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Abstract
This article presents a critical review of the Farsi translation of the book Metaphor authored

by David Punter. The book was translated into Farsi by Mohammad Mehdi Moghimizadeh

and published by Elm publications. In this book, Punter explores the role of metaphor in

different aspects of human knowledge, from literature, philosophy, and religion to politics

and psychoanalysis. The translated version of the book was evaluated in terms of both form

and content. Form evaluation included technical, organizational and editorial characteristics

of the book, and content evaluation assessed the quality and accuracy of translation and

equivalents. Including a section titled “Translator’s endnotes” in the translated version,
footnoting technical terms and proper names, and fluent language are among the merits of

the book. On the other hand, the existence of typographical errors, use of inaccurate

equivalents, inconsistent use of equivalents, insufficient command of the source language

grammar, and distortion of metaphors during the process of translation are the drawbacks

of the book. The book has the potential to open up new horizons to Farsi readership,

especially for those who have a background within the domain of metaphor and critical

studies. A better understanding of examples and metaphors discussed, however, would

require the readers to refer back to the original version of the book.
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چکیده
پـردازد کـه   مـی ،نوشـتۀ دیویـد پـانتر   ،اسـتعاره این مقاله به بررسی و نقـد ترجمـۀ کتـاب    

ده کـر منتشـر  آن راو انتشـارات علـم  کردهبه فارسی ترجمهآن رازادهمحمدمهدي مقیمی
از ،هـاي مختلـف دانـش بشـري    است. پانتر در این کتاب کارکردهاي استعاره را در حـوزه 

کـاود. ترجمـۀ کتـاب از دو منظـر صـوري و      مـی ،يکاوروانادبیات و فلسفه تا سیاست و 
هـاي  ویژگـی ،لحاظ فنی، ساختاريکتاب بهمحتوایی بررسی شده است. در بررسی صوري

و نگارشی بررسی شده است. ارزیابی محتوایی اثر شامل بررسی دقت و صـحت  ،ویرایشی
هاي متـرجم در  نوشتپیشدن بخشی تحت عنواند. اضافهشوها میگزینیترجمه و معادل

فارسی، پانویسی اصطالحات تخصصی و اسامی خـاص، و روانـی نثـر ترجمـه از     ۀترجم
دیگر، وجـود اشـکاالت ویرایشـی و نگارشـی، ضـعف در      . ازسوياستقوت کتابنقاط

ایی از هـا، ضـعف در رمزگشـ   ی در انتخـاب معـادل  دسـت یـک هاي دقیق، عدم گزینیمعادل
ترجمه از نقاط ضـعف ایـن کتـاب    فرایندها در شدن استعارهو مخدوش،ساختار زبان مبدأ

روي هـاي فکـري جدیـدي را پـیش    ایـن پتانسـیل را دارد کـه افـق    اسـتعاره . کتـاب  است
خصوص براي خوانندگانی که زمینـۀ مختصـري دربـاب    زبان بگشاید، بهخوانندگان فارسی

نیازمنـد  هـا آندرکاررفتـه  هاي بهها و استعارهحال، فهم بهتر مثالموضوع داشته باشند. بااین
مراجعه به متن اصلی خواهد بود.
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. مقدمه1
اند. ها از دیرباز تاکنون همواره بخشی الینفک از زبان شعر و ادبیات محسوب شدهاستعاره

در قرن بیستم با افزایش دانـش انسـان از ماهیـت سـازوکارهاي شـناختی ذهـن و مبـانی        
اي بـه پایـه و اسـاس    شناختی آن نگرش به استعاره از زبانی صرفاً تزئینی و حاشـیه عصب

کنـیم زنـدگی مـی  هاآنهایی که بااستعارهه است. براي مثال، کتاب تفکر انتزاعی تغییر کرد
)Lakoff and Johnson 1980(ترین اثري است که ردپاي استعاره را در زبـان روزمـره پـی    مهم

گرفته و در تغییر نگرش ما به استعاره از ابزاري تزئینی به زیربناي مفهومی تفکر انسان نقـش  
شناسـان شـناختی   راه آثار دیگري از زبـان همهاي اخیر، این اثر بهاساسی داشته است. در سال

اند بـه فارسـی   و فرهنگی استعاره را موردکندوکاو قرار داده،هاي مفهومی، شناختیکه شالوده
هـایی  ). یکی دیگر از کتـاب 1398؛ کوِچِش 1397اند (مثالً لیکاف و جانسونبرگردانده شده

طـور  ) است. هرچند این کتاب بـه 1398(پانتراستعارهکه اخیراً به فارسی ترجمه شده کتاب 
دلیـل رویکـرد متفـاوتش بـه     گیـرد، بـه  اختی قرار نمـی شناسان شنمستقیم در حلقۀ آثار زبان

ورتوجه در زبان فارسی است. در این مقاله، بـه  خکارکردهاي چندوجهی استعاره جزو آثار در
بـه معرفـی اجمـالی کتـاب خـواهیم      دومنقد و بررسی این اثر خواهیم پرداخت. در بخـش  

ـ  به ارزیـابی صـوري ترجمـه شـامل ویژگـی     سومپرداخت. بخش  و ،ی، سـاختاري هـاي فن
، ارزیابی محتوایی ترجمـه ارائـه خواهـد شـد و     چهارمپردازد. در بخش ویرایشی ترجمه می

گیري اختصاص دارد.به نتیجهپنجمدرنهایت بخش 

. معرفی کتاب2
توسـط انتشـارات راتلـج    قلم دیوید پانتر به زبان انگلیسی وم به2007در سال استعارهکتاب 

هـاي  کتـاب هعنـوان یکـی از مجموعـ   و بـه داردصفحه 158منتشر شده است. کتاب اصلی 
گـاه اینترنتـی   منتشر شده است. طبـق وب )New Critical Idiom(ایدیِمکریتیکالنیو مقدماتی 

گـویی هاي مقدماتی پاسخکتابهدف از نگارش این مجموعه)،Routledge(انتشارات راتلج
هـاي اصـطالحات انتقـادي مـدرن     به نیازهاي دانشجویانی است که در مواجهه با پیچیـدگی 

هاي فلسفی آن گرفته تـا  سابقۀ مطالعات استعاره، از ریشهاستعارهنیازمند کمک هستند. کتاب 
در ایـن  چنـین هـم دهـد.  را موردکندوکاو قرار مـی ،هاي مذهبی و سیاسی آن در شرقسنت

هاي عمومی نظیر فرهنـگ و سیاسـت، نظریـۀ ادبـی،     نگ استعاره با حوزهکتاب، ارتباط تنگات
کتـاب  مؤلـف تصـویر کشـیده شـده اسـت.     و مطالعات پسااستعماري بـه ،يکاوروانفلسفه، 
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هایی از اشعار و ادبیـات  هاي خود را با آوردن مثالتمامی مباحث و استداللتاکوشیده است
ت استعاره در مطالعات ادبی و نیز ارتبـاط آن بـا   غرب و شرق تشریح کند. این کتاب بر اهمی

و فلسفه تأکید دارد.،شناسیمطالعات فرهنگی، زبان
شـود. پـس از   ویراسـتار مجموعـه آغـاز مـی    گفتـار پـیش مطالب کتـاب بـا   دهیسازمان

شـود و بـا   ، فصل مقدمه قرار دارد که در آن خواننده با مفهـوم اسـتعاره آشـنا مـی    گفتارپیش
شود. فصل یک سابقۀ کالسیک اسـتعاره را  ماهیت فراگیر آن در زبان نشان داده میهایی مثال

پـردازد. در  زمین مـی دهد. فصل دوم به بررسی جایگاه استعاره در مشرقموردبررسی قرار می
دیگـر  سو و قلمرو زبان و سیاست ازسـوي ارتباط و پیوستگی میان استعاره ازیکفصل سوم،

ر دگـذاري کاربردهـاي عمـومی اسـتعاره     تأثیرهاي فصل چهارم، شیوهشود. در نشان داده می
مثابۀ ابزاري ضـروري بـراي   انه بهکاوروانشود. در فصل پنجم، بر رویکرد ادبیات بررسی می

را شود. در فصل ششم، استعاره حکم آن زمینهدرك و فهم کارکرد مفاهیم استعاري تأکید می
رود و شیوة امر غریب مدام فراتر از مرزهاي خـود مـی  ن بهکند که متن در آبراي متن پیدا می

