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 چکیده

بیی  دانستن  ازمندیکه تخصص در آن ن است یچندوجه یادهیپدحاضر ترجمه در عصر 

انتقال )وارد و صیادر کیردنع ع،یصن صینعتن  ینبه مع امر نی. استاو دستور زبان  واژهاز 

 راهکارها نیچنتمرکز بر مطالعات ترجمهن نقد و هص جهینت در .ستاو هنر  اتیفرهنگن ادب

بشر همواره نق   یدر زندگ واناتیکه ح ییآن جا از. دارد ییبسزا تیاهم ایو ع،وم روز دن

از  یاریدر بسی یاص، تیشخص نوانعبه ایدر کنار انسان ها آن اند حضورکرده فایا یپر رنگ

 .هاسیتزبان ةهمیمترجمیان در  یبیرا یچالشی یاساماین  ةترجممتون قابل توجه است. 

نمیادن اسیطوره و دیینن زیسیتهن  ةتجربین فرهنگن تاریخن جغرافییان زبانتفاوت موجود در 

ایین در . اینیدهای آنزمینهو تصویر پستفاوت در نامگذاری حیوانات  منشأمسائل بسیاری 

درسیتی صیورت یص ترجمه اسامی حیوانات همیشیه بیهنشان دهتا  آن استهدف پژوه  

ابتدا اسامی حیوانات را دسته بندی کرده و سپس با بهره بیردن از  منظوربدیننگرفته است. 

ی و پارامترهای فرازبانی نظیر فرهنگن تاریخن اسطوره و غیره به شناسزبانتعریف معنی در 

. پیکره مورد مطالعه آثار ادبی و هنری بیوده یصاپرداختهاشکالات در ترجمه از یاپارهتح،یل 

ها آن و تقابل فارسی و فرانسهزبان و ادبیات  ةشدترجمهرجوع به چند اثر با است. در واقع 

                                                        
1. Email : m.f.n.ghr.41273@gmail.com                 DOI: https://doi.org/10.22067/rltf.v2i2.83352 
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توانند در برداشیته هایی را میچه ناگفته نی به ظاهر سادهیهاکه واژه نشان دادیصبا یکدیگر 

 باشند. 

 ن معنی/معناترجمهمطالعات  نفرانسهزبان فارسین زبان حیواناتن اسامی  :هاژهیدواکل

 . مقدمه8

بیه ب،کیه  معتقدند ترجمه تنها عمل بازگردان مفاهیص از زبانی به زبان دیگر نیسیتبسیاری 

بدترین مترجمان تنهیا  ع.1۲۱: ۷۰۰۲ن 1اکو) بین دو فرهنگ یا دو دانشنامه استکو اِمبرتو اُ ةگفت

مط،یو  را  ةیجینتتیوان نمیدانستن واژگان و دسیتور زبیان با تنها  کنند؛ پسرا منتقل میپیام 

و ع،یومی  اسیطورهادبییاتن فرهنگن تاریخن  جنسهایی از آگاهینیازمند مترجص و  کردحاصل 

ابزاری برای گسترش ع،ص و فرهنیگ  ترجمهامروزه  .است شناسین نقد ترجمه و...چون ترجمه

در یی  جامعیه توانید توان تصورکرد که اشیتباه متیرجص تیا چیه مییزان میمیخوبی به .است

در ع،وم انسانی نیز ترجمه نقی   .بود این نکته منحصر به متون ع،می نخواهد .گذار باشدتأثیر

و منطق  را مخدوش کردهنادرست تصویر ذهنی خواننده  ةواژنیز  حوزهاین در  داراستمهمی 

هیا ییا شود ارزش بسیاری از مفاهیص در مواجهه با دیگر زبانمیگفته  .ریزدیمهص  رروایت را ب

تواند ابیزار انتقیال مفیاهیص باشید و دییدگاه دیگیر ترجمه میپس  نها قابل کشف استفرهنگ

در مییان برای مثال شود. میعیب و نقص بی ترجمهن اما مشک،اتی مانع از نشان دهدها را م،ت

 . استل  برانگیز چامباحث از اسامی حیوانات واژگانن 

ن هاافسیانهن هااسیطوره در انسیاندر زنیدگی  شاننق  گستردهدلیل بهحیوانات از دانیص می

بیا اهیدافی چیون انتقیادین و.. ن حکایاتن امثالن کتب مقدسن آثار ادبیی ۷های حیواناتداستان

پر تناو  میتن جزو واژگان  و ده استشبرده نامشناختین نمادینن سرگرمی و... تع،یمین زیبایی

آیا مترجص توانسیته  اند؟اسامی به درستی ترجمه شدهاین ةاینجاست که آیا هم سؤال. اما هستند

فرض ایین اسیت کیه در ؟ با انتخا  معادل صحیح همان بار معنایی و فرهنگی را منتقل نماید

حیاف   در شعر «هما» ةواژ ةترجمدر  3کوربرای مثال هانری فوشه ده است.چنین نبوموارد ةهم

                                                        
1. Eco 

2. Fable 

3. Charles Henry de Fouchecour. 
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. واضح است که ترجمیه اشیعار استکه در لغت معادل عقا   ده استبر را به کار aigleه ژوا

به سادگی میسر نیست و مترجص در انتخا  معادل صحیح بیا مشیک،اتی  نحاف  ویژهفارسین به

اسامی حیوانیات بیا آن  ةترجممشک،اتی را که مترجص در در این تحقیقن ما  ده است.رو بوروبه

باشد و بیر ایین . روش ما در واقع مقاب،ه و بررسی ترجمه میکنیصررسی میب ده استبومواجه 

 منظوربیدینباشید. تواند در تولید معنای درست نق  داشیتهمی یامر تاکید داریص که چه عوام،

هیایی جهیت مثالای با استفاده از منابع کتابخانیهسپس  کردهیبنددستهابتدا اسامی حیوانات را 

کردن ایین گرفتیه بیرای برجسیتههای صیورتبندی. دسیتهآورییصمیی ردن بیشتر مسئ،هکواضح

 هجیایی کی. از آنها نیز جای گیرنیدتواند در سایر دستهها میمشک،ات است و هرکدام از مثال

هنیری و -آثیار ادبییبه را محدود  آن نگرددبندی بسیار گسترده میمطالعاتی با این دسته ةیکرپ

 نهیای آنی و پیچییدگینیع،یاوه بیر توضییح معایص. بیرای بررسیی تولیید معنیا کردهفولک،ور 

  دهیص. فرهنگن تاریخن جغرافیا ن اسطوره را مورد واکاوی قرار می پارامترهایی نظیر

 پژوهش پیشینه. ۲

 ۵۵ مج،یددر ایص کیه یافتیه خصوص دسیتاین در مستقل تنها به ی  مقاله  در جستجوها

 Noms d’animaux et» تحیت عنییوان ۷۰1۰تیاریخ دسییامبر بیه ]۷[1تییامج،یه مِ ۴ ةشیمار

difficultés de traduction » (https://www.erudit.org/fr/revues/۲۶۱در صیفحات  ع-

روی متیرجص مشک،ات پی  نبرده از آن بهرهکه نگارنده نیز  مقاله . در اینمنتشرشده است ۲۲۷

در زبان فارسیی  ده است.پرداخته شها آن بهی هایبندی گردیده و با مثالدستهخصوص این در 

  ده است.ای در خصوص مشک،ات ترجمه اسامی حیوانات یافت نشمقاله

  بحث و بررسی. 3

در حوزه ترجمه اسیامی حیوانیات دو زبان فارسی و فرانسه  به تقابل واژگاناین تحقیق در 

در ترجمه هدف اص،ی تولید  کهاز آنجایی .کندبحث تولید معنا را مطرح میکه  ]3[ ایصپرداخته

