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 چکیده
زمینه ساز پیدايش الگوهايی  و آنها های شناختترين راه ها يکی از مهمای زبانتجزيه و تحلیل مقابله

-ناختی و کاربردشناختی به شمار میآموزش سطوح مختلف واژگانی، دستوری، معناش به منظورمنسجم 

پژوهش  ةمسئل نظام جمله در سطح یبو عر یزبان فارس یدستور ایهقابلبررسی م در اين راستا. آيد
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 مقدمه .1

هر زبان منطقی  دهد کهرده شناختی نشان میدنیا از منظر های مختلف بررسی زبان

های مشترک زيادی در سطوح مختلف ويژگیاز ها هر چند برخی از زبانخاص دارد، 

اما بديهی است  داننده يک خانواده زبانی میکه آنها را منتسب ب طوری هب ،برخوردارند

ندِ کلی قرار روشم معنايی -یرا در سايه يک الگوی ساختار هاهمه زبان توانکه نمی

زبان،  ای برخوردار است و خودِاز مختصات ساختاری و معنايی ويژه، بلکه هر زبان داد

زبان عربی و فارسی نیز به عنوان دو زبان  کند.تحلیل مناسبِ خود را مشخص می ةیوش

ن زنده دنیا از ويژگی مشترک و متمايز بسیاری برخوردارند که فراگیری هر يک از آ

با پژوهش حاضر ازی اين اختالفات و تشابهات است. منوط به يادگیری و نهادينه س

واکاوی با  تاست ا یآموختنی حل راه افتني در صدد ای نظام جملهتجزيه و تحلیل مقابله

زمینه را برای ارائه  دو زبان فارسی وعربی در جمله نظام معناشناختی -نحویسطح 

دو  انیو تعادل م یارزتحقق هم یهااز راه یکي د.ار نمايای معادل و برابر هموجمهتر

و تجزيه و  متن از دو زبان مختلف در مقابل هم کي قرار دادن ،و ترجمه شده یمتن اصل

 میباش یراتییشاهد روند تغ میتوانیروش م ني. با اآنهاستتفاوت  ووجوه شباهت  تحلیل

به تعادل برسند. از آنجاکه  گريکديا تا دو متن ب ونددیپیترجمه به وقوع م نیکه در ح

تا از نگاه  شدهتالش  شودا شمرده میهزبان ةمعنا و مقصود کالم وجه اشتراک هم

پرداخته  یو فارس یعرب یعنيدو زبان مورد بحث  انیم یدستور قابلبه ت ختیمعناشنا

وجوه  یقتحقو در  ميدار ازین اریمع کيبه  ایمقابلهو  سهيهرگونه مقا یچراکه برا شود.

مشخص شدن  ازپس  گردند.یم محسوب سهيمقا یارهایمع ايها اشتراک همان ثابت

درنگ  یکه دارا یکه عبارت است از کالم-آن  يیجمله از نظر کارکرد معنا قیدق فيتعر

حاصل شد  یديجد یبنددسته -را به مخاطب انتقال دهد یکامل یباشد و معنا یانيپا

جمالت  یبنددسته نيباشد. در ا یم انواع جمالت در هر زبانتما ةرندیدربرگ دتوانیکه م

 بیشوند. جمالت مرکب خود از ترکیم میجمالت ساده و مرکب تقس ةبه دو دست

 هيپا ةوارجمله يیاز نظر معنا هااز آن یکياند که در واقع شده لیواره تشکحداقل دو جمله

 هيپا ةوارمعنا به جمله لیدر تکمهستند که  رویپ ةوارآنها جمله یو مابق ستا یو اصل

به نام جمله  یعرب یکه در نحو سنت یاز جمالت یاریاساس بس نيبر ا کنند.یکمک م

 ايواره هستند نه جمله. مانند: جمالت شرط و جواب شرط جمله قتیدر حق میشناسیم

واره جمله ،يیرا از نظر معنابنابراين موارد اين چنینی  مقول قول و... . ه،یصله، حال ةجمل
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 یراتییتغ نديفرآ قیدق یرسآن به بر یفارس ةبه همراه ترجم يیهاو با ذکر نمونه تهدانس

ترجمه  در تعادل ةدرجتا به  دهندمی ترجمه رخ داده نیکه در ح ته خواهد شدپرداخ

  .يابیمدست  یبا متن اصل

عنوان و بر  نيبا ا یتاکنون پژوهش ندا کرده یمقاله بررس گانکه نگارند يیجا تا

است.  صورت نگرفته یو عرب یدو زبان فارس نیدر ب یمشترک یِبنددسته نیاساس چن

شود در قالب یبه تعادل انجام م دنیرس یترجمه برا نیکه در ح یراتییاز تغ یاریاما بس

اند که شده عرضه بازار ديگری بهمشابه  نيعناو اي جمهتربا عنوان فن یمتعدد یهاکتاب

نظام جمله در زبان و  نحو غائبچون کتاب  های ارزشمندیتوان به کتابمی از آن میان
 ةيرا از زاو راتییتغ نياست که ا حاضر اينپژوهش  خاصّ یژگي. واشاره کرد عربی

دست  یمطالب نحو یبنددسته ینظام مشترک برا کيکرده و به  یبررس یختمعناشنا

 ت.اس افتهي

 اند از: های پژوهش عبارتپرسش

فارسی و  بین دو زبانتواند در سطح جمله ای میبطهمنظر معناشناختی چه نوع رااز  .1

  ؟وجود داشته باشد عربی

 دل و برابر دارد؟ای معادو زبان چه نقشی در ارائه ترجمهای هلتجزيه و تحلیل مقاب .2
 

 فرآیند ارتباط زبانی و دستور زبان .2

 بشر هایزبان کاربرد ترين اساسی و ترين مهم را زبانی ارتباط فرآيند معاصر یشناس زبان

 speaker or first گوينده) فرستنده از (message) پیام انتقال: از است عبارت که داندمی

person شنونده يا مخاطب کننده، دريافت) پیام ةگیرند به (صدا ةکنند پخش يا سخنگو يا hearer, 

or receiver, or addressee or second person) کانالی طريق از (channel) در که 

 (medium) رابط يا واسطه بدان که هواست ارتباطی وسیله اين شفاهی ارتباط حالت

 نظام يک گیری کاره ب در پیش از ارتباط طرف دو که شرطیه ب ،شودمی گفته نیز

 داشته تفاهم يکديگر با شود،می نامیده نیز (code) رمز که( symbolic system) رمزی

 زبانی عناصری الفاظ، يعنی (،linguistic singes) زبانی هاینشانه از نظام ناي .باشند

(linguistic elements،) آوايی واحدهایيا  هافونیم يعنی (phonemes) يا   ها مرفیم و

 از ایمجموعه حاوی ،اين بر عالوه. شودمی تشکیل  (morphemes) صرفی واحدهای

 ستفرما حکم عناصر و روابط اين بر که است (grammar) نحو قواعد يعنی ،دقیق قواعد

را  نحو توانمی ،از اين رو ؛(14 -13: 1997، ةديمح) دنکنمی ايجاد هماهنگی آنها بین و
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د معنا در ترين ساخت رويین زبان در انتقال معنا دانست که گشتارهای مختلف تولی مهم

ديگری است که برای  مختلف یهايابد و خود حاوی اليهاين سطح زبانی تجلی می

اروپايی از قبیل  -های هندیکشف معنا بايد مورد توجه قرار گیرد. اليه هايی که در زبان

به معنا از طريق ساختار نشان  زبان فارسی و زبان انگلیسی خطی افقی را در رسیدن

ژرف را  و های سامی و وزنی از قبیل زبان عربی خطی عمودیحال آنکه در زبان .دهدمی

ت مقدم است و تجزيه و ها معنا بر ساخکند. لذا در اين زبانای کشف معنا دنبال میبر

های زبانی و گشتارهای نحوی برای پی بردن به معنا از پیچیدگی بیشتری تحلیل اليه

در اين راستا برخی از دانشمندان رابطه بین زبان مادری و زبان خارجی را برخوردارند. 

