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Abstract  
The present study, within the framework of cognitive semantics, has addressed 

the issue of imaginary schemas in the book of Siboyeh as a grammatical text and 

how it is reflected in the Persian translation. The purpose of this research is to 

explain the conceptual constructions as the substructure of language patterns in 

order to reach the intellectual foundations of the author and to make the book 

easier to understand and then to provide an accurate translation. The adopted 

descriptive-analytical method is based on incomplete induction and relying on 

Evans and Green's schematic model. Sampling has been done from eleven 

chapters (8666 words) of the al-Kitab that deals with the topic of al- Eshteghal. 

Power, containment, space, and displacement schemas had the highest frequency, 

respectively. In the translation, due to the stylistic features of Sibawayh, the two 

methods of terminological clarification and translation have led to the removal or 

replacement of the schemas of space, displacement and containment in significant 

cases, but the schemas of power They are represented in the target language with 

a similar linguistic structure. 
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سیبویه و بازنمود آن در « الكتاب»های تصوری در وارهطرح
 های اشتغال(ترجمة فارسی )مطالعة موردی باب

  

 استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران  زادگان زهرا کرم

 چکيده 
هاي تصوري در كتاب سيبویه به وارهشناسی شناختی به موضوع طرحپژوهش حاضر در نهارنوب معنی

 از این پژوهش تبيينعنوان یک متن دستوري و نحود انع اس آن در ترجمة فارسی پرداخته است. هد  

سنده و فهم هاي ف ري نویمایههاي مفهومی به عنوان زیرساخت الگوهاي زبانی به منظور دستيابی به بنساخت

ر استقراء تحليلی، مبتنی ب -تر ال تاب و در پی آن ارائة ترجمة دقيق است. روش اتخاذ شده توصيفیآسان

كلمه( ال تاب انجام  3111باب ) 66گيري از رین است. نمونهاي ایوانز و گوارهناقص و با ت يه بر مدل طرح

 جایی به ترتيبهاي نيرو، مهارشدگی، فضا و جابهوارهپردازد. طرحشده است كه به موضوع اشتغال می

رجمة هاي سبک ساز سيبویه، دو راه ار تصریح و تبيشترین بسامد را داشتند. در ترجمه نيز نظر به ویژگی

جایی و مهارشدگی در موارد قابر توجهی هاي فضا، جابهوارهه حف  یا جایگزینی طرحاصيالحی منجر ب

 . اندهاي نيرو با ساختار زبانی مشابه در زبان مقصد بازنمود یافتهوارهشده است، اما طرح

  .های تصوری، ایوانز و گرین، الکتاب، سیبویه، ترجمة الکتاب، اشتغالوارهطرح ها:کليدواژه

  

                                                            
  :نویسنده مسيولkaramzadegan_z@atu.ac.ir 
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 همقدم
استگاه هاي شناختی را خفرآیندشناسی شناختی روی ردي نوین است كه ساختارها و سبک

ا به هاي سب ی و الگوهاي زبانی رداند و گزینشتوليد متن و منشأ درك و دریافت زبانی می
« شناخت» فرآیندهمچنين . (618-696: 6866دهد )فتوحی، مسائر ذهن و شناخت پيوند می

ند و مهاي تصوري است كه ساختارهاي تجربی و با مبنایی بدنوارهدر ذهن بر پایة طرح
هاي ت رار شوندد بدن انسان در م ان، تعامالت ها حركتمفهومی هستند و خاستگاه آنپيش

 . (Hampe, 2005:1-2)كارگيري اشياء است ادراكی و به

گ مسلمانان از نيمة دوم قرن دوم هجري دربردارندد سنكتاب سيبویه به عنوان ميراث گران   
المللی نيز مورد عنایت ویژه واقع شده هاي زبانی بسيار ژر  است كه در عرصة بينپژوهش
هاي بسياري با روی ردهاي متفاوت درمورد این ا ر بی بدیر صورت گرفته پژوهش. است
-وارهد استخراج و تحلير طرحاین پژوهش بر آن است كه با روی رد شناختی و به مد. است

هاي ف ري نویسندد كتاب را براي مخاطب خویش مایهكار رفته در این كتاب، بنهاي به
اي زبانی، تر این كتاب باشد و با تبيين الگوهتر و دقيقآش ار سازد تا كليدي براي فهم آسان

رجمة ها در تارهوهمچنين با بررسی بازنمود این طرح. درك معنی را تسریع بخشد فرآیند
 فارسی، راه ارهاي مورد استفاده در ترجمه را نيز تبيين سازد.

تحليلی است و نظر به گستردگی دامنة پژوهش،  -روش پژوهش در این جستار، توصيفی   
كلمه(  3111باب از جلد اول ال تاب ) 66گيري با روش استقراء ناقص و محدود بهنمونه

در بخش ترجمه، به تنها ترجمة . پردازدضوع اشتغال میانجام شده است كه به بررسی مو
نهارنوب نظري اتخاذ . ( استناد شده است6869زادگان، ارائه شده از جلد اول ال تاب )كرم

 اند.( ارائه داده1881) 6هاي تصوري است كه ایوانز و گرینوارهشده، مدلی از طرح
 دهد: هاي زیر پاسخرود این پژوهش به سؤالانتظار می   
تواند در درك متون دستوري از جمله كتاب هاي تصوري تا نه حد میوارهنظریة طرح -

 سيبویه راهگشا باشد؟
 ها در متون دستوري از جمله كتاب سيبویه كدامند؟وارهپربسامدترین طرح -
 هاي ال تاب نيست؟وارهتأ ير راه ارهاي ترجمه در بازنمود طرح -
 رسد كه:ميرح شده، به نظر میهاي در پاسخ به سؤال   

                                                            
1. Evans, V. & Green, M. 
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عد اي هستند؛ زیرا قواوارهاي طرحالگوهاي زبانی در دستورنویسی زبان عربی داراي پایه -
رایج  شوند و اصيالحاتتوصيب می. زبان با عناوینی همچون تقدیم، تأخير، جواز، امتناع و..

