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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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 رمنظ از سجّادیه صحیفة ترجمة در مفهومی هایاستعاره نقش
 جانسون  و لیكاف الگوی و شناختی شناسیزبان

 ، ایران، دانشگاه ایالم، ایالماستادیار، گروه زبان و ادبیات عربی    یسرا شادمان
  

 راندانشگاه رازی، کرمانشاه، ای، دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی  محمدنبي احمدی
  

 ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایراندانشجوی کارشناسی سحر ملکیان
  

 چکيده
مفهومی  داست كه به دریافت یک ایده یا حوز شناختیشناسی اصيالحی در زبان نظریة استعارد مفهومی 

هاي عارهاست) استعارد مفهومی سيحدو  به منظور بررسی ارتباط پردازد.یبراساس ایده یا مفهومی دیگر م
هایی از كتاب صحيفة با عمر برگردان و ميزان توجه مترجمان بدان، نمونه (هاي خاداستعاره و شباهت

است. در  اي انتتاب شدهقمشهگرمارودي و الهیموسويآن از موسوي ة مشهور و معاصرسجّادیه و دو ترجم
 مل رد هر یک از مترجمان در برخورد با آن سنجيده شده است.عنصر استعاره استتراج و ع، هااین نمونه

وجب مشناختی آن، هاي زیباییبه جنبه صحيفة سجّادیههمچون  استعاره در متون مفهبی محدودیت بررسی
صحيفة اي همعاصر استعاره، ضمن بررسی اصول این نظریه به تحلير مفهومی استعاره ةتا در نارنوب نظری شد

این تحقيق كه براساس الگوي جورج لي ا  و مارك جانسون نتایج  پرداخته شود. هاد ترجمه آنسجّادیه و نق
نتقال حاكی از آن است كه مترجمان در ا نوشته شده است،تحليلی و روی رد تيبيقی  -با روش توصيفی و

ميزان بوده  ه به یکاند، اما موفقيت هر دو مترجم در برگردان استعارمعانی متن مبدأ روی رد متفاوتی داشته
ه منظور ب ايقمشهالهیكرده و هاي خالقانه استفاده گرمارودي  به عنوان مترجم ادیب از استعارهاست. موسوي
 . است برگرداندهمفاهيم انتزاعی را بدون حالت استعاري  -هانمونه برخیدر - سهولت ترجمه

 حیفهص ترجمه، نقد جانسون، و یکافل مدل مفهومی، استعاره شناختی، شناسیزبانها: کليدواژه
 .سجادیه
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  مقدمه

 دویژگی و كاركرد آن در محدود كردنقلمرو اصلی پژوهش حاضر بررسی استعاره و روشن 
هایی كه با استعاره»در كتاب  6مارك جانسون و جورج لي ا  تعریب جدیدي است كه

« بالغت»تعاره در نظامی با عنوان . بيش از دو هزار سال اساندكردهارائه  «كنيمها زندگی میآن
استعاره به مثابه ابزاري بالغی در خدمت زبان  ،گرفت. در این نظاممورد ميالعه قرار می

ناسی شناختی شمجازي و ادبی بود تا زیبایی و جفابيت بيشتري بدان ببتشد. ميالعات زبان
ا آن، استعاره تنهكه براساس  كرددر نند دهه اخير ماهيت جدیدي براي استعاره تعریب 

 شود.یندي فعال در نظام شناختی بشر محسوب میآبل ه فرنبوده، آرایة ادبی 

محدود به  مارك جانسونو جورج لي ا   شناسان شناختی همچونزبان استعاره در باور
لفظ و زبان نيست. در این دیدگاه، استعاره موضوعی مفهومی است كه در سيح اندیشه و 

  تعاریب سنتی، خاد شعر و ادبيات و تتير ادبی البرخ ،بنابراین .ودشذهن بشر ایجاد می
عریب ترین امور دربر گرفته و در تترین تا جزئیبل ه نظام مفهومی ما را از انتزاعی ،نيست
 . (6861)ر.ك: براتی،  دار استهاي زندگی نقشی اصلی را عهدهواقعيت

ميالعات  داستعاره، محدود به حوز تحقيقات لي ا  و جانسون  ابت كرد كه كاربردهاي
 بل ه استعاره، همچون ابزاري كارآمد، نقش ،ادبی و كاربست واژگان، عبارت یا جمله نيست

ها دارد و در حقيقت یک مدل فرهنگی در ذهن ایجاد پدیده كرمهمی در شناخت و د
هاي دیدهپ از این دیدگاه، استعاره برحسب ضرورت و نياز بشر به درك و بازنمایی. كندمی

الن گيرد و نقشی بسزا در جوناآشنا با ت يه بر ساخت واژگان و اطالعات قبلی ش ر می
ها صورت هها براساس استعارها و استنباطبنديف ري و تتير دارد. همچنان ه بسياري از طبقه

 و اي از مفاهيم به خصود مفاهيم انتزاعی از طریق انيباق استعاري اطالعاتگيرد و پارهمی
یابد. بدین ترتيب توجه به بيان استعاري، اي به حوزه دیگر، نظم میها از حوزهانتقال داده

: ك گفارد )ر.تبيين جدیدي از كاركرد مغز در برخورد با جهان پيرامون در اختيار می
 (. 6836هاشمی، 
 ورد و انتزاعی هايحوزه شود،می احساس بيشتر استعاره ضرورت آن در كه هاییحوزه از
 ام ان ما هب استعاره هستند. قابر درك استعاره طریق از تنها كه است حسی تجربه دسترس از
 كمدست یا رتعينی موضوعی برحسب را ساختار فاقد ذاتاً یا انتزاعی به نسبت موضوعی دهدمی

                                                            
1- Lakoff , j & Johnsen, M. 



 1211بهار و تابستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبیّهای ترجمه در زبان و شپژوه | 112

 

 و پفیرناتجربه ماهيت دلير به نيز مفهبی گفتمان و مفهب حوزد درك كنيم. مندترساخت
ود؛ از شاست كه ضرورت درك استعاري در آن بيشتر احساس میهایی حوزه از ی ی اعیانتز
 همچون خدا، روح، جهان پس موضوع گفتمان، مفاهيم متافيزی ی و متعالی آنجا كه ،رواین

ط قراري ارتبابراست، تنها راهی كه براي تصور، پيشروي ذهن قرار دارد، ... از مرگ، وحی و
ی است كه بينبر این اساس، قابر پيش. برتر است ن مفاهيم و مفاهيم ملموساستعاري ميان ای

 (.6866)ر. ك: نورمحمدي،  متون مفهبی سرشار از استعاره باشند
ارسی آن ف ةمتون دینی و همچنين نقش ترجم ميانبا توجه به اهميت صحيفة سجّادیه در 

رسد و مهم و كاربردي به نظر می آن، ةترجم دزبانان، پرداختن به ن ات ویژدر ميان فارسی
هاي موجود در آن به عنوان ی ی از وجوه بيانی برجسته در علم بالغت، شناخت استعاره

 دهد.پژوهش حاضر را منيقی جلوه می

 پژوهش هاي. پرسش1
 شود عبارتند از:ميرح می این بحثكه در  هاییپرسش

  ه در نارنوب نظریة استعارد مفهومیهاي مفهومی به كار رفته در صحيفة سجّادیاستعاره -
 شوند؟لي ا  و جانسون نگونه توصيب می

