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ترجمۀاستعارهیابیمعادل در مفهومی رمانعربیهاي
آلوارز»هایشچشم« الگوي س اسا بر

مقاله: پژوهشی نوع
کشاورز *حبیب

سمنان دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه استادیار
10/04/1399پذیرش: تاریخ30/10/1398دریافت: تاریخ

چکیده
استعارةهمچنین. نیستتشبیهبرآناساسواستمتفاوتتیسنّاستعارةبامفهومیاستعارة
حوزةجملهاز،روزمرهزندگیسراسربلکهشود؛نمیمحدودزبانحوزةبهتنهامفهومی
یاانتزاعینسبتاًموضوعیسازدمیقادررامااستعارهنوعاین. گیردمیبردرراعملواندیشه
استعارهرجمۀت.کنیمملموسعینی،امرياساسبرراساختفاقد نوع چالشاین از هايیکی
عپیشمهم و است مترجمان توجروي استعارةدم ترجمۀ به شیومفهومیه انتخاب نادرستةو

استعاره این برگردان میدر پایین را ترجمه کیفیت شیوةآوردها به مقاله این -توصیفی. در
روشتحلیلی داریم استعارةسعی ترجمۀ تهاي در رمانرجمۀمفهومی را»هایشچشم«عربی
موسیکه داده،احمد کنیمانجام بررسی آلوارز الگوي اساس که.بر است این پژوهش از هدف

ارزیابی بر مفهومیاستعارهعالوه ترجمۀ»هایشچشم«رمانترجمۀهاي براي الگویی نوع، این
براي کنیمسایراستعاره معرفی خودمترجمان الگوي در برا5. آلوارز را ترجمۀشیوه استعارهي
کرده میاست. یافتهمعرفی نشان تحقیق کههاي بیشتریندهد روش پنج این میان از مترجم

روش(انتقال از را (زبانبهیکسانتصویرياستفاده مفهوممقصد) و به استعاره وتبدیل ) کرده
(ترجمۀ روش استفادهفهوم) درمعالوةهبتشبیهبهآنتبدیلبااستعارهاز مورد هیچ

است.نکرده
واژه چشمآنتونیا،مفهومیاستعارةترجمۀ:هاکلید علوي،هایش،آلوارز، احمدبزرگ
.موسی
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د مهمق
استع چند مهمارةهر از یکی فرمفهومی در را مترجمان که است مواردي بهآترین ترجمه یند
می نظریه،کشدچالش کنون توجپرداتا شیوهزان به زیادي ترجمۀه استعارهاینهاي نوع
اساسنداشته همین پژوهشگراناند. بر توجتا، ترجمۀکنون ارزیابی به زیادي هاياستعارهه

نداشته نظریۀمفهومی روشخاصو مورد در نیز استعارهی ترجمۀ ارائههاي مفهومی هاي
دلیل. استنشده همین این،به وجود استعارکهبا دیگر انواع مورد تشبیهدر و مقاالته ... و

شده نوشته صاحباستعارة،زیادي دید از ماندهنظرمفهومی مغفول ترجمه ارزیابان و است. ان
مقاله این استعاره،در تعیین چشمضمن رمان در مفهومی علوياثر،هایشهاي به،بزرگ
روش ترجمۀبررسی استعارهایهاي نوع مین کتاب این در مها استاد،وسیپردازیم. احمد

مراکش البکالی شعیب را،دانشگاه کتاب سالاین ترجمه2014در عربی زبان است. کردهبه
دراستعاره زیادي کاربرد مفهومی ترجمۀهاي در مترجم و دارد رمان چالشآناین هايبا

بوده روبرو استعارهفراوانی این از داشتهاست. بسیاري ایرانی زبان و فرهنگ در ریشه وها
تسلّ به نیاز عربی زبان در آن براي مناسب معادل یافتن براي فرهنگمترجم به کافی زبانط و

ترجمۀ دارد. بررسی میاستعارهایرانی مفهومی ترجمه،هاي این ارزیابی امکان بر عالوه تواند
باشد. مفید نیز مترجمان سایر براي

بررسی گرفتهطبق انجام خهاي نظریۀ یا الگو کنون ترجمۀاصتا مورد در هاياستعارهی
نشدهمف ارائه جماست. هومی از پژوهشگران برخی چند زمینۀهر در ... و الرسن نیومارك، له

راه کلی صورت به دادهاستعاره ارائه است. اندکارهایی افرادي از یکی زمینهآلوارز، این در که
مناسبی الگوي و کرده نظر کردهارااستعارهترجمۀبراياظهار الگواست. ئه این چند بههر

ترجمۀ براي ویژه مفهومیاستعارهصورت نشدههاي ترجارائه ارزیابی منظور به استعارهمۀو
کلی طور شدهبه استعارهمیاست،ارائه ارزیابی براي آن از برد.توان بهره نیز مفهومی هاي

پژوهش سؤاالت
موسی، کدا،»هایشچشم«رمانمترجماحمد روشاز از یک معرّم بیشترهاي آلوارز شدة فی
کرده است؟استفاده
گر بودهدالیل چه الگوها این به مترجم است؟ایش
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هافرضیه
د ترجمۀمترجم چشماستعارهر رمان مفهومی (انتقالهاي روش دو از یکسانتصویرهایش

استعزبانبه (تبدیل کردهمقصد) و استفاده مفهوم) بیشتر به است.اره
استفادةد ایرانلیل فرهنگ که است این مقصد زبان به یکسان تصویر انتقال از مترجم زیاد

کشورهاي قرابتو داشتهعربی هم با زیادي بهاي استعارهتو از درسیاري موجود مفهومی هاي
دارد. کاربرد نیز عربی زبان در فارسی زبان

پژوهشسابقۀ
بررسی متوجبا شده انجام کههاي شدیم زمینۀه در کنون زباناستعارهترجمۀتا از مفهومی هاي

عرب به نشدهفارسی نوشته کتابی یا مقاله چند. استی نیزهر مقاالت ترجمۀبرخی زمینۀ در
دیگر فارسیانواع به عربی از رسیدهاستعاره سرانجام به پژوهشگران دراستتوسط بهکه ادامه

