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مقدمه
«تشبيه» یای از مهمترین فنون بالغی است كه ایگاه باالیی در متون ادبری دارد .یاری از
الشهایی كه متر مان در تر مة آثار ادبی برا آن موا ره مریشروند ،گرونگی تر مرة
تشبيهات مو ود در متن است .انتخاب مشبهٌبه در یک تشربيه بره عوامر فرهنگری و زبرانی
زیادي بستگی دارد كه این مسأله ،مترر م را در یرافتن معرادل مناسرب برراي تشربيه د رار
مشا میكند.
از آنجا كه در بسياري از تشبيهات ،و هشبه ذكر نمیشود ،متر م باید تسلط كافی برر
زبان و فرهنگ مبد داشته باشد تا بتواند و هشبه را به خوبی تشخيص دهد .همچنرين بایرد
تسلط كافی بر زبان و فرهنگ مقصد داشته باشد تا بتواند معادل مناسبی براي مشبهٌبه بيابرد.
گاهی نياز است متر م ،مشبهٌ به را به همان شا كه در متن مبد آمده بدون تغييرر بيراورد
یا نياز است كه مشبهٌ به را كام تغيير دهد یا يزي به آن اضافه یرا كرم كنرد .تعيرين روش
مناسب هت تر مه ،نيازمند مهارت باالي متر م اسرت .برراي مررال ،مترر م در تر مرة
رمان «سمفونی مردگران» اثرر عبراس معروفری در عبرارت «درسرت ران كنردن یرک آدم
سگ ان را میمانست» (معروفی )1388 ،كه در آن تركيب «سگ ان» استفاده شرده ،آن
را به صورت تحتاللفظی تر مه كرده كه این روش براي تر مة این تشبيه مناسرب نبروده
است .در فرهنگ و زبان فارسی ،سگ به عنروان مو رودي شرناخته مریشرود كره سرخت
میميرد به همين دلي در تشبيه از عبارت «سگ ران» اسرتفاده كررده و مترر م نيرز همرين
تركيب را به عربی برگردانده اسرت« :کانت تشبه نزع روح انسان کلبی الهروح» (معروفری،
 .)2018با تو ه به فرهنگ متفاوت ایران و عربها ،بهتر برود مترر م یرا مشربهٌبره را تغييرر
میداد یا توضيحی به آن میافزود تا مطلب و رایی استفاده از این تشربيه برراي مخاطبران
عربزبان بهتر قاب فهم شود.
این مقاله به منظور معادلیابی تشبيه در تر مة رمان به دنبال شناسایی تشربيهات برهكرار
رفته در رمان «سمفونی مردگران» عبراس معروفری و تطبيرق آنهرا برا تشربيهات مو رود در
تر مة این رمان با هدف تحلي روشهاي مورد استفاده متر م براساس الگوي ارائه شرده
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توسط پيرینی )2007( 1است .رمان سمفونی مردگان در سال  2018توسرط احمرد موسری،
متر م الجزایري منتشر شده است.
در این پژوهش تالش داریم به دو سؤال «رویاردهاي اثرگذار بر تعيرين روش تر مرة
تشبيه كدامند؟» و «تفاوت هاي فرهنگی ه تأثيراتی در تعيين روش تر مة تشربيه دارنرد؟»
پاسخ دهيم.

 .1پيشينۀ پژوهش
در زمينة روش هاي تر مة صنایع ادبی به ویژه تشبيه ،پژوهشهایی انجام شده است كه در
ادامه به مهمترین آنها خواهيم پرداخت.
كاظمی نجف آبادي ( )1397در مقالة خود با عنوان «عدول از تعادل زیباشرناختی در
تر مة شهيدي از نهو البالغه؛ بررسی موردي تشبيه و استعاره» به این نتيجه رسيده اسرت
كه شهيدي در برگردان آرایة تشربيه و اسرتعاره در نهروالبالغره در مرواردي از تغييراتری
ون حذف ،افزایش و نيز تبدی و ایگزینی مؤلفه هاي تصویري بهره برده كه مغایر با
اص تعادل زیباشناختی است و تصویرپردازيهاي ادبری مرتن مبرد را برهدرسرتی منتقر
نارده است.
غفارزاده و ليلیمرند ( )1397در مقالة خود با عنوان «تر مهپذیري تعرابير تشربيهی و
استعاري در قرآن كریم با تايه بر تر مههاي فرانسوي حميداهلل و كازیميرسای »2بره ایرن
نتيجه رسيدهاند كه دو متر م از شيوههاي گوناگون تر مه در هرت ترالش برراي حفرظ
معانی عظيم قرآن ،بيشتر شيوب تحتاللفظی را در انتقال دو آرایه بهكار بردهاند ترا صرورت
نيز عالوه بر معنی حفظ شود ،اما در موا هه برا آیرات داراي عناصرري برا برار فرهنگری از
توضيحات نيز استفاده كردهاند.
خميسی و دهباشیشریف ( )1393در مقالة خود با عنوان «بررسری راهبردهراي تر مرة
استعاره و تشبيه در سه تر مة فارسی از تراژدي مابث 3اثرر شاسرپير »4بره بررسری تر مرة
تشبيهات بهكار رفته در تراژدي مابث بر اسراس الگروي پيرینری پرداختره و بره ایرن نتيجره
1- Pierini, P.
2- Kazimirski, A.
3- Macbeth
4- Shakespeare, W.
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رسيدهاند كه متر مان ،بيشتر از حفظ مشبهٌبره اسرتفاده كرردهانرد و بره اعتقراد پيرینری ایرن
راهبرد براي تر مه متون ادبی ،یای از بهترین راهبردها است.
زمانی و عباس ( )1390در مقالهاي با عنوان «تر مة تشبيه در قرآن كریم» به بررسی تر مرة
تشبيه در پنو تر مه از قرآن كریم پرداخته و نتيجه گرفتهاند كه متر مران در تر مرة تشربيهات
قرآن كریم به اص متن مبد  ،وفادار بوده و تغييرات زیادي در آن ایجاد ناردهاند.
نورهزوانی ( )2014در مقالهاي بره زبران انگليسری برا عنروان « The Translation of

