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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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Abstract
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طرحوارههای تصوری در «الكتاب» سیبویه و بازنمود آن در
ترجمة فارسی (مطالعة موردی بابهای اشتغال)

چکيده
پژوهش حاضر در نهارنوب معنیشناسی شناختی به موضوع طرحوارههاي تصوري در كتاب سيبویه به
عنوان یک متن دستوري و نحود انع اس آن در ترجمة فارسی پرداخته است .هد

از این پژوهش تبيين

ساختهاي مفهومی به عنوان زیرساخت الگوهاي زبانی به منظور دستيابی به بنمایههاي ف ري نویسنده و فهم
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بيشترین بسامد را داشتند .در ترجمه نيز نظر به ویژگیهاي سبک ساز سيبویه ،دو راه ار تصریح و ترجمة
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یا جایگزینی طرحوارههاي فضا ،جابهجایی و مهارشدگی در موارد قابر توجهی

شده است ،اما طرحوارههاي نيرو با ساختار زبانی مشابه در زبان مقصد بازنمود یافتهاند.
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تاریخ پذیرش0020/20/20 :

ناقص و با ت يه بر مدل طرحوارهاي ایوانز و گرین است .نمونهگيري از  66باب ( 3111كلمه) ال تاب انجام
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مقدمه
سبکشناسی شناختی روی ردي نوین است كه ساختارها و فرآیندهاي شناختی را خاستگاه
توليد متن و منشأ درك و دریافت زبانی میداند و گزینشهاي سب ی و الگوهاي زبانی را به
مسائر ذهن و شناخت پيوند میدهد (فتوحی .)618-696 :6866 ،همچنين فرآیند «شناخت»
در ذهن بر پایة طرحوارههاي تصوري است كه ساختارهاي تجربی و با مبنایی بدنمند و
پيشمفهومی هستند و خاستگاه آنها حركتهاي ت رار شوندد بدن انسان در م ان ،تعامالت
ادراكی و بهكارگيري اشياء است (.)Hampe, 2005:1-2
كتاب سيبویه به عنوان ميراث گرانسنگ مسلمانان از نيمة دوم قرن دوم هجري دربردارندد
پژوهشهاي زبانی بسيار ژر است كه در عرصة بينالمللی نيز مورد عنایت ویژه واقع شده
است .پژوهشهاي بسياري با روی ردهاي متفاوت درمورد این ا ر بی بدیر صورت گرفته
است .این پژوهش بر آن است كه با روی رد شناختی و به مدد استخراج و تحلير طرحواره-
هاي بهكار رفته در این كتاب ،بنمایههاي ف ري نویسندد كتاب را براي مخاطب خویش
آش ار سازد تا كليدي براي فهم آسانتر و دقيقتر این كتاب باشد و با تبيين الگوهاي زبانی،
فرآیند درك معنی را تسریع بخشد .همچنين با بررسی بازنمود این طرحوارهها در ترجمة
فارسی ،راه ارهاي مورد استفاده در ترجمه را نيز تبيين سازد.
روش پژوهش در این جستار ،توصيفی -تحليلی است و نظر به گستردگی دامنة پژوهش،
نمونهگيري با روش استقراء ناقص و محدود به 66باب از جلد اول ال تاب ( 3111كلمه)
انجام شده است كه به بررسی موضوع اشتغال میپردازد .در بخش ترجمه ،به تنها ترجمة
ارائه شده از جلد اول ال تاب (كرمزادگان )6869 ،استناد شده است .نهارنوب نظري اتخاذ
شده ،مدلی از طرحوارههاي تصوري است كه ایوانز و گرین )1881( 6ارائه دادهاند.
انتظار میرود این پژوهش به سؤالهاي زیر پاسخ دهد:
 نظریة طرحوارههاي تصوري تا نه حد میتواند در درك متون دستوري از جمله كتابسيبویه راهگشا باشد؟
 پربسامدترین طرحوارهها در متون دستوري از جمله كتاب سيبویه كدامند؟ تأ ير راه ارهاي ترجمه در بازنمود طرحوارههاي ال تاب نيست؟در پاسخ به سؤالهاي ميرح شده ،به نظر میرسد كه:
1. Evans, V. & Green, M.
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 الگوهاي زبانی در دستورنویسی زبان عربی داراي پایهاي طرحوارهاي هستند؛ زیرا قواعدزبان با عناوینی همچون تقدیم ،تأخير ،جواز ،امتناع و ...توصيف میشوند و اصيالحات رایج
در نحو عربی مانند منصوب ،مرفوع و ...نيز طرحوارهاي هستند .بنابراین ،منيقی به نظر
میرسد كه متون دستوري در زبان عربی ماالمال از طرحوارهها باشند.
 با توجه به این ه اساس دستور زبان عربی بر پایة عامر و معمول بنا شده است ،به نظر میرسدطرحواره نيرو بيشترین بسامد را در كتاب سيبویه داشته باشد.
 با توجه به دو مشخصة سبکساز سيبویه؛ یعنی استفادد فراوان از ضمایر (ميرحاجی وكرمزادگان )636 :6866 ،و اسمهاي اشاره (همان )668 :و استفاده از جمالت توصيفی به
جاي اصيالحات نحوي (همان )637 :به نظر میرسد بيشترین راه ار مورد نياز مترجم،
تصریح و ترجمة اصيالحی است و این دو راه ار نيز خود منجر به حف طرحوارهها یا
جایگزینی آنها با طرحوارهاي دیگر میشود.

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

 .2-2پژوهشهاي مرتبط با طرحوارههاي تصوري
پژوهشهاي بيشماري در مورد طرحوارههاي تصوري در ایران و خارج از ایران انجام شده
است كه در ادامه به ذكر تعدادي از پژوهشهاي داخلی به عنوان نمونه اكتفا میشود.
كوروش صفوي ( )6831در مقالة خود تحت عنوان «طرحوارههاي تصوري از دیدگاه
معنیشناسی شناختی» ،پس از ارائة توضيحی اجمالی دربارد معنیشناسی شناختی به نقد و
بررسی سه طرحوارد حجمی ،حركتی و قدرتی میپردازد.
سيمين آریانفر ( )6839در پایاننامة كارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی شماري از
ضربالمثرهاي فارسی براساس طرحوارههاي تصوري در نهارنوب نظریة معنیشناسی
شناختی» ،تعدادي از ضربالمثرهاي فارسی را براساس مدل ایوانز و گرین ،لي ا  6و ...
تحلير كرده است.

