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چکیده
تاکنون رویکردهای متفاوتی به مسئلة تعادل در ترجمه پرداختهاند که در این میان مـیتـوان
به «فرضیة شناختی ترجمه» مندلبلیت و نظریة «تعادل تجربیِ» تاباکوسکا اشارهکرد .مطالعـة
حاضر به بررسی تعادل زیباییشناختی با استفاده از دو نظریة زیباییشناسی دریافت آیـرر و
استعارة شناختی لیکاف و جانسون می پردازد تا بتوان الگویی تلفیقی از نظریات مندلبلیت و
تاباکوسکا را با مؤلفة تعادل زیبایی شناختی ارائه داد .لذا دو رباعی از خیام و ترجمة آن ها از
فیترجرالد به شیوة هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از روش تحلیل محتوا و تکنیکهـای
معتبر تشخیص استعارة شناختی ،دادهها استخراج و تحلیل شدند .نتایج نشان مـیدهـد کـه
الگوهای فرهنگی در تولید و فهم استعارات مفهومی نقش اساسی دارند؛ بنابراین مترجم در
ترجمة استعارات شـناختی در برخـورد بـا شـرای نگاشـت متفـاوت ناشـی از تفـاوت در
الگوهای فرهنگی دو زبان ،مفهوم پردازی را در نظام مفهومی خود تغییر داده است تا تعـادل
شناختی را برقرار سازد .همچنین در برخورد با شرای نگاشت یکسان ،مترجم تحـت تـ ثیر
الگوهای فرهنگی یکسان در دو فرهنگ ،سعی کرده است تـا مفهـوم پـردازی مـتن مبـد را
حفظ کند .نتایج همچنین نشان می دهد که با توجـه بـه نظریـات مـذکور مـی تـوان تعـادل
زیبایی شناختی ترجمه را بررسی کرد و مؤلفة زیبایی شناسـی را بـه الگـوی تلفیقـی مـذکور
اضافه کرد.
کلیدواژهها :تعادل ترجمه ،استعارة شناختی ،زیباییشناسی دریافت آیـرر ،فرضـیة شـناختی
ترجمه ،تعادل تجربی
____________________________
تاريخ دريافت 2931/2/12 :تاريخ پذيرش2931/7/12 :
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شمارة اوّل

 .1مقدمه

مفهوم تعادل در ترجمه از دیرباز مورد توجه نظریـهپـردازان ایـن حـوزه و مترجمـان بـوده
است ،اما بهنظر میرسد که این مفهوم در سطوح مختلف و از دیدگاههای مختلف قابل بررسـی
باشد .نظریة دریافت 5نیر که از نیمة دوم قرن بیستم و در تقابل با رویکرد نقد نو 0پا به عرصـة
وجود گذاشت ،به شکلهای متفـاوت سـعی داشـت کـه رابطـة نویسـنده ،خواننـده و مـتن را
بازتعریف کند .اما این نظریه هنگامی که پای ترجمه به میان میآیـد ،مفهـوم تعـادل را نیـر بـه
خودی خود مطرح میکند .برای مثال ،نظریة اسکوپوس 9که از پارادایمهای نظریة دریافت بهره
میگیرد ،تالشی است برای کاربرد این نظریه در ترجمه و بـاز تعریـف مفهـوم تعـادل .تمرکـر
نظریة پیشنهادی هانس ورمیر 4بر ترجمه بهمثابة فعالیتی است که هدفی خاص دارد و بهشـدت
به بر پایههای تولید متن ترجمه با توجه به هدف بافت ،خواننده و شرای مقصد وابسته اسـت.
در سنت ترجمة آلمانی در نیمة دوم قرن بیستم و به دنبال پیشرفتهایی که در هرمنوتیک و بـه
خصوص ایدههای هانس گئورگ گادامر 1و همچنین پدیدارشناسی 6بوجود آمد ،مفاهیم تعـادل
در ترجمه نیر از حالت وفاداری صِرف به متن و نویسنده اصلی خارج شد و به سمت خواننـده
و بافت اجتماعی-فرهنگی متن مقصد حرکت کرد .در سنت آلمـانی نظریـة دریافـت ،تاکیـد از
نویسندة متن برداشته میشود و به خوانندة مـتن ادبـی و فهـم وی براسـاس بافـت تـاریخی و
فرهنگی-اجتماعیاش منتقل میشود .در این میان ،ولفگانگ آیرر 7شاخهای از نظریة دریافت را
در خوانش متون ادبـی تحـت عنـوان مکتـ

زیبـاییشناسـی دریافـت 8مطـرح کـرد .مکتـ

زیباییشناسی دریافت آیرر عمدتاً بر پایة عوامل فرهنگـی و در خـود مـتن بررسـی مـیشـود.
همانطور که آیرر مطرح میکند ،نظریة دریافت وی پاسخی است به آنچه در مطالعات و نظریة
ادبی مطرح میشود؛ از نظر وی در فهم متون ادبی مسئلة عمده این اسـت تـا تـ ثیر ادبیـات بـر
1. Reception Theory
2. New Criticism
3. Skopos Theory
4. Hans Vermeer
5. Hans Georg Gadamer
6. Phenomenology
7. Wolfgang Iser
8. School of Reception Aesthetics
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خواننده و دریافتی که خواننده نسبت به آن دارد ،ارزیابی شود نه معنای خود متن یا مقصـودی
که نویسنده برای آن متصور اسـت ،در واقـ هـدف آیـرر ایـن اسـت تـا تـ ثیر ادبیـات را بـر
خوانندهاش بررسی کند (آیرر ،0222 ،ص.)955 .
از سوی دیگـر ،لیکـاف و جانسـون ( )0229بـا طـرح نظریـة اسـتعارة شـناختی در کتـاب
استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم ،5باب جدیدی را پیش روی نظریة تعادل در ترجمه باز
کرد و چالش تعادل را در سطح شناختی مطرح ساخت .در ایـن رویکـرد نسـبتاً نـو بـه مفهـوم
استعاره ،منب تولید استعاره ،زبان نیست ،بلکه سطحی بنیـادی تـر اسـت کـه در شـناخت بشـر
جستجو می شود .لیکاف و جانسون معتقد بودند که «بیشتر نظام مفهومی معمول بشر ساختاری
استعاری دارد؛ یعنی اینکه اکثر مفاهیم تا حدودی با مفاهیم دیگری ادراک می شوند» (لیکـاف و
جانسون ،0229 ،ص.)17 .
لیکاف و جانسون ( )0229 ،5333معتقدند که در ادراک مفاهیم انتراعی نظام مفهومی ،بشـر
این قابلیت را دارد تا به شکل ذهنی حوزه های انتراعی را بر حس

