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Abstract  
Paying attention to contextual, cultural, and cognitive limitations in translation as a multi-

dimensional process is of particular importance and the analysis of language formations from 

this perspective will have a significant impact on improving the quality of translation. Since 

cognitive structures determine the desired conceptual content through the formation of 

conceptual categories, it is essential to examine these metaphors as one of the most widely 

used language formations that play a significant role in inducing the concepts and ideas of any 

language. The present research aims to discuss the meaning load of each of these metaphors 

and how to translate them equally or unequally, while examining examples of conceptual 

metaphors in Persian, Arabic, and English, using the analytical-comparative method. The 

results indicate that the conceptual metaphors in the above-mentioned languages are culture-

based and are formed according to the lived experiences of the speakers of these languages 

and they have had a significant impact on the conceptualizations. Therefore, the translation 

that is considered to convey the meaning of the expressions must be an unequal translation 

and in accordance with the culture and lived experiences of the speakers of the target 

language. Consequently, in general, it can be said that paying attention to cognitive categories 

in translation and conceptualizing the message based on the intellectual and cultural 

foundations of the source and the target language leads to a correct understanding of the 

worlds of meaning in the two languages and, accordingly, provides a suitable translation. 

Based on this, the translator, without forcing himself to be balanced in the translation, should 

transfer the concepts according to the system of knowledge, epistemology, culture, and 

worldview of the target language. 
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 در فرهنگی هایحوزه و زبانی هایبندیصورت نقش تحلیل
(تیشناخ شناسیزبان منظر از) استعاری هایترکیب ترجمة  

  ایران تهران، تهران، هدانشگا دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی،    سعداله همایونی

  

  آموخته دکتری رشتۀ زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایراندانش مریم فوالدي 

  

 چکيده

 اهميت از بُعدي نند فرآیند یک عنوان به ترومه در شناختی و فرهنگی اي،زمينه هايمحدودیت به تووه
 كيفيت ارتقاي در بسزایی تأثير منظر، این از زبانی هايبنديورتص تحلي، بنابراین، است؛ برخوردار ايویژه

 محتواي مفهومی، هايمقوله بنديصورت طریق از شناختی ساختارهاي كهآنجایی از. داشت خواهد ترومه
 پركاربردترین از یبی عنوان به هااستعاره این بررسی رو، این از كنند؛می تعيين را نظر مورد مفهومی
. است ضروري بسيار دارند، زبان هر هاياندیشه و مفاهيم القاي در بسزایی نقش كه زبانی هايبنديصورت
 در مفهومی هاياستعاره از هایینمونه بررسی ضمن ايمقابله –تحليلی روش با تا است آن بر حاضر پژوهش

 مورد را آن نابرابر یا برابر ترومه نحوا و هااستعاره این از یک هر معنایی بار انگليسی، و عربی فارسی، زبان
 بنياد فرهنگ مذكور، هايزبان در مفهومی هاياستعاره كه است آن از حاكی تحقيق نتایج. دهد قرار بحث

 داشته هاسازيمفهوم در تووهی قاب، تأثير و گرفته شب، هازبان آن گویشوران زیستة هايتجربه با مقابق و
 ايترومه باید شودمی گرفته نظر در هابنديصورت معناي انتقال يبرا كه هم ايترومه بنابراین،. است

 به اهتمام گفت توانمی طوركلی، به. باشد مقصد زبان گویشوران زیستة تجربة و فرهنگ با مقابق و نابرابر
 مقصد، و مبدأ زبان دو فرهنگی و فبري مبانی براساس پيام سازيمفهوم و ترومه در شناختی هايمقوله

 این بر. شودمی مناسب ايترومه ارائه آن تبع به و زبان دو در معنایی هايوهان از درستی درك مووب
 و فرهنگ معرفتی، دانایی، نظام به تووه با باید كند ترومه در تعادل به ملزم را خود آنبهبی متروم اساس،
 .بپردازد مفاهيم انتقال به مقصد زبان بينیوهان

 .ترجمه مفهومی، استعارة فرهنگ، شناختی، شناسیزبان ها:کليدواژه
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 مقدمه 

گوناگون  يهامختل، در حوزه اتیاز نظر يريگامروزه مقالعات ترومه با بهره
كه  ییهااز حوزه یبی .دیفزايخود ب يتوانسته بر غنا و... اتيادب ،یشناسروان ،یشناسزبان

 یشناسان، زبشگران افزودهبر ارتقاي فهم ترومه نزد پژوهدر ترومه مقرح شده و  راًياخ
 است.  یشناخت

حاكم بر مقالعات ترومه  يبردهایاز رو یبرخالف برخ ،یشناخت یشناسزبانة ینظر
و شباهت آن به متن مبدأ  يوفادار زانيترومة خوب را در م اريكه مع- ستميدر قرن ب

 يسازمعادلا دیو ا بردهال ؤسریز ترومه با متن مبدأ را اساساً يلزوم برابر -دانستندیم
ة ینظر يهايبراساس تئور رایز سازد،یرو مهمبدأ را با نالش روب متنمتن مقصد براساس 

متن و متروم آن ووود  یاصل اسندینو انيكه م یشناخت يهادر ترومه و تفاوت یشناخت
 .نيست ریپذمقابق آن امبان يسازبه متن مبدأ و معادل يوفادار عمالً ،دارد
؛ است یمفهوم يهابحث استعاره ی،شناخت یشناسبروسته در زبان يهاياز تئور یبی

از  یقسمت اعظم و قرار داده ريها و ووامع را تحت تأثانسان یزندگ كه هاییاستعاره
كه در نظامِ  یبه فراخور نقش فعال رو، . از اینها براساس آن شب، گرفته استگفتمان
در ظرف  كندیم فایو امور ا هادهیاز پد اهنو درك انسا یفرهنگ ميو ارائة مفاه یگفتمان

 . رديگیقرار م یو بررس ،يمورد تحل یشناخت یشناسزبان
مهم اشاره  نیخود به ا قاتيتحق یبودند كه ط یكسان نياز نخست 6و وانسون بافيل

 ،یو تعر افتهیساختار  يانسان به شب، استعار یكرده و اظهار داشتند كه نظام مفهوم
از  يابلبه بخش عمده ،ستيمنحصر در زبان )واژه( ن گریاستعاره د ،نیابرابن .شده است

 نیبازتاب اكه  (67: 6869)ليباف و وانسون،  دهدیرا شب، م یآدم يفبر يهافرآیند
 . شودیم انیها نماانسان انيم يهاگفتمان زيو ن يرفتاررا يدر زنج يفبر يهافرآیند

مختص به آن وامعه مورد  وامعه و گفتمانِ کی ها در دروناستعاره نیكه ا تا زمانی
ها را فهم كرده و استعاره نیا یبه درست ساز نبوده و مردم معموالًنظر باشد، مشب،

آشبار  یزمان ی،. نالش اساسدهندیخود قرار م يهارا مقابق با استنباط شانیرفتارها
 گرید یبر آن را به زبان یمتب يهاو گفتمان یمفهوم يهاعارهاست نیا ميكه بخواه شودیم

                                                            
1. Likoff, G. & Johnson, M 
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شناخت فرهنگ و  ازمندين م،يمفاه نینحوا انتقال ا یصورت، بررس نی. در اميترومه كن
 ازاز آن ارائه دهد.  يترحيزبان مبدأ و مقصد است تا بتواند ترومة صح یستیز يهاتجربه

