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 بتینی سبک های گوناگون ترمجه استعاره های قرآین
)تاریخ دریافت: 96/10/10 - تاریخ پذیرش: 96/12/12(

اصغر جاللوند*1 
حسین تک تبار فیروزجائی**2 
دکتر مهدی ناصری***3

چکیده:
ترجمة قرآن مســتلزم دانش و آگاهی بســیار به هنر ترجمه، تفسیر و چند شاخصة مهم 
دیگر است. یکی از این شاخصه ها 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، الهی قمشه ای و صفوی( از استعاره های قرآنی بپردازند. با روش توصیفی- تحلیلی 
ابتدا به شــناخت انواع ترجمه و نوع ترجمه مترجم های این کتاب وحی پرداخته، در ادامه 
با بیان ترجمه های هر کدام در رابطه با استعاره به بررسی سبک این ترجمه ها پرداخته شده 
و با توجه به ترجمه هــای تحت اللفظی، وفادار و آزاد، خصوصیت ها و ویژگی های ترجمه 
هر یک از این استعاره ها تبیین می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد استعاره های قرآنی بیشتر 
در سبک »ترجمه آزاد« نمود داده شده و »الهی قمشه ای« بهترین عملکرد را در ارائه ترجمه 

استعاری داشته است.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، استعاره های قرآنی، سبک ترجمة استعاره، نقد ترجمه.

* دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم؛ قم؛ ایران.
.)h.taktabar@yahoo.com( استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم؛ قم؛ ایران **

.)mahdinaseri23@yahoo.com( )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم؛ قم، ایران )نویسنده مسئول ***
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مقدمه
ترجمه، نقش بزرگی در گســترش و توسعة فرهنگ و تمّدن دارد و یک نکته اساسی در 
پژوهش های امروزی برای گذر از تنگناهای فرهنگ شناسي و زبان شناسی به شمار می رود.
)Sekhri Ouided, 2008: 4( شــاید ترجمه در نگاه نخست بسی آسان به چشم آید ولی اگر 
با دیدة ژرف به آن بنگریم، درمی یابیم که دارای دشــواری های زیادی است. »همان قدر که 
اهمیّت ترجمه امری است بدیهی و غیرقابل انکار است، به همان اندازه هم فّن ترجمه و هنر 
بازآفرینی یک مقاله یا کتاب از زبانی به زبان دیگر امری است مشکل«. )زرکوب، 1378: 1( 
یکی از این دشــواری ها را می توان در ترجمة استعاره )Metaphor( نام برد. ترجمة استعاره، 
ریزه کاری های فراوانی دارد که اگر به آنها پرداخته نشود، نمی توان به دستاورد تازه و فرجامی 
نیکو، دست یافت. نوشتارهای ادب عربی از این آرایه علم بالغت بیانی، بسیار بهره ُجسته 
اســت. قرآن به منزلة گرانمایه ترین این نوشتارها که نه تنها از آموزه های واالی الهی بسیار 
ســخن رانده، بلکه از روزنة ادب نیز که از دیگر نوشته های ادبیات تازی پیشتازی می کند، 

استعاره را بارها و بارها به کار برده است. 
ترجمة قرآن یکی از بهترین راه های خدمت به قرآن و اســالم، و آســان ترین راه تفهیم و 
تفّهم قرآن است و مترجم با توانایی، دقّت و اندیشه خویش در قالب کلمات و با ساده ترین 
روش، معانی نهفته در آن را منتقل می کند ولی هیچ مترجمی نمی تواند تمامی پیچ و خم های 
زبان مبدأ را به زبان مقصد منتقل نماید؛ چون هر زبانی ویژگی های خاصی دارد که در زبان 
دیگری یافت نمی شــود، ولی باید تالش کند متن ترجمه شده تا اندازه ای در خواننده تأثیر 
بگذارد که اگر ترجمه اش به این حد و اندازه برســد، کار خویش را بدون نقص انجام داده 
اســت. )جهان بین، 1388: 211( ترجمة قرآن پیشــینة دیرینه ای دارد و از زمان صدر اسالم 
آغاز می شــود؛ چنانکه سلمان فارســی اقدام به ترجمة بخشی از قرآن نموده است. )شواخ 
اسحاق، 1404ق، ج2: 13( از ســوی دیگر، بسیاری از مترجم های پارسی زباِن ادب تازی 
و بویژه قرآن کریم به ترجمه این کتاب آســمانی دســت زده اند که در این میان می بایست 
بررسی و شــناخت ترجمه این مترجم ها در گسترة ترجمة استعاره های قرآنی، مورد توّجه 
قرار گیرد. بررسی یادگیری بالغت عربی در میان کسانی که عربی زبان نیستند، کار ساده ای 
نیست هر چند که اگر مدَرس این علم، دارای دانش و درایت گسترده ای از فرهنگ عربی و 
اسالمی باشد، کار دشوار و ناممکنی نیز به چشم نمی آید. )ابن احمد العطاس، 1424ق: 779( 
اســتعاره نیز- به عنوان یکی از بخش های مهم علم بالغت-یک هنر زیبا در دست نویسنده 
یا گوینده است که آن را برای گیرا نمودن گفتارهای خویش به کار می برد. استعاره »در زمرة 
قوی ترین و متعالی ترین فنون بیانی به شــمار می آید و پیچیدگی های خاص خود را دارد«. 
)ادیبی مهــر، 1386ش: 43( و »کارآمدترین ابزار تخیّل و به اصطالح، ابزار نقاشــی در کالم 

است«. )شمیسا، 1374ش: 142(
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�ت گیرایی اســتعاره از گونه ای دلپسند )منظور از گونه ای دلپسند چیست؟( به دست می آید 
که حاصل همانندی ها و شــباهت های تازه ای است که از آن نمایان می گردد و این گیرایی 
ناشی از به شــگفتی آمدن از دریافت و شناخت برخی از این همانندی ها است. )هاوکس، 
1390ش: 22( اســتعاره، پایة ارزشمند گفتار آدمی به شمار می رود؛ چرا که نشانه ای بنیادی 
در انگیزش، ابزاری برای بیان، سرچشمة همانندآوری و گوناگونی معانی، راز بیان عاطفه ها 
و دریافت های پرجوش و خروش درونی و ابزاری برای پرنمودن جای خالی واژگان است.

