فصلنامه پژوهشنامه نهجالبالغه
سال چهارم -شماره  -41تابستان 4931

بررسي روشهاي ترجمة استعارههاي مبتني بر
طرحوارة حرکتي در نهجالبالغه
شیرین
تاریخ دریافت4931/80/62 :

پورابراهیم*1

تاریخ پذیرش4931/82/41 :

چکیده
ترجمة استعاره و چالشهاي آن همواره از مسائل ترجمه و ترجمة متون مذهبي بوده است .در این مقاله ،با اتخاذ
رویکرد معنيشناسي شناختي به ترجمه ،ميخواهیم بدانیم کدام نوع از انواع دهگانة ترجمة استعاره توسط
الهرّاسي ( )0222در ترجمههاي نهجالبالغه کاربرد بیشتري دارد و چگونه ميتوان به تبیین دالیل کاربرد این
شیوه یا شیوهها پرداخت .همچنین ،ترجمههاي انگلیسي و فارسي نهجالبالغه چه شباهتها و تفاوتهایي دارند.
به این منظور ،کلیة استعارههاي طرحوارة تصوري حرکتي از بخش حکمتهاي نهجالبالغه استخراج گردید و
ترجمههاي آنها در متون منتخب فارسي و انگلیسي مورد بررسي قرار گرفت .مشاهده شد که در ترجمههاي
نهجالبالغه استعارهها در همة موارد حفظ شده است و در اکثر موارد از شیوة سوم انتقال استعاري که همان حفظ
تصور غني متن مبدأ در متن مقصد است استفاده و هرگاه مترجم نتوانسته همان تصور غني را منتقل کند ،تصور
غني دیگري از همان طرحواره را حفظ کرده یا از روشهاي دیگر ترجمة استعاري سود جسته است .این امر
نشان ميدهد که ترجمة استعاره ،اگر از دیدگاه شناختي به آن نگریسته شود ،چالشهاي سابق را ندارد و این
نظریه قادر است با اتکا به طرحوارة حرکتي ،چالشها و ناهماهنگيها را از میان بردارد .همچنین ،پنج ترجمة
یادشده توانستهاند استعارهها را بهخوبي در متن مقصد منعکس کنند.
کلیدواژهها :ترجمة استعاره ،استعارة طرحوارة تصوري ،تصور غني ،نهجالبالغه.

 .1دانشیار گروه زبانشناسي دانشگاه پیام نور
* :نویسنده مسئول
این مقاله مستخرج از طرح پژوهشي است که با اعتبار دانشگاه پیام نور به نتیجه رسیده است.
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 .1مقدمه
استعاره از حوزههایي است که در مطالعات معاصر ترجمه با اقبال زیادي مواجه بوده است (الهرّاسي:0222 ،
 .)9در مطالعات اولیة افرادي چون داگوت )1991( 1و وندنبروک )1991( 0بحث بر سر این مسأله است
که چرا عبارات استعاري منفرد که بهطور عمده در متون ادبي و مذهبي هستند ،در مقابل ترجمهپذیري از
یک زبان به زبان دیگر مقاومت ميکنند .اینگونه مطالعات حوزة ویژهاي را در دل پژوهشهاي ترجمه به
خود اختصاص ميدهد که استعاره در ترجمه ) (MiT3نامیده شده است.
 .1-1بیان مسئله

از زماني که نظریة استعارة مفهومي در سال  1992توسط لیکاف و جانسون 4براي نخستین بار مطرح شد،
نیاز به در نظر گرفتن این مطالعات و یافتههاي آنها در ترجمة استعاره بیشتر شد (شافنر و شاتلوُرث:
 .5)0213علیرغم رشد مطالعات حوزة استعاره در ترجمه ،در نظریة شناختي زبان شاهد رشد سریع مطالعات
استعاره بودیم (الهرّاسي)9 :0222 ،؛ اما بهرغم مطالعات گسترده در زمینة استعارة شناختي ،خأل تحقیقي در
حوزة تعامل میان نظریههاي استعاره در ترجمه و نظریة شناختي استعاره مشهود است و پرکردن این فضا
به محققان حوزة استعاره کمک کند به حل مسائل چالشبرانگیز ترجمة استعاره در کلیة متون ،بهویژه
متون ادبي و مذهبي بپردازند.
 .2-1پیشینه و مباني نظري

تاکنون تحقیقات زیادي در مورد استعاره و سایر آرایههاي ادبي در نهجالبالغه صورت گرفته است .زبان
نهجالبالغه به ادعاي بسیاري از محققان حاوي استعارههاي فراواني است که این متن را تبدیل به متني
ادبي کرده است .بهعنوانمثال ،ایزدي ( ،)1393ادیبي مهر ( ،)1391شیخاحمدي ( ،)1399غالمي ()1399
حاجيقاضياسترآبادي ( ،)1399بیات ( )1399بهطور عمده به شناسایي جنبههاي زیبایيشناختي
نهجالبالغه پرداختهاند .دستة دوم مطالعات حوزة استعاره چارچوب نظریة معنيشناسي شناختي بهویژه
استعارة شناختي را براي پژوهش برگزیدهاند .در این دسته ،ميتوان به پژوهشهایي مثل نورمحمدي
( ،)1399نورمحمدي و همکاران ( ،)1391ایمانیان و نادري ( )1390و آقاگلزاده و پورابراهیم( )0213اشاره
کرد؛ اما در زمینة ترجمة مفاهیم استعاري در چارچوب نظریهي شناختي تاکنون پژوهشي انجام نشده
است .هرچند ،ميتوان در زمینة مسائل ترجمة نهجالبالغه به پژوهشهایي نظیر وليزاده ( ،)1399برانیمه
( )1399و وفایي ( )1399اشاره کرد.
1. Dagut
2. Van den Broeck
3. Metaphor in Translation
4. Lakoff & Johnson
5. Chäffner & Shuttleworth
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این تحقیق توصیفي  -تحلیلي است .محقق ابتدا استعارههاي طرحوارة حرکتي موجود در بخش
حکمتهاي نهجالبالغه را استخراج ميکند .سپس به تحلیل برگردانهاي آنها در سه ترجمة فارسي
دشتي ،شهیدي و بنیاد نهجالبالغه و دو ترجمة انگلیسي سیدعلي رضا و پازارگادي ميپردازد.
در علم ترجمه ،1ترجمهشناسي 0و مطالعات ترجمه 3ترجمه محور تحقیق است .در عرصة کنوني
مطالعات استعاره رویکردهاي مختلفي به پدیدة ترجمة استعاره وجود دارد که رویکرد شناختي یکي از
آنهاست .شافنر و شاتلورث ( )0213استدالل ميکنند که بهرهگیري کامل از یافتههاي مطالعات استعاره و
حوزههاي وابسته از اهمیت باالیي برخوردار است.
لیکاف و جانسون ( )1 :1992ادعا کردند که فرایندهاي تفکر بشر اساساً استعارياند (لیکاف و جانسون،
 .)4 :1992در نظریة استعارة مفهومي استعاره عبارت است از نگاشت یک حوزة تجربي بر یک حوزة
تجربي دیگر یعني نوعي ارتباط ذهني که میان دو مفهوم غیر مرتبط یا دو حوزة تجربي غیر مرتبط ایجاد
ميشود و به اولي اجازه ميدهد به صورتي که معموالً به دیگري اندیشیده یا از آن صحبت ميشود ،فکر
یا صحبت شود (لیکاف023 :1993 ،؛ ایوانز و گرین .)095 :0221 ،بهعنوان مثال ،مفهومسازي زندگي
بهصورت سفر نوعي فرایند شناختي ذهني است که از مبناي تجربي سفر گرفته ميشود.
در مطالعة حاضر به بررسي ترجمة استعارة طرحواره تصوري بر اساس مدل ارائهشدة الهرّاسي ()0222
پرداخته ميشود .در این مدل مفهوم طرحوارة تصوري ) (image schemaو تصور غني )(rich image
نقش پررنگي ایفا ميکند.
 .1-2-1طرحوارة تصوري