ویـژة  کند. در فصل هفتم، ماهیت فرهنـگ دارد بازگو میچهاز آنتربیشو ترکمدر آنِ واحد 
گیرد. در فصـل هشـتم، کـارکرد اسـتعاره در     ناپذیري آن موردبحث قرار میاستعاره و ترجمه

شـده  ي از مباحث طـرح تربیشهاي نهم مثالشود و در فصلادبیات پسااستعماري بحث می
هاي اخیـر و وضـعیت فعلـی نظریـۀ اسـتعاره را      پیشرفتشود. درنهایت، فصل دهم ارائه می

رسد.  پایان مینامه، منابع، و نمایه بهکند. کتاب درانتها با بخش واژهبندي میجمع

. ارزیابی صوري ترجمه3
هاي فنی و ساختاريویژگی1.3

صـفحه  280اسـت. کتـاب   ه کـرد منتشر 1394بار در سال نخستینرااستعارهکتاب نشر علم 
شـده،  نوع قلم اسـتفاده لحاظ کیفیت صحافی،دارد و در قطع رقعی چاپ شده است. کتاب به

رنـگ و  زمینـۀ سـبز کـم   شود. طرح روي جلد کتاب پـس آرایی مطلوب ارزیابی میو صفحه
که گوشـۀ آن هماننـد بـرگ کاغـذ گـویی درحـال       دداررنگ سبز پررنگ در وسط کادري به

و مترجم با رنگ سفید نوشته شده اسـت. ،مؤلفخوردن است و بر روي آن نام کتاب، ورق
طـرح جلـد   بـا کلی متفاوت ساده و بدون طراحی خاصی است و بهۀترجمطرح جلد کتاب 

شـکل  اي مشکی کادري مسـتطیل زمینهکتاب اصلی است. در طرح جلد کتاب اصلی، در پس
هـم  بـه هاي مالیم و متصـل چهارم انتهایی صفحه قرار گرفته و داخل آن گویی تالطمدر یک

درخشند.  وار زیر نور میآب است که شبح
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از ترجمه حذف شـده  کتاب اصلیه نُشده و فصل دهیسازمانفصل ه نُمطالب کتاب در 
قـرار دارنـد. پـس از    مؤلـف مترجم و مقدمۀ گفتارپیشهاي است. پیش از فصل اول، بخش

تفصـیلی و بعـدازآن   نامـۀ بخـش واژه ،کـه فصـل پایـانی کتـاب اسـت     ،گیـري فصل نتیجـه 
هاي مترجم قرار دارد. در انتهاي کتاب و پیش از منابع، متن انگلیسـی اشـعار آورده   نوشتپی

. تشده اس
خـورد ایـن   چشـم مـی  هاي این کتاب بهفصلدهیسازمانیکی از نکاتی که درخصوص 

» مؤلـف مقدمـۀ  «شـود و فصـل قبـل از آن    آغـاز مـی  23است که فصل اول کتاب از صفحۀ 
مقدمـۀ  «بنـدي اسـت. فصـلی کـه تحـت عنـوان       گذاري شده که صفحات آن فاقد شمارهنام

را دارد و )Introduction(»مقدمـه «صلی عنوان در کتاب ااستدر کتاب ترجمه آمده» مؤلف
زیـاد  مؤلـف جاکه تعـداد صـفحات بخـش مقدمـۀ     بندي شده است. ازآنصفحات آن شماره

در کتاب اصلی نیز ایـن بخـش   چنینهمشود و نوعی فصلی از کتاب محسوب میاست و به
شـدند.  بنـدي مـی  بندي است، بهتر بود این صفحات در کتاب ترجمه نیز شمارهداراي شماره

.ارجاع به صفحات این بخش دشـوار شـود  کهشودموجب میچنینهمبندي نداشتن شماره
براسـاس شـمارة دیگـر    مؤلـف در این مقاله هم براي رفع این مشکل صفحات بخش مقدمۀ 

.صورت دستی در زیر صفحات نوشته شدها بهفصل
در هـا را آنهاي مترجم است کـه متـرجم  نوشتهاي مفید کتاب بخش پییکی از بخش

هـا، و  ي درمورد اشـخاص، مکـان  تربیشاست. در این بخش، اطالعات فزودهاانتهاي کتاب
انـد  داشـته نیازتربیشکه بنابه تشخیص مترجم به توضیح و تشریح استمفاهیمی ارائه شده

به درك بهتر مخاطـب از مباحـث کتـاب کمـک کنـد.      استتوانستهو ارائۀ این اطالعات می
و در بنـدي شـده  هـاي کتـاب شـماره   هاي مترجم براسـاس فصـل  نوشتاطالعات بخش پی

ها ذکر شده است.نوشتشده در پیانتهاي آن منابع استفاده

هاي نگارشی و ویرایشیویژگی2.3
و ضـعیف ارزیـابی   دارد لحاظ ویرایشی و رعایت اصول نگارش خطاهاي متعـددي  کتاب به

نشـدن از رعایـت انـد عبـارت شـود  شود. نکات عمدة ویرایشی که در کتاب مشاهده مـی می
تمایز میـان زبـان و فرازبـان، اسـتعمال برخـی      نکردنفاصله، رعایتنیمنشدنفاصله، رعایت

هاي التین بدون ترجمه در متن، خطاهاي امالیی، و برخی خطاهاي مربوط به ارجاعات واژه
ارائه شده است.یادشدههایی از متن کتاب براي موارد مثال1متنی. در جدول درون
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شده در متن کتاب. برخی از انواع خطاهاي مشاهده1جدول 
صورت درستصورت نادرستصفحه و سطرنوع خطا

ویژهانجامد...با خواننده میوبژه... به ارتباطی 13سطر، 11ص خطاي امالیی
تبلیغاتنیز ...اتتبلیغاین مسئله در عرصۀ 17سطر ، 30صخطاي امالیی
1Latenlatent، پانوشت 30ص خطاي امالیی

سوسیالیسم...سوسالیسمجامانده از ... به3سطر، 80صخطاي امالیی

پیوند میان استعاره هر حقیقت لغوي دیگر 5سطر، 43ص جاانداختگی
هر حقیقت...و...استعاره ...

... در جهان خیالی ... در جهان خیالی پراچت...6سطر، 130ص جاانداختگی
پراچت...ورلددیسک

گرفتنپیدوبارة جریان ...پی گرفتنسپس با 17سطر، 39ص فاصلهنیم

ناگزیر را حتی در آسیب پذیري... که 14سطر، 59ص فاصلهنیم
پذیريآسیبدهد.جاگوار نشان می

کندمی...کندمی... ادعا 3سطر، 161صفاصلهنیم

استعاره در کنیم.این... مختصراً بررسی 11سطر ، 14ص فاصله
اینکنیم. اصل...

ارائه متناگر از ما بخواهند تعریفی از 2- 1سطر، 7ص فرازبانـ زبان
»متن«دهیم، ...

جاییجابهتشبیه؛ جایی که مانندسازي یا 2سطر، 26ص فرازبانـ زبان
»جاییجابه«...

