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 چکیده

 تـوان مـی  میان این در که اندپرداخته ترجمه در تعادل ةمسئل به متفاوتی رویکردهای تاکنون

 ةمطالعـ . کرداشاره تاباکوسکا «تجربیِ تعادل» ةنظری و مندلبلیت «هترجم شناختی ةفرضی» به

 و آیـرر  دریافت شناسیزیبایی ةنظری دو از استفاده با شناختیزیبایی تعادل بررسی به حاضر

 و مندلبلیت نظریات از تلفیقی الگویی بتوان تا پردازدمی جانسون و لیکاف شناختی ةاستعار

 از هاآن ةترجم و خیام از رباعی دو لذا. داد ارائه شناختیزیبایی تعادل ةلفؤم با را تاباکوسکا

 هـای تکنیک و امحتو تحلیل روش از استفاده با و شدند انتخاب هدفمند ةشیو به فیترجرالد

 کـه  دهـد مـی  نشان نتایج. شدند تحلیل و استخراج هاداده شناختی، ةاستعار تشخیص معتبر

 در مترجم بنابراین دارند؛ اساسی نقش مفهومی استعارات فهم و تولید در فرهنگی الگوهای

 در تفـاوت  از ناشـی  متفـاوت  نگاشـت  شـرای   بـا  برخـورد  در شـناختی  استعارات ةترجم

 تعـادل  تا است داده تغییر خود مفهومی نظام در را پردازیمفهوم زبان، دو فرهنگی الگوهای

 ثیرتـ   تحـت  مترجم یکسان، نگاشت شرای  با برخورد در همچنین. سازد برقرار را شناختی

 را مبـد   مـتن  پـردازی مفهـوم  تـا  است کرده سعی فرهنگ، دو در یکسان فرهنگی الگوهای

 تعـادل  تـوان مـی  مـذکور  نظریـات  بـه  توجـه  با که دهدمی نشان همچنین نتایج. کند حفظ

 مـذکور  تلفیقـی  الگـوی  بـه  را شناسـی زیبایی ةلفؤم و کرد بررسی را ترجمه شناختیزیبایی

 .کرد اضافه

شـناختی   ةفرضـی دریافت آیـرر،   شناسیزیباییشناختی،  ةاستعارترجمه، : تعادل هاکلیدواژه

 ترجمه، تعادل تجربی
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 مقدمه. 1

مترجمـان بـوده   ایـن حـوزه و    پـردازان نظریـه در ترجمه از دیرباز مورد توجه مفهوم تعادل 

مختلف قابل بررسـی   هایدیدگاهمفهوم در سطوح مختلف و از که این  رسدمینظر است، اما به

 ةعرصـ به  پا 0دوم قرن بیستم و در تقابل با رویکرد نقد نو ةنیر که از نیم  5دریافت ةنظریباشد. 

و مـتن را   نویسـنده، خواننـده   ةطـ رابمتفـاوت سـعی داشـت کـه      هایشکل وجود گذاشت، به

، مفهـوم تعـادل را نیـر بـه     آیـد میهنگامی که پای ترجمه به میان  بازتعریف کند. اما این نظریه

ه دریافت بهر ةنظری هایپارادایمکه از  9اسکوپوس ةنظری. برای مثال، کندمیطرح خودی خود م

مه و بـاز تعریـف مفهـوم تعـادل. تمرکـر      ، تالشی است برای کاربرد این نظریه در ترجگیردمی

شـدت  فعالیتی است که هدفی خاص دارد و به ةمثاببر ترجمه به 4میرهانس ورپیشنهادی  ةنظری

وابسته اسـت.  مقصد فت، خواننده و شرای  تولید متن ترجمه با توجه به هدف با هایپایهبر به 

 بـه و در هرمنوتیک  که هایییشرفتدوم قرن بیستم و به دنبال پ ةنیمآلمانی در  ةترجمدر سنت 

، مفاهیم تعـادل  بوجود آمد 6شناسیو همچنین پدیدار 1هانس گئورگ گادامر هایایده خصوص

 خواننـده شد و به سمت  خارجاصلی رف به متن و نویسنده در ترجمه نیر از حالت وفاداری صِ

تاکیـد از   ،دریافـت  ةنظریـ در سنت آلمـانی  متن مقصد حرکت کرد.  فرهنگی-و بافت اجتماعی

ادبـی و فهـم وی براسـاس بافـت تـاریخی و       مـتن  ةخوانندشود و به متن برداشته می ةنویسند

 را دریافت ةنظریاز  ایشاخه 7در این میان، ولفگانگ آیرر. شودمیمنتقل  اشاجتماعی-فرهنگی

کـرد. مکتـ    مطـرح    8دریافـت  شناسـی زیبـایی  مکتـ   تحـت عنـوان  در خوانش متون ادبـی  

. شـود بررسـی مـی  در خـود مـتن   و عوامل فرهنگـی   ةپایبر  دریافت آیرر عمدتاً شناسیزیبایی

 ةنظریطالعات و دریافت وی پاسخی است به آنچه در م ةنظری، کندمیطور که آیرر مطرح همان

ثیر ادبیـات بـر   تـ  تـا   اسـت این  عمده ةمسئلدر فهم متون ادبی  ؛ از نظر ویشودمیادبی مطرح 

                                                           
1. Reception Theory 

2. New Criticism  

3. Skopos Theory  

4. Hans Vermeer  

5. Hans Georg Gadamer 

6. Phenomenology  

7. Wolfgang Iser 

8. School of Reception Aesthetics  
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ای خود متن یا مقصـودی  نه معن شود، ارزیابی خواننده نسبت به آن داردکه  دریافتیخواننده و 

ثیر ادبیـات را بـر   تـ   هـدف آیـرر ایـن اسـت تـا      در واقـ   برای آن متصور اسـت،  نویسندهکه 

 (.955، ص. 0222آیرر، ) بررسی کند اشخواننده

ـ ( بـا طـرح   0229از سوی دیگـر، لیکـاف و جانسـون )    ی در کتـاب  شـناخت  ةاسـتعار  ةنظری

تعادل در ترجمه باز  ةنظری، باب جدیدی را پیش روی 5کنیمزندگی می هاآنکه با  هاییاستعاره

نـو بـه مفهـوم     در ایـن رویکـرد نسـبتاً   مطرح ساخت. تعادل را در سطح شناختی کرد و چالش 

 بشـر  شـناخت  اسـت کـه در   تـر بنیـادی  سطحی بلکه ،زبان نیست ،استعاره تولید استعاره، منب 

 ساختاری بشر معمول مفهومی نظام بیشتر» که بودند معتقد جانسون و لیکاف  .شودمیجستجو 

لیکـاف و  ) «شوندمی ادراک دیگری مفاهیم با حدودی تا مفاهیم اکثر اینکه یعنی دارد؛ استعاری

 (.  17، ص. 0229جانسون، 

 بشـر  مفهومی، نظام انتراعی مفاهیم ادراک در که معتقدند (0229 ،5333جانسون ) و لیکاف

 ایرابطه در عینی هایحوزه حس  بر را انتراعی هایحوزه ذهنی شکل به تا دارد را قابلیت این

 دارد وجـود  بنیـادی  -تجربـی  هاییحوزه که کنندمی ادعا هاآن عالوه،به. کند بازنمایی استعاری

 ایـن کـه   (557 ص.، 0229)لیکاف و جانسون،  شوندمی مشخص تجربه طبیعی هایگونه با که

( غیره و دور،-نردیک بیرون،-داخل عق ،-جلو پایین،-باال مثل) 0بنیادی فضایی رواب  هاحوزه

 9شناسـانه هسـتی  فیریکـی  مفاهیم ،گیرندمی تئنش فضایی ةواسطبی ةتجرب از مستقیم طوربه که

 شـامل  را(کـردن  حرکـت  خـوردن،  کـردن،  تـنفس ) بنیادی اعمال و تجارب و ،(اشیا وجودها،)

 مفهـومی  استعارات اینکه دلیل به است، معتقد( 0221) وکسسک که طورهمان ،عالوهبه .شودمی

ـ  فرهنگ که واقعیت این و ،هاآنزبان  نه دارند بشر شناخت و تفکر در ریشه  از الینفـک  یجرئ

 ارتبـا   بـا هـم   تنیـده درهـم  شکلی به استعاره و فرهنگ ةمسئل است، بشری بینیجهان و تفکر

 در دارنـد،  یافتـه تجسـم  و بنیادی ایریشه اینکه بر عالوه استعارات که ستمعنا بدان این. دارند

، 0221س، کوکسـ ) انـد تنیـده درهـم  آن با و دارند ریشه هم گفتمانی اجتماع هر خاص فرهنگ

   (.0 ص.

