Arabic Language & Literature
Vol. 18, No. 1, Spring 2022
Manuscript Type: Research Article

https:// journals.ut.ac.ir/
Print ISSN: 1735-9767
Online ISSN: 2423-6187
DOI: 10.22059/jal-lq.2022.315967.1110

Assessing the adequacy and acceptability of the method
of translating metaphorical marker words based on the
level of style of Garces
(Case Study: Translation of Ansarians and Faiz al-Islam from
khotbeh Ghara and Letter 31)
Aboozar Golzar Khojasteh1, Morteza Ghaemi2, Seyyed Mehdi Masboogh2
1. Ph.d. Department of Arabic. Buali Sina University. Hamadan. Iran
2. Professor. Department of Arabic. Buali Sina University. Hamadan. Iran
(Received: May,28, 2021; Accepted: December,28, 2021)

Abstract
Labeling is a linguistic concept that can be used to justify the use of some linguistic
constructs or categories and the existence of some limitations in their use.
Translating tagged words as a linguistic concept requires special practice on the part
of the translator, as the translator's job is not simply to replace the words; rather, as
an active and mediating element, it seeks to harmonize the literature and culture of
origin to destination. This research uses a descriptive-analytical method to first
introduce the metaphorical marker based on conceptual metaphor and then the
translation of the words of the metaphorical marker letter of the khotbeh Ghara and
Letter 31 from Nahj al-Balagheh in both translations of Ansarian and Feyz al-Islam
based on Garses style Pays. The results showed that the Ansarian translation method
is consistent with maintaining the metaphor as a positive feature and the Feyz alIslam translation method is consistent with the addition as a negative feature, and in
general the Ansarian translation method is more adequate and acceptable.
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تقييم مدی الكفاية واملقبولية يف نقل الكلمات املوسومة االستعارية علی ضوء مستوی
األسلوبية لنظرية "غراسية"
(دراسة يف ترمجه أنصاريان وفيض اإلسالم من اخلطبة الغرّاء والرسالة  13لنهج البالغة منوذجاً)
2

أبوذر گلزارخجسته1؛ مرتضی قائمي2؛ سيد مهدي مسبوق

 .1دكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة بوعلي سينا مهذان ،إيران
 .2أستاذ يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة بوعلي سينا مهذان ،إيران
(تاريخ االستالم 2228/21/21 :؛ تاريخ القبول)2228/82/21 :

امللخص
تعد الترمجة واحدة من أهم القضايا اللسانية والثقافية يف العامل املعاصر ،ألن مهمة املترجم ال تقتصر على استبدال
الكلمات فقط ،بل إن املترجم يُعَدُّ عنصرا فاعال ونشيطا يف نقل معنی النص املصدر ومبناه واحلفاظ على نقل معىن
النص املصدر و اللغة املعيار .إن "املوسومة" هي املفهوم اللغوي الذي ميكن استخدامه لتربير استخدام بعض التركيبات
أو الفئات اللغوية ووجود بعض القيود يف استخدامها .تغري مدلول "املوسومة" تدرجيياً من مفهومه األصلي الذي اقترحه
"طبستكوی" ودخلت مستويات أخرى من اللغة .باإلضافة إىل املوسومة الصوتية ،متت أيضًا دراسة املوسومة الصرفية
والنحوية وااللزامية والتوزيعية والداللية واالستعارية من قبل اللغويني .بُين هذا البحث على املنهج الوصفي -التحليلي
بالتركيز علی االجتاه اللساين ويهدف الی تقييم الترمجتني املختارتني لنهجالبالغة فی توظيف املوسومة االستعارية
على أساس االستعارة املفهومية مث ترمجة الكلمات االستعارية للخطبة الغرّاء والرسالة الواحدة والثالثني لنهج البالغة
يف ترمجه أنصاريان وفيض اإلسالم باالعتماد على مستوى االسلوبية لغراسية .مستوى األسلوبية مع ميزات إجيابية
تشتمل؛ احلفاظ على أمساء حمددة مع مكافئات يف النص اهلدف واحلفاظ على صناعة البالغة مع امليزات السلبية،
واحلفاظ على بُنی النص املصدر ،والتوسع اإلبداعي ،والتوسع البسيط ،وخطأ املترجم ،واإلضافة ،وحذف الفنون
البالغية وخاصة االستعارات ،والتغريات يف الطبائع الفنية .توصل البحث إلی أن طريقة ترمجة أنصاريان مع احلفاظ
على االستعارة كميزة إجيابية يف مستوى االسلوبية لغراسية ،هي األكثر اتساقًا ،وأن طريقة ترمجة فيض اإلسالم أكثر
اتساقًا مع اإلضافة وأيضا تتميز طريقة ترمجة أنصاريان خبصائص سلبية أقل وبشكل عام تتميز طريقة ترمجة
أنصاريان بقدر أكرب من الكفاية واملقبولية.

الكلمات الرئيسة
املوسومة االستعارية ،هنج البالغة ،الرسالة  ،11اخلطبة الغرّاء ،االستعارة املفهومية ،مستوی األسلوبية لغراسية.

الكاتب املسؤول

Email: golzar.aboozar@gmail.com
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مقدمة

"املوسومة" هي مفهوم لغوي ميكن توظيفها لتربير استخدام بعض التركيبات أو الفئات
اللغوية ووجود بعض القيود يف استخدامها .قدم طبستكوی ( ،)8131وفقًا ملدى متايز
التناقضات ،تصنيفًا يف النظام الصويت وميز بني التناقضات املستقرة والتناقضات غري
املستقرة (راسخ مهند .)18 :8311،باإلضافة إىل املوسومة الصوتية ،متت دراسة وحتليل
املوسومة الصرفية والنحوية واإللزامية والتوزيعية والداللية واالستعارية من قبل
اللغويني.املوسومة إهنا على العالقات املفهومية على املستوى املعجمي ،واليت مت تقدميها ألول
مرة يف مدرسة براغ 8للصوتيات واستخدمت الحقًا على مستويات أخرى (صفوي8312،ش:
 .)28مت استخدام املوسومة بشكل ضمين يف التحليل اللغوي منذ االغريق .إن تقليد االنتباه
للجمل اإلخبارية ،املعروفة واإلجيابية ،قبل مجلها املتناسقة ،أي األمرية ،والسؤالية،
واجلمل املتباينة والسلبية ،هو يف حد ذاته دليل على هذا االدعاء (جيون8111،م.)21 :
إن ترمجة الكلمات املوسومة ،ومنها ،املوسومة االستعارية ،مصحوبة بنواقص ،وهذه
النقائص ال مفر منها،وذلك بسبب طبيعة الترمجة ،كعمل بني اللغات والتواصل ،ويتوجب
علی املترجم كوسيط بني الكاتب والقارئ رفع هذه العيوب بشكل ما .بالطبع ،يتخذ كل
مترجم ،حسب ذوقه  -حىت دون أن يكون على دراية بنظريات الترمجة  -خطوات ال
شعورية وجتريبية إلزالة أوجه القصور هذه ،لكن يبدو أن الترمجة اليوم ،بالنظر إىل مسار
العامل وتوجهه حنو علميّة مجيع املهن وتوفري أدوات للتعامل مع مشاكله ،ليست استثناءً
وحتتاج إىل أدوات .هذه األدوات ،أو باألحرى ،النظريات ،هي وسيلة للتعرف بشكل أفضل
على مشاكل الترمجة ،وتصنيفها ،وتقدمي حلول الختاذ قرار حلل املشاكل املستقبلية.
لذلك ،يف عامل اليوم ،ال يقدر الكتاب والشعراء الكتابة باالعتماد علی موهبتهم الذاتيه
فحسب لكتابة فقط باالعتماد على موهبتهم الداخلية ويلزم عليهم التعرف علی نظريات
الترمجه ،فأن املترمجني ليسوا استثناء ،ومن األفضل حل مشاكل الترمجة بوعي وعلى
أساس النظريات (مهدیبور8311،ش .)11 :اقترحت كارمن فالرو غراسية (،)8111
كأحد املنظرين يف جمال الترمجة ،منوذجًا مزجيًا لتقييم الترمجة يتكون من آراء املنظرين
يف جمال الترمجة .يف منط غراسية ،تصنف الترمجات على أساس اخلصائص اإلجيابية
والسلبية اليت تعرب عن اجلودة ،منها معيار «الكفاية واملقبولية» (فرهادی8312،ش.)11 :
1. Prague
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ملقارنة أوجه الشبه واالئتالف بني النص املصدر والترمجة ،تقترح غراسية أربعة مستويات
قد تتداخل يف ما بينها ،وهذه املستويات هي :املستوى الداليل  -املعجمي ،املستوى النحوي-
الصريف ،مستوى اخلطابی واملستوى األسلويب.
حياول هذا البحث تقدمي "املوسومة" وذكرأنواعها ،بعد ذلك سنقوم بدراسة املوسومة
االستعارية ،مث حنلل الترمجة الدقيقة للكلمات املوسومة االستعارية للرسالة الواحدة
والثالثني واخلطبة الغرّاء يف ترمجتَي أنصاريان (متثل النمط الداللی) وفيض اإلسالم
(متثل النمط التوضيحی) علی ضوء املستوى الرابع لنمط غراسية ،أي مستوى األسلوبية.
وجتدر اإلشارة إىل أن أساس هذا البحث هو دراسة وحتليل ترمجة الكلمات املوسومة
االستعارية ،معتمدا على البالغة املعاصرة ،أي االستعارات املفهومية القائمة على مستوى
األسلوبية لغراسية .يف هذا البحث ،من خالل تقدمي هذا النهج وذكر أهم التحديات اليت
يواجهها املترجم ،نفتح الطريق ملزيد من التفاعل البناء بني اللغة املصدر واللغة اهلدف،
وكذلك التأثري األكرب للترمجة على القارئ .هذه الدراسة حتاول األجابة علی األسئلة التالية:
 .8ما هي طريقة كل مترجم يف نقل كلمات املوسومة االستعارية علی ضوء مستوى
األسلوبية لغراسية؟
 .2بناءً على مستوى األسلوبية لغراسية ،أي طريقة عند املترمجني تتسم بالكفاية
واملقبولية؟
فرضيات البحث

