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Abstract  
Deviation from the usual lexical arrangement in any language creates constructions called marked 

informational constructions. Marked constructions have pragmatic meanings and a communicative role 

in the discourse, and since translation is a communicative act, it is necessary to pay attention to these 

constructions in order to establish a pragmatic and communicative balance between the discourse of 

source and target. In this research, after examining the theoretical foundations of information 

construction and the initiation process, which is one of the most important information constructions, 

seven examples of Persian translations of the novels "Al-Shahaz" and "Al-Tariq" by Naguib Mahfouz, 

a famous Egyptian writer who won the Nobel Prize for Literature in 1988, are shown in a descriptive-

analytical manner. The novel "Al-Shahaz" was translated into Farsi by Mohammad Dehghani under the 

title "Gada" and the novel "Al-Tariq" by Mohammad Reza Marashipour under the title "Rah". In the 

works of Najib Mahfouz, including the two mentioned novels, deviations from the usual lexical 

arrangement have marked informative constructions of signs, which make their correct transmission in 

the same signified form necessary to express the author's intention. The results obtained from this 

research have shown that the translators often translated with their own linguistic symbols and as a 

result, they translated the marked constructions in an unmarked form. This has caused a part of the 

meaning intended by the author to not be expressed, and the communication and role balance between 

the two discourses has not been achieved. 

Keywords: Translation, Informational Structure, Marking, Initialization, Al-Tariq 

novel, Al-Shahaz novel. 
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 محفوظ نجیب هایرمان در دارنشان اطالعی ساخت ترجمة نقد
  («الطریق» و «الشحاذ» هایرمان: موردی مطالعة)

 ایران اراک، اراک، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی    معصومه قنبرنژاد
  

 ایران اراک، اراک، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه دانشیار،  ابراهیم اناری بزچلوئی
 

 

 ایران اراک، اراک، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار، محمد جرفی
 ایران اراک، اراک، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار، احمد امیدعلی  

 چکيده 
. زندمی رقم را دارنشان اطالعی هايساخت عنوان با هاییساخت ی،زبان هر در معمول واژگانی نينش از عدول
 ،است تباطیار كنشی ترجمه كهآنجایی از. دارند گفتمان در ارتباطی نقش و كاربردشناختی معانی دارنشان هايساخت
. نمایدمی وريضر مقصد و مبدأ گفتمان ميان ارتباطی و كاربردشناختی تعادل برقراري منظوربهها ساخت این به اهتمام
 عیاطال هايساخت ترینمهم جزء كه مبتداسازي فرآیند و اطالع ساخت نظري مبانی بررسی از پس پژوهش این در

 محفوظ، جيبن از «الطریق» و «الشحاذ» هايرمان از فارسی ترجمه نمونه هفت به تحليلی -توصيفی شيود به است دارنشان

 عنوان با دهقانی محمد را «الشحاذ» رمان. است شده پرداخته ،6633 ادبی نوبر جایزه برنده و مصري سرشناس نویسنده

 و فوظمح نجيب آ ار در. است كرده برگردان فارسی به «راه» عنوان با پور مرعشی محمدرضا را «الطریق» رمان و «گدا»
 انتقال كه است زدهرقم را دارينشان اطالعی هايساخت معمول واژگانی نينش از عدول یادشده رمان دو ازجمله
 پژوهش نای از شده حاصر نتایج. نمایدمی ضروري نویسنده مقصود بيان منظوربه دارنشان صورت همان به هاآن صحيح
 ورتصبه را دارنشان هايساخت نتيجه در و پرداخته ترجمه به خود زبانی شم با اغلب مترجمان كه است داده نشان
 نقشی و باطیارت تعادل و نشده بيان نویسنده مدنظر معناي از بخشی است شده سبب امر این. اندكرده برگردان نشانبی
 . نشود حاصر گفتمان دو ميان

  .گدا رمان راه، رمان مبتداسازی، داری،نشان اطالعی، ساخت ترجمه، ها:کليدواژه
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 مقدمه

نتقر به گفتمان مقصد م است كه در آن پيامی از گفتمان مبدأ كنشی ارتباطی ،ترجمه
ادل شود كه ميان دو گفتمان تعیماما این كنش ارتباطی زمانی به نحو احسن انجام  شود،می

به معناي  گفتارهاپاره 6ياگزاره ةترجم؛ یعنی در كنار شودنقشی و ارتباطی نيز برقرار 
)بخشی از معنا كه گوینده یا نویسنده بر آن تأكيد بيشتري  8و معناي كاربردشناختی 1تحليلی
بخشی از معناي . خواهد آن را در كانون توجه قرار دهد( نيز توجه شودیمدارد و 

اطالعی  ساخت. آیدیمكاربردشناختی در یک گفتمان با كاربست ساخت اطالعی حاصر 
كند و ناظر بر انتخاب صورتی یمبخشی از دستور جمله است؛ یعنی در سيح جمله عمر 

: 6831 باشد )مدرسی، موردنظراست كه متناسب با موقعيت ارتباطی و كالمی  جمله از
اختی س دارنشان ساخت. شوددار تقسيم مینشان و نشانبی ةدودست ساخت اطالعی به. (69

 كند و بسامد كمتري نسبت به ساختاست كه از نينش واژگانی معمول زبان عدول می
 ایفاي منظوركمتر و به هاي ارتباطیاز این رو، این ساخت در موقعيتنشان دارد؛ بی

 داربه همين موضوع ساخت اطالعی نشان با توجه. رودكار میاي بههاي كالمی ویژهنقش
دار در گفتمان مقصد برگردان شود تا تعادل نقشی و ارتباطی باید به همان صورت نشان

