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  چكيده
 اين است و برخوردار يمهم گاهيجا ترجمه از و شناسييمعن مباحث دري عارتاستصويرهاي  يمعنا

ترجمه،  نينو مطالعات دربنابراين  ؛شودمي ترنمايان ميكر قرآن همچون يمقدس متون ترجمة در مهم
 استعاره پذيريترجمه راست كه ب وماركيترنيپ نظرية از جمله الگوهاي ترجمة تصويرهاي استعاري،

توان كه با تكيه بر آنها مي دكنمي معرفي استعاره ترجمة براي را راهبرد هفت نيومارك دارد. داكيت
تصويرهاي استعاري را به زبان مقصد منتقل نمود. جستار حاضر در پرتو نظرية پيترنيومارك و با روش 

 هايهاي برگردان تصويرهاي استعاري صحنهه نقد و بررسي شيوهتحليلي از نوع انتقادي، ب -توصيفي
ري، عملكرد پنج ترجمة فارسي از استعاهاي انتقال تعابير پرداخته و ضمن تبيين شيوه قرآن در امتيق

مناظر  از را مورد سنجش قرار داده است. بدين منظور پنجاه و شش تصوير استعاري قرآن دو جزء پاياني
دهد كه از هفت شيوة و هشتاد برابر نهاد آن، بررسي شد. برآيند پژوهش نشان ميبا دويست  امتيق

 و روش چهار از فوالدوند و اصفهانيييرضا روش، پنج ازاي قمشهياله ،وماركين يةنظرمطرح شده در 
 و اللفظي استوار استاند. رويكرد مترجمان، بيشتر بر ترجمة تحتبرده بهره روش، سه از يمعز و يتيآ
 در استعاره ديتول باز در يسع معنا، حيصر انتقال از شيب مترجمان، كه است نيا از يحاك لهئمس نيا

 ايقمشهياله ،اللفظيتحت روشآيتي، معزي و فوالدوند از  ،يادشده هايروش انيم ازو  دانداشته مقصد زبان
   .اندبرده را بهره نيشتريب ري،يتفس هايافزوده با اللفظيتحت ةترجم روش از ييرضاو  ييمعنا روش از

  .وماركين ي، الگوياستعار تصويرهاي ترجمه، امت،يق ،ميكر قرآن :هاكليدواژه
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  مقدمه
مترجم براي انتقال يك معنا از زباني به زبان ديگر بايد از معاني مختلف نهفته در زبان مبدأ آگاه 

ارائة غير مستقيم پيام، الگوهاي  هايباشد. كشف معاني نهفته در متن مبدأ مستلزم توجه به روش
 زبان، عبارات و واژگان نهان و آشكار هايداللت يبررس از بحث معنايي و صناعات ادبي و ...  است.

 بحث .شوديم ادي »يمعان« علم عنوان به آن از يبالغ -يادب مطالعات در كه دارد يخيتار اينهيشيپ
 هايجلوه ترينمهم از يكي استعاره باشد.ها مييكي از اين مقوله ست،ا انيب علم ياجزا از كه استعارات

 تعادل«يا » ييابمعادل« در متن كي اجزاي نيدشوارتر از يكي زبان، شناختيزيبايي و شناختييمعن
 افت،توان يمي قرآن در را يهنر ريتصواين  نوع نيواالتر و نيبهتراز آنجا كه  .است »ايترجمه

اند كه از جملة از آغاز، ناگزير به ترجمة واژگان استعاري قرآن بوده مترجمان پرشماري، و انپژوهشگر
ي و اللفظتحت ةترجمآنها، عبدالقاهر جرجاني است، كه به دقت در اين زمينه سخن گفته و دو روش 

 ،يشناسزبان گسترش و شرفتيپ بانيز  امروزهرا مورد توجه قرار داده است.  استعارهمعنايي  ةترجم
 موردي، انتزاع ميمفاه شناخت و درك تفكر، براي ابزاريي و نيز زبان -يذهن ندييفرا عنوان به استعاره
 و علمي مباني و هانظريهاند، و تالش كرده گرفته قرار يشناخت شناسانزبان ژهيو به شناسانزبان توجه

 نيز و توجه مورد بسيار 1نيومارك پيتر راهكارهاي ميان اين دركه كنند  هئاراترجمة آن  براي سودمندي
  .است گرفته قرار بررسي و نقد

 يهاصحنهدر قرآن كه از حساسيت و ظرافت بااليي برخوردار است، برخي تصاوير، دربارة 
ي است و معاني و مفاهيم انتزاعي را به استعار يانيبي روز قيامت است كه داراي رخدادها از يمتعدد

ترين روش در بيان مقصود و تاثيرگذاري بر مخاطب است. كه مناسب صورت محسوس ترسيم نموده
پديده نگذرد و تا حد امكان  نيا كنار از يسادگ به آنها ةترجم در مترجم، كه كنديم جابيا امر نيا

  كاركرد آن را حفظ و در ترجمه نيز منتقل كند.

  مسئله بيان. 2
 و ينيع طور به را امتيق هاياست كه صحنهپويايي  يهااستعاره قرآن انگيزشگفت يهاجلوه از

افزايد. آنها بر وفاداري مترجم به متن مبدأ مي كند و دقت در ترجمةمجسم مي دگانيد مقابل ملموس
 هاي مطرح شده در ترجمة استعاره در مطالعات ترجمه، الگوي پيتر نيومارك است.از جمله روش

 قرار پژوهانترجمه توجه مورد كه كرده پيشنهاد استعاره ترجمة براي راكارسازي  راهبردهاي وماركين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  .  Peter Newmark 



 ١٢٥ هاي قيامت در قرآن بر اساس الگوي نيوماركصحنه تصويرهاي استعاري شناسي برگردانروش 

 

 مشكالتي كانون را استعاره سوي ديگر از داند ومي پذيرترجمه را استعارهاز يك سو   . اواست گرفته
 كوشدحاضر مي پژوهشاند. با آن مواجه شناسيزبان و شناسييمعن ترجمه، پردازان حوزةنظريه كه داندمي

مورد  مقصد زبان بهرا  تصاوير نيا انتقالهاي وهيش وهاي قيامت استعاري صحنه تصويرهايبرگردان 
 يشكل به ،»ة استعارهترجم در وماركيترنيپ« يةنظر كاربست با منظور، نيبد. نقد و بررسي قرار دهد

 بر هيتك با وتحليلي از نوع انتقادي  -با روش توصيفي راستا، نيا در پردازيم.مي مهمبه اين  منسجم،
 يفارس ةترجم پنج عملكرد ،ترجمة استعاره ةحوز با مرتبط ميمفاه يبرخ ةارائ ضمن ،ايكتابخانه منابع
بيست و نهم دو جزء  از يمعز و فوالدوند ،ياصفهانييرضا ،ايقمشهياله ،يتيآ انيآقا هايترجمه شامل
    :مييگو پاسخ ريز هايپرسش به كه مكوشييم رهگذر نيا از وكنيم بررسي مي را قرآنام و سي
هاي تصويرهاي استعاري صحنه فهم و ايترجمه تعادل تحقق براي ،وماركين الگوي كاربست. 1
  ؟ است مؤثر زانيم چه تا قرآن در قيامت
  كدام است؟ امتيقهاي مربوط به صحنه هاياستعارهي فرآيند انتقال معاني ضمني هاچالش. 2
  است؟ چگونه امتيق هايصحنه ياستعار تصاوير انتقال در مترجمان عملكرد. 3

  . پيشينة3
هاي پرشماري صورت گرفته در زمينة ترجمة تعابير استعاري و اهميت آن در قرآن، تاكنون پژوهش

هايي از آن را توان رگهو مي گردديبرم شيپ هاقرن به »استعاره ةترجم« ةمطالع ةسابقطوري كه است به
مورد توجه  هـ.ق) يافت. اين موضوع471عبدالقاهر جرجاني(» هسرارالبالغا« همچون هاييكتاب در

 تاكيد با استعاره ةترجم دشواري) «1391پژوهشگران معاصر نيز قرار گرفته كه از آن جمله است مقالة (
، منتشر شده در مجلة باقر عليرضا، نوشتة »طبري ترجمة در قرآني هاياستعاره برگردان هايشيوه بر

را نقد و  طبري ترجمة در قرآني هاياستعاره برگردان . نويسنده در اين مقالهحديث و قرآن نامةپژوهش
هاي قرآني در فرآيند يابي استعارهچگونگي معادل«) با عنوان 1391مقاله ديگري ( .بررسي نموده است

در مجلة مطالعات قرآن و حديث منتشر  نوشتة رضا اماني و يسرا شادمان در دست است كه» ترجمه
نيز مقالة  هاي ترجمة استعارات قرآني مورد ارزيابي قرار گرفته است.شده است. در اين مقاله، شيوه

 بهوحي  ترجمان مجله دركه  جعفري عقوبنوشته ي» آن ةترجم دشواري و قرآن در استعاره«) 1382(
 ةترجم يچگونگبررسي  استعاره، به انواع و مفهوم يبررس با نويسنده در اين مقاله. است دهيرس چاپ

بر  را قرآن هايترجمه از در پايان شماري وپرداخته  »ييمعنا«و  »ياللفظتحت«شيوة  دو در استعاره
 قرآن در مجازي ميمفاه ةترجم در جستاري) «1387است. و مقالة ( نموده يبررس دوم شيوة اساس

هايي از شده در مجلة ترجمان وحي كه در آن به اختصار نمونهالدين جاللي، منتشر از جالل» ريمك
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 يررسب«هاي قرآني بررسي شده است. همچنين كتاب هاي آن در تعدادي از ترجمهاستعاره و معادل
هاي معاصر اءالدين خرمشاهي كه ضمن بررسي ترجمههاز ب» ميكر قرآن يفارس نيامروز هايترجمه

هاي يادشده، تاكنون پژوهش رغم پژوهشات قرآني داشته است. عليقرآن نيم نگاهي به برخي استعار
هاي قيامت در دو جزء پاياني قرآن بر هاي مربوط به صحنهاي استعارهمعن يبررس مستقلي در باب

 شدهي يادهاپژوهش با حاضر ةمقال تفاوت اساس الگوي پيترنيومارك صورت نگرفته است، بنابراين
هاي اين تر و بر اساس چار چوب نظري مشخص، ترجمهبا نگاهي دقيقرو اين است كه پژوهش پيش

تعابير استعاري را در پنج ترجمة فارسي بررسي نموده و عملكرد مترجمان را در پرتو الگوي نيومارك 
 پژوهش رونيا ازها نشان دهد؛ ارزيابي نموده و كوشيده ميزان كاربرد اين الگو را در اين ترجمه

  .روديم شماربه كامال نو خود نوع در ،حاضر

  . استعاره و انتقال معاني ضمني آن در ترجمه 4
هاي مهم در ترجمه، مقولة برگرداندن عبارات و اصطالحات مجازي زبان مبدأ، به يكي از چالش   