میمهم اشاره آنها :کنیمترین
شناسیروش«مقالۀدر)1396(حسین؛علیآقاج،یلقونغالمیمسبوق،ديمهدسی
بررسیبه»نیوماركالگوياساسبرقرآندرقیامتهايصحنهاستعاريتصویرهايبرگردان

کهاندرسیدهنتیجهاینبهوپرداخته»نیومارك«الگوياساسبرقرآندراستعارهرجمۀت
معرفازمترجمان الگوهاي شدةمیان ازترجمۀبراي»نیومارك«ی دراستعارهبازتولیداستعاره،
اند.بردهرابهرهبیشترینمقصدزبان

برمبتنیهاياستعارهترجمۀهايروشبررسی«مقالۀدر) 1395(پورابراهیمشیرین
بهوپرداخته»الهراسی«الگوياساسبرترجمهبررسیبه»البالغهنهجدرحرکتیطرحوارة

غنیتصوحفظشیوةازبیشترمترجمکهرسیدهنتیجهاین استفادهمقصدمتندرمبدأمتنر
.استکرده

راهبردهايبررسی«عنوانباايمقالهدر)1393(فروزان؛شریف،دهباشینیکا؛خمسی،
بررسیبه»شکسپیراثرمکبثتراژديازفارسیترجمۀسهدرتشبیهواستعارهترجمۀ

نظریۀواستعارهترجمۀراهبردهاي اساس بر رسیدهپرداختهنیوماركتشبیه نتیجه این به اندو
دارد. دیگر راهبردهاي میان در را استفاده بیشترین تصاویر بازآفرینی که
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سابقۀهمان از که برطور تامیپژوهش زمینۀآید در مستقل پژوهشی ترجمۀکنون
نشدههااستعاره انجام رمان این در مفهومی ترجمۀست.اي بررسی مقاالتهمچنین در استعاره

الگوي اساس بر بیشتر کاملاست»نیومارك«فوق الگوهاي نیومارك از بعد جدیدتري، و تر
ارائه آلوارز، الگوي ترجمۀشدهمانند کنون تا مفهومیکه بررسیاستعارة مورد آنها اساس بر

نگرفته مقالهدراست.قرار استع،این کامل تبیین ارزیابیمفهومیارةضمن براي جدید الگویی ،
ترجمۀکردهمطرح»آلوارز«کهاستعارهترجمۀ در میاستعارةاست، گرفته کار به شود.مفهومی

پژوهشادبی نظري ات
ترجمۀد ارزیابی از قبل و بخش این مفهومیاستعارهر معرّ،هاي به مختصابتدا وفی رمان از ري

آن ادامهمترجم در نظریۀبعد،و معرفی به مفهومی استعارة تبیین پرداختآلوارزاز . خواهیم

چشم شرمان های
معروف آثار از یکی رمان علوي«این سال»بزرگ در بار نخستین براي که هجري1331است

شد. منتشر رمانشمسی داستاناین کناراز در حق به که است فارسی خوب و»کوربوف«هاي
می»تنگسیر« همۀبزرگرد. گیقرار نویسندگیعلوي کردهتوان صرف آن در را رمانیاش و

مح ساختمانی و چهارچوب با شخصیتآفریده و همۀکم با زنده بههایشان.ظرافتهایی علوي
است هدایت تأثیر تحت تأثیرپذیريام،وضوح این میا جلوه عادي و طبیعی کندبسیار

.)355: 1384(دهباشی،

ای در علوي گوشهبزرگ مبارز، هنرمندي زندگی از بخشی به پرداختن ضمن رمان هایین
ا سیاسی و اجتماعی احوال و اوضاع دورةاز در را سالۀیران بیست وحکومت رعب و رضاشاه

حکم میهراس نشان را محیط آن بر فعفرما به و میتالیدهد اشاره سالهایی آن در که هاکند
ب ایران از خارج و ایران میدر انجام آن با مبارزه و دیکتاتوري رژیم ماهیت افشاي گرفت. راي

چشم ویژگیرمان پیرامون توضیحی با گرفته«هايهایش خفقان دوران»تهران از نمادي که
است رضاشاه می،حکومت درگذشتآغاز به اشاره با بالفاصله و ماکان«شود عنوان»استاد به

اخ سال صد در ایران نقاش واکنشبزرگترین و طبقایر بین در او مرگ که ایجادهایی مردم ت
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مرحلۀمی به پا یکند، عنوان به خود میواقعی پرکشش و زنده بلند داستانِ (دهباشی،گذاردک
1384 :342(.

رمان موسی«دکتررااین استاد»احمد تطبیقیادبیاتوفارسیادبیاتوزبانگروه،
مراکش،شعیبدانشگاه ترجمهبالدکالی عربی زبان دکترکردهه خانم اشکنانی«و »زبیده

داده قرار بازبینی مورد را است.ترجمه

مفهومیاستعارة
آنباکههاییاستعاره«کتابدر1980سالدربارنخستینبرايمفهومی،استعارةنظریۀ
اینبرجانسونولیکاف.شدارائهجانسونماركولیکافجورجاثر»*کنیممیزندگی
برايراهیاصلدربلکهنیست؛ادبیوزبانیابزارصرفااستعارهکهکردندتأکیدنکته

ورتفکّآناساسبرکهانسانشناختینظاممفهومی،استعارةنظریۀاساسبر.استاندیشیدن
دارند،وجودماذهندرکهمفاهیمیواستاستعاريبنیادینصورتبهذاتدر،کندمیعمل
خارججهاندرراافراددیگرباماارتباطنوعودهندمیتشکیلراخارججهانبهمارشنگ
رتفکّبا،استذهنیمفاهیمبرمبتنیوارتباطینظامیکهجهتآناززبانوکنندمیصمشخّ
استعارهمؤلّ.)1394:48(عسکري،استارتباطدرماهايکنشو که دارند اعتقاد کتاب این در فان

ابزار یک داشتهفقط شعراء و ادبا به اختصاص که نیست ی؛باشدشاعرانه استعاره کبلکه
روزمرةجاريیمفهوم زندگی دلیل،در همین است. به داما استعارهاعتقاد بدون زندگی که رند
نیامکان نام؛ستپذیر رو همین میارهاستع«از زندگی آن با که خود»کنیمهایی کتاب براي را
کردندانت مثالخاب جملۀ. براي رفتقیم«، باال دالر جملۀ»ت روزرایجیک در بارها که است

