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  دهيچك
 زبـان  در) 1998 (ومـارك ين تريپ كه استعاره با مرتبط ترجمة يهاهينظر يريكارگبه با حاضر، ةمقال در
 شـعر  ياسهيـ مقا يبررسـ  بـه  انـد، كـرده  ارائـه  يفارس زبان در) 1386 (سايشم روسيس و يسيانگل
 شـده  پرداختـه  ذكرشده شعر با متناظر يفارس يهاترجمه با  وتيال. اس. يت از »حاصليب نيسرزم«
 حاضـر،  يبررسـ  در. ندارد وجود هااستعاره ترجمة يبرا يچارچوب ،يفارس زبان در متأسفانه،. ستا

 ترجمـة  رونـد  در. است شده يبررس ادشده،ي شعر حاتيتلم در هاييبازنما به توجه با استعاره ارائة
 ديـ تقل ينـوع بـه  خود از شيپ يهاترجمه از مترجمان كه دارند وجود ياكنندهقانع شواهد شعر، نيا

 كـه  گرفـت  جـه ينت تـوان يم شده،انجام يهاترجمه يآمار اطالعات يبررس با ن،يابرعالوه. اندكرده
 يابتكـار  اسـتعارة  ،يفارس در هيتبع استعارة با يسيانگل در مرده استعارة نيب يريچشمگ يهاشباهت

 يفارسـ  در مركـب  سـتعاره ا با يسيانگل در ياقتباس استعارة و يفارس در ديبع استعارة با يسيانگل در
 دو هـر  در هـا اسـتعاره  گـر يد يبرا معادل افتني در مترجمان كه رسديم نظربه نيچن اما دارد؛ وجود
  .هستند مواجه يبزرگ مشكل با زبان
  .استعاره مدرن، شعر وت،يال. اس. يت ،»حاصليب نيسرزم «ترجمه، يراهكارها: هادواژهيكل

  مقدمه. 1

 صـناعت،  نيبارزتر عنوانبه هااستعاره. است استعاره مختلف يهاشكل از سرشار شعر زبان
 كـه  است داشته نيا بر را ما شعر، در استعاره زيمتما گاهيجا نيا. رونديم كاربه شاعرانه زبان در



 اول شمارة             )           انساني علوم و بياتاد دانشكدة ( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                      20 

 سـال  از بـار،  ده از شيب 1»حاصليب نيسرزم «شعر. ميبپرداز يترقيدق شكل به هاآن يبررس به
 در يمحدود ينيع يهاينيبازب و نقدها اما است؛ شده برگردانده يفارس زبان به ،1389 تا 1336
 كـه  شوديم مطرح سؤال نيا ن،يبراعالوه. دارند وجود هاترجمه نيا سةيمقا و يبررس با ارتباط

ـ انگل زبان در وماركين ها،استعاره با ارتباط در كه ييساختارها و هاچارچوب ايآ  سايـ مش و يسي
-آن كـردن اضافه و كم به ازين نكهيا اي هستند اجراقابل و مناسب اند،كرده   ارائه يفارس زبان در
  از يادوبـاره  يبندطبقه ترجمه، حوزة در كه رسديم نظربه يضرور درمجموع، دارد؟ وجود ها

  .رديگ صورت استعاره انواع از كيهر يبرا خاص يساختارها خلق هدف با هااستعاره
 نيسـرزم  «شـعر  حـات يتلم يريكـارگ به ها،استعاره افتني در جالب نكتة گفت بتوان ديشا   

 ديشـا  ،»آب از يناشـ  مرگ «،يعني چهارم؛ بخش عنوان در مثال، عنوانبه است؛ بوده »حاصليب
ـ برانگبحـث  مسئلة متوجه اول نگاه با خواننده ـ  زي  امـا  نـشود؛  آن در يصـناعات  كـارگرفتن بـه  اي
» آب از يناش مرگ«. كرد خواهد رييتغ خواننده نظر شود، يبررس عنوان نيا حيتلم هكيدرصورت

ـ ا از يريتعـاب  و شـدن خفه شدن،غرق يمعنابه ديشا آن، در كاررفتهبه حيتلم از يآگاه بدون  ني
. ال. يجس بانو همانطوركه. ميباش داشته موضوع نيا بر ترقيدق يتأمل است بهتر اما باشد؛ دست

 خـاك  در كهـن،  اعـصار  در اسـت،  آورده 2عاشـقانه  يهاداستان تا ينيد شعائر كتاب در وستون
 ايـ در درون بـه  بود، شده ساخته چوب از كه را عتيطب يخدا كرةيپ ه،ياسكندر بندر در و مصر

 خـود  يعـ يطب انيجر با آب و انددهيبخش انيپا آن قهار يروين به كه باشد آن نشانة تا افكننديم
، يفاتي بـا تـشر    يبرد و در آنجـا اهـال      ي م يواقع در خاك لبنان امروز    » لوسيباب« به را كرهيپ نيا
ن يا. كننديش و پرستش م   يالنوع، آن را ستا   منزلة تولد مجدد رب   رند و به  يگيكره را از آب   م      يپ

