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 چکیده
زبان است، هر زبانی برای خود از  ،وجهههای تکريم و حفظ ترين عرصهاز آنجايی که يکی از مهم

گیری از ها، بهرهاين مکانیزم ةو از جمل کندهای مشخصی جهت تحقق اين امر استفاده میمکانیزم

اشاره را در و ضماير  یش رو در صدد است تا کاربرد صفات. پژوهش پصفات و ضماير اشاره است

 زبانی را  ةرخورد مترجمان با اين پديدب ةحفظ وجهه در قرآن کريم بررسی نمايد و شیو ةعرص

 ارزيابی کند.

های استعاره ةنظرياز نگارندگان در اين پژوهش که با رويکردی توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته، 

ای که آيه هنُدر بررسی اند و مفهومی يا شناختی که از سوی لیکاف و جانسون مطرح شده، مدد جسته

به اين قرار دارند،  لقمان و يوسف، رعد، حجر، شعراء، نمل، قصص ،بقره، يونسهای در ابتدای سوره

دور به عنوان ابزاری برای حفظ وجهه استفاده به  اشارهو ضماير  اند که در قرآن از صفاتجه رسیدهنتی

که « است دور ،خوب، قدرتمند و با ارزششیء »جهتی است و در آن  ةآن يک استعارشده که اساس 

 تواند در عرض يا طول باشد. برخی مترجمان قرآن در برخورد با اين پديده، با یالبته اين دوری م

اند و برخی ديگر نیز از راهکارهای تحت اللفظی بسنده نموده ةتوجهی از کنار آن گذشته و به ترجمبی

 اند. ای صحیح برآمدهترجمه بدست دادنفوق الذکر توجه نموده و در جهت  ةمتفاوت به پديد

    .قرآن ةترجم، جهتی ةاستعار ،حفظ وجهه ،اشارهو ضماير  صفات کلیدی: ایههواژ

                                                           
  مسؤول نويسندة کالکترونی پست: mammahdi@yahoo.com 
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 مقدمه ـ  1

مخاطب و غايب  ةحفظ وجه، هستندمبتال به آن  هايکی از موضوعاتی که تمامی زبان

مورد  ،کاربردشناسی و نیز جامعه شناسی زبان ةاست که امروز توسط انديشمندان رشت

. دلیل اهمیت موضوع حفظ وجهه و پرستیژ اجتماعی را گیردکنکاش و بررسی قرار می

به دنبال داشته تواند پیامدهای منفی عدم رعايت آن میبايد در اين نکته جستجو کرد که 

پاسخ دهند که آيا ها پژوهشگران در اين مقاله بر آن است تا به اين پرسش تالش باشد. 

برای حفظ وجهه قرار گیرند؟  توانند به عنوان ساز و کاریصفات و ضماير اشاره می

ا برای خود ثبت چنین کارايی ر ،چطور اين صفات و ضماير اشاره پاسخ مثبت استاگر 

ترين اند؟ بهزبانی چگونه برخورد کرده ةمترجمان قرآن کريم با اين پديد؟ اندکرده

 ای که نقش تکريمی دارند، چیست؟صفات و ضماير اشاره ةراهکار برای ترجم

حفظ  ةزمیندر ها تواند پرده از کارکرد اشارهدر آن است که می مقاله اهمیت اين 

تواند د. از سوی ديگر، اين تحقیق میدلیل اين کارکرد را نیز بیان کن بردارد ووجهه 

 ةتا در راستای آشنايی هر چه بهتر با اين پديد بدست دهدراهکاری برای مترجمان 

 ارند. آن گام برد ةزبانی و نیز شکل بهتر ترجم

 هایپژوهش ،وجهه و رعايت ادب در قرآن های حفظدر خصوص بررسی مکانیزم

دکتر محمد رضا فخر  ةمقالتوان به میترين آنها از مهمگرفته است که مختلفی انجام 

حمد )ص( بررسی زبان شناختی نام ها و القاب حضرت م»عنوان  زير، (1382) روحانی

 . اشاره کرد« در قرآن کریم

های بعـدی مقالـه آمـده اسـت،     که توضیح آن در بخشهای جهتی استعاره ةندر زمی

ـ   های خوبی صورت گرفته است که از آن جمله مـی پژوهش عالیـه کـرد    ةتـوان بـه مقال

های جهتی در قرآن با رویکـرد  استعاره»ان ( تحت عنو1389زعفرانلو و خديجه حاجیان )

رسیده است و مـورد دوم نیـز متعلـق     نقد ادبی به چاپ ةاشاره کرد که در مجل «شناختی

 دکتـری خـود را بـه موضـوع      ةنامـ کـه پايـان   اسـت شـیرين پـورابراهیم    به خانم دکتـر 
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هش هر دو پژو اند کهء اول قرآن کريم اختصاص دادههای شناختی در پانزده جزاستعاره

   يادشده ارزشمند و راهگشا است.

 سید جلیل شاهرودی ةقالتوان به ماشاره می صفات و ضماير ةدر خصوص ترجم

ده است؛ منتشر ش «گروه اسمی در ویرایش و ترجمه»( اشاره کرد که تحت عنوان 1384)

تحقیقات  ،بلکه در اين باب ،مذکور تنها تحقیق در اين خصوص نیست ةالبته مقال

 ای انجام شده است. تردهگس

آن است که  پیش رو با تحقیق انجام شده توسط دکتر فخر روحانی در ةتفاوت مقال

و کارکرد احترام آمیز « هااشاره»خاص دستوری يعنی  ةپژوهش پیش رو به يک مقول

 ، به کنکاش گذارده است. استجهتی  ةآنها پرداخته و بنیان آن را که يک استعار

که در مقايسه با اثر دکتر زعفرانلو و حاجیان در آن است  حاضر ةويژگی بارز مقال

های رعايت ادب و احترام بررسی های جهتی را در مکانیزمعارهکارکرد استدر اين مقاله، 

 کند و صفات و ضماير اشاره را به عنوان يکی از اين مکانیزم ها مورد بررسی می

 دهد.قرار می

دی در آن است که تحقیق پیش رو جلیل شاهرو دسی ةبا مقالوجه تمايز اين تحقیق 

آنها صفات و ضماير اشاره با عمق  که در داردبررسی موردی چند آيه اختصاص به 

 به بحث گذارده شده است. با توجه به بعد زبان شناختی شانفراوان و 

 اشاره و ضمایر ت اصفـ  2

. يک گروه اسمی از های مختلف اسمی و فعلی تشکیل شده استاز گروه ،يک جمله

اشد. وجود داشته ب تواند در کنار خود چند وابستهگیرد که میشکل میاسمی  ةيک هست

گردد محسوب می است و حال آنکه حضور وابسته ها امری اختیاری هسته امری الزامی

تا جايی که ممکن است يک گروه اسمی تنها از هسته ـ بدون حضور هیچ گونه 

گروه اسمی را اسم  ةهست (218ـ  214: 1996)کويپر و آلن،  ای ـ تکوين يافته باشد.وابسته
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 ها شامل که اين شبه اسم (191: 1997)اکمجیان، دهند. ل میيا عناصر شبیه اسم تشکی

