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 جلسۀ אول

 ترجمه چیست؟



 
 
 
 
 

  درسאهدאف
 :آشنایی با

 ؛ترین دالیل نیاز به ترجمه و نقش آن در אرتباط جوאمع אنسانی با یکدیگر مهم 
 .معنای لغوی و אصطالحی ترجمه 

 
 
 

 درآمد
 شـد، نیـاز بـه همـدلی،      رو نخستین بار با همنوع خود روبـه      برאی  پا نهاد و     اکیۀ خ کر که אنسان به     هنگامאز آن   
چنـین   تقلید کرد و אیـن אز آوאهای طبیعی بر אین אساس، آدمی ناخودآگاه      . پدید آمد زبانی رودررو سخن گفتن       هم

صد درونی بدل   مقابرאی بیان   به אبزאر    شکل گرفت و      نمادهای زبانی  ،دشآشنا  » بیان«با قدرت خدאدאدی    بود که   
خصوص به خود دאشت و بر אیـن         م یאی زبان  אین نمادها یکسان و همگون نبوده؛ بلکه هر قوم و تیره          אما  . گردید

؛ אیـن   یک ضـرورت אجتمـاعی خـود رא نـشان دאد           به صورت    دیگر در زمینۀ אرتباط אقوאم و ملل گوناگون       אساس  
 .شد تر مطرح می یافت و جدی میر روز אبعاد جدیدتری ترجمه بود که هضرورت אجتماعی همان 

جوאمـع אنـسانی رא بـه خـوبی          شـگرف آن در زنـدگی        تـأثیر ترجمه و   نقش، جایگاه   ، شاید بتوאن    אز אین رو  
توאنستند با یکدیگر آشـنا شـوند و אهـدאف و             می چگونهمختلف  אقوאم و ملل    ،  رאستی אگر ترجمه نبود   به  . دریافت

 علوم و فنون یکدیگرنـد و אز      آگاهی אز  آدمیان אز یک سو نیازمند    . ندنبرخورد با یکدیگر بیان ک    مقاصد خود رא در     
بـر אیـن   .  نیـستند  و آگاهی بدون وאسطه אز آنها אغلب قادر به אرتباط مستقیم،به دلیل אختالف زبان،  سوی دیگر 

 وجانبـه و   تفهیم و تفاهمهـای د     ترجمه تنها رאه مطمئن و کارآمد برאی      אساس باید به دאمن ترجمه پناه برد؛ زیرא         
 .یابی به علوم و فنون ملل دیگر אست ها و دستفرهنگאیجاد אرتباط میان 

 پـی بـه مقـصود       ،ملتها در برخورد با هم אگر زبان یکدیگر رא ندאنند تا با هم حرف بزننـد               
אز آنجـا   . خوאهـد   می گوید یا چه    می یکدیگر نخوאهند برد و نخوאهند فهمید که طرف چه        

 ،برאی تسهیل مشکالت زندگی   ،  ت هم باشند و چه دور אز هم       که אین ملتها چه در مجاور     
در رאه فرهنـگ و دאنـش و        هـا   برخی אز אین ملت   ،  אز אین گذشته  . به هم نیازمند خوאهد بود    

مانـده بایـد אز دאنـش و فرهنـگ           های عقب  که ملت  אند  ترقیاتی نائل آمده  هنر و صنعت به     
אفـرאدی אز ملتهــای  ، ر אیــن رאهد. אیـشان درس بگیرنـد و אز تجربیاتــشان چیـز بیاموزنـد    

ی ملـت   هاباید معلومـات و درسـ     ،  אگر زبان آن ملت پیشرفته رא آموخته باشند       ،  مانده عقب
به زبان خود و ملـت خـود برگردאننـد تـا אز آن              ،  پیشرفته رא چه کتبی باشد و چه شفاهی       

 گویند  میبه אین کار که برگردאن مفهومی אز یک زبان به زبان دیگر אست. אستفاده بشود
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گیرد که אز دאنـش و معلومـات          می ترجمه و אنجام دאدن אین کار کالً بدین منظور صورت         
به طور کلی ترجمـه     . طرف אستفاده بشود و یا אز ظرאیف فکری و ذوقی طرف لذت ببرند            

برگردאن مفهومی אعم אز کتبی یا شفاهی אز یک زبان به زبـان دیگـر بـه    : عبارت אست אز  
 ١.אز آنمنظور אستفاده کردن 

زبـان بـه      نـاهم   אنسان  که دو  אستبه زمانی   ، مربوط   ن ترجمه نخستیتاریخ  که  توאن تصور کرد      می بنابرאین
شـفاهی بـسیار    ۀ  عمـر ترجمـ   بنـابرאین   .  و نیاز به رאبطه و گفت و شنود میان آنان پدید آمده אست             אند  هم رسیده 
 .همرאه بوده אستنیز  چشم و زبان دست،کارگیری  با زبان אشاره و به، و در مرאحل نخستین دیرینه אست

موجود در گوشه   ۀ  شد های کشف  نوشته  ترجمۀ مکتوب نیز در درאزنای تاریخ ریشه دאرد و سنگ         ،  با אین همه  
هایی אز رونق ترجمـه      تنها نشانه ،   سال قدمت دאرد   ٢٥٠٠ مانند آنچه در بیستون یافت شده و حدود          ،و کنار عالم  

 ٢.در روزگار کهن אست
. אنـد   خود رא نیازمند ترجمه یافته، در گذر تاریخ مانند دیگر אقوאم و مللن طبیعی אست که אیرאنیان نیز   אینابرب

هـای بـسیاری אز زبـان سنـسکریت و       کتاب ، به ویژه در دورۀ ساسـانیان      ،ن پیش אز אسالم   وאهد و قرאئ  شبر אساس   
אلـفُ لیلـةٍ    کتابهـای    .ر دسـت نیـست     متن پهلوی آنها د    سفانهمتأکه  אست  وی ترجمه شده    پهلزبانهای دیگر به    

 بعـد אز مـتن پهلـوی بـه عربـی            هـای  کتابها هستند که در قرن     گونه   אین אزهایی    تنها نمونه  کلیله و دمنه   و   هولیل
 ٣.אند ترجمه شده و تا به אمروز باقی مانده

عـرب در   حضور سلمان فارسـی و دیگـر مـسلمانان غیر         ،  )صلّی אهللا علیه و آله    ( پیامبر אکرم    در عصر بعثت  
نیـاز بـه ترجمـه رא        ، دعـوت دینـی    رאی گسترش  سفرא به אیرאن و روم ب      دن نیروهایی اترسزبانان و ف    جامعۀ عرب 

אنجـام  یی  هـا   ششآثار אرسطو کو  ۀ  ترجمۀ   در زمین  ،گاه در قرن دوم هجری در روزگار אمویان        آن. ساختتر  آشکار
،  با حمایت אیرאنیان به قدرت رسیده بودند       عباسیان که  .و بستر نهضت ترجمه در عصر عباسی فرאهم گردید        شد  

אجتمـاع  .  پـر بـود     تـرک و رومـی     گوناگون فـارس،  به قوم عرب אعتماد چندאنی ندאشتند و دربار آنها אز نژאدهای            
به אیجـاد  אز אین رو آنان . تر ساخت آشکارنیاز به ترجمه رא مختلف در دربار عباسی،    نژאدهای گوناگون با زبانهای     

به رقابـت   در אین عرصه با یکدیگر      عباسیان  . همت گماشتند هندی و یونانی به عربی      ،  ار فارسی مرאکز ترجمۀ آث  
 درאزدאمنאی   در حوزه بود،و رقابتهای علمی ها    شش ثمرۀ کو  ، که در حقیقت   نهضت ترجمه پردאختند و در نتیجه،     

 در دسـترس    گونـاگون  بطلیمـوس و אقلیـدس در علـوم       ،  بقـرאط ،  جالینوس،  אفالطون،  های אرسطو کتاب. شد برپا
 که پیامدهای فرهنگی و علمی گوناگونی بـه          پدید آمد  عربیۀ  زبانان قرאر گرفت و تحولی بزرگ در אندیش        عربی

 .همرאه دאشت
 های مختلف بـه   ی אز زبان  گوناگون و همچنان آثار     ه نشد אز אهمیت ترجمه کاست   نیز،  پس אز گذشت אین دوره      

 در عصر جدیـد     آنکه تا.  بسیاری אنجام شد   شد و تبادل علمی و فرهنگی      ترجمهها  ر زبان گیدعربی یا אز عربی به      
ـ     نیـاز    کنند  د می ای» دهکدۀ جهانی «אز آن به    د و   ننام ها می و ملت ها  عصر אرتباط فرهنگ  آن رא    ،که  ربـه ترجمـه ب
ه جمـ درس تر هایی אنجام شد אز جملـه         سازی ترجمه کوشش    ؛ برאی آسان  ناپذیر بدل شد   ی روزآمد و אجتناب   نیاز

، אصـطالحات هـا،   مند کردن برگـردאن وאژه  روشهایی برאی قاعدهد و شی دאنشگاهی طرאحی ها ی אز رشتهدر برخ 
لوم حدیث درسی   در برنامۀ آموزشی مقطع کارشناسی رشتۀ ع      אز אین رو    . پیشنهاد شد ...  تعابیر خاص و  ،  جمالت

                                                 
 .٢٣٣ و ٢٣٢، ص دمی با قاضی و ترجمهفرد،  عرفان قانعی. ١
 .٩، ص فن ترجمهیحیی معروف، : ک.ر. ٢
 .٣، ص »مسئلۀ אمانت در ترجمه«אبوאلحسن نجفی، : ک.ر. ٣
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های علوم تخصـصی אسـالمی عربـی           شاخه زیرא در אین رشته אز    . به نام ترجمۀ عربی به فارسی بنیان نهاده شد        
کارهای علمـی و    ا سـازو  بآن   دאنشجویان   ییآشناאین درس   هدف אصلی   . شود  شمرده می  عربی   زبانزبان אصلی   
هـای آینـدۀ אیـن درس شـیوۀ ترجمـۀ برخـی אز                 که در جلـسه    متون عربی به زبان فارسی אست     ۀ   ترجم تجربیِ
 .شود  میهسی به عربی نیز آموزش دאدرهای رאیج فاساختار

 
 
 
 

 ترجمه در لغت و אصطالح
 معنای لغوی ترجمه

ـ ی سـخن گفـتن      او بـه معنـ    » ر ج م  «ۀ  رא אز ریـش   » ترجمه«شناسان عربی    گروهی אز وאژه   گمـان  ا حـدس و     ب
جـوهری آن رא ذیـل      . نیمאبـد  »تفعیـل «ثالثی مزید و مصدر باب      אز  رא باید   » تَرجِمَة « بر אین אساس   ٤.אند دאنسته
 وא. ی تفسیر کردن سخن به زبـانی دیگـر دאنـسته אسـت            ارא به معن  » هُ کالمَ مَجَرْتَ «ر کرده و  ذک» ر ج م  «ۀ  ریش
אثیر   אبن ، طریحی ٥.»رعافِزَ« و   »رאنفَعْزَ«مانند  ؛   אست »مرאجِتَ« و جمع آن     همین ریشه  אز   »مانجَرْتَ« :نویسد می

قـل سـخن אز زبـانی بـه زبـان دیگـر        و آن رא بـه معنـای ن   אنـد   آورده» ت ر ج م   «ۀ  منظور آن رא ذیل ریش     و אبن 
ی مفسر و ناقل مطالب به زبان دیگر        ا رא به معن   »تُرجُمان و تَرجُمان  ،  تَرجَمان«منظور   طریحی و אبن   ٦.אند  دאنسته
ـ « و ه معنـای تبیـین و روشـن کـردن آورد    بهرא » المَهُالنٌ کَ فُمَجَرْتَ «، بر אین  אفزون طریحی   ٧.אند  دאنسته  مَجَرْتَ

» ترجمـان « رא به معنای برگردאن کالم به زبانی غیر אز زبـان مـتکلم دאنـسته و אسـم فاعـل آن رא          »هِیرِ غَ المَکَ
تفسیر کالم بـه    به معنای   رא  » هُ عَنْ جَمَتَرْ«و  » ةجَمَتَرْ« رא معادل مفسر زبان و       »ترجمان«زبیدی   ٨. אست دאنسته

אو در אیـن    . ه אسـت  ۀ אیـن وאژ   جزء אصل ریش   بلکه   ، در آن زאئد نیست    »تاء«زبانی دیگر دאنسته و معتقد אست که        
  :نویسد  میزمینه

ی ا در معن  אند،   به شمار آورده   »م ج ر«ۀ  و אز ریش  » ةلَتَفعِ«رא بر وزن    » ةمَتَرجِ«کسانی که   
ها و جمـالت رא אز       ؛ زیرא متکلم وאژه    אست »ةِجارَحِالْ بِ مَجَرَ« که آیا אز     אند  آن אختالف کرده  

ـ رَ«یا אز ؛ کند ی مدهان خود به بیرون پرتاب    ـ غَالْ بِمَجَ  مقـصود  ، زیـرא متـرجم  ؛ אسـت »بِیْ
 .کند  میبیان، متکلم رא که برאی دیگرאن پنهان אست

 »م ج ر« آن رא مـشتق אز  یمتـوאن  رא مُعَرَّب بدאنیم نمـی   » ترجمه«، که   در هر صورت  
 ٩.باشد» ةجَمَتَرْ«ۀ وאژۀ  جزء ریش،»تاء«قلمدאد کنیم تا در نتیجه، حرف 

کـه  شـود     به کـسی گفتـه مـی       »تُرجُمان و تَرجُمان  ،  تَرجَمان«  که د باورن  بر אین گر אز دאنشمندאن    برخی دی 
 و  تغییر کرده אست  بوده که به אین صورت      » تَرزَبان«אصل آن در فارسی     کند و    می بیان رא به زبان دیگر      אی  وאژه

                                                 
 .٦٤٦، ص رآنتاریخ قرאمیار، . ٤
 .١٩٢٨، ص ٥، ج אلصحاحجوهری، . ٥
 . ١٨٦، ص ١، ج אلنهایهאثیر،  אبن. ٦
 .٢٩٩، ص ١٢، ج لسان אلعربمنظور،  אبن. ٧
 .٢٨٧، ص ١، ج مجمع אلبحرینطریحی، . ٨
 .٦٣، ص ١٦، ج تاج אلعروسزبیدی، . ٩
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د مقاصد گویندۀ یک زبان رא به زبـان دیگـر           توאن  همچنین به دאنندۀ دو زبان که می      . אند  نیز گفته » تَرزُفان«آن رא   
  ١٠. شده אستگرفتهشود که אین وאژه پس אز تعریب، אز آن مصدر و فعل   می گفته» تَرْجُمان«بیان کند، 

رسـد    مـی  אمـا بـه نظـر     بدאنیم،  » ت ر ج م    «یا אز אصل  » ر ج م   «رא یا باید אز ریشۀ    » ترجمه« وאژۀ   بنابرאین
بـر  . مـصدر ربـاعی مجـرد אسـت       » لَلَةفَعْ«وزن آن   ،  هتر אست که در אین صورت     و ب تر      درسترباعی دאنستن آن    

 »بـان زَرْتَ« یـا    »فـان زُرْتَ«ب אز فارسـی و אصـل آن رא          رَّعَرא مُ » ترجمه«شناسان عربی    همین אساس، بیشتر لغت   
 .אند  کردهقلمدאد و معنای آن رא تفسیر و تبیین کالم אز زبانی به زبان دیگر אند دאنسته

و سـپس در    » تفـسیر «نخست بـه معنـای      » ترجمه«که  فهمیم    میاهی به تاریخچۀ کاربرد אین وאژه       نگبا  
 در  ، به ویژه   نویسندگان אیرאنی سدۀ چهارم هجری     ؛ אست به کار رفته  » برگردאندن سخنی به زبان دیگر    «مفهوم  

، »ترجمه« بلکه   ،بردند می به کار ن   ی آن رא به معنای אمروز   » ترجمان «و گاه » ترجمه «ۀوאژ عموماً   ،مشرق אیرאن 
 مترجم و گاه مفسر   ،  ی ترجمه امعنبه  گاه  رא  » ترجمان «، بیان و شاید تلخیص و     تفسیر،  ی شرح امعنبه  بیشتر  رא  
بـا  » مترجمان«که هرگاه   شود    دیده می جالب  ۀ   אین پدید  تفسیر طبری ۀ  ترجم  کتاب در. بردند  به کار می  ناقل  و  

 کـر نـام سـوره آغـاز       ذمبحث رא بـا     ،  آورند  می لفظ به لفظ و آیه به آیه       ، ترجمۀ آیات قرآن رא    بین،  ژرفآن دقت   
» ترجمـه «آن رא با عنوאن ، پردאزند  میאما هرگاه به تفسیر. کنند אی نمی  به ترجمه بودن آن عبارت אشاره     کنند   می
ن تـا قـرن   بلکه در هـیچ یـک אز متـو   ،  نه تنها در אین کتاب  »برگردאن« به معنای    »ترجمه«وאژۀ   .کنند  می آغاز

ه و برאی معنای     به کار رفت   ... و   جا آمده به معنای شرح و تفسیر و تحریر         هر» ترجمه«وאژۀ  . چهارم نیامده אست  
» نقـل «ۀ عربی  و گاه وאژ  » برگردאن« یا لفظ فارسی      و »شرح« و   »تفسیر« چون   هایی  אز وאژه مصطلح  » ترجمۀ«

ۀ دیگـر אینکـه وאژ    ۀ  نکتـ .  متـأخر אسـت    ،»برگردאن «معنایبه  » ترجمه«، به کار رفتن     یعنی؛  אستفاده شده אست  
 و אیـن خـود    نیامـده אسـت  تهذیب אللغه  و جمهرة אلعرب ،  אلعین مانند کتاب های کهن عربی    در قاموس » ترجمه«

 ،های بزرگ دیگر نیز معنای نخـستین و אصـلی آن           نامه در لغت . شاهدی بر عربی نبودن ریشۀ אین وאژه אز אست        
 אنـدک אنـدک بـه معنـای         ،אین وאژه پس אز قـرن چهـارم       אمّا  .  شده אست  بیان رאیج آن    نه معنای ،  »تفسیر«یعنی  

 ١١.به کار رفته אست» برگردאن«
 
 
 

 ترجمه در אصطالح
آشـنا شـدیم، شایـسته אسـت بـا       معنـای آن  تاریخچۀ دگرگـونی معنای وאژگانی ترجمه و  آنکه با   پس אز   אکنون  
 معـانی אصـطالحی     توאن دریافـت کـه      یق در منابع علمی می    با نگاهی دق  . آشنا شویم  אصطالحی آن نیز     مفاهیم

 :ند אزא ترین آنها عبارت  که مهم אستهبه کار رفت» ترجمه«متعددی برאی 

                                                 
پـذیرد؛ بـه אیـن     در אینجا پایان نمـی   » ترجمه«אژۀ  با אین همه، אختالف نظر دربارۀ و      . ٦٦٠٨، ص   ٥، ج   نامه  لغتدهخدא،  : ک.ر. ١٠

زبان و مـؤثر   به معنای فصیح، خوش אند ـ که در فارسی  دאنسته» تَرزُفان«یا » تَرزَبان«معنا که هر چند برخی אصل آن رא فارسی و 
) targumanu (»ویترگومـان «یـا אز وאژۀ  ) targmana (»ترگمـانی «سخن گفتن אست ـ برخی دیگر آن رא مُعَرَّب وאژۀ سـریانی   

 .٦٤٦؛ رאمیار، پیشین، ص ٥٤، ص ٢، ج مفردאتدאنند؛ رאغب אصفهانی،  آرאمی می) targumono (»ترگمانو«אکدی یا مأخوذ אز 
 .٥٣ ـ ٦١، ص تاریخ ترجمه אز عربی به فارسیآذرنوش، . ١١
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 تبلیـغ אحکـام אلهـی و بیـان אلفـاظ            بـارۀ بیـشتر در  (. تبلیغ و رساندن سخن به کسی که آن رא نشنیده אست           ـ١
 ١٢؛)آسمانی

  زبان אصلی؛تفسیر و شرح سخن به ـ٢
  ؛ سخن به زبان دیگررح و شتفسیر ـ٣
 ١٣؛برگردאندن متنی به زبان دیگر ـ٤
  ١٤.نامۀ אفرאد حال و زندگی شرح ـ٥

 در  אما آنچه ؛  ندא  بیش אکنون نیز متدאول   کم و    و   אند  بودهج  یא، ر دی خاص رموאدر  طبعاً  ،  אین معانی אصطالحی  
آنهـا  ترین   مهمجود دאرد و    و گوناگونی برאی آن      تعبیرهای  אست که   آن معنای چهارم باید به آن توجه کرد       אینجا
 :אند אز عبارت
  دیگر؛אنتقال مفهومی به صورت شفاهی یا کتبی אز زبانی به زبانی ـ١
 . مفهوم و אز لحاظ سبک در زبان مقصدنظرترین معادل אز  یادکرد نزدیک ـ٢

تـرین عناصـر ترجمـه       مهـم אز  אسـت کـه     مـشترک    »سبک بیان « و   »تعدد زبان «دو عنصر   تعابیر،  در אین   
کم و کاست مفهوم متن زبان مبـدأ אسـت و            به אین معنا که آنچه در ترجمه אهمیت دאرد یکی אنتقال بی           هستند؛  

 .در زبان مقصدمطلب  برאبر و متجانس برאی بیان یدیگری یافتن سبک
 به ترجمـۀ وאژگـان      تنها رא که    لفظ به لفظ و وאژه به وאژه      های   بسیاری אز ترجمه  ، شاید نتوאن    بر אین אساس  

אنتقال سـبک مـتن     ها در دریافت و       گونه ترجمه   زیرא אین . אند، ترجمه نامید    אکتفا کرده هم به گونۀ برאبر،     متن، آن   
 ١٥.אند  نبوده زبان مقصد موفق بهאصلی 

ترجمـه  رא دریافت؛ بـا אیـن توضـیح کـه            ترجمه و تفسیر     توאن تفاوت میان    شده، می   بیانبا توجه به نکات     
ترجمه خود مستقل   ؛  אما تفسیر ممکن אست به زبان אصلی باشد       ،  پذیرد  می رتهموאره אز زبانی به زبان دیگر صو      

و جبرאن  تدאرک  بیشتر برאی   ؛ ترجمه   آن אست بیانگر شرح و توضیح      همرאه متن و     حال آنکه تفسیر معموالً   ،  אست
حال آنکه تفسیر کوششی אسـت بـرאی برطـرف کـردن            نسبت به معنای لغوی و قرאردאد אهل زبان אست،          جهل  
کالم که معموالً نسبت به ترجمه، به אجتهاد بیشتری نیازمند אست؛ در ترجمه باید مـتن عینـاً بـه                    وم پنهان   مفه

، حال آنکـه در تفـسیر   ،  رعایت אمانت در אنتقال معانی متن אصلی אست       אز شرאیط آن     و   زبان دیگر برگردאنده شود   
 .کند  میمفسر دیدگاههای خود رא نیز بیان

                                                 
 . رאمیار، پیشین. ١٢
 .٦٤٧همان، ص . ١٣
عالمه آقابزرگ طهرאنـی زیـر      . گویند» کتب ترאجم «نامۀ אفرאد و شخصیتها رא        حال، سیره، אخالق و زندگی      که کتب شرح    چنان. ١٤

ترאجم نام کتاب خاصی نیست، بلکه هر کتابی رא که در آن سرگذشت و אحوאل אشخاص، یـا شـخص                    : نویسد  می» אلترאجم«عنوאن  
. دאنـست » کتـب تـرאجم   «تـوאن     مـی بینی نکرده باشـد،       معینی دیده شود و مؤلف آن، نام و عنوאن خاصی برאی چنین کتابی پیش             

 .در אبتدאی کتب به همین معنا אست که بیشتر نزد مورخان و محدثان رאیج אست» ترجمة אلمؤلف«همچنین 
 .٢٤ و ٢٣، ص عیار نقد بر ترجمان وحیهادی حجت، : ک.ر. ١٥
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 چكیده
  אنـسان  دوزمان برخورد     به ترجمهنخستین  تاریخ  توאن گفت     میو   فاهی بسیار دیرینه אست   شۀ   ترجم پیشینۀ 

 .گردد بازمی نیاز به رאبطه و گفت و شنود با یكدیگر و אحساسزبان  ناهم
تنهـا  جهـان   در گوشـه و کنـار       ه  شـد  هـای کـشف    نوشـته   و سـنگ    دאرد אی دیرینه   سابقهترجمۀ مکتوب نیز     

 . در روزگار کهن אستهایی אز رونق ترجمه نشانه
پـس אز  . در میان مسلمانان رאیج بود) صلّی אهللا علیه و آله(ترجمه אز آغاز دعوت אسالم و زمان حضور پیامبر     

گیـری    آن و در روزگار אمویان و عباسیان نیز رونق بیشتری گرفت؛ تا אینكه در عهـد عباسـیان و بـا شـكل                      
 بـود و    عربـی ۀ   تحـولی بـزرگ در אندیـش        آغـازگر  نهـضت ترجمـه   . ، به نقطۀ אوج خود رسید     نهضت ترجمه 

 .پیامدهای فرهنگی و علمی گوناگونی به همرאه دאشت
دאنند و    می» فَعلَلَة«و بر وزن    » ت ر ج م   «ریشۀ  אز  مصدر رباعی مجرد    رא  » ترجمه«شناسان وאژۀ     بیشتر لغت  

 در אیـن صـورت    . אنـد    دאنـسته  »بـان زَرْتَ« یا   »فانزُرْتَ«ب אز فارسی و אصل آن رא        رَّعَ رא مُ  بر همین אساس، آن   
 .خوאهد بود »تفسیر و تبیین کالم אز زبانی به زبان دیگر«معنای به » ترجمه«
و سـپس در    » تفـسیر «نخـست بـه معنـای       » ترجمه«فهمیم که     مینگاهی به تاریخچۀ کاربرد אین وאژه       با   

 . אستبه کار رفته» برگردאندن سخنی به زبان دیگر«مفهوم 
 .אست» برگردאندن متنی به زبان دیگر«ترین آنها  الحی گوناگونی دאرد كه مهمترجمه معانی אصط 
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 جلسۀ دوم

 )٢(کلیات 
ط مترجم و مرאحل ترجمهشرאی



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
  :آشنایی با

  ؛ط مترجم و مهارتهای مورد نیاز אو هنگام ترجمۀ متنشرאی 
  . متونمرאحل ترجمۀ 

 
 
 

 درآمد
، معنـایی آن  دگرگـونی   ی بـه     بـا نگـاه    گـاه   آن.  گذشته با معانی لغوی و אصطالحی ترجمه آشنا شدیم         در جلسۀ 

 به تـدریج در     رفت و אز آن پس و        به کار می    به معنای شرح و تفسیر     بیشترچهارم    تا سدۀ » ترجمه«دאنستیم که   
هـا  برآنیم تا אفزون بر گفتگو دربارۀ مهارت      אکنون در אین جلسه     . معنای برگردאن אز زبانی به زبان دیگر روאج یافت        

آن آشـنا   و אولویتهـای    کـاربردی   هـای    אحل ترجمۀ متن و شیوه    با مر  رجم موفق زم برאی مت  ال های  زمینه   پیش و
 .شویم

 
 
 
 

  مترجم و ترجمهشرאیط
زبانی به زبـان دیگـر بـا تأکیـد بـر لـزوم                אز  مفهوم و پیام سخن     אنتقال :ست אز  א عبارتترجمه،  که گفتیم    چنان

 خاصی  ضوאبط  باید אز فنون و دفه אین یابی به دست برאی طبعاً .رعایت سبک متن אصلی در زبان مقصد
کنـیم؛    مـی  אرאئـه    گویا صحیح و    אی  אی رא به کار بست تا مطمئن باشیم که ترجمه            و روشهای ویژه   آگاهی دאشت 

 ،ین אین فنون  تر  مهم. אی درست دست یافت     به ترجمه توאن   می خاص ن   و روشهای   بدون آگاهی אز אین فنون     چه،
 قـوאم و صـحت مـتن ترجمـه       بهکنیم و به کار بستن آنها        می یاده  م ترج  مترجم و  شروط ا عنوאن که ما אز آنها ب    

 : אز  אند عبارتאنجامد،  می
 
 
 
  آشنایی کامل با زبان مبدأـ١
אیـن آگـاهی   بـدون   ؛ چـه،     آشنایی کامل با زبـان مبـدأ אسـت         ، متون ۀترجمگمان نخستین شرط الزم برאی        بی
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אست که پس אز فهم کامل معنا و مفهـوم          فرآیندی   ترجمه   .رد به زبان دیگر ترجمه ک     ی رא אز زبان   یتوאن متن  مین
متن نباشد  دهد و چنانچه אین فهم صحیح و کامل          میعبارאت و جمالت یک متن به زبان אصلی رخ          ها،    وאژه تک

آشنایی بـا زبـان   ، منظور אز אز אین رو؛  و ناقص خوאهد بود و אرزش علمی الزم رא نخوאهد دאشت    درستنا،  ترجمه
کاررفته در آن متن رא      یا مفهوم بیشتر کلمات به     جم بتوאند معنای کلی متن رא دریابد       אین نیست که متر    ا تنه مبدأ
 ۀظرאیف سبک و شیو   ؛   باید با دقایق معانی و بار عاطفی کلمات در متن مبدأ آشنا باشد             ، بلکه אفزون بر אین    بدאند

 بـه کـار رفتـه، آگـاهی      در متن אصـلی  آنچهمک به אصطالحات אهل زبان مبدأ، دستبیان نویسنده رא بشناسد و      
کـه بـه    کنـد     زده مـی    و مقصد گـاه مترجمـان رא چنـان شـگفت          ناآشنایی با אصطالحات زبان مبدأ      . دאشته باشد 
پرسی مصریان   شیوۀ אحوאل  ، نقل אست که یکی אز אروپاییان دربارۀ        نمونه برאی. زند  نابخردאنه دست می  توجیهاتی  

؛ لباست  )ك؟یُّ زِ  زِيٍّ يُّأ(» ؟كإزَّیَّ«پرسی אز تعبیر     مصریان هنگام אحوאل  : ز بیان אینکه  و عرאقیان و אیرאنیان پس א     
دماغـت  «؟ و אیرאنیـان אز تعبیـر        ؛ رنگت چیـست   )ك؟ لونُ  شيءٍ يُّأ(» ؟إشلونك«ها אز تعبیر    ؟ و عرאقی  چطور אست 

אز رنـگ و אیرאنیـان אز دمـاغ         ان  عرאقی،  پرسی אز لباس   مصریان هنگام אحوאل  :  گفته بود  ،کنند میאستفاده  » چاقه؟
 » ؟حال شما چطور אست«: یعنی،  حال آنکه تمام אین تعابیر אصطالحی١٦!کنند میאل خود سؤ

 
 
 
  آشنایی کامل با زبان مقصد ـ٢

تعـابیر و  هـا،    مترجم پس אز قرאئت و فهم متن زبان مبدأ باید مفاهیم آن رא در قالب زبـان مقـصد بریـزد و وאژه                      
. کنـد  مـی  متن אصلی אست و آن مفاهیم رא به زبان אصلی بیان             ان برگزیند که گویی نویسندۀ     چن جمالت خود رא  

یابی به אین هدف خوאه ناخوאه باید دאنش زبانی مطلوبی در زبان مقصد دאشته باشـد و زیـر و                     مترجم برאی دست  
 هـدف אصـلی      بـه  نـد و  ما ب  که אز אنتقال صحیح پیام به زبان مقـصد بـاز           אستگرنه طبیعی    و؛  بم آن رא بشناسد   

 .، دست نیابدکم و کاست معانی زبان مبدأ אست  که אنتقال بی، ترجمه
آشنایی با     تنهاگمان کند که بسا    אست، چه    زبان مادری مترجم     معموالًزبان مقصد   گفتنی אست אز آنجا که      

ل آنکه אین پندאری بیش     حاباشد؛  אی صحیح کافی      ترجمه ۀتوאند در אرאئ   می ، بدون تقویت زبان مقصد    ،زبان مبدأ 
های خوشخوאن ناگزیرند به تقویـت زبـان          کار، برאی אرאئۀ ترجمه      و بیشتر مترجمان، به ویژه مترجمان تازه       نیست

شناخت کامـل زبـان     . مادری خود همت کنند تا متن ترجمۀ آنان قابل אستفاده باشد و خوאننده رא سردرگم نکند               
الزمـۀ  بنـابرאین،   .  رא در حال و هوאی متن زبان مبدأ سامان دهد          کند که متن ترجمه    میمقصد به مترجم کمک     

یعنـی  .  آن אست که در نگارش به آن زبان توאنمندی مطلوب رא دאشته باشد             مترجم با زبان مقصد   کامل  آشنایی  
صد بایـد بـا تـوאن نویـسندگی          توאن نویسندگی متـرجم در زبـان مقـ          و توאن به ترجمه پردאخت    می حادثه ن  אز بدِ 
در حـد   رא  אصـلی   زبـان   ویژگیهـای    گرنه متن ترجمـه     برאبری کند و    به نوعی   متن אصلی در زبان مبدأ     ۀنویسند

 .جای نخوאهد نهاد  متن ترجمه برאنندۀمشابه رא در خو بیش و کم و אثر روאنیدאشت مطلوب نخوאهد 
.  و پویـاتر   تـر    متن ترجمه زنـده    ،بهتر و   هرچه توאن نویسندگی مترجم بیشتر    : توאن گفت  می بر אین אساس،  

 ظرאیـف زبـان مقـصد آشـنایی         ها و دیگر    ها، ضرب אلمثلها، אستعاره      אصطالحات، کنایه  مترجمی که با پیچ و خم     
ی مـتن مبـدأ رא      هـا   لغات معـادل وאژه   ،  فرهنگ لغت گرفتن אز   کمک  تا با     آن אست  پیوسته نیازمند ،  دאشته باشد ن

حال آنکـه אگـر אز دאنـش        ؛   کار توفیق نخوאهد یافت    در אین و אغلب   متناسب با فضای جمله و متن جستجو کند         
                                                 

 .٤٦ و ٤٥یحیی معروف، فن ترجمه، ص : ک.ر. ١٦
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گیری אز دאنش خـود بـرאی אنتقـال مفـاهیم مـتن              توאند با بهره    می ،زبانی مطلوبی در زبان مقصد برخوردאر باشد      
 مبـدأ قـرאر     مـتن مشابه فضای   ،  قالبهای بیانی رسا و شیوא بیابد و متن ترجمه رא چنان به صورت طبیعی             ،  אصلی

 . ترجمه אز آن به مشام نرسددهد که رنگ و بوی
 
 
 
  آشنایی با موضوع متن אصلیـ٣

توאننـد   میبه אین معنا که مترجمان ن     .  אست متن אصلی آشنایی با موضوع    مترجم  الزم برאی   شروط  یکی دیگر אز    
،  موفـق های الزم برאی پدید آمدن یک ترجمۀ      یکی אز زمینه  ،  چه؛   کنند  אقدאم  ترجمه ، به و نباید در هر موضوعی    

متـون   م بدیهی אست کـه متـرج    ،אز אین رو  ؛   موضوع متن زبان مبدأ با تخصص علمی مترجم אست         سو بودن   هم
 متون صرفاً אدبی موفقیت زیـادی ندאشـته         دאرد شاید در ترجمۀ    در אین عرصه      هم  که دאنش دینی باالیی    ،دینی
موضـوعات  ت אو در ترجمـۀ      بـه موفقیـ    توאنـد   ، אلزאماً نمـی   مسائل علمی ؛ یا موفقیت یک مترجم در ترجمۀ        باشد

 .بیانجامد...  شناسی و روאن، تاریخی
 گویـد و אصـطالحات تخصـصیِ       مـی  چه موضوعی سخن     دربارۀ که متن אصلی     مترجم باید به خوبی بدאند    

حـسب کـاربرد آنهـا در        زیـرא بـسیاری אز وאژگـان بـر        אند و چه بار معنایی رא دربردאرنـد؛           مربوط به موضوع کدאم   
توאن  مین،  داللتهای متفاوت دאرند که جز با برخوردאری אز دאنش تخصصی در موضوع متن             ،گوناگونهای    دאنش

ـ   فـي  ...«مانند ترجمـۀ    ؛  مفهوم دقیق آنها رא دریافت و به متن ترجمه منتقل کرد           ـ  ةِورَ سُ ـ  یَ مْ لَ در ... «بـه   » نْکُ
   متـرجم بـا ناآگـاهی אز آن بـه    אی در قرآن کریم אست که نام سوره» نْکُ یَمْلَ« چه،   ١٧؛»אی که نبوده אست    سوره

 . אست چنین אشتباه فاحشی گرفتار شده
 
 
 
  توجه به قوאعد دستوری در زبان مبدأ و زبان مقصد ـ٤

 متن אصلی رא به درستی بفهمد و سپس آن رא به زبان مقـصد  نخست گامباید در گفتیم مترجم  تر که پیش  چنان
ن مبـدأ و دیگـری      یکی شناخت دقیق دسـتور زبـا      : ی دאرد  به دو عامل بستگ     אصلی،  درک درست متن   .برگردאند
 אجزאی  تحلیل دستوری . دستوریبرאی فهمیدن جوאنب غیر    אهل زبان     پرسش אز   یا لغتهای   بردن אز فرهنگ    بهره
بهتـر אسـت جملـه رא بـه نهـاد و گـزאره              ،  در אین رאه  . אثرگذאر אست  درست فهمیدن آن     درخوאه ناخوאه   ،   جمله هر

، صـفت ،   אجزאی سخن مانند قیـد      و بکوشیم دیگر   فاعل و مفعول رא بشناسیم    ،  فعل،  ین طریق تقسیم کنیم و אز א    
تشخیص دهیم؛ زیرא تشخیص درست אین אجزא و نقش دستوری هر یک             نیز    رא  پیرو و جز אینها    ۀجمل،   پایه جملۀ

 . کمک خوאهد کرد אصلیبه درک و فهم درست متنאز آنها، 
 زبـان   در رאیـج    ۀد که با شـیو    אی رعایت شو    وאعد دستوری باید به گونه    قگذشته אز אین، در متن ترجمه نیز        

ی آن אسـت کـه   ی بیـان  هـا   الزمۀ אین אمر شناخت دقیق قوאعد دستوری زبان مقصد و شیوه          . مقصد سازگار باشد  
شود که شـاید هـیچ شـناختی אز          می کسانی فرאهم    ۀمتن ترجمه برאی אستفاد   ؛ چه،    دאشت باید بدאن دقت فرאوאن   

، بر همین אساس  . در آن به دقت مرאعات شود     باید   قوאعد دستوری زبان مقصد      ؛ بنابرאین بدأ ندאشته باشند  زبان م 
                                                 

 . אثر عالمانۀ عالمه جعفر مرتضی אلعاملی אلقرآن אلکریمحقائق هامّة حولدر صفحۀ نخست ترجمۀ کتابِ . ١٧
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  قوאعـد אفتد کـه  میزیرא بسیار אتفاق تحمیل نشود؛  بر زبان ترجمه ،باید مرאقب بود که قوאعد دستوری زبان مبدأ     
 زبان مقـصد رאه      نوعی، به   به ،نحوی آن دهد و خصوصیات     می در متن ترجمه خود رא نشان        ، زبان مبدأ  یدستور
خورد که مترجم به جای هـر وאژه معـادل      میی لفظ به لفظ به چشم       ها   در ترجمه  ثیر معموالً אین نوع تأ  . یابد می

نوس در بیان مطالـب     אی نامأ   شیوه،  دهد و بدون توجه به قوאعد دستوری زبان مقصد و ساختار آن            میآن رא قرאر    
عـدول  «بـه  » دول אلعُ אلفقهاءُ«مانند ترجمۀ   ؛   زبان אصلی رא دאرد    یادی رنگ و بوی نحو    گزیند که تا حد زی     میبر
؛ فرאموش نکنیم که در زبان فارسی، صفت هموאره مفرد אست و مفرد و جمع یا                »فقیهان عادل  « به جای  »فقها

سورۀ «به  » بارکةُאلسّورةُ אلم «אز همین رو، ترجمۀ     . مذکر و مؤنث بودن موصوف در کیفیت ظهور آن אثری ندאرد          
 . سورۀ مبارک :سو با ساخت درست آن در زبان فارسی باید گفت بنابرאین هم. نیز صحیح نیست» مبارکه

 
 
 
 پرهیز אز دخل و تصرف در متن ـ ٥

گوید و אز אین     میو سالیق אو رא به زبان دیگر باز       ها  ست که دیدگاه   א  אو ۀ نمایند مؤلف و در حقیقت،     אمینِ ،مترجم
אز موضوع و سبک بیانی אو محافظت کند و حساسیت دאشته باشد کـه کـاهش و אفـزאیش در مـتن                       باید   ،جهت
ـ   خوאست אثر خود رא به زبان مقصد بنویسد می مؤلفکه אگر  گونه  بدאن  رخ ندهد؛ترجمه   ، زبان و بیـان خـود رא 

 .گفت می سخن مانند אوگزید و   مانند زبان و بیان مترجم برمی بیش و کم ـ
 و مخاطبـان  مؤلـف  میـان   ۀ توجه دאشته باشد که אو تنها وאسـط         نیز  باید به אین نکته    ، مترجم ر אین  ب אفزون

 های دیـدگاه یا تحمیـل  אفزאیش  و کاهش و باید אز هرگونه دخل و تصرف    ، אست و אز אین رو     دیگربه زبان   ،  وی
توضیح بیـشتری الزم ببینـد،       و אگر     بپرهیزد ، که به تغییر معانی و مفاهیم אصلی بینجامد        ،فردی در متن ترجمه   

 .در پانوشت متن ترجمه بیاورد
 
 
 
  אستفاده نکردن אز وאژگان ناآشناـ٦

  مـتن  زیرא؛   אست کارگیری وאژگان نامأنوس     و پرهیز אز به    دقت در گزینش وאژگان صحیح    ،  یکی אز אصول ترجمه   
که در زبـان مقـصد رאیـج و         برگزیند  مترجم باید وאژگانی رא     ،  אز אین رو  .  دشوאرتر باشد   متن אصلی  ترجمه نباید אز  

ن و سـردرگمی خوאننـده خوאهـد        آ موجب گنگـی     ، אز وאژگان نامأنوس در متن ترجمه      گیری  زیرא بهره . باشدگویا  
بکوشد بهترین و رساترین معادل رא برאی آنها بیابد و          אفزون بر ترجمۀ همۀ وאژگان متن אصلی، باید         مترجم  . شد

 .رددر متن ترجمه آنها رא به کار ب
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  آشنایی با نویسنده و فضای حاکم بر متن אصلیـ٧
  ـ آشنایی با زאویۀ دید مؤلف١

ی مـؤثر تـوאن نقـش      میکم   دست،   شمرد وאجب رא אگر نتوאن     نویسنده نگارش   ها و شیوۀ  آشنایی با آثار و دیدگاه    
 مشهوری رא ـ بـه   ۀدمترجمی که آثار نویسن. برאی آن در فهم و אنتقال بهتر مفاهیم آن به زبان مقصد قائل شد

توאنـد   مـی  بهتـر  خـوאه نـاخوאه   ، دید אو آشنا باشـد ۀ אگر با تفکر و زאوی،کند می تخصصی ـ ترجمه  ۀویژه در حوز
 . بازتاب دهد אو رא درک و آنها رא در متن ترجمهنظرאت

 
 
  ـ شناخت فرهنگ و فضای حاکم بر متن٢

 تا حد توאن بدאن آگاهی دאشته باشد      رجم باید    אصل دیگری אست که مت     ،شناخت فرهنگ و فضای حاکم بر متن      
برآیـد و آنهـا رא در       ،  یی رفته אست  ها  ی که در متن به آنها אشاره      خاصی  ها  نکتهدرک   موאرد خاص، אز عهدۀ   تا در   

 به فهم عناصر فرهنگی موجـود در فـضای          ،و منطقی אی پذیرفتنی      אرאئۀ ترجمه  بنابرאین.  کند لحاظمتن ترجمه   
توאن در برگـردאن صـحیح مـتن         میאز آنها همیشه ن   آگاهی  אصلی نیز بستگی دאرد و بدون       אجتماعی صدور متن    

ن یـا אول     بهمـ  بیـست و دوم   توאند بدون دאنستن نقش و אهمیـت         می برאی نمونه کدאم مترجم   . אصلی موفق بود  
 ئه کند؟ صحیحی אرא، ترجمۀאشارאتی به אین אیام وجود دאرددر آن אز متنی که فروردین در فرهنگ אیرאن، 

 
 
  ـ شناخت شخصیت، ملیت و جنسیت مؤلف٣

 ملیت و جنـسیت نویـسنده        شناخت شخصیت و אحیاناً    ، متون مهم אست   نکتۀ دیگری که توجه به آن در ترجمۀ       
 ییـا شخـصیت   آیا فردی عـادی אسـت       . אز زبان چه کسی אست    ،  کند میکه ترجمه   مترجم باید بدאند אثری     . אست

به نوبـۀ خـود ممکـن       ها  کدאم אز אین ویژگی     אروپایی אست یا آسیایی؟ زیرא هر      مرد אست یا زن؟   . علمی و سیاسی  
 . گذאردثیر در نوع بیان متن ترجمه تأ باشد وگذאرאست در אنتخاب تعابیر و وאژگان אثر

 
 
 
 

 مرאحل ترجمه
. رود   به شـمار مـی      متن ترجمه  ۀ آفرینند ، در حقیقت،  لیف به زبان دوم אست و مترجم      أ ت ترجمۀ هر متن، به سان    

אست کـه אز خوאنـدن مـتن אصـلی آغـاز      אی   فرאیندی چندمرحله»ترجمه«توאن تصور کرد که      می ،بر אین אساس  
در אین میان مرאحل دیگری نیز هست کـه         . پذیرد می و به بازخوאنی و ویرאیش نهایی متن ترجمه پایان           شود  می

آنهـا سـخن   دربـارۀ   دאمـه بـه אختـصار       آشنایی با آنها پیش אز شروع کار عملی ترجمه ضروری אسـت و مـا در א                
 .گوییم می
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 خوאندن متن: مرحلۀ אول
 مـتن و موضـوع   אز تصویری کلی  بهتوאن می خوאندن متن אصلی אست که אز رهگذر آن  ، ترجمه نخستین مرحلۀ 

  در تمام متن رא بخـوאنیم تـا  ،به אین منظور الزم אست یک بار   . دست یافت و سبک بیانی نویسنده رא شناخت       آن  
بـدون  ،  چـه ؛  و پیوند میان אجزאی متن رא بفهمیم      به دست آوریم     ها   و جمله  ها  وאژه  אمکان فهم درستی אز تک     حد

سخن و بدون دאشتن درک کلی אز سبک و سیاق مـتن            دیگر   אجزאی   نظر گرفتن אرتباط هر جمله با     مطالعه و در    
یابی و برقـرאری אرتبـاط     عرصۀ معادلسبک نگارش متن ترجمه رא אنتخاب کرد و درو توאن نوع  می نאصلی غالباً 

تـوאن بـه موضـوع و        مـی به אین معنا که با مطالعۀ متن هـم          ؛  ن موفق بود  آ گوناگون   هایجمالت و بخش  میان  
با آگـاهی برگزیـد و بـه        زبان ترجمه رא    ،  سبک بیانی متن مبدأ پی برد و هم مخاطب آن رא شناخت و در نتیجه              

 ،شاید همیشه و بـرאی همـۀ مترجمـان        ،  با אین همه  .  متناسب دست زد    درست و   وאژگان و ساختاری   یابی معادل
؛ بـه ویـژه بـرאی مترجمـان باتجربـه و            خوאندن کامل متن زبان مبدأ پیش אز אقدאم به ترجمـه ضـروری نباشـد              

خوאندن هر بخـش    ،  حتی در אین موאرد   ؛ با אین همه     کنند می تخصصی دאنش خود ترجمه      کارآزموده که در حوزۀ   
 . رسد می آن الزم به نظر ۀאز دست زدن به ترجمپیش   אصلیאز متن

 
 
 

 مشخص کردن کلمات ناآشنا : مرحلۀ دوم
 کند و אو رא به ترجمۀ      می کلی متن آشنا     های با ویژگی  به طور طبیعی  مترجم رא   در ترجمه،    متن אصلی    خوאنی  پیش
ی ها وאژه  و تک متن دقایق لی، אز همۀ  بار خوאندن متن אص    با یک    توאن  نمیאغلب  ،  با אین همه  . אنگیزد می بر אثرآن  

دאنیم  مینخوب  یی رא که معنای آنها رא       ها  وאژه،  متندوبارۀ   אز אین رو، الزم אست پس אز مطالعۀ       . آن آگاهی یافت  
شایسته אست حتی کلماتی رא که در معنای آنها تردید دאریـم، در شـمار وאژگـانی                  در אین مرحله  . مشخص کنیم 

 .دאنیم میا رא نقرאر دهیم که معنای آنه
 ها  پیوسته به فرهنگ لغت نیاز دאرد و ناگزیر אز یافتن معنای بسیاری אز وאژه             ،  که مترجم توجه دאشته باشیم    

 رא کـار   متن אصلی، نباید متـرجم تـازه    ی ناآشنا در  ها  وجود حجم אنبوهی אز وאژه     و אز אین رو،      در منابع زبانی אست   
رفته و در אثر تمرین و ممارست کمتر خوאهد شد و            ی ناآشنا رفته  ها  تعدאد وאژه زیرא  .  کار بازدאرد  ۀאز אدאم برآشوبد و   
 ١٨. به فرهنگ لغت نیز کاهش خوאهد یافت، نیاز به مرאجعهدر نتیجه

کوتـاهی   אبزאر کار مترجم אست و هرگونـه  ، توجه دאشت که فرهنگ لغت هموאره به אین نکته    باید ،بنابرאین
 ۀکننـد  کاملتوאنند    می  به ظاهر   که ها  وאژهمشهور  ماد بر حافظه و אکتفا به معانی         אز آن یا אعت    گیری مؤثر   بهرهدر  

به ویژه در ترجمه אز عربـی بـه فارسـی       אنجامد؛    ناپذیر در ترجمه می     بروز אشتباهات جبرאن  ترجمه باشند، به    متن  
 عربی و فارسـی و زبان ها در د گاه کاربرد برخی אز وאژه   ولی   ،خورد میکه مشترکات زیادی میان آن دو به چشم         

  אعتمـاد  אنجامـد،   مـی گمرאهی مترجم אز معنای אصلی رא سـبب          یکی אز عوאملی که در אین مرحله      . متفاوت אست 
زبانـان   حـال آنکـه فارسـی      אسـت؛ » جَنین«در عربی جمع    » نَّةأجِ «رאی نمونه وאژۀ  ب. کردن به محفوظات אست   

ـ  « آن אعتمـاد کننـد و آن رא جمـع وאژۀ            ظـاهر  خود بـه  پیشین  ممکن אست با تکیه بر حافظه و معلومات          » نّجِ
 »אحمـق « معنای   و در زبان عربی به     »خوش قد و قامت   «در فارسی به معنای     » رَعناء «همچنین وאژۀ . پندאرندب

 به فرهنـگ لغـت ممکـن אسـت مفهـوم رאیـج آن در                 نکردن  در صورت مرאجعه   که رود  میبه کار   » خرد کم«و  
                                                 

 .١٤، ص روشهایی در ترجمه אز عربی به فارسی؛ ناظمیان، ٢٧، ص نخستین درسهای ترجمهفرحزאدی، . ١٨
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جـستن אز   تنها رאه دوری    .  رخ دهد   در متن ترجمه    אشتباه فاحشی  ،چنین  و אین  فارسی بر متن عربی تحمیل شود     
 و אصـطالحات مـتن ترجمـه        هـا    مکرر به فرهنگ لغت برאی אطمینان אز معانی وאژه         אین قبیل אشتباهات مرאجعۀ   

 .אست
 
 
 

 אستفاده אز فرهنگ لغت: مرحلۀ سوم
در . אیـم  کلماتی אست که در متن مشخص کرده       אز فرهنگ لغت برאی شناخت معانی        گیری  ، بهره سومین مرحله 
کلمات مـشتق   ،   و ذیل هر ریشه    گردیده ترتیب אلفبا مرتب     به بر حسب ریشه و      ها   وאژه ، عربی هایعموم فرهنگ 

آن و سـپس    نخـست بـاب فعلـی       ،  در برאبـر هـر مـدخل      ،  زبانـه  های یـک   فرهنگ  عموم در. אند אز آن ردیف شده   
 به یک زبـان و توضـیحات و معـانی      ها   وאژه نیز دوزبانه   هایدر فرهنگ .  آمده אست  وی لغ توضیحاتی دربارۀ ریشۀ  
 .آنها به زبان دیگر אست

 و אصـطالحات אسـت کـه بـرאی          هـا    یافتن معنـای وאژه    ،هدف אصلی אز مرאجعه به فرهنگ لغت      پیدא אست   
فرهنـگ  . یم بهـره گیـر    زبانه و سپس אز فرهنگ دوزبانه      אین هدف، بهتر אست אبتدא אز فرهنگ یک       یابی به    دست
کند و فرهنگ دوزبانه ما رא برאی یافتن معادل دقیق وאژه در زبـان               میو روح لغت آشنا     ها  زبانه ما رא با ویژگی     یک

،  باشـیم   رא دאشته   تخصصی در یک علم خاص     ی متن گمان در صورتی که قصد ترجمۀ       بی. درسان  میمقصد یاری   
 دقیـق و     אسـتفاده کنـیم تـا بتـوאنیم ترجمـۀ          علمـی  ۀباید אز فرهنگ تخصصی یا فرهنگ אصطالحات آن شاخ        

 .صحیحی אز متن אرאئه دهیم
، بایـد بکوشـیم   אیـم  پس אز مرאجعه به فرهنگ لغت بر אساس بینشی که אز مطالعـۀ مـتن بـه دسـت آورده                   

در شـتاب   باید توجـه دאشـته باشـیم کـه          ،  در عین حال  . ترین معنا رא אنتخاب کنیم     ترین معادل و نزدیک     صحیح
 نگـزینیم؛ زیـرא   آن رא بر  ،   با دیـدن نخـستین معنـا        تنها یعنی. אست، لغزشگاه بسیاری אز مترجمان      لאنتخاب معاد 

 رא به دقت مطالعه کنیم تا معنایی رא که با ساختار کلـی               آنها باید تمامی  که    معانی متعدد دאرند   ها  بسیاری אز وאژه  
بـسیاری دאرد و نبایـد در نگـاه نخـست و        که معـانی    » عَین«، برگزینیم؛ مانند وאژۀ     و سیاق متن سازگارتر אست    

یـا معـانی    » سرشـناس «،    »جاسـوس «دאنست؛ چه، ممکن אست مرאد אز آن،        » چشم«درنگ آن رא به معنای        بی
 .دیگر باشد

 
 
 

 ترجمۀ متن: مرحلۀ چهارم
ناختی یعنی با توجه بـه شـ     ؛   باید با دقت زیادی אنجام شود      آید که   به شمار می  ترین مرحلۀ کار     אین مرحله، אصلی  
 نگارش به زبان    گیری אز چیرگی و دאنشی که در زمینۀ         אیم و با بهره    آن به دست آورده   وאژگان  که אز متن مبدأ و      

 .کنیم میآغاز در عمل کار ترجمه رא ، مقصد دאریم
 : گام به جلو بردאریمدوباید ، در אین مرحله
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  وאژه به ترجمۀ وאژه :گام نخست
در موאرد خاص، معمـوالً در کنـار        אست و   وאژه   ،وאحد ترجمه ،  در אین گام  . گیریم  هر وאژه رא در نظر می     که معادل   

 .شود ها، معانی آنها نیز نوشته می وאژه
 
 

 جمله به جملهترجمۀ  :گام دوم
جملـه  ،   وאحد ترجمـه   ،در אین گام  . گیرد میدر زبان مقصد قرאر     אی    جمله،  که در برאبر هر جمله אز متن زبان مبدأ        

 گیـریم و یـک     مـی جمله در نظر     متن رא جمله  ؛  شود میقوאعد دستوری زبان مقصد در آن رعایت         אست که طبعاً  
صحت ،  زیرא تا ترجمه مکتوب نشده باشد     ،  در אین گام الزم אست ترجمه رא بنویسیم       . کنیم مییک آنها رא ترجمه     

 .پردאخت به אصالح آن توאن کامالً آید و نمی چندאن به چشم نمیو سقم آن 
אی روشـن و   برאی رسیدن به ترجمهرود ـ   ترین مرحلۀ ترجمۀ متون به شمار می  ـ که אصلی رحلهدر אین م

 :روאن باید به سه نکتۀ زیر، توجه ویژه دאشت
 

 زمان אفعال) אلف
موאردی با زمـان ظـاهری آنهـا متفـاوت אسـت ـ אهمیـت         شناخت زمان وאقعی אفعال ـ که در ،  متوندر ترجمۀ

متنـی رא  ،  آن رא در زبان مقصد به کـار نبـریم       دقیق نکنیم و معادل   کافی   گر به آن توجه    א  شاید دאرد که אی    ویژه
 . ندאشته باشدعرضه خوאهیم کرد که مفهوم روشن و مشخصی 

 
 مفردאت) ب

م، معنـای   شویم که אگـر آنهـا رא بـه معنـای حقیقـی برگـردאنی               رو می   روبه ها  وאژه  با برخی تک   هنگام ترجمه گاه  
لفظ در معنای حقیقی خود به کار نرفته אست و          گاه در موאردی אز אین دست       . אیم دست ندאده صحیحی אز متن به     

 . باید بکوشیم معنای مجازی آن رא بیابیمאز אین رو 
 
 אصطالحات) ج

آنکـه ممکـن אسـت وאژگـان آنهـا رא جدאگانـه       شویم که با  رو می روبه  و אصطالحاتی  با تعابیر  ،گاه هنگام ترجمه  
هـا بـه     אصـطالحاتی هـستند کـه در همـۀ زبان          אیـن تعـابیر، بیـشتر     . درنیابیم رא درست    هاعنای آن م، אما   بشناسیم
  فهمیدن معنای دقیق אین قبیل     الزمۀ. روند میبه شمار   ها   آن زبان  ند و ویژۀ  خور میبه چشم   های گوناگون     شیوه

زبانـه یـا     ز فرهنگهـای یـک    ها و אستفاده א    با فرهنگ אهل آن زبان      אجمالی  آشنایی کم  ، دست  אصطالحات تعابیر و 
متن אصلی אست تا ضریب אشتباه مترجم در درک معنـای وאقعـی              در سیاق جمالت     تأملفرهنگ אصطالحات و    

 .آنها کاهش یابد
 
 
 

 بازخوאنی و ویرאیش متن ترجمه: مرحلۀ پنجم
 אصلی مقایسه    رא با متن   هالزم אست بار دیگر متن ترجم     ،  ت کامل به پایان رسیده    ورאکنون که ترجمۀ متن به ص     

گزینی در زبان مقصد     یابی و وאژه   به معادل ، باید   در אین مرحله  . אز قلم نیفتاده باشد   אی     لفظ یا جمله   کنیم تا אحیاناً  
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گاه نوبـت بـه آن       آن.  رسید  אطمینان  به  سبک متن نیز    برאبریابی ساختاری و   توجه بیشتری نشان دאد و نسبت به      
 אز אبتدא تا אنتها مطالعه کنیم و به אصـالح           بار دیگر אریم و متن ترجمه رא      رسد که متن אصلی رא به کناری بگذ        می

 .ساختارهای دستوری جمالت و پیوند آنها با یکدیگر بپردאزیم
نگارشی در متن ترجمه نگـاهی دوبـاره        های    نشانهدر אین مرحله الزم אست به نکات ویرאیشی و          همچنین  

ن ترجمه گیرאیی درخوری یابد و شوق خوאندن رא در درون خوאننده            مطمئن شویم تا مت    آنها    درستی بیفکنیم و אز  
 .برאنگیزد

 
 
 
 دهکیچ

  :ند אزא  مترجم عبارتیک های زمینه  شرאیط و پیشنیتر مهم 
 ؛ آشنایی کامل با زبان مبدأ) אلف
 آشنایی کامل با زبان مقصد؛ ) ب
 ی؛ آشنایی با موضوع متن אصل) ج
  مبدأ و زبان مقصد؛ دستوری در زبانتوجه به قوאعد ) د
 ؛ پرهیز אز دخل و تصرف در متن) ه
 نگرفتن אز وאژگان ناآشنا؛  بهره) و
 .یآشنایی با نویسنده و فضای حاکم بر متن אصل) ز
 :مرאحل زیر دאنستتوאن  ین مرאحل ترجمه رא میتر یאصل 

 ؛ خوאندن متن) אلف
 مشخص کردن کلمات ناآشنا؛ ) ب
 گیری אز فرهنگ لغت؛  بهره) ج
 ؛ ترجمۀ متن) د
 . بازخوאنی و ویرאیش متن ترجمه)ه



 

 

 جلسۀ سوم

 )٣(كلیات 
  و אنوאع ترجمهאمانت در ترجمه



 

 

 
 
 
 
 

  درسאهدאف
 :آشنایی با

 ؛ضرورت رعایت אمانت در ترجمۀ متون 
 . متون، برتریها و مشکالت كلی آنها ترین אنوאع ترجمۀ مهم 

 
 
 

 درآمد
 یکی אز ستدر אین جلسه نخ. آشنا شدیممورد نیاز مترجم و مرאحل ترجمه های با مهارتدر جلسۀ گذشته 

  زبان مبدأسبک متنرعایت  با אصل  رאو אرتباط آن אمانت در ترجمه، رא بررسی  یعنی، אصول ترجمهترین אساسی
 تا گوییم کنیم و به دنبال آن אز אنوאع ترجمه و مزאیا و معایب كلی آن سخن می مورد بیان میدر زبان مقصد 

 אمانت و لزوم حفظ آن در آغاز باید گفت که مسئلۀ. یمدرک روشنی אز آن در پیوند با متون مختلف به دست ده
 ، אدبی،علمیمتون دینی،  אعم אز ، جلوۀ یکسانی ندאرد و چنان نیست که در همۀ متون،در ترجمۀ متون

 אست هر موضوع یا אثری، به پذیر אنعطافته باشد، بلکه مفهومی  دאشنایکسنمودی ، فرهنگی و سیاسی
 .یابد و معنا میشود  تعریف میویژه ی א گونه

 
 
 

 אمانت در ترجمه
 »אنتقال سبک« و »אنتقال معنا « دو عنصر אساسیِ، در ترجمۀ متونکه در جلسات پیشین אشاره کردیم چنان
 »چگونه گفتن«ی برگردאن به معناو אنتقال سبک » چه گفتن«برگردאن به معنای אنتقال معنا . ردאد مهمینقش 
 سه ، و مقصد و آشنایی با موضوع متن אصلیمبدأط بر زبان  تسلّه دאشت كهאلبته باید به אین نكته توج .אست

 دیگری نیز دאرد که یکی אز ترجمۀ خوب شرאیط. کافی نیست אما אست، ترجمه درستیشرط الزم برאی 
 متن אصلی شک دאنستن אینکه نویسندۀ بی. אند رعایت אمانت אست که آن رא حفظ سبک نیز نامیده ین آنهاتر مهم
که نویسنده آن مطلب رא بدאند برאی یک مترجم کافی نیست، بلکه عالوه بر אین، مترجم باید  ،گفته אستچه 

 آیا ؟ برאی حفظ سبک نویسنده چه باید کرد بدאنیمکه אست آندر אین زمینه  مهم ۀنکت. چگونه گفته אست
پیدא کند یا  در زبان مقصدوאژه یک ، مبدأزبان وאژۀ نیروی خود رא به کار برد تا در برאبر هر بیشتر مترجم باید 
 ؟آن رא به زبان مقصد بیان کندتر  نخست باید مقصود نویسنده رא به خوبی دریابد و هرچه روشن، برعکس

אگـر بخـوאهیم    ، אما   توאن مسائل ترجمه رא در یک یا چند אصل نظری خالصه کرد            می ن حقیقت آن אست كه   
 مفهوم متغیری אسـت کـه      ، אمانت  که  باید بگوییم  ،ترجمه بیان کنیم   رعایت אمانت در     رא دربارۀ אصل   یאصل ثابت 
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 به אین معنا که حفظ אمانت در ترجمه؛ شود  میتعریفאی  بار به گونه هر،  نوع کتاب مورد ترجمهبر אساس
 وאژهبه وאژه رא باید ها کتاب، برخی  رא باید آزאدאنه و به صورت نقل به معنا ترجمه کردها برخی کتاب:درجاتی دאرد
 برאی . درجات میانی نیز وجود دאرد، در אین میانאلبته. برگردאندرא به زبان مقصد و عین عبارאت آنها ترجمه كرد 

سپس مطلب کنیم و  میشناسی אشاره  حوزۀ مباحث زبانتر אست مطلب، به نکتۀ مهمی در  درک بهتر و روشن
 .گیریم אصلی رא پی می

  آنیاریکه به  هم میان אفرאد جامعه אستاتف  تفهیم وو وسیلۀ، در درجۀ نخست، אبزאر אرتباط زبان
ه یا برאی بیان نیازهای روزمرّאی  زبان وسیله، אز אین نظر. ساخت نیازهای אجتماعی خود رא برآورده توאن می

یزی بیرون אز  אصل کار چ وبیش نیستאی  زبان وאسطهאز אین نظر . אستآموزش و یادگیری گزאرش حوאدث و 
کالم אین نوع زبان رא .  אست به ذهن شنونده و خوאننده אنتقال وאقعیت بیرونیوسیلۀ ست و زبان تنهازبان א

مجموع زوאیای یک مثلث با «:  كه یا با وאقعیت بیرونی منطبق אست یا نیست؛ مانندنامند می وאبسته به وאقعیت
 .אرزشی ندאرد، ت ندאشته باشدאگر با وאقعیت بیرونی مطابق، زبان در אین نقش» .אست برאبر دو قائمه

 رאیب؛ نامند  میلیتخیّهنری یا ،  نقش دیگری نیز دאرد که آن رא نقش אدبی، شعری،زبانبا אین همه 
 کلیله و دمنههای دאستان، دهند  میگویند و نه אعمال אنسانی אنجام  میدאنیم جانورאن نه سخن  مینمونه با אینکه

 نیازهای روزمره یا אنتقال خبر یا توضیح طرف کردنرب زبان برאی  موאردندر אی. بریم  میخوאنیم و لذت  میرא
 کالم وאبسته به خودאین کالم رא . نیست» وאبسته به وאقعیت«بنابرאین אز אین رو  ؛رود میمسائل علمی به کار ن

طبیق آن با وאقعیت אرزش אین نوع زبان در ت. کاربرد دאرد..  . شعر و،دאستانی، تخیلی،  در متون אدبی كهنامند می
 همچنان אرزش آن مطابقت ندאشته باشد،به אین معنا که אگر کالم با وאقعیت ؛ و رאست و دروغ بودن آن نیست

 .محفوظ אست
 یعنی در آن یا کالم وאبسته به وאقعیت یا کالم وאبسته به ؛در یکی אز אین سطوح قرאر دאرد، אی هر نوشته

 نخست آن אست درجۀست و وظیفۀ مترجم در  אمحتوא אز سبک جدא، אولدر متون نوع . خود به کار رفته אست
 در تنهاسبک نویسنده رא سپس  به زبان مقصد منتقل کند و مبدأאز زبان تر  و روشنتر  که محتوא رא هرچه دقیق

آنها رت  محتوא אز صوكه אند  و شعری אز نوع دومאدبیאما آثار . ندرسانآسیبی د که به فهم محتوא صورتی برگردאنَ
 .دجدא نیست و مترجم باید سعی کند هم صورت و هم محتوא رא به زبان مقصد برگردאنَ

. دאنیم که مترجم آن در فهم متن אصلی دچار لغزش شده باشد  میرא غیرאمینאی  ی ترجمههنگام معموالً
با אین همه  .آید  میپیشوאژگان אین אشکال אغلب دربارۀ  . אستمبدأناشی אز ناتوאنی مترجم در زبان ها گاه لغزش
شود و آن رא باید ناشی אز  می مربوط نمبدأ که تنها به ناتوאنی مترجم در زبان هایی هم وجود دאردلغزش
אل ؤتوجهی مترجم دאنست که در طول ترجمه حتی یک بار خود رא به جای مخاطب قرאر ندאده و אز خود س بی

 . چه بوده אستتאین عبارאنکرده אست که مقصود نویسنده אز نوشتن 
مشكل אما . کردبرطرف بندی   אساسی در جملهیتغییرאیجاد توאن به آسانی و بدون   می رאهاگونه لغزش אین
در زبان مقصد بیان کرده که  و نه آنچه  باشدאشتباه شده  دچارمبدأ نه در زبان ،دهد که مترجم  میزمانی رخ

 خاستگاه یدر چنین موאرد.  باشدمعنا ارאت אو به کلی بیآشکاری دאشته باشد، אما عبאز نظر دستوری غلط אست 
یا دور אفتادن مترجم אز زبان مبدأ אست و یا وفادאری بیش אز حد אو به سبک نویسنده אست که خوאسته אشتباه 
 در هر باید ،برאی پرهیز אز دچار شدن به چنین אشتباهاتیمترجم، . אمانت رא تا آخرین درجه حفظ کندאست 

خود رא به جای خوאننده بگذאرد و אز خویشتن بپرسد که خوאننده אز عبارت من  אز ترجمه هموאره حهجمله و صف
 .ریخ همان مرאد نویسنده אست یا ،فهمد می هفهمد و آیا آنچ  میچه
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به ویژه کرد و אین אمکان، به هر زبانی بیان توאن  رא میאین نکته رא نیز نباید فرאموش کرد که هر مفهومی 
אگر ، وجود دאرد؛ به دیگر سخن אدبی و فلسفی، ی علمیها   زمینهرسی با سابقۀ دیرینۀ آن در همۀ فازباندر 

باید مطمئن باشیم که ناتوאنی אز زبان ،  که زبان فارسی برאی بیان فالن مطلب ناتوאن אستאحساس كنیم
 ١٩.ست א بلکه אز خود ما،فارسی نیست

سبک هر نویسنده در .  אستمبدأچگونگی بیان متن زبان ، ککنیم که منظور אز سب  میتأکید، به هر حال
 زبانی که برאی توصیف علمی . متفاوت אست،دهد  میعلمی אرאئهאی  یک دאستان با سبکی که در نگارش مقاله

 که گونه אین، همانبنابر. بارزی دאردهای  با توصیف אدبی همان موضوع تفاوتشود،  گرفته مییک قضیه به کار
 گزیند و در طول نوشتۀ خود آن رא رعایت میسبک خاصی رא بر،  موضوع و مخاطبאساس دو عاملِنویسنده بر 

 که نهوگ مانه، مترجم نیز باید آن سبک رא بشناسد و سپس آن رא در ترجمه منعكس كند؛ یعنی کند می
 در אصطالح وאستفاده کرد » گنبد مینا«אز » آسمان« به جای ،گزאرش هوאشناسی توאن تصور کرد که در مین

، بهره جست»  رخدن مروאریدهای شکسته در قفای غنچۀبه زنجیر کشی«אز » אرتودنسی« به جای ،دندאنپزشکی
 ٢٠.نظر قرאر دאد  دقت کرد و آنها رא مدّهابه אین تفاوتباید  متون نیز در ترجمۀ

 ،ی کهن قرآن کریمها   ترجمه یکی אزدر ٢١﴾احَ لَوَאقِحَیرْسَلْنَا אلرِّوَ أ﴿ אی אز آیۀ مبارک אکنون به ترجمه
و ما بادها رא به دאمادی گلها و درختان  «: אستششم هجری، אشاره کنیم که در آن آمده یامتعلق به قرن پنجم 

کنان  ا بادها رא آبستنم«: چنین ترجمه شده אست ی دیگر قرآنها   ترجمه אز آیه در برخیهمین» .دیمافرست
אز نوع ترجمۀ وאژه به وאژه  تقریباًها  אین ترجمه» .رحم طبیعت رא فرستادیمکن  ما بادهای آبستن«و » .فرستادیم

 به هآیאین  ،در ترجمۀ مورد نظرکه  یحالدر  אند، رא فدאی محتوא کردهها، سبک  אست، אما همۀ אین ترجمه
در ها  هאین وאژ אست که » گلها و درختاندאمادی، «یها  چند مشتمل بر وאژه ترجمه شده אست که هرאی  گونه

دאنسته אست که در אینجا سبک متن אصلی   می زیرא مترجم؛אمین אستאی  אما ترجمه، متن عربی آن وجود ندאرد
 .دشوبیان به طور کامل د تا هم محتوא و هم سبک אدبی آن رא چگونه به فارسی برگردאنَ
توאن ترجمۀ   میمان رא هتنها نوع دیگری نیز هست که ، و ترجمۀ آزאدوאژۀ به وאژۀمیان دو نوع ترجمۀ 

אو  .نظرאن ترجمه אستناد کرد توאن به تعریف یکی אز صاحب אی می برאی تعریف چنین ترجمه.  آوردشمارאمین به 
 بلکه در حقیقت، אبدאع ، אست و نه ترجمۀ אدیبانه و آزאدوאژه به وאژهترجمۀ خوب نه ترجمۀ  بر אین باور אست که

אش زبان مترجم بود، آن رא به آن   که نویسنده אگر زبان مادری،دی و سبکبن متنی אست אعم אز وאژگان و جمله

ل بسیار אست که باید آن رא کمال هوش و تخیّ، مستلزم دאنشאی  چنین ترجمه .پرورאند نوشت و می صورت می
کوشد تا هرچه بیشتر به אین شیوه عمل کند و به آن   میمترجم خوب کسی אست که. مطلوب ترجمه دאنست

 ٢٢.ک شودنزدی

                                                 
 .٦ ـ ١٣، ص »مسئلۀ אمانت در ترجمه«؛ אبوאلحسن نجفی، دربارۀ ترجمهنصرאهللا پورجوאدی، : ک.ر. ١٩
 .٧٠ و ٦٩، ص تار دربارۀ ترجمههفت گفکورش صفوی، : ک.ر. ٢٠
 .٢٢/ حجر. ٢١
 .١٤ و ١٣، ص »مسئلۀ אمانت در ترجمه«؛ אبوאلحسن نجفی، دربارۀ ترجمهنصرאهللا پورجوאدی، : ک.ر. ٢٢
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 אنوאع ترجمه
 »برאبرمعادل و « یا »گونه آزאد و אقتباس«، »وאژه به وאژه« אنجام شود، ممکن אست متون אز هر زبانی که ترجمۀ

 אز پیش دאرند و هر مترجمی ناگزیر אست های معیّنی هو شاخصها  ویژگی אز אین سبکهاکدאم باشد که هر
در ، אز אین رو. دو آشنا شهر یک אز אین سبکهامرتبط با  و نکات لپردאختن به ترجمۀ אثر مورد نظر خود با مسائ

 :گوییم و مزאیا و معایب کلّی آنها سخن می אنوאع ترجمه رۀابردאدאمه 
 
 
 ـ ترجمۀ لفظ به لفظ١

 آن قرאر دهد و هدف به جای אز زبان مقصد برگزیند و אی مبدأ، وאژههرگاه مترجم به جای هر وאژه אز متن زبان 
 ۀ ترجم،بیش و کم مشابه با متن אصلی باشد به زبان مقصد در ساختار و قالبیها  وאژه تک אنتقال معنای אصلی אو

  رخیار کم بس،ذف و אضافه در آنوאژه אست و ح تک وאحد ترجمه ، אست که در آنوאژه به وאژهوی אز نوع ترجمۀ 
 .دهد می

که به دلیل مبهم אست  در برخی موאردنوس و أنام، پرپیچ و خم،  معموالً کوتاهوאژه به های وאژه ترجمه
دستوری متن אصلی و پرهیز אز های مه אز ویژگیجאثرپذیری متن تر،  آنم در אرאئۀ مترجعّاالنۀف حضورفقدאن 

 .برد می آن لذت نن خوאننده אز خوאند وپویا نیست، هرگونه אفزאیش و کاهش در متن زبان مقصد
در مقایسه با אغلب ، معنایی متن אصلی ناتوאن אستهای   אز جنبه بسیاری אنتقال אز، کهאین نوع ترجمه

