أَن رَفَضَ الفِلِسطينيونَ و األُردُنيونَ المُشَارَکَةَ فِی هـذِهِ المُفَاوَضَـاتِ» (شمیفج)107 :؛
ّص ه ات ائی رت طول تفلشفی  1980ف  1982ب ّذاپ ه ژ راخکایم ه ایین ّیذاپ ام
ژس اا ایا

فلسطیا شف ه اترن شفّ ،یفتپت رت این ّذاپ ام تا تر پ رنم ،نمّم گ فت

رت اییین جمییالم ّی بیاییین پ ی «المرفحثییفم»« ،الکارییفهض» ه «المرفهضییفم» رت ّتاییفی
ّذاپ ام ب پفت تفک انم
)
1ـ «عِندَمَا مَضَی الوَقتُ دونَ أَن یتَمَکَن هيرتِزِلُ مِن تَحقيقِ هَدَفِ المُنَظَّمَةِ یکَـادُ صَـبرُ
أَعضَائِهَا أَن ینفَدَ تَخَلّی عَن مُحَاوَلَةِ الحُصُولِ لَهَا عَلَـی فِلِسـطين وَ إِتَّجَـهَ بِمَسَـاعيهِ إِلَـی
بِریطَانيا حَيثُ تَمَکَّنَ مِن مُقَابَلَةِ جوزیف تَشَمبَرلين» (شمفج)72 :؛ ّمّ

گذنیت ه ش یکل

نکوانست شمف تفاّفج تا عمل پام چیکی نمفنمه بور پ صیر اعمیفی تیفاّفج میفم
نور ب شمین رلی  ،ش کل رتت اا یالج بی ای تتییمج بی شیمف تیفاّفج رت راخی
فلسطین ب رانت ه الجشفیش تا ّکوجّ ان لییس پی ر ه وانسیت بیف جیواف چمری لین
ریمات پام
2ـ «أَدَّی اإلِستِقطَابُ بَينَ الشَر ِ و الغَربِ إِلَی فَشَلِ کُـل الجُهُـودِ المَبذولَ ةِ مِـن أَجـلِ
التَّوَصُلِ إِلَی تَسوِیَةِ لِلنزَاعِ» (شمفج)89 :؛ أطب بایمی بیین نی ت ه شی ب بفعیث نیم میفم
الجشفی ص ف نمه ب ای تتیمج ب ح ا ه فص رتگی ی بف ن ست ّواج نور
رت این عرفتام ّ بیاین پ «المحاولة»« ،المسفع » ه «الهرور» رت ّتافی « الجشف» بی
پفت تفک انم

ب) محور همنشينی
تابطگ شماییا ب تهابط ّوجور ّیفج هافهشف ه ات رفط ییک عاصی ابیفن بیف تیفی
عافص

ی ی رشامم ابفج گرک ّ نور ه ه اا پایفت شین أی ات گی فکن هافهشیف ّیی ا
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ّ نور پ چ ّتافی ب رتت ّ دیم رت این تاتکف ،فی
ّتا هافهشفی شمایین دج ّتکقم بور ه «اا نظ ف

هافه اا ط ییق

بی یی ی

این بفشیندیی هافهشیف پی اه دج تا

حت عاواج شماییا ّط ح ّ تفار ،ارف ب ی اا ّتافی هافه تا رت ب راتر ب اعکقیفر
ف

اا تطوح یف نیوهشفی بیفج ّتای اتیت ب خی تیت رانیک انیم یف

شماییا ی

شماییا تا ب ری

تطوح هکی ه حلی ابفن نسرت رشام ه ب ای نمون این ّوضیوع

تا ّط ح ّ تفانم پ شماییا تا ّ واج رت تطح هافگفج پ ق یرفً ب طوت ّسیکقین ه
ّی ا

رت ات رفط بف رتکوت اتتّ ،وتر ب تت أ ات رار ب خ ری

تت ب دج راتنم

ف ّسالگ شماییا تا رت چرفتچوب رتکوت یف نحو ه ّکمفیک اا هاجنافت ب تت پاایم
ریمگفه أخی تا ّ واج ب هضوح رت پکفب جار شفی نظ یّگ نحو چفّس
ب ی اعکقییفر چفّس ی