نابراین، منيقی به نظر ب. اي هستندوارهنيز طرح. در نحو عربی مانند منصوب، مرفوع و..
 ها باشند.وارهرسد كه متون دستوري در زبان عربی ماالمال از طرحمی
سد ربا توجه به این ه اساس دستور زبان عربی بر پایة عامر و معمول بنا شده است، به نظر می -

 واره نيرو بيشترین بسامد را در كتاب سيبویه داشته باشد.طرح
ساز سيبویه؛ یعنی استفادد فراوان از ضمایر )ميرحاجی و بکبا توجه به دو مشخصة س -

( و استفاده از جمالت توصيفی به 668هاي اشاره )همان: ( و اسم636: 6866زادگان، كرم
رسد بيشترین راه ار مورد نياز مترجم، ( به نظر می637جاي اصيالحات نحوي )همان: 

ها یا وارهخود منجر به حف  طرح راه ار نيزتصریح و ترجمة اصيالحی است و این دو 
 .شودمیاي دیگر وارهها با طرحجایگزینی آن

 پيشينة پژوهش. 2
  هاي مرتبط با این مقاله در سه دستة زیر قابر بررسی هستند:پژوهش

 هاي تصوريوارههاي مرتبط با طرحپژوهش. 2-2
هاي تصوري در ایران و خارج از ایران انجام شده وارهمورد طرح هاي بيشماري درپژوهش

 .شودهاي داخلی به عنوان نمونه اكتفا میبه ذكر تعدادي از پژوهش ادامهاست كه در 
هاي تصوري از دیدگاه وارهطرح»در مقالة خود تحت عنوان  (6831)كوروش صفوي 

ه نقد و ب شناسی شناختی، پس از ارائة توضيحی اجمالی دربارد معنی«شناسی شناختیمعنی
 پردازد.حجمی، حركتی و قدرتی می واردطرحبررسی سه 

بررسی شماري از »نامة كارشناسی ارشد خود با عنوان در پایان (6839) فرسيمين آریان
شناسی هاي تصوري در نهارنوب نظریة معنیوارههاي فارسی براساس طرحالمثرضرب
و ...  6ي فارسی را براساس مدل ایوانز و گرین، لي ا هاالمثر، تعدادي از ضرب«شناختی

 تحلير كرده است.

                                                            
1. Lakaff, G. 
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هاي وارهطرح»نامة كارشناسی ارشد خود تحت عنوان پایان( در 6866فاطمه شعبانيان )
ها المثرضربكار رفته در این هاي بهوارهطرح، «هاي شرق گيالنالمثرتصوري در ضرب

 مدل ایوانز و گرین استخراج و تحلير كرده است. براساسرا 

هاي وارهمفهومی و طرح»اي با عنوان استعارد ( در مقاله6864ذوالفقاري و عباسی )
وی رد پرداز با رسی و تحلير اشعار این شاعر تصویربه برر «تصوري در اشعار ابن خفاجه

 اند.شناختی پرداخته
هاي المثرضربهاي تصوري وارهدر مقالة طرح( 6867)و هم اران جایی تبار فيروزتک
به تحلير الگوهاي زبانی تعدادي از  األدب و نقش آن در انع اس فرهنگ فرائد
 .اندههاي زبان عربی پرداختالمثرضرب

ها در متون دستوري زبان عربی و به طور خاد ال تاب وارهپژوهشی كه به بررسی طرح   
 د.سيبویه پرداخته باشد، یافت نش

 هاي تصوري به زبان فارسي وارهترجمة طرح با موضوع هایيپژوهش. 2-1
ی بررسی تعدیالت گفتمان»كارشناسی ارشد خود با عنوان  نامةپایان( در 6833نژاد )صحرائی

، تعدیالت صورت گرفته در ترجمة «هاي ذهنی در ترجمهوارهو واژگانی در راستاي طرح
 هاي تصوري جانسون بررسی كرده است.وارهحنظریة طر براساسنهار رمان را 

 واردطرحهاي مبتنی بر هاي ترجمة استعارهبررسی روش»( در مقالة 6869ابراهيم )پور
 واردطرحبر  هاي مبتنی، بنا بر مدل الهرّاسی به بررسی بازتاب استعاره«حركتی در نهج البالغه

 پرداخته است.البالغه هاي فارسی و انگليسی نهجحركتی در ترجمه
هاي تصویري؛ ميالعة موردي زیرنویس وارهترجمة طرح»( در مقالة 6488منش )ایران

اي جانسون، پنيا و ایوانز و گرین وارهنظریة طرح براساس «1و  6زدد هاي یخنماییفارسی پویا
ی ها در زیرنویس فارسكتی و نحود بازنمود آنحجمی، قدرتی و حر واردطرحبه بررسی سه 

 پرداخته است. 1و  6زدد نمایی یخویاپ

 ترجمة جلد اول الکتاب با موضوع هایي پژوهش. 2-6
مدرسة سیبویه النحویة، ترجمة و شرح »( در رسالة دكتري خود با عنوان 6869) زادگانكرم

، عالوه بر شرح و تعليق، به ترجمة جلد اول پرداخته «و تعلیق علی المجلد األول من الکتاب
 است.
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فهم متن در متون دستوري، رمزگشایی  فرآیند»( در مقالة 6861) زادگانكرمميرحاجی و  
براي تعدادي از واژگان ال تاب،  «تعدادي از واژگان كليدي ال تاب )با محوریت جلد اول(

 اند.معادل پيشنهاد كرده
ه و سيبویاي عوامر سازندد ابهام در كتاب تحلير مقایسه»( در مقالة 6863) زادگانكرم 

، عوامر دشواري فهم متن ال تاب را از دیدگاه «عناصر انسجام دستوري براساسترجمة آن 
 ند.كعناصر انسجام دستوري و سپس بازنمود این عناصر را در ترجمة فارسی بررسی می

 تصوري و راهکارهاي ترجمة آن هايوارهطرح. 1
 هاي تصوريوارهطرح. 1-2
بدن »، در دو ا ر ی ی 637زمان در سال نخستين بار به ش ر هموارد تصوري طرحاصيالح »

نوشتة لي ا  به  «زنان، آتش و نيزهاي خيرناك»، نوشتة جانسون و دیگري در «در ذهن
الگوهاي ت رارشونده و پویا از هاي تصوري وارهطرح. (96: 6869)افراشی، « كار رفت

و  بياتمان ساختاري ی پارنهو تجرشوند دریافت تعامالت شناختی ما هستند و موجب می
 دار در سيح حركاتهاي معنیاین الگوها در آغاز به صورت ساخت. بندي شده بيایدمقوله

شتالتی ساختاري گگيرند و جسمانی ما در فضا، دست اري اشيا و تعامالت ادراكی ش ر می
انتزاعی هستند كه هاي تصوري در واقع الگوهاي وارهطرح. (Johnson, 1987: 29دارند )

 انداند و در اعماق نظام شناختی ما پنهان شدهاز طيب وسيعی از تجارب دریافتی نشأت گرفته
(Evans & Green, 2006: 300.) 
، افراشی« )منازعِ تحليرِ ماهيتِ اندیشه، استدالل و معنا هستندهاي بالها سازهوارهطرح»   

