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 ۀ)مطالع البالغه نهج ترجمۀ در آن تأثیر و شناختی های استعاره

 االسالم( فیضو  یدیشه یها جهاد در ترجمه ۀخطب یمورد
 معصومه محتشمـ ، 2نعیمه پراندوجیـ 1

 استادیار زبان و ادبيات عربی دانشگاه كوثر بجنورد، بجنورد، ایرانر 6
 س تهران، تهران، ایرانو ادیث پردی قرآناستادیار عربی دانشگاه ر 0

 (88/81/6867؛ تاریج پذیرش: 80/60/6861)تاریج دریافت: 

 چکیده

بره عنروان    البالغره  نهرج هاي مفهومی در خطبة جهاد ميان مرتن   مقییان در این میاله با بررسی استعاره
یصرد،  اوسالم به عنوان مترون م  نیی فيض متن مبدأ و دو ترجمة فارسی آن، از مقمدجعفر شهيدي و علی

هاي فرهنگی بر ترجمة مفاهيم انتزاعی و یا  ها هستند كه  گونه تفاوت دنبال پاسخگویی به این پرسشبه
اسرت  لرذا    گرذارد  نیرش متررجم در ترجمرة تعرابير اسرتعاري  ره بروده         تعابير استعارب مفهومی اثرر مری  

وهراي فرهنگری بيران كررده،     هرا و الگ  نویسندگان با در نظر گرفتن آنچه مندلبيت دربارب ارتبرا  اسرتعاره  
انرد و برا    بندي نمروده هاي خالقه تیسيم هاي مشترك و استعاره هاي مفهومی را به دو دستة استعاره استعاره

اند. نترایج   ها را در سه سط. زبانی، مفهومی و پردازشی بررسی كرده استفاده از روش تقلي  استعاره، آن
مة این خطبه به واسطة اشرتراكات فرهنگری ميران تمردن     كه مترجمان در ترج دهد دست آمده نشان می به

اند و در میاب ،  ایرانی و عربی در دامنة فرهنگ اسالمی، كمتر د ار ل زش و انقراف از زبان میصد شده
انرد، از تعبيرهراي زبرانی     واسطة رویکرد متفراوتی كره در ترجمره داشرته     هر دو مترجم در برخی موارد به 

اند؛ بدین معنا كه در ترجمة شهيدي  استعاري مشترك و متفاوت استفاده كرده متفاوتی در ترجمة مفاهيم
كرار   واسطة رویکرد بالغری و ادبری  بره   ها را به  كه مترجم آن  كار رفته هاي شناختی به اي از استعاره دسته
كرار   اي بره  هراي خالقانره   اوسالم نيز اسرتعاره  . فيضاست فتهنركار  است، در االی كه در متن اللی به برده

 سازانة مترجم است. رویکرد تفسيري و ساده دلي  كاربرد آن به برده كه در متن اللی وجود ندارد و 

، التالغی   نای  خطتی  هایا      شناختی، الگوی فرهنگیی ننیبلت، ،    استعارة واژگان کلیدی:

 .االسالم ترهم  شا،بی، ترهم  ف،ض

                                                                                                                                        

 E-mail: n_parandavaji@yahoo.com ( )نویسندب مسئول   


 E-mail: mmohtasham92@gmail.com 
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 مهمقد

اسرت كره از    در مطالعات ترجمه تبدی  شدهامروزه استعاره به یکی از موضوعات مطرح 
شرود؛   زبانی استفاده می هاي انتیال ميان هاي ترجمه و شيوه آن براي شناخت و ارزیابی قابليت

هراي شرناختی    شرناختی، اسرتعاره  شناسی عبارت دیگر، به زعم برخی مقییانِ ترجمه و زبانبه
هرا   وسريلة ایرن دسرته از اسرتعاره    رو، بره  پُلی ميان زبان، اندیشه و نظام ادراكی هستند. از ایرن  

توان توانمندي مترجم در انتیال معنا از زبان مبردأ بره زبران میصرد را سرنجيد و از سروي        می
هراي فرهنگری    اختالف و توان نزدیکی و درستی متن میصد و مبدأ را بررسی كرد دیگر، می

 و زبانی ميان دو متن را جستجو كرد:

سررازي اسرررتعاري  مالً، امررا بسرريار برره مفهررومارروزب مررذهب اگررر نگررویيم كررا »
اسرت. اسرتعاره در این گفتمان، كاركرد توضيقی و شناختی دارد؛  راكره   وابرسته

این اوزه عالوه بر اینکره بررسيار انتزاعرری اسرت و از دسرترس تجربرة اسری دور       
اسرت كره    است، ااوي مفراهيم مقروري دربرارب خردا، روح، جهران آخرررت و...      

انرد و   متعررالی مطررح بروده    نيررافتنی و  عنروان عیایرد متررافيزیکی دسررت    همواره به
هرایی كرره برره دریافررت      در قالرب اروزه  هرا   آن  بدون ساختاربندي شانامکان فهم

 (.39: 6837)نورمقمدي،  «ند، وجود نداردارسی نزدیکتراَ

در برين   قررآن جرزو مترون دینری اسرت و پرس از       البالغره  نهجكه  نجا با این توضي.، از آ
هاي مختلفی از آن به زبران فارسری لرورت     مسلمانان و ایرانيان جایگاه واویی دارد، ترجمه

مقمردجعفر شرهيدي و    اسرت. از ایرن رو، نگارنردگان در تقیيرق ااضرر، دو ترجمرة       گرفته
نگارندگان این  اند. را برگزیده و به بررسی خطبة جهاد در آن پرداخته اوسالم فيضنیی  علی

، به واسطة كوتاه و ادبری برودن   البالغه نهجير از اهميت و اشتهارش در ميان خُطَب خطبه را غ
 اند. و داشتن مفاهيم انتزاعی متعدد، موردي مناسب براي ارزیابی فرضيات خویش دانسته

هرا و   دریافرت شرباهت  »از مسائ  نسبتاً مهمی كه در رویکرد استعارب شناختی مطرح شد، 
شناختی یا مفهومی بود؛ بردین معنرا كره برخری از ایرن        هاي تعارهفرهنگی اس هاي ميان تفاوت
هرا شرمول    كره برخری اسرتعاره     هرا یافرت، در ارالی    توان در بسياري از زبران  ها را می استعاره

سؤالی كه  (.Kövecses, 2000: 205)« كنند كمتري دارند و از زبانی به زبانی دیگر فرق می
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افتد  این سؤال دوسرویه   ها می  ه اتفاقی براي استعارهشود اینکه در فرایند ترجمه  مطرح می
شناختی و یک جنبة مفهومی كه در بر دارندب دو پرسرش دیگرر اسرت:     دارد: یک جنبة زبان

گذارد  ترجمة تعرابير اسرتعاري    هاي فرهنگی بر ترجمة تعابير استعاري اثر می  گونه تفاوت
 گذارد  ها در زبان میصد  ه اثري می ي آن بر بيان استعار

با توجه به اختالف رویکرد مترجمران، نزدیکری ایرن دو     هدف نگارندگان این است كه
هراي شرهيدي و    هاي موجود، ترجمره  ترجمه به متن اللی را بررسی كنند. لذا از ميان ترجمه

  گونره اسرت ترا بره مطالعرة اسرتعارب       تر و دومی شرح اوسالم را برگزیدند كه اولی ادبی فيض
ها با متن مبدأ  هاي خاد ترجمه دو متن بپردازند و نکات مشترك و ویژگی شناختی در این
 را بررسی كنند.

 پیشینة پژوهش

. در اسرت  گرفتره هاي فراونی با رویکردهاي مختلف لرورت   پژوهش البالغه نهجدربارب 
هراي آن   مطالعرة ترجمره  و  البالغره  نهجدر  شناختی  استعاربهاي  این بخش به بررسی پژوهش

اند، اندك است.  پرداخته البالغه نهج شناختی  استعاربهایی كه به مطالعة  پژوهشیم. زپردا می
تقلير   »نامرة مهتراب نورمقمردي برا عنروان       توان به میالة مستخرج از پایران  ها می از ميان آن

( اشاره كررد كره بره مطالعرة     6866« )شناختی( )رویکرد زبان البالغه نهجهاي  مفهومی استعاره
كرره   اسررت و برره ایررن نتيجرره رسرريده معالررر اسررتعاره پرداخترره بررر اسرراس نظریررة هالبالغرر نهررج

شريرین  معالرر قابر  مطالعره اسرت.      شناختی  استعارب بر اساس نظریة البالغه نهجهاي  استعاره
 بهراي مبتنری برر طراروار     هاي ترجمة اسرتعاره  بررسی روش»اي با عنوان  پورابراهيم در میاله

( بره مطالعرة انرواع    6869)« شناختی بره ترجمره   شناسی رویکرد معنیبا  البالغه نهجاركتی در 
اسرت و بره ایرن نتيجره رسريده كره ترجمرة         دهگانة ترجمة استعاره از سوي الهراسی پرداختره 

هراي   ها و ناهمراهنگی  تواند  الش استعاره از دیدگاه شناختی با اتکا به طراوارب اركتی می
 خوبی منعکس كند. ها را به ستعارهببرد و ا هاي سابق ترجمه را از بين روش

تروان بره میالرة     اند، می پرداخته البالغه نهجهاي  به بررسی ترجمههایی كه  از ميان پژوهش
سراخت و بافرت در ترجمرة مترون دینری، بررسری       »با عنوان مؤمن  رضا ناظميان و اسام ااج
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بره   د. ایرن میالره  اشراره كرر  ( 6860« ))شرهيدي و دشرتی(   البالغه نهجاي دو ترجمه از  میایسه
هاي متنی و الول نظري ترجمة مترون   بر مبناي ویژگی البالغه نهجبررسی دو ترجمة فوق از 

. عنوان میاله گویاي كّلری برودن آن اسرت. مقییران اگرر پرژوهش خرود را        پردازد دینی می
همچنرين ميراسرينی و     رسريدند.  ترري مری  كردند، به نتایج ملمروس  مقدود به  ند خطبه می