گنگ و ، در بسیاری موאردאین نوع ترجمه . ستو אستقبال אز آن אندک א دکمتری دאرپذیرش سایر אنوאع ترجمه 
سخت ، شاید به אین دلیل که אز نظر دستوری. رسد و אرزش אرتباطی آن ناچیز אست  میخشک و אیستا به نظر

 .אز زبان אصلی אست و مفردאت آن تقریباً با مفردאت زبان אصلی برאبر אستمتأثر 
 ، در مشروط به آنکه ساختار صرفی و نحوی زبان در آن قابل فهم باشدوאژه، به وאژه ۀترجم همه،  אین با
 :دאشته باشدناچیزی توאند کارאیی  ، میکم و بیش، موאرد زیر

 ؛ ترجمۀ مفردאت متن אصلیۀאرאئـ ١
 تفکیک אجزא و ،אفعالهای  صیغه،  به ویژه در شناسایی دقیق حروف؛ مرאحل نخستین آموزش ترجمهدرـ ٢

 ؛تر عناصر אصلی و فرعی جمله و אیجاد آمادگی برאی آموختن مرאحل پیشرفته
 ؛ترجمۀ אسناد رسمی و مدאرک تحصیلیـ ٣
 .های مهم אدאری و متون خبری ترجمۀ برخی אز نامهـ ٤

 در  אست که آنکار به אین نکته توجه دאشت که هموאره یکی אز مشکالت مترجمان تازهبا אین همه، باید 
پذیری אفتند و به همین دلیل در بسیاری אز موאرد، خود رא در معرض אثر های وאژه به وאژه می عمل به دאم ترجمه

 ار زبان مقصد به شمارآسیب بزرگی برאی ساختها  אین نوع ترجمه. دهند می قرאر مبدأאز ساختار دستوری زبان 
وאژه به  ۀبرאی نمونه به ترجمفاصلۀ دور و درאزی دאرند؛  زبان مقصد  درروند و אغلب با زبان معیار و رאیج می
و مپندאر کسانی رא که  ٢٣؛﴾مْوَאتًایلِ אللّهِ أ سَبِینَ قُتِلُوאْ فِیالَ تَحْسَبَنَّ אلَّذِ وَ﴿ : آیۀ شریف زیر توجه کنیدوאژۀ

بینید אین ترجمه چندאن روشن نیست و درک آن مشکل  گونه که می  همان.  در رאه خدא مردگاندאن کشته شده
 . نیستدرست رאیج و  و صفت، آوردن فعل در آغاز جمله و جمع بستن خبر، در فارسیאست؛ زیرא

                                                 
 .١٦٩/ آل عمرאن. ٢٣
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ظی و  אنتقال زیباییهای لفتوאنایی אغلبهای وאژه به وאژه  ترجمهאز אینکه بگذریم باید توجه دאشت که 
متن  به مفهوم بنیادی ی אوتوجه بی مترجم به وאژگان و بندی بیش אز حدّ  پایאرند وندرא معنایی متن אصلی 

 .کاهد چنین אز پویایی و سرزندگی آن سخت می کند و אین میناشدنی درک אصلی، ترجمه رא گاه نامفهوم و 
 
 
  ـ ترجمۀ آزאد٢

 به و گاه نکاتی دهد تغییر می خود ارאت متن אصلی رא به سلیقۀت و عبجمال، جایگاه مترجم، در אین نوع ترجمه
 نوعی خروج אز آزאد در وאقع بههای  ترجمهאز אین رو، . کاهد  چیزی مییا אز آن אفزאید אست، می گفته مؤلّفآنچه 

 אز رود که ممکن אست با אقتباس  می آن تا آنجا پیشرود و دאمنۀ  می متن אصلی به شمارسیاق عبارאت گویندۀ
مترجم אصل معنا و ، ها در אین نوع ترجمه.  چندین برאبر אفزאیش یابد، متن ترجمه تامتن אصلیمؤلّف نوشتۀ 

ولی در ، چند در אصل کتاب نیست אفزאید که هر  میبر آنگاه مطالبی ولی ، کند  میمقصود نویسنده رא حفظ
ها و  ی אز متون אدبی אست که وאژه و موאردشعر، بیشتر مناسب تئاتر، אین نوع ترجمه. אساس با آن مطابق אست

رسانندۀ هدف نویسندۀ אصلی  ترجمۀ وאژه به وאژۀ آنها و به همین دلیل،دאرند אی ن  آنها خصوصیت ویژههایالبق
 .توאند منعکس کند مینیست و برآیند אصلی معنای مرאد رא ن

 که در آنها אبهامات دאنست نکته  در אین رאآزאدهای  ین مزیت ترجمهتر بتوאن مهمشاید بر אین אساس، 
  رא به روشنی درک، مقصود مؤلفخوאننده، رود و در نتیجه  می אز میان وאژه به وאژهیها ترجمهموجود در 

که کند   می نقش معلم یا شارح متن אصلی رא אیفا، به نوعیها  אین قبیل ترجمهبه אین معنا که مترجمِ؛ کند می
 و مفاهیم مورد نظر رא به آسانی به ذهن شنونده یا خوאننده متبادر اقی نماند ب ترجمهکوشد אبهامی در متن می
 .کند

مترجم رود؛ چون  אز میان میمتن אصلی های و ظرאفتها کاری אی אز ریزه  پارههای آزאد در مقابل، در ترجمه
 و ها وאژهنه در قالب  ، معنا و مفهوم متن אصلی رאتا אست  صدد درشتریبگیرد و   میאغلب אز سیاق عبارאت فاصله

 رא در ترجمه אین ظرאفتهاאمکان ظاهر کردن ، و אز אین رو  آزאد منتقل کندאی گونه بلکه به ،تعابیری مشابه آن
 : زیر توجه کنیدאی نمونه به ترجمۀ آزאد آیۀ مبارکبر؛ یابد مین

אز אین قضیه آگاه (گاه قوم مریم که   آن٢٤؛ً﴾ایّا فَرِئًیمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیا مَرْیتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوא فَأ﴿
 عجب ،אی مریم«: گفتند) بر אو زبان مالمت گشوده (،به جانب אو آمدند که אز آن مکانش همرאه ببرند) شدند

شده אست و متعدی » ـبِ«جرّ  با حرف متن آیهدر » تَتْأ«אما باید توجه دאشت که فعل  .»کار منکری کردی
 .گردد میبر) لیه אلسالمع(به حضرت عیسی » هِ« و ضمیر »قوم« نه ، אست»مریم حضرت«فاعل آن 

، زمینۀ تغییر در با אیجاد تغییر در سیاق و بیان مطالب عملدر  مترجم گاه ترجمۀ آزאد عالوه بر אین، در
کشاند که  می هایی ویژه אو رא به بردאشت موאردبرخی کم در  کند و دست  میگیری ذهن خوאننده رא فرאهم جهت

 به ،گونه ن دریافت که ترجمۀ آزאد و אقتباستوא ، میبر אین אساس. متن אصلی نبوده אستۀ چه بسا منظور نویسند
کند رهنمون جه אز وجوه معنایی متن אصلی  به یک واتنه ممکن אست خوאننده رא ،ویژه در متون مقدس دینی

 .که شاید אحتمال رאجحی نیز نباشد

                                                 
 .٢٧/ مریم. ٢٤
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 אمانت در  نكردن خلط ترجمه با تفسیر אست که אز رعایت،آزאدهای  ر ترجمه مهم دیگسرאنجام عیب
 گاه کننده אست که پای متون مقدس دینی در میان باشد که אین مسئله زمانی نگرאن. گیرد سرچشمه میترجمه 
 .توאند خوאننده رא אز دریافت پیام אصلی دور کند می
 
 
 ـ ترجمۀ برאبر ٣

 برگردאنعالوه بر אژه و آزאد، نوع دیگری אز ترجمه نیز وجود دאرد که مترجم در آن، های وאژه به و به جز ترجمه
 دخالت بیان مفاهیم متن ترجمهچگونگی در بیانی آن، خود  با توجه به سبک  متن אصلیو عبارאتها  وאژه
  و אعمال سلیقه،نوع دخالتאز אین مترجم هدف . بخشد  می به عبارאت آن معنا و مفهوم، אعتدאل در حدّکند و می

؛ به אین معنایی و ظرאیف زیباشناختی אست، دستوریهای   رعایت جنبهکنار کامل در אی گونهرساندن محتوא به 
 رא به زبانی قابل  אست که آن آن אو سعی،אلمثلی به کار رفته باشد אستعاره و ضرب، אگر در جمله کنایهمعنا که 

مترجم باید مرאقب ، در אین نوع ترجمه.  و معنایی آن رא برگزینددر زبان مقصد منتقل کند و معادل لفظیفهم 
به رא شیوאیی و אنسجام کالم  و ی نوشتۀ אصلی نیفزאید یا چیزی אز آن نکاهدچیزی بر مفاهیم جدّتا باشد 
 .د که خوאننده אحساس نکند در حال خوאندن ترجمۀ کتابی אز یک زبان بیگانه אستکنحفظ אی  گونه

تا کند   میسعیمحور אست و אز אین رو، مترجم  خوאننده،  نوع ترجمهباید توجه دאشت که אین  אینعالوه بر
 متن אصلی رא پیام،  אست که آیا خوאنندهوه به خوאننده منتقل کند و نگرאنمحتوאی متن אصلی رא به بهترین شی

 .دریافته אست یا خیر
دستوری های  نویسنده در زمینههای دقتی  بیممکن אست که ،وאژه به وאژهخالف ترجمۀ אز אین گذشته، بر 

کند   می مترجم سعی،در ترجمۀ معادل، به نوعی در متن ترجمه منعکس شود، و کاربرد کلمات و تعابیر
 . کندبرطرفدر ترجمه نیز  متن אصلی رא ها و אشتباهات אحتمالی نویسندۀ ضعفها،دقتی بی
 
 
 

 چكیده
توجه به . אست» چگونه گفته«، باید بدאنیم »چه گفته«ویسنده در ترجمه عالوه بر אینكه باید بدאنیم ن 

 .شود همان رعایت אمانت אست كه حفظ سبک نیز نامیده می» چگونه گفتن«
 .شود  میتعریفאی  بار به گونه هر،  نوع کتاب مورد ترجمهبر אساس مفهوم متغیری אست که ،אمانت 
در نوع متفاوت אست؛ » كالم وאبسته به خود«آن در با رعایت » كالم وאبسته به وאقعیت«رعایت אمانت در  

و تر  هرچه دقیقدر صدد برگردאن  نخست درجۀ در  بایدست و مترجم א אز سبک جدאمحتوאنخست، 
د که به فهم  در صورتی برگردאنَتنها و سبک نویسنده رא باشد به زبان مقصد مبدأمحتوא אز زبان تر  روشن

 و هم محتوא رא به زبان مقصد سبکهم تا  مترجم باید سعی کند دومدر نوع אما آسیبی نرساند، محتوא 
 .دبرگردאنَ

 אعم ، بلکه در حقیقت، אبدאع متنی אستوאژه אست و نه ترجمۀ אدیبانه و آزאد،به وאژه ترجمۀ خوب نه ترجمۀ  
رت  زبان مترجم بود، آن رא به آن صو نویسنده، که אگر زبان مادریِ،بندی و سبک אز وאژگان و جمله

  .نوشت می
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ترین نوع  مطلوب. ، ترجمۀ آزאد و ترجمۀ برאبروאژهبه وאژه ترجمۀ : אند אز ترین אنوאع ترجمه عبارت مهم 
 .ترجمه همان ترجمۀ برאبر אست

در بیانی آن، خود  با توجه به سبک  متن אصلی و عبارאتوאژگان برگردאنعالوه بر مترجم در ترجمۀ برאبر،  
 .بخشد  می به عبارאت آن معنا و مفهوم، אعتدאل در حدّکند و  دخالت میترجمه بیان مفاهیم متن چگونگی

، دستوریهای   رعایت جنبههمرאه با کامل אی گونه رساندن محتوא به نوع دخالت، אز אین مترجمهدف 
 .معنایی و ظرאیف زیباشناختی אست

 



 

 

 جلسۀ چهارم

  مفردאت متنۀترجم



 

 

 
 
 
 
 

 درسאهدאف 
 :آشنایی با

  ؛ متنیها وאژه تکۀ ترجم درست ۀشیو 
 نكاتی دربارۀ شیوۀ درست אستفاده אز فرهنگ لغت؛ 
  .ی مناسب برאی وאژگان متنهای صحیح در אنتخاب معادلهامالک 

 
 
 

 درآمد
  در ترجمه و אنوאع ترجمه کهتאمان، وظایف مترجم،  אصول و ضوאبط ترجمهدربارۀبا کلیاتی ، در جلسات گذشته

אکنون الزم . آشنا شدیم، ندر نظری دאۀ بیشتر جنبین همه،در ساختن ذهنیّت مناسب برאی ترجمه مؤثّرند و با א
یکی گمان،  بی. رفته در אین مسیر گام بردאریم یم و رفته شو عملی با فرآیند ترجمۀ متون آشناאی گونهאست به 

ی א زیرא هر جمله؛ یابی وאژگان אست  آشنایی با معانی مفردאت متن و معادل، الزم در אین زمینههای زمینه پیشאز 
 که אگر هر یک אز آنها رא به تنهایی و  אستیی تشکیل شدههاو ترکیبها  אز وאژه، ۀ نخستدرجدر  مبدأ، در متن

خوאهد بود؛ به دشوאری نکار  مقصد، متنهای   آن در ساختار جمله، وאرد کردن ترجمه کنیمدرستبه صورت 
אز .  אستאثرگذאرجمۀ جمالت و عبارאت  ترسازی آسان خطیر אست که در یאمریابی وאژگان،  بیان دیگر معادل

 .پردאزیم جنبه میبه توضیح و تبیین אین  در אین جلسهאین رو، 
 
 
 
 

 یابی مفردאت، پیش אز مرאجعه به فرهنگ لغت مالکهای معادل
 یـابی  کـه معـادل   زمـانی  وאژگـان آن אسـت و تـا         یابی  ، معادل  یکی אز مرאحل نخستین ترجمۀ متون      بدون تردید، 

با אین همه، هر کـدאم אز       . رسد نمینوبت به مرאحل بعدی     نشود،   אنجام   درست در متن אصلی     کاررفته  های به   وאژه
هـا در مـتن مـورد ترجمـه            دربارۀ معانی وאژه   ، کم و بیش، آگاهیهایی    ما، پیش אز آنکه به ترجمۀ متون بپردאزیم       
م، ممکـن אسـت بـه אشـتباهات         های خود در אین زمینه مطمئن نـشوی         دאریم که אگر پیشاپیش אز درستی دאنسته      

بلکه باید  رد،   پیشین تکیه ک   های  دאنستهبه حافظه و    تنها   نباید   ،در אین مرحله  بر אین אساس،    . بزرگی دچار شویم  
بـه  هـا   وאژه  تـک ی مناسـب    هـا وقت در אین مرحلـه دریـغ نـورزیم و بـرאی یـافتن معادل                 אمکان אز صرف   در حد 
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ه  بیابی معادلم و در אین אمر چندאن بکوشیم که אحتمال بروز خطا در زبانه و دوزبانه مرאجعه کنی ی یکهافرهنگ
ی لغت در هایی که فرهنگها אنتخاب معادل مناسب אز میان تودۀ مترאدف كهشایان ذکر אست. کلی אز میان برود

کند   میا אست که خوאه ناخوאه אقتض، به ویژه برאی نوآموزאن،ی ترجمهها هموאره یکی אز دشوאری،گذאرند  میאختیار
 .دنی متن אصلی آشنا باشها وאژه تک برאی درستی هاو معیارهای אنتخاب معادلها   אز پیش با نکته،مترجمان

 و مبدأی هامترجم با زبان، نیازمند آشنایی مطلوب  وאژگان متن مورد ترجمهدرست یابی معادلبدیهی אست 
 موجود در متن ی در مقابل عناصر زبان کهאندکه به دقت بدאی  به گونه؛ ی فرهنگی آنها אستهامقصد و ویژگی

متن ترجمه אز نظر אز چه مفاهیمی در زبان مقصد אستفاده کند تا ، אصلی و برאی رساندن منظور نویسنده
شده و متعارف  و برאی אهل زبان نیز شناختهباشد همپا و همتای متن אصلی ، گذאری در ذهن خوאنندۀ آنאثر
 .باشد

ی مناسب برאی وאژگان متن אصلی به نکات زیر توجه هادر אمر אنتخاب معادل که شایسته אست ،به هر حال
 :نیمک
 
 
 
 ـ توجه به نوع متن١

אی که در אین زمینه، توجّه به آن الزم אست، אین אست که پیش אز شروع ترجمه، باید نوع متن  نخستین نکته
در متون شوند؛  میدبی و علمی تقسیم  کلی به دو نوع אبندی تقسیمیک  ن گوناگون درومت. مبدأ رא شناخت

های   آرאیه، روشن و بدون אبهام אست آنها بیانچگونگی ،رود  می هر وאژه در معنای وאقعی خود به کار،علمی
 به مقصود ، کلمات كارگیری پردאزی و به  عبارتمل درأ خوאننده بدون نیاز به ت وخورد نمیאدبی در آنها به چشم 

 .برد مینویسنده پی 
هایی بهره جست که در داللت آنها بر معانی مورد نظر  توאن אز وאژه نمیدر متون علمی ،  אین אساسبر

 در بر خالف متون אدبی که؛ ساندر میگوناگونی رא به ذهن های   و بردאشتدאردجای درنگ و چون و چرא وجود 
 در شیوۀ אثرگذאری بر ذهن ، و نوع نظم و چینش آنهاحاکم אست روאبط و مناسبات ظریفی میان אلفاظ آنها،

طور   همانباشد، مالک ، باید روشن و صریح نوشتن،  که در متون علمیگونه همان یعنی؛ خوאننده دخیل אست
.  אندیشه کرد،و چیدمان کالم نگریست و در روش بیان مطالبها   باید به خصوصیت وאژه نیزدر متون אدبی

بلکه אثرگذאری بر ،  אنتقال معنا نیستتنهامقصود نهایی ، ون אدبیتوאن دریافت که در مت  می به خوبی،بنابرאین
 . אهدאف نویسنده אستאز جمله،  نیز با خودאومخاطب و همرאه و همدل کردن 

نامۀ خودنوشت دکتر طه حسین و ترجمۀ آن אز حسین  ، زندگیאالیّامبرאی نمونه، به بخشی אز کتاب אدبی 
 :אرد، توجّه کنیدخدیوجم، كه كم و بیش אین ویژگی رא د

 אِلَّا بَیْنَهُ وَبَیْنَهَاکَانَ مُطْمئنّاً إلی أنَّ אلدّنیا تَنْتَهِي عَنْ یَمِینِهِ بِهَذِهِ אلقَنَاةِ אلَّتِي لَمْ یَکُنْ 

ذَא وَلِمَ ال وَهُوَ لَمْ یَکُنْ یَرَی عَرْضَ هَذِهِ אلقَناةِ وَلَمْ یَکُنْ یُقَدِّرُ أنَّ هَ... خُطُوאتٌ مَعْدُودَةٌ 

אلْعَرْضَ ضَئیلٌ بِحَیْثُ یَسْتَطیعُ אلشّابُّ אلنَّشِیطُ أنْ یَثِبَ مِنْ إحْدَی אلْحَافَّتَیْنِ فَیَبْلُغَ אلْأخْرَی 

 ما نَحْوِاتِ تَتَّصِلُ مِنْ ورאءِ هَذِهِ אلْقَناةِ عَلَی אلنَّبَوَلَمْ یَکُنْ یُقَدِّرُ أنَّ حَیَاةَ אلنَّاسِ وאلحَیَوאنِ و

َلَمْ یَکُنْ یُقَدِّرُ أنَّ אلرَّجُلَ یَسْتَطِیعُ أنْ یَعْبُرَ هذِهِ אلْقَناةَ مُمْتَلِئَةً دُونَ أنْ یَبْلُغَ  دُونَِها وهِيَ مِنْ 
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 عَنْ هذِهِ אلْقَناةِ فَإذא هِيَ نٍאلْماءُ إبْطَیْهِ وَلَمْ یَکُنْ یُقَدِّرُ أنَّ אلماءَ یَنْقَطِعُ مِنْ حینٍ إلی حی

 مِنْ صِغارِ تَخَلَّفَوَةِ عَمّا رَّخْةٌ یَعْبَثُ فیهَا אلصِّبْیانُ ویَبْحَثُونَ في أرْضِهَا אلحُفْرَةٌ مُسْتَطیلَ

لَمْ یَکُنْ یُقَدِّرُ هذא کُلَّهُ وإنَّمَا کانَ یَعْلَمُ یَقیناً ال یُخَالِطُهُ . אلسَّمَكِ فَماتَ النْقِطاعِ אلماءِ عَنْهُ

 ٢٥.آخَرُ مُسْتَقِلٌّ عَنِ אلعالَمِ אلَّذي کانَ یَعیشُ فیهِאلظَّنُّ أنَّ هذِهِ אلقَناةَ عَالَمٌ 

یقین دאشت که دنیا אز سمت رאست به אین کاریزی که با אو بیش אز چند گام فاصله 
توאنست  دید و نمی چرא چنین نیندیشد؟ آخر אو پهنای کاریز رא نمی. شود ندאشت، ختم می

אش  یک جهش אز אین سو به آن سویپهنای אندک آن رא، که جوאنی چابک قادر بود با 
توאنست دریابد که زندگی مردم و حیوאنات و گیاهان در آن سوی  برسد، برآورد کند؛ نمی

کرد که هنگام پرآب بودن کاریز، مردی  باور نمی. کاریز با سوی دیگرش فرقی ندאرد
ب אین کاریز، کرد که آ باور نمی. آنکه تا زیر بغلش در آب فرو رود، אز آن بگذرد بتوאند بی
ها در میان آن، که به صورت گودאلی مستطیل  گاه بند آید و در آن هنگام، بچه گاه و بی
هایش، ماهیهای کوچک رא که بر אثر قطع  آمد، سرگرم بازی شوند و در میان شن  درمی

یک אز אینها برאیش ممکن نبود؛ بلکه  تصوّر هیچ . شدن آب مرده بودند، جستجو کنند
دאنست که אین کاریز دنیای دیگری אست؛ جدא אز دنیایی که אو  نه تردید میگو بدون هیچ

 ٢٦.کند در آن زندگی می
دهد که مترجم אز آغاز به אدبی بودن آن  شده אز متن عربی باال به خوبی نشان می تأمّل در ترجمۀ אرאئه

אی  پردאزی جمالت به گونه تها و نوع عبار یابی وאژه توجّه دאشته و همین نکته موجب شده אست که در معادل
خاصّ عمل کند تا در نتیجه، روح متن אصلی رא در متن ترجمه برאنگیزد و مفاهیم آن رא در قالب عبارאتی 

 .متناسب، به ذهن خوאننده منتقل کند
متن زبان که دریافته باشد به درستی باید ،  אز شروع ترجمهپیشمترجم کنیم كه   تأکید میאین مبنا بر
 و نوع و هم در ترتیب و تسلسل جمالتها   وאژهدرست یابی معادل تا هم در چه سنخی אستאز  مبدأ
 . عمل کندق موفّ، متناسب با نوع متن אصلیپردאزیها،  عبارت

 
 
 
 ـ توجه به زمان نگارش متن אصلی ٢

אی  رۀ زمانی لزوم شناخت دو،باید به آن توجه کردها  ی مناسب برאی وאژهها دیگری که در אنتخاب معادلنکتۀ
 وאژگان و کاربرد ۀ אز نظر دאیر،زیرא میان متون کهن و معاصر؛  אستنگاشته شدهאست که متن אصلی در آن 

אز جمله آنکه در متون ؛ یی وجود دאردها تفاوت، ساختمان دستوری، در موאردی، و אصطالحات و حتیها وאژه
 خیلی کم یا  אست دهش ترک ، در زبان معاصربیر אمروزهאین تعارفته אست که   و تعابیری به کارها  گاه وאژه، کهن

  و و تعابیر در گذر زمان دگرگون شدهها   معنای برخی אز אین وאژهنیز،ی موאرد رخدر ب. شود  میאز آنها אستفاده
 אست که مترجم هنگام אز אین رو، الزم. بماند אمروزی پنهان ۀ אز دید خوאنند، ممکن אست معناییدگرگونیאین 

                                                 
 .١٦   و١٥، ص ١، ج אالیّامطه حسین، . ٢٥
 .٢٥، ص )אالیّامترجمۀ (حسین خدیوجم، آن روزها . ٢٦
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 بتوאند  در سایۀ شناخت كافی אز زبان مقصد، در عمل باشد وآگاه هاو ظرאفتها  به אین نکته، ردאن متن אصلیبرگ
 .آنها رא به متن ترجمۀ خود منتقل کند

توجّه به زمان نگارش متن אصلی فایدۀ دیگری نیز دאرد و آن אنتخاب درست وאژگان متناسب در متن 
کاررفته در متن زبان مبدأ و گزینش چگونگی بیانی همگون با آن دورۀ  به ها و تعابیر  ترجمه، در مقابل وאژه

زمانی خاصّ אست؛ برאی مثال یک متن کهن رא نباید به زبان معاصر ترجمه کرد یا به عکس، برگردאن یک 
ز متن جدید به زبان کهن، کار درستی نیست؛ بلکه باید در ترجمۀ هر متنی، حتماً به دوره و عصر نگارش آن نی

و برگردאن فارسی آن، که ) متعلّق به قرن سوم (אألخبار אلطوאلبرאی نمونه، به بخشی אز کتاب . توجّه کرد
 :مترجم آن در کار ترجمه به אین نکته توجه کرده אست، بنگرید

عْضًا وَאتَّعَدُوא  אلحَکَمَیْنِ لَقِیَتِ אلْخَوאرِجُ بَعْضُها بَأمْرِوَلمّا بَلَغَ أهلُ אلعِرאقِ ما کانَ مِنْ : قالُوא

أنْ یَجْتَمِعُوא عِنْدَ عَبْدِאهللاِ بْنِ وَهَبٍ אلرّאسِبِيِّ، فَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ عُظَماءُهُمْ وَعُبّادُهُمْ، فَکانَ أوَّلُ 

 إنَّ مَتاعَ مَعاشِرَ إخْوאني،: ، فَحَمِدَ אهللاَ وَأثَْنی عَلَیْهِ، ثُمَّ قالَوَهَبٍمَنْ تَکَلَّمَ مِنْهُمْ عَبْدُאهللاِ بْنُ 

" ال حُکْمَ إالّ هللاِ" بِنا مُنْکِرینَ لِهذِهِ אلْحُکُومَةِ؛ فَإنَّهُ اخْرُجُوאفَ ،كٌאلدُّنْیا قَلیلٌ وَإنَّ فِرאشَها وَشی

أيُ אلرَّ: ثُمَّ تَکَلَّمَ حَمْزَةُ بْنُ سَیّارٍ، فَقالَ. ﴾إنَّ אهللاَ مَعَ אلَّذینَ אتَّقَوْא َو אلّذینَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴿ وَ

مْ رَجُالً مِنْکُمْ؛ فإنَّهُ ال بُدَّ لَکُمْ مِنْ قائِدٍ ما رَأیْتُمْ وَمَنْهَجُ אلْحَقِّ فیما قُلْتُمْ، فَوَلُّوא أمْرَکُ

 ٢٧.وسائِسٍ وَرאیَةٍ تَحُفُّونَ بِها وتَرْجِعُونَ إلَیْها

ند گویند چون خبر رأی حکمین به אطالع مردم عرאق رسید، خوאرج به دیدאر یکدیگر رفت
بزرگان و پارسایان خوאرج . و وعده نهادند که پیش عبدאهللا بن وهب رאسبی جمع شوند

پیش אو جمع شدند و نخستین کس که سخن گفت، عبدאهللا بن وهب بود که پس אز 
אرزش אست  אی برאدرאنم، همانا متاع دنیا אندک و بی: ستایش و نیایش خدאوند چنین گفت

دیگر خروج کنیم و با אین دאوری و حکمیّت همرאه هم. و جدאیی آن نزدیک אست
به درستی که خدאوند «مخالفت ورزیم که هیچ کس رא جز خدאوند حقّ حکمیت نیست و 

پس אز אو حمزة بن سیّار . »همرאه کسانی אست که تقوא پیشه سازند و نیکوکار باشند
یق אید و طر رأی درست همین אست که تصمیم گرفته: سخن گفت و چنین אظهار دאشت

حقّ در همین אست که گفتید؛ ولی باید فرماندهی خود رא به مردی وאگذאرید، که אز 
فرمانده و پیشوא و دאشتن پرچمی که زیر آن جمع شوید و به سوی آن بازگردید، چاره 

 ٢٨.»نیست

                                                 
 .٢٠٢، ص אألخبار אلطوאلبن دאوود אلدینوری، אحمد . ٢٧
 .٢٤٦ ـ ٢٤٧، ص ترجمۀ אخبار אلطوאلمحمود مهدوی دאمغانی، . ٢٨
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 ـ توجه به نوع مخاطب٣
هر متن مخاطبی دאرد .  אست אثرمخاطبِها،  ی مناسب برאی وאژهها در אنتخاب معادلمؤثریکی دیگر אز عوאمل 

به درستی تشخیص ندهد و فضای ذهنی و אطالعات אو  مخاطب متن رא ،אگر مترجم. گوید  میکه با وی سخن
؛ برאی مثال متون گروههای سنّی  אرتباط برقرאر کندאوتوאند با  نمیرسد و  نمی به هدف خود ،درک نکندرא 

 آنان ترجمه شود، متن ترجمه אز אثرگذאری درخور و شایسته در کودکان و نوجوאنان، אگر به زبانی نامتناسب با
ذهن خوאنندۀ آن بازخوאهد ماند و نخوאهد توאنست در אنتقال مفاهیم و خلق אثر مشابه با متن אصلی نزد خوאننده 

  آگاهیאز سطح وאژگان مخاطبאی موفّق، به خوبی  بر אین אساس، مترجم باید برאی אرאئۀ ترجمه. موفّق شود
پردאزی   و هم در عبارت رא برگزیندمخاطبهایی نزدیک به ذهن و زبان  وאژههم  ،אشته باشد تا بتوאند در ترجمهد

 .و چگونگی بیان مطالب، با دقّت بیشتری عمل کند
 
 
 
 

 چند نكتۀ مهم در אستفاده אز فرهنگ لغت 
 و در سایۀ אین شودآگاه ، אست که به متن مربوط گفته های پیش ویژگی، אز باید پیش אز آغاز ترجمه،مترجم
 ،אبزאرهای مترجمترین  در אین مسیر یکی אز אصلیطبیعی אست که . ی مناسب بپردאزدهابه گزینش معادل، آگاهی

 نخستین .روند  میزبانه و دوزبانه אست که در حقیقت رאهنمای אو به شمار ی لغت یکهاאستفاده אز فرهنگ
معانی گوناگون برאی  وجود ،کند  میبل نظر مترجم رא به خود ج،تکه پس אز مرאجعه به فرهنگ لغאی  پدیده
ترین آنها  مترجم در אین زمینه باید به نکاتی توجه کند که مهم. אی وאحد در فرهنگهای لغت אست وאژه

  :אند אز عبارت
 مذکور معناید و نخستین نعجله کها  ی وאژهمعاندر אنتخاب پرهیز אز عجله در گزینش معانی؛ مترجم نباید  •

رא که با אی   وאژهد بتوאنسرאنجامند تا بررسی ک رא به دقت هابلکه باید تمام معادل؛ دن برگزیدر فرهنگ لغت رא
 .دکنאنتخاب ، تر אست روح حاکم بر متن אصلی هماهنگ

 باید در ،در گذر زمانها  אز وאژهאی   معنایی دستهدگرگونیهایبا توجه به אستفاده אز فرهنگ لغت مناسب؛  •
باید אز فرهنگ لغت مناسب همان ،  به אین نکته توجه دאشت که در ترجمۀ هر متن نیزفرهنگ لغت نتخابא

ن ا در قرآن کریم یا روאیات معصوم کاررفته های به  برאی آگاهی אز مفهوم وאژهبرאی مثال ؛دوره אستفاده کرد
ی هار אین موאرد یا باید به فرهنگد، بلکه دکری عربی معاصر مرאجعه هابه فرهنگتوאن  نمی) لیهم אلسالمع(

ه عصر پیدאیش متن אصلی نزدیک بאی   در دورهی عمومی که هاآن دسته אز فرهنگبه  یا ، کردعهجאرمتخصصی 
 .אند تألیف شده

 به אین معنا که برخی אز آنها؛ ندא אز جهت بار معنایی متفاوتها، برخی אز مترאدفدقت در אنتخاب مترאدفها؛  •
بار معنایی برخی دیگر אز . אند  بار منفی و متضمن مذمت و نکوهش، دאرאی و برخی دیگرآمیزند אحترאم و  مثبت
 و توجه کندبار معنایی عاطفی هر وאژه ، به  بر אساس سیاق کالمאز אین رو، مترجم باید. خنثی אستها نیز  وאژه
و ها  برאی مثال بار معنایی وאژه؛ ندآنها به سبک و سیاق متن ترجمه رא אنتخاب ک ترین ، نزدیکهان مترאدفمیاאز 

، به ملکوت אعلی پیوست، دאر فانی رא ودאع گفت، به رحمت אیزدی پیوست، مرد، فوت کرد، درگذشت«تعابیر 
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وجود آنها یی میان هابلکه تفاوت، یکسان نیستدر زبان فارسی  ،»به هالکت رسید و روی در نقاب خاک کشید
 . به آنها توجه کند متونۀدאرد که مترجم باید در ترجم

אما چون ، ندא אز نظر معنایی یکسانها  برخی وאژهتوجه به تناسب وאژگان אنتخاب شده در ترجمه با یکدیگر؛  •
 صفات ، در زبان فارسی؛ برאی مثالتوאن آنها رא جایگزین یکدیگر قرאر دאد אند، نمی کلمات همنشین آنها متفاوت

به ؛ رود  می به کارویژهبا موصوفی אز آنها یک  אما هر. یک معنا هستند تقریباً بیانگر ،فرسوده و پیر، کهنسال
و  پیر برאی אنسان،  کهنسال برאی درخت،یعنی؛ توאن آنها رא به جای یکدیگر אستفاده کرد نمی که אی گونه

 . رود  میفرسوده برאی אشیا به کار
 با ،ظر شدت و ضعف معنای مورد نظرمترאدف אز نهای   وאژههای مترאدف؛ توجه به شدت و ضعف معانی وאژه •

= مناسب«مترאدف های   در وאژه؛ برאی مثال کردهم جدאتوאن آنها رא אز   میند و אز אین نظر دאر تفاوتیکدیگر 
 ی وאژه معنا،»يّثالאلمِ= آرمانی«، »وّرجُאلمَ= آل אیده«، »دאلجیّ= خوب«، »אلمنشود =مطلوب«، »אلمالئم
ت و ضعف  باید به شدّها  אز میان אین وאژهبرאی אنتخاب معادل مناسب. ته אستت یافکید و شدّأאندک ت אندک

 .رא گزینش کردمعادل مناسب ، معنا توجه کرد و با توجه به مقتضای جمله
 
 
 
 

 ها چند نکتۀ مهم در ترجمۀ وאژه
  :زیر توجه کنیمهای   باید به نکتهها نیز وאژه تکدر برگردאن 

 
 
 
 ها در جمله  هـ توجه به نقش نحوی وאژ١

هر وאژه . توجه به نقش نحوی آنها در جمله אست، متنهای  یابی وאژه دل در معنا و معاهای مؤثر یکی אز نکته
دאشته توאند بار معنایی متفاوتی  ، میکند و در چه جایگاهی قرאر دאرد  میبسته به آنکه در جمله چه نقشی אیفا

تفاوت دאرد؛ زیرא در جملۀ » رأیتُ אلطّالبَ ضاحِکاً«با جملۀ » كَضّاحِتُ אلطّالبَ אلأیْرَ«؛ برאی مثال جملۀ باشد
אست و » حال«در جملۀ دوم » ضاحکاً«که وאژۀ  در نقش صفت به کار رفته، در حالی» كَאلضّاح«نخست وאژۀ 

 آن دאنشجو رא«و » آن دאنشجوی خندאن رא دیدم«: بر همین אساس، باید آنها رא به ترتیب، چنین ترجمه کرد
ی درست مبنای  در همه جا که אعرאب ظاهری وאژهتوجه دאشت باید عالوه بر אین،. »خندید دیدم که دאشت می

» نیابی«و אعرאب برخی دیگر  »محلّی«ها  אعرאب برخی وאژه؛ زیرא در جمله نیستوאژه برאی تشخیص نقش آن 
 و אز آن در ترجمۀ آشنا شدحو عربی  ن با مطلوبی آنها باید در حدّ و درست نقش وאقعی برאی فهم دقیقوאست 
 .آن بهره جستهای   متن و وאژهدرست
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 ـ توجه به زمان، باب אفعال و حروف אضافۀ آنها ٢
باب אفعال و  و زمان، شناخت صیغهبدאن توجه دאشت، باید אصلی نکتۀ دیگری که در ترجمۀ مفردאت متن 
گذאرند و نباید אز کنار آنها به ردر معنای فعل אثا ه אین جنبههمۀ . ست אحروف אضافۀ مخصوص هر کدאم אز آنها

؛ برאی  دشو بیشتر می در متون عربی کاررفته به وگرنه אحتمال لغزش مترجم در برگردאن אفعال  سادگی گذشت
אست و » بیزאر شدن و روی برگردאندن«به کار رود، به معنای » عَنْ«با حرف אضافۀ » رَغِبَ«مثال هرگاه 

به » ...אِنقَطَعَ مِن «همچنین . رساند رא می» شیفتگی و عشق ورزیدن«ه کار رود، معنای ب» في«هرگاه با 
 .אست» پیوستن و مالزم شدن«به معنای » ...אِنقَطَعَ إلی «و » قطع و جدא شدن«معنای 

ثیر معنایی مزید بودن برخی أتوجه به ت بی فعل و ۀאفتد که مترجم تنها با توجه به ریش  میبسیار אتفاق
؛ برאی مثال אفتد  میدر فهم معنای دقیق فعل به אشتباه، پردאزد و در نتیجه  می به ترجمۀ آنها،אفعال خاص

» یاد گرفتن و آموختن אز دیگری«به معنای » تَعَلَّمَ«و » یاد دאدن و آموختن به دیگری«به معنای » عَلَّمَ«
 .אست

 
 
 
 ها و تعابیر אصطالحی ـ توجه به معانی وאژه٣

 ۀیابند که جنب  میعالوه بر معنای لفظی خود معنای جدیدی، در گذر زمانها   برخی אز وאژهها،زبان ۀدر هم
 لغوی یک אز معانی یی باید توجه دאشت که کدאمها وאژه با چنین رویاروییطبیعی אست که در . אصطالحی دאرند
  به سوی فهم دقیق אین نکته توجه به سیاق سخن رאهیگونه موאرد در אین .نظر אست  آنها مدّیا אصطالحی

 . אست
 :برאی نمونه به چند وאژۀ زیر، که در برخی موאرد، معنای אصطالحی دאرند، توجّه کنید

 )سرد(ـ بارِد ١
 )طوطی(ـ بَبَغاء ٢
 )آزאد(ـ حُرّ ٣
 )طبل(ـ طَبْل ٤
 )دگرگونی(ـ אِنْقِالب ٥

 چنین نیست که هرگاه אین אلفاظ در متون ها در مقابل آنها نوشته شده אست، אمّا وאژه معنای لغوی אین تک
بلکه گاه آنچه مقصود نویسنده אست، مفاهیم . عربی به کار روند، هموאره אین معانی وאژگانی رא دאشته باشند

 :کنیم אصطالحی אین אلفاظ אست که در زیر به آنها אشاره می
ست که لذّتی در شنیدن آن مزه א باشد، در אصطالح، منظور سخن بی» کالم«صفت برאی » بارِد«وقتی 

صفت شخص قرאر گیرد، منظور אز آن، אنسان » بارِد«همچنین هرگاه . אنگیزد نیست و جنبش و حرکتی برنمی
نیز بیان ناآگاهانۀ سخنان אطرאفیان אست » بَبَغاء«مفهوم אصطالحی . تحرّک אست خسته، تنبل، سست، آرאم و بی

شود که کالم دیگرאن رא بدون فهم  ی آن، کسی به ذهن متبادر میو هنگام کاربرد אین وאژه در معنای אصطالح
ها אست، بدون آنکه به  وאر و تنها وאگویۀ شنیده کند و אز درک کُنْه آن ناتوאن אست و کار אو طوطی بازگو می

 کند و آن هنگامی אست گاه معنایی אصطالحی پیدא می» حُرّ«بر همین قیاس، وאژۀ . ژرفای آن رאه یافته باشد
رא به ذهن » باز و بدون مانع و مشکل بودن«باشد که در אین صورت، مفهوم » طریق«که صفت وאژۀ 
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چهرگی و تنومندی  نیز در مفهوم אصطالحی، خوش» طَبْل«. אست» رאه وسیع و هموאر«رساند و مرאد אز آن  می
. آید و کاری אز دست אو برنمیتهی و ناآگاه אست  رساند که با وجود برخوردאری אز ظاهر خوب، درون فردی رא می

نیز نوع خاصّی אز دگرگونی سیاسی در عرصۀ حاکمیت کشورها אست که در » אنقالب«معنای אصطالحی وאژۀ 
 .شود گفته می» کودتا«فارسی به آن 

אند،  هایی که در هر زبان، عالوه بر معنای وאژگانی مفهوم אصطالحی نیز یافته گفتنی אست که تعدאد وאژه
 .رود به شمار می» مبدأ«אی אز تسّلط به زبان  ت و شناخت آنها جنبۀ ویژهبسیار אس

 مفاهیم جدیدی به خود،  کم دو وאژه  دستمتشکل אز، تعابیر خاصאی   وجود دאرد که پاره نیزموאرد دیگری
؛ ر نیستنظ  در آنها مدّ کاررفته بهی ها وאژه تکمعانی معموالً   وگیرند که آنها هم جنبۀ אصطالحی دאرند می

 مصروف شناخت و אنتقال آنها به زبان ،بلکه مهم همان معانی אصطالحی אست که باید همۀ کوشش مترجمان
 :؛ برאی نمونه به چند تعبیر אصطالحی زیر توجّه کنیدمقصد باشد

 .کند آلود صید می ـ یَصْطَادُ فِي אلماءِ אلعَکِرِ؛ در آب گل
 .نگ دو گنجشک رא زدـ أصابَ عُصْفورَیْنِ بِحَجَرٍ؛ با یک س

 .ـ رَشَّ אلْمِلْحَ عَلَی אلْجُرْحِ؛ نمک روی زخم پاشید
 .ـ صَبَّ אلزَّیْتَ عَلَی אلنّارِ؛ روغن بر آتش ریخت
 .شود ـ یَسْتَسِْلمُ لِلدُّمُوعِ؛ در مقابل אشکها تسلیم می

 ماهی گرفتن، با یک آلود در آب گل: אند אز معنای אصطالحی אین تعابیر در زبان فارسی به ترتیب عبارت
 . تیر دو نشان زدن، نمک روی زخم پاشیدن، چوب زیر خاکستر کردن و چون بارאن אشک ریختن

شود و  نمی وאژه به وאژۀ אین تعابیر، مفاهیم موجود در آنها به زبان مقصد منتقلبا ترجمۀ طبیعی אست که 
 بستگی کامل و مقصد مبدأم بر زبان  شناخت فرهنگ אهل آن زبان و تسلط مترجه درست آنها بیابی معادل
به صورت  ،ی فرهنگی و زبانی خاصها به دلیل وאبستگی به ویژگی رא،چند برخی אز אین تعابیر هر؛ دאرد

در אین موאرد ناگزیر باید به شرح کرد، بلکه ی دقیق و ساده در زبان مقصد ها معادلتوאن جایگزین مستقیم، نمی
 معادل آن ،بیش و کمאی،  ی אز کاربرد آنها رא در یک عبارت کوتاه یا جمله آنها پردאخت و منظور אصلوאژگان
 .قرאر دאد

 
 

 چند تعبیر אصطالحی دیگر و معادلهای آنها در زبان فارسی
 . אز هیچ کوششی دریغ نکرد؛لُ جُهْدאًأـ لَمْ یَ

 ماءِ؛ شنا کردنאلـ ضَرَبَ في 
  ٢٩.کردـ أخَذَهُ بِذَنْبِهِ؛ אو رא مجازאت 

  ٣٠.وא فِي אلحَدیثِ؛ به گفتگو پردאختنـ خاضُ
  ٣١ـ أوْتادُ אألرضِ؛ کوهها

                                                 
 .كردیم] عذאب[رא به گناهش گرفتار ] אز אیشان [کو هر ی ؛﴾فَكُلّاً أخَذْنَا بِذَنْبِهِ﴿: ک.ر؛ ٤٠/ عنکبوت. ٢٩
 .تا در سخنى غیر אز آن درآیند ... ؛﴾رِهِ حَدِیثٍ غَیْیحَتَّى یَخُوضُوא فِ﴿: ک.؛ ر٦٨/ אنعام. ٣٠
 ؟]نگذאشتیم[میخهایى ] چون[و كوهها رא ؛﴾אلْجِبالَ أوْتَادאً وَ﴿: ک.ر؛ ٧/ نبأ. ٣١
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  ٣٢ـ في رَحْمَةِ אهللاِ؛ در بهشت
 .ـ أقْبَلَتْ عَلَیْهِ אلدّنیا؛ دنیا دروאزۀ خیر رא بر אو گشود

 .ـ شَمَّرَ عَنْ ساقَیْهِ؛ پا به فرאر نهاد
 .ـ عَضَّ عَلی جُرْحِهِ؛ دندאن روی جگر نهاد

  ٣٣.دِهِ؛ پشیمان شد و بر گذشته دریغ خوردـ عَضَّ عَلی یَ
 ـ قَطْعُ אلْجُسُور؛ قطع رאبطه

 ـ صَیْفٌ وَشِتاءٌ عَلی سطحٍ وאحدٍ؛ یک بام و دو هوא
 .دאنی نیست ـ אلسَّیْفُ أصْدَقُ إنْباءً مِنَ אلْکُتُبِ؛ אز عمل کار برآید، به سخن

  ٣٤.ـ אِنْشَرَحَ صَدْرُهُ؛ آرאمش یافت
  ٣٥.ناً؛ خدאوند אو رא لعنت کند و دشمن بدאردـ قاتَلَ אهللاُ فال

  ٣٦.ـ قُرَّتْ عَیْنُهُ؛ چشم אو روشن شد
  ٣٧های آسمان ـ أسبابُ אلسّماءِ؛ دروאزه

 ٣٨ـ بِطانَةُ אلرَّجُلِ؛ نزدیکان آدمی و אهل سرّ אو
  ٣٩.ـ دאرَ عَلَیْکُمُ אلدَّوאئِر؛ مصیبت بر آنان وאرد شد و سخت شکست خوردند

 ٤١ و ٤٠ عَلی قَلْبِهِ؛ خدאوند אو رא شکیبا ساخت و אستوאری بخشیدـ رَبَطَ אهللاُ

                                                 
   رحمتو אما سپیدرویان هموאره در؛﴾هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ  رَحْمَتِ אللَّهِیوَ أمَّا אلَّذِینَ אبْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِ﴿: ک.؛ ر١٠٧/ آل عمرאن. ٣٢

 .ندא خدאوند جاویدאن
 .گَزد  یهاى خود رא م و روزى אست كه ستمكار دست؛ ﴾وَ یَوْمَ یَعَضُّ אلظَّالِمُ عَلَى یَدَیْهِ﴿؛ ٢٧/ فرقان. ٣٣
 אیم؟ אت رא نگشاده آیا برאى تو سینه؛ ﴾ألَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَכَ﴿؛ ١/ אنشرאح. ٣٤
 .אند אنحرאف یافته] אز حقیقت[خدא بكُشدشان؛ تا كجا ؛ ﴾ یُؤْفَكُونَقَاتَلَهُمُ אللَّهُ أنَّى﴿؛ ٤/ منافقون. ٣٥
روشن شود و ] بدو[پس אو رא به مادرش بازگردאنیدیم تا چشمش ؛ ﴾ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَ ال تَحْزَنَیْفَرَدَدْنَاهُ إلَى أمِّهِ كَ﴿؛ ١٣/ قصص. ٣٦

 .غم نخورد
و ؛ ﴾أسْبابَ אلسَّماوאتِ فَأطَّلِعَ إلَى إلهِ مُوسَى مَانُ אبْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أبْلُغُ אلْأسْبابَوَ قَالَ فِرْعَوْنُ یَا هَا﴿؛ ٣٦ ـ ٣٧/ مؤمن. ٣٧

آسمانها، تا אز خدאى ] یابى به دست[رאههاى . אى هامان، برאى من كوشكى بلند بساز، شاید من به آن رאهها برسم«: فرعون گفت
 .»موسى אطّالع حاصل كنم

دوست [אید، אز غیر خودتان،  كه אیمان آوردهی אى كسان؛ ﴾یَا أیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ال تَتَّخِذُوא بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴿؛ ١١٨/ آل عمرאن. ٣٨
 رאز مگیرید هم] و
 .بَرند  یو برאى شما پیشامدهاى بد אنتظار م؛ ﴾وَ یَتَرَبَّصُ بِكُمُ אلدَّوאئِرَ﴿؛ ٩٨/ توبه. ٣٩
 .عجم אلترאکیب وאلعبارאت אالصطالحیّة אلعربیّة אلقدیم منها وאلمولَّدمאحمد אبوسعد، : ک.ر. ٤٠
 . ... آورندگان باشد  אگر قلبش رא אستوאر نساخته بودیم تا אز אیمان؛﴾بَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ אلْمُؤْمِنِینَلَوْال أن رَ﴿؛ ١٠/ قصص. ٤١
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 چکیده 
، توجه به نوع متن: אند אز ، عبارتپیش אز مرאجعه به فرهنگ لغت،  مفردאتیابی معادلی هامالکترین  مهم 

  .توجه به نوع مخاطب و  متن אصلینگارشتوجه به زمان 
 :د به نکات زیر توجّه کندها در حد ممکن بای یابی وאژه مترجم در معادل 
 بودن آن؛... ـ توجّه به ویژگیهای متن אز نظر אدبی، علمی، سیاسی، אقتصادی و ١
 ترین فرهنگ لغت به دورۀ زمانی تألیف متن אصلی؛ ـ אنتخاب نزدیک٢
 های معادل متناسب با روح حاکم بر متن مبدأ با توجّه به زمان نگارش آن؛ ـ אنتخاب وאژه٣
 .طح آگاهیهای زبانی، علمی و فرهنگی مخاطبان متنـ توجّه به س٤
  :ند אزא نظر دאشته باشد که عبارت  باید نکاتی رא مدّها وאژه تک یابی معادلمترجم در  
  ؛در جملهها  توجه به نقش نحوی وאژهـ ١
  ؛ آنهاۀ مخصوص باب אفعال و حروف אضاف،توجه به زمانـ ٢
 .ر אصطالحیو تعابیها   وאژه دقیقتوجه به معانیـ ٣



 

 



 

 

 جلسۀ پنجم

 ترجمۀ ترکیبهای وصفی



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ساختار ترکیبهای وصفی در فارسی و عربی؛ 
 .ی ترجمۀ آنهاچگونگ وصفی در زبان عربی و אنوאع ترکیبهای 

 
 
 

 درآمد
 ، پیش אز مرאجعه به فرهنگ لغت      ،ها   برאی وאژه   درست ترین مالکهای אنتخاب معادلهای     در جلسۀ گذشته، با مهم    

אکنـون در אیـن جلـسه و جلـسۀ          . ها و تعابیر אصطالحی آشنا شدیم       وאژه  بارۀ چگونگی ترجمۀ تک   هایی در   و نکته 
 در آغاز . پردאزیم  آینده، به بیان نکاتی دربارۀ چگونگی ترجمۀ אنوאع ترکیبهای وصفی و אضافی در زبان عربی می               

لـه، یـا جنبـۀ    گر خـارج אز جم   ها بـا همـدی      بندی کلی، ترکیب وאژه     کنیم که در یک تقسیم     میبه אین نکته אشاره     
 ،، یعنی ترکیبهای وصفی در زبـان عربـی        ها در אین جلسه، به دستۀ نخست אز אنوאع ترکیب         وصفی دאرد یا אضافی؛   

 ترکیبهای  دربارۀ و گفتگو    شویم   آشنا می  پردאزیم و به صورت فشرده، با چگونگی ترجمۀ آنها به زبان فارسی             می
 .گذאریم فی رא به جلسۀ آینده وאمیאضا

 
 
 
 

 ترکیبهای وصفی
در : کنـد   در زبان عربی صفت با موصوف، در چهار ویژگی مطابقت می           ،אیم   در دروس نحو عربی خوאنده     که   چنان

در مقابل، مـذکر و     . ؛ معرفه یا نکره بودن و אعرאب      )مفرد، مثنی و جمع بودن    (؛ عدد   )مذکر و مؤنث بودن   (جنس  
؛ مگر آنکه صفتی دאل بر مذکر یا مؤنـث بـودن موصـوف، بـه                ها در زبان فارسی مطرح نیست       مؤنث بودن وאژه  

. گـاو نـر یـا شـیر مـاده         :  بگوییم مثالًی شکل دهیم و     نه ترکیبهای وصفی مستقل   گو ینبددنبال آن ذکر کنیم و      
آیـد و هـیچ مطـابقتی میـان           عالوه بر אین باید توجه دאشته باشیم که در زبان فارسی، صفت همیشه مفرد مـی               

 آن مـردאن و     آن مرد دאنـشمند، آن زن دאنـشمند، یـا         : مگویی   می مثالً ؛نظر عدد وجود ندאرد   صفت و موصوف אز     
 مثالًאعرאب هم مختص زبان عربی אست و در فارسی ظهور و بروزی در ظاهر אلفاظ ندאرد؛ یعنی                  . زنان دאنشمند 

بـا  . کننـد    مجرور نمـی    אسم پس אز خود رא     ، و حروف אضافه   ندאریم مرفوع و منصوب     در زبان فارسی אسم یا فعلِ     
ی دאرد و بـه صـورت طبیعـی، در         یارها در ترجمۀ ترکیبهای وصـفی אهمیـت بـس           ه به אعرאب وאژه   אین همه توج  
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کنیم که تغییر حالتهـای       یادآوری می . شود   منعکس می  ،دهیم  معنایی که אز ترکیبهای وصفی عربی به دست می        
معناساز אست؛ به אین معنا کـه  » אعرאب« و به طور کلّی،    ر معنای آنها אثرگذאر אست    ترکیبهای عربی، د  אعرאبی در   
برאی دریافت بهتر مطلب بـه      . یکسان نیست » أنْ یَذْهَبَ «و  » ةَسَدرَאلمَ«با  » َیذْهَبُ«و  » ةُسَدرَאلمَ «ۀمفهوم وאژ 

 : توجه کنیدترجمۀ ترکیبهای وصفی زیر به زبان فارسی 
 گل زیبا: ردةُ אلجمیلةُאلوَـ 
 دوست وفادאر: يُّدیقُ אلوفאلصّـ 
 درخت بلند: جرةُ אلباسقةُאلشّـ 
 دאنشجویان کوشا: ونَدُّجِبُ אلمُالّאلطّـ 
 .)ی در حکم جمع אستدر زبان فارسی، مثن(ی سودمند هاآن کتاب :افعانِאلکتابانِ אلنّـ 
  אلنّافعةُ؛ آن کتابهای سودمندאلکتبُـ 
 
 

 چند نمونۀ دیگر خارج אز جمله
 آن دאنشجوی باאیمان: منةُؤالبةُ אلم אلطّ/ منُؤ אلمאلطّالبُـ 
 آن دאنشجویان باאیمان: منتانِؤالبتانِ אلمאلطّ/  منانِؤالبانِ אلم אلطّـ
 آن دאنشجویان باאیمان: ؤمناتُ אلمالباتُאلطّ/  منونَؤبُ אلم אلطّالّـ
 
 

 چند نمونۀ دیگر در ساختار جمالت سادۀ عربی
 .  אستپربارگ אسالمی، فرهن: ةٌ غنیّةُسالمیّةُ אإلقاف אلثّـ

 . ندشكیبا هستبندگان صالح، :  صابرونَالحونَادُ אلصّـ אلعِب
 . ، سفید אستنخستصفحۀ :  אألولی بیضاءُةُفح אلصّـ
 . אند معامالت رَبَوی حرאم: ةٌ مُحَرَّمةُبویّ אلرّ אلمعامالتُـ
  . אستهدאن دینی جاو،אسالم:  دینٌ خالِدٌسالمُ אإلـ
  .ست אאی زیبا کبوتر، پرنده: ئرٌ جمیلٌةُ طا אلحَمَامَـ
 . אی אرجمند אست آموزش، پیشه: ةٌةٌ شریفن مه אلتعلیمُـ
 . אی طوالنی אست نیل، رودخانه:  نَهْرٌ طویلٌیلُ אلنّـ

به كار رفتـه    ها در حالت رفع قرאر دאرند و بدیهی אست که چنانچه در حالت אعرאبی دیگری                  همۀ אین نمونه  
آیـةً  « ترکیبهای وصفی   دیگری ترجمه شوند؛ برאی نمونه     رسانند و باید به گونۀ      ر به ذهن می   ، معنایی دیگ  باشند
 ترجمه کرد  »در روאیتی شریف  « و   »אی مبارک رא    آیه« رא به ترتیب باید به معنای        » روאیةٍ شریفةٍ  في« و   »مبارکةً

 . هر یک אثر گذאشته باشدۀ ترجمچگونگی حالت אعرאبی آنها در تا
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  אز قرآن کریمهایی نمونه

 پرאكنده] هاى[چون پروאنه ٤٢؛﴾كَالْفَرَאشِ אلْمَبْثُوثِ ﴿ـ
 شده ین حالّجىمانند پشم رنگ ٤٣؛﴾كَالْعِهْنِ אلْمَنفُوشِ ﴿ـ
 در یک زندگى خشنودكننده ٤٤؛﴾فِی عِیشَةٍ رאضِیةٍ ﴿ـ
 سوزنده آتشى  ٤٥؛﴾نَارٌ حَامِیةٌ ﴿ـ
هـایى   صـحیفه ] بر آنان[אى אز جانب خدא كه  رستادهف ٤٦؛﴾رَةً فِیهَا كُتُبٌ قَیِّمَةٌرَسُولٌ مِنَ אللَّهِ یَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّ   ﴿ ـ
 .هاى אستوאر אست كه در آنها نوشته  رא تالوت كند،کپا
 .خوאهند دאشت مّنت  پادאشى بى ٤٧؛﴾فَلَهُمْ أجْرٌ غَیرُ مَمْنُونٍ ﴿ـ
 نشین کیا بینوאیى خا به یتیمى خویشاوند، ٤٨؛﴾یتِیمًا ذَא مَقْرَبَةٍ أوْ مِسْكِینًا ذَא مَتْرَبَةٍ ﴿ـ
و  אسـت ا  تختهایى بلنـد در آنجـ      ٤٩؛﴾زَرَאبِیُّ مَبْثُوثَةٌ  نَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَ   وْضُوعَةٌ وَ هَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَ أكْوَאبٌ مَ     فِی ﴿ ـ

 .گسترده] زربفت[ و فرشهایى ]چیده[و بالشهایى پهلوى هم  شده قدحهایى نهاده
سـوگند بـه زمـین شـكافدאر      אنگیـز،   سوگند به آسماِن بـارش  ٥٠؛﴾رْضِ ذَאتِ אلصَّدْعِ אلْأ وَاءِ ذَאتِ אلرَّجْعِمَאلسَّ وَ ﴿ ـ
 .] ِكشتۀآماد[
بـه   شده، کوאال و پا   هایى אرجمند،  در صحیفه  ٥١؛﴾ كِرَאمٍ بَرَرَةٍ  فِی صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأیدِی سَفَرَةٍ       ﴿ ـ

 .אرجمند و نیكوكار ى،دست فرشتگان
موجب بهای وصفی در فارسی و عربی       تفاوت در ساختار دستوری ترکی     باید توجه دאشت که      بر אین אساس،  

 ۀسـور  «همچون ترکیبهایی   به كار گرفتن   ، یعنی ؛شودن ترکیبهای وصفی    گونه  شتباه در ترجمۀ فارسی אین    بروز א 
 زیرא مؤنـث بـودن      ؛ نیست درست» אلفقهاءُ אلعدولُ «و  » ةُورةُ אلمبارک אلسّ«در ترجمۀ   » فقهای عدول «و  » مبارکه

 قوאعد دستوری زبان عربی אسـت و אنتقـال        بر אساس صفت در نخستین ترکیب و جمع بودن آن در ترکیب دوم            
و » سـورۀ مبـارک   «: אین دو ترکیب رא به ترتیب بایـد چنـین ترجمـه کـرد             . آن به ترجمۀ فارسی نادرست אست     

 زیرא مهم آن אست که مترجم در ترجمه אز هر زبانی، معانی و مفاهیم رא بـا سـبک و                   ؛  » عادل )یفقها(فقیهان  «
شیوۀ متناسب به زبان دیگر אنتقال دهد و אز אنتقال ویژگیهای خاصّ دستوری زبان مبدأ به زبان مقـصد، ماننـد                     

ـ            ت کامـل در  مؤنث و جمع بودن صفت در عربی در برخی אز موאرد، سخت بپرهیزد؛ אصلی مهم که الزمۀ موفقیّ
 .آن، تسلّط به زبان مقصد אست

 ،د کـه در אیـن مـوאرد       گیـر  میقرאر  صفت  در جایگاه    در زبان عربی گاه אز باب مبالغه، مصدر          אفزون بر אین،  
ـ  جُرَ« ۀ در ترجم  ،بنابرאین. نیازی به تبعیت صفت אز موصوف در جنس و عدد نیست           ـ  אمـرأ « و   »دلٌلٌ عَ  »دلٌةٌ عَ

                                                 
 .٤/ قارعه. ٤٢
 .٥/ قارعه .٤٣
 .٧/ قارعه .٤٤
 .١١/ رعهقا .٤٥
 .٣ و ٢/ بینه ٤٦.
 .٦/ تین. ٤٧
 .١٦ و ١٥/ بلد. ٤٨
 .١٣ ـ ١٦/ غاشیه. ٤٩
 .١٢ و ١١/ طارق. ٥٠
 .١٣ ـ ١٦/ عبس. ٥١
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ـ تانِأمردلٌ، אِ عَالنِجُرَ« یا در ترجمۀ    .ی عدאلت و دאدگر   سرאپامرد و زنی    : باید گفت  ـ  دلٌ، رِ عَ ـ جـالٌ عَ ساءٌ دلٌ و نِ
 .یسرאپا عدאلت و دאدگرمردאن و زنانی : باید گفت »دلٌعَ

فارسـی ترجمـه کـرد؛      در زبان   همچنین برخی אز ترکیبهای وصفی عربی رא باید به صورت ترکیب אضافی             
ـ  אإل فیرُאلـسّ « ؛»هان אسالم  ج :يُّسالم אإل مُאلعالَ« ؛»دאنشگاه لبنان : ةُبنانیّ אللّ אلجامعةُ«: مانند  ؛»سـفیر אیـرאن   : يُّیرאن

 .»אقیانوس אطلس: אلمُحیطُ אألطلَنطيُّ«؛ »ملت فلسطین:  אلفلسطینیُّعبُאلشّ«
 به یکـدیگر    »وאو« دو لفظ مفرد אست که با        ،موصوف، אسمی مثنی و صفت    در زبان عربی،    در موאردی نیز    

 ةُ אلعربیّ غتانِאللّ «ۀ در ترجم  مثالً زبان مقصد عمل کرد و       در در אین صورت باید مطابق شیوۀ رאیج         .אند عطف شده 
  . فارسی و عربیدو زبان: گفت» ةُوאلفارسیّ

نکتۀ مهم در همۀ אین موאرد، لزوم توجه به ویژگیهای زبان مقصد در چگونگی بیان ترکیبهایی אسـت کـه                    
شوند و در موאردی، ناهماهنگیهایی در אین میـان بـه چـشم               ربی به كار گرفته می    به אشکال گوناگون در زبان ع     

 .خورد می
 
 
 

 موصوف و صفت مقلوب
 غـاتُ אللّ« :؛ ماننـد  م אسـت   بر صفت مقـدّ    ، אغلب ، موصوف در ترکیبهای وصفی    ، مانند زبان فارسی   در زبان عربی  

 صـفت   ، پس אز آن   ۀ موصوف و وאژ   نخست، ۀ وאژ ،یل ترکیبها در אین قب  . » אلعظیمُ فعُ אلنّ  و دیمةُ אلقَ امُیّ، אأل אلمختلفةُ
چنـین ترکیبهـایی در زبـان    .  آن بیان یکی אز ویژگیهـای موصـوف אسـت          ترین کارאیی   مهم کهرود    به شمار می  

وصفی ترکیبی  توאن سرאغ گرفت که در آن         ود و کمتر سخنی رא می     ر  می به کار  فرאوאن   ،مانند سایر زبانها  ،  عربی
عربـی عـوض    زبـان    جـای موصـوف و صـفت در          ،אما گاه به دالیل زیباشناختی یا معنـایی       . اشدبه کار نرفته ب   

 عظیمُ «:گویند   می مثالً موאرد   گونه  در אین . گردد  ر می خَّؤنشیند و موصوف م     شود؛ صفت بر جای موصوف می       می
 אألزمـانُ «بـه جـای      ( אألزمـانِ  فُسـالِ ،  )» אلقدیمُ مانُאلزّ«به جای    (مانِ אلزّ ، قدیمُ )» אلعظیمُ درُאلقَ«به جای    (درِאلقَ
گفتنی אست ترکیب   . »)» אلقصیرةُ אلقامةُ«به جای    (ةِ אلقامَ و قصیرُ ) »ظُقِ אلیَ ؤאدُאلفُ«به جای    (ؤאدِ אلفُ ظُقِ، یَ )»الفةُאلسّ

در آن مضاف   نخست   ۀشود که وאژ    به ترکیب אضافۀ لفظی بدل می     صفت و موصوف،    وصفی پس אز تغییر محل      
 با אین تفاوت که بر خالف ترکیبهای אضافی دیگـر، مـضاف خـود بـرאی                 رود  به شمار می  لیه  א    ضافٌ دوم م  ۀو وאژ 

 طیـدةُ  وَ  و אمـرأةٌ   یمـانِ  אإل طیـدُ لٌ وَ جُرَ«: ؛ مانند دאرد  رא صفت ، حالت شود  אز آن ذکر می   پیش  موصوفی دیگر که    
 .אیمان אیمان و زنی سخت  مردی سخت؛»یمانِאإل

، در حـد ممکـن      گویند   می »موصوف و صفت مقلوب   «که در אصطالح به آنها       ،در ترجمۀ چنین ترکیبهایی   
؛ אسـتفاده کـرد  صفت و موصوف مقلوب فارسـی     אز   باید، تا آنجا که با شیوۀ رאیج در زبان مقصد هماهنگی دאرد،           

 بر אین אساس، ترجمـۀ ترکیبهـای وصـفی          . אست دאشته آنها   کاربرد متن عربی نیز هدف خاصی אز        ۀزیرא نویسند 
 .»گمنام، پاکْدل و درאزْدאمن«: به ترتیب عبارت אست אز» طاقِةُ אلنِّخامِلُ אلذِّکرِ، طاهرُ אلقلبِ و وאسِعَ«وبِ مقل
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 موصوف و صفت گسسته
» موصوف و صـفت گسـسته     «یکی אز אنوאع ترکیبهای وصفی در زبان عربی، ترکیبی אست که ما آن رא ترکیب                

شـود و     الیل دستوری یـا زیباشـناختی، אز موصـوف خـود جـدא مـی              در אین نوع ترکیب، صفت، به د      . خوאنیم  می
هرگاه موصوف، مضاف هم باشد، به دلیل لزوم ذکر بدون          . آید   אز آن می   کم با فاصله شدن یک وאژه، پس        دست

+ مـضاف   / موصـوف : (אلیـه ذکـر کـرد       ٌ  אلیه، پس אز مضاف، حتماً بایـد صـفت رא پـس אز مـضاف                فاصله مضافٌ 
» אلـصّالحینَ «در سالم نماز كه در آن وאژۀ        » عَلی عِبادِ אهللاِ אلصّالحینَ   « دقیقاً مانند ترکیب     ؛)صفت+ אلیه    مضافٌ

אست و در عدد، نوع، معرفه بودن و אعـرאب بـا آن مطابقـت دאرد و دلیـل جـدא شـدن آن אز                  » عِباد«صفت وאژۀ   
ت، بـه صـورت     موصوف آن אست که موصوف، مضاف هم هست و אز אین رو، گریزی אز ذکـر موصـوف و صـف                    

 .אلیه فاصله אندאخت گسسته وجود ندאرد؛ زیرא نباید میان مضاف و مضافٌ
در موאردی نیز جدא کردن صفت אز موصوف در زبان عربـی، وאجـب نیـست و دالیـل دسـتوری در אیجـاد                    

 یا گوینده به دلیـل بالغـی و زیبـاتر کـردن           فاصله میان آن دو، وجود ندאرد و آن در صورتی אست که نویسنده              
یَـدَّبَّرُوא  زَلْنَـاهُ إِلَیْـكَ مُبـارَכٌ لِ   نْكِتـابٌ أ ﴿ مبارک میان موصوف و صفت جدאیی بیندאزد؛ مانند آنچه در آیۀ          ،سخن
 .صله אفتاده אست فا)כٌمبار(و صفت آن » کتابٌ« رخ دאده و میان وאژۀ ٥٢﴾آیَاتِهِ

 بـه صـورت موصـوف و        به هر حال مهم آن אست كه ترکیبهای موصوف و صفت گسسته، אز هر دو نوع،               
بـر  «: گفته باید گفـت     و آیۀ پیش  » عَلَی عبادِ אهللاِ אلصّالحینَ   «صفت پیوسته ترجمه شوند؛ برאی نمونه در ترجمۀ         

 .»کتابی پربرکت که آن رא بر تو نازل کردیم تا در آیات آن تدبّر کنند«و » بندگان صالح خدאوند
 
 

 چند نمونه אز אنوאع تركیبهای وصفی در زبان عربی
وکـانَ  ... کانَ غَضَّ אلشّبابِ، معتدلَ אلخَلْقِ، ناضِرَ אلوَجهِ، مُشْرِقَ אلجَبینِ؛ وکانَ عَذْبَ אلصّوتِ، حُلْـوَ אلحـدیثِ                 «ـ  

 ٥٣.»...بَ אلنّشرِ یِّ؛ وکانَ طَ...ةً رةً ظاهِحَسَنَ אلزِّيِّ معنیّاً بثیابِهِ وشَکلهِ عِنای
نیکوجامه بـود   ... سخن بود     صدא و شیرین    خوش. بلند بود   و و پیشانی  אندאم، زیبار    אو جوאنی باطرאوت، خوش    :ترجمه

 .خوشبو بود] هموאره[و ... و به لباس و ظاهر خود توجهی ویژه دאشت 
 مصلّای بزرگ تهرאن:  אلکبیرُאنَـ مُصَلَّی طَهر

 در كتاب אستوאر و אرجمند خدא: ـ في محکمِ کتابِ אهللاِ אلکریمِ
 های אنقالب كمیته: ةُـ אللِّجانُ אلثَّوریّ
 אنقالب אسالمی ما : ةُـ ثَوْرتُنا אإلسالمیّ
  אیرאن عزیز: ةُـ إیرאنُ אلعزیز

  پاكدل: ةُ אلقلَبِـ طَیِّبَ
 یزبان شیرین فارس: ةُةُ אلعَذْبَ אلفارسیّةُـ אللّغ

  زیبایدאنشكدۀ هنرها: ةُِة אلفنونِ אلجمیلیّکلّـ 

                                                 
 .٢٩/ ص. ٥٢
 .٤٨٨، ص ةعلی هامش אلسیرطه حسین، . ٥٣
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 چکیده
 אمـا در    کند،  نکره بودن و אعرאب مطابقت می      معرفه یا    ، عدد ، جنس در زبان عربی صفت با موصوف خود در        

 . مطرح نیست برאی صفتیک אز אین موאرد   هیچ، به جز معرفه و نکره بودن،فارسیزبان 
 نیازی بـه تبعیـت   ، که در אین موאردرود به کار میصفت در جایگاه  ،در زبان عربی گاه אز باب مبالغه، مصدر     

 .و عدد نیستصفت אز موصوف در جنس 
متناسب با شیوۀ مرسوم در زبان فارسی، به صورت ترکیب אضـافی            برخی אز ترکیبهای وصفی عربی رא باید         

 .ترجمه کرد
شود؛ صفت بـر جـای        عربی عوض می  زبان   جای موصوف و صفت در       ،گاه به دالیل زیباشناختی یا معنایی      

در . گوینـد    مـی  موصوف و صفت مقلـوب    کیبها  به אین نوع אز تر    . گردد  ر می خَّؤنشیند و موصوف م     موصوف می 
 .فارسی بهره جستگونه אز ترکیبها حتّی אالمکان باید אز ترکیبهای موصوف و صفت مقلوب  ترجمۀ אین

کم با فاصله شـدن یـک      شود و دست    گاه صفت، به دالیل دستوری یا زیباشناختی، אز موصوف خود جدא می            
 אلیه، پـس     هم باشد، به دلیل لزوم ذکر بدون فاصلۀ مضافٌ         هرگاه موصوف، مضاف  . آید  وאژه، پس אز آن می    

موصـوف و صـفت گسـسته       אیـن نـوع ترکیبهـا رא        . אلیه ذکر کـرد     ٌ  אز مضاف حتماً باید صفت رא پس אز مضاف        

در ترجمۀ ترکیبهای موصوف و صفت گسستۀ عربی باید متناسب با شیوۀ رאیج در بیان آنهـا در                  . خوאنند  می
یعنی، باید بالفاصله پس אز موصوف، صفت رא قرאر دאد و مضافٌ אلیه رא به دنبال آن                 زبان فارسی عمل کرد؛     

 .دو آورد



 

 



 

 

 جلسۀ ششم

 یאضافترجمۀ ترکیبهای 



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 . آشنایی با شیوۀ درست ترجمۀ ترکیبهای אضافی در زبان عربی 

 
 
 

 درآمد
و تفاوت ترین אنوאع ترکیبهای وصفی به زبان فارسی آشنا شدیم   گذشته با چگونگی برگردאن مهم در جلسۀ

אکنون به بحث و گفتگو دربارۀ . ساختاری موجود میان برخی אز ترکیبهای وصفی فارسی و عربی رא شناختیم
 . آموزیم پردאزیم و אز אین رهگذر، روش درست ترجمۀ آنها رא می ترکیبهای אضافی در زبان عربی می

 
 
 
 

 אنوאع ترکیبهای אضافی
با . אلیه، تعلّق دאرد אضافی، همیشه مضاف به نوعی به مضافٌאست و در ترکیب » نسبت«به معنای » אضافه«

אین همه، چنان نیست که אین نسبت و تعلّق هموאره جنبۀ وאقعی و حقیقی دאشته باشد، بلکه در برخی موאرد، 
رא » אضافه«بر همین אساس، نحوشناسان عربی، . ظاهری دאرد و حقیقی نیست تنها جنبۀ » אضافه«ناخوאه،  خوאه
 .אضافۀ معنوی و אضافۀ لفظی: אند  نوع تقسیم کردهبر دو

 
 
 
 نویـ אضافۀ مع١

در تقـدیر אسـت و      » مِنْ«و  » يف«،  »لِـ«אلیه یکی אز حروف جرّ        در אضافۀ معنوی، هموאره میان مضاف و مضافٌ       
אلیـه دو ماهیّـت       مضاف و مضافٌ  . خورد  گونه تطابقی میان آن دو به چشم نمی         بر خالف موصوف و صفت، هیچ     

مضاف نقشی جدאگانه بـه شـمار       . אند  אی خاصّ با همدیگر אرتباط یافته       אند که در ترکیب אضافی، به گونه        جدאگانه
. شـود  رود و خود، پذیرندۀ نقشهای گوناگون אعرאبی אست و אز אین رو، אعرאب ترکیب אضافی بر آن ظاهر می             نمی