هاي استعاره ترجمهاند در توانسته ميزانتا نه  ايقمشهگرمارودي و الهیموسوي مترجمان -
 ؟كنندموفق عمر  صحيفة سجّادیه براساس مدل لي ا  و جانسون 6مفهومی

 اوتیروی رد متف اند یامفهومی ی سان عمر كرده هايدر برخورد با استعاره آیا مترجمان -
 اند؟داشته در برگردان آن

 پژوهش ۀپيشين .4

فهومی براساس هاي مشناسی شناختی تحقيقات بسياري براي تحلير شناختی استعارهدر زبان
مدل لي ا  و جانسون و كاربرد آن در تبيين نند معنایی صورت گرفته است كه در ادامه به 

 شود.ها اشاره میز آناي اپاره

ررسی به ب« نظریة استعارد مفهومی از دیدگاه لي ا  و جانسون»( در مقالة 6836هاشمی )
 پردازد.دیدگاه معاصر استعاره در برابر دیدگاه كالسيک آن می

                                                            
1- The Conceptual Theory of Metaphor 
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هاي مفهومی در كتاب كافی تحلير شناختی استعاره»( در مقالة 6863دارابی و هم اران )
اي كتاب هبر مبناي نظریه ارائه شده با استتراج استعاره«   و جانسونبرمبناي الگوي لي ا

گيري معصومان از این ابزار بيانی و ذهنی را بررسی كافی و از روش تحلير محتوا، ميزان بهره
د هاي مبدأ و مقصاي و معرفی پربسامدترین حوزهاند و در نهایت به تحلير پي رهكرده

 اند. پرداخته

شناسی هاي مفهومی در قرآن از منظر زباناستعاره»( در مقالة 6833) یهوشنگی و سيف
 نظریه استعاره در این تحلير هايمؤلفه و معاصر استعارهپس از مرور ادبيات نظري « شناختی

د زهاي مفهومی مبدأ به ویژه حوهایی از آیات قرآن به بررسی برخی حوزهبا آوردن نمونه
 ردازند.پمی قرآن در «گياهان» مبدأ

تحلير استعاره در شعر قيصر ) نگاهی نو به استعاره»( در مقالة 6833) اكعیفاطمه ر
ی انتزاع مفاهيم شناخت و درك و استعاره زدهاي نوین در حوضمن طرح دیدگاه «ر(پوامين

عاره در است یمعرف و شناسایی به استعاره ردشناسان شناختی درباهاي زبانبا تأكيد بر نظریه
 .پردازدپور میقيصر امين اشعار

زبان « یهاي مفهومی در معرفت دیننقش استعاره»( در كتاب 6833) نياقائمیعليرضا 
-قرآن را به دلير ویژگی استعاري زبان دین، استعاري دانسته و به تبيين نند نمونه از استعاره

  .است پرداخته نور رههاي كليدي قرآن از جمله استعا
هاي عارهاست دربارد نقد ترجمه نامه و مقالهدر قالب كتاب، پایان نندانی پژوهش تاكنون

 جّادیهصحيفة س هاي مفهومیمفهومی براساس مدل لي ا  و جانسون به طور كلی و استعاره
بنابراین، پژوهش حاضر با هد  پر كردن این خأل تالش نشده است.  انجام ،به طور خاد

وش با ر هومی برمبناي مدل لي ا  و جانسونهاي استعارد مفدارد پس از بررسی ویژگی
رمارودي  و گترجمة موسوي بررسی تحلير و تحليلی و روی رد تيبيقی به -توصيفی
 .بپردازدصحيفة سجّادیه  مفهومیهاي استعاره اي ازقمشهالهی

 و مدل ليکاف و جانسون استعارۀ مفهومي .7

اي ها در قالب نظریهمفهومی استعارهشناختی و نقش معرفت يالديم6638نتستين بار در سال 
جانسون ميرح شد. لي ا  استعاره را كه تا پيش از مارك لي ا  و جورج جدید، توسط 

العاده در مقایسه با زبان عادي آن، ابزاري بالغی براي تف ر شاعرانه و موضوعی خارق
ان، ا در زبكه نه تنه كردشد به عنوان روشی فراگير در زندگی روزمره ميرح محسوب می
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ا در ماهيت سيستم ادراكی عادي م»بل ه در نحود تف ّر و عمل رد انسان نيز كاربرد داشت. 
هاي ما كنيم، اساساً استعاري است. مفاهيم حاكم بر اندیشهكنيم و عمر میزمانی كه ف ر می

امر ا شما ر هترین عمل ردهاي روزانبل ه جزئی ،گيرندبر نمی صرفاً مسائر عقالنی را در
ا تأ ير سيستم مفهومی مادراك ما از جهان و نيز ارتباط ما با دیگران، تحت هشود. نحومی

كه سيستم  فرضكنند. پفیرفتن این پيشهستند و نقشی محوري در واقعيات روزمره ایفا می
به شود كه طرز تف ر، آنچه تجرمفهومی ما استعاري است، منجر به پفیرش این واقعيت می

 (.  1888)لي ا  و جانسون،  «ما، ماهيتی استعاري دارد نيز عمل ردكنيم و می

 لي ا  و جانسون اقسام اصلی استعاره را به سه دسته تقسيم كردند: 
هاي ساختاري: كه در آن یک مفهوم در نارنوب مفهومی دیگر سازمان استعاره -الب
 شود.ده میتري فهميروشنیابد. در این نوع استعاره، یک نيز براساس نيز دیگر به ش ر می

ود، شمند: در این نوع یک مفهوم براساس مفهومی دیگر ساخته نمیهاي جهتاستعاره -ب
بل ه این نوع استعاره، نظام كاملی از مفاهيم را با توجه به یک نظام كامر مفهومی دیگر، 

 كند.دهی میسازمان

ة بشر از ها نيست. تجربر پایة جهتهاي هستی شناختی: اساس این استعاره تنها باستعاره -ج
ه این بنيان كند كاشياي فيزی ی و مواد متتلب، بنيان و زیرساختی را براي ادراك فراهم می

 هاي م انی نيست،بل ه فراتر از آن است )همان( تنها براساس جهت

 سجّادیه و چگونگي برگردان آن ۀصحيف مفهوميهاي استعاره. 2
استعاره در  .سازي استعاري وابسته استامالً، اما بسيار به مفهوممفهب اگر نگویيم ك دحوز

زیرا این حوزه، عالوه بر این ه بسيار  این گفتمان، كاركردي توضيحی و شناختی دارد؛
انتزاعی و دور از دسترس تجربه حسی است، دربردارنده مفاهيم محوري در مورد خدا، روح، 

رح نيافتنی و متعالی مين عقاید متافيزی ی دستاست كه همواره به عنوا... جهان آخرت و
 تدریاف  به  كه  هاییحوزه  قالب  در  هاآن  ساختاربندي  بدون  شانفهم اند و ام انبوده
 نندكمی نو كمک تجارب از شماري تسهير به هااستعاره ندارد. وجود ترند،نزدیک حسی
 وجود أله،مس این. باشد نداشته ودوج لفظی به لفظ توصيب هيچ است مم ن هاآن براي كه

