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چکیده:

ترجمة قرآن مســتلزم دانش و آگاهی بســیار به هنر ترجمه ،تفسیر و چند شاخصة مهم
دیگر است .یکی از این شاخصهها یعنی علم بالغت و یکی از زیرشاخه آن یعنی استعاره،
در ترجمه از ارزش و اهمیت بســزایی برخوردار است .استعاره در قرآن ،بارها به کار رفته
و ترجمه صحیح آن نیز یکی از امور بســیار مهم و شــاید دشوار است .نگارندگان در این
جســتار برآنند که به بررسی و شناخت چند ترجمه گوناگون (معزی ،شعرانی ،خرمشاهی،
فوالدوند ،الهیقمشهای و صفوی) از استعارههای قرآنی بپردازند .با روش توصیفی -تحلیلی
ابتدا به شــناخت انواع ترجمه و نوع ترجمه مترجمهای این کتاب وحی پرداخته ،در ادامه
با بیان ترجمههای هر کدام در رابطه با استعاره به بررسی سبک این ترجمهها پرداخته شده
و با توجه به ترجمههــای تحتاللفظی ،وفادار و آزاد ،خصوصیتها و ویژگیهای ترجمه
هر یک از این استعارهها تبیین میشود .نتایج تحقیق نشان میدهد استعارههای قرآنی بیشتر
در سبک «ترجمه آزاد» نمود داده شده و «الهیقمشهای» بهترین عملکرد را در ارائه ترجمه
استعاری داشته است.
واژگان کلیدی :قرآن کریم ،استعارههای قرآنی ،سبک ترجمة استعاره ،نقد ترجمه.
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ترجمه ،نقش بزرگی در گســترش و توسعة فرهنگ و تمدّ ن دارد و یک نکته اساسی در
پژوهشهای امروزی برای گذر از تنگناهای فرهنگشناسي و زبانشناسی به شمار میرود.
( )4 :2008 ,Sekhri Ouidedشــاید ترجمه در نگاه نخست بسی آسان به چشم آید ولی اگر
با دیدة ژرف به آن بنگریم ،درمییابیم که دارای دشــواریهای زیادی است« .همان قدر که
فن ترجمه و هنر
اهمیّت ترجمه امری است بدیهی و غیرقابل انکار است ،به همان اندازه هم ّ
بازآفرینی یک مقاله یا کتاب از زبانی به زبان دیگر امری است مشکل»( .زرکوب)1 :1378 ،
یکی از این دشــواریها را میتوان در ترجمة استعاره ( )Metaphorنام برد .ترجمة استعاره،
ریزهکاریهای فراوانی دارد که اگر به آنها پرداخته نشود ،نمیتوان به دستاورد تازه و فرجامی
نیکو ،دست یافت .نوشتارهای ادب عربی از این آرایه علم بالغت بیانی ،بسیار بهره ُجسته
اســت .قرآن به منزلة گرانمایهترین این نوشتارها که نه تنها از آموزههای واالی الهی بسیار
ســخن رانده ،بلکه از روزنة ادب نیز که از دیگر نوشتههای ادبیات تازی پیشتازی میکند،
استعاره را بارها و بارها به کار برده است.

ترجمة قرآن یکی از بهترین راههای خدمت به قرآن و اســام ،و آســانترین راه تفهیم و
تف ّهم قرآن است و مترجم با توانایی ،دقّت و اندیشه خویش در قالب کلمات و با سادهترین
روش ،معانی نهفته در آن را منتقل میکند ولی هیچ مترجمی نمیتواند تمامی پیچ و خمهای
زبان مبدأ را به زبان مقصد منتقل نماید؛ چون هر زبانی ویژگیهای خاصی دارد که در زبان
دیگری یافت نمیشــود ،ولی باید تالش کند متن ترجمه شده تا اندازهای در خواننده تأثیر
بگذارد که اگر ترجمهاش به این حد و اندازه برســد ،کار خویش را بدون نقص انجام داده
اســت( .جهانبین )211 :1388 ،ترجمة قرآن پیشــینة دیرینهای دارد و از زمان صدر اسالم
آغاز میشــود؛ چنانکه سلمان فارســی اقدام به ترجمة بخشی از قرآن نموده است( .شواخ
اسحاق1404 ،ق ،ج )13 :2از ســوی دیگر ،بسیاری از مترجمهای پارسی زبا ِن ادب تازی
و بویژه قرآن کریم به ترجمه این کتاب آســمانی دســت زدهاند که در این میان میبایست
توجه
بررسی و شــناخت ترجمه این مترجمها در گسترة ترجمة استعارههای قرآنی ،مورد ّ
قرار گیرد .بررسی یادگیری بالغت عربی در میان کسانی که عربیزبان نیستند ،کار سادهای
نیست هر چند که اگر مد َرس این علم ،دارای دانش و درایت گستردهای از فرهنگ عربی و
اسالمی باشد ،کار دشوار و ناممکنی نیز به چشم نمیآید( .ابناحمدالعطاس1424 ،ق)779 :
اســتعاره نیز -به عنوان یکی از بخشهای مهم علم بالغت-یک هنر زیبا در دست نویسنده
یا گوینده است که آن را برای گیرا نمودن گفتارهای خویش به کار میبرد .استعاره «در زمرة
قویترین و متعالیترین فنون بیانی به شــمار میآید و پیچیدگیهای خاص خود را دارد».
(ادیبیمهــر1386 ،ش )43 :و «کارآمدترین ابزار تخیّل و به اصطالح ،ابزار نقاشــی در کالم
است»( .شمیسا1374 ،ش)142 :
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گیرایی اســتعاره از گونهای دلپسند (منظور از گونهای دلپسند چیست؟) به دست میآید
که حاصل همانندیها و شــباهتهای تازهای است که از آن نمایان میگردد و این گیرایی
ناشی از به شــگفتی آمدن از دریافت و شناخت برخی از این همانندیها است( .هاوکس،
1390ش )22 :اســتعاره ،پایة ارزشمند گفتار آدمی به شمار میرود؛ چرا که نشانهای بنیادی
در انگیزش ،ابزاری برای بیان ،سرچشمة همانندآوری و گوناگونی معانی ،راز بیان عاطفهها
و دریافتهای پرجوش و خروش درونی و ابزاری برای پرنمودن جای خالی واژگان است.
(ابوالعدوس1997 ،م)7 :
توجه به دیدگاه این نویســندگان دربارة ارزش «استعاره» ،از آن میتوان به منزلة نوعی
با ّ
نگرش برای گیرایی گفتار نویســنده یاد کرد .از اینرو ،میبایست به ترجمة این هنر بالغی
بویژه در گفتار واالی پروردگار ،با دیدة ژرفتر چشم دوخت تا گیرایی ،شیوایی و نهفتههای
این گفتار واال بیش از پیش بر همگان آشکار گردد.