 .8حافظ أنصاريان على االستعارة كميزة إجيابية يف مستوى األسلوبية ،وهي األكثر
اتساقًا ،وأما طريقة الترمجة لفيض اإلسالم فهي أكثر اتساقًا  ،مع بعض اإلضافات.
 .2طريقة ترمجة أنصاريان حتظی بقدر أكرب من الكفاية واملقبولية.

خلفية البحث

فيما يتعلق بترمجة اجلمل والكلمات املوسومة ،يتعامل حممد مهرزاد ( )2282يف مقال
بعنوان «نشانداری در ترمجههای فارسی قرآن كرمي» (املوسومة يف الترمجات الفارسية
للقرآن الكرمي) بإجياز مع ترمجات التراكيب ذات العالمات السلبية املوسومة يف القرآن
الكرمي .كما أجريت دراسات علی ضوء نظرية غراسية منها مقال معنون بنمط غراسية،
فيما يتعلق بترمجة االستعارة يف هنجالبالغة ،هناك أطروحة حتت عنوان  «:روش ترمجه

 111

جملة اللغة العربية وآداهبا ،السنة الثامن عشر ،العدد االول ،الربيع 2222

استعاره در خطبه اول تا بيستم هنج البالغه از سه ترمجه؛ فيض االسالم ،شهيدی و
دشتی» (منهجية ترمجة االستعارة يف اخلطب األوىل إىل العشرين لنهج البالغة من ثالث
ترمجات لفيض اإلسالم وشهيدي ودشيت) ( )2282حملمد رضی مصطفینيا وقام املؤلف
بتحليل ترمجة االستعارات دون أي نظرية .هناك مقال آخر حتت عنوان «:بررسی روشهای
ترمجه استعارههای مبتنی بر طرح وارههای حركتی» (دراسة طرق ترمجة االستعارات
املبنية على خمططات احلركة يف هنج البالغة) ( )8311بقلم شريين بورابراهيم ،قامت
الباحثة بتقييم ترمجة االستعارة القائمة على خمطط احلركة .وهناك مقال آخر بعنوان
«نقد لغوی ترمجه موسوی كرمارودی از قرآن كرمي با تكيه بر سطح لغوی كارسس» (نقد
كلمات ترمجة موسوي جرمارودی للقرآن الكرمي ،بناءً على املستوى املعجمي الداليل
لغراسية) ( )8311بقلم حممد رحيمي خوجياين ،قام الباحث فيه بتحليل ترمجة القرآن
الكرمي ملوسوي كرمارودی مبستوى معجمی داليل فقط .على الرغم من الدراسات املختلفة
التی أجريت عن ترمجات الكلمات املوسومة االستعارية ،مل يتم إجراء أي حبث حول
االستعارة املوسومة وصعوبات نقلها من الفارسية إلی العربية علی ضوء نظرية غراسية فمن
مث موضوع هذا البحث جديد مل يتطرق إليه أحد حتی اآلن.
اإلطار النظری للبحث
اقترحت كارمن فالرو غراسية منوذجًا مزجيًا لتقييم الترمجة جيمع بني النموذج الذي
اقترحه فيين 8وداربلنی )8111( 2وآراء علماء الترمجة اآلخرين ،مثل؛ نيدا ،3نيومارك،1
ديليسل .1يف منوذج غراسية ،تُصنف الترمجات على أساس اخلصائص اإلجيابية والسلبية
اليت تعرب عن اجلودة ،وأخرياً معياری «الكفاية واملقبولية» (فرهادی8312،ش .)11 :مما
يعين ذلك ،باجلوانب السلبية ويربط درجة الكفاية واملقبولية بني الترمجات بشكل عكسي،
أي أنه كلما زادت امليزات السلبية ،قلت درجة الكفاية (دقة املترجم يف إيصال الرسالة
املطلوبة) واملقبولية (درجة القبول من قبل قراء اللغة اهلدف) .وكلما زادت السمات
اإلجيابية ،زاد مستوى الكفاية واملقبولية .ملقارنة أوجه الشبه بني النص املصدر والترمجة،
تقترح غراسية أربعة مستويات قد تتداخل .تشمل هذه املستويات؛ املستوى الداليل -
1. Viney
2. Darbelent
3. Naida
4. Newmark
5. DeLice
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املعجمي ،واملستوى النحوي -الصريف ،واملستوى اخلطابی واملستوى األسلويب .نظرًا الی أن
املقالة تستند إىل املستوى الرابع من منوذج غراسية ،فسنقدم فقط ركائز أساسية ملستوى
مرحلة األسلوبية :وهي
أ) التطوير اإلبداعي :أو التغيريات الطفيفة واجلميلة اليت يقوم هبا املترجم حسب ذوقه
ورغباته .قد خيتار املترجم أسلوباً أكثر طبيعية بالنسبة له أو يلبی رغبته (غراسية،
1991م.)8 :
ب) خطأ املترجم :الناجم عن سوء فهم املترجم أو جهله بلغة املصدر واهلدف أو
موضوع الترمجة( .غراسية1991 ،م.)81 :
ج) االحتفاظ بأمساء معينة مع ما يعادهلا يف النص اهلدف :يف بعض األحيان جيب
ترمجة اسم معني ،وأحيانًا يتم نقله مباشرة إىل الترمجة ،ويف بعض احلاالت جيب أن
يكون مصحوبًا بشرح (خمتاری1131،ش.)11 :
د) احلفاظ على تراكيب هياكل النص املصدر :يتم ختويف معظم املترمجني عدميي
اخلربة من بناء مجلة اللغة املصدر ويعكسوهنا يف اللغة اهلدف (خمتاری1131 ،ش.)11 :
هـ) استخدام مصطلحات غري مالئمة وغري الئقة يف النص اهلدف :لكل مصطلح مخسة
جوانب خمتلفة -8 :املعىن االفتراضي  -2املعىن احلريف  -3اخلصائص العاطفية -1
اخلصائص األسلوبية  -1اللون والرائحة القومية والعرقية ،كل منها مقيد يف اختيار املكافئ
املناسب فُرض على املترجم (جتلی1138 ،ش.)111 :
و) التوسع مقابل التبسيط :هذه الطريقة هي املالذ األخري للمترجم (غراسية1991،م.)81 :
ي) التغيري يف استخدام الصناعات البالغية مع إهتمام خاص لالستعارة :جيب على
املترجم حتديد عدد االستعارات اليت جيب االحتفاظ هبا وعدد االستعارات اليت جيب
حذفها وعدد االستعارات اليت جيب تغيريها (غراسية1991،م.)81 :
كما أن ،التقسيم العام ينقسم إىل أربعة مستويات ،تعرب غراسية عن اخلصائص
اإلجيابية والسلبية لكل مستوى على حدة ،وفی هذا البحث سنعاجل خصائص مستوی
األسلوبية فقط:
أ) امليزات اإلجيابية :االحتفاظ بأمساء معينة مع مكافئات يف النص املصدر ،احلفاظ
على الصناعات البالغية.
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ب) السمات السلبية :احلفاظ على هياكل النص املصدر ،والتوسع اإلبداعي ،والتوسيع
البسيط ،وخطأ املترجم ،واالضافة ،واحلذف والتغري يف الصناعات البالغية (رشيدی
وفرزانه1189 ،ش.)39 :
مفهوم املوسومة
"املوسومة" هي مفهوم لغوي ميكن استخدامها لتربير استخدام بعض التركيبات أو الفئات
اللغوية ووجود بعض القيود يف استخدامها ،واليت نشأت الفكرة األولية عنها ،يف مدرسة
براغ ،من ظاهرة التحييد .قدم طبستكوی ،وفقًا ملدى متايز التناقضات ،تصنيفًا يف
النظام الصويت وميز بني التناقضات املستقرة والتناقضات غري املستقرة (راسخ مهند،
8311ش.)18 :
فيما يتعلق باملوسومة وغري املوسومة ،ميكن القول إن الكلمات غري املوسومة هي الكلمات
الرئيسية ،حبيث تعرب املكونات الداللية للكلمة عن معىن عام ،مثل؛ ضحكة ،إبتسامة،
ضحك بصوت عال وكلها تعرب عن معىن عام ،أي كلمة ضحك ،وإذا مت استخدام املكونات
الداللية املذكورة بدالً من كلمة الضحك يف النص ،هذه الكلمة موسومة .يف الواقع ،فهي
حتمل معىن ضمنيًا خاصًا يعتربه منتج قطعة معينة من الكالم اللغوي .لذلك ،فإن نقل هذه
املعاين يف عملية الترمجة ليس باألمر السهل .املوسومة على أنواع خمتلفة مثل؛ املوسومة
الصوتية ،والصرفية ،والنحوية ،والداللية ،والتوزيعية ،واإللزامية ،والضمنية واالستعارية.
املوسومة االستعارية
يقول" اليكوف" و"جونسن" :أساس االستعارة هو فهم وجتربة الشيء كشيء آخر (اليكوف
وجونسن2119 ،م .)1 :قد ختتلف االستعارات يف الثقافات املختلفة ،لكنهما يف نفس الوقت
تعتقدان أن االستعارة ليست عشوائية وتنبع من اخلربة املادية واالجتماعية والثقافية .كما
تعكس االستعارات السائدة قيم الثقافات العامة أو الثقافات الفرعية وتؤثر عليها .االستعارة
هي نوع خاص من االستبدال الداليل يتم فيه إختيار عالمة واحدة واستخدامها بدالً من
عالمة أخرى من حيث التشابه .هذا التشابه هو أيضًا مسة مشتركة ميتلكها دال العالمة
األوىل ودال العالمة الثانية ،وجيعل من املمكن ربط إشارة إىل دال آخر باإلضافة إىل داله
األصلي .إنه متجذر يف األسس املعرفية ،على سبيل املثال :هوشنك كالقراد العنيد .يف هذا
التشبيه ،إذا كانت الكلمات ،على سبيل املثال ،قم بإزالة العنيد و هوشنك واحتفظ بعالمة
