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 چکیده

 هم وجود داشته است. مترجمان گاه و مقصدمدار در برابر مبدأمداريند ترجمه، همواره دو گرايش آدر فر

اند. در ه قرار دادهرا مورد توج «ن مطلب در زبان مقصدبود فهمقابل»و گاه  داشتهرا مدنظر  «حفظ زبان مبدأ»

همین ها، ديدگاهترين وجه تمايز ، اصلیدر حیطه ترجمهعلمی  یهاهينظرگیری و با شکلدوران معاصر 

يا مقصدمداری ترجمه بازتاب  مبدأمداری در و مقصدمداری است. از جمله مواردی که مبدأمداریدوگانگی 

عاره های برگردان استشیوهلذا در اين مقاله، . استهای مورد استفاده در برگردان استعاره شیوهمهمی دارد، 

در نهايت به اين نتیجه شده است. وی ارائه عملکرد های و آماری از شیوه بررسیدر ترجمه ابوالفتوح رازی 

و مقصدمداری بهره برده است،  مبدأمداریاز دو شیوه  بدون اسلوب معینی مفسّراگرچه ايم که دست يافته

مترجم  کتوان او را يهای زبان مبدأ توجه بیشتری داشته و بر اين اساس میبه حفظ ويژگی ،حالنياما باا
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 مقدمه -1

 ای به نامسال است که فن ترجمه مورد بحث پژوهشگران قرار گرفته و رشته 40بیش از 

فن ترجمه را بسیار  هرمان، .(Lee, 2015, p.65)مطالعات فن ترجمه به وجود آمده است 

اند دهای مختلف، میهای مختلف و موقعیتهای مختلف، فرهنگپیچیده و متناسب با رشته

(Hermans, 2002, pp. 58-59 .)این  بیش از هر زمانی به پردازانهینظر ،های اخیردر دهه

 های گوناگونی داشته استاند که بازتابو مبانی مختلفی ارائه داده هاروشو  قضیه پرداخته

(Maalej, 2008, pp.29-31 .)اند، چند با عناوین مختلف بیان شده های ترجمه هرنظریه

 شوند.و مقصدمدار خالصه می مبدأمدارکلی،  وهیشدر دو  درواقع

یچیدگی پ حالنیدرعاصر زیبایی و های مورد استفاده برای برگردان استعاره نیز که از عنشیوه

در ترجمه است و مترجم باید در سایة  یکلهر زبانی است، بیانگر همین دو گرایش اصلی و 

سیر ترجمه و تف ازآنجاکهتر با آن گرایش بهره گیرد. های مناسبشیوه زا ،ندیگزیبرمگرایشی که 

های ترین آثار قرآنی شیعه به زبان پارسی است که در دههق( از کهن552ابوالفتوح رازی )د. 

ای در این عرصه دارد، ویژه تیاهمششم قمری نوشته شده است و جایگاه و  سدهدوم و سوم 

به این  رآن،های قاستعاره یابیمعادلی وی در هاایم تا با بررسی شیوهدر این نوشتار کوشیده

کل ترکیبی ش به نکهیاو یا  ؟است یا مقصدمدار مبدأمدارابوالفتوح،  ترجمهپرسش پاسخ دهیم که 

 از این دو شیوه بهره گرفته است؟

های مترجمین قرآن با تکیه بر شیوه و مقصدمداریِ مبدأمداری نهیزم درگفتنی است که 

ر این مقاله د این مبحث برای اولین باراست و  تاکنون پژوهشی صورت نگرفته ،برگردان استعاره

های قرآنی صورت گرفته، از آن استعاره یابیمعادلهایی در زمینه پژوهشاما ؛ شدبررسی خواهد 

 : جمله

، «يةزيجنلاال ةفی القرآن و ترمجتها باللغ ةاالستعار ج منمناذ»جمال بوتشاشه با عنوان  نامهانیپا. 1

هایی از استعارات قرآنی به زبان ( که به بررسی ترجمه نمونه2004-2005در دانشگاه الجزایر )

 .1انگلیسی پرداخته است

ن های برگردادشواری ترجمه استعاره با تأکید بر شیوه» علیرضا باقر، با عنوان مقاله. 2

 11شماره  1391نامه قرآن و حدیث، سال که در پژوهش «های قرآنی در ترجمه طبریاستعاره

                                                           

حتت  ،ترياملاجس ةل الشهادنيل ةمذکر ؛«ةاالجنليزي ةيف القرآن و ترمجتها باللغ ةمناذج من االستعار» ؛بوتشاشه، مجال. 1

  .م 2004 ة،االداب و اللغات، قسم الترمج ةاجلزائر، کلي ةدکتور خمتار حممد صباحي، جامع: فااشر
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های برگردان استعاره در ترجمه طبری مورد بررسی قرار این مقاله شیوه چاپ رسیده است. دربه 

 گرفته است.

يند راهای قرآنی در فيابی استعارهچگونگی معادل» شادمان با عنوان ا. مقاله رضا امانی و یسر3

ت. در زیر چاپ رفته اس ،حدیث مجله مطالعات قرآن وشماره دهم در  1391که سال  «ترجمه

 های ترجمه استعارات قرآنی مورد ارزیابی قرار گرفته است.این مقاله نیز شیوه

 Qur'anic Metaphors and Their English" محقق و کتابی با عنوان)آقایان( . مقاله 4

and Persian Translations" در ترجمه  هاآنو کاربرد  قرآنی استعاره 70روی بیش از  که

 language Studies Iranian در مجله 2015. این مقاله در سال است کردهفارسی تحقیق 

Journal of Applied 1شماره دوم به چاپ رسیده است. 

و موضوع این مقاله در کتاب یا  استبنابراین قلمرو آثار یاد شده با نوشتار حاضر متفاوت 

 است.نشده ای دیگر بررسی مقاله

و  های موجود در ترجمهگرایش های معروف وبه نظریه ای گذرادر این مقاله پس از اشاره 

کیه شود و سپس با تاستعاره، به راهکارهای مشهور در برگردان استعاره پرداخته میی از تعریف

مورد  ی ویرمقصدمدایا  مبدأمداریهای قرآن، استعاره رازی در برگردانابوالفتوح های بر شیوه

 گیرد.ارزیابی قرار می

 تعاريف -2

 ترجمهتعريف  -2-1

اند که از گوناگونی برای ترجمه ارائه داده یهاهینظر ،عرصه ترجمه نظرانصاحب

صوری و پویا  گونهنایدا ترجمه را به دو  است. 3و نیومارک 2های نایدانظریه هاآنترین معروف

زند یند ترجمه، این پیام است که حرف آخر را میآبر این باور است که در فرو  کندتقسیم می

(Nida, 1964, pp. 165-171) . به  و مترجم باید از متن مبدأ فاصله گرفته وی،اعتقاد طبق

 روشن است که او به مقصدمداری گرایش دارد. ،زبان مقصد متمایل شود

                                                           

1. Mohaghegh, A., & Ketabi, S. "Qur’anic Metaphors and Their English and 

Persian Translations: Dead or Alive?"; Iranian Journal of Applied Language 

Studies, 5(2), 2015. 

