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مقاله پژوهشی

قلب نحوی ضماير در قرآنکريم و تغيير ساختار نشاندار آن
در فرآيند ترجمه
سميه کاظمی نجفآبادی

*1

 -1استاديار گروه زبان و ادبيات عربی ،دانشکده زبانهای خارجی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران
پذيرش1400/5/12 :

دريافت1399/12/22 :

قلب نحوی در زبانشناسی فرآيندی است که در پی آن سازههای مختلف جمله به دليل عوامل گفتملانی و
معنايی از جايگاه بینشان خود حرکت کرده و با تغيير جايگاه ،موجب تغيير توزيع اطالع در کالم و نشلانداری
و برجستهسازی عناصر زبانی میشود .قلب نحوی ،ابزاری نحلوی بلرای نشلاندادن تأکيلد کلالم اسلت .در
قرآنکريم روابط بينسازهای و ترتيب و چگونگی چينش سازههای زبانی و تغيير آرايش آن بر اثر فرايند قللب
نحوی تأثير بسزايی در کارکردهای نقشی کالم دارد .با توجه بله ايلن کله قللب نحلوی در هلر زبلانی تلابع
محدوديتها و ويژگیهای نحوی و گفتمانی آن زبان است در اين پژوهش سعی بر آن است با تکيله بلر روش
وصفی -تحليلی ،تحوالت معنايی حاص از قلب نحوی ضماير در قرآن کريم با توجه به ويژگیهای سلاختاری
زبان عربی بررسی شود ،سپس چگونگی انتقال آن به مخاطب فارسیزبان مورد واکاوی قرار گيرد .يافتلههلای
اين پژوهش نشان میدهد که با توجه به تفاوت آرايش سازهای و ساخت اطالعلی دو زبلان عربلی و فارسلی،
اليههای معنايی ضماير مقلوب و نشاندار قرآن کريم به طور کام در زبان فارسی ،نشان داده نمیشود و غالبلا
اين ضماير در فرآيند ترجمه به ساختی غير مقلوب و بینشان ،برگردان شلده يلا بله سلاختی غيرمقللوب و
نشاندار ،تبدي و يا از ميزان نشانداری آن کاسته میشود و بدينترتيب ،مخاطلب فارسلیزبلان از بخشلی از
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چکيده

اليههای معنايی اين ساخت نشاندار ،آگاهی نخواهد يافت.
واژگان کليدی :قلب نحوی ،نشانداری گفتمانی ،ضماير ،قرآن کريم ،ترجمه

*نویسنده مسئول مقاله:
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Email: s.kazemi@fgn.ui.ac.ir
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 -1مقدمه
 -1-1طرح مسأله

بخشهای مختلف جمله و نحوه سازماندهی عناصر درونی آن نقشهای متفااویی در ننتقاال
پيام نیفا میکنند ،بنابرنین با یغيير جایگاه سازههای زبانی ،گساتره نریااا ی جملاه باه ساوی
عنصر یا عناصری نز جمله جهتگيری کرده و در پویایی نریاا ی بيشاترین ساهر رن اونهاد
دنشت .در زبانشناسی ،دگرگونی و یغيير یونلی سازههای جمله یحات عناونن ارنیناد لا
نحوی ( )Scramblingشنااته شده نست که با مو عيات نریااا ی و کارکردهاای گفتماانی
کالم در نریااط نست .ارنیند ل

نحوی با ماحث «یقدیر و یأاير» در زباان عربای نریااا ی

ینگاینگ دنرد ،و نز جمله نبزنرهای نحوی نست که بر معنای کاربردی جمله یاأيير گانشاته و
به برجستهسازی کالم میننجامد.
یابع ویژگیهای نحوی و گفتمانی آن زبان نست و نز نلگوی مشاابهی پياروی نمایکناد ،باه
اك نَ ْعبُ ُد (اایحه ،)5 /ضمير مفعولی نز جایگااه باینشاان ااود
عنونن مثال در آیه شریفه :إِي َّ َ
اارج شده و به منظور یأکيد و برجستهسازی کالم به جاای متصاش شادن باه اعاش «نعااد»
[نعادک] ،بر اعش مقدم شده نست؛ نین در حالی نست که در زبان اارسی با یوجه به ساااتار
نحوی آن نمییونن یأکيد و نشاندنری ضمير مفعولی رن با مقدم کردن بر اعش نشاان دند؛ چارن
که در زبان اارسی ،مفعول در حالت عادی و در سااتار بینشان بر اعش مقدم نست.
بنابرنین در ارآیند یرجمه به رنحتی نمییاونن الیاههاای مختلاف معناایی یا
مقلوب و نشاندنر رن در ال

نلگوهای یریي

سااات

ونژگانی زبان مقصاد منتقاش کارد و باه دلياش

یفاوتهای سااتاری زبانهای مختلف ،برگردنندن معنای کاربردشنااتی سااات نشااندنری
که با نعمال ل
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یریي

سازههای جمله و یغيير در آرنیش سازهها بر نير ارنیند ل

نحوی در هار زباانی

نحوی شکش گراته به آسانی صورت نمیگيرد.

با یوجه به نهميت معنایی و گفتمانی سااتهای نشاندنر در اهر کالم نلهی ،در پاژوهش
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حاضر سعی بر آن نست نحوه سازماندهی ضمایر مقلوب در آیات رآن کریر و یاأيير آن بار

قلب نحوی ضمایر در قرآن کریم و تغییر ساختار نشاندار آن در فرآیند ترجمه __________ سمیه کاظمی نجفآبادی

ساات ن العی کالم و نمود آن در یرجمه به اارسی بررسی شود .ناگفته نماناد پاژوهش در
نین زمينه در رنستای شناات سااتار نحوی و گفتمانی دو زباان عربای و اارسای ضاروری
مینماید.
در نین رنستا نین پژوهش به دناال پاسخ به پرسشهای زیر نست:
چه یغييرنیی در ساات نشاندنر ضمایر مقلوب در ارآیند یرجمه نز عربی به اارسای
رخ میدهد؟
مترجمان رآن کریر در یرجمه ضمایر مقلوب غالاا نز چه شيوههایی بهره بردهنند؟
بر نین نساس ضمایری نز رآن کریر گزینش شده که یغيير جایگااه آن بار نحاوه یوزیاع
ن الع در کالم یأيير گانشته و موج

یشکيش سااتی نشاندنر شده نست ،سپس کارکردهاای

گفتمانی نین ضمایر در زبان عربی و چگونگی بازنمایی آن در زباان اارسای و ميازنن د ات
مترجمان در یرجمه نین ضمایر در پيش گراتهنند ،یرجمههای منثور نرمناازنر جاامعنلتفاساير
(یرجمه اری ،روضنلجنان ،کشفنالسرنر ،نلهی مشهنی ،ننصاریان ،معازی ،آیتای ،نشارای،
نراع ،پاینده ،مصااحزنده ،سرنج ،رهنما ،پورجوندی ،مجتاوی ،اسروی ،بروجاردی ،شاعرننی،
یاسری ،ايضنالسالم ،گرمارودی ،اوالدوند) ،ماورد بررسای ارنر گراات و بارنی هار آیاه
جدولی درنظر گراته شد و نلگوهای متفاوت در یرجماه ،ساتونی جدنگاناه نز جادول رن باه
اود ناتصاص دند.
 -2-1پيشينه پژوهش

یاکنون پژوهشهایی در زمينه جابهجایی سازههای زبان اارسی یحات عناونن لا

نحاوی،
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یرجمههای اارسی رآن کریر بررسی میشود .به منظور بررسی د يق روشهای مختلفی کاه

ماتدنسازی و پسایندسازی به رشته یحریر درآمده نست ،نز جمله:
نوشين شهيدی ( )1378در رساله «ماتدنسازی در زبان اارسی با نگاهی نقشگارن» ،نقاش