(Fleming 1958: 208)(:208Fleming 1958)18سطر، 14ص متنیارجاع درون

15Wordsworth and Coleridgeسطر، 74ص متنیارجاع درون (1968:
266)

(Wordsworth and
Coleridge 1968: 266)

خطاهـاي امالیـی، وجـود خطاهـاي مربـوط بـه       بـر عـالوه ، 1جدول براساس اطالعات 
توجه است. درادامـه، بـراي   هاي نگارشی در کتاب قابلها و نشانهفاصله و فاصلۀ بین واژهنیم

بـراي سـهولت   هاي مختلف کتاب انتخـاب شـده اسـت.   هایی از بخشبررسی کتاب، گزیده
» م«(انگلیسی) و متن هدف (فارسی) از حـرف  أهاي موردبررسی از متن مبدارجاع به گزیده

استفاده شده است. شمارة قبل از این حـروف  » متن هدف«جاي به» هـ«و » متن مبدأ«جاي به
دهد.نیز شمارة گزیده را نشان می

نکـردن الت ترجمـه رعایـت  شود، یکی از اشکانیز مشاهده می1که در جدول طورهمان
شناسـی زبـانی اسـت کـه بـراي      تمایز بین زبان و فرازبان است. منظـور از فرازبـان در زبـان   

و این عناصر فرازبـانی عمومـاً بـا عالئـم     )Jakobson 1985(رودکار میتوصیف زبان دیگر به
شوند.  قول یا ایتالیک (ایرانیک در فارسی) از زبان متمایز مینقل
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خوانیم:میمؤلفاز مقدمۀ 7مثال، در صفحۀ رايب
(م):.1

We can begin to consider the study of metaphor by considering the nature of text,

and of the word ‘text’ itself. If we were to be asked for a definition of ‘text’ …

(هـ):.1
مـا ازاگـر . کـرد آغـاز متنواژةخودومتنطبیعتبهباتوجهتوانمیرااستعارهمطالعۀ«

»...دهیم،ارائهمتنازتعریفیبخواهند
حکم زبان و در کاربردهاي دوم و (متن) در کاربرد نخست»text«واژة(م)، .1در گزیدة 

ــول ( ،ســوم ــل ق ــت نق ــه داخــل عالم ــرار داده شــده’‘ک ــان دارد. ،اســت) ق حکــم فرازب
(م) ایـن اسـت کـه کـاربرد اول بـه آن      .1در گزیـدة ’text‘و »text«دیگر، تفـاوت  عبارتبه

شناسـیم، امـا کـاربرد دوم بـه خـود واژة      عنوان متن میموجودیتی داللت دارد که ما آن را به
.1داللت دارد نه مصداق بیرونی آن. این درحالی است که با بررسـی مـتن ترجمـه در    » متن«

عنـوان فرازبـان رعایـت    بـه » متن«عنوان زبان و این تمایز بین متن بههکشویم(هـ) متوجه می
مثابـۀ  معطوف به کدام متن است: متن به» تعریفی از متن«ارائۀ کهنشده است و روشن نیست

خـورد،  چشـم مـی  جاي کتاب اصلی بهتفکیک زبان و فرازبان در جاي». متن«مصداق یا واژة 
بسیاري از موارد رعایت نشده است.اما در نسخۀ ترجمه این تمایز در

. ارزیابی محتوایی ترجمه4
از ادبیـات گرفتـه   ،هاي مختلف دانـش دلیل پرداختن به حوزهکتابی است که بهاستعارهکتاب 

رو کنـد.  هـایی روبـه  ي، این پتانسیل را دارد که هر مترجمی را با چالشکاوروانتا سیاست و 
بر مواردي تمرکـز داشـته باشـیم کـه     تاایمها سعی کردهدر این بخش با علم به این دشواري

در ،چنـین هـم ترجمه دچار خطا شده یا احتمال دشواري در درك مطلب وجود داشته است. 
چنـین هـم هاي انتخابی و محتواي کتاب از منظر مطابقت معادلتااستاین بخش سعی شده

چـون هـم هاي این بخش نیز دقت و صحت ترجمه موردبررسی قرار گیرد. در بررسی گزیده
بخش قبل، ابتدا گزیدة انگلیسی از متن اصلی آمده و سپس در زیر آن ترجمـۀ فارسـی ارائـه    
شده است. براي ارجاع دقیق بـه گزیـدة موردبررسـی، شـمارة صـفحه و سـطر هـر گزیـده         

بندي اسـت،  فاقد شمارهمؤلفجاکه فصل مقدمۀ براساس کتاب ترجمه ارائه شده است. ازآن
ترتیب تا پایان ایـن فصـل ادامـه    نظر گرفته شده و بهصفحۀ نخست این فصل شمارة یک در

بندي کتاب عمل شده است.یافته است. از فصل دوم به بعد، طبق شماره
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:6، سطر 7صفحۀ ـ
2از گزیـدة  »the very«خورد عبارت چشم میبهمؤلفاولین موردي که در بخش مقدمۀ 

پردازد:می» واژه«ت که به تعریف اس
(م):.2

The wording of anything written or printed; the structure formed by the words in

their order; the very words, phrases, and sentences as written.

شده براي تعریف فوق به این صورت است:  ترجمۀ ارائه
(هـ):.2
قواعـد طبـق راآنواژگانکهساختاريشده؛چاپیانوشتهصورتبهزيچیکردنبیان«

ــیشــکلخــود ــد؛م ــداددهن ــاديتع ــان،اززی ــاراتواژگ ــالتوعب ــتهجم ــدهنوش »ش
).  کسفوردآفرهنگ(

صـورت  بـه »the very«توان مشـاهده کـرد کـه عبـارت     و هدف میأبا تطبیق دو متن مبد
معنـاي  جـا بـه  در ایـن »the very«ترجمه شده است که نادرست است. عبارت » تعداد زیادي«
و ،هـا، عبـارات  همـان واژه «صـورت  (هــ) بـه  .2یعنی بخش انتهـایی گزیـدة   ؛است» همان«

خواهد بود.» شدهجمالت نوشته
:8، سطر 7صفحۀ ـ

قـرار داده شـده   »literal«خـوریم کـه معـادل واژة    برمی» قاموسی«در این قسمت به واژة 
غیـر از  »literal«شود که واژة هاي دیگر این واژه در کتاب مشخص میاست. با بررسی نمونه

» لغـوي «) و 9(صـفحۀ  » الفظـی تحـت «یعنـی بـه   ،حداقل بـه دو صـورت دیگـر   » قاموسی«
اسـت. ایـن موضـوع بـدان معناسـت کـه وحـدت رویـه در         نیز ترجمه شـده  ،)43(صفحۀ
تواند از انسجام و شـفافیت مفـاهیم در ذهـن    گزینی این واژه رعایت نشده است که میمعادل

ها مشـاهده  وحدت رویه در انتخاب معادلنکردنخواننده بکاهد. موارد دیگري نیز از رعایت
امـا در  ،ترجمه شـده » عالم مردگان«به»Hades«واژة 148اي دیگر، در صفحۀ شود. نمونهمی

آمده است.» هادس«صورت به171صفحۀ 
:10، سطر 7صفحۀ ـ
(م):.3

… although even here we may suspect that the dictionary meanings do not quite

cover the expansion of the word ‘text’ into phrases like, for example, ‘text-messaging’.
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(هـ):.3
ـ توانندنمینامهلغتمعانیکهپنداشتچنینتوانمیوجودبااین« مـتن  ةکـاربرد واژ ۀدامن

.»پوشش دهند»یمتنیامپ«چونهمیرا در عبارات
در »quite«چنـین همو »even here«توان دریافت که عبارت (م) می.3با بررسی گزیدة 

نظر ترجمه شده است که به» پنداشتن«به »suspect«واژة چنینهماند. (هـ) ترجمه نشده.3
بـوده  مؤلـف رسد این معادل در بافت فعلـی معنـاي شـک و تردیـد را کـه مـوردنظر       می

معنی موردنظر را بهتر » توان مطمئن بودنمی«رساند. شاید در بافت فعلی، معادلی نظیر نمی
معــانی «تــر بــود بــه اســت کــه به»dictionary meanings«برســاند. نکتــۀ دیگــر عبــارت 

» گسـترش «یـا  » بسـط «معنـاي  بـه »expansion«شد. درنهایت، واژة ترجمه می» اينامهلغت
جا حتی اگر قـرار بـر   ترجمه شده است. در این» کاربردۀدامن«(هـ) فقط به .3است که در 

منظـور درك بهتـر مـتن بـاقی بمانـد، بـدون ترجمـۀ        به» دامنۀ کاربرد«عبارت کهاین باشد
»expansion«،تـوان چنـین   مـی ،یادشـده بـه نکـات   شـود. باتوجـه  درستی منتقل نمیپیام به

توان مطمئن بـود  جا نمیحتی در ایناین،باوجود«نهاد داد: (هـ) پیش.3اي را براي ترجمه
را کـامالً  ‘پیـام متنـی  ’به عباراتی نظیـر مـثالً  ‘متن’اي بتوانند بسط واژةنامهکه معانی لغت

.»هندپوشش د
:13، سطر 8صفحۀ ـ
(م):.4

… here the word ‘head’ does not have the customary meaning we might expect but

rather stands in for another thing, for the cattle themselves.

