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 چکیده

. در این مقاله، با اتخاذ تبوده اسمتون مذهبي  ةترجمهاي آن همواره از مسائل ترجمه و و چالش استعاره ةترجم

توسط استعاره  ةترجم ةگاندهخواهیم بدانیم کدام نوع از انواع شناسي شناختي به ترجمه، ميرویکرد معني
توان به تبیین دالیل کاربرد این البالغه کاربرد بیشتري دارد و چگونه ميهاي نهج( در ترجمه0222) الهرّاسي

دارند.  یيهاتفاوتو  هاشباهتالبالغه چه نهجانگلیسي و فارسي هاي ترجمه ها پرداخت. همچنین،شیوه یا شیوه

البالغه استخراج گردید و هاي نهجتصوري حرکتي از بخش حکمت ةهاي طرحواربه این منظور، کلیة استعاره

اي همنتخب فارسي و انگلیسي مورد بررسي قرار گرفت. مشاهده شد که در ترجمه در متونهاي آنها ترجمه
سوم انتقال استعاري که همان حفظ  ةو در اکثر موارد از شیو شده استموارد حفظ  ةها در همالبالغه استعارهنهج

تصور غني متن مبدأ در متن مقصد است استفاده و هرگاه مترجم نتوانسته همان تصور غني را منتقل کند، تصور 

. این امر جسته استدیگر ترجمة استعاري سود هاي غني دیگري از همان طرحواره را حفظ کرده یا از روش

هاي سابق را ندارد و این ، چالششود ستهینگردهد که ترجمة استعاره، اگر از دیدگاه شناختي به آن نشان مي

ة ها را از میان بردارد. همچنین، پنج ترجمها و ناهماهنگيحرکتي، چالش ةنظریه قادر است با اتکا به طرحوار

 خوبي در متن مقصد منعکس کنند.هها را باند استعارهتوانستهشده یاد
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 مقدمه. 1

: 0222، ي)الهرّاس بوده استمواجه  يادیاست که در مطالعات معاصر ترجمه با اقبال ز یيهااستعاره از حوزه
ن مسأله است ی( بحث بر سر ا1991) 0بروکدنو ون( 1991) 1چون داگوت يافراد ةی(. در مطالعات اول9

از  يریپذهستند، در مقابل ترجمه يو مذهب يطور عمده در متون ادبمنفرد که به يکه چرا عبارات استعار

ترجمه به  يهارا در دل پژوهش ياویژه ةگونه مطالعات حوزنیکنند. ايگر مقاومت میک زبان به زبان دی

 .شده است دهینام MiT)3(استعاره در ترجمه دهد که يخود اختصاص م

 لهان مسئیب .1-1

ن بار مطرح شد، ینخست يبرا 4کاف و جانسونیتوسط ل 1992در سال  يمفهوم ةاستعار ةیکه نظر ياز زمان
افنر و شاتلوُرث: ش) شتر شدیاستعاره ب ةآنها در ترجم يهاافتهین مطالعات و یا نظر گرفتناز به در ین

مطالعات  سریعزبان شاهد رشد  يشناخت ةیاستعاره در ترجمه، در نظر ةرشد مطالعات حوز رغمی. عل5(0213
در  يقی، خأل تحقيشناخت ةاستعار ةنیرغم مطالعات گسترده در زماما به؛ (9: 0222، ي)الهرّاس میاستعاره بود

ن فضا یپرکردن ا و استعاره مشهود است يشناخت ةیاستعاره در ترجمه و نظر يهاهیان نظریتعامل م ةحوز
 ژهیوبهمتون،  ةیز ترجمة استعاره در کلیبرانگبه حل مسائل چالش کمک کندبه محققان حوزة استعاره 

 بپردازند. يو مذهب يمتون ادب

 پیشینه و مباني نظري .1-2

زبان  .صورت گرفته استالبالغه در نهج يادب يهاهیر آرایدر مورد استعاره و سا يادیقات زیتاکنون تحق
 يل به متنین متن را تبدیاست که ا يفراوان يهااستعاره ياز محققان حاو ياریبس يالبالغه به ادعانهج
( 1399) يغالم (،1399) ياحمدخیش، (1391) هرم يبیاد(، 1393) يزدی، امثالعنوانبه. کرده است يادب

 يشناختیيبایز يهاجنبه یيطور عمده به شناسا( به1399ات )یب ،(1399) ياسترآباديقاضيحاج

 ژهیوبه يشناخت يشناسيمعن ةاستعاره چارچوب نظری ةدوم مطالعات حوز ةدست .اندالبالغه پرداختهنهج
 يمثل نورمحمد یيهاتوان به پژوهشين دسته، میاند. در ادهیپژوهش برگز يرا برا ياستعارة شناخت

اشاره ( 0213م)یآقاگلزاده و پورابراهو ( 1390) يان و نادریمانیا (،1391) و همکاران ي(، نورمحمد1399)

 انجام نشده يتاکنون پژوهش يشناخت يهیدر چارچوب نظر يم استعاریمفاه ةترجم ةنیدر زم اما؛ کرد

مه ی(، بران1399زاده )ير ولینظ یيهاالبالغه به پژوهشنهج ةمسائل ترجم ةنیتوان در زميهرچند، م .است
 کرد. ( اشاره1399) یيو وفا (1399)

                                                           
1. Dagut 

2. Van den Broeck 

3. Metaphor in Translation 

4. Lakoff & Johnson 

5. Chäffner & Shuttleworth 
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موجود در بخش  يحرکت ةطرحوار يهااست. محقق ابتدا استعاره يتحلیل - ياین تحقیق توصیف    
 يفارس ةآنها در سه ترجم يهال برگردانیکند. سپس به تحليالبالغه را استخراج منهج يهاحکمت

 پردازد.يم يرضا و پازارگاد يدعلیس يسیانگل ةالبالغه و دو ترجماد نهجیو بن يدی، شهيدشت
 يکنون ةق است. در عرصیترجمه محور تحق 3و مطالعات ترجمه 0يشناس، ترجمه1در علم ترجمه    

از  يکی يکرد شناختیرو که دارد استعاره وجود ةترجم ةدیبه پد يمختلف يکردهایمطالعات استعاره رو
مطالعات استعاره و  يهاافتهی کامل از يریگکنند که بهرهي( استدالل م0213)افنر و شاتلورث ش. آنهاست

 برخوردار است. یيت باالیوابسته از اهم يهاحوزه
کاف و جانسون، ی)ل انديتفکر بشر اساساً استعار يندهای( ادعا کردند که فرا1: 1992کاف و جانسون )یل    

ة زک حویبر  يتجرب ةک حوزیاستعاره عبارت است از نگاشت  يمفهوم ةاستعار ةینظردر (. 4: 1992

جاد یر مرتبط ایغ يتجرب ةا دو حوزیر مرتبط یان دو مفهوم غیکه م يارتباط ذهن ينوع يعنی گرید يتجرب

شود، فکر يا از آن صحبت میده یشیاند يگریمعموالً به د که يبه صورتدهد ياجازه م يبه اول وشود يم

 يزندگ يسازن مثال، مفهومعنوابه(. 095: 0221ن، یوانز و گری؛ ا023 :1993 ،کافی)ل ا صحبت شودی

 شود.يسفر گرفته م يتجرب ياست که از مبنا يذهن يند شناختیفرا يصورت سفر نوعبه

( 0222) يالهرّاس ةشدارائهبر اساس مدل  يتصور طرحواره ةاستعار ةترجم يحاضر به بررس ةدر مطالع    
 (rich image) يو تصور غن (image schema) يتصور ةن مدل مفهوم طرحواریشود. در ايپرداخته م