 اقع،و كند. درمی توجيه را موضوع بودن انتزاعی و هااستعاره ميزان ميان مستقيم رابية
 است گفتمان این در هاآن حضور ضرورت از مفهبی، ناشی گفتمان ها دراستعاره فراگيري
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 باراتع از استفاده زج ايناره خود، تجربی دسترس از دور مفاهيم مورد در مفهبی گفتمان و
 (.6861ندارد )ر. ك: نورمحمدي،  استعاري

ي هااستعاره»هاي مفهومی موجود در صحيفة سجّادیه به دو بتش در بررسی استعاره
، هاي فرهنگیاختال  براساسرسيم كه می« هاي غيرمشترك و خادمشترك و استعاره

 د.هستن متفاوتدر متن مقصد  انزبانی و اهدا  جانبی مترجم

 هاي مشترکاستعاره. 2-1
عاریه خواستن لغتی به جاي لغت دیگر است كه بين آن دو لغت، عالقه و شباهت « استعاره»

رش است و نقش مهمی در توسيع و گستوجود داشته باشد. پس استعاره از وادي مجاز و تشبيه 
اربرد لفظ باهت كتأ ير متن مبدأ و ش و اشتراك ایدئولوژیک براساسها استعاره معنایی دارد.
 . بندي هستندقابر تقسيم مبدأ و مقصد در هر دو زبان

 هاي مشترک براساس شباهت ایدئولوژیکاستعاره. 2-1-1
ري شود تا ی ی به وسيله دیگدر استعارد مفهومی ميان دو قلمرو مفهومی ارتباط برقرار می»

نامند كه قلمرو دوم یدرك شود: قلمرو اول را حوزد مبدأ و قلمرو دوم را حوزد مقصد م
 (. 6839نيا، )قائمی« سازي استعاري( استهمان معناي استعاري )مفهوم

اي از صحيفه قمشهگرمارودي و الهی( مفهوم انتزاعی و ترجمة موسوي6در جدول )
هاي پنهان معنا صورت اي از متن جهت رویارویی با الیهشود و خوانش تازهمشتص می

 گيرد.می

 هاي مشترک براساس شباهت ایدئولوژیکاره. استع1جدول 
 ایقمشهترجمۀ الهی ترجمۀ گرمارودی صحیفۀ سجّادیه مفهوم انتزاعی

 ابواب علم داناییدرهای  أبوابُ العِلمِ جهاد

 بازداشتن چنگال دشمن أَظفارُ العَدُوّ باطل

 خداوند
 طبیعت

 )زَجَلُ الرّعُودِ(
 طبیعت

 )غرّش تندرها(
 طبیعت

 ا()غرّش رعده

 المُوَکِّلینَ بِالجِبال حمایت
 فرشتگان

 )نگهبان(
 فرشتگان

 )موکّل(
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فتمان گ دركند. هاي زیادي را ایجاب میانتزاعی بودن متون دینی، احتمال وجود استعاره
هان ، روح، جوندتوان با صراحت و وضوح به تعریب نيستی و نگونگی خدامفهبی نمی

. حدود معين ندارند پفیر نبوده وتجربه فاهيمزیرا این م ؛پرداخت ...پس از مرگ و
اندازهاي تازه، قدرت توصيفی را به ش لی ایجاد نشمبا  (6ي ارائه شده در جدول )هااستعاره

 هاآنه دهندبنا و اجزاي تش ير ،ساختمانتوانند. نمی دهند كه دیگر عبارات زبانیتوسعه می
ه ك استهاز این قبير حوزه« أبواب»واژد یند. آبه حساب میمبدأ هاي مفهومی از جمله حوزه

 است.در فرازهاي از صحيفة سجّادیه قابر مشاهده 

كار اى هستند كه عيناً در زبان دوم از جمله در زبان فارس  بهها به گونهبرخ  از استعاره
روند. در ننين مواردى مش ل  وجود نتواهد داشت و مترجم به راحت  و بدون دغدغه م 

« اب علمابو»متن را طبق معناى استعارى ترجمه خواهد كرد؛ مثالً در تعبيرهای  مانند  خاطر،
ها در ها را به معناى اصل  ترجمه و استعاره گرفت، نون این استعارهتوان آنبه آسان  می
 :نيز كاربرد دارندزبان فارس  

لْعِلْمِ أَبْوَابِ ا، وَ أَلْهَمَنَا مِنْ شُکْرِهِ، وَ فَتَحَ لَنَا مِنْ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى مَا عَرّفَنَا مِنْ نَفْسِهِ»دعاي ی م: 
 6«بِرُبُوبِیّتِهِ

 گزاري از خودما شناساند و سپاس هو سپاس خداوند را كه خویش را ب»گرمارودي: موسوي
 «به پروردگاري خویش گشود درهایی از داناییرا به ما الهام فرمود و بر ما، 

 ( 6833ي، گرمارود)موسوي

اش يگزارشناسانيد و شيوه سپاس ه ماحمد و سپاس خداوندي را كه خود را ب: »ايقمشهالهی 
 « ربوبيّت خویش را به روي ما بگشاد ابواب علمرا به ما الهام كرد و 

 (6868اي، قمشه)الهی

ز درهایی ا»را  «ابواب علم»گرمارودي  موسويدارد.  در اي است كهخانهبه مثابه علم 
ه را آورده كه ب «علم» ةكلم عيناًاي قمشهالهی . در حالی كهكرده است گفاريمعادل «دانایی

ور به منظگرمارودي  شود موسويهمچنان ه مالحظه می .تر استمحتوا متن عربی نزدیک

                                                            
 ( است.6868اي )قمشههیسجّادیه تصحيح ال دعاهاي بررسی شده در این پژوهش از نستة صحيفة -6
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اي زیبا و موردپسند متاطب ، ترجمهداريامانت با رعایت اصرحفظ قدمت متن در ترجمه 
 ائه داده است.زبان مقصد، ار

« أبواب»در صحيفة سجّادیه با مفهوم حسّی « جهاد»براساس آنچه در تفسير آمده، مفهوم 
)ع(  سجادسازي شده است. دقت در كاربست این قلمروهاي حسی بيانگر توجه امام مفهوم

 به هر دو حوزد زبانی و ایدئولوژی ی این مفهوم بوده است. 

، وَ فَرّقْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ أَظْفَارَهُمْلُلْ بِذَلِکَ عَدُوّهُمْ، وَ اقْلِمْ عَنْهُمْ اللّهُمّ افْ» دعاي بيست و هفتم:
 «أَسْلِحَتِهِمْ، وَ اخْلَعْ وَثَائِقَ أَفْتِدَتِهِمْ

بار خدایا! مشركان را با مشركان درگير كن تا از دسترسی به مرزهاي »گرمارودي: موسوي
از ایشان، آنان را از كاستنِ مسلمانان بازدار و با تفرقه اف ندن مسلمانان باز مانند و با كاهيدن 

  «رآنان را از همدستی در برابر مسلمانان، بازدا، در ميانشان
 (6833)گرمارودي، 

 از تنشان ننگال دشمناي خداوند، به این نيایش، خصمشان درهم ش ن و »اي: قمشهالهی
 « یی اف ن و بند دلشان بگسرهایشان جداكوتاه كن و ميان دشمنان و سالح

 (6868اي، قمشه)الهی

و بریدن آن بر ناتوانی و عدم قدرت صحّه  استهاي قدرت از آنجا كه ننگال از نشانه
ا نيز ب )ع( این عبارت براي ناتوانی و ضعب كنایه آورده شده و امام از این رو، ،گفاردمی