 یبه زبانكه در روند انتقال  ییهااز باب نالش یمفهوم يهارو، اهتمام به استعاره این
 . رسدیبه نظر م يضرور اريبس ،كندیم جادیا گرید

به  یقيتقب يبردیو با رو يامقابله -یليتحل یپژوهش حاضر بر آن است تا با روش
بدن،  ياعضا وسم و» مبدأ يهاحوزهدر  یمفهوم يهااز استعاره يبازنمود نند یبررس

 ،یشناخت ،يپرداخته و با تحل یسيو انگل یعرب ،یدر زبان فارس «اهرنگ و يماد اءياش
 ایزبان مبدأ و معادل  يهاها در گفتماناستعاره نیاز ا کیهر  یو كاربردشناس یفرهنگ
 ییدانش، منقق، عواط، منتق، شده و بار معنا یابیآن در زبان مقصد و ارز ديبازتول

 . قرار دهد بررسی موردترومة نابرابر را  ایها، لزوم ترومة برابر و آن
 ،است به آن ییپاسخگو یكه پژوهش حاضر در پ یهدف، سؤاالت اساس نیه اب نظر

 عبارتند از: 
 ینیقاب، بازآفر یمفهوم يهانگونه در فرآیند ترومة استعاره یذهن -ییمعنا يهاانباشته -

 است؟ 
   شود؟یم یینگونه بازنما یمفهوم يهانقش فرهنگ در ساخت و استعمال استعاره -

 عبارتند از:  سؤاالت  نیبر ا متصور هايهيفرض
 يادیتا حد ز توانیم ،در زبان مقصد ینابرابر مقابق با فرآیند شناخت ةبا ارائة تروم -

 كرد.  ديمعادل را بازتول یذهن -ییمعنا يهاانباشته
 به آندارد كه تووه  ياستعار يسازبر مفهوم یميمستق ريتأث یفرهنگ يهانهيزمشيپ -

 است.  تيحائز اهم اريبس یمفهوم ياهاستعارهة در تروم

 پيشينة پژوهش
هاي مفهومی انجام شده است. از وملة هاي متعددي در رابقه با استعارهتا كنون پژوهش

 شود، اشاره كرد.توان به مواردي كه در ادامه ارائه میها میآن
ة هاي مفهومی در ترومة صحيفنقش استعاره»( در مقالة 6488شادمان و همباران )

به بررسی ترومة « شناسی شناختی و الگوي ليباف و وانسونسجادیه از منظر زبان
ي مفهومی در صحيفة سجادیه براساس هااي از استعارهقمشهموسوي گرمارودي و الهی
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رسند كه گرمارودي به عنوان متروم الگوي ليباف و وانسون پرداخته و بدین نتيجه می
اي به منظور سهولت در ترومه ستفاده كرده و الهی قمشههاي خالقانه اادیب از استعاره

 گاه مفاهيم انتزاعی را بدون حالت استعاري ترومه كرده است. 

هاي مفهومی در ترومة عربی رمان الگویابی استعاره»( در مقالة 6866كشاورز )
هاي ترومة استعارا مفهومی در به بررسی روش« 6براساس الگوي آلوارز« نشمهایش»

رسد كه ة عربی رمان مذكور براساس الگوي آلوارز پرداخته و به این نتيجه میتروم
متروم این رمان از ميان پنج روش پيشنهادي آلوارز از نهار روش آن استفاده كرده كه 

است كه این امر نيز به « انتقال تصویري یبسان به زبان مقصد»بيشترین استفادا او از روش 
 است.  سبب قرابت فرهنگی دو زبان

هاي مبتنی بر هاي ترومة استعارهبررسی روش»( در مقالة 6869پور )شيرین
وارا تصوري هاي طرحبه بررسی ترومة استعاره« البالغههاي حركتی در نهجوارهطرح

گانة البالغه در دو زبان فارسی و انگليسی براساس انواع دههاي نهجحركتی حبمت
ها در همة هاي انتخابی، استعارهرسد كه در ترومهجه میالهرّاسی پرداخته و به این نتي

داند كه ترومة استعاره اگر از موارد حفظ شده است؛ از این رو، این را دال بر این می
هاي ترومه را از ميان بر ها و ناهماهنگیدیدگاه شناختی مورد بررسی قرار بگيرد، نالش

 دارد. می

استعاره و فرهنگ: رویبردي شناختی به »قالة ( در م6868ویسی حصار و همباران )
به بررسی رابقة استعاره و الگوهاي فرهنگی در فرآیند ترومه « دو ترومة رباعيات خيام

هاي انگليسی و كردي به این نتيجه پرداخته و با بررسی سه رباعی از خيام در ترومه
م، عدم تعادل و ترین عاها، اصلیرسد كه الگوهاي غيرمشترك فرهنگی در ترومهمی

 ناپذیري استعاره است. ترومه

هاي دیگري كه در این زمينه انجام هاي فوق و نيز پژوهشهمانقور كه از پژوهش
آید، تاكنون پژوهشی كه به طور برمی -گنجدها در این مقال نمیو ذكر همگی آن-شده

هاي وسم، حوزه هاي مفهومی در سه زبان فارسی، عربی و انگليسی را درتقبيقی استعاره
 اشياء و رنگ مورد بررسی و مداقه قرار داده باشد، یافت نشد.

 
                                                            
1. Alvarez, A. 
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 هایافته
 چهارچوب تئوري پژوهش.2

 شناسي شناختي و ترجمه . زبان2-2
( 6618)  1نگرياوت، (6634) 6و لدرر چیسلسبوواز ومله از محققان  ياري، بس6668 ةتا ده

ند از معنا داشت ستایو ا انهیگراینيمفهوم ع کیمقالعات ترومه،  ةنيدر زم (6636) 8و راس
(Xiao, 2021: 527 اما تقریباً با شروع دهه .)مقالعات ترومه متأثر از 6668 ،

شناسی شناختی دنار تغييرات قاب، تووهی شد و ترومه از یک زبان به زبانی دیگر، زبان
اي مؤثر زمينه بدون تووه به مسائ، شناختی وذهنی دخي، در مفاهيم و اصول فرهنگی و

كلمات و »در آن، مورد انتقاد قرار گرفت، نراكه در این رویبرد اعتقاد بر این است كه 
 يهایژگیاز و یكه برخهایی قاب، تعویض نيستند ها، صرفاً برنسبهاي آنترومه

مختل،  يهايبربنديهستند كه در را به پ ییدهايبلبه كل هند،دوهان را نشان  ریرناپذييتغ
(. از ومله مفاهيم Rojo & Ibarretxe-Antuñano, 2013: 341« )ندكنیاز موهان ب

 شوند. هایی از محيط اوتماعی، سياسی و یا فرهنگی و...كه در آن استفاده میو داللت
كننده ساختار و نظام شناسی شناختی عقيده بر این است كه زبان منعبسدر زبان

رو،  (. از این14: 6861سان است )راسخ مهند، مفهومی یا به عبارتی دیگر ساختار ذهن ان
در ( TT) 1( و زبان مقصدST) 9زبان مبدأمقابقت و  4تعادل در ترومه یسنت ميمفاه
 ،یشناخت میدر پارادا رایبرخوردارند، ز يترومه از اعتبار كمتر یِشناختزبان ريتفس

از معناست.  ایپو ريتفس کیبلبه  ست،ين گریزبان به زبان د کیاز  ستایانتقال ا، ترومه
 ازيدانش مورد ن کیتحر يبرا يالهيوس وانبه عن قاًيكه متن مبدأ دق یی استعم، مولد وا

ووود  TTو  ST نيب يتضاد ای یبسانی ةرابق چيه ن،یكند. بنابرایمعنا عم، م ديتول يبرا
 ,Xiao) باشند یمعن ديتول يها،يمرتبط هستند تا پتانس یها فقط از نظر مفهومآن و ندارد

2021: 532-533.) 

