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Abstract  
One of the challenges that translators of literacy and non-literary texts face is rendering 

and finding equivalents for figures of speech. In this regard, translating simile and 

compound adjectives are of great importance. Most of the challenges in translating such 

figures of speech are due to cognitive and cultural differences between the source and 

target languages. By paying attention to the differences, translators can overcome the 

challenges. Using a descriptive-analytical method, this study dealt with the nature, 

function, and criteria of categorizing similes and compound adjectives in Bahrampour’s 

translations of Sermons and Letters of Nahj al-Balagha. Applying Pierini’s (2007) 

model, the study then explored the strategies used for dealing with problems in 

translating the figures of speech. Pierini uses domestication strategy for translation in 

such cases. Considering the strategy, he introduces two strategies for compound 

adjectives and six strategies for translating similes. The results show that when 

translating all compound adjectives and similes, the used translation methods that are 

based on domestication of language and culture, are appropriate and applicable; since in 

this translation, Bahrampour has used a literary method and the correspondence shows 

the closeness between source and target languages. 
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 هاینامه و هاخطبه ةترجم در مرکب صفات و تشبیه هایبرابریابی
: موردی ةعمطال) پیرینی گزینیبومی الگوی براساس البالغهنهج

 (بهرامپور ةترجم

 

    علی صیادانی
 ،تبریز ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، زبان و ادبیات عربی گروه،دانشیار

  ایران
  

 یزدان حیدرپور مرند 
، ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریزکارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی

  ایران
  

 چکيده
 و برگردان بحث كشاندمی نالش به را مترجم ادبی، و دینی متون ةترجم در كه مباحثی ترینمهم از

 اهميت زا مركب صفات و تشبيه ةترجم ةمقول دو واكاوي بحث این در. است ادبی هايآرایه هايبرابریابی
 هايوتتفا جهت به هاییآرایه ننين ةترجم در مترجمان مش الت و هانالش بيشتر. است برخوردار خاصی
 این بر یاديز حد تا هاتفاوت این داشتن نظر در با تواندمی مترجم. است زبان دو بين فرهنگی و شناختی نوع

 و مل ردع ماهيت، به ابتدا تحليلی -توصيفی روش به حاضر جستار در پژوهشگران. یابد تسلط هانالش
 پردازندیم بهرامپور از البالغهنهج هاينامه و هاخيبه ترجمة در مركب صفات و تشبيهات بنديطبقه معيارهاي

 در موجود مش الت حر براي شده اتخاذ راه ارهاي بررسی به( 1887) پيرینی الگوي از استفاده با سپس و
 ايرجمهت معادل در سازيبومی كلی راه ار از لهأمس این حر براي پيرینی. كنندمی اقدام هاآرایه این ةترجم
 تشبيهات باب در و راه ار دو مركب صفات ةمقول در وي استراتژي، این گرفتن نظر در با. كندمی استفاده
 و بمرك صفت نوع هر ترجمه هنگام كه دهدمی نشان پژوهش برآیند. كندمی پيشنهاد اساسی روش شش

 اجرایی بليتقا و بوده مناسب فرهنگی و زبانی گزینیبومی براساس شده اتخاذ ايترجمه هايروش تشبيهی،
 رهنگف تقارن دهندهنشان تيبيقی ننين. است برده بهره ادبی روش از مترجم حاضر، ترجمه در نراكه ،دارد
 .است مقصد و مبدأ زبان دو در

 .وربهرامپ ترجمة البالغه،نهج مرکب، صفات تشبیه، پیرینی، ترجمه، راهکارهای :هاکليدواژه
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 مقدمه
ن خود به زبان، فرهنگ و تحوالت پيرامو واسية آن توانستهي است كه بشر بهفرآیند ،ترجمه

كند این است كه بدانيم ترجمه یک آنچه اهميت این دانش را مشخص می. آگاهی یابد
 ضرورت گریزناپفیر بشري است.

عصر  ايهاي ترجمهپژوهش»رسد كه ترجمانی، به نظر می فرآیندنظر داشتن ارزش  با در
 وض،ع )نور« هاي زبانی و فرازبانی بوده استحاضر تا حد زیادي متأ ر از گسترش دانش

هنر ترجمه »كند، ميالعات ترجمه یاد می دپرداز حوزنظریه 6گونه كه پيرینیآن. (78: 6633
ها و معلوماتی كه دانش. (Fauziah, 2017: 28)« هاي زبانی استمنوط به آگاهی از دانش

اید بتواند كه مترجم ب یابندسازمان می. هاي ادبی و..، آرایهتغييرات ساختار نحوي متنمتأ ر از 
اي كه گونهبه ؛درستی به مخاطب منتقر سازدمفاهيم و اغراض اصلی اطالعات مزبور را به

. ندكو فرهنگی متن، پيام واقعی را درك هاي نوع شناختی مخاطب بتواند جداي از تفاوت
نوع شناختی  هايمتغيرهاي فرهنگی و زبانی متأ ر از تفاوت»باید گفت كاربست و عامليت 

. (666: 1887)الدسوقی، « كنندنقش بزرگی را در تشخيص ماهيت فضاي معناي متن بازي می
و تغييرات  1ختارهاي مفهومیهاي نوع شناختی بين دو زبان از نظر ساتفاوت»به اعتقاد پيرینی 

این ساختارها و تغييرات بيانگر تعدادي از روابط معنایی . شودسازي آش ار میدر واژه 8زبانی
« ستها حاكم امختلب بين عناصر سازنده است كه پيوندهاي نحوي، زبانی و ادبی ميان آن

(Pierini, 2015: 17) .یاد  نالش اساسیعنوان یک پيرینی از این ارتباط و گستردگی به
ر از وي براي گف. شودواسية واگرایی ميان دو زبان و فرهنگ خاد ایجاد میكند كه بهمی

كه در آن  كندن استراتژي كاربردي عنوان میعنوارا به 4سازيموضوع بومی ،این نالش
پس كند و سمترجم نخست عناصر زبانی و فرهنگی زبان مبدأ را در فرهنگ خود جفب می

 سازد.ها و قواعد زبانی و فرهنگی خود برابر میا ارزشآن را ب
، هاسازي از عناصر خاد فرهنگی است كه مضمون آن متش ر از ارزشبومی مسأله

گزینش توجه مترجم را به  مسألهاین  از این رو،. ها و ساختارهاي زبانی استتعبيرات، حالت
. شودكه منجر به تعادل واژگانی می سازداي رهنمون میترین معادل ترجمهو انتخاب مناسب

                                                            
1. Pierini, P. 

2. Conceptual Structures 

3. Morphology 

4. localisation 
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راكی و وجوه اشت» مر خواهد بود كه مترجم بتواند ، این راه ار زمانی مثمربه باور پيرینی
ها را در ها را در دو فرهنگ و زبان شناسایی كند و آناقتران ميان واژگان و عبارت ةنقي

 . (Pierini, 2007: 88)« قالب فرهنگ و زبان خود به كار گيرد

ترجمة ی هاي نوع شناختی و فرهنگبا توضيح كليات بحث، در این جستار به بررسی تفاوت  
هد  از  .گزینی پيرینی پرداخته شده استالبالغه براساس الگوي بومیاز نهج بهرامپور

جنبة خاد زبانی و  ،حاضر ةانتخاب ترجمة مزبور این بوده است كه بهرامپور در ترجم
و گزینش د همچنين. اي آزاد و ارتباطی را ارائه داده استو ترجمه كردهفرهنگی را رعایت 

تشبيه در » نراكه به باور پيرینی ،بعد صفات مركب و تشبيهات در اولویت قرار گرفته است
گيرد و این ویژگی به سبب نقش اساسی تشبيه در اندیشه و هاي زبانی قرار میرده ویژگی

الگوهاي »همچنين بحث صفات مركب مبين  .(Ibid: 23« )گفتار نمود یافته است
ها، ی ميان آنمعنای -هاي زبانی و روابط نحويبنديشناسی زبان است كه با تعيين دستهریخت

 . (Pierini, 2015: 18)« سازداهميت این الگوها را در زبان و گفتار نمایان می

ه حاضر منوط ب ةبررسی دو بحث تشبيهات و صفات مركب در ترجم كه ییآنجا از
ز این ا كدام هري ترجمانی است، كاوش و تيبيق هاعبارتارزیابی وجوه زبانی و واژگانی 

بی واژگان ی نسابیمعادلي فرهنگی را در جهت سازیبوموجوه زبانی تأ ير كاربست عناصر 
مسأله مهارت و تسلط مترجم در بازبينی و بازآرایی عناصر  ،عالوه بر این. دهدیمنشان 
لط و بر این اساس مترجم باید تس. دیآیمهنگی در تشبيهات و صفات مركب مهم به نظر فر

ي هافاوتتترجمانی داشته باشد تا وجوه شباهتی زبان را در بستر  فرآیندمهارت كافی را در 
 . نوع شناختی و فرهنگی نشان دهد

ان دو موازي مي هايكوشد متغيرهاي فرهنگی و زبانی را در قالب ارتباطمترجمی كه می 
. شودمی روههایی با مش ر اساسی روبدر مواجه با ننين مقوله كندتر زبان و فرهنگ واضح

اري جایی فرهنگی و سازگهصفات مركب از دو راه ار جاب ةپيرینی براي حر مش ر ترجم
تشبيهات از شش روش كاربردي حفظ صورت تشبيه، جایگزینی  ةفرهنگی و براي ترجم

ح فاري با اصيالحات بومی ویژه، كاهش مفهوم اصلی تشبيه، حفظ تشبيه با توضيتشبيه، جایگ
 گيرد.هاي تشبيه و حف  مشبه )از اركان تشبيه( بهره میویژگی

 در پژوهش حاضر سعی شده است تا به سؤاالت ذیر پاسخ داده شود:



 121 | حیدرپور مرندصیادانی و 

 