در متن  مورد نظرحیوان  ةشدانتخا یا نام آ که معناستن لازم است این نکته در نظر گرفته شود

                                                        
1. La revue Meta. 
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تیوان سیپهر هیر زبیانی میی بیرایدر واقیع  ؟ییا خییر کرده استرا تولید مفهوم و معنا همان 

 چیون یبیه عیوام،معنیا  وکند میای در نظر گرفت که در آن هر واژه تولید معنا نشانهفرهنگی

هیا آن که در رونید مقالیه بیه بررسیی دارد بستگیادبیات هر کشور  و فرهنگجغرافیان تاریخن 

-در متون ادبییو آن را با ذکر مثال  پرداختهبندی اسامی حیوانات به دسته ر آغازد. پردازیصمی

 دهیص.هنری واکاوی کرده و دشواریهای آن را نشان می

کیاربرد ) اسیامی متیداول -1 :بیدانیصشامل چند بخی  ک،یی را وانات اسامی حیتوانیص می

اسیامی تخی،یین  -۵ ؛1اسیامی بیومی -۴ ؛اسامی ع،می -3 ؛)اع،امع خاصاسامی -۷]۴[روزمرهع

 . خاص خود را دارد چال ها هری  از این دسته ةترجمیا طنز.  ای/افسانهن اساطیریترکیبی

ره و عمومی که بیرای همگیان قابیل در  و فهیص اسامی متداول با کاربرد روزم: اول ةدست

از جونیدگان میوش را  و از خزندگان میارن عقیر  نگان گنچش ن کبوتردرنپاز  مث،اًباشد. می

 نام برد. توان می

 که 3از  اسامی عام یاگونه نشوداط،اق میمنحصر به فرد به اسامی  ۷اسامی خاصدسته دوم 

ینید آبسییاری معتقدنید فرشیود. صفت به کارگرفتیه در نق  پذیرد مگرجمع نمی ةنشانهرگز 

شود به ی  هر نوع تغییر منجر می» ۴جرج ک،یبر ةگفتبه گیرد اسامی خاص را در برنمی ترجمهن

مطالعیات البته ع. ۴1-۴۰: ۷۰11ن ۵ویتاس مورل و نلوکوییت) «آنةاسص خاص جدید نه به ترجم

اص مانند هر واحد زبیانی دیگیرین در هنگیام اسامی خ»چراکه  اند:این امر را رد کرده بسیاری

... ]این اسامی[ مطیابق نیوعن کیاربرد و دشونمیگذر از زبانی به زبان دیگر دستخوش تغییرات 

ترجمیه قیرار بگیرنید... از قبییل  موجیود در معرض تمیامی فرآینیدهای توانندمی نزبان مقصد

بیرای ع. ۴1-۴۰: ۷۰11ن تیاسیو و ورلم نلوکوییت) «و...۷ه تغییروج ن۲برابرسازی ن۶برداریگرته

                                                        
1 .Vernaculaire : ای خاص از حیوانات و گیاهان در کشور خاصنام متداول گونه.  

2. Nom Propre 

3. .Nom commun 

4. Georges Kleiber 

5. Lecuit, Maurel, Vitas 

6. Le calque  

7. L’équivalence 

8. La modulation. 
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 یسیانگ،در کتا   )گوشع )سرع و اسب )تن شیرعن عقا  از ترکیب شیر Gryphon ةواژمثال 

حسن هاشمی میناباد با تکنی  جایگزینی اسص خاص  توسط مترجص 1آلیس در سرزمین عجایب

تیوان البتیه میی .ع1۶۱ :13۱۰ن معیاذالهی) است دهتبدیل ش «شیردال» به فارسین در آبا معادل 

که در زبان اص،ی مترجصن اسص خاص به همان صورتی ةاستفادصرف نظر از راهبرد مورد :گفت

شود تا از به وجودآمدن هر گونه ابهیامی ج،یوگیری شیود و ن باید در پانویس نوشتهده استآم

ن ع،میی در متو نکتهکند. توجه به این مخاطب بتواند برای کسب اط،اعات بیشتر از آن استفاده

در  .دسته سوم: اسامی ع،می.ع۵۷: 13۱۷ن بیکیشاه و حسینی معصوم) یابد.ضرورت بیشتری می

های های این اسامی در زبانمعادلقطعی سازی جهت یکسانن محققان سراسر جهان 1۲۵۷سال 

اسیامی  ةشیدینلاتییا گوناگون و رفع موانع زبانی در مطالعیات ع،میین بیر نامگیذاری لیاتین 

در  سیامیایین اع. ۲۲3: ۷۰1۰ن ۷والتیر )اونیس و ن گیاهان و مواد معدنی توافق کردنیدحیوانات

و دومیی  ۵اولیی گونیه شامل ۴ایک،مهگذاری ع،می جفتنام در قالب]۵[3سامانه طبیعتکتا  

توسیط  کاشف...ع افتخاری زیستین نام ةمنطق)صفتن نام بومی به لاتینن کشورن  ۶وصیفگرت ةواژ

 )شیییرع )گربییهعن Felis catusمثییال:  ده اسییت.شیی تییدوین۲ل لینییهدانشییمند سییوئدی کییار

leoPantheraآیع)آی ن Daubentoniamadagascariensis .(http://www.larousse.fr/ 

dictionnairesشیود و کیاربردی در این دسته تنها در متیون ع،میی و تحقیقیاتی یافیت می .ع

ع یجسیم یژگیی)و کوتیاهدم یپرسیتوبرای مثال داشت.  آثار ادبی نخواهد روزمره ومکالمات 

(Psalidoprocnenitensسییر) ) یایییدر یع/پرسییتوHirundo perditaعیزنییدگ ةمنطقیی) ع 

(/Prognemurphyiاست کاشف آن نیاز نام لات رفتهع برگ. 

 وآن دشیوار  ةترجمی و کمتیری داردکیاربرد ای خاص که دسته ن: اسامی بومیچهارمدسته 

 توان برایشان ارائه کیردچراکه معادل دقیقی را نمی نثمر استبیبرای آن مترجمان  اغ،ب ت،اش

                                                        
1. Alice in Wonderland 

2. Avenas, Walter 

3. Systema naturae 

4. .La nomenclature binominale 

5. Le nom générique 

6. Le nom spécifique 

7. Carl von Linné 

http://www.larousse.fr/
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چون مثال زیر نبیود تنیوع در برخی موارد هص .ها را هص دربرگیردر ویژگیع،اوه بر معنا سایکه 

ن قمیرین هیای کبیوترن فاختیهتفیاوت واژه شود.سبب مشک،ات میمقصد کافی اسامی در زبان 

هص بیه درسیتی مشیخص  زبانانیفارسکوتقی برای ن یاکریص و موسی)موسیچهع کوکون موسیجه

متن باید به جزییات معنایین ظاهری و مح،ی آن توجه خاصی  حضور درنیست اما در صورت 

اسیتن  نوعی قمری «یاکریص» ولی ها از ی  خانواده و شبیه به هص هستنداین پرنده. کردمبذول 

و  در پشیت دیسیفاهیسی یطوقصین یدارا نینتر از سایربزرگ نقرمز یپاهای با خاکستررنگ به 

نام خراسانی قمری خانگی است کیه وجیه تسیمیه آن  «کوتقیموسی» و یناز  و طولان ینوک

وتَ،َهْ)سُوْهْتَ،َهْ  یشرق در جنو است. این پرنده  آواز محزون و داستانی عامیانه در کاشیان  عنسیُ

شیییود می نامییییده وسیییفیپیییاختر و در جهیییرم کاکا یصیییفهانا  یدر گیییوقوقیییون 

(https://www.mizanonline.com/fa/news/1ع   

ای به تخیل و حافظه اسامی اسطورهباشد. می از مورد اولای ویژه ةدستدسته پنجص: در واقع 

