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چکیده
تجزيه و تحلیل مقابلهای زبانها يکی از مهم ترين راههای شناخت آنها و زمینه ساز پیدايش الگوهايی
منسجم به منظور آموزش سطوح مختلف واژگانی ،دستوری ،معناشناختی و کاربردشناختی به شمار می-
آيد .در اين راستا بررسی مقابلهای دستوری زبان فارسی و عربی در سطح نظام جمله مسئلة پژوهش
حاضر است .نگارندگان در صدد هستند تا با روش توصیفی – تحلیلی و رويکرد مقابلهای دو زبان عربی و
فارسی را در سطح نحوی(نظام جمله) از منظر معناشناختی مورد واکاوی قرار دهند .برای تحقق تقابل
نحوی ،معیاری مشترک بین دو زبان معرفی شده که مباحث نحوی را در سه حوزة گروه ،جملهواره و
جمله بررسی میکند ،اين معیار مبتنی بر معنا است .بر اين اساس هر کالم معناداری يا به صورت جملة
ساده بیان میشود و يا به صورت جملة مرکبی است که خود حداقل از دو جملهواره تشکیل میشود .با
اين شیوة دستهبندی ،تغییرات ساختاری نظام جمله به هنگام انتقال معنا در دو زبان مورد واکاوی قرار
گرفته است تا راهگشای مترجمان و زبانآموزان باشد.
واژههای کلیدی :تجزيه و تحلیل مقابلهای ،دستور زبان فارسی و عربی ،تعادل در ترجمه ،تقابل
نظام نحوی ،نظام جمله.
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 .1مقدمه
بررسی زبانهای مختلف دنیا از منظر رده شناختی نشان میدهد که هر زبان منطقی
خاص دارد ،هر چند برخی از زبانها از ويژگیهای مشترک زيادی در سطوح مختلف
برخوردارند ،به طوری که آنها را منتسب به يک خانواده زبانی میدانند اما بديهی است
که نمیتوان همه زبانها را در سايه يک الگوی ساختاری -معنايی روشمندِ کلی قرار
داد ،بلکه هر زبان از مختصات ساختاری و معنايی ويژهای برخوردار است و خودِ زبان،
شیوة تحلیل مناسبِ خود را مشخص میکند .زبان عربی و فارسی نیز به عنوان دو زبان
زنده دنیا از ويژگی مشترک و متمايز بسیاری برخوردارند که فراگیری هر يک از آن
منوط به يادگیری و نهادينه سازی اين اختالفات و تشابهات است .پژوهش حاضر با
تجزيه و تحلیل مقابلهای نظام جمله در صدد يافتن راه حلی آموختنی است تا با واکاوی
سطح نحوی -معناشناختی نظام جمله در دو زبان فارسی وعربی زمینه را برای ارائه
ترجمهای معادل و برابر هموار نمايد .يکی از راههای تحقق همارزی و تعادل میان دو
متن اصلی و ترجمه شده ،قرار دادن يک متن از دو زبان مختلف در مقابل هم و تجزيه و
تحلیل وجوه شباهت و تفاوت آنهاست .با اين روش میتوانیم شاهد روند تغییراتی باشیم
که در حین ترجمه به وقوع میپیوندد تا دو متن با يکديگر به تعادل برسند .از آنجاکه
معنا و مقصود کالم وجه اشتراک همة زبانها شمرده میشود تالش شده تا از نگاه
معناشناختی به تقابل دستوری میان دو زبان مورد بحث يعنی عربی و فارسی پرداخته
شود .چراکه برای هرگونه مقايسه و مقابلهای به يک معیار نیاز داريم و در حقیقت وجوه
اشتراک همان ثابتها يا معیارهای مقايسه محسوب میگردند .پس از مشخص شدن
تعريف دقیق جمله از نظر کارکرد معنايی آن -که عبارت است از کالمی که دارای درنگ
پايانی باشد و معنای کاملی را به مخاطب انتقال دهد -دستهبندی جديدی حاصل شد
که میتواند دربرگیرندة تمام انواع جمالت در هر زبانی باشد .در اين دستهبندی جمالت
به دو دستة جمالت ساده و مرکب تقسیم میشوند .جمالت مرکب خود از ترکیب
حداقل دو جملهواره تشکیل شدهاند که در واقع يکی از آنها از نظر معنايی جملهوارة پايه
و اصلی است و مابقی آنها جملهوارة پیرو هستند که در تکمیل معنا به جملهوارة پايه
کمک میکنند .بر اين اساس بسیاری از جمالتی که در نحو سنتی عربی به نام جمله
میشناسیم در حقیقت جمله واره هستند نه جمله .مانند :جمالت شرط و جواب شرط يا
جملة صله ،حالیه ،مقول قول و . ...بنابراين موارد اين چنینی را از نظر معنايی ،جملهواره
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دانسته و با ذکر نمونههايی به همراه ترجمة فارسی آن به بررسی دقیق فرآيند تغییراتی
پرداخته خواهد شد که در حین ترجمه رخ داده میدهند تا به درجة تعادل در ترجمه
با متن اصلی دست يابیم.
تا جايی که نگارندگان مقاله بررسی کرده اند تاکنون پژوهشی با اين عنوان و بر
اساس چنین دستهبندیِ مشترکی در بین دو زبان فارسی و عربی صورت نگرفته است.
اما بسیاری از تغییراتی که در حین ترجمه برای رسیدن به تعادل انجام میشود در قالب
کتابهای متعددی با عنوان فنترجمه يا عناوين مشابه ديگری به بازار عرضه شدهاند که
از آن میان میتوان به کتابهای ارزشمندی چون کتاب نحو غائب و نظام جمله در زبان
عربی اشاره کرد .ويژگی خاصّ پژوهش حاضر اين است که اين تغییرات را از زاوية
معناشناختی بررسی کرده و به يک نظام مشترک برای دستهبندی مطالب نحوی دست
يافته است.
پرسشهای پژوهش عبارتاند از:
 .1از منظر معناشناختی چه نوع رابطهای میتواند در سطح جمله بین دو زبان فارسی و
عربی وجود داشته باشد؟
 .2تجزيه و تحلیل مقابلهای دو زبان چه نقشی در ارائه ترجمهای معادل و برابر دارد؟
 .2فرآیند ارتباط زبانی و دستور زبان
زبان شناسی معاصر فرآيند ارتباط زبانی را مهمترين و اساسیترين کاربرد زبانهای بشر
میداند که عبارت است از :انتقال پیام ( )messageاز فرستنده (گوينده speaker or first
 personيا سخنگو يا پخشکنندة صدا) به گیرندة پیام (دريافتکننده ،مخاطب يا شنونده hearer,
 )or receiver, or addressee or second personاز طريق کانالی ( )channelکه در
حالت ارتباط شفاهی اين وسیله ارتباطی هواست که بدان واسطه يا رابط ()medium
نیز گفته میشود ،به شرطی که دو طرف ارتباط از پیش در به کار گیری يک نظام
رمزی ( )symbolic systemکه رمز ( )codeنیز نامیده میشود ،با يکديگر تفاهم داشته
باشند .اين نظام از نشانههای زبانی ( ،)linguistic singesيعنی الفاظ ،عناصری زبانی
( ،)linguistic elementsيعنی فونیمها يا واحدهای آوايی ( )phonemesو مرفیمها يا
واحدهای صرفی ( )morphemesتشکیل میشود .عالوه بر اين ،حاوی مجموعهای از
قواعد دقیق ،يعنی قواعد نحو ( )grammarاست که بر اين روابط و عناصر حکمفرماست
و بین آنها هماهنگی ايجاد میکنند (محيدة)14 -13 :1997 ،؛ از اين رو ،میتوان نحو را
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مهم ترين ساخت رويین زبان در انتقال معنا دانست که گشتارهای مختلف تولید معنا در
اين سطح زبانی تجلی میيابد و خود حاوی اليههای مختلف ديگری است که برای
کشف معنا بايد مورد توجه قرار گیرد .اليه هايی که در زبانهای هندی -اروپايی از قبیل
زبان فارسی و زبان انگلیسی خطی افقی را در رسیدن به معنا از طريق ساختار نشان
میدهد .حال آنکه در زبانهای سامی و وزنی از قبیل زبان عربی خطی عمودی و ژرف را
برای کشف معنا دنبال میکند .لذا در اين زبانها معنا بر ساخت مقدم است و تجزيه و
تحلیل اليه های زبانی و گشتارهای نحوی برای پی بردن به معنا از پیچیدگی بیشتری
برخوردارند .در اين راستا برخی از دانشمندان رابطه بین زبان مادری و زبان خارجی را
به صورت دو مخروط متقابل نشان دادهاند ،که دستور زبان مرکز ثقل آن به شمار میآيد.
زبان
مادری

