
 

 

 

 

 

 

 های قرآن کریم های استعارهترجمه ةمقایس

 میبدی و فوالدوند ةدر ترجم
 *محمدرضا اسالمی مهرجردی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی 

 علیرضا باقر
 زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیگروه استادیار  
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 29/9/1396، تاريخ پذيرش: 13/11/1395تاريخ دريافت: 

 

 چکیده
شناختی به  های زيبايی جلوه  ترين بالغت يکی از وجوه مهم اعجاز قرآن کريم است و استعاره از شاخص

اند؛ البته  رود. برگردان اين فن ادبی چنان دشوار است که گروهی آن را ناممکن دانسته شمار می

های خاصی برای  ها و شیوه ژوهان بزرگی مانند نیومارک چنین کاری را ممکن دانسته، چارچوبپ ترجمه

های نوين و  اند. اين پژوهش پس از تعريف گذرای استعاره و نگاهی به برخی نظريه آن پیشنهاد کرده

ن میبدی و های قرآن در ترجمة که مهم پیرامون برگردان استعاره، به بررسی و مقايسة برگردان استعاره

های گوناگون  رسد که اين مترجمان از شیوه پردازد و به اين نتیجه می ترجمة معاصر فوالدوند می

های ديگری را  واقعیت است و اند و اين گوناگونی تنها برای ايجاد تنوع نبوده بهره گرفته هبرگردان استعار

ايبندی وی به اصول رايج در زمان آن ت موقعیت زمانی مترجم و پاهمیّ ،که از آن جمله سازد نمايان می

بايست  شد و مترجم می ناپذيری قرآن کريم تاکید می اسالم بر ترجمه ةکه در قرون اولیاست؛ چراترجمه 

 ، اما به تدريج اين محدوديت برطرف شد.کرد حساسیت قرآن را فقط باز تولید می ،برای رفع آن
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 مقدمه .1

بحث قرار گرفته توجه و مورد دور های  مهمی است که از زمانموضوعات ترجمه از 

رشد و ها برای  انسانو ه است افزون شدبشری روزخصوصاً از زمانی که تعامالت  ،است

گوی سبقت را نند واتا بتاند  پرداختهخويش دانش ديگران به های  دانستهن دافزوبه  قیتر

های  دههاستمرار يافت تا اينکه در کار ترجمه از همان زمان آغاز شد و اين، ؛ بنابريندبربا

 گرفت وهای علمی قرار بازنگری و تیزبینیمانند موضوعات ديگر، مشمول اخیر 

های علمی گوناگونی در قلمرو  د. اينک نظريهشمطرح برای ترجمه علمی ی هاي ارچوبچ

 . های گوناگون است رشتهمان در جدار شده است که چراغ راه مترترجمه پدي

در ، بالغت زبان و شناختی يیهای زيبا ترين جلوه استعاره به عنوان يکی از مهم

آرای گوناگونی پژوهان،  ترجمه وبیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است اخیر های  دهه

 ،نوشتار بدان پرداخته خواهد شد آنچه در ايناند.  برگردان آن طرح کرده بارةرا در

است. میبدی و فوالدوند  ةدو ترجمدر های قرآنی  رههای برگردان استعا شیوه مقايسة

از  (ق 530)الدين میبدی ة ابوالفضل رشیدکه ترجمآن است انتخاب اين دو ترجمه دلیل 

. ردهای برجستة کهن است و از حیث زبانی و ادبی، جايگاه و اعتباری واال دا ترجمه

شناسان، در شمار  پژوهان و ترجمه نگاه قرآناز نیز مهدی فوالدوند محمدترجمة 

 خوب و دقیق است. های  ترجمه

بارة برگردان آرای گوناگون دراستعاره و  دربارةپس از بحثی مختصر در اين پژوهش 

اين دو مترجم از چه پاسخ اين پرسش نمايان خواهد شد که آن به زبانی ديگر، 

اند و در اين زمینه، چه  بهره گرفتههای قرآنی  هبرگردان استعاری برای هاي شیوه

 هايی در کار آنها وجود دارد؟  تفاوت
 

 استعاره .2

 مفهوم استعاره. 2-1

 ،يراز ال)چیزی است  گرفتنِو معنای لغوی آن به عاريت و قرض «ورع »استعاره از ريشه 
که است مجازی ، اما در اصطالح ،(469 :1379 نوش،آذر و 537 :1992 ،معلوف ؛297 :1987

 (204 :1388 فاضلی، و 104 :1302 ،جعفر بن قدامة ؛47: 1389 ،جرجاين)باشد اش مشابهت  عالقه

: به کار بردن لفظ در غیر از آنچه برای آن وضع است گفته شدهچنین و در تعريف آن  .

ای که مانع از  نهقريبه همراه شده، آن هم با عالقة مشابهت میان معنای اصلی و فرعی 
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 «ک لتخرج النّاس من الظلمات الی الّنوريکتاٌب انزلناه ال»مانند  ؛ارادة معنای حقیقی شود

ها به سوی  مردم را از تاريکیتا کتابی است که آن را بر تو نازل کرديم »: (1 :)ابراهیم

 ؛ت استهداي «نور»گمراهی و مقصود از  «ظلمات»که مقصود از  «.ی باز بریروشناي

 باشدآن حذف شده دو طرف که يکی از اند  دانستهتشبیهی را استعاره البته گروهی نیز 

اما  ،ای مجاز است هر استعارهو مجاز اعم از استعاره است  ،به هر حال .(64 :1372 ،الجارم)

استعاره برتر از مجاز است و از نگاه دانشمندان بالغت،  .ازی استعاره نیستهر مج

سخن از پرهیز تصغیر و  ،ینئتز، تعظیم ،اختصار، وضوح، بودن زندهفوايدی چونان 

 :1389 ،جرجاين)نیست  یمواردچنین بردارندة که مجاز الزاماً در در حالیاشايست دارد، ن

 رت استعاره همین بس که عبدالقاههمیّدر ا .(25 :1385 صباغ،و  206: 1430 ،ابوالعدوس؛ 47

و معانی پنهان را آور  زبان، گنگ را دارجانرا جان  بیوسیلة استعاره هگويد: بمی جرجانی

معنا يا  .  و اديبی ديگر معتقد است که استعاره حرکتی در واژگان بیبینی.. آشکار می

است که  يیها ی به مشبهببلکه احساس عاطفی عمیق و نگرش قل ،ا کلمات نیستببازی 

 .(374 :1386 ،کواز)گرفته است شکل  ،به عاريت گرفته شده در کلماتِ
 

 استعارهجمة تر .2-2

 Asnel) أسنل هوربی، (Dagut ،1973) داگوتپژوهانی مانند  از اواخر سدة بیستم ترجمه

Hoorbi ،1998) ،آلوارز (Alvarez، 1993) ،میسون (Mason، 1987) ، نايدايوجین 

(Eugene Nida، 1964) ، رايس(Reiss ،1971)  نیومارکو (Newmark، 1988)  به

سه جريان متمايز اين افراد، در میان بارة برگردان استعاره پرداختند. درپردازی  نظريه

