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  پذيري فرهنگ، استعاره و ترجمه
  

  2، فرزان سجودي*1نيكو خيرخواه

 
   واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايراندانشگاه آزاد اسالميشناسي،   گروه زبان.1
  شناسي، دانشگاه هنر، تهران، ايران دانشيار گروه زبان. 2

  
  14/6/91: يرشپذ                                                1/4/91: دريافت

  
 چكيده

 بنياد به چه -ترجمة تركيبات استعاري فرهنگ « :نوشته شده استپرسش اين مقالة حاضر با مطرح كردن 
 نتايج بررسي تطبيقي ترجمة رينولد ،گويي به اين سؤال  در پاسخ.»پذير است؟ هايي امكان روش يا روش

 الگوي ،چارچوب كار.  درنظر گرفته شده استعنوان داده  موالنا بهمثنوي معنوينيكلسون از دفتر اول 
 استعاري و داللت ة به معرفي نشان،نگارنده با توجه به نياز پژوهش.  است)2000(ترجمة هاروي 

 كه يكي -گانه الگوي شش. اند  شده در اين بخش شش نوع داللت از هم بازشناخته. پرداخته استاستعاري
 كه زبان مبدأ و مقصد در »ب« و »الف« بين هر دو زبان تواند  مي-هاي اين پژوهش است از دستاورد

 ةكارگيري اين داللت در ترجم  به، چگونگيدر ادامة تحقيق. گيرد ، مورد استفاده قراراند فرايند ترجمه
 ،به عبارت ديگر. استمده  براي ترجمة اين موارد آيي الگومعرفي بنياد و سپس - فرهنگهاي رهاستعا

 اساسبردها  اين پيشنها. شده استهايي در ترجمه پيشنهاد  شده شيوه اللي مطرحبراي هريك از روابط د
 مترجم در رويارويي با تركيب استعاري الگويي در ، ترتيببه اين. اند ماهيت داللت استعاري شكل گرفته

  .  كند قدم راهنمايي مي به  قدمها ه انواع استعارةدست دارد كه او را در ترجم
  

   . نشانه، داللت استعاري، ترجمة استعاره،بررسي تطبيقي :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه. 1

هاي ممكن در ترجمة  روش«: گويي به پرسش زير است هدف اصلي پژوهش حاضر پاسخ
  .» بنياد كدامند؟-هاي ادبي فرهنگ استعاره

به تطبيق ترجمة رينولد نيكلسون با تركيبات استعاري موجود در دفتر ) 1390(خيرخواه 
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ي آن رساله استفاده   و دستاوردها ها  اين مقاله از دادهگاننگارند. پرداخته است مثنوياول 
 - تركيبات استعاري فرهنگة استعاري و عملكرد آن در ترجمةند تا به بحث در مورد نشاننك مي

هايي كه مترجم    روش كه عبارت است از برده نامهاي تحقيق  بخشي از دستاورد. دنبنياد بپرداز
هاي  اين موارد در استدالل.  در اينجا آورده شده است،كار بسته تا به راهبري ترجمه كمك كند به

   :شوند كار گرفته مي منطقي در مقالة حاضر به
  ؛كارگيري حروف بزرگ به. 1
  ؛)يا واژة زبان مقصد و مصداق آن(زمان واژة زبان مبدأ و مقصد  كارگيري هم به. 2
  ؛خاص  گيري اسامي قرض. 3
  :گيري معناي ثانويه در ساخت استعاره كار  به.4

  ،جاي معناي اوليه گيري معناي ثانويه به كار به. الف
  ؛كارگيري معناي ثانويه در كنار معناي اوليه به. ب

  . در تركيب استعارهامعن هاي هم كارگيري واژه به. 5
  

  پژوهشپيشينة. 2

  فرهنگ . 1-2

 كه در آن معاني مرتبط اي پيچيده  نظام؛ست ا اي نشانههاي  اي از نظام  دستگاه پيچيده»فرهنگ«
ها و  روابط بين رمزگان اي از يچيدهپاين شبكه را بايد نظام . شوند با رفتارهاي انساني مبادله مي

 : گويد اي مي هاي نشانه  سجودي درمورد اين نظام.متون دانست

. كنند قطعي، هميشگي و ثابت نيست ي ارزش و معنايي كه توليد مه،اند و درنتيج ها نسبي اين نظام
هاي برابر براي حضور و بيان   از فرصت اما معموالً؛كنند فرهنگي شركت مي ها در روابط بين فرهنگ

كوشند به حيات  گذارند و مي ها بر يكديگر تأثير مي فرهنگ. خود در اين روابط برخوردار نيستند
آورند و در  وجود مي هب  هاي ديگر  ن خود و فرهنگهايي بي  مشابهت،خود ادامه دهند و به همين دليل

 ).141: 1388(كوشند تمايز خود را از ديگري حفظ كنند و اين فرايندي هميشگي است  همان حال مي

اهالي هر فرهنگ با داشتن ايدئولوژي . وجود هر فرهنگ وابسته به وجود فرهنگ ديگر است
اصطالح  فرهنگ خود را منظم، بهنجار و به. دپندارن مي آن ديگري را بدوي و اوليه ،خاص خود

اما نكته .  خائوسدراصطالحنظم، ناهنجار و   بي،دانند و فرهنگ بيگانه را برعكس كاسموس مي
جايي است كه    اين همان؛اينجاست كه همواره دادوستد فرهنگي بين اين دو وجود داشته است

  . دهد فرهنگي خود را نشان مي ترجمة بين
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   مفاهيم فرهنگيةترجم. 2-2