پرسشهای پژوهش

 -کدام مترجمها بهترین عملکرد را در ترجمة استعارههای قرآنی داشتهاند؟

 -کدام یک از سبک ترجمهها ،زیبایی استعارههای قرآنی را بیشتر انعکاس میدهد؟

پیشینة پژوهش

در گســترة هنر ترجمه ،تاکنون مقالهها و نوشتارهای بیشماری به رشته نگارش درآمده
است که هر کدام تا اندازهای به گوشهای از این هنر پرداختهاند .تاکنون چندین مقاله در رابطه
با این موضوع ،نگاشته شده است که عبارتند از« :چگونگی معادلیابی استعارههای قرآنی در
فرآیند ترجمه ،نوشــتة رضا امانی و یسرا شادمان»؛ «استعاره در قرآن و دشوارى ترجمة آن،
نوشته یعقوب جعفری»؛ «روششناسی و نقد ترجمة مجاز در قرآن کریم» ،نوشتة رضا امانی،
لیال زربخش و ام البنین فرهادی»؛ «دشــواري ترجمة استعاره با تأکيد بر شيوه هاي برگردان
استعاره هاي قرآني در ترجم هی طبري» ،نوشتة علیرضا باقر و«نقد استعاره تمثیلیّه در کتب
بالغی» ،نوشتة علی سینا رخشندهمند .هرچند این مقالهها مشعل راه پژوهش حاضر بوده اند،
ولی مقالة کنونی با نگرشی تازه به این امر پرداخته است؛ چرا که ترجمة فارسی ده استعاره
گزینش شده از قرآن کریم از شش مترجم را از منظر سه سبک ترجمه (تحتال ّلفظی ،وفادار
و آزاد) بررسی مینماید.

روش پژوهش

نگارندگان در این پژوهش ،از شیوة توصیفی -تحلیلی بهره گرفته و در گردآوری دادههای
آن به روش کتابخانهای و به کار گرفتن کتابها و مقاالت و همچنین نگرش به چند ترجمه
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توجه داشــتهاند .روند این پژوهش به گونهای است که نخست انواع
گوناگون قرآن کریمّ ،
ترجمه و چند مترجم که ترجمه آنها در این جستار بررسی شده ،شناسایی شده ،سپس درباره
تعریف اســتعاره بازشناختی بیان شده ،پس از آن راهکارها و شیوههای ترجمه استعاره ذکر
گردیده و در ادامه به بررسی ترجمه استعارههای قرآنی پرداخته شده است .شایان ذکر است
که نگارندگان تنها به شناسایی و بررسی سبک ترجمهها پرداختهاند.
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انواع ترجمهها و شناخت مترجمها

«پیتر نیومارک» نظریهپرداز برجسته ترجمه ،ترجمه را به انواعی تقسیم کرده است؛ از جمله:
تـرجمــة لفـظ به لفـظ( ،)word– for – word translationتـرجمــة تحـتال ّلفظی(Literal
 ،)translationترجمة وفــادار( ،)Faithful translationترجمة معنایی(،)Semantic translation
اقتبـ�ا(س( ،)Adaptationترجمة آزاد( ،)Free translationترجمة اصطالحی(�Idiomatic transla
 )tionو ترجمة ارتباطی((.)Communicative translationنیومارک1386 ،ش)56 :
نگارنــدگان ترجمهها را در این ســه بخش کلی بررســی کــرده و مترجمها را نیز در
زیرمجموعة آن قرار دادهاند:
ترجمة تحتاللفظی« :ابوالحسن شعرانی و مح ّمد کاظم معزی».

ترجمة وفادار(امین)« :بهاءالدین خرمشاهی و مح ّمد مهدی فوالدوند».
ترجمة آزاد(تفسیری)« :مهدی الهیقمشهای و مح ّمدرضا صفوی».

شایان ذکر است که مترجمهای مذکور در سراسر ترجمه خود بر اساس این سه دستهبندی،
عمل نکردهاند و شــاید در گوشهای از ترجمة خویش به شیوة دیگری پا در رکاب ترجمه
نهاده باشــند .در این پژوهش ادبی به شــناخت و بررسی گوشهای از ترجمههای استعاری
این ســه گروه پرداخته شده و به خاطر گستردگی این ترجمهها ،بررسی دیگر ترجمههای
استعاری آنها به مجالی دیگر واگذار گردیده؛ چرا که بررسی همه آن در توان جستار کنونی
نمیگنجد.

بازشناخت استعاره

40

ب أن يُعطيَ ُه إيّا ُه
اســتعاره در لغت به معنای عاریه خواستن است .استعا َر الشی َء منهَ « :ط َل َ
عير ُه إيّا ُه :از او خواست که
عار َّي ًة» (مجمع اللغة العربیة1994،م :واژه َع ِو َر) « َو َط َل َ
ب منه أن يُ َ
آن را به او عاریه دهد» (ابنمنظور :واژه َع ِو َر) و در اصطالح بالغت عبارت اســت از اینکه
لفظ در غیر معنای ما وضع له (حقیقی) با وجود عالقه مشابهت میان معنای مجازی و معنای
اصلی و با قرینهای که مانع از اراده معنای اصلی میگردد ،به کار رود( .سقال1997 ،م)160 :؛
و (الهاشــمی1999 ،م )256 :به سخنی دیگر و از زبان القاضی الجرجانی« :استعاره آن است
که با اســمی بدل از اصل بسنده گردد و عبارت با اسم مستعاری بیان شود که در جای غیر

اســتعاره ،از مهترین ابزار انتقال زبان از کاربرد حقیقی به کاربرد مجازی و ادبی آن است.
(امیرمشــهدی و همکاران1389 ،ش )81 :زبان مجازی (و از جمله کاربرد استعاره) حاصل
کوشش و خ ّ
القیت ذهنی است ،بر اساس هنجارهای خاص زیباشناختی برای درهم شکستن
قاعدههای متعارف زبان عادی( .همان )82 :استعاره ،همان تشبیه است بطور اختصار .استعاره
أبلغ از تشــبیه اســت؛ چرا که اصل استعاره ،تشــبیه بوده که یکی از دو طرف آن («مشبه:
«رأیت أسدا ً
مستعارله» یا «مشبهبه :مستعارمنه») با وجه شبه و ادات آن حذف شده است مثل
ُ
«رأیت رج ً
ال شجاع ًا کاألس ِد في الشجاعة» بوده است.
یَرمی» که اصل آن
ُ
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خود آمده است»( .هدّ اره1989 ،م)64 :

راهکارهای ترجمة استعاره:

