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 . مقدمه1
 وتتناستتی پراگاستت  که ننستتتین بار در مکتب وا نشتتانداری از روابا مدهومی در ستتلح واژگان     

چه در بر  (. آن21: 171۴ملره وتتتد و بعدها در ستتتلوه دیگر مورد استتتتداد  قرار گرف  ) تتتدوی،
شان اس . بی ن نشتانداری مورد جوجه است  ایجاد بار معنایی بیشتتر جوستا واژ  ی نشتاندار نستب  به واژ 

 های نشاندار نسب  به همتایانواژ ، جمله، عنا ر و ساخ  گوید: به لراظ معنایی در سلحمی 1باجیستتال
(. نشتتتانداری، از یونان باستتتتان در 33: 1111خود از بار معنایی بیشتتتتری برخوردار هستتتتند )گرینبرگ،

های زبانی به  تتورت جلویری کاربرد داوتتته استت . ستتن  جوجه به جمالت خبری، معلوم و مًب  جرلید
نی جمالت امری، ستؤالی، مرهول و مندی، خود وتتاهدی بر این مدعاس  ها یعقبد از جمالت قرینه آن

زبان  هایمدهوم نشتانداری در قرن بیستتم وارد زبان ود و نقش بنیادی را در جرلید(. 23: 1113)گیون،
از مدهوم  مدهوم نشانداری های جعیین نشانداری ریشه در مکتب پراگ دارد.وتناختی ایدا کرد. اغلب جنبه

: 3442)رای ،و وارد دیگر سلوه زبانی ود  ملره ود، به مرور جغییر کرد 3که جوسا جربستکویاک اولیه
(. عالو  بر نشتتانداری واجی، نشتتانداری  تترفی، نروی، التزامی، جوزیعی، معنایی و استتتعاری نیز رفته 02

 وناو قرار گرف .رفته مورد بررسی و واکاوی مرققان زبان
 به ،هانقص نیا و اس  همرا  ییهانقص با از آن میان نشتاندار استتعاری جرجمه واژگان نشتاندار و     

 عنوان به مترجم، »و استت  ریناپذ اجتناب ارجباطی، و نازبانییب عمد كی عنوان به جرجمه، ع یطب عل 
 مترجمی هر البته .کند جبران ایگونه به راها نقص نیا اس  موّظ  خوانند ، و سند ینو انیم ایواستله

گاهی بدون حتی - دارد که وتتتّمی بر بنا گا  طور به جرجمه، هایهینظر  با آ  به دستتت  ججربی و ناخودآ
 جهان رییگجه  و ریستت به جوجه با امروز  رستتدمی نظر به اما زند؛می هانقص نیا رفع جهِ   در اقداماجی

 امر نیا از زین جرجمه آن، مشکالت با ییارویرو برای ییابزارها عررة و هاحرفه جمام کردن علمی ستوی به
 ییآوتتنا برای استت  راهی ها،هینظر  م،ییبگو بهتر ای ابزارها و نیا .دارد ییابزارها به ازین و نبود  مستتتًنا
 جه  در رییگ میجصتتم برای هاییحد را  عررتتة زین و هاآن بندیطبقه جرجمه، مشتتکالت با بهتر هرچه
 بر هیجک با  تترفاد  جوانندنمی وتتعرا و ستتندگانینو حتی که امروز، اییدن در نیبنابرا. رو ِش یپ مشتتکالِت  حّد 
 نیا از زین مترجمان هستند، هاهینظر  با ییآونا به ریناگز  و ببرند قلم به دست  وتاندرونی استتعداد و وتّم 

                                                                        

1 - Batistella 
2 - Torbetsky 
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گاهانه استت  بهتر و ستتتندین مستتتًنا امر  «بزنند جرجمه مشتتکالت حّد  به دستت ها هینظر  استتاو بر و آ
 (.33: 1711پور، )مهدی

پردازان در عر تتته جرجمه، مدلی جرکیبی در ارزیابی ( بته عنوان یکی از نظریته1990) 1گتارستتت       
ا بر هجرجمه ارائه نمود  است  که مرکب نظریه پردازان در عر ته جرجمه است . در الگوی گارس ، جرجمه

، رد  بندی «مقبولیت کدتایت  و »هتای مًبت  و مندی بیتانگر کیدیت  و در نهتایت ، دو معیتاِر پتایته ویژگی
های میان متن مبدأ و جرجمه چهار سلح (. گارس  برای مقایسه وباه 00: 1293ووند ) فرهادی، می

لح کنند. این ستتلوه عبارجند از؛ ستتکند که این ستتلوه به گدته او گا  با هم جداخد پیدا میپیشتتنهاد می
 ا وناختی. رفی، سلح گدتمانی و سلح سبکی ی –لغوی، سلح نروی  –معنایی 
 
جا جایی که نگارند  مللع استتت ، عالو  بر کم جوجهی پژوهشتتتگران زبان فارستتتی و عربی به بر     

نشتاندار نیز مورد غدل  واقع وتد  است ، لذا کووش مرقو بر این اس   نشتانداری، به جبع جرجمه واژگان
دقیو از  یدازد و ستت   جرجمهکه ابتدا به معرفی نشتتانداری و از انوا  نشتتانداری به نشتتاندار استتتعاری ب ر 

انصتاریان، مبشتری، فیا االسالم، زمانی و وهیدی   استتعاری خلبه غّراء در پنج جرجمه واژگان نشتاندار
بر استاو ستلح چهارم از الگوی گارست  یعنی سلح سبکی مورد جرلید قرار دهد، جا در این راستا روک 

استتت  استتتاو کار این پژوهش، بررستتتی و جرلید  جرجمه هر یه از مترجمان را نشتتتان دهد. الزم به ذکر
ح های مدهومی بر استتاو ستتلی واژگان نشتتاندار استتتعاری و جکیه بر بالغ  معا تتر یعنی استتتعار جرجمه

پیش  هایجرین چالشستتتبکی گارستتت  استتت . در این پژوهش برآنیم جا با معرفی این رویکرد و ذکر مهم
ن زبان مبدأ و مقصتتتد و همچنین جی یرگذاری بیشتتتتر جرجمه بر جر بیروی مترجم، را  را برای جعامد ستتتازند 

 های زیر  پاستتت کووتتتیم به پرستتتشو از این رهگذر میداری در جرجمه باز نماییم خواننتد  و مقوله امان 
 گوییم:
روک هر یه از مترجمان در جرجمه واژگان نشتتاندار استتتعاری بر استتاو ستتلح ستتبکی گارستت   -1

 کدام اس ؟
ح ستبکی گارست  روک کدام مترجم در جرجمه واژگان نشتاندار استعاری از ویژگی بر استاو ستل -2

 مندی کمتری برخوردار اس ؟

                                                                        

1 - Graces 
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 . پیشینه پژوهش2
ر شناسی ترجمه استعاره درو » ای با عنوان نامهدر خصتوی جرجمه استعار  در نهج البالغه پایان     

( جوستتا 1711)قم، « االسااالم، شااهیدی و دشااتیهای اول تا بیسااتم نهج البالغه اش سااه ترجمه فیض خطبه
اد  ای مورد بررسی قرار دها را بدون هیچ نظریهمرمد ررتی مصلدوی نیا اس  که نگارند  جرجمه استعار 

های مبتنی بر طرحواره حرکتی در نهج های ترجمه اسااتعارهبررساای رو »ای با عنوان استت . همچنین مقاله

د که باوتت، ستتال چهارم، وتتمار  چهاردهم( نووتتته وتتیرین پورابراهیم میفصتتلنامه نهج البالغه« ) البالغه
جرجمه  در خصویوار  حرکتی را مورد ارزیابی قرار داد  اس . نویستند  جنها جرجمه استتعار  مبتنی بر طره

فارسی قرآن  نشانداری در ترجمه هایای با عنوان )( در مقاله1291جمالت و واژگان نشتاندار جنها، مهرزاد)

پردازد. در مورد های مندی نشتتتاندار در قرآن کریم میهای ستتتاخ به طور خال تتته جنها به جرجمه (ریمک
واژگانی  نقد» ای با عنوان الگوی گارستت  نیز مقاالجی به روتتته جرریر درآمد  استت  که از آن میان مقاله