 3سدواسب بالدار فرازمینی اساطیر یونان از خون مِی :۷: پگاسوسبرای نمونهگردد یجمعی برم

پس از تولد به آسمان رفت تا به خدمت زئوس درآید  بود. او ۴ب،روفونرکب زاده شد و یار و مَ

های اشیکانی نییز دییده . تصویر این جانیدار در کتیبیهشد خر چون صورت ف،کی ظاهرآدر  و

شهر نگهبان  یخدان گاو بالدارن ۵لاماسو/النهرین لامابینة حیوان اساطیری منطقتوان می .شودمی

پیرواز عقیا  قیدرت رع و یگیاو )شی نیرویبه آن هوش انسانن  را نام برد که هاکا) یورودو 

 است.  ۶آشوری و پارسی ابولهول ةنسخاین تمثال به نوعی  ده است.شنسبت داده

از  معتقد است ۲وین لِمورد این رباشد. دمربوط به تخیل ی  فرد می عمدتاًاما اسامی تخی،ی 

اولیین انتخیا  متیرجص در ایین » نهاستگیریای از تصمیصل مجموعهترجمهن حاصکه آنجایی

امیا  .ع1۶ :13۱۶ن فارییا« )نکردن ایین اسیامی اسیتکردن و یا ترجمهموارد انتخا  بین ترجمه

                                                        
 /https://rasekhoon.net/article. اط،اعات بیشتر1

2. Pégase, en latin Pegasus 

3. Gorgone Méduse 

4 .Bellérophon 

5  . Lamassu / Lamma/Lama 

6. Sphinx 

7. Jiri levý 
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انتخیا   در مورددخیل هستند.  این نوع مسائ،ی چون وفاداری به متن اص،ی و خ،اقیت نیز در

در امیا  ده اسیتشیتیاکنون بسییار گفتیه ۷و سنت ژرُم 1رونبین وفاداری و آزادی از زمان سیسِ

 :است معتقدفاریا  خ،اقیتخصوص 

به عبارت دیگرن مترجص در صورتی به »خ،اقیت مترجص در گرو سنت م،ی هر کشور استن 

م،ی که در آن/ یا برای آن فعالیت  ةترجمدهد که سنت اسامی اشخاص تمایل نشان می ةترجم

 ع1۲ :13۱۶ن فاریا) .این کار را دهد یا او را برای آن تشویق کند ةاجازکند هص به او می

اسیامی تخی،یی  ةترجمی اوتواند بعد فردی هیص داشیته باشید. مثیال خ،اقیت میاز نظر او  

 است:  ن3هری پاتر و سنگ جادو نهری پاتر ةمجموع یداستانهای شخصیت

ای وحشی با سیه گربه (Fluffy)- پشمالوها آن ... یکی از۴پیکرهاگرید غول ةگرباسامی دو 

پرتغیالی و اسیپانیایی  بیهبسیار مهربان و ترسوست. این اسامی  - (Fang) و دیگری فنگ -سر

 )پشمالوع و Fofo )درندهعن در برزیلCrockdur )پرموعوTouffu ولی در فرانسه نشدهترجمه 

Canino آن همیاهنگی  انگ،یسیی ةنسیخکه با  ده است)به معنی وحشی و/یا دندانع ترجمه ش

هیای ک،یامی بیرای خواننیدگان جیوان این اسامین دستیابی به بازی ةترجمبدون  .معنایی دارد

 ع1۲: 13۱۶ن ایفار) .رسدسخت به نظر می

هیا آن درکه مطالعیات ترجمیه  ییکشورهاگیرد که برخی با بررسی چند ترجمه نتیجه می 

ه خ،اقییت دارنید و مترجمیان شیود گیرای  بیشیتری بیجدی دنبال می یهاست به صورتقرن

)دنیدان نیی ع بیه  Fang ةترجمی» که در مثال بالیاچنان اندفرانسوی در این زمینه پیشتاز بوده

Crockdur  یفرانسو ةک،م)درندهع براساس croc اسیتگرفتیه)دندان نی  جانورانع صورت» 

 .ع1۲ :13۱۶فاریان )

گذاری ناماین دلیل  .ر فارسی جای داددرا ) ع کفشدوز /دوزپینهتوان مثال در این دسته می

چیون انگ،یسیی ):خیانص هیای اروپیایی هیصدر اغ،یب زباناین واژه  .درستی مشخص نیستبه

 )سوسی  میریص ماری کوچی عن آلمیانی mariquitaعن اسپانیایی )ladybug/ ladybirdحشره

                                                        
1. Cicéron 

2. Saint-Jérôme 

3. Harry Potter and The Sorcerer's Stone 

4. Rubeus Hagrid 
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Marienkäfer(ها نشیان رنگ  گرفته شده که هقت خال بالع از مریص مقدس)عع و ردای سر

 ع. در فرانسییه/https://rasekhoon.net/article) هفییت شییادی و هفییت رنیی  اوسییتاز 

(coccinelle/ bête à bon Dieu قرون وسیطی  ازای افسانهگر است که جانوری پرست نیز ع

 عhttp://www.sgv-champagne.fr ) ده است.شبدان نسبت داده

پیردازیص در ترجمه می 1به مسئ،ه معنیمه های ترج،ات و دشواریکن برای توضیح مشاکنون

کیه اسیطوره و  های فرازبانی شامل فرهنگن چغرافیان تاریخلمانکه خاص زبان است و سپس اِ

درپایان به ترجمه اسیامی  دهیص.هایی شرح میباشد را با مثالدخیل می ۷در تولید معنا و مفهوم

 دازیص. پرمی هاها و اصط،احات و نمادالمثلت در ضر احیوان

 اسامی حیواناتمعنی و ترجمه 

 ۴مانتی واژه سیِ  3که برای اولین بار در قرن نوزدهص میشل بیرآلز زمانیباید اذعان داشت ا

ع و معنیا و مفهیوم significationیع را وارد زبان فرانسه کیرد بیه بررسیی معنیی )شناسمعنی)

(sensشناسیی ی و معنییشناسیانزببحث مفص،ی در مبحث معنی و معنا  ده است.ع پرداخته ش

ارائه داد توان از معنی تعریفی که میترین تازهگنجد. اما این تحقیق نمیچهارچو  است که در 

تمام اجباراتی که زبان برای سیاخت معنیا و  » :استفرانسوی  شناسزبان ۵ایو راکا-تعریف پیر

شناسیی ان در مقالات معنیچنو این تعریف هص ع ۷: ۷۰۰۴ن راکا) «نمایدمفهوم به ما تحمیل می

  رسد: ولی در مورد معنی ذکر چند مورد ضروری به نظر می ده است.به همین شکل تکرار ش

 6ضمنیو معنای  صریحی معنا

مطیرح  ۷معنیای ثانوییه )هالیه معنیاییعو  ۲معنای اولیه )اصی،یع باتر معنی به صورت دقیق

 ةهالیا  ،فظی خود معنای ضمنیالتحتعنای تواند ع،اوه بر مهر واژه می یبترتبه این  شود؛می

                                                        
1. Signification 

2. Sens. 

3. Michel Bréal 

4. Sémantique 

5. Pierre-Yves Raccah 

6. Signification explicie et implicite. 

7. Dénotation. 

8. Connotation. 
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یی  معنای اص،ی برآیندی از هر دوی این معیانی اسیت و بیرای هیی  نیز داشته باشد.معنایی 

 ترین را در دست بگیرد. معنای صریحن معادلِبرتری نیست مگراینکه بافت متن انتخا  مناسب

شخصیی عی اجتماعین فرهنگی و معنای عام آن است و معنای ضمنی به تدا نواژه یانامهت لغ

 پرسید:می اکو 1همانگویی تقریبی کتا در  برای نمونه ع۲۷-۲1: 13۱۰)سجودی  دارد. بستگی

«[6 ] souris ou rat ?»  دهید توضییح میو انامه ارجح است؟ کدام گزینه برای ترجمه نمای

