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 اساس بر بیتعر در یدستور یها ساخت یبرخ یابیبرابر چالش 
 کتفورد یصور راتییتغ ۀینظر

 زیپر قادر
 رانیا تهران، ،یطباطبائ عالمه دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستاد

 (07/66/6867؛ تاریا پذیرش: 08/87/6867)تاریا دریافت: 

 چکیده

 يبررا  مقصد زبان در مأنوس يدستور يها نقش و یانيب يها قالب واژگان، افتنی يمعنا به یابی معادل
 در دقت با ااضر مقالة مسئله، نیا تياهم به نظر. است مبدأ متن يها  مله يدستور يها ساخت و ها واژه
 اسرت،  رفتره  كرار  بره  هرا  آن در مرتمم  كره  ییهرا  ساخت  مله از يردستو يها نقش یبرخ يبرا یابی معادل

. دهرد  نشران  را مشکالت و كند یبررس یعرب به یفارس از تر مه در را ها تفاوت و ها  الش تا كوشد یم
 و اامرد  آل  رالل  از مدرسره  ریمرد  یعنر ی ،یفارسر  کيكالسر  رمران  دو از هرا  مثرال  اغلرب  راستا، نیا در

. نرد یآ یم شمار به اريمع زبان قیمصاد از گفت توان یم كه است شده تخابان يعلو بزرگ از شیها  شم
 برر  را انير ب ريير ت  و يدستور یابی معادل تر مه، ندیفرا تا است آن بر یليتحل ر یفيتول روش با مقاله نیا

 مترر م  كره  رسرد  یمر  جره ينت نیا به ها داده اساس بر و دینما یبررس كتفورد يلور راتييت  ةینظر اساس
 ایر  دو نيبر  را ییمعنرا  رابطرة  کی دیبا بلکه باشد، مقصد زبان در مشابه يدستور نقش افتنی دنبال به دینبا

 یعربر  زبران  در هرا  واژه انير م ییمعنا رابطة همان دنبال به سپس دهد، صيتشخ یفارس  ملة در واژه  ند
 .كند یم دیيتأ را يدستور يها نقش تفاوت نيهم زين كتفورد ةینظر كه بگردد

 .کتفورد ةینظر ،یدستور ساخت ب،یتعر ،یابیبرابر گان کلیدی:واژ

                                                                                                                                            

 E-mail: ghpariz@yahoo.com 
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 مقدمه

مبااث فن تر مه است و  نیتر ی نجالو  نیزتريانگبر بحثی یکی از ابی عادلم دیترد یب
است. یکی از مشکالتی كره   بخش زیادي از مطالعات تر مه به این موضوع اختصا  یافته

ي لررفی و  هرا  یژگر یوسراختارهاي دسرتوري و   ، نبودن تناسرب  دهد یمدر فرایند تر مه رخ 
و مقصد است. به همين دلي ، بایرد  رایگزینی یرا تعردی  لرورت بگيررد؛        مبدأنحوي زبان 

هريج تر مرة لفرظ بره      براً یتقرها با هم تفراوت دارد و در نتيجره،    آرایش نحوي زبان»  راكه
 (.03: 6833 و،  )للح« لفظی ممکن نيست به طور كام  مفهوم و رسا باشد

تعدی  در ذات تر مه است و متر م از آغاز تا انجام تر مره همرواره در ارال تعردی      
است، اتی در متونی كه در زبان مبردأ و مقصرد اشرتراك بسرياري دارنرد، براز هرم تعردی          

. پدیدب تعردی  در تر مره بره دو نروع تعردی  ا براري و اختيراري تقسريم         رديگ یملورت 
 :شود یم

بره هرم ریخرتن ترتيرب ا رزاي كرالم، بره سربب         ي ا باري همچرون  ها  یتعد»
یی است كه بين دو زبان مبدأ و مقصرد و رود دارد و بره مترر م تحمير       ها تفاوت

ي ظریرف  هرا  تفراوت ي سبکی و ها یژگیوي اختياري ناظر به ها  یتعد. اما شود یم
« ي بيانی  اافتاده و مقبول در زبان مقصرد اسرت  ها قالبمعنایی و تالش براي یافتن 

 (.07: 6836فر،  خزایی )ر.ك؛

ي ا باري بسنده كند، مرتن تر مرة وي   ها  یتعدكه اگر متر م به ایجاد  نکته اینجاست
شاید از نظر زبان مقصد، درست و پذیرفتنی باشد، ولی از نظر سبک، ارائة دقيق معنا و پيام، 

ر.ك؛ قابليت ایجاد ارتباط با مخاطرب و نيرز خوانردنی برودن مرتن، توفيرق  نردانی نردارد )        
 (.018: 6866ناظميان، 

