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تأثير ترجمه بر بازيهاي كالمي با تكيه بر نمايشنامههاي شكسپير  
  

  فرزان سجودي

  محبوبه سجاديفرد

چكيده 
درمقابل الگوي دوتايي ياكوبسن- كه استعاره و مجاز را دو قطب اصلي زبان ميداند- الگوي 
چهاروجهياي وجود دارد كه به پيروي از گرمس تدوين شده است و در آن چهار صنعت ادبي 
استعاره، مجاز، مجاز مرسل و كنايه مجازهاي اصلي را تشكيل ميدهند. از آنجا كه جهان امروز 
جهان تعامل فرهنگهاست و ما را گزيري نيست جز چالش با انديشههاي ديگر، خواهناخواه، 
بايد به ترجمة متون ادبي (و متون نمايشي بهعنوان دستهاي از متون ادبي) دست بزنيم. اما طي 
فرايند ترجمه، براي مجازهاي اصلي چهار اتفاق ميافتد. در ترجمه ممكن است چهار مجاز 
اصلي حفظ شوند، حذف شوند، از صنعتي به صنعت ديگر تغيير يابند و يا در حين ترجمه به 
متن افزوده شوند. اين اتفاقها موجب ميشود ميزان خبررساني متن و ابهام و تأويلپذيري متن 
اصلي با متن ترجمه يكسان نباشد. به اين ترتيب، متنِ ترجمه كه حاصل خوانش مترجم است، 
با متن اصلي برابر نيست. متن ترجمهشده كپياي است كه با اصل برابر نيست؛ زيرا ميزان 
تعليق معنا و ميزان خبررساني در متن مبدأ و متن ترجمهشده يكسان نيست. متن ترجمهشده 

مترادف متن اصلي است؛ اما خود همانچيز نيست. 
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واژههاي كليدي: مجازهاي اصلي، بازيهاي كالمي، ترجمه، مربع معنايي، شكسپير.  
 

1. مقدمه(1)  
نظرية خبر1 نخست در علوم و بهويژه در مخابرات مطرح شد، سپس زبانشناسان از آن سود 
بردند و آن را در كتابهاي خود مطرح كردند. پس از آن كموبيش در نظريههاي مربوط به 
ماهيت شعر بهكار گرفته شد و بهويژه مارتينه2 فرانسوي، استاد معروف زبانشناسي، نظرية خود 

را دربارة ادبيات و شعر بر اصل همين information بنا نهاد (شميسا، 1370: 31).  
براساس نظرية خبر، هر عبارتي دربردارندة مقداري خبر يا اطالع است و هرچه خبر 
پيام بيشتر باشد، البته توجه خواننده را بيشتر به خود جلب ميكند. اگر كسي در بهار، 
كنار باغچه به شما بگويد: چه شكوفههاي زيبايي، جملهاي عادي و بديهي گفته است. در 
اين جمله چندان خبري نيست؛ زيرا وجود شكوفه در بهار طبيعي است و ازاينرو مقدار 
خبر اين جمله نزديك به صفر است. اما اگر كسي عين همين جمله را در زمستان به شما 
بگويد، خبر بزرگي داده است كه باعث اعجاب و جلب توجه ميشود. برمبناي نظرية خبر 
يا اطالع، شعر، پيام يا مجموعهعباراتي است كه مقدار خبر آن بسيار زياد باشد و همواره 
باعث اعجاب و جلب توجه خواننده شود. هرچه احتمال امكان و وقوع و پيشبيني كمتر 
باشد، مقدار خبر بيشتر است و ازاينرو مقدار خبر در مطالب و جمالت متعارف و بديهي 
صفر است (همان، 31-32). باال بردن سطح خبر در آثار ادبي از راههاي متفاوتي صورت 
ميگيرد؛ بهكار بردن صنايع ادبي و استفادة فراوان از تشبيه، استعاره، مجاز، شخصيتبخشي، 
اغراق و امثال اينها از روشهاي آن است (براي آشنايي با شيوههاي باال بردن سطح خبر ر.ك 

شميسا، 1370).  
در اين پژوهش، از بين راههاي مختلفي كه در باال بردن سطح خبر در آثار ادبي تأثيرگذار 
است، بهطور خاص بر چهار صنعت ادبي استعاره، مجاز، مجاز مرسل و كنايه تمركز ميكنيم و 
ميكوشيم به اين پرسشها پاسخ دهيم: ميزان خبررساني چهار مجاز اصلي در قياس با يكديگر 
چقدر است و در فرايند ترجمه براي چهار صنعت ادبي نامبرده چه اتفاقهايي ميافتد؟ آيا 
                                         
1. information theory 
2. A. Martinet 
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ميزان خبررساني متن در ترجمه حفظ ميشود يا دستخوش تغيير ميشود؟ بنابراين، نخست به 
اهميت فنون بالغي و سپس به دو قطب استعاره و مجاز اشاره ميكنيم و درمقابل آن مربع 
معنايي را قرار ميدهيم. در ادامه، بهطور جداگانه به هريك از مجازهاي اصلي ميپردازيم و 

سرانجام تأثير ترجمه را بر ميزان خبررساني آنها روشن ميكنيم.  
 

2. فنون بالغي  
بيشتر نشانهشناسان معاصر مطالعة فنون بالغي (مانند استعاره، مجاز و كنايه) را در قلمرو 
نشانهشناسي ميدانند (سجودي، 1387: 58). ساختگرايان، پساساختگرايان و شناختشناسان 
در نيمة دوم قرن بيستم دوباره فنون بالغي را مورد توجه قرار دادند. ويژگي اصلي گرايش 
معاصر آن است كه نشان دهد صورتهاي بالغي در شكل دادن به «واقعيتها» نقش ژرف و 
انكارناپذيري دارند. بهنظر آنان، فنون بالغي فقط آرايههاي سبكي نيستند؛ بلكه از سازكارهاي 
شكلدهنده به گفتماناند (همان، 59). چندلر اعتقاد دارد: «فنون بالغي صرفاً با چگونگي بيان 
انديشهها سروكار ندارد؛ بلكه بر چگونگي انديشيدن نيز تأثير ميگذارد... توجه به فنون بالغي 
به ما كمك ميكند تا دست به ساختارشكني همة انواع گفتمان بزنيم.» (سجودي، 1387: 59؛ 
چندلر، 1387). «بايد بدانيم كه تمام شيوههاي گفتماني لزوماً از ابزارهاي بالغي برخوردارند.» 
(چندلر، 1387: 188). اين صناعات فقط جنبة تزييني ندارند؛ بلكه فنون بالغي جزء جداناپذير 
Bennett & Hall, ) زبان بهشمار ميآيند و اين صناعات ديد ما را به جهان دگرگون ميكنند

