
 

 

 های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهشدوفصلنامة 

 2991 پاییز و زمستان، 12 شمارة، 9 سال

 
 
 

  شهرزاد شنامهينما در دارنشان یاطالع ساخت ةترجم نقد
 میالحك قیتوف

 ییرضا فاطمهـ  3نبیحق دهیفرـ  2هزادیاکبر فاطمهـ 1
 رانیا تهران، الزهرا، دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستادر 6
 رانیا تهران، الزهرا، دانشگاه یزبانشناس استادر 0
 رانیا تهران، الزهرا، دانشگاه یعرب اتيادب و زبان یمتر م ارشد یكارشناسر 8

 (60/66/3686؛ تاری  پذیرش: 06/84/3686تاری  دریافت: ) 

 چکیده
 و زبرانی دانرش برراي مخاطرب، لررف مرتن پيرام درك گررا،نقش یشناسزبان علم دستاوردهاي به تو ه با

 بلاره بایرد دانسرت نيسرت؛ پرذیراماران  مرالت لروري دسرتور و نيرز واژگان و عبرارات معانی با آشنایی
 بره متفراوتی سراختارهاي متفراوت، هايموقعيت در خود ارتباطی نقش متناسب با زبانی مختلف هايلورت
دار، نشران اطالعری هرايسراخت  ملره از. گيرند كه دولت ارتباطی معنایی دارندمی اطالعی ساخت عنوان

 ادبيات در تو ه مورد ادبی اثر عنوان به الحايم اثر توفيق «شهرزاد» نمایشنامه. شده است كانونی هاياختس
 مؤلرف نظرر مرورد معنراي براي انتقال آن دقيق تر مة كه است دارينشان اطالعی هايساخت داراي عرب

 زبران از دارنشران یاطالعر هرايسراخت آیرا كره دریابد كوشدحاضر می پژوهش رو،از این ضروري است؛
 هرايسراخت منظور بدین اند.شده تر مه فارسی زبان به دارنشان به همان لورت موقعيتی بافت بربنا مقصد،
 قررار شرریعت و آیتری مترر م دو فارسری تر مه برابر در عربی زبان به شهرزاد مذكور از نمایشنامه اطالعی
 روشی با مقصد زبان در خواننده به نویسنده موردنظر عنايم انتقال و هدفمند تر مة به تو ه با است و گرفته

 بيشرتر تر مة  ریان در نمایشنامه این متر مان كه است آن از حاكی نتای . شدند بررسی تحليلی -توليفی
 ایرن اسرت؛ شرده برگرردان دارنشران لرورت بره  مرالت از انردكی تعداد. اندبرده بهره نشانبی  مالت از

 هراياسرلوب با كاربست دقيق متر م زبان، دو هر در دارنشان هايساخت تفاوت  ودبا و كه است درحالی
 .بيابد هاساخت این براي دقيق نسبتاً تواند معادلیمی كانونی زبانی ساخت

 .سازییکانون دار،نشان ،یاطالع ساخت ترجمه،واژگان کلیدی: 

                                                                                                                                        
 E- mail: f.akbarizadeh@alzahra.ac.ir (نویسندب مسئول) 
 E- mail: fhaghbin@alzahra.ac.ir 

 E- mail: fatemehrezaei133p@gmail.com 
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 مهمقد
 بلاره شرناخت نيسرت؛ كرافی يدسرتور قواعرد شناخت تنها متن، معناي درك درست براي

 بره تو ره اسرت و ضروري ساختار آن زبان دستوري آرایش مطابق با6 مله اطالعی ساخت
 در. اسرت گرردولت بسيار فرازبانی موقعيتی بافت و زبانی بافت در كاربردي  مالت معانی
 هرايسراخت برا معنایی هايگزاره كه است  مله دستور از بخشی اطالعی، ساخت حقيقت
 باشرند كرالم در كننردگانمشراركت نيّرت گررنمایان تا شوندمی منطبق واژگانی و وريدست
« دارنشران هرايسراخت» هاي اطالعی، بخشی به عنواناز ميان ساخت(. 88: 6837مدرسی، )

مخاطرب،  برا ارتبرا  و در گوینرده نيرت برا متناسرب ايگرزاره در كنرار معنراي مطرحند كه
متناسرب، ادراك  كاربردشرناختی گيرنرد ترا معنرايخرود مری ساختارهاي دولتی متفاوتی به

 هرا،گرزاره معنراي بررخالف» دار،نشان اطالعی هايساخت در معانی به عبارت دیگر، .شود
 مسرتلزمهرا آن بيران و نيسرتند زبرانی مرتن سرازنده هرايسرازه یرا عنالرر معانی  مع حال 
 واژگرانی آرایرش برا كره است دارينشانهاي ساخت از استفاده و زبان هايسازه  ایی ابه
  .و دولت هایی كاربردشناختی دارند (31: 6836گلفام، ) «ندارند همخوانی زبان غالبِ

 ،0سرازيكرانونی تروان درداري را مریزبران یرا بره عبرارتی نشران هرايسرازه  رایی ابه
 بافرت در  قبر از كره است اطالعی «كانون»در تعریفی كوتاه . كرد مشاهده ...و 8سازيمبتدا
 اسرت  مله از قسمتی و 4نو اطالعی نامفروم، اطالع این اما ندارد، و ود موقعيتی و زبانی
( 69: 6836پارساكيا، ) دارد را شناختی كاربرد معناي انتقال در 9ارتباطی پویایی باوترین كه
 كهنره اطالعری برار داراي و داشته و ود موقعيتی بافت در قب  از كه است اطالعی «مبتدا» و

 (.669: 0886المتوك ، ) است
 مرالت،  كاربردي در تعيين دولت متن و معناي اطالعیهاي با تو ه به اهميت ساخت

 سرو، یک از فرهنگی، ميانجی یک عنوان به تر مة آن نيازمند دقت و مهارت است. متر م

                                                                                                                                        
1. Information Stracture 

2. Focalization 

3. Left Dislocation 

4. New Information 

5. Communicative Dynamic 
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 مقصرد زبران بره زبران مبردأ زبانی، معنرا را از و دستوري اي،واژه ساخت براساس باید بتواند
 گفتمرانی عنالر ترتيب و توالی حفظ یعنی كالمی؛ مسائ  دیگر، باید سوي از انتقال دهد و