ّییفشمه پی ر

دنچ ی پ ی ب ی ّتا ی نافت ی ّ بییوط ّ ی نییور ،رت نظ ی گ ی فکن

ّحمهریّتشفی بیفشن دیی هافگیفج رت جملی اتیت رتیکوت ّیوتر نظی چفّسی

نیفّ

ّهموع أواعم ّافتر اتت پ اا ط یق دج ،جمالم رتتت ه فقط رتتیتِ ابیفج اایییمه
نور» (ژفلم 170 :1366 ،ی )169شمچاین« ،ف

ّتکقم اتت پ ّتا  ،اریف اا خیالل أی ات

گ فکن رت بففت پیف ّ نور؛ ب عرفتم ری ّ ،تافی عرفتم ییف جملی ّ ،هموعیگ ّتایفی
ک ک پلمفم دج نیست ،بل
ّ پاام اا این لحفظ ،ف

نقی اتت پ رت دج گرک یف جمل رت ّوأتیّیت خیفص ایریف
ف حمهری حت اثی ّلیافهتی

بففت ّوأتیّت تا ّط ح پ ره بور ف

ب ای ّتاف الی شفی ّکرفه

عرفت ام اا :هاجنافت  ،شندیامی ه ّوأتیّک
ّاکق پ ر ف

بیور پی ژییش اا اه ّرریوم
أفئ اتت این الیی شیف

ب نمتم ّ واج ایین الیی شیف تا رت جمی

ّتکقم اتت پ بی رلیی هجیور ظ فیّیتشیفی دهایی ه هاجی نمی یواج

نت شفی تویار ج ،نفع ان لیس  ،تا ب ابفجشفی ری
جمگ ّکنشفی نظی چ نم ه ژ نم رش ما ب ابفجشفی ری

جمی پی ر پسیفن پی بی ای
یالج پی ره بفنیام ،بیف ایین

ه ب دنافی راتنم ب ششفی رت این ّکنشیف اتیت پی نمونیگ اعیالی

جمی نفژیذی ی

شسکام» (صلحجو)72 :1377 ،
رت

جمگ ّکوج تیفت نیک گفش بف پلمف

ب خوتر ّ پاین پ اا نظ پکفبت ع بی

نری شن شسکام ،هل ّتافی دنرف رت جمل شیفی ّ کلیف بیف ی یمی

ّکریفهم اتیت ه ایین
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ّسال ب تهابط شماییا ّکرفهم این هافگفج بفاّ گ رر رت ایاهف ب ذپ نمون شیفی اا
پکفب الکط ف االت ائیل ؛ جذهته ه حصفره ژ راخک ّ نور
الف)
1ـ «ثُمَّ دَرَسَ إدارَةَ االَعْمالِ فِی الْوِالیـاتِ الْمُتَّحِ دَةِ» (نیاج1997 ،م )128 :؛ تیکس رت
تنکگ ّمی یّت رت دّ ی ف رتر خوانم
2ـ «دَرَسَتْ عِدَّةَ خُطَطٍ لِتَنْفيذِهَا» (شمفج)111 :؛ ب ای اج ای دج ،تماری ط ح تا ّوتر
ب تت أ ات رار
ّ بیاین پ پلمگ «رَتَرَ» رت جملیگ اهّل بی ّتای «رتر خوانیم» ه رت جملیگ رهم بی
ّتا «ّوتر ب تت أ ات گ فت» ،اتت
ب)
1ی «کَما أصْدَرَ کِتاباً ضَمَّنَهُ اَفْکـارَهُ لِلْقَضـاءَ عَلَـی إِلْاِرْهـابِ اَلْـدوَلی» (شمیفج)139 :؛
شمچاین پکفب ّاکی پ ر ه رت دج ب بیفج ریمگفشرفیش رت بفب اا بیین بی رج هتیسین
بینالملل ژ راخت
2ـ «أصْدَرَ جوزیفُ الثانی حاکِمُ اجِمْبِراطورِیَّةِ الْرّومانِیَّ ةِ الْمُقَدَّسَ ةِ مَرْسـوماً مَـا یُمـنَحُ
الْيَهودَ حُرِّیَةَ التِّجارَةِ وَ الصِّنَاعَةِ» (شمفج)29 :؛ جواف رهم ،ف ّیفن های اّک اطیوتی ّقیمّر
تم ،ف ّفج دااری هفتی ه صاتک یروریفج تا صفرت پ ر
ّ بیاین پ پلمگ «أصمت» رت جملگ اهّل ب ّتا «ّاکی پ ر» ه رت جملگ رهم ب ّتا
«صفرت پ ر» ّ ،بفنم
ج)
1ـ «دَفَعَتْ الْـدُّوَلُ الْعَرَبِیَّ ة ثَمَنـاً باهِضـاً فِـی عَمَليـاتٍ عَسْ کَرِیَّةٍ مُکَثَفَ ةٍ» (شمیفج)80 :؛
رهلتشفی ع ب  ،برفی تا یا رت عملیّفم تا ین نظفّ ژ راخکام

