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 تأکیدی در دو زبان عربی و فارسی یبرابرها

 

 چکیده

غ از آن بلی ۀزبان، تأکید کالم، ابزاری هدفمند است که گوینده و نویسند مندنظامدر ساختار 

ّت خویش بهره می فاهیم پر اهمی ند. برای م با در بر جوی که متون دینی کهن عربی  به این نظر 

شتن مفاهیم مهم و کلیدی، با  ست یدهایتأکدا ضرورت دارد مترجم این متون فراوان همراه ا  ،

در زبان فارســی برخوردار باشــدا ایا این پژوهش  دهایتأکاز توانمندی الزم جهت انعکاس این 

صیفی  سلوب –به روش تو سی نموده، های تأکید هر دو زتحلیلی، ا سی را برر بان عربی و فار

 یهادیق د ناپییریو با در نظر گرفتن تعدّهای تأکیدی این دو زبان را روشـن سـاخته، شـااهت

ـــی، راهکار یتأکید متعدّد جمله عربی، در  یدهایتأکبرای جایگزین کردن  هاییدر جمله فارس

سی ارا سازی جمله فار ستا بدین ترتیب مترجم با پرهیز از مقابل  و واژگان تأکیدی دئه داده ا

به تعادل و  -تا حد امکان –تواند االفظی و ثقیل اســت، میتحت یاترجمهزبان که حاصــل آن 

 برابری تأکیدی دو زبان مادأ و مقصد دست یابد.

 های تأکید، زبان عربی، زبان فارسی.های تأکیدی، ترجمه، اسلوببرابر ها:واژهکلید

 

 مقدمه

ــزایی در بالالت کالم ایفا می ــت که نقش بس ــ نماحث تأکید از مااحث مهمی اس  کند. س

اایهن، زمانی مؤثر خواهد افتاد که متناسب با مقتضای حال م اطب باشدا م اطای که گاه خاای

س نش  س ن گوید که  ستی آنچنان  س ن بای صاحب  ست.  یار گ ریتأثگاه مردد و گاه منکر ا
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شد و مترجم نیز بایس سته  ین تأثیرتی آنچنان س ن را ترجمه کند که تاحد امکان از میزان ابا کا

صحیح و بی نقص تأکید شودا ایا انعاس  ست های کالم، ن سیار پر اهمیّت ا دم و عدر ترجمه ب

پییری م اطب از کالم و درک او از درجه اهمیّت متن مادأ و مقصـــد، تأثیر هایبرابری تأکید

ست وش تغییر قرا ست ر میمطااب را د شی ا که مترجم در فرآیند ترجمه با آن دهدا و این چاا

 رو به رو است.

های ا تأکیدب و ...  نهج اااالاله، به اینکه متون دینی فصـــیح و بلیغ عربی مانند قرآن با توجه

ــت و دقیق آنفراوان همراه بوده و انعکاس  ــی از اهمیّت باالیی برخوردار درس ها به زبان فارس

یل تحت االفظی و ثق ایکه ترجمهاســتا ضــروری اســت که مترجم با پرهیز از تقابل تأکیدی 

آشــنا شــده و با آگاهی از  کامالًتأکیدی زبان عربی و فارســی  یهااســلوبکند، با ایجاد می

های مناســب، در متن مقصــد تا حد دو زبان و یا جایگزین کردن تأکیداین  تأکیدی یهاتشــابه

به روش توصـــیفی یدا این پژوهش  ما یت ن تأکیدی را رعا با معرفی -امکان برابری   تحلیلی 

و  اســـت رار کردههای تأکیدی این دو زبان را های تأکید عربی و فارســـی، تشـــابهاســـلوب

ـــی به جای  یدهایتأکراهکارهایی برای جایگزین کردن  زبان عربی ارائه  یدهایتأکزبان فارس

 دهدا تا برابری تأکیدی تا حد امکان در زبان مادأ و مقصد ایجاد شود.می

 پژوهش از این قرار است:های سؤاالت و فرضیه

 گستره تأکید در زبان عربی و فارسی چگونه است؟ -6

 توان یافت؟های تأکیدی این دو زبان میدر اسلوب ییبرابرهاچه  -2

صد را توان بدوچگونه می -9 ن ترجمه واژه به واژه زبان مادأ، تعادل تأکیدی متن مادأ و مق

 در ترجمه فراهم نمود؟

 هافرضیه

ار ای برخوردهای تأکید از دایره وسیع و گستردههر دو زبان عربی و فارسی اسلوب در -6

 ، ازوماً در تمامی موارد ممکن نیست.دهایتأکاستا امّا تطایق و مقابل سازی این 

سادگی تعادل تأکیدی را تنها با شیوه -2 سی به  شابه در زبان عربی و فار های تأکیدی م

بااعک  ترج ـــی و  فارس به  جایگزین کردن مه از عربی  ته و مترجم را از  ـــاخ برقرار س
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سلوب سلوبا یاز نهای تأکیدی زبان دیگر بیهای تأکیدی هر یک از این دو زبان، به جای ا

 کند.می

ــعی دارن -9 ــی، مترجمین س ا در متعدّد عربی ر یدهایتأکد با تمرکز بر قید هایتأکید فارس

ن، برابری تواهای متنوّع تأکید در زبان فارسی میترجمه فارسی بگنجانند، حال آنکه با شیوه

 با نوآوری و ابداع فراهم نمود.  -تا حدّ امکان - تأکید در متن مادآ و مقصد را

 پیشینه پژوهش

شگر ستقرای پژوه سلوب، تاکنون مقااهاندر حد ا های تأکید در مقواه ای در زمینه برابری ا

ــده و  ــته نش ــی و بااعک  نگاش ــی ترجمه از زبان عربی به فارس ــتاری که به دناال بررس جس

 چنینزبان عربی در زبان فارســی باشــد، رنیت نشــده اســت. هم یدهایتأکچگونگی انعکاس 

به صورت  ییهاکتابا امّا اندرابری دست نیافتهبه کتاب مستقلی در زمینه این نوع ب انپژوهشگر

 د:ماننا است پرداختههای تأکید زبان عربی به فارسی پراکنده به مسأاه ترجمه اسلوب

ـــید حمید طایایان:  -6 ـــی اثر س ـــتوری در عربی و فارس  یهابرابراین کتاب برابرهای دس

ــی را  ــتوری عربی و فارس ــاره  یبرابرهامعرفی کرده و گهگاه به دس تأکیدی این دو زبان اش

 هایی از ادبیات زبان عربی و فارسی استشهاد کرده است.نموده و به نمونه

ب در این کتاتئوری ترجمه کاربردی از عربی به فارسـی نوشـته حسـین شـم  آبادی:  -2

وان تنکاتی برای حفظ امانت در ترجمه آمده است که میضمن معرفی اصول صحیح ترجمه، 

 استفاده نمود. دهایتأکای رعایت امانت در ترجمه ها براز آن

هایی شاهی: این کتاب روش شناسی ترجمه از عربی به فارسی اثر مصطفی خسروزبان -9

ـــت، بی یدهایتأکبرخی برای انعکاس  ـــی معرفی کرده اس ه آنکزبان عربی در ترجمه فارس

 توضیح و یا تحلیلی در این زمینه داشته باشد.

 ایمقابلهزبانشناسی 

سی  سی  یاشاخه، (Contrastive Analysis)یامقابلهبرر شنا ست که به  یامقابلهاز زبان ا

سی  سیرا پردازدند زبان، در یک احظه از زمان میدو یا چ یهاشااهتو  هاتفاوتبرر   بنابراین 

شاید از  یامقابلهبحث زبانشناسی » مورد توجه این رشته نیست. هازبانتاری ی  یهایدگرگون
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سی( اعالم کرد که 6۷۸1سال  شمند انگلی شد که ویلیام جونز )دان  یهازبان، یعنی زمانی آالاز 

شایه بوده و  سکریت، یونانی و التین با یکدیگر  شترک دارند. پ  از و احتماالًسان شه م ی ری

 کتاب  را گســترش دادند، اما انتشــار   دانشــمندان و زبانشــناســان بســیاری راه او را پیموده و آن

Linguistics Across Cultures  را  63۹۸رابرت الدو )زبانشــناس آمریکایی( در ســال  توســ

 (66 : 6936احمد پور، ) «دانست.نوین  یامقابلهزبانشناسی  توان آالازمی

ها و تواند پیوندی تنگاتنگ یا ترجمه داشــته باشــدا زیرا شــااهتای میزبانشــناســی مقابله

 ها وترجمه نمودی بارز دارد. مترجم در فرآیند ترجمه گهگاه به شـــااهتهای زبانی در تفاوت

یابد که پیش از ترجمه برای او هویدا ناوده است. میان زبان مادأ و مقصد دست میهایی تفاوت

ـــی مقابلههای انجام گرفته در حوزه همچنین مطااعه پژوهش ـــناس ـــرمایهایزبانش ای ، خود س

 دهد.ترجمه یاری می ارزشمند است که مترجم را در

 تأکید در زبان عربی-

ــیوه ــنده بر مفهوم در هر زبانی ش ــیله آن، گوینده و نویس های م تلفی وجود دارد که به وس

