
 »فرهنگ مترجم«: 
اثری ماندگار و مفید
بررسی فرهنگ مترجم عربی - فارسی اثر 

محمدحسین باتمان غلیچ
199-222

جلد  دو  در  که  فارسي  ـ  عربي  مترجم  فرهنگ   . چکیده: 
غلیچ  باتمان  محمدحسین  آقای  جناب  کوشش  به 
لغت نامه های  تدوین  در  ارزشمند  گامی  شده،  تدوین 
دوزبانه عربی ـ فارسی است. مقاله حاضر به معرفی این 
فرهنگ های  دیگر  با  تمایزش  و  اشتراک  وجوه  و  فرهنگ 
پایان  در  می کند.  گوشزد  را  نکات  پاره ای  پرداخته،  همسان 
نیامده،  لغت نامه  این  در  که  کلماتی  از  فهرستی  ارائه  با  نیز 
ارائه  جدید  لغت نامه های  تدوین  درباره  را  پیشنهادهایی 

می نماید.
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Abstract: The Arabic-Persian dictionary of 
“Mutarjim”, which has been compiled in two 
volumes by Mr. Muhammad Hussein Bat-
man Ghilich, is a valuable step in compiling 
bilingual Arabic-Persian dictionaries. The 
present article introduces this dictionary and 
its commonalities and differences with other 
similar dictionaries and points out some tips. 
Finally, by providing a list of words that are not 
included in this dictionary, it offers suggestions 
on how to compile new dictionaries.
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كتاب خالد ومفيد  )معجم املترجم( 
مراجعـة ملعجـم املترجـم العـريب - الفـاريس من تأليف حمّمد حسـني 

بامتان غليچ
عيل زاهد

الـذي صـدر  الفـاريس(   - )العـريب  املترجـم  معجـم  يعـّد  اخلالصـة: 
ين  جبزئني من تأليف حمّمد حسني بامتان غليچ خطوة قّيمة يف تدو

القواميس ثنائّية اللغة )العربّية - الفارسّية(.
كه  اشـترا ووجـوه  املعجـم  هبـذا  يـف  التعر  

ّ
يتـوىل احلـايل  واملقـال 

ومتّيـزه عـن غيـره مـن املعاجـم املشـاهبة، حيـث يقـوم بتأشـير بعـض 
املاحظات يف هذا املجال.

ويف ختـام املقـال يقـّدم الكاتـب قامئة ببعض الكلمات الي مل ترد يف 
ين  هـذا املعجـم، مـع تقـدمي بعـض املقترحـات املفيدة مَلن يـروم تدو

املعاجم اجلديدة.
العـريب  اللغـة، املعجـم املعاصـر  ثنـايّئ  املفـردات األساسـّية: املعجـم 

الفاريس، معجم املترجم، حمّمد حسني بامتان غليچ.
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کـه مدتـی طوالنـی در  کارآزمـودۀ بازنشسـتۀ وزارت خارجـه اسـت  آقـای باتمـان غلیـچ1 از دیپلمات هـای 
کشورهای عربی بوده و همین پیشینه، تجربیات ارزشمندی در زمینۀ آشنایی  کاردار و رایزن در  سمت 
ی عمری را در آموزش و آموختـن زبان عربی صرف  ی بخشـیده اسـت. افزون بر ایـن، و بـا زبـان عربـی بـه و
گویشوران عرب تعامل داشته  کادمیک در زمینۀ زبان عربی از نزدیک هم با  کرده و عالوه بر تحصیالت آ
ی می تـوان دید. چنان که خود می گوید، سـرمایۀ  کـه حاصـل ایـن تعامـل را در جای جـای فرهنگ و اسـت 

اصلی ایشان در تألیف این فرهنگ عبارت بوده از: 
بیـش از چهـل سـال تجربـه و سروکارداشـتن بـا شـغل ترجمـه و زبـان عربـی، تمـاس مـداوم بـا 
عرب زبانان و برخورد عینی و مستقیم با زبان و اهل زبان، درک نیاز واقعی و مبرم به مرجعی 
یابـی  یـی مسـتمر و بررسـی و ارز بـردی و باالخـره پی جو کار حـاوی نـکات و مفاهیـم دقیـق و 

تألیفات مشابه قبلی.2

کار  ی در ضمن  کرد. و کار ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس را به صورت رسمی آغاز  او از سال 1351 
ترجمـه بـا دیـدن کلمـه یـا اصطـالح تازه آن را در حاشـیۀ فرهنگ اصطالحات معاصـرتألیف جناب دکتر 
سـیدکمال موسـوی3 یادداشـت می کـرد. بعـد از چندیـن سـال، در سـال 1365 حواشـی خـود را در اختیـار 
که باید سرمشـق  دکتر موسـوی گذاشـت تا ایشـان در ویراسـت جدید فرهنگش وارد کند. کاری سـتودنی 
نویسندگان دیگر باشد. دکتر موسوی پس از انصراف از تجدید چاپ فرهنگ خود، آن یادداشت ها را به 
کرد که خود به نشر آنها اقدام کند. ایشان نیز از سال 1371  ی را تشویق  کرد و و گذار  آقای باتمان غلیچ وا
یت های اداری و  کـه البته به سـبب مأمور کار تألیـف فرهنـگ را بـا تهیـۀ فیش هـای دسـت نویس آغـاز کرد 
کار بـه صورت مسـتمر و پیوسـته فراهم نیامد، اما رونـد تدوین هم دچار  سـفرهای متعـدد خارجـی امـکان 
کـرد تا آنکه نشـر میـزان آن را در دو  ی از اوایـل دهـۀ هشـتاد بـا عزمـی جدی تـر کار را دنبـال  گسسـت نشـد. و
جلد در تابستان سال 1396 به چاپ رساند: جلد نخست از حرف »الف« تا »س« از صفحۀ 1 تا 1399، 

و جلد دوم از حرف »ش« تا »ی« تا شمارۀ صفحۀ مسلسل 2639. 

در ایـن فرهنـگ افـزون بـر اصطالحـات، کلمـات عـادی و غیراصطالحـی نیز آمده و کوشـیده شـده اسـت 
معادل هـای مختلفـی بـرای یـک کلمـه آورده شـود. بـرای مثـال معـادل اصطـالح »رئیس بانـک مرکزی« در 
کشـوری بـه  کـم البنـك المرکـزی«. در  کشـور دیگـر »حا کشـور »محافـظ البنـك المرکـزی« اسـت و در  یـک 

یسـنده میان دو جزء باتمان و غلیچ فاصله انداخته، در   1. اگرچه بهتر اسـت اجزای کلمۀ مرکب با نیم فاصله تایپ شـود؛ چون خود نو
این مقاله هم این دو جزء با فاصله تایپ شد.

 2. فرهنگ مترجم )عربی ـ فارسی(، مقدمه، ص 12.
کارهای ارزشمند ایشان نقدی است  که قدرشان ناشناخته مانده است. از   3. ایشان از فضالی برجسته در حوزۀ زبان عربی هستند 
کرد. مرحوم احمد آرام هم در مقاله ای به  که بر بخش »األعالم« لغتنامۀ معروف المنجد نوشـت و اشـتباهات فاحش آن را تصحیح 
معرفـی ایـن نقـد پرداخـت و توصیـه کـرد همـۀ کسـانی کـه بـه زبان عربـی عالقه دارند و نیز کسـانی که کتـاب المنجد را دارنـد، این نقد 

کنند. را تهیه 
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شـهردار »عمـدة البلدیـه« می گوینـد و جایـی »رئیـس البلدیه« و این همه در این فرهنگ ذکر شـده اسـت. 
کـه کاربرد آنها در زبان امروزی بسـیار نادر اسـت بـه این فرهنگ راه  واژه هـای منسـوخ و مهجـور عربـی هـم 

نیافته است. 

نقاطقوت
کرده است. که آن را از بهترین ها در نوع خود  این فرهنگ دارای نقاط قوت فراوانی است 

کم غلط بودن اعراب و امال   .1
کاری سـتودنی  که  کوشـیده متنی پیراسـته از غلط های اعرابی و امالیی ارائه دهد  مؤلف با دقت فراوان 
وق« اسـت که معلوم اسـت تنوین آن اشـتباه 

َّ
اسـت. تنها غلط اعرابی که یافت شـد، عبارت »سـالمٌة الذ

است و باید به حرکت ضمه بسنده کرد. در فارسی هم در ج 2، ص 874، ستون دوم »دردوزه بازی کرد« 
کرد« است. که درست آن »دودوزه بازی  آمده 

2.  به روز بودن 
بـه ایـن معنـی کـه در مقایسـه بـا ویراسـت دوم اثر گران سـنگ فرهنـگ معاصر عربی - فارسـی از آقای دکتر 
آذرتـاش آذرنـوش کلماتـی افزون تـر دارد. بـرای مثـال در فرهنـگ آقـای آذرنـوش تنهـا »بیماری پارکینسـون/ 
ل االهتزازي« آمده، اما در فرهنگ مورد بحث عالوه برآوردن دو معادل »فلج 

َ
ل

َ
لغوه« به عنوان معادل »الّش

پیری، فلج لرزشی«، انواع فلج هم ذکر شده است.4

ّبـاط القـادة« ]افسـران 
ُ

یشـۀ »ضبـط«، عبـارت »رجـال الضبـط القضائـی« ]ضابطـان قضایـی[، »الّض در ر
که در فرهنگ آقای آذرنوش نیست.  ّباط األعوان« ]افسران جزء[ آمده 

ُ
ارشد[، »الّض

عبارات زیر هم افزون بر فرهنگ دکتر آذرنوش آمده است: 
»الئق ِطّبّیًا: از نظر جسمی سالم، برخوردار از سالمت جسمی )مثاًل برای سربازی(«

یدنت« »طبیب مقیم: رز
»بطبیعة الحال: به طور طبیعی، طبیعتًا، خود به خود )= طبعًا، بالطبع(«

»علـی الطبیعـة: طبیعـی )بـرای مشـاهده، تجربـه، ...( در صحنـۀ طبیعـی، از نزدیـک، بـه صـورت زنـده و 
عینی«

»محکمة میدانیة: دادگاه صحرایی«
»َمیدانی: صحرایی، سیار، عملیاتی، میدانی، عملی«

»مائدة ِقمار: میز قمار«

ل ُسـفلی: نیمه فلجی، فلج 
َ
باعّي/شـلل األطـراف األربعـة: فلـج هر چهار دسـت و پا؛ َشـل  4. شـلل جزئی/طفیـف: فلـج خفیـف؛ شـلل ُر

 دو پا(؛ شلل ِنْصفی: فلج نیمۀ بدن )چپ یا راست(.
ً
نیمی از بدن )معموال
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»مائدة مستدیرة: میزگرد«
ور: نبات«؛ 