) 2000 (3و هاروي) 2000 (2، گرادلر)1988 (1 نيوماركمانند مفاهيم فرهنگي افرادي ةدر ترجم
   :شود ترتيب در اين بخش آورده مي اند كه به فرايندهايي مطرح كرده

  نيومارك. 1-2-2

  :كند  مطرح مي4روش براي ترجمة مفاهيم فرهنگيپانزده ) 1998 (نيومارك
انتقال همان واژه است با الفباي زبان .  زبان مبدأ به متن زبان مقصدةتقال واژان: 5انتقال. 1

  .مقصد
سپس ، شود واژة زبان مبدأ در ابتدا با نظام تلفظ زبان مقصد همراه مي: 6سازي هماهنگ. 2

  .كند هماهنگي صرفي را نيز تجربه مي
نيومارك . فرهنگي زبان مقصدجايگزين كردن واژة فرهنگي زبان مبدأ با واژة : معادل فرهنگي. 3

  .معتقد است اين جايگزيني درنهايت دقيق نخواهد بود
  . شده بار فرهنگي ندارد در اين روش واژة جايگزين: معادل نقشي. 4
كمك چند واژه در زبان مقصد توصيف  در اين روش مفهوم واژة فرهنگي به: معادل توصيفي. 5

  . شود مي
هاي معنايي مشابه  نظر با واژة ديگري كه مؤلفه  واژة مورددر اين روش: 7اي لفهؤتحليل م. 6

  . شود دارد مقايسه مي
  .شود ترين معادل واژگاني در زبان مبدأ اختيار مي در اين روش نزديك: معنايي هم. 7
  .آيي هم فظي در كلمات مركب و بالال ترجمة تحت: 8برداري  قرضي يا گرتهةترجم. 8
دستور زبان از زبان مبدأ به مقصد، تغيير در مفرد و جمع، تغيير تغيير در : 9تغيير دستوري. 9

  .دست كه ساخت دستوري زبان مبدأ در زبان مقصد موجود نباشد و مواردي از اين در زماني
هاي زبان  اي كه در تطابق با هنجار گونه توليد مجدد همان پيام در زبان مقصد به: 10تلفيق. 10

  .مبدأ باشد
 ؛شود نظر استفاده مي در اين روش از اصطالح رايج درمورد واژة مورد: 11ترجمة مصطلح. 11

  .  درمورد كلمات تخصصي، رسمي و سياسيمعموالً
 در قسمت ديگري از اشود كه بخشي از معن كار گرفته مي هاين روش در جايي ب: جبران. 12
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  .آيد صدد جبران آن برمي جمله از دست رفته باشد و در اين بخش مترجم در
 و شود نظر توضيح داده مي در اين شيوه مفهوم فرهنگي مورد:  تفسير و ترجمة آزاد.13

  .شود نسبت معادل توصيفي جزئيات بيشتري ذكر مي به
  .گيرد كار هزمان ب هنگامي است كه مترجم دو شيوه را هم: 12ترجمة تركيبي. 14
  .  بدهدنظر وم فرهنگي مورد مفهبارةتواند اطالعات بيشتري در  مترجم مياز اين راه: پاورقي. 15

  گرادلر. 2-3-2

  :كند معرفي مي مفاهيم فرهنگي ةنيز چهار شيوه براي ترجم) 2000 (گرادلر
  ؛ساخت كلمة جديد. 1
  ؛جاي ترجمة آن نظر به توضيح واژة مورد. 2
  ؛گونه تغييري حفظ واژة زبان مبدأ بدون هيچ. 3
 به واژة زبان مبدأ داشته باشد و  رارين شباهتاي كه بيشت شيوه انتخاب واژه در زبان مبدأ به. 4

  .يا اينكه بتوان اين دو واژه را مرتبط دانست

  هاروي. 3-2-2

  :كند نيز مانند گرادلر چهار شيوه را مطرح مي) 2000 (هاروي
 .كند اي با عملكرد مشابه در زبان مبدأ استفاده مي در اين روش مترجم از واژه: معادل نقشي. 1

بعضي معتقدند اين . متفاوت ارزيابي شده استاي  گونه به افراد مختلف، اين روش توسط
  . اند كننده ناميده  آن را گمراهبرخي ؛ اما مفاهيم فرهنگي استةحل براي ترجم  شيوه بهترين راه

  .لغت است به اين شيوه همان ترجمة لغت:  يا زباني13معادل صوري. 2
كار   واژة زبان مقصد را با الفباي زبان مقصد بهمترجم:  با الفباي زبان مبدأ-گيري قرض. 3

 باشد و يا در جاي ديگري در متن دربارة آن 14اگر واژه براي خوانندگان شفاف. گيرد مي
طور نباشد، مترجم بايد  چنانچه اين. بردكار  تنهايي به توان واژه را به توضيحي آمده باشد، مي

  . ده كند آن توضيح دهد و يا از پاورقي استفاةدر ترجم
  فرهنگي در ترجمهدر اين روش مترجم از مفاهيم عمومي و نه الزاماً: توضيحي /ترجمة توصيفي. 4

 متخصص در انِ ترجمه گروه مخاطباگر. پردازد نظر مي  و به توصيف نكتة موردگيرد بهره مي
ابهام احتمالي  تا از بروز  آوردهمراه ترجمه توان واژة زبان مقصد را نيز به  مي،اين زمينه باشند
  .جلوگيري كرد