 مقصد زبان در گفتمان هدفمند، تر مة یک در تا دهد قرار موردنظر را معنا برها آن تأثير و
 مخاطرب برراي مبردأ زبران در گفتمان كه كند ایفا خود مخاطب با ارتبا  در را نقشی همان
كرانونی  اطالعری هرايساخت كوشدمی  ستار از همين رو این .است كردهمی ایفا زبان آن
 و آیتری تر مرة در الحاريم توفيرق اثرر «شرهرزاد» نمایشرنامه در را عربری و فارسری زبان در

زبران،  دو ایرن اطالعریهاي سراخت در ابزارهرا تفراوت تبيرين ضمن تا كند مطالعه شریعت،
 و روشن كند. بررسی را تر مه دو این در نامع انتقال نحوه  گونگی
 متر مران اسرت؟ لرورت  ره بره دارنشران از سراختتر مة هدفمند  در معنایی تحول

 عمر  شرا   ره بره الحاريم توفيرق نمایشنامه دارنشان ساخت تر مه در( شریعت و آیتی)
 ابتردا تحليلری،-تولريفی روش برا  سرتار ایرن ها،ایرن پرسرش بره پاس  منظور اند؟ بهكرده
 اطالعری سراخت بررسری بره سرپس دهرد،می ارائره آن انرواع و اطالعری سراخت از تعریفی
 از شررریعت و آیتری تر مررة و پرردازدمرری عربری زبرران و فارسری زبرران در كرانونی دارنشران

 برگرردان نحروب بره 6تر مره هدفمندي نظریة براساس و كندمی بررسی را شهرزاد نمایشنامه
 .پرداخت خواهد تر مه در معانی نتقالا و اطالعی هايساخت این
 

 . پیشینه پژوهش1
 اسرت؛ از  ملره امينری دار در تر مه مورد تو ه پژوهشرگران برودهاطالعی نشانبررسی ساخت 

 اطالعری سراخت و معنرایی تحرووت بررسری» عنروان تحرت خرود دكتري نامهپایان در( 6836)
 یرک تر مره كره اسرت دریافتره «فارسری هبر انگليسری از تر مره فرآیند در دارنشانهاي ساخت
. شرودمری  ملره معنراي از بخشری رفرتن دسرت از مو رب نشرانبری سراختی به دارنشان ساخت
 در اطالعری سراخت بررسری» عنروان تحرت خود ارشد كارشناسی نامهپایان در( 6833) ارژنگيان
 قررآن تر مره در اطالعری سراخت تأثير بررسی به تا است داشته آن بر سعی «كریم قرآن تر مه

                                                                                                                                        
1. Skopos 
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هراي و لحت و دقت تر مه را بررسی كند؛ وي به تر مرة سراخت بپردازد فارسی زبان به مجيد
 از اطالعری سراخت نقرش» عنروان تحرت خود مقاله در( 6837) شاوهی دار نپرداخته است.نشان
 مبتداسررازي، عنالررر: قبيرر  از كالمرری عنالررر از برخرری «تر مرره در روانرری و گرایررینقش دیررد
 روي راهرا آن تراثير و اسرت داده قررار بررسی مورد كالمی دیدگاه از را مجهول و سازيیكانون
 گررانقرش رویارردي» عنروان تحرت خود مقاله در( 6838)  انخان. است كرده ارزیابی تر مه

 اطالعراتی سراختار تر مره برا رابطره در هاليردي دیدگاه به «تر مه در  مله اطالعاتی ساختار به
 تبردی  نشرانبری سراخت یرک بره را دارينشان اطالع ساخت متر م اگر است تقدپرداخته و مع

 ناررده منتقر  كامر  طرور بره را معنرا سراختار، آن در نهفته یا و ویژه معناي رفتن دست از با كند
 یابردمری تحقرق هنگامی مقصد زبان در  ایگزین هايساخت از استفاده اماان حقيقت در. است
 تحقيقرات طبرق. باشرد داشرته مبردأ مرتن در اطالع توزیع از لحيحی  تأوی و خوانش متر م كه

 مرورد فارسری -عربری تر مه كانونی شده در دارنشان اطالعی ساخت بررسی تاكنون شده انجام
   است. نگرفته قرار پژوهشگران تو ه

 خرود مقالره در (6867) شرادمان و زادهدر حوزه نقد تر مه شرهرزاد نيرز تنهرا اكبرري
 انردكوشيده الحايم توفيق «شهرزاد نمایشنامه از شریعت و آیتی تطبيقی نقد» عنوان تحت
عنالررر  زیباشررناختی، عنالررر ادبرری، سرربایهرراي ویژگی حيررث از را تر مرره دو ایررن تررا

 شرریعت تر مره هاي تبيين شرده معتقدنردكنند و بر اساس شاخص مقایسه پذیريا رایی
 .است كرده عم  ترموفق

فارسی  -ضرورت بررسی تر مة ساخت اطالعی نشان دار در عربی با تو ه به اهميت و
و عدم اهتمام پژوهشگران به این بحث، بررسی نمایشنامه شهرزاد از این منظر، قاب  تو ره و 

 نوین است.
 

 نظری پژوهش . مبانی2
 جمله اطالعی . ساخت2-1

 ت كه یرکنویسنده اس /ساخت اطالعی  مله، ساختی با  ينش اطالعی خاد نظر گوینده
  ملره واژگرانی سراختار در مروردنظر مفهروم و معنا تا شودمی خاد انتخاب زبانی لورت
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 از كره پرردازدمی  مالتی تحلي  و مقایسه به اطالعی ساخت بنابراین، حوزه. بازنمایی شود
متفاوتند. بره عبرارت دیگرر، بيران  لوري  هت از اما هستند، یاسان ايمعناي گزاره لحا 
 مرا اختيرار در گرزاره واحرد یرک بيان بسياري براي هايگزینه زبان، دستور  راكند كه می
 . (684: 6869طباطبائی، ) دهدمی قرار

 و 8والردووي هاليردي، ،0گيروُن ،6پررینس  رون گررانقش شناسانزبان اخير هايدهه در
 هرايختسرا بره زبانی هايسازه توليد در معنا كاربردي و ارتباطی نقش بر تأكيد لمبركت با
 پرداختنرد. آنران معتقدنرد حروزه ایرن در پرردازينظریره و معرفی به و كردند تو ه اطالعی
 مخاطرب اطالعرات و آگاهی و دانش وضعيت از را گوینده فرم حقيقت در  مله ساخت
 (.0: 6831رضرویان،  و زادهآقاگر ) دهردمری انعاراس مفروم، ارتباطی موقعيت به نسبت