 »Simile in the Hunger Games Novel: Translation Strategiesبره بررسری
راهبردهاي تر مة تشبيه در كتاب ( )Hunger Gamesبه زبران مراالیی توسرط  4مترر م
براساس الگوي پيرینی پرداختره و بره ایرن نتيجره رسريده كره متر مران از راهبررد تر مرة
تحتاللفظی ،بيشترین استفاده ( 45درصد) را كردهاند .همچنين متر مان به دلي دشواري
از راهبرد ایگزین كردن مشبهٌبه استفاده ناردهاند.
شمسرریفرررد ،فالحترریقرردیمی و نعمترری ( )2007در مقالررهاي برره زبرران انگليسرری بررا عنرروان
« Strategies for Translation of Similes in four Different Persian
 »Translations of Hamletبه بررسی راهبردهاي تر مة تشربيه در هملرت براسراس الگروي
پيرینی پرداختهاند .نتایو این تحقيق نشان میدهد كه متر مران در تر مرة تشربيه از راهبردهراي
یاسانی استفاده كردهاند .همچنين از بين راهبردهاي ارائره شرده ،راهبررد تر مرة تحرتاللفظری
بيش از سایر راهبردها استفاده شده و این با هدف حفظ ویژگیهاي متن مبد بوده است.
با تو ه به بررسیهاي صورت گرفته در مطالعات انجام شده ،تاكنون پژوهش مسرتقلی
به بررسی روش هاي تر مة تشبيه در برگردان رمان سمفونی مردگان از فارسری بره عربری
نپرداخته است .عمده پژوهشهایی كه در تر مة تشبيه از عربی بره فارسری انجرام شرده در
متون قرآنی صورت گرفته و تاكنون پژوهشی در زمينه تر مة تشبيه در رمران از عربری بره
فارسی براساس الگوي پيرینی انجام نشده است.

 .2روش پژوهش
مقالة پيش رو براساس روش تحليلی -توصيفی و به شيوب تحلي محتوا انجام گرفتره اسرت.
در این مقاله تر مة تشبيهات مو ود در رمان سمفونی مردگان اثر عباس معروفی بره زبران
عربی براساس الگوهاي ارائه شده توسرط پيرینری ( )2007بررسری شرده اسرت .برراي ایرن
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منظور ابتدا  32تشبيه از ك متن اصلی رمان (متن فارسی آن) استخراج و برابرهراي آن در
تر مة عربی مشخص شد ،سپس ميزان استفاده از هرر روش و دالیر برهكرارگيري آن در
تر مة این تشبيهها ،مورد بررسی و تحلي قرار گرفت.

 .3کارکرد تشبيه در رمان سمفوني مردگان
رمان سرمفونی مردگران كره در سرال  1368منتشرر شرد ،روایتری تلرخ از زنردگی مملرو از
سياهی ،مر) و نااميدي خانواده « ابر اورخانی» و هار فرزندش به نامهاي آیدین ،آیدا،
یوسف و اورهان است كه نویسنده آن را در پنو فص بازگو كرده است.
تشبيه یای از مهم ترین ابزارهاي تصویرسازي ادبی است به همين دلي ادبرا در شرعر و
نرر از این صنعت بالغی براي تصویرسازي بهره گرفتهاند .در رمران سرمفونی مردگران نيرز
تشبيه نقش زیادي در تصویرسازي دارد؛ بره ویرژه ایناره نویسرنده در تصویرسرازي تو ره
زیررادي برره عناصررر فرهنگرری مو ررود در منطقرره غرررب كشررور كرره حرروادث رمرران در آن
می گذرد ،دارد .براي مرال ،با تو ه به سردي هوا در این منطقه ،برف و تشبيهاتی كه حول
محور برف می رخد در این رمان زیاد است .با تو ه به گرمی هوا در كشورهاي عربی و
آشنایی كمتر مخاطبان با برف ،این مسأله متر م را د رار رالشهراي زیرادي در تر مرة
اینگونه تشبيهات كرده است .به عنوان مرال ،در تر مة عبارت «بعد از مر) آیدا زندگی
ما مر بهمن بزرگری از بررف در سراشريبی دره مرر) فررو مریغلتيرد» (معروفری)1388 ،
متر م مشبهٌبه را د ار تغييراتی كرده و تصویر غلتيردن بهمرن برزر) از بررف را بره زبران
عربی منتق نارده است ،بلاه عبارتی مشابه آن بهكار برده است و میگویرد« :وبعد مهوت
آیدا غدت حیاتنا تغوص فی م اوی الثلو » (معروفی« .)2018 ،م اوی الثلهو » بره معنراي
درّههاي برف است و معناي آن با بهمرن متفراوت اسرت .در زبران عربری واژه «تی هور» یرا
«االن یار الثلجی» براي «بهمن» و ود دارد ،اما نویسنده به دلي عدم آشنایی مخاطب با ایرن
واژهها ،آن را بهكار نبرده است« .تشبيهات در رمان سمفونی مردگان بره طرور كلری بره دو
دسته تقسيم میشوند؛ دسته نخست ،تشبيهاتی هستند كه هدف اصلی آنها توصريف یرک
حالت یا منظره یا موقعيت است و نقرش عمردهاي در فضاسرازي رمران و تعيرين نروت نگراه
نویسنده دارند و دسته دوم ،تشربيهاتی هسرتند كره بريش از آناره در پری توصريف باشرند،
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انتقالدهندب عاطفه و حسی هستند كه در الیة دوم معنایی آنها حاص میشود» ( اسردي و
حسينی.)1398 ،

