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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 al-

Islam 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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 ة علی ضوء مستویملوسومة االستعاريلمات اكة يف نقل الفاية واملقبوليكم مدی اليتقي

 "ةغراسي"األسلوبية لنظرية 

 منوذجاً(لنهج البالغة  13ض اإلسالم من اخلطبة الغرّاء والرسالة ترمجه أنصاريان وفيدراسة يف )

2مسبوق ي؛ سيد مهد2ي؛ مرتضی قائم1بوذر گلزارخجستهأ
 

 رانيإ، نا مهذانيس ية وآداهبا جبامعة بوعلييف اللغة العرب توراهكد .1

 رانيإ، نا مهذانيس يبوعلة وآداهبا جبامعة يستاذ يف اللغة العربأ.2

 (21/82/2228: القبول تاريخ ؛ 21/21/2228: االستالم تاريخ) 

     امللخص

 استبدال ىتصر علقال تيف العامل املعاصر، ألن مهمة املترجم  سانية والثقافيةللاالترمجة  واحدة من أهم القضايا تعد 

نقل معىن على  نقل معنی النص املصدر ومبناه واحلفاظ يفعنصرا فاعال ونشيطا  دُّيُعَاملترجم  بل إن ،فقط تالكلما

لتربير استخدام بعض التركيبات ه ميكن استخدامالذي لغوي ال فهومامل يه "املوسومة"إن . عياراللغة امل واملصدر  النص

 الذي اقترحه يمن مفهومه األصل اًتدرجيي "املوسومة" دلوللقيود يف استخدامها. تغري مأو الفئات اللغوية ووجود بعض ا

ة يمتت أيضًا دراسة املوسومة الصرف مستويات أخرى من اللغة. باإلضافة إىل املوسومة الصوتية، تودخل "ویطبستك"

التحليلي  -البحث على املنهج الوصفيهذا  بيُناللغويني.  ة من قبليواالستعار ةية والداللية والتوزيعيزاملوالنحوية واال

ة ياملوسومة االستعارفی توظيف ة البالغلنهج تنياملختار تنيتقييم الترمج الی هدفيو ينز علی االجتاه اللساكيبالتر

 لنهج البالغة نيثالثالو ةواحدالوالرسالة  ءاة للخطبة الغرّيارعة مث ترمجة الكلمات االستياملفهوم على أساس االستعارة

 بيةميزات إجيا ة معيسلوباأل ىمستو .غراسيةلة يعلى مستوى االسلوباالعتماد ب ض اإلسالميفو انيأنصار هيف ترمج

 ،زات السلبيةيمع املهلدف واحلفاظ على صناعة البالغة احلفاظ على أمساء حمددة مع مكافئات يف النص ا تشتمل؛

حذف الفنون و ضافة،واإل ،التوسع اإلبداعي، والتوسع البسيط، وخطأ املترجمالنص املصدر، و بُنیاحلفاظ على و

مع احلفاظ  انيالبحث إلی أن طريقة ترمجة أنصار توصل. ةالطبائع الفنيات، والتغريات يف االستعار وخاصةالبالغية 

ض اإلسالم أكثر يفترمجة ، هي األكثر اتساقًا، وأن طريقة ةلغراسي ةيكميزة إجيابية يف مستوى االسلوب على االستعارة

ص سلبية أقل وبشكل عام تتميز طريقة ترمجة ان خبصائيز طريقة ترمجة أنصارا تتميضافة وأيضتساقًا مع اإلا

 .ةواملقبولي ةكفايأنصاريان بقدر أكرب من ال

 رئيسةال لماتكال

 ة.يغراسل ةيسلوباأل یة، مستويفهوم، اخلطبة الغرّاء، االستعارة امل11الرسالة هنج البالغة، ة، ياملوسومة االستعار
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 قدمةم

ر استخدام بعض التركيبات أو الفئات لتربي هي مفهوم لغوي ميكن توظيفها "املوسومة"

(، وفقًا ملدى متايز 8131) ویكقدم طبست اللغوية ووجود بعض القيود يف استخدامها.

التناقضات، تصنيفًا يف النظام الصويت وميز بني التناقضات املستقرة والتناقضات غري 

راسة وحتليل باإلضافة إىل املوسومة الصوتية، متت د (.18: 8311)راسخ مهند، املستقرة

ة من قبل ية والنحوية واإللزامية والتوزيعية والداللية واالستعارياملوسومة الصرف

 تقدميها ألول ، واليت متعلى املستوى املعجمي ةيات املفهومإهنا على العالقاملوسومة .اللغويني

غمرة يف مدرسة برا
8

: ش8312،)صفويللصوتيات واستخدمت الحقًا على مستويات أخرى  

. إن تقليد االنتباه قغرياللغوي منذ اال تحليلالستخدام املوسومة بشكل ضمين يف امت  .(28

، ةي، والسؤالةي، أي األمررية، املعروفة واإلجيابية، قبل مجلها املتناسقةللجمل اإلخبا

 .(21 :م8111ون،يج) ، هو يف حد ذاته دليل على هذا االدعاءواجلمل املتباينة والسلبية

، وهذه ، مصحوبة بنواقصةياملوسومة االستعار ،ومنها ،ات املوسومةإن ترمجة الكلم

توجب يو ،بسبب طبيعة الترمجة، كعمل بني اللغات والتواصل ،وذلكال مفر منها النقائص

بالطبع، يتخذ كل ل ما. كوب بشرفع هذه العي ئكاتب والقار الكوسيط بنيعلی املترجم 

خطوات ال  -اية بنظريات الترمجة حىت دون أن يكون على در -، حسب ذوقه مترجم

، بالنظر إىل مسار لكن يبدو أن الترمجة اليوم ،وجتريبية إلزالة أوجه القصور هذهشعورية 

 ، ليست استثناءًوتوفري أدوات للتعامل مع مشاكله العامل وتوجهه حنو علميّة مجيع املهن

عرف بشكل أفضل ة للت، هي وسيليات، النظروحتتاج إىل أدوات. هذه األدوات، أو باألحرى

ار حلل املشاكل املستقبلية. ، وتقدمي حلول الختاذ قرعلى مشاكل الترمجة، وتصنيفها

ه ابة باالعتماد علی موهبتهم الذاتيتكتاب والشعراء الكقدر الال ي ،لذلك، يف عامل اليوم

ات ويلزم عليهم التعرف علی نظري كتابة فقط باالعتماد على موهبتهم الداخليةل فحسب

، ومن األفضل حل مشاكل الترمجة بوعي وعلى  ليسوا استثناءنيملترمجفأن ا الترمجه،

، (8111) ةيغراسارمن فالرو كت اقترح .(11: ش8311ور،بمهدی) أساس النظريات

نظرين آراء املا لتقييم الترمجة يتكون من مزجيً، منوذجًا كأحد املنظرين يف جمال الترمجة

، تصنف الترمجات على أساس اخلصائص اإلجيابية ةياسمنط غريف  .يف جمال الترمجة

 .(11: ش8312فرهادی،) «ةيقبولوامل ةكفايال»ار منها معي ودة،والسلبية اليت تعرب عن اجل

                                                                                                                                        
1. Prague 



  111 غراسية""ضوء مستوی األسلوبية لنظرية تقييم مدی الكفاية واملقبولية يف نقل الكلمات املوسومة االستعارية علی 

 

 ة أربعة مستوياتيغراسقترح ، تبني النص املصدر والترمجة واالئتالف بهشوجه الملقارنة أ

 -، املستوى النحوياملعجمي -ستوى الداليل امل هي: هذه املستوياتيف ما بينها ،و قد تتداخل

 .واملستوى األسلويب ی، مستوى اخلطابالصريف

املوسومة  ةسادرب سنقومبعد ذلك ، وذكرأنواعها "املوسومة" تقدميول هذا البحث حيا   

واحدة الللرسالة  ةيراملوسومة االستعامث حنلل الترمجة الدقيقة للكلمات ، ةياالستعار

 ض اإلسالميوف النمط الداللی( )متثل اء يف ترمجتَي أنصاريانغرّالة طباخلو نيالثالثو

. ةي، أي مستوى األسلوبةيغراس املستوى الرابع لنمطعلی ضوء  حی(النمط التوضي )متثل

ل ترمجة الكلمات املوسومة وجتدر اإلشارة إىل أن أساس هذا البحث هو دراسة وحتلي

مستوى ة القائمة على ياالستعارات املفهوم ، أيعلى البالغة املعاصرة داعتم،م ةيستعاراال