ات )دو فصتتلنامه ملالع« ل وی گارسااس –ترجمه موسااوی گرمارودی اش قرآن کریم، با تکیه بر سااطن معنایی 
( نووتتته مرمد رحیمی خویگانی استت  که ایشتتان جنها با ستتلح معنایی به 0جرجمه قرآن و حدی ، وتتمار 

ی واژگان وجو در جرجمهجرلید جرجمه قرآن کریم از موستتتوی گرمارودی پرداخته استتت . با وجود جستتت 
ای ورت نگرفته و این پژوهش بر نشتتاندار استتتعاری، در زبان فارستتی و عربی هیچ جرقیقی در این مورد  تت

 پردازد.ننستین بار به بر  جرجمه واژگان نشاندار استعاری در خلبه غّراء می

 . چارچوب نظری3
( مدلی جرکیبی در ارزیابی جرجمه ارائه نمود  استتت  که مرکب از مدل پیشتتتنهادی 1990گارستتت  )    
، 0، نیومارک2( و آراء و عقتایتد دیگر  تتتاحتب نظران در امر جرجمته، متانند؛ نایدا1918) 3و داربلنته 1وینته

ر های مًب  و مندی بیانگر کیدی  و دها بر پایه ویژگیاست . در الگوی گارس ، جرجمه 2و مونن 1دلیستد
، بین ( بدین معنی که00: 1293وتتتوند ) فرهادی، ، رد  بندی می«کدای  و مقبولی »نهتایت ، دو معیاِر 

هتا، رابلته معکوو وجود دارد، یعنی هر چته مقدار هتای مندی و میزان کدتایت  و مقبولیت  جرجمتهجنبته
                                                                        

1 - Wina 
2 - Darblnh 
3 - Naida 
4 - Newmark 
5 - DeLice 
6 - Monenh  
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های مندی بیشتتتر باوتتد، میزان کدای  )دق  مترجم در رستتاندن پیام مورد نظر( و مقبولی  )میزان ویژگی
د، میزان ب  بیشتتتر باوتتهای مًپذیرفتنی بودن از نظر خوانندگان زبان مقصتتد( کمتر استت . هر چه ویژگی

های میان متن مبدأ و جرجمه چهار کدای  و مقبولی  زیادجر خواهد بود. گارستتت  برای مقایستتته وتتتباه 
جند از؛ کنند. این ستتلوه عبار کند که این ستتلوه به گدته او گا  با هم جداخد پیدا میستتلح پیشتتنهاد می

ه اینکه سبکی یا وناختی. با جوجه ب  ترفی، سلح گدتمانی و سلح –لغوی، ستلح نروی  –ستلح معنایی 
 یم:پرداز اساو مقاله بر سلح چهارم از الگوی گارس  اس ، جنها به معرفی اجزای سلح سبکی می

ورد. آ: یا جغییرات ظری  و زیبایی که مترجم ملابو ذوق و پستتند خود به وجود میالف  بسااط خالقانه
ارستتت ، کند )گجر استتت  یا مید او را اقنا  می مترجم ممکن استتت  ستتتبکی را برگزیند که برای او طبیعی

1990 :8.) 
که ناوتی از بدفهمی یا بی اّطالعی مترجم از زبان مبدأ و مقصتد یا مورو  جرجمه ب  اشاتباه مترجم: 

، خاطر نشان کرد  اس ، چون زبان بیانگر فرهنم اس  مترجم باید دو 1است . همان طور که ماک گوایر
 (.82همان: فرهنگه باود نه دو زبانه )

اسم خای را گا  باید جرجمه کرد، گا  مستقیماد به جرجمه  ج  حفظ اسامی خاص با معادل در متن مقصد:
 (.21: 1214انتقال داد و در مواردی باید آن را با جوریح همرا  کرد ) منتاری، 

 آن را در وتتتوند واغلب مترجمان کم ججربه مرعوب نرو زبان مبدأ مید  حفظ ساااختارهای شبان مبدأ: 
 نمایند )همان(.زبان مقصد منعک  می

معنای مجازی  -1هر ا لاله پنج جنبه منتل  دارد:  ه  کاربرد اصاطالحات نامناسب در متن مقصد:
رنم و بوی ملی و قومی که  -1خصتو تیات سبکی  -0ویژگی های عاطدی  -2معنای جر  اللدظی  -3

(. ججلی 141: 1228نمایند )ججلی،م جرمید میهر یته در انتنتاب معتادل مناستتتب قیودی را بر مترج
نماید: ال ( جرجمه ا تتتلاله به ا تتتلاله ب( جرجمه برای جرجمه ا تتتلاله چهار روک پیشتتتنهاد می

ا تتلاله به ا تتلاله با قربانی کردن یه یا چند معنایی آن  ( جرجمه جر  اللدظی ا تتلاله د( جرجمه 
 (.141 -142ا لاله به غیر ا لاله )همان: 

 (.82: 1990این روک آخرین چار  مترجم اس  )گارس ،دادن در برابر ساده کردن:  و  بسط
 مترجم باید جشتتتنیص دهد که چه جعداد ی  ت ییر در کااربرد صااانایع بدیعی با توجه خاص به اساااتعاره:

                                                                        

1 - Mack Guyere 
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 (.81استعار  را نگا  دارد، چه جعداد را حذب نماید و چه جعداد را جغییر دهد )همان: 
ر های مًب  و مندی مربوض به هر یه جقستتیم بندی کلی از چهار ستتلح، ویژگیهمچنین گارستت ، د

 هیم:دهای سلح سبکی را نشان میکند و در این پژوهش جنها ویژگیسلح را به جدکیه بیان می
 حدظ اسم های خای با معادل در متن مقصد. حدظ  نایع بالغی. الف  ویژگی های مثبت:

های متن مبدأ. بستا خالقانه. بستا ستاد . اوتبا  مترجم. حذب حدظ ستاختار  ب  ویژگی های منفی:
 (.29: 1289 نایع بالغی و جغییر در  نایع بالغی )رویدی و فرزانه، 

 . مفهوم نشانداری4
ها جوان کاربرد کم یا زیاد برخی ساخ س  که با کمه آن میوناختی انشتانداری یه مدهوم زبان    
اندیشه اولیه آن در مکتب  ، کهها در کاربرد آن ها را جوجیه کردبرخی مردودی های زبانی و وجود یا مقوله

ها، ( با جوجه به وستتتع  جمایز دهندگی جقابد1171پراگ از پتدید  خنًی وتتتدگی جوانه زد. جروبتستتتکوی)
 دبنتدیی را در نظتام واجی ارائته کرد و میتان جقتابتد هتای پتایتدار و جقابد های ناپایدار جمایز قائد وتتتطبقته

 (.33: 1711)هایمن،
، واژگان بی نشان حکم واژگان ا لی را دارندجوان گد ، در خصتوی نشتانداری و بی نشانی نیز می    

های معنایی یه واژ  بیانگر یه مدهوم کلی هستتتتند مانند؛ جلنند، ریشتتتنند، قهقهه، به طوری که مولده
و اگر در متنی به جای واژ  خند  از جبستتتم کته همگی بیتانگر یته مدهوم کلی یعنی، واژ  خند  هستتتتند 

های معنایی ذکر وتتد ، استتتداد  وتتود آن واژ  نشتتاندار استت  و عالو  بر اوتتار  بر مصتتداق خای، مؤلده
نگرک گویند  و نویستند  را در خود جای داد  است ، بنابراین ستاخ  های نشتاندار نسب  به همتایان بی 

ها حامد معنای رتمنی خا تی در خود هستند که مورد آننشتان خود بار معنایی بیشتتری دارند. در واقع 
جوجته جولیتد کننتد  یته پار  گدتار خای زبانی استتت . از این رو انتقال این گونه معانی در فرایند جرجمه به 

. نشتانداری به انوا  منتلدی از قبید؛ نشتانداری واجی،  ترفی، نروی،  وری، گیرندستهول  انجام نمی
 می، رمنی و استعاری جقسیم ود  اس .معنایی، جوزیعی، التزا

 . نشاندار استعاری2
ه بر ها کار ندارد، بلک، بر این بتاور استتت  که فنون بالغی  تتترفاد با بیان چگونگی اندیشتتته1چنتدلر    