اي، نه تنها از ارزش ادبي يك متن آميز با چنين مقولهزبان مقصد است. در اين ميان، رويكرد مسامحه
شود. از كاسته مي تعادل اصل از شدن دور با ز،ين شده ترجمه متنكاهد؛ بلكه از ميزان تأثيرگذاري مي

طلب «و به معناي » استفعال«ها استعاره است. استعاره در لغت، مصدر باب ترين اين مقولهحساس
- ارت است از به). استعاره در اصطالح علم بيان عب4/618تا: منظور، بياست (ابن» عاريه گرفتن چيزي

كارگيري لفظي در غير معناي وضعي و اصلي آن با وجود عالقه مشابهت ميان معناي حقيقي و 
 اقسام از يكي عنوان به استعاره صنعت جا كهآن از ).357: 1368كاربردي آن، همراه با قرينه (تفتازاني، 

 نيا انتقال هايوهيش و صنعت نيا كاربرد از حاصل يمعنا كند،يم فايا معنا در يلبدييب نقش مجاز،
هاي متني يعني چگونگي ارائة فرايند سخن به ترفند«حائز اهميت است؛ چرا كه  ترجمه در معنا نوع

گذارد و ميزان قابليت درك و درجة به خاطر ماندن هاي ادراكي پيام مربوطه تأثير ميمخاطب در فرايند
دهد؛ بنابراين الگوهاي ادبي(مانند اي بعد افزايش ميهپيام و نيز امكان به خاطر آوردن آن را در زمان

هاي ارائة غير مستقيم پيام كه در الگوهاي معنايي و صناعات ادبي مورد استعاره) و يا  ديگر روش
). 149: 1371پور ساعدي، (لطفي» شوندگيرند همگي جزء ترفندهاي متني محسوب مياستفاده قرار مي

اشاره متمايز  جريان سه توان بهمي ،اندبررسي كرده را استعاره ةترجم كه پژوهشگراني ميان دربنابراين 
 تواننمي اساسانموده و قائل به اين است كه  انكار را استعاره بودن پذيرترجمه ،نخست جريان: نمود

 ترجمة مشكالت كه ندباور اين بر ،دوم جريان .دنمو منتقل ديگر زبان به را يزبانتعابير استعاري 
. بررسي شود جداگانه شكل به نبايد ، بنابرايننيست ترجمه كلّيسائل م از فراتر چيزي اصوال استعاره



 ١٢٧ الگوي نيوماركهاي قيامت در قرآن بر اساس صحنه تصويرهاي استعاري شناسي برگردانروش 

 

 براي ويژه صورت به بايد كه رددا اعتقاد ،ددانمي پذيرترجمه را استعاره كهاين  بر افزون، سوم جريان
  .كرد پردازينظريه آن

 ناپذيريترجمه كه ودرمي شماربه كساني نخستين از ،است نخست جريان پيشگامان از كه 1داگوت
 به »كرد؟ ترجمه را استعاره توانمي آيا« نام با ايمقاله در م1976 سالدر  و كرد مطرح را استعاره
 نمايندگان ترينبرجسته از كه 2ميسون ). 75 ،2004 بوتشاشه،ر.ك: ( .پرداخت موضوع اين بررسي
 براي كلي شكل به كه است مشكالتي همان استعاره ترجمة مشكالت كه دارد اعتقاد است، دوم جريان
 اين مباحث زيرساخت ،او آراي كه سوم جرياننمايندة  اما .)141: 1982 ميسون،( دارد وجود ترجمه
 ترجمة براي ايويژه راهبردهاي است كه انگليسي مترجم پيترنيومارك دهدرا تشكيل مي نوشتار
 كامالً مفهوميِ داراي نظام هازبان نگرشي خوشبينانه، معتقد است كه. او با است دهنمو پيشنهاد استعاره

توان با ارائة راهكارهايي مناسب، سعي در همين دليل مينيستند و به يادگيري و فهم متفاوت و غيرقابل
ها از منظر انتقال مفاهيم مجازي، به ويژه استعارات نمود. بنابراين، وي هفت برقراري توازن بين زبان

  پردازيم.نمود كه در ادامه به آن ميروش را براي ترجمة استعاره مطرح 

  وماركين يالگو و عارهتاس ةترجم. 5
 دارد، ترجمه فرآيند كلّ به كه خاصي نگاه بر افزون ترجمه، حوزة موفّق نظرانصاحب از نيومارك
  پردازيم:كه به تبيين آن مي كندمي پيشنهاد استعاره ترجمة براي را ايگانههفت راهبردهاي

اللفظي استعاره: يعني انتقال عيني استعاره از زبان مبدأ به زبان مقصد به شرطي كه ترجمة تحت -1
ان معنا است كه استعارة موردنظر در ميان صاحبان زبان مقصد مألوف و شناخته شده باشد و اين بد

  گردد.كاركرد و كاربرد استعاره در زبان مقصد حفظ مي
اي اي معادل و برابر: يعني جايگزيني استعاره در زبان مقصد با استعارهترجمة استعاره به استعاره -2

  معيار و استاندارد كه همان معناي استعارة زبان مبدأ را در زبان مقصد بيان نمايد.
به ه تشبيه: يعني جهت ايضاح معني به لفظ مشبه (مستعارله) يا مشبهترجمه استعاره ب -3

و » الظلمات«در ترجمة  »يگمراه هاييكيتار«مانند:  (مستعارمنه) كه در كالم حذف شده، اشاره شود.
  ».النور«در ترجمة » روشنايي هدايت«

است كه استعاره داراي هاي تفسيري: اين روش زماني مناسب ترجمة استعاره به تشبيه با افزوده -4
  پيچيدگي و غموض باشد و مترجم احساس نمايد براي اغلب خوانندگان، قابل فهم نيست.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Menachem Dagut 
2 .Kirsten Mason 
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  شود.ترجمة استعاره به معناي آن: در اين روش، تنها پيام نهايي استعاره بيان مي -5
است حذف استعاره و عدم ترجمة آن: حذف استعاره به معناي عدم ترجمة آن در زبان مقصد  -6

و آن زماني است كه استعاره، زائد و غير مفيد باشد. بيان معنا و مقصود استعاره در ضمن كالم و يا 
  كنندة حذف استعاره در فرايند ترجمه باشد. تواند توجيهموضع ديگري از متن مي

هاي تفسيري: انتقال استعاره به همان صورت اصلي آن اللفظي استعاره با افزودهترجمة تحت -7
هاي بخشي به سخن و دفع ابهامات و پيچيدگيهاي تفسيري با هدف ايضاح و روشنيهمراه با افزوده

احتمالي. بنابراين، مترجم با هدف اطمينان از قابل فهم بودن استعاره در زبان مقصد، از توضيحات و 
   ).147 - 146: 1391ان، به نقل از اماني و شادم 146: 1386كند. (نيومارك، هاي تفسيري استفاده ميافزوده
هاي احتمالي را دربر گرفته؛ اما راهكارهاي ارائه شده از سوي نيومارك، هر چند تمام روش   

نقايصي نيز به همراه دارد، به عنوان نمونه، در مورد راهكار ششم كه سخن از حذف استعاره به ميان 
كاهد و در فرايند ترجمة قرآن و مي آمده است، كاربست اين راهكار از ارزش بالغي و هنري متن مبدأ

  طور كلي هر متن معتبر و حساس ديگري جايي ندارد. به
، زماني مقبول است كه استعارة مقصد زبان در برابر و معادل اياستعاره به استعاره ةترجمروش 

ابي به يانتخاب شده در زبان مقصد كامال و از تمام جهات با استعارة زبان مبدأ يكسان باشد كه دست
چنين معادلي بسيار سخت و ناممكن است و هيچ تضميني نيست كه از نظر ارتباطي و تاثير بر 

 گرنيز ا )هيتشب به استعاره ةترجم( سوم روش در .كند برابري ياصل متن هاياستعاره بامخاطب، 
 زانيماز نظر  ياصل متن و شده ترجمه متن انيم تعادل و برابري شود، ترجمه استعاره ريغ به استعاره

 هايتيفيك است الزم« كه چرا ؛روديم نيب از سخن اسلوب و سبك طور نيهم و يارتباط ارزش و ريتأث
 هاييژگيو و آن بر حاكم يادب نيمواز متن، هر ةژيو سبك و محتوا يعني شوند، حفظ مبدأ متن
  .) 33 : 1384 حدادي،» (ابدي نمود و حفظ ترجمه در امكان حد تا ياصل متن يباشناختيز

 ةترجم دري اللفظتحت روش كه رسديم نظر به زين ييمعنا و ياللفظتحت روش دو انيم از
 زبان يادب الگوهاي به مربوط هاييژگيو ستيبايم مترجم ونچ باشد، كارآمدتر يقرآن هاياستعاره

 ريغ زانيم و ييالقا و يادراك ريتأث ام،يپ تيابد و تيخالق زانيم( الگوها نيا بر حاكم طيشرا و مبدأ
 روش نيا در نيا بر عالوه. كند منعكس خود ةترجم در ودهد  قرار توجه مورد را) اميپ بودن ميمستق

 سندهينو انيب ةويش و سبك بتواند تا دبپرهيز ترجمه در كاهش اي و شيافزا هرگونه از كوشديم مترجم
 در آورده، وجود به مبدأ متن خواننده در مبدأ ةسندينو كه آنچه رينظ شيب و كم رييتأث و دينما حفظ را

 شونديم حفظ ناًيع زين مبدأ متن يفرهنگ عناصر ترجمه، ةويش نيا در. زديبرانگ مقصد متن ةخوانند
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 و الزم مواقع در توانيم وه،يش نيا به ترجمه بودن نامأنوس مشكل رفع براي). 28 :1387 فرحزاد،(
 يينها اميپ و معنا اي و رييتفس هايافزوده از مقصد، زبان در مبدأ ةاستعار غرابت اي قرابت به بسته

- افزوده رييكارگبه در است الزم آنچه اما كرد، استفاده زين) آن ياللفظتحت ةترجم بر عالوه( استعاره

، 1391(اماني،  باشديم ترجمه متن در هاآن دخالت عدم گردد، لحاظ استعاره معناي اي رييتفس هاي
عنوان اند. بههاي موجزتري بوده). بنابراين با توجه به مطالب ذكر شده، برخي درصدد ارائة روش149

 -1اند از: است كه عبارت كرده نيومارك گانةهفت راهبردهاي جايگزين را راهبرد سه 1توبياسنمونه، 
مقصد.  زبان در معادل استعارة به مبدأ زبان استعارة تبديل -2مقصد.  زبان در استعاري تصوير بازتوليد

  ).45: 2009توضيحي (توبياس،  و مفهومي ترجمة به استعاري تصوير تبديل -3
در زمينة انتقال معناي استعاره، به ارائة تصاوير  وماركينهاي ارائه شده از سوي با عنايت به شيوه

پردازيم و عملكرد مترجمان را در ميام قرآن هاي قيامت از جزء بيست و نهم و سياستعاري صحنه
  دهيم. باره مورد سنجش قرار مياين