و  هررا تيررظرفي دسررتوري، هررا سرراختي بيررانی و هررا قالرربهررر زبرران بررراي كرراربرد   
یی دارد كه متر م در فرایند یادگيري و انرس برا زبران مبردأ و مقصرد برا ایرن        ها تیمحدود
ي روان و طبيعی، متر م ناگزیر ا تر مه؛ به عبارت دیگر، براي ارائة شود یمآشنا  ها تيظرف
ي دستوري ت ييراتی را اعمال كند؛ زیررا اگر ره ممکرن    ها ساختدر سطح واژگان و  است
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همره  را    تروان  ینمر است ساختار هر دو زبان از نظر لوري شبيه به هم باشد، اما در تر مه 
ساختار بره پيونردهاي   كار برد. دربارب تعریف ساختار باید گفت  ها را به  اي یکدیگر به آن

 :دنشو یم. عنالر ساختاري در زبان به سه دسته تقسيم شود یمه گفت ها واژهااكم ميان 

ي شاخص ا زاي سخن مانند: زمان، شماره،  نس، فالله )مانند ها یژگیور 6»
بودن، معلوم یا مجهول بودن فع    ان یبلفت اشاره به دور و نزدیک(،  اندار یا 

ترتيرب قررار گررفتن     هرا ماننرد:   و سازگاري ميان آن ها سازهر ترتيب ا زاي 0و... . 
دهنردب  ملره )فاعر ، فعر ،      لفت و مولوف در عبارت، یا ترتيب ا زاي تشکي 

؛ ماننرد یکری برودن لرفت و     هرا  سازهو نيز سازگاري ميان ا زاي  مفعول، قيد و...(
؛ ماننرد  ها سازهر  گونگی پيوند ميان ا زاي 8مولوف از نظر  نس و شماره و... . 
إليره برودن( در    ودن( و اضافه )مضاف و مضافٌپيوند توليف )لفت و مولوف ب

إليه( و  هت )پيوند ا رزاي  ملره نسربت بره      و اسناد )مسند و مسندٌ "عبارت"سازب 
 (.69: 6876ساعدي،  پور یلطف« )" مله"یکدیگر با تو ه به فع   مله( در سازب 

ضرروري اسرت، اتری برين دو زبران       ها زباني دستوري بين ها ساختت ييرات در سطح 
ی از ایرن  آگراه  ي زیادي برا هرم دارنرد.   ها مشابهت، ها ساختفارسی و عربی كه از نظر این 
، باعرث  انرد  كررده اي بدان اشاره  پردازان بزرگ تر مه به گونه ت ييرات كه هر یک از نظریه

پردازانری اسرت    كتفورد از نظریره و هدفمندتر لورت گيرد.  تر روانفرایند تر مه،  شود یم
اسرت و از   خروبی نشران داده   و  ایگزینی در تر مه را در نظریة خود بره كه موضوع تعدی  
 ی را تفسير كرد.ابی معادلانواع  توان یمرهگذر نظریة وي 

 هدف پژوهش

آن هرم در   هدف از این پژوهش آن است كه نشان دهد در تر مه از فارسی بره عربری،  
ي روان و مرأنوس  ا تر مهة ارائیی و ود دارد و براي ها  الشمتون كالسيک داستانی،  ه 

 در زبان مقصد،  ه ت ييراتی باید در سطح ساختارهاي نحوي لورت گيرد.
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 ی پژوهشها پرسش

ي نظام متن در دو زبان فارسی به عربی كه اشتراكات زیادي دارند،  گونره  ها تفاوتر 6
 با نظریة ت ييرات لوري كتفورد تفسيرپذیر است؟

یی در هرا   رالش به عربی در متون داستانی برا  ره    ر متر م در فرایند تر مه از فارسی0
 كدامند؟ ها  الشروست و راهکارهاي این  سطح دستور زبان روبه

 ها هیفرض

یی در دو زبان و ود ها تفاوترغم اشتراكات دو زبان فارسی و عربی در نظام متن،  علی
 تر مه كرد.ها را تفسير و  توان آن با اعمال ت ييرات لوري كتفورد میلرفاً دارد كه 

 نیترر  مهرم و مقصد یکی از  مبدأي دستوري در زبان ها مقولهنبودن معادل و  ایگزین در 
ي هرا  مقولره ي تر مره اسرت كره برا اعمرال ت ييرر لروري در دو سرطح واژگران و          ها  الش

ویرژه در برخری    ، بره یرابی  معرادل اسرت. ت ييرر و  رایگزینی در     شردنی  دستوري كتفورد ا 
یرابی و رود    معرادل  تعردی  و  رایگزینی در   اگر مهارتر است. ي دستوري ناگزیها ساخت

ي كالسريک  هرا  از آنجرا كره رمران    شرود.  ارائه می أنوسمنااي گنگ و  نداشته باشد، تر مه
 طلبد. میی را ابی معادلدقت در  ي مختلف بيانی دارد،ها شک و  انواع مختلف تعبير فارسی

 پیشینة پژوهش

ی واژگانی و دستوري در تر مة عربی به فارسی ابی لمعادیی در زمينة ها پژوهشتاكنون 
 ستاري در »ة عدنان طهماسبی و لدیقه  عفري با عنوان مقالاست؛ از  مله  لورت گرفته