ّ
»ُسّکر َبل

»َحَدَبة: )در راهنمایی رانندگی( سـرعت گیر، بالشـتک سـر راه )که برای 
کم کردن سرعت اتومبیل ایجاد می شود(«

»ُمَتوّسطی: مدیترانه ای«
گفتگوی تلویزیونی« »حدیث ُمَتلَفز: 

؟: مگـر بـه زبـان خارجـی بـا تـو حـرف زدم؟ )که  الَونـدّيِ
ّ
مُتـك بال

ّ
َکل »هـل 

حرفم را نفهمیدی(«

یـا  پنجـاه  یـا  بیسـت و پنج  جشـن  مناسـبت  بـه  عربـی  کشـورهای  در 
کـه بـه »یوبیـل« معـروف  پنج سـالگی واقعـه ای جشـنی می گیرنـد  هفتادو
بـه معنـی عیـد  ایـن واژه در اصـل اصطالحـی یهـودی اسـت و  اسـت. 
»جشـن  عبـارت  دو  بـه  آن  بـرای  آذرنـوش  فرهنـگ  در  اسـت.  پنجاهـه 

شـادی، عیـد پنجاهـی )یهـود(« بسـنده شـده اسـت، امـا در فرهنـگ باتمـان غلیـچ عـالوه بـر آنهـا نیـز آمده 
پنجمین سـالگرد؛ یوبیل َذَهبّي: جشـن پنجاهمین سالگرد؛ یوبیل  اسـت: »یوبیل ِفّضّي: جشـن بیسـت و

پنجمین سالگرد«. ماسی: جشن شصتمین یا هفتادو

گفتنی است در فرهنگ آذرنوش هم کلمات یا عباراتی آمده که در این فرهنگ نیامده است. برای مثال 
کـه در فرهنـگ آقـای باتمـان غلیچـف نـه در ذیـل مدخل های  »طبیـب التخدیـر« ]متخصـص بیهوشـی[ 
»طبیـب« آمـده و نـه مثـاًل در مدخلـی بـا عنـوان »ِطـّب الّتخدیـر«. البتـه مدخـل »التخدیـر« آمـده اسـت. 
ی صحنـه آمـد، پدیـدار  یـب: میـدان تمریـن؛ مرکـز آمـوزش نظامـی«، »َظَهـَر فـي الَمیـدان: رو »میـدان التدر
شد«؛ »عقد نصف دائری: طاق نیم دایره ای« نیز نیامده است. با این حال فرهنگ مترجم کامل تر است.

کلمه  3.ذکرمترادفهایعربی
«. چند مثال دیگر: 

َ
ل

َ
برای مثال در توضیح واژۀ »َکّدی« آمده است: »ِاسَتعطی، ِاسَتجدی، َسأ

»َشَمنَدر: ]گیاه شناسی[ چغندر )= َبنَجر، َشَونَدر(«
کاسه، جام )= صفحة، َطّبق، صحن، سلطانّیة(« جة، ُسکُرجة: دیس، بشقاب، دوری،  »ُسُکّرُ

ُکنُدرجّي، ُقنُدرجّي(« کفش فروش )= َجْزماتّي،  کفش گر،  کفش دوز،  کفاش،  اء: 
ّ

»َحذ
ة(«

َ
کاما )= فارزة، َفْصلة، َشْول »فاصلة ج فواصل: ویرگول، 

4. آوردن معادل های فارسی متنوع 
ـَب )القـوُم( علـی ...: )وحشـیانه( یـورش بردنـد بـه ...، )دیوانـه وار( هجـوم آوردنـد بـه ... 

َ
بـرای مثـال: »َتکال
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کردنـد بـراِی ... ،  یختنـد بـر سـِر ... ، ازدحـام  ی آوردنـد بـه ... ، ر ، حملـه ور شـدند بـه ... ، بـا شـتاب رو
کردند بر سِر... ، به جان هم افتادند براِی ...«. کشمکش 

کـه ... ، تا یادم نرفته )بگویم که(  »علـی ِفکـرة: )مصـری( راسـتی ... ، در ضمـن ... ، ضمنـًا ... ، یـادم آمد 
که ...« گفته نگذارم  که ...، نا گفته نماند  ...، نا

ـما: از دیرباز، دیرزمانی، بسی، مدت ها، بارها، کرارًا، مستمرًا، غالب اوقات )کثیرًا ما، مرارًا؛ 
َ
طال

َ
ـما/ل

َ
»طال

تا وقتی، تا هر زمان، مادام )که ...( )= مادام(. 
»طالما انَتَظَر: خیلی منتظر ماند، مدت ها انتظار کشـید؛ طالما َخَدم َشـْعَبه: مدت ها )دیرزمانی، بسـی، 

کرد«. ...( به ملت خود خدمت 
ی هم  ی هم انباشـت، رو کـرد، انبـار کرد، اندوخـت، رو گـرد آورد، انباشـته  کـرد،  َس: انباشـت، جمـع 

َ
»َکـّد

کرد«. کم  کرد، بر هم انباشت، به هم فشرد، مترا کرد، خرمن  کرد، تلنبار  ُکپه  کرد،  یخت، توده  ر

کمک بسیار می کند تا به تناسب متن، معادل بیابد. کار به مترجم  این 

یشه ای( در چینش مدخل ها  5. رعایت ترتیب الفبایی )نه ر
ِزنـة، مسـتدیرة،  ِدیـة،  ِثقـة،  ُتـَؤَدة،5 َتسـِمیة،  ُتـراث،  قـاد، اسـتمارة،  اّتِ آبـار،  کلماتـی ماننـد:  ترتیـب  بدیـن 
یشـه های بئر، وقـد، أمر، ورث، وأد، وسـم/ ینشـان پیـدا می شـوند، نـه در ر ِمیَدَعـة،6 بـه ترتیـب حـروف آغاز

سمو، وثق، ودی، وزن، دور، ودع. 

کـه همـۀ اسـتعماالت یـک کلمـه در کنار هـم ذکر می شـود. مثاًل  یکـی از مزایـای ترتیـب الفبایـی آن اسـت 
کلمات ذیل همه در یک جا آمده است:

طالب جامعی، طالب خارجی، طالب داخلی، طالب عسکری، طالب غیرعادی، طالب متفّرِغ جزئیًا، 
یلی، طالب ُمسـَتِجّد، طالـب ُمعید، طالب 

َ
ق، طالـب َمدَرسی/مدرسـیه، طالب مسـائی/ل طالـب متَفـّوِ

ب السالم.7
ّ

ب الحرب، ُطال
ّ

م/نظامی، طالب منتَسب، طالب نهاری، طالُب ید، ُطال
َ

د/منّظ مقّیَ

که در اسـتعمال واوشـان به »تاء« تبدیل شـده  کلمۀ مثال واوی و لفیف مفروق هسـت  َؤَدة« بوده اسـت. چند  کلمه در اصل »ُو  5. این 
اسـت. البتـه ایـن امـر َسـماعی اسـت، نـه قیاسـی. از جملـه مـادۀ »و ق  ی« کـه کلمـات َتقّی، تقـوی، َتِقّیة، ُتقـاة از آن در اصـل بوده اند: 
راث بوده است. در خصوص این تبدیل در لسان العرب  ة، ُوقاة؛ َتْتری در اصل بوده: َوتری؛ کلمۀ ُتراث نیز در اصل ُو َوِقّي، َوْقوی، َوِقّیَ
)ج 5، مدخـل »وتـر«( آمـده اسـت: »... وجـاؤوا َتْتـری و َتْتـرا؛ أْي: ُمَتواِتریـَن ]پشـت سـر هـم[. الّتـاُء ُمْبَدلـٌة ِمـن الواِو )»تاء« تبدیل شـده از 
یر یزیر؟  ز  في و

ُ
 قیاسـًا، إّنما هو في أشـیاَء معلومٍة ]موارد خاص[. أال تری أّنک ال تقول

ُ
»واو« اسـت(. قال ابُن ِسـیَدَة: و لیس هذا البدل

َف منها )تبدیل »ت« به صورت قیاسـی فقط در صیغۀ افتعل و مشـتقات آن   وما َتَصّرَ
َ

إّنما َتقیُس علی إبدال الّتاِء من الواِو في افَتَعل
َزَن )که  تي بعَدها. وذلک نحُو: اّتَ

ّ
ب تاًء، وُتدَغُم في تاِء افتعل ال

َ
کانْت فاُؤه واوًا )فاء الفعل حرف »و« باشـد(، فإّن فاَءه ُتْقل اسـت(، إذا 

در اصل »ِاْوَتَزَن« بوده(«.
ِگـرد،  زن،  کلمـات بـه ترتیـب عبـارت اسـت از: چاه هـا، برافروخته شـدن، فـرم، میـراث، درنـگ، نام گـذاری، اعتمـاد، دیـه، و  6. معانـی 

پیش بند.
زی، دانشجوی دانشکدۀ افسری،  زانه، دانشجو/دانش آموز شبانه رو  7. ترجمه کلمات فوق به ترتیب: دانشجو، دانشجو/دانش آموز رو
دانش آمـوز اسـتثنایی )اعـم از تیزهـوش یـا عقب مانـدۀ ذهنـی یـا جسـمی(، دانش آمـوز پاره وقـت )مـدارس شـبانه(، دانشـجوی ممتاز، 
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بـی« را هـم می افزود که به معنی »دانشـجویی« اسـت و در عبارت »الّرقم 
ّ

البتـه خـوب بـود »طالبـی« و »ُطال
کار می رود. الّطالبّي/الّطالبّي« ]= شمارۀ دانشجویی[ به 

کلمات و اصطالحات تخصصی  6. آمدن بسیاری از 
کاری  صرفـًا  نـه  و  اسـت  مؤلـف  عملـی  کار  حاصـل  چـون  اسـت،  عـام  فرهنگـی  فرهنـگ  ایـن  آنکـه  بـا 
ی اصطـالح یـا واژه ای - ولـو تخصصـی در حـوزه ای خـاص - را دیـده آورده اسـت.  کتابخانـه ای، هـر جـا و

برای نمونه و به ترتیب الفبا: 
کلیسا« کشیش بزرگ  کل،  یت: ]غربی[ ]مسیحیت[ رئیس دیر، راهب بزرگ، راهب  ْرِشَمنِدر

َ
»أ

»إیجـاٌر ِمـن الباطـن: ]حقـوق[  )ملکـی را، ...( اجـارۀ فرعـی دادن، اجارۀ ملک توسـط مسـتأجر به مسـتأجر 
دوم یا فرعی، اجارۀ دست دوم، به دست دوم اجاره دادن«