گیـرد و אگـر       یـه و نـون جمـع مـذکر سـالم نمـی            گاه אلف و الم، تنوین، نون تثن        در אین نوع אضافه، مضاف هیچ     
אلیه نیـز همـوאره مجـرور אسـت و خـود             مضافٌ. رود  אلیه آن معرفه باشد، معرفه؛ وگرنه، نکره به شمار می           مضافٌ
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 :به چند ترکیب אضافۀ معنوی و ترجمۀ آنها توجه کنید. אلیه دیگری مضاف وאقع شود  توאند برאی مضافٌ می
در زبان عربی، אلف و الم » אَلـ«توجه دאشته باشید که یکی אز אنوאع ( آن دאنشجو  کتابِ←ـ کتابُ אلطّالبِ 

 .)شود ترجمه می» آن«یا » אین« אست که به אشاری
  کتاب آن دאنشجو رא←ـ کتابَ אلطّالبِ 

  אز کتاب آن دאنشجو←مِن کتابِ אلطّالبِ 
  کتاب یک دאنشجو←ـ کتابُ طالبٍ 
 شجو رא  کتاب یک دאن←ـ کتابَ طالبٍ 

  אز کتاب یک دאنشجو ←ـ من کتابِ طالبٍ 
  دو دאنشجوی دאنشکده ←ةِ ـ طالبا אلکلیّ

  معلّمان مدرسه ←ةِ ـ مُعَلِّمو אلمَدرَسَ
  در دو دאنشگاه شیرאز و אصفهان ←ـ في جَامِعَتَيْ شیرאزَ وإصفهانَ 

  دאنشجویان دאنشگاه تهرאن ←ةِ طهرאنَ ـ طالّبُ جامع
گفته در ترجمۀ هر ترکیب אضافۀ معنوی، ضروری و خوאه ناخوאه در نوع  توری پیشتوجه به نکات دس

 .برگردאن آن به فارسی אثرگذאر אست
 :אکنون به چند نمونۀ دیگر אز ترکیبهای אضافۀ معنوی و ترجمۀ فارسی آنها توجه کنید

 ...سخن کسانی رא که : قَوْلَ אلَّذِینَ ← ٥٤﴾... قَدْ سَمِعَ אللَّهُ قَوْلَ אلَّذِینَ قَالُوאلَ﴿ـ 
: عْمَالَهُمْأزیور آن رא؛ :  زِینَتَها←  ٥٥﴾... عْمَالَهُمْ فِیهَازِینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أ مَنْ كانَ یُرِیدُ אلْحَیَاةَ אلدُّنْیَا وَ﴿ـ 

 .کارهایشان رא
: ضَیْفِيمردم شهر؛ : هْلُ אلْمَدِینَةِأ ← ٥٦﴾ تَفْضَحُونِقَالَ إِنَّ هؤُالءِ ضَیْفِي فَال هْلُ אلْمَدِینَةِ یَسْتَبْشِرُونَوَجَاءَ أ﴿ـ 

  .مهمانان من
 . אز هزאر ماه:  مِنْ ألْفِ شَهْرٍ شب قدر؛: ةُ אلقَدْرِ لَیْلَ← ٥٧﴾لْفِ شَهْرٍلَیْلَةُ אلْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أ﴿ـ 
 . یسخن هیچ شیطان: قَوْلِ شَیْطانٍ ← ٥٨﴾جِیمٍمَا هُوَ بِقَوْلِ شَیْطانٍ رَ وَ﴿ـ 
 . دنبال کردن توبه: ةِترک گناه؛ طَلَبِ אلتَّوبَ:  تَرכُ אلذَّنْبِ← ٥٩.ةِطَلَبِ אلتَّوبَ أهْوَنُ من نْبِ אلذَّכُتَرْـ 

  جمیعِي فوال ةِאلمدینאرِ هذه بَیْنَ أسْوال أعَلَمُ أنَّ . وאلمَساکینِ وأنا فقیرٌ مسکینٌعامُ אلفقرאءِ طَـ إنّ אلطّعامَ 
در همۀ حومه و :  جمیعِ أرباضِهايغذאی نیازمندאن؛ ف:  طعامُ אلفقرאءِ← ٦٠.يحْوَجَ وال أفْقَرَ منّرجالً أ اأرْباضِه

 ].شهر[در میان دیوאرهای אین ]: ةِאلمدین[אطرאف آن؛ بَیْنَ أسوאرِ هذه 

                                                 
 .١٨١/ آل عمرאن. ٥٤
 .١٥/ هود. ٥٥
 .٦٧ ـ ٦٨/ حجر. ٥٦
 .٣/ قدر. ٥٧
 .٢٥/ تکویر. ٥٨
 . ١٧، حکمت نهج אلبالغه. ٥٩
 . ١١٩، ص אلعَبَرَאتطفی لطفی منفلوطی، مص. ٦٠
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אموאل پدرאن؛ في أکثرِ :  أموאلَ אآلباء← ٦١.قاءِ אلبنینَشَلِ ةً مَجلَبَنِوאطِ אلمَ أکثرِيفتکونُ אلَ אآلباءِ أموـ إنَّ 
 .بدبختی فرزندאن: ؛ شَقاءِ אلبنینَ)موאقع(در بیشتر موאرد : אلمَوאطِنِ

 
 

 مالحظه
شود و אز همین رو، در אین هنگام، فاعل، بر אساس  در زبان عربی گاه مصدر به فاعل معنایی خود אضافه می

» ةمُحافَظَ«که در آن، مصدر » كَ عَلَی אلنِّظامِسَرَّني مُحَافَظَتُ«قوאعد نحوی ظاهرאً مجرور אست؛ مانند عبارت 
در آنها » אضافه«رود و  אلیه محالً مرفوع به شمار می در אین موאرد، مضافٌ. אضافه شده אست) כَ(به فاعل خود 

אلیه   بر همین אساس، گاه برאی روאن و روشن ساختن متن ترجمه بهتر אست آشکارא مضاف٦٢ٌ.جنبۀ شکلی دאرد
אی مصدرِ مضاف، ترجمه کنیم و אز برگردאن ترکیب אضافیِ مورد نظر در زبان عربی به مضاف و بر» فاعل«رא 

خوشم آمد که تو نظم و אنضباط رא مرאعات :  باال چنین אست بنابرאین، ترجمۀ جملۀ. אلیهِ فارسی بپردאزیم مضافٌ
 .  موאظب نظم و אنضباط هستی./کنی می
 
 
 
  אضافۀ لفظیـ ٢

تنها جنبۀ ظاهری دאرد و هدف אز کاربرد آن بیان مالکیت یا » אضافه«دیم در אضافۀ لفظی، که אشاره کر چنان
 لفظی، مضاف  در אضافۀ. گویند אلیه نیست و אز همین رو، به آن אضافۀ لفظی می אختصاص مضاف، به مضافٌ

 אست و אز هموאره مشتق و مشتمل بر معنای وصفی אست که אز نظر لفظی به معمول نحوی خود אضافه شده
رود، مگر אینکه به مناسبت معرفه بودنِ موصوف مذکور یا محذوفِ پیش אز آن، אلف و  אین رو نکره به شمار می
در אین نوع אضافه، عدد و نوع مضاف تابع موصوف آن אست و אز אین رو، مطابق . الم تعریف گرفته باشد

אعرאب مضاف نیز אز موقعیّت . شود ظاهر میموصوف خود، گاه به صورت مفرد، مثنّی، جمع، مذکر یا مؤنّث 
به چند ترکیب אضافۀ لفظی و . אلیه که هموאره مجرور אست کند، خالف مضاٌف خاص آن در جمله پیروی می

 : ترجمۀ آنها توجه کنید
 )אلف

 . אیمان אست אحمدی مردی سخت: أحمدُ رَجُلٌ وَطیدُ אإلیمانِ
 . אیمان אست ی سختمریم زن:  אإلیمانِةُوَطِیدةٌ مریمُ مَرْأ

 . אند ْאیمان مردאنی سخت) آنان(آن دو : هما رَجُالنِ وطیدَא אإلیمانِ
 . אند ْאیمان زنانی سخت) آنان(آن دو : هما مرأتانِ وطیدَتا אإلیمانِ
 . אند ْאیمان آنان مردאنی سخت: هم رجالٌ وَطیدُو אإلیمانِ
 . אند مانْאی آنان زنانی سخت: هُنَّ نساءٌ وَطیدאتُ אإلیمانِ

 )ب

 . אیمان אست אحمد همان مردِ سختْ: أحمدُ هو אلرّجلُ אلوطیدُ אإلیمانِ

                                                 
 . ٣٣، ص ة وאألروאح אلمتمرّدهرة אلمتکسّאألجنحجبرאن خلیل جبرאن، . ٦١
 . ٢٩، ص אلمنهاج فی אلقوאعد وאإلعرאبمحمد אألنطاکی، : ک.ر. ٦٢
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 . אیمان אست مریم همان زنِ سختْ: ةُ אإلیمانِ אلوطیدةُمریمُ هي אلمرأ
 . אند ْאیمان همان مردאن سخت) آنان(آن دو : אإلیمانِ هُما אلرّجُالنِ אلوَطیدא
 . אند אیمان همان زنان سختْ) آنان(آن دو : نِאإلیما هُما אلمَرأتانِ אلوَطیدَتا

 . אند אیمان آنان همان مردאن سختْ: هُمُ אلرّجالُ אلوَطیدُو אإلیمانِ
 . אند אیمان آنان همان زنان سختْ: هُنَّ אلنّساءُ אلوَطیدאتُ אإلیمانِ

ه، אز نظر مطابقت های آن אز نوع אضافۀ لفظی אست ک و شاخه» وَطیدُ אإلیمانِ«ها ترکیب  در אین نمونه
با אین همه باید توجّه دאشت . رود אی خاص در جمالت عربی به کار می مضاف با موصوف پیش אز آن، به شیوه

אز نظر معنایی تا حدود زیادی به صفات مرکّب فارسی شباهت دאرند؛ یعنی، مثالً אگر  که چنین ترکیبهایی
که » .لَوْنُ أحْمَدَ شاحِبٌ«:  عربی برگردאنیم، باید بگوییمرא به» .رنگِ אحمد، پریده אست«بخوאهیم جملۀ فارسی 

بیان » صفتِ مرکَّب«אمّا אگر پریدگیِ رنگ אحمد رא در فارسی با ترکیب . در هر دو، پریدگی، אز آنِ رنگ אست
  אضافۀ لفظی אستفاده ، باید در ترجمۀ عربی آن هم، אز ترکیبِ»ْپریده אست אحمد، رنگ«: کرده و گفته باشیم

 . »أحمَدُ شاحِبُ אللَّوْنِ « :کنیم و بگوییم
صفت » پریده+ رنگ«در هر دو جملۀ فارسی باال، پریدگی אز آنِ رنگ אست، نه אحمد، ولی אز ترکیب 

یگانه و مفهوم وאحدی به وجود آمده אست که برאی موصوف معنایی دیگری به کار رفته و אز همین رو، در 
 . مطابقتهایی میان مضاف و موصوفِ پیش אز آن، به وجود آمده אستترجمۀ عربی آنها אز نظر دستوری،

: در زبان فارسی دو روش وجود دאرد» صفت مرکب«کنیم که برאی ساختن ترکیب  همچنین یادآوری می
: گوییم کنیم و مثالً می אی تلفّظ می دאریم و هر دو کلمه رא در وאحد صوتی یگانه یا کسرۀ אضافه رא برمی

אمّا در زبان عربی . »رنگ پریده«: گوییم کنیم و مثالً می ، یا جای صفت و موصوف رא عوض می»پریده رنگْ«
معمول (برאی بیان چنین ترکیبهایی تنها یک روش وجود دאرد و آن אینکه صفت אصلی رא بر موصوف אصلی 

 که אز قوאنین آوریم به دست » אلیه مضاف و مضاف«کنیم و به אین صورت، یک ترکیب  אضافه ) نحویِ مضاف
گونه ترکیبهای אضافۀ لفظی باید با توجه  به هر حال، در ترجمۀ אین). شاحِبُ אللَّونِ (٦٣:کند ویژۀ خود پیروی می

نوאز باشند و  به ویژگیهای دستوری آنها تالش کنیم تا معادلهایی در فارسی برאی آنها بیابیم که هم زیبا و گوشْ
 : های زیر توجه کنید به نمونه. نندهم مفهوم آنها رא به درستی منتقل ک

 .  پابرهنه بود،آن دختر: ةَ אلقَدَمَیْنِ کانَتِ אلبِنْتُ عارِیَـ 
 شکسته همچون گنجشکی بالْ: ـ کَعُصفورٍ مَکْسُورِ אلجَناحَیْنِ
 אین بدکارאنِ بسیار ثروتمند: ـ هؤالءِ אلفُسّاقُ אلکَثِیرُو אلمالِ
 אز جوאنانِ نوخاسته : ةِشْأـ مِنَ אلشُّبّانِ אلحَدِیثِي אلنَّ

 نفس אین شاعرِ نیکْ: ـ هذא אلشّاعِرُ אلشّریفُ אلنَّفسِ
 دل אین دخترאنِ پاکْ: ـ هؤالء אلبَناتُ אلطّاهِرאتُ אلقَلبِ
 אین سربازِ گمْنام: ـ هذא אلجنديُّ אلمَخْمُولُ אلذِّکرِ

 : آنها توجه کنیدאکنون به چند نمونۀ دیگر אز ترکیبهای אضافۀ لفظی و ترجمۀ فارسی
 ) سایه سنگین(سر  سنگین:  ثَقیلَ אلظِّلّ← ٦٤»لیهإغیضاً  بَلِّقیلَ אلظِّ هذא ثَکانَ جَدُّهُ«ـ 

                                                 
 . ٩٩ ـ ١٠٠ ص  ،٢، ج آموزش زبان عربیآذرتاش آذرنوش، : ک.ر. ٦٣
 . ٢٩، ص ١، ج אألیامطه حسین، . ٦٤
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 سال میان:  مُتَوَسِّطَ אلْعُمْرِ← ٦٥»کانَ אلمُفَتِّشُ مُتَوَسِّطَ אلعُمْرِ قَد بَلَغَ אألربعینَ إنْ لم یَکُنْ قَدْ جَاوَزَها«ـ 
 ٦٦.ةَ אلحدیثِسانِ عَذْبَةَ אللِّةَ אلوَجْهِ فَصیحَوحِ طَلْقَةَ אلرُّکانَتْ خَفیف. ةِختٌ هي صُغرَی أبناءِ אألسرَـ کانَ لِلصَّبيِّ أ

:  אلحَدیثِةَزبان؛ عَذْبَ خوش: ةَ אللِّسانِصیحَزیباروی؛ فَ: هِجْ אلوَةَ؛ طَلْقَ)بانشاط(بال  سبک: אلرُّوحِ ةَخَفیفَ ←
 .سخن شیرین 

 . ْطینت خوش: ةُ אلنَّفْسِبَّیِْدل؛ طَ پاک: لبِةُ אلقَ سَلِیمَ← ٦٧:فسِةُ אلنَّةُ אلقَلبِ طَیِّبَلیمَةٌ سَ لَساذِجَـ إنّكِ یا אبنَتي
 
 

 مالحظه 
אلیه אز نظر دستوری درست نیست،   אندאختن میان مضاف و مضافٌ دאنیم در زبان عربی فاصله که می ـ چنان١

توאن میان دو مضاف،  אلیه به کار رود؛ یعنی برאی نمونه نمی مضافٌبلکه هر مضافی باید بالفاصله همرאه با 
بنابرאین، در دستور زبان عربی تعبیر . אلیه رא، پس אز آن، دو ذکر کرد گاه یک مضافٌ حرف وאو به کار برد و آن

אین همه در ترجمۀ با . »أمُّ عليٍّ وأبُوهُ«: رود، بلکه به جای آن باید گفت درست به شمار نمی» أمُّ وأبُو عليٍّ«
گونه ترکیبها به فارسی، باید شیوۀ رאیج در زبان فارسی رא مبنا قرאر دאد و میان دو مضاف، وאو عطف و پس  אین

 .  مادر و پدر علی←: אلیه رא به کار برد אز آن مضافٌ
فات، یکی אز אلیه، برאی جلوگیری אز تتابع אضا ـ در برخی ترکیبهای אضافی عربی، پس אز ذکر مضاف و مضاف٢ٌ

برند، در حالی که آن کلمه، خود  رא همرאه با אسم مجرور دیگری به کار می» في«و » بِـ«، »لِـ«حروف جرّ 
، به »مَعْرِضُ אلکتابِ في طهرאنَ«: אلیه برאی ترکیب אضافی پیشین به کار رود؛ مانند توאند در مقام مضافٌ می

باید به همان شیوۀ رאیج در زبان فارسی ترجمه کرد و אز چنین موאردی رא . »مَعْرِضُ کتابِ طهرאنَ«جای 
 . نمایشگاه کتاب تهرאن←: خوددאری نمود» في«و » بِـ«، »لِـ«برگردאن حروف 

 
 

 אی אز متون کهن برאی ترجمه نمونه

یا «:  فقاليْ عَشَرَ درهماً،אثنَ] אلرَّجُلُ[ فَحَمَلَ إلیه ،وَقَدْ بَلِيَ ثَوْبُهُ) صلّی אهللا علیه وآله(جاءَ رَجُلٌ إلی رسولِ אهللا «
ریْتُ لَهُ وقِ فَاشتَجِئْتُ إلی אلسُّفَ«): علیه אلسالم( يٌّ قالَ عل».رِ لي بها ثوباً ألْبِسُهُ فاشتَ،رאهِمَ خُذْ هذه אلدَّيُّ،عل

 غَیرُ هذא يُّ،یا عَل«:  فَقَالَ،لَیْهفَنَظَرَ إ) صلّی אهللا علیه وآله( درهماً وجئتُ بِهِ إلی رَسُولِ אهللاِ  عَشرَيْثنَاِقمیصاً بِ
  אهللاِنَّ رسولَإ«: لتُئتُ إلی صاحبهِ فقُجِ فَ»نْظُرْ؛אُ«: فَقَالَ» ال أدْرِي،«: لتُقُ فَ»ی صاحِبَهُ یُقیلُنا؟رَأتَ. يَّأحَبُّ إل

صلّی אهللا ( وجِئْتُ بِهَا إلی رسول אهللاِ אهِمَيَّ אلدّر فَرَدَّ عَلَ»یرَهُ فَأقِلْنَا فیه،ریدُ غَ کَرِهَ هذא یُدقَ) صلّی אهللا علیه وآله(
 אهللاِ  فقال لَها رَسُولُبکي، تَریقِةٍ علی אلطّةٍ قاعداری إلی جظَرَنَ فَبتاعَ قمیصاً،یَوقِ لِ فَمَشَی مَعَهُ إلی אلسّ )ه وآلهعلی

 ،ةً لهم حاجيَمَ لِأشترאهِةَ دَرعَ أربَیا رسولَ אهللا، إنَّ أهْلي أعْطَوْني«: تْ قالَ»؟كِا شَأنُم«): صلّی אهللا علیه وآله(
 אهللاَ عزّ دَمِ ولَبِسَهُ وحَرאهمَ دَةَأربع) صلّی אهللا علیه وآله( אهللا  فأعطاها رسولُ» إلیهم، فال أجْسُرُ أن أرجِعَ،فَضاعَتْ

صلّی אهللا علیه ( אهللا  رسولُعَلَخَ فَ»،ةیاب אلجنّاني کَساهُ אهللاُ من ثِمن کَس«: ریاناً یقولُأی رجالً عُرَ فَ،وجلّ وخَرَجَ
 بَقِیَتْ قمیصاً آخرَ فَلَبِسَهُ تيאلّ ةِ باألربعیرَ فاشتَ،وق إلی אلسّعَجَ ثمّ رَ،ائلَ אلسّ وکساهُ אشترאهُذي אلّقمیصَهُ ) وآله

                                                 
 . ١١٤ همان، ص .٦٥
 . ١١٦همان، ص . ٦٦
 . ١٤١همان، ص . ٦٧
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 אهللا علیه صلّی( אهللا  فقال لها رسولُریق تبکي،ةٌ علی אلطّ قاعدةُ؛ فإذא אلجاری إلی منزلهِعَجَوجلّ ورَ  عزّوحَمِدَ אهللاَ
  فقالَ،»ونيبُضرِ أن یَافُأخ]فَـ[ אهللا، إنّي قد أبْطَأتُ علیهم یا رسولَ«:  قالت»؟كِینَ أهلَ ال تأتِ لكِما«): وآله
) صلّی אهللا علیه وآله( אهللا  فَجَاءَ رسولُ»كِ،ی أهلِلَیني عَلِّ ودَيَّد یَینَمُرّي بَ«): صلّی אهللا علیه وآله( אهللا رسولُ
 فأعادَ ،وهُم یُجیبُلَ فَ»אر، אلدّالم علیکم یا أهلَאلسّ«): صلّی אهللا علیه وآله( ثمّ قالَ אرِهِم، دعلی بابِ فَقَحتّی وَ
 אهللا  فقال رسولُ»، אهللا وبرکاتُهُةُ אهللاِ ورحمالم یا رسولَ אلسّكَوعلی«:  فقالوא،المَ אلسّ فأعادَ،وهُم یُجیبُلَ فَ،المَאلسّ

 نا کالمَكَعْمِ سَ אهللا،یا رسولَ«:  فقالوא»؟انيالم وאلثّّول אلسّتي في أم إجابَکتُرَم تَکُلَ ما«): صلّی אهللا علیه وآله(
 »وها؛ؤذُ فال تُ، علیکم أبْطَأتْةَإنّ هذه אلجاری«): صلّی אهللا علیه وآله( אهللا  فقال رسولُ»،رَ منهکثِستَفأحْبَبْنا أن نَ

 يْأیتُ אثنَ ما رَمدُ هللا،אلحَ): صلّی אهللا علیه وآله ( אهللاِرسولُفقال « »،َכشامْةٌ لِمَ حُرَّهي ، אهللایا رسولَ«: فقالوא
 ٦٨».ةًارِیَیْنِ وأعتَقَ بها نَسَمَ بِها عکَسَاهُ אهللاُ. ةً من هذهکَرَرهماً أعظمَ بَعَشَرَ دِ

 
 

 توضیح
 . جامۀ وی، کهنه و فرسوده بود: قَد بَلِيَ ثَوبُهُ

 . دوאزده درهم به אو دאد: حَمَلَ إلیه אثنَي عَشَرَ دِرهماً
 .) جملۀ وصفیه אست» ألْبَسُهُ«. (لباسی که آن رא بپوشم: ثَوباً ألْبَسُهُ

برאی » بِـ«. (آوردم) صلّی אهللا علیه وآله(آن رא نزد پیامبر خدא ): صلّی אهللا علیه وآله(جِئتُ به إلی رَسولِ אهللا 
  .) אستتعدیه

 . برאی من بهتر אست./  غیر אز אین رא بیشتر دوست دאرم]پیرאهن دیگری: [غَیرُ هذא أحَبُّ إليَّ
 !کنی؟ ببین چه فکر می: أتَرَی
 فسخ کردن و به هم زدن ): معاملهدربارۀ (ة أقالَُه ـ إقالَ: یُقیلُ

 .ها رא به من برگردאند درهم: رَدَّ عَلَيَّ אلدَّرאهِمَ
 . گرید زکی رא دید که در کناری نشسته و میکنی: ةٍ عَلَی אلطَّریقِ تَبکيةٍ قاعِدَنَظَرَ אِلَی جارِیَ

  تو رא چه شده אست؟ چه شده אست؟: كِما شأنُ
 ) مورد نیازچیزهای   ؛ حاجات:مع ج؛ةحاجَ(. تا برאی آنان چیزی بخرم: ةًلِأشْتَرِيَ لَهُم حاجَ

 .کنم نزد آنان برگردم جرئت نمی: ال أجْسُرُ أن أرْجِعَ إلَیْهِم
 .) دو مفعولی אست» کَسَا«فعل . ( رא بر تن آن نیازمند پوشاندآن: کَسَاهُ אلسّائِلَ
در אین » إذא«(. گرید آن کنیزک بر سر رאه نشسته و می] دید که[ناگهان : يبکریق تَ علی אلطّةٌقاعِدَةُ فإذא אلجارِیَ

 .)جمله فجائیّه אست
 آیی؟  نمی/ روی؟ אت نمی ؟ چرא نزد خانوאدهكِ ال تَأتِینَ أهْلَكِما لَ

 .אم من دیر کرده: عَلَیْهِمإنّي قَد أبْطَأتُ 
 ، در مقابل، جلوی ...پیش אز ...: جلوی من حرکت کن؛ بَیْنَ یَدَيْ :  بَیْنَ یَدَيَّيمُرِّ

  چرא بار אول و دوم جوאب سالم مرא ندאدید؟  ؟ي في أوَّلِ אلسّالمِ وאلثّانيما لَکُم تَرَکتُم إجابَت
 . دوست دאشتیم آن رא بیشتر بشنویم:  مِنْهُأحْبَبْنَا أنْ نَسْتَکْثِرَ

 .)אست» َمشْي«مصدر میمی و به معنای : مَمْشَی(به خاطر آمدن تو؛ : כَلِمَمْشا

                                                 
 . ٢١٤، ص ١٦، ج )علیهم אلسالم(ة אألطهار  لدرر أخبار אألئمّةبحار אألنوאر אلجامعمحمدباقر مجلسی، . ٦٨
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 ). در سرشماری( جان، روح، وאحد شمارش جاندאرאن به ویژه אنسانها، شخص، אنسان، نفر :ةنَسَمَ
 
 
 

 چکیده
 .شود  تقسیم میאضافۀ لفظی و  معنویאضافۀ در زبان عربی به دو نوع کلی ترکیب אضافی 
در تقـدیر   » مِـن «و  » يفـ «،  »لِــ «אلیه هموאره یکی אز حروف جرّ         در אضافۀ معنوی، میان مضاف و مضافٌ       

 .وجود ندאردگونه تطابقی میان آن دو   و هیچشود گرفته می
אز אین رو، אعـرאب     رود و خود، پذیرندۀ نقشهای گوناگون אعرאبی אست و            مضاف نقشی جدאگانه به شمار نمی      

 .شود ظاهر می) مضاف(ترکیب אضافی بر آن 
شود و אز همین رو، فاعل بر אساس قوאعد نحـوی             در زبان عربی گاه مصدر به فاعل معنایی خود אضافه می           

 .شود  گفته میאضافۀ شکلی אین نوع אضافه، به. ظاهرאً مجرور אست
 אز کاربرد آن بیان مالکیت یا אختـصاص مـضاف           تنها جنبۀ ظاهری دאرد و هدف     » אضافه«در אضافۀ لفظی،     

 .אلیه نیست به مضافٌ
 بـه معمـول نحـوی      چنین مضافی  . لفظی هموאره مشتق و مشتمل بر معنای وصفی אست          مضاف در אضافۀ   

 .رود شود و אز אین رو نکره به شمار می خود אضافه می
 



 

 

 جلسۀ هفتم

 )١(ها  جملهترجمۀ 
  אسمیه و فعلیههای هجمل



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 : آشنایی با

 ای אسمیۀ عربی به فارسی؛ ه شیوۀ درست ترجمۀ אنوאع جمله 
 .های فعلیۀ عربی به فارسی شیوۀ درست ترجمۀ אنوאع جمله 

 
 
 

 درآمد 
در زبان عربی و شیوۀ درست ترجمۀ آنها آشنا شدیم و تفاوتهایی رא  » ترکیبات« و  »مفردאت«تر با אنوאع  پیش

م، ضمن آشنایی با ساختار אصلی אکنون قصد دאری.  وجود دאرد، شناختیمفارسی و عربیکه در אین زمینه، میان 
 .رא بشناسیم جمله در زبان عربی، روش درست ترجمۀ آنها به زبان فارسی

 جمالت  .شود  به دو نوع אسمیه و فعلیه تقسیم می »جمله«کنیم که در زبان عربی،  در آغاز یادآوری می
در אین . شوند ا فعل شروع میאند، بر خالف جمالت فعلیه که ب אسمیّه جمالتی هستند که با אسم آغاز شده

 .گوییم جلسه، אز جمالت אسمیّه و سپس جمالت فعلیۀ عربی و روش درست ترجمۀ آنها به فارسی سخن می
 
 
 

   אسمیههای جمله
 که باید بدאن توجه دאشت אین אست که جمالت אسمیه در زبانهای عربی و فارسی لزوماً با  אی نخستین نکته

شود که با אسم آغاز شده باشد؛ هر چند در  אسمیه گفته میאی  א در عربی به جملهیکدیگر منطبق نیستند؛ زیر
توאن جمالت אسمیه رא  بر אساس אین تعریف، در زبان عربی به سادگی می. گزאرۀ آن فعل تام به کار رفته باشد

 ٦٩.אز فعلیه بازشناخت
 

                                                 
אند،  شدهً با אسم شروع  ؛ یعنی، موאردی نیز هست که جمالت عربی ظاهرא  با אین همه، אستثناهایی نیز در אین میان وجود دאرد. ٦٩

 شرط  روند و אز אین رو، تشخیص آنها نیازمند مهارت و دقت بیشتری אست؛ برאی نمونه جمالتی که با אدאت אمّا فعلیه به شمار می
 روند؛ مانند آیۀ شریف به دنبال آن، אسم به کار رفته باشد، אسمیه به شمار نمی حتی אگر  شوند،  ، آغاز می»إذא«غیرجازم، مانند 

دلیل آن نیز אین אست كه متعلق . ، אسم به کار رفته אست، ولی فعلیه אست»إذא«، که با אینکه در آن، پس אز ﴾سُ کُوِّرَتْإذא אلشّم﴿
فاعل یا نایب فاعل برאی فعل محذوف به  » إذא«شرط در زبان عربی جملیۀ فعلیه אست و در چنین موאردی، אسم مرفوع پس אز 

 .رود شمار می
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 باشد، نه אینکه با אسم شروع شده אی אست که فعل تام ندאشته  جمله אما در زبان فارسی جملۀ אسمیّه،
شود، حال אگر  دلیل آن نیز אین אست که فعل در زبان فارسی، خوאه تام یا ربطی، در پایان جمله ذکر می. باشد

 .رود  شمار می تام باشد، جمله، אسمیه אست وگرنه فعلیه به فعل جمله، ربطی و غیر
ی و فارسی و تفاوت ماهوی آنها در برخی موאرد، بر אین אساس و با توجه به تعریف جملۀ אسمیه در عرب

إنّ «باید توجّه کرد که لزوماً نباید جمالت אسمیۀ عربی رא به جمالت אسمیۀ فارسی ترجمه کرد؛ مانند جملۀ 
رساند، در زبان عربی،  روی در مصرف شیرینی به دندאنها آسیب می ؛ زیاده» باألسنانِ אإلکثارَ من אلحَلوَی یَضُرُّ

در پایان آن فعل تام  رود، در حالی که ترجمۀ همین جمله به زبان فارسی، فعلیه אست؛ چون به شمار میאسمیه 
 .به کار رفته אست

روند؛   شمار می אسمیه به روند،  شایان گفتن אست که در زبان عربی جمالتی که با אفعال ناقصه به کار می
אند، ترجمۀ آنها به زبان  بیل אفعال معادل אفعال ربطی فارسی که چون אین ق » أصبحَ אلجوُّ مُمطِرאً«مانند جملۀ 

 .  هوא بارאنی شد ٧٠:فارسی، אغلب به صورت جملۀ אسمیه אست
 
 

 چند نمونه אز قرآن کریم

 نیست؟) אن( آیا خدאوند بهترین دאور ٧١؛﴾حْكَمِ אلْحَاكِمِینَألَیْسَ אللَّهُ بِأ﴿ـ 
 . و یاری کردن مؤمنان بر ما وאجب אست٧٢؛﴾مِنِینَكانَ حَقّاً عَلَیْنَا نَصْرُ אلْمُؤْوَ﴿ـ 
یوسف و برאدرאن אو، برאی ] سرگذشت[ به رאستی در ٧٣؛﴾لسَّائِلِینَآیَاتٌ لِ إِخْوَتِهِ  یُوسُفَ وَیقَدْ كانَ فِلَ﴿ـ 

 .پرسندگان عبرتها بوده אست
 مگر صبح نزدیک نیست؟/  آیا٧٤؛﴾لَیْسَ אلصُّبْحُ بِقَرِیبٍأ﴿ـ 
 
 

   אسمیه در زبان عربی و ترجمۀ آنهاهای  אز אنوאع جملههایی  نمونه
  من معلّمی« یا  »אم من یک معلّم«ترجمۀ چنین جمالتی، که گزאرۀ آنها صفت ندאرد، به . (אم من معلّم: ـ أنا مُعلّمٌ
گزאره در جملۀ אسمیۀ عربی گاه אسم مفرد نکره אست که کامالً جنبۀ دستوری دאرد و . درست نیست» هستم
درست بر خالف جملۀ سادۀ فارسی که گزאرۀ آن . رساند گردאن آن به אسم نکرۀ فارسی ما رא به مقصود نمیبر

 .) جنبه دستوری دאرد گاه אسم معرفه אست که آن هم تنها 
 .  کوشا هستم من معلّمی : ـ أنا معلّمٌ نشیطٌ

 . אین قلم من אست:  هذא قلميـ 

                                                 
אی אز אفعال کمکی در زبانهای אروپایی دאرند که در  ه و ملحقات آنها در زبان عربی، کاربردی مشابه با پارهبرخی אز אفعال ناقص. ٧٠

  .جلسات آینده با کاربرد آنها آشنا خوאهیم شد
 .٨/ تین. ٧١
 .٤٧/ روم. ٧٢
 .٧/ یوسف. ٧٣
 .٨١/ هود. ٧٤
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אسم بدون אلف و الم به کار رود،  هرگاه پس אز אسمهای אشارۀ عربی، . ( אست من אین قلم אز آنِ: ـ هذא אلقلمُ لي
باید آنها رא به ضمائر אشارۀ فارسی ترجمه کرد و چنانچه پس אز آنها، אسم همرאه با אلف و الم به کار رود، باید  

 .)آنها رא به صفت אشارۀ فارسی برگردאند
توאن به تناسب، آن رא به  אست و می» אشاری«אلف و الم گاه . (אست آن دو پنجره باز   :ـ אلشُبّاکانِ مفتوحانِ

 .) ترجمه کرد » آنان « و  »אینان « یا » آن «و  » אین «
 .  אست خیابانها شلوغ: ةٌ مُزْدَحِمَ ـ אلشّوאرعُ

 .) رود شمار میمعادل فعل مضارع به  אسم فاعل אز نظر معنایی، . (خوאنند پرندگان آوאز می: ةٌـ אلطّیورُ مُغَرِّدَ
رود، אما چون در مقام   شمار می در نحو عربی نکره به» طالبانِ«. (دو پسر من دאنشجو هستند: ـ وَلَدאيَ طالبانِ

 .) گزאرۀ جملۀ سادۀ عربی به کار رفته אست و صفت ندאرد، باید آن رא به صورت معرفه ترجمه کرد
 . ادرאن אستبهشت زیر پای م :  تحتَ أقدאم אألمَّهاتِةُـ אلجنّ

אلّذي هُوَ شَرْحٌ لِلْأفِسْتا مکتوبٌ بهذه » زَنْدُ «، وةَ אلفَهلَوِیَّةَ אلفُرْس في عهدِ אلدَّولة אلسّاسانیّة هي אللّغةُ کانَتْ لُغَـ 
אوستا אست، به אین ] کتابِ[که شرح » زَند«زبان אیرאنیان در روزگار دولت ساسانی، زبان پهلوی بود و  : ةِאللّغ

 .وشته شده אستزبان ن
گاه   אست؛ یعنی، هیچ »אسم مفرد«هموאره » مبتدא«کنیم که در زبان عربی،  عالوه بر אین، یادآوری می

بنابرאین، باید توجه دאشت که אنوאع مبتدא، در حقیقت، אنوאع אسم مفرد و حالتهای . جمله نیست جمله و شبه
یعنی، ضمیر  ، در بسیاری אز موאرد، אسم ظاهر אست؛ بر همین אساس، مبتدא. رود گوناگون ظهور آن به شمار می

: توאند مضاف یا موصوف باشد؛ مانند که در אین صورت می » .أحمدُ طالبٌ؛ אحمد دאنشجو אست «: مانند نیست؛ 
 ».אلکتابُ אلنّافعُ ألحمدَ؛ آن کتاب سودمند אز אحمد אست«و » .سودمند אست  أحمدَ نافعٌ؛ کتاب אحمد  کتابُ «

مانند آیۀ  مصدر مؤوّل؛  و گاه، » .هُو طالبٌ؛ אو دאنشجو אست«: مانند  مبتدא گاه ضمیر אست؛ همچنین
 ٧٦.روزه گرفتن برאی شما بهتر אست/ ؛ روزه»صیامُکُم خیرٌ لکُم «؛ ٧٥﴾كُمْأنْ تَصُومُوא خَیْرٌ لَ وَ﴿مبارک 

باید شیوۀ رאیج در زبان  تدא، در ترجمۀ همۀ אین موאرد، عالوه بر لزوم توجه به ویژگیهای دستوری هر مب
 .فارسی رא در بیان مفاهیم معادل آنها به کار بست

توאند به صورت جمله  אز אینکه بگذریم، باید توجه دאشت که خبر، بر خالف مبتدא، عالوه بر אسم مفرد، می
توאند به  یعنی، خبر می جمله؛  אسم مفرد، جمله و شبه : אند אز אنوאع خبر عبارت جمله نیز به کار رود؛ بنابرאین،  و شبه

  : صورتهای زیر ظاهر شود
 .؛ אحمد دאنشجو אست»أحمدُ طالبٌ «: مانند  אسم ظاهر؛ ـ ١
 . معلم، אو אست ؛ »אلمعلّمُ هُو«: مانند  ضمیر؛ ـ ٢
 آن אست که به مردم(؛ نیکی، کمک کردن به مردم אست »אلخیرُ أن تُساعِدَ אلنّاسَ«: مانند ـ مصدر مؤوّل؛ ٣

 .)کمک کنی
 ).فعلیه یا אسمیه(ـ جمله ٤

 . ؛ قلب آن مرد، پاک אست»אلرّجلُ قَلبُهُ طاهرٌ«. پدر אحمد عالم אست ؛ »أحمدُ أبوهُ عالمٌ « : مانند ؛ جملۀ אسمیه) אلف
 . د رفتپدر אحم ؛ »أحمدُ ذَهَبَ أبُوهُ« אحمد به مدرسه رفت؛  ؛ »ةِأحمدُ ذَهبَ إلی אلمدرس« : مانند ؛ جملۀ فعلیه) ب

                                                 
 . ١٨٤/ بقره. ٧٥
به کار رود و مسبوق به אفعال دאلّ بر ظنّ و » أن «حرف  ارع، در دروس صرف عربی خوאندیم که هرگاه پیش אز فعل مض. ٧٦

 .رود و אز نظر معنایی با آن برאبر אست یقین نباشد، فعل مضارع به تأویل مصدر یا مفرد می
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رود، אصل در ترجمه،  אی جدאگانه به شمار می در אین صورت نیز، که خبر در جملۀ אسمیّۀ عربی، خود جمله
אنتقال درست مفهوم جمالت אست، نه لزوماً برאبریابیهای دستوری در برگردאن אنوאع جمالت אز عربی به 

אحمد، پدرش «و » ، قلبش پاک אستآن مرد«، »אحمد، پدرش عالم אست«های  بر همین אساس، جمله. فارسی
 .کنیم رא در ترجمۀ عبارאت عربی باال، پیشنهاد نمی» رفت
אلمعلّمُ في  «. گنجشک زیر درخت אست ؛ »אلعصفورُ تحتَ אلشّجرة« : مانند ؛ )ظرف یا جار و مجرور(جمله   شبهـ ٥

 .معلم در کالس אست ؛ »אلصّفّ
نیست و در אین » خبر«جمله،  ر بسیاری אز موאرد، شبهباید توجه دאشت که در جمالت אسمیّۀ عربی، د

؛ معلّم در کلאس نشسته  »אلمُعَلِّمُ جَالِسٌ في אلصّفّ«: אشتباه گرفته شود؛ مانند» خبر«صورت، نباید با 
 . قیدی אست که به جملۀ אصلی אفزوده شده אست در حقیقت،» في אلصّفّ«جملۀ  אست، که شبه

 
 

 مالحظه
هذא אلنّوعُ مِن אلشِّعر  «: مانند توאن آن رא به فعل معلوم ترجمه کرد؛  می بر، אسم فاعل باشد،  که خ ـ در صورتی١

 .گونه شعر به عصر אموی אختصاص دאرد אین ؛ »مختصٌّ بالعصر אألمويّ
 ةٌنقولهذه אلرِّوאیةُ م « : مانند توאن آن رא به فعل مجهول ترجمه کرد؛  می ـ در صورتی که خبر אسم مفعول باشد، ٢

  .אین روאیت אز یک رאوی ثقه نقل شده אست ؛ »مِن رאوٍ ثقةٍ
ـ در صورتی که در جملۀ אسمیه بنا به دالیل دستوری، مبتدא مؤخّر و خبر مقدّم شده باشد، در ترجمۀ آن نباید ٣

 ت که نه باوאژه خوאهد ساخ به  به אین تقدیم و تأخیر توجّه کرد؛ زیرא چنین کاری عمالً ترجمۀ جمله رא وאژه 
في «حال و هوאی جملۀ عربی سازگاری دאرد و نه در زبان فارسی چندאن مفهوم אست؛ مانند ترجمۀ جملۀ 

 ».در مدرسه، مدیر آن אست«جای ، به »אست) مدرسه(مدیر مدرسه در آن « به ٧٧»אلمَدرَسَةِ مُدیرُها
باشد، باید پس אز درک معنای مورد با אین همه، אگر تقدیم خبر بر مبتدא، برאی تأکید بر آن صورت گرفته 

به متن ... אبزאرهای تأکید فارسی، مانند تنها، فقط و نظر، تالش کرد تا مفهوم درست عبارت رא با אستفاده אز 
 ، آنچه در آسمان و زمین אست٧٩؛﴾رْضِ אلسَّماوאتِ وَمَا فِي אلْأیلِلَّهِ مَا فِ وَ﴿  مانند آیۀ مبارک٧٨د؛دאترجمه אنتقال 

 . آنِ خدא אستتنها אز
 
 
 

  فعلیههای جمله
אی אست که با فعل تامّ، خوאه معلوم و مجهول یا مثبت و منفی،  که گفتیم در زبان عربی، جملۀ فعلیه جمله چنان

آید و بدین ترتیب אنوאع  سایر אجزאی جمله می در جمالت فعلیه به دنبال فعل تام، فاعل، مفعول و . شود آغاز می 
 . شود به دو گروه خبریه و אنشائیه تقسیم می گونه جمالت،  אین. گیرند ی شکل میهای فعلیۀ عرب جمله

                                                 
  .هست که مرجع آن در خبر قرאر دאرد، تقدیم خبر بر مبتدא، وجوبی אست) ها(چون در مبتدא، ضمیری . ٧٧
  .٤٢ و ٤١، ص درآمدی بر مبانی ترجمهنژאد و بابک فرزאنه،  تحیאهللا فا عنایت: ک.ر. ٧٨
 .١٢٩/ آل عمرאن. ٧٩
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 جملۀ خبریه
مانند جملۀ سادۀ  אی אست که بدون توجه به گویندۀ آن، אحتمال صدق و کذب دאشته باشد؛  جملۀ خبرّیه، جمله 

توאند صادق  جه به گویندۀ آن، هم میبدون تو ناخوאه،  ؛ אحمد אز مدرسه آمد، که خوאه » من אلمدرسة جاءَ أحمدُ«
 هستند  بنابرאین، بسیاری אز جمالت پرکاربرد در زبان عربی، مانند همۀ زبانها، خبری. باشد و هم کاذب

گونه جمالت رא باید با درک معانی آنها و بر אساس شیوۀ رאیج در زبان مقصد، در قالب عبارאت روشن و  אین
فعال در زبان فارسی، جملۀ فعلیه و گروهی دیگر به خاطر دאشتن אفعالی که گروهی אز אین א. درست ترجمه کرد

جَلَسَ أحمدُ علی «روند؛ برאی نمونه جملۀ   شمار می بیانگر مفاهیم אفعال ربطی هستند، جملۀ אسمیه به
به جملۀ رא » غَضِبَ أحمد مِن مریمَ«و جملۀ » אحمد بر صندلی نشست«رא باید به جملۀ فعلیۀ فارسیِ » אلکرسيّ

 .ترجمه كرد» .אحمد אز دست مریم عصبانی شد«אسمیّۀ فارسیِ 
 
 

  فعلیۀ خبری و ترجمۀ آنهاهای אز جملههایی  نمونه

 در אینجا   »معسَ«. (خدאوند بر دلها و شنوאیی آنان مهر نهاده אست  ٨٠؛﴾عَلَى سَمْعِهِمْ وبِهِمْ وَقُلُخَتَمَ אللَّهُ عَلَى ﴿ـ 
 ).  مفرد آمده אستدلیلی אست و به همین مصدر و به معنای شنوאی

زندگی دنیا برאی کافرאن آرאسته شده אست و   ٨١؛﴾אزُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوא אلْحَیَاةُ אلدُّنْیا وَیَسْخَرُونَ مِنَ אلَّذِینَ آمَنُو﴿ ـ 
 به کار» مِن«ۀ  همرאه حرف אضاف به»سَخِرَ«در زبان عربی، فعل . (کنند مؤمنان رא مسخره می] אز همین رو،[
 .)درو می
و ما אین کتاب رא بر تو نازل نکردیم؛ مگر   ٨٢؛﴾ אخْتَلَفُوא فِیهِیلَّا لِتُبَیِّنَ لَهُُم אلَّذِمَا أنْزَلْنَا عَلَیْكَ אلْكِتَابَ إِ وَ﴿ـ 

 .אند، برאی آنان تبیین کنی برאی אینکه آنچه رא که در آن אختالف کرده
 . آن بخش אز مال تو که تو رא پند آموخته، אز دست نرفته אست  ٨٣؛».ما وَعَظَكَلَمْ یَذْهَبْ مِنْ مالِكَ «ـ 

 . زن برאی کارهای سخت آفریده نشده אست ـ لَمْ تُخْلَقِ אلْمَرْأةُ لِألعمالِ אلشّاقَّةِ؛ 
 
 

 جملۀ אنشائیه
جمالت به شش گونه  אین. אی אست که در آن אحتمال صدق و کذب وجود ندאشته باشد جملۀ אنشائیّه جمله 

 . אمر، نهی، ترجّی، تمنّی، شرط و אستفهام : אند אز شوند که عبارت دسته تقسیم می
 .  بخوאن به نام پروردگارت که آفرید٨٤ ؛﴾ خَلَقَیאقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ אلَّذِ﴿ مانند آیۀ مبارک אمر؛
 . خویش رא אز دنیا فرאموش مکنبهرۀ   ٨٥؛﴾نْسَ نَصِیبَكَ مِنَ אلدُّنْیَاال تَوَ﴿ مانند آیۀ مبارک نهی؛

                                                 
 .٧/ بقره. ٨٠
 .٢١٢/ بقره. ٨١
 .٦٤/ نحل . ٨٢
 .١٩٥، حکمت نهج אلبالغه. ٨٣

 .١/ علق. ٨٤
 .٧٧/ قصص. ٨٥
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אی کاش قوم   ٨٦؛﴾ مِنَ אلْمُكْرَمِینَیجَعَلَنِ  وَی رَبِّیبِمَا غَفَرَ لِ *  یَعْلَمُونَییَا لَیْتَ قَوْمِ﴿ مانند آیۀ مبارک تمنّی؛
 . دאنستند که پروردگارم چگونه مرא آمرزید و در زمرۀ عزیزאن قرאرم دאد من می
 . شاید خدאوند پس אز אین، پیشامدی پدید آورد  ٨٧؛﴾مْرאًعْدَ ذلِكَ أعَلَّ אللَّهَ یُحْدِثُ بَلَ﴿ مانند آیۀ مبارک ترجّی؛
 . تابند و چون لغو بشوند، אز آن روی برمی  ٨٨؛ ﴾وא אللَّغْوَ أعْرَضُوא عَنْهُإِذَא سَمِعُ وَ﴿ مانند آیۀ مبارک شرط؛

آیا برאی   ٨٩؛﴾هِ وَمَا نَزَلَ مِنَ אلْحَقِّنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ אللَّوא أمْ یَأنِ لِلَّذِینَ آمَنُلَأ﴿ مانند آیۀ مبارک אستفهام؛
 مؤمنان هنگام آن نرسیده אست که دلهایشان در برאبر نام خدא و حقیقتی که نازل شده אست، فروتن شود؟

 
 

  فعلیۀ אنشائی و ترجمۀ آنهاهای وאع جملههایی אز אن نمونه

ال  ذِینَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَال تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْرאً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى אلَّ سِینَا أوْ أخْطَأنَا رَبَّنا وَذْنا إِن نَرَبَّنا ال تُؤאخِ﴿ـ 
 ما ،خطا رفتیم אگر فرאموش کردیم یا به ،پروردگارא   ٩٠؛﴾אرْحَمْنَا אغْفِرْ لَنَا وَ אعْفُ عَنَّا وَ اقَةَ لَنا بِهِ وَتُحَمِّلْنَا مَا ال ط

کسانی که پیش אز ] دوش[که بر  همچنان ما مگذאر؛ ] دوش[بار گرאنی رא بر ] هیچ  [،گارאدرא مؤאخذه مکن؛ پرور
 بر ما تحمیل مکن و אز ما درگذر و ما رא ببخشای و بر ما ،و آنچه رא تاب آن ندאریم  ،پروردگارא  نهادی؛ ،ما بودند

نکره در . هیچ بار گرאنی:  إصرאً  .ند و بزرگان جنبۀ دعا و خوאهش دאردאمر و نهی در مورد خدאو. (رحمت آور
:  لهرَفَغَ  .אست » نعَ «،»فاعَ«فعل حرف אضافۀ . کسی رא عفو کردن : فا عنهعَ  .کند سیاق نفی אفادۀ عموم می

 .)אست » لِـ «، »رَفَغَ «حرف אضافۀ . کسی رא بخشودن 
دهند که خدאوند אینها  گوאهان خویش رא که گوאهی می  ٩١؛﴾شْهَدُونَ أنَّ אللَّهَ حَرَّمَ هَذאهَلُمَّ شُهَدאءَكُمُ אلَّذِینَ یَ﴿ ـ

جملۀ  شود،  میאی که با آن آغاز  جمله ین رو، אفعل אمری אست و אز  אسم » هَلُمَّ«. ( بیاورید אست،رא حرאم کرده
 .)رود  شمار می بهفعلیه 

در אین آیۀ شریف، به خاطر » אبن«تصغیر وאژۀ . (به خدא شرک مورز پسرکم،  ٩٢؛﴾ ال تُشْرِכْ بِاللَّهِیَّ بُنَیَا﴿ـ 
 .)تحبیب אست

ی ها دست روزی که ستمکار ٩٣؛﴾ אتَّخَذْتُ مَعَ אلرَّسُولِ سَبِیالًیى یَدَیْهِ یَقُولُ یَا لَیْتَنِیَوْمَ یَعَضُّ אلظَّالِمُ عَلَ وَ﴿ـ 
حرف . چیزی رא گزیدن ... : عَضَّ علی (».گزیدم مبر رאهی برمیאی کاش با پیا « :گوید می] و[گزد  خود رא می

  به کار رود، هموאره زאئد به» لَیتَ«پیش אز » یا«در عربی چنانچه حرف  : یا لَیْتَ . אست » علی «، »عَضَّ«אضافۀ 
 .) رود شمار می

                                                 
 .٢٧ و ٢٦/ یس. ٨٦
 .١/ طالق. ٨٧
 .٥٥/ قصص. ٨٨
 .١٦/ حدید. ٨٩
 .٢٨٦/ بقره. ٩٠
 .١٥٠/ אنعام. ٩١
 .١٣ /لقمان. ٩٢
 .٢٧/ فرقان. ٩٣
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] مایۀ[آزمایش و تا مدتی ] وسیلۀ[شاید آن  دאنم؛   و نمی٩٤؛﴾إِلَى حِینٍمَتَاعٌ   لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَیدْرِإِنْ أ وَ﴿ـ 
ی و אغلب حرف ترجّ » لَّعَلَ«. شاید آن : هُلَّعَ لَ.یکی אز حروف نفی אست » إنْ« :  أدريإنْ. (برخوردאری شما باشد

 قلمدאدتوאن آن رא حرف تعلیل نیز  אما گاه می  ،یافتنی و خوشایند אست که دستאست بیانگر אمید و آرزویی 
یَا أیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא كُتِبَ عَلَیْكُمُ אلصِّیامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى אلَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ ﴿  مانند آیۀ مبارک ٩٥؛ردک

تقوא پیشه  تاطور که بر پیشینیان شما، وאجب شده אست   مؤمنان، روزه بر شما وאجب شده، همانאی  ٩٦؛﴾تَتَّقُونَ
، باشد که ...אمید که « به  رא حرف ترجّی به شمار آوریم، ترجمۀ آن طبعاً» لعلّ«אگر  نه موאرد، گو در אین. کنید

 ٩٧.خوאهد بود » شاید«بهتر אز  » ...
 
 
 

 אی אز متون کهن برאی ترجمه  نمونه
عةٍ من אلماءِ  سي أرضٍ کثیرةِ אلماءِ وאلخِصْبِ، وکانَ ما بِتلك אلبِالدِ من אلوحشِ فيزَعَمُوא أنّ أسدאً کان ف«

: فَائْتَمَرَتْ تلك אلوحشُ وאجتمعتْ إلی אألسدِ، فَُقلْنَ له وאلمَرْعی، إالّ أنّ ذلك لم یکنْ یَنْفَعُها من خوفِ אألسدِ، 
لَم  یومٍ إالّ فی تَعَبٍ ونَصَبٍ، وإنّا قد رأینا رأیاً لنا ولك فیه رאحةٌ، فإن أنت أمَّنْتَنا فَيإنّك ال تَصیدُ אلدّאبّةَ منّا ف

 .تُخِفْنا، جَعَلْنا لك في کلِّ یومٍ دאبَّةً نُرْسِلُ بها إلیك عِندَ غَدאئِك
إنْ أنتنَّ : ثمّ إنّ أرنباً أصابَتْها אلقُرعةُ فقالتْ لهنّ. فَرَضِيَ אألسدُ بذلك وصالَحَهُم علیه وقَرَّرْنَ ذلك له

تأمُرْنَ : قالَتْ وما אلّذي تَأمُرینَ من אلرِّفقِ بكِ؟ : فَقُلْنَ ألسد،  فیما ال یَضُرُّکُنَّ لَعلّي أن أُریحَکُنَّ من אيرَفَقْتُنَّ ب
فلكِ ذلك؛  : قُلْنَ  لَعلّي أن أُبْطِئَ علی אألسد بعضَ אإلبطاءِ حتّی یتأخّرَ غَدאءُهُ، يمَنْ یَنْطَلِقُ معي أالّ یَتَّبِعَن

وقَد جاعَ   کان אألسدُ یأکُلُ فیها، تقدّمتْ إلیه تَدِبُّ رُوَیْدאً، فانطَلَقَتِ אألرنبُ مُتأنّیةً حتّی إذא جاوزتِ אلسّاعةُ אلّتی 
مِنْ أینَ جئتِ وأینَ  : אألسدُ حینَ أبطأ عنه غَدאءُهُ، فَغَضِبَ وقامَ مِن مَرْبَضِهِ یتمشّی حتّی إذא رأی אألرنبَ قال لها

فلمّا کنتُ هَیهُنا قریباً منك  لك بِأرنبٍ؛ إنّی رسولُ אلوحش أرسلْنَني إلیك، وقَد بَعَثْنَ معي  : قالَت אلوحشُ؟ 
 אلمَلِكِ أرسلتْ بها إلیه  إنّ هذه غدאءُ: فقلتُ له أنا أولَی بهذه אألرض ووَحشِها، : אستقبلني أسدٌ فأخذها منّي وقال

سد إلی جُبٍّ ذي ماءٍ فانطَلَقَتْ باأل !  هذא אألسدَي فأرِیني معيאِنطَلِق : אلوحشُ فال تُغْضِبَنَّهُ، فَغَضِبَ אألسدُ وقال
 في حِضنِك فال أخافَهُ حتّی أُریَکَهُ، يهذא مکانُ אألسد وأنا أفْرَقُ منه إالّ أن تَحمِلَن: صافٍ عمیقٍ، فقالَت

فَاطّلع אألسدُ فرأی ظِلَّهُ وظِلَّ . هذא אألسد وهذه אألرنب : فاحتَضَنَها אألسدُ وقَدَّمتْهُ إلی אلماء אلصافي، فقالت له

                                                 
 .١١١/ אنبیا . ٩٤

 .٥٢، ص تفسیر نوینمحمدتقی شریعتی،  : ک. ر. ٩٥
 .١٨٣/ بقره. ٩٦

در آغاز آن به کار رفته אست و برخی אز مترجمان قرآن کریم بر אساس عادت، » لَعَلَّ«آیۀ دیگری در قرآن کریم هست که . ٩٧
אین آیه، دوאزدهمین آیه אز سورۀ مبارک هود אست . ی معنای دیگری אستאند، ولی سیاق آن، گویا ترجمه کرده » شاید«آن رא به  

دشوאری معنایی אین آیه در אین אست که در نظر سطحی و بدون تأمل، .  ﴾فَلَعَلَّكَ تَارِכٌ بَعْضَ مَا یُوحَى إِلَیْكَ﴿: فرماید که می
چیزی אز وحی אلهی رא وאنهاده باشد، در حالی که ) لهصلی אهللا علیه وآ(نماید که אلعیاذ باهللا ممکن אست حضرت رسول  چنین می

برאی هشدאر و به قصد نهی אست و بر همین אساس، אز אین آیه به دست  در אین آیه، » لَعَلَّ«به تصریح مفسرאن بزرگ، کاربرد 
אند،  روهی אز مترجمان قرآن گفتهرא در אین آیه، چنان که مفسرאن و گ» لَعَلَّ«آید که چنین אمری وאقع شده باشد؛ بنابرאین باید  نمی
 .٤٩٦ ـ ٤٩٨ ص  ،پژوهی قرآن  خرمشاهی، بهاء אلدین : ک.ترجمه کرد؛ ر» مبادא«به 
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 قَولها، فَوَضَعَ אألرنبَ ووَثَبَ لِقِتالِه له، فَغَرِقَ في אلجُبِّ، وأفْلَتَتِ אألرنبُ، وعادَتْ ي אلماء، فلم یَشُكَّ في فאألرنبِ
  ٩٨».إلی אلوحوشِ فأعْلَمَتْهُنَّ صَنیعَها باألسد

 
 توضیح
 ... אند که  آورده: زعموא أنّ

 .) عمت رא گویندفرאوאنی ن : خِصب(پرآب و نعمت : کثیرة אلماء وאلخِصب
  . ظرفیه אست» بِـ«. در آن سرزمین: بتلك אلبالد

هرگاه پس אز » مِن«حرف אضافۀ ... (جانورאنی که در آن سرزمین بودند ...: کان ما بتلك אلبالد من אلوحش 
در ترجمۀ . برد ی موصوله رא אز بین می»ما«אست و אبهام موجود در » بیانیّه«ی موصوله به کار رود،  »ما«

ی موصوله به کار رفته אست، بهتر آن אست که אز »ما «بیانیه، پس אز » من«چنین جمالتی که در آنها 
אیم،  אی که אینجا אز جملۀ عربی مورد نظر به دست دאده چشم بپوشیم و مانند ترجمه » من «و » ما«برگردאن 

 .) ی موصوله پیوند دهیم »ما «به پیش אز خود و بعد אز » که«بیانیّه رא با حرف ربط » من«אسمِ پس אز 
 در گشایش : فی سعةٍ
 چرאگاه : אلمرعی
 .منتها جز آنکه، אما، : بَیْدَ أنَّ= غَیْرَ أنَّ = إلّا أنَّ 

 . بخشید آنها رא سودی نمی : لم یکن ینفعها
 . رאیزنی کردند، با همدیگر مشورت کردند : אئتمرت

 .  شیر گرد آمدندگردאگرد شیر جمع شدند، نزد : אجتمعت إلی אألسد
 به سختی و رنج : في تَعَبٍ ونَصَبٍ
در אین جمله، مفعول مطلق تأکیدی אست که אز نظر  » رأیاً«. (אیم אندیشیده אی  چاره/ ما تدبیری  : إنّا قد رأینا رأیاً

كَلَّمَ  وَ﴿ مبارک درست مانند آیۀ אیم؛   אندیشیده تدبیری یعنی، ما حتماً  معنایی، دאلّ بر تأکید بر وقوع فعل אست؛ 
و  : چنین אست در مقام مفعول مطلق تأکیدی،  »  تکلیماً «که مفهوم آن به وאسطۀ کاربرد  ٩٩﴾אللَّهُ مُوسَى تَكْلِیماً

نه بر  در אین آیه بر نفس سخن گفتن خدא با موسی تأکید شده אست، . به رאستی خدאوند با موسی سخن گفت
 . نوعی خاصّ אز سخن گفتن

توجه دאشته باشید که پس אز אدوאت شرط، فعل ماضی یا آنچه به معنای فعل (ما رא אیمن گردאندی  : اأمَّنْتَن
 .) رساند ماضی אست، معنا و مفهوم فعل مضارع رא به ذهن می

دهیم که هنگام  هر روز حیوאنی رא برאی تو قرאر می : جعلنا لك في کلّ یوم دאبّةً نرسل بها إلیك عند غَدאئك
 در زبان  هر دو אز نظر مفهومی » عند غدאئك«و  » في کلّ یوم«عبارאت . (فرستیم  آن رא نزدت میناهار تو،

مقدَّم و  אند که در زبان عربی نیز جایگاه مشخصی برאی آنها وجود ندאرد و אز همین رو،  فارسی بیانگر قید زمان
در ترجمۀ چنین موאردی . رود د به شمار میموصوف جملۀ فعلیۀ پس אز خو: دאبّة . مؤخَّر کردن آنها אشکال ندאرد

 .) فرستیم می... حیوאنی رא که  : بهره جست» که «غالباً باید میان موصوف و صفت אز حرف ربط 
 . با آنها مصالحه کرد: صَالَحَهُنَّ
 .تأیید کردند : قَرَّرْنَ

                                                 
 . ٨٤ و ٨٣، ص هدمنوة کلیلعبدאهللا بن אلمقفع، . ٩٨
 .١٦٤/ نساء. ٩٩
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 . قرعه به نام אو אفتاد : أصَابتْهَا אلْقُرْعَةُ
 . لطف کنید/ אگر شما در مورد من אدب نشان دهید  : بيإن أنتنَّ رَفَقْتُنَّ 
 . אمید אست که شما رא آسوده کنم : لعلّي أن أریحَکُنَّ

های دیگری אز  و وאژه » بعض «وאژۀ . (אندکی دیر به شیر برسم تا من  : لعلّی أن أبطئ علی אألسد بعضَ אإلبطاء
یی אز نظر نحوی، جانشین مفعول مطلق بیانی به شمار ، در چنین موقعیتها»تَمام«و » کلّ«אین قبیل، مانند 

 .) و אمثال آنها برگردאند »  به کلی  אندکی، تا حدودی،«روند و אز אین رو باید آنها رא به  می
 . تا آنکه گذشت : حَتَّی جَاوَزَتْ
 . رفت آرאم رאه می : تَدِبُّ رُوَیدאً
 אز جایگاه خود  : مِن مَرْبِضِهِ
  جانورאن کجایند؟  :؟أیْنَ אلْوَحْشُ

 سزאوאرتر : أولَی
 . אو رא عصبانی مکن אو رא به خشم میاور،  : ال تُغْضِبَنَّه

 .)  אست در אین جمله برאی تعدیه به کار رفته» بـ «حرف جرّ . (شیر رא برد : فانطَلَقَتْ باألسد
 به سوی چاهی  : إلی جُبٍّ
  . ترسم می : أفْرَقُ

 .) مقدّره אست» أن«ناصبه به  در אین جمله، » فَـ«. (ه אز אو نترسمو در نتیج : فال أخافَهُ
حتّی «، مفعولهای אول و دوم برאی فعل »أرِیَکَهُ«در » هُ «و  » כَ «ضمائر . (تا אو رא به تو نشان دهم : حتّی أُرِیَکَهُ

 .) روند به شمار می» أُرِيَ
 . אز باال نگریست : אطّلع
 . پرید، جَست : وثب
 برאی پیکار با אو  : لِهِلِقِتا
 . رها شد، رَست : أفْلَتَ

 
 
 

 چکیده
 هر چند در گزאرۀ آن فعل تام به کـار           ،אست که با אسم آغاز شده باشد      אی    جمله ،אسمیه جملۀ در زبان عربی   

 نه אینکه با אسم شـروع  ،אی אست که فعل تام ندאشته باشد     جمله  در زبان فارسی جملۀ אسمیّه،    ، אما   رفته باشد 
 .ده باشدش
 .لزوماً نباید به جمالت אسمیۀ فارسی ترجمه کردرא  جمالت אسمیۀ عربی 
توאن در ترجمه، آن رא به ترتیـب بـه فعـل مـضارع       یا אسم مفعول باشد، می که خبر، אسم فاعل    در صورتی  

 . ترجمه کردمجهولمعلوم یا مضارع 
شـده  آغـاز       ، و مجهول یـا مثبـت و منفـی          معلوم خوאه ،אی אست که با فعل تامّ       در عربی، جملۀ فعلیه جمله     

 .شوند  خبریه و אنشائیه تقسیم میبه دو گروه  جمالت، گونه אین .باشد
 . بدون توجه به گویندۀ آن، אحتمال صدق و کذب دאشته باشد،אی אست که جمله جملۀ خبری،  
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زبـان فارسـی،    در  אیـن جمـالت      אز   گروهیدر ترجمۀ جمالت فعلیۀ عربی به فارسی باید توجه دאشت که             
به شـمار   אند، جملۀ אسمیه       אفعالی که بیانگر مفاهیم אفعال ربطی      دאشتن دیگر به خاطر     گروهیجملۀ فعلیه و    

 .روند می
אیـن قبیـل جمـالت بـه        .  אست که در آن אحتمال صدق و کذب وجود ندאشته باشد           אی  ، جمله  אنشائیّه ۀجمل   

 .ی، شرط و אستفهامی، تمنّ، ترجّאمر، نهی : אند אز شوند که عبارت شش دسته تقسیم می
 



 

 



 

 ٦٩

 جلسۀ هشتم

 )٢ (ها هترجمۀ جمل
 אنوאع جمله אز نظر زمان 

ماضی ساده، ماضی نقلی و ماضی بعید



 

 

 
 
 
 
 

 ف درسهد
آشنایی با ساختار אفعال ماضی ساده، ماضی نقلی و ماضی بعید در زبـان عربـی و                  

 .معادلهای فارسی آنها
 
 
 

 درآمد
های אسمیّه و فعلیّۀ عربی به زبان فارسـی، بـدون             در جلسۀ گذشته، به نکاتی چند دربارۀ چگونگی ترجمۀ جمله         

ترین عناصر موجود در هر جمله אست کـه           یکی אز مهم  » زمان«با אین همه    . به عنصر زمان، אشاره کردیم    توجّه  
 .توאن ترجمۀ درستی אز متون عربی אرאئه کرد بدون شناخت درست آن نمی

عالوه بر אین، باید توجه دאشت که      . بنابرאین، در ترجمۀ هر متن، توجّه به زمان جمالت نقشی אساسی دאرد           
های زمانهای کلی گذشته، حال و آینده در برخی موאرد در زبانهای گوناگون با هم تفاوت دאرند و                    و شاخه فروع  

گونـه مـوאرد، دאنـشمندאن     در אین. چه بسا نتوאن برאی برخی אز آنها معادلی در دیگر زبانها به صورت کامل یافت 
 خـود بـا زبـان אصـلی אنجـام            ن مادری هایی رא برאی تطبیق زمانهای مختلف موجود در زبا          زبان مقصد کوشش  

گمان شناخت آنها در رسیدن به فهم درست אز متون אصلی و אرאئۀ ترجمۀ درست אز آنها به زبـان                      אند که بی    دאده
یـابی و تطبیـق فـروع زمانهـای           به هر حال، قصد ما در אین جلسه و دو جلسۀ بعدی، معادل            . مقصد مؤثّر אست  

در אین جلسه و جلـسۀ      . هایی کاربردی دربارۀ همین مبحث אست        بیان نکته  אصلی در زبانهای عربی و فارسی و      
کنیم و طرح و بررسی فروع مربوط به زمانهای حال و آینـده               های آن گفتگو می     بعدی، אز زمان گذشته و شاخه     
 .گذאریم رא به دو جلسۀ آینده وאمی

ی، ذکر یک نکته ضروری אسـت و        پیش אز ورود به بحث دربارۀ زمانهای گذشته در زبانهای عربی و فارس            
، گویـای مفهـوم     )ربطی(باشد یا ناقص    ) خاص(، خوאه تام    »فعل«آن אینکه در همۀ زبانها، אز جمله زبان عربی،          

کاررفتـه در آن،      אست و در هر صورت، شناخت زمان جمله، به طور کامل به شـناخت زمـان فعـل بـه                   » زمان«
بنابرאین، بهتر אسـت بحـث زمـان جمـالت در           . اشد، یا در میان آن    بستگی دאرد، خوאه در آغاز آن به کار رفته ب         

 .فارسی و تطبیق آنها در عربی رא در چارچوب زمان אفعال فارسی مطرح و پیگیری کنیم
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 אفعال ماضی
کنند، אفعـال ماضـی    در زبان فارسی به مجموعۀ אفعالی که بر وقوع یا אحتمال وقوع کاری در گذشته داللت می       

ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی بعید، ماضی אسـتمرאری و ماضـی            : אند אز   مشهورترین آنها عبارت  گویند که     می
 شایان گفتن אست که هر کدאم אز אین אفعال، به صورت طبیعی، در دو وجه مثبـت و منفـی بـه کـار                    ١٠٠.אلتزאمی
ل بیـان کنـیم،     رא در אیـن אشـکا     » بـه مدرسـه رفـتن אحمـد       «روند؛ یعنی، אگر برאی نمونه بخوאهیم مفهـوم           می

نرفتـه אسـت؛ אحمـد بـه        / نرفت؛ אحمد به مدرسه رفتـه       / אحمد به مدرسه رفت     : آید  صورتهای زیر به دست می    
نرفتـه  / رفت؛ شاید אحمد بـه مدرسـه رفتـه باشـد              نمی/ رفت    نرفته بود؛ אحمد به مدرسه می     / مدرسه رفته بود    

 .باشد
رא به صورت جدאگانه و مستقل אز دیگری مطرح و          های אفعال ماضی      بر همین אساس، هر یک אز אین گونه       

 .کنیم هایی رא برאی هر یک ذکر می نمونه
 
 
 
 ماضی سادهـ ١

شود که بر وقوع کار یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته داللت               در زبان فارسی، ماضی ساده به فعلی گفته می        
گونه پیشوندی אسـت؛      فعل ماضی، بدون هیچ   کند و معادل معنایی آن در زبان عربی، در بیشتر موאرد، همان               می
 :مانند

 .ـ مریم دیروز پیش אز آمدن אستاد وאرد کالس شد؛ دَخَلَتْ مَرْیَمُ في אلصّفِّ قَبْلَ مَجيءِ אألستاذِ
 . אلسّاعَةِ אلسّابِعَةِ صَباحَ אلیَومِيـ אحمد، אمروز صبح، ساعت هفت אز خانه خارج شد؛ خَرَجَ أحْمَدُ من אلبیتِ ف

ـ        ] نامه[אی نوشت، ولی آن       ادرم به دوستش نامه   ـ م   رسـالةً إلـی     يیک هفته بعد نزد خودش بازگشت؛ کتبتْ أمّ
  ١٠٢. بَعْدَ أسْبُوع١٠١ٍصدیقتِها ولکنّها عادتْ إلی نفسِها

 .  أختِها١٠٣ـ فاطمه אز دست خوאهرش عصبانی شد؛ غَضِبَتْ فاطمةُ عَلَی
 .د؛ فَرِحَ אلطّالّبُ بحضور אألستاذ في אلصّفّـ دאنشجویان אز حضور אستاد در کالس خوشحال شدن

 .ـ لبان אو به خاطر ننوشیدن آب خشکید؛ یَبِسَتْ شَفَتَاهُ لِعَدَمِ شُرْبِ אلماءِ
رود، אمـا     با فعل ماضی ساده به کـار مـی        » قَدْ«با אین همه، باید توجّه دאشت که در موאردی خاص، حرف            

ه کارאیی آن تنها تأکید بر وقوع فعـل و نـشان دאدن نزدیکـی فعـل     آورد بلک تغییری در معنای آن به وجود نمی   

                                                 
  .٤٧، ص ٢، ج دستور زبان فارسیحسن אنوری و حسن אحمدی گیوی، : ک.ر. ١٠٠
در همـان روز؛ قـال نفـسُ        :  نفسِ אلیومِ  يف: אست؛ مانند » خود«אسم یا ضمیر אضافه شود، به معنای        به  » نفس«هرگاه وאژۀ   . ١٠١
 .نزد خودش: مرد گفت؛ إلی نَفْسِها) خودِ آن(همان : אلرّجل
: قیقـه پـیش؛ بَعْـدَ لحظـاتٍ       دو د : دو سال پیش؛ قَبْلَ دَقیقَتَیْنِ    : یک ماه بعد؛ قَبْلَ عامَیْنِ    : یک هفته بعد؛ بَعَْد شَهْرٍ    : بَعْدَ أسبوعٍ . ١٠٢

 .سالها پیش: لحظاتی بعد؛ قَبْلَ سَنَوאتٍ
 .אست» عَلَی«، »غَضِبَ«حرف אضافۀ فعل . ١٠٣
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همـین  [؛ یعنـی،    »قَد ذَهَـبَ  «: بگوییم» أیْنَ أحمدُ؟ «ماضی به زمان حال אست؛ مانند آنکه در پاسخ به پرسش            
 ١٠٤).برאبر با ماضی ساده در فارسی و همرאه با نوعی تأکید بر وقوع فعل و نزدیکی وقوع آن(رفت ] אآلن

 :دن ماضی ساده در زبان عربی به دو شکل ممکن אستمنفی کر
אی   کلمـه : ننوشتیم؛ ما تَفَوَّهَ بِکَلِمَةٍ   : خارج نشد؛ ما کَتَبْنَا   : ما خَرَجَ :  نفی بر آن؛ مانند    ١٠٥ی»ال«یا  » ما«ـ آوردن   ١

 .وאندنماز نخ: بازنگشت؛ ال صَلَّی: به אو نگاه نکردم؛ ال رَجَعَ: بر لب جاری نکرد؛ ما نَظَرْتُ إلیه
لَمْ یَخْرُجُ؛ لم نَکْتُبْ؛ لم یَتَفَوَّهْ بِکلمةٍ؛ لَمْ أنْظُرْ إلیـه؛ لَـم   :  مانند١٠٦همرאه با فعل مضارع مجزوم؛   » لَمْ«ـ آوردن   ٢

 .یَرجِعْ؛ لَمْ یُصَلِّ
 
 

 هایی אز کاربرد ماضی ساده در زبان عربی نمونه
 .یلی جدید آغاز شد אلجدیدُ؛ אمروز سال تحصيُّـ بَدَأ אلیومَ אلعامُ אلدِّرאس

 پنج سال אز אزدوאج سَلْمی گذشـت و صـاحب هـیچ             ١٠٧ولَمْ تُرْزَقْ ولدאً؛  » سَلْمَی«ـ مَرَّتْ خَمْسَةُ أعْوאمٍ علی زَوאج       
 .فرزندی نشد

های تاریکی אز چشم من محو شد و مرא    אو در پس پرده    ١٠٨ خائفاً؛ ي وَرאءَ سَتائِرِ אلدُّجَی وتَرَکَن    يـ אِختَفَی عن بَصَر   
 . ترس و وאهمه تنها نهاددر

אی کـه در       بامدאد אمروز با صـدאی گربـه       ١٠٩؛ي فجر هذא אلیوم علی صَوت هِرَّةٍ تَمُوءُ بِجانبِ فِرאش         يـ אستیقظتُ ف  
 . کرد، بیدאر شدم میو می خوאبم میو کنار تخت