در کالم عرب، اصــل این اســت که ســ ن خاای از تأکید آورده شــود  .کنندمورد نظر تأکید می

چنین اســت که وقتی  (. در واقع روش ســ نوری و نگارش عرب2/5۷۹، م 63۷۸)اازرکشــی، 

ــک و انکاری ندا به همین شــودا رد کالم بدون تأکید آورده میم اطب ذهنیتی از پیش و یا ش

ست که  سیم می« خار»عاامان بالالت جهت ا سه گونه تق  کنندا کالم ابتدایی، کالم طلای ورا به 

ـــتااد خار ندارد یعنی خاایکالم انکاری. در کالم ابتدایی م اطب اطالعی در مور ا از یهن اس

داند امّا دچار . در کالم طلای م اطب مضمون خار را میشودن تأکید آورده میالم بدواین رو ک

فع شک برای ر شک و تردید است و اشتیاق به معرفت حقیقت داردا در چنین حااتی بهتر است

سلوب ستفاده شود تا مضمون خار برای او روشن و شاههو تردید م اطب از ا اش های تأکید ا

شدت  ،برطرف گردد. امّا در کالم انکاری ست بنابر  ستا از این رو الزم ا م اطب منکر حکم ا

های تأکید اســتفاده شــود تا م اطب منکر را دعوت به تســلیم کند و ضــعا انکار از اســلوب

 (.231 : 69۷2ربانی، )

ل اوایه اص کند که م اطب الیر منکر را منکر فرض کنند، بدین معنا کهگاه شرای  اقتضا می

در کالم آن اســت که کالم برای این گونه م اطب بدون تأکید آورده شــود، وای در همان حال 
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باری ندارد، او را منکر فرض کرده تردید و انک که م اطب های متعدد همراه ا تأکیدکالم را 

ـــت که م اطب بر پایه حقیقت و بر پایه اقرار خود حرکت می کنند. علت این مطلب آن اس

ــاهد میمین ــریفه ذیل را ش ــدن مطلب آیه ش ــن ش ثمّ إنّکم بعد ذاک آوریم: *کند. برای روش

مة امیّتون. ثم أنّکم یوم  یا اا6۹-61 /مؤمنونتاعثون* )الق که چون م اط مان طوالنی در ن(  ، ز

ست شوند، و در نتیجه، آیه ن اند، هر چند منکر نیستند به منزاه منکر فرض میالفلت فرو رفته

ــه تأک ــمیه، و آیه دوم با س ا دو ب (تاعثون* القیامة*ثمّ إنّکم یوم )ید: إنّا الم مزحلقه و جمله اس

دایل اینکه م اطاان این آیه به منزاه  ا ونّ و جمله اســمیه، همراه گشــته اســتإتأکید: حرف 

شده ست به طوریمنکران فرض  ست که اداّه قیامت و بعثت فراوان ا ار سزاوار انککه اند، این ا

شد. بنمی شری در ا ست کهزم  سیر این آیه معتقد ا شده تف سدر تأکید بر مرگ ماااغه  ت تا ا

صب سان مرگ را ن سان در دنیا مرگ ان شد، زیرا فرجام ان ااعین خود قرار دهد و از آن الافل ناا

ه کهمیشه زنده خواهد ماندا درحاای پنداردای است که میتالش انسان در دنیا به گونهامّا  ااست

اســتا زیرا آن به صــورت امری عااراتی که درباره ماعوث شــدن اســت، فق  با إنّ تأکید شــده

 (.۷23همان، . )2استکار در آن نیست بیان شدهقطعی که امکان نزاع و ان

تحت عنوان تأکید افظی و معنوی مطرح شده  ،های نحو )دستور زبان( عربی تأکیددر کتاب

سی کتب بالالی این ستا اما با برر سلوبزبان می ا ست یافت کتوان به ا ه های تأکید فراوانی د

 شود:ها اشاره میدر ذیل به مواردی از آن

 جمله اسمیه -

ــمیه بودن جمله در زبان عربی تأکید را می ــاند. عاد ااقاهر جرجانی اعتقاد دارد میان اس رس

فعلیه  کند که جملهاایه اقتضا میزیرا تقدیم مسند اوجود داردتفاوت « أنا أعطیتک»و « أعطیتک»

اایه دو بار تکرار شــدها یک مرتاه به عنوان ماتدا و به اســمیه تادیل شــود، آنگاه در واقع مســند

ا در آیه شـــریفه *أن أنت 1مرتاه دیگر به عنوان فاعل، و خود تکرار نوعی از تأکید کالم اســـت

                                                 
شری، محمود بن عمر بن  ر.ک: .2 ّشاف عن حقائق الوامض ااتنزیل و عیون األقاویل فی وجوه م 6333محمد، )اازم  (، ااک

 .26۷، ص 6ااتأویل، بیروت، دار ااجیل، ر

 .92۸، ااکویت، دار اامعارف، ص لبالةغ(، اسرار اق 6563ر.ک: ااجرجانی، عاد ااقاهر، ) .1
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ـــنددیده می این تکرار نیز (61ه/ قلت الناس إتّ یونی و أمّی...* )مائد ـــود و تقدیم مس اایه ش

 (966همان، کند )دالات بر تقریر و تأکید کالم می

 جمله معترضه -

ـــه( از دیگر موارد تأکید در زبان عربی می توان به اعتراض )آمدن جمله یا جمالت معترض

ها شود که به آنواقع می اشاره کردا گاه میان دو کالم که مرتا  در معنا هستند جمله یا جمالتی

ضه می ست که یکی از دالیل (. آنچه به نظر می2۹6 : 69۷1گویند )ااجارم و...، معتر سد این ا ر

صله میان دو کالم مرتا سم و خار إنّ و...-  مهم ایجاد فا یت تأکید بر اهم -مانند ماتدا و خار، ا

ـــت )اافرّاأ،  ـــری21۷ : 6569مطلب میان آن دو اس ـــم  ( مانند آیه ش  لو تعلونفه *و إنّه اقس

 عظیم * من القریتینآیه شــریفه *و قااوا او ال نزّل هیا ااقرآن علی رجل   ای( ۸1/ هعظیم*)واقع

 (.96)زخرف/ 

 اسم نکره در سیاق نفی -

رســاند مانند آیه کند، خود نوعی تأکید را میآوردن نکره در ســیاق نفی که افاده شــمول می

 (616/ 6، م 2666، اا وص( )61و ال نوم* )الافر/  سنةشریفه *ال تأخیه 

 حروف زائد -

ـــند و دالات بر معنایی نکنند، به منزاه تکرار کالم  در زبان عربی حروف جرّی که زائد باش

ستند و تأکید جمله را می ست حرف جرّ زائد در حکم تکرار جمله ه سانند. ابن جنی گفته ا ر

ست شیأ * ا ا شد بنابراین *ای  کمثله  ست که دو بار گفته با ش»مانند این ا . 2«یأای  مثله 

ــونددیگر حروفی که زائد واقع می میان جار و مجرور « ما» :عاارتند از کنندو افاده تأکید می ش

مانند *أال إنّما « أنّما»و « إنّما»در « ما(. »6۹3من اهلل انت اهم* )آل عمران/  رحمةمانند *فاما 

در « ما( »6۷یعمر مســـاجد اهلل من آمن باهلل* )توبه/  ( و *إنّما696/ د اهلل* )اعرافطائرهم عن

بعد از نکره *إنّ اهلل ال یســتحیی أن یضــرب مثالً ما « ما»(، 9۷*فإمّا یأتینّکم منّی هدی* )بقره/ 

ضة صورت« باأ»(، 21* )بقره/ بعو سر خار در  «  ما»و پ  از « ای »های گوناگونا از جمله بر 

                                                 
شــود: مثل  مثل او که در این صــورت معنا چنین می تواند زائد نااشــدهر چند به عقیده  برخی از مفســران این کاف می  . 6

 چیزی نیست چه رسد به خود او، که یقیناً مثل ندارد.
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)ابن جنی، (. 662( و *ما اهلل بغافل* )بقره/ 66نّ اهلل ای  بظلّام  العاید* )حج/ مانند *و إ هیناف

6569 : 963- 92۹.) 

