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چکیده
بالغت يکی از وجوه مهم اعجاز قرآن کريم است و استعاره از شاخصترين جلوههای زيبايیشناختی به
شمار می رود .برگردان اين فن ادبی چنان دشوار است که گروهی آن را ناممکن دانستهاند؛ البته
ترجمهپ ژوهان بزرگی مانند نیومارک چنین کاری را ممکن دانسته ،چارچوبها و شیوههای خاصی برای
آن پیشنهاد کرده اند .اين پژوهش پس از تعريف گذرای استعاره و نگاهی به برخی نظريههای نوين و
مهم پیرامون برگردان استعاره ،به بررسی و مقايسة برگردان استعارههای قرآن در ترجمة کهن میبدی و
ترجمة معاصر فوالدوند میپردازد و به اين نتیجه میرسد که اين مترجمان از شیوههای گوناگون
برگردان استعاره بهره گرفته اند و اين گوناگونی تنها برای ايجاد تنوع نبوده است و واقعیتهای ديگری را
نمايان میسازد که از آن جمله ،اهمیّت موقعیت زمانی مترجم و پايبندی وی به اصول رايج در زمان آن
ترجمه است؛ چراکه در قرون اولیة اسالم بر ترجمهناپذيری قرآن کريم تاکید میشد و مترجم میبايست
برای رفع آن ،حساسیت قرآن را فقط باز تولید میکرد ،اما به تدريج اين محدوديت برطرف شد.
واژههای کلیدی :استعارههای قرآن ،برگردان استعاره ،میبدی ،فوالدوند ،ترجمة قرآن.

* .رايانامة نويسندة مسئول:

mohammadrezaem46@yahoo.com
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 .1مقدمه
ترجمه از موضوعات مهمی است که از زمانهای دور مورد توجه و بحث قرار گرفته
است ،خصوصاً از زمانی که تعامالت بشری روزافزون شده است و انسانها برای رشد و
ترقی به افزودن دانستههای ديگران به دانش خويش پرداختهاند تا بتوانند گوی سبقت را
بربايند؛ بنابراين ،کار ترجمه از همان زمان آغاز شد و استمرار يافت تا اينکه در دهههای
اخیر مانند موضوعات ديگر ،مشمول بازنگری و تیزبینیهای علمی قرارگرفت و
چارچوبهايی علمی برای ترجمه مطرح شد .اينک نظريههای علمی گوناگونی در قلمرو
ترجمه پديدار شده است که چراغ راه مترجمان در رشتههای گوناگون است.
استعاره به عنوان يکی از مهمترين جلوههای زيبايیشناختی و بالغت زبان ،در
دهههای اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و ترجمهپژوهان ،آرای گوناگونی
را دربارة برگردان آن طرح کردهاند .آنچه در اين نوشتار بدان پرداخته خواهد شد،
مقايسة شیوههای برگردان استعارههای قرآنی در دو ترجمة میبدی و فوالدوند است.
دلیل انتخاب اين دو ترجمه آن است که ترجمة ابوالفضل رشیدالدين میبدی ( 530ق) از
ترجمه های برجستة کهن است و از حیث زبانی و ادبی ،جايگاه و اعتباری واال دارد.
ترجمة محمدمهدی فوالدوند نیز از نگاه قرآنپژوهان و ترجمهشناسان ،در شمار
ترجمههای خوب و دقیق است.
در اين پژوهش پس از بحثی مختصر دربارة استعاره و آرای گوناگون دربارة برگردان
آن به زبانی ديگر ،پاسخ اين پرسش نمايان خواهد شد که اين دو مترجم از چه
شیوههايی برای برگردان استعارههای قرآنی بهره گرفتهاند و در اين زمینه ،چه
تفاوتهايی در کار آنها وجود دارد؟
 .2استعاره
 .1-2مفهوم استعاره
استعاره از ريشه «ع ور» و معنای لغوی آن به عاريت و قرضگرفتنِ چیزی است (الرازي،

297 :1987؛ معلوف 537 :1992 ،و آذرنوش ،)469 :1379 ،اما در اصطالح ،مجازی است که
عالقهاش مشابهت باشد (جرجاين47 :1389 ،؛ قدامة بن جعفر 104 :1302 ،و فاضلی)204 :1388 ،
 .و در تعريف آن چنین گفته شده است :به کار بردن لفظ در غیر از آنچه برای آن وضع
شده ،آن هم با عالقة مشابهت میان معنای اصلی و فرعی به همراه قرينهای که مانع از
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کتاب انزلناه اليک لتخرج النّاس من الظلمات الی النّور»
ارادة معنای حقیقی شود؛ مانند « ٌ
(ابراهیم« :)1 :کتابی است که آن را بر تو نازل کرديم تا مردم را از تاريکیها به سوی
روشنايی باز بری ».که مقصود از «ظلمات» گمراهی و مقصود از «نور» هدايت است؛
البته گروهی نیز استعاره را تشبیهی دانستهاند که يکی از دو طرف آن حذف شده باشد
(الجارم .)64 :1372 ،به هر حال ،مجاز اعم از استعاره است و هر استعارهای مجاز است ،اما
هر مجازی استعاره نیست .از نگاه دانشمندان بالغت ،استعاره برتر از مجاز است و
فوايدی چونان زنده بودن ،وضوح ،اختصار ،تعظیم ،تزئین ،تصغیر و پرهیز از سخن
ناشايست دارد ،در حالی که مجاز الزاماً دربردارندة چنین مواردی نیست (جرجاين:1389 ،
47؛ ابوالعدوس 206 :1430 ،و صباغ .)25 :1385 ،در اهمیّت استعاره همین بس که عبدالقاهر
جرجانی میگويد :بهوسیلة استعاره بیجان را جاندار ،گنگ را زبانآور و معانی پنهان را
آشکار میبینی . ..و اديبی ديگر معتقد است که استعاره حرکتی در واژگان بیمعنا يا
بازی با کلمات نیست ،بلکه احساس عاطفی عمیق و نگرش قلبی به مشبههايی است که
در کلماتِ به عاريت گرفته شده ،شکل گرفته است (کواز.)374 :1386 ،
 .2-2ترجمة استعاره
از اواخر سدة بیستم ترجمهپژوهانی مانند داگوت ( ،)1973 ،Dagutأسنل هوربی ( Asnel

