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چکیده

در زبان عربیِ معاصر ،اسلوبهاا تعبا ِ سایاعی ،در مسایبا باا اسالوبهاا

قیاسی آن پرکاربردتر و متنوعتر است .هر چند ،این اسلوبها تعب ِ سایاعی،
هنوز هم هیانند قدیم کیتر مورد توج قرار گرفت اند .پژوهشگران ب ایان مباهل

ک ساختارها تعب ِ سیاعی نیز خود میتوانند از ساختهاا ویاژ ا پیارو

کنند ،نپرداخت اند .هیین امر ب هیرا کاربرد متناوع ایان ناوع جیلا هاا در زباان

عربی و معادلیابی آنها در زبان فارسی ،بیانگر اهییت پژوهش حاضر است .این
مسال ب دست بند  460جیلة تعببی در دو کتاب «الشیس فی یوم غائم» و «زهرة

العمررة» ک ا اولاای ب ا زبااان گوتااار و دوماای ب ا زبااان نو ااتار نزدی ا تاار اساات،

پرداخت است .در این راستا ،پژوهش حاضر بر آن است ابتادا جیلا هاا تعببای

1

ناس دیبیتال (10.22051/jlr.2018.20651.1555 :)DOI

 2دانشیار گرو زبان و ادبیات عربی ،هیأت علیی دانشگا

یراز (نویبند مبهول)؛es-rahmani@shirazu.ac.ir

 3دانشبو دکتر زبان و ادبیات عربی ،گرو زبان و ادبیات عربی ،دانشگا

یراز؛ Leila.raeisi@shirazu.ac.ir

 / 230ساختار تعجب سماعی در زبان گفتار و نوشتار عربی معاصر با تکیه بر معادلیابی آن

سیاعی را بر پایة تسابل میانِ زبان فارسی و عربی توصیف کند .سپس معادلیابی،

ساخت و کاربرد جیل ها تعببی سیاعی در زبان گوتار و نو تار مورد ارزیاابی

قرار گیرد تا تواوتها و باهتها موجود میان جیلا هاا تعببای سایاعی در

فارسی و عربی نیایان ود .یافت ها پژوهش نشان میدهد کا در زباان گوتاار،

سب

و آهنگ در تشخیص ساختار جیل ها موردِ ا ار مهیتارین نساش را بار

عهد دارند .هیچنین ،تینی ،قبم و گا ضربالیثلهاا و اصاح

هاا عامیانا ،

تکی و تأکید ببیار مورد استواد قرار میگیرند .در زبان نو تار نیاز سااختهاا

تأکید نسش پررنگتر دا ت و جیل ها با تنوع بیشتر میآیند .در این میاان،

جیل ها نیایانندة مسدار و مسایب  ،اسلوبها منوی ،اسلوبهاا تأکیاد کا

گاهی در قال جیل ها خبر منوی مانند اسالی حصر ،اساتثنا ،تسابال و تبااین

میآیند ،ببیار اهییت دارند .در معادلیابی  -ب ویژ در زبان گوتار -حرف «ک »

نسش مؤثر دارد .ب نظر میرسد در زبان نو تار عربی بیشاتر ایان جیلا هاا باا

ژرفساخت ب کار می روناد و در زباان فارسای اغلا باا روسااخت معاادلیاابی
می وند .هیچنین ،این پدید در زبان گوتار بیشتر ب چشم میخورد.

واژههای کلیدی :اسلوب تعب  ،تعب
و نو تار ،معادلیابی تعب

سیاعی

سیاعی در عربی ،تعب

در گوتاار

 .1مقدمه
زبان زند است و برخی قواعد سااختواژ و دساتور باا گذ ات زماان ترییار کارد  ،گباترش

مییابند .کاربرد برخی پار گوت هاا و سااختهاا ،جاا خاود را با دیگار مایدهاد و یاا کاام ا
دگرگون می وند .یکی از کارکردها زبان ،بیان و انتسال عواطاف و احباساات افاراد اسات کا

ب ویژ در زبان گوتار کاربرد فراوان دارد .از موارد کا در خادمت ایان هادف با کاار مایرود

اسلوبها پرکاربرد تعب
میگیرند .هیچنین ،ب سب

سیاعی است .ایان اسالوبهاا اغلا

واکانشهاا عااطوی را در بار

آ نا نبودن فراگیاران زباان عربای باا تیاامی ایان سااختارها – با جاز

اسلوب رایج «أفعل با » و «ما أفعل» ،هلل در  ،یا لاا  -کیتار آن را در گوتاار و نو اتار خاود با کاار

میبرند.

بررسی کتابها دستور عربی نشان مایدهاد کا دستورنویباان پیشاین – بار خا ف برخای

دستورنویسها مانند رضی ،ابوحیان ،سیوطی و موارد مشاب ک در قرنهاا گذ ات بیشاتر با ایان

بحث پرداخت اند  -ب این موضوع اهییتی نداد اند .آنها فسط در موارد اندک ب برخی از آنهاا

ا ار کرد اند ( .)Al- Ghoreishi & Al-mosavi, 2010, p. 25ب باور علاوش (،)Aloosh, 2000
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دستورنویسها تیام توج خود را ب دو صیرة قیاسی تعب
و پار گوت ها و واژ هایی را ک از دور یا نزدی

اختصاص داد اند .آنها دیگر صیر هاا

مربوط ب تعب

است را نادید گرفت اند و آن را

ب زبان ناسان و موبرین و ر نویبان واگذار کرد اند .ب این سب

کا زباان ناساان با دنباال

ریش ها آن بگردناد و معاانی و دتلاتهاا آن را واکااو کنناد ()Aloosh, 2000, p. 77-78؛
برخی نیز با دیدگا وجود دو صیرة قیاسی تعب

مخاالف باود و علات آن را گباتردگی و نباود

سیاعی میپردازند تا اسلوبها

قیاسای ( Mohammad Soleiman Taha, 2010,

نظمبند اسلوبها تعب
بیشتر ب تعب

.)p. 18 & 37

در یو ا مشخص میدانند و ن کوتاهی در ایان امار .البتا اماروز ،

رو ن است ک کاربرد تعب ها سیاعی ببیار گوناگون و گبترد بود و توج ب دگرگونی

ساخت آنها ضرور است .از سویی ب نظر میرسد ک بین ساختار این جیل ها و معادلیابی آنها
در زبان گوتار و نو تار ،باهتها و تواوتهایی وجود دارد ک نیازمند ت ش بیشتر است.