هاي لُوَر خيرال در دو خطبرة    بررسی ترجمه»كفایت در میالة مشترك خود با عنوان زارعی 
ضرمن   ،«اوسرالم(  هاي دشتی، شرهيدي، قرشری و فريض    )با تکيه بر ترجمه الجهاد و المالام
اند كه دشتی، شهيدي و قرشی در ترجمرة بيشرتر    هاي فوق به این نتيجه رسيده بررسی ترجمه

اوسرالم اسراس    اند، اما فيض اللفظی ارائه كرده اند و ترجمة تقت ها به لفظ توجه نموده جمله
، ترجمرة شرهيدي، ادبری اسرت و     همچنرين اسرت.   كار خود را بر مقور ترجمة تفسيري نهاده

تعرادل واژگرانی و اهميرت    »  تر است. مسبوق و همکارانش در میالرة  تازه زبان ترجمة دشتی،
ميرزان موفیيرت   (« البالغره  نهرج هراي   از خطبهآن در فهم متن )موردكاوي پنج ترجمة فارسی 

انرد كره برخری     اند و به این نتيجه رسريده  مترجمان در تقیق برابري واژگانی را بررسی كرده
هاي مختلف معنایی واژگران و نداشرتن شرناخت كرافی از      مترجمان به سبب ناآگاهی از ویه

مطلرق و نسربی واژگران    هاي معنایی، همچرون پدیردب  نردمعنایی و نيرز معنراي       برخی مؤلفه
 اند ترجمة دقيیی ارائه دهند. نتوانسته

 شناختی  استعاربدهد كه تاكنون پژوهشی با رویکرد  هاي پيشين نشان می بررسی پژوهش
اهميرت  . از آنجا كه این مبااث است هانجام نشد البالغه نهجهاي  و تأثير آن در ترجمة خطبه

دارد، پژوهش ااضر به بررسی این مهم  تن میصدها در م در ارزیابی و ماهيت ترجمه باویی
 پردازد. در خطبة جهاد می

 روش پژوهش

متررجم   /یسرنده / نویندهادراك گو يوبش ي به تقل توان یم یشناخت یکردبا استفاده از رو
و سرط.   ی، سرط. مفهروم  یدر سه سط. انجام داد: سط. زبران  توان یرا م ي تقل ینبرد. ایپ

 رهر  یررا مهم است؛ ز ياراستعاره بس ي تقل يبرا یکدیگرسط. از سه  ینا يص. تشخیپردازش
بره مشرخص كرردن     يازاستعاره ن یعمی ي تقل يدارد. برا ي از تقل یبه نوع متفاوت يازسط. ن
سرط.  = عبرارت )  یرا  يبعنوان كلمه، ترك  : نخست در نظر گرفتن استعاره بهیمدارعام  سه 
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 يمعنرا  شرود،  یبره آن اشراره مر    ياسرتعار  ورتل  كه به يزي)  ياستعار ي(، دوم معنایزبان
به نیر   ( )ی)سط. پردازش يزدو   يانارتبا  م یا(، سوم شباهت یسط. مفهوم= ) (یواقعيرغ
 (.73ر77: 6860 ی،هاشماز: 

و  دير تول ،هسرتند  یفرهنگر  يوابسته به الگوهرا  يا دهیپد یمفهوم يها از آنجا كه استعاره
 یفرهنگ الگوي کی، اذف يستن ریپذامکان یفرهنگ يها بدون اشاره به الگوها آن ريتفس

 یمفهروم  يهرا  اشتباه تمرام اسرتعاره   ريتفس ایدر ترجمه، منجر به اذف  میصدبا نفوذ در متن 
 یفرهنگر  يالگوهرا ترأثير  متررجم از   یآگراه بنابراین، نا .شود می به آن در زبان میصد تهوابس
 يدیگرر بررا   ايهر  تیمقردود  ایر  و یمرتن الرل   يهرا  اسرتعاره  ريو تفس ديمشترك در تولريغ

هراي   و الگرو  وابسته يها ر استعارهنداشتن بيشت اضورمنجر به  میصد، ها در متن آن يبازساز
 يهرا الگووابسرته بره    يهرا  اسرتعاره  شود. این در االی است كره  ها در ترجمه می فرهنگی آن

متررجم از   اریز كرد؛  يبازساز توان ترجمه و میصد میوضوح در متن  به را فرهنگ مشترك
 را برر اسراس   اهر  ه اسرتعار و  رددا یزبان هدف آگراه  یمفهوم يها الگوها بر استعاره نیا ريثأت

 د.نك میترجمه  ها آن

هرا را   گانة نامبرده، استعارهبا توجه به آنچه گفته شد، نویسندگان پس از انجام مراا  سه
اند و هر یرک را برر    ار دادههاي مشترك و متفاوت قر ه طبق نظر مندلبيت در دو گروه استعار
 .اند ها تقلي  كرده اساس دوی  اشتراك و افتراق آن

 . مبانی نظری1

معتیدند كه استعاره مقصرول زبران نيسرت، بلکره نخسرت در اندیشره        ليکاف و جانسون
درك  هرا  كنيم، بلکه دنيا را نيز با اسرتعاره  افتد؛ یعنی ما نه تنها با استعاره لقبت می اتفاق می

كرات مشرترك فرهنگری كره     اادر». بنرابراین،  (Lakeoff & Jonson, 2003: 140يم )كنر  مری 
توانرد   كنند، اغلرب مری   عنوان قسمت بزرگی از تعریف فرهنگ مشخص می شناسان به  مردم

هراي انتزاعری، ماننرد زمران،      ویژه وقتی كه به برخی پدیرده  بيانگر ادراكات استعاري باشد، به
نهادهرراي سياسرری و اجتمرراعی اشرراره دارد. در  نررين  هرراي اخالقرری،  عشررق، مرررر، ارزش

اي كه مرا   بریم، در شناخت شيوه كار میهایی كه ما براي فهم این مفاهيم به  مواردي، استعاره
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-Kövecses, 2005: 1« )كنيم، بسيار مهرم هسرتند   این مفاهيم ذهنی را در فرهنگ تجربه می

و  رنرد نیش دا يرامونپ يطاك فرد از مقدر شناخت نقوب ادر ییها از سو استعاره (؛  راكه2
افرراد   یشرة ثر برر اند ؤمر  یو فرهنگر  يزیکری ف يها و تجربه یدگاهد بكنند يينتب یگر،د ياز سو
 هستند.

آوریرم.   دسرت مری  هایی است كه ما از قِبَ  تعام  با مقريط بيررون بره    پایة استعاره، تجربه
ز نظر یکسان بودن فيزیک بردن  ها، تجربة فيزیکی و جسمی ماست كه ا قسمتی از این تجربه

ترنرد و شرق دیگرر تجربرة مرا از باورهراي فرهنگری، اعرم از          ها جهانی آن  هاي انسان، استعاره
گيررد و  رون در هرر فرهنرگ آداب، رسروم و باورهراي        اجتماعی، مذهبی و...  نشرأت مری  
عبرارت  بره  ؛شروند  ها از فرهنگی به فرهنگی دیگر متفاوت می خالی رایج است، لذا استعاره

سرازي كراربران زبران     هاي اسرتعاري و مفهرومی   دیگر، فرهنگ به مثابة فيلتري براي گزینش
هراي   هرا در تجربرة جسرمی مرا ریشره دارنرد، امرا برا ادراك         اگر ه اسرتعاره »كند و  عم  می

 (.Yu, 2008: 247) «شوند گيرند و در مقيط فرهنگی مفهومی می فرهنگی شک  می

ها تا جایی اسرت كره ممکرن اسرت      كردن استعاره  مفهومیدهی و  تأثير فرهنگ بر شک 
رود، از فرهنگری   كرار مری  هاي متفاوت براي ارجاع به یک مفهوم وااد به معانی كه در زبان

فرهنگی كه موجب  هاي درون به فرهنگ دیگر متفاوت باشد. عالوه بر این، نباید از اختالف
 شود، غاف  شد. ها می اختالف استعاره

اخير با گسترش مطالعات شناختی دربارب اسرتعاره و فرهنرگ، رویکردهراي    در  ند دهة 
 ,Newmark, 1988; Schäffnerاسرت )  شناختی جدیدي در تقیيیات ترجمه شک  گرفتره 

2004; Sjørup, 2013 Burmakova; & Nadezda, 2014 & etc..)     از آنجرا كره در ایرن
مره از سرط. زبرانی وارد سرط.     شرود، ترج  رویکردها، استعاره در سط. مفهومی بررسی مری 

پس همچنان كه منردلبيت اشراره كررده، در ایرن رویکررد، ترجمره لررفاً         شود. مفهومی می
سرازي از یرک زبران بره     انتیال زبانی به زبان دیگر نيست، بلکه شرام  انتیرال شريوب مفهرومی    

، طبق گفترة او، در ایرن شريوه   . (Mandelblit, 1996: 465سازيِ زبان دیگر است )مفهومی
اي كرره داراي نگاشررت اسررتعاري مشررترك  هرراي مفهررومی دو االررت دارنررد: دسررته  اسررتعاره

(Similar mapping condition(SMC))    در زبان مبدأ و میصد هستند كه امکران بازتوليرد
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پذیر اسرت و دسرتة    ها در زبان میصد به همان شکلی كه در زبان مبدأ وجود دارد، امکان آن
هرا در هرر دو    هاي متفاوتی ميان قلمروهاي منبرع و هردف آن   شتهایی كه نگا دیگر، استعاره

سرازي  (. در نتيجه، كار معرادل Different mapping condition (CMC)زبان وجود دارد )
(. در اینجاسرت كره پراي    Ibid: 489-492سرازد )  در زبان میصد را براي مترجم دشروار مری  

كنرد و   مثابة الگویی فرهنگی عم  مری شود و استعاره به  الگوهاي فرهنگی در ترجمه باز می
هراي اسرتعاري و    گانره را ميران عبرارات زبرانی اسرتعاري، نگاشرت      اي سره  مترجم باید رابطره 