2. Naida 

3. Newmark 
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یک به همان ترجمه پسندند که نزدبرخی مداخله حداقلی در متن مبدأ را می ،نایدا در مقابلِ 

تی کند و به عبارحفظ می کامالًهای متن مبدأ را است. مترجم در این روش، ویژگی یاللفظتحت

 گرایش دارد. مبدأمداریبه نویسنده و 

مترجم نه در برابر خواننده است و نه در ، معتقد است پردازانهینظربسیاری از  برخالفنیومارک 

ترجمه را با توجه  وی(. 276ص ،1372ر حقیقت است )نیومارک، بلکه او در براب ،برابر نویسنده

« 1معنایی»به نوع متن و اینکه هدف ترجمه وفاداری به نویسنده اصلی است یا خواننده، به دو نوع 

از  کند بخشیهای برخی متون اقتضا میشود که ویژگییادآور میو  تقسیم نموده« 2ارتباطی»و 

 ,Newmark, 1988) صورت ارتباطی ترجمه شودبهمعنایی و بخشی دیگر  صورتبه هاآن

p.58). 

م(، تعریفی مانند تعریف نیومارک از ترجمه 1834)د.  یآلمانفریدریش شالیر ماخر، فیلسوف 

 تا مترجم یا: »دهد. او معتقد است که ما دو روش در ترجمه داریمارتباطی و معنایی ارائه می

ا شود نویسنده رکه می برد و یا تا جایینویسنده می یسوبهاننده را جایی که ممکن است خو

 (.Venuti, 2008, p.18) «بردخواننده می یسوبه

و ددر را  هاآنتوان رغم تعابیر گوناگون برای انواع ترجمه، میشود، بهگونه که دیده میهمان

ه به معیارهایی که تواند با توجکرد. هر مترجمی می و مقصدمدار خالصه مبدأمدار یکلگونة 

 ،ترجمجایی که هدف م ،با تکیه بر اقتضای متن و برگزیده، یکی از این دو شیوه را انتخاب کند

بخواهد اثرگذاری  کهیهنگاماز شیوه معنایی بهره گیرد و  ،انتقال معنا و پیام مورد نظر متن است

 .ی بهترین گزینه برای او خواهد بودارتباط وهیشد، متن را منتقل نمای

 تعريف استعاره -2-2

، 1405به عاریت گرفتن چیزی است )ابن منظور،  ،و معنای لغوی آن «ع و ر»استعاره از ریشه 

اش مشابهت میان معنای وضعی و غیر ( اما اصطالحاً همان مجازی است که عالقه618، ص4ج

ه به معنای اصلی و موضوعی رود تا ذهن را از توجمیکار  ای صارفه بهوضعی است که با قرینه

(. شرط در استعاره، وجود 13، ص1987 مطرجی، /164ص، 2002قزوینی، خطیب ) بازدارد

هدفی در ورای آن است. در غیر این صورت استعمال لفظ در معنای اصلی خود اولی می 

ه جاز و تشبیه باز آمیزش مَبسیاری از قدما معتقدند که استعاره (. 274، ص1952باشد)عسکری، 
                                                           

1. Semantic Translation 

2. Communicative Translation 
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ه از ک اصلی به معنای دیگر است آید؛ زیرا استعاره انتقال لفظ از معنای موضوع له ووجود می

در اصل تشبیه بوده و سه رکن اصلی از ارکانش حذف همچنین  ؛جاز مشترک استاین باب با مَ 

/ ابن  196ص، 1982 ،کاکیسشده و فقط یک رکن آن باقی مانده و استعاره نامیده شده است )

  (.208، ص1408/ سیوطی، 110، ص2009حجه، 

اند و هایی نزدیک به تعاریف اندیشمندان مسلمان برای استعاره آوردهاروپائیان نیز تعریف

اند که در آن یک واژه یا عبارتی که بر معنا یا استعاره را صورتی گفتاری دانسته هاآنبسیاری از 

ن رود تا شباهت آن دو نمایاواژه یا عبارتی دیگر به کار می یجابهکند، اندیشه خاصی داللت می

ایشان  .(See Alvarez, 1993, p.648)ای برای مقایسه آن دو فراهم شود گردد و یا زمینه

قسیمات که آنان ت هرچندکنند؛ ف استعاره تکیه میهمچنین بر دو اصل انتقال و مشابهت در تعاری

ات )برای آگاهی از این تقسیم اندتری را برای استعاره مطرح کردهتر و گوناگونبسیار گسترده

  (.55ص، 2005 بوتشاشه، .ک.ر

ی و در قلمرو زبانشناسی شناخت ژهیوبهمعاصر  شناسانزبانگفتنی است که استعاره از دید 

 ای تخلف از قواعدگونه آنکهیابد و بیش از متفاوت می کامالًتعریفی  ،هومیهای مفاستعاره

دیدگاه جورج لیکاف که برای  هیپادر زبان دارد. بر  جانبههمهمرسوم زبان باشد، حضوری 

طح مطرح شده است، استعاره در س «کنیمهایی که با آن زندگی میاستعاره»کتاب ر در نخستین با

همچنین وی معتقد است  .(Lakoff, 1980, p.195) نه لفظ و عباراتدهد مفاهیم روی می

)برای  است رگذاریتأثدر بحث زبان، بلکه در اعمال و افکار ما هم نقش دارد و  تنهانهکه استعاره 

گستره کاربرد استعاره در دوره معاصر بسیار وسیع (. .Lakoff, 2002, p 5مطالعه بیشتر ر.ک. 

 های مختلف بررسیآن را در حیطهاز استفاده  ،برخی اندیشمندان معاصرشده است تا جایی که 

اسمیت در مورد استفاده این فن بالغی در بازرگانی و نقش آن در مذاکره  ،نمونه عنوانبهکنند. می

تواند آگاهی کامل از ها در طی یک معامله میکند که شناخت استعارهو اذعان می هتحقیق کرد

. پژوهشگران دیگری به بررسی استعاره ( ,Smith, 2005)چکیدهان بیاورد اهداف را به ارمغ

 Oztel and Hinz, 2001)ها ، سازمان(Bates, 2004, pp. 447-463)در نیروهای نظامی 

, p.153) اند.پرداخته 

 چگونگی ترجمه استعاره -3

مورد بحث بوده است و  ،ترجمه استعاره در دوران معاصر میان پژوهشگران و مترجمان

توان آن را از مشکالت ترجمه دانست؛ زیرا در برگردان آن از یک زبان و فرهنگ به یک زبان می
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های زبانی و فرهنگی نادیده گرفته شود و بار معنایی آن و فرهنگ دیگر ممکن است تفاوت

 ن استعاره پدیدارها و رویکردهای گوناگونی در مورد برگردابه همین دلیل، نظریه مختل گردد.