 ،)1998 ،Hoorbiآلوارز ( ،)1993 ،Alvarezمیسون ( ،)1987 ،Masonيوجین نايدا
( ،)1964 ،Eugene Nidaرايس ( )1971 ،Reissو نیومارک ( )1988 ،Newmarkبه
نظريهپردازی دربارة برگردان استعاره پرداختند .در میان اين افراد ،سه جريان متمايز
شکل گرفت :جريان نخست ،ترجمهپذيری استعاره را انکار کرد و مدّعی شد که اساساً
نمیتوان استعارة يک زبان را به زبان ديگر منتقل کرد؛ داگوت و نايدا از مدعیان اصلی
اين نظريه بودند .جريان دوم ،بر اين عقیده بود که استعاره نیز مانند ديگر جلوههای
ادبی ترجمهپذير است و به نگاه ويژه نیازی ندارد؛ میسون و رايس از موافقان اين نظريه
بودند .اما جريان سوم در حالی که استعاره را ترجمهپذير میدانست ،بر اين باور بود که
بايد به شکل ويژه برای آن نظريهپردازی کرد و راهکارهای عملی نشان داد .ون دن
بروک ( )Van den broekو پیتر نیومارک از هواداران اين نظريه بودند .نظريات جريان
اوّل و دوم موجه نمینمايد؛ چراکه اگر استعاره ترجمهپذير نباشد ،عمالً بخش بزرگی از
آثار مهم ادبی و نیز متون مقدسی همچون قرآن کريم از دايرة ترجمه بیرون میماند و از
سوی ديگر ،اگر استعارهها بیهیچ ضابطهای ترجمه شوند ،بسیاری از جلوههای
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زيبائیشناختی آثار زبانی مغفول میماند؛ بنابراين ،آرای جريان سوم ،زيرساخت مباحث
اين نوشتار خواهد بود؛ جريانی که نمايندة پرآوازهای به نام نیومارک ،ترجمهپژوه و
مترجم ،آثار بسیاری از جمله قرآن کريم به زبان انگلیسی دارد (باقر)57 :1391 ،
نیومارک افزون بر نگاه خاصی که به کل فرآيند ترجمه دارد ،راهکارهای ويژهای را
برای ترجمة استعاره پیشنهاد کرده است که بسیار مورد توجه و نقد و بررسی قرارگرفته
است .وی با انتقاد از داگوت که ترجمهپذيری استعاره را انکار کرده است ،يادآور میشود
که او تجارب مشترک میان فرهنگهای گوناگون و يا همان تجربههای برونفرهنگی را
ناديده گرفته است (بوتشاشه .)87 :2004 ،نیومارک که استعاره را کانون بخشی از مشکالت
نظريههای ترجمه ،معناشناسی و زبانشناسی میداند ،هفت شیوه و راهکار را برای
برگردان استعاره پیشنهاد میکند:
 .1ترجمة استعاره در سطح لفظ ،به عبارت ديگر ،بازتولید تصوير استعاری زبان مبدأ در
زبان مقصد؛
 .2جايگزين کردن استعارة زبان مبدأ با استعارهای از زبان مقصد که دارای همان مفهوم
است؛
 .3ترجمة استعارة زبان مبدأ به تشبیه در زبان مقصد؛
 .4ترجمة استعاره به تشبیه همراه با توضیح آن؛
 .5تبديل استعاره به معنا و مفهوم و به عبارت ديگر ،ترجمة مفهومی و توضیح استعاره؛
 .6حذف ساختار استعاره و بیان استعاری آن؛
 .7به کارگیری استعارة معادل به همراه توضیح و ترجمة مفهومی آن (نیومارک:1386 ،
.)158

البته همانگونه که پیداست ،شیوة ششم با توجه به آنکه صورت مسئله را پاک
میکند و استعاره را ناديده میگیرد ،شیوة مناسبی برای ترجمة استعاره نیست .از اين
گذشته ،راهبردهای ديگر را نیز میتوان در چند مورد کلیتر خالصه کرد؛ از اين رو،
توبیاس سه راهبرد را جايگزين راهبردهای هفتگانة نیومارک کرده است:
 .1بازتولید تصوير استعاری در زبان مقصد؛
 .2تبديل استعارة زبان مبدأ به استعارة معادل در زبان مقصد؛
 .3تبديل تصوير استعاری به ترجمة مفهومی و توضیحی (به نقل از باقر.)60 :1391 ،
يحیی معروف نیز معتقد است که مترجم در برخورد با استعاره ناگزير است يکی از
چهار روش زير را برگزيند:
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 .1ترجمة لفظ به لفظ استعاره :وی میگويد اين قِسم ترجمه در صورتی صحیح است
که مفهوم آن در زبان مقصد رايج باشد؛ مانند «رأیت ثعلباً يف معسکر العدو»« :روباهی را

در اردوگاه دشمن ديدم» که منظور ،مردی حیلهگر مانند روباه است و در فرهنگ ما
همانند فرهنگ عرب ،روباه مظهر حیلهگری است.
 .2تبديل استعاره به حقیقت :اين مورد از ترجمه ،در صورتی است که ترجمة استعاره
در زبان مقصد قابل درک نباشد؛ مانند «التقيت بنعامة فی ساحة احلرب»« :با شترمرغی در

میدان جنگ روبهرو شدم» .در فرهنگ عرب شترمرغ مظهر ترس و گريز است ،اما در
فرهنگ فارسی چنین معنايی فهمیده نمیشود و بنابراين ،ترجمة واژه به واژه قابل درک
نیست.

بنعامة
 .3جايگزينی استعاره به معادل تقريبی آن :مثالً معادل استعاری عبارتِ «التقيت َ
يف ساحة احلرب» میشود« :موشی را در میدان جنگ ديدم».

 .4تبديل استعاره به تشبیه :در اين روش ناگزير استعاره به صورت اولیهاش برمیگردد؛
مانند «مردی ترسو و فراری بهسان شترمرغ را در میدان جنگ ديدم» .بديهی است تأثیر
بالغی استعاره هرگز قابل مقايسه با تشبیه نیست؛ زيرا در تشبیه ،ادعای همانندی است؛
مثالً ادعّا میشود« :چهرة او همانند ماه است ،».اما در استعاره ادعای اتحاد است؛ بدين
معنا که «او خود ماه است» (معروف.)155 :1380،
از مباحث فوق چنین نتیجهگیری میشود که بهرهگیری از شیوههای برگردان
استعاره ،به موقعیّت و نیز شرايط و ظرفیّت زبان مبدأ و مقصد بستگی دارد و نمیتوان
همواره از يک شیوه استفاده کرد؛ موضوعی که در تحلیل پايانی اين نوشتار به آن
پرداختهايم.
 .3شیوههای برگردان استعارههای قرآنی در ترجمة میبدی و فوالدوند
برای اين پژوهش پنج جزء پايانی قرآن مجید به عنوان جامعة آماری برگزيده شده است
که برابر با يک ششم اين کتاب آسمانی است .پس از بحث و بررسی حدود صد استعاره
که در اين پنج جزء بهکار رفته است ،مشخص شد که در اين دو ترجمه برای برگردان
استعارهها ،شش شیوه از هفت شیوة پیشنهادی نیومارک به کار برده شده است که
تقريباً با شیوههای پیشنهادی يحیی معروف هم مطابقت دارد .اينک برای هريک از اين
شیوهها به تناسب میزان استفاده از آنها ،نمونههايی میآوريم:
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 .1-3بازتولید

الف .نمونههايی از اين شیوه در ترجمة میبدی به قرار زير است ( 60استعاره :)%60

الساعة أن تأتيهم بغتة
 .1فهل ینظرون االّ ّ

(محمد 18 :و زخرف)66 :

ترجمه :چشم نمیدارند ،مگر رستاخیز را که به ايشان آيد (میبدی.)176/9 :1371 ،
«أتی» به معنای آمدن است که در اين آيه دقیقاً بازتولید شده است.

 .2و اذا اجلنة ازلفت

(تکوير )13 :ترجمه :و آنگه بهشت را نزديک آرند (میبدی:1371 ،

.)391/10

«ازلفت»

از مادة «زلف» به معنی نزديکشدن است (ابن فارس420 :1387 ،؛ الرازي،

1987م  181 :و بستاين ،د.ت  ) 263 :که بازتولید شده است.