می مؤلّام،شوداستفاده نظر از باالا چون است استعاري عبارت یک عبارت این کتاب این فان
اتفاق یک یکشیرفتن قیمت و است فیزیکی و برودحرکتی پایین یا باال که نیست .فیزیکی

قیمتراینبناب باالرفتن عبارت این استعارههدر این است. آنها استعاره استعارةرااها به که
است مشهور تقسیممفهومی چند در آورده، کهبندي کرد. دراند خواهیم ذکر ادامه

* Metaphors we live by
† George Lakoff
‡ Mark Johnson
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صورت استعارةبه نوع سه میکلی را نظراتمفهومی از کرد: مؤلّتوان استخراج کتاب فان
ساختاراستعارة استعارة*يمفهومی جهتی، استعارةمفهومی هستیو .شناسانهمفهومی

برمفهومیآندرکهشوندمیموارديشاملساختاريهاياستعاره: ساختارياستعارة
جانسون،(شودمیساختاربندياستعاريشکلبهدیگرمفهومیحسب و این.)1396:14لیکاف
دهندمیاجازهمابهودارندقرارماهايتجربهدردموجونظامهايهمبستگیپایۀبرهااستعاره

بهنگاهیاگر. کنیمساختاربنديرادیگرمفهومی،شدهبنديساختارمفهومیکازاستفادهبا
اجازهمابهاستعارهاینکهشویممیهمتوج،بیندازیم»استجنگمنطقیمباحثه«استعارة
فیزیکیفهیممیترسادهکهدیگريیزيچحسببررامنطقیمباحثۀمفهومدهدمی نزاع یعنی ،،

درراوقتمفهوم،»طالستوقت«استعارةدرهمچنین.)59: 1394تباري،(کنیمسازيمفهوم
به. فهمیممیدیگرمفهومیقالبدررامفهومیاستعاره،نوعایندر. فهمیممیطالمفهومقالب
.)1396:7نیا،قائمی(استگرفتهنامساختارياستعاره،نوعایندلیلهمین

-باالماننند(مکانیهايجهتوانتزاعیمفهومیکباجهتیهاياستعاره: جهتیةاستعار
. کندمیبرقرارمتقابلارتباط،کنیممیتجربهفیزیکیمحیطدرکه...)وبیرون-درون-پایین
برراانتزاعیمفاهیمبگوییمهتربیابخشندمیمکانیجهتمفهومیکبهجهتیهاياستعاره
گیريجهتوباالستشاديارةاستع،مثالعنوانبه.کنندمیپذیردركجهانازمادركمبناي
: 1394(تباري،کنممیپروازشاديازدارم: شودمیمنجرزیرجملهساختنبهبودنباالشادي

دروناي،حاشیهیامرکزيچپ،یاراستپشت،یاجلوپایین،یاباالهايتقابلهمچنین.)59
فاقیاتّوتصادفی،استعاريهايبازنمایینوعاین. روندمیشماربهدستاینازهمهبیرونیا

وکرد(عالیهگیرندمیشکلانسانبدنیساختاروفرهنگتجربه،مبنايبربلکهنیستند؛
.)125: 1389حاجیان،

گیريشکلاساس،بدناعضايویژهبه،فیزیکییاياشازما: تجربۀشناختیهستیاستعارة
ها،دادرویبهکهدهندمیراامکاناینمابههااستعارهاین. هستندشناختیهستیهاياستعاره
فعهاياستعارهاز. بنگریماجساموهاپدیدههمثاببه...وهاایدهاحساسات،ها،تالی

* structural
† orientational
‡ ontological
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،مثالبراي. کنیممیاستفادههاحالتوهاتالیفع،هاکنشرویدادها،فهمبرايشناختیهستی
زیر داد–ایمآمدهبیرونمشکلازما: استشناختیهستیاستعارةعبارات فریب مرا زندگی

مثالبراي. بخشندمیقتحقّراگوناگونیاهدافشناختیهستیهاياستعاره.)60: 1394(تباري،
شماربهموجودیکاستعاري،شکلبهراهاقیمتیشافزاتجربۀم،توراسمازاستفادهبا
.)14: 1397(حمیدي،کنیممیاشارهخودهايتجربهبهرتیبتاینبهوآوریممی

ترجمۀ در آلوارز استعارهالگوي
قبالًهمان که کردیمطور ویژه،اشاره الگویی کنون ترجمۀبرايتا مفهومیاستعارهارزیابی هاي

نشده استعاره،بنابرایناست.ارائه ارزیابی براي هستیم الگوهاییهايناچار از استفادهمفهومی
شدهترجمۀبرايکهکنیم ارائه استعاره دیگر نیومارك،نظرانصاحببرخی.استانواع جمله از

... و پیرینی بیناندکردهارائهاستعارهترجمۀبرايراهاییروشالرسن این آلوارزالگ،. در وي
م جامعیرا از یکی ارترتوان الگوهاي ترجمۀین میزیابی که دانست ارزیابیاستعاره در تواند

گرفتهاستعارة کار به نیز امفهومی تبیین به ادامه ترجمۀشود. در در آلوارز استعارهلگوي
.پردازیممی

راهآلوارز ترجمۀپنج براي راهکندمیمطرحاستعارهکار این از قبالًراکارها. برخی
ارائهنظریه نیومارك جمله از دیگر کاملاند.کردهپردازان الگوي کرده سعی ارائهآلوارز تري
.کند

کلمهصورتبهمحملوفحواموردایندر: *مقصدزبانبهیکسانتصویريانتقال-1
حالت.شوندمیترجمهمقصدزبانبهمبدأزبانازلمهکبه این تمام،در موارد بسیاري معنادر

نمی روشمنتقل این پاسخشود. بنابراین بود. همیشه نخواهد گو
دأزباندرموجودتصویرکردنسازگار-2 شیوهایندر: مقصدزبانبههتوجبامب
تاگیردمیانجامآندرونتغییراتیاام،شودمیحفظمبدأزباندرموجوداستعاريتصویر
.دهدکاهشمقصدزباندررااحتمالیناهمگونیوفرهنگیشوك