 ميان دو گفتمان از ميان نرود.
 6633 ه جایزد نوبر ادبیبرندآ ار ادبی نجيب محفوظ، نویسندد سرشناس مصري و 

به  هاآني است كه انتقال صحيح دارنشاناطالعی  هايساختداراي مضامين ضمنی و 
در گفتمان مقصد براي رسيدن به هد  ارتباطی و بيان مقصود  دارنشانهمان صورت 

 شدهردانبرگتاكنون آ ار متعددي از این نویسنده به فارسی . نمایدیمنویسنده ضروري 
 . است هاآن ةجمل از)راه(  الطریق)گدا( و  الشحاذ هاياست كه رمان

گدا، روایتی نسبتاً پيچيده دارد . ، ی ی از شاه ارهاي نجيب محفوظ است4گدا رمان
ی این شناختزبان هايگیژوی ازجمله. داده است يجاو فنون روایی جدیدي را در خود 

                                                            
1. Propositional 

2. Analytic 

3. Pragmatic 

تعارض درونی روشنف ري را نشان می دهد كه آرمان هاي دوره ي جوانی اش را به دیده ي تمسخر »این روایت . 4

 (.6: 6833 )دهقانی،« نگرد و در عين حال از زندگی بظاهر آسوده و بی دغدغه ي خود دل زده و بيزار استمی
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دهقانی، . است دارنشاني هاسازهرمان عدول از ساختارهاي نحوي معمول و وجود 
  .را به فارسی روان برگردان كرده است الشحاذنویسنده، مترجم و منتقد ادبی، رمان 

ی به فارس رترین مترجم آ ار محفوظ در ایرانمرعشی پور، مشهو محمدرضا رمان راه را
ان به تویمپور در ترجمه هاي بارز سبک فردي مرعشییژگیو جمله از. برگردانده است

وجه به اما با ت ،اشاره كرد ترسادهحف  ساختارهاي پيچيده و جایگزینی آن با ساختارهاي 
 سؤال این دو شده گفتهي ساختاري زبان فارسی و عربی و با توجه به ميالب هاتفاوت
ترجمه به ساختارهاي  فرآینددر  گدا و راه هايآیا مترجمان رمان -شود كه: یمميرح 
 ندفرآییابی مناسب معادلبراي ها آیا مترجمان رمان -؟ اندداشتهتوجه  داراننشاطالعی 

 ؟اندداشتهاي یژهومبتداسازي راه ارهاي 
، هفت نمونه دارنشاندر پژوهش حاضر پس از بررسی نظري مبحث ساخت اطالعی 

-و به شيود توصيفی شده استخراجراه و گدا  هاياز رمان دارنشانترجمة ساخت اطالعی 
نهادي براي  ترجمة پيش ،هايرتحلسپس با توجه به . است قرارگرفتهی بررس موردتحليلی 

 است. شده ارائهی موردبررسي گفتارهاپاره

 پيشينة پژوهش. 2
مله ج یبه ساختار اطالعات گرانقشروی ردي » خود تحت عنوان ةدر مقال(6838)جان خان 

 یشناسساختارهاي اطالعاتی و ساختارهاي آغازگري در زبانبه معرفی  «در ترجمه
قرار داده و  6ليديهاهاييري كار خود را بر تحلاخان جان مبن. پرداخته است گرانقش

بر هم  نشانیهمانند او معتقد است كه ساخت آغازگري و ساخت اطالع در جمالت ب
 . شوندیمنيبق م

 ساخت ینیآفرنقش»كارشناسی ارشد خود با عنوان  ةنامیاندر پا (6837) ميرزایی
پردازد كه مترجم در جریان ترجمه با متن و ابزارهاي یمبه این موضوع  «ترجمه اطالع در

باید با مسائر ميرح در تحلير گفتمان و متن از این رو، ، ستارو هدرك و توليد متن روب
دهی پيام و آگاهی از ابزارهاي افزایش سامان دو با توجه به نحو هاآنآشنا باشد تا براساس 

ز ا اطالع بانویسنده/ گوینده تا حد مم ن دست یابد و  موردنظری معانی تمامبهمعنا 

                                                            
1. Halliday, M. 
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ودي نزدیک ی پيام نيز تا حدگفتمانيرغعالوه بر بافت گفتمانی به بافت  هاآنهاي یژگیو
 . شود

بررسی انتقال معناي » ارشد خود با عنوانكارشناسی  ةنامیاندر پا (6867)رضایی 
به  «شهرزاد توفيق الح يم ةفارسی نمایشنام يهادار در ترجمهنشان اطالعی هايساخت

دأ متن مب دارنشان هايتوان ساختیمپردازد و این ه نگونه یمله روان بودن ترجمه أمس
حال روان بودن ترجمه را  ينع دردر متن مقصد ترجمه كرد و  دارنشانرا به همان ش ر 

آیتی و شریعت از  ةي پژوهش خود را از ميان دو ترجمهادادهرضایی . داد قرارمدنظر 
سازي فقط روي كانونی دارنشانهاي ساختيانماما از  توفيق الح يم برگزیده، نامهیشنما

ان یاین نمایشنامه در جر اننتایج پژوهش حاكی از آن است كه مترجم. است شده متمركز
دار شانصورت نو تعداد اندكی از جمالت به اندبهره برده نشانیترجمه بيشتر از جمالت ب

دار در هر دو نشان هايتفاوت ساخت با وجوداین در حالی است كه . شده است برگردان
عادلی م شدهیزبانی در ساخت اطالعی كانون يهابا شناخت اسلوب تواندیمترجم م ،زبان

 بيابد.ها نسبتاً دقيق براي این ساخت
ز اي بسياري پيرامون آ ار نجيب محفوظ صورت گرفته است كه هاپژوهش تاكنون

