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  چكيده

. از مشكالت اساسي فراروي نظريات ترجمه استيكي هاي فرهنگي آن  استعاره و ويژگي ةپديد
ة بررسي رابط اين پژوهشهدف . است پذيري استعاره هميشه نسبتي معكوس با فرهنگ داشته ترجمه

انتخاب را در اين راستا سه رباعي خيام . استعاره استترجمة يند استعاره و الگوهاي فرهنگي در فرا
دهد كه مترجمان نشان مي پژوهشنتايج . كرديمبررسي  ها را آن هاي انگليسي و كرديو ترجمه كرديم
هاي و استعاره اند بودههاي وابسته به الگوهاي فرهنگي مشترك موفق استعاره ةدر ترجم بيشتر

شرايط  يمتوانبه همين دليل مي اند؛در متون مقصد بازآفريني نشدهمشترك   رغيوابسته به الگوهاي 
مشترك غير ترتيب مرتبط با الگوهاي مشترك و  را بهمندلبليت  ةمدل ترجمانطباق يكسان و متفاوت در 

  . بدانيمفرهنگي 
 

  .استعاره، ترجمه، فرهنگ، خيام، انگليسي، كردي: واژگان كليدي
  

 مقدمه. 1

ن دو ي بين ايرابطه. روند به شمار مي ناپذير جدايي ةفرهنگ از ديرباز دو پديد استعاره و
و هم  استمحصول استعاره  ،كه هم بخشي از فرهنگ طوري به پديده، دوسويه و تعاملي است؛

 در اين پژوهش .(Yu, 1998: 45)هستند وابسته ها در توليد و تفسير خود به فرهنگ استعاره
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نگي در فرايند ترجمه بررسي ا توجه به وابستگي استعاره به الگوهاي فرهاي را بچنين رابطه
يري پذاين است كه الگوهاي فرهنگي چه نسبتي با ترجمه پژوهشپرسش اصلي . كنيممي

   استعاره در بين دو فرهنگ مبدأ و مقصد دارند؟
به مفاهيم با توجه . كنيمهاي شناختي به ترجمه بررسي ميرويكرد ةدر ساي را چنين پرسشي

اصلي اين تحقيق  ة، فرضي:Mandelblit, 1995)  483(ترجمه شناختي  ةشده در فرضي مطرح
به الگوهاي  ،پذيري زياد استعارهاست كه شرايط انطباق يكسان در فرايند ترجمه و ترجمه اين

به الگوهاي فرهنگي غير استعاره  پذيري كمِفرهنگي مشترك و شرايط انطباق متفاوت و ترجمه
به انگليسي و كردي را خيام  شدة ي ترجمهسه رباع ،در اين راستا .استوابسته  مشترك 

استعاره و فرهنگ در طول فرايند ترجمه مورد  ةپيچيد ةتا وضعيت رابط كنيمتحليل مي
گيري هدفمند انجام اساس نمونه بررا انتخاب رباعيات خيام  ،در اين تحقيق. بررسي قرار گيرد

و الگوهاي فرهنگي بودند و  عارهاست سرشار ازكه  كرديمانتخاب  را اعياتيربابتدا . داديم
و عبدالرحمن شرفكندي ) 1942( 1كه توسط ادوارد فيتزجرالدرا برگزيديم رباعياتي  سپس
  .ترجمه شده بودند) 1390(
  

 پژوهش  ةپيشين. 2

بسيار گسترده  ،هاي فرهنگيبا توجه به محدوديت ،استعاره ةمطالعات در باب ترجم ةپيشين
كوتاه به اين پيشينه اي قبل از معرفي رويكرد شناختي كه مبناي اين تحقيق است، اشاره. است

  . نمايد  ضروري مي
هاي پذيري آن را به تجربه استعاره را نمود اعالي خالقيت ادبي و ترجمه (1976) 2داگوت. م

و  (1995) 3نيومارك. داندميي فرهنگي و معنايي و اشتراكات فرهنگي دو زبان وابسته ويژه
و  7و معنا 6، شيء5تصوير: نيومارك(هاي خاص با تقسيم استعاره به بخش) 1998( 4الرسون
ممكن . پردازندپذيري استعاره ميبه ترجمه) 10مشابهت ةو نكت 9، تصوير8موضوع: الرسون
- تنوع با ترجمه هاي متفاوت كامالً متنوع باشد و اينميان اين سه بخش در فرهنگ ةاست رابط

يا استعاره را  بايددر صورت غياب هرگونه معادل مناسب، مترجم . پذيري نسبت عكس دارد
استعاره در زبان مقصد  ةترجم وگرنه يا آن را حذف كند؛ كندالفظي ترجمه به معناي تحت
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 ةنيز با اشاره به معضل ترجم (1981) 11ريموند وندن بروك. كندشوك فرهنگي ايجاد مي
استعاره پيشنهاد نشده  ةيافته در باب ترجم اي تعميماره، معتقد است كه هنوز قاعدهاستع
، متون هنري و متعارف را جدا 13و تزييني 12خالقانه ةاو با تقسيم استعاره به استعار. است
وندن بروك باور . دانداستعاره را به اهميت آن در متن وابسته مي ةكند و ضرورت ترجم مي

فضا و : شناختي شناختي، كاربرد اطالعات زبان(اي اطالعات متفاوت ستعارهدارد هر چه ا
. اش دشوارتر خواهد شد  بيشتري را با خود حمل كند، ترجمه) زمان و فرهنگ و زيباشناختي

آنتونيال  .پذيري به توازي و مشابهت دو فرهنگ مبدأ و مقصد وابستگي شديدي داردترجمه
شناختي، تاريخي و زيباشناختي  هاي زبان خوب بايد ويژگي ةمعتقد است كه ترجم 14آلوارز

هايي را براي او با توجه به اين سه مورد رويه). Alvarez, 1993: 488(متن مبدأ را انتقال دهد 
ترين مانع  تفاوت فرهنگي نمود يافته در اين سه مورد، بزرگ. كنداستعاره پيشنهاد ميترجمة 
 استعاره، ةمحوران با تقسيم داللت) 1392(خواه و سجودي خير. استعاره استترجمة فراروي 
فرهنگي مبتني بر قرارداد  ةبين اجزاي استعار ةرابط. كنندفرهنگي اشاره مي ةاستعار ةبه پديد