ة منصروره زركروب و   مقالر ، «ی معنروي ابیر  معرادل تر مه از عربی به فارسی با تکيه بر فرایند 
ي هرا  پرژوهش و « و راهکارهرا  هرا   رالش تعدی  و ت يير در تر مه، »عاطفه لدیقی با عنوان 
. تفراوت و بر سرتگی ایرن    اند دادهی را دستمایة كار خود قرار ابی لدمعادیگري كه موضوع 

ي دسرتوري داراي مرتمم از فارسری    ها نقشی براي ابی معادلمقاله در آن است كه به  الش 
 است. به عربی پرداخته
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 . نظریة تغییرات صوری1

ی دارد كره  ابیر  معرادل ، كتفرورد نگراهی ویرژه بره موضروع      پردازان تر مه در ميان نظریه
 رایگزینی  »كنرد:   تعریف می  نينكتفورد تر مه را  ی است.شناس زبانبرگرفته از نظریات 

(. 8: 6836سراعدي،   پرور  ی)لطفر « عنالر متنری زبران مقصرد    ةعنالر متنی زبان مبدأ به وسيل
برا عنصرر معرادل آن در زبران     ( یکی از عنالرر مرتن زبران مبردأ     Replacement ایگزینی )

گيررد؛ بره عبرارت     نظرام مرتن انجرام نمری     مقصد به لورت ایستا و بدون انعمال ت يير در ك ّ
شرود.   دیگر، این  ایگزینی به لورت پویا مو ب پيدایش ت ييرهاي دیگر در نظام متن مری 

ت نقش اللی كتفورد در زمينة نظریات تر مه، شرح انواع ت ييرات لوري در تر مره اسر  
عالوه، ممکن است معادل یک واژه در زبران   كه ترتيب دستوري از  ملة این انواع است. به

 مبدأ، در زبان مقصد یک  مله باشد:

 به دو نوع اساسی ت يير لوري در تر مه معتقد است: پرداز هینظراین »

( ت ييرررات 0ی واژگررانی(. ابیرر معررادل( ت ييرررات لرروري در سررطح واژگرران )6
 ی دستوري(.ابی معادلدستوري ) يها مقولهلوري 

 :شود یمي دستوري به  هار نوع تقسيم ها مقولهت ييرات لوري 

فع  ممکرن اسرت در نقرش اسرم تر مره       مثالًالف( ت يير طبقات دستوري كه 
 شود.

ي دستوري بين دو زبان مبدأ و مقصرد  ها مقولهب( ت يير مقوله كه مستلزم ت يير 
 است.

كه ساختار هر دو زبران   رديگ یموقتی لورت  یزبان درونج( ت ييرات لوري 
ها را همه  ا بره  راي یکردیگر     آن توان ینماز نظر لوري شبيه یکدیگر است، اما 

مفرد تر مه كرد و باید  توان ینماسم مفرد در زبان مبدأ را همه  ا  مثالًكار برد؛  به
 به اسم  مع در زبان مقصد ت يير یابد.

 063 :6830پرور،   )ولی« م ت يير در ترتيب استد( ت يير لوري وااد كه مستلز
 (.683: 6870و ر.ك؛ نيومارك، 
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هایی  انعمال ت ييرات نيازمند است. تعدی  نکردن تر مه سبب اشکال به تر مهبنابراین، 
. ردير گ یدر دریافت پيام خواهد شد. این تعردی  در هرر زبرانی لرورتی خرا  بره خرود مر        

تر مره شرود، در هرر     آلمانیهاي فارسی، انگليسی یا  زبان كه مثالً از زبان عربی به يا نوشته
هاي خا  خود خواهد بود و لزوم آشنایی متر م برا ایرن    ها نيازمند تعدی  یک از این زبان

در  د، پوشريده نيسرت.  رنر هاي زبانی بر هيچ یک از كسانی كه دستی در این ارفره دا  تعدی 
در تر مره از فارسری بره عربری بررسری       سه نوع از ت ييرات دسرتوري كتفرورد را  این مقاله، 

 دهيم. ي معروف فارسی نشان میها رمانها را در تر مة  یی از آنها نمونهكنيم و  می

 . تغییر طبقات دستوری2

ت يير طبقات دستوري به این معناست كه براي یک نقش دستوري در زبان مبردأ، نقرش   
در زمرررب  غالبرراًدسررتوري دسررتوري دیگررري را در زبرران مقصررد  ررایگزین كنرريم. ت ييرررات 

) رار و   هرا  مرتمم ی از ایرن ت ييررات را در سرطح    یها نمونه. رديگ یمي ا باري قرار ها  یتعد
 .ميكن یممجرور( ذكر 

 . تبدیل متمم به مفعول1ـ2

رونرد و در واقرع، مرتمم دارنرد،      كار می بعضی از افعال در زبان فارسی با ارف اضافه به
 ها: و به  اي آن مفعول مستقيم دارند؛ مانند این نمونه ولی در عربی ارف اضافه ندارند