 و فهم استتتعار ، استتاو : گویندمی جانستتون و لیکاب (27: 1713) دارند جی یر چگونگی اندیشتتیدن نیز

                                                                        

1 - Chandler 
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 در استت  ممکن هااستتتعار  (.1: 3449استت  )لیکاب و جانستتون،  دیگری چیز مًابه یه چیز یه ججربه
 از و نیستت  دلبنواهی استتتعار  که باورند این بر حال عین در اما باوتتند، متداوت منتل  هایفرهنم
 هایارزک انعکاو نیز غالب هایاستتتتعار . گیردمی نشتتتیت فرهنگی و اجتماعی فیزیکی، یججربه

 از خا تتتی نو ، گذارند. استتتتعار می جی یر هاارزک این بر هم و هستتتتند هافرهنم خرد  یا هافرهنم
به کار  و وودمی انتناب جشابه برحسب دیگر اینشانه جای به نشانه یه آن در که اس  معنایی جانشتینی

 آن از دوم ینشتتتانه مدلول و اول ینشتتتانه مدلول که استتت  مشتتتترکی ویژگی نیز جشتتتابه این رود.می
 نیز دیگری مدلول به خود، یاولیه مدلول بر عالو  را نشتتانه یه دال بتوان جا وتتودمی باع  و برخوردارند

زد و این مهم، ریشته در مبانی وناختی دارد، مًال: هوونم مًد کنه سمج اس . در این جشبیه اگر  پیوند
 یداریم و این واژ  را در جملههای؛ مًد، ستتتمج بودن و هووتتتنم را حذب کنیم و فقا " کنه" را نگا  واژ 

گیرد وتود و این انتناب بر حستب جشابهی  ورت میزیر به کار ببریم، کنه به جای هووتنم انتناب می
 که میاِن هوونم و کنه در نظر گرفته ود  اس  یعنی سمج بودن:

 کنه را هم برای مهمانی دعوت کردی؟
ی به جای "آدم ستتتمج" انتناب وتتتود، عالو  بر جواند از روی مرور جانشتتتینبته جتدریج واژ  "کنه" می

(. بدین معنی، که اگر واژ  "آدم سمج" را به طور 01-03: 1281استعار  بودن، نشاندار نیز اس  )افراوی، 
طبیعی و عادی به کار گیریم، مانند: آیا آدم ستتتمج را برای مهمانی دعوت کردی، بی نشتتتان، اما اگر واژ  

وان جکار گیریم، نشتاندار استتعاری اس . بر اساو نشانداری التزامی نیز می "کنه" را به جای آدم ستمج به
ا مانند: بی هنشتاندار استتعاری را این گونه بیان کرد، که استتعار  به منظور جقوی  و جشدید برخی مشنصه

رد. در گینظمی برای ستمستاری و ستمج بودن برای انستان، که همان نشانداری التزامی اس ، وکد می
مان وتتوند. چنان چه ههای یه پدید  نمایند  یه پدید  میداری التزامی یه یا برخی از مشتتنصتتهنشتتان

نام  ی  انوی به جایها به طور جقوی  وتتد  در پدید  دیگری یاف  وتتد، نام پدید مشتتنصتته یا مشتتنصتته
 کنی؟می رگیرد، مًال: جوی این سمساری چه کارود و نشاندار استعاری وکد میننس  به کار می پدید 

ی نظمی ب اگر ستمستاری برای اطالق به اجاق کار نامرجب و بی نظم به کار رفته باوتد، وجود مشنصه
جواند مبنای نشتتانداری التزامی باوتتد و ستتمستتاری به جای اجاق بی نظم به کار ظاهراد در هر دو پدید  می

 انتناب ای دیگرنشانه با ییمعنا جشابه به دلید  رفا اینشانه هر که است  معتقد است )همان(.  تدوی
 " ،"چنار" به "ستترو " جای به وتتد  که هم وتتعر یه در کم دستت  باید "قدیار " بود چنین اگر زیرا وتتودنمی
 مشنصات جشابه، ورای که اس  وارح پیش از بنابراین ود،می جشتبیه آن امًال و  "برق چراد جیر" به"منار
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 جقارن عدم نوعی معموال ارزوتتی، دو جقابد های در (.108: 1294هستتتند ) تتدوی، ملره نیز دیگری
 معموال .آید حساب به "نشتاندار " دیگر متقابد به نستب  متقابد ها از یکی جا گرددمی ستبب و آیدمی پیش

 (.114کنند )همان:بندی میطبقه معنایی و جوزیعی  وری، لراظ به معنی وناسی در را نشانداری
. نشانداری طلبدبه دلید داوتن ساختاری پیچید  جالک ذهنی را مینشانداری مدهومی )استعاری(    

: گویدبه عنوان یه مشتتکد مدهومی هموار  مورد جوجه زبان وتتناستتان بود  استت . ورزل در این بار  می
هرگا  نویستندگان از واژ  )ساد  / پیچید  ( به جای )آسان / مشکد( استداد  کنند به وروه قصد معنای 

جربستتتکوی  (.۰۰: 2۴۴۴لکه خود واژ  دارای معنای مدهومی استتت  )به نقد از الکوب،مدهومی نتدارد ب
مشتتکد مدهومی ممکن استت  ناوتتی از کم کاربردی و رتتمنی بودن آن باوتتد، بدین معنا که »گوید: می

نشتتاندارهای )استتتعاری( کاربرد کمتری در متون دارند و دارای معانی رتتمنی هستتتند لذا جالک زیادی 
 (.321: 1929)جربستکوی،« طلبدنی آن ها را میبرای درک معا

ر هایی چون غیهایی چون عادی، منظم و معمولی و نشتتانداری دارای ویژگینشتتان دارای ویژگیبی   
با آوردن مًالی، پیچیدگی و رتتمنی  1(. یاکوبستتن29: 1988معمول، نامنظم و استتتًنایی استت  )رادفورد،

یه دهد، )همه کستانی که با ما نیستند علبودن جمالت و واژگان نشتاندار استتعاری را این گونه جورتیح می
دهد که مدهوم آن برای زبان غیر قابد درک استت  و نیاز به جنید و جیمد ما هستتتند(. این مًال نشتتان می

اس  به معنای )هم فکر بودن  مدهومیعا تر دارای استتعار  . مًال مذکور در بالغ  م(31: 1111)دارد
= با هم بودن( استت . از آن جایی که پژوهش حارتتر استتاو کار خود را بر نشتتاندار استتتعاری و با جکیه بر 

دهد، لذا ابتدا جعاریدی از استتتتعتار  مدهومی و انوا  آن قرار داد  استتت  و کتار جرقیقی خویش را انجام می
انوا  آن و س   با ذکر وواهد از خلبه غّراء، به بررسی پنج جرجمه مذکور و جرلید هر  استتعار  مدهومی و

 پردازد.یه بر اساو سلح سبکی گارس  می

 . استعاره مفهومی و اجزای آن6
وناسِی وناختی بیان کرد  و آن ( دیدگا  معا تر استتعار  را از دیدگا  زبان1984لیکاب و جانستون)   

ا در ، عنوان کرد  اند. لیکاب و جانستون دو ا د ر کنیمهایی که با آن زندگی میاستتااه  را در کتابی به نام
اند؛ ال ( استتتعار  منتص زبان ادبی و وتتعر نیستت . ب( استتتعار  نظریه خود در مورد استتتعار  بیان کرد 

(. 21: 1282ا تتتوال پتدید  ای زبانی نیستتت ، بلکه ریشتتته در نظام مدهومِی ذهن انستتتان دارد)لیکاب،

                                                                        

1 - Jakobson 
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مند بین عنا تتتر مدهومی یکی حوز  از استتتتعار  یعنی الگوبرداری نظام»دارد: همچنین لیکتاب بیتان می
  جر استتت ، یعنی حوز ی بشتتتر که ملموو و عینی استتت ، بر روی حوز  دیگری که معموال انتزاعیججربه
ی یه حوز  ی مدهومی دارا(. طبو نظریه لیکاب، هر استعار 13-11: 3449لیکاب و جانسون،«)مقصتد

(. هموار  دو حوز  در 312: 1282مبدأ، یه حوز  مقصتتتد و یه نگاوتتت  مبدأ بر مقصتتتد استتت )لیکاب،
گوییم و دهتد که به آن حوز  مبدأ میاستتتتعتار  ایدتای نقش می کنتد، یته حوز  مدتاهیم خود را ارائته می

: 1281نامیم)افراوتتی،یمقصتتد م کند که آن را حوز ای که مداهیم ارائه وتتد  را دریاف  میدیگری حوز 
81.) 