ما بهوسیلة تماس با اشیاء فیزیکي ،آنها را کشف ميکنیم؛ خود و اشیاء دیگر را به مانند ظروفي که دیگر
اشیاء در آنها یا بیرون آنها قرار دارند ،تجربه ميکنیم؛ نیروهاي طبیعي که بر ما تأثیر ميگذارند را تجربه
ميکنیم؛ و نیز سعي ميکنیم در مقابل چنین نیروهایي مقاومت کنیم ،مانند وقتي که مقابل باد راه
ميرویم .چنین تعاملهایي به کرّات در تجربة بشري رخ ميدهد و باعث ایجاد آنچه ما طرحوارة تصوري
مينامیم ميشود .این طرحوارههاي تصوري بسیاري از مفاهیم انتزاعي ما را بهصورتِ استعاري
ساختاربندي ميکنند که استعارههاي طرحواره تصوري نامیده ميشوند.
طرحوارههاي تصوري ميتوانند اساس سایر مفاهیم واقع شوند .از اینرو ،مثالً ،طرحوارة حرکت در
زیرساخت مفهوم سفر قرار ميگیرد (کوچش .)91 :1393 ،طرحوارههاي تصوري ساختارهایي هستند که
جزئیات اندکي را در خود دارند .مثالً ،طرحوارة «حرکت» داراي موقعیت آغازین ،حرکت در مسیر و
موقعیت نهایي است .این طرحوارة بسیار کلي حرکت ،هنگام کاربرد مفهوم سفر ،با جزئیات دیگرِ بیشتري،
پر ميشود :ميتوانیم یک مسافر ،یک نقطة عزیمت ،یک وسیلة سفر (مثالً ،یک ماشین) ،یک برنامة سفر،
1. science of translation
2. translatology
3. translation Studies
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مشکالت بین راه ،یک مقصد ،یک راهنما و غیره داشته باشیم .این طرحوارهها نه تنها با یک روش ،بلکه
از راههاي مختلفي پر ميشوند .طرحوارة حرکت نه تنها با یک سفر ،بلکه با راه رفتن ،دویدن ،پیادهروي ،یا
کوهنوردي درک ميشود (کوچش.)93-90 :1393 ،
 .2-2-1تصور غني

طرحوارههاي تصوري مثل حرکت مفاهیمي غني و دقیق نیستند ،اما از طریق تصورات غني مثل سفر ،راه
رفتن ،چهار دستوپا رفتن و غیره ،به استعارههاي مفهومي مرتبط ميشوند .میان طرحواره تصوري و تصور
غني رابطة سلسله مراتبي وجود دارد .مثالً ،طرحوارة تصوري حرکتي ميتواند در چهاردستوپا رفتن
کودکان ،حرکت خودروها در خیابان ،یا قایقها در رودخانهها تجسم یابد .همین رابطه را ميتوان بین
طرحوارههاي تصوري و نمونهها یا مصداقهاي واقعي آن در تصورهاي غني نیز پیدا کرد.
براي روشنشدن ارتباط میان استعارة مفهومي ،طرحوارة تصوري و تصور غني به استعارةمفهومي
زندگي سفر است توجه کنید:
حوزه مقصد:
زندگي

حوزه مبدأ :سفر

مفهوم سفر که در حوزة مبدأ براي شکلگیري استعاري از آن استفاده ميشود و ویژگيهاي آن بر
حوزة زندگي نگاشت یا منطبق ميشود نمونه یا مصداق یا تجسم یک طرحواره است به نام طرحوارة
حرکتي که مفهومي ذاتاً انتزاعي است و حاصل تجربة مکرر بشر از حرکت و جابجایي در محیط زندگي
خود است و طرحي کلي و مبهم در ذهن دارد که در تصور غني سفر ،این درجه از انتزاع از بین ميرود و
مفهومي عیني و ملموس و داراي ابعاد و اجزاء مشخص شکل ميگیرد که به آن تصور غني گفته ميشود.
 .3-2-1شیوههاي ترجمة استعارههاي طرحواره بنیاد

از نگاه الهرّاسي ( ،)0222در ترجمة این نوع استعارههاي مفهومي امکانات مختلفي در اختیار مترجم است
که وي ده شیوة 1ترجمة استعاره را معرفي ميکند:
 -1ترجمة طرحواره به طرحواره :در این نوع ترجمه ،از همان طرحوارة تصوري که در متن زبان مبدأ آمده،
در متن مقصد نیز استفاده شده است .مثالً در عبارت قطبين متوازنين فيالقوه ،سه طرحواره نیرو (قوه)،

تعادل (متوازنین) و حرکت (انتقال نیرو از یک قطب به قطب دیگر) وجود دارد .اگر این عبارت به «دو
قطب متوازن قوا» در زبان فارسي ترجمه شود ،هر سه طرحوارة نیرو ،حرکت و تعادل در عبارت استعاري
زبان فارسي منتقل شده است .در دادههاي موجود نهجالبالغه ،این نوع ترجمه مشاهده نميشود.