1. Lakaff, G.
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فاطمه شعبانيان ( )6866در پایاننامة كارشناسی ارشد خود تحت عنوان «طرحوارههاي
تصوري در ضربالمثرهاي شرق گيالن» ،طرحوارههاي بهكار رفته در این ضربالمثرها
را براساس مدل ایوانز و گرین استخراج و تحلير كرده است.
ذوالفقاري و عباسی ( )6864در مقالهاي با عنوان استعارد «مفهومی و طرحوارههاي
تصوري در اشعار ابن خفاجه» به بررسی و تحلير اشعار این شاعر تصویرپرداز با روی رد
شناختی پرداختهاند.
تکتبار فيروزجایی و هم اران ( )6867در مقالة طرحوارههاي تصوري ضربالمثرهاي
فرائد األدب و نقش آن در انع اس فرهنگ به تحلير الگوهاي زبانی تعدادي از
ضربالمثرهاي زبان عربی پرداختهاند.
پژوهشی كه به بررسی طرحوارهها در متون دستوري زبان عربی و به طور خاد ال تاب
سيبویه پرداخته باشد ،یافت نشد.

 .1-2پژوهشهایي با موضوع ترجمة طرحوارههاي تصوري به زبان فارسي
صحرائینژاد ( )6833در پایاننامة كارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی تعدیالت گفتمانی
و واژگانی در راستاي طرحوارههاي ذهنی در ترجمه» ،تعدیالت صورت گرفته در ترجمة
نهار رمان را براساس نظریة طرحوارههاي تصوري جانسون بررسی كرده است.
پورابراهيم ( )6869در مقالة «بررسی روشهاي ترجمة استعارههاي مبتنی بر طرحوارد
حركتی در نهج البالغه» ،بنا بر مدل الهرّاسی به بررسی بازتاب استعارههاي مبتنی بر طرحوارد
حركتی در ترجمههاي فارسی و انگليسی نهجالبالغه پرداخته است.
ایرانمنش ( )6488در مقالة «ترجمة طرحوارههاي تصویري؛ ميالعة موردي زیرنویس
فارسی پویانماییهاي یخزدد  6و  »1براساس نظریة طرحوارهاي جانسون ،پنيا و ایوانز و گرین
به بررسی سه طرحوارد حجمی ،قدرتی و حركتی و نحود بازنمود آنها در زیرنویس فارسی
پویانمایی یخزدد  6و  1پرداخته است.

 .6-2پژوهشهایي با موضوع ترجمة جلد اول الکتاب
كرمزادگان ( )6869در رسالة دكتري خود با عنوان «مدرسة سیبویه النحویة ،ترجمة و شرح
و تعلیق علی المجلد األول من الکتاب» ،عالوه بر شرح و تعليق ،به ترجمة جلد اول پرداخته
است.
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ميرحاجی و كرمزادگان ( )6861در مقالة «فرآیند فهم متن در متون دستوري ،رمزگشایی
تعدادي از واژگان كليدي ال تاب (با محوریت جلد اول)» براي تعدادي از واژگان ال تاب،
معادل پيشنهاد كردهاند.
كرمزادگان ( )6863در مقالة «تحلير مقایسهاي عوامر سازندد ابهام در كتاب سيبویه و
ترجمة آن براساس عناصر انسجام دستوري» ،عوامر دشواري فهم متن ال تاب را از دیدگاه
عناصر انسجام دستوري و سپس بازنمود این عناصر را در ترجمة فارسی بررسی میكند.