                                                           
1. Metaphors we live by 

2. Basic spatial relations  

3. Ontological  
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ـ  (5339تاباکوسـکا )  شناختی لیکـاف و جانسـون،   ةاستعار ةنظریبا استفاده از  تعـادل   ةنظری

در پی بررسـی ترجمـه    و ندمطرح کرد  را0شناختی ترجمة ةفرضی( 5331و مندلبلیت ) 5تجربی

در ترجمـه، و واحـد    پـذیری، تعـادل  ترجمـه  ةمسئلخاص، طور استعاره به ةترجمعام و طور به

و تعادل، ایجاد  پذیریترجمه ةمسئلبودند. افرون بر این، با طرح  پردازیمفهومدر سطح ترجمه 

معضلی عمده در کـار ترجمـه باشـد     تواندمیمتفاوت  هایفرهنگ هایپردازیمفهومادل بین تع

 ن معناسـت کـه  ؛ ایـن بـدی  هستند 9ویژه-طور قابل توجهی فرهنگرات شناختی بهاستعاچراکه 

مفاهیم به شکل استعاری  پردازیمفهومگفتمانی به شکلی عمده در  ةجامعالگوهای فرهنگی هر 

 ةاسـتعار دریافـت و   شناسـی زیبـایی بنابراین، بر طبق دو رویکرد  (.0221کوکسس، نقش دارد )

 پـذیری ترجمهی تلفیقی از آرای تاباکوسکا و مندلبلیت در بررسی الگو، و با استفاده از شناختی

رباعیـات  از  فیترجرالـد  ةترجمـ  شناسـی زیباییبر آن است تا حاضر پژوهش  و تعادل شناختی،
و دریافـت   شناسـی زیبایی دید رویکردهایو تعادل در سطح شناختی را از  بررسی کندرا  خیام

 ةاسـتعار الگوهـای فرهنگـی و    ةرابطـ همچنین، در این مطالعـه،   شناختی بررسی نماید. ةاستعار

بـا توجـه بـه     حاضـردر نظـر دارد تـا    ةمطالعـ  عـالوه، . بـه شـود مـی شناختی بار دیگر بررسـی  

 .بپردازدتلفیقی مذکور  یالگوبه بازبینی و ارتقای دریافت آیرر،  شناسیزیبایی

 چهارچوب نظری تحقیق . 2 

 آیزر دریافت شناسیزیبایی ۀنظری. 1. 2

تعامـل  با تنها مطرح کرد، نه4عمل خواندنآیرر در کتاب  که را دریافت شناسیزیباییمکت  

تخیل خود  ةقوخواننده برای وارد کردن  ةویژبین خواننده و متن سروکار دارد، بلکه بر توانایی 

خواننـده  بـرای تصـور    این توانـایی هـر   که تفسیرپذیرند. نماید میکید  تاز متن  هاییبخشبه 

اجتماعی وی صورت فرهنگیکردن و تفسیر کردن آن بخش از متن در چهارچوب موقعیتمندی 

 : گیردمی

                                                           
1. Experiential equivalence  

2. Cognitive Translation Hypothesis  

3. Culture-specific  

4. The Act of Reading  
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در  توانمیرا  دریافت ةنظریاصلی  ةمشخص ةمثابدریافت به  شناسیزیباییتوصیف »

دریافـت نـام    شناسـی زیبـایی . من به این دلیل آن را دریافتتعامل بین متن و خواننده 

ـ د و آن بـه  تخیل خواننده را تهییج کن تواندمینهادم که بر طبق آن متن  خـود بـه    ةنوب

 (.  955 ، ص.0222آیرر، ) «دهدمیلقوه جان اثیرات بت 

ذهنی و تخیل خواننـده کـه    هایوارهطرحو  هاافقدریافت،  شناسیزیبایی مکت در بنابراین 

وی از این و باشند می کنندهتعیینفرهنگی هستند در خوانش متن بسیار ناشی از بافت اجتماعی

خود اجازه دهد تا با رسوخ به مـتن ادبـی،    ایوارهطرح ةشبکو  طریق قادر خواهد بود به تخیل

ویش و در تعاملی هرمنـوتیکی بـا مـتن،    توجه به تخیل خ از متن جان دهد و با هاییقسمتبه 

؛ اسـتاکول،  0222آیـرر،  ) متن به هم آمیرد و مـتن را تفسـیر کنـد    هایافقخویش را با  هایافق

محـور  را از روی معنـای نویسـنده   کیـد توجـه و ت  ، این رویکرد به متن. (0224؛ گادامر، 0220

. آیـرر  دهـد مـی تخیل خواننده مورد توجه قرار  آن را در ذهن و شناختیزیباییداشته و روند بر

تولیـدی  ادبـی   مـتن  قط  هنری که به نظر دارد؛ مدرا در خوانش متون ادبی قط  ( دو 0222)

که به تحقق آن بـرای خواننـده اشـاره     شناختیزیبایی، و دیگری قط  اشاره دارد نویسنده خود

قط  قرار دارد که آن را خواننده بـا خـوانش خـود آفریـده یـا       دارد. متن ادبی در میان این دو

ـ . آیرر به پیـروی از  (074 ، ص.5379آیرر، تحقق بخشیده است ) هرمنوتیـک فلسـفی و    ةنظری

مـتن و   هایافقی را در گرو تعامل پویا بین گادامر، خوانش و فهم متن ادب 5یهاامتراج افق ةاید

 «شیئی که بایـد تعریـف شـود   »و « ثیری که باید تجربه شود ت»و آن را به شکل  بیندمیخواننده 

 ایوارهطـرح  هـای جنبـه »وی معتقد است که متن ادبی اسکلت . (5374آیرر، )کند توصیف می

. وی بخشـد مـی ذهنی خواننده به آن گوشت و پوست  هایوارهطرحای است که تخیل و «شده

است که بدون اینکه از قبل به ذهن و شناخت  0ضمنی ةخوانندمتن ادبی یک  ةخوانند افرایدمی

 (.xii ، ص.5374آیرر، ) کندمیمتن ادبی را محقق  ةلقوابوی به نوعی خ  داده باشیم، معنای 

 شناسیزیبایی ةدرباراینگاردن  نظریاترا باید در دریافت  شناسیزیباییاصلی  ةایددر واق ، 

در رونـدی شـناختی از   یک اثر هنـری   ةمثابمعتقد است که متن ادبی به  جستجو کرد. اینگاردن

                                                           
1. Fusion of horizons  

2. Implicit reader  
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 5هـای وارهطـرح تی جان دادن به تخیل و تهیـیج  این روند شناخ. شودمییده فهم سوی خواننده

؛ 5360/5383اینگـاردن،  ، اجتماعی و ادبـی در ذهـن خواننـده اسـت )    شناختیزیباییفرهنگی، 

 گیـری شـکل شکل عام و ادبیات به شکل خاص اینگاردن معتقد است هنر به (. 0220استاکول، 

بـه دلیـل    در روند خوانش مـتن ادبـی،  . (595 ، ص.5360/5383 اینگاردن،) است 0ایوارهطرح