كنندد منع س 6گفارد كه ساختار معناییصحه می لمی بر این واقعيتميالعة تأ(. »18: 6869
هاي مفهومی است كه دربردارندد ساختار مفهومی نيز بازنماییساختار مفهومی است و 

تصوري بازتاب  هايوارهطرح». (49: 6869)روشن و اردبيلی، « وارد تصوري استطرح
 به همين دلير شوند؛ن كسب میتجارب جسمانی هستند كه در گفر زمان و با رشد انسا

هاي انسان است كه به نوبة خود از كسب تجارب ها معلول مجموعة ادراكگيري آنش ر
ند، ككه انسان مسيري را طی میهنگامی ،به عنوان مثال. آیندجسمانی گوناگون حاصر می

تواند از گيرد كه میطرحی از مسير، مبدأ، مقصد، حركت و گفر در ذهن او ش ر می
 «هره ببردبها براي سخن گفتن دربارد مفاهيم انتزاعی ش ر گرفته با همين نام هايوارهطرح
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ها زمانی است كه از امور وارهتر كاربرد طرحبنابراین، حالت گسترده. (71: 6488)عليپور، 
مجازي و استعاري  طورغيرفيزی ی گسترش معنی پيدا كرده و به  به امور كامالً كامالً فيزی ی
تصویري عبارت است  وارد. طرح(Johnson, 1987: 43اي دور شود )مونهناز حالت پيش

-ار میمان انسجام و ساختهاي ادراكی ما كه به تجربهاز الگویی ت رارشونده و پویا از تعامر

 (.Yu, 1988: 23-24بخشد )

اي هكنند، مفهومبيان می. هایی كه واژگانی نون روي، زیر، توي، بيرون و..نوع مفهوم   
نوزادان براي . كنيمها بنا میهاي ذهنيمان را از جهان خارج روي آناي هستند كه مدلاوليه

ها رو یا توي هم وقت ها یا گفاشتن آنبازي با اشياء، پرت كردن، كشيدن و هر دادن آن
كنند و گویی پيش از آن ه واژگان مربوط به این روابط را بياموزند، خود زیادي صر  می

 .(Lee, 2001: 18شود )ها به لحاظ مفهومی كامال برایشان روشن میاین رابيه
هاي تصویري نام برده است: ترین طرحرا به عنوان مهم زیرهاي تصویري وارهجانسون طرح   

شمار، حركت،  ف  مانع، توانمندي، جفب، توده/حظر ، تعادل، فشار، ممانعت، متقابر، 
الی، خ جزء، ادغام، ش ا ، پر نزدیک، مقياس، كر/ ر/پيرامون، دورانی، دو ارتباط، مركز/

 ,Johnsonمجموعه ) و ، سيح، شييیفرآیندانيباق، روي هم اندازي، ت رار، تماس، 

1987: 126.) 
هاي تصوري بر حسب طبيعت شناختی و وارهایوانز و گرین نيز فهرست موقتی از طرح   

العات دانشمندان معناشناس از جمله بندي ارائه كردند كه در ميمبناي تجربيشان طبقه
: 6866شود )شعبانيان، و كين ی دیده می 1، گيبز و كلستون6، لي ا  و ترنرجانسون، لي ا 

جایی، توازن، نيرو، را در هشت دستة فضا، مهارشدگی، جابه هاواره(. آن دو طرح49
 واره نيز تعداديبندي كردند و براي هر طرحپيوستگی، همسانی و موجودیت تقسيم

 زیرمجموعه قائر شدند كه در ادامه ذكر خواهد شد.

 راهکارهاي ترجمه. 1-1
جمة نی براي ترهاي گوناگومترجمان تحت تأ ير ساختارهاي بنيادین شناختی از روش»

 ها را در نهار شيود كلی زیر خالصه كرد:توان آناند كه میها استفاده كردهوارهطرح
 وارد مبدأ با ساختار زبانی مشابه به زبان مقصد انتقال طرح -

                                                            
1. Lakaff,G. & Turner, M. 

2. Gibbs, Jr. & Colston, H. 
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 وارد مبدأ با ساختار زبانی بسط یافته یا متفاوت به زبان مقصد انتقال طرح -
 وارد مقصد با طرحوارد مبدأ جایگزین كردن طرح -

 (.88-13: 6488)ایرانمنش، « وارد مبدأ در زبان مقصدحف  طرح -

 اشتغال. 6
باب  66از جمله مباحث نحوي است كه سيبویه به تفصير به آن پرداخته است و « اشتغال»
ه در لغت ب« اشتغال». كلمه( از جلد اول كتاب خویش را به آن اختصاد داده است 3111)

 است و در اصيالح« و سرگرم شدن به نيزي و فراموش كردن نيز دیگريمشغول »معناي 
 الفعر( +اسم مقدم + عامر )فعر/ شبه»شود كه فرمول نحوي به صورت زبانی اطالق می
اسم مقدم . (91تا: بر آن منيبق باشد )سيوطی، بی« ضمير اسم مقدم/ سبب اسم مقدم

 به  ابتاز نظر زبانی اعراب مشغولٌ. شوده میبه ناميدعنه و ضمير یا سبب آن مشغولٌمشغولٌ
مرفوع و گاهی به  ،عنه گاهی به عنوان مبتدااما مشغولٌ ،به و منصوب استمفعولٌ و دائماً

عاتی ویش به موضوسيبویه در كتاب خ. آیدبه براي عامر محفو  منصوب میعنوان مفعولٌ
ی هاي متصر ، بررسقع شدن ظر عنه وامعرفی و تعریب اولية باب اشتغال، مشغولٌ»نون 

عنه، بررسی وجوب عنه، بررسی موارد ارجحيت رفع مشغولٌموارد ارجحيت نصب مشغولٌ
 ول،ها به عنوان مشغعنه، بررسی اشباه الفعرعنه، بررسی وجوب رفع مشغولٌنصب مشغولٌ

خته است پرداعنه اشتغال با عنایت به محر ضمير مشغولٌنحود تمييز اسلوب اشتغال از غير
 (.118 -664: 6869زادگان، )كرم

كار ههایی كه سيبویه در گفتار خویش بوارهكوشد با استخراج و تحلير طرحاین مقاله می
هاي ذهنی وي را در دستورنویسی تبيين سازد تا خوانندد برده است، الگوهاي زبانی و صورت

شوار درك معنا از این كتاب  مين و تر در مسير دو آسان شدهتر ال تاب با این ا ر مأموس
  قير گام بردارد.