ا النهج وذكر أهم التحديات اليت ، من خالل تقدمي هذ. يف هذا البحثةية لغراساألسلوبي

، ء بني اللغة املصدر واللغة اهلدف، نفتح الطريق ملزيد من التفاعل البنااملترجم هاواجهي

 لة التالية:ئراسة حتاول األجابة علی األسالد هذه .كرب للترمجة على القارئوكذلك التأثري األ

مستوى علی ضوء  ةياملوسومة االستعاركلمات  نقلما هي طريقة كل مترجم يف . 8

 ؟ةيلغراس ةيسلوباأل

كفاية  تتسم بالعند املترمجني طريقة ي، أةيغراسة لمستوى األسلوبيبناءً على . 2

 ؟ةواملقبولي

 فرضيات البحث
هي األكثر وة، يسلوبعارة كميزة إجيابية يف مستوى األتعلى االسحافظ أنصاريان  .8

 .إلضافاتا بعضمع  ،تساقًا اأكثر فهي ض اإلسالم يفلترمجة الطريقة  أمااتساقًا، و

 فاية واملقبولية.كال بقدر أكرب منحتظی  طريقة ترمجة أنصاريان .2

 ة البحثيخلف

( يف مقال 2282د )مهرزاحممد ، يتعامل لق بترمجة اجلمل والكلمات املوسومةفيما يتع

لترمجات الفارسية يف ا املوسومة« )كرميهای فارسی قرآن نشانداری در ترمجه» بعنوان

يف القرآن  املوسومة بإجياز مع ترمجات التراكيب ذات العالمات السلبية (للقرآن الكرمي

، ةينمط غراسب ة منها مقال معنونأجريت دراسات علی ضوء نظرية غراسي الكرمي. كما

روش ترمجه » :عنوان حتت البالغة، هناك أطروحة بترمجة االستعارة يف هنجفيما يتعلق 
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استعاره در خطبه اول تا بيستم هنج البالغه از سه ترمجه؛ فيض االسالم، شهيدی و 

منهجية ترمجة االستعارة يف اخلطب األوىل إىل العشرين لنهج البالغة من ثالث « )دشتی

ا وقام املؤلف ين( حملمد رضی مصطفی2282) (يدي ودشيتض اإلسالم وشهيترمجات لف

های بررسی روش»: عنوانحتت هناك مقال آخر  ل ترمجة االستعارات دون أي نظرية.يبتحل

دراسة طرق ترمجة االستعارات « )های حركتیهای مبتنی بر طرح وارهترمجه استعاره

قامت شريين بورابراهيم،  ( بقلم8311) (املبنية على خمططات احلركة يف هنج البالغة

بعنوان  مقال آخر كوهنا .كةخمطط احلرستعارة القائمة على االم ترمجة يتقيبة باحثال

نقد « )ارسسكه بر سطح لغوی كي با تكرميرمارودی از قرآن كنقد لغوی ترمجه موسوی »

، بناءً على املستوى املعجمي الداليل للقرآن الكرمي رمارودیجترمجة موسوي  لماتك

بتحليل ترمجة القرآن ه الباحث فيقام  ،( بقلم حممد رحيمي خوجياين8311) (ةيراسلغ

الدراسات املختلفة  منداليل فقط. على الرغم  معجمی مبستوى رمارودیكالكرمي ملوسوي 

 ، مل يتم إجراء أي حبث حولةيكلمات املوسومة االستعارالعن ترمجات ت التی أجري

ها من الفارسية إلی العربية علی ضوء نظرية غراسية فمن ملوسومة وصعوبات نقلاالستعارة ا

 ن.حتی اآلأحد ه مث موضوع هذا البحث جديد مل يتطرق إلي

 اإلطار النظری للبحث

مجة جيمع بني النموذج الذي ا لتقييم الترجيًمنوذجًا مز ةيغراسارمن فالرو كاقترحت 

ينفي اقترحه
8

یوداربلن 
2

داي؛ نرين، مثلة اآلخترمجعلماء الوآراء  (8111) 
3

، نيومارك
1

 ،

ديليسل
1

، تُصنف الترمجات على أساس اخلصائص اإلجيابية والسلبية ةيغراس . يف منوذج

مما  .(11: ش8312فرهادی،« )ةيقبولالكفاية وامل» ، وأخرياً معياریتعرب عن اجلودة اليت

، شكل عكسيالترمجات ب بني ةيقبولاملكفاية والبط درجة ريواجلوانب السلبية ، بيعين ذلك

)دقة املترجم يف إيصال الرسالة  ةكفايال، قلت درجة امليزات السلبية أي أنه كلما زادت

ف(. وكلما زادت السمات )درجة القبول من قبل قراء اللغة اهلد ةيقبولاملطلوبة( وامل

، املصدر والترمجةبه بني النص شل. ملقارنة أوجه اةيقبول، زاد مستوى الكفاية واملاإلجيابية

 -. تشمل هذه املستويات؛ املستوى الداليل قد تتداخل ة أربعة مستوياتيراسقترح غت
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2. Darbelent 

3  .  Naida 

4. Newmark 

5. DeLice 
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أن الی . نظرًا ی واملستوى األسلويبستوى اخلطاباملو، الصريف -املستوى النحويو، املعجمي

 ىة ملستوائز أساسيكرة، فسنقدم فقط يغراس املقالة تستند إىل املستوى الرابع من منوذج

 وهي :ةيسلوباأل رحلةم

أو التغيريات الطفيفة واجلميلة اليت يقوم هبا املترجم حسب ذوقه أ( التطوير اإلبداعي: 

، ةغراسي) لبی رغبتهية بالنسبة له أو يعيطب ثركسلوباً أأورغباته. قد خيتار املترجم 

 .(8: م1991

أو  واهلدف فهم املترجم أو جهله بلغة املصدر ب( خطأ املترجم: الناجم عن سوء

 .(81 :م1991، غراسية)الترمجة.  موضوع

بعض األحيان جيب  ج( االحتفاظ بأمساء معينة مع ما يعادهلا يف النص اهلدف: يف

، ويف بعض احلاالت جيب أن نًا يتم نقله مباشرة إىل الترمجة، وأحياترمجة اسم معني

 .(11: ش1131خمتاری،) يكون مصحوبًا بشرح

ر: يتم ختويف معظم املترمجني عدميي املصد النص لكايه بكيد( احلفاظ على ترا

 .(11ش: 1131خمتاری، ) اخلربة من بناء مجلة اللغة املصدر ويعكسوهنا يف اللغة اهلدف

يف النص اهلدف: لكل مصطلح مخسة  الئقة غريو هـ( استخدام مصطلحات غري مالئمة

 -1اخلصائص العاطفية  -3املعىن احلريف  -2املعىن االفتراضي  -8جوانب خمتلفة: 

 ، كل منها مقيد يف اختيار املكافئاللون والرائحة القومية والعرقية -1اخلصائص األسلوبية 

 .(111 :ش1138، لیجتعلى املترجم ) رضاملناسب فُ

 .(81م: 1991،ةغراسي) و( التوسع مقابل التبسيط: هذه الطريقة هي املالذ األخري للمترجم

هتمام خاص لالستعارة: جيب على إع م ةيبالغي( التغيري يف استخدام الصناعات ال

املترجم حتديد عدد االستعارات اليت جيب االحتفاظ هبا وعدد االستعارات اليت جيب 

 .(81م: 1991غراسية،) عدد االستعارات اليت جيب تغيريهاحذفها و

عن اخلصائص  ةيغراسعرب تأربعة مستويات،  ىلينقسم إالتقسيم العام  ،نأكما 

خصائص مستوی  نعاجلسوفی هذا البحث ، لكل مستوى على حدةة اإلجيابية والسلبي

 :فقط ةيسلوباأل

احلفاظ  ،صدرنص املالأ( امليزات اإلجيابية: االحتفاظ بأمساء معينة مع مكافئات يف 

 .على الصناعات البالغية
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توسيع الو التوسع اإلبداعي،وة: احلفاظ على هياكل النص املصدر، ب( السمات السلبي

دی يرش) ةيبالغيف الصناعات ال ريالتغاحلذف وو االضافة،و، املترجم خطأو البسيط،

 .(39: ش1189وفرزانه، 

  مفهوم املوسومة

ات ستخدام بعض التركيبات أو الفئالتربير  استخدامهامفهوم لغوي ميكن  يه "املوسومة"

سة ، يف مدركرة األولية عنها، واليت نشأت الفستخدامهاااللغوية ووجود بعض القيود يف 

، تصنيفًا يف ، وفقًا ملدى متايز التناقضاتویكطبست قدم .، من ظاهرة التحييداغبر

 )راسخ مهند، النظام الصويت وميز بني التناقضات املستقرة والتناقضات غري املستقرة

 (.18: ش8311

هي الكلمات  وسومةن الكلمات غري املإ، ميكن القول  املوسومةريغباملوسومة وفيما يتعلق 

 ،بتسامةإ ة،كىن عام، مثل؛ ضحسية، حبيث تعرب املكونات الداللية للكلمة عن معالرئي

ستخدام املكونات اوإذا مت ، وكلها تعرب عن معىن عام، أي كلمة ضحك عال بصوت كضح

، فهي . يف الواقع، هذه الكلمة موسومةورة بدالً من كلمة الضحك يف النصالداللية املذك

، فإن نقل هذه عة معينة من الكالم اللغوي. لذلكه منتج قطحتمل معىن ضمنيًا خاصًا يعترب

املوسومة  ؛على أنواع خمتلفة مثل املوسومةاملعاين يف عملية الترمجة ليس باألمر السهل. 