الگوهاي فرهنگی در هر دو زبان در نظر بگيرد. بنابراین، مترجم براي ترجمة استعاره، وراي 
رو، طبرق نظرر    د. از ایرن  دهر  را در ساختاري مفهومی قررار مری   استعارهرود و  تعابير زبانی می

توان نروعی دگرسرازي از نظرامی مفهرومی بره نظرام مفهرومی دیگرر          مندلبيت، ترجمه را می
 .(Ibid: 486تعریف كرد )

 آن های ترجمه و البالغه نهج جهاد در ةخطب یمفهوم های . تحلیل استعاره2

شرده، بره    و دو مرتن ترجمره   البالغره  نهرج هاي مفهومی خطبة جهراد در   در تقلي  استعاره
رو هسرتيم:   هرا روبره   لقاظ اشتراك و افتراق شرایط فرهنگی، برا دو دسرتة الرلی از اسرتعاره    

ها را بر اساس موضوع، زبان و معنا به سره دسرته    توان آن هاي مشترك كه می نخست استعاره
هراي فرهنگری، زبرانی و     هاي متفاوت یا خاد كره بنرا برر اخرتالف     تیسيم كرد. دوم استعاره

 است. كار رفتهها به نبی مترجم و سایر مسائ  در ترجمهاهداف جا

 های مشترک . استعاره1ـ2

 08، البالغره  نهرج مفهوم انتزاعی در خطبة جهرادِ   68استعارب مشترك براي  08از مجموع 
دهرد كره مرتن     (. ایرن آمرار نشران مری    6است )جدول شمارب  كار رفتهها به استعاره در ترجمه

هنگی و ایردئولوژیکی برراي مترجمران، ااكميرت بسرياري دارد.      واسطة قداست فراللی به 
هاي مشترك، یکسانی تشرابهات فرهنگری، ایردئولوژیکی و زبرانی      همچنين، بررسی استعاره

 دهد. خوبی نشان میرا بههاي آن و ترجمه البالغه نهجميان 
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ثير مرتن  هایی مانند شرباهت ایردئولوژیک، ترأ    بر اساس اوزهها را  در این بخش، استعاره
 ایم. مبدأ و شباهت كاربرد لفظ در هر دو زبان بر مترجم بررسی كرده

 مفاهيم انتزاعی و قلمروهاي اسی مشترك در سه متن: 8 جدول

مفهوم 
 انتزاعی

 مفهوم حسی عربی
 (البالغه نهج)در 

 مفهوم حسی
در ترجمۀ 
 شهیدی

 مفهوم حسی
 االسالم در ترجمۀ فیض

 جهاد

 کان )در(م مکان )در( (بَابمکان )
 هستومند/ مادّه )لباس( ( هستومند/مادّه)جامه (لِبَاسُهستومند/ مادّه )
 )زره(هستومند/ مادّه  هستومند/مادّه )زره( (دِرْعُهستومند/ مادّه )
 )سپر(هستومند/ مادّه  هستومند/ مادّه )سپر( (جُنَّتُهُهستومند/ مادّه )

 تقوا
هستومند/ انسان )لِبَاسُ 

 التَّیوي(
هستومند/ انسان 
 )جامه داشتن(

 هستومند/ انسان
 )لباس داشتن(

 
 خدا
 

 زرههستومند/ انسان) هستومند/ انسان )درع(
 داشتن(

هستومند/انسان )زره  
 داشتن(

 هستومند/ انسان هستومند/ انسان )جُنَّة(
 داشتن(پر )س

 هستومند/ انسان
 داشتن(پر )س

 هستومند/ انسان
 )ألبَسَهُ اهلل(

ند/ انسان هستوم
 )جامه پوشاندن(

 هستومند/ انسان
 )جامه پوشاندن(

 عدالت
 ماده/ هستومند

 )النَّصْفَ(
ماده/ هستومند 
 )مقروم بودن(

از عدل و انصاف مقروم 
 شوید می

 دل
هستومند/ مادّه 

 ()موت(الْیَلْبَ)
موجود جاندار 

 )مردن(
 دل )مردن(

 غم/اندوه
 ماده/ هستومند

 )َیجْلِبُ(
 ههستومند/مادّ
 )تازه/ نوكردن(

 رررررررررررر

 باطل
مکان )هماهنگ  عَلَى( )اجْتِمَاعٌ مکان

 شدن در آن(
 مکان )اجتماع در آن(

 رررررررررررر مکان )راه( )جَرَّتْ( مکان ندامت

 اندوه
هستومند )آورده  )سَدَماً( ماده/  هستومند

 شدن(
 رررررررررررر

 قلب
 هستومند )قَلْبِ( مادّه/ هستومند

 نين شدن()خو
 هستومند/ مادّه
 ) ركين شدن(

 خشم
 مادّه/ هستومند

 )لَدْرِي(
 هستومند هستومند
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هستومند )شریت/  )نُ َبَ( مادّه/ هستومند اندوه
 نوشيدنی(

 هستومند )نوشيدنی(

ماده / هستومند  (رَأْیِی)هستومند. ماده  نظر و رأی
 )فاسد شدن(

 ماده / هستومند
 )تباه / فاسد شدن(

 های مشترک بر اساس شباهت ایدئولوژیک استعاره .1ـ1ـ2

 يرر نظ ،گرروه  یرک  يرادین بن یاجتمراع  هراي  یژگیبازنمود و ی،به لقاظ ذهن ها یدئولوژيا
 ،واقررع  و منررابع آن هسررتند و در  یگرراههررا، جا اهررداف، هنجارهررا، ارزش یف،وظررا یررت،هو

 يران هسرتند كره م   یاجتمراع  يها دسته از شناخت آن یسازمانده يبرا ياديبن ییها  ار وب
و  یهرم شرناخت   هرا  یردئولوژي ، انظرین . از ااَند كمشتر یاجتماع نهادهايها و  گروه ياعضا

 یشرناخت  یندهايدر میام فص  مشترك بازنمودها و فراها  آن یی،. از سوهستند  یهم اجتماع
 یربنراي ز یگرر، د يو از سرو  دهنرد  یمر  ي گفتمان و كنش را تشرک  یربنايكه ز كنند یعم  م

 :6860ی، هاشرم ر.ك؛ )دهنرد   یرا شرک  مر    یاجتمراع   يها و منافع گروه یاجتماع يتوقعم
در  یتفکرر انسران، نیرش مهمر     یابزار شرناخت  ینتر عنوان مهم  به «استعاره» يان،م یندر ا. (08

در واقع، ادعراي   .كند یم ياشخاد باز یو اجتماع يفرد هاي یدئولوژيو كشف ا ییشناسا
 شناختی این است كه استعاره، ایدئولوژیک است.اللی نظریة استعارب

هراي مفهرومی    اي از استعاره دین اسالم، گفتمان ایدئولوژیکی است كه در آن، مجموعه
است. بر ایرن اسراس، پرنج مفهروم      كار رفتهدهی و كنترل باورهاي گویندب متن به براي شک 

( كره بره تقلير     0ب شرمار   ایدئولوژیک مشترك در این سه متن وجود دارد )ر.ك؛ جردول 
 پردازیم. ها می آن

 هاي مشترك بر اساس شباهت ایدئولوژیک استعاره: 5 جدول

مفهوم 
 انتزاعی

 ترجمۀ فیض االسالم ترجمۀ شهیدی البالغه نهج

 جهاد

 .دري است از درهاي بهشت .دري است از درهاي بهشت الْجَنَّةِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ

 .لباس تیوي و پرهيزكاري .است تیوي ةجام لِبَاسُ التَّیْوَى

 .اق تعالی زره مقکم .زره استوار الهی است الْحَصِينَةُدِرْعُ اللَّهِ 

 اوست. و سپر قوي .و سپر مقکم اوست الْوَثِيقَةُجُنَّتُهُ 
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 جهاد 

كرار  اي از مفاهيم دیگرر بره   است كه اول آن شبکه« جهاد»ترین مفهوم این متن،  كليدي
یابيم كه جهاد اگر ره موجرب مررر دنيروي انسران       درمی 6است. با دقت در این مفهوم رفته
زنرد.   شود، اما بر اساس باورهاي دینی، این مرر سعادت ابدي را برراي انسران رقرم مری     می
ترتيب، این كلمه با دو اوزه سروكار دارد: یک طرف قلمروي اسی و لفظی جنرگ    بدین

آن به مثابة تکليفری   و تمام متعلیات آن است و طرف دیگر، اوزب معنایی و الگوي فرهنگی
هراي اکومرت    دینی كه موجب افظ زندگی مسلمانان، گسترش دین اسرالم، تقکريم پایره   

 شود. اسالمی، رستگاري فرد مسلمان، ثواب و... می

لبراس  »)درب، مق  وارد شردن بره بهشرت(،    « باب»با مفاهيم اسی  البالغه نهججهاد در 

اسررت. دقررت در كرراربرد ایررن  ازي شرردهسرر )سررپر و افرراظ( مفهرروم« جُنَّةةة» و« درع»، «تیرروي
بره هرر دو اروزب زبرانی و ایردئولوژیکی ایرن        )ع(قلمروهاي اسی بيانگر توجه اضرت علی

است. اروزب زبرانی، همران جنرگ اسرت كره دري از درهراي بهشرت مقسروب           مفهوم بوده
« جُنَّةة »و « دِرع»طور كاربرد قلمروهاي اسی دیگري از همين اوزه ماننرد  شود و همين  می

( ااكی از این بُعد ایردئولوژیکی اسرت كره در براور ایشران، جهراد       0)ر.ك؛ جدول شمارب 
توانرد همچرون مقرافظ و پوششری در برابرر       بيش از خطرات و نابودي جسمی براي فرد، می

رو، نگاشرت  كنرد. از ایرن    خطراتی باشرد كره مسرلمانان و اکومرت اسرالمی را تهدیرد مری       
 .«اسرت  پوشرش  جهراد، »و ایردئولوژیکی  نرين اسرت:     استعاري این مفهوم در اوزب زبرانی 