 کند.يفا میا ينقش پررنگ
 يتصور ةطرحوار. 1-2-1

که دیگر  يکنیم؛ خود و اشیاء دیگر را به مانند ظروفي، آنها را کشف ميتماس با اشیاء فیزیک ةلیوسبهما 
گذارند را تجربه يکه بر ما تأثیر م يطبیع يکنیم؛ نیروهايبیرون آنها قرار دارند، تجربه ماشیاء در آنها یا 

که مقابل باد راه  يمقاومت کنیم، مانند وقت يکنیم در مقابل چنین نیروهایيم يکنیم؛ و نیز سعيم

 يتصور ةچه ما طرحوارباعث ایجاد آن ودهد يرخ م يبشر ةبه کرّات در تجرب يیهارویم. چنین تعامليم

 يصورتِ استعارما را به يانتزاع از مفاهیم يبسیار يتصور يهان طرحوارهیشود. اينامیم ميم

 شوند.يده مینام يطرحواره تصور يهاکنند که استعارهيم يساختاربند

حرکت در  ةرو، مثالً، طرحوارتوانند اساس سایر مفاهیم واقع شوند. از اینيم يتصور يهاطرحواره    

هستند که  يساختارهای يتصور يهاطرحواره .(91: 1393)کوچش،  گیرديزیرساخت مفهوم سفر قرار م
و  موقعیت آغازین، حرکت در مسیر يدارا« حرکت» ةرا در خود دارند. مثالً، طرحوار يجزئیات اندک
، يحرکت، هنگام کاربرد مفهوم سفر، با جزئیات دیگرِ بیشتر يبسیار کل ةاست. این طرحوار يموقعیت نهای

سفر،  ةمثالً، یک ماشین(، یک برنام) سفر ةعزیمت، یک وسیل ةتوانیم یک مسافر، یک نقطيشود: ميپر م

                                                           
1. science of translation 

2. translatology 

3. translation Studies 
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ها نه تنها با یک روش، بلکه طرحواره نیاو غیره داشته باشیم.  مشکالت بین راه، یک مقصد، یک راهنما

، یا يروحرکت نه تنها با یک سفر، بلکه با راه رفتن، دویدن، پیاده ةشوند. طرحواريپر م يمختلف يهااز راه

 .(93-90: 1393، کوچش) شوددرک مي يکوهنورد
 يتصور غن .1-2-2

مثل سفر، راه  يق تصورات غنیستند، اما از طریق نیو دق يغن يمیمثل حرکت مفاه يتصور يهاطرحواره
و تصور  يان طرحواره تصوریشوند. ميمرتبط م يمفهوم يهاره، به استعارهیپا رفتن و غورفتن، چهار دست

پا رفتن وتواند در چهاردستيم يحرکت يتصور ةمثالً، طرحوار وجود دارد. يرابطة سلسله مراتب يغن

ن یتوان بين رابطه را میابد. همیها تجسم ها در رودخانهقیا قایابان، یکودکان، حرکت خودروها در خ

 دا کرد.یز پین يغن يآن در تصورها يواقع يهاا مصداقیها و نمونه يتصور يهاطرحواره
 يمفهومةبه استعار يو تصور غن يتصور ة، طرحواريمفهوم ةان استعاریم شدن ارتباطروشن يبرا    

 :دیسفر است توجه کن يزندگ
 

 
 

 
 

آن بر  يهايشود و ویژگياز آن استفاده م ياستعار يریگشکل يمبدأ برا ةمفهوم سفر که در حوز    

 ةبه نام طرحوار ک طرحواره استیا تجسم یا مصداق یشود نمونه يا منطبق مینگاشت  يزندگ ةحوز
 يط زندگیدر مح یياست و حاصل تجربة مکرر بشر از حرکت و جابجا يذاتاً انتزاع يکه مفهوم يحرکت

رود و ين مین درجه از انتزاع از بیسفر، ا يو مبهم در ذهن دارد که در تصور غن يکل يخود است و طرح
 شود.يگفته م يکه به آن تصور غنرد یگيابعاد و اجزاء مشخص شکل م يداراو ملموس و  ينیع يمفهوم

 ادیطرحواره بن يهااستعاره ةترجم يهاوهیش .1-2-3

ار مترجم است یدر اخت يامکانات مختلف يمفهوم يهان نوع استعارهی(، در ترجمة ا0222) ياز نگاه الهرّاس
 کند:يم يترجمة استعاره را معرف 1ةویده ش يکه و

آمده،  مبدأزبان که در متن  يتصور ةاز همان طرحوار نوع ترجمه، در اینطرحواره به طرحواره:  ةترجم -1

قوه(، نیرو )سه طرحواره  ،القوهين فين متوازنيقطباستفاده شده است. مثالً در عبارت  در متن مقصد نیز

دو »ن عبارت به یگر( وجود دارد. اگر ایک قطب به قطب دیرو از ین( و حرکت )انتقال نیتعادل )متوازن
 يرو، حرکت و تعادل در عبارت استعارین ةترجمه شود، هر سه طرحوار يدر زبان فارس« زن قواقطب متوا
 شود.ين نوع ترجمه مشاهده نمی، االبالغهنهجموجود  يهادادهاست. در  منتقل شده يزبان فارس

                                                           

1. Procedures 

 حوزه مبدأ: سفر
حوزه مقصد: 

يزندگ  
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مقصد، در متن  يک طرحوارة تصوریاز  يکاربرد ياجنبه يطرحواره به کاربرد طرحواره: معرفة ترجم -0
 يادر متن مقصد تنها جنبه يول کرده استاستفاده  يک طرحوارة تصوری از يکه متن اصل يهنگام يعنی

 ة، طرحواريميتفاعل صم ي. مثالً در عبارت عربآمده است يتصور ةاز همان طرحوار يکاربرد

 يعنیت ن عباریا يفارس ةز است. ترجمیمرکز و هسته هر چ يبه معنا يمیصم ةدر واژ  (CORE)هسته
م( است چرا یهسته )صم ةطرحوار يکاربرد ةجنب يهسته است، هرچند دارا ةفاقد طرحوار «يتعامل قو»

 ن بخش آن است.یتريز قویهر چ ةکه هست

که در متن مبدأ  يو تصور غن ي: کاربرد همان طرحواره تصوريبه همان تصور غن يتصور غن ةترجم -3

ال تنبت  يبة التية الطيهة سامة ترفضها التربة العمانينباتات کر موجود است در متن مقصد. مثالً در عبارت

ن یبذر ا ياسیس يهاتی. فعالاستشده( است استفاده يکشور عمان خاک )کشاورز ة، از استعارباياال ط

تصورات خاک و  ين عبارت به فارسیا ةباشند. در ترجم يا سمیخاک هستند که ممکن است خوب 
 ةست به آنها اجازیبايمنزجرکننده در خاک کشورمان که نم ياهان سمیگ: »شده استحفظ  ياهان سمیگ

إِذَا کُنْتَ فِي  09است. مثالً در حکمت  کار رفتههالبالغه بنهج يهاوه در غالب ترجمهین شیا «ش داد.یرو

که نگاميه»است:  ورت ترجمه شدهن صیبه ا يدشت ةدر ترجم إِدْبَارٍ وَ الْمَوْتُ فِي إِقْبَالٍ فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَى

 که« آورد، پس دیدار با مرگ چه زود خواهد بود.گذاري و مرگ به تو روي ميتو زندگي را پشت سر مي
 است.ا( حفظ شدهیکردن )به دنپشت يتصور غن

 يتصور ةک طرحواری يگر از همان طرحواره: استفاده از تصور غنید يبه تصور غن يتصور غن ةترجم -4
رضا  يسیبه انگل يعرب ةدر متن مبدأ. در ترجم يتصور ةهمان طرحوار يتصور غن يتن مقصد به جادر م

 travelers يبا تصور غن سوار يبه معن رکب يتصور غن يول ،حفظ شده يحرکت ة، طرحوار14از حکمت 

يُسَارُ بِهِمْ وَ هُمْ  أَهْلُ الدُّنْيَا کَرَکْبٍ: شده استن یگزیهمان حوزه تعلق دارد جامسافر که به  يبه معنا

 The people of the world are like travelers who are being carried while they:نِيَامٌ

are asleep.استبرخوردار  یيباالي ه، از اعتبار ترجم3و  1 يهاوهیترجمه پس از ش يهوین شی. ا. 

کاررفته بهکه در متن مبدأ  يتصور ةردن به طرحوایبخشتینی: عيبه تصور غن يطرحوارة تصور ةترجم -5

 يفارسة است. در ترجم (CENTER)مرکز  ةطرحوار يم حاوی، صمانهيم کيصم يف . مثالً در عبارتاست

 ةطرحوار يو حاو (0929: 1390)معین، « مرکز» و به معني، به قلب ترجمه «ت آنیدر قلب موجود»آن 
 د.یمشاهده نگرد البالغهنهج يهان روش در شواهد موجود از ترجمهیمرکز است. ا

 يتصور ةک طرحواریبه  يتصور غن يحاو ةک استعاری: ترجمة يتصور ةبه طرحوار يتصور غن ةترجم -9
کند. در حکمت يرا ترجمه نم يتصور غن يکند وليتصور(. مترجم طرحواره را حفظ م يسازا طرحوارهی)

: شده است، از روش ششم استفاده آن يدشت ةجم. در ترآمده استگذر  ةا به مثابه خانیدن ة، استعار133

 شدهحذفگذر  ةخان ينجا تصور غنیدر ا«. نیا گذرگاه عبور است، نه جاي ماندند» الدُّنْيَا دَارُ مَمَرٍّ لَا دَارُ مَقَرٍّ
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بر آن وارد  ياست و اشکال ياستعار ياز ترجمهین نیست. ایدر عبارت گذرگاه باق يطرحوارة حرکت يول
 ست.ین

، مثل: به يمفهوم ةکنندلیک تسهیاما همراه با  يو تصور غن يتصور ةاستفاده از همان طرحوار -9

 ةمـک است(، در ترجیوچ نزدـ، )کرَّحِيلُ وَشِيكٌـال ،199ة حکمت ـالً در ترجمـ. مثي، به قوليریتعب

 the time to depart: کاررفته استبه ياستعار يل معنایتسه يز براـتـرانـدر پ يبارتـع يپازارگاد

(for the next world) is near. يرفته ول به کاروه ین شیموجود ا يسیانگل يهااز ترجمه يدر معدود 
 است. ياستعار ياوهیدر هر صورت ش

رفته، هرچند در عبارت مبدأ  به کارکه در گفتمان مبدأ  يمفهوم ةاستعار يد برایجد يمصداق يمعرف -9
ن استعاره در یپرکاربرد است. اگر ا يااعراب، ملت به مثابه خانواده استعاره يسایست. مثالً، در گفتمان سین

ک یاز  يدیآن به متن مقصد افزوده شود مصداق جد يسیانگل ةدر ترجم ينرفته باشد ول به کار يمتن عرب
 البالغه مشاهده نشد.نهج يهان مورد در دادهی. ااست شدهيمعرفمرسوم  ةاستعار

به  مرکز الکفر،عبارت  ةآنها(، مثالً در ترجم ةاما نه هم) ياستعارة مفهوم يهامصداقاز  يکیحذف  -12
شود که در واقع همه يل میت تبدیموقعة هسته به طرحوار ة، طرحوار«کفر يجا» يعبارت فارس

 ، طرحوارة هسته را با خود ندارد.یيمعنا يهااستلزام

ة شود و از ایرادات اساسي ترجمنادیده گرفته مي، که در آن کل استعاره يحذف استعاره مفهوم -11
امت به مثابه محل ورود را حذف کرده است. در آنجا یق ة، دشتي استعار99حکمت  ةاستعاره است. در ترجم

 که فاقد استعاره است. شدهترجمه عظمت روز قیامتبه  ،عَظِيمِ الْمَوْرِد

 پژوهشضرورت و اهداف  .1-3

البالغه هاي نهجحرکتي در حکمت ةهاي مفهومي مبتني بر طرحواراستعاره ةرجماین مقاله به بررسي پنج ت

( کدام نوع ترجمه کاربرد بیشتري دارد و 0222) الهرّاسي ةگانهاي دهتا بدانیم از میان گزینه پردازدمي
ه البالغه از این حیث چهاي فارسي نهجتوان به تبیین این امر پرداخت. همچنین، ترجمهچگونه مي

کند ها کمک ميهاي انگلیسي دارند. یافتن پاسخي مستدل به این پرسششباهت یا تفاوتي با ترجمه

استعاره اثبات شود. همچنین، با توجه به  ةهاي ترجمشناختي در تحلیل چالش ةاستعار ةارزشمندي نظری

هاي نامطلوب ان ترجمهتا چه قدر بایستي نگر ابالغ و تبیین دین اسالم ةالبالغه در حوزاهمیت متن نهج

 استعاره باشیم. ةویژه در حوزهب

 

 حثب. 2
مورد از  131البالغه استخراج شد. نهج يهاموجود در بخش حکمت يهااستعاره ةیق، ابتدا کلین تحقیدر ا

ک و حداکثر چند استعاره یحداقل  يها حاون حکمتیها بود. اانواع استعاره يالبالغه حاونهج يهاحکمت



 04           5931البالغه، سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان پژوهشنامه نهج

 

جز  ي، راهينید يم انتزاعین مفاهییتب يدور از انتظار نبود چرا که برا يزیاد چیز يهاجود استعارهبود. و

عنوان )به شده استو ثابت  ين قبالً بررسین امر در زبان دیوجود ندارد. ا يو تجرب ينیم عیتوسل به مفاه

 یي، آنهاياستعار يهانواع ترجمهان ایاز م (.1390م و همکاران، یو پورابراه 1399 م،یمثال ر.ک. پورابراه

 يوانات، اعضایها، ح)مثل رنگ يکیزیمبدأ ف يهاان حوزهیاست و از م يکیزیمبدأشان ف يهاکه حوزه

و از  شدهانتخابهستند  يحرکت يتصور يهاطرحواره يکه دارا ياره( تنها آن دستهیها و غبدن، طرحواره

ن پنج یا دسترس بودن. در شده استور هدفمند انتخاب طبه يل و بررسیهر کدام چند مورد جهت تحل

 ل انتخاب آنها است.یمنبع دل
و  یيبه گذرا استعارهن ی. اشده استاستفادهار یبس سفر است يزندگ يساختار ةالبالغه از استعاردر نهج    
 ياره حوزة مفهومن استعی( در ا19: 1393م، یکند. )پورابراهيآخرت اشاره م يداریا و پاین دنیا يداریناپا