یاضیات[ دوجمله ای، جملۀ دارای دو عدد یا عالمت مثبت و منفی« ین: ]ر
َ

»ُثنائّيُ الحّد، ذو َحّد
»َجَرذ: ]دامپزشکی[ ورم استخوان پای اسب«

»ُجَنیَحة الِمشعاع: ]فنی[ پرۀ رادیاتور، پرۀ شوفاژ«
کمتر از سـه درصد زغال و قابلیت چکش خوری، آهن  کارشـده، آهن با  ف(: آهن  ّیَ

َ
»حدید ُمطاِوع )أو ُمل

ساخته«
یمناستیک(« »ِحصان ذو َمقاِبض: ]ورزش[ خرک دسته دار )از وسائل ژ

گمیت، چکیده« یمات ُعلیا: ]زمین شناسی[ استاال
َ
»ُحل

»ِخطاب اعتماد غیر قابل للرجوع: ]اقتصادی[ ]بازرگانی[ اعتبارنامۀ غیرقابل فسخ، ِال سی فسخ ناپذیر«
یَقة، َصْعو(« کوچک )= ُدْعَو »ُسکُسکة، َسکسوکة: ]جانورشناسی[ ِسسک، الیکایی، پرنده ای 

»سلطة استثنائیة: ]سیاسی[ اختیارات فوق العاده«
»سلطة تقدیریة أو استنسابیة، سلطة التقدیر: ]سیاسی[ آزادی عمل، قدرت تصمیم گیری، حق ِاعمال 

قضاوت شخصی، حق عمل به تشخیص فردی«
کتری  »َسـلفا، عقاقیر سـلفا: ]غربی[ ]طب[ سـولفونامید، انواع سـولفامید که باعث متوقف شـدن رشـد با

می گردد«
کن« »ُسکونی: ]فیزیک، برق[ استاتیک، ایستا، سا

کامپیوتر« کیبورد متصل به  کامپیوتر( مونیتور و  »َطَرفیات: )در 
»طبیعة مائتة: ]هنر[ )در نقاشی، ...( طبیعت بی جان«

»َظهیر مساعد: ]ورزش، فوتبال[ هافبک«
»عاِتق الَجَملون: ]معماری[ تیر بزرگ عمودی شیروانی، شاه تیر )عمودی زیرسقف شیروانی(«

رودی جدیـد، دانشـجو )یـا دانش آمـوز( رّدی )در یـک سـال تحصیلـی یـا در یـک درس(،  دانش آمـوز، دانشـجوی شـبانه، دانشـجوی و
زانه، خواستگار، جنگ طلبان، صلح طلبان. دانشجوی تمام وقت، دانشجوی پاره وقت، دانشجوی رو
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گاوآهن )که تیغه ها و چرخ ها به آن وصل است(« »عاتق الِمحراث: ]کشاورزی[ بیم یا شانۀ 
کرومگالی، بزرگی غیر عادی دست ها و پاها و طرح صورت« »ِعَظم األطراف: ]طب[ ا

»قاعدة: ]شیمی[: باز«

ة: ]کشتیرانی[ میلۀ افقی دکل« ّیَ »َقِر
یگوت« شنیده شده، ز

ُ
گ یست شناسی[ تخم، تخم  »الِقحة: ]ز

ُکبي: ]فنی[ جوشکاری لب به لب« »ِلحام تنا
کاربر« »ُمستخِدم: ]کامپیوتر، اینترنت[: 

کـه انـگل وار با موجـود زندۀ دیگر همزیسـت  یـت، موجـود زنـده ای  یست شناسـی[ انـگل، پاراز »ُمعایـش: ]ز
باشد«

»ِمَفّک فحص: ]فنی[ فازمتر«
ّف خاِنق: ]برق[ بوبین مسدودکننده، بوبین انسداد«

َ
»ِمل

»ِمنُه: )در دفتر حساب( ستون بدهکار، بدهی«
کـه نفـس یـا شـخصیت انسـان و تمایالت  ِهـَي: ]روان شناسـی[: نهـاد، مجموعـۀ تمایـالت انسـان 

ْ
ُهـَو، ال

ْ
»ال

جنسی و شهوانی او از آن ناشی می شود«

7. ذکر عبارات، اصطالحات و واژه های رایج محلی کشــورهای عربی )بیشــتر مصر و عراق( با اشاره یا 
بدون اشاره به محل هر یک و نیز مشخص کردن غیرعربی بودن آن

برای مثال: 
کاری(  »إن شاءاهلل: )در سعودی و دول خلیج فارس، در پاسخ دستور، خواهش، یا طلب چیزی یا انجام 

به چشم، بسیار خوب، اطاعت می شود، باشد«
کلنگ روسی« کلنگ دوسر،  »أْزَمة: )مصری( 

»َبّیاَرة: )فلسطینی( باغ پرتقال، باغ میوه«
کرد، دنبال اخبار او بود« کرد، فضولی او را  ی  کنجکاو َس علیه: )مصری( زاغ او را زد، در مورد او 

َ
»َتَطّق

کلوچۀ میوه ای، نان مربایی، پای، نوعی نان شیرینی« »ُتوْرَنة: )غربی( 
تبة: )سوری( مدت آموزش افسران« »َدورة اجتیاز/تجاوز الّرُ

ة: )سعودی( منقل، آتشدان« »ُدّوَ
گران فروخت«؛ کرد، به مشتری  گران حساب  »َشَمط البائُع المشترَي: )مصری( فروشنده پای مشتری 

کاغذ، ورق، برگه، ورقه« »کاغط: )مغربی( 
ّچین(: )برای فروش هندوانه( به شرط چاقو« ّکیِن )عامیانۀ عراقی: َعّسِ »علی الّسِ

»ُیحِرُق دَمه بال سبب )مصری(: بی دلیل خودخوری می کند«
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کلمات و عبارات عامیانه با ذکر منبع آن 8. آوردن برخی 
کج بنشین و راست بگو« »ُاقُعْد أعَوج واْحچی )= احِك( َعِدل: )عراقی( 

»ِامشي َعِدل: )عراقی( مستقیم برو، راست برو«
گـر محبوبـت از  ـه(: )مصـری( ]َمثـل[ ا

َّ
کل ـه )= ال َتلَحْسـُه 

ُّ
کل َحسـوْش 

ْ
کان حبیُبـک مـن العسـل مـا َتل »إن 

کجا  گربه  جنس عسـل هم باشـد، نباید همۀ آن را یک جا بلیسـی، )معادل:( در دیزی باز اسـت، حیای 
رفت؟«

پاشیده است« یخته و یخته و شلوغ پلوغ است، خانه ر »الَبیُت َیضرُب و َیقِلُب: )مصری( خانه به هم ر
»حاجة ِحلوة: )مصری( یک چیز خوشگل، یک چیز خوب«

کـه ...، به خیالم ...،  »َحـّسَ بالـي )تلفـظ عامیانـۀ عراقـی: َحْسـبالی(: گمان کردم، به گمانم، گمان کنم 
که ...« کردم(  خیال می کنم )یا 

»سالمِلک، سالم لیک: )مصری و اصل آن غربی(: سالن پذیرایی«
»شاف ما شاف: )عراقی( ندید بدید«

»َشـندي َبنـدي: )مصـری( الکـی، همیـن طـوری، اهلل بختکـی، تصادفـی، بـدون نظـم و حسـاب، بـدون 
َفَق(«

َ
َکیَفَما اّت هدف )= 

ْل ِإْحَن َنلِبْس: )عراقی( به هر سـازی بزنی ما می رقصیم، ما تابع نظر و ارادۀ شـماییم )فصیح:  »شـي ْتَفّصِ
که شما بُبری ما می پوشیم( ه نحن َنلِبُسه = هر لباسی 

ُ
ل أّيُ شيٍء ُتَفّصِ

»طاِلع ِمن ُزْرف الحائط: )عراقی( از زیر بته به عمل آمده )تحت اللفظی: از سوراخ دیوار بیرون آمده(«
ـي جـری لـي!: )عامیانـۀ مصـری( آنچـه بـر سـرم آمـد نصیب دشـمنت بشـود! آنچه دیـدم الهی  ِ

ّ
ک َعل »َعـُدّوُ

ک علی ما جری لی(« گرگ بیابان نبیند )= َعُدّوُ
گفتید به دور  که  ید، دور از جانتان )ساحت شما از این  »محشوم!: )عراقی( بال نسبت شما، اختیار دار

ک(« و مبّرا است( )= حاشا
»َورَور: )عراقی( تپانچه، هفت تیر«

 َجّد: )مصری( شوخی می کنی یا جّدی می گویی؟ شوخیه یا جّدیه؟«
ّ

»ِهزار َوال
»یا ُضناَي، یا َضناَي: )مصری( پسرم!، فرزندم!«

گفتاری گرایشی اندک به لحن  9. پیروی از نثر معیار با 
کار را  کلمه مشـخص شـود. این  گرایشـی داشـت تا معنای دقیق  به نظر می رسـد برخی جاها باید چنین 
پیش تـر آقـای سـیدمصطفی حسـینی طباطبایـی در فرهنـگ خـود به خوبـی انجـام داده اسـت. فرهنگـی 
گذشـت بیـش از پنجـاه سـال از چـاپ آن، همچنـان معادل هـای آن تـازه و جـذاب اسـت و  کـه بـا وجـود 

کلماتش نیاز است. نمونه ها:  همچنان هم به مدخل ها و 
»ِباهلِل علیك!: تو را به خدا، خواهش می کنم، باالغیرتًا!«
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یگول، ِقرتی، خودآرا، سوسول؛ شیک پوش، خوش تیپ« »َغْندور، ُغندور ج َغناِدرة: ژ
»شاجن: درۀ پر دار و درخت«
»ِمشَفر: ... لب و لوچه، پوزه«

َز مـن: از .. حالـش بـه هـم خـورد، بـاال آورد، دچـار حالـت تهـوع شـد، ِچنِدشـش شـد، نسـبت بـه ...  »َتَقـّزَ
کرد« احساس تنفر 

»ُنکوص: ... دبه درآوردن«
گرفته است )کیپ شده( )= مشدودة(« »الماسورة َمرنوقة: ]مصری[ لوله 

10. آوردن ضرب المثل های معادل فارسی در برخی مدخل ها
برای مثال:

کالغ سفید شود؛  که سر  »لن َیحُدَث هذا حّتی َیشیَب الغراُب: این )کار، امر، الخ ..( وقتی شدنی است 
کالغ سفید شد، این هم شدنی است«. گر سر  این هرگز شدنی نیست، ا

»َیشیُب له رأُس الَجنین: )فالن مسأله چنان سخت و هول انگیز است که( ... موی سر کودک را در شکم 
کلۀ آدم برمی آورد«. مادر سفید می کند، دود از 

ید في َجْوف الفَرا: این یکی به همه می ارزد؛ همۀ مزایا در این جمع اسـت؛ این را داشـته باشـی   الّصَ
ُ

»کّل
انـگار همـه چیـز را داری )همچنیـن بـه ازای مثل های فارسـی زیر نیز می تواند باشـد: یکـی مرد جنگی به از 

که صد آمد نود هم پیش ماست(«. صد سوار/یا: چون 
ـعرُة ِمـن الَعجیـن: بـه آسـانی، به راحتـی تمـام، بدون هیچ دردسـر، مثل آب خـوردن، خیلی 

َ
 الّش

ُ
»کمـا ُتَسـّل

آسان )تحت اللفظی: مانند بیرون کشیدن مو از خمیر(«.
»الحدیُث ذو ُشجوٍن: حرف حرف می آورد، الکالم َیُجّرُ الکالَم«.