)ابوالعدوس، 1997م: 7(
با توّجه به دیدگاه این نویســندگان دربارة ارزش »استعاره«، از آن می توان به منزلة نوعی 
نگرش برای گیرایی گفتار نویســنده یاد کرد. از این رو، می بایست به ترجمة این هنر بالغی 
بویژه در گفتار واالی پروردگار، با دیدة ژرف تر چشم دوخت تا گیرایی، شیوایی و نهفته های 

این گفتار واال بیش از پیش بر همگان آشکار گردد.

پرسش های پژوهش
- کدام مترجم ها بهترین عملکرد را در ترجمة استعاره های قرآنی داشته اند؟

- کدام یک از سبک ترجمه ها، زیبایی استعاره های قرآنی را بیشتر انعکاس می دهد؟

پیشینة پژوهش
در گســترة هنر ترجمه، تاکنون مقاله ها و نوشتارهای بی شماری به رشته نگارش درآمده 
است که هر کدام تا اندازه ای به گوشه ای از این هنر پرداخته اند. تاکنون چندین مقاله در رابطه 
با این موضوع، نگاشته شده است که عبارتند از: »چگونگی معادل یابی استعاره های قرآنی در 
فرآیند ترجمه، نوشــتة رضا امانی و یسرا شادمان«؛ »استعاره در قرآن و دشواری ترجمة آن، 
نوشته یعقوب جعفری«؛ »روش شناسی و نقد ترجمة مجاز در قرآن کریم«، نوشتة رضا امانی، 
لیال زربخش و ام البنین فرهادی«؛ »دشــواري ترجمة استعاره با تأکید بر شیوه هاي برگردان 
استعاره هاي قرآني در ترجمه  ی طبري«، نوشتة علیرضا باقر و»نقد استعاره تمثیلیّه در کتب 
بالغی«، نوشتة علی سینا رخشنده مند. هرچند این مقاله ها 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 )تحت الّلفظی، وفادار 

و آزاد( بررسی می نماید.

روش پژوهش
نگارندگان در این پژوهش، از شیوة توصیفی- تحلیلی بهره گرفته و در گردآوری داده های 
آن به روش کتابخانه ای و به کار گرفتن کتاب ها و مقاالت و همچنین نگرش به چند ترجمه 
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گوناگون قرآن کریم، توّجه  داشــته اند. روند این پژوهش به گونه ای است که نخست انواع 
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 شیوه های ترجمه استعاره ذکر 
گردیده و در ادامه به بررسی ترجمه استعاره های قرآنی پرداخته شده است. شایان ذکر است 

که نگارندگان تنها به شناسایی و بررسی سبک ترجمه ها پرداخته اند.

انواع ترجمه ها و شناخت مترجم ها
»پیتر نیومارک« نظریه پرداز برجسته ترجمه، ترجمه را به انواعی تقسیم کرده است؛ از جمله: 
 Literal(تـرجمــة تحـت الّلفظی ،)word– for – word translation(تـرجمــة لفـظ به لفـظ
 ،)Semantic translation(ترجمة معنایی ،)Faithful translation(ترجمة وفــادار ،)translation

Idiomatic transla�(ترجمة اصطالحی ،)Free translation(ترجمة آزاد ،)Adaptation )اقتبــاس
tion( و ترجمة ارتباطی)Communicative translation(.)نیومارک، 1386ش: 56(

نگارنــدگان ترجمه ها را در این ســه بخش کلی بررســی کــرده و مترجم ها را نیز در 
زیرمجموعة آن قرار داده اند:

ترجمة تحت اللفظی: »ابوالحسن شعرانی و محّمد کاظم معزی«.
ترجمة وفادار)امین(: »بهاءالدین خرمشاهی و محّمد مهدی فوالدوند«.

ترجمة آزاد)تفسیری(: »مهدی الهی قمشه ای و محّمدرضا صفوی«.
شایان ذکر است که مترجم های مذکور در سراسر ترجمه خود بر اساس این سه دسته بندی، 
عمل نکرده اند و شــاید در گوشه ای از ترجمة خویش به شیوة دیگری پا در رکاب ترجمه 
نهاده باشــند. در این پژوهش ادبی به شــناخت و بررسی گوشه ای از ترجمه های استعاری 
این ســه گروه پرداخته شده و به خاطر گستردگی این ترجمه ها، بررسی دیگر ترجمه های 
استعاری آنها به مجالی دیگر واگذار گردیده؛ چرا که بررسی همه آن در توان جستار کنونی 

نمی گنجد.