72

پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبيّات عربی؛ تفل  ،3نمفتم  ،8ژفییک 1392

2ـ «التَزالُ اجیدِئولوجِیَّة الصِهِیونِیَّة تَتَحَکَّمُ فِی سِياساتِ قادَةِ إسـرائيل وَ تَـدفِعَهُم اِلَـی
اَلتَطَرُفِ فِی مَواقِفِهم» (شمیفج)146 :؛ شمیواته اییمئولوفی صریونیسین بی تیفتیت شیفی
تشر اج ات ائی حفپن اتت ه دنرف تا ب امتهی رت ّواضعنفج توت ّ رشم
پلمگ «رفتت» رت جملگ اهّل ب ّتا «ژ راخت پ رج» ه رت جملگ رهم ب ّتای «تیوت
رارج» ّ بفنم
د)
1ی «فَهُوَ یُطْلِقُ عَلَی الضِفَةِ الْغَربِیَّةِ التَسمیَّةَ الْیَهودِیَّة »یَهودا وَ سـامِرِاه» » (شمیفج)119 :؛
اه پ انگ بفخک ی تا ب ره نفم یروری «یرورا ه تفّ ه» نفّ ذاتی پ ر
2ـ «وَ قَدْ أَطْلَـقَ الْهاجانـاهُ لِاِرهـابِ عَـرَبِ فِلِسـطينَ» (شمیفج)63 :؛ شفگفنیفه تا بی ای
تفنمج ع بشفی فلسطین داار نمور
3ـ «سارَت الْمُظاهَراتُ الْضَخْمَة تُطْلَـقُ الْصَـيحاتُ الْعَدائِیَّ ة ضِـدَّ بيجـين و شـارون»
(شمفج)109 :؛ ظفش ام عظیم ب ژف نم ه ّ رم ضمّ ب ین ه نفتهج نتفت ّ رارنم
ّ بیاین پ رت جمل شفی بفال پلمگ «طلق عل » ب ّتا «اطالت نمورج» ه پلمگ «أطلیق»
ب ّتا «داار نمورج» ه پلمگ « طلق» ب ّتا «ت رارج» ّ بفنم

ر)
1ـ «رَفَعَ ليکودُ وَ أنْصارُهِ شعارَ أمْنِ اِسـرائيلَ» (شمیفج)8 :؛ لی یور ه ییفتانش نیتفت
اّایّت ات ائی تا ت رارنم
2ـ «رَفَعَـتْ الْـدُوَلُ الْعَرَبِیَّ ة الْمُقاطَعَ ةَ الْاِقتِص ادِیَّةَ غَيْـرَ الْمُباشَ رَةَ عَنْهـا» (شمیفج)124 :؛
رهلتشفی ع ب

ح ین اأکصفری شی ّسکقین ات ائی تا لغو پ رنم (ب رانکام)