بنابراین پژوهش حاضر میکو د ع و بر ناسایی و معرفی سااختار ایان گونا جیلا هاا ،با

پاسخی مناس

برا پرسش پژوهش دست یابد .اینک «بین اسلوب تعب

چ ک در زبان داستانها ،نیایشنام ها ک ب زبان گوتار نزدی

در دستور عربای و آن-

تر هبتند و هیچنین اسلوبهایی ک

در زبان نو تار برا این ساختار ب کار میروند ،چ تواوتهایی وجود دارد؟»

 .1. 1پیشینه پژوهش
کتاب هاا دساتور زباان فارسای و عربای هار کادام جداگانا و گاذرا با اسالوبهاا تعببای
پرداخت اند .کتابها آموزش ترجی مانند زرکوب ( ،)Zarkub, 2013ب معرفی برخی معادلها

این اسلوب مانند اسلوبها قیاسی ،استوهام ،اسم فعل ،اسلوب نادا ،واژة عبا  ،کام ،فعال امار،
افعال مد و ذم ،أ کیالی  ،مصدر (مث سبحان) و موارد مشاب ا ار دا ت اند .یونس البادیرات و

محیااد البحاینااة ( )Younes Al-badirat & Hossein Mohammad, 2015ب ا بررساای عیی ا
اسلوبها دستور در زبان عربی پرداخت اند .آنها بر این عسیاد اناد کا برخای از اسالوبهاا

عربی مانند اسلوب تعب  ،اسلوب اختصاص ،باب رط ،اسلوب امر و موارد مشاب از جنبة «تولید

معنا» ،آنگون ک باید مورد توج قرار نگرفت است .برا نیون  ،اسلوب تعب

در دستور قدیم ،بر

دو صیرة «ما أفعل و أفعل با» ساخت می ود .هیچنین ،دستورنویسها نتوانبت اند باب مبتسلی ب این
اسلوب اختصاص دهند تا تیام ساختارهایی را ک در این معنی هبتند ،در خود جا دهد .بار ایان

مبنا و با توج ب گبتردگی دایار کااربرد ایان اسالوب نبابت با دساتور قادیم ،اختصااص باابی

طبس بند

د بر اساس سب

ها واژگانی دارا کاربرد در این اسلوب ،ضرور ب نظر میرسد.

 / 232ساختار تعجب سماعی در زبان گفتار و نوشتار عربی معاصر با تکیه بر معادلیابی آن

رمضان عبداهلل ( )Ramezan Abdollah, 2015ب بررسی دو فعل تعب

جنبة دستور پرداخت است .در این پژوهش ،تنوع کاربرد ببیار تعب
در زبان نادید گرفت

تعب

«ما أفعل و أفعل باا» از

سیاعی و نسش مهام آنهاا

د و نویبند از پرداختن ب آنها چشمپو ی کرد است.

سلیم السر ی و محبن الیوسو ( )Al- Ghoreishi & Al-mosavi, 2010بر اهییت صیر ها

سیاعی و تنوع آنها تأکید دا ت و آنها را ب اسم ،حرف و اصوات تسبیم کرد اند .آنهاا
با اسلوب استراث  ،اسلوب استوهام ،اسلوب قبم ،اسلوب ندا ،اسم فعلها ،اصوات ،مصادر و

تعب

موارد مشاب را مورد توج قرار داد اند .آنها یادآور د اند کا در دساتور بااب مباتسلی با ایان
مبحث اختصاص داد نشد و در مبحث تیییز ،اسم فعلها و اسم صوتها و موارد مشاب آمد اناد.

عثیان یوسف ی و ( )Osman Yousof Shamlavi, 2008در پایاننامة خود با نگاهی متوااوت
از سایر پژوهشها ،ساختار تعب

را در قال

جیل هاا انشاایی و خبار بار اسااس معبام لباان

العرب بررسی کرد است .او نسش این جیل ها را در تشخیص این ساختارها مورد توجا قارار داد

است .همچنین و دریافت ک از این گونا جیلا هاا در قارآن در قالا

اسالوب اساتوهام ببایار

استواد د است .هیچنین عربزبانها ،اسلوب دعا و ب ویژ دعا با باد را در قالا
بیش از سایر اسلوبها ب کار برد اند.
انو

تعبا ،

و رضوانیان ( )Anoosheh & Razavian, 2017از دیدگا کیین گرا ب بررسی آن دسات

از ساختها تعببی زبان فارسی پرداختند ک فسط با تعب

واژ «چا » سااخت مای اوند .آنهاا

کو یدند تا نسش دستور و جایگا نحو عنصر تعببی «چ » و جایگا عنصر نوی و مسایب ا را

در این گون جیل ها تبیین کند .در بررسی این جیل ها ،نخبت ساختها تعببی کیای و کیوای

از هم باز ناخت می وند و بر نسش دوگانة عنصر تعببی «چ » در این ساختهاا تأکیاد مای اود.
انو

و رضوانیان (هیان) در پایان ا ار میکنند ک استدتلها نحاو و اواهد تبربای نشاان

میدهد ک در الگو نخبت تعب

واژ «چ » در هبت گرو معرف مینشینند و از جنس معرف-

هایی چون حروف تعریف و ا ار ها است .در الگو دوم ،هیین عنصر با معنا تعببی چسدر در
نسش ی

قید مسدار یا کییت نیا نیایان می ود و بار کیویات واببات خاود تأکیاد مایورزد .تاا

آباد و هیکاران ( )Taaj Aabadi, 2013با بررسی جیل ها تعببی در زباان فارسای از دیادگا

زبان ناسی ب این نتیب رسید اند ک تعببیها خبر و پرسشواژ ا دو نوع اصلی جیلا هاا

تعببی را تشکیل میدهد .تیایز آنها با بررسی ویژگیها معنایی ،کاربرد ناختی ،آوا اناختی و

دستور این جیل ها و هیچنین مسایبة رفتار آنها در پیوند باا فرایناد منوایسااز و سااختهاا

مسایب ا امکانپذیر است.
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قراخانی ( )Garakhani, 2008ب مسابلة اسلوب تعب

آنچ با عنوان تعب
موارد مشاب محال

از آن نام میبریم مانند صوت تعببای ،اب جیلا تعبا  ،جیلا تعبا

و

پراکند ا است ک تعریف جامعی ندارد و بیشتر با مثال بیان د است .این در

حالی است ک در زبان عربی ،محال
آن با د ک تعب

در هر دو زبان مایپاردازد .با بااور و

دربارة تعب

ی

دست است و میکن است این امر ب دلیل

در عربی ،بیشتر مربوط ب فعل است .در نسد این محل

مورد ا ار بیشتر ب انواع اسلوبها تعب

باید گوت ک پاژوهش

در زبان فارسی پرداخت و معادلها آنها را در عربی

مورد توج قرار نداد است .هر چند در زبان فارسی نیز این جیل ها از یوة ثابتی پیرو نییکنند و
«چ » و «چسدر» بیانگر تعب

اینگون نیبت ک هییش دو واژ

با ند .در کتاابهاا دساتور

زبان عربی اسلوب «ماا أفعال  » ...و «أفعال باا» و یاا «یاا لاا» و «هلل در » را با عناوان تعبا

کرد اند .این در حالی است ک با توج ب

معرفای

ناور بودن زبان ،بررسی جیل ها تعببای زباان عربای

نشان میدهد ک هییش اینگون نیبت .چرا ک ببیار از جیل ها تعببی را سب

متن مشخص

میکند و ن اسلوبها قیاسی آن؛ آهنگ ک م و یا برخی واژگان مانند قیدها مسدار و مسایب و
در ببیار از موارد اسلوبها و برخی واژ ها تأکید و ماوارد مشااب تعبا

میدهند .از سویی ،در این مسال اسلوبها تعب

در کا م را نشاان

در دو زباان فارسای و عربای جداگانا  ،از هام

جدا نشد و بر پایة عنوان آن ،وج تشاب و اخت ف این ساختارها در دو زبان بررسی نشد است.

آنچ پژوهش حاضر را از پژوهشها مورد ا ار متیایز میکند ،این است کا ایان کاار بار

اساس مسایب این گون جیل ها در دو زبان گوتار و نو تار عربی معاصر و باا تکیا بار معاادلیاابی

آنها در زبان فارسی و مسابلة ساختها در دو زبان فارسی و عربی انبام می اود .هامچناین ا اار

می ود برخی از این جیل ها در عربی هیچ معادل واژگانی ندارند و فسط بر اساس تکی و آهنگ و

سب

جیل تشخیص داد می وند.