که اساساً استعاره را انکار کرد و مدّعی شد  یپذير ترجمه ،جريان نخست شکل گرفت:

داگوت و نايدا از مدعیان اصلی  ؛دکريک زبان را به زبان ديگر منتقل  ةتوان استعار نمی

های  نیز مانند ديگر جلوهاين عقیده بود که استعاره بر  ،جريان دوم .اين نظريه بودند

میسون و رايس از موافقان اين نظريه ؛ نداردنیازی پذير است و به نگاه ويژه  ترجمهادبی 

دانست، بر اين باور بود که  پذير می را ترجمهاستعاره در حالی که  اما جريان سوم .بودند

ون دن نشان داد. های عملی هکارو را پردازی کرد شکل ويژه برای آن نظريه  بايد به

اين نظريه بودند. نظريات جريان هواداران نیومارک از  و پیتر (Van den broek) بروک

از بزرگی عمالً بخش  ،دنباشپذير  ترجمهکه اگر استعاره چرانمايد؛  موجه نمیل و دوم اوّ

از د و مان میبیرون از دايرة ترجمه رآن کريم همچون قسی متون مقدمهم ادبی و نیز آثار 

های  بسیاری از جلوه ،ای ترجمه شوند ضابطههیچ بیها  اگر استعارهسوی ديگر، 
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احث زيرساخت مب، جريان سوماين، آرای ؛ بنابرماند آثار زبانی مغفول میشناختی  زيبائی

پژوه و  ترجمه ،نام نیومارکبه ای  پرآوازه ةنمايند ؛ جريانی کهاين نوشتار خواهد بود

 (57 :1391 ،باقر) داردبه زبان انگلیسی قرآن کريم آثار بسیاری از جمله  ،مترجم

ای را  ويژههکارهای را ،يند ترجمه داردآنیومارک افزون بر نگاه خاصی که به کل فر

گرفته نقد و بررسی قرار توجه و مورد استعاره پیشنهاد کرده است که بسیارجمة برای تر

شود  يادآور میکرده است، را انکار  پذيری استعاره رجمهوی با انتقاد از داگوت که ت است.

فرهنگی را  های برون های گوناگون و يا همان تجربه تجارب مشترک میان فرهنگاو که 

 مشکالتبخشی از نیومارک که استعاره را کانون  .(87 :2004 ،تشاشهبو)ناديده گرفته است 

برای هکار را راشیوه و هفت ، داند میشناسی  و زبان سیهای ترجمه، معناشنا نظريه

 :کندپیشنهاد میعاره استبرگردان 

تولید تصوير استعاری زبان مبدأ در به عبارت ديگر، باز ،استعاره در سطح لفظ ةترجم. 1

 ؛زبان مقصد

ای از زبان مقصد که دارای همان مفهوم  زبان مبدأ با استعاره ةجايگزين کردن استعار. 2

 ؛است

 ؛ان مبدأ به تشبیه در زبان مقصدة زباستعارجمة تر. 3

 ؛استعاره به تشبیه همراه با توضیح آنجمة تر. 4

 ؛استعارهو توضیح مفهومی جمة تر ،به عبارت ديگرو  تبديل استعاره به معنا و مفهوم. 5

 ؛حذف ساختار استعاره و بیان استعاری آن. 6

 :1386 )نیومارک،ن مفهومی آ ةمعادل به همراه توضیح و ترجم ةکارگیری استعاره ب. 7

158).   
له را پاک ئم با توجه به آنکه صورت مسشششیوة  ،گونه که پیداست البته همان

از اين نیست. استعاره جمة برای ترشیوة مناسبی  ،گیرد کند و استعاره را ناديده می می

 ،از اين رو ؛تر خالصه کرد توان در چند مورد کلیراهبردهای ديگر را نیز می ،گذشته

 نیومارک کرده است: ةنبیاس سه راهبرد را جايگزين راهبردهای هفتگاتو

 ؛تولید تصوير استعاری در زبان مقصدباز .1

 ؛معادل در زبان مقصدة زبان مبدأ به استعارة تبديل استعار .2

 .(60 :1391 ،باقربه نقل از )تبديل تصوير استعاری به ترجمة مفهومی و توضیحی  .3

ترجم در برخورد با استعاره ناگزير است يکی از معتقد است که منیز يحیی معروف 

 چهار روش زير را برگزيند:
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سم ترجمه در صورتی صحیح است گويد اين قِوی می :ترجمة لفظ به لفظ استعاره .1

روباهی را » :«العدو معسکر ثعلباً يف رأیت  » مانند ؛که مفهوم آن در زبان مقصد رايج باشد

در فرهنگ ما و گر مانند روباه است  ردی حیلهم ،منظورکه  «در اردوگاه دشمن ديدم

 . گری است روباه مظهر حیله ،همانند فرهنگ عرب

در صورتی است که ترجمة استعاره  ،تبديل استعاره به حقیقت: اين مورد از ترجمه .2

با شترمرغی در » :«احلرب التقيت  بنعامة فی ساحة»مانند  ؛در زبان مقصد قابل درک نباشد

اما در  ،. در فرهنگ عرب شترمرغ مظهر ترس و گريز است«رو شدمهمیدان جنگ روب

واژه به واژه قابل درک جمة تر، بنابراينو شود  فهمیده نمی يیمعنافارسی چنین فرهنگ 

 نیست.

التقيت  بنعاَمة » دل استعاری عبارتِمثالً معا آن: جايگزينی استعاره به معادل تقريبی .3
 . «ر میدان جنگ ديدمد راموشی » شود:می «احلرب ساحة يف

؛ گردد میبراش  تبديل استعاره به تشبیه: در اين روش ناگزير استعاره به صورت اولیه .4

. بديهی است تأثیر «در میدان جنگ ديدمرا سان شترمرغ ی بهرمردی ترسو و فرا» مانند

 ؛ای همانندی استزيرا در تشبیه، ادع ؛بالغی استعاره هرگز قابل مقايسه با تشبیه نیست

 ؛ بديناما در استعاره ادعای اتحاد است ،«.او همانند ماه است ةچهر»شود: مثالً ادعّا می