  آن يابيمعادل و هاي قيامتمعاني استعاري صحنه .6
 به ،در دو جزء پاياني قرآن امتيق هاياز صحنه يقرآن هاياستعاره از هايينمونه انتخاب با نجايا در

 كه نماند ناگفته .مپردازييم تصويرهاي استعاري انتقال در يفارس ةترجم پنج عملكردنقد و بررسي 
 يابيمعادل هايوهيش ردبه معناي  ،از سوي مترجمان ادشدهي هايوهيشي و بررسي ابيارز نيا از هدف
  باشد.مين مترجماناين 

  )42(القلم:  ﴾يوم يكْشَف عنْ ساقٍ ويدعونَ إِلَى السجود فَال يستَطيعونَ﴿. 6-1
»: « ساق عنْ يكْشَف«: ةجمل .دهدمى نشان قيامت در را مجرمان سرنوشتاز  اىگوشه فوق يةآ
 ؛است كار وخامت و وحشت هول، شدت از كنايه مفسرين، ىبرخ ةگفت به ».شوندمى برهنه هاساق
-مى كمر به را دامن ،ندگرفتمى قرار مشكلى كار برابر در كه هنگامى بوده، معمول عرب ميان در زيرا

 بر را ما جنگ« »:ساق على بِنا الْحرْب قامت«كه آمده است: ؛ چنانددنكرمى برهنه را پاها ساق و ددنز
و مكارم،  74/ 10: م2006: الطبرسي، ك.ر( است جنگ بحران، شدت از كنايهكه  »داشت نگه پا ساق

 ةافاد براي است يمثل »ساق از كشف« ريتعبگويد: ). صاحب تفسير الميزان نيز مي418/ 24: 1378
 بندد،يم را كمر دهيكش باال لباس از ساق شود،يم گرفتاري دچار انسان يوقت چون شدت، ةدرج تينها
: 1417(الطباطبائي،  سازد فراهم را گرفتاري از فرار ةليوس و بپردازد، تالش به ترعيسر و بهتر تا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Tobias 
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 تينها به امر شدت كه روزي يعني ،»ساق عن كشفي ومي: «گفته كشاف در هم زمخشري). 19/401
). 6/190: 1998باال زدن لباسي (زمخشري،  نه و است، نيب در ييپا ساق نه روز آن در گرنه و رسد،يم
 .شد متصور كالم نيا در را و نيز كنايه استعاره وجود توانيم گفتهپيش ريساتف به توجه با ب،يترت نيبد
شدن  برهنه( تشبيه به حالت »انسان در قيامت ي احوالسخت تينها«از  حاصل صورت طوري كهبه

. بنابراين مراد از آن كنايه است و سختي كار شدت ةدرج تينها شبه وجه كه شده) پا هنگام كار ساق
). با 29/97: 1984و ابن عاشور،  341: 1406: شريف رضي، ك.راز بزرگي امر و شدت آن است. (

  پردازيم: هاي ترجمة اين آيه ميتوجه به اين مطالب، اينك به ارزيابي شيوه
 نتوانند.  ولي خوانند، فرا سجود به را آنها و شود پديدار عظيم واقعة كه آن روزي: آيتي  
 و شوند خوانده خدا سجدة و به زنند ميان دامن كه را سختي روز كنند) (ياد: ايقمشهالهي 

 نتوانند.

 سجده به و) گردد مشكل كار و( شود برطرف ها)پا( ساق از) لباس( كه روزي: رضايي 
  ).كنند سجده( توانندنمي] لي[ و شوندمي فراخوانده

 خود در و شوند خوانده فرا سجده به و شود] دشوار و رهايي[ زار كار، كه روزي: فوالدوند 
  نيابند.  توانايي

 سجده  به شوند دعوت و) شود برداشته كار روي از پرده(ساق  از شود گشوده كه روزي: معزي
  نتوانند.  پس كردن

شيوة  فوالدوندهاي فوق، شاهد سه رويكرد در ترجمة آية يادشده هستيم. آيتي و با بررسي ترجمه
ناگفته نماند كه  اند.اند و سعي در انتقال معني استعاره داشتهرا مورد توجه قرار داده» ترجمة معنايي«

در ضمن معنا وجود دارد، اشاره نكرده و تنها كه » سختي آن روز«آيتي در بيان معني استعاره به معناي 
اند. اين در حالي است كه آقايان رضايي و با معناي (واقعة عظيم) به بيان مفهوم استعاره بسنده كرده

هاي اند تا هم ارزشرا در پيش گرفته» هاي تفسيرياللفظي استعاره با افزودهترجمة تحت«معزي شيوة 
و هم به معنا و مقصود آن در زبان مقصد اشاره گردد. معزي هم  بالغي متن زبان مبدأ حفظ شود

-كه در ضمن معنا وجود دارد، اشاره واضحي نداشته است. الهي» سختي آن روز«چندان به مفهوم 

اي اي نيز كوشيده معناي واژگان زبان مبدأ را با روشي كه نزديك به يك معادل استعاري و كنايهقمشه
 نظر ازها معادل كه ستين ينيتضم چيه ه پيشتر اشاره شد در اين روش،كاست منتقل كند. چنان

. ناگفته نماند دنكن برابري ياصل متن هاياستعاره با ،قصودم يمعنا انتقال و مخاطب بر ريتاث و يارتباط
با توجه به اينكه در آية فوق، معناي ضمني كنايه وجود دارد طبيعي است كه براي ترجمة عبارات 
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بايست در ترجمة چنين شود. بدين منظور، مترجم ميمشي مستقل و شفافي استفاده يز از خطكنايي ن
هاي ادبي كالمي كه حاوي استعاره است، حفظ شود و اي دست يابد تا نخست: زيباييعباراتي، به شيوه

د. در اين دهاي جمله را انتقال اي ارائه نمود كه به بهترين شكل، مضامين كنايهدوم: بتوان ترجمه
  استفاده نمود. » هاي تفسيرياللفظي استعاره به همراه افزودهترجمة تحت«توان از شيوة راستا، مي

 :به دعوت و )به نهايت سختي رسد كار و( گردد برهنه ها)پا( ساق كه روزي ترجمة پيشنهادي 
  توانند.نمى اما شوند، سجود مى

6 -2 .﴿  ذئموؤُا الْإِنْسانُ ينَبأَخَّرَيو م13(القيامة :  ﴾بِما قَد(  
 چيست؟ تعبير، دو اين از منظور: كه اين هستند. ﴾وأَخَّرَ قَدم ﴿ هاي مورد بررسيواژه فوق يةآ در

 پيش از خود حيات درانسان  كه است اعمالى منظور« اينكه نخست :شده ارائه زيادى تفسيرهاى
 و گذاشته مردم ميان در كه بد، و نيك سنت از اعم مانده، باقى او از مرگ از بعد كه آثارى يا فرستاده،

 شر، و خير بناهاى و ها،نوشته و هاكتاب يا و رسد،مى او به سيئاتش و حسنات و كنند،مى عمل آن به
 اعمالى آخرين و آورده، جا به كه است اعمالى اولين منظور: كه اين ديگر .رسدمى او به آثارش كه... و
 وارثان براى كه را اموالى و فرستاده، خود از پيش كه را اموالى: سوم. است داده انجام عمرش در كه

 داشته كه مؤخر است اطاعاتى و داشته، مقدم كه است گناهانى منظور: اندگفته نيز بعضى .است گذاشته
هر صورت، در  ). به25/294: 1378(مكارم، » است اول تفسير ترمناسب همه از اما .بالعكس يا است،

 اي يزيچ پيش فرستادن«معني در لغت به» قدم«استعاري هستيم. بنابراين،  -اين آيه، شاهد عبارت كنايي
معناي اين فعل بر اعمال اطالق شده كه امكان فرستادن  هيآدر اين  .باشديم »ي، يا به جلو انداختنكس

بِما ﴿ گويد:المعاني ميصاحب تفسير روحكه چنان دهند.اعمال وجود ندارد بلكه اعمال را انجام مي
مةاستعار ). بدين ترتيب140/ 29تا: يعني به آنچه كه انجام داده از نيكي و بدي. (آلوسي، بي ﴾قَد 

 موجود در اين آيه از دو منظر قابل بررسي است:

منه است  كه مستعار »فرستادن« هله است ب كه مستعار »انجام دادن اعمال«مصرحه:  ةاستعارالف) 
   .تشبيه شده و وجه شبه به اتمام رساندن است

در اين حالت موصول « شوداعمال به انسان يا چيزي تشبيه شده كه فرستاده مي مكنيه: ةاستعار ب)
  به است. كه بر اعمال داللت دارد مشبه و انسان يا شيء مشبه» ما«

 يعني ﴾وأَخَّرَ﴿ و وا گذاشتن چيزي است نيز به معناي به تأخير انداختن و به ديگر روز» رَأخّ«فعل 
موجود در اين  ة). استعار29/140 تا:يب ،يآلوس( شر وچه ريخ چه نداده انجام و كرده ترك كه آنچه

  داراي دو وجه است: » قدم« فعل نيز همچون
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 مرگ از بعد كه اعمال آثاريا انجام دادن آنها با تاخير و يا  دادن اعمالنمصرحه: انجام  ةاستعار الف)
به تأخير انداختن كه مستعارمنه است تشبيه شده و وجه شبه به  كه مستعارله است ماند،مي باقى او از

  .اتمام رساندن است
كه » ما« فتد. در اين صورت موصولااعمال به چيزي تشبيه شده كه به تأخير مي مكنيه: ةاستعار ب)

. با توجه به توضيحات ذكر شده به بررسي عملكرد استبه مشبه» شيء«بر اعمال داللت دارد مشبه و 
  پردازيم: مترجمان مي

 آيتي: در اين روز آدمي را از هر چه پيشاپيش فرستاده و بعد از خويش گذاشته است خبر مي-

 دهند.

 آن روز آدمي به هر نيك و بدي كه در مقدم و مؤخر عمر كرده از نتيجة همه آگاه  اي:قمشهالهي
  خواهد شد.