107

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.4.8

کالمی ارنیند ماتدنسازی رن بررسی کرده و به نین نتيجه دست یااته نست کاه ماتدنساازی باا
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دگرگون کردن آرنیش بینشان جمله منجر باه نیجااد ماتادنیی نشااندنر مایشاود و عنصار
ماتدنشده همونره حاوی ن العی آشنایر برنی شنونده نست.
در نین رنستا ،علی ارمایی ( )1380نياز رسااله دکتاری ااود رن باا عناونن «رویکاردی
نحوی ،کالمی به ماتدنسازی گروههای نسمی در زبان اارسی» به رشته یحریر درآورد.
محمد رنسخمهند ( )1382در رساله دکتری با عنونن « ل
بررسی حرکت نحوی ل
زبان اارسی» یأيير ل

نحاوی در زباان اارسای» باه

پردناته و در مقالهنی با عنونن «نریااط لا

نحاوی و یأکياد در

نحوی بر ساات ن العی جمله و نریاااط آن باا یأکياد و نياز یماایز

ميان یأکيد ن العی و یأکيد یقابلی رن بررسی میکند.
در زمينه ضمایر و نقش آن در یوزیع ن العی کالم ،بهرنم مدرسی ( )1393در مقالهنی باا
عنونن «نقش ضمير در بازنمایی ساات ن الع جمله در زبان اارسی» ،صورتهاای مختلاف
غيریقابلی مقایسه نموده نست .نز رهياااتهاای نیان پاژوهش آن نسات کاه صاورتهاای
ضميری آشکار نعر نز جدن و پيوسته بيشتر در لمرو کانون ح ور مییابند و صاورتهاای
یقابلی غالاا به شکش ضمایر جدن ظاهر میشوند.
در زبان عربی نيز در زمينه ل

نحاوی و ماتدنساازی یحات عناونن «یقادیر و یاأاير»

پژوهشهای بسياری صورت گراته نست؛ نز جمله:
علی اهری در مقاله «القلب النحوي في العربية في ضوء النظرية التوليديةة التحويليةة» باه
بررسی پدیده ل

نحوی در زبان عربی در چارچوب نظریه زنیشی گشتاری پردناته نست.

در نین ميان مرضيه رباناانی و همکارنن ( )1395در مقالهنی با عنونن «بررسای مفااهير
ل

نحوی و ماتدنسازی در زبانشناسی کالسي

عربی» سعی نمودهنند به مقایساه و یباياق

آرنی زبانشناسان معاصر با آرنی بيان شده در زبانشناسی کالساي

عربای بپردنزناد ،یباابق

با یقدیر در نيت یاأاير و یقادیر بادون نيات یاأاير نز

رهيااتهای نین پژوهش نست.
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ل

نحوی و ماتدنسازی به یریي
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ضمير در لمرو ماتادن و کاانون رن بررسای و ح اور ضامير رن در ساااتهاای یقاابلی و
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نحوی در زباان اارسای و عربای نگاشاته شاده

با وجود پژوهشهایی که در زمينه ل
نست ،ولی درباره ل

نحوی ضامایر در زباان عربای و بررسای سااات ن العای ضامایر

مقلوب در گار نز ی

زبان به زبان دیگر به ویژه در یرجماههاای اارسایض ضامایر نشااندنر

رآن کریر پژوهشی ننجام نگراته نست.

 -2مبانی نظری پژوهش
«ل

نحوی» ارنیندی نست که بنابر مالحظات معنایی یا سااکی ،آرنیاش ساازههاای درون

جمله رن با حفظ نقش و نشانههای دستوری آن نز جایگاه بینشان اود یغييار دنده و یریيا
بینشان سازهها رن به هر میریزد ،بدون آن که در معنای نصالی جملاه یغيياری نیجااد شاود
(کریمی .)3-1 :2005 ،نصبالح ل

نحوی نخستين باار یوسار رنس ( )Rossمبارح شاد.

زبانهایی با آرنیش ونژگانی نساتا آزند به و وع میپيونادد .بناابر گفتاه زباانشناساان ،لا
نحوی نز ویژگیهای زبان محاورهنی باهشامار مایرود کاه در نوشاتار رسامی کمتار دیاده
میشود (سایتو ،نقش نز رنسخمهند)2 :1385 ،؛ زیرن در زبان نوشتاری کمتار نز آرنیاش ونژگاانی
غال

زبان ،یخبی میشود ،ولی در زبان گفتاری نجزنی کالم به رنحتی جابهجا میشوند.
زبانشناسان ل

نحوی رن در ننونع مختلفی بررسای کاردهنناد؛ نز جملاه :لا

کویاه ،ميانه و دوربرد یا والنی .در ل
مستقير عوض میشود .در ل
میکنند و در ل

نحاوی

نحوی کویاه ،جایگاه مفعول مستقير و مفعاول غيار

نحوی ميانه ،سازههاا باه جایگااهی ااش نز ااعاش حرکات

نحوی دوربرد ،سازه نز جمله پيرو حرکات کارده و در جملاه پایاه ارنر
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نین ارنیند که نز جملاه ارنینادهای یأييرگاانر در بازنماایی سااات ن االع نسات ،غالااا در

میگيرد (رنسخمهند.)58 :1383 ،

یکی نز نقشها و کاربردهای نساسی ل

نحوی ،یأکيد یقابلی نست ،مهاریارین ویژگای

ویژگی برجستگی نست (رنسخمهند ،)8-7 :1385 ،بنابرنین برجساتهساازی رن بایاد مهاریارین
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یأکيد یقابلی نوعی برجستگی نست که عنصری رن در برنبر عناصری رنر مایدهاد کاه اا اد
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نحوی بهشامار آورد (هماان ،)155 :1382 ،کاه بار نسااس نرزش اااری کاالم

ویژگی ل

صورت میگيرد و بازیابی نز مو عيت گفتمانی نست.
سازهنی که در جمله ،برجسته و نشاندنر محسوب میشود ،کاانون جملاه نسات ،و باار
معنایی آن بيش نز ساات بینشان اونهد بود .یفاوت سااات دساتوری زباانهاا ماانع آن
نست که ننتقال معنی نشاندنر در ارنیند یرجمه به آسانی ننجام گيرد؛ چرن که هر گوناه یغييار
در نحوه چينش عناصر نحوی ،یأيير متفاویی در هر زبان بر جای اونهد گانشت.
نلگوی سااتاری و سااتار نشاندنر و بینشان دو زبان عربی و اارسی نيز نز نیان اعاده
مستثنا نيست و به ن ت ای نین پژوهش باید نخسات یفااوتهاای ساااتاری نیان دو زباان
بررسی شود.
زبان عربی نز ویژگی آرنیش ونژگانی آزند براوردنر نست .بنابر عقياده مصالوح نز آنجاا
ونعد جونزیض دستور زبان ،ابش یقدیر و یأاير هستند ،باید زبان عربی رن در زمره زبانهاای
با آرنیش ونژگانی آزند دننست (مصلوح.)113 :2003 ،

یریي

بینشان سازهها در زبان عربی مورد ناتالف زباانشناساان نسات ،ولای بررسای

آرنی دما نشان میدهد که یریي

ونژگانی بینشاان نز نلگاوی ( VSOاعش+ااعاش+مفعول)

پيروی میکند .نز زبانشناسان معاصر نيز برای همچون عادنلقادر اهری معتقدند زبان عربای
در ژرفسااات (ساااات باینشااان نز نظار کالماای)  VSOو در روساااات دنرنی سااایر
یریي های ونژگانی مانند  SVOنست (ناخمی و دینمحمدی.)9 :1383 ،

به دليش آرنیش ونژگانی آزند زبان عربی ،سازههای مختلف جمله نز ابليت جاباهجاایی و
یغيير جایگاه براوردنر نست .نین جابهجایی در نحو عربای يیاش ماحاث «یقادیر و یاأاير»
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که حرکات نعرنب در زبان عربی ریاه ون عی کلمات رن مشخص میکند و ونژگان بر نسااس