  :ارف اضافه.« به»متمم است و « او«: »به او داد»فارسی 

  :مفعول است.« ه«: »أعطاه»عربی 

 «:( ]قلرت فری نفسری:   08: 6833)آل اامرد،  « زنرم  بره او رودسرت مری    با خودم گفتم 
 [.أخدعه
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  «ترا یرک   خرورد   به درد مری ولدار خيلی بيشتر ها فهميدند یک فراش پ خيلی زود معلم
أكثرر   یفيدهم أدرك المعلمون مبکرا أن خادما بریا](؛ 63)همان: « خاليت! بو و بی مدیر بی
 مع المدیر الذي  یسمن و  ی نی من  وع[. بالمقاَنة

 «زد بره  شرم مری   االی و بدگمانی و یرأس مرردم در برازار و خيابران هرم       اندوه و بی »
 ازن الناس و كأبتهم و سو ظنهم فی السوق و الشارع[.كان یُشاهَد (؛ ]9 :6818)علوي، 

 گيرد: ها در عربی، ارف اضافه نمی هایی دیگر از افعالی كه معادل آن نمونه

از او  دا شد )تَرَكَه(، به او هشدار داد )اَذَرَه(، به او سرتم كررد )ظَلَمَره(، از او پرسريد     »
اسررتأذَنَه(، از او تشررکر كرررد )شَررکَرَه( و از او خوشررش آمررد  )سَررألَه(، از او ا ررازه گرفررت )

 )أعجبه(.

البته عکس این موضوع نيز لادق اسرت؛ یعنری ممکرن اسرت در فارسری، مفعرول و در       
 عربی،  ار و مجرور باشد؛ مانند:

 «ليالً[. الشرطةإلی مخفر  بی  اتوا« ]دشبانه به پاسگاه پليس آوردن مرا 

 ل. گاه متمم، گاه مفعو2ـ2

توان با مفعول آورد، هم با مرتمم؛ ماننرد فعر      ها را هم می در زبان فارسی، برخی از فع 
رر بره  نگر  بنگرر. در عربری نيرز برخری از افعرال اینگونره           0 ر  نگ  را بنگر.6«: نگریستن»

 رالش تر مره در آن اسرت كره     «. أعطی له»ر 0 «.أعطاه: به او داد»ر 6«: إعطا »هستند؛ مانند 
 نگر  را بنگرر:   »را به متمم تر مه كررد:   ر فارسی، فع  با مفعول بياید، باید آناتّی اگر د
 «.الغابةألنظر إلی 

 ساز( . تبدیل حرف اضافه )متمم3ـ2

اي كه در عربی برراي همران فعر      آید، با ارف اضافه اي كه در فارسی می ارف اضافه
 آید، مشترك نيست؛ به عنوان مثال: می
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 عربی  فارسی

 «نزدیک شداو  به.»    ه.مندنا 
 «این پرسش پاسا داد به.»    السؤال. عنأ اب 
 «گفتم: متأسفانه راه مدرسه مرا را   به او

)آل « اند براي پاشنه كفش خانمها نساخته
 (.09: 6833اامد، 

تلصررنع طریررق  : مررع األسررف، لررملرره ]قلررت 
 مدرستنا لکعوب اذا  النسا [.

 هإلی . تبدیل متمم به مضاف4ٌـ2

هرا در عربری    سازند، ولری معرادل آن   برخی از مصادر در فارسی با ارف اضافه متمم می
 «: نگيدن»آید؛ مانند فع   نيازي به ارف اضافه ندارد و به لورت تركيب اضافی می

 « [.محاربتهإلی  بحاجة]ما كنت « نداشتم  نگيدن با اونيازي به 

بدون ارف اضافه بيایرد، ولری    عکس آن نيز لادق است؛ یعنی ممکن است در فارسی
 شود: در عربی با ارف اضافه همراه باشد كه به دو بخش فعلی و اسمی تقسيم می

 . فعل1ـ4ـ2

 «كه افتخار همکاري با خرانمی مثر  ایشران را داشرته باشريم      باعث خوشحالی ماست »
 مثلها[. سیدةأن نتشرف بالتعام  مع منن دواعی سرورنا (؛ ]09)همان: 

 « (؛ 80: 6818)علروي،  « امروز این تابلوهرا را تماشرا كرنم   خواهد  دلم میخيلی اما من
 أن اتفرج اليوم علی هذه اللواات[. بِوُدي]ولکنی 

 . اسم2ـ4ـ2

 «الکبير لالستاذ المختلفةالکتب »؛ «ي مختلف استاد بزرگها كتاب.» 