است كه خود نشان از علم  كردهفاده این ميلب را دریافته و از آن است ،شيوایی خاد خود
ه )ع( ب . در اینجا امام سجّاداستو ذوق سرشار امام دارد و كنایه از نوع صفت و ایما و اشاره 

تمام  را كه مأواي «دل»به معناي « فؤاد»گونه كه بدان ؛طرز زیبایی از استعاره بهره برده است
، استها ها و انواع رنگكه سرشار از نقش« بساط»ها است به ها و غمها و شاديدردها و رنج

به هٌسپس با حف  مشبّ .در هر دو گستردگی و وسعت است« جامع»شَبَه و وجهكرده تشبيه 
نگال ن« )اظفارهم» به آن اشاره كرده است.« و ائق»هایش، با ی ی از لوازم و ویژگی« بساط»

دشمن  ادر اینج مشبه كه است.كار رفته بهو براي ش ست  بودهاز لوازم دشمن  ( نيزدشمن
آمده است. بنابراین، آميتتگی مفهومی امري تتيلی است كه لوازم آن  حف  شده و ،است

 دهد تا یک ایده به شيود جدیدي درك شود. این ام ان را می
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تْ ۀُ السّحَابِ الْتَمَعَ، وَ إِذَا سَبَحَتْ بِهِ حَفِیفَزَجَلُ الرُّعُودِوَ الّذِی بِصَوْتِ زَجْرِهِ یُسْمَعُ » دعاي سوم:
ى خَزَائِنِ عَلَصَوَاعِقُ الْبُرُوقِ. وَ مُشَیّعِی الثّلْجِ وَ الْبَرَدِ، وَ الْهَابِطِینَ مَعَ قَطْرِ الْمَطَرِ إِذَا نَزَلَ، وَ الْقُوّامِ 

  «فَلَا تَزُولُ الْمُوَکّلِینَ بِالْجِبَالِالرّیَاحِ، وَ 

شود ده میشني غرّش تندرهاكه با بانگ گسير كردن او، و بر آن فرشته : »گرماروديموسوي
درخشند و بر ها میهاي( برق آذرخشو نون با خروش او، ابر انبوه، شناور شود، )تيغه

ه فرو هاي باران هنگامی ككنند و آنان كه با دانهكه بر  و تگرگ را بدرقه می فرشتگانی
اند تا ي باد و آنان كه بر كوهسارها برگماشتههاگنجينه نگهبانانآیند. و بر ن د، فرود میمی

 « از جاي نجنبند

 (6833گرمارودي، )موسوي

به  غرّش رعدهاها و دیگر آنان كه از صداي زجر و كشيدن سَحاب از آن»اي: قمشهالهی
گوش رسد و نون در این دریاي پر موج جوّ آسمان، ابرها شناور گردند، از جنبش 

ها المع شود و دیگر فرشتگانی كه به همراهی بر  و تگرگ و قها و برهموارشان صاعقه
هاي باد و تزنم فرشتگانی كه نگهبانقيرات باران هنگام باریدن به زمين فرود آیند و دیگر 
پایدار  ها هستند كه هميشه بر جاي خودتالطم هوا هستند و دیگر فرشتگانی كه موكّر بر كوه

 « باشند

 (6868اي،قمشه)الهی

 «غرش تندر»را  «عودرزجل ال»م نيه است. هر دو مترجم  داستعار «تندر غرش»

 ،ت )زوزنییا پرتاب كردن نيزي اس ،به معناي بلندي صدا «زجل. »اندگفاري كردهمعادل
 . است واژهمناسبی براي این  ةترجم نيز «غرش» معادل كه( 6131

مفهومی،  كار رفته در استعارداي كه باید به آن توجه كرد، این است كه در عناصر بهن ته
هاي باال بررسی شد را اي وجود دارد. اگر مفاهيم استعاري كه در نمونهمندي ویژهنظام
، روابط هاي مفهومیاي خواهيم رسيد؛ یعنی ميان استعارهمندي ویژهمبندي كنيم به نظاطبقه

آن  هاي مفهومی ازرهاي كه استعابندي ویژهو پيوستگی مفهومی برقرار است. همين نظام
شود تا از ميان ابعاد متتلب یک مفهوم، تنها یک بُعد آن برجسته شود برخوردارند، سبب می

 و كانون توجه قرار گيرد و ابعاد دیگر آن مفهوم پنهان شوند.
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 مشترک براساس تأثير متن مبدأ بر مقصد ۀاستعار .2-1-4
د ادیه براساس تأ ير متن مبدأ بر مقصهاي مشترك در صحيفة سجّبتشی از انواع استعاره

لغات و اصيالحات خاصی مانند جهاد، شهادت، بهشت، جهنّم  كریم و اسالم قرآن .است
عی د. طبيشوكه به عبادات و نظام ف ري و اجتماعی اسالمی مربوط مید را با خود آور... و

را  م ف ري اجتماعیكه این نظا هایی راه یابنداست كه این واژگان در زبان و ادبيات ملت
-هاي موسويترجمه در صحيفة سجّادیه و .(6878 ابوزهره، :ك اند )ر.پفیرفته

هایی وجود دارد كه در زبان فارسی، نندان مورد استعاره ايقمشهگرمارودي و الهیموسوي
با توجه به كاربرد واژگان عربی در زبان فارسی، آن عبارات در  اماگيرد، استفاده قرار نمی

 ((.1)جدول ) ارسی نيز كاربرد دارندف

 هاي مشترک براساس تأثير متن مبدأ بر مقصداستعاره. 4جدول 
 ايقمشهترجمۀ الهي ترجمۀ گرمارودي صحيفۀ سجّادیه مفهوم انتزاعي

 طریق محبّت طریق مهر سبیل المحبّیۀ ایمان

 معادن احسان گنجینه های کرم مَعَادِنَ احسَانِکَ رحمت

 صدق هدایت راهیابی راستین الهدایۀ صدق هدایت

 

 « محبّتۀسَبِیلِ ثُمَّ سَلَکَ بِهِمْ طَرِیقَ إِرَادَتِهِ وَ بَعَثَهُمْ فِی »: ی مدعاي 

خود  طریق مهرخویش رهسپار داشت و به  دگاه، آنان را به راه ارادآن»گرمارودي: موسوي
 « برانگيتت

 ( 6833گرمارودي، )موسوي

خویش  طریق محبتِه همان راه كه ارادت او بود، روان داشت و رهسپارِ و ب»اي: قمشهالهی
 « گردانيد

 (6868اي، قمشه)الهی

 دوارطرح ،هاي تصوري كه جانسون به بررسی آن پرداخته استوارهی ی از طرح»
قرار گرفتن و حضور در ه ظر  و مظروفی است. به نظر جانسون، آدمی از طریق تجرب

ی بدن خود را مظروف ،كنندیا دیگر جاهایی كه ح م ظر  را پيدا می اتاق، خانه، تتت و
در صحيفة (. 6831: )صفوي «انتزاعی قرار گيرد هاياین ظر  تواند دركند كه میتلقی می
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هاي تصوري ظر  و مظرو  بيان سجّادیه، بسياري از مفاهيم انتزاعی در قالب طرحواره
 شده است. 