 .1طرحوارههاي تصوري و راهکارهاي ترجمة آن
 .2-1طرحوارههاي تصوري
«اصيالح طرحوارد تصوري نخستين بار به ش ر همزمان در سال  ،637در دو ا ر ی ی «بدن
در ذهن» ،نوشتة جانسون و دیگري در «زنان ،آتش و نيزهاي خيرناك» نوشتة لي ا به
كار رفت» (افراشی .)96 :6869 ،طرحوارههاي تصوري الگوهاي ت رارشونده و پویا از
تعامالت شناختی ما هستند و موجب میشوند دریافت و تجربياتمان ساختاري ی پارنه و
مقولهبندي شده بياید .این الگوها در آغاز به صورت ساختهاي معنیدار در سيح حركات
جسمانی ما در فضا ،دست اري اشيا و تعامالت ادراكی ش ر میگيرند و ساختاري گشتالتی
دارند ( .)Johnson, 1987: 29طرحوارههاي تصوري در واقع الگوهاي انتزاعی هستند كه
از طيف وسيعی از تجارب دریافتی نشأت گرفتهاند و در اعماق نظام شناختی ما پنهان شدهاند
(.)Evans & Green, 2006: 300
«طرحوارهها سازههاي بالمنازعِ تحليرِ ماهيتِ اندیشه ،استدالل و معنا هستند» (افراشی،
« .)18 :6869ميالعة تألمی بر این واقعيت صحه میگفارد كه ساختار معنایی 6منع سكنندد
ساختار مفهومی است و ساختار مفهومی نيز بازنماییهاي مفهومی است كه دربردارندد
طرحوارد تصوري است» (روشن و اردبيلی« .)49 :6869 ،طرحوارههاي تصوري بازتاب
تجارب جسمانی هستند كه در گفر زمان و با رشد انسان كسب میشوند؛ به همين دلير
ش رگيري آنها معلول مجموعة ادراكهاي انسان است كه به نوبة خود از كسب تجارب
جسمانی گوناگون حاصر میآیند .به عنوان مثال ،هنگامیكه انسان مسيري را طی میكند،
طرحی از مسير ،مبدأ ،مقصد ،حركت و گفر در ذهن او ش ر میگيرد كه میتواند از
طرحوارههاي ش ر گرفته با همين نامها براي سخن گفتن دربارد مفاهيم انتزاعی بهره ببرد»
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(عليپور .)71 :6488 ،بنابراین ،حالت گستردهتر كاربرد طرحوارهها زمانی است كه از امور
كامالً فيزی ی به امور كامالً غيرفيزی ی گسترش معنی پيدا كرده و به طور مجازي و استعاري
از حالت پيشنمونهاي دور شود ( .)Johnson, 1987: 43طرحوارد تصویري عبارت است
از الگویی ت رارشونده و پویا از تعامرهاي ادراكی ما كه به تجربهمان انسجام و ساختار می-
بخشد (.)Yu, 1988: 23-24
نوع مفهومهایی كه واژگانی نون روي ،زیر ،توي ،بيرون و ...بيان میكنند ،مفهومهاي
اوليهاي هستند كه مدلهاي ذهنيمان را از جهان خارج روي آنها بنا میكنيم .نوزادان براي
بازي با اشياء ،پرت كردن ،كشيدن و هر دادن آنها یا گفاشتن آنها رو یا توي هم وقت
زیادي صر میكنند و گویی پيش از آن ه واژگان مربوط به این روابط را بياموزند ،خود
این رابيهها به لحاظ مفهومی كامال برایشان روشن میشود (.)Lee, 2001: 18
جانسون طرحوارههاي تصویري زیر را به عنوان مهمترین طرحهاي تصویري نام برده است:
ظر  ،تعادل ،فشار ،ممانعت ،متقابر ،حف مانع ،توانمندي ،جفب ،توده /شمار ،حركت،
ارتباط ،مركز /پيرامون ،دورانی ،دور /نزدیک ،مقياس ،كر /جزء ،ادغام ،ش ا  ،پر خالی،
انيباق ،روي هم اندازي ،ت رار ،تماس ،فرآیند ،سيح ،شييی و مجموعه ( Johnson,
.)1987: 126
ایوانز و گرین نيز فهرست موقتی از طرحوارههاي تصوري بر حسب طبيعت شناختی و
مبناي تجربيشان طبقهبندي ارائه كردند كه در ميالعات دانشمندان معناشناس از جمله
جانسون ،لي ا  ،لي ا و ترنر ،6گيبز و كلستون 1و كين ی دیده میشود (شعبانيان:6866 ،
 .)49آن دو طرحوارهها را در هشت دستة فضا ،مهارشدگی ،جابهجایی ،توازن ،نيرو،
پيوستگی ،همسانی و موجودیت تقسيمبندي كردند و براي هر طرحواره نيز تعدادي
زیرمجموعه قائر شدند كه در ادامه ذكر خواهد شد.

 .1-1راهکارهاي ترجمه
«مترجمان تحت تأ ير ساختارهاي بنيادین شناختی از روشهاي گوناگونی براي ترجمة
طرحوارهها استفاده كردهاند كه میتوان آنها را در نهار شيود كلی زیر خالصه كرد:
 انتقال طرحوارد مبدأ با ساختار زبانی مشابه به زبان مقصد1. Lakaff,G. & Turner, M.
2. Gibbs, Jr. & Colston, H.
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 انتقال طرحوارد مبدأ با ساختار زبانی بسط یافته یا متفاوت به زبان مقصد جایگزین كردن طرحوارد مبدأ با طرحوارد مقصد -حف طرحوارد مبدأ در زبان مقصد» (ایرانمنش.)88-13 :6488 ،

 .6اشتغال
«اشتغال» از جمله مباحث نحوي است كه سيبویه به تفصير به آن پرداخته است و  66باب
( 3111كلمه) از جلد اول كتاب خویش را به آن اختصاد داده است« .اشتغال» در لغت به
معناي «مشغول و سرگرم شدن به نيزي و فراموش كردن نيز دیگري» است و در اصيالح
نحوي به صورت زبانی اطالق میشود كه فرمول «اسم مقدم  +عامر (فعر /شبهالفعر) +
ضمير اسم مقدم /سبب اسم مقدم» بر آن منيبق باشد (سيوطی ،بیتا .)91 :اسم مقدم
مشغولٌعنه و ضمير یا سبب آن مشغولٌبه ناميده میشود .از نظر زبانی اعراب مشغولٌبه ابت
و دائماً مفعولٌبه و منصوب است ،اما مشغولٌعنه گاهی به عنوان مبتدا ،مرفوع و گاهی به
عنوان مفعولٌبه براي عامر محفو منصوب میآید .سيبویه در كتاب خویش به موضوعاتی
نون «معرفی و تعریف اولية باب اشتغال ،مشغولٌعنه واقع شدن ظر هاي متصر  ،بررسی
موارد ارجحيت نصب مشغولٌعنه ،بررسی موارد ارجحيت رفع مشغولٌعنه ،بررسی وجوب
نصب مشغولٌعنه ،بررسی وجوب رفع مشغولٌعنه ،بررسی اشباه الفعرها به عنوان مشغول،
نحود تمييز اسلوب اشتغال از غيراشتغال با عنایت به محر ضمير مشغولٌعنه پرداخته است
(كرمزادگان.)118 -664 :6869 ،
این مقاله میكوشد با استخراج و تحلير طرحوارههایی كه سيبویه در گفتار خویش بهكار
برده است ،الگوهاي زبانی و صورتهاي ذهنی وي را در دستورنویسی تبيين سازد تا خوانندد
ال تاب با این ا ر مأموستر شده و آسانتر در مسير دشوار درك معنا از این كتاب مين و
قير گام بردارد.

 .0ارائه و تحليل دادهها
 .2-0طرحوارة فضا
طرحوارد فضا كه جانسون آن را طرحوارد جهتی مینامد« ،مفاهيم را با اعياي صورت م انی
در جهتهاي متقابر به ی دیگر مرتبط میكند و با تصویر هندسی كه در ذهن به وجود
میآورد ،دركی جدید میسازد» (حاجيان و زعفرانلو )66 :6836 ،و به هفت زیر مجموعة

کرمزادگان | 111

باال -پایين ،جلو -عقب ،راست -نپ ،نزدیک -دور ،مركز -حاشيه ،تماس ،مستقيم و
عمودیت تقسيم میشود.
سيبویه در شرح و توضيح مباحث مربوط به باب اشتغال از  34طرحوارد فضا استفاده كرده
است؛  14طرحواره بر مفهوم عقب -جلو 68 ،طرحواره بر مفهوم دور -نزدیک و  3طرحواره
بر مفهوم نپ -راست داللت میكند.