: 1384ی لنگرودی، ود)شاهرشود. های خاص، ضماير شخصی و... میهای عام، اسماسم

چسبند، برحسب جای قرار گرفتنشان به دو دسته تقسیم هايی که به اسم میوابسته (110

 ،های پیشینپسین. يکی از وابسته هایهای پیشین )معرف ها( و وابستهشوند: وابستهمی

های اسمی نسبت به هسته ای است که دورترين جايگاه را در گروههای اشارهصفت

 به اين عبارت توجه کنید: (111: همان). استآنها  و ، اينها، آندارد و شامل اين

 «کتاب خریدم ةاین کتاب ارزشمند را از بازارچ»

و « کتاب»اش ک گروه اسمی است که هستهي« اين کتاب ارزشمند»در عبارت فوق 

اگر شود. که به عنوان معرف نیز شناخته می است« اين»ة پیشین آن، صفت اشار ةوابست

ـ هؤالء ـ هذه ـ هاتان ـ هذا ـ هذان »که در عربی با واژگانی مانند های اشاره صفتاين 

به صورت مستقل  گردد،ذکر می «هؤالء ـ ذلک ـ ذانک ـ اولئک ـ تلک ـ تانک ـ اولئک

خود به عنوان های زبان شناسی جديد، در نظريهبیايند و همراه يک هسته اسمی نباشند، 

اشاره به دو  ها و ضمايرگر حکم وابسته را ندارند. صفتشوند و ديتلقی می ضمیر

ذلک »که در عربی شامل  های اشاره به دورندشوند. برخی از آنها صفتبخش تقسیم می

های اشاره و برخی ديگر نیز صفت شوندمی «ئک ـ تلک ـ تانک ـ اولئکـ ذانک ـ اول

هذا ـ هذان ـ هؤالء ـ هذه ـ هاتان ـ »در عربی شامل گردند که به نزديک تلقی می

اشاره به  ها و ضمیرهایصفت ةهر دو حوزبحث اصلی ما در اينجا، به است.  «هؤالء

 شود.دور مربوط می

 وجههـ 3

موقعیت اجتماعی تعريف شده و امروز به  نای جايگاه، هويت وکه به مع وجهه ةواژ

های مختلفی همچون روانشناسی، زبان شناسی اجتماعی و غیره راه يافته است، به رشته

تعريفی که  (1469ـ  1453 :2003)بارگی يلال، ان چینی دارد. ها ريشه در زبباور برخی

 ةخودانگار، دهد که وجههنشان می اند،داده بدستوجهه  ةواژجامعه شناسان زبان از 
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عاطفی و اجتماعی فرد داللت دارد که هر شخصی  ةآن جنب برعام يک شخص است و 

 (82: 1385 )يول، .رسمیت بشناسنده را ب از آن برخوردار است و انتظار دارد ديگران آن

)خودمانی( يک فرد  مثبتِ ةوجه: شودمثبت و منفی تقسیم می ةوجهه به دو دست

رت از نیاز اوست مبنی بر اينکه ديگران وی را بپذيرند و به عنوان جزئی از خويشتن عبا

منفی )رسمی( يک فرد، حکايت از نیازی دارد که فرد به استقالل و  ةبدانند ؛ ولی وجه

 (292: 2010، )وارد هافدن جايگاه اجتماعیش دارد.  لحاظ قرار دا

اشخاص است،  )رسمی( منفی ةکه جهت گیری آن وجه ایههای حافظ وجهکنش

بر اين امر گرايش دارد که حرمت اشخاص را نشان دهد و در اصطالح از آن با عنوان 

گیری آن ای که سمتحافظ وجهههای کنش ،شود ؛ ولی در مقابل آنادب سلبی ياد می

آن دارد که همبستگی افراد را نشان دهد.  ثبت )خودمانی( فرد است، گرايش بهم ةوجه

 ذيل توجه کنید:های به مثال (18: 2013، و هافکادار )

ت علمی گروه زبان انگلیسی أـ جناب آقای پرفسور حسن محمدی، عضو هیالف 

  .فردا حضور به هم رسانید ةدانشگاه سمنان / لطفا در جلس

 ./ جلسه فردا يادت نره ـ حسن جان ب

نفی )رسمی( ـ م ةاول که داللت بر يک کنش حافظ وجهه ـ با جهت گیری وجه ةجمل

دوم که حکايت از  ة؛ ولی جمل اجتماعی مخاطب با متکلم است ةدارد، نشانگر فاصل

صمیمیت  ةمثبت ـ دارد، بازتاب دهند ةيک کنش حافظ وجهه ـ با جهت گیری وجه

« حسن محمدی»رسمی خطاب به  ةاگر فردی، يک ناممیان متکلم و مخاطب است. 

استفاده « حسن جان»از عبارت  ،قرار دادن ویتواند در هنگام خطاب نويسد، نمیمی

که تعريف نامناسب از کند از عبارتی استفاده فردی در هنگام خطاب اگر کند ؛ چرا که 

 ةوجهبه شده است که کنشی مرتکب باشد، داشته را با خود به دنبال  مخاطبهويت 

حال اگر فرد در  (69ـ  68: 1987 ،)برون و لیونسن کند.منفی )رسمی( شنونده لطمه وارد می

که در  کنداستفاده  از عبارتیگويد، نبايد سخن می« حسن محمدی»جمعی در مورد 

 را هدف قرار دهد. به مثال ذيل توجه کنید: اومنفی )رسمی(  ة، وجهویغیاب 
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  پرفسور حسن محمدی، استاد دانشگاه سمنان معتقد است که ... الف ـ

  حسن معتقد است که ...   ب ـ

شخصی که در منفی )رسمی(  ةحکايت از آن دارد که گوينده وجه «الف»عبارت 

مثبت )خودمانی(  ةوجه «ب»عبارت ؛ ولی در  کندموردش سخن می گويد، حفظ می

 فرد مد نظر است. 

منفی )رسمی( فقط در هنگام  ةهای حافظ وجه، کنشالف و ب ةبا توجه به نمون

ذکر نام يک فرد يا يک شیء مقدس نیز  خطاب مورد توجه نیستند ؛ بلکه فرد در هنگام

که در مورد نمونه فردی  برای (153: 1986)بیمن، بايد اين موضوع را مد نظر داشته باشد. 

