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  چكيده
پـردازان   دشوار و به بـاور شـماري از نظريـه    بسيار، هاي زباني به زبان ديگر برگردان استعاره       
پژوهـاني ماننـد نيومـارك نيـز كـه اسـتعاره را        البتّـه ترجمـه  . كاري نشدني اسـت ، ترجمه صةمعاصرِ عر

در . قابل توجه اسـت اند كه  هاي خاصي براي آن پيشنهاد كرده ها و شيوه چارچوب، دانند پذير مي ترجمه
اسـتعاره و   ترجمـة هـاي نـو در بـارة     را به تعريف اسـتعاره و نيـز نظريـه   اين پژوهش پس از نگاهي گذ

نتـايج ايـن   . بسيار كهن طبري بررسـي شـده اسـت    ترجمةهاي قرآني در  برگردانِ استعاره، هاي آن شيوه
كار رفته اسـت   گردان استعاره بههاي گوناگوني براي بر شيوه، پژوهش گوياي آن است كه در اين ترجمه

هاي بيـاني   گوني تنها براي تنوع جلوه هاي پيشنهادي نيومارك است و اين گونه كه همگي در شمار شيوه
  . هاي ديگري نيز داللت دارد بر واقعيت، نبوده
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  مقدمه
، هاي سهل و ممتنعي دانست كه در بسياري از مـوارد  بايد از مقولهترجمه را        

برداشت درستي از آن در اذهان مردمـان نيسـت و گـاهي حتّـي نگـرش انديشـمندان و       
بسياري بر اين باورند كه ترجمه چيـزي نيسـت   . نظران هم به آن نادرست است صاحب

بـه واژگـانِ زبـاني ديگـر و     ، مگر برگرداندن واژگانِِ سخني كه به زباني گفته شده است
گيري از  توان بهره، اي با آن دو زبان آشنا بود و در هنگام نياز براي اين كار بايد تا اندازه

چنين نگرشي سبب شده است كه گذشته از موارد . هاي لغت را داشت معاجم و فرهنگ
، شـده رو باشد و در آثار ترجمـه   ترجمه در طول تاريخ با مشكالت بسياري روبه، اندك

اند كه نسبت به ترجمـه   اگرچه از ديرباز كساني بوده. هاي گوناگوني پديد آيد نابساماني
كودكي ، اما بايد گفت كه اصالح نگرش به اين مقوله، اند تر داشته تر و دقيق نگاهي ژرف

ه خـاص دانشـمندان      در اين مدت و به. اخير است ةسد ةنوپا و تقريبًا زاد ويژه بـا توجـ
هاي آن مطرح شـده   هاي گوناگوني در بارة ترجمه و نيز مباني و گونه نظريه، نباخترزمي

دانشي گسترده و ژرف است و بـه گفتـة   ، ها گوياي آن است كه ترجمه اين نظريه. است
امروزه چنان گسترش ، ترجمه همقولعلمي شدنِ . داراي موضوع و مسأله و غرض، قدما

ه    مسائل و شاخهيافته است كه حتّي براي بعضي از  هـايي سـاخته و    هـاي آن نيـز نظريـ
بنا . گردد بررسي و واكاوي مي، پژوهان ها در محافل ترجمه شود و اين نظريه پرداخته مي

، هاي بر جاي مانـده از گذشـته   هر متني و يا براي ارزيابي ترجمه هترجم بر اين ما براي
متـون   ترجمةضرورت در هنگام ناگزيريم كه مبنا و چارچوبي علمي داشته باشيم و اين 

  . شود تر مي نمايان، هاي موجود از اين متون مقدس و يا بررسي ترجمه
شـناختيِ   هاي معناشناختي و نيز زيبايي ترين جلوه استعاره چونان يكي از مهم       

مــورد توجــه ، گذشــته دهــة ويــژه در چنــد از جملــه موضــوعاتي اســت كــه بــه، زبــان
از . آن مطرح شده است آراي گوناگوني در باره، رار گرفتهترجمه ق عرصةپردازانِ  نظريه

سرشار از صور خيـال و تصـويرهاي زيبـاي اسـتعاري اسـت و در      ، آنجا كه زبان قرآن
، معـاني  همند زباني براي انتقال هنرمندانـه بسياري از آيات كتاب الهي از اين جلوة شكو
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يز از آغاز ناگزير از برگرداندن واژگان زبان قرآن ن مترجمان پارسي، گيري شده است بهره
  . اند استعاريِ كالم خدا به زبان پارسي بوده

پـس از نگـاهي گـذرا بـه     ، آنچه كه در اين نوشتار بدان پرداخته خواهد شـد        
بررسـي برگـردان   ، ترجمه هاي نوين متخصصان معاصر عرصه گاهتعريف استعاره و ديد

د بـن   ، دانشمند و مفسر بـزرگ ايرانـي  . ي استطبر ترجمةهاي قرآني در  استعاره محمـ
ق به پايان رسانيد  270خود را در سال  نگارش تفسير پرآوازه، ق) 310. (د جرير طبري