  .(1995: 119-120

  
3. از قطبهاي استعاره و مجاز تا مربع نشانهشناختي گرماس  

رومن ياكوبسن، زبانشناس روسي، در مقالة معروف خود با عنوان «قطبهاي استعاره و 
مجاز»1 در بررسي اختاللهاي زباني به دو نوع زبانپريشي اشاره ميكند: نوع اول، ناشي از 
اختالل در توانايي گزينش و جانشينسازي است كه به درك شباهتهاي زباني در فرد لطمه 
ميزند و نوع دوم، اختالل در توانايي تركيب و تلفيق است كه درك نكردن مجاورت را 

بههمراه دارد. ياكوبسن اعتقاد دارد:  
                                         
1. "The Metamorphic and Metonymic Poles" 
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شكلگيري گفتمان ممكن است به دو طريق معنايي متفاوت صورت پذيرد. يك 
موضوع ممكن است برحسب شباهت يا بهواسطة مجاورت، بهدنبال موضوع ديگري 
بيايد. روش استعاري مناسبترين نام براي مورد اول مينمايد و روش مجازي را 
ميتوان مطلوبترين برچسب براي مورد دوم دانست كه موجزترين نمود خود را 

بهترتيب در استعاره و مجاز(2) مييابند (1388: 121).   

درمقابلِ الگوي دوتايي ياكوبسن، الگوي چهاروجهياي وجود دارد كه به پيروي از الگوي 
چهاروجهي گرماس تدوين شده است. ويكو1 را معموالً نخستين كسي ميدانند كه چهار مقولة 
استعاره، مجاز، مجاز مرسل و كنايه را از هم متمايز كرد. هرچند برخي معتقدند اين تمايز در 
پتروس راموس،2 فيلسوف اومانيست فرانسوي، ريشه دارد (سجودي، 1382: 66).  ريطوريقاي
اديب آمريكايي، كنت بروك،3 نيز اين چهار صنعت بديعي را «صنايع اصلي» ناميده است. 
هريك از اين چهار مقوله معرّف رابطة ويژهاي بين دال و مدلول است. وايت معتقد است اين 
روابط عبارتاند از: تشابه (استعاره)، مجاورت (مجاز)، رابطة ماهيتي (مجاز مرسل) و دوگانگي 
(كنايه). اين چهار صنعت چنان فراگيرند كه كالر وسوسه ميشود بگويد اينها درواقع «نظامي 
 را ميسازند كه براساس آن، ذهن، جهان را بهگونهاي مفهومي در قالب زبان درك ميكند.» 
(همان، 67). جيمسون با بهكارگيري مفهوم «مربع معنايي» تصوير جالبي از اين چهار صنعت 

بهدست ميدهد:  
  

(مجاز) S1                              S2 (استعاره)  
  

                                                                                                               
                                        

                      (مجاز مرسل) S1                             S2 (كنايه)  
شكل 1: چهار مجاز اصلي  

(چندلر، 1387: 207)  
  

                                         
1. Gianbatista Vico (1668-1744) 
2. Petrus Ramus (1551-1572)   
3. Kenneth Burke (1897-1993) 
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اين چارچوبهاي نظري بر ايجاد تمايز بين مجاز و مجاز مرسل متكي است؛ درحالي كه 
بهنظر ميرسد هيچگاه از اين دو در تمايز با يكديگر تعريف جامع و مانعي بيان نشده است 
(سجودي، 1382: 67). ياكوبسن الگوي دوتايي را برگزيد و استعاره و مجاز را بنيادي دانست. 
وايت عقيده داشت «يكي از مزيتهاي تحليل چهارتايي زبان مجازي(3) مقاومت دربرابر تقليل 
به تقسيمبندي دوتايي مفهوم سبكهاست.» (چندلر، 1387: 208). در اينجا چهار صنعت ادبي 
يادشده را با رويكرد نظرية خبر بررسي ميكنيم و فرض را بر اين ميگذاريم كه مفهوم 
استعاره، مجاز، مجاز مرسل و كنايه بر خوانندگان روشن است؛ بنابراين فقط به ذكر نكاتي 
مختصر بسنده ميكنيم. اما پيش از ورود به بحث اصلي، اشاره به علل كاربرد فنون بالغي را 

ضروري ميدانيم.  
  

4. علل كاربرد فنون بالغي  
نويسندگان بهداليل مختلفي در خلق آثار ادبي از صناعات ادبي استفاده ميكنند. برخي از اين 
داليل اجتماعي است؛ گاه نويسنده در شرايط اجتماعي- سياسي ويژه به روشهاي غيرمستقيم 
ارائة پيام متوسل ميشود (لطفيپور، 1387: 149). علل روانشناختي نيز در عرضة غيرمستقيم 
پيام و كاربرد مجازهاي اصلي تأثيرگذارند؛ براي مثال گاه نويسنده صناعات ادبي را با هدف 
افزايش ميزان تفكربرانگيزي متن بهكار ميبرد كه اين عمل موجب افزايش حظ و لذّت ميشود 
و درجة بهخاطر ماندن پيام افزايش مييابد و نيز امكان بهياد آوردن آن را در زمانهاي بعد 
افزايش ميدهد (همان، 149-150). آخرين علت استفاده از مجازهاي اصلي بهعنوان گونهاي از 
فنون بالغي، علل موضوعي و زباني است. گاهي بهعلت ماهيت ويژة پيام شاعر و نبودن عناصر 
زباني مناسب جهت بيان آن، شاعر يا آفرينندة سخن ادبي به الگوهاي غيررايج زباني متوسل 
ميشود. به عبارت ديگر، وقتي واژههاي موجود در زبان با ساختمان واژگاني و اجزاي معنايي 
شناختهشده بهتنهايي دربرگيرندة پيام شاعر با ويژگيهاي منحصربهفردش نباشد، شاعر با كنار 
هم قرار دادن واژههاي مختلف در الگوهاي معنايي و ادبي مخصوص امكان آميزش و مراودة 
اجزاي معنايي اين واژهها را بهوجود ميآورد و از اين راه امكاناتي براي بيان انديشه و پيام 
خودش در زبان ابداع ميكند. با توجه به آنچه گفته شد، درمييابيم نويسنده با كاربرد مجازهاي 