* transferring the same image into the target language
† adaptation of the same image that appears in source language
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انتقالجايبهمترجم،حالتایندر: *مقصدزباندرمتفاوتاياستعارهبازسازي-3
مترجمموردایندر. کندبازسازيمقصدزباندرجایگزیناياستعارهکهکندمیسعیاستعاره
.باشدداشتهاکیدهتوجهااستعارههمراهفرهنگیمعانیبابدرباید

مفهومتبدی-4 به استعاره ا: ل روش این نمیدر استفاده آن نظایر یا تشبیه بلکه؛شودز
مفه میفقط بیان مقصد زبان در استعاره مثالوم ترجمۀ،شود. براي طالست«عبارتدر ،»او
دارد«:گوییممی را صفات بهترین .»او

رمفهومعالوةهبتشبیهبهآنتبدیلبااستعارهترجمۀ--5 این روش: در همان که وش
میم تبدیل تشبیه به استعاره است، نیومارك نظر البتّد نمیشود، اکتفا تشبیه به بلکه؛شوده

آ میمفهوم شبه) ذکر (وجه نیز نمونه،ن ،»استروباهیکاو«عبارتترجمۀدرشود. براي
حیله«: گوییممی روباه مثل استاو ,Alvarez).»گر 1993:484-487)

تحلبحث یلو
استعارة تعریف از بعد بخش این آلوارزدر الگوي و بررسیبرايمفهومی به استعاره، ترجمۀ

استعارة رمانترجمۀ در می»هایشچشم«مفهومی عربی به فارسی زبان سعیاز و پردازیم
چهکنمی از مترجم که بپردازیم نکته این بررسی به کردهروشیم استفاده بیشتر دالیلهایی و

روشگرایش این یکاز هر چیست.به ها

مقصدانت-1 زبان به یکسان تصویري قال
روش این ترجمۀ،در از استفاده با تصویرتحتمترجم مقصدزبااللفظی، زبان به را مبدأ ن
می زبامنتقل فرهنگ دو بین که زمانی روش داشتهکند. این وجود نزدیکی مقصد و مبدأ ،باشدن

است. کارآمدي روش آنمعموال قرابتاز که زیجا عربی و ایرانی فرهنگی استهاي ،اد
بهرةرجممت روش این بردهاز ترجمۀ.استفراوانی در مثال زیربراي سعی،عبارت مترجم
استعارةدهکر رماناست در مذکور بهمفهومی موجود شکل همان به سطح) را آوردن (پایین

* re-creation in the target language of a different metaphor
† translation of metaphor by its sense
‡ translation of metaphor by simile plus sense
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برگرداند. عربی استعارةزبان دراین همینمفهومی به نیز عربی دارد. مترجمزبان کاربرد شکل
ترجمۀ »باشدآنهامهربانیاروآوردپائینآنهاحدتاتوانستمیراخودش«عبارتدر

صدیقهمونکیوأنمستواهم،إلىینزلأنویستطیع«گوید:می،)35: 1381(علوي،
.)49: 2014(علوي،»الحنون

د به بستگی روش این مقبولیت ومقدار مبدأ زبان دو در مردم فرهنگ نزدیکی و وري
موفّ احتمال باشد، نزدیکتر هم به مقصد و مبدأ زبان در مردم فرهنگ چه دارد. هر قیتمقصد

می بیشتر میزان همان به نیز روش این از شود.استفاده
استعار توضیح براي خود کتاب از بخشی در جانسون و عبارتةلیکاف از مفهومی

پول« می»استزمان استفاده جانسون،کنند، و عبارت.)14: 1396(لیکاف یک عبارت این
است زمان،استعاري به اشاره براي میو استفاده پول با مرتبط مفاهیم عبارتاز شود. در
استعارة نیز است«زیر پول مترجم»زمان و آمده دیگري شکل به ،توج مشتركبا به ه

عربی زبان در مفهوم دو این بسندهبودن یکسان تصویري انتقال به فارسی است.کردهو
در صرفعاديمردمباراخودبهايگرانوقت«هاساعت«عبارتترجمۀمترجم

(علوي،»العادیینالناسمعثمینۀأوقاتاویقضی«: گویدمی،)28: 381(علوي،»کردمی
2014 :49(.

آورده استعاره این توضیح در جانسون و ارزشمند: زاندلیکاف کاالي یک ما فرهنگ در مان
هدف به رسیدن براي که است محدودي منبع میاست، استفاده آن از خود نیزهاي کنیم. کار

می آن انجام که دارد زمانی به دقیقاًبستگی هم زمان و میبرد که.شودکمی است این بر رسم
ساعت اساس کنند.هفته،بر پرداخت پول مردم به سال بهمتنایا ما رفتار که واقعیت این با سب

استگونه ارزشمندي کاالي زمان گویی که است پول–اي حتی یا محدود منبع را–یک آن
می درك گونه جانسون،کنیمهمین و ).15: 1396(لیکاف

بسیار رمان در استعاره دست این رفتهاز کار ترجمۀبه در مترجم خاصو مشکل با یآن
نشده داست. بمواجه بخش در مثال عبارتراي این رمان از در«: استآمدهیگري مرد این

صرفه عجیب گفتن کلمهسخن هر براي بود؛ کهجو بودمیاي قائل ارزش کند، ادا »خواست
راه.)1381:80(علوي، همین از استفاده با کردهمترجم ترجمه را عبارت این کانکم«:استکار
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النطقیریدکلمۀلکلقیمۀیعطیعجیب،لبشکالکالمفیمقتصداالرجلهذا
.)97: 2014(علوي،»بها

اس یک زندگی مسائل به اشاره براي تلخی از نزدیکیتعارةاستفاده دلیل به و است مفهومی
عرب و ایران صورت،هافرهنگ همان به نیز استعاره شدهاین برگردانده عربی زبان است. دربه

آمده شیرینچه: بگویدخواستمیاستاداینکهمثلاست.رتأثّفرطازلبخنداین«است: رمان
مترجم.)34: 1381(علوي،»چشیممیراآنتلخیماکهافسوس. باشدتواندمیشیرینچهاست،