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"القراد" واستخدم هذه الكلمة يف اجلملة التالية ،يتم إختيار العالمة بدالً من هوشنك ويتم
هذا اإلختيار وفقًا للتشابه بني هوشنك والقراد يعنی العناد:
هل قمت بدعوة القراد إلی احلفلة؟
تدرجييًا ،ميكن إختيار كلمة "القراد" من املستوي االفقي بدالً من "الشخص العنيد"،
باإلضافة إىل كوهنا استعارة ،فهي أيضًا املوسومة (افراشي1181 ،ش .)11-12 :هذا يعين
أننا إذا استخدمنا كلمة "العنيد" بشكل طبيعي ،مثل :هل قمت بدعوة شخص عنيد إىل
حفلة؟ ،فهذا يعين أهنا غري موسومة ،ولكن إذا استخدمنا كلمة "القراد" بدالً من كلمة
"الشخص العنيد" ،يتم تسميتها موسومة استعارية .وبناءً على املوسومة اإللزامية ،ميكن
أيضًا التعبري عن املوسومة االستعارية بطريقة تكون االستعارة من أجل تقوية بعض
اخلصائص وتكثيفها ،مثل :العناد على اإلنسان وهی املوسومة اإللزامية.
تتطلب املوسومة االستعارية جهدًا عقليًا نظرًا لبنيتها املعقدة .وطاملا كان وضع العالمات
على أهنا مشكلة مفهومية موضع إهتمام اللغويني .عندما يستخدم الكُتاب كلمة (بسيط /
معقد) بدالً من (سهل  /صعب) ،فمن الواضح أهنا ال تعين مفهومًا ،ولكن الكلمة نفسها
هلا معىن (اليكوف2111 ،م .)11 :يقول طبستكوی :قد تكون املشكلة املفهومية بسبب عدم
عمليتها ومضموهنا ،مما يعين أن املوسومة االستعارية هلا استخدام أقل يف النصوص وهلا
معاين ضمنية ،لذلك يتطلب األمر الكثري من اجلهد لفهم معانيها (1919م.)211 :
مبا أن البحث احلايل قد بُنِيَ على املوسومة االستعارية واالعتماد على االستعارة
املفهومية وأنواعها والقيام بأعماهلا البحثية ،لذلك نبدأ أولًا تعريفات االستعارة املفهومية
وأنواعها مث نذكر مناذج من ترمجة الرسالة الواحدة والثالثني من اخلطبة الغرّاء مث حنلل
كل منوذج بناءً على ضوء مستوى األسلوبية لغراسية.
االستعارة املفهومية وأنواعها
يعرب اليكوف وجونسن ( )8112عن وجهة النظر املعاصرة لالستعارة من رؤية اللغويات
املعرفية ويتناوالهنا يف كتاب بعنوان االستعارت التی حنيا هبا ،يذكر اليكوف وجونسن
مبدأين يف نظريتهما يف االستعارة؛ أ) ال تقتصر االستعارة على اللغة األدبية والشعر ب)
االستعارة ليست ظاهرة لغوية ،لكنها متجذرة يف النظام املفهومی للعقل البشري (ليكاف،
1181ش .)11 :يذكر اليكوف وجونسن أيضًا« :االستعارة هي النمذجة املنهجية بني العناصر
املفهومية لعامل واحد من التجربة اإلنسانية يكون ملموسًا وموضوعيًا ،على عامل آخر يكون
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عادةً أكثر جتريدًا» (اليكوف وجونسن2119 ،م  .)12-11 :لكل االستعارات املفهومية اجملال
املصدر ،واهلدف واملماثل .يلعب جماالن دائمًا دورًا يف االستعارة ،أحدمها يقدم مفاهيمه،
والذي نسميه املصدر ،واآلخر يتلقى املفاهيم ونسميه اهلدف (افراشي1181 ،ش.)81 :
االستعارة األنطولوجية
ميكن أن توفر جتارب اإلنسان مع األشياء من حوله أساسًا أكثر لفهم ما هو أبعد من االجتاه
وتشكل أساس االستعارات األنطولوجية .إن أكثر أنواع االستعارات األنطولوجية وضوحًا هي
االستعارات اليت تُمنح فيها األشياء اخلصائص البشرية (ليكاف1181 ،ش .)28 :االستعارة
التشخيصية والكيانية واملادية هي واحدة من أكثر أنواع االستعارة األنطولوجية استخدامًا.
مثل؛ التضخم إنسان  /التضخم عدو (ليكاف 1181،ش:)32:
«و االرْواحُ مُرْتَهَنَةً بِثِقَلِ اَعْبائِها» (خ الغرّاء)
مُرتَهَن من رَهَنَ :الضامن (اجلوهري8111 ،م :ج  :3رهن) .يف النص العريب ،قد أظهرت
األرواح يف صورة الرهائن ،األرواح التی هي أسرية حلمل اآلثام وال تستطيع التحرك ،وهذه
الصورة واجلمع بني األمور املادية واجملردة ال تتحقق إال باستخدام االستعارة املفهومية .إن
إعطاء شكل مادي للشؤون الروحية وغري املادية والتعرف على الشؤون اجملردة واحلاالت
العقلية للبشر بطريقة ملموسة هي إحدى مسات هذه اخلطبة .وقد استخدم اإلمام (ع)
اجملال املصدر احلي (البهيمة) وغري احلي (العبء) لفهم العوامل اجملردة (الروح واإلمث).
حبيث تكون استعارته املفهومية هي "الروح رهينة أو هبيمة /اإلمث عبء ،ووفقًا للمستوي
الرأسی ،جاءت "األرواح" بدالً من "البهيمة" ،وهي أيضًا االستعارة وبالتايل موسومة .ننتقل
اآلن إىل الترمجتني الفارسيتني:
أنصاريان :و جانها در گرو ابرهاى گناهان ماندهاند
فيض اإلسالم :و جانها در گرو ابرهاى گران (گناه) مباند
يف اجلزء األول من العبارة ،يتجلى املفهوم اجملرد لـ "الروح" يف شكل موسومة استعارية
تشخيصية (البهيمة) ويف اجلزء الثاين من العبارة ،يتجسد املفهوم اجملرد لـ "اخلطيئة" يف
الشكل املادي لـ "العبء" ،وقد قام أنصاريان وفيض اإلسالم بترمجة جنبا إىل جنب مع
الكلمة املوسومة االستعارية "الروح" ،وأنصاريان وفيض اإلسالم بإحضار اجملال املصدر
(العبء) واجملال اهلدف (اإلمث) و كال املترمجني حوال االستعارة إىل التشبيه" مُرتَهَنة بِثِقَلِ
اَعْبائِها" .مع ذلك ،فقد عمل املترمجان علی االستعارات التقليدية وأزاال االستعارة املفهومية
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للعبارة .من ناحية أخرى ،ال تشري غراسية إىل االستعارة التقليدية أو املفهومية يف منهجها،
وتذكر فقط احلذف و تغيري االستعارة وليس لدينا خيار سوى حتليل األمثلة بناءً على منهج
غراسية .استنادًا إىل مستوى األسلوبية لغراسية ،فتمكن أنصاريان وفيض اإلسالم يف
اجلزء األول من ترمجتهما من احلفاظ على املوسومة االستعارية ،اليت كانت لترمجتهما
ميزة إجيابية،غري أهنما يف اجلزء الثاين ،غيّرا االستعارة اليت هي جزء من امليزة السلبية.
«قَمَصَتْ بِاَرْجُلِها وَ قَنَصَتْ بِاَحْبُلِها» (خ الغرّاء)
يقول ابن فارس عن "قمص" :رفع احلصان رجليه وضرب األرض معًا وركل (1939م:
قمص) " .قنص" وتعين الصيد وقنص الطري تصطاد طائراً (ابن منظور1991،م :ج :1قنص).
قال ابن ميثم يف شرح العبارة العربية السابقة :الدنيا هي الفاعل لقمص وقنص،
والدنيا يطرد الناس من نفسه .كلمة "قمص" هي استعارة للدنيا إلبعاد اإلنسان عن نفسه
عندما حيني الوقت ويدفعه بعيدا .والسبب فی مجع "األرجل" هو أنه عند الركل ،حيث تعمل
الرجالن ،فإن الذراعني متورطتان ،ألن احليوان ال يستطيع الركل بقدميه حىت متسك
الذراعني باجلسد .ومع ذلك ،فإن اكتفاءه بذكر القدم وعدم ذكر اليدين يرجع إىل حقيقة
أن مبدأ الركل يتم بالقدم ،لذا فإن فعل قمص أكثر مالءمة لكلمة قدم (حبرانی1131،ش:
ج.)181 :2
يف بعض األحيان ،تلعب الكلمات والعبارات وحدها دورًا حبيث يبدو يف وجهها أن البشر
يالحظون مشاهد حية ومصورة ،وميكن العثور على ذروة الفن يف كالم اإلمام (ع).
استخدم اإلمام (ع) اسم العني مثل احلصان والصياد إلظهار اسم املعنی(الدنيا) اليت هي
اهلدف .لقد أقام روابط بني املصدر واهلدف وجعل من السهل فهم املفهوم اجملرد (العامل).
ووفقًا للموسومة اإللزامية ،ميكن القول:إن السمة الرئيسية للحصان املتمرد هي التمرد
والسمة الرئيسية للصياد هي الصيد الذي استخدمه اإلمام (ع) للدنيا .وقد تغريت تعبريات
من املوسومة اإللزامية إىل املوسومة االستعارية ،واستعارته املفهومية هي :العامل حصان /
املصائب ارتفاع الرِجل  /الدنيا صياد  /امللذات فخ .ننتقل اآلن إىل الترمجتني الفارسيتني:
أنصاريان :مهچون اسب سركش كه اپ بلند و به زمني كوبد سوارش را به خاك اندازد و او را به دامهايش صيد
كند