و د

گ

گ د و
و

زبان
خارجی

در شکل فوق حرف «گ» بیانگر فرآيند گفتار؛ حرف «د» بیانگر دستور و صرف و
نحو زبان ،و حرف «و» بیانگر واژگانی است که از زبان دوم (خارجی) فرامیگیريم (هامرلی،
 ،)188:1993همان طور که مشاهده میشود ،دستور (صرف و نحو) زبان در وسط قرار
گرفته است؛ زيرا در واقع به مثابة معیاری است که واژگان بر اساس آن در نظمی
منطقی و صحیح ،ترکیب هايی زبانی را پديد میآورند .لذا به نظر میرسد در هر فرآيند
ارتباط نقش دستور زبان ،نقشی محوری و انسجام دهنده به ساير سطوح مختلف زبانی
از قبیل آوايی ،معناشناختی ،ترکیبی و کاربردشناختی باشد.
 .3تجزیه و تحلیل مقابلهای
تجزيه و تحلیل مقابلهای) ، (Contrastive Analysisشاخهای از زبانشناسی است که به
مقولة آموزش زبان میپردازد و سعی دارد تا به کمک زبان مادری پیشنهادهايی برای
تسهیل يادگیری زبان دوم ارائه کند .در تجزيه و تحلیل مقابلهای اين فرضیه حاکم است
که زبانها را میتوان با يکديگر مقايسهکرد .حال اگر اين مقايسه و تقابل بین
ساختارهای زبان مادری و ساختارهای زبان دوم به همراه بیان وجوه شباهت و تفاوت،
بین دو زبان در يک بازة زمانی باشد؛ در نتیجه میتواند گامی مؤثر در جهت آموزش
بهترِ زبان دوم و پیشبینی مشکالت يادگیری زبانآموزان به شمار آيد .همچنین به

ادب عربی ،سال  ،9شمارة  ،2پاییز و زمستان 77/ 1396

دنبال آن میتواند به ارائة نظريههای ترجمه و مطالعة همگانیهای زبان نیز کمک کند.
بحث زبانشناسی مقابلهای شايد از سال  ،1876يعنی زمانی آغاز شد که ويلیام جونز
اعالم کرد که زبانهای سانسکريت ،يونانی و التین با يکديگر شباهت دارند و احتماالً
دارای ريشة مشترک هستند .پس از وی دانشمندان و زبانشناسان بسیاری راه او را
پیمودند و آن را گسترش دادند .انتشارِ کتابِ زبانشناسی و فرهنگهای (Linguistics
) Across Culturesرابرت لدو (زبانشناس آمريکايی) در سال  1957را میتوان آغاز
زبانشناسی مقابلهای نوين دانست (ر.ک :جیمز .)18 :1981 ،بديهی است که مقايسه
همیشه بین دو يا چند چیزی صورت میگیرد که دارای وجوه شباهت و تفاوت باشند.
عناصری را که با يکديگر مشابه هستند ثابت میگويند و عناصری را که با يکديگر تفاوت
دارند متغیر مینامند .در نظرية تجزيه و تحلیل مقابلهای ،ثابتها به طور سنتی
معیارهای مقايسه ) (tertium comparationisيا ) (TSشمرده میشوند (ر.ک :همان:
 .)271به عقیدة چامسکی زبانهای دنیا اگرچه به واسطة برخورداری از تنوع ساختاری،
ظاهری متفاوت و متمايز نسبت به يکديگر دارند اما در حقیقت همة آنها بازتاب و
نمودی عینی از ساختهايی هستند که بیواسطه با ذهن و قوة تفکر در ارتباط هستند.
اين ساختها کامالً ذهنی هستند و در انتقال معنای يک جمله نقش مهمی را ايفا
میکنند (اشتولتسه .)47 :2001 ،چامسکی ،ساختهای ذهنی را ژرفساخت و ساختارهای
زبانی مختلفی را که توسط گويشوران از ژرفساختها تولید میشوند؛ روساخت نامیده
است .کارل جیمز ،با درنظرگرفتن اين مطلب که ژرفساخت بین تمام زبانها مشترک
است و تفاوت زبانها به روساخت آنها مربوط میشود؛ در کتاب خود میگويد :به منظور
دستيافتن به يک معیار مقايسه برای تجزيه و تحلیل سه پیشنهاد ارائه شده است که
عبارتند از روساخت ،ژرفساخت و برابری ترجمه .حال به ترتیب ،هر يک از اين سه
معیار را با ارائة مثال بررسی میکنیم.
 .1-3روساخت