حوزه های عینی در رابطه ای

استعاری بازنمایی کند .بهعالوه ،آن ها ادعا می کنند که حوزههایی تجربـی -بنیـادی وجـود دارد
که با گونههای طبیعی تجربه مشخص میشوند (لیکاف و جانسون ،0229 ،ص )557 .کـه ایـن
حوزه ها رواب فضایی بنیادی( 0مثل باال-پایین ،جلو-عق  ،داخل-بیرون ،نردیک-دور ،و غیره)
که بهطور مستقیم از تجربة بی واسطة فضایی نشئت می گیرند ،مفاهیم فیریکـی هسـتی شناسـانه
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(وجودها ،اشیا) ،و تجارب و اعمال بنیادی (تـنفس کـردن ،خـوردن ،حرکـت کـردن)را شـامل
میشود .بهعالوه ،همانطور که کوکسس ( )0221معتقد است ،به دلیل اینکه استعارات مفهـومی
ریشه در تفکر و شناخت بشر دارند نه زبان آن ها ،و این واقعیت که فرهنگ جرئـی الینفـک از
تفکر و جهان بینی بشری است ،مسئلة فرهنگ و استعاره به شکلی درهـم تنیـده بـا هـم ارتبـا
دارند .این بدان معناست که استعارات عالوه بر اینکه ریشه ای بنیادی و تجسـمیافتـه دارنـد ،در
فرهنگ خاص هر اجتماع گفتمانی هم ریشه دارند و با آن درهـم تنیـده انـد (کوکسـس،0221 ،
ص.)0 .
1. Metaphors we live by
2. Basic spatial relations
3. Ontological
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با استفاده از نظریة استعارة شناختی لیکـاف و جانسـون ،تاباکوسـکا ( )5339نظریـة تعـادل
تجربی 5و مندلبلیت ( )5331فرضیة ترجمة شناختی0را مطرح کردند و در پی بررسـی ترجمـه
بهطور عام و ترجمة استعاره بهطور خاص ،مسئلة ترجمـهپـذیری ،تعـادل در ترجمـه ،و واحـد
ترجمه در سطح مفهومپردازی بودند .افرون بر این ،با طرح مسئلة ترجمهپذیری و تعادل ،ایجاد
تعادل بین مفهومپردازیهای فرهنگهای متفاوت میتواند معضلی عمده در کـار ترجمـه باشـد
چراکه استعارات شناختی بهطور قابل توجهی فرهنگ-ویژه 9هستند؛ ایـن بـدین معناسـت کـه
الگوهای فرهنگی هر جامعة گفتمانی به شکلی عمده در مفهومپردازی مفاهیم به شکل استعاری
نقش دارد (کوکسس .)0221 ،بنابراین ،بر طبق دو رویکرد زیبـاییشناسـی دریافـت و اسـتعارة
شناختی ،و با استفاده از الگوی تلفیقی از آرای تاباکوسکا و مندلبلیت در بررسی ترجمهپـذیری

و تعادل شناختی ،پژوهش حاضر بر آن است تا زیباییشناسـی ترجمـة فیترجرالـد از رباعیـات
خیام را بررسی کند و تعادل در سطح شناختی را از دید رویکردهای زیباییشناسـی دریافـت و
استعارة شناختی بررسی نماید .همچنین ،در این مطالعـه ،رابطـة الگوهـای فرهنگـی و اسـتعارة
شناختی بار دیگر بررسـی مـیشـود .بـهعـالوه ،مطالعـة حاضـردر نظـر دارد تـا بـا توجـه بـه
زیباییشناسی دریافت آیرر ،به بازبینی و ارتقای الگوی تلفیقی مذکور بپردازد.
 .2چهارچوب نظری تحقیق
 .1 .2نظریۀ زیباییشناسی دریافت آیزر

مکت

زیباییشناسی دریافت را که آیرر در کتاب عمل خواندن4مطرح کرد ،نهتنها با تعامـل

بین خواننده و متن سروکار دارد ،بلکه بر توانایی ویژة خواننده برای وارد کردن قوة تخیل خود
به بخشهایی از متن ت کید مینماید که تفسیرپذیرند .این توانـایی هـر خواننـده بـرای تصـور
کردن و تفسیر کردن آن بخش از متن در چهارچوب موقعیتمندی فرهنگیاجتماعی وی صورت
میگیرد:

1. Experiential equivalence
2. Cognitive Translation Hypothesis
3. Culture-specific
4. The Act of Reading
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«توصیف زیباییشناسی دریافت به مثابة مشخصة اصلی نظریة دریافت را میتوان در
تعامل بین متن و خواننده دریافت .من به این دلیل آن را زیبـاییشناسـی دریافـت نـام
نهادم که بر طبق آن متن میتواند تخیل خواننده را تهییج کند و آن بـه نوبـة خـود بـه
ت ثیرات بالقوه جان میدهد» (آیرر ،0222 ،ص.)955 .
بنابراین در مکت

زیباییشناسی دریافت ،افقها و طرحوارههای ذهنی و تخیل خواننـده کـه

ناشی از بافت اجتماعیفرهنگی هستند در خوانش متن بسیار تعیینکننده میباشند و وی از این
طریق قادر خواهد بود به تخیل و شبکة طرحوارهای خود اجازه دهد تا با رسوخ به مـتن ادبـی،
به قسمتهایی از متن جان دهد و با توجه به تخیل خویش و در تعاملی هرمنـوتیکی بـا مـتن،
افقهای خویش را با افقهای متن به هم آمیرد و مـتن را تفسـیر کنـد (آیـرر0222 ،؛ اسـتاکول،
0220؛ گادامر .)0224 ،این رویکرد به متن ،توجـه و ت کیـد را از روی معنـای نویسـندهمحـور
برداشته و روند زیباییشناختی آن را در ذهن و تخیل خواننده مورد توجه قرار مـیدهـد .آیـرر
( )0222دو قط

را در خوانش متون ادبی مد نظر دارد؛ قط

خود نویسنده اشاره دارد ،و دیگری قط
دارد .متن ادبی در میان این دو قط

هنری که به مـتن ادبـی تولیـدی

زیباییشناختی که به تحقق آن بـرای خواننـده اشـاره

قرار دارد که آن را خواننده بـا خـوانش خـود آفریـده یـا

تحقق بخشیده است (آیرر ،5379 ،ص .)074 .آیرر به پیـروی از نظریـة هرمنوتیـک فلسـفی و
ایدة امتراج افقهای 5گادامر ،خوانش و فهم متن ادبی را در گرو تعامل پویا بین افقهای مـتن و
خواننده میبیند و آن را به شکل «ت ثیری که باید تجربه شود» و «شیئی که بایـد تعریـف شـود»
توصیف میکند (آیرر .)5374 ،وی معتقد است که متن ادبی اسکلت «جنبـههـای طـرحوارهای
شده»ای است که تخیل و طرحوارههای ذهنی خواننده به آن گوشت و پوست مـیبخشـد .وی
میافراید خوانندة متن ادبی یک خوانندة ضمنی 0است که بدون اینکه از قبل به ذهن و شناخت
وی به نوعی خ داده باشیم ،معنای بالقوة متن ادبی را محقق میکند (آیرر ،5374 ،ص.)xii .
در واق  ،ایدة اصلی زیباییشناسی دریافت را باید در نظریات اینگاردن دربارة زیباییشناسی
جستجو کرد .اینگاردن معتقد است که متن ادبی به مثابة یک اثر هنـری در رونـدی شـناختی از

1. Fusion of horizons
2. Implicit reader
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سوی خواننده فهمیده میشود .این روند شناختی جان دادن به تخیل و تهیـیج طـرحوارههـای

