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Abstract
Cognitive metaphorical theory is a term used in linguistics to refer to an idea
or conceptual field based on another idea or concept. Examples from the book
Sahifa Sajadieh and its two translations by Mousavi Garmaroodi and Elahi
Ghomshey have been selected in order to investigate the relationship between
cognitive metaphors at the two main levels: similar metaphors, special
metaphors, with the act of translating and paying attention to the translators.
In these examples, the metaphorical element was extracted and the
performance of each translator in dealing with it was investigated. The results
suggest that although translators have taken a different approach to translate
the meanings of the source text, the success of both translators in translating
metaphors has been similar. Mousavi Garmaroodi, as a translator of literature,
has used creative metaphors, while Elahi Ghomshei has, in some instances,
translated abstract concepts without metaphor in order to facilitate translation.
In this research, the translation of Sahifa Sajadieh's conceptual metaphors is
examined by the descriptive-analytical method and comparative approach.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي---------

نقش استعارههای مفهومی در ترجمة صحیفة سجّادیه از منظر
زبانشناسی شناختی و الگوی لیكاف و جانسون
یسرا شادمان



استادیار ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران

سحر ملکیان

دانشجوی کارشناسیارشد زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

چکيده

معانی متن مبدأ روی رد متفاوتی داشته اند ،اما موفقيت هر دو مترجم در برگردان استعاره به یک ميزان بوده
است .موسويگرمارودي به عنوان مترجم ادیب از استعارههاي خالقانه استفاده كرده و الهیقمشهاي به منظور
سهولت ترجمه -در برخی نمونهها -مفاهيم انتزاعی را بدون حالت استعاري برگردانده است.

کليدواژهها :زبانشناسی شناختی ،استعاره مفهومی ،مدل لیکاف و جانسون ،نقد ترجمه ،صحیفه
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سجادیه.

ISSN: 2251-9017

این نمونهها ،عنصر استعاره استخراج و عمل رد هر یک از مترجمان در برخورد با آن سنجيده شده است.
محدودیت بررسی استعاره در متون مذهبی همچون صحيفة سجّادیه به جنبههاي زیباییشناختی آن ،موجب
شد تا در ااراوب نظریة معاصر استعاره ،ضمن بررسی اصول این نظریه به تحليد مفهومی استعارههاي صحيفة
سجّادیه و نقد ترجمه آنها پرداخته شود .نتایج این تحقيق كه براساس الگوي جورج لي اف و مارك جانسون
و با روش توصيفی -تحليلی و روی رد تيبيقی نوشته شده است ،حاكی از آن است كه مترجمان در انتقال

تاریخ پذیرش1399/11/20 :

نظریة استعارد مفهومی اصيالحی در زبانشناسی شناختی است كه به دریافت یک ایده یا حوزد مفهومی
براساس ایده یا مفهومی دیگر میپردازد .به منظور بررسی ارتباط دو سيح استعارد مفهومی (استعارههاي
شباهت و استعارههاي خاد) با عمد برگردان و ميزان توجه مترجمان بدان ،نمونههایی از كتاب صحيفة
سجّادیه و دو ترجمة مشهور و معاصر آن از موسويموسويگرمارودي و الهیقمشهاي انتخاب شده است .در

تاریخ دریافت1399/05/27 :

محمدنبي احمدی

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
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مقدمه
قلمرو اصلی پژوهش حاضر بررسی استعاره و روشن كردن ویژگی و كاركرد آن در محدودد
تعریف جدیدي است كه جورج لي اف و مارك جانسون 1در كتاب «استعارههایی كه با
آنها زندگی میكنيم» ارائه كردهاند .بيش از دو هزار سال استعاره در نظامی با عنوان «بالغت»
مورد ميالعه قرار میگرفت .در این نظام ،استعاره به مثابه ابزاري بالغی در خدمت زبان
مجازي و ادبی بود تا زیبایی و جذابيت بيشتري بدان ببخشد .ميالعات زبانشناسی شناختی
در اند دهه اخير ماهيت جدیدي براي استعاره تعریف كرد كه براساس آن ،استعاره تنها
آرایة ادبی نبوده ،بل ه فرآیندي فعال در نظام شناختی بشر محسوب میشود.
استعاره در باور زبانشناسان شناختی همچون جورج لي اف و مارك جانسون محدود به
لفظ و زبان نيست .در این دیدگاه ،استعاره موضوعی مفهومی است كه در سيح اندیشه و
ذهن بشر ایجاد میشود .بنابراین ،برخالف تعاریف سنتی ،خاد شعر و ادبيات و تخيد ادبی
نيست ،بل ه نظام مفهومی ما را از انتزاعیترین تا جزئیترین امور دربر گرفته و در تعریف
واقعيتهاي زندگی نقشی اصلی را عهدهدار است (ر.ك :براتی.)1396 ،
تحقيقات لي اف و جانسون ثابت كرد كه كاربردهاي استعاره ،محدود به حوزد ميالعات
ادبی و كاربست واژگان ،عبارت یا جمله نيست ،بل ه استعاره ،همچون ابزاري كارآمد ،نقش
مهمی در شناخت و درك پدیدهها دارد و در حقيقت یک مدل فرهنگی در ذهن ایجاد
میكند .از این دیدگاه ،استعاره برحسب ضرورت و نياز بشر به درك و بازنمایی پدیدههاي
ناآشنا با ت يه بر ساخت واژگان و اطالعات قبلی ش د میگيرد و نقشی بسزا در جوالن
ف ري و تخيد دارد .همچنان ه بسياري از طبقهبنديها و استنباطها براساس استعارهها صورت
میگيرد و پارهاي از مفاهيم به خصود مفاهيم انتزاعی از طریق انيباق استعاري اطالعات و
انتقال دادهها از حوزهاي به حوزه دیگر ،نظم مییابد .بدین ترتيب توجه به بيان استعاري،
تبيين جدیدي از كاركرد مغز در برخورد با جهان پيرامون در اختيار میگذارد (ر .ك:
هاشمی.)1389 ،
از حوزههایی كه در آن ضرورت استعاره بيشتر احساس میشود ،حوزههاي انتزاعی و دور
از دسترس تجربه حسی است كه تنها از طریق استعاره قابد درك هستند .استعاره به ما ام ان
میدهد موضوعی به نسبت انتزاعی یا ذاتاً فاقد ساختار را برحسب موضوعی عينیتر یا دستكم
1- Lakoff , j & Johnsen, M.
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ساختمندتر درك كنيم .حوزد مذهب و گفتمان مذهبی نيز به دليد ماهيت تجربهناپذیر و
انتزاعی ی ی از حوزههایی است كه ضرورت درك استعاري در آن بيشتر احساس میشود؛ از
اینرو ،آنجا كه موضوع گفتمان ،مفاهيم متافيزی ی و متعالی همچون خدا ،روح ،جهان پس
از مرگ ،وحی و ...است ،تنها راهی كه براي تصور ،پيشروي ذهن قرار دارد ،برقراري ارتباط
استعاري ميان این مفاهيم و مفاهيم ملموس برتر است .بر این اساس ،قابد پيشبينی است كه
متون مذهبی سرشار از استعاره باشند (ر .ك :نورمحمدي.)1391 ،
با توجه به اهميت صحيفة سجّادیه در ميان متون دینی و همچنين نقش ترجمة فارسی آن
در ميان فارسیزبانان ،پرداختن به ن ات ویژد ترجمة آن ،مهم و كاربردي به نظر میرسد و
شناخت استعارههاي موجود در آن به عنوان ی ی از وجوه بيانی برجسته در علم بالغت،
پژوهش حاضر را منيقی جلوه میدهد.