اهمیّت روساخت از آن روست که زبان آموزان همواره با روساخت مواجه میشوند و برای
برقراری ارتباط بايد بر آن تسلط پیدا کنند؛ چنانکه هوگن میگويد« :شناخت بین
زبانی وقتی رخ میدهد که سخنوران اقالم يک زبان را با اقالم زبان ديگر به علت شباهت
صوریِ توزيع ،باهم برابرسازی میکنند» ( .)Haugen,1956: 67ناتوانی زبانآموزان نیز
به شکل گفتههای اشتباهآمیز در روساخت زبان منعکس میشود .با وجود اين موارد،
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معايبی نیز وجود دارد؛ از جمله اينکه از نظر استاکول و همکارانش دستور صوری به
مقدار کم و يا اصالً چیزی دربارة چگونگی تشکیل جمالت نمیگويند (به نقل از جیمز،
 .)273 :1380افزون بر آن ،عمدهترين مخالفت برای استفاده از روساخت به عنوان معیار
مقايسه اين است که چنین کاری به برابرسازی بینِ زبانی سطحی و بدون مفهوم منجر
میشود .مثال:
 .1علی دانشجو است /.هوا سرد است( .نهاد +گزاره)

الطقس
طالب/ .
علی ٌ
ُ
 .2ترجمهٌ :

رد( .مسند الیه +مسند)
با ٌ

در روساخت مثال ( )1گزاره از صفت +فعل ربطی تشکیل شده است .برای فعل
اسنادی «است» در جملههای عربی فعلی نداريم .در اين تقابل بین روساختها توضیحی
برای جايگزين اين فعل اسنادی داده نمیشود بنابراين روساخت معیار مناسبی برای
تقابل بین دو زبان به شمار نمیآيد.
 .2-3ژرفساخت

گاه در يک زبان مشاهده میکنیم که برخی جمالت از نظر روساخت با يکديگر مشابه
نیستند اما از نظر محتوی و معنا؛ مترادف يکديگر محسوب میشوند .به عبارت ديگر
دارای ژرفساختی يکسان هستند؛ به عنوان مثال:
 .3يک کمد چوبی بزرگ در اتاقم هست( .گروه نهاد +متمّم قیدی +فعل ربطی)
 .4اتاقم يک کمد بزرگ چوبی دارد( .گروه نهاد +گروه مفعول +فعل)
هر دو جمله بر يک مفهوم داللت دارند يعنی وجود کمدی بزرگ از جنس چوب در
اتاق گوينده را بیان میکنند .پس میتوان ژرفساخت را به عنوان يک معیار ثابت برای
تقابل بین دو زبان درنظرگرفت چراکه همگانی بودن ژرف ساخت امکان مقايسه بین دو
زبان را فراهم میکند.
اهمیّت ديگر ژرفساخت اين است که طبق نظر فرگوسن ،زبانآموزانی که به اختیار
خود زبان دوم را به صورت طبیعی ياد میگیرند از روی قريحه به ژرفساخت روی می-
آورند و زحمت يادگیری خود را با چشمپوشی از مشخصّههای تکراری و مشخصّههای
روساختی که از مسیر کاربرد قواعد تأويلی مانند حروف تعريف و افعال پیوندی معرفی
میشوند سبکتر میکنند ( .)Ferguson,1971: 84به گفتة جیمز ،در نهايت از معايب
اين معیار هم نمیتوان غفلت کرد زيرا در يک زبان يا زبانهای گوناگون با جمالتی

ادب عربی ،سال  ،9شمارة  ،2پاییز و زمستان 79/ 1396

برخورد میکنیم که ژرفساخت مشترک دارند اما از نظر ارتباطی با يکديگر برابر نیستند
(جیمز. )278 :1981 ،

 .5تلفن زنگ میزند.
گوينده در اين جمله عالوه بر معنای ژرفساختی آن که خبر زنگ خوردن تلفن است
میتواند منظور و معنای ديگری را اراده کند .چه بسا مقصود اصلی وی اين باشد که
فعالً نمیتواند جواب تلفن را بدهد و با گفتن اين جمله از مخاطب خود درخواست
میکند تا گوشی تلفن را بردارد.
 .6نمیدانم اين خانه را کدام مجنون يا کجسلیقه در عهد دقیانوس ساخته (هدايت:1356 ،
!)6

 .ترجمه :ال أدري أی ٍ
جمنون غريب الطوار قد أقام هذه الدار ِمن عهد دقيانوس
ّ

(شتا:1990 ،

.)82

عبارتِ «در عهد دقیانوس» در اين دو جمله با وجود اينکه در هر دو زبان
ژرفساخت يکسانی دارد اما منظور و مقصود از استفادة آن در زبان فارسی با عربی
متفاوت است .اين عبارت در زبان فارسی به عنوان ضربالمثلی برای مبالغه کردن دربارة
قِدمت چیزی گفته میشود درحالیکه چنین کاربردی نزد عربزبانان مرسوم نیست .به
همین دلیل مترجم عربی در پانويس ترجمة خود به توضیح واژة دقیانوس پرداخته
است .پس با توجه به اينگونه موارد درمیيابیم که گاه جمالتی با محتوا و ژرفساخت
يکسان از لحاظ معناشناختی با يکديگر تفاوت دارند که اين تفاوت همان طورکه در
مثال اخیر نیز مشاهده کرديد ممکن است به وجود تفاوت در مقولههای فرهنگی بین دو
زبان مربوط باشد .پس به بررسی معیار ديگری برای تقابل بین دو زبان خواهیم پرداخت
که همان برابری ترجمه است.
نکتة شايان ذکر در تحلیل سازه های دو زبان عربی و فارسی در حوزه معنا اين است
که زبان عربی از نظر رده شناختی از جمله زبانهايی است که قالب کاربردشناختی آن
در دو سطح ارتباطی و بالغی بر جنبه معناشناختی اش غلبه دارد ،لذا در تحلیل رتبه و
جايگاه سازه ها ،توجه به نقشهای کاربردشناختی در اولويت قرار میگیرد ،اين مسئله
در مورد زبانهای مبتنی بر وزن و اعراب صدق میکند .در مقابل زبانهايی وجود دارد
که قالب معناشناختی در دو سطح معنايی و تمثیلی بر قالب کاربردشناختی آنها غلبه
دارد و آن شامل زبانهای فاقد اعراب است ،به طوری که تعیین نقشهای ترکیبی و
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معناشناختی آنها بر اساس رتبه سازهها صورت میپذيرد از قبیل زبان التین ،زبان
فارسی ،و لهجههای عربی.
تفاوت اين دو نوع زبان به قرار زير است:
زبانهای با قالب کاربردشناختی غالب

زبانهای با قالب معناشناختی غالب

 زبانهايی که در آنها سطوح کاربردشناختیغالب است.
 نقشهای کاربردشناختی تعیین کننده رتبهسازههاست (از اين رو در عربی میتوانیم بگويم
لی الفاطمة و
ت – و رأي ُ
«زيداً رأي ُ
ت زيداً /يا باکية رأی ع ٌ

زبانهايی که در آنها سطوح معناشناختی غالباست
رتبه سازهها نمايانگر نقشهای معناشناختیاست (علی احمد را ديد ،علی کتابِ احمد را به
احمد داد).
فاقد اعراب اند. زبانهای با ترکیبهای تیره به شمار میآيندمانند لهجههای عربی ،زبان ژاپنی و چینی و زبان-
های اروپايی و فارسی.