بندي نيومارك بـا     تقسيم. كنند  مياستفاده  ) 2000(بندي هاروي     در اين پژوهش از تقسيم     گاننگارند
 

12
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اي از مـوارد       هـاروي اسـت، در پـاره       بنـدي   طبقـه   هـاي بيـشتري نـسبت بـه         ظاهر داراي بخش    به آنكه
نظـر    بـه  »سـازي  هماهنـگ « و   »نتقـال ا« درمـورد شـيوة      ، مثـال  بـراي . دهد  هايي را نشان مي     پوشاني هم
سـازي بـا نظـام واجـي         تواند جـدا از هماهنـگ       رسد انتقال عين واژه و استفاده از الفباي مقصد نمي           مي

اي عيناً به زبان مقصد وارد شود، خود را با نظام واجـي آن زبـان هماهنـگ                    چنانچه واژه . مقصد باشد 
 ديـدگاهي در  ،واردي كـه نيومـارك مطـرح كـرده    رسد بعضي از م نظر مي   به ،در عين حال  . خواهد كرد 

هـاي زبـان      اي كـه بـا هنجـار        گونـه  ترجمه بـه  « ، مثال براي.  تكنيكي در ترجمه   برخي هم ترجمه است و    
 بيـشتر  رسـد   مـي نظـر   ولي ترجمة قرضـي بـه  ؛توان ديدگاه در نظر گرفت   را مي  »مقصد هماهنگ باشد  
 دسـت بـه     ،»جبـران «منظـور    بـه » تلفيق«اشتن ديدگاه   توان با د     مي ،به همين علت  . تكنيك است تا ديدگاه   

  .هم داشت» تغيير دستوري«زد و شايد حتي بتوان » ترجمة توصيفي«
 

  استعاره. 3-2

 ،در ديدگاه كالسيك .شناختي قابل مطالعه است استعاره از دو ديدگاه كالسيك و زبان
توان جزء كساني  ا مي افالطون، ارسطو، سيسرون و كويين تيليان رماننددانشمنداني غربي 

معاصر كه در  از دانشمندان ايراني غير. اند دانست كه درزمينة استعاره مطالعاتي انجام داده
توان از حافظ، عبدالقاهر جرجاني، رماني، ابوهالل    مي،گيرند بندي كالسيك قرار مي تقسيم

اره را ازديدگاه از دانشمندان غربي كه استع .رشيق نام برد و ابن وسكاكي، شمس قيس رازي
توان از ريچاردز، بلك، گرايس، سيداك، كوهن، سرل،   مي،اند شناختي بررسي كرده زبان

  .روملهارت، ردي، ليكاف و ياكوبسن نام برد
  : گويد مي» هاي استعاره و مجاز قطب «ةدر مقال ياكوبسن
 ممكن است يك موضوع. گيري گفتمان ممكن است به دو طريق معنايي متفاوت صورت پذيرد شكل

ترين  روش استعاري مناسب. دنبال موضوع ديگري بيايد  مجاورت بهةواسط برحسب شباهت يا به
ترين برچسب براي مورد دوم  توان مطلوب نمايد و روش مجازي را مي نام براي مورد اول مي

  ).116: 1380 (يابند ترتيب، در استعاره و مجاز مي دانست كه موجزترين نمود خود را به
  : افزايد هاي مترجم مي در بخش يادداشت ي در ادامه مقالة ياكوبسنصفو

شود، معادل همين اصطالحات در  آنچه تحت عناوين استعاره و مجاز از ديدگاه ياكوبسن مطرح مي
جاي  داند كه صورتي را از محور جانشيني به وي استعاره را فرايندي مي.  بديع فارسي نيستفنّ

نشيني عمل  و مجاز برعكس، فرايندي است كه بر روي محور همدهد  صورت ديگري قرار مي
بر تشابه  او عملكرد روي محور جانشيني را مبتني. نشاند هاي زباني را كنار هم مي كند و صورت مي
از . كار رود كه با آن مشابه است جاي واحد ديگري به داند؛ يعني يك واحد زباني ممكن است به مي
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توانند  دو واحد زباني وقتي مي. نشيني بر مجاورت متكي است ور همسوي ديگر، عملكرد روي مح
  ).125: همان(نشين يكديگر شوند كه از امكان مجاورت با يكديگر برخوردارند  هم

را نيز در ) مثل مجاز مرسل(داند و انواع مجاز  چندلر دامنة استعاره را بسيار وسيع مي
از قول ) 1387(چندلر . پندارد مييه را نوعي استعاره  تشب، اوهمچنين. دهد دامنة استعاره قرار مي

مثابة چيزي ديگر  اساس استعاره، فهم و تجربة يك چيز به«: گويد مي) 1980(ليكاف و جانسون 
شناسي، استعاره شامل يك  ازديدگاه نشانه«: گويد مي) 1932( از قول ريچارد ، همچنين.»است

در ادبيات، استعاره . كند  به مدلولي متفاوت عمل ميعنوان يك دال براي ارجاع مدلول است كه به
  ).192 :1387چندلر، (» .شود مثابة يك موضوع ثانويه بيان مي يك موضوع اوليه است كه به

) 1387(به نقل از چندلر ) 1980( ليكاف و جانسون ي در تعريف استعاره از آراگاننگارند
مبناي شناخت استعاره خواهد »  چيز ديگرةثابم فهم و تجربة چيزي به «، بنابراين.برند ميبهره 
ازديدگاه «بر اينكه  مبني) 1387(به نقل از چندلر ) 1932(ي ريچارد أ ر،همچنين. بود

