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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



اللهم اجعلنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بالنور الفهم، اللهم افتح علینا ابواب 

نشر علینا خزائن علومک
َ
رحمتک و ا

دانش،  و  علم  طریق  به  و  بخشیده  هستی مان  که  را  یکتا  پروردگار  بی کران  سپاس 

رهنمونمان شده و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از 

علم و معرفت را روزی مان ساخت. آفریدگاری که درهای رحمت را بر ما گشود و فرصتی 

عطا فرمود تا بنده خویش را در طریق علم بیازماید. 

آموختن دستور هر زبان، آگاهی علمی به آن زبان است. این آگاهی منشاء بسیاری از 

عملکردهای درست زبانی است؛ عملکردهایی از قبیل استفاده مناسب و منطقی از زبان 

به عنوان ابزار سازمان دهندة فکر و ذهن، آموزش درست زبان های خارجی و توفیق در 

برقراری ارتباط گفتاری و نوشتاری. 

شیوه های  به  استناد  با  زبان  فارسی  مقابل  در  انگلیسی  و  عربی  زبان های  بررسی 

زبان شناسی مقابله ای نشان می دهد ساختار نحوی زبان عربی که یکی از زبان های سامی 

است بسیار متفاوت از زبان های هندواروپایی از قبیل زبان انگلیسی و زبان فارسی است؛ 

در نتیجه تطبیق آن برای زبان آموزان دشوار است. نتیجة این بررسی حاکی از آن است 

که ساختار زبان عربی که یکی از زبان های سامی است در ریشه کلمات، جایگاه فعل، 

افعال مجهول، مفعول، قیود، جنسیت،  اسنادی، صفت و موصوف، عالمت جمع،  فعل 

اسامی اشاره، جمالت مرکب، عدد اسم و مصدر متفاوت از زبان های هند و اروپایی از 

قبیل انگلیسی و فارسی است. 

با توجه به اهمیت پژوهش های مبتنی بر مقایسة زبان های مختلف و تأثیر آن در کشف حلقه های 

ارتباطی زبان ها، باید بگوییم دستاورِد بررسی مباحث دستور زبان در زبان فارسی، عربی و 

انگیسی به این صورت است که نوع بیان جمله در زبان فارسی و عربی و انگلیسی با وجود 

شباهت های چشمگیر در برخی مباحث، اختالفاتی نیز دارند به گونه ای که جمله واره ها )توابع( در 

مقدمه مؤلف



زبان فارسی با همان شیوة بیان در زبان عربی از منظر دستور پژوهشگران زبان فارسی و نحویون 

زبان عربی با دو بیان مختلف بیان می شود و اختالفاتی دیگر که در باال ذکر شود. 

هر زبانی قواعد و نظام خاص خود را دارد؛ اما بسته به اینکه اصل و ریشة آنها از یک 

ریشه منشعب شده باشد، متشابهات آنها بیشتر است. مبنای این کتاب، زبان فارسی، 

گونه نثر فارسی نوشتاری معیار کتاب های درسی امروز، و سپس تطبیق آن با زبان عربی 

و انگلیسی است، ضمن اینکه قواعد و اصول شناخته شدة این زبان ها با وجود اشتراک 

در سامی بودن یا هند و اروپایی بودن، دارای تفاوت های بسیاری نیز هستند؛ در نتیجه 

برخی مباحث  در زبان فارسی دارای همان مباحث متناظر در زبان عربی و انگلیسی 

است و از طرف دیگر برای مباحث غیرمتناظر تالش شده است در ذیل مباحث فارسی 

غیرمتناظر، شباهتی چه از نظر اسم، صفت، فعل و ... یافت شده و نگارش شود و هدف 

تطبیق جزء به جزء این زبان ها نبوده؛ چرا که هر زبان قواعد خاص خود را دارد؛ بلکه 

برخی  در  غیرمتناظر  و حتی  متناظر  مباحث  با  زبان ها  این  دادن  قرار  کنار هم  هدف 

مباحث، جهت ابتکاری نو در ایجاد انگیزه برای زبان آموزان محترم در کمک به فرآیند 

یادگیری است، به امید اینکه توفیق یابم جز خدمت به خلق او نکوشم. 