يابي و براي معادل كنند ميبنياد را ذكر فرهنگ ةاستعار ةترجم ها نيز معضل آن .فرهنگي است
مدلول اوليه در استعاره را بهترين راه براي  ةي و ارائمدلول استعاري، استفاده از پاورق
خيرخواه و سجودي، (دانند هاي تشكيل استعاره ميآشناكردن خواننده با فرهنگ و پايه

استعاره اين است  ةترجمشناختي به  ويژگي مشترك رويكردهاي كالسيك و غير). 36 :1392
و ماهيت مفهومي و  كنند نگاه ميشناختي  استعاره و فرهنگ در سطحي زبانها به  آن كه

  .گيرندرا ناديده ميها  آن شناختي
  

 شناسي شناختي استعاره در زبان. 3

اي انحراف از تفكر متعارف پنداشته و گونه بوداي ادبي استعاره در رويكرد كالسيك آرايه
اي مهم آن را به پديده ،در مطالعات استعاره ي شناختي با ايجاد تحولشناس اما زبان شد؛يم

 ةاستعاره فهم و تجرب. دهدبدل كرد كه به بخش قابل توجهي از تفكر و زبان روزمره شكل مي
ذهني به نام  ةافراد با استفاده از يك حوز ؛ به طوري كهيك چيز با كمك چيزي ديگر است

 ,Lakoff & Johnson)كنند درك مي 16مقصد ةذهني ديگري را به نام حوز ةحوز 15مبدأ ةحوز

2003: 5; Lakoff, 2006: 185) ذهني و  ةحوز، »عشق سفر است« ةدر استعار نمونهبراي ؛
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 17مفهومي ةدر يك استعار .شوددرك مي) سفر(عيني و ملموس  ةحوزبا كمك ) عشق(انتزاعي 
با عناصر  مبدأ ةحوزكه با كمك آن، عناصر  گيردشكل مي شده ذكر ةحوزبين دو  18انطباقي
 -و در سطح مفهومي استاين انطباق فراتر از سطح زباني . ندشومقصد مرتبط مي ةحوز

  ).Kovecses, 2010: 4( دهدرا نشان مي ةاستعاراين امر ماهيت مفهومي . دهد شناختي رخ مي

و  با هم ندارندذاتي  تفاوتهاي شاعرانه هاي متعارف زبان روزمره و استعارهاستعاره
هاي ي خاص و با كمك استعارههافاده از رويهاست شاعران با. هستندوابسته به هم  بسيار

  :سازندهاي شاعرانه را ميمتعارف، استعاره
1. Two roads diverged in a wood and I/ I took the one less traveled by/ and that 

made all the life different. 

و اين / اب كردماي متروكه را انتخمن جاده/ دو جاده در جنگلي از هم جدا شدند و من
  ).رابرت فراست( زندگي را تغيير داد ةهم

 & Lakoff)سروده شده است  »زندگي سفر است«متعارف  ةاساس استعار بر باالشعر 

Turner, 1989: 30) .هاي و استعاره كند از شگردهاي تفكر متعارف استفاده مي تفكر شاعرانه
ي خاص در هاته شاعران نيز به شيوهالب. ندهاي شاعرانه هستمتعارف مبناي خلق استعاره

 ,Lakoff & Turner, 1989: 69-71, Kovecses)كنند هاي متعارف دخل و تصرف مياستعاره

2010: 52-55).  
  

 شناسي شناختي استعاره و فرهنگ در زبان. 4

شناسي شناختي  باورانه در زبانتغيير از نگاه ساختارگرايانه به فرهنگ به سوي نگاهي ذهن
بلكه مخزني حاوي  نيست؛ ، فرهنگ يك كل منسجم و ساختاري واحدديدگاهاز اين . دممكن ش

االذهاني هستند كه هاي مشترك بينوارهطرح ،الگوهاي فرهنگي. الگوهاي متكثر فرهنگي است
اين الگوها هدايتگر رفتار و كنش آدمي در . دنروكار ميه هاي افراد ببراي تفسير تجربه

بشر از طريق الگوهاي متكثر  .(Gibbs, 1999: 153)آدميان است  پهناور زندگي ةگستر
ها  آن براي برجسته كردن ماهيت ذهني اين الگوها، گاهي. كندفرهنگي جهان واقعي را درك مي
را ها  آن گاهيها  آن و براي نشان دادن ماهيت فرهنگي 19شده را الگوهاي شناختي آرماني

الگوهاي . (Lakoff, 1987: 68, Lakoff & Turner, 1989: 65- 67) نامندمي 20الگوهاي فرهنگي
 22اي و طرحواره 21اياز جمله الگوهاي استعاري، مجازي، گزاره ،فرهنگي اشكال متفاوتي
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را به صورت در الگوي فرهنگي استعاري، يك فرهنگ خاص مفهومي مشخص . دارند
ي داغ درون يك محفظه خشم مايع«مفهومي  ةاستعار نمونهبراي  كند؛استعاري بيان مي

 ءدر الگوي فرهنگي مجازي، از يك شي. مفهوم خشم است ، يك الگوي استعاري دربارة»است
 »ايران«به جاي  »تهران«استفاده از  نمونهبراي  شود؛شاره به شيء ديگري استفاده ميبراي ا

 رند ومجازي ندا - اي ماهيت استعاريهالگوهاي گزار. در عرف خبر، يك الگوي مجازي است
ي دربردارندهها  آن .ساختار هندسي و فضايي هستند بدوناي خالف الگوي طرحواره بر

اي عناصر يا چنين الگويي از مجوعه. هستند 24و روابط ساختاري 23شناختيعناصر هستي
سناريوي  ؛ براي نمونهحاكم استها  آن ها درست شده كه روابط ساختاري خاصي بينكنش

اي مفاهيم  وارهالگوهاي طرح. اي استزارهبازي فوتبال جزو الگوهاي گ رفتن به رستوران يا
 باالخوبي « و »فضا محفظه است« .كنندپردازي ميهاي فضايي مفهومانتزاعي را با حوزه

 ,Quinn & Holland, 1987: 24, Evans & Green)روند به شمار مي اين الگوها از جملة »است