5

فرهنگی ،زیباییشناختی ،اجتماعی و ادبـی در ذهـن خواننـده اسـت (اینگـاردن5383/5360 ،؛
استاکول .)0220 ،اینگاردن معتقد است هنر به شکل عام و ادبیات به شکل خاص شـکلگیـری
طرحوارهای 0است (اینگاردن ،5383/5360 ،ص .)595 .در روند خوانش مـتن ادبـی ،بـه دلیـل
الگوهای فرهنگی و زیباییشناختی متفاوت ،شکافهـای مفهـومی بسـیاری وجـود دارنـد کـه
خواننده با فرافکنی طرحوارههای خود آن شکافها را پر میکنـد و بـه فهـم جدیـدی از مـتن
دست مییابد .متن ادبی را تنها میتـوان نوشـتهای در نظـر گرفـت کـه حـاوی طـرحوارههـا و
افقهایی خاص است (ورستگن ،0252 ،9ص)952 .؛ در واق متن حاوی «فضاهای عدم تعیّن»

4

است و خواننده باید با رجوع به شبکة طرحوارهای شناختی خود آن خألها را پـر کنـد .مفهـوم
طرحواره با فضاهای عدم تعیّن در متن رابطة مستقیم دارد .فضاهای عدم تعیّن در متن میتوانـد
به شکلهای متفاوتی بروز کند؛ برای نمونـه ،ممکـن اسـت در شخصـیتپـردازی ،طـرح ،1یـا
استعارات شناختی اثری ادبی خألهایی باشد که البته بسته به شبکة طرحوارهای خوانندة آن ایـن
فضاهای عدم تعیّن نیر بهطور متغیر پر میشوند .اینگاردن این روند که خواننـده دسـت بـه پـر
کردن خأل شناختی موجود در متن میزند ،ملموسسازی 6مینامد.
اینگاردن که پیرو سنت پدیدارشناسی است ،معتقد است که موجودیت یک اثر هنری پـیش
از هر چیر به عمل آفرییندة آن یعنی هنرمند وابسته است .بهعالوه ،اثـر هنـری نـه صـرفاً عینـی
است و نه صرفاً ذهنی ،بلکه عینیت قصدمندانة مشتق شدهای 7است که ریشه در تجربـهمنـدی

8

دارد .این ایده درست در مقابل عینیگرایی 3قرار میگیرد کـه موجودیـت اثـر هنـری را صـرفاً
خود اثر هنری به مثابة یک شیء در نظر میگیرد (ورستگن ،0252 ،ص .)9252 .همچنین ،آیرر
بیان میکند که «معنای [متن] دیگر شیئی عینی و قابل مشاهده نیست ،بلکـه تـ ثیری اسـت کـه
1. Schema
2. schematic formation
3. Verstegen
4. Places of indeterminacy
5. plot
6. Concretization
7. derived intentional objectivity
8. Experientialism
9. Objectivism
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خواننده تجربه میکند» (آیرر ،0222 ،ص ،)55 .و این موضوع نشاندهندة این است که یک اثر
ادبی به منرلة یک امر زیبا بهطور عمده از طریق سازوکار شناختی و مفهومی خواننده آفرینش و
معنایش فهمیده میشود .بنابراین ،نظریات پدیدارشناسانة اینگاردن دربارة زیباییشناسی از یـک
سو پایة مکت

زیباییشناسی دریافت آیرر قرار میگیرد و از سوی دیگر ،به نظریات مطـرح در

حوزة شناختی بهویژه استعارة شناختی نردیک میشود؛ چرا کـه بـه عقیـدة لیکـاف و جانسـون
( ،)0229مفهومپردازی و تجربة زیباییشناختی دنیای واق امری عینی نیست بلکه محصول نوع
تجربة زندة ما از جهان واق است.5
 .2 .2نظریۀ استعارۀ مفهومی ،رویکردی به زیربنای مفهومی و حقیقت متن

نظریة استعارة مفهومی را نخستین بار لیکاف و جانسون در کتاب استعارههایی که بـا آنهـا
زندگی میکنیم ( ،)0229/5382معرفی کردند و سپس این نظریه در دیگر آثـار از قبیـل لیکـاف
( )5387لیکاف و جانسون ( ،)5333کوکسس ( 0221؛  ،)0252گیبر ( )5333و غیره بسـ داده
شد .لیکاف و جانسون ( )0229ضمن پذیرش انگارههای علوم شناختی ،بر ایـن باورنـد «نظـام
مفهومی بشر که زیربنای تفکـر و عمـل اوسـت ،اساسـاً اسـتعاری اسـت» (ص .)9 .در نتیجـه،
استعارة شناختی تقریباً در زیربنای تمامی عرصههای زندگی انسان نقش بازی میکند و بـه وی
اجازه میدهد تا به تجربه و تعامل با دنیای بیـرون بپـردازد ،و در نهایـت بـه فهـم و تفسـیر آن
بپردازد .این زیربنای مفهومی در واق آینهای است کـه مـیتوانـد ایـدئولویی ،فرهنـگ ،تفکـر،
زیباییشناسی ،و غیره را در یک جامعه تا حدی بازنمایی کند (لیکاف و جانسون.)0229 ،
 .3 .2الگوی تلفیقی ترجمهپذیری تاباکوسکا ( )1993و مندلبلیت ()1991

تاباکوسکا با پیروی از دبوگراند و درسـلر ،5385( 0ص )056 .کـه معتقدنـد ترجمـه ایجـاد
تعادل در تجربیات طرفین درگیـر در تولیـد و فهـم متـون مبـد و مقصـد اسـت ،ایـدة تعـادل
تجربی9را در ترجمه ارائه میدهد تا ترجمه را در سطح مفهومپردازی بررسـی کنـد .وی معتقـد
است دو متن در صورتی با یکدیگر در تعادل هستند که مشابهتهای قابل مالحظهای در سطح

1. Experientialism
2. de Beaugrande & Dressler
3. Experiential equivalence
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مفهومی داشـته باشـند ( ،5339ص .)508 .وی بـا ارائـة پیوسـتاری ،رابطـة تجربـه ،فرهنـگ،
ترجمهپذیری ،و مفهومپردازی را اینگونه ترسیم میکند :تجارب ویژة یک فـرد در یـک سـوی
پیوستار (پایینترین حد ترجمهپذیری) ،تجاربی که بهگونهای فیریکی-جهانی تجسم شدهاند در
سوی دیگر پیوستار (باالترین حد ترجمهپذیری) ،و تجارب فرهنگ-ویـژه نیـر در وسـ ایـن
پیوستار در نوسان است (تاباکوسکا.)5339 ،

شکل  .1الگوی ترجمهپذیری از منظر نظریۀ تعادل تجربی تاباکوسکا ()1993

مندلبلیت ( )5331نیر رویکردهـای اسـتعارة شـناختی و الگوهـای فرهنگـی را بـه خـدمت
میگیرد تا الگویی برای ترجمهپذیری در ترجمه ارائه دهد .در رویکردهـای شـناختی ،متفـاوت
با رویکردهای سنتی که استعاره صرفاً بخشـی از زبـان بالغـی محسـوب و بـه اسـتعارة زنـده