 هاارائه و تحليل داده. 0
 فضا وارة. طرح0-2

مفاهيم را با اعياي صورت م انی »نامد، وارد جهتی میآن را طرح وارد فضا كه جانسونطرح
كند و با تصویر هندسی كه در ذهن به وجود هاي متقابر به ی دیگر مرتبط میدر جهت

( و به هفت زیر مجموعة 66: 6836)حاجيان و زعفرانلو، « سازدآورد، دركی جدید میمی
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حاشيه، تماس، مستقيم و  -دور، مركز -نپ، نزدیک -عقب، راست -ين، جلویپا -باال
 شود.عمودیت تقسيم می

فضا استفاده كرده  واردطرح 34سيبویه در شرح و توضيح مباحث مربوط به باب اشتغال از 
واره طرح 3نزدیک و  -واره بر مفهوم دورطرح 68جلو،  -واره بر مفهوم عقبطرح 14است؛ 

 كند.راست داللت می -بر مفهوم نپ

 جلو -عقب وارة. طرح0-2-2
جلو با ساختار زبانی مشابه و بنا بر راه ار  -وارد عقبطرح 16در ترجمة ال تاب، 

 اند:ترجمه شده برداري به زبان مقصدگرته

 (.38: 6633)سيبویه، « قدّم أو أخّرهذا باب ما یکون فیه االسم مبنیا علی الفعل »متن اصلی: 
زادگان، )كرم« شود، معمول فعر واقع مینه مقدم باشد نه مؤخرمواردي كه اسم »ترجمه: 
6869 :664.) 

ک مفهوم انتزاعی است، یشود، سيبویه در اینجا براي فعر كه یک همانيور كه مشاهده می
لو یا سنجد و آن را جموقعيت م انی قائر شده است، سپس جایگاه اسم را نسبت به فعر می

 دهد. در ترجمه نيز این مفهوم بدون هيچ تغييري انتقال داده شده است.پشت فعر قرار می
ه اند كسازي در ترجمه حف  شدهجلو به منظور تصریح و شفا  –وارد عقبسه طرح

 شود:ر اینجا یک نمونه بررسی مید
 «ضمارتقدّم فيه اإلترك إظهار الفعر ههنا ترك اإلظهار فی الموضع الفي ومثر »متن اصلی:  

 (.36: 6633)سيبویه، 
جا، ذكر ن ردن اسم ظاهر )در اسلوب مدح فعر محفو  در این نظير ذكر ن ردن»ترجمه: 

 (.661: 6869زادگان، رم)ك« شودبه جاي آن ضمير آورده میو ذم( است كه 

عنه را با اسلوبی از مدح و ذم در نمونة اخير، سيبویه محفو  بودن عامر نصب مشغولٌ
نعم »آید؛ مانند عبارت كند كه در آن سبب مدح و ذم به صورت ن ره و منصوب میمقایسه می
ه جلوتر از است كمستتر « هو"در اینجا ضمير « نعم»ها معتقد هستند كه فاعر نحوي«. طالبا علی

ود كه یک شیک موقعيت م انی متصور می« طالبا»آمده است. بنابراین، سيبویه براي « طالبا»
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« موضع»عهد ذهنی در كلمة « ال»ضمير فرضی پيش از آن آمده است. از آنجایی كه سيبویه از 
ه بنا ماستفاده كرده و هيچ اشارد دیگري به موضوع قياس مورد نظر خود ن رده است، در ترج

 .واره حف  شده استتر، طرحبر راه ار تصریح، توضيحاتی اضافه شده و براي فهم آسان

 راست -چپ وارة. طرح0-2-1
. ودشهمانيور كه پيشتر نيز ميرح شد، سيبویه براي واژگان یک موقعيت م انی متصور می

 در هشت مورد براي كلمات. كندسپس موقعيت م انی واژگان را نسبت به هم ارزیابی می
استفاده از فعر یلی، یک واژه را سمت نپ یک دو جهت نپ و راست قائر شده است و با 

واره با ساختار زبانی در ترجمه نيز این هشت طرح. دهدواژد دیگر و بدون فاصله قرار می
 اند.ی سان،به زبان مقصد انتقال داده شده

 (63: 6633)سيبویه، « مظهرا أو مضمرا غیره یلیها وال یکون الذی»متن اصلی: 
« آیدنمی هادر پی آناي به جز فعر، نه مفكور باشد، نه مقدر، و كلمه»ترجمه: 
 (.118: 6869زادگان، )كرم

 نزدیک –وارة دورطرح. 0-2-6
داند كه صورت زبانی مورد، سيبویه یک صورت زبانی را یک موقعيت م انی می 68در 

موقعيت  عنه یکیا نزدیک است. به طور مثال، منصوب آوردن مشغولٌ دیگري نسبت به آن دور
از آن  «زید مررت به»تر و در جملة به آن نزدیک« زیدا ضربته»در جملة « زید»م انی است كه 

 (.38: 6633)سيبویه، « أبعد من ذلکفإن قلت: زید مررت به فهو من النصب »دورتر است؛ 
واره دو طرح. اندی ی سان به زبان مقصد ترجمه شدهمورد با ساختار زبان 68در ترجمة 

 وارد جایگزین منتقر شده است.واره با طرحدر زبان مقصد، حف  و یک طرح

أن تقول: مررت بزید ولقیت  ألنّ أقرب إلی ذلکوالرفع فی هذا أحسن وأجود؛ »متن اصلی: 
 (.34: 6633)سيبویه، « أخا عمرو

بهتر و  زید مررت به وزید لقیت أخاههاي )ي نظير( عبارتمرفوع آوردن زید در »ترجمه: 

 به منظور اعمال فعر مررت بزید ولقیت أخا زیدهاي )ي نظير( ني وتر است؛ زیرا عبارت
 (.666: 6869زادگان، )كرم« تر هستندمناسب
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واره در زبان مقصد تر، طرحشود به منظور تصریح و فهم آسانهمان طور كه مشاهده می   
 تر بيان شده است.  شده و موضوع با گفتاري ملموسحف
 (.681: 6633)سيبویه، « فمن وجه واحد ثمَّ وههناوأمّا االنتصاب »متن اصلی:   

ز اسلوب خارج ااي است كه همان فلسفه در اسلوب استفهامعنه ترجمه: فلسفة نصب مشغولٌ
 (113: 6869زادگان، ذكر شده است )كرم استفهام

عنه در كه سيبویه در آن به بررسی اعراب مشغولٌ بابی گزینش شده است این جمله از
اي هسپس براي ت مير توضيحات خود به مقایسة جمله. پردازداسلوب استفهام می
. تها را تحلير كرده اسهاي پيشين آنپردازد كه در بابهاي خبري میاستفهامی با جمله

هر یک در یک موقعيت م انی و با در ذهن وي، جمالت خبري و جمالت استفهامی 
 –وارد دورسازي، طرحدر ترجمة به منظور تصریح و ملموس. فاصله از هم قرار دارند

وارد مهارشدگی جایگزین شده است؛ ابتدا به اسلوب استفهام و غير استفهام نزدیک با طرح
عنه غولشاند كه منصوب بودن متصریح شده، سپس هر دو اسلوب به مثابة ظرفی تلقی شده

 ارائه شده است. فضا واردطرح فراوانی توزیع(، 6در جدول ) نيز مظرو  آن است.