علی فاطمة باکية» ولی در فارسی جمالتی از
رأی ٌّ
قبیل «ديدم زيدا را ،در حال گريه کردن فاطمه را
ديدم و  ...نوعی نابهنجاری دستوری محسوب می-
شود).
 زبانهايی غنی هستند از نظر اعراب و صرف زبانهايی با ترکیبهای شفاف به شمار میآيندمانند زبان عربی فصیح

(صدقی)47 :2014 ،

با توجه به مطالب مذکور نمیتوان از روشی يکسان برای بررسی دو زبان فارسی و
عربی استفاده نمود ،زيرا تشکیل معنا و واکاوی آن در هر يک از اين دو زبان در سطحی
متفاوت صورت میپذيرد.
 .3-3تقابل نظام نحوی زبان فارسی و عربی

نحو ،بخشی از دستور زبان است که به بررسی ارتباط بین اجزای کالم میپردازد .از آنجا
که کالم –به معنای هر سخنی است که معنای کاملی را برساند -خود متشکل از گروه،
جملهواره و يا جمله است پس موضوع اصلی علم نحو نیز دربارة سه مبحث عمدة گروه،
جمله و جملهواره خواهد بود( .فرشیدورد .)97 :1382 ،الف .گروه ،به مجموعة دو يا چند
کلمه گفته میشود که در کنار هم قرار میگیرند با اين حال معنای کاملی را منتقل
نمیکنند و دارای استقالل نیز نیستند .اين گروهها نقش يکی از کلمات و واحدهای
دستوری را در کالم ايفا میکنند.
 .8مدير مدرسه ،کتاب گلستان را آورد.
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در اين مثال دو گروه داريم که گروه  1گروه نهادی و گروه  2گروه مفعولی است.
«مدير مدرسه» يا «کتاب گلستان» هیچ يک معنای کاملی را برای مخاطب کالم افاده
نمیکنند اما هريک در اين جمله نقش يک واحد دستوری را مشخص کردهاند .ب.
جمله ،کالمی است که دارا ی آهنگی خاص و درنگ پايانی و معنای کامل باشد (ر.ک:

فرشیدورد .)110 :1382 ،مقصود از درنگ پايانی اين است که شنونده يا مخاطب کالم
منتظر ادامة سخن نباشند .در اين صورت معنای جمله به طور کامل انتقال يافته و
سکوت هر يک از طرفین کالم جايز است .ج .جملهواره يا جملة کوچک يا نیمجمله،
سخنی است که به ياری جملهواره يا جملهوارههای ديگر معنای کامل و درنگ پايانی
پیدا میکند و جملة مرکب را میسازد (ر .ک :همان .)121 :مانند
 .9اگر ديروز به آنجا رفته بوديم؛ علی را مالقات میکرديم.
جملهوارة ( )1معنای کاملی را منتقل نمیکند ،بنابراين فاقد درنگ پايانی است ،اما
به کمک جملهوارة ( )2اين نقص برطرف شده و معنای کامل به مخاطب منتقل گرديده
است .اين دو جملهواره باهم يک جملة مرکب را تشکیل دادهاند که دارای درنگ پايانی
است.
در زبان عربی هم میتوان چنین دستهبندی را مالحظه کرد .با ارائة چند مثال اين
موضوع را نشان میدهیم.

الطالب واجباته البيتية.
کتب هذا
ُ
َ .10

اگر سؤال کنیم چه کسی تکالیف منزلش را نوشته ،در پاسخ میگويیم «هذا
الطالب» .در حقیقت «هذا» به تنهايی فاعل نیست؛ برخالف آنچه که در دستور تجويزی
ُ

گفته میشود ،بلکه به همراه مشارالیه خود که در نحو عربی به آن تابع میگويند نقش
گروه فاعلی را در اين جمله ايفا کرده و حرکت رفع را که نشانة اعراب فاعلی است،
نمايش داده است.
اگر سؤال کنیم که اين دانشآموز چه چیزی را نوشته است ،در پاسخ میگويیم
«واجباته البيتية» در اينجا هم با گروه کلماتی روبهرو هستیم که در نقش مفعولٌبه جمله

قرار گرفتهاند .اين گروه دارای سه واژه است که میان خود به ترتیب با يکديگر رابطة
اضافی و وصفی دارند (ر.ک :عکاشه)82 :1390 ،؛ پس مشاهده کرديم که گروه در عربی نیز
کاربرد دارد .جمله در عربی همچون زبان فارسی است و عیناً همان تعريف را دارد .دارای
درنگ پايانی است و معنای کاملی را منتقل میکند .در زبان عربی نیز جملهوارهها را
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میتوانیم مشاهده کنیم .در حقیقت جمالت کوتاهی که به تنهايی معنای کامل را
نمیرسانند و فاقد درنگ پايانی هستند جملهواره محسوب میشوند و با افزودن حروف
ربط ،ادات شرط ،اسمهای موصول و ...در ساختار جمالت ساده میتوان جمالت مرکبی
ساخت که از دو يا چند جملهواره تشکیل شدهاند .مثال:

َ .11من صلی ليلة القدر إمياناً و احتساباً ،غُ ِفَر له ما تق ّدم ِمن ذنبه.
 .12رأيت الرجل الذی کان فی احلدي ِ
قة.
ُ
َ
أت کتابی و کتبت
 .13قر ُ