آيد. شمار میتور زبان مرکز ثقل آن به که دساند، نشان داده ه صورت دو مخروط متقابلب

 

 

 

 

بیانگر دستور و صرف و  «د»يند گفتار؛ حرف آبیانگر فر «گ»در شکل فوق حرف 

)هامرلی،  گیريم میفرا )خارجی( ست که از زبان دومابیانگر واژگانی  «و»زبان، و حرف  نحو

در وسط قرار  زبان )صرف و نحو(دستور شود، طور که مشاهده می همان ،(188:1993

معیاری است که واژگان بر اساس آن در نظمی  ةزيرا در واقع به مثاب ؛گرفته است

رسد در هر فرآيند لذا به نظر می آورند.صحیح، ترکیب هايی زبانی را پديد می منطقی و

زبانی ساير سطوح مختلف  دهنده بهارتباط نقش دستور زبان، نقشی محوری و انسجام 

 از قبیل آوايی، معناشناختی، ترکیبی و کاربردشناختی باشد. 
 

 یاتجزیه و تحلیل مقابله .3

است که به  شناسی زباناز  ایشاخه، (Contrastive Analysis) ایمقابله لیو تحل هيتجز

 یبرا يیشنهادهایپ یدارد تا به کمک زبان مادر یو سع پردازد یآموزش زبان م ةمقول

 است حاکم هیفرض نيا ایمقابله لیو تحل هيزبان دوم ارائه کند. در تجز یریادگي لیتسه

 نیو تقابل ب سهيمقا ني. حال اگر اکردسهيمقا گريکديبا  توانمی را هازبان که

وجوه شباهت و تفاوت،  انیزبان دوم به همراه ب یو ساختارها یزبان مادر یساختارها

مؤثر در جهت آموزش  یگام تواندیم جهینت باشد؛ در یزمان ةباز کيدو زبان در  نیب

به  نی. همچنديبه شمار آ آموزانزبان یریادگيمشکالت  ینبیشیبهترِ زبان دوم و پ

زبان 

 خارجی

 

زبان 

 و  گ  د و  د    گ مادری

و    
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. کمک کند زیزبان ن هاییهمگان ةترجمه و مطالع هایهينظر ةبه ارائ تواندیدنبال آن م

