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Abstract  
The marked information structure is one of the topics addressed by functional linguists which has 

also attracted the attention of translation theorists. Among the marked syntactic structures are 

topicalization and focalization, in which the topic and focus are removed from their original position 

in the sentence and placed in another position, for example, at the beginning of the sentence. 

Considering that in terms of information structure, shifting in sentence elements and marking creates 

more semantic load; understanding this issue is especially important in translating religious texts and 

requires more accuracy of the translator and knowledge and observance of the structure of the two 

languages of destination and origin. Because two propositions may have the same meaning in 

appearance but have different meanings in terms of communication and verbal. The present study, 

based on the method of content analysis and with a comparative approach, and relying on 

Lambreckt's theory, has examined and analyzed Garmaroodi's translation of Jihad's sermon in terms 

of translation of marked structures. The results show that the translator has not been very successful 

in translating these structures in general and has translated most of these structures into Persian as 

unmarkers. Of course, this has not harmed the fluency of his translation, but undoubtedly, has 

damaged the precise transmission of some of the communicative meanings of the text, from the point 

of view of information structure due to the change of structures from marking to unmarking. 
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 ةنشان در ترجمساختارهای نحوی نشاندار و بی ةواکاوی ترجم
 لمبرکت ةاساس نظریموسوی گرمارودی از خطبة جهاد بر

 
 ایران ،تهران ،دانشگاه خوارزمی ،گروه زبان و ادبيات عربی، استاد   حامد صدقي 

  

 ایران ،تهران ،یدانشگاه خوارزم ،گروه زبان و ادبيات عربیدانشيار،   سيد عدنان اشکوري
  

 ایران ،تهران ،دانشگاه تهران ،گروه زبان و ادبيات عربیدانشيار،  سعداهلل همايوني
 

  

 ایران، تهران ،دانشگاه خوارزمی ،دانشجوی دکتری زبان وادبيات عربی زهرا مهدوي مهر

 چکيده  

ان پردازآید كه توجه نظریهار میشمگرا بهشناسی نقشاطالع و نشانداري از مباحث مهم در زبان ساخت 
است كه  سازيكانونیمبتداسازي و ،نشاندار ينحو يساختارها جمله ازاست.  ترجمه را به خود جلب كرده

مبتدا وكانون از جایگاه اصلی خود در جمله خارج شده و در جایگاه دیگر مثالً ابتداي جمله  دها سازدر آن
جایی در عناصر جمله و نشانداري، بار معنایی بيشتري هساخت اطالعی، جاب از آنجا كه از منظرگيرند. قرار می

در ترجمه متون دینی از اهميت بسزایی برخوردار بوده و نيازمند  درك این موضوع خصوصاً ،كندرا ایجاد می
زیرا مم ن است دو گزاره به  ؛است مبدأساختار دو زبان مقصد و رعایت دقت بيشتر مترجم و شناخت و 

پژوهش  اما به لحاظ ارتباطی و كالمی معانی متفاوتی داشته باشند. باشند، معناي ی سانی داشته ،حاظ ظاهريل
 ةاز خيب وي گرمارودية موسترجم ،لمبركت ةبا ت يه بر نظری د تحلير محتوا و با روی رد تيبيقیحاضر با شيو

دهد مترجم به طور است. نتایج نشان می ساختارهاي نشاندار مورد بررسی قرار داده ةجهاد را از حيث ترجم
ارسی نشان در فو اكثر این ساختارها را به صورت بی ن ردهاین ساختارها نندان موفق عمر  ةكلی در ترجم
 از منظر ساخت اطالعی بدون شک اما ،است به روانی ترجمة وي ليمه نزده البته این امر است. ترجمه كرده

 ست. ا نشانی، انتقال دقيق بخشی از معانی ارتباطی كالم ميسر نشدهشانداري به بیبه دلير تغيير ساختارها از ن

ــازی،     نهج هدا: کليددواژه   ــاخت اطالعی، مبتداسـ ــوی گرمـارودی، سـ البالغـه، ترجمـۀ موسـ
  سازی.کانونی
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 مقدمه
 عناصر دادن حركت با توانیم كه دارد نشانیباطالعی  ساخت ،یعيطب یصورت به جمله هر

 ییابزارها از ی ی نشاندار يهاساخت از استفاده. آورد وجود به نشاندار یش ل آن از جمله
 بهره آن زا خاد ییمعنا كردن برجسته ای كالم ییمعنا بار شیافزا يبرا ندهیگو كه است

 دینی متون ةترجم به خصود و ترجمه در نشاندار يساختارهاعين  انتقال بنابراین، ؛رديگیم
یم نظر به يضرور مترجم يبرا است برخوردار گرید متون به نسبت يترباال تيحساس از كه
 مم ن مقصد و مبدأ زبان در نشاندار يهاساخت به نسبت مترجم یآگاه عدم رایز؛ رسد
 صورت نیاشود كه در  ترجمه نشانیب ش ر به نشاندار يهاساخت كه شود سبب است
 . رفت خواهد نيب از مبدأي زبان ساختارها یارتباط يمعنا از یبخش

 يهاساخت .رنديگیم قرار خود یاصل گاهیجا از ريغ در عناصر ،6نشاندار يساختارها در
 و است دهنیگو ديكأت و توجه انیشا كه هستند معنا از یخاص يهابخش ددارند دربر نشاندار

 ران،اهم  و گلفام) نشود انجام یآسان به است مم ن ترجمه در یمعان نیا انتقال ،رو نیا از
6836.)  
 قيد گرفتن قرار مثالً ؛شوندمی ينشاندار سبب استثناشاذ و  يساختارها زين یعرب زبان در
تواند می و... مفعول و متمم بر سایر اجزاي جملهمقدم شدن  جمله، آغاز در م ان ای زمان

 وجود هاآن يبرا يگرید هاياهگیجا زبان، یعيطب ساختار در رایز باشد؛ خاد یمعنای انگريب
 ،يآغازگر يهاساخت آن البته. است انتخاب كرده را آغازگر گاهیجا سندهینو اما ،دارد
اجباري  ،و از نظر نحوي داشته انتخاب حق هاآن نشیگز در كاربر كه هستند تياهم حائز

 (.6867 اصر، قاسمى و نيازى) ها وجود نداشته باشدبراي تقدم آن

به مبحث ساخت  3خودمعرو   كتاب درمعاصر  يگرانقش شناسانزبان از 2لمبركت
 سازي است. ها مبتداسازي و كانونیآن ةكه از جمل اطالعی و نشانداري پرداخته

 زبان از نشاندار هايجمله ةترجم دنحو بررسی به يو یةنظر بر هيت  با حاضر پژوهش
ست پرداخته ا البالغهجهاد نهج ةاز خيب موسوي گرمارودي ةترجم در فارسی زبان به عربی

 .كند حليرت مقصد را به مبدأ نشانداري از متن هايلفهؤم انع اس در مترجم پایبندي ميزان تا
 حضور یفارس اتيادب ةعرص در او یطرف از كه به این دلير بوده است مترجم نیا انتخاب

                                                            
1. marked structure 

2. Lambrecht, K. 

3. information structure and sentence form 
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ه كرد تالش زين البالغهنهج ةترجم در و گفاشته به جا یباارزش تأليفات و داشته درخشانی
 دیجد يهاترجمه جمله از ترجمه نیا ،گرید يسو از. كنداي ادبی ارائه ترجمه است
 . ستا گرفته قرار بررسی مورد كمتر گرید يهاترجمه در مقایسه با و بوده البالغهنهج
 :دهد پاسخ ریز يهاپرسش به است درصدد پژوهش نیا