 نون تأکید ثقیله و خفیفه -

ستفاده از نون تأکید ثقیله و خفیفه،   ست. عاامان ا شی دیگر برای تأکید در کالم عرب ا رو

ــم نمینون تأکید چه ثقیله و چه خفیفه ویژه  -6اند نحوی گفته ــت و به اس  -2پیوندد. فعل اس

 (261 ،همانشود که برطلب دالات کند. )برای فعل مضارع تنها در صورتی نون تأکید آورده می

 آوردن مسند به صورت مشتق -

یجه کند و در نتاگر مسند به صورت اسم مشتق باشد بر خالف فعل افاده ثاوت و دوام می 

(ا مانند آیه شــریفه *و کلاهم باســ  ذراعیه 69۸، م 631۹)ااتفتازانی،  متضــمن تأکید اســت

صید* )کها/  ضرت علی ۸۹(، *إنّ ابراهیم احلیم منیب* )هود/ 6۷بااو )ع( که ( و یا کالم ح

 (262( )همان، 632)نهج اااالاله، حکمت « فأنت فیه خازن اغیرک»... فرماید: می

 رای تأکید نفیبر سر ماضی ب "لیس"یا  "ال"آوردن  -

ستفاده می "ای "و یا  "ال"از  "ما"گاه به جای  ضی ا سر فعل ما شود که الرض از آن بر 

ـــت  اااالاله، )نهج« ای  اکمادأ و ال إایکم إنتهی»( مانند 11 : 6521، شةةةةعکا)تأکید نفی اس

 (۷3۹ : 6529نه فعل که حرف است. )حسن،  "ای "( که در این صورت 9۹۸حکمت 

ـــلوبعالوه بر این أکید فراوان دیگری در زبان عربی وجود دارد که در اینجا های تها اس

عداد اکتفا می به این ت ـــار  ـــلوبجهت رعایت اختص ته برخی از این اس ها در ب ش کنیما ااا

 برابرهای تأکیدی عربی و فارسی توضیح داده خواهند شد.

 ن فارسیهای تأکید در زبااسلوب

ضمون خار  سی م اطب با توجه به م سا،  یکی از چهار حاات زیر را دارددر زبان فار شمی (

69۷1 : 662): 

صد گوینده افاده الزم خار -6  ست. در این حاات ق ضمون جمله آگاه ا م اطب، خود ازم

 اایهن است امّا:نه خود خار. در سه حاات دیگر م اطب خاای است
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صورت احتیار به تأکید نمی-2 ضمون خار حاات انکار ندارد. در این  سات به م شد. ابن

ـــفر آمده می به کســـی مثالً یروز هوا اینجا گرم بود. به این نوع خار، گوییم: دکه تازه از س

 گویند.ابتدایی می

د سازند که به آن خار مؤکّ کنندو س ن را مؤکّد میضای ظاهر عمل میاما گاهی خالف مقت

 :مانندا گویندمی

 ی نرسد فریاد استآنچه اااته به جای  نااه اگر نااه من  و گوش اگر گوش تو

شاعر از  ست هانااهبی نتیجه بودن در اینجا  شتن م اطب گله مند ا شنوا ندا عنی یا و گوش 

شــاعر مؤثر اســتا امّا حقیقت و باطن امر چیز دیگری  یهانااهدر ظاهر م اطب او شــنوا و 

ستا  شنوایی نداردا از این رو کالم را  یهانااها شته و م اطب او گوش  شاعر هیچ تأثیری ندا

 مؤکَّد آورده است.  ،برخالف مقتضای ظاهر

از ادات تأکید در مورد اخاار عادی و واضــح نســات به ســاب آن اســت که گاهی اســتفاده 

 :مانندا نندا توجه م اطب را بدان جلب کرا تازه کنند و مهم جلوه دهند، ت خواهند خارمی

 خُنُک آن قوم که در بند سرای دگرند ایی است که اااته خلل خواهد یافتاین سر

ها به بی اعتنایی به زندگی دنیوی و پر اهمیت دانستن زندگی اخروی دعوت از دیرباز انسان

شرشده سأاه برای ب شاعر برای تازه و مهم جلوه  ،اندا در واقع این م ستا امّا  ضح ا عادی و وا

 د بیان ساخته است.ه م اطاان، این مسأاه را با تأکیو برای جلب توج دادن آن

 سؤالنسات به مضمون خار حاات شک و تردید دارد. از این رو ممکن است از گوینده -9

ّکد توان خار را هم به صورت مؤگویند. در خار طلای میکند. به این گونه خار، خار طلای می

ستاد به دانشکده مردد است مثالًکّد. ؤبیان کرد و هم الیر م دون ، ببه کسی که در مورد آمدن ا

 است.مسلّما استاد آمده گوییم:تأکید کرده می است یاگوییم: استاد آمدهمی تأکید

س-5 صورت خار حتماًن ست و در این  ضمون خار منکر ا شد. به اینباید مؤ ات به م  کد با

 مانند:ا گویندنوع خار، خار انکاری می

 چو مشک است بی قیمت اندوختن  همانا که در فارس انشای من

 ، تأکید شده است.«همانا»که با کلمه 
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ابتدایی، طلای و انکاری وجود شود که در زبان فارسی هم مانند زبان عربی کالم مالحظه می

چنان که در زبان عربی دیده های تأکید کالم، آندارد، امّا با افزایش شـــدّت انکار م اطب، ابزار

تقابل  شود. دریابد. اینجاست که مسأاه تقابل یا تعادل در ترجمه مطرح میشود، افزایش نمیمی

صد مق ان مادأ، واژه مناسب در زبانکند در مقابل یک به یک واژگان زبترجمه مترجم سعی می

ستیابی به واژگان مقابل هم در دو زبان قرار دهد. این کار اگرچه ب شش زیاد مترجم برای د ا کو

 .االفظی و ثقیل ن واهد داشتای تحتحاصلی جز ترجمه الااااًمادأ و مقصد همراه استا امّا 

ساختمان جملاز جمله رواب  نحو فراوانیعناصر م تلا   ها، زمان و ای )ترتیب واژههی و 

عال و الیره( و رواب  متنی بین جمله یان  ها، رواب ای )ضـــمایر و مراجع آنوجه اف معنایی م

آهنگ جمله در گفتار و خ  کشـیدن زیر کلمات و نظایر آن  انی نظیرجمالت، عناصـر شـاه زب

به م اطب تشـــریک ها( در انتقال پیام جهت تأکید بر قســـمتی از پیام در نوشـــتار، و جز این

وظیفه مترجم "(.۷6 : 69۷۹ها اســـت )اطفی پور، کی از آنکنند که واژگان تنها یمســـاعی می

صر متنی زبان مادأ  ست. وبرقراری تعادل عنا صد ا شرای  و زمینه وظیفه او زبان مق ای را دارد، 

عامل و به ت م کند که در آن نویســنده متن اصــلی و خواننده زبان مقصــد بتوانند با یکدیگرفراه

شرای  و زمینه صشود که متن زبامهیّا میزمانی ای تأثیر متقابل بپردازند و چنین  د از نظر ن مق

شد. سان با ساختار، معنای جمله، معناواژگان ارزش ارتااطی با متن زبان مادأ، معادل و یک  ی، 

 (621 : 69۸۹)امامی، ".شوندای محسوب میکالم، تأثیر ادبی و ... از جمله اجزای تعادل ترجمه

 ، از این رو گاه ایجادتاااته باید توجه داشت که هر زبانی دارای ساختار م صوص به خود اس

شد. شکل خواهد  صد، م واقع تعادل معنایی بین کلمات  در تعادل واژگانی میان زبان مادأ و مق

عی و ... یّتی، اجتماانگیز است که به تعادل فرهنگی، موقعهای م تلا امری پیچیده و بحثزبان

 بستگی دارد.

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:های تأکید زبان فارسی میاز جمله اسلوب

 «گار»صفت فاعلی با پسوند  -

سوند   ضی پ ضارع یا بن ما آید که بیفزاییم صفت فاعلی به وجود می« گار»اگر به آخر بن م

ــی آن را  ــیغه ماااغه»بعض ــد مانند: آمیزگار )آمیزگ گار(، ید مینامند که مفید تأکنیز می« ص باش
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ـــتگار  ـــازگ گار(، پرهیزگار )پرهیزگ گار(، نا پرهیزگار )ناگ پرهیزگ گار(، خواس ـــازگار )س س

 (2۸6 : 69۷3)خواستگ گار(، پروردگار )پروردگ گار(، ماندگار )ماندگ گار(. )اطفی پور، 

 «کار»صفت فاعلی با پسوند  -

ست که به آخ  صورتی ا سوند و این در  ضارع، پ سم معنا یا بن م شود که « کار»ر ا ضافه  ا

و دارای تأکید « صـــیغه ماااغه»آید و این صـــفت فاعلی را برخی صـــفت فاعلی به وجود می

شکار )جوشگ کار(، درودکار می ستمگ کار(، فریاکار )فریبگ کار(، جو ستمکار ) دانندا مانند: 

 (2۸6)درودگ کار(. )همان، 

 شبه جمله -

شد مانند: آفرین )تو را کلمهشاه جمله   ساده یا مرکب که دارای معنای جمله با ست  ای ا

خورم(، زینهار )آگاه باش، دوری کن، ماادا(، آری )تصدیق کنم(، افسوس )دریغ میتحسین می

کنم(، ساحان اهلل )در شگفتم(. از آنجا که این کلمه ساده یا مرکب خود متضمن مضمون یک می

 رود:رساند. شاه جمله در موارد زیر به کار میبا تأکید بیشتری میجمله است، مفهوم را 

ندا: خدایا، یا  -9افســوس: آه، داد، فریاد، دریغ، دریغا.  -2شــادی: خوشــا، مژده، خنک. -6

ــر، ایا مرد.  ــنت، حاّیا.  -5رب، ای پس ــین: آفرین، مرحاا، احس ــدیق: آری، خیلی  -۹تحس تص

ــ -1خوب، بله.  ی: زنهار، ااحیر، آگاه -۸به خیر، خدا حافظ، جاوید. فر دعا و آرزو: ســالم، س

ـــاکت، زود.  -3نفرین: مرگ، اعنت، نفرین.  -۷هین، انال.  ـــا،  -66امر: خاموش، س انکار: حاش

 هرگز، نه.