جونز  امیليد که وآغاز ش یزمان یعني، 1876از سال  ديشا ایمقابله شناسی زبان بحث

شباهت دارند و احتماالً  گريکديبا  نیو الت یوناني ت،يسانسکر هایاعالم کرد که زبان

راه او را  یاریدانشمندان و زبانشناسان بس یمشترک هستند. پس از و ةشير یدارا

 Linguistics) هایو فرهنگ شناسی زبان. انتشارِ کتابِ ندو آن را گسترش داد مودندیپ

Across Cultures)  آغاز  توانیرا م 1957در سال  (يیکايشناس آمر)زبان رابرت لدو

 سهياست که مقا یهيبد .(18: 1981 مز،یج :ک)ر.دانست  نينو ایمقابله شناسی زبان

وجوه شباهت و تفاوت باشند.  یکه دارا ردگییصورت م یزیچند چ ايدو  نیب شهیهم

 تفاوت گريکديرا که با  یو عناصر ندگويیت ممشابه هستند ثاب گريکديرا که با  یعناصر

 سنتی طوره ب هاثابت ،ایمقابله لیو تحل هيتجز ةي. در نظرنامندیم رمتغی دارند

: همان :)ر.ک شوندیشمرده م (TS) يا (tertium comparationis) ه سيمقا یارهایمع

 ،یز تنوع ساختارا یبرخوردار ةاگرچه به واسط ایدن هایزبان یچامسک ةدیعق به .(271

آنها بازتاب و  ةهم قتیدارند اما در حق گريکدينسبت به  زيمتفاوت و متما یظاهر

. هستندتفکر در ارتباط  ةبا ذهن و قو واسطهیهستند که ب هايیاز ساخت ینیع ینمود

 فايرا ا یجمله نقش مهم کي یو در انتقال معنا هستند ذهنی کامالً هاساخت ناي

 ساختارهای و ساخترا ژرف یذهن هایساخت ،یچامسک. (47: 2001ه، )اشتولتس کنند یم

 دهیروساخت نام شوند؛یم دتولی هاساختاز ژرف شورانيرا که توسط گو یمختلف یزبان

 مشترک هاتمام زبان نبی ساختمطلب که ژرف نيبا درنظرگرفتن ا مز،ی. کارل جاست

: به منظور دگويیم ددر کتاب خو ود؛شمی مربوط آنها روساخت به هازبان تفاوت و است

 که است ارائه شده شنهادیسه پ لیو تحل هيتجز یبرا سهيمقا اریمع کيبه  افتنيدست

سه  نياز ا کيهر  ب،یبه ترت حال ه.ترجم برابری و ساختژرف روساخت، از عبارتند

 .مکنییم یمثال بررس ةرا با ارائ اریمع
 

 روساخت. 3-1

 یو برا شوندیروست که زبان آموزان همواره با روساخت مواجه م روساخت از آن اهمیّت

 نیشناخت ب: »دگويیهوگن م کهچنان ؛کنند دایآن تسلط پ رب ديارتباط با یبرقرار

به علت شباهت  گريزبان را با اقالم زبان د کيکه سخنوران اقالم  دهدیرخ م یوقت یزبان

 زیآموزان نزبان یناتوان. (Haugen,1956: 67) «کنندیم یازسباهم برابر ع،يتوز یِصور

 با وجود اين موارد، .دشویدر روساخت زبان منعکس م زآمیاشتباه هایبه شکل گفته



 معناشناختیِ نظام جمله در زبان عربی و فارسی -ای تجزیه و تحلیل مقابله/ 78

به  یاز نظر استاکول و همکارانش دستور صور نکهياز جمله ا ؛وجود دارد زین یبيمعا

نقل از جیمز، )به  ندگويیجمالت نم لیتشک یچگونگ ةدربار یزیاصالً چ ايمقدار کم و 

 اریاستفاده از روساخت به عنوان مع یمخالفت برا نتريافزون بر آن، عمده .(273: 1380

و بدون مفهوم منجر  یسطح یزبان نِیب سازیبه برابر ین کاریاست که چن نيا سهيمقا

 :. مثالشودیم

 ()نهاد+ گزارهدانشجو است./ هوا سرد است.  یعل .1

 (+ مسندهی)مسند ال. ردٌ / الطقُس با علٌی طالٌب.ترجمه:  .2

فعل  برای. است شده لیتشک یصفت+ فعل ربط گزاره از (1)در روساخت مثال 

 یحتوضی هاروساخت نیتقابل ب ني. در اميندار یفعل یعرب هایدر جمله «است» یاسناد

 یبرا یمناسب اریروساخت مع نيبنابرا شودیداده نم یفعل اسناد نيا نيگزيجا یبرا

  .دآيیشمار نمه بان بدو ز نیتقابل ب
 

  ساختژرف. 3-2

مشابه  گريکديجمالت از نظر روساخت با  یکه برخ مکنییزبان مشاهده م کيدر  گاه

 گري. به عبارت دشوندیمحسوب م گريکديو معنا؛ مترادف  یاما از نظر محتو ستندین

 :به عنوان مثال ؛هستند کساني ساختیژرف یدارا

 (ی+ فعل ربطیدی)گروه نهاد+ متمّم ق .اقم هستبزرگ در ات یکمد چوب کي .3

 ()گروه نهاد+ گروه مفعول+ فعل .دارد یکمد بزرگ چوب کياتاقم  .4

بزرگ از جنس چوب در  یوجود کمد یعنيمفهوم داللت دارند  کيجمله بر  دو هر

 یثابت برا اریمع کي عنوان به را ساختژرف توانی. پس مکنندیم انیرا ب ندهياتاق گو

دو  نیب سهيبودن ژرف ساخت امکان مقا یدو زبان درنظرگرفت چراکه همگان نیبل بتقا

                                                                                     .کندیزبان را فراهم م

 اریکه به اخت آموزانیاست که طبق نظر فرگوسن، زبان ناي ساختژرف گريد اهمیّت

-یم روی ساختبه ژرف حهيقر یاز رو رندگییم ادي یعیزبان دوم را به صورت طبخود 

 هایو مشخصّه یتکرار هایاز مشخصّه پوشیخود را با چشم یریادگيو زحمت  آورند

 یمعرف یوندیو افعال پ فيمانند حروف تعر یليوکاربرد قواعد تأ ریکه از مس یروساخت

 بياز معا تيدر نها مز،یج ةگفت به. (Ferguson,1971: 84) کنندمی ترسبک شوندیم

 یگوناگون با جمالت هایزبان ايزبان  کيدر  رايغفلت کرد ز توانیهم نم اریمع نيا
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 ستندیبرابر ن گريکديبا  ارتباطی نظر از اما دارند مشترک ساختکه ژرف مکنییبرخورد م
 . (278: 1981 مز،ی)ج
 .زندیتلفن زنگ م .5

آن که خبر زنگ خوردن تلفن است  ساختیژرف یله عالوه بر معناجم نيدر ا ندهيگو

باشد که  نيا یو یرا اراده کند. چه بسا مقصود اصل یگريد یمنظور و معنا تواندیم

جمله از مخاطب خود درخواست  نيجواب تلفن را بدهد و با گفتن ا تواندیفعالً نم

 .تلفن را بردارد یتا گوش کند یم

: 1356 ت،ي)هداساخته  انوسیدر عهد دق قهسلیکج اينه را کدام مجنون خا نيا دانمینم .6

6)! 

: 1990)شتا،  انوسيب الطوار قد أقام هذه الدار ِمن عهد دقيأّی جمنوٍن غر  يال أدر ترجمه:  .

82). 
در هر دو زبان  نکهاي وجود با دو جمله نيدر ا «انوسیدر عهد دق» عبارتِ

 یبا عرب یآن در زبان فارس ةر و مقصود از استفاددارد اما منظو یکساني ساخت ژرف

 ةمبالغه کردن دربار یبرا المثلیبه عنوان ضرب یعبارت در زبان فارس نيمتفاوت است. ا

. به ستنی مرسوم زباناننزد عرب یکاربرد نیکه چنیدرحال شودیگفته م یزیقِدمت چ

 پرداخته انوسیدق ةواژ حیخود به توض ةترجم سيدر پانو یمترجم عرب لیدل نیهم

 ساختبا محتوا و ژرف یکه گاه جمالت میابيیموارد درم نگونهيبا توجه به ا پس .است

طورکه در  تفاوت همان نيتفاوت دارند که ا گريکديبا  یاز لحاظ معناشناخت کساني

دو  نیب یفرهنگ هایممکن است به وجود تفاوت در مقوله ديمشاهده کرد زین ریمثال اخ

پرداخت  میدو زبان خواه نیتقابل ب یبرا یگريد اریمع یباشد. پس به بررس زبان مربوط

 .ترجمه است یکه همان برابر

است  نيدر حوزه معنا ا یو فارس یدو زبان عرب یسازه ها لیذکر در تحل انيشا ةنکت

آن   یاست که قالب کاربردشناخت يیهااز جمله زبان یاز نظر رده شناخت یکه زبان عرب

رتبه و  لیاش غلبه دارد، لذا در تحل یبر جنبه معناشناخت یو بالغ یارتباط در دو سطح

مسئله  نيا رد،یگیقرار م تيدر اولو یکاربردشناخت یهاقشسازه ها، توجه به ن گاهيجا

وجود دارد  يیها. در مقابل زبانکندیبر وزن و اعراب صدق م یمبتن یهادر مورد زبان

آنها غلبه  یبر قالب کاربردشناخت یلیو تمث يیمعنا در دو سطح یکه قالب معناشناخت

و  یبیترک یهان نقشییتع که یطوره فاقد اعراب است، ب یهادارد و آن شامل زبان
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زبان  ن،یزبان الت لیاز قب رديپذیها صورت مآنها بر اساس رتبه سازه یمعناشناخت

  ی.عرب یهاو لهجه ،یفارس

 :است ريدو نوع زبان به قرار ز نيا تفاوت
 های با قالب معناشناختی غالبزبان های با قالب کاربردشناختی غالبزبان

هايی که در آنها سطوح کاربردشناختی زبان -

 غالب است. 

های کاربردشناختی تعیین کننده رتبه  نقش -

توانیم بگويم هاست )از اين رو در عربی میسازه

لٌی الفاطمة و ة رأی عيا باکيداً/ يُت ز يو رأ –ُت يدًا رأيز »
ولی در فارسی جمالتی از « ةيرأی علیٌّ فاطمة باک

ديدم زيدا را، در حال گريه کردن فاطمه را »قبیل 

-ديدم و ... نوعی نابهنجاری دستوری محسوب می

 شود(. 

 هايی غنی هستند از نظر اعراب و صرفزبان -

 آيند های شفاف به شمار می هايی با ترکیبزبان -

 بی فصیح مانند زبان عر

هايی که در آنها سطوح معناشناختی غالب زبان-

 است

های معناشناختی ها نمايانگر نقشرتبه سازه-

است )علی احمد را ديد، علی کتابِ احمد را به 

 احمد داد(. 