عبدالقاهر جرجانی دو شــیوه برای ترجمة استعاره پیشنهاد میدهد .1« :تحتاللفظی.2 ،
ال در این آیه ِ كتَ ٌ َ
اس ِم َن ُّ
الظ ُل َم ِ
معنایــی» به گونهای که مث ً
ــاه إِل َ ْي َ
ات إِلَى
اب أن َزلْنَ ُ
ك لِتُ ْخر َِج النَّ َ
ال ُّنو ِر( ...ابراهیم )1:که «الظلمات» اســتعاره از «گمراهیها» و «النور» اســتعاره از «هدایت»
است ،اگر آنها را به «تاریکیها» و «روشنایی» (مستعارمنه) ترجمه کنیم ،ترجمة تحتال ّلفظی
از استعاره ارائه دادهایم و اگر به «گمراهیها» و «هدایت» (مستعارله) ترجمه شود ،ترجمهای
معنایی صورت پذیرفته است( .امانی و شادمان1391 ،ش )145-146 :که از این دید ،میتوان
گفت «ترجمة اســتعاری» ترجمهای اســت که در معنای «غیر ما وضع له» یا معنای مجازی
یعنی به شیوه خود استعاره آمده است و «ترجمة غیر استعاری» ترجمة به کار رفته در معنای
«ما وضع له» یا معنای حقیقی آمده و به ســخنی دیگر به شیوة استعاره ،ترجمه نشده است.
افزون بر این ،هنگامی ترجمة تحتاللفظی استعاره مورد قبول است که آن استعاره در زبان
مقصد نیز به کار رود ولی اگر عین یا معادل آن در زبان مقصد وجود نداشته باشد ،میبایست
عین ترجمه را همراه با توضیح و مفهومی از استعاره بیان نمود؛ با این توضیحات ،در ترجمة
استعاره ،چند روش در پیش گرفته میشود:
الف) ترجمة استعاری مطلوب :ذکر عین استعاره در صورت کاربرد در زبان مقصد.

ب) ترجمة استعاری نامطلوب :ذکر عین استعاره که در زبان مقصد کاربردی ندارد.

ج) ترجمة معادلی :بیان نزدیکترین برابر به شــیوه استعاره در صورت نبود عین استعاره
در زبان مقصد.

د) ترجمة بینابین :ذکر عین اســتعاره و افــزودن مفهوم آن در صورت نبود عین و معادل
استعاره در زبان مقصد.
هـ) ترجمة غیر استعاری :ذکر معنای حقیقی استعاره بدون توجه به استعاره به کار رفته.
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استعارههای قرآنی
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قرآن ،رساترین و شیواترین نوشتهای است که آدمی از آوردن یک سوره یا حتی یک آیه
همانند آن ،ناتوان اســت و یکی از علتهای این امر ،کاربرد شایســته و شگرف آرایههای
بالغی و در گوشــهای از آن ،بیان اســتعارههای دلکش و گیرا است که خداوند به زیباترین
گونه  -که از توان آدمی بیرون اســت -آنها را آورده اســت .ابوهالل عسکری (395ق) راز
بالغت قرآن و درك اعجاز آن را در گرو آشنايى به بالغت قرآن مىداند و بر این باور است
كه اگر آدمى در فراگيرى علم بالغت ،سستی ورزد و فصاحت و بالغت قرآن را درک نکند،
اعجاز این کتاب آســمانی را در نمییابد و زيبايی كالم پروردگار برای او آشکار نمیگردد.
(العسکری1953 ،م :مقدمه)

استعارههای قرآنی مورد بحث این جستار
مصرحه
استعارة تصریحیّه یا
ّ

الدنْيَا بِا َ
أُولَئِ َ
آل ِخ َر ِة( ...بقره ،)86:ب َلى َم ْن أَ ْســ َل َم َو ْج َه ُه ِ ّل َو ُه َو
ين ْاشــتَ َر ُواْ ال ْ َحيَا َة ُّ
ك ال َّ ِذ َ
وآيَ ٌة ل َ ُه ْم
َاص َد ْع ب ِ َما تُ ْؤ َم ُر َوأَ ْعر ْ
ــن( ...بقره ،)112:ف ْ
ُم ْح ِس ٌ
ِض َعنِ ال ْ ُم ْشــ ِر ِك َ
ين(حجرَ ،)94:
ون( یس ،)37:إِن َّا ل َ َّما َط َغى ال ْ َماء َح َم ْلنَا ُك ْم فِي ال ْ َجا ِريَ ِة
ار فَ ِإذَا ُهم ُم ْظلِ ُم َ
اللَّ ْي ُل ن َ ْســ َل ُخ ِم ْن ُه النَّ َه َ
اب( ...نساء.)56:
(حاقه... ،)11:لِيَ ُذوقُواْ ال ْ َع َذ َ
استعارة مکنیّه یا بالکنایه
الذ ِّل ِم َن الرحم ِة( ...اسراء... ،)24:و ْاشتَع َل ْ
اح ُّ
س َش ْيبًا( ...مریم،)4:
َ و ْ
اخ ِف ْ
َ َ َّ
َّ ْ َ
ض ل َ ُه َما َجنَ َ
الرأ ُ
إِن َّا ل َ َّما َط َغى ال ْ َماء َح َم ْلنَا ُك ْم فِي ال ْ َجا ِريَ ِة( حاقه.)11:

استعارة تمثیلی

اق
الس ُ
ــجو ِد ف ََل يَ ْستَ ِط ُيع َ
يَ ْو َم يُ ْك َش ُف َعن َساقٍ َويُ ْد َع ْو َن إِلَى ُّ
والْتَف َِّت َّ
الس ُ
ون( قلمَ ،)42:
الساق( قیامت.)29:
ب ِ َّ
... .1و ْاشتَع َل ْ
س َش ْيبًا( ...مریم)4:
َ َ َّ
الرأ ُ
و [موى] سرم از پيرى ،سپيد گشته« .فوالدوند»
برف پیری بر سرم نشسته است« .خرمشاهي»

و مشتعل شد سر از راه پيرى« .شعراني»

و درخشيد مرا سر به پيرى« .معزي»

و پیری در سرم شعلهگونه برافروخته« .صفوی»
فروغ پیری بر سرم بتافت« .الهی قمشهای»

42

در این آیه ،موی ســپید در سپیدی و درخشانی به اخگر آتش ،همانند شده است؛ سپس
فروزندگی از جهت مبالغه به ســر ،که سپیدی و پیری در آن جای میگیرد ،اسناد داده شده
اســت( .قمیمشــهدی1368 ،ش ،ج )193 :8به سخنی دیگر ،گســترش سپیدی در سر به
افروختن آتش در هیزم ،همانند شــده و افروختن و شعلهوری برای گسترش و پراکندگی
استعاره آورده شده است.
(نوع استعاره :استعاره مکنیّه اصلیّه :مستعارله (ذکرشده) :سر -مستعارمنه (ذکرنشده) :هیزم
یا اخگر برافروخته)

  تبیین سبکهای گوناگون ترجمهی استعارههای قرآنی

 .1-1شرح استعاره

آری ،زکریا ســر خود را به هیزم فروزان تشبیه ساخته ،سپس مشبهبه(هیزم) حذف شده
و با یکی از لوازمش (یعنی اشــتعال) به آن اشاره داشته است .قرینة این استعاره ،تخییلیّه به
شــمار میرود؛ یعنی اثبات الزم مشــبهبه محذوف برای مشبه مذکور در کالم تخییل است
(اشــتعال برای سر)( .قلقیله1992 ،م )65 :به عبارتی دیگر «سر به هیزم همانند شده ،سپس
مشبهبه حذف گردیده و با یک از لوازم آن (إشتعل) به آن اشاره شده است»(.الجارم و امین،
[1999م])78 :