مفهـومی بسـیاری وجـود دارنـد کـه       هـای شکافمتفاوت،  شناختیزیباییالگوهای فرهنگی و 

ـ  کنـد میرا پر  هاشکافآن خود  هایوارهطرحخواننده با فرافکنی  ه فهـم جدیـدی از مـتن    و ب

و  هـا وارهطـرح  حـاوی در نظـر گرفـت کـه     اینوشـته  تـوان میتنها  را متن ادبی .یابدمیدست 

 4«نعدم تعیّ هایفضا»حاوی متن ؛ در واق  (952 ، ص.0252، 9ورستگن) خاص است هاییافق

مفهـوم  ها را پـر کنـد.   خأل آنخود  شناختی ایوارهطرح ةشبکو خواننده باید با رجوع به  است

 توانـد مین در متن یّهای عدم تعفضامستقیم دارد.  ةرابطن در متن عدم تعیّ فضاهایبا  وارهطرح

یـا   ،1طـرح  ،پـردازی شخصـیت در نمونـه، ممکـن اسـت    تی بروز کند؛ برای متفاو هایشکلبه 

آن ایـن   ةخوانند ایوارهطرح ةشبکهایی باشد که البته بسته به خألادبی  یاستعارات شناختی اثر

که خواننـده دسـت بـه پـر     اینگاردن این روند . شوندمیپر متغیر  طوربه ن نیریّعدم تع فضاهای

 .  نامدمی 6سازیملموس ،زندمیکردن خأل شناختی موجود در متن 

موجودیت یک اثر هنری پـیش   که اینگاردن که پیرو سنت پدیدارشناسی است، معتقد است

عینـی   عالوه، اثـر هنـری نـه صـرفاً    به آن یعنی هنرمند وابسته است. ةآفریینداز هر چیر به عمل 

 8منـدی تجربـه است که ریشه در  7ایشدهمشتق  ةقصدمندانذهنی، بلکه عینیت  و نه صرفاً است

 ی را صـرفاً کـه موجودیـت اثـر هنـر     گیردمیقرار   3گراییعینیاین ایده درست در مقابل  دارد.

همچنین، آیرر (. 9252 ، ص.0252ورستگن، ) گیردمیدر نظر  یک شیء ةمثابخود اثر هنری به 

ثیری اسـت کـه   عینی و قابل مشاهده نیست، بلکـه تـ   دیگر شیئی  [متن]معنای »که  کندمی نبیا

                                                           
1. Schema  

2. schematic formation 

3. Verstegen  

4. Places of indeterminacy  

5. plot 

6. Concretization 

7. derived intentional objectivity 

8. Experientialism  

9. Objectivism  
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ست که یک اثر ا این ةدهندنشان(، و این موضوع 55 ، ص.0222آیرر، ) «کندمیبه خواننده تجر

و  آفرینشکار شناختی و مفهومی خواننده طور عمده از طریق سازومر زیبا بهیک ا ةمنرلادبی به 

از یـک   شناسیزیبایی ةدرباراینگاردن  ةپدیدارشناسانبنابراین، نظریات . شودمیمعنایش فهمیده 

وی دیگر، به نظریات مطـرح در  و از س گیردمیدریافت آیرر قرار  شناسیزیباییمکت   ةپایسو 

ون لیکـاف و جانسـ   ةعقیـد چرا کـه بـه    ؛شودمیشناختی نردیک  ةاستعارویژه شناختی به ةحوز

نوع نیست بلکه محصول  امری عینی دنیای واق  شناختیزیبایی ةتجربو  پردازیمفهوم(، 0229)

   .  5است جهان واق ما از  ةزند ةتجرب

 متن  و حقیقت ، رویکردی به زیربنای مفهومیمفهومی ۀاستعار ۀنظری. 2. 2

 هـا آنکه بـا   هاییاستعارهکتاب مفهومی را نخستین بار لیکاف و جانسون در  ةاستعار ةنظری
لیکـاف   از قبیـل  ی کردند و سپس این نظریه در دیگر آثـار ، معرف(5382/0229) کنیممیزندگی 

و غیره بسـ  داده   (5333(، گیبر )0252؛ 0221کوکسس ) (، 5333یکاف و جانسون )ل (5387)

نظـام  »ایـن باورنـد   علوم شناختی، بر  هایانگارهرش یضمن پذ (0229لیکاف و جانسون )شد. 

در نتیجـه،  (. 9)ص.  «اسـتعاری اسـت   ، اساسـاً اوسـت که زیربنای تفکـر و عمـل    مفهومی بشر

و بـه وی   کندمیزندگی انسان نقش بازی  هایعرصهدر زیربنای تمامی  شناختی تقریباً ةاستعار

، و در نهایـت بـه فهـم و تفسـیر آن     بپـردازد دنیای بیـرون  به تجربه و تعامل با تا  دهدمیاجازه 

ایـدئولویی، فرهنـگ، تفکـر،     توانـد مـی است کـه   ایآینهنای مفهومی در واق  این زیرببپردازد. 

 .(0229لیکاف و جانسون، ) ، و غیره را در یک جامعه تا حدی بازنمایی کندشناسیزیبایی

 ( 1991) مندلبلیت( و 1993تاباکوسکا ) پذیریترجمه تلفیقی یالگو. 3. 2

( کـه معتقدنـد ترجمـه ایجـاد     056 ، ص.5385) 0پیروی از دبوگراند و درسـلر با تاباکوسکا 

تعـادل   ةایـد ، اسـت و مقصـد   ن درگیـر در تولیـد و فهـم متـون مبـد      تعادل در تجربیات طرفی

رسـی کنـد. وی معتقـد    بر پردازیمفهومتا ترجمه را در سطح  دهدمیرا در ترجمه ارائه 9تجربی

در سطح  ایمالحظهقابل  هایمشابهتاست دو متن در صورتی با یکدیگر در تعادل هستند که 

                                                           
1. Experientialism  

2. de Beaugrande & Dressler 

3. Experiential equivalence 
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ـ (.  وی بـا  508 ، ص.5339) داشـته باشـند   مفهومی تجربـه، فرهنـگ،    ةرابطـ ری، پیوسـتا  ةارائ

سـوی  یک فـرد در یـک    : تجارب ویژةکندمیترسیم  گونهاینرا  پردازیمفهوم، و پذیریترجمه

در  اندشدهجهانی تجسم -فیریکی ایگونهه(، تجاربی که بپذیریترجمهحد  ترینپایینپیوستار )

ویـژه نیـر در وسـ  ایـن     -(، و تجارب فرهنگپذیریترجمهترین حد سوی دیگر پیوستار )باال

 (.  5339پیوستار در نوسان است )تاباکوسکا، 
 

 
 (1993تعادل تجربی تاباکوسکا ) ۀینظراز منظر  یریپذترجمه یالگو .1شکل 

 

فرهنگـی را بـه خـدمت     الگوهـای و  شـناختی  ةاسـتعار نیر رویکردهـای   (5331) مندلبلیت

متفـاوت  در رویکردهـای شـناختی،   ارائه دهد. در ترجمه  پذیریترجمهبرای  ییالگوتا  گیردمی

 5زنـده  ةاراسـتع و بـه   بخشـی از زبـان بالغـی محسـوب     رفاًصکه استعاره های سنتی رویکرد با

در سـطحی   از میان برداشـته شـد و   صوری این مرز، شدمیتقسیم  )متداول( 0)خالقانه( و مرده

ت و باورهـای مـا   الدر اسـتدال  هاآن( و نقش شناختی 9)نگاشت پردازیمفهوم ةشیوبر  زیربنایی

دارد، فرهنـگ و   ایویـژه اهمیت  پردازیمفهوم ةشیواستعاره که  ةترجمبنابراین، در  کید دارد.ت 

در سـطحی مفهـومی   بایـد  و ترجمـه   شـود مـی رهنگی نیر یک سوی قضیه شـناحته  ف الگوهای

ره از اسـتعا  ةحل مشکل ترجمخود، سعی در  4شناختی ةترجم ةفرضی ةارائشود. وی با  ارزیابی

 نگاه شناختی و مفهومی دارد. 