 .(155 :1380،معروف)« او خود ماه است»معنا که 

برگردان های  شیوهگیری از  بهرهشود که  گیری می جهاز مباحث فوق چنین نتی

توان  ستگی دارد و نمیت زبان مبدأ و مقصد بو نیز شرايط و ظرفیّت به موقعیّ ،استعاره

تحلیل پايانی اين نوشتار به آن همواره از يک شیوه استفاده کرد؛ موضوعی که در 

 ايم.  پرداخته
 

 میبدی و فوالدوندجمة های قرآنی در تر گردان استعارههای برشیوه .3

آماری برگزيده شده است  ةبرای اين پژوهش پنج جزء پايانی قرآن مجید به عنوان جامع

پس از بحث و بررسی حدود صد استعاره . با يک ششم اين کتاب آسمانی است که برابر

د که در اين دو ترجمه برای برگردان شمشخص  ،کار رفته است بهکه در اين پنج جزء 

 شده است که به کار بردهشیوه از هفت شیوة پیشنهادی نیومارک شش  ،ها استعاره

يک از اين اينک برای هر. مطابقت داردهم معروف  یهای پیشنهادی يحیبا شیوه تقريباً

 آوريم: هايی می نمونه ،ها به تناسب میزان استفاده از آنها شیوه
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  بازتولید. 3-1

 :%(60استعاره  60) به قرار زير استمیبدی  ةدر ترجم اين شیوههايی از نمونه الف.

 (66 :زخرف و 18 :محمد) بغتة هميتأتأن  فهل ینظرون االّ الّساعة .1

 .(9/176: 1371میبدی، ) ايشان آيدمگر رستاخیز را که به  ،دارند چشم نمیترجمه: 

 .به معنای آمدن است که در اين آيه دقیقاً بازتولید شده است «أتی»

: 1371میبدی، ) نزديک آرنده بهشت را گترجمه: و آن( 13 :تکوير) ازلفت اجلنة او اذ .2

10/391). 

 ،يالراز ؛ 420 :1387 ،ابن فارس)شدن است به معنی نزديک« زلف» ةاز ماد «ازلفت»
 که بازتولید شده است. ( 263 : د.ت ،بستاينو  181 م :1987

 .(1فتح: ) اذا جاء نصراهلل و الفتح .3

 .(10/646: 1371میبدی،))مکّه( و گشاد  برسد ترجمه: چون ياری اهلل به تو

در معنای حقیقی  چه؛ کار رفته است  بهدر موارد متعدد در قرآن کريم  «جاء»فعل 

امّا در اينجا فعل آمدن را به نصرت الهی نسبت داده است  ،و چه در معنای استعاری آن

 دقت بازتولید شده است. که معنای استعاری آن است و به

 (13 :فجر) َفَصبَّ عليهم رهبم سوط عذاب .4

 .(10/476: 1371میبدی،)عذاب  ةاهلل بر ايشان تازيان فروهشت ترجمه: تا

 ،راغب؛ 231: 1987 ،يراز ال) بر ريختن آب از باال داللت دارد «صبب»از مادة  «صبّ»

 )دهخدا، گفتند هشتن میفرو در متون قديم ريختن را .(354 :1379 ،نوشآذر و  434 تا:بی

 . که در اين آيه بازتولید شده است («فرو»: ذيل 1371

 54: ذاريات و 61 :قمر) فَ َتَولَّ عنهم .5

 .(90/381: 1371میبدی،) ز ايشانا روی گردانترجمه: 

اقتضای معنای واليت را دارد که از  ،بنفسه باشداگر متعدی« ولی» ةاز ريش «تَوَلّ»

 ،دشومتعدی « مِن»ولی اگر لفظاً يا تقديراً به  ،ترين معانی به اين واژه استنزديک

نیز به « عن» اين فعل با حرف جر .(855 تا:بی ،راغب)اعراض خواهد بود  مقتضی معنای

که  (771 :1379 ،نوشآذر و  919 :1992 ،علو امل؛ 463 :1987 ،يالراز ) استگردان نای رویمع

 ده است.کرتولید را بازاستعاره میبدی اين 

 .(12:فصلت و 5 :ملک) حينا الّسماء مبصابیو َلَقد زَ  .6
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 .( 10/166و 504/ 8: 1371میبدی،) هاچراغترجمه: بیاراستیم آسمان پیشین به 

منظور از مصابیح  ،در اين آيه و است به معنای چراغ «مصباح»جمع  «بیحامص»

ها معنی کرده است که عیناً کلمه بازتولید شده  را چراغ امّا مترجم آن ،ستارگان است

 است.

 .(10/392: 1371 میبدی،) دم برزندترجمه: و با مداد که . (18: تکوير) والّصبح اذا تَ َنّفس .7

 :2000 ،ابن منظور) و به معنای نفس کشیدن است «س-ف -ن» ةاز ريش «تنفس»

و وارد کردن نفس به ريه و  (966 :1387 ،ابن فارس)و خروج نسیم از درون آن ( 14/322

آمدن صبح قصد ا در اين آيه معنای طلوع و برامّ ،(826 :1992 ،املعلو )کردن آن خارج

معنای که  ترجمه کرده «زدنبر  دم» آن را به ولی مترجم ،(424 :1987، يز الرا)شود  می

 .(«دم»ذيل : 1371 ،)دهخدااست  لغوی آن
 

 :%(60استعاره  60)به شرح ذيل است فوالدوند  ةدر ترجماين شیوه هايی از نمونه ب.

 .(11: حديد) ی قرض  اهلل قرضاً حسناً  يلذا من ذا .1

  نیکو دهد. میوات آن کس که به خدا ترجمه: کیس

ق به بندگان است. الحسنه به خداوند متعال انفاز عطای قرضدر اين آيه منظور ا

 لانفاق به آ ورحم  ةرا صل و بعضی آن (9/524 :1409 ،یطوس)( 7/354 :1406 ،یطبرس)

-را بازتولید کرده و وام آناما فوالدوند  ،(5/283 :1417 ،یرانبح)اند  تفسیر کرده )ص(محمد

 .کرده استدادن ترجمه 

 (13 :فجر) سوط عذابهم رهبم يعل فصبّ  .2

 عذاب را فرا نواخت.  تازيانهپروردگارت بر سر آنها  )تا آنکه(ترجمه: 

ابن )از باال به پايین  به معنای ريختن است «صبّ» ،طور که قبالً ذکر شد همان

ده کررا باز تولید  که مترجم آن( 434 تا :بی ،راغبو  231 :1987 ،يراز ال؛ 187 :2000 ،منظور

در  ،ترجمه کرده است «نواختفرا»را  مترجم آن ،نوازند جا که تازيانه را میاز آناست و 

و علت ( 20/281: 1370 ،طباطبائی) ستپی وارد شدن عذاب بر آنهادرکه منظور پی حالی

: 2000، صابونی) به دلیل سرعت نزول بالها بر قوم فرعون بوده است صَبّبردن کار  به

3/557). 