 .4معادليابي تشبيه
یای از مباحث مورد تو ه در تر مه ،بحرث روشهراي برگرردان تشربيه اسرت .هرر نرد
تشبيه ،یای از مهمترین آرایه هاي ادبی است ،اما پژوهشگران حوزب تر مه ،تو ه زیرادي
به آن نداشته و حتی تو ه آنها به استعاره بيش از تشبيه بوده است.
پيرینی ( )2007از مله معدود پژوهشگرانی اسرت كره الگرویی ویرژه برراي برگرردان
تشبيه ارائه كرده است .در این مقاله با تو ه به كام تر برودن الگروي پيرینری و ایناره ایرن
الگو اختصاص به تشبيه دارد از این الگو براي بررسی تر مرة عربری تشربيهات مو رود در
رمان سمفونی مردگان استفاده خواهيم كررد .روشهراي ارائره شرده توسرط پيرینری برراي
تر مة تشبيه عبارتند از:
-1تر مة تحتاللفظی :متر م در این روش ،تمامی اركان تشبيه را به همان شا مو رود
در زبان مبد به زبان مقصد منتق میكند .استفاده از این روش باید كرامالً آگاهانره باشرد؛
یعنی متر م ابتدا باید مشبه و مشبهٌبه را تشخيص دهد ،سپس به كشف و هشربه بپرردازد و
اگر مشبه ،مشبهٌبره و و رهشربه در دو زبران ،یاری برود ،آنگراه مریتوانرد از روش تر مرة
تحتاللفظی استفاده كند.
در بخشی از رمان سمفونی مردگان ،نویسنده از زبان یاری از شخصريتهراي داسرتان،
پدرش را در الغري و ریزاندامی به «كشمش خشرک» تشربيه مریكنرد و مریگویرد« :پردر
كو ک و ریزه ،مر كشمش خشک مانده بود» (معروفری .)1388 ،مترر م برراي تر مرة
این تشبيه نيز از روش تر مة تحتاللفظی استفاده میكند و همين تصویر را به زبان عربری
منتق میكند و میگوید« :کان األب صغیر ال یکهل مثهل حبهة زبیهب یابسهة» (معروفری،
 .)2018در این تشبيه ،و هشبه ذكر شرده و كرار را برراي مترر م راحرتترر كررده اسرت.
متر م نيز همان مشبهٌ به را به زبان عربی برگردانده و و ه شربه را نيرز حفرظ كررده اسرت.
«زبیب» در زبان عربی به معناي «كشمش» است .ناته قاب تو ه در تر مة ایرن تشربيه ایرن
است كه متر م به خوبی كلمة «حبة» را به متن عربی افرزوده اسرت .در مرتن فارسری فقرط
عبارت «كشمش خشک» و ود دارد ،اما در زبان عربی كلمه «حبة» به معناي «دانه» اضرافه
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شده و سه كلمه و ود دارد« :حبة زبیب یابسة» .نين مرواردي نشراندهنردب تسرلط براالي
متر م به ظرافتهاي زبان عربی است.
استفاده از كلمة «كشمش» در عبارت باال توسط نویسنده هدفمند بروده اسرت ،راكره
شغ شخصريت هراي اصرلی ایرن داسرتان فرروش آ ير اسرت و آنهرا تقریبراً هرر روز برا
«كشمش» سروكار دارند .متر م نيز به همين دلير ایرن كلمره را تغييرر نرداده و از تر مرة
تحتاللفظی استفاده كرده است.
احمد موسی در تر مة تشبيهات مو ود در رمان سمفونی مردگان در موارد زیرادي
از این روش ،بهره برده است .براي مرال ،او در تر مة ملة «مر سگ از من میترسرد
و مر برهاي مطيع فرمان میبرد» (معروفی )1388 ،با بهره گيري از این روش مریگویرد:
«یخافنی ککلب و یییع أوامری کحمل ودیع» (معروفی .) 2018 ،در این عبارت ،دو تشبيه
و ود دارد و هر دو تشبيه به روش تر مة تحت اللفظی به عربی برگردانده شده اسرت و
این به دلي نزدیای و ه شبه در عربی و فارسی است؛ یعنی سگ (كلب) و بره (حمر )
در هر دو زبان فارسی و عربی براي نشان دادن تررس و فرمرانبرداري بره كرار مری رونرد.
عبارت «حمل ودیع» كه متر م استفاده كرده از عبارات پركاربرد در زبان عربی است و
با مرا عه به متون عربی میتوان نمونه هراي زیرادي از اسرتفاده از ایرن عبرارت را یافرت،
مانند این عبارت «إسرائیل تتظاهر بأن ا حمل ودیهع ،وههی تقصه

المهدن الفلسهیینیة»