 .1پرسشهاي پژوهش
پرسشهایی كه در این بحث ميرح میشود عبارتند از:
 استعارههاي مفهومی به كار رفته در صحيفة سجّادیه در ااراوب نظریة استعارد مفهومیلي اف و جانسون اگونه توصيف میشوند؟
 مترجمان موسويگرمارودي و الهیقمشهاي تا اه ميزان توانستهاند در ترجمه استعارههايمفهومی 1صحيفة سجّادیه براساس مدل لي اف و جانسون موفق عمد كنند؟
 آیا مترجمان در برخورد با استعارههاي مفهومی ی سان عمد كردهاند یا روی رد متفاوتیدر برگردان آن داشتهاند؟

 .2پيشينۀ پژوهش
در زبانشناسی شناختی تحقيقات بسياري براي تحليد شناختی استعارههاي مفهومی براساس
مدل لي اف و جانسون و كاربرد آن در تبيين اند معنایی صورت گرفته است كه در ادامه به
پارهاي از آنها اشاره میشود.
هاشمی ( )1389در مقالة «نظریة استعارد مفهومی از دیدگاه لي اف و جانسون» به بررسی
دیدگاه معاصر استعاره در برابر دیدگاه كالسيک آن میپردازد.
1- The Conceptual Theory of Metaphor
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دارابی و هم اران ( )1398در مقالة «تحليد شناختی استعارههاي مفهومی در كتاب كافی
برمبناي الگوي لي اف و جانسون» بر مبناي نظریه ارائه شده با استخراج استعارههاي كتاب
كافی و از روش تحليد محتوا ،ميزان بهرهگيري معصومان از این ابزار بيانی و ذهنی را بررسی
كردهاند و در نهایت به تحليد پي رهاي و معرفی پربسامدترین حوزههاي مبدأ و مقصد
پرداختهاند.
هوشنگی و سيفی ( )1388در مقالة «استعارههاي مفهومی در قرآن از منظر زبانشناسی
شناختی» پس از مرور ادبيات نظري استعاره معاصر و مؤلفههاي تحليد استعاره در این نظریه
با آوردن نمونههایی از آیات قرآن به بررسی برخی حوزههاي مفهومی مبدأ به ویژه حوزد
مبدأ «گياهان» در قرآن میپردازند.
فاطمه راكعی ( )1388در مقالة «نگاهی نو به استعاره (تحليد استعاره در شعر قيصر امين
پور)» ضمن طرح دیدگاههاي نوین در حوزد استعاره و درك و شناخت مفاهيم انتزاعی با
تأكيد بر نظریههاي زبانشناسان شناختی دربارد استعاره به شناسایی و معرفی استعاره در اشعار
قيصر امينپور میپردازد.
عليرضا قائمینيا ( )1388در كتاب «نقش استعارههاي مفهومی در معرفت دینی» زبان

قرآن را به دليد ویژگی استعاري زبان دین ،استعاري دانسته و به تبيين اند نمونه از استعاره-
هاي كليدي قرآن از جمله استعاره نور پرداخته است.
تاكنون پژوهش اندانی در قالب كتاب ،پایاننامه و مقاله دربارد نقد ترجمه استعارههاي
مفهومی براساس مدل لي اف و جانسون به طور كلی و استعارههاي مفهومی صحيفة سجّادیه
به طور خاد ،انجام نشده است .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف پر كردن این خأل تالش
دارد پس از بررسی ویژگیهاي استعارد مفهومی برمبناي مدل لي اف و جانسون با روش
توصيفی -تحليلی و روی رد تيبيقی به تحليد و بررسی ترجمة موسويگرمارودي و
الهیقمشهاي از استعارههاي مفهومی صحيفة سجّادیه بپردازد.

 .3استعارۀ مفهومي و مدل ليکاف و جانسون
نخستين بار در سال 1980ميالدي نقش معرفتشناختی و مفهومی استعارهها در قالب نظریهاي
جدید ،توسط جورج لي اف و مارك جانسون ميرح شد .لي اف استعاره را كه تا پيش از
آن ،ابزاري بالغی براي تف ر شاعرانه و موضوعی خارقالعاده در مقایسه با زبان عادي
محسوب میشد به عنوان روشی فراگير در زندگی روزمره ميرح كرد كه نه تنها در زبان،
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بل ه در نحود تف ّر و عمل رد انسان نيز كاربرد داشت« .ماهيت سيستم ادراكی عادي ما در
زمانی كه ف ر میكنيم و عمد میكنيم ،اساساً استعاري است .مفاهيم حاكم بر اندیشههاي ما
صرفاً مسائد عقالنی را در بر نمیگيرند ،بل ه جزئیترین عمل ردهاي روزانه ما را شامد
میشود .نحوه ادراك ما از جهان و نيز ارتباط ما با دیگران ،تحتتأثير سيستم مفهومی ما
هستند و نقشی محوري در واقعيات روزمره ایفا میكنند .پذیرفتن این پيشفرض كه سيستم
مفهومی ما استعاري است ،منجر به پذیرش این واقعيت میشود كه طرز تف ر ،آنچه تجربه
میكنيم و نيز عمل رد ما ،ماهيتی استعاري دارد» (لي اف و جانسون.)2003 ،
لي اف و جانسون اقسام اصلی استعاره را به سه دسته تقسيم كردند:
الف -استعاره هاي ساختاري :كه در آن یک مفهوم در ااراوب مفهومی دیگر سازمان
مییابد .در این نوع استعاره ،یک ايز براساس ايز دیگر به ش د روشنتري فهميده میشود.
ب -استعارههاي جهتمند :در این نوع یک مفهوم براساس مفهومی دیگر ساخته نمیشود،
بل ه این نوع استعاره ،نظام كاملی از مفاهيم را با توجه به یک نظام كامد مفهومی دیگر،
سازماندهی میكند.
ج -استعارههاي هستی شناختی :اساس این استعاره تنها بر پایة جهتها نيست .تجربة بشر از
اشياي فيزی ی و مواد مختلف ،بنيان و زیرساختی را براي ادراك فراهم میكند كه این بنيان
تنها براساس جهتهاي م انی نيست،بل ه فراتر از آن است (همان)

 .4استعارههاي مفهومي صحيفۀ سجّادیه و چگونگي برگردان آن
حوزد مذهب اگر نگویيم كامالً ،اما بسيار به مفهومسازي استعاري وابسته است .استعاره در
این گفتمان ،كاركردي توضيحی و شناختی دارد؛ زیرا این حوزه ،عالوه بر این ه بسيار
انتزاعی و دور از دسترس تجربه حسی است ،دربردارنده مفاهيم محوري در مورد خدا ،روح،
جهان آخرت و ...است كه همواره به عنوان عقاید متافيزی ی دستنيافتنی و متعالی ميرح
بودهاند و ام ان فهمشان بدون ساختاربندي آنها در قالب حوزههایی كه به دریافت
حسی نزدیکترند ،وجود ندارد .استعارهها به تسهيد شماري از تجارب نو كمک میكنند
كه براي آنها مم ن است هيچ توصيف لفظ به لفظی وجود نداشته باشد .این مسأله ،وجود
رابية مستقيم ميان ميزان استعارهها و انتزاعی بودن موضوع را توجيه میكند .در واقع،
فراگيري استعارهها در گفتمان مذهبی ،ناشی از ضرورت حضور آنها در این گفتمان است
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و گفتمان مذهبی در مورد مفاهيم دور از دسترس تجربی خود ،اارهاي جز استفاده از عبارات
استعاري ندارد (ر .ك :نورمحمدي.)1392 ،
در بررسی استعارههاي مفهومی موجود در صحيفة سجّادیه به دو بخش «استعارههاي
مشترك و استعارههاي غيرمشترك و خاد» میرسيم كه براساس اختالفهاي فرهنگی،
زبانی و اهداف جانبی مترجمان در متن مقصد متفاوت هستند.

 .1-4استعارههاي مشترک
«استعاره» عاریه خواستن لغتی به جاي لغت دیگر است كه بين آن دو لغت ،عالقه و شباهت
وجود داشته باشد .پس استعاره از وادي مجاز و تشبيه است و نقش مهمی در توسيع و گسترش
معنایی دارد .استعارهها براساس اشتراك ایدئولوژیک و تأثير متن مبدأ و شباهت كاربرد لفظ
در هر دو زبان مبدأ و مقصد قابد تقسيمبندي هستند.