1. Procedures
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 -0ترجمة طرحواره به کاربرد طرحواره :معرفي جنبهاي کاربردي از یک طرحوارة تصوري در متن مقصد،
یعني هنگامي که متن اصلي از یک طرحوارة تصوري استفاده کرده است ولي در متن مقصد تنها جنبهاي
کاربردي از همان طرحوارة تصوري آمده است .مثالً در عبارت عربي تفاعل صميمي ،طرحوارة
هسته ) (COREدر واژة صمیمي به معناي مرکز و هسته هر چیز است .ترجمة فارسي این عبارت یعني
«تعامل قوي» فاقد طرحوارة هسته است ،هرچند داراي جنبة کاربردي طرحوارة هسته (صمیم) است چرا
که هستة هر چیز قويترین بخش آن است.
 -3ترجمة تصور غني به همان تصور غني :کاربرد همان طرحواره تصوري و تصور غني که در متن مبدأ
موجود است در متن مقصد .مثالً در عبارت نباتات کريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي ال تنبت
اال طيبا ،از استعارة کشور عمان خاک (کشاورزي) است استفاده شدهاست .فعالیتهاي سیاسي بذر این
خاک هستند که ممکن است خوب یا سمي باشند .در ترجمة این عبارت به فارسي تصورات خاک و
گیاهان سمي حفظ شده است« :گیاهان سمي منزجرکننده در خاک کشورمان که نميبایست به آنها اجازة
رویش داد ».این شیوه در غالب ترجمههاي نهجالبالغه بهکار رفته است .مثالً در حکمت  09إِذَا کُنْتَ فِي
إِدْبَارٍ وَ الْمَوْتُ فِي إِقْبَالٍ فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَى در ترجمة دشتي به این صورت ترجمه شده است« :هنگاميکه
تو زندگي را پشت سر ميگذاري و مرگ به تو روي ميآورد ،پس دیدار با مرگ چه زود خواهد بود ».که
تصور غني پشتکردن (به دنیا) حفظ شدهاست.
 -4ترجمة تصور غني به تصور غني دیگر از همان طرحواره :استفاده از تصور غني یک طرحوارة تصوري
در متن مقصد به جاي تصور غني همان طرحوارة تصوري در متن مبدأ .در ترجمة عربي به انگلیسي رضا
از حکمت  ،14طرحوارة حرکتي حفظ شده ،ولي تصور غني رکب به معني سوار با تصور غني travelers
به معناي مسافر که به همان حوزه تعلق دارد جایگزین شده است :أَهْلُ الدُّنْيَا کَرَکْبٍ يُسَارُ بِهِمْ وَ هُمْ
نِيَامٌThe people of the world are like travelers who are being carried while they :

 .are asleep.این شیوهي ترجمه پس از شیوههاي  1و  ،3از اعتبار ترجمهي باالیي برخوردار است.
 -5ترجمة طرحوارة تصوري به تصور غني :عینیتبخشیدن به طرحوارة تصوري که در متن مبدأ بهکاررفته
است .مثالً در عبارت في صميم کيانه ،صمیم حاوي طرحوارة مرکز ) (CENTERاست .در ترجمة فارسي
آن «در قلب موجودیت آن» ،به قلب ترجمه و به معني «مرکز» (معین )0929 :1390 ،و حاوي طرحوارة
مرکز است .این روش در شواهد موجود از ترجمههاي نهجالبالغه مشاهده نگردید.
 -9ترجمة تصور غني به طرحوارة تصوري :ترجمة یک استعارة حاوي تصور غني به یک طرحوارة تصوري
(یا طرحوارهسازي تصور) .مترجم طرحواره را حفظ ميکند ولي تصور غني را ترجمه نميکند .در حکمت
 ،133استعارة دنیا به مثابه خانة گذر آمده است .در ترجمة دشتي آن ،از روش ششم استفاده شده است:
الدُّنْيَا دَارُ مَمَرٍّ لَا دَارُ مَقَرٍّ «دنیا گذرگاه عبور است ،نه جاي ماندن» .در اینجا تصور غني خانة گذر حذفشده
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ولي طرحوارة حرکتي در عبارت گذرگاه باقیست .این نیز ترجمهاي استعاري است و اشکالي بر آن وارد
نیست.
 -9استفاده از همان طرحوارة تصوري و تصور غني اما همراه با یک تسهیلکنندة مفهومي ،مثل :به
تعبیري ،به قولي .مثـالً در ترجمـة حکمت  ،199الـرَّحِيلُ وَشِيكٌ( ،کـوچ نزدیک است) ،در ترجـمة
پازارگادي عـبارتي در پـرانـتـز براي تسهیل معناي استعاري بهکاررفته استthe time to depart :

 (for the next world) is near.در معدودي از ترجمههاي انگلیسي موجود این شیوه به کار رفته ولي
در هر صورت شیوهاي استعاري است.
 -9معرفي مصداقي جدید براي استعارة مفهومي که در گفتمان مبدأ به کار رفته ،هرچند در عبارت مبدأ
نیست .مثالً ،در گفتمان سیاسي اعراب ،ملت به مثابه خانواده استعارهاي پرکاربرد است .اگر این استعاره در
متن عربي به کار نرفته باشد ولي در ترجمة انگلیسي آن به متن مقصد افزوده شود مصداق جدیدي از یک
استعارة مرسوم معرفيشده است .این مورد در دادههاي نهجالبالغه مشاهده نشد.
 -12حذف یکي از مصداقهاي استعارة مفهومي (اما نه همة آنها) ،مثالً در ترجمة عبارت مرکز الکفر ،به
عبارت فارسي «جاي کفر» ،طرحوارة هسته به طرحوارة موقعیت تبدیل ميشود که در واقع همه
استلزامهاي معنایي ،طرحوارة هسته را با خود ندارد.
 -11حذف استعاره مفهومي ،که در آن کل استعاره نادیده گرفته ميشود و از ایرادات اساسي ترجمة
استعاره است .در ترجمة حکمت  ،99دشتي استعارة قیامت به مثابه محل ورود را حذف کرده است .در آنجا
عَظِيمِ الْمَوْرِد ،به عظمت روز قیامت ترجمهشده که فاقد استعاره است.
 .3-1ضرورت و اهداف پژوهش

این مقاله به بررسي پنج ترجمة استعارههاي مفهومي مبتني بر طرحوارة حرکتي در حکمتهاي نهجالبالغه
ميپردازد تا بدانیم از میان گزینههاي دهگانة الهرّاسي ( )0222کدام نوع ترجمه کاربرد بیشتري دارد و
چگونه ميتوان به تبیین این امر پرداخت .همچنین ،ترجمههاي فارسي نهجالبالغه از این حیث چه
شباهت یا تفاوتي با ترجمههاي انگلیسي دارند .یافتن پاسخي مستدل به این پرسشها کمک ميکند
ارزشمندي نظریة استعارة شناختي در تحلیل چالشهاي ترجمة استعاره اثبات شود .همچنین ،با توجه به
اهمیت متن نهجالبالغه در حوزة ابالغ و تبیین دین اسالم تا چه قدر بایستي نگران ترجمههاي نامطلوب
بهویژه در حوزة استعاره باشیم.