5

(خالقانه) و مرده( 0متداول) تقسیم میشد ،این مرز صوری از میان برداشـته شـد و در سـطحی
زیربنایی بر شیوة مفهومپردازی (نگاشت )9و نقش شناختی آنها در اسـتدالالت و باورهـای مـا
ت کید دارد .بنابراین ،در ترجمة استعاره که شیوة مفهومپردازی اهمیت ویـژهای دارد ،فرهنـگ و
الگوهای فرهنگی نیر یک سوی قضیه شـناحته مـیشـود و ترجمـه بایـد در سـطحی مفهـومی
ارزیابی شود .وی با ارائة فرضیة ترجمة شناختی 4خود ،سعی در حل مشکل ترجمة اسـتعاره از
نگاه شناختی و مفهومی دارد.
طبق نظر مندلبلیت ( ،)0220نگاشتهای مفهومی بـین حیطـههـای مبـدا و مقصـد 1مشـکل
اصلی ترجمة استعاره است؛ در شرایطی که زبانهای مبـد و مقصـد از نگاشـتهـای مفهـومی
متفاوتی استفاده کنند ،روند یافتن معادل در زبان مقصد نیازمند گشـت مفهـومی آگاهانـهای 6از
1. Live metaphor
2. Dead metaphor
3. Mapping
4. The Cognitive Translation Hypothesis
5. Source and target domain
6. Conscious conceptual switch
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سوی مترجم است (مندلبلیت ،0220 ،ص .)486 .وی همچنین معتقـد اسـت اگـر طبـق نظریـة
استعاره مفهومی ت کید استعارهها بر تفکر است و جایگاه آنها نظامهای مفهومی هستند ،تعـادل
در ترجمة استعاره و در شرای عدم نگاشت یکسان در دو نظام مفهومی ،نهتنها در سـطح زبـان
بلکه در سطح مفهومپردازی متفاوت جهان واق در دو نظام جستجو میشود.
وی معتقد است که در ترجمة استعاره و در سطح مفهومی ،مترجم ممکن است با دو امکـان
مواجهه شود؛ اگر شرای نگاشت بین دو حوزة مبد و مقصد در دو زبان یکسان باشد ،متـرجم
با شرای نگاشت یکسان 5برخورد میکند و اگـر شـرای نگاشـت بـین دو حـوزه در دو زبـان
متفاوت باشد ،با شرای نگاشت متفاوت 0برخورد مـیکنـد (همـان ،ص .)435 .بنـابر مباحـ
مذکور ،شکل زیر را میتوان بهعنوان الگوی تلفیقی تاباکوسکا-مندلبلیت در ترجمة اسـتعاره در
نظر گرفت.

شکل  .2الگوی تلفیقی بر اساس فرضیۀ شناختی ترجمه (مندلبلیت )1991 ،و تعادل تجربی (تاباکوسکا،
 )1993بر حسب نظریۀ استعارۀ شناختی ،الگوهای فرهنگی و ترجمهپذیری

 .3پیشینۀ تحقیق

در رابطه با تعادل در ترجمه به طور عام و تعادل شـناختی و مفهـومی در ترجمـه بـهطـور
خاص مطالعاتی انجام شده است .همچنین ،در ارتبا بـا رابطـة الگوهـای فرهنگـی و اسـتعارة
شناختی نیر مطالعات و مباحثی از سوی پژوهشگران این حوزه مطرح شده اسـت .در زیـر بـه
ذکر چند پژوهش در رابطه با تعادل مفهومی و شناختی در ترجمه ،رابطة الگوهـای فرهنگـی و

)1. Similar mapping condition (SMC
)2. Different mapping condition (DMC
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استعارة شناختی و تعادل زیباییشناختی در ترجمه بـهعنـوان پیشـینههـای مـرتب بـا پـژوهش
میپردازیم:
صفینژاد ،خراعیفر و قربانصباغ ( )5939به ارائة تعریفی از تعادل زیباییشـناختی از منظـر
زیباییشناسی دریافت پرداختند و سپس این مفهوم را در  54ترجمة کتاب پیامبر جبـران خلیـل
جبران بررسی کردند .از نظر آنها تعادل زیباییشناختی عبـارت اسـت از «شـباهت میـان مـتن
اصلی و متن ترجمهشده از حی

درجة تفسیرپذیری مـتن توسـ خواننـده» (ص .)70 .نتیجـة

تحقیق آنها نشان داد که مترجمان بیشتر از آنکه بر ایجاد تعادل زیباییشـناختی تمرکـر داشـته
باشند ،بر تصریح بیشتر متن برای خواننده مقصد ت کید داشتهاند.
معالج ( )0228در مطالعهای توسعهای سعی داشته الگویی شناختی برای ترجمة استعاره بین
زبانها و فرهنگهای انگلیسی و عربی پیشنهاد دهد .وی با تلفیق سه چارچوب نظری «فرضـیة
شناختی ترجمة» 5مندلبلیت ( ،)5331نظریة «فرهنگهـای تطبیقـی »0هیراگـا ( ،)5335و «تنـوع
فرهنگی» 9کوکسس ( )0221سعی کرد تا مبح

فرهنگ-ویژگی 4استعاره را با فرهنگ دیگر در

زبان دیگر منطبق سازد و بتواند مشکل ترجمة استعاره را حل کند .وی بیان داشت که با توجـه
به نظریة استعارة مفهومی ،مترجمان باید سعی کنند که به تعادلی در ترجمه دست یابنـد کـه بـا
تجربة شناختی آن فرهنگ سازگار باشد .در واق  ،وی سه موقعیتِ شناختی را بـرای مترجمـان
متصور است :بازتولید تجربة شناختی در زبان و فرهنگ مبد در نظام زبانی مقصـد در مـواردی
که در فرهنگ زبان مقصد موجود باشد ،بازتولیـد مشـابه تجربـة شـناختی در زبـان مقصـد در
مواردی که دو زبان نظامهای مفهومی مشابهی دارنـد ( )SMCو در نهایـت ،بازتولیـد متفـاوت
تجربة شناختی در مواردی که دو زبان ساختارهای مفهومی متفاوتی دارند (.)DMC
ویسی حصار و توانگر ( )5939در مطالعة خود این ادعا را که رابطة تنگاتنگی بین اسـتعارة
شناختی و الگوهای فرهنگی در روند ترجمه وجود دارد و مترجم باید با در نظـر داشـتن ایـن
رابطه به ترجمه اقدام کند ،بررسی کردند .نتـایج تحقیـق آنهـا نشـان مـیدهـد کـه متـرجمین

1. Cognitive Translation Hypothesis
2. Comparative cultures
3. Cultural variation
4. Culture-specificity
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رباعیــات خیــام (ترجمـة کــردی از شــرفکندی و ترجمـة انگلیســی از فیترجرالــد) در ترجمـة
استعاراتی که با الگوهای فرهنگی مشترک بین زبان مبدا و زبانهـای مقصـد در ارتبـا بودنـد،
موفقتر عمل کردهاند .بهعالوه ،این مترجمان در موارد اختالف در الگوهای فرهنگی بـین زبـان
مبد و مقصد ،به منظور ایجاد تعادل شـناختی و مفهـومی ،اقـدام بـه گشـت در نگاشـتهـای