عنوان يك دال براي ارجاع به مدلولي  شناسي، استعاره شامل يك مدلول است كه به نشانه
دامنة ) 1387(پيروي از چندلر  به نويسندگان مقاله. گان استي نگارندأ ر،»كند متفاوت عمل مي

  .ندنگسترا استعاره را به بزرگي تشبيه و انواع مجاز مي
  

  ها براساس ماهيت بندي استعاره دسته. 3
بنياد  -هاي فرهنگ  استعارهد و آن بحثِنشو  در اين بخش از مقاله وارد بحث جديدي ميگاننگارند
بندي از انواع استعاره است  نياز به نوعي دسته يند،رو ه با آن روبگاناي كه نگارند اولين نكته. است
هاي ترجمه در رويارويي با  د و روش يا روشنهاي فرهنگي را جدا كن ند استعارهن بتوادرنهايت،تا 

رو   بهها رو  در مطالعات خود با آنگانهايي كه نگارند بندي دسته. بررسي كنندنكات فرهنگي را 
 و 18، جديد17، معيار16، قالبي15استعارة مرده( است طرح كردهم) 1988(مانند آنچه نيومارك اند  شده

. شود هاي فرهنگي است ختم نمي دنظر ما كه همان استعاره يك به خروجي مور  هيچ،)19ابداعي
هاي  هاي آن استعاره  كه يكي از خروجيبندي كنند اي تقسيم گونه به  دارند سعيگان نگارند،بنابراين

  . پذير است ها امكان به ماهيت استعارهاين كار با توجه . فرهنگي باشد
 

   استعاريةنشان. 4
شناسي، مدلولي دال  ها ازديدگاه نشانه گيري استعاره فرض كه در فرايند شكل با داشتن اين پيش
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 . dead 
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كه با ند بر اين باور گاننگارند ؛)1387 به نقل از چندلر 1932، ريچارد ( ديگريشود براي مدلول مي
 استعاري را ةاين نشان. يميرو ه استعاري روبةتبع آن با يك نشان هيك رابطة داللي جديد و ب

اي كه مدلول را در اين   رابطه،به عبارت ديگر. توانيم به انواع قراردادي و شمايلي تقسيم كنيم مي
 يك رابطة قراردادي باشد و يا رابطة شمايلي برحسب ممكن است ،دهد رابطة داللي جديد قرار مي

 برخاسته از اينكه قرارداد آن يك قرارداد صرف زباني باشد و يا رپايةردادي نيز برابطة قرا. تشابه
 زباني و -ترتيب به انواع قراردادي  به،، فرهنگ، مذهب و تاريخ آن جامعهها تآداب و سن

  .شود  ميبندي فرهنگي طبقه -قراردادي
نظر  ول خيال دراگر سودا را دال براي مدل» سوداي عقل« در تركيب استعاري ، مثالبراي
متصور است و يا توان خيال آن را دارد اشاره   به بزرگي آنچه عقل آدميسودا (بگيريم 

گيرد بايد يك رابطة قراردادي و دلبخواهي   كه بين دال و مدلول شكل مي را رابطة داللي،)كند مي
 بين اين اي هبطاند كه چنين را داد كرده  زيرا گويشوران زبان فارسي با يكديگر قرار؛شمريم بر

  .  برقرار باشد و اين قرارداد دلبخواهي استشدال و مدلول
 .مذهبي بنا شده است - فرهنگيهاي ه خاستگابر » شراب حق« تركيب استعاري از سوي ديگر،

 از  است شراب در زبان فارسي نزد سالكان عبارت،طور كه در فرهنگ دهخدا آمده است همان
راب شمع دل عارفان است كه در دل صاحب شهود افروخته ش. عشق، محبت، بيخودي و مستي

 اي ه رابطة داللي موجود بين دال شراب و مدلول عشق و سرمستي رابط بنابراين،.شود مي
هاي آن در فرهنگ و سلوك سالكان اين ديار ايستاده است و اين يعني  قراردادي است كه پايه

  . استعاره با ماهيت قرارداد فرهنگي
 اي هرابط» درياي علم«در تركيب استعاري » پايان بي/ عظمت«و » دريا«اللي بين  رابطة داما

» عظمت«هاي وجودي درياست كه آن را براي ارجاع به مدلول   زيرا اين مشخصه؛شمايلي است
به عبارت . سازد پذير مي  و ترسيم تصوير استعاري در ذهن خواننده را امكانكند مناسب مي

  . ني ثانوية دال و معناي واژگاني اولية مدلول رابطة شمايلي وجود دارد بين معناي واژگا،ديگر
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   ماهيت داللت استعاري1 شكل

  داللت استعاري در ترجمه. 5
 در  يادشده روابط داللينبود برحسب وجود و يا B به زبان مقصد Aدر ترجمه از زبان مبدأ 

 بايد گاناي كه نگارند نكته .ره كنيماشاگانة زير  بندي شش  تقسيم بهتوانيم  مي،زبان مقصد
د كه زبان مبدأ و ند هر دو زباني باشنتوان  در اين الگو ميB و Aد اين است كه زبان نآور شو ياد

  . اند گرفته مقصد در فرايند ترجمه قرار
  

  
  

  

  استعاريةنشان

  استعاري در ترجمهيها داللتبندي   طبقهةگان  الگوي شش2 شكل
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 :ه اين شرح است بB و Aدر فرايند ترجمه بين دو زبان گانه  بندي شش تقسيم