 فاقد اعراب اند. -

 آيندهای تیره به شمار میهای با ترکیبزبان -

-زبان های عربی، زبان ژاپنی و چینی ومانند لهجه

 های اروپايی و فارسی. 

 (47: 2014)صدقی، 

توان از روشی يکسان برای بررسی دو زبان فارسی و با توجه به مطالب مذکور نمی

دو زبان در سطحی  عربی استفاده نمود، زيرا تشکیل معنا و واکاوی آن در هر يک از اين

 پذيرد. متفاوت صورت می
 

 عربیتقابل نظام نحوی زبان فارسی و . 3-3

از آنجا  پردازد.بررسی ارتباط بین اجزای کالم می نحو، بخشی از دستور زبان است که به

گروه، متشکل از خود  -رساندست که معنای کاملی را با سخنیهر  به معنای–که کالم 

، گروه ةسه مبحث عمد ةدربارنیز  نحو علم پس موضوع اصلیجمله است يا واره و جمله

دو يا چند  ةوه، به مجموعگر .الف. (97: 1382)فرشیدورد،  اهد بود.خوواره و جمله جمله

ملی را منتقل گیرند با اين حال معنای کاشود که در کنار هم قرار میکلمه گفته می

ها نقش يکی از کلمات و واحدهای اين گروه کنند و دارای استقالل نیز نیستند.نمی

   کنند.دستوری را در کالم ايفا می

                      را آورد.کتاب گلستان ، مدرسه رمدي .8
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گروه مفعولی است.  2گروه نهادی و گروه  1داريم که گروه  گروه دودر اين مثال 

هیچ يک معنای کاملی را برای مخاطب کالم افاده  «کتاب گلستان»يا  «مدير مدرسه»

 .ب اند.دهيک واحد دستوری را مشخص کرکنند اما هريک در اين جمله نقش نمی

: ک)ر. ی آهنگی خاص و درنگ پايانی و معنای کامل باشددارا ست کها جمله، کالمی

نونده يا مخاطب کالم مقصود از درنگ پايانی اين است که ش .(110: 1382فرشیدورد، 

طور کامل انتقال يافته و ه صورت معنای جمله ب . در ايننباشندسخن  ةمنتظر ادام

جمله، کوچک يا نیم ةواره يا جملجمله .جم جايز است. سکوت هر يک از طرفین کال

کامل و درنگ پايانی  يگر معنایهای دوارهواره يا جملهست که به ياری جملها سخنی

 مانند (.121: همان: )ر. ک سازدمرکب را می ةکند و جملپیدا می

 .کرديمعلی را مالقات می ؛اگر ديروز به آنجا رفته بوديم .9

اما  ،ستا بنابراين فاقد درنگ پايانی ،کندی را منتقل نمیکامل معنای (1) ةوارجمله

 هديگرد طب منتقلاين نقص برطرف شده و معنای کامل به مخا (2) ةواربه کمک جمله

 اند که دارای درنگ پايانیمرکب را تشکیل داده ةواره باهم يک جمل. اين دو جملهاست

 ست.ا

مثال اين  چند ةئبندی را مالحظه کرد. با ارادسته توان چنیندر زبان عربی هم می 

 دهیم.موضوع را نشان می

 .ةيتيواجباته الب هذا الطالبُ کتَب . 10

هذا »گويیم در پاسخ می ،یم چه کسی تکالیف منزلش را نوشتهال کنؤاگر س
در دستور تجويزی برخالف آنچه که ؛ به تنهايی فاعل نیست «هذا». در حقیقت «الطالبُ 

گويند نقش ود که در نحو عربی به آن تابع میراه مشارالیه خبلکه به هم ،شودمی گفته

 ،ستا اعراب فاعلی ةر اين جمله ايفا کرده و حرکت رفع را که نشانگروه فاعلی را د

                                                                                                  .است نمايش داده

گويیم در پاسخ می ،است آموز چه چیزی را نوشته اين دانش ال کنیم کهؤاگر س

به جمله  رو هستیم که در نقش مفعولٌ هبدر اينجا هم با گروه کلماتی رو «ةيتيواجباته الب»

 ةخود به ترتیب با يکديگر رابطاست که میان . اين گروه دارای سه واژه اندقرار گرفته

پس مشاهده کرديم که گروه در عربی نیز  ؛(82: 1390عکاشه،  :ک.ر) دارند اضافی و وصفی

دارای همان تعريف را دارد. عیناً ست و ا در عربی همچون زبان فارسیجمله  کاربرد دارد.

 را هاوارهجملهنیز  عربیزبان کند. در است و معنای کاملی را منتقل می درنگ پايانی
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ايی معنای کامل را جمالت کوتاهی که به تنهیقت در حقکنیم. مشاهده توانیم می

افزودن حروف  با و شوندواره محسوب میجمله رسانند و فاقد درنگ پايانی هستند نمی

مرکبی توان جمالت های موصول و... در ساختار جمالت ساده میربط، ادات شرط، اسم

 . مثال:اندواره تشکیل شدهساخت که از دو يا چند جمله

 .ُغِفَر له ما تقّدم ِمن ذنبه، تساباً حاناً و اميلة القدر إيل صلی َمن  .11

 .قةِ يان فی احلدک  ُت الرجَل الذیيرأ .12

 تبتک  قرأُت کتابی و .13

شرط و جواب شرطی  ةواره است که با يکديگر رابطمرکب از دو جمله (11) ةجمل

رند. در نگ پايانی هم نداکنند و دررا افاده نمی یمعنای تامدارند. هیچ کدام به تنهايی 

از  نیز (12) ةجمل گويند.شرط میشرط و جواب  ةواره، جملنحو سنتی به اين دو جمله

در  صله است. ةوارپايه و دومی جمله ةواراست که اولی جمله واره ساخته شدهلهجمدو 

 ةلاند و يک جمف ربط واو به يکديگر پیوند خوردهواره به کمک حردو جمله (13) ةجمل

طورکه  همان همپايگی دارند. ةواره با يکديگر رابطاين دو جمله .اندمرکب را بوجود آورده