اصلي، اقدام به بيان غيرمستقيم پيام مىكند (لطفيپور، 1372: 75).  
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5. استعاره1  
استعاره معلوم را بهجاي مجهول مينشاند، يا بهتر است بگوييم مجهول را از طريق تحويل آن 
به درون روابط امرِ معلوم تفهيم ميكند (هيوارد، 1381: 278). درواقع، استعاره همان تشيبه2 
فشرده است كه در آن مشبهبه مذكور و مشبه محذوف است. استعاره ازآنرو كه بايد در خدمت 
اثبات مشبه قرار گيرد، فقط يك تأويل دارد و چندمعنايي نيست. روش استعاره بر حذف كالم 
استوار است كه وقتي آن را به اصل برميگردانيم، درمييابيم گوينده درصدد اثبات يك امر 
صحيح و عقلي است و دعوي امري را دارد كه از سنخ امور عقلي است. زيبايي و برجستگي 
استعاره در اثبات اينهماني و اتحاد دو امر است (فتوحي، 1387: 119-120). استعاره نيز مانند 
تشبيه انواع متفاوتي دارد و بسته به اينكه در كدام دسته قرار گيرد، ميزان تأويلپذيري و درجة 
غيرمستقيمي آن و درنتيجه، ميزان خبررسانياش تغيير خواهد كرد. «استعاره امري زباني و 
درحد واژگان نيست؛ بلكه فرايند تفكر انسان اساساً استعاري است.» (گلفام و يوسفيراد، 

   .(63 :1381
  

6. مجاز(4)  
واژة metonymy (مجاز) مشتق از واژة يوناني meta بهمعناي «تغيير» و onuma بهمعناي 
«نام» است. بنابراين، نخستين معناي مجاز عبارت است از: جايگزين كردن نام يك نشان 
بهجاي نام چيزي كه درنظر داريم (هيوارد، 1381: 277). پيشتر در بحث ياكوبسن(5) دربارة 
استعاره و مجاز گفته شد كه مجاز بر رابطة مجاورت استوار است. اگرچه استعاره بر نوعي 
بيارتباطي ظاهري مبتني است، مجاز يا كاربرد يك مدلول بهجاي مدلولي ديگر كه با آن در 
ارتباط مستقيم است سروكار دارد. مجاز بر روابط مختلف نمايهاي بين مدلولها استوار است؛ 
بهويژه رابطة علت و معلول (Chandler, 2002؛ سجودي، 1382: 59). مجاز احضار يك 
كليت توسط يك اتصال است. همچنين، مجاز جانشيني عناصر مالزم هم (چيزهايي كه هميشه 

با هم ديده ميشوند) است (چندلر، 1387: 196).  
                                         
1. metaphor 
2. simile 
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بين مجاز و مجاز مرسل تفكيك درستي وجود ندارد. اما اگر مجاز مرسل را ذكر كل و 
ارادة جزء و يا برعكس ذكر جزء و ارادة كل بدانيم، ميتوانيم ساير انواع مجاز را در دستة مجاز 
بدانيم؛ البته ميزان مخيل بودن و تعليق معنا و درنهايت ميزان خبررساني اين دو گونه از 
مجازهاي اصلي را در يك اندازه تصور كنيم و بسته به نوع كاربرد و تبلورشان در جمالت 

مختلف، گاه مجاز و گاهي مجاز مرسل را خبررسانتر از ديگري بدانيم.   
  

7. مجاز مرسل(6)   
در زبان يوناني واژة synecdoche بهمعناي جمع كردن با هم است. جزئي از چيزي در معناي 
كل آن يا (در موارد نادرتر) كل يك چيز در معناي جزء آن بهكار رود (ايبرمز و گالت هرفم، 
1387: 154). برخي از نظريهپردازان مجاز مرسل را يك مجاز مستقل درنظر گرفتهاند؛ گروهي 
آن را نوعي از مجاز دانستهاند؛ بعضي ديگر هم محدودة عملكرد آن را جزئي از مجاز 
 پنداشتهاند. ياكوبسن هم مجاز و هم مجاز مرسل را مبتنيبر مجاورت ميدانست (چندلر، 
1387: 200). ريچارد النهام،1 دانشمند علم بالغت، گفته است كه اغلب، مجاز مرسل را 
اينطور توصيف كردهاند: «قرار دادن جزء بهجاي كل، موارد بهجاي انواع، يا برعكس.» 
(همانجا). دركل، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه «آنچه در سنت مطالعات ادبي دنياي زبان 
انگليسي synecdoche ناميده شده است، هرچند درمورد آن اتفاقنظر وجود ندارد، ولي عموماً 
در معناي رابطة مجازي بين جزء و كل (يا برعكس آن) بهكار رفته است.» (سجودي، 1387: 
73). چندلر مينويسد: «روابط جزء به كل (در مجاز مرسل) بازتابي از مستقيمترين اتصال ميان 
دال با مدلولش هستند؛ زيرا جزء بهطور وجودي با كل كه در اينجا مدلول آن است اتصال دارد 

و بخشي از واقعيت هستيِ آن است.» (چندلر، 1387: 201).  
اصطالح مجاز مرسل در زبان فارسي نبايد ما را گمراه كند. در زبان فارسي مجاز مرسل را 
گونهاي از مجاز بهشمار ميآوريم؛ درحالي كه آنچه در سنت مطالعات ادبي غربي 
اصطالحاً synecdoche خوانده ميشود، ميتواند بخشي از metonymy باشد يا نباشد. 
يادآوري اين مطلب ضروري است كه ما در اين پژوهش، بهمنظور يكدستي مطلب، واژة «مجاز 

مرسل» را معادل synecdoche گرفتهايم.  
                                         
1. Richard A. Lanham 
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در مجاز مرسل (در اين نوشته به پيروي از چندلر ذكر كل و ارادة جزء و يا برعكس) 
مستقيمترين اتصال ميان دال با مدلولش برقرار ميشود. «جانشيني در مجاز مرسل براساس 
تداعي مجاورت و طي روند كامالً عقلي صورت ميگيرد.» (فتوحي، 1387: 117). بنابراين، در 
اين فرايند تخيل نقشي ندارد؛ پس در خبررساني نيز نقش چندان پررنگي ندارد. ازهمينروست 

كه «ياكوبسن مجاز مرسل را ويژگي غالب سبك واقعيتگرا شمرده است.» (همانجا).  
  