 .2 .1روش پژوهش
در این پژوهش دو کتاب «الشیس فی یوم غائم» از حنا مین و «زهرة العیر» از توفی حکایم مبناا

کار قرار گرفت .ب این منظور ،ابتدا ب توصیف جیل ها تعببی میپردازیم .سپس ،بر اساس 460

جیل ک بر این ساختار دتلت دارند با نرم افزار اکبل و تسابل بین زبان فارسی و عربی ،موضوع را
مورد بررسی قرار میدهیم .دلیلِ برگزیدنِ کتاب «الشیس فی یاوم غاائم» ایان اسات کا در قالا
رمان نو ت

د و ب زبان گوتار نزدی

تر است .هیچنین کتاب «زهرة العیر» ب این سب

انتخااب

د ک در بردارندة مبیوع نام هایی است ک نویبند ب دوست خود در پاریس نو ت است .این

کتاب ب زبان نو تار و معیار نزدی

تر باود و از زباان عااطوی بااتیی برخاوردار اسات .بناابراین،
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فاصلة بین دو زبان را در استواد از این اسلوب و ترییرها احتیالی در ساختارها ب ما نشان میدهد.
هیچنین علت بررسی مورد موضوع مورد بحث ،زبان عاطوی قو ماوارد پژوهانا و نیونا هاا

را منبابمتار ،مانظمتار و

متنوع و پر یار موجود در این آثار بود .این امر کار جیعآور محالا

آسانتر میکرد .هر چند برخی نیون ها هم یافت د بود ک در این دو کتاب و یا دیگر نو ات هاا

کیتر ب چشم میخوردند .بنابراین ،ب دلیل کاربرد کم آنها از ا اار با آنهاا پرهیاز اد .بارا

نیون « ،أ » کیالی نیز برا تعب ب کار میرود ،اما بر اساس یافت ها ،کاربرد آن ببیار اندک است.

 .2تعجب سماعی در زبان عربی معاصر
اسلوب تعب از جیل اسلوب ها مهم و در خور توج در زبان عربی است ک ب عناوان یکای از
پدید ها زبانی بیانگر ارزشهاا هیباانی درون انباان اسات .معناا واژگاانی تعبا

عظیت ،برتر  ،انکار ،فخر و غرور است ک انبان را در برخورد با ی

هیباان،

یء و یاا جایگااهی غیار

معیول برمی انگیزاند .این اسلوب در معنا اصح حی خاود دارا دو وجا اسات .نخبات ،وجا

درونی ک ب معنی اثرپذیر حاصل از درون انبان با اط ع از امر غیر معیول است .دوم ،وجا
اصطالحی ک ب معنی اثرپذیر و هیبانی است ک با یکی از صیر ها تعب

«ما أفعال وأفعال

ب » درون را بر میانگیزد .این اسلوب ع و بر یو ها قیاسی از یو ها سیاعی ببیار پیرو

میکند ک نامشخص بود و قانون خاصی ندارند (.)Mousa, 2015, p. 65
دستورنویسها فعل تعب

را بر پایة رطهایی ک برا آن در نظر گرفت

د اند «ما أفعل وأفعال

با» معرفی کرد اند .آنها از موارد ک از این رطها پیرو نیایکناد باا ناام سایاعی (آنچا از
عرب نید د است) یاد کرد اناد .بررسای کتاابهاا دساتور نو ات

دستوریان قدیم ،نشانگر توج ایشان ب واژ و اعراب اسلوب تعب

اد بار پایاة دیادگا

و بایتاوجهی اان نبابت با

معنا آن است .البت پژوهشها جدید ب سیت دتلتها معناایی و تولیاد معناا پایش رفتا اناد.

آنها با بهر گرفتن از دستاوردها زبان ناسی در دستور و ب غت سعی دا ت اند جیل ها را مورد
توج قرار داد  ،واژگان را در ترکی ها و سب

جیل مورد بررسی قارار دهناد .بناابراین ،بار پایاة

دیدگا جرجانی زمینة پژوهش دستور را گبترش داد اند تا معاانی سابکی و مساامی را در آن وارد
کنند .برا نیون  ،تیام حبان در کتاب «اللرة العربیة ومبناها» جیلا را باا کیا
الساهر جرجانی در کتاب «دتئل اتعباز» از طری روابط سب

و قرین ها لوظی و معناو ماورد

بررسای قارار داد و آن را بارا تحلیال نحاو ضارور دانبات اسات (

.)Hossein Mohammad, 2015, p. 28
آنها اغل  ،موارد مانند تعب

با اسلوب استراث  ،تعب

نظریاة نظام عباد

& Younes Al-badirat

با اسلوب استوهام (ک آن را معنا
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ثانو و مباز استوهام ب

اسلوب ندا ،تعب

یار میآورند) ،تعب

با اسم فعلها ،تعب

با اسلوب قبم ،تعب

با اصوات ،تعب

باا تم قبام ،تعبا

با مصاادر ،تعبا

باا نوای ،تعبا

باا

باا

صیرة «کوی» و آنچ ب معنی آن است ،صیرة فَعُل ،ربّ و أ ّ کیالی و برخی اسلوبها سایاعی
دیگر را در این مبیوع قرار داد اند .در مورد کاربرد ساختارها سیاعی در یکای از پاژوهشهاا

آمد است ک ن پژوهشگر و ن قواعد دستور ها ،هیچکدام نییتوانند ماانع کااربرد اسالوبهاا

سیاعی وند .هر چند بهتر است هیچون ضربالیثلها با هیان الواظی ک
روند ( .)Ramezan Abdollah, 2015, p. 24این محل

نید می اوند با کاار

نشان میدهد ک برخی پژوهشگران عرب

نببت ب این امر بیتوج بود اند .اینک در زبان معاصر عربی اسلوبها سیاعی نببت ب اسلوبها

قیاسی کاربرد بیشتر دا ت و بر پایة تسبیمبند ساختار جیل ها میتوان برا آنها نظم خاصی

در نظر گرفت .ب گون ا ک دیگر نامگذار واژة سیاعی بر آنها درسات نیبات .عالیاان پیشاین
ب غت نیز در زبان عربی «تعبا » را با عناوان معاانی ثاانو جیلا هاا و مبااز ،در ترکیا هاا

واژگانی گوناگونی ب کار برد اند ک فراتر از قاعدة دستورنویسهاست .هرچند این بررسی جزئی

است .تعب

نزد آنها هدف ب غی است ک نا ی از نظم ترکی ها و برخی ادوات یا صایر هاا

مشخص است .برا نیون « ،جاء علی» بر اساس آهنگ و لحنِ صدا میکن است ب صورت خبر ،
پرسشی و یا تعب

با د .امروز نیز پژوهشگران ع ق مند ب ب غت در چارچوب سب

ماتن و باا

بهر گیر از دستاوردها زبان ناسی در جیل ها انشایی و خبر ب این ساختار پرداخت اند.
 .1 .2نکتهای پیرامون عالمت تعجب در ساختارهای تعجبی
تیام زبان ها و از جیل زبان فارسی و عربی برا اینک نو اتار را با گوتاار نزدیا

ع ئم و نیادهایی هیچون ع مت تعب

کنناد ،گااهی

و استوهام قرارداد میکنند تا هادف و معناا ماورد نظار

مشخص ود ( .)Kamel Saeed, 2011, p. 467کتابها دستور فارسی و پژوهشهاا عربای –
هر چناد پراکناد – در ماورد ع مات تعبا