رکان اصلی جمله يعنی مسند و ها به تنهايی دارای اوارههر يک از اين جمله گذشت

دهند. به عبارت ديگر ل معنای کامل را انتقال نمیالیه هستند اما به صورت مستقمسند

 ها نیاز داريم وگرنه معنا تغییروارهمعنا به ترکیب اين جمله ةافاد برای توان گفتمی

صود ها پايه و مقوارهمرکب در واقع يکی از جمله ةدر يک جمل شود.کند يا ناقص می می

پايه  ةوارو هستند و در تکمیل معنا به جملهها پیروارهاصلی گوينده است و ساير جمله

 ةاين شیونتیجه گرفت که  توان چنینمی مختصرپس از اين توضیح  کنند.کمک می

با توجه به  در ادامه رو از اين ؛اشتراک نحو عربی و فارسی است ةبندی نقطدسته

 ایمثال به تجزيه و تحلیل مقابله ةبا ارائدو زبان نظام نحوی  نیبموجود  یها تفاوت

برای ادای معنای دريابیم که  تا پردازيممی یاز منظر معناشناختجمله  ةسازند یاجزا

رخ عادل در ترجمه چه اتفاقاتی واحد و دست يافتن به برابری در ترجمه يا همان ت

  دهد. می
 

 ساده ةجمل. 3-3-1

کنیم. آغاز میبا آن بحث را  در شروع يادگیری هر زبانی؛ ساده ةجمل اهمیّتتوجه به  با

از يک فعل تشکیل که  التی. جمندشومی شامل جمالت اسمیه و فعلیه اين جمالت
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جمالت فعل سبک به شمار  نيافعال موجود در ا ودارند اند و استقالل معنايی شده

  آن فعل است. یاصل ةدهند جهت هیالکه مسند ديآ یم

 )نهاد+ گزاره( .است ضيمر ميمر/  .هوا سرد شد/ . ثروتمند شد یعل  .14

 کنیم. میسبک برگردان جمالت را با افعال  گونه نيا زین یدر زبان عرب

 .مسندالیه+ مسند() ضةي مر مي/ اصبح اجلو بارداً/ أصبحت مر اً يغن اصبح علیٌ ترجمه:  .15

روابط را  نیوجود دارند که نقش هم یاز افعال در زبان عرب یاریذکر است بس قابل

 یدر جمالت« قام» لیاز قب . افعالیباشندیمتهی تام  ید و در واقع از معنانکنیم فايا

 .«دةي اللةة و الققافة عقاقات وطنيتقوم ب» و « قام علی بدراسة املوضوع: »چون

+ )مفعول غیر رائی( الزم م)فاعل(+ متمّ نهاد) .استقبال کردند از رئیس جمهور شهروندان .16

 (فعل

 )فعل+ فاعل+ گروه مفعول( .ةِ يّ َس اجلمهور يرئ ملواطنونَ ا إستقبلَ  ترجمه: .17

التی فعل در شود در چنین جمفعلیه محسوب می ةجمل در زبان عربی (17) ةجمل

چیده و به دنبال آن ساير اجزا شامل فاعل و انواع مفعول نشیند ابتدای کالم می

قرار در آغاز کالم گونه جمالت فاعل در نقش نهاد جمله  فارسی اين ةترجم در شوند. می

ها و يا قیدها( ظاهر فعولهايش )انواع مگیرد و پس از آن فعل به همراه وابستهمی

حرف جر  ةو مفعول صريح و بدون واسطی بوده شود. فعلی که در زبان عربی متعد می

 است. پس تمام افعالی که در م ذکر شدهفارسی آن به همراه متمّ ةپذيرفته در ترجم

و  طور نیستند اين در زبان فارسیالزاماً  دی هستندمتعحرف جر  ةواسطبیعربی زبان 

  .ارندد افهنیاز به حرف اضی شدن، برای متعد

 )فعل+ فاعل+ جار و مجرور+ مفعول مطلق تأکیدی( .قاً توک   علی اللِ  املؤمنُ  توکَّلُ يَ  .18

+ قیدی )فاعل(+ قید تأکید+ متمّم نهاد) .کندمیبه خداوند توکل قطعاً  ،ترجمه: مؤمن .19

  (فعل

در نقش مفعول مطلق ( 18) ةمصدر منصوبی که در جمل ،که مشاهده شد طور همان

آن نیز  فارسی ةدر ترجم يا همان فعل جمله است. مؤکِّد عامل است، تأکیدی ذکر شده

 يا در مثالی ديگر:است.  فعل به صورت قید تأکیدی بیان شدههمین معنای تأکید 

 )فعل+ فاعل+ گروه مفعول+ مفعول مطلق تأکیدی( .قتقاً  تِ يصاحَب الب السارقُ  قتلَ  .20

متمّم )فاعل(+ مفعول+  نهاد) به قتل رساند به طرز فجیعیرا صاحبخانه  دزدجمه: تر .21

 .(+ فعلیقید
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 است. استفاده شدهاز قید  «کشتن و قتل»برای تأکید مفهوم  نیز (20)مثال  ةدر ترجم

 .+ مفعول مطلق نوعی(جار و مجرور)فعل+ فاعل+  نظرَة األبِ  ِقهيالی صد علیٌ  ظرَ نَ  .22

 متمّمقیدی+ )فاعل(+ متمّم  نهاد) نگريست به دوستش با نگاهی پدرانه علیترجمه:  .23

 .(+ فعلقیدی

گروهی آمده که شامل يک ترکیب اضافی است.  به صورت «نظرة األب» (22)در مثال 

جمله به يک اسم اضافه شده تا بیانگر نوع نگاه  در اين ترکیب مصدری از جنس فعلِ

کند. اگر به مفعول مطلق نوعی را ايفا مینقش ر معنا دپس اين گروه  ؛کردن فاعل باشد

 «علی به دوستش نگاهِ پدر کرد»شود للفظی اين جمله را ترجمه کنیم میاصورت تحت

حال آنکه مقصود کالم اين  ؛رساندرسی معنای مفیدی را به مخاطب نمیکه در زبان فا

در عنا و مقصود اصلی، ؛ پس با توجه به ماست است که نگاه وی همچون نگاه پدر بوده

پدر  ةو در واژ است مشابهت استفاده شده دیمعنا از ق نيانتقال ا یبرا یفارس ةترجم

 است. هت به انتقال اين مفهوم کمک کردهبه معنای مشاب «انه»افزودن پسوند 

 .)فعل+ فاعل+ گروه جار و مجرور+ مفعول مطلق عددی( نيِ ظرتن الی باب املدرسةِ  تُ نظر  .24

 .+ فعل(قیدی )قید عددی+ متمّم نگاه کردم به در مدرسه دوباررجمه: ت.25

 در جمله ذکر شده مصدری که برای بیان تعداد دفعات انجام فعل (24)در مثال 

است.  نگاه کردن فاعل دو مرتبه رخ دادهبه صورت مثنی آمده تا نشان دهد که  ،است

 ةر جملد است. ين معنا استفاده شدهبرای بیان ا از قید عددنیز آن  ةبنابراين در ترجم

است. در  يای اين است که فاعل چه کسی بودهفعل گو ةنهاد حذف شده و شناس (25)

شود که مخاطب با لفظی محسوب می ةفعل در چنین مواردی يک قرين ةحقیقت شناس

. پس يابدو معنا را در محذوف جمله را تشخیص بدهد )فاعل(تواند نهاد وجود آن می

 ذکر نهاد ضرورتی ندارد. ديگر

 .)فعل+ فاعل+ جار و مجرور+ گروه مفعول مطلق عددی( ثقاَث وقفاتٍ  يعلی الکرس تُ وقف  .26