 .(27 :انسان) لً يوماً ثقیذرون وراَءهم یو ة لعاجلّبون احيِانَّ هؤالء  .3

پشت سر )به غفلت( را  بارگراندارند و روزی ترجمه: اينان دنیای زودگذر را دوست 

 .افکنند می
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 ،ابن منظور)ه معنای سنگین ب است «ل-ق -ث» ةمشبه و از ريشصفت  «ثقیل»ت لغ

لشدائد و ا ذا امةيوم القی»اری آن اما معنای استع ،(149 : 1387 ،ابن فارسو  3:30: 2000
بار بسیار سنگینی است که  ،روز آن . گويا شدت(1172 :1376 ،دل)خرم است «األهوال

ولی  ،(20/381 :1370 ،طباطبائی)دوشش کشید و منظور روز قیامت است به توان  نمی

 را بازتولید کرده است.  آن فوالدوند

 .برجه آسمانِ آکنده ز ه: سوگند بترجم. (1: بروج) والّسماء ذات الربوج .4

در  ، اما(38 :1987 ،يراز ال و 76 :1387 ،ابن فارس)است ر به معنای حصن و قص «برج»

های بلند  ر کاخو اگر بیشتر د( 33 :1403 ،يور اخل)اع است اصل به معنای ظهور و ارتف

ولی مراد  ،ستبینندگان ظاهر و هويدا ها در نظر برای اين است که کاخ ،ودش استفاده می

و در تأويل بروج ابن ( 20/592 :1370 ،طباطبائی)در اينجا موضع ستارگان در آسمان است 

و  )ع(اّوهلم عّلی يبعد اّما الربوج فاالئمة» ست که فرمود:عباس از رسول خدا نقل کرده ا
ید را در اين آيه دقیقاً بازتول «بروج»مترجم . (5/624 :1417 ،بحرانی) «(عج)يآخرهم املهدّ 

 ده است.کر

 (2شرح، ) و َوَضعناَ عنک وِزرک .5

 را از تو برنداشتیم؟  تگرانبار ترجمه: و 

 ،ریانوو  453 :1987 ،يراز ال؛ 15/202 :2000 ،ابن منظور)به معنای بار سنگین است  «وزر»

امّا در اين  ،استده کرتولید آن را باز ورا بار گران ترجمه  که فوالدوند آن (4/3883 :1382

ولی  ،کند گناهان است که در قیامت بر پشت انسان سنگینی می« وزر»ه منظور از آي

اين است که دعوت  ،آيد میه طوری که از سیاق آيه برب )ص(خدا وضع وزر رسول ازمراد 

د و اسباب پیشرفت دعوتش را کررا در راه خدا امضا هدتش آن جناب را انفاد و مجا

بود که به دنبال شرح صدر بر آن  وعات آن ثقلیرسالت و دعوت و فر چون نمود؛فراهم 

مت ن که به عصای ديگر از مفسرا ولی عده ،(20/729 :1370 ،طباطبائی)د کرجناب تحمیل 

دانند که خداوند آنها را بخشید  گناهان پیامبر می را« وزر» ،پیامبران معتقد نیستند

 .(5/689 :1417 ،بحرانی) ننددا قل مقاتله کفّار میرا ث و بعضی آن( 15/876 :1421 ،طبری)

 (6 :الرحمن) سجدانیو النجم و الشجر  .6

 . چهره سايانندو درخت ترجمه: و بوته 

روی  یشانی برو در اصطالح نهادن پ« خَضَعَ» به معنای «د -ج -س» ةسجده از ريش

 ين آيهکه در ا (436 :1387، ابن فارسو  353 تا :بی ،راغب؛ 1987:190 ،يراز ال)زمین است 
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 ،تولید استده است که همان ترجمة لغوی و بازترجمه ش «ساچهره»معادل فارسی آن 

ن دو موجود برای امر بوته و درخت، خضوع و انقیاد اي ةامّا در اينجا منظور از سجد

 :1370 ،طباطبائی؛ 5/230: 1417 ،بحرانی) کنند نما میبه امر او نشو و  خداوند است که

 (.1044 :1376 خرّم دل،و  19/190
 

 مفهومی ةترجم. 3-2

 :%(24استعاره  24) در زير آمده است میبدی ةدر ترجماين شیوه هايی از نمونهالف. 

 (7:مزمّل) لً یالّنهار سبحاً طو  اّن لک يف .1

 است.  پرداختنیرا در روز خواب را و شغل را و ترجمه: ت

 .(10/262: 1371 میبدی،)دراز 

معنای حرکت صحیح در آب يا هوا را گويند  در اصل «س، ب، ح» ةاز ماد «سبحاً»

 ،يراز ال؛ 7/103: 2000 ،ابن منظور) کار رفته استه که به طور استعاره برای سرعت عمل ب
کرده اما میبدی آن را پرداختن معنی  ،(349 تا:بی ،راغبو  432: 1387 ،ابن فارس؛ 118 :1987

 ،طباطبائی)کسب معاش است  که مفهوم آن است و منظور آن پرداختن به امور زندگی و

 .(1154 :1376 دل،)خرماند ه امور رسالت دانستهو بعضی آن را اشتغال ب( 20/141 :1370

 (9 :قارعه) ةیفَا ّمه هاو  .2

 .(10/590: 1371 میبدی،)دوزخ است  او به بازگشتترجمه: 

 و 24: 1987 ،يراز ال؛ 1/60: 2000 ،ابن منظور)اصل شیء را گويند  «م مأ »از ماده  «امّ»

ن به ن آيه منظور بازگشت کفار و معانداولی در اي ،(2: 1403 ،يور اخلو  10تا: بی ،بستانی

که به صورت مفهومی ترجمه ( 315-314 :1406 ،طبرسیو  2/845: 1388 ،عربی)دوزخ است 

 شده است.