(محمد داود.)2003 ،
هرگاه فرهنگ دو زبان مبد و مقصد به هم نزدیک باشد ،استفاده از این روش كاربرد
زیادي پيدا می كند .به همين دلي در تر مة رمان سمفونی مردگران از ایرن روش بريش از
سایر روشها استفاده شده است .البته گرایش به آشناییزدایی متن مقصرد یرا وفراداري بره
متن مبد نيز میتواند از دالی استفاده از این روش باشد .متر م در تر مة عبرارت «وقتری
عصرها براش روزنامه میبرم مر ماهی روي آب دهانش را باز میكند» (معروفی)1388 ،
تشبيه را به صورت كامالً تحتاللفظی تر مه میكند و میگوید« :لما أجلهب لهه الجرائهد
عصرا یفتح فاه مثل السمکة فوق الماء» (معروفری .)2018 ،در ایرن تر مره اگرر از تر مرة
معاوس استفاده كنيم و تشبيه را مجدداً به فارسی برگردانيم ،دقيقراً همران مرتن فارسری بره
دست میآید.
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معروفی در این رمان از تشبيه براي تصویرسازي به ميزان زیادي اسرتفاده كررده اسرت.
براي مررال در یرک صرحنه ،یاری از شخصريتهراي داسرتان كره در بررف فرورفتره را بره
فرورفتن بناي قدیمی قهوهخانه در برف تشبيه میكند و میگوید« :احساس كرد مر بنراي
ویران قهوهخانه در سنگينی برف وارفته است» (معروفی .)1388 ،متر م نيرز برراي تر مره
این عبارت از تر مة تحتاللفظی استفاده كرده است و میگوید« :أحس کأنه غهاص فهی
أیقال الثلج مثل مبنی المق ی الخرب» (معروفی .)2018 ،متر م عالوه برر ایناره در تر مرة
این تشبيه از تر مة تحت اللفظی اسرتفاده كررده از همران ادات تشربيه (مرر ) كره در زبران
فارسی بهكار رفته نيز استفاده كرده است.
البته باید اذعان كرد كه عدم تو ه به تفاوتهاي مشبهٌبه و استفاده زیراد از ایرن روش،
متر م را د ار اشتباه می كند و متن نيز در زبان مقصد نامفهوم لوه میكند .احمد موسی
به دلي تسلط ناكافی بر فرهنگ فارسی ،گاهی این اشتباهات را مرتاب شده اسرت .برراي
مرال در تر مه ملة «نگاهی میانداختم به حياط ،درختها ،ساختمانهاي دوردست كره
در تاریک روشن نيمهشب مر اشباحی شطرنجی بره نظرر مریآمدنرد» (معروفری،)1388 ،
میگوید« :وألقی نظرة إلی باحة البیت واألشجار والبنایات النائیة التی کانهت تبهدو وسهط
ظلمة منتص