5

مفهومی بین زبان مبد و زبانهای مقصد کردند .این گشت در نگاشتهـای مفهـومی در نتیجـة
برخورد مترجم با شرای نگاشت متفاوت ( )DMCاست.
 .4روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر کیفی و روش تحقیق آن توصیفیتحلیلی است .برای جمـ آوری دادههـا از
روش کتابخانهای استفاده شده است و دادهها نیر با اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوی کیفـی و
تکنیکهای علمی تشخیص استعارة مفهومی استخراج شـدهانـد .حجـم نمونـه در ایـن مطالعـه
شامل دو رباعی خیام و ترجمة انگلیسی آنها از فیترجرالد میباشد که به شیوة هدفمند انتخاب
شدند؛ در واق  ،مالک انتخاب این رباعیها دارا بودن استعارة شناختی به میران کافی بود که بـه
کمک روش پراگلجاز ( )0227و استین( )0223 ،0227شناسایی شـدند .دادههـای ایـن مطالعـه
شامل تمامی استعارات شناختی شناسایی شده با استفاده از شیوههای مذکور در دو ربـاعی هـر
دو متن مبد و مقصد است.
بدین منظور نخست با استفاده از روش پراگلجـاز ( )0227و اسـتین ( ،)0223 ،0227متـون
مبد و مقصد ،تحلیل و سپس استعارات مفهومی آنها به شکل تطبیقی استخراج شد .سـپس بـا
استفاده از روش نگاشت بین حیطهای( 0لیکاف و جانسون )0229 ،این اسـتعارات مفهـومی در
دو متن تحلیل شدند و الگوهای فرهنگی ،مفهومی و زیباییشناختی در دو متن بررسی شـد .در
ادامه ،با استفاده از الگـوی تلفیقـی (شـکل  ،)0نگاشـتهـای اسـتعاری در دو مـتن فارسـی و
انگلیسی رباعیات خیام مقایسه و بررسی شدند تا مشخص شود که آیـا نگاشـتهـای مفهـومی
بین حیطههای مبد و مقصد در دو نظـام مفهـومی بـه شـکل مشـترک ( )SMCمفهـومپـردازی
شدهاند یا به شکل فرهنگ-ویژه ( .)DMCهمچنین این نکتـه بررسـی شـد کـه متـرجم بـرای
1. Switch of mapping
2. the cross-domain mapping method
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برخورد با این دو موقعیت در ترجمة استعاره ،از چه راهکارهـای شـناختی بهـره بـرده اسـت.
افرون بر این ،تجربههای زیباییشناختی و مفهومپردازی دنیای اجتماعی فرهنـگهـای ایرانـی-
خیــامی و غربــی-ویکتوریــایی نیـر براســاس تعــاریف و نظــرات آیــرر در رابطــه بــا دریافــت
زیباییشناسی از متن بررسی شدند.
 .1تحلیل دادهها
رباعی اول

ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز

از روی حقیقتی نه از روی مجاز

بازیچه همی کنیم بر نط وجود

افتیم به صندوق عدم یک یک باز

در این رباعی ،بهنظر میرسد که خیام جهانبینی خود دربارة سرنوشـت بشـر در رابطـه بـا
یکی از ابعاد مهم جهان هستی یعنی زمان را در قال

استعاراتی مفهومی آشکار میکنـد و ایـدة

جبرانگارانة خود را نشان میدهد .بر این اساس ،وی از استعارات و مجازهای مفهومی اسـتفاده
میکند تا جهان متن و یا رهیافت زیباییشناختی خود نسبت به جهان هستی را بیان کند .خیـام
سعی داشته تا مسئلة جبرگرایی را در قال

استعاراتی مفهومپردازی کند.

بهعالوه ،همانطور که گفته شد ،استعارات مفهومی با الگوهای فرهنگـی و زیبـاییشـناختی
هر جامعهای ارتباطی تنگاتنگ دارد ،و بر همین اساس بهنظر میرسد که تفکـرات مطـرح شـده
در این رباعی به شکل استعارات و مجازهای مفهـومی بـر اسـاس بافـت فرهنگـیاجتمـاعی و
تاریخی خیام باشد کـه الگوهـای فرهنگـی و زیبـاییشـناختی وی را در قالـ

طـرحوارههـای

شناختی تشکیل مـی دهنـد .ایـن الگوهـای فرهنگـی و زیبـاییشـناختی کـه در سـطح کلـی و
طرحوارهای هستند با استعارات شناختی این رباعی خیام ارتبا دارند .در این رباعی سه الگوی
فرهنگی و چارچوبهای 5شناختی عروسکگردانی ،ستارهشناسی و نظاام تولاد و مارر در
جهان هستی قابل بررسی هستند (ویسیحصار و توانگر.)5939 ،
عروسک گردانی یا خیمهشببازی از هنرهای نمایشی در ایـران قـدیم محسـوب مـیشـد
(جوینی .)5987 ،این نوع نمایش که با فرهنگ ایرانی عجین است در واق بخشـی از الگوهـای
1. frame
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فرهنگی ایرانی را تشکیل میدهد که خیام از آن برای مفهومپردازی جهان بینی ،تجربة شـناختی
و زیباییشناسی خود استفاده کرده است.
الگوی فرهنگی ستارهشناسی کـه در ایـن ربـاعی از آن اسـتفاده شـده اسـت نیـر در واقـ
چارچوبدهندة تفکر و جهانبینی خیام و شکل دهندة مفهومپردازیهایی است که خیـام بـرای
بیان این جهانبینی از آن استفاده کرده است .در ستارهشناسی ایران قدیم اعتقاد بر این بود که نُه
فلک به دور زمین میگردند و این گردش عامل زمان را بهوجود میآورد .زمان امور مربو بـه
هستی و انسانها را تعیین میکرد و بر سرنوشت آنها حـاکم بـود (الفـاخوری و الجـر،5967 ،
ص .)127-121 .در این رباعی ،خیام با استفاده از یک مجاز شناختی زمان را در قال

چرخش

افالک مفهومپردازی کرده است (تولیدکننده بهجای محصول) (لیکاف و جانسون.)0229 ،
سومین الگوی فرهنگی سازماندهندة استعارات مفهومی در این رباعی نظام تولاد و مارر
در جهان هستی است .این الگوی فرهنگی مفاهیمی همچـون زندگی ،مرر ،تولد ،عامل مرر
و غیره را به شکل استعاری مفهومپردازی میکند؛ چراکه این مفاهیم انتراعی هسـتند و حقیقـت
و نوع نگرش به آنها در هر فرهنگی به شکل مفهومی خاصی بیان میشود .خیام نیر با اسـتفاده
از این الگو فرهنگی خاص به ابراز نگـرش و جهـانبینـی خـود در قالـ