شماري از دانشوران فرارود در زمان فرمانروايي منصور بن نوح ، و چند دهه پس از اين
ق بـه   365تـا   350هاي  ساماني و به درخواست وي اين تفسير ارجمند را در ميان سال

تـرين و اسـتوارترين متـون     طبـري از كهـن   ترجمـه ، بنا بر اين. سي برگرداندندزبان پار
ت بسـ      يار پارسي است كه به دست ما رسيده است و بـدين روي از حيـث زبـاني اهميـ

خورشيدي با تصـحيح حبيـب    1356ارزشمند در سال  گفتني است كه اين ترجمه. دارد
هـا نمايـان خواهـد شـد كـه آيـا        پاسخ اين پرسـش ، اين پژوهش در. يغمايي منتشر شد

روشني يافت يـا   روش و شيوه، در اين ترجمه هاي قرآني توان براي برگردان استعاره مي
هاي گوناگون تنها براي تفنّن ادبي و زباني بوده است يا اين كـه   خير؟ و آيا كاربرد شيوه

  داليل ديگري نيز داشته است؟   

   مفهوم استعاره
بـه عاريـت گـرفتن    ، گرفته شده است و معنـاي لغـوي آن   "ور ع"از ريشه استعاره        

اين معناي لغوي با معناي اصطالحي استعاره نيز تناسبي تمـام  . )4/618 ، منظور چيزي است (ابن
مجـازي اسـت كـه    ، اسـتعاره "ترين تعاريف اصطالحي استعاره اين است كه  يكي از رايج. دارد
) و با نگاهي گذرا به مصادر كهن بالغـت عربـي   221، (تفتازاني "عالقة مشابهت باشداش  عالقه

؛ ابوهالل 1/239، رشيق ؛ ابن104، ؛ قدامه بن جعفر19، معتز ؛ ابن1/152، جاحظ: (براي نمونه نك
يابيم كه استعاره از نگـاه بيشـتر    ) در مي81، و رازي 196، ؛ سكاكي47، ؛ جرجاني268، عسكري
: كنـد  ده از آميزش مجاز و تشبيه است و به عبارتي دو ركن بنيادين در آن خودنمايي ميآنها برآم
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دهنـدة مجـاز بـودن     يكي انتقال لفظ از معناي موضوع له و اصلي خود به معنايي ديگر [كه نشان
استعاره است] و دومي شباهت ميان آن دو معنا [كه همان عالقة مشابهت اسـت و اسـتعاره را از   

هايي نزديك بـه تعـاريف    در منابع جديد اروپايي نيز تعريف. كند] مجاز مرسل جدا مي هاي گونه
اند  اند و بسياري از آنها استعاره را صورتي گفتاري دانسته انديشمندان مسلمان براي استعاره آورده

رتي به جاي واژه يا عبـا ، كند يك واژه يا عبارت كه بر معنا يا انديشة خاصي داللت مي، كه در آن
: اي براي مقايسة آن دو فراهم گردد (نك كار رود تا شباهت آن دو نمايان گردد و يا زمينه ديگر به
بينيم كه اگرچه استعاره  بدين ترتيب مي. و رندوم هاوس)، ؛ پراكتر480 -  1، ؛ آلوارز85، نيومارك

هاي استعاره  از گونههايي بيشتر  تر و گونه مفهومي گسترده، در عرصة ادبيات و بالغت باخترزمين
ا اروپائيـان هـم در    ، جاي پرداختن به آن نيسـت ، در ادبيات عربي و پارسي دارد و اين نوشتار امـ
گفتني است كـه اصـطالح انگليسـي    . كنند تكيه مي، تعريف استعاره به دو اصلِ انتقال و مشابهت

metaphore  از واژة التينــيmetaphora يــن واژة التينــيگرفتــه شــده اســت و اصــل يونــانيِ ا ،
metaphorein  مركّب ازmeta  و  "پسا"و  "فرا"به معنايpherein    انتقـال و حمـل   "بـه معنـاي

    .  است "چيزي از جايي به جاي ديگر

  و آراي نوين ترجمة استعاره
پژوهان معاصر با كنار گذاشتن نگاه  ترجمه، همان گونه كه در مقدمه گفته شد       

ها و مباني علمي و سودمندي براي اين كار  اند تا نظريه كوشيده، ترجمهسنّتي و ناكارا به 
ه   از واپسين دهه. ارايه كنند انـدك شـكل    هـاي ترجمـه انـدك    هاي سدة بيستم كـه نظريـ

پردازان نبود و آثار كساني  عنوان موضوعي خاص مورد توجه نظريه استعاره به، گرفت مي
اي بـه ايـن موضـوع     هيچ اشارة ويژه 6و حاتم5جنتزلر، 4و هيگينز 3هروي 2بيكر، 1مانند بل
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رالـف  ، 1شناسـان ماننـد يـوگين نايـدا     شـماري از زبـان  ، اما در اواخر اين سـده . نداشت
البتّه بايـد  . استعاره پرداختند به موضوع ترجمه 4و مناحم داگوت 3كاترينا رايس، 2كلوپفر