و ماوارد کااربرد آن صاحبت کارد اناد .در برخای

پژوهشها جدید بر این امر تأکید کرد اند ک ع مت تعب
هییش برا تعب

معناا مبااز با خاود گرفتا و

نیبت .برا نیون  ،در یکی از این کتابها آمد است ... « :ب طور ک مشاهود

است ،واژة « »exclamationدر دستور ،معنی مباز یافت و موهوم وسایعتار و کلایتار با خاود

گرفت است و ب تعبیر علیا معانی و بیان از مسول

«مباز جزء برا کل» گردید اسات و ماا هام

باید در ترجی این نکت را رعایت کنیم و ب موهوم دستور واژ توج نیاائیم نا با معنای لراو

تحت اللوظی آن؛ بنابراین بهتر است این ع مات (!) را نشاان

عواطاف بناامیم نا صارفاا نشاان

تعب » ( .)Farshidvard, 1982, p. 569در عربی نیز معتسدند ک ع مات تعبا

در پایاان جیلا
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برا بیان اد یا اندو  ،تعب

یا استراث و دعا مایآیاد .مانناد« :ير شررةا ن تُ ارج زر ال ال ،را

أسمرد .شر ه اهن»

أس هن لقد رسب أخي مر أسنرا الردوا الردتذ اجا از،معر ن أارأاتر أارأاتر ن مرة
( .)Hesan, 1994, p. 131اگر این محال

ا

را با موارد ک برا اسلوبها سیاعی بر ایرد اناد،

مسایب کنیم متوج می ویم ک چ در زبان فارسی و چ در زبان عربای جیلا هاا نادا ،دعاایی،
اصوات و ببیار از ت

جیل ها و یا جیل وار و یا ب جیل ها در زیرمبیوعة جیل هاا تعببای

قرار گرفت اند .این امر با توضیحها ارائ

کا گااهی گوتا مای اود

د در مورد ع مت تعب

معنا مباز یافت  ،در تضاد است .بنابراین یا باید پذیرفت ک ایان ع مات در معناا مبااز با

کار میرود و تیام اصوات و ببیار از موارد را ک در آخر آنها ع مت تعب

آماد اسات از

تعریااف جیا ت تعبباای جاادا کاارد و یااا اینکا مباااز بااودن آن را نپااذیرفت .باارا نیونا  ،در

زیرمبیوعة ب جیل ها در کنار ب جیلة تعب

ب

ب جیل هاا امار ،دعاایی ،افباوس و ماوارد

مشاب نیز ا ار د است ()Tabibian, 2012, p. 166؛ این در حالی است ک تیاام ایان ماوارد در

مایآیاد .در تعریاف

تعریف جیل ها تعببی گنباند د و در پایان آنها نیاز ع مات تعبا

صوت آمد است ک اگر بخواهیم حالتها روحای و درونای خاود چاون ااد  ،تعبا  ،درد،
افبوس و مانند آنها را بر زبان بیاوریم معیوتا از واژ هایی مانند بَ  ،و  ،اوخ و جاز آنهاا اساتواد

میکنیم .این واژ ها را ب جیل یا صوت میگویند  ...و از جهت معنا آن را امل ب جیل امید و
آرزو ودعا ،تحبین و تشوی  ،درد و تأسف ،ب جیل تعب  ،اب جیلا امار ،احتارام و قباول و

جواب و تصدی میدانند (هیان.)166-167 ،

با توج ب کاربرد و تشخیص این نوع جیل ها در بافت یا سب

ع مت تعب

متن ب نظر میرساد کا بارا

میتوان معنا مبااز در نظار گرفات .در توضایح ایان محلا

موارد ک در زیرمبیوعة جیل ها تعببی قرار داد د اسات ،اغلا

بایاد ا اار نیاود

در بافات ماتن تشاخیص

داد می وند .برا نیون  ،گاهی فعل امر و نهای و ماوارد از ایان قبیال در عاین حاال کا امار و
نهیاند ،در بافت متن معنا تعب
تعب

را هم در خود دارند .اگر امر و نهی از بادیهیات با اد ،معناا

را هم در خود دارد .گاهی این جیل ها و یا موارد از این قبیل برا بار دوم یا سوم تکارار

می وند ک فسط در این صورت ،جیل ها امر و نهی ،معنا ثانو تعب را نیز در خود دارند .از
این رو ع مت تعب

در پایان جیل ها امر یا نهی هییش دالّ بر تعبا

نباود وگااهی فساط بار

انشایی بودن جیل دتلت دارد .این ع مت در پایان برخی از جیل ها تأکید نیز ب کار مایرود.

هر چند گا هیین جی ت تأکید و تعببی چنان در هم آمیخت اند ک نیایتاوان آنهاا را از هام
جدا کرد .این امر در جیل ها مورد پژوهان نیز مشاهد می اود کا ادات و برخای اسالوبهاا
تأکید نسش مهیی در جیل ها تعببی دارند و تعب

خود بیانگر نوعی تأکید نیز است.
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 .3تحلیل و بررسی سااختار مملاههاای تعجبای در کتاابهاای «زهار العمار» و
«الشمس فی یوم غائم»
یو ها ب کارگیر جیل ها در هر زبان را باید با استخرا جیل ها در گوتار و نو تار و کنار هام

قرار دادن و دست بند دقی آنها ،محالع و بررسی کرد .ب این وسیل میتوان تسابلهاا زباانی را
در ترجی نشان داد .پیش از پرداختن ب تحلیلهاا ،تزم با توضایح اسات کا در دو کتااب ماورد
ا ار  ،برا ب حداقل رساندن ا تبا ها ،فسط جیل هایی انتخاب دند ک با ع مات تعبا

یافت اند .بررسی جیل ها نشان داد ک در متنهایی ک ب زبان گوتار و یا زبان ارتباطی نزدی

پایاان

ترناد،

هییش را تشخیص جیل ها تعببی جدا از ساختار ثابتی ک بارا آنهاا وجاود دارد ،ع مات
نیبت .چ ببیار جیل هایی ک در این دو کتاب بر ساختار جیل ها تعببی دتلت دارناد،

تعب

اما ع مت تعب

در نو تار رعایت نشد است .هر چند این جیل ها بیشاتر در بافات و ساب

تشخیص داد می وند .ا ار ب این نکت نیز ضرورت دارد ک دا تن حس تعبا

بودن – برخ ف آنچ گوت می ود – رط تزم برا جیل ها تعببی نیبات (
 )2013, p. 17برا نیون  ،چ
انتظار ی

ماتن

و غیار منتظار

Taaj Aabadi,

ام خو یز ا پخت اید! ب هیچ وج بیانگر این نیبت کا گویناد

ام خو یز ندا ت است .بلک گویند در اینبا کیویت اام را باا ماوارد دیگار کا

تبرب کرد است مسایب نیود و برتر آن را بر موارد دیگر بیاان مایکناد (هیاان .)5 ،در تحلیال

جیل ها نیز مشاهد د ک گاهی جیل ها تعببی ساختار مسایب ا دارند.