 د دري نوع شناختی و فرهنگی اصيالحات زبانی موجوهاتفاوته با همترجم در مواج -
نگونه عمر كرده است و این  البالغهنهجي هانامهو  هاخيبهتشبيهات و صفات مركب 

 ی( نه تأ يراتی در بازشناخت سبک و سياق ترجمة تشبيهاتشناسبومي فرهنگی )هاتفاوت
 و صفات مركب دارد؟

 غهالبالهاي نهجها و نامهاي صفات مركب و تشبيهات خيبههاي ترجمهدر بررسی نالش -
هاي زبانی و فرهنگی )اصيالحات یک از راه ارها بيشترین تأ ير را در رفع نالشكدام

هاي نوع شناختی( داشته و مترجم را به انتقال دقيق مفاهيم و عناصر زبانی خاد و تفاوت
 زبانی و فرهنگی رهنمون ساخته است؟

 پژوهش ةپيشين. 2
( از روی ردهاي نوین ميالعات 1887ی )پيرین گزینیبومیكه روی رد  مسألهبا توجه به این 

ی هایبه معدود جستارها و پژوهش شود و هنوز جاي بررسی و بحث داردترجمه محسوب می
 .اشاره شده است ادامههاي فرهنگی و زبانی صورت پفیرفته در كه در باب نالش

ه بحث ب« إشکالیة نقل الخصوصیات الثقافیة»اي تحت عنوان ( در رساله1889) 6قيا  تمام

هاي وي نالش. هاي فرهنگی و راه ارهاي حر آن پرداخته استنالش دو بررسی دربار
داند فرهنگی را محصول عدم تيابق ساختارها و متغيرهاي زبانی ميان دو زبان و فرهنگ می

ه باید البت. كردسازي استفاده كه براي گفر از آن باید در سيح واژگانی از راه ار بومی
 . دارده نویسنده در این كتاب صرفاً مباحث توصيفی را بيان میاذعان داشت ك

 پيرینی ويالگ براساس مردگان سمفونی رمان عربی ترجمه در تشبيه یابیمعادل» ةدر مقال
ن در ای. هاي فرهنگی ميان زبان مبدأ و مقصد توجه دارد( به تفاوت6866كشاورز )« (1887)

كند عربی رمان سمفونی مردگان استفاده میة ترجمراستا وي از روی رد پيرینی در بررسی 
هاي فرهنگی را در قالب راه ارهاي این روی رد نشان دهد و ميابق كوشد این تفاوتو می

ررسی این تحليلی به ب -نویسنده در این مقاله با روش توصيفی. كندبا فرهنگ خود ترجمه 
 موضوع پرداخته است.

 Strategies for Translation of »اي با عنوان له( در مقا1887) و هم اران فردشمسی

Similes in four Different Persian Translations of Hamlet »  به بررسی
                                                            
1. Quettaf, T. 
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اله در این مق. اندپرداختهراه ارهاي تشبيه براساس روی رد پيرینی در داستان هملت 
هاي یژگیوي ی سانی استفاده و بيشتر بر حفظ هاروشتشبيهات از  ةنویسندگان در ترجم

 . اندكردهمتن مبدأ تأكيد 
الظواهر األسلوبیة فی خطبة الشقشقیة »اي با عنوان در مقاله (1864) فربالوي و غفوري

. اندالبالغه پرداختهشقشقيه نهج ةبه بيان مباحث زبانی و بالغی خيب «لإلمام علی )ع(

تحلير سيوح زبانی، دستوري و معنایی خيبه مزبور توجه حاضر به  ةنویسندگان در خيب
البالغه مورد هاي فرهنگی و زبانی نهجارنوبهداشته و هر یک از این مباحث را در ن

نویسندگان در این مقاله نخست تعریب جامعی از اش ال فنی و ادبی . اندارزیابی قرار داده
غه البالالب واژگان فرهنگی خاد نهجسپس هر یک از این موضوعات را در ق ،دهدارائه می

 دهد.مورد بررسی قرار می
 ةهاي ترجمیابیكه ميالعات معدودي در زمينة بررسی معادل مسألهبا توجه به این 

هاي ها و نامههاي تركيبی در برگردان خيبهویژه تشبيه و نيز ميالعه صفتهاي ادبی بهآرایه
هاي البالغه صورت پفیرفته است، وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهشنهج
ست كه شناسی پيرینی اهاي حاضر براساس الگوي بومیگرفته به جهت بررسی مقولهانجام

ه سایر سبت بنگی و زبانی ترجمه توجه داشته است كه از این منظر نبه عناصر خاد فره
   . خور توجه است و در اي ویژهتحقيقات مفكور ميالعه

 ضرورت و اهميت پژوهش. 1

اي روان، آزاد و ارتباطی بوده البالغه ارائه داده است ترجمهاي كه بهرامپور از نهجترجمه
يچيدگی تالشی براي رفع ابهام و پ اي،ننين ترجمة صریح و ارتباطی ،بهرامپور دبه عقيد. است

حاضر متناسب با ساختارهاي زبانی و  ةترجم. در درك اغراض كالم امير )ع( بوده است
ده محتوامحور بو ،اي مترجمبر این اساس كار ترجمه. فرهنگی زبان مقصد ارائه شده است

، كه در موارديطوريبه ؛ا در نظر داشته استها و اصول زبانی و فرهنگی مقصد ركه ارزش
 شدهزین هاي فارسی جایگعنوان نمودهاي فرهنگی و زبانی خاد با تمثيرهاي عربی بهتمثير
اي آسان و قابر فهم به مخاطب كالم و در هد  مترجم در گام نخست تحویر ترجمه. است

 .گام بعدي ابهام زدایی از گفتار اميرالمؤمنين )ع( بوده است
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نی پيرینی گزیشده است تا در گام اول با استفاده از روی رد بومی در مقاله حاضر كوشيده   
امين هاي موردي ارائه شود كه مفاهيم و مضعناصر زبانی و فرهنگی قابر فهمی نسبت به نمونه

 همچنين .را در برداشته باشد و به نسبت آن فضاي معنایی قابر قبولی بازتاب یابدویژد آن
 . ( را مورد ارزیابی قرار دهند6861البالغه )از نهج ترجمة بهرامپورجامعيت و مقبوليت 

 ارچوب نظريهچ. 6
تشبيهات و صفات مركب را در  ةدو مقول ة( ترجم1887پيرینی ) شدگونه كه اشاره همان
 زینی راگپيرینی براي حر این نالش راه ار بومی. داندنالش اساسی می ،ترجمانی فرآیند

سترده ش لی گ ،گزینیبومی. مزبور حائز اهميت استمقولة دو  ةسازد كه در ترجمميرح می
. ..و دهد كه بيشتر در مورد یک فرهنگ، اندیشهتري را نسبت به ترجمه ارائه میو تخصصی

ر واقع مفهوم حاض در. كشدرود و اهميت تسلط بر زبان مقصد را به تصویر میكار میه ب
هاي را براساس شرایط خاد زبانی، فرهنگی و محدودیت فرآیندتيبيق یک محصول یا 

رهنگی به جهت رفع موانع ف گزینیبومی. دهدویژه جغرافيایی و تنوع خاد زبانی را نشان می
ا در نظر ب. پفیردترجمه داراي تعارض فرهنگی هستند، صورت می فرآینداز مفاهيمی كه در 

ا تشبيه و صفات مركب بمقولة تن اهميت مفهوم حاضر، در ذیر به بحث و بررسی دو داش
 . پرداخته شده است گزینیبومیتوجه به ابزارهاي 

 تشبيه. 6-2
داند كه هاي دستوري زبان می( بحث تشبيه و صفات مركب را صورت1887پيرینی )
تشبيه را یک صورت معنایی وي . دهدهاي معنایی دو گزاره را در كالم نشان میساخت

پفیرد كه ها صورت میميان موجودیت»این قياس . كند كه مبتنی بر مقایسه استمعرفی می
كه  شودمیاي نتيجه موجب ایجاد گزاره شود و درمنجر به ایجاد یک نوع قضاوت می

در  از منظر پيرینی. (Pierini, 2007: 23)« ش ر مثبت یا منفی داشته باشد تواند یکمی
عنی موضوعی ی وجه نخست موضوع قابر قياس است؛ ؛ساختار تشبيه سه وجه قابر تبيين است

وضوع با م تشبيه است كه آن ةگام بعدي ابزار و وسيل. شودكه توسط تشبيه توصيب می
ها و تصویر ذهنی شباهت است كه شود و حالت سوم ویژگیابزارهاي موجود مقایسه می
مترجم  ةيفوظ. گيردموضوع و وسيله تشبيه مورد بررسی قرار میخصوصيات مشترك ميان 
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در مواجه با ننين صورت دستوري در متن این است كه نخست آن را تجزیه كرده و سپس 
 رآیندفدر . پيدا كند ،كه بيانگر ساخت معنایی استرا دو گزارد موجود در فحواي كالم 

اس ميان موضوع بومی زبان به نوع قي دشنوند»تشبيه در بافت متنی، مترجم یا به تعبيري  ةترجم
بل ه معنی كر اصيالح موردنظر را مورد ارزیابی قرار  ،اندیشدشباهت و تصویر ذهنی نمی

 (.Larson, 1998: 277« )دهدمی
ی نخست تصاویر ذهن ؛سازدتشبيه ميرح می ةهاي اساسی را در ترجمپيرینی نيز نالش   

صد تواند در فرهنگ و زبان مقمتفاوت در تشبيه است كه به جهت اختال  و ناهمگونی می
ز دید گاهی نيز موضوع شباهت ا. كند ترجمه را براي مترجم مش ر فرآیندناشناخته باشد و 
 كه «موج عليه دولت شورید»؛ مانند جملة شودسختی مشخص میماند و بهمترجم پنهان می