 .ةيواالستعارالضمنية و، ةيلزاماإلو، التوزيعيةوالداللية، والنحوية، والصرفية، والصوتية، 

 ةيتعاراملوسومة االس

يكوف ال) أساس االستعارة هو فهم وجتربة الشيء كشيء آخر: "ننسوج"و "يكوفال "يقول

ا يف نفس الوقت م، لكنهاالستعارات يف الثقافات املختلفةقد ختتلف  .(1 :م2119، وجونسن

أن االستعارة ليست عشوائية وتنبع من اخلربة املادية واالجتماعية والثقافية. كما  ناتعتقد

أو الثقافات الفرعية وتؤثر عليها. االستعارة  العامة م الثقافاتتعكس االستعارات السائدة قي

ستخدامها بدالً من اختيار عالمة واحدة وإص من االستبدال الداليل يتم فيه هي نوع خا

مة عالمة أخرى من حيث التشابه. هذا التشابه هو أيضًا مسة مشتركة ميتلكها دال العال

إىل دال آخر باإلضافة إىل داله املمكن ربط إشارة  وجيعل من، األوىل ودال العالمة الثانية

القراد العنيد. يف هذا ك كهوشن، على سبيل املثال: لي. إنه متجذر يف األسس املعرفيةاألص

واحتفظ بعالمة  كهوشن د وي، قم بإزالة العنلى سبيل املثالع ،انت الكلمات، إذا كالتشبيه
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ويتم  كهوشن ختيار العالمة بدالً منإلية، يتم دم هذه الكلمة يف اجلملة التاستخا" وقراد"ال

 :العناد عنیيوالقراد هوشنك  ختيار وفقًا للتشابه بنيهذا اإل

 لی احلفلة؟إهل قمت بدعوة القراد 

بدالً من "الشخص العنيد"،  املستوي االفقي" من القرادختيار كلمة "إرجييًا، ميكن تد

هذا يعين  .(11-12: ش1181، فراشيا) ومةاملوس، فهي أيضًا باإلضافة إىل كوهنا استعارة

هل قمت بدعوة شخص عنيد إىل  ، مثل:عنيد" بشكل طبيعيالستخدمنا كلمة "اأننا إذا 

" بدالً من كلمة القراد، ولكن إذا استخدمنا كلمة " موسومةريغ ا، فهذا يعين أهن؟حفلة

، ميكن ةيزاملاإل املوسومةة. وبناءً على ياستعارموسومة ، يتم تسميتها عنيد"الشخص ال"

أجل تقوية بعض  بطريقة تكون االستعارة من ةياملوسومة االستعارأيضًا التعبري عن 

 . ةيزاملاملوسومة اإل نسان وهی، مثل: العناد على اإلاخلصائص وتكثيفها

العالمات طاملا كان وضع واملعقدة.  اا عقليًا نظرًا لبنيتهجهدً ةياملوسومة االستعارتطلب ت

/  تاب كلمة )بسيطعندما يستخدم الكُ هتمام اللغويني.إموضع  ةيشكلة مفهومعلى أهنا م

كن الكلمة نفسها ، ولفمن الواضح أهنا ال تعين مفهومًا ،معقد( بدالً من )سهل / صعب(

بسبب عدم  ةيقد تكون املشكلة املفهوم: ویكطبستيقول  .(11 :م2111، كوفيالهلا معىن )

أقل يف النصوص وهلا  ستخداماهلا  ةياملوسومة االستعار ، مما يعين أنعمليتها ومضموهنا

 .(211 م:1919) ، لذلك يتطلب األمر الكثري من اجلهد لفهم معانيهامعاين ضمنية

واالعتماد على االستعارة  ةياملوسومة االستعارعلى  يَنِايل قد بُا أن البحث احلمب

 ةيأولًا تعريفات االستعارة املفهوم أبدن ك، لذلنواعها والقيام بأعماهلا البحثيةوأ ةيهوماملف

 للمث حن اخلطبة الغرّاءمن  نيالرسالة الواحدة والثالثترمجة  من مناذجذكر نوأنواعها مث 

 .ةية لغراسيسلوباألمستوى ضوء بناءً على  منوذجكل 

 ة وأنواعهاياالستعارة املفهوم

اللغويات  ةيؤرمن ( عن وجهة النظر املعاصرة لالستعارة 8112ن )يكوف وجونسيعرب ال

ن يكوف وجونسيذكر ال ،ا هباياالستعارت التی حن ا يف كتاب بعنوانهناملعرفية ويتناوال

قتصر االستعارة على اللغة األدبية والشعر ب( ت؛ أ( ال مبدأين يف نظريتهما يف االستعارة

، كافلي) للعقل البشري لكنها متجذرة يف النظام املفهومی، االستعارة ليست ظاهرة لغوية

جة املنهجية بني العناصر االستعارة هي النمذ»أيضًا:  وجونسن يكوفيذكر ال(. 11 :ش1181

، على عامل آخر يكون إلنسانية يكون ملموسًا وموضوعيًاة لعامل واحد من التجربة اياملفهوم
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 الاجمل ةاملفهومي االستعارات لكل(. 12-11:  م2119، نيكوف وجونسال) «عادةً أكثر جتريدًا

، يقدم مفاهيمه ، أحدمهادائمًا دورًا يف االستعارة يلعب جماالن .واملماثل واهلدف صدر،امل

 .(81: ش1181، فراشيا) ه اهلدفيونسم املفاهيم، واآلخر يتلقى املصدر والذي نسميه 

 نطولوجيةاألستعارة اال

ه من االجتاميكن أن توفر جتارب اإلنسان مع األشياء من حوله أساسًا أكثر لفهم ما هو أبعد 

وضوحًا هي  ةيأكثر أنواع االستعارات األنطولوجن . إةيوتشكل أساس االستعارات األنطولوج

ستعارة اال .(28 :ش1181، يكافلاخلصائص البشرية ) منح فيها األشياءاالستعارات اليت تُ

ا. ة استخدامًيألنطولوجهي واحدة من أكثر أنواع االستعارة ا ةياداملو ةيانكيوال ةيصيالتشخ

 (:32ش:1181، ليكافإنسان / التضخم عدو ) مثل؛ التضخم

 اء(غرّال)خ « و االرْواحُ مُرْتَهَنَةً بِثِقَلِ اَعْبائِها»

 أظهرت قد، العريب يف النص .(رهن: 3 ج: م8111، وهرياجل) هَنَ: الضامنمُرتَهَن من رَ

، وهذه ستطيع التحركة حلمل اآلثام وال تأسريهي  التی رواحاأل، رهائنصورة ال يف األرواح

 إن. ةيإال باستخدام االستعارة املفهومتحقق تواجملردة ال  ةيادالصورة واجلمع بني األمور امل

 واحلاالت اجملردة الشؤون على والتعرف املادية وغري الروحية للشؤون مادي شكل إعطاء

)ع(  وقد استخدم اإلمام .اخلطبة هذه مسات إحدى هي ملموسة بطريقة للبشر العقلية

 .اإلمث()الروح و ( وغري احلي )العبء( لفهم العوامل اجملردةمةيال املصدر احلي )البهاجمل

لمستوي لووفقًا  ،عبءمث مة/ اإليهبرهينة أو  روحالهي " ةيحبيث تكون استعارته املفهوم

. ننتقل موسومةستعارة وبالتايل اال، وهي أيضًا مة"يالبه، جاءت "األرواح" بدالً من "الرأسی

 :ني الفارسيتنيالترمجتاآلن إىل 

 اندها در گرو ابرهاى گناهان ماندهو جان :انينصارأ
 ها در گرو ابرهاى گران )گناه( مباندو جان: سالمض اإليف