ام انپفیر  هاییم ن باشد با نه شيوهساختارهاي نشاندار از عربی به فارسی ننانچه م ةترجم -
 است؟

 مبدأ متن درسازي مبتداسازي و كانونی يساختارها از یمناسب نه اندازه دریافت مترجم -
 ؟است عمر كرده موفق یفارس زبان در نشاندار صورت به هاآن ةترجم در و داشته

 . پيشينة پژوهش1
 از. است دهش انجام البالغهنهج يهارجمهت بر مختلب اتینظر بر هيت  با یفراوان يهاپژوهش
 و يعامر :از عبارتند ،شودمربوط می موسوي گرمارودي ةترجم به كه هاآن نیترمهم جمله

 قاصعه ةخيب از موسوي گرمارودي استاد ةترجم یابیارز» ةمقال در (6588هم اران )
 را براساس قاصعه ةيبخ از يگرمارود ةترجم ،«6داربلنه و نهیو یةنظر براساس البالغهنهج
 رد مترجم كه دهيرس جهينت نیا به و كرده یبررس داربلنه و نهیو گانههفت يهامؤلفه
 .است كردهعمر تری موفقابیمعادل

 در گفتمان یادراك و یحس بعد ريتحل» ةمقال در( 6866) الوارس رامیپوربا و دهينورس
 «یناسمعناش -نشانه بستر در يارودگرم يموسو ةترجم بر هيت  با البالغهنهج نهم ةخيب

 به و ردهك یبررس نهم ةخيب ي ازگرمارود ةترجم دررا  گفتمان یادراك -یحس عدبُ انع اس
 .است نشده یشناسیمعن -نشانه بعد به يادیز توجه يو ةترجم در كه دهيرس جهينت نیا

-نهج يهاخيبه از یبخش ةترجم یبررس و نقد» ةمقال در( 6867) و هم اران زادهرياسماع

(« يدگرمارو يموسو ةترجم: يمورد ةميالع) واژگان ینيهمنش ةگانسه انواع براساس البالغه
 يعاد ،آزاد) واژگان ییآهم منظر از را البالغهنهج يهاخيبه از يگرمارود ةترجم از یبخش
بوده  تروفقم سوم نوع در مترجم كه دهيرس جهينت نیا به و كرده یبررس( یاصيالح ريتعاب و

 است.

                                                            
1. Viney, J. & Darbelnet, J. 
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 رانو هم ا زادهاكبري ةمقال توان بهخصود نقد ترجمه از منظر ساخت اطالع نيز میدر
« يمالح شهرزاد توفيق ةساخت اطالعی نشاندار در نمایشنام ةنقد ترجم»( با عنوان 6863)

هرزاد ش ةآیتی و شریعت از نمایشنام ةهاي كانون تقابلی را در ترجماشاره كرد كه ساخت
تر ازجمالت سازي بيشكه مترجمان در ساختارهاي كانونی كرده و به این نتيجه رسيده بررسی

 اند.نشان استفاده كردهبی

 یفارس به یعرب زبان از نشاندار يهاساخت ةترجم خصود بررسی تيبيقیدر تاكنون 
 يابر تواندیم حاضر، پژوهش از این رو، ؛است پژوهشی صورت نگرفته البالغه،نهج در
  باشد. مفيد حوزه نیا رجمانمت

 دربارة مبتدا وکانون  1. معرفي نظریة لمبرکت5
 بر كه هستند لمبركت اطالع ساخت یةنظر در موضوعات اصلی و مهم از 8كانون و 1مبتدا
 را مبتدا ،5یدربارگبا استفاده از مفهوم  لمبركت .گفارندمی ريتا  جمله يدستور ارساخت

حاوي اطالعاتی است كه از قبر در بافت ه مبتداي جمله، كند و معتقد است كتعریب می
 ةجمل لهيسو به شده انيب دگزارو  كهنه و مفروض است ،به عبارت دیگر و زبانی وجود داشته

غازین بل ه عنصر آ ،گيردهميشه در آغاز جمله قرار نمی مبتدا لزوماً .است آن ددربار موردنظر
تواند یم« هابچه»واژه  «ها به مدرسه رفتندبچه» ةجملدر مثالً  تواند مبتدا یا كانون باشد.می

پاسخ  فوق در ةاگر جمل مثالً باشد. آنموجود در جمله درباره  دگزار اگر ؛باشدمبتداي جمله 
 ،است 9ساختار مبتدا خبري ،پاسخ ؟ها بعدش نه كار كردندبچه به این سؤال آمده باشد كه
 «هابچه» ددربارجمله،  «؟سانی به مدرسه رفتندكنه » كه باشدال ؤس اما اگر در پاسخ به این

گزاره مفروض این است كه كسی به مدرسه رفت و آن شخص  .تواند مبتدا باشدنيست و نمی
بل ه  ،شودفاعر مبتدا واقع نمی ،نامند كه در آنشناساگر می ةاین جمله را جمل .ها استبچه

ین در جواب ا فوق ةجملیا اگر  .نيستنون مصداق آن در گزاره، پيش فرض  ؛كانون است
مله كه در این ج .ها نيستبچه ددربار ،پاسخ باز هم ؟افتاده استسؤال باشد كه نه اتفاقی 

                                                            
1. Lambrekt's Theory 

2. Topic  

3. Focus  

4. Aboutness  

5. Topic, Comment 
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بتدا تواند مشود و فاعر در این جمله نمیكانون واقع می ،كر جملهاست، ارائه شده گزارشی 
 (.Lambrekt, 1996) شود واقع

وزیع اما به لحاظ ت ،اي ی سانی هستندداراي معناي گزاره بيان شده هايپاسخ ،بنابراین
ستگی مبتدا همب فاعر و /هرنند كه بين نهادو  اطالع و نقش ارتباطی ارزش ی سانی ندارند

  .اما نهادها لزوماً مبتدا و مبتداها لزوماً نهاد نيستند، باالیی وجود دارد

 در جمله الزامی است. كانون كه وجودش در جمله اجباري نيست، وجود مبتداخال  بر
 بينی نيستزاره است كه براي مخاطب قابر پيشبخشی از گ كانونلمبركت،  ةاساس نظریبر
توان به طور كلی می(. 183-181 :همان) است همراه ییآوا يةت  با و نو اطالع يحاو و

 :كانون بيان كرد دبارزیر را درتوضيحات 

 .از قبر در بافت زبانی و موقعيتی وجود نداردكند كه انون به اطالعاتی اشاره میك -

 .دهدپویایی ارتباطی را انتقال می ةكانون بخشی از جمله است كه باالترین درج -

 .كانون اطالعی نامفروض است -

 .(6868 پارساكيا، و بين)حقكانون بخش اصلی و غيرقابر حف  جمله است  -

 كند: میكانون را در سه نوع متفاوت طبقه بندي  لمبركت
بر، ها، خاست كه در آن يخبر -مبتدانشان هاي بیكه مربوط به جمله 6ياگزاره كانون -الب

  .شود حف  تواندیم نهاد ، اماكانون جمله و الزامی است
 فعر با كهر است رفتا ای م ان زمان، مانندیک سازه  كه 1یا محدود یموضوع كانون -ب

 . دارد ییمعنا ارتباط جمله

  اند.جمله كانونهم نهاد و هم گزاره، اطالع جدید و هاآن دركه  8ياجمله نكانو -ج
 شودیم محسوب دیجد اطالع جزء و ستين مبتدا جمله نهاد ،ياجمله كانون ساخت در