 .2بحث
در این تحقیق ،ابتدا کلیة استعارههاي موجود در بخش حکمتهاي نهجالبالغه استخراج شد 131 .مورد از
حکمتهاي نهجالبالغه حاوي انواع استعارهها بود .این حکمتها حاوي حداقل یک و حداکثر چند استعاره

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 5931

04

بود .وجود استعارههاي زیاد چیزي دور از انتظار نبود چرا که براي تبیین مفاهیم انتزاعي دیني ،راهي جز
توسل به مفاهیم عیني و تجربي وجود ندارد .این امر در زبان دین قبالً بررسي و ثابت شده است (بهعنوان
مثال ر.ک .پورابراهیم 1399 ،و پورابراهیم و همکاران .)1390 ،از میان انواع ترجمههاي استعاري ،آنهایي
که حوزههاي مبدأشان فیزیکي است و از میان حوزههاي مبدأ فیزیکي (مثل رنگها ،حیوانات ،اعضاي
بدن ،طرحوارهها و غیره) تنها آن دستهاي که داراي طرحوارههاي تصوري حرکتي هستند انتخابشده و از
هر کدام چند مورد جهت تحلیل و بررسي بهطور هدفمند انتخاب شده است .در دسترس بودن این پنج
منبع دلیل انتخاب آنها است.
در نهجالبالغه از استعارة ساختاري زندگي سفر است بسیار استفادهشده است .این استعاره به گذرایي و
ناپایداري این دنیا و پایداري آخرت اشاره ميکند( .پورابراهیم )19 :1393 ،در این استعاره حوزة مفهومي
سفر حوزة مبدأ است که از تصورات غني مربوط به طرحوارة تصوري حرکتي است .در حکمت  123با
مفهومسازي زندگي دنیا و آخرت به مثابه سفر و از دنیا و آخرت به مثابه شرق و غرب مواجهیم:
إِنَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ عَدُوَّانِ مُتَفَاوِتَانِ وَ سَبِيلَانِ مُخْتَلِفَانِ فَمَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا وَ تَوَلَّاهَا أَبْغَضَ الْآخِرَةَ وَ عَادَاهَا وَ هُمَا

بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ (حکمت)123/
( )1دنیاي  -حرام  -و آخرت ،دو دشمن متفاوت و دو راه جداي از یکدیگرند ،پس کسي که دنیاپرست
باشد و به آن عشق ورزد ،به آخرت کینه ورزد و با آن دشمني خواهد کرد و آن دو همانند شرق و غرب از
هم دورند( ... ،دشتي)
( )0همانا دنیا و آخرت دو دشمناند نافراهم و دو راهاند مخالف هم .آنکه دنیا را دوست داشت و مهر آن را
در دل کاشت ،آخرت را نپسندید و دشمن انگاشت و دنیا و آخرت چون خاور و باختر است و آنکه میان آن
دو رود چون به یکي نزدیک گردد از دیگري دور شود( ... .شهیدي).
( )3دنیا و آخرت دو دشمن متفاوت و دو راه گوناگونند ،پس کسي که دنیا را دوست بدارد و بدان دل بندد،
آخرت را دشمن دارد و از آن بدش آید؛ و آن دو چونان خاور و باخترند( ... ،بنیاد نهجالبالغه).
(4) This world and the next are enemies with a difference, each going its own
way. He who is charmed by this world, dislike the next one and opposes it.
(پازارگادي) These two worlds are like east and west.
(5) Certainly, this world and the next are two enemies against each other and two
paths in different directions. Whoever likes this world and loves it hates the next
(رضا) and its enemy. These two are like East and West.

در این حکمت دو استعاره موجود است:
دنیا و آخرت بهمثابه دو راه مختلف
-1
دنیا و آخرت بهمثابه مشرق و مغرب
-0

04

بررسی روشهای ترجمهی استعارههای...

هر چند در بخشي از ترجمة پازارگادي ،استعارة نخست کامالً حذف ميشود و تنها مفهومسازي دنیا و
آخرت بهصورت دو دشمن -که خارج از حوزة این بحث است  -به جاي این استعاره قرار ميگیرد و با
شیوة دهم ترجمة استعاره روبرو ميشویم ،در چهار ترجمة دیگر این حکمت ،از شیوة سوم بهطور کامل
استفادهشده است و تصور غني سبیل از حوزة سفر  -متعلق به طرحوارة مفهومي حرکت -به همان تصور
غني در زبانهاي فارسي و انگلیسي ترجمهشده است ،همچنین ،تصور غني مشرق و مغرب در تمام
ترجمهها به شیوة سوم به همان تصور غني در زبانهاي فارسي و انگلیسي ترجمهشده است:

حکمت

123

استعاره
مفهومي

دنیا و آخرت
بهمثابه دو راه
مختلف
دنیا و آخرت
بهمثابه
مشرق و مغرب

معادل تصور غني در متون مقصد و شیوههاي ترجمه
تصور غني

سبیالن

مشرق/مغرب

دشتي

شهیدي

دو راه ()3

دو راه ()3

شرق/غرب

شرق/غرب

بنیاد

پازارگادي

رضا

Enemies
()12

)3(Paths

نهجالبالغه

دو راه ()3

خاور/باختر

East/west

East/west

تصور غني سبیل ،مفهومي جهاني و غیرِ فرهنگ-ویژه است .بنابراین ،دسترسي ذهني مترجم به این
مفهوم در زبانهاي مختلف دنیا آسان است .در ترجمة پازارگادي دلیلي براي حذف این تصور غني وجود
ندارد .در این ترجمه ،دنیا و آخرت بهمثابه دو دشمن که هر کدام راه خود را ميروند آمده است که تکرار
تصور غني قبلي یعني عَدُوَّانِ مُتَفَاوِتَانِ است یا به نوعي با آن ارتباط دارد که درست به نظر نميرسد چرا
که در این عبارات با دو نوع مفهومسازي مواجهیم یکي دنیا و آخرت بهمثابه دو شخص دشمن ،و دنیا و
آخرت بهمثابه دو راه مختلف و ادغام این دو بخشي از معني استعاري دوم را از بین ميبرد.
در حکمت  ،133دنیا بهمثابه خانة گذر ،استعارهاي است مبتني بر طرحوارة حرکتي و در حوزة مبدأ این
استعاره ،تصور غني خانة گذر آمده است .این استعاره در واقع یکي از نگاشتهاي استعارة عامتر زندگي به
مثابه سفر است .در اینجا ،مفهوم خانة گذر- ،که دنیا از طریق آن مفهومسازي ميشود -به دو طرحواره
تعلق دارد ،یعني مفهوم حجمي خانه و مفهوم حرکتي گذر و تلفیق آنها در عبارت خانة گذر به هر دو
طرحواره تعلق دارد:
الدُّنْيَا دَارُ مَمَرٍّ لَا دَارُ مَقَرٍّ (حکمت.)133/
ابتدا به ترجمههاي فارسي این تصور غني (خانة گذر) توجه کنید:
( )1دنیا گذرگاه عبور است ،نه جاي ماندن( .دشتي).
( )0دنیا خانهاي است که از آن بگذرند ،نه جایي که در آن به سر برند( .شهیدي).