 .3اذا جاء نصراهلل و الفتح (فتح.)1 :

ترجمه :چون ياری اهلل به تو برسد و گشاد (مکّه) (میبدی.)646/10 :1371،
فعل «جاء» در موارد متعدد در قرآن کريم به کار رفته است؛ چه در معنای حقیقی
و چه در معنای استعاری آن ،امّا در اينجا فعل آمدن را به نصرت الهی نسبت داده است
که معنای استعاری آن است و بهدقت بازتولید شده است.

ب عليهم رهبم سوط
ص َّ
 .4فَ َ

عذاب (فجر)13 :

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

«صبّ» از مادة «صبب»

بر ريختن آب از باال داللت دارد (الرازي231 :1987 ،؛ راغب،

بیتا 434 :و آذرنوش .)354 :1379 ،در متون قديم ريختن را فروهشتن میگفتند (دهخدا،

 :1371ذيل «فرو») که در اين آيه بازتولید شده است .
.5

فَتَ َو َّل

عنهم (قمر 61 :و ذاريات54 :

ترجمه :روی گردان از ايشان (میبدی.)381/90 :1371،
«تَوَلّ» از ريشة «ولی» اگر متعدیبنفسه باشد ،اقتضای معنای واليت را دارد که از
نزديکترين معانی به اين واژه است ،ولی اگر لفظاً يا تقديراً به «مِن» متعدی شود،
مقتضی معنای اعراض خواهد بود (راغب ،بیتا .)855 :اين فعل با حرف جر «عن» نیز به
معنای رویگردان است (الرازي463 :1987 ،؛ املعلو  919 :1992 ،و آذرنوش )771 :1379 ،که
میبدی اين استعاره را بازتولید کرده است.

السماء مبصابيح (ملک 5 :و فصلت.)12:
 .6و لََقد َزینا ّ
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ترجمه :بیاراستیم آسمان پیشین به چراغها (میبدی 504/ 8 :1371،و.) 166/10
«مصابیح» جمع «مصباح» است به معنای چراغ و در اين آيه ،منظور از مصابیح
ستارگان است ،امّا مترجم آن را چراغها معنی کرده است که عیناً کلمه بازتولید شده
است.

الصبح اذا تَنَ ّفس (تکوير .)18 :ترجمه :و با مداد که دم برزند (میبدی.)392/10 :1371 ،
 .7و ّ

«تنفس» از ريشة «ن -ف-س» و به معنای نفس کشیدن است (ابن منظور:2000 ،

 )322/14و خروج نسیم از درون آن (ابن فارس )966 :1387 ،و وارد کردن نفس به ريه و
خارجکردن آن (املعلو  ،)826 :1992 ،امّا در اين آيه معنای طلوع و برآمدن صبح قصد
میشود (الرازي ،)424 :1987 ،ولی مترجم آن را به «دم بر زدن» ترجمه کرده که معنای
لغوی آن است (دهخدا :1371 ،ذيل «دم»).
ب .نمونههايی از اين شیوه در ترجمة فوالدوند به شرح ذيل است ( 60استعاره :)%60

 .1من ذا الذي یقرض اهلل قرضاً حسناً (حديد.)11 :

ترجمه :کیست آن کس که به خدا وامی نیکو دهد.
در اين آيه منظور از عطای قرضالحسنه به خداوند متعال انفاق به بندگان است.
(طبرسی( )354/7 :1406 ،طوسی )524/9 :1409 ،و بعضی آن را صلة رحم و انفاق به آل
محمد(ص) تفسیر کردهاند (بحرانی ،)283/5 :1417 ،اما فوالدوند آن را بازتولید کرده و وام-
دادن ترجمه کرده است.

فصب عليهم رهبم سوط
ّ .2

عذاب (فجر)13 :

ترجمه( :تا آنکه) پروردگارت بر سر آنها تازيانه عذاب را فرا نواخت.
همان طور که قبالً ذکر شد« ،صبّ» به معنای ريختن است از باال به پايین (ابن
منظور187 :2000 ،؛ الرازي 231 :1987 ،و راغب ،بیتا  )434 :که مترجم آن را باز تولید کرده
است و از آنجا که تازيانه را مینوازند ،مترجم آن را «فرانواخت» ترجمه کرده است ،در
حالی که منظور پیدرپی وارد شدن عذاب بر آنهاست (طباطبائی )281/20 :1370 ،و علت
بهکار بردن صَبّ به دلیل سرعت نزول بالها بر قوم فرعون بوده است (صابونی:2000 ،
.)557/3

 .3اِ َّن هؤالء حيبّون العاجلة و یذرون وراءَهم یوماً ثقيلً (انسان.)27 :

ترجمه :اينان دنیای زودگذر را دوست دارند و روزی گرانبار را (به غفلت) پشت سر
میافکنند.
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لغت «ثقیل»

صفت مشبه و از ريشة «ث -ق-ل» است به معنای سنگین (ابن منظور،

 3:30 :2000و ابن فارس ،)149 : 1387 ،اما معنای استعاری آن «یوم القيامة ذا الشدائد و
األهوال» است (خرمدل .)1172 :1376 ،گويا شدت آن روز ،بار بسیار سنگینی است که
نمیتوان به دوشش کشید و منظور روز قیامت است (طباطبائی ،)381/20 :1370 ،ولی
فوالدوند آن را بازتولید کرده است.

السماء ذات الربوج (بروج .)1 :ترجمه :سوگند به آسمانِ آکنده ز برج.
 .4و ّ

«برج» به معنای حصن و قصر است (ابن فارس 76 :1387 ،و الرازي ،)38 :1987 ،اما در
اصل به معنای ظهور و ارتفاع است (اخلوري )33 :1403 ،و اگر بیشتر در کاخهای بلند
استفاده میشود ،برای اين است که کاخها در نظر بینندگان ظاهر و هويداست ،ولی مراد
در اينجا موضع ستارگان در آسمان است (طباطبائی )592/20 :1370 ،و در تأويل بروج ابن

عباس از رسول خدا نقل کرده است که فرمودّ « :اما الربوج فاالئمة بعدي ّاوهلم علّی(ع) و
آخرهم امله ّدي(عج)» (بحرانی .)624/5 :1417 ،مترجم «بروج» را در اين آيه دقیقاً بازتولید
کرده است.