ساختمان شاه جمله یا به صورت بسی  است مانند: آه و نفرین. یا مرکب است مانند: دریغا، ای 

 دریغ، به به، هزاران آفرین.

توانند به عنوان شاه جمله به کار روند مانند: االنمان، ااحیر، وا مصیاتاه، ترکیاات عربی نیز می

 واحسرتاه، انهالً و سهالً،

 بارک اهلل.

سیله کلمه  شاه جمله را به و سوند « ای»گاهی  یا تکرار و عدد یا دو عامل از این « ااا»یا پ

ا، افسوس افسوس، هزاران آفرین. )فرشید ورد، کنندا ای دریغ، دریغا، ای دریغعوامل مؤکد می

69۸۹ : 996) 
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شوند مانند: آخ از این درد بی درمان! و... و از شاه جمله نامیده می معموالًاااته اصوات هم 

 (.663 : 6961باشند )اوائی، این رو دارای معنای تأکید می

 قیدهای تأکید و نفی -

 به هیچ سان، به هیچ وجه و ... مانند:هیچ، هرگز، هیچگاه، به هیچ رو، نااید،  

 و ...« خورمبه هیچ وجه ماهی نمی»، «هیچگاه با او رو به رو نشدم»، «هیچ جوابی نداد»

ضمن  صالً، ابداً، مطلقاً، در  شا، کلماتی از قایل ا شده  کلّاًحا و امثال آن قیدهای عربی داخل 

 (965کنند. )همان، در فارسی هستند که کالم را مؤکَّد می

 حروف ربط -

ــت که دو کلمه یا دو جمله را به یکدیگر پیوند میحرف رب  کلمه  دهد مانند: و، یا، ای اس

ــاد میان  تا، که،... برخی از حروف رب  مانند وای، امّا، بلکه، ایکن، اکن و... در تایین مفهوم تض

 : 695۸شوند )خطیب رهار، روند و از این رو به نوعی، ساب تأکید کالم میدو چیز، به کار می

 مانند: شکر شیرین است امّا نه به شیرینی تو! )تأکید بر محاوبیت م اطب(ا (953

 اضافه تأکیدی -

ان، شود. )درخشاضافه تأکیدی مثل مست  مست، بزرگ  بزرگ و ... ساب تأکید در کالم می

6913 : 26۷) 

 مترادفات -

در ســاک عادی، مگر آنجا که به قصــد  م صــوصــاًآوردن اغات مترادف کالً جایز نیســت 

سأاه وضوح گاهی به جهت زیاایی و روانی  شد. امّا در ادبیات عالوه بر م شتر الزم با وضوح بی

 (:6۷9 : 69۷1مانند )شمیسا،ا است و گاهی نیز برای تأکید و اهمیت دادن به مطلب

صلوات » سالم و تحیّت و  صطفی ودرود و  صحاب  ایزدی بر ذات معظم و روح مقدس م ا

 «.و اتااع و یاران و اشیاع او باد
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 کلیله و دمنه

 نشانه گذاری -

ــته  ــانه گیاری برای بهتر خواندن هر نوش ــانهنش ــت. عالوه بر این، نش ها گاه ای واجب اس

سیله آنهایی میابزار شود، برای مثال شوند تا به و سنده به نیکی به م اطب ااقاأ  ها مفهوم نوی

شانههر چند جمله تعجّای خو ست امّا عالمت تعجّب آن از ن های مؤکد د با نوعی تأکید همراه ا

ای در جمله اســـت که نماینده مکث و وقفه–باشـــد و یا گاه عالمت دو نقطه ):(بودن کالم می

هتر تأکید کالم را ب -کمتر از مکث م صوص نقطه ).( و بیشتر از مکث م صوص نقطه بند )ا(

اند رسهفتصد هزار مردم نیشابور را قتل عام کردند: این خود میسازد مانند: مغوالن منعک  می

 (.39 : 69۷۷چه بالئی بوده است )صادقی، 

مائی  یدن زیر آن (Bold)همچنین بزرگ ن مات، خ  کشـــ ـــیوهکل های مهم ها و ... از ش

 (35باشد. )همان، برشمردن و تأکید بر مطلب مورد نظر می

 «هر»به معنی « آن»واژه  -

شمول و تأکید را میگاهی واژ ست که  ساند ه آن به معنی هر ا  «آن ک »در مثال زیر  مثالًر

 (:613 : 69۸۹رساند )نجفی، است که شمول و تأکید را می« همه کسان»و « هر ک »به معنی 

 سلطانی جم مدام دارد   آن ک  که به دست جام دارد

 حافظ

 «:که»اایه با موصول آوردن مسند -

 تأکید و تعظیم است مانند:که گاه به جهت 

 سعدی است که هفتصد سال پیش گفت...

 رفت عاام گیاشتدر آن دم که می   سکندر که بر عاامی حکم داشت

 سعدی

 در بزم کالم شمع اصحاب شدند آنان که محی  فضل و آداب شدند

 سعدی

 ای و در خواب شدندگفتند فسانه  ره زین شب تاریک ناردند برون

 خیام
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 یوشیج بود که شعر فارسی را متحوّل کرداین نیما 

 (:29۸ : 6959و گاه جهت تأکید و تحقیر )شفیعی، 

 بلند آسمان بر زمین افکنم   توئی آنکه گفتی روئین تنم

 فردوسی

 الیه به صورت جمعمسند -

سند ست: گاهی الرض از م صورت جمع، تأکید و االراق ا شجویان»گوئیم می مثالًاایه به   دان

ست درحاایکه تنها برخی از آن« عقیده دارند... صل مفید کثرت ا ها عقیده دارندا زیرا جمع در ا

 (:۸۹ : 69۸6کزازی، )

 ها بر آستانه او در خاک استسر  ماه منظری تواشاین قصر سلطنت که 

 حافظ

 هال وای افتاد مشکلکه عشق آسان نمود او  انال یا أیّها ااساقی أدر کأساً و ناواها

 حافظ

ضیح در ادامه  سی، به ضمن تو و تأکیدی این د یهایبرابردیگر موارد تأکیدی عربی و فار

 پردازیم:زبان می

 برابرهای تأکیدی عربی و فارسی

 معنوی عربی و ضمایر مبهم فارسیتأکید  -

ـــلوب ـــت که در کتب از بارزترین اس  ،نحو عربیهای تأکید زبان عربی، تأکید معنوی اس

ین، ، کلتا، نف ، عکالً، کل، عامةشود. تأکید معنوی با واژگانی چون زیرمجموعه توابع بحث می

 گیرد.أجمع، أبتع، و ... صورت می

ست که توهّم مجاز بودن را برطرف میفایده این  شن میگونه واژگان این ا کند سازد و رو

* کلهم أجمعون المالئکةآیه شــریفه *فســجد  گیردا مانندکه این افظ تمام افرادش را در بر می

رســاند یعنی همه فرشــتگان عموم را می« کل»کند که کلمه ( ســیوطی از فرّاأ نقل می96)حجر/

ــجده کرده ــد میچون از ماده جمع می «أجمعون»اند و کلمه س ــجده آنان به باش ــاند که س رس

 (.9/226 : 656۸صورت گروهی بوده استا نه به صورت پراکنده. )ااسیوطی، 
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سی برابر تأکی سد که در زبان فار سب برای تأکید معنوی وجودشاید به نظر ر دارد، ن دی منا

ضمایر ماهم وجود دارد که تأکید برخی از امّا این ضمایری به نام  چنین نیستا در زبان فارسی 

 .یابدها در ترجمه انعکاس میز جمله تأکید معنوی به وسیله آنهای تأکید عربی ااسلوب

شده ضمایر ماهم کلماتی سم  شین ا ستند که جان ابهام وجود دارد که  هاآناند امّا در معنی ه

ساب تأکید می سی، بعضی، ک ، کسی، این ابهام خود  ضمایر عاارتند از: ب شود. برخی از این 

ها ضــمایر ای از این ضــمایر مرکب هســتند که به آنهمه، همگی، همگان، یکی، و ... اااته پاره

گویند: هر ک ، هر دو، هر کســـی، هر کدام، همه ک ، همه چیز، هیچ کدام، م مرکب میماه

 (.2۹9و  2/2۹2 : 6955هیچ ک ، هیچ یک، همدیگر، یکدیگر، و ... )قریب و ...، 

م: گوییمی« ااتلمییان کالهما مجتهدان»و « اامعلّمون کلّهم جانوا» وقتی در ترجمه جمله مثالً