با  123است. در حکمت  يحرکت يتصور ةمربوط به طرحوار يمبدأ است که از تصورات غن ةسفر حوز
 م:یشرق و غرب مواجه ا و آخرت به مثابهیا و آخرت به مثابه سفر و از دنیدن يزندگ يسازمفهوم

مُخْتَلِفَانِ فَمَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا وَ تَوَلَّاهَا أَبْغَضَ الْآخِرَةَ وَ عَادَاهَا وَ هُمَا  إِنَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ عَدُوَّانِ مُتَفَاوِتَانِ وَ سَبِيلَانِ

 (123)حکمت/ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ

 اپرستیدنو دو راه جداي از یکدیگرند، پس کسي که  و آخرت، دو دشمن متفاوت -حرام  -دنیاي  (1)
و آن دو همانند شرق و غرب از  رزد، به آخرت کینه ورزد و با آن دشمني خواهد کردباشد و به آن عشق و

 (ي)دشت ...هم دورند، 

دنیا را دوست داشت و مهر آن را  کهآنمخالف هم.  اندراهو دو  نافراهم انددشمنهمانا دنیا و آخرت دو  (0)
میان آن  کهآنخاور و باختر است و  و دنیا و آخرت چون در دل کاشت، آخرت را نپسندید و دشمن انگاشت

 .(يدی)شه... دو رود چون به یکي نزدیک گردد از دیگري دور شود. 
دنیا و آخرت دو دشمن متفاوت و دو راه گوناگونند، پس کسي که دنیا را دوست بدارد و بدان دل بندد،  (3)

 .البالغه(اد نهجی)بن ...آن دو چونان خاور و باخترند،  ؛ وآخرت را دشمن دارد و از آن بدش آید
(4) This world and the next are enemies with a difference, each going its own 

way. He who is charmed by this world, dislike the next one and opposes it. 

These two worlds are like east and west. (ي)پازارگاد  
(5) Certainly, this world and the next are two enemies against each other and two 

paths in different directions. Whoever likes this world and loves it hates the next 

and its enemy. These two are like East and West.   )رضا(
 ن حکمت دو استعاره موجود است:یدر ا
 مختلف دو راه مثابهبها و آخرت یدن -1
 مشرق و مغرب مثابهبها و آخرت یدن -0
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ا و یدن يسازشود و تنها مفهومينخست کامالً حذف م ة، استعاريپازارگاد ةاز ترجم يهر چند در بخش    

رد و با یگين استعاره قرار میا يبه جا -ن بحث است یا ةکه خارج از حوز -صورت دو دشمنآخرت به

طور کامل به سوم ةوین حکمت، از شیگر اید ةم، در چهار ترجمیشوياستعاره روبرو م ةدهم ترجم ةویش

به همان تصور  -حرکت يمفهوم ةمتعلق به طرحوار -سفر  ةل از حوزیسب يو تصور غن شده استاستفاده
مشرق و مغرب در تمام  ين، تصور غنی، همچنشده استترجمه يسیو انگل يارسف يهادر زبان يغن

 است: شدهترجمه يسیو انگل يفارس يهادر زبان يهمان تصور غن سوم به ةویها به شترجمه
 

 حکمت
استعاره 

 يمفهوم
 يتصور غن

 ترجمه يهاوهیدر متون مقصد و ش يمعادل تصور غن

 يدیشه يدشت
اد یبن

 البالغهنهج
 رضا يپازارگاد

123 

ا و آخرت یدن
دو راه  مثابهبه

 مختلف
 (3راه )دو  (3راه )دو  (3دو راه ) النیسب

Enemies 
(12) 

Paths(3) 

ا و آخرت یدن
  مثابهبه

 مشرق و مغرب
 East/west East/west خاور/باختر شرق/غرب /غربشرق مشرق/مغرب

 

ن یمترجم به ا يذهن ين، دسترسیژه است. بنابرایو-رِ فرهنگیو غ يجهان يل، مفهومیسب يتصور غن    

وجود  ين تصور غنیحذف ا يبرا يلیدل يپازارگاد ةا آسان است. در ترجمیمختلف دن يهامفهوم در زبان

که تکرار  آمده استروند يدو دشمن که هر کدام راه خود را م مثابهبها و آخرت یدن ،ن ترجمهیندارد. در ا

رسد چرا يبا آن ارتباط دارد که درست به نظر نم يا به نوعیاست  عَدُوَّانِ مُتَفَاوِتَانِ يعنی يقبل يتصور غن

ا و یو دن ،دو شخص دشمن مثابهبها و آخرت یدن يکیم یمواجه يسازن عبارات با دو نوع مفهومیکه در ا
 برد.ين میدوم را از ب ياستعار ياز معن ين دو بخشیدو راه مختلف و ادغام ا مثابهبهآخرت 

ن یمبدأ ا ةزو در حو يحرکت ةبر طرحوار يمبتن است ياگذر، استعاره ةخان مثابهبها ی، دن133در حکمت     
به  يزندگ ترعام ةاستعار يهااز نگاشت يکین استعاره در واقع ی. اآمده استگذر  ةخان ياستعاره، تصور غن

به دو طرحواره  -شوديم يسازق آن مفهومیا از طریکه دن-گذر،  ةنجا، مفهوم خانیمثابه سفر است. در ا
گذر به هر دو  ةق آنها در عبارت خانیتلفگذر و  يخانه و مفهوم حرکت يمفهوم حجم يعنیتعلق دارد، 

 طرحواره تعلق دارد:

 .(133)حکمت/ الدُّنْيَا دَارُ مَمَرٍّ لَا دَارُ مَقَرٍّ

 د:یگذر( توجه کن ة)خان ين تصور غنیا يفارس يهابه ترجمه ابتدا
 .(ي. )دشتدنیا گذرگاه عبور است، نه جاي ماندن (1)
 .(يدی)شه د.، نه جایي که در آن به سر برناي است که از آن بگذرنددنیا خانه( 0)
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 .البالغه(اد نهجی)بن «ماندن»است نه جاي « گذر»دنیا خانه  (3)

 يسازو با طرحواره است گذر ترجمه نشده ةخان يبه تصور غن دَارُ مَمَرٍّ ي، تصور غنيدشت ةدر ترجم    

کند. استفاده يرا ترجمه نم يتصور غن يکند وليرا حفظ م يحرکت ةم. در واقع مترجم طرحواریتصور مواجه
البالغه، اد نهجیو بن يدیشه يفارس يهاوة ششم است. در ترجمهیتصور مربوط به ش يسازاز طرحواره

 يسوم ترجمه همخوان ةویگذر( و با ش ةکه از آن بگذرند و خان يا)خانه شده استحفظ يهمان تصور غن
 د:یتوجه کن يسیانگل يهاحال به ترجمهدارد. 

(4) The world is transitory, not a place to stay in and settle in (يپازارگاد) .  
(5) This world is a place for transit, not a place for stay ( رضا) . 