 تقوا
هستومند/ انسان 

 )لِبَاسُ(
 هستومند/ انسان )لباس( هستومند/ انسان )جامه(

 خدا

 هستومند/ انسان )زره داشتن( داشتن( زره) هستومند/ انسان (هستومند/ انسان )درع

 داشتن(پر )س هستومند/ انسان داشتن(پر )س هستومند/ انسان (جُنَّةهستومند/ انسان )

 هستومند/ انسان
 )ألبَسَهُ اهلل(

 هستومند/انسان
 پوشاندن( )جامه 

 انسان هستومند/
 پوشاندن(  )جامه

 عدالت
 ماده/ هستومند
 صْفَ()النَّ

 مادّه/ هستومند
 )مقروم بودن(

 مادّه/ هستومند
 (مقروم شدن)

 مکان )اجتماع در آن( مکان )هماهنگ شدن در آن( عَلَى( )اجْتِمَاعٌ مکان باطل
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مندي بهشت  اند و این تعبير، با توجه به مکان اضرت، جهاد را دري از درهاي بهشت دانسته
، عالوه بر آنکه به مدخ  بودن جهراد برراي بهشرت    «دَرِ جهاد»و امکان ورود به آن از طریق 
مثابرة   تراز بودن آن را با بهشت به هم عنوان یک تکليف دینی واشاره دارد، اهميت آن را به 

كند. نگاشت استعاري این مفهروم بردین لرورت اسرت:      نهایت رستگاري مسلمانان بيان می
 (.6  )ر.ك؛ شک« مکان است جهاد،»

خورد، كاربرد جهاد بره مثابرة تکليفری اسرت       شم می استعارب دیگري كه در متن مبدأ به
. شرود  هایت، سبب دور شدن رامرت خداونرد مری   كه انجام ندادن آن موجب تضييع و در ن

اسرت و نمایرانگر    این استعاره نيز با توجه به الگوي فرهنگی ر دینری اضررت، شرک  گرفتره     
هميشگی نبودن امکان انجام آن براي مسرلمانان اسرت. در واقرع، ایشران برا ایرن بيران نروعی         

 اند. هدف ترغيبی براي مخاطبان را در نظر داشته

 

واسطة یکسانی الگوهراي  هاي این مفهوم، مترجمان به در ترجمة استعارهطور خالله، به
هرا زبرانی    معرادل  ،شرود( فرهنگی )كه در آن، جهاد امري دینی و ایردئولوژیک قلمرداد مری   

 اند. كار بردهیکسانی را در ترجمة خود به

 تقوا 

از آن  «باسل»عنوان با  البالغه نهجمفهوم ایدئولوژیکی مشترك دیگري است كه در متن 
پوشاندن جامره برر   »، به معناي «لَبِسَ یَلبَسُ لِباساً»اي عربی از ریشة  واژه« لباس»است.  شدهیاد 
سرالم   او هراي شرهيدي و فريض    (. با مراجعه بره ترجمره  6013م.: 0868، المنجداست )« كسی
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اسرت؛   بروده  )ع(یابيم كه تلیی هر دو مترجم از مفهوم تیوا، مانند برداشت اضرت علی درمی
لبراس  »اوسرالم   ( و فريض 07: 6836)شرهيدي،  « جامرة تیروا  »را « لباس التیروي »یعنی شهيدي 

سربب ماهيرت ادبری     است، با این تفاوت كه به ( ترجمه كرده61: 6819اوسالم،  )فيض« تیوا
تر اسرت. شرایان    استفاده كرده كه ادبی« لباس»جاي به« جامه»ترجمة شهيدي، ایشان از واژب 

هراي ترجمرة ایرن اسرتعاره نبایرد از سر شرمة فرهنگری         که در توجيه یکسانی معرادل ذكر این
اهلل مکرارم شريرازي در   غاف  شد. آیرت  قرآنمشترك ميان دو فرهنگ ایرانی و عربی، یعنی 

 اند: زمينه نوشته  این

اشراره  سورب اعرراف   01در تفسير جملة باو این ااتمال وجود دارد كه به آیة »
لباس تیوا از لباس ظراهر هرم    وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَیْرٌ:فرماید: میداشته باشد كه 

بره   قررآن . بنابراین، منظور این است كه لباس تیوا كره در  بهتر و كارسازتر است
آن اشاره شده، مصداق كام  آن همان جهاد است كه از تمرام جوانرب، جامعره را    

 (.688: 6837)مکارم شيرازي، « است دهد و مایة اُسن و زیبایى در امنيت قرار می

 خدا 

(، برراي ناميردن   983: 6860)بعلبکری،  « : زره الهری اهلل رعُدِ»ذی  الطالح  البالغه نهجدر 
است. اضرت، خداونرد را انسرانی در نظرر گرفتره كره زره دارد و       كار رفته تعالی به ذات اق

 كند: این زره، همان جهاد است كه از مسلمانان مقافظت می

در نبردهاى قدیم، كسانى كه زره در تن و سپر در دست نداشتند، از ضرربات  »
دشمن در امان نبودند. لذا ملّتى كه جهاد را ترك كنرد، در برابرر ضرربات دشرمن     

كه میصود از جهاد، هجوم بردن بر  دهد این تعبير نشان می .پذیر خواهد بود آسيب
نيسرت؛ زیررا منطرق اسرالم و     طلبى، غصب اموال و تقمير  عیيرده    دیگران، توسعه

 )همان(.« رود مى قدر نيرومند است كه بدون نياز به شمشير پيش آن قرآن

دهد، طبيعی اسرت كره    از آنجا كه اعتیاد به خداوند پایة اساسی دین اسالم را تشکي  می
: 6836)شرهيدي،   «زره اسرتوار الهری  » نين تلیی اضرت از مفهوم خداوند در متون ترجمه 

 كار رود. ( به همان شک  به61: 6819اوسالم،  )فيض «تعالی مقکم اق زره»( و 07
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: 2الوَثيقةة جُنَّتُرهُ  »انگارانه از خداوند اسرت كره الرطالاات     در ادامة همين دریافت انسان
، را در مرتن  «الذُّل: خداوند لباس خرواري بره او پوشرانيد    بَثَوْ اهللُ ألبَسَهُ»و « سپر مقکم الهی

شده كه سپر دارد و   وان انسانی در نظر گرفتهر هر دو عبارت، خداوند به عنبينيم. د اللی می
برراي  »اسرت:   ميثم در توضي. منظور اضرت نوشرته كند. ابن لباس خواري بر تن دیگري می

سران كره جامره بردن را از همره سرو        جانبة خوارى و ذلرت اسرت، بردان     تشبيه، فراگيرى همه
گردانرد و   گيررد و خوارشران مرى    اركان جهاد را فرامرى پوشاند، بالى دشمن از همه سو ت مى

(. مترجمران در  78:  6870)بقرانی، « سازد اندیشى كارشان زای  مى خِرَد آنان را در مصلقت
انرد؛ مرثالً شرهيدي     هاي فوق، همان تلیی اضرت را در تصور خداونرد داشرته   ترجمة عبارت

 است: جمه كردهها تر هاي فوق را به ترتيب در قالب این نگاشت عبارت

 «.خداستمقکم  جهاد، سپرِ»ر 

 .«است خواري جامة پوشيدنجهاد،  كردن ضایع»ر 

 (.07:6836)شهيدي، « جامه است ،خواري»ر 

« خداسرت  يقرو  جهراد، سرپر  »اسرت:   گونه ترجمه كررده اوسالم نيز عبارت را بدین فيض
 (.61: 6819اوسالم،  )فيض

 عدالت 

از آن مقرروم   جهاد فروگذارانكه  اند گرفته در نظر اي ماده را «عدالت» )ع(علیاضرت 
 ارائه هستومندانگار اي ترجمه و اند داشته مفهوم از تلیی نيز اوسالم فيض و يدي. شهشوند یم

 انتزاعری،  مفراهيم  از ایرن  مشرترك  هاي تلیی  نين شود.  یاز آن مقروم م یكه آدم اند كرده
 .استجهاد و مترجمان آن  يبخطسان ميان یدئولوژیک یکاالگوهاي فرهنگی ر  گرنشان

 باطل 

 .است ( آمده063م.: 0868، المنجد« )هماهنگی در عَلَى: اجْتِمَاعٌ» اسی واژب با عربی، در
 یتلیر  ينهمر  يرتأث تقت. آیند می گرد هم آن در كه نظر گرفته در مکانی رااضرت بطالن 

شروند   جمرع مری   آن در هرا  انسران  كره  نظر گرفته را مکانی در بطالن نيز شهيدي ي،مکانمند
است، با  كرده اإلسالم نيز عبارت را به همين شک  ترجمه فيض (.03: 6836)ر.ك؛ شهيدي، 



 8317 بهار و تابستان، 88، شمارة 8سال  ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربی پژوهش   11

 

اي عربری اسرت و در فارسری نيرز      كره كلمره  « اجتمراع »این تفاوت كه وي از عبرارت زبرانی   
شرهيدي از  اش به مرتن الرلی نزدیکترر باشرد، امرا       كاربرد دارد، استفاده كرده تا زبان ترجمه

اش افظ كند. عالوه  را در ترجمه شناختی استفاده كرده تا جانب زیبایی« هماهنگی»عبارت 
لرورت   اي كره در پريش داشرته، بره      سرازانه  واسرطة رویکررد سراده   اإلسرالم بره   بر این، فيض
 است. ترجمه كرده« كار نادرست»را « باط »توضيقی، 

 ن مبدأ بر مقصدهای مشترک بر اساس تأثیر مت . استعاره2ـ1ـ2

ي مشترك در خطبة جهاد بر اساس تأثير متن مبدأ بر میصرد اسرت.   ها اي از استعاره گونه
، اسالم و دیگر متون دینی، ل ات و الطالاات خالی مانند جهاد، شرهادت، بهشرت،   قرآن

شرد.   جهنم و... را با خود آوردند كه مربو  به عبادات و نظام فکري و اجتماعی اسالمی می
هرایی راه یابنرد كره ایرن نظرام فکرري        زبران و ادبيرات ملرت   بود كه ایرن واژگران در    طبيعی