 .2-1نقد ترجمهها

ترجمة «فوالدوند» هیچگونه استعارهای را در خود ندارد؛ چرا که سپیدی را به جای اشتعال
که از لوازم مستعارمنه(هیزم) است ،جایگزین ساخته است« .خرمشاهی» نیز خواه یا ناخواه،
اســتعاره قرآنی را با تشبیه (تشبیه ســپیدی به برف) ترجمه کرده که کاربرد تشبیه به جای
استعاره نمیتواند تکلیف زیبایی استعاره را به خوبی ادا نماید .دیگر مترجمها یعنی «شعراني،
معزي ،صفوی و الهیقمشــهای» در ترجمة خویش به معنای استعاری آیه توجه نمودهاند و
معنای تحتال ّلفظی آیه را با ذکر لفظ مســتعار (مشتعل شدن ،درخشیدن ،شعلهگون شدن و
فروغ تافتن) آوردهاند که این خود باعث شــده بار زیبای معنای استعاری آیه به درستی به
اندرون خواننده ،روان شود.

الس ُجو ِد فَ َ
ال يَ ْستَ ِط ُيعونَ( قلم)42 ،
 .2يَ ْو َم يُ ْك َش ُف َعن َساقٍ َويُ ْد َع ْو َن إِلَى ُّ
[ای پیامبر] یاد کن روزی را که کار به شدّ ت دشوار میشود« .صفوی»

در آن روز بسیار سخت به سجده خدا خوانده شوند و نتوانند« .الهی قمشهای»

روزى كه كار ،زار [و رهايى دشوار] شود و« . ...فوالدوند»

روزی که هنگامه باال گیرد و آنان را به سجده دعوت کنند ولی نتوانند« .خرمشاهی»

سال اول
شمارة اول
پائیز و زمستان
1396

روزى كه كشف كرده شود از ساق و« . ...شعراني»
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روزى كه گشوده شود از ساق (پرده از روى كار برداشته شود) و«. ...معزي»

 .1-2شرح استعاره
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در این آیه ،اســتعاره تمثیلی در «يَ ْو َم يُ ْك َش ُ
ــف َعن َسا ٍق» به چشــم میخورد« .برداشتن
پوشش از ساق و آستین باال زدن ضربالمثلی است که در سختی و دشواری زده میشود؛
چرا که هر که در کار ســختی افتد ،میبایست آســتین باال زند»( .الصافی1418 ،ق ،ج:29
« )52منظور از «یوم» در اینجا «روز قیامت» اســت یا «دنیا»؟ نخســت اینکه اکثریّت آن را
«روز قیامت» میدانند .دوم اینکه در تفســیر «ساق» چند وجوه هست که گفته شده :شدّ ت
و سختی ،اندوه ،باله و سختی و شدیدترین و سختترین ساعت در قیامت است .نظر ابن
قتیبه :اصل این عبارت این است که چون مرد در امر مشکل و بزرگی قرار بگیرد ،میبایست
تالش و جدیّت به خرج دهد؛ از این رو آستین باال میزند که «کشف عن ساقه» در هنگام
سختی گفته میشود(.الرازی2000 ،م ،ج )82-83 :30صاحب ّ
کشاف نیز در تفسیر آیه گفته
اســت« :الکشف عن الساق و اإلبداء عن الخدام» مثلی است که در شدّ ت امر و سختی کار
زده میشــود .بنابراین معنای (يَ ْو َم يُ ْك َش ُ
ف َعن َســا ٍق) میشود( :یوم یشتد األمر ویتفاقم)».
(الزمخشری[ ،د.ت] ،ج )597 :4بنابراین هیأت در سختی و دشواری افتادن به هنگام قیامت،
به هیأت آستین باال زدن در دشواری برای جدیّت و انجام آن تشبیه شده است.

 .2-2نقد ترجمهها

در ترجمههای بیان شده ،همانطور که میبینیم «صفوی ،الهی قمشهای و فوالدوند» معنای
حقیقی استعاره آیه را در ترجمة خود بیان نمودهاند که این امر هر چند خواننده را به مفهوم
آیه رهنمون میسازد ولی جنبة اســتعاری آن ،در نظر گرفته نشده است .البته «خرمشاهی»
نیز به شکلی دیگر ترجمة معنای حقیقی استعاره را بیان نموده است .از سویی دیگر ترجمة
«شعراني و معزي» تنها ترجمة لفظ به لفظ است که استعارة زبان مبدأ در آن حفظ شده ولی
تا اندازهای برای خواننده زبان مقصد نامفهوم است.

اح ُّ
َ  .3و ْ
اخف ِ ْ
الذ ِّل م ِ َن ال َّر ْح َمةِ( ...اسراء)24 ،
ض ل َ ُه َما َجنَ َ

و از سر مهربانی بال فروتنی را برای آن دو بگستر« .صفوی»

و بر آنان بال فروتنی مهرآمیز بگستر« .خرمشاهی»
و فروخوابان برای آنان بال فروتنی را از مِهر« .معزی»

و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی نزدشان بگستران« .الهی قمشهای»

و از سر مهربانى ،بال فروتنى بر آنان بگستر« .فوالدوند»

و فرود آور براى آندو ،بال تواضع را از مهربانى« .شعرانی»
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استعاره به کار رفته در این آیه ،استعاره مکنیّه یا بالکنایه است« .فروتنی به پرندهای تشبیهای
شده و برای آن به شیوة تخییل بال ،اثبات شده است .در «اخفض» نیز ترشیح وجود دارد».
(الصافی1418 ،ق ،ج)34 :15
(نوع استعاره :استعاره مکنیّه ّ
مرشحه :مستعارله(ذکرشده) :فروتنی -مستعارمنه (ذکرنشده):
پرنده)

  تبیین سبکهای گوناگون ترجمهی استعارههای قرآنی

 .1-3شرح استعاره

 .2-3نقد ترجمهها

در همة ترجمهها ،عین استعاره به کار رفته در آیه آمده است که این امر سبب گیراتر شدن
ترجمه میشــود و خواننده را با دریای بیکران بالغت قرآن تا اندازهای آشنا میسازد؛ چرا
که «بال فروتنی گستراندن» در ادب فارسی نیز کاربرد دارد و خواننده به آسانی میتواند مراد
آیه را دریابد.