 وارة فضاتوزیع فراواني طرح. 2جدول 
 تعداد عنوان

 10 وارة فضاطرح

 2 پائین -باال 

 64 عقب -جلو 

 13 چپ -راست 

 1 دور -نزدیک 

 2 حاشیه -مرکز

 2 تماس

 2 مستقیم

 2 عمودیت
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 وارة مهارشدگيطرح. 0-1
وارد حجمی ناميده است در مدل ایوانز و گرین كه جانسون آن را طرح مهارشدگیوارد طرح

 . خالی و محتوا است -خارج، سيح، پر -داراي پنج زیر مجموعة ظر ، داخر
به اعتقاد جانسون درك انسان از مفهوم انتزاعی حجم، ریشه در تجربة او از وجود »

واند خود تانسان میهمچنين عبارتی فضاي اشغال شده توسط بدن او دارد.فيزی ی خود یا به 
هاي داراي حجم نظير تخت، اتاق یا خانه دانسته و حتی این تجربة فيزی ی را مظرو  م ان

ناپفیر نيز بسط و گسترش دهد و بر مبناي آن به درك و توليد را به مفاهيم انتزاعی حجم
 (.Evans & Green, 2006: 56« )ازدهاي انتزاعی حجم بپردوارهطرح

به مبحث اشتغال اختصاد داده شده است در مجموع  بابی كه از كتاب سيبویه 66در 
وارد طرح 4وارد داخر، طرح 64وارد ظر ، طرح 11یافت شد:  مهارشدگیوارد طرح 618

 وارد سيح.طرح 79وارد خالی و خارج، یک طرح

 وارة ظرف. طرح0-1-2
وارد ظر  با ساختار زبانی مشابه و بدون تغيير به زبان مقصد ال تاب، هشت طرحدر ترجمة 
 اند.منتقر شده
 (.617: 6633)سيبویه، « رفعًا فیههذا باب من االستفهام یکون االسم »متن اصلی: 
 (.118: 6869زادگان، )كرم« مرفوع است در آنعنه اسلوب استفهامی كه مشغول»ترجمه: 

 .و اسم مرفوع مظرو  آن است بودهجا جمالت استفهامی به مثابة یک ظر  در این 
 به زبان مقصد انتقال داده شده است. واره عيناًطرح
 وارد دیگري جایگزین شده است:وارد با طرحوارد باقيمانده، دو طرحطرح 63از 

 (.686: 6633)سيبویه، « فی األلفهذا باب ما ینتصب » متن اصلی: 
 (.117: 6869زادگان، )كرم «همزد استفهام پس ازعنه صب مشغولٌن»ترجمه: 

همانيور كه در . عنه پس از ادات استفهام استجا سخن از منصوب آوردن مشغولٌدر این
ن بيند كه منصوب آورد، سيبویه همزد استفهام را یک ظر  میشودمیمتن عربی مشاهده 

رجمه بنا به راه ار تصریح و اما در ت، شوداسم به عنوان مظرو  در آن گنجانده می
 وارد ظر  شده است.جلو جایگزین طرح –وارد عقبسازي فهم، طرحآسان
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 اند:هر ترجمة اصيالحی یا تصریح حف  شدوارد ظر  در زبان مقصد به منظوطرح 61

 (.33: 6633)سيبویه، « أتممتَ به االسم یعنی الصلة فیما کما لم یکن النصب» متن اصلی:
 (.189: 6869زادگان، )كرم...« است  اسم موصولاز دیگر موارد عدم جواز نصب، »ترجمه: 

در متن مبدأ، اسم موصول ظرفی است كه اعراب نصب مظرو  آن است، اما در متن     
 است. شدهواره حف  مقصد ترجمه از نوع اصيالحی و طرح

 (.66: 6633 )سيبویه، «فیهما یجوز  فیه یجوز»متن اصلی: 
ادگان، ز)كرم شودمیعنه نيز جایز چه براي اسم مزبوز جایز است، براي مشغولٌترجمه: هر آن

6869 :161.) 

در اینجا دو اسم داریم كه هر كدام یک ظر  مستقر در نظر گرفته شده است و 
وارد ظر  در ترجمه به منظور تصریح، طرح. جوازهاي نحوي مظرو  این دو ظر  هستند

 تر منتقر شده است.ع قابر فهمو موضو شدهحف  

 خارج -وارة داخل. طرح0-1-1
وارد داخر بدون تغيير و با ساختار مشابه به زبان فارسی انتقال داده طرح 64واره از طرح 68
 اند:شده

 (.687: 6633)سيبویه، « تقدّم فیه الصفةالذی  فأدخله فی الباب»متن اصلی: 
زادگان، كرم)« كه صفت بر اسم پایانی مقدم شود برده شودبابی عبارت مورد نظر به »ترجمه: 
6869 :189.) 

ی است؛ ، نعت سبب«كه صفت بر اسم پایانی مقدم كردد بابی»در اینجا مراد سيبویه از 
نعت سببی یک ظر  پنداشته شده است و جملة مورد نظر به  شود،میهمانيور كه مشاهده 

 . شوددرون آن ظر  ریخته می
 است: شدهواره در زبان فارسی حف  رد طرحدر نهار مو
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 (.39: 6633)سيبویه، « ی االسم األوّلف، کما دخل فیهویدخل النصب »متن اصلی: 
نظير  هاییكه به اسم اول در عبارت، ننانگيردها تعلق میظر ترجمه: اعراب نصب به این 

 (.186: 6869زادگان، )كرم تعلق گرفت«( زید ضربته»

 .شودیک ظر  است كه اعراب نصب داخر آن ریخته می« زید»اسمی مانند ها و ظر 
در ترجمة فارسی به منظور تصریح و آشنایی زایی براي ذهن از ساختار زبانی استفاده شده 

 واره است.است كه فاقد طرح
وارد خارج به كار رفته شده در مباحث اشتغال ال تاب با ساختار زبانی مشابه نهار طرح

 اند:ن فارسی انتقال داده شدهبه زبا

 (.38: 6633)سيبویه، « الفعل خرج منألنّ المضمر قد »متن اصلی: 
 (.663: 6869زادگان، )كرم« شده است لفظ فعر خارجزیرا ضمير از »ترجمه: 