، منـاحم داگـوت  ، هـودي پـژوه ي  هاي متـرجم و ترجمـه   پژوهش، گفت كه در اين زمينه
  . )20، تر از همگنانش بود (زانگ پردامنه

ها مورد بررسي قـرار   استعاره را در اين سال در ميان پژوهشگراني كه ترجمه       
پذير بودن استعاره را انكـار   جريان نخست ترجمه: سه جريان متمايز شكل گرفت، دادند

. يك زبان را بـه زبـان ديگـر منتقـل نمـود      ةتوان استعار كرد و مدعي شد كه اساساً نمي
استعاره اصوالً چيزي فراتر از مشكالت  ترجمةجريان دوم بر اين باور بود كه مشكالت 

ا   . كلّيِ ترجمه نيست و از اين رو نبايد به شكل جداگانه به آن پرداخت جريان سـوم امـ
ايـد بـه شـكل ويـژه     اعتقاد داشت كه ب، دانست پذير مي افزون بر آنكه استعاره را ترجمه

  . پردازي و راهبردسازي كرد براي آن نظريه
طوالني خود در  تجربةبا تكيه بر ، داگوت كه از پيشگامان جريان نخست بود       

ناپـذيري   رفت كه ترجمـه  از نخستين كساني به شمار مي، متون انگليسي و عبري ترجمه
آيا ميتوان استعاره را ترجمـه  "ا نام اي ب م در مقاله 1976استعاره را مطرح كرد و به سال 

استعاره را ، در اين مقالهداگوت . )75، به بررسي اين موضوع پرداخت (بوتشاشه "كرد؟
فرهنگـي و خـاص    تجربـة تصويريِ دروني و منحصر به فرد شناسانيد كه در  يك جلوه

را اسـتعاره   ترجمـة او بر اين اساس مدعي شد كـه  . گيرد گويشوران يك زبان شكل مي
هاي محدود و انتزاعي تبيـين نمـود و بـراي     اي از نقش توان در چارچوب مجموعه نمي

اين كار بايد به ساختار و كاركرد خاص استعاره در متن يك فرهنگ تكيه كـرد؛ كـاري   
توان استعاره را به زبان  ها شدني نيست و از همين رو نمي كه براي گويشوران ديگر زبان

البتّه كسان ديگـري نيـز هسـتند كـه بـا      . )478، و آلوارز 32 ،(داگوتديگر ترجمه كرد 
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 ر هنگـام ترجمـه  نظري نزديك به نظر داگوت دارند و بـر ايـن باورنـد د   ، تفاوتي اندك
هرگونه كوششي براي ايجاد هماهنگي و همگـوني كامـل ميـان واژگـان زبـان      ، استعاره

مـتن اصـلي را در    يسـنده بينـي نو  مگر آنكه جهان، بود مقصد و زبان مبدأ بيهوده خواهد
 دهنـده  ي بر ذهن آدمي دارد كه نشانها اثري انباشت هم آمدن استعاره نظر بگيريم؛ زيرا پي

همان چيزي است كه مترجم بايد ، هاي هستي است و اين درك درك خاصي از واقعيت
   . )40، براي نزديك شدن به آن بكوشد (حاتم و ميسون

اعتقـاد دارد كـه   ، تـرين نماينـدگان جريـان دوم اسـت     ميسون كه از برجسته       
استعاره همان مشكالتي است كه به شكل عام براي ترجمه وجود دارد  ترجمةمشكالت 
اي براي ترجمه داشته  توانيم نظريه ما تنها مي: گويد ) و بر همين اساس مي141، (ميسون

آلوارز هم با ديـدگاهي  . )149، استعاره (همان ترجمةراي اي جداگانه ب باشيم و نه نظريه
موانع بسـياري  ، استعاره ترجمة ةشود كه براي اراية نوعي نظريه در بار مدعي مي، مشابه

  .  )479فرا روي ماست (
، زيرساخت مباحـث ايـن نوشـتار خواهـد بـود     ، اما جريان سوم كه آراي آن       

افـزون بـر نگـاه     نيومارك. دارد، مترجم انگليسي، 1نيوماركاي به نام پيتر  پرآوازه ةنمايند
اي را نيـز بـراي ترجمـة اسـتعاره      راهبردهاي ويژه، خاصي كه به كلّ فرآيند ترجمه دارد

پـيش از  . پيشنهاد كرده است كه بسيار مورد توجه و نيز نقد و بررسي قرار گرفته اسـت 
تـه روشـن شـود كـه اگرچـه      گانة نيومـارك بهتـر اسـت ايـن نك     طرح راهبردهاي هفت
ي دارنـد    ها و زيرساخت زمينه، گويشوران هر زباني ا  ، هاي فرهنگي و تـاريخي خاصـ امـ