جملة ( )11مرکب از دو جملهواره است که با يکديگر رابطة شرط و جواب شرطی
دارند .هیچ کدام به تنهايی معنای تامی را افاده نمیکنند و درنگ پايانی هم ندارند .در
نحو سنتی به اين دو جملهواره ،جملة شرط و جواب شرط میگويند .جملة ( )12نیز از
دو جملهواره ساخته شده است که اولی جملهوارة پايه و دومی جملهوارة صله است .در
جملة ( )13دو جملهواره به کمک حرف ربط واو به يکديگر پیوند خوردهاند و يک جملة
مرکب را بوجود آوردهاند .اين دو جملهواره با يکديگر رابطة همپايگی دارند .همان طورکه
گذشت هر يک از اين جملهوارهها به تنهايی دارای ارکان اصلی جمله يعنی مسند و
مسندالیه هستند اما به صورت مستقل معنای کامل را انتقال نمیدهند .به عبارت ديگر
میتوان گفت برای افادة معنا به ترکیب اين جملهوارهها نیاز داريم وگرنه معنا تغییر
میکند يا ناقص میشود .در يک جملة مرکب در واقع يکی از جملهوارهها پايه و مقصود
اصلی گوينده است و ساير جملهوارهها پیرو هستند و در تکمیل معنا به جملهوارة پايه
کمک میکنند .پس از اين توضیح مختصر میتوان چنین نتیجه گرفت که اين شیوة
دستهبندی نقطة اشتراک نحو عربی و فارسی است؛ از اين رو در ادامه با توجه به
تفاوتهای موجود بین نظام نحوی دو زبان با ارائة مثال به تجزيه و تحلیل مقابلهای
اجزای سازندة جمله از منظر معناشناختی میپردازيم تا دريابیم که برای ادای معنای
واحد و دست يافتن به برابری در ترجمه يا همان تعادل در ترجمه چه اتفاقاتی رخ
میدهد.
 .1-3-3جملة ساده

با توجه به اهمیّت جملة ساده در شروع يادگیری هر زبانی؛ بحث را با آن آغاز میکنیم.
اين جمالت شامل جمالت اسمیه و فعلیه میشوند .جمالتی که از يک فعل تشکیل
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شدهاند و استقالل معنايی دارند و افعال موجود در اين جمالت فعل سبک به شمار
میآيد که مسندالیه جهتدهندة اصلی آن فعل است.
 .14علی ثروتمند شد / .هوا سرد شد / .مريم مريض است( .نهاد +گزاره)
در زبان عربی نیز اينگونه جمالت را با افعال سبک برگردان میکنیم.

علی غنياً /اصبح اجلو بارداً /أصبحت مرمي مريضة (مسندالیه +مسند).
 .15ترجمه :اصبح ٌ

قابل ذکر است بسیاری از افعال در زبان عربی وجود دارند که نقش همین روابط را
ايفا میکنند و در واقع از معنای تام تهی میباشند .افعالی از قبیل «قام» در جمالتی
چون« :قام علی بدراسة املوضوع» و « تقوم بني اللةة و الققافة عقاقات وطيدة».

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

س اجلمهوريِّة.
 .17ترجمه:
َ
إستقبل املواطنو َن رئي َ

(فعل +فاعل +گروه مفعول)

جملة ( )17در زبان عربی جملة فعلیه محسوب میشود در چنین جمالتی فعل در
ابتدای کالم مینشیند و به دنبال آن ساير اجزا شامل فاعل و انواع مفعول چیده
میشوند .در ترجمة فارسی اينگونه جمالت فاعل در نقش نهاد جمله در آغاز کالم قرار
میگیرد و پس از آن فعل به همراه وابستههايش (انواع مفعولها و يا قیدها) ظاهر
میشود .فعلی که در زبان عربی متعدی بوده و مفعول صريح و بدون واسطة حرف جر
پذيرفته در ترجمة فارسی آن به همراه متمّم ذکر شده است .پس تمام افعالی که در
زبان عربی بیواسطة حرف جر متعدی هستند الزاماً در زبان فارسی اين طور نیستند و
برای متعدی شدن ،نیاز به حرف اضافه دارند.

 .18يتوَّکل املؤمن علی اللِ
َ ُ ُ

توکقاً( .فعل +فاعل +جار و مجرور +مفعول مطلق تأکیدی)

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

همانطور که مشاهده شد ،مصدر منصوبی که در جملة ( )18در نقش مفعول مطلق
تأکیدی ذکر شده است ،مؤکِّد عامل يا همان فعل جمله است .در ترجمة فارسی آن نیز
همین معنای تأکید فعل به صورت قید تأکیدی بیان شده است .يا در مثالی ديگر:

السارق صاحب البي ِ
ت
قتل
ُ
َ
َ .20

قتقاً( .فعل +فاعل +گروه مفعول +مفعول مطلق تأکیدی)

 .21ترجمه :دزد صاحبخانه را به طرز فجیعی به قتل رساند (نهاد (فاعل) +مفعول +متمّم

قیدی +فعل).
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در ترجمة مثال ( )20نیز برای تأکید مفهوم «کشتن و قتل» از قید استفاده شده است.

علی الی صدي ِقه نظرَة
 .22نَ َ
ظر ٌ

ِ
األب (فعل +فاعل +جار و مجرور +مفعول مطلق نوعی).

 .23ترجمه :علی با نگاهی پدرانه به دوستش نگريست (نهاد (فاعل) +متمّم قیدی +متمّم
قیدی +فعل).

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

در اين ترکیب مصدری از جنس فعلِ جمله به يک اسم اضافه شده تا بیانگر نوع نگاه
کردن فاعل باشد؛ پس اين گروه در معنا نقش مفعول مطلق نوعی را ايفا میکند .اگر به
صورت تحتاللفظی اين جمله را ترجمه کنیم میشود «علی به دوستش نگاهِ پدر کرد»
که در زبان فارسی معنای مفیدی را به مخاطب نمیرساند؛ حال آنکه مقصود کالم اين
است که نگاه وی همچون نگاه پدر بوده است؛ پس با توجه به معنا و مقصود اصلی ،در
ترجمة فارسی برای انتقال اين معنا از قید مشابهت استفاده شده است و در واژة پدر
افزودن پسوند «انه» به معنای مشابهت به انتقال اين مفهوم کمک کرده است.

ِ
املدرسة نظرت ِ
ني (فعل +فاعل +گروه جار و مجرور +مفعول مطلق عددی).
ت الی باب
 .24نظر ُ

.25ترجمه :دوبار به در مدرسه نگاه کردم (قید عددی +متمّم قیدی +فعل).
در مثال ( )24مصدری که برای بیان تعداد دفعات انجام فعل در جمله ذکر شده
است ،به صورت مثنی آمده تا نشان دهد که نگاه کردن فاعل دو مرتبه رخ داده است.
بنابراين در ترجمة آن نیز از قید عدد برای بیان اين معنا استفاده شده است .در جملة
( )25نهاد حذف شده و شناسة فعل گويای اين است که فاعل چه کسی بوده است .در
حقیقت شناسة فعل در چنین مواردی يک قرينة لفظی محسوب میشود که مخاطب با
وجود آن میتواند نهاد (فاعل) محذوف جمله را تشخیص بدهد و معنا را دريابد .پس
ديگر ذکر نهاد ضرورتی ندارد.
ٍ
وقفات (فعل +فاعل +جار و مجرور +گروه مفعول مطلق عددی).
ثقاث
ت علی الکرسي َ
 .26وقف ُ
 .27ترجمه :سه مرتبه روی صندلی ايستادم (قید عدد +متمّم +فعل).