 (29 :محمد) رج اهلل أضغاهمخيقلوهبم مرٌض ان لن  ن يفیام حسب الذ .3

که اهلل بیرون نیارد از ايشان  ستا گمانشان هايپندارند که ايشان در دلترجمه: می

 .(9/188: 1371میبدی،) کینهای ايشان

های جسمی معروف امّا در اين آيه منظور بیماری ،همان بیماری است« مرض»

ن نفوذ کرده است که درونی است که در اعماق قلب معانداهای بلکه بیماری ،نیست

 (18/263 :1370، طباطبائیو  3/330: 2000، صابونی)، شک و نفاق است هااریبدترين آن بیم

 ترجمه شده است. « مرض» ةکه در اينجا مفهوم کلم
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 (81 :واقعه) ث أنتم مدهنونیأفبهذا احلد .4

 .(9/458: 1371 میبدی،) ؟می دروغ زن گیريداين سخن ه ترجمه: ب 

: 2000 ،ابن منظور) استبا روغن  به معنای چرب کردن «د ه ن» ةاز ريش« مدهنون»

گويی و فريب اما اين کلمه استعاره از دروغ ،(165تا : بی ،بستانیو  278تا : بی ،راغب؛ 5/320

شود و باطل را حق که دروغ مانند روغنی است که حقايق در زير آن پنهان می؛ چرااست

در اين آيه  .(1065 :1376 ،دلخرمو  3/493: 2000 صابونی،؛ 2/595: 1388 ،عربیابن )نمايد می

 ه است.شدمدهنون از حالت استعاره خارج و مفهوم آن نمايان 

 (14 :انسان) لً يو َذلَّلت قطوفها تذل .5

 (10/314: 1371 میبدی،)ها را نزديک و آسان ها دستمیوه چیدنترجمه: و 

 ،يراز ال؛ 6/41: 2000، ابن منظور) استبه معنای مطیع و رام « ذ ل ل»در اصل  «تذلیل»
اما در اين آيه منظور اين است که  ،(180:  1403 ،ياخلور و  287تا، بی ،راغب؛ 150م:1987

 خوبی ترجمه شده است.های بهشتی بسیار آسان و نزديک است که بهدسترسی به میوه

 (141 :ذاريات) ميح العقیهم الر يعاد اذ ارسلنا عل يف .6

 میبدی،) باد تیزگشاديم بر ايشان در عاد، آنکه که فرو (ستو نشانی و عبرتی آشکار ا)ترجمه: 

1371 :9/306). 

ابن )شود به معنای عدم باروری و نازا استعمال می« ع ق م»از مادة  «عقیم»لغت 

ولی در اصل خشکی  ،(«عقیم»ذيل : 1382 ،رینواو  29: 1987 ،يراز ال؛ 10/236 :2000 ،منظور

داللت و بر غموض و تنگی و شدت  (547 تا :بی ،غبرا) استاست که مانع از قبول اثر 

برای بادی استفاده شده است « عقیم»در اين آيه کلمة  .(693 : 1387 ،ابن فارس)کند می

 کردنتنها قدرت بارورود که نهکن کرد و ويژگی آن باد چنان بکه قوم عاد را ريشه

 عکس بسیار تند و سوزان و ويرانگر بود.، بلکه برنداشت

 :%(28استعاره  28) آيدمی فوالدوند ةترجماين شیوه در هايی از نمونهب. 

 .(42 :)نازعات «ان م رسهایا سأَلونک عن الّساعةِ یَ ». 1

  ؟چه وقت است رسیدنشفراپرسند که  رستاخیز از تو می ةترجمه: دربار

 «استوار شد»و  «ايستاد برجای»ای در اصل به معن «و-س -ر»از ريشة « مرسی»

 ،سیّاح)دارد نگه می گويند چون کشتی را از حرکت «مرساه»لنگر کشتی را  و است

ای آن را از ريشة عده .(162: 1368 ،نحویو  310تا: بی ،راغب؛ 163: 1987 ،يراز ال؛ 1/676: 1377

اما در اينجا قیامت به  ،(367:  1387 ،ابن فارس) دانندمیبه همین معنا  « ی -س -ر»
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« رسیدنفرا» مترجم آن را مفهومی واندازد یکه لنگر مه است تشبیه شدکشتی بزرگی 

 ده است.کرترجمه 

 (12 :طور) لعبونیخوٍض  ن هم يفیالذ .2

  ند.اسرگم ياوهترجمه: آنان که به 

 :1414 طريحی،؛ 130: 1987 ،يراز ال) استشدن ور رفتن و غوطهبه معنای فرو «خوض»

در اين آيه دنیاپرستان را چنان  .(303: 1387 ،ابن فارسو  4/466 :1391 ،روحی؛ 1/560

پس  ؛اندگويا آنان در آن غرق شده که کندرفته در پوچی و بیهودگی توصیف میفرو

 .است« خوض»معنای مفهومی « ياوه»

 (8 :جن) داً و شهبایو انَا ملسنا السماَء فوجدناها م ِلئت َحرساً شد -3

 نگهبانان توانا و تیرهای شهاب يافتیم. و آن را پر از دست يافتیمترجمه: و بر آسمان 

 ،يراز ال)به معنای دست مالیدن و مس کردن است « س -م -ل»از ريشة  «لَمسنا»
در اين آيه  .(1785: 1391 ،خلیل جرّو  715تا : بی ،راغب؛ 893: 1387 ،ابن فارس؛ 383: 1987

رهای شهاب بلکه آسمان را پر از تی ،بدون شک شیاطین آسمان خدا را لمس نکردند

 شده است. ترجمهبه دقت  «لمسنا»يافتند که مفهوم فعل 

 (12 :بروج) دیاّن بطش ربک لشد .4

 پروردگارت سخت سنگین است. عِقابترجمه: آری 

آسا نیز از برق ةکه حمل است «ن به سرعت و شدّتگرفت»به معنای  «بطش» ةکلم

 :1391 ،روحی؛ 1/129 :1377 ،سیاح؛ 1/161 :1414 ،طريحی؛ 43: 1987 ،يراز ال)همین باب است 

مترجم  است،ی که کیفر خداوند گاهی به سرعت و سخت و از آنجاي (86تا: بی ،راغبو  214

 آن را عقاب معنی کرده است که مفهوم آن است. 

 (24 :انشقاق) ميفبشرهم بعذاٍب ال .5

 .خبر دهاز عذابی دردناک ترجمه: پس آنان را 

امّا ، کار می روده مسرّت ديگران است ب ةارت خیر که مايغ بشبرای ابال «بشّر» کلمة

که اين  «بشارت»لبته با لفظ ا ؛دهدعذاب می ةن وعديه خداوند به کفار و منافقادر اين آ

رت نوعی تمسخر است گونه بشااين ،به عبارت ديگر است؛تهکمیه يا عناديه  ةاستعار

 «.خبر ده»به معنای  است کرده را مفهومی ترجمه ن که فوالدوند آننسبت به معاندا

 .(11 :تکوير) و اذا الّسماء  ک ِشَطت .6

 .ز جا کنده شودگاه که آسمان ترجمه: و آن 
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عده ای  .(681 بی تا : ،راغبو  363: 1987 ،يراز ال)ز شتر را گويند کندن پوست ا« کشط»

ابن )اند کردن و برداشتن پوشش از روی حیوانات ترجمه کردهرا به معنای برهنه کشط

، ولی در اين آيه منظور (1716: 1391 ،خلیل جُرّو  2/1727 :1377 ،سیّاح؛ 860 :1387 ،فارس

 مفهومی آن در آيه آمده است. ةن آسمان و نابودی آن است که ترجمکنده شدبر
 

 عاره به استعاره(جایگزینی )است. 3-3

 :(%8استعاره  8) ه استبه شرح ذيل آمد میبدی ةدر ترجماين شیوه هايی از نمونهالف. 

