
 
 
 

 :ر ترجمة يک عنواندرنگي د
 هايي که باور نداريماستعاره

 
 بابک شريف

 
 Metaphors Weاست با عنوانکتابي  شناسيدر تاريخ زبانمهم هاي يکي از کتاب

Live By جرج ليکاف و مارک شناختي يعني شناسي زبان انامگپيشدو تن از  ةنوشت
هاي اول و ترجمهمنتشر شده است: ترجمة فارسي  سهاز اين کتاب تاکنون  جانسون.

عنوان با دوم و ترجمة  ،کنيمبا آنها زندگي مي هايي کهاستعاره عنوانبا  سوم
تر صفوي ترجمه از عنوان کتاب را پيشگفتني است اين . باور داريم هايي کهاستعاره

نوشتة حاضر به ( به مناسبت بحث از کتاب مذکور پيشنهاد کرده است. 173:1393)
 پردازد. عنوان مياين بحث دربارة ترجمة 

 
ماية اصلي کتاب و با بن فهمي از عنوان اصلي استعنوان نخست، ترجمة سرراست و قابل

معناي صورت و  ،اما عنوان دوم. کامالً همخواني دارد -که در ادامه خواهد آمدچنان –نيز 
با آگاهي از مترجم شود. ناشي مي  live by بسيار متفاوتي دارد که از ترجمة فعل اصطالحي

 نويسد: ميآن  توضيحِدر در مقدمة کتاب برانگيز بودنِ اين عنوان، پرسش
 

در « کنيمميها زندگي هايي که با آناستعاره»ب به شکل عنوان اين کتا ةمتأسفانه ترجم
 liveشناسي جا افتاده است، آن هم در شرايطي که فعلميان متخصصان و دانشجويان زبان

by   به صورت اللفظي اين فعل تحت ةي از باورها است. بنابراين، ترجممعني پيروبه
ما را از مفهوم نويسندگان و قصدشان از انتخاب اين عنوان دور « کردن بازندگي»

 .(11)ص  کندمي
 
اين  از Oxford Word Power Dictionary تعريف فرهنگدر پانويس، سپس  شانيا

 :دکننقل ميعبارت را به شرح زير 
 

Live by sth: to follow a particular belief or set of principles 
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، «باور داشتن»عني مه نه ب live by روشن است که و اذعان مترجم طبق تعريف فوق 
خواستند همين بنابراين اگر ايشان مي. است نمعي ي(ي)هاتبعيت عملي از باور عنيِبه مبلکه 

هايي استعاره»بايد آن را به را در ترجمة عنوان بياورند، مي« پيروي از باورها»معني، يعني 
پيروي ... »ترجمه يعني  ينهماما آيا  کردند.ترجمه مي« کنيمکه از آنها پيروي مي

زندگي ها با آن... »آيا ترجمة ديگر يعني  و ؟استکتاب عنوان  درستي ازترجمة  «کنيممي
  ؟کندو ما را از مقصود نويسندگان دور مي غلط استاللفظي بودن به صِرفِ تحت« کنيممي

 live byاز عبارتچه تعريفي  هاساير فرهنگببينيم براي پاسخ به اين پرسش ابتدا 

something  در آنها يد کهني زير را مشاهده کناابتدا مع. انددست دادهبه live   ِثانويه معني
  :داردو غيرلغوي 

● to follow a particular belief or set of principles:  

That's a philosophy I could live by. )Oxford learner’s dictionaries( 
 
● to behave according to a particular set of beliefs or principles: 

He argued that even criminals have a code of ethics that they live by.  
)Macmillan dictionary( 
 

● to have a particular type of life, or live in a particular way: 

I have always tried to live by my faith (= according to my religion). 

(Longman) 
 

دقيقاً همان تعريف مورد اشارة مترجم است که ذکر آن  فرهنگ آکسفوردتعريف 
 ترجمه است:قابل ،دو صورت زير اين تعريف به هرگذشت. جملة شاهدِ

 
 .توانم با/طبق آن زندگي کنماي است که مياين فلسفه •
 توانم از آن پيروي کنم.اي است که مياين فلسفه •

 
« توانم آن را باور داشته باشماي است که ميفلسفهاين »البته ترجمة اين جمله به صورت 

بر  ميالنفرهنگ مکتعريف  ، اما معني آن معادل با اصل نيست.دار استمعني اينيز جمله
تصريح بيشتري دارد و جملة شاهد آن نيز مؤيد همين  live by معناي جنبة رفتاري و عمليِ

 کرد:گونه ترجمه توان آن را اينمطلب است که مي
 
 کنند.... حتي خالفکارها هم اصول اخالقي دارند که طبق آن عمل مي •

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/behave
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/accord_2
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/particular_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/set_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/belief
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/principle
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/argue
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/criminal_2
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/code_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/ethic#ethic__1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/live_1
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را همان  live byاز اين حيث جالب توجه است که  فرهنگ النگمناما تعريف 
 در جملة شاهد نيز عبارت داخل ند.کمي معني «خاصاي به شيوه»ولي « کردنزندگي»