 .1 .3تحلیل و بررسی ساختار ممالت تعجبی در کتاب «الشمس فی یوم غائم»
زبان گوتار ب عاطو نزدی تر است و سب آن ایباب میکند ک نببت ب زبان نو تار جیل هاا،

کوتا تر و هیرا با احباسات و عواطف و تأکید و تعب
و یا پار گوت ا در سب

بیشتر ب کار برد وند .اغل

تاا واژ

ویژة متن قرار نگیرد نییتوان معنا ترکیبای آنهاا را تشاخیص داد .بار

خ ف انگا تِ نگارندگان ،تنوع این جیل ها در زبان گوتار متنوعتراست؛ اما بررسی  190جیل

انتخابی نشان داد ک اینگون نیبت .در این قبیت ،جیل هایی ک در بافت جیلا باا آهناگ و یاا
تکی  1بر رو برخی واژگان ب ویاژ اسام هاا ا اار و یاا ضایایر ،تعبا

را با مخاطا

انتساال

 1تکی برجبتگیا است ک رو یکی از هباها واژ قرار میگیرد .چون معیاوتا وضاع تکیاة واژة مبارد وقتای در
گرو واژ ها یا جیل قرار بگیرد ،دچار ترییراتی می ود .تکی را باید از س نظر بررسای کارد :تکیا واژ مبارد ،تکیا

واژ در گرو  ،تکی واژ در جیل ( .)Vahidian Kamyar, 2005, p. 120در زبان فارسی در صوت تعببی برعکس

صوت پرسشی تکی قو رو هبت گرو اسیی است :چ کتابی! چ پولی! (هیان .)126 ،صوت تعببی «صاوتی اسات

ک هیرا اسم میآید و تعب

ک

گویند را از چگونگی یا مسدار موصوف میرساند .صوت تعببی با آهنگ مخصوصای

گوتی گویند را میرساند ادا می ود .مانند چ  ،چ قدر ،عب » (.)Tabibian, 2012, p. 120
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میدهند ،بیشترین آمار را ب خود اختصاص داد است .این امر خاود بیاانگر اهییات بافات ماتن در
زبان گوتار هیچون قص  ،نیایشنام  ،رمان و موارد مشاب در تشخیص ساختار انواع جیلا هاا اسات.

آهنگ ک م در زبان فارسی هیان «تنریم» در زبان عربی ،ب معنای ترییراتای اسات در صادا کا در
گوتار پیوست رو میدهاد کا دو گونا عااطوی و غیار عااطوی را در بار مایگیارد (
 .)Kamyar, 2005, p. 130اهییت این امر تا آنجاست کا آن را در ساب

Vahidian

ماتن ،جزئای از نظاام

دستور زبان میدانند ( )Hesan, 1994, p. 308و نسش آن در ب غت نیز غیار قابال انکاار اسات.
آن جا ک حال متکلم از جیل خشم یا تعب  ،اثبات یا نوی یاا انکاار بایاد با مخاطا

انتساال داد

ود .بنابراین ،ایبت است در پژوهشها علم معانی نیز در صحبت از جیل ها خبر و انشایی

و خرو از مستضا ظاهر ،مستضا حال مورد توج قرار گیرد (.)Kamel Saeed, 2011, p. 467

آهنگ ک م (تنریم) ،حرف جواب ( ت ،أجل ،نعم) و گاهی اساتواد از برخای حاروف مانناد

«إذن» در جیل ها کوتا و خود بافت متن سب
جی ت فهیید ود .این موارد ،هیگی در ی

می ود گاهی بدون هیچ معادلی معنا تعببی از

مبیوع قرار گرفت اند .چرا ک سب

کلای ماتن

در تشخیص این گون جیل ها ببیار مؤثر است .از دیگر موارد پرکاربرد و قابل توج در میاان ایان

جیل ها ،ساختارها تأکید هبتند ک معنا تعببی نیز در خود دارند و ب بیانی معنا تأکید و
تعببی را با هم میرسانند .این موارد مشتیل اند بر اسلوب حصر ،تکرار ضییر ،تکرار یا

یا ی

واژ و

جیل و یا پار گوت و یا موهوم جیل پیشین و موارد مشاب ک در جیلا ماورد توجا اسات،

ادات تأکید ،قیود تأکید هیچون موعول محل و موارد از این قبیل و یا اوزانی ک بار تأکیاد و یاا

مبالر قرار دارند ،هیگی در این مبیوع در نظر گرفت

د اند.

آن چ در این میان باید ب آن ا ار کرد این است ک معادل ببیار از این دو تسبایمبناد در

زبان فارسی هیان حرف «ک » تعببی و تأکید در فارسی است .ادات «ک » «در زبان گوتار گا در
برخی از اصح حات ،برا نشان دادن واببتگی میان دو جیل وار نیبت بلکا بارا بیاان پاار ا

تواوتها ظریف معنایی و عاطوی ب کار می رود» ( .)Lazar 2005, p. 282در پار ا از ماوارد،

ب کارگیر «ک » بی آنک در جیل تضاد با معنی واقعی کلی وجود دا ت با د ،جنبة عاطوی یا
پرسشی جیل را قو تر میکند ،مانند:
 .1الف) یا سیگار میکشید ک !

این حرف در زبان گوتار گاهی در پایان ی

جیلة پرسشی یا تعببی قرار میگیارد .ایان ادات

ب جیل ها پرسشی کیویتی میبخشد ک مبتلزم پاسخی مثبات اسات و در جیلا هاا تعببای بار
بدیهی بودن محل

تأکید میورزد ،مانند:

 .2الف) یا این جا هبتید ک ؟
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ب) او ! آش دهنبوز نیس ک ! (هیان)284 ،

محتشیی ( )Mohtashami, 1991نیز مینویبد:
گاهی «ک » در معنی تعب

ب کار می رود و آن موقعی است کا

اخص باا کاار یاا وضاعی

مواج می ود ک انتظار ندا ت  ،و یا خ ف آن را انتظار دا ت است .و در این حال جیل را با
لحن تعب

بیان میکند مث ا« :او ک نیی توانبت بخواند!» .این جیل مایرسااند کا گویناد

چنین میپندا ت یا میدانبت ک او نییتواند بخواند و اکناون باا عکاس آن مواجا
عکس آن را نید و با گوتی جیل فوق را می گوید .در ماوردِ اساتواد

اد و یاا

ایان «کا » ،طارز

تلوظ اهییت دارد و هییش باید اسم یا ضییرِ پیش از «ک » را با تکی تلواظ کارد .در ضاین در

موارد ک معنی گوتی رساند می ود ،فعل هییش ماضی استیرار است (

Mohtashami,

.)1991, p. 173

هیچنین در کاربرد ،این حرف برا بیان استعباب آمد اسات «ایان «کا » در پایاان جیلا با

هیرا واژة «ی

» در آغاز جیل میآید و گوتی یا احیاناا یوتگی گویند را در برابر امار فاوق

انتظار (از لحاظ کثرت یا دت) بیان میکند .میتاوان آن را صاورت ملخاص «کا نگاو» یاا «کا

نپارس» یاا «کا خادا مایداناد» دانبات ( .)Najafi Asadollahi, 1986, p. 17ایان ناوع «کا » در

جیل ها فارسی کاربرد ببیار دارد و در زبان عربی ب

یو ها متواوتی در جیل ها معادلیاابی

د و گاهی نیز هیچ معادلی ندارند و ویژة زبان گوتار است .میتوان گوت ک مهامتارین توااوت

ساختار زبان گوتار با زبان نو تار در هیین مورد است.