 (4 :محمد) حتی تضع احلرب أوزارها .1

 .(9/171: 1371میبدی،) نهد از دستخويش ب ساختترجمه: تا جنگ 

در اين آيه جنگ به  .به معنای بار سنگین است «وزر» ،طور که قبالً اشاره شدهمان

 ،طبرسی) دنهستراحت بارهايش را به زمین میشتری تشبیه شده است که در هنگام ا

ن را بر زمین نهد تا تسلیم بارهای مشرکا ،اند تا اينکه جنگو بعضی گفته (6/34 :1406

 ةد يک ترجمترجمه کرده است که خو« ساخت»را به  «اوزار»شوند که میبدی 

 .(3/21 :1434 ،يالعروس) استعاری برای بار است

 (21 :معارج)  منوعاريو اذا َمسَّه  اخل .2

 .(10/221: 1371میبدی،)باز دارنده و دريغ دارنده بُوَد  رسد ومال بدترجمه: و چون نیکی 

 ؛396: 1987، يالراز )است « دنلمس کر»به معنای  ،که يک فعل مضاعف است «مسَّ»

ترجمه شده است که  «رسیدن»امّا در اينجا ، (386 :1403 ،يور اخلو  914: 1387 ،ابن فارس

 .(6/428 :1406 ،طبرسی) معنای استعاری آن است

 (34 :نازعات) الکربی ةالطّامّ  فاذا جاءت .3

 .(10/365: 1371 میبدی،) بیفتدمهین  ةترجمه: آن روز که داهی

 :2000 ،ابن منظور)به معنای آمدن است « یأ ت »و معادل  «ج ی أ»از ريشة  «اءَج»

 ستمنظور قیامت ا «الکربی ةالطام»و  (200 :1387 ،ابن فارسو  84: 1987 ،يراز ال) (248

يا قیامت گو ؛معنی کرده است« افتادن»را  «جاء»و میبدی  (20/474 :1370 ،طباطبائی)

 اين همان معنای استعاری آن است. افتد ومیشیء عظیمی است که از جايی فرو

 (7 :همزه) ةلع  علی األفئدَتطَّ  اليت .4

 .(10/608: 1371 میبدی،) رسدآنکه بدل او ترجمه: تا 
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، هرچند که گرفتن استشدن و فرابه معنای مسلط« ط ل ع»شة از ري «لعُتَطَّ»فعل

 :1387 ،ابن فارس؛ 258: 1987 ،يراز ال)آمدن خورشید و ستاره را گويند به معنای باال « طَلَع»

معنی کرده  «رسیدن»را  امّا میبدی آن، (4/1070 :1382، يوسفیو  448 تا :بی ،راغب؛ 580

 است.که معنای استعاری آن 

  (4 :مطففین) کسبونیبل ران علی قلوهبم ما کانوا کلّ . 5

های ايشان  بر دل ،کنند بلکه زنگ و بار آنچه می ،(گويد)مکذّب ترجمه: نه چنان است که 

 .(10/411: 1371 میبدی،) نشت و نشاند

کند اء و پوشش داللت میغطو اصل آن بر  است «ن -ی -ر» ةاز ماد «رانَ»فعل 

 ؛ای معادل آن را آورده استاما مترجم استعاره ،(176: 1987 ،يراز ال و 409: 1387 ،فارس ابن)

 هايشان نشسته است.اری بر دلکنندگان زنگبه دلیل اعمال تکذيب گويا

 (10 :انسان) راً یوماً عبوساً قمطر یانا خنا   من ربّنا  .6

 .(10/314: 1371 میبدی،)صعب سخت  ترش ترسیم از خداوند روزیترجمه: ما می

و به عبارت  استهم کشیده  در ةبه معنی چهر «عابس» ةاسم مبالغ« عبوس»مة کل

: 1382 ،ریانوو  599: 1387 ،ابن فارس؛ 10/15 :2000 ،ابن منظور)کريه المنظر را گويند  ،ديگر

المنظر و چهره به شخصی کريهامّا در اينجا منظور قیامت است که آن را  ،(2307

روزی بسیار  ،به عبارت ديگر ؛بسیار خشن و سنگدل استو  نداکشیده تشبیه کرده درهم

 :1370 ،طباطبائیو  617: 1406 ،طبرسی؛ 5/551 :1417 ،بحرانی) است سخت برای مجرمین

معنی کرده که خودش استعاره است و « ترش»را  «عبوس»امّا میبدی کلمة ، (20/355

 ده است.کرای ديگر آن را به زيبايی جايگزين استعاره

 (24 :محمد) تدبرون القرآن أم علی قلوٍب أَقفاهلای افل .7

 .(9/188: 1371 میبدی،)است  مهرهای ايشان ين قرآن يا بر دلا ترجمه: در نینديشند در

زنند های آن میجمع قفل است که برای حفظ بیوت و محل کسب بر درب «اقفال»

ای بعضی از افراد از هبدون شک استعاره از آن است که قلب ،و استفادة قفل برای قلب

اند و کسی آن قفل زده ای است که بهگويا همچون غرفه ؛نددرک حقايق قرآنی عاجز

 کردهرا جايگزين آن  «مهر» ةکلم ،اما مترجم با مهارت ،دوارد شدن به آن را ندار توانايی

توان راحتی نمیکه نامه يا ظرف الک و مهر شده را به؛ چرااست که آن نیز استعاره

 د.گشو
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 :%(3استعاره  3) ، به شرح ذيل استفوالدوند ةدر ترجم اين شیوههايی از نمونهب. 

 (1 :لیل) غشییل اذا يّ والل. 1

 !پرده افکندچون  ،ترجمه: سوگند به شب

 ،ن منظوراب)نی پوشاندن و لباس پوشیدن است به مع« غ ش و» ةاز ريش« يغشی» لغت

همچون لباسی سیاه و چون شب  (2/698 :1374، خسرویو  305 :1987 ،يراز ال ؛11/53 :2000

امّا فوالدوند اين فعل را به  ،را استعاره آورده است «يغشی»فعل گیرد عالم را فرامی

 ده است که خودش استعاره است.کرافکندن ترجمه پرده

 (7 :همزه) ةع علی االفئدلالتی َتطَّ  .2

 رسد.میها دل که بر )آتشی( :ترجمه

ن )ابآمدن است و برکردن اصل به معنای طلوعدر  و« ط ل ع» ةز ريشا «لعتَطَّ»ل فع

    ها را که آتش دوزخ دلی و از آنجاي (3/2205 :1382 ری،نواو  9/133 :2000 منظور،

استفاده شده که در اينجا رسیدن و معنای استعاری آن  «تَطّلِع»از فعل  ،گیردمیفرا

 :1421 ،طبری) رسدها میوزش جهنم به دلاست و به معنای آن است که درد و س منظور

15/328.)  