برگزینید کیه القیاگر  ای راهای ی  واژه مترجصن بنابر اصل وفیادارین بایید واژهدر میان معادل

  !How now» زند:نمای  هم،ت فریاد میاین ای از در صحنه واژه باشد.  7][۷«معنایی ةهست»

A rat ?»خیاطر نشیان  -معناشناسی اسیتنشانه ةینزم نظر درکه خود مترجص و صاحب-اکو  ؛

چراکیه در  استتری اولی انتخا  شایستهی یایتالیادر  ratto»[8]»و « topo» ةواژکند از دو می

ن معنی انسان قابل ترحص هص در انگ،یسی ع،اوه بر معنای حیوانی جونده« rat»ةواژ 3معنای ثانویه

شییود و معنییای ضییمنی آن سییرعت برداشییت نمی« ratto»ةواژداردن مفهییومی کییه از  وجییود

(rapiditéدر ادبیات فارسیع3تصویرن ۱۷: ۷۰۰۲ن ۴اکو) ده استع است که مدنظر نویسنده نبو . 

 های متعددی وجود دارد:  هص مثال

در اشعار حاف  که تفاوت وجود دارد این ک،مات شاهین و  عبین بازن شهباز )شاهباز :1مثال 

معنای ضمنی ییا این درواقع  .استداشتهمترجص چال  بزرگی در پی  برای شده بسیار استفاده

  .مایدنبه انتخا  درست معادل کم  می است که معنای واژه ةهال

 ع۶بیتم )شهبازسان از قفس خا  هوایی گشتص/ به هوایی که مگر صید کند مرغ

جانوری است شکاری که به جثه از باز بزرگتر و به گیرائی کمتر »در فرهنگ دهخدا شهباز 

 احتمالیاًع و http://www.vajehyab.com/dehkhoda « )باشد و باز  بزرگ را نیز گوینیدمی

  راض شاهین است.بسیار نادر و در انق ةگون
Comme l’oiseau, sorti de ma cage de terre je suis devenu aérien, 
Par ardent désir que Le Faucon royal me prenne en chasse !  

( :33۶  13۱۵)   حاف ن فوشه کور    

                                                        
1. Dire Presque la même chose. 
2. Le Contenu Nucléaire. 

3. La connotation 

4. Eco 
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 ع۵)بیت نظر را به تذروی پرواز/ باز خواند مگرش نق  و شکاری بکند بازام داده

طور که نن است. آیانواع شاه یو قوش نام ترک یباز نام فارس»ژه باز باید گفت: در مورد وا

: قیدما ... تنهیا میاده آن را بیاز گوییدمیی« ب المخ،وقیاتییعجا»در  یمحمد بن محمود طوس

 . ع۴۵ :13۱۰ن یآشور)« از نر خود دارد. یشتریدن قدرت و جسارت بیکه در ص اندهخواند
J’ai lâché sur un Faisan le faucon de mon regard. 

Le piège l’attirera peut –être et Le capturera.  

 حاف ن فوشه کور (1۱۷:13۱۵)

 ع۲آمد)بیت شاهینمرغ دل باز هوادار کمان ابروییست/ ای کبوتر نگران باش که 
L’oiseau du cœur est à nouveau épris d’un être aux sourcils en arc. 
Ma colombe, sois sur tes grades : le faucon royal est là !  

 حاف ن فوشه کور (1۷۰:13۱۵)

 نینشیپرنده هص نینکته دارد که ا نیو شهباز نظر به ا نیشاه ةک،مدر شاه لازم به ذکر است 

 یهیایژگیید ونیدار دهییعق یبرخی ده اسیت.بر دستان شاه بو گاه یو جا یمخصوص س،طنت

 ةینیدنما ین بیاز بیه نیوعکیرده اسیتبه پادشیاه پرنیدگان او را بدل  نیو ظاهر یخاص رفتار

 گرددیطبل باز م یارجع یندا دنیبا شن یتمأمورست که بعد از انجام ا نیزمبر خداع یا پادشاه)

 . [9])دوبارهع نهادند نام او را باز لیدل نیبه ا دیع شا۷۷ :13۱۶ن یانیآل و ییصفا)

بود طیوق وفیا  چون/تو فشاند هفت صحن تا گهر بر /لحن یبگشا فاخته یمرحبا ا :۷مثال

  .یعشابوریعطار ن ریالطنطق)م کردنت ییوفا یزشت باشد ب /در گردنت
Salut, ô colombe (fakhita) ! Entonne ton roucoulement afin que je répande sur toi 

en niçâr sept plateaux de perles. Comme le collier de la fidélité est à ton cou, il ne 

serait pas bien à toi d'agir avec infidélité. Attar, Prévost (2016) ( 1ریتصو ) 

 عیشابوریعطار ن ریرفته تنگ دل باز آمده )منطق الط شاد/از آمدهسدم یقمر یخه خه ا

Salut, ô gémissante tourterelle ! Tu es allée contente et tu es revenue le coeur serré, 

…. Attar, Prévost (2016) (ع1ریتصو  

 یادهیید یهمچو موس/..../ار زن در معرفتیقیز و موسیخ/صفتیموس ةیچموس یخه خه ا

  عیشابوریعطار ن ری)منطق الط بر کوه طور یاچهیلاجرم موس/زدور آت 
O bergeronnette (mûcîcha), qui ressembles à Moïse (Mûça), lève-toi et fais 

résonner ton chalumeau (mûcichar) pour célébrer la vraie connaissance de Dieu. ... 
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Comme Moïse, tu as vu le feu de loin ; tu es réellement un petit Moïse sur le mont 

Sinaï. Attar, Prévost (2016) ع 1)تصویر   

به اشیتباه بیه نیوعی  جادر اینکه است کوکوسانانع ةراست)از موسیجه در واقع نوعی کبوتر 

  ده است.ترجمه ش گنجشکسانانع ةخانوادجنبان  )از دم

 جوجیه Poulet :باشید: مییدر زبان فرانسه شیامل سیه معیادل  فارسی «مرغ» ةواژ :3مثال

مرغ که توان پیرواز نیداردن  گری)پرندهع است: به عبارت د Oiseau )مرغع و Poule]خورا [ن 

باعیث  یخیو تیار یمتیون ادبی خصوصیاًت کیه در ترجمیه سا انیماک ةهم یبه معن یدر فارس

؛ کرده اسیتواژه استفاده  نیبار از ا 3۷۱ یمولو نیمثال: در کتا  مثنو یبرا شود؛یم یمشک،ات

 یهیص گاهیا بیرا Poule امیا واژه ده استترجمه ش Oiseau و به بودهپرنده  یبه معن اکثراًکه 

 رسیدیبه نظر می یانتخا  مناسب وریمرغ و ط نیتفاوت ب انیو ب نینماد یدوگانگ نیبر ا تأکید

 آوریص:مثالی از حاف  می

  ع۴تیاو/ زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود)ب ةیساط،ب و  ونیهما مرغاز  دولت
Cherche la Fortune auprès de l’Oiseau royal et de Son ombre : 
Au corbeau et au milan manquent les pennes de la Fortune.  