گاهی واژ ها دارا دو معنا «اصلی »1و «ثانو  »2هبتند .هادف نویباند از معناا «هامشای »

هیان بار عاطوی جیل ها است ک در پژوهش غربیها معادل واژة «إیحاء »3بود و اغل

در ساب

متن تشخیص داد می ود .برا نیون  ،اسالوب تعبا  ،نعات مسحاوع ،اسالوبهاا ماد و ذم،

اختصاص ،اسم تصریر ،تکرار ،وزن واژ ها ،جیل ها پرسشی و موارد مشاب هی میتوانناد بیاانگر

یکی از احباسات و عواطف انبان با ند ک در سب

کتاب آمد است ک «تنریم» در بیان احباسات گویناد
.)2007, p. 186-190

متن تشخیص داد می وند .هیچنین در این
ماؤثر اسات ( Mohammad Younes Ali,

سایر موارد ک در کل زیر آمد است در کتابها و مسال هاا نیاز پیوسات ماورد بحاث قارار

گرفت اند ،بنابراین از ر دوبارة آنها در اینجا خوددار میکنیم.
1
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اسلوب تعب

تکی ک م

امر و نهی و اسم فعل

ندا

تأکید

آهنگ و سیاق

شکل  :1دستهبندی مملههای تعجبی در کتاب «الشمس فی یوم قائم» و شمار آنها

تعب

در اینجا برا نیون چند مثال ک اغل

هیچ معادلی جز آهنگ و سب

برا

وجود ندارد ،میآید و نسش حرف «ک » در معادلیابی نشان داد می ود:

 .3الف) ظهر الیوم التالی جاء النبأ .الوکیل قتل الو

 .الحکایات! ()Mineh, 2008, p. 160

صبح روز بعد خبر رسید ک وکیل کشاورز را کشت .عب

ب) رهی ! هل أنت متأکد؟ ()Mineh, 2008, p. 266
چ وحشتناک! تو محیهنی؟ (سب

اناخت جیلا

حکایاتی! (سب

متن)

متن)

پ) أنت قلیل األدب حساا!! ()Mineh, 2008, p. 38
تو واقعاا بی ادبی!! (واژ ها تأکید )

ت) مجناتة! لهذا تبکین إذن؟  ...یا إلهی! وهل هذا یء یُبکی؟ ()Mineh, 2008, p. 180

دیوون ! پس برا این گری میکنی؟  ...وا خدا من! اصا ا ایان ارزش گریا کاردن دار ؟
(سب

و لحن ک م)

ث) وأنا أصرخ بالخادم - :إذهبی إلی الشیحان! لیاذا قلات إننای فای البیات ،لیااذا؟ (
)2008, p. 272

دا تم سر خدمتکار داد میزدم :برو گم و! چرا گوتی من خان ام ،چرا؟ (سب
) ما أسعد اإلنبان فی محنت  ،إذا کان ثیّة قل

چسدر انبان تو بدبختیش خو بخت  ،اگر قلبی با

کن ! (اسلوب تعح )

Mineh,

و لحن ک م)

یشارک هذ الیحنة! ()Mineh, 2008, p. 288
ک تو این بادبختی باهااش اباراز هیادرد
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چ) أنت مررور یا ولد!! ()Mineh, 2008, p. 85
تو چسدر مررور بچ !! (مسدار ک در سب

متن مشخص می ود)

) الحب لذس صدقةن الحب لذس صدقةن أ ن عُی أن أقال له جلک)Mineh, 2008, p. 274( .

عش ک صدق نیبت! عش ک صدق نیبت! باید این را بهش میگوتم( .لحن ک م و سب

خ) یرضبنی أن أکون ابن ! ()Mineh, 2008, p. 152

)

اص ا نییخوام پبرش با م! (لحن و آهنگ)

د) اذه

للبحث عن  .أما قلت لی أنّ

بحّار!؟ ()Mineh, 2008, p. 70

برو دنیالش بگرد .مگ نگوتی ملوانی!؟ (آهنگ ک م)

ذ) سیعنا أن یرقصها کالورسان تیاماا! ()Mineh, 2008, p. 191

نیدیم او دقیساا مثل سوارکارا اون رو میرقصون ! (قیدها تأکید)

ر) قال والد « :فی عائلتنا لم تزلّ قدم بأحد»! ()Mineh, 2008, p. 96
پدرم گوت :تو خانواد

ما پا هیچ کبی نلرزید ! (ک پا تو بلرز ) (تأکید)

ز) ه هي فضذحة زديد ن ()Mineh, 2008, p. 131
س) این هم ی

رسوایی تاز ! (تأکید و لحن ک م)

ش) في الجااب أقال :جلک لذس ما شأتي فأت هنر لنرج شن قرد

ال اارسرة Mineh, 2008, ( ...

)p. 18

و در جواب میگویم :این ب من ربحی ندار  ،من ک اینبا ن ناقدم ن پژوهشگر( .اسلوب منوی
و تأکید با «ت»)

ص) الیهم هو الیل
مهم این ک او ی

فصل)

! من یخدم الببتان فین الببتان یأکل (.)Mineh, 2008, p. 160

فر ت است! خدمتکار باغ قحعاا از (میوة) باغ میخاورد( .تأکیاد باا ضاییر

 .2 .3تحلیل و بررسی ساختار ممالت تعجبی در کتاب «زهرة العمر»
کتابی ک در زبان نو تار ب عنوان موردپژوهان انتخاب د است ،از زبان عاطوی باتیی برخوردار

است .این کتاب مشتیل بر مبیوع نام هایی است ک نویبند ب دوست خود در پاریس نو ات و

از زندگی خود و دتیلی ک باعث کبات او اد  ،مایگویاد .در ایان کتااب  270جیلا ماورد

بررسی قرار گرفت .آنچ در این میان ببیار اهییت دارد ،نسش واژ ها و اسلوبهاا تأکیاد در

جیل ها عاطوی است ک بیشترین آمار را ب خود اختصاص داد اند .ب طور کلی ب نظر مایرساد
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ک در زبان فارسی اسلوبها عاطوی گا در قال

جیل ها حصر (تنها ،فساط) ،اساتثنا ،تسابال و

تباین (ولی ،اما ،با آنک  ،با اینک  ،با وجود آنک  ،با وجود ک  ،اگار چا ) ،آرزو ،تشابی  ،ساوگند،
مسدار و انداز مانند ببیار ،کیی ،اندکی ،ب طور کامل ،کام ا ،ب مسدار زیاد ،تسریباا میآید.

ادات و واژ هایی ک بار معنایی تأکید دارناد مانناد کالّ ،نواس ،ذات ،إنّ ،تم تأکیاد ،حسااا،

حتی ،علی اتط ق ،دائیا ،علی األقل ،ضییر فصل ،تکرار ضییر یا واژ و جیل  ،اسم موصاول (در

فارسی معادل هیان «ک » تأکید است) ،من غیر

 ،ما من

 ،جیل ها منوی ک بار معنایی

تأکید و تعببی دارند ،اسلوب استثنا و حصر ،اختصاص ،اسالوب نوای  ...بال (فساط) ،واژة قاطّ،

تکرار ت (ن  ...ن ) در جیل ها هیپایا  ،جیلا هاا اخت فای و ت نوای جانس ،هیگای در ایان

دست بند قرار گرفت اند .نکتة مهم این است ک جیل ها منوی در این گرو ببیار اهییت دارند و

در معادلیابی آنها ب زبان فارسی حرف «ک » نسش مهیی را باز میکند .در مورد نسش اسالوب
نوی در ساختارها تعببی باید ب این سخن نسل د ا ار کرد ک :

ابن منظور در ر و تعلی خود بر برخی واهد آورد است ک گاهی «نوی» از معنا حسیسی

خود خار

د  ،معنا تعب

لن» است و گوت
تعب

میدهد .أدوات نوی امل «ت ،تت ،لایس ،ماا ،إن ،لام ،لیاا و

د ک اصل ادات نوی «ما» و «ت» است .ابن منظور ادوات نوای را کا بارا

بکار برد می وند «ما» و «ت» می داند .بعنوان مثاال :ماا أنات مان رجال :عبا

هباتی! و یاا ماا رأیات کاالیوم رجا  :تااکنون چناین مارد ندیاد

.)Shamlavi, 2008, p. 107-119

مارد

باودم! ( Osman Yousof

در زبان عربی معاصر ،ع و بر دو حرف مورد ا ار دیگار ادوات نوای نیاز در سااختار جیلا

می توانند معنا جیل را ب تعببای ترییار دهناد .در زباان فارسای تاا آبااد و هیکااران (

Taaj

 )Aabadi et al., 2013نیز در مسالة خود ب رابحة بین جی ت تعببی با عنصر نوی ا ار دا ت اناد.