ّ بیاین پ «تَفَعَ» رت جملگ اهّل ب ّتا «تی رارج» ه رت جملیگ رهم بی ّتای «لغیو
پ رج» اتت
رت بتم ّواتر ،ب خ فت شف یف عرفتام بف وجّ ب تیفت جمل
رت ایاهف ب نمون شفی اا این پکفب انفته ّ نور:

جم نم نیور پی
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1ـ« تَمْضی التَّوراتُ فِی سَردِ الْتَطَوُّراتِ التَّاریخیَّةِ اَلَّتی مَرَّ بِها الْشَّـعبُ الْيَهـودی مُنْـذُ
غَزْوِ أرْضِ کَنْعان وَ اِسْتيطانِها» (شمفج)14 :؛ وتام ب نق

حوّالم یفتی ی ّی ژی راار

پ ب ّلات یرور اا دشفا حمل ب ت اّین پاتفج ه تُ ا گکیمج دنرف گذنک اتت
رت ایاهف ّ واج عرفتم «الْکَطَیوُّتامِ التَّاریخیةةِ اَلَّکی َّی َّ بِریف الْیَیتبُ الْیَریوری» تا بیف
بر هگی ی اا کفبع اضفففم ب صوتم ذی

جم پ ر « :وتام ب نقی تحوّالت تـاریخی

ملّت یهود اا دشفا حمل ب ت اّین پاتفج ه تُ ا گکیمج دنرف ّ ژ راار
2ـ«هکَذا فَقَدَتْ الدُوَلُ العَرَبیَّة اَلدَعْمَ اَلَذی کانَـتْ تَتَلَقـاهُ مِـن الدّولَ ةِ الْعُظمـی الثّانِیَ ةِ»
(شمفج)117 :؛ بمین

یب ،رهلتشفی ع ب حمفییتشیفی تا پی اا رهّیین رهلیت بیکت

(نوتهی) رتیففت ّ پ رنم ،اا رتت رارنم
رت ایاهف ّ واج اا جمگ عرفتم «الاذی پفنت کلقفه» ص ف نظ پ ر ه ب جفی دج اا
پس ه اتکرفره نمور ه

جم تا ب صوتم ای دهتر« :بیمین

ییب ،رهلیتشیفی ع بی

حمفیتِ رهّین رهلت بکت (نوتهی) تا اا رتت رارنم»
یفردهتی ّ نور پ «ب خ اا ّک جمفج فاهپفت ب رلی ب اطاالع ییف تیر ان یفتی،
ارف ب یک ف شاگ لغت ّ اجت ّ پاام ه اا ّیفج ّهموعگ نفّاظانّ ،تیفن ه ّتیفرلشیفی
پ رت ب اب پلم دّمه ،ی

تا ب ّ گکیاام ه بمهج وجّ ب انسهفم ّتافی  ،پلمیفم ّیکن

تا ب پفت ّ ب نم این ،خورّ ،وجب نفتتفی ه نفشمفشا

ّکن نمهّ ،تایف تا ّ یمهج ه

ح یف ّ پام ّک جن ب ای ژ شیک اا چاین لغکجشفی بفیم ّتفن اهّلیّ ه اصیل پلمیفم
تا اا ّتفن ثفنویّگ دنرف ی ی
ی می

رشم ه بمانم پ ش پلم ّتفن ّکتمّر ه ّتموالً ّ رط بف

راتر؛ ای ا اش ابفج ب ای ارای ّرفشین جمیم شمیی پلمفم جمیم نم تفانم ،بل ی

ب این رلی پ نرفشک ّیفج یک ّرروم بف ّرروم ری
اهّل اتت ،اا ط یق تمین ب ای بیفج ّرروم ری