ضعناَ عنک ِوزرک (شرح)2 ،
 .5و َو َ

ترجمه :و بار گرانت را از تو برنداشتیم؟

«وزر»

به معنای بار سنگین است (ابن منظور202/15 :2000 ،؛ الرازي 453 :1987 ،و انوری،

 )3883/4 :1382که فوالدوند آن را بار گران ترجمه و آن را بازتولید کرده است ،امّا در اين
آيه منظور از «وزر» گناهان است که در قیامت بر پشت انسان سنگینی میکند ،ولی
مراد از وضع وزر رسول خدا(ص) به طوری که از سیاق آيه برمیآيد ،اين است که دعوت
آن جناب را انفاد و مجاهدتش را در راه خدا امضا کرد و اسباب پیشرفت دعوتش را
فراهم نمود؛ چون رسالت و دعوت و فروعات آن ثقلی بود که به دنبال شرح صدر بر آن
جناب تحمیل کرد (طباطبائی ،)729/20 :1370 ،ولی عدهای ديگر از مفسران که به عصمت
پیامبران معتقد نیستند« ،وزر» را گناهان پیامبر میدانند که خداوند آنها را بخشید
(طبری )876/15 :1421 ،و بعضی آن را ثقل مقاتله کفّار میدانند (بحرانی.)689/5 :1417 ،

 .6و النجم و الشجر

یسجدان (الرحمن)6 :

ترجمه :و بوته و درخت چهره سايانند.
سجده از ريشة «س -ج -د» به معنای «خَضَعَ» و در اصطالح نهادن پیشانی بر روی
زمین است (الرازي1987:190 ،؛ راغب ،بیتا  353 :و ابن فارس )436 :1387 ،که در اين آيه
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معادل فارسی آن «چهرهسا» ترجمه شده است که همان ترجمة لغوی و بازتولید است،
امّا در اينجا منظور از سجدة بوته و درخت ،خضوع و انقیاد اين دو موجود برای امر
خداوند است که به امر او نشو و نما میکنند (بحرانی230/5 :1417 ،؛ طباطبائی:1370 ،
 190/19و خرّم دل.)1044 :1376 ،

 .2-3ترجمة مفهومی

الف .نمونههايی از اين شیوه در ترجمة میبدی در زير آمده است ( 24استعاره :)%24

 .1ا ّن لک يف النّهار

سبحاً طویلً (مزمّل)7:

ترجمه :تو را در روز خواب را و شغل را پرداختنی است.
دراز (میبدی.)262/10 :1371 ،
«سبحاً» از مادة «س ،ب ،ح» در اصل معنای حرکت صحیح در آب يا هوا را گويند
که به طور استعاره برای سرعت عمل به کار رفته است (ابن منظور103/7 :2000 ،؛ الرازي،

118 :1987؛ ابن فارس 432 :1387 ،و راغب ،بیتا ،)349 :اما میبدی آن را پرداختن معنی کرده
که مفهوم آن است و منظور آن پرداختن به امور زندگی و کسب معاش است (طباطبائی،
 )141/20 :1370و بعضی آن را اشتغال به امور رسالت دانستهاند (خرمدل.)1154 :1376 ،

 .2فَا ّمه

هاویة (قارعه)9 :

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

«امّ» از ماده «أ م م»

اصل شیء را گويند (ابن منظور60/1 :2000 ،؛ الرازي 24 :1987 ،و

بستانی ،بیتا 10 :و اخلوري ،)2 :1403 ،ولی در اين آيه منظور بازگشت کفار و معاندان به
دوزخ است (عربی 845/2 :1388 ،و طبرسی )315-314 :1406 ،که به صورت مفهومی ترجمه
شده است.

مرض ان لن خيرج اهلل
 .3ام حسب الذین يف قلوهبم ٌ

أضغاهم (محمد)29 :

ترجمه :میپندارند که ايشان در دلهايشان گمان است که اهلل بیرون نیارد از ايشان
کینهای ايشان (میبدی.)188/9 :1371،
«مرض» همان بیماری است ،امّا در اين آيه منظور بیماریهای جسمی معروف
نیست ،بلکه بیماریهای درونی است که در اعماق قلب معاندان نفوذ کرده است که
بدترين آن بیماریها ،شک و نفاق است (صابونی 330/3 :2000 ،و طباطبائی)263/18 :1370 ،
که در اينجا مفهوم کلمة «مرض» ترجمه شده است.
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 .4أفبهذا احلدیث أنتم مدهنون

(واقعه)81 :

ترجمه :به اين سخن می دروغ زن گیريد؟ (میبدی.)458/9 :1371 ،
«مدهنون» از ريشة «د ه ن» به معنای چرب کردن با روغن است (ابن منظور:2000 ،

320/5؛ راغب ،بیتا  278 :و بستانی ،بیتا  ،)165 :اما اين کلمه استعاره از دروغگويی و فريب
است؛ چراکه دروغ مانند روغنی است که حقايق در زير آن پنهان میشود و باطل را حق
مینمايد (ابن عربی595/2 :1388 ،؛ صابونی 493/3 :2000 ،و خرمدل .)1065 :1376 ،در اين آيه
مدهنون از حالت استعاره خارج و مفهوم آن نمايان شده است.

 .5و ذَلَّلت قطوفها

تذليلً (انسان)14 :

ترجمه :و چیدن میوهها دستها را نزديک و آسان (میبدی)314/10 :1371 ،
«تذلیل» در اصل «ذ ل ل» به معنای مطیع و رام است (ابن منظور41/6 :2000 ،؛ الرازي،

1987م150:؛ راغب ،بیتا 287 ،و اخلوري ،)180 : 1403 ،اما در اين آيه منظور اين است که
دسترسی به میوههای بهشتی بسیار آسان و نزديک است که بهخوبی ترجمه شده است.

 .6يف عاد اذ ارسلنا عليهم الریح

العقيم (ذاريات)141 :

ترجمه( :و نشانی و عبرتی آشکار است) در عاد ،آنکه که فروگشاديم بر ايشان باد تیز (میبدی،

.)306/9 :1371

لغت «عقیم»

از مادة «ع ق م» به معنای عدم باروری و نازا استعمال میشود (ابن

منظور236/10 :2000 ،؛ الرازي 29 :1987 ،و انوری :1382 ،ذيل «عقیم») ،ولی در اصل خشکی
است که مانع از قبول اثر است (راغب ،بیتا  )547 :و بر غموض و تنگی و شدت داللت
میکند (ابن فارس .)693 : 1387 ،در اين آيه کلمة «عقیم» برای بادی استفاده شده است
که قوم عاد را ريشهکن کرد و ويژگی آن باد چنان بود که نهتنها قدرت بارورکردن
نداشت ،بلکه برعکس بسیار تند و سوزان و ويرانگر بود.
ب .نمونههايی از اين شیوه در ترجمة فوالدوند میآيد ( 28استعاره :)%28

« .1یسأَلونک عن الس ِ
اعة ایان مرسها» (نازعات.)42 :
َ
ّ

ترجمه :دربارة رستاخیز از تو میپرسند که فرارسیدنش چه وقت است؟
«مرسی» از ريشة «ر -س-و» در اصل به معنای «ايستاد برجای» و «استوار شد»

است و لنگر کشتی را «مرساه»

گويند چون کشتی را از حرکت نگه میدارد (سیّاح،

676/1 :1377؛ الرازي163 :1987 ،؛ راغب ،بیتا 310 :و نحوی .)162 :1368 ،عدهای آن را از ريشة
«ر -س -ی» به همین معنا میدانند (ابن فارس ،)367 : 1387 ،اما در اينجا قیامت به
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کشتی بزرگی تشبیه شده است که لنگر میاندازد و مترجم آن را مفهومی «فرارسیدن»
ترجمه کرده است.

ٍ
خوض
 .2الذین هم يف

یلعبون (طور)12 :

ترجمه :آنان که به ياوه سرگماند.

«خوض»

به معنای فرورفتن و غوطهور شدن است (الرازي130 :1987 ،؛ طريحی:1414 ،

560/1؛ روحی 466/4 :1391 ،و ابن فارس .)303 :1387 ،در اين آيه دنیاپرستان را چنان
فرورفته در پوچی و بیهودگی توصیف میکند که گويا آنان در آن غرق شدهاند؛ پس
«ياوه» معنای مفهومی «خوض» است.