8. كنايه(7)   
كنايه را در زبان فارسي مترادف با «خالفآمد عادت بودن» دانستهاند. چندلر اعتقاد دارد:  

در ميان چهار مجاز اصلي، كنايه ريشهايترين موقعيت را داراست. همانند استعاره، 
بهنظر ميرسد دالِ نشانة طنزآميز هم بر چيزي داللت دارد؛ اما بايد بدانيم كه در اين 
مورد دالِ ديگري هم وجود دارد كه از طريق آن ميفهميم كه دال اولي داللت بر 
چيزي كامالً متفاوت داشته است. درواقع معناي نشانههاي كنايهآميز متضاد با آن 
چيزي است كه ظاهراً ميگويند. به همين دليل اين نشانهها بر تقابلهاي دوتايي عمل 
ميكنند. بنابراين، كنايه بازتابي از فكر يا احساسي متضاد با فكر و يا احساس گوينده 

يا نويسنده است (چندلر، 1387: 202).  
كنايه بر ناهمانندي يا بيربطي استوار است (همان، 203). برخالف ادعاي صورتگرايان و 
ساختگرايان- كه معنا را «درونمتني» ميدانند- دربارة كنايه، بهطور قطع رجوع به بافت 

(برونمتني) است كه تعيينكنندة معناست (سجودي، 1387: 74).   
بيترديد، دريافت كنايه بدون توسل به ديگر اليههاي متني اعم از اليههاي زباني يا 
غيرزباني متن ممكن نيست. اگر براي مراسمي عدة اندكي آمده باشند و كسي بگويد: «عجب 
جمعيت انبوهي»، درواقع كنايه بهكار برده است و حرف او بر متضاد مدلول متعارف «جمعيت» 
داللت ميكند. اگر در محل باشيم و از طريق اليههاي متني زباني شاهد عدم حضور مردم 
باشيم، بهكمك اطالعات آن اليهها، جملة يادشده را در مفهوم كنايي آن دريافت خواهيم كرد. 
حال ممكن است همين وضعيت درون يك روايت كه تنها رسانة آن زبان است، رخ دهد. در 
چنين وضعيتي، اليههاي متن كالمي (يعني شرح كالمي عدم حضور مردم در اجتماع) است كه 
به ما نشان ميدهد اين جمله بايد به مفهوم كنايي آن خوانده شود. پس كنايه به اين معنا، ناشي 
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از روابط متني است و بيرون از متن سخن گفتن درمورد كنايه راه به جايي نميبرد (همان، 
271). فتوحي نيز به اين نكته اشاره ميكند:  

كنايه بيش از ديگر انواع مجاز با زمينة فرهنگي كالم پيوند دارد و درك مقصود آن 
مستلزم آگاهي از بافت فرهنگي و اجتماعي و آشنايي با آداب و رسوم و زمينههاي آن 
تعبير كنايي است. از دو معناي مجازي و حقيقي كه در هر تعبير كنايي هست، معناي 
مجازي در بافت كالم مشخصتر ميشود و اگر كنايه را از بافت جدا كنيم، معناي 
مجازي آن از دست ميرود و در بيرون از بافت، معناي حقيقي خواهد داشت 

(فتوحي، 1387: 121).  
ازديدگاه انگليسيزبانان، كنايه انواع مختلفي دارد و واژهاي گستردهتر از كنايه در زبان 
فارسي است و نهتنها كنايه، بلكه صناعاتي مانند تجاهل عارف، عالقة تضاد و... را 
دربرميگيرد.(8) كنايه بيش از مجاز و مجاز مرسل مخيل است و غيرمستقيمتر از انواع 
مجازهاست و ميتوان ادعا كرد كه ميزان خبررساني و تعليق معنا در كنايه بيشتر از تمام انواع 
مجاز است (براي آشنايي با ميزان تعليق معنا در صناعات ادبي ر.ك فتوحي، 1387). درمقابل، 
استعاره مخيلتر از كنايه است. ازاينرو، دستهبندي چهار مجاز اصلي براساس ميزان خبررساني 

را ميتوان به صورت نمودار زير نشان داد:  

  
شكل 2: ميزان خبررساني در چهار مجاز اصلي  

9. تحليل چند نمونه  
در اين بخش تأثير ترجمه را بر هريك از چهار مجاز اصلي بررسي ميكنيم و نشان ميدهيم كه 
در ترجمه، براي هريك از چهار صنعت ادبي استعاره، مجاز، مجاز مرسل و كنايه چه 
اتفاقهايي رخ ميدهد و اين مسئله بر ميزان خبررساني متن و ميزان غيرمستقيمي آن چقدر 

تأثيرگذار است.  
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1-9. ترجمة استعاره در متون ادبي  
برخي استعارهها در ترجمه به استعاره ترجمه ميشوند. نمونة استعارههايي را كه در مرحلة 
ترجمه حفظ شده است ميبينيم. وقتي استعاره به استعاره ترجمه شود، ميزان خبررساني آن به 

قوة خود باقي ميماند و درجة تأثير آن نيز تغيير نخواهد كرد:  

  
the grown serpent (= مار بزرگ) در گفتوگوي مكبث استعاره از بانكوو است. در اين 

نمونه، استعارة متن مبدأ حفظ شده است.  
گاه استعارهها در ترجمه حذف ميشوند:  

  

نمونه
 2

  

الگوي زبان
 

مبدأ
  

Laertes: For nature crescent does not grow alone, 
In thews and bulk, but as this temple waxes 
The inward service of the mind and soul  
Grows wide withal  ... (Hamlet, Act 1, Scene 3). 

معادل
  

 
ترجم
 ة

فرزاد
  

  

اليرتيس:... زيرا مرد جوان فقط جسم و جان و عضالتش رشد نميكند. بلكه بهتدريج هرقدر 
سنش بيشتر ميشود، عقل و روحش نيز به همان درجه پروردهتر ميگردد (شكسپير، 1384: 

  .(40

معادل ترجم
پازارگادي ة
  

  

هالل طبيعت تنها ازلحاظ حجم و رگ و پي بزرگ نميشود، بلكه هرچه اين جسم  الئرتز:...
به بدر ميرود، روح و فكر از درون كار خود را توسعه ميدهد... (شكسپير، 1381: 907).  

  
در ترجمة فرزاد هيچيك از استعارهها رعايت نشده و مترجم فقط به بازگو كردن پيام، بدون 
ارائة مستقيم تصاوير و نمادهاي يادشده پرداخته است. در ترجمة پازارگادي پارهاي از 

استعارهها رعايت شده است.  

نمونه 
1  

الگوي زبان
 

مبدأ
 Macbeth: there the grown serpent lies; the worm that's fled  

Hath nature that in time will venom breed,  
No teeth for the present (Macbeth, Act 3, Scene 4). 

معادل ترجمة
پازارگادي 

مكبث: مار بزرگ [استعاره از بانكوو] آنجا افتاده است؛ آن مار ديگر هم كه گريخته    

[استعاره از فليانس] طبيعتي دارد كه اگرچه هنوز دندان ندارد، ولي بهموقع خود زهرآگين 
ميشود (شكسپير، 1381: 1331).   
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برخي استعارهها در ترجمه به صنعت ديگري تبديل ميشوند. براي مثال، استعاره به تشبيه 
تبديل ميشود. ميزان تأثير ادبي صناعات ادبي با هم تفاوتهايي دارند و تغيير يك صنعت ادبي 
به صنعت ديگر در فرايند ترجمه، عالوهبر اينكه موجب برهم خوردن تعادل ترجمهاي خواهد 
شد (لطفيپور، 1387: 158)، بر ميزان خبررساني كالم تأثير ميگذارد. در نمونة شمارة سه 

استعاره به تشبيه تغيير شكل يافته است:   
  

نمونه
3  

مبدأ 
زبان الگوي

Duncan: … I have begun to plant thee, and will labor 

  

To make thee ful of growing... (Macbeth, Act 1, Scene 4). 