 ،(6864، خضري) «نجيب محفوظ« الشحاذ»پردازي در رمان يتشخص» هاآن جملة

نيازي و )« 6اساس الگوي نظري وینی و داربلنهبر الشحاذرمان  ترجمهواكاوي بخشی از »

ا ر نجيب  «الشحاذ»تحلير اگزیستانسياليستی شخصيت اول )عمر( رمان » (،6863، هم اران
 ي برساخته درهااسيورهی  انویة شناسنشانه» ،(6863، موسوي اعظم و حيدري) «محفوظ
 . است (6866، صدیقی غفار پور)« الطریق

ژوهشی یم هيچ پاكردهي صورت گرفته و تا آنجایی كه بررسی هاپژوهشبا توجه به 
نجيب محفوظ صورت نگرفته  هايدر رمان دارنشاناطالعی  هايساخت ةترجمدر باب نقد 

 در باب ترجمه و دارنشاناطالعی  هايموضوع ساخت با توجه به اهميت ،است؛ بنابراین
آید یمبه نظر  است مضامين ضمنی دربردارندهآ ار نجيب محفوظ كه  ةترجم خصودبه

 باشد. جدیدي در زمينة نقد ترجمه كارهشپژواین 
 

                                                            
1. Vinay, J. & Darbelnet, J. 
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 مباني نظري پژوهش. 1
 1ساخت اطالع. 1-2

یا نویسنده( آن را منتقر و شنونده )ميالعة معنا است؛ معنایی كه گوینده » 1كاربردشناسی
ي هاجنبهعالوه بر »ی كاربردشناسدر . (6863 ،8)یول« كندیمبرداشت  ()یا خواننده متن

ساخت اطالع( و كابران آن نيز )ي زبانی هاصورتمختلب بافت به ميالعة ارتباط ميان 
مباحث مهم در كاربردشناسی  جمله ازساخت اطالع  واقع در. (61 :)همان« شودیمپرداخته 
ار ساخت، كه گفتمان شامر كاربرد جمالت در برقراري ارتباط است ییآنجا از. است

ابية كه ساختار اطالعات رییآنجا ازردشناسی در ارتباط است و با كارب وضوحبهاطالعات 
شود یمشناخته « ی گفتمانكاربردشناس»ميان دستور زبان و گفتمان است اغلب با 

(Lambrecht, 1994: 6.) 
ها گزارهداند كه در آن یم( ساخت اطالع را بخشی از دستور جمله 6664) 4لمبركت

انی هاي گفتميتموقعهاي( مشاركين سخن و طبق فرضيشپاساس وضعيت ذهنی )بر
 ي متفاوت دستوري، واژگانی و آواییهاش رگيرند و به یمي متفاوتی به خود هاصورت
 شوند.یمظاهر 

همان 9نشانساخت بی. شوددار تقسيم مینشان و نشانبه دو بخش بی ساخت اطالعی
كمترین ميزان تأ ير عوامر كاربردشناختی بر  هاي زبان است وو رایج سازه 1آرایش اصلی

ساختی است با  دارساخت نشان. (Abdul-Raof, 1998: 36) دهدجمله را نشان می
اي غيرمعمول كه كاركرد آن انتقال معنایی با بارِ مضاعب است؛ یعنی انتقال ترتيب سازه
يب داري با ترتنشانلفا مفهوم . اي در كنار انتقال مفهوم ضمنی و ا ر كالممعناي گزاره

 . هاي زبانی مرتبط استسازه

                                                            
1. Information structure 

2. pragmatics 

3. Yule, G. 

4. Lambrecht, K. 

5. unmarked 

اي است. ترتيب توالی كلمات )آرایش اصلی( در جمالت زبان فارسی قوانين ویژه s+o+vساخت بی نشان فارسی: . 1

ار گيرد. پس از فاعر، مفعول و در انتها فعر قردارد. براساس قوانين دستوري زبان فارسی فاعر در ابتداي جمله قرار می

 است. v+s+oنشان )آرایش اصلی( عربی: (. ساخت بی611: 6894گيرد )رضایی، می
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داند و اظهار داري را مفاهيمی مرتبط به هم می( معنا، گزینش و نشان6868) 6بي ر
معنا با  .شوددارد یک عنصر زبانی تا آن حد دربردارنده معنا است كه باعث گزینشش می

ر كمتر آن عنص ،تر باشداجبارينه یک عنصر  گزینش ارتباط نزدی ی دارد درنتيجه هر
براي مثال، این حقيقت كه در زبان . شودتر میدار خواهد بود و معناي آن ضعيبنشان
 ،واقع عنصري اجباري است( اهميتی ندارد )در ،گيردفاعر پس از فعر قرار می ،عربی

د راما اگر یک قيد یا شبه جمله ابتداي جمله قرار بگي ،نراكه حاصر یک گزینش نيست
مله ( نراكه این قيد یا شبه جعلی اهلل یتوکل المومنونمانند: ) معناي ضمنی است ددربردارند

 نتيجه یک آن ه این مقدم شدن در بگيرد حال توانست قرادر جایگاه دیگري هم می
 براین،بنا. داري و گزینش استیک جنبه از ارتباط ميان معنا، نشان گزینش است و این

براي انتقال معنایی بيشتر از معناي واژگانی، معنایی كه بافت، »داري ابزاري است نشان
 (.61: 6863 )راسخ مهند،« كنندگوینده و عوامر بيرون از زبان بر آن وارد می

مبتداسازي پرداخته  فرآینددار تنها به نشان هايدر این پژوهش از ميان انواع ساخت
 خواهد شد.