سِلُق أباَك: پدرت را می سوزانم، پدرت را درمی آورم«.
َ
»أ

کـوره  ـُح: آهـن آهـن را می شـکند، آهـن آهـن را از 
َ
 الحدیـُد، إّن الحدیـَد بالحدیـد ُیفل

ّ
 الحدیـَد إال

ُ
»ال َیِفـّل

درمی آورد، شغال بیشۀ مازندران را/نگیرد جز سگ مازندرانی«.
گذشت«. »دوَنه َخْرُط الَقتاِد: ... برای رسیدن به آن از هفت خوان باید 

»فالٌن َیدُهُن ِمن قارورٍة فارغٍة: فالنی وعده های توخالی می دهد، خالی می بندد، صد سبو بسازد یکی از 
آنها دسته ندارد، وعدۀ دروغی می دهد«.

کـرد، نـارو زد، بـا هـر دو  کـرد، سیاسـت دوپهلـو پیـش رفـت، دورویـی  یـِن: دودوزه بـازی 
َ
ِعـَب علـی الَحبل

َ
»ل

طرف بود«.
کـه سـنگ بـزرگ بـردارد، پرتـاب نمی کند ]مثل:[ سـنگ بـزرگ عالمت نزدن  َکُبـَر َحَجـُره ال َیرمیـِه: هـر  »َمـن 

است«.
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11. آوردن جمالت شاهد
مثال:

در ذیل »شـاَطَر"«: »ُنشـاِطُرکم األحزاَن: )هنگام تسـلیت گویی( شـریک غم شـماییم، در غمتان شـریکیم، 
ما را در غم خود شریک بدانید«.

در ذیل »َدّراجة«: »ال َیمِلُک دّراجًة فضاًل عن سّیارٍة: یک دوچرخه هم ندارد چه رسد به یک اتومبیل«.
در ذیل »محسـوب«: »هو محسـوٌب علی فالن: مورد حمایت فالنی اسـت، پارتی او فالنی اسـت، وابسـته 

به فالنی است، نورچشمی فالنی است، از نوچه ها )دست پرورده ها/پیروان( فالنی است«.
ذیـل »مـکان«: »ِمـن األهّمّیـة بمـکاٍن: بسـیار بـا اهمیـت )اسـت(، خیلـی مهـم )اسـت(، اهمیـت بسـزایی 

دارد« .
گفته  کرده و چنین  « اواًل معادل های آن را بر حسـب جمالت به خوبی دسـته بندی  کلمۀ »أّيُ در توضیح 

است: 
کدام؟  » - )در جملۀ سؤالی( 

کدام، هر یک، هر )= أّیما(،  ـ )در جملۀ شرط( هر 
کنترلی نیست. ـ )در جملۀ منفی(: هیچ، هیچ گونه. ال َیخضُع ألّيِ رقابة: تحت هیچ نظارت و 

ـ )برای تحسین و اعجاب( چه ...! عجب ...!«. محّمٌد رجٌل أّيُ رجٍل: محمد عجب مردی است!«

کلمات 12. مشخص کردن معانی اصطالحی 
دربارۀ واژۀ تقلید چنین آمده است:

ـ )ج تقالید(: رسم، سنت، آیین، عرف و عادت
کاة[ کسی یا چیزی را( درآوردن، شکلک سازی8 ]= ُمحا ـ تقلیدکردن، ادا)ی 

ی ... )اثر نقاشی الخ(، شبیه سازی کپی کردن از رو کپی برداری،  ـ 
ـ بدلی و قالبی ساختن، جعل کردن، تقلبی ساختن )= تزییف(

ف( ّیَ ـ )چیز( تقلبی، بدلی، غیر اصلی )= ُمَز
یختن گردن )(کسی( آو ـ )چیزی را( به 

ـ )به پست یا مقامی( منصوب کردن )= َتوِلَیة، تنصیب، تعیین(
ـ ]فقه[ تقلید )کردن از مرجع دینی در احکام شرعی(

بعضیمالحظات
انتخـاب  چگونگـی  اسـت،  مهـم  بسـیار  و  نشـده  اشـاره  آن  بـه  فرهنـگ  ایـن  در  کـه  نکاتـی  از  یکـی   .1
مدخل هاسـت. نخسـتین و سـخت ترین مرحلـۀ تألیـف فرهنگ نامـه  و دانش نامه نویسـی گزینش مدخل 

ردن. گفته می شد: شکلک درآو 8. البته بهتر بود 
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اسـت. بـا اینکـه اسـتاد باتمـان  غلیـچ در پایان کتاب، فهرسـتی مفصـل از منابع و مآخذ ارائـه کرده اند که 
شـامل: 10 فرهنگ عربی - عربی، 33 فرهنگ دوزبانۀ عربی - انگلیسی/انگلیسـی - عربی یا سـه زبانۀ 
عربـی - انگلیسـی - فرانسـه، 8 فرهنـگ عربـی - فارسـی، 13 فرهنـگ انگلیسـی - فارسـی و دو فرهنـگ 

که شیوۀ انتخاب مدخل ها چگونه بوده است.  فارسی به فارسی است، اما در مقدمه نگفته اند 

که آورده اند از خودشـان اسـت  نکتۀ مهم دیگری را هم ذکر نکرده اند و آن اینکه معادل ها و ترجمه هایی 
گرفته اند. بجا بود گفته می شد که مثاًل فرهنگ اصطالحات معاصر دکتر آذرتاش  یا از فرهنگ های دیگر 
کنـار آن بـرای جانیفتـادن مدخل هـا اسـتفاده شـد،  گرفتـه شـد و از فـالن فرهنگ هـا هـم در  آذرنـوش مبنـا 

که خود یافتم و در آنها نبود افزوده شد.  سپس معادل هایی 

کـه »منتقـد همـواره بایـد محدودیت هـای عملـی ای را کـه حجـم و  بـا آنکـه ایـن مطلـب را در نظـر داشـته ام 
انـدازۀ فرهنـگ و هزینه هـای تألیـف و تدویـن آن بـه مؤلفـان فرهنگ تحمیل می کند در نظر داشـته باشـد. 
کـه ایـن  توصیه هـای منتقـدان بـرای بهبـود فعالیـت فرهنگ نویسـی مفیـد و ارزشـمند اسـت ... امـا زمانـی 
توصیه ها به شکل نقد منفی درآید و بر مؤلفان فرهنگ خرده گرفته شود که چرا آنها را اجرا نکرده اند، باید 
گاه هسـتند؟ آیا  کـه آیـا واقعـًا از نتایـج عملی راهکارهایی که ارائه می دهند به خوبی آ از منتقـدان پرسـید 
مطمئن هستند که خود مؤلفان فرهنگ قباًل به این راه ها فکر نکرده اند و شاید بنا بر دالیلی آن را انتخاب 
نکرده اند«،9 با این حال گمان کنم چون بسیاری از مدخل ها و معادل ها پیش تر در لغت نامه های عربی 
کـه در تدوین  - فارسـی یـا فارسـی - عربـی آمـده و افـراد دیگـری زحمـت کشـیده اند، این انتظار بجاسـت 
که مبتنی بر فرهنگ های پیشین است، مؤلف افزوده های خود را مشخص می کرد تا قدر  فرهنگ جدید 
که در مسـیر نوشـتن لغتنامۀ عربی - فارسـی قلم زده اند شـناخته شـود. البته این  کسـانی  و زحمت همۀ 
کار مرسـوم و عرف نیسـت، اما به نظر می رسـد باید مرسـوم شـود تا معلوم شود در تألیف این گونه کتاب ها 
کس  چقدر از حجم اثر از آِن مؤلف اسـت و چقدر حاصل زحمات دیگران اسـت و بدین سـان سـهم هر 

گسترش علم معلوم شود. در پیشبرد و 

2. فرهنـگ مترجـم عربـی - فارسـی از جملـه کتاب هـای مفیـد و در موضوع خود کم اشـتباه اسـت، اما در 
که در ذیل درج می شود: بررسی مفصل این فرهنگ، مواردی را شایان ذکر دیدم 

« نوشـته شـده: بنـدر، اسـکله. درسـت اسـت کـه اصـل معنـای کلمـه همیـن 
َّ

1-2. در معنـای کلمـۀ »ُمـَکل
کنـون نـام سـومین شـهر بـزرگ یمـن )بعد از صنعاء و عدن( اسـت و برای بندر کلمـۀ »میناء« و  اسـت، امـا ا

کار می رود.  برای اسکله »مرفأ« به 

ری بر مقولۀ نقد فرهنگ لغت  یژه نامۀ نامۀ فرهنگسـتان(؛ اردیبهشـت 1392، شـمارۀ 5 و 6، »مرو  9. جعفری، زهرا؛ فرهنگ نویسـی )و
و مبانی آن«،  ص 78.
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کلمـۀ »ِحّجـة« و جمـع آن  2-2.خـوب بـود هنـگام ذکـر دو متـرادف »عـام و َحـْول« بـرای مدخـل »َسـَنة«، 
»ِحَجـج« نیـز می آمـد؛ چنان کـه در مقابـل مدخل »ِحّجة« هم تنها کلمۀ »َسـنة« را آورده اند و سـزا بود کلمۀ 

»عام« را هم می آوردند.