فيض اإلسالم :مانند اسب اي شرت ،دنيا اب اپى خود به او لگ د افكند (ات او را بر زمني زند) و به دامهايش
(كه در راه گسرتده) او را شكار كند
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يتجسد مفهوم "الدنيا" يف عبارة "قَمَصَتْ بِأَرْجُلِها" يف الصو رة التشخيصية لـ "احلصان
املتمرد" و "املصائب" على شكل "ارتفاع الرِجل" ويف عبارة "قَنَصَتْ بِأحْبُلِها" تتجلى "الدنيا" ومتيز
يف شكل موسومة استعارية تشخيصية و "امللذات" يف الشكل املادي لـ "الفخ" .ترجم أنصاريان
االستعارة إىل التشبيه يف ترمجة استعارة "قَمَصَتْ بِارَجُلِها" ،ألنه استخدم الكلمة (مثل) وعلى
الرغم من أنه اهتم فقط باجملال املصدر (حصان) واستعارة "قَنَصتْ بِاحْبُلِها" ،مع احلفاظ
على موسومتها ،فقد قدم ترمجة استعارية .يف حالة ترمجة استعارة " قَمَصَتْ بِارَجلِها"،
وأيضاً فيض اإلسالم بإحضار كلمات اجملال املصدر (حصان) واهلدف (العامل) واستخدام
كلمة (مثل) ،تَغريت االستعارة إىل التشبيه ،واالستعارة "قَنَصَتْ بِاَحْبُلِها" باستخدام اإلضافة،
كان قادرًا على إحضار ترمجة الكلمة املوسومة "قَنَصَتْ بِأحْبُلِها" .مع ذلك ،فقد عمل
املترمجان علی االستعارات التقليدية وأزاال االستعارة املفهومية للعبارة .من ناحية أخرى ،ال
تشري غراسية إىل االستعارة التقليدية أو املفهومية يف منوذجه ،ويذكر احلذف وتغيري
االستعارة فقط ،وليس لدينا خيار سوى حتليل األمثلة بناءً على منهج غراسية .استنادًا إىل
مستوى األسلوبية لغراسية ،يف اجلزء األول من العبارة ،ترجم أنصاريان وفيض اإلسالم عن
طريق تغيري االستعارة ،وأيضًا يف اجلزء الثاين من النص العريب ،فإن فيض اإلسالم له ميزة
سلبية باستخدام اإلضافة ويف اجلزء الثاين من العبارة العربية أنصاريان وفيض اإلسالم له
ميزة إجيابية يف احلفاظ على استعارة " قَنَصَتْ بِأحْبُلِها".
«وَ اِيّاكَ اَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطايا الطَّمَعِ فَتُورِدَكَ مَناهِلَ الْهَلَكَةِ» (الرسالة)11
الوجف هو نوع من سلوك اخليول واإلبل (الفريوز آبادی1991 ،م .)911 :واملنهل هو مدخل
العني (ابن فارس1939 ،م :هنل) .يعتقد ابن ميثم يف تفسريه للعبارة العربية :أن اإلمام
(ع) قد أتى بكلمة املطايا كناية عن قوى مثل السلطة ،األوهام والتخيالت والشهوات
والغضب تقوده إىل الشر .وباملثل ،فإن صفة الوجيف هي استعارة للسرعة اليت يعصي هبا
بسبب تلك القوى واألشياء غري السارة .كلمة املناهل هي أيضًا االستعارة حلاالت اهلالك يف
اآلخرة ،مثل البيوت وأرضية اجلحيم (حبرانی1131 ،ش :ج.)121 :1
إحدى الصور االستعارية للطمع يف هنج البالغة هي أن "الطمع حيوان" ،بالطبع ،احليوان
الذی يقود مجيع البشر بسرعة إىل منهل اهلالك .تظهر هذه الصورة بوضوح ضرر الطمع
باعتباره رذيلة وصفة سيئة .كما يتضح من االستعارات ،فإن توظيف احليوانات األليفة يف
مشهد احلياة على نطاق واسع كاجملال املصدر وله مكانة خاصة يف التصور االستعاری.
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استخدم أمرياملؤمنني (ع) احليوان لصورة الطمع واملنهل امللوث ليصور ظروف اهلالك،
واستعارته املفهومية هي "اهلالك منهل" وبناءً على املستوى الرئيسي ،فإن العبارة خارجة
عن املألوف وبالتايل فهي موسومة استعارية .واآلن نقوم بتحليل الترمجتني الفارسيتني:
أنصاريان :از اينکه مرکبهاى طمع تو را برانند و به آبشخورهاى مهلکه وارد سازند برحذر ابش
فيض اإلسالم :بر حذر ابش از اي نکه شرتهای طمع و آز تو را به تندی اب آبشخورهای تباهی بربند ( بر اثر
طمع و آز دنيا و كاالی آن مرتکب حرام مشو که به عذاب اهلی گرفتار خواهی شد)