 شده است.

ر منتش مقاالت از اواخر قرن بیستم مقاالت متعددی در زمینه مطالعات ترجمه ارائه شد که

 در 4میسون ،1981 در 3ون دن بروک ،1976 در 2داگوت ،1971 در 1رایس ،1964در  نایداشده 

 Burmakova)ند اهاز آن جمله بودم 1988 در 6و اسنل هورگبنی 1988 در 5نیومارک ،1982

& Marugina, 2014, p.527).  های متفاوت در مورد به برخی از دیدگاه اختصاربهدر اینجا

 : پردازیمبرگردان استعاره می

ری ناپذیداگوت از نخستین کسانی است که ترجمه ترجمه هستند. رقابلیغها استعاره .1

ست که ترجمه استعاره را (. وی مدعی ا75ص ،2005استعاره را مطرح کرده است )بوتشاشه، 

های محدود و انتزاعی تبیین نمود و برای این کار باید ای از نقشتوان در چارچوب مجموعهنمی

ران وبه ساختار و کارکرد خاص استعاره در متن یک فرهنگ تکیه کرد؛ کاری که برای گویش

 ,Dagut, 1976)کرد توان استعاره را به زبان دیگر ترجمه پس نمی .ها شدنی نیستدیگر زبان

p.32/ Alvarez, 1993, p.478). 

ترین نمایندگان این جریان میسون از برجسته. کامل قابل ترجمه هستند طوربهها استعاره .2

لذا  ،دانندعام نمی به شکلاست که مشکالت ترجمه استعاره را جدای از مشکالت ترجمه 

 .(Mason, 1982, pp. 141-149) دهندای ترجمه استعاره ارائه نمیای جدا برنظریه

 ,Oliynyk) باشیم هاآناند و باید به دنبال معادلی مناسب برای ها قابل ترجمهاستعاره .3

2014, vol. 4, p.10). 

ز ؛ و دیدگاه دوم ااست دفاعرقابلیغشود که دیدگاه اول با بررسی سه جریان باال واضح می

ی را ابهامات ،شودمجزا بررسی نمی صورتبهه نظر سبک مناسب است ولی چون ترجمه استعار

 .pp ,2014) و مشکالت دو جریان قبلی را ندارد است نانهیبواقعاما جریان سوم ؛ ددربردار

                                                           

1. Riss 

2. Dagut 

3. Van Den Broeck 

4. Masson 

5. Newmark 

6. Esnal 
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533-528  Marugina, & Burmakova). سیستم  ،طبق نظر گروه اول، هر زبان درواقع

کامل درک  طوربه دیگر را هایزبانتوانند دارد که سخنرانان یک زبان نمی یمتفاوت کامالًمفهومی 

ها متفاوت را یاد بگیرند پس آن دسته از زبان کامالًهای توانند زبانافراد می ازآنجاکهاما ؛ کنند

 ,Lakoff) باشندفهم و یادگیری داشته  رقابلیغهای مفهومی مختلف و توانند سیستمنمی

1980, p. 311.) ناپذیری استعاره رااستعاره نیز از این دایره خارج نیست. لذا ترجمه برگردان 

ی تکیه بر راهکارهای پیشنهاد ن بااو شایسته است مترجم شمار آورده توان ادعایی ضعیف بمی

نهادی اکنون به راهکارهای پیش این فن بالغی بپردازند. ترقیدقبه ترجمه هرچه  ،ان استعارهدبرگر

 : پردازیممی که از سوی نیومارک ارائه شده استبرگردان استعاره 

 استعاره است. اللفظیتحت اره در زبان مقصد که همان ترجمهبازتولید استع -1

 ای که با فرهنگ زبان مقصد متناسب باشد.جایگزینی استعاره با استعاره -2

 به تشبیه با حفظ همان تصویر ذهن. ترجمه استعاره -3

راه یعنی تبدیل استعاره به تشبیه به هم درواقع. حسبه تشبیه به همراه معنا یا  ترجمه استعاره -4

 توضیح آن.

 استعاره و حذف عنصر تشبیه. ترجمه مفهومیِ -5

 بازتولید استعاره به همراه توضیح و ترجمه مفهومی. -6

 .(Newmark, 1988, p. 96)حذف استعاره  -7

)بازتولید،  نیومارک به سه راهکار گانههفتاز میان راهکارهای  یاسبون دن بروک و تو

 ,Van Den Broeck, 1981, p. 77/ Tobias, 2009) کنندمیاکتفا جایگزینی، مفهومی( 

p. 45). ترجمه، مانند ون دن بروک و توپیاس از راهبردهای  پردازاننظریهشماری از  اگرچه

، 1391اند، اما این راهبردها اشکاالتی هم دارد )باقر، نیومارک برای ترجمه استعاره اثر پذیرفته

 کنیم.می یپوشچشملذا از آن  ،از موضوع بحث ما بیرون استکه ( 7ص

 های برگردان استعاره در دو گرايش مبدأمداری و مقصدمداریبندی شیوهاولويت -4

تواند گویای گرایش مترجم به های برگردان استعاره میاشاره شد که شیوه نیازاشیپ

های ها با گرایشالزم است که در اینجا ارتباط این شیوه رونیازایا مقصدمداری باشد؛  مبدأمداری

 توضیح دهیم. اختصاربهشده را  یاد

ند کاین میانه، مترجم بیشترین کوشش خود را صرف مبدأمدارروشن است که در گرایش 

به خواننده زبان مقصد منتقل  وکاستکمیبهای زبانی متن مبدأ را حفظ نموده، آن را که ویژگی
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ابتدا در  هانماید که مترجمی با این گرایش ناگزیر است در هنگام برگردان استعارهکند. چنین می

طبیعی است که اما ؛ (1ها را در زبان مقصد بازتولید کند )روش پی آن باشد که همان استعاره

های فرهنگی و زبانی، همواره شدنی نیست و مترجم به جهت تفاوت ،بازتولید گیری از شیوهبهره

ترین وجه به زبان مبدأ آن است های دیگر هم استفاده کند. در این وضعیت نزدیکباید از شیوه

متن مبدأ را با  عارهباید است نیازاپس(. 6که از بازتولید به همراه توضیح بهره گیرد )روش 

(؛ زیرا در این شکل، اگرچه صورت 2ای برابر در زبان مقصد جایگزین کند )روش استعاره

اده از ت مؤلفِ متنِ مبدأ که استفن مقصد منتقل نشده است، قصد و نیاستعاری زبان مبدأ به زبا

 ت. مرحلهقال یافته اسواننده انتانگیزی آن بوده، به خگیری از تصویرگری و خیالاستعاره و بهره

( 4به تشبیه همراه با توضیح )روش  ازآنپس( و 3پسین، آن است که استعاره را به تشبیه )روش 

استعاره است و برگردان استعاره به تشبیه، همچنان  هرحال، تشبیه یکی از دو پایهبهد؛ زیرا برگردانَ