 .1-1-4استعارههاي مشترک براساس شباهت ایدئولوژیک
«در استعارد مفهومی ميان دو قلمرو مفهومی ارتباط برقرار میشود تا ی ی به وسيله دیگري
درك شود :قلمرو اول را حوزد مبدأ و قلمرو دوم را حوزد مقصد مینامند كه قلمرو دوم
همان معناي استعاري (مفهومسازي استعاري) است» (قائمینيا.)1385 ،
در جدول ( )1مفهوم انتزاعی و ترجمة موسويگرمارودي و الهیقمشهاي از صحيفه
مشخص میشود و خوانش تازهاي از متن جهت رویارویی با الیههاي پنهان معنا صورت
میگيرد.
جدول  .1استعارههاي مشترک براساس شباهت ایدئولوژیک
مفهوم انتزاعی

صحیفۀ سجّادیه

ترجمۀ گرمارودی

ترجمۀ الهیقمشهای

جهاد

أبوابُ العِلمِ

درهای دانایی

ابواب علم

باطل

أَظفارُ العَدُوّ

چنگال دشمن

بازداشتن

طبیعت

طبیعت

طبیعت

(زَجَلُ الرّعُودِ)

(غرّش تندرها)

(غرّش رعدها)

فرشتگان

فرشتگان

(نگهبان)

(موکّل)

خداوند
حمایت

المُوَکِّلینَ بِالجِبال
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انتزاعی بودن متون دینی ،احتمال وجود استعارههاي زیادي را ایجاب میكند .در گفتمان
مذهبی نمیتوان با صراحت و وضوح به تعریف ايستی و اگونگی خداوند ،روح ،جهان
پس از مرگ و ...پرداخت؛ زیرا این مفاهيم تجربهپذیر نبوده و حدود معين ندارند .استعاره
هاي ارائه شده در جدول ( )1با ایجاد اشماندازهاي تازه ،قدرت توصيفی را به ش لی توسعه
میدهند كه دیگر عبارات زبانی نمیتوانند .ساختمان ،بنا و اجزاي تش يددهنده آنها از
جمله حوزههاي مفهومی مبدأ به حساب میآیند .واژد «أبواب» از این قبيد حوزههاست كه
در فرازهاي از صحيفة سجّادیه قابد مشاهده است.
برخى از استعارهها به گونهاى هستند كه عيناً در زبان دوم از جمله در زبان فارسى بهكار
مىروند .در انين مواردى مش لى وجود نخواهد داشت و مترجم به راحتى و بدون دغدغه
خاطر ،متن را طبق معناى استعارى ترجمه خواهد كرد؛ مثالً در تعبيرهایى مانند «ابواب علم»
به آسانى میتوان آنها را به معناى اصلى ترجمه و استعاره گرفت ،اون این استعارهها در
زبان فارسى نيز كاربرد دارند:
دعاي ی م« :وَ الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى مَا عَرّفَنَا مِنْ نَفْسِهِ ،وَ أَلْهَمَنَا مِنْ شُکْرِهِ ،وَ فَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ
بِرُبُوبِیّتِهِ»

1

موسويگرمارودي« :و سپاس خداوند را كه خویش را به ما شناساند و سپاسگزاري از خود
را به ما الهام فرمود و بر ما ،درهایی از دانایی به پروردگاري خویش گشود»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهی قمشهاي« :حمد و سپاس خداوندي را كه خود را به ما شناسانيد و شيوه سپاسگزارياش
را به ما الهام كرد و ابواب علم ربوبيّت خویش را به روي ما بگشاد»
(الهیقمشهاي)1390 ،
علم به مثابه خانهاي است كه در دارد .موسويگرمارودي «ابواب علم» را «درهایی از
دانایی» معادلگذاري كرده است .در حالی كه الهیقمشهاي عيناً كلمة «علم» را آورده كه به
محتوا متن عربی نزدیکتر است .همچنان ه مالحظه میشود موسويگرمارودي به منظور

 -1دعاهاي بررسی شده در این پژوهش از نسخة صحيفة سجّادیه تصحيح الهیقمشهاي ( )1390است.
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حفظ قدمت متن در ترجمه با رعایت اصد امانتداري ،ترجمهاي زیبا و موردپسند مخاطب
زبان مقصد ،ارائه داده است.
براساس آنچه در تفسير آمده ،مفهوم «جهاد» در صحيفة سجّادیه با مفهوم حسّی «أبواب»
مفهوم سازي شده است .دقت در كاربست این قلمروهاي حسی بيانگر توجه امام سجاد (ع)
به هر دو حوزد زبانی و ایدئولوژی ی این مفهوم بوده است.
دعاي بيست و هفتم« :اللّهُمّ افْلُلْ بِذَلِکَ عَدُوّهُمْ ،وَ اقْلِمْ عَنْهُمْ أَظْفَارَهُمْ ،وَ فَرّقْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ
أَسْلِحَتِهِمْ ،وَ اخْلَعْ وَثَائِقَ أَفْئِدَتِهِمْ»
موسويگرمارودي« :بار خدایا! مشركان را با مشركان درگير كن تا از دسترسی به مرزهاي
مسلمانان باز مانند و با كاهيدن از ایشان ،آنان را از كاستنِ مسلمانان بازدار و با تفرقه اف ندن
در ميانشان ،آنان را از همدستی در برابر مسلمانان ،بازدار»
(گرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :اي خداوند ،به این نيایش ،خصمشان درهم ش ن و انگال دشمن از تنشان
كوتاه كن و ميان دشمنان و سالحهایشان جدایی اف ن و بند دلشان بگسد»
(الهیقمشهاي)1390 ،
از آنجا كه انگال از نشانههاي قدرت است و بریدن آن بر ناتوانی و عدم قدرت صحّه
میگذارد ،از این رو ،این عبارت براي ناتوانی و ضعف كنایه آورده شده و امام (ع) نيز با
شيوایی خاد خود ،این ميلب را دریافته و از آن استفاده كرده است كه خود نشان از علم
و ذوق سرشار امام دارد و كنایه از نوع صفت و ایما و اشاره است .در اینجا امام سجّاد (ع) به
طرز زیبایی از استعاره بهره برده است؛ بدانگونه كه «فؤاد» به معناي «دل» را كه مأواي تمام
دردها و رنجها و شاديها و غمها است به «بساط» كه سرشار از نقشها و انواع رنگها است،
تشبيه كرده و وجهشَبَه «جامع» در هر دو گستردگی و وسعت است .سپس با حذف مشبّهٌبه
«بساط» با ی ی از لوازم و ویژگیهایش« ،وثائق» به آن اشاره كرده است« .اظفارهم» (انگال
دشمن) نيز از لوازم دشمن بوده و براي ش ست بهكار رفته است .مشبه كه در اینجا دشمن
است ،حذف شده و لوازم آن آمده است .بنابراین ،آميختگی مفهومی امري تخيلی است كه
این ام ان را میدهد تا یک ایده به شيود جدیدي درك شود.
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دعاي سوم« :وَ الّذِی بِصَوْتِ زَجْرِهِ یُسْمَعُ زَجَلُ الرُّعُودِ ،وَ إِذَا سَبَحَتْ بِهِ حَفِیفَۀُ السّحَابِ الْتَمَعَتْ
صَوَاعِقُ الْبُرُوقِ .وَ مُشَیّعِی الثّلْجِ وَ الْبَرَدِ ،وَ الْهَابِطِینَ مَعَ قَطْرِ الْمَطَرِ إِذَا نَزَلَ ،وَ الْقُوّامِ عَلَى خَزَائِنِ
الرّیَاحِ ،وَ الْمُوَکّلِینَ بِالْجِبَالِ فَلَا تَزُولُ»
موسويگرمارودي« :و بر آن فرشته كه با بانگ گسيد كردن او ،غرّش تندرها شنيده میشود
و اون با خروش او ،ابر انبوه ،شناور شود( ،تيغههاي) برق آذرخشها میدرخشند و بر
فرشتگانی كه برف و تگرگ را بدرقه میكنند و آنان كه با دانههاي باران هنگامی كه فرو
میا د ،فرود میآیند .و بر نگهبانان گنجينههاي باد و آنان كه بر كوهسارها برگماشتهاند تا
از جاي نجنبند»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :و دیگر آنان كه از صداي زجر و كشيدن سَحاب از آنها غرّش رعدها به
گوش رسد و اون در این دریاي پر موج جوّ آسمان ،ابرها شناور گردند ،از جنبش
هموارشان صاعقهها و برقها المع شود و دیگر فرشتگانی كه به همراهی برف و تگرگ و
قيرات باران هنگام باریدن به زمين فرود آیند و دیگر فرشتگانی كه نگهبان مخزنهاي باد و
تالطم هوا هستند و دیگر فرشتگانی كه موكّد بر كوهها هستند كه هميشه بر جاي خود پایدار
باشند»
(الهیقمشهاي)1390،
«غرش تندر» استعارد م نيه است .هر دو مترجم «زجل الرعود» را «غرش تندر»
معادلگذاري كردهاند« .زجل» به معناي بلندي صدا ،یا پرتاب كردن ايزي است (زوزنی،
 )1282كه معادل «غرش» نيز ترجمة مناسبی براي این واژه است.
ن تهاي كه باید به آن توجه كرد ،این است كه در عناصر بهكار رفته در استعارد مفهومی،
نظاممندي ویژهاي وجود دارد .اگر مفاهيم استعاري كه در نمونههاي باال بررسی شد را
طبقهبندي كنيم به نظاممندي ویژهاي خواهيم رسيد؛ یعنی ميان استعارههاي مفهومی ،روابط
و پيوستگی مفهومی برقرار است .همين نظامبندي ویژهاي كه استعارههاي مفهومی از آن
برخوردارند ،سبب میشود تا از ميان ابعاد مختلف یک مفهوم ،تنها یک بُعد آن برجسته شود
و كانون توجه قرار گيرد و ابعاد دیگر آن مفهوم پنهان شوند.
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 .2-1-4استعارۀ مشترک براساس تأثير متن مبدأ بر مقصد
بخشی از انواع استعارههاي مشترك در صحيفة سجّادیه براساس تأثير متن مبدأ بر مقصد
است .قرآن كریم و اسالم لغات و اصيالحات خاصی مانند جهاد ،شهادت ،بهشت ،جهنّم
و ...را با خود آورد كه به عبادات و نظام ف ري و اجتماعی اسالمی مربوط میشود .طبيعی
است كه این واژگان در زبان و ادبيات ملتهایی راه یابند كه این نظام ف ري اجتماعی را