 وجود دارد؛ قرارداد است و در هر دو زبان مبدأ و مقصد فقط داللتي است كه زباني داللت بين. 1
  : مثال بين دو زبان فارسي و انگليسيبراي
  »play with someone’s feeling  «                               »  با احساسات كسي بازي كردن«

 ؛ برايزبان مبدأ موجود است در فقط بنياد يك قرارداد صرف زباني است كه -داللت زبان. 2
   .»سوداي عقل «:مثال بين دو زبان فارسي و انگليسي

فرهنگي داللتي است كه طي قراردادهاي فرهنگي بين گويشوران شكل گرفته و در  داللت بين. 3
  : مثال بين دو زبان فارسي و انگليسي؛ برايهر دو زبان مبدأ و مقصد موجود است

  » gate of acceptance                         «                                                »   درگاه قبول«
 فقط گويشور ريشه دارد و ة بنياد داللتي است قراردادي كه در فرهنگ جامع-داللت فرهنگ. 4

   .»شراب حق «: مثال بين دو زبان فارسي و انگليسي؛ برايدر زبان مبدأ موجود است
 بين دو زبان مبدأ و مقصد وجود كم دستداللتي شمايلي است كه ) اجتماعي بين( داللت جهاني. 5

  : مثال بين دو زبان فارسي و انگليسي؛ برايداشته باشد
  »sea of knowledge    «                                                                           »درياي علم«

 زبان مبدأ ة در جامعفقطلتي شمايلي است كه تصوير استعاري آن  بنياد دال-داللت دانش. 6
  .»سيمرغ روح«:  مثال بين دو زبان فارسي و انگليسيبراي ؛موجود است

 گانمنظور ايجاد سهولت در مطالعه صورت گرفته است و نگارند  بهيادشدههاي  بندي طبقه
 شناورند و اين يادشدههاي  نديب هاي استعاري بين دسته داللتاين كه ند همچنان بر اين باور

 دادن حكم قطعي درمورد ،به عبارت ديگر. علت ماهيت وجودي زبان و پويايي آن است به
كند   زندگي مي يادشدهگاه داللتي بين دو تعريف. روشني صفر و يك نيست  بهيادشدههاي  داللت

ها همه  دهد و اين ياي به شاخة ديگر تغيير م و گاه نيز داللتي محل سكونت خود را از شاخه
  . حكايت از زنده بودن زبان دارد

 كه ا به اين معن؛ استعاري نيز داللت همچنان شناور استة درون يك نشان، ديگرسوياز 
هاي  تواند در خوانش نظر است نيز مي مدلول ثانويه يعني مدلولي كه در نشانة استعاري مورد

رخ اقي است كه براي مترجم نيز در ترجمه و اين همان اتف متفاوت زايش شودطور  بهمختلف، 
  . تواند به مدلول استعاري شخصي خويش برسد  نيز مانند هر خوانندة ديگر ميدهد و او مي

هاي داراي داللت قراردادي از نوع قرارداد فرهنگي   يافتن استعارهگان،مرحلة بعدي كار نگارند
  . شوند ار استعارة فرهنگي ناميده مياختص اند و به كار رفته  بهمثنوياست كه در دفتر اول 
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  هاي فرهنگي هاي استعاره پايه. 6
، آداب،  هـا   تهاي قـرارداد در فرهنـگ، سـن          پايه استواريِ،  هاي فرهنگي   بندي و انتخاب استعاره    در دسته 

ثري در يـافتن ايـن     ؤ كمـك مـ    ، نوشـته شـده    مثنويهايي كه بر      شرح. تاريخ و مذهب مالك بوده است     
گاه اطالعـات   . اند هاي لغت در بسياري از اين موارد كارگشا بوده           فرهنگ ، همچنين .است  بوده ها  ارتباط

 ولـي  ؛كـار گرفتـه شـده اسـت       هاي فرهنگـي بـه      پژوهشگر از فرهنگ و سنن خود نيز در انتخاب داللت         
هـاي موالنـا برگرفتـه     در بسياري از موارد استعاره .  استفاده از متون مذهبي بوده است      ،تر از همه    مهم

  :دنكن  در اينجا به چند مورد اشاره ميگاننگارند. از آيات قرآن مجيد و يا احاديث است
هايي است   نشانهيقين اهلو در زمين براي  «:فرمايد  مي21 و 20 ذاريات آيات ةقرآن كريم در سور
كـه    چنـان  :گويـد   مـي  فرهنگ معارف و معـاريف    در  ) 1376(حسيني دشتي   . »و نيز در وجود خودتان    

ات  كه چون برادر ديني    ( كرده  و مقام را نيز واجب     زكات جاه  كرده،ند زكات مال را بر شما واجب        خداو
) ص( باب كالم رسـول خـدا    هماين). كار بندي  جاه و مقام خويش را در حل آن به         ،را مشكلي پيش آيد   

حـسيني  ) (تاسـ  دنيا زندان مؤمن و بهـشت كـافر  (»  الكافر��� المؤمن و    سجن الدنيا« :است كه فرموده  
 دست التماس و تضرع به بارگاه ربوبي ببـر و چنـگ بـر               گويد  ميكه مولوي      يا هنگامي  ).1376،  دشتي

بينـد و بـاز لجاجـت         را كـه حقـايق را مـي        بوجهل تن  بزن و رها كن      -آله  صلي اهللا عليه و    -دامان احمد 
اهللا عليه و   جواب مصطفي صلي ...«آيد  گويد و در عنوان شعر مي  ميسلطان بصركه از   يا زماني،كند مي
  .دادحكم بنياد  -تبع آن استعارة فرهنگ هاي مذهبي و فرهنگي و به  پايهبهتوان  گمان مي  بي،»...سلم