 دسرتور از بخشری اطالعی، ساخت: »كندمی تعریف  نين را  مله اطالعی ساخت لمبركت
 برا  راري وقرایع مفهرومی هرايبازنمایی لورت به معنایی هايگزاره آن در كه است  مله
 براسراس كرالم كننردگان درمشراركت و شروندمری منطبق واژگانی و دستوري هايساخت
 مفرروم، كالمری بافت در اطالعی واحد عنوان به را هایی ساخت  نين خود ذهنی حاوت
 ذهنری وضرعيّت حقيقت، در(. Lambrecht, 1996: 5) «گيرندمی كار به و كنندمی تفسير

 .كننده معناي ارتباطی استكنندگان در كالم، تعيينمشاركت
 

 دارنشان و نشانبی اطالعی . ساخت2-2
واژگان  خالی، قواعد طبق هاي دستورينقش ها،زبان سایر همانند عربی و فارسی در زبان 

 سراخت. زننردمری رقرم نشرانبری اطالعری سراخت و دهندمی قرار خود اللی  ایگاه را در
عربررری  زبررران اسرررت و در sov [فعررر +مفعرررول+فاعررر ] در فارسررری نشرررانبررری اطالعررری

 كراربرد معنرایی پدیرده اثرر برر  هن نا(. 4 تا:الشریفی، بی) است vso[ مفعول+فاع +فع ]
 از غيرر  ایگراهی در و كنرد حركرت خرود  ایگراه از  مله روند عنالر از یای شناختی،

                                                                                                                                        
1. Prince 

2. Givon 

3. Vallduvi 
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 قلرب پدیرده همران كره آوردمی پدید را دارنشان اطالعی ساخت ،باشد خود اللی  ایگاه
 برا و شرود آغاز كهنه اطالع با  مله سازه اولين اگر(. 608: 6834، مهند راس ) است نحوي
 اسرت دارنشران اطالعری ساخت آن، و عاس نشانبی اطالعی ساخت پذیرد پایان نو اطالع

 (. 609: 6830، هاليدي از نق  به شهيدي)
 شرنونده كره است معتقد گوینده نو، براي تبيين اطالع نو و كهنه باید گفت كه در اطالع

 اسرت  يرزي آن كهنره، اطالع و نيست یا به عبارتی قاب  دسترس نيست اطالع واقف آن بر
 بره(. 637: 6868 مجيردي،) یا به آن دسترسی دارد گاهیآ آن از شنونده گوینده، نظر به كه
 بافرت در یرا باشرد شرده ذكرر قبلری مرتن در یرا كه است دسترس قاب  اطالعی هاليدي، نظر
  رزء كره باشرد داشرته حضرور نروعی به شنونده ذهن در حال هر به یا باشد مو ود تیموقعي
 اطالعری(. 4: 6831، یانرضو و زادهآقاگ ) شود محسوب شنونده و گوینده مشترك دانش
 حسراب نرو اطالعری هاليردي نظر به نيز باشد تأكيدي یا متضّاد و غيرمنتظره شنونده براي كه
 (.608: 6869، دیگران و خانیقربان) شودمی
 

 1سازی. کانونی2-3
 و زبرانی بافرت در قبر  از كره كنردمری اشراره اطالعراتی بره و اسرت نقشی مفاهيم از كانون
 را ارتبراطی پویرایی در ره براوترین كره اسرت  مله از قسمتی ندارد. كانون و ود موقعيٌتی
 نرو اطرالع داري ايسرازه كرانون،. اسرت مخاطب براي نامفروم اطالعات  زء و داراست

 دارد قررار انگرارهپريش برابر در و( 689: 0860، زی د) است خبربی آن از است كه مخاطب
 نشرده بينریپريش بخرش كرانون: »گویدمی بركتلم. است مفروم و كهنه اطالع بيانگر كه

 غيرقابر  كاربردشرناختی لحرا  از و نشده فرم مسلم گفتن سخن زمان در كه است گزاره
 پاسر : تئراتر؟( یرا مروزه روي،كجرا مری) گفترار دربراره نمونره براي .است كالم در بازیابی

 نقرش گزاره این در ست،ا كهنه اطالعی  ه اگر تئاتر() و دربرداشته را كانون قلمرو موزه()
 هري ) بگویرد مخاطرب اسرت  راكه ممان (؛Lambrecht،1996:212) «دارد را كانونی
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 كرانون»شرام  دو نروع:  كرانون .است نو اطالع نوعی به كه بازها آن از یای حتی یا( كدام
 است. «تقابلی كانون» و «اطالعی

 

 1اطالعی کانون .2-3-1
 از و نرو اطرالع فقط كانون این. دانندمی  مله در «نشانبی كانون» همان را «اطالعی كانون»

 شرنونده و گوینرده برين اطالعرات ایرن و دهدمی قرار شنونده اختيار در را نشده فرم پيش
 آوایی لحا  به و است فع  به سازه تریننزدیک فارسی زبان در آن  ایگاه. نيست مشترك

 دورتررین عربری در كرانون این  ایگاه .(3: 6868، بينحق) است برخوردار سنگين تايه از
 الزامری و ا باري  مله در نوع كانون این حضور(. 64: 0881، المتوك ) است فع  از سازه

 دو نروع اسرت: خود، كه اندیاد كرده «الجديدبؤرة »عربی از آن به عنوان  شناسانزبان .است

بههؤرة » و دارداطالعرری اسررت كرره مخاطررب از آن آگرراهی نرر «نون طلبرریكررا :الطلههببههؤرة »
اضرافی بره گنجينره  خواهرد بره عنروان دانشریاطالعی كه مرتالم مری «تامي  كانون:التتميم

 .  اطالعاتی مخاطب اضافه كند
 

 2تقابلی کانون. 2-3-2
 در ا براري حضرور «تقرابلی كانون». است «تقابلی كانون»هاي نام دیگر از «دارنشان كانون»