يتجلى املفهوم اجملرد لـ "الطمع" يف عبارة "إيَاكَ أَن تُوجِفَ بِكَ مَطايا الطََّمَع" يف الشكل
املادي لكلمة "املطايا" ويف عبارة "مَناهِلَ الْهَلَكَة" ،يتجلی اهلالك ويشار إليه يف شكل "املنهل".
فی ترمجه "إيَاكَ أَن تُوجِفَ بِكَ مَطايا الطََّمَعِ" انتبه أنصاريان للكلمة املوسومة " الطمع" يف
النص العريب واحتفظ هبا يف ترمجته ،وجنح فيض اإلسالم يف احلفاظ على االستعارة
باإلضافة .فيما يتعلق بترمجة استعارة "مَناهِلَ الْهَلَكَة" ،فقد إهتم املترمجان إهتمامًا بالغاً
بترمجة كلمة "مناهل" وقدما ترمجة مناسبة تتماشى مع منهج غراسية .وفقًا ملستوى
األسلوبية لغراسية ،تتمتع ترمجة أنصاريان مبيزة إجيابية يف اجلزء األول من االستعارة،
كما أن ترمجة فيض اإلسالم مع االضافة هلا ميزة سلبية ،ويف ترمجة اجلزء الثاين من
االستعارة ،تتمتع كلتا الترمجتني مبيزة إجيابية مع االحتفاظ باملوسومة االستعارية.

«قائِدَةً لَهُ اِىل ضَنْكِ الْمَضْجَعِ» (خ الغرّاء)
ضنك :ضيق (راغب االصفهانی1111 ،ق :ضنك) .أما(املضجع) ،فقد جاء يف املعجم
الوسيط مبعىن :مكان النوم (مصطفی وآخرون1183 ،ش :ضجع) .تعبّرُ اخلطبة الغرّاء عن
العديد من املواقف اليت يواجهها البشر يف احلياة الدنيوية واألخروية وخيتربوهنا كالوعاء يف
حياهتم  .القرب من األماكن اليت يكون فيها أبناء البشر بعيدين عن أقارهبم وحماصرين يف
ضيقه ،وهذا يوضحه اإلمام علی (ع) مستخدماً استعارة كونية "القرب مبيت" .أيضًا،
بالنظر إىل املستوى الرئيسي ،ميكن القول إن كلمة "القرب" قد حلت حمل "املبيت" ،باإلضافة
إىل االستعارة ،أيضاً هی املوسومة .نقوم اآلن بتحليل الترمجتني الفارسيتني:
أنصاريان :در حاىل كه او را به خوابگاه تنگ قرب برند
فيض اإلسالم :و او را به خوابگاه تنگ (قرب) انداختند
ظهر مفهوم "القرب" يف شكل املوسومة االستعارية الكونية ،واستخدم فيها أنصاريان تغري
االستعارة إىل التشبيه يف ترمجته ،ألنه اختذ خطوة حنو تغيري االستعارة بإحضار كلميت
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املصدر (مبيت) واهلدف (القرب) ،وعالوة علی هذا ،استخدم فيض اإلسالم اإلضافة
أيضًا .مع ذلك ،فقد عمل املترمجان علی االستعارات التقليدية وأزاال االستعارة املفهومية
للعبارة .من ناحية أخرى ،ال تشري غراسية إىل االستعارة التقليدية أو املفهومية يف منهجها،
وتذكر فقط احلذف و تغيري االستعارة وليس لدينا خيار سوى حتليل األمثلة بناءً على منهج
غراسية .بناءً على مستوى األسلوبية لغراسية ،فإن ترمجة أنصاريان مع تغيري املوسومة
االستعارية وترمجة فيض اإلسالم مع اإلضافة وتغيري املوسومة االستعارية هلما مسة سلبية.
«فَاتَّقُوا اللّهَ عِبادَ اللّهِ تَقِيَّةَ ذِى لُبٍّ شَغَلَ التَّفَكُّرُ قَلْبَهُ» (خ الغرّاء)
شَغَله :مأله (الفريوز آبادی3991 ،م .)112 :طلب اإلمام (ع) فی اخلطبة الغرّاء من
املؤمنني ممارسة تقوى املفكر احلكيم الذي مأل قلبه الفكر.
استخدم اإلمام (ع) املفهوم املادي وامللموس (وعاء وماء) لفهم اهلدف واملفهوم (القلب
والعقل) وخلق عالقة خاصة بني االثنني .باستخدام االستعارة املفهومية "القلب وعاء  /الفكر
ماء أو كيان" ،عرب عن هذه النقطة املهمة ونری أنه مت استخدام كلمة "القلب" بدالً من
"الوعاء" وأن كلمة "الفكر" مت استحدامها بدالً من كلمة "املاء" وهلذا السبب ،فإنه يكون
موسومة استعارية .ننتقل اآلن إىل الترمجتني الفارسيتني:
أنصاريان :ای بندگان خدا تقوای خداوند را پيش گریيد تقواى خردمندى كه انديشه و تفكر دلش را
مشغول كرده است

فيض اإلسالم :پس اى بندگان خدا از خدا برتسيد مانند ترسيدن خردمندى كه فكر و انديشه (روز
رستاخيز) دل او را مشغول ساخته است