رگردان های بن گفت که اولویت شیوهتوامی نیبنابراکند. نیمی از ساختار استعاره را حفظ می

 : به ترتیب زیر است از مبدأمداراستعاره در گرایش 

 (1( بازتولید )روش 1

 (.6( بازتولید همراه با توضیح )روش 2

 (2جایگزین )روش  ( کاربرد استعاره3

 (3( کاربرد تشبیه )روش 4

 (4( کاربرد تشبیه همراه با توضیح )روش 5

ان ا در زبیند فهم خواننده رآانتقال درست پیام و تسهیل فر ازآنجاکهاما مترجم مقصدمدار 

بیند؛ ( می5داند، بهترین روش را در بیان مفهوم استعاره )روش خود می ترین وظیفهمقصد، مهم

زیرا در این شیوه با حذف ساختار استعاره و حتی تشبیه، فهم پیام با هیچ پیچیدگی و دشواری 

( و سپس تشبیه 4از این روش، اولویت با تشبیه همراه با توضیح )روش شود. پس رویارو نمی

دشواری  ای از پیچیدگی و( است؛ زیرا تبدیل استعاره به تشبیه و توضیح آن، بخش عمده3)روش 

عاره تواند از بازتولید استکند. سرانجام نیز میزداید و کار را برای خواننده آسان میاستعاره را می

استعاره را از  یدشوارفهم(؛ زیرا توضیح و بیان مفهوم، 6یح استفاده کند )روش همراه با توض

رتیب آید. بدین تمترجمی با این گرایش نمی به کار ،های دیگربرد. بدیهی است که روشمیان می

  :های برگردان استعاره در گرایش مقصدمدارانه به ترتیب زیر استگیری از روشاولویت بهره

 (5ومی )روش ( ترجمه مفه1

 (4( کاربرد تشبیه همراه با توضیح )روش 2
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 (3( کاربرد تشبیه )روش 3

 (6( بازتولید همراه با توضیح )روش 4

در حقیقت نوعی پاک کردن  ازآنجاکه(، 7گفتنی است که حذف ساختار استعاری )روش 

ر دو در ه رونیازاتواند روش درست و دقیقی برای ترجمه باشد و صورت مسأله است نمی

 گرایش نادیده گرفته شده است.

 هابرگردان استعاره دررازی های ابوالفتوح روش -5

قرآن استخراج  یهااستعارهبایست قرآنی، می یهااستعارهبرگردان  یهاوهیشبرای بررسی  

 صورتبهاند و قرآن پرداخته یهااستعارهپراکنده به مبحث  صورتبهمنابع  غالباً  ازآنجاکهشود، 

پس از کمک گرفتن از برخی  ناچاربهاز این رو  ها را یافت،توان این استعارهیکجا و منسجم نمی

بسنده نکرده و در نهایت موفق به استخراج حدود  هاآنکتب اعراب قرآن و تفاسیر مختلف به 

والفتوح ها را در ترجمه ابشیوه ترجمه این استعاره ،. در مرحله بعدایماستعاره از قرآن شده 420

 به پیوست ارائه شده است. 1-1در جدول  نتیجه آماری آن کهیم دکررازی بررسی 

قرآنی مترجم منتخب، مشاهده کردیم که وی از  هایاستعارهبرگردان  یهاوهیشپس از بررسی 

ند نمونه استفاده و به همراه چ ترتیب فراوانیِ ذیالً به که بهره برده است پنج شیوه برای برگردان

 : شودپرداخته می هابدانبرای هر یک 

 (1استعاره )روش  دیبازتول -5-1

 : استعاره در ترجمه ابوالفتوح رازی به این روش برگردانده شده است؛ از جمله 267

ََلَ  َخَتَم﴿ -1 خدای  ُمهر نهاد .(7/ 2: بقره) ﴾ِغَشاَوة ٌَأْبَصاِرِهْم  يََلَ  وَ  َسْمِعِهمْ  يََلَ  ُقُلوِبِهْم وَ  یاللَُّه 

، 1، ج1408، رازی ابوالفتوحاست ) پوششی شانیهاچشمبر بر گوششان و ایشان و  یهادلبر 

 .(111ص

و اما معنای مهر زدن بر چیزی، از این  در اصل به معنی رسیدن به آخر چیزی است «ختم»

(. 1908، ص5، ج1987شود )جوهری، باب است که مهر زدن پس از پایان یافتن کار انجام می

زند یعنی کار این افراد به آخر رسیده و دیگر مُهر می شانیهادلخداوند بر  کهیهنگام درواقع

 بازتولید شده است. «مخت»در این آیه  راهشان برای همیشه از خدا جدا شده است.
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را که در اصل به معنی پوشش است و از باب استعاره برای ندیدن  «ةغشاو»مترجم، کلمه 

 هاآنشم چ یاست؛ گویا پرده و پوششی جلو بازتولید برگردان کرده صورتبهحقیقت آمده نیز 

 شود.را گرفته و مانع دیدن حقیقت می

به  ترکینزدزندگانی  بفروختندآنان که . (74 /4: ءنسا) ﴾ِباْلآِخَرِة الدُّْنَيا اْلَحَياَة َيْشُروَنالَِّذيَن ﴿ -2

 .(15ص، 6ج، 1408ابوالفتوح رازی، ) پسینسرای باز

 گویا ،است «اختیار یا استبدال»و در این آیه استعاره از  است دوفروشیخربه معنای  «شراء»

. (انتخاب کردند و برگزیدندآخرت را ) فروختند این اشخاص زندگی دنیا را در مقابل آخرت

 به همان صورت استعاری بازتولید شده است. ،این فعل در ترجمه

ابوالفتوح رازی، ایشان را به عذابی دردناک )ده مژده . (34/ 9: توبه) ﴾ِبَعَذاٍب َأِليٍم َفَبشِّْرُهْم﴿ -3

 . (210، ص9ج، 1408

ای را برای وعده وضع شده ولی اینجا برای وعید استفاده شده است. چنین استعاره «بشارت»

 /236، ص7، جتایبشود )تفتازانی، استعمال می خر و استهزاتمس قصدبهمیه نامند که کُّهَاستعاره تَ 

، 2، ج1995است )طبرسی،  «أخربهم» یبه معنا «مُهَبّشْر»( یا اینکه 124، ص2، ج1996 سیوطی،

 رازی، معادل لفظی این کلمه را ذکر کرده است.ابوالفتوح کنیم که (. مالحظه می236ص

َْ ِرْضَوانٍ َخْير ٌ وَ  اللَّهِ  ِمنَ  یَتْقوَ  یََلَ  ُبْنَياَنُه َأسََّس َأَفَمنْ ﴿ -4  ﴾َهارٍ  ٍفُجرُ  َشَفا یََلَ  اَنهُ ُبْنَي َأسََّس َمنْ  َأ

