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کیفیت انتقال استعارههای آیات حجاب در ترجمههای فارسی
بر اساس الگوی ترجمه نیومارک
علیرضا آزاد ،1سمیه جعفری ملکآبادی
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 -1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث  ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
 -2دانشجوی دکتری معارف اسالمی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
دریافت1400/1/2 :

چکیده
با توجه به جایگاه ویژه استعاره در افزونسازی معنا ،فهم معانی ابداعشده توسط استعاره و انتقال صحیی آن
به زبان دیگر ،از مالکهای مهم یک ترجمه میسوب میشود .در این پژوهش با هدف دسحتیابی بحه کیفیحت
انتقال استعارههای آیات حجاب ،ده ترجمه فارسی آیتحی ،اناحاریان ،الهحی قمشحهای ،صحلواتی ،کاویحانرور،
موسوی گرمارودی ،فوالدوند ،مشکینی ،مکارم شیرازی و معزی مورد بررسی قرار گرفته است .مباحث مربحو
به پوشش ،گرچه در شش آیه از قرآن مطرح میشود ،اما فقط پنج آیه شامل استعاره اسحت .ایحن تیقیحر در
گام نخست ،استعارهها را بر اساس دو نظریه سنتی و مفهومی مورد تیلیل قرار میدهد تا معانی ابداعشحده از
آنها بهدقت استخراج گردد؛ سرس با انطباقسنجی با الگوی نیومارک ،درصدد است شیوه صیی برگردانحدن
استعارها را به دست آورد .پژوهش حاضر به شیوه توصیفی -تیلیلی و استنباطی انجام گرفته اسحت .تیلیحل
استعاره بر اساس دو نظریه نیز ،زمینه برداشت کامل و صیی تر را فراهم میکند .معانی بهدستآمحده بحر اسحاس
این دو نظریه تقریباً شبیه به هم است و این نتیجه باعث میشود در صیت معانی بهدستآمده اطمینان بیشحتری
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پذیرش1400/9/12 :

حاصل گردد .بررسی ترجمهها ،نشان میدهد که مترجمان در برگرداندن این فحن ،نظحاممنحد عمحل نکحرده و از
نظریهای خاص تبعیت ننمودهاند .از میان ده مورد بررسیشحده ،ترجمحههحای فوالدونحد ،کاویحانرور ،گرمحارودی،
مشکینی و معزی در انتقال استعاره دقیرتر بوده و بیشتر از شیوه تیتاللفظی بهره بردهاند.

Email: s.jafari@mail.um.ac.ir

* نویسنده مسئول مقاله:
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واژگان کلیدی :آیات حجاب ،استعاره مفهومی ،استعاره سنتی ،الگوهای ترجمه

کیفیت انتقال استعارههای آیات حجاب در ترجمههای فارسی  _________ ...علیرضا آزاد و سمیه جعفری ملکآبادی

 -1مقدمه
حجاب از احکام مهم شریعت اسالم و آیات قرآن از زمره مهممتمرین ادلمه آن اسمت آیمات
مربوط به بحث پوشش درمجموع شش آیه است یعنی آیات  31 ،30و  60سموره نمور،33 ،
 53و  59سوره احزاب اما به دلیل اینکه در آیه  30سوره نور استعارهای به کمار نرتتمه اسمت
در این پژوهش مورد بررسی قرار نمیگیرد .ازآنجاکه اولین بازتاب مفهموم ایمن آیمات بمرای
مخاطب ،ترجمه خواهد بود و از طرف دیگر استعاره بهعنوان یکی از بلیغتمرین تنمون بیمان،
در این آیات به کار رتته و در توسعهبخشی به معنای آنها اثرگذار بوده اسمت لمذا انعکما
دقیق این تن از مالکهای ترجمه صحیح به حساب خواهد آمد تا آنجما کمه عمدم دقمت در
این امر منجر به ترجمهای سطحی یا نادرست میگردد .با توجه بمه مطلمب بیمان شمده ،ایمن
داشته و این اسلوب بالغی به چه کیفیتی در این ترجمهها منعکس شده است؟
یاتتن پاسخ این پرسش مبتنی بر چند مرحله اساسی است:
اول :به دست آوردن معانی نهفته در استعاره.
دوم :پیدا نمودن مناسبترین شیوه ترجمه استعاره برای انتقمال ایمن معمانی و درنهایمت
بررسی تعدادی از ترجمههای تارسی و مطابقت دادن آنها با شیوه صحیح ترجمه.
بر این اسا  ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت خواهد بود:
 .1ترجمه صحیح از یک استعاره مبتنی بر چیست؟
 .2کدام روش ترجمه استعاره ،قدرت بیشتری در انعکا

این تن بالغی دارد؟

 .3ترجمههای تارسی در این راستا از چه شیوهای استفاده نمودهاند؟
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سؤال مطرح میشود که ترجمههای تارسی تا چه حد به استعارههمای آیمات حجماب توجمه

به منظور پاسخ به سؤاالت توق ،در بخش نخسمت ابتمدا نظریمههمای اسمتعاره سمنتی و
مفهومی تبیین میشود سپس الگوی ترجمه استعاره نیومارک که مبتنی بر هفت شیوه اسمت،
دو نظریه سنتی و مفهومی تحلیل میشود تا معانی ابداعشده دقیقتر برداشمت شمود .تحلیمل
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بیان شده و مورد بررسی قرار میگیرد .در بخش دیگر استعارات آیات حجاب بر اسا

همر
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استعاره بر اسا

نظریه سنتی ،مبتنی بر تشمخی

نموع اسمتعاره ،ارکمان اسمتعاره ،شمناخت

ویژگیهای مستعارٌمنه و تطبیق این خصوصیات با مستعارٌله است .در استعارههمای مفهمومی،
این تحلیل مبتنی بر شناخت عناصر و روابط ناظر بر حوزه مقصد و مطابقت نظاممند آنها بما
حوزه مبدأ است .در بخش آخر کیفیت برگردانمدن اسمتعارههما در ده ترجممه بررسمی و بمر
اسا

الگوی ترجمه نیومارک انطباقسنجی میشود.
مترجمینی که ترجمه آنها مورد بررسی قرار گرتته است عبارتند از:
عبدالمحمد آیتی ،حسمین انصماریان ،مهمدی الهمی قمشمهای ،محممود صملواتی ،احممد

کاویانپور ،علی موسوی گرمارودی ،محمدمهمدی توالدونمد ،علمی مشمکینی ،ناصمر مکمارم
شیرازی و محمدکاظم معزی.
درصدد کشف نحوه انتقال استعاره در ترجمههای تارسی قرآن است .در این مسمیر بما تکیمه
بر منابع تفسیری و بالغی ،اطالعات به روش کتابخانهای جمعآوری شده اسمت و ازآنجاکمه
بهوسیله تحلیل استعارها به توصیف و تبیین معانی آیات پرداخته میشود و با انطبماقسمنجی
روشهای ترجمه ،بهترین شیوه انتقال این معانی در ترجممه اسمتنباط ممیشمود ،روش ایمن
پژوهش تحلیلی -توصیفی و استنباطی خواهد بود.
این بررسی ،با محدود شدن به آیات حجاب ضمن تحلیل هممزممان اسمتعارههما بما دو
نظریه سنتی و مفهومی به استخراج دقیق و موشکاتانه معانی آن پرداخته و در انتخماب شمیوه
برتر ترجمه ،همواره انتقال کامل معانی مستفاد را مالک قمرار داده ،از ایمن جهمت هممراه بما
نوآوری است.
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پژوهش حاضر از جهت هدف ،تحقیقی بنیادی و به لحاظ ماهیمت ،اکتشماتی اسمت کمه

 -2پیشینه تیقیر
است ازجمله:
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تاکنون پژوهشهای تراوان و متنوعی در رابطه با تحلیل استعارههمای قمرآن صمورت گرتتمه

کیفیت انتقال استعارههای آیات حجاب در ترجمههای فارسی  _________ ...علیرضا آزاد و سمیه جعفری ملکآبادی

 مقاله «بررسی استعاره مفهومی نور در قرآن کریم» از مرتضی براتی (.)1395 مقاله «بررسمی اسمتعاره همای مفهمومی سماختاری در سموره نبمق در قمرآن کمریم» اثمرحیدرعلی امینی ،عطیه کامیابی گل و علی نوروزی (.)1394
 پایاننامه «استعاره تمثیلیه در قرآن کریم» نوشته غالمرضا زیارتی (.)1386 کتاب «استعارههای مفهومی و تضاهای قرآن» از علیرضا قائمی نیا (.)1397در رابطه با موضوع ترجمه استعارههای قرآن نیز ،تحقیقات زیمادی بمه نگمارش در آممده
است مانند:
 مقاله «استعاره در قرآن و دشواری ترجمه آن» نوشته یعقوب جعفری (.)1382 مقاله «چگونگی معادلیابی استعارههمای قمرآن در تراینمد ترجممه» محصمول تحقیقمی مقاله «مقایسه ترجمههای استعارههای قرآن کریم در ترجممه میبمدی و توالدونمد» اثمرمحمدرضا اسالمی و علیرضا باقر (.)1396
 پایاننامه « بررسمی ترجممه اسمتعاره در دو ترجممه قمرآن کمریم (توالدونمد و مکمارمشیرازی)» از زهرا خلیلی (.)1394
همچنین در رابطه با استعاره مفهومی و اصل حجاب ،مقاله «نقش ترهنم

در سماخت و

گزینش استعارههای مفهومی حجاب در گفتمان ترهنگمی تارسمی از منظمر نظریمه گفتممانی
استعاره» اثر تحقیقی ابراهیم رضا پور و مریم یغمایی ( )1395به نگارش درآمده است.
در خصوص استعارههای آیات حجاب گرچه در منابعی مانند تفاسیر ،کتابهای بالغمی
و لغوی بهصورت مختصر و پراکنده مطالبی اشاره شده اسمت امما تماکنون اسمتعاره در ایمن
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رضا امانی و یسرا شادمانی (.)1391

آیات بهصورت منسجم مورد بررسی قرار نگرتته است و بهتبع در رابطه با کیفیمت انتقمال آن
در ترجمههای تارسی اثری تدوین نشده است.
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 -3مبانی نظری پژوهش
 -1-3استعاره در لغت