پذیرفتهاند (ر .ك :ابوزهره .)1370 ،در صحيفة سجّادیه و ترجمههاي موسوي-
موسويگرمارودي و الهیقمشهاي استعارههایی وجود دارد كه در زبان فارسی ،اندان مورد
استفاده قرار نمیگيرد ،اما با توجه به كاربرد واژگان عربی در زبان فارسی ،آن عبارات در
فارسی نيز كاربرد دارند (جدول (.))2
جدول  .2استعارههاي مشترک براساس تأثير متن مبدأ بر مقصد
مفهوم انتزاعي

صحيفۀ سجّادیه

ترجمۀ گرمارودي

ترجمۀ الهيقمشهاي

ایمان

سبیل المحبّیۀ

طریق مهر

طریق محبّت

رحمت

مَعَادِنَ احسَانِکَ

گنجینه های کرم

معادن احسان

هدایت

صدق الهدایۀ

راهیابی راستین

صدق هدایت

دعاي ی م« :ثُمَّ سَلَکَ بِهِمْ طَرِیقَ إِرَادَتِهِ وَ بَعَثَهُمْ فِی سَبِیلِ محبّتۀ»
موسويگرمارودي« :آنگاه ،آنان را به راه ارادد خویش رهسپار داشت و به طریق مهر خود
برانگيخت»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :و به همان راه كه ارادت او بود ،روان داشت و رهسپارِ طریق محبتِ خویش
گردانيد»
(الهیقمشهاي)1390 ،
«ی ی از طرحوارههاي تصوري كه جانسون به بررسی آن پرداخته است ،طرحوارد
ظرف و مظروفی است .به نظر جانسون ،آدمی از طریق تجربه قرار گرفتن و حضور در
اتاق ،خانه ،تخت و یا دیگر جاهایی كه ح م ظرف را پيدا میكنند ،بدن خود را مظروفی
تلقی میكند كه میتواند در این ظرفهاي انتزاعی قرار گيرد» (صفوي .)1382 :در صحيفة
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سجّادیه ،بسياري از مفاهيم انتزاعی در قالب طرحواره هاي تصوري ظرف و مظروف بيان
شده است.
طرحوارد حجمی در تبيين نگرش عرفانی نسبت به هستی ی ی از مهمترین طرحوارهها به
شمار میرود .براساس طرحوارد حجمی میتوان مفاهيم انتزاعی كه بر بودن ايزي درون
ايز دیگر داللت دارد را در قالب مفاهيم و تجربههاي عرفانی مورد بررسی قرار داد
(بيدادیان .)1395 ،بنابراین ،ساختار بيانی برخی از فرازهاي صحيفة سجادیه بر مبناي طرح
وارههاي حجمی استوار است كه در آنها مفاهيم عقلی در قالب م انهایی فرضی هستند.
در ادامه به بررسی طرحوارههاي تصوري حجمی در فرازهایی از صحيفة سجّادیه پرداخته
میشود:
دعاي اهد و پنجم« :وَ إِنّ خَزَائِنَکَ لَا تَنْقُصُ بَلْ تَفِیضُ ،وَ إِنّ مَعَادِنَ إِحْسَانِکَ لَا تَفْنَى ،وَ إِنّ
عَطَاءَکَ لَلْعَطَاءُ الْمُهَنّا»
موسويگرمارودي« :زیرا فضد تو فروكش نمیكند ،بل ه همواره در حال افزایش است و
گنجينههاي كرم تو كاستی نمیپذیرد و عياي تو عيایی گواراست»
(گرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :كه فضد تو را نقصان نيست ،بل ه همواره در افزایش است ،و معادن احسان
تو دستخوش فنا نشود و بخشش تو اه بخششی گواراست»
(الهیقمشهاي)1390 ،
احسان خداوند اونان معدنی همة بندگان را مانند مظروف خود دربر گرفته؛ اه آنان كه
به بندگی او میپردازند و یا آنان كه نسبت به بندگی او غافلند .خداوند به واسية ليف و
مهربانی خود بر همه احاطه و نظر دارد.
دعاي بيستم« :اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ ،وَ تَوّجْنِی بِالْکِفَایَۀِ ،وَ سُمْنِی حُسْنَ الْوِلَایَۀِ ،وَ هَبْ
لِی صِدْقَ الْهِدَایَۀِ»
موسويگرمارودي« :بار خدایا! بر محمّد و خاندان او درود فرست و تاج بینيازي بر سرم نِه
و به من رهيابی راستين ارزانی دار»
(موسويگرمارودي)1388 ،
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الهیقمشهاي « :پروردگارا درود فرست بر محمّد و آل او و بر سر من تاجِ كفایت بِنِه و به
حُسنِ دوستی خود نامدارم گردان و ببخش مرا ،طریق صدق و هدایت»
(الهیقمشهاي)1390 ،
موسويگرمارودي «صدق الهدایۀ» را اینگونه ترجمه كرده است كه هدایت قرآن را
همراه راهی قرار داده كه درست و صدق است .در حالی كه الهیقمشهاي راهگشایی خداوند
براي انسان و نشان دادن راه را نوعی هدایت واقعی میداند .بنابراین ،مفاهيم دریافتی از حوزد
مقصد ،مفاهيمی نسبی هستند كه فهمی نسبی را از حوزد مبدأ منتقد میكنند و نه فهمی ميلق
و كامد؛ زیرا اگر آن استعاره ،فهم ميلق و كامالً منيبق با حوزد مبدأ میبود ،هر دو مفهوم
ی سان میشدند؛ یعنی یک مفهوم حقيقتاً مفهوم دیگر میشد ،نه این ه فقط در ااراوب
آن مفهوم دیگر درك شود و حال آن ه انين نيست (ر .ك :پورابراهيم.)1392 ،
استعارد مفهومی با عبارات زبانی كه محمد این استعارهاند ،تفاوت دارد؛ زیرا استعارد
مفهومی ،امري ذهنی است كه میتواند به واسيه اموري متعدد ،مثد جمالت یک زبان ظهور
یابد و به عبارت دیگر ،امري مفهومی است .حال آن ه عبارات استعاري ،اموري زبانی هستند.
همچنان ه استعارد مفهومی میتواند توسط جمالتی بيان شود كه اساساً شباهت لفظی اندانی
به آن نداشته باشند (هوشنگی.)1388 ،