                                                            
1. Seleskovitch, D. & Lederer, M. 

2. Oettinger, A. 

3. Ross, D. 

4. Equivalence in Translation 

5. Source language 

6. Target language  
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 . استعارة مفهومي 2-1
نيزي در اصقالحات و عبارات نيز دیگر « فهم و تجربة»در اص،   1استعارا مفهومی

است و ليباف و وانسون اساس این رابقه را كه به شب، تناظرهایی ميان دو مجموعه 
ها فراتر از (. این استعاره619: 6836)هاشمی،  نامندمی« 1نگاشت»گيرد، صورت می

ناپذیر تفبر فرآیند اوتناب»معناي لفظی آن برخاسته از تجربيات، حوزا شناخت انسان و 
 (.1: 6868)كونش، « و استدالل اوست

ها به صورت خودآگاه و یا ناخودآگاه، ترین هدف استفاده از این نوع استعارهمهم
و همچنين بسياري از امور هاي انتزاعی انتقال معنا و تسهي، فرآیند فهم و درك واقعيت

ها از زبانی است. حال اگر بنا باشد این استعاره سياسی، اوتماعی، اقتصادي و امور روزمره
هاي مفهومی كه انتقال كارگيري استعارهبه زبان دیگر منتق، شود باید هدف اساسی از به

و این مهم  معنا و تسهي، فرآیند درك و فهم مقالب است در زبان مقصد نيز رعایت شود
هاي از طریق بررسی عبارات و اصقالحات استعاري در قالب رویبردي متشب، از ونبه
ها و مختل، شناختی، كاربردشناختی و گفتمانی قاب، دسترسی است تا بتواند ایدئولوژي

 ها را آشبار سازد.زمينة فبري و فرهنگی نسبت بدین استعارهپس

 هاي مفهومي . ترجمة استعاره2-5
رو،  روي مترومان بوده است؛ از اینهاي پيشها همواره یبی از نالشمة استعارهترو

هاي پذیري و یا نگونگی ترومة استعارهآرا و نظریات گوناگونی نيز در رابقه با ترومه
( از پيشگامان این عرصه 6671) 8مفهومی مقرح شده است. شاید بتوان گفت داگوت

نالش « ?4Can "Metaphor" Be Translated»اي تحت عنوان است كه با مقاله
ناپذیري استعاره است. وي ها را مورد تووه قرار داده و قائ، به ترومهترومة استعاره

استعاره را صرفاً در ظهور زبانی آن محدود كرده و سقوح مفهومی و شناختی آن را »
یی فرهنگی در (. البته او به تأثير همگرا18: 6861)ویسی حصار، « نادیده گرفته است

                                                            
1. Conceptual metaphor 

2. Mapping 

3. Dagut, M. 

 را ترومه كرد؟ "استعاره" توانآیا می. 4
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پذیري استعاره به دو عام، ترومه»پذیري استعاره اذعان داشته و معتقد است؛ ترومه
 -ها و بتجارب فرهنگی خاص و تداعی معنایی دخي، در استعاره -بستگی دارد: ال،

كه هر نقدر اشتراكات فرهنگی دو ها در دو زبان؛ به طورياستعاره «یهمپوشان»ة درو
 (. Dagut ,1976:32« )شود و برعبستر میترومه آن ساده زبان بيشتر باشد،

هایی كه وابسته به داند، هرنند كه او نيز استعارهپذیر مینيومارك استعاره را ترومه
با تجزیة استعاره به »داند. با این حال فرهنگی خاص بوده را نالشی فرا روي ترومه می

دهد و معتقد است كه مة استعاره ارائه میهایی را براي ترو، رویه8و معنا 1، شی6تصویر
پذیري استعاره را مشابهت رابقة ميان این سه بخش در دو زبان مبدأ و مقصد، ترومه

 (.3: 6861)ویسی حصار، « كندممبن می
 (6663) 9(، الرسن6668(، آلوارز )6636) 4هرنند افراد دیگري نون وندن بروك

با ترومه پرداختند، اما تحول عمده در تغيير نگرش  و... به ارائة نظریات مختلفی در رابقه
نسبت به ترومه به طور كلی و ترومة استعاره به صورت خاص در دهة هشتاد ميالدي با 

 نياز اول یبیبه عنوان  (6668) 7به ووود آمد و تاباكوسبا 1مقرح شدن رویبرد شناختی
در مقالعات ترومه مورد  يبردیرا به عنوان رو یشناخت یشناسكه كاربرد زبان یمحققان

با استفاده از نظریة استعارا شناختی ليباف و وانسون، نظریة تعادل قرار داده است  یبررس
 ( فرضية ترومة شناختی را مقرح كردند.6669) 3تجربی و مندلبليت

در واقع رویبرد شناختی برخالف نظریات كالسيک، ترومة استعاره را از سقح 
تر برد، نراكه رویبرد كالسيک، هدف از ترومه را تأثير زبانی و ساختاري آن فرا

دانست. یبسان متن بر خوانندگان زبان مبدأ و مقصد از طریق رعایت تعادل در ترومه می
كرد واژگانی را براي ترومه برگزیند كه مشابه واژگانِ زبان مبدأ بدین منظور سعی می

هاي مفهومی و ر استعارهباشد، اما رویبرد شناختی معتقد است تعادل ترومه د

                                                            
1. Image 

2. Object 

3. Sense 

4. Van Den Broeck, R. 

5. Larson, M. 

6. Cognitive 

7. Tabakowska, E. 

8. Mandelblit, N. 
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هاي استعاري در دو زبان باید در سقحی شناختی و مفهومی مورد تووه قرار وارهطرح
 داند. سازي مجدد از پيام متن مبدأ میگيرند؛ بر این اساس، ترومه را نوعی مفهوم

شود؛ از این اوتماعی محسوب می –كه ترومه یک پدیدا شناختیالبته از آنجایی 
هاي مفهومی در ترومه، نيازمند تووه اساسی به بافت و فرهنگ سازي استعارهمرو، مفهو

شناسی شناختی است و از این منظر متناظر با است كه از مفاهيم اساسی در زبان
شناسی است كه مردم -شناسی قومی یا زبانرویبردهایی نون رویبرد بُن یا مبتب زبان

شناسی و بان به ووود آمده بر لزوم تعام، زبانتقریباً همزمان با رویبرد شناختی به ز
توان یک زبان را بدون مقالعة كند و قائ، به این است كه نمیشناسی تأكيد میمردم

هاي مووود تفاوت»ها مورد بررسی قرار داد.؛ زیرا زندگی یک قوم و تجربيات زیستة آن
خورند كه ر متفاوتی نمیها به هيچ روي منحصراً آب از آبشخور آواهاي گفتاميان زبان

ها گيرند كه در دریافتهایی میروند؛ بلبه مایه از تفاوتها به كار میدر هر یک از آن
گيرند كه در آن ها از وهانی میهایی مووود است كه سخنگویان آن زبانو برداشت

 1تجربی هايها بر پایهاستعاره»(. به عبارت دیگر، 874: 6836، 6)روبينز« كنندزندگی می
(. 78: 6863انوري، )طالبی« گيرنداستوارند و بر مبناي تجربة زیستیِ ومعی شب، می