 يرك، اسـتعارة ابتكـار    ومايف ن يبراساس تعر . ها مرتبط است  ومارك از استعاره  يف ن يمثال با تعر  
 كـرده اسـت؛   ي بـازآور ييا از جـا يـ سندة زبان مبـدأ آن را ابـداع كـرده    ي است كه نو يااستعاره

 معـادل در    يادنبـال اسـتعاره   د به ين ترجمه، با  ي، طبق قوان  ي استعارة ابتكار  ين، مترجم برا  يبنابرا
  ).1969دا، ينا(زبان مقصد باشد 

                                                           

1. The Waste Land 

2 . From ritual to romance 
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 يبنـد ، براسـاس  طبقـه  يد در زبان فارسيبا استعارة بعومارك از استعاره، فقط   يف ن ين تعر يا
ت ذهن خالق هنرمند    ي دارد و حاصل فعال    يد جنبة هنر  يرا، استعارة بع  ي دارد؛ ز  يسا همخوان يشم

 در يريتـصو  1»آب از يناشـ  مـرگ  «حيتلمـ  خوانـدن  بـا  خواننده كههمچنان .د او ياست؛ نه تقل  
ـ ابـه  بـرد؛ يم شيخو يقبل تصورات يورا به ار او كه شوديم مجسم ذهنش  تـصور  كـه معنـا ني

 هـا، اسـتعاره  افتنيـ  يبرا ن،يبنابرا است؛ متفاوت كامالً ٢وتيال. اس. يت نظر با مرگ از خواننده
  . است شعر حاتيتلم يتمام يبررس به ملزم شعر، كامل درك يبرا مترجم

 خوانـدن  رونـد  در موجـود  مشكالت به تا است نآ بر يسع حاضر پژوهش در ن،يبراعالوه
ـ د از شـعر  نيا اتياب نكهيا اول مشكل شود؛ پرداخته زين» حاصليب نيسرزم «شعر  خواننـده  دي

ـ  نيسـرزم  «قرائـت  نينخـست  در خواننـدگان  شتريب كه است نيا دوم مشكل. هستند منقطع -يب
 از كيـ چيهـ  بـه  ظاهراً شعر نيا. روديم كجا به لحظه هر در شعر كه شوندينم متوجه» حاصل
 و ييغنـا  نـه  ،يفيتوص نه ،يشينما نه است، ييروا نه ندارد؛ تعلق يسيانگل شعر عمدة يهاگونه

 ذهـن  بـر  شعر ياصل يهادغدغه» حاصليب نيسرزم «در سان،نيهمبه). 1357 شهباز، (يتأمل نه
 عامدانـة  انعكاس ند،يبيم» حاصليب نيسرزم «در خواننده آنچه. نهنديم يجابه يريتأث خواننده
  ).1383 ،يعالفچ (است وتيال يهاخوانده
  :كنديم انيب نيچننيا را وتيال يشعر سبك يهايژگيو زين) 2003 (٣آبرام    

   ؛يارتباط و يانتقال صرفاً يهاتكه آگاهانة حذف نخست، 
   ح؛يصر حيتوض بدون ماژها،يا ميمستق ينيهمنش قيازطر معنا يكل يالگو ساخت دوم،
  .يادب آثار گريد با مرتبط ميرمستقيغ ارجاعات از استفاده سوم،

 كـه  است نيا هاپژوهش گريد معمول يهاتيمحدود برعالوه حاضر پژوهش تيمحدود   
 شعر در استعاره ترجمة يبررس با ارتباط در استعاره، با مرتبط اديز يهامقاله و هانوشته باوجود

  .نشد افتي ياقالهم و يمنبع ،يسيانگل

                                                           

1. Death by water  

2. T.S.Eliot  

3. Abrams 
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  يبحث و بررس. 2

  قيتحق مواد. 1. 2

 پس بار، نياول كه ديآيم شماربه ستميب قرن يطوالن شعر نيترتيپراهم »لحاصيب نيسرزم«
. ديرسـ  چـاپ به 1922 اكتبر در داد، كاهش تيب 434 به و كرد شيرايو را آن پاوند ازرا آنكه از

ز يـ ترجمـة پرو   سـترون  دشـت : از انـد عبـارت  هشپژو نيا در يبررس مورد يفارس يهاترجمه
 دشـت سـترون،   ؛  )1357(، برگردان حـسن شـهباز       حاصلين ب يمنظومة سرزم ؛  )1350 (يلشكر

ـ  نيسـرزم  ،)1383 (يوهـاب  يمهـد  رجمة ت ن هرز، يسرزم،  )1377 (يديار شه يترجمة شهر  -يب
 و) 1385 (ينـور  محمدحامـد  ترجمـة  آبـاد، خـراب  ،)1383 (يعالفچـ  جواد برگردان حاصل،
  ). 1387 (اينپاك ليخل و يداوود محمود برگردان ران،يو نيسرزم
 را لحـن  وستهيپ و رديگيم كاربه را يشعر گوناگون اشكال وتيال شعر، يهاقطعه يتمام در