 ي کاربردشناختيارابطهمبتدا؛ . 1-1
داند و بر این اساس است كه در اي كاربردشناختی می( مبتدا را رابيه6664لمبركت )
وي در . گيردتنها روابط نحوي و جایگاه نحوي عناصر جمله را در نظر نمی« مبتدا»تعریب 
 كه مبتداي جمله همان نيزي است»كند: استفاده می« 1دربارگی»از مفهوم « مبتدا»تعریب 

كاربردشناختی است  ةمبتدا یک رابي ،بنابراین. (686همان: )« گزاره دربارد آن بيان شود
 این دشود طوري كه گزارد مفروض درباركه ميان مصداق و گزارد موردنظر برقرار می

را در تعریب « دربارگی»همچنان كه لمبركت مفهوم . (683همان: شود )تعبير می مصداق
اي جهان ]زمينه[ گفتمانی دكنندمبتدا را تعيين ( نيز6639) متوكر ،كندمبتدا شاخص می

هر گفتمانی شامر دو ركن »آن باشد نراكه  دموردنظر دربار( )محمول 8داند كه گزاردمی
 (.93: 1884)متوكر، « است: گفته و زمينه یا جهانِ این گفته

                                                            
1. Baker, M. 

2. aboutness 

3. Prediction 
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ه مبتدا نسبت ب ،ميان مبتدا و گزاره حاكم است« دربارگی» ةاین ه رابي وجود با
نراكه به درون گزاره یا محمول  ،آیدخارجی به شمار میاي سازه ،گفتار پس از خودپاره

خارجی بودن . (689: 6668 متوكر،) آن نيست 6ارتباطی ندارد و موضوعی از موضوعات
 ی با گزارهاي كاربردشناختمبتدا رابيه. به معنی استقالل كامر آن از گزاره هم نيست« مبتدا»

 «(گزاره) قابلتُه (مبتدا) خالد»گفتار در پاره ،عنوان نمونهبه. (141: 1868 دارد )متوكر،

به درون گزاره ارتباطی ندارد و موضوعی از  اي خارجی است یعنیسازه «خالد»سازد 
 آن است. دگزاره دربار زیرا ،اما این سازه استقالل كامر هم ندارد ،موضوعات آن نيست

 6و عبارت مبتدایي 1مبتدایيمصداق . 1-1-2 
تفاوت وجود دارد و این تفاوت « عبارت مبتدایی»و « مصداق مبتدایی»ميان دو اصيالح  

كه گزارد  شودمیبه عنصري اطالق « مصداق مبتدایی». كاربردشناختی است ةناشی از رابي
یا  اما عبارت مبتدایی ،كاربردشناختی است[ ةیک رابيو این]آن است  دشده دربار بيان

شود كه داللت بر مصداق به عنصري زبانی اطالق می 9و یا گروه مبتدایی 4سازد مبتدایی
 ابوه علیٌ،» گفتارعنوان نمونه در پارهبه. (Lambrecht, 1994: 131مبتدایی جمله دارد )

ة مقول. است بارد آندر« مریضابوه »گزاره  مصداق مبتدایی است و «علی»سازد  «مریض

مصداق مبتدایی است ارجاع  هم عبارت مبتدایی است كه به «ابوه»در سازد  «ه»دستوري 

                                                            
. به عنوان نمونه در افعال عربی و فارسیِ )ركرَ:  دوید و جلسَ: نشست( تنها یک مشاركت عمر )یک موضوع( 6

این، به افعال شود. بنابرپر می« فاعر»وجود دارد. به عبارت دیگر، این افعال تنها یک ظرفيت دارند و این یک ظرفيت با 

ها شود. در مقابر، افعال متعدي یا گفرا، دو ظرفيت دارند و ظرفيت دوم آنناگفر، افعالِ تک ظرفيتی نيز گفته میالزم یا 

هاي دو ظرفيتی )تک مفعولی( هستند و ها، فعر(. به عبارت دیگر، این فعر664: 6863شود )راسخ مهند، با مفعول پر می

)دو مفعولی( هستند. این افعال به یک فاعر )موضوع بيرونی( نياز  هاي سه ظرفيتیدو مشارك دارند. دسته سوم، فعر

أعيیَ: »هاي دارند و دو مفعول )موضوع درونی( كه به صورت مفعول مستقيم و غيرمستقيم هستند. به عنوان نمونه فعر

 مفعول ]تل[ ]المفتاحَأعيی »در عربی و فارسی سه ظرفيتی )دومفعولی( هستند. در جمله « ... دادن و كَسَی: پوشاندن و...

در كنار موضوع بيرونی )تل( دو موضوع درونی )المفتاح و الی « أعيی»فعر « مستقيم[ ]إلی صدیقی مفعول غيرمستقيم[

 صدیقی( نيز دارد.

2. Topic referent 

3. Topic expression 

4. Topic constituent 

5. Topic phrase 
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ها مانند زبان عربی حتماً باید مصداق مبتدایی با یک ضمير در برخی زبان. شودداده می
 (.141: 1868 داده شود )متوكر،ارتباط  ،كه در درون گزاره یا محمول است ارجاعی

 غيرنهاديمبتداي ِ. 1-1-1 
ت كه اما این بدان معنا نيس ،دارد« مبتدا»همبستگی باالیی با مفهوم « نهاد»مقولة دستوري  

و « نهاد»همبستگی بسيار ميان ( 6664لمبركت ). بدانيم« مبتدا»را همواره معادل « نهاد»ما 
ی تدایعبارت مب»عنوان را به« نهاد»داند و هاي طبيعی میهاي زبانرا از مشخصه« مبتدا»
معرفی « 8نشاناي بیساخت ِ پيش انگاره»عنوان را به« 1خبري-ساختِ مبتدا»و « 6نشانبی
پربسامدترین ساخت « خبري -ساخت مبتدا»یا همان « 4خبري -فراگویی مبتدا». كندمی