ٍ
وقفات» که از اضافه شدن عدد به معدود خود ،يعنی
ثقاث
در مثال ( ،)26گروه « َ

مصدر ساخته شده است بر مفهوم مفعول مطلق عددی داللت میکند؛ يعنی تعداد
دفعات ايستادن را بیان میکند .در ترجمة فارسی نیز همچون نمونة قبل برای بیان اين
معنا از قید عددی استفاده شده است .در جملة ( )27نیز نهاد محذوف است.

ت کيلةً قمحاً (فعل +فاعل+گروه مفعول).
 .28طحن ُ
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 .29ترجمه :يک پیمانه گندم آسیاب کردم (گروه مفعول +فعل).

در جملة (« )28کيلةً قمحاً» را به عنوان گروه مفعولی معرفی کردهايم؛ چراکه در
حقیقت ،اين گروه در پاسخ به اين پرسش که «چه چیزی را آسیاب کردی؟» ،واقع
میشود ،نه واژة «کیلة» به تنهايی .اين گروه مفعولی از دو کلمه ساخته شده که اولی
بیانگر پیمانه و ديگری بیانگر مادهای است که در آن وجود دارد .در زبان عربی به اسم
دوم تمییز میگويند زيرا ابهام موجود در کلمة اول را برطرف میکند .اگر تمییز در
جمله ذکر نشود مخاطب دچار ابهام میشود و معنا ناقص میگردد پس ذکر تمییز در
جمله ضرروی است .در زبان فارسی برای انتقال چنین مفهومی از روشنگر بهره میبرند.
در واقع روشنگر همان تمییز است که بعد از اسمهايی که بر مساحت و پیمانه و وزن و...
داللت میکنند به صورت مضافالیه يا متمّمی مینشیند .در جملة ( )29گروه مفعولی
بدون حرف اضافة «را» آمده است.

ِ
ت ُك َّل شى ٍء َّرمحَةً (غافر( )7:فعل +فاعل +گروه مفعول +تمییز نسبت).
َ .30وسع َ
َ

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

در جملة (« )30رمحة» در نقش تمییز نسبت يا تمییز جمله آمدهاست .در تقدير اين

کل ٍ
شئ» در واقع تمییز در ابتدا در نقش فاعل بوده و
جمله میگويند «رمحتُک وسعت َّ
سپس برای بیان تأکید بیشتر به صورت تمییز و منصوب درآمده و در پايان کالم واقع
شده است تا مخاطب را برای شنیدن واژة تمییز مشتاق کند .به همین دلیل ابتدا اسم
مبهم را ذکر کرده و تمییز را در پايان آورده است اما در زبان فارسی چنین کارکردی
وجود ندارد .ولی میتوان معنای فاعلی را در ترجمة فارسی آن منعکس کرد .به همین
منظور تمییز به جای فاعل جمله در جای نهاد قرار گرفته و فاعل جملة ( )31به صورت
مضافالیه پس از آن ذکر شده است .در هر دو جمله گروه مفعولی ثابت باقی مانده
است.

 .32أَى ال َف ِري َق ِ
ني َخيٌ َّم َقاماً (مريم( )73:گروه مسندالیه +مسند +تمییز نسبت).
 .33ترجمه :جايگاهِ کدام دو گروه بهتر است؟ (گروه نهاد +گزاره)

ِ
ي» در واقع تمییز در ابتدا در نقش
مقام ِّ
در تقدير مثال ( )32میگويند « ُ
أی فريقني خ ٌ

مبتدا بوده و سپس برای بیان تأکید بیشتر به صورت تمییز و منصوب درآمده و در
پايان کالم قرار گرفته است .مانند آنچه که در باال شرح دادهشد .در ترجمة فارسی آن
برای انتقال اين معنا واژة تمییز را در نقش اصلی خود قرار دادهايم .در جملة ( )33در
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گروه نهاد ،صفت پرسشی «کدام» به همراه موصوف خود ذکر شده و در بخش گزارة
جمله ،صفت به همراه فعل ربطی آمده است .اين چینش واژگان در ترجمة فارسی با

ِ
ي» تطابق دارد .پس معنا به درستی انتقال يافته است.
مقام ِّ
جملة « ُ
أی فريقني خ ٌ
ض ُعيُوناً (قمر( )12:فعل +فاعل +مفعول به +تمییزنسبت).
 .34فَ َّجرنَا األَر َ

 .35ترجمه :چشمههايی ،از زمین را به جوشش درآورديم ( مفعول +متمّم قیدی +فعل).

فجرنا عيو َن األرض»؛ پس
در زبان عربی ،مثال ( )34را اين گونه تأويل میکنند؛ « َّ
تمییز در واقع در آغاز در نقش مفعول بوده و سپس برای بیان تأکید بیشتر به صورت
تمییز و منصوب درآمده و در پايان کالم قرار گرفته است .مانند آنچه در نمونههای باال
به آن پرداخته شد ،در ترجمة فارسی نیز برای انتقال اين معنا واژة «تمییز» را در نقش
اصلی خود قرار دادهايم.

رجل فی الدا ِر.
 .36ال َ

 .37ترجمه :هیچ مردی در خانه نیست.

 .38ال رج ٌل فی الدا ِر.

 .39ترجمه :مردی در خانه نیست.

رجل» تفاوت معنايی
رجل» و «ال ٌ
در دو نمونة باال ،يعنی مثال ( )36و ( )38بین «ال َ
وجود دارد .در اولی الی نفی جنس به طور کلی وجود جنس مرد را در خانه نفی
میکند؛ة پس مخاطب درمیيابد که هیچ مردی در آن خانه نیست ،اما در دومی الی
شبیه به لیس دو گزينه در برابر مخاطب قرار میدهد :نفی حضور يک مرد يا نفی حضور
جنس مردان.
در ترجمة مثال ( )36برای انتقال معنای نفی جنس مردان از واژة «هیچ» استفاده
شده است که قید نفی محسوب میشود ،اما در ترجمة مثال ( )38از اين قید استفاده
نمیشود .به همین دلیل وقتی میگويیم «مردی در خانه نیست» گوينده میتواند هر دو
حالت نفی جنس و نفی ساده را اراده کند و مخاطب هم ممکن است چنین برداشت
کند که هیچ مردی در آنجا نبوده و يا گمان کند که يک مرد در آنجا حاضر نبوده ،بلکه
بیش از يک مرد در آن خانه حضور داشته است.