 -3و انَا ملسنا السماءَ فوجدناها ملِئت َحرساً شدیداً و

شهبا (جن)8 :

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

«لَمسنا»

از ريشة «ل -م -س» به معنای دست مالیدن و مس کردن است (الرازي،

383 :1987؛ ابن فارس893 :1387 ،؛ راغب ،بیتا  715 :و خلیل جرّ .)1785 :1391 ،در اين آيه
بدون شک شیاطین آسمان خدا را لمس نکردند ،بلکه آسمان را پر از تیرهای شهاب
يافتند که مفهوم فعل «لمسنا» به دقت ترجمه شده است.

 .4ا ّن بطش ربک

لشدید (بروج)12 :

ترجمه :آری عِقاب پروردگارت سخت سنگین است.
کلمة «بطش» به معنای «گرفتن به سرعت و شدّت» است که حملة برقآسا نیز از
همین باب است (الرازي43 :1987 ،؛ طريحی161/1 :1414 ،؛ سیاح129/1 :1377 ،؛ روحی:1391 ،

 214و راغب ،بیتا )86 :و از آنجايی که کیفر خداوند گاهی به سرعت و سخت است ،مترجم
آن را عقاب معنی کرده است که مفهوم آن است.

ٍ
بعذاب
 .5فبشرهم

اليم (انشقاق)24 :

ترجمه :پس آنان را از عذابی دردناک خبر ده.
کلمة «بشّر» برای ابالغ بشارت خیر که ماية مسرّت ديگران است به کار می رود ،امّا
در اين آيه خداوند به کفار و منافقان وعدة عذاب میدهد؛ البته با لفظ «بشارت» که اين
استعارة تهکمیه يا عناديه است؛ به عبارت ديگر ،اينگونه بشارت نوعی تمسخر است
نسبت به معاندان که فوالدوند آن را مفهومی ترجمه کرده است به معنای «خبر ده».

السماء ک ِشطَت (تکوير.)11 :
 .6و اذا ّ

ترجمه :و آنگاه که آسمان ز جا کنده شود.
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«کشط» کندن پوست از شتر را گويند (الرازي 363 :1987 ،و راغب ،بی تا  .)681 :عده ای

کشط

را به معنای برهنهکردن و برداشتن پوشش از روی حیوانات ترجمه کردهاند (ابن

فارس860 :1387 ،؛ سیّاح 1727/2 :1377 ،و خلیل جُرّ ،)1716 :1391 ،ولی در اين آيه منظور
برکنده شدن آسمان و نابودی آن است که ترجمة مفهومی آن در آيه آمده است.
 .3-3جایگزینی (استعاره به استعاره)

الف .نمونههايی از اين شیوه در ترجمة میبدی به شرح ذيل آمده است ( 8استعاره :)%8

 .1حتی تضع احلرب

أوزارها (محمد)4 :

ترجمه :تا جنگ ساخت خويش بنهد از دست (میبدی.)171/9 :1371،
همانطور که قبالً اشاره شد« ،وزر» به معنای بار سنگین است .در اين آيه جنگ به
شتری تشبیه شده است که در هنگام استراحت بارهايش را به زمین مینهد (طبرسی،

 )34/6 :1406و بعضی گفتهاند تا اينکه جنگ ،بارهای مشرکان را بر زمین نهد تا تسلیم
شوند که میبدی «اوزار» را به «ساخت» ترجمه کرده است که خود يک ترجمة
استعاری برای بار است (العروسي.)21/3 :1434 ،

 .2و اذا َم َّسه اخلري

منوعا (معارج)21 :

ترجمه :و چون نیکی مال بدو رسد باز دارنده و دريغ دارنده بُوَد (میبدی.)221/10 :1371،

«مسَّ»

که يک فعل مضاعف است ،به معنای «لمس کردن» است (الرازي396 :1987 ،؛

ابن فارس 914 :1387 ،و اخلوري ،)386 :1403 ،امّا در اينجا «رسیدن» ترجمه شده است که
معنای استعاری آن است (طبرسی.)428/6 :1406 ،

 .3فاذا جاءت الطّ ّامة

الکربی (نازعات)34 :

ترجمه :آن روز که داهیة مهین بیفتد (میبدی.)365/10 :1371 ،

«جاءَ»

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

( )248الرازي 84 :1987 ،و ابن فارس )200 :1387 ،و «الطامة الکربی» منظور قیامت است
(طباطبائی )474/20 :1370 ،و میبدی «جاء» را «افتادن» معنی کرده است؛ گويا قیامت
شیء عظیمی است که از جايی فرومیافتد و اين همان معنای استعاری آن است.

 .4اليت تَطَّلع علی

األفئدة (همزه)7 :

ترجمه :تا آنکه بدل او رسد (میبدی.)608/10 :1371 ،
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فعل«تَطَّلعُ» از ريشة «ط ل ع» به معنای مسلطشدن و فراگرفتن است ،هرچند که
«طَلَع» به معنای باال آمدن خورشید و ستاره را گويند (الرازي258 :1987 ،؛ ابن فارس:1387 ،

580؛ راغب ،بیتا  448 :و يوسفی ،)1070/4 :1382 ،امّا میبدی آن را «رسیدن» معنی کرده
که معنای استعاری آن است.

 .5کلّ بل ران علی قلوهبم ما کانوا

یکسبون (مطففین)4 :

ترجمه :نه چنان است که (مکذّب گويد) ،بلکه زنگ و بار آنچه میکنند ،بر دلهای ايشان
نشت و نشاند (میبدی.)411/10 :1371 ،
فعل «رانَ» از مادة «ر -ی -ن» است و اصل آن بر غطاء و پوشش داللت میکند
(ابن فارس 409 :1387 ،و الرازي ،)176 :1987 ،اما مترجم استعارهای معادل آن را آورده است؛
گويا به دلیل اعمال تکذيبکنندگان زنگاری بر دلهايشان نشسته است.

 .6انا خنا من ربّنا

یوماً عبوساً قمطریراً (انسان)10 :

ترجمه :ما میترسیم از خداوند روزی ترش صعب سخت (میبدی.)314/10 :1371 ،
کلمة «عبوس» اسم مبالغة «عابس» به معنی چهرة در هم کشیده است و به عبارت
ديگر ،کريه المنظر را گويند (ابن منظور15/10 :2000 ،؛ ابن فارس 599 :1387 ،و انوری:1382 ،

 ،)2307امّا در اينجا منظور قیامت است که آن را به شخصی کريهالمنظر و چهره
درهمکشیده تشبیه کردهاند و بسیار خشن و سنگدل است؛ به عبارت ديگر ،روزی بسیار
سخت برای مجرمین است (بحرانی551/5 :1417 ،؛ طبرسی 617 :1406 ،و طباطبائی:1370 ،
 ،)355/20امّا میبدی کلمة «عبوس» را «ترش» معنی کرده که خودش استعاره است و
آن را به زيبايی جايگزين استعارهای ديگر کرده است.