که  کسآنیا [بنا نهد بنای وی بر ترس از خدای و خشنودی بهتر باشد  کسآن. (109 /9: توبه)

 .(21-20، صص10، ج1408ابوالفتوح رازی، ) کرانه چاهیبنای وی بر  ]بنا نهد

 لفظاً  «شفا جرف»(. 2393ص ،6، ج1987)جوهری،  ، یعنی لبه آن چیز«جُرُفه فا کلّ شیءش»

باتی ثبه معنی لبه گودی یا چاه است. خداوند بنیان منافقین که مسجد ضرار را بنا کردند، در بی

، 5، ج1409 )طوسی، درانَبه بنایی تشبیه کرده که بر لبه جهنم واقع شده و اهلش را به دوزخ می

ت اس «باطل و نفاق» ،در این آیه «شفا جُرُف»(. مقصود از 96، ص2، ج1418 طبرسی، /303ص

ای به مفهوم آن اشاره بازتولید شده و، افکند. در ترجمه، لفظ مستعارکه صاحبانش را به دوزخ می

 نشده است.

ََْنا ُثمَّ َرْحَمًة ِمنَّا اْلِإْنَساَن َأَذْقَنا َلِئْن َو﴿ -5  بچشانیماگر . (9 /11: دهو) ﴾َكُفور ٌ َلَيُئوس ٌ  ِإنَُّه ِمْنُه َهاَنَز

، 10، ج1408ابوالفتوح رازی، و، نومید شود و کافر )ا آن را از بَرَکنیمپس مردمان را از ما رحمتی، 

 .(225ص
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چشیدن  یبه معن «ذوق»نخست  .ندادر این آیه دو استعاره وجود دارد که هر دو بازتولید شده

رحمت  برای رحمت آمده، شاید چون این کنیهمَ از باب استعاره و مختص مأکوالت است و

یزی بر قلع و برکندن چ»که  نیز «نزع» .همیشگی و پایدار نیست به چشیدن تشبیه شده است

بازپس  ازآنجاکه .گیری است( استعاره از بازپس415، ص5ج ،1404 )ابن فارس، «کندداللت می

گرفتن رحمت خدا برای بندگان سخت است، به کندن تعبیر شده و این جدا شدن از رحمت به 

 د.انجاممی هاآنحدی برایشان ناخوشایند است که به ناامیدی و کفر 

َََلی َنْقِذُفَبْل ﴿ -6 ، ابوالفتوح رازیحق را بر باطل ) بیفگنیمبل . (18 /21: )انبیاء ﴾اْلَباِطِل ِباْلَحقِّ 

 .(203، ص13، ج1408

قذف ، حقیقتدر (. 217، ص5، ج1404به معنی پرتاب با قوت است )ابن منظور،  «قذف» 

اطل حق بر بوارد شدن  ،تعالمخداوند مثل سنگ است. لذا  یاشیاء سنگینپرتاب  هایویژگیاز 

از باب استعاره مکنیه به حق  ﴾َنْقِذفُ ﴿ واقع در است و آوردهثقیل  یگسنپرتاب  منزله بهرا 

 برگردان کرده است. ،بازتولید صورتبهنسبت داده شده است. مترجم این استعاره را 

ابوالفتوح ) دن آنمرزمین پس از  زنده کندخدای  .(50 /30: )روم ﴾َمْوِتَهاِبهِ اْلَأْرضَ َبْعدَ  أْحَيا﴿ -7

 .(267، ص15، ج1408رازی، 

ه استعار« احیاء» ،زنده کردن و مرگ هستند، اما در این آیه و آیات مشابه یبه معن «و موتاحیاء »

این دو کلمه و مشتقاتشان در ترجمه  ه از پژمردگی زمین است.راعاست« موت»از سرسبزی و 

 حدید. 11 یس و 33روم و  19 آیه مانند ؛اندبازتولید ترجمه شده صورتبه غالباًرازی ابوالفتوح 

، 16جهمان، ) خداینور روشن شود زمین به . (69 /39: )زمر ﴾َربَِّها ِبُنوِراْلَأْرُض َوَأْشَرَقِت ﴿ -8

 .(332ص

یعنی در روز  ؛است «عدل الهی»به معنی روشنایی است. مقصود از نور خداوند در آیه،  «نور»

، 3، ج1418گستراند )طبرسی، شود به آنچه خداوند از حق و عدل میقیامت زمین نورانی می

در د. برهای ظلم و ستم را از بین میعدل الهی به نور تشبیه شده که تاریکی درواقع (.230ص

 است.آمده  ترجمه، همان لفظِ نور

َِْنَدُهْم ﴿ -9  َْ  تو؟ خدای هایخزینهیا نزدیک ایشان است . (37 /52: )طور ﴾َربَِّك َخَزاِئُنَأ

 .(121، ص18، ج1408ابوالفتوح رازی، )

 کهنیادر مورد  ه مکنیه به خداوند نسبت داده شده است.جمع خزینه از باب استعار «نخزائ»

 -3 ،تنبو -2باران و رزق،  -1جود دارد: قول و سهمقصود از خزائن الهی چه چیزهایی است 
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در ترجمه شاهد بازتولید استعاره هستیم و هیچ  (.180، ص4، ج1422علم غیب )ابن جوزی، 

 ای به مقصود نشده است.اشاره

آسمان را به آبی  درهایباز گشادیم . (11 /54: )قمر ﴾السََّماِء ِبَماٍء ُمْنَهِمٍر َأْبَواَبَفَفَتْحَنا ﴿ -10

  .(208، ص18، ج1408ابوالفتوح رازی، ریزنده )

مالئم  ،«ابواب»ای تشبیه شده که دارای درهایی است. آسمان به خانهترجمه،  ایندر 

است که همراه مستعارله )آسمان( ذکر شده و این استعاره مکنیه در ترجمه به  (خانه)مستعارمنه 

 همان صورت بازتولید شده است.

، 17، جهمانبر گوش و دل او ) ُمهر نهاد .(23 /45: جاثیه) ﴾َسْمِعِه َو َقْلِبهِ  يَََل َخَتَم﴿ -11

 .(225ص

آمده است. در این آیه نیز گویا شخص معاند به آخر کارش  قبالًتوضیح کامل این استعاره 

لذا خداوند نیز بر گوش و  ،رساندرسیده و دیگر هیچ نصیحت و پند و اندرزی به او سود نمی

همان بازتولید  «مُهر نهاد» ،کند. در ترجمه آیهزند و او را در عنادش رها میقلب او ُمهر می

 استعاره است.