توان پذيرفت كه پيوندها و اشتراكات فرهنگي اقوام چنان سست و ناچيز است كـه   نمي
بـراي ترجمـه مطـرح    2اصولي كه ليكوف. بندد راه هر گونه تفاهمي را به روي ايشان مي

اصل نخست اين است : ويدگ او مي. قابل توجه و راهگشاست، در اين زمينه ،كرده است
هـاي   تفـاوت ، هاي مفهومي و ادراكـي دو زبـان   وقتي كه نظام، برداشت برخي كه بر پايه
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توان يكي از آنها را به ديگـري ترجمـه    نمي، چشمگير و بنياديني با يكديگر داشته باشد
ن تصور وجـود دارد كـه وقتـي ترجمـه نـاممكن      اصل دوم اين است كه معموالً اي. كرد
بيشـتر بـر   ، بنا بر اصل سـوم . توانند زبان ديگر را بفهمند گويشوران يك زبان نمي، باشد

گويشور يـك زبـان   ، هاي مفهوميِ متفاوت باشند ها داراي نظام اين باورند كه وقتي زبان
درست و مطـابق بـا آن زبـان    تواند زبان ديگري را بياموزد؛ زيرا او از نظام مفهوميِ  نمي

هـاي   انـد زبـان   ها توانسته گويد كه اگر برخي انسان اما اصل چهارم مي. برخوردار نيست
ها داراي  توان چنين نتيجه گرفت كه زبان پس مي، كامالً متفاوت با زبان خود را بياموزند

  . )311، نظام مفهوميِ كامالً متفاوت و غير قابل فهم و يادگيري نيستند (ليكوف
شود كه وي تجارب مشترك ميـان   نيومارك هم با انتقاد از داگوت يادآور مي       

را ناديـده گرفتـه اسـت     1فرهنگـي  هـاي بـرون   هاي گوناگون و يا همـان تجربـه   فرهنگ
كند و از آنجا كه  پذيريِ استعاره ترديد نمي بنا بر اين نيومارك در ترجمه. )87، (بوتشاشه

شناسي  معناشناسي و زبان، هاي ترجمه داند كه براي نظريه تي مياستعاره را كانون مشكال
استعاره معرفـي   ترجمةهفت راهبرد را به ترتيب زير براي ، )96، آيد (نيومارك پيش مي

  : كند مي
آوردن لفظـي  ، بازتوليد تصويرِ استعاريِ زبان مبدأ در زبان مقصـد كـه در واقـع   . 1

  . بان مبدأ قرار داده شده استاست كه در زبان مقصد در برابر لفظ ز
اي از زبان مقصـد كـه داراي همـان     جايگزين كردن استعارة زبان مبدأ با استعاره. 2

  . مفهوم است
  . ترجمة استعارة زبان مبدأ به تشبيه در زبان مقصد. 3
  . همراه با توضيح آن، ترجمة استعاره به تشبيه. 4
  . ترجمة مفهوميِ استعاره و توضيح آن. 5
  . ذف ساختار و بيان استعاريح. 6

                                                                                                                   
1 extracaltural experince 
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 - 2، كار گيريِ استعارة معادل به همراه توضيح و ترجمة مفهـوميِ آن (همـان   به. 7
  . )45، و توبياس 51

راهبرد ششم با توجه به آنكه صورت مسـأله را پـاك   ، البتّه همان گونه كه پيداست
راي ترجمـة اسـتعاره بـه    حلّ درستي ب تواند راه نمي، گيرد كند و استعاره را ناديده مي مي

تر خالصـه   توان در چند مورد كلّي راهبردهاي ديگر را نيز مي، از اين گذشته. شمار رود
  : از اين رو توبياس سه راهبرد را جايگزين راهبردهاي هفتگانة نيومارك كرده است. كرد

  بازتوليد تصوير استعاري در زبان مقصد. 1
  استعارة معادل در زبان مقصدتبديل استعارة زبان مبدأ به . 2
  . تبديل تصوير استعاري به ترجمة مفهومي و توضيحي (همان). 3

از راهبردهـاي  ، 1مانند ون دن بـروك ، پردازان ترجمه اگرچه شماري از نظريه       
اما اين راهبردها اشكاالتي هم ، )29، اند (زانگ استعاره اثر پذيرفته ترجمةنيومارك براي 
 -80 ، بوتشاشـه : نـك ، اي خود مورد بحث قرار گرفته است (براي نمونهدارد كه در ج

پوشـي از   البتّه چنين اشكاالتي از موضوع بحث بيرون است و از اين رو بـا چشـم  . )83
  . پردازم هاي قرآني در ترجمة طبري مي هاي برگردان استعاره آنها به بررسي شيوه

  طبري ترجمةهاي قرآني در  هاي برگردان استعاره شيوه
آمـاري   عنـوان جامعـه   بـه  قـرآن مجيـد  پنج جزء نخسـت  ، براي اين پژوهش       