 .2-2-0طرحوارة عقب -جلو
در ترجمة ال تاب 16 ،طرحوارد عقب -جلو با ساختار زبانی مشابه و بنا بر راه ار
گرتهبرداري به زبان مقصد ترجمه شدهاند:
متن اصلی« :هذا باب ما یکون فیه االسم مبنیا علی الفعل قدّم أو أخّر» (سيبویه.)38 :6633 ،
ترجمه« :مواردي كه اسم نه مقدم باشد نه مؤخر ،معمول فعر واقع میشود» (كرمزادگان،
.)664 :6869
همانيور كه مشاهده میشود ،سيبویه در اینجا براي فعر كه یک مفهوم انتزاعی است ،یک
موقعيت م انی قائر شده است ،سپس جایگاه اسم را نسبت به فعر میسنجد و آن را جلو یا
پشت فعر قرار میدهد .در ترجمه نيز این مفهوم بدون هيچ تغييري انتقال داده شده است.
سه طرحوارد عقب– جلو به منظور تصریح و شفا سازي در ترجمه حف شدهاند كه
در اینجا یک نمونه بررسی میشود:
متن اصلی« :ومثر ترك إظهار الفعر ههنا ترك اإلظهار فی الموضع الفي تقدّم فيه اإلضمار»
(سيبویه.)36 :6633 ،
ترجمه« :نظير ذكر ن ردن فعر محفو در اینجا ،ذكر ن ردن اسم ظاهر (در اسلوب مدح
و ذم) است كه به جاي آن ضمير آورده میشود» (كرمزادگان.)661 :6869 ،
در نمونة اخير ،سيبویه محفو

بودن عامر نصب مشغولٌعنه را با اسلوبی از مدح و ذم

مقایسه میكند كه در آن سبب مدح و ذم به صورت ن ره و منصوب میآید؛ مانند عبارت «نعم

طالبا علی» .نحويها معتقد هستند كه فاعر «نعم» در اینجا ضمير "هو» مستتر است كه جلوتر از

«طالبا» آمده است .بنابراین ،سيبویه براي «طالبا» یک موقعيت م انی متصور میشود كه یک
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ضمير فرضی پيش از آن آمده است .از آنجایی كه سيبویه از «ال» عهد ذهنی در كلمة «موضع»
استفاده كرده و هيچ اشارد دیگري به موضوع قياس مورد نظر خود ن رده است ،در ترجمه بنا
بر راه ار تصریح ،توضيحاتی اضافه شده و براي فهم آسانتر ،طرحواره حف شده است.

 .1-2-0طرحوارة چپ -راست
همانيور كه پيشتر نيز ميرح شد ،سيبویه براي واژگان یک موقعيت م انی متصور میشود.
سپس موقعيت م انی واژگان را نسبت به هم ارزیابی میكند .در هشت مورد براي كلمات
دو جهت نپ و راست قائر شده است و با استفاده از فعر یلی ،یک واژه را سمت نپ یک
واژد دیگر و بدون فاصله قرار میدهد .در ترجمه نيز این هشت طرحواره با ساختار زبانی
ی سان،به زبان مقصد انتقال داده شدهاند.
متن اصلی« :وال یکون الذی یلیها غیره مظهرا أو مضمرا» (سيبویه)63 :6633 ،
ترجمه« :و كلمهاي به جز فعر ،نه مفكور باشد ،نه مقدر ،در پی آنها نمیآید»
(كرمزادگان.)118 :6869 ،

 .6-2-0طرحوارة دور– نزدیک
در  68مورد ،سيبویه یک صورت زبانی را یک موقعيت م انی میداند كه صورت زبانی
دیگري نسبت به آن دور یا نزدیک است .به طور مثال ،منصوب آوردن مشغولٌعنه یک موقعيت
م انی است كه «زید» در جملة «زیدا ضربته» به آن نزدیکتر و در جملة «زید مررت به» از آن
دورتر است؛ «فإن قلت :زید مررت به فهو من النصب أبعد من ذلک» (سيبویه.)38 :6633 ،
در ترجمة  68مورد با ساختار زبانی ی سان به زبان مقصد ترجمه شدهاند .دو طرحواره
در زبان مقصد ،حف و یک طرحواره با طرحوارد جایگزین منتقر شده است.
متن اصلی« :والرفع فی هذا أحسن وأجود؛ ألنّ أقرب إلی ذلک أن تقول :مررت بزید ولقیت
أخا عمرو» (سيبویه.)34 :6633 ،
ترجمه« :مرفوع آوردن زید در عبارتهاي (ي نظير) زید مررت به وزید لقیت أخاه بهتر و
ني وتر است؛ زیرا عبارتهاي (ي نظير) مررت بزید ولقیت أخا زید به منظور اعمال فعر
مناسبتر هستند» (كرمزادگان.)666 :6869 ،
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همان طور كه مشاهده میشود به منظور تصریح و فهم آسانتر ،طرحواره در زبان مقصد
حف شده و موضوع با گفتاري ملموستر بيان شده است.
متن اصلی« :وأمّا االنتصاب ثمَّ وههنا فمن وجه واحد» (سيبویه.)681 :6633 ،
ترجمه :فلسفة نصب مشغولٌعنه در اسلوب استفهام همان فلسفهاي است كه خارج از اسلوب
استفهام ذكر شده است (كرمزادگان)113 :6869 ،
این جمله از بابی گزینش شده است كه سيبویه در آن به بررسی اعراب مشغولٌعنه در
اسلوب استفهام میپردازد .سپس براي ت مير توضيحات خود به مقایسة جملههاي
استفهامی با جملههاي خبري میپردازد كه در بابهاي پيشين آنها را تحلير كرده است.
در ذهن وي ،جمالت خبري و جمالت استفهامی هر یک در یک موقعيت م انی و با
فاصله از هم قرار دارند .در ترجمة به منظور تصریح و ملموسسازي ،طرحوارد دور–
نزدیک با طرح وارد مهارشدگی جایگزین شده است؛ ابتدا به اسلوب استفهام و غير استفهام
تصریح شده ،سپس هر دو اسلوب به مثابة ظرفی تلقی شدهاند كه منصوب بودن مشغولعنه
نيز مظرو آن است .در جدول ( ،)6توزیع فراوانی طرحوارد فضا ارائه شده است.
جدول  .2توزیع فراواني طرحوارة فضا
عنوان