را با استفاده از  اورسمی  ةتا وجه کندسخن می گويد، سعی می  پیامبر مکرم اسالم

 .  کند.. حفظ و .« رسول مکرم اسالم»، «حضرت محمد»، «پیامبر اسالم»عباراتی همچون 

 مکانیزم حفظ وجهه  ةدور به مثاباشاره به و ضمایر  صفاتـ  4

تواننـد  بحث بايد به اين نکته مهم اشاره کرد که صفات و ضماير اشاره می ةپیش از ادام

يک کاربرد خنثی و يک کاربرد غیر خنثی داشته باشند. منظور از کاربرد خنثی آن جـايی  

 رفا کارکرد تعیـین يـا همـان نقـش معـرف را دارنـد.       است که صفات و ضماير اشاره ص

صـفت يـا ضـمیر اشـاره، کـارکرد      « خواهم.آن کتاب را می»يیم گونمونه، وقتی می برای

کند که يـک کتـاب خـاص مـد نظـر اسـت؛ ولـی آنچـه         يعنی مشخص می ،دارد یتعیین

ها، صفات تبیین مواضعی است که در آن کنند، همانامیدنبال ، پژوهشگران در اين تحقیق

يعنی اسـتفاده از آنهـا بـرای     ،و ضماير اشاره کارکردی فراتر از کارکرد عادی خود دارند

 در پاسـخ بـه پرسشـی مبنـی بـر اينکـه چطـور        القای مقصود خاصی به کار رفته است. 

توان تشخیص داد که اين اسم اشاره کارکرد خنثی دارد يا غیر خنثی، بايد گفـت کـه   می

نمونه در آيات مـورد   برایاز اهمیت فراوانی برخوردار است.  مرجع يابی ،در تشخیص

  ،در ابتـدای سـوره ذکـر شـده     ،اشـاره بـه دور   صـفات و ضـماير  بحث ما در اين مقاله، 

ضـمن آنکـه    ،به میان نیامده اسـت « ما يشار إلیه»يعنی اينکه پیش از اين بحثی در مورد 

 در تعیـین مـوردی کـه بـه آن     ا توانـد باشـد؛ زيـر   ارجاع به چیزی در خارج از متن نمی
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خود نسـبت   ةآيد و هر کسی ارجاع را به کتاب مورد عالقپیش می خلطشود، اشاره می

توانـد ارجـاع   به کار رفته نه می ةدهد. با توجه به اين موضوع، صفات و ضماير اشارمی

ن آيات مورد بحث در اي از سوی ديگر، داخل متنی داشته باشد و نه ارجاع خارج متنی.

در ابتـدا  آيات ابتدايی هستند و همان طور کـه در هـر کتـابی مرسـوم اسـت،       ،پژوهش

تـالش  از کتـاب  د و در اوايل هر بخش شومی بدست دادهخود کتاب  ةتوضیحاتی دربار

آن بخـش، بحـث آغـاز گـردد. در      ةای کوتاه دربـار مقدمه بدست دادنشود تا ضمن می

خـود   ةبقـره، توضـیحاتی دربـار    ةابتدای سورموضوع به همین منوال است. در قرآن نیز 

شـود. پـس   نیز موضوع به همین شکل دنبال مـی  هاهآيد و در ابتدای ديگر سورقرآن می

ارجاع به خارج مـتن يـا   شده، جايی برای تلقی اينکه  بدست دادهبا توجه به توضیحات 

 چیزی در داخل متن باشد، وجود ندارد. 

افراد و اشیاء مقدس  بارة، هنگام سخن گفتن درمدپیشین آ بخشبه آنچه در  با توجه

اجتناب  رسمی آن فرد يا شیء را بر هم بزند، ةتواند وجهای که میبايد از واژه ،نیز

يکی از مکانیزم های  نام آن، موضوع احترام را رعايت کرد. بايد در هنگام ذکر نمود و

يا شیء  ،گام ذکر نام فرددر هن ،اشاره به دورو ضماير استفاده از صفات  ،حفظ وجهه

برخی مواقع از اشاره به دور »سکاکی در مفتاح العلوم خود می گويد: مقدس است. 

توان از عبارت ذلک الفاضل، نمونه، می برای ،شودبرای تعظیم يک چیز استفاده می

گويد: ذلک الکتاب ال ريب فیه هدی اولئک الفحول و نیز کالم خداوند ياد کرد که می

 ( 277: 1420سکاکی،).« للمتقین

های کتاب در تمامی بخش برای مثال .شاهديمنیز زبان فارسی اين امر را در  ةنمون

که هر کدام به زندگی يکی از عرفا اختصاص دارد، هیچ موردی را عطار  یاياألولةتذکر

 روع شده باشد. استفاده از اين صفتش« آن» ةيابیم که با چیزی غیر از صفت اشارنمی

زندگی عرفا، حکايت از آن مکانیزمی دارد که در  ةدربار سخن گفتنهنگام شروع  اشاره

توان به نمونه می برای گرفته است.گذشته برای بیان احترام مورد استفاده قرار می

الهی، آن  ةآن سلطان العارفین، آن برهان المحققین، آن خلیف» عبارت ذيل اشاره کرد:



 1393 زمستان و پاییز ،6 سال ،2 شمارة عربی، / ادب250

 اهلل عليه ـ ةـ رحمی مناکامی، شیخ وقت أبويزيد بسطاجهان  ةنامتناهی، آن پخت ةدعام

  (160: 1363)عطار، « کبر مشايخ بود.ا

از مکانیزم مذکور  ،در زبان فارسی های اداریامروزه نیز در هنگام نگارش نامه

محترم، تقاضا  از آن مقام»ود که شنمونه در نامه چنین نوشته می برایشود. استفاده می

 « دنه حضور به هم رسانجلسشود تا در می

هـای اشـاره، حـروف نـدا نیـز از همـین حالـت        در زبان عربـی بـه غیـر از صـفت    

اهمیت بیشتری باشد، بهتر است در هنگـام خطـاب    دارایيعنی اگر چیزی ؛ برخوردارند

 ةقرار دادن آن، حروف ندايی را به کار ببريم که برای خطاب قرار دادن اشیای در فاصـل 

 ةمنادای قريب)نزديک( را به منزل»ود. به ديگر سخن، در حالت مذکور ربیشتر به کار می

گیرند که اين کنند و از ادوات مورد استفاده در مورد منادای بعید بهره میبعید فرض می

منادا و بیان اين مطلب است کـه جايگـاه    ةامر برای نشان دادن عظمت شأن و رفعت رتب

ـ   اين حالت، بُ بعید از جايگاه متکلم است. در ،منادا  ةعد در جايگاه اجتمـاعی را بـه منزل