ثٍ وعشرینَ سَـنةً؛ آیـات قـرآن        طِیلَةَ ثال ) صلّی אهللا علیه وآله   (ـ نَزَلَتْ آیاتُ אلقرآنِ אلکریمِ علی אلرّسول אألعظم         
 .نازل شد) صلّی אهللا علیه و آله(کریم در طول بیست و سه سال بر پیامبر אعظم 

رئیس دאنشگاه رفتم، ولی به زیارت      ) دفتر کار ( لَمْ אُوَفَّقْ لزیارَتِهِ؛ به אتاق       يـ ذَهَبْتُ إلی مکتبِ عَمیدِ אلکلیّةِ ولکنّ      
 .  אو رא ببینمولی موفّق نشدم/ אو توفیق نیافتم 

                                                 
به همـرאه  » قَد«؛ بنابرאین، نباید تصور کرد که هرگاه حرف ٩٠ ـ  ٩١، ص ١، ج آموزش زبان عربیآذرتاش، آذرنوش، : ک.ر. ١٠٤

  .ی אز آن אرאده شده אستفعل ماضی به کار رفته باشد، معنای ماضی نقل
کند، אمّا در برخـی حالتهـای    ، فعل مضارع رא منفی می»ال«، فعل ماضی و حرف »ما«در אغلب قریب به אتفاق موאرد، حرف       . ١٠٥

با فعـل ماضـی همـرאه    » ال«אلبته در موאردی وقتی  . روند    خاصّ، به ویژه در متون אدبی، אین دو حرف، به جای یکدیگر به کار می              
خدאونـد אو رא روزی  : ال رَزَقَـهُ אهللاُ  : کند که متعلَّق آن، زمـان آینـده אسـت؛ ماننـد              مفهوم فعل ماضی، جنبۀ نفرین پیدא می       شود،  می
  .ندهاد
پیش אز آن، به    » لَمْ«معنای فعل مضارع در صورت کاربرد       . کند  رود و آن رא مجزوم می       تنها با فعل مضارع به کار می      » لَمْ«. ١٠٦

  .شود که تشخیص آنها אز یکدیگر، به אرאدۀ گوینده یا سیاق کالم بستگی دאرد  ماضی نقلی منفی بدل میماضی سادۀ منفی یا
  .٧٠، ص אألجنحة אلمتکسّرة وאألروאح אلمتمرّدةجبرאن خلیل جبرאن، . ١٠٧
 .٩، ص אلعوאصفهمو، . ١٠٨
 .١٠٨، ص مختارאت אلمنفلوطیّمصطفی لطفی אلمنفلوطیّ، . ١٠٩
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 ماضی نقلی ـ ٢
شود که بر وقوع کار یا پدیـد آمـدن حـالتی در گذشـته داللـت                   در زبان فارسی، ماضی نقلی به فعلی گفته می        

» فعل ماضی + قد  «معادل آن در بیشتر موאرد      . کند، ولی אثر یا نتیجۀ آن تا زمان حال אدאمه پیدא کرده אست              می
 :אست؛ مانند

 ١١٠.یرאن، سالها پیش پایان یافته אست؛ قَد אنتَهَتِ אلحربُ אلعرאقیّةُ ضِدَّ إیرאنَ مُنْذُ سَنَوאتٍـ جنگ عرאق بر ضدّ א
אند؛ قَـدْ قُتِـلَ مِئَتـا شـخصٍ فـي             ـ تاکنون دویست نفر بر אثر جنایات صهیونیستی در کرאنۀ باختری کشته شده            

 .אلضِّفَّةِ אلغربیّةِ إثْرَ אلجَرאئِمِ אلصِّهیونیّةِ
אمروز صبح ساعت هشت به کتابخانه رفته אست؛ قَدْ ذَهَبَ أحمدُ في אلسّاعَةِ אلثّامِنَـةِ صَـباحَ אلیـوم إلـی                     ـ אحمد،   
 .אلمَکتبةِ

 ي فـ  ١١١אنـد؛ قَـدْ تَعـاوَنَ אلبَلَـدאنِ دَوْمـاً           های مختلف با همدیگر همکاری دאشته       ـ آن دو کشور همیشه در زمینه      
 .אلمَجاالتِ אلمختلفةِ

 ١١٢های ضدّ رژیم صدאم بوده אست؛ قَدْ شَهِدَتْ بَغْدאدُ مُـؤَخَّرאً    هد توزیع حجم زیادی אز نشریه     ـ بغدאد به تازگی شا    
 .توزیعَ کمیّاتٍ کبیرةٍ مِنَ אلمنشورאتِ אلمُعادِیَةِ لِنِظامِ صَدّאمٍ

بـی  در کنار فعل ماضی مورد نظر در زبـان عر         » قَلَّما«یا  » طالَما«با אین همه، در موאردی، با به کار بردن          
 : مانند١١٣توאن مفهوم ماضی نقلی رא به دست آورد؛ می

אنـد؛ طَالَمـا وَعَـدْتَهُمْ وأمهَلـتَهُم فَلَـمْ            אی، ولی قانع نـشده      אی و مهلت دאده     ـ مدّتها אست که به آنان وعده کرده       
 ١١٤.یَقنَعُوא

 ١١٥.אیم ، یا אز אو سخن گفته אلی رא یاد کردهفَقَلَّما ذَکَرْنا אلغَزאليَّ أو تَحَدَّثْنا عنه؛ אمّا ما کمتر غز... ـ أمّا نحنُ 
 :منفی کردن ماضی نقلی در عربی به دو شکل ممکن אست

بیدאر نشده  : خارج نشده אست؛ لَمّا یَسْتَیْقِظْ    : لَمْ یَخْرُجُ : ؛ مانند »لمّا به همرאه فعل مضارع مجزوم     / لَمْ  «ـ کاربرد   ١
پیـروز نـشده אسـت؛ لَمَـا     : به عربی سخن نگفته אست؛ لَمْ یَنْتَـصِرْ    : عربیّةِאم؛ لَمّا یتکلَّمْ بال     ننوشته: אست؛ لَمْ أکْتُبْ  

 .نزده אست: یَضْرِبْ
هنوز خارج نشده אست؛ لَمَّـا      : لَمْ یَخْرُجْ بَعْدُ  :  مانند ١١٦؛»بَعْدُ+ لَمَّا به همرאه فعل مضارع مجزوم       / لَمْ  «ـ کاربرد   ٢

هنوز به عربی سـخن     : אم؛ لَمَّا یَتَکَلَّمْ بالعربیّةِ بَعْدُ      هنوز ننوشته : تُبْ بَعْدُ هنوز بیدאر نشده אست؛ لَمْ أکْ     : یَسْتَیْقِظْ بعدُ 
 .هنوز نزده אست: هنوز پیروز نشده אست؛ لَمّا یَضْرِبْ بَعْدُ: نگفته אست؛ لم یَنْتَصِرْ بَعْدُ

                                                 
کند و مفهوم  داللت می» אز زمانی«معنا אست که بر معنای   אنگلیسی همsinceبا وאژۀ » مُنْذُ«زمان تاکنون؛ אز، אز آن : مُنْذُ. ١١٠

 .رא با خود به همرאه دאرد» تاکنون«
 .  دאئماً، همیشه، پیوسته :دَوْماً. ١١١
 . در אین אوאخر، به تازگی: مُؤَخَّرאً. ١١٢
  .١٧٩، ص فنّ ترجمهیحیی معروف، : ک.ر. ١١٣
 . ٤١، ص عذرאء قریشی زیدאن، جرج. ١١٤
 . ٦٢١، ص אلبدאئع وאلطرאئفجبرאن خلیل جبرאن، . ١١٥
אلیهی برאی آن ذکر شود، هرگاه        به همین صورت، یعنی به حالت مبنی بر ضمّ و بدون آنکه مضافٌ            » بَعْدُ«گفتنی אست وאژۀ    . ١١٦

  .شود تلقّی می» ...نـ هنوز «در سیاق نفی به کار رود، معادل معنای » لَمّا«و » لَمْ«به دنبال 
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 هایی אز کاربرد ماضی نقلی در زبان عربی نمونه
 . سختی گرما در سوאحل شدّت یافته אست١١٧لسّوאحِلِ؛ـ قد ثَقُلَتْ وَطْأةُ אلحَرِّ في א

 . אو بارها אین אشتباه رא مرتکب شده אست١١٨ـ قَد אرْتَکَبَ هَذא אلخَطأ غَیرَ مَرَّةٍ؛
 .אم هنوز به کشورهای عربی سفر نکرده אست بَعْدُ؛ همکالسی  אلدِّرאسةِ إلی אلبالدِ אلعربیّةِي فيـ لَمْ یُسافِرْ زَمیل

 . אرتیاحَهُ؛ وی خشنودی خود رא אظهار کرده אستـ قَدْ أبْدَی
 .אم אی به زبان عربی برאیت ننوشته نامه] تاکنون[ـ لمّا أکْتُبْ رِسالَةً لَكَ بالعربیِّة؛ من 

،  زیرא نیاز آدمیان به تفـاهم      ١١٩إلی אلتّفاهُمِ قد دَفَعَتْهُمْ إلی مُحاکاةِ אألصوאتِ אلطّبیعیّةِ؛       ... ـ ذلكَ أنَّ حاجةَ אلبشر      
 .آنان رא به تقلید אز صدאهای طبیعی کشانده אست

 
 
 
  ماضی بعیدـ ٣

شود که بر وقوع کار یا پدید آمدن حالتی در گذشـتۀ دور یـا           در زبان فارسی، فعل ماضی بعید به فعلی گفته می         
+ د ق+ کان «کند و معادل آن در زبان عربی، در بیشتر موאرد،      پیش אز عمل دیگری در زمان گذشته داللت می        

 : אست؛ مانند١٢٠»فعل ماضی
 .، کانَ أحمَدُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُيـ وقتی به خانۀ عمویم رسیدم، אحمد אز آنجا خارج شده بود؛ لَمّا وَصَلْتُ إلی بَیتِ عَمّ
 .ـ وقتی אو رא دیدم، گویی به آسمان پر کشیده بود؛ لَمّا رَأیْتُهُ، فَکَأنَّهُ قَدْ طارَ إلی אلسَّمَاءِ

 .نگام، تاریکی بر سرتاسر هستی چیره شده بود؛ حِینَئِذٍ کانَتِ אلظُّلْمَةُ قَدْ سَیْطَرَتْ علی کُلِّ אلکائِناتِـ در آن ه
 ١٢١.ـ من قبالً אین کتاب رא خوאنده بودم؛ کُنْتُ قَدْ قَرَأتُ אلکتابَ مِنْ قَبْلُ
 .لَ قَبْلَ אلمَوْعِدِ אلمُحَدَّدِـ אو پیش אز موعد مقرّر، کار رא تمام کرده بود؛ کانَ قَدْ أنْجَزَ אلعَمَ

با אین همه، در موאردی، אز به کار بردن یکی אز مشتقّات وصفی، به ویژه אسم فاعل و אسم مفعول، پس אز                      
 :توאن مفهوم ماضی بعید رא در زبان عربی به دست آورد؛ مانند ، می»کانَ«فعل ناقص 

 . אلبالدِ رَسْمِیّاًكَیرאنُ مُعْتَرِفَةً بِتِلْـ אیرאن آن کشور رא به رسمیّت شناخته بود؛ کانَتْ إ
 .ي אلعامِ אلماضيـ سال گذشته، درسهای ما فشرده بود؛ کانَتْ دُرُوسُنا مُکَثَّفَةً ف

، مفهوم فعل ماضی بعید رא به دست آورد؛ مـشروط بـه             »ماضی+ قد  «توאن אز ترکیب      در برخی موאرد، می   
لَبِثَ אلنّاسُ صامِتِینَ کَأنَّ َهیْبَةَ אلمَوتِ قَدْ سَلَبَتْهُمُ        :  رفته باشد؛ مانند   آنکه پیش אز آن، فعل ماضی دیگری به کار        

توאن و حرکـت رא אز آنـان   ] هرگونه[صدא بر جای ماندند؛ گویی شکوه مرگ،        ؛ مردم خاموش و بی    כَאلقُوَّةَ وَאلحِرא 
 .ربوده بود

 :ستمنفی کردن ماضی بعید در زبان عربی، אغلب به دو شکل ممکن א

                                                 
  .٦٢، ص אألجنحة אلمتسکّرة وאألروאح אلمتمرّدةجبرאن خلیل جبرאن، . ١١٧
  .٤٨، ص ١، ج درسهایی در ترجمهאهللا אمینی،  محمد غفرאنی و خلیل. ١١٨
 ... . زیرא، אز آن رو که : ؛ ذلكَ أن٨َّ، ص درس אللغة و אألدبمحمّد محمّدی، . ١١٩
: شود، بدون آنکه تغییری در معنـای آن پدیـد آیـد؛ ماننـد               ساختار ماضی بعید در عربی حذف می      אز  » قَد«در موאردی حرف    . ١٢٠

 .؛ بزرگ شده بود»کانَ کَبُرَ«
 . بعدאً:  فِیما بَعْدُ،قَبالً؛ مِنْ بَعْدُ: مِنْ قَبْلُ، فِیما سَبَقَ، فِیما مَضَی. ١٢١
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ننوشته بود؛ ما کـان قـد       : ما کانَ قَد کَتَبَ   : ؛ مانند »ماضی فعل مورد نظر   + قد  + کانَ  + مای نافیه   « کاربرد   ـ ١
نپندאشـته  : ندیده بودم؛ ما کانوא قَد رَحَلُوא؛ رهسپار نشده بودند؛ ما کُنَّا قَدْ ظَنَنَّـا    : نگفته بود؛ مَا کُنْتُ قَدْ رَأیْتُ     : قالَ

 .ننوشیده بودید:  قَد شَرِبْتُمْبودیم؛ ما کُنْتُمْ
: ننوشته بود؛ لَمْ یَکُنْ قَـدْ قـالَ       : لَمْ یَکُنْ قَدْ کَتَبَ   :  مانند ١٢٢؛»ماضی فعل مورد نظر   + قَدْ  + لَمْ یَکُنْ   «ـ کاربرد   ٢

نپندאشـته  :  قـد ظَنَنَّـا    رهسپار نشده بودند؛ لَمْ نَکُنْ    : ندیده بودم؛ لم یَکونُوא قد رَحَلُوא     : نگفته بود؛ لَمْ أکُنْ قَدْ رَأیْتُ     
 .ننوشیده بودید: بودیم؛ لَمْ تَکُونوא قَدْ شَرِبْتُمْ

 
 

 هایی אز کاربرد ماضی بعید در زبان عربی نمونه
 אسالم بر مبنایی متفاوت     ١٢٣ـ کَانَ אإلسالمُ قَدْ خَلَقَ مُجْتَمَعاً جدیدאً عَلَی أساسٍ غَیْرِ אلَّذي عَرَفَهُ אلنّاسُ مِنْ قَبْلُ؛              

 .אی تازه بنا کرده بود ه مردم אز پیش شناخته بودند، جامعهبا آنچ
به عنوאن رئیس؛   : کَرَئیسٍ( אو رא به عنوאن رئیس دאدگاه مُعیَّن کرده بودند           ١٢٤ـ کانوא قد عَیَّنُوهُ کَرَئیسٍ لِلْمَحْکَمَةِ؛     

 بیان  یزیتمאستفاده אز   یا با   » כَ«همرאه حرف جرّ    به   به صورت نکره و       در زبان عربی بیشتر     »به عنوאن «مفهوم  
 .) به عنوאن رئیس:  هر دو یعنی»)در مقام تمییز (ئیساًرَ« و »سٍیکَرَئ«های  شود؛ برאی نمونه وאژه می

 . אعترאض مردمی باال گرفته بود١٢٥ـ کانَ אالحتجاجُ אلشَّعْبيُّ قَدْ تَصاعَدَ؛
 .ه بودپنهان کرد] אز دید[ تاریکی אو رא ١٢٦ـ کانَ אلظَّالمُ قَدْ أخْفَاهُ؛

سپری شـده   ] به کلّی [ صبحگاهان وقتی فرאرسید که توفان       ١٢٧ אلْغُیُومُ؛ عَتِ אلعَاصِفَةُ وאنقَشَ  تِـ جاءَ אلصُّبْحُ وقَد مَرَّ    
 .بود و אبرها אز میان رفته بودند

 .ود آن زن رو به سمّی آورد که آن رא آماده کرده ب١٢٨ـ عَمَدَتِ אلْمَرْأةُ إلی سُمٍّ کانَتْ قَدْ هَیَّأتْهُ؛
 
 

 אی אز متون کهن برאی ترجمه  نمونه

  אلخرאسانيُّأبومسلمٍ

 ...وکَانَ مَسْکَنُهُما بِمَاهِ אلبصرةِ ... ومَعْقِل مسلمٍ أنَّهُ کَانَ مملوکاً لِعِیسَی  وکانَ بَدْءُ أبي: قَالُوא

 ...اهُ حتّی نَزَلَ مِنْهُما مَنْزَِلةَ אلْوَلَدِ وکانَ أبومسلمٍ وُلِدَ عِنْدَهُمَا، فَنَشَأ غُالماً فَهِماً أدیباً ذَهِناً، فَأحَبَّ

ثمّ إنّ هشاماً عَزَلَ خالدَ بنَ عَبْدِ אهللاِ אلقَسْرِيَّ مِنَ אلعِرَאقِ، وَوَلَّی مَکانَهُ یوسفَ بنَ عمرَ אلثّقفيَّ، فَکانَ یُوسُـفُ بـنُ                      

 .بِوאسِطٍ بَعَثَ إلیه فَحَبِسَهُ عِنْدَه هْلِ بَیْتِ رَسُولِ אهللاِ إلّا أهاشمٍ وَمَوَدَّةِ عُمَرَ ال یَدَعُ أحدאً یُعْرَفُ بِمُوאالةِ بَني 

                                                 
لَـمْ  «و » مـا کـانَ کَتَـبَ   «آورد؛ مثالً  مفهوم آن به وجود نمیאز ساختار فعل ماضی بعید منفی، هیچ تغییری در          » قَدْ«حذف  . ١٢٢

 .ندאرد» لَمْ یَکُنْ قَدَ کَتَبَ«و » ما کانَ قَدْ کَتَبَ«ننوشته بود و تفاوتی با : ، هر دو یعنی»یَکُنْ کَتَبَ
 .٢، ص درس אللغة وאألدبمحمد محمّدی، . ١٢٣
  .١٧٣، ص فنّ ترجمهیحیی معروف، . ١٢٤
  .همان. ١٢٥
  .٨٦، ص אلعوאصفن خلیل جبرאن، جبرא. ١٢٦
  .همان. ١٢٧
  .٧٥، ص کلیلة و دمنةאبن אلمقفّع، . ١٢٨
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 ... فِیمَنْ حُبِسَ من אلشّیعةِ، وکانا أخْرَجا معهما أبامُسْلمٍ فَأشْخَصَهُما وحَبِسَهُما بِوאسِطٍ... فَبَلَغَهُ أمرُ عیسی ومعقل 

فجعلـوא  ...  قُرْطٍ وَهُـمْ کـانوא אلـدُّعاةَ بخرאسـانَ قَـدِمُوא لِلْحَـجِّ       وإنّ سلیمانَ بنَ کثیرٍ ومالكَ بنَ אلهَیثَمِ والهِزَ بنَ     

مسلمٍ فَـأعْجَبَهُم مـا رَأوْא مِـن        نَ فیه من אلشّیعةِ، فَرَأوא أبا     طریقَهم علی مدینةِ وאسط، وَدَخَلوُא אلحَبْسَ فَلقُوא مَنْ کَا        

 .هاشِمٍ هَیْئَتِهِ وَفَهْمِهِ وאسْتِبْصارِهِ في حُبِّ بَني 

نَزَلَ هؤالءِ אلنَّفَرُ بعضَ אلفنادقِ بِوאسط، فکانَ أبوموسی یَختلفُ إلیهم طُولَ مُقامِهِمْ حَتَّی أنِسَ بهـم وأنِـسُوא بـه            و

 ...فَسَألُوهُ عَن أمرِه 

ةَ وَقَدْ وאفاها אإلمامُ محمّـدُ      ثمّ إنَّ אلنَّفَرَ شَخَصُوא مِن وَאسِط، وأَخذُوא نَحْوَ مَکَّةَ عَلَی طَرِیقِ אلْبَصْرَةِ، فَوَصَلُوא إلَی مَکَّ              

بنُ عليٍّ حاجّاً فَلَقُوهُ وسَلَّمُوא علیه وأخْبَرُوهُ بما غَرَسُوא به في جَمیعِ خرאسانَ مِـنَ אلغَـرْسِ، ثـمّ أخْبَـرُوهُ بِمَمَـرِّهِمْ                       

 .بِهاאلمُحبَّسِینَ بِوאسط ودُخُولِهِمْ عَلَی إْخوאنِهِم 

 .א مِن ذَکاءِ عَقْلِهِ وَفَهْمِهِ وَحُسْنِ بَصَرِهِ وَجَوْدَةِ ذِهْنِهِ وَحُسْنِ مَنْطِقِهِمسلمٍ وما رَأو ووصفوא له صفةَ أبي

 أحُرٌّ هُوَ أمْ مَمْلُوכٌ؟: فَسَألَهُم

 حُکِيَ لَهُـمْ مِـن   أمّا هُوَ فَیَزْعَمُ أنّهُ אبنُ عُمَیْرٍ بنُ بُطَینٍ אلعِجليُّ، وکانَتْ مِصّتُهُ کَیْتَ وکَیْتَ، ثمَّ فَسَّرُوא له ما       : فقالوא

 ...أمْرِهِ 

فَ אلقومُ نَحوَ خرאسانَ ومَرُّوא بِوאسط، ولَقُوא عیسی ومعقل אبنَـي إدریـس، فَأخْبَرُوُهمَـا بحاجـةِ אإلمـامِ إلَـی                     رَفانصَ

 .مسلمٍ وسَألُوهُما بَیْعَهُ مِنْهُم  أبِي

 .فَزَعَمُوא أنّهُما وَهَباهُ لَهُ

 ١٢٩.فَجَعَلَهُ אلرَّسولَ فیما بَینَهُ وَبَیْنَهُم... امِ، فَلَمّا رَآهُ تََفرَّسَ فِیهِ אلخَیْرَ فَوَجَّهَ بِهِ אلْقَوْمُ إلی אإلم

 
 توضیح
 אبومسلم] کارِ[آغاز : مسلم يبَدْءُ أب

 در نهاوند: بِماهِ אلبَصْرَةِ
 که אو: أنَّهُ

به معنای کـسرۀ אضـافۀ فارسـی و       گاه  » لِـ«حرف אضافۀ   . (بردۀ عیسی و معقل بود    : کانَ مملوکاً لِعیسی ومَعْقِل   
 .)دאلّ بر ملکیّت אست

 .گردید... پرورش یافت، رشد کرد، : نَشَأ
 .)صفت مشبّهه אست: بر وزن خَشِن(زیرک : ذَهِن

 .برאی آنان همچون فرزند بود/ نزد آنان جایگاهی همچون فرزند یافت: نَزَلَ مِنْهُما مَنْزلَِةَ אلْوَلَدِ
 ...ه جای אو گماشت ب... : وَلَّی مَکَانَهُ 
 )»وَذَرَ؛ یَذَرُ«و » כُ، یَتْرُכَتَرَ«به معنای » وَدَعَ، یَدَعُ«אز (کرد  ترک نمی: کاَن ال یَدَعُ
 دوستی و محبّت: مُوאالة ومَوَدَّة

                                                 
  .٣٧٧ ـ ٣٧٨، ص אألخبار אلطوאلאحمد بن دאود אلدینوری، . ١٢٩
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 .کرد مگر آنکه אو رא אحضار می: إالّ بَعَثَ إلَیهِ
  در شهر وאسط١٣٠:بِوאسِط

 .سی و معقل به אو رسیدخبر عی: بَلَغَهُ أمْرُ عیسی ومَعْقِل
 .آن دو رא אحضار کرد/ آن دو رא با خود بُرد: أشْخَصَهُما

در אیـن جملـه، بیانیّـه      » مِـنْ «(همرאه با دیگر شیعیان زندאنی      / در جمع شیعیان زندאنی   : فِیمَنْ حُبِسَ مِنَ אلشّیعةِ   
 .)אست
 ، مبلّغ، دאعی»يدאعِ«جمع : دُعَاة

 .אز رאه وאسط رفتند/ رאه خود رא אز شهر وאسط قرאر دאدند: طجَعَلُوא طریقَهم علی مدینةِ وאس
 .)در אین جمله، بیانیه אست» مِنْ«(شیعیانی رא که در آنجا بودند، دیدאر کردند : لَقُوא مَن کانَ فیه من אلشّیعةِ

رد دقیق אین فعـل در      در کارب . (آنچه دیدند، آنان رא خوش آمد     / אز آنچه دیدند، خوششان آمد    ...: أعْجَبَهُمْ ما رَأوْא    
، باید دقت کرد؛    »خوش آمدن אز کسی یا چیزی     «عربی، به ویژه در قیاس با مفهوم آن در فارسی، یعنی معنای             

شود؛ אفزون بر אینکه در ترجمۀ فارسـی          ، که در ترجمۀ فارسی آن وجود دאرد، در عربی یافت نمی           »אز«زیرא وאژۀ   
بر . من אز علی خوشم آمد    : یعنی»  عليٌّ يأعْجَبَن«برאین، جملۀ   بنا. شود  جای فاعل و مفعول، به نوعی عوض می       

  !)دقت کنید.  چرא אز سخن אو خوشت نیامد یعنی»  کالمُهُ؟كَلماذא لَمْ یُعْجِبْ«همین قیاس، جملۀ 
 بصیرت و بینش: אِستبصار

گـاه در   » بعـض «وאژۀ  . (نزل کردند های وאسط م    אین گروه در یکی אز مسافرخانه     : نَزَلَ هؤالءِ אلنَّفَرُ بَعْضَ אلفَنادِق    
 .)رود به کار می» یکی«متون عربی، به ویژه در متون کهن، به معنای 

 .کرد نزد آنان آمد و شد می: کانَ یَخْتَلِفُ إلیهم
 مدّتِ אقامت آنان] تمامِ[در : طُولَ مُقَامِهِمْ

سـرאغ کـسی رא     / جویای אحـوאل کـسی شـدن      : ...سَألَهُ عَنْ   (رאجع به چگونگی کار אو پرسیدند       : سَألُوهُ عَنْ أمره  
 )گرفتن
 .عزم سفر کرد/ رهسپار شد/ حرکت کرد: شَخَصَ

אمـام محمـد بـاقر      / به آنجا آمده بود   ) علیه אلسالم (אمام محمد باقر    ]: علیه אلسّالم [وَאفَاهَا אإلمامُ محمّدُ بنُ عليٍّ      
 .به آنجا رسیده بود) علیه אلسالم(

کنایـه אز   . (אنـد   אز نهالهایی که در سرאسر سرزمین خرאسـان کاشـته         : رאسانَ مِنَ אلغَرْس   جمیع خ  يبِمَا غَرَسوא به ف   
 .)هایی که برאی فرאهم کردن زمینۀ ترویج אمامت در خرאسان אز خود نشان دאده بودند کوشش
 .)در אین جمله، مصدر میمی و به معنای گذشتن و عبور کردن אست» مَمَرّ«(אز آنجا گذشت : مَرَّ بِهِ
 )موصوف و صفت گسسته(برאدرאن زندאنی آنان در آنجا : خوאنِهم אلمُحَبَّسِین بِهاإ

 هوش و ذکاوت باالی אو/ حافظگی אو خوش: جَوْدَةِ ذِهنِهِ
 .)در אین جمله، مصدر میمی و به معنای سخن گفتن אست» مَنْطِق«(سخنی אو  خوش: حُسنِ مَنْطِقِهِ
 ) های مبنی در عربی  وאژهאز جمله(چنین و چنان : کَیْتَ وکَیْتَ

مفعـول  » هُمـا «: گاه دومفعـولی אسـت  » سَألَ«. (אند אو رא به آنان بفروشند אز آن دو خوאسته  : سَألُوهُما بَیْعَهُ مِنهُم  
 .)مفعول دوم آن אست» بَیْعَ«نخست و 
 ...؛ نقل אست که ...گویند که  می: زَعَمُوא أنَّ

                                                 
  .אند نامیده» وאسط«شهری אست در عرאق که در میان کوفه و بصره قرאر دאرد و به همین سبب آن رא . ١٣٠
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 .هبه کردند/ ند آن دو אو رא به وی بخشید: وَهَباهُ لَهُ
 .فرستاد... אو رא به ...: وَجَّهَ بِهِ إلی 

 .های خیر و نیکی رא در وی دید نشانه: تَفَرَّسَ فِیهِ אلخَیْرَ
 .ساخت] خود[אو رא نمایندۀ / אو رא فرستاده قرאر دאد: جَعَلَهُ אلرَّسُولَ

 
 
 

 چکیده
 زبانهای گوناگون با یکدیگر تفاوت دאرنـد  های زمانهای کلی گذشته، حال و آینده در برخی موאرد در          شاخه 

 . به صورت کامل یافتگرو ممکن אست نتوאن برאی برخی אز آنها معادلی در زبانهای دی
کننـد، אفعـال      در زبان فارسی به مجموعۀ אفعالی که بر وقوع یا אحتمال وقوع کاری در گذشته داللت مـی                  

ضـی سـاده، ماضـی نقلـی، ماضـی بعیـد، ماضـی              ما: אنـد אز    گویند که مشهورترین آنها عبـارت       ماضی می 
 .אستمرאری و ماضی אلتزאمی

شود که بر وقوع کار یا پدید آمدن حالتی در زمـان گذشـته     در زبان فارسی، ماضی ساده به فعلی گفته می         
 .کند و معادل معنایی آن در زبان عربی، در بیشتر موאرد، فعل ماضی ساده אست داللت می

رود، ولی تغییـری در معنـای آن بـه وجـود              با فعل ماضی ساده به کار می      » دْقَ«در موאردی خاص، حرف      
تنها تأکید بر وقوع فعل و نشان دאدن نزدیکی فعل ماضـی بـه              » قَد«در אین موאرد کارאیی حرف      . آورد  نمی

 .زمان حال אست
وردن آ  و ی نفـی بـر آن     »ال«یا  » ما«آوردن  : منفی کردن ماضی ساده در عربی به دو شکل ممکن אست           

 .به همرאه فعل مضارع مجزوم» لَمْ«
شود که بر وقوع کار یا پدید آمدن حالتی در گذشته داللـت   در زبان فارسی، ماضی نقلی به فعلی گفته می        

معادل آن در زبان عربی در بیـشتر مـوאرد   . کند، ولی אثر یا نتیجۀ آن تا زمان حال אدאمه پیدא کرده אست       می
 .אست» فعل ماضی+ قَد «
به همرאه فعل مـضارع     » لَمّا«یا  » لَمْ«کاربرد  :  کردن ماضی نقلی در عربی به دو شکل ممکن אست          منفی 

 .بَعْدُ+ به همرאه فعل مضارع مجزوم » لَمّا«یا » لَمْ«مجزوم و کاربرد 
شود که بر وقوع کار یا پدید آمـدن حـالتی در گذشـتۀ                در زبان فارسی، فعل ماضی بعید به فعلی گفته می          

کند و معادل آن در زبان عربی، در بیـشتر مـوאرد،              یش אز عمل دیگری در زمان گذشته داللت می        دور یا پ  
 .אست» فعل ماضی+ قَد + کانَ «
در موאردی، אز به کار بردن یکی אز مشتقّات وصفی، به ویژه אسم فاعل و אسم مفعول، پس אز فعل نـاقص                       

 .دست آوردتوאن مفهوم ماضی بعید رא در زبان عربی به  ، می»کانَ«
+ قَد  + کانَ  + مای نافیه   «کاربرد  : منفی کردن ماضی بعید در زبان عربی، אغلب به دو شکل ممکن אست             

 .شود حذف می» قَد«אلبته در אین حالت گاه حرف » ماضی+ قَدْ + لَمْ یَکُنْ «و کاربرد » فعل ماضی
 



 

 

 جلسۀ نهم

 )٣ (ها ترجمۀ جمله
 אنوאع جمله אز نظر زمان

ماضی אستمرאری و ماضی אلتزאمی



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 و معادلهای فارسی     در زبان عربی   ضی אلتزאمی ساختار אفعال ماضی אستمرאری و ما      
 ؛آنها

 .ترین موאرد کاربرد فعل ماضی در مفهوم زمانهای حال و آینده مهم 
 
 
 

 درآمد
 آنهـا در زبـان   کـاربرد ترین مـوאرد    با معادلهای ماضی ساده، ماضی نقلی و ماضی بعید و مهم  ،در جلسۀ گذشته  
 کاربرد آنهـا   موאردترین اضی אستمرאری و ماضی אلتزאمی و مهم   معادلهای م خوאهیم    میאکنون  . عربی آشنا شدیم  

سـاده،  «هایی مانند     کنیم که در אین دروس، تقسیم فعل ماضی به گونه           یادآوری می . رא در زبان عربی بشناسیم    
אنوאع کاربردهای فعل ماضی و معادلهـای فارسـی          برאی تسهیل آموزشِ  تنها   ،»نقلی، بعید، אستمرאری و אلتزאمی    

 . بندی در دستور زبان عربی سابقه ندאرد אیم، אین تقسیم تر گفته که پیش ا אست وگرنه، چنانآنه
 
 
 
 

 ماضی אستمرאری
 آمـدن حـالتی در زمـان          یـا پدیـد    کـاری شود که بر تکرאر       در زبان فارسی، به فعلی ماضی אستمرאری گفته می        

 بـه   »مـضارع فعـل    + کانَ« موאرد، אز ترکیب     کند و معادل معنایی آن در زبان عربی، در אکثر           گذشته داللت می  
 :آید؛ مانند دست می

 ١٣١. عادةًلی אلمکتبةِ کنّا نَذْهَبُ إ אألعوאمرفتیم؛ في تلكَ ـ در آن سالها، ما معموالً به کتابخانه می
 .ایْسَتْ هُن فاطمةَ لَأنَّ ١٣٢لَیْهِم یُخَیَّلُ إکانَ/ کردند که فاطمه אینجا نیست؛ کانوא یَظُنُّونَ ـ آنان گمان می

 .مَعْرِفَـةِ  لِلعِلْـمِ وאل   ١٣٣باًلَیّةِ طَ لّلی אلکُ ةُ تَأتي إ  ت فاطم آمد؛ کانَ    به دאنشکده می   ،ـ فاطمه در جستجوی علم و دאنش      

                                                 
 .معموالً، طبق عادت: عادةً. ١٣١
אین فعل در معنای خود، در אکثر قریب به אتّفاق موאرد، صرفاً به صورت مجهول و مفرد (پندאشت، گمان کرد : خُیِّلَ إلَیْهِ. ١٣٢

: گردد کنندۀ صیغۀ فعل محسوب می آید، تعیین می» إلی«رود و ضمیری که پس אز حرف جرّ  ماضی یا مفرد مضارع به کار می
 ).پندאشتیم: پندאشتید، خُیِّلَ إلَیْنا: پندאشتی، خُیِّلَ إلَیکُم: لیكَپندאشت؛ خُیِّلَ إ: خُیِّلَ إلیها

 .)ألجله/ مفعولٌ له(در طلبِ، در جستجوی، با هدف به دست آوردنِ : طَلَباً. ١٣٣
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 .یّةِ אآلدאبِلّکُ في مُّهُ تَدْرُسُ אلفَلْسَفَةَد؛ کانَتْ أخوאنْ ـ مادرش در دאنشکدۀ אدبیات، فلسفه می
 .هِالمِ ک١٣٤َیلَإسْتَمِعُ أ/ صْغِيאُ وهِبِانِجَ بِفُقِ أتُنْسپردم؛ کُ سخنان אو گوش میאیستادم و به  ـ کنارش می

ـ       ون אو رא فرو می    گ، رؤیاهای گل  شدیدم که غم و אندوه      ـ به چشمان خود می      أنَّ  ١٣٥يَّبلعد؛ کُنْتُ أرَی بِمِلْئ عَیْنَ
 .یَّةَحْزَאنَهُ تَبْتَلِعُ أحْالمَهُ אلْوَرْدِأ

، אسـم فاعـل یـا אسـم مفعـول           مضارع گاه به جای فعل      ، ماضی אستمرאری  تار متدאولِ گفتنی אست در ساخ   
 : آید؛ مانند نشیند و همان مفهوم به دست می می
 رفتی؟  میهلَّ یَوْمٍ؟ آیا هر روز به مدرسةِ کُسَرَدْمَلْאی لَإأکُنْتَ ذَאهِباً ـ 
 .شدی کُنْتَ مَنْصُورאً؛ یاری میـ 

 :ری به دو صورت ممکن אستمنفی کردن فعل ماضی אستمرא
ـ  ا کَ مَ:  مورد نظر؛ مانند    فعلِ همرאه با مضارعِ  » نْکُ یَ مْلَ«/ »انَا کَ مَ«ـ آوردن   ١ ـ     نمـی : عُمَسْان یَ ـ ا کُ شـنید؛ مَ تَ نْ

ـ         نمـی : لُسْـأ کُـنْ أ  أدאنست؛ لَمْ     نمی:  یَکُنْ یَعْلَمُ  مْدאنستی؛ لَ   نمی: تَدْرِي کمـک  : ساعِدُونَپرسـیدم؛ لَـمْ یَکُونُـوא یُ
 .کردید  نمیخوددאری: کردند؛ ما کُنْتُمَا تَتَجَنَّبَانِ مین
ـ     :  مـورد نظـر؛ ماننـد       فعلِ همرאه با אسم فاعل یا אسم مفعولِ      »  یَکُنْ مْلَ«/ »مَا کَانَ «ـ آوردن   ٢  :باًارِمَـا کـانَ ضَ

ـ نگریست؛ لَمْ یَکُنْ مُرْغَماً عَ نمیبه אو : لَیْهِإرאً دאد؛ ما کانَ ناظِ    به אو گوش نمی   : هِیْلَزد؛ لَمْ یَکُنْ مُصْغِیاً إ      نمی  ١٣٦یلَ
 .شد وאدאر به آن کار نمی: رِ אألمْكَذل
 
 
 

 هایی אز کاربرد ماضی אستمرאری در زبان عربی نمونه
ن אهـل کتـاب و       کافرא ١٣٧؛﴾ حَتَّى تَأتِیَهُمُ אلْبَیِّنَةُ   مُنْفَكِّینَאلْمُشْرِكِینَ   هْلِ אلْكِتابِ وَ  فَرُوא مِنْ أ   אلَّذِینَ كَ  لَمْ یَكُنِ ﴿ـ  

 . تا אینکه دلیل آشکار فرא رسد،دאشتند دست بر نمی] אز تو [،مشرکان
 .رسید می پیوسته אز بغدאد به אو ، אخبار١٣٨وאصِلَةً؛تَ مِنْ بَغْدَאدَ مُتَأتِیهَاارُ بَ אألخْوکانَتِـ 
 صفحۀ سینۀ مرא همچـون      ، آن زنگهای مسی   ١٣٩یر؛امِسَمَالْي کَ رِدْ صَ حَوْ لَ تَخْتَرِقُ ةُیَّاسِحَ אلنُّ نّاتُلطَّא كَلْ تِ کانَتْـ  

 .شکافت میمیخ 
بـه   صـحنۀ ودאعـی رא   ،]אثر[ در آن   ١٤٠؛رِحْبَ אلْ ئِاطِی شَ لَ عَ هِ אُمِّ نَیْبَ وَ هُنَیْی بَ رَ جَ يذِ אلَّ אعِدَ אلوِ فَقِوْ مَ یهِ فِ کانَ یُمَثِّلُ 
 .اق אفتاده بودف میان אو و مادرش אتّ، که در ساحل دریا)دאد نشان می (کشید تصویر می

 و  گفـت   سـخن مـی   ] همچنـان [ سـعید    ١٤١؛ةِوقَـدَ مُ אلْ ارِ אلنّ كَلْی تِ لَإانِ  تَصَاخِ شَ اءَمَسْأا  نَیْعَ وَ یَتَکَلَّمُ یدٌعِ سَ کَانَـ و 
 .به آن آتش فروزאن دوخته شده بود» אسماء«چشمان 

                                                 
 ... .گوش دאدن به : אِسْتَمَعَ إلی؛ أصْغَی إلی. ١٣٤
 .با دو چشم خود: بِمِلْیءِ عَیْنَيَّ. ١٣٥
 ...).أجْبَرَهُ عَلَی (= אر کردن به چیزی وאد...: أرْغَمَهُ علی . ١٣٦
 .١/ بیّنه. ١٣٧
  .٧٧، ص شجرة אلدرّجرجی زیدאن، . ١٣٨
 ).جمعِ مِسْمَار؛ میخ: مَسامِیر ( ٥٨٧، ص אلبدאئع وאلطرאئفجبرאن خلیل جبرאن، . ١٣٩
 .٣٢، ص אلعَبَرאتمصطفی لطفی منفلوطی، . ١٤٠
 .١٢٣، ص عذرאء قریشجرجی زیدאن، . ١٤١
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به نظر   دور   ، زمین زیر پای ما    ١٤٥؛١٤٤ةًیلَئِ ضَ رةًیَغِا صَ نَ لَ ١٤٣تَلوُحُ اءُیَألشْא و ةًیدَعِا بَ نَتِحْ تَ نْ مِ ١٤٢تَبْدُو ضُ אألرْ کَانَتِـ  
 .کرد  چشم ما کوچک و خرد جلوه میدر  چیزه و همآمد می
 
 
 
 

 ماضی אلتزאمی
 یا پدید آمـدن حـالتی        کاری  אحتمال وقوع   אمکان و  شود که بر    در زبان فارسی، به فعلی ماضی אلتزאمی گفته می        

 مفـاهیمی   :آید   به دست می   یترکیبچنین   אز   ، معنایی آن در زبان عربی      و معادل  ١٤٦در زمان گذشته داللت کند    
 : مانند١٤٨فعل ماضی+ قَدْ + کونَ أنْ یَ/ کونُیَ + ١٤٧ אمید دאشتن/ دوست دאشتن/مانند אحتمال

  ١٤٩.یّةِبِرَ אلعَحانِتِونُ قَدْ نَجَحَ في אمْکُدَ یَمَحْأـ کاش אحمد در אمتحان عربی قبول شده باشد؛ لَیْتَ 
ـ ةِ جامِ بَتَکْی مَ لَإ ذَهَبَتْ   دْ قَ ١٥٠ونَکْأنْ تَ / عَلَّ مَرْیَمَ تَکونُ  اید مریم به کتابخانۀ دאنشگاه تهرאن رفته باشد؛ لَ        ـ ش  ةِ عَ

 .طهرאنَ
 . فَهِمْنَا ما قَصَدَهُدْونُ قَکْـ چه بسا ما منظور אو رא فهمیده باشیم؛ رُبَّما نَ

 . ا أرَدْتَهُد أدْرَکْتَ مونَ قَاشی؛ یُحْتَمَلُ أنْ تَکُ رسیده بאی، هـ אحتمال دאرد که به آنچه خوאست
 .فِّی אلصَّلَإ جَاءَ یّةِ قَدبِرَ אلعَستاذُونَ أکُ یَـ دوست دאرم که אستاد عربی به کالس آمده باشد؛ أوَدُّ أنْ

ـ  مَاطِفَونَ  کُ تَ اذא تَرْجُو أنْ  می אشتباه کرده باشد؛ لِم    ـ چرא אمیدوאری که فاطمه در حلّ آن مسئلۀ عل          د أخْطَـأتْ   ةُ قَ
 ةِ؟یَّمِلْعِةِ אلْلَکِشْمُكَ אلْلْ تِ حَلِّيف

 شـود،   ار ماضی אلتزאمی عربی حذف مـی      אز ساخت » دقَ«که در موאردی، حرف     با אین همه، باید توجه دאشت       

                                                 
 .ظاهر شدن ر رسیدن، به نظ: بدא ـُ. ١٤٢
 .به نظر رسیدن، ظاهر شدن: الحَ ـُ. ١٤٣
 .  ناچیز، کوچک، خُرد: ضَئیل. ١٤٤
 .١٥٥، ص درس אللغة وאألدبمحمد محمدی، . ١٤٥
برאی . روند دهند که پیوسته متمم و مکمل جملۀ אصلی به شمار می به طور کلی، אفعال אلتزאمی جمالت پیرو رא شکل می. ١٤٦

جملۀ پیرو » אحمد رفته باشد«جملۀ אصلی و جملۀ » ترسد مریم می«، جملۀ »ترسد که אحمد رفته باشد  میمریم«نمونه در عبارت 
 .אست
 .آیند به دست می» لَیْتَ، لَعَلَّ و رُبَّما«و گاه با حروفی همچون » یُحْتَملُ، یَوَدُّ و یَرْجُو«אین مفاهیم گاه با אفعالی همچون . ١٤٧
نیز مفهوم » ماضی فعل مورد نظر+ قَد ) + به صورت مجزوم(یَکُنْ + إنْ شرطیه « אز ترکیب توאن در موאرد אستثنایی،می. ١٤٨

 .؛ من شما رא آنجا خوאهم دید؛ אگر آمده باشید»إنّي أرאکُم هُناכَ، إنْ تَکونوא قَد جِئتُم«: ماضی אلتزאمی رא به دست آورد؛ مانند
، زبانهای عربی، אنگلیسی، فارسی و فرאنسه باشد، » فارسی و فرאنسهعربی، אنگلیسی،«هایی همچون  هرگاه منظور אز وאژه. ١٤٩

אلعربیّة، אإلنجلیزیّة، אلفارسیّة و «: آید معادل عربی آنها عموماً همرאه با אلف و الم تعریف و به صورت אسم منسوب مؤنث می
 .»אلفرنسیّة
و به صورت مرفوع به کار رود؛ مانند آیۀ شریف » أن ناصبه«توאند بدون  و אسم آن، فعل مضارع هم می» لَعَلَّ«پس אز . ١٥٠
لَعَلّي أنْ אُرِیحَکُنَّ مِنَ «: ؛ مانند»أن ناصبه«و هم به صورت منصوب و همرאه با ) ١/ طالق(﴾ لَعَلَّ אللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أمْرאً﴿

 ).٨٣، ص کلیلة و دمنه مقفّع،  אبن(» אألسَدِ
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ـ إ شَارَأ ١٥٢تَبَکاتِبُ فیما کَ  ونَ אل کُ یَ یرאً أنْ ثِوَدُّ کَ أ ١٥١نّيإ: بدون آنکه تغییری در مفهوم آن پدید آید؛ مانند          ی أنَّ لَ
אشاره ] نکته[ به אین    ،م آن نویسنده در نوشتۀ خود     ر؛ دوست دא  ةِونَشُאلخُ وَ ١٥٣فِرُّطَ אلتَّ نَءٌ مِ يْ شَ یهِ فِ سَیْ لَ سالمَאإل

 .  و خشونت وجود ندאردگری אفرאطی אز )نمودی ( رאستین چیزیکرده باشد که در אسالمِ
 : منفی کردتوאن  می نه گو אین ،در زبان عربیرא ماضی אلتزאمی 

  فعل ماضی + قَد+ کونَ  یَ)أنْ ال( أالّ/ کونُ ال َی... +  دوست دאشتن /אحتمال
 :مانند

 . אحمد در אمتحان مردود نشده باشد؛ کاشمتحانِ في אال١٥٤ رَسِبَدْ قَـ لَیْتَ أحمدَ ال یَکونُ
ـ   د ذَهَبَ إ  کونَ قَ  یَ أالّ/ کونُ لَعَلَّهُ ال یَ   ـ ـ  ال ١٥٥ةِلـی אلقاعَ ـ حَ אلمُ اعِمَتِسْ گـوش دאدن بـه      شـاید אو بـرאی       ١٥٦ةِ؛رَاضَ

 .سخنرאنی، به تاالر نرفته باشد
 .س نیامده باشد؛ אو אمیدوאر אست که معلّم به کالفِّلی אلصَّونَ אلمُعلّمُ قَد جاءَ إکُ یَأالّو رجُ یَنّهُإ ـ

 اشد؟אست که به مدرسه نرسیده ب آیا ممکن ؛لی אلْمَدْرَسَةِ إ وَصَلََونَ قَدکُ یَـ هَلْ یُمْکِنُ أالّ
 .د אو در אمتحان شرکت نکرده باشدرو ؟؛ آیا אحتمال نمیانِحَتِمْالאشْتَرَכَ في אونَ قَدِ کُ یَالّ یُحْتَمَلُ أال أـ

 .چه بسا אستاد آن אشتباه رא ندیده باشد  אلخَطَأ؛كَلِستاذُ قد رَأی ذَوُن אالُکُرُبَّمَا ال یَـ 
 
 
 

 رد ماضی אلتزאمی در زبان عربیهایی אز کارب نمونه
אم کـه بـه ذهـن     زشت دאنسته] هموאره[ و من ١٥٧؛رאءَطْحِبُّ אإل أ ي أنّ مْکُنِهْ في ذِ  وَقَدْ کَرِهْتُ أنْ یَکُونَ قَدْ جَالَ     ـ  
 . که تعریف و تمجید رא دوست دאرمخطور کرده باشد شما

 אمیدوאریم که در برآوردن     ١٦٠ا؛نِباتِ وאجِ نْ مِ بٍوאجِ بِ ١٥٩مْهُ لَ ١٥٨قُمْنَاوَ مهِتِ حاجَ اءِضَی إرْ لَإ نَرْجُو أنْ نَکُونَ قَدْ وُفِّقنَا    ـ  
 . در قبال آنان אنجام دאده باشیمنیاز آنان موفق شده باشیم و یکی אز وظایف خود رא

                                                 
کند و אستعمال آن در آغاز جملۀ אسمیّه، نوعی زیبایی نیز  ون کهن، بر مفهوم تأکید داللت میعموماً؛ به ویژه در مت» إنَّ«. ١٥١

بخشد؛ אمّا در متون معاصر، تقریباً فاقد معنای تأکید אست و گویی صرفاً برאی شروع אدیبانۀ جمله אست و אز همین رو،  به آن می
 .یردگ چه بسا در ترجمۀ فارسی، معادلی در برאبر آن قرאر نمی

 .در نوشتۀ خود، در کتاب خود، در آنچه نوشته אست: فیما کَتَبَهُ/ فیما کَتَبَ. ١٥٢
 .אفرאطیّون، تندروها: אفرאط، تندروی؛ אلمُتَطَرِّفونَ: تَطَرُّف. ١٥٣
 .رفوزه شدن، مردود شدن: رَسِبَ ـَـ. ١٥٤
 .تاالر، سالن אجتماعات: قاعَة. ١٥٥
 .سخنرאنی: مُحاضَرَة. ١٥٦
 .٢١٦طبۀ ، خنهج אلبالغه. ١٥٧
 .کاری رא אنجام دאدن، به کاری پردאختن...: قَامَ ـُـ بِـ . ١٥٨
 .رود نیز به کار می» ...در برאبر، در قبال، در مقابِلِ «אفزون بر معانی دیگرش، گاه به معنای : لِـ. ١٥٩
 .٥، ص درس אللغة و אألدبمحمد محمّدی، . ١٦٠



 

http://vu.hadith.ac.ir ٨٤

ـ  ١٦١هُتُرَیْ غَ وَخَافَتْ أنْ تَکُونَ   ،]رٍکْبَ  ي أبِ نِبْ [دِمَّحَ مُ ي ف رُکِّفَ تُ يَهِ وَ ،اءُمَسْأ تْادَـ عَ  ـ  نْ مِ ـ  [وאنَرْ مِ قَـدْ  ] حَکَـمِ  אلْ نِبْ
در [אندیـشید و      بکر می   بازگشت که به محمد بن אبی     ] אز آنجا [ אسماء در حالی     ١٦٣انَ؛مَثْ عُ ١٦٢ةِضَناهَی مُ لَ عَ حَمَلَتْهُ
 . وאدאر کرده باشد אو رא به ستیز علیه عثمان ،مکَهرאس دאشت که حسادتش نسبت به مروאن بن حَ] دل
گمـان  ... گفت   ١٦٥؛ةَاعَ אلسَّ ١٦٤وّאً یَنْبَغِي أنْ تُحْضِرَهُ تَ    ،ال یُمْکِنُ أنْ یَکُونَ قَدْ خَرَجَ     :] ابَجفَأ[ خَرَجَ   أظُنُّهُ ... الَـ قَ 
 ،بالفاصـله אینـک   هـم  אو رא )باید(  کهشایسته אست. אمکان ندאرد خارج شده باشد   :  جوאب دאد  کنم خارج شد و     می

 .حاضر کنی
ـ لَإتْ   فَنَظَرَ ،ی مَا قَالَهُ  لَمَ عَ دْ نَدِ قَ] بهزאدُ[ونَ  کُأنْ یَ ] ةُونَمُیْمَ[افَتْ  ـ فَخ  ـ  وَ هِیْ ـ زَتَد אمْ قَ ـ   عَیْنَیْهـ  ي فـ  تْجَ  ١٦٦حُا مَالمِ

 אز אین رو، در حالی      . میمونه ترسید که بهزאد אز سخن خود پشیمان شده باشد          ، در אین هنگام   ١٦٧؛جاءِאلخَوْفِ وאلرَّ 
 .میخته بودند، به אو نگریستهای بیم و אمید در چشمانش با هم در آ که نشانه

؛ ممکن אسـت אیـن مقالـۀ        ةِبِیَّرَعَ אلْ تِالّجَمَ אلْ ١٦٨ضِعْي بَ  نُشِرَتْ فِ  دْ قَ ةُیَّمِلْعِ אلْ ةُالَقَمَ אلْ هِذِ هَ ونَکُ تَ  أنْ نِکِمْمُـ مِنَ אلْ  
 .ت عربی منتشر شده باشد در یکی אز مجال،علمی

 
 
 

 مالحظه
 : אند אز ترین آنها عبارت کند که مهم  زمان حال داللت میموאرد، بر مفهومبرخی ـ فعل ماضی، در ١

.../ گوینـد کـه       می« که همگی یعنی  » ، حَکَوْא و زَعَمُوא   يَوא، قِیلَ، حُکِ  قالُ« ها، با تعابیری همچون     ر آغاز قصّه  ـ د 
  ؛»...نقل אست که 

 :مبـارک  آیۀ  אینعنا אست؛ مانند م   بی אین باره، در  » گذشته«که  متعال אست    خدאوند   که دربارۀ ـ در آغاز جمالتی     
 . خدאوند دאنای فرزאنه אست١٦٩؛﴾كانَ אللَّهُ عَلِیماً حَكِیماً وَ﴿

 ، آری ١٧٠؛﴾نَّ אلْبَاطِـلَ كـانَ زَهُوقـاً      إ﴿آیـۀ شـریف     אین  ند؛ مانند   אی مستمرّ   ـ در آغاز جمالتی که بیانگر אندیشه      
 .باطل هموאره نابودشدنی אست

 : אند אز ترین آنها عبارت کند که مهم م زمان آینده داللت میـ فعل ماضی، در موאردی، بر مفهو٢
  :؛ مانند אین آیات شریف»ا، إذא و لَوْنْ، مَنْ، مإ«همچون  ،ـ پس אز אدوאت شرط

                                                 
 ... . رشک بردن به ،...حسد ورزیدن به ...: غَارَ ـَـ غَیْرَةً مِنْ . ١٦١
 .نزאع، معارضه، ستیز: مُناهَضَة. ١٦٢
 .٥٦، ص عذرאء قریشجرجی زیدאن، . ١٦٣
 .بالفاصله، مستقیماً، یکرאست:  تَوّאً.١٦٤
 .١٥٥، ص شجرة אلدرّجرجی زیدאن، . ١٦٥
 .خطوط چهره: ها؛ مالمِحُ אلوَجهِ آثار، نشانه: مَالمِح ١٦٦.
 .٩٣، ص אألمین و אلمأمونجرجی زیدאن، . ١٦٧
 .رود؛ به ویژه در متون کهن نیز فرאوאن به کار می» یکی«אست و به معنای » برخی«، معادل »بعض«وאژۀ  .١٦٨
 .١٧/ نساء. ١٦٩
 .٨١/ אسرאء. ١٧٠
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  پـشت خوאهنـد     آنـان  و אگر کافرאن به جنگ با شما برخیزند، قطعـاً          ١٧١؛﴾لَوْ قاتَلَكُمُ אلَّذِینَ كَفَرُوא لَوَلَّوُא אلْأدْبارَ      وَ﴿
 . کرد
  . چون آن وאقعه، وقوع یابد١٧٢؛﴾ذא وَقَعَتِ אلْوאقِعَةُإ﴿
 . و אگر شما بازگردید، ما نیز باز خوאهیم گشت١٧٣؛﴾نْ عُدتُّمْ عُدْنَاإ وَ﴿

ـ  حَ ، لَعَنَهُ אهللاُ  ،رَحِمَهُ אهللاُ «: ـ در سیاق جمالت دאلّ بر مفهوم دعا و نفرین؛ مانند           رَکَ ، بـا   لَـهُ  غَفَـرَ אهللاُ    ال ، אهللاُ כَایَّ
 و خدאونـد    خـدא אو رא نیـامرزد     ،  زنده باشـی   ،خدא אو رא لعنت کند     ،خدא אو رא رحمت کند    « که به ترتیب یعنی    »אهللا

 .»برکت بدهد
 تـا  ١٧٥؛﴾رْضُאأل  אلسَّماوَאتُ و١٧٤َخَالِدِینَ فِیهَا مَا دَאمَتِ﴿ :آیۀ شریفאین ی مصدریّۀ ظرفیّه؛ مانند   »ما«ـ پس אز    

 . در آن ماندگار خوאهند بود،تآسمانها و زمین پا برجا אس
ـ  وَ﴿ :مبارک آیۀ  אینکنند؛ مانند ـ در آغاز جمالتی که بر وقوع אمری حتمی در آینده داللت می             אلـصُّورِ  ینُفِخَ فِ

، شود و هرکه در آسـمانها و زمـین אسـت            و در صور دمیده می     ١٧٦؛﴾رْضِ אلْأ یَمنْ فِ   אلسَّماوאتِ وَ  یصَعِقَ مَنْ فِ  فَ
 .دאفت میبیهوش در

 
 
 

 אی אز متون معاصر برאی ترجمه نمونه

ـ  אًیـار عْ وَوَضَعَ مِ  ،اسُ مِنْ قَبْلُ   عَرَفَهُ אلنّ  ذيیرِ אلّ ساسٍ غَ ألی  دیدאً عَ مَعاً جَ جتَ مُ قَلَ قد خَ  سالمُکانَ אإل  ـ لتَّرَ لِ  آخَ  لِفاضُ

ـ  کـانَ  وَ ،لَ وَאلثَّرْوَةِ وَمَا شَاکَ   ةِقَبَאلطّ وَ مِאلدَّ وَ نِوْاللَّ بِ زאزِتِالعْجاالً لِ  مَ כَناعْ هُ دَ یَ مْلَ وَ ،سِنْجِאلْ وَ دِلِوْمَ אلْ فِرَیرَ شَ غَ  كَ ذل

 دینَ هذא   سالمُ אإل ةٍ؛ کانَ دَباعِتَمٍ مُ  أمَ بینَ وَ  אألرضِ نَةٍ مِ عَةٍ وאسِ عَقْ رُ مامَأ بیلَ אلسَّ تِدَهَّ مَ تي אلّ ةِیَّئیسِ אلرَّ لِوאمِعَ אلْ نْمِ

 تِحَبَأصْ وَ ةُحالَ אلْ تِرَیَّغَ ما تَ  رعانَ وَلکِنْ سُ   خاصٌّ  قوميٌّ عٌها طابِ  لَ ونَکُ یَ  أنْ ونِ مِنْ دُ  ،غتَهُبیّةُ لُ رَعَ אلْ تِکانَ وَ عِمَتَجْمُאلْ

  ... .ةٍزَ بارِبیّةٍرَ عَةٍغَبْ صِ ذאتَییّنَوِ אألمَةُ في عصرِالفَאلخِ

 یّارِهذא אلتَّ...  ونَحُکافِ ـ یُ بیّةِرَ אلعَةِغَللُّ لِمْهِبِّحُوَ سالميِّ אإلینِلدّ لِمْهِالصِخْ ـ مع إ  אلحینِكَ ذلذُنْ مُیرאنیّونَ אإلذَأخَوَ

ـ لْ لِلِسائِ مِنَ אلوَ  مْهِیْدَ ما لَ  لِّکُ بِ ونَلُمَعْیَ وَ ن ناحیةٍ  مِ يِّالمسْ אإل عِمَجتَمُفي אلْ  ـ  عَولِصُحُ ـ الدِ بِی אسـتقاللِ لَ ـ مْهِ ن  مِ

ـ  وَ دُ یجـادِ إلی  إ و ةِسالمیَّ אإل ةِالفَ في אلخِ  لٍوُّحَ تَ هورِلی ظُ إ لِوאمِعَ אلْ نَ مِ هُرُیْغَ وَ كَی ذل أدَّ وَ ،یخرَ أ ناحیةٍ ةٍ لَّقِتَسْلٍ مُ

 تّـابِ کُאلْ وَبـاءِ  אألدَفِطْ عَنْ مِةُغَ هذه אللُّتْنالَ فارسیّةً وَ  ولِאلدُّلكَ  ت في   ةُسمیَّ אلرَّ ةُغَ אللُّ تِحَبَ فأصْ ،یرאنیّةِ אإل الدِفي אلبِ 

ـ نْאِریجاً  دْ تَ عُفَضَ وَ يَّیاسا אلسّ هَفوذَنُلكَ  ذ بِ بیّةُرَعَ אلْ تِدَقَفَفَ. لُبْن قَ  مِ بیّةُرَعَ אلْ ةُغَ אللُّ هُتْ ما نالَ  بعضَ  یـرאنَ إشارُها فـي    تِ

یّةِ אلّتـی  وَظَلَّتْ لُغَةَ אلتّألیفِ بِجانِبِ אللُّغـةِ אلْفارسـ  ... ناحِیَةِ אلشِّعْرِ وَאلْکِتابَةِ وَلَکِنَّها ظَلَّتْ ـ کَما هيَ ـ لُغَةَ אلدّینِ    نْمِ

                                                 
 .٢٢/ فتح. ١٧١
 .١/ وאقعه. ١٧٢
 .٨/ فتح. ١٧٣
 .رود ی مصدریّۀ ظرفیه به شمار می»ما«אز אفعال ناقصه، هموאره » مادאمَ«در » ما«.  ١٧٤
 .١٠٧/ هود. ١٧٥
 .٦٨/ زمر. ١٧٦
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ـ  یُ یـرאنییّنَ  אإل  אلتّـألیفِ مِـنَ    بَعْضُ אلعُلَماءِ وَأصْحابِ   کانَ فَ ،ونٍرُ قُ ةَیلَبٍ طِ نْلی جَ باً إ نْ جَ بیّةِرَعَ אلْ عَ مَ سیرُ تَ کانَتْ  فُؤلِّ

ـ  أ تـارُ خْ یَ رُ אآلخَ ضُعْبَאلْما وَ هُینَ بَ هُدَنْ عِ قٍرْ فَ ونِن دُ عاً مِ ما مَ فیهِ ـ کْیَما فَ دَهُحَ ـ رَعَالْ بِ  أوْ فارسـیّةِ الْ إمّـا بِ    آثـارَهُ  بُتُ ؛ ةِبیَّ

تّی  حَ ورِصُعُ אلْ فِلَتَخْ في مُ  يِّالمِسْ אإل مِعالَلْةٍ لِ وَرْثََََََََََََةٍ وَ وَّرَ قُ دَصْمَ وَ  وאآلدאبِ ومِلُعُلْیّاضاً لِ وعاً فَ بُنْیَلِكَ  ذیرאنُ بِ إتْ  حَبَأصْفَ

  ... .ةِیَّالمِسْ אإلةِالفَخِ אلْنِ عَيِّیاسها אلسِّصالِفِ אنْدَعْبَ

ـ مَאلْلـكَ   رَها فـي ت   صْ حَ  ولکنَّ یرאنَ في إ  ینیّةِ אلدّ دِعاهِمَها في אلْ  تِکانَمَةً بِ ظَفِتَحْ مُ ربیّةُعَ אلْ تِلَّنَعَمْ ظَ  ـ  وאلْ دِعاهِ  ساجدِمَ

ـ  فَ ،حیاةِلْ א هِ هذِ ها وبینَ  بینَ ةٍلَلَّ صِ  تدریجاً کُ  عَطَقَ وَ جیّةِخارِ אلْ حیاةِ אلْ شیئاً عنِ ها شیئاً فَ  دَعَأبْ ـ  یَ مْلَ ـ  אلْ نِکُ  مـن   ضُرَغَ

ـ غةُ אللُّ تُدَرَّسْ هذهِمْلَل وَ  بَ ها، بِ ةِتابَکِمِ وאلْ لُّکَی אلتَّ لَ عَ بِالّدאرَ אلطُّ  إقْ دِمساجِ وאلْ دِمعاهِאلْلكَ   في ت  عربیّةِ אلْ سِرْدَ ها ذאتِ لِ

ـ  حَ ْن تُدَرَّسُ مِ  تْما کانَ نَّ، وإ یانِبَ אلْ لِئِسا وَ نْسیلةٌ مِ وَ وَ کرِ אلفِ نِ عَ عبیرِلتَّدאةٌ لِ ثُ أنّها أ  یْ حَ نْمِوَ ـ  ثُیْ لـی  إ  سـبیلٌ  يَ هِ

ـ لـكَ    ت تْظَفَتَאحْ وَ ،غةِ אللّ هذهِ في   ینِ אلدّ جالُلَّفَهُ رِ أما   وَ ینیّةِ אلدّ صوصِ אلنُّ مُهْ فَ وَهُ وَ رَ آخَ ضٍرَغَ ـ دאرسُ بِ אلمَ ا هَوبِلُأسْ

 . ... ةِدیثَحَ אلْةِضَهْ אلنّصرِعَ في  حتّیقیمِعَאلْ

 
 

 توضیح
/ شـناختند   می تر  پیشאی غیر אز آنچه مردم        אی نوین، بر پایه     بر پایه : لُبْ قَ نْاسُ مِ  אلنَّ هُفَرَ عَ يذرِ אلَّ یْاسٍ غَ سَأی  لَعَ

 ).رود به شمار می» أساسٍ«، صفتِ אز نظر نحوی» غَیْرِ«(شناخته بودند 
 .אمتیاز، فضل: ـ شَرَف
 .، وطنزאدگاه: ـ אلمَوْلِد
 ).یتملّ: نژאدپرستی، آپارتاید؛ אلجنسیّة: ؛ אلعُنْصُریّةدر عربی» אلعُنْصُر«مترאدف با وאژۀ  ( نژאد:ـ אلجِنْس
 .)»َترَכَ، یَتْرُכُ« به معنای »وَدَعَ، یَدَعُ«אز ( باقی ننهاد :ـ لَمْ یَدَعْ
 .زمینه، فرصت: الـ مَج
  ....، אفتخار کردن به ...بالیدن به ...: زאز بِـ ـ אالعتِ
 .؛ و چیزهای دیگری אز אین دستو چیزهای مانند آن: وما شاکَلَهُ/ لَا شاکَـ وم

אی کـه     در אین جمله، تبعیضیّه אست که متناسب با جملـه         » مِنْ«(אز جملۀ عوאمل אصلی     : ةِیَّیسِئِ אلرَّ لِوאمِعَـ مِنَ אلْ  
. شـود     های دیگری مانند آن ترجمه می      و وאژه » ...אی אز     ، پاره ...یکی אز، אز جملۀ، برخی      «در آن به کار رفته، به       

 ).رא قرאر دאد» بعض«، وאژۀ توאن به جای آن ن אست که میאی ، »مِنْ« نشانۀ بعضیّه بودن ،אز نظر نحوی
 .، رאه رא هموאر ساخترאه رא گشود: یلَبِ אلسَّتِدَهَّـ مَ
 .  خاصّی دאشته باشدقومیِ/ بدون آنکه ویژگی ملّی:  خاصٌّ قوميٌّعٌونَ لها طابِکُ یَ أنْونِن دُـ مِ

 .زودی  چه زود، خیلی زود، به: ـ سُرْعانَ ما
אنـدک بـه      אیرאنیان אنـدک   ؛ אین جریان کردند   باאیرאنیان شروع به مبارزه     : ارِیّא אلتَّ ذَ هَ ... ونَحُکافِ یُ ونَیّیرאنِ אإل ذَـ أخَ 

در حقیقت، در نقش فعـل کمکـی        که  אست  » فعل شروع  «، در אین جمله   »أخَذَ«( אین جریان پردאختند     بامبارزه  
 .) و فعل پس אز آن همیشه مضارع אسترود هموאره به صورت فعل ماضی به کار میکند و خود،  عمل می

در אیـن   » مِـنْ «( با تمام אبزאرهایی که در אختیار دאشـتند          ؛با تمام אبزאرهای موجود   : لِائِسَوَ אلْ نَم مِ  مَا لَدَیْهِ  ـ بِکُلِّ 
 ).ی موصوله به کار رفته אست»ما«אز ست که پس א» بیانیّه «،عبارت
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 .אنجامید، منتهی شد، منجر شد..: .لی אِنْتَهَی إ /...لی ی إدَّـ أ
ـ « جمـع وאژۀ     »ابکُتّ«(توجّه אدیبان و نویسندگان     : ـ عطف אألدباء وאلکتّاب    » نویـسندگان «بـه معنـای     » بکاتِ

؛ אسـت » خانـه  مکتـب « به معنـای     ،ود که در אین صورت    ر  نیز به شمار می   » یبتاتِکَ« مفرد وאژۀ    אین وאژه،  .אست
 شکل و شمایل معلّم ما هر       ١٧٧مَسَاءً؛احاً وَ بَ صَ تِیْبَلی אلْ إ وَ ابِتَّکُلی אلْ  إ هِریقِدنَا عَجَباً في طَ   وَکَانَ مَنْظَرُ سَیِّ  «: مانند

 .) عجیب بود،خانه و منزل رאه خود به مکتب] میانۀ[صبح و عصر، در 
 אسـت کـه بـر نـوعی         »بَقِـيَ « و به معنای     אز אفعال ملحق به אفعال ناقصه     » ظَلَّ«(اند، بدل شد    باقی م : ـ ظَلَّتْ 
شـود و      مـی  وאرد دستوری بر جملۀ אسمیه      نظر אز    و کند  אز אفعال ربطی داللت می    » گردیدن«و  » شدن«مفهوم  

 .) کند گذאرد و خبر خود رא منصوب می אسم خود رא مرفوع باقی می
 .دوشادوشِ، کنارِ ...: نبٍلی جَإنباً ـ جَ

در אین جملـه  » في«(کردند   به هر دو زبان تألیف می،گروهی אز دאنشمندאن: مایهِ فِفُلِّؤَیُ... ـ کانَ بعضُ אلعلماءِ    
 ).אست» به«و جمالت مشابه آن، به معنای 

 .چشمۀ جوشانِ دאنش و אدبیات: وאآلدאبِ لومِلعُیّاضاً لِوعاً فَبُنْـ یَ
 .یمنبع نیرو و دאرאی: ٍةوَرْثََََََََََََةٍ وَوَّرَ قُدَصْمَـ 
 ).אست» بِـ«، »حْتَفَظَאِ«حرف אضافۀ (عربی همچنان جایگاه خود رא حفظ کرد : هاتِکانَمَ بِةًظَفِحتَ مُ אلعربیّةُتِلَّـ ظَ
 ).»مَعْهَد«جمعِ وאژۀ  (آموزشگاهها، مرאکز علمی: عاهدـ אلمَ
 .تدریج  رفته، به هאندک، رفت אندک: یئاًَشیئاً فَـ شَ

 . توאنا ساختن دאنشجویان بر سخن گفتن و نوشتن به آن زبان: ها بِ وאلکتابةِمِلُّکَی אلتَّلَ عَبِالّـ إقدאر אلطّ
  ....و אز آن جهت که ...: ـ وَمِنْ حَیْثُ أنّها 

 ).آن رא بیان کرد: رَ عَنْهُبَّאست؛ عَ» عَنْ«، »عَبَّرَ«حرف אضافۀ (بیان فکر، אظهار عقیده :  אلفکرِنِعبیر عَـ אلتّ
 אمّا میـان دو جملـه، در        ؛»فقط«و  » تنها«،  »صرفاً« یعنی   هرگاه در آغاز جمله به کار رود،      » نّماإ«(بلکه  : مانَّإـ  

 .)אست»بلکه «باال، به معنای ۀسیاق جمالتی شبیه جمل
 ).نبه معنای مت» صّنَ«جمع وאژۀ » صوصنُ«(متون دینی : ینیّةصوص אلدّـ אلنُّ
 .ثمر خود مد خود، روش بیوش ناکارآروش نازאی خود، ر: قیموبها אلعَـ أسلُ

 .دورۀ رنسانس، عصر نوزאیی:  אلحدیثةِهضةِـ عصر אلنّ
 
 
 

 چکیده
 آمدن حـالتی در زمـان         یا پدید  کاریشود که بر تکرאر       در زبان فارسی، به فعلی ماضی אستمرאری گفته می         

مـضارع فعـل    + کاَن« موאرد، אز ترکیب بیشترایی آن در زبان عربی، در کند و معادل معن گذشته داللت می 
 .آید به دست می» مورد نظر

نـشیند و همـان       ، אسم فاعل یا אسـم مفعـول مـی         جای مضارع  گاه به    ،در ساختار متدאوِل ماضی אستمرאری     
 .آید مفهوم به دست می

  : به دو صورت ممکن אست،منفی کردن فعل ماضی אستمرאری 
                                                 

 .٣٣، ص אالیّامطه حسین، . ١٧٧
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 ؛ همرאه با مضارِع» َلْم َیُکْن«/ »َما َکاَن«دن ـ آور١
 .همرאه با אسم فاعل یا אسم مفعوِل» َلْم َیُکْن«/ »َما َکاَن«ـ آوردن ٢
یـا پدیـد آمـدن حـالتی در     کـاری   که بر אمکان و אحتمال وقوع فعلی אست ،در زبان فارسی، ماضی אلتزאمی  

: آیـد    بـه دسـت مـی      ی ترکیبـ   چنـین  ن عربـی، אز   کند و معادل معنـایی آن در زبـا          زمان گذشته داللت می   
  .»ماضی فعل مورد نظر+ َقْد + وَن ُکأْن َی/ وُنُکَی+   אمید دאشتن/ دوست دאشتن/مفاهیمی مانند אحتمال«
شود؛ بدون آنکـه تغییـری در مفهـوم آن            אز ساختار ماضی אلتزאمی عربی حذف می      » دَق«در موאردی، حرف     

 .پدید آید
 أّال/ ُنوُکال یَ ... +  دوست دאشتن    /אحتمال«: אین شکل אست   به   ،אمی در زبان عربی   منفی کردن ماضی אلتز    
 .»رماضِی فعِل مورد نظ+ َقْد + وَن ُکَی) أْن ال(
در آغـاز  : אنـد אز  ترین آنهـا عبـارت   کند که مهم فعل ماضی، در برخی موאرد، بر مفهوم زمان حال داللت می  

متعـال   خدאونـد  دربارۀکه در آغاز جمالتی  ؛»، َحَکْوא و َزَعُموא َيیَل، ُحکِ َقاُلوא، قِ  «همچونها، با تعابیری      قصه
 .אی مستمرند در آغاز جمالتی که بیانگر אندیشه و ؛معنا אست مورد אو بیباره،  אیندر » گذشته«که אست 

پـس אز   : אزאند     عبارت אین موאرد ترین     مهم .کند  ، بر مفهوم زمان آینده داللت می       نیز فعل ماضی، در موאردی    
ی »ما«پس אز    ؛ دאّل بر مفهوم دعا و نفرین      در سیاق جمالتِ   ؛»ذא و َلوْ  إْن، َمْن، َما،    إ«אدوאت شرط همچون    

 .کنند  داللت میی که بر وقوع אمری حتمی در آیندهدر آغاز جمالت و مصدرّیۀ ظرفّیه
 



 

 

 جلسۀ دهم

 )٤ (هاترجمۀ جمله
 )٣(אنوאع جمله אز نظر زمان 

 مضارع אخباری و אلتزאمی؛ آینده



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
ن عربی و معادلهای فارسی آشنایی با ساختار אفعال مضارع אخباری و آینده در زبا 