 . انواع استعاره مفهومی6.1

 شناختی. استعاره هستی6.1.1

 های بیشتری برای درک آن چه ورایجواند پایهججربیات انستان در مورد اوتیا و اجسام پیرامونش می   
جرین نو  وتتناختی را وتتکد دهد. وارتتحهای هستتتیجه  استت  فراهم کرد  و پایه و استتاو استتتعار 

هایی هستتتند که در آن ها به اوتتیا و دیگر چیزها خصتتو تتیات و وتتناختی، استتتعار های هستتتیاستتتعار 
(. استعار  جشنیص، ظرب و ویء انگاری از انوا  21: 1717وتوند )لیکاب ،های انستانی داد  میویژگی

 (.12 وتناختی است . مانند؛ جورم انستان است / جورم یه دوتمن اس )همان:پرکاربرد استتعار  هستتی
ها وتتیء فیزیکی، وتتنص هایی هستتتند که در آنوتتناختی، استتتعار های هستتتیجرین استتتعار بدیهی

به  های مربوضدهد که گستتر  وسیعی از ججربهانگاری به ما اجاز  میپنداوتته وتد  است  و این وتنص
 کنیم:های انسانی درک ها و فعالی ها، مشنصههای غیر انسانی را در چارچوب انگیز پدید 

 است/ گناه،بار سنگین است گروگان یا چهار پا. روح،6.1.1.1
خوانند، یعنی برجستتتته و عل  انتناب این نام برای این خلبه این خلبته را به نام خلبه )غراء( می   

ای نیستت  که از لراظ لدظ و معنی خلبه  های امیرالمومنینطول خلبه استت  و گرنه در بین خلبه
کنند ستتتبه ها، به طوری که خوانندگان در متن عربی مشتتتاهد  میجمام خلبه برجستتتتته نباوتتتد و در

که مبتنی بر ایجاز و گنجانیدن حداکًر معانی در حداقد   منصتتوی بیان و نویستتندگی امیرالمومنین
وود و کلماجی که از طرب آن حضرت، انتناب ود  طوری متناسب و دارای باوتد مشتاهد  میکلمات می

  ای دیگر به جایش بگذارند بنیان فصتتاحاگر یه کلمه را از یه جلمه بردارند جا کلمهانستتجام استت  که 
(. در خلبتته غّراء از حوز  مبتتدأ جتتانتتدار و غیر جتتانتتدار برای درک 23: 1281وتتتود )خویی، متزلزل می

 فرمایند:می ای که امام های انتزاعی استداد  ود  اس ، به گونهحوز 
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َن »   «   ِبِفَقِل َاْهباِِئاو االْرواُ  ُمْرََتَ
: رتتتامن. به معنای گرو گرفتن، رتتتمان  گرفتن استتت  )مصتتتلدی و همکاران،     ند هد ن من رد هد ُمرجد
اند، ارواحی که اسیر جرستیم نمود گروگان  ارواه را به مًابه در متن فوق امام: ذید ماد  رهن( . 1713

ود، وجرکیب بین امور عینی و انتزاعی حا د نمیبار گناهان هستتند و طاق  حرک  ندارند و این جصویر و 
مگر با بهر  جستتن از استتعار  مدهومی جشتنیصتی و بر استاو مرور جانشینی، "ارواه" به جای "چهار پا" 

ررستتی باوتتد. اکنون به بآمد  استت  که عالو  بر استتتعار ، با داوتتتن بار معنایی بیشتتتر، نشتتاندار نیز می
 پردازیم:های فارسی میجرجمه

 اند)انصاریان(ها در گرو بارهای گناهان ماند * و جان
 اند)مبشری(نی گناهان ماند یها در گرو سنگ* روان

 ها در گرو بارهای گران )گنا ( بماند)فیا االسالم(* و جان
 ر بار گران گنا  اس )زمانی(ی* روه همه اس

 ها در گرو سنگینی بار گناهند)وهیدی(* جان
ةد "ای همگام با استتتعار  ستتالم، زمانی و وتتهیدی جرجمهانصتتاریان، فیا اال     ند هد جد واُه ُمرف رای و ب " االرف

باِئها "استتعار   عف ِد اد قد ًِ  ِب
ةد ند هد جد هوم اند. مبشتری، با حدظ استعار ، مدای همرا  با جشتبیه انجام داد جرجمه " ُمرف

کی های مندی در سلح سباز ویژگیمتن عربی را آورد  اس  و همه مترجمان با بسا ساد  به عنوان یکی 
اند، که بر استاو ستلح سبکی ای روان داوتتهگارست  و آوردن )گنا ( در جرجمه خویش ستعی در جرجمه

  اند،  تتنعگارستت ، انصتتاریان، فیا االستتالم، زمانی و وتتهیدی در قستتم  اول جرجمه خود جوانستتته
در قستتتم  دوم،  تتتنع  استتتتعار  را جغییر استتتتعار  را حدظ کنند که از ویژگی مًب  برخوردار استتت ، اما 

عار  جر به استتتتجر و نزدیهای دقیورود و مبشتتتری با جرجمههای مندی به وتتتمار میاند که جز ویژگیداد 
 ای همسو با الگوی سلح سبکی گارس  ارائه دهد.اس  جرجمه مدهومی، جوانسته

 ارواه در گرو سنگینی خود هستند. ترجمه پیشنهادی:
شکارچی ،باال آمدن پای اسب است/ دنیاها،دنیا،اسب چموش است/ مصیبت. 6.1.1.2

 ها،دام استاست/ لذت
ند ز در خلبه غّراء، دنیا به مًابه استب چمووتی است ، که با باال بردن پاها، سوار خود را به زمین می   

ید ن کرد  و او را  های خود را پهو همچنین دنیا به مًابه وکارچی اس ، که در مسیر را  انسان دام لذت
  ی ا لِی اسب چموک، سرکشی اسجوان گد ، مشتنصهکند و بر استاو نشتانداری التزامی نیز میمی
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ها را برای دنیا به کار این مشنصه ی ا تلِی  تیاد، وتکار کردن اس ، که حضرت امیر و مشتنصته
 اند:د ها از نشانداری التزامی به نشاندار استعاری جبدید وگرفته اند و عبارت

 «َقَمَصْ  ِبَاْرُمِمها َو َقَنَصْ  ِبَاْحُبِمها» 

قمص البعیر و یقمص قمصتتا و قما تتتا و هو أن یرفع یدیه و »گوید: ابن فارو در مورد " قمص" می   
هایش را باال برد و با هم : ذید ماد  قمص(. استتتب و جز آن دستتت 1919« )یلرحها معا و یعجن برجلیه

صد به معنای وتتکار و قنص اللیر 2، 1991کوبید )ابن منظور،پایین آورد و بر زمین  ند
د
: ذید ماد  رهن(. ق

گد گوید: دنیا با لپرند  را وتتتکار کرد )همان: ذید ماد  قنص(. ابن میًم در وتتتره عبارت عربی فوق می
م فرا اکند. لدظ قمص استتتعار  استت  برای این که دنیا انستتان را از خود به هنگها را از خود دور میانستتان

شبیه کرد  ها را به حیوانی جکند، بی اعتنایی دنیا به انستان و جسلیم مرگ ودن انسانرستیدن اجد دور می
ستتازد. دلید این که " أرجد" را جمع استت  که پشتت  به  تتاحب خود کرد  و با دو پایش او را از خود دور می

ها هم دخال  دارند، زیرا جا ، دستتت کنندآورد ، این استتت  کته هنگتام لگد زدن همچنان که دو پا کار می
هتا بدن را نگا  ندارند، حیوان قادر نیستتت  با پاهایش لگد بزند. اما این که به ذکر پا اکتدا کرد  و از دستتت 
ذا فعِد وتتود، لها نامی به میان نیاورد ، بدین ستتبب استت  که ا تتد لگد زدن به وستتیله پا انجام میدستت 