(هـ):.4
بـه یعنـی دیگرچیزجايبهامانداردراموردانتظارورایجمعنايسریاسأرةواژجااین«
.»استنیامدههمگاوهاخودجاي

(هــ)  .4شـود کـه انتهـاي جملـۀ     و هدف مشـخص مـی  أ، با تطبیق متن مبد4در گزیدة 
باشد.» جاي خود گاوها آمده استبه«... صورت بایست بهمی

:2، سطر 11صفحۀ ـ
(م):.5

… a limitless freedom: no fear, no hatred, no envy… the ribs of his body were like

steel bands which held him down to eternal unrepentance.
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(هـ):.5
حسـادت وبیزاريوترسازخالیايگستره. کردمیمجسمراحدومرزيبیرهایی... «

.»داشتینگاه ميابدينارستگارۀورطتهدررااوهموارهآهنیهايمیلهچونوجودش... 
یافـت  أشود که با تطبیق متن با مـتن مبـد  مشاهده می» ايگستره«(هـ)، واژة .5در گزیدة 

سادگی و با استفاده از ساختارهاي مشـابه در زبـان   توانست بهجا، مترجم میشود. در ایننمی
رهـایی  «... را حفظ کند و ترجمه را بـه ایـن صـورت ارائـه دهـد:      أفارسی ساختار متن مبد

.5در بخش دوم گزیـدة  ». د: نه ترسی، نه نفرتی، نه حسادتیکرحدوحصري را مجسم میبی
.5اسـت، امـا در   » هـاي بـدنش  دنـده «معناي کار رفته که بهبه»ribs of his body«(م)، عبارت 

جاکه این کتاب درمورد اسـتعاره اسـت، توجـه    ترجمه است. ازآن» وجودش«صورت (هـ) به
هـاي  دنـده «جاي به» وجودش«دارد. استفاده از ايها ضرورت ویژهالفظی واژهبه معناي تحت

نگاشـت اسـتعاري   ،هرچند از لحاظ مفهومی ممکن است معناي موردنظر را برسـاند ،»بدنش
برد.را از بین می» هاي آهنیمیله«و » دنده«میان 
:2، سطر 13صفحۀ ـ
(م):.6

Child in the womb,

Or saint on a tomb –

Which way shall I lie

To fall asleep?

The keen moon stares

From the back of the sky,

The clouds are all home

Like driven sheep.

(Larkin 1988: 35)

(هـ):.6
طفلی در رحم«

یا قدیسی در یکی آرامگاه
به کدامین طریق بیارامم

تا به خواب بروم؟
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ماه تند و تیز
نگرد،خیره از پس آسمان می

انده به خانه رفتهابرها هم
.»چون گوسفندانی هدایت شده

ماه تنـد و  «به »the keen moon«است، عبارت )Larkin(الرکینکه شعري از 6در گزیدة 
شـعر ارائـه شـده، نادرسـت اسـت. در      ۀبه توضیحاتی که در ادامباتوجه،ترجمه شده که» تیز

نه براسـاس معنـاي متعـارف واژة    moonکنار درkeenآمده که معناي واژة مؤلفتوضیحات 
keen   (که همان تندونیزي یـا اشـتیاق اسـت)،       بلکـه درقالـب تصـویري از مـاه کـه درحـال

در ایـن شـعر   keen،آیـد. بنـابراین  دسـت مـی  بر فراز صحنه است بـه ) keening(سوگواري 
ـ ؛است» سوگوار«معناي به ر س ابـر خیـره شـده اسـت. البتـه د     یعنی ماهی که سوگوارانه از پ

ترجمـه  » تنـدوتیز «حال در متن شعر بـه  توضیحات شعر، به این معنا اشاره شده، بااینۀترجم
بـر فـراز   keeningماهی که درحـال  : «استدر متن ترجمه این عبارت مثال. شاهدشده است

.»دهدمیکردن کلی متفاوت که معنی گریستن و زارياي بهصحنه است؛ واژه
:20، سطر 20صفحۀ ـ
(م):  .7

... it seeks to ‘fix’ our understanding, but at the same time it reveals how any such

fixity, any such desire for stability and certainty, is constructed on shifting sands… If we

think of another ‘sand’ metaphor, ‘to draw a line in the sand’, it is remarkable how this

metaphor has come, certainly in recent years, and perhaps especially in the hands of

politicians, to reverse its own signification.

(هـ):.7
کـه کنـد مـی آشـکار راواقعیـت ایـن حالهماندراماماستفهمتثبیتدرپیاستعاره
بنـا  (shifting sands)سست ینیبر زماطمینانواستحکامبهمیلهرگونهونثبیتهرگونه

کنـیم، توجـه »شـن برخطینگاشتن«یعنی»شن«ازدیگرياستعارةبهاگرشده است... 
ویـژه بـه شـاید وـاخیرسالیاندرمشخصاًاستعارهاینچگونهکهاستاینجالبنکتۀ

.استدادهتغییرتدریجبهراخودداللتـمدارانسیاستطریقاز
ترجمه شـده اسـت کـه    » زمین سست«صورت به»shifting sands«ح ، اصطال7در گزیدة 
صـورت  اسـت. ایـن اصـطالح هرچنـد بـه     » هاي روانشن«الفظی و صحیح آن ترجمۀ تحت
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توضـیح  مؤلـف معناي زمین سست است، چون ماهیت استعاري آن توسط الفظی بهغیرتحت
گر این معناي اسـتعاري باشـد. در ادامـۀ مـتن،     بایست بیانآن نیز میۀترجم،داده شده است

اسـت. ایـن   »to draw a line in the sand«شـود کـه   میاصطالح دیگري مرتبط با شن مشاهده 
» نگاشـتن خطـی بـر شـن    «صـورت  امـا بـه  ،است» خطی در شن کشیدن«معناي اصطالح به

از » کشـیدن «جاي معادل متعـارف  جم بهروشن نیست چرا متر،جاترجمه شده است. در این
استفاده کرده است.» نگاشتن«واژة 
:23صفحۀ ـ

زبـان  «صورت به»the classical problem: figurative language«فصل در فصل اول، عنوان 
شـود کـه   به زبانی گفته مـی »figurative«ترجمه شده است. زبان » اي کالسیکمصنوع؛ مسئله

» اسـتعاره «عنی معنایی غیر از معناي متداول دارد. در برخی منـابع، بـه   ی؛الفظی استغیرتحت
اسـت.  »figurative«زیرا استعاره فقط یکی از انـواع زبـان   ،که دقیق نیستاستترجمه شده

ةترجمه شده است. این معادل هرچند بـراي واژ » مصنوع«به »figurative«ةدر این کتاب، واژ
»figurative«احتمـاالً ایـن انتخـاب براسـاس     رسـد نظر نمـی و پرکاربردي بهمعادل جاافتاده ،

معـادل جاافتـاده و   حال،صورت گرفته است. بااین)figures of speech(»صنایع ادبی«عبارت 
؛ زبـان مجـازي شـامل هـر نـوع عبـارت       توان دانستمی» مجازي«ةواژراپرکاربرد این واژه

ندارد.شود که معناي متعارف را زبانی می
:15، سطر 25صفحۀ ـ
(م):  .8

‘Shaw is like a train. One just speaks the words and sits in one’s place. But
Shakespeare is like bathing in the sea – one swims where one wants’.