 .3-1-4استعارههاي مشترک براساس شباهت کاربرد
برخی دیگر از استعارهها در متون دینی مشاهده میشوند كه طبق شباهت كاربردشان ،مورد
استفاده قرار میگيرند .همانند تركيبهاي استعاري (یاور ،كمانِ مرگ ،پرده پوشی ،آزادي)
كه در ادامه به بررسی آنها در ترجمة موسويگرمارودي و الهیقمشهاي میپردازیم (جدول
(.))3
جدول  .3استعارههاي براساس شباهت کاربرد
مفهوم انتزاعي

صحيفۀ سجّادیه

ترجمۀ گرمارودي

ترجمۀ الهيقمشهاي

یار و یاور

یداً و نصیراً

یار و یاور

همدست

قدرت مرگ

قَوْسِ الْمَنَایا بِأَسْهُمِ وَحْشَۀ

کمان مرگ تیر وحشتناک

کمان مرگ تیر وحشتناک

عفو و گذشت

قد تغمّدتنی بسترکَ

پرده (گذشت) خود پوشاندی

بر گناه من پرده کشیدهای

آزادي

رِقَابِ الخَاطِئینَ

آزادی خطاکاران

آزادی خطاکاران
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در نمونههاي ارائه شده در جدول ( ،)3عبارات استعاري دیده میشود كه نمود
استعاره هاي مفهومی هستند .صحيفة سجّادیه به خاطر انتزاعی بودن حوزد مذهب ،سرشار از
استعارههایی است كه بررسی بسياري از آنها به بازسازي مدلهاي شناختی منسجمی
میانجامد .درك مفاهيم حوزد انتزاعی مذهب كه اغلب مفاهيمی متافيزی ی و دور از
دسترس تجربه حسیاند ،تنها از طریق همين استعارهها و مدلهاي شناختی ،ام انپذیر است.
استعارهها با ایجاد ارتباط ميان این حوزه و حوزههاي عينیتر و ملموستر ،مفهومسازي و
بازنمایی مفاهيم این حوزه را در ذهن آسان میكند كه این امر ضرورت استعاره در گفتمان
مذهبی را تأیيد میكند.

 .1-3-1-4یار و یاور
دعاي اهد و هفتم« :وَ لَا تَجْعَلْنِی لِلظَّالِمِینَ ظَهِیراً ،وَ لَا لَهُمْ عَلَى مَحْوِ کِتَابِکَ یداً وَ نَصِیراً»
گرمارودي« :و مرا پشتيبان ستمپيشگان و یار و یاور ایشان در نابودي كتاب خود مگردان»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :و مرا یار و پشتيبان ظالمان و بيدادگران عالم مساز و آنها را در محو اح ام
كتاب آسمانی خود ،مرا همدست مگردان»
(الهیقمشهاي)1390 ،
این استعاره جنبههاي متعددي از حوزد یاري و یاوري را مفهومسازي میكند .استفاده از
واژههاي حوزد یاوري در صحيفة سجّادیه روندي معمول است .واژد «یَد» احتمال دارد كه
كژتابی یا ابهام داشته باشد ،اراكه میتوان اند معنا و مفهوم متعدد را از «یَد» استنباط كرد
و از جمله آنها «یار و یاور» و «نمادي از قدرت» است .موسويگرمارودي «یَد» را كنایه از
یاور آورده و معادل «یار» را در مقابد آن قرار داده است .اما الهیقمشهاي «یَد» را همدست
ترجمه كرده كه این معادلگذاري دقيقتر است؛ زیرا كلمة همدستی ،نوعی هم اري در
عمد نادرست را میرساند و میگوید خدایا مرا در محو كتاب آسمانی خود با آنان همدست
مگردان؛ یعنی من با آنان مشاركت نمیكنم.

 .2-3-1-4کمان مرگ
در موارد بسياري -از جمله عبارات زیر -ابزارهاي حوزد مفهومی ،مبدأ را تش يد دادهاند:

شادمان و همکاران | 135

دعاي اهد و دوم« :وَ رَمَاهَا عَنْ قَوْسِ الْمَنَایا بِأَسْهُمِ وَحْشَۀِ الْفِرَاقِ ،وَدَا َ لَهَا مِنْ ذُعَا ِ الْمَوْتِ
کَأْساً مَسْمُومَۀَ الْمَذَاقِ»
موسويگرمارودي« :و از كمان مرگ ،تيرهاي ترسناك جدایی را فرو میاف ند و از شراب
مرگ ،جامی زهرآگين در كام جان میریزد»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :و رها كند بر سينه ما از كمان مرگ ،تير وحشتناك فراق و تلخی مرگ ،كه
به كام جانها ریزد اون جامی زهرآلود»
(الهیقمشهاي)1390،
استعارد نخست (كمان مرگ) با ترجمهاي ی سان از سوي هر دو مترجم معادلگذاري
شده است ،اما در استعارد دوم ،موسويگرمارودي با اصيالح «تيرهاي ترسناك» و
الهیقمشهاي با عبارت «تير وحشتناك» به برگردان این استعاره پرداختهاند .هراند ترجمة
موسويگرمارودي صحيح و فارسی است ،اما ترجمة الهیقمشهاي روح ترس و وحشت را
بر متن حاكم میكند كه دقيقاً به محتواي متن عربی دعا نزدیکتر است .گویا موسوي
موسويگرمارودي براي حفظ سياق فارسی واژه را تغيير داده است.
همچنان ه مالحظه میشود واژههاي «كمان» و «تير» اشياي فيزی ی و ملموسی هستند كه
در اختيار انسان قرار دارند و آدمی میتواند آنها را با حواس بينایی و المسه خود تجربه كند.
بنابراین ،این تجربههاي فيزی ی را میتوان حوزههاي مبدأ در استعارههاي اشاره شده درنظر
گرفت كه براساس آن ،حوزهة مفهومی مقصد؛ یعنی قدرت مرگ دانسته میشود.

 .3-3-1-4پردهپوشي
دعاي شانزدهم« :إِلَهِی فَإِذْ قَدْ تَغَمَّدْتَنِی بِسِتْرِکَ فَلَمْ تَفْضَحْنِی ،وَ تَأَنَّیتَنِی بِکَرَمِکَ فَلَمْ تُعَاجِلْنِی»
موسويگرمارودي« :اي خداي من! اكنون كه مرا با پردد (گذشت) خود پوشاندي و رسوایم
ن ردي و با بزرگواري خود در كيفر من درنگ ورزیدي و شتاب نفرمودي»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :اي خداوند ،اكنون كه بر گناه من پرده كشيدهاي و رسوایم نساختهاي ،اكنون
كه به كرم خود ،با من مدارا ورزیدهاي و به مؤاخذت من نشتابيدهاي»
(الهیقمشهاي)1390،
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از آنجا كه عفو به عنوان مشبّه براي گناهان به منزلة پوششی است كه از افشاي آن
جلوگيري میكند به «ستر» (پوشش) تشبيه شده كه آن نيز عيوب جسمها را از دیدگان پنهان
میدارد .بنابراین ،مشبّه (عفو) حذف و واژه (ستر) به جاي آن قرار گرفته است.