* از خانواده دلسوز و مهربانم و همسرم که همیشه مشوق و تکیه گاه من بوده اند، کمال 

تشکر و قدردانی را دارم. 

* از استاد شایسته، صبور و با تقوا آقای دکتر رحیمی، تشکر می نمایم که با حسن خلق 

و فروتنی از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند.

* از همیاری و کمک سرکار خانم محبوبه نوبختی، دانش آموختة زبان و ادبیات فارسی، 

تقدیر و تشکر می نمایم. 

* از آقای فرزاد دانشور مدیریت محترم مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش و همکاران 

ایشان در این مجموعه قدردانی می نمایم. 
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همان طور که در بخش مقدمة کتاب ذکر نمودم، هر زبانی قواعد و نظام خاص 
خود را دارد، اما بسته به اینکه اصل و ریشة آنها از یک ریشه منشعب شده باشد، 

متشابهات آنها بیشتر است.
مبنای این کتاب، زبان فارسی، گونة نشر فارسی نوشتاری، معیار کتاب های 
درسی امروز، و سپس تطبیق آن با زبان عربی و انگلیسی است. ضمن اینکه با 
وجود اشتراکات فراوان در قواعد و اصول، دارای تفاوت های بسیاری نیز می باشد.

در نتیجه برخی از مباحث کتاب پیش رو دارای همان مباحث متناظر در زبان 
فارسی، عربی و انگلیسی است که در بخش اول کتاب به آن پرداخته شده است 
که این مباحث شامل، گروه اسمی، صفات اشاره، پرسش، تعجبی، عالی، صفات 
اصلی و تفضیلی، مفرد و جمع، مضاف الیه، صفت و موصوف، معرفه و نکره، انواع 
اسم و ضمیر، نقش های اصلی و تبعی، گروه فعلی و ساختار آن، زمان فعل ها 
و کاربرد آنها، افعال الزم و متعدی، معلوم و مجهول، فعل ساده و مرکب، فعل 

کمکی می باشد که به تمامی این مباحث به اختصار پرداخته شده است.
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زبان فارسی

از کوچکترین  از واحدهایی تشکیل شده که ترتیب واحدهای فارسی  زبان فارسی 
واحد تا بزرگترین واحد به صورت زیر اسـت: 

ـَـ  1- واج: کوچکترین واحد سخن است که تنها صوت دارد؛ اما معنا ندارد. مانند »ـ
)a(«، »یـ )I(«، »م«، »ز«، »ک«، . . . که بعضی از واج ها صامت )بی صدا( هستند مثل 

ـَـ ، یـ ، . . .  »ک«، »م«، »ز« . . . و بعضی مصوت )صدادار( هستند مانند ـ
2- تکواژ: دومین واحد زبان است و از چند واج ساخته می شود:

یم   ید  خر  کتاب ما   
3- واژه: سومین واحد زبان است که از یک یا چند تکواژ درست می شود: گل، درخت، 

سبزه.
4- گروه: به واحدی از زبان گفته می شود که از یک کلمه یا بیشتر ساخته شود و 
در ساختمان جمله به کار رود: همان دو دستگاه ساختمان بزرگ )نمونة اسمی(، گفت 

نمی رود )نمونة فعلی( 
5- جمله: واحدی از زبان است که از یک یا چند گروه ساخته شده و به دو قسمت 

نهاد و گزاره بخش پذیر باشد: کودکان امروز هر ملت، سرمایه های فردای آنانند.  
6- جملة مستقل: بزرگترین واحد سخن است که از یک یا چند جمله ساده تشکیل 

شده است: دستور حاضر بر اساس نظریه ساختاری نوشته شده است.  
*تعداد واج ها در زبان های مختلف معموالً بین بیست تا چهل است و در زبان فارسی 

این تعداد عبارت است از 23 صامت و 6 مصوت
 

زبان عربی

زبان عربی به دو قسمت علم صرف و علم نحو تقسیم می شود. 
علم صرف: درباره کلمه خارج از جمله بحث می کند و علم نحو درباره کلمه داخل 
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جمله بحث می کند. 
کلمه: لفظی است که دارای معنا و مفهوم باشد مانند البیت، َضَرَب. 