الدنْيا ب ِ َ
 .4أُولَئ ِ َ
ين ْ
اآل ِخ َرة ( ..بقره)86 :
ك ال َّ ِذ َ
اشتَ َر ُواْ ال ْ َحيَا َة ُّ َ

اینان همان کسانند که دنیا را خریده و ملک ابدی آخرت را فروختند« .الهی قمشهای»
اینان همان کسانیاند که زندگی دنیا را به بهای آخرت خریدهاند« .صفوی»

آنانند که خریدند زندگانی دنیا را به آخرت« .معزی»

همین کسانند که زندگی دنیا را به (بهای) جهان دیگر خریدند« .فوالدوند»

اینان کسانی هستند که زندگانی دنیا را به بهای آخرت خریدند« .خرمشاهی»

آن گروه آنانند كه خريدند زندگانى دنيا را به آخرت« .شعرانی»

 .1-4شرح استعاره

در شــرح این استعاره میبایســت چنین افزود که «خریدن در این آیه به معنای برگزیدن
زندگانی دنیا و عوض نمودن آن با آخرت است»( .الصافی1418 ،ق ،ج )190 :1در این آیه
«خریدن به معنای برگزیدن و انتخاب نمودن آمده است»( .الجارم و امین ،پیشین)90 :
(نوع اســتعاره :اســتعاره تصریحیّــه تبعیّــه :مستعارله(ذکرنشــده) :عــوض کردن -
مستعارمنه(ذکرشده) :خریدن)

 .2-4نقد ترجمهها

با نگرش به ترجمهها در مییابیم که همه مترجمها درک درستی از استعاره این آیه داشته
و معنای استعاری آن را در ترجمة خویش به کار بردهاند که این امر ،سبب شده تا بار معنای
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زیبای استعاره با آوردن معنای مجازی آن ،بیشتر نمایان گردد.

َ  .5والْتَ َّف ِ
السا ِ
الس ُ
ق( قیامت)29:
اق ب ِ َّ
ت َّ

و ساقهای پا (از شدت غم عقبی و حسرت دنیا) به هم بپیچد« .الهیقمشهای»

و ســاق پاهایش به یکدیگر پیچد (پی در پی تا روز قیامت به او رنج و ســختی رسد).
«صفوي»
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و ساق پاها از سختی جان دادن به هم بپیچد« .فوالدوند»

و هنگامه باال گیرد« .خرمشاهی»

و پيچيده شود ساق بساق « .شعراني»
و بپيچد ساق به ساق« .معزي»

 .1-5شرح استعاره

در این آیه ،اســتعارة تمثیلی به چشم میخورد .ساق به ساق خوردن «به خاطر دوری از
میهن ،خانواده ،دوســتان و فرزندان و همچنین ســختی آمدن به سوی پرودگار(یعنی زمان
مرگ) اســت .این دو سختی به هم در آمیخته و برخوردهاند همانگونه که ساق به ساق در
میپیچد»( .الصافی1418 ،ق ،ج« )178 :29در تفســیر آیة گفته شدهَ « :والْتَ َّف ِ
ت ساقه بساقه:
والتوت عليها عند َعلِز الموت» یعنی در بیقراری و ناآرامی زمان مرگ ،ســاق پاهایش در
هم میپیچید .همچنین گفته شــده« :شدّ ة فراق الدنيا بشدّ ة إقبال اآلخرة» با وجودی «الساق»
در معنای سختی و شدّ ت است( .الزمخشری[ ،د.ت] ،ج )664 :4از اینرو میتوان گفت که
هیأت ناتوانی انسان در مواجهه با سختیهای زمان مرگ به هیأت پیچیده شدن دو ِ
ساق پا به
یکدیگر ،تشبیه شده است که آدمی دیگر توان جنبش و حرکت نخواهد داشت.

 .2-5نقد ترجمهها

در ترجمة این آیه باید متذ ّکر شــد که اگر استعاره در زبان مقصد کاربرد دارد ،میبایست
عین استعاره بیان شود و اگر وجود ندارد ،باید معادل آن ذکر شود و در صورتی که هم عین
استعاره و هم معادل آن در زبان مقصد وجود نداشته باشد ،چاره این است که عین استعاره
ذکر و مفهوم اســتعاره به گونه موجز در گیومه یا مانند آن ذکر گردد .با این وجود ،میبینیم
که ترجمة «فوالدوند» و تا اندازهای هم ترجمه «الهی قمشهای» با ترجمهای لفظی و همچنین
ذکر مفهوم اســتعاره به شــیوة «ترجمة بینابین» تا اندازهای از دیگر ترجمهها موفقتر است
و ســعی کردهاند که معنای نهفته در استعارهها را نیز تا اندازهای در البالی ترجمه خویش
بگنجانند .همچنین «صفوی» ،هم ترجمهای لفظی و هم مفهومی از استعاره ارائه داده است
که با توجه به شرح استعاره ،در مییابیم که شرح مفهومی ایشان (پیدرپی تا روز قیامت به
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 .6ب َ َلى َم ْن أَ ْس َل َم َو ْج َه ُه ِ ّل َو ُه َو ُم ْح ِس ٌن( ...بقره)112:

بلکه هر کس تسلیم خدا باشد ،و با تمام وجود به او گرایش یابد و نیکوکار باشد« .صفوی»

  تبیین سبکهای گوناگون ترجمهی استعارههای قرآنی

او رنج و سختی رسد) نادرست و ترجمهای غیراستعاری است .ترجمة «خرمشاهی» هم ،تنها
مفهومی ک ّلی از استعاره است که معنای استعاری در نظر گرفته نشده است .ترجمة «معزی» و
«شعرانی» نیز با وجود رعایت جنبة استعاری ولی برای خواننده زبان مقصد تا حدی نامفهوم
است که میبایست اشارهای به مفهوم استعاره شود.

آری ،هر که تسلیم حکم خدا گردید و نیکوکار گشت« .الهی قمشهای»

آری هر کس که خود را با تمام وجود به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد« .فوالدوند»

حق اینست که هر کس روی دل به سوی خدا نهد و نیکوکار باشد« .خرمشاهی»

بلکه هر که رویش را به خدا آورد و نیکوکار باشد« .معزی»

بلکه هر کس تسلیم خدا باشد ،و با تمام وجود به او گرایش یابد و نیکوکار باشد« .صفوی»
آرى آنكه خالص گردانيد وجه شرا از براى خدا و او نيكوكار است« .شعرانی»

 .1-6شرح استعاره:

در این آیه ،استعارة تصریحیّه ،نهفته است؛ به گونهای که «اسلم» به معنی «اقبل» آمده است.
(الصافی[ ،د.ت] ،ج)131 :1

(نوع اســتعاره :استعاره تصریحیّه تبعیّه :مستعارله(ذکرنشــده) :روی آوردن  -مستعارمنه
(ذکرشده) :تسلیم نمودن)

 .2-6نقد ترجمهها:

در این آیه« ،صفوی» در ترجمه ،هم از معنای اصلی بهره ُجســته و هم معنای مجازی یا
استعاری آیه را بیان نموده است که به سبب این امر ،خواننده به آسانی میتواند پیوند نزدیک
میان معنای اســتعاری یا مجازی را با معنای حقیقی و غیر اســتعاری به خوبی دریابد ،ولی
ترجمهای «بینابین» به شمار میرود .مترجمهایی چون «الهی قمشهای و فوالدوند» نیز معنای
«خرمشاهی» در ترجمة این آیه
مجازی یا استعاری آیه را در ترجمة خود گنجانیدهاند .البته ّ
اســتعاره را با استعاره به شیوه «ترجمه معادلی» بیان نموده است که به زیبایی ترجمه او نیز
افزوده اســت .هر چند اگر به ترجمة دیگر مترجمها یعنی «معزی و شعرانی» با دیدة ژرف
بنگریم ،میبینیم که این نوع ترجمه بیشتر بر پایه معنای حقیقی آیه استوار بوده و به معنای
غیراستعاری آن نگرش داشتهاند ،این در حالی است که به ترجمة مجازی یعنی استعاره در
نوشتههای خود ارجی ننهادهاند.