ینی در نالش بعدي، پير. مانده استصورت پنهانی باقیهاي مردم بهموضوع نظرات و خواسته
او معتقد است ننين استنباطی از . پردازدبه بحث از درك متفاوت از موضوع شباهت می

افت منجر به دری مسألهیابد و این هاي متفاوت بيشتر نمود میموضوع شباهت در فرهنگ
صاویر نين برداشتی از تدر همين راستا ن. شودتصویر ذهنی ی سان می مختلب و ناهمگون از

ا برداشت مترجم ب. تواند معانی متفاوتی را به مترجم در زبان مقصد القا كندنظر میذهنی مورد
متفاوت از تصویر ذهنی ی سان در تشبيه، موضوع شباهت در زبان مقصد را اشتباه متوجه 

 .خواهد شداهم این خود باعث سوءتف شود كهمی
فهم نادرست از موضوعيت تصاویر ذهنی قابر قياس در زبان و  پيرینی براي جبران نالش   

 كند.فرهنگ مقصد از شش روش كاربردي استفاده می

 حفظ صورت تشبيه. 6-2-2
به اعتقاد پيرینی اگر صورت تشبيه در زبان مبدأ طبيعی و قابر قياس در فرهنگ مقصد باشد،  

ونه بيان گپيرینی این. كه در ترجمه به همان صورت به زبان مقصد انتقال یابدبهتر است 
مراه گزاره به ه با مساوي بودن تصویر ذهنی و موضوع شباهت، بهتر است دو»كند كه می

صورت ی سان در زبان مقصد به نحو عنوان تشبيه، تصویر ذهنی و موضوع شباهت به
كند كه تشبيه كمک می مسألهاین . (Pierini, 2007: 31)« آش اري نشان داده شود
ه همان كوشد كه صورت تشبيه بمی مترجم بنابراین،. فهم باشدموردنظر براي خواننده قابر

ی نرم تسخبهپوست او »پيرینی اصيالح  ،براي نمونه. ترجمه حفظ شود فرآیندش ر در 
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ساختار زبانی و معناي  ،در این اصيالح. (Ibid: 31) كندیمرا بيان « ن مه قدیمی است
بيه( اللفظی )حفظ صورت تشن صورت نخست و به صورت ترجمة تحتي باید به همااگزاره

ح ام( است نظر ازآورده شود تا عالوه بر صورت طبيعی ساختار زبانی، هد  معنایی گزاره )
 انتقال یابد.

 جایگزیني تشبيه با شرح. 6-2-1
توان م باشد، میمبهم و نامفهو ،براي خواننده زبان مقصدكند كه تشبيه اگر پيرینی پيشنهاد می

اي گونهاین جایگزینی باید به»به باور او . موجود آن را حف  و شرح آن را بيان كرد بهمشبهٌ
مترجم با . (Pierini, 2007: 32)« صورت پفیرد كه در یک اصيالح كالمی مشابه باشد

د فهم در فرهنگ مقص ترجمه، تشبيهی قابرمدنظر قرار دادن یک گزارد كالمی مشابه در 
ته كند كه همان معنا و مفهوم را داشاصلی تشبيه میبه مشبهٌمتن را جایگزین  دبراي خوانند

بحثی  در بررسی ننين. البته در این روی رد نقش مسائر فرهنگی حائز اهميت است. باشد
واقع ننين  در. (Ibid: 33د )اشاره كر« دنَكَیممثر سگ جان »به اصيالح تشبيهی  توانیم

ی باشد و مخاطب فرهنگ مقصد معنیباصيالح تشبيهی مم ن است در فرهنگ مقصد 
از  واندتیممترجم زبان مقصد در مواجه با ننين اصيالحات تشبيهی . هد  از آن را درنيابد

ی ابیعادلمبه شرح آن بپردازد و با  بهمشبهٌكرده و با حف   نظرصر ی اللفظتحتترجمة 
 را به كار ببندد.« كندیممثر یک برده كار »نسبی فرهنگی، اصيالح 

  جایگزیني تشبيه با واژگان اصطالح بومي ویژه. 6-2-6

اي ژهترجمه، مترجم با اصيالحات وی فرآیندكه مم ن است در  مسألهپيرینی با اذعان به این 
ح يالنيز ام ان جایگزینی یک اصانتقال به فرهنگ مقصد خود نشود و  رو شود كه قابرهروب

به باور  .باید صرفاً به فرهنگ بومی خود توجه داشته باشد فرهنگی مشابه وجود نداشته باشد
وظيفه مترجم برقراري ارتباط خاد بين این اصالحات موردنظر است كه با جایگزینی »او 

. (Pierini, 2007: 35« )پفیردترجمه صورت می فرآیندفهم در یک صفت ساده و قابر
دهد كه فقط واژگان اصيالحی خاد خود را متناسب با پيرینی این اختيار را به مترجم می

تفاوت این موضوع با مبحث پيشين در این است كه مترجم . فرهنگ زبانی خود برگزیند
یشد و در اندبل ه به فرهنگ مقصد خود می ،دیگر در پی اصيالح فرهنگی مشابه نيست
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 البته روی رد. فهم استود دنبال واژگان اصيالحی ویژه و قابروراي فرهنگ خاد خ
رهنگ كوشد واژگان اصيالحی فبل ه می ،مترجم صرفاً نادیده گرفتن فرهنگ مبدأ نيست

وی رد پيرینی در این ر. كه همان معنا و مفهوم را برساند كندخود را در تشبيهات اصلی غالب 
این اصيالح زبانی به جهت . (Ibid: 32) كندیمیاد « مثر آب خوردن»از اصيالح زبانی 

ده ي یک اصيالح پيچيده زبانی آورجابهنزدی ی با ساختار بانی و فرهنگی زبان مقصد 
ي است كه مترجم این اختيار را در اگزارهواقع هد  انتقال صریح معناي  در. شودیم

 بومی دارد.عنوان یک اصيالح دیگر به بهمشبهٌبا یک  بهمشبهٌجایگزینی 

  کاهش مفهوم اصلي تشبيه. 6-2-0
. بيه استكاهش مفهوم اصلی تش ،تشبيه ةاز راه ارهاي دیگر پيرینی براي جبران نالش ترجم

ن تشبيه اصيالحی باشد براي درك بهتر مفهوم آ»پيرینی بر این اصر معتقد است كه اگر 
واقع كاهش به مفهوم اصلی  در. (Pierini, 2007: 32)« توان معناي آن را كاهش دادمی

ی با اضافه این مفهوم از نظر پيرین. جاي تشبيه در فرهنگ مقصدصفت به + یعنی افزودن نيزي
به  در این بحث. پفیر است( ام اندر بافت متن همچون )مثر، مانند و... شدن ادات تشبيه

رتباط دارند تشبيه اقابر قياس و  داي به واژگونهاعتقاد پيرینی تمامی عناصر معنایی كه به
دو زبان مبدأ و مقصد و بدون توجه به این ه بخش واقعی یا اصلی  ،بافت فرهنگی حسببه

این  مترجم در مواجه با ننين نالشی ةوظيف. حساب آیند، متعدد و گسترده هستندمعنایی به
بيه به شنوعی با كاهش مفهوم اصلی تو به است كه این گستردگی و تنوع را به حداقر برساند

شبيهی به مدل ت توانیمبراي نمونه . اصيالح خاد مقارن با فرهنگ بومی مقصد دست یابد
ح تشبيهی ي اصيالجابهرا  «هاكوهبه پيري و قدمت »او اصيالح . پيشنهادي پيرینی اشاره كرد

در نمونه حاضر . (Ibid: 32براي این الگو مثال آورده است )« هاكوهو كهن همچون  باوقار»
يشنهاد ننين راهبردي نندان مورد پ. و فقط مفهوم آن بيان شده است شده گرفتهتشبيه نادیده 

 .كندیمبه ساختار ادبی و زیبایی عبارت زبانی ليمه وارد  نراكه ،رديگینمقرار 

 هاي شباهت حفظ تشبيه با توضيح ویژگي. 6-2-5

راهبرد  در این. هاي شباهت )وجه شبه( استبا توضيح ویژگی بهمشبهٌراه ار دیگر حفظ 
 دهد و آنموجود در عبارت زبانی را حفظ كرده و وجه شبه آن را شرح می بهمشبهٌمترجم 
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راي همچنين آنچه پيرینی این ام ان را ب. زمانی است كه وجه شبه براي مترجم ناشناخته باشد
وان هاي شباهت، عنتواند در توضيح ویژگیمی مترجم»سازد این است كه مترجم فراهم می

شبيه هاي زبانی خاد به آن توسيلة ابزارهاي شباهت و توصيب گونهیا موضوع شباهت را به
مثابة كاهش مفهوم اصلی تشبيه واقع این افزودن در ترجمه به در. (Ibid: 36« )كنداضافه 
. ی مقصد براي خواننده مهيا سازدتواند قابليت فهم غرض متن یا كالم را در فرهنگ بوممی

 شتبندانگصدایت همچون » وارهجملهوي . ن این مسأله استنمونة پيشنهادي پيرینی مبي
 وانعنبهرا « زخمی بيرون زده بندانگشتصدایت همچون »ي جابهرا « شده دارحهیجرزخمی 

، شده حفظ بهمشبهٌدر این نمونه . (Pierini, 2007: 33الگوي پيشنهادي بيان داشته است )
. ناخته باشدناش تواندیموجه شبه تركيب تشبيهی )بيرون زده( در گزارد دوم براي مخاطب  اما

ی از اصيالح ی نسبی فرهنگابیمعادلپيرینی براي  و این مسأله ناشی از تفاوت فرهنگی است
 استفاده كرده است. «شدن دارحهیجر»

 حذف تشبيه. 6-2-2
وي معتقد . ردگيراه ار معناي تشبيه را بدون حفظ تصویر ذهنی آن در نظر میپيرینی در این 