 .7افل یتدبرون القرآن أم علی ٍ
قلوب

أَقفاهلا (محمد)24 :

ترجمه :در نینديشند در اين قرآن يا بر دلهای ايشان مهر است (میبدی.)188/9 :1371 ،
«اقفال» جمع قفل است که برای حفظ بیوت و محل کسب بر دربهای آن میزنند
و استفادة قفل برای قلب ،بدون شک استعاره از آن است که قلبهای بعضی از افراد از
درک حقايق قرآنی عاجزند؛ گويا همچون غرفهای است که به آن قفل زدهاند و کسی
توانايی وارد شدن به آن را ندارد ،اما مترجم با مهارت ،کلمة «مهر» را جايگزين آن کرده
که آن نیز استعاره است؛ چراکه نامه يا ظرف الک و مهر شده را بهراحتی نمیتوان
گشود.
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ب .نمونههايی از اين شیوه در ترجمة فوالدوند ،به شرح ذيل است ( 3استعاره :)%3

 .1والليّل اذا یغشی

(لیل)1 :

ترجمه :سوگند به شب ،چون پرده افکند!

لغت «یغشي» از ريشة «غ ش و» به معنی پوشاندن و لباس پوشیدن است (ابن منظور،

53/11 :2000؛ الرازي 305 :1987 ،و خسروی )698/2 :1374 ،و چون شب همچون لباسی سیاه
عالم را فرامیگیرد فعل «یغشي» را استعاره آورده است ،امّا فوالدوند اين فعل را به

پردهافکندن ترجمه کرده است که خودش استعاره است.

 .2التی تَطَّلع علی االفئدة (همزه)7 :

ترجمه( :آتشی) که بر دلها میرسد.
فعل «تَطَّلع» از ريشة «ط ل ع» و در اصل به معنای طلوعکردن و برآمدن است (ابن

منظور 133/9 :2000 ،و انوری )2205/3 :1382 ،و از آنجايی که آتش دوزخ دلها را
فرامیگیرد ،از فعل «تَطّلِع» استفاده شده که در اينجا رسیدن و معنای استعاری آن
منظور است و به معنای آن است که درد و سوزش جهنم به دلها میرسد (طبری:1421 ،
.)328/15

 .3انّا خنا من ربنا

یوماً عبوساً قمطریراً (انسان)10 :

ترجمه :ما از پروردگارمان از روز عبوسی سخت هراسناکیم.
همانطور که در نمونههای میبدی ذکر شد ،کلمة عبوس که منظور روزی سخت و
خشن برای کفار و معاندان است ،در اينجا عیناً کلمة عبوس ترجمه شده است که
خودش استعاره است.
 .4-3بازتولید با توضیح مفهومی

الف .نمونههايی از اين شیوه در ترجمة میبدی از اين قرار است ( 6استعاره :)%6

 -1اِّال ِمن ِ
بعد ما جاءَهتم

البيّنه (بینه)4 :

ترجمه :مگر از پسِ آنکه به ايشان آمد و آشکار شد ،ايشان را پیغامبری و استواری و
راست سخنی او (میبدی.)568/10 :1371،
«جاءَ» از مادة «ج ی أ» و به معنای آمدن است (ابن منظور248/3 :2000 ،؛ الرازي،

84 :1987؛ ابن فارس 200 :1387 ،و راغب ،بیتا .)166 :مترجم در اين آيه عالوه بر اينکه
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معنای لغوی کلمه را آورده است ،بالفاصله مفهوم آن (آشکار شد) را نیز ذکر کرده است؛
چون «جاءَ» در اينجا از باب استعاره است.

 -2و هلل مريا السموات و

االرض (حديد)10 :

ترجمه :واهلل راست میراث آسمانها و زمین (میبازستاند و میبخشد و میگیرد و میرساند)
(میبدی.)474/ 9 :1371،

«میراث» از مادة «أرث» که اصل همزه در آن «واو» بوده است «و ر ث» و آن
چیزی است که متوفا بر جای میگذارد (الرازي )16 :1987 ،و اگر اصل همزه را واو به
حساب نیاوريم ،به معنای «شعلة آتش» است (ابن فارس ،)21 :1387 ،امّا آنچه مسلم است،
در اينجا منظور همان مورد اوّل است و از آنجايی که خداوند متعال بینیاز مطلق است و
همة آسمانها و زمین از آنِ او است ،در اينجا مترجم بهخوبی آن را در ترجمة خويش
آورده است (باز میستاند و میبخشد و میگیرد و میرساند).

فاما َمن
ّ -3

طَغی (نازعات)37 :

ترجمه :امّا آن کس که سرکشید و ناپاکی کرد (میبدی.)365/10 :1371،
«طَغی» ،يعنی او را به طغیان و سرپیچی واداشت و آن عبارت است از تجاوز از حدّ
و مرز و واردشدن به مرحلة عصیان (الرازي256 :1987 ،؛ راغب ،بیتا 485 :و بستانی ،بیتا)335 :؛
چنانکه مالحظه میشود ،واژة «طغی» ابتدا به صورت بازتولید و سپس به صورت
مفهومی «ناپاکی کرد» ترجمه شده است.
ب .نمونههايی از اين شیوه در ترجمة فوالدوند در ادامه میآيد ( 9استعاره :)%9

 .1و هدیناه النّجدین (بلد.)10 :

ترجمه :و هر دو راه (خیر و شر) را بدو نموديم.
«النجد» به معنای زمین مرتفع و جادة بلند است (ابن منظور194/14 :2000 ،؛ الرازي،
409؛ راغب ،بیتا 759 :و بستانی ،بیتا  ،)564 :امّا در اين آيه راه خیر و راه شرّ منظور است که
خداوند انتخاب آن دو را بر عهدة بندگانش نهاده است (طباطبائی.)680/20 :1370 ،
.2

فل اقتحم

العقبه (بلد.)11 :
َ

ترجمه :و (لی) نخواست از گردنه (عاقبت نگری) باال رود.
«عقبه» به معنای گردنه و راه دشوار کوهستان و در اصل به معنای دشواری است.
(ابن منظور219 /10 :2000 ،؛ الرازي287 :1987 ،؛ ابن فارس680 :1387 ،؛ جبران مسعود:1386 ،

 1204/2و بستانی ،بیتا .)370 :مفسران دربارة اين لغت ديدگاههای گوناگونی دارند؛ عدهای
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آن را نفس امّاره میدانند ،چون مانع رسیدن انسان به سعادت میشود و گذر از نفس
میتواند انسان را به سعادت برساند (ابن عربی)809 /2 :1388 ،؛ عدهای آن را واليت اهل
بیت میدانند که باعث فوز و رستگاری میشود (امللکي )489/30 :1416 ،و بعضی ديگر آن
را به مبارزه با شیطان در اعمال خیر و پل صراط در قیامت و حتی حقیقت تفسیر
کردهاند (طبرسی ،)750/9 :1406 ،امّا فوالدوند آن را به عاقبت نگری ترجمه کرده که همان
توضیح عقبه است.
 .5-3ترجمة استعاره به تشبیه

آية زير نمونهای از اين شیوه در ترجمة میبدی است ( 1استعاره :)%1

َو َج َعلنا

سراجاً َوّهاجا (نبأ)13 :

ترجمه :و آفتاب شما چراغی فروزان سوزان کرديم (میبدی.)347/10 :1371 ،
«سراج» چراغی است که با فتیله و روغن روشن میشود و از آن تعبیر به هر شیء
نورانی شده است (ابن منظور162/7 :2000 ،؛ الرازي194 :1987 ،؛ راغب ،بیتا 363 :و بستانی ،بیتا:

 )241که در اين آيه از خورشید استعاره آورده شده است .میبدی در ترجمة آية مورد
نظر کلمة «آفتاب» را به چراغی فروزان تشبیه و وجهشبه آن را «سوزان» ذکر کرده
است ،بدون اينکه ادات تشبیه در آن ذکر شده باشد (تشبیه مؤکدّ).
 .6-3شیوة حذف ساختار استعاری

نمونهای از اين شیوه در ترجمة میبدی ،آيهای از سورة حديد است ( 1استعاره :)%1

ِ
ي ایدی ِهم و
ي و املؤمنات یَسعی نورهم ب َ
یوم تَری املؤمن َ

بأمياهِِم (حديد)12 :

ترجمة :در آن روز که گرويدگان را بینی ،روشنايی ايشان در پیش ايشان و دست راست
ايشان (میبدی.)474/9 :1371،

کلمة «يسعی»

از مادة «س ع ی» به معنای «دويدن و شتافتن» است (ابن منظور،

192/ 7 :2000؛ الرازي198 :1987 ،؛ جبران مسعود 957/1 :1386 ،و راغب ،بیتا)368 :؛ چنانکه
مالحظه میشود ،ترجمة واژة «يسعی» در آية فوق ديده نمیشود و مترجم آن را حذف
کرده است.
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 .6نتیجه
با بررسی استعارههای قرآنی در دو ترجمة میبدی و فوالدوند در جامعة آماری و محدودة
تعیینشدة آن (پنج جزء آخر قرآن کريم) به نتايج مهم و قابل تأمل زير دست میيابیم:
 .1در ترجمة میبدی که از ترجمههای کهن و ادبی قرآن است ،از شش شیوه ( 1و  2و 3
و  5و  6و  )7از هفت شیوة پیشنهادی نیومارک و در ترجمة فوالدوند از چهار شیوه ( 1و 2
و  5و  ) 7بهره گرفته شده است و اين تنوّع شیوهها میتواند نشاندهندة آن باشد که
مترجمان مورد نظر به ترجمة استعارهها توجه ويژهای داشتهاند.
 .2از بررسی ترجمههای مورد نظر درمیيابیم که میبدی  %60و فوالدوند نیز  %60از
ترجمههايشان را به شیوة بازتولید استعاره به زبان مقصد ترجمه کردهاند و هر دو مترجم
بیشترين حجم ترجمة استعارهها را از اين شیوه استفاده کردهاند و اين خود نشانگر اين
مطلب است که شیوة بازتولید در انتقال استعاره دارای دقّت بیشتری است و پايبندی
مترجمان را به امانتداری در برگرداندن اين کتاب آسمانی میرساند؛ زيرا شیوههای
ديگر يا بخشی از زيبايی استعاره را از دست میدهد (شیوههای  3و  )4و يا تصوير
استعاری را به کلی از بین می برد (شیوه های  5و  6و .)7
 .3از کاربرد زياد شیوة بازتولید در ترجمههای اين دو مترجم میتوان به حساسیّت زياد
آنها به قرآن کريم و ترجمة آن پی برد ،به ويژه اينکه میبدی در زمانی قرآن را ترجمه
کرد که عدة زيادی معتقد به ترجمهناپذيری قرآن بودند و وی با استفاده از شیوة
بازتولید میتوانست اين مطلب را به منتقدان ترجمة قرآن القا کند که وی فقط کلمات
قرآن را ترجمه کرده و هیچگونه دخل و تصرّفی در آنها نکرده است ،امّا دربارة ترجمة
فوالدوند اين فرضیه صحیح نیست؛ زيرا ايشان در زمانی دست به ترجمة قرآن زد که
تقريباً اکثر قرآنپژوهان قائل به جواز ترجمه بودند؛ پس میتوان نتیجه گرفت که اين
شیوه به دلیل دقّت زياد در برگرداندن کلمات مورد توجه مترجمان مورد نظر قرار گرفته
است.
 .4بعضی از آيات قرآن کريم ،به ويژه آياتی که حاوی استعاره است با شیوة بازتولید
مفهومشان روشن نیست و چه بسا انتقال پیام آيه را به زبان مقصد سخت و يا غیرممکن
میکند؛ لذا هر دو مترجم در بسیاری از آيات (میبدی  %24و فوالدوند  )28%از شیوة پنجم

(ترجمة مفهومی) استفاده کردهاند .در اين چارچوب اگر کلمة «سبحاً» در آية « َّ
إن لک يف

النهار سبحاً طویلً» شنا يا حرکت در هوا ترجمه میشد ،به هیچوجه مفهوم آيه به
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درستی انتقال نمیيافت؛ لذا با آوردن مفهوم اين کلمة «پرداختی» به خوبی پیام آيه
انتقال يافته است و بدون شک اگر معادليابی کلمات در اينگونه آيات در زبان مقصد
باعث دور شدن مخاطب از اصل پیام آيه نمیشد ،مترجمان از شیوة بازتولید استفاده
میکردند؛ به همین جهت در بعضی از آيات از شیوة هفتم (بازتولید با توضیح مفهومی)
استفاده شده است تا عالوه بر امانتداری در ترجمه ،شائبة دورشدن از پیام اصلی نیز
برطرف شود (میبدی  %6و فوالدوند  %9از اين شیوه استفاده کردهاند).
 .5با استفادة  60درصدی از شیوة بازتولید در ترجمههای هر دو مترجم ،میتوان به
مشترکات زياد میانزبانی در میان عربزبانان و فارسیزبانان پیبرد؛ چه در میان
متقدمان و چه در میان متأخران.
 .6هر دو مترجم درصد کمی از ترجمههايشان را به شیوة دوم (استعاره به استعاره)
ترجمه کردهاند (میبدی  %8و فوالدوند  )%3و اين میتواند حاکی از اين باشد که هر دو
مترجم به جلوههای زيبائیشناختی قرآن کمتر توجه داشته و بیشتر به انتقال مفاهیم
آيات قرآن پرداختهاند .عدم استفادة فوالدوند از شیوة ششم (حذف ساختار استعاری) و
استفادة يک درصدی میبدی از اين شیوه نیز بیانگر همین واقعیت است؛ البته در ترجمة
میبدی به مقدار بسیار اندک از شیوة برگردان استعاره به تشبیه استفاده شده است ()%1
که در ترجمة فوالدوند نمونهای يافت نشد.
 .7عدم استفاده از شیوة سوم (ترجمة استعاره به تشبیه) و چهارم (استعاره به تشبیه به همراه

توضیح) در ترجمة فوالدوند و استفادة بسیار اندک میبدی از شیوة سوم (  ) %1و عدم
استفادة وی از شیوة چهارم ،میتواند مؤيد اين باشد که انتقال جلوههای بالغی قرآن
کريم در نظر اين دو مترجم اهمیّت کمتری از انتقال مفهوم آيات داشته است؛ چراکه
هرچند تشبیه نمیتواند با استعاره برابری کند ،دستکم میتواند بخشی از زيبايی بالغت
استعاره را انتقال دهد.
منابع
قرآن جميد.
آذرنوش ،آذرتاش ،فرهنگ معاصر عربی ،فارسی ،تهران ،نشر نی.1379 ،