 شود.رضايي: در آن روز به انسان از آنچه پيش فرستاده و واپس نهاده خبر داده مي  
 كنند.فوالدوند: و در آن روز انسان را از تمام كارهايي كه از پيش يا پس انجام داده آگاه مي  
 .معزي: آگاه شود انسان در آن روز بدانچه پيش فرستاد و پس انداخت  

ها دو رويكرد مورد استفاده قرار گرفته كه در اين ترجمه دهديم نشان فوق هايترجمه دردقت    
اند و سعي در را مورد توجه قرار داده» ترجمة معنايي«اي و فوالدوند شيوة قمشهاست. آقايان الهي

اند. اين درحالي است كه آقايان آيتي، رضايي و معزي در هر دو واژه شيوة انتقال معني استعاره داشته
- اند و سعي در انعكاس معناي واژگان زبان مبدأ، داشتهرا در پيش گرفته» اللفظي استعارهترجمة تحت«

-يم چشم به جانيا در كه يگريد ةلئمساند تا بتوانند سبك و شيوة زبان مبدأ را در ترجمه حفظ كنند. 
اين راستا، ها بايستي مورد توجه قرار گيرد. در كه در ترجمه ،معناي ضمني كنايه است وجود خورد،

 اصالتاستفاده كرد، تا » هاي تفسيرياللفظي استعاره به همراه افزودهترجمة تحت«توان يا از شيوة مي
 كار بست.اي و استعاري نيز انتقال يابد و يا ترجمة معنايي را بهشود و معناي كنايه حفظ ياصل متن

-ه وجود دارد و نيز با عنايت به مقولة با هماي كه در اين آيبنابراين با توجه به معناي استعاري و كنايه

جا از نوع تقابل معنايي است و بافت كالم به شكلي منظم با چينش آيي و بافت كالم كه نوع آن در اين
كه بر اساس  كندترجمة زير را پيشنهاد مي نوشتار نيا سامان يافته است، ﴾وأَخَّرَ قَدم ﴿واژگان متضاد 

-است تا در عين انتقال معناي تحت »يريتفس هايافزوده همراه به استعاره اللفظيتحت ةترجم« ةويش

  ي حفظ شود.استعار و اييهكنا ترجمه نيب تعادلنيز منتقل شود و  اللفظي بار معنايي كنايه
 :شوديم داده خبر (تمام اعمالش) فرستاده پس يا پيش از كه آنچه از انسان روز آن در و ترجمة پيشنهادي.  



 ١٣٣ الگوي نيوماركهاي قيامت در قرآن بر اساس صحنه تصويرهاي استعاري شناسي برگردانروش 

 

6 -3 .﴿ لَوأَلْقى و يرَهعاذ15(القيامة :  ﴾ م(  
 پيدا معنى به اصلدر  ،»معذرت« جمع» معاذير« آمده:» معاذير« ةواژمعناي  دربا توجه به آية فوق، 

 .ظاهرى و صورى گاه و است، واقعى عذر گاهى كه ببرد بين از را گناه آثار كه است چيزى كردن
 چنين آيه معنى تفسير اين طبق .است پوشش و پرده معنى به ،»معذار« جمع» معاذير« اندگفته نيز بعضى

 را خويش كارهاى و بيفكند، خود اعمال بر هاپرده چند هر دارد آگاهى خويشتن بر انسان: شودمى
-صاحب تفسير الميزان هم مي ).25/296 :1378، مارمك( است ترمناسب اول تفسير ولى دارد، مستور

 انجام را كاري نگذاشته كه را يموانع كه است آن معذرت و است، معذرت جمع »ريمعاذ« ةكلم گويد:
 بهتر را خود و است، شيخو نفس بر رتيبص صاحب انسان كه است نيا هيآ معناي و .يكن ذكري ده
 از را عذاب كه است نيا براي صرفا كند،يم دفاع خود از عذرها ذكر با اگر و شناسد،يم كس هر از

  ).20/117: 1417(طباطبائي،  .برگرداند خود
گويد: الم و قاف و فارس ميكه ابنپرتاب كردن چيزي است؛ چنان«نيز در لغت به معناي » ألقي«

حرف معتل سه اصل دارد كه يكي بر كجي داللت دارد و ديگري بر به هم رسيدن دو چيز و ديگري بر 
  ).5/261: 1979(ابن فارس، » شود: ألقيتُه: يعني انداختم آن رااي. و وقتي گفته ميانداختن شيء

توان وجود نوعي استعاره را )، مي»معذرت« جمع »معاذير«( نخست ريتفس به توجه با بدين ترتيب،
را مستعارله بدانيم كه مستعارمنه آن (شيء انداختني)  »رهيمعاذ«در اينجا متصور شد و آن اينكه، واژة 

)، به ريمعاذصورت واژة (در اين .است شدن آشكار و شدن عرضه تيقابل شبهوجه حذف شده است و
كار رفته است و قرينة آن، (ألقي) است. از سوي ديگر نيز اگر معاذير به شكل استعارة مكنية اصليه به

نه توان قائل به وجود استعارة ديگري شد. بدين ترتيب كه (آوردن عذر و بهامعني پرده گرفته شود، مي
ي و پوشاندن آن) تشبيه شده است، زيچ يرو بر پرده و يا چيزي انداختنيا انكار دروغ گناهان) به (

گويد: عاشور ميكه ابنبه (مستعارمنه) ذكر شده است. چنانسپس لفظ مشبه (مستعارله) حذف و مشبه
 هيتشب پوشاندن چيزي،اي براي پرده انداختن به گناهان دروغ انكاراگر معاذير به معني پرده باشد، «

هاي ترجمة اين با توجه به مطالب ذكر شده، به ارزيابي شيوه ).29/348: 1984، عاشورابن(» است شده
  پردازيم: عبارت مي

  .آيتي: هرچند به زبان عذرها آورد 

 هاي عذر بر چشم بصيرت خود بيفكند.اي: هر چند پردهقمشهالهي  
  .رضائي: و گرچه عذرهايش را (در ميان) افكند  
  .فوالدوند: هر چند (در ظاهر) براي خود عذرهايي بتراشد  
 هاي خويش را. معزي: و هر چند بيفكند بهانه  
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اللفظي ترجمة تحت«اند. شيوة نخست، كار گرفتهمترجمان در ترجمة اين استعاره، سه شيوه را به
هاي كلي اين نوع اند. از ويژگير ترجمة خود از آن بهره جستهاست كه رضايي و معزي د» استعاره

گويي شود؛ اما بر ابهام و پوشيدهترجمه، اين است كه سبك زبان مبدأ، به زبان مقصد نيز منتقل مي
افزايد. در واقع در اين روش، زيبايي بالغي متن مبدأ، بر انتقال روشن و شفاف معنا معناي متن مي
اي قمشهاست كه از سوي آقاي الهي» تبديل استعاره به تشبيه«د. دومين روش شيوه شوترجيح داده مي

، نوعي اضافة »عذر«به » پرده«مورد كاربست قرار گرفته است. در اين ترجمه، با اضافه شدن واژة 
نمايد. و از طرفي ايشان تر ميشود كه فهم آن به مراتب نسبت به استعاره سادهتشبيهي خلق مي

(چشم بصيرت) را نيز در ترجمه آورده كه در متن مبدأ وجود ندارد. در تحليل اين روش بايد عبارت
گفت كه هر چند هر يك از صناعات بالغي، داراي ارزش ادبي منحصر به فرد خود است و شايد نتوان 

الغي، سان با استعاره دانست؛ اما شيوة كاربردي مزبور، با كاستن بخشي از ارزش بارزش تشبيه را هم
 ةويش وم،س يكاربرد ةويش گشاي تفهيم و تبيين معناي ضمني براي مخاطبان زبان مقصد خواهد بود.راه

ايشان معناي  .است قرار گرفته كاربرد مورد فوالدوند و آيتي ة آقايانترجم در كه است »معنايي«
به ضمير موجود در (معاذيره) اند. ناگفته نماند كه آيتي آورده» عذر«را در رابطه با » آوردن/ تراشيدن«

تصريح نكرده و در مقابل واژة (زبان) را در ترجمه آورده كه در متن مبدأ وجود ندارد. فوالدوند نيز 
واژة (معاذيره) را كه معرفه به اضافه است به صورت نكره ترجمه نموده است. بنابراين با توجه به 

  كنند.را پيشنهاد مي» ة معناييترجم«تفسير نخست و آنچه گفته شد، نگارندگان روش 
 :ا آورد.ر شيعذرها) ظاهر در( چند هر ترجمة پيشنهادي  

6 -4 .﴿الْتَفَّتاقُ واقِ الس29(القيامة:   ﴾بِالس(  
تعبير شده » گرديكي در محتضر يهاپا ساق دنيچيپ«احتضار انسان به  در اين آية شريفه صحنة

عرضه  مخاطب به يد به هم پيچيدگي پاهاحاالت شد ا ترسيمب را ياثرگذار يحس ريتصو هيآ نيا .است
 است؛ ريتصو نيا در موجود عناصر جمله از حركتپويايي و  .باشد ينيع و ملموس ي اوبرا نموده تا

 و گريدكي بر پاها شيسا و خوردن هم بر يي آن افزوده مانند،ايپو به كه يعناصرساير  با ريتصو نيا
ه آي اين براى .هولناكي پيش رو دارد صحنة كه فهمانديم انسان به پاها، خوردن تكان از يناش حركت
 امر به آخرت امر شدت دنيچيپ جمله نيا از مراد«: اندگفته رخيب؛ است شده ي مختلفي ارائهتفسيرها

ذكر  يبعض و .است يزندگ حال با دادن جان حال شدن درهم منظور: اندگفته گريد يبعض .است ايدن
 لعمطّ هول شدت يعني آخرت ساق به است، دادن جان يسخت همان كه ايدن ساق دنيچيپ: اندنموده
 از ساق به ساق دنيچيپ ريتعب با خواهديم هيآاين  كه است مقدار نياتوان گفت . اما چيزي كه مياست
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 گرييد از پس يكي شدائد امتيق تا مرگ دم از چون دهد، خبر آنها يپدريپ ورود و شدائد ةاحاط
 از حديثى در ).20/123: 1417(طباطبائي، » شوديم منطبق ميكرد نقل كه ييمعناها با معنا نيا و د،يآيم

 نيز عباس ابن از. شودمى پيچيده آخرت به دنيا: بِاآلخرَةِ الدنْيا الْتَفَّت: خوانيممى) عليه السالم(باقر امام
 هم به منظور: اندگفته نيز بعضى .است» دنيا امر به آخرت امر شدت پيچيدن هم به« منظور شده نقل

 امام از كه معنى همان به هااين ةهم كه است اين ظاهر .است قيامت شدائد با مرگ شدائد پيچيدن
  ).25/313: 1378(مكارم،  گرددمى باز شده نقل) السالم عليه(باقر

كند كه در آن مي انيب محسوس يشكل به ،را نظر مورد يمعن با،يز و يبالغ يريتصو بااين آيه 
 يرهايتصو و ديافزايم كالم ريتأث بر قرآن گريد يهااستعاره همچونهستيم كه  هيليتمث ةاستعارشاهد 

ي زيچ بهچيزي  دنيچيپدرهم پيچيدن،  يمعنا به«: »ـبِ إلتَف« فعل ،آيه نيا در. دهديم ارائه را ييايپو
 از حاصله ئتيه دارد اشاره احتضار حالت به كهاينجا  در). 5/207: م1979(ابن فارس،  است »ديگر

 دنيچيپ و پا ساق دو برخورداز  حاصله ئتيه سختي لحظات احتضار كه يكي پس از ديگري است به
-گونه كه صاحب اعراب القرآن مييا آن .است يزيچ برگرفتن در آن شبهوجه و ديگر استآنها به يك

سختي دنيا در آخرين روزش و شدت سختي آخرت در استعارة تمثيليه براي شدت «گويد اين آيه 
شوند همان طوري كه ساق به ساق پيچيده اولين روز آن است كه دو روز هستند كه در هم پيچيده مي