ترجمه شکل این به را عبارت األستاذأنلوکماشدید،تأثرابتسامۀإنها«:استکردهاین
نتذوقأنناالمؤسفمنإنهتکون،أنیمکنمالىأحماأحالها،ما: یقولأنأراد

.)48: 2014(علوي،»مرارتها

ترجمۀ در صخره«عبارتمترجم از را او زندگی صخرهامواج به پرتاباي دیگر اي
استعارة،)111: 1381(علوي،»کردندمی در که این بر زبانعالوه از یکسان تصویري مفهومی
کردف منتقل عربی زبان به »صخرةإلىصخرةمنتتقاذفهالحیاةوأمواج«: هارسی
ترجمۀ،)2014:130علوي،( ترجمۀنیزعبارتکلّدر از تحت، به استفادهاللّنزدیک فظی

است.کرده
عبور از حساستفاده یکمفهوم که گذشتن است. عمریو عمر حسبراي غیر مفهوم ییک

شگرد،.است ناماستعارةاین ساختاري زیردارد.مفهومی عبارت در مثال پانزدهاکنون«براي
آوردهمترجم،)36: 1381(علوي،گذردمیاستادمرگروزازسال عبارت تمراآلن«: استاین

آن.)50: 2014(علوي،»األستاذوفاةعلىسنۀعشرةخمس عربیاز و فارسی زبان که جا
می بهره تصویر یک از مفهوم این بیان انمترج،برندبراي به پیشین عبارت در نیز تصویرم تقال

کرده بسنده است.یکسان
مثال شدهدر استفاده روش همین از نیز من«است: زیر از سرد خیلی دیگران خالف بر
کرد خام،پذیرائی و سردي برنجاندا مرا که نبود چیزي آن استقبلنی«.)1381:79(علوي،»شکی
از.)96: 2014(علوي،»یقلقنیالذيبالئیءلیسوجمودهبرودهلکنکبیر،ببرود استفاده
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رابطهسرديمفهوم یک توصیف ترجمۀبراي در مترجم و است مفهومی استعارة عبارت، این
ب کردهنیز بسنده یکسان تصویر انتقال است.ه

سرباال و سراشیبی مفاهیم از استعارةاستفاده نوعی زندگی توصیف براي مفهومییی
ترجمۀ اساست. در کرده استفاده یکسان تصویر انتقال روش از مترجم نیز استعاره ت: این

امرفتهبلنديبهرودیگرپايباوسراشیبیطرفبهپایکباهمیشه. امبودهدلدوهمیشه«
أخطودائمامترددة،دوماکنت«.)1381:84(علوي،»استبودهمعلقمنوجودنتیجهدرو

»معلقاوجوديکانالنتیجۀوفیالقمۀ،نحوأخرىوبرجلالهاویۀنحوبرجل
.)100: 2014(علوي،

ترجمۀ زیردر اعبارت یکسان کامال تصویر مترجم منتقلنیز عربی به فارسی زبان ز
است.کرده
سگی« 1381(علوي،»شکستمیراخاموشیدورازاتوموبیلیبوقوهمسایهباغازعوعو

:101(.

یکسرانبعیدمنسیارةوبوقالجیرانبستانمنمنبعثکلبنباحکان«
.)120: 2014(علوي،»الصمت

الصمت«عبارت است.»کسر رایج زبان این فارسیدر زبان دو هر در عبارت این چند هر
گرته عربی، عبارتو از to(برداري break the silence(.است انگلیسی

کردزن« قطع را حرفش مرتبه یک المجهولۀالمرأةقطعت«.)120: 1381(علوي،»ناشناس
.)141: 2014علوي،(»واحدةدفعۀکالمها

فوق، عبارت حسدر مفهوم یک کردن برايویقطع آن از استعارة،»حرف«استفاده
توج است. با اینمفهومی به میه کار به ساختار همین نیز عربی زبان در از،رودکه مترجم

بردر بهره یکسان تصویر انتقال است.هوش
از استفاده زیر، مثال دو استعارة»هرا«در خوشبختی به اشاره همومیمفهبراي تصویرو ان

شده منتقل عربی زبان است.به
راه« خوب! تنها نیستبسیار شدن هنرمند و نقاش حسن،«:)130: 1381(علوي،»خوشبختی
.)153: 2014علوي،(»فنانۀأورسامۀتصبحیأنالسعادةإلىالوحیدالطریقلیس
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موفّ« راه شاید ! شو آدم ایران برو بیابیبیا را إلىإذهبیهیا،«:)130: 1381(علوي،»قیت
النجاح!إنسانۀوکونی! إیران طریق على تعثرین .)2014:153علوي،(»ربما

ترجمۀ در ب»راه«مترجم فوق، عبارات کردهدر بسنده یکسان تصویر انتقال چوناست؛ه
تصویر است.این یکسان عربی و فارسی زبان در

ا در مترجم طگاهی افرا روش این از توجستفاده بدون عبارتو بودن مفهوم به ه
ن مفهوم یا مقصد زبان کردهدر منتقل یکسان تصویري آن چندانبودن نتیجه که

نبوده بخش کاش. استبزرگتراربابشازگردنوسریکاندازةبه: «استرضایت
می.)21: 1381(علوي،»بکندحفظراایرانويآبربتواند وقال: هو«گوید: مترجم

ماء على المحافظۀ یستطیع لیته ورقبۀ، رأس بمقدار نعمته ولی من أکبر
إیران استعارةمترجم.)33: 2014علوي،(»وجه فوق عبارت رادر موجود مفهومی

کردهبد ترجمه مسأله این به توجه زون در مفهوم این و نامأنوساست عربی، بان
می .کندجلوه

ورقبۀأکب«عبارت رأس بمقدار نعمته ولی من و»ر نیست مأنوس عربی زبان در
نمی منتقل مقصد زبان به را نویسنده نظر مورد ترجمۀکند.مفهوم در استعارهمترجم این

روشب از دیگرياید استعارههاي بازسازي میمانند اینکرداستفاده ادامه در راکه روش
داد خواهیم نیز.توضیح ترجمه از دیگري جاي در را اشتباه این مشابه مرتکبمترجم