 913 قادر پریز/ کتفورد یصور راتییتغ ةینظر اساس بر بیتعر در یدستور یها ساخت یبرخ یابیبرابر چالش

 

 «لکبرار   لاة الجمیبيرع اللوارات   »(؛ 03)همران:  « فروش تابلوهاي زیباي نقاشان بزرگ
 «.الرسامين

 به کسرة اضافه« را». تبدیل 5ـ2

اسرت.   فکّ اضرافه لرورت گرفتره    ندیگو یماگر كسره در تركيب اضافی اذف شود، 
إليره   به پایران مضرافٌ  « را»نوعی از فکّ اضافه در فارسی این است كه به  اي كسرب اضافه، 

 م بر مضاف است؛ مانند:إليه مقد مضافٌ غالباًافزوده شود. در این گونه فکّ اضافه، 

 « دلِ مادر و دامرنِ دایره(؛ ]یحتررق فرؤاد األم و لکرن      « دامن رادل سوزد دایه  رامادر(
 یحترق اضنها[. الدایة

 «خبرِ من(؛ ]إنّی أعلم ألم الطفلين، أنا عَلَی علم بما یکنه « مرا باشد از درد طفالن خبر(
 الطفالن منن هوا س و آ م[.

 «سقفن فلک(؛ ]نشقّ سقف الفلک[.« افيمفلک را سقف بشک( 

 جمله های اسمی به جمله و شبه . تبدیل ترکیب6ـ2

 ملره   هاي ولفی زبان فارسی را در عربی باید به لورت  مله یا شربه  برخی از تركيب
 تر مه كنيم؛ مانند:

 «یوم قلت  فيه الرئيس»؛ « مهور روز قت ِ رئيس.» 

 «عين منن ز اج»؛ «اي  شم شيشه.» 

 «بيت منن اَجَر»؛ «خانة سنگی.» 

 «معلم منن طهران»؛ «معلم تهرانی.» 

 «منن اليهود جخوة»؛ «برادران یهودي.» 

 «تومانات فئة خمسةمنن  وَقة نقدیة»؛ «اسکناس پنج تومانی.» 
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 . متمم در فارسی و حال در عربی7ـ2

 در این لرورت،  گاه باید متمم فارسی را در عربی به لورت اال مفرد تر مه كرد كه

 هستند:« با»و « به»شود. این ارف اضافه معمو ً  ارف اضافه اذف می

 «مسرورین ةالمدیندخ  الجنود »؛ «وارد شهر شدندبا خوشحالی  سربازان». 

 «؟و هو بهذا العمرأین عساه یذهب »؛ «تواند برود كجا می با این سن و سال.» 

 «(؛  ]كران  1: 6833)آل اامرد،  « رفتنرد  مری هرا   به طرف كرالس  هایشان با لفها  بچه
 [.مرلولينالطالب یذهبون إلی لفوفهم 

 « قهرا(؛ ]كنت قد أخذت اکمی 1)همان: « گرفته بودم زور بهاکم خودم را هم.] 

 « شاكياً(؛ ]تحدث 9)همان: « باز كردبه شکایت زبان.] 

 «إنّری  ](؛ 08: 6818)علروي،  « تراش گفتگرو كرردم    از رابطة استاد با خي  تفصي  به من
 تاش[. ا ستاذ بخي  عالقةعن  مطو تحدث 

و  در تقردیر دارنرد  را « با» اضافة ارفدر اقيقت، متمم هستند و لفات مقلوب فارسی 
 مفرد یا  مله است:اال ها در عربی،  معادل آن

 «مطرقٌ رأسُه مطرق الرأس»؛ («با سري افکنده) سرافکنده  .» 

 «مي ٌ و هُهُ  مي  الو ه»؛ «)با روي زیبا( زیباروي   .» 

 «مقطوعٌ رأسُه مقطوع الرأس»؛ «)با سري بریده( سربریده  .» 

 «لادقٌ قولله لادق القول»؛ «)با گفتاري راست( گفتار راست  .» 

 «،الرأسِ طرقَمُ ةالمحکمص فی اشترك اللّ»؛ «سرافکنده در دادگاه شركت كرد دزد» 
 .(لرأسه   و هو مطرقل ارأسَ )مطرقاً

 «القترال   ةسااح  یفر  يفرن الجنرد  دُ»؛ «دفن كردنرد  سرباز را سربریده در ميدان  نگ
 .(هرأسُ عٌمقطوو هو ) «الرأسِ مقطوعَ
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 «مير  الو ره    حفلةالاشتركت فی »؛ «خاطر در  شن شركت كرد زیباروي و آسوده 
 «.(بالها مرتاحٌو هی )لِ البا مرتاحَ ها(و هُ  مي ٌو هی )

 ل به متممتبدیل فع. 8ـ2

ها و ود دارد،  هستند یا معادل الطالای براي آن« داشتن»هایی كه تركيبی از فع   فع 
دو ارف  ر در كنار یکردیگر  تر مه و باعث شوند  ممکن است به لورت  ار و مجرور

 :قرار گيرند

 « لف تومانأخمسون  یلک عل»؛ «طلب داريتو از من پنجاه هزار تومان.» 

 « ةحاجإلينا  له»؛ ست دارددرخوااو از ما.» 