 (  52: 1373)ر.ک: آق اولی، « کنند.ه میگیرند و از ادوات ندای بعید استفادعد حسی میبُ

به عنوان مکانیزمی برای حفظ وجهه  ،چرايی استفاده از صفت اشاره به دور ةدربار

فرد يا ، شود که در آنجستجو  جهتی ةاين امر بايد در يک استعاربايد گفت اساس 

  .نزديک است ،و فرد يا شیء کم ارزش ،دور ،ارزش با شیء 

بايد به اين نکته مهم اشاره کرد که منظور، کاربرد غیر خنثای صفات و ضماير اشاره 

برای قرآن  ،نزديک ةاز اسم اشار ،است. به ديگر سخن، در بسیاری از آيات قرآنی

رد خنثی و اشاره ای مطرح بوده است و به هیچ کارکاستفاده شده که در آنجا صرفا 

 . نیستوجه معنای استفاده از اشاره به نزديک، در حکم کم اهمیت جلوه دادن کتاب اهلل 
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   کارکرد تکریمی صفت ها و ضمایر اشاره  بنیان ،های جهتیاستعارهـ  5

تصر های جهتی، بايد توضیحاتی هر چند مخاستعاره ةپیش از ورود به بحث دربار

اری، جهتی و هستی شود که اعم از ساخت بدست دادههای مفهومی استعاره ةدربار

پیشگامان زبان شناسی شناختی، در کتاب خود تحت از . لیکاف و جانسون نداشناسانه

های بالغت پژوهان گذشته که از ديدگاه« کنیمهايی که با آن زندگی میاستعاره»عنوان 

دانستند و کاربرد اصلی آن را در خیال پردازی شاعرانه میهای استعاره را يکی از روش

در  (4: 1980)ر.ک: لیکاف و جانسون، ند. نککردند، انتقاد میآراستن گفتار خالصه می

زيبا ساختن  ایبالغت سنتی، استعاره تنها يک ابزار زبانی بود که شاعر و نويسنده بر

معتقدند استعاره شناسان شناختی »معاصر  ة؛ اما در دور برده استآن را به کار می ،کالم

های زبانی، تنها نمود و شاهد که استعاره، فرآيندی ذهنی و شناختی است و استعاره

شوند و اين فرآيند ذهنی و شناختی، عنصری بنیادين در های ذهنی محسوب میاستعاره

بادی و )يوسف آ« مقوله بندی و درک انسان از جهان خارج و فرآيند انديشیدن است.

به قدری طبیعی و خودانگیخته  هابینیم که استعارهامروزه می (104 :1390فرضی شوب، 

توجهی را به خود جلب نکنند و  ،شوند که ممکن است در عملوارد زندگی بشر می

نیاز از توصیف ساده و بی ،ها و فرآيندهای روانی و ارتباطی ديگرمانند بسیاری از پديده

  (105)همان: . و تبیین جلوه کنند

استعاره جزئی جدايی ناپذير از ادراک انسانی است و  ،در ديدگاه لیکاف و جانسون

ای را به کار می بريم، يک نظام فکری را از عنصری به در حقیقت وقتی ما استعاره

استعاره با استفاده از اين ابزار، در کنار ابزارها و  ةکنیم. ذهن سازندعنصر ديگر منتقل می

جديدی از جهان اطراف خود را تصور کند و به  ةشود رويموفق می ،زبانی ديگر مصالح

در اين فرآيند  دتوانمی ،تصوير درآورد و مخاطب او نیز با رمزگشايی مضمون استعاره

نويسندگان کتاب  (1980 ،لیکاف و جانسون)ر.ک:  آفرينندگی مشارکت جويد و سهیم شود.

استعاره را به انواع  « Metaphors We live by=  کنیمیهايی که با آن زندگی ماستعاره»
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Y 

X Z 

های هستی استعاره، های ساختاریاستعارهکه عبارتند از  مختلف تقسیم می کنند

  های جهتی.استعارهشناسانه و 

 ةسپس تمامی واژ ،شودهای ساختاری، در ابتدا يک استعاره ايجاد میدر استعاره

نمونه، وقتی می گويیم  برایرود. مستعار له به کار می برای ،تعار منهمس ةمربوط به حوز

جنگ، از ادوات آن جنگ يعنی سپر،  ةخود واژعالوه بر « بحث کردن، جنگ است»

برای يک هستی شناسانه،  ةدر استعار کنیم.سنگر، حمله، دفاع و غیره نیز استفاده می

: مثال می گويد برای خاص استفاده می کند ةمفهوم انتزاعی همچون زمان از يک استعار

يک  است، يک مفهوم انتزاعی کهدر اينجا به عید « داريم به عید نزديک می شويم»

نظامی کلی از مفاهیم با  ،های جهتیاستعارهدر صرفا مکانی بخشیده شده است.  ةچهر

 مفاهیم را با اعطای  ،های جهتیشوند. استعارهتوجه به مفاهیمی ديگر سازمان بندی می

اين نوع  ةسازند. وظیفمرتبط می ،های متقابل با يکديگردر جهت ،ی مکانیهاصورت

-)لیکاف و جانسون،برقراری انسجام در نظام مفهومی ماست.  ،ها بیش از هر چیزاستعاره

  (18ـ  14: 1980

جهت و موقعیت مکانی هستند نظیر  ةهای جهتی با مفاهیمی که نشان دهنداستعاره

بیرون، جلو ـ عقب، عمق ـ سطح و مرکز ـ حاشیه در ارتباطند.  باال ـ پايین، درون ـ

الی باال است و خوشح»، «خوبی باال است و بدی پايین» ةتوان از استعارنمونه می برای

در زبان  همان منبع(لیکاف و جانسون، )و مواردی از اين دست اشاره کرد. « ناراحتی پايین

 ةاز يک استعار ،ارزش و جايگاه اجتماعین برای بیا ،از جمله زبان عربی ،های مختلف

ر خط دور )چه در خط طولی و چه د که بر اساس آن هر شیءجهتی مدد گرفته شده 

خط عرضی( از  نزديک )چه در خط طولی و چه در عرضی( با ارزش است و هر شیء

  توجه کنید: ريز. به مدل برخوردار است ارزش و اهمیت کمتری
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دسترسی  ةعرصيا  ديد ةنزديک ترين نقطه به حوز ه عنوانرا ب Xدر شکل فوق، اگر 

فاصله بگیرد، از  Xاز نقطه  Zو  Yفرد در نظر بگیريم هر چه يک شیء در محورهای 

  اهمیت بیشتری بهره مند است.