ترجمۀاست.شده در بار«عبارتوي چندین حال به تا که مدرسه این در هنوز هم او خود
اگر کرده، عوض بزرگترواقعدراامگیرد،میفراشیحقوقواستفراشظاهراچهاسم

بهذهالظاهرفیبوابایعملوهو«: گویدمی،)1381:20(علوي،»استکارههمهو
لکنهکبواب،أجرهویتقاضىمرة،منأکثرالیومحتىاسمهاتغیرالتیالمدرسۀ

همه«عبارت.)32: 2014علوي،(»ذلکمنأکبرالحقیقۀفی و متن»کارهبزرگتر در که
باآمده متفاوت مترجم»فیزیکیبزرگی«معنایی و عبارتدارد با عربینتوانسته هاي
الحقیموجود ذل(فی من أکبر م)کقۀ خوبی به را رفتهمعنا خطا به و کند است. نتقل
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بر عبارتعالوه کاره«این می»همه نظر به منیز و مانده پنهان مترجم چشم از عادلرسد
نکرده ارائه آن براي است. مناسبی

کل استف،در در مترجم اشتباهات برخی نااگر را روش این از خوبیاده به وي بگیریم، دیده
استعارهتوانسته از بسیاري روش این از استفاده با زباناست به فارسی زبان از را مفهومی هاي

کند. ترجمه عربی

مقصدزبانبهتوجهبامبدأزباندرموجودتصویرکردنسازگار-2
اس نیاز مترجم باالي مهارت به روش این متردر و تفاوتت به توجه با باید فرهنگیجم هاي

تغییر شکلی به مقصد زبان مخاطب براي را مبدأ زبان در موجود تصویر زبان دو بین موجود
نکند. جلوه نامأنوس که تسلّدهد باید هم مترجمی داشتهچنین مبدأ زبان به کامل همط و باشد

ب کامل صورت به را مقصد مطّزبان آن جزئیات از و مثالباشد.لعشناسد ترجمه،براي در
مترجم زیر کردهعبارت استفاده روش این از خوبی صحبتیهمباکلمهیکشامسر«است: به

است:.)110: 1381علوي،(»نکردیم کرده ترجمه شکل این به را عبارت این نتبادلم«لمترجم
.)156: 2014علوي،(»العشاءمائدةعلىواحدةکلمۀوال

کل کردن ندارد»مائدة«مۀاضافه وجود فارسی متن در شدهکه باعث استعار، انتقال تا ةاست
شود.  سازگار عربی زبان با و نیاورد وجود به مشکلی موجود کلمۀمفهومی »سر«همچین

ن جرّشدهترجمه حرف از آن جاي به گرفته»علی«و است.بهره
تسلّمترجم عربی زبان به است داردعرب کاملی نداشتهسلطتاام،ط فارسی زبان به کافی
دل همین به کردهو استفاده روش این از کمتر استاست. البتّیل ممکن استفادةه دالیل از یکی

گ روش، این از بودهکم مترجم زدایی آشنایی به متنرایش به شکل این به نخواسته و است
مت در ایرانی فرهنگ بوي و رنگ تا خواسته و بدهد عربی بوي و شود. رنگ حفظ ن

مقصدزباندرمتفاوتاياستعارهبازسازي-3
تسلّ مترجم که صورتی در روش داشتهطاین مقصد و مبدأ زبان به بسیار،باشدکامل روش

می باعث و است زیاديمناسبی حدود تا ترجمه که نزدیکمقصد،زبانبهومأنوسشود
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ترجمۀ. مشود در حاضر ندرتترجم به رمان ااین کردهاز استفاده روش چند.استین هر
تو تسلّجبا به میه عربی زبان به کامل مواط در ببرد.توانست بهره روش این از بیشتري رد
تسلّهمان دلیل به یا گفتیم که بهطور گرایش یا ایرانی زبان و فرهنگ به کم ط
ترجمهآشنایی متن در استفاده،زدایی روش این از کهشوريوعشق«: استکردهکمتر
بیشترگفتهتركمرادیگرداشتم،خودهنربهلاوروزهاي مرغاینشکاربهکهکسانیبود
»زنندمیواراهوسطگیرند،میپیشراهنرمندمصیبتپرراهوروندمیپروبالخوش
عنی. «:)1381:102(علوي، تخلیا قد األولى األیام خالل للفن وشوقی عشقی وکان

األ أغلب ویقطعونإن الجمیل الطائر هذا صید على یقدمون الذین شخاص
ی بالمصائب، الملیئۀ الفنان الوفاضطریق خالی الطریق وسط من علوي،(»رجعون

2014 :121(.

ترجمۀ در عبارتمترجم از فوق خال«عبارت کرده»الوفاضیرجع ایناستفاده که
رفتهعبارت کار به مناسبی جاي در .استعربی
گفتیمطهمان که است«مفهومیاستعارةور جنگ نمونه،»بحث از استعارةیکی هاي

جانسون و لیکاف که است آنمفهومی مورد در تفصیل به و پرداخته آن به خود کتاب در
گفته استعارةسخن انتقال براي استعارهاند. مترجم توانسته خوبی به زیر عبارت در ايمفهومی

مق در عربی زبان در فمتفاوت عبارت موفّقیتابل نتیجه و ببرد کار به ارزیابیآمارسی یز
شود.می
بابعدوآورمحرفبهرااودرگیرد،بحثکند،عقیدهابرازمنخالفکهبودممنتظر«
.)1381:97(علوي،»بسازمراکارشزیبایمصورتوافسونوسحر

ألسحرهالکالم،علىهأستحثأنالنقاش،یثیرأنالرأي،یخالفنیأنأنتظرکنت«
.)115: 2014علوي،(»أمرهفأنهیوجهیبجمالبعدفیما

النقاش«عبارت می»إثارة و دارد کاربرد عربی زبان ترجمۀدر در را مترجم اینتوان
موفّ دانست.عبارت ق

اطّ با ترجمۀمترجم در عربی زبان از خود گرفتالعات بهره روش این از زیر وعبارت ه
کردهااستعاره عرضه متفاوت حیاماست،ي نمیا بین از کارها این سر شما : 1381علوي،(رودثیت
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کردهمترج.)156 ترجمه صورت این به را متن هذهجراءمنیدنسلنشرفک«است: م
.)182: 2014علوي،(»األعمال