 -place-آن از عبارت مکان يجااست. به ا خانه منتقل نشدهیدار  يتصور غن يسیانگل يهادر ترجمه    

گذر  ةخان يتصور غناست،  شدهمنتقلحرکت  ة، هر چند طرحواريفارس 1مثال . مانند استشده استفاده
اد یو بن يدیشه يهان حکمت، ترجمهی، در ايکل طوربه. کاررفته استبهششم ترجمه  ةویش ترجمه نشده و

 اند:و رضا از روش ششم استفاده کرده ي، پازارگاديالبالغه از روش سوم و دشتنهج
 

 حکمت
تعاره اس

 يمفهوم
 يتصور غن

 ترجمه يهاوهیدر متون مقصد و ش يمعادل تصور غن

يدشت يدیشه   
  ادیبن

هنهج البالغ  
يپازارگاد  رضا 

133 
  مثابهبها یدن

 خانه گذر
 دار ممر

گذرگاه 
 (1عبور )

که از  ياخانه
 (3آن بگذرند )

 (3خانه گذر )
transitory 

(1) 

Place 

for 

transit 

(1) 

 

ن عبارات عالوه بر یشود. ايسفر مشاهده م مثابهبه يزندگ ةاستعار يچهار عبارت حاو 99کمت در ح    
 مثابهبها یدن -0توشه سفر،  مثابهبهاعمال  -1: يهااستعاره ریز يحاو وضوحبهسفر،  مثابهبه يزندگ ةاستعار
 ق، سفریزاد، طر ين، تصورات غنیمحل ورود است. بنابرا مثابهبهامت یق -4و  سفر مثابهبه يزندگ -3راه، 

 ن عبارات وجود دارد:یهستند در ا يو حجم يحرکت ةو مورد که متعلق به طرحوار

 .(99)حکمت/ آهِ مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَ طُولِ الطَّرِيقِ وَ بُعْدِ السَّفَرِ وَ عَظِيمِ الْمَوْرِد

 .(ي)دشت امتو عظمت روز قی و دوري منزل و درازي راه اندک ةآه از توش( 1)
 .(يدی)شه اندک و درازي راه و دوري منزل و سختي در آمدنگاه ةآه از توش (0)
 .البالغه(اد نهجی)بن آه از کمي توشه و درازي راه و دوري سفر و سختي منزل (3)

(4) Alas for the scanty provision and length of journey! Wail for the remoteness 

of the way, and the darkness and terror of the descending place! (ي)پازارگاد .  

(5) Alas! The provision is little, the way is long, the journey is far and the goal is 

hard to reach )رضا(. 
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 provisionاست )توشه/ شدهترجمه يسیو انگل يق به همان صورت به فارسیزاد و طر يدو تصور غن    
شده ترجمه journeyالبالغه و رضا به سفر/اد نهجیبن يهاسفر در ترجمه ي(. هر چند تصور غنwayو راه/
منزل و در  يبه تصور غن يدیو شه يشود، در دشتيده نمید يدر استعاره و تصور غن يرییو تغ است

راه به تصور  يصور غنت يعنیچهارم ترجمه است.  ةویاست و منطبق بر ش شدهبرگردان wayبه  يپازارگاد
 يحرکت ةطرحوار ين عبارت که حاویآخر ةاست. در ترجم شدهبرگردانمنزل که از همان حوزه است  يغن

 ةویبه ش يدیشه ةو در ترجم شدهحذف، کامالً يدشت ةالمورد، در ترجم يسفر است، تصور غن ةو استعار
چهارم  ةویاز ش يالبالغه و پازارگاداد نهجیبن يها، در ترجمهشده استترجمه «آمدنگاه»سوم، به 

سفر را  ةن و مرتبط با حوزیگزیجا يکه تصور descending placeو عبارات منزل و  شده استاستفاده
 .کاررفته استبهکنند يارائه م

شده  يسازمفهوم goalیعني  يحرکت ةن طرحواریهماز  يگرید يرضا، المورد به تصور غن ةدر ترجم    
 ين دو تصور غنیک سفر است. ایان و مقصد یپا ةنقط يبه معن goalمحل ورود و  يه معن. المورد باست

ک یان یبا هم متفاوتند. در المورد پا یيحرکت و مفهوم سفر تعلق دارند هرچند از نظر معنا ةبه طرحوار
به  goal يامت و آخرت منطبق است ولید مدنظر است که با مفهوم قیجد ةا مرحلیسفر و ورود به محل 

ن عبارت از ین، در ایتوان از آن برداشت کرد. بنابرايگر را نمید ةان است و ورود به مرحلیپا ةنقط يمعن
 يدر متن مبدأ با تصور غن يک تصور غنی ينیگزین حال جایو در ع يتصور ةرضا با حفظ طرحوار ةترجم

 م.یچهارم( مواجه ةویدر متن مقصد )ش يگرید
 

 ياستعاره مفهوم حکمت
تصور 

 يغن

 ترجمه يهاوهیدر متون مقصد و ش يمعادل تصور غن

يدشت يدیشه   
 ادیبن

هالبالغنهج  
يپازارگاد  رضا 

99 

  مثابهبهاعمال 
 توشه سفر

 (3توشه ) (3توشه ) (3توشه ) زاد
Provision 

(3) 

Provision 

(3) 

 Way  (3 )Way( 3)  (3راه ) (3راه ) (3) راه طریق راه مثابهبهدنیا 

  مثابهبه يگزند
 سفر )دور(

  way (3) Journey (4) (3سفر ) (4منزل ) (4منزل ) سفر

  مثابهبهامت یق
 محل ورود

 (12) ∅ المورد
آمدنگاه 

(3) 
 (4منزل )

descending 

(4) place 
(4) Goal  

 

رد، یگيصورت م ياطرحواره ةک حوزیدر  ي، انتقال استعارwayسفر به منزل و  يتصور غن ةدر ترجم    

منزل  مثابهبه يشود به زندگيل میبه مثابه سفر تبد يشود. زندگيک مینزد ياجاد استعارهیهرچند باعث ا

توان آنها را از يکه ميطور ،اندکینزدار یبه هم بس يستند ولین يکیکه الزاماً  راه مثابهبه يا زندگی
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محل ورود به  مثابهبهامت یق يمفهوم ةر استعاریین امر در تغیک استعاره قلمداد کرد. همی يهانگاشت
 کند.يز صدق میمقصد ن مثابهبهامت یا قیمحل نزول  مثابهبهامت یق

سفر  مثابهبه يسفر و زندگ ةتوش مثابهبهاعمال  يهااستعاره ریز، ينیسفر در متون دة در کالن استعار
 شود:يده میاد دی)دور( ز

 .(001/)حکمت الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ بئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ

 .(ي)دشت بدترین توشه براي قیامت، ستم بر بندگان است( 1)

 .(يدی)شه ستم راندن بر بندگان بدترین توشه است براي آن جهان( 0)

 .البالغه(اد نهجی)بن سفر آخرت ستم بر بندگان خداست ةبدترین ره توش( 3)

(4) The worst provision for the next world is oppressing God's creatures 

(ي)پازارگاد . 

(5) The worst provision for the Day of Judgment is high-handedness over people 
 .)رضا( 

 است. کاررفتهبهاستعاره  ةسوم ترجم ةوین حکمت، شیا يهادر ترجمه    
 

 حکمت
 ةاستعار

 يمفهوم

تصور 

 يغن

 

 ترجمه يهاوهیدر متون مقصد و ش يمعادل تصور غن

 يدیشه يدشت
اد یبن

 البالغهنهج
 رضا يپازارگاد

001 
 مثابهبهاعمال 

 توشه سفر
 Provision(3) Provision(3) (3توشه )ره (3توشه ) (3توشه ) زاد

 

ش یپ يکلآن و انتقال به مخاطب مش ةدر ترجم و سفر است ةحوز ةین و اولیادیم بنیتوشة سفر از مفاه    

مذکور و  ةها، استعاربه مثابه سفر )دور( است. در تمام ترجمه يزندگة استعار يحاو (092حکمت ) د.یآينم

 است: شدهمنتقلمقصد  يهادر زبان يسفر، به همان تصور غن يتصور غن

 .(092)حکمت/ مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ

 .(ي)دشت سازدت باشد خود را آماده ميآخر کسي که به یاد سفر طوالني( 1)

 .(يدی)شه دوري سفر را یاد آرد، خود را براي آن آماده دارد کهآن( 0)

 .البالغه(اد نهجی)بندوري سفر را یاد کند، آماده شود  کهآن( 3)

(4) He who remembers the length of the journey, prepares himself for it 

(ي)پازارگاد . 