ترجمه تشبيه این امتياز را دارد كه هنگام مواجه با ساختار تمثيلی  فرآیندمترجم در »است كه 
م تشبيهی مشبه را از ساخت كال ،پيچيده براي انتقال واقعی معناي تشبيه در فرهنگ بومی خود

واقع در این ساختار معناي تشبيه از طریق حف   در. (Pierini, 2007: 38« )كندحف  
« صندلی خيلی زمخت است» وارهجملهبراي نمونه پيرینی . شودتصویر ذهنی آن فهميده می

ه ساختار تشبيهی حف  شد وارهجملهدر این . دهدیمرا براي الگوي حف  تشبيه پيشنهاد 
ده است آورده ش« زمخت است و مثر پر قو نيستصندلی خيلی »ي عبارت زبانی جابهاست و 

(Ibid: 32) .( وارجملهدر گزارد تشبيهی اصلی )كه عبارت تشبيهی )مثر جهتنیبدد دوم 
 . پر قو( مم ن است در زبان مقصد معادلی نداشته باشد در ترجمة حف  شده است

 صفات مرکب. 6-1
هاي نوع شناختی و جهت تفاوت ( بحث صفات مركب در ترجمه به1887بنا به نظر پيرینی )

تركيب »به باور او . كندفرهنگی ميان دو فرهنگ نالش اساسی را پيش روي مترجم ایجاد می
سازي اطالعات در یک واحد اي قدرتمند براي فشردهصفات مركب در ساختار متن وسيله
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پيچيده  و با این تفسير كه ساختار متن متش ر از تعدادي روابط معنایی متصر. زبانی است
صحيح صفات مركب در  ةدرواقع ترجم. (Pierini, 2015: 17)« ميان عناصر سازنده است

ستند این پيرینی كاربست م. كندساختار متن مناسبت ميان پيوندهاي ضمنی آن را آش ار می
رجم در توصيفی كه مت. داندهاي واقعی فضاهاي حقيقی متن میها را در توصيب جنبهصفت

آنچه پيرینی بافتار صفات . دهدهاي م انی را مدنظر قرار میفراد و موقعيتآن عمل رد ا
 تصف»وجه نخست دهد سه وجه اساسی دارد؛ قرار می مركب را در ساختار متن مورد بررسی

اقتران و كاربست صفت به همراه صفت دیگر در برخی از موارد لغوي یافت . است« صفت +
توان تركيب تلخ و شيرین، در بحث از رنگ در بحث از ذائقه می ،مثال عنوانبه. شودمی

ن عناصر از ای»به اعتقاد پيرینی . تركيب خاكستري و سبز و موارد اینچنينی را یادآور شد
« ودشتواند با حر  ربط برقرار ها میوضعيت ی سانی برخوردار هستند و ارتباط ميان آن

(Ibid: 18-19) . بحث، ساختاري وجود دارد كه در آن سازندد اول همچنين در راستاي این
 .واقع عمل رد آن تغيير ش ر بافت است در. دهد)صفت( حالت دومی )صفت( را تغيير می

 ن این بحث است.مبي« آبی تيره»الحات رنگی تركيب مثالً در اصي
این الگو از بسامد زیادي در . است« + اسم صفت/ صفت + اسم»حالت دوم تركيب 

حالت  اي را برايدر این تركيب، سازنده اول )اسم( ابزار مقایسه. تن برخوردار استساختار م
 مسألهین ن امبي« بيري سبز»حث از رنگ عبارت براي نمونه در ب. كنددوم )صفت( ایجاد می

صورت نحوي به مقولهدر این . كندیاد می« صفت + قيد»در بلعد دیگر پيرینی از ساختار . است
ن حالتی را نني« شدت رقابتیبه»گزارد  ،براي نمونه. كندرا بازتوليد مییک عبارت صفت 

 در این ساختار یک عبارت عامر )قيد(، معمول )صفت( را بازتوليد كرده و از. دهدنشان می
 . طور واضح مفهوم آن را براي مخاطب نشان داده استنظر معنایی به

در  است كه كردهدو روش استفاده  اي صفات مركب ازپيرینی براي حر نالش ترجمه   
 . ها پرداخته شده استادامه به آن

 جایي و جایگذاري فرهنگيهجاب. 6-1-2
جایی و جایگفاري یک عبارت در ساختار تركيب موردنظر هدر این راهبرد مترجم با جاب

با  متن اصلی»به باور پيرینی . كندرا انتخاب میمعادل فرهنگی متناسب با فرهنگ بومی خود 
رفتن نظر گ تواند با درمترجم می. شوداصالحات الزم ميابق با محيط فرهنگی منتقر می
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هنگ هاي فربه تأ يرات متقابر شاخصه هاي هد  )مخاطبان(صوصيات گيرندهنيازها و خ
« گيرداین ا رها منيبق و معادل با فرهنگ مبدأ صورت می. مبدأ در فرهنگ مقصد دست یابد

(Ibid: 22) . 
 درواقع این نيازها و خصوصيات از طریق اضافه كردن و جایگفاري یک عبارت با كمک  

 تواند یک صفتمترجم می همچنين. گيردصورت می« از، با، به و...»حرو  اضافی همچون 
 . ندكهاي فرهنگی در محتوا و ضمير تركيب موردنظر جایگزین نظر داشتن سازگاري را با در

 سازگاري فرهنگي. 6-1-1
ان مترجم به جهت عدم تقارن زبانی و فرهنگی مي»پيرینی در بيان این راهبرد معتقد است كه 

اساس تفسير خود از كر ساختار متن، تركيب موردنظر را تواند بردو زبان و فرهنگ، می
 بند را كه شامر انيباق فرهنگی و تغييراتدهد كه یکو در این راستا ترجيح می كندحف  

« ندكتوجه است، دوباره براساس فرهنگ بومی خود بازنویسی  نی و نحوي قابرمعنایی، واژگا
(Ibid: 23) .طوركلی باید گفت كه در بحث حاضر معنا و مفهوم متن درگفر از پاالیة به

 شود.بينی و تفسير میفرهنگی موردنظر مترجم پيش

 البالغهنگاهي به ترجمة نهج. 0
اد و اي آزالبالغه به ترجمهتوصيب فضاهاي ذهنی نهجبهرامپور در كتاب حاضر پس از 

 ،در این ترجمه به دو بحث تشبيه و صفات مركب اشاره شده است. پردازدارتباطی از آن می
 است. كردهاي خاد عمر گونهنراكه مترجم در ترجمه این دو بحث به

 تشبيه. 0-2
تباطی كاركرد ار» درواقع. در بحث از تشبيه هد ، برابري دو نيز در یک صفت ویژه است

 هایژگیوبرخی  ازنظربا ایجاد رابية شباهت ميان دو موجودیت كه اساساً با هم متفاوت ولی 
شيود كاربردي تشبيه . (Raza & etal, 2014: 19« )ردیپفیم، انجام اندمشتركو شرایط 

تمان به كار گف ةتوسعكه اوالً تشبيه براي نرا ،تر استها قويدر ساختار متن از دیگر شيوه
وجود  هاي زیاديها و ماننديدر ذهن انسان برابري»و  انياً متناسب با توسعه گفتمان  رودیم

. (63: 6839)شفائی مقدم، « سازدكه برابري آنان را با اشياء اطرا  خود، هماهنگ می دارد
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يه در فت كه تشبباید گ. كندمیاین برابري معناي موردنظر متن را در ذهن خواننده مجسم 
هاي ذیر ة تشبيه در نمونهبررسی ترجم از این رو،. گفار باشدتواند تأ يرترجمه می فرآیند

 اساس راه ارهاي پيرینی نمود یافته است.بر

 حفظ صورت تشبيه. 0-2-2

نگ تشبيه و انتقال آن در فره ة، هد  مترجم حفظ شاكلشدگونه كه اشاره در این راه ار آن
اللفظی حتت ةكاود، ترجمآنچه پيرینی در این راهبرد می. مقصد با حفظ ادات تشبيهی است

اي كه بتوان با رعایت ساختار اوليه تشبيه، همان معنا و غرض را به گونهبه ؛از تشبيه است
ننين راه اري در هاي ذیر به بررسی بر این اساس در نمونه. فرهنگ مقصد انتقال داد

 البالغه پرداخته شده است.هاي موردي از نهجترجمه

یَنْحَدِرُ عَنی السیْلُ وَ لَا  مَحَلی مِنْهَا مَحَل الْقُطْبِ مِنَ الرحَىإِنهُ لَیَعْلَمُ أَن . أَمَا وَ اهللِ ..»: 8خيبة 

 «.یَرْقَى إِلَی الطیْرُ

دانست كه جایگاه من در خوبی می( بهبه خدا سوگند! )او»(: 44: 6861ترجمة بهرامپور )
دانست كه سير علم و نرخد و میخالفت مانند محور سنگ آسياب است كه بدون آن نمی

 «.اي را دسترسی به آن نيستاندیشهشود كه هيچ دانش از وجود من جاري می

. داندسان محور آسيابی میدر این نمونه اميرالمؤمنين )ع( خالفت و ح ومت خود را به   
همچنان كه گردش و دوران آسياب به ميخ آهنی وسط آن است، بدون آن خاصيت آسيابی 

آن است  نو حفظ شاكلة اصلی تشبيه، خود مبيصورت آش ار بيان تشبيه به. روداز ميان می
ر د. آور بوده و هيچ سودي براي امت اسالمی نداردمام )ع( زیانكه ح ومت به دست غير ا

كه عمل رد  صورتنیبد ؛مشترك بوده است بهمشبهٌاین تشبيه وجه شبه ميان نقش مشبه و 
اصلی در  عامر بهمشبهٌ عنوانبهمشبه و محور سنگ آسياب  عنوانبه)ع(  نيرالمؤمنيامجایگاه 