فارسی برايدر رفتن بین از شده»حیثیت«عبارت عام،استفاده از عربی زبان در بارتا
یدنس« گرفته»لن استعارهبهره تحتکه صورت به و است متفاوت کامالًاي معنایی اللفظی

دارد.  متفاوت
یدنّ کردلن نخواهد آلوده = س

می نیز زیر مثال در را روش این از استفاده در مترجم ببینیم:مهارت وجود«توانیم این با
نکردلب عبم.)160: 1381علوي،(»تر براي لبترجم ازارت کردن استفاده»ساکناكحر«تر
میکرده و ساکنا«گوید:است یحرك ذلکلم آن.)186: 2014علوي،(»ومع کهاز ترلب«جا
نمی»نکردن عربرا زبان به شکل همین به استعارةتوان یک از مترجم کرد، منتقل مفهومیی

کار این در و کرده استفاده بودهموفّدیگر ترجچاست؛ق درتحتمۀون فوق عبارت در اللفظی
بود نخواهد مفهوم مقصد، .زبان

توجه استفادةبا مترجم، بودن زبان عرب میبه روش این از ترجمهبیشتر کیفیت توانست
متن دیگر طرف از و ببرد باالتر بسیار فهمرا قابل زبان عرب مخاطب براي کند.را تر

مفهوم-4 به استعاره تبدیل
زما در روش میاین کار به ننی و باشد مناسب تشبیه یا استعاره از استفاده امکان نه که هرود

تحت روش از ربتوان این از استفاده چند کرد. هر استفاده انتقالاللفظی به زیادي کمک وش
می متکند،مفهوم میدر بین از را متن زیبایی ادبی پرکاربردترینبرد.ون از روش شایداین و
روشساده استعارةترین ترجمۀ در همانمفهومیها و دراست مناسبی گزینۀ گفتیم که طور
نیست. ترجمۀ ادبی ترجمۀمتون در مثال نترس«براي زیر،»سر عبارت کلمۀدر ذکر به مترجم

کرده»شجاعۀ« تنهااکتفا کردهو منتقل را استعاره این است. مفهوم
سراغخوددرمنکهبودالزمپشتکارورسنتسرهنر،بلندنردبانازرفتنباالبراي«
.)1381:106(علوي،»نداشتم
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دؤوب« وعمل شجاعۀ یلزمه کان العالی الفن سلم کنتصعود الذي األمر ،
نفسی فی .)125: 2014علوي،(»أفتقده

این در مفهومیالبته استعارة یکنوع داردجا وجود هم هنر«.دیگر بلند نردبان از »باالرفتن
مت متفاوتکه روش یک از دواستفادهرجم هر در مفهوم این بودن مشترك دلیل به زبانو

کرده منتقل را یکسان است. تصویري
پ« صداي اینکه میمثل استایش خودش نظرم به ... .)114: 1381(علوي،»آید

.)2014:133علوي،(»هوأنهأظن...قدمیهوقعأسمعکأنی«

فارسی می«،در پایش شد»آیدصداي فعلامه،ذکر مترجم عربی در ترجمه»آیدمی«ا را
فعل از و کرده»أسمع«نکرده منتقل را مفهوم حقیقت در و است.استفاده

األستاذ«)22: 1381(علوي،»پریداستادصورتازرنگ« وجه .)35: 2014علوي،(»بهت

آمده پریدن رنگ عبارت فارسی ترجمۀدر از خوبی به مترجم استفادهتتحو اللفظی
به را آن مفهوم و کردهزنکرده منتقل عربی براي»بهت«است. بان مناسبی بسیار معادل عربی در

پ آمدهرنگ لغت فرهنگ است. در اهتاً: استریدن ب ار ص ، ب شَح : القَمیصِ نُ لَو ت ،بهِ
نُه لَو یرَ منظورتَغَ بهت)تابی،(ابن .:مادة

عبارت در بردهزیرهمچنین بهره روش این از مترجم فیلم«است: نیز بود نزدیک که موقعی
پایا صحبتبه و برسد مین ته داشت ما پرسیدمهاي او از .)148: 1381(علوي،»کشید،

علوي،(»سألتهاالنتهاء،وشکعلىکالمناوکانالنهایۀ،منالفیلماقتربحینما«

2014 :172(.
ترجمۀ در نیز عبارت این صحبت«عبارتدر کشیدن ع»ته زبان به را مفهوم ربیفقط

عبارتمنتقل از وش«و کرده»االنتهاءکعلی است. استفاده
است:  کرده عمل شکل همین به نیز زیر مثال رد نقلراداستانشبقیۀآنکهازقبل«همچنین

.)111: 1381(علوي،»استادحالبهتاسوختمیاوحالبهبیشترمندلکند،

قصتها« بقیۀ سرد تکمل أن األستاذقبل على أشفق مما أکثر علیها أشفق کنت ،«
.)156: 2014(علوي،
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از استعاربر»سوختن«استفاده دل کاربردةاي عربی زبان در تصویر این که است مفهومی
دلیل همین به و کن،ندارد ترجمه را آن سپس تبدیل مفهوم به را استعاره باید ناچار به دمترجم

در کردهو عمل خوب بسیار مترجم است.اینجا
استفاد روش،میزان این از مترجم است.نسبتة زیاد ابتداهماناً در که گفتیمطور بحث ي

روشاستفادة سایر از مترجم بود نیست. بهتر مناسب ادبی متون در روش این از يهازیاد
مقاله، این در شده کند.مطرح استفاده ترجمه براي

مفهومبعالوةتشبیهبهاستعارهتبدیل-5
آن استعارةاز که استجا انواع دیگر با ترجمۀمفهومی در روش این است متفاوت عاره
هساستعارة تشبیه پایه بر معموال استعاره انواع ندارد. دیگر زیادي کاربرد بهمفهومی و تند

دلیل ترجمۀ،همین در میگاهی تشبیه به تبدیل را آن مثالاستعاره جاء«عبارت،کنند. براي
باشد،اس»ثعلب«اگررا»ثعلب مانندمیتعاره کرد: مردي ترجمه فارسی در شکل این به توان