(. زبران و ادب فارسری نيرز از ایرن امرر      668: 6878)ر.ك؛ ابروزهره،  اند  اجتماعی را پذیرفته
كرار رفتره كره    هایی به اوسالم استعارههاي شهيدي و فيض مستثنی نبود. از این رو، در ترجمه

اند و  است، ولی تقت تأثير متن عربی خطبه، وارد زبان شده بردي نداشتهدر زبان فارسی كار
 (.8اند )ر.ك؛ جدول شمارب  هاي خود استفاده كرده ترجمهها در  مترجمان از آن

 هاي مشترك بر اساس تأثير متن مبدأ بر میصد استعاره :3جدول 

 االسالم فیض شهیدی البالغه نهج مفهوم انتزاعی

 جرَّت ندماً ندامت
پایان این آشنایی ندامت 

 )شیء( ماده/هستومند .بود
 رررررررررررررر

 ( ندماًالمعرفةجرَّت ) معرفة
پایان این آشنایی ندامت 

 . مکان )راه(بود
 رررررررررررررر

 .فوج بال بر سرش كشاند شَمَلَهُ البَالء بال و گرفتاری
رداي بال و 
گرفتاري به او 

 .پوشاند می

 غم و اندوه

 ررررررررررررر .گرداند اندوه را تازه می لهَمَّیَجلب ا

 أعیَبت سَدماً
دستاورد آن اندوه و 

 )ازناً( اسرت
 ررررررررررررر

 ررررررررررررر أفسَدتُم رَأیی رأي و نظر
راي و تدبيرم را 
 .فاسد و تباه ساختيد
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 ندامت 

، المنجرد « )كشريدن »معنراي   به  «جَرَّ» رفته كهكار  به «جَرَّت نَدماً»با عبارت  البالغه نهجدر 
( اسرت. برا دقرت در ایرن عبرارت،      6860)همان: « پشيمانی«معناي   به «نَدمَاً»( و 660م.: 0868
، «نردماً »در تلیی اضرت واژب  سو،  . از یکاست رفتهكار  یابيم كه دو استعاره در آن به درمی

وجرود  « جررّت »فعر    شود. اسرتعارب دیگرر در فاعر     شيئی در نظر گرفته شده كه كشيده می
نظرر اضررت،    گرردد؛ یعنری بره     برمری « معرفةة »دارد كه ضمير مستتري است كره بره كلمرة    

  هراي اسرتعاري آن بردین    مانند راهی است كه پایانش نردامت اسرت. لرذا نگاشرت    « معرفت»
 لورت است:

 «.معرفت، راه است»ر 

 «.ندامت، شئ است»ر 

اسرت و عبرارت را  نرين     شريمانی داشرته  شهيدي تقت تأثير متن مبدأ همين تلیری را از پ 
(؛ یعنری آشرنایی را   03: 6836)شرهيدي،  « پایان این آشنایی نردامت برود  : »است كردهترجمه 

ترجمرة اسرتعاري برراي آن     اوسرالم  فريض راهی در نظر گرفته كه پایانی دارد، در االی كره  
 است. ارائه نداده

 بال 

 آمرده،  آن برراي  كره  اسری  اسرت. مفهروم  « امتقان و گرفتراري »معناي در ل ت به« بال»

 تلیرری در ( اسررت.760م.: 0868، المنجررد« )در برگرررفتن و پوشررانيدن »معنرراي برره «شَررمَ َ»
گيرد. نگاشت استعاري مفهوم فوق  نرين   در بر می را آدمی كه است ردایی ،«بال» اضرت،
 «.بال، ردا است»است: 

را موجود جاندار یرا لشرکري در نظرر     است و بال داشته« بال»شهيدي نيز همين تلیی را از 
فروج برال برر    »كند. لذا عبرارت   است و او را اااطه می فوج بر انسان وارد شده گرفته كه فوج
دهنردب فراگيرر برودن برال برراي       ( را ارائه نموده كه نشران 07: 6836)شهيدي، « سرش كشاند

، موجرود  برال »لرورت اسرت:    تارك جهاد است. نگاشت اسرتعاري ترجمرة شرهيدي بردین     
 «.جاندار )لشکر( است
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است و مترأثر از ایردئولوژي     هستومندانه )ع(مانند اضرت علی« بال»اوسالم از  تلیی فيض
رداي برال و گرفتراري برر او    »شود:  اضرت، بال را ردایی دانسته كه بر سَرِ آدمی پوشانده می

، برا الگروي فرهنگری    «برال ». با دقت در مفهروم اسرتعاري   (61: 6819اوسالم،  )فيض« بپوشاند
شویم كه از ردا براي پوشاندن ك ّ بردن و یرا گراهی     رو می مربو  به پوشش قوم عرب روبه

واسرطة    اوسالم با توجه به آشنایی ایرانيان با این نوع پوشش كره بره   شد. فيض سَر استفاده می
ادف آن ر مرذهبی ایجراد شرده، دقيیرراً همران تعبيرر را همرراه برا واژب متررر        الگوهراي فرهنگری  

كه شهيدي با توجه به بافت كالم خطبه كره در ارتبرا     است، در االی كار برده )گرفتاري( به
اسرتفاده  « فروج »، از تعبيرر  «در برگررفتن »معنراي   با جنگ است و وفاداري به متن و رسراندن 

( اسرت.  6668م.: 0868، المنجرد « )تعرداد زیراد و گروهری از سرپاه    »است كه به معناي  كرده
مترجمان به متن اللی سبب شده تا اگر هم مانند شهيدي خالقيتی در ارائرة مفهروم   وفاداري 

شربهی ترجمره كننرد كره از بافرت مرتن دریافرت          استعاري داشته باشند، آن را با همران وجره  
 شود. می

 اندوه 

كنرد،   این واژه دو بار در خطبه و زمانی كه اضرت از دست مخاطبان خرود شرکوه مری   
كره   انرد  كرار بررده   بره « یَجلِبُ الهَرمّ »بار آن را با عبارت  یک  )ع(اميرالمؤمنين. است رفتهكار  به
و بار دیگر با عبرارت   (087)همان: « جاي دیگر  كشاندن  يزي از جایی به»به معناي  «جَلَبَ»
شرود.   را شريئی دانسرته كره كشرانده مری     « انردوه »اند. بنابراین، اضرت  آورده «أعیَبَت سَدماً»

 «.اندوه، شیء است»ي مفهوم فوق  نين است: نگاشت استعار

مترجمان با در نظر داشتن قلمروي اسی مادّه/ شیء، مفهوم اندوه را در ترجمرة عبرارت   
  اند، با این تفاوت كه شهيدي معنی دیگرري هرم در ترجمره بردان افرزوده      كار برده نخست به
 نظرر  (. بره  03: 6836، )شرهيدي « گردانرد  انردوه را ترازه مری   »اسرت:  « تازه گرداندن»كه فع  

كرار بررده    رسد كه وي این فع  را تقت تأثير الگوهاي فرهنگی ایرانی در رابطه با غم بره  می
شود. عالوه بر این، وي با توجره بره شررایط     بيان می« داغ دل كسی را تازه كردن»كه با تعبير 

ان را بره درد  اش ر كوفره ر كره مکررر دل ایشر       تراریخی ارتبرا  امرام برا مردمران نرادان زمانره       
اوسرالم در   اسرت. امرا فريض    كار بررده  آوردند، این تعبير را تلویقاً براي بيان این مسئله به می
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غرم  »اسرت:   لفظ كرده به اي لفظ است و ترجمه استفاده كرده« جلب كردن»اش از فع   ترجمه
یعنرری شررهيدي انرردوه را مررادب   ؛(63: 6819اإلسررالم،  )فرريض« و انرردوه را جلررب مررى نمایررد 
 «.اندوه، مادّه است»است. پس،  تجدیدشونده درنظر گرفته

« غرم و غصره  سَدمَ: ال»(و 663م.: 0868، المنجد« )دنبال  يزي آمدن  به»معناي  به «أعیَبَ»
( است. در اینجا، اضرت االت خشم همراه با تأسف را مانند شريئی  038: 6876)آذرنوش، 
اسرت:   مة این عبارت، شرهيدي  نرين نوشرته   آید. در ترج دنبال  يزي دیگر می  دانسته كه به

(. نکتة شایستة توجه در تعبير ایرن  03: 6836)شهيدي، « دستاورد آن، اندوه و اسرت است»
نرژادي و    هراي  است. این تعبير اضرت كه برا خصرلت   اي به خشم نداشته است كه وي اشاره

در زبان « اسرت»فرهنگی قوم عرب مناسبت دارد،  يزي است كه مترجم آن را با مترادف 
فارسی بيان كرده كه با در نظر گرفتن معنی ل روي،  نردان نزدیرک بره مرتن الرلی نيسرت.        