استعاره در لغت از «ع و ر» به معنای عاریه گرتتن اسمت (راغمب« ،)595 :1412 ،عاریه » نیمز
منسوب به عار است به خاطر اینکه طلب عاریه ،نوعی عیب و عار محسوب ممیشمود (ابمن
منظور ،1414 ،ج.)628 :4
 -2-3استعاره سنتی

منظور از استعاره سنتی در این نوشته ،رویکرد مشهور بالغیون در رابطه با اسمتعاره و تحلیمل
آن است .بهطور قطعی نمیتوان گفت اولین بار چه کسی بمه تعریمف اسمتعاره پرداختمه امما
در تاریخچه استعاره نشان میدهد که قدما تعاریف متفاوتی از استعاره ارائه کردهانمد کمه گماه
دامنه آن محدود و گاه آنچنان گسترده میشد که مجاز را هم در برمیگرتت .میتوان گفمت
بهترین تعریف از استعاره ابتدا از سوی عبدالقادر جرجانی بیان گردید .بر اسا

نظمر ایشمان،

«استعاره آن است که اسم از اصل خود به معنای دیگری به خاطر تشبیه و بمه منظمور مبالغمه
انتقال داده شود» (جرجانی.)398 :1991 ،

در رابطه با تحلیل ماهیت استعاره در میان بالغیون اختالف وجود دارد .منظور از تحلیمل
ماهیت استعاره تبیین این مسئله است که در ذهن متکلم دقیقاً چه اتفاقی میاتتد کمه اسمتعاره
تولید میگردد .سکاکی در مفتاحالعلوم در ایمن زمینمه دو قمول مطمرح ممیکنمد اول اینکمه
استعاره نوعی تصرف لغوی است که در آن لفظ در غیمر معنمای موضموعٌلمه خمود بمه کمار
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احتماالً اولین کسی که در مورد استعاره سخن گفته ،جاحظ اسمت (طبانمه .)298 :1377 ،سمیر

میرود (قول مشهور بالغیون) و دیگر اینکه استعاره نموعی تصمرف عقلمی اسمت کمه در آن
مستعارٌبه به مستعارٌله تشبیه میشود سپس با تناسی تشبیه ادعا ممیشمود کمه مشمبه یکمی از
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مصادیق مشبهبه است اما نه مصداق حقیقی بلکه بهصورت ادعمایی از مصمادیق آن خواهمد

کیفیت انتقال استعارههای آیات حجاب در ترجمههای فارسی  _________ ...علیرضا آزاد و سمیه جعفری ملکآبادی

بود لذا لفظ از معنای موضوعٌله خود خارج نشده است .سکاکی خود قول دوم را میپمذیرد
(سکاکی.)477 :1407 ،

ریشه دیدگاه سکاکی را میتوان در نظریات جرجمانی جسمتجو نممود چراکمه جرجمانی
برخالف نظرش در اسرارالبالغة از ابتدا قائل بمه انتقمال معنمای لفمظ در اسمتعاره
نبوده است و در دالئل اإلعجاز به این مطلب اشاره میکنمد (جرجمانی ،)515 :1368 ،امما نظمر
وی پس از آن تا حدودی تغییر میکند و همانگونه که بیان شد در اسررارالبالغة
استعاره را انتقال معنای اصلی اسم به معنای دیگر میداند.
در این پژوهش آنچه از نظریه استعاره سنتی اراده شده است ،تحلیلی اسمت کمه مشمهور
بالغیون از استعاره داشتهاند ،نه نظریه سکاکی و طرتداران او یعنمی در تراینمد شمکلگیمری
مستعارٌمنه استعمال میشود البته همراه با قرینهای که مانع از اراده معنای اصلی آن است.
طبق این نظریه باید بین معنای حقیقی (مشبه) و معنای مجازی (مشبهبمه) وجمه شمباهتی
وجود داشته باشد که به آن عالقه یا جامع گفته میشود .در تحلیل استعاره بر اسما

نظریمه

سنتی باید این موارد (مستعار ،مستعارٌمنه ،مستعارٌله ،وجه شبه) که به ارکان اسمتعاره معمروف
هستند ،بهخوبی تشخی

داده و تبیین شوند در ایمن میمان شمناخت دقیمق مسمتعار منمه و

خصوصیات آن از اهمیت زیاد برخوردار است زیرا تهم معانی استعاره تا حمدود زیمادی بمه
آن بستگی دارد.
 -3-3استعاره مفهومی

رویکرد جدید به استعاره ،اولین بار توسط جورج لیکاف و ممارک جانسمون در سمال 1980
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استعاره در ذهن متکلم ،یک لفظ از معنایی که برای آن وضع شده است خمارج و در معنمای

مطرح گردید .این رویکرد بهنوعی نگاه سنتی به استعاره را بمه چمالش کشمید ،از مهممتمرین
ارکان این نظریه آن است که استعاره ویژگی مفاهیم است نه واژهها .در دیدگاه زبمانشناسمان
یک راه ساده و کوتاه در توصیف و ارائه چنین دیدگاهی را میتوان چنین بیان کرد که حموزه
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شناختی ،استعاره عبارت است از درک یک حوزه مفهومی در قالمب حموزه مفهمومی دیگمر.
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مفهومی الف ،همان حوزه مفهومی ب اسمت لمذا بمه آن اسمتعاره مفهمومی گفتمه ممیشمود
(کوچش 6 :1393 ،و.)14
وقتی گفته میشود «الف ،ب است» یعنی «حوزه مفهومی الف» هممان «حموزه مفهمومی
ب است» درواقع یک استعاره از دو حوزه مفهومی تشکیل میشود «حوزه مبمدأ» و «حموزه
مقصد» .حوزه مبدأ ،مفهومی انتزاعی و حوزه مقصد ،مفهمومی عینمی اسمت بنمابراین حموزه
مبدأ در چارچوب حوزه مقصد درک میشود .ممثالً در اسمتعاره عشمق ،سمفر اسمت ،عشمق
حوزه مبدأ و سفر حوزه مقصد است .ازآنجاکه حوزه مقصمد ،یعنمی سمفر ،عینمی و شمناخته
شده است ،ما از مجموع دانش و تجربیاتی که درباره سفر در اختیار داریم ،برای درک حموزه
مبدأ یعنی عشق استفاده میکنیم.
این زبانشناسان ،مجموعهای از تناظرهای نظاممند میان حوزه مبدأ و مقصد وجود دارنمد کمه
عناصر مفهومی سازهای حوزه «ب» را به عناصر سازهای حوزه «الف» منطبق ممیکنمد (هممان:

 20و  .)21به ترایند قرار گرتتن عناصر متناظر در مقابل یکدیگر و برقراری پیونمد بمین آنهما
بهاصطالح تراتکنی گفته میشود که شامل نگاشت بین این عناصمر اسمت .نگاشمت در یمک
حوزه مفهومی ،چیزی را به چیز دیگر متصل میکند (روشن و اردبیلی 162 :1392 ،و .)197

این تناظرها این امکان را تراهم میکند که با استفاده از دانشمی کمه دربماره سمفر داریمم،
درباره عشق بیندیشیم و از مقایسه این دو قلمرو بهنوعی استنتاج دست یابیم کمه بمر اسما
آن میتوانیم بهگونهای در مورد عشق سخن بگوییم که قبل از این سازماندهمی قمادر بمه آن
نبودهایم (ساسانی.)145 :1390 ،
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آنچه بهخوبی در این نظریه تبیین شده است ،نحوه دستیابی به ایمن درک اسمت .از منظمر

نکته قابلذکر در این نظریه ،ایده مهم نهانسازی و برجستهسمازی اسمت توضمیح آنکمه
وقتی مقصد توسط مبدأ خاصی ساختاربندی میشود ،در حین اینکه جنبههای خاصمی از آن
است» ،ماهیت ستیزهجویی بحث برجسته شده ولی این حقیقت که بحمث ،شمامل پیشمرتت
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برجسته میشود ،جنبههای دیگر آن پنهان میگردد .بمرای مثمال در اسمتعاره «بحمث ،جنم
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منظم و روندی سازمانیاتته از یک موضوع خاص است پنهمان ممیشمود (روشمن و اردبیلمی،

 )133 :1392بنابراین تشخی
رابطهای تنگاتن

عناصر برجسته شده و عناصمر نهمان شمده در یمک اسمتعاره

با تهم صحیح از یک استعاره دارد.

 -4-3ترجمه استعاره

تاکنون نظریات مختلفی در رابطه با برگرداندن استعاره از سموی ترجممهپژوهمان ارائمه شمده
است .عدهای استعاره را ترجمه ناپذیر دانستهاند )(Dagut, 1976: 32؛ برخمی برقمرار کمردن
هماهنگی میان زبان مبدأ و مقصد را در مسیر ترجممه اسمتعاره ،بعیمد ممیداننمد & (Hatim

)Mason, 1990: 40؛ نظریهای نیز بیانگر آن است که میتوان تعمیمهای مختلفمی در ترآینمد
ترجمه استعاره انجام داد ).(Alvarez, 1993: 488

اوالً استعاره را ترجمهپذیر دانسته است.
ثانیاً ضابطهمند بودن و تبعیت از الگویی دقیق را برای آن الزامی میداند.
ازجمله طرتداران این نظریه ،نیومارک است .ایشمان در ضممن مخالفمت بما کسمانی کمه
استعاره را ترجمهناپذیر میدانند ،به ارائه هفت شمیوه پرداختمه اسمت گرچمه ایمن شمیوههما
توسط برخی پژوهشگران مانند توبیا

در مواردی کمتر خالصمه شمده اسمت (بماقر:1391 ،

 )45اما در نوشته حاضر ،هفت شیوه مذکور مالک بررسی ترجمهها قرار خواهد گرتمت کمه
عبارتند از:
 -1ایجاد مجدد تصویر استعاره در زبان مقصد یا ترجمه تحتاللفظی اسمتعاره (بازتولیمد
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در این میان موجهترین نظریه ،آن است که:

استعاره)
 -2جایگزین کردن تصویر استعاره زبان مبدأ با استعارهای از زبان مقصد که دارای هممان
 -3جایگزین کردن استعاره زبان مبدأ با تشبیه موجود در آن استعاره
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مفهوم است
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 -4حفظ استعاره زبان مبدأ و ترجمه آن همراه با توضیح
 -5برگرداندن استعاره به معنی آن (ترجمه معنایی)
 -6حذف استعاره و ساختار آن بهطور کامل
 -7ترجمه تحتاللفظی استعاره به همراه توضیح و تفسیر (ترجممه مفهمومی)( ،نیوممارک،

.)146 :1386
بهترین ترجمه برای اسمتعاره ،ترجممهای اسمت کمه در آن صمورت و سماختار اسمتعاره،
بهطور کامل حفظ گردد تا تواید ظاهری و معنوی مترتب بر استعاره بهخوبی در زبان مقصمد
بازگو شود مانند ترجمه تحتاللفظی استعاراتی که معمادل آن عینماً در زبمان مقصمد وجمود
دارد اما بسمیاری از اسمتعارات بمه دلیمل نداشمتن معمادل در زبمان مقصمد ،امکمان ترجممه
غرض اصلی استعمال استعاره است ،انتقال داده شود بنمابراین بما بررسمی جوانمب مختلمف
باید شیوهای متناسب بما اسمتعاره مموردنظر ،انتخماب و بمر اسما
بهکارگیری شیوه نادرست ،معانی ناهماهن

آن ترجممه نممود زیمرا

و گاه مضحک را نتیجه خواهد داد.