مشـکل   1مبـدا و مقصـد   هـای حیطـه مفهومی بـین   هاینگاشت(، 0220) مندلبلیت نظر طبق

مفهـومی   هـای نگاشـت و مقصـد از   مبـد   هایزباناستعاره است؛ در شرایطی که  ةترجماصلی 

ز ا 6ایآگاهانـه گشـت مفهـومی   مقصد نیازمند متفاوتی استفاده کنند، روند یافتن معادل در زبان 

                                                           
1. Live metaphor 

2. Dead metaphor  

3. Mapping  

4. The Cognitive Translation Hypothesis  

5. Source and target domain  

6. Conscious conceptual switch   
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ـ معتقـد اسـت اگـر طبـق     وی همچنین (. 486 ، ص.0220مندلبلیت، سوی مترجم است )  ةنظری

هستند، تعـادل  مفهومی  هاینظام هاآنبر تفکر است و جایگاه  هااستعارهکید استعاره مفهومی ت 

ا در سـطح زبـان   تنه، نهنظام مفهومییکسان در دو  نگاشتاستعاره و در شرای  عدم  ةترجمدر 

 .  شودمینظام جستجو پردازی متفاوت جهان واق  در دو بلکه در سطح مفهوم

مترجم ممکن است با دو امکـان   ،استعاره و در سطح مفهومی ةترجمدر وی معتقد است که 

و مقصد در دو زبان یکسان باشد، متـرجم   مبد  ةحوزبین دو  نگاشتمواجهه شود؛ اگر شرای  

در دو زبـان   بـین دو حـوزه   نگاشـت و اگـر شـرای     کندمیبرخورد  5یکسان نگاشتبا شرای  

. بنـابر مباحـ    (435 ، ص.)همـان  کنـد مـی برخورد  0متفاوت نگاشتی  متفاوت باشد، با شرا

در  اسـتعاره  ةترجممندلبلیت در -تلفیقی تاباکوسکا یالگو عنوانبه توانمیمذکور، شکل زیر را 

 .نظر گرفت
 
 

 

( و تعادل تجربی )تاباکوسکا، 1991یۀ شناختی ترجمه )مندلبلیت، فرض. الگوی تلفیقی بر اساس 2شکل 

 یریپذترجمهی فرهنگی و الگوهاشناختی،  استعارۀیۀ نظر( بر حسب 1993

 تحقیق پیشینۀ. 3

طـور  بـه  و تعادل شـناختی و مفهـومی در ترجمـه    عامدر رابطه با تعادل در ترجمه به طور 

 ةاسـتعار ی و فرهنگـ  یالگوهـا  ةرابطـ همچنین، در ارتبا  بـا   .خاص مطالعاتی انجام شده است

بـه   در زیـر این حوزه مطرح شده اسـت.   گرانپژوهششناختی نیر مطالعات و مباحثی از سوی 

فرهنگـی و   یالگوهـا  ةرابطدر ترجمه،  در رابطه با تعادل مفهومی و شناختی پژوهشذکر چند 

                                                           
1. Similar mapping condition (SMC) 

2. Different  mapping condition (DMC) 
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مـرتب  بـا پـژوهش     هـای یشـینه پعنـوان  در ترجمه بـه  شناختییباییزو تعادل  شناختی ةاستعار

 :   پردازیمیم

از منظـر   شـناختی یباییزتعریفی از تعادل  ةارائبه  (5939صباغ )و قربان فریخراع، نژادیصف

جبـران خلیـل    پیامبرکتاب  ةترجم 54دریافت پرداختند و سپس این مفهوم را در  شناسییباییز

شـباهت میـان مـتن    »عبـارت اسـت از    شناختییباییزتعادل  هاآنجبران بررسی کردند. از نظر 

 ةیجـ نت(. 70)ص.  «تفسیرپذیری مـتن توسـ  خواننـده    ةدرجشده از حی  اصلی و متن ترجمه

تمرکـر داشـته    شـناختی یباییزبر ایجاد تعادل  آنکهنشان داد که مترجمان بیشتر از  هاآنتحقیق 

 .   اندداشتهکید  باشند، بر تصریح بیشتر متن برای خواننده مقصد ت

عاره بین است ةرای ترجمشناختی ب ییالگو هسعی داشت یاتوسعه یامطالعه( در 0228معالج )

 ةیفرضـ »ا تلفیق سه چارچوب نظری انگلیسی و عربی پیشنهاد دهد. وی ب یهافرهنگو  هازبان

 تنـوع »(، و 5335هیراگـا )  «0تطبیقـی  یهـا فرهنگ» ةینظر(، 5331مندلبلیت ) 5«ةشناختی ترجم

استعاره را با فرهنگ دیگر در  4ویژگی-سعی کرد تا مبح  فرهنگ (0221کوکسس ) 9«فرهنگی

ی بیان داشت که با توجـه  استعاره را حل کند. و ةترجممنطبق سازد و بتواند مشکل  زبان دیگر

در ترجمه دست یابنـد کـه بـا     مفهومی، مترجمان باید سعی کنند که به تعادلی ةاستعار ةینظربه 

رجمـان  شناختی را بـرای مت  شناختی آن فرهنگ سازگار باشد. در واق ، وی سه موقعیتِ ةتجرب

در نظام زبانی مقصـد در مـواردی     شناختی در زبان و فرهنگ مبد ةتجربمتصور است: بازتولید 

ـ بازتولیـد مشـابه    ،وجود باشدکه در فرهنگ زبان مقصد م شـناختی در زبـان مقصـد در     ةتجرب

در نهایـت، بازتولیـد متفـاوت    و  (SMC) ی دارنـد های مفهومی مشابهه دو زبان نظاممواردی ک

 . (DMC) های مفهومی متفاوتی دارندختی در مواردی که دو زبان ساختارشنا ةتجرب

 ةاسـتعار تنگاتنگی بین  ةرابطکه  را ادعاخود این  ةمطالع( در 5939) ویسی حصار و توانگر

داشـتن ایـن   با در نظـر  باید فرهنگی در روند ترجمه وجود دارد و مترجم  یالگوهاشناختی و 

کـه متـرجمین    دهـد یمـ نشـان   هـا آن. نتـایج تحقیـق   ، بررسی کردندرابطه به ترجمه اقدام کند

                                                           
1. Cognitive Translation Hypothesis 

2. Comparative cultures 

3. Cultural variation 

4. Culture-specificity 
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 ةترجمــانگلیســی از فیترجرالــد( در  ةترجمــکــردی از شــرفکندی و  ةترجمــ) رباعیــات خیــام

، مقصـد در ارتبـا  بودنـد    یهـا زبانهنگی مشترک بین زبان مبدا و فر یالگوهااستعاراتی که با 

فرهنگی بـین زبـان    یالگوهادر موارد اختالف در  مترجمان عالوه، این. بهاندکردهعمل  ترموفق

 5هـای مقصد، به منظور ایجاد تعادل شـناختی و مفهـومی، اقـدام بـه گشـت در نگاشـت      و  مبد 

 ةیجـ نتمفهـومی در   یهـا نگاشت. این گشت در کردندمقصد  یهازبانو  مفهومی بین زبان مبد 

 . است( DMC) متفاوت نگاشتبرخورد مترجم با شرای  

 تحقیق  شناسیروش. 4

از  هـا داده یآورجمـ  . برای تحلیلی استتوصیفی آن تحقیقروش پژوهش حاضر کیفی و  

روش تحلیـل محتـوی کیفـی و    با اسـتفاده از   نیر هاداده استفاده شده است و یاکتابخانهروش 