عبّر اإلمام (ع) عن مفهوم "القلب" يف شكل "الوعاء" وأظهر املفهوم اجملرد "الفكر" يف
شكل "املاء" ،باإلضافة إىل االستعارة ،فهو موسومة .متكن كال املترمجني من تقدمي ترمجة
متزامنة نظرًا الهتمامهما باملوسومة االستعارية .وبناءً على مستوى األسلوبية لغراسية ،تتمتع
كلتا الترمجتني مبيزة إجيابية.
«وَاَلْجَمَ الْعَرَق» (خ الغرّاء)
من املواقف اليت ستحدث للبشر يف يوم القيامة أنه بسبب الشدة والصعوبة ،سيتم تقييد
العرق على وجهه وسيتدفق .باإلضافة إىل حقيقة أن هذا التفسري حيتوي على استعارة
دقيقة ،فهو إشارة إىل شدة ومعاناة البشر بسبب االنفصال عن الزوجة واألطفال ،ورهبة
اهلل (حبرانی1991،م ،ج .)131 :2إن استخدام هذه االستعارة يف خلفية هذه اخلطبة
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تظهر التطويق الكامل للمصائب وصعوبات يوم القيامة اليت ال مفر منها ،واستعارهتا
املفهومية هي "العرق جلام" وحلّ "العرق" حمل "اللجام" ،باإلضافة إىل االستعارة ،فهي أيضًا
املوسومة .سنقوم اآلن بتحليل الترمجتني الفارسيتني:
أنصاريان :عرق ات دهان رسيده
فيض اإلسالم :دهان پر از عرق ميشود (مانند جلام كه بدهان اسب ابشد)
كان ظهور "العرق" على شكل "اللجام" من قبل أمري املؤمنني (ع) ممكنًا باستخدام
االستعارة املادة ،مما أدى إىل موسومة كلمة "العرق" .يف ترمجة االستعارة "اجلمَ الْعَرَق"
فيض اإلسالم ،عالوة علی اإلضافة فی الترمجة ،جبلب كلميت (اللجام) و (العرق)
كمجالی املصدر واهلدف واستخدم أيضًا تغيري االستعارة للتشبيه ،وقد عبّر أنصاريان عن
ترمجة بعيدة من النص املصدر بتعبري غري الئق .بناءً على مستوى األسلوبية لغراسية ،كانت
ترمجة فيض اإلسالم من خالل تغيري االستعارة واإلضافة وترمجه أنصاريان مع التعبري غري
الالئق يف نطاق السمات السلبية.
«وَتَجَرَّعِ الْغَيْظَ فَاِنّى لَمْ اَرَ جُرْعَةً اَحْلى مِنْها عاقِبَةً» (الرسالة )11
جترع يعين شرب رشفة من املاء .صعوبة شرب املاء (راغب االصفهانی8311،ق :ماده
جرع) .الغيظ :شدة الغضب (راغب األصفهاين8311 ،ق :ماده غيظ).
اإلمام (ع) يعلّم اجلمهور أن "إمخاد نار الغضب شراب حلو" يسعد حيلو لصاحبه ويؤدي
إىل احلالوة والسرور وحيقق نتائج حتمد عقباها .يف هذه االستعارة واإلمام لتجسيد املعىن
اجملرد للغضب ،استخدم صورة أكثر عقالنية وملموسة ،ليهتدي املتلقي إلی أن الغضب ماء
" .وحتدث اإلمام (ع) عن شرب "الغضب" "كاملاء" واستخدم كلمة "الغضب" بدالً من "املاء"
فخلقت موسومة استعارية تقوم على املستوى الرئيسي،واآلن نراجع الترمجتني الفارسيتني:
أنصاريان :جرعه خشم را فرو خور ،که من جرعهاى شریينتر و داراى عاقبىت لذيذتر از آن نديدم
فيض االسالم :خود را نگه دار (زيرا من آشاميدنی شریينتر و گواراتر از آن در اپاين نديدم)
يظهر مفهوم "الغضب" اجملرد من قبل اإلمام (ع) يف شكل ملموس وحسي ،وهو،
باإلضافة إىل االستعارة ،حتمل مسة أيضًا .جنح أنصاريان يف ترمجة " الغيظ ماء" ويدرك
القارئ استعارهتا املفهومية مبجرد أن يقرأ الترمجة الفارسية .وقد استخدم فيض اإلسالم
عبارة "ضبط النفس" اليت ال تتماشى مع "ابتالع الغضب" وغيّراملوسومة االستعارية .وفقًا
للمستوى األسلويب لغراسية ،فإن لترمجة أنصاريان من خالل االحتفاظ باملوسومة
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االستعارية هلا مسة اإلجيابية وترمجة فيض اإلسالم عن طريق إزالة املوسومة االستعارية
هلا مسة سلبية.
االستعارة البنيوية
هذا النوع من االستعارة هو تنظيم مفهوم واحد ضمن إطار مفهومي آخر .يتمثل الدور
املعريف لالستعارات البنيوية يف متكني املتحدثني يف اجملتمع اللغوي من فهم اجملال اهلدف
من خالل بنية اجملال املصدر .يف االستعارة البنيوية ،تفرض االستعارة (اجملال املصدر)
بنية على االستعارة (اجملال اهلدف) .االستعارات مثل؛ احلياة مثل الرحلة أو النظرية مثل
املبىن (كوتشش2113 ،م.)128 :
«قائِدَةً لَهُ اِىل ضَنْكِ الْمَضْجَعِ ،وَوَحْشَةِ الْمَرْجِعِ ،وَمُعايَنَة الْمَحَـلِّ ،وَثَوابِ الْعَمَلِ» (خ الغرّاء)
وفقًا للخطبة الغرّاء ،بعد املوت ،يتم أخذ الشخص لرؤية مزنله األبدي وإقامته لتجربة
عواقب أفعاله .تذكرنا هذه الصورة بشخص مت القبض عليه وإعادته قسراً إىل مكان معني
قد يكون غري سار بالنسبة له .هذه االستعارة الدينامية هي حتذير ألولئك الذين ليسوا
مستعدين للموت واحلساب ،وقد عرب اإلمام (ع) عن هذه النقطة املهمة باستخدام
االستعارة املفهومية "اآلخرة عودة خميفة" .يف التحذير الذي عرب عنه اإلمام (ع) يف شكل
االستعارة البنيوية ،تتوافق اآلخرة مع العودة األبدية  /البشر اخلاطئني معتقلون /القدوم
حركة املكانية .ننتقل اآلن إىل الترمجتني الفارسيتني:
أنصاريان :در حاىل كه او را به خوابگاه تنگ قرب و ابزگشتگاه ترسناك و مشاهده جايگاه ابدى و درك
جزاى عمل سوق دهد

فيض االسالم :او را به خوابگاه تنگ (قرب) و ابزگشتگاه ترسناك (آخرت) و ديدن جايگاه مهيشگى
(هبشت اي دوزخ) و جزاى كردار مىكشاند