  (.Lambrekt, 1996) شود حف  تواندینم و
 هاي زیر انواع كانون آمده است:در نمونه

 د؟باالخره نه كار كردنزهرا  علی و -
 .دازدواج كردن و زهرا علی /دازدواج كردن -

                                                            
1. Predicate Focus 

2. Argument Focus/narrow Focus 

3. Sentence Focus 
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 شده اضافه جدید گزاره یک آن به كه دارد وجود مشخص موضوع یک هاین نموندر 
 اي است.گزاره كانون ،است، بنابراین

 ؟دازدواج كردننه كسانی  -

 زهرا.ی و عل -
 ؟دزهرا ازدواج كردنكی علی و  -

ازدواج  دیروز / دازدواج كردن دیروززهرا و علی  / دزهرا ازدواج كردنعلی و  دیروز -
 و زهرا . علی دكردن

ها اضافه آن به یک گزاره مشخص وجود دارد كه یک موضوع جدیدهاي اخير نمونهدر 
 هستند. كانون موضوعیوشود می

 ؟نه خبر -

 مشغول به كار شدم.هفته پيش  -

 و اضافه شده استهم یک موضوع جدید و هم یک گزاره جدید  ،نمونه بيان شدهدر 
 است. ايجملهاز نوع  كانون

از  كرده است و بيانرا براي كانون  لمبركت ميتقس مشابه يبندميتقساحمد المتوكر نيز 
 لخُر؟  ا الِّ ی ؟  اذا ا ا» جمالتی نظيردر پاسخ به  .بردنام می «ةالِّمل»و  «الم ون»به  هاآن

 يدتأك ادوات با جمله كر ننانچه ای و گيردیم قرار كانون دحوز در جمله تمام، «...عن ف؟ و

ر غاد، ق  زی ٌ  ریضٌ، إنما زی اً  ریضإنل » :رديگ قرار تأكيد مورد... و« ق » ،انما» ،«ان» مانند
ه  »: رسدبپ یكس اگراما  «؟ح ر ال یوف )أم ال(أ» رينظ یاستفهام جمالت در ای و« زی ٌ بیته

 نينن در«. )ال زی (عمرورأیته الُارحة ال الای » :ودش گفته پاسخ در و «؟رأیُ زی ا الُارحة
 :جمالتی نظير در ای از نوع موضوعی است. یک موضوع تصحيح شده و كانون، تنها ياجمله

ما ، إنزی االتاف )أم بع  غ (؟  ا رایُ الُارحة إال  أغ اًال الیوم(، ) عاد زی ٌ  ن السفر الُارحة»
  (.9663 المتوكر،) «زی ااعطیُ ال تاب 

 ساختار رایز ؛شوداي خالصه میدر كانون جمله ايي و جملهاهارزگ انونك ،در عربى
 ،جمله كانون ،نیبنابرا. گزاره نه شودیم تمام فعر ذكر با جمله اي است كهی به گونهعرب زبان
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 از «بؤرة الم ون» در كه تفاوت نیا با. یموضوع كانون هم و شودیم گزاره كانون شامر هم
 نيستوجود آن ضروري  و است كهنه اطالع و مبتدا نهاد، اسمىِ گروه اى،گزاره نوع
 جمله خبر بخش ددربردارند فقط كه است نویى اطالع كانون، ر،یز مثال در (.6867 ،ییرضا)
 :است ياگزاره كانون و

 ( افتاده؟ یاتفاق نه دخترت يبرا) لُِِن ت ؟ ح ث  ا -

  .(است شده مریض او)  رضُ إنلها –

 يسازيکانون .5-1
 اتفاق 6يسازیكانون ،شود جاهجاب جمله در آن معمول گاهیجا از جمله دارهيت  دساز هرگاه

 . شودیم نشاندار جمله و افتدیم
-ارهزكانون گ معموالً ،بنابراین؛ شوندنشان محسوب میجمالت بی ،جمالت مبتدا خبري

نشان بيانگر حالت بی ،حاوي كانون است ،خبر و گزاره -له به ش ر مبتداجمدر آن  كهاي 
 وود تواند نشاندار شمی، به محر قرار گرفتن كانون توجه با كانون موضوعی. در زبان است

 تواندمی ملهج اطالعی توزیع به بسته نيز ايجمله كانون آید.می شماربه كانون تقابلی نوع از
عاد ا وه »تمركز و ت يه روي جمله اگر  «عمر عاد ا وه  ن السفر»جمله  در. شود نشاندار

 .است باشد در اینجا كانون از نوع جمله است و جمله نيز نشاندار شده « ن السفر
دار جمله از جایگاه معمول ت يه دتغيير ساز ،در حقيقت آنچه در نشانداري اهميت دارد

 ت.ر اسپفیآن است كه درك این موضوع از لحاظ آوایی و با توجه به بافت كالم ام ان
 نحوي و صرفی نيز براي ابزارهاي از ابزارهاي آواییعالوه بر  فارسی زبان در
 ودب ادیسون»شده:  جمالت اسنادي نحوي همچون ابزارهاي شود.می استفاده سازيكانونی

ابزار  «ودب ادیسون ،كرد اختراع را برق كه كسی» شده: اسنادي شبه و «كرد اختراع را برق كه
 «ا نزدممن كه علی ر»و... مانند:  كه ،تنها ،فقط ي نظيرتأكيدقيود اده از صرفی مانند استف

 (.6835 ،راسخ مهند)

                                                            
1. Focalization 
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کان  ائمان» ،«لقيت زیداً» مانند یكانون دساز كردن مقدم ،ییآوا يةت  نيز یعرب زبان در
 «یاال» زا استفاده با جمله يانتها به یكانون سازه انتقال ،«کاتبإنما زی  » مانند حصر ،« ال 
 .(6639 المتوكر،) هستند هاآن جمله از« أ وفلتیته الای » مانند

 ،عیجم ، ک ،نفس مانند یكلمات از استفاده و يمعنو و یلفظ تأكيد انواع ،یكل طور به
 ريضم شأن، ريضم فعر، در مستتر ریضما تأكيد يبرا منفصر ریضما از استفاده ،یحت ،بعض

 مضارع، فعر در تأكيد نون قسم، ادوات ،لت  ،ق  ،ان نهمچو تأكيد ادوات بردن كاربه و فصر
 اشتهد نقش یموضوع ای جمله نوع از يسازیكانون بروز در توانندیم یهمگ ...و هيتنب يها

 .باشند

   يمبتداساز .5-5

 آشناتر عنصر ،فرآیند نیا. در رودیكارمبه نشاندار يمبتدا جادیا براي 6يمبتداساز فرآیند
 .(6868 ا،يپارساك و نيب حق) گيردآغاز جمله قرار می دروعی جهت برجستگی موض

اگر  ؛اندهكرد ميتقس رناگفاريضم و رگفاريضم نوع دو به را يمبتداساز یفارس زبان در
 ،رديگ قرار آن با مرجع هم يريضم ،آن يةاول گاهیجا در و شود منتقر جمله آغاز اي بهسازه

 به جاي سازه منتقر شده قرار نگيرد، يريضماگر اام شود،ایجاد می رگفاريضم يمبتداساز
مبتدا شده با  دمبتداسازي ضميرگفار، ساز فرآیند. در افتداتفاق می رناگفاريضم يمبتداساز
 : مانند( 6861 رمقدم،يدبشود )ظاهر می« را»ت واژ 

 ؟فاطمه نرا ناراحته -
 .)مبتداسازي ضمير ناگفار( توهين كردهبهش یه نفر  /فاطمهبه  -
 .گفار( ضمير كرده )مبتداسازي توهين شیه نفر به روفاطمه  -