ترومه  تيفيدقت و كافزایش  يهر متن برا یو فرهنگ یعد زباناز بُ یآگاه ،نیبنابرا
هاي مجدد پيام باید مورد سازي( و آنچه در مفهومChatti, 2016:163) است يضرور

بينی حاكم بر متن مبدأ است. بنابراین، مقاله حاضر كش، وهانتووه ودي قرار بگيرد، 
هاي فارسی، عربی و انگليسی، پشتوانة هاي مفهومی در زبانبا مقایسة سه حوزه از استعاره

هاي بين فرهنگی در ها را بررسی كرده و لزوم تووه به تفاوتشناختی و فرهنگی آن
 دهد. یها را مورد مداقه قرار مترومة این استعاره

 هاي مفهومي در حوزة جسم و بدن . استعاره2-5-2
هاي مختل، زبانی از آن بنديیبی از ساز و كارهاي شناخت انسان، وسم و صورت

ها براي بيان برخی از مفاهيم انتزاعی، احساسات، عواط،، كه انسان است به طوري
هاي وسمانی ژگیهاي زبانی، اوتماعی، فرهنگی و شناختی خود از وسم و ویتجربه

                                                            
1. Robins, R. 

2. Experimental bases 
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كنند. بنابراین، اعضاي بدن به سبب نقش پررنگی كه در انتقال عينی و استفاده می
هاي مفهومی ها در استعارهملموسِ مفاهيم انتزاعی دارد، یبی از پركاربردترین حوزه

 شود. محسوب می

هاي مختل، گيرد گاه در زبانهایی كه از حوزا مبدأ وسم انجام میسازيمفهوم
، عربی «از ته دلم»هاي فارسی كه در زبان« قلب ظرف است»بسان است؛ مانند: نگاشتِ ی

 است.« From the bottom of my heart»و انگليسی « مِنْ أعْماقِ قَلْبِی»

گيرد؛ مانند القاي مفهوم هاي متفاوت صورت میگاه با حوزا مبدأ واحد، اما نگاشت
دل به دل »به صورت « قلب مبان است»گاشت دو طرفه بودن احساس كه در فارسی با ن

 یاِلـَ یهدِیَالقـَلبُ »به صورت « قلب هادي یا رهبر است»، در عربی با نگاشت «راه دارد

« heart speaks to heart»به صورت « قلب انسان است»و در انگليسی با نگاشت « القلبِ

 تصویرسازي شده است. 
هاي مختلفی بهره وردنظر خود از حوزههاي مختل، براي مفاهيم مگاهی نيز زبان

وویند كه این تفاوت به نوع نگرش و باورهاي گویشوران یک زبان در رابقه با می
گردد. براي مثال، در زبان فارسی ها بر میعملبرد اعضاي بدن و همچنين به فرهنگ آن

 احساس عالقه و عشق در دوري یا احساس از دست دادن نيزي یا كسی را با تنگ و
دلم »دانند؛ از این رو، این احساس را در قالب ومالتی مث، مرتبط می« دل»باریک كردنِ 

كنند، حال آنبه گویشوران عربی و انگليسی براي بيان این استفاده می« براي او تنگ شده

در واقع حوزا «. اشْتَقْتُ الیه/  I miss him»كنند احساس از حوزا مبدأ وسم استفاده نمی

ها هاي مفهومیِ زبان فارسی یبی از پركاربردترین حوزهدر استعاره« یا قلبدل »مبدأ 
دلبستگی، دلجویی، دلشوره داشتن، دلخوري، دل آشفتگی، در دل نگه »است؛ مانند 

هاي انگليسی و عربی مفاهيم ؛ این در حالی است كه در زبان«داشتن، دل به دریا زدن و...
بسياري از مفاهيمی كه »زا وسم كاربرد ندارد؛ زیرا هاي فوق با حووارهمورد نظرِ طرح

ها، صبر، شجاعت، شفقت و خواستهسازد مث، حوزا مبدأ )دل( در زبان فارسی می
 يزيدل به عنوان ن يسازمفهوم انگريبو... و نيز عباراتی كه  افبار و خاطرات نيهمچن

پر كرد، سوخت،  كرد، یكرد، خال یتوان آن را سفت كرد، باز كرد، زخمیاست كه م
به احتمال زیاد از منابع متعددي از ومله طب  دیدزد ایشبست  د،يكش رونيب خت،یفرو ر
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« بينی صوفيانه نشأت گرفته استهاي اعتقادي معنوي نون وهانسنتی ایران و نظام
(Sharifian, 2008: 258-259و نون ) «ریحاكم بر سا یاصل عضو هااز نظر آن« قلب 

؛ از این رو، را در بدن انسان به خود اختصاص داده است یمهم گاهیوا وبوده ها اندام
 اند. بسياري از مفاهيم را در ارتباط با آن تصویرسازي كرده

توان به مفهوم شجاعت اشاره كرد كه در زبان فارسی اي دیگر میهمچنين در نمونه
تی ایران، اعتقاد بر شود؛ زیرا در طب سناستفاده می« وگر»براي بيان آن از حوزا مبدأ 

تواند بر شخصيت، رفتار و هاي نهارگانه میاین بوده است كه غلبة هر یک از مزاج
مووب »شود خلقيات افراد تأثير بگذارد. مث،ً غلبة صفراي زرد كه از كبد ترشح می

(. 888: 6866فرد و همباران، )ر. ك: یوسفی« شودوویی میشجاعت، هيبت و ونگ
شود و این سازي میمفهوم« وگر داشتن»با « شجاعت»زبانان نگ فارسیبنابراین در فره

هاي عربی و انگليسی به سبب نداشتن ننين پشتوانة شناختی و درحالی است كه در زبان
فرهنگی، استفاده از این نگاشت براي مفهوم شجاعت نامفهوم خواهد بود. بنابراین ،در 

و در عربی گاه « have guts/something takes guts»انگليسی از اصقالحاتی نون 

براي « الشجاع/ القوی»وگاه از اصقالحاتی نون « رابط الجأش»از حوزا مبدأ دل و قلب 

 شود. انتقال مفهوم شجاعت استفاده می
اشاره كرد كه بلندي و « پيشانی»توان به حوزا هاي مبدأ وسمی میاز دیگر حوزه

رساند، نراكه در باور و بخت را میفارسی مفهوم شانس كوتاهی آن در زبان
زبانان، تقدیر و سرنوشت انسان بر پيشانی او نگاشته شده است و هر نه پيشانی بلند فارسی

باشد، گویا واي بيشتري براي نوشتن شانس و خوشبختی دارد و برعبس. این 
و پيشانی  سازي در زبان انگليسی براي پيشانی بلند یا كوتاه ووود ندارد، بلبه ابرومفهوم

( در مفهومی غير از بخت و شانس و در معناي highbrow/ lowbrowبلند یا كوتاه )
این »شود؛ زیرا استفاده می« فرهنگ بودنسوادي و بیروشنفبري، فرهيخته بودن/ بی»

گيرد كه در آن شب، كلمه در فرهنگ غرب معناي خود را از شبه علم فرنولوژي می
ي هوش است؛ از این رو، پيشانی بلند و ابروي باال را نشانه ومجمه به عنوان كليدي برا

(. این 888: همان« )داندهوش و برعبس پيشانی كوتاه و ابروي كم را نشانة حماقت می
هاي متداولِ زبان فارسی و انگليسی در رابقه با درحالی است كه هيچ یک از این نگاشت