(درويش، » استعاره از شدت جنگ است "شَمرت الحرب عن الساقِ"شود: كه گفته ميشود همچنانمي
داند كه از اجتماع دو امر ر را استعاره از حالت سختي ميرضي هم اين تصوي). شريف10/307: 1412

 به ادامه در ).356: 1406ي، رضفيشرشود، يعني فراق دنيا و ديدار اسباب آخرت. (بر فرد عارض مي
  :مپردازييم الذكرفوق مطالب انتقال در مترجمان عملكرد يواكاو
 شوند دهيچيپ درهم پا هايساق و:  يتيآ.  
 چديدرپ هم به پا هايساق: ياقمشه ياله.  
 چديپيم) گريد ي(پا ساق به پا ساق و: ييرضا .  
 چديبپ هم به) دادن جان يسخت از(پاها ساق و: فوالدوند.  
 ساق به ساق چديبپ و: يمعز. 
آقايان ة ترجم در .ميهست استعاره ةترجم در وهيش دو كاربرد شاهد فوق، ةترجم پنج يبررس در
اند كه خواسته است، شده استفاده »اللفظيتحت ةترجم« ةويش ازي، رضايي و معزي اقمشه ياله آيتي،

 ةترجم«ة ويش از استفاده يعني ،ديگر يكرديرو اتخاذ با فوالدوند لفظ به لفظ آن را منتقل كنند. آقاي
. است مفهوم سازي بيشتري دست زده بهتر كردن معنا براي واضح »اللفظي با افزرودة تفسيريتحت
 كاربرد كه اين استعاره ياحساس يمعنابار  كه است نيا است، تياهم حائز جانيا در كه ة ديگريلئمس
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 البته .شودها، احساس نميبه غير از ترجمة فوالدوند در ساير ترجمه» التف«همراه با واژة  »ساق« ةواژ
 رد؛گييم قرار اغماض مورد ترجمه در معموال اما است يضمن يمعنا با مرتبط چند هر يليمسا نيچن ذكر
 درك را مبدأ زبان متن يمعان پنهان اتيجزئ ةهم تواندينم مواقع از ياريبس در مترجم بسا چه كه چرا
  .دهد انتقال ترجمه در سپس و
 چديبپ هم به) لحظة مرگ يسخت از( پاها ساق و ي :شنهاديپ ةترجم.  

  )44:  معارجال( ﴾ذلَّةٌ تَرْهقُهم أَبصارهم خاشعةً﴿. 5- 6
 و هول شدت از آنها هاىچشم كهكند اين آية شريفه حالتي از كافران را در قيامت بيان مي 

 در را آنها وجود تمام خوارى و ذلت از اىپرده و كنندمى نگاه خاضعانه و افتاده زير به وحشت،
است. در جملة اول صفت خشوع كه مخصوص انسان است به چشم نسبت داده شده كه در  برگرفته

 شده هيتشب) مستعارمنه» (انساني« به) مستعارله(» ابصار«بردارندة استعاره مكنيه است؛ بدين صورت كه 
فروتن و خاشع است. مستعار منه حذف و يكي از لوازم آن كه همان خشوع است به مستعارله  كه

كه با كاربرد  است) ترهق( فعل و) ذله( واژگانجملة دوم از اين آيه، دربردارندة . داده شده استنسبت 
العرب در تعريف اين واژه (رهق) آمده استعاري، تصويري ادبي به عبارت بخشيده است. در لسان

الرجل:  الرهق، غشيان الشئ، يرهقه رهقا أي غشيه. تقول: رهقه ما يكره أي غشيه ذلك وأرهقت«است: 
). طبق اين تعريف، اين 127/ 10تا:منظور، بي(ابن». أدركته ورهقته: غشيته. وأرهقته طغيانا أي أغشاه إياه

جا (ذله) است و اين ساختار، دو مسئله را در كند و فاعل آن در اينيم داللتفعل، بر پوشاندن چيزي 
ن كالم است. مسئلة دوم، كاربرد بليغانة بطن خود دارد. مسئلة نخست، نشان دهندة وجود استعاره در اي

گر نهايت احاطه و فراگيري است. بنابراين در مورد مسئلة (يرهق) است كه با معناي (پوشاندن)، بيان
-، از واژة (ذله) استفاده شده است؛ بدين)رهقي( واژهنخست، يعني استعاره شاهديم كه در آن سوي 

كه واژة (ذله) را پوشاندن است. بدين ترتيب  هاي آن ويژگي گونه كه ذله، به لباسي تشبيه شده، كه از
كار مستعارله بدانيم كه مستعارمنه آن (لباس) حذف شده و (ذله)، به صورت استعارة مكنية اصليه به

توان قائل به وجود استعاره در واژة (يرهق) شد. رفته و قرينة آن، (يرهق) است. از ديگر سو نيز مي
به به ذلت افتادن) به (يرهق= پوشاندن آن) تشبيه شده است، سپس لفظ مشبهبدين ترتيب كه (

(مستعارله) حذف شده است و قرينة آن، واژة (ذله) است. بر اين اساس،  (مستعارمنه) ذكر شده و مشبه
در واژة (يرهق)، استعارة تصريحية تبعيه وجود دارد. اين جمالت، به خواري و پستي و ذلت انسان 

قيامت اشاره دارد. معناي ضمني ديگري كه در اين عبارت وجود دارد و پيشتر بدان اشاره كافر در 
نموديم، بار عاطفي واژة (يرهق) است كه متضمن پوشش (فراگيري زياد) است كه انتقال چنين بار 
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طالب افزايد. اكنون به عملكرد مترجمان در انتقال مهاي متن زبان مقصد ميمعنايي در ترجمه، بر ارزش
  پردازيم:الذكر ميفوق
 اندافتاده خواري به و شده يمستول چشمانشان بر وحشت :آيتي. 
 كفر ذلت و افتاده فرو خواري به امتيق وحشت و هول از هاشانچشم كه يحال در :ايقمشهالهي 

  .كرده احاطه آنها بر انيعص و
 است گرفته فرا را آنان خواري] و[ است، فروتن) وحشت از( شانيهاچشم كه يحال در :ييرضا!  
 است گرفته فرو را آنان مذلّت] غبار[ افتاده، فرو دگانشان: ديفوالدوند.  
  :خواري ردشانيفراگ دگانشانيد است سرافكندهمعزي.  

در بررسي پنج ترجمة فوق، شاهد كاربرد چهار شيوة متفاوت در ترجمة استعاره هستيم. در    
استفاده شده و معني حاصل از استعاره را به  »ة معناييترجم«ة ترجمة آيتي در هر دو استعاره از شيو

فارسي آورده است. با اين توضيح كه در متن مبدأ، واژه (األبصار) فاعلِ شبه فعل ( خاشعة) است اما 
در ترجمه او اين ساختار رعايت نشده، و واژة (وحشت) فاعل قرار گرفته است، حال آنكه حفظ 

كرد. از سوي ديگر آن فراگيري كه در توضيح معني استعارة دوم تر ميرا دقيقساختار متن مبدأ، ترجمه 
 ةترجم«ة ويش از ايقمشهة الهيترجم شود. درمورد اشاره قرار گرفت، در ترجمة ايشان ديده نمي

 و هول« كه عالوه بر خود استعاره عبارات شده استفاده »تفسيري ةدوافز با استعارهي اللفظتحت
، آورده دهد ارائه مقصد زبان مخاطبان به يروشن يمعنا كهاين را نيز براي» انيعص و كفر«و » وحشت

 ازدر ترجمة استعارة اول  ييرضا آورد.هاي تفسيري را در داخل پرانتز مياست كه بهتر بود اضافه
 ةويشدوم از  استعاره و در ترجمة نموده استفاده »يريتفس ودةافز با استعاره ياللفظتحت ةترجم« ةويش
» اللفظيتحت«شيوة  فوالدوند نيز در ترجمة استعارة اول از .استبرده  بهره »ياللفظتحت ةترجم«

گونه كه با اضافه كار برده، بدينرا به» ترجمة تشبيهي استعاره«استفاده كرده؛ اما در استعارة دوم، شيوة 
است، تا استعاره، به تشبيه  يهي را خلق نمودهنمودن واژة (غبار) به (مذلت)، تركيبي مبتني بر اضافة تشب

كه استعاره، جاي تبديل و در كالم نشان داده شود. اين روش نيز، دو ويژگي خاص دارد. نخست اين
-كه اين روش موجب وضوح و شفافيت مفهوم جمله ميدهد. دوم اينخود را به صنعت تشبيه مي

با اين حال، از زيبايي و ارزش بالغي زبان مبدأ، در  شود.گردد؛ هرچند بر حجم ترجمه كمي افزوده مي
رود. آقاي معزي نيز با اتخاذ رويكردي واحد، يعني استفاده از شود؛ اما از ميان نمياين روش كاسته مي

قابل ذكر  ةلئمسها در ترجمة خود توجه داشته است. به باز توليد استعاره» اللفظيترجمة تحت«شيوة 
 هايويژگي از« مورد توجه قرار گيرد؛ چرا كه ﴾أَبصارهم خاشعةً﴿بايد ساختار عبارتاين است كه  گريد
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بهتر است هنگام ترجمه اين و  )19/82 تا:آلوسي، بي(» است حدوث و تجدد نمودن افاده اسم فاعل
سعي شود. بنابراين هر چند كه آقايان رضايي و معزي ساختار و بار معنايي آن به زبان مقصد منتقل 

 و ، اما اين معناي تجدديابي كننداند (خاشعه) را به شكل اسم، مانند( فروتن، سرافكنده) معادلداشته
جمله فعليه  ﴾ذلَّةٌ تَرْهقُهم﴿از سوي ديگر جملة   هاي آنها چندان محسوس نيست.حدوث در ترجمه

از ترجمة آقاي معزي، همه به هاي باال به غير مضارع شروع شده در حالي كه در ترجمه است و با فعل
 گرفته فرو/ است گرفته فرا/ كرده احاطه/ اندافتاده خواري بهاند، مانند: (شكل فعل ماضي ترجمه شده

  ). است
 :ذلت )و(، تن استفرو همواره)وحشت و شرم از( هايشانچشم كه حالى در ترجمة پيشنهادي 

  گيرد.فرا مي را آنها )وجود تمام(

    )27:  نسان(اإل ﴾الًيثق وماًي همورائَ ذرونَيو ﴿. 6- 6
شاهد دو واژه در رابطه با روز قيامت هستيم. از يك سو نسبت دادن روز قيامت  فهيشر يةآ نيادر 
نيز؛ به  » وراءهم« تعبيرناگفته نماند كه ». يوم«براي » ثقيل«و از سوي ديگر ذكر صفت » يذرون«به فعل 
 آن هااين كه است آن خاطر به« شود گفته آنها روى پيش قاعدتاً بايد كه اين با »سرشان شتپ«معني 
ة كلم مفسران از بعضى ةبه گفت ولى اند،انداخته سر پشت ىيگو سپارند،مى فراموشى دست به را روز