تعداد

طرحوارة فضا

10

باال  -پائین

0

جلو  -عقب

64

راست  -چپ

13

نزدیک  -دور

1

مرکز -حاشیه

0

تماس

0

مستقیم

0

عمودیت

0
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 .1-0طرحوارة مهارشدگي
طرحوارد مهارشدگی كه جانسون آن را طرحوارد حجمی ناميده است در مدل ایوانز و گرین
داراي پنج زیر مجموعة ظر  ،داخر -خارج ،سيح ،پر -خالی و محتوا است.
«به اعتقاد جانسون درك انسان از مفهوم انتزاعی حجم ،ریشه در تجربة او از وجود
فيزی ی خود یا به عبارتی فضاي اشغال شده توسط بدن او دارد.همچنين انسان میتواند خود
را مظرو م انهاي داراي حجم نظير تخت ،اتاق یا خانه دانسته و حتی این تجربة فيزی ی
را به مفاهيم انتزاعی حجمناپفیر نيز بسط و گسترش دهد و بر مبناي آن به درك و توليد
طرحوارههاي انتزاعی حجم بپردازد» (.)Evans & Green, 2006: 56
در  66بابی كه از كتاب سيبویه به مبحث اشتغال اختصاد داده شده است در مجموع
 618طرحوارد مهارشدگی یافت شد 11 :طرحوارد ظر  64 ،طرحوارد داخر 4 ،طرحوارد
خارج ،یک طرحوارد خالی و  79طرحوارد سيح.

 .2-1-0طرحوارة ظرف
در ترجمة ال تاب ،هشت طرحوارد ظر
منتقر شدهاند.

با ساختار زبانی مشابه و بدون تغيير به زبان مقصد

متن اصلی« :هذا باب من االستفهام یکون االسم فیه رفعًا» (سيبویه.)617 :6633 ،
ترجمه« :اسلوب استفهامی كه مشغولعنه در آن مرفوع است» (كرمزادگان.)118 :6869 ،
بوده و اسم مرفوع مظرو

آن است.

در اینجا جمالت استفهامی به مثابة یک ظر
طرحواره عيناً به زبان مقصد انتقال داده شده است.
از  63طرحوارد باقيمانده ،دو طرحوارد با طرحوارد دیگري جایگزین شده است:
متن اصلی« :هذا باب ما ینتصب فی األلف» (سيبویه.)686 :6633 ،
ترجمه« :نصب مشغولٌعنه پس از همزد استفهام» (كرمزادگان.)117 :6869 ،

در اینجا سخن از منصوب آوردن مشغولٌعنه پس از ادات استفهام است .همانيور كه در
متن عربی مشاهده میشود ،سيبویه همزد استفهام را یک ظر میبيند كه منصوب آوردن
اسم به عنوان مظرو در آن گنجانده میشود ،اما در ترجمه بنا به راه ار تصریح و
آسانسازي فهم ،طرحوارد عقب– جلو جایگزین طرحوارد ظر شده است.
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 61طرحوارد ظر

در زبان مقصد به منظور ترجمة اصيالحی یا تصریح حف

شدهاند:

متن اصلی« :کما لم یکن النصب فیما أتممتَ به االسم یعنی الصلة» (سيبویه.)33 :6633 ،
ترجمه« :از دیگر موارد عدم جواز نصب ،اسم موصول است ( »...كرمزادگان.)189 :6869 ،
در متن مبدأ ،اسم موصول ظرفی است كه اعراب نصب مظرو
مقصد ترجمه از نوع اصيالحی و طرحواره حف شده است.

آن است ،اما در متن

متن اصلی« :یجوز فیه ما یجوز فیه» (سيبویه.)66 :6633 ،
ترجمه :هر آنچه براي اسم مزبوز جایز است ،براي مشغولٌعنه نيز جایز میشود (كرمزادگان،
.)161 :6869
در اینجا دو اسم داریم كه هر كدام یک ظر مستقر در نظر گرفته شده است و
جوازهاي نحوي مظرو این دو ظر هستند .در ترجمه به منظور تصریح ،طرحوارد ظر
حف شده و موضوع قابر فهمتر منتقر شده است.

 .1-1-0طرحوارة داخل -خارج
 68طرحواره از  64طرحوارد داخر بدون تغيير و با ساختار مشابه به زبان فارسی انتقال داده
شدهاند:
متن اصلی« :فأدخله فی الباب الذی تقدّم فیه الصفة» (سيبویه.)687 :6633 ،
ترجمه« :عبارت مورد نظر به بابی برده شود كه صفت بر اسم پایانی مقدم شود» (كرمزادگان،
.)189 :6869
در اینجا مراد سيبویه از «بابی كه صفت بر اسم پایانی مقدم كردد» ،نعت سببی است؛
همانيور كه مشاهده میشود ،نعت سببی یک ظر پنداشته شده است و جملة مورد نظر به
درون آن ظر ریخته میشود.
در نهار مورد طرحواره در زبان فارسی حف شده است:
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متن اصلی« :ویدخل النصب فیه ،کما دخل فی االسم األوّل» (سيبویه.)39 :6633 ،
ترجمه :اعراب نصب به این ظر ها تعلق میگيرد ،ننانكه به اسم اول در عبارتهایی نظير
«زید ضربته») تعلق گرفت (كرمزادگان.)186 :6869 ،
ظر ها و اسمی مانند «زید» یک ظر است كه اعراب نصب داخر آن ریخته میشود.
در ترجمة فارسی به منظور تصریح و آشنایی زایی براي ذهن از ساختار زبانی استفاده شده
است كه فاقد طرحواره است.
نهار طرحوارد خارج به كار رفته شده در مباحث اشتغال ال تاب با ساختار زبانی مشابه
به زبان فارسی انتقال داده شدهاند:
متن اصلی« :ألنّ المضمر قد خرج من الفعل» (سيبویه.)38 :6633 ،
ترجمه« :زیرا ضمير از لفظ فعر خارج شده است» (كرمزادگان.)663 :6869 ،
فعر یک ظر