 در زبان عربی كاربرد ندارد.  «پيشانی»

https://lwvworc.org/
https://lwvworc.org/
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مثال دیگري كه به خوبی تفاوت فرهنگی و اوتماعی استعارا مفهومی در حوزا وسم 
: قلب خود را روي wear one's heart on one's sleeve»دهد، عبارت را نشان می
ریشه در تجربة زیستة گویشوران « قلب لباس یا شیء است»است. نگاشت « آستين بستن

ها هنگام مبارزه، در قرون وسقی، شواليه»شود ن قدیم دارد، نراكه گفته میآن در زما
گونه مند بودند و اینبستند كه نشان بانویی بوده كه به او عالقهروبانی به بازوي خود می

( و www.merriam-webster.com« )فهميدند كه او نه كسی را دوست داردهمه می
كه این پشتوانة زیستی براي گویشورانِ زبان فارسی و عربی ووود ندارد؛ از از آنجایی

ظهر ایُجاهر بحبّه أو بمیوله/ »این رو، وهت رساندن معناي مورد نظر از عباراتی نون 

احساسات خود را به راحتی بروز »در زبان عربی و « و... بمشاعره/ ما فی قلبه على لسانه

 شود. در زبان فارسی وهت انتقال معنا استفاده می« داد و...
اشاره « اوازه دادن به پایين ریختن موها: let one's hair»توان به مثال همچنين می

این اصقالح نيز بازنمایی از تجربة زیستی گویشوران آن و فرهنگ حاكم بر . كرد
ها كه معموالً موهاي بلندي مهاي قدیم خانتعامالت رسمی آنان است، نراكه در زمان

بستند، اما در موها را منظم می معموالً ،در حاالت رسمیداشتند، خارج از منزل و 
رو، مفهوم  گذاشتند؛ از اینهاي صميمانه موها را باز میهاي غيررسمی و محيطموقعيت

وده، ها ملموس و قاب، درك بانتزاعیِ راحت و صميمی بودن با این عبارت كه براي آن
سازي شده است. حال آنبه در فرهنگ فارسی و عربی به دلي، ووود فرهنگ مفهوم

گيري نماید؛ پس در زبان عربی با بهرهحجاب، این استعاره كاربرد نداشته و نامفهوم می

راحت و ریلبس بودن، »و در فارسی « أطلق لنفسه العنان و...»هاي دیگر نون از حوزه

 شود. سازي میهوممف« نفس راحت كشيدن و...
: دست كسی را Twist someone’s arm»هایی نون همچنين براي اصقالح

 Break»كه به معناي متقاعد كردن دیگران براي انجام كاري است و یا عبارت « پيچاندن

a leg اي با این رود، معادل استعاريبه كار می« آرزوي موفقيت»: شبستن پا( كه براي
به « See eye to eye»رسی و عربی ندارد. همچنين است عبارت حوزه مبدأ در زبان فا

كه در فارسی و عربی كاربرد ندارد و معموالً بدون تووه به بُعد « توافق و تفاهم»معناي 
 شود. در فارسی ترومه می« نشم تو نشم شدن»شناختی و فرهنگی عبارت به 

https://www.merriam-webster.com/
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ود دارد كه معناي آن هاي متعددي از حوزا بدن ووسازيدر زبان عربی نيز مفهوم
هاي دیگري وهت انتقال مفهوم در زبان فارسی و انگليسی، استعاري نيست و یا از حوزه

معنا استفاده شده است. به عنوان مثال، در زبان عربی مرگ طبيعی با استفاده از حوزا مبدأ 

» عربی شود، نراكه مقابق با ذهن و فبر گویشوران سازي می( مفهومحَتفَ أنفِهِ« )أن،»

شود، اما در شخص مجروح، روح از هنگام مرگ طبيعی، روح از بينی شخص خارج می
. همچنين است ماده حت،(: 6هر ق، ج 6464منظور، )ابن« شودمح، وراحت خارج می

)بال  عَنْ ظهْرِ یَدٍهاي استعاري؛ علی قَدَمٍ وساقٍ )شتابان یا سر از پا نشناختن(، عبارت

 ضَرَبَ عَینَهُ وأَنفَه)تلخ گوشت، خشک(،  ثقیل الدَّم)بادپا، سریع(،  احأعناق الرِیَّعوض(، 

هاي مبدأ و مقصد )آن را زیر و رو كرد( و... كه ارتباط فرهنگی و شناختی بين این حوزه
 در زبان فارسی و انگليسی ووود ندارد. 

رسی و هاي مفهومی با حوزا مبدأ وسم را در زبان فا( تعدادي از استعاره6ودول )
 دهد.هاي عربی و انگليسی را نشان میسازي آن در زباننحوا مفهوم

هاي مفهومی از قلمرو معنایی اعضاي بدن به دیگر قلمروهاي معنایی در بنابراین انتقال
هاي مختل، از اعضایی براي انتقال معنا شود، اما گویشوران زبانها یافت میتمامی زبان
هاي ها بنياد مفهومی داشته باشد تا با آشبار ساختن تجربهكنند كه براي آناستفاده می

خود انتقال معنایی ملموس و قاب، دركی را به دست دهند. بنابراین، شناخت پشتوانة 
 ها براي ترومه ضروري است. فرهنگی و فبري این استعاره

البته نبتة قاب، تووه دیگري كه متروم باید در نظر داشته باشد، این است كه 
از  یمربوط به بدن )دست كم در برخ يریتصو يهاوارهو طرح یفرهنگ يسازفهومم

 ،مثال يكنند. برایم رييوامعه تغ یفرهنگ راتييتغ ،يها( در طول زمان و به دلفرهنگ
كه در  يریتصاو نیتريادياز بن یبیكند كه ینبته اشاره م نی( به ا1886) 6واگر

است. دو نبتة  «قلب به مثابه كتاب»استعارا  ،غرب با قلب همراه است یفرهنگ سنت
است   ییهاشهینقش ثبت خاطرات و اند یبی ي، ریوارا تصوطرح نیمربوط به ا یفرهنگ

 همراه است. « سواد»با  عتاًياست كه طب« كتاب»شود و دوم یكه به قلب نسبت داده م
 
 

                                                            
1. Jager, E. 
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 در آن سازيمفهوم نحوة و فارسي زبان در جسم مبدأ حوزة با مفهومي هاي. استعاره2جدول 
 انگليسي و عربي هايزبان

استعاره حوزه جسم در 
سازی آن در زبان مفهوم پیام زبان فارسی

 عربی
سازی آن در زبان مفهوم

 انگلیسی
 know like the عَرَفَ عن ظَهْرِ قَلْبٍ شناخت کامل مثل کف دست شناخت

back of hand 
او  یبه گرد پا یکس

 nobody can catch الَ یُشَقُّ لَهُ غُبَارٌ نسریع بود .رسدینم
up with him 

اعتبار شدن، بدنام بی آبرو شد.بی
 lose face to فَقَدَ سُمْعَتَهُ شدن

باعث رضایت و  از او دلجویی کرد.
 خوشنودی کسی شدن

أخَذَ بِخاطِرِه/ طیَّبَ 

 He comforted her خاطِرَه

مرگ پیر بودن، نزدیک  پایش لب گور است.
 بودن

بَلَغَ ساحلَ الحیاةِ/ رِجلُهُ 

 فی القَبر
his days are 
numbered 

 chance your arm رَکِبَ أعجازَ اإلبل خطر کردن دل به دریا زد.