های عربی و ، تعادل تأکید جمله«هر دو دانش آموز کوشـــا هســـتند» و« معلمان همگی آمدند»

با واژه  ـــی  له اول «همگی»فارس له دوم، برقرار  «هردو»و واژه  در ترجمه جم در ترجمه جم

 است.شده

 عربی و تکرار در زبان فارسی )تکرار( تأکید لفظی -

ست  د نحوی جزأ موارد تأکیکه در کتب -در زبان عربی تأکید افظی همان تکرار افظ اول ا

)ااســیوطی،  "گیرداین تأکید در اســم، فعل و حرف صــورت می": دیگویمیوطی ســ-باشــدمی

او تعلمون علم اایقین اترونّ ااجحیم. ثمّ اترونّهاعین  کلّاًمانند:آیات شــریفه: *ا (2/62۹ : 656۸

(، و ما أدراک ما ۹-1راح، (، *فإنّ مع ااعسر یسراً. إنّ مع ااعسر یسراً* )انش۹-۸اایقین* )تکاثر/

طار/  ادین* )انف ما یوم ا ما أدراک  ادین. ثمّ  یداً* 6۸-6۷یوم ا کافرین أمهلهم رو ّل اا (، *فمه

است: مهّل ااکافرین، أمهلهم، رویداً، بار تکرار شدهکه در آیه اخیر مضمون جمله سه(6۸)طارق/ 

 باشد.کم تکرار میاست و مفعول مطلق تأکیدی و در ح« إرواد»که مصدر ترخیم شده 

گویند: خداوند اراده تکرار کرده و از تکرار کراهت طارسی و زم شری در ذیل این آیه می 

است که با افظ اول م ااا باشد و چون تأکید بیشتر را استا به همین ساب افظی آوردهداشته

إمهااًل »یعنی « رویداً»اســت: خواســته برســاند، معنای آن را آورده و افظ را وانهاده و فرمودهمی

جمله "گوید: (. ســیوطی می9/۹63، م 6333زم شــری، ااا 2/۷92 : 6529)ااطارســی، « راًیســی
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)ااســیوطی،  "ی نداردرباشــد و وجود اختالف اندک در افظ ضــرمؤکد جمله اول می« أمهلهم»

63۸۹ : 2/62۹.) 

ــاب تأکید می ــی همانطور که در زبان عربی تکرار س ــود در زبان فارس تواند نیز تکرار میش

 شود:تأکید شود. به برخی از این موارد اشاره می ساب

 691۸بچه درس وانی است. )شریعت،  ،مانند: این بچه ،اایه در گزارهتکرار عین مسند  

: 633.) 

 سند شی: گاهی به جهت مؤکد کردن کالم در مقام تعظیم تکرار م س اایه در جمالت پر

سند ست بار تکرار می اایه را دویا تحقیر، م صورت کنند، ن  صورت سؤالبه   و دوم به 

 اخااری:

 شناختند.در مقام تعظیم: او؟ او مردی بود که زمین و زمان او را می

 گویی؟ او؟ او در پستی نظیر ندارد.در مقام تحقیر: که را می

 گوید:چنان که اسفندیار در مقام تحقیر به رستم می

 گشت؟ز رزمت چنین دست کوتاه  چرا پیل جنگی چو روباه گشت؟

و کیســتی؟ تو کســی هســتی که تو؟ تو دیو را گریان کردی؟ یا ت شــود:که چنین تأویل می

 (.263 : 6919گفتی دیو از تو گریان شد )تجلیل، می

  ،(:966تکرار فعل امر جهت تأکید بر آن و تقویت معنی آن )همان 

 چنین بر بال کامرانی مکن  مکن شهریار! جوانی مکن

 فردوسی

 (:626مان، تکرار مسند )ه 

 می نوش که این قصه دراز است دراز  ش باش که این عمر عزیز است عزیزخو

 خیام

 که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق  دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

 حافظ
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ساب تأکید  سی نیز تکرار  بنابراین در مقابل تأکید افظی )تکرار( در زبان عربی، در زبان فار

ــود و خود این می ــلوب تأکید تکرار را در ش ــمن اس مقابل تأکیدی، تعادل تأکید جمالت متض

 کند.ترجمه از عربی به فارسی و بااعک  برقرار می

 تأکید و ایجاب فارسی یدهایقعربی و و  "و إنّ "أنّ" -

ستفاده ازاز دیگر اسلوب  و در ابتدای جمله است. إنّ« أنّ»و « إنّ»های تأکید در زبان عربی ا

سمیه درباافمشبهةله حروف أنّ از جم سم خود را منصوب و عل هستند که بر سر جمله ا آمده ا

ا (526، م 2666ســـازند )ااحاکم اانیشـــابوری، کنند و جمله را مؤکد میخار خود را مرفوع می

شی  »مانند   تواند تأکید إنّ یا أنّ را منعک آنچه در ترجمه از عربی به فارسی می"«. إنّه تلمیی  ن

ستقید سازد، سی ا گفتگو، گمان، بی(. هرآینه، همانا، بی26۸ : 69۷۸طایایان، ) "های تأکید فار

ــتی، بهبه ــتیکه، بیدرس ــتند. های تأکچون و چرا و ... از قیددرس ــی هس ید و ایجاب زبان فارس

ـــتند که  یدهایقاتی از قایل حقّاً، اااته، جدّاً، قطعاً، البد و ... کلم عربی برای تأکید و ایجاب هس

 .(965 : 691۸اند )شریعت، رسی شدهوارد زبان فا

 .«آموزی تالشگر استهمانا او دانش»توان گفت می« إنّه تلمیی  نشی  »ر ترجمه د بنابراین

ضمن   سر خار واقع می« أنّ»یا « إنّ»گاه در جمالتی که مت ست، الم مزحلقه بر  شود. الم ا

سر ماتدا و خار داخل می همانمزحلقه  ست که بر  صدر الم ابتدا و تأکید ا شود و همواره در 

باافعل باشد که در این صورت مشبهةگیرد، مگر آنکه آالازگر جمله یکی از حروف کالم قرار می

آن الم  شود، بهقع میباافعل وامشبهةه بر سر خار حروف گیرد و زمانیکاز صدر کالم فاصله می

صاری، میه مزحلق ست و  (.6۷9 : 6521گویند )األن سی تعدد قید هایتأکید مطرح نی در زبان فار

ای (ا از این رو در ترجمه جمله5۷ : 69۸2آید )حدّادی، نمی جملهبیش از یک قید تأکید در 

مترجم باید به تعادل تأکید اهمیت دهد نه تقابل تأکید. پ  اگر در ،«إنّ اهلل اعلی  عظیم»مانند: 

ـــی مانند همانا و بیمقاب ـــتفاده کند و بگوید: ل إنّ و الم مزحلقه از دو قید تأکید فارس گمان اس

ــتهمانا خداوند بی» ــی ای بر خال، ترجمه«گمان بلند مرتاه و بزرگ اس ــاختار زبان فارس ف س

ســاختار تأکیدی زبان عربی که تعدد پییر اســت را، در زبان فارســی منعک   ناًیعارائه کرده و 

 .ستساخته ا
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 فارسی (مستقبل)ه دسین تنفیس عربی و فعل آین -

ست دارای تأکید می ستقاال ا سین تنفی  که همان حرف ا شردر زبان عربی  شد. زم  ی با

ن مطلب معنای سین آن است که ای"است: ( گفته69۸ذیل آیه شریفه *فسیکفیکهم اهلل* )بقره/

ــدا  واقع « ان»در مقابل « س»تأکید نهفته و معنای « س»ا در کلمه رزیدر آینده محقق خواهد ش

«  ســأفعل»نفی « ان أفعل»"اســت: (. ســیاویه گفته2/915، م 6333)اازم شــری،  "اســتشــده

ــیاویه،  "باشــدمی آاوســی نیز ذیل آیه شــریفه *ســیطوقون ما ب لوا* )آل (. 9۹5، م 6332)س

 (.6/1۹۹، م 2665)اآلاوسی،  "استبرای تأکید آورده شده« ینس»": است ( گفته6۷6عمران/

ـــتفاده می ـــود. فعل آینده یا در ترجمه افعاای که حرف تنفی  دارند، از فعل آینده اس ش

ـــتقال ـــت که  ،مس توان مقابل بر انجام عملی در زمان آینده دالات کند. این فعل را میآن اس

ست ) ستا چرا که با نوعی تأکید بر تحقق فعل همراه ا سین تنفی  دان سرتأکیدی  شاهی، خ و 

)بدون می و ب( از مصــدر  فعل مضــارعا طرز ســاختن این فعل چنان اســت که (662 : 69۷۷

آوریم. )=خواهم، خواهی، خواهد، خواهیم، خواهید، خواهند( و کمکی خواستن را به دست می

بنابراین فعل آینده از مصــدر رفتن چنین ســاخته ا آوریمپ  از آن مصــدر یا بن ماضــی می