 مبتداسازي در عربي .5-5-1

 گذاريرضم يمبتداساز. 5-5-1-1

 جهو واقع در. مشاهده كرد اشتغال مبحث توان دررا می یعرب در گفار ريضم مبتداسازى
 دحوز در آن ینصب وجه اما ،است فارگ ضمير مبتداسازى همان اشتغال مبحث در رفعى
 .رديگیم يجا يسازیكانون

                                                            
1. Topicalization 
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 اسم هك یزمان كه دهدیم حيتوض مقدم اسم نصب و رفع ییمعنا تفاوت ددربار ییسامرا
 عبارت هب و جمله یاصل اركان از یجزئ مبتدا و رديگیم را مبتدا اعراب شود،یم مرفوع مقدم

 ملهج یاصل انارك جزء گرید ،گيرداعراب نصب می مقدم اسم یوقت اما ،است عمده گرید
محمدٌ » جمله رد مثالً. است كمتر مبتدا به نسبت آن به توجه ةدرج و است فضله بل ه ،ستين

 جمله در اما، ميدهیم خبر او ددربارست و او مدار بر سخن ،است مبتدا محمد كه« اکرمته
 و توجه نیا اما ،است محمد يرو تأكيد هرنند است، منصوب محمد كه« محمدا اکرمته»

وینده سخن، گ مدار دوم ةجمل در ،گرید عبارت به. است یمبتدابودگ ةدرج از كمتر دتأكي
 .(6518 ،ئیسامراال) است

 :كردمشاهده را رگفاريضم نوع از يمبتداساز توانیم ریز يهامثال در

 «.أبو زی   ریض: »نشانیب ةجمل«. ابوه مریضزید » -

 «.  شاعرأ و زی: »نشانیب ةجمل«. زید فأخوه شاعراما »-

 :یشرط و یاستفهام جمالت در

 ؟ «ه  لتیُ ابا زی : »نشانیب ةجمل ؟«زید هل لقیت اباه»-

 (.6639 المتوكر،« )ان ت رم زی ا ی ر  : »نشانیب ةجمل«. زید إن تکرمه یکرمک»-

 يفاعل يمبتداساز. 5-5-1-5

 یالزام آیندفرن در ای ريضم ذكر وشود جهت برجسته كردن فاعر ایجاد می یفاعل يمبتداساز
 ، مانند زبانبودن راندازيضم یژگیو به دلير یعرب زبان در رایز ؛(6866 ،یونیهما) ستين

ت قرأ» ةجمل دو ،مثال عنوان به. دكنینم ينادستور را جمله یفاعل ريضم حف  فارسی،
 سترب از« أنا» ريضم دوم ةجمل در اما ،دارند ی سانی یمعان دو هر« ال تاب قرأت أنا»و« ال تاب
 به منظور مثالین ااگر  البته .كند تربرجسته را فاعر تا است گرفته قرار مبتدا نقش در یفاعل

 از هد  اگر اما ،ساختار مبتداسازي است ،باشد مبتدا كالم محور بوده و مبتدا يسازبرجسته
 صخش نهو  كتاب را خواندم من كه معنا نیا به باشد تأكيد جمله يابتدا در ريضم آوردن

 افتد.اتفاق می ي از نوع تقابلیسازیكانون حالت، نیا در گرید

 تفهاماس همزه از بعد فعر یوقتاست كه  توضيح داده« أفعلُ» جمله ددربار ی نيزجرجان
 عرف آن ایآ بفهمد خواهدمی و دارد دیترد فعر آن خود دادن انجام در ، گویندهرديگیم قرار
 ت،سآمده ا استفهام همزه از بعد ضمير كه« أأنُ فعلُ» لهجم در اما ،ريخ ای است شده انجام
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 دباردر است، اما شده انجام فعر كه است ميم ن یعنی ؛دارد شک كار آن فاعر در ندهیگو
 اصر كه است نیا هد «  ا قلُ هاا» ةجمل در ای(. 6585 ،یجرجانال) دارد دیترد كار دكنند

 من اما است شده گفته يزين یعنی ؛«لُ هاا ا انا ق» ةجمل اما ،شود ینف گفتن یعنی ؛فعر
 (. 615 :همان) امنبوده زين آن دندیگو

 حالت در مثالً. انع اس دهد ترجمه در را اطالعات نیاتا حد ام ان  دیبا مترجم ،نیبنابرا
 ایآ: »كند استفاده ریوأت« كه» از دوم حالت يبرا و« خودت» یكم  دواژ ازتواند می اول

 «.نگفتم را نیا كه من» ،«؟يداد انجام را كار نیا خودت
عنا اي، دستوري و زبانی، ماساس ساخت واژهمترجم از یک سو باید بتواند بردر حقيقت 

فتمانی  ير عناصر اطالعی و گأبه زبان مقصد انتقال دهد و از سوي دیگر باید ت مبدأرا از زبان 
 همان نقشی را ایفا كند كه در زبانبر معنا را مورد توجه قرار دهد تا گفتمان در زبان مقصد 

 اردهدفمند از خود به جاي گف ةبدین ترتيب یک ترجم براي مخاطب ایفا كرده است و مبدأ
 .(6863زاده و دیگران، )اكبري
فتگ هنگام مخاطب و گوینده ذهنى هاىانگاره به مبتدا و كانون تشخيص یاصل راه

 مثالً. داردن دوجو اعراب رييتغ يسازیكانون دردر عربی  اما به طور كلی ،دارد بستگى گوو
 عرابا و نقش حفظ با مفعول رایز ؛است افتاده اتفاق يسازیكانون ،«زی اً رایُ» ةجمل در

 و ستا شده واقع يمبتداساز ،«زی ٌ رایته» ةجمل در اما ،است شده منتقر جمله يابتدا به خود
 با هك دارد وجود يريضم رابط کی يمبتداساز در نيهمچن. است گرفته رفع اعراب دیز

 هجمل در و يمبتداساز« له غفرت یتیل » ةجمل در مثالً. شد برده نام رگفاريضم عنوان

 (.6519 ،عمایرة) است افتاده اتفاق يسازیكانون« غفرت یتیل »

 ة جهادخطب از يگرمارود يموسو ةترجم بررسي و تحليل .1
-دهش پرداخته ينحو ينشاندار لحاظ از روديگرما ةترجم بررسی به در پژوهش حاضر تنها

 ينامب بر را گرید يهاپژوهش ،ینیگزواژه لحاظ از ترجمه نقد گزینی. زیراو نه واژه است
 . طلبدیم گرید يهاهینظر

اس  لَُِ ه وَوَ یَائِهِ خ الَّةِ أ وْلِال ِِّهَادَ بَابٌ  ِن  أ بْوَابِ ال َِّنَّةِ ف ت  َه  اللَّه  لِإِنَّ أ  َّا بَعْ   ف  -متن خيبه
 دِرْع  اللَّهِ ال  َصِین ة  وَ ج نَّت ه  ال وَثِیت ة التَّت وَى وَ 
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 يرو به خداوند كه است بهشت درهاي از دري جهاد گمانبی بعد اما -متن فارسی ترجمة
 از() جهاد پوشاك پرهيزگاري است و زره و سپري استوار است. گشوده خود ویژه دوستان
 خداوند.