 .(42، ص20جهمان، عذرهای خود ) ندبیفگو اگرچه . (15 /75: )قیامه ﴾َمَعاِذيَرُه َأْلَقیَوَلْو ﴿ -12

، 5، ج1404پرتاب کردن و انداختن است )ابن فارس،  یبه معن «لقی»از ماده  ﴾ألقی﴿

استعاره گرفته شده و  هاستحجّتکه به معنی عذرها و  ﴾معاذير﴿برای  «لقیأ»فعل  (.261ص

ش برای رهایی خوی کارگنهاند که شخص ی تشبیه شده، عذرها به اشیائاز باب استعاره مکنیه

 ه است.کرد دیبازتول، این استعاره را نیز اللفظیتحتکند. مترجم با ترجمه را پرتاب می هاآن

، 20، ج1408ابوالفتوح رازی، ) ددم زنَ  چون و بام. (18 /81: )تکویر ﴾َتَنفَّسَ َوالصُّْبِح ِإَذا ﴿ -13

 .(157ص

 به ،جازآید و این امر از باب مَ د با آمدنش روح و نسیم نیز میآورَصبح روی می کهیهنگام

از باب استعاره بالکنایه به  صبح درواقع .(1183، ص1996شود )سیوطی، میکشیدن تعبیر نفس

 آمده است. کلمه لفظی معادلِ رجمه، کشد. در تای تشبیه شده که نفس میموجود زنده

  (5ترجمه مفهومی )روش  -5-2

 : ، نظیردر ترجمه ابوالفتوح به روش مفهومی برگردان شده است استعاره هشتاد
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ُهوِرِهمْ َواْشَتَرْوا َأَخذَ اللَّهُ ِميَثاقَ الَِّذينَ ُأوُتوا اْلِكَتابَ َلُتَبيُِّننَّهُ ِللنَّاسِ َوَلا َتْكُتُموَنهُ َفَنَبُذوهُ َوَراءَ ُظَوِإذْ ﴿ -1

چون ها گرفت خدای عهد آنان که دادند (. 187 /2: عمران آل)﴾ ِبِه َثَمًنا َقِليًلا َفِبْئَس َما َيْشَتُروَن

به آن  دل کردندبایشان را کتاب که بیان کنید مردمان را و پنهان نکنید، بینداختند از پس پشتشان 

 .(193، ص5، ج1408ابوالفتوح رازی، )بهای اندک بد چیزی بود که خریدند 

ست. ا «استبدال»از  وضع شده، اما استعاره دوفروشیخرکه ذکر شد برای  گونههمان «اشتراء»

تحکیم  ت ویوتق، استعاره را باشدمی بهمشبهکه مالئم  ﴾مثنًا﴿تصریح شده و  بهمشبهدر آیه به 

لفتوح اگفتنی است که ابو مفهومی برگردان کرده است. صورتبهاین استعاره را  . مترجمکندمی

 .کرده است را به روش بازتولید برگردان «اشتراء»باقی موارد، مشتقات  در

 .(2، ص8، جهمانآنچه خواهند کردن ) نندبکُ تا. (113 /6: نعاما) ﴾ُمْقَتِرُفوَن ُهْم َما ِلَيْقَتِرُفوا وَ ﴿ -2

بینیم ف چنانکه در ترجمه نیز میاقترا .(75، ص5، ج1404)ابن فارس،  «اکتسبه: اقترف الشیء»

مفهومی ترجمه  را نیز به همین شیوهسوره انعام  120آیه  ،استعاره از انجام دادن است. مترجم

)شوری:  ﴾ْفرِ َتقْ َي﴿ ای دیگر،مترجم در سوره. (17، ص8، ج1408ابوالفتوح رازی، کرده است )

 جایگزین ترجمه کرده است. صورتبهرا ( 23/ 42

، 9ج، همان)در زمین  مبالغت کند در کشتنتا . (67 /8: نفال)ا ﴾اْلَأْرِض ِفي ُيْثِخَن يَحتَّ﴿ -3

 (.147ص

از  «ثخن» (.2087، ص5ج ،1987یعنی غلیظ و سخت شد )جوهری،  «ًةثخن الشیء ثخان»

 و شاهد مفهوم دقیق آن در ترجمه هستیم. هباب مبالغه برای قتل و جراحت استعاره گرفته شد

َِْلًما َوَنجَّْيَناُه ِمَن اْلَقْرَيِة الَِّتي َكاَنْت ﴿ -4 ََ َسْوٍء َتْعَمُل اْلَخَبائِ َوُلوًطا آَتْيَناُه ُحْكًما َو َث ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْو

و لوط را دادیم حکمت و علم، و برهانیدیم او را از آن شهر که  (.74/ 21: نبیاءألا) ﴾َفاِسِقنَي

 (. 235، ص13، ج1408ابوالفتوح رازی، کردند لواطه، ایشان بودند مردمان بد نافرمان )می

و انزجار نفس از آن به خبیث و نجاست تشبیه شده است. در کراهت داشتن فعل حرام)لواط( 

 مفهومی برگردان کرده است. صورتبهاین استعاره مصرحه را  ،مترجم

 دستش، آن سپید بود دیبرکشو . (33 /26: شعراء) ﴾ِللنَّاِظِريَن َبْيَضاءُ  ِهَي َفِإَذا َيَدُه َنَزَع َو﴿-5

 .(299-298، صص14ج، 1408ابوالفتوح رازی، ) نگرندگان را

( و از باب مبالغه برای 415، ص5، ج1404به معنای کندن چیزی است )ابن فارس،  «نزع»

 دست از آستین استعاره گرفته شده که مفهوم آن در ترجمه آمده است. دنیبرکش
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ََْماَلُهْم ُيِضلََّفَلْن  اهلِل ِلوالَِّذيَن ُقِتُلوا ِفی َسبي﴿ -6 و آنان که کارزار کنند در راه . (4 /47: )محمد ﴾َأ

گم یبه معن «َضلَّ» .(288، ص17، ج1408ابوالفتوح رازی، کارهای ایشان ) باطل نکندخدای، 

باطل شدن  درواقع .(256، ص3، ج1404ابن فارس، شدن و رفتن چیزی در غیر حق است )

 که این مفهوم در ترجمه آمده است. هاآنشدن اعمال تشبیه شده به گم

ابوالفتوح ) برای خداشما را  میدهیمما طعام . (9 /76: نسان)ا ﴾اللَّه ِلَوْجِهنََّما ُنْطِعُمُكْم ِإ﴿ -7

به خداوند از باب استعاره مکنیه است و مفهوم آن  «وجه»انتساب  .(67، ص20، ج1408رازی، 

 است که در ترجمه به آن اشاره شده است. «رضایت خداوند»

 «وسق» . (95، ص20ج، همان) تمام شودو ماه چون . (18 /84: نشقاقا) ﴾اتََّسَقَواْلَقَمِر ِإَذا ﴿ -8

یعنی جمع شد و حمل شد ( 17/ 84)انشقاق:  ﴾َواللَّْيِل َوَما َوَسَق﴿ .کندبر حمل چیزی داللت می

مطاوعه همین کلمه است یعنی ماه  ،از باب افتعال ﴾اتََّسَق﴿ .(109، ص6ج ،1404)ابن فارس، 

 .«تمام شود»یا به قول مترجم که مفهوم را آورده  «جمع شود»