معادل ترجم
پازارگادية

دانكن: من شروع به كاشتن چون تو نهالي كردهام و كوشش خـواهم كـرد در حـد

  

كمال پرورش يابي (شكسپير، 1381: 1310).  

  
گاه در ترجمه، مترجم بهكاربرد استعاره متوسل ميشود؛ درحالي كه در متن اصلي چنين 
الگويي وجود ندارد. اين عمل به زيباتر و مخيلتر شدن كالم و افزايش سطح خبر منجر 

ميشود؛ مانند نمونة چهار:  
  

نمونه
4  

مبدأ 
الگوي
  

و ارسلنا الرياح لواقح (قرآن كريم، سورة 15، آية 22).  

معادل
  

و ما بادها را به دامادي گلها فرستاديم (ترجمهاي از قرن پنجم و ششم هجري).(9)  

  
معناي آية باال چنين است: «و ما بادها را باروركنان فرستاديم». اما در نمونة ترجمة برگزيده، 
مترجم باد را همچون داماد گلها ترسيم كرده و شخصيت انساني به آن بخشيده است؛ درحالي 
كه در الگوي زبان مبدأ چنين صنعتي وجود نداشته است. استفادة مترجم از استعاره درحالي كه 
در متن مبدأ وجود نداشته، به اختالفنظرهايي در مسئلة «رعايت امانت در ترجمه» منجر شده 
است. براي مثال، درمورد اين نمونه، ابوالحسن نجفي اين ترجمه را «عين امانت» (1376: 3) و 

لطفيپور آن را ترجمهاي «كامالً غيرامين» (1372: 71) دانسته است.   
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2-9. ترجمة مجاز در متون ادبي  
مجاز نيز مانند استعاره ميتواند به چهار شكل در ترجمه خودنمايي كند. در ترجمه، برخي از 
مجازها بدون تغيير شكل به مجاز برگردان ميشوند. نمونة پنج در گروه مجازهايي جاي 

ميگيرد كه در مرحلة ترجمه خدشهاي به آنها وارد نشده است:  
  

نمونه
 5

  

الگوي زبان 
مبدأ

Rosalind:... doublet and hose ought to show itself   

courageous to petticoat (As you like it, Act 2, Scene 4). 

معادل ترجم
پازارگادي ة
  

  

روزاليند:... كت و شلوار مردانه بايد خود را درمقابل پيراهن زنانه با شهامت 
جلوه دهد (شكسپير، 1381: 638).  

  
در نمونة پنج، doublet and hose (= جوراب و نيمتنه) كه در ترجمه به كت و شلوار 
برگردانده شده، مجاز از مردان است و petticoat (= پيراهن زنانه) مجاز از زنان. هر دو مجاز 

در ترجمه حفظ شده است.   
برخي مجازها ممكن است در ترجمه حذف شوند. در نمونة شمارة شش با حذف مجاز 

روبهروييم:  

نمونه
 6

  

الگوي زبان مبدأ

Cassius: Therefore, good Brutus, be prepared to hear:   

And since you know you cannot see yourself 
So well as by reflection, I, your glass, 
Will modestly discover to yourself 
That of yourself which you yet know not of (Julius 
Caesar, Act 1, Scene 2). 

معادل ترج
ةم

  
پازارگادي

كاسيوس: پس بروتوس عزير خودت را آمادة شنيدن كن چون خودت را آنطوري    

كه آينه [= بازتاب]ات قادر است به تو نشان دهد نميتواني ببيني من چون 
آينهات يا فروتني تمام آنچه را در وجود تو است و خود نميداني، براي تو آشكار 

خواهم ساخت (شكسپير، 1381: 759).  
  

در ترجمة پازارگادي، بهجاي بازتاب آينه، خود آينه آورده شده است؛ يعني مجاز «معلول بهجاي 
علت» كه در متن مبدأ وجود داشته، حذف شده است. حذف مجاز بر ميزان غيرمستقيمي كالم و 

ميزان تأويلپذيري متن تأثير ميگذارد و ميزان خبررساني متن را تحت تأثير قرار ميدهد. 
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برخي مجازها در ترجمه به صنعت ديگري تبديل ميشوند. براي مثال، در نمونة زير كه از 
انتخاب شده، كلمة green (= سبز) مجاز از تازگي و بيتجربگي است. اين  هملت نمايشنامة

كلمه در ترجمة فرزاد به كناية «چشم و گوش بسته» تغيير يافته است:  
  

نمونه
 7 

  

الگوي زبان
  

 
مبدأ

  

Lord Polonius: Affection! pooh! you speak like a 
green girl,  
Unsifted in such perilous circumstance… (Hamlet, Act 
1, Scene 3). 

معادل ترجم
  ة

  
فرزاد

    

پولونيوس: محبت! پوه! شما مانند دختر بيتجربه و چشم و گوش بستهاي 
حرف ميزنيد كه هنوز از خطرهاي اين بازي بيخبر است... (شكسپير، 1384: 43).  

  
بديهي است كه در اين مورد نيز مانند موارد قبل، جرح و تعديلهاي مترجم در فرايند ترجمه 

بر ميزان خبررساني متن اثر خواهد گذاشت.  
گاه در ترجمه مترجم مجاز بهكار ميبرد؛ درحالي كه در متن اصلي چنين الگويي وجود ندارد:  

  
در اين نمونه، مترجم از مجاز استفاده كرده و بهجاي دولت دانمارك، واژة دانمارك را مجازاً 

بهكار برده است.  
  

3-9. ترجمة مجاز مرسل در متون ادبي  
مجاز مرسل نيز مانند استعاره و مجاز ميتواند به چهار شكل در ترجمه خودنمايي كند. برخي 
از مجازهاي مرسل در ترجمه بدون تغيير شكل به مجاز ترجمه ميشوند. نمونة شمارة نه در 

اين دسته جاي ميگيرد:  

نمونه
 8

  

الگوي زبان
  

 
مبدأ

Marcellus: Something is rotten in the state of   

Denmark (Hamlet, Act 1, Scene 4). 

معادل
  

 
ترجم
   ة

فرزاد
  

  

مارسلوس: در كار دانمارك فسادي موجود است (شكسپير، 1384: 51).  
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نمونه
9  

الگوي 
زبان

  
 

مبدأ
  Brutus: It must be by his death: and for my part, 

I know no personal cause to spurn at him, 
But for the general. He would be crown´d (Julius 
Caesar, Act 2, Scene 1). 