کلمه بر سه قسم است: اسم، فعل، حرف
اسم: کلمه ای است که برای نامیدن افراد و اشیاء اعم از جاندار و غیرجاندار به کار 

می رود مانند بایٌع، َعلٌی، کعبة. 
فعل: کلمه ای که بر انجام کاری یا وقوع حالتی در زمان خاصی داللت دارد، مانند 

َضَرَب در جمله زیٌد َضَرَب: زید زد، ضرب فعل است. 

حرف: کلمه ای است که بر معنای مستقلی داللت ندارد و به وسیله آن میان کلمات 
ارتباط ایجاد می شود. مانند »فی« در جمله الرجُل فی الدار: مرد در خانه است. 

زبان انگلیسی

جمله در زبان انگلیسی دارای اجزای زیر است: 
)subject( 1- نهاد

2- گزاره ) )predicate اجزای گزاره.

Intransitive verbs  افعال الزم
Transitive verbs افعال متعدی

Linking verbs افعال ربطی

)verb( 2-1- فعل

 )object( 2-2- مفعول

)complement( 3-2- متمم

Direct object  مفعول مستقیم
Indirect object  مفعول غیرمستقیم

Object of the preposition  مفعول حرف اضافه

subject complement متمم فاعل
object complement متمم مفعول

verb complement متمم فعل
Adjective complement متمم صفت

اجزای
گزاره
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گروه اسمی

زبان فارسی

اسم
اسم در برخی زبان ها نشانه صرفی ویژه ای دارد که بدان شناخته می شود و در زبان 
فارسی نشانه ویژه صرفی ندارد؛ اما اگر بتوان آن را در یکی از نقش های نهاد، مفعول، 
متمم، مسند، منادا، مضاف الیه در جمله به کار برد، اسم است. راه های دیگری نیز برای 

شناخت اسم وجود دارد از جمله: 
... به کار برد: این  1- می  توان آن را به وابسته های پیشین »این«، »آن« »چند«، 

کتاب، آن زنبور، چند ترازو 
2- می توان به دنبال آن »ی« نکره آورده: کتابی، چمدانی 

3- می  توان آن را جمع بست: کتاب ها، چمدان ها، تخت خواب ها. 

پیشین
پسین

هسته
وابسته

اجزای گروه اسمی 

ویژگی های اسم: از نظر وابسته پذیری )وابسته های پیشین اسم از قبیل صفت اشاره، 
صفت  اصلی،  شمارشی  مبهم، صفت  صفت  تعجبی،  صفت  نکره،  یک  پرسشی،  صفت 
نکره،  از: ی  عبارتند  اسم  پَسین  وابسته های  عالی، شاخص-  ترتیبی، صفت  شمارشی 
اسم،  نکره،  معرفه،  بیانی،  ترتیبی، مضاف الیه، صفت  نشانه های جمع، صفت شمارشی 

خبر، عام، خاص، بررسی می شود. 
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زبان عربی

تعریف اسم و نشانه های آن در عربی: اسم کلمه ای است برای نامیدن افراد و اشیای 
مختلف بدون داللت به زمان خاص

 

1- تنوین: محمًد، علٌی
2- الف و الم: الکتاب القرآن 
3- اضافه شدن: مفتاح الخیر 

4- حرف جر: فی الکتاب 
5- منادی: یا علی، یا حسین 

6- منصوب: ایرانٌی
7- مصّغر: ُرَجْیٌل

نشانه های
 اسم

زبان انگلیسی

واژگان  و  لغات  از  گروه  بزرگترین  انگلیسی  زبان  در  اسم   :)Noun( اسم  انگلیسی 
است. فاعل غیرجاندار که نام اشیاء، افراد، ایده ها، را بیان می کند. 