 غلبه کرده استبل پر گست، (. 14 /83: )مطففین ﴾ُقُلوِبِهْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن يَََل َراَنَكلَّا َبْل ﴿ -9

داللت بر غطاء و  «نير» .(178، ص20، ج1408ابوالفتوح رازی، آنچه کرده بودند ) شانهادلبر 

( یعنی غلبه کرد. در 470، ص2، ج1404ابن فارس، ) «غلبت: رانت اخلمر علی قلبه»کند. ستر می

 .میهستترجمه نیز شاهد فعل غلبه کردن که مفهوم اصلی آن است 

 (2جايگزينی استعاره )روش  -5-3

 : ، نظیریافت شده است رازی نمونه ترجمه جایگزین در ترجمه ابوالفتح هفتاد

ایشان را شیطان به  دیبخیزان. (155 /3: )آل عمران ﴾ِبَبْعِض ما َكَسُبوا الشَّْيَطاُن ُهُمْسَتَزلَّا ِإنََّما﴿ -1

  .(105، ص5، ج1408ابوالفتوح رازی، آنچه کرده بودند ) یبهر

را از  هاآن(. اینکه شیطان 4، ص3، ج1404یعنی از جایش لغزید )ابن فارس،  «ّل عن مکانهَز»

شیطان  گویی گریدعبارتبه .توسط شیطان هاآنجایشان بلغزاند استعاره است برای گمراه شدن 

 :بخیزانید»فعل  ،در ترجمه را از راه راست و درست به مسیر گناه و اشتباه لغزش داد. هاآن

 شده است. «لغزاندن» جایگزین «بجهانید

پیرامون نماز و شما مست باشید  مگردید(. 43 /4: نساء) ﴾الصََّلاَة َو َأْنُتْم ُسَكاَری َتْقَرُبواَلا ﴿ -2

یعنی نزدیک نشوید ولی مفهوم آن در آیه  ﴾َتْقَرُبواَلا ﴿ .(356، ص5، ج1408ابوالفتوح رازی، )
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ی را آورده تا شدت قُبح حالت مست﴾ َتْقَرُبواَلا ﴿این است که در حالت مستی نماز نگذارید. فعل 

 است. «نزدیک نشوید»جایگزین  «مگردید»را برساند؛ در ترجمه، فعل 

ََاَهْدَت ِمْنُهْم ُثمَّ ﴿ -3 آنان که . (56/ 8: نفالألا) ﴾ََْهَدُهْم ِفي ُكلِّ َمرٍَّة َوُهْم َلا َيتَُّقوَن َيْنُقُضوَنالَِّذيَن 

، همان) ترسندپیمان خویش را در هر باری، ایشان نمی شکنندمی پیمان بستنی از ایشان، پس

 .(133، ص9ج

ابتدا پیمان به ریسمان تشبیه شد، سپس فعل  .استعاره مکنیه وجود دارد «نقض»در فعل 

ده است؛ عاریت گرفته ش «وفا نکردن به پیمان»که اختصاص به تافتن ریسمان دارد برای  «نقض»

ستعاری و ساختار ا استجایگزین مناسبی برای آن  که در ترجمه این استعاره آمده «شکستن»فعل 

؛ به این صورت که عهد استکند که متناسب با فرهنگ زبان مقصد جدیدی را در ذهن متبادر می

 قابلیت شکسته شدن دارد. کهشود به شیشه تشبیه می

، همانبرایشان خبرهای آن روز ) پوشیده شود(. 66 /28: )قصص ﴾َََلْيِهُم اْلَأْنَباُء َفَعِمَيْت﴿ -4

. است« أخفیت»در آیه،  «عمیت»به معنای کوری است و مقصود از  «عمی» .(145، ص15ج

رجمه، . در تاستمنع وصول به مقاصد  هاآنشبه یعنی کوری تشبیه شده و وجهِ  «عمی»به  «خفاء»

 جایگزین استعاره شده است. «پوشیده شدن»فعل 

ََا ُضرٌّ اْلِإْنَساَن َمسَّ ِإَذا َو﴿ -5 آدمی را رنجی، بخواند خدایش  برسدو چون . (8 /39: زمر) ﴾َربَُّه َد

لمس کردن است و اینکه رنج و سختی انسان  به معنیدر لغت  «مسّ» .(297، ص16، جهمانرا )

شده  برگردان« رسیدن»با جایگزین کردن فعل  غالباً و  استرا لمس کند از باب استعاره مکنیه 

 . سوره یونس و... 12همین سوره و آیه  49مانند آیه ؛ است

او  مییفزایبنیکوئی،  بیندوزدهر که . (23 /42: شوری) ﴾ُحْسًنا ِفيَها َلهُ  َنِزْد َحَسَنًة َيْقَتِرْف َمْن َو﴿ -6

 «اکتسب» به معنیهم ذکر شد  قبالًچنانچه  «اقترف» .(115، ص17، جهمانرا در آن نیکوئی )

ای جدید که در ترجمه آمده به اشیاء و کاال اختصاص دارد و استعاره «اندوختن»و فعل  است

 مفهومی ترجمه شده بود. صورتبهانعام سوره  113این فعل در آیه  برای انجام دادن نیکی است.

 (6روش استعاره به همراه توضیح ) دیبازتول -5-4

 : در ترجمه ابوالفتوح یافت شد مورد دو ،از این روش

شما را بیامرزد شما و  یهایبداز شما  دبپوشان و. (29 /8: نفالا) ﴾َسيَِّئاِتُكْم ََْنُكْم ُيَكفِّْر َو﴿ -1

پوشاندن است ولی مقصود از پوشاندن گناهان توسط  به معنای «کفر» .(81، ص9، جهمان)
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شاهد ذکر مفهوم  ،بازتولید صورتبه. بعد از ترجمه این فعل استخداوند همان آمرزش گناهان 

 .میهستآن نیز 

َُوا َلا َو﴿ -2 دل شوید و  که بد خصومت مکنی. (46 /8: نفالا) ﴾ِرحُيُكْم َتْذَهَب وَ  َفَتْفَشُلوا َتَناَز

به معنی باد است و از باب استعاره جای  «ریح» .(111، ص9، جهمان) باد و دولت شمابشود 

در اجرای کارهایشان همچون وزش باد سرعت داشتند که این  هاآندولت و شوکت آمده؛ گویا 

است آمده و همچنین  «ریح»که معادل لفظ  «باد»بود.در ترجمه هم  نشانه شوکت و قوتشان

 ه است.مشخص کرد کامالًمترجم مفهوم استعاره را  ،گونهنیا؛ و «دولت»

 (7حذف ساختاری استعاری )روش  -5-5

 : مورد حذف ساختاری در ترجمه ابوالفتوح دیده شدیک 

. (13/ 57: حدید) ﴾َعَذاُباْل ِقَبِلِه ِمْن َظاِهُرُه َو الرَّْحَمُة ِفيِها َباِطُنُه َباب ٌ َلُه ِبُسوٍر َبْيَنُهْم َفُضِرَب﴿ -1

اندرون او در رحمت و بیرون او از پیش او عذاب باشد یی، او را دری باشد میان ایشان باره

 .(4، ص19، جهمان)

 ،)دیوار( از باب استعاره است و مقصود ، برای سور«زدن»به معنای فعل ضرب  یریکارگبه 

 هاآنشان به کسانی تشبیه شده که بین باقی ماندن منافقان در نفاق ،در این آیه .است «بناء دیوار»

 ،ولی در ترجمه شودمی هاآندیوار و حائلی ایجاد شده است که مانع رسیدن نور به سمت  ،و نور

 هیچ نشانی از ساختار استعاره و تشبیه وجود ندارد.