 يحتـ  و گرانيد سبك از ديتقل در او مهارت مرهون شاعر، تيموفق نيا از يبخش. دهديم رييتغ
ـ ال يابيـ كام از يگريد بخش. است خود شعر در هاآن ارآث از ييهانقل گنجاندن  در شهيـ ر وتي

  . كند ليتعد و ميتنظ را خود شعر تيجد درجة و آهنگضرب است قادر او كه دارد نكته نيا
-يب نيسرزم «در را،يز كرد؛ جدا زبان از را نظم توانينم اصوالً شعر، ياثرگذار از بحث در
 قواعد وتيال كه اندگرفته جهينت خوانندگان از يبرخ ن،يابرابن و ندارد يثابت شكل وزن،» حاصل

  ).1383 ،يعالفچ (است سروده آزاد شعر و است شكسته درهم را يشعر يسنت
 الفاظ. افتديم  اتفاق هاتيشخص تنوع با واژگان رييتغ و لحن تنوع ،»حاصليب نيسرزم «در

 يهـا صحنه با را ييغنا يهالحظه ند؛دهيم يامحاوره يوگوهاگفت به را خود يجا پرطمطراق
 زبان يجا يزبان نند؛ينشيم ينيد نيوز ميتعال كنار كابوس و طنز زنند؛يم برهم يديپل و يزشت

  ).1968 سوتام، (نديآيم هم گرد دوباره شعر يهاتكه يانيپا سطور در آنكه تا رديگيم را گريد
-مهـم  اسـت،  متن كل يبرا ترجمه جامع روش كي انتخاب ترجمه در ياصل مسئلة آنكه با

 ييكنـا  و نينمـاد  كـه  است يانيب نوع هر استعاره، از منظور. است استعاره ترجمة مشكل، نيتر
ـ  مانند باشد؛ مبسوط واژة كي از شيب اي ياواژهتك ،يعني مفرد؛ است ممكن استعاره. باشد  كي

 هدف اساساً استعاره. اختهسذهن و يليتخ كامالً متن كي اي ليتمث المثل،ضرب جمله، اصطالح،
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 يعملـ  ايـ  تيفيك شخص، مفهوم، ،يذهن حالت اي انيجر كه يارجاع هدف. 1: دارد يادوجانبه
 ريپـذ امكان ليتخبدون و ياللفظتحت حيصر زبان با كه آنچه از اتريگو و ترفهمقابل روش به را

 كـه  است نيا -است يارجاع هدف با توأم البته كه - آن يكاربرد هدف. 2 كند؛ فيتوص است،
 داشـته  ييـ رايگ سـازد؛  روشـن  را موضـوع  ريتصو كي مانند كند؛ توجه جلب كند؛ جاديا جذبه
  ).1998 ومارك،ين (كند زدهشگفت را يو و بدهد شور خواننده به و باشد

 يفرد و يفرهنگنيب يهااستعاره از ترمشكل معموالً خاص يهافرهنگ ژةيو يهااستعاره   
  :ديگويم) 1998 (وماركين. دشونيم ترجمه

 نظـر بـه  مفهوميب اما است، درست آن يدستور ساختار كه ميكنيم برخورد ياجمله با هرگاه
 باشـد؛  نارسا و پرغلط اشنوشته اگر يحت م؛يكن يبررس را» آن يمعنايب ظاهر «جنبة ديبا رسد،يم

 موارد در كه يمتن در يكس ردندا امكان يطرف از و باشد داشته ياستعار يمعنا است ممكن چون،
  ). 104. ص (سديبنو معنايب و ربطيب كامالً يموضوع كبارهي است، دارمعنا گريد

 يكـ ي هيتشب و استعاره ت،يماه ثيازح. است يهيتشب جملة كي يااستعاره هر ساختژرف 
   ،)1386 (سايشم گفتةبه هستند؟

 و خالصه قدر آن را هيتشب يعني ؛است فشرده هيتشب هايفرنگ قول به قتيدرحق استعاره
 در و اسـت  شـباهت  يادعـا  هيتشب در يمنته. بماند يباق ُبهمشبه فقط آن از تا ميكنيم فشرده
 است؛ هيتشب ليمخ انيب هيتشب مانند زين استعاره از هدف. يهماننيا و يكساني يادعا استعاره

 اسـت؛  همـراه » طيتفـر  و طافرا «اغراق با شهيهم كه ذهن در آن كردنمجسم و مصور يعني
  ). 53. ص (است فراتر يبس هيتشب به نسبت استعاره در اغراق يمنته

 قيمراحل تحق. 3

 خاص، كلمة توانديم ترجمه واحد اند،كرده فيتعر) 2004 (1يماند و ميحت همانطوركه    
 توانـد ينمـ  يثـابت  واحـد  هترجم واحد پژوهش، نيا در. باشد متن كل يحت اي جمله بند، گروه،
 عبـارت  كي تا كلمه كي از توانديم يبنددسته نيا ها،استعاره ريمتغ وجود براساس را،يز باشد؛