وضيح ت درواقع. المی و سنگ آسياب تعبير شده استگردش و در جریان انداختن جامعة اس
و نشان از  آورده شده بهمشبهٌوجه شبه مشترك ميان مشبه و  عنوانبهاضافی در شاكلة ترجمه 

وجوه شباهت »اساس راهبرد ترجمانی تشبيه پيرینی همچنين بر. ه و بسط گفتمانی داردتوسع
 عنوانبهرا  هبمشبهٌي مشبه و هاگاهیجااز  هركدامنقش  بهمشبهٌاز مشبه و  هركداممشترك ميان 
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 :Shamsaeefard, 2013« )دهدیمی نشان خوببهعناصر الینفک در جریان گفتمانی 

167) . 
واقع در. كنندد سرنوشت جمع استگونه كه واضح است، محوریت هر بخش تعيينآن

رت حاضر ري آن در عباتشبيه لفظ به لفظ و رعایت ساختا ةدر این تركيب مترجم با ترجم
يه(، به و ارتباط آن با ادات تشبعنوان مشبهعنوان مشبه و محور سنگ آسياب به)خالفت به

درواقع عمل رد . هد  و مراد جمعی موردنظر را با همان منظور به مخاطب انتقال داده است
 . ازدسعبارت مزبور الگوي حفظ صورت تشبيه پيرینی را نمایان می ةمترجم در ترجم

بيه است، لفظ به لفظ ضمن این ه مبين حفظ صورت تش ةپيرینی با بيان این مسأله كه ترجم

 لمَحَ مِنْهَا مَحَلی»در عبارت . دهدز گفتار مورد نظر را نشان میهد  و غرض گوینده كالم ا

عنوان وجه شبه منظور شده است، تأ يرگفاري هد  و مراد جمعی كه به« الرحَى مِنَ الْقُطْبِ

 ةميخ وسط سنگ آسياب در گردش سنگ آسياب است كه به باور محققان با ترجم
 شود.اللفظی تشبيه مزبور همان هد  و تأ ير در فرهنگ بومی نشان داده میتحت

یرَ فِی حَ؛ فَمَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِغَیْرِ نَفْسِهِ تَفَکَأَنکُمْ بِالساعَةِ تَحْدُوکُمْ حَدْوَ الزاجِرِ بِشَوْلِهِ»: 697خيبة 

 .«الظلُمَاتِ وَ ارْتَبَکَ فِی الْهَلَکَاتِ

خواند، نونان خواندن ساربان، بچه گویا قيامت شما را فرامی»(: 883: 6861ترجمة بهرامپور )
 . «پس هر كه به غير اصالح نفس خود پردازد در ظلمت و هالكت افتاده است. شتر را

امير مؤمنان )ع( روز قيامت را « تَحْدُوکُمْ حَدْوَ الزاجِرِ بِشَوْلِهِفَکَأَنکُمْ بِالساعَةِ »در عبارت    

)ع(  لیع امام. داردشتاب وامیراند و آنان را بهداند كه شتران را به جلو میبسان ساربانی می
جودات واحد مواند كه درآننزدیک بودن قيامت را گوشزد كرده ،با ساختار تشبيهی مزبور

يختن گدرواقع وجه شبه كه هد  و مراد امام )ع( است، شتاب و بران. د كردرا برانگيخته خواه
روشن »بل ه  ،مؤمنان تنها موازنه و برابري بين دو جزء نيستدر این قياس هد  امير. است

: 6667)زیتون، « دهيمها را مورد همانندي قرار میكردن ابعاد هویتی نيزهایی است كه ما آن
درواقع این . شده است آش ار «عنوان وجه شبهبه»معی ایشان این هویت از هد  ج. (181

يرینی به تعبير پ. شده استارتباط و هد  امام )ع( از طریق ایراد ساختارهاي تشبيه حاصر 
به و به تناسب آن كشب وجه شبه در ترجمه و انتقال لفظ به لفظ آن ذكر دقيق مشبه و مشبهٌ
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ر عبارت د مسألهاین . فرهنگ زبان مبدأ و مقصد استدر فرهنگ بومی مستلزم نزدی ی دو 
تاب و به( به جهت شنراكه تشبيه روز قيامت )مشبه( به ساربان )مشبهٌ ،مزبور حاكم است

 . برانگيختگی )وجه شبه( آن ایراد شده است

 جایگزیني تشبيه با شرح. 0-2-1
ی در زبان قراین فرهنگ در راهبرد جایگزینی، مترجم به جهت نامفهوم بودن تشبيه و نداشتن

به موجود در ساختار تشبيهی را حف  كرده و به شرح آن بسنده مقصد مجبور است كه مشبهٌ
سازي در متن ترجمه منجر به بومی فرآیندالبته باید گفت كه استفاده از این راه ار در . كند

 . شودمقصد می

مُستَقبِلینَ رِیَاحَ الصیفِ تَضرِبُهُم بِحَاصِبٍ بَینَ دٍ وَ إن تَزُرنِی فَکَمَا قَالَ أَخُو بَنِی أَسَ»: 14نامة 

 .«أَغوَارٍ وَ جُلمُودِ

اي اگر تو پيش افتی و با من دیدار كنی )با نيروي كوبنده» (:194: 6861ترجمة بهرامپور )
روند كه ها به استقبال تندباد تابستانی میآن»رو خواهی شد( كه شاعر اسدي گفته است: هروب

 .«كوبدها در هم میسنگریزه در ميان غبار و تختهها را با سنگوزد و آنیسخت م

اميرالمؤمنين )ع( تقابر خود را با معاویه بسان برخورد بادهاي تابستانی با  ،در این نامه   
انی و بادهاي تابست ،در این تقابر. روندداند كه به استقبال ی دیگر میها میریزهسنگ
كه این  رسدبه نظر می گونهنیاشوند و هاي فرهنگی شناخته میمميزه عنوانبه هازهیرسنگ
كه ما  ونهگآن. هاي ساختار تشبيهی به شمار رودعنوان مشبهتواند بههاي فرهنگی میمميزه
ها و ریزهي سنگجابهبه( عنوان مشبهٌلش ریان معاویه )به ،ترجمه شاهد هستيم فرآینددر 

ها را ریزهي تندبادهاي تابستانی كه سنگجابهبه دیگر( عنوان مشبهٌ)ع( )بهلش ریان امام 
را  هابهشبهٌمبا این تفسير كه مترجم . ساختار تشبيهی كاملی را ارائه دهد تواندیمكوبند، می

 رآیندفكاربست ننين ساختاري در . است كرده اكتفانادیده گرفته و تنها به شرحی از آن 
نگی را نقش مسائر فره تواندیمي شباهت( هایژگیوو شرح  بهمشبهٌگرفتن  ترجمه )نادیده

رهنگی ف موردنظرداشتن جفت اصيالحات  در نظرمترجم با »كه  صورتنیبد. كند پررنگ
تقال دهد مفهوم دقيق عبارت زبانی را ان تواندیم «در ساختار تشبيهی بهمشبهٌو نادیده گرفتن 

(Pierini, 2007: 33.) 
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 «.رِدُوهُمْ وُرُودَ الْهِیمِ الْعِطَاشِفَأَنْزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ وَ »: 73خيبة 

هاي قرآن بدانيد و پس اي مردم! عترت را در بهترین جایگاه» (:649: 6861ترجمة بهرامپور )
فت وجودشان معرآورید و از نشمة  دوستشان بدارید و مانند شتران تشنه، به سویشان روي

 . «بنوشيد

داند كه براي نوشيدن آب مانند شتران تشنه میدر این خيبه امير مؤمنان )ع( مردم را به   
رفت بيت تشبيه شده است كه سرنشمه معدر این بحث آب نيز به اهر. شتابندسوي آب میبه

سوي آب هه بو همانند تشنگان ك. »..اللفظی این بحث باید گفت: تحت ةدر ترجم. هستند
اما  ،ودشدر گام نخست هد  ظاهري متن آش ار می. ...« شتابانند به سویشان هجوم ببرید

. تبل ه كسب معرفت اس ،آنچه در فحواي این هد  نهفته است، تنها نوشيدن آب نيست
این . دكنهاي دیگر میبهها با مشبهبهپس این بحث مترجم را وادار به جایگزینی مشبه

 مترجم براي درك. كندمترجم را در رسيدن به اغراض اصلی خيبه كمک میجایگزینی 
جاي را به «شتران تشنه»عبارت . بهتر ميلب از ننين راهبردي در ترجمه استفاده كرده است

به دیگر( عنوان مشبهسوي آب )بهجاي بهرا به« به سویشان»به( و عنوان مشبهتشنگان )به
در این بحث . سازدلی امام )ع( را به مخاطب منتقر میكه هد  اص است كردهجایگزین 

علم و ح مت و آب گوارا و جویاي علم به شخص تشنه  ةپيشوایان و سردمداران به سرنشم
 تشبيه كردن تشنگان علم به شتران تشنه كه براي خوردن آب )كسب معرفت(. شوندتشبيه می

توجه  البته باید. تشبيهی حاضر استآورند، وجه پسندیده ساختار ازدحام كرده و هجوم می
مقصد  تواند به زیبایی پيام متن مبدأ را به متناللفظی در این بخش نمیتحتة داشت كه ترجم

 انتقال دهد.