ي اسازي جملهیشروع شده است كه كانون «نإ»جمله با  ،ابتداي خيبه در تحلير ترجمه:
عبارت  ردیگر د ةن ت. ترجمه و منتقر كرده است «گمانبی»آن را با عبارت  يگرمارود .است

ت زیرا تركيب اصلی عبار ؛خصود مقدم شدن صفت بر موصو  استو در «  الَّةِ أ وْلِیَائِهِ»

 .آمدمی «اولیائه الخواص»و صفت باید به صورت  به صورت موصو 
طب به ر بيشتر در مخا يأگاهی در عربی موصو  و صفت به منظور زیبایی بالغی و ت

 دالور، دالورمردان مردان جاي به مثالً نيزدر فارسی  .شوداليه تبدیر میمضا  و مضا  
 ،بنابراین. (6836 ،معرو شود )می استفاده مردبزرگ از مردبزرگ جاي به یا رودمی كاربه

 شرحم در ابن ميث است. دوستان بودن برگزیده با مقدم شدن صفت بر موصو  كانون توجه
 ،ن ميثماب) خالص هستنداو خود گفته است منظور كسانی هستند كه در محبت و عبادت 

 پس بهتر است این موضوع در ترجمه انتقال داده شود. .(6518
 ةم، مبتداسازي اتفاق افتاده است. در ترج«هو»با ت رار ضمير  «س  التَّت وَىه وَ لَُِا»در عبارت 

سازي به خوبی اما نشانداري و برجسته ،ت رار شده است« جهاد»د گرمارودي، هرنند واژ
 گویی عبارت عربی آخر را كامر ترجمه ن رده و جملةمنتقر نشده است. مترجم همچنين 

و  «حَصِین ة»بوده است. در حالی كه هرنند واژگان  «ین ة  وَ ج نَّت ه دِرْع  اللَّهِ ال  َصِ» به صورت

ارد سازي در خود دو كانونی تأكيدها نوعی اما ت رار آن ،رسندمی متراد  به نظر« وَثِیت ة»
 كه در ترجمه به خوبی رعایت نشده است.

همان . جهاد، است گشوده خود ویژه دوستانآن را روي  خداوند ... كه :ترجمة پيشنهادي
 خداوند و سپر مح م اوست. زره استوارپوشاك پرهيزگاري و 

َسَه  اللَّه  ث وْبَ الاُّ   وَ ش مِل ه  ال َُل ا   وَ د یوث  بِالصَّغ ارِ وَ  -متن خيبه َةً عَن ه  أ لُ   ل ت مَا َةِاف مَن  ت ر ک ه  رَغُ 
 . ِن ه  بِت   یِیعِ ال ِِّهَادِ وَ سِیمَ ال خ سْفَ وَ   نِعَ النَّصَفَ  ال  َقُّ وَ أ دِی   ض رِبَ عَل ى ق ل ُِهِ بِال إِسْهَابِوَ 
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 بال و اندبپوش او پوش خواري برهركس با بيزاري آن را كنار نهد خداوند تن -ترجمة فارسی
 كردن اهتب سبب به و زنند خرديبی مهر دلش بر و گردد خوار كون ی با و گيرد فرا را او

 شود. بازداشته دادگري از و دنار خواري به و برگردد وي از حق روي جهاد

همانيور كه در مورد قبلی نيز توضيح داده شد، داللت بر « الت مَا َة»ت رار واژه : تحلير ترجمه
 در ترجمه رعایت نشده است. ، اماي موضوعی داردسازكانونی

را  «بَ عَل ى ق ل ُِهِ بِال إِسْهَابِض رِ»اما گرمارودي  ،به صورت مجهول آمده است یعبارات پایان 
ساختار مجهول خود یک ساختار نشاندار به شمار  .به صورت معلوم ترجمه كرده است

زیرا اگر بپفیریم كه جمالت معلوم و مجهول داراي معناي ی سانی هستند نه نيازي  ؛آیدمی
 هاي معنایینقش ت معلوم و مجهول را در توزیعتفاو ؟به وجود جمالت مجهول در زبان است

معلوم و مجهول براي  ةدو جمل ،از دیدگاه نقشی .توان بررسی كردساخت اطالعی میو 
یعنی آنچه در جمالت معلوم اطالع كهنه  ؛روندكار میاسخ به دو پرسش كامالً متفاوت بهپ

برخی از  البته .(6837 ،راسخ مهند) و برع س مجهول اطالع نو است ةاست در جمل
هاي عرف ،بوي عربی ارائه دهند اي با رنگ وخواهند ترجمهاید به دلير آن ه نمیمترجمان، ش

 هاي فارسیهایی از این شيوه در ترجمهكنند و نمونهمجهول را به صورت معلوم ترجمه می
برخی موارد، همين شيوه را در پيش گرفته  گرمارودي نيز در. (6836 ،معرو ) موجود است

ش ر فعر معلوم با فاعر فرضی عام و یا به صورت فعر الزم ترجمه  هاي مجهول را بهو فعر
 نشانداري فعر مجهول را ندارد.  ، امانند ترجمه صحيح است است. هر كرده

اعر ف به جایگاه نائب آید، مفعولدر واقع وقتی جمله به صورت مجهول و نشاندار می
فاعر،  ائبدربارگی لمبركت، ن ةبه نظریزیرا با توجه  ؛شودارتقا یافته و مبتداسازي ایجاد می

 آن است.  دمبتدا شده و جمله دربار
 « ال  َقُّ  ِن ه أ دِی  »ة بعد از جمل عبارتاین . است «بِت   یِیعِ ال ِِّهَادِ» عبارت ددیگر دربار ةن ت
، آن را در كانون آن ةاما گرمارودي با مقدم كردن ترجم ،متعلق به این فعر استو آمده 
 ال خ سْفَ سِیمَ» اگر جمالت البته .هاي بعدي را نيز به آن پيوند زده استجمله قرار داده وتوجه 

اما از  ،در نظر بگيریم، ترجمه، ناصحيح نيست «أ دِی   ال  َقُّ»ة را عيب بر جمل «وَ   نِعَ النَّصَفَ
ر د دافتمی ي اتفاقسازكانونیجار و مجرور،  ةترجم شدنبا مقدم  منظر ساخت اطالعی

 ي وجود ندارد.سازكانونیحالی كه در عبارت عربی این 
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 حق و افتد خرديبی مهر دل او بر و شود خوار ،حقارت كون ی و با و :...ترجمة پيشنهادي
 ... .گرفته شوداز او ،به سبب ضایع كردن جهاد

   م ل ل یْلًا وَ ن هَاراً وَ سِرلاً وَ إِعْل اناً وَ ق لُ    ق  ْ دَعَوْت   مْ إِل ى قِت ا ِ هَؤ ل ا ِ ال ت وْمِ یأ ل ا وَ إِن  -متن خيبه
 اغ َ وه مْ ق ُْ   أ ن  یَغ َ وک مْ

آش ار به كارزار با این گروه بدانيد كه من شما را شب و روز و پنهان و  -ترجمة فارسی
 .وریدهجوم آ انيش از آن ه آنان با شما به جنگ برخيزند شما به آنپگفتم  وخواندم فرا

 ،انداي ایجاد كردهسازي جملهفعر، كانونی بر سر« ق »و نيز حر  « انل»وجود  :تحلير ترجمه
ا در اینج همچنين است. نشان ترجمه شدهرعایت نشده و جمله به صورت بیدر ترجمه  اما

 درون زا مت لم ضمير رساند؛ زیرامی را فاعلی مبتداسازي نوعی إنل اسم عنوان به ضمير یاء

« من»است كه البته مترجم با واژه  آمده إنّ همراه با فاعر شدن برجسته منظور به عَوْت دَ فعر
يز ن« خود یا خودم»توان از واژه كم ی براي انتقال بهتر آن می ، اماآن را انتقال داده است

 استفاده كرد.
 مجرور و جار و كرده ترجمه را« ق ل ُ » فقط . مترجماست «ق ل ُ  ل   م»ة ن ته دیگر در ترجم