ة يموسومة استعارح" يف شكل رو، يتجلى املفهوم اجملرد لـ "الألول من العبارةيف اجلزء ا

 ، يتجسد املفهوم اجملرد لـ "اخلطيئة" يفلعبارة( ويف اجلزء الثاين من امةي)البه تشخيصية

جنبا إىل جنب مع اإلسالم بترمجة  ضيفان وأنصاري قامقد ، والشكل املادي لـ "العبء"

ال املصدر اجملوأنصاريان وفيض اإلسالم بإحضار  ،"حة "الروياملوسومة االستعارالكلمة 

مُرتَهَنة بِثِقَلِ  "ستعارة إىل التشبيهكال املترمجني حوال اال و ال اهلدف )اإلمث(اجمل)العبء( و

ية قليدية وأزاال االستعارة املفهوماالستعارات الت علی املترمجان ، فقد عملمع ذلك اَعْبائِها".
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منهجها، إىل االستعارة التقليدية أو املفهومية يف  غراسية شريحية أخرى، ال تمن نا .للعبارة

وى حتليل األمثلة بناءً على منهج لدينا خيار س وليس تغيري االستعارة و ذكر فقط احلذفوت

اإلسالم يف  ضيتمكن أنصاريان وفف، ةية لغراسمستوى األسلوبياستنادًا إىل  غراسية.

ا م، اليت كانت لترمجتهةياملوسومة االستعاراجلزء األول من ترمجتهما من احلفاظ على 

 ة.يالسلب اليت هي جزء من امليزة را االستعارة، غيّيف اجلزء الثاين غري أهنما،يةميزة إجياب

 (خ الغرّاء« )قَمَصَتْ بِاَرْجُلِها وَ قَنَصَتْ بِاَحْبُلِها»

: م1939) رفع احلصان رجليه وضرب األرض معًا وركل": يقول ابن فارس عن "قمص

 .(: قنص1ج :م1991ابن منظور،ص الطري تصطاد طائراً )ص" وتعين الصيد وقنقن"  .(قمص

، ص وقنصلقمفاعل ال يا هالدنيشرح العبارة العربية السابقة: م يف ميث قال ابن     

إلنسان عن نفسه إلبعاد ا ادنيهي استعارة لل "قمص"الناس من نفسه. كلمة ا يطرد يوالدن

أنه عند الركل، حيث تعمل  رجل" هو"األ سبب فی مجعالويدفعه بعيدا. و عندما حيني الوقت

 متسك ن احليوان ال يستطيع الركل بقدميه حىت، أل، فإن الذراعني متورطتاننالرجال

، فإن اكتفاءه بذكر القدم وعدم ذكر اليدين يرجع إىل حقيقة الذراعني باجلسد. ومع ذلك

 ش:1131حبرانی،) أكثر مالءمة لكلمة قدم ، لذا فإن فعل قمصل يتم بالقدمأن مبدأ الرك

 .(181: 2ج

 البشر أن وجهها يف يبدو حبيث دورًا حدهاو والعبارات  الكلمات تلعب األحيان، بعض يف   

 .اإلمام )ع( كالم يف الفن ذروة على العثور وميكن ومصورة، حية مشاهد يالحظون

 هي اليت( الدنيا)اسم املعنی إلظهار والصياد احلصان مثلاسم العني ( ع) اإلمام ستخدما

 (.العامل) اجملرد وماملفه فهم السهل من وجعل املصدر واهلدف بني روابط أقام لقد. اهلدف

هي التمرد  املتمردحصان لن السمة الرئيسية لإ:، ميكن القولةيلزاماإلللموسومة ووفقًا 

 . وقد تغريت تعبرياتاياإلمام )ع( للدنوالسمة الرئيسية للصياد هي الصيد الذي استخدمه 

عامل حصان / الهي:  ةي، واستعارته املفهومةيستعاراالوسومة املإىل  ةلزامياإلوسومة املمن 

 :ني الفارسيتني. ننتقل اآلن إىل الترمجتذات فخصياد / املل اي/ الدن الرِجلارتفاع  املصائب

هايش صيد  مهچون اسب سركش كه اپ بلند و به زمني كوبد سوارش را به خاك اندازد و او را به دام :انينصارأ
 كند

هايش د افكند )ات او را بر زمني زند( و به داماپى خود به او لگ مانند اسب اي شرت، دنيا اب :سالمض اإليف
 )كه در راه گسرتده( او را شكار كند
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صان احللـ " ةيصيرة التشخ لِها" يف الصوجُأَرْا" يف عبارة "قَمَصَتْ بِيدنيتجسد مفهوم "ال     

يز متا" ويلدن"ا تجلىتحْبُلِها" أويف عبارة "قَنَصَتْ بِ "الرِجل" على شكل "ارتفاع املصائب" و "املتمرد

ان ينصارأترجم  .لذات" يف الشكل املادي لـ "الفخ"املة تشخيصية و "ييف شكل موسومة استعار

، ألنه استخدم الكلمة )مثل( وعلى "االستعارة إىل التشبيه يف ترمجة استعارة "قَمَصَتْ بِارَجُلِها

بُلِها"، مع احلفاظ واستعارة "قَنَصتْ بِاحْ )حصان( ال املصدراجملالرغم من أنه اهتم فقط ب

، قَمَصَتْ بِارَجلِها" . يف حالة ترمجة استعارة "ةياستعار ، فقد قدم ترمجةهاعلى موسومت

ال املصدر )حصان( واهلدف )العامل( واستخدام اجملوأيضاً فيض اإلسالم بإحضار كلمات 

، ا" باستخدام اإلضافةبِاَحْبُلِه الستعارة "قَنَصَتْاو، هياالستعارة إىل التشب تريغتَ كلمة )مثل(،

 ، فقد عملمع ذلك ."حْبُلِهاأاملوسومة "قَنَصَتْ بِ ةن قادرًا على إحضار ترمجة الكلمكا

من ناحية أخرى، ال  .املترمجان علی االستعارات التقليدية وأزاال االستعارة املفهومية للعبارة

تغيري كر احلذف وويذإىل االستعارة التقليدية أو املفهومية يف منوذجه،  غراسية تشري

استنادًا إىل  غراسية.وى حتليل األمثلة بناءً على منهج وليس لدينا خيار سفقط ،االستعارة 

اإلسالم عن  ضيأنصاريان وف ، ترجمالعبارة ، يف اجلزء األول منةية لغراسمستوى األسلوبي

الم له ميزة اإلس ضيف، فإن يف اجلزء الثاين من النص العريب ، وأيضًاطريق تغيري االستعارة

اإلسالم له  ضيان وفسلبية باستخدام اإلضافة ويف اجلزء الثاين من العبارة العربية أنصاري

 حْبُلِها".أقَنَصَتْ بِ ميزة إجيابية يف احلفاظ على استعارة "

 (11الرسالة« )وَ اِيّاكَ اَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطايا الطَّمَعِ فَتُورِدَكَ مَناهِلَ الْهَلَكَةِ»

واملنهل هو مدخل  .(911 م:1991وز آبادی، ريالف) و نوع من سلوك اخليول واإلبلالوجف ه

ن اإلمام أيعتقد ابن ميثم يف تفسريه للعبارة العربية:  .(هنل م:1939 ابن فارس،) نيالع

األوهام والتخيالت والشهوات  ،كناية عن قوى مثل السلطة اي)ع( قد أتى بكلمة املطا

هي استعارة للسرعة اليت يعصي هبا  فيالوج ، فإن صفةباملثلو .والغضب تقوده إىل الشر

يف  كالستعارة حلاالت اهلاالهي أيضًا  املناهلكلمة  .بسبب تلك القوى واألشياء غري السارة

 (.121: 1ج ش:1131حبرانی، ) وأرضية اجلحيم، مثل البيوت اآلخرة

 وانياحل، "، بالطبعوانيح معة للطمع يف هنج البالغة هي أن "الطيإحدى الصور االستعار    

 تظهر هذه الصورة بوضوح ضرر الطمع .كاهلال يقود مجيع البشر بسرعة إىل منهل الذی

ت األليفة يف احليوانا ظيفوت، فإن . كما يتضح من االستعاراتةسيئباعتباره رذيلة وصفة 

اری. وله مكانة خاصة يف التصور االستع ال املصدراجملى نطاق واسع كعلمشهد احلياة 
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، وف اهلالكصور ظريامللوث ل احليوان لصورة الطمع واملنهل )ع( نياملؤمنأمري استخدم