 .است كردهاستفاده « غم و اندوه»هاي  اوسالم هم از مترادف فيض

 رأی 

یابرد. لرذا از    اي در نظر گرفته شده كه تباهی در آن راه مری  این واژه در متن میصد، ماده
، المنجرد « )أَفسَدَ: تباه سراخت : »است شدهاستفاده « و نظرم را تباه كردید رأيرأیی: أفسَدتُم»

 اوسرالم  فريض ، امرا  اسرت  ده(. شهيدي در ترجمة خود از استعاره استفاده نکر6868م.: 0868
را  نرين   یابد و آن  اي در نظرگرفته كه فساد در آن راه می تقت تأثير متن مبدأ، رأي را مادّه

 .(63: 6819اوسالم،  )فيض« دي و تدبيرم را فاسد و تباه ساختيأر» است: ترجمه كرده

 های مشترک بر اساس شباهت کاربرد . استعاره3ـ1ـ2

و  باشرد  هاي متون مورد بررسری، برر اسراس شرباهت كاربردشران مری       اي از استعاره گونه
در جدول  كه باشد و... می« نوشاندن غم و اندوه»، «ميراندن دل»شام  مفاهيم استعاري مانند 

 است: زیر ترسيم شده
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 هاي مشترك بر اساس شباهت كاربرد لفظ در هر دو زبان استعاره: 4 جدول

مفهوم 
 استعاری

 اإلسالم فیض شهیدی البالغه نهج

 .ميراند دل را می .ميراند دل را می یُمِيتُ الْیَلْبَ دل

 .یدشم آكندام را از خ  ام ماومال خشم سينه شَقَنْتُمْ لَدْرِي غَيْظاً خشم

 جَرَّعْتُمُونِی نُ َبَ غم و اندوه
اندوه به  ةپياپی جرع
 .ریزید كامم می

 .غم و اندوه به من خوراندید

 به خواري مقکوم سِيمَ الخَسف خواری
به نکبت و بيچارگی گرفتار 

 .گردیده

 دل 

د. یابر  موجود جانداري در نظر گرفته شده كره مررر در آن راه مری    البالغه نهجدر « دل»
هاي خود همين تلیی هستومندانه را از دل داشته و برراي آن، ترجمرة    مترجمان نيز در ترجمه

نگاشرت   انرد.  ( ارائه كررده 67: 6819اوسالم،  و فيض 03: 6836)شهيدي، « ميراند دل را می»
 دل، دیگرر،  جایی در ،همچنين«. دل، موجود جاندار است»استعاري مفهوم فوق  نين است: 

 یرا  پُرر از خرون   كره  شده ظرفی در نظر گرفته ترجمه، در و عربی متن در درونی اندوه و غم
 .8شود می  رك

 خشم 

گونه كه در جردول  كند. همان  اي در نظرگرفته كه سينه را پُر می خشم را مادّهاضرت، 
شيئی یا مایعی در نظر  و خشم را  اند ذكر شد، مترجمان تلیی مشابهی از خشم داشته 0شمارب 
كند. از آنجا كه خشم جزء عواطف مشرترك انسرانی اسرت، لرذا      اند كه سينه را پُر می گرفته

رو، الگوهاي فرهنگی مشرابهی در سراخت     انگيزاند. از این ااوت یکسانی را در انسان برمی
رود. بنابراین، خشم مادب سيالی تلیی شده كه ظرف بدن )استعارب دیگرر: بردن،    كار میآن به

كند كره در هرر دو فرهنرگ ایرانری و عربری كراربرد دارد.        را پُر می ظرف ااساسات است(
، المنجرد « )پُرر كرردن  »بره معنراي   « شرقن »اضرت براي نشان دادن اوج خشم خود از فعر   

انتیرال  « آكنردن »و « ماومرال »اند. این تعبير را مترجمان با افعرال   ( استفاده كرده798م.: 0868
 اند. داده
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 اندوه 

 يران ب( 660)همران:  « يدجرعه به او نوشانآب را جرعه: الماءَ یعاًرَّعَ تجرج» یبا مفهوم اس
ش جرعره در كرام   در نظرگرفتره كره جرعره    یعیمرا  بم را ماداضرت غ ین،بنابرا .0است شده
اندوه همچون خشم، الگوي فرهنگی مشابهی در دو زبان مبدأ و میصد . پس 9شود یم یختهر

رو  هاي استعاري در هرر دو ترجمره روبره    ی از نظر نگاشترو، با كاربرد یکساناز این . 1است
 هستيم كه عبارت است از: اندوه شیء/ مایع )خوراكی( است.

 خواری 

« كرراري بررر انسرران اسررت يرر و تقم یزبررون» يمعنررا برره در زبرران عربرری «الخَسررف» واژب
 رايبر ه كر در نظرر گرفتره شرده     اي تلیی اضرت، مادّهدر  (. این واژه30م.: 0888سيده، )ابن
ن ابر . شرود  مری مشرهود  شود و فرد مبتال به ذلت مانند شیء نشاندار  ستفاده میا دار كردننشان
نشران و  »معنراي  هرم از همرين ریشره و بره     « سيماء»است:  آورده« سِيمَ»قدید در توضي. ال ابی

(. بنرابراین، نگاشرت اسرتعاري عبرارت  نرين      07ة شررح خطبر  : 6861است )ر.ك؛ « عالمت
 «.، شیء نشانداركننده استخواري»است: 

شرود    یاعمرال مر   یشده كه بر كسر  ترجمه «يفرياکم ك»به مفهوم  ینا يدي،شه در متن
دلي  انتخاب ایرن معرادل از سروي شرهيدي، مشرابهت الگروي        .(07: 6836)ر.ك؛ شهيدي، 

شدند. عالوه بر ایرن، در ایرران رسرم     فرهنگی است كه بردگان در گذشته با داغ نشاندار می
كردند. از این رو، شهيدي در انتیرال   كه امرا و پادشاهان اموال خود را با داغ نشاندار میبود 

كنرد.   بيران مری  « مقکروم »مفهوم همراهی هميشگی خواري براي تارك جهاد، آن را با لفظ 
همچرون  آن را ، «گرفتارشردن »اوسالم با توجه بره كراربرد فعر      يضفاین در االی است كه 

 (.61: 6819اوسالم،  گيرد )ر.ك؛ فيض كه شخص را در بر مینظر گرفته  در يزي 

 خاص های . استعاره2ـ2

 ی،فرهنگر  يهرا  و ضررورت  یاجتمراع ، عالوه بر فضراي  خالّقه يها استعاره یجادعوام  ا
 يفضرا  ،موجود در گفتمران  هاي یدهخود متن، دانش ما دربارب پد یزبان يها ضرورت شام 
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فشرار  »را  يسرم مکان یرن ا كرو ش  .(Kövecses, 2010: 292باشرد )  متن می بافت يزیکی وف
تروان   یمر  یخروب به كه (Ibid, 2005: 237است ) يدهنام (Pressure of coherence« )انسجام
 يرد معنا كه مترجم اگر ه در ترجمه، همواره خرود را می  ینبد ؛در ترجمه مشاهده كرد را آن

و گراه بنرا بره     كنرد  یدر ترجمه دنبال مر كه  یگرياه بنا به اهداف دگاما داند، یبه متن مبدأ م
 .كند یم يدخاد را تول يها معنا، استعاره انتیال يبرا یو فرهنگ يفکر ی،زبان يها تفاوت

 های خاص در ترجمة شهیدی . استعاره1ـ2ـ2

بيشتر اسرت )ر.ك؛   اوسالم فيضهاي خاد نسبت به ترجمة  شهيدي، استعارهدر ترجمة 
دهرد كره    يت ادبی ترجمة ایشان است و این امرر نشران مری   ( و علت آن، ماه9جدول شمارب 

انتیرال    راكره ؛ اسرت  دهوي در ترجمة خود  ندان میيد به انتیال لفظ به لفظ مرتن مبردأ نبرو   
در ترجمره، برراي ایشران از اهميرت بيشرتري       البالغه نهجی و بالغی شناختیباییزهاي  ظرفيت

 است. نسبت به شرح و تفسير آن داشته

 ها هيم انتزاعی خاد و قلمروهاي اسی هر یک در ترجمهمفا :2جدول 

 قلمروی حسی )منبع( مفهوم انتزاعی متن

ترجمۀ 
 شهیدی

 ظرف/ مکان )فروماندن در آن( زبونی/ فرومایگی
 شیء/ هستومند )پرده( گمراهی
 شیء )رنگ( روان/ روح
 موجود جاندار )پناه دادن( اسالم

رامت خواستن )رام 
 كردن(

 الح(شیء )س

 مکان )برون نيامدن از آن( اندوه

 شیء )تير( بال

ترجمۀ 
 االسالم فیض

 هستومند)برداشتن/ بلند كردن( رامت
 هستومند )بيماري ر مبتال شدن( خردي بی

 مکان )در آن ماندن( ايرانی و سرگردانی
 هستومند )اواله شدن( وظيفه
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 /فرومایگی زبونی 

(. شرهيدي خرواري را   07 ةخطبر  شررح : 6861، القدید ابی )ابن  «دُیِّث: خوار و ذلي  شد»
« در زبونی و فرومایگی بماند»شود:  است كه مانع اركت فرد می ظرف مکانی در نظر گرفته

 «.زبونی، مکان است»لورت است: (. نگاشت استعاري عبارت بدین07: 6836)شهيدي، 

 گمراهی 

« عیلری و پرارفری  كرم »بره معنری   « إسرهاب »، 7«سْرهَابِ ضُررِبَ عَلَرى قَلْبِرهِ بِالْ ِ   » در عبارت
هراي ادبری و سرجع ميران دو      ویژگری شهيدي با توجره بره   ( است كه769م.: 0868، المنجد)

اي  گونررهو از طرررف دیگررر، بررا در نظرگرررفتن ادامررة جملرره برره   « گررردان»و « نهرران»كلمررة 
و فعر   « پررده »ی اسرت. كراربرد قلمرروي اسر     ترجمه كرده «گمراهی»ایدئولوژیک، معادل 

در مرتن الرلی،   « قلرب »سرازد و ذكرر كلمرة     را به ذهن متبادر مری « اجاب»كه « ماندن  نهان»
دهد؛  راكه در عرفان، سخن از ولال خداوند بره مثابرة    دریافت عارفانة شهيدي را نشان می

 مقبوب است.