 و اسرت شرنونده قبلری اطرالع با تقاب  نوعی داراي  مله در حضور لورت در. ندارد  مله
 8بر سرتگی نروعی تقرابلی كرانون ویژگری ترینمهم. كندمی تصحي. را شنونده قبلی فرم
 اسرت  ملره ا رزاي ریسرا به نسبت بيشتري تايه ارتفاع داراي آوایی ویژگی نظر از است و

 ایرن .انردكررده یراد «المقابلهةبهؤرة » نام با تقابلی كانون از عربی در(. 61: 6836، پارساكيا)
 یرا ت ييرر داده را مخاطب قبلی اطالعات یا كندمی تعدی  مخاطب براي را اطالعاتی كانون،
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  دید، كانون با كانون نوع این ساختار اللی تفاوت(. 69: 0881، المتوك ) كندمی الالح
 .است  مالت ساخت در نحوي قلب خاليت بروز یعنی ؛آن دارينشان
 

 تقابلی کانون هاینقش. 0-8-0-6
 اختيرار در كرانون ایرن كره اطالعاتی به تو ه با و  مله در تقابلی كانون كاركرد به تو ه با

 :گرفت نظر در توانمی آن براي مختلفی هاينقش دهد،می قرار مخاطب
 اطرالع یک تا مختار است شنونده :6(بؤرة االنتقاء / بؤرة التخيير) انتخابی و گزینشی نقش -
 .برگزیند كالم اطالعات ميان دیگر از را

منحصر بر یک گزینره  و محدود را شنونده قبلی فرم :0(بؤرة الحصر) محدودكننده نقش -
 كند.اطالعی می

 و دهرردمرری وسررعت را مخاطررب قبلرری فرررم :8(التوسههيعبههؤرة ) دهنرردهگسررترش كررانون  -
 .دهدمی قرار او پيشروي را بيشتريهاي گزینه

 را دیگرري  يرز و دهردمری ت يير را شنونده قبلی فرم: 4(بؤرة التعويض) ی ایگزین نقش -
 .كندمی آن  ایگزین

 كند.می رد را شنونده قبلی فرم كانون این(: الجحودبؤرة ) انااري نقش -

 

 سازیکانونی در مقام و حال .0-8-0-0
 بره تو ره برا مروقعيتی بافرت در زبرانی سراختار  مله، اطالعی ساخت مطالعه در كه آنجا از

 در مقرام و حرال سره رو، ایرن از مهرم اسرت؛ مخاطرب و مرتالم هايفرمپيش و اطالعات
 :گرفت نظر در توانمی تقابلی كانون
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بهؤرة ) اختياري و (االنتقاءبؤرة ) گزینشی كانون شام  (:التصحيححالة ) تصحي. وضعيت -
 .كندمی اقدام مخاطب هايفرمپيش گزینش و انتخاب به كه ( استالتخيير

 كرانون و( الجحودبؤرة ) انااري كانون شام  كه(التغييرحالة )  ایگزینی و ت يير وضعيت -

 .دارد مخاطب اطالعات ت يير در سعی گوینده است و( التعويضبؤرة )  ایگزینی

 برراي را اطالعرات از بخشری كه دارد آن بر سعی گوینده(: التعديلحالة ) تعدی  وضعيت -

 و( التوسهيعبؤرة ) دهنردهگسترش كانون شام  دهد كه گسترش یا ردهك محدود یا مخاطب

 .(646: 0860زی د، ) است( الحصربؤرة ) محدودكننده كانون
 

 سازی تقابلیهای کانونیروش .0-8-0-8

 فرآینرد نشران دهرد، را شرده كانونی اطالعی ساخت نقش است قادر كه ابزارهایی از
 در عنصرري تواندنمی نحوي د دارد كه قلباغلب این اعتقاد و و. است 6نحوي قلب

 تقابلی كانون معناي  ایی،تواند با  ابهمی اما كند،  ارا  ابه اطالعی كانون  ایگاه
 و نحروي قلرب ميران ، از ایرن رو، ارتبرا (64: 6839مهنرد،  راس ) دهد آن عنصر به

 و نیخراقربان) مطررح اسرت نحروي قلرب 0تأكيردي ترأثير عنوان تحت تقابلی كانون
  (.669: 6869دیگران، 

 ماننرد لرفی ابزارهاي اسنادي و شبه شده یا  مالت اسنادي در زبان فارسی از  مالت
 مشرهد در را امشب ) «را» و( نزدم را فاطمه كه من) تاكيد «كه» ،...( و تنها فقط،) تاكيد قيود
برراي  (67: 6834مهند،  راس )  مله تقابلی در تايه از استفاده یعنی ابزار آوایی؛ و( مانممی

 تأكيردي با اسرتفاده از ابزارهراي تقابلی كانون عربی، زبان در. شودسازي استفاده میكانونی
 شررودسرراخته مرری «برر » و «تأكيررد انّ» تررأخير، و تقرردیم انّمررا، و اسررتثنا، نفرری برره حصررر  ررون

 .(640: 0868المتوك ، )
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 کانونی . محدوده0-8-8
 در كو رک واحرد یرک از توانردمی شود،می واقع شدگیكانونی مورد كه  مله از بخشی
- ملره كانون و موضوعی اي،گزاره كانون باشد و در انواع مختلف:  مله آن ك  تا  مله

 شرده و كرانون اشراره( بهؤرة الجملهة و المكهونبؤرة ) به تنها عربی زبان و ود دارد. در اي
 و موضوعی در یک مجموعه قرار داده شده است. ايگزاره

 
 1(المكونبؤرة ) ایگزاره کانون. 2-3-4
 و مبتردا نهراد، اسرمیِ گرروه و ستا ها مله تايه برگيرنده در گزاره كانون، این ساخت در

 و رود فقرط هاییساخت  نين در. نيست ا باري آن و ود و شودمی محسوب كهنه اطالع
 عربری در. (Lambrecht, 1996: 238) شرود حرذف تواندمی نهاد و است ا باري گزاره
 :است منوال همين به ساختار نيز
 .است( شده مریض خواهرم ) مرضت  نها - شده؟(  ه خواهرت) ألختک؟ حدث ما -
 آوایری فشرار و گيرردمری دربر را  مله خبر بخش كه است  دیدي اطالع كانون، اینجا در

 . كندمی منتق  آن بر را كالم
 

 (ونالمك بؤرة) 2موضوعی یا محدود . کانون2-3-5
ههل  -است با مثال بيان شود؛ اگرر در پاسر  بره پرسرش  بهتر كانون موضوعی توضي. براي