2006: 280- 281, Lakoff, 1987: 185, 285- 288) .  
 (1987) 25كويين. استعاره و الگوهاي فرهنگي ارائه شده است ةرابط متفاوتي دربارة نظرات

اما خود الگوهاي  است؛ وابسته ها به الگوهاي فرهنگيمعتقد است كه توليد و تفسير استعاره
 اند شكيل شدههاي مفهومي تالگوهاي فرهنگي از گزاره. مجازي ندارند - فرهنگي ماهيت استعاري

معتقدند كه الگوهاي  (1987) 27و كووكسس 26ليكاف. ها هستند آن ةدهندها بازتابو استعاره
كنند كه ميها با نقد ديدگاه كويين بيان  آن. ماهيتي استعاري دارند )مفاهيم انتزاعي(فرهنگي 

هيتي ما ،»درون محفظه است خشم مايعي داغ« ، مانند)خشم(الگوي فرهنگي خاص دربارة 
كند كه آدمي الگوهاي خود و كويين بيان مي ةكووكسس براي تلفيق نظري. استعاري دارد

و سپس  گيرد ميفرض  الفظي پيش ستعاري هستند، در ابتدا به صورت تحتفرهنگي را كه ذاتاً ا
و  (1998) 28نينگ يو). Kovecses, 2005: 224( سازدها مي اساس آن هاي نو را براستعاره
ها  آن. ي ديالكتيكي ميان استعاره و الگوهاي فرهنگي باور دارندابه رابطه (2009)  29شانگاي

و البته گاهي  شوند ميها بر اساس الگوهاي فرهنگي توليد و تفسير كه استعاره باور دارند
30سينكي. بعضي از اين الگوهاي فرهنگي ماهيتي استعاري دارند

مفاهيم  استفاده ازبا  (1999)
 ،پايه. نمايه است ،پايه و شعاع ،دايره نمونهبراي  كند؛بيان مياين رابطه را  32پايه و 31نمايه

شده و وابسته به پايه  نمايه بخش برجسته. استوابسته ساختار مفهومي است كه نمايه به آن 
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تواند  كلي بودن مي دليليك عنصر پايه به . گيرد ميهر نمايه معنا و تفسير خود را از پايه . است
نسبت استعاره به الگوي  ،بر اين اساس. (Croft & Cruse, 2004: 15)ندين نمايه داشته باشد چ

توليد، تفسير و معناي هر استعاره به  ،به اعتقاد سينكي. فرهنگي مانند نسبت نمايه به پايه است
اين رويكرد به دليل ماهيت تفسيري خود كاربرد زيادي در . است وابسته الگوهاي فرهنگي

است، وابسته اساس اين نظر كه استعاره به الگوهاي فرهنگي  حال بر. عات ترجمه داردمطال
    را در زبان مقصد بازآفريني كنند؟ پيچيده ةتوانند اين رابطمترجمان چگونه مي

  

 استعاره  ترجمةرويكرد شناختي به . 5

و در اين راستا  داند مي 34ترجمه را يك تفسير شناختي (1997 ,1993) 33اليزابت تاباكوفسكا
زماني معادل  ،و مقصد بر اين اساس دو متن مبدأ. كند را مطرح مي 35مفهوم تعادل تجربي
در . پردازي شناختي نشان دهندنوعي تعادل و يكساني را در سطح مفهومهستند كه هر دو 

ي ر سطح شناختي و مفهومو تعادلي را د بروداين راستا مترجم بايد از عبارات زباني فراتر 
هاي مفهومي گيريم، نظامب اگر فرهنگ را به معناي نظام مفهومي در نظر بنابراين ايجاد كند؛
عامل  37هاي مفهومي ناهمگراو نظام شود مي بيشترپذيري باعث ترجمه) فرهنگ( 36همگرا

ناشي از فهم نادرست مترجم  ،گاهي عدم تعادل گفتني است. ناپذيري هستنداصلي ترجمه
   .(Tabakowska, 1993: 128) است

استعاره را  ةترجممعضل نيز او . كندشناختي را مطرح مي ةترجم ةفرضي 38نيلي مندلبليت
 استعاره گذر و انتقال ةترجم ؛ بنابراينبردپردازي مياز سطح عبارات زباني به سطح مفهوم
  .مفهومي دوم در فرهنگ مقصد استبه نظام  از يك نظام مفهومي در فرهنگ مبدأ

استفاده كند، در آن زبان  D2حوزة از  D1انتزاعي حوزة پردازي زبان مبدأ براي مفهوما گر 
 D2انتزاعي حوزة خواهد بود و اگر در زبان مقصد  D2و  D1استعاره محصول تناظر ميان 

پردازي شود، مترجم ناگزير است كه براي يافتن معادل مفهوم D3متعارف حوزة  ةبه وسيل
-پردازي زبان مبدأ سرپيچي كند و به سمت شيوه هاي مفهوماز شيوهمناسب در زبان مقصد، 

  ).Mandelblit, 1995: 486( پردازي زبان مقصد برودهاي مفهوم
و  مبدأ ةحوزاگر شرايط انطباق بين دو . آيديك استعاره دو حالت پيش مي ةترجمدر  

و اگر شرايط انطباق د آي به وجود مي 39شرايط انطباق يكسان ،مقصد در دو زبان يكسان باشد
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مندلبليت با . شود ميبرقرار  40شرايط انطباق متفاوت ،بين دو حوزه در دو زبان متفاوت باشد
استعاره در شرايط انطباق يكسان به  ةترجمهايي نشان داد كه مترجمان در انجام آزمايش

   .شرايط انطباق متفاوت نياز دارند تالش و زمان كمتري نسبت به
انطباق يكسان و با تكيه بر همين مفهوم، فرهنگ را در شرايط ) 2009( همكارانو  41الزوبي

براي توليد استعاره به لحاظ فرهنگي به هم هرچه دو فرهنگ . گيرند متفاوت در نظر مي
چه از هم متمايزتر باشند، رايط انطباق يكسان بيشتري حاكم است و هرنزديكتر باشند، ش