باید به این نکته توجه داشت که برخی از ایمن شمیوههما ،در ترجممه اسمتعاره و بازتماب
بالغت نهفته در آن ،قدرت کاتی ندارند مانند ترجمه مفهومی و توضیحی .برخی نیمز ماننمد
شیوه ششم مناسب نخواهد بود زیرا در آن کامالً بیان استعاری حذف میشود .این پمژوهش
به دنبال بررسی این مسئله است که ترجمه استعارات آیات حجاب در ترجمههمای انتخماب
شده به چه کیفیتی است و کدامیک از شیوههای مذکور در آن پیاده شده است.
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تحتاللفظی را ندارند لذا باید از شیوهای استفاده نمود که معنا و مفهوم اصملی اسمتعاره کمه

 -4بررسی آیات حجاب
1

 -1-4آیه  31سوره نور
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در این آیه شریفه ،از جهت موضوع بحث ،پنج عبارت قابل بررسی است:

کیفیت انتقال استعارههای آیات حجاب در ترجمههای فارسی  _________ ...علیرضا آزاد و سمیه جعفری ملکآبادی

 -1-1-4یَ ْغ ُض ْض َن م ِ ْن َأبْصارِهِن

همانگونه که بیان شد طبق دیدگاه سنتی ،استعاره نوعی مجاز با عالقه مشابهت است .به نظمر
میرسد در این تعبیر واژه «بصر» از معنای «عین» خارج شده و به معنای «نگاه» به کمار رتتمه
است .در این صورت عالقه بین معنای لغوی و مجازی نمیتواند مشابهت باشد بلکمه آلیمت
است بنابراین طبق بالغت سنتی در این تعبیر مجاز مرسل با عالقه آلیت به کار رتتمه اسمت
درواقع ابزار نگاه که چشم است در آیه ذکر شده ولی مراد از آن نگاه کردن خواهد بود .ایمن
عبارت همچنین نوعی مجاز مفهومی به حساب میآید و نممیتموان آن را اسمتعاره مفهمومی
دانست.

الف -تیلیل بر اساس نظریه سنتی

سیدرضی در تلخی

البیان قائل است در تعبیر «ضرب خمر» استعاره به کار رتتمه و منظمور

از آن را ،آویختن خمار بر روی یقه ،چاکها و دیگر قسمتهای باز پیراهن میدانمد .مفسمر،
اصل کلمه «ضرب» را از ریشه «ضربت الفسطاط» دانسته و قائل اسمت زممانی کمه چمادر را
بهوسیله اقامه ستونها و زدن میخها برپا کرده باشند این تعبیر به کار میرود .بمه نظمر ایشمان
مراد از «ضرب خمر» در اینجا آن است که تا جایی که ممکن اسمت خممار را آویمزان کمرده و
لبا

خود را وسیع کنند (سید رضی.)245 :1406 ،

مصطفوی نیز از ایمن تعبیمر «شمدت ،اسمتحکام و عمدم زوال» را برداشمت کمرده اسمت
(مصطفوی ،1430 ،ج .)142 :3به نظر میرسد از وجه شبهی که بین « ُخ ُمهر و فُسهطاط» وجمود
دارد ،به این نتیجه رسیده باشد زیرا تسطاط نیز وقتی میخهایش در جای کوبیده شود ،بما آن
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َ -2-1-4ولْيَ ْضرِبْ َن ب ِ ُخ ُمرِهِن َعلى ُجيُوبِهِن

نقطه مالزم میشود و از آنجا هیچ حرکتی نمیکند .شاید معنمای مسمتفاد از اسمتعاره «ضهرب

خمر» بر اسا

بیان سیدرضی این باشد که خمر باید بهمثابه یک خیممه و تسمطاط بمر روی
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سر زن قرار گیرد چنانکه هیچ یک از برجسمتگیهمای بمدن زن از روی لبما

دیمده نشمود
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(عشایری ،ج .)95 :2همچنانکه حرف «علی» نیز بهنوعی به این مسئله اشاره دارد زیمرا بیمانگر
عدم الصاق است یعنی باید خمار بر جیوب اتکنده شود نه اینکه به آنها بچسبد.
معانی دیگری مانند عدم زوال و پوشش کامل (شمولیت) را نیز میتموان از ایمن اسمتعاره
برداشت نمود هر دو این معانی از بیان مصطفوی برداشت میشود .به نظمر ایشمان تعبیمر بمه
«علی» اشاره به احاطه و استیالی خمر بر جیوب دارد بهگونهای که جایی نباشد که بمهوسمیله
خمار پوشمیده نشمده باشمد (مصمطفوی ،1430 ،ج )142 :3بنمابراین در ایمن اسمتعاره خممار،
مستعارٌله و خیمه ،مستعارٌمنه است ،عالقه را نیز میتوان سه خصوصیت بمارز خیممه یعنمی
شمولیت (کامل دربرگرتتن) ،عدم الصاق و عدم زوال و تروریختن دانست .نوع استعاره نیمز
مکنیه مطلقه است .مکنیه است زیرا مشبهبه ذکر نشده ولی الزمه آن که اضمراب اسمت ذکمر
(زیرا خیمه بر زمین زده میشود) و هم مالئم مستعارٌله یعنی «جیوبهن».
ب -تیلیل بر اساس استعاره مفهومی

تحلیل استعاره برداشتشده از آیه توق ،بر اسا

نظریه مفهمومی بمدینصمورت اسمت کمه

مفهوم روسری یا خمار با مفهوم خیمه که مفهومی محسو

و آشنا اسمت شمناخته خواهمد

شد «روسری ،خیمه است» ازجمله خصوصیات خیمه عبارت است از:
 خیمه بهوسیله ابزاری مانند طناب و میخ محکم به زمین متصل میشود بندهای خیمه به دلیل استحکام بهراحتی باز نمیشود خیمه اتراد داخل خود را بهطور کامل میپوشاند -خیمه تراخ و گشاده است و به بدن اتراد داخل خود نمیچسبد.
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شده ،مطلقه بودن آن نیز به خاطر این است که هم مالئم مستعارٌمنه یعنی «علهی» ذکمر شمده

گرچه خیمه ویژگیهای دیگری مانند حفظ کردن اتراد از سرما و گرما و  ...نیز میتوانمد
داشته باشد ولی نقطه برجسته شده در این استعاره ،کاممل و محکمم پوشمانده شمدن اسمت
با آن آشنا شد.
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بنابراین با شناخت خصوصیات خیمه بهخوبی میتوان با ویژگیهای خمار و نحموه پوشمش
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ج -بررسی ترجمهها

با پذیرتتن استعاره بهکاررتته در ضرب خمر مشخ

میشود که معنای پوشماندن صمرف از

این تعبیر برداشت نخواهد شد بلکه معانی دیگری مانند کامل پوشاندن ،نچسبیدن خممار بمه
جیوب ،عدم زوال و از بین رتتن نیز در این تعبیر نهفتمه اسمت .بیمانگر ایمن تراخمی و عمدم
الصاق حرف «علی» است لذا برای ترجمه صحیح این اسمتعاره بایمد تعبیمر«علهی جیهوبهن»
دقیق به صورت «بر گریبان» ترجمه شود .واژه «ضرب» همراه با «خمهر» باید گونمهای ترجممه
شود که در زبان تارسی متداول باشد لذا برپا کردن خمار یما زدن خممار نممیتوانمد معمادل
مناسبی برای ترجمه باشد ،زیرا این دو تعبیر برای حجاب در زبان تارسی بمه کمار نممیرود.
میتوان گفت ترجمه «اتکندن» روسری یا مقنعه ،نزدیمکتمرین معمادل تارسمی بمرای تعبیمر
ضرب خمر است که در این صورت با حرف «علهی» نیمز هماهنم

خواهمد بمود .بمه نظمر

است یعنی جایگزین کردن تصویر استعاره با تشبیه موجود در آن ،در ایمن صمورت ترجممه
اینگونه خواهد بود« :روسریهای خود را (مانند یک خیمه) بر گریبانهای خود بیفکنید».
هیچ یک از ترجمهها ،این شیوه را در ترجمه خود به کار نبرده است .ترجمههمایی ماننمد
توالدوند و الهی قمشهای ترجمه دقیق و معادل خوبی برای ایمن اسمتعاره نممیتوانمد باشمد
زیرا:
اوالً حرف «علی» در آنها ترجمه نشده است،
ثانیاً «ضرب خمر» را به پوشاندن ترجمه کردهاند،
میتوان گفت در این دو ترجمه ،استعاره بازتابی نداشته و حذف شمده اسمت .در ممابقی
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میرسد تنها شیوه برای ترجمه این استعاره و معمانی برخاسمته از آن ،شمیوه سموم نیوممارک