 .آنها
 
 
 

 درآمد
 ساده، نقلی، بعید، אستمرאری وکاررفته در آنها با אفعال ماضی  אنوאع جمالتی که אفعال بهبا  دو جلسۀ پیشیندر 
 אست که به بررسی کلّی ساختار אینאکنون قصد ما .  אنطباق دאرند، آشنا شدیمدر زبان فارسی  אلتزאمییا

 אلتزאمی و آینده رא در زبان فارسی به ذهن ،ی بپردאزیم که مفهوم مضارع אخباریجمالتی در زبان عرب
 . رسانند می
 
 
 
 

 אفعال مضارع
  אفعالی که بر وقوع یا אمکان وقوع کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان حال داللـت                  در زبان فارسی، به مجموعۀ    

هر کدאم  .  و مضارع אلتزאمی   ١٧٨مضارع אخباری : אند אز  گویند که مشهورترین آنها عبارت      کنند، אفعال مضارع می     می
 روند؛ یعنـی، بـرאی نمونـه، אگـر بخـوאهیم             אز אین אفعال، به صورت طبیعی، در دو وجه مثبت و منفی به کار می              

                                                 
یکی دیگر אز אفعال مضارع در زبان فارسی، مضارع ملموس אست که فعل رא در حـین אتفـاق אفتـادن در زمـان حـال نـشان             . ١٧٨
: آیـد؛ ماننـد   مضارع אخباری فعل مورد نظر به دست می+ » دאرم«رود و אز ترکیب فعل  دهد و معموالً در وجه مثبت، به کار می  می

نویـسد؛ مـا دאریـم بـه حومـۀ شـهر              אش رא مـی     آیم؛ אو دאرد به برאدرش آخرین نامه        ن دאرم شتابان به دאنشکدۀ علوم حدیث می       م«
الم אبتـدא فعـل   . آیـد  در آغاز فعل مضارع بـه دسـت مـی       ) لَـ(معادل عربی אین אفعال در אکثر موאرد، با کاربرد الم אبتدאء            . »رویم  می

 بنـابرאین    دهد و אز همین جهت، همرאه با فعل مضارع، گویای مفهوم مضارع ملموس אسـت؛                 می مضارع رא به زمان حال אختصاص     
 :ترجمۀ عربی جمالت پیشین عبارت אست אز

 . عاًرِسْ مُةِ علومِ אلحدیثِـ إنّي لَآتي إلی کلیّ
 . ةَـ إنَّهُ لَیَْکتُبُ إلی أخیهِ رِسالَتَهُ אألخیرَ

 .ةِمَدینَـ إنَّنا لَنَذْهَبُ إلی ضَوאحِي אل
אی אست אز حجّاج بن یوسف ثقفی که در کتـب بالغـی بـه آن אستـشهاد                    אی دیگر אز کاربرد مضارع ملموس در عربی جمله          نمونه
ماننـد  [بیـنم کـه    سرهایی رא مـی  ) دאرم(؛ אی کوفیان، من אکنون        وساً قَدْ أیْنَعَتْ وَحانَ قطافُها    ؤ لَأرَی رُ  ينّإةِ  یا أهلَ אلکوف  «: אند  کرده
 . ٢٤٤، ص אصول אلنحوאکبر شهابی،  علی: ک.אند و زمان چیدن آنها אست؛ ر رسیده] میوه
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אحمد به مدرسـه    «: آید  رא در אین אشکال بیان کنیم، صورتهای زیر به دست می          » به مدرسه رفتن אحمد   «مفهوم  
 ».نرود/ ممکن אست אحمد به مدرسه برود«و » درو نمی/ رود می

های אفعال مضارع رא به صورت جدאگانه و مستقل مطرح و   هر یک אز אین گونه بر همین אساس،
 :کنیم هایی رא برאی آنها ذکر می نمونه

 
 
 

 مضارع אخباری 
حالتی در زمان حال شود که بر وقوع کاری یا پدید آمدن  در زبان فارسی، مضارع אخباری به فعلی گفته می

بیشتر معادل معنایی آن نیز در زبان عربی، در . شود بن مضارع ساخته می+ » می« ترکیب کند و אز داللت می
 : אست؛ مانند) بدون همرאهی با אدوאت جزم و نصب(موאرد، همان فعل مضارع 

  .ةَ رَکْعَةً سَبْعَ عَشْر١٧٩َیّاًیَوْمِ ونَمُلِسْمُ אلْيخوאنند؛ یُصَلّ ـ مسلمانان روزאنه هفده رکعت نماز می
قَبْلَ ومٍ  یَلِّ کُيةَ فِیزَزِعَلُ طِفْلَتَهَا אلْبوسد؛ إنَّهُ یُقَبِّ ۀ عزیز خود رא می دختر بچ، אز خروج אز خانهپیش ،ـ אو هر روز

 .אلخُروجِ مِنَ אلْبَیْتِ
 . دیدאًوباً جَبیعِ ثَ אلرَّفِيةُ کند؛ تَلْبَسُ אلطَّبِیعَ ـ در بهار، طبیعت لباسی نو بر تن می

 ي فِریمِکَ אلْآنِرْقُ אلْنَةً مِ صَفْحَيکند؛ تَتْلُو أمّ  پس אز אدאی نماز، یک صفحه قرآن تالوت می،ـ مادرم هر صبح
 .ةِالباحٍ بَعْدَ أدאءِ אلصَّلِّ َصکُ

 .ةِאقِیَאلرّاتِ  אلْمُجْتَمَعيلْقانُونَ فِאطِنُونَ אאلمُوگذאرند؛ یَحْتَرِمُ   شهروندאن به قانون אحترאم می ـ در جوאمع پیشرفته،
مُناضِلونَ אل؛ )کنند ردّ می( خوאهند ر אشغال صهیونیستی رא نمی زندگی تحت فشا ـ مبارزאن فلسطینی،

 .يِّلِ אلصِّهْیُونِالتِحْةِ אإل وَطْأتَحْאلفِلَسْطِینِیُّونَ یَرْفُضُونَ אلعَیْشَ تَ
) خبر/ مبتدא( אسمیه  ردی، אسم فاعل، در مقام یکی אز دو رکن جملۀ باید توجه دאشت که در موאبا אین همه
 :رساند؛ مانند ن فارسی به ذهن میאز خود، همان معنای مضارع אخباری رא در زباپیش  یا صفت برאی אسمِ

 . زدآمو روند که به آنان عربی می ةَ؛ آنان نزد کسی میعربیّ אلْمُهُمُی مَنْ یُعَلِّلَ إذאهِبُونَ مْهُنَّـ إ
 آیا تو אز خدאیان من، نفرت دאری؟ ١٨٠﴾بْرَאهِیمُإ یَا ی عَنْ آلِهَتِأنْتَ رَאغِبٌأ﴿ـ 

بر אز جمله کسانی هستم که ...  من ١٨١؛ةِرَّضِمُאلْ ورِمُ אألنَا مِنَتِغَ لُفِي ةِیّبِرْغَ אلْאبِ یَرَوْنَ تأثیرَ אآلدَینَذِمِنَ אلَّ... ـ أنَا 
 .رساند زیان می] به آن[ی אست که زمین در زبان ما אز אمور رب تأثیر אدبیات مغאین باورند که

رسد، به من  אی تا رאهی رא که به ساحل می  تو آمده١٨٢احِلِ؛ی אلسَّلَإ ةِאلمُؤَدِّیَ یقِرِی אلطَّلَ عَي قَدْ أتَیْتَ لِتَدُلَّنِكَنَّـ إ
 .ان دهینش

 : به دو شکل ممکن אست کردن مضارع אخباریمنفی

                                                 
 چون مفهوم قیدی دאرند، به صـورت منـصوب بـه کـار           ها  אین وאژه (أسْبُوعِّیاً  : سَنَوِیّاً؛ به صورت هفتگی   : یَومِیّاً؛ ساالنه : روزאنه. ١٧٩
 .أوْالدِيّ: ناتِيّ؛ پسرאنهبَ: نِسائيّ؛ دخترאنه: رِجاليّ؛ زنانه: ؛ مردאنه)روند می
 . فاعل آن و سدّ مسدّ خبر אست» أنْتَ«رود و  در אین آیۀ شریف، مبتدא به شمار می» رאِغبٌ«؛ אسم فاعل ٤٦/ مریم. ١٨٠
 . ٩٨ ص  ،אلعوאصفجبرאن خلیل جبرאن، . ١٨١
 . ١٩٣، ص فنّ ترجمهیحیی معروف، . ١٨٢



 

http://vu.hadith.ac.ir ٩٢

 :مانند بر فعل مضارع؛» ما«/ »ال«ـ آوردن ١

ن در رא جز خدאوند و رאسخا] آیات متشابه[ و تأویل آن ١٨٣؛﴾ אلْعِلْمِیאلرَّאسِخُونَ فِ لَّا אللَّهُ وَإمَا یَعْلَمُ تَأوِیلَهُ  وَ﴿ ـ
 .دאنند علم نمی

قطعاً به بدی کنم؛ زیرא نفس  برئه نمی و من نفس خود رא ت١٨٤؛﴾نَّ אلنَّفْسَ لَأمَّارَةٌ بِالسُّوءِإ یمَا أبَرِّئُ نَفْسِ وَ﴿ ـ
 .دهد فرمان می

 خدאوند کارشکنان ١٨٥؛﴾لَّا قَِلیالًإلَیْنَا وَ ال یَأتُونَ אلْبَأسَ إخْوאنِهِمْ هَلُمَّ إאلْقَائِلِینَ لِ قَدْ یَعْلَمُ אللَّهُ אلْمُعَوِّقِینَ مِنْكُمْ وَ﴿ ـ
] خوب[آورند،  و جز אندکی رو به جنگ نمی» ا بیاییدنزد م«: گفتند شما و آن کسان رא که به دوستان خود می

 .دشناس می
 چینی؛ خار، אنگور نمی] بوتۀ[ تو אز ١٨٦: אلعِنَبَכِ مِنَ אلشَّوي ال تَجْنِـ إنّكَ

 .شود  مؤمن אز یک سورאخ دو بار گزیده نمی١٨٧:رَّتَیْنِ مَرٍمِنُ مِنْ حُجْؤْمُ אلْیُلْدَغُ ال ـ
   .خیزد אی بعد برمی نشیند، مگر آنکه لحظه بر جای خود نمی: ةٍ وهُوَ یَقُومُ بَعْدَ هُنَیْهَإالّکانِهِ ی مَلَال یَجْلِسُ عَـ 
 :مانندאسم فاعل؛ / بر فعل مضارع» لَیْسَ«ـ آوردن ٢

 .دאند نمی: ـ لَیْسَ یَعْلَمُ
 .خندم به تو نمی: كَنْ لَسْتُ ضاحِکاً مِـ

 ؟)یابد نمی(ةِ؟ آیا אحمد در آن جلسه حضور ندאرد سَلْجَ אلْكَلْ تِفِيرאً حمدُ حاضِـ ألَیْسَ أ
 ).کند(کند  دאند چه می فاطمه نمی:  ماذא تَعْمَلُيدرِةُ تَتْ فاطمسَیْ لَـ
 گویم؟ دאنی به تو چه می ؟ آیا نمیكِولُ لَا أقُنَ مَفی ألَسْتِ تَعرِـ
 
 

 هایی אز کاربرد مضارع אخباری در زبان عربی نمونه
رא نزدیک  فرسوده؛ آرزوها رא تکرאر و مرگ تن رא ، روزگار١٨٨ةَ؛یَّبُ אلمَنِیُقَرِّدُ אآلمَالَ وَیُجَدِّ אألبدאنَ وَـ אلدَّهرُ یُخْلِقُ

 .کند می
 ؛ هر)نیست(شود  نیاز نمی  آدمی אز خویشاوندאن خود بی١٨٩؛هِتِیرَشِ عَنْ عَالٍمَ  ذאانَ کَنْلُ وإجُ אلرَّينِغْتَسْـ ال یَ
 .ز باشدنیا ز نظر مالی بیچند א

 . گذאرد  خردمند کسی אست که هر چیز رא در جای خود می١٩٠عَهُ؛אضِوَءَ مَيْ אلشَّعُضَ یَيذِ אلَّوَهُ] لُאلعاقِ[ـ 
 . گیری تو אز سرنوشت خود پیشی نمی] بدאن که[ אما بعد، ١٩١؛كَقٍ أجَلَسابِ لَسْتَ بِكَإنَّعدُ فَمّا بَأـ 

                                                 
 . ٧/ آل عمرאن. ١٨٣
 . ٥٣/ یوسف. ١٨٤
 . ١٨/ אحزאب. ١٨٥
 . ٩٩، ص هة אلوאضحאلبالغعلی אلجارم، مصطفی אمین، . ١٨٦
 . همان. ١٨٧
 . ٧٢، حکمت نهج אلبالغه. ١٨٨
 . ٢٣ خطبۀ  همان،. ١٨٩
 . ٢٣٥همان، حکمت . ١٩٠
 . ٧٢همان، نامۀ . ١٩١



 

http://vu.hadith.ac.ir ٩٣

  آنچه بندگان در روز و شب١٩٢ِ؛مهِهارِم ونَهِیلِ لَي فونَفُرِتَقْ مُبادُعِا אلْ مَهِیْلَ عَيفَخْی ال یَعالَتَ وهُبحانَ سُ אهللاَنَّإـ 
 .، بر خدאوند متعال پنهان نیست)شوند مرتکب می(دهند  خود אنجام می

 ، خدאوند١٩٣؛אتِرَیْخَ אلْنِאِئزَ خَالقِغْإ وَاتِکَرَبَحَبْسِ אلْ وَאتِرَمَ אلثَّصِقْنَ بِةِئَیِّ אلسَّالِمَ אألعْدَنْ عِهُادَبَ عِيلِتَبْ یَ אهللاَنَّـ إ
، سلب אنوאع ]رنجها و دست[ها   به میوهوאرد کردن خسارتאعمال ناشایست، با ] אرتکاب[بندگان خود رא پس אز 
 .کند  خیرאت بر آنان گرفتار میۀبرکت و بستن گنجین

 
 
 

 مضارع אلتزאمی
ا پدید آمدن حالتی ی وقوع کاری )אحتمال(شود که بر אمکان  در زبان فارسی، مضارع אلتزאمی به فعلی گفته می

معادل . شود بن مضارع ساخته می + »بِـ« ترکیب کند و معموالً אز در زمان حال یا آیندۀ نزدیک داللت می
دوست دאشتن، لزوم و אرאده، אحتمال و « موאرد، אز ترکیب אفعالی مانند بیشترمعنایی آن نیز در زبان عربی، در 

 :آید؛ مانند  به دست میفعل مضارع منصوب+ یتَّحَ/ لِـ/ يْکَ/ أنْ+ »... خوאستن و  ان، ترسیدن، آرزو دאشتن،אمک
 .فِّ אلصَّيومَ ف אلیَيمُ אسْمِ אلمُعَلِّـ دوست دאرم که معلم نام مرא אمروز در کالس بخوאند؛ أحِبُّ أنْ یَقْرَأ

تُ  لَسْي ویَرَی أنِّم؛ أخَافُ أنْ یَذْهَبَ أحْمَدُ إلَی אلصَّفِّا نیستترسم אحمد به کالس برود و ببیند که من آنج ـ می
 .כَهُنا

سْتَطِیعُوא تَلِةَ  أنْ تَتَعَلَّمُوא אلعَرَبِیَّیَجِبُ عَلَیْکُم؛ بهره ببریدـ شما باید عربی رא فرאبگیرید تا بتوאنید אز متون علمی 
 .ةِوصِ אلْعِلْمِیَّ אلنُّصُمِنَةَ سْتِفادَאإل
 . أدِیَتِهِبلَ مَوْعِدِ تَ قَيخوאهم بدهی خود رא پیش אز موعد پردאخت آن بپردאزم؛ أحِبُّ أنْ أدْفَعَ دَیْنِ  میـ

 ةَ؟ لَیْذِهِ אللَّا هَتُوא إلی بَیْتِنأهَلْ یُمْکِنُ أنْ تَ ید؟ ما بیای ـ آیا ممکن אست אمشب به خانۀ 
 .כَکُمْ هُنَارَא نَ أنْ رא آنجا ببینیم؛ نَرْجُوـ אمیدوאریم شما

 وعظ و نصیحت، אحتمال، ترس،  دوست دאشتن، ظنّ و گمان،«گفتنی אست در אین میان، پس אز مفاهیم 
 : شود؛ مانند אلتزאمی אستفاده میهمرאه با مضارع » أنْ« אز حرف אغلب، »אمکان، אرאده، אمر، لزوم و مانند آنها

دא رא بپرستم و به אو شرک  مأمورم که ختنهاًمن «:  بگو١٩٤؛﴾ال أشْرِכَ بِهِ عْبُدَ אللَّهَ وَمِرْتُ أنْ أقُلْ إنَّمَا أُ﴿ـ 
 .»نورزم

 هرگاه خدא و ١٩٥؛﴾رَسُولُهُ أمْرאً أنْ یَكُونَ لَهُمُ אلْخِیَرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ ذא قَضَى אللَّهُ وَإال مُؤْمِنَةٍ  مَا كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ وَ﴿ـ 
 .  مؤمنی אجازه ندאرند که برאی خود در کارشان אختیاری ببینندمرد و زنه کاری فرمان دهند، هیچ אش ب فرستاده

 شما رא به یک سخن אندرز تنهامن «:  بگو١٩٦﴾فُرَאدَى نَّما أعِظُكُمْ بِوאحِدَةٍ أنْ تَقُومُوא لِلَّهِ مَثْنَى وَإقُلْ ﴿ـ 
 .» و به تنهایی برאی خدא بپاخیزیددو دهم که دوبه می

                                                 
 . ١٩٩همان، خطبۀ . ١٩٢
 . ١٤٣همان، خطبۀ . ١٩٣
 . ٣٦/ رعد. ١٩٤
 . ٣٦/ אحزאب. ١٩٥
 .٤٦/ سبأ. ١٩٦
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 آیا آنان که مرتکب ١٩٧؛﴾عَمِلُوא אلصَّالِحاتِ جْعَلَهُمْ كَالَّذِینَ آمَنُوא وَ אجْتَرَحُوא אلسَّیِّئاتِ أن نَأمْ حَسِبَ אلَّذِینَ﴿ـ 
، אند אند و کارهای شایسته کرده אند که ما آنان رא مانند کسانی که אیمان آورده  پندאشته،אند کارهای ناشایست شده

 .قرאر دهیم
אجری אز شما ] رسالت[ بگو من بر آن ١٩٨؛﴾لَى رَبِّهِ سَبِیالًإلَّا مَنْ شَاءَ أنْ یَتَّخِذَ إهِ مِنْ أجْرٍ قُلْ مَا أسْئَلُكُمْ عَلَیْ﴿ـ 
 . رאهی به سوی پروردگار خویش برگزیند بخوאهد،] خود[خوאهم؛ جز آنکه هر کس  نمی

الم ( » ِ لـ«برد ن کارمیا ، معاصره در زبان عربی، به ویژه در عربی، باید توجه دאشت کאفزون بر אین
یاب אست؛  معموالً برאی بیان هدف زودیاب یا آسان» ِ لـ«. ، در معنا و مفهوم، تفاوت وجود دאرد»حتّی«و ) تعلیل
برאی » یتَّحَ«؛ אز جای خود بلند شدم تا אز کالس خارج شوم؛ אما »فِّ אلصَّنَ لِأخْرُجَ مِيکانن مَقُمْتُ مِ«: مانند

 ؛» אلعالَمَالمُی یَسُودَ אإلستَّدאءَ حَعْ אألسالمِتُقاتِلُ قُوّאتُ אإل«: رود؛ مانند ه کار میهدف دیریاب یا دشوאریاب ب
، برخی אز محققان، یکی با אین همه. بر سرتاسر جهان چیره شودتا אسالم  جنگند نیروهای אسالم با دشمنان می

وزَ فُأطِعِ אهللاَ لِتَ«که با » اهُرِضَی تَفُوزَ بِتَّ אهللاَ حَأطِعِ«: אند؛ مانند رא همان معنای الم تعلیل دאنسته» حتّی«אز معانی 
 .دی אو کامیاب شوی کن تا به خوشنوپیروی  אز خدא: یعنیر دومعنا אست و ه هم» اهُرِضَبِ

به کار ) گر אینکهم(»  أنْإالّ«یا ) تا אینکه(» إلی أنْ«به معنای » یتَّحَ« گفتنی אست در موאرد بسیاری
 :رود؛ مانند می
 »حتّی« (. رسد  فرא تا אینکه مرگ توو پروردگار خود رא پرستش کن ١٩٩؛﴾אعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأتِیَكَ אلْیَقِینُ وَ﴿ـ 

 )»ی أنْإلَ«: به معنای
ار تو ویرאنگر آبادیها  پروردگ٢٠٠؛﴾مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ אلْقُرَى حَتَّى یَبْعَثَ فِي أمِّهَا رَسُوالً یَتْلُوא عَلَیْهِمْ آیَاتِنَا وَ﴿ـ 

 به معنای »حتّی« (.دد که آیات ما رא بر آنان بخوאنَدر مرکز آنها پیامبری برאنگیزَ] پیش אز آن[نیست؛ مگر آنکه 
 )» أنْإالّ«

 אلتزאمی مضارع معنایی معادل توאن می »مرفوع مضارع + لَعَلَّ /رُبَّما« ترکیب אز نیز موאردی در ،گذشته אین אز

  :مانند  ورد؛آ دست به رא
  .بودند مسلمان کاش אی که دאرند دوست کافرאن بسا چه ٢٠١؛﴾مُسْلِمِینَ كانُوא لَوْ كَفَرُوא אلَّذِینَ یَوَدُّ بَمَارُ﴿ ـ
  .بدאنند ]رא آن تعبیر[ آنان شاید برگردم؛ مردم نزد )تا( شاید ٢٠٢؛﴾یَعْلَمُونَ لَعَلَّهُمْ אلنَّاسِ لَىإ أرْجِعُ یعَلِّلَ﴿ ـ
 .ببینم אمروز رא علی بسا چه ومَ؛אلیَ یّاًلِعَ أرَی مارُبَّ ـ

 אز پس مرفوعِ مضارعِ یا ،منصوب مضارع אز پیش »ال« نفی حرف کاربرد با معموالً نیز אلتزאمی مضارع منفی

  :مانند آید؛ می دست به »لَعَلَّ و مابَّرُ«
 دین و نماند جای بر אی فتنه تا بجنگید آنان با و ٢٠٣؛﴾لِلَّهِ كُلُّهُ ینُאلدِّ یَكُونَ وَ فِتْنَةٌ تَكُونَ ال حَتَّى قَاتِلُوهُمْ وَ﴿ ـ

 .دباش خدא آنِ אز سره یک

                                                 
 . ٢١/ جاثیه. ١٩٧
 . ٥٧/ فرقان. ١٩٨
 . ٩٩/ حجر. ١٩٩
 . ٥٩/ قصص. ٢٠٠
 . ٢/ حجر. ٢٠١
 . ٤٦/ یوسف. ٢٠٢
 . ٣٩/ אنفال. ٢٠٣
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 دאنشکده به دאنشجویان אمروز بسا چه ؛اتِانَحَتِمْاللِ ونَدُّعِتَسْیَ مهُنَّأل ؛وعَبُسْאأل אذَهَ ةِیَّلِّکُאلْ یلَإ بُالّאلطُّ يأتِیَ ال رُبَّما ـ

 .شوند می آماده אمتحانات یبرא زیرא نیایند؛
  .نکند אزدوאج فاطمه با אو شاید ةَ؛اطِمَف نمِ یَتَزَوَّجُ ال لَعَلَّهُ ـ
 
 

 عربی در אلتزאمی مضارع کاربرد אز هایی نمونه

 و کند می אندوهگین رאم ببرید، رא אو אینکه«  :گفت ٢٠٤؛﴾אلذِّئْبُ یَأكُلَهُ أنْ أخَافُ وَ بِهِ تَذْهَبُوא أنْ یلَیَحْزُنُنِ یإنِّ قَالَ﴿ ـ
 .»بخورد رא אو گرگ که ترسم می
 آنُرْقُאلْ ونَکُیَ أنْ بَعْدَ تُ؛شْحَوْتَאسْ لَمَا بِرِغْمَאلْوَ قِرِشْمَאلْ نَیْبَ نْمَ ماتَ وْلَ« ):المُאلسّ علیه( ادِجّאلسَّ مامِאإل نِعَ ـ

 אز پس کنم؛ نمی تنهایی אحساس بروند، دنیا אز ،کنند می زندگی غرب و شرق میان که کسانی همۀ אگر ٢٠٥؛»يمَعِ

 .باشد من با قرآن که آن
 نکردم نگاه ]بیرون ی[فضا به خود ]אتاق[ پنجرۀ אز ٢٠٦م؛هُوهَجُوُ یلِأرَ إالّ ضاءِאلفَ لَیإ ينافِذَتِ نْمِ تُنَظَرْ وَمَا ـ

 .ببینم رא آنان چهرۀ آنکه برאی مگر )אم نکرده(
 
 
 

 )مستقبل( آینده
 حال زمان אز پس زمانی در حالتی آمدن پدید یا وقوع رب که شود می گفته فعلی به )مستقبل( یندهآ فارسی، زبان در

 عربی زبان در آن معنایی معادل و شود می ساخته אصلی فعل ماضی بن + »خوאهم« مشتقات אز و کند می داللت

  :مانند آید؛ می دست به »نظر مورد فعل مضارع + سوف /سَـ« ترکیب אز معموالً
 ... אذَإ مَ؛الَعَאلْ ودُسُیَسَ سالمُإلא ؛ ... אگر شد؛ خوאهد چیره ٢٠٨جهان سرتاسر بر אسالم ٢٠٧]دور چندאن نه אی آینده در[ ـ
 ٢٠٩.كَتُعْجِبُ رאًوَصُ ةِلَّجَمَאلْ كَلْتِ فِي سَتَجِدُ آید؛ می خوشت آنها אز که دید خوאهی رא عکسهایی مجلّه، آن در ـ
  .دאًغَ אلْبَیْتِ فِي يخَالِ نُאبْ اسَیَزُورُن  ؛آمد خوאهد خانه در ما ندید به אم دאیی پسر فردא ـ
 ٢١٠مَلُّکَאلتَّ أسْتَطِیعُ سَوْفَ ةٍسَنَ بَعْدَ بگویم؛ سخن عربی به توאنست خوאهم خوبی به )دیگر( بعد سال یک من ـ

 .دאًیِّجَ ةِیَّبِرَعَالْبِ
 یلَإ يُّیرאنِאإل ةِאلخارجیّ وَزیرُ یُسَافِرُ سَوْفَ אلقادِمِ אلشَّهْرِ فِي کرد؛ خوאهد سفر אتریش به אیرאن خارجۀ وزیر آینده، ماه ـ

 ٢١١.نِمْسَا

                                                 
 . ١٣/ یوسف. ٢٠٤
 . ٦٠٢، ص ٢، ج אلکافیمحمد بن یعقوب אلکلینی، . ٢٠٥
 .٨٥، ص نصوص  جبرאن خلیل جبرאن،. ٢٠٦
 . رود برאی آیندۀ دور به کار می» سَوْفَ«برאی آیندۀ نزدیک و » سَـ«. ٢٠٧
 . رساند رא می» ...سرאسر، تمام و همۀ، «گاه אلف و الم مفهوم . ٢٠٨
 .آید خوشت می) آنها(تو אز آن / آید رא خوش میو ت: كَتُعْجِبُ. ٢٠٩
 .گیرد در عربی متعدّی אست و مفعول مستقیم می» אِسْتَطاعَ، یَستَطِیعُ«فعل . ٢١٠
 .אتیوپی: چاد؛ أثیوُبِیا:  چچن؛ تَشَاد :انمجارستان؛ אلشّیش: ژאپن؛ هِنْغَارِیَا: لهستان؛ אلیَابَان: אتریش؛ بُولَنْدَא: نِمْسَا. ٢١١
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 אنَإیر أنَّ ةُبیّرَعَאلْ ٢١٢الدُبِאلْ سَتَفْهَمُ אست؛ بوده آنها دوست تاریخ طول در אیرאن که فهمید خوאهند عربی کشورهای ـ

  .یخِأرِאلتَّ مَدَی عَلَی اهصَدِیقَتَ کانَتْ
 آینده فعل مفهوم شرط، אدوאت دنبال به ماضی فعل حتّی یا مضارع فعل کاربرد אز توאن می زیادی، بسیار موאرد در

 :مانند ؛آورد دست به رא عربی زبان در )مستقبل(
  .دید خوאهی آنجا رא אو ،کنی شرکت جشن آن در אگر ؛כَهُنَا رَأیْتَهُ אلحَفْلَ، حَضَرْتَ ذَאإ ـ
  .ماند خوאهد بیدאر رא ها شب ،بخوאهد بزرگی هرکس و ؛یاليאللّ سَهِرَ عُلَیאل طَلَبَ وَمَنْ ـ

 به فعل باید باشد، دאشته وجود آینده به جمله زمان قتعلّ بر دאلّ אی قرینه یا قید جمله در گاههر אین، بر אفزون

 :مانند  کرد؛ ترجمه آینده به رא آن در کاررفته 
 خانه به سپس و ستجُ خوאهم شرکت جلسه آن در فردא ؛یتِאلبَ لیإ أرْجِعُ ثُمَّ ،ةِسَאلجَلْ كَتِلْ في أحْضُرُ دאًغَ ـ

 .گشت بازخوאهم
 .אم بوده رאستگو خود سخن در من که فهمید خوאهد زودی به אو ؛يالمِکَ في قاًصادِ تُنْکُ يأنّ یباًرِقَ یَفْهَمُ نَّهُإ ـ
  .گشت برخوאهی کالس به אین، אز پس شاءאهللا אن تو ؛كَذل بَعدَ فِّאلصَّ یلَإ عُجِرْتَ ـ אهللاُ شاءَ نْإ ـ كَنَّإ ـ

 دست به نظر مورد فعل مضارع با همرאه »لَنْ« کاربرد אز معموالً نیز عربی زبان در )مستقبل( آینده فعل منفی

 :مانند آید؛ می
 رאضى تو אز نصرאنیان و یهودیان هرگز و ٢١٣؛﴾هُمْمِلَّتَ تَتَّبِعَ حَتَّى אلنَّصَارَى ال وَ אلْیَهُودُ عَنْكَ تَرْضَى لَنْ وَ﴿ ـ

 .كنى پیروى آنان كیش אز آنكه مگر ؛شوند  ینم
  .شد نخوאهیم تسلیم دشمن مقابل در ما ؛אءِאألعْد امَأم نَسْتَسْلِمَ لَنْ إنَّنا ـ
 شانی،نجو אی چشمه ما برאی زمین אز تا« :گفتند و ٢١٤﴾یَنْبُوعاً رْضِאأل مِنَ لَنَا تَفْجُرَ حَتَّى لَكَ ؤْمِنَنُ لَن قَالُوא وَ﴿ ـ

 .»آورد نخوאهیم אیمان تو به
 
 

 عربی انبز در )مستقبل( آینده فعل کاربرد אز هایی نمونه

 אفکند؛ خوאهیم هرאس کافرאن دل در ]زودی به[ ٢١٥؛﴾بِاللَّهِ شْرَكُوאأ بِمَا אلرُّعْبَ كَفَرُوא ینَאلَّذِ قُلُوبِ یفِ یسَنُلْقِ﴿ ـ

 .אند ورزیده شرک אوندخد به زیرא
 شاندلهای و אفقها در زودی به ٢١٦؛﴾אلْحَقُّ نَّهُأ لَهُمْ بَیَّنَیَتَ حَتَّى نْفُسِهِمْأ یفِ وَ אلْآفاقِ یفِ آیَاتِنَا یهِمْسَنُرِ﴿ ـ

  .אست ]مطلق[ حقّ אو که گردد روشن אیشان برאی خوبی به تا ساخت خوאهیم آشکار انآن برאی رא خود های نشانه
  .شوی می رאضی که بخشید خوאهد ]چندאن[ تو به پروردگارت و ٢١٧؛﴾یضَرْتَفَ كَبُّرَ كَیطِعْیُ فَوْسَلَ وَ﴿ ـ

                                                 
 .به کار رفته אست» کشورها«و هم در معنای » کشور«در زبان عربی هم در معنای » אلبالد«وאژۀ . ٢١٢
 . ١١٠/ بقره. ٢١٣
 . ٩٠/ אسرאء. ٢١٤
 . ٩٠/ آل عمرאن. ٢١٥
 . ٥٣/ فصلّت. ٢١٦
 . ٥/ ضحی. ٢١٧
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 خدא خشنودی طلب برאی رא آن کس هر و ٢١٨؛﴾عَظِیماً جْرאًأ نُؤْتِیهِ فَسَوْفَ אهللاِ مَرْضَاتِ אبْتِغَاءَ ذلِكَ یَفْعَلْ مَنْ وَ﴿ ـ

 .دאد مخوאهی بزرگی پادאش رא אو دهد، אنجام
 אوالدشان و אموאلشان هرگز ،کافرאن ٢١٩؛﴾شَیْئاً אللَّهِ نَمِ أوْالدُهُم ال وَ لُهُمْمْوאأ عَنْهُمْ یَتُغْنِ لَنْ فَرُوאكَ אلَّذِینَ نَّإ﴿ ـ

 .كرد نخوאهد طرف بر آنان אز رא ]خدא عذאب אز[ چیزى

 مگر  آورد؛ نخوאهیم אیمان تو ]معرאج و[ رفتن باال به ما و ٢٢٠؛﴾قْرَؤُهُنَ اًكِتَاب عَلَیْنَا تُنَزِّلَ حَتَّى لِرُقِیِّكَ ؤْمِنَنُ لَن وَ﴿ ـ

  .بخوאنیم رא آن که کنی نازل ما بر کتابی آنکه
 
 
 

 ترجمه برאی معاصر متون אز אی نمونه
 یدאنزَ جرجی

 ریقَطَ دَیُعَبِّ وأنْ رאثَאلتُّ كَذل مَظِّنَیُ أنْ ... نَکَّمَتَ دوقَ ةِدیمَقَאلْ بِتُکُאلْ ونِطُبُ يف مُبَعْثَرٌ يُّبِאألدَ انَرאثُتُوَ زَیْدَאنُ قَامَ«

  .ةِیَّرِکْفِאلْ انَاتِیَحَبِ هِتِالقَعَ یلَإوَ اهَضِعْبَ لیإ فَلْنُشِرْ ؛امُقَمَאلْ انَبِ اقَضَلَ ةَیَّمِلْאلعِ هُارَآثَ دَدِّعَنُ أنْ رَدْنَاأ وَلَوْ ،هِفِی يِّمِلْعِאلْ ثِحْبَאلْ

 دِאئِאلرّ ةِمَّهِمُبِ یدאنُزَ مُوقُیَ »يِّسالمאإل نِدُّمَאلتَّ ریختأ«و »ةِبیَّرَعَאلْ ةِغَאللُّ آدאبِ تأریخ« אلْعَظیمَیْنِ هِیْابَتکِ فِيفَ
 لِكُاאلسّ فُرِعْیَ ال ،غالِאألدْ ةِثیرَکَ ةٍغابَکَ ةِیَّسالمِאإل ةِضارَحَאلْ تأریخُ لِكَذَوکَ هُبلَقَ يِّعربאلْ دبِאأل تأریخُ کانَ .حکیمِאلْ

 لَوِّحَویُ مَعالِمَאلْ یمَقِیُوَ كَلِاسَمَאلْ لَهِّسَویُ قَرُאلطُّ اهَفی قَّشُیَفَ ةَغابَאلْ لكَتِ یَرُودَ نْأ خالِدُאلْ لُهُمَعَ کانَفَ ،یرُسِیَ یفَکَ هافی
 .بٍصَنَ ونَدُ ثِحْبَאلْ بُّحِمُ هاوبُجُیَ ةًرَعامِ ضاًأرْ لَجاهِمَאلْ لكَتِ

 رאساتِאلدّ بِهذِهِ یُعْنَوْنَ אلّذینَ إالّ ماهِرאجِخْإ بیلِسَ في تْلَذِبُ يتאلّ هودَجُאلْوَ نِیْتابَکِאلْ نِیْذَهَ ةَیمَقِ فُرِعْیَ الوَ

 ةِیمَقِ نْمِ لْلِّقَیُ مْلَ لكَذ نَّکِلَ ... ذُآخِمَ ماهِفی یدאنَزَ یلَعَ خِذَتْאُ دْقَ معَنَ .ةِیَّلِوَّאأل رِصادِمَאلْ لیإ صولِوُאلْ ةَقَّشَمَ ونَفُرِعْویَ
 .نَفِیصِنْمُאلْ ینَثِאلباحِ وسِفُنُ في دُالِאلخَ هُثرُأ کیمِحَאلْ دِאئِאلرّ ذאهَلِ یقَبْیَوسَ يِّکرفِאلْ هِتأثیرِو هِلِمَعَ

 نَفِیقَّثَمُאلْ ةَرَهُمْجُ لُاوَنَتَتَ لْبَ ،صِصُّخَאلتَّ بِالّوطُ حقیقِوאلتَّ ثِحْبَאلْ لِهْأ یلَعَ رْصِتَقْتَ ملَ یدאنَزَ ةَمَدْخِ أنَّ یلَعَ
 لُعَجْیَ هافی وَهُفَ ،تازאًمْمُ اًیّبِأدَ الًمَعَ دُّعَتُ يتאلّ ةِأریخیَّאلتّ ةِوאئیَّאلرِّ ةِلَسِلْאلسِّ لكَتِ نمِ هُعَضَوَ مابِ لكَوذ ،ةِئَشِاאلنّ نَمِ
 ذْإ ؛هورِمْجُאلْ وسِفُنُ في حِالِאلصَّ یرِأثِتَّאل نَمِ هِذِهَلِ کانَ ما هالَ کانَ ةًیَّبِدَأ ةًلَسِلْسِ فُرِأعْ وال قاًشائِ باًدَأ أریخِאلتّ قَقائِحَ

 ٢٢١».بِالّאلخَ نِّאلفَ یقِرِطَ نْعَ أریخِאلتّ لیإ مْهُتْعَفَودَ مْهِجادِمْأ ةَفَعرِومَ یهمماضِ ةَرאسَدِ مهِیْلَإ حَبَّبَتْ
 
 

 توضیح
  .کرد ظهور برخاست، :قامَ ـ
 در که אست حالیّه جمله، אین در »وאو«( بود پرאکنده ... در ما אدبی میرאث که حالی در ...: فِي مُبَعْثَرٌ يُّبِدَאأل انَאثُرَتُوَ ـ

 :که کنیم ترجمه صورت אین به رא جمله אین אست بهتر رو אین אز ؛אست تفیظر مفهوم بر مشتمل موאرد، אز بسیاری
 .)بود پرאکنده کهن آثار الی البه در ما אدبی میرאث که کرد ظهور هنگامی زیدאن

                                                 
 . ١١٤/ نساء. ٢١٨
 . ١١٦/ آل عمرאن. ٢١٩
 .٩٣/ אسرאء. ٢٢٠
 . ٢٣ ـ ٢٤، ص ة وאألدبدرس אللّغ محمد محمدی، .٢٢١
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 کردن قادر :مِنْ مَکَّنَ .)شود می حذف گاه که אست »مِنْ« فعل אین אضافۀ حرف( یافت אمکان وאنست،ت :تَمَکَّنَ ـ

 .کاری אنجام به کسی
  )رאهها کردن موאره ها، جاده کردن آسفالته رאهها، کردن شوسه :قِرُאلطُّ یدُبِعْتَ( کند هموאر که :دَیُعَبِّ أنْ ـ
  .نیست אینجا آن به پردאختن جای گنجد، نمی אینجا در  :امُقَمَאلْ انَبِ اقَضَ ـ
  .دنزب دست ،دکن אقدאم ،بپردאزد  ...: بِـ ومُقُیَ ـ
  وظیفه ولیت،ئمس ،مأموریت :ةمُهِمَّ ـ
  )سرگرد :نظامی אصطالح در ( رאهنما قرאول، پیش پیشگام، :دאئِאلرَّ ـ
 )אنبوه( پردرخت )אی بیشه( جنگل ونهمچ :غالِدْאأل ةِرثیِکَ ةٍبَاغَکَ ـ
 ).کند کشف /کند جستجو( بکاود که :ودَیَرُ نأ
  .کند باز رא رאه ،آن میانۀ در /بگشاید رא رאه ،آن  میانۀ در :قَرُאلطُّ اهَفِی قَّشُفَیَ
 )»جاده رאه،« معنای به »مَسْلَك« جمعِ :»אلمَسَالِك«( کند هموאر رא رאه و :كَالِسَمَאلْ لَهِّسَیُوَ
  )»مَعْلَم«جمعِ( کننده مشخّص عالمتهای ،عالئم ها، نشانه :معالِאلمَ
 .دهد تغییر /کند تبدیل و :لَیُحَوِّو

 .درنوردد کند، طیّ کند، کشف :یَجُوبُها
  خستگی هیچ بدون :نَصَبٍ دُونَ
 و »کارگردאنی« معنای به سینمایی אصطالح در »خرאجإ«( هاآن تدوین و تهیه رאه در :امهِرאجِخْإ یلِبِسَ فِي ـ
 .)אست »کارگردאن« معنای به »مُخْرِج«
 אقدאم و پردאختن معنای به )مجهول صیغۀ به( »بِـ يَعُنِ« ( ... به ورزند می אهتمام ،... به پردאزند می ...: بِـ یُعْنَوْنَ ـ

  ).אست کاری به کردن
 پژوهشها مطالعات، :رאساتאلدِّ ـ
 معتبر منابع אول، دست منابع :ةאألوّلیّ אلمصادر ـ
 .کرد قادتنא ،گرفت هخرد ...: عَلَی أخَذَ ـ
 پژوهشگرאن قان،محقّ :ثینאلباحِ ـ
  .نکرد אکتفا ... به نشد، محدود ... به نکرد، بسنده ... به ...: یلَعَ رْصِقتَتَ ملَ ـ
 .گیرد دربرمی :تَتَناوَلُ ـ
 کردگان  تحصیل عموم :نَیفِقَّثَאلمُ ةرَهُمْجُ ـ
  )جوאناننو تیم و جوאنان تیم :ةِئَاشِאلنَّ یقُرِفَوَ ابِبَאلشَّ یقُرِفَ( نوخاسته نسل نو، نسل نوجوאنان، :ةئَاشِאلنّ
 )نویس رمان :אويאلرّ رمان؛ دאستان، :ةوאیَאلرِّ ( تاریخی ـ دאستانی مجموعۀ :ةأریخیّאلتّ ةیَّوאئِאلرِّ ةلَسِلْאلسِّ ـ
  .شود می محسوب رود، می شمار به :دُّتُعَ ـ
 جذّאب برאنگیز، شور :قاًشائِ ـ
  مثبت تأثیر :الحאلصّ أثیرאلتَّ ـ
 ).אست »تعلیلیّه« حالت אین در »إذْ«( که دلیل אین به چون، زیرא، :ذْإ ـ
   .کرد مند عالقه خود گذشتۀ بررسی به رא آنان :همضِیما ةَرאسدِ مهِیْلَإ تْبَحَبَّ ـ
 .دאد سوق ... به کشاند، ... به ...: لیإ مهُتْعَفَدَ ـ
 .دلربا /فریبنده هنر :بالّאلخَ نّאلفَ ـ
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 چکیده
 داللـت  حـال  زمـان  در حـالتی  آمـدن  پدیـد  یا کاری وقوع بر که אست فعلی فارسی زبان در אخباری مضارع 

 موאرد، بیشتر در عربی، انزب در نیز آن معنایی معادل .شود می ساخته مضارع بن + »می« ترکیب אز و کند می

 .אست مضارع فعل همان
 همـان  خـود،  אز پـیش  אسـمِ  برאی صفت یا )خبر /مبتدא( אسمیه  جملۀ رکن دو אز یکی مقام در فاعل، אسم گاه 

 .رساند می ذهن به فارسی زبان در رא אخباری مضارع معنای
 آوردن ــ ٢ مـضارع؛  فعـل  بـر  »مـا « /»ال« آوردن ـ١ :אست ممکن شکل دو به אخباری مضارع کردن منفی 

 .فاعل אسم /مضارع فعل بر »لَیْسَ«
 آمـدن  پدیـد  یـا  کـاری  وقـوع  אحتمال یا אمکان بر که شود می گفته فعلی به אلتزאمی مضارع فارسی، زبان در 

 .شـود   مـی  سـاخته  مضارع بن + »بِـ« ترکیب אز معموالً و کند  می داللت نزدیک آیندۀ یا حال زمان در حالتی
 אرאده، و لـزوم  دאشـتن،  دوسـت « ماننـد  אفعالی ترکیب אز موאرد، بیشتر در عربی، زبان در نیز آن ییمعنا معادل

 دسـت  بـه  منصوب مضارع فعل +حتّی /لِـ /يْکَ /أنْ + »... و خوאستن  دאشتن، آرزو ترسیدن، אمکان، و אحتمال

 .آید می
 »ِ  لــ « .دאرد وجـود  تفـاوت  »حتّـی « و )تعلیل الم( »ِ  لـ« کاربرد نایم ،معاصر عربی در ویژه به ،عربی زبان در 

 کـار  بـه  دشـوאریاب  یـا  یریـاب د هـدف  برאی »حَتَّی« אما אست؛ یاب  آسان یا زودیاب هدف بیان برאی معموالً

  .رود می
 دست به رא אلتزאمی مضارع معنایی معادل توאن می مرفوع مضارع +»لَعَلَّ« یا »رُبَّما« ترکیب אز نیز موאردی در 

 .آورد
 אز پـس  مرفـوعِ  مـضارعِ  یـا  منـصوب  مضارع אز پیش »ال« نفی حرف کاربرد אز معموالً منفی אلتزאمی رعمضا 

 .آید می دست به »لَعَلَّ و مابَّرُ«
 زمان אز پس زمانی در حالتی آمدن پدید یا وقوع بر که شود  می گفته فعلی به )مستقبل( آینده فارسی، زبان در 

 در آن معنـایی  معـادل  و شـود   می ساخته אصلی فعل ماضی بن + »אهمخو« مشتقات אز و کند  می داللت حال

 .آید می دست به »نظر مورد فعل مضارع + وفَسَ /سَـ« ترکیب אز معموالً عربی زبان
 ۀآینـد  فعل مفهوم شرط، אدوאت دنبال به ماضی فعل حتّی یا مضارع فعل کاربرد אز توאن  می ،یبسیار موאرد در 

 .آورد دست به رא عربی
 آینـده  بـه  رא جملـه  فعلِ باید باشد، هدאشت وجود آینده به آن زمان قتعلّ بر دאلّ אی قرینه یا قید جمله در اهگهر 

 .کرد ترجمه
 .آید می دست به نظر مورد فعل مضارع با همرאه »لَنْ« کاربرد אز معموالً عربی زبان در آینده فعل منفی 

 



 

 



 

 

 جلسۀ یازدهم

 )١(بی אفعال خاص در زبان عر
 در زبان عربی» نیاز دאشتن«و » دאشتن«معادلهای אفعال 



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .در زبان عربی» نیاز دאشتن«و » تندאش«آشنایی با ساختار אفعال  

 
 
 

 درآمد
در چند جلسۀ گذشته، دربارۀ چگونگی אنتقال زمان جمالت عربی در ترجمه، نکاتی رא بیان کردیم و با 

אکنون روش بیان دو مفهوم . ترین معادلهای زمانها در عربی و چگونگی برگردאن آنها به فارسی آشنا شدیم مهم
روند  אی ویژه به کار می کنیم که در قیاس با زبان فارسی، غالباً به گونه رא بررسی میفعلیِ خاصّ در زبان عربی 

 مفهوم کنیم که برאی بیان אین دو نخست אشاره می. و אز نظر ظاهری، با معادلهای فارسی خود אنطباق ندאرند
ربردאشته باشند و بتوאنند در کنند؛ یعنی אفعالی که مفهوم آنها رא د در زبان عربی، אز אفعال مستقل אستفاده نمی

وجوه و حالتهای گوناگون به کار روند؛ بلکه بنا به عادت زبانیِ دیرینۀ قوم عرب، אغلب با یکی אز אین دو 
 : شود میترکیب بیان 

 ) در مقام אسم مجرور(یک حرف אضافه همرאه با فاعل معنایی آن  ـ
 ) ٌאلیه مضافدر مقام (ـ قید مکان خاصّی همرאه با فاعل معنایی آن 
  :گذرد توضیح مطلب در دو بخش جدאگانه، אز نظر می

 
 
 
  و معادلهای آن»دאشتن«

אستفاده » فعل«که אشاره کردیم در زبان عربی، در برخی موאرد، برאی بیان برخی مفاهیم، عمالً אز  چنان
که هر چند در » دאشتن«عل אند؛ אز جمله ف אند؛ بلکه برאی אین منظور، معادلهای دیگری رא به کار برده نکرده

 آید، אغلب برאی بیان آن אز روشهای زیر بهره  به شمار می٢٢٢»)كُیَمْتَلِ (كَאِمْتَلَ/  ـِ كَمَلَ«موאردی، معادل אفعال 
 :אند جسته

 

                                                 
אسـت و هـر دو אز نظـر دسـتوری،           » مالـک، صـاحب و دאرא بـودن       «در زبان عربی به معنـای       » כאِمتِال«و  » كمِلْ«مصادر  . ٢٢٢
شین سفیدی دאرد که هـر روز بـا آن بـه            ؛ אو ما  »یها إلی عَمَلِهِ کُلَّ یَوْمٍ    ذهَبُ ف یضاءَ یَ ةً بَ  سَیّار كُیَمْتَلِ/ كُإنّهُ یَملِ «: אند؛ مانند   متعدی

 .رود کار خود می] محلّ[
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  همرאه با فاعل معنایی جمله در مقام אسم مجرور؛٢٢٣»لِـ«ـ کاربرد حرف אضافۀ ١
 :אلیه؛ مانند ، همرאه با فاعل معنایی جمله در مقام مضافٌ»دَیلَ«یا » عِنْدَ«ـ کاربرد قیدهای مکان ٢

ـ אو کتاب سودمندی در علم نحو دאرد که אستادش آن رא تألیف کرده אست؛ لَهُ کتابٌ نافعٌ في عِلْمِ אلنَّحْوِ ألَّفَهُ 
 .أسْتاذُهُ

 .ابَقُونَ في אلْخَیْرאتِگیرند؛ لَنا أصْدِقاءُ یَتَس ـ ما دوستانی دאریم که در نیکیها אز هم پیشی می
 . ةٌ في بِالدِهِمْةٌ کَثِیرَـ آنان در کشور خود، منابع طبیعی زیادی دאرند؛ لَهُمْ مَوَאرِدُ طَبِیعِیَّ

 . دَوْرٌ هَامٌّ في هَذَא אلْمَوْضُوعِكَـ تو نقش مهمّی در אین موضوع دאری؛ لَ
 . ةٌ تَفْتَخِرُونَ بِهَا کُلِّیَّکنید؛ لَکُمْ אی دאرید که به آن אفتخار می ـ شما دאنشکده

 .ةِ عُلُومِ אلْحَدِیثِخوאند؛ لِي أخٌ یَدْرُسُ في کُلِّیَّ ـ من برאدری دאرم که در دאنشکدۀ علوم حدیث، درس می
شود و    ظاهر می » لَدَی«و  » عِنْدَ«،  »لِـ«אفزون بر אین، گاه فاعل معنایی جمله، به شکل یک אسم، پیش אز              

: رسـاند؛ ماننـد    معنا رא به ذهن مـی   ، همان  و بیش  که کم رود    تناسب با آن אسم به کار می      پس אز آن، ضمیری م    
ـ      ←: لَدَیْهَا/ عِندَها/  אستاد دאرد؛ أمّي لَهَا    ←» لَدَیْهِ/ عِنْدَهُ/ אألسْتَاذُ لَهُ « / هانـدَ عِ/ ةِ لَهَـا   مادرم دאرد؛ صُـفوفُ אلکُلّیّ

/  دאنـشجویان دאرنـد؛ אلمعلّمـانِ لَهُمَـا        ←: لَـدَیْهِمْ / عِنـدَهُم /  لَهُـمْ   کالسهای دאنشکده دאرد؛ אلطُّـالّبُ     ←: لَدَیْها
 . آن دخترאن دאرند←: لَدَیْهِنَّ/ عِندَهُنَّ/  آن دو معلم دאرند؛ אلْبَنَاتُ لَهُنَّ←: لَدَیْهِمَا/ عِندَهُما

رאبِ אجزאی آن، تابع אند که אع نکتۀ دیگر אینکه چنین عبارאتی در ساختار دستوری جملۀ אسمیّه قرאر گرفته
جمله و خبر برאی   شبه» عِنْدَهُ«، »عِنْدَهُ کِتَابٌ« برאی نمونه در جملۀ  موقعیت نحوی مخصوص به آنها אست؛

ةُ אلکُلّیّ«در جملۀ . بر آن، مقدّم شده אست) کتابٌ(رود که به دلیل نکره بودن مبتدא  به شمار می» کتابٌ«وאژۀ 
 یک خبر مقدّم و یک مبتدאی  אز متشکل،ۀ دیگریمبتدא و خبر آن جملۀ אسمی» ةُیّلّאلکُ«نیز » ةٌةٌ وאسِعَلَهَا ساحَ

صفت » ةٌوאسِعَ«مبتدאی مؤخّر و » ةٌسَاحَ«جارّ و مجرور و خبر مقدّم، » لَهَا « که در آنمؤخّر و موصوف אست
 .אست

یرאتی خاص، متناسب با در آغاز چنین جمالتی به کار رود، تغی» إنّ«بر همین אساس نیز، هرگاه مثالً 
رא » אو کتابی دאرد«دهد؛ برאی نمونه אگر بخوאهیم مفهوم  شرאیط جدید جمله در אعرאب نهاد دستوری آنها رخ می

که با جملۀ » لَدَیْهِ کتاباً/ عِنْدَهُ/ إنّ لَهُ«:  باید بگوییم،ۀ عربی بیان کنیمدر آغاز جملۀ אسمیّ» إنَّ«با אستفاده אز 
 .معنا אست تقریباً هم»  لَدَیْهِ کتابٌ/عِندَهُ/ لَهُ«

هرگاه پس אز یک نهاد معرفه، در آغاز گزאرۀ عربی به کار رود، به معنایِ » لِـ«אفزون بر אین، حرف אضافۀ 
 :و אمثال آنها خوאهد بود؛ مانند» متعلّق אست به«، »אز آنِ«

 .ـ אلکِتَابُ אلنّافِعُ لِعَلِيٍّ؛ آن کتاب سودمند، אز آنِ علی אست
 .ـ إیرאنُ אلعَزیزَهُ لِلشَّعْبِ אإلیرאنيِّ אلمُسْلِمِ؛ אیرאن عزیز، אز آنِ ملّتِ مسلمان אیرאن אست

 .د رضی אست אز آنِ سیّهאلمجازאت אلنبویّ] کتاب[لِلسَّیِّدِ אلرَّضِيِّ؛  ةُ אلنَّبَویّ אلْمَجَازَאتُـ 
و » لِـ«همرאه با » مَا«یا حرف » لَیْسَتْ«/ »لَیْسَ«در عربی، אز کاربرد فعل ربطی » دאشتن«منفیِ فعل 

ندאرم؛ ): لَدَيَّ/ عندي(لِي ) ما/ لَیْسَتْ(لَیْسَ  « :آید؛ مانند فاعل معنایی جمله، در אبتدאی جملۀ אسمیه به دست می

                                                 
» لِــ «. אسـت » دאشـتن «ترین آنها، به معنای       موאرد کاربرد متعددی دאرد که یکی אز شایع       » لِـ«گفتنی אست که حرف אضافۀ      . ٢٢٣

در : ةِ لِلْهِجْرَ ةَ عِشْرِینَ سَنَ( کسرۀ فارسی    و معادل ) به خاطر آمدن אو   : لِمَقْدَمِهِ(» به خاطر «و  » به دلیل «אفزون بر אین، گاه به معنای       
 .شناخت معنای دقیق آن در هر عبارت، وאبسته به مفهومِ سیاقِ پیرאمونی آن אست. و جز אینها نیز آمده אست) سال بیستمِ هجری
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) ما/ لَیْسَتْ(ندאرند؛ لَیْسَ ): هِمْلَدَیْ/ عِندَهُم(لَهُمْ ) ما/ لَیْسَتْ(ندאریم؛ لَیْسَ ): لَدَیْنَا/ عِندَنا(لَنَا ) ما/ لَیْسَتْ(لَیْسَ 
 .»ندאرید): لَدَیْکُم/ عِندَکُم(لَکُْم ) ما/ لَیْسَتْ(ندאری؛ لَیْسَ ): كَلَدَیْ/ כَعِنْدَ (كَلَ

لَمْ «یا » ما کانَتْ«/ »مَا کَانَ«و » کَانَتْ«/ »کانَ«نیز אز کاربرد » دאشتن«وجوه مثبت و منفی ماضی فعل 
دאشتم؛ ما ): لَدَيَّ/ عِنْدِي(لي ) کانَتْ(کانَ «: آید؛ مانند  در آغاز جملۀ אسمیه به دست می»لَم تکُنْ«و » یَکُنْ
 كَلَ) مَا کَانَتْ(دאشتی؛ مَا کَانَ ): كلَدَیْ/ כعِنْدَ (كَلَ) کانَتْ(ندאشتم؛ کانَ ): لَدَیَّ/ عندي(لي ) ما کانَتْ(کانَ 

): لَدَیْکُم/ عِندَکُم(لَکُم ) ما کانَتْ(دאشتید؛ ما کانَ ): لَدَیْکُم/ عِندَکُم(مْ لَکُ) کانَتْ(ندאشتی؛ کانَ ): كَلَدَیْ/ כَعِندَ(
 . »ندאشتید

در אین عبارتها هموאره به شکل مفرد » کانَ«و » لَیْسَ«همچنین باید به אین نکته توجه دאشت که אفعال 
 فاعل معنایی جمله ـ که در مقام אسم روند و مطابقتی میان آنها و مذکّر غایب یا مفرد مؤنّث غایب به کار می

  :روند، الزم نیست؛ مانند  به کار می »لِـ«مجرور یا ضمیرِ محالً مجرور به حرف אضافۀ 
 . کالسی ندאرند] هیچ[ـ لَیْسَ لِلطّالّبِ صَفٌّ אلْیَوْمَ؛ دאنشجویان אمروز 

אی  אز آوאزه. (אی بلند دאشتند ؛ آنان در تاریخ فرهنگ אیرאن، آوאزهةِیَّאنِ אإلیرَةِـ کانَ لَهُمْ صِیتٌ ذאئِعٌ في تَأرِیخِ אلثَّقافَ
 .)بلند برخوردאر بودند

ةِ؛ من در آن زمان ماشینی ندאشتم که با آن به دאنشکده یّلّلی אلکُإ ٢٢٤ةٌ نَذْهَبُ فیهاـ ما کانَتْ لَدَيَّ حِینَئذٍ سَیَّارَ
 .برویم

خانۀ بزرگی ندאرند که در آن، در کنار هم ةٌ یَجْتَمِعُونَ فِیها؛ دوستان ما وאسِعَـ إنَّ أصْدِقاءَنا لَیْسَتْ عِنْدَهُمْ دאرٌ 
 . جمع شوند

 
 

 در قرآن کریم» دאشتن«اربرد فعل هایی אز ک نمونه
 .پس אو אمروز در אینجا دوستی ندאرد ٢٢٥؛﴾فَلَیْسَ لَهُ אلْیَوْمَ هَاهُنا حَمِیمٌ﴿ـ 
 .منّت دאری گمان تو پادאشی بی  و بی٢٢٦؛﴾ونٍجْرאً غَیْرَ مَمْنُإنَّ لَكَ لَأ وَ﴿ـ 
  رسول خدא سرمشقى نیكو] אقتدא به[طعاً برאى شما در  ق٢٢٧؛﴾ ...سْوَةٌ حَسَنَةٌنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ אللَّهِ أقَدْ كالَ﴿ـ 
  ...ستא

 .אی ندאرید ندهکن  شما غیر אز אو، سرپرست و شفاعت٢٣٠؛﴾ شَفِیع٢٢٩ٍال  و٢٢٨َیٍّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِمَا لَكُم مِ﴿ـ 

                                                 
ـ «: کنند؛ مانند   اده می אستف» يف«אز حرف אضافۀ    » با وسیلۀ نقلیّه به جایی رفتن     «با آن؛ در عربی برאی بیان مفهوم        : فِیها. ٢٢٤  يفِ
کـه  » با אسـب «و » با دوچرخه«؛ אلبته جز در موאرد خاصّی مانند   »با کشتی : ةِ אلسَّفینَ يبا אتومبیل؛ فِ  : ةِیّار אلسَّ يبا هوאپیما؛ ف  : ةِאلطَّائِرَ

 .»عَلَی אلْفَرَسِ«و » ةِبِالدَّرّאجَ«: گویند برאی بیان آنها به ترتیب می
 . ٣٥/ هحاقّ. ٢٢٥
 .٣ /قلم. ٢٢٦
 .٢١/ אحزאب. ٢٢٧
رא ظـاهرאً   ) وَلـیّ (آید کـه مبتـدאی جملـه          אست، زאئد به شمار مى    ) ما(چون مسبوق به אدאت نفی      » مِنْ وَلِیٍّ «در  » مِنْ«حرف  . ٢٢٨

 .مجرور کرده אست؛ حال آنکه بنا بر אبتدאئیّت محالً مرفوع אست
تـوאن آن     رود؛ یعنی، می    به کار رفته، زאئد به شمار می      ) وَ ال (אست و همرאه با حرف وאو       ) ما(چون مسبوق به نفی     » ال«حرف  . ٢٢٩

 .در אین حالت، تنها تأکید بر مفهومِ منفیِ موجود در جمله אست» ال«کارאیی . رא حذف کرد
 .٤/ سجده. ٢٣٠
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 . پس چیزی رא که به آن علم ندאری، طلب مکن٢٣١؛﴾فَال تَسْئَلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴿ـ 
) علیه אلسّالم( ینِسَ אلْحُ ذِکْرَی אإلمَامِخلیدِ تَي لَها אألثرُ אلکبیرُ فيِّ אلْمَأسَاو٢٣٢ِربالءَ رَغْمَ ظاهِرِهَاةَ کَـ إنَّ مَلْحَمَ
نگه دאشتن یاد אمام  אنگیز تأثیر عمیقی در جاودאنه   حماسۀ کربال، با وجود ظاهرِ غم٢٣٣وْمِنَا هذא؛وאستِمرאرِها لِیَ

 .و אستمرאر آن تا אمروز دאشته אست)  אلسالم علیه(حسین 

 
 
 
  و معادلهای آن »نیاز دאشتن«

نیاز «אند، مفهوم فعل  کردهیکی دیگر אز مفاهیمی که در زبان عربی برאی بیان آن غالباً אز معادل فعلی אستفاده ن
آید، در بیشتر موאرد، برאی بیان آن אز  به شمار می» אِحْتَاجَ، یَحْتَاجُ«אست که هر چند، گاه معادل فعل » دאشتن

 :אند روش زیر بهره جسته
 :؛ مانند)در مقام אسم مجرور(متمّم + جَةٍ إلی حابِ/ ةٍفي حاجَ+ فاعل معنایی 

 .ةِ فِي صُفُوفِ אلْکُلِّیَّכِجَةٍ إلَی אالشْتِرَאاحَبِ/ ةٍنشکده نیاز دאرم؛ أنا فِي حَاجَـ من به شرکت در کالسهای دא
ةٍ إلَی نَظَّارَتِهَا بِحَاجَ/ ةٍ فِي حَاجَيبه عینک خود نیاز دאرد؛ إنَّ أخْتِ ـ خوאهرم برאی خوאندن کتابها و مطبوعات

 ٢٣٤.ةِאلصَّحَافَبِ وَتُکُ אلْةِلِقِرَאءَ
 يآخِی אلتَّةٍ إلَبِحَاجَ/ ةٍاجَي حَ فِةَאلبُلْدَאنَ אإلسْالمِیَّ/ می به برאدری و אتحاد نیاز دאرند؛ إنَّ אلبِالدَـ کشورهای אسال

 .ادِحَتِّאالوَ
 كَجَةٍ إلَی کِتَابِاحَبِ/ ةٍـ آیا אمروز به کتاب خود که آن رא به من אمانت دאدی، نیاز دאری؟ هَلْ أنْتَ אلیَومَ في حاجَ

  إیّاهُ؟يتَنِ أعَرْيאلّذ
 اظِفَتِةِ لِالحْةٍ إلَی אلرِّیاضَاجَحَبِ/ ةٍـ אنسان برאی حفظ سالمت خود به ورزش نیاز دאرد؛ إنَّ אإلنْسَانَ فِي حَاجَ

 ٢٣٥.بِصِحَّتِهِ
 مُؤْمِنینَ ابٍ إلَی شَب٢٣٦َةٍبِحَاجَ/ ةٍاجَي حَةُ فِـ אیرאن عزیز ما به جوאنانی مؤمن و پرتالش نیاز دאرد؛ إیرאنُنَا אلعَزِیزَ

 .دِینَمُجْتَهِ

                                                 
 .٤٦/ هود. ٢٣١
 ).عَلَی אلرَّغْمِ مِنْ ظاهِرِها(= رغم ظاهر آن  علی: رَغْمَ ظاهِرِها. ٢٣٢
אسـت،    قرאر گرفته) »یَوم«در אینجا ( در چنین حالتهایی که پس אز مشارٌאلیه خود » هذא«؛ )»لِهَذَא אلْیَوْمِ(= روز تا אم: لِیَوْمِنا هذא . ٢٣٣

אلّلهُمَّ אرْزُقْنَا حَجَّ بَیْتِكَ אلْحَرَאمِ في عَامِنَـا        «: که در دعا نیز آمده אست       رود؛ چنان   به شمار می  » صفت مُؤَوَّل به مشتقّ   «אز نظر نحوی    
پس אز مـشارٌאلیه    » هَذَא«در אین عبارت    . ؛ خدאوندא، אمسال حجّ خانۀ אمن خود رא روزی ما قرאر ده           )٥٩٣ کفعمی، ص    אلمصباح(» هذא

 .رود به کار رفته و אز همین رو، אز نظر نحوی صفت مؤوّل به مشتق به شمار مى) عام(خود 
  .رود به کار می» مطبوعات«و » نگاری روزنامه«ی امعندو در » ةאلصَّحافَ«وאژۀ . ٢٣٤
 .رود به کار می» سالمت«و » بهدאشت«ی امعندو در » ةאلصِّحَّ«وאژۀ . ٢٣٥
و אسـم   » لِــ «به فاعـل معنـایی، همـرאه بـا          » ةٍحاج«نیز אز אضافه شدن وאژۀ      ) کسی/ نیاز دאشتن به چیزی   (معنای مصدری   . ٢٣٦
ـ          أی أنَّهُ ال یَستَطیعُ أن    رَ«: آید؛ مانند    پس אز آن به دست می      مجرورِ ـ  یَستَعیرَها؛ ألنَّ مِثلَ هذهِ אلکُتُـبِ ال تُعَـارُ مِـنْ مَکْتَبَ ةِ ةِ אلْجامِعَ
توאند آنها رא אمانت بگیرد؛ زیرא چنین کتابهایی بـه دلیـل    دریافت که نمی/ ؛ دید)٦٢٨ ص  ،٣، ج אالیام(» .ةِ אلطُّالّبِ إلَیْها ةِ حَاجَ لِکَثْرَ

در برخـی مـوאرد نیـز ممکـن אسـت فاعـل             . شوند  אز کتابخانۀ دאنشگاه אمانت دאده نمی     نیاز دאشتن دאنشجویان به آنها،      / کثرت نیاز 
ـ     «: مانندتوאند به صورت نکره به کار رود؛          می» ةٍحاجَ«معنایی אز جمله حذف شود که در אین صورت، وאژۀ            ةً وאِنْ کُنْتُ ال أرَی حَاجَ
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در » نیاز دאشتن«شود، عدد و نوعِ فاعلِ معنایی جمله، تأثیری در شیوۀ بیان مفهوم  که مالحظه می چنان
توאن آنها رא با جایگزین کردن فاعلهای دیگر، به همین صورت  אین جمالت و אمثال آنها ندאرد و به آسانی می

» يأخ«و » هُوَ«در جملۀ نخست و جملۀ دوم به » يأخْت«و » أنا«دن به کار برد؛ برאی نمونه با دگرگون کر
 إلی نَظّارَتِهِ ةٍبِحَاجَ/ ةٍ فِي حَاجَيإنَّ أخ«و » ةِ فِي صُفُوفِ אلْکُلِّیَّכِةٍ إلَی אالشْتِرَאاجَحَبِ/ ةٍهُوَ في حاجَ«: گفت
 ».ةِ אلْکُتُبِ وَאلصَّحَافَةِِلقِرאءَ

  :ه دو روش ممکن אستب» نیاز دאشتن«منفی کردن فعلِ 
 ؛ )در مقام אسم مجرور(متمّم +  إلی ةٍحاجَبِ/ ةٍفي حاجَ+ و مشتقّات آن » لَیْسَ«ـ کاربرد فعل ربطی ١
 : ؛ مانند)در مقام אسم مجرور(متمّم +  إلی ةٍبِحاجَ/ ةٍفي حاجَ + ٢٣٧»ما«ـ کاربرد حرف نفی ٢

 .אحمد، אمروز به تو نیاز ندאرد؛ كَ إلَیْةٍبِحاجَ/ ةٍـ لَیْسَ أحمدُ אلیَومَ في حاجَ
 ؟ سِرْ אلدَّاءِهَتِ אنْدَعْ بَكَابِتَةٍ إلی کِبِحاجَ/ ةٍ في حاج٢٣٨َـ آیا تو پس אز پایان درس به کتاب خود نیاز ندאری؟ ألَسْتَ

 .ةِ إلَی هَذِهِ אلْمِنْضَدَةٍبِحَاجَ/ ةٍـ من אآلن به אین میز نیاز ندאرم؛ مَا أنَا אآلنَ فِي حَاجَ
 إلَی ةٍبِحَاجَ/ ةٍ فِي حَاجَةِ ما بِالدُنَا فِي אألعْوَאمِ אألخِیرَ الهای אخیر، کشور ما به وאردאت گندم نیاز ندאرد؛ـ در س

 .אسْتِیرאدِ אلْقَمْحِ
 إلی أمریکا وאلْقُوَی ةٍبِحَاجَ/ ةٍیابی به خودکفایی، به آمریکا و אبرقدرتها نیاز ندאریم؛ لَسْنَا فِي حَاجَ ـ ما برאی دست

 .אلْکُبْرَی لِلْحُصُولِ عَلَی אالکْتِفَاءِ אلذّאتِيِّ
 .بِرْحَאلْ وَةِ إلی אلْبُنْدُقِیَّةٍبِحَاجَ/ ةٍ فِي حَاجَ ـ مریم، تو אمروز به تفنگ و جنگ نیاز ندאری؛ یا مریمُ، لَستِ אلْیَوْمَ

و مشتقّات » لَمْ یَکُنْ«و » مَا کَانَ«/ »کانَ«نیز אز کاربرد » نیاز دאشتن«وجوه مثبت و منفیِ ماضی فعلِ 
به אو نیاز دאشت؛ : لیهإةٍ کانَ في حاجَ « :آید؛ مانند به دست می» متمّم+ ةٍ إلی حاجَبِ/ ةٍفي حاجَ«آن همرאه با 
: ةٍ إلیهبه من نیاز دאشتی؛ مَا کُنْتُ في حاجَ: يَّلإةٍ  آن دو به آنان نیاز دאشتند؛ کُنْتَ في حاجَ :ةٍ إلَیْهمکانَتَا في حاجَ

 .»ما به آن نیاز ندאشتیم: لیهاإةٍ به אو نیاز ندאشتم؛ ما کُنّا في حاجَ
به کار برد و نوع » ةٍحاجَبِ/ ةٍفي حاجَ«אی رא در مقام صفت، پس אز  توאن وאژه همچنین در برخی موאرد، می
 :אین نیاز رא مشخّص کرد؛ مانند

 .ن אبزאر نیاز مبرم دאرمةِ؛ من به آא אألدَكَلْلی تِإ مَاسَّةٍةٍ ـ أنَا فِي حَاجَ
مادرم در آن هنگام به فرא گرفتن رאنندگی نیاز حتمی ةِ؛  إلی تَعَلُّمِ سَوْقِ אلسَّیّارَةٍمُلِحَّةٍ  بِحَاجَכَـ کَانَتْ أمّي آنَذَא

 .دאشت
 .ةٍ إلَی אلْمَالِ؛ من به پول، نیاز ضروری ندאشتمیَّورِرُةٍ ضَـ ما کُنْتُ فِي حَاجَ

                                                                                                                                            
دیدم؛ بـه دلیـل عـشقی     ؛ هر چند نیازی به آن نمی    )٤٦ ص   ألمین وאلمأمون، אجرجی زیدאن،    (». لَهَا كَبِّتُهُ مِنْ حُ   لمَا آنَسْ  كَلی ذل إ

 .که در تو نسبت به אو مالحظه کردم
 .אست که هم אز نظر معنایی و هم אز نظر کارکرد دستوری، همانند آن אست» لَیْسَ«ی شبیه به »ما«همان » ما«אین . ٢٣٧
) أ(אستفاده کرد؛ گو אینکه אستفاده אز همزۀ אسـتفهام    » أ«אدאت پرسشی   توאن אز     در زبان عربی برאی بیان سؤאل منفی تنها می        . ٢٣٨

 .در سؤאالت منفی کاربرد ندאرد» هَلْ«در سؤאالت مثبت نیز بسیار رאیج אست، אمّا 
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 در زبان عربی» نیاز دאشتن« فعل کاربردهایی אز  نمونه
 . مردی نیاز دאریم که به אو ببالیمما به ٢٣٩؛هِ بِرُخِتَفْ نَئٍمْرَאلی إةٍ بِحاجَ ـ نحنُ

אین سخن که ] بیان[ آیا با ٢٤٠ةِ؟یا אلحَاتِیّرورِلی ضَإةٍ إنّما אلفُنونَ مِنَ אلکَمالِیّاتِ ونحنُ بِحاجَ: ـ أتَعتَذِرُونَ بِقَولِکُم
 آورید؟ نیاز دאریم، عذر و بهانه میبه ضروریات زندگی  ] אکنون[تجمّالت אست، حال آنکه ما ز هنر א
د م زبردستی نیاز دאرن سخت به معلّ، مردم سوریه٢٤١یه؛لَونَ عَرٍ یَدْرُسُلِّمٍ ماهِعَلی مُةٍ إةٍ ماسَّ بِحاجَیّینَورِ אلسُّنَّـ إ
 . نزد אو درس بخوאنندکه

 من אکنون אحساس ٢٤٢ةٍ إلی אلطَّعامِ אآلنَ؛ حاجَيف» ةَمَیمُونَ«جُوعِ אآلنَ، وَلَکِنْ أظُنُّ أنَّ ـ إنّي ال أشْعُرُ بِالْ
 .غذא نیاز دאرد] خوردن[אآلن به » میمونه«کنم  کنم، ولی گمان می گرسنگی نمی
  ٢٤٤.ز به אسترאحت نیاز دאرمپس אز خستگی אمرو] אآلن[ من ٢٤٣ةِ بَعْدَ تَعَبِ هذא אلنَّهَارِ؛لی אلرَّאحَإةٍ ـ إنّي في حاجَ

 
 
 

 אی אز متون معاصر برאی ترجمه نمونه
 )سالم אهللا علیها ( خدیجةُةُدَیِّאلسَّ

 لَها فقرَ אلفتی وبؤسَهُ دِّ وصَوَّرْنَأنْکَرْنَهُ علیها أشدَّ אإلنکارِ ورَدَدْنَها عنهُ أشدَّ אلرَّ] אلْحُبَّ[ی نساؤها منها ذلك لَمَّا رَأ

غُوא منها هذه رْوَةٍ ونعیمٍ وذَکَرْنَ لها تَنافُسَ אألشرאفَ وאلسّادةِ فیها وحِرْصَهُمْ جمیعاً علی أن یَبْلُ فیه من ثَوما هي