مورد بررسی رنر میگيرد و به دو گونه جونزی و وجوبی یقسير میشود .یقدیر و یأاير یاا
نریاا ی و کالمی در نشان دندن یأکيد پاره گفتاار داياش نسات؛ باه عااارت دیگار در عربای
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ل

نحوی در زبان عربی یکی نز ویژگیهای زبان اصيح نست کاه باا یوجاه باه مو عيات
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اصيح ،یغيير چينش نجزنی جمله بر پایه ونعد نحوی و به عنونن نبزنری کالمای بارنی بياان
یأکيد و یکيه کالم مورد نستفاده رنر میگيرد.
یغيير در یونلی کلمات در زبان عربی رن باید نز ویژگیهای نحوی برشمرد که در یشاکيش
برای نز سااتارها و نسالي

نحاوی ،وجاوبی نسات ،مانناد نسالوب «نشاتغال» کاه بار نيار

جابهجایی نجزنیی نز جمله یشکيش شده و در نظام دستوری زباان عربای جایگااهی درااور
یوجه به اود ناتصاص دنده نست؛ چرن که ساااتار نحاوی آن بار پایاه ارنیناد ماتدنساازی
ضميرگانر شکش گراته و با یأکيد در نریااط نست.
یکی نز یفاوتهای نساسی دو زبان عربی و اارسی در یریي

رنر گاراتن نجازن در یا

گروه نحوی نست .در زبان اارسی که زبانی باا ویژگای آرنیاش ونژگاانی آزند نسات ،لا
نحوی دنرنی ماهيت ساکی نست؛ یعنی در زباان محااوره و نلاتاه باا گساتردگی و ننعبااف
در نلگوی یریي

سازهنی زبان اارسی نيز ناتالف نظر نست ،نما بناابر عقياده بساياری نز

زبانپژوهان ،زبان اارسی نز نلگوی نحوی  SOVپيروی میکند .کریمی نيز باا درنظرگاراتن
گروه حرف نضااه ،دو یریي

بینشان برنی سازههای نصلی جمله در زبان اارسی برشامرده

نست:
 )1ااعش+مفعول صریح+گروه حرف نضااه +اعش؛
 )2ااعش+گروه حرف نضااه+مفعول +اعش (کریمی.)4 :2005 ،

نلاته در زبان گفتاری و زبان ندبی بهویژه متون دنستانی چنين نلگویی رعایت نمایشاود و
یریي

ونژهها در پی ارنیند ل

نحوی یغييار کارده و باا یغييار جایگااه ساازههاا ،سااات

ن العی کالم نيز یغيير میکند .همه سازههای زبان اارسی ابليت جابهجایی رن دنرند و ساازه
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بيشتری در زبان ندبی و شعر بهکار میرود (دبيرمقدم.)190 :1392 ،

مقلوب ،ماتدن ون ع شده یا یکيه یقابلی جمله بر آن نعمال میشود (همان.)16 :
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 -3قلب نحوی در ضماير قرآن کريم
در دستور نقشگرن چگونگی سازمانبندی ن العات نز رهگار شيوه چينش و یریيا

عناصار

محتونیی کالم در چارچوب ارنکرد متنی کالم بررسی و یايين میشود .هليدی ارنکارد متنای
بند رن به دو ساات متمایز «ساات ماتدن -ااری» و «ساات ن العایی» و یا

بخاش غيار

سااتاری یعنی «ننسجام» یقسير کرد (مهاجر و ناوی .)55 :1393 ،سااات ن العاایی دنرنی دو
عنصر کارکردی «ن الع کهنه» و «ن الع نو» نست .ن الع کهنه ،معموال ن الع پايشننگاشاته و
یشخيصپایر ارض میشود که مفهاوم یاازهنی رن باه کاالم منتقاش نمایکناد و ن االع ناو،
دربردنرنده ن العی یشخيصناپایر و غير ابشبازیابی در کالم نست که نز نظر کاربردشانااتی
رن دنرد (همان).

بيشیرین پویایی نریاا ی بين گوینده و مخا

ضمایر ،نز جمله عناصر زبانی نست که باالیرین درجاه معراگای رن دنرد (کاامری1989 ،؛

ساات ن الع ضمایر به دليش وجود مرجع ضمير دربردنرناده ن االع کهناه نسات .در زباان
عربی گاهی ضمایر با نعمال اعده ل
مییابد .چنين یغييری موج

نحوی یغييار جایگااه دنده ،باه جایگااه یأکياد نریقاا

نشاندنری و برجستهسازی ضمير میشود.

یغيير جایگاه ضمير در رآن کریر ننونع مختلفی دنرد که عاارت نست نز:
 -1-3قلب نحوی ضمير نسبت به مرجع ضمير

ضمير ونژهنی نست که جانشين نسر میشود؛ بدین معنی که پايش نز ضامير عنصاری ون اع
میشود به عنونن مرجع ضمير که یايين و یفسير ضمير بدنن ونبساته نسات .در زباانشناسای
نقشگرن ضمير یکی نز عناصر ننسجامی متن بهشمار میرود کاه ونبساته باه عنصار دیگاری
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نقش نز رنسخمهند و ياسوند ،)169 :1393 ،و در زبان عربی به «نعرف نلمعارف» مشاهور نسات.

نست و نمییونن به ور مؤير معنایی نز آن دریاات کرد مگر باه وسايله نرجااع دندن باه آن
(هاليدی و حسن .)4 :1976 ،با نین وصف باید رنر گراتن ضمير نرجاعپایر پيش نز مرجاع رن
نوج اصاحت و بالغت نست .نلاته نمونههای آن در رآن کریر بسيار محدود و نندک نسات،
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نمونهنی نز ل

نحوی با هدف برجستهسازی کالم برشمرد ،بهویاژه در ارآن کاریر کاه در
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نز جمله :یأاير مرجع ضمير در لفظ با وجود یقدیر جایگااه آن در آرنیاش ونژگاانی؛ بادین
معنی که گاهی به دليش عونمش کالمی و گفتمانی مرجع ضمير پس نز ضمير ارنر مایگيارد،
ولی ریاه مرجع یا همان جایگاه مرجع در آرنیش ونژگانی ،مقدم بار ضامير نسات ،در زباان
عربی چنين حالتی رن نز جمله مونرد «یقدم معنوی» باهشامار مایآورناد (حسان ،1425 ،ج:1
ِِ ِ
ِ
وسي ( اه .)67 /در نین آیاه «موسای» باه
 ،)257مانند آیه شریفه :فَ َأ ْو َج َس فى نَفْسه خيفَ ًۭة ُّم َ

عنونن ااعش «أوجس» (نبنننااری ،1362 ،ج67 :2؛ درویش ،1415 ،ج ،)212 :6باه دلياش مقاصاد
گفتمانی نز جایگاه بینشان اود به ننتهای جمله حرکت کرده نست و با نعماال اعاده لا
نحوی چندگانه ،ن العات به نحوی به یعویق ناتاده که در نبتدن ضامير (نفساه) و پاس نز آن
مرجع ضمير (موسی) يکر شده نست.
عااااارت «أوجةةةو یوخةةة يينةةةة فةةةي ن ةةة » باااا نلگاااوی باااینشاااان VSO

سااتاری آن نشاندنر (اعش+مفعول غيرمستقير+مفعول مستقير+ااعش) نسات ،یفااویی نادنرد،
ولی نز نظر یوزیع ن الع و ساات ن العایی باا هار یفااوت دنرناد .زماانی کاه ساازهنی در
نبتدنی جمله و پيش نز ااعش و مفعول رنر گيرد ،نز یأکياد یقاابلی برااوردنر نسات و بارنی
نرنده معنی یأکيد به کار میرود .نبننيير یقدیر مفعول بر ااعش در نیان آیاه شاریفه رن نز بااب
رعایت نظر کالم و رعایت ااصله رآن کریر متناس