  . باشد ريمتغ مصرع كي از شتريب يحت اي مصرع اي

                                                           

1. Hatim & Munday 
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  :كرد يبندطبقه دسته هفت به توانيم را پژوهش مراحل
 زبـان  يهـا اسـتعاره  آن، از و است شده خوانده» حاصليب نيسرزم «شعر مبدأ زبان متن. 1 
  است؛ شده استخراج مبدأ
-استعاره آن، از و است شده خوانده) شعر از گرفتهصورت يهاترجمه (مقصد زبان متن. 2 

  است؛ شده استخراج مقصد زبان يها
  اند؛شده  يبنددسته وماركين يبندطبقه براساس مبدأ زبان از شدهاستخراج يهااستعاره. 3 
 مبدأ زبان دو هر در ها،استعاره ترجمة منظوربه مترجمان توسط شده استفاده يكارهاراه. 4 

ـ انگل در ومـارك ين يهـا يبنددسته براساس و اندشده داده صيتشخ مقصد و  در سايـ شم و يسي
  اند؛دهيگرد يبندطبقه يفارس
. اسـت  شـده  داده صيتـشخ  راهكارهـا  بسامد نيشتريب و شده محاسبه 1راهكارها بسامد. 5 
 موردنظر؛ يهاترجمه كل در سپس، و ترجمه كي در ابتدا،

 درطول شدهليتحل يراهكارها رييتغ و هاآن انتشار خيتار يبرمبنا گروه، سه در هاترجمه. 6
  اند؛شده يبنددسته زمان
  . است شده ارائه مطالعه از حاصل جينتا براساس بحث و يريگجهينت. 7 

-يب نيسرزم «شعر در موجود گريد صناعات و هااستعاره از ييرمزگشا نكهيا به توجه با    
 نيتـدو  يبـرا  پژوهش، نيا در ست،ين ريپذامكان منبع يهاكتاب از گرفتنكمك بدون ،»حاصل

ـ انگل زبان به راهنما كتاب و نقد منبع، كتاب پنج از موجود، شعر يهااستعاره يوگردآور  و يسي
  : شونديم ذكر بيترتبه كه است شده استفاده يفارس كتاب كي

 ؛٢كيريو. يس مارگارت نوشته. وتيال اس يت حاصلِيب نيسرزم يمعان و منابع بخش. 1

  

                                                           

 سپس،. است شده محاسبه شعر در راهكار هر كاربرد تعداد ابتدا: است شده محاسبه وهيش نيا به راهكارها بسامد .1
 غالب يراهكارها بسامد ،يزمان دهة هر در ان،يپا در. است آمده دستبه استعاره هر در غالب، يراهكارها بسامد نيانگيم

 .است شده ضرب 100 عدد در و شده كسر هاآن بسامد نيانگيم از دوره آن در

2. T. S. Eliot’s The Waste land: Source and meaning by Margaret C. Weirick 
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  ؛١همساوت نوشتة وتيال. اس. يت يانتخاب اشعار جهت يراهنما. 2
  ؛ ٢آبرامز. اچ. ام نوشتة نورتون يسيانگل نثر و نظم دةيگز. 3
  ؛٣تزينيچ. يا ديويد شيرايو وت،يال. اس. يت يبرا راهنما كتاب. 4
  ؛٤بلوم هارولد نوشتة مطالعه يراهنما و جامع قيتحق. 5
  ٥.سايشم روسيس نوشتة يمعان و انيب. 6

  هال دادهيتحل. 4

 سخنوران و سانيدستورنو ،يادب منتقدان يوبررسبحث هاقرن از پس كه شوديم مشاهده    
ـ ابه دارد؛ن وجود هااستعاره شناخت در واحد ياوهيش دربارة يكل توافق ها،استعاره نةيدرزم -ني
 ارائـه  نـه يزمنيادر يمختلف يهادگاهيد زمان، درطول. ميباش هاآن درك به قادر چگونه ما كهمعنا
ـ د تعامـل،  دگاهيـ د ه،يتـشب  دگاهيد ازجمله اند؛شده ـ ا كـه  ،يادراكـ  دگاهيـ د ،يكـاربرد  دگاهي  ني

) 1998 (ومـارك ين. باشـند ينمـ  متناقض هم با ضرورتاً و ستندين يجهان وجهچيهبه هاينامگذار
 متـداول،  اي اريمع ،ياشهيكل مرده،: است كرده ميتقس نوع شش به يسيانگل زبان در را هااستعاره
-دسته نوع شش به را هااستعاره) 1386 (سايشم زين يفارس زبان در. ٦يابتكار و ديجد ،ياقتباس

 مجـرده،  مـصرحة  اسـتعارة : اسـت  قـسم  سـه  بر خود كه مصرحه استعارة. 1: است نموده يبند
 و يانگـار انسان كه هيلييتخ ةيمكن استعارة. 2 مطلقه؛ مصرحة استعارة و مرشحه، مصرحة استعارة