 .)قید عدد+ متمّم+ فعل( ايستادم روی صندلی سه مرتبهترجمه:  .27

يعنی  ،ه معدود خودکه از اضافه شدن عدد ب «وقفاتٍ  ثقاثَ »، گروه (26)در مثال 

يعنی تعداد  ؛کندمفهوم مفعول مطلق عددی داللت می بر است مصدر ساخته شده

ين قبل برای بیان ا ةفارسی نیز همچون نمون ةدر ترجم کند.میدفعات ايستادن را بیان 

 است.نیز نهاد محذوف  (27) ةدر جمل است. معنا از قید عددی استفاده شده

 .)فعل+ فاعل+گروه مفعول( لًة قمحاً يک تُ طحن .28
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 .)گروه مفعول+ فعل(ک پیمانه گندم آسیاب کردم ترجمه: ي .29

در  چراکه ؛ايمعنوان گروه مفعولی معرفی کردهرا به  «لًة قمحاً يک» (28) ةدر جمل

واقع  ،«؟چه چیزی را آسیاب کردی»که  پرسشدر پاسخ به اين گروه  نيا ،حقیقت

شده که اولی  ساختهاز دو کلمه مفعولی . اين گروه به تنهايی «کیلة» ة، نه واژشود می

ر زبان عربی به اسم . دای است که در آن وجود داردمادهو ديگری بیانگر بیانگر پیمانه 

د. اگر تمییز در کناول را برطرف می ةود در کلمگويند زيرا ابهام موجدوم تمییز می

در گردد پس ذکر تمییز شود و معنا ناقص میله ذکر نشود مخاطب دچار ابهام میجم

برند. ل چنین مفهومی از روشنگر بهره میدر زبان فارسی برای انتقا است. ضررویجمله 

حت و پیمانه و وزن و... هايی که بر مسادر واقع روشنگر همان تمییز است که بعد از اسم

گروه مفعولی  (29) ةدر جمل .نشیندالیه يا متمّمی میمضافکنند به صورت داللت می

 است. آمده «را» ةبدون حرف اضاف

َةً رَّ ٍء  لَّ شىَ كُ   تَ َوِسع   .30  .یز نسبت(ی)فعل+ فاعل+ گروه مفعول+ تم (7غافر:) مح 

 .گروه مفعول+ فعل(+ فاعل(گروه ) نهاد) فراگرفته استرا  همه چیز [تو]رحمت ترجمه:  .31

است. در تقدير اين جمله آمده نسبت يا تمییز در نقش تمییز «رمحة» (30) ةدر جمل

در واقع تمییز در ابتدا در نقش فاعل بوده و  «محُتک وسعت کلَّ شئٍ ر »گويند جمله می

و در پايان کالم واقع منصوب درآمده  و تر به صورت تمییزسپس برای بیان تأکید بیش

د. به همین دلیل ابتدا اسم کنمشتاق  تمییز ةشنیدن واژرا برای است تا مخاطب  شده

دی ت اما در زبان فارسی چنین کارکراس ردهکرده و تمییز را در پايان آو مبهم را ذکر

. به همین فارسی آن منعکس کرد ةدر ترجم توان معنای فاعلی را. ولی میوجود ندارد

به صورت  (31) ةجای نهاد قرار گرفته و فاعل جملمنظور تمییز به جای فاعل جمله در 

 باقی مانده مله گروه مفعولی ثابتاست. در هر دو ج الیه پس از آن ذکر شدهمضاف

 است.

 .الیه+ مسند+ تمییز نسبت(گروه مسند) (73مريم:) مََّقاماً  يٌ خَ َأى  ال َفرِيَقنِي  .32

 (گزارهگروه نهاد+ )؟ بهتر است کدام دو گروه جايگاهِترجمه:  .33

 در ابتدا در نقشدر واقع تمییز  «يٌ  خنيِ قيمقاُم أیِّ فر »گويند می (32)در تقدير مثال 

و در  منصوب درآمدهو  زییبه صورت تم ترشیب دیتأک انیب یسپس براو  مبتدا بوده

سی آن فار ةر ترجمد شد.مانند آنچه که در باال شرح داده است. پايان کالم قرار گرفته

در  (33) ةدر جمليم. اهتمییز را در نقش اصلی خود قرار داد ةبرای انتقال اين معنا واژ
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 ةبخش گزار درو ذکر شده  مراه موصوف خودبه ه «کدام»صفت پرسشی  ،گروه نهاد

فارسی با  ةینش واژگان در ترجماست. اين چ همراه فعل ربطی آمده صفت بهجمله، 

 است. . پس معنا به درستی انتقال يافتهتطابق دارد «يٌ  خنيِ قيمقاُم أیِّ فر » ةجمل

َر ضَ ا انَ َفجَّر   .34  .نسبت(مییزفعل+ فاعل+ مفعول به+ ت) (12قمر:) ُيوناً عُ  أل 
 .) مفعول+ متمّم قیدی+ فعل( آورديمجوشش دربه  را از زمین ،هايیچشمهترجمه:  .35

پس  ؛«وَن األرضيا عفجَّرن» ؛کنندگونه تأويل می را اين (34)مثال در زبان عربی، 

به صورت  بیشتر دیتأک انیب یو سپس برادر نقش مفعول بوده  در واقع در آغاز تمییز

باال های نمونهاست. مانند آنچه در  قرار گرفتهکالم  انيرآمده و در پامنصوب د و زییتم

را در نقش  «زییتم» ةمعنا واژ نيانتقال ا یبرا نیز یفارس ةدر ترجم ،به آن پرداخته شد

  .مياهخود قرار داد یاصل

 ال رجَل فی الداِر. .36
 ترجمه: هیچ مردی در خانه نیست. .37
 فی الداِر.ٌل ال رج .38
 نیست. در خانهترجمه: مردی  .39

تفاوت معنايی  «ال رجلٌ »و  «ال رجلَ »بین  (38)و  (36)يعنی مثال  ،باال ةدر دو نمون

وجود جنس مرد را در خانه نفی  طور کلیه ود دارد. در اولی الی نفی جنس بوج

اما در دومی الی  ،يابد که هیچ مردی در آن خانه نیستپس مخاطب درمی ؛ةکند می

دهد: نفی حضور يک مرد يا نفی حضور برابر مخاطب قرار می در نهيدو گزه لیس شبیه ب

 مردان. جنس

استفاده « هیچ» ةقال معنای نفی جنس مردان از واژبرای انت (36)مثال  ةدر ترجم

از اين قید استفاده  (38)مثال  ةاما در ترجم ،شودکه قید نفی محسوب می است شده

تواند هر دو گوينده می «مردی در خانه نیست»گويیم ی می. به همین دلیل وقتشودنمی

حالت نفی جنس و نفی ساده را اراده کند و مخاطب هم ممکن است چنین برداشت 

که بل ،نبودهحاضر کند که هیچ مردی در آنجا نبوده و يا گمان کند که يک مرد در آنجا 

 .است بیش از يک مرد در آن خانه حضور داشته
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 مرکب ةجمل. 3-3-2