تصادفی يا اتفاقی نیستند؛ بلکه بر مبنای  ،های استعاری مذکوربی شک، بازنمايی»

گیرند همچنین بر اساس اينکه ما چگونه نسان شکل میتجربه، فرهنگ و ساختار بدنی ا

 به لحاظ فیزيکی در يک محیط خاص يا فرهنگ متفاوت در تعامل هستیم، ساخته 

آورند، های جهتی با تصوير فضای هندسیی که در ذهن به وجود مید. استعارهنشومی

ها با استعاره آفرينند. گويی در اين دسته ازمفهومی جديد و در نتیجه درکی جديد می

 مقصد  ةيک مبنای مفهومی سر و کار داريم که اجزای درونیش با استفاده از حوز

 (125: 1389)کرد زعفرانلو کامبوزيا و حاجیان،  «شود.پر می

ـ      يعنی همان زمانی ،گرديمیبه گذشته باز م مین آب أکه فرد مجبـور بـود تـا بـرای ت

يـا اينکـه    ،آبـی برسـد   ةمنزل خود، از خانه خارج شود و مسافتی را طی کند تا به چشم

 يا اينکـه  ،خود راه دشت را پیش گیرد و مسیری را بپیمايد و نیازهایمین علوفه أبرای ت

مطمئنـا  های دور شود. ترک ديار گزيند و راهی سرزمین ،برای کار کردن و کسب درآمد

شـد، ديگـر آن چیزهـا    متحمل مشکل و دردسری نمی ن موارد مذکورر فرد برای يافتاگ

دور بايـد   ةکردند. از آنجايی که برای حصول يک شیء در فاصلبرايش ارزشی پیدا نمی

ـ در دورـ  ةزحمت کشید و رنج را تحمل کرد، پس قـرار گـرفتن يـک شـیء در فاصـل     

یـان کـار آنهـا    عرض ـ حکايت از اهمیت آن داشت. در جوامع گذشته کـه اسـاس و بن   

مین آب مورد نیاز جهـت کشـت محصـوالت بـه     أکشاورزی بود آسمان به عنوان منبع ت

رفت و از اين رو، همیشه آسمان که يک فضای دور از ما ـ در طـول ـ قـرار       شمار می

همیشـه آسـمان هـا و اجـرام      مذکورداشت از اهمیت فراوانی برخوردار بود. در جوامع 

يافتند و در م انگیز بود تا جايی که اين اجرام مقام الوهی میموجود در آن برای بشر ابها

های طبیعی همچون سیل، تگـر   که البته نقش پديدهگرفتند محل پرستش افراد قرار می

 کــه ريشــه بــروز آنهــا در آســمان هــا قــرار داشــت، نبايــد از نظــر دور داشــت.  را و...
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ز ما است مـورد توجـه قـرار    ، آسمان به عنوان يک منبع قدرت که دور اجهتبه همین 

نمود، مطمئنا ديگر از آنچنان ابهتی ها کار آسانی میگرفته است؛ ولی اگر ورود به آسمان

انسان با طبیعت بـود. اگـر بـه     ةدر نزد افراد برخوردار نبود. آنچه گذشت مربوط به رابط

پايـان نگـاه   انسان ـ به عنوان يک موجود عاقل و برتر ـ با حیوانات از جمله چهار   ةرابط

سوار شدن بر اين حیوانات و موقعیت مکـانی بـاالتری    جهتبینیم که انسان به کنیم، می

بیند. به ديگـر سـخن،   دهندگان به خويش دارد، خويشتن را برتر میسواری که نسبت به

که فرد هنگام سوار شـدن بـر حیوانـات دارد، باعـث شـده اسـت تـا         یموقعیت فیزيکی

 تن در چنان شرايط فیزيکی از اهمیت بیشتری برخوردار است.  که قرار گرف احساس کند

مستلزم  ،بینیم که کنترل و نظارتمی فرمانده با سربازانش نگاه کنیم ةاگر به رابط

قرار گرفتن در يک موقعیت فیزيکی عالی است و از آنجايی که رهبران و فرماندهان 

گرفتند، قرار گرفتن در يک میبرای انجام کار کنترل و نظارت در چنین موقعیتی قرار 

مفهوم کنترل در ارتباط با  یبه طور کلشد. فاصله مکانی ـ در طول ـ باعث اهمیت می

 موقعیت فیزيکی باال است. 

کنند که در آن، يک نبرد انسانی را ذکر می برای نمونه (141: 2003) تیلر و ايوانز 

اين دو نويسنده، به حیات  شخص پیروز در باال و شخص مقهور در پايین قرار داد.

وحش نیز اشاره داشته و می گويند حتی در حیات وحش نیز حیوان پیروز، سر خود را 

 باال می برد و حیوان مقهور سر خود را پايین تر از آن نگاه می دارد. 

های فرد با طبیعت، حیوانات زيردست و افراد باال دست که کوتاه سخن آنکه تجربه

بر افراد را بر عهده داشتند، او را به آن سمت سوق داد که احساس  کار کنترل و نظارت

تواند اهمیت وافری داشته مکانی دور ـ در طول يا عرض ـ می ةکند هر چیز با فاصل

 ،دور و چیزهای بی ارزش ،ارزش چیزهای با» ةباشد. اين موضوع کمک کرد تا استعار

عجیبی در رفتارهای ما  بازتابتعاره شکل گیرد. نبايد فراموش کرد که اين اس« نزديکند

گیرد. فرد نمونه، استادی که در صدد تدريس است بر روی سن قرار می برایدارد. 
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رود. فرماندهی میيا سکوی خطابه  خواهد سخنرانی کند بر باالی منبرروحانی که می

 گیرد. خواهد از نیروهای خود سان ببیند، در جايگاه قرار میکه می

 نظریه اجرای ـ  6

 ة، فقط منحصر به لحظگفته شددر باب حفظ وجهه مطالبی که با توجه به آنچه گذشت 

تواند در هنگام ذکر نام يک شخص يا يک شیء مقدس از خطاب نیست ؛ بلکه می

آيات  قرآن مجید و ،گوينده مورد استفاده قرار گیرد که يکی از اين موارد مقدس سوی

به عنوان ها و ضماير اشاره از صفت هاتی که در آنتعداد آيا اين کتاب آسمانی است.