 جایگزیني تشبيه با واژگان اصطالحي بومي ویژه. 0-2-6
 .یابد، اختيار مترجم در گزینش واژگان خاد زبانی استآنچه در این راهبرد نمود می

ترجمه وجه شبه موجود در فرهنگ مبدأ را كه از  فرآیندصورت كه گاهی مترجم در بدین
در . ندكخوبی در زبان مقصد دریافت تواند بهشود، نمیبه ایجاد میارتباط ميان مشبه با مشبهٌ

با یک  به را در زبان مقصدنظر گرفتن وجه شبه، مشبهٌ با در»ننين حالتی وي نانار است كه 
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كشاورز، )« به دیگر جایگزین كرده و سعی كند تا همان وجه شبه موردنظر را نشان دهدمشبهٌ
 با این تفسير باید گفت كه نقش مسائر فرهنگی در این راه ار پررنگ است.. (641: 6866

شَظَایَا الْآذَانِ انِ، کَأَنهَا وَ جَعَلَ لَهَا أَجْنِحَةً مِنْ لَحْمِهَا تَعْرُجُ بِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى الطیَرَ»: 699خيبة 

 .«... غَیْرَ ذَوَاتِ رِیشٍ وَ لَا قَصَبٍ
هایی از گوشت بدنش براي پرواز خدا براي خفاش، بال» (:888: 6861ترجمة بهرامپور )

هاي تو خالی هایی بدون پر و بدون نیبال. هاي گوشندها، نون اللهاین بال. آفرید
 (.888«)استخوان(

هاي گوش هاي خفاش را از جهت نرمی و كارایی به اللهدر این خيبه امام علی )ع( بال

عبارت در ین ا. است «شَظَایَا الْآذَانِ»عبارتی كه قابر توضيح است، تركيب . اندكردهتشبيه 

اما  ،رددا. ها و..شاره به استخوان نرم، غضرو است كه ا« شظیة»فرهنگ عربی مشتق از واژه 

متناسب با فرهنگ بومی زبان  ةاز این عبارت نمود یافته، ترجم ترجمة بهرامپورآنچه در 
أكيد پيرینی بر این اصر ت. را به كار بسته است« هاي گوشالله»فارسی دارد كه وي عبارت 

هایی از شود، استعمال ننين كاربستبه اعتبار وجه شبهی كه در كالم جاري می»دارد كه 
ان خاد فرهنگ ضمن انتقال صریح غرض گوینده كالم، منجر به درك درست واژگ ةترجم

این مسأله نيز در . (Pierini, 2007: 29)« شودمخاطب از عبارت فرهنگی مورد نظر می
قيق براي انتقال د ترجم به فراخور شرایط فرهنگی خودخيبه حاضر نمود یافته است و م

اصيالح و دریافت حقيقی پيام از جانب خواننده كالم از واژه مورد نظر در ترجمه استفاده 
 . كرده است

 

 امُلِئَ بِهَا یُغْرَى وَ ذُکِرَتْ إِذَا لَهَا فَیَخْشَعُ تَظْهَرُ، دَنَاءَةً یَغْشَ لَمْ مَا الْمُسْلِمَ الْمَرْءَ فَإِن: »18خيبة 

بِهَا  عَنْهُ هَابِ یُرْفَعُ وَ الْمَغْنَمَ لَهُ تُوجِبُ قِدَاحِهِ مِنْ فَوْزَةٍ أَولَ یَنْتَظِرُ الذِی الْیَاسِرِ کَالْفَالِجِ کَانَ الناسِ

 «.الْمَغْرَمُ

زیرا مسلمان تا زمانی كه دست به عمر زشتی نزده است كه »(: 14: 6861ترجمة بهرامپور )
اي هندهدطعن و سرزنش مردم فرومایه گردد، به مسابقهاز آش ار شدنش شرمنده شود و مورد 

 «.پيروز گردد و سودي به دست آورد ماند كه دوست دارد در همان آغاز مسابقهمی
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در خيبه حاضر آنچه نمود یافته تشبيه فرد مؤمن به فرد قماربازي است كه در قمار و مسابقه    

فالج »این استدالل از مفهوم عبارت . زندگی هم بيم ضرر و هم اميد پيروزي در دل دارد

درك و دریافت مفهوم دقيق عبارت مزبور منوط به فهم درست از . شوداستنباط می« الیاسر

مترجم در برخورد با اصيالح فرهنگی مزبور صرفاً . اصيالحات خاد فرهنگی و زبانی است
يالح مزبور صهاي شباهت پرداخته است و ابه توضيح موضوعيت شباهت با توجه به ویژگی

اما باید  ،ودشنظر گرفته است كه ح م كلی از آن استنباط می دهنده دررا تنها یک مسابقه
مانند تشبيه یک ش ر بيانی ویژه است كه باید با آن به»ميابق سخن پيرینی كه گفته 

 :Pierini, 2007)« درستی دانسته شودهاي تخصصی رفتار شود تا مقصود آن بهصورت

شرایط  حسبگونه كه برسب با عبارت مزبور، آنبيان واژگان اصيالحی خاد متنابا ( 22
تر بخشيد یبه تشبيه مزبور ش لی تخصص «قمارباز برنده»شود استنباط می فرهنگی زبان مقصد

 . شودتا مفهوم اصلی و هد  ویژه امام )ع( از بيان تركيب حاضر دریافت 

 کاهش مفهوم اصلي تشبيه. 0-2-0
جم در در این راه ار متر. يرینی از ننين راه اري تقلير تشبيه به مفهوم آن استمفهوم پ
گزین مناسبی جای تواندیمی استفاده كند و نه اللفظتحتاز ترجمة  تواندیمنه »ترجمه  فرآیند
( خود تشبيه را نادیده گرفته و مفهوم آن را بيان 643: 6866)كشاورز، « بيابد بهمشبهٌبراي 
بل ه هد  مفهوم و غرض آن  ،درواقع در این بحث هد  اصلی خود تشبيه نيست. كندمی

البته به باور پژوهندگان استفاده از این روش . درستی به مخاطبان منتقر شوداست كه به
سيب تواند به غناي ادبی كالم آكه حف  یا كاهش تشبيه در مواردي مینرا، پسندیده نيست

 برساند.

مُنْقَضٍ وَ کُل مُتَوَقعٍ  کُل مَعْدُودٍعَما قَلِیلٍ لَمْ یَزَلْ، وَ  ا هُوَ کَائِنٌ مِنَ الْآخِرَةِفکَأَن مَ»: 688خيبة 

 .«آتٍ وَ کُل آتٍ قَرِیبٌ دَانٍ

زودي خواهيد دانست كه ازآنچه در دنيا وجود داشت، پس به» (:668: 6861ترجمة بهرامپور )
هر نيزي . خواهيد دید كه جاویدان خواهد ماند ،گویی نيزي نمانده و آنچه از آخرت است

كشيدید خواهد آمد و آنچه آمدنی پفیرد و هر آنچه انتظارش را میكه به شمار آید پایان می
 .«رسدزودي از راه میاست به
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فکَأَن مَا هُوَ »نظر گرفتن ساختار تشبيهی به بيان مفهوم گفتار  مترجم در ترجمه بدون در

يهی لحاظ تشب آنچه در گفتار مزبور از. پرداخته است «کُل مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ. خِرَةِ ..کَائِنٌ مِنَ الْآ

( عدم همچنين اميرالمؤمنين )ع. تشبيه متاع دنيا به معدوم بودن و نيستی است ،نمود یافته
روي هاي روبها است كه در آیندهها و  وابحضور آخرت را در حال حاضر به سبب عقاب

داند و به همين جهت آن را به وجود دائم و  ابت تشبيه فرموده خواهند گرفت، میانسان قرار 
حال باید به آن توجه داشته باشد و از متاع دنيوي كه گفرا و معدوم  هر است كه انسان در

ذكر تشبيه با بيان مفهوم آن در ساختار متن داراي ویژگی »باید گفت كه . بپرهيزد ،است
)الهالل  «سازددنياز فرهنگ مبدأ را به متلقی )گيرنده( مشخص میحسی است كه معناي مور

ی ساختار تشبيه ةمترجم هرنند در ترجم ،با درنظر داشتن این ویژگی. (68: 1863و سعيد، 
 گرفته، ترجمه نادیده حاضر فقط به ایراد مفهوم آن پرداخته و بيان ننين ساختاري را در متن

ا به مخاطب زبان مقصد كه پرهيز از توجه به متاع اما توانسته است غرض اصلی كالم ر
 زودگفر دنيوي است، انتقال دهد.

ا لَمْ أَرَ کَالْجَنةِ نَامَ طَالِبُهَا وَ لَأَلَا وَ إِنی . أَلَا فَاعْمَلُوا فِی الرغْبَةِ کَمَا تَعْمَلُونَ فِی الرهْبَةِ»: 13خيبة 

 .«رِبُهَاهاکَالنارِ نَامَ

كه هرگز نيزي مانند بهشت را ندیدم كه مشتاقان آن در  بدان»(: 78: 6861ترجمة بهرامپور )
 . «گونه آسوده بخوابندن از آن اینخواب غفلت باشند و نه نيزي مانند دوزخ كه فراریا

داند مانند انسان خوابيده و بيهوشی مینيز امير مؤمنان )ع( افراد غافر را به 13ة در خيب
امام  .روندننين آسوده به خواب غفلت میاندیشند و اینوبت كارهاي خود نمیكه به عق

ن ته » به دو ن ته اشاره فرمودند:« رِبُهَاهالَمْ أَرَ کَالْجَنةِ نَامَ طَالِبُهَا وَ لَا کَالنارِ نَامَ»)ع( در گفتار 

يدار موده كه باند، آگاه فراول معتقدان به بهشت و دوزخ را كه در خوابگاه طبيعت خفته
جا آوردن اعمال در جهت سرانجام خوش یا ناخوش آینده آماده شوند و خود را براي به

ال از انجام ح این ن ته دوم این ه گویا امام )ع( از كسی كه به بهشت یقين دارد و با. كنند
كسی  كنند و نيززند، اظهار شگفتی میها برساند سر باز میكارهایی كه او را به آن نعمت

ه سازد بنجات خود را از آن فراهم نمی ةكند و وسيلكه دوزخ را پيش رو دارد و غفلت می
 (.36: 6839)شفائی مقدم، « نگرددیده اعجاب می
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مترجم در عبارت مزبور ضمن در نظر داشتن ننين وجه شبهی به بيان مفهوم گزارد 
اضر ضمن گزارد تشبيهی حمترجم در ننين كاربستی با توضيح مفهوم . پردازدتشبيهی می