 (10 :انسان) راً یوماً عبوساً قمطر یانّا خنا   من ربنا  .3

 .سخت هراسناکیم عبوسی ترجمه: ما از پروردگارمان از روز

عبوس که منظور روزی سخت و  ةکلم ،های میبدی ذکر شده در نمونهطور کهمان

عبوس ترجمه شده است که  ةر اينجا عیناً کلمد ،ن استمعاندا خشن برای کفار و

 خودش استعاره است.
 

 بازتولید با توضیح مفهومی . 3-4

 :%(6استعاره  6)از اين قرار است میبدی  ةدر ترجماين شیوه هايی از نمونهالف. 

 (4 :بینه) نهيّ الب ِااّل ِمن بعِد ما جاَءهتم -1 

ی و استواری و ايشان را پیغامبر ،ر شدآشکاو  ايشان آمده بترجمه: مگر از پسِ آنکه 

 .(10/568: 1371میبدی،)راست سخنی او 

 ،يراز ال؛ 3/248 :2000 ابن منظور،) استو به معنای آمدن « ج ی أ» ةاز ماد «جاءَ»
که مترجم در اين آيه عالوه بر اين .(166 تا:بی ،راغبو  200: 1387 فارس، ابن؛ 84: 1987
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 ؛نیز ذکر کرده است را( آشکار شد) بالفاصله مفهوم آن ،ستمعنای لغوی کلمه را آورده ا

 در اينجا از باب استعاره است. «جاءَ»چون 

 (10 :حديد) ا  السموات و االرضري و هلل م -2

  (رساندرد و مییگ می و میبخشد و بازستاند می)ها و زمین  آسمان میراثترجمه: واهلل راست 

 .(474/ 9: 1371میبدی،)

آن و « ث ر و»بوده است  «واو»که اصل همزه در آن  «أرث» ةداز ما «میراث»

و اگر اصل همزه را واو به  (16 :1987 ،يراز ال)گذارد  بر جای می اچیزی است که متوف

 ،امّا آنچه مسلم است ،(21 :1387 ،ابن فارس) است «شعلة آتش»به معنای  ،حساب نیاوريم

نیاز مطلق است و ی که خداوند متعال بیياست و از آنجال منظور همان مورد اوّدر اينجا 

خوبی آن را در ترجمة خويش در اينجا مترجم به ،ها و زمین از آنِ او استهمة آسمان

 .رساند( گیرد و می بخشد و میستاند و می)باز میآورده است 

 (37 :نازعات) َطغیفاّما َمن  -3

 .(10/365: 1371میبدی،) اکی کردناپو  سرکشیدترجمه: امّا آن کس که 

ت از تجاوز از حدّ داشت و آن عبارت اسيعنی او را به طغیان و سرپیچی وا ،«طَغی»

 ؛(335 :تابی ،بستانیو  485: تابی ،راغب؛ 256: 1987 ،يراز ال)شدن به مرحلة عصیان و مرز و وارد

تولید و سپس به صورت ابتدا به صورت باز« طغی»ة واژ ،شودمالحظه میکه چنان

 ترجمه شده است.« ناپاکی کرد»مفهومی 

 :(%9استعاره  9) آيددر ادامه می فوالدوندة در ترجماين شیوه ی از هاينمونه ب.

 .(10 :بلد) نیناه الّنجدیو هد .1

  .را بدو نموديم )خیر و شر(دو راه ترجمه: و هر 

 ،يراز ال؛ 14/194 :2000 ،ابن منظور) استبه معنای زمین مرتفع و جادة بلند « النجد»
امّا در اين آيه راه خیر و راه شرّ منظور است که  ،(564 تا :بی ،بستانیو  759 :تابی ،راغب؛ 409

 .(20/680 :1370 طباطبائی،) دو را بر عهدة بندگانش نهاده استخداوند انتخاب آن 

 .(11 :بلد) قتحم الَعقبهافل  .2

 باال رود. )عاقبت نگری( گردنهنخواست از  )لی(ترجمه: و 

. و در اصل به معنای دشواری استار کوهستان به معنای گردنه و راه دشو «عقبه»

 :1386 جبران مسعود،؛ 680: 1387 ابن فارس،؛ 287 :1987 ،يراز ال ؛219 /10 :2000 ابن منظور،)

ای عده ؛گوناگونی دارند هایديدگاهلغت اين ن دربارة مفسرا .(370 :تابی ،بستانیو  2/1204
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شود و گذر از نفس چون مانع رسیدن انسان به سعادت می، دانندیرا نفس امّاره م آن

ای آن را واليت اهل عده ؛(809 /2 :1388 عربی،ابن )ا به سعادت برساند تواند انسان رمی

و بعضی ديگر آن  (30/489: 1416 ،يامللک)شود فوز و رستگاری میدانند که باعث بیت می

 و پل صراط در قیامت و حتی حقیقت تفسیر  را به مبارزه با شیطان در اعمال خیر

به عاقبت نگری ترجمه کرده که همان  امّا فوالدوند آن را ،(9/750 :1406 طبرسی،)اند کرده

 .استتوضیح عقبه 
 

 استعاره به تشبیه  ةترجم. 3-5

 :%(1استعاره  1) است میبدی ةدر ترجماين شیوه از  اینمونهآية زير 

 (13 :نبأ) جاّهاَو َجَعلنا سراجاً وَ 

 .(10/347: 1371 میبدی،) سوزان کرديم فروزان غیچرا و آفتاب شما: ترجمه

به هر شیء  شود و از آن تعبیرروشن میچراغی است که با فتیله و روغن  «سراج»

: تابی  بستانی،و  363: تابی راغب،؛ 194: 1987 ،يراز ال؛ 7/162 :2000 ابن منظور،)نورانی شده است 

مورد  ةآي ةده است. میبدی در ترجماين آيه از خورشید استعاره آورده ش که در (241

کرده ذکر « سوزان»شبه آن را را به چراغی فروزان تشبیه و وجه «آفتاب» ةنظر کلم

 .)تشبیه مؤکدّ(بدون اينکه ادات تشبیه در آن ذکر شده باشد است، 
 

 شیوة حذف ساختار استعاری . 3-6

 : %(1استعاره  1) ای از سورة حديد استآيه ،میبدی ةترجم دراين شیوه ای از نمونه

ؤِمنی
 
 (12 :)حديد اِهِمميِهم و بأیدی ايَ سعی نورهم بیَ  و املؤمنات يَ وم تَری امل

ی ايشان در پیش ايشان و دست راست بینی، روشناي را ترجمة: در آن روز که گرويدگان

 (.9/474: 1371میبدی،)ان ايش

 ابن منظور،) است« دويدن و شتافتن»به معنای « س ع ی» ةداز ما «يسعی»کلمة 

 کهچنان ؛(368تا: بی ،راغبو  1/957: 1386 جبران مسعود،؛ 198: 1987 ،يراز ال؛ 192/ 7 :2000