 روان 

« روان خوانردم  يرره مرردم ت  ینشما را به رزم امن شبان و روزان، آشکار و نهان »در جملة 
كار بررده كره در مرتن الرلی وجرود      را به« روان تيره»(، شهيدي استعارب 03: 6836)شهيدي، 

را با توجه به فقوا و بافت كالم اضرت،  «ءِؤُوَهَ»ندارد. در واقع، از یک سو، او معادل لفظ 
آميرزي،   تر كردن زبان خویش با استفاده از سجع، تضاد و ارس  و از سوي دیگر، براي ادبی

است. كراربرد ایرن تعبيرر در     بيان كرده« تيرگی»را با استفاده از قلمروي اسی « بدي»مفهوم 
هراي فرهنگری ایرانری ر اسرالمی باشرد كره در آن از         تواند برخاسرته از دولرت   زبان وي، می

 .شود تعبير می« نور»هدایت و دانایی با استعارب 

 اسالم 

برراي كلمرة    «المُعَاهِةََة  وَ الْرأُخْرَى  الْمُسْلِمَةِ الْمَرْأَةِلَى یَدْخُ ُ عَ»شهيدي در ترجمة عبارت 

اسرت.   كرار بررده  اسرتعارب دیگرري بره   (، 6888م.: 0868، المنجرد « ): پيمان و اتقراد المعاهَة»
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بره مسرلمان و     توان دریافت، متن اضرت اشاره می البالغه نهجگونه كه از فقواي عبارت  آن
است و استعارب  تري بسط داده طور دقيقي معناي غيرمسلمان را به غيرمسلمان دارد، اما شهيد

كننرد، برا ایرن     معناي غيرمسلمانانی كه تقت تسلط اکومت اسالمی زندگی میاي به خالقه
، در نظرر گرفتره كره عرالوه برر      «بره مثابرة مکران یرا پناهگراه اسرت       اسالم»تعبير استعاري كه 

زیرر  »كند. این استعاره مررتبط برا الگروي فرهنگری      مسلمانان از غيرمسلمانان نيز افاظت می
طور ضمنی در ترجمه است كه از آن به« در پناه امایت دیگري بودن»یا « سایة كسی بودن
 است. استفاده كرده

 رحمت خواستن 

رامت  جز زاري و»، عبارت «بِالِاسْتِرْجَاعِ وَالِاسْتِرْاَامِ مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلَّا»شهيدي در ترجمة 
اسرت. وي برا توجره بره بافرت       ( را قرار داده07: 6836)شهيدي، « اند خواستن سالای نداشته

و غيرمسلمان را در برابر متجاوزان نشران داده   دفاعی زن مسلمان طور تلویقی، بی  كالم و به
« اسرتراام »( و 981م.: 0868، المنجرد « )بازگشت و بازگردانردن »به معنی « استرجاع»است و 
سرالح ایرن زنران در برابرر      ( است و ایشان را به مثابة 906)همان: « تیاضاي رامت»ناي به مع

تیاضراي رامرت، سرالح    »اسرت. نگاشرت اسرتعاري آن  نرين اسرت:       غارتگران تعبير كرده
ارال،  دهد. در عرين   این تعبير اگر ه پيروي وي را در ترجمه از متن میصد نشان می «.است

 خالقيت او در ترجمه هم است.بيانگر كنش زبانی خاد وي و 

 اندوه و بال 

انردوه، مکران   »است و آن، نگاشرت اسرتعاري    كار بردهشهيدي استعارب خالقة دیگري به
ناراارت  » یعنری  « تَررِحَ »اسرت.   كار رفتره  به« لَکُم[] رَااًت»كه در ترجمة عبارت دعایی « است
برراي نفررین فروگرذاران جهراد     در اینجا جملة دعایی اسرت كره   « تَرِااً(. »601)همان: « شد
)شرهيدي،  « از اندوه برون نيایيد»شهيدي عبارت را «. اندوه بر شما باد»است؛ یعنی  كار رفته به

 اش تر كردن ترجمره  واسطة ادبی ( ترجمه كرده كه ترجمة دقيیی نيست و لرفاً به 03: 6836
« تيرر »كرار بررده تعبيرر    است. استعارب دیگري كه در ادامة همين عبرارت بره   آورده  گونه بدین
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است. بردین ترتيرب، وي املرة دشرمنان      آورده« رمییُ غرضاً»است كه در ترجمة « بال»براي 
 )همان(.« آماج تير بالیيد»است:  سازي كرده بر مسلمانان را همچون تيرباران بال مفهومی

 االسالم فیضهای خاص ترجمة  استعاره. 2ـ2ـ2

 رحمت 

أدالَ مِرن: یراري كررد و غلبره     »اسرت.  « دَوَلَ و أدالَ»از ریشة « أُدِی َ»، «هُمِنْ الْقَقُّ دِی َاُ»در 
م.: 0868، المنجد« )عباس رسيداميه به بنی: قدرت از بنیأميةیافت. أُدیِ َ لِبَنی العباس مِن بنی

گرداندن اق از فروگرذار جهراد اسرت،    كه معادل روي این عبارت(. مترجم در ترجمة 063
است و در این دریافرت، رامرت را    نشان داده« رامت»فهوم متضاد آن، یعنی عبارت را با م

 دارد. به مثابة شيئی در نظر گرفته كه خداوند از آن فرد برمی

 خردی و حیرانی بی 

اوسرالم اسرتعارب خراد دیگرري      فريض ، «ضُرِبَ عَلَى قَلْبِرهِ بِالْ ِسْرهَابِ  »در ترجمة عبارت 
 بَ الرجر ُ اسْرهِ »در عربری اسرت و آن   « سهب»ی از معانی واژب برگرفته از یک كار برده كهبه

(. 36م.: 6637است )ر.ك؛ جوهري،  «زائ  شدبه سبب نيش مار عیلش : الحَيَّةعیلَه مِن لدغِ 
اي كره   اوسالم، ترك جهاد معادل بيماري و بستري شدن فرد است به گونه در دریافت فيض

خرردي   اسرت )= بری   خرردي مبرتال شرده    ري بری توان اركت ندارد؛ یعنی فرد عالی به بيمرا 
شرود )ترارك    واسطة این بيماري، توان رفرتن بره جهراد از وي سرلب مری     بيماري است( و به

جهاد، بيمار/ ناتوان است(. همچنين، در ترجمة عبارت، مترجم با رویکررد توضريقی كره از    
لرورت  رد بره جهراد بره    داشته، مفاهيم انتزاعی ايرانی را در توجيه علت نرفتن ف البالغه نهج

برد. در اینجا، وي با استفاده از هستومند مکانمندي، سررگردانی را مکرانی    كار می معترضه به
شرود. بنرابراین، نگاشرت اسرتعاري  نرين اسرت:        دانسته كره فررد عالری در آن گرفترار مری     

 «.سرگردانی، مکان است»
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 وظیفه 

اسررتفاده « وظيفرره»ز از مفهرروم اسررتعاري نيرر «فَتَرروَاكَلْتُمْ»اوسررالم در ترجمررة عبررارت  فرريض
إتَّکَ َ ك ّ منهُما علی لااِبه: هرر یرک از آن   »به معناي « وَكَ َ»از ریشة « تَواكَ َ»است.  كرده

معنراي بره     بره « تَواكَر َ »اسرت. واژب   كار رفتره  ( به66 تا: )زبيدي، بی« دو به دوستش تکيه كرد 
در تعبير اضرت، جهراد همچرون تکليرف     ( است.880: 6836)قيم، « یکدیگر مقوّل كردن

مخاطبران اضررت، آن را بره دیگرري واگرذار      از دینی بر عهدب مسلمان است كه هرر یرک   
اي بره هسرتومندانگاري جهراد     كنند. بدین ترتيب، با وجرود اینکره در مرتن میصرد اشراره      می

عبارت را اوسالم  است، فيض نهفته 3«تَوَاكَ َ»معناي مشاركتی كه در فع  نشده، اما با توجه به
هرر یرک از   : »یکدیگر اواله نمودید ه خود را ب ةپس شما وظيف»است:  گونه ترجمه كرده این

(. ایرن ترجمره   60: 6819اوسرالم،   )فريض « خود عم  كند ةوظيف  شما توقّع داشته دیگرى به
اسرت و از سروي دیگرر،     اال  این دریافت است كه مترجم از سویی جهاد را شیء دانسرته 

تروان آن را برر اسراس ایرن      اسرت. بنرابراین، مری    استفاده كرده« وظيفه»جاي آن از عبارت  به 
كره سررانجام، منجرر بره خلرق       «وظيفه، شیء اسرت »و  «شیء است ،جهاد»ها نوشت:  نگاشت
 شود. می« شونده وظيفة شیء اواله»استعارب 

 گیری نتیجه

جمان با توجه به پيونردهایی  شده در میاله باید گفت كه متر در پاسج به دو پرسش مطرح
است و اهميرت   داشتهوجود   یر اسالم  ینیفرهنگ د يرتقت تأثكه ميان زبان فارسی و عربی 

برا   عمردتاً عنوان یکی از متون مهم اسالمی، معانی و مفاهيم خطبه را   به البالغه نهجدینی متن 
هرایی كره در مرتن مبردأ      رهبسرياري از اسرتعا   رو، اند. از این  كار برده به همان شک  و ساختار

بنرابراین، طبرق نظرر    اسرت.   كرار رفتره   وجود داشته، با همان سبک و سياق در متون میصد بره 
هراي   ، نگاشرت میصرد زبران مبردأ و    ميران مشرترك   یفرهنگر  يهرا  يت، با توجه به الگومندلب

و د امرا ایرن   شرده در بيشرتر مروارد یکسران بودنرد.       و دو ترجمرة بررسری   البالغه نهجاستعاري 
هایی نيز با یکدیگر داشتند كره برخاسرته از تفراوت الگوهراي فرهنگری نبرود،        ترجمه تفاوت

هاي استعاري بيشتر وابسته به تفراوت نگررش    بلکه افتراق قلمروهاي منبع و هدف در نگاشت
است؛ یعنی هر مترجم با توجره بره رویکررد خالری كره در       مترجم و سبک ترجمة وي بوده
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زده كره در مرتن مبردأ     هاي متفاوتی دست  موارد به آفرینش استعارهترجمه داشته، در برخی 
هراي بالغری و    است. از اینجاست كه شهيدي به عنوان مترجم ادیبری كره جنبره    وجود نداشته

كار برده  تري را به برایش اهميت داشته، در ترجمة خود زبان ادبی البالغه نهجشناختی  زیبایی
اسرت. همچنرين، ميرزان     اإلسرالم شرده   اش نسبت به فيض تر شدن زبان ترجمه كه سبب بالغی
اسررت كرره  در اررالی هرراي خالقررة وي بيشررتر از ترجمررة دیگررر اسررت. ایررن   كرراربرد اسررتعاره

خود، در برخی جاها مفاهيم انتزاعی را بدون االت  تر كردن ترجمة اوسالم براي ساده فيض
كرار بررده كره در     هایی به رهاست و برعکس، در برخی موارد نيز استعا استعاري ترجمه كرده