  . ار استبرقر تري شرايط انطباق متفاوت
ها  همة آن مشترك نكتة. دنكنبخشي از ابهام استعاره در ترجمه را روشن مي اين تحقيقات
به الگوهاي فرهنگي  اش يگرفتن وابستگ مفهومي را بدون در نظر ةاستعاراين است كه 
مفهومي مانند يك  ةاستعار ،گونه كه با تكيه بر نظر سينكي نشان داديم همان. كنندبررسي مي

اين است كه وضعيت  پژوهشاين ما در هدف . وابسته استبه الگوهاي فرهنگي  ايهنم
  . كنيموابسته به الگوهاي فرهنگي روشن  ةنماي عنوان در فرايند ترجمه بهرا استعاره 
  

 هاتحليل داده. 6

  .كنيمبررسي ميرا ها  آن هاي انگليسي و كرديدر اين بخش سه رباعي از خيام و ترجمه
  :1رباعي 
ــه از روي مجــازاز  ــي ن   روي حقيقت

  

  بـــاز مـــا لعبتكـــانيم و فلـــك لعبـــت
  

  كنــيم بـر نطــع وجــود بازيچـه همــي 
  

  بـاز  ،يـك  رفتيم به صندوق عدم يـك 
  

با  او. كندميتوصيف به صورت استعاري زندگي و هستي آدميان را م در اين رباعي خيا
و  هستندات حقيقي كند كه اين عباربيان مي ،وضوح زبان استعاري در اين رباعي وجود

در اين . رانده استبر پيام خود اين سخن را بر زبان  تأكيدشايد او براي . مجازي نيستند
. پردازيمهاي رباعي ميو به استعاره نداريمرا  موضوعدر اين  كنجكاويقصد  پژوهش
شاعر با تكيه بر سه . هستندوابسته هاي اين رباعي به الگوهاي فرهنگي متفاوتي استعاره

ن رباعي بدون هاي ايفهم استعاره. سازدمي را باالرباعي ي هااستعاره ،الگوي فرهنگي
 ،اساس آن است كه بر بازي لعبتكاولين الگو، . ممكن است فرض الگوهاي مورد نظر غير پيش

 1350دهخدا، (كند هايي بازي ميبا عروسك ،دن كودكانكارگرداني براي سرگرمي و خندان
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نه  ،است كه با توجه به آن كهن ايراني ةفلكيات در فلسفالگوي  ،هنگي دومالگوي فر). 1017:
الفاخوري و (حاكم هستند ها  آن و بر آدميان و سرنوشت گردند ميفلك مدور به دور زمين 

و  گذارند مير يثأتبر موجودات اين افالك با گردش و تدبيرات خود ). 507 - 505: 1367الجز، 
، شاعر در اين رباعي با تكيه بر اين دو الگو. كنندرا تعيين مي ها آن سرنوشت، مرگ و تولد

كند كه در آن افالك پردازي ميبازي مفهوم شب ن هستي را مانند نوعي نمايش خيمهجها
زندگي و مرگ آدميان . بازي هستند شب خيمه هاي عروسكگردان و آدميان وسكآسماني عر

تصوير  بازينيز  بازي و پايان آنسكمانند عرو ،در مصرع سوم و چهارم اين رباعي
ها به شود و در پايان بازي، عروسكهستي انجام مي) نطع(اين بازي بر فرش . شود مي

  :گردندبازمي) گور(صندوق كارگردان 
 ؛گردان هستندافالك عروسك. 1
 ؛انسان عروسك است. 2
 ؛زندگي نمايش است. 3
 ؛مرگ پايان نمايش است. 4
 ؛گور صندوق است. 5
 .هستي فرش است. 6

ي كهن شناسي فلسفه بازي و الگوي كيهان شب دو الگوي فرهنگي خيمه به باالهاي استعاره
اي واژه »نطع«. رسدنمي پاياناستعاري شعر در اينجا به  تفسير. هستندوابسته  ايراني

در  اين واژهاما  دانستيم؛قبل، نطع را به معناي فرش در تفسير استعاري . چندمعنايي است
 وابسته تنبيهي -كه به يك الگوي كهن قضايي شدطالق ميدوران كهن به فرشي چرمين نيز ا

، محكومان به اعدام را در دادگاه بر فرش چرميني به نام نطع اساس اين الگو بر. است
 اين مراسم بود ناپذير جدايينطع بخش . كردها قطع مي آن و جالد سر از تننشاندند  مي
هاي ديگري در شعر تداعي فرض اين الگوي فرهنگي، استعاره با پيش). 586 :1350دهخدا، (
شود كه بر فرش پردازي ميمفهوم يبه مرگ انسان مانند محكوم ،در اين حالت. شودمي

 كنند ميو افالك نيز جالداني هستند كه سر از تن آدميان جدا است چرمين هستي نشانده شده 
  : ندانگردميباز) گور(به صندوق  ها را آنو 

 ؛افالك جالد هستند. 1
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 ؛مراسم اعدام استزندگي . 2
 ؛است انسان محكوم. 3
 .هستي فرش چرمين است. 4

و  شوند ميي فرهنگي نظام قضايي كهن استنباط افرض الگوه تنها با پيش باالهاي استعاره
و  هي كهنتنبي - نظام قضايي، فلكياتسه الگوي فرهنگي  بنابراين ند؛بدون آن قابل درك نيست

هاي با دقت در استعاره. پردازي استعاري در اين رباعي هستندمبناي مفهوم بازي شب خيمه
در . ندستهوابسته به الگوهاي فرهنگي  ها كامالًكه توليد و تفسير اين استعاره يابيم مي در باال
  :پردازيماين رباعي مي انگليسي ةترجمبه  ادامه،

/But helpless pieces of the game + upon the chequer-board of night and days// 

hither and thither moves and checks and lays + and one by one back in the closet 

lays/  

كرده،  حركت آنجا و اينجا//  روز و شب يتخته بر+  بازي كي هايمهره جز نيستيم/ 
 /يمگردميباز صندوق به كيي كيي و+  و شده مات

پيام خيام را در باب  ،خود با استفاده از الگوي فرهنگي تخته نرد ةفيتزجرالد در ترجم
پردازي مفهوم هايي بر تخته نردرا مانند مهرهآدميان  او. كرده استمعناي هستي بازسازي 