 ع۷۷1: 13۱۵) حاف ن فوشه کور

 دییپس مترجص با .)مقابل خروسع مرغ نهست «هما» ونیمرغ همااز  جانیشاعر در ا منظور

  .اشتباه نشود ریباشد تا درگ اریهوش

 ع۷تیدانست )ب یخواند معان یداند و بس/ که نه هر کو ورق مرغ سحرگل  ةمجموع قدر
Seul l’oiseau qui chante à l’aube connaîtra la valeur du recueil de la rose 

Qui parcourt un livre en le feuilletant n’en saisira pas le sens.   
 ع۵3:13۱۵) حاف ن فوشه کور

همیان  «میرغ سیحر» عhttp://www.vajehyab.com/moein) نیفرهنگ لغت معی مطابق

ن ولی در ترجمه بیه همیان است ده)گل سر)ع آم roseهص به همراه  تیب نیب،بل است که در ا

  ده است.برداری شصورت گرته
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  8معناییو زیرشمول شمول 

این امکان وجود دارد که مفهومی بتواند یی  ییا چنید مفهیوم »در توضیح معنی باید گفت 

مییان  ةرابطیمطرح خواهدبود کیه  ۷شمول معنایی ةرابطدیگر را شامل شود. در چنین شرایطی 

هیای ای کیه مفهیوم  واژهواژه در این رابطهتحت شمول آن است...  هایی  مفهوم و مفهوم

زیرشیمول بیه حسیا   ةواژ شیود ]زیرگیروه آن[می شامل نامییده ةواژگیرد... دیگر را دربرمی

-۱۱: 13۱۵ن صیفوی) «کنیدبانی به زبیان دیگیر تفیاوت میشمول معنایی از ز ةمسالآیند... می

 .ع1۰1

  ةواژبرای نمونیه هستند زیرین خود  ةدستمول تعدادی از ش ةواژبرخی از اسامی حیوانات 

« chauve-souris  »نوع مخت،ف از پستانداران پرنده )یعنی در حدود  1۷۰۰تنهاییدر فرانسه به

: ۷۰1۰ن 3والترونس و ا) دهدیمار قر پوش  تحت راع شده شناخته پستانداران انواع درصد ۷۰

 ع.۲۶۱-۲۲۷

تواند صادق باشید حیوانات هص می ةبچو حتی  مؤنثذکرن این رابطه در خصوص اسامی م

اسامی حیوانیات بسیته . در واقع است اسصشده برای به کارگرفته جدا از حرف تعریفین که ا

معیادل تنوع کافی  اکثراًهص به جنسیتن سن یا سایر مشخصات متفاوت است و در زبان مقصد 

  چند معادل در زبان فرانسه هست: در فارسیخرگوش  ةک،موجود ندارد. در خصوص مناسب 

lièvre صحرایی نیر بیالب بیا بیدنی کشییده و پاهیای ب،نیدعن  )خرگوشhase (ةمیاد lièvreن ع

levraut نابییالب(lièvre عنlapin  نییر بییالبعن(lapine  مییاده بییالبعن(lapereau نابییالب(lapinع 

 .شویص ل نمیسن قائ و برای خرگوش جنسبرعکس فرانسه در فارسی در واقع  ع۴)تصویر

روایت سیی »الطیور عطار نیشابوری الطیر یا مقاماتمنطقدانیص که میطور همان نمثال دیگر

بایید ها آن روند.ایست که با رهبری هدهد به جستجوی فرمانروای خودن سیمرغ میهزار پرنده

: ۷۰1۶ن ۴ستپروِ) «کنندای از این سفر امتناع میها ی  به ی ن به بهانهتپه عبور کنند....آن ۲از 

 «رنگسیی» ییا «سییمرغ» برند که سیمرغ جز خودشان)سی مرغع نیسیت.میو در آخر پیع 3۴

                                                        
1. Hyperonymie et hyponymie 

2. Hyponymy 

3. Avenas, Walter 

4. Prévost 
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راز قهرمانانی چون رستص اسیت. در زبیان عربیی ایین تایست که در شاهنامه هصای افسانهپرنده

ده شی الطیر بارها بیه زبیان فرانسیه ترجمیهکتا  منطق ده است.پرنده عنقا)ی مغر ع نامیده ش

 ندارد.  ییتجنس اص،اًکه در زبان فارسی درحالیمذکر است  ایپرندهها آن اغ،بدر  و است

- Si tu n'as pas un œil propre à voir le Simorg, tu n'auras non plus un cœur brillant 

comme un miroir propre à le réfléchir. ...   Attar, Prévost (2016) 

 ع ۱ن ص. 3 دام بازچین/ کان جا همیشه باد به دست است دام را )بیت عنقا شکار کس نشود

Le fabuleux Anqa ne saurait être une proie, ramasse ton filet! 
را  آن[10]1ن لی،ی انیورLe Cantique des oiseaux (2012)این کتا   ةترجمدر آخرین 

 کند:را چنین توصیف می و دلیل انتخاب  کرده استترجمه  مؤنث ۷چون هانری کربن هص

در اوستا  ده است.آم Saêna meregha]سیمرغ[ نامی کهن است که در اوستا تحت عنوان 

است. امیا در زبیان فارسیی تمیایز  مؤنثچون معادل آن در زبان عر  عنقان نامی این نامن هص

... اسیت مؤنیثتوان تشخیص داد که این اسص میذکر ییا که نمیطوری بهجنسیتی وجود ندارد 

(https://reflexivites.hypotheses.org/ع 

میا نیسیتن مسیئ،ه اینجاسیت کیه در  ةمسیئ،ها درست است ی  از این ترجمهکه کداماین

ها وجیود نیدارد و ایین خیود باعیث بودن واژه مؤنث/دستور زبان فارسی تفکیکی برای مذکر

 شود.سردرگمی مترجص می

 تناسب معنایی 

هایی از نظر معنایی ییا ظیاهری داشیته امیا ارزش ست شباهتدر مواردی دو ک،مه ممکن ا

 . یکسانی نداشته باشند

 ع3ی مشکین آمد )بیتآهوگشای/ که ز صحرای ختن خ،وتی نافه یابده: مژدگانی 1 مثال
Récompense-moi pour la nouvelle, solitaire ouvreur de poches de musc ! 

Car de la plaine de Khotan le Bouquetin porte-musc est arrivée. 
 ع1۷۰: 13۱۵) کور فوشه نحاف  

                                                        
1. Leili Anvar 

2. Henry Corbin 
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نوعی بز وحشی به در فرهنگ لغت لاروس  آمده کهمعادل آهو   bouquetinاین ترجمهدر 

 شیییودسییییا یافیییت میآهای اورکیییه در کوهپاییییهاط،یییاق شیییده های ح،قیییوی بیییا شیییا)

(http://www.larousse.fr/dictionnaires/.ع۵ )تصویر یایدو مش  از آن به دست نمی ع.  

 :۷مثال 

 ع   ۷ او شکل مه نو پیدا/ وز قد ب،ند او بالای صنوبر پست )بیت سمنددر نعل 

Au sabot de Sa monture parut la silhouette de la nouvelle lune 
Et devant Sa taille altière, le haut du sapin semblait bas.  

 ع۷۲:13۱۵) حاف , فوشه کور

 الطیر/ به باد رفت و از او خواجه هی  طرف نیست )بییتباد و منطق اسبشکوه آصفی و 

 ع۲
La gloire d’un Asaf, la monture du vent et le dialogue des oiseaux, 

S’en sont allés au vent et d’eux leur maître n’a tiré nul profit  
 ع    ۷۴: 13۱۵) حاف , فوشه کور

سیمند در  ندرواقیع ده اسیت.ترجمیه شی  montureدر این دو بیت اسب و سمند هر دو 

دلییل  کیهاسب به مَرکیب  متقاب،اًو  ترجمه شدهع monture)به مَرکب  که نامه اسب استلغت

 موجهی برای آن وجود ندارد. 