ترجمهها به این نکته توجه شده و این حرف بهدرستی برگردانده شمده اسمت امما در میمان
آنها ترجمه انصاریان ،توالدوند و صلواتی واژه «ضرب» را بهصورت بیندازند یا ترو اندازنمد
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ترجمه کردهاند که با توجه به استعاره موجود ترجمه دقیقی نمیتواند باشد.
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در ترجمههای آیتی ،گرمارودی ،معزی و مکارم« ،ضرب» ،هممان اتکنمدن ترجممه شمده
است در ترجمه مشکینی نیز بزنند ترجمه شده است این ترجمههما را ممیتموان دقیمقتمر از
ترجمههای دیگر به حساب آورد که در میان آنها ،ترجمه معزی و گرممارودی را ممیتموان
همان ترجمه تحتاللفظی از استعاره به حساب آورد .ترجممههمای آیتمی ،مشمکینی ،مکمارم
ازآنجاکه عالوه بر حفظ استعاره به توضیح آن نیز پرداختهاند با شمیوه «حفمظ اسمتعاره زبمان
مبدأ همراه با توضیح» مطابقت خواهند داشت.
 -3-1-4غَيرِ ُأولِي ْاْلِربةِ
َْ
ْ
الف -بالغت سنتى

«ارب » در لغت در چهار معنای حاجت ،عقل ،نصیب و عقد به کمار ممیرود کمه در ایمن آیمه
سفیه و ابلهی هستند که تحت قیمومیت دیگراناند و نیماز جنسمی ندارنمد (طباطبمایی،1402 ،

ج )112 :15میتوان گفت این تعبیر طبق بالغت سنتی کنایه از عدم قوه شهوت یا بمینیمازی
جنسی از زنان است.
ب -استعاره مفهومی

این عبارت را میتوان نوعی استعاره مفهومی به حساب آورد که در آن مفهموم قموه شمهوت
در مفهوم حاجت و نیاز تهمیده میشود« .قوه شهوت ،حاجت است» لذا بر اسما

مفماهیم

و روابط ناظر به مفهوم حاجت ،مفهوم قوه شهوت بهتر تبیین میشود ازجملمه ایمن مفماهیم
موارد ذیل است:
 -حاجت ،انسان را نسبت به متعلقش حری
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مراد از آن حاجت است .یک دسته از اترادی که پوشش زن در مقابل آنها استثنا شده ،اتمراد

تر میکند

 -حاجت ،نوعی سلب آرامش و تشویش خاطر به همراه دارد
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 -حاجت ،ممکن است صاحب خود را منجر به لغزش کند.

کیفیت انتقال استعارههای آیات حجاب در ترجمههای فارسی  _________ ...علیرضا آزاد و سمیه جعفری ملکآبادی

بر اسا

این تحلیل و مشخ

شدن مفاهیم ناظر به حاجت ،حساسمیت ممردان نسمبت

به این غریزه ملمو تر خواهمد شمد لمذا مشمخ

ممیشمود کمه زنمان در مقابمل ممردان

«اولیاالربة» تا چه میزان باید به حجاب خود ازجمله پوشاندن مو ،سینه و گردن مقید باشند.
ج -بررسی ترجمهها

تعبیر «اولیاالربة» چه بر اسا

بالغت سنتی کنایمه باشمد چمه نموعی اسمتعاره مفهمومی بمه

حساب آید ،ترجمه دقیق آن موقعی است که بینیمازی از زن در ترجممه ذکمر گمردد یعنمی
«اتراد سفیهی که بینیاز از زن هستند» .ترجممههمایی ماننمد صملواتی ،توالدونمد ،کاویمانپور،
گرمارودی ،مشکینی ،معزی و مکارم« ،غیراولیاالربة» را به معنای بینیازی از زن یا عدم نیماز
شهوانی معنا کردهاند .این ترجمهها از مواردی که این تعبیر را به معنای رغبت نداشتن بمه زن

ِ

 -4-1-4لَم ی ْظهروا على عو ِ
رات النِّساء
ْ َ َُ َ
َْ
الف -استعاره سنتی

اصل «ظَ َه َر الشّ يء» این است که چیزى از ظاهر زممین بمه دسمت آیمد و پنهمان نباشمد .واژه
«بطن» نیز در مورد چیزى به کار میرود که به صورت آشکار ،با چشم دیده شود یا بما عقمل
درک شود سپس در رابطه با هر چیزى که دیده و درک شود بکار میرود .این واژه همچنمین
برای دو معنای معاونت (یاورى) و پیروزى به کار ممیرود (راغمب .)541 :1412 ،در ایمن آیمه
«ظهر» به معنای آگاهی و شناخت است.
با توجه به حرف «علی» ،این نکته برداشت میشود که در ایمن تعبیمر آگماهی و علمم بمه
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برگرداندهاند ،مانند آیتی و الهی قمشهای ،دقیقتر است.

چیزی تشبیه شده است که در جهت و مکان باال قرار دارد درواقع وقتی به چیزی علمم پیمدا
میکنیم ،گویا نسبت به معلوم در جهت باال قرار داریمم و بمه آن احاطمه و تسملط یاتتمهایمم
یعنی «علی» ذکر شده است (بر مسائل جنسی مربوط به زنان تسلط پیدا نکردهاند) .همچنمین
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بنابراین میتوان این استعاره را استعاره مکنیه دانست که مشبهبه در جمله حذف و الزممه آن

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

میتوان گفت حرف «علی» متناسب با مستعارٌمنه و «عهورا السسهاء» متناسمب بما مسمتعارٌله
2

است بنابراین استعاره مکنیه مطلقه خواهد بود.
ب -استعاره مفهومی

این تعبیر یک استعاره جهتی است «آگاهی و شناخت باال اسمت» .در ایمن اسمتعاره مفماهیم
مرتبط با آگاهی بر اسا

رابطه مکانی و دستگاه مفهومی باال -پمایین ،سماختار یاتتمه اسمت.

ازآنجاکه استعارههای جهتی با تجارب بدنی مما ارتبماط دارنمد ،هرکمدام از آنهما یمک پایمه
تیزیکی دارند که برای انسانها محسو

و ملمو

بوده است.

پایه تیزیکی این استعاره این است که انسمانهما معمموالً آگماهی داشتنشمان بسمتگی بمه
هوشیار بودنشان دارد همچنین هنگام هوشیاری و بیدار بودن حالت بدنشمان ایسمتاده اسمت
همانگونه که بیان شد در این استعاره مفاهیم مرتبط با آگاهی با روابمط نماظر بمر جهمت بماال
ساختار مییابد .برخی از این روابط عبارتند از:
 چیزی که در جهت باال قرار دارد ،بر زیردست خمود نموعی احاطمه و تسملط خواهمدداشت
 وقتی چیزی باالتر از چیز دیگمر اسمت ،بمهخموبی آن چیمز و زوایمای مختلمف آن رامیبیند
 بهتر میتواند نسبت به احواالت پایینتر از خود شناخت پیدا کند.در این استعاره آگاهی با روابط ناظر به توقیت تبیین میشود .وقتی شخصمی بمه چیمزی
آگاه است ،گویا ماتوق او قرار دارد ،میتواند بهخوبی آن را ببینمد و خصوصمیات ،احموال و
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برخالف حالت خواب یما بمیهوشمی کمه حالمت بدنشمان خوابیمده و دراز کشمیده اسمت.

زوایای مختلف آن را دریابد و بر آن احاطه و تسلط پیدا کند.
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کیفیت انتقال استعارههای آیات حجاب در ترجمههای فارسی  _________ ...علیرضا آزاد و سمیه جعفری ملکآبادی

 -5-1-4عورات النساء
الف -استعاره سنتی

واژه «عور» در لغت ،به معنای سوء و بمدی اسمت (تراهیمدی )237 :2 ،1409 ،همچنمین همر
چیزی که به دنبال نمایان شدنش ،عار و مذمت وجود دارد .از این جهت به بدیهای انسمان
نیز «سوءا » گفته میشود (راغمب .)595 :1412 ،در کاربرد این واژه برای اندام خماص انسمان
میتوان گفت نوعی استعاره به کار رتته است .درواقع این قسمتها به اموری تشبیه شده کمه
به دنبال آشکار شدنش عار یا مذمت خواهد بود البته این استعاره به دلیمل کثمرت اسمتعمال،
جز استعارههای مرده به حساب خواهد آمد .برداشمت معنمایی کمه از ایمن اسمتعاره حاصمل
میشود ،زشت و قبیح بودن اظهار این اندامهاست.
اما تعبیر«عورا السساء» یک تعبیر کنایهای است و مراد از آن امور جنسی خواهمد بمود و
لغوی خود به کار رود.
ب -استعاره مفهومی

استعاره در این تعبیر ،مطابق نظریه مفهمومی ایمنچنمین اسمت« :انمدامهمای جنسمی ،زشمتی
هستند» .طبیعتاً زشتیها اموری هستند که:
 انسان آنها را مخفی میکند از اظهار و نمایان کردن آنها شرمگین میشود -با نمایان شدن آنها مالمت میشود.
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طبق نظریه مشهور بالغیون نمیتواند مجاز و درنتیجه استعاره باشد زیرا میتوانمد در معنمای

ج -بررسی ترجمهها

برای ترجمه صحیح جمله لَم ی ْظهروا على عو ِ
رات النِّساءِ بایمد همم بمه اسمتعاره و معنمای
ْ َ َُ َ َْ

در غیر این صورت ،ترجمه مناسبی صورت نمیگیرد .در میمان ترجممههما ،الهمی قمشمهای،
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توقیت در عبارت «لم یظهروا علی» توجه داشت ،هم کنایه بودن «عورا السساء» لحاظ گمردد.

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

توالدوند ،کاویانپور ،معزی ،صلواتی با ترجمه تحتاللفظی حرف «علی»؛ یعنی «بمر» اسمتعاره
را بازتولید نمودهاند که از میان آنان دو مورد اخیر بمه دلیمل عمدم توجمه بمه کنایمه ،ترجممه
مناسبی نداشتهاند .ترجمههای آیتی ،انصاریان ،گرمارودی ،مشمکینی ،مکمارم نیمز بمه ترجممه
حرف علی توجه نداشتند لذا در ترجمه آنها استعاره انتقال نیاتته اسمت و درواقمع اسمتعاره
در ترجمه آنها حذف شده است .در میان ترجمهها تقط دو ترجممه انصماریان و مکمارم بمه
کنایه توجه داشته و آن را به معنای میل و امور جنسی ترجمه کردهاند.
بنابراین در ترجمه عبارت مورد بحث  ،باید به صورت دقیق «علی» با لفمظ «بمر» ترجممه
شود تا هرچند به صورت ضعیف ،معنمای توقیمت انعکما

یابمد همچنمین تعبیمر«عهورا

السساء» با همان معنای کنایهای خود ترجمه شود نه به صورت تحمتاللفظمی« :کودکمانی کمه

3

 -2-4آیه  60سوره نور

در آیه  60سوره مبارکه نور دو عبارت وجود دارد که از لحاظ استعاری بمودن و معنابخشمی،
قابل بررسی و پیگیری است.
 -1-2-4و القواعد من النساء
الف -استعاره سنتی

عبارت القواعد من النساء در برخمی تفاسمیر ،تعبیمری اسمتعاری اسمت در ایمن صمورت
میتوان گفت زنی که پیر شده و امید به ازدواج ندارد ،به کسی که بر زممین نشسمته و بمر آن
قعود پیدا کرده و به عبارتی زمینگیر گردیده ،تشبیه شده اسمت .وجمه شمباهت نیمز عجمز و
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هنوز بر امور جنسی مربوط به زنان شناخت پیدا نکردهاند».