1- اسم ها با حروف تعریف  a، an و the مشخص می شوند و حروف تعریف نشانه 
وجود اسم بعد از آنها است. 

2- بعضی اسم ها با پسوندهایشان شناخته می شوند مانند:
freedom, builder, chilhood, insurance

3- اسامی خاص با حروف بزرگ شروع می شوند و برای نامیدن اشخاص، مکان ها، 
Mr. brown :روزها، ماه ها یا چیزهای خاص به کار می روند

teacher, boy, class :4- اسامی عام برای چیزهای کلی به کار می روند
 family, police, :5- اسامی جمع بر گروهی از مردم یا چیزها داللت می کنند

team, peaple
6- اسامی معنی برای نامیدن یک عقیده، کیفیت با حالتی از ذهن به کار می روند  

 .truth, wealth, health :اما وجود خارجی ندارند
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صفت اشاره

زبان فارسی

صفت اشاره: 
صفت اشاره از وابسته های پیشین اسم است که عبارتند از »این« »آن« »چنین« 
»چنان« »همین« »همان« که پیش از هسته )اسم( می آیند که برخی از این صفات 
)مانند: این، چنین، همین( مختص اشاره به نزدیک و برخی )مانند: آن، چنان، همان( 

مختص اشاره به دور است. 

زبان عربی

اسم اشاره: اسم مبنی است که برای اشاره به کسی یا چیزی به کار می رود. 
  

اسم 

اشاره

به 

دور 

مفرد : ذلک

جمع : اولئک
مذکر 

مؤنث
مفرد : تلک

جمع :  اولئک

                                                    
اسم 
اشاره

به 
نزدیک 

مفرد: هذا
هذان 
هذین

مثنی : 

جمع: هؤالء 
مذکر 

مؤنث
مفرد : هذه

مثنی : هاتان
جمع : هؤالء 

اسم 
اشاره

مکان 

 نزدیک: ُهنا )اینجا(

دور: هناَک، هنالِک )آنجا(
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زبان انگلیسی

)this, that, these, those( ضمایر اشاره به نزدیک و اشاره به دور

ضمیر اشاره کاربردمثال
This is a bookاشاره به نزدیک و برای مفرد به کار می رودthis

That is a penاشاره به دور و برای مفرد به کار می رودthat

These are apples)اشاره به نزدیک و برای جمع )بیش از یکیthese

Thsoe are students)اشاره به دور و برای جمع )بیش از یکیthose
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صفت پرسشی

زبان فارسی

بیایند و  از اسم  صفت پرسشی: واژه های »کدام، چند، چندمین، چه« وقتی پیش 
معنای پرسش را  برسانند، صفت پرسشی هستند، مانند کدام کتاب را آورد؟ چند روز 
کار کردید؟ )چند و چندمین اگر پرسشی نباشند، صفت مبهم  هستند مانند چند کتاب 

با خود آورده بود(.

زبان عربی

حروف استفهام : حروفی هستند که برای سؤالی نمودن جمله به کار می روند که 
عبارتند از: »هل« و أَ: مانند هل زیٌد عالُم. 

همزه 
أ 

1- صدارت طلب است؛ یعنی همیشه در ابتدای جمله می آید. 
2- آنچه مورد سوال است بالفاصله پس از آن بیان می شود. 

3- دارای معانی دیگر غیر از استفهام از قبیل: انکار، تعجب، سرزنش 
کردن و تقریر است. 