ادب عربی ،سال  ،9شمارة  ،2پاییز و زمستان 87/ 1396

 .2-3-3جملة مرکب

به تدريج با گذشت زمان و تکامل فکر و انديشه جمالت ساده دستخوش پیچیدگی
شدند و جمالت مرکب به وجود آمدند تا پاسخگوی نیازهای نوين ارتباطی باشند.
کودکان نیز با مرور زمان و با رشد انديشة خود به سمت ساخت جمالت مرکب روی
میآورند .در اين بخش به بررسی چنین جمالتی که خود از دو يا چند جملهواره تشکیل
میشوند میپردازيم.
طعامه (جملهواره +جملهواره).
 .40رأي ُ
أکل َ
ت رجقاً کان ي ُ

 .41ترجمه :مردی را ديدم که غذايش را میخورد (جملهواره +جملهواره).
در مثال ( )40جملهوارة نخست از «فعل  +فاعل  +مفعول» تشکیل شده که مفعول
آن يک اسم نکره است .به دنبال مفعول يک جملهوارة ديگر آمده که خود متشکل از
«فعل ناقصه  +اسم فعل ناقصه (ضمیر مستتر)  +خبر فعل ناقصه (فعل مضارع +فاعل{ضمیر
مستتر}) +مفعولبه  +مضافالیه» است .در نحو عربی به جملهای که پس از اسم نکره
میآيد« ،جملة وصفیه» گويند؛ چراکه صفتِ آن اسم نکره را بیان میکند .در مثال ()41
جملهوارة نخست از «مفعول +فعل» ساخته شده و نهاد (فاعل) به قرينة شناسة فعل
حذف شده است .جملهوارة دوم نیز از «مفعول +فعل» تشکیل شده است .نکتة قابل
توجه در اين مثال ،وجود حرف ربط «که» بین اين دو جملهواره است .اين حرف به
عنوان حرف ربط پیوستگی شناختهشده است و همان طورکه در مثال هم آمده است
میتواند جملهوارة وصفی بسازد .جملهوارة نخست ،جملهوارة پايه و مقصود اصلی گوينده
است و جملهوارة دوم ،جملهوارة پیرو و وابسته به آن است که در تکمیل معنا به
جملهواره کمک میکند.
همانگونه که مشاهده کرديد ،در زبان عربی پیوند لفظی بین دو جملهواره نداريم،
اما در فارسی پیوند لفظی در جمله به کار رفته است .نکتة قابل مالحظة ديگری که در
مثال ( )40ديده میشود ،اين است که قرارگرفتن فعل ماضی «کان» در کنار فعل مضارع
بعدی خود ،سبب تغییر زمان فعل مضارع شده و معنای آن را به ماضی استمراری
تبديل کرده است .اين معنا در زبان فارسی نیز بهدرستی و با استفاده از ساخت فعل
ماضی استمراری (می +بن ماضی +شناسه) بیان شده است .در واقع اين الگوی ساخت فعل،
به ويژگی وندافزايی زبان فارسی برمیگردد.
ساعده کل املستکبي َن (جملهواره +جملهواره).
العدو علينا ي ُ
جم ُ
َ .42ه َ
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 .43ترجمه :دشمن زمانی به ما حمله کرد که همة مستکبران او را ياری میدادند
(جملهواره +جملهواره).
جملهوارة نخست در مثال ( )42از «فعل +فاعل +جار و مجرور» ساخته شده و پس از
آن جملهوارة دوم متشکل از «فعل +مفعول +گروه فاعلی» است .ضمیر مفعولی«ه» در

جملهوارة دوم به مفعول در جملهوارة نخست برمیگردد؛ پس اين جملهواره با «العدو»

ارتباط معنايی دارد .از آنجا که واژة «العدو» معرفه است ،جملهوارة دوم بیانگر حالت آن
است که در نحو سنتی به آن «جملة حالیه» میگويند .حال آنکه با توجه به معنای
جمله که در باال به آن اشاره شد ،نمیتوان آن را جمله نامید؛ چراکه مقصود اصلی
گوينده همان جملهوارة نخست بوده و برای توضیح افزونتر جملهوارة دوم را ضمیمه
کرده است .عالوه بر آنچه گفته شد ،حذف جملهوارة دوم ،معنا را نیز دگرگون میکند؛
پس در اين مثال با يک جملة مرکب روبهرو هستیم .در ترجمة فارسی جملهوارة نخست
از «نهاد (فاعل) +قید زمان +متمّم +فعل» تشکیل شده و جملهوارة پیرو از «گروه فاعلی+
مفعول +فعل» ساخته شده است .معموالً در ترجمة فارسی نقش دستوری حال در
جمالت عربی از «در حالی که» استفاده میکنند ،اما در اينجا به جای اين عبارت ،از قید
زمان استفاده کردهايم .میدانیم که در نحو عربی به وجود رابط میان جملة حالیه و
صاحب حال تأکید شده و موارد گوناگون آن نیز در کتب نحوی دستهبندی شده است.
رابط حال يا واو است يا ضمیر .واو حالیه بايد بتواند جايگزين ظرف زمان «إذ» بشود.
حال اگر جملة (جملهوارة) حالیه با فعل مضارع آغاز شود ،با يکی از مواردی روبهرو
هستیم که آوردن واو حالیه ممنوع است و فقط ضمیر را به عنوان رابط درنظر میگیريم؛
پس میتوان معنای ظرف زمان را در جملهوارههايی که در نقش حال واقع میشوند به
صورت ضمنی در نظر گرفت و در ترجمة فارسی میتوان آن را با استفاده از قید زمان به
مخاطب منتقل کرد .در ترجمة مثال ( )43مانند مثال ( )41وجود پیوند لفظی (حرف ربط
«که») را مشاهده میکنیم؛ اين حرف ،دو جملهواره را از نظر لفظی به يکديگر پیوند داده
است.