 .4-3-1-4آزادي
اعضاي بدن از جمله حوزههاي مبدأ اصلی براي استعارهسازي محسوب میشوند .به
طوركلی ،اعضاي بدن نقش كليدي در ظهور معناي استعاري در بسياري از فرهنگها و زبان
ها دارند.
دعاي شانزدهم« :وَ إِنَّمَا أُوَبِّخُ بِهَذَا نَفْسِی طَمَعاً فِی رَأْفَتِکَ الَّتِی بِهَا صَلَاحُ أَمْرِ الْمُذْنِبِينَ ،وَ رَجَاءً
لِرَحْمَتِکَ الَّتِی بِهَا فَ َاكُ رِقَابِ الْخَاطِئِينَ»
گرمارودي« :و تنها از این رو خود را سرزنش میكنم كه به مهربانيت آزمندم -همان ايزي
كه سامان یافتنِ كار گنه اران ،بدان بسته است -و اميد به رحمتت دارم -همان ايزي كه
آزادي خياكاران (از عذاب) ،به آن وابسته است»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :و تنها نفس خود را توبيخ و سرزنش میكنم به طمع در رأفت و عيوفت كه
اصالح امر گناه اران موقف بر آن رأفت است و به اميد ليف و رحمتت كه آزادي
خياكاران ،بسته به آن رحمت است»
(الهیقمشهاي)1390 ،
واژد «رقاب» به معناي گردن است و كنایه از این است كه وقتی شخص گناهی انجام
میدهد از گردن او را به اسارت میگيرند و غد و زنجير میكنند و «فکاک رقاب» یعنی باز
كردن آن زنجير و كنایه از آزادي است و همانيور كه مالحظه میشود هر دو مترجم «رقاب
الخاطئین» را آزادي گناه ار معادلگذاري كردهاند.
در نمونههاي ارائه شده ،استعارد مفهومی از روابط حوزههاي مفهومی سخن میگوید ،نه
از عبارات زبان .عبارات زبان صرفاً نقاط دسترسی یا سرنخ براي كشف استعارات مفهومی
هستند .بنابراین ،زبان راهی براي راز گشودن از آن ايزي است كه در ذهن میگذرد.
مترجمان نيز تا حدودي توانستهاند این مفاهيم را در زبان مقصد منتقد كنند.
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 .2-4استعارههاي خاص
عوامد ایجاد استعارههاي خالقه ،عالوه بر فضاي اجتماعی و ضرورتهاي فرهنگی ،شامد
ضرورتهاي زبانی خود متن ،دانش ما دربارد پدیدههاي موجود در گفتمان ،فضاي فيزی ی
و بافت متن میشود (كواسس .)2010 ،1اگراه مترجم خود را مقيّد به متن مبدأ میداند ،گاه
بنا به اهداف دیگري كه در ترجمه دنبال میكند و نيز تفاوتهاي زبانی ،ف ري و فرهنگی
براي انتقال معنا ،استعارههاي خاد را میآفریند.
صحيفة سجّادیه سرشار از امور معنوي و انتزاعی است .بنابراین ،شيود ترجمه این امور و
اگونگی انتقال این مفاهيم براي مخاطب زبان مقصد درخور توجه است ،اراكه برخی از
این مفاهيم براي خواننده قابد درك نيست .در نظام معناشناسی شناختی ،خواننده مفاهيم
انتزاعی را به كمک مفاهيم عينی و ملموس درك میكند.

 .1-2-4استعارههاي خاص در ترجمۀ موسويگرمارودي
موسويگرمارودي در ترجمة صحيفة سجّادیه ،استعارههاي ویژهاي را بهكار برده و معادلهاي
مفهومی ادبی خاصی را براي تصاویر استعاري در نظر گرفته كه بر زیبایی ادبی متن ترجمه
میافزاید .به عنوان مثال ،در عبارت «مَعَادِنَ إحسَانِکَ» از اصيالح «گنجينههاي كَرَم» تعبير كرده
كه به نسبت ترجمة الهیقمشهاي كه همان عبارت عربی را به ش د فارسی «معادن احسان» بيان
داشته ،ضمن رعایت ترویج زبان و ادب فارسی ،تعبير ادبی زیبایی را ارائه كرده است.
دعاي اهد و پنجم« :وَ إِنَّ خَزَائِنَکَ لَا تَنْقُصُ بَلْ تَفِیضُ ،وَ إِنَّ مَعَادِنَ إِحْسَانِکَ لَا تَفْنَى ،وَ إِنَّ
عَطَاءَکَ لَلْعَطَاءُ الْمُهَنَّا»
موسويگرمارودي« :ببخش و اندین برابر آن از فضد خود عياء كن زیرا فضد تو ،فروكش
نمیكند و گنجينههاي (كَرَمِ) تو كاستی نمیپذیرد»
(گرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :بل ه همواره در افزایش است ،و معادن احسان تو دستخوش فنا نشود و بخشش
تو اه بخششی گواراست»
(الهیقمشهاي)1390 ،
1- Kövecses, Z.
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همچنان ه مالحظه میشود ،موسويگرمارودي احسان خداوند را به معدن تشبيه كرده
كه وسعت و بزرگی دارد .در حالی كه الهیقمشهاي اكثر عبارات را عيناً در ترجمة متن وارد
میكند .بنابراین ،میتوان نتيجه گرفت كه موسويگرمارودي واژگان دقيق ،كامد و لييفی
را برمیگزیند و معادلگذاري میكند.
در مثالی دیگر از دعاي پنجم صحيفة سجّادیه امام سجاد (ع) دو تركيب استعاري «حدَّ
نوائب الزمانِ» و «مصائدِ الشیطانِ» را بهكار برده است كه موسويگرمارودي با ترجمة
«دشواري و سختیهاي روزگار» و «دامچالههاي اهریمن» در تالش بوده تا به هر نحوي ،مقيّد
به زبان فارسی باشد .از همين رو ،موسويموسويگرمارودي را میتوان جزء مترجمان متعهد
به زبان فارسی دانست كه با گرایشات باستانگرایی در ترجمه عمد میكند.
دعاي پنجم« :اللَّهُمَّ صَدِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ،وَ اكْفِنَا حَدَّ نَوَائِبِ الزَّمَانِ ،وَ شَرَّ مَصَائد الشَّييَانَِ ،و
مَرَارَدَ صَوْلَةِ السُّلْيَانِ»
موسويگرمارودي« :خداوندگارا! بر محمّد و خاندان او درود فرست و ما را از دشواري و
سختیهايِ روزگار و از شرِّ دامچالههاي اهریمن و تلخیِ صولتِ فرمانروایان ،بسنده باش!»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :بار خدایا ،درود بفرست بر محمّد و خاندانش و ما را از سيوت حوادث زمان
و شر دامهاي شييان و تلخی قهر سليان حفظ فرماي»
(الهیقمشهاي)1390،
از آنجا كه شييان در پی فریب انسانهاست به دنبال فرصتی است تا آنها را در دام خود
گرفتار كند .بنابراین ،در اینجا شييان به عنوان مشبّه به «صيّاد» تشبيه شده كه وجهشبه در هر
دو آنها «فریفتن» است .سپس مشبّهٌبه (صيّاد) حذف شده و به وسيلة ی ی از لوازم آن؛ یعنی
«مصائد» بدان اشاره شده است .همانطور كه مالحظه میشود در این نمونه به خوبی روشن
است كه در گفتمان مذهبی صحيفة سجّادیه از واژگان و مفاهيم حوزد شييان و ابليس براي
صحبت و استدالل در مورد حيات معنوي انسان استفاده شده است.
موسويموسويگرمارودي با كاربست واژگانی اون اهریمن در مقابد شييان ،صولت
در برابر قهر ،دشواري و سختی در مقابد حوادث روزگار در تالش براي استفاده از واژگان
اصيد فارسی است .همچنان كه در ترجمة فعد «اکتفاء» معادل «بسنده بودن» را قرار داده است.
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 .2-2-4استعارههاي خاص در ترجمۀ الهيقمشهاي
الهیقمشه اي از مترجمان برجسته در متون دینی و به ویژه صحيفة سجّادیه است كه در انتقال
معناي استعارهها ،گاه تعابير خاصی را داراست.
سالمت و بيماري از مهمترین پدیدههاي مرتبط با بدن است كه انسان پيوسته آن را تجربه
كرده است .در صحيفة سجّادیه نيز واژههاي مربوط به حوزد مفهومی سالمت و بيماري بهكار
رفته است .همچنانكه در فرازهایی ،مواردي از حوزههاي مفهومی مبدأ مرتبط با پوشش و
لباس مشاهده شده است كه میتوان از این حوزهها براي درك حوزههاي مفهومی مقصد
بهره برد.
دعاي بيست و سوم« :اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ،وَ أَلْبِسْنِی عَافِیتَکَ ،وَ جَلِّلْنِی عَافِیتَکَ ،وَ
حَصِّنِّی بِعَافِیتِکَ ،وَ أَکْرِمْنِی بِعَافِیتِکَ ،وَ أَغْنِنِی بِعَافِیتِکَ ،وَ تَصَدَّقْ عَلَی بِعَافِیتِکَ ،وَ هَبْ لِی
عَافِیتَکَ وَ أَفْرِشْنِی عَافِیتَکَ ،وَ أَصْلِحْ لِی عَافِیتَکَ ،وَ لَا تُفَرِّقْ بَینِی وَ بَینَ عَافِیتِکَ فِی الدنْیا وَ
الْآخِرَ ِ»
موسويگرمارودي« :بار خدایا! بر محمّد و خاندان او درود فرست و بر من جامه تندرستیات
را فراپوش و با آن مرا پوشش ده و بدان استوارم دار و با آن ارجمندم گردان و به وسيلة آن
بینيازم كن و تندرستی را به من صدقه بخش! و آن را براي من به سامان آور و ميان من و
تندرستیات در این جهان و جهان واپسين ،جدایی ميف ن»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :بار خدایا ،درود بفرست بر محمّد و خاندان او و جامه عافيت خویش بر تن
من بپوش و مرا در عافيت خود فروپوشان ،و در حصار عافيت خود جاي ده و به عافيت خود
گرامی دار و به عافيت خود بی نياز فرماي .و عافيت خود به من بخش و عافيت خود به من
ارزانی دار و عافيت خود براي من بگستران و عافيت خود ،در خورِ من گردان و ميان من و
عافيت خود در دنيا و آخرت جدایی ميف ن»
(الهیقمشهاي)1390 ،
در دعاي بيست و سوم ،تندرستی و عافيت به لباس تعبير شده است؛ زیرا اثر تندرستی و
عافيت بر انسان آش ار میشود و همانند لباس یا اتري ،بيماري او را میپوشاند.