، فإن العبارة خارجة سيئيالر ىاملستو" وبناءً على منهل كهي "اهلال ةيواستعارته املفهوم

 :ني الفارسيتنينقوم بتحليل الترمجتواآلن  .ةموسومة استعاريألوف وبالتايل فهي عن امل

 هاى طمع تو را برانند و به آبشخورهاى مهلکه وارد سازند برحذر ابشنکه مرکباز اي :انينصارأ
نکه شرتهای طمع و آز تو را به تندی اب آبشخورهای تباهی بربند ) بر اثر بر حذر ابش از اي سالم:ض اإليف

 (االی آن مرتکب حرام مشو که به عذاب اهلی گرفتار خواهی شدكا و  دنيطمع و آز 
" يف الشكل عكَ أَن تُوجِفَ بِكَ مَطايا الطََّمَايَإ" يف عبارة "لى املفهوم اجملرد لـ "الطمعيتج     

شكل "املنهل".  يف إليه ويشار كاهلال ، يتجلیة "مَناهِلَ الْهَلَكَة"ويف عبار "ايطااملاملادي لكلمة "

يف  "" الطمع وسومةلمة املللك انيانتبه أنصار "ن تُوجِفَ بِكَ مَطايا الطََّمَعِيَاكَ أَإ" فی ترمجه

اإلسالم يف احلفاظ على االستعارة  ضي، وجنح فهبا يف ترمجته ص العريب واحتفظالن

 بالغاً هتمامًا، فقد إهتم املترمجان إمَناهِلَ الْهَلَكَة"فيما يتعلق بترمجة استعارة " .ضافةاإلب

ستوى وفقًا ملة. يغراس منهجة مناسبة تتماشى مع ترمج قدماترمجة كلمة "مناهل" وب

، بية يف اجلزء األول من االستعارةمبيزة إجيا نصاريانأترمجة ، تتمتع ةية لغراساألسلوبي

ترمجة اجلزء الثاين من ، ويف هلا ميزة سلبية االضافةمع  سالمض اإليف كما أن ترمجة

 .ةيباملوسومة االستعار، تتمتع كلتا الترمجتني مبيزة إجيابية مع االحتفاظ االستعارة

 (خ الغرّاء« )ائِدَةً لَهُ اِىل ضَنْكِ الْمَضْجَعِق»

عجم امل أما)املضجع( ،فقد جاء يف .(ك: ضنق1111راغب االصفهانی، ) قيض :كضن

عن  اءغرّالطبة اخل رُتعبّ .(: ضجعش1183 وآخرون، مصطفی) : مكان النوممبعىن طيوسال

يف كالوعاء  اوخيتربوهن ألخرويةوا يف احلياة الدنيوية العديد من املواقف اليت يواجهها البشر

دين عن أقارهبم وحماصرين يف البشر بعي أبناء . القرب من األماكن اليت يكون فيهاحياهتم 

، ". أيضًاتمبي القرب" كونية)ع( مستخدماً استعارة  اإلمام علی، وهذا يوضحه ضيقه

"، باإلضافة تيبامل" قد حلت حمل "القربن كلمة "إالقول  ، ميكنسيئيالر ىاملستوبالنظر إىل 

 :ني الفارسيتنينقوم اآلن بتحليل الترمجت .املوسومة یهضاً يأ ،إىل االستعارة

 كه او را به خوابگاه تنگ قرب برند در حاىلان: ينصارأ
 و او را به خوابگاه تنگ )قرب( انداختندسالم: ض اإليف

 ريخدم فيها أنصاريان تغاستو، كونيةالة يستعاراالوسومة املظهر مفهوم "القرب" يف شكل      

ألنه اختذ خطوة حنو تغيري االستعارة بإحضار كلميت  ،التشبيه يف ترمجتهإىل  الستعارةا
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اإلسالم اإلضافة  ضياستخدم ف وعالوة علی هذا،، املصدر )مبيت( واهلدف )القرب(

املترمجان علی االستعارات التقليدية وأزاال االستعارة املفهومية  ، فقد عملمع ذلك .أيضًا

التقليدية أو املفهومية يف منهجها، إىل االستعارة  غراسية من ناحية أخرى، ال تشري .للعبارة

وى حتليل األمثلة بناءً على منهج ذكر فقط احلذف و تغيري االستعارة وليس لدينا خيار سوت

املوسومة  ريمع تغي ، فإن ترمجة أنصاريانةية لغراساألسلوبي مستوىبناءً على  غراسية.

 .ا مسة سلبيةمهل ةياملوسومة االستعارضافة وتغيري اإلاإلسالم مع  ضية وترمجة فياالستعار

 (خ الغرّاء« )فَاتَّقُوا اللّهَ عِبادَ اللّهِ تَقِيَّةَ ذِى لُبٍّ شَغَلَ التَّفَكُّرُ قَلْبَهُ»

من  فی اخلطبة الغرّاء طلب اإلمام )ع( .(112 م:3991ز آبادی، وريالف) مأله: شَغَله

 .ركالف مأل قلبهاملؤمنني ممارسة تقوى املفكر احلكيم الذي 

 القلب) واملفهوم اهلدف لفهم( ماءو وعاء) وامللموس املادي املفهوم اإلمام )ع( استخدم

وعاء / الفكر "القلب  ةيوماملفهباستخدام االستعارة  .االثنني بني خاصة عالقة وخلق( والعقل

تخدام كلمة "القلب" بدالً من  اسمتأنه نری  عن هذه النقطة املهمة و، عرب"انكيماء أو 

 ونكوهلذا السبب، فإنه ي "بدالً من كلمة "املاء مت استحدامهاالفكر" " وأن كلمة ""الوعاء

 :ني الفارسيتنيننتقل اآلن إىل الترمجت ة.يموسومة استعار

بندگان خدا تقوای خداوند را پيش گریيد تقواى خردمندى كه انديشه و تفكر دلش را  ای: انينصارأ
 مشغول كرده است

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

 يف" ركم اجملرد "الفالوعاء" وأظهر املفهو( عن مفهوم "القلب" يف شكل ")ع اإلمامعبّر     

متكن كال املترمجني من تقدمي ترمجة . موسومة وفه، ، باإلضافة إىل االستعارة"املاء" شكل

، تتمتع ةية لغراسياءً على مستوى األسلوبوبن .ةيهتمامهما باملوسومة االستعارمتزامنة نظرًا ال

 كلتا الترمجتني مبيزة إجيابية.

 (خ الغرّاء) «لْعَرَقوَاَلْجَمَ ا» 

القيامة أنه بسبب الشدة والصعوبة، سيتم تقييد من املواقف اليت ستحدث للبشر يف يوم 

 ن هذا التفسري حيتوي على استعارةوسيتدفق. باإلضافة إىل حقيقة أ هوجهالعرق على 

ورهبة  ،سبب االنفصال عن الزوجة واألطفال، فهو إشارة إىل شدة ومعاناة البشر بدقيقة

االستعارة يف خلفية هذه اخلطبة  هذهستخدام اإن  .(131: 2م، ج1991حبرانی،) هللا
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 اعارهت، واستاليت ال مفر منها وصعوبات يوم القيامة ظهر التطويق الكامل للمصائبت

، فهي أيضًا  االستعارةفة إىلباإلضا حمل "اللجام"،"العرق"  ة هي "العرق جلام" وحلّياملفهوم

 :ني الفارسيتنيالترمجت لين بتحلة. سنقوم اآلاملوسوم

 عرق ات دهان رسيده: انينصارأ

 شد()مانند جلام كه بدهان اسب اب شوددهان پر از عرق مي: سالمض اإليف
ستخدام اا ب)ع( ممكنً نياملؤمن من قبل أمري "لجام"العلى شكل  "العرق"كان ظهور      

ستعارة "اجلمَ الْعَرَق" االيف ترمجة  ."عرقال" لمةكموسومة ، مما أدى إىل رة املادةاالستعا

( العرق( و )اللجامكلميت )جبلب ، فی الترمجةاإلضافة  عالوة علی، اإلسالم ضيف

، وقد عبّر أنصاريان عن أيضًا تغيري االستعارة للتشبيه استخدمكمجالی املصدر واهلدف و

، كانت ةية لغراسوبيمستوى األسلبناءً على  .بتعبري غري الئق ترمجة بعيدة من النص املصدر

مع التعبري غري  نصاريانأترمجه ضافة واإلسالم من خالل تغيري االستعارة واإل ضيترمجة ف

 .الالئق يف نطاق السمات السلبية

 (    11)الرسالة « وَتَجَرَّعِ الْغَيْظَ فَاِنّى لَمْ اَرَ جُرْعَةً اَحْلى مِنْها عاقِبَةً»

ق: ماده 8311)راغب االصفهانی،ة شرب املاء صعوب .يعين شرب رشفة من املاء جترع

 ظ(.ق: ماده غي8311، صفهاين)راغب األ: شدة الغضب ظيالغ جرع(.