3-2.نوشـته شـده اسـت: »حرف أسـود ثخین: حرف سـیاه درشـت؛ حرف أبیض رقیق: حرف نازک«. با 
کدام  کار می رود یا هر  این توضیح معلوم نیست آیا برای حروف درشت یا همان Bold، أسود با ثخین به 
کـه بـه کار رود مفیـد معناسـت؟ همچنیـن بـرای حـروف نـازک هـم أبیـض به کار مـی رود، هم رقیـق یا یکی 

از آن دو؟

ل االهتزازی« برای بیماری پارکینسـون/ لغوه آمده، هر چند این 
َ
ـل

َ
4-2.در فرهنگ آذرنوش عبارت »الّش

ل هـاّز« آمده 
َ
ل ُرعاشـّي أو شـل

َ
عبـارت در فرهنـگ آقـای باتمـان  غلیـچ نیامـده اسـت، امـا بـه جـای آن »شـل

کـه در برابـر آن هـم نوشـته شـده اسـت: »پارکینسـون، فلـج پیری، فلج لرزشـی، لغوه«. آیـا آنچه آقای  اسـت 
کار می رود، اما در این فرهنگ از قلم افتاده است؟  کار نمی رود یا به  آذرنوش آورده است اآلن دیگر به 

5-2.دربارۀ کلمۀ »الماس« برخی عرب ها »الـ« آن را زائد می دانند و می گویند: »یوبیل ماسی«، در مقابل 
برخی »الـ« آن را جزء اصلی کلمه می دانند و عبارت فوق را می گویند: »یوبیل ألماسی«. خوب بود مؤلف 

محترم هر دو عبارت را در مدخل »یوبیل« می آورد.

6-2.در کلمـۀ »إغریقـي« نوشـته اند: »مربـوط یـا منسـوب به یونان«، خوب بود اشـاره می کرد که این کلمه 
کار می رود. کلمۀ »یونان« به  برای اشاره به یونان باستان است و برای یونان معاصر همان 

رثوذوکس« نوشته است: »راست دینی، عقیدۀ درست«، در حالی که این دو اصطالح، 
ُ
7-2.در مدخل »أ

ترجمۀ »أرثوذوکسی« و »أرثوذوکسیة« است.

« نوشته اند:  8-2. در معانی »َعّقَ

کرد ... ـ )فرزند نسبت به پدر و مادر( نافرمانی 

کرد ... .  گوسفند به رسم عقیقه ذبح  کرد،  ـ )پدر برای فرزند( عقیقه 

« بخواهـد معنـی عقیقه کردن بدهـد، حتمًا با »َعـْن« به کار مـی رود. بنابراین  گـر »عـّقَ کـه ا نکتـه ایـن اسـت 
گـر بـه معنـی نافرمانی کـردن باشـد،  کـرد و ا گفتـه می شـود: َعـّقَ الوالـُد عـن ولـِده: پـدر بـرای فرزنـدش عقیقـه 

کار می رود: َعّقَ الولُد الوالَد.  بدون »َعن« به 

کسـی عاّق  که وقتی  که باید در نظر داشـت و معمواًل به آن بی توجهی می کنند این تصور اسـت  نکته ای 
کـه بـر عکـس اسـت و در ترکیـب »عـاّق  کرده انـد، در حالـی  والدیـن شـد؛ یعنـی پـدر و مـادرش او را نفریـن 
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یم، می گوییم: »عّقَ  گـر بخواهیم صـورت فعلی برای این ترکیب بسـاز والَدیـن«، »والَدیـن« مفعـول اسـت. ا
کرد/حرمت پدر و مادرش را نگه نداشت. ُد والَدیِه«؛ یعنی فرزند به پدر و مادرش بی احترامی 

َ
الَول

که باشـد،  9-2. تعبیر »ِمن األهّمّیِة بمکاٍن« را هم می توان ذیل »أهمیة« آورد و هم »مکان«. ذیل هر یک 
باید در ذیل دیگری ارجاع داد، اما مؤلف محترم این ترکیب را ذیل »مکان« آورده و ارجاع نداده است. 
مشابه این ترکیب، ترکیب »ِمن المستحیِل بمکاٍن« است به معنای »کاماًل محال«، »از محاالت است« 
و معادل هایی نظیر این. خوب بود ایشان آن را هم به دنبال »من األهّمّیة بمکان« می آورد یا تذکر می داد 

کار می رود و نمونۀ دیگرش همین ترکیب است. کید به  که این تعبیر »بمکان« برای تأ

کی« نام داشتند. در عربی اسم های  کی سابقًا یک کشور بودند که »چکسلوا 11-2.دو کشور چک و اسلوا
غیرعربی دسـتخوش تغییرات فراوان می شـوند و اعراب یا حروف آنها تغییر می کند. از سـوی دیگر چون 
یـم، گاه می شـود دو یـا سـه ضبـط از یـک اسـم در عربی به چشـم می خورد.  کشـورهای عربـی متعـددی دار
کـه ایـن یـک ضبـط ایـن نام اسـت و  کیا« آورده انـد  کی را »تشیکوسـلوفا مؤلـف محتـرم نـام کشـور چکسـلوا

کیا« است. بجا بود آن را هم ذکر می کردند.  ضبط دیگر آن »تشیقسلفا

کشـورها و  نکتـۀ دیگـر آنکـه جـای َاعالم/اسـم های خـاص در لغت نامـه نیسـت، امـا می بینیـم نـام برخـی 
که نام این اسم های خاص  پایتخت آنها در کتاب حاضر آمده است. سبب را می توان چنین حدس زد 
رناؤوطی/أرناؤودی )آلبانیایی(، البحر 

َ
ثینا: آتن، أ

َ
یا شـیوۀ نوشتنشـان با فارسـی متفاوت اسـت. برمثال: أ

ندة )لهستان(، جورجیا )گرجستان(، 
َ
ندا/ بول

َ
یای مدیترانه(، بولونیا/ بول األبیض المتوسط/ بحر الّروم )در

مسـا10 )اتریـش(، الیابـان  یـا )کـره(، الــَمَجر )مجارسـتان(، ُمنغولیـا )مغولسـتان(، الّنِ کور ـویس )سـوئز(،  الّسُ
که در عربی  نُدوَرة« را می آوردند 

َ
)ژاپن(، ولی نمی دانم چرا »لندن« را هم آورده اند. البته انتظار داشتم »ل

حـدود صدسـال پیـش بـه جـای لنـدن بـه کار می رفـت و گرته بـرداری از تلفظ فرانسـۀ پایتخت انگلسـتان 
گفته شـد نام برخی از کشـورها و شـهرها بیاید، جای نام های زیر هم خالی  که  گر بناسـت به دلیلی  بود. ا
است: إثیوبیا )اتیوپی(، البوسنة و الِهرِسک )بوسنی و هرزگوین(، سویسرا )سوئیس(، ِشنقیط )نام قدیم 

گاسکار(، مالطا )مالت(.  یتانی(، ِفَیّنا )وین(، مدغشقر )مادا مور

که همان ماشین پژو خودمان است می آورد. به مناسبت، بد نبود »بیجو« را هم 

پیشنهاد بنده این است که نویسندۀ محترم در چاپ بعدی فهرستی از نام همۀ کشورها و پایتخت های 
کار دو فایده دارد:  آنها را به صورت ضمیمه بیاورد. این 

کـه بگردد ببیند مثـاًل اروگوئه را چگونه می نویسـند کم  الـف( زحمـت خواننـده بـرای جسـتجو در اینترنـت 
می شود و درمی یابد آن را »األوروغوای« می نویسند.

که وارد عربی شده و مانده است. کشور در زبان اسالو است  10. تلفظ این 
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کشورهای حاشیۀ  کدام بی »الف« و »الم«. مثاًل در  کار می رود و  کدام یک از آنها با »الـ« به  ب( می فهمد 
خلیـج فـارس نـام الکویـت، العـراق، الیمـن بـا »الــ« بـه کار می رود و کشـورهای ذیـل بدون »الـف« و »الم«: 

قطر، بحرین، ُعمان.11

3.مؤلف محترم در بخش »راهنمای استفاده از فرهنگ« نوشته  است: 
همزه هر جای واژه بیاید و به هر شکلی نوشته شود، با آن مانند الف لینه )ا( برخورد می شود، 

کرسی یاء و یا به تنهایی مستقل نوشته شود. کرسی واو داشته باشد یا  که  اعم از آن 

کـه بـا »مـا« آغـاز می شـود. در  کنـار کلماتـی آورده  اسـت  کـه بـا »مـؤ« شـروع می شـوند در  از ایـن رو کلماتـی را 
د ... مات. در  نتیجه این ترتیب را شـاهدیم: ُمؤاٍت، مائج، مؤاخاة، مؤاخذة، مائد، مؤاسـاة ... َمآب، مؤّبَ
گر بخواهیم  گـر هم غریب نباشـد، دسـت کم نارساسـت و دیریاب. برای نمونـه ا کـه چنیـن ترتیبـی ا حالـی 
که با »مؤ«  کلماتی  کنیم، می بینیم بعد از »ماسحة« آمده است. بهتر بود نخست همۀ  »مؤسسة« را پیدا 

کلماِت با سرآغاز »ما« می آمد. شروع می شود ذکر می شد، سپس 

4. بجاست ذیل برخی از مدخل ها، کلمات و اصطالحات دیگر هم ذکر شود. نیز چند مدخل نیز افزوده 
گستردگی فوق العادۀ زبان عربی واقعًا احاطه به همۀ آنچه روزانه به این زبان نوشته  شود. البته به سبب 

گروه هم برنمی آید، چه رسد به یک فرد.  گفته می شود، از عهدۀ یک  یا 

بـا ایـن همـه برخـی از نمونه هـا را کـه در طی سـال ها ترجمه گرد آورده ام در اینجا ذکر می کنم که بد نیسـت 
یاد است. برای طوالنی نشدن مقاله اندکی را  در چاپ/ویراست بعدی فرهنگ افزوده شود. البته موارد ز

می آورم. این موارد به دو صورت است: الف( مدخلی اضافه شود.ب( مدخلی تکمیل شود.

الف( اضافه کردن مدخل
افزودنیمدخل

کار، برنامه ها، فهرست12 أِجنَدة دستور 

مشاورهإرشاد

کسسوارات تزئیناتإ

 11. شـایان ذکـر اسـت کـه نـام ایـن کشـور ُعمـان بـدون تشـدید »میم« اسـت، ولی در فارسـی بـه صورت ُعّمان بـه کار می رود که نادرسـت 
است.

که عینًا وارد عربی شده است. اکنون چند مثال: کلمه همان Agenda انگلیسی است   12. این 
کشورهای بیست قرار می گیرد.  کار  ـ »الُمناُخ َیدخل أِجندَة الِعشریَن«: آب و هوا در دستور 

 أِجنـدَة الحرکـِة األصولّیـِة المسـیحّیِة«: دولـت بـوش باید برنامه های جریان بنیادگرای مسـیحی را اجرا 
َ

ـذ  إلدارة بـوش أْن ُتنّفِ
َ

ـ»و کان ال ُبـّد
می کرد. 

کـه در بیـروت و دبـی و َاّمـان ]پایتخـت اردن[ برگـزار  تـي ُتقـاُم فـي لبنـاَن و ُدَبـي و َعّمـان«: فهرسـت همایش هایـی 
ّ
ِجنـدُة المؤَتَمراِت ال

َ
ـ»أ

می شود.
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عبة البزِل الخشبّیِة«: اسباب بازی پازل چوبیَبِزل
ُ
پازل. »ل

گوگل ِترند/تریند ُر ترنَد جوجل«: در صدر ترندهای 
َ

ترند )در شبکه های اجتماعی(. »یتصّد
قرار دارد. »ِاسَتْحَوَذ علی الّتریند«: ترند شد.