اسـتعارات مفهـومی

پرداخته است.
بر طبق این سه الگوی فرهنگی ،استعارات شناختی بهکار رفته در این رباعی را میتـوان بـه
شکل زیر بیان کرد :افالک عروسکگردان هستند ،زمان عروساکگاردان اسات ،انساانهاا
عروسک هستند ،زندگی صحنۀ عروسکبازی است ،پایان زندگی (مارر) محفظاه اسات،
مرر پایین است ،پایین ناخوشایند است و مرر ناخوشایند است.
در این رباعی ،استعارههای افالک عروسکگردان هستند و با توجه به اینکه حرکت افـالک
منجر به ایجاد ش

و روز و در نتیجه گذر زمان میگردد ،استعارة سطح کلی زماان ،شای در

حال حرکت است را میتوان بهدست آورد (لیکاف و جانسون .)0229 ،بنابراین ،زمان گردش
افالک است ،زمان شی در حال حرکت است ،شی در حال حرکت عروسکگردان اسات
و زمان عروسکگردان است ،قابل استخراج هستند.
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با این مفهومپردازی ،بهنظر میرسد که خیام که تحت ت ثیر الگوهای فرهنگی آیـین زروانـی
بوده است (قنبری5983 ،؛ حسنلی و حسامپور5984 ،؛ ذکاوتی قراگوزلو ،)5963 ،اعتقاد خـود
مبنی بر وابستهبودن تولد ،زندگی ،و مرگ و همچنین همة امور جهان در دسـتان زمـان را بیـان
میکند .این جهانبینی که جنبههای زیباییشناختی خیام را تشکیل مـیدهـد (آیـرر )0222 ،بـه
شکل عمده در استعارات مفهومی این رباعی نقـش بسـتهانـد .همچنـین ،در مصـرع آخـر ایـن
رباعی ،عروسکها به صندوق عدم که استعاره از مرگ دارد ،انداخته میشـوند .بـر طبـق گفتـة
لیکاف و جانسون ( )0229مفهومپـردازی مرر محفظه است و مرر پاایین اسات (لیکـاف و
جانسون ،0229 ،ص ،)51 .دو نوع مفهومپردازی جهانی محسوب میشوند کـه در ایـن ربـاعی
استفاده شدهاند.
همچنین ،شاعر در این رباعی انسانها را به عروسکهایی مفهومپردازی کرده است که هیچ
اختیاری از خود ندارنـد و تـاب قـوانین شـیء متحـرک قـادر یعنـی زمـان هسـتند .ایـن نـوع
مفهومپردازی بازتابدهندة جهانبینی جبرانگـاری و دهـریگرایانـة خیـام اسـت چـرا کـه وی
انسانها را مقهور عامـل زمـان در همـة ابعـاد زنـدگی مـیدانـد )وینفیلـد ،0259 ،ص.(xxxi .
همچنین در قرآن سورة مبارکة جاثیه آیة  04میفرماید :ما یُهْلِکُنا إِلَّا الدَّهْرُ )چیـری جـر دهـر و
زمان ما را هالک نمیکند( .در واق  ،دهریون معتقد بودند که زمان و همچنین گردش افالک که
بهوجود آورندة زمان است ،فاعل حوادث دنیا و همچنـین تعیـینکننـدة سرنوشـت بشـر اسـت
(مکارم شیرازی ،5987 ،ص .)072 .همچنین زمخشری ( )5338/5458در تفسیر الکشـاف و در
ذیل آیة  04سوره جاثیه اینگونه آورده است که دهریون باور دارند که زمان عامل مرگ اسـت؛
لذا اشعار آنان بیانگر شِکوه و شکایت از زمان است .وی همچنین حدیثی از پیامبر اسـالم(ص)
نقل میکند که فرمودند :به دهر و زمان ناسرا نگویید و از آن شِکوه ننمایید زیرا خداونـد اسـت
که حوادث را به وجود میآورد نه زمان (ص.)488-487 .
خیام همچنین از استعارة زندگی صحنۀ نمایش است استفاده میکند .این استعاره نیر بهنظر
میرسد که در الگوهای فرهنگی اسالمی رایج در فرهنگ زمان خیام ریشه داشته باشـد و خیـام
از آن برای رساتر کردن صدای اعتراض خویش به نظام هستی استفاده کرده است .ایـن الگـوی
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فرهنگی میتواند ریشه در آیة  96سورة مبارکة محمد(ص) داشته باشـد کـه در آن زنـدگی بـه
بازی تشبیه شده است.5
بنابراین ،همـانطـور کـه لیکـاف و جانسـون ( )0229 ،5333معتقدنـد ،بررسـی اسـتعارات
شناختی مطرحشده در این رباعی نشاندهندة ارتبا آنهـا بـا الگوهـا و زیرالگوهـای فرهنگـی
است که بهنظر میرسد بر خیام ت ثیر داشتهاند .بهعالوه ،این استعارات شناختی راهـی بـهسـوی
زیباییشناختی و نوع نگرش وی به حقیقت جهان باز میکند.
حال به بررسی ترجمة فیترجرالد میپردازیم:
�
Tis all a Chequer-board of Nights and Days
Where Destiny with Men of Pieces plays:
Hither and thither moves, and mates, and slays,
And one by one back in the Closet lays.

فیترجرالد در این ترجمه از مجاز «زندگی ش ها و روزها است» استفاده میکند تا ارتبـاطی
استعاری بین گذر زمان و صفحة شطرنج بهوجود بیاورد؛ چرا که شـ هـا بـه شـکل اسـتعاری
خانههای سیاه شطرنج را و روزها خانههای سفید آن را تشکیل میدهند؛ پس میتوان گفت کـه
عمر صفحۀ شطرنج است ،روزها خانههای سفید شطرنج هستند و شبها خاناههاای سایاه
شطرنج هستند؛ در نتیجه زندگی ،بازیِ شطرنج است .با این استعارات میتوان گفت کـه زمان
به شکل مجازی به گذر شبها و روزها مفهـومپـردازی شـده اسـت .فیترجرالـد همچنـین از
استعارة مفهومی تقدیر شطرنج باز است نیر به نوعی بازتابدهندة اندیشة جبرانگارانة خیام بـه
جهان هستی است؛ چرا که به عقیدة آیین زروانی ،زروان هم خدای زمان و هم خـدای تقـدیر
است .استفادة فیترجرالد از وایة  Destinyبه معنای «تقدیر» ،بازتابدهندة اندیشة خیام است که
در قال