اي از تواند استعارهاين فرد مي. شوندبه بازي گرفته مي (he)كه توسط فردي  كرده است
. شودزندگي و مرگ آدميان مانند تداوم بازي و به پايان رسيدن آن تصوير مي. شدتقدير با
گور در مصرع . هايي تصويري از روز و شب هستنداستعاره ،هاي سفيد و سياه تختهخانه
  :گردندميبه آن بر) مرگ(ان در پايان بازي شود كه آدميمانند صندوقي تصوير مي ،چهارم
 ؛زندگي بازي تخته است. 1
 تقدير انساني بازيگر است؛. 2

 ؛انسان مهره است. 3
 ؛مرگ پايان بازي است. 4
 ؛تسفيد اس ةروز خان. 5
 .سياه است ةشب خان. 6

رد را جايگزين الگوي كه مترجم الگوي فرهنگي تخته ن يابيم مي در با بررسي موارد باال
وهاي فرهنگي فلكيات و هاي وابسته به الگاستعاره و نبودن بازي كرده است شب فرهنگي خيمه
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هاي وابسته به اين دو غياب استعاره دليلشايد . است آشكارتنبيهي در شعر  -نظام قضايي
است و مترجم نتوانسته  ندبود وابسته ايراني كهن ةبه فرهنگ و فلسف بسيارالگو اين باشد كه 

اين الگوها در  غياب .ها تشخيص دهدعامليت اين الگوها را در تكوين بخش زيادي از استعاره
هايي كه استعاره؛ بنابراين شده استنيز ها  آن هاي وابسته بهباعث غياب استعاره ،متن ترجمه

و علت اصلي  حاضر نيستنددر زبان مقصد ، هستند وابسته مشتركغير به الگوهاي فرهنگي 
را بازي  شب خيمهمشترك مترجم به راحتي الگوي . روند به شمار ميعدم تعادل در ترجمه 
هايي مشابه و استعارهدر زبان مقصد كرده الگوي تخته نرد جايگزين درك كرده و آن را 

  .ساخته است
/gærdun wæku məndâ læbær bekâri + xstinyæ dærē wæk mətumur bo 

yâri//tâweki læbær dæstyâ deyno dæčin + dæxreynæwæ sænduqi næmân yækjâri/ 
مخصوص بازي هاي  هآدميان را مانند مهر+ كاري گردون مانند كودكي از سر بي/

بعد دوباره در + كنيم مدتي كوتاه در جلوي او رفت و آمد مي //ريزدبيرون ميكودكانه 
 / شويمصندوق عدم گذاشته مي

مضامين  كوشد مي) بازي با مهره(نيز با بهره گرفتن از يك بازي كودكانه  كردمترجم 
گردون بهره برده كه در زبان كردي  ةه جاي عبارت فلك از واژاو ب. را منتقل كندرباعي خيام 
و نظام است  تقديرمعناي  بهگردون  ةواژ). 727:1381شرفكندي، (است  تقديربه معناي 
تقدير مانند  ،اين ترجمه در. تواند بازتاب دهدشناسي را نميفلكيات و معاني ستاره ةپيچيد

را ها بازي، مهره پايانكند و سپس بعد از ميبازي  ييهامهره شكلكودكي با آدميان به 
فلكيات و  ةبين منظومنظام پوياي استعاري كه خيام . ددهقرار مي) گور(وقي ددوباره در صن
ساده به صورت بازي كودك با  طور در اينجا بهاست بازي درست كرده شب بازي خيمه

  :شودها نشان داده مي همهر
 ؛كودك است تقدير. 1
 ؛ره استانسان مه. 2
 ؛ستا ها زندگي بازي كودكانه با مهره. 3
 ؛مرگ پايان بازي است. 4
 .استگور صندوق . 5

 است اما نتوانسته ؛بازي كرده است شب ها را جايگزين خيمهكانه با مهرهمترجم بازي كود
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تنبيهي را در متن  -هاي مربوط به الگوهاي فرهنگي فلكيات و الگوي كهن قضايياستعاره
اين عدم تعادل، ناشناختگي الگوي فلكيات و نظام كهن  دليلشايد . فريني كندمقصد بازآ
در ها  آن هاي وابسته بهغياب استعارهباعث الگوها اين غياب . استكردي زبان قضايي در 

فلسفي باعث عدم  -مشترك فرهنگيغير در اين مورد نيز الگوهاي . زبان مقصد شده است
  .تعادل شده است
  :2رباعي 
ــرهدر دا ــور يـ ــدا غـ ــپهر ناپيـ   ي سـ

  

  جاميست كه جمله را چشـانند بـه دور  
  

  نوبت چو به دور تـو رسـد آه مكـن   
  

  مي نوش به خوشدلي كه دور است به خور
  

 و جهان، انسان بارةهايي را دراستعاره ،فرهنگي در اين رباعي با تكيه بر الگوهايخيام 
سپس و  افالك است ةكه داير ردهكيف كران را توصاي بيدايره او. داده استه ئمرگ ارا
شراب را  و ساقي جام اند اي تشبيه كرده كه ميگساران در آن نشستهفلك را به ميخانه ةداير

دهد كه اگر در گردش به آدميان اندرز ميسپس او . نوشاندميها  آن در يك حركت مدور به
. قدير آدمي همين استبايد آن را بنوشد كه ت ،نوبت نوشيدن به كسي رسيد ،جام درون افالك

فلكيات كهن ايراني است كه  ،اولين الگو. اين رباعي برگرفته از دو الگوي كهن فرهنگي است
را در دست و سرنوشت تمام موجودات  چرخند ميبه دور خود اي نه فلك دايره ،اساس آن بر

و مير باعث مرگ نيز زمان گذر و  آورد ه وجود ميبزمان را  چرخش افالك پديدار .دارند
ع ااما اين الگوي فرهنگي در مصر ؛)507 -505: 1367، الفاخوري و الجز(شود مي موجودات

، ميگساران در ميخانه ميخانهاساس الگوي  بر. شوددوم با الگوي فرهنگي ميخانه همراه مي
خيام با . نوشاندو به نوبت به افراد شراب مي گردد ميو ساقي نيز در اين جمع  اند نشسته
 .استسروده را  باالرباعي  ،ها آن ده از اين دو الگوي فرهنگي و ايجاد نوعي انطباق بيناستفا