 است.ترجمه ن رده قرار گرفته،  تأكيدمورد  «ااغ َ و»را كه از درون فعر  «ل   م»

 ... .گفتم را  و شما ... ،همانا من خودكه  بدانيد :ترجمة پيشنهادي

ْش اذ ل ت مْ حَتَّى ف ت وَاک ل ت مْ وَ ت خ  ذ لُّواق وْمٌ ق طُّ فِی ع ت رِ دَارِهِمْ إِلَّا   َا غ َِیَف وَاللَّهِ  -متن خيبه  نَُّ
  عَل یْ  م  ال ظ وْط ان    لِ  ُْعَل یْ  م  ال غ ارَات  وَ 
گر مروي نداد سوگند به خداوند هرگز با هيچ قومی در ميان خانه وي جنگ  -ترجمة فارسی

اما شما هر یک نبرد را به دوش دیگري انداختيد و ی دیگر را فرو  ،ري افتادوا ه به خآن
 .هایتان را از آن خود ساختنداز هر سو بر شما تاختند و سرزمين گفاشتيد تا

از نوع  وو استثنا آمده است و كانون تقابلی  یاول كه به صورت نف ةجمل :تحلير ترجمه
را  جمالت پایانی مترجم اما ،لحاظ شده «مگر این ه»د با واژ است در ترجمهموضوعی 



 111 |صدقي و همکاران 

 

ال سازي نائب فاعر به درستی انتقرجستهو بخال  عربی به صورت معلوم ترجمه كرده بر
 نيافته است.
ر اخير بر نائب فاع ةاست كه در دو جمل «عَل یْ  م»مجرور  و جار ،در این فراز دیگرن ته 

 است. آن را در ترجمه انع اس ندادهاما مترجم  ،و توجه است و موضوع كانونمقدم شده 
خارج  نهایتانسرزمي، دستتانز ا برگرفتند ودر یورشها، شما راتا این ه  :...ترجمة پيشنهادي

 ند.شد

  أ نَّ الرَّج     ِن ه مْ ک ان  یَ ْ     عَل ى ال مَر أ ةِ ال م سْلِمَةِ وَ ال ظ   ر ى ال م عَاهِ َةِ ل ت  ْ بَل غ نِیوَ  -متن خيبه
 ،مانلاند كه مردي از آنان به زنی مسلمان و دیگري به زنی غيرمسبه من گفته -ترجمة فارسی

  .اما در زینهار اسالم دست یافته

 ،كر جمله را در كانون قرار داده و آمده فعر سر بر «لت » كه عبارت در آغاز: تحلير ترجمه
 ترجمه نشده است.خيلی دقيق 

 .به من رسيده است  خبر مو ق :ترجمة پيشنهادي

  دَمٌ ل ه مْوَ ل ا أ رِیق   ک ل مٌ َا ن ا   رَج لًا  ِن ه مْ  -متن خيبه
-در حالی كه حتی یک تن از آنان زخمی برنداشته و خونی از ایشان نریخته -ترجمة فارسی

  .است

 .است مفعول و جار و مجرور آمده خر ازؤم «ک لمٌ»یعنی ؛ «ن ا  »فاعر فعر  :تحلير ترجمه

ر د ا. بنابراین، جارو مجرورهاست مقدم شده« دم»بر نائب فاعر  «لهم»مجرور  و همينيور جار
  .است  ردهنرا به درستی ترجمه  دوم ةجمل كه مترجم، دنكانون توجه قرار دار

قيره  هانآ كدامهيچ ازیا  وه حتی یک تن از آنان زخمی برداشت آن هبی :ترجمة پيشنهادي
 شده باشد.خونی ریخته 

 .یراًجَ ِ عِن  ِی بِهِ َل و اً بَ   ک ان   بِهِا ک ان  أ سَفاً  َ  ِن  بَعْ ِ هَا ا  سْلِماً  َاتَ  ا ْر أًف ل وْ أ نَّ  -متن خيبه
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پس از این واقعه مرد مسلمان اگر از دریغ بميرد نباید او را سرزنش كرد بل ه  -ترجمة فارسی
 .در نزد من سزاوار همين است

رخی آن را ب .اندتقدیم اسم بر فعر شرط نظرهاي مختلفی داده دنحویان دربار :تحلير ترجمه
گيرد یشرط فعر قرار مادات اكثر نحویان معتقدند كه بعد از  .اندو برخی جایز ندانستهجایز 

 6﴾ه الُِّا لو ان قرانا سیرت ب﴿ ةآی مثالً براي ؛و اگر فعر نياید باید فعر را در تقدیر بگيریم

 .(6511)الرمانی،  است بوده «ن قرآناألو وقع »یا  «ان قرآنأکان لو»اند كه تقدیر آن تهگف
به طور  هك تأكيد است براي تخصيص وتقدیم اسم بر فعر شرط  ،فارغ از این اختالفات 

 ،تعظيم ،ویرهمعانی همچون ت ،نند براي تقدیم زیرا هر ؛كلی همان هد  از تقدیم است
ثالً در م .ترین هد  تقدیم همان تخصيص استاما مهم ،شده ... بيانتحقير و ،ابراز شادمانی

یعنی اگر فقط محمد به نزد تو آمد او  ؛تخصيص وجود دارد «ا ف فاکر ها   م  جذا» ةجمل

م     اذا جا ف» ةاما در جمل ،ن ن را اكرام كن و اگر شخص دیگري به نزد تو آمد اكرامش
خاطب هر م اكرام كردن،این و آمدن است  بل ه توجه بر فعرِ ،تخصيص وجود ندارد «فاکر ه

  (.6518ئی، سامرا)ال شودمیدر صورت آمدن شامر  دیگري را نيز
د از آمدن اسم بع ،اخيرتوان گفت كه در فراز از منظر ساخت اطالعی نيز می ،بنابراین

 ،ردهد. به عبارت دیگمی نشان را آن كردن برجسته و مبتداسازي نوعی شرطی در واقع «لو»
 دمله درباركه ج است« مرد مسلمان»دربارگی لمبركت در این عبارت، مبتدا  ةبا توجه به نظری

در ترجمه آورده و آن را محور كالم یا در را  « ِن  بَعْ ِ هَا ا»عبارت  مترجم ابتدااما  ،آن است
 كانون توجه قرار داده است در حالی كه نيازي به این تقدیم نيست. 

مقدم شده است. اصر عبارت «  لو ا»یعنی  ؛عامر خود بر« به»، در عبارت بعديهمچنين 

ارت در عب ي از نوع موضوعی است.سازكانونی ،. بنابرایناست « اکان  لو ا به»به صورت 

 شاننیعنی عبارت بی ؛و كانون موضوعی استشده  «ج یرا»مقدم بر  «عن ی» و« به» نيز بعد

ی ی  انستهتو« همين» دالبته مترجم با استفاده از واژ .است« ب  کان ج یرا به عن ی» به صورت
ا بقيه است به درستی منتقر كند، ام نشاندار را كه به دلير تقدیم ایجاد شده از این ساختارهاي

 است.  نشان ترجمه كردهرا براساس نينش واژگان در عربی و به صورت بی

                                                            
 86، آیة . سورد رعد6
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سيله ویرگول خير آن به وأمی توان با استفاده از تقدیم عبارت كانونی به ابتداي جمله و یا ت
 (.6863 این نشانداري ها را منتقر كرد )خزایی و تف ري، و نيز واژگان كم ی به انتهاي جمله

 هرگز او را، سب جان دهدأبعد از این حاد ه از سر ت مسلمانی مرد : اگرترجمة پيشنهادي
  سزاوار همين است، به اعتقاد من. اتفاقاً بل ه ،ن وهشی نيست