ْش لي« یک تک زنگ به من بزنترمیش  تک زنگ )با تلفن(. »َرّمِ

هاشورزدنَتهشیر

خة
ّ

دستگاه ِفِرزَجال

ي االحتیاجات  ذو
معلوالنالخاصة

یج زاج/زجزاج13 گز یگزا ز

ایدزسیدا

فیزیوتراپیالفیزیاء الِعالجیة

قرون وسطایی. ُمماَرسات قروسطیة: رفتارهای قرون وسطاییُقروسِطّیة

نخودچیقضامة

ة
َ

کاالی ماه رمضان ُقّف یع سبد  یُع ُقّفِة رمضاَن علی المحتاجین«: توز کاال. »َتوز سبد 
در میان نیازمندان14

بوم نقاشیُقماشة الرسم

ب بافیالکروشیة
ّ

قال

سنگ تراشیَمحَجرة

شجره نامهَمشَجَرة

به استحضار می رساندُنفیدکم بـ/ُنفیدکم علمًا بـ: 

ورودی. »واصلة USB«: ورودی USBواصلة

ال/لن َیعدو15 )در مدخل 
چیزی نیست جز. بیش از ... نیست. صرفًا. عدو( 

رده  اسـت، امـا چون خود ایـن اصطالح هم به کار می رود، ذکر آن بایسـته  یگـزاگ را هـم آو ج« ز  13. البتـه مؤلـف محتـرم ذیـل مدخـل »َتَعـّرُ
بود.

یُع ِسـّتِة آالِف َطْرٍد غذائّيٍ  کار می رود. در عراق »طرد« اسـتعمال می شـود. نمونه: »َتوز یا در کشـورهای مغرب عربی به  گو  14. این کلمه 
یع شش هزار بستۀ غذایی در میان خانواده های محروم. َسِر العفیفِة«: توز

ُ
ِلصالح األ

برد است. اکنون   کذا و معادل انگلیسی آن: is nothing more than. این فعل بسیار هم پرکار
ّ

 15. مترادف عربی آن می شود: لیس هو إال
کار رفته است:  که در آن چنین تعبیری به  چند جمله 

إّن مـا قـد َینشـأ لـن َیعـُدَو کوَنـه قاعـدًة إلسـرائیَل ونفوَذهـا«: آنچـه ممکـن اسـت ایجاد شـود چیزی نیسـت جـز پایگاهی برای اسـرائیل و  ـ »و
نفوذ آن.

رًة«: آنچه سازمان بدان دست زد چیزی جز مانور نیست/مانوری بیش نیست. ـ »ما أقَدَمْت علیه المنّظمُة ال یعدو أن یکوَن ُمناَو
فِظ«: مسئله چیزی بیش از تنوع و تغییر در الفاظ نیست.

ّ
یِع والّتغییر في الل ـ »إّن األمَر ال یعدو أْن یکوَن ِمن باب الّتنو

 دائمـٍة مأمونـٍة«: مفادش 
َ

یـُر بدائـل تـًا إلـی أْن َیِتـّم تطو
َ
ّیـِة ال یعـدو أْن یکوَن إجـراًء مؤّق ـ»ُمفاُدهـا أّن اسـتخداَم مرّکبـاِت الکربـون الهیدروفلور

که جایگزین های دائمی و سالم ایجاد شود. کربن صرفًا اقدامی موقت است تا وقتی  کاربست ترکیبات هیدروفلورو  که  این است 
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ب( تکمیل مدخل
تکمیلکنندهمدخل

بهادادن، توجه کردن. »َیِجُب احتضاُن الّشباِب«: باید به جوانان بها داد.احتضان

خری
ُ
در پایان برخی نامه های اداری به معنی: توضیحات/مالحظاتأ

إدخال

 المریِض ِبناًء علی أمِر اإلدخاِل الّصادِر عن طبیٍب 
ُ

بستری کردن. َیِتّمُ إدخال
ِل: بستری کردن بیمار بنا به  مختّصٍ في المستشفی أو طبیِب اإلسعاف الُمَخّوَ
دستور دکتر متخصص بیمارستان یا دکتر دارای مجوز آمبوالنس/امداد انجام 

می شود.

اعیانی )مقابل عرصه(أعیان

مجازی. »الفضاء االفتراضّي«: فضای مجازی. »َیضربون الفضاَء االفتراضّيَ افتراضی
«: فضای مجازی اسرائیل را هک می کنند. اإلسرائیلّيَ

ّ
 أن إال

ّ
 أن« به معنی بی درنگ است. مثاًل: »ما هي إال

ّ
 أن/ما هي إال

ّ
ترکیب »ما هو إال

گفت. قالت«: بی درنگ 

لتزام الوظیفي کاریاال لتزام الوظیفّي«: میزان وجدان  کاری. »درجة اال وجدان 

رزدن تحریم های آمریکاالتفاف رزدن. »التفافًا علی العقوبات األمریکّیة«: برای دو دو

ثرائیة ال َمنَهِجّیة/اإل
ّ
ال منهجّیة«: فعالیت های فوق برنامهال

ّ
فوق برنامه. »األنِشَطة ال

حراست. »مکتُب أمِن الجامعة«: دفتر حراست دانشگاهأْمن

آالیندگی. »معیار االنبعاثات: EURO 5«: استاندارد آالیندگی یورو 5ِانِبعاث

فونتُبْنط

قبض، رسید. »بیان الّدفع«: قبض پرداختبیان

عملیات. »مدیر الّتشغیل والّصیانة«: مدیر عملیات و نگهداریتشغیل

گره چینیتعشیق
گرفت. »َتّم علی یده«: به دست او انجام شد.َتّمَ انجام شد. صورت 

جامعه پذیریالّتنِشئة االجتماعیة

وجین سازش میان زوجینتواُفق الّزَ

ک اندازجاروف خا

جغرافیای شهریجغرافیا َحَضرّیة

د ل النساء نسبًة جّیدًة ِمن هؤالِء بطبیعة الحاِل«: طبیعتًا َجِیّ قابل مالحظه. »ُتشّکِ
زنان نسبت/درصد قابل مالحظه ای از آنان را تشکیل می دهند.

که چطور این می تواند صرفًا یک اتفاق باشد؟ َد ُمصاَدفٍة؟«: مقصودم این است  کیف أّنَ هذا ال یعدو أْن یکوَن ُمجّرَ ـ »أعني، 
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الحالة االجتماعیة
ج،  گزینۀ »أعزب، ُمَتَزّوِ وضعیت ازدواج. در فرم های تعیین وضعیت شغلی چهار 

که ترجمۀ آنها به ترتیب چنین است: مجرد، متأهل،  رَمل« وجود دارد 
َ
ق، أ

َّ
ُمَطل

طالق داده شده، بیوه.

جای چیزی. »حافظة موبایل«: جلد/قاب موبایل؛ نگهدارنده در »مواد حافظة«حافظة

کردن سایت های پورنوَحْجب فیلترکردن. »َحْجُب المواقِع اإلباحّیِة«: فیلتر 

َمنیة للبحث«: محدودۀ زمانی پژوهشحدود محدوده. »الحدود الّزَ

مراقبت کردن، به ... توجه کردن. »ُقْم بحمایة العیَنیِن دائمًا«: همیشه حواست به حمایة
چشمانت باشد.

خادم
که در انگلیسی  یس خدماتی. »دعم خادم التحقق من العنوان«  یس یا سرو سرو

یس  یند: »Verification Service )AVS( Address«؛ یعنی: دارای سرو می گو
اطمینان از نشانی/تصدیق نشانی.

رنکردنی.ُخرافی رنکردنی. »أسعار خرافّیة«: قیمت های باو باو

بستری شدن. »إجراءات دخول المریض إلی المستشفی«: اقدامات بستری شدن دخول
بیمار در بیمارستان

ة: غلتکَدرَفَل
َ
َدرَفل

رّي ري الثمانیة: یک هشتم نهاییَدو دو

یس آشپزخانهدوالب یس. »دوالب المطبخ«: سرو سرو

کاء المنظومّي
َّ

هوش سیستمیالذ

تثنیۀ ذاتَذواتا/َذواَتي

سیاه قلمرسم تخطیطی/مجمل

فلوشیپَزمالة

سایه روشنِشْبه ظّل

ْمت االنتخابی پایان تبلیغات انتخابیالّصَ

َور البالغیة صور خیالالّصُ

صورت وضعیت بیمارَطبلة

الُحمولة الطّنّیة: تناژُطّن

ترانزیتعابر

خدمتکار زن در خانه )ُکلَفت(. »عاملة إثیوبیة هِربت من منزل مخدومیها«: یک عاملة
کرد. پیایی از منزل اربابش فرار  خدمتکار اتیو



184  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

نقدکبررسیبکتاب
»فرهنو مترجم«:  اثری ماندگار و مفید 217

ما َعَدد ...؟

ِل  ها بُمَحّوِ
ُ
تي ُیمِکُن َتوصیل

ّ
چند؛ چندم؛ چندمین. »ما عدُد األجِهزِة ال

 Bluetoothللَکمبیوتر الّشخصّيِ في وقٍت واحٍد؟«: چند دستگاه را همزمان 
کرد؟ »ما عدُد الرئیس ترامب؟«:  کامپیوتر شخصی وصل  می توان با بلوتوث به 
ترامپ چندمین رئیس جمهور )آمریکا( است؟ »ما عدُد سورة الّرعِد؟«: سورۀ 

رعد سورۀ چندم )قرآن( است؟

العمر االفتراضّي

عمر مفید )برای دستگاه(. عمر عادی/طبیعی )برای جاندار(. »الُعمُر االفتراضّيُ 
شُهٍر«: عمر طبیعی این حشره شش تا نه ماه است.

َ
لهذه الحشرِة 6 إلی 9 أ

حلیِق«: عمر مفید   العمُر االفتراضّيُ للّطائراِت هو 25 عامًا تقریبًا ِمن الَتّ
ُ

»ُیَعّد
هواپیماها تقریبًا 25 سال از زمان پرواز است.

روکش. »بحاجٍة إلی َفْرشٍة ِإسفلتّیٍة جدیدٍة«: به روکش اسفالت جدیدی نیاز َفْرشة
دارد.