  

  گانهاي فرهنگي براساس الگوي پيشنهادي نگارند بندي استعاره دسته. 7
طور كه  ا همان زير؛هاي فرهنگي در كار هميشه وجود خواهد داشت  تعداد استعارهدربارةبحث 

 بنياد خود اجازه دهد كه واژگاني - مثال به استعارة فرهنگبرايگفتيم اين خاصيت زبان است كه 
است كه شايد در ابتدا تركش » تركش عمر«اين همان سرنوشت استعارة ند  معتقدگان نگارند.شود

 و شايد  استستهزي هاي تاريخ ادبيات ما مي عمر آرش بوده و مرز ايران و توران كه درپس اليه
 از دادن آمار گان نگارند،بنابراين. هاي فرهنگي آن نظري بيفكند در زمان حال كمتر كسي به پايه

هاي   ولي با داشتن تعداد مشخصي از استعارهكنند؛  مي پرهيزعمد بهها  درمورد تعداد استعاره
در . دنپرداز رهنگي ميهاي ف هاي رويارويي نيكلسون با استعاره فرهنگي به توصيف شيوه يا شيوه

در اين  .كنيم يم فهرست ميا داده هاي فرهنگي قرار هايي را كه در دستة استعاره ابتدا استعاره
سپس از . كنيم جدا مي b  وaترتيب با برچسب   بنياد را به-فرهنگي و فرهنگ هاي بين فهرست داللت
  . كنيم  بنياد استفاده مي- مفاهيم فرهنگةهاي ترجم براي توصيف شيوه) 2000(معيار هاروي 
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  گانهنتايج بررسي تركيبات استعاري فرهنگي دفتر اول براساس الگوي شش 1 جدول
  

 sea of Bounty a  درياي جود

 Water of Life a  آب حيوان

 mirror of Bounty a   جودةآيين

 Hand of God a  دست حق

 shears of ascetic and works a مقراض رياضات و عمل

 Sun's revelation a  وحي خورشيد

 Gate of Mercy a  باب رحمت

 gate of acceptance a  درگاه قبول

 body's snare a  دام تن

 wind of Death a  باد اجل

 body's grave a  گور تن

 table of bounteous b   خوان جود

 city of Knowledge b  مدينه علم

 flood of ecstasy (fana) b  غرقاب فنا

 wine of God b  شراب حق

 corn of work b  گندم اعمال

 candle of union b  شمع وصال

 wine of God b  خمر حق

 wine of Thy wrath b  شراب قهر

 eye of certainty b  چشم يقين

 spiritual wine b   جانةباد

 Sea of Reality b  بحر معني

معنيدر   door of Reality b 

 fire of absence and separation b آتش هجر و فراق

 polisher of the soul b  صيقل جان

 wrath of God b   قهر حق

 Original light b  نور اصول

 curtains of concealment b  هاي غيب پرده

 falcon of the empyrean b  باز عرش

 pearls of union b  گهرهاي وصال

 BuJahl of the body b   تنبوجهل

 Simurgh of the spirit b  سيمرغ روح
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  1 جدولادامة 
 

 One possessed of (spiritual) sight  b  سلطان بصر

 sherbet of God b  شربت حق

 Lion of God (Ali) b  شير حق

 sea of spiritual realities b  بحر معني ها

 man of the flesh (nafs) b  مردم نفس

 alms (thank-offering) for thy high estate b  زكات جاه

قضاسد   barrier of the Divine destiny                        b 

 darkness of your (spiritual) states  b  ظلمت احوال

 prison (sijn) of the world b  سجن دنيا

 commerce with Reason b  تركش عمر

  

   بنياد براساس الگوي هاروي-هاي فرهنگ بررسي ترجمة استعاره .8
  :كند در رويارويي با مفاهيم فرهنگي چهار شيوة ترجمه را معرفي مي) 2000(هاروي 

  ؛معادل نقشي. 1
 ؛)كلمه به ترجمة كلمه(معادل صوري . 2

  ؛گيري قرض. 3
  .توضيحي/ معادل توصيفي. 4

ـا اطـالق شـماره           -هاي فرهنگ    استعاره دودر جدول شمارة     ـاي      بنياد را براساس الگوي هاروي ب  4-1ه
 هـر دو شـماره را در جـدول      گانزمان استفاده شده باشد، نگارنـد       هم  چنانچه از دو شيوه   . كنيم  بندي مي  طبقه

  . اند  كرده استفاده- اين مقاله توضيح داده شدپيشتر دركه  -couplet و در نمودار آماري از اصطالح  آورده

  )2000( بنياد دفتر اول براساس الگوي هاروي -هاي فرهنگ نتايج بررسي استعاره 2 جدول
  

 table of bounteous 1    خوان جود

 flood of ecstasy (fana) 2   غرقاب فنا
 wine of God 2   شراب حق

 corn of work 2   گندم اعمال

 candle of union 2   شمع وصال

 wine of God 2   خمر حق

 wine of Thy wrath 2   اب قهرشر



 1392 بهار ،)13پياپي  (1ة  شمار،4ة دور   جستارهاي زباني
 

 