فْ إِنَّف َ َننف َ
با آیه بعاد :قُلْنَا ال تَ َخ ْ

ْٱْلَ ْعلَى برشمرده نست ( ،1995ج ،)37-37 :2ولی در کنار بر رنری نظر آونیی کاالم ،نز نظار
گفتمانی حرکت «ای نفسه» و نيز مفعول (يينة) به نبتدنی جمله بيانگر نهميت آن نساات باه
ااعش (موسی) نست؛ آنچه در نین مقام نز نهميت ویژه براوردنر نست ،نهان باودن یارس در
وجود ح رت موسی (ع) نست؛ چرن کاه آشاکار ساااتن آن در باين ماردم نز نشاانههاای
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(اعش+ااعش+مفعولمستقير+مفعول غيرمستقير) نز نظر معنای یحليلی با آیه ماکور که نلگاوی

ضعف بهشمار میرات.
میشود ،نما با یوجه به نین که باات کالم و آیههای پيشاين بياانگر آن نسات کاه ضامير در
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مورد ح رت موسی (ع) نست (سامرنئی ،بییا ،)87 :يکر ااعش به عنونن مرجع ضمير پاس نز
آن به نوعی بيانگر یأکيد ن العی نست.
همچنين رنر گراتن «ای نفسه» پيش نز «يينة» نکته ظریفی درباردنرد؛ و آن نیان نسات
که جار و مجرور «ای نفسه» به اعش «أوجس» متعلق اونهد بود ناه باه «يينةة» کاه در نیان
صورت نز بار معنایی آن در نشان دندن یرس در وجود ح رت موسی (ع) کاسته میشود.
براالف نظر رنسخمهند ( )1383که معتقد به وجود ی

یأکيد یقابلی نست ،باید در نیان

آیه چند یأکيد درنظر گرات و آن مقدم شدن مفعول غيرمستقير و مفعول مستقير بر ااعاش و
در نهایت يکر صریح ااعش با وجود نشاره به آن در آیههای پيشين نست .نکناون باه بررسای
یرجمههای نین آیه با یوجه به یوزیع ن الع در ساات نشاندنر زبان اارسی میپردنزیر:
ترجمه طبری

«درناتاد نندر دل موسی

-

بيمی»
روضالجنان

«یاات در اودش بيمی

نشرای ،شعرننی

موسی»
گرمارودی
یاسری

«پس ،موسی در اویش

کشفنالسرنر ،نلهی مشهنی ،ايضنالسالم،

یرسی یاات»

اوالدوند ،پاینده ،ننصاریان ،آیتی

«موسی یاات در دل اود

-

یرسی نز آنها»

با یوجه به نین که در نین آیه ،مفعول غيرمستقير دنرنی یأکيد یقابلی و ویژگی برجساتگی
نست ،باید بر نساس ونعد جابهجایی سازهنی زبان اارسای باه دنااال برنبرنهاادهنی مناسا
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مترجم

ترجمه

ترجمههایی با ساختار مشابه

برنی آن بود .بيش یر مترجماان نز جملاه گرماارودی نشااندنری و یأکياد آیاه رن در یرجماه
منعکس نکرده و هيچ یغييری در ساات بینشان زبان اارسی نیجاد نکردهنند؛ بدین صاورت
مفعول مستقير نامشخص (یرسی) و اعش رنر گراته نست .در زبان اارسی جایگاه باینشاان
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] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.4.8
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مفعااول مسااتقير نامشااخص نيااز پااس نز مفعااول غيرمسااتقير و در مجاااورت اعااش نساات
(رنسخمهند.)60 :1383 ،

یرجمه اری نيز با یغيير اعش متعدی باه الزم و یغييار ااعاش و حااف ضامير ،یأکياد و
نشاندنری حاصاش نز يکار ضامير و مرجاع آن رن ماورد یوجاه ارنر نادنده نسات .متارجر
روضنلجنان نيز نز آرنیش ونژگانی زبان مادأ پيروی کرده و د يقا ساات نحوی زباان عربای
رن بدون هيچگونه یغييری به زبان اارسی ننتقال دنده نست ،ولی یرجمه نیشان باا شارز زباانی
گویشور اارسیزبان همخوننی ندنرد .در نهایت باید یرجمه یاسری رن به دلياش پسایندساازی
دو مفعول مستقير و غيرمستقير به عنونن یرجمهنی شناات که در ننتقال نشاندنری آیه بايش
نز دیگرنن مواق بوده نست ،گرچه آرنیش سازهها نشان میدهاد کاه نز درجاه نشااندنری آن
نسات به آیه ماکور کاسته شده نست.
پسایندسازی ،یکی نز ننونع ل

پيش نز اعش نست به سمت ننتهای جمله و پس نز اعش حرکت میکند (رنسخمهند و ياساوند،

 .)27 :1392در نین آیه نيز با پسایندسازی ااعش نيز مییونن به یأکيد غيریقابلی دسات یااات؛
چرن که حرکت ااعش به پایان جمله و پس نز اعش برنی مؤکد کاردن ااعاش نسات (ماهویياان،

 ،)114 :1378بدین صورت« :در دل اویش بيمی یاات موسای» .همچناين باا پيشایندساازی
مفعول مستقير و غيرمستقير و رنر دندن آن پايش نز ااعاش ،یعنای در جایگااه کاانونی نياز،
مییونن به نشاندنری مورد نظر دست یاات ،بادین صاورت« :در ااویش یرسای رن موسای
یاات» .نلاته باید یوجه دنشت که ل

نحوی ،هر سازهنی رن نمییونند جابهجا کند؛ چارن کاه

گاهی حرکت برای سازهها باعث غيردستوری شدن جمله میشود ،ولای دو جملاه مااکور
بر پایه نلگوهای نشاندنر معرای شده یوسر زبانپژوهان زبان اارسی نست ،باا وجاود نیان
شاید نتونن آن رن معادلی مناس

بارنی آیاه شاریفه دننسات؛ زیارن لا
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نحوی نست که در آن سازهنی که جایگااه باینشاان آن

نحاوی در زباان

اارسی -براالف زبان عربی -بيشیر به زبان محاورهنی ناتصاص یااتاه نسات ،باه هماين
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دليش در متون دنستانی به رنحتی نمود مییابد و بر نسااس نتاایح حاصاش نز رسااله «یریيا
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سازههای زبان اارسی نز دیدگاه کالمی -کاربردشنااتی» ،هرچه سياق رسمییر باشد یریيا
سازهنی بینشان ،و هر چه غيررسمی باشد ،مانند متون دنستانی ،یریيا

ساازهنی بايشیاری

نشاندنر نست ( اا اایی.)128 :1394 ،

به کم

یکيه نيز مییونن یأکيد یقابلی رن بر روی جایگاه متعارف و بینشان جملاه بياان

کرد ،ولی در نین صورت بين دو زبان عربی و اارسای ،یعاادل نشااندنری در سابح نحاوی
بر رنر نخونهد شد ،ضمن آن که اونننده ناآگاه به زبان عربی نياز اادر باه یشاخيص یکياه
یقابلی نيست.
در آیه :فَيَ ْو َمئِذٍ ال يُ ْس َف ُل َعن َذنب ِهِ إِنس َوال َجآن (رحمن ،)39 /نيز با نعمال لا
مفعول غيرمستقير (عن يناه) نسات به نائ

نحاویض

ااعش (إناس وال جاان ،)،عنصار غيار اااعلی در

کانون یوجه و یأکيد رنر گراته نست ،ضمن آن که مرجع ضامير ساازه پيشاایند ،مانناد آیاه
یرجمههای نین آیه شریفه رن مییونن در چند دسته مورد بررسی رنر دند:
مترجم

ترجمه

ترجمههایی با ساختار مشابه

روضالجنان

«آن روز نپرسند نز گناهشان آدمی و نه جنی»

سرنج

اشرفی

«پس در آنروز پرسيده نشود نز گناهش ننسی
و نه جنی»

آیتی
فوالدوند
رهنما

«پس در آن روز نز گناه هيچ جن و آدميی

نلهی مشهنی ،نراع ،بروجردی،

نپرسند»

گرمارودی

«در آن روز ،هيچ ننس و جنی نز گناهش

ننصاریان« :پس در آن روز []...