(هـ):.8
. شـود یمـ جا متوقفیکو کندیمیانکه فقط کلماتش را بیمانند قطار است؛ کسشاو«
....»کندیبه هر کجا که بخواهد شنا میآدمیاست؛مانند شنا در دریرشکسپ]آثارخواندن[اما 

رج ودرمـورد آثـار جـ   ،زنۀهنرپیشـ )،Vivien Leigh(الي، عبارتی از ویوین 8در گزیدة 
ی در انتخـاب  دسـت یـک ، عـدم  این عبـارت ۀبرنارد شاو و شکسپیر نقل شده است. در ترجم

و در » کسـی کـه  «در کاربرد نخسـت بـه   »one«ةنمونه، واژخورد. براي چشم میها بهمعادل
بـراي مـورد   » آدمـی «انتخـاب معـادل   ،جـا ترجمه شده است. در ایـن » آدمی«کاربرد دوم به 

sits in one’s«عبـارت  ۀدوم ترجمـ ۀتوانست باشد. نکتنخست نیز انتخاب مناسبی می place «
لحـاظ مفهـومی   بـه ترجمه شده است. هرچنـد » شودیک جا متوقف می«صورت است که به
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هاسـت و  ماندن است، باید توجه داشت که ایـن کتـاب دربـارة اسـتعاره    منظور همان متوقف
ترجمـه از بـین بـرود. در    فراینـد الفظی کلمات و عبارات تاحد امکان نبایـد در  معناي تحت

اسـت.  » نشستن در جاي خـود «ردنظر بوده چه مو(م) صحبتی از توقف نشده و آن.8گزیدة 
شود کـه هـردو   مشاهده می»swim«و »bathing«ةاصلی واژسوم، در متن ۀدرادامه و در جمل

جا دو واژة متفاوت براي مفهومی کمـابیش مشـابه انتخـاب    اند. اینترجمه شده» شناکردن«به 
ز واژة دیگـري نظیـر   شد براي انعکاس ایـن تفـاوت واژگـانی ا   شده است. در ترجمه هم می

استفاده کرد.»bathing«براي » آبتنی«
:2، سطر 26صفحۀ ـ
(م):.9

Now this is what we might well recognise as the simplest form of metaphor – simile,

where the comparison, the ‘transference’ (metapherein) between the two entities, is

explicitly signalled by the word ‘like’ (or sometimes ‘as’).

(هـ):.9
مانندسـازي کـه جاییتشبیه؛: بازشناختاستعارهشکلترینسادهعنوانبهراآنتوانمی«

.»شودمیدادهنشان»مانند«واژةباصراحتدو موجود، بهیانم(metapherein)ییجاجابهیا
اسـت کـه بـه    »entity«کار رفتـه واژة  به26صفحۀ ، واژة دیگري که در 9به گزیدة باتوجه

بـه هرچیـزي کـه موجودیـت مسـتقل و متمـایزي       entityترجمه شده اسـت. واژة  » موجود«
چه هسـت  لحاظ لغوي به هرآندر فارسی هرچند به» موجود«شود. واژة داشته باشد گفته می

یـا  » هستینه«شود. دار اطالق میبرد عمومی معموالً به جانشود، در کار(وجود دارد) گفته می
.دانستتر مناسب»entity«توان براي واژة که میاستهایی جزو معادل» موجودیت«

:8، سطر 27صفحۀ ـ
در توصـیف  )Samuel Taylor Coleridge(کـولریج هایی کـه سـاموئل تـایلر    یکی از واژه

» انـدیش بسیار«است که در این بخش از کتاب به »myriad-minded«کار برده واژة شکسپیر به
Merriam-Webster(وبسـتر فرهنگدر »myriad-minded«ترجمه شده است. معنی واژه  n.d.(

به این صورت آمده است:
‘Myriad-minded: having a mind of extreme versatility and power’.

حریـف فنشود که بسیار همهبه شخصی گفته می»myriad-minded«، وبسترفرهنگطبق 
)versatile(معنـی  ،کـه در مـتن ترجمـه آمـده اسـت     » بسـیاراندیش «. معادل مند استو توان

سـوي  ذهن خواننده را بـه تربیش» بسیاراندیش«رساند. درواقع، عبارت حریفی را نمیفنهمه
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کـه رسـد نظـر مـی  کنـد. بـه  مـی هـدایت » اندیشدکسی که بسیار می«یا » متفکر«معنایی نظیر 
توانســت انتخــاب مــی»myriad-minded«ي بــرا» حریــففــنهمــه«انتخــاب معــادلی نظیــر 

تري باشد.تر و دقیقسرراست
:3، سطر 28صفحۀ ـ

(م):.10
England is not the jewelled isle of Shakespeare’s much-quoted passage, nor is it the

inferno described by Dr Goebbels. More than either it resembles a family, a rather stuffy

Victorian family, with not many black sheep in it but with all its cupboards bursting with

skeletons . . . A family with the wrong members in control.

(هـ):.10
اسـت  یاست و نـه آن دوزخـ  یرمشهور شکسپۀشان گفتجواهرنةجزیرآننهانگلستان

یـک اسـت؛ شبیهخانوادهیکبهانگلستاندو،هرینايکه دکتر گوبلز وصف کرده. ورا
پـر  يهـا گنجهۀاما با همیاهگوسفندان سۀبدون گلیکتوریاییویرسمیشکمابةخانواد

.داردتسلطخودناباباعضايبرکهايخانوادهاز استخوانش... 

و »black sheep«عبـارت  ،است)George Orwell(اورولکه متنی از جورج 10در گزیدة 
»cupboards bursting with skeletons«و دومـی  » فرزنـد نـاخلف  «معنـاي  ند؛ اولی بهااصطالح

a family with wrong«عبـارت ،چنـین هـم اسـت.  » مهـر مملو از اسرار سـربه ۀگنج«معناي به

members in control«است کـه صـحیح ترجمـه    » اي با سرپرستان ناشایستخانواده«معناي به
یـک  «...بخش مربوط به این عبـارات بـه ایـن صـورت اسـت:      ۀترجم،نشده است. بنابراین

هـایی پـر از   چندان زیاد اما با گنجهنهنسبتاً پرافادة ویکتورایی، داراي فرزندان ناخلف ةخانواد
رات براي حفـظ ماهیـت اسـتعاري عبـا    ». اي با سرپرستان ناشایستنوادهمهر... خااسرار سربه

»black sheep« و»cupboards bursting with skeletons«  مؤلـف کـه درادامـه   ،هدر مـتن ترجمـ
الفظـی ایـن دو   صورت پانوشت بـه معنـاي تحـت   شد بهمی،توضیح داده استدربارة آن ها

عبارت اشاره کرد.
:16، سطر 31صفحۀ ـ

(م):.11
When I read a chapter in Gibbon I seem to be looking through a luminous haze or

fog, figures come and go, I know not how or why, all larger than life or distorted or

discoloured ...
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(هـ):.11
یـابم؛ درمـی رقیـق مهـی یـا غبـار یـان مدرراخـود خوانم،میراگیبونازفصلیهرگاه«

اسـت زندگیازتربزرگچیزهمهچرا،یاچگونهدانمنمیهیچآیند؛میوروندمیهاصورت
»....استدادهرنگتغییریاشدهتحریفیاو

»luminous haze or fog«و »larger than life«عبــارت در ایــن گزیــده از کتــاب بــه دو 
ترجمـه  » غبـار یـا مهـی رقیـق    «و » تـر از زنـدگی  بزرگ«صورت ترتیب بهخوریم که بهبرمی
و عبـارت دوم  »تر از انـدازة واقعـی  بزرگ«صورت اند. ترجمۀ درست عبارت نخست بهشده

شـود کـه در   مه درخشان به مهی گفتـه مـی  ،است. درواقع» غبار یا مهی درخشان«صورت به
.شودپسِ آن نوري دیده می

:7، سطر 49صفحۀ ـ
(م):.12

Here the relation between text and physicality takes a different turn, as does the

relation between consciousness and the unconscious, and consequently the role of

metaphor as mediation between self and ‘not-self’.

(هـ):.12
ارتبـاط  چنـین هـم و کنـد یمییرتغیخاصشکلبهجسمیتومتنبینارتباطجاایندر«

و»خـود «میـان واسـطۀ عنـوان آن نقـش اسـتعاره بـه   یجۀخودآگاه و ناخودآگاه و در نتیانم
.»یابدمیتغییرنیز»غیرخود«

اســتفاده شــده اســت. در » جســمیت«از معــادل »physicality«، بــراي واژه 12در گزیــدة 
اسـتفاده شـده اسـت. در    » بخشـی جسمیت«از معادل »incarnation«ةواژنیز براي 42صفحۀ

معنـی ایـن به.تمایز مفهومی روشنی وجود دارد»incarnation«و »physicality«انگلیسی بین 
کـردن  معناي تجسد یـا حلـول  هاي مرتبط با جسم است و دومی بهکه اولی در معناي ویژگی

ریشـه  طبیعی درقالب انسان) است. استفاده از معـادل هـم  ي روح یا نیروي ماورا(عموماً یک 
در انگلیسـی  هاآنکه بینبرداز بین میرادر فارسی براي این دو واژه تمایز ظریف مفهومی

سـپس  »physic«اسـت کـه ابتـدا    »physicality«ةاشـتقاق واژ فراینـد دوم ۀبرقرار است. نکتـ 
»physical«و درنهایت»physicality«صـورت  در معادل فارسـی آن بـه  فرایندبوده است. این
فراینـد » جسـمانیت «شـود. انتخـاب معـادلی نظیـر     خالصه مـی » جسمیت«و سپس » جسم«

و ،»جسـمانی «سپس ،»جسم«ابتدا درسازد: اصلی میةاشتقاق این دو معادل را متناسب با واژ
».جسمانیت«درنهایت 
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:10، سطر 50صفحۀـ
(م):.13

if we say, ‘James is a beast’, we are not merely inviting our listener to adjudicate on
exactly in what way James displays any one or more of a range of beast-like qualities;

rather, we are inviting the listener to identify James with a beast.