 ميابقت دارد و ساخت اطالعی« مبتدا»با « نهاد« »خبري -فراگویی مبتدا»در . زبانی است
 تنيس« مبتدا»همان « نهاد»« هاي برنهاديگزاره»هاي موسوم به اما در گزاره. نشان استبی

 اختیشنتوجه به این مسائر زباندر امر ترجمه  ،بنابراین. دار استو ساخت اطالعی نشان
تة هنري شناسی دارد و به گفگاتنگی با زباننماید نراكه ترجمه ارتباط تنبسيار مهم می

 (.1: 1816، طوایبیة« )شناسی استترجمه؛ آزمایشگاه زبان» 9ميشونيک
ث بح همچون در صدر قرار گرفتن جمله و مورد-هرنند اشتراكاتی  «نهاد»و « مبتدا»
ی خارجی نقش «مبتدا»اما فرق اساسی ميان این دو در این است كه با ی دیگر دارند،  -بودن

شود حمر( مرتبط می) ارد كه به گزارهنقشی د رت دیگر،و نهاد نقشی درونی دارد؛ به عبا
در حتماً نباید در ص»فرق دیگر ميان مبتدا و نهاد در این است كه نهاد . (66: 6639)متوكر، 
ته در گرف اي كه در این نقش قراركند سازهاما نقشی كه مبتدا دارد ملزم می ،جمله باشد

 البارحةُگفتار عنوان نمونه در پارهبه. (116-118: 1868 ،بودیة)محمد « صدر جمله باشد

ق وجود ندارد؛ به عبارتی انيبا« نهاد» و« مبتدا»ميان  (الدار فی (نهاد) کان زیدٌ( مبتدا)

 «البارحة»بل ه نقش كانونی و تأكيدي سازد  ،آن نيست« نهاد»گفتار همان يِ پاره«مبتدا»

                                                            
1. Unmarked topic expression 

2. Topic- comment structure 

3. Unmarked presuppositional structure 

4. Topic- comment articulation 

5. Meschonnic, H. 
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برابر  «هند»نهاد  «هندٌ نشرت قصةً»گفتار اما در پاره ،سبب شده است تا این سازه مقدم شود

 است. «هند»نشان با مصداق مبتدایی بی

 2مبتداسازي. 1-1-6
گيرد كه در حالتِ در جایگاه آغازین جمله قرار می 1نهادي یک سازه غير»زمانی كه 

 ,Lambrecht« )گيردصورت می« مبتداسازي»است  8نشان، جایگاه فاعرِ مبتداییبی

اي كه از قبر مبتداي جمله و به سازه« 4مبتداي  انویه»به این سازد مقدم شده . (147 :1994
ه ي است كفرآیند مبتداسازي ،به اعتقاد لمبركت. (Ibidگویند )می« 9مبتداي اوليه»بوده 

 انگيزد گوینده از انتخاب ساخت. گيردمی برنحوي و هم ساختار اطالعاتی را درهم ساختار 
اي است كه به جایگاه آغازین جمله منتقر مبتداسازي برجستگی و اهميت موضوعی سازه

عنوان مدلول كالمی حائز اهميت باشد به جایگاه آغازین جمله اي بهننانچه سازه. شودمی
 .شودمییابد و برجسته ارتقا می

 )خروج به چپ( 2گذار يرضمي مبتداساز. 1-1-6-2
ه و به يرمستقيم( منفک شدو غمستقيم ) یمفعولدر این نوع از مبتداسازي سازه از بستر 

ذكر  الزاماً 3ماتریسی وارهجملهضميري در  7بستواژهاما  ،شودیمابتداي جمله منتقر 
و بازشناسی  (مرجع اسمی اوليه )اسم مقدم 6ي مجددسازفعال ،هد  از این ضمير. شودیم

66Andrason :2016 ,) آن است 68يسازبرجستهیت درنهاماتریسی و  وارهجملهآن در 

116.) 
  

                                                            
1. Topicalization 

2. Non-subjects 

3. Topical subject 

4. Secondary topic 

5. Primary topic 

6. Left Dislocation (LD) 

7. clitic 

8. Matrix claus 

9. Reactivate 

10. Thematization 

11. Andrason,A 
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 1اگذاري ضمير نمبتداساز. 1-1-6-1 
ه ابتداي را ب گفتارپارهنخست سازد منفک شده از درون  ةدرجي ضمير ناگفار در مبتداساز 

در . دهدیم گفتار قرارپارهكانون  عنوانبهدوم سازه را  ةدرج و دردهد یمآن ارتقا 
 ي ضمير ناگفار ضمير ارجاعی وجود ندارد.مبتداساز

 1ي فاعليمبتداساز. 1-1-6-6
 ریگد عبارت به. در این نوع از مبتداسازي برجسته شدن و اهميت فاعر مدنظر است 
زبان . (Ibid« )ودشمیافتد و سبب برجسته شدن فاعر یممبتداسازي در بستر فاعلی اتفاق »

یی است كه هازباناست و ضمير اندازي ویژگی  8ضمير انداز عربی همچون زبان فارسی
حف  كرد و شخص و شمار را با شناسه نشان داد  هاآنتوان نهاد اختياري را در یم

 ،شودینميردستوري غبا حف  ضمير فاعلی جمله  ،یگردعبارتبه. (61: 6868)ماهوتيان، 
 ند.كیمخاصی در جمله ایفا نقش كالمی و ارتباطی  شود،اما اگر ضمير فاعلی ذكر 