و  شتهنيازي به توضيح ندا  liveو اين يعني که است  by my faith، معنيِوضوحپرانتز به
 ترتيب ترجمة اين جمله چيزي شبيه به اين خواهد بود:بدين دهد.معنيِ لغوي خودش را مي

 
 ام زندگي کنم.ام طبق اعتقادات ]مذهبي[ هميشه کوشيده •

 
استفاده کرد و « باورداشتن»از فعل « کردنزندگي»به جاي توان ب مشکلاينجا ديگر 

 گفت:
 
 ام ايمانم را باور کنم.؟ هميشه کوشيده؟ •

 
کوشيم از رويم و ميفوق، اينک به سراغ خود متن مي ايِنامهپس از استشهادهاي لغت

صورت محال نيست که زيرا به هر عنوان کتاب بيابيم.براي  ياين رهگذر، ترجمة صحيح
آمده باشد.  در مطاوي کتابها، بلکه الي فرهنگبهمراد نويسندگان از اين عنوان نه در ال

انتظار داشته راه نيست اگر ربيپُها باشد، استعاره «داشتنِباور»اگر مقصود ايشان بنابراين 
يا  believe )مثالً با استفاده از فعل ديگري تعابير اين معنا بهمباشيم که در متن کتاب، 

 کنيم کهجستجو در متن انگليسي مشاهده مينيز آمده باشد. اما با هاي آن( مرادف
. يا چيزي شبيه به اين «ندباور دار»را  فالن استعاره ،اهل زباناند که جا نگفتههيچنويسندگان 

 رسيم.نمي« باور داريم»... بنابراين از اين راه به نتيجة مثبتي دربارة ترجمة عنوان کتاب به 
کار رفته است. عنوان در کتاب به چه مفهومي به live byاکنون ببينيم خود عبارت 

همان نويسندگان در خوشبختانه است.  Concepts We Live By نخستين فصل از کتاب،
)خطوط  دانردهکگونه بيان لُبّ مطالب کتاب را اينجان کالم و اولين پاراگراف اين فصل، 

 :از نگارندة اين سطور است( ، در سرتاسر مقالهبراي تأکيد عباراتزير 
 

Metaphor is for most people a device of the poetic imagination and the 

rhetorical flourish—a matter of extraordinary rather than ordinary language. 

Moreover, metaphor is typically viewed as characteristic of language alone, 

a matter of words rather than thought or action. For this reason, most people 

think they can get along perfectly well without metaphor. We have found, 

on the contrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not just in 

language but in thought and action. Our ordinary conceptual system, in 
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terms of which we both think and act, is fundamentally metaphorical in 

nature (Lakoff & Johnson 1980:3). 
 

گويند استعاره نه است؛ ميبيشتر نياز از شرح امالً روشن و بيبيان نويسندگان ک
بلکه بر افکار و اعمال ما حاکم است  به زبان دارد،اختصاص اختصاص به ادبيات و نه حتي 

ها زندگي با استعارهما پس اگر بگوييم که  جاري و ساري است. «زندگي روزمره»و در 
د چندين و تأکي ايمحتي يک قدم هم دور نشده« از مفهوم نويسندگان و قصدشان» کنيم،مي

دهنده و شکلکننده نقشي تعيين ر سرتاسر کتاب بر اين که استعارهو چندبارة نويسندگان د
ترديدي  ،)از جمله اقتصاد، سياست، هنر، ...( داردما  «روزمرة»هاي و فعاليت «زندگي»در 

  گذارد.باره برجاي نميدر اين

مراد خود از  «است جنگبحث، »در صفحة بعد، نويسندگان، به مناسبتِ بحث از استعارة 
استعاره،  کنند:بيان مي چنيناينرا در آخرين جمله از پاراگراف زير،  we live by عبارت

 دهد.اعمال ما را شکل مي
 

Many of the things we do in arguing are partially structured by the 

concept of war. Though there is no physical battle, there is a verbal battle, 

and the structure of an argument—attack, defense, counterattack, etc.—

reflects this. It is in this sense that the ARGUMENT IS WAR metaphor is 

one that we live by in this culture; it structures the actions we perform in 

arguing (p. 4). 
 