ششم اين كتاب آسماني است كه هـم از نظـر    برابر با يك، پنج جزء. برگزيده شده است
هـاي گونـاگون بـا موضـوعات      هـا و آيـه   كمي قابل توجه است و هم از آنجا كه سـوره 

زمينة خاصي ندارد و بنا بر اين نتايج برآمـده از   هيچ جهت و، گيرد متفاوتي را در بر مي
بخـش و قابـل    بسياري اطمينـان  تواند تا اندازه ن جامعة آماري ميهاي اي بررسي استعاره

، كار رفتـه اسـت   گوناگوني كه در اين محدوده بهة پس از بررسي صد استعار. اتّكا باشد
هـا تنهـا از چهـار شـيوه از هفـت       مشخّص شد كه در اين ترجمه براي برگردان استعاره

                                                                                                                   
1 Van Den Broeck 
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و  دادهگيري شده است كه اينك آنها را يك به يك شـرح   پيشنهادي نيومارك بهره ةشيو
  : ميآور هايي را مي ها به تناسب ميزان استفاده از آنها نمونه براي هر يك از اين شيوه

ها) با اين شيوه  درصد از استعاره 60استعارة قرآني ( 60بازتوليد استعاره؛ . أ
  : توان به اين آيات اشاره كرد براي نمونه مي. ترجمه شده است

1 .خَتَم  مصارِهلَي أبعو هِمعملَي سعو لَي قُلوبِهِمةٌاهللاُ عشَاو7، [البقره غ[  
  . هاشان پوششي بر چشمهاشان و  هاي ايشان و بر گوش مهر نهاد خدا بر دل: ترجمه

؛ 2/558، نهنـد (حربـي   به معناي مهري كه بر پايان كتاب و نامـه مـي   "خَتْم"       
اي كـه   بـه معنـاي پـرده    "غشـاوه ") و نيز 12/163، منظور و ابن 212، ابوهالل عسكري

اسـتعاره از هـر   ، ) در اين آيـه 20/16، و زبيدي 15/126، منظور پوشاند (ابن چيزي را مي
است كه منابع ادراك (قلب و چشم و گوش) را از درك و فهم باز دارد و مترجم چيزي 

آنها را بازتوليد كرده ، هاي استعاري به زبان پارسي در هر دو مورد با برگردان همين واژه
  . است

  
  ]16، ه[البقر تجارتُهمالضَّاللَةَ بِالهدي فَما ربِحت  اشْتَرَواأُولَئك الَّذينَ . 2

راهـي بـه راه راسـت نـه سـود كـرد        ها كـه خريدنـد بـي    اند آن كس ايشان: ترجمه
  .  شان بازرگاني

اند و مترجم بي آنكه  هر دو استعاره از مبادله و معاوضه "تجاره"و  "اشتراء"       
آنها را در زبان پارسي بازتوليد ، تصوير استعاري را از ميان ببرد و مفهوم آن دو را بياورد

  . ستكرده ا
  

  ]20، هأبصارهم [البقر يخْطَفيكَاد الْبرْقُ . 3
  . خواهد برق كه ربايد بينايي ايشان: ترجمه
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ي اسـت           "خطف"        اگرچـه بـه معنـاي ربـودن سـريع و پنهـانيِ چيـزي حسـ
، ؛ زمخشـري 1/96، 1409، ؛ طوسي2/196، 1404، فارس ؛ ابن4/1352، 1987، (جوهري

اما در اينجا استعاره از گرفتن قدرت بينـايي و از  ، )150، 1404، و راغب 1/219، 1966
  . تصوير استعاري در برگردان پارسي حفظ شده است، ميان بردن آن است و بنا بر اين

  
  ] 42، هالْحقَّ بِالْباطلِ [البقر تَلْبِسواوال . 4

  . پوشيد حق را به ستم و مه: ترجمه
اما در اينجا براي پنهان كردن ، ست كه بر تن پوشنداي ا جامه "لباس"معناي        

كار رفته است و تصوير استعاريِ پوشـش در برگـردان پارسـي بازتوليـد      حق با باطل به
   . شده است

  
5 .  و هم ا اسـ يهـذْكَرَ فاهللاِ أنْ ي اجِدسم نَعنْ ممم نْ أظْلَممي وع ي   سـ ا فـ ه[البقـر  خَرَابِهـ ،

114  [  
و كيست ستمكارتر از آن كي باز دارد يكي را از مسجد خداي كه ياد كنـد  : ترجمه

  . اندر آن نام او و برود اندر ويراني آن
گـام برداشـتنِ تنـد (خليـل بـن      ، ترتيـب  به "خراب"و  "سعي"معناي اصلي        

) و ويران كردن اسـت كـه در ايـن آيـه بـه معنـاي       14/385، منظور و ابن 2/202، احمد
) 1/356 ، و طبرسـي  1/306، ؛ زمخشـري 1/416، از رونق انداختن (طوسـي  كوشيدن و