ایـن مطالعـه    حجـم نمونـه در   .انـد شـده استخراج مفهومی  ةاستعارعلمی تشخیص  هاییکتکن

انتخاب هدفمند  ةیوشکه به  باشدیمفیترجرالد  از هاآنانگلیسی  ةترجمدو رباعی خیام و  شامل

بود که بـه   به میران کافی شناختی ةاستعاردارا بودن  هایرباعدر واق ، مالک انتخاب این  ؛شدند

ایـن مطالعـه    یهـا داده شناسایی شـدند.  (0223، 0227)( و استین0227مک روش پراگلجاز )ک

 هـر  ربـاعی  دو مذکور در هاییوهشاز با استفاده شناسایی شده  یشناختتمامی استعارات شامل 

  .  و مقصد است  دو متن مبد

متـون   ،(0223، 0227)( و اسـتین  0227ت با استفاده از روش پراگلجـاز ) نخسبدین منظور 

ـ  به شکل تطبیقی استخراج شد. سـپس  هاآنتحلیل و سپس استعارات مفهومی  ،و مقصد مبد  ا ب

هـومی در  ( این اسـتعارات مف 0229)لیکاف و جانسون،  0اییطهحاستفاده از روش نگاشت بین 

در . در دو متن بررسی شـد  شناختییباییزو  ی، مفهومیفرهنگ یالگوهادو متن تحلیل شدند و 

اسـتعاری در دو مـتن فارسـی و     یهـا نگاشـت (، 0 تلفیقـی )شـکل   یالگـو ، با استفاده از ادامه

مفهـومی   یهـا نگاشـت یات خیام مقایسه و بررسی شدند تا مشخص شود که آیـا  انگلیسی رباع

پـردازی  ( مفهـوم SMCو مقصد در دو نظـام مفهـومی بـه شـکل مشـترک )      بد م هاییطهحبین 

بـرای  کـه متـرجم   بررسـی شـد    این نکتـه  (. همچنینDMCویژه )-فرهنگ به شکل یا اندشده

                                                           
1. Switch of mapping  

2. the cross-domain mapping method 
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بـرده اسـت.    شـناختی بهـره   یراهکارهـا چه ، از استعاره ةترجمبرخورد با این دو موقعیت در 

-ایرانـی  یهـا فرهنـگ دنیای اجتماعی  یپردازمفهومو  شناختییباییز یهاتجربهافرون بر این، 

ر براســاس تعــاریف و نظــرات آیــرر در رابطــه بــا دریافــت ویکتوریــایی نیــ-خیــامی و غربــی

 .  از متن بررسی شدند شناسییباییز

 هاداده تحلیل. 1

 رباعی اول

 ز روی حقیقتی نه از روی مجازا              ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز

 افتیم به صندوق عدم یک یک باز           بازیچه همی کنیم بر نط  وجود
 

 سرنوشـت بشـر در رابطـه بـا     ةدربارخود  ینیبجهانکه خیام  رسدیمنظر بهدر این رباعی، 

 ةیـد او  کنـد یمقال  استعاراتی مفهومی آشکار  دررا  یکی از ابعاد مهم جهان هستی یعنی زمان

مفهومی اسـتفاده   یمجازهااین اساس، وی از استعارات و . بر دهدیمنشان خود را  ةجبرانگاران

خیـام  . را بیان کندخود نسبت به جهان هستی  شناختییباییزمتن و یا رهیافت تا جهان  کندیم

 کند.   یپردازمفهوماتی را در قال  استعارجبرگرایی  ةمسئلتا داشته سعی 

 شـناختی یبـایی زفرهنگـی و   یالگوهاشد، استعارات مفهومی با  طور که گفتهعالوه، همانبه

تفکـرات مطـرح شـده    که  رسدیمنظر اساس بهدارد، و بر همین ارتباطی تنگاتنگ  یاجامعههر 

 اجتمـاعی و اسـاس بافـت فرهنگـی   رباعی به شکل استعارات و مجازهای مفهـومی بـر    در این

 یهـا وارهطـرح وی را در قالـ    شـناختی یبـایی زفرهنگـی و   یالگوهـا تاریخی خیام باشد کـه  

کـه در سـطح کلـی و     شـناختی یبـایی زگـی و  فرهن یالگوهـا ایـن  . دهنـد یمـ شناختی تشکیل 

 یالگوهستند با استعارات شناختی این رباعی خیام ارتبا  دارند. در این رباعی سه  یاوارهطرح

نظاام تولاد و مارر در    و  شناسیستاره، گردانیعروسک شناختی 5هایفرهنگی و چارچوب

   (.5939حصار و توانگر، )ویسی قابل بررسی هستند جهان هستی

 شـد یمـ ی نمایشی در ایـران قـدیم محسـوب    هاهنراز  بازیشبردانی یا خیمهگعروسک

 یالگوهـا نی عجین است در واق  بخشـی از  (. این نوع نمایش که با فرهنگ ایرا5987جوینی، )

                                                           
1. frame 
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 شـناختی  ةتجربجهان بینی،  یپردازمفهومکه خیام از آن برای  دهدیمایرانی را تشکیل  فرهنگی

 استفاده کرده است.   خود شناسییباییزو 

در واقـ   کـه در ایـن ربـاعی از آن اسـتفاده شـده اسـت نیـر         شناسیستارهفرهنگی  یالگو

است که خیـام بـرای    هایییپردازمفهوم ةدهندخیام و شکل  ینیبجهانکر و تف ةدهندچارچوب

ه ایران قدیم اعتقاد بر این بود که نُ یشناسستارهز آن استفاده کرده است. در ا ینیبجهانبیان این 

. زمان امور مربو  بـه  آوردیموجود هعامل زمان را ب و این گردش گردندیمفلک به دور زمین 

، 5967حـاکم بـود )الفـاخوری و الجـر،      هاآنو بر سرنوشت  کردیمرا تعیین  هاانسانهستی و 

ز شناختی زمان را در قال  چرخش ادر این رباعی، خیام با استفاده از یک مج(. 127-121 ص.

  (.  0229( )لیکاف و جانسون، محصولجای کننده بهتولیدکرده است ) یپردازمفهومافالک 

نظام تولاد و مارر   استعارات مفهومی در این رباعی  ةدهندفرهنگی سازمان یالگوسومین 

 عامل مرر، تولد، مرر، زندگیفرهنگی مفاهیمی همچـون   یالگواست. این در جهان هستی 

هسـتند و حقیقـت    که این مفاهیم انتراعی؛ چراکندیم یپردازمفهومو غیره را به شکل استعاری 

خیام نیر با اسـتفاده  . شودیمهنگی به شکل مفهومی خاصی بیان در هر فر هاآنو نوع نگرش به 

خـود در قالـ  اسـتعارات مفهـومی      ینـی بجهـان فرهنگی خاص به ابراز نگـرش و   الگواز این 

 پرداخته است.  