ويؤدي حيلو لصاحبه  الغضب شراب حلو" يسعدم اجلمهور أن "إمخاد نار )ع( يعلّ اإلمام

عىن املواإلمام لتجسيد  ةاالستعار . يف هذهحتمد عقباها نتائج ققوة والسرور وحيإىل احلال

 صورة أكثر عقالنية وملموسة، ليهتدي املتلقي إلی أن الغضب ماء اجملرد للغضب، استخدم

املاء" واستخدم كلمة "الغضب" بدالً من "املاء" ك"مام )ع( عن شرب "الغضب" ". وحتدث اإل

 :تني الفارسيتنيالترمج ،واآلن نراجعسيئيالر ىاملستوقوم على ت ةموسومة استعاريفخلقت 

 تر و داراى عاقبىت لذيذتر از آن نديدماى شریينجرعه خشم را فرو خور، که من جرعه :انينصارأ
 آن در اپاين نديدم(تر و گواراتر از خود را نگه دار )زيرا من آشاميدنی شریيناالسالم: ض يف

و، يظهر مفهوم "الغضب" اجملرد من قبل اإلمام )ع( يف شكل ملموس وحسي، وه

ويدرك  "ظ ماءالغي " يف ترمجة أيضًا. جنح أنصاريان ، حتمل مسةباإلضافة إىل االستعارة

اإلسالم  ضيالترمجة الفارسية. وقد استخدم فمبجرد أن يقرأ  ةهوميالقارئ استعارهتا املف

وفقًا  .ةستعارياملوسومة االبتالع الغضب" وغيّرعبارة "ضبط النفس" اليت ال تتماشى مع "ا

وسومة خالل االحتفاظ بامل من رمجة أنصاريانة، فإن لتغراسيللمستوى األسلويب ل
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 ةستعارياملوسومة االعن طريق إزالة  ض اإلسالمترمجة فيومسة اإلجيابية ا هل ةستعارياال

 .هلا مسة سلبية

 ةيوياالستعارة البن

لدور آخر. يتمثل ا يفهومهذا النوع من االستعارة هو تنظيم مفهوم واحد ضمن إطار م

 دفيف متكني املتحدثني يف اجملتمع اللغوي من فهم اجملال اهل ةيوياملعريف لالستعارات البن

( صدر، تفرض االستعارة )اجملال املةيويصدر. يف االستعارة البنال املاجملمن خالل بنية 

رحلة أو النظرية مثل ؛ احلياة مثل الاالستعارات مثل(. هلدفبنية على االستعارة )اجملال ا

  .(128: م2113، كوتششاملبىن )

 (خ الغرّاء« )قائِدَةً لَهُ اِىل ضَنْكِ الْمَضْجَعِ، وَوَحْشَةِ الْمَرْجِعِ، وَمُعايَنَة الْمَحَـلِّ، وَثَوابِ الْعَمَلِ»

وفقًا للخطبة الغرّاء، بعد املوت، يتم أخذ الشخص لرؤية مزنله األبدي وإقامته لتجربة 

عادته قسراً إىل مكان معني عواقب أفعاله. تذكرنا هذه الصورة بشخص مت القبض عليه وإ

هي حتذير ألولئك الذين ليسوا  ةقد يكون غري سار بالنسبة له. هذه االستعارة الدينامي

مستعدين للموت واحلساب، وقد عرب اإلمام )ع( عن هذه النقطة املهمة باستخدام 

شكل  فة". يف التحذير الذي عرب عنه اإلمام )ع( يفية "اآلخرة عودة خمياالستعارة املفهوم

القدوم  االستعارة البنيوية، تتوافق اآلخرة مع العودة األبدية / البشر اخلاطئني معتقلون/

 :ني الفارسيتنيحركة املكانية. ننتقل اآلن إىل الترمجت

ابدى و درك  كه او را به خوابگاه تنگ قرب و ابزگشتگاه ترسناك و مشاهده جايگاه در حاىل: انينصارأ
 جزاى عمل سوق دهد

او را به خوابگاه تنگ )قرب( و ابزگشتگاه ترسناك )آخرت( و ديدن جايگاه مهيشگى : سالمالض ايف
 كشاند )هبشت اي دوزخ( و جزاى كردار مى

وقد برز مفهوم اآلخرة يف شكل  كبرياًا، اهتماماً يمثل الدن اآلخرة،باهتم اإلمام )ع(     

 فقد النص، هذا يف القيامة ريدجت بسبب ستخدام االستعارة البنيوية.االعودة املخيفة وب

 أكثر مفهوم تقدمي أجل من العودة املخيفة مثل ملموسة استعارة الستخدام حماولة جرت

 مل أنه إىل بالنظر. التجربة خالل من القيامة معىن فهم من القارئ يتمكن حىت موضوعية

 حةمسا جلعل حماولة إجراء مت النص، هذا يف اآلن، حىت اجلحيم إنسان أي خيترب

ة تيف ترمجة أنصاريان، نرى ترمج خميفة.  عودة جتربة خالل من للقارئ ملموسة اجلحيم

ض اإلسالم اإلضافة للحفاظ يتتماشى مع استعارة "اآلخرة عودة خميفة"، كما استخدم ف
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نصاريان أة، تتمتع ترمجة ياستنادًا إىل مستوى األسلوبية لغراس ة.يعلى املوسومة االستعار

ة، كما أن ترمجة فيض اإلسالم هلا ميزة يمع االحتفاظ باملوسومة االستعارمبيزة إجيابية 

 .اإلضافةشيئ من سلبية مع 

مبا يف ذلك املسافرين املختلفني، والطرق  ،ما تكون استعارة احلياة هي السفرعند    

، سيعرف اإلنسان هلل مع كل جمموعة، وما إىل ذلك، والطريقة اليت يتعامل هبا ااملتعددة

املوت هناية / بداية الرحلة" احلياة رحلة"؛ الوالدة  ريق إىل سعادته وقسوته. يف استعارةالط

عودة إىل الطريق الصحيح/ / التوبة عوائق الرحلةاإلنسان مسافر/ اخلطايا  رحلة/ال

 ةيذا النوع من االستعارة املفهومه .إقامة مؤقتة للسفر ادني/ والأدلة السفر القرآن والرسل

 :نيرّاء و الرسالة الواحدة و الثالثاخلطبة الغاصة يف له مكانة خ

خ « )قَرارِ خِبْرَة وَدارِ عِبْرَة، اَنْتُمْ مُخْتَبَرُونَ فيها وَمُحاسَبُونَ عَلَيْها وَوَظَّفَ لكُمْ مُدَداً يف»

 (الغرّاء

حبرانی، )االنسان  ختبارمكان إل ايإن الدن«: قِرار خِربَة و دار عِربَة يف»يقول ابن ميثم عن  

  .(111: 1ج ش:1131

 أدى. )الدنيا( اجملرد املفهوم لفهم بديهي مفهوم وهو اإلختبار( ع) اإلمام استخدم

، احلياة مثل ما ذكرناكختبار(. ااملفهومية لـ )احلياة  االستعارة إىل االرتباط هذا إنشاء

وقد  ختباراإلجة القسوة البشرية والسعادة نتيخمتربون/ البشر / خمتربختبار، والعامل اال

ننتقل اآلن إىل  .ستخدام االستعارة البنيويةامة يف أوضح اإلمام علي )ع( هذه املسألة امله

 :نيفارسيتال نيالترمجت

و مدت زندگى مشا را در قرارگاه امتحان و سراى عربت معني منوده، در دنيا آزمايش : انينصارأ
 گریيدشويد و بر اساس آن مورد حماسبه قرار مى مى

و مّدت عمر و زندگاىن مشا را در دار آزمايش و سراى عربت تعيني منوده و مشا در دنيا : سالمض اإليف
شويد )ات نيكو كارانتان از بد كرداران متييز داده شوند( و )در قيامت( حبساب آنچه كه در دنيا گفته  امتحان مى
 كنندايد رسيدگى مي و اجنام داده