معادل ترجم
  ة
شادمان

بروتوس: چارهاش را به مرگ بايد كرد، اما من هيچ علت شخصياي نميشناسم كـه   

او ميخواهـد تـاج بـر سـرش او را به تحقير برانم، مگر براي مصلحت عـام.
گذارند (شكسپير، 1382: 45-44).  

  
در اين نمونه، تاج گفته شده و پادشاهي اراده شده است؛ به اين ترتيب مجاز مرسل حفظ شده است.  

برخي مجازهاي مرسل ممكن است در ترجمه حذف شوند:  

نمونه
 

10
ا  

لگوي زبان
  

 
مبدأ

  Mursullus:… What tributaries follow him to Rome,
To grace in captive bonds his chariot-wheels (Julius 
Caesar, Act 1, Scene 1).  

معادل ترجم
پازارگادي   ة
    

مارسلوس: چه خراجدهندگاني دنبال او وارد روم ميشوند و تا با زنجير اسارت خود 
زينتبخش ارابة او ميگردند؟ (شكسپير، 1381: 756).  

  
در ترجمة پازارگادي مجاز مرسلِِ «چهارچرخ» حذف شده و بهجاي چهارچرخ ارابه، خود 

«ارابه» نشسته است. اين تغييرات بر ميزان خبررساني متن اثر ميگذارد.  
برخي مجازها در ترجمه به صنعت ديگري تبديل ميشوند. نمونة يازده در اين دسته جاي ميگيرد:  

  

نمونه
 

11
  

الگوي زبان
  

مبدأ
  

Lady Macbeth:... ,' Hie thee hither, 

That I may pour my spirits in thine ear; 
And chastise with the valour of my tongue 
All that impedes thee from the golden round, 
Which fate and metaphysical aid doth seem 
To have thee crown'd withal (Macbeth, Act1, Scene 2). 

معادل ترجم
پازارگادي ة

خانم مكبث: به اينجا بشتاب تا من روح خود را در كالبد تو بريزم و با زبان متهور    

خود مانعي را كه در راه تاج طاليي تو است از ميان بردارم زيرا سرنوشت و قواي 
ماوراي طبيعت هر دو بهنظر ميرسند كه مايلاند تو را به پادشاهي برسانند  

(شكسپير، 1381: 1312).  
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در اينجا واژة golden round (= حلقة طاليي) مجاز مرسل است از تاج و خود تاج هم مجاز 
از پادشاهي است.  

  
پس ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در فرايند ترجمه، مجاز مرسل به مجاز تبديل شده 
است. اين فرايند بر ميزان تأويلپذيري متن ادبي و ميزان مخيل بودن متن اثر ميگذارد و 

خبررساني متن- كه موضوع اين پژوهش است- نيز تحت تأثير قرار ميگيرد.  
گاه در ترجمه مترجم به كاربرد مجاز مرسل متوسل ميشود؛ درحالي كه در متن اصلي 

چنين الگويي وجود ندارد:   

واژة castle (= قلعه، دژ، قصر) در ترجمه به مجاز مرسل «حصار» تبديل شده است. درواقع، جزئي 
از قصر (حصار قصر) گفته شده و كل قصر اراده شده است. پيشتر نيز اين پرسش را مطرح كرديم 
كه آيا در فرايند ترجمه با افزودن صنعتي كه در متن وجود نداشته، ميتوان ادعاي رعايت امانت 

كرد. بهعبارتي، آيا مترجم وظيفة زيباتر كردن متن را نيز بهعهده دارد.    
  

4-9. ترجمة كنايه در متون ادبي  
بهنظر ميرسد ترجمة كنايه بسيار دشوار باشد؛ زيرا در كنايه سروكار ما با بافت و گفتمان 
است. اختالفهاي فرهنگي نيز به مشكالت ترجمة كنايهها دامن ميزند. در فرايند ترجمه، گاه 

كنايه به كنايه برگردانده ميشود:   

نمونه
 

12

الگوي   

  
 

زبان مبدأ

Siward: This way my lord; the castle s gently 

 

rendered (Macbeth, Act 5, Scene 7).  

معادل ترجم
 ة
شادمان

  
  

سيورد: از اين راه خداوندگار من. حصار بهآرامي تسليم شد (شكسپير، 1382: 
  .(85
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نمونه
 

13
  

الگوي زبا
  ن

مبدأ
  

Juliet: Now, by Saint Peter's Church and Peter too,  
He shall not make me there a joyful bride.  
I wonder at this haste; that I must wed  
Ere he, that should be husband, comes to woo.  
I pray you, tell my lord and father, madam,  
I will not marry yet; and, when I do, I swear,  
It shall be Romeo, whom you know I hate,  
Rather than Paris. These are news indeed! (Romeo and 
Juliet, Act 3, scene 5). 

معادل ترجم
ة

  
پازارگادي

  
  

ژوليت: به سن پيتر مقدس و به كليساي او قسم كه اين شخص مرا عروس سعادتمند خود 
نخواهد ساخت. از اين شتابزدگي در شگفتم. چطور كسي كه بايد شوهر شود، ميتواند پيش از 
اينكه به خواستگاري بيايد مرا عروس خود سازد. خانم تمنا دارم به سرورم بگوييد من فعالً قصد 
ازدواج ندارم و وقتي چنين كنم ترجيح ميدهم رمئويي كه ميدانيد مورد تنفر من است 

باشد تا اينكه پاريس را برگزينم. واقعاً عجب مژدههايي! (شكسپير، 1381: 229).  

  
اثر شكسپير انتخاب شده است. خوب ميدانيم كه ژوليت  ژوليت و رومئو اين نمونه از نمايشنامة
عاشق رومئو است. اما وانمود ميكند كه از او بيزار است و گفتوگوهاي ذكرشده در نمونة باال در 
زماني از نمايشنامه اتفاق ميافتد كه مادر ژوليت به او خبر ميدهد كنت پاريس جوان صبح روز 
پنجشنبه او را عروس خود ميكند. در اين نمونه، كناية لفظي(10) وجود دارد. در كناية لفظي، معناي 
مورد نظر با معناي ملفوظ كامالً تفاوت دارد. چنانكه در اين نمونه نيز معناي مورد نظر ژوليت با 
معناي ملفوظ كامالً تفاوت دارد. ژوليت ادعا ميكند از رومئو بيزار است؛ ولي مخاطب خوب 

ميداند كه اين گفته دروغ است. اين كنايه در ترجمه حفظ شده است.  
از نمونه كنايههايي كه در ترجمه حذف ميشود، ميتوان نمونة زير را مثال آورد: 

نمونه
14

  

  الگوي
 زبان مبدأ

King Claudius: How is it that the clouds still hang on you 
Hamlet: Not so, my lord; I am too much i' the sun (Hamlet, 
Act 1, Scene 2). 