مهم در  ةنكت. شوندمي تصويرمانند ميگساران  موجوداتدر اين حالت افالك مانند ميخانه و 
اب او مرگبار پس ساقي كيست و چرا شر ،اين رباعي اين است كه اگر افالك ميخانه هستند

فلكيات كهن ايراني جز با رجوع به الگوي فرهنگي  يمتوانال را نميؤن دو سجواب اي. است
و گردش زمان نيز  شوند ميافالك باعث گردش زمان  ،الگوي كهناين  مبنايبر . نيمدرك ك

درون كه ساقي  كنيماستنباط  يمتوانمي ؛ بنابراينآوردبراي آدميان مرگ را به ارمغان مي
گردش زمان مانند گردش ساقي . شراب درون جام او مرگ استو  استزمان افالك،  ةميخان
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  :پردازي شده استمفهوم
 ؛افالك ميخانه است. 1
 ؛زمان ساقي است. 2
 ؛مرگ شراب است. 3
 .ميگساران هستند موجودات. 4

. اندشدهه ئكهن ارافلكيات اساس دو الگوي فرهنگي ميخانه و  بر باالهاي رباعي استعاره
  .ممكن است  رجوع به اين دو الگوي فرهنگي غيرها بدون استعاره سير اينفتوليد و ت

 . پردازيمانگليسي آن مي ةترجمبه  در ادامه،

/While the rose blows along the river brink + with old Khayyam the ruby vintage 

drink // and when the angel with his darker draught + draws up to thee, take that and 

don’t shrink /  
 زماني و//  بنوش ارغواني ةباد پير خيام با+  رويدمي رود ةكنار بر سرخ گل كه حالي در
 /و پس نزن شود، جام را بگيرمي نزديك تو به+  سياهش جام با فرشته آن كه

ع ارمص. هايي نشان دهدمرگ و تقدير تاريك بشر را با استعاره كوشد نيز مي فيتزجرالد
ع دوم حاوي اندرزي براي امصرو  توصيف طبيعت و زماني خاص استاول اين ترجمه 

ع با رباعي خيام همين امشترك اين دو مصر ةتنها نكت. نوشي استهمراه شدن با خيام در مي
هاي رباعي اصلي را در كند محتواي استعارهفيتزجرالد تالش مي. نوشي استبه مي توصيه
مرگ را مانند يك  ةفرشتع مترجم ادر اين دو مصر. رم بازسازي كندهاي سوم و چهاعامصر
مرگ برگرفته  ةفرشت. ندانوشميبه ميگساران را  يجام شراب سياهكند كه تصوير مي ساقي
دو الگوي فرهنگي ميخانه و الگوي از مترجم . مسيحيت استايدئولوژي فرهنگي  ياز الگو

هاي اين ترجمه استعاره .بردبهره مي عي خيامهاي ربااستعاره راي بازسازيب مسيحي مرگ
 :به صورت زير است

 ؛مرگ ساقي است ةفرشت. 1

 ؛ميگسار است موجودات. 2
 ؛مرگ شراب است. 3

 .سياه بد است. 4
هاي مربوط هاستعار وجود دارد،كه الگوي ميخانه در دو زبان  اين دليلبه  باال ةترجمدر 
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هاي  است، استعاره ترفلكيات در فرهنگ مقصد ناشناختهاما چون الگوي  اند؛ به آن ترجمه شده
هاي شناسي كهن باعث حذف استعاره غياب الگوي كيهان. اند مربوط به آن ترجمه نشده
مشترك غير اصلي عدم تعادل در اين ترجمه نيز غياب الگوهاي  علت. وابسته به آن شده است
  . است هاي وابسته به آنحذف استعاره فرهنگي در متن مقصد و

/Gærdun mæyækæ- y mærgæ jihân meixânæ + dærxwârdi dædâ hær kæse ley 

mivâna//binoŝæ bæ ruy xoŝæwæ gær noræt hât + jæžnekæ ŝæporâni lægæĺ yârânâ/   
و به مهمانان خود اين شراب را ا+ شراب گردون مرگ است و جهان ميخانه / 
اين جشني است همراه ياران كه سوگواري + نوشحال كه نوبت توست مي را ب// نوشاند مي

  /زمان دارد را نيز هم
خود به جاي مفاهيم افالك و گردش زمان از مفهوم گردون  ةترجممترجم كرد در 
شرفكندي، (گردون در زبان كردي به معناي تقدير است  ةواژ. استفاده كرده است

رده تشبيه ك ميگساران بهدميان را جهان را به ميخانه و آ ،او تقدير را به ساقي). 727:1381
ع سوم خطاب به ادر مصر. نوشاندهمانان خود مييرا به م »مي مرگ«ساقي مانند  تقدير. است

اين مي را بنوش و در پايان با است، شود كه حال كه نوبت تو فرارسيده مي گفتهآدميان 
جايگزين كردن مفهوم مترجم با . داندنما جهان را تركيبي از شادي و سوگ ميبياني نقيض

عنوان ميخانه و از زمان  از تصوير افالك بهتواند  ديگر نمي لكيات،تقدير به جاي الگوي كهن ف
  :عنوان ساقي بهره ببرد به

 ؛جهان ميخانه است. 1
 ؛تقدير ساقي است. 2
 ؛جهان ميخانه است. 3
 .ندسته انميگسار موجودات. 4

غير غياب الگوي آن،  اصلي عدم تعادلكه علت  يابيم درمي كردي ةبا دقت در ترجم
به . اين الگو در زبان كردي كمتر شناخته شده است. است فلكيات كهن ايرانيفرهنگي مشترك  

شده ايجاد و عدم تعادل  اند ن نيز حذف شدهآهاي وابسته به استعاره ،علت غياب اين الگو
  .است

  :3رباعي 
  زندشجامي است كه عقل آفرين مي

  

  زندشر بر جبين ميصد بوسه ز مه
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  گر دهر چنين جـام لطيـف  اين كوزه
  

  زنـدش  مـي سازد و باز بـر زمـين    مي
  

و  هاي عقلواژه. كندستعاري نقد ميفلسفي كهن را با بياني امفاهيم خيام در اين رباعي 
 در. نسبتي خاص با هم دارند ،و افالك) كرانه زمان بي(عقل، دهر . فلسفي هستند دهر
از او مادي  ده عقل غيرو در ابتدا  استهستي  ةخدا سرچشمايراني،  شناسي كهن هستي