ّ یفبام ،پلم ای پ بییفن

ّرریوم

نیک بی پیفت ّی ب نیم؛ بی ای ّثیفل فتی

«طَ َحَ» راتای ّتافی اهّلیّگ «رهت پ ر» اتت ،اّّف راتای ّتفن ثفنویّگ ّکتمّری اتیت پی رت
ایاهف ب این ّتفن ثفنویّ انفته ّ نور:
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ی طَ َحَ :رهت پ ر
ی طَ َحَ الیَّئَ :نئ تا ژ فب پ ر
ی طَ َحَ عَلَ األَتضِ نَیئفً :چیکی تا تهی اّین ژرن پ ر
ی طَ َحَ عَمَراً ِّن عَمَرٍ :عمری تا اا عمری پن پ ر
ی طُ ِحَ :رهت نم
ی بَلَمٌ طُ ُهح :ت اّین رهترتت
ی طَ َحَ ال َّجُ ُ ّ :ر بماخالت نم
ی طَ َحَ ال َّجُ ُ ّ :ر ث ه مام نم
عالهه ب ّتفن ثفنویّگ ّذپوت ب ای فت ثالث ّهی ار «طَی َحَ»ّ ،تیفن ثفنویّیگ ری ی ی
ب ای این فت هجور راتر پ رت أفلب بفبشیفی ثالثی ّکییم ه تبیفع هاتر ابیفج ع بی
ّ نور حکا اگ دج ّتفن تا اا هیوگ شفی بیفبشیفی ّکییم بیمانین ه رت اّی م ّتیفن
ثفنویّگ «ط ح» ب حسفب نیفهتین ،بفا شن ّتفن ثفنویّگ ایین فتی دجأیمت ّکایوّع اتیت پی
ّک جن تا ب انکرفه بیاماار» (نفظمیفج)7 :1381 ،
گفه اتکتمفل فت بف ّرتول خفصّ ،تافی اصل فت تا غیی ّ رشم ه ّتافی جمیمی
ب هجور ّ دهتر پ ش چام نفظ ب ّتافی اصل اتت ه ژیونمی ش چایم پم نیگ بیف دج
راتر ،اّّف بفیم دج تا بف وجّ ب ّرتول ّتفرلیفب پ ر؛ ب ای ّثفل فت «ضَ َبَ» بف ّرتول،
ّتفن ثفنویّگ ّکتمّری ّ گی ر پ رت ایاهف ب این ّتفن انفته ّ نور:
ی ضَ َبَ خَیمَة :خیم ار
ی ضَ َبَ عَمَراً فِ اآلخِ ِ :عمری تا رت عمری ری
ی ضَ َبَ عُاُقَ ُ :گ رنش تا ار
ی ضَ َبَ أَطاَفبَ ُ عَلَ  :رت اأفّت گکیم
ی ضَ َبَ أَفلِرَ ُ :اا دج قلیم پ ر
ی ضَ َبَ َّوعِماً :أ ات ّالأفم گذانت

ض بپ ر

بررسی ترجمة متون سياسی از دیدگاه بافت زبانی با نگاهی بهّ /....هیم صفلح بک ه ففطم پفظم

75

اصطالحات
اصطالحفم نوع خفصّ اا شماییا تا نفّ ّ نونم رت ایاهف ّتای «اصیطالح» تا
نم واج بف پافت شن أ ات رارج ّتا

ک ک هافهشف ی ی

رار ه گفش اهأفم ّتا ییک

اصطالح ،چیکی نری ب ّتافی یک هافم بسییط اتیت ه تهی ی ر بیففک ّم ین اتیت رت
تیین یف ت یف اصطالحفم پمک پام رت هاأع« ،اصطالحفم تا خیل تیفره ّی یواج رت
بففت یتا رت ّوأتیّتشفی پفتب ری پ ّ رم رت انمگ تهاّ ام خور دج اصیطالحفم تا
ضمن گرک و یف ّ ف ر بف شممی
بمهج نک ،ی

ب پفت ّ ب نم ،ف ا گ فت» (تابیاسوج)161 :1380 ،

اا ّرن ین ه حسّفر ین ّسفئ ّ بوط ب

جمیگ هافهشیف ،پییف

تابطگ لغوی ه اصطالح دنرف ه ب عرفتم ری  ،پیف تابطگ ّیفج ّتافی ّوضوعٌل ییک
هافه ه ّتافی اصیطالح دج ّی بفنیم ،چی ا پی ّتایفی اصیطالح شی هافه ،تابطی ای
ّسکقین یف شی ّسکقین بف ّتافی لغوی دج راتر پ رت ایاهیف بی ذپی نمونی شیفی رت ایین
اّیا شم اه بف وضیحفم ّ بوط ب دنرف ّ ژ رااین