 | 140پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربي | سال  | 11شماره  | 24بهار و تابستان 1400

موسويموسويگرمارودي «اکرمنی بعافیتک» را «عافيت خود را براي من بگستران»
معادلگذاري كرده؛ در حالی كه الهیقمشهاي «ارجمندم گردان» ترجمه كرده است.
بنابراین ،ترجمة موسويگرمارودي به سياق نزدیکتر است ،اراكه كرم را به معناي
گستراندن نعمت دانسته است.
همانطور كه مشاهده میشو،موسويگرمارودي نسبت به الهیقمشهاي از واژگان فارسی
قدیمی استفاده بيشتري میكند كه با توجه به اذعان وي ،نوعی آركائيسم یا همان
باستانگرایی نسبت به واژه هاست كه مترجم از لغات ترجمه شده فارسی اصيد بهره میبرد.
همانند واژههاي «آخرت /پسين»« ،عافيت /تندرستی» .از همين رو ،بيشتر كلماتی كه ریشة
عربی دارند و در زبان فارسی كاربرد بسياري دارد را كنار گذاشته است .اما الهیقمشهاي
بيشتر بر انتقال معناي رایج در ميان عموم مردم عمد كرده و واژهها را بر آن اساس ،گزینش
كرده است.
اشراف موسويگرمارودي بر متون كهن فارسی ،سبب شده تا بسياري از واژگان قدیمی
به ترجمه وي راه یابد ،اما این امر سبب نشده تا زبان به سمت كهنگی سوق یافته و خوانندد
امروزي نتواند با ترجمه ارتباط برقرار كند .ترجمة ادبی موسويگرمارودي تلفيقی از واژگان
و عبارات كهن در كنار زبان معيار است .این ی ی از ویژگیهاي مثبت این ترجمه است كه
سبب میشود تا خواننده عالوه بر آشنایی با واژگان ،مفاهيم را نيز دریابد .از دیگر
ویژگیهاي ترجمة موسويگرمارودي معادلیابی این مترجم است؛ معادلیابی ،خود از فنون
مترجم است ،هر مترجمی نمیتواند در زبان خود ،انين ویژگی را رعایت كند .این امر نشان
از توانایی و اشراف موسويگرمارودي بر ادب فارسی و عربی دارد.
موسويگرمارودي این نوع از باستانگرایی را در ترجمة خود مقرر كرده است .در
ترجمة دعاي بيست و سوم ،واژههاي «گنجينه» در مقابد «معادن»« ،كرم» در مقابد «احسان»
واژگانی است كه با تف ّر به ریشه پارسی آن در نظر گرفته شده و این همان ویژگی
باستانگرایی نسبت به گزینش الفاظ از سوي موسويگرمارودي است.

بحث و نتيجهگيري
دیدگاه كالسيک با وجود تقسيم استعاره به انواع مختلف در نهایت استعاره را داراي یک
كاركرد اصلی میداند كه همان زیباسازي كالم و نوشتار است .براساس دیدگاه
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زبانشناسیشناختی ،استعاره ،گسترش یافته و تمام جنبههاي نظریة سنتی به شيوههاي منسجم
به االش كشيده شده است .قلمرو اصلی پژوهش حاضر ،بررسی ترجمة استعارد مفهومی در
صحيفة سجّادیه و روشن كردن ویژگی و كاركردهاي آن در محدودد تعریف جدیدي است
كه جورج لي اف و مارك جانسون ارائه دادهاند .از آنجا كه صحيفة سجّادیه از عنصر زبان
براي برقراري ارتباط با مخاطب استفاده میكند و بيشترین اموري كه امام سجاد (ع) در پی
سخن گفتن از آن است به فراماده و مسائد غيرحسی مرتبط میشود ،از این رو ،از نظام
استعاره آن هم با تعریف استعارد مفهومی و ش د سازمان یافته آن در سيح گستردهاي بهره
برده است .مضامين دینی موجود در ادعيه مورد بررسی ،عالوه بر مفاهيم حقيقی از مفاهيم
انتزاعی ساخته شدهاند كه به كمک سازوكارهاي شناختی استعاره ،تصویرسازي و طرحواره
هاي تصوري ساختارمند شده و درك آنها تسهيد میشود.
بررسی استعارههاي صحيفة سجّادیه ،بيانگر آن است كه بين ميزان كاربست استعاره و
انتزاعی بودن موضوع ،رابيهاي مستقيم وجود دارد به طوري كه هرجا موضوع انتزاعیتر
است ،استعارههاي بيشتري بهكار رفته است .ترجمة موسويگرمارودي و الهیقمشهاي از
صحيفة سجّادیه هر دو ترجمة ادبی هستند .موسويگرمارودي سعی كرده تا در استعارههاي
خود از كلمات عربی موجود در ادعيه -كه مخاطب فارسیزبان با آنها آشناست -كمتر
استفاده كند و براي اكثر تعبيرات ،معادل فارسی مناسب قرار دهد .همين ویژگی ،انس با
ترجمة موسويگرمارودي را سختتر میكند .اما الهیقمشهاي انين اصراري نداشته است.
ترجمة الهیقمشهاي روانتر و زودیابتر است.
هر دو مترجم سعی كردهاند در ترجمههاي خود عناصر زیباشناختی و بار ادبی متن را در
ترجمه استعاره ،حفظ كنند .الهیقمشهاي با ترجمهاي سليس و روان ،همراه با صحّت و
سالمت ترجمه و تأیيد آن از سوي اهد فنّ ،آن را در شمار ترجمههاي قابد توجه قرار داده
است ،اما اساس كار موسويگرمارودي در ترجمة استعارهها ،همان است كه در ترجمة
قرآن كریم بهكار برده؛ یعنی زبان معيار ،همراه با اندكی باستانگرایی تا سایهاي از قدمت
متن به ترجمه منتقد شود و سرانجام ،نزدیک كردن دو قيب زیبایی و وفاداري به ی دیگر.