آنها ،بیان کرد اند ک «جی ت تعببی خبر میتوانند نوای بیرونای دا ات با اند؛ در حاالیکا

تعببیها درج ا فاقد این ویژگیاند؛ برا مثال :تو امتحان فیزیکت رو پااس نکارد !» (
.)Aabadi et al., 2013, p. 15

پس از ساختارها تأکید  ،سب

Taaj

جیل ک تکی و آهنگ در این میان نسش مهیای بار عهاد

دارنااد ،بیااانگر معنااا تعبباای و عاااطوی ،مبالر ا و توخاایم در جیل ا هااا اساات .برخاای تعبیرهااا و

اصح حات ،اسلوب حالی  ،اسلوب رط و گاهی موعول محل در این گرو قابل توج است .ایان

معادلها بر پایة دست بند ک انو

و رضوانیان ( )Anoosheh & Razavian, 2017از جیلا هاا

تعببی ب عنوان ساختها تعببی کیی (چند ) و کیوی (چاونی) ارائا داد
 ،)Razavian, 2017, p. 4اغل

اناد ( & Anoosheh

در گرو جیل ها تعببی کیوی (چونی) و ن کیی قرار میگیرد.

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 243 /

اسلوب قیاسی تعب  ،جیل هایی ک ب صورت واببات و یاا مباتسل بیاانگر مسادار( 1از جیلا

«کم» ک گاهی «تم» ابتدا نیز بر سر آن قرار میگیرد؛ اسلوب «أفعل+ما» مانند «أ دّ ما» و «أکثر ما»)
و یا مسایب  2هبتند؛ جی ت استوهامی ،اسلوب ندا (از قبیل «یا لا» ک خود برا ساختارها تعببی

ب کار میرود)؛ واژ هایی مانند مشتسات «دهش ،عب

و روع» ک بر نوعی گوتی دتلات دارناد؛

تینی و ترجی ،افبوس و واژ هایی ک بر حبرت و تحبر دتلت دارناد ،أ  ،اسالوب تحاذیر ،لاو
(اگر بر تینی دتلت کند) و اسلوب مد از دیگر موارد است ک میتوانند بار معناایی تعببای و
انتسال دهند.

عاطوی را ب مخاط

در اینجا ،ب برخی از نیون ها موجود در این زمین ا ار میکنیم ک بیشاتر در بافات جیلا

معنا اصلی آنها مشخص می ود:

 .4الف) أوا هذا الرذخ الم،هدم الذی ز وز الثمر تذا مرا کُرک الةراذة الحنرن ي ال،ري کن،يةتري فري
«الة کاتد»؟ن ()Alhakim, 1998, p. 37

این پیرمرد زهوار گبیخت کا بایش از هشاتاد ساال دارد کباا و آن دختارک زیباارو کا در

«روتوند» منتظر من است کبا؟! (استوهام «أین» و ساختار مسایب ا در زبان فارسی)
ولکن هنال

فرقا هائ بین قراءتی وقراءتها! ()Alhakim, 1998, p. 81

ب) اما خواندن من و او با هم خیلی فرق دارد! (نسش مسایب در جیل )
حبذا لو اتصلت ب

 ،وبیا تسرأ أکثر من ذل

! ()Alhakim, 1998, p. 105

پ) چسدر دوست دا تم با تو و آنچ میخوانی بیش از این ارتباط دا تم! (معادل مسدار در جیل )
و ماذا أنا قائل لها ما دمت أوقن بأنها تتحبنی؟! ()Alhakim, 1998, p. 79

ت) این چیبت ک من دارم ب او میگویم وقتی محیهنم دوستم ندارد؟! (آهنگ و لحن ک م)
هرا أن النمر جل ال،ري فررعج فري أيرردين – تحرا صر ر – لُاالغرة فرري الُ رة الع کاررة أ ترج أ ار غثررة
المعنی م،کُ ة المانی لا أ ب که شخص الذام ألث ر سخ ية الن سن ()Alhakim, 1998, p. 109
 1این موارد بیشتر در مورد صوات مسدار افراطی است ک منظور از آن «آنهایی هبتند کا از ذکار آنهاا نظار مسایبا

دا ت با ند و افراط صوت را در موصوف بیان کنند مانند :ببیار ،خیلی ،اندک ،پر ،فزون ،زیااد ،زیااد  ،ساخت ،ببایار

خوب ،خیلی عالی ،زیاد فراوان و سخت گرم  ...اینگونا صاوات غالباا قیاد واقاع مای اوند و پایش از صاوت محلا
درآیند .چون خواهند ک افراط را ب کیال برسانند ،کلیات مبالر را تکرار کنند ،مانند :نی

خوب» (.)Mashkoor, n d, p. 39-40

نی

 ،بد بد ،ببایار ببایار

 2فرزان تا آباد و هیکاران ( )Taaj Aabadi et al., 2013در مسالة خود در مورد ارتبااط باین جیا ت تعببای و
ساختارها مسایب ا مینویبد« :جیل ها تعببی خبر میتوانند ساختارها مسایب ا را کل بدهند؛ در حالیکا

تعببیها درج ا فاقد این ویژگیاند؛ برا نیون اون ب خوشتیپی بابا !» ()Taaj Aabadi et al., 2013, p. 16
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ث) بچ ک بودیم -نیون هایی ک برا ب غت زبان عربی در اختیارمان قرار دا ت کتابها

سبت معنا و دارا سااختار د اوار باود ،کا اگار کبای اماروز آنهاا را ماینو ات ماردم

مبخر اش میکردند! (آهنگ و تکی )

اجا أنج ک يد ال ةام فال کن،ية ثم تذة أي من ()Alhakim, 1998, p. 102

) اگر عش را میخواستی ک هشت روز منتظر نییماند ! (نسش حرف «ک » در انتساال معناا

در زبان فارسی)

أت ن  ...أت الذ يعذش في سم ي ال ا  ...ي کة ن له في ظذ ة ما الاظر ا؟؟ن (
)p. 127

چ) من!  ...من ک در آسیان هنر زندگی میکنم  ...بارا او در اندیشا
هبتند؟! (نسش آهنگ و سب

تظن أنی نائم علی رصید فی بن

در معادلیابی)

Alhakim, 1998,

یکای از ایان کارهاا

! ()Alhakim, 1998, p. 34

) فکر میکنی من سر گنج نشبتم! (سب

هذا جییل جدّاا! ()Alhakim, 1998, p. 81

)

خ) این واقعاا زیباست! (واژ تأکید )
أن توخر إذن لصدیس

بعض الوخر! ()Alhakim, 1998, p. 20

د) پس تو میتوانی ب دوستت کیی افتخار کنی! (آهنگ)
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 .4نتیجهگیری
جیل ها عاطوی و ب ویژ جیل ها تعببی در هر دو زبان گوتار و نو تار کاربرد ببیار دارناد.
بررسی این جیل ها نشان داد ک سب

و بافت اصلی متن و آهنگ در تشاخیص سااختار و معناا

اصلی جیل ها در زبان گوتار ،مهیترین نسش را باز میکند .ویژگی زبان گوتار ایباب میکند ک

جیل ها کوتا تر و عاطویتر بیان ود .هیین امر سب

می ود ک تنریم در آن از اهییت زیااد

برخوردار با د .چرا ک در ببایار از ماوارد جیلا هاا باا حاذفهاا ببایار بیاان اد  ،تنرایم

جبرانگر معانی واژ ها محذوف و فسط معادل واژگانِ دالّ بر تعب

است.