اللیل المشرقة کأشباح شیرنجیة» (معروفری .)2018 ،در اینجرا روش تر مرة

تحتاللفظی مناسب نيست ،زیرا عبارت «أشباح شیرنجیة» در زبان عربی ،معمول نيسرت و
به این معنا كاربرد ندارد .تر مة موسی از این عبارت ،مفهوم مبهم و تيرره برودن را كره در
متن اصلی مدنظر است ،نمیرساند.
 -2ایگزینی مشبهٌبه با یک مشبهبه دیگر :گاهی و هشبه مو رود در زبران مبرد را كره از
ارتباط مشبه و مشبهٌبه حاص میشود ،نمیتروان در زبران مقصرد دریافرت كررد .در نرين
مواقعی متر م نا ار است با در نظر گرفتن و هشربه ،مشربهٌبره را در زبران مقصرد برا یرک
مشبهٌ به دیگر ایگزین كرده و سعی كند تا همان و هشبه موردنظر را نشان دهد .البته باید
در نظر داشت كه این روش ،منجر به بومیسازي در متن مقصد میشرود و اسرتفاده از آن،
بستگی به گرایش متر م به متن مبد یا مقصد دارد .متر م سمفونی مردگان نيز گراهی از
این روش بهره برده است؛ هر ند به دلي گرایش به بيگانرهسرازي تر مره ،كمترر از ایرن
روش استفاده كرده است.
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متر م در تر مة مله «خبر مر باد در شهر پيچيد» (معروفی )1388 ،مشبهٌبه را تغييرر
داده است تا بتواند و هشبه را به مخاطب بفهماند و میگوید« :انتشهر الخبهر فهی المدینهة
کانتشار النار فی ال شیم» (معروفی )2018 ،كه تر مة آن میشود «خبر مانند شعلهور شدن
آتش در درخت خشک در شهر پيچيد» .منتشر شدن آتش در درخرت خشرک در زبران و
فرهنگ عربری ،رایگزین مناسربی برراي پيچيردن خبرر مرر براد اسرت و همران مفهروم را
میرساند .اصطالح «کانتشار النار فی ال شیم» از اصطالحات پركاربرد در زبان عربی است
و «هشیم» به معناي درخت خشای است كه زود آتش در آن شرعلهور مریشرود ( نريس و
دیگران .)2004 ،با دقت در این مرال می توانيم ارتباط نزدیک فرهنگ و تر مه را متو ره
شویم .متر م باید در تر مة خود به این تفاوتهاي فرهنگی تو ره ویرژهاي داشرته باشرد.
استفاده از تر مة تحتاللفظی در این مرال باعرث مریشرود پيرام مو رود در مرتن مبرد بره
خوبی به زبان مقصد منتق نشود.
همچنين معروفی از زبان یای از شخصيتهاي داستان عبارت زیرر را برهكرار مریبررد:
«مگر من وب الفم كه براي تو شاگردي كنم» (معروفی ،)1388 ،مشربهٌبره « روب الرف»
در این عبارت برگرفته از فرهنگ فارسی است و تر مة تحتاللفظی آن مفهروم مروردنظر
را منتق نمیكند؛ بنابراین ،متر م در اینجا مشربهٌبره را تغييرر داده و بره راي آن از كلمره
«بیدق» استفاده كرده است« :وهل أنا بیدق حتی تحرکنی کمها شهئت؟» (معروفری.)2018 ،
«بیدق» در زبان عربی به معناي سرباز در بازي شطرنو است كه ضعيفترین مهره برهشرمار
میرود .این واژه در زبان عربی به ویژه در متون سياسی در این معنا كراربرد فراوانری دارد.
براي مرال ،در عبارت «بشار األسد بیدق فی ید روسیا» ،بشار اسد ،رئيس مهور سوریه بره
سرباز پياده در دست روسيه تشبيه شده است كه اختياري از خود ندارد.
متر م در تر مة تشبيه در ملة «دو خط مروازي بره شرا مرارپيچ بره را گذاشرت»
(معروفی )1388 ،نيز از این روش بهره میبرد و مشبه را تا حدودي د ار تغيير میكند .هر
ند تغيير در این تشبيه اساسی نيست و به اي كلمة «مارپيچ» از كلمرة «ثعبران» بره معنراي
«مار» استفاده میكند و میگوید« :ترکت خلف ا خیین متوازیین فی شکل یعبان» (معروفی،
 .)2018هدف از این تشبيه ،توصيف حركت يپ شهربانی اسرت و بره نظرر مریرسرد در
اینجا نيازي به این تغيير در مشبهٌ به نبود و باید معادل بهتري برراي كلمره «مرارپيچ» اسرتفاده
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میشد .براي مرال ،واژب «حلزونی» در زبان عربی به معناي مارپيچ كاربرد دارد و بهترر برود
متر م از این معادل استفاده میكرد.
 -3تقلي تشبيه به مفهوم :گاهی متر م نه میتواند از تر مة تحتاللفظری اسرتفاده كنرد و
نه میتواند ایگزین مناسبی براي مشبهٌبه بيابد؛ بنابراین ،مجبرور مریشرود تشربيه را نادیرده
بگيرد و مفهوم آن را بيان كند .براي مرال ،متر م در تر مرة عبرارت «از شرمهراي آنران
قندی هایی مر كریستال كش آمده بود» (معروفی ،)1388 ،میگوید« :تهدلت مهن أعهین
جمیع م قنادیل بلوریة» (معروفی )2018 ،كه تر مرة آن مریشرود «قنردی هراي بلروري از
شمان همگی آویزان شده بود» .متر م در تر مة ایرن تشربيه ،فقرط بره ذكرر مفهروم آن
بسنده كرده و از آنجا كه نتوانسته یا نخواسته تشبيه را منتق كند ،فقط به مفهروم آن اشراره
كرده است .این روش نباید در تر مة آثرار ادبری زیراد مرورد اسرتفاده قررار گيررد ،رون
زیبایی یک متن ادبی به و ود همين آرایههاي ادبی است.
همچنين متر م در تر مة تشبيه مو ود در ملة «برفهاي كهنه سفت شده برود مرر
صخره» (معروفی )1388 ،تشبيه را نادیده گرفته و به ذكر مفهوم آن بسنده میكند .در متن
مبد  ،برف سفت به صخره تشبيه شده است ،اما متر م بدون تو ه به این تشبيه مریگویرد
كه برفها به یخ تبدی شدهانرد« :تجمدت الثلو القدیمة غدت جلیدا» (معروفری)2018 ،؛
«جلید» در زبان عربی به معناي یخ بوده و این كلمه در متن مبد ذكر نشرده اسرت .تر مرة
این تشبيه را نيز میتوان متأثر از مسائ فرهنگی دانست؛ زیرا در كشورهاي عربری معمرو ً
ال
برف نمی بارد و مردم در آنجا آشنایی ندانی با برف و سرفت شردن آن در زمسرتانهراي
سرد ندارند (یا حداق در گذشته نداشتهاند)؛ بنابراین متر م از كلمة «جلید» استفاده كرده
كه براي مخاطب عرب قاب فهم است.
 -4حفظ مشبهٌبه بهعالوه ذكر و شرح و هشربه :در ایرن حالرت ،مترر م مشربهٌبره را حفرظ
میكند ،اما از آنجا كه ممان است و هشبه براي مخاطب شرناخته شرده نباشرد ،اقردام بره
شرح و هشبه میكند .استفاده از این روش به خوبی نشاندهندب تفاوتهاي فرهنگی ميران
زبان مبد و زبان مقصد است ،زیرا اگر و هشبه براي مخاطبان متن مقصد قاب فهم باشرد،
نياز به شرح آن نيست.
متر م در تر مة عبارت «صداي زوزب گرر)هرا مرر زبانرة آترش از همره سرو تراب
میخورد» (معروفی ،)1388 ،میگوید« :كان صوت عواء الیئاب صاخبا ینبعه مهن کهل
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وج ة مثل ألسنة الل ب» (معروفی )2018 ،كه تر مة آن میشود «صرداي زوزب گرركهرا
شدید بود و مانند زبانههاي آتش به این سرو و آن سرو مریرفرت» .مترر م در تر مرة ایرن
تشبيه ،و هشبه «صاخبا» را به تر مه اضافه كرده و مشبهٌبه «ألسنة الل ب» را نيز حفظ كررده
است .دلير ذكرر و ره شربه در ایرن مررال ،ایرن اسرت كره مخاطرب مرتن مقصرد بره دلير
تفاوتهاي فرهنگی نمیتواند آن را از مشبهٌبره «ألسنة الل ب» بفهمرد؛ بنرابراین ،مترر م بره
خوبی با ذكر و هشبه ،فهم آن را براي مخاطب آسانتر كرده است.
در مورد و هشبه باید گفت كه ذكر آن یا عدم ذكرر آن از اهميرت براالیی برخروردار
است .به ویژه در تر مه در صورتی كه و هشبه ذكر نشده باشد ،مخاطب باید براي یرافتن
آن تالش كند و از اطالعات خود كمک بگيرد .اگر مخاطب تسرلط كرافی بره فرهنرگ و
زبان مبد نداشته باشد ،متر م باید هرگاه و هشبه حذف شده باشد ،آن را ذكر كند.
زمانی كه در تشبيه و ه شربه ذكرر شرود ،تر مرة آن دشرواري كمترري دارد و مترر م
میتواند براساس و هشبه ،مشبهٌبه را حفظ كند یا با تو ه به فرهنرگ مخاطبران مقصرد آن
را تغيير دهد ،اما زمانی كه و هشبه ذكر نمری شرود بره ویرژه در تشربيه بليرغ ،ممارن اسرت
متر م در فهم و ه شبه د ار خطرا شرود و روش مناسربی برراي انتقرال آن انتخراب نانرد.
همچنين هرگاه تشبيه خالقانه باشد؛ یعنی مشبهٌبه در زبان مبد كمتر بهكار رفته باشرد ،فهرم
آن دشوارتر است و تر مة آن نيز به همان نسبت دشوارتر خواهد بود.
 -5ایگزینی مشبهٌ به با شرح :متر م در این حالت ،مشبهٌ به را حذف كررده و بره شررح
آن بسنده می كند .تفاوت روش فوق با روش دوم این است كره در ایرن روش ،مشربهٌبره
اي خود را به شرح می دهد ،اما در روش دوم تشبيه نادیده گرفته شرده و فقرط مفهروم
آن بيان میشود.
متر م در تر مة ملة «بعد از مر) آیدا زندگی مرا مرر بهمرن بزرگری از بررف در
سراشيبی دره مر) فرو میغلتيرد» (معروفری ،)1388 ،مشربهٌبره (بهمرن برزر)) را حرذف
كرده و مفهوم آن را بيان كرده است و میگوید« :وبعد موت آیدا غدت حیاتنا تغوص فی
م اوی الثلو » (معروفی .)2018 ،در اینجا نيرز نقرش مسرائ فرهنگری پررنرگ اسرت و از
آنجا كه در كشورهاي عربی برف زیادي نمیبارد و اصروالً سرقوط بهمرن ری نمریدهرد،
متر م واژهاي براي آن نياورده و سعی كرده است با شررح مشربهٌبره آن را برراي مخاطرب
عرب قاب فهم كند.