بـه   تـوان یمکار رفته در این رباعی را فرهنگی، استعارات شناختی به یالگواین سه بر طبق 

 هاا انساان ، اسات  گاردان عروساک ، زمان گردان هستندافالک عروسک شکل زیر بیان کرد:

 ،پایان زندگی )مارر( محفظاه اسات   ، است یبازعروسک ۀصحن، زندگی عروسک هستند

 مرر ناخوشایند است.  و  پایین ناخوشایند است ،مرر پایین است

 افـالک  حرکت اینکه به توجه باو  هستند گردانعروسکافالک  یهااستعارهدر این رباعی، 

در  شای   ،زماان کلی سطح  ةاستعار، گرددیم زمان گذر نتیجه در و روز و ش  ایجاد به منجر

زمان گردش  (. بنابراین،0229دست آورد )لیکاف و جانسون، هب توانیمرا  حال حرکت است

 گردان اسات شی  در حال حرکت عروسک، در حال حرکت است زمان شی ، افالک است

 قابل استخراج هستند. ،گردان استزمان عروسک و
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ثیر الگوهای فرهنگی آیـین زروانـی   که تحت ت که خیام  رسدیمنظر ، بهیپردازمفهومبا این 

 (، اعتقاد خـود 5963؛ ذکاوتی قراگوزلو، 5984، پورسامحو  یلحسن؛ 5983)قنبری،  بوده است

بیـان   را در دسـتان زمـان   امور جهان همةو مرگ و همچنین بودن تولد، زندگی، مبنی بر وابسته

بـه   (0222)آیـرر،   دهـد یمـ خیام را تشکیل  شناختییباییز یهاجنبهبینی که . این جهانکندیم

. همچنـین، در مصـرع آخـر ایـن     انـد بسـته عارات مفهومی این رباعی نقـش  شکل عمده در است

ـ . بـر طبـق   شـوند یماستعاره از مرگ دارد، انداخته به صندوق عدم که  هاعروسکرباعی،   ةگفت

)لیکـاف و   مرر پاایین اسات  و  مرر محفظه است یپـرداز مفهوم (0229لیکاف و جانسون )

کـه در ایـن ربـاعی     شوندیمجهانی محسوب  یزپردامفهوم، دو نوع (51 ، ص.0229جانسون، 

 .  اندشدهاستفاده 

کرده است که هیچ  یپردازمفهوم ییهاعروسکرا به  هاانسانهمچنین، شاعر در این رباعی 

نـی زمـان هسـتند. ایـن نـوع      متحـرک قـادر یع   ی از خود ندارنـد و تـاب  قـوانین شـیء    اختیار

خیـام اسـت چـرا کـه وی      ةگرایانـ یدهـر جبرانگـاری و   ینیبجهان ةدهندبازتاب یپردازمفهوم

 .xxxi)، ص. 0259وینفیلـد،  ( دانـد یمـ بعـاد زنـدگی   ا ةهمـ را مقهور عامـل زمـان در    هاانسان

دهـر و   جـر  یـری چ(الدَّهْرُ  إِلَّا یُهْلِکُنا : مافرمایدیم 04 ةیآجاثیه  ةمبارک ةسورهمچنین در قرآن 

واق ، دهریون معتقد بودند که زمان و همچنین گردش افالک که . در )کندینم هالک را زمان ما

سرنوشـت بشـر اسـت     ةکننـد زمان است، فاعل حوادث دنیا و همچنـین تعیـین   ةآورندوجود هب

ـ ال تفسیر در (5458/5338) مخشریزهمچنین (. 072، ص. 5987)مکارم شیرازی،   درو  افکش 

 ؛اسـت  مرگ زمان عامل که دارند باور دهریوناست که  آورده گونهاین جاثیه سوره 04 ةیآ ذیل

 اسـالم)ص(  وی همچنین حدیثی از پیامبر .است زمان از کوه و شکایتشِ بیانگر آنان اشعار لذا

 اسـت  خداونـد  زیرا کوه ننماییدنگویید و از آن شِ ناسرا دهر و زمان به :که فرمودند کندیمنقل 

 .  (488-487)ص.  زمان نه آوردیم وجود به را حوادث که

نظر . این استعاره نیر بهکندیماستفاده  نمایش است ۀصحنزندگی  ةاستعاراز  همچنین خیام

ریشه داشته باشـد و خیـام   اسالمی رایج در فرهنگ زمان خیام های فرهنگی که در الگو رسدیم

ایـن الگـوی   م هستی استفاده کرده است. به نظاآن برای رساتر کردن صدای اعتراض خویش از 
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زنـدگی بـه    داشته باشـد کـه در آن   )ص(محمد ةمبارک ةسور 96 ةیآریشه در  تواندیمفرهنگی 

  .  5بازی تشبیه شده است

بررسـی اسـتعارات   ( معتقدنـد،  0229، 5333طـور کـه لیکـاف و جانسـون )    همـان بنابراین، 

زیرالگوهـای فرهنگـی   ا و بـا الگوهـ   هـا آنارتبا   ةدهندشده در این رباعی نشانمطرحشناختی 

سـوی  وه، این استعارات شناختی راهـی بـه  عال. بهاندداشتهثیر  بر خیام ت رسدیمنظر است که به

 .  کندیمو نوع نگرش وی به حقیقت جهان باز  شناختییباییز

 :  پردازیمیمرجرالد تفی حال به بررسی ترجمة
 

‘Tis all a Chequer-board of Nights and Days 

Where Destiny with Men of Pieces plays: 

Hither and thither moves, and mates, and slays, 

And one by one back in the Closet lays. 
 

بـاطی  تا ارت کندیماستفاده  «و روزها است هاش گی زند»فیترجرالد در این ترجمه از مجاز 

 بـه شـکل اسـتعاری    هـا شـ  چرا که  ؛ردواجود بیوهشطرنج ب ةصفح استعاری بین گذر زمان و

گفت کـه   توانیم ؛ پسدهندیمتشکیل  سفید آن را یهاخانهنج را و روزها سیاه شطر یهاخانه

سایاه   یهاا خاناه  هاشبو  سفید شطرنج هستند یهاخانهروزها ، شطرنج است ۀصفحعمر 

 زمانگفت کـه   توانیمبا این استعارات . شطرنج است بازیِ ،زندگیدر نتیجه  ؛شطرنج هستند

از  همچنـین  جرالـد فیترشـده اسـت.    یپـرداز مفهـوم  هاو روز هاشبگذر به شکل مجازی به 

خیام بـه   ةجبرانگاران ةیشاند ةدهندنیر به نوعی بازتاب تقدیر شطرنج باز استمفهومی  ةاستعار

زمان  و هم خـدای تقـدیر   خدای هم زروان آیین زروانی،  ةیدعقچرا که به  ؛جهان هستی است

خیام است که  ةیشاند ةدهند، بازتاب«تقدیر»به معنای  Destiny ةوایفیترجرالد از  ةاستفاد. است

)لیکـاف و جانسـون،   کنناده  جای تولیدمحصول بهیا  کلجای   بهجزمجاز مفهومی در قال  

 یالگـو را در چارچوب  برخالف خیام که زمان همچنین، .کندیم یپردازمفهومزمان را  (،0229

 شاطرنج  باازیِ فرهنگـی   یالگـو ، فیترجرالد از کندیم یپردازمفهوم یگردانعروسکفرهنگی 

ـ شـناختی را بـین دو   زیبـایی  مفهومی بتواند تعادل مفهـومی تا با این تغییر  کندیماستفاده   ةگون

                                                           

نحیا َلِعٌب َو ََلحوٌ إِ.  5 َیاُة الدُّ َا اْلح  َّنم
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ـ نظربوجود بیاورد. بر طبـق   یپردازمفهوم  ةاسـتعار و  (0222)آیـرر  دریافـت  شناسـی یبـایی ز ةی

یـا   شـناختی یباییز ایجاد تعادل در سطحباید در ترجمه به  ،(0229شناختی لیکاف و جانسون )

کار که تخیل را نیر به یپردازمفهومنظام فرهنگی و با توجه به  هاآن یپردازمفهوممتون و  درک

ـ مفهومدر نظام فرهنگی، تجربی و  فیترجرالد ،بینیمیمطور که همان. توجه شود، بنددیم  یردازپ

 یپـرداز مفهـوم دارد و با تغییـر   شناختییباییزاد تعادل در سطح شناختی و سعی در ایج جدید،

 رسـد یمـ نظر عالوه، بهبهبه تعادلی در این سطوح نیر دست یابد.  خواهدیمستعارات شناختی ا

بـا شـرای  نگاشـت     فرهنگـی،  یالگوهادلیل تفاوت در اوت شناختی بهکه مترجم در شرای  تف

شناختی برخورد کرده است و این شـرای    یمجازهااین استعارات و  یپردازمفهوممتفاوت در 