 .است متن مبدأ نبوده

هاي خالقه و نوع متفاوت كراربري   دربارب نیش مترجم نيز باید گفت كه اضور استعاره
شده، نشان از اهميت جایگاه مترجم در ترجمه دارد و نيرز بيرانگر    ها در دو ترجمة بررسی آن

طرور كلری، نگارنردگان برر ایرن        رویکرد پنهان و مسلط دیدگاه مترجم در ترجمه است. بره 
ر بره یرک    انرد  داشرته  متفاوتیباورند كه مترجمان در انتیال معانی متن مبدأر اگر ه رویکررد  

واسرطة توجره بره بُعرد بالغری و ادبری         اند، با این تفراوت كره شرهيدي بره     اندازه توفيق داشته
 است. ردهتر عم  ك شناختی متن مبدأ موفق ، در انتیال ابعاد زیباییالبالغه نهج

 ها یادداشت

« جهاد» باشد. می« تالش توأم با رنج و زامت»معناي به« جهَدَ»از ریشة « جهاد» ر كلمة6
اسرت. جنرگ را از   « جنگ»معنی  معنی بسيار تالش كردن و نيز اسم به  مصدر باب مفاعله به 

اسرالم،  در شررع  (. 73ـ 77ترا:   است )ر.ك؛ قرشی، بی با رنجگویند كه توأم « تالش»آن رو 
طریق مخصود براي جنگ با مشركان یا افراد یراغی در  بذل جان و مال به به معنی« جهاد»
 .(876تا:  ، بیعاملی  جبعی اعتالي كلمة اسالم است )ر.ك؛ راه

 گردد. برمی« درع اهلل»در عبارت « اهلل»به « جُنَّتُه»در « ره»ر ضمير 0

 است: طور توضي. دادهداشته كه این ميثم در شرح خود این مسئله را در نظر ر ابن8

 جراى   بره  و است فرموده تعبير  رك به خویش دل دردهاى از مجازاً اضرت»
 آن شردن   رركين  عضرو،  یک درد نهایت زیرا است؛ آورده را المیدمه ذى میدمه،
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 آن دل دردهراى  مسربب  عنروان   بره  هرا  آن عمر   بر "سخن" لفظ اطالق نيز و است
 رابطرة  ایيیرت،  در كرردن،  پُرر  معنراى  به سخن زیرا است؛ مجاز نوع یک اضرت
 امررى  دومرى  كره  فعر   و دل ميران  رابطرة  آن از اینجا در ولى است، جسم دو ميان

 (.71: 0، ج6870)بقرانی، « است شده اراده است، غيرجسمانى

تلخرى   ةانردوه را بره نوشراب    اضررت  .اسرت « آب ةجرعر »معناى   به« نُ ْبه»جمع « ن ب»ر 0
 (.678: 0ج ، 6837شيرازي،   )ر.ك؛ مکارم است را نوشيده جرعه آن كه جرعهتشبيه فرموده 

جرعره در كرام مرن     هراى غرم و انردوه را جرعره     كاسه :جرّعتمونى ن ب التهمام انفاساً» ر9
كرار   بره  اًایرن جملره مجراز    .سروى مرن روانره كردیرد      لقظه غرم را بره   به ، یعنى لقظه«ریختيد
كرار   وارد كردن آب و مانند آن در گلو به باربمعموو در جرعه ریختن زیرا جرعه است؛ رفته
 يى نراگوار ار آن از طرف یاران، شبيه نوشريدن رود. عارض شدن اندوه بر اضرت و تکر مى

 (.79: 0ج  ،6870)ر.ك؛ بقرانی،  شد میكام اضرت ریخته  جرعه به بود كه جرعه

هنردب ایرن نگاشرت اسرتعاري     د رود كه نشان كار می ر در زبان فارسی، تعابير متعددي به1
 خوردن، شراب غم، شرنگ غم و... . غم  است؛ مانند: 

 خرردى  كرم  بيچرارگى،  و خروارى  وزمة یا»است:  ميثم عبارت را  نين شرح كرده ر ابن7
 مفهوم در دیگر ااتمال پوشاند. مى را دیوار كه است این گِ  وجودى فلسفة كه  نان است؛
 برر  نابجرا  سرخنان  واشرت،  هنگرام  به  انسان زیرا است؛ یدهفا  بدون پرارفى ،«اسهاب» كلمة
 (.76)همان: « گيرد نمى اى نتيجه زیادش گفتار از ولى كند، مى جارى زبان

است؛ به تعبيرى دیگر، مفهرومش ایرن   « دیگرى  واگذار كردن كار خود به»، «تَوَاكَ »ر 3
ارد، در نتيجره،  است كه هر كس مسئوليت را از خود سرلب كنرد و برر عهردب دیگررى بگرذ      

 (.611: 0، ج 6837 )مکارم شيرازي، « شود ميدان خالى می

 مآخذ و منابع

 .کریم قرآن
 . تهران: نشر نی.6. چ فرهنگ معاصر(. 6876آذرنوش، آذرتاش. )

 .Olama-orafa 1393.ir?p=25341 ؛57ۀ شرح خطب(. 6861عبدالقميد. )قدید، ال بیابن أ
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يرق عبدالقميرد   . تقیالمحكـم والمحـیط اظعظـم   م.(. 0888اسرماعي . )  ابرن   علریّ سريده،   ابن
 بيروت: دار الکتب للمالیين. .9ج  هنداوي.

آسرتان قردس   . مشرهد:  6. ترجمة مقمود ذبيقی. چ بزرگ ةمعجز(. 6878ابوزهره، مقمد. )

 رضوي.
مشرهد: بنيراد    .مقمدرضرا عطرایی  ة ترجمر . 0ج  .البالغه نهجشرح (. 6870ميثم. ) بقرانی، ابن

 .ياي آستان قدس رضوه پژوهش
 . تهران: اميركبير.9 مقمد میدس. چ ة. ترجمالمورد(. 6860بعلبکی، روای. )

  وارب طررح  برر  مبتنری   هراي  اسرتعاره  ترجمرة  هراي  روش بررسری »(. 6869. )شيرین پورابراهيم،

 .90ر89 لص .60 ش .0 د .البالغه پژوهشنامۀ نهج «.البالغه نهج در اركتی

 . تقیيرق 6ج . العربيةة وصـحاح   اللغةة الصحاح تـا   (. م.6637اد. )ام  بن جوهري، اسماعي 

 . بيروت: دار العلم للمالیين.0 اامد عبدال فور عطار.  

 .الهَايةجا: دار  . بی86 ج. تا  العروس من جواهر القاموستا(.  مقمد. )بی  بن زبيدي، مقمد

الجـامع لخطـب وحكـم     البالغةة  نهج تا(. . )بیابی اامد القسينی مقمدبن، الشریف الرضی

 .التراث العربی ءاياإالقدید. بيروت: دار  بیأمعه شرح ابن . 6ج  .ورسائل امیرالمؤمنین
. ترجمة سيدجعفر شهيدي. البالغه نهج(. 6836ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر . )

 هنگی.. تهران: انتشارات علمی و فر88چ 

ــج (.6819ررررررررررررررررررررررررررررررررر . )رررررررررررررررررررررر نیرری  ترجمررة علرری  .البالغةةة نه

 نا. جا: بی . بیسالماإل يضف

 .اإلسالمية. تهران: دار الکتب 0. ج قاموس قرآن(. تا ی)ب .اكبر یعل ی،قرش

 معالر.  . تهران: فرهنگفرهنگ اصطالحات معاصر عربی ـ فارسی(. 6836بی. )قيم، عبدالنّ

تعرادل واژگرانی و اهميرت    (. »6860. )مرتضی قائمی و رسول فتقی میردم و  يمسبوق، مهد
(«. البالغرره نهرج هرراي  فارسری از خطبره   ةآن در فهرم دقيرق مررتن )موردكراوي پرنج ترجمرر    

 .08ر68لص . 60. ش 9. س های ترجمه در زبان و ادبیات عربی پژوهش
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. قرم: انتشرارات امرام    0ج  .0. چمنینپیام امیرالمؤ(. 6837دیگران. )مکارم شيرازي، نالر و 

 علی.

 ر المشرق.. بيروت: دا0  (. م.0868) .المعاصرة اللغة العربيةالمنجد فی 

ر خيال وَهاي لُ بررسی ترجمه» .(6860) اهلل زارعی كفایت. اشمتميراسينی، سيدمقمد و 

هرراي دشررتی، شررهيدي، قرشرری و  )بررا تکيرره بررر ترجمرره در دو خطبررة الجهرراد و المالاررم
. لرص  3ش   .8. س در زبـان و ادبیـات عربـی    هـای ترجمـه   پـژوهش . «م(سالاإل فيض
 .670ر609

ساخت و بافت در ترجمة متون دینری، بررسری   (. »6860) مؤمن.ناظميان، رضا و اسام ااج 
. لرص  6. ش 9 . سادب عربـی «. )شهيدي و دشتی( البالغه نهجاي دو ترجمه از  میایسه

 .090ر087
ــ(. 6837) نورمقمرردي، مهترراب. ــتعارهتحلی ــومی اس ــج ل مفه ــای نه ــرد  ه ــه: رویك البالغ

 مدرس.  دانشگاه تربيتتهران: . ارشد  كارشناسی ةنام . پایانشناختی شناسی زبان

 مفهررومی تقليرر » (.6866) .گلفررام و ارسررالن زاده آقاگرر  مهترراب، فررردوس نورمقمرردي،

 ةغة للّ ةيرانية اإل ةالعلمية  ةالجمعي(«. شرناختی  شناسی زبان رویکرد) البالغه نهج هاي استعاره
 .660ر699 لص. 00 ش. 3. د وآدابها ةالعربي

 يمقبت در تصوف از قرن دوم تا ششم هجر ياستعار هاي يرهزنج» (.6860هاشمی، زهره. )

 .03ر06 لص .00ش  .1د . نقد ادبی «.شناختی  استعارب یةاساس نظر بر
 ن: علمی.تهرا .استعاره ۀیندر آ هیانصوف عشق(. 6860. )ر ررررررررررررررر
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