سِرَّهَا אلْعزیزَ إلی حَسَّتْ خدیجةُ أنّ نساءَها لمْ یَفْهَمْنَ عنها شیئاً وأنّهنّ لن یَفْهَمْنَ عنها شیئاً وَرَدَّتْ فَأ... אلْمنزلةَ 

 مِنْ نفسِها אلطّاهرةِ وقلبِهَا אلْکریمِ وَאنْتَظَرَتْ حتّی َتهَیَّأتِ אلعیرُ في عامٍ من אألعوאمِ لِلرّحْلَةِ في مکانِهِ אألمینِ

אلتّجارةِ إلی بالدِ אلرّومِ وجَعَلَتْ خدیجةُ تُهیّئُ تجارَتَها وجعل אلنّاسُ من فقرאءِ قریشٍ یَعْرِضُونَ أنفسَهم علیها 

 يَلْقِ אُوإنّما... إلی אلشامِ کما تَعَوَّدوא أن یفعلوא من قبلُ ولکّن خدیجةَ لم تَسْمَعْ ألحدٍ منهم لِیَرْحَلوא في تجارتِها 

                                                 
 .٤١، ص نصوصجبرאن خلیل جبرאن، . ٢٣٩
 .٥٧همان، ص . ٢٤٠
 .٦٣همان، ص . ٢٤١
 .٣٥، ص אألمین و אلمأمونجرجی زیدאن، . ٢٤٢
 .١٢٥، ص ةُ אلدّرّشَجَرَ، جرجی زیدאن. ٢٤٣
 :در زبان عربی» نیاز دאشتن«چند نمونۀ دیگر אز کاربرد فعل . ٢٤٤

 אمت אسالمی אکنون بیش אز هر چیز، نیازمنـد همیـاری و              ةٍ إلَی אلتَّضامُنِ وאلتَّعاوُنِ؛   کْثَرَ مَا یَکُونُ بِحَاجَ   أ ةُیَّسالمِ אإل ةُـ أصْبَحَتِ אألمَّ  
 ).بیش אز هر چیز، بیش אز هر چیز دیگر :یَکُونُکْثَرَ مَا أ (.همکاری אست

مـا تنهـا نیازمنـد یـادگیری            ةً؛ٍة إلی تَعَلُّمِها تَکَلُّماً وکِتابَ     حاجَ ي ف ل صِرْنَا אآلنَ   بَ ،ماً فَحَسْبُ هْةً وفَ ةِ قِرאءَ  אلعربیّ مِلُّعَلی تَ إةٍ  ـ لَسْنَا بِحَاجَ  
در אیـن جملـه     (. نیاز دאریم ] نیز[به فرא گرفتن مکالمه و نگارش به אین زبان          عربی نیستیم، بلکه אکنون     ] متون[خوאندن و فهمیدنِ    

 ).دو هستندمعطوف به آن » ةًکِتابَ«فَهْماً و «های  و وאژه» تمییز«אز نظر نحوی » تَکَلُّماً«و » ةًقِرאءَ«های  وאژه
آیا طبیعی نیست کـه آنـان بـه گفتگـو بـا              ؟رینَ مَعَ אآلخَ  وאرِلی אلْحِ إةٍ  ي حاجَ ـ ألَیْسَ مِنَ אلطَّبِیعِيِّ أنَّهُم لَم یَکُونُوא یَشْعُروُنَ بِأنَّهُم ف         

عجیـب  : مِـنَ אلعَجیـبِ أنَّ  : چند نمونۀ دیگر אز אین ترکیب... . طبیعی אست که : مِنَ אلطَّبِیعيِّ أنَّ(کردند؟  دیگرאن אحساس نیاز نمی 
ـ     ] ناگفته خود : [علُومِ أنَّ وאقعیت אین אست که؛ مِنَ אلمَ     : אست که؛ مِنَ אلوאقِعِ أنَّ     حقیقـت آن אسـت     : ةِ أنَّ روشن אست که؛ مِنَ אلحَقِیقَ

 ).که
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نُ هذه אلمَرّةَ صاحبَ وکُسَیَ] صلي אهللا علیه وآله[لْقِیَ في نفسها ـ أنّ محمّدאً ها ـ دونَ أن تَعْرِفَ کیفَ אُفي نفسِ

] طالبٍ بيأ[یخ لی אلشّ نساءَها في شيءٍ وإنّما تُرْسِلُ إ عن شيءٍ وال تُحَدِّثَאلشّامِ فال تَسْألَ نساءَهالی تجارتِها إ

عصِبُ منه ویُصَوِّرُ أنّ אلفتی قد أصبَحَ رجالً ال بأسَ علیه من ستَوِّنُ علیه ما کان یَدسیساً یَعْرِضُ علیه אألمرَ ویُهَ

 ...یَحْمُونَ אلعیرَ بالعددِ وאلعدّةِ ونُ في طائفةٍ من قومِهِ سَیَکُ... وهو ... فر مَشَقَّةِ אلسّ

بوطالبٍ لِیَرْضی هذא אلعَرْضَ أو یَقْبَلَهُ لوال أن قد کانَ هللا في ذلكَ حکمةٌ ولوال أنَّ אهللاَ قد ألْقَی في وما کان أ

لیه رسولُ خدیجةَ ما فلمّا َعرَضَ ع... فقد کان أبوطالبٍ شفیقاً علی אبْنِ أخیهِ رفیقاً به ... قلبِهِ אلرّضا بهذא אلْعَرْضِ 

ی ثمّ یَلْقَ. » أخيسَأعْرِضُ هذא علی אبْنِ«: رّسولِ فقالَ لل،عَرَضَ، هَمَّ أن یَرْفُضَ ولکنّ אهللاَ ألقی في نفسهِ אلقبولَ

 .»ضُ علیهِ אألمرَ مُرَغِّباً له مُشَجِّعاً إیّاهאبنَ أخیهِ فَیَعْرِ

ذي قد ألقی في نفسِ خدیجةَ אختیارَهُ لِتِجارتِها هذא אلعامَ  אلّلی ترغیبٍ أو تشجیعٍ؛ فإنّوما کان אلفتی في حاجةٍ إ

طالبٍ قبولَ هذא אالختیارِ حینَ عَرَضَهُ رسولُ خدیجةَ علیهِ، قد ألقی في نفسِ אلفتی قبولَ  وألقی في نفسِ أبي

 .نَ تَحَدَّثَ إلیهِ عمُّهُ فیهِهذא אالختیارِ حی

 
 

 توضیح
 .ی אو عیب دאنستند، آن رא برאی אو ناپسند شمردند، אو رא به خاطر آن سرزنش کردندآن رא برא: نْکَرْنَهُ علیهاـ أ

 אز نظر )אإلنکار( ، پیش אز خود فعلِ אضافه شدن به مصدرِدلیلبه » شَدّأ«وאژۀ (ه شدّت، سخت ب: نکارـ أشَدَّ אإل
و » شدّته ب«هایی مانند  رفته باید آن دو رא به وאژه هم د که رویشو ی مینحوی جانشین مفعول مطلق بیان

 .)ترجمه کرد» سخت«
 .אو رא אز آن بازدאشتند، אو رא אز آن منع کردند، אو رא אز آن پرهیز دאدند: ـ رَدَدْنَهَا عَنْهُ
 )»شَدَّ אإلنکارأ«دقیقاً مانند (ه شدّت، سخت ب: ـ أشَدَّ אلرَّدِّ
 ، بینوאییبیچارگی، فقر، بدبختی: ـ بُؤْس
 ناز و نعمت: عیمـ نَ

 دیگر دربارۀ אویکنام و سرشناس با  رقابت אفرאد صاحب:  فیها אألشرאفِـ تَنَافُسَ
 رتبه، رؤسای قبایل رجال، مردאن عالی: ـ אلسّادَة

 ...، میل شدید آنان به ...عالقۀ آنان به  : ...ـ حِرْصَهُم علی 
 .اه برسندوی به אین جایگبا که در אرتباط : غُوא مِنها هذه אلمَنزِلَةَـ أن یَبْلُ

 .چیزی אز منظور אو رא درنیافتند، متوجّه منظور אو نشدند: نها شیئاً عَنَمْهَفْم یَـ لَ
 .برگردאند... آن رא به ... : لی إ... ـ رَدَّتْ 

  آن در جان پاکشبه مکان אمنِ: إلی مکانِهِ אألمینِ مِنْ نفسِها אلطّاهرةِـ 
 )»لَی أنْإ«به معنای (تا אینکه : حَتَّیـ 
  کاروאن، قافله٢٤٥:لْعِیر אـ

  ...سفر به ...: لی  إةُحلَאلرِّـ 
                                                 

  .אی بر آن مترتّب نیست خورد، هیچ فایده به هیچ دردی نمی:  אلنَّفِیرِيال في אلْعِیر وال فِ. ٢٤٥
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 و  یونانیـان یهودیان، صـربیان،    « که به ترتیب یعنی   » فْغَان אلیونان و אأل   ،رْبאلیَهُود، אلصِّ « رومیان؛ مانند : ومאلرّـ  
ر ی ضـما  ،دنبـال آن   روم نیز به همین معنا آمـده و بـه            ن وאژه، در دومین آیۀ سورۀ مبارک      که אی   چنان (.»אفغانیان

 ٢٤٦﴾نْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ أدْنَى אلْأرْضِ وَهُم مِیفِ  *غُلِبَتِ אلرُّومُ﴿: متناسب با جمع مذکر آمده אست
... پردאخت، خدیجـه شـروع بـه آمـاده کـردن            ... אندک به آماده ساختن       خدیجه אندک ...:  ئُیِّجَعَلَتْ خدیجةُ تُهَ  ـ  
، »אنـدک   אنـدک « شکل قیدی به      در توאن آن رא     אفعال شروع אست که در بسیاری אز موאرد می         אز» جَعَلَتْ«. (نمود

 .)و مانند آن ترجمه کرد» تدریج هب«
مردم به تدریج خود رא بر אو عرضه کردند، مردم شروع کردند به : م علیهاسَهُفُ یَعْرِضُونَ أنْ... אلنّاسُ لَعَجَـ 

 .) אفعال شروع אستאز» جَعَلَ«. (عرضه کردن خود بر אو
ی אست که هنگامאست و آن معموالً » همچنین«، »کَمَا«یکی دیگر אز معانی (طور که  که، همان چنان آن: ماکَـ 

 .)אین وאژه در آغاز پارאگرאف به کار رود
 .عادت کردند: تعَوَّدُوאـ َ
 .یک אز آنان אجازه ندאد  به هیچ: دٍ منهم ألحَحْم تَسْمَلَـ 

 .به دل אو אفتاد، به אو אلهام شد: ها نفسِ فيـ אُلْقِيَ
 .و אز زنان خود دربارۀ چیزی سؤאل نکند: ءٍن شيلَ نسائِها عَـ فَال تَسْأ

 .و با زنان خود دربارۀ چیزی سخن نگوید:  نساءَها في شيءٍوال تُحَدِّثَـ 
 بلکه: نَّماإـ 
 رد، فرستاده، وאسطهفرستند تا خبر بیاو کسی که אو رא پنهانی به جایی می: سیسًاـ دَ

 ...دهد به  پیشنهاد می...:  یلَـ یَعْرِضُ عَ
نْ هَوِّ (.دهد می سهل نشان ]چیزی رא بر کسی[، دهد می آسان جلوه ]چیزی رא بر کسی[:  ....ی لَعَ ... نُوِّهَـ یُ

 !)سخت نگیر؛ جوش نزن: عَلَیْكَ
 شمردن و :אعتبار«فعال در بسیاری אز موאرد به معنای  در باب אست»سین«. (آورَد میدشوאر به شمار : بُعِصْستَـ یَ

: ستصغاردیگری رא ضعیف شمردن؛ אِ: ستعضافخود رא بزرگ شمردن؛ אِ: ستکبارאِ« אست؛ مانند »به شمار آوردن
 .)چیزی رא کوچک شمردن

 سفر بر אو ترسید، نباید  نباید אز سختی،سختی سفر برאی אو جای نگرאنی ندאرد: رفَن مَشَقَّةِ אلسَّأسَ علیه مِـ ال بَ
 .برאی אو אز سختی سفر وאهمه دאشت

 .کنند کنند، دفاع می کنند، موאظبت می یت میحما: ونَمُحْـ یَ
 با אفرאد و ساز و برگ فرאوאن:  وאلعُدَّةِدِدَالعَـ بِ
 وאردفعل مضارع هرگاه بر » لِـ«(شد  رאضی نمی/ دאد و אبوطالب هرگز رضایت نمی: یبوطالبٍ لِیَرْضَوما کانَ أـ 

شود و کارאیی آن تأکید بر نفی موجود   نامیده می»حودالم جُ«باشد، » نکُلَمْ یَ«یا » ما کانَ«شود و مسبوق به 
 .)ترجمه کنیم» هرگز«شود آن رא در همۀ موאرد به  در جمله אست و אز אین رو پیشنهاد می

 .)مترאدف אست» حقتِرאאِ«در אین معنا با وאژۀ » عَرْض«(پیشنهاد : ضرْאلعَـ 
 ...دلوאپسِ، بیمناکِ، نگرאنِ .: ..ی لَفیقاً عَـ شَ

 دوستِ אو، رفیقِ אو: رَفیقاً بِهِـ 
 . نظر دאشت، تصمیم دאشت، درخوאست: ـ هَمَّ

                                                 
  .٣ و ٢/ روم. ٢٤٦
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אگر خدאوند در אین کار حکمتی ندאشت، אگر خدאوند رא در אین کار حکمتی : ةٌکمَ في ذلكَ حِد کانَ هللاِ قَوال أنْـ لَ
که یعنی سپاس אز » سپاس خدאی رא«: אست؛ مانند» برאیِ، אز آنِ«در زبان فارسی، » رא«یکی אز معانی  (.نبود

 .)ست אآن خدא
 .رود می... ، به دیدن دنک میمالقات ) يَلَقِ: ماضی آن: (ـ یَلْقَی
ر אست آن رא یاری אز موאرد بهت قید حالت אست که در بس»باًمُرَغِّ«. (کرد در حالی که אو رא ترغیب می: باً لَهُـ مُرَغِّ

 ).و אو رא ترغیب کرد: ترجمه کنیمبه جملۀ خبری مستقل 
 .)»باًمُرَغِّ« مانندِ. (کرد در حالی که אو رא تشویق می: یّاهُإعاً ـ مُشَجِّ

 .نیاز ندאشت... به ...:  لیوما کانَ في حاجَةٍ إـ 
  .گفتگو کرد ...، با  سخن گفت...با : لَیإ ـ تَحَدَّثَ

 
 
 

 چکیده
אی ویژه بـه       که غالبًا در قیاس با زبان فارسی به گونه          وجود دאرند   خاصّ  فعلیِ ِماهیمفبرخی  در زبان عربی     

 אز  »نیـاز دאشـتن  « و  »دאشتن« אفعال .روند و אز نظر ظاهری، با معادلهای فارسی خود אنطباق ندאرند          کار می 
 .אند אین دسته

کننـد؛ بلکـه    و فعل، در بیشتر موאرد، אز אفعالی مستقل אسـتفاده نمـی         برאی بیان مفهوم אین د     در زبان عربی   
 معنایی یا قید مکان خاّصی همرאه با فاعل معنـایی بهـره              אز ترکیب یک حرف אضافه همرאه با فاعلِ        بیشتر
 .جویند می

مـوאرد   אمـا در بیـشتر    ،   אست شمرده شده  »َكْمَتَلِא/ َكَمَل«ل  افعא هر چند در موאردی معادل       ،»دאشتن«فعل   
 :شود אستفاده میبرאی بیان آن אز روشهای زیر 

 ؛ همرאه با فاعل معنایی جمله»ِلـ«ـ کاربرد حرف אضافۀ ١
 .همرאه با فاعل معنایی جمله» َلَدی«یا » ِعْنَد«ـ کاربرد قیدهای مکان ٢
، »אز آنِ « در آغاز گزאرۀ عربـی بـه کـار رود، بـه معنـاِی                ،هرگاه پس אز یک نهاد معرفه     » ِلـ«حرف אضافۀ    

 .و אمثال آن خوאهد بود» متعّلق אست به«
و » ِلــ «بـا   همـرאه   » َما«یا حرف   » َلْیَسْت«/ »َلْیَس« فعل ربطی    در عربی، אز کاربرد   » دאشتن« فعل   منفِی 

 .آید معنایی، در אبتدאی جملۀ אسمیه به دست میفاعل 
َلْم «یا  » ما کاَنتْ «/ »َما َکانَ «و  » َنْتَکا«/ »کاَن «کاربرد نیز אز    »دאشتن« فعل    ماضیِ وجوه مثبت و منفیِ    

باید به אین نکته توجـه دאشـت کـه אفعـال            אلبته  . آید  در آغاز جملۀ אسمیه به دست می      » َلم تُکنْ « و» َیُکْن
روند و     مفرد مؤّنث غایب به کار می      ا هموאره به شکل مفرد مذّکر غایب یا       در אین عبارته  » کاَن«و  » َلْیَس«

 .و فاعل معنایی جمله الزم نیستمطابقت میان آنها 
 مقابـل    ، بـه شـیوۀ    در بیشتر مـوאرد   אما  ،  אست» ْحَتاَج، َیْحَتاجُ ِא«هر چند، گاه معادل فعل      » نیاز دאشتن «فعل   

 .»)در مقام אسم مجرور(متّمم + لی ٍة إَجحاِب/ ٍةفي حاَج+ فاعل معنایی « :شود بیان می
 .ندאرد» نیاز دאشتن«ۀ بیان مفهوم  تأثیری در شیو، جملهعدد و نوع فاعل معنایِی 
  : ممکن אست زیربه دو روش» نیاز دאشتن «فعِلکردن منفی  
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  ؛متّمم+ لی  إٍةحاَجِب/ ٍةفي حاَج+ ات آن و مشتّق» َلْیَس« ربطی  فعِلکاربردـ ١
 .ممتّم+ لی  إٍةحاَجِب/ ٍةفي حاَج+  »ما« حرف نفی ـ کاربرد٢
و مـشتّقات   » م َیُکـنْ  َل«و  » َما َکانَ «/ »کاَن «کاربردنیز אز   » دאشتننیاز   « فعلِ وجوه مثبت و منفی ماضیِ     

 .آید به دست می» ممتّم+ لی ٍة إحاَجِب/ ٍةفي حاَج«آن همرאه با 
به کار برد و نوع אین نیاز رא        » ةٍحاجَبِ/ ةٍفي حاجَ «אی رא در مقام صفت پس אز          توאن وאژه   در برخی موאرد، می    

 .مشخّص کرد
 



 

 



 

 

 جلسۀ دوאزدهم

 )٢(אفعال خاص در زبان عربی 
 »وאدאشتن«و » خوش آمدن«معادلهای אفعال 



 

 

 
 
 
 
 

  درسهدف
 .در زبان عربی» وאدאشتن«و » خوش آمدن«معادلهای אفعال  آشنایی با 

 
 
 

 درآمد
در زبـان عربـی، آشـنا شـدیم و      » نیـاز دאشـتن   «و  » دאشـتن «در جلسۀ پیشین، با چگونگی بیان مفهوم אفعـال          

خـوش  «خوאهیم با معادلهـای دو فعـل دیگـر؛ یعنـی              אکنون می . ترین معادلهای فارسی آن دو رא شناختیم        مهم
 .، آشنا شویم که کاربرد آنها در زبان عربی، به نوعی با سایر אفعال متفاوت אست»وאدאشتن«و » آمدن

همرאه אست؛ حال آنکه در زبـان عربـی،         » אز«معموالً با حرف אضافۀ     » خوش آمدن «در زبان فارسی، فعل     
 . برند بهره نمی) معادل אز(» مِنْ«، אز حرف אضافۀ »خوش آمدن«در معادلهای 

رود، אلتزאمـی אسـت؛ فعـل         پیش אز آن به کار می     » وאدאشتن«אی که     همچنین، در فارسی، فعل אصلی جمله     
 . ، بر خالف بیشتر אفعال مضارع אلتزאمی عربی، مرفوع אست»وאدאشتن«אلتزאمی پس אز معادل عربی 

 :وجّه کنید گوناگونِ کاربرد אین אفعال تهای  به توضیحات و نمونه،ها برאی درک کامل אین نکته
 
 
 
  و معادلهای آن»خوش آمدن«

، معمـوالً אز حـرف      »خوش آمدن אز چیزی یـا کـسی       «که אشاره کردیم، در زبان فارسی برאی بیان مفهوم            چنان
بـه کـار   » مِـنْ «کنند؛ حال آنکه در زبان عربی، אین مفهوم رא بدون نیاز به حرف אضافۀ          אستفاده می » אز«אضافۀ  
در باب אِفعال אست و برאی بیان مفهوم مورد نظر، بـه            » إعْجاب«در زبان عربی،    » نخوش آمد «معادل  . برند  می

 :کنند روش زیر عمل می
در مقـام فاعـل     (مـتمّم   ) + بـه دسـتوری     در مقـام مفعـولٌ    (فاعل معنایی   + » أعْجَبَ، یُعْجِبُ «کاربرد فعل   

 ؛ )»مِنْ«دستوری و بدون אستفاده אز 
 :مانند

 ). تُعْجِبُ אلعربیّةُ فاطمةَ←(آید؛ تُعجِبُ فاطمةَ אلعربیّةُ  ـ فاطمه אز عربی خوشش می
 ). لَمْ یُعْجِبْ کَالمُ أحمدَ أستاذَنا←(ـ אستاد ما אز سخن אحمد خوشش نیامد؛ لَمْ یُعْجِبْ אُستاذَنا کَالمُ أحمدَ 

 لکتابُ؟ אكَ ذَلِكَآید؟ ال أعْرِفُ لِمَاذَא ال یُعْجِبُ دאنم چرא אز آن کتاب خوشت نمی ـ نمی
 .ـ אو אز کتابخانۀ دאنشکدۀ אلهیات خوشش آمد؛ أعْجَبَتْهُ مَکْتَبَةُ کُلِّیَّةِ אإللهیّاتِ

  رَوْضَةُ אألطْفَالِ هَذِهِ؟كِآید؟؛ فاطمةُ، هَلْ تُعْجِبُ ـ فاطمه، آیا تو אز אین کودکستان خوشت می
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 .بَیَانُـ آنان אز אین אعالمیه خوششان نیامد؛ لَمْ یُعْجِبْهُمْ هذא אلْ
، אبتـدא   »خوش آمـدن  «های غایب، فاعل معناییِ فعلِ         خصوص در صیغه    جالب אینکه در موאرد بسیاری؛ به     

گاه، ضمیری متّصل کـه אز نظـر نـوع و عـدد، متناسـب آن                  رود و آن    به کار می  » أعْجَبَ، یُعْجِبُ «پیش אز فعل    
ه دنبال آن، متمّم جملۀ فارسی نیز همچنان در         آید و ب    به دستوری می    باشد، پس אز فعل عربی و در مقام مفعولٌ        
 :شود؛ بدون آنکه تغییری در معنای عبارت پدید آید؛ مانند مقام فاعل دستوریِ جملۀ عربی ذکر می

 .آید ـ إنَّ أحمدَ ال تُعْجِبُهُ هَذِهِ אلدَّرّאجَةُ؛ אحمد אز אین دوچرخه خوشش نمی
 .یهِ؛ فاطمه אز سخن برאدرش خوشش نیامدـ إنَّ فَاطِمَةَ لَمْ یُعْجِبْهَا کَالمُ أخِ

 .آید  دאنشجویان אز אین کالس، بسیار خوششان می٢٤٧ـ إنَّ אلطُّالّبَ یُعْجِبُهُمْ هَذא אلصَّفُّ جِدّאً؛
 بـه آن شـهر،      אز سـفر  ] ــِ زن  [ אلْمَدِینَةِ؛ אنگار אیـن معلّمـان        كَـ کَأنَّ هَؤُالءِ אلْمُعَلِّمَاتِ ال تُعْجِبُهُنَّ אلرِّحلَةُ إلَی تِلْ        

 .آید خوششان نمی
در چنـین عبـارאتی،   »  یُعْجِبُ أعْجَبَ،«یابیم که عدد و نوعِ فعل  های پیشین دقّت کنیم، درمی     אگر در نمونه  

حال آنکه در ترجمۀ فارسی، بر אسـاس شـیوۀ معیـار،           . ناخوאه تابع فاعل دستوری آن אست؛ نه فاعل معنایی          خوאه
بـر אیـن אسـاس،      .  موجود در جمله و برگردאنِ صحیح مفهوم مورد نظر پردאخـت           های معناییِ   صرفاً باید به جنبه   

آنان אز آن قلـم  «: ، باید به ترتیب بگوییم»إنَّهُمْ لَمْ یُعْجِبُونَا«و » إنَّ هَذَא אلْقَلَمَ أعْجَبَهُمْ« در ترجمۀ جمالت    مثالً
و » قلـم «ارאت عربـی، بـه ترتیـب،        فاعل دسـتوری در אیـن عبـ       . »ما אز آنان خوشمان نیامد    «و  » خوششان آمد 

 .אست» ما«و » آنان«אست؛ ولی فاعل معنایی » آنان«
 
 

 אی کهن در زبان فارسی  شیوه
توאن ترجمه کرد، که در فارسی کهن مرسوم بوده و אگـر فعـل                אی دیگر نیز می     گونه جمالت رא گاه به شیوه       אین

 سـاختار عربـی،   که فاعل معنایی، هماننده אین معنا عربی معلوم باشد، با ساختار جملۀ عربی نیز منطبق אست؛ ب  
 :ها توجه کنید  نمونه به אین. گیرد و متمّم، در جایگاه فاعل دستوری به دستوری قرאر می در جایگاه مفعول

ین ماشـین،   شاید پدرم אز א   : شیوۀ معیار  (٢٤٨ تُعْجِبُهُ هَذِهِ אلسَّیَّارَةُ؛ شاید אین ماشین، پدرم رא خوش بیاید          يـ لَعَلَّ أبِ  
 ).خوشش بیاید

مـا אز کتابهـای אدبـی אو، خوشـمان          : شـیوۀ معیـار   (آیـد     ـ تُعْجِبُنَا کُتُبُهُ אألدَبِیَّةُ؛ کتابهای אدبی אو، ما رא خوش می          
 ).آید می

 ).אو אز אین سخن خوشش آمد: شیوۀ معیار(ـ إنّه قد אُعْجَبَ بهذא אلکالمِ؛ אین سخن، אو رא خوش آمد 

                                                 
  .وאقعاً، خیلی، بسیار: جِدّאً. ٢٤٧
در آنها به کار رفته، رنگ و بوی متـون فارسـی رא             » خوش آمدن «ارאتی که مفهوم فعل     به دست دאدن אین نوع ترجمه אز عب       . ٢٤٨

توאنـد در درک معنـای صـحیح          کنیم؛ گرچه به طور طبیعی، אطالع אز آن می          کند و אز אین رو، ما אکنون آن رא توصیه نمی            کهن می 
 .جمالت مورد نظر، مؤثّر وאقع شود
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 نکته
به شکل معلوم به کار رفته و فاعل و مفعول دسـتوری نیـز بـه    » أعْجَبَ، یُعْجِبُ«ت پیشین، فعل در همۀ جمال 
אیـم کـه      אند و ما در ترجمۀ فارسیِ אین قبیل جمالت، شیوۀ رאیج در فارسی معیار رא پیشنهاد کرده                  دنبال آن آمده  

 برאی بیـان مفهـوم       ،»أعْجَبَ، یُعْجِبُ «عل  با אین حال، در موאردی نیز ف      . توאند گویای مفهوم وאقعی آنها باشد       می
در אین صـورت، فاعـل معنـایی        . رود  مورد نظر، به شکل مجهول و بدون همرאهی با فاعل دستوری، به کار می             

شـود و مـتمّم نیـز     ظـاهر مـی  ) دستوریدر مقام نایب فاعل (فعل، به صورت אسم یا ضمیر مرفوعی پس אز آن          
 .رود ر میبه کا» بِـ«همرאه با حرف אضافۀ 

در (مـتمّم   + » بــ «) + در جایگـاه نایـب فاعـل      (فاعل معنـایی    + » أعجب، یعجب «فعل مجهول אز مادۀ     
 ).جایگاه مجرور
 :مانند

 .آید ـ إنَّ אألطفالَ عادَةً یُعْجَبُونَ بِمُعَلِّمِیهِمْ؛ کودکان معموًال אز معلّمانشان خوششان می
 .اعَةِ؛ گویی تو אز אین ساعت، خوشت آمده אست אلسَّكَ قَدْ אُعْجِبْتَ بِتِلْكَـ کَأنَّ

رود، ممکـن אسـت در چنـین مـوאردی، مقـصود              گرچه אین ساختار نیز برאی بیان همان مفهوم به کار مـی           
تـوאن مفهـوم فعـل رא بـه شـیفتگی،             در אین صورت، می   . ، در نظر گوینده باشد    »خوش آمدن «دیگری باالتر אز    
 :نندمندی برگردאند؛ ما دلبستگی و عالقه

 . برאدرت شیفتۀ אبونؤאس و אبوאلعال شده אست٢٤٩אلعَالءِ؛ ينُؤَאسٍ وَأب ي قَدْ אُعْجِبَ بِأبِכِـ إنَّ أخَا
 
 
 

 در زبان عربی» خوش آمدن«برد فعل هایی אز کار نمونه
 אو در آغـاز،  ٢٥٠ אلْمُکافَأةِ وאلتَّـشْجیعِ؛  أوَّلِ אألمرِ، ولَکِنَّهُ کانَ یَنْتَظِرُ شَیئاً آخَرَ مِن مَظاهِرِ      يـ قَد أعْجَبَهُ هذא אللَّفظُ ف     
پادאش و تـشویق אنتظـار      ] عینیِ[دیگری אز مصادیق    ] های[چیز  ] پس אز آن،  [ ولی    آمد؛  אز אین وאژه خوشش می    

 .برد می
ل و فهـم و      آنان אز دیدن شـکل و شـمای         ٢٥١هاشمٍ؛  ي حُبِّ بَن  يـ أعْجَبَهُمْ مَا رَأوْא مِنْ هَیْئَتِهِ وفَهمِهِ وאستِبصارِهِ ف        

 .هاشم، خوششان آمد بصیرت אو در دوستی بنی
آمـد و آنـان     دیدند که אز آن خوششان می        گویی آنان چیزی رא می     ٢٥٢ـ کَأنَّما کانُوא یَرَوْنَ شَیئاً یُعْجِبُهُمْ ویُلْهِیهِمْ؛      

 .دאشت رא به خود مشغول می
آمد کـه      آن کودک אز אین موאزنه، خوشش می       ٢٥٣فْسِهِ لَذَّةً وَمَتَاعاً؛   نَ يـ کانَت هَذِهِ אلمُوאزَنَةُ تُعْجِبُ אلصَّبيَّ وتُثِیرُ فِ       
 .אنگیخت אحساس لذّت و خوشی رא در جان אو برمی

                                                 
  .אز شاعرאن مشهور قرن پنجم هجری: باسی و אبوאلعالאز شاعرאن برجستۀ دورۀ ع: אبو نؤאس. ٢٤٩
  .٣٧، ص אألیامطه حسین، . ٢٥٠
  .٣٣٧، ص אألخبار אلطوאلאحمد אلدینوری، . ٢٥١
  .٢١٠ و ٢٠٩طه حسین، پیشین، ص . ٢٥٢
 .١٧٢همان، ص . ٢٥٣
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ـ    ...  تَمَسُّكَ אلشَّرقيِّ    ي هَذَא אالحتِجَاجُ؛ ألنَّهُ أبَانَ ل     يـ لَقَدْ أعْجَبَنِ    مـن אز אیـن אعتـرאض        ٢٥٤ةِ؛بِرُمُوزِ حَیَاتِـهِ אلْخَاصَّ
برאی من آشکار کرد که אنسان شرقی، بـه نمادهـای زنـدگیِ مخـصوص بـه خـود،                   ] بار دیگر [א  خوشم آمد؛ زیر  

 .بند אست پای
ـ نَائیّةٍ غِةً بِأمِیرٍ هِنْدِيٍّ دَعَوْتُهُ إلَی حُضُورِ رِوאیَ     عْجِبْتُ مَرَّ אُ کَمَا   يِّ،ورِ אلسُّ كَلِ ذَ ةِـ אُعْجِبْتُ بِجُرْأ   ـ يةٍ فِ میالنـو  ةِ  مَدِینَ

אی هندی ـ که אو رא بـه حـضور     که یک بار אز شاهزאده אز جرئت آن مرد سوری خوشم آمد؛ چنان ٢٥٥ إیطالیا؛يف
 . ـ خوشم آمد  میالن אیتالیا دعوت کردم در شهرموسیقایییک نمایش در 
 
 
 و معادلهای آن» وאدאشتن«

رود و فعـل      یدر مقام فعل کمکی بـه کـار مـ         » وאدאشتن«که אشاره کردیم، در بیشتر جمالت فارسی، فعل           چنان
، »אحمد خوאهرش رא وאدאشت که به مدرسـه بـرود         «برאی نمونه، در جملۀ     . אصلی پس אز آن، مفهوم אلتزאمی دאرد      

مهم آن אسـت    . فعل אصلی אست که وجه אلتزאمی دאرد      » برود«در حقیقت، گویی فعل کمکی אست و        » وאدאشت«
» وאدאشـتن « بـه عنـوאن معـادل        ٢٥٦)مفعولی  فعل یک در مقام   (» جَعَلَ«که بدאنیم در زبان عربی، بیشتر، אز فعل         

 : مانند٢٥٧کنند؛ אستفاده می
 يکه در کالس، به عربی سخن بگوید؛ جَعَلَ אألسْتَاذُ مَرْیَمَ تَتَکَلَّمُ بالعربیّةِ ف            ) وאدאر کرد (ـ אستاد مریم رא وאدאشت      

 .אلصَّفِّ
אلیَـومَ إلـی אلبِیـتِ    ) أرجِـعُ ( أُعـودُ  ي أمِّي؛ جَعَلَتْنِکه אمروز، زودتر به خانه برگردم  ) وאدאر کرد (ـ مادرم مرא وאدאشت     

 .أسْرَعَ
 . إیمانِنَايدאرند که به אیمان خود بیندیشیم؛ تَجْعَلُنَا آیاتُ אلقرآنِ אلکریمِ نُفَکِّرُ فِ ـ آیات قرآن کریم، ما رא وאمی

 .لْنَا אلْعَدُوَّ یَتَرَאجَعُ مِنْ أرْضِنَانشینی کند؛ جَعَ که אز سرزمین ما عقب) وאدאر کردیم(ـ ما دشمن رא وאدאشتیم 
אی روشن، چشم بدوزند؛ لِنَجْعَلْ أبْنَاءَ وَطَنِنَا یَتَطَلَّعُونَ إلَـی   ـ ما باید فرزندאن میهنِ خود رא وאدאر کنیم که به آینده          

 .مُسْتَقْبَلٍ زَאهِرٍ
 ؟)كَمِهْنَتَ (كَ عَمَلَכُتَتْرُ] أنَا[ كَـ آیا من تو رא وאدאر کردم که شغل خود رא ترک کنی؟ هَلْ جَعَْلتُ

אنـد کـه در حالتهـای        مفعولی ظاهر شـده     و مشتقّات آن، در قالب فعل متعدّیِ یک       » جَعَلَ«ها    در אین نمونه  
عالوه بر אین، باید توجّه دאشـت کـه در אیـن            . אند  ماضی، مضارع و אمر، همرאه با فاعل و مفعول خود به کار رفته            

و » جَعَـلَ «(رود و عدد و نوع آن، با مفعـولِ فعـل אوّل               ا به شکل مضارع مرفوع به کار می       ساختار، فعل دوم تنه   
 :به چند نمونۀ دیگر توجّه کنید. منطبق אست) مشتقّات آن

                                                 
 .٦٠٧، ص אلبدאئع وאلطّرאئفجبرאن خلیل جبرאن، . ٢٥٤
 .همان. ٢٥٥

رود؛ ماننـد دو آیـۀ        به کـار مـی    » قرאر دאدن « گاه دو مفعول دאرد که در אین صورت، به معنای            ،»جَعَلَ، یَجْعَلُ «فعل متعدّی   . ٢٥٦
 ).١١ و ١٠/ نبأ (﴾جَعَلْنَا אلنَّهارَ مَعَاشاً وَ * جَعَلْنَا אلَّیْلَ لِبَاساً وَ﴿: مبارک

همـرאه بـا فاعـل و مفعـول و          » أجْبَرَ، یُجْبِـرُ  / أرْغَمَ، یُرْغِمُ «توאن אز کاربرد فعل       אی אز موאرد، می     رא در پاره  » وאدאشتن«مفهوم  . ٢٥٧
أرْغَمْنَا אألعْدَאءَ عَلَی אلْفِرאرِ؛ دشمن رא وאدאر به فرאر         «: آید، به دست آورد؛ مانند      دیگری درمی ) مصدر(که بر אسم    » عَلَی«حرف אضافۀ   

نیـز قابـل   » شـدّت «אمّـا در אیـن قبیـل عبـارאت، نـوعی           » ن کرد أجْبَرَכَ אلْمُعَلِّمُ عَلَی אلْکِتابَةِ؛ معلّم تو رא وאدאر به نوشت         «و  » کردیم
 .و مشتقّات آن، به کلّی متفاوت אست» جَعَلَ«مالحظه אست؛ אفزون بر آنکه روش بیان آنها در قیاس با فعل 
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تَقْبَلِ אالُمَّةِ אإلسْالمِیَّةِ؛    مُسْ يـ إنَّ אلکُتّابَ אلَّذینَ یَحْمِلُونَ مَسْؤُولِیَّةً کَبیرةً عَلَی عاتِقِهِمْ، یَجْعَلُونَ אلنَّاسَ یُفَکِّروُنَ فِ            
 .دאرند که به آیندۀ אمّت אسالمی بیندیشند کشند، مردم رא وאمی نویسندگانی که مسئولیت بزرگی به دوش می

 .؛ گرما پدرم رא وאدאشت که پنجره رא باز کندכَ یَفْتَحُ אلشُّبّايـ جَعَلَتِ אلْحَرَאرَةُ أب
 ٢٥٨.אی رא در زندگی برگزینم  אلْحَیَاةِ؛ تو مرא وאدאشتی که رאه تازهيدِیدאً فِ أنْتَهِجُ نَهْجاً جَيـ جَعَلْتَنِ

به صورت منفی به کار رود،      ) و مشتقّات آن  » جَعَلَ«( هر گاه در אین אسلوب، فعل نخست          אز אینکه بگذریم،  
 : مانند رساند؛ و مانند آنها رא به ذهن می» نگذאشتن«و » مانع شدن«بیشتر مفهوم 

 .که אو אمروز به خیابان برود) شوم مانع می(گذאرم  عَلُهُ أنا یَخْرُجُ אلیَومَ إلی אلشّارِعِ؛ من نمیـ ال أجْ
 .که אو در آنچه אرאده کرده بود، موفّق شود) مانع شد( مَا نَوَی؛ אحمد نگذאشت يـ لَمْ یَجْعَلْهُ أحْمَدُ یَنْجَحُ فِ

 . که آن کتاب رא بخرم)مانع شدی(ابَ؟؛ چرא نگذאشتی  أشْتَرِي ذلكَ אلکتيـ لِمَاذَא مَا جَعَلْتَنِ
مـانع  «شـود و همـان مفهـوم     با אین حال، گاه در شکل منفیِ אین אسلوب، حرف نفی بر فعل دوم وאرد می          

 :کند؛ مانند رא אفاده می» نگذאشتن«و » شدن
 .که آن بیمار بمیرد)  شدندمانع( ال یَمُوتُ אلْمَرِیضُ؛ אمدאدگرאن نگذאشتند ٢٥٩ـ جَعَلَ رِجَالُ אإلسْعَافِ

گذאرنـد کـه دشـمنان،       ال یَحْتَلُّونَ أرْضَنَا אلْمُقَدَّسَـةَ؛ نیروهـای مـسلّح مـا نمـی             אلْقُوَّאتُ אلمُسَلَّحَةُ אألعْدَאءَ  ـ تَجْعَلُ   
 .سرزمین مقدّس ما رא אشغال کنند

که ما אحساس ذلّت و     ) مانع شدند (قارِ؛ شهدאی عزیز ما نگذאشتند      ـ جَعَلَتْنَا شُهَدאؤُنَا אألعِزَّאءُ ال نَشْعُرُ بِالذِّلَّةِ وَאالحْتِ       
 .حقارت کنیم

نکتۀ دیگر אینکه فعل دوم אین ساختار در زبان فارسی، هموאره مفهوم אلتزאمی دאرد و אز אین رو، غالباً حرف                    
ازی بـه کـاربرد حـرف       رود؛ אمّا در عربی نباید معادلی برאی آن به کار برد؛ یعنی نی              پیش אز آن به کار می     » که«

مـن تـو رא     «برאی بیـانِ אینکـه      »  أنْ تَذْهَبَ إلَی אلْکُلِّیَّةِ    كَجَعَلْتُ« جملۀ   مثالًبر אین אساس،    . نیست» أن«ناصب  
 .در زبان معیار عربی، متدאول نیست» وאدאر کردم که به دאنشکده بروی

 
 

 در زبان عربی» وאدאشتن«کاربرد فعل هایی אز  نمونه
 .گونه بخندی دאرد که אین ؟ چه چیز تو رא وאمی]بِهَذא אلشَّکْلِ [٢٦٠ تَضْحَکِینَكِـ ما یَجْعَلُ

 .دאرم که یک هفتۀ کامل، درس بخوאنی  من تو رא وאمی٢٦١ تَدرُسِینَ أسْبُوعاً کَامِالً؛كِ أجْعَلُيـ إنّ

                                                 
/ شـدن باعث  / موجب شدن / سبب شدن «و مشتقّات آن رא به      » جَعَلَ«در موאردی אز کاربردِ אین ساختار، بهتر אست که فعل           . ٢٥٨

ای حـاکم بـر مـتن،       رא متناسب با فـض    » ةِ أنْتَهِجُ نَهْجاً جَدِیدאً في אلْحَیَا     يجَعَلْتَنِ«توאن جملۀ     بنابرאین، می . ترجمه کنیم » برאنگیختن
تـو مـرא برאنگیختـی کـه رאه و روش     «یا » אی رא در زندگی برگزینم تو سبب شدی که من رאه و روش تازه      «: چنین نیز ترجمه کرد   

 .»رא در زندگی برگزینمאی  تازه
 ).کارگرאن: (و رِجالُ אألعْمال) روحانیان: (رِجالُ אلدِّینِ: و אز همین دست ترکیب. אمدאدگرאن: رِجالُ אإلسْعافِ. ٢٥٩
 .٨٥، ص ١، ج آموزش زبان عربیآذرتاش آذرنوش، . ٢٦٠
 .٩٢همان، ص : ک.ر. ٢٦١
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 אی אز متون کهن برאی ترجمه نمونه

ـ    ،لَی אلْحِجازِ  إ بِ وکانَ مُنْصَرِفاً مِنَ אلشّامِ    رَکانَ عبدُאهللاِ بنُ אلعَبّاسِ مِنْ أجْوאدِ אلعَ       ـ ریـقِ وطَ   אلطَّ ي فَنَزَلَ مَنْزِالً فِ بَ لَ

ی ندَهُ لَبَنٌ أو طَعـامٌ فَمَـضَ      یاً أو حَیّاً عِ    تَجِدُ رאعِ  كَیَّةِ فَلَعَلَّ رِ אلْبَ يذْهَبْ فِ אِ:  فَقالَ لِوَکیلِهِ  وא، یَجِدُ مْلَمِنْ غِلْمانِهِ طَعاماً فَ   

ـ   يندنْ عِ کِ ولَ ال،ا אلْبَیْعُ فَ  أمّ«: تْ قالَ .» طَعامٌ نَبْتاعُهُ؟  כِندَأعِ«: وא لَها  فَقالُ ،يٍّ حَ يمانِ حتّی رَأوْא عَجوزאً ف    بِالْغِلْ  ي ما ل

 لَهُـم   فَما أعْـدَدْتِ  «: قالوא. » وهذא أوאنُ أوْبَتِهِمْ    رِعْيٍ لَهُم  يف«: ، قالَتْ »כِفأیْنَ بَنُو «: قالُوא. »حاجَةٌ] إلیهِ [يوألبنائ

 لَنـا   يفَجُـودِ «: قـالوא . »ال شَـيءَ  «: ، قالَـتْ  » غیـرُ هـذא؟    כِوما عِندَ «: قالُوא. »خُبْزَةً تَحْتَ مَلَّتِها  «: ، قالَتْ »؟ِكولَ

، »نَ بِالْکُـلِّ؟  تَمْنَعِـینَ אلنِّـصْفَ وتَجُـودِی     «: فَقالوא. »!أمَّا אلشَّطْرُ فَال أجُودُ بِهِ وأمَّا אلْکُلُّ فَخُذُوهُ       «: ، فَقالَتْ »!بَشَطْرِها

. »ي وأمْـنَحُ مـا یَرْفَعُنـ      ينَعَمْ؛ ألنَّ إعْطاءَ אلشَّطْرِ نَقِیصَةٌ وإعْطاءَ אلکُلِّ کَمالٌ وفَضِیلَةٌ، فأنا أمْنَعُ مـا یَـضَعُن              «: قالَتْ

 .فأخَذُوها ولَمْ تَسْألْْهُم مَنْ هُمْ وال مِنْ أینَ جاؤُوא

فَرَجَعُـوא  . »!אِحْمِلُوهـا إلـيَّ אلـسَّاعَةَ   «: ، ثُمَّ قالَ لهمكَبِخَبَرِها، عَجِبَ مِن ذَلِفَلَمّا وَصَلوא إلی عبدِאهللاِ وأخْبَرُوهُ     

عبـدُאهللاِ بـنُ    «: ، قـالوא  »ومَنْ صاحِبُکُم؟ «: فقالتْ. »כِ مَعَنا إلی صاحِبِنا؛ فإنّهُ یُریدُ أنْ یَرא       يאِنْطَلِق«: إلَیْها فَقالوא لها  

ـ «: ، قـالوא  »؟ي وذِرْوَتُهُ אلرَّفیعَةُ، وماذא یُریدُ مِنّ     يهُوَ אلشَّرَفُ אلْعال  وأبیکُمْ، هذא   «: قالَتْ. »אلعبّاسِ . »כِ وبِـرَّ  كِمُکافَأتََ

 فیـهِ  כَوאهللاِ لَو کانَ ما فَعَلْتُ مَعروفاً، ما أخَذْتُ لَهُ بَدَالً، فَکَیْفَ وهو شيءٌ یَجِبُ عَلَی אلْخَلقِ أنْ یُـشارِ         ... «: فقالَتْ

: ، قالَتْ »مِمَّنْ أنْتِ؟ «: فَلَمّا وَصَلَتْ إلیهِ، سَلَّمَتْ فَرَدَّ علیهَا אلسَّالمَ وقَرَّبَ مَجلِسَها، ثُمَّ قالَ لها            ... .»!بَعضُهُم بَعضاً؟ 

 كُ فَلَمْ یَ   بَنِيَّ يأسْهَرُ אلْیَسیرَ وأنامُ أکثَرَ אللَّیلِ، وأرَی قُرَّةَ אلْعَینِ ف        «: ، قالَتْ »؟كِفَکَیْفَ حالُ «: قالَ. »کَلْبٍ  يمِنْ بَنِ «

لَقَـدْ  ! یـا هـذא   «: ، قالـتْ  »! وهُمْ جِیاعٌ فَما کُنْتِ تَـصْنَعِینَ؟      כِلَو جاءَ بَنُو  «: قالَ. »مِنَ אلدّنیا شيءٌ إالّ وَجَدْتُهُ فِیهِم     

אِنْطَلِقْ «:  لِبَعضِ غِلْمانِهِ  فقالَ عبدُאهللاِ . »! ...كَ وشَغَلْتَ بِهَا بالَ   كَ هذه אلْخُبْزَةُ حَتّی أکْثَرْتَ فِیهَا مَقَالَ      כَعَظُمَتْ عِندَ 

فَانْطَلَقَ אلْغُالمُ فأخْبَرَهُمُ אلْخَبَرَ فَما بَعُـدَ أمَـدُهُ حتّـی جـاؤُوא فأدْنـاهُمْ               ... » !إلَی خِبائِها فَإذא أقْبَلَ بَنُوها فَجِيءْ بِهِمْ      

إّن هـذא   «: فقـالوא . »صْلِحَ مِن شأنِکُمْ وألُمَّ شَعْثَکُمْ    لِمَکروهٍ وإنّما אُحِبُّ أنْ אُ    ...  لَم أطْلُبْکُمْ    يإنّ«: عبدُאهللاِ منهُ وقالَ  

 هـذه אللَّیلَـةِ     ي ولَکِنْ جاوَرْتُکُمْ ف   كَلَیسَ شيءٌ مِنْ ذل   «: ، قالَ »قَلَّ أنْ یَکُونَ إالّ عَن سُؤאلٍ أو مُکافَأةٍ لِفِعْلٍ قَدیمٍ         

کَفافٍ مِنَ אلرِّزْقِ فَوَجِّهْهُ نَحوَ مَنْ یَـسْتَحِقُّهُ، وإنْ   ... ينَحنُ ف! یا هذא«: قالوא. » فیکُمْ يفَأحْبَبْتُ أنْ أضَعَ بَعضَ مال    

وأَمـرَ لَهُـم    » כَنَعَم، هـو ذא   «: ، فَقالَ » مَقبولٌ כَ مَشکورٌ وبِرُّ  كَفَمَعروفُ. أرَدْتَ אلنَّوאلَ مُبْتَدِئاً مِنْ غَیرِ سؤאلٍ، فَتَقَدَّمْ      

 .بَعَشَرَةِ آالفِ دِرهَمٍ وعِشرینَ ناقَةً

 
 

 یحتوض
 .بخشنده، دست و دل باز، سخاوتمند: »جَوאد«جمعِ : أجْوאد

 .گشت باز می... אز ...: کانَ مُنْصَرِفاً مِنْ 
 .خادم، نوکر، کارگزאر، خدمتگزאر: »غُالم«جمعِ : غِلمان

 ).ه אستبهِ آن ذکر نشد متعدّی אست، אمّا در אینجا مفعولٌ» وَجَدَ، یَجِدُ«(نیافتند، پیدא نکردند : لَم یَجِدُوא
 .אمین، نماینده، مباشر: وَکیل
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 .شاید بیابی، شاید پیدא کنی:  تَجِدُكَلَعَلَّ
 .چوپانی رא: رאعِیاً
 .אی رא قبیله یا طایفه: حَیّاً

 ... .بردن ...: مَضَی بِـ 
 )شود گفته می» عَجوز«به پیرمرد هم (پیرزن : عَجُوزאً
 .خریدیم، خریدאری کردیم: نَبْتَاعُ
 .چرאگاه: رِعْي

 .هنگامِ بازگشت آنان، وقت آمدن آنان: أوאنُ أوْبَتِهِم
 .، فرאهم کردی، مهیّا ساختی]تو زن[آماده کردی : أعْدَدْتِ

 .زیر خاکسترِ پخت آن: تَحْتَ مَلَّتِها
 . لطف کرد/ بخشید/آن رא به אو بذل کرد: جَادَ لَهُ بِهِ
فَـوَلِّ وَجْهَـكَ    ﴿: نیز آمده אسـت   » به طرفِ «و  » ویِبه س «به معنای   » شَطْر«(نیمۀ آن، قسمتی אز آن      : شَْطرها
 .)٢٦٢﴾ אلْمَسْجِدِ אلْحَرאمِشَطْرَ

 .دهی ورزی، نصف آن رא نمی אز نیمۀ آن دریغ می: تَمْنَعِینَ אلنِّصْفَ
 ).خوאر و ذلیل کردن: »وَضَعَ، یَضَعُ«אز (کند  کند، مرא ذلیل می مرא خوאر می: يیَضَعُنِ
 ).عطا کردن/ چیزی رא به کسی بخشیدن: » یَمْنَحُ ـهُ شَیئاً مَنَحَ،«אز (کنم  میبخشم، عطا  می: أمْنَحُ

 .אو رא نزد من بیاورید: אِحْمِلُوها إليَّ
 .همین אالن، فورאً: אلسّاعَةَ
 .با ما حرکت کن، همرאه ما شو:  مَعَنايאِنْطَلِق
 .رئیس ما، مالک ما: صاحِبُنا
 .به جان پدرتان سوگند: وأبیکُمْ
 .אفتخار بزرگ: يرَفُ אلْعالِאلشَّ
 .قلّه، אوج، نهایت: ذِرْوَة
 .پادאش و אحسان به تو رא، جزא و محبّت به تو رא: כِ وبِرَّكِمُکَافَأتَ
 .لطف، بخشش، אحسان، نیکی: مَعْرُوفاً

 .سالم אو رא جوאب دאد: رَدَّ عََلیْهَا אلسَّالمَ
به نشانۀ אحترאم   (جای دאد   / نزدیک کرد؛ אو رא در نزدیکی خود نشاند       ] به خود [محلّ نشستن אو رא     : قَرَّبَ مَجْلِسَها 

 ).و تکریم
 אی، تو אز کدאم خاندאنی؟ مِمَّنْ أنتِ؟ تو אز کدאم قبیله

 .مانم بیدאر می: أسْهَرُ
 .بینم می/ کنم فرزندאنم حسّ می] وجود[خوشبختی رא در :  بَنِيَّيأرَی قُرَّةَ אلْعَیْنِ فِ

 ).جائِعَة و جَوْعَی: مؤنّث آن(گرسنه : »ع و جَوْعَانجائِ«جمعِ : جِیاع
 .کنی دهی، کار می אنجام می: تَصْنَعِینَ
 .אی آقا، جناب: یا هذא

                                                 
 .١٥٠/ بقره. ٢٦٢
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سـخن  «بـه معنـای     » قول«مصدر میمی אز مادّۀ     : مَقَال(زیاد دربارۀ آن، سخن گفتی      : كَحَتّی أکْثَرْتَ فیها مَقالَ   
 ).»گفتن

 ).به ذهنم خطور کرد: يخاطر، دل؛ خَطَرَ بِبال: بال(رא به آن مشغول کردی خاطر خود : كَشَغَلْتَ لَها بالَ
 ).أخْبِیَة: جمع آن(خیمه، خرگاه : خِباء
 .آمد: أقْبَلَ

 .)אو رא آورد: جاءَ بِهِ(آنان رא بیاور : جِيءْ بِهِم
 ).مدّت، عمر: أمَد(طولی نکشید که آمدند : ما بَعُدَ أمَدُهُ حتّی جاؤُوא

 .אو رא به خود نزدیک کرد؛ אو رא به نزد خود آورد: نهُأدْنَاها مِ
 .برאی אمر بدی، برאی אمر ناگوאری: لِمَکْرُوهٍ

 .تا بخشی אز مشکالت شما رא حلّ کنم؛ تا وضعیت شما رא قدری سامان بخشم: أنْ אُصْلِحَ مِنْ شَأنِکُمْ
אمور نامنظّم خود رא نظـام بخـشید؛ وضـعیت          : مَّ شَعْثَهُ لَ(ریختۀ شما رא نظم دهم        و אمور درهم  : أُلمَّ شَعْثَکُمْ ] أنْ[وَ

 ).نابسامان خود رא אصالح کرد
 .دهد چنین אتفاقی کمتر روی می: إنَّ هَذَא قَلَّ أنْ یَکُونَ

 .אم אم، با شما همجوאر شده  در همسایگی شما قرאر گرفته :جَاوَرْتُکُمْ
 ). دאدنقرאر: »وَضَعَ، یَضَعُ«אز (که قرאر دهم : أنْ أضَعَ
 .آن رא روאنه کن: وَجِّهْهُ
 ).به طرف، به سوی، به جانبِ: شَطْرَ= نَحْوَ (به سوی، به طرف : نَحْوَ
 .عطا، بخشش: אلنَّوאل
 . بفرما، دستور بده، فرمان بده :تَقَدَّمْ
 .شایستۀ قدردאنی אست/ لطف شما در خور تشکّر אست:  مشکورٌكَمَعروفُ
 !].درگاه حق[قبول لطف شما م:  مَقْبولٌכَبِرُّ

 .همین אست، مسأله אین אست، همین یکی منظور אست: כَهو ذא
 ).»نِیاق«و » نُوق « :جمع آن(شتر  ماده: ناقَة

 
 
 

 چکیده
אسـتفاده  » אز«، معموالً אز حرف אضـافۀ       »خوش آمدن אز چیزی یا کسی     «در زبان فارسی برאی بیان مفهوم        

  .برند به کار می» مِنْ«وم رא بدون نیاز به حرف אضافۀ کنند؛ حال آنکه در زبان عربی، אین مفه می
 گونه  אین، به   آن برאی بیان مفهوم     وאست  » إفْعَال«در باب   » إعْجَاب«در زبان عربی    » خوش آمدن «معادل   

 .متمّم+ فاعل معنایی + » أعْجَبَ، یُعْجِبُ«کاربرد فعل  :دشو عمل می
رود و    بـه کـار مـی     » أعْجَـبَ، یُعْجِـبُ   «، پیش אز فعل     »دنخوش آم «در موאرد بسیاری، فاعل معناییِ فعلِ        

، مـتمّم جملـۀ     سپس و   آید  میگاه، ضمیری متصلّ که אز نظر نوع و عدد، متناسب آن باشد، پس אز فعل                  آن
 .؛ بدون آنکه تغییری در معنای عبارت پدید آیدگردد بیان میفارسی 
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 در ترجمۀ   אماتابع فاعل دستوری אست، نه فاعل معنایی؛        ،  אین ساختار در  »  یُعْجِبُ  أعْجَبَ،«عدد و نوع فعل      
 .های معنایی موجود در جمله و برگردאن صحیح مفهوم مورد نظر پردאخت  باید به جنبهتنهافارسی، 

. رود  بدون همرאهی با فاعل دستوری به کار مـی          به شکل مجهول و     »أعْجَبَ، یُعْجِبُ «در موאردی نیز فعل      
گردد و حرف     ظاهر می ) در مقام نایب فاعل   (ایی به صورت אسم یا ضمیر مرفوعی        در אین صورت، فاعل معن    

 .رود پیش אز متمّم به کار می» بِـ«אضافۀ 
رود و فعل אصلی پس אز آن، مفهوم           در مقام فعل کمکی به کار می       بیشتر،  »وאدאشتن«در زبان فارسی فعل      

در مقـام فعـل     (» جَعَـلَ « אز فعـل     هـوم، אغلـب   ، بـرאی بیـان אیـن مف        در زبان عربی   حال آنکه  אلتزאمی دאرد؛ 
 .شود אستفاده می» وאدאشتن«به عنوאن معادل ) مفعولی یک

رود و عدد و نـوع آن، بـا مفعـولِ فعـلِ                به شکل مضارع مرفوع به کار می       هموאره فعل دوم    ،در אین ساختار   
 .نخست منطبق אست

» نگذאشـتن «و  » مانع شدن «بیشتر مفهوم    ،هرگاه در אین אسلوب، فعلِ نخست به صورت منفی به کار رود            
بـاز  شـود و      گاه در شکل منفی אین אسلوب، حرف نفی بر فعل دوم وאرد می            همچنین،  . رساند  رא به ذهن می   
 .آید به دست میهمان مفهوم 

پـیش אز  » که«در אین אسلوب، فعل دوم هموאره در زبان فارسی مفهوم אلتزאمی دאرد و אز אین رو، غالباً حرف    
 .برאی آن به کار برد) أنْ(رود؛ אمّا در عربی نباید معادلی   کار میآن به

 



 

 

 جلسۀ سیزدهم

 )١( در زبان عربی ساختارهای خاص
 و معادلهای آن» هنوز«



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 : آشنایی با

 در زبان عربی؛) بسیط(در جمالت ساده » هنوز«ساختارهای کاربرد قید  
 .در جمالت مرکّب در زبان عربی» ...که ... هنوز نـ «ساختارهای کاربرد  

 
 
 

 درآمد
 در زبان عربی و معادلهای آنها در زبان فارسی آشنا شدیم و             فعل خاص   شیوۀ کاربرد چند   در دو جلسۀ گذشته با    

در אین جلسه و دو جلسۀ آینـده،        . ، بیان کردیم   مقایسۀ آنها با یکدیگر    אز طریق رא  آنها  تفاوتهای موجود در میان     
 عربـی معاصـر کـاربرد        אمـروزه در زبـان     هر چنـد  گوییم که    میدربارۀ ساختارهای خاصّی در زبان عربی سخن        

یـن رو،  א אز .אسـت بـوده  אند یا حوزۀ کاربرد آنها بسیار محدود   אستعمال نشده،دאرند، אما یا در عربی کهن    بسیاری  
אز برخی  چندאنی  ع  אطال ،אند   و بر אساس متون کهن آموخته      سنتیدאنانی که אین زبان رא با روشهای          ربیچه بسا ع  

אیـن   بیـشتر .  אز אستعمال آنها رא به خوبی درک نکننـد         مورد نظر ه، شاید معانی    ندאرند و در نتیج   אین ساختارها   אز  
و אسـت  אقل אز دو جزء فعلی ـ که یکی אز آنها درست، مشابهِ אفعال کمکـی در زبانهـای אروپـایی     ساختارها، حدّ

سـاختارهایی  رفتـه،    هم  روینیستند و ) بسیط(معموالً ساده אند و   شدهتشکیل به شکل אفعال אصلی ـ  ،دیگری
به  .אند  به کار رفته  هم  فرאوאن  رאه پیدא کرده و گاه،      אند که در سدۀ אخیر، در متون אدبی و علمی             ویژه رא شکل دאده   

ـ   ،در ترجمۀ آنها بـه فارسـی      אین ساختارها،    مورد نظر ، شناخت مقاصد و مفاهیم      همین جهت  ت خاصّـی    אز אهمیّ
 .برخوردאر אست

 
 
 
 و معادلهای آن» هنوز«
 در جمـالت مرکّـب      ، در زبان فارسی قید زمان אست که در موאردی، در جمالت ساده و در موאرد دیگر                ،»هنوز«

 در  . گاه مثبت و گاه منفی אسـت       شود،  در آنها אستعمال می   » هنوز«אی که قید      وجه جمالت ساده  . رود  به کار می  
، منفـی אسـت و میـان دو     خـاص وאردیאند، جز در م  وجه جمالت مرکّبی که אین قید در آنها به کار رفته   ،مقابل

  هنوز دאنـشجو   ،אحمد« برאی نمونه، جمالتِ     .رود  به کار می  جزء آن جمالت مرکب، یکی אز حروف אضافۀ عربی          
 جملۀאمّا   منفی אست؛    ،دومجملۀ   مثبت و    ،لאوّجملۀ   که   אند  بسیط»  هنوز به کالس نیامده אست     ،مریم«و  » אست

  عربـی آنهـا بـه    مرکّب و منفی אست و برگردאنِ،»که אحمد אز آنجا خارج شدم به کالس نیامده بوده  هنوز معلّ «
 :ترتیب، عبارت אست אز
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 .ـ ما زאلَ أحْمَدُ طالباً
 .ـ لَمْ تَأتِ مَرْیَمُ إلی אلصَّفِّ بَعْدُ

 . إلی אلصَّفِّ حَتّی خَرَجَ أحْمَدُ مِنْهُيـ ال یَکادُ אلمُعَلِّمُ یَأتِ
 با یکدیگر مشابه    گانه  אین جمالت سه  אز   یک    هیچدر  » هنوز«جمۀ عربی قید     تر ،شود  که مالحظه می    چنان

 . متفاوت אست بسته به مورد آن،אین قید زمان در زبان عربینیست و אساساً ظهور 
 
 
 
 
 )بسیط( در جمالت ساده »هنوز«

אنـد    ثبت و گاه منفی   אند، گاه م  »هنوز«אی که دربردאرندۀ قید زمان        אشاره کردیم که به طور طبیعی، جمالت ساده       
אی رא در برאبر آن قرאر دאد و مانند زبان فارسـی، آن رא             عمالً چنان نیست که همیشه بتوאن وאژه       ،و در زبان عربی   

رא » هنـوز « مفهوم   جز در جمالت سادۀ منفی،     بلکه   ر جمالت مثبت و منفی אستعمال کرد؛       د ،به صورت یکسان  
در אدאمه، رאجـع    .  אستنباط نمود  ،رفته بانی مخصوصی که در آن به کار      با توجّه به مجموع ساختاری ز      باید عمدتاً 

 .مطالبی خوאهد آمد ،به حالتهای گوناگون ساختارهای مورد نظر
 
 
 در جمالت سادۀ مثبت» هنوز«

אنـد کـه     אز אفعـال ناقـصۀ عربـی   ،»ما بَرِحَ « و   »كَّما אنفَ «،  »ما فَتِئَ « ٢٦٣،»ما زאلَ «אیم که     در نحو عربی آموخته   
. کند   אمّا אستعمال آنها در آغاز جمالت אسمیّه، مفهوم آنها رא منفی نمی            ، نافیه אست؛  ی آنها אز نظر دستوری    »ام«
گفتـه رא אفـاده        دقیقاً مفهوم אفعال ناقـصۀ پـیش        و אند  نیز אز نظر نحوی، ملحق به אفعال ناقصه       » بَقِيَ«و  » ظَلَّ«
یا قیود  » هنوز« داللت دאرند و אز אین رو، باید آنها رא به            ،خبرکنند و مانند آنها بر אستمرאر نسبت میان אسم و             می

» هنـوز « مفهوم قیـد     :توאن گفت    می ،بنابرאین. ، ترجمه کرد  »همچنان«و  » پیوسته«دیگری شبیه به آن، مانند      
 :آید  به یکی אز روشهای زیر به دست می،در جمالت سادۀ مثبت

 ؛)به شکل אسم(بی گزאرۀ عر+ نهاد  + ٢٦٤یا مانند آن» زאلَما «ـ ١
 . گزאرۀ عربی+ نهاد  + »بَقِيَ«یا » ظَلَّ«ـ ٢

 :ها توجه کنید نمونهאین به 
علـی هنـوز در رشـتۀ عربـی درس          . (خوאنـد   همچنان عربی می  / یَدْرُسُ אلْعَرَبِیَّةَ؛ علی هنوز   / ـ ما زאلَ عَليٌّ دאرِساً    

 .)خوאند می
 .کند مچنان אز میهن خود پاسدאری میه/ ـ ال یَزאلُ یُدאفِعُ عَنْ وَطَنِهِ؛ אو هنوز

                                                 
، فعل تامیّ אست به معنای زאیل شدن        »زאلُ/ زאلَ«گردد؛ אمّا     ناقص محسوب می  אست که فعل    » ما یَزאلُ «،  »ما زאلَ «مضارع  . ٢٦٣

 .و به معنای אز بین بردن و زאیل کردن אست» أزאلَ، یُزیلُ«و אز بین رفتن که ثالثی مزید آن در باب אِفعال 
مـا زאلَ   : کننـد؛ ماننـد     اً منصوب می  باشد، منصوب، وگرنه محلّ   ) جمله  در مقابل جمله و شبه    (אین אفعال، خبر خود رא אگر مفرد        . ٢٦٤

خبـر  : (عَلَـی אلـشَّجَرَةِ   ؛ ألَمْ تَـزَلِ אلعُـصْفُورَةُ       )خبر جمله، محلّاً منصوب    (یُدَرِّسُ אلعربیّةَ ؛ ال یَزאلُ أبي     )خبر אسم، منصوب   (طالباًأحمدُ  
 ).جمله، محلّاً منصوب شبه
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 .همچنان در دאنشکدۀ ما אستاد אست/  فاطمه هنوز٢٦٥ کُلِّیَّتِنا؛يـ لَمْ تَزَلْ فاطِمَةُ أسْتاذَةً فِ
 .رود همچنان به مدرسه می/ ـ ظَلَّتْ مَرْیَمُ تَذْهَبُ إلی אلْمَدْرَسَةِ؛ مریم هنوز

 .همچنان در کالس אیستاده אست/  هنوز אلصَّفِّ؛ אستاذيـ ظَلَّ אألستاذُ وאقِفاً فِ
 .همچنان در אرتش سرباز אست/  برאدرم هنوز٢٦٦ אلْجَیْشِ؛ي جُنْدِیّاً فِيـ بَقِيَ أخِ

אز بقیّه مشهورتر אست و کـاربرد آن نیـز   » ما بَرِحَ«، فعل   »ما زאلَ «در میان אفعال شبیه به      که  گفتنی אست   
 :آورد؛ مانند  تغییری پدید نمی، آن در معنای جملهאست که ماضی و مضارع» ما زאلَ«دقیقاً مانند 
 . برخی אز مردم אست هنوز سازندۀ فکرِ،ال یَبْرَحُ אإلعْالمُ یَصْنَعُ אلْفِکْرَ عِنْدَ بَعْضِ אلنّاسِ؛ تبلیغات/ ـ ما بَرِحَ

زمان، متعلّـق  אند، אز نظر  های پیشین بر آنها وאرد شده       وאره  نکتۀ دیگر אینکه هر چند بیشتر جمالتی که فعل        
توאن آنها رא بر حسب متن و אفعال قبلی، به صـورت             אی אز موאرد، می     شوند؛ אمّا در پاره     به زمان حال محسوب می    

 ،».لَْم یَزَلْ نائِماً عَلَـی سَـریرِهِ      « جملۀ   ، برאی نمونه  .ماضی ساده، ماضی אستمرאری یا ماضی بعید نیز ترجمه کرد         
و » دَخَـلَ «، طبعاً با توجّه به אفعال ماضی        ».یْتَ فَوَجَدَهُ لَم یَزَلْ نائِماً عَلَی سَریرِهِ      دَخَلَ عليٌّ אلْبَ  «در سیاق عبارت    

 چنـین   ذشته אسـت و אز אیـن رو، ترجمـۀ آن،          אند، گویای تعلّق آن به زمان گ        که پیش אز آن به کار رفته      » وَجَدَ«
 . خوאبیده بود،وאب خود وאرد خانه شد و אو رא در حالی یافت که هنوز در رختخ،علی: شود می

کـه אلبتـه   » همچنان نیز هست / بوده و هنوز  «: یعنی» کانَ وال یَزאلُ  «ه دאشت که تعبیر     همچنین باید توجّ  
 :های دیگر رא نیز دאرد؛ مانند  شدن به صیغهتبدیلبر حسب مورد، قابلیّت 

 شـاعرאن و     نیـست کـه אو فیلـسوفِ       ی تردیـد  ٢٦٧السِفَةِ؛ أنَّهُ کانَ وَال یَزאلُ فَیْلَسُوفَ אلشُّعَرאءِ وشاعِرَ אلْفَ        كَّـ ال شَ  
 .همچنان نیز هست/ شاعر فیلسوفان بوده و هنوز

ـ  كُّ אلجامِعَةِ، فَال أشُ   ي کُنْتُ وَلَمْ أزَلْ אلطّالِبَ אألوّلَ ف      يإنِّ:  عَنْ نَفْسِهِ  يـ یَقُولُ صَدِیق    ال أفْقِـدُ هَـذِهِ אلدَّرَجَـةَ        ي أنّ
 و אکنـون    אم  پیوسته دאنشجوی رتبۀ نخست دאنشگاه بوده     / من همچنان : گوید   می شخودאلمُمْتازَةَ؛ دوستم دربارۀ    

 . אین موقعیت ممتاز رא אز دست نخوאهم دאدشک بی ، بنابرאین.نیز هستم
 یـاور   ،زتـا אمـرو   ] پیوسـته [ آنـان    ٢٦٨ وُسْـعِهِم؛  ي لِلیَهودِ یُساعِدُونَهُم بُِکلِّ ما ف      ـ کانُوא وال یَزאلُونَ حتّی אلیَومِ عَوْناً      

 .کنند  کمک می،آنان با تمام توאن خودبه همچنان نیز هستند و /  و هنوزאند یهودیان بوده
شـود،    אز آنها فهمیـده مـی     » هنوز«אی אز موאرد، گزאرۀ אین אفعال کمکی که مفهوم            در پاره که  گفتنی אست   

 : نمونهאین אسم אست؛ مانند دو نمونۀ پیشین و  
ـ      ي ف ي أنْ تُفَکِّرَ ب   כَأمامَ אهللاِ وأرْجُو   يـ أنْتَ لَم تَزَلْ صَدیق     ـ  ي אلمُستَقبَلِ مِثْلَما کُنْتَ تُفَکِّرُ ب  تـو   ٢٦٩؛ي אلماضـ  ي فِ

 دوست من هستی و אمیدوאرم کـه در آینـده نیـز همچـون گذشـته بـه مـن                     ،همچنان در پیشگاه خدאوند   / هنوز
 .به فکر من باشی/ بیندیشی

 :به کار رفته אست؛ مانند» هنوز«به معنای » بَعْدُ«אفزون بر אین، گاه در جمالت مثبت نیز وאژۀ 

                                                 
ال «، »مـا زאلَ «تـوאن   ی با هم تفـاوتی ندאرنـد و אز אیـن رو، مـی    و אمثال آن، אز نظر معنای» ما زאلَ«אشکال ماضی و مضارع     . ٢٦٥
 .رא به جای همدیگر به کار برد» لَمْ یَزَلْ«و » یَزאلُ
جا کردن فعلهای کمکی با نهاد، אگرچه در موאردی ظاهر جملۀ عربی رא دگرگـون   های غایب، جابه طبیعی אست که در صیغه  . ٢٦٦
  .آورد سوسی در آنها به وجود نمیکند، אمّا אز نظر معنایی، تفاوت مح می
 .٩٤، ص ٢، ج آموزش زبان عربیآذرتاش آذرنوش، . ٢٦٧
 .٣٠٠، ص ةة אلحدیثة אلعربیّאللّغمحمد علی آذرشب، . ٢٦٨
 .١١٧، ص אلعوאصفجبرאن خلیل جبرאن، . ٢٦٩
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 رُوِيَ عَـنِ אلحَـسَنِ    ي هذא אلبابِ أدَلُّ مِنْ کَثیرٍ، کَالْخَبَرِ אلّـذ        يوهو ف  ... ةَ غَیرِ هذא אلخَبَرِ ما یَدُلُّ هذه אلدّاللَ       يـ وف 
در عین  ... [ אین مفهوم وجود دאرد      غیر אز אین روאیت،   ] روאیات دیگری [ در   ٢٧٠وهو بَعْدُ طِفلٌ صَغیرٌ؛   ) علیه אلسّالم (

علیـه  (حـسن  ] אمـام [تر אست؛ مانند روאیتی که אز  روشن] روאیات دیگر[אین روאیت، در אین باب אز بسیاری       ] حال
 . در زمانی که هنوز کودکی خردسال بوده אست،روאیت شده) אلسالم

 
 

 در جمالت سادۀ مثبت » هنوز«هایی אز کاربرد  نمونه
همچنان رאه سپرد تا آنکه بـه شـام        /  پیوسته ٢٧١أسَدٍ وَتَمِیمٍ؛   ي بَنِ يرَی ف א یَسِیرُ حَتَّی جاءَ إلی אلشّامِ وَتَو      ـ ولَمْ یَزَلْ  
 . ناپدید شد،تمیم אسد و بنی بنی] جمع[رسید و در 

السَّوْطِ وَال قَتًْال بِالسَّیْفِ وَلکِـنْ قَـضاءٌ   ـ إنَّ אإلسْالمَ ما یَزאلُ مَنِیعاً ما אشْتَدَّ אلسُّلْطانُ وَلَیْسَتْ شِدَّةُ אلسُّلْطانِ ضَرْباً بِ        
ناپذیر אسـت و قـوّت        همچنان ضربه /  قوی باشد، אسالم پیوسته    ، مادאم که سلطه و אقتدאر     ٢٧٢؛بِالْعَدْلِ وأخْذٌ بِالْحَقِّ  
 .قضاوت به عدل و مؤאخذه به حقّ אست] به[ با شمشیر نیست؛ بلکه نتکُشاق زدن و سلطه و אقتدאر به شلّ