افالك نيز با گردش . آورندرا پديد ميافالك  ،خود ةبه نوباين عقول دهگانه . دنشوصادر مي
و موجودات  آدميانآخرين عقل به  عنوان بهعقل دهم . سازندابدي خود زمان و دهر را مي

و گذر زمان، آدميان و موجودات افالك گردش  دليلبه . دكناعطا مي ي خاصشكلروي زمين 
 ،و الجز لفاخوريا( دهندو صورت و ماهيت خود را از دست مي ندپاش مي از هم فرونيز 
اين الگوي كهن فلسفي را با الگوي  ،هاي خودخيام براي خلق استعاره). 420 - 417: 1367
جامي را گر مانند كوزهكه عقل  ه استگفتع اول و دوم ادر مصر. كرده است گري تركيبكوزه
ي كه در اين بيت عقل. بوسيده استمخلوق خود را  پيشانيو سپس مانند عاشقي است ساخته 

آدميان را  است كه گري تصوير شدهمانند كوزه د،بخشميبه آدميان ماهيت و صورتشان را 
  .كندمانند جام خلق مي

 ؛گر استكوزه عقل. 1
 .است انسان جام. 2
و  سازد ميهايي را كه جام است كردهگري تصوير ام در بيت دوم عقل را مانند كوزهخي

گر به مفهوم زمان و دهر جالب توجه اين است كه در اين بيت اين كوزه ةنكت. شكندسپس مي
مگر  رسيد؛ يمنخواه پرسشاين  پاسخبه  ؟گر چه نسبتي با دهر داردن كوزهاي. شودمرتبط مي

. كهن را به دقت بررسي كنيمشناسي هستيگري ايراني و نظام الگوي كوزهاينكه تعامل دو 
- گري به مواد گلي شكل ميگر با ماشين كوزهكه كوزه بگوييمگري بايد الگوي كوزه بارةدر

و با حركات دست  چرخاند ميگر آن را اي مدور دارد كه كوزهگري صفحهماشين كوزه. دهد
شناسي كهن را با ساختار يام بسيار هنرمندانه ساختار كيهانخ ؛ بنابراينددهميبه گل شكل 

خام گري به گل گر با چرخاندن چرخ كوزهگونه كه كوزه همان. گري تركيب كرده استكوزه
به آدميان و  ،گر با به گردش در آوردن افالكمانند كوزهدهد، عقل نيز ميرا شكل يك جام 

- گر، فلك مانند چرخ كوزهكوزه ماننداينجا عقل در  .بخشد ميموجودات صورت و ماهيتي را 

تولد و مرگ آدمي مانند ساخته شدن و . شوندپردازي ميگري و آدميان مانند جام مفهوم
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 :شودگر تصوير ميدست كوزهه شدن كوزه بشكسته
 ؛گر استعقل كوزه. 1
 د؛گري هستنافالك چرخ كوزه. 2

 ؛انسان جام است. 3
 ؛است تولد ساخته شدن كوزه. 4
 .استمرگ شكستن كوزه . 5

مفهومي كامالً به دو  هايكه توليد و تفسير اين استعاره يابيم مي در باالهاي با دقت در استعاره
 يمتوانفرض اين دو الگو نميبدون پيش. استوابسته  يرانيا ةگري ايراني و فلسفالگوي كهن كوزه

  :به صورت زير استاين رباعي  ليسيانگ ةترجم. دريابيم باالرا از رباعي  اهاستعاره
/Said one among them-surely not in vain + my substance of the common earth 

was taken// and to this figure moulded, to be broke + or trampled back to shapeless 

earth again/  
 گرفته زمين خاك از من يخميره آنكه+  است نبوده بيهوده شكبي گفت ميان آن از كيي/
 ايخميره و خاك به تبديل دوباره بايد كه+  است شده زده قالب شكل اين به//  و شده
 /شوم شكل بي

كوزه در اين ترجمه بيان . فيتزجرالد يك كوزه روايتگر بيهودگي هستي است ةدر ترجم
منطقي فلسفي پشت اين امر كه  يابد مي دراما ؛ تواند بدون هدف باشدهستي او نميكند كه مي
اين داستان نيز تحير . و صورت موقتي خود را وانهد تا بشكنداست و او ساخته شده  نيست

در . دهدميعبث نشان  ،گريكوزهنوعي مترجم هستي را مانند . دهددر آفرينش را نشان مي
تصوير شده گري عنوان كوزه و تقدير بهاند  شدهاين ترجمه مفاهيم فلسفي عقل و دهر حذف 

انگليسي هيچ اثري  ةترجمدر . شكندو سپس مي سازد ميهايي كه آدميان را مانند كوزهاست 
  :گري نيستهاي كوزهسفي و پيچيدگيفلكهن از الگوي 
 ؛گر استتقدير كوزه. 1
 ؛انسان كوزه است. 2
 ؛مرگ شكستن كوزه است. 3
  .تولد ساختن كوزه است. 4

به الگوي هاي مربوط استعاره ،و انگليسي مشترك استگري در فارسي چون الگوي كوزه
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مشترك   غيرالگويي كهن ايراني شناسي اما چون الگوي كيهان ؛گري ترجمه شده استكوزه
خبر بوده است،  ها بيو مترجم از عامليت آن در توليد و تفسير استعاره است بوده

باعث عدم تعادل  موضوعو همين  اند هاي وابسته به آن نيز در متن مقصد غايب بوده استعاره
  . شده است

/læŝ nâsəku lâwčâki wæhâ hæn kořu kəč + goĺ dəřkæ bærânbæri bekæsæ doř // 
gærdun kæ bæ dæstânæ dæyânkâ, wæk ŝet + tekyân hæĺæŝeletu dæyânkâtæwæ qoř/ 

با در برابر هاي زي كه گل+ انداماني از جمله دختران و پسراني هستند  جوانان و ظريف/
ها را  آن+ سازد ها را مي كه با دقت آن تقدير// ها گوهري يكتايند ها مانند خار هستند و آن آن
  / كندشكسته و به گل تبديل مي هم در