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

 .6-1-0طرحوارة پر– خالي
در پي رد مورد پژوهش تنها یک طرحوارد خالی یافت شد كه در ترجمه به دنبال ترجمة
اصيالحی ،حف شده است:
متن اصلی« :ألنّک إنّما تجیء باالستفهام بعد ما یفرغ من االبتداء» (سيبویه.)613 :6633 ،
ترجمه« :زیرا اداوت استفهام زمانی به كار برده میشوند كه اعراب اسم تعيين شده باشد»
(كرمزادگان.)116 :6869 ،

 .0-1-0طرحوارة سطح
این طرحواره به سيح تماس دو جسم مجزا اشاره دارد ()Pena, 2008: 1042؛ به دیگر
سخن ،یک طرحوارد مهارشدگی در حالت پيش نمونه داراي سه بعد درون ،مرز انفصال و
بيرون است ،اما با مواردي روبهرو هستيم كه تنها داراي دو بعد مرز انفصال و بيرون هستند
مانند تخت .ننين مواردي سبب ش رگيري طرحوارد سيح شده است.
این طرحواره در پي رد مورد پژوهش با بسامد  79به سه صورت و در قالبهاي زبانی
معين به كار رفته است .قالب اول كه داراي باالترین بسامد است و در بابهاي مورد پژوهش
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 98بار ت رار شده است ،از الگوي «بناء الکلمة علی کلمة أخری» تبعيت میكند؛ سيبویه یک
كلمه را به مثابة یک شیء فيزی ی داراي سيح میبيند و كلمة دیگري را روي آن قرار
میدهد .معادل اصيالحی این صورت ذهنی «اسناد بين دو كلمه» یا «معمول قرار دادن ی ی
براي دیگري» است.
در ترجمة این ساختار زبانی 16 ،طرحواره بنا بر راه ار ترجمة اصيالحی با طرحوارد
نيرو جایگزین و به زبان مقصد منتقر شده است:
متن اصلی« :ومثل هذا فی البناء علی الفعل وبناء الفعل علیه «أیّهم»» (سيبویه.)34 :6633 ،
ترجمه« :أیّهم» در معمول فعر واقع شدن و خبر واقع شدن فعر براي آن نظير «زید» است
(كرمزادگان.)666 :6869 ،
در اینجا واژگان از جمله «زید» كه در جمالت پيشين ذكر شده است« ،أیّ» و فعرها یک
شیء فيزی ی مسيح فرض شدهاند كه ی ی بر روي دیگري قرار میگيرد و ساخته میشود.
اما در ترجمه از معادل اصيالحی آن استفاده شده ،و طرحوارد سيح تبدیر به طرحوارد
نيرو– اجبار شده است.
 14طرحوارد باقيمانده بدون تغيير در زبان فارسی انع اس داده شدهاند:
متن اصلی« :فإذا بنیت الفعل علی االسم قلت« :زید ضربته» ،فلزمته «الهاء»» (سيبویه:6633 ،
.)36
ترجمه« :به دنبال پایهگفاري فعر بر اسم در عبارت «زید ضربته» ،آوردن ضمير «هاء» الزامی
است» (كرمزادگان.)661 :6869 ،
دومين ساختار پركاربرد با بسامد  ،11ساختار «جری ...مجری  »....است .در مواردي كه
سيبویه قصد دارد بين دو ساختار زبانی مشابهت برقرار كند و براي هر دو ح م ی سان صادر
كند از این اسلوب زبانی استفاده میكند .یک ساختار زبانی یا یک كلمه یا یک قاعدد
دستوري را مثابة یک سيح فيزی ی در نظر میگيرد كه ساختار یا كلمه یا قاعدد دیگري بر
آن سيح جاري میشود.
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در ترجمة این  11طرحواره از راه ار ترجمة اصيالحی استفاده شده و طرحوارد سيح
به طرحوارد همسانی تبدیر شده است.
متن اصلی« :فجری هذا علی ما جری علیه قولک« :أکرمت زیدا»» (سيبویه.)38 :6633 ،
ترجمه« :عبارت «زید لقيت أخاه» به منزلة عبارت «أكرمت زیدا است»» (كرمزادگان:6869 ،
.)666
سومين ساختار داراي طرحوارد سيح كه به صورت متفرقه و معدود بهكار برده شده با
حر جر علی ش ر گرفته و در ترجمه حف شده است:
متن اصلی« :فیجیء علی معنی «هذا یضرب»» (سيبویه.)688 :6633 ،
ترجمه« :معناي «هفا یضرب» اراده میشود» (كرمزادگان.)114 :6869 ،
معناي یک جمله كه یک مفهوم انتزاعی است ،یک سيح فيزی ی است و معناي یک
جملة دیگر كه خود نيز انتزاعی است ،روي این سيح سرازیر میشود.
در جدول ( ،)1توزیع فراوانی طرحوارد مهارشدگی ارائه شده است.
جدول  .1توزیع فراواني طرحوارة مهارشدگي
طرحوارة مهارشدگی

ظرف

داخل  -خارج

خالی  -پر

سطح

محتوا

120

26

11

1

75

0

 .6-0طرحوارة جابهجایي
این طرحواره كه جانسون آن را «طرحواره حركتی» ناميده ،بنابر حركت انسان یا حركت
پدیدههاي اطرا وي در ذهن پایهریزي شده است .ایوانز و گرین براي این طرحواره دو
زیر مجموعة نيروي جنبشی و مبدأ -مسير -مقصد قائر شدهاند.
طرحوارههاي جابهجایی بهكار رفته در مباحث باب اشتغال به نهار دسته تقسيم میشوند:
طرحوارههایی كه دربردارندد مقصد هستند و پنج بار بهكار برده شدهاند؛ مانند:
متن اصلی« :أضیف الفعل إلیه ب« -الباء» ولم یوصل إلیه الفعل فی اللفظ» (سيبویه:6633 ،
.)38
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ترجمه« :فعر با حر
.)663 :6869