پسابالَفَضالت الّسائلة

پف کردن. »َتفور الخمیرُة؛«:  خمیر پف می کند. »الخمیرة الـَمُفوَرة«: خمیر َفَوران
پف کرده

روضه خوان/مداحقارئ المقتِل الحَسینّي

د«: خط نسخه، َنْسخ نسبتًا خوب قریب نسبتًا. »خّطُ المخطوطِة َنْسٌخ قریٌب إلی الجّیِ
است.

کاِد
ْ
کردی.ِبال واقعًا. »أنَت بالکاد َصَدمَتني«: تو واقعًا مرا شوکه 

انبردستَکّماشة

َکون
یاضَة«: دچار  کوَننا ال ُنماِرُس الّر . »ُنصاُب بالخُمول  ّنَ

َ
َکوَنُه به معنی أِل َکوَنها یا 

رزش نمی کنیم. در اصل »ِلَکونها/ِلَکونه« بوده و چون  یرا و یم؛ ز کسلی می شو
»الم« آن حذف شده، منصوب به َنْزع خافض شده است.

رِة«: حضور لدی
َ
تر(. »لدی َمحَکمِة ُدَبي االبتدائّیِة الموّق حضور )در نامه به مقام باال

دادگاه بدوی محترم دبی 

کان َسـ/ کاَن َسـ/إن  ما إْن 
کان َسـ ما إذا 

آیا؛ آیا می خواهد. بخواهد.16

 16. چند مثال:
 المطـروَح هـو مـا إْن کان سـیختاُر رضا عـارف التنافـَس مـع روحانـي«: امـا پرسـش مطـرح ایـن اسـت: آیـا عـارف بـا روحانـی 

َ
ـ»لکـّنَ السـؤال

کرد یا نه؟ رقابت خواهد 
ذي بإمکانك الوثوُق في کلمته«: ماشین را با دقت 

ّ
ُکنَت َسَتشتري الّسّیارَة ِمن أحِد أقارِبك وال  إْن 

ّ
ٍر، إال

َ
ـ »ِافَحِص الّسّیارَة بِحْرٍص وَحذ

که به حرفش اعتماد داری. یشانت بخری  کن، مگر اینکه بخواهی از یکی از خو کن/چک  یابی  و احتیاط ارز
کاَن سَینَجُح في االختباِر«: نمی دانم در امتحان قبول می شود )یا نه(. ـ »ال أدري ما إذا 

یسْت َسْهلًة، ُخصوصًا إْن کنَت ستشتري الّنّظارَة َعْبَر اإِلنترنِت، ما َیعني أّنه 
َ
ًة ل ـ »اختیاُر أفضِل َنّظارِة شمٍس ُمناِسَبٍة لَك قد تکوُن ُمِهّمَ

گر  یژه ا لن تکوَن لدیك فرصٌة ِللّتجِربة«: انتخاب بهترین عینک آفتابی که مناسـب شـما باشـد شـاید کار چندان راحتی نباشـد، به و
ید. که در این صورت فرصتی هم برای امتحان آن ندار بخواهید عینک را اینترنتی بخرید 

کان سیذهُب باّتجاِه نفِس طریقي أم ال«: جرأت نکردم از راننده بپرسم همین مسیر من را می رود یا نه.  الّسائَق إْن 
َ

جُرْؤ أْن أسأل
َ
ـ »لْم أ
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کاماًل/به طورکاملَمّرة َمّرة:  ـْ ِبال

ج یع کننده/ساقی )مواد مخدر(مرّوِ توز

جة
َ
یافت زباله های ُمعال کارخانۀ باز بة«: 

ْ
ل فایات الّصَ َجة الّنُ

َ
یافت. »َمعَمل معال باز

سخت.

که به معنی ُمقاَربة کاال عبارت »مقاربة الـُمنَتج« آمده  مقایسه. در سایت های فروش 
کاال/محصول با محصوالت/کاالهای دیگر است مقایسۀ 

ِمّما
صِلَح سّیارتي ِمّما َسَیسَتغرُق أسبوعًا مّما یعني أنه ال ُیمِکُنني 

ُ
که. »َیِجُب أْن أ

کشید؛ یعنی  که یک هفته طول خواهد  کنم  الّسفُر«: باید ماشینم را تعمیر 
نمی توانم به مسافرت بروم.

ْعر س الّشَ ِ
ّ
س/ُمَمل ِ

ّ
بابیلیس )برای نرم کردن مو(ُمَمل

بی طرفانه/بی طرف بودن. »أْدِعیاء الـَموضوعّیة«: مدعیان بی طرفی.َموضوعّي/َموضوعّیة

یزیت. »عنده زحمُة مواعیَد«: َموِعد یزیت. »الفحص بدون موعد«: معاینه بدون و و
گیر می آید. خیلی سرش شلوغ است؛ نوبتش سخت 

َموِقع/موِطن
مورد. »مواقع السؤال في القرآن«: موارد پرسش در قرآن. »الُمواَزنُة بین النقد 

في َمواِطِن الّنقِد واإلشادِة في َمواطِن اإلشادِة«: ایجاد تعادل میان نقد در موارد 
قابل نقد و ستودن در موارد قابل ستایش. 

دستور جلسهنظام العمل

یزنموذج یل«: فیش وار فیش. »نموذج التحو

]مثاًل فرش[ ُتل نمی شودال یوَبُر

رة یقه اسکییاقة ُمَدّوَ

سخنپایانی
آنچـه در نقـد مترجـم عربـی - فارسـی آمـد، نـه خرده گیری و عیب یابی که نظراتی بـرای اصالح این کتاب 

 َمعایُبه«.17
َ

ْن ُتَعّد
َ
َمرُء ُنْباًل أ

ْ
گران سنگ است و »َکَفی ال

به نظر نویسـندۀ این سـطور با تدوین این فرهنگ دیگر به نوشـتن فرهنگ های عام عربی - فارسـی نیازی 
کـه فرهنگ نامۀ عربی - فارسـی نوشـته اند و لغاتی  ْیـِد فـي َجـوف الفـرا«. کسـانی   الّصَ

ُ
کـه »ُکّل نیسـت؛ چرا

گرد آورده اند، پیشـنهاد می کنم با لغات مندرج در فرهنگ حاضر تطبیق دهند. قطعًا مواردی هسـت  را 
کـه آمـده اسـت. آن مـوارد ذکرنشـده را بـه صـورت  کـه در فرهنـگ مترجـم نیامـده، امـا بی شـمار هـم هسـت 
»ذیل« یا »مسـتدرک« بنگارند و چنان که مؤلف خود یک بار مسـتدرکات خویش را به آقای دکتر موسـوی 
داده بـود، ایـن اثـر را متعلـق بـه همـگان بپندارنـد تـا پـس از چنـدی لغت نامـه ای کامـل برای فارسـی زباناِن 

که به شماره  که بتوان شمرد، نه آنقدر فراوان   17. در شرافت انسان همین بس که عیوبش قابل شمارش باشد ]= آن چنان اندک باشد 
نیاید[. 
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عالقه مند به زبان عربی فراهم شود.

کننـد و  بجاسـت مترجـم محتـرم هـم بـار دیگـر فرهنگ هـای عربـی - فارسـی معاصـر را بـا ایـن دیـد تـورق 
کنند. که از قلم افتاده است درج  مدخل هایی را 

گمان کنم از این به بعد کار فعاالن عرصۀ لغتنامه نویسی دوزبانۀ عربی - فارسی باید تکمیل این فرهنگ 
کار روزنامه ای عربی یا سـایتی عربی دیده شـود. مثاًل روزنامۀ  باشـد، نه نوشـتن دوبارۀ فرهنگ. برای این 
األهـرام مصـر یـا سـایت الجزیـرة و کلمات، تعبیـرات، اصطالحـات و ضرب المثل های آنهـا فیش برداری 
گانه یادداشـت  شـود و بـا فرهنـگ مترجـم اسـتاد باتمـان غلیـچ تطبیـق داده شـود. هر چـه در آن نبود، جدا
و هر سـال، تکمله ای بر این فرهنگ نوشـته شـود. بدین سـان  چنان که فرهنگ Webster هر سـال ویرایش 
می شـود و کلماتـی جدیـد بـدان اضافـه می شـود، مـا نیـز در فارسـی فرهنگ بـه روز عربی - فارسـی خواهیم 

داشت. 

یم و  نکتۀ دیگر آنکه در حوزۀ لغتنامه نویسِی عربی - فارسی یا فارسی - عربی هنوز کمبودهای جدی دار
کند.  یادی پر  فرهنگ مترجم تنها توانسته جای خالی فرهنگ عمومی دوزبانۀ عربی - فارسی را تا حّد ز

کار دارد عبارتند از: که در فرهنگ نویسی بسیار جای  آن عرصه هایی 
کامل دوزبانۀ عمومی فارسی - عربی الف( فرهنگ 

ب( فرهنگ جمالت و اسلوب های فارسی - عربی عمومی
ج(فرهنگ دوزبانۀ عربی - فارسی و فارسی - عربی تخصصی

د( نوشـتن یـا غنی کـردن فرهنگ هـای موجـود از واژگان عربـِی مـورد اسـتعمال در کشـورهای مغـرب عربـی 
یتانی، سومالی( )مغرب، تونس، لیبی، الجزایر، مور

توضیـح آنکـه فرهنگ هـای دوزبانـۀ عربـی - فارسـی از دو جهـت پـا به پـای تحـوالت زبـان عربـی نبودنـد و 
نیستند:

کـه در فرهنـگ مترجـم آمده اسـت، چه بسـا آخرین آنهـا مربوط به  الـف( فاصلـۀ زمانـی؛ یعنـی مثـاًل لغاتـی 
سال 2017 باشد. پس سه سال از زبان عربی عقبیم.

کـه بتـوان بـرای خوانـدن متـون مغرب عربـی )تونس،  یـم  ب( فاصلـۀ مکانـی. مـا هنـوز فرهنگ نامـه ای ندار
کـه قاعدتًا  کـرد؛ زیـرا در همیـن عربـی فصیـح  یتانـی، سـومالی( بـه آن مراجعـه  الجزایـر، مغـرب، لیبـی، مور
بایـد بیـن کشـورهای عربـی یکسـان باشـد، برخـی از کلمـات و اصطالحـات مغـرب عربی با مشـرق عربی 

متفاوت است. 

هـ( فرهنگ تعابیر
کار مترجمان می آید. مترجم  کلمه نیاید. این تعابیر بیشـتر به  که بسـا در ذیل یک  منظور تعابیری اسـت 
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ی قواعـد یـا بـه طـور مکانیکـی معادل عربی فـالن تعبیر چه می شـود، اما گاهی  می توانـد حـدس بزنـد از رو
کار می برد. در زیر چند نمونه را ذکر می کنم: می خواهد بداند یک عرب زبان اصیل چه تعبیری را به 

»علی شکل/في صورة«: به شکل

آنچـه در درجـۀ اول بـه ذهـن می آید، »بشـکل« اسـت، امـا گاه مترجم می خواهد بدانـد عبارت دیگری هم 
بدین معنا هست یا نه.