 אتّخاذِ طَرِیقٍ وאحِدٍ مِنْ طَرِیقَیْنِ ال مَعْدَلَ عَنْهُمـا وهُمـا       ي هِيَ بَوאعِثُ ال تُثْنِیهِ عَنِ אلْخُرُوِج وَال تَزאلُ تُلِحُّ عَلَیْهِ ف           ـ
/ کنند و پیوسـته     منصرف نمی ] به سمت آنجا  [ هستند که وی رא אز خروج        ی אینها عوאمل  ٢٧٣أو אلتّسلیمُ؛ ... אلخُروجُ  

 .یا تسلیم... خروج : אنگیزند رא در אنتخاب یکی אز دو رאهی که گریزی אز آنها نیست، برمیهمچنان אو 
وأنْبَأهُ بِاجْتِماعِ أهْلِ אلشّامِ وکَثْرَتِهِمْ وتَأهُّبِهِمْ لِلْمَـسِیرِ        ] عَلَیْهِ אلسَّالمُ [ـ وقَدْ عادَ جُنْدَبُ بِکِتابِ مُعاوِیةَ إلی אلْحَسَنِ         

 ، جنـدب  ٢٧٤ظَلَّ ساکِناً ال یَنْشُطُ لِلْحَرْبِ حَتَّی عَلِمَ أنَّ مُعاوِیةَ قَدْ سـارَ إلیـهِ؛             ] عَلَیْهِ אلسَّالمُ [حَسَنَ  ولکِنَّ אلْ ... إلیهِ  
باز آورد و אو رא אز تجمّع شامیان و کثرت و آمادگی آنان بـرאی               ] علیه אلسالم [حسن  ] אمام[نامۀ معاویه رא به نزد      

، تـا    نبود نبردهمچنان آرאم بود و مایل به       / هنوز] علیه אلسالم [حسن  ] אمام [ولی... حرکت به سوی אو آگاه کرد       
 . که معاویه به سوی אو حرکت کرده אستאینکه آگاه شد

همچنان بـه دنبـال   /  אو هنوز٢٧٥یَبْحَثُ عَنْ وَسِیلَةٍ لِالنْتِقامِ مِنْ خَصْمِهِ إلی أنْ خَطَرَ لَهُ یَوْماً فِکْرٌ جَدِیدٌ؛... ـ بَقِيَ  
 .افتن אبزאری برאی אنتقام אز دشمن خود بود؛ تا אینکه روزی فکری تازه به ذهن אو خطور کردی

/ بینـی کـه هنـوز        با אین همه، آنان رא می      ٢٧٦ ال یَنْفَکُّونَ یَأکُلُونَ وَیَشْرَبُونَ بِنَهَمٍ ما بَعْدَهُ نَهَمٌ؛        كَـ وتَرאهُمْ مَعَ ذَلِ   
 .آشامند  و میخورند  می،ناپذیر همچنان با אشتهایی سیری

                                                 
 .٣٣٧، ص )ةسالمیّאلعبقریّات אإل (٢، ج ة אلکاملةאلمجموععباس محمود אلعقّاد، . ٢٧٠
  .٢٢٤، ص ٣، ج قصص אلعربجاد אلمولی و همکارאن، محمد أحمد . ٢٧١
  .١٧٢، ص ١١ ـ ١٢، ج אلعربیّة للناشئینمحمود إسماعیل صیّینی و همکارאن، . ٢٧٢
  .٢٣٠، ص ٢אلعبقریّات אإلسالمیّة، ج אلمجموعة אلکاملة، عباس محمود אلعقّاد، . ٢٧٣
  .٦١٠، ص אلخلفاء אلرאشدونطه حسین، . ٢٧٤
  .٣٧٠، ص ٢، ج موعة אلکاملةאلمجمیخائیل نعیمه، . ٢٧٥
  .٤٤همان، ص . ٢٧٦
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 در جمالت سادۀ منفی » هنوز«
رود، منفی אست؛ مانند אینکه       در آن به کار می    » هنوز«אی که قید       به طور طبیعی، گاه وجه جمله      ،که گفتیم   چنان
در אیـن گونـه مـوאرد، در عربـی معاصـر، وאژۀ             » هنوز« معادلِ   ٢٧٧».אم  من هنوز به عربی سخن نگفته     «: بگوییم

 :آید؛ مانند می» فعل مضارع مجزوم+ لَمْ «الباً پس אز  אست که غ٢٧٨»بَعْدُ«
 . هنوز אز خوאب بیدאر نشده אست،ـ لَمْ یَسْتَیْقِظْ أحْمَدُ مِنَ אلنَّومِ بَعْدُ؛ אحمد

 .אم ننوشته] אست[در عرאق ] که[אی به دوستم   אلعِرאقِ بَْعدُ؛ هنوز نامهي فِيـ لَمْ أکْتُبْ رِسالَةً إلی صَدِیق
 . ندیده אست، هنوز آنان رא در حال مشاجره با همدیگر،هُمُ אألسْتاذُ یَتَشاجَرُونَ مَعاً بَعْدُ؛ אستادـ لَمْ یَرَ

 אید؟ ـ ألَمْ ُتؤَدُّوא אالمْتِحاناتِ بَعْدُ؟؛ آیا هنوز אمتحان ندאده
 .אند وز آن الیحه رא تصویب نکرده هن، אلالّئِحَةِ بَعْدُ؛ نمایندگان مجلسكَ تِل٢٧٩ْـ لَمْ یُصادِقْ نُوّאبُ אلْمَجْلِسِ عَلَی

אیـن אسـت کـه    شود،  دیده میـ مِمّا یُالحَظُ عِیاناً أنَّ אلبُلْدאنَ אإلسْالمِیَّةَ لَمْ تَتَّحِدْ بَعْدُ؛ یکی אز مسائلی که آشکارא            
 .אند  هنوز متّحد نشده،کشورهای אسالمی] متأسفانه[

 در هر ،رא پس אز فعل אصلی جمله» بَعْدُ«توאن وאژۀ   یها، م   گونه نمونه  گفتنی אست که در زبان عربی در אین       
یـد آن رא  گفته ـ حتماً با  های پیش ها، ذکر کرد؛ یعنی چنان نیست که ـ مانند نمونه  אی، قبل یا بعد אز متمّم مرتبه

 :های زیر نیز بدون אشکال אست  אستعمال نمونه، بنابرאین.در پایان جمله قرאر دאد
 .אیم  شرکت نکرده، אلصَّفِّ؛ ما هنوز در آن کالسكَ ذَلِي فِدُبَعْ כْـ لَمْ نَشْتَرِ

 אی؟  صبحانه نخورده، قَبْلَ אلذَّهابِ إلی אلکُلّیّةِ؟؛ چرא هنوز قبل אز رفتن به دאنشکدهبَعْدُـ لِماذא لَمْ تَأکُلِ אلْفُطُورَ 
مـضارع  + لَمّـا   «کیبتردر جمالت سادۀ منفی رא אز     » هنوز« אغلب مفهوم    ،در متون کهن  که  گفتنی אست   

 :אند؛ مانند به دست آورده» مجزوم
 ٢٨٠؛﴾ قُلُوبِكُمْیلَمّا یَدْخُلِ אلْإیمانُ فِ مْ تُؤْمِنُوא وَلكِنْ قُولُوא أسْلَمْنا وَقالَتِ אلْأعْرאبُ آمَنّا قُل لَ﴿ـ 

 و ؛אیـم  אسـالم آورده : ه بگوییدאید؛ بلک شما אیمان نیاورده  : بگو] !אی پیامبر  [.אیم  ما אیمان آورده  : نشینان گفتند   بادیه
 . هنوز در دلهای شما وאرد نشده אست،אیمان

  ٢٨١؛﴾تِكُمْ مَثَلُ אلَّذِینَ خَلَوْא مِنْ قَبْلِكُمأأمْ حَسِبْتُمْ أنْ تَدْخُلُوא אلْجَنَّةَ وَ لَمّا یَ﴿ـ 
ینیان شـما آمـده، بـر       پیـش ] سـرِ [مانند آنچه بر     حال آنکه هنوز     شوید،  אید که به بهشت دאخل می       ردهآیا گمان ک  

 .شما نیامده אست] سرِ[
 و אو   ،אنـد    و کسانی دیگر که هنوز به آنـان نپیوسـته          ٢٨٢؛﴾خَرِینَ مِنْهُمْ لَمّا یَلْحَقُوא بِهِمْ وَهُوَ אلْعَزِیزُ אلْحَكِیمُ        آ وَ﴿ـ  

 .پایدאر و فرزאنه אست
در جمـالت   » هنـوز «ان مفهوم   در موאردی، אز همین روش برאی بی      در زبان عربی،    با אین همه، אمروزه نیز      

 אفزون بر آنکـه در      ،»مّا یَذْهَبْ لَ«: گویند   صرفاً می  ،»لَمْ یَذْهَبْ بَعْدُ  «کنند و مثالً به جای        سادۀ منفی אستفاده می   

                                                 
  .لَمْ أتَکَلَّمْ بِالْعَرَبِیَّةِ بَعْدُ: ترجمۀ عربی אین جمله چنین אست. ٢٧٧
 אلیه خود جدא شده و אز אین رو، مبنی بـر ضـمّ و محلّـاً                  در אین موقعیت، אز نظر نحوی، ظرفی אست که אز مضافٌ          » بَعْدُ«وאژۀ  . ٢٧٨

  .منصوب אست
 .تصویب کردن] چیزی رא...: [ عَلَی صادَقَ. ٢٧٩
   .١٤/ حجرאت. ٢٨٠
 . ٢١٤/ بقره. ٢٨١
 .٣/ جمعه. ٢٨٢
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 قبل یا بعـد אز      ٢٨٤آن،نند  ما و   ٢٨٣»حَتَّی אآلنَ «، אز   »بَعْدُ«אی אز موאرد، برאی بیان مفهوم مورد بحث، به جای             پاره
 :جویند؛ مانند  بهره می، جملهفعل אصلی

 .אم تاکنون به پایان آن کتاب نرسیده/ ـ ما وَصَلْتُ حَتَّی אآلنَ إلی نِهایَةِ אلْکِتابِ؛ من هنوز
 .אم אم و به حجّ نرفته هنوز عمره نگزאرده/ ـ حتّی אآلنَ لَمْ أعَتَمِرْ ولَمْ أحُجَّ؛ من تاکنون

 
 

 جمالت سادۀ منفی در زبان عربیدر » هنوز«هایی אز کاربرد مفهوم  نمونه
 ، به یقـین   ٢٨٥أنَّ مَوْتَ عَليٍّ رَحَمِهُ אهللاُ لَمْ یُرِحْ أحَدאً وإنَّما أوْرَثَ אلْمُسْلِمینَ عَناءً وخِالفاً لَمْ یَنْقَضِیا بَعْدُ؛               ... ـ אلیَقینُ   

رא ت و אختالفـاتی  کس نشد؛ بلکه مـشکال    اد ـ موجب رאحتی هیچ بאو بر خدאوند رحمت علی ـ که  ] אمام[مرگ 
 .אند آورد که هنوز אز میان نرفتهبرאی مسلمانان پدید 

 وی رא بـه     ،אز مدّتها پیش  ] نیز[ אو هنوز نیامده אست و ما        ٢٨٦ا نَؤُومَ אلضُّحَی؛  ـ لَمْ یَأتِ بَعْدُ وما عَلِمْناهُ مُنْذُ حِینٍ إلّ        
 .شناسیم ن که معموالً صبحها خوאب אست، مییא

 مـن هنـوز     ٢٨٧ אإلفْرنج؛  الدِینا مِنْ بِ  ةِ إلَ  אلعِلَلِ אلمُتَسَرِّبَ  كَا إحْدَی تِلْ  دُ ولَنْ أقْتَنِعَ وَما فَلْسَفَتُکُمْ هَذِهِ إلّ      ـ لَمْ أقْتَنِعْ بَعْ   
یکـی אز آن بیماریهـای وאردאتـی אز         )  بـیش אز   /( چیزی جز    ،אم و هرگز قانع نخوאهم شد و فلسفۀ شما          قانع نشده 

 .سرزمین فرنگ نیست
 أمْـرِ  يمـا تَحَـدّثَتْ إلیـهِ فـ    رُهـا کُلَّ  یُکَرِّي אلَّتـ ةََمهْالً یا أسْماءُ، وکانَتْ أسْماءُ تَسْمَعُ مِنَ אلشّیْخِ هَذِهِ אلْجُمْلَـ مَهْالً   
کـه אو هرگـاه بـا    ] אی جمله[شنید؛   אین جمله رא אز آن پیرمرد می،و אسماء! روبرو، آرאم ب אی אسماء، آرאم  ٢٨٨אلْفَتَی؛

 .کرد تکرאر میآن رא گفت،  آن جوאن سخن میوی دربارۀ وضعیت 
جبهـه  سـوی  بـه  ...  تـو  ٢٨٩؛כَتَطِیرُ إلَیها ـ ولَمْ تَشْتَرِ بَعْدُ ما تَحْتـاجُ إلیـه ُهنـا    ةِ ـ بَلْ  تُسْرِعُ إلی אلْجَبْهَ... ـ أنْتَ 
 .אی خریده حال آنکه هنوز آنچه رא در آنجا به آن نیاز دאری، نگشایی، جانب آن بال می بلکه به ،شتابی می

فـرא  ] سـخنان [ هنگام אیـن     ،هنوز! حِکَم، تند مرو  אی אبو  ٢٩٠ـ عَلَی رِسْلِكَ أبَا אلحِکَمِ، أمّا هَذِهِ فَلَمْ یَأتِ إبّانُها بَعْدُ؛          
 .نرسیده אست

                                                 
  .کند ، قید مبنی אست که با وאرد شدن حرف جرّ بر آن، حرکت آخر آن تغییر نمی»אآلنَ«. ٢٨٣
 .»إلی אآلنَ«و » حتّی אلیَومِ«: مانند. ٢٨٤
 .٥٩٦ ، ص)אلخلفاء אلرאشدون (٤، ج ةة אلکاملאلمجموعطه حسین، . ٢٨٥
شده  ترجمه   ، אسلوب نفی و אستثنا رא در אین عبارت، به جملۀ مثبت            که ت کنید  دقّ .٤٠، ص   )ةعلی هامش אلسیر   (٣همان، ج   . ٢٨٦
 .אست
 .١٠٩، ص אلعوאصفجبرאن خلیل جبرאن، . ٢٨٧
 .٥٢١، ص )ةعلی هامش אلسیر (٣، ج ةة אلکاملאلمجموعطه حسین، . ٢٨٨
 .١١٥، ص ٢  ج ،آموزش زبان عربیآذرتاش آذرنوش، . ٢٨٩
 .٨٥، ص )اتسالمیّإ (٧، ج ة אلکاملةאلمجموعطه حسین، . ٢٩٠
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  در جمالت مرکّب»هنوز«
ان دو جزء آنها    رود که می    در جمالت مرکّبی به کار می     » هنوز« مفهوم   ،یریابس در موאرد    ،که אشاره کردیم    چنان

هنوز به کـالس    «: یکی אز حروف אضافۀ عربی به کار رفته אست و אغلب، وجه چنین جمالتی منفی אست؛ مانند                
.  رخ دאده אسـت    ، بالفاصله پس אز حادثـۀ نخـست       ،گونه موאرد، حادثۀ دوم    در אین » .نیامده بودم که אحمد رא دیدم     

توאن به    אست، معموالً می  » ...که  ... هنوز نـ   « مفهوم   برאی به دست آوردن مفهوم چنین جمالتی که مشتمل بر         
 :روش زیر عمل نمود

حتّـی  ) + ظاهرאً مثبت (فعل مضارع مرفوع    + نهاد  ) + در مقام فعل کمکی    (»لَمْ یَکَدْ «یا   »ال یَکادُ «یا   »ما کادَ «
 :ها توجه کنید  به אین نمونه» .+ ...فعل ماضی + 

 حَتَّی سَمِعْتُ صَوْتاً عالِیاً مِنْ ساحَةِ אلدّאرِ؛ هنوز در جای خود ننشـسته بـودم کـه אز                   يـ ما کِدْتُ أجْلِسُ عَلَی مَکان     
 . صدאی بلندی رא شنیدم،حیاط خانه] سوی[

 هنوز آن فکر به ذهنش خطـور   ، אلْفِکْرُ حتّی قامَ مِنْ مَکانِهِ وخَرَجَ مُسْرِعاً؛ אحمد        كَـ ال یَکادُ أحْمَدُ یَخْطُرُ بِبالِهِ ذَلِ      
 . خارج شد،کرده بود که אز جای خود برخاست و شتابانن

 هنوز وאرد دאنشکده نشده بودنـد       ،؛ دאنشجویان כَابُ یَدْخُلُونَ אلْکُلِّیَّةَ حَتَّیَ فَهِمُوא أنَّ أحْمَدَ لَیْسَ هُنا        ـ لَمْ یَکَدِ אلطُّلّ   
 . آنجا نیست،که فهمیدند אحمد

تِها אلْجَدِیدَةِ حَتَّی حاوَلَتْ مُساعَدَتَها؛ هنوز فاطمه با دوست جدید خـود آشـنا              ـ ما کادَتْ فاطِمَةُ تَتَعَرَّفُ إلی صَدِیقَ      
 . אو کمک کند بهنشده بود که تصمیم گرفت

 رאنِ طَهْرאنَ אلْعاصِمَةِ حَتَّی عَلِمُوא أنَّ אلْعَیْشَ في قَرْیَتِهِمْ أسْهَلُ مِنْهِ بِدَرَجاتٍ؛ هنوز در ته              يـ لَمْ یَکادُوא یَسْکُنُون فِ    
تـر     آسـان  )تهرאن(آنجا  در  به مرאتب אز زندگی      ،تند زندگی در روستایشان   فاری سکونت نیافته بودند که د     پایتخت،
 .אست

 آن شهر آباد رא אشغال نکرده بودنـد         ، אلْمَدِینَةَ אلعامِرَةَ حَتَّی دَمَّرُوها؛ هنوز دشمنان      كَـ لَمْ یَکَدِ אألعْدאءُ یَحْتَلُّونَ تِلْ     
 .אن کردندکه آن رא ویر

، که در حقیقت    »لَمْ یَکَدْ «و  » ال یَکادُ «،  »ما کادَ «های    وאره  در چنین موאردی، به جای فعل     که  گفتنی אست   
+ لَمْ  (توאن تنها אز אفعال אصلی به صورت منفی           אند، می   در کنار אفعال אصلی، در جایگاه אفعال کمکی به کار رفته          

 :بهره جست؛ مانند) مضارع مجزوم
 حتّی رَأیْتُهُ یَعْدُو نَحْوَ אلْبابِ؛ هنوز אز جای خود برنخاسته بـودم کـه دیـدم אو بـه سـمت در                       يمْ مِنْ مَکانِ  ـ لَمْ أقُ  
 .دوَد می

 هنوز در کالسهای عربی شرکت      ، صُفُوفِ אْلعَرَبِیَّةِ حَتَّی عَرَفَ أنَّها لُغَةٌ عَذْبَةٌ؛ دوست من         ي فِ ي صَدِیقِ כْـ لَمْ یَشْتَرِ  
 .که آن، زبانی شیرین אستنکرده، دאنست 

 بدون آنکه تغییری    ،אستفاده شده אست  » إذْ«، אز   »حتّی«אفزون بر אین، در אین ساختار، در موאردی به جای           
 :در معنای مورد نظر به وجود آید؛ مانند

عَ אلْجَماعَةِ؛ هنوز אذאن نگفتـه بودنـد کـه    ـ لَمْ یَکَدِ אألذאنُ یَنْطَلِقُ إذْ ذَهَبَ אلْمُصَلُّونَ إلی אلْمَسْجِدِ لِیُؤَدُّوא אلصَّالةَ مَ          
 . به سوی مسجد روאنه شدند تا نماز رא با جماعت به جای آورند،نمازگزאرאن

 نتـایج   ،ـ ال تَکادُ אلْجامِعَةُ تُعْلِنُ نَتائِجَ אالمتِحاناتِ إذْ سافَرَتْ فاطِمَةُ بِرِفْقَةٍ مِنْ عائِلَتِها إلی إصفَهانَ؛ هنوز دאنشگاه                
 . به אصفهان مسافرت کرد،ت رא אعالم نکرده بود که فاطمه همرאه با خانوאدۀ خودאمتحانا
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، به جای فعل ماضـی، متناسـب    »حتّی« در موאردی אز کاربرد אین ساختار در زبان عربی، پس אز             ،همچنین
 :با معنای مورد نظر، فعل مضارع אستعمال شده אست؛ مانند

 ٢٩١ إصْبَعِهِ حَتَّی یَسْعَی إلیهِ دُونَ لَمْحِ אلْبَصَرِ خادِمـاِن مِـنَ אلْجِـنِّ؛   ينْسانُ یُدِیرُهُ فِ אلْخاتَمُ אلَّذي ال یَکادُ אإل    كَـ ذَلِ 
 دو خدمتکار   ،در אنگشت خود نچرخانده، در کمتر אز یک چشم به هم زدن           آن رא   همان אنگشتری که آدمی هنوز      

 .شتابند אز جنیّان به سوی אو می
 همـین  ، אز جملـۀ آنهـا  ٢٩٢وאلُ אلْعِرאضُ אلَّتِی ال تَکادُ َتظْفَرُ بِطِفْـلٍ حَتَّـی تَـزْدَرِدَهُ אزْدِرאدאً؛    אلطِّכُـ مِنْها هَذِهِ אألسْما  

 .بلعیدند ماهیهای عریض و طویل بودند که هنوز به کودکی دست نیافته، אو رא فرو می
 آن دو بـه אیـن       ، هنـوز  ٢٩٣ تُبْحِرَ مِنَ אلْغَـدِ؛     فِینَتَهُما لَنْ  أنَّ سَ  ...ةِ حَتَّی یَعْلَما    ـ وال یَکادאنِ یَصِالنِ إلی هَذِهِ אلْمَدِینَ      

 . فردא عازم سفر نخوאهد بود،شان  بودند که دریافتند کشتی شهر نرسیده
 ٢٩٤هُْم؛حتّی تَتَحَوَّلَ إلَیهِ عَنِ אلْفَتـی أبْـصارُهُمْ وقُلـوبُ         ] صلّی אهللا علیه وآله   [ـ وما کادَ אلْقَوْمُ یَسْمَعُونَ صَوْتَ אلنَّبيِّ        

رא نشنیده بودند که چشم و دل آنان אز آن جـوאن، بـه سـوی                ) صلّی אهللا علیه و آله    ( صدאی پیامبر    ،هنوز آن قوم  
 .یدیگرא  אیشان

 بـه אیـن ترتیـب کـه         ،در جمالت مرکّب مثبت نیز به کار رفته אست        » هنوز«گاه قید   شایان ذکر אست که     
 :אست؛ مانندبه کار رفته پیش אز فعلِ جملۀ دوم » حتّی«، وאژۀ »لَمْ یَزَلْ«یا » ال یَزאلُ«، »ما زאلَ«پس אز 

אز جای  [אو رא   ] در نهایت [همچنان آن قوم نزد سهیل بودند که        /  هنوز ٢٩٥ـ وَما زאلَ אلْقَوْمُ بِسُهَیْلٍ حَتَّی یُخْرِجُوهُ؛      
 .بیرون رאندند] خود

 
 

 ربیدر زبان ع» ....که ... هنوز نـ «هایی אز کاربرد مفهومِ  نمونه
بـه  یکسر  کودکی خود رא    ] دورאن[  هنوز با אو گفتگو نکرده بود که       ٢٩٦ـ لَمْ یَکَدْ یَتَحَدَّثُ إلیهِ حَتَّی ذَکَرَ صِباهُ کُلَّهُ؛        

 .یاد آورد
 هنـوز   ٢٩٧ ما کـاَن فِیـهِ؛     ي لَحْظَةً ثُمَّ یُفِیقُ لِیَأخُذَ فِ     يـ ال یَکادُ یَتَحَدَّثُ إلی אلْفَتَی دَقائِقَ حَتَّی یُدْرِکَهُ אإلعْیاءُ فَیُغْفِ          

 سـپس بیـدאر     . با آن جوאن سخن نگفته بود که خستگی بر אو چیره شد و یک چرت خوאبیـد                 אی  چند دقیقه ] جز[
 .زددאبپردאد،  אنجام میپیش אز אین آنچه  به شد تا

وز آن هفته سپری نشده بود کـه آن         ولی هن  ٢٩٨؛يـ وَلَکِنْ لَمْ یَمُرَّ אألْسبُوعُ حَتَّی عادَ אلضِّرْسُ אلْمَشْؤُومُ إلی تَعْذِیبِ          
 . به آزאر من پردאختدאً مجدّ،دندאن لعنتی

                                                 
  .١٦، ص ١، ج אألیّامطه حسین، . ٢٩١
 .همان. ٢٩٢
 .٦٥٣همان، ص . ٢٩٣
 .٨٥، ص )إسالمیات (٧، ج ةة אلکاملאلمجموع  طه حسین،. ٢٩٤
 .٤٩١، ص )ةعلی هامش אلسیر (٣همان، ج . ٢٩٥
 .٤٧٢همان، ص . ٢٩٦
  .٤٧١همان، ص . ٢٩٧
  .٥٧، ص אلعوאصفخلیل جبرאن، جبرאن . ٢٩٨
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 تالوت قـرآن رא بـه پایـان         ، هنوز قاری  ٢٩٩ـ لَمْ یَفْرُُغِ אلْقارِئُ مِنْ تِالوَةِ אلْقُرْآنِ حَتَّی ضَجَّ אلنّاسُ وعَلَتِ אلضَّوْضاءُ؛           
 .برخاست] و، به آسمانאز هر س[ فریاد برآوردند و سر و صدא ،نرسانده بود که مردم

 ]کالسـهای [ هنـوز بـه   ٣٠٠حَتَّی أحَسَّ أنَّهُ لَمْ یَکُنْ قَدْ هُیِّئَ لَهـا؛  ... ـ لَمْ یَکَدْ یَخْتَلِفُ إلی دُرُوسِ אلتّارِیخِ وאألدَبِ         
 ).نشده אست (/  אستهبرאی آنها آماده نشده بود] אز پیش[که حس کرد ... درس تاریخ و אدبیات نرفته بود 

 در کنـار אو     ٣٠١؛»وَرْقـاءَ «ةُ אلنَّوْمِ إذْ فَتََحتْ عَیْنَها ونَظَـرَتْ إلـی          ةِ سِنَ تْ إلی جِوאرِها تَقْرأ ولَمْ تَطُلْ مَعَ אلْجَدَّ       ـ جَلَسَ 
چرت אو سپری نشده بود که چشم خود رא بـاز کـرد و بـه        ] چیزی אز [پردאخت و هنوز    ] آن[نشست و به خوאندن     

 .رقاء نگریستوَ
 
 
 

 ون معاصر برאی ترجمهאی אز مت نمونه
ي אلدُّعاءِ أوْ مُلِحّـاً      أوَّلِ אلعامِ אلدِّرאسِيِّ فَال یَکادُ یَسْتَقِرُّ فِیها حَتَّی یَدْعُوَ آخِرَهُ ُمتَشَدِّدאً فِ            يکانَ یَصِلُ إلی אلْقاهِرَةِ فِ    «

کانَ مَقْـدَمُ אلـصَّیْفِ یَمْـأل صَـدْرَهُ        ... رُ אلصَّْیفِ تُقْبِلُ    فِیهِ، وאهللاُ وَحْدَهُ یَعْلَمُ کَمْ کانَ یَسْعَدُ وَیَبْتَهِجُ حِینَ کانَتْ بَشائِ          

ولَمْ یَکُنْ یُحِبُّ אإلجازَةَ لِهَذא وَحْـدَهُ ولَـمْ یَکُـنْ           ... حُبُورאً وَبِشْرאً؛ ألنَّهُ کانَ یُؤْذِنُ بِقُرْبِ אإلجازَةِ وאلْعَوْدَةِ إلی אلرِّیفِ           

باتِ אلْحَیـاةِ وإنَّمـا یُحِـبُّ       هِرَةِ مِنْ طَیِّ   אلْقا يهُ وَألنَّهُ سَیَنْعَمُ فِیها بِما کانَ یُمْتَنَعُ عَلَیْهِ فِ        یُحِبُّها ألنَّهُ سَیَلْقَی فِیها أهْلَ    

ـ                     عَ لِعَقْلِـهِ   אإلجازَةَ لِهَذא کُلِّهِ ولِشَيْءٍ آخَرَ کانَ أعْظَمَ في نَفْسِهِ خَطَرאً وأبْعَدَ أَثرאً مِنْ هَذא کُلِّهِ، فَقَدْ کانَتِ אإلجـازَةُ أنْفَ

 .وقَلْبِهِ مِنَ אلْعامِ אلدِّرאسِيِّ کُلِّهِ

ـ ومِنْ أنْ یَخْلُوَ إلی إخْوَتِهِ فَیَقْـرَأ ـ ومـا    ! کانَتِ אإلجازَةُ تُمَکِّنُهُ مِنْ أنْ یَفْرُغَ لِنَفْسِهِ ـ وما أکْثَرَ ما کانَ یُفَکِّرُ 

 ! فائِدَتَهُأکْثَرَ ما کانَ یَقْرَأ وَما أشَدَّ تَنَوُّعَهُ وأعْظَمَ

ـ                ال تَتَّـصِلُ   ي אلکُتُـبِ אلّتـ    كَکانَ شَبابُ אألسْرَةِ یَعُودُونَ مِنْ مَعاهِدِهِمْ ومَدאرِسِِهمْ وَقَـدْ مَـألوא حَقـائِبَهُمْ بِتِلْ

اً؛ مِنْهـا אلْجِـدُّ ومِنْهـا אلْهَـْزلُ؛         بِدِرאسَتِهِمُ אلمُنَظَّمَةِ وال یُتاحُ لَهُمْ أنْ یَقْرَؤُوها في أثْناءِ אلْعامِ وکانَتْ هَذِهِ אلْکُتُبُ ألْوאن             

حِینَ ... وَالمَهُمْ  ] أبُوهُمْ مِنْ هَؤُالءِ אلشَّبابِ   [وَرُبَّما ضاقَ   ... مِنْها ما אُلِّفَ ومِنْها ما تُرْجِمَ؛ مِنْها אلْقَدِیمُ ومِنْها אلْجَدِیدُ           

ولَکِنَّهُمْ کانُوא یُقْبِلُونَ عَلَی ...  قِصَصِ عَنْتَرَةَ يلْفِ لَیْلَةٍ ولَیْلَةٍ أوْ فِ    أ يکانُوא یُقْبِلُونَ عَلَی אلْقَصَصِ אلشَعْبِيِّ فَیَغْرَقُونَ فِ      

 هَذِهِ אلْکُتُبِ مِنَ אلمَتاعِ وאللَّذَّةِ أضْعافَ ما کانُوא یَجِـدُونَ           يکُتُبِهِمْ هَذِِه؛ رَضِیَتِ אألسْرَةُ أوْ سَخِطَتْ وکانُوא یَجِدونَ فِ        

 ...سِیَّةِ في کُتُبِهِمُ אلدِّرא

                                                 
  .٤٩، ص شجرة אلدّرّجرجی زیدאن، . ٢٩٩
  .٥٨٠، ص ٣، ج אألیّامطه حسین، . ٣٠٠
 بهتر אست   ، جملۀ حالیه אست که در بسیاری אز موאرد        ،»أتَقْرَ «.١٠٧، ص   ٢، ج   ةة אلکامل ة אلقصصی אلمجموعאلهدی אلصدر،     بنت. ٣٠١
، در لغت به معنای کبوتر אست که در زبـان عربـی، بـه عنـوאن نـامِ         »وَرْقاء«.  ترجمۀ فارسی به صورت جملۀ مستقل، معنا شود        در

 .گیرد دخترאن نیز مورد אستفاده قرאر می
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وکانَ صاحِبُنا یُحِبُّ אإلجازَةَ؛ ألنَّهُ کانَ یَفْرُغُ لِلتَّفْکِیرِ في أصْدِقائِهِ مِنْ بَعِیـدٍ فَیَکْتُـبُ إلَـیهِمْ ویَتَلَقَّـی مِـنْهُمُ                     

 אلْقاهِرَةِ ویَتَحدَّثُ إلَیهِمْ مِـنْ  يهُ فِ نَشاطاً وبِهِ لَذَّةً لَمْ یَکُنْ یَجُِدها حِینَ یَلْقَی أصْدِقاءَ         كَ نَفْسِهِ لِذَلِ  يאلْکُتُبَ ویَجِدُ فِ  

 .قَریبٍ

؛ مِنْهُمْ مَنْ کانَ في אلمَـدאرِسِ       ...ثُمَّ کانَ یُحِبُّ אإلجازَةَ؛ ألنَّهُ کانَ یَلْقَی فِیها شَباباً آخَرِینَ غَیْرَ شَبابِ أسْرَتِهِ              

قْبَلُوא مِثْلَهُ یَلْتَمِسُونَ אلرّאحَةَ بَیْنَ أهْلِهِمْ في אلرِّیفِ وهُـمْ یَجِـدُونَ            אلثّانَوِیَّةِ ومِنْهُمْ مَنْ کانَ في אلمَدאرِسِ אلعالِیَةِ قَدْ أ        

في لِقائِهِ وאلتَّحَدُّثِ إلَیهِ مِنَ אللَّذَّةِ وאلمَتاعِ مِثْلَ ما یَجِدُ هُوَ في لِقائِهِمْ وאلتَّحَدُّثِ إلَیهِمْ، فَکانَ یَسْألُهُمْ عَمّا یَتَعَلَّمُونَ                   

 ٣٠٢.»قَدِیمِهُ عَمّا یَتَعَلَّمُ، ورُبَّما قَرَؤُوא عَلَْیهِ بَعْضَ کُتُبِهِمْ ورُبَّما قَرَأ مَعَهُمْ شَیْئاً مِنَ אألدَبِ אلویَسْألُونَ

 
 

 توضیح
 .آرאم و قرאر گرفتن، אستقرאر یافتن: یَسْتَقِرُّ

 .سخت به دعا پردאختن:  אلدُّعاءِيمُتَشَدِّدאً فِ
 . کردنپافشاری] بر چیزی: [مُلِحّاً
 : در عربی بر دو گونه אست» کَمْ «.قدره چ: کَمْ
 مِـنْ فِئَـةٍ     كَـمْ ﴿: و گاه بدون آن؛ ماننـد     » مِنْ« گاه همرאه با     ،آید  که پس אز آن یا אسم مجرور می       » خبریّه«ـ  ١

 در هر دو حالـت،      که» دُ ویَبْتَهِجُ مْ کانَ یَسْعَ  کَ«: ین جمله א و یا فعل؛ مانند      ٣٠٣؛﴾قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإذْنِ אللَّهِ     
 .رאه אست هم،مفهوم جمله با نوعی אظهار تعجّب

 אدאت پرسش אز کمّیت אست و پـس אز آن، אسـم نکـره و منـصوب بـه کـار                       که در אین حالت،   » אستفهامیّه«ـ  ٢
 .»؟כَکَمْ ریاالً عِندَ«: رود؛ مانند می

 . برد شد و لذّت می  مینودخش: کانَ یَسْعَدُ ویَبْتَهِجُ
 .های تابستان نخستین نشانه: بَشائِرُ אلصَّیْفِ

 .آید رسد، پیش می سر می: تُقْبِلُ
 .آمدن تابستان: مَقْدَُم אلصَّیْفِ
 .رورشادی و سُ: حُبُورאً وبِشْرאً

 .دאد رא می... دאد، ندאی  می... خبر אز ...: کانَ یُؤْذِنُ بِـ 
 ).تعطیالت دאنشگاه: عَةإجازאتُ אلجامِ(صی تعطیالت، مرخّ: אإلجازَة
 ).أرْیاف: جمع آن(روستا، منطقۀ روستایی : אلرِّیف

 .مند אست بهره/ برخوردאر... אز ...: یَْنعَمُ بِـ 
 . به آن برאی אو ناممکن بودآنچه دسترس: یْهما کانَ یُمْتَنَعُ عَلَ
 . لذאیذ زندگی،ها خوشی: طَیِّباتِ אلحَیاةِ
 .تر یتباאهمّ: أعظَمُ خَطَرאً

                                                 
  .٣٦٧ ـ ٣٧٠، ص ٢، ج אألیّامطه حسین، . ٣٠٢
 .٢٤٩/ بقره. ٣٠٣
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 .אثرگذאرتر: أبعَدُ أثَرאً
 .کاری رא برאی کسی فرאهم کردندאدن  کاری ساختن، אمکان אنجام  دאدنکسی رא قادر به אنجام: تُمَکِّنُهُ مِنْ

 .که به خود بپردאزد: أنْ یَفْرُغَ لِنَفسِهِ
 .رفت چه بسیار به فکر فرو می!: ما أکْثَرَ ما کانَ یُفَکِّرُ

 !ع بودقدر متنوّه چو : وما أشَدَّ تَنَوُّعَهُ
 .ها دאنشکده، ها، אنستیتوهادאنشسرא: אلمَعاهِد

 .مطالعات منظّم אیشان: دِرאسَتهُم אلمُنَظَّمَة
 . شوخی אست، جدّی و بخشی،بخشی אز آن: مِنها אلجِدُّ ومِنها אلهَزلُ

ـُ  .سرزنش کردن:     المَ 
 .)آوردند روی می (مند بودند  عالقه،ی آنانبه אین کتابها: کانُوא یُقْبِلونَ عَلَی کُتُبِهِْم هَذِهِ

 .نارאحت شود: سَخِطَتْ
 .چند برאبر: أضْعاف
 .دریافت کند: یَتَلَقَّی
 .سرزندگی، بالندگی: نَشاطاً

 .کند  گفتگو می،با آنان: یَتَحَدَُّث إلَیهِم
 .دبیرستانها: אلمَدאرس אلثّانَوِیَّة
 .دאنشکده: אلمَدאرس אلعالِیَة

 .کنند کنند، دنبال می  جستجو می:یَلْتَمِسُونَ
 
 
 

 چکیده
 אمروزه در زبان عربی معاصر به فرאوאنـی بـه کـار    هر چند ساختارهای خاصّی وجود دאرد که     ،در زبان عربی   

بیـشتر אیـن    .  بسیار محدود بوده אست    ،אند یا حوزۀ کاربرد آنها       یا אستعمال نشده   ،روند، אما در عربی کهن      می
 .אند  شدهلکیشت אقل אز دو جزء فعلیدّאند و ح ساختارها، مرکّب

. رود   و هم در جمالت مرکّب به کار مـی         ، אست که هم در جمالت ساده      ، قید زمان  در زبان فارسی  » هنوز« 
ـ     ،شود در آنها אستعمال می  » هنوز«אی که قید      وجه جمالت ساده   ا وجـه   گاه مثبـت و گـاه منفـی אسـت؛ אمّ

 ،بـا אیـن همـه     . رفته، جز در موאردی خاص، هموאره منفی אست       جمالت مرکّبی که אین قید در آنها به کار          
 . متفاوت אست،در هر یک אز אین جمالت با دیگری» هنوز«ه دאشت که ترجمۀ عربی قید باید توجّ

 :آید  به یکی אز روشهای زیر به دست می،در جمالت سادۀ مثبت» هنوز«مفهوم قید  
 ؛)به شکل אسم(گزאرۀ عربی + نهاد + آن نند مایا » ما زאلَ«ـ ١
 .گزאرۀ عربی+ نهاد + بَقِيَ / ـ ظَل٢َّ
אند، متعلّق به زمان حال هستند؛ אمّـا   آن بر آنها وאرد شدهنند  ما یا»ما زאلَ«های  وאره بیشتر جمالتی که فعل    

ه به متن و אفعال پیشین، به صورت ماضی سـاده، אسـتمرאری یـا       توאن آنها رא با توجّ      אی אز موאرد، می     در پاره 
 . ترجمه کرد،عیدب
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فعـل  + لَـمْ   « پـس אز     ،אست که אغلب  » بَعْدُ«در جمالت سادۀ منفی در عربی معاصر، وאژۀ         » هنوز«معادلِ   
אی، قبل یـا       پس אز فعل אصلی جمله در هر مرتبه        ،»بَعْدُ«وאژۀ  אز   توאن در موאردی    אلبته می . آید  می» مضارع

 . کردستفادهها، א بعد אز متمّم
به دسـت  » مضارع مجزوم+ لَمّا «در جمالت سادۀ منفی رא אز کاربرد       » هنوز« مفهوم    אغلب ،در متون کهن   

در جمالت سادۀ منفـی     » هنوز« אمروزه نیز در موאردی، אز همین روش برאی بیان مفهوم            هر چند ؛      אند   آورده
 .کنند אستفاده می

. خ دאده אست   رُ ،ز حادثۀ نخست   بالفاصله پس א   ،در جمالت مرکّب، حادثۀ دوم    » هنوز«در موאرد کاربرد قید      
 :کنیم  به روش زیر عمل می،برאی به دست آوردن مفهوم چنین جمالتی در زبان عربی

فعـل مـضارع مرفـوع    + نهـاد  ) + در مقام فعـل کمکـی   (»لَمْ یَکَدْ« و» ال یَکادُ«، »ما کادَ«:های    وאره  فعل
 . »فعل ماضی+ حتّی ) + ظاهرאً مثبت(
مـضارع  + لَـمْ   (تنها אز אفعال אصلی به صورت منفی        یادشده،  های    وאره   به جای فعل   توאن   می ،در אین ساختار   

 .بهره جست) مجزوم
 بدون آنکـه تغییـری در       ،אستفاده شده אست  » إذْ«، אز   »حتّی«همچنین در אین ساختار، در موאردی به جای          

 .معنای مورد نظر به وجود آید
، به جای فعل ماضی، متناسب با معنای مـورد نظـر،            »تّیح« אین ساختار، پس אز      هایدر موאردی אز کاربرد    

 .فعل مضارع به کار رفته אست
ال «،  »مـا زאلَ  « به אین ترتیب که پـس אز          مرکّب مثبت نیز به کار رفته אست،        گاه در جمالت   ،»هنوز«قید   

 . אست، אستفاده شدهپیش אز فعلِ جملۀ دوم» حتّی«وאژۀ   אز،»لَمْ یَزَلْ«و » یَزאلُ
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 )٢(ساختارهای خاصّ در زبان عربی 
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 אهدאف درس
 :آشنایی با

 در زبان عربی؛» ...به محض אینکه «ساختار  
 . در زبان عربی،در جمالت مثبت و منفی» تقریباً«معادلهای مفهومی  

 
 
 

 درآمد
در جلسۀ گذشته، با برخی אز ساختارهای خاصّ در زبان عربی آشـنا شـدیم و אز אیـن رهگـذر، معادلهـای قیـد                         

خوאهیم با دو ساختار دیگر آشـنا شـویم کـه یکـی معـادل                 میאکنون  . ون شناختیم رא در حالتهای گوناگ   » هنوز«
فهمیـده  אز آن » تقریبـاً «که مفهـوم    אست   یو دیگری ساختار خاصّ   آید    به شمار می  » ...به محض אینکه    «تعبیر  
 .شود می

 ، אز نظـر مفهـومی     »...کـه    ...  هنوز ن «و  » به محض אینکه  «کنیم که تعابیر      به אین نکته אشاره می     آغاز،در  
توאن آن دو رא گویای   میهم در زبان فارسی و هم در زبان عربی گاه           شباهت بسیاری با یکدیگر دאرند؛ چندאنکه       

نیز گفتنی אست که אز نظر ظاهری میـان آن          » تقریبًا«در مورد چگونگی کاربرد تعبیر      . مفهومی وאحد تلقّی کرد   
) فعـل مـضارع  + ال یَکـادُ  (در یکی אز وجوه کاربرد آن در زبان عربـی      » ...که   ...  هنوز ن «و ساختار بیان مفهوم     
ها توجّـه     برאی شناخت دقیق אین تعابیر خاصّ در متون عربی، به אین توضیحات و نمونه             . شباهتهایی وجود دאرد  

 .کنید
 
 
 

 »...به محض אینکه «ساختار 
 شباهت بسیاری با یکـدیگر      ،אز نظر مفهومی  » ...که   ...  هنوز ن « و   »...محض אینکه   به  «אشاره کردیم که تعابیر     
 زمان بـا یکـدیگر رخ دאده        هم ،برند که دو حادثه     رא هنگامی به کار می    » به محض אینکه  «دאرند؛ جز אینکه تعبیر     

 وشدن  کالس  وאرد  فعل  دو  ،  »به محض אینکه وאرد کالس شدم، אستاد رא دیدم        « در جملۀ    ، برאی نمونه  ٣٠٤د؛نباش
  معموالً به روش زیر عمل،در زبان عربی برאی بیان مفهوم אین ساختار. אند یکدیگر رخ دאدهزمان با  ، همدیدن

                                                 
ن دو رא در بـسیاری      یکی אز محقّقان، دربارۀ نسبت אین دو ساختار خاصّ با همدیگر در زبان عربی معاصر، معتقد אست که آ                  . ٣٠٤

، حادثـۀ دوم  »...حتّی ... لَم یَکَدْ «توאن به جای یکدیگر به کار برد؛ گو אینکه אصوالً אین אختالف هم وجود دאرد که در              אز موאرد می  
ـ  آذرتـاش آذرنـوش،   : ک.ر(، بالفاصـله قبـل אز آن   »...حتّی ... ما إنْ «دهد و در  بالفاصله پس אز حادثۀ אوّل رخ می     ان آمـوزش زب

 .)٧٥، ص ٢، ج عربی
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 :کنند می
 .»+ ...فعل ماضی + حتّی + ... + فعل ماضی  + ٣٠٥ما إنْ«

 :مانند
لِ وضو گـرفتن     أتَوَضّأ؛ به محض אینکه صدאی مؤذّن رא شنیدم، مشغو           سَمِعْتُ صَوْتَ אلْمُؤَذِّنِ حَتَّی بَدَأتُ      ـ ما إنْ  
 . شدم

 .به محض אینکه به אیستگاه رسیدم، قطار حرکت کرد: طَلَقَ אلْقِطارُ سائِرאًةِ حَتَّی אنْ وَصَلْتُ إلی אلمَحَطَّ ـ ما إنْ
ان  شَنَّ אألعْدאءُ אلهُجُومَ إلَی بِالدِنا حَتَّی ذَهَبَ אلشُّبّانُ إلَی אلجَبَهاتِ؛ به محض אینکه دشمنان به کـشورم                  ـ ما إنْ  

 .ها شدند هجوم آوردند، جوאنان رهسپار جبهه
 אالمْتِحانِ حتّی אنْزَعَجُوא؟ چرא به محض אینکـه دאنـستند دوسـتم در              ی قَد نَجَحَ فِ   ي عَلِمُوא أنَّ صَدیق    ـ لِماذא ما إنْ   
 قبول شده، نارאحت شدند؟/ آزمون موفّق

زدم زیـر   :] در فارسی عامیانه   (/ [ אو رא دیدم، به گریه אفتادم       رأیتُهُ حَتَّی أجْهَْشتُ بِالبُکاءِ؛ به محض אینکه        ـ ما إنْ  
 ).گریه

 جـشن فـارغ   ر אلجَمیعُ؛ به محض אینکه رئیس دאنشکده د    حَتَّی صَفَّقَ لَهُ    خَرُّجِةِ حَفْلَ אلتَّ   دَخَلَ عَمِیدُ אلْکُلِّیَّ    ـ ما إنْ  
 .شد، همه برאی אو کف زدندحاضر آموختگی  دאنش/ אلتحصیلی

 : برگردאند؛ مانند» همین که«رא به » ...حتّی ... ما إنْ «توאن تعبیر  ت که در بسیاری אز موאرد، میگفتنی אس
 کـه אحمـد       همـین  ٣٠٦؛ةًغَریبَةً   وَََضَعَ أحمدُ یَدَهُ عَلَی אلبابِ لِیَفْتَحَهُ حتّی تَحَوَّلَ صَوتُ مریمَ אلهادِئُ صَرْخَ             ـ ما إنْ  

 . به فریادی عجیب بدل شد،از کند، صدאی آرאم مریم آن رא بدر نهاد تادستش رא به روی 
 همین که مادر، אحمد رא دیـد  ٣٠٧ماذא حَدَثَ لِمَریمَ؟: سألَتْهُ حتّی ةٍ إلَیْها بِخُطًی ثَقیلي رَأتِ אألمُّ أحمدَ یَمْش ـ ما إنْ 

  چه אتّفاقی برאی مریم אفتاده אست؟:آید، אز وی پرسید که با گامهایی سنگین به سوی אو می
رא نیز به   » ...حتّی  ... لَمْ یَکَدْ   «توאن ساختار      می ، فارسی فزون بر אین، گاهی متناسب با فضای متن ترجمۀ        א

 : ترجمه کرد؛ مانند» همین که«یا » به محض אینکه«
، بـه مـریم     همین که אحمد وאرد دאنشکده شـد      / به محض אینکه  ریمَ؛  مَی بِ قَتَی אلْ  حتَّ ةَـ لَم یَکَدْ أحْمدُ یَدْخُلُ אلکُلّیّ     

 . برخورد
 
 

 در زبان عربی » ...به محض אینکه «هایی אز کاربرد ساختار  نمونه
/  אمّا אو به محض אینکـه      ٣٠٨یَسْتَطیلُ؛ و لُحَنْ یَ  حتّی رאحَ  ةِبَعدَ سَنَتَیْنِ مِنَ אلرَّضاعَ    ـ لَکِنَّهُ ما إنْ فَطَمَ عَنْ ثَدْيِ أمِّهِ       
 .مادر گرفته شد، אندک אندک الغر و کشیده شد אز شیر ،خوאرگی همین که پس אز دو سال شیر

تَمْتَدُّ مِنَ אلهِنْدِ حتّی     ضِ אألرْ نَ مِ ةًةً وאسِعَ قَطَنْ مِ ونَمُکُحْ یَ ونَمُلِسْمُ אلْ  حتّی کانَ  ةِـ ما إنْ جاءَ אلعامُ אلتِّسْعُونَ لِلْهِجْرَ      

                                                 
אی אز  کنند و אز אین رو، در پاره معرفی می) به فتح همزه (» ما أنْ «برخی אز دאنشمندאن، عنصر אصلی موجود در אین ساختار رא           . ٣٠٥

אسـت  ) به کسر همـزه (» ما إنْ«زبانان متدאول و رאیج אست، همان       אند؛ אمّا آنچه در گفتار عرب       رא به کار برده   » ما أنْ «آثار مکتوب،   
 . زאئده تشکیل شده אست» إن«ی نافیه و  »ما«که אز
 .٦٣، ص ٢، ج آموزش زبان عربیآذرتاش آذرنوش، . ٣٠٦
 .٦٤همان، ص . ٣٠٧
 .٥٥٣، ص ٢، ج אلکاملهة אلمجموعمیخائیل نعیمه، . ٣٠٨
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دم هجری فرא رسید، مسلمانان بر منطقۀ       همین که سال نو   /  به محض אینکه   ٣٠٩؛يِّمَرאکِشَ عَلَی אلمُحیطِ אألطْلَسِ   
 .  אمتدאد دאشت،אقیانوس אطلس] ساحل[ر کردند که אز هند تا مرאکش د مت میزمین حکو] کرۀ[وسیعی אز 

/ حض אینکـه   به م  ٣١٠وتَتَأکَّدא مِنْ حَیاتِهِ؛    ـ ما إنْ بَزَغَتِ אلشَّمْسُ حتَّی אسْتَعَدَّتا لِلْخُرُوجِ إلَی אلمَطارِ لِتَسْتَقْبِال أحْمدَ             
 رفتن به فرودگاه شدند تـا אز אحمـد אسـتقبال کننـد و אز                ۀآماد) مادر و دختر  (همین که آفتاب طلوع کرد، آن دو        

 . אطمینان یابند،زنده بودن אو
 ةٍهْبِطُ ویَتَرאجَـعُ بِـسُرْعَ    إنْ بَلَغَ ذُرْوَتَهُ ومَلَأ אلدُّنیا صَخَباً وضَجیجاً حتّی بَدَأ یَ          ما   يِّمانِلْ אلعَِ ـ ومِنَ אلغَریبِ أنَّ אالتّجاهَ    

الئیک به محض אینکه به אوج خود رسید و دنیا رא אز فریاد و سر و                /  شگفت آنکه رویکرد سکوالریستی    ٣١١ةٍ؛قَفائِ
 .  رو به عقب نهاد،با سرعتی شگفت] پس אز آن[صدא آکنده ساخت، אندک אندک فروکش کرد و 

 
 
 

 » تقریباً«ساختار 
אیـن تعبیـر بـه طـور     . אسـت » تقریباً« عربی، ساختار خاصّی برאی بیان آن وجود دאرد،      که در زبان   ی دیگر تعبیر

وאرۀ   אز فعـل   آن،   عربـیِ  رود و گاه در جمالت منفی و در ساختار معادلِ           طبیعی، گاه در جمالت مثبت به کار می       
تیب کـه بـرאی بیـان       کنند؛ به אین تر     در مقام فعل کمکی אستفاده می     ) به هر دو صورت مثبت و منفی      (» یَکادُ«

 ٣١٢شـود؛   برند که به صورت مـضارع ظـاهر مـی           رא همرאه با فعل אصلی جمله به کار می        » یَکادُ «،وجه مثبت آن  
 :مانند

 مالحظـه کـرد کـه       ٣١٣ عاصِمٍ؛ إنَّهُ یُشْبِهُهُ تَماماً حَتَّی یَکادُ یَکُونُ هُوَ؛          عَنْ وَجْهِ   ـ الحَظَ أنَّ وَجْهَ جُبَیْرٍ ال یَخْتلِفُ      
 . אست؛ چندאنکه تقریباً عین آن אستאو  ندאرد و کامالً شبیه یتفاوت] چیه[ جبیر با چهرۀ عاصم چهرۀ

] نیـز [بینی کـه אمـسال         می سان،  بدین ٣١٤ أحْصُلَ عَلَی عَمَلٍ؛     أنْ   دُونَ يتَکادُ تَنْتَهِ  يَةَ وهِ ـ هَکَذא تَرَیْنَ هَذِهِ אلسَّنَ    
 .کاری به دست آورم] بتوאنم[ بدون آنکه رو به پایان אست؛/ رسد تقریباً به پایان می

 ،ونَ یَْقطَعُونَ أنَّ אلطُّالّبَ یُقَدِّرُونَهُمْ أحْسَنَ تَقْدِیرٍ؛ אستادאن تقریباً یقین دאرند کـه دאنـشجویان        ةَ یَکادُ ـ إنَّ אألساتِذَ  
 .دאنند کامالً می/قدر آنان رא به بهترین وجه

 في مَجالِ إنْتاجِ אلکَهْرَباءِ؛ אیرאن אسالمی ما در زمینۀ تولیـد            يِّعَلَی אالکْتِفاءِ אلذّאتِ  تَحْصُلُ  ةُ تَکادُ   ـ إیرאنُنا אإلسالمِیَّ  
 . تقریباً به خودکفایی رسیده אست،برق
بگیرد، ولی  فرאها ولَکِنَّهُ ال یَتَکَلَّمُ بِها وَیَقْرأ فیها؛ آدمی تقریباً هر زبانی رא که              مُةً یَتَعَلَّ  אإلنْسانَ یَکادُ یَنْسَی لُغَ     ـ إنَّ 

 .کند نخوאند، فرאموش میآن رא  ]متونِ [به آن سخن نگوید و

                                                 
 .١٥٠، ص ١٢، ج  للناشئینةאلعربیّمحمود אسماعیل صیّینی و همکارאن، . ٣٠٩
 .١٢٢، ص ٢، ج ن عربیآموزش زباآذرتاش آذرنوش، . ٣١٠
 .٢٦٦، ص ثهة אلحدیبیّة אلعرאللّغمحمدعلی آذرشب، . ٣١١
هـو  ...  سـینا   אبـنُ «: نیز برאی بیان همین مفهوم به کار رفته אسـت؛ ماننـد         » بِالتَّقْریبِ«یا  » تَقْریباً«אلبتّه در موאرد نادری وאژۀ      . ٣١٢

אی אست کـه تقریبـاً        سینا حکیم یگانه    ؛ אبن ةِوطُبِعَ کثیرٌ ِمنها وتُرجِمَ إلی אللّغاتِ אلمُختَلِفَ       بَقِیَتْ أکثَرُ آثارِهِ تَقریباً      يאلحَکیمُ אلوَحیدُ אلّذ  
 .»אند مانده، و بسیاری אز آنها چاپ شده و به زبانهای گوناگون ترجمه شده بیشتر آثار אو باقی 

 .١٣٥، ص ١١ ـ ١٢، ج ة للناشئینאلعربیّمحمود אسماعیل صیّینی و همکارאن، . ٣١٣
 .٢٨، ص ٢، ج ة אلکاملهصصیّقة אلאلمجموعبنت אلهدی אلصدر، . ٣١٤
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به کـار   » یَکادُ«رא پیش אز    » ما/ ال«در آن به کار رفته، گاه حرف        » تقریباً«אی که     برאی منفی کردن جمله   
 : ندشود؛ مان برند و در موאردی، پس אز آن و همرאه با فعل אصلی جمله که به صورت مضارع ظاهر می می
 .پذیرد  אالقْتِرאحَ؛ من تقریباً یقین ندאرم که אو آن پیشنهاد رא نمیכَ أکادُ ال أقْطَعُ أنَّهُ ال یَقْبَلُ ذאيـ إنِّ

ر ةِ؛ هر אز گاهی به ذهن مـا خطـو         دیدَ אلجَ ةِـ یُخَیَّلُ إلَیْنا بَیْنَ حینٍ وآخَرَ أنَّهُمْ یَکادُونَ ال یَعْرِفُونَ شَیئاً عَنِ אلتِّقْنِیَّ            
 .دאنند  تقریباً چیزی نمی،فناوری جدید/ کنیم که آنان دربارۀ تکنولوژی گمان می/ کند می
 تـو אمـروز در میـان    ٣١٥ةِ؛ אلعربیّةِمَنْ ُیعَدُّ مِنْ حُفّاظِ אللّغ...  ال تَکادُ تَرَی אلیَوْمَ مِنْ شُعَرאءِ هذא אلعَصْرِ وکُتّابِهِ كَـ إنّ 

 אز حافظـان زبـان عربـی    ] بـه طـور خـاص   [بینـی کـه    ریباً کـسی رא نمـی  شاعرאن و نویسندگان אین روزگار، تق   
 .به شمار رود

 ٣١٦ولَکِنْ ال یَکادُ یُوجَدُ بَیْنَهُم دאعٍ وאِحدٍ؛ ألنّهُ ال یُوجَـدُ بَیْـنَهُم شُـجاعٌ وאحِـدُ؛                ...  ونَثیرُ کَ ةِ هذهِ אألمّ  يف ةُـ אلدُّعا 
در میـان آنـان نیـست؛ زیـرא هـیچ           ] رאسـتینی  [یباً هیچ مبلّغ   بسیارند؛ ولی تقر   ،در میان אین אمّت   ] دینی[مبلّغان  

 .شود پیدא نمین آنان ایمشجاعی در 
سبُوعَ؛ فاطمه به دوستش گفت که אو تقریباً در אین          ةِ هذא אالُ  لّیّلی אلکُ إ يأت تَ کادُتَ نّها ال أها  تِدیقَصَ لِ ةُـ قالَتْ فاطم  

 .آید  به دאنشکده نمی،هفته
پیش آمـدن   [ تقریباً   ٣١٧ةٌ بِدَقائِقِهَا אلسِّتّینَ؛  لَ کامِ ةٌ אلصَّوتُ؛ ساعَ  يمُنْذُ أنْ أیْقَظَن   ةٌلَقَد אنْقَضَتْ ساعَ  . ـ أکادُ ال אُصَدِّقُ   

אز آن زمان که آن صدא مرא بیدאر کرد، یک ساعت گذشته אست؛ یک ساعت               ] אکنون. [کنم   باور نمی   ]فاق رא אین אتّ 
 .אش گانه کامل با دقایق شصت

ولی  زمان حال אست؛     אغلبدر אین ساختار،      زمان جمله  ،א אست پید به خوبی     گذشته، های    ونهکه در نم    چنان
لّـق بـه     باید אین ساختار رא متناسب بـا سـیاق کـالم، متع            ،»یَکادُ«پیش אز    در صورت ماضی بودن فعل یا אفعالِ      

 :زمان گذشته دאنست؛ مانند
ـ        وال یَحْصُلُونَ لِ  ... ـ کانُوא یَفْلَحُونَ אألرضَ       ٣١٨یَکـادُ یُنْقِـذُهُم مِـن أظـافِرِ        ال ةِقاءَ أتْعابِهِم إالّ عَلَی جُزءٍ مِـنَ אلغَلَّ

 بخـشی   مگـر نـد؛   فتیا  ولی به نتیجۀ زحماتشان دست نمی     ... ند  شتکا  می/ ندزد  شخم می  آنان زمین رא     ٣١٩אلجُوعِ؛
 آنـان رא אز چنگـال   وאنستت  نمی/ یدرهان  אندک אز محصوالت کشاورزی که تقریباً آنان رא אز چنگال گرسنگی نمی           

 .گرسنگی نجات دهد
سـعاد گـوش فـرא    ] سـخنان [ دوست אو بـه  ٣٢٠ـ کانَتْ صاحِبَتُها تَسْتَمِعُ إلی سُعادَ وهِيَ ال تَکادُ تَُصدِّقُ ما تَسْمَعُ؛ 

 . کرد شنید، باور نمی دאد و تقریباً آنچه رא می می
ـ عالوه بر אینکـه     » کادُیَ« אستثنایی، فعل کمکی     یموאرددر   ،همچنین در אین ساختار     فعـل ماضـی      אز سپ

  :ان گذشته تعلّق یافته אست؛ به אین نمونه بنگریدبه کار رفته و آشکارא به زم» لَمْ«، خود نیز همرאه با آمده

                                                 
 .٤٠، ص ١، ج אلنظرאت، منفلوطیمصطفی لطفی . ٣١٥
 .٥٦، ص ٢همان، ج . ٣١٦
 ١٦، ص ٢، ج کاملهة אلאلمجموعمیخائیل نعیمه، . ٣١٧
 ).»ظ«ظُِفْر؛ به کسر و ضمّ : مفرد آن(ناخنها، پنجه، چنگال : أظافر. ٣١٨
 .١١٥، ص دهאألروאح אلمتمرّ ة ورسّکة אلمتألجنحאجبرאن خلیل جبرאن، . ٣١٩
 .٢٤٧، ص ٢، ج هة אلکاملאلقصصیّة אلمجموعبنت אلهدی אلصدر، . ٣٢٠
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أثَّرُونَ تَـأثُّرאً ذא بـالٍ بِمَـنْ        لَمْ یَکادُوא یَتَ  ...  وَثَنِیَّتِهِم   يـ مَهْما یَکُنْ مِنْ أمْرٍ فَقَدْ کانَ أهلُ אلوَبَرِ وأهلُ אلمَدَرِ سَوאءً ف            
 یکـسان بودنـد و   ،پرستی خـود   چادرنشینان و אهالی آبادیها در بت، هرچه باشد  ٣٢١جاوَرَهُم مِنَ אلیَهودِ وאلنَّصارَی؛   
 .پذیرفتند  אز همسایگان یهودی و نصرאنی خود אثر نمی،אی تقریباً به صورت قابل مالحظه

بـه  » أنْ«در אین ساختار، فعل אصلی جمله همرאه بـا  » یَکادُ«وאرۀ   فعلאز אین موאرد که بگذریم، گاه پس אز   
 : رאیج آن ندאرد؛ مانندکاربرد تفاوتی با ،رود که אز نظر معنایی کار می

 . شد می/ شود  به زودی تعیین می  تقریباً، هنگام سفر אو٣٢٢ وَقتٍ قَریبٍ؛يـ کانَ مَوْعِدُ سَفَرِهِ یَکادُ أنْ یُحَدَّدَ ف
توאنـست کـاری رא     آن جـوאن  ٣٢٤ مِنَ אلرِّجـالِ؛ ٣٢٣یَفْعَلَ ما ال یَکادُ أنْ تَقْوَی عَلَیْهِِ אلْفُرْسانُ   أنْ] אلشّابُّ [طاعَتَسْـ אِ 

  ٣٢٥.آمدند אنجام دهد که مردאن سوאرکار تقریباً אز عهدۀ אنجام آن برنمی
 
 

 در زبان عربی » تقریباً«هایی אز کاربرد ساختار  نمونه
مْ وشَجَّعُوهُم، ثُمَّ أعْلَمُوهُم بِما عَـزَمَ        دَعَوْهُ نصارٌأ و  أعوאنٌ مْهِسِفُنْأ ةِ بِأنْ قَد کانَ لَهُم مِنْ أهْلِ אلمَدینَ       ـ أکادُ أقْطَعُ  

 تقریباً یقـین دאرم کـه آنـان         ٣٢٦ةِ إلی אلهُدُوءِ؛  دینَ אلمَ ةِثمّ أعْلَمُوهُم بِعَوْدَ  ] صلّی אهللا علیه وآله   [عَلَیهِ أصْحابُ אلنَّبيِّ    
آنـان رא אز     آنان رא کمک و تشویق کرده بودنـد و همچنـین،             אند که   اورאن و دوستانی אز خودِ אهالی مدینه دאشته       ی

آگاه کرده و به آنان אطّالع دאده بودند که مدینـه بـه آرאمـش                نیز   )آله صلّی אهللا علیه و   (تصمیم صحابیان پیامبر    
 .بازگشته אست] قبلی خود[

 يتـ  אلّ ةَال یَکادُ אإلنسانُ یُحِسُّ فیهِ إالّ هذهِ אألصوאتَ אلـضَّئیلَ          ... يوאسِعِ وإلی هذא אلرِّیفِ אلّذ     إلَی אلفَضاءِ אل    ـ ودُفِعَ 
 ،کنـد  حس نمی تقریباً چیزیدر آنجا  به آن فضای باز و אین روستا رسید که آدمی         ٣٢٧؛لی حینٍ إ  حینٍ نْ مِ ثُعِبَنْتَ

 .خیزد برمی] کنارאز گوشه و [جز אین صدאهای ضعیف رא که هر אز گاهی 
ـ هُمُ אلَّذینَ تُعْرِبُ مَالمِحُهُمْ ومَظاهِرُهُمْ جَلِیّاً عَن صِغَرِ نُفُوسِهِمْ وأدْمِغَتِهِمْ وإرאدَتِهِمْ ویَکادُونَ ال یُحْسِنونَ عَمَالً                

 آنهـا   شخصیت و فکـر و אرאدۀ  آشکارא אز خُردیِ، آنان کسانی هستند که خطوط چهره و ظاهرشان ٣٢٨بِال مُدَرِّبٍ؛ 
 .دهند  تقریباً هیچ کاری رא نیک אنجام نمی،یدهد؛ آنان که بدون مربّ خبر می

                                                 
مفهوم فعل مضارعِ پس אز خـود رא بـه          » لَمْ«دאنیم    که می   چنان. (١٥٨، ص   )إسالمیّات (٧، ج   هة אلکامل אلمجموعطه حسین،   . ٣٢١

 .)کند ماضی منفی بدل می
 .٨٣، ص ١، ج هة אلکاملאلقصصیّة אلمجموعر، بنت אلهدی אلصد. ٣٢٢
، به »مِنْ«رא با توجه به بیانیه بودن » אلفُرْسانُ مِن אلرِّجالِ«دقت کنید که عبارت ). فارِس: مفرد آن(سوאرکارאن : אلفُرْسان. ٣٢٣

 .אیم ترجمه کرده» مردאن سوאرکار«
 .١٨٣، ص ١١ ـ ١٢، ج ة للناشئینאلعربیّمحمود إسماعیل אلصیّینی، . ٣٢٤
چیزی نمانده אسـت    «یا  » نزدیک אست «در همین ساختار، بیانگر مفهوم عادی آن אست؛ یعنی          » یَکادُ«با אین حال، گاه فعل      . ٣٢٥
گـاه    ؛ آن "هْالً یا أسْـماءُ   مَهْالً مَ : "فَجَّرُ مِنَ אلغَیْظِ אلمَکْظُومِ   تَ یَ کادُ یَ تٍوْ وصَ ةٍمُْصطَنَعَ ةٍ هُدُوءٍ مُتَکَلِّفٍ وأنا   يثُمَّ یَقُولُ لَها ف   «: ؛ مانند »که

אی «: گویـد   و با صدאیی که نزدیک אست در אثر خـشم فروخـورده، فروبـشکند، بـه אو مـی        ی،با آرאمش و صبری ساختگی و ظاهر      
 .)٥٢١، ص )علی هامش אلسیره (٣، ج هة אلکاملאلمجموع؛ طه حسین، »אسماء، آرאم برو

 .٤٠٥، ص )אلخلفاء אلرאشدون (٤، همان، ج طه حسین. ٣٢٦
 .٩٤، ص )علی هامش אلسیره (٣، ج همان. ٣٢٧
 .٢٣، ص نصوصجبرאن خلیل جبرאن، . ٣٢٨
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ـ حْیَکـادُ یَ   أوْ ال دٌ وאحِ مْهِ بِ لُفِحْیَ  ال ةِ אلقاهِرَ يـ یَرُوحُ אلعُلَماءُ ویَغْدُونَ ف     ـ  بِلُفِ ـ أ مْهِ  دאنـشمندאن در قـاهره   ٣٢٩؛دٌحَ
 .کند کند یا تقریباً کسی به آنان توجه نمی  توجه نمیدر رفت و آمد هستند؛ حال آنکه کسی به آنان] پیوسته[

 אو تقریباً אیمـان دאرد      ٣٣٠ فُطِرَ مِنها אلنّاسُ جَمیعاً؛    يةِ אلّت ینَ אلطِّ یرِ غَ ةٍ مُمْتازَ ةٍیَّقِ نَ ةٍـ یَکادُ یُؤمِنُ بِأنَّهُمْ فُطِرُوא مِنْ طِینَ      
 .אند که سایر مردمان אز آن آفریده شدهאند، غیر אز سرشتی  که آنان אز سرشتی پاک و ممتاز آفریده شده

 کـانَ אلنّـاسُ مُجْمَعـینَ عََلـی وَصْـفِهِ           ي کانَ دُکّانُهُ یَکادُ یُقابِلُ אلکُتّـابَ وאلّـذ        يאلخَیّاطُ אلّذ ... ـ مِنْهُم هذא אلحاجُّ     
 ،ر دאشـت و مـردم     خانه قـرא    روی مکتب  ه که مغازۀ אو تقریباً روب     بود همین حاجی خیّاط     ، אز جملۀ آنان   ٣٣١بِالْبُخْلِ؛
 . אتّفاق نظر دאشتند،چشمی  بر توصیف אو به بخل و تنگگیهم
 
 
 

 אی אز متون معاصر برאی ترجمه نمونه
 عُلْبَةُ کِبْرِیتٍ

 بَلَغْتُ אلـسَّهْلَ    ... مُنْعَطَفاً تِلْوَ مُنْعَطَفٍ فِي אلطَّرِیقِ אلجَبَلِيِّ ما بَیْنَ بَیْرُوتَ وسَهْلِ אلبِقاعِ وَ            ي أطْوِ يمَضَیْتُ فِي سَیّارَتِ  

إنَّهـا أضْـوאءُ    ...  ضَـوْءٌ ضَـئِیلٌ      ي عَنْ یَمِین  يفانْطَلَقْتُ بِسُرعَةٍ جُنُونِیَّةٍ، وَما إْن قَطَعْتُ بِضْعَةَ کِیلُومِترאتٍ حَتَّی الحَ لِ          

فَنَسِیتُ بَعْلَبَكَّ ورُحْتُ אُفَـتِّشُ     ... أدْرِي  لِماذא؟ لَسْتُ   .  אلحالِ أنْ אُدْرِכَ تِلكَ אلقَرْیَةَ     ي فِ يقَرْیَةٍ مِنْ غَیْرِ شَكٍّ وَشاقَّنِ    

 طَرِیـقٍ ضَـیِّقٍ وغَیْـرِ مُعَبَّـدٍ، إالّ     يعَنْ طَرِیقٍ إلی אلقَرَیْةَ، وَما طالَ أنِ אهْتَدَیْتُ إلَی مَفْرَقٍ فَانْحَرَفْتُ إلَیْهِ وسِرْتُ فِ     

ـ    ي אسْتِطاعَتِ يولَمْ یَکُنْ فِ  ...  لَنْ أقْطَعَهُ إلَی آخِرِهِ      ي أنَّن ي ما قَطَعْتُ مَسافَةً مِنْهُ حَتَّی تَبَیََّن ل       يأنَّنِ ، ي أنْ أعُودَ أدْرאجِ

 אلوَحَـلِ وאلمـاءِ     يشَعَرْتُ فَجْأةً أنَّ אلسَّیّارَةَ قَدْ غاصَتْ فِ      ...  ومَضَیْتُ بِالسَّیّارَةِ إلی אألمامِ      ي عَلَی کَفِّ  يفَوَضَعْتُ رُوحِ 

وأنا کَـذَلَِك إذא بِـأنْوאرٍ تَتَحَـرَّכُ مِـنَ          ....  אِنْطَفَأتْ   ي حَرَجاً أنَّ مَصابِیحَ سَیّارَتِ    ي حالَتِ يدَ فِ وאلَّذِي زא ... حَتَّی אألبْوאبِ   

کُوא أنَّ  فَقَدْ أبْصَرَ هَؤُالءِ אلقَوْمُ أنْوאرَ سَیّارَتِی تَتَّجِـهُ نَحْـوَهُمْ ثُـمَّ تَنْطَفِـیءُ، فَـأدْرَ               ...  وتَتَحَرَّכُ بِسُرْعَةٍ    يאلقَرْیَةِ نَحْوِ 

 .عُطْالً طَرَأ عَلَی אلسَّیّارَةِ وإنْ ال بُدَّ مِنْ إنْقاذِ مَنْ فِیها، وَما هالَهُمُ אلمَطَرُ وَال אلوَحَلُ

ـ               دَّثُ بَعْدَ قَلیلٍ وَجَدْتُنِي في بَیْتِ مُخْتارِ אلقَرْیَةِ ومَنْ حَوْلِي مِنَ אلرِّجالِ وَبَیْـنَهُمُ אلَّـذِینَ أنْقَـذُونِي، وאلکُـلُّ یَتَحَ

بِمُنتَهَی אلدَّهْشَةِ عَنْ مُغامَرَتِي אلجُنُونِیَّةِ فِي مِثْلِ تِلكَ אللَّیْلَةِ، وَما هِيَ إالّ ساعَةٌ حَتَّی جاؤُونِي بِعَشاءٍ مِـنَ אلفَـرאرِیجِ                    

وما خَطَرَ  ...  لَیلَتِي عِندَهُم، فَتَذَکَّرْتُ وאلِدَتي      وأدْرَکْتُ أنّي بائِتٌ  ... אلمَشْوِیَّةِ وאلجُبِْن وאلزَّیْتُونِ وאللِّبْنَةِ وאلزُّبْدَةِ وאلتِّینِ       

وطَلَبُوא إليَّ رَقْمَ אلتّلفـونِ فـي مَنزِلـي         ... في بالِي أنَّني אُسَبِّبُ لِلقَوْمَ אِنْزِعاجاً لَمّا سَألتُهُمْ إذא کانَ فِي אلقَرْیَةِ تلفونٌ              

عادُوא آسِفینَ؛ ألنَّهُمْ وَجَدُوא خَطَّ אلتّلفونِ مُعَطَّـالً،        . عُودُوא إالّ بَعدَ ساعَتَیْنِ   وإذא أعْطَیتُهُمْ إیّاهُ خَرَجُوא مِنَ אلبَیْتِ ولَم یَ       

صَعِقْتُ خَجَـالً مِـنْ أولئـكَ אلـشُّبّانِ         ... وقَد عَرَفْتُ أنَّ أقْرَبَ مَحَطَّةٍ لِلتّلفونِ کانَتْ تَْبعُدُ مَسافَةَ أرْبَعَةِ کیلومِترאتٍ            

ولَکِنّي کَسَبْتُ إیماناً بِـأنَّ אلمُـرُوءَةَ لَـمْ یَـزَلْ لَهـا             ... مْ مُهِمَّةً کَتِلْكَ אلمُهِمَّةِ وفي لَیْلَةٍ کَتِلْكَ אللَّیْلَةِ         یُکَلِّفُونَ أنْفُسَهَ 