اهتم اإلمام (ع) باآلخرة ،مثل الدنيا ،اهتماماً كبرياً وقد برز مفهوم اآلخرة يف شكل
العودة املخيفة وباستخدام االستعارة البنيوية .بسبب جتريد القيامة يف هذا النص ،فقد
جرت حماولة الستخدام استعارة ملموسة مثل العودة املخيفة من أجل تقدمي مفهوم أكثر
موضوعية حىت يتمكن القارئ من فهم معىن القيامة من خالل التجربة .بالنظر إىل أنه مل
خيترب أي إنسان اجلحيم حىت اآلن ،يف هذا النص ،مت إجراء حماولة جلعل مساحة
اجلحيم ملموسة للقارئ من خالل جتربة عودة خميفة .يف ترمجة أنصاريان ،نرى ترمجتة
تتماشى مع استعارة "اآلخرة عودة خميفة" ،كما استخدم فيض اإلسالم اإلضافة للحفاظ
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على املوسومة االستعارية .استنادًا إىل مستوى األسلوبية لغراسية ،تتمتع ترمجة أنصاريان
مبيزة إجيابية مع االحتفاظ باملوسومة االستعارية ،كما أن ترمجة فيض اإلسالم هلا ميزة
سلبية مع شيئ من اإلضافة.
عندما تكون استعارة احلياة هي السفر ،مبا يف ذلك املسافرين املختلفني ،والطرق
املتعددة ،والطريقة اليت يتعامل هبا اهلل مع كل جمموعة ،وما إىل ذلك ،سيعرف اإلنسان
الطريق إىل سعادته وقسوته .يف استعارة " احلياة رحلة"؛ الوالدة بداية الرحلة /املوت هناية
الرحلة /اإلنسان مسافر /اخلطايا عوائق الرحلة /التوبة عودة إىل الطريق الصحيح/
القرآن والرسل أدلة السفر /والدنيا إقامة مؤقتة للسفر .هذا النوع من االستعارة املفهومية
له مكانة خاصة يف اخلطبة الغرّاء و الرسالة الواحدة و الثالثني:
ف لكُمْ مُدَداً يف قَرارِ خِبْرَة وَدارِ عِبْرَة ،اَنْتُمْ مُخْتَبَرُونَ فيها وَمُحاسَبُونَ عَلَيْها» (خ
«وَوَظَّ َ
الغرّاء)
يقول ابن ميثم عن «يف قِرار خِربَة و دار عِربَة» :إن الدنيا مكان إلختبار االنسان (حبرانی،
1131ش :ج.)111 :1
استخدم اإلمام (ع) اإلختبار وهو مفهوم بديهي لفهم املفهوم اجملرد (الدنيا) .أدى
إنشاء هذا االرتباط إىل االستعارة املفهومية لـ (احلياة اختبار) .كما ذكرنا ،احلياة مثل
االختبار ،والعامل خمترب /البشر خمتربون /القسوة البشرية والسعادة نتيجة اإلختبار وقد
أوضح اإلمام علي (ع) هذه املسألة املهمة يف استخدام االستعارة البنيوية .ننتقل اآلن إىل
الترمجتني الفارسيتني:
أنصاريان :و مدت زندگى مشا را در قرارگاه امتحان و سراى عربت معني منوده ،در دنيا آزمايش
مى شويد و بر اساس آن مورد حماسبه قرار مىگریيد

فيض اإلسالم :و م ّدت عمر و زندگاىن مشا را در دار آزمايش و سراى عربت تعيني منوده و مشا در دنيا
امتحان مى شويد (ات نيكو كارانتان از بد كرداران متييز داده شوند) و (در قيامت) حبساب آنچه كه در دنيا گفته
و اجنام دادهايد رسيدگى ميكنند

عبّر اإلمام (ع) عن مفهوم "احلياة" وومسها يف شكل "اإلختبار" وباستخدام االستعارة
البنيوية .من خالل حتليل الترمجتني الفارسيتني ،نری أن أنصاريان وفيض اإلسالم ،مع
احلفاظ على ترمجة كلمة "اخلربة" ،قد عربا عن ترمجة تتماشى مع استعارة "احلياة
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إختبار" .استنادًا إىل مستوى األسلوبية لغراسية ،تتمتع ترمجتا أنصاريان وفيض اإلسالم
مبيزة إجيابية مع االحتفاظ باملوسومة االستعارية.
«السّاكِنِ مَساكِنَ الْمَوْتى ،الظّاعِنِ عَنْها غَداً» (الرسالة )13
الظاعن عنها غداً ،هذه العبارة تذكري باالنفصال واإلشارة إىل وقت الرحيل وكلمة الظاعن
هي استعارة لنفس الرحيل(حبرانی8311،ش،ج .)312 :1من أكثر االستعارات استخدامًا
يف هنجالبالغة ،كما ذكرنا يف النموذج السابق ،هي استعارة "احلياة سفر" عن احلياة الدنيا
واالخری .إن احلياة اهلادفة يف الدنيا واآلخرة كالسفر هلا بداية وهناية ودليل سفر ومسافر
وعقبات .من هذا املنطلق إن اإلمام (ع) يف شكل االستعارة املفهومية لـ "احلياة سفر" قد
صور النوايا ،احلياة سفر /الدنيا بداية السفر /القيامة هناية /األنبياء أدلة السفر/
يتطابق البشر مع املسافرين واخلطيئة تقابل عقبات السفر وعوائقه.واآلن نقوم بتحليل
الترمجتني الفارسيتني:
أنصاريان :ساکن سراى اموات ،سفرکننده از آن در فردا.
فيض االسالم :ساکن در خانههای مردگان ،کوچ کننده از آنها فردا.
حاول أنصاريان إظهار استعارة (احلياة سفر) بإحضار اجملال املصدر (السفر) و حاول
أنصاريان إظهار طبيعة احلياة الشبيهة بالسفر وحافظ على االستعارة البنيوية من خالل
ترمجة "املسافر" و فيض اإلسالم من خالل تقدمي ترمجة "الظاعن .استنادًا إىل مستوى
االسلوبية لغراسية ،فإن كلتا الترمجتني هلما طابع اجيايب.
«وَعَمَّرَ مَعاداً» (خ الغرّاء)
أحيانًا ،يف هنج البالغة ،ظهرت "اآلخرة" على شكل استعارة معقدة وبنيوية على أهنا "املبنی أو
البيت" يبنی فيه اإلنسان بأفعاله يف الدنيا .تتجسد اآلخرة عند اإلمام (ع) على أهنا املبىن
وتتجسد اآلخرة باستخدام أشياء ملموسة لفهم األمور اجملردة بشكل أفضل .يف استعارة
"اآلخرة مبنی أو بيت" ،فإن األعمال الصاحلة مواد املبنی /القيامة مبنی /القيامة مزنل
سكن /اإلنسان بنّاء.مل يتحدث اإلمام (ع) عن بناء املبىن ،بل عن بناء القيامة ،واليت حسب
املستوي الرأسي عن كلمة "اآلخرة" بدالً من كلمة "املبنی" والتعبري خارج عن املألوف ونتيجة
لذلك لديها محل داليل أكثر فهی موسومة .ننتقل اآلن إىل الترمجتني الفارسيتني:
أنصاريان :قيامتش را آابد منود
فيض اإلسالم :و معاد و ابزگشت را (به بناى تقوى و پرهيز كارى) آابد كرد
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يتجسد املفهوم اجملرد لـ "القيامة" يف شكل "املبنی" وبالتايل فهی املوسومة االستعارية.
جنح أنصاريان يف احلفاظ على املوسومة االستعارية وهو قدم ترمجة تتماشى مع االستعارة
البنيوية "اآلخرة مبنی" ألنه صاغ كلمة (آباد /عمّر) للمصدر (القيامة) وهو مفهوم جمرد.
عالوة علی احلفاظ على املوسومة االستعارية ،استفاد فيض اإلسالم أيضًا من اإلضافة.
استنادًا إىل مستوى االسلوبية لغراسية ،كان ألنصاريان ميزة إجيابية على مستوى األسلوبية
من خالل احلفاظ على املوسومة االستعارية ،كما كان يف ترمجه فيض اإلسالم مسة سلبية
لغراسية من خالل إضافته.
االستعارة االجتاهية
تستند هذه االستعارات إىل التجارب اجلسدية البشرية يف احلياة وختلق مفهومًا جديدًا،
وبالتايل فهمًا جديدًا من خالل إنشاء الصور املكانية اهلندسية اليت خيلقوهنا يف العقل
(اليكوف وجونسون2119 ،م .)11 :إن اإلستعارات اإلجتاهية ليست اعتباطية ،وتوجد
مرتكزاهتا فی جتربتنا الفيزيائية والثقافية .ورغم أن التقابالت الثنائية بني فوق وحتت ،أو
بني داخل وخارج ...إخل ،هلا طبيعة فيزياية ،إال أن االستعارت االجتاهية التی تبنی عليها
قد ختتلف من ثقافة إلی أخری .ففی بعض الثقافات ،مثال ،يوجد املستقبل أمامنا ،فی
حني أنه فی ثقافات أخری يوجد خلفنا .على سبيل املثال ،يف قتال ،الشخص الذي يفوز
ولديه بالفعل املزيد من القوة يطرد خصمه .يقف الشخص القوي املنتصر على خصمه
ويسقط اخلصم على األرض يف موضع أدى ،ويف مثل هذه املواقف يتم تشكيل االستعارات
مثل القویّ أعلی والضعيف أسفل (بور ابراهيم1188،ش . )33 :من بني االستعارات
االجتاهية املستخدمة يف اخلطبة الغرّاء؛ األول جيد  /القريب جيد:
«وَاُومِنُ بِهِ اَوَّالً بادِياً وَاَسْتَهْديهِ قَريباً هادِياً» (خ الغرّاء)
يعتقد صاحب املعجم الوسيط أن "بادی" من "بدأ" تعين البداية أو من "بدا" فهي واضحة.
(مصطفی وآخرون1183 ،ش :مادة بدا) الكلمتان "أوالً وقريباً" يف النص ال تعنيان القرب
األول واملادي ،لكنهما تدالن على عظمة اهلل وهذه العظمة أعلى من أي مكان ونقية من
اجلسد( .حبرانی1131،ش :ج .)131 :2استخدم أمري املؤمنني (ع) استعارة اجتاهية يف
التعبري عن إميانه وهدايته ،وعبّر عن هذا الشيء املهم يف صورة استعارة اجتاهية لـ "األول
و القريب جيد" .ننتقل اآلن إىل الترمجتني الفارسيتني:
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أنصاريان :و به او اميان مىآورم كه اول است و ابتدا كننده آفرينش و از او هدايت مىخواهم كه نزديك
است و هدايت كنند
فيض اإلسالم :و به او اميان مىآوردم (هسىت و يكتا بودنش را يقني دارم) كه ّاول (و مبدأ اشياء) و
(هسىت او بر مهه) هويدا است و از او راه هدايت را مى طلبم كه (به مهه) نزديك و راهنما است