گذشت زمان و تکامل فکر و انديشه جمالت ساده دستخوش پیچیدگی به تدريج با 

ارتباطی باشند.  به وجود آمدند تا پاسخگوی نیازهای نوينجمالت مرکب شدند و 

به سمت ساخت جمالت مرکب روی  خود ةو با رشد انديش مرور زمان کودکان نیز با

واره تشکیل جملهيا چند دو  تی که خود ازدر اين بخش به بررسی چنین جمال آورند.می

 پردازيم.می شوندمی

 .واره(واره+ جمله)جمله أکُل طعاَمهيان کُت رجقًا  يرأ .40
 .واره(+ جملهواره)جمله خوردغذايش را میه مردی را ديدم کترجمه:  .41

ل که مفعو تشکیل شده «+ مفعول + فاعل فعل»نخست از  ةوارجمله (40)در مثال 

ديگر آمده که خود متشکل از  ةوارکره است. به دنبال مفعول يک جملهآن يک اسم ن

ضمیر }فعل مضارع+ فاعل) + خبر فعل ناقصه )ضمیر مستتر( + اسم فعل ناقصه فعل ناقصه»

اسم نکره ای که پس از در نحو عربی به جمله است. «الیه + مضاف به + مفعول({مستتر

( 41)در مثال  کند.که صفتِ آن اسم نکره را بیان میاچر ؛دگوين «وصفیه ةجمل» ،آيدمی

فعل  ةشناس ةبه قرين)فاعل(  دساخته شده و نها «مفعول+ فعل»نخست از  ةوارجمله

قابل  ةاست. نکت تشکیل شده «مفعول+ فعل»دوم نیز از  ةوارجملهاست.  حذف شده

حرف به است. اين اره وبین اين دو جمله «که»حرف ربط  وجود ،توجه در اين مثال

است  که در مثال هم آمدهطور همانو  است شده عنوان حرف ربط پیوستگی شناخته

و مقصود اصلی گوينده  پايه ةوارنخست، جمله ةوارجمله وصفی بسازد. ةوارتواند جملهمی

ست که در تکمیل معنا به ابه آن و وابسته پیرو  ةواردوم، جمله ةواراست و جمله

  .کندکمک می هوار جمله

 ،واره نداريمعربی پیوند لفظی بین دو جمله زبان در ،که مشاهده کرديدگونه  همان

ديگری که در  ةقابل مالحظ ةنکت است. کار رفتهه سی پیوند لفظی در جمله باما در فار

در کنار فعل مضارع  «کان»گرفتن فعل ماضی ، اين است که قرارشودديده می (40)مثال 

را به ماضی استمراری  و معنای آن شدهسبب تغییر زمان فعل مضارع  ،بعدی خود

درستی و با استفاده از ساخت فعل  است. اين معنا در زبان فارسی نیز به تبديل کرده

الگوی ساخت فعل، است. در واقع اين  بیان شده می+ بن ماضی+ شناسه() ماضی استمراری

 .گرددويژگی وندافزايی زبان فارسی برمیبه 

 .واره(واره+ جمله)جمله نَ يستکب ساعُده کل  املي نايالعدُو عل َهجمَ  .42
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 ندددامستکبران او را ياری می ةهمکه  دشمن زمانی به ما حمله کردترجمه:  .43

          .واره(واره+ جمله )جمله
و پس از ساخته شده  «جار و مجرورفعل+ فاعل+ »از  (42)نخست در مثال  ةوارجمله

در  «ه»ضمیر مفعولیاست.  «یعول+ گروه فاعلفعل+ مف»شکل از متدوم  ةوارجمله آن

 «العدو»واره با پس اين جمله ؛گرددنخست برمی ةوارمفعول در جملهدوم به  ةوارجمله

دوم بیانگر حالت آن  ةوارجمله ،معرفه است «العدو» ةکه واژ باط معنايی دارد. از آنجاارت

توجه به معنای  . حال آنکه باگويندمی «حالیه ةجمل» ه آندر نحو سنتی ب است که

قصود اصلی چراکه م ؛توان آن را جمله نامیدنمی ،جمله که در باال به آن اشاره شد

دوم را ضمیمه  ةوارتر جمله بوده و برای توضیح افزون نخست ةوارگوينده همان جمله

 کند؛دگرگون می معنا را نیز ،دوم ةوارحذف جمله ،گفته شدبر آنچه  عالوه است. کرده

 نخست ةوارجملهفارسی  ةدر ترجم رو هستیم. همرکب روب ةپس در اين مثال با يک جمل

وه فاعلی+ گر»پیرو از  ةوارتشکیل شده و جمله «ن+ متمّم+ فعل+ قید زما)فاعل( نهاد»از 

در  فارسی نقش دستوری حال ةمعموالً در ترجم است. ساخته شده «مفعول+ فعل

از قید  ،عبارت اما در اينجا به جای اين ،کننداستفاده می «که یحال در»از  جمالت عربی

حالیه و  ةنحو عربی به وجود رابط میان جملدانیم که در ايم. میزمان استفاده کرده

بندی شده است. ارد گوناگون آن نیز در کتب نحوی دستهصاحب حال تأکید شده و مو

بشود.  «إذ»رف زمان يا ضمیر. واو حالیه بايد بتواند جايگزين ظ رابط حال يا واو است

رو  هبا يکی از مواردی روب ،حالیه با فعل مضارع آغاز شود (ةوار)جمله ةحال اگر جمل

؛ گیريمرا به عنوان رابط درنظر میهستیم که آوردن واو حالیه ممنوع است و فقط ضمیر 

شوند به ل واقع میهايی که در نقش حاارهوتوان معنای ظرف زمان را در جملهمیپس 

ان به توان آن را با استفاده از قید زمفارسی می ةورت ضمنی در نظر گرفت و در ترجمص

)حرف ربط لفظی  وجود پیوند (41)مانند مثال  (43)مثال  ةمخاطب منتقل کرد. در ترجم

 به يکديگر پیوند داده واره را از نظر لفظیاين حرف، دو جمله؛ کنیمرا مشاهده می («که»

 است. 

 .واره(واره+ جمله)جمله متحاَن کان صعباً إنَّ اال: قاَل علیٌّ  .44
  .واره(واره+ جمله)جمله امتحان دشوار بود: گفت یعلترجمه:  .45

+  ههحرف مشبّ» دوم از ةوارو جمله «فعل+ فاعل» نخست از ةوارجمله (44)در مثال 

+  + اسم آن اقصهفعل ن» هه نیز ازاست. خبر حرف مشبّ دهساخته ش «+ خبر آن اسم آن
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 ذکر شده« قال»دوم در نقش مفعول برای فعل  ةوارجمله است. تشکیل شده «خبر آن

در کالم گويند که نقش مفعول را می «ولقول قمَ »ة جملاما در نحو سنتی به آن  است،

 ةوارجمله چراکه ؛دق  نیستتعريف جمله بر آن صا ست کها اين درحالی .کندايفا می

در  داريم.سروکار مرکب  ةيک جملبا  پس اينجا هم  ؛ستا نخست فاقد درنگ پايانی

 «+ فعل ()فاعل نهاد»از  ،نخست که مقصود اصلی گوينده بوده ةوارجمله( 45) ةنمون

 خود متشکل از «گفت»فعل در نقش مفعول برای  پیرو ةوارجمله .است شده لیتشک

 «صعباً» ةفارسی واژ ةدر ترجم ،عالوه بر اين موارد است. «+ فعل ربطی فت+ ص نهاد»