ها رحوارهط ترینرش عرفانی نسبت به هستی ی ی از مهمحجمی در تبيين نگد وارطرح
توان مفاهيم انتزاعی كه بر بودن نيزي درون حجمی مید واررود. براساس طرحشمار میبه

 هاي عرفانی مورد بررسی قرار دادنيز دیگر داللت دارد را در قالب مفاهيم و تجربه
فرازهاي صحيفة سجادیه بر مبناي  ساختار بيانی برخی از بنابراین،. (6869)بيدادیان، 

هایی فرضی مفاهيم عقلی در قالب م ان هاهاي حجمی استوار است كه در آنوارهطرح
تصوري حجمی در فرازهایی از صحيفة سجّادیه  هايوارهبه بررسی طرح هستند. در ادامه

 :شودپرداخته می

 لَا تَفْنَى، وَ إِنّ مَعَادِنَ إِحْسَانِکَلْ تَفِیضُ، وَ إِنّ وَ إِنّ خَزَائِنَکَ لَا تَنْقُ ُ بَ»دعاي نهر و پنجم: 
  «عَطَاءَکَ لَلْعَطَاءُ الْمُهَنّا

بل ه همواره در حال افزایش است و  ،كندزیرا فضر تو فروكش نمی» :گرماروديموسوي
 « پفیرد و عياي تو عيایی گواراستتو كاستی نمی كرم هايگنجينه

 ( 6833)گرمارودي، 

 سانمعادن احبل ه همواره در افزایش است، و  ،كه فضر تو را نقصان نيست»اي: قمشهالهی
  «تتو دستتوش فنا نشود و بتشش تو نه بتششی گواراس

 (6868اي، قمشه)الهی

بندگان را مانند مظرو  خود دربر گرفته؛ نه آنان كه  ةهم معدنی نونانخداوند احسان 
ليب و  ة. خداوند به واسيغافلندكه نسبت به بندگی او  پردازند و یا آنانبه بندگی او می

 .مهربانی خود بر همه احاطه و نظر دارد

اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَوّجْنِی بِالْکِفَایَۀِ، وَ سُمْنِی حُسْنَ الْوِلَایَۀِ، وَ هَبْ »دعاي بيستم: 
 «صِدْقَ الْهِدَایَۀِلِی 

 نيازي بر سرم نِهدایا! بر محمّد و خاندان او درود فرست و تاج بیبار خ»گرمارودي: موسوي
 « ارزانی دار رهيابی راستينو به من 

 (6833گرمارودي، )موسوي
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پروردگارا درود فرست بر محمّد و آل او و بر سر من تاجِ كفایت بِنِه و به »اي: قمشهالهی
 « و هدایت صدقحُسنِ دوستی خود نامدارم گردان و ببتش مرا، طریق 

 (6868 اي،قمشه)الهی

است كه هدایت قرآن را  گونه ترجمه كردهرا این «صدق الهدایۀ»گرمارودي  موسوي
 وندخدا اییگشاي راهقمشهالهی در حالی كههمراه راهی قرار داده كه درست و صدق است. 

وزد اهيم دریافتی از حبنابراین، مف داند.براي انسان و نشان دادن راه را نوعی هدایت واقعی می
فهمی ميلق  كنند و نهمقصد، مفاهيمی نسبی هستند كه فهمی نسبی را از حوزد مبدأ منتقر می

وم بود، هر دو مفهو كامر؛ زیرا اگر آن استعاره، فهم ميلق و كامالً منيبق با حوزد مبدأ می
نارنوب  ط درشد، نه این ه فقشدند؛ یعنی یک مفهوم حقيقتاً مفهوم دیگر میی سان می

 (.6861آن مفهوم دیگر درك شود و حال آن ه ننين نيست )ر. ك: پورابراهيم، 
اند، تفاوت دارد؛ زیرا استعارد استعارد مفهومی با عبارات زبانی كه محمر این استعاره

تواند به واسيه اموري متعدد، مثر جمالت یک زبان ظهور مفهومی، امري ذهنی است كه می
دیگر، امري مفهومی است. حال آن ه عبارات استعاري، اموري زبانی هستند.  یابد و به عبارت

تواند توسط جمالتی بيان شود كه اساساً شباهت لفظی نندانی همچنان ه استعارد مفهومی می
 (.6833به آن نداشته باشند )هوشنگی، 

 شباهت کاربرد براساسهاي مشترک استعاره. 2-1-7
شوند كه طبق شباهت كاربردشان، مورد متون دینی مشاهده می ها دربرخی دیگر از استعاره

، آزادي( ی، كمانِ مرگ، پرده پوشاورهاي استعاري )یگيرند. همانند تركيباستفاده قرار می
 )جدول پردازیماي میقمشهگرمارودي و الهیدر ترجمة موسوي هابه بررسی آن ادامهكه در 

(8.)) 

 باهت کاربرد هاي براساس شاستعاره. 7جدول 
 ايقمشهترجمۀ الهي ترجمۀ گرمارودي صحيفۀ سجّادیه انتزاعيمفهوم 

 همدست یار و یاور یداً و نصیراً یاوریار و 

 کمان مرگ تیر وحشتناک کمان مرگ تیر وحشتناک قَوْسِ الْمَنَایا بِأَسْهُمِ وَحْشَۀ مرگقدرت 

 ایبر گناه من پرده کشیده شاندی)گذشت( خود پو هپرد قد تغمّدتنی بسترکَ عفو و گذشت

 آزادی خطاکاران آزادی خطاکاران رِقَابِ الخَاطِتینَ آزادي
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شود كه نمود (، عبارات استعاري دیده می8هاي ارائه شده در جدول )در نمونه
هاي مفهومی هستند. صحيفة سجّادیه به خاطر انتزاعی بودن حوزد مفهب، سرشار از استعاره
هاي شناختی منسجمی ها به بازسازي مدلت كه بررسی بسياري از آنهایی اساستعاره
انجامد. درك مفاهيم حوزد انتزاعی مفهب كه اغلب مفاهيمی متافيزی ی و دور از می

ر است. پفیهاي شناختی، ام انها و مدلاند، تنها از طریق همين استعارهدسترس تجربه حسی
 سازي وتر، مفهومتر و ملموسهاي عينیوزه و حوزهها با ایجاد ارتباط ميان این حاستعاره

كند كه این امر ضرورت استعاره در گفتمان بازنمایی مفاهيم این حوزه را در ذهن آسان می
 كند.مفهبی را تأیيد می

 یاوریار و . 2-1-7-1
 « اًیداً وَ نَصِیرحْوِ کِتَابِکَ وَ لَا تَجْعَلْنِی لِلظَّالِمِینَ ظَهِیراً، وَ لَا لَهُمْ عَلَى مَ»دعاي نهر و هفتم: 

  «نایشان در نابودي كتاب خود مگردا یار و یاورپيشگان و و مرا پشتيبان ستم»گرمارودي: 

 ( 6833گرمارودي، )موسوي

ها را در محو اح ام و مرا یار و پشتيبان ظالمان و بيدادگران عالم مساز و آن»اي: قمشهالهی
 «مگردان همدستكتاب آسمانی خود، مرا 

 (6868اي، قمشه)الهی 

ز كند. استفاده اسازي میهاي متعددي از حوزد یاري و یاوري را مفهوماین استعاره جنبه
دارد كه  احتمال «دیَ»هاي حوزد یاوري در صحيفة سجّادیه روندي معمول است. واژد واژه