بازشناخت استعاره
اســتعاره در لغت به معنای عاریه خواستن است. استعاَر الشیَء منه: »َطَلَب أن یُعطیَُه إیّاُه 
عاریًَّة« )مجمع اللغة العربیة،1994م: واژه َعِوَر( »َو َطَلَب منه أن یُعیَرُه إیّاُه: از او خواست که 
آن را به او عاریه دهد« )ابن منظور: واژه َعِوَر( 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 قرینه ای که مانع از اراده  معنای اصلی می گردد، به کار رود. )سقال، 1997م: 160(؛ 
و )الهاشــمی، 1999م: 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 
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�ت خود آمده است«. )هّداره، 1989م: 64(
اســتعاره، از مهترین ابزار انتقال زبان از کاربرد حقیقی به کاربرد مجازی و ادبی آن است.
)امیرمشــهدی و همکاران، 1389ش: 81( زبان مجازی )و از جمله کاربرد استعاره( حاصل 
کوشش و خاّلقیت ذهنی است، بر اساس هنجارهای خاص زیباشناختی برای درهم شکستن 
قاعده های 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: 
مستعارله« یا »مشبه به: مستعارمنه«( با وجه شبه و ادات آن حذف شده است مثل »رأیُت أسداً 

یَرمی« که اصل آن »رأیُت رجاًل شجاعاً کاألسِد في الشجاعة« بوده است. 

راهکارهای ترجمة استعاره:
عبدالقاهر جرجانی دو شــیوه برای ترجمة استعاره پیشنهاد می دهد: »1. تحت اللفظی، 2. 
ُلَماِت إِلَى  معنایــی« به گونه ای که مثاًل در این آیه ِكتَاٌب أَنَزلْنَــاُه إِلَْيَك لِتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّ
النُّوِر... )ابراهیم:1( که »الظلمات« اســتعاره از »گمراهی ها« و »النور« اســتعاره از »هدایت« 
است، اگر آن ها را به »تاریکی ها« و »روشنایی« )مستعارمنه( ترجمه کنیم، ترجمة تحت الّلفظی 
از استعاره ارائه داده ایم و اگر به »گمراهی ها« و »هدایت« )مستعارله( ترجمه شود، ترجمه ای 
معنایی صورت پذیرفته است. )امانی و شادمان، 1391ش: 146-145( که از این دید، می توان 
گفت »ترجمة اســتعاری« ترجمه ای 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 تحت اللفظی 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، می بایست 
عین ترجمه را همراه با توضیح و مفهومی از استعاره بیان نمود؛ با این توضیحات، در ترجمة 

استعاره، چند روش در پیش گرفته می شود: 
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 نزدیک ترین 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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استعاره های قرآنی
قرآن، رساترین و شیواترین نوشته ای است که آدمی از آوردن یک سوره یا حتی یک آیه 
همانند آن، ناتوان اســت و یکی از علت های این امر، کاربرد شایســته و شگرف آرایه های 
بالغی و در گوشــه ای از آن، بیان اســتعاره های 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 درک اعجاز آن را در گرو آشنایی به بالغت قرآن می داند و بر این باور است 
که اگر آدمی در فراگیری علم بالغت، سستی ورزد و فصاحت و بالغت قرآن را درک نکند، 
اعجاز این کتاب آســمانی را در نمی یابد و زیبایی کالم پروردگار برای او آشکار نمی گردد.

)العسکری، 1953م: مقدمه(

استعاره های قرآنی مورد بحث این جستار

استعارة تصریحیّه یا مصّرحه
نْيَا بِاآَلِخَرِة... )بقره: ،)86بَلى َمْن أَْســَلَم َوْجَهُه ِلّ َوُهَو  َِّذيَن اْشــتََرُواْ الَْحيَاَة الدُّ أُولَئَِك ال
ُمْحِســٌن... )بقره:112(، فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن الُْمْشــِرِكيَن)حجر: ،)94َوآيٌَة لَُهْم 
 ا َطَغى الَْماء َحَمْلنَاُكْم فِي الَْجاِريَِة َّا لَمَّ اللَّْيُل نَْســَلُخ ِمْنُه النََّهاَر فَِإَذا ُهم ُمْظلُِموَن )یس: ،)37إِن

)حاقه:11(، ...لِيَُذوقُواْ الَْعَذاَب... )نساء:56(.
استعارة مکنیّه یا بالکنایه

أُْس َشْيبًا... )مریم:4(،  ْحَمِة... )اسراء: ،)24...َواْشتََعَل الرَّ ّل ِمَن الرَّ  َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّ
ا َطَغى الَْماء َحَمْلنَاُكْم فِي الَْجاِريَِة )حاقه:11(. َّا لَمَّ إِن

استعارة تمثیلی
اُق  ــُجوِد فََل يَْستَِطيُعوَن )قلم: ،)42َوالْتَفَِّت السَّ يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إِلَى السُّ

اق )قیامت:29(. بِالسَّ
أُْس َشْيبًا... )مریم:4(  .1...َواْشتََعَل الرَّ

و ]موی [ سرم از پیری، سپید گشته. »فوالدوند«
برف پیری بر سرم نشسته است. »خرمشاهي«

و مشتعل شد سر از راه پیری. »شعراني«
و درخشید مرا سر به پیری . »معزي«

و پیری در سرم شعله گونه برافروخته. »صفوی«
فروغ پیری بر سرم بتافت. »الهی قمشه ای«
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�ت 1-1. شرح استعاره
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 می گیرد، اسناد داده شده 
اســت. )قمی مشــهدی، 1368ش، ج8: 193( به سخنی دیگر، گســترش سپیدی در سر به 
افروختن آتش در هیزم، همانند شــده و افروختن و شعله وری برای گسترش و پراکندگی 

استعاره آورده شده است.
)نوع استعاره: استعاره مکنیّه اصلیّه: مستعارله )ذکرشده(: سر- مستعارمنه )ذکرنشده(: هیزم 