«ب »-به ضمير رسيده ،و در لفظ به آن نرسيده است» (كرمزادگان،

در اینجا فعر یک مسير پيما است و مقصد آن ضميري است كه پس از فعر میآید.
همانيور كه در ترجمه مشاهده شد ،طرحواره بدون تغيير در زبان فارسی نيز بازنمود شده
است ،اما در نهار طرحوارد باقيمانده ،بنابر ترجمة اصيالحی ،طرحواره در زبان فارسی
منع س نشده است:
متن اصلی« :وإن کان الفعل الیصل إلیه إلّا بحرف اإلضافة» (سيبویه.)61 :6633 ،
ترجمه« :با وجود این ه فعر «مررت» فقط با حر
.)168

جر به كار میرود» (كرمزادگان:6869 ،

دستة دوم طرحوارههایی هستند كه بر مبدأ داللت دارند و سه بار بهكار برده شدهاند و دو
مورد در ترجمه با ساختار مشابه منتقر شدهاند:
متن اصلی« :إذا کان من تمامه ولم یرجع إلی األوّل» (سيبویه.)689 :6633 ،
ترجمه« :و جواب شرط هرگاه تمام كنندد معناي شرط باشد و به ابتداي كالم باز نگردد»
(كرمزادگان)178 :6869 ،
یک بار نيز بنابر راه ار ترجمة اصيالحی ،طرحوارد نيرو -اجبار جایگزین طرحوارد
جابهجایی مبدأ شده است:
متن اصلی« :وترفع الجواب حین یذهب الجزم من األوّل فی اللفظ» (سيبویه.)684 :6633 ،
ترجمه« :هرگاه فعر شرط در لفظ مرفوع آورده شود ،جواب شرط نيز مرفوع آورده میشود
(كرمزادگان.)116 :6869 ،
اعراب جزم مسير پيمایی است كه از مبدأ حركت یعنی فعر شرط رهسپار میشود .این
صورت ذهنی در واقع بر مرفوع بودن فعر شرط داللت دارد .بنابراین ،در ترجمه شاهد
جایگزینی طرحوارهها با هم هستيم.
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دستة سوم طرحوارههایی هستند كه داللت بر «مسير» یا «مسير +مقصد» دارند و بسامد
آنها هفت است و بنابر ترجمة اصيالحی یا در زبان مقصد حف شدهاند یا با طرحوارد نيرو
جایگزین شدهاند:
متن اصلی« :یرید «أصابوه» وال سبیل إلی النصب وإن ترکت «الهاء»» (سيبویه.)33 :6633 ،
ترجمه« :مراد شاعر «أصابوه» بوده است .علی رغم عدم ذكر ضمير رابط ،منصوب آوردن مال
غير مم ن است» (كرمزادگان.)189 :6869 ،
اعراب نصب به مثابة مقصدي است كه تمام راههاي منتهی به آن مسدود است .در ترجمه
اصيالح «منصوب آوردن» استفاده و منجر به حف طرحواره شده است.
متن اصلی« :فجاء بالفعل بعد أن مضی فیهما الرفع» (سيبویه.)648 :6633 ،
ترجمه« :لفا پس از اینكه «زانیة» و «زانی» مرفوع به ابتدائيت گردیدهاند« ،فاجلدوا» آورده
شده است» (كرمزادگان.)138 :6869 ،
دو واژد «زانیة» و «زانی» كه سيبویه پيشتر آنها را ذكر كرده است به مثابة یک مسير تلقی
شدهاند كه اعراب رفع همچون یک رهگفر این مسير را پيموده است .در ترجمه با
بهكارگيري اصيالح نحوي ،طرحوارد نيرو -اجبار جایگزین شده است.
متن اصلی« :فال سبیل له علیه» (سيبویه.)684 :6633 ،
ترجمه« :لفا «تضرب» نمیتواند بر آن عمر كند» (كرمزادگان)116 :6869 ،
طرحوارد نيرو – اجبار جایگزین طرحوارد جابهجایی -مسير – مقصد شده است.
دستة نهارم طرحوارههایی هستند كه بر یک م ان داللت میكنند و یک قاعدد دستوري
یا یک واژه در م ان خود مستقر است و واژد دیگري نيز در همان م ان مستقر میشود .این
طرحواره  89بار استفاده شده است.
متن اصلی« :فإذا قلت« :یوم الجمعة صمته» ،ف« -صمته» فی «موضع مبارک»» (سيبویه،
.)34 :6633
ترجمه« :در عبارت «یوم الجمعة صمته»« ،صمته» در جایگاه «مبارک» واقع شده است»
(كرمزادگان.)188 :6869 ،
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جدول  .6توزیع فراواني طرحوارة جابهجایي
طرحوارة جابهجایی

مبدأ

مسیر

مقصد

موقعیت مکانی

50

3

7

5

35

 .0-0طرحوارة نيرو
این طرحواره كه جانسون از آن با عنوان «قدرتی» یاد میكند ،داراي هشت زیر مجموعة
اجبار ،مانع ،نيروي متقابر ،تغيير مسير یا انحرا  ،رفع مانع ،توانایی ،جفب (كشش) و
مقاومت است.
یافتههاي این پژوهش حاكی از این است كه در ال تاب سيبویه ،دو نوع طرحوارد نيرو
بهكار رفته است :طرحوارد اجبار یا فشار  618بار و طرحوارد مانع سه بار.