ناتوانی خواهد بود زیرا کسی که از روی ناتوانی بر زمین نشسته قدرت ایسمتادن ،حرکمت و
انجام کارهای موردنیاز یا موردعالقه خود را ندارد .زنی که پیر شده و امید ازدواج ندارد نیمز،
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توان خود را نسبت به اموری مانند حیض ،اسمتمتاع ،ترزنمدآوری و  ...از دسمت داده اسمت.

کیفیت انتقال استعارههای آیات حجاب در ترجمههای فارسی  _________ ...علیرضا آزاد و سمیه جعفری ملکآبادی

درواقع قعود همان قعمود از حمیض (آلوسمی ،1415 ،ج )407 :9و قعمود از نکماح (طباطبمایی،

 ،1390ج )164 :15و ...خواهد بود.
بنابراین طبق این دیدگاه واژه قواعد از معنای اولیه خود «کسانی کمه بمر زممین نشسمته و
قعود پیدا کردهاند» خارج و به معنای «زنان پیری کمه از انجمام امموری ماننمد تمتمع جنسمی،
زایمان ،ازدواج و  ...بازماندهاند» به کار رتته است.
تحلیل ابن عاشور از این استعاره این است که قعود ،استعاره از عدم قدرت است .سمپس
وجه شبه را اینگونه بیان میکند همانگونه که شخصی که بمر زممین نشسمته (ظماهراً ممراد
شخصی است که زمینگیر شده است) از رسیدن به آنچمه بمه آن رغبمت دارد عماجز اسمت،
زنی که پیر شده است نیز از زایمان و ترزندآوری که مورد میل و رغبت اوست ناتوان اسمت
هستند را دلیل اختصاص این واژه برای زنان میدانمد و قائمل اسمت بمه خماطر هممین ،واژه
مذکور در آیه به صورت مؤنث ذکر نشده است (ابن عاشور ،1420 ،ج.)238 :18

این تعبیر طبق بالغت کالسیک ،به تعبیر کنایمهای نزدیمکتمر اسمت و ممراد از آن ،زنمان
بسیار پیری است که نسبت به اموری مانند تمتع جنسی ،حمیض ،زایممان و  ...ازکاراتتماده و
ناتوان هستند.
ب -استعاره مفهومی

«زنان پیری که امید به ازدواج ندارند زنان بر زمین نشسته هستند».
استعاره بهکاررتته در این تعبیر از نوع استعاره ساختاری است که مفهموم «زنمان پیمر کمه
امید به ازدواج ندارند» در قالب «زنان نشسته بر زممین» سماختار یاتتمه اسمت و در آن قالمب
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(استعاره مصرحه) .ایشان کثرت استعمال «قواعد» برای زنانی که عماجز از حمیض و زایممان

تهمیده میشود و از طریق روابط حاکم بر مفهوم «زنان نشسمته بمر زممین» روابمط نماظر بمر
مفهوم «زنان پیر که امید به ازدواج ندارند» بهتر تهمیده میشود مانند:
 این زنان توان ایستادن ،راه رتتن و تعالیتهای دیگر را ندارند از انجام کارهایی که به آنها میل و رغبت دارند عاجز هستند.273
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 -زنان نشسته بر زمین ،زنان ناتوانی هستند

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

ج -بررسی ترجمهها

در ترجمه این تعبیر چه قائل به استعاره باشیم چه کنایمه ،بایمد واژه «قعهو » انعکما

یابمد

بنابراین بهترین معادل برای این تعبیر در تارسی ازکاراتتادگی است که الزممه هممان قعمود و
زمینگیرشدن است بنابراین ترجمه آیه میشود «و زنمان ازکاراتتمادهای کمه دیگمر امیمد بمه
ازدواج ندارند» .این ترجمه مطابق با شیوه سوم از ترجممه نیوممارک یعنمی ترجممه معنمایی
است .ترجمههایی که این تعبیر را به کار بردهاند ،عبارتند از انصاریان ،توالدوند ،کاویمانپور و
مکارم .ترجمههایی مانند مشکینی و الهی قمشهای کمه عبمارت را بمه بازنشسمته از حمیض و
بارداری  ...ترجمه کردهاند یعنی ترجمه بهصورت تحتاللفظمی بمه هممراه توضمیح ،گرچمه
استعاره را بازگو میکنند ولی در زبان تارسی معادل مناسبی برای این تعبیر نیست.

تبرج» به معنای اظهار زینت و از «برج» گرتته شده است .هر آنچه ظاهر آن مرتفمع باشمد را
« ّ
به خاطر ظهور و نمایان شدنش برج میگویند لذا به ستارگان بزرگ همم بمروج ممیگوینمد
(ازهری ،1421 ،ج.)40 :11
الف -استعاره سنتی

در آیه زنانی که با اظهار زینت و محاسمن خمویش درصمدد خودنممایی هسمتند بمه اممور و
چیزهای مرتفع یعنی «برج» شبیه شدهاند و وجمه شمباهت نیمز نمایمانشمدن اسمت .بما ایمن
استعاره ،مسئله نمایاندن و اظهار نمودن بهخوبی تبیین میشمود زیمرا اممور مرتفمع بمه دلیمل
بلندی ،نمایان هستند و به چشم میآیند گویا خود را به نمایش گذاشتهاند.
در استعاره توق ،مستعارٌله زنانیاند که با زینت خود قصد خودنمایی دارنمد و مسمتعارمنه

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-03-05

 -2-2-4غير متبرجات بزینة

چیزهای مرتفع هستند مانند برج .عالقه بین مستعارٌله و مستعارٌمنه نیمز نمایمانبمودن اسمت.
استعاره مکنیه است چون الزمه مشمبهبمه یعنمی «متبرجها » ذکمر شمده اسمت و ازآنجاکمه
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متناسبات مستعارٌله یعنی «بزیسة» ذکر شده مجرده خواهد بود.

کیفیت انتقال استعارههای آیات حجاب در ترجمههای فارسی  _________ ...علیرضا آزاد و سمیه جعفری ملکآبادی

باید توجه داشت این استعاره به دلیل کثرت استعمال ،جمایگزین یمک اسمتعمال حقیقمی
شده است و استعارهای زنده به حساب نمیآید.
ب -استعاره مفهومی

«زنان خودنما ،برج هستند» این استعاره را میتوان از نوع ساختاری دانست که در آن مفهموم
«زنانی که درصدد اظهار زینت و خودنمایی هستند» در قالب مفهموم «بمرج یما اممور مرتفمع»
شناخته میشوند درواقع روابط و امور مرتبط با مفهوم دوم ،برای تفهیم مفهموم اول بمه کمار
برده میشود زیرا مفهوم تعبیر دوم برای ما شناخته شده و مشخ

تر اسمت ازجملمه اممور

مرتبط با مفهوم دوم:
 برجها مرتفع و بلند هستند جلب توجه میکنند بیشتر در معرض نگاه قرار میگیرند.بنابراین زنان متبرج زنانی هستند که جلب توجه کرده و در معرض نگاه قرار میگیرند.
ج -بررسی ترجمهها

در ترجمه این استعاره به چند نکته باید توجه داشت:
تبرج» به دلیل کثرت کاربرد در معنای اظهار زینت و خودنمایی ،در حکمم یمک
 .1واژه « ّ
استعمال حقیقی در زبان عربی محسوب ممی شمود امما در ترجممه تارسمی بمرای انعکما
استعاره ،بهتر است تشبیه به برج آورده شود.
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 -برجها نمایان هستند

 . 2در ترجمه حتم ًا باید خودنمایی ذکر شمود زیمرا بما ایمن اسمتعاره معنمای خودنممایی
پررن

شده و همین معنا مورد نظر است (با اظهار زینت قصد خودنمایی نداشته باشند).
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.10.4
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 .3خودنمایی با خودآرایی تفاوت دارد زیمرا برخمی خمودآراییهما در حمد خودنممایی
نیست همانگونه که احکام تقهی متفاوت نیز بر آنها بار میشود امما در برخمی ترجممههما
این خلط دیده میشود.
 .4خودنمایی با اظهار زینت نیز متفاوت است ،زیرا برخی اظهمار زینمتهما خودنممایی
محسوب نمیشود .تفاوت خودنممایی و اظهمار زینمت در ممورد «قواعهد مهن السسهاء» بهتمر
مشخ

میشود زیرا چهبسما زینمت همای متمداول ماننمد النگمو ،انگشمتر و  ...کمه از زنمان

سالخورده آشکار باشد بدون اینکه به چشم بیاید و خودنمایی محسوب شود ثانیماً وقتمی در
این آیه به عدم پوشش برخی از قسمتهای بدن رخصت داده شمده اسمت ،چگونمه نمایمان
کردن برخی از زینتهای معمولی جایز نباشد.
باید تشبیه انتقال یابد و لفظ خودنمایی نیز ذکر شود ،نه صرف بیان آشمکار کمردن زینمت یما
خودآرایی« :با زینتهای خود قصد خودنمایی (ماننمد بمرج) نداشمته باشمند» .ایمن ترجممه،
مطابق با شیوه سوم نیومارک یعنی جایگزین کردن استعاره زبان مبدأ با تشمبیه موجمود در آن
استعاره است.
بنابر آنچه گفته شد ،ترجمههایی که «غیرمتبرجا » را به عدمخودآرایی ترجمه کمردهانمد،
ترجمه دقیقی نیستند مانند ترجمه انصاریان و مکارم .همچنین ترجمههایی که اظهمار زینمت
را بدون اشاره به قصد خودنمایی آوردهاند نیز نمیتوانند بهخوبی استعاره مورد نظر را انتقمال
دهند مانند آیتی ،الهی قمشهای ،صلواتی ،توالدوند ،کاویانپور ،مشکینی ،معزی و مکارم.
4

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-03-05

بنابراین مراد اصلی از «غیرمتبرجا » عدم خودنمایی است و برای ترجمه بهتمر اسمتعاره،

 -3-4آیه  33سوره احزاب

در این آیه نیز دو عبارت وجود دارد که میتوان از جهت استعاری بمودن و کیفیمت ترجممه،
مورد بررسی قرار داد:
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.10.4
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رن فِي بُيُوتِكُن
 -1-3-4و قَ َ

«قرن» از «قرار» و ریشه آن «ق ر ر» به معنای ثبوت است (ابن زهری ،1421 ،ج )226 :8اصمل
آن از «قُر» به معنای سرد است زیرا شیء سرد اقتضای سکون دارد برخالف شیء گمرم کمه
اقتضای حرکت دارد (راغب.)622 :1412 ،
الف -استعاره سنتی

در واژه قرن ،که به معنای ثبوت و پابرجا شدن است نوعی استعاره به کار رتته یعنمی ثبموت
به چیز سردی که سردیاش اقتضاء عدم تحرک دارد ،تشبیه شده است .طبمق نظریمه سمنتی،
این استعاره به دلیل کثرت استعمال جایگزین کاربرد حقیقمی ممیشمود و اسمتعارهای پویما و
زنده به حساب نمیآید و در همان معنای ثبات داشتن و آرام گرتتن به کار میرود.