 أعطيتُههُ الذي ال، - پاس  داده شود: آیا كتاب را به عمرو دادي؟() ؟أعطيتَ الكتابَ إلي عمرو
 «زیرد» و الالح مخاطب خطاينه، كسی كه كتاب را بهش دادم زید است(  -) زيد الكتابَ

 الالح با كه دارد نادرست عنصر یک تنها  مله حالتی  نين در. شودمی «روعم»  ایگزین
: 0886المتوكر ، ) شرودمری  رایگزین پذیرنده دیگرر یک و شودمی الالح پذیرنده، آن،
 ایرن محردوده در كره عنالري زیرا شود؛می معرفی نيز محدود كانون كانون، نوع این (.80
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 هسررتند فعرر  مفعررول، فاعرر ، نظيررر واحررد، ايهسرراز غالبرراً گيرنرردمرری قرررار كررانون نرروع
(Lambrecht, 1996: 226). 
 

 1(اجلملة بؤرة) ایجمله . کانون2-3-6
 ایرن دادن نشران براي و دارند قرار كانون در دو هر گزاره و نهاد اي، مله كانون ساخت در

 نرردارد فرضرری پرريش گونررههي  آن  ررواب كرره شررودمرری مطرررح پرسشرری الرروو موضرروع
 در  دیرد اطرالع عنوان به كانون حوزه در  مله ك  حالتی در نين(. 80: 0886، المتوك )

  ره) ؟مها الخبهر -در مثرال: . (Lambrecht, 1996: 236) گيرردمری قرار مخاطب اختيار

 و  دیرد كرامالً شرده، داده پاسر  در كه است(؛ اطالعی مریض زید) زيدٌ مريض - شده؟(
   .است گزاره و نهاد یعنی  مله؛ تمامی كانون محدوده

 

 دار در نمایشنامه  هرزادتحلیل و ترجمه کانون نشان. 3

شود كه ذكرر تمرامی دار زیادي مشاهده میشده نشاندر نمایشنامه شهرزاد، موارد كانونی
. بنرابراین، در 0گنجردها در این مجال نمیها و تحلي  حوزه كانونی و نقد تر مه آننمونه

بسرنده  آن تفصيلی نقد و ذكر یرک نمونره شراهد و نقرد تر مرهادامه این  ستار به نتای  
 خواهد شد.

 

 استثناء و نفی طریق . حصر از3-1
 را مطلبری كنردمری ترالش مخاطرب كره رودمری كاربه  ایی در « و و نفی حرف» به حصر
. بنرابراین، معنراي تأكيردي (809: 6838الجر رانی، ) دارد الررار انارار گاه بر و كند اناار
در  « و و نفری حررف» بره مرورد حصرر 66ميران  از ه در تقاب  با تفارر مخاطرب اسرت. مل

 دارتر مه شده است:مورد توسط دو متر م، نشان 3تنها  نمایشنامه،
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هذا بِال رَيب صُوتٌ نائِمٌ يفيق مِن حِلهم و هَهل خَلَهقَ الظَهالم إِال : في نَبرَةٍ مُرتَجِفة() الجالد»
   بِنا... لِرُ يةِ األَحالم. هَلُمَّ

 (84: الحايم)  «بَل أَنتظر يَحدِقُ في الظالم() العبد:

 تنهرا» فارسری: در تأكيرد حروزه و« إال لِرُ يَةِ األَحهالم» عربی: در تأكيد حوزه :كانون تحلي 
 زیررا است؛ تعدی  و الالح دیدگاه حالت نمونه، این مقام و حال .است «دیدن خواب براي

 ایرن عبرارت بنرابر كرانون. اسرت سراخته محدود( لِر يةِ األَحالمَ إِال) به را مخاطب اطالعات
 در « ِلّرا» حصرر ادات از بعرد بخرش تنها. است حصر تقابلی كانون نوع از  مله، مقام و حال
 .است گرفته شا  محدود كانون بنابراین، است؛ كانونی موضع
 مگرر/ » (03 شرریعت:) «نشرده؟ خلق رؤیا دیدن براي تاریای مگر راستی» :هاتر مه تحلي 
 (01 آیتی:) «ببينند؟ خواب آدميان كه نيست این براي تاریای
  ملره در مو رود حصر به متر مان از یک هي  كه دریافت توانمی هاتر مه بررسی با
 كراربره خرود  ایگراه در متر مان از یک هي  تر مه در حصر ادات و اندنداشته نظر دقت
 .است نرفته
 نيست؟ دیدن خواب براي فقط تاریای مگر: د ال :پيشنهادي تر مه

 

 «إنّما» طریق . حصر از3-2
 را آن لرحت و نيست  اه  آن به نسبت مخاطب كه شودمی آورده خبري مورد در « ِنما»
 مرورد كرهطوريبره اسرت معلروم و امرر ظراهر حام در مطلب ،« ِنّما» با كاربرد. كندنمی رد

كرردن بره مخاطرب از ایرن  گوشزد  هت واقع در. ستني پوشيده هم كسی بر و نبوده اناار
آیتی اغلرب بره  ،«انّما»نمونه  ميان هفت از(. 800: 6838الجر انی، ) شوداسلوب استفاده می

معناي حصر در بافت  مله تو ه نداشته است. هردو متر م به درستی حروزه كرانونی را در 
 كنار ادات حصر قرار ندادند.
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 يل إِلي أَنك نسيتَ ما بينكما مِن وُدٍّ عجيبٍ!يُخ :في مَكرٍ() شهرزاد»

 .لم أَنس شيئاً: في حِدة() الوزير

 .بلي :في خبث() شهرزاد

ن لكِ لماذا أنتِ تحب ينَه أَسمي الحُب، فهال إِني لم أَنَس شيئاً. إِنما أَبي  :في حِدة عَمياء() الوزير
 (47: مالحاي) «عدِتَزعَمي لي غير هذا مَرة أُخري. إِني لستُ أُخ

 در تأكيرد حروزه و «الحُرب أَسرمی تحبينَره أنرتِ لماذا» عربی: در تأكيد حوزه :كانون تحلي 
 و حرال. اسرت «كرنم نشران خاطر را شهریار به شما وافر عالقه ميزان خواهممی تنها» فارسی:
 محردود « ِنما» حصر ادات آوردن با مخاطب تعدی  است و اطالعات حالت  مله، این مقام
كرانون  نروع و از حصرر تقرابلی كرانون نروع از كرانون. شودمی  مله انتهاي و دوم بخش به