الف) تسویّة الخالفات :حلّ و فصل اختالفات
رت ّحیطالمحیط ،ذی ّفرّم «تَوَّی» چاین دّمه اتت« :سَـوَّی الشَّـیءَ تَس وِیَةً :جَعَلَـهُ
سَوِیّاً وَ صَنَعَهُ مُستَوِیّاً» پ ب ّتافی «صفف نمورج ه ب اب گ رانییمج» اتیت اصیطالح
«صفف نمورج اخکالفیفم»  ،شمیفج حی ا ه فصی ه ب طی ف پی رج دنرفتیت (ت ؛ فکحی
رش ری )1381 ،شمچاین اصیطالح «تسویّة القضیّة الفلسةطیيیّة» بی ّتای «حی ا ه فصی
ّسالگ فلسطین» اتت
ب) «وَ الوَاقِعِ أنَّ القوَّةَ العَسکَرِیَّةَ ظَلَّت مُنـذُ بِدَایَ ةِ الحَرَکَ ةِ الصَ هیونِیَّةِ هِـی أَدَاة تَحقِيـقِ
الهَدَفِ الصَهيونیّ وَ قَد رَسَمَ المُخَطَّطَ مُنذُ مِائَةَ عَامٍ وَ إِتَّبَعَتِ المَرحَلِیَّةَ فِی تَنفيـذِهِ بِحَيـثُ
یتَوَاصَلُ التَنفيذُ مَرحَلَةً بَعدَ األُخرَی بِحَسَبَ الظُـروفِ القَائِمَ ةِ أَو الَّتِـی تَخلِقُهَـا إِسـرَائيلُ
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بِشَنِ الحُروبِ أَو إِختِالَ ِ األَزمَـاتِ» (نیاج1997 ،م )81 :؛ رت حقیقیت ،أیمتم نظیفّ اا
شمفج ابکمای جارش صریونیس  ،ابکات حقاق اشماف صریونیسن بوره اتیت ه صیم تیفل
اتت پ این ط ح ب نفّ تیکی نمه اتت ه اج ای دج ب صوتم ّ حل ای رنرفل ّ نور
ه ب اتفر ن ایط ّوجور یف ن ایط پ ات ائی دج تا بف ایهفر جاگ یف بح اجدف یا ب
هجور ّ دهتر ،اراّ ّ یفبم

إختال األزمات :بحرانآفرینی
ّفرّم «اخکلق» رت ف شاگ المتهنالوتیط چاین ّتا نمه اتت« :إِخکَلَقَ الیَّیئَ :خَلَقَی ُ هَ
إِفکَ َاهُ هَ إِخکَ َعَ ُ» (أنیس ه ری اج2008 ،م  )261 :پ بی ّتایفی «اخکی اع پی رج ،رتتیت
پ رج ،ب قلاب رتتت پ رج ه جت پ رج» ّ بفنم
بافب این ،اصطالح «إخکالت األاّّفم» ّ وانم ب ّتای «بحی اجدف یای » بفنیم شمیین
طوت رت عریفتم «تَختَلِقُ الَمعَاذیرَ لِطَردِهِم أَو اإلِستيالَءِ عَلَی أَمـوَالِهِم» (نیاج1997 ،م :
)69؛ ب ای بی هج تانمج فلسطیا شف ه ّصفرته اّوالیفج برفن
عرفتم «تختلق المعاذیر» رت اصطالح ب ّتا «برفن