در استعاره مفهومی این استعاره از نوع استعاره ساختاری است و چنین بیان ممیشمود« :عمدم
حرکت ،سرد است».
ازآنجاکه زبان شناسان شناختی ،معتقدند زبان بشر در ابتدا برای اشیاء مادی و با توجه بمه
عالم ماده شکل گرتته است ،پایه بسیاری از اسمتعارههمای مفهمومی را کمه در زنمدگی رواج
دارند ،تجربیات مادی میدانند .استعاره ذکر شده نیز مصداق این موارد است .روابط نماظر بمه
جنس سرد عبارتند از:
 اجسام سرد حالت انجماد دارند اجسام منجمد روان نیستند.ج -بررسی ترجمهها
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ب -استعاره مفهومی

همانگونه که بیان شد «قرن» به معنای ثبات داشمتن و آرام گمرتتن بمه کمار ممیرود .در تممام
ترجمهها هم به معنای «آرام گرتتن» یا «ماندن» آمده است .البته در ترجممه معمزی «بیارمیمد»
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ذکر شده که ترجمه گویایی نیست.
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گرچه خود واژه «قرن» که به معنای ثبوت است در اصل به امور سمرد تشمبیه شمده ،امما
تعبیر «قرن فی بیوتکن» طبق بالغت سنتی تعبیر کنایی اسمت و ممراد از آن بیمرون نمرتتن از
خانه است (طباطبایی ،1390 ،ج.)309 :16
َ -2-3-4و ال تَبَر ْج َن تَبَ ُّر َج الْجاهِلِيةِ ْاْلُولى

استعاره در این جمله ،دقیقاً شبیه استعارهای است که در تعبیمر«غیرمتبرجها » بمه کمار رتتمه
است یعنی زنانی که با اظهار زینت و محاسن خویش درصدد خودنمایی هستند بمه اممور و
چیزهای مرتفع یعنی «برج» تشبیه شدهاند ،وجه شباهت نیز نمایانشدن است .همانگونمه کمه
بیان شد با این استعاره ،مسئله نمایاندن و اظهار نمودن بهخوبی تبیمین ممیشمود زیمرا اممور
مرتفع به دلیل بلندی نمایان هستند و به چشم میآیند گویا خود را به نمایش گذاشتهاند.
مستعارٌمنه چیزهای مرتفع مانند برج و وجه شبه ،نمایان بودن است .مشبهبه نیز در آیمه ذکمر
تبرجن» بیان گردیده است بنابراین استعاره مکنیه است و بمه علمت اینکمه
نشده و الزمه آن « ّ
تَبَ ُّر َج الْجاهِلِيةِ ْاْلُولى از متناسبات مستعارٌله است ،مجرده خواهد بود.

بررسی ترجمهها

در این استعاره ،خودنمایی پررن

شده است و باید در ترجمه نیز ممنعکس گمردد .بایمد بمه

این مسئله توجه داشت که این استعاره ،استعارهای پویا نیست یعنی «تبرج» به معنمای اظهمار
زینت به دلیل کثرت استعمال نوعی ،معنایی حقیقی است نه استعاری اما در ترجممه تارسمی
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در این استعاره ،مستعارٌله زنمانی هسمتند کمه بما زینمت خمود قصمد خودنممایی دارنمد،

شیوه «جایگزین کردن تشبیه بهجای استعاره» بهتر میتواند این استعاره را منتقل کند(« :ماننمد
برج) به اظهار زینت و خودنمایی دوران جاهلیت نپردازید».
اوالً اظهار زینت به معنای ظاهر نشوید ،ترجمه شده است.
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ثانیاً خودنمایی ذکر نشده است.
ترجمه الهی قمشهای و گرمارودی نیمز اظهمار زینمت و خودنممایی را بمه خمودآرایی و
خویشآرایی ترجمه کردهاند همانگونه که در رابطه با تعبیر «غیرمتبرجها » بیمان شمد ،ایمن
نوع ترجمه نمیتواند صحیح باشد زیرا آیه درصدد بیان خودنمایی بمهوسمیله اظهمار زینمت
است و چنین امری با خودآرایی تفاوت دارد .در ترجممههمای آیتمی ،صملواتی و کاویمانپور
اظهار زینت آمده است اما خودنمایی ذکر نشده است .چنین ترجمهای هم نممیتوانمد دقیمق
باشد زیرا هر اظهار زینتی به حمد خودنممایی نممیرسمد .ترجممه انصماریان ،خودنممایی را
بهعنوان توضیح داخل کروشه آورده است اما اظهار زینت را به صورت ظاهر نشوید ترجممه
نموده است.
 -4-4آیه  59سوره احزاب

در آیه توق تنها یک عبارت قابل بررسی است:
ِ
ك َأ ْدنى َأ ْن یُ ْع َر ْف َن
 -1-4-4ذل َ
الف -استعاره سنتی

بر اسا

نظریه سنتی میتوان گفت «امکان وقوعی» یعنی احتممال بیشمتر بمرای تحقمق یمک

امر ،تشبیه شده به «امکان مکانی» یعنی نزدیکتر شدن در این صورت نوع استعاره مصمرحه
خواهد بود و ازآنجاکه متناسبات مستعارٌله یعنی «أن یعرفن» ذکر شده مجرده است .جامع یما
وجه شباهت را نیز میتوان امکان تحقق بیشتر دانست.
ب -استعاره مفهومی

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-03-05
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«احتمال واقعشدن ،تاصله مکانی است» .احتمال وقوع با مفهوم تاصله مکانی بیمان ممیشمود
احتمال وقوع کمتر ،تاصله مکانی دور است اما احتمال وقوع بیشتر ،تاصمله مکمانی نزدیمک
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در اینجا برای بیان احتمال (درصد واقعشمدن) از تاصمله مکمانی دور و نزدیمک اسمتفاده
شده است درواقع مفاهیم مرتبط با احتمال بر اسا

رابطه مکانی و دسمتگاه مفهمومی دور و

نزدیک ساختار مییابد ولی مفهوم خود احتمال ساختار خاصمی پیمدا نکمرده اسمت .مفماهیم
مرتبط با تاصله مکانی عبارتند از:
 تاصله مکانی میتواند دور یا نزدیک باشد -تاصله مکانی دور ،از دستر

انسان تاصله دارد

 امکان تحقق امری که دور از دستر -تاصله مکانی نزدیک در دستر

است ،کمتر خواهد بود

است

 امکان وقوع امری که در تاصله نزدیک قرار دارد بیشتر است.ج -بررسی ترجمهها

زیرا معادل این استعاره در زبان تارسی وجمود دارد .در ایمن صمورت واژه «ا نهی» بایمد بمه
صورت تحتاللفظی که نزدیکتر است ،ترجمه شود «این (کار) براى اینکمه شمناخته شموند
و آزار نبینند نزدیکتر است» .ترجمههای الهی قمشهای ،انصماریان ،گرممارودی ،مشمکینی و
معزی به همین نحو است و در آنها استعاره به شیوه تحتاللفظمی ترجممه شمده اسمت .در
ترجمه آقای توالدوند گرچه واژه ادنی به صورت تحتاللفظمی ترجممه شمده ولمی ترجممه
دقیقی از آیه صورت نگرتته است زیرا در آیه نزدیکتر شدن در رابطه بما شمناختن بمه کمار
رتته است (به شناخته شدن نزدیکتر است) نه در رابطه با احتیماط (بمه احتیماط نزدیمکتمر
است) .در ترجمههای آیتی ،صلواتی ،کاویانپور و مکارم ،استعاره بهطور کامل حمذف شمده

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-03-05

برای انتقال دادن استعاره مذکور باید از شیوه بازتولید یا ترجمه تحمتاللفظمی اسمتفاده کمرد

است زیرا ادنی به بهتر بودن ،نیکو بودن و مناسب بودن ترجمه شده است.
6

 -5-4آیه  53سوره احزاب
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در این آیه ،عبارت ذیل حاوی دو استعاره است:
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 -1-5-4ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن
الف -استعاره سنتى

میتوان گفت ،کیفیت سؤال و درخواست از نامحرم به چیزی تشبیه شده که میتواند پاک یما
ناپاک باشد «درخواست متاع از ورای حجاب پاکتر است برای قلوب مؤمنین» درواقع تعمل
تشبیه به یک شیء شده است و آن چیمز درهرصمورت متعلمق بمه قلمب اسمت گویما ایمن
درخواست بهنوعی غذا و خوراک تشبیه شده که میتواند طیب یا غیمر طیمب باشمد .عالقمه
میان مستعارٌله و مستعارٌمنه نیز اثر گذاشتن (مفید یا غیرمفید) است .در این اسمتعاره مشمبهبمه
حذف و الزمه آن ،یعنی پاک تر بمودن ذکمر شمده اسمت بنمابراین اسمتعاره مکنیمه و از نموع
مرشحه است زیرا مالئم مستعارٌمنه یعنی صفت تفضیل اطهر ،در کالم آمده است.
تغذیه کردن را دارد و بهشمدت متمقثر از نموع تغذیمه خمود قمرار ممیگیمرد درواقمع نموعی
شخصیتبخشی در این استعاره صورت گرتته است که بهوسمیله آن تقثیرپمذیر بمودن قلمب
بزرگنمایی شده است .این استعاره نیز مکنیه مرشحه اسمت چمون مشمبهٌبمه یعنمی موجمود
تغذیهکننده ،ذکر نشده اما برخی از لموازم دور آن ،یعنمی اثرپمذیری از تغذیمه (اطهمر بمودن)
همچنین ملکیت غذا (الم ر لقلوبکم و قلوبهن) ذکر شده است.
ب -استعاره مفهومی