 كردنباط است «دیَ»را از  دمتعد و مفهوم انند معن توان، نراكه میكژتابی یا ابهام داشته باشد

را كنایه از  «دیَ»گرمارودي موسوي .است «نمادي از قدرت»و  «یار و یاور» هاو از جمله آن

را همدست « دیَ»اي قمشهاما الهی را در مقابر آن قرار داده است. «یار» معادل یاور آورده و
نوعی هم اري در  ،یهمدست ةكلم زیرا ؛استتر گفاري دقيقمعادلكه این كرده ترجمه 

با آنان همدست خود گوید خدایا مرا در محو كتاب آسمانی رساند و میمیرا  عمر نادرست
 . كنمیعنی من با آنان مشاركت نمی ؛مگردان

 کمان مرگ. 2-1-7-4
 د:انداده تش ير را مبدأ ،مفهومی زدحوي ابزارها -زیر عبارات جمله از-ي موارد بسيار در
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الْفِرَاقِ، وَدَا َ لَهَا مِنْ ذُعَا ِ الْمَوْتِ  بِأَسْهُمِ وَحْشَۀِ قَوْسِ الْمَنَایامَاهَا عَنْ رَوَ »دعاي نهر و دوم: 
 « کَأْساً مَسْمُومَۀَ الْمَذَاقِ

اف ند و از شراب جدایی را فرو می كمان مرگ، تيرهاي ترسناكو از »گرمارودي: موسوي
 « ریزدمرگ، جامی زهرآگين در كام جان می

 (6833گرمارودي، موسوي)

ه فراق و تلتی مرگ، ك كمان مرگ، تير وحشتناكما از  و رها كند بر سينه»اي: قمشهالهی
 « ها ریزد نون جامی زهرآلودبه كام جان

 (6868اي،قمشه)الهی

 گفاريمعادلاي ی سان از سوي هر دو مترجم نتست )كمان مرگ( با ترجمه داستعار
و « تيرهاي ترسناك»گرمارودي  با اصيالح رد دوم، موسويدر استعا اما شده است،

د ترجمة اند. هرنناین استعاره پرداخته برگردانبه « ناكوحشت تير»اي با عبارت قمشهالهی
ا ر و وحشت اي روح ترسقمشهترجمة الهی اما ،و فارسی است صحيحگرمارودي موسوي

تر است. گویا ی دعا نزدیکكند كه دقيقاً به محتواي متن عرببر متن حاكم می
 گرمارودي براي حفظ سياق فارسی واژه را تغيير داده است.موسويموسوي

ه و ملموسی هستند ك فيزی یي اشيا «تير»و « كمان»هاي واژهشود می همچنان ه مالحظه
 .كند خود تجربهه ها را با حواس بينایی و المستواند آنمی آدمیدر اختيار انسان قرار دارند و 

رنظر داشاره شده هاي هاي مبدأ در استعارهتوان حوزههاي فيزی ی را میاین تجربه بنابراین،
 .شودمی دانسته ؛ یعنی قدرت مرگمفهومی مقصد ةحوزهآن، براساس  گرفت كه

 پوشيپرده. 2-1-7-7
  «عَاجِلْنِیوَ تَأَنَّیتَنِی بِکَرَمِکَ فَلَمْ تُ فَلَمْ تَفْضَحْنِی، تَغَمَّدْتَنِی بِسِتْرِکَإِلَهِی فَإِذْ قَدْ »دعاي شانزدهم: 

م و رسوای )گفشت( خود پوشاندي دمرا با پرداي خداي من! اكنون كه »گرمارودي: موسوي
 « ن ردي و با بزرگواري خود در كيفر من درنگ ورزیدي و شتاب نفرمودي

 (6833گرمارودي، )موسوي

، اكنون ايو رسوایم نساخته ايگناه من پرده كشيدهبر اي خداوند، اكنون كه »اي: قمشهالهی
 « اياي و به مؤاخفت من نشتابيدهكه به كرم خود، با من مدارا ورزیده

 (6868اي،قمشه)الهی
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پوششی است كه از افشاي آن  ةاز آنجا كه عفو به عنوان مشبّه براي گناهان به منزل
دگان پنهان ها را از دینيز عيوب جسم )پوشش( تشبيه شده كه آن« ستر»كند به جلوگيري می

 است.)ستر( به جاي آن قرار گرفته  واژهمشبّه )عفو( حف  و  بنابراین،دارد. می

 آزادي. 2-1-7-2
شوند. به سازي محسوب میهاي مبدأ اصلی براي استعارهحوزه اعضاي بدن از جمله

ها و ي از فرهنگاعضاي بدن نقش كليدي در ظهور معناي استعاري در بسيار طوركلی،
 ند.ها دارزبان

وَ إِنَّمَا أُوَبِّخُ بِهَفَا نَفْسِی طَمَعاً فِی رَأْفَتِکَ الَّتِی بِهَا صَلَاحُ أَمْرِ الْمُفْنِبِينَ، وَ رَجَاءً »دعاي شانزدهم: 
 « رِقَابِ الْتَاطِيِينَ فَ َاكُلِرَحْمَتِکَ الَّتِی بِهَا 

 همان نيزي -كنم كه به مهربانيت آزمندمسرزنش می و تنها از این رو خود را»گرمارودي: 
ي كه همان نيز -و اميد به رحمتت دارم- كه سامان یافتنِ كار گنه اران، بدان بسته است

 « ، به آن وابسته استآزادي خياكاران )از عفاب(

 (6833گرمارودي، )موسوي
ه در رأفت و عيوفت ككنم به طمع و تنها نفس خود را توبيخ و سرزنش می»اي: قمشهالهی

آزادي اصالح امر گناه اران موقب بر آن رأفت است و به اميد ليب و رحمتت كه 
 « ، بسته به آن رحمت استخياكاران

 (6868اي، قمشه)الهی

وقتی شتص گناهی انجام كه ست ز این ابه معناي گردن است و كنایه ا «رقاب»واژد 

از یعنی ب «فکاک رقاب»كنند و غر و زنجير می گيرند ودهد از گردن او را به اسارت میمی

 رقاب»هر دو مترجم  شودهمانيور كه مالحظه می كنایه از آزادي است و وكردن آن زنجير 
 اند.كرده گفاريمعادلرا آزادي گناه ار  «الخاطتین

گوید، نه هاي مفهومی ستن میهاي ارائه شده، استعارد مفهومی از روابط حوزهدر نمونه
بارات زبان. عبارات زبان صرفاً نقاط دسترسی یا سرنخ براي كشب استعارات مفهومی از ع

گفرد. هستند. بنابراین، زبان راهی براي راز گشودن از آن نيزي است كه در ذهن می
 اند این مفاهيم را در زبان مقصد منتقر كنند.مترجمان نيز تا حدودي توانسته
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 هاي خاصاستعاره .2-4
هاي فرهنگی، شامر هاي خالقه، عالوه بر فضاي اجتماعی و ضرورتاستعارهعوامر ایجاد 

هاي موجود در گفتمان، فضاي فيزی ی پدیده دهاي زبانی خود متن، دانش ما دربارضرورت
گاه  ،داندنه مترجم خود را مقيّد به متن مبدأ میراگ (.1868، 6شود )كواسسو بافت متن می