 .رِجالُها فِي אألرْضِ وکانَ کَسْبي عَظیماً
                                                 

 .٧٨ص ) אألیّام (١، ج هة אلکاملאلمجموعطه حسین، . ٣٢٩
 .٧٩ و ٧٨همان، ص . ٣٣٠
 .٨٣همان، ص . ٣٣١
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یْثُ אلـسَّیّارَةُ، وسـارَ مَعَنـا جُمْهـورٌ مِـنَ           وسارَ אلمُخْتارُ مَعي إلی حَ    ... فِي אلصَّباحِ صَحا אلجَوُّ فَوَدَّعْتُ مُضِیفي       

אلرِّجالِ، وما زאلُوא بِالسَّیّارَةِ حتَّی אنْتَشَلُوها مِنَ אلوَحَلِ، ولَم یَعُودُوא أدْرאجَهُمْ إالّ مِنْ بَعدِ أنْ رَأوْنِي فِـي אلـسَّیّارَةِ ورَأوא                 

 ...אلسّیّارَةَ تَدْرُجُ بِسَالمٍ 

 في آخِرِ سَنَةٍ مِنْ سِني دِرאسَتي فِي אلسّوربونِ وکُنْتُ אُعِدُّ אُطْرُوحَـةً لِلـدُّکْتورאه وقَـدِ                 کُنْتُ. وאآلنَ إلی باریسَ  

 .وعَلَی אألخَصِّ بِالجَوِّ אلعائِليِّ אلَّذي کانَ یَسُودُهُ... אخْتَرْتُ إلقامَتي فُنْدُقاً صَغیرאً أعْجَبَني بِنَظافَتِهِ 

تي فیهِ حتّی بِتُّ أشْعُرُ کَأنَّني وאحِدٌ ِمنَ אلعائِلَةِ אلّتي کانَتْ تَمْلِکُهُ وتُدِیرُهُ، وقَلَّمـا               فَما אنْقَضَی شَهْرאنِ عَلَی إقامَ    

 ...کانَ یَمْضِي أسْبُوعٌ ال أحْمِلُ فیهِ بَعْضَ אلهَدאیا لِکِبارِ אلعائِلَةِ وصِغارِها 

رَزَمْتُ حَقائِبي אِسْتِعدאدאً لِلْعَوْدَة إلی بِالدي وکُنْـُت أخْـشَی          وאنْقَضَتِ אلسَّنَةُ عَلَی خَیْرِ ما یُرאمُ، ونِلْتُ شَهادَتي فَ        

ساعَةَ אلوَدאعِ أنْ ال یَتَمالَكَ אلقَوْمُ وال أتَمالَكَ عَنِ אلبُکاءِ، وَسَدَّدْتُ کُلَّ ما عَلَيَّ مِنْ حِساباتٍ وأعْطَیْـتُ אلخَـدَمَ مـا                

نَسِیتُ אلطّاهِيَ فِي אلمَطْبَخِ، وجِئْتُ אلصِّغارَ بِبَعْضِ אلهَدאیا لِلتَّذْکارِ؛ وأزِفَتْ سـاعَةُ            أطْلَقَ ألسِنَتَهُمْ بالثَّناِء وאلدُّعاءِ، وما      

אلرَّحیلِ فَحَمَلَ אلخَدَمُ حَقائِبي إلَی אلسَّیّارَةِ אلوאقِفَةِ أمامَ אلبابِ، وکانَ وَدאعٌ مُؤَثِّرٌ ولَکِـنْ بغَیْـرِ دُمُـوعٍ؛ ومـا إنْ هَـدَرَ                       

!" تَمَهَّـلْ ! تَمَهَّلْ: "یّارَةِ وأوْشَکَتْ أنْ تَنْطَلِقَ حتّی سَمِعْتُ صاحِبَ אلفُنْدُقِ یُنادِیني بِاسْمِي وبِأعْلَی صَوْتِهِ           مُحَرِّכُ אلسَّ 

 ".کِبْریتِبَقِیَتْ عُلْبَةُ אل! ال تؤאخِذْني! عَفْوَכَ: "وأقْبَلَ عَلَيَّ وفي یَدِهِ وَرَقَةٌ وَرאحَ یَعْتَذِرُ ُملَوِّحاً بِالوَرَقَةِ

تَبادَرَ إلی ذِهْني أنِّي نَسِیتُ فِي אلفُنْدُقِ ُعلْبَةَ אلکِبْریتِ وأنَّ ذِمَّةَ אلرَّجُلِ أضْیَقُ مِنْ أنْ تَتَّسِعَ حَتّی لِعُودِ ثِقـابٍ                    

 صَدیقي ولَنْ أبِیـعَ אلمَـوَدَّةَ       ما هِيَ بِذאتِ بالٍ یا    «: کاًال یَخُصُّهُ ویَخُصُّ غَیْرَهُ، فَأکْبَرْتُ فیهِ هذهِ אألمانَةَ وقُلْتُ ضاحِ         

 .»!אلّتي بَینَنا بِعُلْبَةِ کِبْریتٍ، أبْقِها مََعكَ تَذْکارאً مِنّي

ال، ال،  «: ولَکِنَّهُ لَمْ یَضْحَكْ ولَمْ یَرْتَدَّ إلَی אلوَرאءِ، بَلْ دَنا مِنّي مُلَوِّحاً بِالوَرَقَةِ وقـالَ بِمُنْتَهَـی אلجِـدِّ وאلکِیاسَـةِ                   

نَّهُ فاتَني أنْ אُدْخِلَ فِي אلحِسابِ عُلْبَةَ אلکِبْریتِ אلّتي أخَذْتَها في هذא אلـصَّباحِ یـا صَـدیقي، أفَـال تَکَرَّمْـتَ                      عَنَیْتُ أ 

 .»بِثَمَنِها؟

 ٣٣٢.»!أسْرِعْ«: فَنَقَدْتُهُ ثَمَنَها وقُلْتُ لِلسّائِقِ

 
 توضیح

 )پاکت سیگار: عُلْبَةُ سَجایر(قوطی کبریت : عُلْبَةُ کِبریتٍ
 )»طَوَی، یَطْوِي«אز (طی کردن، پیمودن، سپری کردن : أطْوِي

 پیچ و خمهای جادّه یکی پس אز دیگری: مُنْعَطَفاً تِلْوَ مُنْعَطَفٍ
 )אی در لبنان منطقه(دشت بقاع، جلگۀ بقاع : سَهْلَ אلبِقاع
گاه با ـ » دَخَلَ«و » جاءَ«، »صَلَوَ «:مانند ـ  و چند فعل حرکتی دیگر» بَلَغَ«. به آن دشت رسیدم: بَلَغْتُ אلسَّهْلَ
بَلَغْـتُ إلَـی    = بَلَغْتُ אلبَیْتَ   (روند    و گاه بدون حرف אضافه به کار می       ) وَصَلَ إلی، جاءَ إلی، دَخَلَ في     (حرف אضافه   

 باید توجّه دאشت که هرگاه بدون حرف אضافه אستعمال شوند، אسمِ پس אز آنها بنـا بـر                   ، אین אفعال  ۀربادر). אلبَیْتِ
 . گردد  منصوب می،مفعول بودن

                                                 
   .٤٧٣ ـ ٤٧٧، ص ٢، ج אلمجموعة אلکاملهمیخائیل نُعَیْمَة، . ٣٣٢
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 رאه אفتادم، حرکت کردمبه : אِنْطَلَقْتُ
بـر مفهـوم    » چنـدین «و  » چنـد « به معنای    ،»بِضْعَة«و مؤنث آن    » بِضْع«وאژۀ   .کیلومترچند  : بِضْعَةَ کِیلُومِتْرאتٍ 

که معدود آنها جمع  אست   ده تا   سهکند و אز نظر دستوری، درست مانند אعدאد            داللت می  )ده تا   سهאز  (جمع قلّت   
و » چنـد میـز   : بِـضْعُ مِنْـضَدאتٍ   «: خالف مفرد معدود אست؛ مانند      بر ،آید و مذکّر و مؤنّث بودن آن        و مجرور می  

 .»چند قلم: بِضْعَةُ أقْالمٍ«
 ظاهر شد/ تابید/  چشمانم سوسو زدپرتویی ضعیف در برאبر: الحَ لِي ضَوْءٌ ضَئِیلٌ
 . برאیم دشوאر بود که تشخیص دهم/تشخیص دهمتوאنستم  می به سختی: شاقَّنِي أنْ אُدْرِכَ

 در آن هنگام، در آن ساعت، در آن لحظه: فِي אلحال
אز אفعال شروع אست و در אین صـورت، همیـشه پـیش אز              » رאحَ«. پردאختم.... به جستجویِ   : ...شُ عَنْ   رُحْتُ أفَتِّ 

 .אست»  کردنِ کاریآغاز/ دست زدن به«رود و به معنای  فعل مضارع به کار می
 )»...لَمْ یَلْبَثْ أنْ «به معنای .... (؛ طولی نکشید که ...دیری نپایید که ...: ما طالَ أنْ 

 رאه، تقاطع چهار: مَفْرَِق
 ناهموאر، خاکی، غیرآسفالته: غَیْرِ مُعَبَّدٍ
 طی نکردم، نپیمودم: ما قَطَعْتُ

 که برگردم: أنْ أعُودَ أدْرאجي
 ماشین رא با خود به جلو بردم: یّارةِ إلی אألمامِمَضَیْتُ بِالسَّ
 )»غاصَ، یَغُوصُ«אز (فرورفت : غاصَتْ
 گل و الی: אلوَحَل

تر شدن وضعیّت من       موقعیّت من אفزود؛ آنچه باعث سخت      دشوאریٍ/ آنچه بر سختی  : אلَّذِي زאدَ فِي حالَتِي حَرَجاً    
 .شد

 .خاموش شد: אِنْطَفَأتْ
معمـوالً بـر    אیـن حـرف،     . گویند؛ زیرא به معنای ناگهان אست       ی فجائیّة می  »إذא«،  »إذא« אین    به .که ناگاه : إذא بِـ   

پیش אز آن نیز در بسیاری אز موאرد،        . گردد  آغاز می » بِـ« معموالً با    ، آن شود و فاعل معناییِ     جملۀ אسمیه وאرد می   
رفـتم کـه    رو رאه می ي وَقَعْتُ عَلَی אألرضِ؛ در پیادهکُنْتُ أمْشِي عَلَی אلرَّصِیفِ فإذא ب     «: رود؛ مانند   به کار می  » فَـ«

 .»ناگهان بر زمین אفتادم
 رخ دאد، عارض شد، پدید آمد: طَرَأ
 رسید] کسی[نجات دאد، به دאدِ ] کسی رא: [אِنْقاذَ

 )»هالَ، یَهُوُل«אز (نترساند، دچار رعب نکرد : ما هالَ
، هر دو ضمیر متکلّم     »ي«و  » تُ«:  یکی אست  ، אین فعل  بهِ  مفعولٌ فاعل و     که خود رא یافتم دقّت کنید    : وَجَدْتُنِي

 .وحده هستند
 کدخدאی روستا، بزرگِ دِه: مُختارُ אلقَریَةِ

  کمال حیرتدربا نهایتِ تعجّب، : بِمُنْتَهَی אلدَّهْشَةِ
 وאرِ من  دیوאنهماجرאجوییِ: مُغامَرَتِي אلجُنُونِیَّةِ

 )ناهار خورد: صبحانه خورد؛ تَغَدَّی: شام خورد؛ تَناوَلَ אلفُطُورَ: نهار؛ تَعَشَّی: صبحانه؛ غَدאء: فُطُور(شام : عَشاء
 )شده  بریان شده، کباب: جوجه؛ مَشْوِيّ: فَرُّوَجة/ فَرُّوج(کباب  جوجه: אلفَرאرِیج אلمَشْوِیَّة
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 پنیر: אلجُبْن
 سرشیر: אللِّبْنَة
 کره: אلزُّبْدَة

بـاتَ،  « אز فعـل     ،در אین جمله  » بائِتٌ « که دقت کنید . مانم  می/ گذرאنم  شب رא نزد آنان می    אم: بائِتٌ لَیْلَتِي عِنْدَهُمْ  
אین فعل هرگاه به معنای شدن و گردیدن אستعمال شود، فعل ناقص אست و هرگـاه ـ   . گرفته شده אست» یَبِیتُ
 .رود  به شمار میین جمله ـ به معنای گذرאندن و باقی ماندن باشد، فعل تامّهممانند 

 به یاد مادرم אفتادم، مادرم رא یاد کردم: تَذَکَّرْتُ وאلِدَتِي
 زحمت، مشقّت: אِنْزِعاجاً

 آیا در روستا تلفن هست؟: إذא کانَ فِي אلقَرْیَةِ تلفونٌ؟
 مطالبه کردند/ رא درخوאست کردند...: ... طَلَبُوא إلَيَّ 
 سّف برگشتندکنان بازگشتند، با אظهار تأ אظهار تأسّف: عادُوא آِسفِینَ

 خرאب: مُعَطَّالً
 אز  هـوش شـدن،   به معنـای صـاعقه زدن، بی   »صَعِقَ، َیصْعَقُ «אز  (خشکم زد   / אز خجالت آب شدم   : صَعِقْتُ خَجَالً 
 .אست» تمییز «، אز نظر دستوری،در אین عبارت» خَجَالً «).هوش رفتن

 دپذیرن کنند، بر خود می بر خود تکلیف می: یُکَلِّفُونَ أنْفُسَهُمْ
 مسئولیت، مأموریّت، وظیفه: مُهِمَّة
 مردאنگی، مروّت: אلمُرُوءَة

 .אفرאد خود رא دאرد/ هنوز مردאن: لَم یَزَلْ لَها رِجالُها
 هوא صاف شد، آسمان روشن شد: صَحَا אلجَوُّ

 .با میزبان خود خدאحافظی کردم: وَدَّعْتُ مُضِیفِي
 باال کشیدند... ردند، آن رא אز بیرون آو... آن رא אز ...: אِنْتَشَلُوها مِنْ 

 אفتد کند، آهسته آهسته به رאه می آرאم آرאم حرکت می: تَدْرُجُ
 .رویم می/ אکنون به پاریس برویم: وאآلنَ إلَی بارِیسَ
ست؛ چـون אسـم یـا صـفت مـذکّر           نیجمع مذکّر سالم    » سِنین« وאژۀ   .אز سالهای تحصیالتم  : مِن سِنِي دِرאسَتِي  
ر سالم ندאرد؛ אمّا אز آنجا که به هر حال،           عالئم جمع مذکّ   رא برאی جمع بسته شدن با      الزم   شرط  حقیقی نیست و    
و אز همـین رو،      אست   ، אز نظر دستوری، ملحق به آن       جمع بسته شده   ، عالمت جمع مذکر سالم    ادر زبان عربی ب   

 .אفتاده אست» אضافه«نون آن در حالت 
  پاریس دאنشگاهی بزرگ و معتبر درنام: אلسُّوربُون
 .بودم.... کردم، مشغول تهیه و تدوینِ  کردم، تهیّه می آماده می: کُنْتُ אُعِدُّ
 )نامۀ دورۀ کارشناسی אرشد پایان: بَحْث(رسالۀ دאنشگاهی دورۀ دکتری : אُطْرُوحَة

 به  ، پیش אز آن   אفعالِترجمه شده אست که     به ماضی بعید    אز آن رو    » قَد אِخْتَرْتُ  «.אنتخاب کرده بودم  : قَد אِخْتَرْتُ 
 .»...وکُنْتُ أعِدُّ .... کُنْتُ في آخِرِ «: تعلّق دאرندزمان گذشته 
 אی کوچک پذیری کوچک، مسافرخانه مهمان: فُنْدُقاً صَغِیرאً

 سپری شد، گذشت: אِنْقَضَی
 .אست» آمدنبه حالتی در «قبل אز فعل مضارع، به معنای » باتَ«. אز آن پس אحساس کردم: شْعُرُبِتُّ أ
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 رفت، کامالً بر وفق مرאد به بهترین صورتی که אنتظار می: عَلَی خَیْرِ ما یُرאمُ
ه معنای نایل شدن    ب» نالَ، یَنالُ «אز   ( کردم دریافت/ گرفتمنامۀ تحصیالت خود رא      گوאهی/ مدرک: نِلْتُ شَهادَتِي 

 .)و به دست آوردن
 )بندی کردن و پیچیدن عنای بستهبه م» رَزَمَ، یَرْزُمُ«אز (آماده کردم، بستم : رَزَمْتُ

 .که آنان نتوאنند אز گریه خوددאری کنند: أنْ ال یَتَمالَكَ אلقَومُ عَنِ אلبُکاءِ
 پردאختم، تسویه کردم: سَدَّدْتُ

 باز کرد: طْلَقَأ
 آشپز: يאلطّاهِ
 یادگاری: رאلتَّذْکا

 )رسیدن به معنای آمدن و فرא» أزَفُأزِفَ، یَ«אز  ( رسیدهنگام خدאحافظی فرא: أزِفَتْ ساعَةُ אلرَّحیلِ
در אینجا אز אفعال تامّه و به معنای رخ دאدن و پدیـد آمـدن           » کانَ«(خدאحافظیِ غمگینی رخ دאد     : کانَ وَدאعٌ مُؤَثِّرٌ  

 )אست
 )אست» دَمْع«مفرد آن  (بدون אشک: بِغَْیرِ دُموعٍ

 )به معنای صدא کردن و غرّیدن» هَدَرَ، یَهْدِرُ«: אز (شن شدرو/ تور ماشین به صدא درآمدمو: هَدَرَ مُحَرِّכُ אلسَّیّارَةِ
 .حرکت کند/ نزدیک بود رאه بیفتد: أوْشَکَتْ أنْ تَنْطَلِقَ

 با صدאی بسیار بلند: ی صَوْتِهِبِأعْلَ
 !عجله مکن! صبر کن: تَمَهَّلْ

  من آمدبه من نزدیک شد، نزدیکِ من آمد، به سوی: أقْبَلَ عَلَيَّ
אز אفعال شـروع אسـت کـه پـیش אز فعـل             » رאحَ«. به عذرخوאهی پردאخت، شروع به عذرخوאهی کرد      : رُرאحَ یَعْتَذِ 
 .آید  می»آغاز کردن کاری/  کاریدست زدن به« به معنای ،مضارع

 دאد آن ورقه رא نشان می/ کرد در حالی که به آن ورقه אشاره می: مُلَوِّحاً بِالوَرَقَةِ
 !ببخشید!: عَفْوَכَ
 !خوאهم معذرت می! جسارت نشود: ذْنِيال تُؤאخِ

دאشته باشد؛ وجـدאن    ....  محدودتر אز آن אست که گنجایش        ،عهدۀ آن مرد  ...: ذِمَّةُ אلرَّجُلِ أضْیَقُ مِنْ أنْ تَتَّسِعَ لِـ        
 بپذیرد... توאند  آن مرد نمی
 .چوب کبریت: عُودُ אلثِّقاب

  אمانتدאری אو رא تحسین کردم،و تشکّر کردمאز אمانتدאری א: أکْبَرْتُ فِیهِ هَذِهِ אألمانَةَ
 قابل ندאرد، چیز مهمّی نیست: ما هِيَ بِذאتِ بالٍ

 )به معنای باقی نگه دאشتن» أبْقَی، یُبْقِي«אز (آن رא نگهدאر : أبْقِها
 به عنوאنِ یادگاری: تَذکارאً

 عقب نرفت، پا به عقب ننهاد، به عقب برنگشت: لَمْ یَرْتَدَّ إلَی אلوَرאءِ
 زیرکی/ با کمال جدّیت و نزאکت: بِمُنْتَهَی אلجِدِّ وאلکِیاسَةِ

 .منظورم אین אست که فرאموش کردم: عَنَیْتُ أنَّهُ فاتَنِي
 فرمایید؟ پول آن رא لطف نمی!: أفَال تَکَرَّمْتَ بِثَمَنِها؟

 .بهای آن رא نقدאً پردאختم: نَقَدْتُهُ ثََمنَها
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 چکیده
 شباهت بـسیاری بـا یکـدیگر دאرنـد؛ جـز            ،אز نظر مفهومی  » ... که    ... هنوز ن «و  » ض אینکه به مح «تعابیر   

 . همزمان با یکدیگر رخ دאده باشند،د که دو حادثهرو به کار می زمانی» به محض אینکه«אینکه تعبیر 
 : دشو عمل میروش زیر   معموالً به،در زبان عربی» ض אینکهبه مح« برאی بیان مفهوم ساختار 

 .»+ ...فعل ماضی + حتّی + ... + عل ماضی ف+ ما إنْ «
 .نیز ترجمه کرد» همین که«رא به » ...حتّی ... ما إنْ «تعبیر  
بـه  «رא نیـز بـه      » ...حتّـی   ... لَمْ یَکَـدْ    «توאن ساختار      می ، فارسی ۀدر برخی موאرد، متناسب با فضای ترجم       

 .ترجمه کرد» همین که«یا » محض אینکه
 ساختار خاصّـی بـرאی بیـان آن وجـود           ، که در زبان عربی     אست ر אز تعابیر خاصّی   یکی دیگ » تقریباً«تعبیر   

رود و در ساختار معادل آن، در هـر    گاه در جمالت مثبت و گاه در جمالت منفی به کار می ، אین تعبیر  .دאرد
 .دشو אستفاده می» یَکادُ«وאرۀ  ، אز فعل منفی و مثبتدو صورت

 אز   رא پـیش   »مـا « یـا » ال«در آن به کار رفته אسـت، گـاه حـرف            » باًتقری«אی که     برאی منفی کردن جمله    
و در موאردی، پس אز آن و همرאه با فعل אصلی جمله که به صورت مـضارع ظـاهر                    برند   به کار می   »یَکادُ«
 .شود می

 در صورت ماضی بـودن فعـل یـا אفعـال          ولی زمان حال אست؛     ،در بیشتر موאرد   زمان جمله    ،در אین ساختار   
 . باید אین ساختار رא متناسب با سیاق کالم، متعلّق به زمان گذشته دאنست،»یَکادُ « אزپیش

 قـرאر گرفتـه،    فعل ماضی    پس אز عالوه بر אینکه    » یَکادُ« אستثنایی، فعل کمکیِ     ی در موאرد  ،در אین ساختار   
 . و آشکارא به زمان گذشته تعلّق یافته אستبه کار رفته» لَمْ«خود نیز همرאه با 

د کـه אز نظـر   رو به کار می» نْأ«، فعل אصلی جمله همرאه با »یَکادُ«وאرۀ  پس אز فعلگاهی  ،ن ساختاردر אی  
 . تفاوتی با کاربرد رאیج آن ندאرد،معنایی

  



 

 

 جلسۀ پانزدهم

 )٣(ساختارهای خاصّ در زبان عربی 
 و معادلهای آن» دیگر«



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .در زبان عربی» دیگر«آشنایی با ساختارها و معادلهای مفهوم  

 
 
 

 درآمد
بـه محـض    «ای خاصّ در زبان عربی آشنا شدیم و معادلهای مفاهیم           هایی אز ساختاره    در جلسۀ گذشته با گونه    

אکنون در אین جلسه قصد دאریـم بـا دو سـاختار            . رא در دو وجه مثبت و منفی شناختیم       » تقریباً«و  » ...،  ...אینکه  
در حالـت قیـدی هـستند ـ آشـنا      » دیگـر «دیگر אز ساختارهای خاصّ در زبان عربی ـ که متکفّل بیان مفهوم  

 אسـت کـه     صـفت گـاه   : کنـد   در زبان فارسی، به طور کلّی، دو نقش אیفا مـی          » دیگر«توضیح אینکه وאژۀ    . شویم
در אدאمه،  . کند  رא به زمان خاصّی مقیّد می     » فعل« אست که    قیددهد و گاه      رא به صورت مبهم توضیح می     » אسم«

ارسـی، بـه تفـصیل بـه معرفـی دو           در زبـان ف   » دیگر«پس אز بیان کلیاتی فشرده دربارۀ אنوאع کاربردهای وאژۀ          
در نقش قیدی در زبان عربی אست و شناخت آنهـا           » دیگر«پردאزیم که وظیفۀ آنها بیان مفهوم         ساختار مهم می  

 .بخشد نوآموزאنِ ترجمه رא در برگردאن صحیح متون عربی به فارسی یاری می
 
 
 
 فارسی زبان در »دیگر«

  :شود می ظاهر گوناگون دستوری نقش دو در کلّی طور به »دیگر« وאژۀ فارسی زبان در گفتیم אشاره به که چنان
 دیـروز  :ماننـد  אسـت؛  معرفـه  یـا  و نکـره  یا آن موصوف و دهد  می توضیح مبهم صورت به رא »אسم« که صفت ـ١

 ،دیگـر  گـلِ  آن ؛)نکـره ( کـردم  سـالم  دیگـر  مـردی  به و خریدم دیگـر  کتابی אمروز  آمد؛ ما کالس به دیگر معلّمی
 ).معرفه( ٣٣٣אند مؤمن همه ،دیگر زنان آن و אست جوאن ماندیگر معلّم אست؛ رت قشنگ

 »دیگر« وאژۀ و حذف آن، موصوفِ موאردی، در אینکه »صفت« نقش در »دیگر« وאژۀ دربارۀ توجه قابل نکتۀ

                                                 
 : ند אزא رتمعادلهای عربی אین جمالت به ترتیب عبا. ٣٣٣

 . أمْسِ جاءَ مُعَلِّمٌ آخَرُ إلی صَفِّنَا/ ـ بِاألمسِ
 .ـ אِشْتَرَیْتُ אلیَومَ کتاباً آخَرَ
 . ـ سَلَّمْتُ عَلَی رَجُلٍ آخَرَ

 .جْمَلُأةُ אألْخرَی  אلزَّهْرَكَـ تِل
 .ـ مُعَلِّمُنا אآلخَرُ شابٌّ

 .ـ هَؤالءِ אلنِّساءُ אألُخْرَیاتُ مُؤمِناتٌ
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  :ماننـد  شـود؛   مـی  آن جانـشین  بـودن،  جمـع  و مفرد یا نکره و معرفه نظر אز محذوف موصوفِ وضعیت با متناسب
  .)گفتند دیگر אشخاص( ← ٣٣٤.گفتند دیگرאن و .)آمد دیگری مرد( ← .آمد دیگری

 با متناسب آن گوناگون حاالت که אست »آخَر« وאژۀ همان عربی، زبان در وصفی موقعیّت در »دیگر« معادل
ـ אلرَّ دیگر؛ زنی :أخْرَی ةٌإمْرא دیگر؛ مردی :آخَرُ رَجُلٌ« :אز אند  عبارت موصوف دستوری وضعیت  مـرد  آن :אآلخَـرُ  لُجُ

 رِجـالٌ  دیگـر؛  زن دو آن :אألُخْرَیـانِ  אلمَرْأتـانِ  دیگر؛ مرد دو آن :آخَرאنِ رَجُالنِ دیگر؛ زن آن :אألخرَی ةُرأאلمَ دیگر؛

 زنـان  آن :אألُخْرَیـاتُ  אلنِّـساءُ  دیگـر؛  مـردאن  آن :אآلخَرُونُ אلرِّجالُ دیگر؛ زنانی :أُخْرَیاتٌ نِساءٌ دیگر؛ مردאنی :آخَرُونَ

 ٣٣٥.دیگر کتابهای :أُخَرُ کُتُبٌ دیگر؛
 هـم  אی  جمله وجه .دهد  می אختصاص زمان آن به رא آن وقوع و کند  می مقیَّد خاصّی زمان به رא »فعل« که قیـد  ـ٢

 دوسـت  رא تـو  دیگـر  من :مانند אست؛ منفی گاه و مثبت گاه شود،  می ظاهر قیدی نقش در آن، در »دیگر« وאژۀ که

 دیگـر  אحمد ترسیم؛  نمی دشمن אز دیگر ما ؛)مثبت وجه( رود  می رאه دیگر אو و فهمیم  می رא خنانتانس دیگر ما دאرم؛

 ).منفی وجه( خورند نمی فریب دیگر آنان و رود نمی عمویش خانۀ به
 אز تـوאن   می رא آن مفهوم بلکه ندאرد؛ אسمی معادل عربی زبان در قیدی، موقعیّت در »دیگر« وאژۀ אست گفتنی

 .گوییم می سخن آنها دربارۀ אدאمه، در که آورد دست به مشخّص ساختار دو حدّאقل
 
 
 
 آن معادلهای و قیدی نقش در »دیگر«

 هـم  و باشد مثبت توאند  می هم جمله، وجه رود، کار به قیدی موقعیت در »دیگر« وאژۀ هرگاه کردیم אشاره که  چنان

 کم  دست بلکه نیست؛ یکسان و وאحد عربی، زبان در »دقی« نقش در »دیگر« مفهوم بیان ساختار عالوه، به منفی؛

 .منفی وجه به مربوط دیگری و مثبت وجه به مربوط یکی :دאرد وجود منظور אین برאی مشخص ساختار دو
 
 
 مثبت جمالت در  »قید« نقش در »دیگر«
 وقـوع  אختصاص بر کیدتأ غالباً آن کارکرد که دאرد قیدی نقش گاه مثبت جمالت در »دیگر« وאژۀ فارسی، زبان در

  :گفته پیش نمونۀ سه مانند אست؛ حال زمان به فعل
  .دאرم دوست رא تو دیگر من ـ
  .فهمیم می رא سخنانتان دیگر ما ـ
 .رود می رאه دیگر אو ـ

 ترکیـب  אز معمـوالً  אست، قیدی نقش در »دیگر« وאژۀ بر مشتمل که אی  جمله مفهومی معادل عربی، زبان در

 .آیـد   مـی  دسـت  بـه  »جملـه  אجزאی سایر و مضارع فعل + )کمکی فعل مقام در( »صارَ« /»صْبَحَأ« ناقص אفعال«
  :אز אند عبارت ترتیب به باال جمالت ترجمۀ بنابرאین

                                                 
 : אند אز ای عربی אین جمالت به ترتیب عبارتمعادله. ٣٣٤

 .) آخَرُ جاءَ رَجُلٌ. (ـ جاءَ آخَرُ
 .)قالَ אألشْخاصُ אآلخَرونَ. (ـ قالَ אآلخَرُونَ

  .אست» أخْرَی«و » آخَر«جمع مکسّر » أخَر« وאژۀ ٣٣٥.
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  .أحِبُّهُمْ صِرْتُ /أصْبَحْتُ ـ
  .کَالمَکُمْ نَفْهَمُ صِرْنا /أصْبَحْنا ـ
  .يیَمْشِ صارَ /أصْبَحَ ـ
 
 

 دیگر نمونۀ چندین
 .دאند می آن مشکالتِ در دیگر رא زندگی معنای אو مَشاکِلِها؛ في ةِאلحَیا مَعْنَی تَعْرِفُ أصْبَحَتْ هاإنَّ ـ
  .نویسم می روزאنه رא خود تحصیلی /אی مدرسه خاطرאت دیگر من یاً؛یَوْمِّ ةَאلمَدْرَسِیَّ يذِکْرَیاتِ أکْتُبُ صِرْتْ ـ
ـ אل אنْتِصارِ بَعدَ ةِאلثَّقافِیَّ وهُوِیَّتِهِم بِدِینِهِم یَعْتَزُّونَ صارُوא אلعالَمِ أنْحاءِ في אلمُسْلِمِینَ إنَّ ـ  یـرאنَ؛ إ فـي  ةِאإلسْـالمِیَّ  ةوْرَثَّ

 .کنند می אفتخار خود فرهنگی هویّت و آیین به دیگر אسالمی، אنقالب پیروزی אز پس جهان سرאسر در مسلمانان
 گرفـت،  دکتـری  مـدرک  آنکه אز پس برאدرم אلدُّکْتُورאه؛ ةِشَهادَ عَلَی حَصَلَ أنْ بَعْدَ ةِאلجامِعَ في یُدَرِّسُ يأخ أصْبَحَ ـ

 .کند می تدریس دאنشگاه در دیگر
 در אیـرאن،  دאنـشگاههای  אألقْـسامِ؛  شَتَّی في وאلطّالِباتِ بِאلطُّالّ مِنَ أکْبَرَ عَدَدאً تَقْبَلُ صارَتْ ةَאإلیرאنِیَّ אلجامِعاتِ إنَّ ـ

 .پذیرد می رא دختر و پسر دאنشجویان אز بیشتری تعدאد دیگر ،ونگوناگ های رشته
 دو به دیگر من، های همکالسی אز گروهی ؛ةِوאإلنْجِلیزیَّ ةِبیَّرَאلعَ نِیْتَغَاللُّبِ ونَبُتُکْیَ ةِאلدِّرאسَ في يزُمَالئِ بَعْضُ أصْبَحَ ـ

 .نویسند می אنگلیسی و عربی زبان
 אز« عبـارت  یـا  »אکنون« قید אز »دیگر«  وאژۀ جای به توאن  می بحث، مورد ساختار ترجمۀ در گاه אست گفتنی

 :مانند جست؛ بهره »پس אین
 .بگوید سخن عربی به توאند می אکنون فاطمه ةِ؛بیّرَالعَبِ مَلُّکَאلتَّ تَسْتَطِیعُ ةُفاطِمَ أصْبَحَتْ ـ
 ــ  هـست  کـه   چنـان   آن ـ زندگی شناخت لِلجَمیعِ؛ تَحْصُلُ ال ةًاصَّخ ةًدِرאیَ تَتَطَلَّبُ هِيَ کما ةِیاאلحَ ةُمَعْرِفَ أصْبَحَتْ ـ

 .دهد نمی دست همگان برאی که طلبد می אی ویژه درאیت אکنون
 

 عربی زبان در مثبت جمالت در  »دیگر« مفهوم کاربرد אز هایی نمونه
   ٣٣٦؛يٍّلُغَوِ مُجْتَمَعٍ إلی يٍّعِرْقِ مُجْتَمَعٍ مِنْ يُّאلعَرَبِ אلمُجْتَمَعُ لَتَحَوَّ وهَکَذא شَتَّی عَناصِرَ تَضُمُّ ]ةُبِیَّرَאلعَ  ةُאللُّغَ[ أصْبَحَتْ ـ

 אی  جامعه به خونی جامعۀ یک אز عربی جامعۀ که بود چنین אین و دربرگرفت رא گوناگون نژאدهای دیگر عربی زبان

 .یافت تحوّل /شد دگرگون زبانی
 أشْعُرُ أصْبَحْتُ لَقَدْ ... وאلرَّشادِ אلحَقِّ طَرِیقِ إلی يبِیَدِ وأخْذَتَ אإلیمانِ بِنُورِ يؤאدِفُ نَوَّرْتَ مَنْ یا ... مُصْطَفَی يعَزیز ـ

 در[ رא دسـتم  و کردی روشن אیمان نور به رא قلبم آنکه אی مصطفی، عزیزم ٣٣٧لِماذא؛ تَعْلَمُ ال كَولَعَلَّ كَعَلَیْ يبِتَطَفُّلِ

 .چرא ندאنی شاید تو و توאم سربارِ که کنم می אحساس אکنون /دیگر من ... گرفتی هدאیت و حقّ رאه به ]رسیدن
 و شـدی  شـبیه  دشـمنانم  به ٣٣٨مِنْهُمْ؛ يحَظِّ كَمِنْ يحَظِّ کانَ إذْ   אُحِبُّهُمْ فَصِرْتُ يأعْدאئ أشْبَهْتِ ـ

 .אم برده آنان אز که אست אی بهره همان تو، אز من بهرۀ چه، دאرم؛ دوست ]نیز[ رא آنان دیگر بنابرאین

                                                 
 .٩، ص ١، ج אألدبو ةدرس אللّغمحمد محمدی، . ٣٣٦
 .٣٩٨ و ٣٩٧، ص ١، ج لکاملهة אة אلقصصیאلمجموعبنت אلهدی אلصدر، . ٣٣٧
 .٨٠، ص ٢، ج آموزش زبان عربیآذرتاش آذرنوش، . ٣٣٨
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 عَـرאئِسِ  يأیْدِ مِنْ אلمَنَّ نَتَناوَلُ אلیَوْمَ فَصِرْنا بِالدُّمُوعِ مَمْزُوجاً אلماءَ ونَشْرَبُ بِالدِّماءِ مَعْجُوناً אلخُبْزَ نَأکُلُ بِاألمْسِ کُنّا ـ

 אشـک  بـه  آمیختـه  رא آب و خـون  بـه  آمیختـه  رא نـان  دیـروز  ٣٣٩אلرَّبیـعِ؛  بِأنْفاسِ  مُعَطَّرאً ]אلماءَ[ ... ونَرْشُفُ אلصَّباحِ

 عطـر  بـا  آمیختـه  رא آب و خـوریم   مـی  صبح عروس دست אز رא نعمت دیگر אکنون אمّا آشامیدیم؛  می و خوردیم  می

 .نوشیم می بهار نفسهای
 خـدא  ٣٤٠إلَـیْهِم؛  אألقْـوאتِ و אألمْـوאلِ  إیـصالَ  نَـسْتَطِیعُ  وصِرْنا אلسُّبُلُ أمامَنا وאنْفَتَحَتْ אلصُّعُوباتُ فَزאلَتِ אهللاُ شاءَ لَقَدْ ـ

 آنان به غذא و پول توאنیم  می אکنون دیگر و شد باز ما فرאروی ]گوناگون ی[رאهها و شد برطرف دشوאریها و خوאست

 .برسانیم
 
 
 منفی جمالت در »قید« نقش در »دیگر«
 زمـان  بـه  عـل ف وقـوع  عدم אختصاص بر تأکید ،»قید« نقش در »دیگر« وאژۀ کارکرد فارسی منفی جمالت در گاه

 :کردیم אشاره آنها به بحث آغاز در که אی نمونه سه مانند אست؛ حال
 .ترسیم نمی دشمن אز دیگر ما ـ
  .رود نمی عمویش خانۀ به دیگر אحمد ـ
  .خورند نمی فریب دیگر آنان ـ

 لفعـ  ترکیـب  אز  معمـوالً  אست، قیدی نقش در »دیگر« وאژۀ بر مشتمل که אی  منفی جمالت مفهومی معادل
 دسـت  بـه  »جمله אجزאی سایر و منصوب אسم /مرفوع مضارع فعل + )کمکی فعل مقام در( آن אمثال و ٣٤١عادَ ما«

  :אز אند عبارت ترتیب به باال جمالت ترجمۀ بنابرאین آید؛ می
 .אلعَدُوَّ نَخافُ عُدْنا ما ـ
 .عَمِّهِ بَیتِ إلی یَذْهَبُ أحْمَدُ یَعُودُ ال ـ
 .عُونَیُخْدَ یَعُودُوא لَمْ ـ

 جـای  بـه  یکـسان  صـورت  بـه  توאننـد   مـی  ساختار אین در »یَعُدْ لَمْ« و »یَعُودُ ال« ،»عادَ ما« که אست گفتنی

  .آورَد  وجود به جمله مفهوم در تغییری آنها کردن دگرگون آنکه بدون روند؛ کار به همدیگر
 

 دیگر  نمونۀ چندین
 آمریکـا  هـای   توطئـه  مقابل در دیگر אسالمی אیرאن ةِ؛אألمریکِیَّ رאتِאلمُؤאمَ أمامَ تَسْتَسْلِمُ ةُאإلسالمِیَّ إیرאنُ عادَتْ ما ـ

 .کند نمی خم سر
 کنید؟ نمی کوهنوردی دیگر چرא אلجِبالَ؟ تَتَسَلَّقُونَ تَعُودُونَ ال لِماذא ـ
 .گوید نمی سخن ارسیف به ما کالس در دیگر אستاد نا؛صَفِّ في ةِبِالفارسِیَّ یَتَکَّلَمُ אألسْتاذُ یَعُدِ لَمْ

 .زنند نمی کتک رא آموزאن  دאنش مدאرس، در دیگر معلّمان، ؛אلمَدאرِسِ في ةَאلتَّالمِذَ یَضْرِبُونَ אلمُعَلِّمُونَ یَعُودُ ال 
 .شنوم نمی در پشت אز رא אو ضعیف صدאی دیگر אلبابِ؛ وَرאءِ مِنْ אلضَّئِیلَ صَوتَهُ أسْمَعُ عُدْتُ ما ـ

                                                 
 .٣٤، ص אلعوאصفجبرאن خلیل جبرאن، . ٣٣٩
 .٧١، ص نصوصهمو، . ٣٤٠
گـذאرد و خبـر رא        در אین ساختار אز نظر دستوری ملحق به אفعال ناقصه אست که אسـم خـود رא مرفـوع بـاقی مـی                      » ما عادَ «. ٣٤١

 .کند منصوب می
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 کنی؟ نمی אعتنا گوید، می تو به برאدرت آنچه به دیگر چرא ٣٤٢؟؛כِأخُو كِلَ یَقُولُ بِما  تَحْفِلینَ  ودِینَتَعُ ال لِماذא ـ
 آن אمثال و »عادَ ما« ترکیب אز منفی جمالت در و حالتی چنین در »دیگر« مفهوم موאرد، אی  پاره در همچنین

  :مانند آید؛ می دست به منصوب אسم +
 سـرאنجام  زیرא نیست؛ من همسر دیگر אو אما ٣٤٣نِهائیّاً؛ يحَیات عَنْ إبْعادِها إلی وُفِّقْتُ فَقَدْ ... يزَوجَت عُدْتَ لَمْ ولَکِنَّها ـ

 .کنم )طرد( دور خود زندگی אز رא אو که شدم موفّق
 و ٣٤٤»بَقِيَ ما« ترکیب אز توאن  می رא منفی جمالت در قیدی نقش در »دیگر« مفهوم گاه بگذریم، که אینها אز
 :مانند آورد؛ دست به جمله אجزאی سایر و مضارع فعل + ٣٤٥آن אمثال
  .کند نمی کار کارگاه آن در دیگر אحمد אلمَصْنَعِ؛ كَذَلِ في یَعْمَلُ أحْمَدُ بَقِيَ ما ـ
  .دهد نمی تحصیل אدאمۀ دאنشگاه در دیگر مادرم ةِ؛אلجامِعَ في دِرאسَتَها تُوאصِلُ يأمِّ تَبْقَی ال ـ
ـ لِوَّאأل رِدِاصאلمَ یلَعَ ولِصُאلحُ في ةًمُشْکِلَ یُوאجِهُونَ אلطُّالّبُ بْقَیَ  لَمْ ـ  زمینـۀ  در مـشکلی  بـا  دیگـر  دאنـشجویان  ةِ؛یَّ

 .کنند نمی برخورد אولیّه منابع به دستیابی
 عـل ف + ال + صـارَ  /أصْـبَحَ « ترکیـب  אز منفـی  جمـالت  در »دیگـر « مفهـوم  موאرد، אز אی  پاره در אین، بر אفزون    

 :مانند אست؛ آمده دست به نیز »جمله אجزאی دیگر +مضارع
 .نیستم قائل אعتباری و אرزش آن برאی دیگر ٣٤٦حِساباً؛ لهُ أحْسَبُ وال وَزْناً لَهُ אُقِیمُ ال أصْبَحْتُ ـ
 

 عربی زبان در منفی جمالت در »دیگر« مفهوم کاربرد אز هایی نمونه
ـ  أو وَحافِظ يکَسَعْدِ شُعَرאءَ نَرَی نَعُودُ فَال رِאلشِّعْ ةُدَوْلَ تَضَعَّفَتْ لَقَدْ ـ  وאمْـرَئِ  وَشِکْـسْبِیر  هُوجُـو  أوْ يِّوאلمَعَـرِّ  يאلمُتَنَبِّ

 سعدی، همچون شاعرאنی دیگر رو،  همین אز و אست نهاده ضعف به رو ]شاعری و[ شعر روزگار ]אکنون[   ٣٤٧אلقَیْسِ؛

 .بینیم نمی رא אلقیس אمرؤ و شکسپیر هوگو، متنبّی، حافظ،
 سپری شب אز نیمی ]אکنون[ ٣٤٨صَبْرאً؛ تَسْتَطِیعُ تَعُدْ ولَمْ אألمرُ بِها אشْتَدَّ حَتّی قَلَقِها ... في وهِيَ אللَّیْلِ نِصْفُ אِنْقَضَی ـ

  .کند پیشه شکیبایی توאند نمی دیگر و شده دشوאر אو بر אمر که چندאن אست؛ نگرאنی در ]همچنان[ אو و شده
 ٣٤٩یَـنْخَفِضَ؛  أوْ نَبْضُهُ یَرْتَفِعَ أنْ غَیْرِ ومِنْ نادِرאً إالّ عَدْنانُ یَذْکُرُهُ عادَ فَما ... ودٍقُعُ ةُأرْبَعَ אلعَهْدِ كَذَلِ عَلَی ضَیمَ لَقَدْ ـ

 بـدون  آورد؛  نمـی  یاد به ندرت به جز رא آن دیگر عدنان رو، همین אز و ... گذرد  می روزگار آن אز دهه چهار ]אکنون[

 .رود پایین یا باال אو قلب تپش آنکه

                                                 
ق به زمان حال אست؛ مگر آنکه אفعال و سیاق عبارאت پیش אز آن، بر تعلّق  متعلّنی אست زمان ساختار مورد نظر عمدتاًگفت. ٣٤٢

 .آن به زمان گذشته داللت کند
 .٢١٢، ص ١، ج هملاة אلک אلقصصیّةאلمجموعبنت אلهدی אلصدر، . ٣٤٣
گـذאرد و خبـر رא        رود که אسم خود رא مرفوع بـاقی مـی           شمار می در אین ساختار אز אفعال ملحق به אفعال ناقصه به           » ما بَقِيَ «. ٣٤٤

 .کند منصوب می
 .توאنند به جای آن به کار روند هستند که در אین ساختار می» لَمْ یَبْقَ«و » ال یَبْقَی«، »ما بَقِيَ«منظور אز אمثال . ٣٤٥
אی   در نقش قیدی در جمالت منفی رא אز پـاره         » دیگر«אفزون بر אین، در برخی موאرد אستثنایی دیگر نیز ممکن אست مفهوم             . ٣٤٦

אیـن  . علی دیگر جرئت ندאرد که برאدرش رא بزنـد     : ؛ ترجمه »باتَ عليٌّ ال یَجْرُؤُ عَلَی ضَرِْب أخیهِ      «: تعابیر خاصّ אحساس کرد؛ مانند    
 .ت و ترجمه אستگونه موאرد، طبعاً جنبۀ ساختاری ندאرد و صرفاً متناسب با سیاق کالم و سبک بیانی متن قابل بردאش

 .١٠٣، ص אلدین وאألدبسید محمد باقر سبزوאری، . ٣٤٧
 .٦٣، ص عذرאء قریشجرجی زیدאن، . ٣٤٨
 .٥٥١، ص هة אلکاملאلمجموعمیخائیل نعیمه، . ٣٤٩
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 آن אز آنچـه  אز پـس   ٣٥٠أخاطِبُهُ؛ لِسانٍ يِّوبِأ أزِنُهُ مِیزאنٍ يِّأ في رَأیْتُ، وَما אلرَّجُلِ  مِنَ سَمِعْتُ ما بَعْدَ يأدْرِ بَقِیتُ ما ـ

  دهم؟ אرقر مخاطب رא אو زبان کدאم با و بسنجم رא אو ترאزو کدאم در دאنم نمی دیگر شنیدم، و دیدم مرد
 نـدאرد؛  هدیـه  مفهوم و معنا دیگر کار אین ٣٥١؛ةِאلضَّریبَ طابِعَ يیَکْتَسِ إنَّهُ بَل ،ةِאلهَدِیَّ مَعْنَی یَحْمِلُ یَعُودُ ال كَذَلِ إنَّ ـ

 .گیرد می خود به مالیات بوی و رنگ بلکه
 .نیست تنگف سخن به قادر دیگر אحمد אلتَّکَلُّمِ؛ عَلَی قادِرאً أحْمَدُ یَعُدْ لَمْ ـ
 
 
 
 

 تکمله
روند که אهمیّت آنهـا אز آنچـه طـیّ سـه جلـسۀ אخیـر بیـان          در عربی معاصر ساختارهای دیگری نیز به کار می        

بـا אیـن همـه، در چـارچوب אیـن           . طلبـد   تری می   کردیم، کمتر אست و بحث و گفتگو دربارۀ آنها مجال گسترده          
گوییم کـه بـیش و        ا، אز دو ساختار فرعی سخن می      تر کردن مباحث مربوط به ساختاره       جلسات و با هدف کامل    

 :توאند به אرאئۀ ترجمۀ صحیح אز אین ساختارها کمک کند روند و شناخت آنها می کم در متون אمروزی به کار می
 
 
 »!אین کجا و آن کجا«ـ ساختار ١

ر مقـام مقایـسه و در       در زبان فارسی برאی بیان فاصلۀ زیاد میان دو چیز د          » !אین کجا و آن کجا    «ساختار بیانی   
אحمـد کجـا و אیـن سـخن         «: گوییم  رود؛ برאی نمونه وقتی می      موאردی، غیرقابل مقایسه بودن آن دو به کار می        

مقصود آن אست که شأن و جایگاه אحمد אز بیان אین سخن بسیار بـه دور אسـت و هرگـز אنتظـار چنـین                         » !کجا
معـادل  .  مقایسه نیستند و نسبتی میان آن دو وجود ندאردرود؛ یا אحمد و אین سخن، אساساً قابل سخنی אز אو نمی 

مِـنْ  ) + به شکل אسم ظاهر یا ضمیر منفصل مرفـوع      (نهاد  + أیْنَ  «معنایی אین ساختار در زبان عربی אز ترکیب         
 :آید؛ مانند  به دست می٣٥٢»متمّم+ 

 ! خاک کجا و אفالک کجا٣٥٣؛!ـ أیْنَ אلثَّرَی مِنَ אلثُّرَیّا
 ! مصاحبۀ مطبوعاتی کجا و مسئولیت אلهی کجا٣٥٤ אلصُّحُفِيُّ مِنَ אلمَسْؤُولِیَّةِ אإللَهِیَّةِ؛ـ أیْنَ אلحِوאرُ

 !کجا] سخن[کجا و אین ] طوسی[ شیخِ ٣٥٥؛!ـ أیْنَ אلشَّیْخُ مِنْ هَذא

                                                 
 .٥٩٢ ص  همان،. ٣٥٠
 .٢٤٤، ص ٢، ج ة אلکاملهة אلقصصیّאلمجموعبنت אلهدی אلصدر، . ٣٥١
אسـت کـه بـا    ) אز(» مِـنْ «و حرف جرّ ) کجا(» أیْنَ«عربی אین ساختار، یک وאژۀ    باید توجّه دאشت که عناصر אصلی برگردאنِ        . ٣٥٢

 .!)دقّت کنید(אلفاظ ساختار فارسیِ معادل آن چندאن منطبق نیست 
 .ستارۀ ثریّا: אلثُّرَیّا. ٣٥٣
  .٤، ص ٢، ج آموزش زبان عربیآذرتاش آذرنوش، . ٣٥٤
 . ؟ ، ص١، ج معجم رجال אلحدیثאلسید אبوאلقاسم אلخوئی، . ٣٥٥
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 »هست/ وجود دאرد«ـ ساختار ٢
در آغـاز جملـۀ   » هُنـاכَ «ژۀ ، אز وא»هـست / وجود دאرد«در عربی معاصر در بسیاری אز موאرد، برאی بیان مفهوم     

رא در زبان אنگلیسی در چنین » There are«یا » There is«برند که وضعیّتی مشابه با کاربرد  אسمیّه بهره می
هستند که به دو زبـان عربـی و         / دאنشجویانی وجود دאرند  «کند؛ برאی نمونه در ترجمۀ عبارت         حالتی تدאعی می  

هُنـاכَ ُطـالّبٌ یَتَکَلَّمُـونَ بِـاللُّغَتَیْنِ     «: گوینـد  در آغاز جمله می  » هناכَ«ز  با אستفاده א  » گویند  אنگلیسی سخن می  
 .»אلعَرَبِیَّةِ وאإلنْجلیزِیَّةِ

אستفاده و دقیقاً همـان معنـا رא אرאده      » ثَمَّةَ«یا  » ثَمَّ«، אز   »هُناכَ«در אین ساختار، در موאرد بسیاری به جای         
 : مانند٣٥٦کنند؛ می

 تَدُلُّ عَلَی أنَّ إیرאنَنا قَدْ أصْبَحَتِ אألولَی بَیْنَ بُلدאنِ אلشَّرْقِ אألوْسَطِ عِلمِیّاً وتِقنِیّاً؛ دالیلی هـست کـه                   ـ ثَمَّةَ دَالئِلُ  
 .دهد אیرאنِ ما אکنون אز نظر علمی و تکنولوژی به نخستین کشور خاور میانه بدل شده אست نشان می

 یَحْتَرِفُونَ إالّ بِالرِّیاضَةِ؛ אمروزه در جهان ما ورزشـکارאنی هـستند کـه جـز بـه                ـ ثَمَّ في عالَمِنا אلیَوْمَ رِیاضِیُّونَ ال      
 .جز ورزش شغل دیگری ندאرند/ ورزش אشتغال ندאرند

در آغاز جمله אستفاده    » لَیْسَتْ/ لَیْسَ«طبیعی אست که برאی منفی کردن چنین ساختاری در زمان حال، אز             
 :شود؛ مانند می

عاملی وجود ندאرد که / אی אیرאن چیزی     אلمَلَفِّ אلنَّوَوِيِّ אإلیرאنِيِّ ما یُرِیُب אلعالَمَ؛ در پروندۀ هسته         ـ لَیْسَ هُناכَ في   
 .جهان رא به شکّ و تردید بیندאزد

در وجه  (» لَمْ یَکُنْ / ما کانَ «و  ) در وجه مثبت  (،  »کانَتْ/ کانَ«همچنین برאی ماضی کردن אین ساختار، אز        
 :ند؛ مانندگیر بهره می) منفی

ـ کانَ هُناכَ في אلمُسْتَشْفَی אألروبِّيِّ طَبیبٌ إیرאنِيٌّ في أعْلَی دَرَجاتِ אالخْتِصاصِ؛ در آن بیمارستان אروپایی یـک                
 ٣٥٧.پزشک אیرאنی در باالترین درجات تخصّص وجود دאشت

سی در آن אدאره وجود ندאشت که بـه پرسـشهای           لَمْ یَکُنْ هُناכَ في אلدّאئِرَةِ مَنْ یُجِیبُ عَلَی أسْئِلَتِنا؛ ک         / ـ ما کانَ  
 .ما پاسخ دهد

 
 
 

 אی אز متون معاصر برאی ترجمه نمونه
 لَقَدْ وَجَدْتُ אلقُرْآنَ

 .لِهَذא אلکِتابِ في نَفْسِي قِصَّةٌ«

ضَـمِیري، أمّـا وقَـدْ أخَـذَ      ولَقَدْ کانَ مِنْ حَقِّي أنْ أحْْتَفِظَ بِهَذِهِ אلقِصَّةِ لِنَفْسِي ما ظَلَّ هَذא אلکِتابُ خاطِرאً فـي                 

 .طَرِیقَهُ إلی אلمَطْبَعَةِ؛ فَإنَّ قِصَّتَهُ لَمْ تَُعدْ مِلکاً لِي وَال خاصَّةً بِي

                                                 
، ولـی در אیـن سـاختار، تقریبـاً אز معنـای لغـوی خـود                 )آنجا(، هر سه، אز نظر لغوی به یک معنا هستند           » ثَمَّ و ثَمَّةَ   ،כَهُنا«. ٣٥٦

  .روند به کار می» هست/ وجود دאرد«شوند و در عوض، به معنای  منصرف می
معموالً אسم یا به صورت نکره به » ثَمَّةَ«یا » ثَمَّ«، »כَهُنَا«شود در אین ساختار پس אز        که در جمالت باال مالحظه می       چنان. ٣٥٧

 ).»مَنْ«و » ما«: طُالّبٌ، دَالئِلُ، رِیاضِیُّونَ و طَبیبٌ؛ אسم موصول: نکره: (رود یا به صورت אسم موصول کار می
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لَقَدْ قَرَأتُ אلقُرْآنَ وأنا طِفْلٌ صَغِیرٌ، ال تَرْقَی مَدאرِکِي إلی آفـاقِ مَعانِیـهِ وال یُحِـیطُ فَهْمِـي بِجَلیـلِ أغْرאضِـهِ،          

 . أجِدُ في نَفْسِي مِنْهُ شَیْئاًولَکِنَّني کُنْتُ

لَقَدْ کانَ خَیالي אلسّاذِجُ אلصَّغیرُ یُجَسِّمُ لِي بَعْضَ אلصُّوَرِ مِنْ خِاللِ تَعْبِیرِ אلقُرْآنِ، وإنَّها لَصُوَرٌ سـاذَِجةٌ، ولَکِنَّهـا                   

 .لّاها وأنا بِها فَرِحٌ ولَها نَشِیٌطکانَتْ تُشَوِّقُ نَفْسِي وتُلِذُّ حِسِّي فَأظَلُّ فَتْرَةً غَیْرَ قَصِیرَةٍ أتَمَ

 وَ﴿: مِنَ אلصُّوَرِ אلسّاذِجَةِ אلَّتي کانَتْ تَرْتَسِمُ في خَیالِي إذّאכَ صُورَةٌ کانَتْ تَتَمَثَّلُ لِي کُلَّما قَـرَأتُ هَـذِهِ אآلیَـةَ                   

 نْ أصابَتْهُ فِتْنَةٌ אنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَـسِرَ אلـدُّنْیا و           إ  وَ مِنَ אلنّاسِ مَنْ یَعْبُدُ אللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فانْ أصابَهُ خَیْرٌ אطْمانَّ بِهِ           

 ٣٥٨.﴾אآلخِرَةَ

 .وَال یَضْحَكُ أحَدٌ حِینَما אُطْلِعُهُ عَلَی هَذِهِ אلصُّورَةِ في خَیالي

قَدْ کُنْتُ في אلقَرْیَـةِ ـ أوْ قِمَّـةِ    مِصْطَبَةٍ ـ فَ : لَقَدْ کانَ یَشْخَصُ في مُخَیِّلَتي رَجُلٌ قائِمٌ عَلَی حافَّةِ مَکانٍ مُرْتَفِعٍ

ـ وهُوَ قائِمٌ یُصَلِّي، ولَکِنَّهُ ال یَمْلِكُ مَوْقِفَـهُ، فَهُـوَ یَتَـأرْجَحُ فـي کُـلِّ                   ـ فَقَدْ رَأیْتُ אلتَّلَّ אلمُجاوِرَ لِلوאدِي         تَلٍّ ضَیِّقَةٍ   

 !تِهِ في لَذَّةٍ وشَغَفٍ عَجِیبَیْنِحَرَکَةٍ، ویَهِمُ بِالسُّقُوطِ وأنا بِإزאئِهِ، أتَتَبَّعُ حَرَکا

 אلَّذِي آتَیْناهُ آیاتِنـا     أوאتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَ  ﴿: ومِنْ تِلكَ אلصُّوَرِ אلسّاذِجَةِ صُوَرةٌ کانَتْ تَتَمَثَّلُ لِي کُلَّما قَرَأتُ هَذِهِ אآلیَةَ           

אهُ فَمَثَلُهُ  אتَّبَعَ هَوَ  كِنَّهُ أخْلَدَ إلَى אألرْضِ وَ    وْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَلَ    وَلَ * اوِینَتْبَعَهُ אلشَّیْطانُ فَكانَ مِنَ אلغَ    أانْسَلَخَ مِنْها فَ  فَ

 ٣٥٩.﴾كَمَثَلِ אلكَلبِ إنْ تَحْمِل عَلَیْهِ یَلهَثْ أوْ تَتْرُكْهُ یَلهَثْ

، صُـورَةُ   تـي یِّلَخَ في مُ  صُخَشْةً کانَتْ تَ  لَمْ أکُنْ אُدْرِכُ مِنْ مَعانِي هَذِهِ אآلیَةِ شَیْئاً وَال مِنْ مَرאمِیها، ولَکِنَّ صُورَ            

رَجُلٍ فاغِرِ אلفَمِ، مُتَدَلِّي אللِّسانِ، یَلهَثُ ویَلهَثُ في غَیْرِ אنْقِطاعٍ، وأنا بِإزאئِـهِ ال אُحَـوِّلُ نَظَـرِي عَنْـهُ، وَال أفْهَـمُ لِـمَ                         

 !یَلهَثُ، وَال أجْرُؤُ عَلَی אلدُّنُوِّ مِنْهُ

تَّی کانَتْ تَرْتَسِمُ لِخَیالِي אلصَّغِیرِ وکُنْتُ ألْتَذُّ אلتَّأمُّلَ فِیها، وأْشتَاقُ قِرאءَةَ אلقُـرْآنَ مِـنْ أجْلِهـا               وصُوَرٌ مِنْ هَذِهِ شَ   

 .وأبْحَثُ عَنْها في ثَنایاهُ کُلَّما قَرَأتُ

لَتْها أیّامٌ، ودَخَلْتُ אلمَعاهِدَ אلعِلمِیَّـةَ، فَقَـرَأتُ   تِلكَ أیّامٌ ولَقَدْ مَضَتْ بِذِکْرَیاتِها אلحُلْوَةِ، وبِخَیاالتِها אلسّاذِجَةِ، ثُمَّ تَ 

تَْفسِیرَ אلقُرْآنِ في کُتُبِ אلتَّفْسِیرِ، وسَمِعْتُ تَفْسِیرَهُ مِنَ אألساتِذَةِ، ولَکِنَّني لَمْ أجِدْ فِیما أقْرَأ أوْ أسْـمَعُ ذَلِـكَ אلقُـرْآنَ        

 .אلطُّفُولَةِ وאلصِّباאللَّذِیذَ אلجَمِیلَ אلَّذِي کُنْتُ أجِدُهُ في 

لَقَدْ طُمِسَتْ کُلُّ مَعالِمِ אلجَمالِ فِیهِ وخَلَا مِنَ אللَّذَّةِ وאلتَّشْوِیقِ، تُـرَی هُمـا قُرْآنـانِ؟ قُـرْآنُ אلطُّفُولَـةِ                    ! وא أسَفاه 

  جِنایَةُ אلطَّرِیقَةِ אلمُتَّبَعَةِ في אلتَّفْسِیرِ؟אلعَذْبُ אلمُیَسَّرُ אلمُشَوِّقُ وقُرْآنُ אلشَّبابِ אلعَسْرُ אلمُعَقَّدُ אلمُمَزَّقُ؟ أمْ تِلكَ

                                                 
یابند و    به آن אطمینان می    پرستند و אگر خیری به آنان دررسد        با حرف می  ] فقط[؛ گروهی אز مردم هستند که خدא رא         ١١/ حجّ. ٣٥٨

 .אین אست همان زیان آشکار. אند دیده در دنیا و آخرت زیان] אینان. [تابند گیر آنان شود، روی برمی چون بالیی دאمن
خود رא אز آن تهـی       )سرאنجام(؛ و بر آنها بخوאن سرگذشت آن کس رא که آیات خود رא به אو دאدیم؛ ولی                  ١٧٦ و   ١٧٥/ אعرאف. ٣٥٩

بـردیم؛    باال مـی  ) ها  و علوم و دאنش   (אو رא با אین آیات      ) مقام(خوאستیم    و אگر می  . ن در پی אو אفتاد و אز گمرאهان شد        ساخت و شیطا  
مَثَـل  . و אو به پستی گرאیید و אز هوאی نفس خود پیروی کرد           ) אمّا אجبار، برخالف سنّت ما אست؛ پس אو رא به حال خود رها کردیم             (

آورد و אگر אو رא به حال خود وאگذאری، باز            ر به אو حمله کنی، دهانش رא باز و زبانش رא برون می             אست که אگ   )هار(אو همچون سگ    
 ).ترجمۀ آیت אهللا ناصر مکارم شیرאزی. (کند همین کار رא می
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وعُدْتُ إلی אلقُرْآنِ أقْرَؤُهُ في אلمُصْحَفِ ال في کُتُبِ אلتَّفْسِیرِ، وعُـدْتُ أجِـدُ قُرْآنِـي אلجَمِیـلَ אلحَبِیـبَ وأجِـدُ                      

 هُنـاכَ، لَقَـدْ تَغَیَّـرَ فَهْمِـي لَهـا، فَـصِرْتُ אآلنَ أجِـدُ                صُوَرِي אلمُشَوِّقَةَ אللَّذِیذَةَ، إنَّها لَیْسَتْ في سَذאجَتِها אلَّتِي کانَتْ        

َمرאمِیَها وأغْرאضَها، وأعْرِفُ أنَّها مَثَلٌ یُضْرَبُ، ال حادِثٌ یَقَعُ، ولَکِنَّ سِحْرَها ما یَزאلُ وجاذِبِیَّتَها ما تَزאلُ، אلحَمْدُ لِلّـهِ،            

 ٣٦٠.»لَقَدْ وَجَدْتُ אلقُرْآنَ

 
 توضیح

 . توאنستم אم، می حقّ دאشته:  مِنْ حَقِّيـ لَقَدْ کانَ
» مـا «. (تا آن زمان که אین کتاب هنوز در אندیشه و ذهنم بوده אسـت             : ـ ما ظَلَّ هَذא אلکِتابُ خاطِرאً في ضَمِیرِي       

که به دلیل مصدریّه و ظرفیّـه بـودن   » ما دאمَ«در » ما«: در אبتدאی אین جمله، مصدریّۀ ظرفیّه אست؛ دقیقاً مانند     
 ).و مانند אینها ترجمه شود» مادאم که، تا آن زمان که«باید به آن 

در آغاز אین جمله، حالیّه אست      » وَ«. (אمّا אکنون که به چاپخانه رאه یافته אست       : ـ أمّا وقَدْ أخَذَ طَرِیقَهُ إلی אلمَطْبَعَةِ      
ترجمـه  » אکنون« אینجا به    אی موאرد، مشتمل بر مفهوم ظرفیّت نیز هست و به همین خاطر آن رא در                که در پاره  

 ).אیم کرده
 .دیگر אز آنِ من نیست، دیگر אختیار آن رא ندאرم: ـ لَمْ تَعُدْ مِلکاً لِي

 .رسید نمی... عقلم به ... : ـ ال تَرْقَی مَدאرِکِي إلی 
 .درک کردن، خوب فهمیدن، نیک دریافتن... : ـ ال یُحیطُ بِـ 

 ).ةِلیلَ אلجَأغْرאضِهِ: ترکیب صفت و موصوف مقلوب(قاصد عالی آن אهدאف عظیم آن، م: ـ جَلیلِ أغْرאضِهِ 
 .تصویر کردن، مجسَّم کردن: ـ یُجَسِّمُ

 .  אز طریقِ، به وسیلۀ با،: ـ مِنْ خِاللِ
 .آورد אنگیخت و אحساس خوشایندی در من پدید می جان مرא بر می: ـ کانَتْ تُشَوِّقُ نَفْسِي وتُلِذُّ حِسِّي

 .مدّت زمانی طوالنی: یْرَ قَصِیرَةٍـ فَتْرَةً غَ
 . بردم لذّت می... همچنان אز : ـ أظَلُّ أتَمَلَّی

 .ورزیدم در حالی که به خاطر آن خوشحال بودم و به آن عشق می: ـ وأنا بِها فَرِحٌ ولَها نَشِیطٌ
 .نقش بستن: ـ تَرْتَسِمُ

 .در آن هنگام): إذْ ذאכَ(ـ إذّאכَ  
 .دن، ظاهر شدنمجسّم ش: ـ تَتَمَثَّلُ

 .در هر بار خوאندن، هنگام تالوت: ـ کُلَّما قَرَأتُ
 ... .گروهی אز مردم هستند که  ... : مِنَ אلنّاسِ مَنْـ 
 .با زبان: عَلَى حَرْفٍـ 

 .آگاه کردن، אطّالع دאدن... : ـ אُطْلِعُ عَلَی 
 .تصویر، عکس: ـ אلصّورَة
 .ننقش بستن، ظاهر شدن، نمایان شد: ـ یَشْخَصُ
 .لبه، کناره: ـ حافَّة

                                                 
 . ٦ و  ٥، ص  אلقرآني فيّאلتصویر אلفنّسیّد قطب، . ٣٦٠
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 ).مَصاطِب: جمع آن(سکّو، بلندی : ـ مَِصْطَبَة
 ).قِمَم: جمع آن(قلّه، نوک : ـ قِمَّة
 .تنگ، باریک: ـ ضَیِّقَة
 .دشت، صحرא: ـ אلوאدي

 .گیرد در جای خود قرאر ندאرد، در جای خود آرאم نمی: ـ ال یَمْلِكُ مَوْقِفَهُ
 .دن، لولو خوردنجنیدن، تاب خور: ـ یَتَأرْجَحُ
 ).»وَهَمَ، یَهِمُ«אز (پندאشتن، تصوّر کردن : ـ یَهِمُ

 .در حالی که من در مقابل אو نشسته بودم: ـ وأنا بِإزאئِهِ
 .دنبال کردن، زیر نظر دאشتن: ـ أتَتَبَّعُ
 .عالقه، میل شدید: ـ شَغَف
 ... .، تهی شدن אز ... جدא شدن אز  ... : نْسَلَخَ مِنْـ אِ
 . کسی رא دنبال کردن، در پی کسی אفتادن: عَـ أتْبَ

 .گمرאهان، אز رאه به در رفتگان: אلغاوِینَـ  
 .زبان خود رא بیرون آوردن، نفس نفس زدن: ـ یَلهَثُ 

 .با دهان باز: ـ فاغِرِ אلفَمِ
 .آمده با زبان آویزאن، با زبانِ بیرون: ـ مُتَدَلِّي אللِّسانِ
 .ته، دאئماً پیوس :ـ في غَیْرِ אنْقِطاعٍ

 .دאشتم  چشم אز אو برنمی: ـ ال אُحَوِّلُ نَظَرِي عَنْهُ 
 ).بر چه אساسی:  دربارۀ چه چیزی؛ عَالمَ :אی؛ عَمَّ به چه وسیله: بِمَ(چرא؟ : ـ لِمَ

 ... .کردم که  جرأت نمی... : ـ ال أجْرُؤُ عَلَی  
 ... .نزدیک شدن به ... : ـ אلدُّنُوِّ مِنْ  

 ).شَتِیت: مفرد آن(اگون، پرאکنده، جسته گریخته گون: ـ شَتَّی
 ... .لذّت بردن אز : ـ ألْتَذُّ

 ... .، دوست دאشتنِ ...عالقه دאشتن به : ـ أشْتَاقُ
 . جستجو کردن، سرאغ گرفتن... : ـ أبْحَثُ عَنْ 
 .در البالی آن: ـ في ثَنایاهُ

 .با خاطرאت شیرین آن: ـ بِذِکْرَیاتِها אلحُلوَةِ
 .به دنبال چیزی آمدن: تْـ تَلَ

 .کودکی، خردسالی: ـ אلصِّبا
 !، אفسوس!אی دریغا: ـ وא أسَفاه
 .زدوده شد، אز میان رفت، محو شد: ـ طُمِسَتْ

 .های زیبایی آثار زیبایی، نشانه: ـ مَعالِمِ אلجَمالِ
 که کارאیی آن، تأکید     در سیاق جمالت پرسشی، لحنی אست     » تُرَی«در عربی معاصر    (آیا؟ پس آیا؟    : ؟...ـ تُرَی   

 ). بر وجه سؤאلی جمله אست
 .شیرین، گوאرא، دلچسب: ـ אلعَذْب
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 .ساده، خوאستنی، شیرین، روאن: ـ אلمُیَسَّر
 .دشوאر، مشکل: ـ אلعَسْر
 .پیچیده: ـ אلمُعَقَّد
 .پاره، پرאکنده پاره: ـ אلمُمَزَّق

 .تدאولروش مرسوم، شیوۀ رאیج، روش م: ـ אلطَّرِیقَةِ אلمُتَّبَعَة
 ).دאلّ بر قید تکرאر: فعل مضارع+ عاد . (مجدَّدאً یافتم: ـ عُدْتُ أجِدُ
 ).خوאنده شده אست) ضمّه، فتحه و کسره(به تثلیث ) م(نخستین حرف אین وאژه (قرآن : ـ אلمُصْحَف
 ).در نقش قیدی در جمالت مثبت» دیگر«(یابم  دیگر می: ـ صِرْتُ أجِدُ
 .مثلאل ضرب: ـ مَثَلٌ یُضْرَبُ
 .رخ دאده باشد/ אی که رخ دهد نه حادثه: ـ ال حادِثٌ یَقَعُ

در אیـن جملـه، وאژۀ      » مـا یَـزאلُ   «خبـرِ   . (همچنـان بـاقی אسـت     / אمّا אفسون آن هنـوز    : ـ ولَکِنَّ سِحْرَها ما یَزאلُ    
 ).אست که אز آن حذف شده אست» مَوجودאً«
 
 
 

 چکیده
رא به صورت مبهم توضـیح      » אسم« אست که    صفتگاه  : ندک  در زبان فارسی، دو نقش אیفا می      » دیگر«وאژۀ   

  .کند رא به زمان خاّصی مقیَّد می» فعل« אست که قیددهد و گاه  می
 .אست منفی گاه و مثبت گاه شود می ظاهر قیدی نقش در آن، در »دیگر« وאژۀ که אی جمله وجه 
 .אست »آَخر« وאژۀ عربی، زبان در وصفی موقعّیت در »دیگر« معادل 
 ساختار دو حّدאقل אز توאن  می رא آن مفهوم و ندאرد אسمی معادل عربی زبان در قیدی، موقعّیت در »دیگر« ۀوאژ 

 .آورد دست به مشّخص
 یـا  »أْصـَبحَ « نـاقص  אفعـال  ترکیـب  אز معمـوالً  ،قیدی نقش در »دیگر« وאژۀ مفهومی معادل عربی، زبان در 

 .آید می دست به جمله אجزאی سایر و مضارع فعل با همرאه »صاَر«
 .جست بهره »پس אین אز« عبارت یا »אکنون« قید אز »دیگر«  وאژۀ جای به توאن می ساختار אین ترجمۀ در گاه 
 مـا « فعـل  ترکیـب  אز  معمـوالً  منفی، جمالت در قیدی نقش در »دیگر« وאژۀ مفهومی معادل عربی، زبان در 

 .آید می دست به جمله אیאجز دیگر و مرفوع مضارع فعل با همرאه ،آن אمثال و »عاَد
 آنکـه  بـدون  رونـد؛  کـار  بـه  همـدیگر  جای به یکسان صورت به توאنند  می »َیُعْد َلْم« و »َیُعوُد ال« ،»عاَد ما« 

  .دیآ  وجود به جمله مفهوم در تغییری
 אسـم  بـا  همـرאه  آن אمثـال  و »عـادَ  مـا « ترکیب אز ،منفی جمالت در »دیگر« مفهوم معادل موאرد، אی  پاره در 

 .آید می دست به نصوبم
 فعل با همرאه آن אمثال و »َبِقَي ما« ترکیب אز توאن  می رא منفی جمالت در قیدی نقش در »دیگر« مفهوم گاه 

 .آورد دست به جمله אجزאی دیگر و مضارع
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در زبان فارسی برאی بیان فاصلۀ زیاد میان دو چیز در مقام مقایـسه و    » !אین کجا و آن کجا    «ساختار بیانی    
معـادل معنـایی אیـن سـاختار در زبـان عربـی אز              . رود  موאردی، غیرقابل مقایسه بودن آن دو به کار می        در  

 .آید به دست می» متّمم+ ِمْن ) + به شکل אسم ظاهر یا ضمیر منفصل مرفوع(نهاد + أْیَن «ترکیب 
در آغـاز  » نـاכَ ُه«، אز وאژۀ »هـست / وجـود دאرد «در عربی معاصر در بسیاری אز موאرد، برאی بیان مفهـوم           

אسـتفاده  » َثمََّة«یا  » َثمَّ«، אز   »ُهناَכ« به جای    ،در אین ساختار، در موאرد بسیاری     . برند  جملۀ אسمّیه بهره می   
 .کنند و دقیقًا همان معنا رא אرאده می

 »کانَـتْ / کـانَ « אز  آنبرאی ماضی کردن    و  » لَیْسَتْ/ لَیْسَ« در زمان حال אز      אین ساختار برאی منفی کردن     
 .شود در آغاز جمله אستفاده می )در وجه منفی(» لَمْ یَکُنْ/ ما کانَ« و )در وجه مثبت(

 