هَؤ ل ا ِ ال ت وْمِ عَل ى بَاطِلِهِمْ وَ ت ف رُّقِ  مْ  جْتِمَاعِا ِن  ال هَمَّوَ یَِّْلِب  ال ت ل بَ وَ اللَّهِ ی مِیُ   -متن خيبه
 عَن  حَت   مْ 

 اند و شما در حقبه خدا سوگند این ه اینان در باطر خود فراهم و یگانه -ترجمة فارسی
 .كشاندميراند و اندوه را به خود میاید دل را میخویش پراكنده

مفعول بر  .(6866 ،)خالقيان فاعر موخر است ،«اعاجتم»زاید و  « ن»حر   :تحلير ترجمه
 أكيدتاما مترجم  ،است دار شدهو جمله نشانقرار گرفته  و موضوع كانونشده،  فاعر مقدم

 .و متن را از نشاندار بودن ناشی از تقدیم مفعول خارج كرده است داده قرار فاعر روي را

 كند اینراند و دنار غم و اندوه میميقلب انسان را می به خدا سوگند :ترجمة پيشنهادي
 ... .در باطر خود اتحاد دارند اینانكه واقعيت 

 ن  السَّیْفِ ِوَاللَّهِ  ن ت مْت فِرُّون  ف ظ   ِن  ال  َر  وَ ال ت ر ک  ُّ هَا ا فِر اراً  ِن  ال  َر  وَ ال ت ر  ف إِذ ا ک ن ت مْ  -متن خيبه
 أ ف رُّ 

ه براي فرار از گرما و سرما است! و اگر شما ننانيد كه از گرما و اینها هم -ترجمة فارسی
 .گریزید به خدا سوگند از شمشير بيشتر گریزانيدسرما می

مصدر منصوب براي فعر محفو   «افرار»واژه محفو  و  ،خبر ،در این جمله :تحلير ترجمه
مت تعجب تالش كرده ( كه مترجم با استفاده از عال6581 ،تأكيد دارد )زاهد فعر بر تعجب و

لم از زیرا ضمير مت  ؛مبتداسازي داردداللت بر « ک ن ت مْ»است آن را انتقال دهد. همچنين آمدن 

قرار گرفته است كه مترجم با « کان»بر آن مقدم شده و به عنوان اسم  «ت فِرُّون » درون فعر
جار  نينهمچاست.  هآن را به درستی و زیبایی منتقر كرد« شما ننانيد»آن به صورت  ةترجم

در موضع كانون قرار دارد كه در ترجمه  بر عامر خود مقدم شده و « ِن  ال  َر  وَ ال ت ر »و مجرور 
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كه  ن ته دیگر این استكم ی، نشانداري آن منتقر شود. د و بهتر است با واژ لحاظ نشده
ت استخراج كه در حقيق «انتم»اسميه و ت رار ضمير  ةآمدن جمله جواب به صورت جمل

باید يز آن ندهد كه سازي را نشان میمبتدا ؛است «أ ف رُّ»یا  «تفرون»ضمير فاعلی از درون فعر 
 .در ترجمه لحاظ شود

مورد توجه  مقدم شده و« افر»یعنی  ؛بر عامر خود«  ن السیف»همچنين جار و مجرور 
 اما نشانداري ،اساس ترتيب واژگان در عربی آن را ترجمه كردهنند مترجم بر است و هر

 آن به صورت دقيق انتقال نيافته است.

 ؟ستا ها براي فرار از سرما و گرما بودههمه این بهانه ؛است واقعاً عجيب :ترجمة پيشنهادي
از ه شما ككنيد پس به خدا سوگند فرارمی نانيز از این سرما و گرمايكه وقتی شما ننانيد 

 .تدیگر خواهيد گریخ بيش از نيزهاي ،شمشير

 .عْرِفَةًلَمْ أَرَكُمْ وَ لَمْ أَعْرِفْ ُمْ مَ یوَد دْتُ أَنِّلَ -متن خيبه
 .كاش شما را ندیده بودم و نمی شناختم -ترجمة فارسی

 ل مْ» تأكيدهمچنين  .دهدانون توجه قرار میدر ك راآن آمدن الم بر سر فعر  :تحلير ترجمه
 .در ترجمه انتقال داده نشده استاي است كه ن جملهكانو « َعْرِف ةً»با مفعول ميلق  «أ عْرِف   مْ

 يبر مبتداساز «إنل»استخراج ضمير یاء مت لم در ابتداي جمله و آوردن آن به عنوان اسم 
 بهتر است در ترجمه انع اس یابد.  داللت دارد و

ا شما ر هرگزشما را ندیده بودم و  گاهمن هيچ دوست داشتم كه نقدر :ترجمة پيشنهادي
 .خته بودمنشنا

تَّهْمَامِ لَ ْرِی غ یْظاً وَ جَرَّعْت م ونِی ن غ بَ ال ش  َن ت مْق ل ُِی ق یْ اً وَ  ل ظ ت مْ َ ل ت  ْق ات ل   م  اللَّه   -متن خيبه
الِبٍ رَج    ط  ن  أ بِیابْ نَّرَأ یِی بِال عِصْیَانِ وَ ال خِا ل انِ حَتَّى ل ت  ْ ق ال ُْ ق ر یْشٌ إِ عَل یَّأ ن ف اساً وَ أ ف سَ ْت مْ 

 .ل ه  بِال  َر بِ ل ا عِل مَش َِّاعٌ وَ ل  ِن  
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و دم به  ام را از خشم انباشتيدنركين و سينه ةخدایتان ب شاد دلم را از خوناب -ترجمة فارسی
 كه جاآن تا كردید تباه فروگفاري و نافرمانی با مرا يأر و هاي غم به من نوشاندیددم جرعه
 .اه نيستآگ جنگ دانش از اما ،است دليري مرد ابوطالب پسر گویدمی قریش

 « َل ظ ت مْ» متراد  ت رار دو فعراست.  اي شدهسازي جملهكانونی سبب «لقد» :تحلير ترجمه

 .ستا آن را انتقال نداده مترجماما  ،ي استسازكانونیو بوده  تأكيدبراي نيز  «ش  َن ت مْ»و 

 ؛ي موضوعی استسازكانونی «أ ف سَ ْت مْ»بر مفعول فعر  «یَّعَل »مقدم شدن جار و مجرور 

در جمله وجود  «عَل یَّ»اما ترجمه به صورتی است كه گویی  ،بر ضمير مت لم است تأكيدیعنی 

 ایجاد است« إِنَّ»كه با  «ط الِبٍ رَج    ش َِّاعٌ إِنَّ ابْن  أ بِی»اي در جمله ي جملهسازكانونی ندارد.