جة«: سراغ یخچال می روند. 
ّ

هون إلی الّثال »َیَتَوّجَ
گـر هـم درسـت باشـد، ممکـن اسـت  ترجمـۀ مکانیکـی می شـود: »یذهـب«، امـا »یذهـب إلـی الثالجـة« ا

کار رود. عبارت بهتری به جای آن به 
دیُن لک«: ممنون دار تو می شوم.

َ
»َسأ

یـاد دادن بـه سـرخ کردن غذاهـا )کـه مثـاًل حتـی سـبزیجات را هـم سـرخ  ـُغ فیـه«: اهمیـت ز
َ
ْهـُي الُمبال »الّطَ

می کنند.(
»ترتیب الَحْجز«: نوبت گرفتن )برای دکتر مثاًل(

کالری دارد. کمتر از آن  ّیِة«:  َعرات الحرار  منه في الّسَ
ُ

»أقّل
یشه ام می رود/تا مغز استخوانم می رود. کردم سرما به رگ و ر ْوصالي«: احساس 

َ
 إلی أ

ُ
»َشَعْرُت ِبَبْرٍد َیمَتّد

گوش هایش منگ است. ُذِن«: احساس می کرد 
ُ
ِة األ

َ
»َشَعَر ِبَضْغٍط علی َطْبل

ْفـر«: دما حدود سـه درجـه زیر صفر  »بحـدود«: حـدود. مثـاًل »درجـُة الحـرارِة بحـدوِد 3 درجـاٍت تحـَت الّصِ
گفت: »حدود« بدون حرف جّر. که نمی توان  است 

که به زیرزمین می خورد. رداِب«: راه پله ای  َرج الُمفضي إلی الّسِ
َ

»الّد
ة الکاملِة واالمتناُع عن عصائرها«: باید خود میوه را بخورند، نه آب آن را. کِه بالَحّبَ  الفوا

ُ
»َیلزُم َتناُول

»ُیعانـي ِمـن َفـْرط الـوزِن«: دارای اضافـه وزن اسـت. البتـه معنـای اصلـی آن »از اضافـه وزن رنـج می بـرد« 
است، اما بسیار هم می شود »ُیعانی« به معنای داشتن بیماری یا حالتی ناخوشایند است.

کاماًل خوب شده است. کردم  رُت َتماَم الّشفاِء«: فکر  »َتَصّوَ
»أحُصُل علی قیاساٍت صحیحٍة«: اندازۀ صحیح دستم بیاید.

گوشت یک ساعت یا دو ساعت )همان طور( بماند. یم  »َنتُرُك اللحَم ساعًة أو ساعَتیِن«: می گذار
کّلِ اعتباٍر«: حفظ نظام از اوجب واجبات است. »ِحْفظ الّنظام فوَق 

گونه ای از ادبیات پوچ گرا به نظر می آید. »َتبدو في ظاهِرها نوعًا من أدب الَعَبِث«: به ظاهر 
»الحقیقُة َتجَرُح«: حقیقت تلخ است.

»أِطّباُء مماِرٌس عاّمٌ ِخبرَة 3 سنواٍت«: پزشکان عمومی با سه سال سابقه.
گفت. »وفي شأٍن ذي صلٍة َصّرَح«: در همین رابطه 

کلمات. ُکمّیات لفظیة«: انبوهی از  »ترا
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 الَمجاعَة قادمٌة«: همه بیش از نیازشان خرید می کنند، 
َ

کما لو أّن کثَر ِمن احتیاجاِته  »والجمیُع یشتري أ
که قحطی شده/آمده است. انگار 

کثر من الالزم«: ورم/التهاب بیش از حد.18 »االلتهاب األ
»و لم ُیعَرْف بعُد علی وجه الّدّقة«:19 هنوز به طور دقیق معلوم نشده.

یتامینه کردن ید بالفیتامین«:20 و »التزو
َب«: می تواند موجب/باعث/سبب »ِمن شأِنها أْن ُیسّبِ

»بطبیعة الحال«: البته
»فاتح الّشهّیة«: اشتهاآور

/باسِم«: حکم جلِب ...
َ

/لـ/ضّد ٍب ِبَحّقِ
ْ
رُة جل

َ
ّک

َ
»ُمذ

کـه بنده ندیـده ام جایی آمده باشـد. در  کثـر و حداقـل هـم اسـلوب های متفاوتـی بـه کار مـی رود  بـرای حدا
ذیل چند نمونه ذکر می شود:

کثر هفت سال ًة ال َتزیُد علی/ال تزید عن/ال تتعّدی 7 أعواٍم«: مجازات زندان حدا
َ

ْجِن ُمّد »ُعقوبُة الّسَ
کثر سن ّنِ األقصی«: باال بردن حدا »رفُع الّسِ

کثر سه متر است. یا حدا »ارتفاُعها عن سطِح البحِر ال َیکُثُر عن 3 أمتاٍر«: ارتفاع آن از سطح در
کثر  کثِر«: عکس باید جدید باشد و حدا »َیِجُب أْن تکون الّصورُة حدیثًة َتّمَ التقاُطها قبَل 6 أشُهٍر علی األ

گذشته باشد. شش ماه از آن 
کثر »قرٌض ِعقارّيٌ بحّدٍ أقصی«: وام مسکن حدا

کثر 4 ساعت کثِر«: حد ا »4 ساعاٍت علی األ
کثر سی روز؛ ثین یومًا«: در ظرف حدا  مّدٍة ال تتجاوُز ثال

َ
»ِخالل

 
َ

کثر فهمیده می شود. مثاًل »ُیسَتخَدُم خالل حتی گاهی قیدی هم نمی آید و بر اساس سیاق معنای حد ا
کثر چهار هفته بعد از بازکردن استفاده شود. أربعِة أسابیَع بعد َفْتِحه«: حدا

کثر %1 کحّدٍ أعلی«: حد ا  %1«
ـّرّيُ ِمـن 8 حـروٍف وأرقـاٍم علـی األقـل و 15 کحّدٍ أقصی«: پسـورد باید حداقل از  »َیِجـُب أْن َیتَکـّوَن الّرمـُز الّسِ

گـر افعـل تفضیـل دارای »الــ« باشـد، نبایـد همـراه با »ِمن« بیاید، امـا این غلطی رایـج در عربی معاصر   18. البتـه از نظـر قواعـد نحـو عربـی ا
ییم: الزائد عن الالزم. کنیم، باید بگو گر بخواهیم این عبارت را تصحیح  است. ا

 19. کلمة »َبْعُد« در عربی معاصر فراوان به معنای »هنوز« و با ماضی منفی به کار می رود. در عربی قدیم به جای آن، فعل ماضِی منفی 
کار می بردند. در نتیجه عبارت باال را چنین می گفتند: »و لّما ُیعَرْف علی وجه الدقة«. ّما« به 

َ
با »ل

یسند، آن است که »و« در زبان عربی معادل »W« انگلیسی است و برای حرف »V« معادل  یتامین« نمی نو  20. علت اینکه در عربی »و
ندارنـد. بـه عبـارت دیگـر هـر کلمـۀ عربـی کـه حـرف »و« داشـته باشـد، تلفظـی ماننـد کلمـۀ Wall انگلیسـی دارد. حـال برای کاربسـت 
گزیـر از حـرف »فــ« اسـتفاده می کننـد. البتـه در قدیـم از »فـاء« سـه نقطـه »ڤ« اسـتفاده می کردنـد.  تیـن کـه حـرف »V« دارد، نا کلمـه ای ال
یسـند. بنابرایـن مثـاًل Visa در  کنـون همـان »فــ« را می نو چاپ هـای اولیـۀ المنجـد در بخـش اعـالم فـراوان ایـن نـوع حـرف را دارد، ولـی ا

عربی »فیزا« نوشته می شود، Virus: فیروس، Volvo: فولفو.
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کثر 15 حرف و عدد تشـکیل شـده باشـد. یا راحت تر: پسـورد باید حد اقل 8 و  هشـت حرف و عدد و حدا
کثر 15 حرف و عدد داشته باشد. حد ا

 عن عْشرِة دنانیَر«: حد اقل ده دینار
ُ

»ال َتِقّل
که از اعتبار آن حد اقل  گذرنامه ای  کپی   ِسـّتَة أشـُهٍر«: 

ُ
»صورٌة ِمن جواِز سـفٍر سـاري المفعوِل لمّدٍة ال َتِقّل

شش ماه مانده باشد.
ّنِ األدنی«: باالبردن حد اقل سن »رفع الّسِ

ُه عن«: حد اقل سن او ...  ِسّنُ
َ

 َتِقّل
ّ

»أال
گلف حداقل یک بار ماهانه/در ماه یاضِة الغولف علی األقّلِ َمّرًة شهرّیًا«: انجام ورزش  »ُمماَرسُة ر

سبوَعیِن علی أقّلِ تقدیٍر«: بهبودی بعد از عمل جراحی حد اقل دو هفته 
ُ
»َیستغرُق الّتعافي ِمن العملّیِة أ

طول می کشد.
کارمنـدان  ـِف عـن خمـِس سـنواٍت«: دادن وام بـه 

َ
 ِخدمـُة الموّظ

َ
فیـن علـی أْن ال َتِقـّل

َ
»َمْنـُح ُقـروٍض للموّظ

دارای حداقل پنج سال سابقه خدمت.
کحّدٍ أدنی«: حد اقل مدرْک دیپلم ل العلمّيُ ِدبلوم  »الُمَؤّهِ

اینک ترجمۀ دو جمله: 
کاهش وزن، 1 سال به طول عمر اضافه شده است«. کیلوگرم  ـ جملۀ »به ازاء هر 4 

کّلِ 4 کجـم مـن نقٍص في   
َ

گـر ترجمـة مکانیکـی شـود، چنیـن می شـود: »ُتـزاد سـنٌة إلـی طـول العمـِر حیـال ا
الوزن«، اما یک فرد عرب زبان اصیل یا به اصطالح انگلیسی Native چنین ترجمه می کند: »یزداُد العمُر 

کم من الوزن الزائد«. سنًة واحدًة مقابَل فقداِن 4 
کافی مایعات به خصوص آب به ویژه هنگام صبح و ناشتا«. ـ جملۀ »مصرف 

ک کاف للسوائل و علی الخصوص الماء خاصًة لدی الصباح و علی الریق« ترجمة مکانیکی: »استهال
کافیة من السوائل وخاصًة الماء خصوصًا في الصباح و علی الریق«. کّمّیة  ترجمة بهتر: »تناول 

در پایان توفیق هر چه بیشتر نویسندۀ محترم را از خداوند مّنان خواستارم.