 | 150پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبيّات عربی | سال  |10شماره  | 23پاييز و زمستان ()1399

 -6حذف تشبيه :در این روش ،متر م ممان است به هر دلي اقدام به حرذف تشربيه كنرد و
كامالً آن را نادیده بگيرد .حذف تشبيه میتواند دالی مختلفی داشرته باشرد؛ یاری از دالیر
حذف تشبيه این است كه متر م معادل مناسبی براي آن در زبان مقصرد نمرییابرد یرا ایناره
احساس میكند تشبيه تأثير زیادي در متن ندارد و حذف آن آسيبی به مفهوم متن نمیزند.
موسی در تر مة خود از ایرن روش نيرز اسرتفاده كررده اسرت .وي در تر مرة عبرارت
«مادر استخوانی و ظریف و نازك بود مر پر كاه» (معروفی )1388 ،آورده است« :كانرت
األم نحیفة وظریفة متدفقة» كره تر مرة آن مریشرود« :مرادر الغرر ،ظریرف و راري برود»
(معروفی .)2018 ،متر م در این مله به اي تر مة تشبيه ،آن را بره طرور كلری حرذف
كرده است« .پر كاه» در فرهنگ فارسی نشانة سبک و نازك بودن اسرت ،امرا در فرهنرگ
عربی این معنا را ندارد؛ بنابراین ،متر م از آنجا كه معادل مناسبی براي ایرن عبرارت نيافتره
آن را كامالً حذف كرده است.
نمودار  .1شماتيک الگوی پيريني در ترجمۀ تشبيه
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 .5نقد و تکميل الگوی پيريني در معادليابي ترجمه
الگوي مدنظر پيرینی نيازمند تامي و اضافه كردن روشهاي دیگر بره آن اسرت .یاری از
روشهایی كه پيرینی به آن اشاره نارده ،روش افزودن ادات تشبيه است.
یای از موارد مرتبط با ادات تشبيه ،حذف یا و ود آن است« .علمراي بالغرت ،تشربيه را
بر اساس و ود یا حذف تشبيه به دو نوت تقسيم كردهاند و تشبيهی كه ادات آن حرذف شرده
باشد را مؤكد و تشبيه همراه با ادات تشبيه را مرس مینامنرد .شرفيعیكردكنی معتقرد اسرت:
تشبيه مؤكد؛ یعنی تشبيهی كه ادات آن حذف شده است از نظر ادبی و بالغی زیباتر اسرت و
تأثير آن بر مخاطب بيشرتر اسرت ،رون تشربيهی كره ادات آن حرذف مریشرود بره اسرتعاره
نزدیکتر میشود» (شفيعیكدكنی)1372 ،؛ بنابراین ،در روشهایی كره و رهشربه بره تشربيه
اضافه میشود ،زیبایی تشبيه اصلی تا حدود زیادي تحت تأثير قرار میگيرد.
گاهی تشبيه به كار رفته در زبان مبد بدون ادات تشبيه است و متر م اقدام به افرزودن
ادات تشبيه میكند .براي مرال ،ممان است در زبان فارسی تشبيه «علی شرير اسرت» كره از
نوت تشبيه بليغ است در زبان عربی اینگونه تر مه شود« :علهی مثهل األسهد» كره در ایرن
تر مه ادات اضرافه شرده اسرت .ایرن روش گراهی توسرط متر مران مرورد اسرتفاده قررار
میگيرد .همچنين گاهی ممان است متر م خواسته یا ناخواسته اقدام به تغيير ادات تشربيه
كند .براي مرال در تر مة تشبيه « انگار از خواب پریده باشد ،نشسرت» (معروفری،)1388 ،
كلمه «انگار» آمده است كه در زبان عربی معادلهایی مانند «کأنه» دارد ،اما مترر م از ایرن
كلمه استفاده نارده و از «ك» كه بسامد بيشرتري در تشربيه در زبران عربری دارد ،اسرتفاده
كرده است؛ یعنی «هبي جالسا کمن طار فزعا من نومه» (معروفی .)2018 ،البته بایرد تو ره
داشت كه یای از دالی عدم ارائه این روش توسط پيرینی احتماالً به خاطر تفراوت تشربيه
و استعاره در بالغت فارسی و انگليسی است .در بالغت انگليسی ملهاي مانند «علی شرير
است» استعاره شمرده میشود ،ون در تعریف استعاره در انگليسری مریگوینرد« :تشربيهی
كه ادات آن حذف شده است» (الرسون .)1998 ،1حال آناه در بالغت فارسری ایرن نروت
تشبيه ،تشبيه بليغ ناميده میشود (شميسا.)1370،