 «مرا خررج    ةمارّ لو قرأته ألف »؛ «ی!فهم نمی  يزي از آن ،اگر هزار بار آن را بخوانی
 .«منه شی  کلنفس

 . تغییر مقوله3

زاده،  ت يير مقوله ناظر به اسلوب  مله، یعنی شيوب بيران اسرت )ر.ك؛ طهماسربی و نقری    
ن زمرانی از ایرن گزینره اسرتفاده كررد كره       تروا  (. در تر مه از فارسی به عربی می67: 6868

یابد. البته ایرن   است، معادلی در لحظة تر مه نمی متر م براي اسلوبی كه در زبان مبدأ آمده
توانایی آن را داشته باشد كه مرتن مبردأ را كره مظهرر تفکرر و      »در لورتی است كه متر م 

(؛ مرثالً در تر مرة ایرن    699 :6836)دُلير ،  « تصور است، دریابد تا بتواند آن را بازگو كنرد 
  مله:

 «أ  یضيق لدرك بسماعها؟»؛ «شنيدنش را داري؟ ةاولل.» 

و به  اي  است رسد و بيان  مله را ت يير داده نمی متر مبه ذهن  «اولله داشتن»معادل 
آیررا دوسررت داري آن را » كنررد: اسررتفاده مرری «دوسررت داشررتن»یررا  «تمایرر  داشررتن»از  ،آن

 .«فی سماعها؟ ه  ترغب»؛ «بشنوي؟
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 «،؛ «هاسرت  ردها و رودررو قرار دادن آنان با عررب قصد او تضعيف كل در هر لورت
 «.العرب عليهم ةوجثاَضعاف األكراد و إفهو یرمی إلی  ن أمر،مهما یکن من»

توان بيان این  مله را ت يير داد و به  اي مصدر از فع  مضرارع منصروب و اسرلوب     می
 :استفاده كرد «نفی و إ ّ»

هرا را رودرروي   ردها را ناتوان كند و عرباو قصدي ندارد  ز اینکه كل در هر لورت،»
األكرراد و یجعلهرم    ةقاو ن أن یقلر  منر    ّإفهو  یهدف  ن أمر،یکن من امهم»؛ «آنان قرار دهد

 «.لو ه والمسلمين و هاً

 «أب ض األشيا  عندي اهم»؛ «آن دو براي من ناپسندترین  يزها هستند.» 

 «ما أب ضت شيئا كب ضهما»؛ «هيچ  يزي را همانند آن دو  يز ناپسند ندانستم.» 

 . تغییرات صوری در سطح واژگان4

ها هستند كه تسبيح  شود و واژگان همان دانه دستور زبان نا تسبيحی است كه دیده نمی
كنرد. در   هرا را مشرخص مری    دهند و این دستور زبان است كره رابطرة ميران واژه    را شک  می

اسرت واژگران از    بين دستور زبان و واژگان مرز مشخصی و ود ندارد. هاليدي نوشته»واقع، 
شود، اما به اعتقاد من، ایرن دو تقریبراً همپوشری     شوند كه دستور زبان تمام می آنجا آغاز می

ساز است و در عربی  رار   (. ارف اضافه كه در فارسی متمم610: 6870)نيومارك، « دارند
تواند معناي فع  را عوض كند و در واقع، الگوي همنشينی در معناي  زد، میسا و مجرور می
(؛ 619نامرد )ر.ك؛ همران:    می« دستور االتی»گذارد. نيومارك این مبحث را  واژه تأبير می

كنرد. دو نمونره از ت ييررات لروري در سرطح       هاي آن تو ه مری  زیرا به رابطة فع  و وابسته
آوریم كره در نمونرة اول، اررف اضرافه معنراي       به عربی میواژگان را در تر مه از فارسی 

 شود: دهد و در نمونة دوم، ت يير مفعول باعث ت يير معنا می فع  را ت يير می
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 . معنای فعل و حرف اضافه1ـ4

كراربرد اررف اضرافه فعر  دارد؛ یعنری        ، فهم متن فارسری بسرتگی بره   بسياري موارد در
است،  ه معنایی دارد؛  اي كه پس از آن آمده افهمتر م باید تشخيص دهد فع  با ارف اض

است.  اي است كه با آن آمده به عبارت دیگر، در برخی موارد، معناي فع  تابع ارف اضافه
 ها تو ه كنيد: به این نمونه

 اندیشیدن 

 «.التفکر فيه»؛ «فکر كردن به آن  يز اندیشيدن به  يزي:»ر 

در آستان  انران از  »؛ مثالً: «الخوفُ منه»؛ «يزياندیشيدن از  يزي: هراس داشتن از  »ر 
 «.الحبيب  تخف السما  عتبةعلی «: »آسمان ميندیش

 بخشودن 

 «.العفو عن»؛ «عفو كردن»)بدون ارف اضافه(: « بخشودن»ر 

 «.عليه الشفقة»؛ «دل سوزاندن«: »بخشودن بر»ر 

 «.اإلمتناع«: »امتناع كردن و مضایقه كردن»؛ «بخشودن از»ر 

 «لماذا  تشفق علی فؤاد األم؟»؛ «گفت:  را بر دل مادر نبخشایی؟» ر

)انروري و گيروي،   «  ه بخشایی از او مشتی  و و كراه  اگر بخشایی از من بستر و گاه»ر 
منرن الشرعير و    حفناة عندما تمتنع عن الفراش و الطعام لی فکيرف  تمتنرع لره    »(؛ 079: 6839
 «.القش