درخواست از نامحرم در ورای حجاب ،حوزه مبمدأ و خموراک پماک ،حموزه مقصمد اسمت.
مفاهیم ناظر به حوزه مبدأ تقریب ًا انتزاعمی اسمت امما مفماهیم نماظر بمه حموزه مقصمد کمامالً
محسو

است« :درخواست از ورای حجاب ،خوراکی پاک برای قلب است» .خصوصمیات
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از طرف دیگر میتوان گفت قلب نیز به موجود زندهای تشمبیه شمده اسمت کمه قابلیمت

حوزه مبدأ عبارتند از:
 خوراک و غذای پاک ،از نجاست و آلودگی دوراست برای بدن زیانآور نیست.281
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 -مطابق تطرت انسان و آرامشبخش است

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

در واقع تواید و آثار سمؤال از نمامحرم از ورای حجماب ممکمن اسمت بمرای همر کمس
مشخ

نباشد اما مفهوم خوراک پاک و تفاوت آن با خموراک ناپماک بمرای هممه روشمن و

واضح است لذا با کمک این استعاره یک مفهوم نسمبتاً انتزاعمی در قالمب یمک مفهموم غیمر
انتزاعی و محسو

تبیین شده است.

استعاره مفهومی ناظر به قلب «قلب تغذیمهکننمده اسمت» .ایمن اسمتعاره نموعی اسمتعاره
وجودی است که در آنها حوادث ،تعالیتها ،احساسات و اندیشمههما بمهعنموان هویامات و
جواهر در نظر گرتته میشوند ،نوع خاصی از استعارههای وجودی شخصیتبخشی نمام دارد
(قائمینیا .)74-75 :1397 ،در این استعاره قلب به موجود زنده تشبیه شمده اسمت .مهممتمرین
خصوصیات موجود زنده تنفس ،تغذیه ،رشد نمودن و پاسخ بمه محمرک اسمت کمه در ایمن

ج -بررسی ترجمهها

در ترجمه این قسمت از آیه باید به این نکته توجه داشت که آنچه پاکتر بودن به آن نسمبت
داده شده است ،درخواست از ورای حجاب و پرده است درواقمع صمفت تفضمیل پماکتمر
بودن برای تعل و نحوه انجام آن به کار رتتمه کمه کماربردی غیرمتعمارف اسمت گویما تعمل
بهعنوان یک شیء در نظر گرتته شده است و همین نکته ،زمینهساز پمی بمردن بمه اسمتعاری
بودن این تعبیر خواهد بود بنابراین برای ترجمه بهتر این استعاره باید لفظ «اطهر» بهصمورت
تحتاللفظی یعنی پاکتر بودن یا پاکیزهتر بودن ترجمه شود تما اسمتعاره در زبمان مقصمد تما
حدی بازگو گردد «این (درخواست از ورای حجاب) بمراى دلهماى شمما و دلهماى آنمان
پاکیزهتر است».
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استعاره تغذیه نمودن و تقثیرپذیری از محرک ،برجسته شده است.

ترجمههای توالدوند ،کاویانپور ،گرمارودی ،مشکینی ،معزی بمه هممین نحمو اسمتعاره را
ترجمه کردهاند برخالف آیتی که پاک دارندهتر ترجمه نموده است .ترجمه الهمی قمشمهای و
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مکارم به دلیل اینکه این پاکی را به قلب نسمبت دادهانمد نمه بمه نموع درخواسمت از نمامحرم
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ترجمه دقیقی نیست 7.در ترجممه صملواتی ایمن اسمتعاره حمذف شمده اسمت زیمرا «اطههر
لقلوبکم» به معنای نیکوتر بودن برای پاکی دلها ترجمه شده است.

 -5نتیجهگیری
آنچه از این پژوهش حاصل شده ،عبارت است از:
 -1ترجمه صحیح از یمک اسمتعاره ،مبتنمی بمر شمناخت صمحیح آن اسمتعاره و معمانی
ابداعشده توسط آن است گاه یک استعاره بمه دلیمل کثمرت اسمتعمال در حمد یمک کماربرد
حقیقی است ،گاه آنچنان پویا و بدیع است که معانی زیمادی را بمه هممراه دارد .کشمف ایمن
معانی با تحلیل دقیق استعاره و ارکان آن حاصل میشود ،به این منظمور اسمتعارههمای آیمات
برداشت صحیحتر و کاملتر تراهم شود .نظریههای سنتی و مفهومی گرچمه همر یمک روش
جداگانهای برای تحلیل استعاره دارند معانی بهدستآمده بر اسا

ایمن دو نظریمه در آیمات

حجاب ،تقریباً شبیه به هم است و این نتیجه باعث میشود در صحت معانی بمهدسمتآممده
اطمینان بیشتری حاصل گردد.
 -2بهترین شیوه ترجمه ،ترجمه تحتاللفظی استعاره است البته درصمورتیکمه در زبمان
مقصد معادل داشته باشد .ترجمه مفهومی و توضیحی نیز در بازتاب بالغت استعاره ،قمدرت
کاتی ندارد شیوه حذف استعاره نیز قابل پذیرش نخواهد بود مگر در برخی از اسمتعارههمای
مرده .در مابقی شیوهها ،بهطورقطع نمیتوان گفت کدام شیوه بهتر است بلکه بعمد از تحلیمل
استعاره و تهم دقیق آن است که متوجه خواهیم شد کدام شیوه برای انتقال استعاره کارآممدتر
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حجاب هم بر اسا

نظریه سنتی ،ه م مفهومی ممورد بررسمی قمرار گرتتمه اسمت تما زمینمه

است .بهعنوانمثال در تعبیر َو لْيَ ْضرِبْ َن ب ِ ُخ ُمرِهِن َعلىى ُجيُىوبِهِن بهتمرین شمیوه ،جمایگزین
کردن تشبیه موجود در استعاره است و در تعبیر غَير متبر ٍ
جات بِزِینَةٍ بهترین شیوه ،ترجممه
ْ َ ُ َ َ ِّ
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معنایی است.
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 -3از بررسی ترجمههای تارسی به دست میآید ،مترجمان نهتنها از شیوه نظاممنمدی در
ترجمه استعاره بهره نبردهاند بلکه گاه از وجود آن غفلت نموده و معنای صمحیحی را انتقمال
ندادهاند .از میان ده مورد بررسمیشمده ،در ترجممههمای توالدونمد ،کاویمانپور ،گرممارودی،
مشکینی و معمزی اسمتعاره بازتماب بهتمری داشمته اسمت ایمن ترجممههما بیشمتر از شمیوه
تحتاللفظی برای برگرداندن استعاره بهره بردهاند .مابقی ترجمهها بمه دلیمل عمدم توجمه بمه
نکاتی که زمینهساز انتقال معانی استعاره هستند در ترجممه ایمن تمن بالغمی ضمعیف عممل
نمودهاند.

 -6پینوشت
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مطلقه.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون نكاحاً فَلَيْ َس َعلَيْهِن ُجناح َأ ْن یَ َض ْع َن ثياب َ ُهن غَيْ َر
َ .3والْقَواع ُد م َن النِّساء الالتي ال یَ ْر ُج َ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِِ ٍ
اّلل َسميع َعليم .
ُمتَبَ ِّرجات بزینَة َو َأ ْن یَ ْستَ ْعف ْف َن َخيْر ل َُهن َو ه َ ُ
ِ
ِ
َ .4و قَر َن فِي بيوتِكُن َو ال تَبر ْج َن تَبر َج الْجاهِلِيةِ ْ ُ
ين الزكا َة َو َأط ِ ْع َن
اْلولى َو َأق ْم َن الصال َة َو آت َ
َ
ُُ
َ ُّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ذْ
ل الْبَيْت َو یُ َط ِّه َركُ ْم ت َ ْطهِيرا
ه
أ
س
ج
الر
م
ك
ن
ع
ه
ي
ل
اّلل
ید
ر
ی
ما
ن
إ
ه
ُ
َ َ ْ ُ ِّ ْ َ ْ َ
اّلل َو َر ُسولَ ُ
ُ ُ َُ ُ
هَ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ْل ْز ِ
ِ
ل َِ
ك َأ ْدنى
ين َعلَيْهِن م ْن َجالبِيبِهِن ذل َ
ك َو بَنات َ
واج َ
ي ُق ْ
ين یُ ْدن َ
ك َو نساء ال ُْم ْؤمن َ
﴿ .5یا َأی ُّ َها النب ُّ
اّلل َغ ُفور ًا َر ِحيم ًا﴾.
َأ ْن یُ ْع َر ْف َن فَال ی ُ ْؤ َذیْ َن َو َ
كان ه َ ُ
ِ
وت النبِي إِال َأ ْن ی ْؤ َذ َن لَكُم إِلى َطعا ٍم غَيرناظ ِرِ ِ
ناه َو لكِ ْن
آمنُوا التَ ْد ُخلُوا بُي ُ َ
َ
ْ
﴿ .6یا َأی ُّ َها الذ َ
ُ
ین إ ُ
ین َ
ِّ
َْ
إِذا دعِيتم فَاد ُخلُوا فَإِذا َطعِمتم فَانْتشِروا و المست ْأنِسِين لِحدِ ٍ
كان یُ ْؤذِي النبِي فَي َ ْستَ ْحيِي
یث إِن ذلِكُ ْم َ
ُْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
َ َ
ُ ُ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُوهن م ْن َوراء ح ٍ
جاب ذلكُ ْم َأ ْط َه ُر
وهن َمتاعاً فَ ْسئَل ُ
اّلل الیَ ْستَ ْحيي م َن ال َْح ِّق َو إذا َس َألْتُ ُم ُ
منْكُ ْم َو ه َ ُ
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ِ
ِ
ِ
 .1و قُ ِ ِ ِ
ین زِینَتَ ُهن إِال ما َظ َه َر
َ ْ
وج ُهن َو ال یُبْد َ
ل لل ُْم ْؤمنات یَ ْغ ُض ْض َن م ْن َأبْصارِهن َو یَ ْحفَ ْظ َن فُ ُر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ین زِینَتَ ُهن إِال لِبُ ُعولَتِهِن َأ ْو آبائِهِن َأ ْو آباء بُ ُعولَتِهِن َأ ْو
منْها َو لْيَ ْضرِبْ َن ب ِ ُخ ُمرِهن َعلى ُجيُوبِهِن َو ال یُبْد َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
َأبْنائهِن َأ ْو َأبْناء بُ ُعول َتهِن َأ ْو إ ِ ْخوانهِن َأ ْو بَني إ ِ ْخوانهِن َأ ْو بَني َأ َخواتهِن َأ ْو نسائهِن َأ ْو ما َملَكَ ْ
ِ
ل الذِین لَم ی ْظهروا على عو ِ
ِ
ين غَيْرِ ُأولِي ْاْلِ ْربَة ِ م ِ َن الرجالِ َأوِ الطِّ فْ ِ
رات النِّساء َو ال
َ ْ َ َُ َ
َأیْمان ُ ُهن َأوِ التابِع َ
َْ
ِّ
یضرِبن ب ِ َأرجلِهِن لِيعلَم ما یخفِين مِن زِینتِهِن و توبوا إِلَى ه ِ
ون .
ون ل ََعلكُ ْم تُ ْفل ِ ُح َ
اّلل َجمِيع ًا َأی ُّ َها ال ُْم ْؤمِن ُ َ
ُْ َ ُ ْ َ ْ َ
َ ْ ْ َ ْ ُ
َ
َ ُ ُ
 .2مستعارله :علم و آگاهی .مستعارمنه :جهت باال .عالقه :احاطه و تسلط داشتن .نوع استعاره :مکنیه