ـ تبع اسـتعارة . 3 داد؛ قرار يبندطبقه نيا در توانيم  را يجاندارانگار ـ قر اسـتعارة . 4 ه؛ي . 5 ب؛ي
  .مركب استعارة. 6 د؛يبع استعارة
ـ د از هـا اسـتعاره  يبنـد طبقـه  بـه  ها،يبندهطبق و هاجدول دادنشينما از قبل      يهـا دگاهي
  :مياندازيم يمختصر نگاه مختلف

                                                           

1. A guide to the selected poems of T. S. Eliot by B.C. Southam  
2. An abridged edition of the Norton anthology of English literature by M. H. Abrams  
3  . A companion to T. S. Eliot edited by David E. Chinitz 

4 . T. S. Eliot: A comprehensive research and study guide by Harold Bloom 
5. Words and meanings by Sirus Shamisa 

6.  Dead, cliché, stock, adapted, recent & original metaphor 
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  مختلف يهادگاهيد از هااستعاره يبندطبقه. 1 جدول
Shamisa Persian Newmark English 

 Tenor Object مشبه مستعارله

بهمشبه مستعارمنه  Vehicle Image 

هيادات تشب مستعار  Sign of 
comparison 

Sense 

 Point of وجه شبه جامع
similarity 

Point of similarity 
(metaphor) 

  

ـ  نيسـرزم  «شعر از شدهاستخراج يهااستعاره كل درمجموع،   بـوده  مـورد  242» حاصـل يب
-ترجمه مورد 14 ياستثنابه ،يموردبررس ترجمة هفت از شدهاستخراج يهااستعاره كل و است

 هـا استعاره از هركدام بسامد موجود، ارقام و آمار بهتر درك يبرا. است بوده مورد 1680 نشده،
  .داد ميخواه حيتوض آن ينمودارها با همراه جداگانه را

  ها   مرتبط با ترجمة آنيها و راهكارهابسامد استعاره. 1. 4

  آن ترجمة يراهكارها و مرده استعارة بسامد. 1. 1. 4
  درصد استعارة مردهبسامد و . 2جدول 

 درصد بسامد بسامد نوع استعاره فيرد

%45/6 2 1استعارة مصرحه 1  

%25/32 10 2هيليية تخياستعارة مكن 2  

%90/12 4 3هياستعارة تبع 3  

%25/32 10 4بياستعارة قر 4  

%12/16 5 5دياستعارة بع 5  

 - - 6استعارة مركب 6

 

                                                           

1. Explicit metaphor 
2 .Imaginary Implicit metaphor 
3 .Derived metaphor 
4 .Probable metaphor 
5 .Improbable metaphor 
6 .Complex metaphor 
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  غالب در ترجمهيبسامد استعارة مرده و راهكارها. 1نمودار 

    
ـ  نيسرزم «شعر ها،داده ليتحل به توجه با    كـه  اسـت  داشـته  مـرده  عارةاسـت  مـورد  31» حاصـل يب

 نـشان  قيـ تحق جينتـا . اسـت  داده اختصاص خودبه را شعر از شدهاستخراج يهااستعاره كل از% 80/12
 بـه  مـورد  10 در ؛%45/6 ،يعني است؛ شده برگردان مصرحه استعارة به مرده استعارة مورد، 2 در كه داد

ـ تبع اسـتعارة  بـه  مورد 4 در ؛%25/32 ،يعني است؛ شده ترجمه هيلييتخ ةيمكن استعارة  شـده  برگـردان  هي
 بـه  مـورد  5 در ؛%25/32 ،يعني است؛ شده ترجمه بيقر استعارة به مورد 10 در ؛%90/12 ،يعني است؛

 نـشده  افـت ي يمـورد  مركـب  اسـتعارة  با ارتباط در و ؛%12/16 يعني است؛ شده برگردان ديبع استعارة
 اسـتخراج   هـا آن به مربوط ينمودارها از توانيم را ريز يهااستعاره با مرتبط يحيتشر اطالعات. است
  .ميكرد ذكر را اول مورد فقط بحث، ترشدنيطوالن از يريجلوگ ليدلبه را،يز كرد؛

   ترجمة آني و راهكارهاياشهيبسامد استعارة كل. 2. 1. 4

  ياشهيكل استعارة درصد و بسامد. 3 جدول
 درصد بسامد بسامد نوع استعاره فيرد

%76/11 2 ارة مصرحهاستع 1  

%17/41 7 هيليية تخياستعارة مكن 2  

 - - هياستعارة تبع 3

%88/5 1 بياستعارة قر 4  

%29/35 6 دياستعارة بع 5  

%88/5 1 استعارة مركب 6  



 اول شمارة             )           انساني علوم و بياتاد دانشكدة ( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                      28 

ترجمه در غالب يراهكارها و ياشهيكل استعارة بسامد. 2 نمودار  

 
  