ل جالب در اين مثا ةنکت است. به صورت صفت ترجمه شده ،کان بوده که در نقش خبر

 مفعولی کارکرد مشابهی دارد. ةواراين است که در هر دو زبان جمله

 .واره(جملهاره+ و)جمله حَسنَت َسوَقهاأَل  ارُة ناقةً يلو کانت الس .46

 کردیخوبی آن را هدايت میه ب طعاًق ؛اگر اين ماشین يک شتر بودترجمه:  .47

     .واره(واره+ جمله )جمله
و  «آن + خبر + اسم آن + فعل ناقصه لو شرطیه» نخست از ةوارجمله (46)ر مثال د

در  «لو» ست.ا تشکیل شده« + گروه مفعول + فاعل فعل+  الم جواب» دوم از ةوارجمله

دو  ديباپس مانند تمام جمالت مرکب شرطی  ؛کنداين مثال معنای شرطی را افاده می

جواب شرط  ،دوم ةوارمعنای شرط و جمله ،نخست ةوارواره داشته باشیم. جملهجمله

که جمله نیستند. اگر  صورتی در ،نامندمی «جمله». در نحو سنتی اين دو را است

 «أَلحَسنَت َسوَقها »بگويد و جواب  را «ارُة ناقةً يلو کانت الس» کالم، بخش شرطی ةگويند
پس سکوت  ؛شودماند و قانع نمیسخن باقی می ةمنتظر ادام همچنان را نگويد مخاطب

کديگر وابسته هستند از نظر معنايی به ي وارهجايز نیست. در حقیقت اين دو جملهمتکلم 

 امتناع وقوع فعلی را به دلیلمعنای  «لو»ف حرباشند. توانند مستقل از يکديگر و نمی

توان گفت در اين الگو امکان می ،تربه بیان ساده ؛کندمنتقل میامتناع وقوع فعلی ديگر 

در  پیوندد.بخش جواب شرط نیز به وقوع نمی ،ينبنابرا ؛وقوع بخش شرطی ممنوع است

+  + موصوف اشاره+ صفت  وابستگی حرف ربط»نخست از  ةوارجمله ،فارسی آن ةترجم

 + + قید حالت قید تأکید»دوم از  ةوارو جمله «فعل ربطی + + موصوف فت عددیص

 «لو»در زبان فارسی برای انتقال معنای تشکیل شده است.  «+ فعل )ضمیر اشاره( مفعول

گونه به  سازيم و آن را بدينشرطی ب ةواراست تا جمله استفاده شده «که»از حرف ربط 

به صورت ضمیر اشاره ترجمه شده  «ارةيالس» ةدر واژ «ال»پیوند دهیم. واب ج ةوارجمله
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جواب ظاهر شده برای  ةوارکه بر سر جمله «ل»حرف تا گويای معرفه بودن آن باشد. 

فارسی از قید تأکیدی بهره  ة. به همین دلیل در ترجمبیان معنای تأکیدی است

دستوری واژگانش  ةطبق با تغییر دررا  «أحَسنَت َسوَقها»جواب  ةوارجملهايم.  گرفته

و  «خوبی هب»را به شکل قید حالت  «أحسن»ل به اين صورت که فع ؛ترجمه کرديم

الیه که در نقش مضاف «ه»و ضمیر  «کردیهدايت می»را به شکل فعل  «سوق»ل مفعو

رای اين تغییرات ب ةبود به شکل مفعول درآورديم. هم در گروه مفعولی به کار رفته

زبان همان معنايی را دريابد که است تا مخاطب فارسی تقال صحیح معنا صورت گرفتهان

کند.می افتزبان از اين جمالت دريمخاطب عرب

 نتیجه .4
ای معادل و برابر در دو زبان ارائه ترجمهتوان نتیجه گرفت که می ،نابر آنچه گذشتب

ام جمله در اين دو زبان است، فارسی و عربی ابتدا نیازمند شناخت سطح نحوی و نظ

شناختی و کاربرد شناختی در زنجیره ان از قبیل آوايی، واژگانی، معناسطوح زب ةزيرا هم

دهند منسجم و واحد را تشکیل می و نظام جمله به هم متصل شده و  يک کلسخن 

به شود. در اين راستا به تبع آن فرآيند ارتباط میسر میکه از طريق آن انتقال پیام و 

در دو زبان فارسی و عربی پرداخته تجزيه و تحلیل مقابله جمالت ساده و جمالت مرکب 

توجه به  با. گرديد و اختالفات و تشابهات آنها را در انتقال معنا واکاوی و تبیین شد

 اریمع کيدو زبان وجود دارد الزم بود که  نيا ینظام دستور انیکه م ینيادیتفاوت بن

را  یاریمع نیچن میتوانست یختاز معناشنا یریگ با بهره که میابیب لتقاب یمشترک برا

دهد و کالم خود از گروه، یاست که انتقال معنا در قالب کالم رخ م یهي. بدمیانتخاب کن

که  ميکرد فيتعر یساده را به صورت کالم ةشود. جملیم لیواره و جمله تشکجمله

 یدر واقع جمالت کوتاه را وارهباشد و جمله یانيپادرنگ یرا برساند و دارا یکامل یمعنا

هستند.  یانيکنند و فاقد درنگ پایکامل را منتقل نم یمعنا یيکه به تنها دانستیم

تا معنا را منتقل کند  ديآیواره به وجود مکه از قرارگرفتن حداقل دو جملهرا  یکالم

ساده و  جمالت یجمالت به دو گروه اساس یبنددسته ةویش ني. انامیديممرکب  ةجمل

که  ميزبان مشاهده کرد از دو يیهانمونه یمرکب در هر دو زبان قابل اجراست. با بررس

 توانیموصول و... در ساختار جمالت ساده م هایبا افزودن حروف ربط، ادات شرط، اسم

و  هياز تجز پس اند.هشد لتشکی وارهچند جمله ايساخت که از دو  یجمالت مرکب



 91/ 1396، پاییز و زمستان 2، شمارة 9، سال ادب عربی

که در هنگام انتقال  ميکرد انیبرا  یتک موارد مالت ساده و مرکب تکِج قیدق لیتحل

نوع  نيا .بماند یدو متن باق انیم یارزتا تعادل و هم کندیم رییدو زبان تغ نیمعنا ب

که چرا ؛دهدیزبانان کاهش میفارس یرا برا یزبان عرب یِریادگي یِدشوار لیو تحل هيتجز

و از اند  رفتهيپذ آن را زبانانیکه فارسکند یارائه م يیآشنا یهارا در قالب ینحو عرب

 یتقادر ار یانقش سازنده رايز ؛بسیاری دارد اهمیّت زیمترجمان ن یبرا ،گريد يیسو

 کند.  یم فايمعنا ا حیانتقال صح هنگاممهارت آنان 
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