پرسيده نشود»

ننس و جنی رن نز گناهش نپرسند»

«آن روز نز گناهانشان نپرسند نه نز آدميان و نه

-
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سابق در ننتهای جمله و پس نز ضمير رنر گراته نست.

پریان»
خسروی

«پس در آنروز یعنی يامت پرسش نمیشود
گناهش»
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ننسان مجرمی نز گناهش و نه جن مجرمی نز

-
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برای مانند روضنلجنان نز یرجمه یحتنللفظی بهره گراتهنند کاه نلگاوی ساااتاری آن
در زبان اارسی پایراته نيست .برای دیگر مانند آیتای نز نلگاوی باینشاان جملاه در زباان
اارسی پيروی کرده ،ضمن آنکه ضمير رن در یرجمه اارسی حاف کاردهنناد .براای دیگار
همچون اوالدوند نز همان نلگوی باینشاان نساتفاده کارده ،ولای ضامير رن در یرجماه ونرد
کردهنند .دو یرجمه ناير نيز با نعمال اعده ل

نحوی ،سعی کرده نشاندنری آیه رن در زباان

اارسی بازنمایی کنند.
با بررسی همه یرجمهها باید نيعان دنشت زمانی که ضمير بر مرجاع ااود مقادم باشاد،
نمییونن نشاندنری و یأکيد یقابلی ارآن کاریر رن باا جاباهجاایی ساازهنی در زباان اارسای
بازنمایی کرد و بهتر آن نست به همان نلگاوی باینشاان در یرجماه گرماارودی در آیاه نول
(پس ،موسی در اویش یرسی یاات) و یرجمه اوالدوند در آیه دوم (در آن روز ،هيچ نناس
یکيه به عنونن نبزنری آونیی برنی بيان یأکيد یقابلی نستفاده کرد .نلاته یکيه به ینهایی نمییونناد
یأکيد رن یقابلی کند ،بلکه اقر عنصر مؤکد رن برجسته میسازد و نین باات نست کاه وجاود
و عدم وجود یأکيد یقابلی رن مشخص میکند (ماهویيان.)112 :1378 ،
 -2-3قلب نحوی ضمير نسبت به فع  /عام

نلگوی سااتاری زبان عربی بر پایه دو نوع جمله یعنی جملاه نساميه و اعلياه شاکش گراتاه
نست ،و در نلگوی بینشان ،اعش و نسر هر دو مییوننند در نبتادنی جملاه ارنر گيرناد ،باه
همين دليش آرنیش ونژگانی زبان عربای نز آزندی ویاژهنی برااوردنر نسات و در نیان زباان
حرکت سازهها برنی نیجاد یأکيد یقابلی هر به رنست و هر به چا

نمکاانپاایر نسات ،باه
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و جنی نز گناهش پرسيده نشود) نکتفا کنير و به جای ل

نحوی که نبزنری نحوی نسات نز

عنونن نمونه گاهی ضمير مفعولی نز جایگاه بینشان اود که پس نز اعش نست حرکت کارده
و به جایگاه یأکيد در نبتدنی جمله و پيش نز اعش نریقا مییابد .در نین صاورت بایاد ضامير
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.4.8

فاك
اك نَ ْعبُ ُد َوإِي َّ َ
در نقش کانونی و ماتدنیی جمله مورد بررسی رنر گيرد ،مانند آیه شریفه :إِي َّ َ
ِ
ين (اایحاه ،)5 /که ضمير مفعولی (إیاک) با برهر زدن آرنیش ونژگانی بینشاان VSO
نَ ْستَع ُ
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پيش نز اعش (نعاد و نستعين) رنر گراته نست .به یعاير بالغت عربی در نین آیه ناتصااص،
حصر و عنایت و نهتمام به شأن مفعول ،دليش جابهجایی سازه مفعولی نست (ساامرنئی،2007 ،

ج)77 :2؛ بدین معنی که پرستش و ل

یاری اقر ویژه حق یعالی نست.

بررسی یرجمههای رآن کریر نشان میدهد که مترجمان برنی بازنماایی نسالوب حصار
در نین آیه نز شيوهنی غير نز جابهجایی سازهنی در زبان اارسی بهره گراتهنند:
ترجمههایی با

مترجم

ترجمه

ترجمه طبری

«یرن پرستير و نز یو یاری اونهير»

نشرای ،پاینده

آیتی

«ینها یو رن میپرستير و ینها نز یو یاری میجویير»

اوالدوند ،ننصاریان،

الهیقمشهای

«ینها یو رن میپرستير ،و نز یو یاری میجویير و بس»

مجتاوی

روضالجنان

یاری کنير»

ساختار مشابه

در زبان اارسی حرکت مفعول به آغاز جمله به هدف برجساتهساازی نسات ،ولای نگار
مانند یرجمههای ماکور ،ااعش ،ضمير باشد ،مفعول بر نساس همان یریي
در جمله رنر میگيرد؛ یعنی «یو رن میپرستير» که یریي

متعارف ساازههاا

نشااندنر آن باا یقادیر مفعاول بار

ااعش صریح به صورت «تو را ما میپرستير» اونهد بود.
حال نگر به دناال بر ارنری یعاادل نحاوی باين دو زباان عربای و اارسای باشاير بایاد
پيشایندسازی مفعول در آیه شریفه رن نز نظر ساات نشاندنر یا حدی برنبار باا پسایندساازی
مفعول در یرجمه اارسی دننست ،بدین صورت« :میپرستير توو را» .مفعاول صاریح نولاين
سازه نز کانون نست و جایگاه آغازین کانون رن نشغال میکند ،نما هنگامیکه پساایند شاود در
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«ااص یو رن پرستير و ااص نز یو ل

جایگاه کانونی ویژه نست ( اا اایی و مدرسی ،)92 :1396 ،کاه در زباان عربای باا یوجاه باه
ساات زبان ،مفعول در حالت بینشان پس نز اعش و در جایگاه نشاندنر پايش نز اعاش ارنر
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میگيرد.
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نگرچه عاارت« :میپرستير تو را» ،در زبان اارسی جملهنی دساتوری باهشامار مایرود،
ولی برنی مخا

چنين یرجمهنی اصيح بهشمار نمایرود و بهتار نسات همچاون یرجماه

نلهی مشهنی ،آیتی ،ننصاریان ،مجتاوی و اوالدوند نز يود یأکيد بهره گراات؛ زیارن در زباان
اارسی با نستفاده نز نبزنر ونژگانی نيز ماییاونن یکياه یقاابلی رن نشاان دند ،نساتفاده نز ياود
یأکيدی مانند «اقر»« ،مگر»« ،ینها»« ،جز» و مانند آن ااش نز عنصار ماورد یأکياد در اارسای
متدنول نست (آ اگشزنده و رضویان.)12 :1386 ،

به نعتقاد کریمی برای نز عناصر زبان همچون عاارتهای همرنه با يد «اقار» باه اور
ينیی مشخصه کانون دنرند (درزی و همایونار ،)2 :1389 ،بر نین نسااس نياز نکثار ریا

باه

نیفاق مترجمان معنی حصر رن نز ریق يود یأکيد به ویژه يد «ینها» بازنمایی کردهنند .یقادیر
إِلَيهِ يرد عِلْم ٱلساعةِ
ْ ُ َ ُّ ُ َّ َ

ٱلر ْح َٰ َم ُن َء َامن َّا بِهِ َو َعلَيْهِ تَ َوكَّلْنَا (ملا ،)29 /
(اصلت ،)47 /و قُ ْ
ل ُه َو َّ

نيز نز نین ايش نست.
نلاته گاهی يود یأکيد رن نمییونن برنبر با یأکيد یقابلی حاصش نز یقادیر مفعاول دننسات،