یا اخگر برافروخته(
آری، زکریا ســر خود را به هیزم فروزان تشبیه ساخته، سپس مشبه به)هیزم( حذف شده 
و با یکی از لوازمش )یعنی اشــتعال( به آن اشاره داشته است. قرینة این استعاره، تخییلیّه به 
شــمار می رود؛ یعنی اثبات الزم مشــبه به محذوف برای مشبه مذکور در کالم تخییل است 
)اشــتعال برای سر(. )قلقیله، 1992م: 65( به عبارتی دیگر »سر به هیزم همانند شده، سپس 
مشبه به حذف گردیده و با یک از لوازم آن )إشتعل( به آن اشاره شده است«.)الجارم و امین، 

]1999م[: 78(

1-2. نقد ترجمه ها
ترجمة »فوالدوند« هیچ گونه استعاره ای 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 نمی تواند تکلیف زیبایی استعاره را به خوبی ادا نماید. دیگر مترجم ها یعنی »شعراني، 
معزي، صفوی و الهی قمشــه ای« در ترجمة خویش به معنای استعاری آیه توجه نموده اند و 
معنای تحت الّلفظی آیه را با ذکر لفظ مســتعار )مشتعل شدن، درخشیدن، شعله گون شدن و 
فروغ تافتن( آورده اند که این خود باعث شــده بار زیبای معنای استعاری آیه به درستی به 

اندرون خواننده، روان شود.

ُجوِد فََل يَْستَِطيُعونَ )قلم، 42(  .2يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إِلَى السُّ
]ای پیامبر[ یاد کن روزی را که کار به شّدت دشوار می شود. »صفوی«

در آن روز بسیار سخت به سجده خدا خوانده شوند و نتوانند. »الهی قمشه ای«
روزی که کار، زار ]و رهایی دشوار[ شود و... . »فوالدوند«

روزی که هنگامه باال گیرد و آنان را به سجده دعوت کنند ولی نتوانند. »خرمشاهی«
روزی که کشف کرده شود از ساق و... . »شعراني«
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روزی که گشوده شود از ساق )پرده از روی کار برداشته شود( و... .»معزي«

2-1. شرح استعاره
در این آیه، اســتعاره تمثیلی در »یَْوَم یُْکَشــُف َعن َساٍق« به چشــم می خورد. »برداشتن 
پوشش از ساق و آستین باال زدن ضرب المثلی است که در سختی و دشواری زده می شود؛ 
چرا که هر که در کار ســختی افتد، می بایست آســتین باال زند«. )الصافی، 1418ق، ج29: 
52( »منظور از »یوم« در اینجا »روز قیامت« اســت یا »دنیا«؟ نخســت اینکه اکثریّت آن را 
»روز قیامت« می دانند. دوم اینکه در تفســیر »ساق« چند وجوه هست که گفته شده: شّدت 
و سختی، اندوه، باله و سختی و شدیدترین و سخت ترین ساعت در قیامت است. نظر ابن 
قتیبه: اصل این عبارت این است که چون مرد در امر مشکل و بزرگی قرار بگیرد، می بایست 
تالش و جدیّت به خرج دهد؛ از این رو آستین باال می زند که »کشف عن ساقه« در هنگام 
سختی گفته می شود.)الرازی، 2000م، ج30: 83-82( صاحب کّشاف نیز در تفسیر آیه گفته 
اســت: »الکشف عن الساق و اإلبداء عن الخدام« مثلی است که در شّدت امر و سختی کار 
زده می شــود. بنابراین معنای )یَْوَم یُْکَشُف َعن َســاٍق( می شود: )یوم یشتد األمر ویتفاقم(«. 
)الزمخشری، ]د.ت[، ج4: 597( بنابراین هیأت در سختی و دشواری افتادن به هنگام قیامت، 

به هیأت آستین باال زدن در دشواری برای جدیّت و انجام آن تشبیه شده است.

2-2. نقد ترجمه ها
در ترجمه های بیان شده، همانطور که می بینیم »صفوی، الهی قمشه ای و فوالدوند« معنای 
حقیقی استعاره آیه را در ترجمة خود بیان نموده اند که این امر هر چند خواننده را به مفهوم 
آیه رهنمون می سازد 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 اندازه ای برای خواننده زبان مقصد نامفهوم است.

ْحَمةِ... )اسراء، 24( لِّ مَِن الرَّ  .3َواْخفِْض لَُهَما َجنَاَح الذُّ
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 قمشه ای«
و از سر مهربانی، بال فروتنی بر آنان بگستر. »فوالدوند«

و فرود آور برای آندو، بال تواضع را از مهربانی. »شعرانی«
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�ت 3-1. شرح استعاره
استعاره به کار رفته در این آیه، استعاره مکنیّه یا بالکنایه است. »فروتنی به پرنده ای تشبیه ای 
شده و برای آن به شیوة تخییل بال، اثبات شده است. در »اخفض« نیز ترشیح وجود دارد«.

)الصافی، 1418ق، ج15: 34(
)نوع استعاره: استعاره مکنیّه مرّشحه: مستعارله)ذکرشده(: فروتنی- مستعارمنه )ذکرنشده(: 

پرنده(

3-2. نقد ترجمه ها
در همة ترجمه ها، عین استعاره به کار رفته در آیه آمده است که این امر سبب گیراتر شدن 
ترجمه می شــود و خواننده را با دریای بی کران بالغت قرآن تا اندازه ای آشنا می سازد؛ چرا 
که »بال فروتنی گستراندن« در ادب فارسی نیز کاربرد دارد و خواننده به آسانی می تواند مراد 

آیه را دریابد.