ان ّ پام

ان ّ پام» جم ّ نور

ج) «و تَحمِلُهُم عَلَی اإلِعتِقَادِ بأنَّهُم یعمَلـونَ فِـی هـذِهِ األَمَـاکِنِ المُغلَقَ ةِ عَلَـی تَـدبيرِ
المُؤامِرَاتِ ضِدَّ بِالَدِهِم» (شمفج)27 :
دنرف تا ّهروت ّ پام ف بفهت پاام پ یروریفج رت این اّفپن بسک ب وطئ چیا علیی
پیوتنفج ّ ژ راانم
«تدبير المؤامرات :وطئ چیا »
رت ّتهنالوتیط ّفرّم «ربّ » چاین دّمه اتت« :ربّ األّی  :تَفتَی ُ هَ نَظَی َ فِی عَفأِرَکِی ِ»
(أنیس ه ری اج2008 ،م )278 :پ ب ّتافی «ب تت پ رج ّ ،اب پی رج ه انمییییمج ه
» ّ بفنم ه پلمگ «ّؤاّ ام» ب ّتافی « وطئ شف» ّ بفنیم بایفب این ،اصیطالح « یمبی
المؤاّ ام» ّ وانم ب ّتا « وطئ چیا » بفنم
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د) «و تَسُودُهُ إِتجَاهَاتُ اإلِنفِتَاحِ وَ السُّو ُ الحُرَّة وَ النَزَعَاتُ اإلِس تِهالَکِیّة لِتَحِـلَ مَحَـلَّ
اإلِتجَاهَـــاتِ اإلِش تِرَاکِیَّةِ» (شمیییفج)117 :؛ هتیییتت رییییم ه تهی رشیییفی بیییفاات داار ه
ّص فگ ای  ،جفی کین تهی رشفی توتیفلیسک نم
«النّزعات اجستهالکیّةّ :ص فگ ای »
رت المتهنالوتیط ّفرّم «إتکرلک» چاین دّمه اتت« :إِتیکَرلَکَ المَیفلَ :أَنرَقَی ُ أَه أَشلَ َی ُ»
(شمفج )1033 :پ ب ّتافی « مفم پ رج ه انرفت پ رج ّفل ه یف ّص ف پ رج» ّ بفنم ه
پلمگ «نزعة» ب ّتا « مفی  ،گی ایشّ ،یی ه ن ی ج ه » ّی بفنیم بایفب این ،اصیطالح
«الااکعفم االستهالکیّة» ب ّتا «ّص فگ ای » اتت
رت ب خ ّواتر ب شا فم جمگ عرفت

ب افتب ض هتم ،هافهای جمیم ّکافتب بف

دج اضفف ّ پاین؛ ب عاواج ّثفل ب ّتافی اصطالح «ّحفهالم الکح اج» ّ ژ رااین:
«قَدْ تَکَرَّرَتْ مُحاوَالتُ الْتَحَرُشِ بِالمُصَلّين فِـی الْمسْـجِدِ االَقْصـی وَالمُتَـرَدددینَ عَلَـی
الحَــرَمِ الشَّــریفِ وَ اِقتِحــامِ المَسْــجِدِ» (نییاج1997 ،م )113 :؛ ایهییفر ّکاحمییت بیی ای
نمفاگکاتاج ّسهماألأص ه اف اری پ رت ح م ن یف تفت ه دّم ّ پ رنم ه نیک حملی
ب ّسهم افکایش یففت
رت ّتهنالوتیط ّفرّم «حَ َّجَ» دّمه اتت« :حَرََّشَهُ :خَدَشَّهُ وَ تَحَرَّشَ بِهِ :تَعَـرَّضَ لَـهُ
(به اه تمّی پ ر) (أنیس ه ری اج2008 ،م  )172 :ه رت الماهم عرفتم «ح اج بین القیوم»
ب ّتا «أَش َی بَتمُرُن بِرَتضٍ :ی می