(5) Whoever keeps in view the distance of the journey remains prepared )رضا(.  
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 يمفهوم ةاستعار حکمت
تصور 

 يغن

 ترجمه يهاوهیدر متون مقصد و ش يمعادل تصور غن

 يدیشه يدشت
اد یبن

 البالغهنهج
 رضا يپازارگاد

092 
 مثابهبه يزندگ

 سفر )دور( 
 (3سفر ) (3سفر ) (3سفر ) سفر

Journey 
(3) 

Journey 
(3) 

 

، شده استحفظز یآخرت ن يایکوچ به دن مثابهبهموجود در استعارة مرگ  يو تصور غن يطرحوارة حرکت    
 from this worldو  for the next worldبا افزودن عبارات آخرت،  5و  4، 3 يهاالبته در ترجمه

 يکه در عبارت اصل جادشدهیامقصد مرگ  ةحوز و کردنکوچمبدأ  ةان حوزیم يترواضح يارتباط استعار
 هفتم داراست: ةویکننده را طبق شلیوجود ندارد و افزودن آن نقش تسه

 .(199)حکمت/ الرَّحِيلُ وَشِيكٌ

 .(ي)دشت کوچ کردن نزدیک است( 1)

 .(يدی)شه رخت بر بستن نزدیک است( 0)

 .(البالغهنهجاد ی)بن کوچ کردن به آخرت، نزدیک است( 3)

(4) The time to depart (for the next world) is near (ي)پازارگاد . 

(5) The departure (from this world) is imminent )رضا(. 
 

 حکمت
استعاره 

 يمفهوم

 يتصور غن

 

 ترجمه يهاوهیدر متون مقصد و ش يمعادل تصور غن

 يدیشه يدشت
اد یبن

 البالغهنهج
 رضا يپازارگاد

199 
 ثابهمبهمرگ 

 يایکوچ به دن
 آخرت

 الرحیل
کوچ 
کردن 

(3) 

رخت بر 
 (3)بستن 

کوچ کردن به 
 (9) آخرت

depart 

(for the 

next 

world) (9) 

The 

departure 

(from this 

world)  (9) 

 

به  يا تصور غنین ترجمه است و در آن همان طرحواره یترکامل 9، ترجمة نوع 3و  1 يهاوهیبعد از ش    
 است. شدهافزودهز ین يمفهوم ةکنندلیک تسهی انتقال يشود اما برايمنتقل مزبان مقصد 

 يساختار ةاستعار يهاا نگاشتی هااستعاره ریزشده از مسافرِ در خواب رانده مثابهبها یاستعارة اهل دن    
 يهارهمربوط به طرحوا يغن ي، تصورشدهراندهمبدأ مسافر در خواب  ةسفر است. حوز مثابهبه يزندگ
 است: يو قدرت يحرکت

 .(14)حکمت/ أَهْلُ الدُّنْيَا کَرَکْبٍ يُسَارُ بِهِمْ وَ هُمْ نِيَامٌ 

 .(ي)دشت راننداند که آنان را مياهل دنیا سواراني در خواب مانده( 1)

 .(يدی)شه رانندمردم دنیا همچون سوارانند که در خوابند و آنان را مي( 0)
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 .البالغه(اد نهجیبن)ا مانند که در حالِ خواب روند مردم دنیا کارواني ر( 3)

(4) The people of the world are like travelers in a caravan, who are carried on in 

their sleep (ي)پازارگاد . 

(5) The people of the world are like travelers who are being carried while they 

are asleep )رضا(. 
 يحرکت ةبه طرحوار ين تصور غنیا سواران است. ایقافله شترسواران  يبه معن يواژه رکب در زبان عرب    

 ينجا با وجه مجهول به معنیکه در ا کردنشب حرکت يشه سار به معنیسار بهم )از ری ةتعلق دارد. واژ
از  يقدرت ةطرحوار يبهم حاو سارین طرحواره تعلق دارد. یز به همی( نکاررفته استبهدادن و راندن حرکت

 يخارج يرویر نیطور ناخودآگاه و تحت تأثاست چرا که انسان در خواب به  (compulsion)نوع اجبار

 ارانه از آن در ذهن متصور است. یرهوشیو غ ياجبار يکند و حرکتيحرکت م

سواران در خواب  -يبه همان تصور غن یديشهو دشتي  يهادر ترجمه رَکْبٍ يُسَارُ بِهِمْ وَ هُمْ نِيَامٌ يتصور غن    

 م:یمواجه يقدرت ةبا حذف طرحوار البالغهبنیاد نهج ة. در ترجمشده استترجمه يدر زبان فارس -شده رانده
 يو سبب يرسببیغ ي. تفاوت فعل رفتن و راندن در معنارا مانند که در حالِ خواب روند يکاروانمردم دنیا 

اجبار از  يشود و در فعل دوم نوعيو بدون اجبار از آن استنباط م يل ارادآنهاست که در مورد نخست فع
. در کرده استنهم استفاده  ةویسوم، از ش ةن بخش از ترجمیشود. اياز آن برداشت م يخارج یيروین يسو

 travelersو  travelers in a caravanبه  بیبه ترتمذکور  يغن ةفوق طرحوار يسیانگل يهاترجمه
به  يک تصور غنیدهد و يرخ م يمفهوم ةک حوزیسوار به مسافر هرچند در  ة. ترجمده استشترجمه
دهد. در يک کاروان را نمیشود اما مفهوم مسافر سواره در ياز همان طرحواره ترجمه م يغن يتصور
 شده است، هرچند در پر يادیتا حدود ز caravanبا آوردن کلمه  یيمعنا خألن ی، اپازارگادي ةترجم
 ي، به تصور غنيحرکت ةطرحوار يبا مبنا ياما در هر صورت، تصور غن؛ ستین خأل باقیا رضا ةترجم

 ن مبنا ترجمه شده است:یبا هم يگرید
 

 ياستعاره مفهوم حکمت
تصور 

 يغن

 ترجمه يهاوهیدر متون مقصد و ش يمعادل تصور غن

 يدیشه يدشت
اد یبن

 البالغهنهج
 رضا يپازارگاد

14 
 مثابهبه ایاهل دن

 ( سوارانِ)قافله شتر
 شدهدر خواب رانده

يُسَارُ  رَكْبٍ

 بِهِمْ وَ هُمْ نِيَامٌ

سواراني در خواب 
اند که آنان مانده

 (3) رانندرا مي

سوارانند که در 
خوابند و آنان را 

 (3)  رانندمي

کارواني را مانند که در 
 (9) حالِ خواب روند

travelers in a 

caravan, who 

are carried on 

in their sleep. 
(4)  

travelers who 

are  being 

carried while 

they are asleep  

 (4)  