نْیَا بِاآَلِخَرة .. )بقره: 86(  .4أُولَئَِك الَِّذیَن اْشتََرُواْ الَْحیَاَة الدُّ
اینان همان کسانند که دنیا را خریده و ملک ابدی آخرت را فروختند. »الهی قمشه ای«

اینان همان کسانی اند که زندگی دنیا را به بهای آخرت خریده اند. »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 که خریدند زندگانی دنیا را به آخرت. »شعرانی«

4-1. شرح استعاره
در شــرح این استعاره می بایســت چنین افزود که »خریدن در این آیه به معنای برگزیدن 
زندگانی دنیا و عوض نمودن آن با آخرت است«. )الصافی، 1418ق، ج1: 190( در 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(

4-2. نقد ترجمه ها
با نگرش به ترجمه ها در می یابیم که همه مترجم ها درک درستی از استعاره این آیه داشته 
و معنای استعاری آن را در ترجمة خویش به کار برده اند که این امر، سبب شده تا بار معنای 
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زیبای استعاره با آوردن معنای مجازی آن، بیشتر نمایان گردد.

اِق )قیامت:29( اُق بِالسَّ  .5َوالْتَفَِّت السَّ
و ساق های پا )از شدت غم عقبی و حسرت دنیا( به هم بپیچد. »الهی قمشه ای«

و ســاق پاهایش به یکدیگر پیچد )پی در پی تا روز قیامت به او رنج و ســختی رسد(. 
»صفوي«

و ساق پاها از سختی جان دادن به هم بپیچد. »فوالدوند«
و هنگامه باال گیرد. »خرمشاهی«

و پیچیده شود ساق بساق . »شعراني«
و بپیچد ساق به ساق. »معزي«

5-1. شرح استعاره
در این آیه، اســتعارة تمثیلی به چشم می خورد. 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 برخورده اند همانگونه که ساق به ساق در 
ِت ساقه بساقه:  می پیچد«. )الصافی، 1418ق، ج29: 178( »در تفســیر آیة گفته شده: »َوالْتَفَّ
والتوت علیها عند َعلِز الموت« یعنی در بی قراری و ناآرامی زمان مرگ، ســاق پاهایش در 
هم می پیچید. همچنین گفته شــده: »شّدة فراق الدنیا بشّدة إقبال اآلخرة« با وجودی »الساق« 
در معنای سختی و شّدت است. )الزمخشری، ]د.ت[، ج4: 664( از این رو می توان گفت که 
هیأت ناتوانی انسان در مواجهه با سختی های زمان مرگ به هیأت پیچیده شدن دو ساِق پا به 

یکدیگر، تشبیه شده است که آدمی دیگر توان جنبش و حرکت نخواهد داشت.

5-2. نقد ترجمه ها
در ترجمة این آیه باید متذّکر شــد که اگر استعاره در زبان مقصد کاربرد دارد، می بایست 
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، می بینیم 
که ترجمة »فوالدوند« و تا اندازه ای هم ترجمه »الهی قمشه ای« با ترجمه ای لفظی و همچنین 
ذکر مفهوم اســتعاره به شــیوة »ترجمة بینابین« تا اندازه ای از دیگر ترجمه ها موفق تر است 
و ســعی کرده اند که معنای نهفته در استعاره ها را نیز تا اندازه ای در البالی ترجمه خویش 
بگنجانند. همچنین »صفوی«، هم ترجمه ای لفظی و هم مفهومی از استعاره ارائه داده است 
که با توجه به شرح استعاره، در می یابیم که شرح مفهومی ایشان )پی درپی تا روز قیامت به 
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�ت او رنج و سختی رسد( نادرست و ترجمه ای غیراستعاری است. ترجمة »خرمشاهی« هم، تنها 
مفهومی کّلی 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 می بایست اشاره ای به مفهوم استعاره شود.

 .6بََلی َمْن أَْسَلَم َوْجَهُه ِلِّ َوُهَو ُمْحِسٌن... )بقره:112(
بلکه هر کس تسلیم خدا باشد، و با تمام وجود به او گرایش یابد و نیکوکار باشد. »صفوی«

آری، هر که تسلیم حکم خدا گردید و نیکوکار گشت. »الهی قمشه ای«
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«
آری آنکه خالص گردانید وجه شرا از برای خدا و او نیکوکار است. »شعرانی«

6-1. شرح استعاره:
در این آیه، استعارة تصریحیّه، نهفته است؛ به گونه ای که »اسلم« به معنی »اقبل« آمده است.

)الصافی، ]د.ت[، ج1: 131(
)نوع اســتعاره: استعاره تصریحیّه تبعیّه: مستعارله)ذکرنشــده(: روی آوردن - مستعارمنه 

)ذکرشده(: تسلیم نمودن(

6-2. نقد ترجمه ها:
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 می تواند پیوند نزدیک 
میان معنای اســتعاری یا مجازی را با معنای حقیقی و غیر اســتعاری به خوبی دریابد، ولی 
ترجمه ای »بینابین« به شمار می رود. مترجم هایی چون »الهی قمشه ای و فوالدوند« نیز معنای 
مجازی یا استعاری آیه را در ترجمة خود گنجانیده اند. البته »خّرمشاهی« در ترجمة این آیه 
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 مترجم ها یعنی »معزی و شعرانی« با دیدة ژرف 
بنگریم، می بینیم که این نوع ترجمه بیشتر بر پایه معنای حقیقی آیه استوار بوده و به معنای 
غیراستعاری آن نگرش داشته اند، این در حالی است که به ترجمة مجازی یعنی استعاره در 

نوشته های خود ارجی ننهاده اند.
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 .7َوآیٌَة لَُّهْم اللَّیُْل نَْسَلُخ مِنُْه النََّهاَر َفإَِذا ُهم مُّْظلُِموَن )یس: 37(
و نشــانه ای ]دیگر[ برای آنها شب است که روز را ]مانند پوست[ از آن برمی کنیم وبناگاه 

آنان در تاریکی فرو می روند. »فوالدوند«
و برای آنان، شب پدیده شگرفی است که روز را از آن جدا می سازیم که آنگاه در تاریکی 

فرو می روند. »خّرمشاهی«
و آیتی برای ایشــان، شب اســت که برکنیم از آن روز را ناگاه ایشانند به تاریکی شدگان . 