ابن اثري ،جمدالدین مبارک ،النهایة يف غریب احلدیث و االثر ،لبنان ،دار الفکر ،الطبعة الثالثة.1420 ،
ابن ايب االصبع املصري ،بدیع القرآن ،ترجمة سیدعلی میرلوحی ،چاپ سوم ،آستان قدس رضوی.1368 ،
ابن عربی ،محیالدّين ،تفسیر القرآن الکريم ،تهران ،ناصر خسرو.1388 ،

ادب عربی ،سال  ،9شمارة  ،2پاییز و زمستان 197/ 1396

ابن فارس ،امحد بن حسي (395ه )  ،مقایيس اللّغة ،تهران ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1387 ،

ابن منظور ،حممد بن مکرم ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر.2000 ،
ابوالعدوس ،یوسف ،التشبيه و االستعاره ،منظور مستأنف ،عمان ،داراملسرية ،الطبعة الثالثة.1430 ،
اصفهانی ،راغب ،مفردات الفاظ قرآن کريم ،ترجمة حسین خداپرست ،قم ،نويد اسالم ،بیتا.
انوری ،حسن ،فرهنگ بزرگ سخن ،چاپ دوم ،سخن.1382 ،
باقر ،علیرضا« ،دشواری ترجمة استعاره با تأکید بر شیوههای برگردان استعارههای قرآنی در ترجمة
طبری» ،پژوهشنامة قرآن و حديث ،انجمن علوم قرآن و حديث ايران ،ش  ،11صص  ،71-53پايیز و
زمستان .1391
بستانی ،فؤاد افراد ،منجد الطالب ،ترجمة محمدبندر ريگی ،قم ،انتشارات اسالمی ،چاپ پانزدهم ،بیتا.

حبراين ،سيدهاشم حسيين ،الربهان يف تفسريالقرآن ،قم ،مؤسسه بعثت.1417 ،
البعلبکي ،روحي ،فرهنگ عربی – فارسی املورد ،طهران ،سپهر ،الطبعة الرابعة1391 ،ش.

بوتشاشه ،مجال« ،مناذج من االستعاره يف القرآن و ترمجتها باللغة االجنليزیة» ،مذکرة لنيل شهادة املاجسرت يف
الرتمجي ،حتت اشرا خمتار حممصاجي ،جامعة اجلزائر ،کلية اآلداب و اللغات.2005-2004 ،
اجلارم ،امي ،البلغة الواضحة ،قم ،سيدالشهدا.1372 ،
جبران ،مسعود ،فرهنگ الفبائی عربی– فارسی ،ترجمة رضا اترابینژاد ،مشهد ،آستان قدس رضوی،

.1386
جُر ،خلیل ،فرهنگ الروس ،ترجمة سیدحمید طبیبیان ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ نوزدهم.1391 ،
جرجانی ،عبدالقاهر ،اسرار البالغة ،ترجمة جلیل تجلیل ،تهران ،دانشگاه تهران.1389 ،

خرمدل ،مصطفی ،التفسري املقتطف ،هتران ،داراالحسان1376 ،ش.
خرمشاهی ،بهاءالدين ،بررسی ترجمههای امروزين فارسی قرآن کريم ،قم ،مؤسسة فرهنگی ترجمان
وحی.1389 ،

 ،دانشنامة قرآن و قرآن پژوهی ،تهران ،دوستان.1381 ،
خسروی ،سیدغالمرضا ،ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن ،راغب اصفهانی ،تهران ،مرتضوی.1374 ،
دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،تهران ،دانشگاه تهران.1373 ،

الرازي ،حممد بن ايب بکر ،خمتار الصحاح ،دمشق – بريوت ،اليمامة ،الطبعة الثانية.1987 ،
سیّاح ،احمد ،فرهنگ بزرگ جامع نوين ،تهران ،اسالم.1377 ،
ش ّرب ،عبداهلل ،تفسري القرآن الکرمي ،قم ،اهل الذکر.1427 ،
صابونی ،حممدعلی ،صفوة التفاسري ،لبنان – بريوت ،دارالفکر.2000 ،
صبّاغ ،ت ،استعارههای قرآن پوششهای گفتاری در قرآن ،ترجمة سیدمحمدحسین مرعشی ،تهران ،نگاه
معاصر.1385 ،

ضیف ،شوقی ،تاريخ و تطور علوم بالغت ،ترجمة محمدرضا ترکی ،تهران ،سمت.1383 ،

 /198مقایسة ترجمههای استعارههای قرآن کریم در ترجمة میبدی و فوالدوند

طباطبائی ،سیدمحمدحسین ،تفسیر المیزان ،تهران ،بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبائی و سپهر،
.1370

طربسي ،ابوعلي فضل بن حسن ،جممع البيان يف تفسري القرآن ،دمشق ،داراملعرفة.1406 ،
_________________  ،ترجمة تفسیر جوامع الجامع ،ترجمة عبدالعلی صاحبی ،مشهد ،آستان قدس رضوی،
.1377

طربي ،ابن جریر ،جامع البيان عن تأویل آی القرآن ،عمان ،داراالعلم.1421 ،

طرحيي ،فخرال ّدین ،جممع البحرین ،قم ،مؤسسة البعثة.1414 ،
طوسي ،التبيان يف تفسري القرآن ،ايب جعفر حممد بن احلسن ،قم ،مکتب االعلم االسلمي.1409 ،
حممد ،دراسة و نقد يف مسائل بلغية هامّة ،طهران ،مست ،الطبعة الثالثة.1388 ،
فاضليّ ،
فضیلت ،محمود ،زيبايیشناسی قرآن ،تهران ،مست.1387 ،
فيّود ،عبدالفتّاح ،علم البيان ،مصر ،االزهر ،الطبعة الثانية.1418 ،

قدامة بن جعفر ،نقدالشعر ،قسطنطنيه ،مکتبة اجلوائب1302 ،ق.
العروسي احلویزي ،تفسري نور الثقلي ،عبدعلي بن مجعه ،قم ،انوار اهلدی.1434 ،
کوّاز ،محمدکريم ،االسلوب يف االعجاز البلغي للقرآن الکرمي ،ترجمة سید حسین سیّدی ،تهران ،سخن
.1386

امللکي املياجني ،حممدباقر ،مناهج البيان يف تفسري القرآن ،ایران ،مؤسسة الطباعة و النشر وزارة الثقافة و االرشاد
االسلمي.1416 ،
معروف ،يحیی ،فن ترجمه ،تهران ،سمت.1380 ،
معلو  ،لوئيس ،املنجد يف اللغه و االعلم ،بريوت ،داراملنشور ،الطبعة الثالثة والثلثون.1992 ،

ميبدي ،رشيدالدین ،کشف االسرار و عدة االبرار ،تحقیق علیاصغر حکمت ،تهران ،توس ،چاپ پنجم،

.1371
نحوی ،سیدمحمد ،فرهنگ وام واژه های عربی در فارسی دخیل ،تهران ،اسالمی تهران.1368 ،
نصیريان ،يداهلل ،علوم بالغت و اعجاز قرآن ،تهران ،سمت.1387 ،
نیومارک ،پیتر ،دورة آموزش فنون ترجمه ،ترجمة منصور فهیم و سعید سبزيان ،تهران ،راهنما.1386 ،
يوسفی ،حسین ،فرهنگ بزرگ سخن ،تهران ،سخن.1382 ،