تا ح یک پ رنیم» (ّتلیوف )126 :1387 ،ه ّیفرّم

«حَی َّجَ» بی ّتاییفی « تی اض ه دنییوب» ّی بفنییم پلمییگ «الکاح انییفم» نیییک بی ّتاییفی
«دنوبان یکی ،ح یک ،رخفلت بیهف» ّ بفنم ّتافی حتاللارظ «محـاوالت التحـرّش»،
«دنوبان یکی» اتت این ّتاف شمفج اتیت پی رت اصیطالح اا دج بی «ایهیفر ّکاحمیت»
تری ّ نور
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یف رت عرفتم «فَفِی الْمَسارِ الْاُرْدُنی ،اَلْفِلِسْطينیّ ظَلَّ هَـمُّ اَلْمُفـاوِض الْاِسْـرائيلیّ هُـوَ
طَمْسُ َالْهُوِیَّةِ الفِلِسْطینیَّةِ وَ إِفْراغُ الْحُکْمِ الذَّاتِیّ الْمُقْتَرحِ مِنْ أَید مَضْـمون حَقيقـیٍ» (نیاج،
1997م )119 :؛ رت تهنییم ّییذاپ ام اترج ه فلسییطین بییف اتی ائی  ،شمییواته رشمشییگ شیئییت
ات ائیل  ،اا بین ب رج شویّت فلسطین ه ر نمورج رهلیت خیورگ راج ژیییارفری اا شی
ّحکوای حقیق اتت
ّالحظ ّ نور پ عرفتم «ف المسفت األُترُن ّ ،الرلسطیا ّ» ب تهنم ّذاپ ام اترن
فلسطیا

ی

جم نمه اتت ،رت حفل پ پلمگ «ّذاپ ام» رت جملی نیسیت ،هلی اا أ یای

فرمیمه ّ نور

نتيجهگيری
شمفن ون پ بیفج نمّ ،تاف تا ّ یواج رت تیطوح ّ کلیف ابیفن ه ف اابیفن ّیوتر
ب تت أ ات رار ه بفشندی هافگفج رت ره تطح شماییا ه جفنیییا ی ی اا تیطوح
اتت پ ب هتیلگ دج ّ واج ب ب تت ّتاف ژ راخت رت ف دیام جم ّ واج ّتایف تا
رار اا توی ری  ،اصیطالحفم نییک نیوع

اا ط یق ّتافی هافهشفی شمایین دج ی ی

خفصّ اا شماییا تا نفّ ّ نونم گفش اهأفم ّتا اصطالحفم ّ پاب تا نم یواج
اا پافت شن أ ات رارج ّتا

ک ک هافهشف ی ی

رار رت ایین صیوتم ،تهی ی ر بیففک

ّ وانم رت تیین یف ت یف اصطالحفم پمک نمفییم عیالهه بی ایینّ ،ی یواج رت بففیت
ّوأتیّک (ب هج ابفن ) یف ری

تطوح نیک ب ّتاف رتت یففت بافب این ،بفشندیی هافگیفج

رت بففت ابفن  ،نقش ّرمّ رت ی ی

ّتا عافص ابفن راتر پ رت ف دیام جم بیف

ن فه ب دج ّ واج ّتفن ّکرفهم هافهشف تا اا شن بفانافخت

پینوشتها
1ی این پکفب اثی طیفش نیاج ،ی ی اا حلیی گی اج ه ژوهشیی اج ّسیفی فلسیطین ه
خفهتّیفن اتت هی رت این پکفب بف ن ن

حلیل ه هاأعبیافن ه ب رهت اا احسفتیفم

ّلا گ ایفن  ،ژیییاگ تفین صریونیسک ه حوّالم نین أ ج گذنیکگ دج تا ّیوتر ّطفلتی ه

بررسی ترجمة متون سياسی از دیدگاه بافت زبانی با نگاهی بهّ /....هیم صفلح بک ه ففطم پفظم

ب تت أ ات راره اتت ه بف بیفج ایا
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چ ون تشر اج صریونیسک ب وجی حقا یروریفج

رت یروری پ رج فلسطین ه رت صوتم لکهم ،پوچفنمج تفپافج ع ب فلسیطین ییف اخی اج
اجرفتی دنرف ژ راخکام ،امتهیشفی صریونیستشف ه نیک اأماّفم دنریف بی ای ایهیفر ّییرن
ّلا یرور تا ّوتر ب تت أ ات راره اتت ه رت ریّ ه ن فتج این پکفب ب ّافبع تتیم
علم ه ّوثاق ابفج عر ی ه ابفجشفی ری

اتیکافر جسیک اتیت ه اا نییوم وصییر ه

حلیل ب ای ریین ّسفی ّوجور اتکرفره پ ره اتت
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