 مرن شک بی» «:ی لم أَنس شيئاًنّ ِ»است. همچنين با استفاده از ادات تأكيد در  مله  اي مله
 از مخاطرب اطالعرات زیررا ؛اسرت تصرحي. حالرت مقام، و حال ،«ناردم فراموش را  يزي

 شهرزاد  مله. است شده الالح « ِنّی لم أنس شيئاً» به «عجيب أنک نسيتَ ما بيناما من ودّ»
 حروزه در  ملره كر . اسرت اناراري تقرابلی كرانون است و شده اناار كامال الالح این با

 .اي استكانون  مله نوع از یعنی ؛قرار  كانون
-مری بلاره. امناررده فرامروش را  يرزي مرن وار(:دیوانه عصبانيت با) وزیر» :تر مه تحلي 

. نياورید این از غير ادعایی دیگر. كنم نشان خاطر را شهریار به شما وافر عالقه ميزان خواهم
 فرامروش را  يرز هري  مرن( خشرم و تنردي برا) :وزیر»./ (88 شریعت:) «خورمنمی گول من

 داریرد، مری دوسرت فراوان را او كه شود روشن هم شما براي خواهممی ضمن در. امنارده
 .(80 آیتی:) «دهمنمی فریب را كسی من. نانيد فار گونهاین من درباره اما

 حصرر تا معناي كرد استفاده جزب و فقط تنها، هایی همچون:واژه از باید « نّما» تر مه در
 و از واژه عم  كرده اسرت درست شریعت یابيمدرمی هاي فوبتر مه بررسی با. افاده شود

ناته دیگر این اسرت كره غيرر ازتو ره بره  ه است.كرد براي گوشزد و تأكيد استفاده« بلاه»
 توان خروانش و سرپس تر مره درسرتی از واژهمعناي حصر با تو ه به نوع كانون تقابلی می
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 پذیرنرده اسرت، امرادر مفهروم اثرر «خورمنمی گول» معناي به( أُخدع لستُ) داشت.( أُخَدِّع)
 دربراره. اسرت اشرتباه كامالً كه برده كاربه ؛ یعنی اثرگذارنده«دهمنمی فریب»معناي به آیتی
 شرک،بری همچرون تأكيردي واژه یک،نيز هي  «إِن ي لم أَنس شيئاً» در مو ود تأكيد تر مه
 .اندنبرده كار به... و قطعا

 عالقره خواهممی بلاه فقط ام؛نارده فراموش را  يزي من شکبی: وزیر :پيشنهادي تر مه
 مرن. نياوریرد این از غير ادعایی دیگر(. كنم نشان اطرخ) كنم گوشزد را شهریار به شما وافر
 .خورمنمی گول

 

 تأخیر و تقدیم طریق . تأکید از3-3
. شرودمری متفراوت با تقدیم و تأخير واژگان در ساخت اطالعی  ملره  مله ارتباطی معناي
برر  با تقدیم فاع  داریم. براي مثال،می در آن باز شک از را مخاطب با تقدیم مطلبی، گاهی

 غلرط گمران و از هرگونه شربهه تا مخاطب شودمی یادآور مخاطب ذهن در فاع  فع ، ابتدا
 نيسرت، امرا شرای آید،می رو باید گفت در تحقق آنچه مؤخراز این .شود درباره فاع  دور

 شرودمری مبردل یقرين بره تقردم شود، موضع ابهام و تردید است كه برامی آورده مقدم آنچه
در  اسرت. تقرابلی هايتقدیم در تخصيص معناي دیگر، افاده ناته(. 681 :6838الجر انی، )

و با افاده معنراي تخصريص  دارد شده مقدم آنچه اعتقادي برخالف این نوع كانون، مخاطب
مررورد تقرردیم كررانونی شررده در  66 ميرران از. كنرردمرری ادا بيشررتر، بخررش كررانونی را آواي بررا

دار تر مره شرده اسرت و اغلرب ر دو متر م نشراننمایشنامه شهرزاد، تنها دو مورد توسط ه
 اند:مانند نمونه زیر با دقت تر مه نشده

 (94 :الحايم) «فنَ أَيَتُها الجَواري! عَينَي شهريار أُريدعزِإِ عند الباب() شهرزاد:»

  يردمان. اسرت شرده مقدم «أرید» فع  بر« شهریار عينی» مفعول نمونه این در :كانون تحلي 
 عينری» برر واژه تأكيد منظور به متالم است، اما «شهریار عينَی أُرید»  مله این ساختار اللی

 و محتروا نظرر از فعر  برر مفعول ساختن مقدم زیرا است؛ ساخته مقدم فع  بر را آن «شهریار
 در. شرود معناي كاربردي لحا  در باید نتيجه در است بوده اهميت حائز متالم براي مفهوم
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 «خواسرتن» فعر  در حقيقرت در. اسرت شرده محصرور مفعول در فع  ،مفعول تقدیم با اینجا
كررده، تردیرد و رود دارد؛  طلرب را  يرزي  ره ایناره شرهرزاد نبروده، امرا گویرا در شای

 تأكيرد حروزه و «شرهریار عينی» عربی در تأكيد حوزه. است بنابراین، تقدیم براي رفع شک
 اطالعرات زیررا اسرت؛ تعردی  لرتحا  مله، مقام و حال. است« شهریار  شمان» فارسی در

. اسرت حصرر تقرابلی كانون نوع از كانون. است كرده محدود «شهریار عينی» در را مخاطب
 كرانونی حروزه در  ملره مفعرول فقط زیرا است؛ گرفته شا ( بؤرة المكون) محدود كانون
 .دارد قرار

 «خررواهممرری را شررهریار  شررمان !بنوازیررد كنيزكرران در(: كنررار) شررهرزاد» :تر مرره تحليرر 
 «ببيرنم را شرهریار خرواهممری مرن...بنوازید كنيزكان( در نزدیک) :شهرزاد»/ (87 شریعت:)
 .(89 آیتی:)