حفظ کنـد؛   شناختییباییزتعادل را در سطح مفهومی و نگاشت متفاوت وی را واداشته است تا 

عی ااجتمـ آیرر که معتقد است متون بایـد در نظـام فرهنگـی    ةینظردر نتیجه، وی در چارچوب 

 هـا یپـرداز مفهـوم وانش شوند، اقدام به تغییر تفسیر و خ، تخیل ةقوخاص خود و با استفاده از 

بـر نقـش تخیـل در     (0220) 5لوِاهمیـت اسـت کـه اسـتاک    حـائر  کتـه  کرده است. ذکـر ایـن ن  

 کید دارد. ت  شناختی یپردازمفهوم

 ةیطـ ح، فیترجرالد با تغییر شطرنج هستند یهامهره هاانسان یپردازمفهومافرون بر این، در 

فرهنگـی غربـی    یالگوهاو  یپردازمفهومکه باز هم در چارچوب نظام  شطرنج( یهامهرهمبدا )

داشته اسـت. در دیگـر اسـتعارات مفهـومی      را ، سعی در حفظ تعادل در سطح مفهومیباشدیم

 ۀساوخت  یهاا مهرهمردگان و  شطرنج است بازیِزندگی ، شطرنج است ۀصفحعمر همچون 

 یالگـو  وی در چـارچوب همچنـین،  ، مترجم به همین شیوه عمل کرده اسـت.  شطرنج هستند

، سـعی داشـته اسـت تـا     «کردنمات»به معنی  mate ةکلمبا استفاده از و  بازی شطرنجفرهنگی 

 را بـه قاتـل   تقـدیر کند و سپس عامل مرگ یعنـی   یپردازمفهومکردن مات به ار هاانسان مرر

دشمن  تقدیر، کردن استکشتن )مرر( ماتمفهومی  یهااستعاره، بنابراین. کند یپردازمفهوم

 تـوان یمـ جرالد دریافـت. در نتیجـه،   رفیت یپردازمفهومدر  توانیمرا  قاتل است تقدیرو  است

 یپـرداز مفهـوم گفتمـانی خـود بـه     ةجامعـ فرهنگـی   یالگوهـا ثیر که تحت تـ  گفت فیترجرالد 

و  با برخورد به شـرای  نگاشـت متفـاوت   و مفاهیم مد نظر وی پرداخته است،  خیام ینیبجهان

                                                           
1. Stockwell  
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 شـناختی و زیبـایی  (5331)منـدلبلیت   مفهومی، (5339)تجربی تاباکوسکا  منظور حفظ تعادلبه

 ، از تکنیک گشت در نگاشت استفاده کرده است.(0222)آیرر 

، مارر پاایین اسات   جهـانی   یهااستعارهگ و نیستی که در خیام با ناخوشایندی مر ةمسئل

 شده است، یپردازمفهوم مرر محفظه استو  مرر ناخوشایند است، پایین ناخوشایند است

فیترجرالد بـا اسـتفاده از فعـل    شده است.  یپردازمفهومفیترجرالد نیر به همین شیوه  ةترجمدر 

lay  قـرار دادن  و انسان بین مرگ  «افقی قرار دادن چیری روی زمین یا جایی است»که به معنی

 یهـا اسـتعاره . بنابراین، وی نیر از کندیمسوخته در صندوقچه ارتبا  استعاری ایجاد  یهامهره

استفاده کرده اسـت  مرر ناخوشایند است و  پایین ناخوشایند است، مرر پایین استجهانی 

 نشان دهد.  هاانسانمرگ  زندگی و ةیهودب ةچرخ را نسبت بهخیامی  یرآمشِکوه ینیبجهانتا 

 رباعی دوم

 زندشیمصد بوسه ز مهر بر جبین            زندشیمآفرین  ،جامیست که عقل  

 زندشیمو باز بر زمین  سازدیم             لطیف دهر چنین جامِ گرِکوزهاین 
 

اسـتفاده کـرده اسـت. در     یگرکوزهکوزه و  الگوهای فرهنگـی ام در رباعیاتش بسیار از خی

 ظارو  سافالین  را بـه   هـا انسـان ، یعنی زمانظام هستی و عامل آن واق ، خیام برای انتقاد از ن

فرهنگـی   یالگوهـا  خیـام کـه ریشـه در    شناختییباییزشناختی و  ةتجرب. کندیم یپردازمفهوم

ـ الصفا، ناخوا ةفرقایران قبل از اسالم مانند آیین زروانی،  هاییینآطور عمده )به و  معترلـه  ةفرق

های الگوزیرا در  ؛باشد یپردازمفهومعامل این  تواندیم (5983)قنبری،  داسالم( دوران وی دار

ـ آدر  . بـرای مثـال  اندشده ل ساختهاز گِ هاانسان ةهماست که اسالمی اعتقاد بر این  فرهنگیِ  ةی

 و آب) گـل  از را شما که اوست ) «عنده یمسماجاً و اجل  یقضثم  ینطمن  خلقکم یالذهو »

بـه ایـن    (0: االنعـام  ةسـور ) اوسـت(  یشپ مقرر مهلت و کرد مقرر یمهلت سپس و یدآفر( خاک

م عامـل نظـا   «دهـر  گرِکوزه» ةیمکن ةاستعارمچنین، وی با استفاده از . هموضوع اشاره شده است

 گذشته دهریـون طور که در بررسی رباعی قبل دیدیم، در . همانداندیمهستی و نیستی را زمان 

طور کـه  نو هما کردندیمر جهان را به عامل زمان منسوب امو ةهمکسانی بودند که  زروانیان()

ـ   آیدیمیامبر که در قسمت قبل ذکر شد، بر از حدی  پ کوه و شـکایت از  ، دهریون زبـان بـه شِ



 اوّلشمارة    (                 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           96 

 

 

تـاری   کتـاب  ( در 5967وه، الفـاخوری و الجـر )  عـال . بـه گشودندیمزمان  یمدارکجدشمنی و 

ـ    دارندیمبیان فلسفه در جهان اسالم  یر و و تقـد  آوردیمـ وجـود  هکه گردش افـالک زمـان را ب

گفـت   توانیم. با توجه به این فرضیات و الگوهای فرهنگی کندیمسرنوشت جهانیان را تعیین 

چرخش افاالک چارخش دساتگاه    ، است گرکوزهزمان  ةاستعارنیر در این رباعی از  که خیام

 ،اسات  یگار کاوزه جهانِ هستی کارگاه و  هستند ظرو  سفالین هاانسان، است یگرکوزه

ـ  هـا انساندر این رباعی تولد و مرگ  .استفاده کرده است ر بـه سـاخت کـوزه و شکسـتن آن     نی

سااختن   هاا انساان  آفرینش شده است. در مصرع آخر رباعی، خیام از استعارات یپردازمفهوم

کـه خیـام بـا     رسـد یمنظر به .شکستن کوزه است هاانسانگرفتن جان )مرر( و کوزه است 

انتقـاد   در جهـان هسـتی   هـا انسـان و از بین بردن  آفرینشاستفاده از این استعارات از بیهودگی 

قاد است یا دسـت کـم نسـبت بـه آن     اعتو به جهان بعد از مرگ نیر بی( 5313)برتلس،  کندیم

ای شکایت و انتقاد در ج داشتیمتقاد راس  به جهان بعد از مرگ چرا که اگر اع ؛است ادریال

از سـوی دیگـر، اسـتعاراتی نظیـر     ، نبـود.  مرر انسان شکستن کوزه است یپردازمفهومقال  

مارر   ، پایین ناخوشایند اسات ، مرر پایین است، تخریب پایین است، مرر تخریب است

)تولد(  آفرینش، ساختن باال است، )تولد( ساختن است آفرینش و همچنین ناخوشایند است

ایـن ربـاعی    از توانیمرا  زمان قاتل است، زمان دشمن است، باال خوشایند است، باال است

)لیکـاف و جانسـون،    شـوند یمـ جهـانی محسـوب    هایپردازمفهوماین  ةهم استخراج کرد، که

ن هسـتی و  انگرش انتقادآمیر خیام بـه جهـ   ةدهندت نشاناین استعارا. (0221، کوکسس، 0229

 (0222، 5374) بـر طبـق نظریـات آیـرر     و مرگ اسـت. لیت زمان در تعیین سرنوشت، تولد عام

طور و همان دهدیمنسبت به جهان واق  تشکیل  خیام را شناسییباییز ،این استعارات ةمجموع

و  ینـی بجهـان بـه   تـوان یمـ با بررسـی ایـن اسـتعارات    ( معتقدند، 0229لیکاف و جانسون ) که

 .  تگفتمانی یا فردی دست یاف هر جامعة شناسییباییز

 :پردازیمیمجرالد از این رباعی رفیت ةترجمحال به 
Then said another-‘Surely not in vain 

My Substance from the common Earth was ta’en. 