 ةترجمگرايي رباعي خيام را در  مضامين تقدير كندميتالش  باالمترجم كرد در رباعي 
ع اول و دوم ادر مصر. استعقل استفاده نكرده  ةاو در اين ترجمه از واژ. خود بازسازي كند

و دختران  را به كار بردهانسان مفهوم  آشكاراو است گذاشته  گري را كنارهاي كوزهاستعاره
اي را  البته مترجم در اين بيت استعاره .و پسران ظريف را جايگزين جام لطيف كرده است

  .و آدميان را به گوهر تشبيه كرده استاست افزوده 
 .انسان گوهر است .1

 شدهپردازي كوزه مفهوم ه شدنمرگ و تولد انسان مانند شكستن و ساخت ،در بيت دوم
استفاده كرده  »گردون«، از مفهوم اين بيت به جاي مفاهيم فلسفي عقل و فلكمترجم در . است
 ؛ بنابراين)727 :1381 شرفكندي،(است گردون در زبان كردي به معناي تقدير  ةواژ. است
سازد و سپس در  ميهايي كه آدميان را مانند كوزهاست گري تصوير شده دير مانند كوزهتق

  :شكندهم مي
 ؛گر استتقدير كوزه. 1
 ؛انسان كوزه است. 2
 ؛مرگ شكستن كوزه است. 3
 .تولد ساختن كوزه است. 4

 است هي فلسفي كهن در متن مقصد، باعث شدغياب الگو كه يابيم مي باال دربا دقت در رباعي 
مترجم به جاي كل نظام پيچيدة . ندها و معاني وابسته به آن در متن مقصد نيز حذف شواستعاره
گري در كه الگوي كوزه دليلبه اين . تقدير بهره برده است عاميانة ة، از واژشناسي كهن كيهان
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 دليلا به ام ؛گري اشاره كندبه مفاهيم كوزهاست مترجم توانسته  ،استشده خته شنا فرهنگ كردي
هاي مربوط به آن در زبان مقصد حذف استعاره در زبان كردي، الگوي كهن فلسفيناشناختگي 

  . عدم تعادل در اين ترجمه استاصلي عامل  ،اين الگوي نامشترك فرهنگي. اندشده
 

 گيري نتيجه. 7

با تعاره، پذيري اسبين الگوهاي فرهنگي و ترجمه پرسش اصلي تحقيق در مورد رابطة با توجه به
ها رك فرهنگي در همة ترجمهمشتغير  يافتيم كه الگوهاي  اين تحقيق در هايبررسي داده

الگوهاي فرهنگي مشترك بين دو . اندناپذيري استعاره بودهترين عامل عدم تعادل و ترجمه اصلي
تعادل يابي به ستپذيري استعاره و دو مقصد در فرايند ترجمه، باعث افزايش ترجمه مبدأزبان 
نداشتن است، آگاهي  وابسته به الگوهاي فرهنگي بسيارها چون توليد و تفسير استعاره. اندشده

در  ويها و محدوديت مترجم از عامليت الگوهاي نامشترك فرهنگي در توليد و تفسير استعاره
ر هاي وابسته به اين الگوها داستعاره بيشترشود باعث مي ،ها در زبان مقصد بازسازي آن

، به باشندوابسته مشتركي  به الگوي فرهنگي غير  مبدأهاي متن اگر استعاره. ها غايب باشندترجمه
در اين حالت مترجم براي . استيا غايب  استساز ها در متن مقصد مشكل آن ةترجم احتمال زياد

رد كه به آن در نظر بگي الگوي فرهنگييابي به تعادل ترجمه، بايد هر استعاره را در رابطه با دست
ي، نظام مفهومي استعاري و يك استعاره، بايد عبارت استعار ةترجمپس مترجم در . استوابسته 
توانيم مفاهيم فرضية اين اساس مي بر. آن مفهوم را با الگوهاي فرهنگي در نظر بگيرد رابطة

ورت بازخواني استعاره و الگوهاي فرهنگي به اين ص شناختي ترجمة مندلبليت را با توجه به رابطة
مشترك و شرايط فرهنگي به الگوهاي و مقصد  مبدأميان دو زبان شرايط انطباق يكسان : كنيم

محصول  ،شرايط انطباق يكسان. استوابسته مشترك غير فرهنگي انطباق متفاوت به الگوهاي 
 ةرابطبه شرطي كه  است؛و مقصد  مبدأيك استعاره در دو زبان هاي مفهومي انطباق يكساني
. در دو زبان برقرار باشدو الگوهاي فرهنگي  هاي مفهومياين استعارهميان يا مشابهي يكسان 

و  مبدأهاي مفهومي يك استعاره در دو زبان محصول تفاوت در انطباق ،شرايط انطباق متفاوت
در اين دو زبان  ي مفهومي و الگوهاي فرهنگيي متفاوتي ميان استعارهيا رابطه بوده استمقصد 

عبارات  ةگان  به هماهنگي ابعاد سهتعادل تجربي يك استعاره  ايجاد رقرار بوده است؛ بنابراينب
وجهي  سه ةدون در نظر داشتن اين رابطب. استوابسته زباني، نظام مفهومي و الگوهاي فرهنگي 
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  .توان تعادل تجربي را در فرايند ترجمه داشتنمي
  

  هانوشتپي. 8
1- Edward Fitzgerald 

2- M. B. Dagut 

3- New Mark  

4- Larson  

5- image 

6- object 

7- sense 

8- topic 

9- image 

10- point of similarity 

11- Raymond Van Den Broeck 

12- creative metaphor  

13- decorative metaphor  

14- Antonial Alvarez 

15- source domain 

16- target domain 

17- conceptual metaphor 

18- mapping 

19- idealized cognitive models 

20- cultural models 

21- propositional model 

22- image-schematic model 

23- ontological element 

24- structural relation 

25- Quinn  

26- Lakoff 

27- Kovecses 

28- Ning Yu 

29- Shanghai  

30- Cienki  

31- profile 

32- base 

33- Elizabieta Tabakowska  

34- construal 

35- experiential equivalency 

36- convergent conceptual system 

37- non-convergent conceptual system 
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38- Nili Mandelblit  

39- same mapping condition 

40- different mapping condition 

41- Al-Zouibi 
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