كنرد كره معرادل     اي پيدا می معناي تازه« از»ارف اضافة  با« بخشودن»و « اندیشيدن»فع  
كنرد.   عربی آن كامالً با فع  اللی متفاوت است. این موضوع در زبان عربی نيز لردق مری  

شرود و معرانی متفراوت و یرا اتّری متضرادي پيردا         فع  با اروف اضافة مختلفری همرراه مری   
 كند: می
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 :َذهرب عنره:   »و « ذهرب إلری: پنداشرت   »، «ذهب به: او را بررد »، «ذهب: رفت» ذَهَب
 «.فراموش كرد

 :َقطع فی: تأبير گذاشت»و « قطع عن:  لوگيري كرد»، «قطع: برید و پيمود» قَطَع.» 

 . کاربرد یک فعل در معانی مختلف2ـ4

هاي تر مرة فعر  از فارسری بره عربری، و رود افعرالی اسرت كره معرانی            یکی از  الش
اي زمينه خرود را از دسرت بدهنرد، معنراي  دیردي برا       متعددي دارند؛ یعنی بدون اینکه معن

در تر مه بایرد فعر     شده با مفعول را گيرند. این فع  تركيب هاي مختلف به خود می مفعول
« بخشيدن»، «كشيدن»، «گرفتن»هاي  اي ارزیابی كرد و معادل آن را در عربی یافت. فع  تازه

 و... از این دست هستند.

 . گرفتن1ـ2ـ4

 «.گرفت: أخذ   قبض شيئاً يزي را »ر 

 «.عکس گرفت: لوّر  التقط»ر 

 «.وقت گرفت: است رق  شَ  َ الوقت»ر 

 «.الغرفةاتاق گرفت: اَجزَ »ر 

 «.رادیو گرفت: التقط أمواج الرادیو»ر 

 «.لدایش گرفت: بَح لوته»ر 

 «.مجرم را گرفت: اعتقله  ألقی القبض عليه»ر 

 «.ناخن گرفت: قلَمَ  قَص»ر 

 «. نک پول گرفت: سحب النقود مننَ المصرفاز با»ر 

 «.دست دوستم را گرفتم: ساعدتُ لدیقی»ر 
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 «.دیروز خورشيد گرفت: كسفَ الشّمس یوم أمس»ر 

 «.دلش گرفت: ضاق لدره»ر 

 «. انش را گرفت: قبض رواَه»ر 

 «.اقش را گرفت: استوفی اقه»ر 

 «.به زنی گرفت: زوّ َها»ر 

 «.ی بالسرطانسرطان گرفت: الليبَ  ابتل»ر 

 «.امرا  بطاقةكارت قرمز گرفت: تلقی »ر 

 «.انتقام گرفت: انتقم أخذ بثأره»ر 

 «.باران گرفت: أمطر»ر 

 و... .«گوید: أفرض أنّه لادق گرفتم كه او راست می»ر 

 ها به زبان عربی و تر مة آن« گرفتن»هایی از فع   نمونه

 «.بيدي لنيساعدنی أخذ»؛ (36: 6818)علوي، « كه كمکم كند گرفتدست مرا * »

(؛ 90 )همرران:« تصررميم گرررفتمتمررام قرروّه و قرردرت معنرروي خررود را  مررع كررردم و  * »
 «.قررتُ و الروحیةاستجمعت قواي »

وقفتُ إلی  انرب  »(؛ 08)همان: « تحت نظر گرفتمكنار بخاري نفتی ایستادم و زن را * »
 «.المرأة راقبتُالمدفأ و 

 «گررفتم  گررم مری  مناسبت لرفتی كره دلپسرند مرن برود،       امان از وقتی كه با كسی به* »
 «.ما لصفةمع من یعجبنی أظهر الود كفانا اهلل شرّ الزمان الّذي كنت »(؛ 73)همان: 

 «.؟مطلقةلماذا ألبحت »(؛ 16)همان: « طالق گرفتم را * »
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 كران یرتعلم  هذا الشّراب الّرذي   »(؛ 73)همان:  «گرفت یاد میهمين  وانک كه نقاشی * »
 «.مالرس

 «.بِدمعی، كنت علی وشک البکا  شَرِقتُ»(؛ 687)همان: « گرفتب ض گلویم را * »

 «.نفسی منعتُ»(؛ 606)همان: « گرفتم  لوي خودم را* »

منرنَ  »(؛ 3)همران:  «  نبة عمومی به خرود گرفرت  از هفته دوم تمامی آبار استاد نقاش * »
 «.یزورها الجميع ايث عامةآبار األستاد الرّسام  ألبحتاألسبوع الثّانی 

 !«.أخطألعلّه »(؛ 689)همان: !« است عوضی گرفتهشاید * »

 «.لدري!ضاق »(؛ 688)همان: « گرفتقلبم * »

(؛ 19 )همرران:« و رفررتم كارگرراه او! دسررت گرررفتمروزي كارهرراي نقاشرری خررودم را * »
 «.بإسمی و ذهبت إلی ورشته! الموقعةیوماّ اللواات  املتُ»