سال اول
شمارة اول
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َ  .7وآيَ ٌة ل َّ ُه ْم َّ
الليْ ُل ن َ ْس َل ُخ مِنْ ُه النَّ َها َر َفإ ِ َذا ُهم ُّم ْظل ِ ُم َ
ون( یس)37 :

و نشــانهاى [ديگر] براى آنها شب است كه روز را [مانند پوست] از آن برمىكنيم وبناگاه
آنان در تاريكى فرو مىروند« .فوالدوند»

و برای آنان ،شب پدیده شگرفی است که روز را از آن جدا میسازیم که آنگاه در تاریکی
«خرمشاهی»
فرو میروندّ .
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و آیتی برای ایشــان ،شب اســت که برکنیم از آن روز را ناگاه ایشانند به تاریکیشدگان.
«معزی»
و آيتى است مر ايشان را شب كه بيرون ميكشيم از آن ،روز را پس آن گاه آنها داخالنند
در تاريكى« .شعرانی»

و برای آدمیان نشانهای دیگر بر ربوبیت و یکتایی خدا در تدبیر آسمانها همین شب است
که روز را از آن به در میآوریم و ناگهان آنان دوباره در تاریکی فرو میروند« .صفوی»

(در اثبات قدرت حق) وجود شب است که ما چون پرده روز را از آن برگیریم ناگهان همه
آنان (و همه چیز) در تاریکی فرو میروند« .الهی قمشهای»

 .1-7شرح استعاره

«السلخ :کندن پوست از ســتوران» برای اندک اندک کنار رفتن پرتو
در این آیة شــریفهّ ،
روشــنایی روز از نظام هســتی استعاره آورده شده اســت با این جامع که بر هر یک از آن
دو چیزی که پنهان بوده ،آشــکار میگردد .مث ً
ال با کندن پوست ،گوشت ستور و با غروب
خورشــید ،تاریکی آشــکار میگردد»( .حریز2006 ،م )79 :اگر توجه کنیم در مییابیم که
اســتعاره را میتوان مکنیّه برشــمرد؛ بدینگونه که «شب :مســتعارله» بیان شده و «حیوان:
مســتعارمنه» بیان نشده و «شــب» را چونان «حیوان» دانسته که پوست آن کنده میشود .در
جایی دیگر میتوان گفت که« :روز» به «پوست حیوان» همانند شده است.
(نوع استعاره :استعاره تصریحیه تبعیه :مستعارله(ذکرنشده)« :پرده» برداشتن  -مستعارمنه
(ذکرشده) :پوست کندن)

 .2-7نقد ترجمهها

در بررسی ترجمهها میبینیم که تنها «فوالدوند» و تا اندازهای «معزی» ترجمهای استعاری،
پیشکش کردهاند و تالش داشتهاند که بنیادهای بالغیِ ترجمه را پاس بدارند و به آن به دیدة
موشکافانه بنگرند .از اینرو ترجمة آنها ،زیبایی استعاره را در خود نگه داشته است .شگفتی
آیههای قرآنی تا اندازه بسیاری به کاربرد آرایههای بالغی و بویژه استعاره در آن بستگی دارد
که اگر به این نکته توجه چندانی نشود ،ترجمه کار ساده و بار معنایی بس اندکی دارد .نمونه
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 .8إِنَّا ل َ َّما َطغَى ال ْ َماء َح َم ْلنَا ُك ْم فِي ال ْ َجارِيَةِ( حاقه)11:

به راستی ما  -آنگاه که در عصر نوح آب طغیان کرد  -پیشینیان شما را بر آن کشتی سوار
کردیم« .صفوی»

(شما مردم فرزندن نوحید که) ما چون طوفان دریا طغیان کرد شما را به کشتی نشاندیم.
«الهی قمشهای»

  تبیین سبکهای گوناگون ترجمهی استعارههای قرآنی

آن ،ترجمه دیگر مترجمها است که معنای استعاری را در ترجمه خود به کار نگرفته و تنها
به معنای حقیقی آیه ،بسنده نمودهاند.

ما چون آب طغیان کرد ،شما را بر کشتی سوار نمودیم« .فوالدوند»

«خرمشاهی»
ما آنگاه که سیالب طغیان کرد ،شما را بر کشتی سوار نمودیمّ .
بدرستى كه ما چون طغيان آب بود ،برداشتيم شما را در کشتی« .شعرانی»
همانا گاهی که فزونی گرفت آب ،سوارتان کردیم در رونده« .معزی»

 .1-8شرح استعاره

در این آیه« ،طغیان» برای «کثرت آب» با جامع خارج شــدن از حد اعتدال ،استعاره آمده
است .این آیه ،دارای استعارة یگانهای است که تنها در قرآن دیده میشود؛ چرا که «طغیان»
که ویژگی آدمی اســت برای آب استعاره آورده شده است( .حریز ،پیشین )80 :در این آیه
«طغیان به معنای زیادت آمده است»( .الجارم و امین ،پیشین )90 :البته شاید بتوان این استعاره
را مکنیّه نیز به شــمار آورد به این گونه که «آب :مستعارله» بیان شده و «انسان :مستعارمنه»
نیامده و «آب» را به «آدمی» همانند ساخته در سرکشی نمودن.
(نوع استعاره :استعاره تصریحیّه تبعیّه :مستعارله(ذکرنشده) :باال آمدن از فراوانی و کثرت
 -مستعارمنه(ذکرشده) :سرکشی کردن)