مجاز مفهومی جز بهجای کل یا محصول بهجای تولیدکنناده (لیکـاف و جانسـون،

 ،)0229زمان را مفهومپردازی میکند .همچنین ،برخالف خیام که زمان را در چارچوب الگـوی
فرهنگی عروسک گردانی مفهومپردازی میکند ،فیترجرالد از الگـوی فرهنگـی باازیِ شاطرنج
استفاده میکند تا با این تغییر مفهومی بتواند تعادل مفهـومی زیبـاییشـناختی را بـین دو گونـة
 .5إِمَّنَا ا حْلیاةُ ُّ ِ
ب َو ََلحٌو
َ
الدنحیا لَع ٌ
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مفهومپردازی بوجود بیاورد .بر طبـق نظریـة زیبـاییشناسـی دریافـت آیـرر( )0222و اسـتعارة
شناختی لیکاف و جانسون ( ،)0229باید در ترجمه به ایجاد تعادل در سطح زیباییشـناختی یـا
درک متون و مفهومپردازی آنها با توجه به نظام فرهنگی و مفهومپردازی که تخیل را نیر بهکار
میبندد ،توجه شود .همانطور که میبینیم ،فیترجرالد در نظام فرهنگی ،تجربی و مفهومپـردازی
جدید ،سعی در ایجاد تعادل در سطح شناختی و زیباییشناختی دارد و با تغییـر مفهـومپـردازی
استعارات شناختی میخواهد به تعادلی در این سطوح نیر دست یابد .بهعالوه ،بهنظر مـیرسـد
که مترجم در شرای تفاوت شناختی بهدلیل تفاوت در الگوهای فرهنگـی ،بـا شـرای نگاشـت
متفاوت در مفهومپردازی این استعارات و مجازهای شناختی برخورد کرده است و این شـرای
نگاشت متفاوت وی را واداشته است تا تعادل را در سطح مفهومی و زیباییشناختی حفظ کنـد؛
در نتیجه ،وی در چارچوب نظریة آیرر که معتقد است متون بایـد در نظـام فرهنگـیاجتمـاعی
خاص خود و با استفاده از قوة تخیل ،تفسیر و خوانش شوند ،اقدام به تغییر مفهـومپـردازیهـا
کرده است .ذکـر ایـن نکتـه حـائر اهمیـت اسـت کـه اسـتاکوِل )0220( 5بـر نقـش تخیـل در
مفهومپردازی شناختی ت کید دارد.
افرون بر این ،در مفهومپردازی انسانها مهرههای شطرنج هستند ،فیترجرالد با تغییر حیطـة
مبدا (مهرههای شطرنج) که باز هم در چارچوب نظام مفهومپردازی و الگوهای فرهنگـی غربـی
میباشد ،سعی در حفظ تعادل در سطح مفهومی را داشته اسـت .در دیگـر اسـتعارات مفهـومی
همچون عمر صفحۀ شطرنج است ،زندگی بازیِ شطرنج است و مردگان مهرههاای ساوختۀ
شطرنج هستند ،مترجم به همین شیوه عمل کرده اسـت .همچنـین ،وی در چـارچوب الگـوی
فرهنگی بازی شطرنج و با استفاده از کلمة  mateبه معنی «ماتکردن» ،سـعی داشـته اسـت تـا
مرر انسانها را به ماتکردن مفهومپردازی کند و سپس عامل مرگ یعنـی تقـدیر را بـه قاتـل
مفهومپردازی کند .بنابراین ،استعارههای مفهومی کشتن (مرر) ماتکردن است ،تقدیر دشمن
است و تقدیر قاتل است را میتوان در مفهومپردازی فیترجرالد دریافـت .در نتیجـه ،مـیتـوان
گفت فیترجرالد که تحت تـ ثیر الگوهـای فرهنگـی جامعـة گفتمـانی خـود بـه مفهـومپـردازی
جهانبینی خیام و مفاهیم مد نظر وی پرداخته است ،با برخورد به شـرای نگاشـت متفـاوت و
1. Stockwell
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بهمنظور حفظ تعادل تجربی تاباکوسکا ( ،)5339مفهومی منـدلبلیت ( )5331و زیبـاییشـناختی
آیرر ( ،)0222از تکنیک گشت در نگاشت استفاده کرده است.
مسئلة ناخوشایندی مرگ و نیستی که در خیام با استعارههای جهـانی مارر پاایین اسات،
پایین ناخوشایند است ،مرر ناخوشایند است و مرر محفظه است مفهومپردازی شده است،
در ترجمة فیترجرالد نیر به همین شیوه مفهومپردازی شده است .فیترجرالد بـا اسـتفاده از فعـل
 layکه به معنی «افقی قرار دادن چیری روی زمین یا جایی است» بین مرگ انسان و قـرار دادن
مهرههای سوخته در صندوقچه ارتبا استعاری ایجاد میکند .بنابراین ،وی نیر از اسـتعارههـای
جهانی مرر پایین است ،پایین ناخوشایند است و مرر ناخوشایند است استفاده کرده اسـت
تا جهانبینی شِکوهآمیر خیامی را نسبت به چرخة بیهودة زندگی و مرگ انسانها نشان دهد.
رباعی دوم

جامیست که عقل ،آفرین میزندش

صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش

این کوزهگرِ دهر چنین جامِ لطیف

میسازد و باز بر زمین میزندش

خیام در رباعیاتش بسیار از الگوهای فرهنگـی کوزه و کوزهگری اسـتفاده کـرده اسـت .در
واق  ،خیام برای انتقاد از نظام هستی و عامل آن یعنی زمان ،انسـانهـا را بـه ظارو

سافالین

مفهومپردازی میکند .تجربة شناختی و زیباییشناختی خیـام کـه ریشـه در الگوهـای فرهنگـی
(بهطور عمده آیینهای ایران قبل از اسالم مانند آیین زروانی ،فرقة اخوانالصفا ،فرقـة معترلـه و
اسالم) دوران وی دارد (قنبری )5983 ،میتواند عامل این مفهومپردازی باشد؛ زیرا در الگوهای
فرهنگیِ اسالمی اعتقاد بر این است که همة انسانها از گِل ساخته شدهاند .بـرای مثـال در آیـة
«هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجاً و اجل مسمی عنده» ( اوست که شما را از گـل (آب و
خاک) آفرید و سپس مهلتی مقرر کرد و مهلت مقرر پیش اوسـت) (سـورة االنعـام )0 :بـه ایـن
موضوع اشاره شده است .همچنین ،وی با استفاده از استعارة مکنیة «کوزهگرِ دهـر» عامـل نظـام
هستی و نیستی را زمان میداند .همانطور که در بررسی رباعی قبل دیدیم ،در گذشته دهریـون
(زروانیان) کسانی بودند که همة امور جهان را به عامل زمان منسوب میکردند و همانطور کـه
از حدی

پیامبر که در قسمت قبل ذکر شد ،بر میآید ،دهریون زبـان بـه شِـکوه و شـکایت از
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دشمنی و کجمداری زمان میگشودند .بـهعـالوه ،الفـاخوری و الجـر ( )5967در کتـاب تـاری
فلسفه در جهان اسالم بیان میدارند که گردش افـالک زمـان را بـهوجـود مـیآورد و تقـدیر و
سرنوشت جهانیان را تعیین میکند .با توجه به این فرضیات و الگوهای فرهنگی میتوان گفـت
که خیام نیر در این رباعی از استعارة زمان کوزهگر است ،چرخش افاالک چارخش دساتگاه
کوزه گری است ،انسانها ظرو

سفالین هستند و جهانِ هستی کارگاه کاوزهگاری اسات،

استفاده کرده است .در این رباعی تولد و مرگ انسانهـا نیـر بـه سـاخت کـوزه و شکسـتن آن
مفهومپردازی شده است .در مصرع آخر رباعی ،خیام از استعارات آفرینش انساانهاا سااختن
کوزه است و گرفتن جان (مرر) انسانها شکستن کوزه است .بهنظر میرسـد کـه خیـام بـا
استفاده از این استعارات از بیهودگی آفرینش و از بین بردن انسـانهـا در جهـان هسـتی انتقـاد
میکند (برتلس )5313 ،و به جهان بعد از مرگ نیر بیاعتقاد است یا دسـت کـم نسـبت بـه آن
الادری است؛ چرا که اگر اعتقاد راس به جهان بعد از مرگ میداشت جای شکایت و انتقاد در
قال