 شود:می

 ل ش ص مفرد(*خواهیم رفتن )اول ش ص جمع(خواهم رفتن )او

 خواهی رفتن )دوم ش ص مفرد(* خواهید رفتن )دوم ش ص جمع(

 خواهد رفتن )سوم ش ص مفرد(* خواهند رفتن )سوم ش ص جمع(

در استا امّا امروزه بیشتر با مصشدهه میبا مصدر کامل ساختدر زمان قدیم بیشتر فعل آینده 

 (:615 : 691۸ود )شریعت، شمرخم یا بن ماضی ساخته می

 نامی پیراهنی دریدنکانجا به نیک  شدن به بستان چون النچه با دل تنگخواهم 

 ضی نقلی فارسیدر عربی و ما )ماضی نقلی( بر سر فعل ماضی "قد" -

ضی نقلی که با آمدن  ساخته می« قد»فعل ما ضی  سر فعل ما سلوببر  د های تأکیشود از ا

صاحب ااارهان حرف  ستا  ضی  می« قد»زبان عربی ا سر فعل ما آید حرف تحقیق و را که بر 

داند و در مورد آیه شــریفه *و من یعتصــم باهلل فقد هدی إای صــرا   دارای معنای تأکید می

ـــتقیم * )آل عمران/ ـــت که هدایت ال محااه و به یقین "فرماید: ( می666مس معنای آیه این اس
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بر ســر فعل « قد»گوید که جوهری می ا و(2/596، م 63۸۷)اازرکشــی،  "حاصــل خواهد شــد

شریفه *و قد أفلح آورده نمی شنیدن آن )فعل( کند مانند آیه  شتاق  شنونده را م شود مگر آنکه 

بر سر فعل مضارع « قد»(. الزم به ذکر است که ۹62 : 6566( )ااجوهری، 3من زکّاها* )شم / 

ــیحزنک* )أنعام/ ا دهدبا وجود قرینه معنای تأکید می ــریفه *و قد نعلم إنّه س (، 99مانند آیه ش

ـــت بر اینکه ( که علم ااهی خود قرینه15*قد یعلم ما أنتم علیه* )نور/  در آیات « قد»ای اس

 (.15 : 69۷9ی حقیقت و قطع است )جیگاره، کریمه نه به معنای تقلیلا که به معنا

ستفاده می ضی نقلی ا سی این افعال از فعل ما سی این فعل در ترجمه فار شود. در زبان فار

شدهعملی به کار میبرای  ست، امّا خود آن عمل یا نتیجهرود که در گیشته آالاز  اش، در زمان ا

نوز هم باز است(، او خوابیده است است )و هحال واضح و مشهود باشد مانند پنجره باز شده

توانم مشاهداتم را شرح دهم(. فعل ماضی و می)ام )و هنوز در خواب است(، من تهران را دیده

ست در موردی به کار می الااااًنقلی  شدا از این رودارای تأکید ا شنونده منکر مطلب با رود که 

 (.6۹6 : 691۸)شریعت، 

ــی نقلی که در تر  ــته افعال عربی به کار میبنابراین فعل ماض لی رود خود مقابجمه این دس

رود و بدین ترتیب زبان مادأ و مقصد دارای تعادل تأکید خواهند ها به شمار میتأکیدی برای آن

ضی، حرف  شه یا بن ما ست که پ  از ری ضی نقلی چنان ا ساختن فعل ما  هاأ الیر»بود. طرز 

 ند:کنیما مانرا اضافه می« ام، ای، است، ایم، اید، اند»افزاییم و بعد از آن افعال ربطی می« ملفوظ

 ایم )اول ش ص جمع(* رفتهام )اول ش ص مفرد(رفته

 )دوم ش ص جمع( دیارفتهای )دوم ش ص مفرد(* رفته

 اند )سوم ش ص جمع(است )سوم ش ص مفرد(* رفتهرفته

 ام.ورزش کردهشوند: من به باشگاه رفته و و گاه افعال ربطی به قرینه حیف می

 در عربی و سوگند )قسم( در فارسی قسم -

شیوهم از رایجسن قن ست. ترین  ستند « واو»و « تاأ»و « باأ»های تأکید جمله ا از حروف جر ه

(، *تاهلل ألکیدنّ أصـنامکم* )انایاأ/ 6روند مانند *و ااعصـر* )عصـر/ که برای قسـم به کار می

یؤمنون فال وربّک الآید، مانند *ی زائد نیز می«ال»واو قسم، از بیشتر، پیش  ه(. گاه برای ماااغ۹۸

«  ال»نیز « ال أقسم»( در 213 : 6336( )ف ر رازی، 1۹حتّی یحکّمونک فیما شجر بینهم* )نساأ/ 
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سد را میتأکی ساند و به معنای نفی نی شیخ بهایی معنای رن2۸ت )همان، ر دع یا نفی (. هر چند 

صورت احتمال  شیخ اااهایی، مطرح کردهبودن آن را به  ست )اا چنین کلمه (. هم۷۹9 : 6566ا

( صریح در قسم است که ماتدا ۸2)حجر/  *اعمرک إنّهم افی سکرتهم یعمهوندر آیه *« عمر»

ــتر می ــت و الم آن نیز برای تأکید بیش ــد )ف ر اارازی، بوده و خار آن محیوف اس ، 6336باش

سم را چنین در کالم عرب کلماتی وجود د(. هم2۸۷ ستند، وای معنای ق سم نی ارد که از ماده ق

در آیه « أخی میثاق»( و 26در *کتب اهلل ألاللانّ أنا و رسلی* )مجاداه/ « کتب»رسانندا مانند می

( که به گفته آاوسی به معنای قسم خوردن ۷6شریفه *و إذ أخی اهلل میثاق اانایین* )آل عمران/ 

در آیه شـریفه * و إذ تأذّن ربّک ایاعثنّ علیهم إای « نتأذّ»( یا 9/۹52 : 2665اسـت )اآلاوسـی، 

ــری می61۸* )اعراف/ القیامةیوم  ــری، ( که زم ش ــت )اازم ش ــم اس  : 6333گوید مانند قس

6/219.) 

ته باشد که در ادبیات فارسی بسیار به کار گرفدر زبان فارسی نیز سوگند از موارد تأکید کالم می

 (:36، 69۷1است )شمیسا، شده

 نیرزد که خونی چکد بر زمین  مردی که ملک سراسر زمین به

 سعدی

 که هیچ روی ندیدم که روی در کشیدم وی تو گفتم کز آن زمان که برفتیقسم به ر

 سعدی

 به دوستی که جهان جای کامرانی نیست جهان همه کام است و جهان اندر پیاگر 

 سعدی

گند وعربی است، در زبان فارسی نیز س های تأکید زبانوبقابل قسم که از اسلمبنابراین در 

 رود. های تأکید کالم به شمار می)قسم( از اسلوب

ــم میکور یا محیوف می ــم در جواب قس آید و مانند اااته در زبان عربی گاه الم جواب قس

ــت، به ویژه آنگاه که ب ــمن تأکید اس ــم متض  که تأکید دوهمراه گردد « نون تأکید»و « قد»ا قس

مانند: *فلنواّینّک قاله ترضاها* ا (۹63 : 6526کند )ف ر اارازی، م اطب ااقاأ میچندانی را به 

(. 3۸/ خطاه )نهج اااالاله« أحداً یشاههم منکم اقد رأیت أصحاب محمّد  فما رأی»(، 655)بقره/ 

سی هیچ  سم نمیمقابل تأکیدیدر مقواه ترجمه فار توان یافتا از این رو ای برای الم جواب ق
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ــم در آن در ترجمه ــته از جمالتی که قس ــم دارند، آن دس ــت و الم جواب قس ها محیوف اس

توان برای انعکاس تأکید الم، قسم را در ترجمه فارسی گنجاند و در جمالتی که هم قسم و می

هم الم جواب قســم موجود اســت، تنها به انعکاس قســم اکتفا نمود که در این حاات برای هر 

ــاختار  های زبان مادأیک از تأکید ــد وجود نداردا امّا با توجه به س مقابل تأکیدی در زبان مقص

ــی که تعدد پییر نمی ــد، تأکیدی زبان فارس تأکید زبان مادأ و مقصــد را نا متعادل  توانینمباش

 دانست.