ِ
ون (ساأ ،)40 /که در نین صورت بایاد نز ریاق آرنیاش
مانند آیهَ :ن ََٰه ُؤالٓء إِيَّاكُ ْم كَانُوا يَ ْعبُ ُد َ

ونژگانی زبان اارسی و یا با یکيه بر نبزنرهای آونیی ،یکيه یقابلی رن در یرجمه ننتقال دهير:
ترجمههایی با ساختار

مترجم

ترجمه

ترجمه طبری

«نینها مر شما رن بودند که همیپرستيدند؟»

-

آیتی

«آیا نینان بودند که شما رن میپرستيدند؟»

اوالدوند ،پورجوندی

روضالجنان

«نینان شما رن میپرستيدند؟»

کشفنالسرنر

الهیقمشهای

«آیا نین گروه شما رن معاود اود میگراتند؟»

ننصاریان ،پاینده ،گرمارودی،

مشابه
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سازه مفعولی در آیایی مانند :إِيَّاى فَٱت َّ ُق ِ
ون (بقاره ،)41 /و یقادیر مفعاول باونسابه در آیاه:
َ

ايضنالسالم

«ااعش+مفعول+اعش» سازماندهی شده نست و جز نز ریق نبزنر آونیی نمییونن نیان سااات
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همااه نیاان یرجمااههااا باار پایااه یریياا

متعااارف ونژههااا در اارساای و بااا نلگااوی
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نشاندنر رن که شامش یأکيد ن العی بر «هاؤال » و یأکياد یقاابلی بار «إیااکر» نسات ،در زباان
اارسی بازنمایی کرد .دليش نین نمر رن باید در محدودیتهای زبانی ناشای نز ناوع ماتن ندبای
یاات که یرجمه «آیا شما رن نینان میپرستيدند؟» و «آیا نینان میپرساتيدند شاما رن؟» مناسا
بهنظر نمیرسد .شایان يکر نست که هميشه هدف نز یقدیر مفعاول بار اعاش ،یأکياد یقاابلی
نيست ،بدین معنی که هميشه سازه در یقابش با سازههای مشابه رنر نمیگيارد ،ولای بررسای
نمونههای آن در رنستای نهدنف نین پژوهش نيست.
 -3-3قلب نحوی ضمير نسبت به ديگر سازهها

گاهی ضمير در جمله اعليه در نقشهای نحوی مختلف نز جایگاه باینشاان ااود حرکات
کرده و سااتی نشاندنر با بار معنایی متفاوت بهوجود میآورد؛ مانند:

جمله اعليه در زبان عربی نز نلگوی «اعش+ااعش+مفعول مستقير+مفعول غيرمساتقير» پياروی
میکند ،ولی گاهی بر پایه مقاصد گفتمانی ،مفعول غيرمستقير بر ااعش مقدم شاده و مساتقيما
پس نز اعش رنر میگيرد و بدین یریي

معنایی یأکيدی و نشاندنر دربراونهد دنشات ،مانناد

ٱّلل إِال بُ ْش َری َولِتَ ْط َمئ ِ َّن بِهِ قُلُوبُكُ ْم (ننفال ،)10 /که در آن جاار و مجارور «باه»
آیهَ :و َما َج َعلَ ُه َٰ َ ُ
پيش نز ااعش ( لوبُ) رنر گراته نست ،در صوریی که در آیهَ :وما جعلَ ُه َٰ ِ
فم
ٱّلل إال بُ ْش َری لَكُ ْ
َ َ َ َُ
َولِتَ ْط َمئ ِ َّن قُلُوبُكُم بِه (آل عمارنن ،)126 /یریي

بینشان جمله حفظ شده نست .یغييار یریيا

بینشان در سوره ننفال رن باید در باات و سياق سوره جستجو نمود .ضامير «باه» در هار دو
سوره به نمدند نلهی در جنگ بدر برمیگردد.
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 -1-3-3تقديم ضمير مجرور بر فاع

در سوره ننفال باات کالم درباره پيروزی مسلمانان با نمادند مالئکاه نسات کاه باه دلياش
نهميت نمدند نلهی و یايين نقش آن در پيروزی مسلمانان بر « لوب» مقدم شاده نسات ،ولای
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در سوره آل عمرنن یسکين و آرنمش لوب مورد نظار نسات ،باه هماين دلياش و بار نسااس
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یریي

بینشان جمله « ،لوب» در جایگاه نصلی ااود پايش نز ضامير مجارور ارنر گراتاه

نست (سامرنئی ،2007 ،ج.)95 :3

با بررسی یرجمههای نین آیه شریفه درمییابير که در یرجمهها یناوع ساااتاری زیاادی
ابش مالحظه نيست:
مترجم

ترجمه

ترجمههایی با ساختار مشابه

آیتی

«یا دلهایتان بدنن آرنم گيرد»

نراع ،پاینده ،رهنما ،اوالدوند،

ترجمه طبری

«یا آرنم گيرد بدنن دلهای شما»

روضنلجنان

اشرفی

«برنی آنکه بيارنمد بهآن دلهای

سرنج ،شعرننی ،مصااحزنده ،معزی

ايضنلسالم ،گرماررودی

شما»

نرنئه دندهنند و گروه دیگر مانند نشرای با یکيه بر یرجمه یحتنللفظی ،سااات زباان ماادأ رن
به زبان اارسی منتقش کردهنند .در ساات معمول و بینشان زبان اارسی ،مفعاول غيرمساتقير
پس نز ااعش و پيش نز اعش رنر دنرد ،و نگر بخونهير آن رن با یوجه به زبان مادأ مورد یأکياد
و اوننش یقابلی رنر دهير ،باید بر نساس ساات نشاندنر زبان اارسای ،مفعاول غيرمساتقير
به صورت« :یا بدنن دلهایتان آرنم گيرد» پيش نز ااعش ون ع شود که در نین صاورت جملاه،
دستوری و موناق با شرز زبانی گویشور نست ،ضمن آن که نبعاد معنایی و کالمای آن مباابق
با آیه شریفه رعایت اونهد شد.
 -2-3-3تقديم مفعول دوم بر ضمير مؤکد
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گروهی نز مترجمان نز جمله آیتی بر نساس یریي

بینشان زبان اارسی یرجماه ااود رن

در نلگوی بینشان زبان عربی ،مفعول دوم باید پس نز ضمير مؤکادی ارنر گيارد کاه بارنی
یأکيد ااعش و یا نائ

ااعش بهکار میرود ،ولی گاهی با نعمال ل

نحوی ،مفعول دوم پايش
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ِ
ِ
ل إ ِ ْن َهفذَ آ إ ِ َّال ٓ
فن َو َءابَآ ُؤنَفا مفن قَبْف ُ
نز ضمير مؤکد رنر میگيرد ،مانند آیه :لَقَ ْد ُوع ْدنَا َهذَ ا نَ ْح ُ
ِ
ِ
ين (نماش .)68 /نلگاوی باینشاان نیان آیاه باه صاورت «اعاش مجهول+نائا
َن َسط ُير ْٱْلَوَّ ل َ
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ِ
فن
فد ُوع ْ
ااعش+ضمير اصش مؤکد+حرف عبف و معبوف+مفعول دوم» در آیاه :لَ َق ْ
فدنَا نَ ْح ُ
ِ
ِ
ِ
َوءابا ٓ ُؤنَا هذَ ا مِن قَب ُ ِ
ين (مؤمنون )83 /مشاهده میشود.
ل إ ْن َهذَ ا ٓ إ َّال ٓ َن َسط ُير ْٱْلَوَّ ل َ
َ
ْ
َ َ