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

مرر تخریب است ،تخریب پایین است ،مرر پایین است ،پایین ناخوشایند اسات ،مارر
ناخوشایند است و همچنین آفرینش (تولد) ساختن است ،ساختن باال است ،آفرینش (تولد)
باال است ،باال خوشایند است ،زمان دشمن است ،زمان قاتل است را میتوان از ایـن ربـاعی
استخراج کرد ،که همة این مفهومپردازیها جهـانی محسـوب مـیشـوند (لیکـاف و جانسـون،
 ،0229کوکسس .)0221 ،این استعارات نشاندهندة نگرش انتقادآمیر خیام بـه جهـان هسـتی و
عاملیت زمان در تعیین سرنوشت ،تولد و مرگ اسـت .بـر طبـق نظریـات آیـرر ()0222 ،5374
مجموعة این استعارات ،زیباییشناسی خیام را نسبت به جهان واق تشکیل میدهد و همانطور
که لیکاف و جانسون ( )0229معتقدند ،با بررسـی ایـن اسـتعارات مـیتـوان بـه جهـانبینـی و
زیباییشناسی هر جامعة گفتمانی یا فردی دست یافت.
حال به ترجمة فیترجرالد از این رباعی میپردازیم:
�Then said another-
Surely not in vain
�My Substance from the common Earth was ta
en.
That He who subtly wrought me into Shape
�Should stamp me back to common Earth again.
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در این ترجمه ،فیترجرالد از مفهومپردازیهای متفـاوتی بـهمنظـور ایجـاد تعـادل تجربـی و
شناختی استفاده کرده است .نخست ،با استفاده از مجاز شناختی کل به جزأ ،مفهوم خاک را بـه
زمین مفهومپردازی کرده است و سپس ،این مفهومپردازی به استعارة شناختی انسانها ظارو
سفالی هستند ،منتج میشود .این نوع مفهومپـردازی مشـترک در ایـن ربـاعی خیـام و ترجمـة
فیترجرالد نشان میدهد که هر دو از یک الگـوی فرهنگـی ،یعنـی آفارینش انساان از خااک،
استفاده کردهاند؛ این الگوی فرهنگی هم در جامعة اسالمی زمان خیام و هم در جامعة مسـیحی
زمان فیترجرالد وجود داشته است؛ بنابراین هر دو از مفهومپـردازی تجربـی مشـابهای اسـتفاده
کردهاند .وی بر خالف خیام که از مفهومپردازی زمان (دهر) کاوزهگار اسات اسـتفاده کـرده
است ،با استفاده از ضمیر سوم شخص  ،Heآفریننـدة هسـتی یعنـی خداوناد را بـه کاوزهگار
مفهومپردازی میکند .در نتیجه ،بهنظر میرسد که فیترجرالد بهدلیـل خـأل الگـوی فرهنگـی در
بردارندة جهان بینی خیام نسبت به جهان واق  ،در جامعة گفتمانی خـود ،مفهـوم پـردازی را در
حیطة مقصد تغییر داده است .این موضوع نشان میدهد که الگوهای فرهنگی ارتبا تنگـاتنگی
با مفهومپردازی و در نتیجه جهانبینی و زیباییشناسـی دارد .یعنـی همـانطـور کـه آیـرر بیـان
میکند ،فهم ما از متن و در نتیجه مفهومپردازی آن در فرهنگ و بافتی جدید باید بـا الگوهـای
فرهنگی آن هماهنگ باشد و این موج

ایجاد تعـادل در سـطوح مفهـومی و زیبـاییشـناختی

میشود.
همچنین ،با مفهومپردازی خداوند کوزهگر است ،نظام هستی کوزهگری اسات ،آفارینش
انسان ساختن ظر

سفالین است و گرفتن جان انسان شکستن ظر

سافالین اسات ،دیگـر

مفهومپردازیها مثـل ساختن باال است ،باال خوشایند است ،آفرینش خوشایند است ،شکستن
پایین است ،مرر پایین است ،پایین ناخوشایند است ،مرر ناخوشاایند اسات ،کـه همگـی
جهــانی هســتند ،قابــل اســتخراج اســت (ر.ک .لیکــاف و جانســون0229 ،؛ کوکســس.)0221 ،
بنابراین ،این مفهومپردازیها کموبیش در رباعی خیام و ترجمه فیترجرالـد وجـود دارنـد .ایـن
موضوع نیر نشان میدهد که الگوهای فرهنگی در مفهومپردازی و جهانبینی نقش اساسی دارند
چرا که در صورت جهانیبودن آنها ،مفهومپردازیها نیر مشترکند.
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 .6نتیجهگیری

همانطور که در قسمت بح

مشاهده شد ،بهنظر میرسد که در دو ربـاعی تحلیـل شـده و

ترجمههای آنها ،استعارة شناختی به میران قابل تـوجهی در الگوهـای فرهنگـی هـر جامعـهای
ریشه دارد و بنابراین ،تولید و درک این استعارات نیازمند آشنایی با بافت فرهنگـیاجتمـاعی و
تاریخی آن جامعـة گفتمـانی اسـت .در نتیجـه ،در ترجمـة ایـن اسـتعارات شـناختی بـه نظـام
فرهنگیشناختی دیگر ،الگوهای فرهنگـی نظـام مقصـد بـه میـران قابـل تـوجهی تعیـینکننـدة
مفهومپردازی در نظام شناختی مقصد هستند .بهعالوه ،در این مطالعه بح

تعادل که از مفـاهیم

مهم ترجمه است ،در سطح شناختی و تحت ت ثیر الگوهـای فرهنگـی قـرار گرفـت و نظریـات
مندلبلیت ( ،)5331کوکسس ( ،)0221تاباکوسـکا ( ،)5339معـالج ( ،)0228و ویسـیحصـار و
توانگر ( )5939ت یید شد .الگوی تلفیقی قابل ارائه براساس نتایج این مطالعه شکل  9مـیباشـد.
این الگـو بـر پایـة نظریـة زیبـاییشناسـی دریافـت آیـرر کـه بـر الگوهـای فرهنگـی و بافـت
اجتماعیتاریخی و همچنین تخیل خواننده برای فهم متن ت کید دارد و زیباییشناسـی دریافـت
حقایق از اینگاردن بازبینی شد تا مؤلفة زیباییشناسی دریافت به مـدل تلفیقـی اضـافه گـردد و
ارتقا یابد.

شکل  .3الگوی تلفیقی بر اساس فرضیۀ شناختی ترجمه (مندلبلیت )1991 ،و تعادل تجربی (تاباکوسکا،
 )1993بر حسب نظریۀ استعارۀ شناختی ،الگوهای فرهنگی ،ترجمهپذیری و زیباییشناسی دریافت
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