»معزی«
و آیتی است مر ایشان را شب که بیرون مي کشیم از آن، روز را پس آن گاه آنها داخالنند 

در تاریکی. »شعرانی«
و برای آدمیان نشانه ای دیگر بر ربوبیت و یکتایی خدا در تدبیر آسمان ها همین شب است 

که روز را از آن به در می آوریم و ناگهان آنان دوباره در تاریکی فرو می روند. »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 می روند. »الهی قمشه ای«

7-1. شرح استعاره
در این آیة شــریفه، »الّسلخ: کندن پوست از ســتوران« برای اندک اندک کنار رفتن پرتو 
روشــنایی روز از نظام هســتی استعاره آورده شده اســت با این جامع که بر هر یک از آن 
دو چیزی که پنهان بوده، آشــکار می گردد. مثاًل با کندن پوست، گوشت ستور و با غروب 
خورشــید، تاریکی آشــکار می گردد«. )حریز، 2006م: 79( اگر توجه کنیم در می یابیم که 
اســتعاره را می توان مکنیّه برشــمرد؛ بدینگونه که »شب: مســتعارله« بیان شده و »حیوان: 
مســتعارمنه« بیان نشده و »شــب« را چونان »حیوان« دانسته که پوست آن کنده می شود. در 

جایی دیگر می توان گفت که: »روز« به »پوست حیوان« همانند شده است.
)نوع استعاره: استعاره تصریحیه تبعیه: مستعارله)ذکرنشده(: »پرده« برداشتن - مستعارمنه 

)ذکرشده(: پوست کندن(

7-2. نقد ترجمه ها
در بررسی ترجمه ها می بینیم که تنها »فوالدوند« و تا اندازه ای »معزی« ترجمه ای استعاری، 
پیشکش کرده اند و تالش داشته اند که بنیادهای بالغِی ترجمه را پاس بدارند و به آن به دیدة 
موشکافانه بنگرند. از این رو ترجمة آنها، زیبایی استعاره را در خود نگه داشته است. شگفتی 
آیه های قرآنی تا اندازه بسیاری به کاربرد آرایه های 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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�ت آن، ترجمه دیگر مترجم ها است که معنای استعاری را در ترجمه خود به کار نگرفته و تنها 
به معنای حقیقی آیه، بسنده نموده اند.

ا َطَغی الَْماء َحَمْلنَاُکْم فِي الَْجارِیَةِ )حاقه:11( َّا لَمَّ  .8إِن
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 قمشه ای«
ما چون آب طغیان کرد، شما را بر کشتی سوار نمودیم. »فوالدوند«

ما آنگاه که سیالب طغیان کرد، شما را بر کشتی سوار نمودیم. »خّرمشاهی«
بدرستی که ما چون طغیان آب بود، برداشتیم شما را در کشتی. »شعرانی«

همانا گاهی که فزونی گرفت آب، سوارتان کردیم در رونده . »معزی«

8-1. شرح استعاره
در این آیه، »طغیان« برای »کثرت آب« با جامع خارج شــدن از حد اعتدال، استعاره آمده 
است. این آیه، دارای استعارة یگانه ای است که تنها در قرآن دیده می شود؛ 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(

8-2. نقد ترجمه ها
خوشــبختانه در ترجمة بیشتر مترجم ها، 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 نموده اند. با همه این ها، گاهی به این نکتة ریز و با ارزش در ترجمة 
برخی مترجم ها، 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 نمی زند و 
یک راســت به معنای حقیقی پیش روی خود می رسد. این مصداق در ترجمه »معزی« نمود 

می یابد.
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 .9َفاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َوأَْعرِْض َعِن الُْمْشرِکِیَن  )حجر:94(
اینک آنچه را بدان فرمان یافته ای 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 قمشه ای«

پس آنچه را بدان ماموری آشکار کن و از مشرکان روی برتاب. »فوالدوند«
پس آنچه دستور یافته ای آشکار کن و از مشرکان روی بگردان . »خرمشاهی«

پس آشکار کن به آنچه مامور شده ای و رو بگردان از مشرکان. »شعرانی«
پس بانگ درده بدانچه مأمور شوی و روی برگردان از شرک ورزان . »معزی«

9-1. شرح 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(

9-2. نقد ترجمه ها
ترجمه ای که به معنای اســتعاری گرایش داشــته و از بیان معنای حقیقی و غیراستعاری 
آیه خودداری ورزد، گیرایی و شــیوایی ترجمه را بیشــتر می سازد. هر چند در هیچ یک از 
ترجمه های این آیه، چنین ترجمه ای )اســتعاری( دیده نمی شود. همانگونه که آشکار است، 
همگی مترجم ها به معنای اصلی واژه توجه داشته و از بیان معنای استعاری دست کشیده اند. 
البته رأی نگارندگان این جستار هرگز بر این پایه نیست که این مترجم ها در ترجمه این آیه 
و یا آیه های دیگر، دچار لغزش شده اند، بلکه خواست آنها بر این بوده که استعاره های 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 کشیده اند.