مفعول دوم (هان) ،در هر دو سوره نشاره به بعاث و رساتاايز دنرد کاه در ساوره نماش،
سياق کالم بيانگر نهميت رستاايز نسات (زمخشاری ،1972 ،ج ،)158 :3باه هماين دلياش باه
نبتدنی جمله حرکت کرده و در جایگاه یأکياد یقاابلی ارنر گراتاه نسات .حاال بایاد دیاد
مترجمان رآن کریر چگونه یأکيد آیه شریفه رن به زبان اارسی منتقش کردهنند:
ترجمههایی با ساختار

مترجم

ترجمه

ترجمه طبری

«بهدرستی که وعده کردند ما رن نین ،ما رن و پدرنن ما رن نز

کشفنالسرنر

پيش»

نشرای

مشابه

ما پيش نز نین»
الهیقمشهای

«نین اار به ما و پيش نز ما به پدرنن ما وعده دنده شد»

ارفع

«نین وعده رن به ما و پدرنن ما نز اش دندهنند»

-

فوالدوند

«در حقيقت ،نین رن به ما و پدرننمان اال وعده دندهنند»

رهنما

آیتی

«به ما و پدرننمان هر پيش نز نین چنين وعدهنی دنده

گرمارودی

بودند»
پاینده

«به رنستی که پيش نز نین نيز ما و پدرننمان رن همين وعده
دنده بودند»

در برای نز یرجمهها مانند یرجمه اری ،سااات نحاوی زباان عربای د يقاا باا هماان
نلگااوی سااااتاری آیااه یعناای بااه صااورت« :اعش+ااعش/نائ ا

ااعااش+مفعول دوم+ضاامير
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شعرانی

«هر آینه به درستی که وعده دنده شدیر نین رن ما و پدرنن

مؤکد+حرف عبف و معبوف» به زبان اارسی ننتقاال یااتاه نسات ،باا نیان یفااوت کاه در
یرجمه اری اعش مجهول «وُعدنا» به اعش معلوم «وعده کردند ماا رن» و در یرجماه شاعرننی
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قلب نحوی ضمایر در قرآن کریم و تغییر ساختار نشاندار آن در فرآیند ترجمه __________ سمیه کاظمی نجفآبادی

به همان اعش مجهول برگردنن شده نست .یرجمه یحتنللفظای کاه نیان گاروه نز مترجماان
نرنئه دندهنند با یوجه به نلگوهای سااتاری زبان اارسی غيردستوری نست.
بقيه یرجمهها رن مییونن در دو سر بررسی کرد که در هر دو سعی شده نسات جایگااه
بینشان سازهها در زبان اارسی رعایت شود ،عالوه بر نین ،اعاش «وُعادنا» باه جاای آن کاه
یحتنللفظی به «وعده دنده شدیر» یرجمه شود به سااتی متدنول در اارسی یعنای« :مفعاول
غيرمستقير+اعش معلوم :به ما وعده دندند» یا «مفعول مستقير+اعش معلوم :ما رن وعاده دندناد»
برگردنن شده نست .بدین یریي

در هر دو گونه« ،هان» با مفعول مستقير و «نحن وآباؤناا» باا

مفعول غيرمستقير برنبریابی شده نست .ینها یفاوت نیان دو ناوع یرجماه در یریيا

جایگااه

مفعااول مسااتقير و غيرمسااتقير نساات؛ در گونااه نخساات مفعااول مسااتقير پاايش نز مفعااول
غيرمستقير رنر گراته نست و در گونه دوم بالعکس.
گراته نست .ماهویيان نيز مانند کریمی دو نوع یریي

بینشان برنی سازهها يکر کارده نسات

کاااه عااااارت نسااات نز« :ااعاااش+مفعول+مفعول غيرمساااتقير+اعش» و «ااعاااش+مفعول
غيرمسااتقير+مفعول+اعش» ( ،)138 :1378و نیاان دو آرنیااش سااازهنی بااینشااان بااا دو ساار
یرجمهنی که يکر شد ،مبابقت دنرد .بر نین نساس نشااندنری آیاه شاریفه در زباان اارسای
منعکس نشده نست.
 -4-3قلب نحوی بين مبتدا و خبر (مسند و مسنداليه)

یکی نز نلگوهای جمله نسميه در دستور عربی با کنار هر رنر گراتن دو نسر در نقاش ماتادن
و اار یشکيش میشود .ماتدن ،معراه و مشخص و اار ،نکره و نامشخص نست و ماتدن بناابر
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چنانچه نشاره شد کریمی ( )4 :2005دو آرنیش بنيادین بینشان برنی زبان اارسای درنظار

آن که ن العی کهنه دربردنرد باید پيش نز اار که حامش ن الع نو نست ،رنر گيارد ،ولای در
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مونردی جایز نست اار نکره پيش نز ماتدن رنر گيرد ،مانند آیه شریفهَ :س َٰلَم هِى َحتَّي َم ْطلَفِ ِ
َ
ٱلْفَ ْجرِ ( در ،)5 /که در آن ضمير معراه «هی» پس نز اار نکره (سالم) ون ع شده نست.
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جایگاه بینشان و یریي

نصلی جمله بدین صورت نست« :هی ساالم» ،کاه باا حرکات

ماتدن به ننتهای جمله موج

پدید آمدن نوعی اوننش یقاابلی و یأکياد در آیاه شاده نسات.

ضمير «هی» دربردنرنده ن الع کهنه نست ،که با رنر گراتن پس نز «سالم» که در نین گازنره،
ن الع نو به شمارمیرود ،باعث برجستگی کالم شده نست و «ساالم» رن در جایگااه ماتادنی
یقابلی رنر دنده نست که نز یأکيد و یکيه یقابلی در کالم براوردنر شده نست.
بدین یریي

ساات ن الع نین عاارت نز چند نوع یأکيد براوردنر نست؛ یأکيد ن العای،

یأکيد یقابلی و یأکيد دیگری که بدنن نشاره اونهد شد .یأکيد ن العی دنرنی یکياه باینشاان
جمله نست ،نما یأکيد یقابلی ،معنای یقابش رن در ااود دنرد و دنرنی یکياهنی اوییار نسات
(رنسخمهند.)12 :1384 ،

به نظر میرسد در آیه «سالم هی» هر مییونن «سالم» و هر «هی» رن سازهنی باا ااوننش
گاهی مانند آیه شریفه دو نسر هستند و با یغيير جایگاه نجزنی آن به دشونری مییونن جهات
حرکت سازه مقلوب رن یعيين کرد و در نین صورت ميزنن یأکيد بيش نز جمله اعليه اونهاد
بود .نلاته با یوجه به نین که یکی نز نجزنی جمله نسميه در آیه شریفه ،ضمير نسات ماییاونن
نین نظر رن پایرات که یکيهدنر کردن ضمایر صراا جناه اعال کردن آنها رن دنرد و باه ناوعی
آنها رن در کالم برجستهیر میکند و یکيه هميشاه نز ناوع یقاابلی یاا کاانونی نيسات ،بلکاه
مییونند برنی اعال کردن مجدد ی

مصدنق به کار رود (مدرسی.)1154 :1393 ،

نکنون باید ميزنن مواقيت مترجمان در بازنمایی یحاوالت معناایی سااات ن العای آیاه
شریفه رن با یوجه به ساات ن العی زبان اارسی بررسی نمود:
مترجم
روضالجنان
آیتی

«آن ش
«نین ش

یا برآمدن صاح»

معزی

یا لوع بامدند همه سالم و درود نست»

اوالدوند ،گرمارودی ،ننصاریان

(رحمت و) سالمت و یهنيت نست یا

-

صاحگاه»
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الهیقمشهای

ترجمه
«سالم نست نین ش

ترجمههایی با ساختار مشابه
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یقابلی درنظر گرات؛ چرن که جمله نسميه عربی نز حدن ش دو جز یشاکيش شاده نسات کاه

قلب نحوی ضمایر در قرآن کریم و تغییر ساختار نشاندار آن در فرآیند ترجمه __________ سمیه کاظمی نجفآبادی

در یرجمه روضنلجنان نز ساات نحوی آیه شریفه پيروی شده نست ،ولی باا یوجاه باه
دستوری بودن و کاربرد آن در باات متون ندب اارسی باید ااار نز یرجماه ونژههاا ،نز نظار
بارنی آیاه شاریفه درنظار گراات کاه یأکياد و نشااندنری رن

دستوری آن رن برنبری مناس

منعکس میسازد ،نما یرجمه دسته دوم رن نمییونن پایرات ،به دلياش آنکاه بار پایاه نلگاوی
بی نشان جمله در زبان اارسی ساازماندهی شاده نسات و یأکياد نشااندنر آیاه در آن یااات
نمیشود.