هاي حسی شباهت، غرض امام )ع( را به مخاطب فرهنگ مقصد منتقر رعایت ویژگی
 سازد.می

 هاي شباهتحفظ تشبيه با توضيح ویژگي. 0-2-5
 فرآیندهاي فرهنگی، مترجم را در پيرینی در این راه ار ضمن مالك قرار دادن تفاوت

 دكه مم ن است وجه شبه براي گيرندآنجایی از. گرداندر میبه مخيترجمه به حفظ مشبهٌ
هاي وجه به و ویژگیهاي مشبهٌتواند به شرح ویژگیكالم نامفهوم و مبهم باشد، مترجم می

 . شبه بپردازد

 . «ورِ عَاقِصاً ...ثلَا تَلقَیَن طَلحَةَ فَإنکَ إن تَلقَهُ تَجِدهُ کَال»: 86خيبة 

در برخورد با او خواهی . ن عباس! با طلحه دیدار ن ناي اب»(: 77: 6861ترجمة بهرامپور )
 ....«دید نون گاو وحشی است كه شاخش را تابيده است 

ا خياب )ع( آن ر نيرالمؤمنيامشاهد یک ساختار تشبيهی دیگري هستيم كه  86خيبة در 
او در این تركيب طلحه به گ. به ابن عباس در جنگ جمر و در باب طلحه بيان داشته است

. كندیمتيز  نيخشمگوحشی تشبيه شده است كه در ميدان جنگ شاخ خود را همچون گاو 
 «نون گاو وحشی است كه شاخش را تابيده است»ترجمه از عبارت زبانی  فرآیندمترجم در 

به تركيب ، وجه ششده قرارگرفتهمدنظر  آنچهدر این تركيب تشبيهی . استفاده كرده است
 مفهومیبوجه شبه حاضر )تابيدن شاخ( مم ن است براي مخاطب زبان مقصد . تشبهی است

او( در غير آدمی )گ بهمشبهٌاین وجه شبه ميان مشبه آدمی )طلحه( و  آن هخصود هب باشد؛

قه نرخاندن و حل»ی اللفظتحت ةدر ترجم« عاقصاً»عبارت  همچنين. است شده گرفتهنظر 

رجمه را به ت«  عاقصاً »كه مترجم وجه شبه  مينيبیمحاضر  ةدر ترجم. شودیمتعبير « زدن

 بهشبهٌممترجم با ننين افزودنی به . را در ترجمه حفظ كرده است« ورثال» بهمشبهٌاضافه كرده و 

 . كرده است ترآسانفهم اصر مفهوم وجه شبه را براي مخاطب  ،در متن ترجمه
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، لَا تَأْخُذُونَ حَقاً وَ لَا تَمْنَعُونَ ضَیْماً؛ إِلَیْکُمْ تَکِشونَ کَشِیشَ الضبَابِأَنْظُرُ وَ کَأَنی »: 618خيبة 

 .«قَدْ خُلیتُمْ وَ الطرِیقَ، فَالنجَاةُ لِلْمُقْتَحِمِ وَ الْهَلَکَةُ لِلْمُتَلَوم

گریزید كه صداي بينم كه از جنگ میگوئی شما را می» (:148: 6861ترجمة بهرامپور )
ستانيد همهمه و نالة شما نون صداي ازدحام سوسمارها در وقت حركت است، نه حق را می

نجات براي كسی است كه نترسد و . اینک این شما و این راه حق. داریدو نه ستمی را بازمی
 «.ستمی ورزدو هالكت براي كسی است كه  خود را به ميدان اف ند

یشان ا. كردندامام )ع( فرار یاران خود را از معركه به فرار سوسماران تشبيه  ،618ة در خيب   

فرار یاران خود از جنگ با دشمنان قرار داده د را براي توصيب نحو« الضبَابِ کَشِیشَ» دواژ

اران سوسمدر این گفتار فرار . شودمزبور حاصر می دنگونگی این فرار نيز از واژ. است
راكه سوسمارها به ن ،و نوع فرار وجه شبه تركيب تشبيهی است به ساختار تشبيهی استبهٌمش

د كه كننسایند و صدایی نرم را توليد میهاي خود را به هم میپوست ،هنگام ترس و ازدحام
ار رواقع مراد امام )ع( نگونگی فرار افراد است كه هنگام اضي در. شودوقت فرار ایجاد میبه

است  ننين برداشتی ناشی از تفاوت فرهنگی. به نگونگی فرار سوسماران تشبيه شده است
به  شدههگفتمترجم متناسب با شرایط زبانی . ترجمه بازتاب یافته است فرآیندكه در 
ه شبه( با شرح وج بهمشبهٌارنوب )حفظ هی نسبی فرهنگی از اصيالح حاضر در نابیمعادل

 پرداخته است.

 حذف تشبيه. 0-2-2
علت این حف  . ترجمه، تشبيه را حف  كند فرآینددر این روش مم ن است مترجم در 

ترین این علر این است كه مترجم نتواند معادل از مهم. تواند دالیر مختلفی داشته باشدمی
اي فرهنگی مناسبی در فرهنگ بومی خود پيدا كند و یا نيازي به بيان تشبيه در متن ترجمه

كه حف  آن خللی در روند دریافت مفهوم متن ایجاد ن ند و به ساختار متن  ه باشدنداشت
 آسيب نرساند.
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وَ سَأَجْهَدُ فِی أَنْ أُطَهرَ الْأَرْضَ مِنْ هَذَا الشخْصِ الْمَعْکُوسِ وَ الْجِسْمِ الْمَرْکُوسِ، حَتى »: 49نامة 

 « تَخْرُجَ الْمَدَرَةُ مِنْ بَیْنِ حَب الْحَصِیدِ

كنم كه زمين را از لوث وجود این شخص من تالش می»(: 188: 6861ترجمة بهرامپور )
و هاي درا از دانههیعنی معاویه(، پاك سازم تا سنگریزه)اندیش شده و این وجود كجمسخ

 .«شده جدا گردد

جم در متر. در ترجمة حاضر شاهد ارائه یک تشبيه پنهان ميان ساختارهاي زبانی هستيم   
 صورتبهننين تركيب تشبيهی را « شودهاي درو شده جدا ها از دانهسنگریزه»ت عبار

به  «الشخْصِ الْمَعْکُوسِ وَ الْجِسْمِ الْمَرْکُوسِ»درواقع عبارت . غيرمستقيم بيان داشته است

الوه بر ع. «شخص واژگون و جسم سرنگون به دانة كلوخ»یعنی ؛ تشبيه شده است« المَدَرةُ»

 در این عبارت. به افراد مؤمن تشبيه شده است« ي گندمهادانه: حَب الحَصیدِ»عبارت  این،

و وجه شبه آن است كه مؤمنان از وجود  مؤمنان هستند ،و دانة درو شده هیمعاو ،دانة كلوخ»
تا ایمانشان رشد كند و دینشان استوار  كنندیم)مؤمنان( را از هم جدا  هاآنمعاویه، خالص و 

 (.683: 6839مقدم، )شفائی « شود
ه نيازي به این است ك ،و علت آن بيان مستقيم تركيب تشبيهی نيستيمدر ترجمه شاهد 

زمانی  ،يهحف  تشب»باید گفت . بيان ساختار تشبيهی به جهت اطناب كالم نداشته است
آسيبی  و (Pierini, 2007: 38« )كارایی دارد كه در یک ساختار مجازي پيچيده رخ دهد

ار تشبيهی یک ساخت عنوانبهبر این اساس مترجم عبارت زبانی مزبور را . متن نرساندبه مفهوم 
 . ترجمه كرده است «حف  تشبيه» فرآیندپيچيده براساس 

 صفات مرکب. 0-1
گونه نآ. در بحث از صفات مركب هد  مترجم ميابقت فرهنگی عناصر خاد زبانی است

جایی و سازگاري هجاب ةبا دو زیرمجموعدر این بحث . فهم باشد كه براي مخاطب قابر
 ها پرداخته خواهد شد.رو هستيم كه در ذیر به آنهفرهنگی روب
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 جایي و جایگذاري فرهنگيهجاب. 0-1-2
در این راهبرد مترجم با درنظر داشتن اصيالحات خاد زبانی و نيز با افزودن حرو  اضافی 

 . نمایدسيح واژگان بازتاب می وجه مفهومی دیگر لفظ موردنظر را در ترجمه و در

ابهَا؛ اصْطَبهَا صَ صُبَابَةٌ کَصُبَابَةِ الْإِنَاءِلَا وَ إِن الدنْیَا قَدْ وَلتْ حَذاءَ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِال أَ»: 41خيبة 

 .«أَلَا وَ إِن الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ

كرده و از آن جز اندكی باقی  سرعت پشتبدانيد كه دنيا به»(: 66 :6861ترجمة بهرامپور )
ه هوش باشيد كه آخرت در ب. ریزندماندد كاسة آبی كه دورش میاندازد ته نمانده است، به

 .«راه است

آنچه به ظاهر نمود یافته است، برقراري ساختار تشبيهی « الْإِنَاءِ کَصُبَابَةِ صُبَابَةٌ»در عبارت    

 اضافهر + ح صفت»كاربست راهبرد . است همسو و همگون با الگوي صفت مركب پيرینی
ن نمایان ساختاي از الگوي موردنظر پيرینی بوده است، ضمن كه سویه «+ اسم صفت +

نوعی رجمه بهت فرآیندمترجم در . ن غرض اصلی گوینده كالم بوده استساختار تشبيهی، مبي
ارتباط ميان  .اساس الگوي صفات مركب حفظ كرده استرا بر اصلی ساختار تشبيهی ةشاكل

( إلناءاصفت نخست با صفت دوم و در راستاي آن ارتباط صفات مركب حاضر با موصو  )