معادل ترجم
پازارگادي ة
  

پادشاه: چطور است كه هنوز غبار غم چهرهات را پوشانده؟  
هملت: اينطور نيست قربان؛ چهرهام چون روز روشن است (شكسپير، 1381: 902).  

معادل 
  

ترجم
 ة

فرزاد
  

كالديوس: چرا هنوز در ساية ابرهاي اندوه ايستادهايد؟     

هملت: چنين نيست قربان. من در آفتاب سوزان واقع شدهام (شكسپير، 1384: 28).  
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منظور هملت از «در آفتاب گرم بودن» اين است كه شخصي از ساية پدر و مادر و لذت و 
حفاظت خانه و خانواده محروم است و در معرض ناماليمات قرار گرفته است. ازاينرو، 
هملت در اينجا بهطور كنايي محروم ماندن خود از داشتن پدر و مادر را با جملة «در آفتاب 
گرم هستم» بروز ميدهد (شكسپير، 1384: 28). بهنظر ميرسد در ترجمة پازارگادي اين كنايه 

منتقل نشده و فرزاد نيز براي انتقال اين كنايه به زيرنويس متوسل شده است.  
گاه در ترجمه كنايه به صنعت ديگري تغيير ميكند. براي مثال كنايه در نمونة زير:  

  

نمونه 
15

  

الگوي زبان
  

مبدأ
 

OTHELLO: I had rather be a toad,
And live upon the vapor of a dungeon,
Than keep a corner in the thing I love
For others' uses. Yet, 'tis the plague of great ones:
Prerogativ'd are they less than the base;
'Tis destiny unshunnable, like death:
Even then this forked plague is fated to us
When we do quicken (Othello, Act 3, Scene 3).

معادل ترجم
ة 

ناصرالمل
اتللو: خوشترم بود وزغي باشم و در هواي نمناك زنداني روزگار بهسر برم و آن را كه ك  

دوست ميدارم براي كام ديگران نگاه ندارم. ولي اين آفت بزرگان است كه مردم 
گمنام كمتر به آن گرفتارند. سرنوشتي است چون مرگ ناگزير يا باليي دو شاخ كه 

از هنگام زادن سر ما را مقدر شده (شكسپير، 1375: 61).  

معادل ترجم
م. به آذين  ة
 

اتللو: بهتر ميدانم وزغي باشم و در هواي نمناك سياهچالي بهسر برم تا آنكه گوشهاي از 
آنچه دوست ميدارم براي تمتع ديگران باقي گذارم. و با اينهمه، اين مصيبت خاص 
مردان بزرگ است؛ مردم ساده، از اين حيث بر ايشان امتياز دارند. آري سرنوشتي 
است چون مرگ، چارهناپذير؛ و از همان هنگام كه پا به جهان ميگذاريم، اين آفت 

تيزچنگ در كمين ماست (شكسپير، 1385: 88).  

  
 cuckold (= آفت شاخدار) كنايه است از شوهر زن زناكار بودن. منظور واژة forked plague

(= شوهر زن زانيه بودن) است (Salgado, 1994: 98). در گفتمان فرهنگيِ آن زمان شخصي 
كه شوهر زن خيانتكار باشد، روي پيشاني دو شاخ درميآورد. اين دو شاخ را همه جز خود 
مرد ميبينند (Mowat & Werstine, 1993: 136). در زبان فارسي دربارة خيانت زن به 
Even then this forked plague is » شوهرش چنين نگرشي وجود ندارد. بنابراين، جملة
fated to us when we do quicke» بهمعناي «اين آفت شاخدار، از بدو تولد، برايمان مقدر 
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شده»، كنايي است و به اين نكته اشاره دارد كه چنين مقدر است كه همة مردان «شاخدار» 
بشوند. در ترجمة ناصرالملك به «شاخدار بودن اين آفت» اشاره شده است؛ ولي مخاطب 
متوجه معناي مورد نظر شكسپير، يعني شوهر زن زانيه بودن (cuckold) نميشود. اين عبارت 
در ترجمة بهآذين به «آفت تيزچنگ» (نه شاخدار) ترجمه شده است؛ بنابراين اين كنايه در 
ترجمة بهآذين كامالً از بين رفته است. اين كنايه در هيچيك از دو ترجمه قابل انتقال نيست و 
فقط جنبة استعاري پيدا ميكند. اين سرنوشت (آفت دو شاخ در محور جانشيني) مانند مرگ 
مقدر ماست. پيشتر اشاره شد كه ترجمة كنايه دشوار است؛ زيرا كنايه با بافت و گفتمان در 
ارتباط مستقيم است. اختالفهاي فرهنگي موجب ميشود دريافت مخاطبان متن مبدأ با 
مخاطبان متن مقصد از يك كنايه يكسان نباشد. ازاينرو، مترجمان در ترجمة كنايهها اغلب 

ميكوشند معادل آن را- اگر چنين معادلي وجود داشته باشد- در زبان مقصد جايگزين كنند.  
آخرين نمونه را به كنايههايي اختصاص ميدهيم كه در ترجمه افزوده ميشوند:  

  

نمونه
16

الگوي   

  
 

زبان 
مبدأ

Second Commoner: Truly, sir, in respect of a fine workman, I 

  

am but, 
as you would say, a cobbler (Julius Caesar, Act 1, Scene 1). 

معادل ترجم
پازارگادي  ة
  

  

تعميركننـدة مرد دوم: حرفهاي كه اميدوارم آن را با وجدان راحت دنبال كـنم؛ يعنـي
پاشنههاي فرسوده  (شكسپير، 1381: 755).  

  
در نمونة اخير، واژة cobbler بهمعناي «كفاش و پينهدوز» است و پازارگادي بهجاي «پينهدوز» 
از «تعميركنندة پاشنههاي فرسوده» استفاده كرده كه بهطور كنايي اشاره است به پينهدوزي. 
نمونههاي كنايههايي كه به متن افزوده ميشوند، در متون ترجمهشدة زيادي بهچشم ميخورد. 
اين مسئله مانند ساير تغييراتي كه در مجازهاي اصلي طي فرايند ترجمه در ميزان خبررساني 

متن تغيير ايجاد ميكنند، اندازة خبررساني متن را تغيير ميدهد.  
  