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 5931

06

( )3دنیا خانه «گذر» است نه جاي «ماندن» (بنیاد نهجالبالغه).
در ترجمة دشتي ،تصور غني دَارُ مَمَرٍّ به تصور غني خانة گذر ترجمه نشده است و با طرحوارهسازي
تصور مواجهیم .در واقع مترجم طرحوارة حرکتي را حفظ ميکند ولي تصور غني را ترجمه نميکند .استفاده
از طرحوارهسازي تصور مربوط به شیوة ششم است .در ترجمههاي فارسي شهیدي و بنیاد نهجالبالغه،
همان تصور غني حفظشده است (خانهاي که از آن بگذرند و خانة گذر) و با شیوة سوم ترجمه همخواني
دارد .حال به ترجمههاي انگلیسي توجه کنید:
(.پازارگادي) (4) The world is transitory, not a place to stay in and settle in
(.رضا) (5) This world is a place for transit, not a place for stay
در ترجمههاي انگلیسي تصور غني دار یا خانه منتقل نشده است .بهجاي آن از عبارت مکان-place-
استفادهشده است .مانند مثال  1فارسي ،هر چند طرحوارة حرکت منتقلشده است ،تصور غني خانة گذر
ترجمه نشده و شیوة ششم ترجمه بهکاررفته است .بهطور کلي ،در این حکمت ،ترجمههاي شهیدي و بنیاد
نهجالبالغه از روش سوم و دشتي ،پازارگادي و رضا از روش ششم استفاده کردهاند:

حکمت

133

استعاره
مفهومي

دنیا بهمثابه
خانه گذر

معادل تصور غني در متون مقصد و شیوههاي ترجمه
تصور غني

دار ممر

دشتي

شهیدي

گذرگاه
عبور ()1

خانهاي که از
آن بگذرند ()3

بنیاد
نهج البالغه

خانه گذر ()3

پازارگادي

رضا

transitory
()1

Place
for
transit
()1

در حکمت  99چهار عبارت حاوي استعارة زندگي بهمثابه سفر مشاهده ميشود .این عبارات عالوه بر
استعارة زندگي بهمثابه سفر ،بهوضوح حاوي زیر استعارههاي -1 :اعمال بهمثابه توشه سفر -0 ،دنیا بهمثابه
راه -3 ،زندگي بهمثابه سفر و  -4قیامت بهمثابه محل ورود است .بنابراین ،تصورات غني زاد ،طریق ،سفر
و مورد که متعلق به طرحوارة حرکتي و حجمي هستند در این عبارات وجود دارد:
آهِ مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَ طُولِ الطَّرِيقِ وَ بُعْدِ السَّفَرِ وَ عَظِيمِ الْمَوْرِد (حکمت.)99/
( )1آه از توشة اندک و درازي راه و دوري منزل و عظمت روز قیامت (دشتي).
( )0آه از توشة اندک و درازي راه و دوري منزل و سختي در آمدنگاه (شهیدي).
( )3آه از کمي توشه و درازي راه و دوري سفر و سختي منزل (بنیاد نهجالبالغه).
(4) Alas for the scanty provision and length of journey! Wail for the remoteness
(.پازارگادي) !of the way, and the darkness and terror of the descending place
(5) Alas! The provision is little, the way is long, the journey is far and the goal is
(.رضا) hard to reach

00

بررسی روشهای ترجمهی استعارههای...

دو تصور غني زاد و طریق به همان صورت به فارسي و انگلیسي ترجمهشده است (توشهprovision/

و راه .)way/هر چند تصور غني سفر در ترجمههاي بنیاد نهجالبالغه و رضا به سفر journey/ترجمهشده
است و تغییري در استعاره و تصور غني دیده نميشود ،در دشتي و شهیدي به تصور غني منزل و در
پازارگادي به  wayبرگردانشده است و منطبق بر شیوة چهارم ترجمه است .یعني تصور غني راه به تصور
غني منزل که از همان حوزه است برگردانشده است .در ترجمة آخرین عبارت که حاوي طرحوارة حرکتي
و استعارة سفر است ،تصور غني المورد ،در ترجمة دشتي ،کامالً حذفشده و در ترجمة شهیدي به شیوة
سوم ،به «آمدنگاه» ترجمهشده است ،در ترجمههاي بنیاد نهجالبالغه و پازارگادي از شیوة چهارم
استفادهشده است و عبارات منزل و  descending placeکه تصوري جایگزین و مرتبط با حوزة سفر را
ارائه ميکنند بهکاررفته است.
در ترجمة رضا ،المورد به تصور غني دیگري از همین طرحوارة حرکتي یعني  goalمفهومسازي شده
است .المورد به معني محل ورود و  goalبه معني نقطة پایان و مقصد یک سفر است .این دو تصور غني
به طرحوارة حرکت و مفهوم سفر تعلق دارند هرچند از نظر معنایي با هم متفاوتند .در المورد پایان یک
سفر و ورود به محل یا مرحلة جدید مدنظر است که با مفهوم قیامت و آخرت منطبق است ولي  goalبه
معني نقطة پایان است و ورود به مرحلة دیگر را نميتوان از آن برداشت کرد .بنابراین ،در این عبارت از
ترجمة رضا با حفظ طرحوارة تصوري و در عین حال جایگزیني یک تصور غني در متن مبدأ با تصور غني
دیگري در متن مقصد (شیوة چهارم) مواجهیم.

حکمت

99

استعاره مفهومي

معادل تصور غني در متون مقصد و شیوههاي ترجمه

تصور

بنیاد

غني

دشتي

شهیدي

اعمال بهمثابه
توشه سفر

زاد

توشه ()3

توشه ()3

توشه ()3

دنیا بهمثابه راه

طریق

راه ()3

راه ()3

راه ()3

(Way )3

سفر

منزل ()4

منزل ()4

سفر ()3

(way )4

(Journey )3

المورد

∅ ()12

آمدنگاه
()3

منزل ()4

descending
(place )4

(Goal )4

زندگي بهمثابه
سفر (دور)
قیامت بهمثابه
محل ورود

نهجالبالغه

پازارگادي

رضا

Provision
()3

Provision
()3
(Way )3

در ترجمة تصور غني سفر به منزل و  ،wayانتقال استعاري در یک حوزة طرحوارهاي صورت ميگیرد،
هرچند باعث ایجاد استعارهاي نزدیک ميشود .زندگي به مثابه سفر تبدیل ميشود به زندگي بهمثابه منزل
یا زندگي بهمثابه راه که الزاماً یکي نیستند ولي به هم بسیار نزدیکاند ،طوريکه ميتوان آنها را از
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نگاشتهاي یک استعاره قلمداد کرد .همین امر در تغییر استعارة مفهومي قیامت بهمثابه محل ورود به
قیامت بهمثابه محل نزول یا قیامت بهمثابه مقصد نیز صدق ميکند.
در کالن استعارة سفر در متون دیني ،زیر استعارههاي اعمال بهمثابه توشة سفر و زندگي بهمثابه سفر
(دور) زیاد دیده ميشود:
بئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ (حکمت.)001/
( )1بدترین توشه براي قیامت ،ستم بر بندگان است (دشتي).
( )0ستم راندن بر بندگان بدترین توشه است براي آن جهان (شهیدي).
( )3بدترین ره توشة سفر آخرت ستم بر بندگان خداست (بنیاد نهجالبالغه).
(4) The worst provision for the next world is oppressing God's creatures
(.پازارگادي)
(5) The worst provision for the Day of Judgment is high-handedness over people
(.رضا)

در ترجمههاي این حکمت ،شیوة سوم ترجمة استعاره بهکاررفته است.