نگی هاي زبانی، ف ري و فرهتفاوت نيزكند و دنبال می جمهبنا به اهدا  دیگري كه در تر
 آفریند.هاي خاد را میبراي انتقال معنا، استعاره

صحيفة سجّادیه سرشار از امور معنوي و انتزاعی است. بنابراین، شيود ترجمه این امور و 
ز ا نگونگی انتقال این مفاهيم براي متاطب زبان مقصد درخور توجه است، نراكه برخی

این مفاهيم براي خواننده قابر درك نيست. در نظام معناشناسی شناختی، خواننده مفاهيم 
 كند.انتزاعی را به كمک مفاهيم عينی و ملموس درك می

 گرماروديهاي خاص در ترجمۀ موسوياستعاره .2-4-1
هاي و معادلكار برده را به ايویژه هاياستعاره ،صحيفة سجّادیه ةگرمارودي  در ترجمموسوي

 را براي تصاویر استعاري در نظر گرفته كه بر زیبایی ادبی متن ترجمهخاصی مفهومی ادبی 
كرده ر تعبي «هاي كَرَمگنجينه»از اصيالح  «مَعَادِنَ إحسَانِکَ»در عبارت  ،مثال عنوانبه  .افزایدمی

بيان  «معادن احسان» اي كه همان عبارت عربی را به ش ر فارسیقمشهكه به نسبت ترجمة الهی
 .تاسارائه كرده داشته، ضمن رعایت ترویج زبان و ادب فارسی، تعبير ادبی زیبایی را 

 لَا تَفْنَى، وَ إِنَّ مَعَادِنَ إِحْسَانِکَوَ إِنَّ خَزَائِنَکَ لَا تَنْقُ ُ بَلْ تَفِیضُ، وَ إِنَّ » دعاي نهر و پنجم:
  «عَطَاءَکَ لَلْعَطَاءُ الْمُهَنَّا

ببتش و نندین برابر آن از فضر خود عياء كن زیرا فضر تو، فروكش »گرمارودي: ويموس
 « پفیردتو كاستی نمی هاي )كَرَمِ(گنجينهكند و نمی

 (6833)گرمارودي، 

 تو دستتوش فنا نشود و بتششمعادن احسان بل ه همواره در افزایش است، و »اي: قمشهالهی
 « تو نه بتششی گواراست

 (6868اي، قمشه)الهی

                                                            
1- Kövecses, Z. 
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 دهكرگرمارودي  احسان خداوند را به معدن تشبيه موسويشود، همچنان ه مالحظه می
ن وارد مت ةدر ترجم اي اكثر عبارات را عيناًقمشهالهی. در حالی كه كه وسعت و بزرگی دارد

و لييفی  دقيق، كامر واژگانگرمارودي  موسوي توان نتيجه گرفت كهبنابراین، می .كندمی
 كند. می گفاريمعادلگزیند و برمیرا 

حدَّ »دو تركيب استعاري سجاد )ع( در مثالی دیگر از دعاي پنجم صحيفة سجّادیه امام 
 ةگرمارودي  با ترجمكه موسوي استكار برده را به« مصائدِ الشیطانِ»و  «نوائب الزمانِ

 مقيّد ،ه تا به هر نحويدر تالش بود« هاي اهریمندامچاله»و « هاي روزگاردشواري و ستتی»
توان جزء مترجمان متعهد گرمارودي را میموسوي، موسوياز همين رو .به زبان فارسی باشد

 .كندمیگرایی در ترجمه عمر به زبان فارسی دانست كه با گرایشات باستان

وَ  ،مَصَائد الشَّييَانِ، وَ شَرَّ الزَّمَانِ حَدَّ نَوَائِبِاللَّهُمَّ صَرِّ عَلَ  مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اكْفِنَا »دعاي پنجم: 
 « مَرَارَدَ صَوْلَةِ السُّلْيَانِ

 دشواري وخداوندگارا! بر محمّد و خاندان او درود فرست و ما را از »گرمارودي: موسوي
  «و تلتیِ صولتِ فرمانروایان، بسنده باش! هاي اهریمندامچالهو از شرِّ  هايِ روزگارستتی

 (6833ارودي، گرم)موسوي

 سيوت حوادث زمانبار خدایا، درود بفرست بر محمّد و خاندانش و ما را از »اي: قمشهالهی
 « و تلتی قهر سليان حفظ فرماي هاي شيياندامو شر 

 (6868اي،قمشه)الهی

دام خود  ها را درهاست به دنبال فرصتی است تا آناز آنجا كه شييان در پی فریب انسان
شبه در هر ه وجهتشبيه شده ك «صيّاد»در اینجا شييان به عنوان مشبّه به بنابراین،  .كندگرفتار 
 ؛ یعنینی ی از لوازم آ ةبه )صيّاد( حف  شده و به وسيلپس مشبّهٌس .است« فریفتن»ها دو آن

شود در این نمونه به خوبی روشن طور كه مالحظه میهمان .بدان اشاره شده است« مصائد»
فتمان مفهبی صحيفة سجّادیه از واژگان و مفاهيم حوزد شييان و ابليس براي است كه در گ

 صحبت و استدالل در مورد حيات معنوي انسان استفاده شده است.
واژگانی نون اهریمن در مقابر شييان، صولت  كاربستگرمارودي با موسويموسوي

 راي استفاده از واژگانحوادث روزگار در تالش ب در مقابر و ستتی در برابر قهر، دشواري
 است.ه را قرار داد« بسنده بودن»معادل  «اکتفاء»فعر  ةدر ترجم. همچنان كه اصير فارسی است
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 ايقمشههاي خاص در ترجمۀ الهياستعاره. 2-4-4
در انتقال  است كهاي از مترجمان برجسته در متون دینی و به ویژه صحيفة سجّادیه قمشهالهی

 را داراست. اه تعابير خاصی ها، گمعناي استعاره

جربه كه انسان پيوسته آن را ت استهاي مرتبط با بدن ترین پدیدهو بيماري از مهم سالمت
كار هب حوزد مفهومی سالمت و بيماري به مربوط هايواژه نيز صحيفة سجّادیه در. استكرده 
مرتبط با پوشش و هاي مفهومی مبدأ ، مواردي از حوزهفرازهاییدر كه ت. همچنانرفته اس

هاي مفهومی مقصد ها براي درك حوزهتوان از این حوزهاست كه می شدهلباس مشاهده 
 بهره برد.