 آن تقردیم و «عينری» واژه به الالً آیتی ، اماكرده لحا  تر مه در را تقدیم این شریعت
 ...و «تنها» ،«فقط» هایی همچونبا كاربرد معادل هاتر مه از یکهي . است نداشته نظر دقت

 .اندنارده حصر تو ه ةبه تر م
 .خواهممی را شهریار  شمان فقط...بنوازید كنيزكان: شهرزاد :پيشنهادي تر مه

 

 کیدأادوات ت. 3-4
كار می رود؛ از  مله به  مله در تقابلی كانون هاي مختلفی  هت تأكيد و ایجادروش

تررین یاری از مهم « ِنّ» كاربرد حروف تأكيد، ضمایر منفصر  تأكيردي و... اسرت كره
 اعتقادي برخالف آن را داشرته باشرد از مخاطبش، كه شود بيان ها است. اگر مطلبیآن

مخاطرب بررخالف یرا  حقيقرت (. در644: 0868المتوك ، ) شوداستفاده می « ِنّ» حرف
 تأكيرد اسرت اعتقاد دارد و موضروع نيازمنرد كند،می اثبات متالم كه موضوعی عاس

متر مران در شرهرزاد،  نمایشرنامه در نمونه تقدیم 68ميان  از .(864: 6838الجر انی، )
انرد. حصر استفاده نارردهبراي نشان دادن روش تقدیم حوزه كانونی  ازبرخی از موارد 
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رضایی، ) ده استتر مه كرحصر را  ،با تقدیم سازه كانونیتنها در یک مورد شریعت 
 (؛ مانند نمونه زیر: 618-646: 6867

 كَ تَكرهُ أَن يَراكَ المَلِكَ هُنا عِندَ عُودَتِهِ . . . !أَن  زاد: إِبقِ لَحظةً! يُخيلُ إِلي شهر»

 (40: الحايم) «كَ تعلمينَ أَن ي أَعرضُ نفسي لِغَضَبِهِ أَكثرَ مما ينبغيالوزير: إِن 

-مری كند و با تأكيد، نظر خود راتحلي  كانون: در عبارت فوب، وزیر نظر شهرزاد را رد می

خواهرد كره پادشراه او را هنگرام بازگشرت در اینجرا كند وزیر نمیگوید. شهرزاد گمان می
كنرد كره كند. حال آناه وزیر بيان میببيند؛  راكه با دیدن وزیر كنار شهرزاد او را تنبيه می

ام. ایرن نظرر بره  هرت انارار من بيش از این، خودم را در معرم خشرم شرهریار قررار داده
بهِ أَكثَهر مِمها »أكيد آمده است. كانون در عربری مخاطب با ت إن ك.. أَن ي أَعرِضُ نَفسهي لِغَضهَ

هرا خرود را در معررم دانيد، قطعاً من بيش از ایرنبی شک شما كه می»و در فارسی « ينبغي
است. حال و مقام، حالت ت ييرر اسرت. در كرالم وزیرر برا ردّ نظرر « امخشم پادشاه قرار داده

 اي است.ایگزینی شا  گرفته و از نوع كانون  ملهشهرزاد، كانون  
گرردد ترو شهرزاد: لحظه اي بمان! به نظرم دوست نداري وقتی پادشاه بر می» تحلي  تر مه:
دانيرد كره مرن بريش از حرد خرود را در وزیر: شما خودتان خوب مری*** را اینجا ببيند...! 

-اي بيشتر بمان.  نران مریلحظه شهرزاد:»./ (86 شریعت:) «دهممیمعرم خشم ایشان قرار 

دانری كره وزیر: تو خوب می***  خواهی پادشاه هنگام بازگشت، تو را ببيند.نمایی كه نمی
 .(8 آیتی:) «امدادهمن بيش از آنچه باید، خود را در معرم خشم او قرار 

 اند.اما از ادوات تأكيد در معنا بهره نبرده ،ندهست هر دو تر مه لحي.
 دهم.ها خود را در معرم خشم او قرار میدانيد من بيش از اینشک خوب میادي: بیتر مه پيشنه

 

 . کانون تقابلی با ادات بل3-5
 كرردن برطررف منظور به ادات این. است  مله در «ب » بردن كارهب هااسلوب از دیگر یای
: 0868، كر المتو) شودمی ادا بيشتري كالمی تايه است و با مخاطب اناار یا تردید و شک
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اغلب در تر مه، نفی مقدر لحا  نشده است. تنهرا سره  «ب » ادات از نمونه 64 ميان از( 688
 دار برگردان شده است؛ براي نمونه:مورد به لورت نشان

هذا بِال رَيب صُوتٌ نائِمٌ يفيق مِن حِلهم و هَهل خَلَهقَ الظَهالم إِال : في نَبرَةٍ مُرتَجِفة() الجالد»
 الم. هَلُمَّ بِنا...لِرُ يةِ األَح

 (84: الحايم) «بَل أَنتظر :يَحدِقُ في الظالم() العبد

 قبر   مله در حقيقت در كندمی استفاده «ب » حرف نویسنده كه مالتی  در :كانون تحلي 
تشرخيص كرانون برا روشرن كرردن دولرت معنرایی بره خروانش  .دارد قرار مقدر نفی از آن،

هاي مختلرف را به شا  «أَنتظر»ک می كند. این عبارت درست از واژگان و عبارات هم كم
 محوریرت بره تو ره با اما متالم وحده، هم و باشد مخاطب امر هم تواندمی توان خواند؛می
 حروزه. است متالم منظور، لي ه كه دریافت توانمی مو ود،  ایگزینی هايكانون و «ب »

 و حرال. اسرت «مرانممی منتظر بلاه نه،»سی فار در تأكيد حوزه و «بل أَنتَظِر» عربی در تأكيد

 ت ييرر( بل أَنتَظِر) به( هَلُّمَ بنا) از را مخاطب اطالعات زیرا است؛ ت يير حالت  مله، این مقام

  ایگزین «أَنتظر»  دید كانون و شده ابطال «هَل مَ بنا»یعنی  آن، قب  ما «ب » آمدن با دهد.می
 .است اي مله نوع كانون ت وك   مله محور كانونی اس .است شده آن

***  ...بررویم بيرا نشرده؟ خلرق رؤیرا دیدن براي تاریای مگر راستی : الد» :تر مه تحلي 
 تراریای مگرر : رالد»/ (.03 شرریعت:) ...«كرن لبر كمی شود(می خيره تاریای در) :غالم
( دوزدمی م ش تاریای به) :غالم***  ...برویم بيا ببينند؟ خواب آدميان كه نيست این براي
 (01 آیتی:) «منتظرم من نه،