(هـ):.13
تـا حکـم   یـم اخود نخواسـته ةشنوندازصرفاً،»استحیوانجیمز«: بگوییماگردرواقع«
گـذارد؛ مـی نمـایش را بهیوانیچند مورد از مجموعۀ صفات حیایکیمزبدهد که جیقطع
.»بشناسدحیوانطریقازراجیمزکهایمخواستهشنوندهازبلکه

»to identify James with a beast«ترجمـۀ  » جیمز را از طریق حیوان بشناسـد «، 13در گزیدة 
» انگاشـتن یکـی «معنـاي  در زبـان انگیسـی بـه   »to identify with«قرار داده شده است. عبارت 

رساند. بنابراین، ترجمۀ صـحیح بخـش   معناي موردنظر را نمیالفظی آناست و ترجمۀ تحت
ایـم کـه جیمـز را بـا     بلکه از شنونده خواسته«... متن به این صورت خواهد بود: ةآخر گزید

»حیوان یکی انگارد.
:8، سطر 51صفحۀ ـ

(م):.14
The following example is a passage from The Mystery of Edwin Drood (1870),

introducing a chapter called ‘A Dean, and a Chapter Also’

ـ):(ه.14
بـا عنـوان   یدرود است که از آغاز فصلیناز رمان راز ادویقسمتآیدمیدرپیکهمثالی«

.»شودمینقل»یک«
ترجمـه شـده   » آغـاز فصـلی  «صورت اشتباه بهبه» فصل آغازین«در این گزیده از متن، 

کـه همـان عنـوان فصـل اسـت      »A Dean, and a Chapter Also«عبـارت  ،چنـین هماست. 
ترجمه نشده است.

:13، سطر 51صفحۀ ـ
(م):.15

...two rooks will suddenly detach themselves from the rest, will retrace their flight for

some distance, and will there poise and linger; conveying to mere men the fancy that it is

of some occult importance to the body politic, that this artful couple should pretend to

have renounced connection with it.
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(هـ):.15
ادامـه هـا دوردسـت تـا راخـود پـرواز وگیرنـد مـی فاصلهدیگراناززاغدوناگهان... 
کننـد مـی منتقلراخیالاینآدمیبهآنهماندرکنند؛میدرنگلختیجاآنودهندمی
آنبـا ارتباطبایستیزیركزوجاینکههست،بدنسیاستدرمرموزاهمیتیگوییکه
.کنندانکاررا

اسـت.  )The Mystery of Edwin Drood(درودادوینرازاز رمان شده متنی نقل15گزیدة 
اسـت کـه فقـط    » زدنماندن و پرسهمعلق«معناي به»poise and linger«در این متن، عبارت 

عبـارت شـود. درادامـه،   از آن در متن ترجمـه مشـاهده مـی   » کنندلختی درنگ می«ترجمۀ 
»body politic« فرهنگسـتان هفـتم دفتـر طبق ،ترجمه شده است که درواقع» سیاست بدن«به

بریتانیکـا نامـۀ دانـش اسـت. طبـق   » بدنۀ سیاسی«، معادل صحیح براي آن فارسیادبوزبان
)Britannica n.d.(،  اي قـدیمی در اندیشـۀ سیاسـی غـرب اسـت کـه       این اصـطالح اسـتعاره
مثابـۀ یـک بـدن بیولوژیـک     یا کلیسا و نهادهاي وابسته بـه آن بـه  ،اساس آن دولت، جامعهرب

شـود کـه   مـتن مشـاهده مـی   ةدر ایـن گزیـد  ینچنـ همشوند. (معموالً بدن انسان) تصور می
بنـد انتهـایی   ۀ، ترجمـ یادشـده به موارد اند. باتوجهنشدهترجمه»pretend«و »mere«هاي واژه

کنـد کـه   این تصور را در مردم عادي ایجاد مـی «... تواند به این صورت باشد: گزیدة فوق می
که این زوج زیرك بایـد وانمـود کننـد کـه     این امر اهمیتی مرموز براي بدنۀ سیاسی دارد، این

.»اندقطع کرده]بدنه[ارتباط خود را با آن 
:7، سطر 65صفحۀ ـ

(م):.16
Just as water will equally flow east or west depending on its environment, so will

humans become good or bad depending on their environment. Mengzi [in the course of a

famous debate] acknowledges that water is indifferent between east and west, but

observes that it does show a preference for low over high . . .

(هـ):.16
یافـت، خواهـد جریـان غـرب یاشرقبهخودمحیطبراساسآبکهگونههماندرست
) مشـهور ايمباحثهخالل(درمنگزي. اوستمحیطبهوابستهنیزانسانبدشدنیاخوب

کـه رسـد مینظربهامااست،سانیکغربوشرقدرآبکهکندمیاعالمرانکتهاین
...نمایدمیباالازبرترراپایین



265)رامین گلشائی(استعارهنقد و بررسی کتاب 

هـاي غربـی و شـرقی    در تمایز میان استعاره)Van Norden 2004(نوردنوناز 16گزیدة 
یـا  » کـردن اذعـان «در زبـان انگلیسـی معنـاي    »acknowledge«ةذکر شده است. از معـانی واژ 

است که هریک از این دو معنی با بافت کنونی آن متناسب اسـت. در ترجمـۀ   » کردنتصدیق«
رساند. درادامـه  کردن را نمیاستفاده شده است که معنی اذعان» کردناعالم«این واژه از معادل 

خوریم:(م) برمی.16به این جمله در 
… water is indifferent between east and west, but observes that it does show a

preference for low over high.

آب در شـرق و  «این نیست کـه  است،که در ترجمۀ کتاب آمدهگونهآن،معناي این جمله
براي آب تفاوتی نـدارد بـه شـرق جریـان     «بلکه به این معنی است که ،»سان استغرب یک

رسـد  نظـر مـی  اما به«:استدر ترجمۀ بخش آخر، آورده شدهچنینهم». داشته باشد یا غرب
ظـاهراً معـادل   » رسـد مـی نظـر  بـه «در ایـن جملـه، واژة   ». نمایـد... که پایین را برتر از باال می

»observes« فعـل  ،صـورت نادرسـت اسـت. درواقـع    شده که دراینقرار داده»observes«  بـه
منگـزي  «ترجمۀ صحیح بند پایانی به این صـورت خواهـد بـود:    ،گردد. بنابراینمنگزي برمی

ریـان  کنـد بـه شـرق ج   کند که براي آب تفـاوتی نمـی  اي مشهور) اذعان می(درخالل مباحثه
پـایین را بـه بـاال تـرجیح     ]جریان بـه [که آبکند البتهداشته باشد یا غرب، اما وي اشاره می

.»دهد...می
:4، سطر 77صفحۀ ـ

(م):.17
The French Marxist thinker Louis Althusser described how we are ‘interpellated’

through language (Althusser 1977: 162–70); that is to say, how we are constituted as
subjects. ... Although Althusser did not say as much, we might suggest that the principal

way in which we are interpellated is through metaphor, and also that we are interpellated

as metaphor.