 

 يو بخش يزندگ ةستند و مرگ ادامین کیتفکقابلبه وضوح  ينیو مرگ در متون د يزندگ يهااستعاره     

از سفر  يبخش يد زندگیاا شیشود يز محسوب مین ياز سفر زندگ يا بخشیرو ادامه نیاز آن است. از ا

سفر  يده از تصور غناستفا ةواسطز بهیمرگ سفر است ن ةدر مورد کالن استعار يحرکت ةطرحوار مرگ.
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سوم ترجمه  ةویسفر طبق ش يتصور غنها حکمت يکند. در ترجمة برخيمبدأ عمل م ةعنوان حوزبه

، با تصور ( سواران)قافله شتر مثابهبها یاهل دن ةاز استعار يگری، نگاشت د415در حکمت . شده استانجام
 شود:يرکب، مشاهده م يغن

 .(415)حکمت/ إِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا کَرَکْبٍ بَيْنَاهُمْ حَلُّوا إِذْ صَاحَ بِهِمْ سَائِقُهُمْ فَارْتَحَلُوا

ر دهد تا بار و همانا مردم دنیا چون کارواني باشند که هنوز بارانداز نکرده کاروان ساالر بانگ کوچ س( 1)
 .(ي)دشت بندند و برانند

 .(يدی)شه آنان زند تا بار بندند و برانند بانگ بر ساالرشانکاروانتا بار فکنند  مردم دنیا چون کاروانند( 0)

 باید کوچ کنند ساالرکاروانبانگ مردم دنیا کاروانیانند که هنوز بار نگشوده و نیاسوده، به ناگاه به ( 3)
 .غه(البالاد نهجی)بن

(4) Its inmates are like a caravan which had hardly alighted and rested when the 

leader call: «time to set off (ي)پازارگاد .  
(5) In fact, the people of this world are like those riders that as soon as they 

alighted the driver called out to them and they marched off )رضا(.  
 

 ياستعاره مفهوم حکمت

تصور 

 يغن

 

 ترجمه يهاوهیدر متون مقصد و ش يمعادل تصور غن

 يدیشه يدشت
اد یبن

 البالغهنهج
 رضا يپازارگاد

415 
 هقافل مثابهبها یمردم دن

 )شترسواران(
 (3ان )یکاروان (3کاروان ) (3کاروان ) رکب

Caravan 

(3) 
Riders 

(3) 

 

 باًیتقر يکه تصورات غن شدهترجمه (riders)ا سواران یفوق قافله به کاروان  يهاترجمه ةیدر کل    
 د:یر توجه کنیتعلق دارند. حال به مثال ز يحرکت ةاز رکب هستند و به طرحوار يکسانی

 .(359)حکمت/ عَلَيْكُمْ وَ إِلَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ وَ قَدْ کَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ فَعُدُّوهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَإِنْ قَدِمَ

 .(ي)دشت سوي او خواهید رفتاکنون پندارید که به یکي از سفرها، رفته، اگر او باز نگردد، شما به( 1)

کنون او را در یکي از سفرهایش بشمارید، اگر نزد شما بازگشت چه خوب و گرنه شما روي بدو ( 0)
 .(يدی)شه آریدمي

شما بر او وارد  بازنگشتدوست شما گویا به مسافرت رفته است، پس او را در سفر بینگارید که اگر ( 3)
 .البالغه(اد نهجیشد )بن خواهید

(4) Well, suppose that this time, too, he has gone on a journey, and if he does not 

return, be sure that you will join him (ي)پازارگاد . 

(5) …and therefore it is better to think him still to be journeying. Either he will 

rejoin you or else you will rejoin him )رضا(. 
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 است: شدهاستفادهسوم ترجمه  ةویاست و از ش شدهحفظها سفر در تمام ترجمه يتصور غن 
 

 ياستعاره مفهوم حکمت
تصور 

 يغن
 

 ترجمه يهاوهیدر متون مقصد و ش ينمعادل تصور غ

 يدیشه يدشت
اد یبن

 البالغهنهج
 رضا يپازارگاد

 (3) سفر (3سفر ) سفر سفر مثابهبهمرگ  359
مسافرت 

(3) 
Journey(3) Journey(3) 

 

 يشخص مثابهبهمرگ  09ا است. در حکمت یسفر دن يانتها مثابهبهها يسازاز مفهوم ياریمرگ در بس    
مالقات با مرگ  مثابهبهم و مردن یکنيبا او مالقات م يسفر زندگ يدر انتها یيشده که گو يسازمفهوم
 است:

 .(09)حکمت/ إِذَا کُنْتَ فِي إِدْبَارٍ وَ الْمَوْتُ فِي إِقْبَالٍ فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَى
دیدار با مرگ چه زود  آورد، پسگذاري و مرگ به تو روي ميتو زندگي را پشت سر مي کهيهنگام( 1)

 .(ي)دشت خواهد بود
 .(يدی)شه اي و مرگ به تو روي آور است پس چه زود دیدار میسر استاگر تو به زندگي پشت کرده( 0)

 .البالغه(اد نهجی)بن آنگاه که دنیا را پشت سر نهادي و مرگ را پیش رو دیدي، چه زود است رویارویي( 3)

(4) When you begin to turn your back to the world, death is turning to you. Oh, 

how soon this meeting takes place! (ي)پازارگاد . 

(5) When you are running away from the world and death is approaching, there 

is no question of delay in the encounter )رضا(. 
مان گذشته در زند. هست ياستعار یيهايگذاراقبال جهت يار و فادب يف يعبارت مکان 09در حکمت     

زمان در  يشدگيا مکانی يسازمفهوم يشود که نوعيم يسازفرد مفهوم يروهنده در روبیپشت سر و آ

کاربرد دارد  يحرکت ةنجا طرحواری(. در ا315: 1393، يم و نعمتیمثل قرآن است )پورابراه يمتون مذهب
 يبخشتیشود. )شخصيم يدار مرگ منتهیاست که به د ياندهیل حرکت از گذشته به آچرا که فرد در حا

ا و مرگ یمرگ به مثابه پشت کردن به دن ةبا دو استعار و است( يشناختيهست يهامرگ از جمله استعاره
 يحرکت ةطرحوار يهايا( که از ویژگیپشت کردن )به دن يم. تصور غنیرو مواجهشیشخصِ پ مثابهبه
 عبارت پشت کردن از عبارت يجابه، 5. در ترجمة شده استحفظنخست  ةرخوردار است، در چهار ترجمب

چهارم  ةوین طرحواره است و شیاز هم يگرید يکه تصور غن شدهاستفاده  running awayفرار کردن
 است: کاررفتهبهترجمه استعاره 
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 استعاره مفهومي حکمت
تصور 

 غني

 هاي ترجمهتون مقصد و شیوهمعادل تصور غني در م

 شهیدي دشتي
بنیاد 

 البالغهنهج
 رضا پازارگادي

09 
پشت کردن  مثابهبهمرگ 

 ا(ی)به دن
 ادبار

پشت سر 
(3) 

 (3پشت )
سر پشت 

(3) 
Turn 

back (3) 

Run 

away 
(4) 

 

مرگ( است. در  يوسگام برداشتن )به مثابهبهدن یکشنفس ينسبتاً ادب ةن مقاله، استعارین شاهد ایآخر    

دن به مثابه گام یکشنفس ةاستعار يریگش( باعث شکلیهاخطاه )قدم ي، عبارت استعار04حکمت 

سفر است و گام برداشتن  مثابهبه يزندگ ةاستعار يهااز نگاشت يکیشود که يمرگ( م يسوبرداشتن )به

 است: يحرکت ةمربوط به طرحوار يتصور غن

 .(94)حکمت/ لَى أَجَلِهِنَفَسُ الْمَرْءِ خُطَاهُ إِ

 .(ي)دشت رودسوي مرگ ميکشد، قدمي بهانسان با نفسي که مي( 1)

 .(يدی)شه سوي مرگ برداردآدمي با دمي که برآرد گامي به( 0)

 .البالغه(اد نهجی)بن سوي مرگ استاو به يهاگامهاي آدمي، سنف( 3)

(4) Every breath brings one a step nearer death (يپازارگاد) .  
(5) The breath of a man is a step towards his death )رضا(.  