 داشـته  ياشهيـ كل اسـتعارة  مـورد  17» حاصـل يب نيسرزم «شعر ها،داده ليتحل به توجه با   
  . است داده اختصاص خودبه را شعر از شدهاستخراج يهااستعاره كل از% 02/7 كه است
  آن ترجمة يراهكارها و اريمع استعارة بسامد. 3. 1. 4

 اريبسامد و درصد استعارة مع. 4جدول 
 درصد بسامد سامدب نوع استعاره فيرد

%69/7 3 استعارة مصرحه 1  

 - - هيليية تخياستعارة مكن 2

%25/10 4 هياستعارة تبع 3  

%51/20 8 بياستعارة قر 4  

%41/56 22 دياستعارة بع 5  

%12/5 2 استعارة مركب 6  

ترجمه در غالب يراهكارها و اريمع استعارة بسامد. 3 نمودار  
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 اريـ مع اسـتعارة  مـورد  39 دربردارندة »حاصليب نيسرزم «شعر ها،داده ليتحل به توجه با    
  . است داده اختصاص خودبه را شعر از شدهاستخراج يهااستعاره كل از% 11/16 كه است بوده
      

  آن ترجمة يراهكارها و ياقتباس استعارة بسامد. 4. 1. 4
 ياقتباس استعارة درصد و بسامد. 5 جدول

 درصد بسامد بسامد نوع استعاره فيرد

 - - استعارة مصرحه 1

%34/3 1 هيليية تخياستعارة مكن 2  

 - - هياستعارة تبع 3

%13/24 7 بياستعارة قر 4  

%62/58 17 دياستعارة بع 5  

%79/13 4 استعارة مركب 6  

  

ترجمه در غالب يراهكارها و ياقتباس استعارة بسامد. 4 نمودار  

 
 

 بـوده  ياقتباس استعارة مورد 29 شامل» حاصليب نيسرزم «شعر ها،داده ليتحل به توجه با   
  . است داده اختصاص خودبه را شعر از شدهاستخراج يهااستعاره كل از% 85/7 كه است
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  آن ترجمة يراهكارها و ديدج استعارة بسامد. 5. 1. 4
  ديجد استعارة درصد و بسامد. 6 جدول

 درصد بسامد بسامد نوع استعاره فيرد

 - - استعارة مصرحه 1

%54/4 1 هيليية تخياستعارة مكن 2  

%72/22 5 هياستعارة تبع 3  

%63/13 3 بياستعارة قر 4  

%81/31 7 دياستعارة بع 5  

%27/27 6 استعارة مركب 6  

  
 

ترجمه در غالب يراهكارها و ديجد استعارة بسامد. 5 رنمودا  

    
 بـوده  ديـ جد اسـتعارة  مـورد  22 شامل حاصليب نيسرزم شعر ها،داده ليتحل به توجه با   
  . است داده اختصاص خودبه را شعر از شدهاستخراج يهااستعاره كل از% 09/9 كه است
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  آن ترجمة يراهكارها و يابتكار استعارة بسامد. 6. 1. 4
  يابتكار استعارة درصد و بسامد. 7 جدول

 درصد بسامد بسامد نوع استعاره فيرد

%50/3 4 مصرحه استعارة 1  

%61/7 8 هيلييتخ ةيمكن استعارة 2  

%38/4 5 هيتبع استعارة 3  

%64/9 11 بيقر استعارة 4  

%92/71 82 ديبع استعارة 5  

%50/3 4 مركب استعارة 6  

 
 

ترجمه در غالب يراهكارها و  يابتكار استعارة بسامد. 6 نمودار  

 

 بوده يابتكار استعارة مورد 114 شامل حاصليب نيسرزم شعر ها،داده ليتحل به توجه با    
  . است داده اختصاص خودبه را شعر از شدهاستخراج يهااستعاره كل از% 10/47 كه است

   راهكارها در گذر زمانيبررس. 2. 4

 براسـاس  را يموردبررسـ  ترجمـة  هفـت  زمـان،  طـول  در راهكارها نيا بسامد سةيمقا يبرا
ـ داد قرار متفاوت گروه سه در ها،آن انتشار خيتار  در را 1380 و 1370 ،1350 دهـة  سـه  كـه  مي
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 شـكل  و نداشـت  وجـود  هااستعاره يتمام يبرا نمودارها شينما امكان كهييازآنجا. رنديگيبرم
 كـه  آمديم نظر به بهتر بود، يكساني شكل به ،يعدد اختالف از نظرصرف ها،آن همة ينمودار

  . شود داده نشان استعاره نياول در فقط نمودار شينما
-استعاره رجمةت يراهكارها شود، يم مشاهده. 1. ب. 4 شماره نمودار همانطوركه .1. 2. 4