(هـ):.18
ازچگونـه ماکهپرداختهنکتهاینبهفرانسوي،مارکسیستاندیشمندآلتوسر،لویی
موضـوعاتی بـه چگونـه مـا کـه استایناوحرف...؛ »ایمیافتههویت«زبانطریق

زدحـدس تـوان میامانرفته،پیشحداینتاآلتوسراگرچه... ایمگشتهبدلنهادینه
اسـتعاره  چـون هـم بـرآن عـالوه واسـتعاره طریـق ازمـا کـه استایناصلینکتۀ
.یابیمیمیتهو
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قـرار دارد، بـه طـرح    سـوم  از فصـل  » عمـومی ةاستعار«که ذیل موضوع 17در گزیدة 
سـازي از  لویی آلتوسر، اندیشمند مارکسیست فرانسوي، درباب شـیوة هویـت  يبرخی آرا

شـود  اي که در ترجمۀ این صفحه دیـده مـی  ترین نکتهطریق زبان پرداخته شده است. مهم
در مباحـث فلسـفی بـا    »subject«ةژاسـت. وا » موضوع«به »subject«ةترجمۀ نادرست واژ

لحاظ معنایی داللت بر ذهـن خودآگـاه یـا ضـمیر دارد.     شود که بهشناخته می» سوژه«معادل 
در خوریم کـه برمی»interpellation«اي کلیدي یعنی در جملۀ آخر متن فوق، به واژهچنینهم

» فراخـوانی «یـا  » استیضـاح «ه شود. این واژه در فارسی عمدتاً بکرات تکرار میآثار آلتوسر به
و داللـت  )1396؛ خجسته و فسـایی  1393ترجمه شده (مثالً، ربانی خوارسگانی و میرزایی 

گیـرد) شود (موردخطاب قرار مـی سوژه فراخوانی میمثابۀ بهي دارد که طی آن فرد فرایندبه 
بـه  »interpellation«واژة یادشـده سازد. در گزیـدة  میهاي ایدئولوژیک را درونی و ارزش

کامـل  طـور رسـد معنـاي مـوردنظر را بـه    نظـر مـی  ترجمه شده است کـه بـه  » یابیهویت«
دهـی اسـت کـه وجـه     سـازي نـوعی هویـت   تـوان گفـت سـوژه   رساند. درواقع، مـی نمی

ایدئولوژیک آن برجسته است.  
:19، سطر 78صفحۀ ـ

(م):. 18
…it was essential to provide smokers with the ‘psychological crutch and some

rationale to continue smoking’… one of the lawyers for the companies remains confident
that they will win their case because, he says, ‘fraud is a very high bar’.

(هـ):.18
مصـرف تـداوم بـراي تـوجیهی وروانـی دسـتاویز «سـیگاریان بهکهاستضروري... 

ایـن اسـت؛ جالـب بسـیار بافتایندر»دستاویز«واژةنگاهاولیندر. شودداده»سیگار
بـه ناتوانـان یاريبراياساسیابزاريمعنايازتنباکو،هايشرکتارتباطینظامدرواژه

ازیکـی ... داردراههـم بـه رامشـتریان تحقیرمعنايکهشدهتبدیلپنداريضعیفنوعی
خواهنـد بـود،   یـدان میـن ایـروز پهـا آنکهاستمطمئنچنانهمهاشرکتاینوکالي

باالست.ردهیاربس]شدهمطرح[يبردارکاله«او گفتۀچراکه به

اند. موضـوع  بحث شدهمؤلفاند که توسط کار رفته، دو عبارت استعاري به18در گزیدة 
گفتـه شـده   78فحۀصـ اند. در برداري شدهشود که متهم به کالههاي تنباکو میمربوط به غول

دسـتاویز روانـی و   «هاي تنباکو ردوبدل شـده و در آن از ضـرورت دادن   اي بین غولکه نامه
فحۀصـ در چنـین هـم به سیگاریان صحبت شده اسـت.  » توجیهی براي تداوم مصرف سیگار
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؛ن خواهنـد بـود  پیـروز میـدا  هاآنشود کهها گفته می، از قول یکی از وکالي این شرکت79
هـاي مـوردنظر در ایـن دو عبـارت     واژه». باالستبسیار رده]شدهمطرح[برداري کاله«چراکه 

ترتیـب از  شـویم بـه  است که در مراجعه به متن اصلی متوجه مـی » باالرده«و » دستاویز«واژة 
هـا آنبـراي ») بـارفیکس «معنـاي  (بـه »high bar«و ») عصاي زیربغل«معناي (به»crutch«واژة 

نـاتوانی  ةها (اولی متعلق به حـوز این استعارهأدرخالل بحث منشمؤلفاستفاده شده است و 
هـایی  جاکه در متن ترجمه معادلاما ازآن؛و دومی متعلق به حوزة ورزش) را بیان کرده است

ها و توضـیحات  ارتباط بین این معادل،انتخاب شده استهاآنالفظیمترادف با معناي تحت
ها از بین رفته است. بـراي نمونـه، در مـتن ترجمـه بعـد از      درباب ماهیت این استعارهمؤلف

گفته شـده کـه ایـن تصـویر از دنیـاي ورزش      » باالسترده]شدهمطرح[برداري کاله«عبارت 
صـورت بـه »high bar«واژة یابیِ مفهـومیِ  دلیل معادلکه در این عبارت بهآمده است، درحالی

شود.ورزش برقرار نمیةرتباط مفهومی با حوزا» باالرده«
:1، سطر 132صفحۀ ـ

(م):.19
However, it might be supposed that small children are themselves ‘concrete

thinkers’, that the knowledge and understanding of metaphor is a later, superimposed

development, but here we would run up against a problem.

(هـ):  .19
هسـتند و شـناخت و   »یواقعـ یشـۀ صاحب اند«یزگفت که کودکان نتوانیمهرحالبه«

یـک بهجایناست. اما در ا]هاآنذهندر[یو الحاقینیپسيابر توسعهیمبتندرك استعاره،
.»خوریمبرمیمسئله

بـا اسـتعاره صـحبت شـده اسـت. در مـتن       هاآن، درمورد کودکان و رابطۀ19در گزیدة 
معـانی متعـددي   »concrete«اسـتفاده شـده اسـت. واژة    »concrete thinkers«عبارت اصلی، از 

بـیش از  » ملمـوس «یا » عینی«به بحث استعاره و ذهن معنی باتوجهکهرسدنظر میدارد، اما به
شده با عبارت متن اصـلی،  ت ترجمهمقایسۀ عبارجا مناسب است. بابراي آن در این» واقعی«

شده ممکن است در ذهن خواننده ایـن معنـی را القـا    توان مشاهده کرد که عبارت ترجمهمی
قصـد  مؤلـف . درواقـع،  دارنـد کند که کودکان اندیشۀ حقیقی یا واقعی (درمقابل غیرواقعـی)  

قابـل انتزاعـی)   واسطۀ مفاهیم عینی یـا ملمـوس (درم  بگوید که کودکان عمدتاً بهاستداشته
تـوان گفـت کـه کودکـان     مـی »concrete thinkers«در ترجمـۀ عبـارت   ،بنابرایناندیشند. می
».  انداندیشملموس«اندیشند یا صورت عینی یا ملموس میبه
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:17، سطر 161صفحۀ ـ
(م):.20

…the use of normal, heimlich objects like beech trees, meadows, even, at another

level of metaphor, bedclothes, in order to bring an otherwise incomprehensible world

within the domain of the intelligible. As Freud resonantly put it in another context,

analogies may decide nothing, but they have the capacity for making one feel more at

home…

(هـ):.20
در سـطح  ی،درختان راش، مرغزارها و حتچونهمیآشنا و معمولهايیدهپدکاربردنبه
بـه رادركغیرقابلدیگرگونِجهانیککهاستترتیبیها بهاز استعاره، روپوشیگريد

یـد تأکیگـر دیتیدر مـوقع یـد فروکـه طورهمان. کندیمیتهدافهمقابلقلمروییدرون
یمیترا دارنـد کـه احسـاس صـم    ییتوانایناما اکنند؛یرا حل نمیزيچهایاسکرده، ق

...کنندایجادانساندريتربیش

شـود.  ها آشکار میخوانی، با تطبیق متن ترجمه و انگلیسی، برخی ناهم20در گزیدة 
جاکه آنترجمه شده است. از» آشنا و معمولی«صورت به»heimlich«که واژة نخست این

سـازي شـده اسـت، بنـابراین در     صورت ایتالیک نیز برجسـته این واژه آلمانی است و به
اسـت کـه  »bedclothes«بایسـت حفـظ شـود. نکتـۀ دوم واژة     ترجمه نیز این تأکید مـی 

ترجمـه شـده اسـت. نکتـۀ     » روپـوش «اما در این متن بـه  ،است» خوابرخت«معناي به
هـا چیـزي را حـل    قیاس«:استمه گفته شدهبعدي ترجمۀ جملۀ آخر است که در ترج