 د معنادر تولیها آن و نقش [11]عناصر فرازبانی

 فرهنگ 

باشد به عبارت دیگر حیوانی بیا  دردسرسازتواند برای مترجص می نیزفرهنگی اسامی  ةوجه

برای مخاطب  یردبگکه در معنا یا نقشی متعارض قرار مثبت در ی  فرهنگ درصورتی ةیشنیهپ

 و 1ز میخائیل کالاتازوفا  Летят журавлиعنوان فی،ص روسی مثال: نغیرقابل در  خواهدبود

به فرانسیه  -کننددرناها پرواز میالفظی آن تحت ةترجم - نخل ط،ایی جشنواره کن 1۱۵۲ ةبرند

ایین  ده اسیت.تبدیل شی کنندعها عبور میل )وقتی ل Quand passent les cigognes  به 

هایی از نظر ظیاهرن نیوع زنیدگی و جانورشیناختی مهاجر تفاوت ةپرنددرحالیست که این دو 

                                                        
1. Mikhail Kalatozov 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/
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ع ولیی ۴۰: ۷۰۰۲ن 1ارییوه) ورهای شرقی درنا سمبل طول عمر و خوشبختی استدارند. در کش

شود؛ پس مترجص دست به حرکتی خ،اقانیه زده زبانان چنین مفهومی تداعی نمیدر میان فرانسه

نماد خوش خبری و همراهی نوزادان  -خصوصا آلزاس-در اروپای غربی کهل   و آن را با ل 

 .ع۷ )تصویر ه استکردجایگزین  به کره خاکی است

 تاریخ

زبیان است و این نه تنها در ترجمه ب،که برای خیود  تأملتحول تاریخی واژگان گاها قابل 

)رمیان روبیاهعن Roman de Renard هص اهمیت بسیاری داردن یکی از ایین آثیار کتیا   مبدأ

در ایین ت. اسهایی در قالب حیوانات با شخصیتهای کوتاه قرون وسطا ای از داستانمجموعه

خوانیده  vulpiculusلیاتین  ةواژبرگرفتیه از  goupil نیام با – Renard-روباه تاریخی دوره 

به جای  renartبا موفقیت این رمان نزد مردمن نام شخصیت اول داستان  کهتااین ده استشمی

تغیییر  1۶اواسط قیرن  گردد.فراموش و مستعمل می goupil کص کص وشود فراگیر می قب،ینام 

چنیان موجیود مستعمل اما هص ةواژاین  ةترجمکند. ام،ایی واژه شکل امروزی آن را حاصل می

انگ،یسیین  ةترجمی  (Reynard the fox):ده اسیتچالشی برای مترجمان بودر فرهنگ لغتن 

(Reineke (der) Fuchs) ترجمییه آلمییانی و ترجمییه ایتالیییایی(Romanzo di Renart/ 

Romanzo della volpe)  فرانسیه هسیتند ولیی  ةواژواژه به  ةترجمشده ترجمه عنوان سههر

تیاریخی آن را حتیی  ةمولفیتا  ده استمترجص اسپانیایی نام فرانسه را به همان شکل اص،ی آور

  ع. ۲۲۰: ۷۰1۰ن والترو  اونس) باشد کردهطور جزئی حف  هب

 جغرافیا

گرمسییری عربسیتان  ةنطقیمجغرافیایی اهمیت بسیاری در اسامی دارد برای مثال در  ةمنطق

بیه فیردشن  هیای منحصیراین حیوان به سیبب ویژگی .شتر انواع مخت،فی از نژاد و رنگ دارد

توان منکر نقی  نمی پسبسیاری دارد؛  رزشبه سبب ذکر نام  در قرآن ا وکاربردهای بسیار 

اسص  ۴۵۱ آن در زبان و ادبیات مردم این منطقه شد به همین سبب این حیوان در نزد اعرا  از

: شیتری میاده کیه از «بحییره»: شیتر بسییار تشینهن «الهیص»است. برای مثال  راگوناگون برخورد

                                                        
1. Arrivé 
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-http://quran) ...: شییتر بییاربر«حمولییه»باشییدن پنجمییین زایمییان مییادرش بییه دنیییا آمییده

journal.com/از سیایر هیص  اسصها مترجص برای بیان تمایز این . مس،ص است که در سایر زبانع

بیه مراتیب  مسیئ،هدر کشورهای سردسییر که متوسل به ی  تا چند جم،ه خواهدشد  نوعان 

 ده اسیتبو« فیل بزرگ»معادل  1در کشوری مانند روسیه در گذشته شتر نر مث،اًتر است؛ پیچیده

  ع.۲۲1: ۷۰1۰ن والترو  اونس)

 یابیر یدر زبان فرانسه که تفاوت آشیکار «Pingouin»و «Manchot» یهاواژهدیگر  مثال

 یاولی کیهیدرحیالاسیت.  «پنگیوئن» یدر فارسیها آن یدو هرمعادل زبانان دارند اما یفرانسو

منیاطق  ییایدر ةپرند یناتوان در پرواز و دوم وماهر  یشناگراست ۷جنو  قطب  ییِایدرةپرند

 هایفرانسو آنچه یسیانگ، . دردارد پرواز ییتوانا که است اهیو س دیرنگ سف به 3یشمال ةکریصن

Manchot نامندیم Penguin یآلمان در خوانندیم Pinguinایاسپان در  Pingüinoاییتالیا در و 

 Pinguinoاست ( https://www.futura-sciences.com/ع۶ )تصویر ع. 

که با تغییر جهت نور تغییر  ستنام نوعی پارچه ادر زبان فارسی بوق،مون  ةواژ نمثال دیگر

 یرومی یی داین پرنده در عربی  .عhttp://www.vajehyab.com/dehkhoda) دهدرنگ می

از هنیدن ع میرغ)dinde:de l’indeدر فرانسیه  ن)ترکییهعturkeyدر انگ،یسیی ن)خروس رومییع

  .شودمی خوانده عای از کارائیب استمنطقهن غربیمنظور هندِ

   یجانورنوع شناسی 

 پرنیدگاندر فیی،ص باشید. یکسیان نمیی ضیرورتاًبندی حیوانات ر کشورهای مخت،ف طبقهد

 desرا بیه  -میرغ نیوروزی  - des goélandsع متیرجص 1۱۶3) ۴آلفیرد هیچکیا  ةسیاخت

mouettes –و  اونس) کرده استترجمه  شدهشناختهکه بیشتر نزد مخاطب  -[12]دریایی مرغ

هایی در نوع و مکان زنیدگین آواز و حتیی دریایی تفاوت ةپرنداین دو  ولیع ۲۲1: ۷۰1۰نوالتر

مرغ نوروزی بزرگتر, سر آن به رنیگ  ةجث» با یکدیگر دارند: مطابق فرهنگ لغت لاروس ظاهر

سفیدن منقارش زرد با ی  خیال قرمیزن پاهیای  صیورتی ییا زرد و بیدن  خاکسیتری اسیت 

                                                        
1. Verblûd 

2. Hémisphère austral, Antarctique 

3. Des régions arctiques. 

4. The Birds, Sir alfred Hitchcock 

https://www.futura-sciences.com/)(تصویر6
https://www.futura-sciences.com/)(تصویر6
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و پرهایی سفیدن سیر خاکسیتری و  مترعسانتی ۴۵-۷۵ای متوسط)که مرغ دریایی جثهدرصورتی

 .ع1۰)تصویر ع/http://www.larousse.fr/dictionnaires ) «نو  و پاهایی قرمز تیره دارد

 ۷ ع شخصیت اص،ی داستان یی  نهنیگ عنبیر1۷۵1) 1رمان م،ویلدی  از هِموبی ةترجمدر 

ر)  ۴پینوکیوهمان سوءتفاهمی که برای داستان  ده است.ترجمه ش 3وال سفیداست که به اشتباه 

در حقیقیت  Pescecane 1۷۷3در سیال  ۵ک،یودی ةنوشیت؛ در این داستان ایتالییایی ده استدا