 بدل در عربی و در فارسی -

ـــت. در زبان عربی یکی از روشبدل از دیگر برابر ـــی اس های های تأکیدی عربی و فارس

است. هدف از توضیح پ  از ابهام، جای گرفتن معنا و مفهوم  ابهامتوضیح بعد از  ،اطناب کالم

مورد نظر در ذهن شـــنونده یا خواننده اســـت و بدین ترتیب مفهوم مورد نظر مورد تأکید قرار 

ــت. در واقع فایده بدل بیان و تأکید « بدل»های توضــیح پ  از ابهام گیرد. یکی از روشمی اس

ا 22۸/ 9 : 656۸باشد. بیان بودن به دایل رفع ابهام موجود در مادل  منه است )سیوطی، میکالم 

ــمی بک،  ــت که بدل بر مداول )مادل  منه( دالات 61۸ : 652۹ااهاش ( و تأکید آن از این رو اس

ضوب علیهم ...* می صرا  اایین أنعمت علیهم الیر اامغ ستقیم  صرا  اام کند مانند *إهدنا اا

طاع*و هلل  (،1-۸)حمد/  ـــت یت من إس ناس حج ااا ـــایال* )آل عمران/  علی اا یه س ( و 3۸إا

 (.26۸هر ااحرام قتال  فیه قل...* )بقره/ *یسئلونک عن ااش

سی اگر کلمه  سم معموالً-ای در زبان فار شود،  -ا ضیح یا تأکید کلمه دیگر آورده  برای تو

ترکیب یا یک اسم و یک ترکیب مجاور  به عاارت دیگر اگر دو اسم یا دوا گویندآن را بدل می

ود ای وجچنین آخر کلمه اول کسرهای وجود نداشته باشد، همها فاصلهیکدیگر باشد و میان آن

رکیب به یک طریقه ت ماایه نااشد( و هردو را بتوانی)یعنی دو کلمه مضاف و مضاف نداشته باشد

کنیم )یعنی هر دو در یک حاات قرار گرفته باشــند(، دومین اســم را بدل و به قوای عطا بیان 

نادر و پادشاه هر دو فاعلند  مکه دو اس« اه ایران به هند حمله کرد.شنادر شاه پاد»نامیم. مثل: می

فه هم ااست و کسره اض ه نیامدهشاه، فاصلکه بین نادر و پادنامیمو از این نظر پادشاه را بدل می

 های دیگر مانند:ها نیست. مثالبین آن

 آموز کالس بدل است برای تقی(آموز کالس وارد شد )دانشتقی دانش
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 حسن، برادر من او را دیده است )برادر من بدل است برای حسن(

 شکنانکه به مژگان شکند قلب همه صا اه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنانش

 سرو شیرین دهنان، بدل است از شاه شمشاد قدان()که خ

 (:662 : 69۸۹پور،  در مورد تأکید مانند )خیام

 تو دام است دام دام یکارهازیرا که    بی وفا زمانه مرا با تو کار نیستای 

 شود.بنابراین با ترجمه بدل تعادل تأکید در دو زبان مادأ و مقصد برقرار می

 در عربی و در فارسیدن مسند إلیه نکره آور -

اایه گاه متضـمن تأکید عظمت و گاه متضـمن تأکید تحقیر در زبان عربی نکره آوردن مسـند

ــد و در برخی مواقع تقلیل یا تکثیر را میمی ــمنی را در بر دارد باش ــاند، که آن نیز تأکید ض رس

)محی اادین، ( که مراد بالیی عظیم اســت 53مانند آیه شــریفه *بالأ من ربّکم عظیم* )بقره/ 

آن را مفید تعظیم ( که سکاکی در مفتاح۸* )بقره/ غشاوة( و مانند *و علی أبصارهم ۷5 : 266۸

مثال برای تقلیل آیه شریفه *و  ا و(۸61 : 656۸داند )ااسکاکی، )که خود نوعی تأکید است( می

ن کُیِّبت رسل م ( و برای تکثیر، آیه شریفه *و إن یکیّبوک فقد۸2رضوان من اهلل أکار* )توبه/ 

 ( و مثال تحقیر قول شاعر:۷5 : 266۸اادین، ( )محی5قالک* )فاطر/ 

 جانب الخالعةو الهو منّی و   وهلل منّی جانب ال أضیعه

 (.۷5که جانب دوم مفید تحقیر است )همان، پاورقی ص

 اســتفاده از ،اایه نکرهممکن اســت تصــور شــود تنها راه مترجم برای انعکاس تأکید مســند

ـــت. چنین امری به ویژه اگر ادات تأکیدی چون إنّ وأنّ، درقید ـــی اس ابتدای  های تأکید فارس

ر که که همانطو–کند تا زیرا مسأاه تعدد واژگان تأکیدی را ایجاد میپییر نیسجمله باشد امکان

برای این  یباشدا از این رو باید سعی کرد برابری تأکیددر جمله فارسی صحیح نمی -گفته شد

 .تأکید زبان عربی در زبان فارسی یافتا

ــم  ــی همه اس ــوند. آوردن در زبان فارس ــتند مگر آنکه با ادات تنکیر همراه ش ها معرفه هس

اایه نکره در زبان عادی برای آن اســـت که به یکی یا فرد معینی دالات کند، امّا در علم مســـند

ــد دیگری مانن ین، د مانند )معروو گاه جهت تأکید به کار می غهتعظیم و مااا دمعانی برای مقاص

699۸ ،661:) 
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 صداقتی و کفایتی الزم است تا ...

 طلاکار عهد ااستت کند  مگر بوئی از عشق مستت کند

 سعدی

 اایه خواهد بود.روی مسند 2، تکیهکه اااته در این صورت در موقع خواندن

است ه عربی در ترجمه فارسی وضع نشدهاایه نکربنابراین اگر چه مقابل تأکیدی برای مسند

ـــند إایه ترجمهنکره تواند با امّا مترجم می ا رتأکیدی  یبرابر آنو انعکاس صـــحیح کردن مس

 .رعایت نماید

 إلیه در عربی و فارسی دضمیر بودن مسن -

رسـاند و در واقع خود ود، تأکید را میشـدر زبان عربی اگر ماتدا به صـورت ضـمیر آورده 

هم  باآلخرةریفه *و ش( مانند آیه 52۸/ 2 : 63۸۷کشی، کند )اازرمعنای حصر را افاده میی نوع

ــ( و یا آیه 5یوقنون* )بقره/  ــرون* )انایاأ/  آلهةریفه *أم إتّ یوا ش ( که 26من األرض هم ینش

ست: )ال ینم صل و ز(. در 26۷)همان،  ر إاّا هم(شعنای آن این ا ضمیر منف سی آوردن  بان فار

صل ) به تو »یح و الیر فص« گویممن به تو می»باشد. برای مثال شناسه( با یکدیگر فصیح نمیمتّ

ــیح می« گویممی ــدا امّا اخیراًفص ــاختارهاتحت تأثیر زبان ترجمه اینگونه  باش ایج در زبان ر س

 فکهای اروپایی ضــمیر و فعل از هم مناســت: من گفتم، او رفت. توضــیح آنکه در زبانشــده

هایی ، امّا در زبانHe went گفت حتماً)رفت( بلکه باید Wentتوان گفت نمی مثالًشوند و نمی

سی و عربی شود: رفت، ذنهنبن. با این همه گاهی در آثار ادبی  ،چون فار ست که گفته  صیح ا ف

 :شودمیشود که ضمیر فاعلی با فعل همراه مشاهده می

 از آن به که باندی و نپایی عهد نابستن تم از اول که تو بی مهر و وفاییمن ندانس

 سعدی

صد تأکید و جلب توجه به مطلب بوده ظاهراًو  سا، در اینگونه موارد ق شمی ست )  : 69۷1ا

66:) 
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  من مسلمانم                        

 ام یک گل سرخقاله

 سهراب سپهری                                                           

   آیی به این خوبی و زیاایی بازه تو از هر در ک

 دری باشد که از رحمت به سوی خلق بگشایی

 سعدی

رف ترجمه از عربی به فارسی ساب انعکاس تأکید ر های عربی ددر مواردی که ذکر شد ص 

ها تشـابه میان این دو زبان وجود دارد. امّا شـودا چرا که به نوعی در این تأکیدزبان فارسـی می

شند باهای تأکید وجود دارد که خاص زبان عربی و یا خاص زبان فارسی میاسلوببسیاری از 

در این موارد با نوآوری و با به فعل  که ها در زبان دیگر وجود ندارد.و امکان مقابل ســازی آن

جهت هر چه بیشــتر شــدن برابری  ییراهکارهاتوان در آوردن امکانات بااقوه زبان فارســی، می

 ه ارائه داد.تأکیدی در ترجم

 پیشنهادی در ترجمه( یراهکارهاای پیشنهادی )ترجمه یالگوها

های تأکید فارسی و عربی و مشترکات تأکیدی این دو زبان بحث و بررسی تا اینجا، اسلوب

تایج بحث می ـــتای تحلیلی و کاربردی نمودن ن ـــدا امّا در راس های توان مواردی از برابریش

 .تأکیدی را استنتار کرد

 تأکید عربی از اسـمیه بودن جمله، جمله معترضـه، حروفهای تر در قسـمت اسـلوبپیش

ــلوبزائد، نون تأکید ثقیله و خفیفه و ...  ــ ن به میان آمد. اکنون با توجه به اس کید زبان هایتأس

ــی که ذکر گردید،  ــمطرح می ییااگوهافارس تا حّد -د گردد تا برابری تأکیدی متن مادأ و مقص

 چند، پیش روی مترجمین قرار گیرد: ییراهکارهاو  متوازن باشد -امکان

 اسمیه بودن جمله-

تأکید جمله اسمیه عربی، از طریق ص رف ترجمه آن، در زبان فارسی منعک  هویداست که 

در زبان عربی دارای تأکید استا امّا در ترجمه آن )علی « علی  ینصر ااحق»جمله  مثالًشودا نمی