 9 به گیرد،استفاده شده و در اين تحقیق مورد بررسی قرار میمکانیزمی برای احترام 

بقره مورد استفاده قرار گرفته و  ةو در سور بوده« ذلک»رسد که يک مورد آن مورد می

. از میان آيات مذکور تنها تها اسهآن در ديگر سور ةاست که موارد استفاد« تلک»بقیه 

به عنوان صفت اشاره به کار رفته ؛ ولی بقیه به عنوان ضمیر اشاره مورد استفاده  «ذلک»

 خبر است« الکتاب»مبتدا و « ذلک»ند؛ البته برخی از افراد اعتقاد دارند که اقرار گرفته

ـ  (2:)بقرهد: شوضمیر تلقی می ،شد تمامی مواردو اگر اين گونه با (33: 1418)صافی، 

ـ  (2:قصص)ـ  (1:مل)نـ  (2:)شعراءـ  (1:)حجرـ  (1:)رعدـ  (1:)يوسفـ  (1:)يونس

    (2:لقمان)

به عنوان مکانیزم حفظ  ه آنچه در بخش کاربرد صفات و ضماير اشارهبا توجه ب

حرکت  Zو  Yفاصله گرفته و در محور  x ةهر چقدر يک شیء از نقط ،وجهه گفته شد

 در بررسی آيات فوق به اين موضوع،  کند که با توجهمی تری پیداارزش بیش کند،

احترام آمیز ها ـ کارکردی اشاره ـ آن هم در ابتدای سوره صفات و ضمايربینیم اين می

 دارد. 

ای که نبايد از نظر دور داشت اين است که اين عبارات ـ در هر سوره ـ اولین نکته

آنها در نظر گرفته شده، در  ی جايگاهی که برایدهند يعنرا تشکیل میيا دومین آيه 

توان گفت در صورتی اين کلمات ها است. با توجه به اين مطلب میابتدای سوره
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 های فارسی کارايی احترام آمیز دارند که در ابتدای کالم ذکر شوند. اگر به نمونه

نیز کارايی اسم اشاره  بینیم که در منابع فارسینگاهی بیاندازيم می األولياء عطار( ة)تذکر

توان به دور ـ البته به عنوان مکانیزم حفظ وجهه ـ در ابتدای کالم بوده است. شايد ب

شايد اين کارايی را نداشتند؛  شدندگفت که اگر همین عبارات در وسط کالم ذکر می

به کتابی باشد که پیش از اين مورد بحث قرار « ذلک»رفت که ارجاع زيرا اين امکان می

در يک سخن، شايد بتوان اين قاعده را وضع کرد که اگر در ابتدای متنی، رفته است. گ

اشاره اشاره به دوری در مورد يک شیء يا شخص مقدس مورد استفاده قرار گرفت اين 

 . مان کتاب پیش روی خواننده استيعنی مرجعش ه هبا هدف حفظ وجهه بود

 زبانی مذکور ةمترجمان در برخورد با پدیدـ  7

دوم  ةاند. در آيهای مختلفی سود بردهدر برخورد با اين پديده از مکانیزم (1)مترجمان

مکانیزم متفاوت را  چهارافراد « قینَتّلمُی لِدًفیه هُ ال ريبَ ذلک الکتابُ»بقره يعنی  ةسور

 :اندپیش گرفته

نـد کـه   ااسـتفاده کـرده  « اين کتاب»از عبارت « ذلک الکتاب» ةدر هنگام ترجم اول ةدست

همان قرآن  دهد افراد پی به اين نکته برده بودند که منظور از کتاب مورد بحث،نشان می

توجـه  « ذلـک »رسـد، بـه کـارکرد تکريمـی     نفر مـی  است. اين افراد که تعدادشان به 

 کـاظم  ةتوان به ترجماند، میاز جمله مترجمانی که اين راهکار را پیش گرفتهاند. نداشته

ــار ــاب  پورجــوادی اش ــن کت ــد اي ــی تردي ــده اســت: ب ــه در آن آم ــرد ک ــای  ،ه ک  راهنم

   پرهیزکاران است.

اند که تعداد پیش گرفتهرا « آن کتاب»عبارت « ذلک الکتاب»در برخورد با دوم  ةدست

اشاره  جالل الدين فارسیتوان به اين مترجمان می ةاز جمل رسد.اين افراد به ده نفر می

آن کتاب شکی در آن نیست که »کرده است:  ترجمهآية فوق را اين گونه کرد که 

 «هدايت برای پرهیزکاران است.
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اند ، از يک صفت نیز استفاده کرده«این» ةاشار ضمیر، در کنار استفاده از سوم ةدست 

« با عظمت ـ واال رتبه(ـ بلند مرتبه )اين کتاب » هاینکه در ترجمه از عبارتيعنی اي

رسد. اين نوع ترجمه حکايت از توجه مورد می ين افراد به استفاده نموده اند. تعداد ا

همین قرآن است و  «ذلک الکتاب»مهم دارد: اول اينکه منظور از  ةصاحبانش به دو نکت

که در گروه  هايیز جمله ترجمهادر اينجا کارکرد احترام آمیز دارد. « ذلک»دوم اينکه 

اثر سید محمود عالئی  «قرآن رتوی ازپ»موسوم به  ةترجمتوان به سوم قرار می گیرند می

اين کتاب بلند مرتبه موجب شکی در آن »اشاره داشت که در آن آمده است: طالقانی 

 « نیست هدايت است برای پروا پیشگان

را اند؛ ولی در کنار آن، يک صفت استفاده نموده« آن» ةاز همان ضمیر اشارچهارم،  ةدست

تعداد  .«بلند مرتبه ـ با عظمت»ها عبارتند از اين صفت که اندبه کار بستهنیز در ترجمه 

اين افراد نیز مشابه گروه پیشین است. اين نوع ترجمه حکايت از توجه صاحبانش به 

از جمله مترجمانی که در گروه چهارم دارد. کارکرد احترام آمیز صفت )ضمیر( اشاره 

آن »اين آيه آورده است:  ةکه در ترجم استاصفهانی رضايی  محمد علی گیرد،قرار می

 « و راهنمای پارسايان خودنگهدار است. تاب با عظمت هیچ ترديدی در آن نیستک

اين  ةترجمدر  «الر تلک آیات الکتاب الحکیم»يونس آمده است:  ةسور ميک ةدر آي

این »از سه راهکار استفاده شده است که بیشترين مورد مربوط به استفاده از عبارت  آيه

اند و گروه سوم نیز سود برده «آن آیات»ترجمه است. گروه دوم از عبارت  در «آیات

اند. تعداد مترجمانی که راهکار را به کار بسته« آن آيات که مقامی بس بلند دارد»عبارت 

های دوم و سوم در به نفرند و سهم ترجمه اند، اول را در ترجمه انتخاب کرده

 مورد بوده است.  و   کارگیری از سوی مترجمان به ترتیب

نفر از  ند. اهيونس تنها دو راهکار را پیش گرفت ةمترجمان در برخورد با سور

ند. دسته دوم که تعداد آنها به ده نفر می رسد از اشاره به اهاشاره به نزديک استفاده کرد

 ند. اهدور استفاده کرد
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ب والذی أنزل إلیک من ربک الکتا المر تلک آیاتُ»رعد آمده است:  ةسور ميک ةدر آي