1- Larson, L.M.
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یک روش دیگر كه باید به الگوي پيرینی افزوده شود ،روش تعدی مشربهٌبره در زبران
مقصد است .گاهی متر م در زبان مقصد از همان تشبيه بهكار رفته در زبران مبرد اسرتفاده
میكند ،اما به اي ایگزین كردن مشبهٌبه با مشبهٌبه دیگر با ایجراد تغييراتری در مشربهٌبره،
آن را براي مخاطبان متن مقصد روشنتر میكند .این تغيير ممان است برا حرذف ،اضرافه
كردن یا تغيير یک كلمه ری دهد .متر م در تر مة تشبيه مو ود در عبارت «مر مجسمه
خشای است كه در گذشتههاش ا مانده است» (معروفی ،)1388 ،مشبهٌبه را كرامالً تغييرر
نمیدهد و حتی آن را شرح نمیدهد ،بلاه با كمی تغيير آن را براي مخاطرب مرتن مقصرد
قاب فهم میكند و میگوید« :کأنه تمثال متخشب ظل قابعا فی ماضیه» (معروفری.)2018 ،
در این عبارت ،متر م به اي كلمه «خشک» كه صفت مجسمه است از كلمه «متخشرب»
استفاده میكند كه از ریشه «خشب» به معنراي « روب» اسرت .رون خشرک در اینجرا بره
معناي «یابس» نيست ،بلاه به معناي بیحركت است.
همچنين برخی از روشهاي ارائه شده توسط پيرینی با هم همپوشانی دارد .تقلي تشبيه
به مفهوم به نوعی حذف تشبيه است ،ون در این روش نيز تشبيه عمرالً حرذف مریشرود.
عالوه بر این ،اگر تشبيه و مفهوم آن ،هر دو حرذف شروند ،ایرن مسرأله نشراندهنرده عردم
وفاداري متر م بوده و یک خطا است و یک روش تر مه بهشمار نمیرود.
در پایان این بخش باید گفت كه پيرینی در الگوي خود تو هی به نروت تشربيه نداشرته
است و روشهایی كه براي تر مة تشبيه ارائه میكند براي همه انوات تشبيه مشترك اسرت
و تفاوتی بين تشبيه اضافی ،تشبيه بليغ ،تشبيه مؤكد و ...قائ نشده است.

 .6ترجمۀ تشبيه و مالوظات فرهنگي
تو ه به عناصر فرهنگی در تر مه ،سابقه دیرینهاي دارد و به نظریههراي تر مره در دوران
معاصر محدود نمیشود .صلح و از یک نوت تر مه نام میبررد و آن را تر مره فرهنگری
مینامد؛ تر مه فرهنگی ،تر مهاي است كه در متن آن عناصري از فرهنگ مقصد اضرافه
میكنند تا براي خواننده فضاي مأنوستر و در نتيجه دلپذیرتر پيدا كند (صلح و.)1394 ،
یای از نقدهایی كه میتوان به الگروي پيرینری وارد كررد ،عردم تو ره بره مالحظرات
فرهنگی در برخی روشها است .براي مرال ،در تر مة تحرتاللفظری مالحظرات فرهنگری
نادیده گرفته میشود« .در تر مة تشبيه باید در نظر داشت كه انتخاب مشبهٌبره و و رهشربه
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ارتباط نزدیای با فرهنگ دارد و تر مة تحتاللفظی تشربيه در بسرياري مروارد نمریتوانرد