و بر اساس  شده استحفظ رضاو  البالغهبنیاد نهج يهاان نفس و گام در ترجمهیم ياستعار ةرابط    
و شهیدي ، دشتي يهاترجمه دهد.يمبدأ را شکل م يمفهوم ةگام برداشتن حوز يسوم تصور غن ةویش

برداشتن را حفظ و از گام ياند چرا که طرحواره و تصور غنهفتم ترجمه استفاده کرده ةوی، از شگاديپازار

استفاده  يارتباط دو حوزه با فعل ربط، از افعال حرکت يجااند و بهاستفاده کرده یيمعنا ةکنندلیتسه

 اند:هنمود
 

 يتصور غن ياستعاره مفهوم حکمت

 ترجمه يهاوهیو شدر متون مقصد  يمعادل تصور غن

 يدیشه يدشت
اد یبن

 البالغهنهج
 رضا يپازارگاد

94 
دن ینفس کش

گام برداشتن  مثابهبه
 مرگ( يسوبه)

إِلَى  خُطَاهُ

 أَجَلِهِ

قدمي 
 يسوبه

مرگ 
 (9) روديم

گامي 
 يسوبه

 مرگ
 (9بردارد )

او  يهاگام
 يسوبه

 است مرگ
(3) 

Brings 

one a 

step 

nearer 

death (9) 

is a step 

towards 

his death. 
(3) 
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 يریگجهینت. 3
استعاره  ةترجم ةگانم کدام نوع از انواع دهیبدانبود که ن یاتصوري  ةهاي استعاراز بررسي ترجمههدف 
ا یوه ین شیل کاربرد ایدالنیز دلیل یا دارد و  يشتریالبالغه کاربرد بنهج يها( در ترجمه0222 ،ي)الهرّاس

 دارند. یيهاها و تفاوتچه شباهت يو فارس يسیالبالغه انگلنهج يهان، ترجمهی. همچناست کدام هاوهیش

 يهااستعاره يبررسقبل از پرداختن به پاسخ سؤاالت مذکور، اشاره به این نکته ضروري است که     

 ةرجمت يندهایفرا ةیانگر کلیالبالغه هرچند نمانهج يهادر بخش حکمت يحرکت ةبر طرحوار يمبتن

اعمال  يبرا يل نسبتاً مناسبیتحل ة، اما نمونافکنده استه یها سااز استعاره يست و تنها بر بخشیاستعاره ن

 يالبالغه دارانهج ينینکه متن دیست. اادو امر مسلم  جانیالبالغه است. در انهج يهابر تمام استعاره

افت، اما تمرکز یاز آن را  یيهاتوان مثاليز مین ينیردیاست که هر چند در زبان غ يخاص يهااستعاره

 کند.يشتر مشخص مین اثر را بیا يدتیعق - يمذهب يهايریگجهت هااستعاره گونهنیاالبالغه بر نهج

موجود،  يهاشتر ترجمهیکار رفته در ببه ةویجه گرفت. اوالً، شیتوان نتيم ل راین وجود، موارد ذیبا ا    

در زبان مقصد برگردان شده  يمتن به همان تصور غن ياز زبان عرب يصور غنک تی يعنیسوم است  ةویش
 32از  و درصد( 99سوم )حدود  ةویمورد آن از ش 33، يدر زبان فارس يتصور غن ةمورد ترجم 40است. از 

 درصد(. 51)حدود  اندسوم استفاده کرده ةویمورد از ش 19، يسیدر زبان انگل يتصور غن ةمورد ترجم

مورد  1هر کدام  12و  9، 1، يهاوهیو ش مورد 3هر کدام  9و  4 يهاوهیش يفارس يهاترجمهدر     

و  1 يهاوهیمورد و ش 3و  1ب یترتهر کدام به 9و  4 يهاوهیش يسیانگل يهااست. در ترجمه کاررفتهبه

 مورد مشاهده شد. 1و  0ب یترتبه 12

اند. در به مقصد است استفاده کرده يگردان همان تصور غنسوم که بر ةویطور غالب از شهر دو زبان به    

 يهااست. در هر دو ترجمه 4 يهویها به شدرصد ترجمه 02 يسیدرصد و در انگل 9 يفارس يهاترجمه

در زبان  يمربوط به طرحواره حرکت ياستعار يش وجود دارد که تصورات غنین گرایا يسیو انگل يفارس
 يشتریرش بیپذ ين مورد زبان فارسیچند در ا مقصد منتقل شود، هر يهاانبه همان تصورات در زب يعرب

ان دو زبان نسبت یم يز واژگانیو ن يفرهنگ يهاتوان به شباهتين امر را میدارد و ا يسینسبت به انگل
 داد.

کار هها بن ترجمهیو هشتم در ا اول، دوم، پنجم يهاوهیش يالهراس يشنهادیترجمه پ ةویش 12ان یاز م    

 يمربوط به موارد اول، دوم و پنجم يهاوهیش دلیل آن است کههاین امر برسد ينرفته است. به نظر م

کار البالغه، طرحواره بهموجود از نهج يهادر دادهکه  طرحواره است ياست که در زبان مبدأ صرفاً دارا

پرکاربرد در متن مقصد  ةعارک استید از یجد يمصداق يهشتم که معرف ةوین، از شینرفته است. همچن
م موجود در سطح یمترجم به مفاه يبندیتوان پاين امر را میل ایمشاهده نشده است و دل ياست مورد

کنند که در يم یيهاهد به انتقال همان استعارین خود را مقی، مترجميخرد گفتمان محسوب کرد. به عبارت

 ندارند. يج آن کاریرا يهاالبالغه و استعارهجکنند و به بافت کالن نهيمشاهده م يعبارت استعار
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 شدهاستفادهشتر یسوم ب ةویاز ش يسیانگل يهانسبت به ترجمه يفارس يهامشاهده شد که در ترجمه    
توان گفت مترجمان هر يچهارم جبران شده و م ةوین تفاوت با کاربرد شیا يسیانگل يهاترجمه است. در

 يگرید يا به تصورات غنیا به همان تصورات یموجود در متن مبدأ را  يغنل دارند تصورات یدو زبان تما
قد ت( است که مع099 :0222) يمانند الهراس يدگاه افرادید دین امر مؤیاز همان طرحواره ترجمه کنند. ا

 يهااستعاره ةترجم ةاز نحو يو يقیتطب ةکند. در مطالعياست در حالت خودکار، مترجم استعاره را منتقل م
آنها  يکاربرد يهاوهیش به حفظ استعاره دارند هرچند شین گرای، مترجميسیبه انگل يعرب ياسیمتون س

 ممکن است متفاوت باشد.
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