نیز تنها دو راهکار را  اين آيه ةدر ترجممترجمان  «الحق ولکن أکثر الناس ال یؤمنون

مورد   ،اند که سهم استفاده از صفات و ضماير اشاره به نزديکمورد استفاده قرار داده

 مورد بوده است. 5 ،و سهم اشاره به دور

اين  ةدر ترجم« ر تلک آيات الکتاب وقرآن مبینال»حجر آمده است:  ةسور ميک ةدر آي

سهم آن است که اولین مورد استفاده از اشاره به نزديک و  شدهسه راهکار استفاده  ،آيه

 اين آيات»عبارت مورد بوده و تنها يک نفر  5مورد است. استفاده از اشاره به دور  

  .استانصاريان حسین را به کار بسته است که آن هم مربوط به « بلند مرتبه

سه آن،  ةکه در ترجم« تلک آيات الکتاب المبین»آمده است: شعرا  ةسور دوم ةدر آي

زديک راهکار مورد استفاده قرار گرفته که سهم راهکار اولی يعنی استفاده از اشاره به ن

اند؛ ولی دسته مورد از ترجمه ها، اشاره به دور را انتخاب کرده مورد بوده است.  

را ترجیح « يات با عظمتاين آ»ه تعداد آنها يک نفر است استفاده از عبارت سوم ک

 .استاند که متعلق به انصاريان داده

مورد  در که  «طس تلک آيات القرآن وکتاب مبین»نمل آمده است:  ةسور ميک ةدر آي

اشاره  های انجام گرفته، اشاره به نزديک به کار رفته و در چهار مورد ديگر نیزاز ترجمه

به کار رفته بود « ن آيات با عظمتاي»به دور استفاده شده بود. در يک مورد نیز عبارت 

ترجمه، افراد به جای استفاده  ضمنا در  انصاری بود.مسعود آقای که آن هم متعلق به 

ترجیح داده بودند که نام قرآن را به کار ببرند.  «آیات»از صفت يا ضمیر اشاره و واژه 

    استفاده شده بود.  «آیات مذکور»از عبارت  «تلک اآلیات» ةد نیز در ترجمدر يک مور

مترجمان در برخورد که  «تلک آیات الکتاب المبین»قصص آمده است:  ةسور دوم ةدر آي

ند که عبارتند از: استفاده از اشاره به نزديک، اشاره به اهسه راهکار را پیش گرفتآن با 

که هر کدام نزديک در کنار يک صفت )اين آيات با عظمت(  دور و استفاده از اشاره به

را به خود اختصاص داده اند که آن يک مورد هم مربوط به مورد  و  ، ترتیب  به
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در يک مورد نیز مترجم استفاده از عبارت مذکور را در  .استانصاريان  حسینترجمه 

نیز اين عبارت به فارسی  هاگردان اين عبارت ترجیح داده بود و در يکی از ترجمهبر

 منتقل نشده بود. 

مترجمان سه رويه که  «تلک آيات الکتاب الحکیم»لقمان آمده است:  ةسور مدو ةآيدر 

ای از اند. دستهبه نزديک استفاده نموده ةاند. تعدادی از اشارپیش گرفتهآن  ةدر ترجمرا 

پیش گرفته اند يعنی از اسم افراد اشاره به دور را پسنديده و عده ای نیز راه سوم را 

و  ، اشاره به نزديک در کنار يک صفت استفاده کرده اند. تعداد اين افراد به ترتیب 

 انصاری است. مسعود آن يک مورد هم مربوط به ترجمه آقای  مورد است. 

آيه بود که  مورد در قالب  ، در مجموع مواردی که مورد بررسی قرار گرفت

مورد و  اول و اشاره به دور با  ةمورد در رتب اشاره به نزديک با  از مجموع آنها

 مورد و اشاره به دور همراه با يک صفت با  اشاره به نزديک همراه يک صفت با 

 . های بعد قرار گرفتنددر رتبهمورد 

 آیات فوق  ةدر خصوص ترجم پیشنهاد نگارندگانـ  8

مان در پیش گرفته اند، راهکار سوم )استفاده مترج ای کهنگارندگان از میان چهار شیوه

از اشاره به نزديک + همراه يک صفت که نشانگر اعتالی شأن باشد( را در میان چهار 

راهکار دوم و چهارم )به  ،دهند و معتقدند که از اين میانراهکار موجود ترجیح می

يک صفت( قابل قبول ور همراه کارگیری اشاره به دور و نیز استفاده از اشاره به د

در اولین عبارتی که متن با آن آغاز  «آن»راهکار دوم ذکر عبارت که در چرا  نیست ؛

به  «آن آیات»يا  «آن کتاب»اندازد که ارجاع عبارت شود، فرد را به اين تصور میمی

است يعنی اين عبارت ارجاع خارج متنی دارد. اين امکان  پیش روچیزی خارج از متن 

 «کدام آیه؟»يا  «کدام کتاب؟» :بپرسد اطب با شنیدن دو عبارت فوق،ه مخرود کمی

بهترين گواهی که بر تصور نگارندگان از طرح سوال احتمالی از سوی مخاطب وجود 

آیات »دارد، اقدام برخی مترجمان است که در هنگام برگردان آيات فوق از عبارت 
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دهد که مترجم احتمال رتی نشان میاند. به کارگیری چنین عبااستفاده نموده «مذکور

استفاده  «مذکور»داده و برای همین از صفت طرح چنین سوالی را از سوی مخاطب می

نظور از صفت مذکور، اندازد که مکرده است که اين ترجمه نیز خواننده را به ترديد می

 که پیش از اين نازل شده است. به ديگر سخن، برای آنکه مخاطب گمان آياتی است

ارجاع خارج متنی دارد، بهتر است در ترجمه، از  «آن کتاب یا آن آیات»نکند که عبارت 

  «این کتاب یا این آیات»استفاده شود يعنی چنین گفته شود:  «این»صفت يا ضمیر اشاره 

با توجه به توضیحی که در مورد به کارگیری اسم اشاره به دور و تصورات ناشی از 

د، راهکار چهارم نیز قابل قبول نیست ؛ به ويژه آنکه اگر صفت آن برای خواننده داده ش

اندازد تا دال بر اعتالی شأن همراه يک اشاره به دور به کار رود، خواننده را به تکاپو می

که  ، چیست و اين کدام کتاب استببیند کتاب مذکور که از چنین شأنی برخوردار است

 ؟ دنمايبدان اشاره میقرآن با چنین توصیفی 

در خصوص درستی راهکار اول يعنی به کارگیری اشاره به نزديک بايد گفت که 

که با توجه به اين  ، قرآن و آيات آن است«تتلک آیا»يا  «ذلک الکتاب»منظور از 

تواند اين مفهوم را منتقل کند؛ ولی می «این کتاب یا این آیات»مطلب، استفاده از عبارت 