 به عنوان مظرو ، از آن خارج شده است. فعر یک ظر  است و ضمير

 خالي –وارة پر. طرح0-1-6
وارد خالی یافت شد كه در ترجمه به دنبال ترجمة در پي رد مورد پژوهش تنها یک طرح

 است: شدهاصيالحی، حف  
 (.613: 6633)سيبویه، « االبتداء یفرغ منألنّک إنّما تجیء باالستفهام بعد ما »متن اصلی: 
« اشدشده باعراب اسم تعيين شوند كه زیرا اداوت استفهام زمانی به كار برده می»ترجمه: 
 (.116: 6869زادگان، )كرم

 وارة سطح. طرح0-1-0
(؛ به دیگر Pena, 2008: 1042واره به سيح تماس دو جسم مجزا اشاره دارد )این طرح
 و وارد مهارشدگی در حالت پيش نمونه داراي سه بعد درون، مرز انفصالیک طرح ،سخن

داراي دو بعد مرز انفصال و بيرون هستند رو هستيم كه تنها بهبيرون است، اما با مواردي رو
 وارد سيح شده است.گيري طرحننين مواردي سبب ش ر. مانند تخت

هاي زبانی به سه صورت و در قالب 79در پي رد مورد پژوهش با بسامد واره این طرح
ژوهش هاي مورد پقالب اول كه داراي باالترین بسامد است و در باب. معين به كار رفته است
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بویه یک كند؛ سيتبعيت می «بناء الکلمة علی کلمة أخری»بار ت رار شده است، از الگوي  98
بيند و كلمة دیگري را روي آن قرار كلمه را به مثابة یک شیء فيزی ی داراي سيح می

معمول قرار دادن ی ی »یا  «اسناد بين دو كلمه»معادل اصيالحی این صورت ذهنی . دهدمی
 است. «براي دیگري

وارد واره بنا بر راه ار ترجمة اصيالحی با طرحطرح 16در ترجمة این ساختار زبانی، 
 نيرو جایگزین و به زبان مقصد منتقر شده است:

 (.34: 6633)سيبویه، « «أیّهم» وبناء الفعل علیه البناء علی الفعلومثل هذا فی »: متن اصلی

 است« زید»براي آن نظير  شدن فعر خبر واقعو  معمول فعر واقع شدندر  «أیّهم» ترجمه:
 (.666: 6869زادگان، )كرم

ک ها یو فعر «أیّ»كه در جمالت پيشين ذكر شده است،  «زید»در اینجا واژگان از جمله 
. شوده میگيرد و ساختاند كه ی ی بر روي دیگري قرار میشیء فيزی ی مسيح فرض شده

 واردوارد سيح تبدیر به طرحشده، و طرحاما در ترجمه از معادل اصيالحی آن استفاده 
 اجبار شده است. –نيرو
 اند:وارد باقيمانده بدون تغيير در زبان فارسی انع اس داده شدهطرح 14 

: 6633ویه، )سيب« «الهاء»، فلزمته «زید ضربته»قلت:  بنیت الفعل علی االسمفإذا »متن اصلی: 
36.) 

الزامی « ءها»آوردن ضمير  ،«زید ضربته»در عبارت  اسمگفاري فعر بر پایهبه دنبال »ترجمه: 
 (.661: 6869زادگان، )كرم «است

در مواردي كه . است« جری ...مجری ....»، ساختار 11دومين ساختار پركاربرد با بسامد 
ان صادر و براي هر دو ح م ی سسيبویه قصد دارد بين دو ساختار زبانی مشابهت برقرار كند 

یک ساختار زبانی یا یک كلمه یا یک قاعدد . كنداز این اسلوب زبانی استفاده می كند
ي بر گيرد كه ساختار یا كلمه یا قاعدد دیگردستوري را مثابة یک سيح فيزی ی در نظر می

 .شودمیآن سيح جاري 
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وارد سيح واره از راه ار ترجمة اصيالحی استفاده شده و طرحطرح 11این  ةدر ترجم
 وارد همسانی تبدیر شده است.رحبه ط

 (.38: 6633)سيبویه، « «أکرمت زیدا»فجری هذا علی ما جری علیه قولک: »متن اصلی: 
: 6869زادگان، )كرم«« أكرمت زیدا است»به منزلة عبارت « زید لقيت أخاه»عبارت »ترجمه: 
666.) 

ه با ار برده شدكوارد سيح كه به صورت متفرقه و معدود بهسومين ساختار داراي طرح
 حر  جر علی ش ر گرفته و در ترجمه حف  شده است:

 (.688: 6633)سيبویه، « «ربهذا یض» علی معنی ءفیجی»متن اصلی: 
 (.114: 6869زادگان، )كرم« شوداراده می« هفا یضرب»معناي »ترجمه: 

است، یک سيح فيزی ی است و معناي یک  معناي یک جمله كه یک مفهوم انتزاعی
 شود.جملة دیگر كه خود نيز انتزاعی است، روي این سيح سرازیر می

 وارد مهارشدگی ارائه شده است.(، توزیع فراوانی طرح1در جدول )

 وارة مهارشدگيتوزیع فراواني طرح. 1جدول 
 محتوا سطح پر -خالی  خارج -داخل  ظرف وارة مهارشدگیطرح

102 06 11 1 75 2 

 جایيبهوارة جا. طرح0-6
، بنابر حركت انسان یا حركت ناميده« واره حركتیطرح»واره كه جانسون آن را این طرح
واره دو ایوانز و گرین براي این طرح. ریزي شده استهاي اطرا  وي در ذهن پایهپدیده

 اند.مقصد قائر شده -مسير -زیر مجموعة نيروي جنبشی و مبدأ
وند: شدر مباحث باب اشتغال به نهار دسته تقسيم میكار رفته یی بهجابهجاهاي وارهطرح

 اند؛ مانند:كار برده شدههایی كه دربردارندد مقصد هستند و پنج بار بهوارهطرح

: 6633ویه، )سيب« فی اللفظ یوصل إلیه الفعلولم « الباء» -أضیف الفعل إلیه ب»متن اصلی: 
38.) 
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گان، زاد)كرم« لفظ به آن نرسيده استبه ضمير رسيده، و در « -ب»فعر با حر  »ترجمه: 
6869 :663.) 

. دآیدر اینجا فعر یک مسير پيما است و مقصد آن ضميري است كه پس از فعر می   
واره بدون تغيير در زبان فارسی نيز بازنمود شده همانيور كه در ترجمه مشاهده شد، طرح

واره در زبان فارسی وارد باقيمانده، بنابر ترجمة اصيالحی، طرحطرحاست، اما در نهار 
 منع س نشده است:

 (.61: 6633)سيبویه، « إلّا بحرف اإلضافة الیصل إلیهوإن کان الفعل »متن اصلی: 
: 6869زادگان، )كرم« رودفقط با حر  جر به كار می« مررت»فعر با وجود این ه »ترجمه: 
168.) 