کیفیت انتقال استعارههای آیات حجاب در ترجمههای فارسی  _________ ...علیرضا آزاد و سمیه جعفری ملکآبادی

لِقلُوبِكم و قلُوبِهِن و ما كان لَكم َأن تؤذوا رسول ه ِ
ِ
واج ُ م ِ ْن بَ ْعدِهِ َأبَداً إِن ذلِكُ ْم
ُ ُ ْ َ ُ
َ
اّلل َو ال َأ ْنتَنْك ُحوا َأ ْز َ
َ ُ ْ ْ ُْ ُ َ ُ َ َ
َ ِ
اّللِ َعظِيماً﴾.
كان عنْ َد ه َ
 .7الهیقمشهای« :حجاب براى آنکه دلهاى شما و آنها پاک و پاکیزه بماند بهتر است» .مکارم« :این
کار براى پاکى دلهاى شما و آنها بهتر است».

 -7منابع
*قرآن کریم
 -1اسالمی مهرجردی ،محمدرضا ،باقر ،علیرضا« ،مقایسه ترجمههمای اسمتعارههمای قمرآن کمریم در
ترجمه میبدی و توالدوند» ،نشریه ادب عرب ،ص

 ،198-179شماره 1396( ،2ش) .

 -2الهى قمشهاى ،مهدى ،ترجمه قرآن ،قم :تاطمة الزهراء1380( .ش) .
سوره نبق در قرآن کریم ،دومین کنگره بینالمللی ترهن

و اندیشه دینی1394( .ش).

 -4انصاریان ،حسین ،ترجمه قرآن ،قم :اسوه1383( .ش).
 -5امانی ،رضا ،شادمان ،یسرا« ،چگونگی معادلیابی استعارههمای قمرآن در تراینمد ترجممه» ،نشمریه
مطالعات قرآن و حدیث ،شماره  ،2ص

1391( ،168-139ش).

 -6آیتى ،عبدالمحمد ،ترجمه قرآن ،تهران :سروش1374( .ش) .

 -7باقر ،علیرضا« ،دشواری ترجمه استعاره با تقکید بر شیوههمای برگردانمدن اسمتعارههمای قمرآن در
ترجمه طبری» ،پژوهشنامه قرآن و حدیث ،شماره  ،11ص

1391( ،54-39ش) .

 -8براتی ،مرتضی« ،بررسی استعاره مفهومی نور در قرآن کریم با رویکمرد شمناختی» ،پمژوهشهمای
نقد ادبی و سبکشناسی ،شماره  ،30ص

1395( ،39-59ش).

 -9ساسانی ،ترهاد ،استعاره مبنای تفکر و ابزار زیباییآترینی ،تهران :سوره مهر1390( .ش).
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 -3امینی ،حیدرعلی ،کامیابیگل ،عطیه ،نوروزی ،علی ،بررسی اسمتعارههمای مفهمومی سماختاری در

 -10جعفممری ،یعقمموب« ،اسممتعاره در قممرآن و دشممواری ترجمممه آن» ،ترجمممان وحممی ،شممماره ،2
ص

1382( ،39-51ش).

وزارت علوم ،تحقیقات و تناوری1394( .ش).
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 -11خلیلی ،زهرا ،بررسی ترجمه استعاره در دو ترجمه قرآن کمریم (توالدونمد و مکمارم شمیرازی)،

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

 -12روشن ،بلقیس ،اردبیلی ،لیال ،مقدمهای بر معناشناسی شناختی ،تهران :نشر علم1392( .ش).
 -13صلواتى ،محمود ،ترجمه قرآن ،تهران :مبارک1387( .ش) .

 -14عشایری منفرد ،محمد ،معناشناسی بالغی قرآن ،دتتر دوم (درسمنامه بالغمت کماربردی ،)2قمم.
(بیتا).
 -15رضاپور ،ابراهیم ،یغمایی ،مریم« ،نقش ترهن

در ساخت و گزینش اسمتعاره مفهمومی حجماب

در گفتمان ترهنگی تارسی از منظر نظریه گفتمانی استعاره» ،نشمریه مطالعمات زبمان و گمویشهمای
غرب ایران ،ص

 ،90-73شماره 1395( ،15ش).

 -16زیارتی ،غالمرضما ،خرممی ،مهمدی ،اسمتعاره تمثیلیمه در قمرآن کمریم ،دانشمگاه تربیمتمعلمم.
(1386ش).
 -17توالدونممد ،محمدمهممدى ،ترجمممه قممرآن ،تهممران :دتتممر مطالعممات تمماریخ و معممارف اسممالمى.
 -18قائمینیما ،علیرضما ،اسمتعارههمای مفهمومی و تضماهای قمرآن ،تهمران :پژوهشمکده ترهنم

و

اندیشه اسالمی1397( .ش) .

 -19قائمینیا ،علیرضا ،معناشناسی شناختی قمرآن ،تهمران :پژوهشمکده ترهنم

و اندیشمه اسمالمی.

(1390ش).

 -20کاویانپور ،احمد ،ترجمه قرآن ،تهران :اقبال1372( .ش) .
 -21کوچش ،زولتان ،مقدمهای کاربردی بمر اسمتعاره ،ترجممه :شمیرین پمورابراهیم ،تهمران :سممت.

(1393ش)
 -22مشکینى اردبیلى ،على ،ترجمه قرآن ،قم :الهادی1381( .ش).
 -23معزى ،محمدکاظم ،ترجمه قرآن ،قم :اسوه1372( .ش).

 -24مکارم شیرازى ،ناصر ،ترجمه قرآن ،قم :دتتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمى1373( .ش) .
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(1418ش) .

 -25موسوى گرمارودى ،على ،ترجمه قرآن ،تهران :قدیانی1384( .ش) .

 -26نیومارک ،پیتر ،دوره آموزش تنون ترجمه ،ترجمه :منصور تهیم و سعید سبزیان .تهمران :رهنمما.
 -27آلوسی ،محمو  ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،بیرو  :ارالکتب العلمیة1415( .ق).
286

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.10.4

(1386ش).

کیفیت انتقال استعارههای آیات حجاب در ترجمههای فارسی  _________ ...علیرضا آزاد و سمیه جعفری ملکآبادی

 -28ابن مسظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیرو  :ار صا ر1414( .ق).
 -29ازهری ،محمد بن احمد ،تهذیب اللغة ،بیرو  :ار احیاء التراث العربي1421( .ق).
 -30ابن عاشور ،محمد بن طاهر ،التحریر و التسویر ،بیرو  :مؤسسة التاریخ1420( .ق).
 -31ابن فارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة ،قم :مکتب االعالم االسالمي1404( .ق).
 -32تفتازانی ،مسعو بن عمر ،مختصر المعاني ،قم :ارالفکر1376( .ش).
 -33سکاکی ،یوسف بن ابیبکر ،مفتاح العلوم ،بیرو  :ارالمکتب العلمیة1407( .ق).

 -34سید رضی ،محمهد بهن حسهین ،تلخهی

البیهان فهی مجهازا القهرآن ،بیهرو  :اراألضهواء.

(1406ق).
 -35جرجانی ،عبدالقاهر ،أسرارالبالغة في علم البیان ،قاهره :مکتبة الخانجی1991( .م).
 -36جرجانی ،عبدالقا ر ،الئل االعجاز فی القرآن ،ترجمه  :سهید محمهد را مهسش ،مشههد :آسهتان
 -37راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفر ا ألفاظ القرآن ،بیرو  :ارالقلم1412( .ق).
 -38طباطبایی ،محمدحسین .المیزان فیتفسیرالقرآن ،بیرو  :مؤسسة االعلمهی للمطبوعها 1402( .
ق).
 -39طبان  ،بدوی ،بیان العربی ،مصر :مطبعة الرسالة1377( .ش).
 -40فراهیدی ،خلیلبناحمد ،کتابالعین ،قم :هجر 1409( .ق).
 -41مصطفوى ،حسن ،التحقیق فی کلما القرآن الکریم ،بیرو  :ارالکتب العلمیة1430( .ق).

42- Alvarez, A. “On translating metaphor”, Meta, 38, 1: 479-490(1993).
43- Dagut, M. B. “Can metaphors be translated?”, Babel, 22, 1: 21-33(1976).
44- Hatim, B & Mason, I. “Discourse and the Translator“, Longman, London (1990).
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قدس1368( .ش).
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