 It was a relief بَرَدَ قلبی خوشحال شدن دلم خنک شد.
 ,miserly بَخیلٌ خسیس تنگ چشم

niggardly 
 Underprivileged الفقیر پولبی تنگدست
 warm-blooded خَفیفُ الدَّم مهربان و صمیمی خونگرم

warm-hearted 
 out of my hair دَعنی وشأنِی آسوده گذاشتن کسی دست از سرم بردار

نراكه در  ،ديبه اوج خود رس یاستعاره در طول قرون وسق نیكه ا داردواگر اشاره 
اما امروزه  ،ركز تووه قرار داشتو هنر در م اتيادب ،یشناسروان ن،یزمان قلب در د آن

 یكنند. در واقع ك، علوم شناختیصحبت م« ذهن»در « ضبط خاطرات»مردم از  گرید
قرار گرفته « ذهن به مثابة مغز» راًياخ یو حت «انهیذهن به مثابة را»استعارا ة یامروزه بر پا

 یبان فارسهمچنان كه امروزه در ز ؛(52-50: 6868 ،یليو اردب انيفیشر ك: است )ر.
 ندارد. یكاربرد نندان «خود حفظ كننة يمقالب را در س نیا»استعارا  زين اريمع

 هاي مفهومي در حوزة اشياء مادي. استعاره2-5-1
گيري ها و مفاهيم انتزاعی، بهرههاي متداول مبدأ در بيان احساسات، ارزشاز دیگر حوزه

عانی مورد نظر است. هر نند كه از اشياي مادي و عناصر طبيعی براي القاي ملموس م
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هاي برخی از اشياي مادي به سبب ماهيت عمومی كه از آن برخوردارند، سبب نگاشت
هاي مختل، هاي مختل، شده است؛ با این حال گویشوران زبانمشتركی در ميان زبان

به فراخور نوع طبيعت و منققة وغرافيایی خود، فرهنگ و برخورداري از امبانات مادي 
هاي متفاوتی از اشياء و محيط پيرامون خود دارند كه دانش شناختی و ل،، نگاشتمخت

هاي زبان مبدأ براي درك و انتقال هر نه بهتر معناي مورد نظر فرهنگی نسبت به نگاشت
: ألقی حَبلَه علی غارِبِه»بسيار حائز اهميت است. براي مثال، در زبان عربی عبارت 

ها دارد، وهت با پشتوانة شناختی كه براي عرب زبان« تافسارش را روي كوهانش انداخ
شود؛ زیرا القاي معناي انتزاعی حس كراهت و رها و آزاد گذاشتن دیگران، استفاده می

ها آن»واره، تصویرگر محيط اوتماعی و تجربة زیستة اقوام عرب قدیم است. این طرح
ی در مسيرش نباشد، افسار شتر خواهد بچرد و مانعخواستند شتر، هروایی كه میوقتی می

كه این تجربة (، اما از آنجایی611: 1888، 1)الميدانی، ج « دادندرا بر پشت او قرار می
زبان ووود زبان و انگليسیزیستی به دلي، محيط وغرافيایی و نوع زیستِ مردمان فارسی

معناي موردنظر واره كاربرد ندارد و ندارد یا از اهميت كمتري برخوردار است، این طرح
 to give»در زبان فارسی و « او را به حال خود واگذاشت»هاي متفاوتی نون با نگاشت

free rein to »شود.سازي میدر زبان انگليسی، مفهوم 

كه در زبان عربی بسيار متداول است، ریشه در فرهنگ و « أخذ )دفع( بِرُمَّته»استعارا 

شخصی »شود شود و گفته میه طناب پوسيده اطالق میب« الرُّمَّة»تاریخ این زبان دارد. 

« كندقصد فروش شترش را داشته و آن را با طناب پوسيدا در گردنش واگذار می
رو، معناي اعقا یا اخذ تمام و كمال نيزي با این  (؛ از این98: 1888، 6)الميدانی، ج 

ووه به اینبه این كنند. با تسازي مینگاشت را كه آن نيز طناب كهنه است، مفهوم
معنا هاي فارسی و انگليسی ووود ندارد، نگاشت مذكور نيز بیپيشينة تاریخی در زبان

 شود.تلقی می

: فاته القطار»وارا توان به طرحهاي استعارا مفهومی در زبان عربی میاز دیگر نمونه

ل حركت فرصت، ققارِ در حا»اشاره كرد، هر نند كه نگاشت « ققار او را از دست داد
 miss the»و در زبان انگليسی « از قافله وا ماند»با اندك تفاوتی در زبان فارسی « است

train/boat »هاي ووود دارد، است، اما تفاوت ظری، فبري و فرهنگی در ميان استعاره



 1041پاییز و زمستان  | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

« فاته القطار»عبارت »ها ووود دارد؛ به این صورت كه مفهومی مستعم، در این زبان

كه گریزي است؛ به طوريسازد كه اساس آن بر مسئوليتمی فرهنگی را آشبار
: 1867)فندي، « مسئوليت از دست دادن ققار )فرصت( بر عهدا ققار )شخص ثالث( است

« : او ققار یا قایق را از دست دادhe missed the train/ boat»(. در عبارت استعاري 8
خودِ شخص است.  همچنين برخی مسئوليت از دست دادن فرصت با « از قافله وا ماند»و 

اعجبه »كنند؛ مانند از افعالی كه در زبان عربی بر پسندیدن و ناخوشایند بودن داللت می

در فارسی است و یا « او كتاب را پسندید»)كتاب او را پسندید( كه معادل « الکتاب

 اند. و... نيز از این نوع« ساءه الکتاب»، «راقه الکتاب»هایی نون نمونه

به صورت غيررسمی، طنز، تمسخر و یا توهين با « مردن»زبان انگليسی معناي  در
سازي به سبب شود كه این مفهومبيان می« : به سق، لگد زدنkick the bucket»عبارت 

كردند یم زانیآو شیبود كه خوك را قب، از ذبح از پاها يرياز سق، ت یمیاستفاده قد»
« ه استمرگ خوك بود يو لگد زدن به سق، در اص، به معنا

(https://idioms.thefreedictionary اما به سبب اعتقاد مسلمانان به حرمت گوشت ،)
معناست و عدم تووه متروم به این هاي فارسی و عربی بیواره در زبانخوك، این طرح
 rock the»شود. همچنين است عباراتی مث، بب نارسایی در معنا میمسئله به یقين س

boat و یا « ایجاد تنش و دردسر»كه براي انتقال معناي « : تبان دادن قایق«Hit the 

sackسازي شده است. مفهوم« رفتن براي خوابيدن»در معناي « : ضربه زدن به كيسه 

بدأ اشياءي مادي ووود دارد كه هایی در حوزه مفارسی نگاشت همين طور در زبان
در زبان عربی و انگليسی كاربرد ندارد؛ همچون زمانی كه عصبانيت و خشم به صورت 

شود كه در زبان عربی با حوزا مبدأ شيئی آهنی )فالنی از كوره در رفت( نگاشت می

( He lost his temper( و در زبان انگليسی با حوزا مبدأ انسان )طار طائرهپرنده )

، «وقت گ، نی»، «تا تنور داغ است نان را بچسبان»هایی مانند شود. یا استعارهاشت مینگ
حاكم  و... كه رابقة شناختی و فرهنگی و یا اوتماعی« این آرزو را با خود به گور برد»