حکمت

001

استعارة
مفهومي
اعمال بهمثابه
توشه سفر

معادل تصور غني در متون مقصد و شیوههاي ترجمه

تصور
غني

زاد

دشتي

شهیدي

توشه ()3

توشه ()3

بنیاد
نهجالبالغه
رهتوشه ()3

پازارگادي

رضا

)3(Provision

)3(Provision

توشة سفر از مفاهیم بنیادین و اولیة حوزة سفر است و در ترجمة آن و انتقال به مخاطب مشکلي پیش
نميآید .حکمت ( )092حاوي استعارة زندگي به مثابه سفر (دور) است .در تمام ترجمهها ،استعارة مذکور و
تصور غني سفر ،به همان تصور غني در زبانهاي مقصد منتقلشده است:
مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ (حکمت.)092/
( )1کسي که به یاد سفر طوالني آخرت باشد خود را آماده ميسازد (دشتي).
( )0آنکه دوري سفر را یاد آرد ،خود را براي آن آماده دارد (شهیدي).
( )3آنکه دوري سفر را یاد کند ،آماده شود (بنیاد نهجالبالغه).
(4) He who remembers the length of the journey, prepares himself for it
(.پازارگادي)
(.رضا) (5) Whoever keeps in view the distance of the journey remains prepared
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حکمت

استعارة مفهومي

092

زندگي بهمثابه
سفر (دور)

معادل تصور غني در متون مقصد و شیوههاي ترجمه

تصور
غني

دشتي

شهیدي

سفر

سفر ()3

سفر ()3

بنیاد
نهجالبالغه

سفر ()3

پازارگادي

رضا

Journey
()3

Journey
()3

طرحوارة حرکتي و تصور غني موجود در استعارة مرگ بهمثابه کوچ به دنیاي آخرت نیز حفظشده است،
البته در ترجمههاي  4 ،3و  5با افزودن عبارات آخرت for the next world ،و from this world
ارتباط استعاري واضحتري میان حوزة مبدأ کوچکردن و حوزة مقصد مرگ ایجادشده که در عبارت اصلي
وجود ندارد و افزودن آن نقش تسهیلکننده را طبق شیوة هفتم داراست:
الرَّحِيلُ وَشِيكٌ (حکمت.)199/
( )1کوچ کردن نزدیک است (دشتي).
( )0رخت بر بستن نزدیک است (شهیدي).
( )3کوچ کردن به آخرت ،نزدیک است (بنیاد نهجالبالغه).
(.پازارگادي) (4) The time to depart (for the next world) is near
(.رضا) (5) The departure (from this world) is imminent
حکمت

199

استعاره

معادل تصور غني در متون مقصد و شیوههاي ترجمه

تصور غني

مفهومي

دشتي

شهیدي

مرگ بهمثابه
کوچ به دنیاي
آخرت

کوچ
کردن
()3

رخت بر
بستن ()3

الرحیل

بنیاد
نهجالبالغه

کوچ کردن به
آخرت ()9

پازارگادي

رضا

depart
(for the
next
))9( world

The
departure
(from this
))9( world

بعد از شیوههاي  1و  ،3ترجمة نوع  9کاملترین ترجمه است و در آن همان طرحواره یا تصور غني به
زبان مقصد منتقل ميشود اما براي انتقال یک تسهیلکنندة مفهومي نیز افزودهشده است.
استعارة اهل دنیا بهمثابه مسافرِ در خواب راندهشده از زیر استعارهها یا نگاشتهاي استعارة ساختاري
زندگي بهمثابه سفر است .حوزة مبدأ مسافر در خواب راندهشده ،تصوري غني مربوط به طرحوارههاي
حرکتي و قدرتي است:
أَهْلُ الدُّنْيَا کَرَکْبٍ يُسَارُ بِهِمْ وَ هُمْ نِيَامٌ (حکمت.)14/
( )1اهل دنیا سواراني در خواب ماندهاند که آنان را ميرانند (دشتي).
( )0مردم دنیا همچون سوارانند که در خوابند و آنان را ميرانند (شهیدي).

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 5931

03

( )3مردم دنیا کارواني را مانند که در حالِ خواب روند (بنیاد نهجالبالغه).
(4) The people of the world are like travelers in a caravan, who are carried on in
(.پازارگادي) their sleep
(5) The people of the world are like travelers who are being carried while they
(.رضا) are asleep

واژه رکب در زبان عربي به معني قافله شترسواران یا سواران است .این تصور غني به طرحوارة حرکتي
تعلق دارد .واژة یسار بهم (از ریشه سار به معني شب حرکتکردن که در اینجا با وجه مجهول به معني
حرکتدادن و راندن بهکاررفته است) نیز به همین طرحواره تعلق دارد .یسار بهم حاوي طرحوارة قدرتي از
نوع اجبار ) (compulsionاست چرا که انسان در خواب بهطور ناخودآگاه و تحت تأثیر نیروي خارجي
حرکت ميکند و حرکتي اجباري و غیرهوشیارانه از آن در ذهن متصور است.
تصور غني رَکْبٍ يُسَارُ بِهِمْ وَ هُمْ نِيَامٌ در ترجمههاي دشتي و شهیدي به همان تصور غني -سواران در خواب
راندهشده  -در زبان فارسي ترجمهشده است .در ترجمة بنیاد نهجالبالغه با حذف طرحوارة قدرتي مواجهیم:
مردم دنیا کارواني را مانند که در حالِ خواب روند .تفاوت فعل رفتن و راندن در معناي غیرسببي و سببي
آنهاست که در مورد نخست فعل ارادي و بدون اجبار از آن استنباط ميشود و در فعل دوم نوعي اجبار از
سوي نیرویي خارجي از آن برداشت ميشود .این بخش از ترجمة سوم ،از شیوة نهم استفاده کرده است .در
ترجمههاي انگلیسي فوق طرحوارة غني مذکور به ترتیب به  travelers in a caravanو travelers
ترجمهشده است .ترجمة سوار به مسافر هرچند در یک حوزة مفهومي رخ ميدهد و یک تصور غني به
تصوري غني از همان طرحواره ترجمه ميشود اما مفهوم مسافر سواره در یک کاروان را نميدهد .در
ترجمة پازارگادي ،این خأل معنایي با آوردن کلمه  caravanتا حدود زیادي پر شده است ،هرچند در
ترجمة رضا این خأل باقیست؛ اما در هر صورت ،تصور غني با مبناي طرحوارة حرکتي ،به تصور غني
دیگري با همین مبنا ترجمه شده است:

حکمت

استعاره مفهومي

14

اهل دنیا بهمثابه
(قافله شتر) سوارانِ
در خواب راندهشده

معادل تصور غني در متون مقصد و شیوههاي ترجمه

تصور
غني

رَكْبٍيُسَارُ
بِهِمْوَهُمْنِيَامٌ

دشتي

شهیدي

سواراني در خواب
ماندهاند که آنان
را ميرانند()3

سوارانندکهدر
خوابندوآنانرا
ميرانند ()3

بنیاد
نهجالبالغه
کاروانيرامانندکهدر
حالِخوابروند()9

پازارگادي

رضا

travelersin a
caravan, who
are carriedon
in theirsleep.
()4

travelers who
are being
carried while
theyareasleep
()4

استعارههاي زندگي و مرگ در متون دیني به وضوح قابلتفکیک نیستند و مرگ ادامة زندگي و بخشي
از آن است .از اینرو ادامه یا بخشي از سفر زندگي نیز محسوب ميشود یا شاید زندگي بخشي از سفر
مرگ .طرحوارة حرکتي در مورد کالن استعارة مرگ سفر است نیز بهواسطة استفاده از تصور غني سفر
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بهعنوان حوزة مبدأ عمل ميکند .در ترجمة برخي حکمتها تصور غني سفر طبق شیوة سوم ترجمه
انجامشده است .در حکمت  ،415نگاشت دیگري از استعارة اهل دنیا بهمثابه (قافله شتر) سواران ،با تصور
غني رکب ،مشاهده ميشود:
إِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا کَرَکْبٍ بَيْنَاهُمْ حَلُّوا إِذْ صَاحَ بِهِمْ سَائِقُهُمْ فَارْتَحَلُوا (حکمت.)415/
( )1و همانا مردم دنیا چون کارواني باشند که هنوز بارانداز نکرده کاروان ساالر بانگ کوچ سر دهد تا بار
بندند و برانند (دشتي).
( )0مردم دنیا چون کاروانند تا بار فکنند کاروانساالرشان بانگ بر آنان زند تا بار بندند و برانند (شهیدي).
( )3مردم دنیا کاروانیانند که هنوز بار نگشوده و نیاسوده ،به ناگاه به بانگ کاروانساالر باید کوچ کنند
(بنیاد نهجالبالغه).
(4) Its inmates are like a caravan which had hardly alighted and rested when the
(.پازارگادي) leader call: «time to set off
(5) In fact, the people of this world are like those riders that as soon as they
(.رضا) alighted the driver called out to them and they marched off
معادل تصور غني در متون مقصد و شیوههاي ترجمه

تصور
حکمت

استعاره مفهومي

غني

415

مردم دنیا بهمثابه قافله
(شترسواران)

رکب

دشتي

شهیدي

کاروان ()3

کاروان ()3

بنیاد
نهجالبالغه

کاروانیان ()3

پازارگادي

رضا

Caravan
()3

Riders
()3

در کلیة ترجمههاي فوق قافله به کاروان یا سواران ) (ridersترجمهشده که تصورات غني تقریباً
یکساني از رکب هستند و به طرحوارة حرکتي تعلق دارند .حال به مثال زیر توجه کنید:
وَ قَدْ کَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ فَعُدُّوهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَإِنْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَ إِلَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ (حکمت.)359/
( )1اکنون پندارید که به یکي از سفرها ،رفته ،اگر او باز نگردد ،شما بهسوي او خواهید رفت (دشتي).
( )0کنون او را در یکي از سفرهایش بشمارید ،اگر نزد شما بازگشت چه خوب و گرنه شما روي بدو
ميآرید (شهیدي).
( )3دوست شما گویا به مسافرت رفته است ،پس او را در سفر بینگارید که اگر بازنگشت شما بر او وارد
خواهید شد (بنیاد نهجالبالغه).
(4) Well, suppose that this time, too, he has gone on a journey, and if he does not
(.پازارگادي) return, be sure that you will join him
(5) …and therefore it is better to think him still to be journeying. Either he will
(.رضا) rejoin you or else you will rejoin him

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 5931

03

تصور غني سفر در تمام ترجمهها حفظشده است و از شیوة سوم ترجمه استفادهشده است:
حکمت

استعاره مفهومي

تصور
غني

359

مرگ بهمثابه سفر

سفر

دشتي
سفر ()3

معادل تصور غني در متون مقصد و شیوههاي ترجمه
بنیاد
رضا
پازارگادي
شهیدي
نهجالبالغه
سفر ()3

مسافرت
()3

)3(Journey

)3(Journey

مرگ در بسیاري از مفهومسازيها بهمثابه انتهاي سفر دنیا است .در حکمت  09مرگ بهمثابه شخصي
مفهومسازي شده که گویي در انتهاي سفر زندگي با او مالقات ميکنیم و مردن بهمثابه مالقات با مرگ
است:
إِذَا کُنْتَ فِي إِدْبَارٍ وَ الْمَوْتُ فِي إِقْبَالٍ فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَى (حکمت.)09/
( )1هنگاميکه تو زندگي را پشت سر ميگذاري و مرگ به تو روي ميآورد ،پس دیدار با مرگ چه زود
خواهد بود (دشتي).
( )0اگر تو به زندگي پشت کردهاي و مرگ به تو روي آور است پس چه زود دیدار میسر است (شهیدي).
( )3آنگاه که دنیا را پشت سر نهادي و مرگ را پیش رو دیدي ،چه زود است رویارویي (بنیاد نهجالبالغه).
(4) When you begin to turn your back to the world, death is turning to you. Oh,
(.پازارگادي) !how soon this meeting takes place
(5) When you are running away from the world and death is approaching, there
(.رضا) is no question of delay in the encounter

در حکمت  09عبارت مکاني في ادبار و في اقبال جهتگذاريهایي استعاري هستند .زمان گذشته در
پشت سر و آینده در روبهروي فرد مفهومسازي ميشود که نوعي مفهومسازي یا مکانيشدگي زمان در
متون مذهبي مثل قرآن است (پورابراهیم و نعمتي .)315 :1393 ،در اینجا طرحوارة حرکتي کاربرد دارد
چرا که فرد در حال حرکت از گذشته به آیندهاي است که به دیدار مرگ منتهي ميشود( .شخصیتبخشي
مرگ از جمله استعارههاي هستيشناختي است) و با دو استعارة مرگ به مثابه پشت کردن به دنیا و مرگ
بهمثابه شخصِ پیشرو مواجهیم .تصور غني پشت کردن (به دنیا) که از ویژگيهاي طرحوارة حرکتي
برخوردار است ،در چهار ترجمة نخست حفظشده است .در ترجمة  ،5بهجاي عبارت پشت کردن از عبارت
فرار کردن  running awayاستفادهشده که تصور غني دیگري از همین طرحواره است و شیوة چهارم
ترجمه استعاره بهکاررفته است:
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تصور

حکمت

استعاره مفهومي

09

مرگ بهمثابه پشت کردن
(به دنیا)