در تفسير  ).25/382: 1378(مكارم، » رودمى كاربه روپيش معنى به گاه و سر، پشت معنى به گاه »وراء«
» مفعول«به  اگر و است» سرپشت« معنى به شود اضافه »فاعل«به  »وراء«البيان آمده است: اگر روح

  ).439/ 8، 1331 ،البروسويرو است (اضافه شود به معني پيش
 كنيم.) و (يوم ثقيل) داراي معناي استعاري هستند كه بدان اشاره ميذرونهاي (يدر اين آيه، واژه

» ستين اعتنا قابل كه است زييچ نافكند دور يمعنه ب«گويد: مي» وذر«واژة اصفهاني در شرح راغب
 و شوديم ترك كه شده هيتشب يكس اي يزيچ به آخرت، اساس، نيا بر). 671تا: اصفهاني، بي(راغب
 ريتصو كه است آن ةنيقر زين) يذرون( فعلو . است شده ذكر هلمستعار و دهيگرد حذف ه،من مستعار

 و معناي ضمني ديگري نيز، در اين عبارت وجود دارد است. از سوي ديگر هيمكنة استعار نوع از يبالغ
ارائه نموده و پيشتر بدان اشاره نموديم، و آن بار عاطفي  »ذروني« فعل از راغب كه يفيتعر به توجه با

اين  توجهي هم است كهاعتنايي و بيواژة (يذرون) است كه عالوه بر ترك كردن متضمن معناي بي
يوم «كند. مسئلة ديگر، عبارت واژه را از واژگان به ظاهر مترادف مانند: يتركون، يخلّفون و... متمايز مي

وصف شده » ثقيل«به » يوم«هاي روز قيامت، به شيوة استعاره است و به خاطر سختي«است كه » ثقيل
». اي شدت و سختي استگويي شيء سنگيني است كه طاقت حملش نيست، بنابراين ثقيل، استعاره بر
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بنابراين  ).357 :1406 ،يرضفيشر و 29/166تا، و آلوسي، بي 408/ 29: 1984(ر.ك: ابن عاشور، 
  الذكر به شرح زير است:عملكرد مترجمان در انتقال مطالب فوق

 افكننديم پشت پس را دشوار روز آن و :آيتي. 
 برنديم ادي از يكلهب را نيسنگ سخت امتيق روز آن و :ايقمشهالهي.  
 كننديم رها سرشان پشت را) امتيق( گرانبار روز و: ييرضا.  
 افكننديم سر پشت] غفلت به[ را گرانبار روزي و: فوالدوند.  
  :را نيسنگ روزي شيخو سر پشت بگذارند ومعزي. 
 ها به كار بردهاستعاره ةترجم در وهيش سه كه است نيا از يحاك فوق، ترجمه پنج يبررس نديبرآ

استفاده نموده است و در » ياللفظتحت«شده است. آيتي در ترجمة استعارة اول متن مبدأ، از روش 
» دشوار«با واژة  را» ثقيل« يمعن كه گونهنيبد، برده بهره »ييمعنا ةترجم«ترجمة استعارة دوم از شيوة 

معادل دقيقي » دشوار«واژة  كرد؛ چرا كهتر، معنا را بيان ميكه بهتر بود با واژة نزديك است داده نشان
اي نيز با اتخاذ دو رويكرد، به ترجمه اهتمام ورزيده كه در استعارة قمشهنيست. الهي» ثقيل«براي 

هايي روي آورده كه اين عبارت براي معني واژه» ترجمة معنايي« به» برنديم ادي از«نخست، با عبارت 
باشد. در مورد دومي نيز از شيوة واژة (يذرون) نميمانند (ينسون) مناسب است و معادل دقيقي براي 

و » قيامت«، واژگان »ثقيل«بهره برده كه عالوه بر معني خود واژة  »يريتفسة افزود با ياللفظتحت«
- تحت«را نيز وارد ترجمه كرده است. رضائي هم در برگرداندن استعارة نخست، به ترجمة » سخت«

را برگزيده و واژة  »يريتفسة افزود با ياللفظتحت«دوم، شيوة روي آورده اما در استعارة » ياللفظ
(قيامت) را براي روشن ساختن ترجمه خود آورده است. فوالدوند و معزي نيز در هر دو استعاره 

ها تنها آقاي فوالدوند به معناي اند. ناگفته نماند كه از بين ترجمهرا برگزيده» اللفظيروش تحت«
يي اين واژه معنا آحادتوجهي توأم با ترك كردن، كه در يبو  يياعتنايببه ضمني در(تذرون) يعني 

ها تنها به معناي رساند. بقية ترجمهآن را مي ]غفلت به[ وجود دارد، اشاره كرده است كه با عبارت
  اند. اصلي و اوليه پرداخته

 كنند مى رها شانسر پشتاعتنايي با بي را(قيامت)  سختى روز: و ترجمة پيشنهادي.   

  )10:  اإلنسان( ﴾قَمطَرِيراً عبوساً يوماً ربنا منْ نَخاف إِنَّا ﴿. 7- 6
 صفات از عبوسشده است.  تعبير»  قَمطَرِيراً عبوساً يوماً «الفاظ  اب قيامت روزدر اين آية شريفه، از 

 روز آن حوادث چنان يعنى است،آمده  روز آن وحشتناك وضع بر تأكيد خاطر بهكه  است انسان
 نيز روز آن خود ىيگو بلكه نداعبوس روز آن در هاانسان تنها نه كه است كنندهناراحت و سخت
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 يبرا مشبههصفت: بوسع« گويد:عاشور ميگونه كه ابن). يا آن25/356: 1378(مكارم،  است عبوس
ي است طوري كه آن روز استعار يمعنا در عبوس به روز وصف و است عبوس دايشد كه است يكس

 ).29/386 :1984، عاشورابن(» تشبيه شده است است ترشرو كه يمرد بهبا حوادثي كه رخ داده 
رضي نيز وصف روز قيامت به عبوس را دليلي بر بزرگي عقاب و دردناكي عذاب گرفته است شريف

است، به روز قيامت هاي انسان ترتيب صفت عبوس كه از ويژگي نيبد ).357 :1406 ،يرضفيشر(
هاي آن (عبوس) براي مستعارله نسبت داده شده و مستعارمنه(انسان) حذف شده و يكي از ويژگي

 عملكرد يواكاو به اينك. است گرفته شكلمكنية اصليه  ةاستعار(يوم) آورده شده است؛ از اين رو 
 :مپردازييم الذكرفوق مطالب انتقال در مترجمان

 است هولناك و سخت و عبوس روز آن كه روزي در م،يترسيم خود پروردگار از ما :آيتي. 
 و هم در خلق رخسار آن يسخت و رنج از كه روزي به خود پروردگار قهر از ما :ايالهي قمشه 

  .ميترسيم است نيغمگ
 است سخت] و[ ترشروي اريبس كه روزي از م،يترسيم پروردگارمان) عذاب( از ما قتيحق در :ييرضا.   
 ميهراسناك سخت، يعبوس روز از پروردگارمان از ما :فوالدوند.   
  :رويآشفته دژمخوي را روزي شيخو پروردگار از ميترس همانامعزي.  

اللفظي مورد توجه قرار ها رويكرد تحتبينيم كه در اكثر ترجمههاي فوق، ميدر بررسي ترجمه
سعي در انعكاس » اللفظيترجمة تحت«شيوة گرفته است. در همين راستا، چهار ترجمه با انتخاب 

اند تا سبك و شيوة بيان زبان مبدأ را حفظ نمايند. اما هاي ادبي زبان مبدأ در زبان مقصد داشتهشاخصه
هاي آقايان آيتي و رضايي به شكل اسنادي ترجمه حالت موصوف و صفت در زبان مبدأ در ترجمه

 دردوبار ذكر شده است؛ اين در حالي است كه » روز« ةواژشده است و همچنين در ترجمة آقاي آيتي 
-الهي وجود ندارد.را اضافه كرده كه در متن مبدأ » آن«بار آمده و از طرفي اسم اشاره يك مبدأ متن

اي در انتقال اين استعاره، واژه را از حالت استعاري خارج كرده و درهم بودن رخسار  را به قمشه
هاي هاي لغت براي واژهبا توجه به تعاريفي كه در كتاب .داده است ها نسبت چهرة خلق و انسان

اللغه در مورد كه صاحب مقاييستري ارائه شود. چنانعبوس و قمطرير آمده بهتر است معادل دقيق
اليوم العبوس وهو الشديد الكريه واشتُقّ منه عبس الرجل يعبِس عبوساً، وهو «گويد: واژة عبوس مي

شود. ). كه از اين بيان شدت ناخوشي روز برداشت مي211/ 4: 1979غصبان)(ابن فارس،عابس الوجه: 
دهندة كه نشان» حزن مع انقباض هو« گويد:و نيز صاحب التحقيق في كلمات القرآن دربارة عبس مي

). و دربارة شدت و سختي در واژة 8/21: 1393 معناي (گرفتگي+ غمگيني) است (المصطفوي،
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 واألصل ،يللمعن دايتأك وكرّرت الراء، هيف دتيز مما وهذا د،يالشد: ريالقمطر« اند: گفتهنيز » قمطرير«
كه . چنان)5/117: 1979 فارس، ابن(» الخلقمجتمع؛ قمطر ريبع قولهم ومنه الجمع، معناه وأنّ قمط،

 القمط وإنّ م،يالمستد المجتمع ديالشد هو: هيف الواحد األصل نّإ«همين معنا در جاي ديگر هم آمده 
 االستدامة مع المعني في وزيادة ي تأكيدعل تدلّ الحرف يف ريوالتكر ادةيوالز وجمع، شد يعل دلّي

). با توجه به اين تعاريف، قمط مفهوم سفتي، سختي و جمع 9/355: 1393(المصطفوي، » واالمتداد
رساند. اين رير ) را ميكردن دارد و زيادت و تكرار حرف راء، تأكيد و زيادت معني مزبور در (قمط

(ر.ك:  »اشتد: ومناي واقمطرَّ د،يشد أي ر،يقمطر وميو قماطر ومي«واژه در وصف يوم نيز آمده است: 
در ترجمه » رويي و سختيشدت ترش«). بنابراين 116/ 5تا:  منظور، بي، ابن797: 1979الجوهري، 

كه ايشان اينجا تنها به مفهوم اللفظي مثل ترجمة معزي تر است مخصوصا در روش تحتمناسب
كه در اين » شدت سختي عذاب« مفهومرو انتقال از اينبسنده كرده است. » رويآشفته دژمخوي«

  سازد.  تر مياستعاره نهفته، ترجمه را غني
 :بسيار عبوسي  روز از ترسيم،مي پروردگارمان) عذاب( از ما قتيحق در ترجمة پيشنهادي 

  (وحشتناكي و) سختي.