 أعتلقنر  إلری اآلن قرد   »(؛ 688)همران:  « اند گرفتهصد نفر را در تهران تا به اال اقالً سي* »
 «.شخص فی طهران مأئةعلی األق  بالث 

 گیری نتیجه

ترین دادب این پژوهش آن است كه متر م در تر مة ساخت دسرتوري نبایرد یرک     مهم
است  نقش را در  ملة فارسی نشانه برود و به دنبال همان نقش در زبان عربی بگردد. ممکن

روابط معنایی او را به نقشی مشابه در زبان مقصد برساند؛  راكه در دو زبان فارسی و عربی 
هاي مشابه فراوانند. یا آنکه رابطة معنایی، مثالً به  اي نقش متمم، نقرش مفعرول را در    نقش

عربی توليد كند، بلکره بایرد در  ملرة فارسری یرک رابطرة معنرایی برين دو یرا  نرد واژه را           
ها در زبان عربری بگرردد. ایرن     ص بدهد و آنگاه به دنبال همان رابطة معنایی ميان واژهتشخي

عرالوه،   اسرت. بره   تفسير شرده « كتفورد»موضوع در مقاله، بر اساس نظریة ت ييرات لوري از 
هرایی در زبران    است و نشان داده شده متر م برا نقرش   ها آمده هایی براي این ت يير نقش مثال

ها در زبان مقصد معادل مستقيم نداشته باشرند و   رد كه ممکن است آن نقشمبدأ سروكار دا



 999 قادر پریز/ کتفورد یصور راتییتغ ةینظر اساس بر بیتعر در یدستور یها ساخت یبرخ یابیبرابر چالش

 

هرا   هاي  ایگزین را بيابد. برخی از ایرن ت ييررات در سرطح مرتمم     ها باید نقش براي ارائة آن
 عبارتند از:

 إليه یا اال. ر تبدی   ار و مجرور به مفعول یا مضافٌ

 ر تبدی  اروف اضافه به یکدیگر.

  مله. اسمی به  مله و شبهر تبدی  تركيب 

 تبدی  لفت مقلوب به اال مفرد و  مله و... . ر

هاي مختلف معنراي  دیردي پيردا     یافتة دیگر پژوهش ااضر آن است كه فع  با مفعول
شرده   دهد، ولی در تر مه باید این فع  تركيب كند كه معناي زمينة خود را از دست نمی می

 د و معادل آن را در عربی یافت.اي ارزیابی كر با مفعول را فع  تازه

 منابع و مآخذ

 . تهران: نقش نگين.6. چمدیر مدرسه(. 6833اامد،  الل. )  آل
 . تهران: فاطمی.6چ .دستور زبان فارسی دو(. 6839انوري، اسن و اسن اامدي گيوي. )

 . تهران: سمت.3. چ ترجمۀ متون ادبی(. 6836فر، علی. ) خزایی
. تهرران:  0تر مرة اسرماعي  فقيره. چ    . یل کالم، روشی برای ترجمهتحل(. 6836دُلي ، ژان. )
 رهنما.

هررا و  تعرردی  و ت ييررر در تر مرره،  ررالش(. »6860زركرروب، منصرروره و عاطفرره لرردیقی. )
هـای ترجمـه در زبـان و     پژوهش«. التر مه و أدواتهاراهکارها با تکيه بر تر مة كتاب 

 .08ر89. لص 3. ش 8. د ادبیات عربی
 . تهران: نشر مركز.گفتمان و ترجمه(. 6877لی. ) و، ع للح

. تهررران: مؤسسررة انتشررارات التعریــب ورشةةة(. 6868زاده. ) طهماسربی، عرردنان و عررال  نقرری 
 دانشگاه تهران.
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 ستاري در تر مره از عربری بره فارسری برا      (. »6868طهماسبی، عدنان، و لدیقه  عفري. )
های ترجمه در زبان  پژوهش(«. السکریةیابی معنوي )بررسی رمران   تکيه بر فرایند معادل

 .663ر67. لص 68. ش 0. د و ادبیات عربی
 . تهران: نگاه.هایش چشم(. 6818علوي، بزرگ. )

. تهررران: نشررر درآمــدی بــه روش و اصــول ترجمــه(. 6876پررور سرراعدي، كرراظم. ) لطفرری
 دانشگاهی.
 . تهران: سخن.ترجمۀ متون مطبوعاتی(. 6868ناظميان، رضا. )

. تر مة منصور فهريم و سرعيد سربزیان.    دورة آموزش فنون ترجمه(. 6831، پيتر. )نيومارك
 . تهران: رهنما.0چ 

. تهرران:  68. چ دستور زبان فارسی یك (.6868وايدیان كاميار، تقی و غالمرضا عمرانی. )
 سمت.

 . ش7. د پژوهی ادبـی  متن «.یابی در تر مه بررسی نظریات معادل(. »6830پور، واله. ) ولی
 .007ر061. لص 63