 در ترجمـه،  غالـب  يراهكارهـا  عنـوان بـه  مـشترك  طوربه ب،يقر استعارة و هيلييتخ ةيمكن يها
 دهـة  در شـعر  نيآغـاز  يهـا ترجمـه  در كـه  دهـد يم نشان جينتا. اندشده مشاهده مرده استعارة
 گذشـت  بـا  امـا  اسـت؛  بوده% 13/16 بيقر استعارة و هيلييتخ ةيمكن يهااستعاره بسامد ،1970
 در سـرانجام،  و اسـت  دهيرسـ % 35/19 به 1990 دهة در و افتهي شيافزا ياندك آن بسامد زمان،

  .است دهيرس خود بسامد زانيم نيكمتر ،يعني ؛%90/12 به ،2000 اول دهة يهاترجمه
 

 زمان گذر در مرده استعارة غالبِ يراهكارها بسامد. 7 نمودار

  
 

ـ لييتخ ةيـ مكن يهااستعاره ترجمة راهكار. 2. 2. 4  در ترجمـه،  غالـب  راهكـار  عنـوان بـه  ه،ي
 دهة در شعر نيآغاز يهاترجمه در كه دهديم نشان جينتا. است شده مشاهده ياشهيكل استعارة
 آن مدبـسا  زمـان،  گذشـت  بـا  كـه  است بوده% 65/17 هيلييتخ ةيمكن يهااستعاره بسامد ،7019
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 دهـة  يهـا ترجمـه  در سرانجام، و است دهيرس% 53/23 به 9019 دهة در و افتهي شيافزا ياندك
  .است دهيرس خود بسامد زانيم نيكمتر ،يعني ؛%77/11 به 2000 اول
ـ د اريمع استعارة در ترجمه، غالب راهكار عنوانبه د،يبع استعارة ترجمة راهكار .3. 2. 4  دهي
% 34/33 اسـتعاره  بـسامد  ،7019 دهة در شعر نيآغاز يهاترجمه در كه دهديم نشان جينتا. است شده
 دهيرسـ % 29/51 بـه  ،1990 دهـة  در و افتـه ي شيافـزا  يانـدك  آن بسامد زمان، گذشت با اما است؛ بوده
 دهيرسـ  خـود  بـسامد  زانيـ م نيكمتـر  ،يعني ؛%21/28 به 2000 اول دهة يهاترجمه در سرانجام،. است
  .است
 شده مشاهده ياقتباس استعارة در ترجمه، غالب راهكار عنوانبه د،يبع استعارة ترجمة ارراهك .4. 2. 4
 بـوده % 28/48 اسـتعاره  بـسامد  ،1970 دهة در شعر نيآغاز يهاترجمه در كه دهديم نشان جينتا. است
. اسـت  دهيرسـ % 73/51 بـه  1990 دهـة  در و افتـه ي شيافزا ياندك آن بسامد زمان، گذشت با اما است؛

  .است دهيرس خود بسامد زانيم نيكمتر ،يعني ؛%59/27 به 2000 اول دهة يهاترجمه در سرانجام،
 شـده  دهيـ د ديـ جد استعارة در ترجمه، غالب راهكار عنوانبه د،يبع استعارة ترجمة راهكار. 5. 2. 4
 بـوده % 18/18 اسـتعاره  بـسامد  ،1970 دهة در شعر نيآغاز يهاترجمه در كه دهديم نشان جينتا. است
. اسـت  دهيرسـ % 72/27 بـه  ،1990 دهـة  در و افتـه ي شيافزا ياندك آن بسامد زمان، گذشت با اما است؛

 .است دهيرس خود بسامد زانيم نيكمتر ،يعني ؛%54/4 به 2000 اول دهة يهاترجمه در سرانجام،

 شده مشاهده يابتكار ارةاستع در ترجمه، غالب راهكار عنوانبه د،يبع استعارة ترجمة راهكار. 6. 2. 4
 بـوده % 03/64 اسـتعاره  بـسامد  ،1970 دهة در شعر نيآغاز يهاترجمه در كه دهديم نشان جينتا. است
. اسـت  دهيرسـ % 66/66 بـه  ،1990 دهـة  در و افتـه ي شيافزا ياندك آن بسامد زمان، گذشت با اما است؛

  .است دهيرس خود بسامد زانيم نيكمتر ،يعني ؛%73/44 به2000 اول دهة يهاترجمه در سرانجام،

  ها غالب در روند ترجمه و ترجمة استعارهيراهكارها. 3. 4

 يراهكارهـا  ،»حاصليب نيسرزم «شعر مترجمان چرا كه است مطرح نجايا در سؤال نيا    
 يبررسـ  با اما رسند؛يم  نظربه متفاوت ل،يدال خاص، يراهكارها اتخاذ جهت اند؟داشته يغالب



 اول شمارة             )           انساني علوم و بياتاد دانشكدة ( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                      34 

 و انـد بـوده  مـؤثر  امـر  نيا در ليذ عوامل كه ديرس جهينت نيا به توانيم موردنظر، ترجمة هفت
  : اندداده سوق يخاص ريمس در را ترجمه ةيرو