 .2-8نقد ترجمهها

خوشــبختانه در ترجمة بیشتر مترجمها ،ترجمة استعاری به کار گرفته شده است که این
خود باعث گیرایی ترجمه نیز شــده اســت؛ چرا که طغیان ویژگی آدمی را در ترجمه نیز
همچون آیه قرآنی بیان نمودهاند .با همه اینها ،گاهی به این نکتة ریز و با ارزش در ترجمة
برخی مترجمها ،ارجی نهاده نشــده که ترجمة آنها نیز از ارزش کمتری نســبت به ترجمة
استعاری برخوردار است؛ چرا که معنای مجازی در آن به کار نرفته و به جای آن ،معنای غیر
اســتعاری یا حقیقی آمده و ذهن خواننده چندان در پیگیری معنای مجازی پرسه نمیزند و
یک راســت به معنای حقیقی پیشروی خود میرسد .این مصداق در ترجمه «معزی» نمود
مییابد.
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ض َع ِ
اصدَ ْع ب ِ َما تُؤْ َم ُر َوأَ ْعرِ ْ
ين ( حجر)94:
ن ال ْ ُم ْشرِكِ َ
َ  .9ف ْ
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اینک آنچه را بدان فرمان یافتهای اعالن کن و دعوتت را آشــکار ساز و از مشرکان روی
بگردان« .صفوی»
پس تو آشکارا آنچه مأموری (به خلق) برسان و از مشرکان روی بگردان« .الهی قمشهای»
پس آنچه را بدان مامورى آشكار كن و از مشركان روى برتاب« .فوالدوند»
پس آنچه دستور یافتهای آشکار کن و از مشرکان روی بگردان« .خرمشاهی»
پس آشكار كن به آنچه مامور شدهای و رو بگردان از مشرکان« .شعرانی»
پس بانگ درده بدانچه مأمور شوی و روی برگردان از شرکورزان« .معزی»

 .1-9شرح استعاره:

در این آیة کریمه« ،الصدع :شکستن شیشه» برای تبلیغ و رساندن پیام استعاره آورده شده
است( .حریز ،پیشین)81 :

(نوع استعاره :استعاره تصریحیّه تبعیّه :مستعارله (ذکرنشده) :پیام رساندن و آشکار نمودن
 -مستعارمنه (ذکرشده) :شکستن و شکافتن)

 .2-9نقد ترجمهها

ترجمهای که به معنای اســتعاری گرایش داشــته و از بیان معنای حقیقی و غیراستعاری
آیه خودداری ورزد ،گیرایی و شــیوایی ترجمه را بیشــتر میسازد .هر چند در هیچ یک از
ترجمههای این آیه ،چنین ترجمهای (اســتعاری) دیده نمیشود .همانگونه که آشکار است،
همگی مترجمها به معنای اصلی واژه توجه داشته و از بیان معنای استعاری دست کشیدهاند.
البته رأی نگارندگان این جستار هرگز بر این پایه نیست که این مترجمها در ترجمه این آیه
و یا آیههای دیگر ،دچار لغزش شدهاند ،بلکه خواست آنها بر این بوده که استعارههای قرآنی
را نشــان داده و به ترجمه پارسی آن نظر افکنده و آشکار گردانند که آیا در ترجمه پارسی،
معنای استعاری را به کار گرفته یا از کاربرد معتای استعاری آن دست کشیدهاند.

اب ( ...نساء)56:
... .10لِيَ ُذو ُقواْ ال ْ َع َذ َ

تا عذاب را بچشند« ...صفوی»
تا (سختی) عذاب را بچشند« ...الهی قمشهای»
تا عذاب را بچشند« ...فوالدوند»
تا عذاب را بچشند« ...خرمشاهی»
تا بچشند عذاب را« ...معزی»
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تا بچشند عذاب را« ...شعرانی»

چنانکه در آیه دیده میشود ،خداوند با گفتاری شگرف ،واژه «چشیدن» را به جای «درک
کردن» استعاره آورده است .زیبایی این آیه در استعاره آن نهفته است؛ چرا که اگر «ليدرکوا»
به جای «ليذوقوا» بیان میشــد دیگر این زیبایی و گیرایی که هماکنون در آیه نمایان است،
به چشــم نمیخورد .از اینرو اســت که خداوند ،عذاب را چون خوراکی بســیار تلخ و
ناگواری ابراز داشته تا دیده آدمیِ فرو رفته در مادیّات گیتی تا اندازهای توان درک این آیه،
برایش ممکن گردد .استعاره را به گونهای دیگر میتوان مکنیّه به شمار آورد« .در این سخن
ذاب) استعاره مکنیّه وجود دارد که تعبیر از «ادراک العذاب» با «الذوق»
پروردگار( :لِيَ ُذو ُقوا ال ْ َع َ
آمده به گونهای نشــان از این دارد که عذابی همیشگی یا چشیدن «مرارة العذاب» همراه با
احساس درد اســت ...که مشبهبه در اینجا حذف شده و یکی از لوازم آن یعنی «ذوق» بیان
شده است»( .الصافی1418 ،ق ،ج)66 :5

  تبیین سبکهای گوناگون ترجمهی استعارههای قرآنی

 .1-10شرح استعاره

(نوع اســتعاره :استعاره تصریحیّه تبعیّه :مستعارله(ذکرنشــده) :درک کردن  -مستعارمنه
(ذکرشده) :چشیدن)

 .2-10نقد ترجمهها

با نگرش به ترجمة این آیه ،میبینیم که خوشــبختانه همگی مترجمها در ترجمة خود به
استعارة نهفته در آن توجه نمودهاند و ترجمهشان به گونهای است که عین استعاره آیه قرآنی
را در خود گنجانیده است.

همانگونه که دیدیم «ترجمة استعاره از دشوارترین امور به شمار میرود؛ چرا که ترجمه
بســیاری از اســتعارهها و برگردان آن از زبان اصلی به زبانی دیگر ،تــا اندازهای خارج از
چارچوب توان مترجم است»( .منبع ذکر نشده است؟؟)

نتیجهگیری

با بررسی و ارزیابی ترجمة مترجمها از ده استعاره برگزیده قرآنی ،در مییابیم که از یک
ســو ،ترجمة «الهی قمشــهای» و پس از آن «فوالدوند» در پرداختن به استعارهها از دقّت و
ژرفای بیشتری نسبت به دیگر ترجمهها برخوردار بوده است« .صفوی» و «شعرانی» هم در
«خرمشاهی»
این خصوص به گونهای همســان عمل کردهاند و در رتبه بعدی جای دارندّ .
و «معزی» نیز از دیگر مترجمها به موفقیّت کمتری در ترجمة اســتعارهها دست یافتهاند .از
سوی دیگر ترجمة آزاد ،دارای بیشترین درصد در ترجمة آیهها به شیوة «استعاری مطلوب»
و کمترین خطا یعنی ترجمه «غیراستعاری» نسبت به دیگر ترجمهها است ،از این رو آشکار
میگردد که این سبک ترجمه ،بهترین ابزار برای نشان دادن استعارههای قرآنی است .همچنین
صحت بیشــتری نسبت به ترجمه تحتال ّلفظی
ترجمه وفادار هم پس از آن ،دارای درصد ّ
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در برگرداندن اســتعارهها اســت .ترجمة تحتال ّلفظی نیز همانگونه که روشن است ،ابزار
چندان مناسبی برای برگردان استعارهها نیست؛ چرا که درصد ترجمة «استعاری نامطلوب» و
«غیراستعاری» آن نسبت به دیگر ترجمهها بیشتر است .در پایان پژوهش ،چند پیشنهاد برای
بهسازی و گیرایی ترجمة قرآن در روند ترجمه استعارههای بالغی آن پیشکش میگردد:
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 گاهی اوقات بهتر اســت که مترجم قرآن ،در ترجمة استعارة قرآنی که عین استعاره ومعادل آن در زبان مقصد وجود ندارد ،هر دو معنا را یعنی  -حقیقی و مجازی -را به ترتیب
بدون پرانتز و داخل پرانتز بیان دارد تا خواننده پارسیزبان به این کاربرد شگرف بالغی در
قرآن آگاهی یابد و پیوند میان معنای مستعارله و مستعارمنه را دریابد.
 پیشــنهاد میگردد که در ترجمة استعارههای قرآنی ،استعارهای دیگر در صورت وجودبه زبان پارسی بیان شود که این کار بر زیبایی و گیرایی بیشتر ترجمه میافزاید؛ چنانکه در
«خرمشاهی» دیده شد.
ترجمه ّ
 در خور است که پارسیزبانا ِن تشنة بالغت قرآنی ،برای دریافت بهتر استعارههای نهفتهدر قرآن ،به ترتیب به ترجمههای آزاد و سپس وفادار ،نظر بیفکنند.