 . ع1۷و  11 )تصاویر ده استشبه نهنگ ترجمه کهبوده کوسه 

انیدن دار نامیدهتیب ةجوجوعی هی  منطقی نزبانان بیطورکه فارسینام خارپشت آن ةدرباریا 

 حقیقت نوعی پستاندار است. در

 اسطوره

بار معنایی خاص خود را  یعتاًطبها به جای مانده و از اسطورهگاه اسامی حیوانات  گفته شد

 .لی از آن وجیود داردانییز تمثی پارسیهدر بقاییای  کیه است یااسطوره "هما» دارد. برای مثال

ماست که در آسیای میانهن آفریقان خاورمیانه و حتیی اروپیا یافیت ای از نوادگان هکرکس گونه

قناعت است. این حیوان در اوستا  کند و نماداز استخوان تغذیه میاجدادش چون شود و هصمی

و مردم معتقد بودند که خیوش یمین اسیت و بیه کمی  آن  ده استآم« خالق جهان»به معنی 

 ةیستشاافتد بیآن بر سر هر کس که  ةیساکه  ترتیباین کردند بهرا انتخا  میشان پادشاه آینده

 ةرابطچنین ن تائید حق یعنی تضمین قدرت و ع،ص است. هص«فر». او نماد حقیقی استسروری 

 آنهمیایون بیه احتمیال از  ةپسیرانهمیا و نیام  ةدخترانیمعنایی با مفهوم سعادت دارد که نیام 

  ده است.شگرفته

را  یتوان چنین مفاهیص ارزشیمندنمی نوفق و پرحاشیه استچنین مواردی اغ،ب نام ةترجم

که بخشی از فرهنیگ و تیاریخ شیفاهی یی  م،یت اسیت  ییجاازآنبا ی  ک،مه منتقل کرد و 

ای بیزرگ بیا پرنده»صورت به این واژهاشعار حاف   ةترجم در کند. برانگیز ج،وه میحساسیت

                                                        
1. Moby-Dick, The Whale de Herman Melville 

2. Un cachalot 

3. La baleine blanche 

4. Pinocchio 

5. Collodi 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/
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ای شیاهانه و پرنده :(homa)» مده است:نوشت آن چنین آترجمه شده و در پای« تدسعا ةیسا

اینکیه ع. 1۱۱۱) حیاف  «آورد.اش خوشبختی میینشیند و سایهای که بر سر شاه آینده میافسانه

مشیخص نیسیت امیا در  ده استچرا اسص این پرنده با حرف کوچ  و فقط در توضیحات آم

 رسد:نظر نمیبه منطقیمترجص ةداده شد معادلوم دشعر  خصوص

همیت کیه بیر نااهیل  ةیسیاون تو عالی قدر حرص استخوان تیا کیی/ درییب آن ی چهمائ

 افکندی)الطاف خداوندیع

Il n’est certes pas charognard, 

Ce grand oiseau à l’ombre heureuse. 

C’est sur un monde indigne que plane l’ombre majestueuse. (La clément divine) 
Hafez Shirazi (1999) 

  :ابیاتاین  یگرد ةترجم
Un aigle comme toi, d’une telle hauteur, dommage cet appétit d’ossement ! 

Hélas, cette ombre d’ambition jetée sur des gens méprisables ! 

(۲۰:13۱۵)   حاف  

عقابیان  ةراستاز  "هما» کهنیابا وجود نده استآورده شعقا  aigleبرگردان معادل در این 

ست چراکیه همچیون او تغذییه واز اجداد ا احتمالاًست اما شباهت بیشتری به کرکس دارد و ا

 .ع۱ )تصویر تر استاز نظر ظاهری نیز هماهنگ خوار نیست وکند و زندهمی

 ادبی و ترجمه اسامی حیوانات  هاییهآرا

ز های منحصر بیه فیردی وجیود دارد کیه ناشیی ادنیا خصوصیت ةزند زبان ۶۰۰۰ ةهمدر 

و هرکیدام  عwww.sens-public.org) هاسیتتفاوت در نگیاه بیه جهیان گوینیدگان آن زبان

هیای بازی ؛شیوند می دگرگیونیدر روند ترجمه دچار ها آن های خاصی دارد که بیشترویژگی

های ادبیی بیرای بسییاری از از آراییهدیگر جناسن اصط،احات و بسیاری واژگانین واج آرایین 

این موارد اغ،ب  ةترجمترتیب به این گیر استآفرین و وقتبردستن مشکلمترجمانن هرچند ز

چناچیه آنتیوان  ؛شیودمی 1معنایی ةشبکرفتن بین و از مؤلف ةساخت رفتن تصویرِمنجربه از بین

 «نیست [13]شکنانههای ریختبردن از گرای برای مترجص گریزی جز بهره» گفته است: ۷برمن

                                                        
1. Les réseaux sémantiques    

2. Antoine Berman 
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ر متون از اسامی حیوانات به صورت آرایه ادبی استفاده شیده اسیت گاهی د ع.۶: 1۱۱۱)برمنن 

 گردد. که کار ترجمه دشوار می

 : 1مثال 

النظیر اسیت ولیی در مراعیات بیابیان و های دامدر بیت زیر با واژه «شیر» ةواژبرای مثال -

  رسد:ترجمه چنین به نظر نمی

 ع۵ )بیت ز ب،ا نپرهیزددلی کشیرفراز و نشیب بیابان عشق دام ب،است/ کجاست 
Montées et descentes au désert de l’amour sont le piège que tend le malheur. 

Où est l’intrépide qui ne se gardera du malheur ?  
(1۵۱:13۱۵) حاف        

شییر که در زبان فرانسه باشد در حالیاستعاره می وواژه شیردل در فارسی به معنای شجاع 

–lion-  شیجاع» در معادل فرانسوی واژه» l’intrépide  ادبیی  ةییآراوجیود نیدارد. در واقیع

زیبیایی ک،یام  ةجنباستعاره نیز هست و مراعات نظیر با دام و بیابانن ع،اوه بر شاعر که  مقصود

 است.از بین رفته کام،اًبوده 

 : ۷مثال 

ایین  .سیتیادومی نام پرنده جناس هستند که اولی عدد و« هزار» ةواژدر بیت زیر نیز دو -

 ده است.شآرایه نیز در ترجمه ناخواسته حذف 

ان را چیه هیزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست/ عندلیبان را چه پی  آمد هزارصد 

 ع3شد)بیت
Cent milliers de roses se sont ouvertes et pas un cri d’oiseau ne s’est élevé. 

Qu’est-il arrivé aux rossignols, à ces oiseaux aux mille chants ? 
 ع1۲۷: 13۱۵) حاف  
 

 امثال و تعبیراتحیوانات در اسامی 

های تولید معنا و کارکرد معنیی را در ترجمیه اسیامی حیوانیات دییدیص و جا المانتا بدین

برشمردیص. مسئ،ه مهیص دیگیر امثیال و تعبییرات اسیت. در ترجمه متون ادبی هایی را در نمونه

که در هنگام ترجمه یا معیادل  ده استشبهره برده از حیواناتنیز و اصط،احات  ها  المثلضر



 دوم دورة دوم ، شمارة                        هاي زبان و ترجمه فرانسه               پژوهش                                                            67 

 

نظیر  میددر این میوارد مفهیوم  .نیست مبدأزبان  شبیهوجود ندارد یا حیوان  آن در زبان مقصد

 . متفاوت استها آن گوینده در هر دو زبان یکسان است ولی تصویر ذهنی

پوسیت - chair de poule  هام سرما یا ترس را فرانسویحالت پوست درهنگامثال برای 

 که ما در فارسیی از اصیط،احدرحالی نامندمی -غاز پوست– pelle d’oca  هاایتالیایی و -مرغ

ها فرانسیوی نبیرای گیردن ب،نید اییکنیص. استفاده می "مور مور شدن» یا «مو به تن سیخ شدن»