 .2-0-0طرحوارة اجبار
طرحوارد اجبار یا فشار كه همان تحت تأ ير قرار دادن یا تحت تأ ير قرار گرفتن است در
ال تاب خود به دو دسته تقسيم میشود:
الف -شخص بر شیء كه تعداد دفعات ت رار آن  79بار است و به دو صيغة غائب و مخاطب
به كار رفته است .در ترجمة فارسی طرحواره با حفظ ساختار و به صورت سوم شخص آورده
شده است.
متن اصلی« :فإن لم تُجزم اآلخر ،نصبتَ» (سيبویه.)688 :6633 ،
ترجمه« :اگر جواب شرط مجزوم نگردد( ،اسم پيش از ادات شرط) منصوب آورده میشود»
(كرمزادگان.)113 :6869 ،
فعر جواب شرط و اسم پيش از ادات شرط به مثابة یک شیء فيزی ی هستند كه مت لم
بر آنها اعمال قدرت میكند و باعث پفیرش صورتهاي جدیدي در آنها میشود .در متن
مقصد صيغة مخاطب به سوم شخص تغيير داده شده است.
متن اصلی« :ومن قال «زیدا ضربته» ،قال« :أزیدا أخاه تضربه» .فإنّما نصب «زیدا»» (سيبویه،
.)689 :6633
ترجمه «هر كس بگوید« :زیدا ضربته» ،میگوید« :أزیدا أخاه تضربه» .در نتيجه «زید» را
منصوب آورده است» (كرمزادگان.)181 :6869 ،
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فاعر «نصب» در متن مبدأ «هو» مستتر است كه به «من» باز میگردد .در متن مقصد نيز
صيغة فعر عينا منتقر شده است.
ب) شیء بر شیء كه  49بار استفاده شده است و با ساختار مشابه در متن مقصد بازنمود بافته
است.
متن اصلی« :ولو کان شیء من هذا ینصب شیئا فی االستفهام» (سيبویه.)613 :6633 ،
ترجمه« :اگر در اسلوب استفهام ،كلمهاي در صله ،اسم پيش از موصول را نصب میداد»
(كرمزادگان.)111 :6869 ،

 .1-0-0طرحوارة مانع
از تجربة برخورد كردن با یک مانع در ذهن ش ر میگيرد و یک نيز یا یک شخص مانع
از حركت یک نيز یا یک شخص دیگر میشود .این طرحوارد در بابهاي مورد پژوهش
سه بار بهكار رفته و با ساختار مشابه در ترجمه نيز انع اس داده شده است:
متن اصلی« :حتّی یمتنع من أن یکون یعمل فیه» (سيبویه.)39 :6633 ،
ترجمه« :عامر قرار دادن فعر براي غير اسم ،مانع از عمل رد نحوي آن بر اسم میشود»
(كرمزادگان.)186 :6869 ،
عمر نحوي فعر یک پدیدهاي فيزی ی در نظر گرفته میشود كه همچون یک سد مانند
عمل رد مجدد فعر میشود .فعلی كه خود نيز یک شیء فيزی ی قلمداد شده است كه قدرت
اعمال نيرو دارد.
جدول  .0توزیع فراواني طرحوارة نيرو
طرحوارة
نیرو
123

اجبار

مانع

120

3

نیروی
متقابل
0

انحراف

رفع مانع

توانایی

جذب

مقاومت

0

0

0

0

0
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بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با ت يه بر مدل طرحوارهاي گرین و ایوانز ( )1881و با نمونهگيري از  66باب
( 3111كلمه) از ال تاب سيبویه كه به موضوع اشتغال اختصاد یافتهاند به استخراج و بررسی
طرحوارههاي تصوري و بازنمود آن در ترجمة فارسی پرداخت.
در مجموعِ  877طرحوارد یافته شده ،طرحوارد نيرو با  618بار ت رار پربسامدترین طرحواره
و پس از آن طرحوارد مهارشدگی با  618بار ت رار دومين طرحوارد پر بسامد شناخته شد.
جدول  ،5توزیع فراواني طرحوارهها (درصد)
تعداد کل طرحوارهها

فضا

مهارشدگی

جابهجایی

نیرو

377

14

120

50

123

22/21

31/13

13/26

32/62

همچنين آمار ارائه شده درم ورد عمل رد مترجم ال تاب به ما نشان داد كه طرحوارهها
در هر دو زبان فارسی و عربی ی سان هستند و حف یا جایگزینی طرحوارهها در فرآیند
ترجمه به ویژگیهاي سبکساز سيبویه و نه تفاوت ساختاري دو زبان باز میگردد؛ زیرا در
نمونههاي تحلير ،مشاهده شد این تفاوتهاي طرحوارهاي در زبان مقصد بنابر راه ار
تصریح یا ترجمة اصيالحی ایجاد شده است .عالوه بر این ،بسامد باالي طرحوارهها ما را به
سوي بدن مندي در دستور نویسی زبان عربی سوق میدهد.
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سيبویه ،عمرو بن عثمان .)6633( .ال تاب .تحقيق و شرح :محمدهارون .ط .8القاهرة :مکتبة الخانجی.
سيوطی ،جالل الدین( .بی تا) .البهجة المرضیة .شرح سیوطی علی ألفیة ابن مالک .القاهرة :دار إحیاء
الکتب العربیة.
شعبانيان ،فاطمه .)6866( .طرحوارههاي تصوري در ضربالمثرهاي شرق گيالن .پایاننامة
كارشناسی ارشد ،دانشگاه پيام نور استان تهران.
صحرایینژاد ،فهيمه .)6833( .بررسی تعدیالت گفتمانی و واژگانی در راستاي طرحوارههاي ذهنی
در ترجمه .پایاننامة كارشناسی ارشد ،دانشگاه پيام نور استان تهران.
صفوي ،كورش .)6831( .بحثی دربارد طرحهاي تصویري از دیدگاه معنیشناسی شناختی .نامة
فرهنگستان.39-19 ،)16(1 ،
فتوحی ،محمود .)6866( .سبکشناسی :نظریهها ،روی ردها و روشها .چ .6تهران :سخن.

كرمزادگان ،زهرا .)6869( .مدرسة سیبویه النحویة :ترجمة وشرح وتعلیق علی المجلد األوّل من
الکتاب .رسالة دكتري ،دانشگاه عالمه طباطبائی.
هههههههههههههههههههههه .)6863( .تحلير مقایسهاي عوامر سازندد ابهام در كتاب سيبویه و ترجمة آن
براساس عناصر انسجام دستوري .پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيات عربی-178 ،)18(6 ،
.888
ميرحاجی ،حميد رضا و كرمزادگان ،زهرا .)6861( .فرآیند فهم متن در متون دستوري رمزگشایی
تعدادي از واژگان كليدي ال تاب .نشریة ادب عربی.76-99 ،)1(6 ،
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .)6866( .نثر سیبویه فی الکتاب وخصائصه األسلوبیة.
بحوث فی اللغة العربیة.663-638 ،)11(61 ،
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