10. نتيجهگيري  
سخن به درازا كشيد؛ حال آنكه درباب خبر و تأثير آن بر ترجمة متون هنوز گفتني هست. با 

اشارهاي كلي به نتايج اين پژوهش مقاله را بهپايان ميبريم.  
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از راههاي مختلفي سطح خبر فزوني مييابد كه استفاده از مجازهاي اصلي يكي از 
آنهاست. بررسي متون ادبي ترجمهشده نشان ميدهد در فرايند برگردان متن مبدأ به زبان 
مقصد، براي مجازهاي اصلي چهار اتفاق خواهد افتاد. در شكل شمارة سه اين چهار اتفاق 

ترسيم شده است:  
  
  
  

  
  

شكل 3: مجازهاي اصلي در ترجمه  
  

مجازهاي اصلي در ترجمه يا حفظ و يا حذف ميشوند، يا از يك صنعت ادبي به صنعتي 
ديگر تغيير ميكنند، يا مجازهاي اصلي در متن مبدأ وجود ندارند و در حين ترجمه به متن مبدأ 
افزوده ميشوند. وقتي صنعت ادبي در ترجمه حفظ شود، ميزان خبررساني آن نيز تاحد زيادي 
حفظ خواهد شد. حذف مجازهاي اصلي خبررساني متن را كاهش ميدهد. همانطور كه 
حذف يكي از مجازهاي اصلي در ميزان خبررساني متن و ميزان غيرمستقيمي آن اثر ميگذارد، 
افزوده شدن مجازهاي اصلي نيز تأثيرگذار بوده و ميزان خبررساني را افزايش ميدهد. تغيير 
آفريني  نوع صنعت ادبي در فرايند ترجمه موجب تغيير در درجة غيرمستقيمي پيام، ميزان تخيل
و سرانجام ميزان خبررساني كالم ميشود؛ زيرا هريك از انواع صنايع ادبي نقش ارتباطي 
مخصوصي دارند و هر اندازه هم كه از نظر نقش به هم نزديك باشند (مثل تشبيه و استعاره و 
يا حتي استعارة مرشّحه و استعارة مكنيه)، ازلحاظ ميزان تأثير ادبي (با توجه به ميزان غيرمستقيم 

بودن روش بيان پيام) با هم تفاوتهايي دارند.  
به اين ترتيب، وقتي متن را بهعنوان يك كل درنظر بگيريم، ميبينيم كه متن ترجمهشده 
لزوماً همان متن اصلي نيست؛ چيزهايي كمتر و بيشتر دارد. متن ترجمهشده مترادف متن اصلي 
است؛ اما خود همان چيز نيست و ميزان خبررساني آن نيز به همان اندازه نيست. تغييراتي كه 
طي ترجمه در متن رخ ميدهد، اختالفهاي فرهنگي و... موجب ميشود متن ترجمهشده 

همواره با متن اصلي تفاوت داشته باشد.  
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پينوشتها  
بازيهاي بر ترجمه تأثير بررسي 1. اين مقاله برگرفته از پاياننامة كارشناسي ارشد نگارنده با عنوان

است و زير نظر دكتر  شكسپير اتللوي نمايشنامة بر تكيه با كنايه و مرسل مجاز مجاز، استعاره، كالمي،
فرزان سجودي نوشته شده است.  

2. آنچه با عناوين استعاره (metaphor) و مجاز (metonymy) از ديدگاه ياكوبسن مطرح ميشود، 
معادل همين اصطالحات در بديع فارسي نيست (صفوي، 1380: 97). در اين ديدگاه، كاربرد واژة 
«ژرف» بهجاي «عميق» نمونهاي از عملكرد فرايند استعاره است و روي محور جانشيني يا «انتخاب» 
تحقق مييابد و كاربرد واژة «دريا» در كنار «آبي» برحسب مجاورت شكل ميگيرد و تابع فرايند مجاز 

است كه روي محور همنشيني يا «تركيب» صورت ميگيرد (ياكوبسن، 1388: 130).  
figurative .3: در تقابل با حقيقي نه با استعاري (توضيح از سجودي، 1382: 67).  

metonymy .4 (اجاره بدهيد به پيروي از سجودي صرفاً بهموجب يك قرارداد آن را مجاز بناميم و 
synecdoche «يعني استفاده از يك جزء بهجاي كل» را معادل مجاز مرسل بگيريم.) 

5. همچنين، ياكوبسن اصطالح synecdoche (يعني استفاده از يك جزء بهجاي كل) را زير سرفصل 
مجاز (metonymy) ميآورد (هيوارد، 1381: 277). او اعتقاد دارد مجاز و مجاز مرسل هر دو 

مبتني بر مجاورتاند (سجودي، 1382: 64).  
  synecdoche اجازه بدهيد صرفاً بهموجب يك قرارداد، مجاز مرسل را معادل) synecdoche .6

بهكار ببريم.)  
irony .7: برخي اين اصطالح را به «طنز» و بهتازگي «طنزينه» ترجمه كردهاند. اما در ادبيات فارسي از 
يكسو بهعنوان يك گونة ادبي مشخص مطرح است و از سوي ديگر واژهاي است عام براي سخن 
شيرين و شوخيآميز يا نيشزننده. با توجه به توضيحاتي كه خواهيم داد، irony معادل طنز نيست 
(مگر در شكل عوامانة آن). البته، انتخاب واژة كنايه هم براي آن تا آنجا توجيهپذير است كه تاحدي 
كه در زبان انگليسي به كلمة irony ميدان داده شده است، براي كلمة فارسي «كنايه» وسعت قائل 
شويم. irony دربرگيرندة نوعي مغايرت است و اين مغايرت يا حتي تناقض ميتواند به شكلهاي 
مختلف ايجاد شود؛ براي مثال با استفاده از واژگان يا وقايع و... . از سوي ديگر، آيرون در نمايشنامة 
كالسيك شخصيتي مزور و پنهانكار بود و با توجه به وجه تسمية اين صناعت، irony نوعي مكنون 

كردن و پنهانگري (معنا يا حقيقت) است (ايبرمز و گالت هرفم، 1387: 209).  
8. كنايه در زبان و ادبيات انگليسي انواع مختلفي دارد: كناية لفظي؛ كناية ساختاري (يا كنايه در كل 
ساختار اثر)؛ كناية ثابت؛ استعارة ريشخند، تسخر، تهكم؛ كناية سقراطي، ناداننمايي سقراطي؛ كناية 
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نمايشي (غفلت شخصيت نمايشي)؛ بازي تقدير، «بازي سرنوشت»؛ كناية رمانتيك (وهمشكني 
بهشيوة رمانتيك) و... .  

9. اين نمونه از مقالة «مسئلة امانت در ترجمه» نوشتة ابوالحسن نجفي انتخاب شده است.  
10. كناية لفظي (verbal irony) گفتاري است كه در آن معناي مورد نظر گوينده با معناي ملفوظ 
كامالً تفاوت دارد. گفتار كنايهآميز معموالً دربرگيرندة نوعي نظر يا قضاوت صريح است؛ اما عالئمي 
در موقعيت كلي گفتار وجود دارد كه نشان ميدهد گوينده نظر يا قضاوت بسيار متفاوت و اغلب 

مغاير با نظر ملفوظ دارد (ايبرمز و گالت هرفم، 1387: 210).   
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