رجم دیده شده مت ةكه این ارتباط نيز در ترجم حر  تشبيهی صورت پفیرفته است ةوسيلبه
واقع هد  اميرالمؤمنين )ع( از بيان ننين ساختاري )ذكر صفات مركب(، بازگو  در. است
مترجم با رعایت ساختار مزبور سعی در انتقال واقعی . دقيق وجه شباهت بوده است كردن

 . مقصود امام )ع( به مخاطب بوده است

 العالِمَ العامِلَ بِغَیرِ عِلمِهِ کالجاهِلِ الحائرِو إن »البالغه با مضمون نهج 668 ةهمچنين در خيب

 اضافهحر  + صفت + صفت»الگوي  شده طبقعبارت مشخص« الذی ال یَستَفیقُ مِن جَهلِهِ

ه از دهندهر یک از اجزاي تش ير»در ننين ساختاري . بيان شده است «+ صفت + صفت
وضعيت برابري نسبت به ی دیگر برخوردار هستند و ضمن این ه قابليت تفسير یا ترجمه شدن 

نظر  با در. (Pierini, 2015: 18)« توانند فضاي معنایی عام گفتار را نشان دهنددارند، می
 . توان برداشت واقعی از غرض گوینده كالم داشتداشتن ننين اصلی می
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 سازگاري فرهنگي. 0-1-1
ود از كر اساس تفسير خجم متناسب با فرهنگ خود و نيز برمتر ،در بحث سازگاري فرهنگی

خود  اساس فرهنگ بومیبند را دوباره بركرده و یکساختار متن، تركيب موردنظر را حف  
 واقع بحث اصلی معيو  به ساختار متنی است. در. كندمیبازنویسی 

 الناضِرَةَ ةَالْخُضْرَ أَن بَرِیقِهِ شِدةِ وَ مَائِهِ لِکَثْرَةِ یُخَیلُ أَنهُ إِال أَسْحَمَ، بِمِعْجَرٍ مُتَلَفعٌ کَأَنهُ»: 619خيبة 

 فِی یَاضِهِبِبَ فَهُوَ یَقَقٌ أَبْیَضُ الْأُقْحُوَانِ لَوْنِ فِی الْقَلَمِ کَمُسْتَدَق خَط سَمْعِهِ فَتْقِ مَعَ وَ بِهِ مُمْتَزِجَةٌ

 .«یَأْتَلِقُ هُنَالِکَ مَا سَوَادِ

اند كه رنگی در اطرا  گردنش گویا نادري سياه اف نده»(: 884: 6861ترجمة بهرامپور )
 در كنار ش ا  گوش، خيی. استآميخته پنداري با رنگ سبز تندي درهمشاداب دارد، می

درخشد بسيار سفيد مانند گر بابونه است و آن سفيدي در ميان رنگ سياه اطرافش خوش می
 «.و جلود خاصی دارد

 از ساختار « مُمْتَزِجَةٌ الناضِرَةَ الْخُضْرَةَ»امام علی )ع( با بيان تركيب  ،619ة در خيب

نوان یک عالگو همچون صفت مركب بهاین . است كردهاستفاده  «+ صفت صفت + صفت»
رجمه و اي قابليت تیعنی در فضاهاي معنایی گسترده نمونه و طرح مولد تعریب شده است؛

لفظ  ةماین عبارت در ترج. بارز آن در تركيب مزبور نمود یافته است ةتفسير دارد كه نمون
ظی را اللفتحت ةجمشود كه مترجم در ترجمه، وراي ترخوانده می« نوازسبزي نشم»به لفظ 
كند و متناسب با فرهنگ زبانی خود به بازنویسی و بازگویی مجدد آن جو میوجست
« هآميخترنگ سبز درهم»عبارت حاضر  ،ارتباطی و آزاد مترجم ةميابق ترجم. پردازدمی

يان ب« یَقَقٌلَوْنِ الْأُقْحُوَانِ أَبْیَضُ »وارد همچنين در ادامه گزاره مزبور، جمله. ترجمه شده است

عبارت ضمن مالك قرار دادن بافتار صفت مركب،  ة اینترجم فرآیندمترجم در . شده است
هاي ازگوییها و باین بازنویسی. برحسب فرهنگ زبانی خود به بازنویسی از آن پرداخته است

شده است كه مخاطب بتواند به هد  اصلی كالم دست اي ارائه گونههاي مفكور بهگزاره
 .یابد
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 گيري بحث و نتيجه
به مه ادایافت كه در  توان به نتایج مهمی دستهاي موردنظر میبا بررسی هر یک از نمونه

 .شده است ها اشارهآن
عی و ااي مرتبط با معيارهاي عمومی زبان )شرایط اجتمدر بحث از ترجمه، تعادل ترجمه

و  گيرد كه ميزان كفایتقرار می( اولویت نخست مترجم فرهنگی، نحود كاربرد زبان و...
ود مترجم مقص. شودهاي خاد زبانی سنجيده میمقبوليت ترجمه با معيارهاي مربوط به گونه

ر این د. بازتوليد طبيعی متن متناسب با فرهنگ و زبان مورد هد  است ،از ارائه ترجمه
ة ر مقالد. شوندصورت كاربردي و به فراخور فهم عمومی استفاده میبازتوليد اطالعات به

تشبيه و صفات مركب از نهج البالغه  ةحاضر محدودد پژوهش پيرامون نگونگی ترجم
ترجمه از شش روش تشبيه و دو روش صفات مركب  فرآیندمترجم در . صورت پفیرفته است

 ةكه مترجم سعی خود را در ترجمآنجایی از. شده توسط پيرینی استفاده كرده است ارائه
 هشده پيرینی را در این ترجمه بهاي ارائهتوان روشو ادبی كرده است، میآزاد، ارتباطی 

 . كار بست
پيچيده  ند، اما بسياراتشخيصراحتی قابرر عين این ه بهعمل رد تشبيهات در متن د 
باط دادن ارت. این تشبيهات در ساختار متن شامر مالحظات معنایی و فرهنگی است. هستند
و  تواند این مالحظات معناییوسيله ادات تشبيه در ساختار متن میبههاي تشابه ویژگی

دأ ها ميان دو زبان مببهرامپور با درنظر داشتن این مالحظات و ماهيت. فرهنگی را نشان دهد
مترجم براي تقارن معنایی و . هاي مزبور در متن پرداخته استنمونه ةو مقصد به ترجم

خاد زبانی و شرایط مخاطبان و همچنين عوامر خرد  ةنفرهنگی به عوامر كالن مانند گو
در بحث آخر منابع  و مانند نوع، ساختار و عمل رد تشبيه، نگونگی ارتباط تشبيه با پيام متنبه

فراخور این توجه، مترجم در مواجه به. است كردهموجود و مقارن با واژگان موردنظر توجه 
در  .همگونی با فرهنگ زبانی ارائه داده استارتباطی  ةترجم ،تشبيهات مزبور ةبا ترجم

گی هاي موردنظر متناسب با عناصر فرهنفضاي معنایی عبارات و تركيب ،راستاي این ترجمه
ارتباطی حاضر به غرض اصلی  ةمخاطب ميابق ترجم و عام زبان مقصد ش ر یافته است

معنایی و تقارن هد  مترجم در ارائه این ترجمه، تقارن . یابدعبارات مزبور دست می
 . هاي فرهنگی متناسب با تشبيهات اصيالحی بوده استماهيت
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مترجم به دو بعد واژگانی و جمله در ساختار متنی توجه  ،در بحث از صفات مركب 
 .مترجم در این دو بعد متأ ر از عوامر مختلب زبانی، فرهنگی و عملی بوده است. داشته است

در . ندكمهمی را براي مترجم ایجاد می مسألهو فرهنگی در این بحث نيز عدم تقارن زبانی 
جایی و سازگاري فرهنگی توانسته بر این ههاي موردي مزبور، مترجم از دو راهبرد جابنمونه
 دتوان به واژبراي نمونه می. اي درخور فرهنگ بومی ارائه دهدها فائق آید و ترجمهنالش

ظی اللفتحت ةترجم. كرداشاره « یَقَقٌ أَبْیَضُ الْأُقْحُوَانِ لَوْنِ»یا « مُمْتَزِجَةٌ الناضِرَةَ الْخُضْرَةَ»

ب با مترجم متناس. كندگفتار حاضر در ساختار متن كم ی براي درك غرض امام )ع( نمی
هنگی جایی و سازگاري فرهساختار زبانی و نيز متناسب با فرهنگ زبانی خود اقدام به جاب

ی انتقال درستن دو راهبرد توانسته غرض امام )ع( را به مخاطب بهوسيله ایمترجم به. كندمی
 . دهد
نبال اصوالً به د ،ي پژوهش باید گفت مترجم سواي بحث ترجمههاپرسشدر پاسخ به  

ت ي تشبيهی و صفاهابيتركي هانمونهتقارن فرهنگی بوده است و این مسأله در اغلب 
ی سشنابوممترجم در بررسی اكثر شواهد به وجوه فرهنگی و . مركب حاكم بوده است

ي نسبی هایابیمعادلمنتج به  هایبررسماحصر تمامی . اصيالحات زبانی توجه داشته است
انتقال صریح مفهوم  ،شاهد هستيم هد  ترجمه كه گونهآن نراكه ،فرهنگی شده است

ي هااربستكن بيشترین بسامد همچني. تحریفی بوده است هرگونهي زبانی بدون هابيترك
یگر ي دهاگامو در « حفظ صورت تشبيه»نخست به راهبرد  ،ها در بحث تشبيهالگوواره

اختصاد به جایگزینی تشبيه با شرح و جایگزینی با واژگان اصيالحی بومی ویژه داشته 
همچنين در بحث از صفات مركب دو بلعد سازگاري و جایگفاري فرهنگی به یک . است
 . زه توانسته غرض اصلی ترجمه را انتقال دهداندا

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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