را بیه  -گردن غاز-  collo d’oca اصط،اح هااییایتالی و -قو گردن– col de cygneاصط،اح 

در فارسی برای گردن ب،ند اصط،اح گردن زرافیه بیه  ع.۲۲۵: ۷۰1۰ن والتر)اونس و  برندیمکار 

ها آورده شده المثل. در زیر چند مورد از اصط،احات و ضر ع۷و  ۲ تصاویر) شودمی کار برده

 نگردیده است. و مقصد از ی  حیوان استفاده  مبدأکه در زبان 

Il n’y a pas un chat                                                               .پرنده پر نمیزند 

Un grand cheval                                                                            .عین شتر 

Avoir une fièvre de cheval                                                  .مثل خر تب کردن 

Entre chien et loup                                                            . هوای گرگ و می 

Arriver comme un chien dans un jeu de quilles              .خروس بی محل بودن  

Avoir un caractère de cochon                                            .اخ،اق سگی داشتن 

C’est donner de la confiture aux cochons              .خر چه داند قیمت نقل و نبات 

Un cochon n’y retrouverait pas ses petits                    شتر با بارش گص میشودن  

Une cage à lapins                                                                         سورا) موش  

Qui vole un œuf vole un bœuf                             .تخص مرغ دزد شتر دزد میشود  

Connu comme le loup blanc                                           .مثل گاو پیشانی سفید  

Se jeter dans la gueule du loup                                   .خود را به کام شیر افکندن 

Des pattes de mouche                                                   .خط خرچنگ قورباغه 

Il ne ferait pas de mal à une mouche                        .آزارش به مورچه نمیرسد 

Un rat de bibliothèque                                                                . کرم کتا 

   ع13۶۶موثقین  و خطاطن رعدی آذرخشی :)اط،اعات بیشتر 
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هص نزدی  است و تفاوت هتصاویر حیوانات ب 3و  ۷ هایتوان گفت در مثالدر توضیح می

خیو  بیه  ۲و  ۶ هایمثالمردم آن سرزمین است. در  حیوانات و شناخت یریبکارگناشی از 

در  بودن جایگاه این حیوانات در نگاه مردم دارد.نشان از پایین که ده استتبدیل ش سگ و خر

  ده است.بوابعاد حیوان مد نظر و  1۰ن ۱ن ۷ هایمثال

 نماد  عنوانبهاسامی حیوانات 

سرشیار از کشورها نمادهایی ةادبیات هم دراست. اسامی حیوانات در نمادها نیز به کاررفته

تواند نمیممکن نیست و معادل انتخا  شده از طریق ترجمه ها آن انتقال کهوجود دارند معنی 

در اییران نمیاد سیحرخیزی  نسیهننماد کشور فرا «خروس» برای مثالمعنا را منتقل نماید.  ةهم

 . استدر کشور چین کفشدوز  نماد خوشبختی و شانس  یا است

  : 1مثال 

 بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  پروانهای مرغ سحر عشق ز 

)دیباچیه گ،سیتانن کانرا که خبر شید خبیری بیاز نیامید  این مدعیان در ط،ب  بی خبرانند/

 سعدی شیرازیع
Ô oiseau du matin (c'est-à-dire, ô rossignol), apprends du papillon comment il faut 
aimer ; car, consumé, il a rendu l'âme sans se faire entendre. Ces présomptueux 

sont ignorants dans la recherche de la divinité, parce que celui qui en a eu 

connaissance, n'a pas recouvré son intelligence. Sa’di, Defrémery (1858) 
زدنید )بیار  پروانیهآت  آن است که در خیرمن  شمع/ او خندد ةشع،آت  آن نیست که از 

 امانتن حاف ع
Le feu fait-il rire les cierges ? Mais non ! Au contraire, c’est lui 

Qui brûle les ailes, la nuit, au phalène crépusculaire.  
(Les poids du Dépôt) Hafez Shirazi (1999) 

 نشودعاشق می ةفروتناندر فارسی تعبیر به عشق که  پروانهزدن پرواز به دور شمع و به آت 

این حشیره نمیادی از تغیییر و در زبان فرانسه  در بین اعرا  نمادی از پوچی و جهالت است.

 .اوسیت )خ،وصعپاکسیازی جهتاست و حرکت او به سوی آت   ن سبکی و ناپایداریتحول

 la م معیادلدو مثیالاسیت امیا در ترجمیه شیده  papillon le پروانه به صورتمثال اول در 

phalène مطابق فرهنگ لیاروس شیکل تری است چراکه اولی انتخا  مناسبکه ن  آورده شده
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هیص  papillonnerفعل شود است که شامل بید نمیlépidoptères  سانانع)پروانه ةخانوادبالب 

 سینجانع)زمین ةخیانوادامیا دومیی از  در زبان فرانسه به معنی چرخیدن بیه دور زنیان اسیتن

géométridés شامل حشرات مضر و آفات است.  

 یگیرنتیجه. ۴

توانید و مقصید نمی مبیدأدانستن زبان صرف و زبانی نیست  صرفاًای مسئ،هامروزه ترجمه 

حاضر بسیار پرکاربرد است اما از نقص در امان  در عصرِ ترجمه اگرچهکمکی به مترجص بکند. 

بیر لازم به ذکر است که ع،اوه مترجص است. نشودمیخرده گرفتهکه بر آن  کسینیست و اولین 

شناسیین زیستادبییاتن تیاریخن جغرافییان فرهنیگن متیرجص عیوام،ی چیون  های زبانیِدانسته

کیه خ،اقییت متیرجص جالب این .تواند به کم  مترجص بیایدن نمادشناسی و... مییشناساسطوره

تری نیز داردن جنبه عمومی نفردی ةجنبع،اوه بر  در ترجمه سهیص است و این موضوع یهص گاه

توانید در ت،یاش متیرجص بیرای ییافتن معیادل می هر کشیوریعنی سنت ترجمه م،ی مسئ،ه این 

هیا حاصیل بیین زبان تفاوتکه از  است یاین جدا از مشک،ات و مناسب مشوق یا مخر  باشد

معیادل  ةواژاز نظر انتخیا   اسامی حیوانات ةترجمچال   .ای برای آن نیستو چارهشود می

بیودن روال داسیتان ؛ چراکه در اکثر مواقع خواننیده متوجیه غییر منطقییتر استحساس کمی

کاهید. یابد و از شوق مخاطب میشود و به دنبال آنن احساس اطمینان به مترجص کاه  میمی

ارد آن را در اختییار وظیفیه د مترجصو ماند ها پنهان میها بخشی از معنا در ناگفتهزبان ةهمدر 

توضییحات مقصدن گاهی استفاده از  زبان ازمعادل متناسب  قراردادندیگران قراردهد: گاهی با 

 و گیاهی ک،مات زبان مقصیدع ةیشر)از با ساختن معادل جدید ن گاهی )زیرنویسن مقدمه و...ع

لغیات ضیرورت وجیود فرهنیگ . توانید مفیید واقیع گیرددمیی مبدأ ةواژاز  بجا ةاستفاد حتی

تخصصین تصویرین ت ن دو یا چندزبانه امری مس،ص است چراکه بدون ابزار کیافی و مناسیب 

های مخت،ف در هر حوزه تطبیقی واژگان زبان ةمطالع .رسیدموفقیت مط،و  نخواهدبه مترجص 

توانید سیبب بهبیود آثیار و و بحث و پژوه  در خصوص مسائل مربوط به نقید ترجمیه می

ایین  ةادامی .گییردشده تمیامی نیواقص را در بیر نمی ذکرموارد  د.گسترش صنعت ترجمه شو

 . شودمندان توصیه میتحقیق و پیشنهاد راهکارهای کاربردی به سایر ع،اقه
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