 «راه»ي( در دو رمان )مبتداساز دارنشاناطالعي  هايساخت ةيل ترجمتحل. 6
 «گدا»و 

یخیل الی أنک فی إجازة خاصة إلنجاز هذه المهمة؟ تحبس النبض  - و قالت:متن اصلی: 
الکلمة، أنا من ( لستُ موظفا ً بأی معنی لهذه 8) -علیه، و ساوره قلق و لکنه قال:  للتعرف

واضح أنها تتستر علی شعور بعدم . أبی من ذوی األمالک -تزرع أرضک؟ -األغیان!
ثانی کذبة  (3، و هو عمل أثقل من أی وظیفة! )العقاریة وأنا أدیر امالکه( 6) -قال:. اإلرتیاح

 (14 :1883، )محفوظ. و هو کاره رغم أنه لم یکذب بعد علی المرأة األخری یکذبها علیها
 .كنم براي انجام این كار مرخصی گرفته باشییمف ر  -: و الهام گفت:پورمرعشیة ترجم
( كارمند نيستم، به 6) -خواست او را بشناسد جا خورد و نگران شد، اما گفت: یمین ه ااز 

 پدرم به -كاري؟ یمرا  آتزمين  –. ي اعيانمطبقهمن از . هر معنایی كه این كلمه بدهد
( 1) -صابر گفت: . و روشن بود كه دختر احساس خوبی ندارد. كندیمامالك رسيدگی 

                                                            
1. Topicalization 

2. Subject LD 

3. Pro-drop 
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دومين دروغ را به ( 8). است ترسختكه از هر كاري  كنمیممن هم مستغالتش را اداره 
كه به آن زنِ دیگري هنوز دروغی نگفته یدرحالو از كار خود بيزار بود،  گفتیماو 
 .(68-61 :6868 ،پورمرعشی)بود

 «وأنا أدیر امالکه العقاریة»از گفتة  «أنا»با حف  سازد  (1گفتمان فوق در مورد )در خرده   

ذكر این سازه به جهت نقش  و شده ذكر « أنا»اما در اینجا  ،شودینمجمله غيردستوري 
اما  ،يدي باشدأكتلحن گوینده )صابر( برحسب موقعيت گفتمانی باید . يد استتأككالمی 

ي را با تغيير يدتأكتوان همچون گفتمان شفاهی لحن ینمكه در گفتمان م توب  ییآنجا از
شود در اینجا براي یمكه لحن در روایت و داستان نيز وارد ییآنجا ازتن صدا نمایاند و 

 (8) در مورد. استگرفته  ش رانتقال این نقش كالمی مبتداسازي در بستر فاعلی 
 دي سازسازبرجستهيد و تأكبه جهت گرفته است و  مبتداسازي از نوع ضمير گفار صورت

ر ي گفاشتن ضميجابهاز جایگاه اصلی خود در درون جمله منفک شده و با  «ثانی کذبة»
شده  به ابتداي جمله پيشایند هم مرجع با خودش )این ضمير باید در فارسی برگردان شود(

گرفته  دارننشافضاي گفتمانی ساخت اطالعی  متناسب با سياق و دیگر، به عبارت. است
ی در نشان است و برجستگیباین ساخت طبق دستور زبان فارسی ساختی  ترجمه. است

گویی دروغ گفتن از سوي شخصيت داستان هيچ نقشی در این فضاي . كندینمكالم ایجاد 
ه گفتمان بباید  مبدأنقش كالمی گفتمان  ،بنابراین. گفتمانی ندارد و نيزي عادي است

 . یافت تا تعادل نقشی برقرار شودیممقصد نيز انتقال 

براي بيان بخشی از منظور خود از نشانگر  ( نویسنده6) خرده گفتمان، در مورد در این 
نين ن. خاد دستوري )!( استفاده كرده كه مترجم این نشانگر را نادیده گرفته است

 كند. رنگكمتواند تعادل نقشی دو گفتمان را یممواردي نيز 
ین ه اي، نه؟ از اگرفتهو الهام گفت: به نظرم براي این كار مرخصی  ترجمه پيشنهادي:

( كارمند نيستم به هر معنایی كه 6خواست او را بشناسد جا خورد و نگران شد، اما گفت: )یم
ن روش. پدرم از مالكين است -كاري؟ یمزمينات را  –اعيانم!  ةطبقمن از . بدهد این كلمه

( من مستغالتش را اداره 1) -گفت: . كندیماست كه دختر ناخوشایندي خود را پنهان 
گوید یم( ]این[ دومين دروغ است كه آن را به او 8) –است!  ترسختكنم كه از هر كاري یم

 .فته استكه به آن زن دیگري هنوز دروغی نگیدرحالو از كار خود بيزار است، 
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...[  م اندفع نحو التاكسی امراً السائق بالفهاب الی ناحية من النير بها مرسی ]متن اصلی: 
القفاز قوارب، أي انسان یعيب علی هفا الشحاذ! ول ن هر لمحه أحد و هو یغادر العمارد؟ 

 (686 :1883، )محفوظ ؟]...[القضيب هر رآهما احد و
ها یقاقي تاكسی جهيد و از راننده خواست به لنگرگاه سوبهآنگاه  [: ]...پورة مرعشیترجم
نگاه . یآهن ةيلمدست ش و كند؟ یمكی با این گدا همدردي . اي از نير برساندشيهناحدر 

 (681 :6868، پورمرعشی) [؟ ]...افتاده است هاآنكسی به 

رگی دربا ةرابي «هل رآهما احد»گزارد . ، مصادیق مبتدایی هستند«القصیب»و « القفاز» 

« هما»مير ض. آمده است به وجودكاربردشناختی  ةرابيبا این مصادیق مبتدایی دارد و یک 

ارگی درب ةرابياین  اصالًمترجم . دستوري است ةمقولعبارت مبتدایی و یک « راهما»هم در 
ی را مصادیق مبتدای (آهنی. ةيلمدست ش و )را رعایت ن رده و با گفاشتن نقيه پس از 