 هاي مبدأ و مقصد در زبان عربی و انگليسی ووود ندارد.بين این حوزه
مفهومی با حوزا اشياء را در زبان عربی و نحوا هاي ( تعدادي از استعاره1ودول )

 دهد.هاي فارسی و انگليسی نشان میسازي آن در زبانمفهوم

https://idioms.thefreedictionary.com/kick+the+bucket
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 در آن سازيمفهوم نحوة و عربي زبان در را اشياء حوزة با مفهومي هاي. استعاره1جدول 
 انگليسي و فارسي هايزبان

استعاره حوزه 
مادی در زبان اشیاء

 عربی
 پیام

ی آن در زبان سازمفهوم
 فارسی

مفهوم سازي آن در زبان 
 انگليسی

 زَوبَعَةٌ فی فِنجانٍ
 )طوفان در فنجان(

 واکنش شدید نسبت به
 اهمیتای بیمسئله

 a storm in a teac کولی بازی

 آخر العقود
 )آخرین خوشه(

 /last-born ته تغاری فرزند آخر
youngest child 

 رَجَعَ بِخَفی حَنین
نین ح های)با کفش

 بازگشت(

 شکست ناامیدی،
دست از پا درازتر 

 برگشت

with one's tail 
between one's 

legs 

)هر  ما کُلَّ سَوداءٍ تَمرَةٌ

شی سیاهی خرما 
 نیست(

هر تشابه ظاهری دال 
بر تشابه واقعی و ذاتی 

 نیست.
 هر گردی گردو نیست.

All that glitters is 
not gold 

 

 مدٍالیُجمَعُ سَیفانِ فی غِ

)دو شمشیر در یک نیام 
 گنجد(نمی

عدم امکان انجام دو کار 
 مهم به صورت همزمان

با یک دست نمیتوان دو 
 هندوانه برداشت.

 

Between two 
stools you fall to 

the ground 

 سَبَقَ السَّیف العذل
بر مالمت  )شمشیر

 پیشی گرفت(

 از دست رفتن فرصت
کار از کار گذشت/ 

مرگ  نوش دارو بعد از
 سهراب

the ship has 
sailed 

 الوقت هو المال
وقت مال و دارایی )

 است(

 Time is money وقت طالست. ارزشمندی وقت

 

 هاي مفهومي در حوزة رنگ . استعاره2-5-5
هاي انتزاعی شناخت از حوزا دیداري سازي حوزههاي مختل، گاه براي مفهومزبان

تواند به ها میسازيي مفهومی حاص، از این مفهومهاگيرند كه استعارهها بهره میرنگ
كنند، متفاوت هاي مختل، صحبت میهاي زیستة مردمی كه به زبانتبع فرهنگ و تجربه

باشد. براي مثال، در زبان انگليسی براي نشان دادن حسادت یک فرد، او را با رنگ سبز 
مانند: « Envy is greenحسادت سبز است: »كنند، پس در زبان انگليسی توصي، می
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«Her colleagues were green with envy » طبق تئوري غرب در رابقه »، نراكه
شود كه احساس حسادت با هجوم صفرا همراه با عل، فيزیولوژیبی این پدیده، تصور می

(. این در حالی Soriano & Valenzuela, 2009:423« )است كه به رنگ سبز است
فارسی و عربی متأثر از مفاهيم دینی و فرهنگ شرقی، بار است كه رنگ سبز در زبان 

معنایی مثبت داشته و معموالً با مفاهيم رشد، باروري، سالمتی، سخاوت و... مرتبط است؛ 
و در « از حسادت تركيد»تواند به در فارسی می« از حسادت سبز شد»رو، نگاشت  از این

 سازي شود.مفهوم« شدیدة ه/ شعر بغیرةقلب الحسد أکل»زبان عربی به صورت 

افسردگی و ناراحتی آبی رنگ »یا در زبان انگليسی رنگ آبی داللتی منفی دارد و 
(؛ از این رو، براي بيان این Oxford English Dictionary, 2013:150« )است

 متحده االتیدر ادر حقيقت «. I’m feeling blue today»شود احساس گفته می
ارتباط با  و این درهمراه بوده است  یبا رنگ آب 6188 ةده ، غم و اندوه ازآمریبا
 یدگافسر ای ايخوليكه باعث مال ه استآغاز شد «یآب نياطيش»به نام  نياطيش يهاداستان

در  6«بلوز»محبوب  یقيمنجر به موس تیارتباط در نها نیا كهبه طوري شدندیدر افراد م
 (.Grob, Barchard & Kirsch, 2014:1) شد 6688 ةده ،یاوا

با تووه به اینبه این تاریخچه براي رنگ آبی در زبان فارسی و عربی ووود ندارد، 
فرهنگی رنگ آبی  -اگر این نگاشت به همين صورت و بدون تووه به انباشت شناختی

در زبان مقصد، ترومه شود، قاب، فهم نخواهد بود و سبب سردرگمی و برداشت نادرست 
رنگ آبی در زبان فارسی بار معنایی مثبت داشته و نماد مخاطب خواهد شد، نراكه 

آرامش و صداقت، حقيقت و ایمان است و در فرهنگ عربی  نيز داللت اصلی آن 
آرامش، اطمينان و صداقت و واودانگی، صبر و احترام است و در مواردي اندك بر غم »

« سياه»عربی رنگ  (. در فرهنگ68: 1863)الياقوت، « كندو اندوه و افسردگی داللت می
رو، گاه در مواردي كه در زبان انگليسی از  داللت بيشتري بر غم و ناراحتی دارد؛ از این

شود در برگردان به عربی، رنگ سياه وایگزین رنگ آبی رنگ آبی براي غم استفاده می

 «. blue day»در مفهوم « یوم أسود»شود؛ مانند می

                                                            
 آميز است. هاي موسيقی معاصر كه در اص، غمگين و شبوهترین سبک. یبی از مهم6
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من امروز »توان از نگاشت دیگري نون سی میبراي القاي این مفهوم در زبان فار 

 وهت انتقال پيام استفاده كرد. « أشعر بالحزن الیوم»و در عربی از عبارت « دلم گرفته است

سورا  681توان به آیة هاي منفی كه رنگ آبی در زبان عربی دارد، میاز ومله داللت

كه وهت القاي  ﴾زُرْقًا یَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمِینَ وَنَحْشُرُیَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ ﴿طه اشاره كرد: 

وضعيت نابسامان مجرمان از حوزا مبدأ رنگ آبی استفاده كرده كه اگر این استعاره به 
به فارسی ترومه شود، سبب القاي نادرست مفهوم مورد نظر « نشم آبی»همان صورت 

 .... و« موت أزرق»، «عدو أزرق»هاي نون شود. همچنين در استعارهمی

توان به استعارا رنگ زرد اشاره كرد؛ در زبان عربی و زبان فارسی، در مثالی دیگر می

اصْفَرَّ »شود. به عنوان مثال: سازي میمفهوم بيماري، ضع، یا ترس با رنگ زرد مفهوم

و با ووود اینبه این رنگ در زبان انگليسی نيز بار معنایی « / رنگ و رویش زرد شدوَجْهُهُ

در این زبان « بيماري یا ترس زرد است»(، اما نگاشت 119: 6866رد )صراحی، منفی دا
ها كه پشتوانة فرهنگی و معنایی گونه از استعارهكاربرد ندارد؛ از این رو، در ترومة این