ي در انسـان ایجـاد   تـر بـیش کنند؛ اما این توانایی را دارند کـه احسـاس صـمیمیت    نمی
تـر  مناسبیادشدهرسد این ترجمه براي جملۀ نظر میبه،به متن انگلیسیباتوجه». کنند...
را دارنـد کـه احسـاس    کنند، اما این قابلیـت  تکلیف نمیتعیین]براي ما[ها قیاس«باشد: 

احسـاس  «معنـاي  اصوالً به»feel at home«عبارت ». ي در فرد ایجاد کنند...تربیشراحتی 
بـراي  چنـین هـم است. » احساس صمیمیت کردن«با است و این متفاوت » کردنراحتی

» نکردنچیزي را حل«تر از مناسب» نکردنتکلیفتعیین«معادل »decide nothing«عبارت 
رسد.  نظر میبه

:9، سطر 171صفحۀ ـ
(م):.21

it may now be a cliché to say that ‘you can’t take it with you when you go;…
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(هـ):.21
مثـلِ یـک »ببـري خـود بارااینتوانینمیرفتنوقت«کهجملهاینگفتناکنونشاید«
»...باشد؛سایر

قـرار داده شـده اسـت. در    »cliché«معادل » مثلِ سایر«(م)، عبارت .21به متن اصلی باتوجه
انتخـاب شـده اسـت.    » اقوالِ سـایر (جمـالت معـروف)   «نیز براي این واژه معادل 196صفحۀ 

کـه همـان فرسـودگی    ، را »cliché«معنی اصـلی واژة  هاکدام از این معادلهیچکهرسدنظر میبه
را » کلیشـه «یـا  » بـودن ايکلیشه«عبارت حال، کند. درعینبه ذهن خواننده متبادر نمی،واژه است

رساند.میخوبی توان استفاده کرد که در فارسی کامالً جاافتاده است و معناي موردنظر را بهمی
:12، سطر 185صفحۀ ـ

(م):.22
In thinking through the metaphorical structure of this lyric, one obvious starting-

place would be Juarez on the Mexican border, antagonistically coupled with New York

City in the final stanza. This is in some sense a visit, familiar from American literature,

to Mexico, and in that sense, again familiar, a visit to a place which is ‘below’…

(هـ):.22
خـوآرز کهشعرآغازینمکانکهشودمیمشخصترانهایناستعاريساختاردرملأتبا

. اسـت رفتهکاربهآخرسطردرنیویوركمتضادجفتعنوانبهاست،مکزیکسرحددر
معنـا همـان درواسـت مکزیـک بـه آمریکـا ادبیاتازصمیمانهسفریکاینتعبیريبه

.شودمیمحسوب»پایین«کهستامکانیبهصمیمانههمبازسفري
بحث شده اسـت کـه   )Bob Dylan(دیلناي از باب ، ساختار استعاريِ ترانه22در گزیدة 

گیـرد و راوي در انتهـاي شـعر دوبـاره بـه      در آن سفري از نیویورك به مکزیک صورت مـی 
ترجمه شـده و بـه سـفر    »صمیمی«به »familiar«گردد. در جملۀ پایانی، واژة نیویورك بازمی

شـود کـه ایـن یـک     نسبت داده شده است. با مقایسۀ جملۀ متن اصلی و ترجمه مشخص می
سـفر بـه   «کـه در ادبیـات آمریکـا    اسـت نبوده است، بلکه منظور ایـن بـوده  » سفر صمیمی«

هستند.  » آشنا«مفاهیمی » دستسفر به مکانی پایین«و نیز » مکزیک

گیرينتیجه. 5
روي مخاطـب  هاي نویی را در حوزة مطالعات استعاره پیشکتابی است که افقاستعارهکتاب 
شناسـان شـناختی دربـارة    هـاي اخیـر، آثـار بسـیاري از زبـان     گشاید. در سالزبان میفارسی
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هاي مفهومی به فارسی ترجمـه شـده اسـت، امـا ایـن کتـاب اسـتعاره را از منظـري         استعاره
توانـد  مـی کاود و مطالب آن براي مخاطبیمی،ي و سیاستکاوروانز ادبیات تا ا،چندوجهی
تـوان بـه   که آشنایی اولیه با موضوع استعاره دارد. از نقـاط قـوت ایـن کتـاب مـی     بدیع باشد

هاي مترجم اشاره کـرد کـه در تشـریح مفـاهیم و ارائـۀ      نوشتوجود بخشی تحت عنوان پی
کنـد. کتـاب   توضیحات اضافی کمک شایانی بـه درك بهتـر مخاطـب از مطالـب کتـاب مـی      

و نیـز نثـر روان   ،اسامی خـاص ، حات تخصصیلحاظ ارائۀ پانوشت براي اصطالبهچنینهم
حال، خطاهـاي ویرایشـی و نگارشـی متعـددي در اثـر مشـاهده       شود. بااینمثبت ارزیابی می

شوند.  شود که گاهی موجب دشواري درك مطلب میمی
هـاي مختلـف دانـش بشـري نظیـر ادبیـات،       دلیل شاهدآوردن از حـوزه بهاستعارهکتاب 
هـایی را  چالشکهه در تشریح کارکردهاي استعاره طبیعی استو فلسف،يکاوروانسیاست، 

داد مـثالً  شواهدي ارائه شد که نشان مـی ،خصوصاینراه داشته است. درهمبراي مترجم به
صـورت عمـومی   درسـتی صـورت نگرفتـه و بـه    برخی اصـطالحات تخصصـی بـه   ۀترجم
کـه در ادبیـات فلسـفی عمـدتاً     »subject«واژة تر دیدیم اند. براي نمونه، پیشهیابی شدمعادل

هـاي  ه شـده اسـت. از کاسـتی   ترجم» موضوع«در این کتاب به ،شودواقع می» سوژه«معادل 
شـدن ماهیـت اسـتعاري    مخـدوش ،ارزیابی ترجمه مشـاهده شـد  فراینداساسی دیگر که در 

هـا آنخـی از بوده است. در بسیاري از مـوارد کـه بـه بر   هاآندلیل ترجمۀ مفهومیها بهمثال
صورت مفهومی صورت گرفته و این نکته مغفـول مانـده کـه معنـاي     ها بهترجمه،اشاره شد

هـا آناز اهمیت برخوردار است و ترجمۀهاآنالفظی عبارات در فهم استعارة زیربناییتحت
مـوارد متعـددي از   ،چنـین هـم را محفـوظ بـدارد.   هـا آنکاررفتـه در اسـتعارة بـه  بایست می

و جاانداختگی در ترجمـه  )، undertranslation(برگردانیکم)،overtranslation(گردانیبربیش
هـاي مبـدأ انتخـاب    ههاي دقیـق بـراي واژ  که معادلبراینمشاهده شد. در موارد دیگر، عالوه

در مـوارد متعـددي   ،چنـین همها در برخی موارد نیز وحدت رویه ندارند. معادل،استنشده
الفظـی بـه زبـان هـدف     صـورت تحـت  درستی دریافته نشده و بهمعناي ساختار زبان مبدأ به

برگردانده شده است.
اي هرچنـد جزئـی دربـارة    زمینـه این کتاب براي مخاطبانی سودمندتر خواهد بود که پیش

کتـاب عضـوي از   که در بخش دوم این مقاله اشاره شد، ایـن  طورهماناستعاره داشته باشند. 
آن را با هدفی خاص و روشـن (کـه   مؤلف) است که ایدیمکریتیالنیوکتاب (هیک مجموع

همان کمک به تشریح اصطالحات انتقادي مدرن بـراي دانشـجویان مبتـدي اسـت) نگاشـته      
شـده بـا کتـاب    اي حسـاب تواند مواجههزبان با علم به این موضوع میاست. خوانندة فارسی
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شـدن  بـه مخـدوش  باتوجـه چنـین هماز کتاب برآورده سازد. رانتظارات خودداشته باشد و ا
فارسـی و مـتن   ۀدلیل ترجمۀ مفهومی، مطابقت ترجمها بههاي موجود در برخی مثالاستعاره

ثرتر باشد.ؤتواند در درك بهتر مخاطبان ماصلی می
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