  . در اينجا نيز مترجم به بازتوليد استعاره در زبان پارسي پرداخته است. كار رفته است به
  
  ]164، ه[البقر موتهابِه األرض بعد  فَأحيا. 6

  . و زنده كرد بدان زمين از پس مردن آن: ترجمه
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اسـتعاره از خـزان و    "مـوت "اسـتعاره از سرسـبزي و    "احيـاء "، اين آيهدر        
پژمردگي و افسردگي زمين است كه صورت استعاري آنها در ترجمة پارسي حفظ شده 

  . است
  
7 .بالبقر كُت] اصصالق كُملَي178، هع[  

  . نبشتند بر شما قصاص: ترجمه
در اين آيـه اسـتعاره از واجـب    ، كه در اصل به معناي نوشتن است "كتابت"       

) و 700 -699/ 1، منظـور  و ابـن  2/100، كردن و الزام چيزي بر كسـي اسـت (طوسـي   
  . نخورده نگه داشته است مترجم صورت استعاري آن را دست

  
  ]188، هأموالَكُم بينَكُم بِالباطلِ [البقر تَأكُلُواوال . 8

  . ن شما به باطلهاي شما ميا خوريد خواسته و مه: ترجمه
ا در اينجـا اسـتعاره از مطلـقِ     ، اگرچـه بـه معنـاي خـوردن اسـت      "أكل"        امـ

مترجم نيز اين تصوير استعاري را در زبان پارسي بازتوليـد  . برداري و استفاده است بهره
  . كرده است

  
9 .مشِّرْهيمٍ [آل فَبذَابٍ أل21، عمران بِع [  

  . دردناك شان ده به عذابي مژده: ترجمه
ا در ايـن آيـه    ، رود كار مي در اصل براي خبر و وعدة خوش به "بشارت"        امـ

ه   ةاي را استعار علماي بالغت چنين استعاره. استعاره از خبر ناگوار و وعيد است تهكّميـ
، و سـيوطي  226 - 7، تفتـازاني : اند كـه غـرض آن تمسـخر و استهزاسـت (نـك      ناميده

  . صورت استعاري حفظ شده است، نيز با آوردن برابرنهادة مژدهدر اين ترجمه . )2/124
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  ]185، عمران [آل الْموت ذَائقَةُكُلُّ نَفْسٍ . 10
  . مرگ ةهر تني است چشند: ترجمه
؛ 5/201، هاسـت (خليـل بـن احمـد     ها و آزمـودن مـزه   چشيدن طعم "ذوق"       
كه در اينجا به سبب آنكه بـراي   )2/172، اثير و ابن 2/364، فارس ؛ ابن4/1479، جوهري
مترجم نيز بـا  . تصويري استعاري از آزمودن و درك نمودن است، كار رفته است مرگ به

  . عربي را در زبان پارسي پديد آورده است ةهمان استعار، "چشنده" ةآوردن واژ

درصد از  22استعاره ( 22ترجمة مفهومي استعاره و توضيح آن؛ . ب
اين شيوه ترجمه شده است كه موارد زير از آن جمله  يةها) بر پا استعاره
  : است
  
  ]138، ه[البقر صبغَةًاهللاِ ومنْ أحسنُ منَ اهللاِ  صبغَةَ. 1

  دين خداي و كي نيكوتر از خداي و از دين او؟! : ترجمه
شريفه آن گونه كه از بعضي  آيةدر لغت معناي رنگ دارد و در اين  "صبغه"       
، مجاهـد : ) و اقوال بسياري از مفسران (نـك 188، و صدوق 2/14، كليني: كروايات (ن

 - 1/6، ؛ طوسـي 77، ؛ بـاقالني 492 - 1/4، پ؛ طبري1/60، ؛ صنعاني1/81، ؛ مقاتل1/89
استعاره از ديـن و آيـين الهـي و فطـرت خـدايي      ، آيد ) بر مي1/316، و زمخشري 485
استعاري در زبان پارسـي تنهـا بـه بيـان     مترجم در اينجا به جاي بازتوليد تصوير . است

  . مفهوم پرداخته است
  

2 . يضُواثُمثُ  أفينْ حمأفَاض 199، ه[البقر النَّاس [  
  . پس بازگرديد از هر كجا بازگردند مردمان: ترجمه
به معناي جريان يافتن چيزي به نرمي و فراوانـي اسـت كـه در     "فيض"مادة        

؛ 47، سكّيت ؛ ابن7/67، رود (خليل بن احمد كار مي اصل براي آب و اشك و مانند آن به
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امــا در اينجــا اســتعاره از ، )3/442، و طريحــي 3/1099، ؛ جــوهري4/465، فــارس ابــن
صـورت   در اين آيه نيز استعاره به. ن به مني استبازگشت حاجيان از عرفات و حركتشا
  . برگردانده شده است، مفهومي و بدون در نظر گرفتن تشبيه