1- فقط برای جمله مثبت می آید. 
2- بر روی اسمی که بعد از آن فعل باشد وارد نمی شود.  هل 
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زبان انگلیسی

 )question words( کلمات پرسشی
ردیفکلمه پرسشیمعنیکاربرد

اگر فاعل مورد سؤال قرار 
who1چه کسیگیرد

اگر مفعول مورد سؤال 
whom2کسی را، چه کسی راقرار گیرد

اگر فاعل  و مفعول 
غیرشخصی مورد سؤال قرار 

گیرد
what3چه چیز را

اگر قید زمان مورد سوال 
where4کجاقرار گیرد

گر قید مکان مورد سوال 
قرار گیرد.

when5چه وقت، کی

اگر تعداد مورد سوال قرار 
How many6)قابل شمارش( چه تعداد گیرد.

اگر مقدار مورد سوال قرار 
گیرد.

)غیرقابل شمارش( چه 
مقدار

How much7

How8چگونگیچگونگی حالت و انجام کاری 

 اگر وقت و رأس ساعت مورد 
what time9چه ساعتسوال قرار گیرد.

اگر مدت و زمان مورد 
How long10چه مدتسؤال قرار گیرد.

اگر دفعه و بار مورد سوال 
How often11چند دفعهقرار گیرد.

اگر صفات ملکی مورد سوال 
whose12مال چه کسیقرار گیرد
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ردیفکلمه پرسشیمعنیکاربرد
اگر  انتخاب چیزی یا کسی 

which13کداممورد سوال قرار گیرد

اگر دلیل مورد سوال قرار 
why14چراگیرد.

 اگر سن مورد سوال قرار 
How old15 چند سالهگیرد.

اگر مسافت مورد سوال 
How far16چه مسافتیقرار گیرد.

 اگر قد و اندازه مورد 
How tall17 قد و اندازه سوال قرار گیرد.

 اگر سرعت مورد سوال 
How fast18چه سرعتیقرار گیرد.

اگر رنگ چیزی مورد 
چه رنگیسوال قرار گیرد.

what color
+ noun19
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صفت تعجبی

زبان فارسی

را  تعجب  و  بیایند  اسمی  با  اگر همراه  فارسی  زبان  در  و »عجب«  واژه های »چه« 
برسانند، صفت تعجبی هستند. از این کلمات مفاهیم کثرت، تحسین، شگفتی و شدت 

برمی آید و آهنگ جمله آن تعجبی است. چه خانه ای! چه هوایی!
زبان عربی 

در زبان عربی، برخی اسلوب های بیان تعجب سماعی هستند و در واقع برای تعجب 
دّرة  ِلّ  ا...!  مانند: سبحاَن  به کار می روند.  برای تعجب  اما در هنگام تعجب،  نیستند؛ 

فارساً! یا لَه من رجٌل عظیم!
اما فعل تعجب دارای صیغه های قیاسی نیز است که دارای وزن مشخصی هستند. 

أَکثر  ما  الربیع!  أَْجَمَل  ما  است:  منه  متعجٌب  که  منصوب  اسم  یک   + أَْفَعَل  ما   -1
آیاتِ ال! چه بسیارند نشانه های خدا. 

2- أَْفِعْل به + اسم مجرد که متعجب منه است: أَْحِسن بااْلخالِق الفاضلة! )چه اخالق 
نیکویی!(

زبان انگلیسی

 )Exclamations( کلمات تعجبی
 How, what جمالت تعجبی، یک شگفتی یا تعجبی را بیان می کنند که با کلمات

شروع می شود و فرمول آن به صورت زیر است: 
1- What + )a/an( + adjective + Noun What a lovely flowers.

 چه گلهای زیبایی                اسم        صفت
 

2- How + adjective + subject + verb  How beautifull you are. 
صفت چقدر زیبایی تو         فعل        فاعل  

* باید به این نکته توجه داشته باشیم که تفاوت How  و What  در اسلوب های 
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تعجب این است که بعد از what، اسمی که بعد از صفت می آید قابل شمارش است اما 
How این گونه نیست. 

ساختار اول با اسامی قابل شمارش به کار می رود.
ساختار دوم با اسامی غیرقابل شمارش به کار می رود.
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