در . تاس اي هم حاصر نيامدهیكاربردشناخت ةرابي ،از گزارد جدا ساخته! بنابراین كامالً
ي مفعولی )القفاز و هاسازه. مبتداسازي از نوع ضمير گفار صورت گرفته است اینجا

این . اندشدهالقضيب( از جایگاه اوليه خود منفک شده و به ابتداي گفتمان پيشایند 
، است ؤ رمهت القاي نوعی هيجان كه در پيشبرد گفتمان نيز سازي بيشتر به جپيشایند

باط دو گفته ارت ،سازي را مدنظر نگرفتهصورت گرفته است، اما وقتی مترجم این پيشایند
يدي أكتمعناي كاربردشناختی و معناي  ،یگردعبارتبه. شده است رنگكمنيز بسيار 

ابر از صحنه گریختن ص اال روایتِگفتة ب. ی در گفتمان مقصد برگردان نشده استدرستبه
ان مونولوگ صابر این ترس و هيج و دربند به فارسی برگردان نشده است![ یک]است  جرم

موقعيت  ،دیگر عبارتبه. شودیمبراي مخاطب ملموس  كامالً هاسازهبا نوع نينش 
 مونولوگ رااین   هینان ته دیگر . كند كه از ننين نينشی استفاده كندیمگفتمانی اقتضا 

ضمير هم ة ترجمند كه نهر . يررسمی و حالت محاوره ترجمه كردغتوان به ش ر یم
اما به  ،مرجع در مبتداسازي ضمير گفار به ش ر محاوره با شم زبانی مخاطب بيگانه است

ی شود و با شم زبانیمننين مواردي سبب واقعی جلوه دادن گفته  ةآید در ترجمیمنظر 
 .مخاطب نيز آشناست
ولی ن ند كسی او را در حال ترك عمارت دیده باشد؟ دست ش و ميلة  ترجمه پيشنهادي:

 ن ند كسی دیده باشدشان؟ آهنی را
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إقرأ أی کتاب فی الفلک أو فی الطبیعة أو فی أی علم من العلوم و تذکر ما تشاء متن اصلی: 
 ام –. سیجتاحک.من المسرحیات أو دواوین الشعر ثم اختبر بدقة احساس الخجل الذی 

ال  هذا الشعور المخجل –. .القانون و القضایا فی أفکر عندما ینتابنی بما الشعور هذا أشبه
 (11:6666، )محفوظ. .المنبوذ من الزمن یعانیه إال الفنان

ان خواهی بخویمشناسی یا هر علم دیگر هر كتابی كه یستزیا  6: در علومترجمة دهقانی
 ببين كه احساس وقتآنخواهی به یاد بيار، یمهاي شعر هر نه یواندها یا یشنامهنماو از 

م كنم همين احساس به سراغیمپرونده و قانون ف ر  دوقتی دربار –. كشد..یمشرم تو را 
دهد كه زمانه او را بر سر راه یماین احساس شرم فقط به هنرمندي دست  –. آید..یم

 (19: 6833 ،دهقانی). ..اف نده است

 عنیی ؛برنهادي است« هذا الشعور المخجل ال یعانیه إال الفنان المنبوذ من الزمن»گزارد  

ست ا مبتداي  انویه «هذا الشعور المخجل» گروه اسمی. در آن مبتدا با نهاد ميابقت ندارد

 در اینجا مبتدا. همان نهاد یا مبتدايِ اوليه است «الفنان المنبوذ من الزمن»گروه اسمی  و
ي و همچنين واقعی جلوه دادن سازبرجستهي كاربردشناختی دارد و به جهت ارابيه
ین يجه انت دراما در متن ترجمه توجهی به این موارد نشده و  ،گو مقدم شده استوگفت

 مبتداي اوليه و  انویه ترجمه نشده است. صورتبهدو گروه اسمی نيز 
 د،شناسی یا هر دانش دیگري كه باشیستزي نجوم را بخوان یا هاكتابترجمه پيشنهادي: 

بينی كه نيور احساس شرم یم وقتآنهاي شعر را یادت بياور، یواندها و یشنامهنما
كنم درست همين احساس سراغم یمپرونده و قانون ف ر  دوقتی دربار -كشدت...یم
 ...از زمانه دارد طردشدهاین احساس شرم را كه فقط هنرمند  -. آید..یم

 یوم احترقت. حساسیة الضمیر یدرکها الضجر ی( حت8). ذکر اآلخر فی السجن واصلی: متن 
( 6) .و ذاب فی الظلمات کأن لم یکن. رغم األهوال لم یعترف. لکنه لم یعترف. بلهیب الخطر

 (63-61 :6666 ،)محفوظ ...[]. أنت تمرض فی الترف و

                                                            
 ترجمه صحيح نيست. در ترجمة پيشنهادي صورت تصحيح شده آمده است.. 6
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ی تا نهانگاه ضمير تنگ( دل6). زندان بود: عمر به یاد آن دیگري افتاد كه در ة دهقانیترجم
 و سوختی، اما او اعترا  ن رد، زجر كشيدیمروزي كه در شعله خير . یابدیمهم راه 

اما تو از خوشی بيمار ( 1). و در تاری ی آب شد گویی كه هرگز نبوده است. اعترا  ن رد
 (16: 6833 ،دهقانی)[ ].... شويیم

ادل كه در گفتمان مقصد نيز این تع گرفتهش ر( مبتداسازي از نوع فاعلی 1در مورد )
گزارد برنهادي  صورتبهعربی  گفتارپارهاطالعی  ( ساخت6در مورد ). است شده برقرار