    )14:  اإلنسان( ﴾تَذْليالً قُطُوفُها وذُلِّلَت ظاللُها علَيهِم ودانيةً﴿. 8- 6
هاي آن به جملة قبلي عطف شده كه نشان از مسخّر بودن ميوه ﴾تَذْليالً قُطُوفُها وذُلِّلَت﴿جملة 

 از منظور و است »هيسا«به معني  ظل جمع »ظالل« ةكلم ها و سهولت دسترسي به آنها است.شاخه
 مورد نيا خصوص در »هيدان«ة كلم پس .است گسترده آنان بر هيسا كه است نيا آنان بر هيسا يكينزد
 قاف كسره به -قطف جمع »قطوف« ةكلم و. دهديم را يگستردگ معناي هم و دارد را خود معناي هم
 نيا به »آنان براي قطوف ليتذل« و. است شده دهيچ وهيم معناي به» قطف« و است، -طاء سكون و

 آنان ةاراد و فرمان تحت و كرده، رمسخّ شانيا براي را يبهشت هايوهيم يتعال خداي كه معناست
 ).20/141: 1417 ،يطباطبائ( ننديبچ يزحمت و مانع چيه بدونو  بخواهند كه نحو هر بهكه  قرارداده،

تذليل، استعاره براي به سهولت در اختيار داشتن است. «همچنين در مورد اين استعاره آمده است: 
و  29/390: 1984، عاشورر.ك: ابن(» شود: فرس ذلول: يعني براي راكبش رام استكه گفته ميچنان
و فروتن بردار بر اين اساس، آنها در سهولت دسترسي، به انساني فرمان .)357 :1406 ،رضيفيشر

 ، براي مستعارله ذكر شده است.مستعارمنههاي اند و مستعارمنه، حذف گرديده و از ويژگيتشبيه شده
) ذُلِّلَت( فعل و بود خواهد هياصل يةمكن نوع از استعاره م،يبدان استعاره را) القطوف( ةواژ اگر جه،ينت در
گونه كه آن چيدن ميوه است. همان . از طرف ديگر واژة قطوف جمع قطف است كهاست آن ةنيقر زين
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). و اطالق قطف بر 528تا: (راغب، بي» دميچ كامال را وهيم: قطفاً الثّمرةَ قطفت«گويد: راغب مي
مجاز به اعتبار نتيجه و حاصل آن است.  دشويم آن دنيچ قصد كه انگور و خرما هايوهيم و هاخوشه

رساند. با توجه به شروح مذكور مجاز و و تذليل مصدر مؤكد است كه اينجا شدت سهولت را مي
 ايوهيش ديبا عبارت، نيا ةترجم در .)29/390: 1984، عاشورابن(استعاره در اين آية شريفه نهفته است 

 به ابتدا منظورنيبد. شود منتقل يروشن به زين معنا و حفظ آن يبالغ وجه مكاناال تيح تا نمود اتخاذ
         . مپردازييم عبارت نيا هايترجمه

 باشد.  فرمانشان به هايشميوه و افتاده سرشان بر درختانش هايآيتي: سايه 

 اختيار آنهاست.  به و دسترس در هايشميوه و آنها سر بر بهشتي درختان ساية و :ايقمشه الهي  
 است.  شده فروتن كاملًا چيدن براي هايشميوه و است نزديك آنان به ش) درختان( هايسايه رضائي: و  
 رام.] چيدن براي[ هايشو ميوه است، نزديك آنان به] درختان ي[هاسايه و :فوالدوند   
 رام شدني. هايشگرديدند ميوه رام و هايشسايه بديشان است نزديك و :معزي 

 بهآقايان آيتي و معزي براي ترجمه استعاره  كه افتي نمود مسأله نيا فوق، ةترجم پنج واكاوي با
-تحته ترجم« ةويش با موجود استعاره مفهوم انتقال هرچنداند؛ كرده بسنده »اللفظيتحت ةترجم«ة ويش

 به را عبارت كل زين ايقمشهيالهآقاي  .دارددر زبان مقصد براي وضوح معنا نياز به توضيح  ،»ياللفظ
» دسترس در« اما ايشان براي ترجمه از دو عبارت است داده قرار يابيبرابر مورد »ييمعنا ةترجم« ةوشي
كرد. از مزاياي استفاده كرده كه بهتر بود با توجه به متن مبدأ از يك عبارت استفاده مي» اختيار به« و 
به سمت اصل خواننده محور بودن اين است كه نگرش مترجمان بيشتر » ترجمة استعاره به معناي آن«

اي و يا مقصدمداري است و همين امر موجب شده تا رعايت مقاصد بالغي كالم زبان مبدأ، در درجه
-تحت ةترجم«پس از رسايي و قابل فهم بودن كالم قرار بگيرد. آقايان رضائي و فوالدوند با رويكرد 

 ةترجم دوم، ةلئمس تري را ارائه دهند.ني روشناند معخواسته )رييتفس هايافزوده با استعاره ياللفظ
است و اين تأكيد را تنها آقاي رضايي منتقل نموده است. از طرفي آيتي  ديكأتداراي كه  است) تذليال(

شد و اند كه بايد دقت بيشتري مبذول مياي و فوالدوند فعل ماضي را حال ترجمه كردهقمشهو الهي
اند كه بهتر بود از معادل اي ترجمه (عليهم) معادل (برسرشان) را آوردهاي برقمشههمچنين آيتي و الهي

  شد.  تري مانند (بر آنها) استفاده ميدقيق
 بسيار] دنيچ براي[ هايشميوهاست و  ]گسترده[نزديك  آنها بريش هاسايه و: يشنهاديپ ةترجم 

 .است شده] آسان[ فروتن
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   )   2(االنفطار:  ﴾انْتَثَرَت الْكَواكب وإِذَا﴿. 9- 6
- مي »رثََنَ «اللغه در تعريف آية فوق در مورد وضعيت ستارگان در قيامت است كه صاحب مقاييس

گويد: نون و الثاء و الراء اصلي است كه بر انداختن چيزي و پراكنده كردن آن داللت دارد (ابن فارس، 
انداختن چيزي بر زمين همراه با پراكندگي است  »نثر«كند كه: ) وابن عاشور اشاره مي5/389: 1979

در تفسير بيضاوي نيز اين واژه، به معناي سقوطي كه همراه با پراكندگي  ).30/171 :1984 عاشور، ابن(
بر ستارگان از باب مجاز است طوري كه  »نثر« ). اطالق 5/292تا: باشد، آمده است. (البيضاوي، بي

هاي خود و خروج آنها از مدارشات و پراكندگي اجتماع آنها از جايگاهانتثار كواكب استعاره از تفرق 
آنها به شكل «گويد: المعاني نيز چنين ميصاحب تفسير روح). 30/171: 1984، عاشور ابن(است 

كنند و آن استعاره از زوال و نابودي آنها است. طوري كه آنها به جواهري تشبيه پراكنده سقوط مي
» شوند وآن استعارة مكنيه يا مصرحه استافتند وپراكنده ميشود و ميش پاره ميااند كه رشتهشده

توان وجود دو نوع استعاره را در اين كالم متصور شد. بدين ترتيب، مي). 63/ 30 :اتيب ،اآللوسي(
كه واژة (الكواكب) را مستعارله بدانيم كه مستعارمنه آن (جواهر) حذف شده است و در نخست اين

كار رفته است و قرينة آن، (انتثرت) است. )، به شكل استعارة مكنية اصليه بهالكواكبصورت واژة (اين
) شد. بدين ترتيب كه (از مدار خود انتثرتتوان قائل به وجود استعاره در واژة (از ديگر سو نيز مي

پس لفظ مشبه خارج شدن و نابودي چيزي) به (انتثرت: افتادن و پراكنده شدن) تشبيه شده است، س
به (مستعارمنه) ذكر شده است و قرينة آن، واژة (كواكب) است. بر اين (مستعارله) حذف شده و مشبه

 نيا در كه زين يگريد يضمن يمعنااساس، در واژة (انتثرت)، استعارة تصريحية تبعيه وجود دارد. 
افتادن توأم  متضمن كه است) انتثرت( ةواژ يعاطف بار م،ينمود اشاره بدان شتريپ و دارد وجود عبارت

 در. دافزاييم مقصد زبان متن هايارزش بر ترجمه، در ييمعنا بار نيچن انتقال كه است با پراكندگي
 :مپردازييم الذكرفوق مطالب انتقال در مترجمان عملكرد يواكاو به ادامه

 شوند.  پراكنده ستارگان كه گاهآن و: يتيآ  
 فرو ريزند.  آسمان ستارگان كه هنگامي و :يامشهي قاله 

 ريزند فرو هم در و( شوند پراكنده سيارات كه هنگامي و: يرضائ( . 

 شوند.  پراكنده اختران كه گاهآن و :فوالدوند  
 بريزد يا( بپاشد ستارگان كه گاهي و :يمعز( .  
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كارگيري دو روش ترجمه در استعارة مورد نظر هستيم. آقايان در بررسي پنج ترجمة فوق، شاهد به
اند به معني بيشتري اشاره نمايند كه با اند، خواستههايي كه داخل پرانتز آوردهي، با افزودهمعزرضايي و 

اما ساير مترجمان با  ،انداين امر را نشان داده» هاي تفسيرياللفطي با افزودهتحت« يكرديرو اتخاذ
 خود هايترجمه در استعاره ديتول باز به »اللفظيتحت ةترجم« ةويش از استفادهواحد يعني رويكرد 
 در آن ينسب گوييدهيپوش و مبدأ زبان يادبهاي شاخصه انعكاس در يسع روش نياكه  دانپرداخته

را در ترجمه خود آورده كه در متن مبدأ » آسمان«اي واژة قمشهها الهيدارد. در بين ترجمه مقصد زبان
اي، هيكنا مفهوم اين آيه كه نماند ناگفتهوجود ندارد و در انتقال معناي استعاره هم چندان تاثيري ندارد. 