 آن از د و ه اسم الي نفی جنس استدر پایان فراز، « عِل م»انتقال نيافته است. نيز در ترجمه 

 جنس نس،ج نفی الي كه است این «لیس» به شبيه الي با آن تفاوت و است اسم كلی نفی

 یمم ن است جنس را نف «لیس»اما الي شبيه به  ،كند نه وحدت رامی ا به طور كلی نفیر

ال » تگف نتوااگر ال، نفی جنس باشد نمی «الرج  ههنا» ةجمل دمثالً دربار .كند یا وحدت را
الي نفی  ،به عبارت دیگر .ميتوان باشدالي شبيه به ليس  اگرولی  ، اما«رج  ههنا ب  رجالن

اما الي شبيه ، «هناهال رج  ؟ هنا هه   ن رج  » :آیدمی «نه   ِ»ال ؤجنس در پاسخ به س

ي بيشتر تأكيد ،بنابراین (.6518، یئسامراال) آیدمی« ناه  رج  هه»در جواب جمله  «لیس»به 
استفاده كرد. در  «هيچ»كم ی  دواژ توان ازمی و در فارسیوجود دارد در الي نفی جنس 

 است. نشده منتقرعلم بوده كه در ترجمه  دسازي واژبرجسته ،هد  از این جملهواقع 

ي أو ر انباشتيدام را از خشم و سينه دیدپر كردلم را از نرك  حقيقتاً ... :ترجمة پيشنهادي
 كه پسر ابی احقتباه كردید تا آنجا كه قریش گفت  ،مو یاري ن ردن از منمرا با نافرمانيتان 

 جنگ ندارد.دانشی از  هيچاما  ،طالب مرد شجاعی است

ا ن هَ  ُ  فِیهَا وَ َ ل ت  ْ َت ا اً  ِن ی  فِیهَام   ِر اساً وَ أ ق  َ ل هَالِلَّهِ أ ب وه مْ وَهَ   أ حَ ٌ  ِن ه مْ أ ش  ُّ  -متن خيبه
 .ق  ْ ذ رَّف ُ  عَل ى السوت ین  هَا أ ن ا ذ ابَل غ ُ  ال عِش رِین  وَ 
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اري در تر از من به استویک از آنان پرسابقهآیا هيچ بيامرزاد! خدا پدرشان را -ترجمة فارسی
تم من هنگامی به كارزار برخاس ؟تر استیرینهاو از جایگاه من در آن د ةجنگ است و پيشين

  .امدر گفشته 18سالگی نرسيده بودم در حالی كه امروز از  18كه به 

اي است جملهسازي ( و كانونی6581)زاهد، تعجبی  فهاماست فراز در این «ه » :تحلير ترجمه
تعجب  جم با عالمتكه متر« خدا پدرشان را بيامرزاد»یعنی  ؛كه البته از لحن عبارت قبلی آن

يز كم ی ن دتوان از واژاما براي انتقال بهتر می ،شوداست؛ این تعجب دریافت میآورده
ي سازنیكانوبين افعر تفضير و تمييز آن آمده و  «فِیهَا»و  «ل هَا»جار و مجرور استفاده كرد. 

 .رار داده استكر جمله را در كانون توجه ق ،«ن هَ  ُ »بر سر فعر  «ل ت  ْ»موضوعی است. 

رساند كه از درون فعر را می «أ ن ا»سازي ضمير برجسته ، عالوه بر تنبيه،«هَا أ ن ا ذ ا»عبارت 

 مبتداسازي فاعلی است. ،. بنابرایناستخراج شده و به ابتداي جمله آمده است «ذ رَّف ُ »

 سبتن یا د واي بيش از من دارتجربه جنگ ددرباریک از آنان كداممگر  :ترجمة پيشنهادي
من هنگامی در جنگ شركت كردم  همانا !تر از من دارد؟اي دیرینهسابقه در جنگ حضور به

 ت.سال گفشته اس 18كه عمرم از  و اینک من همانمسالگی نرسيده بودم  18كه هنوز به 
 

 گيري نتيجهبحث و 
هاي شبان از روبا هم متفاوتند و هر ز ي زبان عربی و فارسیهاي نحوساختار با وجود این ه

 يساختارهاي نحو ةترجم اما ،گيردخاد خود جهت بازنمایی ساختارهاي نشاندار بهره می
 ا استفاده ازبتوان و میپفیراست ام ان تقریباً صورت نشانداربه نشاندار از عربی به فارسی

 بتسبه ناي ترجمهجایی عناصر یا استفاده از واژگان و عبارات كم ی هقلب نحوي و جاب
نظير  واژگانیتوان از می ايسازي جملهكانونی ةبراي ترجم ،به عنوان مثال .كرددقيق ارائه 

ظير سازي موضوعی از واژگانی نانونیك ةیقيناً و براي ترجم ،قيعاً ،تردیدبی ،همانا ،شکبی
جمله با تهاي خير آن به انأبه ابتداي جمله و یا ت تأكيدجز و یا تقدیم عنصر مورد ب ،فقط ،تنها

انی نظير توان از ت رار ضمایر و واژگسازي نيز میبراي مبتدا .استفاده از ویرگول استفاده كرد
 د.استفاده كر و... ننين ،خود ،همين ،همان
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 موسوي گرمارودي ةجهاد و بررسی ترجم ةپس از استخراج ساختارهاي نشاندار در خيب
ارائه شده ج نتای سازي،زي و كانونیخصود مبتداساة لمبركت دراز این خيبه براساس نظری

 ( به دست آمد.6در جدول )

 . نتایج ترجمه مترجم از ساختارهاي نشاندار1جدول 

  تعداد ساختارها ترجمه به صورت نشاندار ترجمه به صورت بی نشان
 مبتداسازی 12 2 12
یسازکانونی 32 5 25  
35 

 %(33/63)  
2  

%(88/18)  
 مجموع ساختارها 42

مورد را به  1مورد مبتداسازي تنها  61و از  مورد 9سازي تنها انونیكمورد  88از  ممترج  
مورد  51یعنی او از مجموع  ؛است كردهنشان ترجمه به صورت بی را صورت نشاندار و بقيه

را به صورت  (درصد 67حدود ) مورد 7ساختارهاي نشاندار بررسی شده در این خيبه، تنها 
 ه است.نشاندار ترجمه كرد

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم. 
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 .66 -9 (،6)6، زبان و زبان شناسیدر زبان فارسی.  تأكيد(. بررسی انواع 6835. )، محمدمهندراسخ

 .67-6(، 6)6 ،زبان شناسی تيبيقی .نقش ساخت اطالعی در ترجمه (.6837) .______________
 نامهشینما یفارس يهاترجمه در نشاندار یاطالع يساختها يمعنا انتقال یبررس .(6867. )هفاطم ،ییرضا
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 .دارالف ر للطُاعة والنشر والتوزیع :االردن .1 ط . عانی الن و .(6518السامرائی، فاضر صالح. )
لة رسا. التراکیب اإلعال یة فی اللغة العربیة، الِّا عة األردنیة .(1445عمایرة، حنان اسماعی  احم . )

 الِّا عة األردنیة: کلیة ال راسات العلیا. .للغة العربیةلل صو  على درجة ال کتوراه فی ا

 تحوالت یبررس(. 6836. )، امينی، رضا، كرد زعفرانلوكامبوزیا، عاليه و آقاگلزاده، فردوسارسالن ،گلفام
 يهاپژوهش. یفارس به یسيانگل از ترجمه فرآیند در ينشاندار يهاساخت اطالع ساخت و ییمعنا
 .668 – 39 ،6(6) ،یقيتيب اتيادب و زبان

 نشورات الِّمعیة المغربیة  :المغرب .1. ط الوْائف الت اولیة فی اللغة العربیة. (6639المتوكر، احمد. )
 للتالیف والترجمه والنشر.

 .سمت :. تهران1 چ .فن ترجمه(. 6836. )معرو ، یحيی
 گراىقشن دستور بر ت يه با عربى متون شناختىزبان . تحلير(6867. )زینب اصر،قاسمى و شهریار نيازى،

 .تهران دانشگاه: تهران. 6 چ .هليدى
 مورد ،یعرب زبان در یشناخت كاربرد مقوالت زيمم يها یژگیو يواكاو. (6866. )سعداهلل ،یونیهما

 .636-617، (99)61 ،یعرب اتيادب و زبان یرانیا انجمن .رودنباله مبتدا، موضوع، كانون،: ميالعه
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