یبسانی دارند باید به كاربرد یا عدم كاربرد آن در زبان مقصد تووه شود و پيام به 
ترین و بهترین شب، در زبان مقصد قاب، فهم باشد. دهاي منتق، شود كه به ساگونه

هاي مشابهی دارد، ها به لحاظ شناختی، داللتكه رنگ سفيد در بسياري از زبانهمچنان
هاي مفهومی رنگ سفيد، مختص یک فرهنگ خاص است؛ مانند اما برخی از استعاره

 یاستعارا مفهوماین »كه در زبان انگليسی و عربی ووود ندارد؛ زیرا « سفيد بخت شدن»
ناموفق استفاده  ایاز ازدواج موفق  يازنان به عنوان نشانه يبرا به عنوان شانس معموالًكه 

 در گذشته رانیوامعه مردساالر ارود، نشانگر به كار میمردان  يبه ندرت براو  شودیم
(. همانقوركه استعارا Amouzadeha, Tavangara & Sorahi, 2012: 245« )است

است در « نيبوكاران و خيرین»در زبان عربی داراي مفهوم « صحاب األیادی البیضاءأ»

كه در زبان عربی با « white lie»زبان فارسی و انگليسی كاربرد ندارد و یا استعارا 

« دروغ مصلحتی»كاربرد دارد، اما در زبان فارسی به صورت « کذبة بیضاء»استعارا 

 شود. سازي میمفهوم
 دهد.هاي مفهومی در حوزا رنگ را نشان میرخی از استعاره( ب8ودول )
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 هايزبان در آن سازيمفهوم نحوة انگليسي و زبان در رنگ حوزة مفهومي هاياستعاره. 5جدول 
 عربي و فارسي

استعارة مفهومی با 
حوزة رنگ در زبان 

 انگلیسی
سازی آن در زبان مفهوم معنای ساختاری

 فارسی
سازی آن در مفهوم

 زبان عربی

blue blood نبیل ترهخونش رنگین خون آبی 
Every cloud has a 

silver lining 
هر ابری یک پوشش 

 ای دارد.نقره
پایان شب سیه سپید 

 إن مع العسر یسرا است

White as a ghost/ 
white as a sheet 

سفید مثل یک روح/ سفید 
 مثل یک ملحفة سفید

رنگش مثل گچ سفید 
گش شده است. رن
 پریده.

 شحب وجهه

between the devil 
and the deep blue 

sea 
بین شیطان و دریای عمیق 

 آبی بودن
نه راه پیش داره و نه راه 

 پس
بین خیارین أحالهما 

 مر/ بین نارین

catch someone 
red-handed 

های قرمز کسی را با دست
 گرفتن

سر  مچ کسی را گرفتن
بزنگاه کسی را دستگیر 

 کردن

علیه بالجرم  قبض

المشهود/ یٌقبض 

 مٌتلبساً

to look through 
rose-coloured 

glasses 
با عینک رز رنگی نگاه 

 کرد.

عینک خوشبینی به 
چشم داشتن/ دلش 

 خوشه

رؤیة الحیاة من منظار 

 وردی

Yellow-bellied جبان ترسو و بزدل شکم زرد 
Out of the blue ةفجأ ناگهان، غیر منتظره خارج از آبی 

گانه مذكور هاي سههاي رنگی در زبانهمانقوركه مشاهده شد، ميان استعاره
ها و هاي فرهنگی، بافت اوتماعی، اسقورههایی ووود دارد كه به تفاوتتفاوت
گردد. بنابراین، ها بر میهاي فيزیبی و... در آن زبانهاي خاص یک زبان، محيطافسانه

هاي شناختی و ر این رابقه مستلزم درك وهانكاربردي د -اي شناختیارائة ترومه
« كاربردي»و « مناسب»اي گانه مذكور است تا به تبع آن ترومههاي سهفرهنگی زبان

 براي معناي مورد نظر گزینش شود.
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 گيري بحث و نتيجه
در سه حوزا وسم  یمفهوم يهااز استعاره ییهانمونه یپژوهش و بررس يهاافتهیبراساس 

توان اذعان یم ،یسيو انگل یعرب ،یفارس يهاو رنگ در زبان يماد اءين، اشبد يو اعضا
سازي گانه مورد بررسی اشتراكات متعددي در مفهومهاي سهت هر نند كه در زبانداش

كه برخاسته از اشتراكات هاي استعاري در انتقال معنا ووود دارد وارهو ساخت طرح
ت يموقعفرهنگ، نظر از ها صرفكه انسان يطور به دارد یونبة ذات واست  یشناخت
ی، ناشتراكات وها نيكنند و همیتجربه مبه یک شب، ها را خود آن یو زبان ییايوغراف

، اما در بسياري از موارد شودیمختل، م يهادر زبان یبسانی يهااستعاره جادیسبب ا
هاي فهومیِ زبانهاي مها و استعارههاي قاب، تووهی در نوع تصویرسازيدیگر، تفاوت

گانة مورد بحث ووود دارد كه این امر نشانگر تأثير مستقيم شناخت و فرهنگ بر سه
 هاي مذكور است. هاي مفهومی در زبانكاركرد استعاره

هاي مذكور، فرهنگ بنياد و مقابق با باورها و هاي مفهومی در زبانبنابراین، استعاره
ها، اعضاي بدن و اشياي مادي نسبت به رنگ هاهاي زیستة گویشوران آن زبانتجربه

هاي گوناگونی وارهوهت است كه معناي واحد با طرحاند و از اینشب، گرفته
كه به عنوان مثال، گاه یک معنا متأثر از پشتوانة سازي شده است به طوري مفهوم

دیگر  هايفرهنگی خاصی در یک زبان با حوزا مبدأ اشياي مادي، اما در زبان -شناختی
  سازي شده است.با حوزا مبدأ اعضاي بدن مفهوم

ها صرف تسلط هاي مفهومی این زبانها و استعارهوارهترتيب براي ترومة طرحبدین
ها سبب نارسایی در ترومه و عدم هاي واژگانی زبان مبدأ و مقصد و ساختار آنبر مقوله

هاي معنایی دو زبان مبدأ و در وهانرو، هنگام تفاوت انتقال پيام متن خواهد شد؛ از این 
تواند مقصد، ارائة ترومة نابرابر و مقابق با مختصات شناختی و فرهنگی زبان مقصد می

ها و ح، مناسبی در رفع نارساییمعادلی را بازآفرینی كند و راه یذهن -ییمعنا يهاانباشته
در نظر گرفته شود،  انتقال درست مفاهيم باشد. بر این اساس آنچه در یک ترومه باید

هاي وارهها و طرحهاي شناختی، فرهنگی و كاربردي نگاشتزمينهنخست تسلط بر پيش 
استعاري در زبان مقصد وهت درك عميق پيام متن و در گام بعدي نحوا انتقال پيام 
مقابق با ابعاد شناختی و فرهنگی زبان مقصد است تا عالوه بر قاب، فهم بودن، روح متنِ 
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ها و مبانی فبري گویشوران زبان مقصد هماهنگ شده با فرهنگ، ایدئولوژي ترومه
 باشد. 

در  ديمف يابزار یشناخت بردیگفت رو توانیم ق،يتحق جیبراساس نتابه طوركلی، 
از  یبا آگاه توانندیاست كه مترومان م یمفهوم يهااستعاره ةتروم تيفيوهت بهبود ك

 ارائه كنند. يو كاربرد مناسب ياو مبدأ ترومهزبان مقصد  یو فرهنگ یابعاد شناخت

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم. 
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