جدول مربوط به نتایج بررسی ترجمه استعارههای قرآنی
استعاری مطلوب

استعاری نامطلوب

معادلی

بینابین

غیراستعاری

«صفوی»

% 50

-

-

% 10

% 40

استعاری مطلوب

آزاد

استعاری نامطلوب

«الهیقمشهای»

% 70

-

-

% 10

% 20

معادلی

«فوالدوند»

% 60

-

-

% 10

% 30

بینابین

«خرمشاهی»

% 40

-

% 10

-

% 50

تحتاللفظی



% 45

% 20

-

-

% 50

% 60

-

-

%5

-

%5

% 10

غیراستعاری

«معزی»

% 40

% 20

-

-

% 40

سبک ترجمهها

ترجمه استعاره

وفادار
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«شعرانی»

% 50

% 20

-

-

% 30

مترجمها و

شیوه



میانگین همه ترجمهها

% 35

% 40

% 30

 «-قرآن کریم»
 -ادیبیمهر ،محمد1386( ،ش)« :تحلیل ارکان استعارههای پیچیدة نهجالبالغه» ،تهران :انتشارات دانشگاه
تهران ،چاپ اول.
 -امانی ،رضا؛ و یســرا شادمان1391( ،ش)« :چگونگی معادلیابی استعارههای قرآنی در فرایند ترجمه»،
مطالعات قرآن و حدیث ،سال پنجم ،شماره دوم ،پیاپی.10
 -امیرمشــهدی ،محمد؛ عبداهلل واثق عباسی و مهدی دهرامی1389( ،ش)« :استعارههای نو و چند الیه در
شعر خاقانی» ،فنون ادبی دانشگاه اصفهان ،سال دوم ،شماره( ،2پیاپی.)3
 -جهانبین ،محمــد1388( ،ش)« :نقدی بر ترجمه قرآن در مفاتیح الجنان» ،پژوهشهای قرآنی ،ســال
پانزدهم ،ش .57
 -رضا،؟؟؟؟ (1368ش)« :تفســیر کنز الدقائق و بحر الغرائب» ،تهران :وزارت ارشاد اسالمی ،جلد هشتم،
چاپ اول.
 -زرکوب ،منصوره1378( ،ش)« :روش نوین فن ترجمه» ،اصفهان :انتشارات مانی ،چاپ سوم.
 -شمیسا ،سیروس1374( ،ش)« :بیان» ،تهران :انتشارات فردوس ،چاپ پنجم.
 -معروف ،یحیی1384( ،ش)« :فن ترجمه؛ اصول نظری و عملی ترجمه» ،تهران :انتشارات سمت ،چاپ
پنجم.
 -نیومارک ،پیتر1386( ،ش)« :دوره آموزش فنون ترجمه» ،ترجمة منصور فهیم و ســعید سبزیان ،تهران:
انتشارات رهنما ،چاپ دوم.
 -هاوکس ،ترنس1390( ،ش)« :استعاره» ،ترجمة فرزانه طاهری ،تهران :نشر مرکز ،چاپ چهارم.
 -ابــن أحمد العطاس ،عبداهلل1424( ،ق)« :دراســة البالغة العربية في ضــوء النص األدبي للناطقين بغير
العربية» ،مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة و اللغة العربية و آدابها ،ع  ،26ج .15
 -إبن منظور(1405ق)« :لسان العرب» ،قم :نشر أدب الحوزة.
األدبي الحديث-األبعاد المعرفيّة و الجماليّة» ،عمان:
 -ابوالعدوس ،يوسف1997( ،م)« :اإلستعارة في النقد
ّ
منشورات األهلية ،الطبعة األولی.
 -الجــارم ،علی و مصطفی أمين1999( ،م)« :البالغة الواضحة؛ البيان ،المعانی و البديع للمدارس الثانوية»،
القاهرة ،دارالمعارف.
 -حريز ،ســامی محمد هشام2006( ،م)« :نظرات من اإلعجاز البيانی فی القرآن الکريم -نظريا و تطبيقيا»،
عمان :دارالشروق للنشر و التوزيع ،الطبعة العربية األولی.
 -الرازی ،فخرالدین محمد بن عمر2000( ،م)« :مفاتیح الغیب» ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،الطبعة األولی.
 -الزمخشــری ،ابوالقاسم محمود بن عمر( ،د.ت)« :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه
التأويل» ،تحقیق :عبدالرزاق المهدی ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 -سقال ،ديزيره1997( ،م)« :علم البيان بين النظريات و األصول» ،بیروت :دارالفکر العربی ،الطبعة األولی.
 -شواخ اسحاق ،علی1404( ،ق)« :معجم مصنفات القرآن الکریم» ،ریاض :دارالرفاعی.
 -الصافی ،محمود بن عبدالرحيم( ،د.ت)« :الجدول فى إعراب القرآن و صرفه و بيانه» ،تهران :انتشارات مدين.
 -العســكرى ،ابوهالل1953( ،م)« :الصناعتين» ،تحقيق :على محمد البجاوى و محمد ابوالفضل ابراهيم:
داراإلحياء الكتب العربية ،الطبعة األولی.
 -قلقيلة ،عبده عبدالعزيز1992( ،م)« :البالغة اإلصطالحية» ،القاهرة :دارالفکر العربی ،الطبعة الثالثة.
 -مجمع اللغــة العربية1994( ،م)« :المعجم الوجيز» ،تصدير بقلم :ابراهيــم مدکور ،مصر :وزارة التربية و
التعليم.
 -الهاشــمی ،أحمد1999( ،م)« :جواهر البالغة فی المعانی و الييــان و البديع» ،بیروت :المکتبة العصرية،
الطبعة األولی.
محمدمصطفی1989( ،م)« :فی البالغة العربية-علم البيان» ،بیروت :دارالعلوم العربية ،الطبعة الدولی.
 -هدّ ارةّ ،

  تبیین سبکهای گوناگون ترجمهی استعارههای قرآنی
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