آن را حذف  شود و مترجم فوق ديده نمی ةدر آي «يسعی» ةواژ ةترجم ،شودمالحظه می

 ده است.کر
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 نتیجه .6

 ةآماری و محدود ةمیبدی و فوالدوند در جامع ةقرآنی در دو ترجمهای  هبا بررسی استعار

 يابیم:می دست به نتايج مهم و قابل تأمل زير )پنج جزء آخر قرآن کريم(آن  ةشدتعیین

 3و  2و  1)از شش شیوه  ،های کهن و ادبی قرآن استمیبدی که از ترجمه ةدر ترجم .1

 2و  1)شیوه فوالدوند از چهار  ةدر ترجم ک ومارواز هفت شیوة پیشنهادی نی (7و  6و  5و 

که آن باشد  ةدهندتواند نشانها مینوّع شیوهبهره گرفته شده است و اين ت ( 7و  5و 

 اند.داشتهای توجه ويژهها استعاره ةن مورد نظر به ترجممترجما

از  %60نیز % و فوالدوند 60يابیم که میبدی میهای مورد نظر دراز بررسی ترجمه .2

اند و هر دو مترجم تولید استعاره به زبان مقصد ترجمه کردهة بازهايشان را به شیوترجمه

خود نشانگر اين  اند و اينها را از اين شیوه استفاده کردهاستعاره ةبیشترين حجم ترجم

ت بیشتری است و پايبندی بازتولید در انتقال استعاره دارای دقّ ةمطلب است که شیو

های زيرا شیوه ؛رساندداری در برگرداندن اين کتاب آسمانی میبه امانترا ن مترجما

( و يا تصوير 4و  3های دهد )شیوهاز دست می رای استعاره ديگر يا بخشی از زيباي

 .(7و  6و  5)شیوه های  برد بین میبه کلی از  رااستعاری 

د ت زياتوان به حساسیّهای اين دو مترجم میتولید در ترجمهة بازاز کاربرد زياد شیو .3

ر زمانی قرآن را ترجمه اينکه میبدی د به ويژه ،آن پی برد ةقرآن کريم و ترجم بهآنها 

دند و وی با استفاده از شیوة ناپذيری قرآن بوزيادی معتقد به ترجمه ةکرد که عد

د که وی فقط کلمات کنن ترجمة قرآن القا توانست اين مطلب را به منتقداتولید میباز

 ةترجم دربارةامّا  ،ده استنکرگونه دخل و تصرّفی در آنها ه و هیچکردآن را ترجمه قر

قرآن زد که  ةبه ترجم زيرا ايشان در زمانی دست نیست؛فوالدوند اين فرضیه صحیح 

که اين  نتیجه گرفتتوان پس می ؛پژوهان قائل به جواز ترجمه بودندقرآن تقريباً اکثر

ن مورد نظر قرار گرفته برگرداندن کلمات مورد توجه مترجمار ت زياد دشیوه به دلیل دقّ

 است.

بازتولید  ةياتی که حاوی استعاره است با شیوآ، به ويژه بعضی از آيات قرآن کريم .4

ممکن يه را به زبان مقصد سخت و يا غیرمفهومشان روشن نیست و چه بسا انتقال پیام آ

 مپنج ةاز شیو (28%و فوالدوند % 24میبدی )لذا هر دو مترجم در بسیاری از آيات  ؛کندمی

 إنَّ لک يف» ةدر آي «سبحاً» ةاگر کلم . در اين چارچوباندکرده استفاده (ترجمة مفهومی)
وجه مفهوم آيه به هیچ به ،شدشنا يا حرکت در هوا ترجمه می «لً یالنهار سبحًا طو 
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به خوبی پیام آيه « ختیپردا» ةلذا با آوردن مفهوم اين کلم ؛يافتدرستی انتقال نمی

گونه آيات در زبان مقصد کلمات در اين  يابی انتقال يافته است و بدون شک اگر معادل

ة بازتولید استفاده ن از شیو، مترجماشدپیام آيه نمی باعث دور شدن مخاطب از اصل

( تولید با توضیح مفهومی)باز مهفتمین جهت در بعضی از آيات از شیوة به ه ؛کردندمی

شدن از پیام اصلی نیز ة دورشائب ،داری در ترجمهاست تا عالوه بر امانتستفاده شده ا

 .اند(% از اين شیوه استفاده کرده9% و فوالدوند 6)میبدی شود  برطرف

توان به می ،های هر دو مترجمتولید در ترجمهة بازدرصدی از شیو 60 ةاستفادبا  .5

؛ چه در میان بردزبانان پینان و فارسیزبازبانی در میان عربمشترکات زياد میان

 ن.متقدمان و چه در میان متأخرا

)استعاره به استعاره(  دومهايشان را به شیوة هر دو مترجم درصد کمی از ترجمه .6

تواند حاکی از اين باشد که هر دو و اين می (%3% و فوالدوند 8میبدی )اند ترجمه کرده

و بیشتر به انتقال مفاهیم  آن کمتر توجه داشتهشناختی قرهای زيبائیمترجم به جلوه

و  )حذف ساختار استعاری( ششمفوالدوند از شیوة  ةاند. عدم استفادآيات قرآن پرداخته

 ةالبته در ترجم ؛يک درصدی میبدی از اين شیوه نیز بیانگر همین واقعیت است ةاستفاد

%( 1)شبیه استفاده شده است برگردان استعاره به ت ةمیبدی به مقدار بسیار اندک از شیو

 ای يافت نشد.فوالدوند نمونه ةکه در ترجم

ه تشبیه به همراه )استعاره ب چهارمو  (استعاره به تشبیه ة)ترجم سومعدم استفاده از شیوة  .7

و عدم  % (1)  سوم ةبسیار اندک میبدی از شیو ةاستفادفوالدوند و  ةدر ترجم توضیح(

های بالغی قرآن تواند مؤيد اين باشد که انتقال جلوهمی چهارم، ةوی از شیو ةاستفاد

که ؛ چرااست داشتهانتقال مفهوم آيات  ازت کمتری کريم در نظر اين دو مترجم اهمیّ

ی بالغت تواند بخشی از زيبايمیکم ، دستتواند با استعاره برابری کندهرچند تشبیه نمی

 استعاره را انتقال دهد.
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