 (.182/ 3، 1211رانی،جر اس  )برقمص با کلمه پا مناسب
ْ  ِبَاْرُمِمهابا به کارگیری لدظ"  امام علی  ْ  ِبَاْحُبِمها" و "  َقَمص َ نشی به " برای دنیا و جان ب َقَنص َ

آن و بهر  جستتتن از مدهوم انتزاعِی دنیا به  تتورت جاندار و غیر جاندار یعنی "استتب چموک" و " 
 پردازیم:های فارسی میکنون به جرجمهاند. ا دام"، در  دد هشدار به دنیا طلبان بود 

د یش  ین کوبد ستوارک را به خا  اندازد و او را به دامهایهمچون استب سترکش که پا بلند و به زم *
 کند )انصاریان(

 های دام خود وکار کند)مبشری(چون اسبی سرکش او را لگدکوب جدا سازد و با حلقه *
ر را  ش )که دیهان زند( و به دامیلگد افکند )جا او را بر زما ب ای خود باو یا وتتتتر، دنیمتاننتد استتتب  *

 گسترد ( او را وکار کند)فیا االسالم( 
 افتد)زمانی(گردد و انسان در دام میو ناگهان بدرفتاری آن آغاز می *
 ناگا  به چهار دس  و پای برخیزد و ریسمان ها در آویزد)وهیدی( *
ْ  ِبَاْرُمِمها"انصتتاریان، مبشتتری در جرجمه استتتعار      ند و برای ااستتتعار  را به جشتتبیه برگرداند  "،َقَمص  َ
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ْ  ِبَاْحُبِمها"استتعار   سالم در مورد اند. فیا اال ای استعاری بیان کرد با حدظ  نع  استعار ، جرجمه "َقَنص َ

ْ  ِبَاْرُمِمها"ی استتعار  جرجمه صد ف "عار  به جشتبیه بهر  جستته است  و برای استتعار  از جبدید استت "َقَمص َ ند
د
ق

ُبِلها" حف ای هبا استتداد  از پرگویی قادر بود  استت ، جرجمه استتتعار  را بیاورد. زمانی در مورد جرجمه استتتعار  ِباد
ای نامدهوم بیان داوتتته استت . وتتهیدی با حدظ مذکور، از مدهوم غیر استتتعاری استتتداد  کرد  و جرجمه

تعار  در جرجمه خویش با الگوی گارس  همگام بود  و در ارائه جرجمه  ریح موفو عمد کرد   تنع  اس
است . بر استاو ستلح ستبکی گارست ، انصاریان، مبشری و فیا االسالم با جغییر استعار  و همچنین 

صاریان، نفیا االستالم با استتداد  از پرگویی و زمانی با جرجمه اوتتبا  از ویژگی مندی برخوردار هستند و ا
ُبِلها"مبشتری و فیا االستالم با حدظ استتعار  در مورد  حف صد ف ِباد ند

د
ب  و وهیدی با دارا بودن از ویژگی مً "ق

 اند.در جرجمه، موفو بود 
دنیای چموک پا بلند کرد  و ستتتوارک را بر زمین زند و دنیای وتتتکار کنند  با پهن  ترجمه پیشاانهادی:
 کردن دام وکار کند.

 ظرف است. دل،6.1.1.3
دانیم کتته دارای دورن و بیرون استتت . در حقیقتت  متتا در این نو  از استتتتعتتار  مدهوم را ظرفی می   
ها موجوداجی برخوردار از جستم هستتیم که ستلح پوستتمان مرز ما را نستب  به بقیه جهان هستی انستان

و این ویژگی  کنیمهای جهان را خار  از وجود خودمان ججربه میستتازد و ما ستتایر قستتم مشتتنص می
روز قیام   سنتیدهیم. ووند، نسب  میخود را به دیگر اوتیاء فیزیکی که بواستله سلوه خود مقید می

مدهومی از نو  ظرب به جصتتویر کشتتید  وتتد   هایی استت  که در خلبه غّراء با استتتعار از جمله موقعی 
 اس :

 «َهَوِ  ااَلْفِکَدُ َكِظَم   » 
ت" از ماد  هوی به معن ود : ماد  هوی(. امام 1919ای خالی وتدن و سقوض کردن اس  )ابن فارو،"هد

 وتتتود. اکنون به واکاوی اند که از وتتتدت جرو در روز قیام ، خالی میدل را به مًابه ظرب دانستتتته
 پردازیم:های فارسی میجرجمه

 ها از جرو جهی و خاموک ود  اس )انصاریان(* دل
 )مبشری(د رستن جهییها از وادی و از ام* دل

 ن باود)فیا االسالم(یها افسرد  و غمگ* )از جرو عذاب( دل
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 ها جا کن وود)زمانی(ك اس  قلبی  نزدیها نشاطی ندارد، بلکه از ودت عصبانلد* 
 * دل ها از اندو  لرزان)وهیدی(

ُة" انصاریان و مبشری به استعار  ظرفی در متن عربی     ِئدد فف ِت االد ود ه کافی جوجدر خصتوی استعار  "هد
اند. فیا االسالم و زمانی عالو  بر پرگویی با جغییر همگام با آن، موفو عمد کرد  داوته و در ارائه جرجمه

ای به ظرفی بودِن دل نکرد  استت  و  تتنع  استتتعار  قادر به جرجمه درخور نبود  اند. وتتهیدی نیز اوتتار 
ای صاریان و مبشری در جرجمه خود در راستاستعار  را جغییر داد  اس . بر اساو سلح سبکی گارس ، ان

ی گارس  های منداند و فیا االسالم، زمانی و وهیدی با ویژگیهای مًب  گارست  گام برداوتهویژگی
 اند.همسو بود 

 اند.ها از اندو ، خالی و جهی ود دل ترجمه پیشنهادی:
 . قلب،ظرف است. تفکر،ماده است6.1.1.4

خواهد جقوای اندیشتتمند عاقلی را پیشتته کنند که جدکر قلبش را ؤمنان میاز م در خلبه غراء، امام 
 فرا گرفته اس :

ِ َقِو »  َ ِهباَد اهلله ُووا اهلله
ُر َقْمَبُه یَفاقَّ َفكُّ  «َ  ِذى ُل ٍّ َشَغَل التَّ

له: مْل  ) غد اند ، قلب را همانند ظرفی پنداوته: ماد  وتغد(. حضترت امیر 1991فیروز آبادی، وتد
 پردازیم:های فارسی میجدکر آن را احاطه و ُپر کرد  اس . اکنون به بررسی جرجمهکه 

 شه و جدکر دلش را مشغول کرد  اس )انصاریان(ی* جقوای خردمندی که اند
د جقوای  تتتاحبتتدلی کتته قلبش را جدکر فرا گرفتتته یتتشتتتگتتا  الهی جقوی ورز ی* ای بنتتدگتتان ختتدا در پ

 اس )مبشری(
ز( دل او یشته )روز رستنیدن خردمندی که فکر و اندید مانند جرستیخدا بترست* پ  ای بندگان خدا از 

 را مشغول ساخته)فیا االسالم(
 ن وما بندگان خدا همانند عاقلی که قلبش را فکر جرو از خدا اوغال کرد  اس )زمانی(ی* بنابرا

 (* پ  از خدا بترسید همچون خردمندی که دل خود را از جز جدکر پرداخته اس )وهیدی
انصتاریان و فیا االستتالم در خصتتوی استتعار  ظرفی " قلب ظرب استت "،  تتنع  استتتعار  را در     

اند و در خصتتوی استتتعار  وتتیئ انگاری "جدکر ماد  استت "، نیز استتتعار  را جغییر جرجمه خویش جغییر داد 
، جوجه ویء انگاریاند. مبشری و زمانی به استعار  ظرب و داد  و آن را به استتعار  جشتنیصی مبدل نمود 

اند. وتتهیدی با حذب  تتنع  استتتعار  ظرب و وتتیء انگاری، داوتتته و  تتنع  استتتعار  را حدظ نمود 
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اریان، های انصای درخور ارائه نداد  است . با این جداستیر و بر اساو سلح سبکی گارس ، جرجمهجرجمه
بود  و  عار  دارای ویژگی مندیفیا االستالم با جغییر استتعار  ظرب و ویء انگاری و وهیدی با حذب است

 های مبشری و زمانی با حدظ استعار  ظرب و ویء انگاری از ویژگی مًب  برخوردارند.جرجمه
 د جقوای  تتتاحبدلی که جدکریای بندگان خدا در مرضتتتر خداوند متعال جقوی ورز  ترجمه پیشااانهادی:
 قلبش را ُپر کرد  اس .