هدف از تشبيه را نشان دهد» (رملی .)2014 ،۱نویسرنده در یرک بخرش از رمران ،یاری از
شخصيتها را به زنبوري تشبيه میكند كه «امشی» (حشرهكُش) خورده است و میگویرد:
«مر زنبوري كه امشی خورده باشد» (معروفی ،)1388 ،متر م نيرز مشربهٌبره (زنبرور امشری
خورده) را به زبان عربی برمیگرداند و میگوید« :مثهل زنبهور تجهرع مُبیهدا» (معروفری،
« .)2018مبيد» در زبان عربی به معناي حشرهكش است .ناتهاي كه در تر مرة ایرن تشربيه
باید مورد تو ه قرار گيرد ،مسائ فرهنگی است .امشی نوت خاصری از حشررهكرش اسرت
كره در سرالهراي دور در ایرران مررورد اسرتفاده قررار مریگرفترره اسرت و بره معنراي مطلررق

حشرهكش نيست ،اما متر م به اي آن از كلمه «مُبيد» استفاده كرده كه بره معنراي مطلرقِ
حشرهكش است.
متر م در انتقال مسائ فرهنگی در تر مرة تشربيه در همره مروارد موفرق نبروده ،بلاره
اشتباهاتی نيز داشته است .براي مرال ،در تر مرة تشربيه مو رود در عبرارت «درسرت ران
كندن یک آدم سگ ان را میمانست» (معروفی)1388 ،؛ «آدم سگ ان» را بره صرورت
تحتاللفظی تر مه كرده اسرت« :کانت تشبه نهزع روح انسهان کلبهی الهروح» (معروفری،
 .)2018عبارت «کلبی الروح» براي سگ ان در زبان عربی مناسب نيست و برا مرا عره بره
فرهنگلغتهاي معتبر نمیتوان این واژه را در متون عربی یافت .متر م براي تر مرة ایرن
تشبيه باید مشبهٌبه را تغيير میداد یا شرحی به آن میافزود تا مخاطب متن مقصرد هردف از
تشبيه را متو ه شود.
جدول  .1ميزان استفاده از هر روش توسط مترجم
روش

تعداد

درصد

ترجمة تحتاللفظی

23

71/8

جایگزینی مشبهٌبه با مشبهٌبه دیگر

4

12/5

تقلیل تشبیه به مفهوم

2

6/25

حفظ مشبهٌبه بعالوه شرح وجهشبه

1

3/125

جایگزینی مشبهٌبه با شرح

1

3/125

حذف تشبیه

1

3/125

1- Ramli, W.
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بحث و نتيجهگيری
متر م در تر مة تشبيهات بهكار رفته در رمان سمفونی مردگان از هر شرش روش معرفری
شده توسط پيرینی استفاده كرده است .هر ند از همه این روشها به یرک ميرزان اسرتفاده
نارده است .بيشترین استفاده متر م از دو روش تر مة تحتاللفظی و ایگزینی مشربهٌبره
با مشبهٌبه دیگر بيش از سایر روشها استفاده كرده است.
احمد موسی متر م این اثرر ،بيشرترین اسرتفاده را از روش تر مرة تحرتاللفظری و بره
ميزان  71درصد داشرته اسرت .اسرتفاده زیراد مترر م از ایرن روش ،نشراندهنرده نزدیاری
فرهنگ گویشوران دو زبان مبد و مقصد است كه به متر م ا ازه مریدهرد از مشربهٌبره و
و ه شبه واحد برراي رسراندن مفهروم اسرتفاده كنرد .همچنرين اسرتفاده زیراد از ایرن روش
میتواند نشاندهنده گرایش متر م به بومیسازي متن مبد باشد.
هر ند متر م در برخی موارد در استفاده از این روش زیادهروي كرده است و مرواردي
و ود دارد كه بهتر بود از روشهاي دیگر مانند ایگزینی مشبهٌبه استفاده میكرد.
متر م در تر مة تشبيهات مو ود در رمان به ميرزان  12درصرد نيرز از روش « رایگزینی
مشبهٌبه با مشبهٌبه دیگر» استفاده كرده است؛ ایرن مسرأله نشران مریدهرد كره او بره فرهنرگ
گویشوران زبران مبرد و مقصرد بره حردي تسرلط داشرته اسرت كره توانسرته برا اسرتفاده از
مشبهبه هاي متفاوت ،مفهوم مدنظر نویسنده رمران را بره مخاطبران (كراربران زبران مقصرد)
منتق كند .استفاده از این روش نشاندهنده مهارت باالي متر م اسرت و مترر م در نرد
نمونه نشان داده است كه تسلط تقریباً مناسبی بر دو زبان و فرهنرگ فارسری و عربری دارد،
اما تعداد دفعات استفاده از این روش كمتر از انتظار است و با استفاده بيشرتر از ایرن روش،
متر م میتوانست زیبایی متن فارسی را به مخاطب عربزبان منتق كند.
متر م این اثر از سایر روش هرا بره ميرزان بسريار كمترري اسرتفاده كررده اسرت .ميرزان
استفاده وي از سایر روشهاي پيشنهادي در تر مة تشبيه به ترتيب عبرارت اسرت از :روش
«تقلي تشربيه بره مفهروم »  6درصرد  ،روش «حفرظ مشربهٌبره بره عرالوه شررح و رهشربه» و
« ایگزینی مشبهٌبه با شرح» و «حذف تشبيه» هر یک به ميزان  3درصد.
همچنين متر م در تر مة تشبيهات گاهی به مسائ فرهنگی بریتو ره بروده و بره همرين
دلي

ندین بار از روشهاي نامناسب استفاده كرده است .اگر متر م در تر مره ایرن اثرر از

یک محقق مسلط به فرهنگ و زبان فارسی كمک میگرفت ،مطمئناً نتيجه كار بهتر میشد.
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