 33

  2 جدول ادامة
 

 eye of certainty 2   چشم يقين

 spiritual wine 2   باده جان

 Sea of Reality 2   بحر معني

معنيدر    door of Reality 2 

 fire of absence and separation 2  تش هجر و فراقآ
 polisher of the soul 2   صيقل جان

 wrath of God 2   قهر حق

 Original light 2   نور اصول

 curtains of concealment 2   هاي غيب پرده

 falcon of the empyrean 2   باز عرش

 city of Knowledge 2   مدينه علم

 pearls of union 2   گهرهاي وصال

 BuJahl of the body 3   بوجهل تن
 Simurgh of the spirit 3   سيمرغ روح

 One possessed of (spiritual) sight  4   سلطان بصر

  sherbet of God )3(2   شربت حق
Lion of God (Ali) 3+2    شير حق  

sea of spiritual realities 4+2   ها بحر معني  

man of the flesh (nafs) 3+2   مردم نفس  

alms (thank-offering) for thy high estate 4+2   زكات جاه  

قضاسد    barrier of the Divine destiny                     4+2  

darkness of your (spiritual) states  4+2   ظلمت احوال                

prison (sijn) of this world 3+2   سجن دنيا          

  

  نتايج آماري . 9
  :شود  شكل زير مشاهده مي درآمارينتايج 

  



  ...فرهنگ، استعاره و                                                                             و همكارنيكو خيرخواه
 

 34

  
 

   بنياد براساس الگوي هاروي-دهندة بررسي تركيبات استعاري فرهنگ  نتايج آماري نشان3 كلش
  

   بنياد-هاي فرهنگ تحليل نتايج ترجمة استعاره. 10
 مورد  هفدهبنياد در -آيد، نيكلسون در رويارويي با مفاهيم فرهنگ مي كه از نتايج آماري بر چنان

 يكگيري و در   مورد از قرض دو نقشي، درةاز ترجم مورد يكدر  يابي صوري، از شيوة معادل
و در هشت مورد نيز از دو شيوه ا. توضيحي استفاده كرده است /موارد از شيوة توصيفي

هاي  و كه در مقدمه بحث شد، در بخش استعارهاهاي شخصي  تكنيك. زمان بهره برده است  هم
  .شود  بنياد دوباره بررسي مي-فرهنگ

  
 ي ها  استعارهة نيكلسون در ترجمهاي شيوهي و مقايسة  نتايج بررس3جدول 

  فرهنگي  بنياد و غير-فرهنگ
 

  √ Original light, sea of Reality  كارگيري حروف بزرگ به
يا واژة (زمان واژة زبان مبدأ و مقصد  كارگيري هم به

  )زبان مقصد و مصداق آن
flood of ecstasy (fana), man of the 

flesh (nafs) 
Lion of God (Ali)  

√  

 BuJahl of the body, Simurgh of the  خاص  گيري اسامي قرض
spirit  √  

  گيري معناي ثانويه در ساخت استعاره كار به
  جاي معناي اوليه گيري معناي ثانويه به كار به. الف
  كارگيري معناي ثانويه در كنار معناي اوليه به. ب

 
____ 
____  

 
__ 
__  

 alms (thank offering) for thy high   در تركيب استعارهامعن اي همه كارگيري واژه به
state  √  

1 
2 
3 
4 
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واقع همان بحث داللت استعاري   در، عنوان معناي ثانويه مطرح شدباآنچه در تحليل اوليه 
 كه نيكلسون در حين ترجمه در ا معنبه اين ؛ شدبيانهاي بعدي در اين مقاله  است كه در بحث

جاي   از مدلول استعاري گاه در كنار مدلول اوليه و گاه به،از داللت استعاريمواردي با استفاده 
 يك  در بنياد حتي-هاي فرهنگ  در رويارويي با استعارهاوحال آنكه . آن استفاده كرده است

  .مورد هم از نشانة استعاري و داللت استعاري بهره نبرده است
 چه از نوع فرهنگي ،رويارويي با استعارهحالي است كه درك مدلول استعاري در   دراين خأل

چنانچه استعاره در . ترين عامل در ترسيم تصوير استعاري است  مهم،آن و چه انواع ديگر
 استعارة ، پژوهش اينداشته باشد و يا به تعبيرريشه  زبان مبدأ ة و مذهب جامع تفرهنگ، سن

 منتقل مترجم به خوانندة مقصد توسط  اي گونه  بنياد باشد و مدلول استعاري آن به-فرهنگ
 گان نگارند،البته. نمايد ، تشكيل تصوير استعاري براي خوانندة مقصد بسيار بعيد مينشود

 ولي ؛هر خوانشي تصوير استعاري خود را ترسيم خواهد كردند كه همچنان بر اين باور
  .  خواهد بودگانچنين تصويري وراي پيوستار داللت نشانة استعاري نگارند اين

  

  هاي ترجمة استعاره   شيوه. 11
يك از  ند تا براي هرنك د و سعي مينگرد گانة خود بازمي  باز به الگوي ششگاندر اينجا نگارند

شده در ترجمه، شيوه يا  هاي بحث از بين شيوه شده براساس ماهيت داللتشان شش مورد مطرح
  :دنهايي را پيشنهاد كن شيوه
. وجود دارد قرارداد است و در هر دو زبان مبدأ و مقصد قطف كه ي داللت:زباني داللت بين -

 زيرا چنين تصوير استعاري در زبان مبدأ ؛ است»20جايگزيني « در اين مورد گانپيشنهاد نگارند
تواند خوانندة مقصد را به مهماني درك تصوير استعاري  موجود است و تنها جايگزيني آن مي

  . آشناي زبان خود دعوت كند
پس در .  در زبان مبدأ موجود استفقط قرارداد صرف زباني است كه : بنياد-بانداللت ز -