غني

دشتي

شهیدي

ادبار

پشت سر
()3

پشت ()3

بنیاد
نهجالبالغه
پشت سر
()3

پازارگادي

رضا

Turn
)3( back

Run
away
()4

آخرین شاهد این مقاله ،استعارة نسبتاً ادبي نفسکشیدن بهمثابه گام برداشتن (بهسوي مرگ) است .در
حکمت  ،04عبارت استعاري خطاه (قدمهایش) باعث شکلگیري استعارة نفسکشیدن به مثابه گام
برداشتن (بهسوي مرگ) ميشود که یکي از نگاشتهاي استعارة زندگي بهمثابه سفر است و گام برداشتن
تصور غني مربوط به طرحوارة حرکتي است:
نَفَسُ الْمَرْءِ خُطَاهُ إِلَى أَجَلِهِ (حکمت.)94/
( )1انسان با نفسي که ميکشد ،قدمي بهسوي مرگ ميرود (دشتي).
( )0آدمي با دمي که برآرد گامي بهسوي مرگ بردارد (شهیدي).
( )3نفسهاي آدمي ،گامهاي او بهسوي مرگ است (بنیاد نهجالبالغه).
(.پازارگادي) (4) Every breath brings one a step nearer death
(.رضا) (5) The breath of a man is a step towards his death
رابطة استعاري میان نفس و گام در ترجمههاي بنیاد نهجالبالغه و رضا حفظشده است و بر اساس
شیوة سوم تصور غني گام برداشتن حوزة مفهومي مبدأ را شکل ميدهد .ترجمههاي دشتي ،شهیدي و
پازارگادي ،از شیوة هفتم ترجمه استفاده کردهاند چرا که طرحواره و تصور غني گامبرداشتن را حفظ و از
تسهیلکنندة معنایي استفاده کردهاند و بهجاي ارتباط دو حوزه با فعل ربط ،از افعال حرکتي استفاده
نمودهاند:
معادل تصور غني در متون مقصد و شیوههاي ترجمه
حکمت

استعاره مفهومي
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نفس کشیدن
بهمثابه گام برداشتن
(بهسوي مرگ)

تصور غني

خُطَاهُ إِلَى
أَجَلِهِ

دشتي

شهیدي

قدمي
بهسوي
مرگ
ميرود ()9

گامي
بهسوي
مرگ
بردارد ()9

بنیاد
نهجالبالغه

گامهاي او
بهسوي
مرگ است
()3

پازارگادي

رضا

Brings
one a
step
nearer
)9( death

is a step
towards
his death.
()3
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 .3نتیجهگیري
هدف از بررسي ترجمههاي استعارة تصوري این بود که بدانیم کدام نوع از انواع دهگانة ترجمة استعاره
(الهرّاسي )0222 ،در ترجمههاي نهجالبالغه کاربرد بیشتري دارد و نیز دلیل یا دالیل کاربرد این شیوه یا
شیوهها کدام است .همچنین ،ترجمههاي نهجالبالغه انگلیسي و فارسي چه شباهتها و تفاوتهایي دارند.
قبل از پرداختن به پاسخ سؤاالت مذکور ،اشاره به این نکته ضروري است که بررسي استعارههاي
مبتني بر طرحوارة حرکتي در بخش حکمتهاي نهجالبالغه هرچند نمایانگر کلیة فرایندهاي ترجمة
استعاره نیست و تنها بر بخشي از استعارهها سایه افکنده است ،اما نمونة تحلیل نسبتاً مناسبي براي اعمال
بر تمام استعارههاي نهجالبالغه است .در اینجا دو امر مسلم است .اینکه متن دیني نهجالبالغه داراي
استعارههاي خاصي است که هر چند در زبان غیردیني نیز ميتوان مثالهایي از آن را یافت ،اما تمرکز
نهجالبالغه بر اینگونه استعارهها جهتگیريهاي مذهبي  -عقیدتي این اثر را بیشتر مشخص ميکند.
با این وجود ،موارد ذیل را ميتوان نتیجه گرفت .اوالً ،شیوة بهکار رفته در بیشتر ترجمههاي موجود،
شیوة سوم است یعني یک تصور غني از زبان عربي متن به همان تصور غني در زبان مقصد برگردان شده
است .از  40مورد ترجمة تصور غني در زبان فارسي 33 ،مورد آن از شیوة سوم (حدود  99درصد) و از 32
مورد ترجمة تصور غني در زبان انگلیسي 19 ،مورد از شیوة سوم استفاده کردهاند (حدود  51درصد).
در ترجمههاي فارسي شیوههاي  4و  9هر کدام  3مورد و شیوههاي 9 ،1 ،و  12هر کدام  1مورد
بهکاررفته است .در ترجمههاي انگلیسي شیوههاي  4و  9هر کدام بهترتیب  1و  3مورد و شیوههاي  1و
 12بهترتیب  0و  1مورد مشاهده شد.
هر دو زبان بهطور غالب از شیوة سوم که برگردان همان تصور غني به مقصد است استفاده کردهاند .در
ترجمههاي فارسي  9درصد و در انگلیسي  02درصد ترجمهها به شیوهي  4است .در هر دو ترجمههاي
فارسي و انگلیسي این گرایش وجود دارد که تصورات غني استعاري مربوط به طرحواره حرکتي در زبان
عربي به همان تصورات در زبانهاي مقصد منتقل شود ،هر چند در این مورد زبان فارسي پذیرش بیشتري
نسبت به انگلیسي دارد و این امر را ميتوان به شباهتهاي فرهنگي و نیز واژگاني میان دو زبان نسبت
داد.
از میان  12شیوة ترجمه پیشنهادي الهراسي شیوههاي اول ،دوم ،پنجم و هشتم در این ترجمهها بهکار
نرفته است .به نظر ميرسد این امر بهدلیل آن است که شیوههاي اول ،دوم و پنجم مربوط به مواردي
است که در زبان مبدأ صرفاً داراي طرحواره است که در دادههاي موجود از نهجالبالغه ،طرحواره بهکار
نرفته است .همچنین ،از شیوة هشتم که معرفي مصداقي جدید از یک استعارة پرکاربرد در متن مقصد
است موردي مشاهده نشده است و دلیل این امر را ميتوان پایبندي مترجم به مفاهیم موجود در سطح
خرد گفتمان محسوب کرد .به عبارتي ،مترجمین خود را مقید به انتقال همان استعارههایي ميکنند که در
عبارت استعاري مشاهده ميکنند و به بافت کالن نهجالبالغه و استعارههاي رایج آن کاري ندارند.
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مشاهده شد که در ترجمههاي فارسي نسبت به ترجمههاي انگلیسي از شیوة سوم بیشتر استفادهشده
است .در ترجمههاي انگلیسي این تفاوت با کاربرد شیوة چهارم جبران شده و ميتوان گفت مترجمان هر
دو زبان تمایل دارند تصورات غني موجود در متن مبدأ را یا به همان تصورات یا به تصورات غني دیگري
از همان طرحواره ترجمه کنند .این امر مؤید دیدگاه افرادي مانند الهراسي ( )099 :0222است که معتقد
است در حالت خودکار ،مترجم استعاره را منتقل ميکند .در مطالعة تطبیقي وي از نحوة ترجمة استعارههاي
متون سیاسي عربي به انگلیسي ،مترجمین گرایش به حفظ استعاره دارند هرچند شیوههاي کاربردي آنها
ممکن است متفاوت باشد.
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