 ،ايي و كنايهاستعار معناي نيب تعادل جاديا يبرا فروغ شدن ستارگان را نيز در بردارد.نابودي و بي
تر كردن متن زبان مقصد اين امر در نظر گرفته شود. مسئلة ديگر، در انتقال واژة بهتر است براي غني

اللفظي را برگزيند تا توجه به آحاد معنايي اين واژه است كه اگر قرار باشد مترجم روش تحت» نثر«
» نثر«كه در اينجا واژة  حد امكان بايد سعي كند آحاد معنايي واژة متن اصلي را در ترجمه، انتقال دهد

  گونه كه در تعريف آن ذكر شد به معني(افتادن+ پراكندگي) است. همان
 خود خارج و ساقط شوند). مدارستارگان با پراكندگي فرو ريزند (از  كه زمان آن و :يشنهاديپ ةترجم  

  در جدول و نمودار زير عملكرد مترجمان به صورت مبسوط ارائه شده است:

  جمع  معزي  فوالدوند  رضايي  ايالهي قمشه  آيتي  ترجمه بر اساس نظريه نيوماركنوع   رديف

  187  46  41  38  23  39  استعاره اللفظيتحت ترجمه  1

  1  ‐  ‐  ‐ 1  ‐ برابرومعادلاياستعارهبهاستعارهترجمه  2
  2  -  1  1 - - تشبيهبهاستعارهترجمه  3
  1  -  -  - 1 - تفسيريهايافزودهباتشبيهبهاستعارهترجمه  4

  60  6  11  7  20 16 آنمعنايبهاستعارهترجمه  5
  -  ‐  ‐  ‐ ‐  ‐ آنترجمهعدمواستعارهحذف  6

  29  4  3  10  11 1 تفسيريهايافزودهبااستعارهاللفظيتحت ترجمه  7
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اللفظيتحت

اللفظيتحت ي

ص يرهاي استعاري

جدو

الهي قمشه

ترجمه به است
 معادل

اللفظيحتت  ي

اللفظيتحت  ي
تفسي باافزوده

-ي
معنا -معنايي  ي

بتشبيهبه
تفسيرافزوده

 معنايي ي

 معنايي  ي

اللفظيتحت ي

ی

تصوي اسي برگردان

ن
  آيتي  ي

 معنايي عنْ

اللفظيحتت دبرَ

اللفظيتحتس

اللفظيتحت  رَ
اللفظيتحت

معنايي  رَه 

اللفظيتحت خرَةَ
ذ

اللفظيتحت بها

اللفظيتحت ي

آيتی
فوالدوند

ی

ی

ی

د

ی

شناروش 

  
 

واژگان ديف
ستعاري

1  موي كْشَفع ي
  ساقٍ

أَد منْ تَدعوا  2
 وتَولَّى

3  عمس جالشَّم
 والْقَمرُ

4  موأَخَّر ماقَد

معاذيرَ أَلْقى  5

الĤْخ وتَذَرونَ  6

7  
وهجذ وئموي
رب إِلى ناضرَةٌ

  ناظرَةٌ
8  لَغَتي بالتَّراق

آيتی

الهی قمشه ای

رضايی

فوالدوند

معزی

رد
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الساق التفت  9
  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  بالساق

  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت اللفظيتحت اللفظيتحت الجبال سيرت  10

الروحيقوم يوم  11
  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  والمالئكه

  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت اللفظيتحت اللفظيتحت واجفه قلوب  12
  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت معنايي معنايي خاشعه ابصارها  13

الطامة جاءت  14
  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  معنايي  اللفظيتحت  الكبري

ايانيسئلونك  15
  اللفظيتحت  معنايي  معنايي  معنايي  معنايي  مرساها

  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت اللفظيتحت اللفظيتحت سيرت جبال  16

17  يها ما أَلْقَتفو
اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  تَخَلَّت  

  معنايي  معنايي  اللفظيتحت اللفظيتحت اللفظيتحت لربها واذنت  18
  معنايي  معنايي  اللفظيتحت اللفظيتحت اللفظيتحت لربها واذنت  19

20  وهجو ذئموي
  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  معنايي  خاشعةٌ

  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت معنايي اللفظيتحت ناصبة عاملة  21

عينمن تسقي  22
  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  عانيه

يومئذ وجوه  23
باياللفظتحت  معنايي  ناعمة

  رييتفس افزوده
 با ياللفظتحت
  معنايي  معنايي  رييتفس افزوده

ياللفظتحت  اللفظيتحت  راضيه لسعيها  24
  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  رييتفس باافزوده

25  و جاء كبرو
لَكالْم  

باياللفظتحت
 ياللفظتحت  معنايي  رييتفس افزوده

  رييتفس باافزوده
 ياللفظتحت
  اللفظيتحت  رييتفس باافزوده

26  تأَخْرَجو ضالْأَر
باياللفظتحت  اللفظيتحت  أَثْقالَها

 ياللفظتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  رييتفس افزوده
  رييتفس باافزوده

27  ذئموثُ يدتُح
  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  أَخْبارها

أَوحىربك بِأَنَّ  28
  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  لَها

 ياللفظتحت  اللفظيتحت  معنايي  ابصارهم خاشعه  29
  اللفظيتحت  اللفظيتحت  رييتفس باافزوده

  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت اللفظيتحت اللفظيتحت ذلهو ترهقهم  30
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فينفخ فاذا  31
ياللفظتحت  اللفظيتحت  الصور

  رييتفس باافزوده
 ياللفظتحت
  اللفظيتحت  اللفظيتحت  رييتفس باافزوده

عرْش يحملُ  32
كباللفظيتحت  اللفظيتحت  تشبيه به استعاره  اللفظيتحت  اللفظيتحت  ر  

باياللفظتحت  معنايي  ابصارهم خاشعه  33
  رييتفس افزوده

 با ياللفظتحت
  اللفظيتحت  اللفظيتحت  رييتفس افزوده

باياللفظتحت  معنايي  ذله و ترهقهم  34
  اللفظيتحت  تشبيه به استعاره  اللفظيتحت  رييتفس افزوده

  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت اللفظيتحت اللفظيتحت النَّاقُورِ في نُقرَ  35
  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت معنايي اللفظيتحت التذرو التبقي  36

ُتقَدموا ما  37
كُمأَنْفُساللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  ل  

  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت معنايي اللفظيتحت عبوسا يوما  38
  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت معنايي اللفظيتحت ورائهم يذرون  39

ياللفظتحت  معنايي  ثقيال يوما  40
  رييتفس باافزوده

-ياللفظتحت
  اللفظيتحت  اللفظيتحت  رييتفس باافزوده

السماء إِذَا  41
طَتياللفظتحت  اللفظيتحت  كُش

  اللفظيتحت  اللفظيتحت  معنايي  رييتفس باافزوده

  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت اللفظيتحت اللفظيتحت أُزلفَت الْجنَّةُ  42

وقَدمت ما  43
أَخَّرَت  

-اللفظيتحت
 -اللفظيتحت  معنايي -معنايي  اللفظيتحت

  اللفظيتحت
اللفظي تحت
  اللفظيتحت

اللفظي تحت
  اللفظيتحت

44  
قُلُوبِهِم على رانَ

 كانُوا ما
  يكْسبونَ

 ياللفظتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت
  اللفظيتحت  معنايي  رييتفس باافزوده

45  يثُ أَتاكدح
  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  معنايي  اللفظيتحت  الْغاشيةِ

46  تمي قَدياتحاللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت معنايي اللفظيتحت ل  

47  تملع مانَفْس
ضَرَتاللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  أَح  

 باياللفظتحت  اللفظيتحت  اللفظيتحت  انتثرت الكواكب  48
 باي اللفظتحت  اللفظيتحت  يريتفس افزوره

  يريتفس افزوره

طبقا لتركبن  49
 با ياللفظتحت  معنايي  معنايي  معنايي  معنايي  طبق عن

  يريتفس افزوره
  اللفظيتحت  معنايي معنايي معنايي معنايي هاويه امه  50
  اللفظيتحت  معنايي معنايي معنايي معنايي مستطيرا شره  51
  اللفظيتحت با ياللفظتحت با ياللفظتحت معنايي اللفظيحتت قطوفها ذللت  52
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  رييتفس افزوده  رييتفسافزوده تذليال

الشمس اذا  53
  معنايي  اللفظيتحت  اللفظيتحت  معنايي  معنايي  كورت

النجوم اذا  54
ياللفظتحت  معنايي  انكدرت

  اللفظيتحت  اللفظيتحت  معنايي  رييتفس باافزوده

اذا النجوم  55
  معنايي  اللفظيتحت  اللفظيتحت  معنايي  معنايي  طمست

56  
عنِْإنَّهم كَالَّ

هِمبر ذئموي 
  لَمحجوبونَ

 با ياللفظ تحت  اللفظيحتت
  معنايي  اللفظيتحت  معنايي  رييتفس افزوده

 استعاره /56  جمع
           برابر نهاد 280
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 . نتيجه7

 ازمشخص شد كه  هاي قيامتهاي تصويرهاي استعاري ارائه شده از صحنهبا بررسي ترجمه .1
 ييرضا ،)1،2،4،5،7هاي روش(روش پنج از ياقمشهياله ومارك،ينالگوي  در شده مطرح ةويش هفت

در  ) 7،5،1هايروش(روش سه از يمعز و يتيآ ) و1،3،5،7 هايروش(روش چهار از فوالدوند و
 خاص عنايت و توجهة دهندنشان تواندمي هاشيوه گونيگونه اينكه  اند،برده بهره ،استعاره ةترجم

-سه روش تحت وماركين بنابراين از ميان هفت الگوي پيشنهادي .باشد استعاره برگردان به مترجمان

 و ايترجمه تعادل تحقق در رييتفس هايافزوده با استعاره اللفظيتحت ةترجممعنايي،  ةترجم اللفظي،
آيتي،  قابل توجهي كارآمد بوده است. ناگفته نماند كه زانيم تا امتيق هايصحنه ياستعار ميفهم مفاه

 اللفظيروش تحت زرضايي ا از روش معنايي و ايقمشهالهي اللفظي،تحت شرو ازمعزي و فوالدوند 
   اند. تفسيري، بيشترين بهره را برده هايافزوده با

توان در زمينة انتقال معناي استعاري مناظر قيامت برشمرد معناي هايي كه ميترين چالش. از مهم2
اي در فرآيند ترجمه است كه در تعداد قابل توجهي ضمني حاصل از اجتماع عبارات استعاري و كنايه

گونه عبارات، عبارات حاصل از ادغام استعاره و كنايه بوديم. در ترجمة ايناز استعارات شاهد 
هاي بالغي استعاره و انتقال معنا كه از ميان انتقال ارزشگيرند؛ بدينمترجمان در يك دو راهي قرار مي

به انتخاب يك گزينه خواهند بود؛ چرا كه ترجمة يك جمله، قابليت  مفهوم و مضمون كنايه، مجبور
گونه موارد، اتخاذ معنايي كه بتواند تعادل اللفظي را ندارد. در اينادغام دو شيوة ترجمة معنايي و تحت

را حفظ كند و بار معنايي و عاطفي متن مبدأ را به زبان مقصد منتقل كند بر ارزش ترجمه خواهد افزود 
رجماني كه بيشتر به رويكرد مخاطب محور گرايش دارند، انتقال مفهوم جمله را با كاربست شيوة و مت

  گزينند.ترجمه معنايي برمي
 5 در قرآنز مناظر قيامت در دو جزء پاياني امورد استعاره  56 آن در كه جستار نيا اساس بر. 3
 هايروشبرابر نهاد ارائه شده،  280در  كه شد مشاهده گرفت، قرار يبررس موردفارسي  ةترجم
 استعاره ةترجم، رييتفس هايافزوده با استعاره اللفظيتحت ةترجم يي،معنا ةترجم ،ياللفظتحت ةترجم

، به برابر و معادل اياستعاره به استعاره ةترجم ،رييتفس هايافزوده با هيتشب به استعاره ةترجم، هيتشب به
اند. اين مسئله نشان دهندة اين است كه در بيش از درصد كاربرد داشته 3و 3، 7، 10، 21، 66ترتيب 

اند كه استفاده از اين شيوه به باز آوردهروي» اللفظيتحت«ها، مترجمان به شيوة ترجمة نيمي از ترجمه
  گر رويكرد متن محوري مترجمان است.انجامد و بيانتوليد استعاره در متن مقصد مي
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