می فریب را مردم که استعارهروباه در روش آمد. این میدهد استفاده همانهایی نتوان که شود
کرد. منتقل مقصد زبان به را تصویر

م استفاده میزان روشنمودار هر از ترجم
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نتایج
نظریۀ از ترجمۀاستفاده ارزیابی براي نظریهاستعارهآلوارز این و است مناسب مفهومی تاهاي
می ترجمۀحدودي کیفیت براياستعارهتواند روش این چند کند. هر تعیین را مفهومی هاي

ا استعاره انواع شدهتمام اخترائه و استعارةاست به ندارد.صاص تبدیلمفهومی مثال براي
ترجمۀاستعار در تشبیه به مفهواستعارهه نداردهاي کاربرد استعارة؛می اساس برچون مفهومی

نیست.  میتشبیه نظر به ارائۀبنابراین ترجمۀرسد ارزیابی مختص جدید الگوي یک
پژوهشگراناستعاره و باشد مهمی بسیار قدم مفهومی، پژوهشمیهاي در بهتوانند خود هاي

کنند.  توجه مسأله این
پیشهمچنین مشکالت از استعارةیکی نوعروي این در که است این مفهومی
زبان،استعاره میان رفتهمرز بین از روزمره زبان و استعارهادبی هاییاست. یعنی

داد دست از را خود ادبی حالت زیاد کاربرد ثر ا در که دارند گفتارهوجود در و
میروزمرة کار به اساساًما است ممکن مترجم گاهی کهمتوجروند. بنابراین نشود ه

مثال بشود. براي خطا دچار مقصد زبان به آن انتقال در و دارد کار و سر استعاره ،با
مثلجمله رفت«اي باال میوه جملۀ»قیمت روزمرهکامالًیک گفتار در که است عادي

می احتماالًاستفاده و استوجکنیم وجه به استعارةهی قالب (در نداریم آن تعاري
جملۀ.ومی)مفه همین است ممکن آنکه ترجمهحال در ساده ظاهر به،به را مترجم

بکشاند. چالش
ترجمۀمت در میانرجم از رمان از5این آلوارز پیشنهادي استفا4روش کردهروش است. ده

روش از نکرده»مفهومعالوةهبتشبیهبهآنتبدیلبارهاستعاترجمۀ«مترجم است. ازاستفاده
روش4بین از را استفاده بیشترین نیز باقیمانده »مقصدزبانبهیکسانتصویريانتقال«روش
باشندکرده نزدیک هم به فرهنگ دو که زمانی روش این از می،است. استفاده وبیشتر شود

زیاد استفاده روشدلیل این بودهاز مسأله همین روشاین،وجوداست. بانیز این از استفاده
توج تفاوتبدون به فرهنه میهاي منفی تأثیر ترجمه کیفیت در گاهیگی نیز مترجم و گذارد
استف شدهدر اشتباه مرتکب روش این از روشاده سایر از بود بهتر و پیشنهاديهااست بیشتري
می برد.بهره
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بیشت که دیگري رروش دارد رو پیش ترجمه در را فراوانی به«وشرین استعاره تبدیل
میا.است»مفهوم منتقل را مفهوم چند هر روش ترجمۀ،کندین مناسببراي چندان ادبی متون
مینی کاهش را اثر هنري زیبایی و دهد.ست
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وزعفرانلو،کردعالیه ویکردرباقرآنجهتیهاياستعاره«)،1389(حاجیانخدیجهکامبوزیا
نقدۀفصلنام،»شناختی پژوهشی شماره،ادبیعلمی صص9تهران، ،115-139.
هاينوشتهدستدرشناختیهستیهاياستعاره«،)1389(کردبچهمریموعلیمعصومی،
نشریۀ،پازند،»کودکان زبان،تهران، .97-79صص،23و22شمارةعلمی

Antonia Alvarez, on translating metaphor, Les presses iuniversite de
Monteralو volume 38, number3, 1993.
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لنظرية وفقًا عيناها لرواية العربية الرتمجة يف املفهومية لالستعارات املكافئ إجياد
آلوارز
املقالة: أصيلةنوع

*حبيبكشاورز
مسنان جبامعة وآدا)ا العربية اللغة قسم يف مساعد *أستاذ

امللخص
التقتصراملفهوميةاالستعارةأّنكما؛التشبيهعلىقائمةوليستةديالتقلياالستعارةعنختتلفاملفهوميةاالستعارة

فهمنعلناجياالستعارةمنالنوعوهذا. والفكرالعملمنهااليوميةحياتنايفالنواحيكافةيفموجودةبلاللغةعلى
اخلطأإىليؤديقدوإمهاهلاوناملرتمجيواجههااليتالتحدgتإحدىارةاالستعمنالنوعهذاوترمجة. التجريديةاملوضوعات

الرتمجةلرتمجتهاخاطئةطريقةواختيارالرتمجةيف جودة اخنفاض إىل يؤدي بدوره ترمجةتقييمنريداملقالةهذهويف. وهذا
آلوارزآنتونيالنظريةوفقًاموسىأمحدوترمجةعلويلبزرك»عيناها«روايةيفالتحليلي- الوصفي}ملنهجاملفهوميةاالستعارات

االستعاراتلرتمجةكاملةإسرتاتيجيةتقدميمثأوًالالروايةترمجةتقييمهيالدراسةهذهمنواهلدف.االستعارةلرتمجة
نقلمنهجيمنفاداستاملرتجم(ّنالدراسةنتائجوتظهراالستعارةةلرتمجإسرتاتيجيات۵آلوارزنظريةيفجند.املفهومية
إسرتاتيجيةيستخدموملاألخرىاإلسرتاتيجياتمنأكثراملفهومإىلاالستعارةوحتويلاملقصداللغةإىلالواحدةالصورة
.املفهومإىل}إلضافةالتشبيهإىلاالستعارةحتويل

.موسىأمحد. يعلوبزركعيناها،آلوارز،آنتونيااملفهومية،االستعارةترمجه:الرئيسةالكلمات

املسؤول* hkeshavarz@semnan.ac.irالکاتب
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