اما اين جايگزيني بين مدلول اوليه و مدلول . اينجا نيز جايگزيني پيشنهاد پژوهش ماست
هاي استعاري   در ابتد ا به يكي از مدلولبايد كه مترجم امعن   به اين؛گيرد استعاري صورت مي

  . يابي كند آن را در زبان مقصد معادلس سپ يابد،محتمل دست 
 داللتي است كه طي قراردادهاي فرهنگي بين گويشوران شكل گرفته و :فرهنگي  داللت بين-

در اين مورد هم جايگزيني استعاره با قرارداد . در هر دو زبان مبدأ و مقصد موجود است

 
20

 . Subs titution 
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 . استگانمشابه در زبان مقصد پيشنهاد نگارند

 است گويشور ة فرهنگ جامعبرخاسته از داللتي است قراردادي كه :دنيا ب-داللت فرهنگ -
. در اين مورد بازهم مدلول استعاري بايد به كمك ترجمه بيايد.  در زبان مبدأ موجود استفقطو 

در اين مورد . شود يابي مي  اين مدلول استعاري است كه در ترجمه معادل،به عبارت ديگر
مدلول اوليه در استعاره بهترين شيوه براي آشنا كردن خواننده با استفاده از پاورقي و ارائة 

  .هاي تشكيل استعاره است فرهنگ و پايه
 بين دو زبان مبدأ و مقصد وجود داشته كم دست داللتي شمايلي است كه :داللت جهاني -
ماهيت دليل   زيرا به؛ترين راه در ترجمة اين داللت است كلمه شايد ساده به ترجمة كلمه. باشد

سادگي به خوانندة  تواند به گيري استعاره و درك مدلول استعاري مي شمايلي استعاره، شكل
  . مقصد واگذار شود

 در جامعه زبان فقط داللتي شمايلي است كه تصوير استعاري آن :بنياد - داللت دانش-
مه و يا  توصيف آن در ترج ود نظر باشدورهم مدلول استعاري بايد م باز. مبدأ موجود است

  .تواند كارگشا باشد توضيحات در پاورقي مي
  :كنند، به اين شرح است مي استعاره پيشنهاد ة براي ترجمگان آنچه نگارند،بنابراين

   ؛1 شكلمرحلة اول شناخت ماهيت استعاره، يعني ترسيم . 1
  ؛2 شكل، ترسيم B و Aمرحلة دوم با توجه به اطالعات و دانش خود از دو زبان . 2
  .4 ةهاي پيشنهادي جدول شمار رحلة سوم استفاده از شيوهم. 3
  

  گانه اساس الگوي ششر استعاره بةهاي ترجم  شيوه4جدول 
  

   جايگزيني قرارداد در زبان مقصد ←  قرارداد مشابه در زبان مقصدنيافت  زباني داللت بين

  ل استعاري در زبان مقصديابي مدلو  معادل←  مدلول استعاري در زبان مبدأنيافت  بنياد -داللت زبان

   جايگزيني قرارداد در زبان مقصد← قرارداد مشابه در زبان مقصد نيافت  فرهنگي داللت بين

  توضيح در پاورقي +  توصيف مدلول استعاري← مدلول استعاري در زبان مبدأ نيافت   بنياد-داللت فرهنگ

  كلمه به يابي كلمه معادل  داللت جهاني

  توضيح در پاورقي +  توصيف مدلول استعاري← مدلول استعاري در زبان مبدأ نافتي   بنياد-داللت دانش

 

 گيري نتيجه. 12

 موالنا، به نشانة مثنوي معنويدنبال بررسي چگونگي ترجمة نيكلسون از  در اين مقاله به
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به اين ترتيب كه براي .  دست يافتيمB و A بين دو زبان ةكارگيري آن در ترجم استعاري و به
 شمايلي و هاي استعاريِ  كه به انواع داللتدرنظر گرفتيمكيبات استعاري، داللت استعاري تر

 استعارة قراردادي نيز به انواع قرارداد صرف زباني و قرارداد .شود  ميتقسيم قراردادي
 وجود و يا اساسبندي در ترجمة تركيبات استعاري بر اين تقسيم. شود ميبندي  فرهنگي طبقه

 شكلداد  برون.  مسير ترجمه را هدايت خواهد كرد، در زبان مقصديادشدهداللي  روابط نبود
يك از روابط   به اين ترتيب كه براي هر؛رسد  به نتيجه ميچهار در جدول شمارة دوشمارة 

 برحسب ماهيت داللت هااين پيشنهاد. شود هايي در ترجمه پيشنهاد مي شده، شيوه داللي مطرح
ه ك  چنان- مترجم در رويارويي با تركيب استعاري، ترتيببه اين. استعاري شكل گرفته است

  :دهد ميسه دستاورد اين پژوهش را مبناي كار خود قرار  -گفتيم

  ؛1 شمارة شكلشناخت ماهيت استعاره، يعني ترسيم . 1
  ؛B و A با توجه به اطالعات و دانش خود از دو زبان 2 شمارة شكل ، ترسيم 2
  .4 ةهاي پيشنهادي جدول شمار استفاده از شيوه. 3

  

  ها نوشت پي. 13
1. P. Newmark  
2. A. L. Graedler  
3. M. Harvey  
4. culture-specific concepts (CSCs) 
5. transference 
6. naturalization 
7. componential analysis 
8. calque 
9. shift 
10. modulation 
11.  recognized translation 
12. couplets 
13. formal  
14. transparent  
15. dead 
16. stock 
17. standard 
18. recent 
19. original 
20. substitution 
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