 . عرق،لگام است6.1.1.5
 وتتناختی از نو خلبه غّراء در بیان ستتنتی و وتتدت روز قیام  از استتتعار  هستتتیحضتترت امیر در     

انتزاعی  ها و مداهیموناختی، رویدادها، فعالی اند. در این نو  از استعار  هستیوتیء انگاری بهر  جسته
 ووند:به  ورت ویء در نظر گرفته می

َ  اْلَمَرُل »    «َوَاْلجَ

دهد این استت  که از وتتدت و ستتنتی، عرق بر انستتان در روز قیام  رخ مییکی از حاالجی که برای    
دقیو اس ،  ایی استعار وتود. عالو  بر اینکه این جعبیر، در بردارند بندد و سترازیر می تورجش لگام می

کنایه از وتدت و رنج انستان بر ا ر جدایی از زن و فرزند، هیب  خداوند و نامینوو بودن جهان آخرت اس  
به کار بردن این استتعار  در پ  زمینه این خلبه نشان از احاطه کامد سنتی  (.3/211، 1213رانی،)بر

و مشتتتقات روز قیام  دارد که هیچ را  گریزی از آن نیستتت  و قرار گرفتن "عرق" به جای "لگام"، عالو  بر 
های ی جرجمهبه بررساستتعار ، دارای بار معنایی بیشتتری است  بدین جه ، نشتاندار نیز می باود. اکنون 

 پردازیم:فارسی عبارت فوق می
 د )انصاریان(ی* عرق جا دهان رس

 اری عرق وحش  بر دهان لگام خامووی زد )مبشری(ی* بس
 وود)مانند لجام که بدهان اسب باود()فیا االسالم(ی* دهان پر از عرق م

 کند)زمانی(یری میشانی از باز ودن دهان جلوگی* عرق پ
 و روی برگردن ریزان)وهیدی(* عرق از سر 

ق" مبشتری و زمانی، استتعار  را حدظ نمود      رد عد مد الف جد لف اند. فیا االسالم عالو  در جرجمه استتعار  " اد
بر پرگویی در جرجمه از جغییر استتعار  به جشتبیه بهر  جستته اس  و انصاریان با بیان نامناسب از متن مقصد 

اند. بر اساو سلح سبکی گارس ، مبشری و ی دور از آن بیان نمود او وتهیدی با حذب استعار ، جرجمه
زمتانی با حدظ استتتتعار  در مردود  ویژگی مًب  هستتتتند و فیا االستتتالم با جغییر استتتتعار  و پرگویی، 
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 اند.انصاریان با بیان نامناسب و وهیدی با حذب استعار  در مردود  ویژگی مندی بود 
 جرو از قیام  بر دهانش زد  ود. لگامی از عرق ترجمه پیشنهادی:

 های ساختاری. استعاره6.1.2

این نو  از استتتتعتار ، ستتتامتان دهی یه مدهوم در چارچوب مدهومی دیگر استتت . نقش وتتتناختِی 
ی مبدأ برای سنن مقصد را از طریو ساختار حوز  های ستاختاری این اس  که امکان درک حوز استتعار 

ی ستتاختاری، مستتتعاٌرمنه )حوز  مبدأ( ستتاختاری را بر کند. در استتتعار گویان یه جامعه زبانی فراهم می
کند. استتتعاراجی نظیر؛ زندگی به منزله ستتدر استت  یا نظریه به منزله مستتتعاٌرله )حوز  مقصتتد( جرمید می
(. بدین معنا که؛ حوز  مبدأ یعنی ستتتدر بر حوز  مقصتتتد 121: 2۴۴1ستتتاختمان، از این گونه اند)کوچش،

دنیوی نگاوت  وتد  است . زمانی که استعار  زندگی سدر اس ، وامد مسافران منتل ، را   یعنی زندگی
هتای متعتدد، نو  برخورد خداوند با هر گرو  و... مورد جوجه قرار گیرد، انستتتان را  نیه بنتی و وتتتقاوت 

ایان پ خویش را خواهد وتتناخ . در استتتعار  زندگی ستتدر استت ، جولد متناظر با آغاز ستتدر، مرگ متناظر با
ها متناظر با مستتافران، گناهان متناظر با موانع ستتدر، جوبه متناظر با برگشتت  به را  درستت ، ستتدر، انستتان

 باود.قرآن و رسوالن متناظر با راهنمایان سدر و دنیا متناظر با اقامتگا  موقتی سدر می
رری آوتکار زبانی باود، ف ستاختاری با انوا  استتعار  جداوت دارد و بیش از آن که یه ابزار استتعار    

گا  استت . به کارگیری این استتتعار  ارد و مید مدهومی مقصتتد د ها جبعاجی برای حوز بنیادین و اغلب ناخودآ
هتای معنتایی حوز  مبتدأ را بر حوز  مقصتتتد جرمیتد کنتد )امینی و همکاران، بی جا: دارد کته جمتام ویژگی

1۴3.) 
 . زندگی،آزمایش است6.1.2.1

کند جا ها را آزمایش میبته مًابه آزمایش استتت  و خداوند همه انستتتان زنتدگی از منظر امتام علی 
 کند:مؤمن از کافر متمایز وود و این مهم در خلبه غّراء جلو  نمایی می

وَت ف»  ُ َُ َت ة  َاْعُُتْ ُماْ َ ُْ ة َو داِر ِه َ ُْ َف لُكْ  ُمَددا  یف َقراِر ِخ  «هایُمحاَسُبوَت َهَم ها َو یَو َوظَّ

گویتد: دنیتا جتایگتا  آزمتایش مردمان و عبرت گرفتن ابن میًم در مورد فی قرار خبرة و دار عبرة می    
ها مورد آزمایش (. در زندگی دنیوی که به مًابه آزمایش اس ، انسان0/200، 1211آن هاست  )بررانی، 

مشتتترک و گروهی کتافر هستتتتند. برخی از این هتا؛ مؤمن و گروهی گیرنتد. گروهی از این انستتتانقرار می
وتتوند. چنان که بیان گشتت ، زندگی به مًابه آزمایش استت  و آزمایش ستتربلند و گروهی وتتوم بن  می

ا هها متناظر با آزمایش وتتوند ، وتتقاوت و ستتعادت انستتانهمچنین، دنیا متناظر با آزمایشتتگا ، انستتان
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سئله مهم و نشاندار بودن آن را در به کارگیری استعار  این م متناظر با نتیجه آزمایش است . امام علی 
 پردازیم:های فارسی عبارت فوق میساختاری به جصویر کشید  اس . اکنون به جرجمه

و بر  دیوو ش مییا آزماین نمود ، در دنی* و مدت زندگی وتما را در قرارگا  امتران و سترای عبرت مع
 ریان(د)انصایر یگاساو آن مورد مراسبه قرار می

ن یوتتتما در ا ن فرمود.یا و خانه عبرت اندوزی معیار و ابتالی دنیتان را در ستتترای اختی* و مدت زندگ
 ا)مبشری(یر سراپنجه حساب دلزدگی از دنید و اسیشیسراچه عبرت و ابتال در بوجه آزما

امتران  این نمود  و وتتتما در دنییش و ستتترای عبرت جعی* و مّدت عمر و زندگانی وتتتما را در دار آزما
ا گدته و یام ( برستتاب آنچه که در دنیز داد  وتتوند( و )در قییکو کارانتان از بد کرداران جمید )جا نیوتتومی

 کنند)فیا االسالم(یدگی مید رسیاانجام داد 
 شیا آزماین دنیای با ججربه و پند آموز منظم ستتتاخته استتت . وتتتما در این دنی* خورا  وتتتما را در ا

 ای آن مراسبه)زمانی(د و برای کارهیوومی
* برای هر یه زمانی معین کرد، در این جهان که جای مرن  استت  و خانه ابتال و عبرت وتتما را در 

 آن می آزمایند)وهیدی(
جوان گد : انصتتاریان، مبشتتری و فیا االستتالم با حدظ استتتعار  های فارستتی میبا بررستتی جرجمه   
اند . زمانی از واژ  "ججربه" استتتداد  کرد  استت " بیان کرد ای در راستتتای استتتعار  " زندگی آزمایش جرجمه

است  که در این باف   تریح نیست  و وهیدی نیز واژ  ی "مرن " را در جرجمه خود گنجاند  اس  که با 
اند و در مجمو  و بر استتتاو ستتتلح ستتتبکی متن عربی همنوانی ندارد و هر دو مترجم به اوتتتتبا  رفته

، مبشری و فیا االسالم با حدظ  نع  استعار  از ویژگی مًب  برخوردار های انصاریانگارست ، جرجمه
 بود  و زمانی و وهیدی با اوتبا  در جرجمه از ویژگی مندی برخوردارند.