 ، وَ جَلِّلْنِی عَافِیتَکَ، وَأَلْبِسْنِی عَافِیتَکَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ » دعاي بيست و سوم:
 وَ أَغْنِنِی بِعَافِیتِکَ، وَ تَصَدَّقْ عَلَی بِعَافِیتِکَ، وَ هَبْ لِی ی بِعَافِیتِکَ،أَکْرِمْنِحَصِّنِّی بِعَافِیتِکَ، وَ 

 عَافِیتَکَ وَ أَفْرِشْنِی عَافِیتَکَ، وَ أَصْلِحْ لِی عَافِیتَکَ، وَ لَا تُفَرِّقْ بَینِی وَ بَینَ عَافِیتِکَ فِی الدُّنْیا وَ
  «الْآخِرَ ِ

 اتتندرستی جامهبر محمّد و خاندان او درود فرست و بر من  خدایا! بار» گرمارودي:موسوي
ن و به وسيلة آ آن ارجمندم گردانرا فراپوش و با آن مرا پوشش ده و بدان استوارم دار و با 

نيازم كن و تندرستی را به من صدقه بتش! و آن را براي من به سامان آور و ميان من و بی
 « پسين، جدایی ميف نات در این جهان و جهان واتندرستی

 (6833گرمارودي، موسوي)
خویش بر تن  جامه عافيتبار خدایا، درود بفرست بر محمّد و خاندان او و »اي: قمشهالهی

خود جاي ده و به عافيت خود  حصار عافيتمن بپوش و مرا در عافيت خود فروپوشان، و در 
به من بتش و عافيت خود به من نياز فرماي. و عافيت خود گرامی دار و به عافيت خود بی

و عافيت خود، در خورِ من گردان و ميان من و  عافيت خود براي من بگسترانارزانی دار و 
 « عافيت خود در دنيا و آخرت جدایی ميف ن

 (6868اي، قمشه)الهی

تندرستی و عافيت به لباس تعبير شده است؛ زیرا ا ر تندرستی و  ي بيست و سوم،در دعا
 .پوشاندشود و همانند لباس یا نتري، بيماري او را میانسان آش ار میعافيت بر 
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 «عافيت خود را براي من بگستران» را« اکرمنی بعافیتک»گرمارودي موسويموسوي
ترجمه كرده است.  «ارجمندم گردان» ايقمشهالهی كرده؛ در حالی كه گفاريمعادل

كرم را به معناي ، نراكه تر استگرمارودي به سياق نزدیکترجمة موسوي بنابراین،
 . گستراندن نعمت دانسته است

ی فارس واژگاناي از قمشهگرمارودي  نسبت به الهیموسويشو،طور كه مشاهده میهمان
توجه به اذعان وي، نوعی آركائيسم یا همان  كه با كندمیقدیمی استفاده بيشتري 

. دبرمی هرهبت ترجمه شده فارسی اصير هاست كه مترجم از لغاگرایی نسبت به واژهباستان
 ةشبيشتر كلماتی كه ری ،از همين رو «.عافيت/ تندرستی»، «آخرت/ پسين»هاي همانند واژه

اي مشهقالهی. اما را كنار گفاشته است كاربرد بسياري داردعربی دارند و در زبان فارسی 
 ها را بر آن اساس، گزینشواژهبيشتر بر انتقال معناي رایج در ميان عموم مردم عمر كرده و 

 است. كرده 

می تا بسياري از واژگان قدی شدهگرمارودي  بر متون كهن فارسی، سبب اشرا  موسوي
 دوانندخ اما این امر سبب نشده تا زبان به سمت كهنگی سوق یافته و ،وي راه یابد هبه ترجم

واژگان  گرمارودي تلفيقی ازوي. ترجمة ادبی موسكندامروزي نتواند با ترجمه ارتباط برقرار 
ه هاي مثبت این ترجمه است كو عبارات كهن در كنار زبان معيار است. این ی ی از ویژگی

تا خواننده عالوه بر آشنایی با واژگان، مفاهيم را نيز دریابد. از دیگر  شودمیسبب 
نون خود از ف یابی،؛ معادلاستیابی این مترجم گرمارودي معادلموسوي ةهاي ترجمویژگی

شان . این امر نكندتواند در زبان خود، ننين ویژگی را رعایت مترجم است، هر مترجمی نمی
 .گرمارودي بر ادب فارسی و عربی دارداز توانایی و اشرا  موسوي

در  .گرایی را در ترجمة خود مقرر كرده استگرمارودي  این نوع از باستانموسوي
« احسان»در مقابر « كرم»، «معادن»در مقابر « گنجينه»هاي واژه دعاي بيست و سوم،ترجمة 
 ژگیویاست كه با تف ّر به ریشه پارسی آن در نظر گرفته شده و این همان  واژگانی
 گرمارودي  است.گرایی نسبت به گزینش الفاظ از سوي موسويباستان

 

 گيري بحث و نتيجه
 تتلب در نهایت استعاره را داراي یکدیدگاه كالسيک با وجود تقسيم استعاره به انواع م

داند كه همان زیباسازي كالم و نوشتار است. براساس دیدگاه كاركرد اصلی می
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هاي منسجم وههاي نظریة سنتی به شيشناختی، استعاره، گسترش یافته و تمام جنبهشناسیزبان
در  هومیفاستعارد م ترجمة ، بررسیپژوهش حاضرقلمرو اصلی به نالش كشيده شده است. 

تعریب جدیدي است  دویژگی و كاركردهاي آن در محدود كردنو روشن  صحيفة سجّادیه
از آنجا كه صحيفة سجّادیه از عنصر زبان  .انددادهكه جورج لي ا  و مارك جانسون ارائه 
در پی )ع(  سجادكند و بيشترین اموري كه امام براي برقراري ارتباط با متاطب استفاده می

شود، از این رو، از نظام از آن است به فراماده و مسائر غيرحسی مرتبط میستن گفتن 
ي بهره ااستعاره آن هم با تعریب استعارد مفهومی و ش ر سازمان یافته آن در سيح گسترده

بر مفاهيم حقيقی از مفاهيم  عالوه، ادعيه مورد بررسی در مضامين دینی موجودبرده است. 
به كمک سازوكارهاي شناختی استعاره، تصویرسازي و  اند كهشده انتزاعی ساخته

 شود.میها تسهير و درك آن شدههاي تصوري ساختارمند وارهطرح
 و هاي صحيفة سجّادیه، بيانگر آن است كه بين ميزان كاربست استعارهبررسی استعاره

تر اعیاي مستقيم وجود دارد به طوري كه هرجا موضوع انتزانتزاعی بودن موضوع، رابيه
اي از هقمشگرمارودي  و الهیموسوي ةترجمكار رفته است. هاي بيشتري بهاست، استعاره

هاي هتا در استعاركرده گرمارودي  سعی ادبی هستند. موسوي ةصحيفة سجّادیه هر دو ترجم
ر كمت -ها آشناستزبان با آنكه متاطب فارسی- ادعيهخود از كلمات عربی موجود در 

انس با  ،. همين ویژگیقرار دهدو براي اكثر تعبيرات، معادل فارسی مناسب  استفاده كند
اي ننين اصراري نداشته است. قمشهاما الهی .كندتر میگرمارودي  را ستتموسوي ةترجم

 . تر استتر و زودیابروان ايقمشهترجمة الهی
بار ادبی متن را در هاي خود عناصر زیباشناختی و در ترجمه اندكردههر دو مترجم سعی 

و  تاي سليس و روان، همراه با صحّاي با ترجمهقمشهالهی كنند. حفظ ،استعاره هترجم
هاي قابر توجه قرار داده ، آن را در شمار ترجمهسالمت ترجمه و تأیيد آن از سوي اهر فنّ

ة ها، همان است كه در ترجماستعاره ةگرمارودي  در ترجماساس كار موسوياما  ،است
اي از قدمت گرایی تا سایهكار برده؛ یعنی زبان معيار، همراه با اندكی باستانقرآن كریم به

 .متن به ترجمه منتقر شود و سرانجام، نزدیک كردن دو قيب زیبایی و وفاداري به ی دیگر

 تعارض منافع
 م.تعارض منافع ندار
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