  
  ]118، عمران [آل منْ دونكُم بِطَانَةًال تَتَّخذُوا . 3

  . گيريد دوستي حقيقت از فرود شما مه: ترجمه
چسـبد   در اصل باطن جامه و رويِ درونيِ آن است كـه بـه تـن مـي     "بطانه"       

ا در ايـن آيـه    1/259، فـارس  و ابـن  5/2079، ؛ جـوهري 7/440، (خليل بن احمـد  ؛ امـ(
استعاره از دوست صميمي است كه با انسان مالزمت دارد و از اسرار و امور نهـاني وي  

ــاص1/465، آگــاه اســت (نحــاس ؛ 2/571، ؛ طوســي1/266، مرقندي؛ ســ2/46، ؛ جص
در برگردان اين آيه نيز مفهـوم حقيقـي اسـتعاره    . )2/371، و طبرسي 1/458، زمخشري
   . آمده است

  
4 .ونَاتصحالم اءنَ النِّس24، [النساء م[  

  . و پاكيزگان از زنان: ترجمه
رود كـه در حصـن و دژ جـاي     كار مي در لغت براي كسي به "محصن"واژة        

اما در اين آيه و آياتي كه پس از آن آمده ، گيرد و دسترسي به او دشوار و ناممكن گردد
استعاره از زني است كه در دژِ حفاظـت شـوي يـا دژ اسـالم يـا دژ آزادشـدن از       ، است

، ؛ زمخشـري 163 - 3/4، قـرار گرفتـه باشـد (طوسـي     بردگي و يا دژ عفاف و پاكدامني
روشن است كه در برگردان . )13/120، منظور و ابن 1/397، اثير ؛ ابن121، ؛ راغب1/518

  . اين استعاره تنها به مفهوم آن اشاره شده است و تصوير استعاري بازتاب نيافته است
  

  ]112، [النساء خَطيئَةً أو إثْماً يكْسبومنْ . 5
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  . اي و هر كي سازد گناهي يا بزه: ترجمه
كسب به معناي طلب روزي و نيز انجام كاري است كه سـودي را جلـب يـا           

و  5/179، فارس ؛ ابن453، ؛ ابوهالل عسكري5/315، زياني را دفع كند (خليل بن احمد
مفهـوم   ،بنا بر ايـن در ترجمـه  . استعاره از انجام كار است، ) و در اين آيه11/38، رازي

    . استعاره بيان شده است

استعاره  17اي برابر از زبان مقصد؛  جايگزيني استعارة زبان مبدأ با استعاره. ج
هاي زير  ها) با اين شيوه ترجمه شده است كه نمونه درصد از استعاره 17(

  : از اين باب است
  
  ]80، ه[البقر النَّار إلّا أياماً معدودةً تَمسنَاوقَالُوا لَنْ . 1

  . و گفتند نرسد ما را آتش مگر روزگاري شمرده: ترجمه
؛ 7/209، دست سودن اسـت (خليـل بـن احمـد    ، در لغت مانند لمس "مس"       

) كه در اينجا از باب اسـتعاره در  217 - 6/81، منظور و ابن 4/329، اثير ؛ ابن467، راغب
ا م . كار رفتـه اسـت   معناي گرفتن و سوزاندن به تصـوير اسـتعاريِ رسـيدن را    ، تـرجم امـ

  . جايگزين تصوير استعاريِ دست سودن كرده است
  
2 .متْهسم والضََّّرَّاء اءأس214، ه[البقر الْب    [  

  . برسيدشان سختي و زيان: ترجمه
  . پيشين عمل كرده است آيةدر اينجا نيز مترجم مانند         

  
3 .اوتَهناً أنْبساتاً ح37، عمران [آل نَب[  

  . و برآورد او را برآوردني نيكو: ترجمه
، در لغت به معناي رويانـدن گيـاه از زمـين اسـت كـه در ايـن آيـه        "انبات"       
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و  5/378، فارس ؛ ابن8/130، تصويري استعاري از پروريدن آدمي است (خليل بن احمد
رويانـدن كـرده    سـتعاره ) و مترجم نيز استعاره برآوردن را جايگزين ا1/427، زمخشري

  . است
  

ها) در هنگام ترجمه  درصد از استعاره 1حذف بيان استعاري؛ يك استعاره (. د
   . كلّي ناديده گرفته شده است به

  
1 . نَ لَكُميتَبتَّي يطُحنَ  الْخَيم ضياألبطرِ الْخَينَ الْفَجم دو187، ه[البقر األس [  

  . را سپيدي روز از سياهي شب از بامداد تا پيدا آيد شما: ترجمه
(نخ) را  "خيط"شود مترجم در اينجا تصوير استعاري  همان گونه كه ديده مي        

    . كلّي ناديده گرفته است و ترجمه نكرده است به

  گيري نتيجه
شـده   تعيين محدودةآماري و  جامعةهاي قرآني در  با بررسي برگردان استعاره       