که  عنوان گردیدد(، هیچ تأکیدی نیستا در قسمت تأکید جمله اسمیه عربی کنحق را یاری می



 شماره شانزدهم        مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                                    ۷2  

 

صورت  صورت ماتدا و مرتاه دیگر به  ستا یکاار به  سند إایه ا سمیه در حکم تکرار م جمله ا

 :فاعل

 ینصرُ علی 

 (هو )فعل و فاعل ضمیر مستترماتداخار

 

سلوب سی،با توجه به ا شی از می های تأکید میکور در زبان فار توان برای انعکاس تأکید نا

 استفاده کرد: -2در حوزه ترجمه آزاد-از یکی از دو روش زیر  این تکرار،

 تکرار واژه علی: -6

 .«کندیمعلی، علی حق را یاری »

 :"مسند إایه با موصول که"استفاده از  -2

 «کند.علی است که حق را یاری می»

 جمله معترضه -

شنهادی برای  شانهراهکار پی ستفاده از ن سانعکاس تأکید جمله معترضه، ا . تهای نوشتاری ا

 مانند:ا است تأکیدواژگان، خود بهترین شیوه برای بیان این  ( کردن Boldبزرگ )

 !«یگیاریماو را احترام  -اگر بفهمی–تو «: »تنحتنر مُهُ! -او تفهنمُ-أنتن »

 "نکره در سیاق نفی"و  "ف زائدحر" -

سیاق نفی  حروف زائد سم نکره در  شد–و ا ضمن تأکیدند. -همانطور که ذکر    هادشنیپ مت

که معرفی -ی فارســـو ضـــمایر ماهم های تأکید نفی از قیدها شـــود برای انعکاس تأکید آنمی

برای مثال در آیه *ای  کمثله شیأ*، هم اسم نکره در سیاق نفی داریم استفاده شود.  -گردید

برای انعکاس تأکید نکره در سیاق نفی از ضمیر ماهم  شودیم. پیشنهاد  "ک"و هم حرف زائد 

                                                 
 در ترجمه آزاد، مترجم پیام متن مادأ را صرف نظر از آرایش ردیفی زبان مادأ به صورت آزاد در چهارچوب زبان مقصد .6

ـــد و نه نوع کلمات، گیردپیام، مفهوم و منظور متن مادأ میکند. آنچه در این ترجمه معیار و مالک قرار میترجمه می باش

ها و بنابراین در ترجمه آزاد، متن ترجمه شـــده ممکن اســـت از نظر تعداد کلمات و جملها ها و الیرهها و جملهتعداد کلمه

 عاارات با متن مادأ برابر نااشد.
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شود:  "هرگز"کاف زائد از قید تأکیدی و برای انعکاس تأکید  "چیز هیچ" ستفاده  یزی هیچ چ»ا

 «هرگز شایه او نیست

 نون تأکید ثقیله یا خفیفه -

سلوب که این نون، تنها به فعل و آن هم به فعلی می های تأکید عربی ذکر گردیددر ب ش ا

شک اگر فعلی مانند  شربنّ»پیوندد که بر طلب دالات کند. بی  صورت « الت ه ترجم «ننوش»به 

که در « نااید»یا « باید»شود در ترجمه آن از شود، متضمّن تأکیدی ن واهد بود، پ  پیشنهاد می

 «وشینااید بن»د: دراستفاده گ فارسی مفید تأکیدند،

 آوردن مسند به صورت مشتق -

شنهاد می شتق از مترادفات پی سند م ستفاده گرددا زیرا همانگشود برای انعکاس تأکید م ونه ا

سلوب سی که در ب ش ا شد، گاه با آوردن واژگان مترادف، در زبان فار سی ذکر  های تأکید فار

علی صــاور و »توان چنین گفت: ، می«علی  حلیم  مجتهد »در ترجمه  مثالًشــود. کالم مؤکَّد می

 «  بردبار، کوشا و تالشگر است

 هاباشند که در میان آنهای خاص خود میبنابراین هر دو زبان عربی و فارسی دارای قابلیت

شابه می شابه دست یافت. این توانبه مواردی م صورت مقابلهت دی در های تأکیای تأکیدی به 

ـــی و بااعک  می بهترجمه از عربی  تواند یاری دهنده مترجم در ایجاد برابری  تأکیدی فارس

ـــدا و اااته که مترجم با توجّه به تعدد ناپییر بودن ـــهای تأکید در جملهقید باش ی، های فارس

های تأکید در هر یک از این دو زبان، تا حدّ امکان تعادل تواند با آشـــنایی دقیق با اســـلوبمی

صد رعا سازی تأکیدیتأکیدی را در دو زبان مادأ و مق شی که ن یت نموده و با پرهیز از مقابل  ا

ای االفظی دوری جسته و ترجمه، از ترجمه تحتاست های تأکید فارسیقید از استفاده مکرّر از

 سلی  و روان ارائه دهد.

 نتیجه

گستردگی تأکید در هر دو زبان فارسی و عربی بسیار درخور توجه است و گستره تأکید  -6

سی صر در  در زبان فار سک می یدهایقمنح ست وتأکید که الااب مترجمان به آن تم  جویند نی

 تواند افاده تأکید کند.در زبان فارسی مانند زبان عربی هر واحد کالمی می
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ساب شااهت -2 سی،  ستوری زبان عربی و فار رف ترجمه  شودیمهای د ص   یدهایتأککه 

ماضــی نقلی، فعل مســتقال، مســند إایه به  عربی، خود در کالم فارســی متضــمّن تأکید باشــد.

 صورت ضمیر، مسند إایه نکره، قسم و ... در هر دو زبان با تأکید همراه هستند.

متعدّد همراه اســت، مترجم با آگاهی از تعدد ناپییری  یدهایتأکآنجا که جمله عربی با  -9

 مترادفات، ضمایر ماهم ،تواند از نشانه گیاریمیو با نوآوری  تأکیدی در جمله فارسی یدهایق

تأکیدی فارسی هستند، در انعکاس مفهوم مؤکّد کالم عربی در متن فارسی  یابزارهاو ... که از 

 بهره جوید.
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 العربیة وآداهبا جبامعة الزهراء )س(، طهران، إیران(مینا جیکاره )أستاذة مشارکة يف قسم اللغة 

 ولة(ئ)طالبة دکتوراه يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة الزهراء )س(، طهران، إیران، الکاتبة املس 1شرمنی نظربیکي

 
 الفارسیةيف اللغتنی العربیة و  التکافؤ التؤکیدي

 صالملخ

ملفاهیم اهلاّمة. أداة هادفة یستخدمه املتکلم أو الکاتب البلیغ للتعبری عن ايف البنیة املنتظمة للغة، تؤکید الکالم 
فالتؤکید له دور هام يف إفادة املعنی املقصوووووووووووووووعد، کما له دور عظیم يف النةع العبی والبالرة العبایة. فنظبا  لتعا د 

امها  فمن الروووووووووووبور  أ  البالرة ورری  وهجاملفاهیم اهلاّمة املؤکَّدة يف النصوووووووووووعل الدینیة العبایة القداة کالقب   الکبم
یکع  إبمکا  املرت م، عکس هذه التؤکیدات إلی اللغة الفارسووووووووووووووویة. ولع ل ینتبه املرت م إلی هذه التؤکیدات، فال 
تؤثّب الرتمجة الفارسووووووووووووووویة علی املخافب أو القار  الفارسوووووووووووووووی، ملدرط ما یؤثّب الن  العبی علی املخافب أو القار  

یة ل تبلغ عدد األدوات التؤکیدیة يف الن  العبی. العبی  ويف  هذه احلالة األدوات التؤکیدیة يف الرتمجة الفارسووووووووووووووو
التةلیلی ملد تناول  -وابلتايل تنخفض القدرات التؤکیدیة للرتمجة الفارسووووووووووووووویة. فابملا  هذا البة  ابملن ج الع وووووووووووووووفی

عدم تعددیة القیعد  ا  هات  اللغت  ونظبا  إلی أسووووووووووووالیب التؤکید يف اللغة العبایة والفارسوووووووووووویة واّ  و عه الت ووووووووووووااه
تعد التؤکیدیة الفارسیة، ملّدم اعض السبل لعکس أرلبیة التؤکیدات العبایة يف الفارسیة. ف کذا یستطیع املرت م أ  یب

قصوووووووووووود  ملعن تقاال املفبدات العبایة والفارسوووووووووووویة الذ  یظفب  تبمجة لفظیة واکنه أ  یعادل التؤکید ا  لغة املبدأ وا
لقار  أو املخافب ویتأثّوبط ا -علی حّد اإلمکا –حّتی تصوووووووووووووولط التعکیدات يف اللغت  املبدأ واملقصوووووووووووووود إلی التکافؤ 

 الفارسی ابلرتمجة الفارسیة ملدرط ما یتأثّوُب القار  أو املخافب العبی اقباءة الن  العبی.
 سیة.     ، اللغة العبایة، اللغة الفار التکافؤ التؤکید ، الرتمجة، أسالیب التؤکید الکلمات الرئیسیة:
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