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.

 | 142پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربي | سال  | 11شماره  | 24بهار و تابستان 1400

ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8063-9741
https://orcid.org/0000-0002-2657-7081
https://orcid.org/0000-0003-4191-4127

Yosra Shadman
Mohammad Nabi Ahmadi
Sahar Malekian

منابع
قرآن كریم
ابنمنظور ،محمّد بن م رم1988( .م .).لسانالعرب .بيروت :دار إحياء التّراث العربی.
الهی قمشهاي ،مهدي .)1390( .صحيفه كامله سجادیه .چ  .1تهران :انتشارات پژوهان.
براتی ،مرتضی .)1396( .بررسی و ارزیابی نظریة استعارد مفهومی .ميالعات زبانی و بالغی-51 ،)16(8 ،
.84
بيدادیان ،فهيمه .)1395( .بررسی استعارههاي مفهومی و طرحوارههاي تصویري در صحيفه سجادیه ،زبان
و شناخت.62-31 ،)1( 1 ،
پورابراهيم ،شيرین .)1392( .اند معنایی واژه «ید» در متون دینی در پرتو نظریه استعاره شناختی .كاوشی
در پژوهشهاي زبان شناختی قرآن كریم.82-69 ،)1(2 ،
تامسپون ،جان بروكشایر .)1379( .ایدئولوژي و فرهنگ مدرن( .نظریه اجتماعی انتقادي در عصر
ارتباطات تودهگير) .ترجمة :مسعود اوحدي .تهران :مؤسسه فرهنگی آینده پویان.
حبيبی ،فاطمه ،فتاحیزاده ،فتحيه و حقبين ،فریده .)1396( .مفهومسازي واژه «لسان» در قرآن بر پرتو
نظریة استعارد شناختی .قرآن شناخت.90-73 ،)2(10 ،
دهخدا ،علیاكبر( .بیتا) .لغتنامة دهخدا .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
شفيعی كدكنی ،محمّدرضا .)1383( .صور خيال در شعر فارسی .تهران :نشر نيد.
صفوي،كوروش .)1382( .بحثی درباره طرحهايتصویري از دیدگاه معنیشناسی شناختی ،.نامه
فرهنگستان.85-65 ،)1(6 ،
غریب ،رز .)1378( .نقد بر مبناي زیباییشناسی و تأثير آن در نقد عربی .ترجمة نجمه رجایی .مشهد:
مؤسّسه و انتشارات دانشگاه فردوسی.
قائمی نيا ،عليرضا .)1385( .زبانشناسی شناختی و ميالعات قرآنی .ذهن.3-26 ،30 ،
____________ .)1388( .نقش استعاره هاي مفهومی در معرفت دینی .قبسات.159-184 ،14 ،

گندم ار ،راحله .)1398( .ی سویگی استعاره هاي مفهومی؛ تحليلی انتقادي بر مبناي زبان فارسی .علم
زبان.206-179 .)10(6 ،
لي اف ،جرج .)1382( .نظریه معاصر استعاره .ترجمه گروهی از مترجمان .به كوشش فرهاد ساسانی.
تهران :سوره مهر.

143 | شادمان و همکاران

 مركز جهانی علوم اسالمی دفتر برنامه: قم،) آشنایی با صحيفه سجادیه1385( . محمدعلی،مجد فقيهی
.ریزي و تدوین متون درسی
، زبان و ادب، بررسی تيبيقی و تحليلی دو ترجمة انگليسی صحيفه سجادیه.)1387( . ساالر،منافی اناري
.129 -111 ،)35(12
. انتشارات هرمس: تهران.4  چ. ترجمة صحيفة سجّادیه.)1388( . علی،موسوي گرمارودي
 ترجمة.)1(  كاركرد زبان در ادبيات كودك.)1380( . شهرام، كرستن و اقبالزاده، مامجر، موراي،ناولز
.58-53 ،43 ، كتاب ماه ادبيات كودك ونوجوان.شهرام اقبال زاده
.) تحليد مفهومی استعارههاي نهج البالغه1392( . مهتاب و فردوس آقاگدزاده و ارسالن گلفام،نورمحمدي
.192-155 ،22  شماره، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبيات عربی.)(روی رد زبانشناسی شناختی
.140-119 ،12 ، ادب پژوهی. نظریة استعاره مفهومی از دیدگاه لي اف.)1389( . زهره،هاشمی
. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: تهران.27  چ. فنون بالغت و صناعات ادبی.)1386(.  جالل الدین،همایی
 استعارههاي مفهومی در قرآن از منظر زبانشناسی.)1388( . حسين و محمود سيفی پرگو،هوشنگی
.34-9 ،)3(1 ، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن كریم.شناختی

References
The Holy Quran.
Barati, M. (1396). Study and Evaluation of Conceptual Metaphor Theory,
Journal of Linguistic and Rhetorical Studies. 8(16). 51-84. [In Persian]
Bidadian, F. (2015). Study of Conceptual Metaphors and Pictorial Schemas in
Sahifa Sajjadieh. Language and Cognition. 1 (1). 31-62. [In Persian]
Dehkhoda, A. A. (Beta). Dehkhoda Dictionary. Tehran: University of Tehran
Press. [In Persian]
Elahi Ghomshei, M. (2011). Sahifa Kamleh Sajjadieh. Tehran: Pajouhan
Publications, first edition. [In Persian]
Gandmakar, R. (1398). One-sidedness of Conceptual Metaphors; Critical
Analysis Based on Persian Language. Language Science. 6(10). 179-206.
[In Persian]
Ghaeminia, A. R. (1388). The Role of Conceptual Metaphors in Religious
Knowledge. Qabsat. 14. 184-159. [In Persian]
_____________. (2006). Cognitive Linguistics and Quranic Studies. Mind.
30. 26-3. [In Persian]
Habibi, F., Fatahizadeh, F., Haghbin, F. (2017). Conceptualization of the
Word" Language "in the Qur'an in the light of Metaphorical Theory. Quran
Knowledge. 10(2). 90-73. [In Persian]
Hashemi, Z. (2010). Theory of Conceptual Metaphor from Lycaf's
Perspective. Journal of Literary Studies. 12119-140. [In Persian]
Homayi, J. (2007). Rhetoric Techniques and Literary Crafts. 27 Edition.
Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance. [In Persian]

1400  | بهار و تابستان24  | شماره11  | پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربي | سال144

Houshangi, H., Seifi Pargoo, M. (2009). Conceptual Metaphors in the Qur'an
from the Perspective of Cognitive Linguistics. Journal of the Research
Journal of the Holy Quran. 1(3). 9-34. [In Persian]
Ibn Manzur, M. Ibn M. (1988). Arabic Language. Beirut: House of the
Revival of Arab Heritage. [In Arabic]
Kövecses, Z. (2010). Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body.
Human Feeling. Cambridge: Cambridge University Press.
Knowles, M., Mamjar, K. (2001). The Function of Language in Children's
Literature (1). Book of the Month for Children and Adolescent Literature.
Translated by Shahram Eghbalzadeh. [In Persian]
Likaf, G. (2003). Contemporary Theory of Metaphor. Translated by a Group
of Translators. by Farhad Sasani. Tehran: Surah Mehr. [In Persian]
Majd Faghihi, M. A. (2006). Introduction to Sahifa Sajjadieh. Qom: World
Center of Islamic Sciences Office of Curriculum Planning and
Compilation. [In Persian]
Manafi Anari, S. (2008). A comparative and Analytical Study of Two English
Translations of Sahifa Sajjadieh. Quarterly Journal of Language and
Literature. 12(35). 111-129. [In Persian]
Mousavi Garmaroodi, A. (1388). Translation of Sahifa Sajjadiyya. 4 Edition.
Tehran: Hermes Publications. [In Persian]
Noor Mohammadi, M., Aghagolzadeh, F., Gulfam, A. (2013). Conceptual
Analysis of Nahj al-Balagheh Metaphors (Cognitive Linguistic Approach).
Journal of the Iranian Association of Arabic Language and Literature. No.
22. 155-192. [In Persian]
Poorabrahim, S. (1392). Polysemy of the word "Iodine" in Religious Texts in
the Light of Metaphorical Theory". Exploration in Linguistic Research of
Quran. 2 (1). 69-82. [In Persian]
Safavi, K. (2003). Discussion on Pictorial Designs from the Perspective of
Cognitive Semantics. Letter of the Academy. 6(1). 65-85. [In Persian]
Shafiee Kadkani, M. R. (1383). Images of Imagination in Persian Poetry.
Tehran: Nil Publishing. [In Persian]
Strange, R. (1378). Aesthetic Criticism and Its Impact on Arabic Criticism.
Translated by Najmeh Rajaei. Mashhad: Ferdowsi University Institute and
Publications. [In Persian]
Thompson, J.B. (2000). Modern Ideology and Culture (Critical Social Theory
in the Age of Mass Communication). Translated by M. Ouhadi. Tehran:
Ayandeh Pouyan Cultural Institute. [In Persian]1

 نقش استعارههاي مفهومی در ترجمة.)1400( . سحر، مل يان، محمدنبی، احمدي، یسرا، شادمان:استناد به این مقاله
، پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيات عربی.صحيفة سجّادیه از منظر زبان شناسی شناختی و الگوي لي اف و جانسون
.doi: 10.22054/rctall.2020.54612.1500 .144-121 ،)24(11
Translation Researches in the Arabic Language & Literature is licensed
under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