ستخدام االستعارة ا" وبختبارم "احلياة" وومسها يف شكل "اإلوعبّر اإلمام )ع( عن مفه    

، مع اإلسالم ضيأن أنصاريان وفنری ، نيسيتالفار نيالترمجت ليحتلمن خالل  .البنيوية

، قد عربا عن ترمجة تتماشى مع استعارة "احلياة "ربةاخلاحلفاظ على ترمجة كلمة "
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اإلسالم  ضيتتمتع ترمجتا أنصاريان وف ،ةية لغراسمستوى األسلوبياستنادًا إىل  .ختبار"إ

 .ةياملوسومة االستعاربمبيزة إجيابية مع االحتفاظ 

 (13 )الرسالة «السّاكِنِ مَساكِنَ الْمَوْتى، الظّاعِنِ عَنْها غَداً»

الظاعن  وكلمة إلشارة إىل وقت الرحيلالظاعن عنها غداً، هذه العبارة تذكري باالنفصال وا

كثر االستعارات استخدامًا من أ (.312: 1ش،ج8311)حبرانی،لهي استعارة لنفس الرحي

"احلياة سفر" عن احلياة الدنيا  السابق، هي استعارة البالغة، كما ذكرنا يف النموذجيف هنج

ودليل سفر ومسافر  ا بداية وهنايةاحلياة اهلادفة يف الدنيا واآلخرة كالسفر هلإن . واالخری

ام )ع( يف شكل االستعارة املفهومية لـ "احلياة سفر" قد اإلممن هذا املنطلق إن وعقبات. 

/ األنبياء أدلة السفر/ الدنيا بداية السفر/ القيامة هناية احلياة سفر/ صور النوايا،

بتحليل  نقوم واآلن.السفر وعوائقهيتطابق البشر مع املسافرين واخلطيئة تقابل عقبات 

 :الترمجتني الفارسيتني

 موات، سفرکننده از آن در فردا.ساکن سراى ا: انينصارأ
 ها فردا.های مردگان، کوچ کننده از آنساکن در خانهاالسالم: ض يف
حاول و ال املصدر )السفر( اجملحاول أنصاريان إظهار استعارة )احلياة سفر( بإحضار      

 ى االستعارة البنيوية من خاللعل عة احلياة الشبيهة بالسفر وحافظأنصاريان إظهار طبي

استنادًا إىل مستوى  سالم من خالل تقدمي ترمجة "الظاعن.اإلرمجة "املسافر" و فيض ت

 .هلما طابع اجيايب لتا الترمجتنيك، فإن ةية لغراسياالسلوب

   (خ الغرّاء« )وَعَمَّرَ مَعاداً»

أو  ارة معقدة وبنيوية على أهنا "املبنی، ظهرت "اآلخرة" على شكل استعأحيانًا، يف هنج البالغة

بىن امل)ع( على أهنا  اإلمامعند اآلخرة  تجسدت. اياإلنسان بأفعاله يف الدن هيبنی في" تيالب

بشكل أفضل. يف استعارة ستخدام أشياء ملموسة لفهم األمور اجملردة ااآلخرة بتتجسد و

/ القيامة مزنل مواد املبنی/ القيامة مبنی، فإن األعمال الصاحلة "تيأو ب مبنی"اآلخرة 

القيامة، واليت حسب  ناءن ب، بل عاملبىنناء ب عنمل يتحدث اإلمام )ع( .سان بنّاءسكن/ اإلن

" والتعبري خارج عن املألوف ونتيجة لمة "اآلخرة" بدالً من كلمة "املبنیعن ك املستوي الرأسي

 :ني الفارسيتنيموسومة. ننتقل اآلن إىل الترمجت یهف لذلك لديها محل داليل أكثر

 ا آابد منودامتش ر قي ان:ينصارأ
 و معاد و ابزگشت را )به بناى تقوى و پرهيز كارى( آابد كرد: سالمض اإليف
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 .ةيوبالتايل فهی املوسومة االستعار اجملرد لـ "القيامة" يف شكل "املبنی"يتجسد املفهوم     

االستعارة  تتماشى مع ة وهو قدم ترمجةياملوسومة االستعارجنح أنصاريان يف احلفاظ على 

. ( للمصدر )القيامة( وهو مفهوم جمرد/ عمّرألنه صاغ كلمة )آباد ية "اآلخرة مبنی"البنيو

 .ض اإلسالم أيضًا من اإلضافةي، استفاد فةياملوسومة االستعاراحلفاظ على  عالوة علی

 ةينصاريان ميزة إجيابية على مستوى األسلوب، كان ألةية لغراسياالسلوباستنادًا إىل مستوى 

ض اإلسالم مسة سلبية يف يف ترمجه ، كما كانةياملوسومة االستعارعلى من خالل احلفاظ 

 .من خالل إضافته ةيلغراس

 ةياالستعارة االجتاه

، يف احلياة وختلق مفهومًا جديدًا تستند هذه االستعارات إىل التجارب اجلسدية البشرية

يف العقل  لقوهناوبالتايل فهمًا جديدًا من خالل إنشاء الصور املكانية اهلندسية اليت خي

ة، وتوجد يست اعتباطية ليجتاهإلستعارات اإلإن ا .(11: م2119، اليكوف وجونسون)

 أو وحتت، فوق بني ةالثنائي التقابالت أن ورغم. ةوالثقافي ةالفيزيائي جتربتنا فی زاهتاكمرت

ها يعلبنی ة التی تياالجتاه ن االستعارت،إال أ ةفيزياي عةطبي هلا إخل،... وخارج داخل بني

وجد املستقبل أمامنا، فی يأخری. ففی بعض الثقافات، مثال،  قد ختتلف من ثقافة إلی

، الشخص الذي يفوز وجد خلفنا. على سبيل املثال، يف قتاليأنه فی ثقافات أخری  نيح

ولديه بالفعل املزيد من القوة يطرد خصمه. يقف الشخص القوي املنتصر على خصمه 

تم تشكيل االستعارات ، ويف مثل هذه املواقف ي موضع أدىقط اخلصم على األرض يفويس

من بني االستعارات .  (33: ش1188م،يبور ابراه) ف أسفليأعلی والضع مثل القویّ

 :قريب جيدالاألول جيد /  اء؛غرّالطبة اخلاالجتاهية املستخدمة يف 

 (خ الغرّاء« )وَاُومِنُ بِهِ اَوَّالً بادِياً وَاَسْتَهْديهِ قَريباً هادِياً»

 .فهي واضحة "بدا"تعين البداية أو من  "بدأ"من  "بادیأن " طياملعجم الوسصاحب يعتقد 

ال تعنيان القرب  باً" يف النصيوقرالكلمتان "أوالً  (بدامادة  :ش1183 مصطفی وآخرون،)

، لكنهما تدالن على عظمة اهلل وهذه العظمة أعلى من أي مكان ونقية من األول واملادي

يف  ةياجتاهاستعارة  )ع( املؤمنني استخدم أمري(. 131: 2ج :ش1131حبرانی،. )اجلسد

األول لـ " ةييء املهم يف صورة استعارة اجتاهر عن هذا الش، وعبّالتعبري عن إميانه وهدايته

 :ني الفارسيتنيننتقل اآلن إىل الترمجت د".يب جيو القر
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خواهم كه نزديك تدا كننده آفرينش و از او هدايت مىآورم كه اول است و ابو به او اميان مى: انينصارأ
 كنند است و هدايت

آوردم )هسىت و يكتا بودنش را يقني دارم( كه اّول )و مبدأ اشياء( و  و به او اميان مى: سالمض اإليف
 كه )به مهه( نزديك و راهنما است  طلبم)هسىت او بر مهه( هويدا است و از او راه هدايت را مى 

من خالل احلفاظ على االستعارة  ة العبارة العربية املذكورةيف ترمج أنصاريان لقد جنح

يت تعين البداية وأيضًا ال "يب جيد" وفقًا لـ "بادي" من "بدأقرالجيد /  األولاالجتاهية لـ "

استنادًا  .عارة يف ترمجته باإلضافةاإلسالم است ضيأدرج ف يف "به". صاحب احلالك" ء"ها

لثاين من ول وايف اجلزأين األ ترمجة أنصاريانة، فإن ية لغراسلوبيمستوى األسإىل 

فقط من خالل اين اإلسالم هلا صفة إجيابية يف اجلزء الث ضياالستعارات وترمجة ف

اإلسالم يف اجلزء األول من االستعارة له صفة سلبية مع  ضي، وفاالحتفاظ باالستعارة

 .اإلضافة

 (خ الغرّاء« )هوَقَدَّمَ اَمامَهُ لِدارِ مُقامِ»