لقد جنح أنصاريان يف ترمجة العبارة العربية املذكورة من خالل احلفاظ على االستعارة
االجتاهية لـ "األول جيد  /القريب جيد" وفقًا لـ "بادي" من "بدأ" اليت تعين البداية وأيضًا
"هاء" كصاحب احلال يف "به" .أدرج فيض اإلسالم استعارة يف ترمجته باإلضافة .استنادًا
إىل مستوى األسلوبية لغراسية ،فإن ترمجة أنصاريان يف اجلزأين األول والثاين من
االستعارات وترمجة فيض اإلسالم هلا صفة إجيابية يف اجلزء الثاين فقط من خالل
االحتفاظ باالستعارة ،وفيض اإلسالم يف اجلزء األول من االستعارة له صفة سلبية مع
اإلضافة.
«وَقَدَّمَ اَمامَهُ لِدارِ مُقامِه» (خ الغرّاء)
االجتاهان اآلخران اللذان يشاركهما جسم اإلنسان ،والذي على أساسهما جيعل العديد من
املفاهيم العقلية مكانية وملموسة ،مها االجتاهان األمام واخللف .يف اخلطبة الغرّاء ،يصور
املهم يف أمام .القيامة شيء مهم مت ختيله يف أمام ،وقد استخدم أمري املؤمنني (ع)
االستعارة االجتاهية "القيامة أمام" إلظهار أمهية القيامة:
أنصاريان :و براى جايگاه ابدى زاد و راحله پيش فرستاد
فيض اإلسالم :و براى جايگاه مهيشگى (آخرت) آن توشه را پيش از خود فرستاد
يتجلى مفهوم "القيامة" وأمهيته يف شكل "شيء مهم فی أمام" ومن خالل الترمجتني
الفارسيتني ميكن فهم أمهية القيامة ووجودها يف أي من الترمجتني ال يتم التعبري عنه
مبعىن أنه يف مجلتني؛ "لقد أرسل أمتعته مسبقًا ،مع األمتعة اليت أرسلها للمنصب الذي
ينتظره" خيتلف اختالفًا جوهريًا ،ويف اجلملة الثانية نرى إمهال االستعارة يف الترمجة،
وبناءً على مستوی األسلوبية لغراسية ،كلتا الترمجتني عن طريق إزالة وحذف االستعارة،
لديهما ميزة سلبية.
«وَالْمُبْطِئُ عَلَيْها اَقْبَحُ حاالً مِنَ الْمُسْرِعِ» (الرسالة)11
يعترب تصور التعبريات احلركية و الدينامية يف اللغة أمرًا يف غاية األمهية ألنه يظهر قدرة
املتحدث أو الكاتب يف حالة الديناميكيات على وضع ثابت له عالقة خاصة باهلدف الرئيسي
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للمتحدث أو الكاتب .االمام (ع) ،من خالل التعبري عن االستعارة املفهومية لـ " البطيء
أسوأ" ،لفت انتباه العقول إىل مشاكل يوم القيامة ،حيث يتحرك اجلميع حسب ما فعله،
فبعضهم ببطء والبعض اآلخر يتحرك بسرعة للوصول إىل اهلدف ،وتلك هي حاهلم ،كلما
تصرفوا بشكل أكثر بشاعة ،حتركوا بشكل أبطأ .ننتقل اآلن إىل الترمجتني الفارسيتني:
أنصاريان :و آن که دچار کندى است بدحال تر از شتابنده در آن است
فيض اإلسالم :و کند رفتار از تندرو زشت و درماندهتر است
لقد مت احلفاظ على استعارة "البطء أسوا" يف ترمجة أنصاريان يف النص العريب مع
احلفاظ على بنية النص املصدر ،كما مت تغيري االستعارة االجتاهية يف ترمجة فيض
اإلسالم .استنادًا إىل مستوى األسلوبية لغراسية ،فإن ترمجيت أنصاريان وفيض اإلسالم
هلما صفة سلبية.
اجلدول ()3
مكونات
مستوی
األسلوبية
أنصاريان
فيض
اإلسالم

النتائج

ميزات إجيابية
احلفاظ
احلفاظ
على
علی
أمساء
االستعارة
حمددة
8
6

-

ميزات سلبية
تغيري
االستعارة

إزالة
االستعارة

التوسع
البسيط

التوسع
اإلبداعی

خطأ
املترجم

بتعبري
غري
الئق

اإلضافة

4

3

-

3

-

3

-

5

3

-

3

-

-

8

مستوي االسلوبية مع ميزات إجيابية؛ احلفاظ على أمساء حمددة مع مكافئات يف النص
اهلدف واحلفاظ على صناعة البالغة ومع امليزات السلبية؛ احلفاظ على هياكل النص
املصدر هو التوسع اإلبداعي ،والتوسع البسيط ،وخطأ املترجم ،وإزالة صناعة البالغة،
وخاصة االستعارات ،والتغريات يف صناعة البالغة ،ويعترب العالقة العكسية بني اجلوانب
السلبية ودرجة القبول .أي أنه كلما زاد عدد السمات السلبية ،اخنفضت الكفاية (دقة
املترجم يف إيصال الرسالة) واملقبولية (درجة القبول من قبل قراء اللغة اهلدف) .كلما
زادت امليزات اإلجيابية ،ارتفع مستوى الكفاية واملقبولية .توصل البحث إلی أن دراسة
ترمجة  1منوذجاً للكلمات املوسومة االستعارية يف الرسالة احلادية والثالثني و  82منوذجاً
يف اخلطبة الغرّاء بناءً على مستوى األسلوبية لغراسية ميكن أن توضح طريقة الترمجة لكل
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من املترمجني ،حبيث تعتمد طريقة ترمجة أنصاريان على مستوى األسلوبية لغراسية مع 1
مناذج مع احلفاظ علی االستعارة ،لكن طريقة ترمجة فيض اإلسالم أكثر اتساقًا مع
اإلضافة .بناء علی اخلصائص السلبية يف مستوى األسلوبية لغراسية ،فإن طريقة ترمجة
أنصاريان هلا خصائص سلبية أقل مقارنة مع طريقة ترمجة فيض اإلسالم ،وبشكل عام،
اعتمادًا علی ضوء مستوى األسلوبية لغراسية ،فإن طريقة ترمجة أنصاريان أكثر كفاية
ومقبولية.
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