 .10...لِیَُذوُقواْ الَْعَذاَب ... )نساء:56(
تا عذاب را بچشند... »صفوی«

تا )سختی( عذاب را بچشند... »الهی قمشه ای«
تا عذاب را بچشند... »فوالدوند«

تا عذاب را بچشند... »خرمشاهی«
تا بچشند عذاب را... »معزی«

تا بچشند عذاب را... »شعرانی«
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�ت 10-1. شرح استعاره
چنانکه در آیه دیده می شود، 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 »لیدرکوا« 
به جای »لیذوقوا« بیان می شــد دیگر این زیبایی و گیرایی که هم اکنون در آیه نمایان است، 
به چشــم نمی خورد. از این رو اســت که خداوند، عذاب را چون خوراکی بســیار تلخ و 
ناگواری ابراز داشته تا دیده آدمِی فرو رفته در مادیّات گیتی تا اندازه ای توان درک این آیه، 
برایش ممکن گردد. استعاره را به گونه ای دیگر می توان مکنیّه به شمار آورد. »در این سخن 
پروردگار: )لِیَُذوُقوا الَْعذاَب( استعاره مکنیّه وجود دارد که تعبیر از »ادراک العذاب« با »الذوق« 
آمده به گونه ای نشــان از این دارد که عذابی همیشگی یا چشیدن »مرارة العذاب« همراه با 
احساس درد اســت... که مشبه به در اینجا حذف شده و یکی از لوازم آن یعنی »ذوق« بیان 

شده است«. )الصافی، 1418ق، ج5: 66(
)نوع اســتعاره: استعاره تصریحیّه تبعیّه: مستعارله)ذکرنشــده(: درک کردن - مستعارمنه 

)ذکرشده(: چشیدن(

10-2. نقد ترجمه ها
با نگرش به ترجمة این آیه، می بینیم که خوشــبختانه همگی مترجم ها در ترجمة خود به 
استعارة نهفته در آن توجه نموده اند و ترجمه شان به گونه ای است که عین استعاره آیه قرآنی 

را در خود گنجانیده است.
همانگونه که دیدیم »ترجمة استعاره از دشوارترین امور به شمار می رود؛ چرا که ترجمه 
بســیاری از اســتعاره ها و برگردان آن از زبان اصلی به زبانی دیگر، تــا اندازه ای خارج از 

چارچوب توان مترجم است«. )منبع ذکر نشده است؟؟(

نتیجه گیری
با بررسی و ارزیابی ترجمة مترجم ها از ده استعاره برگزیده قرآنی، در می یابیم که از یک 
ســو، ترجمة »الهی قمشــه ای« و پس از آن »فوالدوند« در پرداختن به استعاره ها از دقّت و 
ژرفای بیشتری نسبت به دیگر ترجمه ها برخوردار بوده است. »صفوی« و »شعرانی« هم در 
این خصوص به گونه ای همســان عمل کرده اند و در رتبه بعدی جای دارند. »خّرمشاهی« 
و »معزی« نیز از دیگر مترجم ها به موفقیّت کمتری در ترجمة اســتعاره ها دست یافته اند. از 
سوی دیگر ترجمة آزاد، دارای بیشترین درصد در ترجمة آیه ها به شیوة »استعاری مطلوب« 
و کمترین خطا یعنی ترجمه »غیراستعاری« نسبت به دیگر ترجمه ها است، از این رو آشکار 
می گردد که این سبک ترجمه، بهترین ابزار برای نشان دادن استعاره های قرآنی است. همچنین 
ترجمه وفادار هم پس از آن، دارای درصد صّحت بیشــتری نسبت به ترجمه تحت الّلفظی 
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در برگرداندن اســتعاره ها اســت. ترجمة تحت الّلفظی نیز همانگونه که روشن است، ابزار 
چندان مناسبی برای برگردان استعاره ها نیست؛ چرا که درصد ترجمة »استعاری نامطلوب« و 
»غیراستعاری« آن نسبت به دیگر ترجمه ها بیشتر است. در پایان پژوهش، چند پیشنهاد برای 

بهسازی و گیرایی ترجمة قرآن در روند ترجمه استعاره های بالغی آن پیشکش می گردد:
- گاهی اوقات بهتر اســت که مترجم قرآن، در ترجمة استعارة قرآنی که عین استعاره و 
معادل 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 پارسی زبان به این کاربرد شگرف بالغی در 

قرآن آگاهی یابد و پیوند میان معنای مستعارله و مستعارمنه را دریابد.
- پیشــنهاد می گردد که در ترجمة استعاره های قرآنی، استعاره ای دیگر در صورت وجود 
به زبان پارسی بیان شود که این کار بر زیبایی و گیرایی بیشتر ترجمه می افزاید؛ چنانکه در 

ترجمه »خّرمشاهی« دیده شد.
- در خور است که پارسی زباناِن تشنة بالغت قرآنی، برای دریافت بهتر استعاره های نهفته 

در قرآن، به ترتیب به ترجمه های آزاد و سپس وفادار، نظر بیفکنند.

جدول مربوط به نتایج بررسی ترجمه استعاره های قرآنی

مترجم ها و 

سبک ترجمه ها



شیوه 

ترجمه استعاره

ب
لو

مط
ی 

ار
ستع

ا

ب
لو

مط
 نا

ی
ار

ستع
ا

ی
دل

عا
م

ین
ناب

بی

ی
ار

ستع
را

غی

میانگین همه ترجمه ها

ب
لو

مط
ی  

ار
ستع

ا

ب
لو

مط
 نا

ی
ار

ستع
ا

ی
دل

عا
م

ین
ناب

بی

ی
ار

ستع
را

غی

35%--20%45%30%--20%50%»شعرانی«تحتاللفظی

40%--20%40%»معزی«

40%5%5%-50%50%-10%-40%»خرمشاهی«وفادار

30%10%--60%»فوالدوند«

30%10%--60%20%10%--70%»الهیقمشهای«آزاد

40%10%--50%»صفوی«



سال اول
شمارة اول

پائیز و زمستان 
1396

53

���
نی
رآ
ی�ق

ها
ره�
تعا

اس
ی�
مه�
رج

ن�ت
گو
ونا
ی�گ

ها
ک�

سب
ن�
بیی

�ت منابع و مآخذ:
»قرآن کریم«- 
ادیبی مهر، محمد، )1386ش(: »تحلیل ارکان استعاره های پیچیدة نهج البالغه«، تهران: انتشارات دانشگاه - 