استعاره در ترجمه ابوالفتوح يابیمعادلنمودار 

 
 

…63/57: بازتولید استعاره
%19;مفهومی

%16/66;جایگزین

یح بازتولید به همراه توض

:ناچیز

حذف ساختار استعاری

:ناچیز
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 استعاره در ترجمه ابوالفتوح يابیمعادل( 1-1)جدول 

 يابیمعادلچگونگی  مترجم

 استعاره

 درصد تعداد

 

 

 ابوالفتوح

 57/63 267 بازتولید استعاره

 19 80 مفهومی

 66/16 70 جایگزین

 ناچیز 2 بازتولید به همراه توضیح

 ناچیز 1 حذف ساختار استعاری

 20 420 روش 5 مجموع

ه روشن شد، باید ب هاآنابوالفتوح رازی و فراوانی کاربرد  ههای مورد استفاداینک که شیوه

پرداخته، گرایش وی به مبدأ یا مقصد را آشکار سازیم. مشاهده کردیم که از مجموع  هاآنارزیابی 

 5/63مورد )حدود  267ه است، ابوالفتوح شدای که در سراسر قرآن کریم بررسی استعاره 420

 70روش مفهومی، را به  درصد موارد( 19)حدود  مورد 80درصد موارد( را به روش بازتولید، 

مانده )حدود یک درصد( درصد موارد( را به روش جایگزین و چند مورد باقی 5/16مورد )حدود 

 ترجمه کرده است. گفتهشیپرا به دو روش دیگرِ 

 در برگردان مبدأمداردهد که روش بازتولید که نخستین اولویت مترجم این آمار نشان می

شود که او را با او غلبه دارد و همین سبب می ر ترجمهدرصدی ب 5/63 استعاره است با کاربرد

شود بدانیم. این گرایش مترجم، زمانی تقویت می مبدأمدارمترجمی  ،هاتکیه بر برگردان استعاره

درصد  80درصدی روش جایگزینی را نیز به درصد پیشین بیفزاییم و به مجموع  5/16که کاربرد 

 أمدارمبدتفاده از این روش، سومین اولویت برای مترجم گونه که گذشت، اسبرسیم؛ زیرا همان

 ها در ترجمهدرصد استعاره 20به نزدیک  حالنیبااکند. است و او را از متن مبدأ دور نمی

دانده رود، برگرابوالفتوح به روش مفهومی که نخستین اولویت مترجم مقصدمدار به شمار می

 شده است.

مترجم  هنکیانخست : شودپذیر می، به دو شکل، توجیهاین تفاوت و بلکه تعارض گرایشی

ن متنی به ایمتنی و بروندرون در مواردی به دالیل گوناگونِ ،مبدأمداریبندی به در عین پای

 تواند متن را با این گرایش برگرداند و ناگزیر از تغییر گرایش است.نتیجه برسد که نمی
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چندان آگاهانه و مبتنی بر درک علمی از کار  ،بندی مترجم به یک گرایشپای نکهیادوم 

توجیه و دلیلی از یک  چیهیبترجمه نباشد و همین سبب شود که گاهی خواسته یا ناخواسته و 

؛ د. توجیه نخست برای تغییر گرایش ابوالفتوح متصوّر نیستگرایش به گرایش مقابل آن روی آورَ

یک گرایش عمل کرده باشد،  موارد همگون، بر پایه برگردان همه زیرا در این صورت باید در

ازتولید انه بمبدأمدارچنانکه گذشت، ابوالفتوح گاهی یک ساختار استعاری را در جایی  کهیدرحال

همان را مقصدمدارانه توضیح داده است و مفهومش را بیان کرده است  ،کرده است و جای دیگر

 (.«اشتراء»تعاری ی اس)از جمله در مورد واژه

نشان از عدم اسلوب معین  توانیمرا  هاروشاز  یوربهرهاین عدم هماهنگی در بنابراین 

 دانست. هااستعارهمترجم در چگونگی برگردان 

 یریگجهینت

ا ردر ترجمه ابوالفتوح  هاآنبرگردان  های قرآن، شیوهاستخراج استعارهاین مقاله پس از در 

یه کرده تک ،های قرآنی به پنج روشابوالفتوح رازی در برگردان استعاره .دادیممورد بررسی قرار 

از هر دو شیوه  ،یم که مترجمبه این مهم رسید ،آمدهدستبههای است. با توجه به فراوانی

شود ، مالحظه میگرفتهانجامهای ، طبق تحلیلعالوهبهو مقصدمداری بهره برده است.  مبدأمداری

. چشمگیرتر است ،مداریگاهی به مقصدمداری نیز گراییده، اما گرایش وی به مبدأ که هرچند او

 قلمداد کرد. مبدأمداریک مترجم  عنوانبهتوان ایشان را می جهتنیبد

ابوالفتوح در برخی مواردِ همگون، استعاره را گاهی با گرایش نخست و گاهی با  ازآنجاکه

ی به مقصدمدار مبدأمداریتوان اذعان کرد که تغییر گرایش او از گرایش دوم برگردان کرده، می

 نی نیست.چندان آگاهانه و دارای اسلوب خاص و معیّ

پژوهشگران حوزه ترجمه قرآن  تواند راهگشایی برایهای تحقیق حاضر همچنین مییافته

زان توانند میکه پژوهشگران آتی می صورتنیبدخصوص در حیطه ترجمه استعاره باشد. هب

ی هان قرآن را به همین روش، یعنی با بررسی شیوهامداری دیگر مترجمی و یا مقصدمبدأمدار

ن کهن و معاصر از مترجما ایتوان مقایسهمی نیزد. نبرگردان استعاره ایشان، مورد ارزیابی قرار ده

های مختلف ن در دورهامترجم و مقصدمداری مبدأمداریکه میزان  صورتنیبدقرآن ارائه داد. 

امی مثبت گ هاپژوهشد. باشد که این نوع شوواکاوی  ،ی شود و سبب یا اسباب این تغییرهاارزیاب

 در ترجمه هر چه بهتر قرآن بردارد و در نهایت به فهم هر چه بهتر کالم الهی بیانجامد.
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