در زبان نو تار این مبأل کیرنگتر است و چنانچ دیدیم سااختار تأکیاد جیلا هاا نساش

ویژ ا در انتسال معنا تعب

و عاطوی جیل ها بر عهد دارند .هر چند این امر ،پس از سب

 ،در

زبان نو تار اهییت دارد .در زبان نو تار معانی تعببی باا تناوع بیشاتر معاادلیاابی اد و حتای

واژ ها خود ب تنهایی میتوانند بیانگر معنی مورد نظر ما با ند .جیل ها مسدار ،مسایب  ،منوی و ب

ویژ اسلوبها تأکید – ک گاهی در ساختارها جیل ها منوای با کاار بارد مای اود  -از

جیل موارد است ک در این میان باید ب آنها ا ار کرد .بررسای پاژوهشهاا فارسای کا باا

بهر گیر از پژوهشها زبان ناسی نو ت

د اند نشان میدهد ک در جیل ها تعببی فارسای

نیز هیچون عربی ساختارها منوی ،مسایب و مسدار ،نسش عید ا در ساختار جیلا هاا تعببای

باز میکنند .ب نظر میرسد در زبان نو اتار عربای بیشاتر ایان جیلا هاا باا ژرفسااخت با کاار

میروند و در زبان فارسی بیشتر با رو ساخت معادلیابی می وند .این روساختهاا در زباان گوتاار
بیشتر ب کار میروند.

بررسی نشان میدهاد کا آنچا در کتاابهاا دساتور با عناوان اسالوب تعبا

قیاسای

می ناسیم امروز  ،ب ویژ در زبان گوتار ببیار کم ب کار برد می ود .این اسالوب تعبا  ،جاا

خود را ب موارد گوناگونی داد ک در دساتور قادیم زباان عربای از آنهاا با عناوان اسالوبهاا

سیاعی یاد د است .هرچند دقت در اسلوب جیل ها نیز نشان میدهد ک تیامی آنها هار کادام

ساختار ویژة خود را دا ت و میتوانند در جیل ها مشاب برا انتسال معانی مورد نظر با مخاطا

مورد استواد قرار گرفت و ب فراگیران زبان عربی آموزش داد وند .در زبان فارسی نیز کیتار با

این مبأل پرداخت

د و بیشتر هیان واژة «چ » را برا جیل ها تعببای آورد اناد .بارا نیونا ،

حرف «ک » نسش ببیار مهیی در انتسال این معنا بر عهد دارد و اغل

نیز در سب

متن ب مخاط

انتسال داد می ود و در معادلیابی این جیل ها – ب ویژ در زبان گوتار  -نیاز ببایار کااربرد دارد.

همچنین بررسیها نشان میدهد ک در این جیل ها ،تنوع اسلوبها و معادلها در زبان عربی بیشاتر
از زبان فارسی است.
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Abstract
In contemporary Arabic language, the auricular exclamatory styles are more widely
used and diverse compared to the deductive styles but still less attention has been
paid to them; and the researchers are unaware that this type of structures can follow
the determined structures. This matter along with the diverse use of this type of
sentences in Arabic language and its equivalent finding in Persian language are the
reasons for the importance of the present study.
Moreover, it seems that there are similarities and differences between the
structure of these sentences as well as their equivalence in the language of speech
and writing. Therefore, the purpose of this study is to identify and introduce the
structure of these sentences in order to find an appropriate answer to this question:
what is the difference between the exclamatory styles in the Arabic syntax and what
is found in the language of stories and dramas closer to the language of speech.
Another question is that: what differences are in the styles used in the writing
language for this structure? Reviewing the written grammar books in accordance
with the old syntax, shows the attention to the pronunciation and the ignorance of
the meaning of words. Of course, new studies have been targeted on semantic
implications and the production of meaning. By taking advantage of linguistic
achievements in syntax and rhetoric, they have tried to consider sentences and to
investigate the vocabulary in the combinations of sentence and/or the style of the
text. Therefore, based on Jorjanii, they have expanded the context of studying to the
syntax to insert the stylish and structural meaning into that. Based on these studies, it
1
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can be concluded that, in contemporary Arabic language, the auricular styles are
more applicable in comparison to the deductive styles; and a special order can be
considered for them in such a way that using the auricular word to refer to them is
not appropriate.
Old rhetoric in Arabic language also has used “exclamation” as secondary
meanings of sentences in numerous lexical compounds which are beyond the
syntactic principle. Although this a partial study. According to them, “exclamatory”
is a rhetorical concept arising from the order of the compounds, certain terms and
specific expressions. Today, scholars interested rhetoric into the framework of the
text style and by using the linguistic achievements have investigated this structure in
the inspirational and declarative sentences. After conducting these studies, we
investigated the matter that emotional sentences, and especially exclamatory
sentences, are widely used in both speaking and writing languages.
Accordingly, this study is based on the classification of 460 exclamatory
sentences in two books including “Al-Shams Phi Yaum Ghaem” –that is closed to
the speech language– and “Zahrat al-Omr” –that is based on the written language.
The purpose of this study is to describe auricular exclamatory sentences and then to
investigate the contrast between the Persian language and Arabic language.
Moreover, to find equivalents, create and use them in the speaking and writing of the
languages to be investigated; so that the similarities and differences of them can be
found.
The spoken language is closer to the affection, and based on its style, it is
necessary to be used in shorter length, with more feelings, emotions, emphasis and
exclamation in comparison with the written language. Their combined meaning can
be detected only if the word and/or the phrases to are inserted in the particular style
of the text. We thought the variety of these sentences in the speaking language is
more, but a review on the selected 190 sentences suggested that this is not true. The
results show that the harmony and style play the most important roles in recognizing
the structure of the spoken language. Wishing, swearing, relying, emphasizing,
using proverbs and slangs are used a lot. In finding equivalents –especially in the
spoken language– the word “that” plays an important role. It seems that in the
written Arabic language, most of these sentences are used with profound making;
and in the Persian language often the equivalents are found by superficial making.
This matter is seen more in the speaking language.
In the review of the written language, 270 sentences were also examined. The
important issue in this regard is the role of affirmation words and styles in the
emotional sentences allocating most statistics to themselves. In the written language,
the emphasis made sentences have a more significant role; and more diversity is
seen in them. In the meantime, the sentences implicating quantity as well as
comparison, negative and emphasizing styles that sometimes are seen in the format
of negative declarative sentences such as exclusive, exception, contrast and
inconsistency styles are important as well.
Keywords: Auricular wondering, Arabic, Persian, Wondering in speaking and
writing, Equivalent finding