That He who subtly wrought me into Shape 

Should stamp me back to common Earth again.’   
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تعـادل تجربـی و   منظـور ایجـاد   متفـاوتی بـه   هاییپردازمفهومر این ترجمه، فیترجرالد از د

، مفهوم خاک را بـه  أکل به جزت، با استفاده از مجاز شناختی س. نخشناختی استفاده کرده است

ظارو    هاانسانشناختی  ةاستعاربه  یپردازمفهومکرده است و سپس، این  یپردازمفهومزمین 

 ةترجمـ مشـترک در ایـن ربـاعی خیـام و      یپـرداز مفهوماین نوع  .شودیممنتج  ،سفالی هستند

، از خااک  انساان آفارینش  الگـوی فرهنگـی، یعنـی    که هر دو از یک  دهدیمفیترجرالد نشان 

مسـیحی   ةجامعزمان خیام و هم در اسالمی  ةجامع؛ این الگوی فرهنگی هم در اندکردهاستفاده 

اسـتفاده   یامشـابه  تجربـی  یپـرداز مفهومابراین هر دو از بن زمان فیترجرالد وجود داشته است؛

 اسـتفاده کـرده   اسات  گار کاوزه زمان )دهر(  یپردازمفهوموی بر خالف خیام که از . اندکرده

 گار کاوزه را بـه   خداوناد هسـتی یعنـی    ةیننـد آفر، Heبا استفاده از ضمیر سوم شخص ، است

الگـوی فرهنگـی در    خـأل دلیـل  که فیترجرالد به رسدیمنظر ، بهدر نتیجه .کندیم یپردازمفهوم

مفهـوم پـردازی را در    گفتمانی خـود،  ةجامعدر  ،ق خیام نسبت به جهان وا ینیبجهان ةبردارند

ارتبا  تنگـاتنگی   الگوهای فرهنگیکه  دهدیمییر داده است. این موضوع نشان مقصد تغ ةیطح

طـور کـه آیـرر بیـان     د. یعنـی همـان  دار شناسـی یباییزو  ینیبجهانو در نتیجه  یپردازمفهومبا 

هـای  الگوآن در فرهنگ و بافتی جدید باید بـا   یپردازمفهومر نتیجه ، فهم ما از متن و دکندیم

 شـناختی یبـایی زد تعـادل در سـطوح مفهـومی و    این موج  ایجا فرهنگی آن هماهنگ باشد و

 .  شودیم

آفارینش   ،اسات  یگرکوزهنظام هستی  ،است گرکوزهخداوند  یپردازمفهومهمچنین، با 

دیگـر   ،گرفتن جان انسان شکستن ظر  سافالین اسات   و است انسان ساختن ظر  سفالین

شکستن ، آفرینش خوشایند است، باال خوشایند است، ساختن باال استمثـل   هایپردازمفهوم

 کـه همگـی  ، مرر ناخوشاایند اسات  ، پایین ناخوشایند است، مرر پایین است، استپایین 

(. 0221؛ کوکســس، 0229)ر.ک. لیکــاف و جانســون،  جهــانی هســتند، قابــل اســتخراج اســت

ود دارنـد. ایـن   جرالـد وجـ  ربیش در رباعی خیام و ترجمه فیتوکم هایپردازمفهومراین، این بناب

نقش اساسی دارند  ینیبجهانو  یپردازمفهومهای فرهنگی در الگوکه  دهدیمموضوع نیر نشان 

 نیر مشترکند.   هایپرداز، مفهومهاآن بودنیجهانچرا که در صورت 
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 گیرینتیجه. 6

که در دو ربـاعی تحلیـل شـده و     رسدیمنظر ور که در قسمت بح  مشاهده شد، بهطهمان

 یاجامعـه هـای فرهنگـی هـر    الگوهی در شناختی به میران قابل تـوج  ةاستعار، هاآن یهاترجمه

اجتمـاعی و  ریشه دارد و بنابراین، تولید و درک این استعارات نیازمند آشنایی با بافت فرهنگـی 

ـ  ةترجمـ در ، گفتمـانی اسـت. در نتیجـه    ةجامعـ  تاریخی آن ن اسـتعارات شـناختی بـه نظـام     ای

 ةکننـد یـین تعمقصـد بـه میـران قابـل تـوجهی       های فرهنگـی نظـام  الگو، شناختی دیگرفرهنگی

که از مفـاهیم   در این مطالعه بح  تعادل ،عالوهبهدر نظام شناختی مقصد هستند.  یپردازمفهوم

قـرار گرفـت و نظریـات     ثیر الگوهـای فرهنگـی   شناختی و تحت ت سطحمهم ترجمه است، در 

حصـار و  ، و ویسـی (0228(، معـالج ) 5339(، تاباکوسـکا ) 0221(، کوکسس )5331مندلبلیت )

 باشـد. مـی  9 شکلمطالعه براساس نتایج این ارائه قابل تلفیقی  یالگو. یید شد ت (5939) توانگر

ـ پابـر  این الگـو   ـ نظر ةی  هـای فرهنگـی و بافـت   الگودریافـت آیـرر کـه بـر     شناسـی  زیبـایی  ةی

دریافـت   شناسـی یباییزکید دارد و متن ت فهم  ه برایتاریخی و همچنین تخیل خواننداجتماعی

و گـردد  تلفیقـی اضـافه    مـدل به دریافت  شناسییباییز ةلفؤمنی شد تا یببازحقایق از اینگاردن 

 . یابدارتقا 
 

 
( و تعادل تجربی )تاباکوسکا، 1991شناختی ترجمه )مندلبلیت،  ۀیفرضر اساس بالگوی تلفیقی  .3شکل 

 دریافت شناسییباییزو  یریپذترجمهفرهنگی،  یالگوهاشناختی،  ۀاستعار ۀینظر( بر حسب 1993

 کتابنامه

. الت ویل وجوه فی األقاویل عیون و التنریل حقایق عن الکشاف(. 5458/5338) الرمخشری، ج.

 مکت  العبیکان. :هالسعودی، جلد الساب . ریاض
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آیتی. . ترجمه عبدالحمید تاری  فلسفه در جهان اسالمی(. 5967. )الفاخوری، ح.، و الجر، خ

 .یاسالم انقالب آموزش و انتشارات تهران: سازمان

. به اهتمام رستم علییف و محمد نوری عثمانف. مسکو: رباعیات خیام(. 5313) ی.برتلس، 

 انستیتو خاورشناسی فرهنگستان علوم شوری )سلسه آثار ادبی ملل خاور(. 
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 .دانشگاهی مرکر تهران
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 .71-64(، 9)00، شیراز دانشگاه انسانی و  اجتماعی علوم

تهران: . به تصحیح محمد بن عبدلوهاب قروینی. جهانگشای جوینی تاری (. 5987) ع. جوینی،

  .هرمس
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