، والذي على أساسهما جيعل العديد من هما جسم اإلنسانن اللذان يشاركاالجتاهان اآلخرا

، يصور اءغرّالطبة اخليف  .، مها االجتاهان األمام واخللفوملموسة املفاهيم العقلية مكانية

ع( ) دم أمري املؤمنني، وقد استخأماميامة شيء مهم مت ختيله يف الق .أماماملهم يف 

 :" إلظهار أمهية القيامةة "القيامة أمامياالستعارة االجتاه

 و براى جايگاه ابدى زاد و راحله پيش فرستاد: انينصارأ

 و براى جايگاه مهيشگى )آخرت( آن توشه را پيش از خود فرستاد: سالمض اإليف
 نيتأمام" ومن خالل الترمجيته يف شكل "شيء مهم فی " وأمهيتجلى مفهوم "القيامة    

التعبري عنه ال يتم  نيلقيامة ووجودها يف أي من الترمجتميكن فهم أمهية ا نيالفارسيت

 مع األمتعة اليت أرسلها للمنصب الذي ،لقد أرسل أمتعته مسبقًا"؛ مبعىن أنه يف مجلتني

، إمهال االستعارة يف الترمجة ة نرى، ويف اجلملة الثانيينتظره" خيتلف اختالفًا جوهريًا

، االستعارة حذفو عن طريق إزالة نيتالترمج لتاك، ةية لغراسيسلوباأل مستوی لىوبناءً ع

 .ميزة سلبيةلديهما 

   (11الرسالة« )وَالْمُبْطِئُ عَلَيْها اَقْبَحُ حاالً مِنَ الْمُسْرِعِ»

يظهر قدرة ألنه يف اللغة أمرًا يف غاية األمهية  ةيو الدينام يعترب تصور التعبريات احلركية

دف الرئيسي ث أو الكاتب يف حالة الديناميكيات على وضع ثابت له عالقة خاصة باهلاملتحد
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 البطيء لـ " ةيالتعبري عن االستعارة املفهوم ، من خاللللمتحدث أو الكاتب. االمام )ع(

، اه العقول إىل مشاكل يوم القيامة، حيث يتحرك اجلميع حسب ما فعله، لفت انتبأسوأ"

كلما هي حاهلم ،تلك ، وخر يتحرك بسرعة للوصول إىل اهلدففبعضهم ببطء والبعض اآل

 :ني الفارسيتني. ننتقل اآلن إىل الترمجت،  حتركوا بشكل أبطأتصرفوا بشكل أكثر بشاعة

 تر از شتابنده در آن است و آن که دچار کندى است بدحال: انينصارأ
 تر استو کند رفتار از تندرو زشت و درمانده سالم:ض اإليف

مع  يف النص العريب ترمجة أنصاريانأسوا" يف قد مت احلفاظ على استعارة "البطء ل    

 ضيالستعارة االجتاهية يف ترمجة ف، كما مت تغيري ااحلفاظ على بنية النص املصدر

اإلسالم  ضيأنصاريان وف ، فإن ترمجيتةية لغراسمستوى األسلوبياستنادًا إىل  .اإلسالم

 .ا صفة سلبيةمهل

 (3اجلدول )

 ةيميزات سلب ميزات إجيابية 

 كوناتم

مستوی 

 ةيسلوباأل

احلفاظ 

علی 

 االستعارة

احلفاظ 

على 

أمساء 

 حمددة

 يريتغ

 االستعارة

إزالة 

 االستعارة

التوسع 

 البسيط

التوسع 

 اإلبداعی

خطأ 

 املترجم

تعبري ب

غري 

 الئق

 ضافةاإل

 - 3 - 3 - 3 4 - 8 انينصارأ

 ضيف

 سالماإل
6 - 5 3 - 3 - - 8 

 ئجاتالن

ة مع ميزات إجيابية؛ احلفاظ على أمساء حمددة مع مكافئات يف النص يمستوي االسلوب

زات السلبية؛ احلفاظ على هياكل النص ياملومع  صناعة البالغةاهلدف واحلفاظ على 

، صناعة البالغةاملصدر هو التوسع اإلبداعي، والتوسع البسيط، وخطأ املترجم، وإزالة 

، ويعترب العالقة العكسية بني اجلوانب صناعة البالغةتغريات يف وخاصة االستعارات، وال

كفاية )دقة الالسلبية ودرجة القبول. أي أنه كلما زاد عدد السمات السلبية، اخنفضت 

املترجم يف إيصال الرسالة( واملقبولية )درجة القبول من قبل قراء اللغة اهلدف(. كلما 

دراسة أن بحث إلی لتوصل ا. قبوليةكفاية وامللازادت امليزات اإلجيابية، ارتفع مستوى 

منوذجاً  82و  نيثالثالو اديةالرسالة احل ة يفياملوسومة االستعارللكلمات  اًذجومن 1 ترمجة

ميكن أن توضح طريقة الترمجة لكل  ةية لغراسمستوى األسلوبياخلطبة الغرّاء بناءً على يف 
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 1ة مع ياسة لغرين على مستوى األسلوبرمجة أنصارياتعتمد طريقة ت ، حبيثرمجنيمن املت

اإلسالم أكثر اتساقًا مع  ضيلكن طريقة ترمجة فاالستعارة،  فاظ علیاحلمع  مناذج

، فإن طريقة ترمجة ةيلغراسة مستوى األسلوبياخلصائص السلبية يف  بناء علی اإلضافة.

، ل عامم، وبشكاإلسال ضيطريقة ترمجة فمع  بية أقل مقارنةهلا خصائص سل أنصاريان

 ةكفايأكثر  ة، فإن طريقة ترمجة أنصاريانية لغراسمستوى األسلوبيعلی ضوء اعتمادًا 

 .ةيمقبولو
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 .جملیه علییوم اجتمییاعی و انسیانی دانشییگاه شییریاز .و مبییانی ترمجییه ارزش کییاربردی اصیول(. ش1138جتلیی، غفییار )
 .111 -111صص  .2مشاره

 شناسی شناختی، نظریيه ها و مفاهيم، هتران: مست.(. درآمدی بر زابن1189راسخ مهند، حممد )
 کتاب.. الطبعة الثانية. قم: الاملفردات فی غريب القرآنق(. 1111راغب االصفهانی)

ارزايبیی و مقايسیه ترمجیه هیای فارسیی رمیان انگليسیی شیاهزاده و گیدا (. ش1189رشيدی، انصر. شهني، فرزانه )
 -18صیییص  .1مشیییاره  .سیییال دوم .دو فصیییلنامه زابن پشوهیییی .اثیییر میییارن تیییواين بیییر اسیییاس الگیییوی گارسیییس

118. 
 مهشهری. هتران: .شعر .جلد دوم .از زابن شناسی به ادبيات(. ش1191صفوی، کوروش )
نقد و ارزايبی ترمجه متیون عربیی )مطالعیه میوردی: نقید و ارزايبیی آهر ترمجیه  ،بررسی(. ش1192فرهادی، پروين )

 .مرتمجییییی زابن عربیییییاپاين انمییییه رشییییته  .(شییییده غسییییان کنفییییانی در سییییه مییییش قصییییص، رواايت و مسییییرحيات
 دانشکده ادبيات و علوم انسانی. .دانشگاه هتران
 دمشق: مؤسسة الرسالة. .إبشراف حممد نعيم العرقسوسي .القاموس احمليط(. م1991لدين )الفریوزآابدی، جمدا

 هتران: موسسه چاپ و نشر أتليفات فيض االسالم. .ترمجه هنج البالغه(. ش1139)، علی نقیسالمفيض اإل
 .هتران: مست .مرتجم: شریين پور ابراهيم .بر استعارهمقدمه ای کاربردی (. ش1191ش، زلنت)کوتش

املغییییرب:  .ترمجییییه: عبداجيیییید جحفییییة .االسییییتعارت التییییی  يییییا هبییییا(. م2119)اليکییییوف، جییییور،. جونسیییین، مییییارن
 دارتوبقال للنشر.
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جمموعه مقاالت استعاره مبنای تفکر و ابزار زيبیايی آفرينیی اب  .نظريه معاصر استعاره(. ش1181ليکاف، جور،)
 : سوره.هتران .به کوشش فرهاد ساسانی. گروه مرتمجان  مهکاری
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 قم: مؤسسه فرهنگی تبيان. .املعجم الوسيط(. ش1183مصطفی، ابراهيم. الزابب، امحد. عبدالقادر، حامد )
هییای ترمجییه و بررسییی سيسییتم اريییر میینت از نظییر نظییری بییر رونیید پيییدايش نظريییه .(ش1189ور، فاطمییه )بییمهییدی
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