 -4نتيجهگيری
نتایح حاصش نز نین پژوهش شامش مونرد زیر میشود:
 -1در زبان عربی که نز آرنیش ونژگانی آزند براوردنر نست ،ضمير نيز مانند بقيه عناصار
نشاندنری جمله نيز در مو عيتهای کالمی مختلف یغيير اونهد کرد .نز مونرد لا
ضمایر در رآن کریر ،ل

نحاوی

نحوی ضمير نسات به مرجاع ضامير ،ضامير نساات باه اعاش،

ضمير نسات به سازههای دیگر مانند ااعش و مفعول دوم رن مییونن برشمرد.
 -2ل

نحوی در زبان عربی به عنونن یکی نز شااصههای دستوری زبان اصايح نسات

و در زبان اارسی بنابر پژوهشهای زبانپژوهان ،نین ارنیند بيشیر در زبان گفتاری و نياز در
زبان ندبی بهویژه ندبيات دنستانی کاربرد یااته نست ،بنابرنین به دشونری ماییاونن باين زباان
عربی و اارسی در سبح نشاندنری و یأکيد یقابلی حاصش نز لا

نحاوی ،یعاادل گفتماانی

بر رنر ساات.
 -3به دليش یفاوت سااتار و نظام یریي
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نحوی مییونند ی ارنیند ل

نحوی ،یغييار جایگااه دهاد و بار نيار آن ،جایگااه یأکياد و

سازهنی دو زبان باید در برای ماونرد ،ساااتی

رن که در زبان عربی بر نير جابهجایی سازهها نز اوننشی نشاندنر برااوردنر نسات ،برنبار باا
منتقش کرد .در برای مونردِ ل

نحوی نيز مییونن یغيير جایگاه عناصار نحاوی رن باه زباان
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سااتی بینشان رنر دند و با نستفاده نز نبزنر آونیی و یکيه ،یأکيد یقاابلی رن باه زباان اارسای
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مقصد منتقش کرد ،ولی نز درجه نشاندنری زبان مقصد نسات به زبان ماادأ کاساته مایشاود،
همچنين گاهی ساات مقلوب نشاندنر با سااتی غيرمقلوب و نشااندنر برنبریاابی مایشاود،
مانند مونردی که يود یأکيد همچون يد «ینها»« ،اقر» و غيره برنی ننتقال نشااندنری و یأکياد
گفتمانی نستفاده میشود.
 -4بررسی یرجمههای رآن کریر نشانگر آن نست که بيشتر مترجمان نز ميان شيوههاای
ماکور در یرجمه ضمایر مقلوب ،غالاا باه حااف یأکياد حاصاش نز نشااندنری و پياروی نز
ساات بینشان زبان اارسی و یا یرجمه یحتنللفظی روی آوردهنند و در نمونههاای ننادکی
نز جمله ل

نحوی ضمير نسات به اعش با بهرهگيری نز يود یأکيادی ،موااق باه بازنماایی

یأکيد نشاندنر زبان مادأ شدهنند.

*قرآن کریم

 -1نبنناليير ،ضيا نلدین ،نلمثش نلسائر ای أدب نلکای

ونلشاعر ،بيروت :المکتبة العصرية1995( ،م).

 -2نبنننااری ،عادنلرحمن بن محمد ،نلايان ای غری

إعرنب نلقرآن ،ر :دنر الهجرة1362( ،ش).

 -3ناخمی ،علی؛ غالمرضا دینمحمدی « ،یریيا

ونژگاانی جملاه در زباان عربای بار پایاه نظریاه

حاکميت و ونبستگی» ،مجله دننشکده ندبيات و علوم ننسانی دننشگاه یهرنن1383( ،ش).
 -4حسن ،عااس ،نلنحو نلونای ،ط 4 ،7ج ،یهرنن :ناصراسرو1425( ،ق).
 -5دبيرمقدم ،محمد ،پژوهشهای زبانشنااتی اارسی (مجموعه مقااالت) ،چ ،4یهارنن :مرکاز نشار
دننشگاهی1392( ،ش).
 -6درزی ،علی؛ مژگان همایونپور« ،کاانونیساازی در زباان اارسای» ،زباان و زباانشناسای ،س،6

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

 -5منابع

ش1389( ،12ش).
 -7درویش ،محینلدین ،إعرنب نلقرآن نلکریر وبيانه ،دمشق :دنر اليمایة1415( ،ق).
(1382ش).
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 -8رنسخمهند ،محمد « ،ل

نحاوی و زباان اارسای» ،رسااله دکتاری ،دننشاگاه عالماه اا ااایی،
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« ،------------ -9بررسی ننونع یأکياد در زباان اارسای» ،زباان و زباانشناسای،19-5 :)1( 1 ،
(1384ش).

« ،----------- -10نریااااط ل ا نحااوی و یأکيااد در زبااان اارساای» ،دسااتور (ضااميمه نامااه
ارهنگستان) ،ش1383( ،20-34 :2ش).
« ،----------- -11جایگاه مفعول مستقير در اارسای» ،دساتور (ناماه ارهنگساتان) ،س ،6ش:4
1383( ،66-56ش).
 -12رنسخمهند ،محمد؛ مریر ياسوند« ،بررسی پيکرهبنياد یأيير عونمش نقشی در لا

نحاوی کویااه

اارسی» ،دستور (ضميمه نامه ارهنگستان) ،ش1393( ،197-163 :10ش).
 -13زمخشری ،محمود بن عمر ،نلکشاف عن حقائق نلتنزیاش وعياون نا اویاش اای وجاوه نلتأویاش،
مصر :مصبفی بابی نلحلای1972( ،م).
 ،--------------- -15نلتقدیر ونلتأاير ،بینا :بیم ( ،بییا).

 -16اا اایی ،نازنين« ،یریي

سازههای زبان اارسای نز دیادگاه کالمای ا کاربردشانااتی» ،رسااله

دکتری ،دننشگاه عالمه اا اایی1394( ،ش).
 -17اا اایی ،نازنين؛ گلناز مدرسی« ،کارکردهای گفتمانی یغيير یریي

موضوعهاای نصالی جملاه

در زبان اارسی» ،زبانشناسی یبايقی ،س ،7ش1396( ،97-85 :13ش).
 -18ماهویيان ،شهرزند ،دستور زبان اارسی نز دیدگاه ردهشناسی ،یرجمه مهدی سامائی ،چ ،5یهارنن:
نشر مرکز1378( ،ش).
 -19مدرسی ،بهرنم« ،نقش ضمير در بازنماایی سااات ن االع جملاه در زباان اارسای» ،مجموعاه
مقاالت دننشگاه عالمه اا اائی ،ش1393( ،1160-1143 :332ش).
 -20مصلوح ،سعد ،في البالغة العربية واألخلوبيات الل ا ية آفاق جديدة ،کویت :مجلس نشر علمای،

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

 -14سامرنئی ،ااضش صالح ،معانی النحو ،بيروت :دنر إحيا نلترنث نلعربی2007( ،م).

(2003م).
 -21مهاجر ،مهرنن؛ محمد ناوی ،به سوی زبانشناسی شعر ،یهرنن :آگه1393( ،ش).
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22- Halliday, M.A.K.& Hasan, R. Cohesion in English, London: Longman (1976).
23- Karimi, S. A Minimalist Approach Scrambling. Berlin: Mouton Gruyter (2005).
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