ند و دو اكار برده شدههایی هستند كه بر مبدأ داللت دارند و سه بار بهارهودستة دوم طرح
 اند:مورد در ترجمه با ساختار مشابه منتقر شده

 (.689: 6633)سيبویه، « ولم یرجع إلی األوّلإذا کان من تمامه »متن اصلی: 
« ردداز نگبه ابتداي كالم بو جواب شرط هرگاه تمام كنندد معناي شرط باشد و »ترجمه: 
 (178: 6869زادگان، )كرم

وارد اجبار جایگزین طرح -وارد نيرویک بار نيز بنابر راه ار ترجمة اصيالحی، طرح
 جایی مبدأ شده است:بهجا

 (.684: 6633)سيبویه، « فی اللفظ یذهب الجزم من األوّلوترفع الجواب حین »متن اصلی: 
ود ش، جواب شرط نيز مرفوع آورده میشود مرفوع آوردههرگاه فعر شرط در لفظ »ترجمه: 
 (.116: 6869زادگان، )كرم

این . دشواعراب جزم مسير پيمایی است كه از مبدأ حركت یعنی فعر شرط رهسپار می
در ترجمه شاهد  . بنابراین،صورت ذهنی در واقع بر مرفوع بودن فعر شرط داللت دارد

 ها با هم هستيم.وارهجایگزینی طرح
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امد دارند و بس «مسير+ مقصد»یا  «مسير»هایی هستند كه داللت بر وارهطرحدستة سوم 
د نيرو واراند یا با طرحها هفت است و بنابر ترجمة اصيالحی یا در زبان مقصد حف  شدهآن

 اند:جایگزین شده
 (.33: 6633)سيبویه، « «الهاء»وإن ترکت  وال سبیل إلی النصب «أصابوه»یرید »متن اصلی: 

منصوب آوردن مال علی رغم عدم ذكر ضمير رابط، . بوده است« أصابوه»مراد شاعر »ترجمه: 
 (.189: 6869زادگان، )كرم« غير مم ن است

رجمه در ت. هاي منتهی به آن مسدود استاعراب نصب به مثابة مقصدي است كه تمام راه
 واره شده است.استفاده و منجر به حف  طرح« منصوب آوردن»اصيالح 

 (.648: 6633)سيبویه،  «مضی فیهما الرفعفجاء بالفعل بعد أن »متن اصلی: 

آورده  «فاجلدوا»، اندمرفوع به ابتدائيت گردیده «زانی»و « زانیة»كه لفا پس از این»ترجمه: 
 (.138: 6869زادگان، )كرم« شده است

ر تلقی به مثابة یک مسي ها را ذكر كرده استكه سيبویه پيشتر آن «زانی»و  «زانیة»دو واژد    
ر را پيموده است. در ترجمه با اند كه اعراب رفع همچون یک رهگفر این مسيشده
 اجبار جایگزین شده است. -وارد نيروكارگيري اصيالح نحوي، طرحبه

 (.684: 6633)سيبویه، « علیه سبیل لهفال »متن اصلی: 

 (116: 6869زادگان، )كرم« تواند بر آن عمر كندنمی «تضرب»لفا »ترجمه: 

 مقصد شده است. –مسير  -ییجابهجاوارد اجبار جایگزین طرح –وارد نيرو طرح
ي كنند و یک قاعدد دستورهایی هستند كه بر یک م ان داللت میوارهدستة نهارم طرح

این . شودمییا یک واژه در م ان خود مستقر است و واژد دیگري نيز در همان م ان مستقر 
 بار استفاده شده است. 89واره طرح

ه، )سيبوی« «موضع مبارک»فی « صمته» -، ف«یوم الجمعة صمته»فإذا قلت: »متن اصلی: 
6633 :34.) 

« واقع شده است« مبارک» در جایگاه  «صمته»، «یوم الجمعة صمته»در عبارت »ترجمه: 
 (.188: 6869زادگان، )كرم
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 جایيبهجاوارة . توزیع فراواني طرح6جدول 

 موقعیت مکانی مقصد مسیر مبدأ جاییبهوارة جاطرح
52 3 7 5 35 

 وارة نيروطرح. 0-0
كند، داراي هشت زیر مجموعة یاد می «قدرتی»واره كه جانسون از آن با عنوان این طرح

اجبار، مانع، نيروي متقابر، تغيير مسير یا انحرا ، رفع مانع، توانایی، جفب )كشش( و 
 مقاومت است.

نيرو  دوارهاي این پژوهش حاكی از این است كه در ال تاب سيبویه، دو نوع طرحیافته
 وارد مانع سه بار.بار و طرح 618وارد اجبار یا فشار كار رفته است: طرحبه

 وارة اجبار. طرح0-0-2
در  است گرفتنادن یا تحت تأ ير قرار وارد اجبار یا فشار كه همان تحت تأ ير قرار دطرح

 شود: ال تاب خود به دو دسته تقسيم می
بار است و به دو صيغة غائب و مخاطب  79شخص بر شیء كه تعداد دفعات ت رار آن  -الب

ص آورده شخواره با حفظ ساختار و به صورت سوم در ترجمة فارسی طرح. به كار رفته است
 شده است.
 (.688: 6633)سيبویه، « اآلخر، نصبتَ تُجزم فإن لم»متن اصلی: 
 «شودمنصوب آورده می، )اسم پيش از ادات شرط( مجزوم نگردداگر جواب شرط »ترجمه: 
 (.113: 6869زادگان، )كرم

 لم شیء فيزی ی هستند كه مت فعر جواب شرط و اسم پيش از ادات شرط به مثابة یک
در متن . شودها میهاي جدیدي در آنكند و باعث پفیرش صورتها اعمال قدرت میبر آن

 مقصد صيغة مخاطب به سوم شخص تغيير داده شده است.

يبویه، )س« «زیدا»نصب فإنّما . «أزیدا أخاه تضربه»، قال: «زیدا ضربته»ومن قال » متن اصلی:
6633 :689.) 

را  «دزی»در نتيجه «. أزیدا أخاه تضربه»گوید: ، می«زیدا ضربته»هر كس بگوید: »ترجمه 
 (.181: 6869زادگان، )كرم« منصوب آورده است
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ز در متن مقصد ني. گرددباز می «من»مستتر است كه به  «هو»در متن مبدأ  «نصب»فاعر    
 صيغة فعر عينا منتقر شده است.