 ؛»حاصليب نيسرزم «شعر سبك و نوع. 1

 خود؛ از شيپ مترجمان از مترجمان ديتقل. 2

 ؛يسيانگل و يفارس زبان دو در هااستعاره يهاگونه از يبعض انيم يهاشباهت. 3

 مترجمان؛ نظرنقطه از خوانندگان دگاهيد درنظرداشتن. 4

  نشر؛ و طبع يهاشكل. 5

 غالب؛ يراهكارها بسامد در راتيتغ. 6

 ها؛ادداشتي در راتييتغ. 7

 زمان؛ گذر در راتييتغ. 8

  .يفرد و يشخص يهاكتاب عنوانبه شدهچاپ يهاترجمه از ييهابخش در راتييتغ. 9

  يريگجهي نتبحث و. 5

 پرداختـه  هـا آن ريتفس و شرح به و اندشده يبندجمع ق،يتحق ياصل يهاافتهي بخش، نيا در
 حفـظ  در را خـود  تالش تمام مترجمان نكهيا باوجود آمده،دستبه جينتا به توجه با. است شده

 دو در هـا تعارهاسـ  يبنددسته نوع كه است ذكرقابل نكته نيا اما اند،داشته مبدأ زبان يهااستعاره
-دسـته  و فيتعـار  را،يز است؛ بوده زيمتما يتاحد سايشم و وماركين يبندطبقه براساس زبان،

 زبـان  بـا  مـرتبط  مطالعـة  يهـا جنبـه  و فرهنگ ساختار، براساس استعاره، از وماركين يهايبند
ـ د از استعاره يبندطبقه درمقابل،. است بوده يسيانگل  اختارسـ  و زبـان  براسـاس  سا،يـ شم دگاهي
 طبـق  همانطوركه است؛ گرفته شكل شده، گنجانده يفارس زبان در كه يعرب ،يعني گر؛يد يزبان

-بـه  و ابنـد يينمـ  يفارسـ  در ياقتباس و ديجد يهااستعاره يبرا يمعادل مترجمان زين هايبررس

 از ياريبس در زبان دو نيب موجود اختالفات باوجود. يسيانگل در مصرحه استعارة ب،يترتنيهم
ـ انگل در مـرده  استعارة انيم يبارز يهاشباهت جهات، ـ تبع اسـتعارة  و يسي ـ  ،يفارسـ  در هي  نيب
ـ انگل در يابتكار استعارة ـ بع اسـتعارة  و يسي ـ انگل در ياقتباسـ  اسـتعارة  و يفارسـ  در دي  و يسي
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ـ يتغ ن،يبراعالوه. دارد وجود يفارس در مركب استعارة  كـاربرد  در زمـان  گـذر  در يبـارز  راتي
 شـد،  اشـاره  قبـل  بخش در همانطوركه. شوند ذكر است، الزم كه است گرفته ورتص راهكارها
ـ  بـسامد  1380 و 1370 ،1350 يهـا دهـه  طـول  در حداقل ر،ييتغ راهكار  اسـت؛  داشـته  ينزول
ـ ا. است داشته يصعود بسامد حيصر حيتوض يراهكارها كهيدرحال ـ ب توانـد يمـ  جـه ينت ني  انگري
  .باشد مقصد زبان انندگانخو يازهاين به مترجمان توجه شيافزا

 است، گرفته صورت راهكارها نيا كاربرد در زمان گذر در كه يگريد بارز راتييتغ ازجمله
 رسـد يم نظربه كه يگريد نكات از يكي. است هاادداشتي و هايپاورق ها،مقدمه ترشدنيطوالن

 متـرجم  نكـه يا. است نمخاطبانشا دربارة مترجمان ديد باشد، گذاشته ريتأث راهكارها انتخاب در
 فـا يا ترجمـه  يراهكارهـا  كاربرد و انتخاب در ييبسزا نقش دارد، خود خوانندة از يانتظار چه
  . كنديم

 ترجمـه  يراهكارهـا  انتخـاب  بـر  احتمالبه كه يگريد مهم نكتة هم، با هاترجمه سةيمقا در
ـ اخت در كـه  ييفضا به توجه با مترجم كهياگونهبه است؛ اثر انتشار محل است، گذاشته ريتأث  اري

  .است دهيبرگز را متناسب يراهكارها داشته،
 طول در راهكارها بسامد رييتغ غالب، يراهكارها راهكارها، بسامد درنظرگرفتن با ان،يپا در
 ارائـة  بـه  مترجمـان  شيگـرا  كه ديرس جهينت نيا به توانيم رات،ييتغ نيا بر مؤثر موارد و زمان

-دهيكوش مترجمان زمان، گذر با. است شيافزا درحال عام، موردتوجه و مدارخواننده ياترجمه
 را اشـعار  درك آنان، تياهم و صناعات آشكاركردن درجهت حيصر حاتيتوض افزودن با تا اند
  .نديفزايب اشعار ترجمة خوانندگان تعداد بر ن،يهمچن و كنند ترآسان عام خوانندة يبرا
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