ن نمود و وتتتما در ییش و ستتترای عبرت جعیچنتد روزی برای وتتتما در خانه آزما ترجماه پیشااانهاادی:
 .وویداید حسابرسی میبرساب آنچه که انجام داد ام  ید و در قیوومیا آزمایشیآزمایشگا  دن

 . زندگی،مسابقه است6.1.2.2
در حوز  حیتات دنیوی در متن نهج البالغته و از آن میتان خلبته غّراء ویژگی حوز  مستتتابقه بر حوز    

 زندگی دنیوی نگاو  ود  اس :
ْضماِر اْلجِ »  وا ِْلِ

 «ادیَو ُخمُّ

ای استتت  که بندگان اعم از مؤمن و کافر و... وتتترک  کنندگان در زنتدگی به مًابه میدان مستتتابقه   
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یرند. ابن گمستابقه زندگی دنیوی هستتند و برخی به ستوی خیر و برخی به ستوی وتر از دیگران سبق  می
ز لدظ اند جا از جووه جقوا بر گیرند و مراد اها را در دنیا رها کرد انسان»گوید: میًم در جدستیر عبارت فوق می

« ای استتت  که در میان نیکوکاران در به دستتت  آوردن کارهای نیه در حال اجراستتت ر، مستتتابقهمضتتتما
(. در دنیای که همچون میدان مستتتابقه استتت ، آخرت متناظر با پایان مستتتابقه، 3/281، 1211)بررانی،

ه اوند. ببهای نیه و وتر متناظر با ستبق  گیران در مستتابقه میانستان متناظر با استب مستابقه، انستان
 پردازیم:های فارسی میبررسی جرجمه

 رات رها ودند)انصاریان(یدان مسابقه به سوی خی* در م
 رند)مبشری(یشی گیگر پیکدیر بر ید  به سوی خی* جا مانند اسب سوقان کش

انتد برای آماد  وتتتدن مانند آماد  کردن و الغر نمودن ا( برتال خود وا گتذاوتتتتته وتتتد یت* و )در دن
 دان مسابقه)فیا االسالم(یشی گرفتن در میای پکو را بر یهای ناسب

 * مردم مانند اسب مسابقه که فر   آمادگی دارد فر   دارند خود را آماد  کنند)زمانی(
 * مانند اسبان مسابق  و بر یکدیگر پیشی جویند)وهیدی(

ی بانصتاریان در جرجمه خود،  نع  استعار  را حدظ کرد  اس . مبشری و وهیدی در جرجمه متن عر 
دید اند. فیا االستتالم و زمانی با پرگویی استتتعار  را به جشتتبیه جباز جبدید استتتعار  به جشتتبیه بهر  جستتته

اند. بر استتاو ستتلح ستتبکی گارستت ، انصتتاریان با حدظ استتتعار  در مردود  ویژگی مًب  بود  و نمود 
ردو  ر استتتتعار  در ممبشتتتری و وتتتهیتدی بتا جغییر استتتتعار  و فیا االستتتالم و زمانی با پرگویی و جغیی

 های مندی هستند.ویژگی
 اند.در میدان مسابقه ی دنیا رها ود  ترجمه پیشنهادی:

 . آخرت،ساختمان،خانه است6.1.2.3
گاهی آخرت در نهج البالغه در قالب استتتعار  پیچید  و ستتاختاری، ستتاختمانی جلو  کرد  استت  که    

اس . آخرت از دید حضرت امیر همانند ساختمانی به انستان با عملکرد خویش در دنیا مشغول ساختن آن 
گیری از امور ملموو برای درک بهتر امور جصتتویر کشتتید  وتتد  استت . این جصتتویرستتازی از آخرت با بهر 

اند، بلکه از آباد ستتازِی از آباد کردِن ستتاختمان ستتننی به میان نیاورد  پذیرد. امام انتزاعی  تورت می
بو مرور جانشتینی واژ  " آخرت" به جای "ستاختمان" نشتسته اس  و عبارت اند، که طقیام  ستنن گدته

 از حال  عادی خار  گشته و در نتیجه نشاندار و دارای بار معنایی خا ی اس :
َر َممادا  »   «َو َهمَّ



    

172 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه،
نه

ستان 
زم

1398
شماره

 ،
63

 

172 

در استتتعار  "آخرت ستتاختمان استت "، عمد  تتالح متناظر با مصتتالح ستتاختمانی/ قیام  متناظر با    
این جناظرها را در قالب استتتعار  ستتاختاری  باوتتند. امام   متناظر با منزل اقام  میستتاختمان و قیام

ی های فارساند. اکنون به بررستی جرجمهها داوتتهاند و هموار  ستعی در هشتیار کردن انستانبیان فرمود 
 پردازیم:می

 امتش را آباد نمود)انصاریان(ی* ق
 ن کرد)مبشری(یش جامیز خوی* رستاخ

 ز کاری( آباد کرد)فیا االسالم(یمعاد و بازگش  را )به بنای جقوی و پره* و 
 ام  را آباد سازد)زمانی(ی* ق

 * بازگشتگا  آن جهان را آباد کرد)وهیدی(
ای همگام با استتتتعار  انصتتاریان، زمانی و وتتتهیدی در حدظ  تتتنع  استتتتعار  موفو بود  و جرجمه   

اند. فیا االسالم عالو  بر حدظ استعار  از پرگویی نیز بهر   ستاختاری " آخرت ستاختمان است " ارائه داد
جستتته استت . مبشتتری در جرجمه خود با حذب  تتنع  استتتعار  به خلا رفته و جرجمه ای اوتتتبا  ارائه داد  
است . بر استاو ستلح ستبکی گارست ، انصتاریان، زمانی، فیا االستالم و وهیدی با حدظ استعار  از 

برخوردار بود  و همچنین فیا االستتالم با پرگویی و مبشتتری با اوتتتبا  در ویژگی مًب  در ستتلح ستتبکی 
 اند.جرجمه در مردو  ویژگی مندی گارس  بود 

 آخرت را آباد کرد. ترجمه پیشنهادی:
 . استعاره جهتی6.1.3

های فیزیکی انستان در زندگی وکد گرفته و با ایجاد جصاویر فضایی ها بر مبنای ججربهاین استتعار    
د کنند. کارکر آوردند، مدهومی جدید و در نتیجه درکی جدید خلو میای که در ذهن به وجود میهنتدستتتی

گیرد که بدن انسان مکانمند و فضایی اس  های فضایی از آن جا سرچشمه میاستتعاری این جه  گیری
: 2۴۴1و وتتکد عملکرد جستتم وی با کارکردهایش در مریا بیرون یکستتان استت )لیکاب و جانستتون، 

برای مًال، در یه مبارز  کستی که پیروز است  و در واقع دارای قدرت بیشتر اس ، حری  خود را بر  (.77
ر بر زمین جزند. وتتنص قدرجمند و پیروز، بر ستتر حری  خود ایستتتاد  و حری  در موقعیتی پایینزمین می

س ، است  و رتعی  پایین ا ای مانند، قدرت باالهایی است  که استتعار افتاد  است  و در چنین موقعیتی
های جهتی که در خلبه غّراء استداد  (. از جمله استعار 31: 1711گیرد)پورابراهیم و همکاران،وکد می