علیَّ :
إن االمتحا َن کان صعباً (جملهواره +جملهواره).
َ .44
قال ٌّ

 .45ترجمه :علی گفت :امتحان دشوار بود (جملهواره +جملهواره).
در مثال ( )44جملهوارة نخست از «فعل +فاعل» و جملهوارة دوم از «حرف مشبّهه +
اسم آن  +خبر آن» ساخته شده است .خبر حرف مشبّهه نیز از «فعل ناقصه  +اسم آن +
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خبر آن» تشکیل شده است .جملهوارة دوم در نقش مفعول برای فعل «قال» ذکر شده
است ،اما در نحو سنتی به آن جملة « مَقول قول» میگويند که نقش مفعول را در کالم
ايفا میکند .اين درحالی است که تعريف جمله بر آن صادق نیست؛ چراکه جملهوارة
نخست فاقد درنگ پايانی است؛ پس اينجا هم با يک جملة مرکب سروکار داريم .در
نمونة ( )45جملهوارة نخست که مقصود اصلی گوينده بوده ،از «نهاد (فاعل)  +فعل»
تشکیل شده است .جملهوارة پیرو در نقش مفعول برای فعل «گفت» خود متشکل از
«نهاد  +صفت  +فعل ربطی» است .عالوه بر اين موارد ،در ترجمة فارسی واژة «صعباً»
که در نقش خبر کان بوده ،به صورت صفت ترجمه شده است .نکتة جالب در اين مثال
اين است که در هر دو زبان جملهوارة مفعولی کارکرد مشابهی دارد.
نت َسوقَها (جملهواره +جملهواره).
حس َ
 .46لو کانت السيارةُ ناقةً َأل َ

 .47ترجمه :اگر اين ماشین يک شتر بود؛ قطعاً به خوبی آن را هدايت میکردی
(جملهواره +جملهواره).
در مثال ( )46جملهوارة نخست از «لو شرطیه  +فعل ناقصه  +اسم آن  +خبر آن» و
جملهوارة دوم از «الم جواب  +فعل  +فاعل  +گروه مفعول» تشکیل شده است« .لو» در
اين مثال معنای شرطی را افاده میکند؛ پس مانند تمام جمالت مرکب شرطی بايد دو
جملهواره داشته باشیم .جملهوارة نخست ،معنای شرط و جملهوارة دوم ،جواب شرط
است .در نحو سنتی اين دو را «جمله» مینامند ،در صورتی که جمله نیستند .اگر

نت َسوقَها»
حس َ
گويندة کالم ،بخش شرطی «لو کانت السيارةُ ناقةً» را بگويد و جواب « َأل َ

را نگويد مخاطب همچنان منتظر ادامة سخن باقی میماند و قانع نمیشود؛ پس سکوت
متکلم جايز نیست .در حقیقت اين دو جملهواره از نظر معنايی به يکديگر وابسته هستند
و نمیتوانند مستقل از يکديگر باشند .حرف «لو» معنای امتناع وقوع فعلی را به دلیل
امتناع وقوع فعلی ديگر منتقل میکند؛ به بیان سادهتر ،میتوان گفت در اين الگو امکان
وقوع بخش شرطی ممنوع است؛ بنابراين ،بخش جواب شرط نیز به وقوع نمیپیوندد .در
ترجمة فارسی آن ،جملهوارة نخست از «حرف ربط وابستگی  +صفت اشاره  +موصوف +
صفت عددی  +موصوف  +فعل ربطی» و جملهوارة دوم از «قید تأکید  +قید حالت +
مفعول (ضمیر اشاره)  +فعل» تشکیل شده است .در زبان فارسی برای انتقال معنای «لو»
از حرف ربط «که» استفاده شده است تا جملهوارة شرطی بسازيم و آن را بدينگونه به
جملهوارة جواب پیوند دهیم« .ال» در واژة «السيارة» به صورت ضمیر اشاره ترجمه شده
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تا گويای معرفه بودن آن باشد .حرف «ل» که بر سر جملهوارة جواب ظاهر شده برای
بیان معنای تأکیدی است .به همین دلیل در ترجمة فارسی از قید تأکیدی بهره

نت َسوقَها» را با تغییر در طبقة دستوری واژگانش
أحس َ
گرفتهايم .جملهوارة جواب « َ
ترجمه کرديم؛ به اين صورت که فعل «أحسن» را به شکل قید حالت «بهخوبی» و
مفعول «سوق» را به شکل فعل «هدايت میکردی» و ضمیر «ه» که در نقش مضافالیه

در گروه مفعولی به کار رفته بود به شکل مفعول درآورديم .همة اين تغییرات برای
انتقال صحیح معنا صورت گرفته است تا مخاطب فارسیزبان همان معنايی را دريابد که
مخاطب عربزبان از اين جمالت دريافت میکند.
 .4نتیجه
بنابر آنچه گذشت ،میتوان نتیجه گرفت که ارائه ترجمهای معادل و برابر در دو زبان
فارسی و عربی ابتدا نیازمند شناخت سطح نحوی و نظام جمله در اين دو زبان است،
زيرا همة سطوح زبان از قبیل آوايی ،واژگانی ،معناشناختی و کاربرد شناختی در زنجیره
سخن و نظام جمله به هم متصل شده و يک کل منسجم و واحد را تشکیل میدهند
که از طريق آن انتقال پیام و به تبع آن فرآيند ارتباط میسر میشود .در اين راستا به
تجزيه و تحلیل مقابله جمالت ساده و جمالت مرکب در دو زبان فارسی و عربی پرداخته
شد و اختالفات و تشابهات آنها را در انتقال معنا واکاوی و تبیین گرديد .با توجه به
تفاوت بنیادينی که میان نظام دستوری اين دو زبان وجود دارد الزم بود که يک معیار
مشترک برای تقابل بیابیم که با بهرهگیری از معناشناختی توانستیم چنین معیاری را
انتخاب کنیم .بديهی است که انتقال معنا در قالب کالم رخ میدهد و کالم خود از گروه،
جملهواره و جمله تشکیل میشود .جملة ساده را به صورت کالمی تعريف کرديم که
معنای کاملی را برساند و دارای درنگپايانی باشد و جملهواره را در واقع جمالت کوتاهی
دانستیم که به تنهايی معنای کامل را منتقل نمیکنند و فاقد درنگ پايانی هستند.
کالمی را که از قرارگرفتن حداقل دو جملهواره به وجود میآيد تا معنا را منتقل کند
جملة مرکب نامیديم .اين شیوة دستهبندی جمالت به دو گروه اساسی جمالت ساده و
مرکب در هر دو زبان قابل اجراست .با بررسی نمونههايی از دو زبان مشاهده کرديم که
با افزودن حروف ربط ،ادات شرط ،اسمهای موصول و ...در ساختار جمالت ساده میتوان
جمالت مرکبی ساخت که از دو يا چند جملهواره تشکیل شدهاند .پس از تجزيه و
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تحلیل دقیق جمالت ساده و مرکب تکِ تک مواردی را بیان کرديم که در هنگام انتقال
معنا بین دو زبان تغییر میکند تا تعادل و همارزی میان دو متن باقی بماند .اين نوع
تجزيه و تحلیل دشواریِ يادگیریِ زبان عربی را برای فارسیزبانان کاهش میدهد؛ چراکه
نحو عربی را در قالبهای آشنايی ارائه میکند که فارسیزبانان آن را پذيرفتهاند و از
سويی ديگر ،برای مترجمان نیز اهمیّت بسیاری دارد؛ زيرا نقش سازندهای در ارتقای
مهارت آنان هنگام انتقال صحیح معنا ايفا میکند.
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