 ترتيب، ما استعارهبدين» :ستاگونه ترجمه کردهرا اينمذکور  ةجملمترجم ترجمه دوم 
ا در اين فرهنگ باور داريم؛ اين استعاره رفتارهاي ما را در حين مباحثه ر بحث، جنگ است

دقيقاً[ ]»يعني  It is in this sense thatکه عبارت با توجه به اين« (.24دهد )صشکل مي
که  باشدبه اين معني )دقيقًا( « باور داريم»پذيرفتني است که آيا ، «...به اين معني است که

مترجم را بر آن داشته تا اين  ،شايد همين ناسازگاري ؟«دهدرفتارهاي ما را... شکل مي»
 د.يايمعنايي بين دو جمله الزم ن برقراري معادلةترجمه کند تا « ترتيببدين»عبارت را به 

که اعمال و استعاري  پس از ذکر چند نمونه از مفاهيمنويسندگان در جاي ديگري از کتاب، 
ترين بنيادي»هم به ، آنکنندتوصيف مي« زنده»را ها دهند، اين استعارهافکار ما را شکل مي

 «.کردنباور»نه  ،«کردنزندگي»ي کلمه، يعني «معنا
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Expressions like wasting time, attacking positions, going our separate 

ways, etc., are reflections of systematic metaphorical concepts that structure 

our actions and thoughts. They are "alive" in the most fundamental sense: 

they are metaphors we live by (p. 55). 
 

ر ترجمه نبايد از را د  liveو aliveدر اينجا تقارن و تجانس لفظي و معناييِ دو کلمة 
« ترين معنابنيادي»اند اين دونقطه ):( خواسته استفاده ازبا نيز نويسندگان نظر دور داشت. 

بند به نقطه آنبا تبديل مترجم  . امابيان کنندرا صريحاً « هاکردن با اين استعارهزندگي»يعني 
معني ها به اين :انددست داده)؛( ربط معنايي بين دو جمله را از بين برده و ترجمة زير را به

 (.108اند که باورشان داريم )صهاييها استعارهاند؛ اين«زنده»واقعي کلمه، 
چه « داشتنباور»از خود بپرسد که  خواننده گذاري، ديگر الزم نيستنقطهدر با اين تغيير 

 مترجم بر اصراربينيم که در اينجا نيز همانند نمونة پيشين مي دارد!« بودنزنده»تباطي به ار
را به تنگنايي کشانده که او ، در سرتاسر ترجمه  live byبه جاي  «داشتنباور»معادلِ  حفظِ

ترجم ديگر )ميرزا بيگي( به ترجمة مبراي رهايي از آن ناگزير از تصرف در متن شده است. 
هايي استعاره«: اندزنده»ها به معناي واقعي کلمه اين عبارت» از همين جمله توجه کنيد:

 . (76کنيم )ص هستند که ما با آنها زندگي مي

که در فهم معناي عنوان اين کتاب به خطا نگارنده براي اطمينان از اين، اين وجودبا 
حاصل اين  .هاي ديگر پرداختبه زباناين کتاب عنوان  به جستجوي ترجمةنرفته است، 

 :کنيدي را در زير مشاهده ميجستجو در چند زبان اروپاي
 

 Konstruktion und Gebrauch von: Leben in Metaphern :ترجمة آلمانيعنوان 
Sprachbildern 

 (زندگي در استعاره: ساخت و استفاده از تصاوير گفتاري)
 

  Metáforas de la vida cotidian :ترجمة اسپانياييعنوان 
                 هاي زندگي روزمره(              )استعاره

 
 Metafora e vita quotidiana: ايتالياييترجمة عنوان 

  و زندگي روزمره(                                     )استعاره
 

 Metáforas da Vida Cotidiana : عنوان ترجمة پرتغالي
                               هاي زندگي روزمره( )استعاره

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metafora_e_vita_quotidiana&action=edit&redlink=1
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 Метафоры, которыми мы живе: ترجمة روسيعنوان 

 کنيم(  ها زندگي ميهايي که با آن)استعاره
          

 la vie quotidienne Les Métaphores dans: عنوان ترجمة فرانسوي
 ها در زندگي روزمره(  )استعاره

             
چيزي يا هر« باور» نبود واژةو « زندگي»واژة وجود ها وجه مشترک همة اين ترجمه

درک مقصود  درآيا ممکن است همگي اين مترجمان بايد پرسيد حال است. شبيه به آن 
دانيم که نويسندگان قدر مي؛ ولي هميناهلل اعلمده باشند؟ ش دچار سوءفهمکتاب نويسندگان 

هيچ نه تنها اند، افزودهکتاب به متن  2003مفصلي که در چاپ سال نسبتاً نگاشت در پي
اند، بلکه مجدداً نکردهساله  23اين فاصلة  طي live byاز تعبير  سوءفهم احتمالياي به اشاره

 شايدکنند. حسن ختام )و ما تأکيد مي «زيست»ها در نحوة کنندة استعارهبر تأثيرِ تعيين
 نگاشت در تأييد اين مطلب:پيآن اي است برگرفته از جمله ة حاضر،الخطاب( نوشتفصل
 

Because we reason in terms of metaphor, the metaphors we use 

determine a great deal about how we live our lives (p. 244). 
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