 ود  اس ، عبارجند از؛ اول خوب اس / نزدیه خوب اس / آنچه اهمی  دارد جلو اس :
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 . اول و نزدیک،خوب است6.1.3.1
ی  خویش از استتتتعار  جهتی بهر  برد  استتت  و دلید ایمان و امیرالمؤمنین در بیتان ایمتان و هتدا    

دانند و این مهم را به  تتتورت استتتتعار  جهتی هدای  خواهی از خالو یکتا را در اول و نزدیه بودن او می
 فرمایند:دارند و میبیان می

ال  باِد »   «ا  یا  هاِد یِه َقریا  َو َاْسَتْهدیَو ُاوِمُ  ِبِه َاوَّ

اوال و قریبا"در متن فوق به معنای اول و نزدیه بودن مادی نیس ، بلکه نشان از عظم  ی " واژ دو 
(. اکنون به 3/211، 1211خداوند دارد و این عظم  باالجر از هر مکانی و منز  از جستتم استت  )بررانی،

 پردازیم:های فارسی میجرجمه
 ك اس  ویخواهم که نزد  مییاز او هدانش و یآورم که اول است  و ابتدا کنند  آفر مان میی* و به او ا

 )انصاریان(کنند  یهدا
ز بود  استت  و ستترآغاز هستتتی و آغاز کنند  یش از هر چیم که ذات بی چونش پیمن او را ست او گو *

 ك اس  و رهبر اس )مبشری(یم که نزدیجوآن اس  و از او رهبری می
ر اء( و )هستتتی او بیدارم( که اّول )و مبدا اوتتن یقیکتا بودنش را یآوردم )هستتتی و مان میی* و به او ا

 ك و راهنما اس )فیا االسالم(یطلبم که )به همه( نزد  را می یدا اس  و از او را  هدایهمه( هو
ك و یتتآورم و در حتتالی کتته نزدمتتان مییمتان می آورم بتتاو ایز بتته طور آوتتتکتتار بتته او ای* قبتتد از هر چ

 نی(خواهم)زماراهنماس  از او راهنمائی می
* ایمان می آورم به او که از هر چیزی پیش است  و هستتی او به خویش اس  و از او را  می جویم که 

 نزدیکم اس  و را  بر)وهیدی(
 اند. فیاانصتتتاریان، مبشتتتری و وتتتهیدی در جرجمه عبارت عربی فوق با حدظ استتتتعار  موفو بود 

استت . زمانی در جرجمه "اول خوب استت " به  االستتالم با پرگویی استتتعار  جهتی را در جرجمه خود گنجاند 
خلا رفته استت  و استتتعار  را حذب نمود  استت  و با حدظ استتتعار  " نزدیه خوب استت " جوانستتته استت ، 

ای همستو با آن ارائه دهد. بر اساو سلح سبکی گارس ، انصاریان، مبشری، وهیدی در قسم  جرجمه
ها در قستتم  دوم با حدظ استتتعار  دارای ویژگی مًب  ها و فیا االستتالم و زمانی جناول و دوم استتتعار 

 بود  و فیا االسالم با پرگویی و زمانی در قسم  اول استعار  با حذب آن، دارای ویژگی مندی هستند.
  ینش و از او هدایآورم درحالی که اول استتت  وآغاز کنند  آفر مان مییو به خدا ا ترجماه پیشااانهادی:

 راهنما اس .ك و یخواهم درحالی که نزدمی
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 . دنیا،امروز است.قیامت،فردا است6.1.3.2
ا هکنند. این گونه استتتتعار از دنیتا و آخرت بتا جعابیر " امروز و فردا" یاد می در موارد متعتدد امتام    

 دهند:قرب زمانی آخرت و همچنین فانی و گذرا بودن دنیا را نشان می
 «ِمِه َ َُدُ وْی َو راَقَ  یف » 

اند و از " امروز و فردا" در جه  یادآوری آن دو دنیتا و قیام  را حذب نمود  دو واژ  حضتتترت امیر 
 های فارسی:اند. بررسی جرجمهاستداد  کرد 

 * و امروز به فکر فردا بود  اس )انصاریان(
 ا چشم به فردای آخرت داوته باود)مبشری(ی* و دو روز  دن

 بود)فیا االسالم( ش )آخرت(یا( مراقب فردای* و در امروز )دن
 امروز مراقب فردای خود هستند)زمانی( * 

 * امروز نگاهبان فردای خویش بود)وهیدی(
ای همگام با استعار  "دنیا، امروز انصتاریان، زمانی و وهیدی با حدظ استعار  در جرجمه خود، جرجمه    

ر کار یی، حدظ استعار  را در دستواند. مبشری و فیا االسالم با پرگواست  و قیام ، فردا اس " ارائه داد 
اند. بر استتتاو ستتتلح ستتتبکی گارستتت ، انتد و واژگان "دنیا و آخرت" را در جرجمه خود گنجاند قرار داد 

انصتاریان، زمانی و وتهیدی با حدظ استتعار  از ویژگی مًب  و مبشری و فیا االسالم با حدظ استعار  از 
 ردارند.ویژگی مًب  و با پرگویی از ویژگی مندی برخو

 و در امروز مراقب فردا اس . ترجمه پیشنهادی:
 جدول فراوانی اجزای سلح سبکی گارس  در روک جرجمه هر یه از مترجمان

    منفی ویژگی   مثبت ویژگی 

جاازای سااااطاان ا
 سبکی گارسس

حتتتتتدتتتتتظ 
 استعار 

جتتتغتتتیتتتیتتتر  حدظ اعالم
 استعار 

حتتتتذب 
 استعار 

بستتتتتتا 
 خالقانه

بستتتتتا 
 ساد 

اوتتتتبتتا  
 مترجم

بتتتیتتتان 
 نامناسب

 پرگویی

 _ 1 _ 1 _ _ ۰ _ 3 انصاریان

 1 _ 1 1 _ 1 2 _ 1 مبشری

 3 _ _ 1 _ _ 3 _ 1 فیض االسالم

 2 _ 2 1 _ 1 7 _ 1 شمانی

 _ _ 1 1 _ 2 7 _ 3 شهیدی
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7گیری. نتیجه 
قصود طلبد. کش  معانی منشتانداری استتعاری به دلید داوتتن ساختاری پیچید  جالک ذهنی را می

هایی استتت  که ذهن های متعدد استتت  از دغدغهدر متون دینی و از آن میان نهج البالغه که دارای الیه
ها متداوجی وجود دارد که از طریو آنهای ها و وتتتیو دین پژوهان را به خود معلوب کرد  استتت . نظریه

ا، هجوان متن نهج البالغته را مورد بررستتتی قرار داد و بته معانی نهدته در آن پی برد.  یکی ز این وتتتیو می
جوجه به نشتتاندار استتتعاری خلبه غراء از نهج البالغه استت ، چرا که متن نهج البالغه ستتروتتار از مداهیم 

 ها در مواردها و سنن گدتن از آنله و... اس  که برای عینی سازی آنانتزاعی چون مدهوم مرگ، روه، ال
متعدد از نشتاندار استتعاری بهر  برد  وتد  است . در این میان، جرجمه دقیو واژگان نشتاندار استعاری و از 

 جواند، خوانندگان زبان مقصد را به مدهوم ا لی زبان مبدأ یاریهای مدهومی میآن میان، جرجمه استتعار 
نمونه از واژگان نشتتاندار استتتعاری در خلبه غّراء بر استتاو ستتلح  13رستتاند. جرقیو نشتتان داد، جرجمه 

ای که روک جرجمه جوانتد روک جرجمه هر یه از مترجمان را نشتتتان دهد، به گونهستتتبکی گتارستتت  می
و   مورد حدظ استتعار ، بیشتر مبتنی بر حدظ استعار  اس 1مبشتری بر استاو ستلح ستبکی گارست  با 

همچنین به جرجیب روک جرجمه انصتتتاریان، زمانی و وتتتهیدی نیز وتتتامد همین مقوله هستتتتند، اما روک 
مندی در سلح  هایجرجمه فیا االسالم بیشتر با جغییر استعار  و پرگویی همنوانی دارد. بر اساو ویژگی

یدی، زمانی و هستبکی گارست  نیز، روک جرجمه مبشتری و انصاریان کمترین ویژگی مندی و به جرجیب و
 فیا االسالم بیشترین ویژگی مندی را دارا هستند.
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