بار استفاده شده است و با ساختار مشابه در متن مقصد بازنمود بافته  49ب( شیء بر شیء كه 
 . است

 (.613: 6633)سيبویه، « االستفهامفی  ینصب شیئاولو کان شیء من هذا » متن اصلی:
 «ددااي در صله، اسم پيش از موصول را نصب میكلمهاگر در اسلوب استفهام، »ترجمه: 
 (.111: 6869زادگان، )كرم

 وارة مانع. طرح0-0-1
مانع  شخصگيرد و یک نيز یا یک از تجربة برخورد كردن با یک مانع در ذهن ش ر می

هاي مورد پژوهش وارد در باباین طرح . شوداز حركت یک نيز یا یک شخص دیگر می
 كار رفته و با ساختار مشابه در ترجمه نيز انع اس داده شده است:سه بار به

 (.39: 6633)سيبویه، « من أن یکون یعمل فیه یمتنعحتّی »متن اصلی: 
« شودعمل رد نحوي آن بر اسم می مانع از، عامر قرار دادن فعر براي غير اسم»ترجمه: 
 (.186: 6869زادگان، )كرم

ند شود كه همچون یک سد ماناي فيزی ی در نظر گرفته میعمر نحوي فعر یک پدیده
كه قدرت  است شدهفعلی كه خود نيز یک شیء فيزی ی قلمداد شود. میعمل رد مجدد فعر 
 اعمال نيرو دارد.

 وارة نيروطرحتوزیع فراواني . 0جدول 
وارة طرح

 نیرو
 مانع اجبار

نیروی 
 متقابل

 مقاومت جذب توانایی رفع مانع انحراف

103 102 3 2 2 2 2 2 2 
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 گيريبحث و نتيجه
باب  66گيري از ( و با نمونه1881اي گرین و ایوانز )وارهپژوهش حاضر با ت يه بر مدل طرح

خراج و بررسی اند به استاشتغال اختصاد یافتهكلمه( از ال تاب سيبویه كه به موضوع  3111)
 . هاي تصوري و بازنمود آن در ترجمة فارسی پرداختوارهطرح
ه واربار ت رار پربسامدترین طرح 618وارد نيرو با وارد یافته شده، طرحطرح 877در مجموعِ    

 وارد پر بسامد شناخته شد.بار ت رار دومين طرح 618با  مهارشدگیوارد و پس از آن طرح

 )درصد( هاواره، توزیع فراواني طرح5جدول 
 نیرو جاییبهجا مهارشدگی فضا هاوارهتعداد کل طرح

377 14 102 52 103 
 01/00 13/31 06/13 60/30 

ا هوارهطرح كه ورد عمل رد مترجم ال تاب به ما نشان داد همچنين آمار ارائه شده درم
 یندفرآها در وارهدر هر دو زبان فارسی و عربی ی سان هستند و حف  یا جایگزینی طرح

دد؛ زیرا در گرساز سيبویه و نه تفاوت ساختاري دو زبان باز میهاي سبکترجمه به ویژگی
اي در زبان مقصد بنابر راه ار وارههاي طرحمشاهده شد این تفاوت ،هاي تحليرنمونه

ا را به ها موارهبسامد باالي طرح . عالوه بر این،تصریح یا ترجمة اصيالحی ایجاد شده است
 . دهدسوي بدن مندي در دستور نویسی زبان عربی سوق می

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم. 
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هاي تصویري؛ ميالعة موردي زیرنویس فارسی واره(. ترجمة طرح6488یرانمنش، احمد. )ا
 .48-16(، 74)66، ميالعات ترجمه. 1و  6هاي یخ زدد پویانمایی

وارد حركتی در هاي مبتنی بر طرحهاي ترجمة استعاره(. بررسی روش6869ورابراهيم، شيرین. )پ
 .94-89(، 64)4 ،البالغهپژوهشنامة نهجالبالغه. نهج

هاي واره(. تحلير طرح6867تک تبار فيروز جایی، حسين، حاجی خانی، علی و بلوري، غالم رضا. )
(، 4)6، جستارهاي زبانیهاي فرائد األدب و نقش آن در انع اس فرهنگ. المثرتصوري ضرب

111-186. 
هاي تصویري در اشعار ابن هوار(. استعارد مفهومی و طرح6864عباسی، نسرین. ) و ذو الفقاري، اختر

 .618-689(، 8)8، هاي ادبی و بالغیفصلنامة پژوهشخفاجه. 
 . تهران: علمی.1. چاي بر معناشناسی شناختیمقدمه(. 6869اردبيلی، ليال. ) و روشن، بلقيس

 .القاهرة: مکتبة الخانجی. 8هارون. ط. تحقيق و شرح: محمدال تاب(. 6633سيبویه، عمرو بن عثمان. )

ار إحیاء دالقاهرة: . شرح سیوطی علی ألفیة ابن مالک. البهجة المرضیةسيوطی، جالل الدین. )بی تا(. 
 .الکتب العربیة

نامة . پایانهاي شرق گيالنالمثرهاي تصوري در ضربوارهطرح(. 6866شعبانيان، فاطمه. )
 پيام نور استان تهران.دانشگاه  ،كارشناسی ارشد

 هاي ذهنیوارهبررسی تعدیالت گفتمانی و واژگانی در راستاي طرح(. 6833نژاد، فهيمه. )صحرایی
 نامة كارشناسی ارشد، دانشگاه پيام نور استان تهران.. پایاندر ترجمه

امة نشناسی شناختی. هاي تصویري از دیدگاه معنی(. بحثی دربارد طرح6831صفوي، كورش. )
 .39-19(، 16)1، فرهنگستان

 . تهران: سخن. 6. چهاها، روی ردها و روششناسی: نظریهسبک(. 6866فتوحی، محمود. )
مدرسة سیبویه النحویة: ترجمة وشرح وتعلیق علی المجلد األوّل من . (6869زادگان، زهرا. )كرم

 . رسالة دكتري، دانشگاه عالمه طباطبائی.الکتاب
اي عوامر سازندد ابهام در كتاب سيبویه و ترجمة آن یسه(. تحلير مقا6863. )هههههههههههههههههههههه

-178(، 18)6، هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربیپژوهشبراساس عناصر انسجام دستوري. 
888. 

(. فرآیند فهم متن در متون دستوري رمزگشایی 6861زادگان، زهرا. )كرم و ميرحاجی، حميد رضا
 .76-99(، 1)6، ادب عربی نشریةتعدادي از واژگان كليدي ال تاب. 

 .نثر سیبویه فی الکتاب وخصائصه األسلوبیة(. 6866) ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.
 .663-638(، 11)61، بحوث فی اللغة العربیة
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