 ره به نزديک )بدون ذکر يک صفت نشانگر اعتالی شأناشکالی که در استفاده از اشا

( اين است که آن مفهوم مورد نظر خداوند يعنی حفظ وجهه اين کتاب الهی وجود دارد

 شود. و آياتش محقق نمی

 «ذلک الکتاب و تلک آیات»در يک جمع بندی بايد گفت از آنجايی که منظور از 

ز صفت ها و ضماير اشاره به نزديک همین قرآن و همین آيات الهی است، استفاده ا

ترجیح داده می شود تا مبادا برای خواننده اين تصور حاصل شود که اين عبارت ارجاع 

فاده از اشاره به دور در متن عربی به منظور خارج متنی ندارد. ضمنا از آنجايی که است

را مد  ناين اعتالی شأ ،که مترجم با ذکر يک صفت احترام بوده است، بهتر آن است

ه، حکايت از آن دارد که شد بدست دادهکه از انواع ترجمه  نظر قرار دهد. آمارهايی

 «ذلک الکتاب یا تلک اآلیات»اند که منظور از مترجمان به اين نکته توجه داشته بیشتر
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ای که تعداد اندکی از افراد به ؛ اما نکته آسمانی و همین آيات الهی است همین کتاب

  است.  زبانی ةپديداشته اند، همان کارکرد احترام آمیز اين آن بذل عنايت د

 نتیجه گیریـ  9

وجهه به معنای حفظ جايگاه يک شیء يا يک شـخص از جملـه موضـوعات مبـتال بـه      

و زبان عربی و متن مقدسی که به اين زبان نگاشته شـده، نیـز    استهای دنیا تمامی زبان

ايـن کتـاب    گفتگو دربارةبه ويژه آنجايی که  ،تاين موضوع را مورد توجه قرار داده اس

اشاره به عنوان مکانیزمی بـرای حفـظ    . صفت يا ضمیرآيدمقدس و آيات آن به میان می

. در ايـن  جهتـی اسـت   ةاساس آن يک استعار استفاده شده است که البتهدر قرآن ه هوج

ارزش کمتـری   که از و اشیايیبوده ارند، دور جهتی اشیائی که از ارزش برخورد ةاستعار

   .کمتری قرار دارند ةبرخوردارند، در فاصل

ه آيه از قرآن کريم بررسی شد و مشخص گرديد استفاده از اين مکانیزم در مورد نُ

و  جهه دارند در ابتدای کالم استای که کارکرد حفظ وکه جايگاه صفت يا ضمیر اشاره

  رود.در صورت انتقال به اواسط کالم، کارکرد گذشته از دست می

آنها از صفات  ر متفاوت بوده ؛ ولی بیشترمذکو ةنه آيبرخورد مترجمان با  چگونگی

اند و به اين موضوع توجه داشته اند که منظور از و ضماير اشاره به نزديک استفاده کرده

تحت  ة، همین کتاب و همین آيات بوده است. برخی مترجمان به ترجم«کتاب و آيات»

بهترين راهکار  اند.ماير اشاره به دور استفاده نمودهاز صفات و ضاللفظی بسنده کرده و 

ای استفاده از اشاره به نزديک به همراه صفتی است که داللت چنین پديده ةبرای ترجم

نزديک آن است که مخاطب  بر اعتالی شأن مشار إلیه دارد. ضرورت استفاده از اشاره به

و  ، دچار اشتباه نشودنیستنوع خارج متنی اسم اشاره که در واقع از  در تعیین مرجع

کارکرد احترام آمیز استفاده از اشاره به دور  جهتذکر يک صفت دال بر اعتالی شأن به 

 در اين آيات است.  

 



 1393 زمستان و پاییز ،6 سال ،2 شمارة عربی، / ادب262

 پی نوشت 
مرکز تحقیقات »توسط « 2جامع تفاسیر نور »ای است که به نام های فارسی، لوح فشردهمنبع ترجمه (1)

 تولید شده است.« کامپیوتری علوم اسالمی

 فهرست منابع

Akmajian, A., Demers, R. A., Farmer, A.K., and Hanrish, R.M. Linguistics. 

Cambridge,Ma: The MIT Press. 1997. 

Bargiela-Chiappini, F. (2003). Face and Politeness. Journal of Pragmatics, 

35, 1453 - 1469  

Beeman William. Language, status and power. Bloomington: Indiana 

University Press. 1986. 

Brown, P., and Levinson S.C. Politeness: Some universals in language 

usage. Cambridge: Cambridge University Press. 1987. 

Kadar D., and Haugh M. Understanding Politeness. Cambridge: Cambridge 

University Press. 2013. 

Kuiper, K., and Alan, W.S. An Introduction to English Language. London: 

MacMillan Press, Ltd. 1996. 

Lakoff, G., and Johnson, M. Metaphors We Live By. Chicago: Chicago 

University Press. 1980. 

Tayler, A., and Evans, V. The Semantics of English Prepositions. 

Cambridge: Cambridge University Press. 2003. 

Wardhaugh Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. MA: Blackwell 

Ltd. 2010. 

 .1373 ،نشر هجرت ،تهران ،درر األدب در فن معانی، بیان، بدیع ،عبدالحسین ،آق اولی

 ،دار الکتب العلمیه ،بیروت ـ لبنان ،قدم له عبدالحمید هنداوی()حققه و  ،مفتاح العلوم ،سکاکیال

1420.  

، 147ـ  107صص، 55شفرهنگ،  ،گروه اسمی در ويرايش و ترجمه ،شاهرودی لنگرودی، سید جلیل

 .ش1384

، اإليمان مؤسسة الرشید دمشق: دار ، ،الرحیم عبد بن محمود ،

 ق.1418

 .ش1363، تهران: انتشارات زوار  ،شرح: محمد استعالمی ،األولياء ةتذکر ،فريدالدين ،عطار

  ،بررسی زبان شناختی نام ها و القاب پیامبر )ص( در قرآن کريم ،فخر روحانی، محمد رضا

 .ش1382 ،76ـ  71صص، 2 ةپیش شمار ،قرآن و حديث ةنامپژوهش



 263/با آن مترجمان برخورد شیوة و قرآن در وجهه حفظ ابزار ةمثاب به دور به ةاشار

نقد  ،های جهتی در قرآن با رويکرد شناختیاستعاره ،جهکرد زعفرانلو کامبوزيا، عالیه و حاجیان خدي

 ش.1389 ،139ـ  115صص، 9ادبی، 

 لوح فشرده
: دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کريم 2جامع تفاسیر نور  ،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی

 .1385 ،قم. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،]لوح فشرده[