  : يابيم طبري به نتايج مهم و قابل درنگ زير دست مي ترجمةاز 
بـراي  ، هـاي پارسـي قـرآن اسـت     در اين ترجمه كـه از نخسـتين ترجمـه   . 1       

 ) از هفـت شـيوه  6و  5، 2، 1يعني چهار شيوه (، هاي گوناگون برگردان استعاره از شيوه
چنانكه پـس از ايـن   ها  گوني شيوه پيشنهاديِ نيومارك بهره گرفته شده است و اين گونه

آن باشـد كـه متـرجم يـا      ةدهنـد  تواند نشـان  كم در برخي موارد مي خواهد آمد و دست
  . توجه و عنايت خاصي به برگردان استعاره داشته است، مترجمان

درسـتي   بازتوليد استعاره در زبان مقصد چنانچـه بـه   ةروشن است كه شيو. 2       
ترين و بهترين راه براي انتقـال تصـوير    مطمئن، ترين ققطعاً دقي، مورد استفاده قرار گيرد

استعاري از زبان مبدأ به زبان مقصد است و شايد نيومـارك نيـز بـه همـين دليـل آن را      
تصـوير اسـتعاري يـا    ، هـاي ديگـر   ها قرار داده است؛ زيرا در شيوه پيشاپيش ديگر شيوه

  نامة قرآن و حديث پژوهش /// 68

دهـد   اش را از دسـت مـي   بـايي يا بخشي از زي، )6و  5هاي  رود (شيوه كلّي از ميان مي به
 ةشود (شـيو  بخشي از مفهومش منتقل نمي، ) و يا با كم و زياد شدن7و  4، 3هاي  (شيوه

درصـد) بـه شـيوة بازتوليـد      60هـا (  كه در ترجمة طبري بيشـتر اسـتعاره   جالب اين. )2
تـوان گفـت كـه گـزينش ايـن شـيوه يكـي از         برگردانده شده است و بر همين پايه مـي 

  . دقّت اين ترجمه است هاي نشانه
ايـن  ، شود بازتوليد فهميده مي ةنكتة مهم ديگري كه از كاربرد فراوان شيو. 3       

ناپذيري اين كتـاب الهـي    قرآن و ترجمه ترجمةحكم جايز نبودن ، است كه در آن زمان
كوشـيده   گستر بوده است و از اين رو مترجم مـي  همچنان بر محافل فكري و ديني سايه

  . تا جاي ممكن از متن دور نشود، بازتوليد شيوةگيري از  ه با بهرهاست ك
كند كه فرهنـگ   اين را هم ثابت مي، بازتوليد شيوةدرصدي از  60استفادة . 4       

فرهنگي در ميان گويشوران عربي و پارسي اندك  مشترك زباني و يا همان تجارب برون
وت و كساني كه با تأكيـد بـر اسـتناد    نبوده است و اين خود پاسخي است به مناحم داگ

  . دانند ناپذير مي آن را ترجمه، استعاره به تجارب دروني و خاص هر قوم
يكـي در  : كـاربرد بيشـتري دارد  ، ) در دو زمينـه 5 شـيوة مفهومي ( ترجمة. 5       

) و ديگري در اموري حسي كه به خدا نسبت "احصان"و  "افاضه"احكام شرعي (مانند 
شايد بتوان از اين يافته چنين نتيجـه گرفـت   . )"حبل"و  "صبغه"است (مانند داده شده 
، زبـان  مفهومي در احكام شرعي براي آن بوده است كه مخاطبِ پارسـي  شيوةكه كاربرد 

اي بـراي نفهميـدن حكـم     بهانـه ، روشني بفهمد و زبانِ تصويريِ استعاره اين احكام را به
ورد دوم نيز به احتمال قوي براي آن بوده است كه استفاده از اين شيوه در م. شرع نشود

زبانان با شنيدن و خواندن عبـاراتي   تجسم و تجسد براي خدا پيش نيايد و پارسي شائبة
ي    ي و حسـچونان رنگ خدا و ريسمان خدا گمان نكنند كه خداوند داراي صفات مـاد

ين هدف او پـيش از  تر گوياي آن است كه مهم، اين احتياط و دورانديشيِ مترجم. است
انتقال روح و پيام توحيدي قرآن بوده است و سپس حفظ ساختار اسـتعاري و  ، هر چيز

هدف نخست را به ، از اين رو در جايي كه توجه به هدف دوم. هاي ادبي تصويرپردازي
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پوشيده است و مفهـوم را تهـي از هرگونـه بيـان      از آن چشم مي، انداخته است خطر مي
  . كرده است تصويري منتقل مي

كار رفته اسـت كـه نشـان     ) تنها در يك آيه به6 شيوةحذف كلّي استعاره (. 6       
  . بسيار پايبند بوده است، دهد مترجم به انتقال كامل متن مبدأ مي

) خـودداري كـرده اسـت و    3 شـيوة مترجم از تبديل استعاره بـه تشـبيه (  . 7       
  . نبرده است كار ) را نيز به7و  4هاي تركيبي ( شيوه
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