تهران، چاپ اول.
امانی، رضا؛ و یســرا شادمان، )1391ش(: »چگونگی معادل یابی استعاره های قرآنی در فرایند ترجمه«، - 

مطالعات قرآن و حدیث، سال پنجم، شماره دوم، پیاپی10.
امیرمشــهدی، محمد؛ عبداهلل واثق عباسی و مهدی دهرامی، )1389ش(: »استعاره های نو و چند الیه در - 

شعر خاقانی«، فنون ادبی دانشگاه اصفهان، سال دوم، شماره2، )پیاپی3(.
جهان بین، محمــد، )1388ش(: »نقدی بر ترجمه قرآن در مفاتیح الجنان«، پژوهش های قرآنی، ســال - 

پانزدهم، ش 57.
رضا،؟؟؟؟ )1368ش(: »تفســیر کنز الدقائق و بحر الغرائب«، تهران: وزارت ارشاد اسالمی، جلد هشتم، - 

چاپ اول.
زرکوب، منصوره، )1378ش(: »روش نوین فن ترجمه«، اصفهان: انتشارات مانی، چاپ سوم.- 
شمیسا، سیروس، )1374ش(: »بیان«، تهران: انتشارات فردوس، چاپ پنجم.- 
معروف، یحیی، )1384ش(: »فن ترجمه؛ اصول نظری و عملی ترجمه«، تهران: انتشارات سمت، چاپ - 

پنجم.
نیومارک، پیتر، )1386ش(: »دوره آموزش فنون ترجمه«، ترجمة منصور فهیم و ســعید سبزیان، تهران: - 

انتشارات رهنما، چاپ دوم.
هاوکس، ترنس، )1390ش(: »استعاره«، ترجمة فرزانه طاهری، تهران: نشر مرکز، چاپ چهارم.- 
ابــن أحمد العطاس، عبداهلل، )1424ق(: »دراســة البالغة العربیة في ضــوء النص األدبي للناطقین بغیر - 

العربیة«، مجلة جامعة أم القری لعلوم الشریعة و اللغة العربیة و آدابها، ع 26، ج 15.
إبن منظور)1405ق(: »لسان العرب«، قم: نشر أدب الحوزة.- 
ابوالعدوس، یوسف، )1997م(: »اإلستعارة في النقد األدبّي الحدیث-األبعاد المعرفیّة و الجمالیّة«، عمان: - 

منشورات األهلیة، الطبعة األولی.
الجــارم، علی و مصطفی أمین، )1999م(: »البالغة الواضحة؛ البیان، المعانی و البدیع للمدارس الثانویة«، - 

القاهرة، دارالمعارف.
حریز، ســامی محمد هشام، )2006م(: »نظرات من اإلعجاز البیانی فی القرآن الکریم- نظریا و تطبیقیا«، - 

عمان: دارالشروق للنشر و التوزیع، الطبعة العربیة األولی.
الرازی، فخرالدین محمد بن عمر، )2000م(: »مفاتیح الغیب«، بیروت: دارالکتب العلمیة، الطبعة األولی.- 
الزمخشــری، ابوالقاسم محمود بن عمر، )د.ت(: »الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه - 

التأویل«، تحقیق: عبدالرزاق المهدی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
سقال، دیزیره، )1997م(: »علم البیان بین النظریات و األصول«، بیروت: دارالفکر العربی، الطبعة األولی.- 
شواخ اسحاق، علی، )1404ق(: »معجم مصنفات القرآن الکریم«، ریاض: دارالرفاعی.- 
الصافی، محمود بن عبدالرحیم، )د.ت(: »الجدول فی إعراب القرآن و صرفه و بیانه«، تهران: انتشارات مدین.- 
العســکری، ابوهالل، )1953م(: »الصناعتین«، تحقیق: علی محمد البجاوی و محمد ابوالفضل ابراهیم: - 

داراإلحیاء الکتب العربیة، الطبعة األولی.
قلقیلة، عبده عبدالعزیز، )1992م(: »البالغة اإلصطالحیة«، القاهرة: دارالفکر العربی، الطبعة الثالثة.- 
مجمع اللغــة العربیة، )1994م(: »المعجم الوجیز«، تصدیر بقلم: ابراهیــم مدکور، مصر: وزارة التربیة و - 

التعلیم.
الهاشــمی، أحمد، )1999م(: »جواهر البالغة فی المعانی و الییــان و البدیع«، بیروت: المکتبة العصریة، - 

الطبعة األولی.
هّدارة، مّحمدمصطفی، )1989م(: »فی البالغة العربیة-علم البیان«، بیروت: دارالعلوم العربیة، الطبعة الدولی.- 



سال اول
شمارة اول

پائیز و زمستان 
1396

54

- SEKHRI Ouided ,)2008(, “Problems in Translating Tenses From English into Ara�
bic”, The Present Perfect: A Case Study, Dissertation submitted in partial fulfilment of 
the requirements for the Master Degree in Applied Language Studies, People’s Demo�
cratic Republic of Algeria, Ministry of Higher Education and Scientific Research, 
MENTOURI University Constantine, Faculty of Letters and Languages, Department 
of Foreign Languages.