 كرانون این از نفی مقدر در درستی تر مة آیتی، كه دریافت توانمی هاتر مه بررسی با
 ناتره ایرن شرریعت كه حالی در است كرده معنا متالم را و بر همان اساس كانون داده ارائه
 .است كرده تر مه امر لورت به را( أَنتظر) و نداشته نظر در را
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 گیرینتیجه
ترا  شردهتر مره  مقصرد باید به نحو درست به زبان نو داشتن اطالع با تقابلی دارنشان كانون

 اطالعری هرايسراخت ةتر مر از گرفته لورت هايبررسی ، اماشودتحووت معنایی لحا  
 در نشرانبی هايساخت از بيشتر حاكی از آن است كه متر مان نمایشنامه، داركانونی نشان

 ها به تفصي   نين است:اند. نتای  بررسی نمونهبرده بهره هتر م
حررف نفری »هاي كانون تقابلی از نوع كانون محدودكننده، كانون حصر با ادات ر نمونهد -

ها حالرت تعردی  اسرت. در كرانون حصرر، لورت گرفته است. حال و مقام این نمونه« و  لّا
بره »و « تنهرا»، «فقرط»هایی ماننرد: ار دارند كه با ابزاردر حوزه كانون قر«  ِلّا»تنها سازه بعد از 

مورد را هر دو مترر م بره همران لرورت  3مورد در نمایشنامه،  66شوند. از تر مه می«  ز
 اند.اند و ابزار حصر را قب  از حوزه كانونی آوردهدار تر مه كردهنشان
دوم  مله در حوزه كرانون  كانون حصر(، بخش) كانون محدودكننده«  نّما»هايدر نمونه -

هرا سازي شده است. حال و مقام این نمونرهقرار دارد و تنها در یک نمونه تمام  مله كانونی
در بيشتر موارد آیتی به معنراي حصرر در بافرت «  نما»نمونه  7حالت تعدی  است. در تر مه 

ر مران ایرن یرک از متترر بيران كنريم هي  مله دقت نظر نداشته است. اگر بخرواهيم دقيرق
انرد؛ دار در زبران فارسری برگرردان نارردهدار را به همان لورت نشانساخت اطالعی نشان

اسرت، آن را در  ایگراه لرحي. زیرا در مواردي كه متر م از ابرزار حصرر اسرتفاده كررده 
انرد. خود، قب  از حوزه كانونی، نياورده است یا ایناه الالً از ابزارهاي حصر استفاده نارده

انرد. ایرن سره ناتره در تر مرة ایرن سراخت تو هی نداشرته«  ِنّما»مواردي هم به كاربرد در 
گونره سراخت دار اهميت دارد. بنابر ناات بيان شده در این بخش هي اطالعی به شا  نشان

 دار برگردان نشده است.اطالعی به همان لورت نشان
یک از متر مران ها، هي خی از نمونهدر تر مه كانون تقابلی با ابزار تقدیم و تأخير در بر -

اند كه بتواند حصرر را در  ملره نشران دهرد. در مرواردي برا تقردیم از ابزاري استفاده نارده
توان حصر مو ود را نشان داد كه متر مان در برخی از موارد از ایرن حوزه كانونی شده می
كانونی شده حصر مو ود اند. تنها در یک مورد شریعت با تقدیم سازه روش استفاده نارده

توان با عالمت ویرگول، فشرار و تايره  ملره را در  مله را رعایت كرده است. همچنين می
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 66ها لحرا  شرده اسرت. بره طرور كلری در به بخش كانونی منتق  كرد كه اغلب در تر مه
 دار تر مه شده است.مورد به لورت نشان 0مورد بررسی شده تنها 

هراي مختلرف ازحالرت ت ييرر، كيد، بنا به بافرت  ملره، حرال و مقرامهاي ادات تأدر نمونه -
شود، بافت  مله داراي ها مشاهده میتعدی  و تصحي. استفاده شده است . در بررسی نمونه

(، كانون تعرویض) (، كانون  ایگزینیكانون حصر) انواع كانون اعم از كانون محدودكننده
مروردي  68( هسرتند. از كرانون اناراري) وردو یک م كانون توسيع() دهندهكانون گسترش

مرورد، محردود  4اي اسرت و مرورد كرانون  ملره 1انرد، سازي شدهكانونی«  نّ»كه با ابزار 
اند و تنها در یک مورد شرریعت ها و ابزار تأكيد استفاده ناردهها از واژهاست. اغلب تر مه

شرود در زبران فارسری برراي آور میبه منظور تأكيد استفاده كرده اسرت. یراد« واقعا»از واژه 
و « بری شرک»، «قطعراً»هایی مانند: كنند و كمتر از ابزارتأكيد بيشتر از آوا و تايه استفاده می

تواند نمایانگر این باشد كه متر مران متو ره حصرر در  ملره شودكه میاستفاده می« همانا»
 اند. دهكار نبراند، اما طبق روش زبان فارسی، ابزار تأكيدي بهشده
نمونره،  64تعرویض( برا حالرت ت ييراسرت. از ميران ) ، كانون  ایگزینی«ب »هاي در نمونه -

غالباً شریعت نتوانسته نفی مقدر را در تر مه خود، با و ود تر مه لرحي. واژگران، لحرا  
 8كند. در یک مورد هم آیتی تر مه درستی از معناي بافت  مله ارائه نارده است. غيرر از 

نشان تر مه شده است یرا بره نفری مقردر دار این ساخت اطالعی اغلب بیر مه نشانمورد ت
داري آن را در انرد ترا نشراندرون  مله دقت نظر نشده است یا از ابزارهایی اسرتفاده ناررده

 .زبان مقصد آشاار سازد
 

 منابع

 در  ملره اطالعری سراخت بررسری(. »6861) .رضرویان حسرين سيد و فردوس زاده،آقاگ 
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بررسری مفراهيم قلرب (. »6869) .الرسرولو محمدرضا ابرن رفيعی عادل خانی، مرضيه،قربان

 فصاالنامه لسااان المبااین«. شناسرری كالسرريک عربرریوي و مبتداسررازي در زباننحرر
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