مصداق مبتدایی است كه نقشی كاربردشناختی « حساسیة الضمیر»سازد . دار استنشان و
گویی فرا صورتبه گفتارپارهاما ساخت اطالعی ترجمة این  ،استدارد و گزاره دربارد آن 

 صالًاهمان مبتدا است و « یتنگدل»نهاد  به عبارت دیگر،. نشان استیبخبري و -مبتدا
گی و این در حالی است كه برجست. نقش كاربردشناختی مبتدا در نظر گرفته نشده است

. فتمان استی در این گفرا واژگاناختی و معناي كاربردشن منظوربهشدگی این سازه ایندپيش
شخصيت اصلی داستان( سراسر زندگی و آزادي خود را مدیون دوستش )حمزاوي  عمر

وست از دو دو شود یمهاي انقالبی دستگير يتفعال ةاما عثمان در بحبوح ،داندیمعثمان 
 تواند براي دوستش كاريینمعمر از این ه . بردینمدیگرش، عمر و مصيفی، هيچ نامی 

نویسنده با  ،بنابراین. كشدیمین ه وكيلی سرشناس است[ بسيار رنج ا وجود دهد ]باانجام 
ر ( در نظر داشته است عالوه بحساسیة الضمیر+ یدرکها+ الضجردار )نشاننينش واژگانی 

ه در گفتمان كییازآنجا. ختی را برسانندكاربردشنای و فرا واژگاناین معانی ي اگزارهمعناي 
و تعادل  دهش رنگكمی نيز واژگانفرا پس معانی ي صورت نگرفتهسازبرجستهمقصد این 

توان از یميدي در زبان فارسی تأكبراي رساندن ننين . كالمی و نقشی برقرار نشده است
یلی( استفاده كرد، در این صورت ضمير هم مرجع با سازه منفک شده به تأو)حر  « كه»

و مقصد  بدأمي اطالعی ی سان در گفتمان بندصورت شود و بایمابتداي جمله نيز برگردان 
 .یافتدستتوان به برابري نقشی یم

ر و تا نهانگاه ضمي. افتد كه در زندان استیمترجمه پيشنهادي: عمر به یاد آن دیگري 
موقعيت گفتمانی كانونی سازي  بنا بر( نيز 1در مورد ). یابدیماست كه اندوه به آن راه 

 ست.ا شدهانجامفاعلی صورت گرفته كه در برگردان فارسی نيز این كانونی سازي 
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 أما کریمة فقد جمعت بینکما الجریمة برباط لن (6). لست اال عذاباً. إلهام.( 6)متن اصلی: 
 (683: 1883 ،)محفوظ. ...[]، ینفصم حتی الموت

اما تو را با كریمه ( 1). درمان هستی و دیگر هيچ..یب! درد ( الهام6: )پورة مرعشیترجم
 :6868 ،پورمرعشی). ...[] ،نخواهد گسست است كه تا مرگ بستههمریسمان جنایتی به 

677) 

ي دنها يرغمبتداي « یمةکر»سازه  ،«ةأما کریمة فقد جمعت بینکما الجریم» (1در مورد )  
ن همي ترجمهدر . ي كاربردشناختی استارابيهی آن به جهت شدگ يشایندپاست و 

است! ضمن  رفته يانم ازيد تأكپيشایند شده است و معناي تقابر و  «تو»سازد  گفتارپاره
مترجم . است شده استفاده( از نشانگرهاي خاد دستوري براي انتقال پيام 6در مورد ) این ه

نيز از  و در پایان ![نشانگر ] ، ازالهام ي نشانگر تعليق پس از گروه اسمی،جابهدر این مورد 
رها كه نویسنده از قرار دادن هر یک از این نشانگ یحال درنشانگر تعليق استفاده كرده است 

ت تفاومعناي كاربردشناختی آن متفاوت شده و  منظوري دارد كه با این عمر مترجم
رسش و گویی نویسنده با این تعليق پ. است شده و مقصد ایجاد مبدأارتباطی ميان دو گفتة 

در « الهام». شده است پاسخی ميرح كرده كه بخشی از پيام گفتمان راه در ميان آن نهفته
 و صابر نون بصيرت است« آزادي، كرامت و امنيت»ن به نماد پاكی و راه رسيد« راه»رمان 
این همان عشق است و آزادي ». یابد كه دیگر دیر شده استیدرمزمانی این امر را  ،ندارد

ار ي در كامعجزهي رخ نداد؟ آیا امعجزهپس تو كجایی؟ و نرا پيش از جنایت . و كرامت
نویسنده  «بيند؟ینم ، ه نشم نابينا نيزي را هرنند به آن نزدیک باشدینااست صابر؟ یا 

. 6««تو تنها درد هستی و بس. الهام..»گوید: یمكند اما از زبان صابر ینماین پرسش را ميرح 
( نيز با به هم خوردن ساخت مبتدایی، معناي تقابلی و كانونی مدنظر نویسنده 1مورد ) در

اما در  ،تقابر و كانونی سازي پيشایند شده قصدبه «کریمة»گروه اسمی . انتقال نيافته است
ناي و سبب از دست رفتن بخشی از مع نشده انجاماي يسازگفتة برگردان ننين پيشایند 

 ی آن شده است.فرا واژگانكاربردشناختی و 
 اما كریمه را با تو ریسمان جنایتی به. تو تنها درد هستی و بس. ترجمه پيشنهادي: الهام..

 .كه تا مرگ نخواهد گسست بستههم

                                                            
 118، د «راه». تعليق مترجم )مرعشی نجفی( بر رمان 6
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کنت شارعا ً فی کتابة مسرحیه جدیده و إذا بالفن یتفتت بین یدی نشارة أجل متن اصلی: 
أما  –( 8) .و تراباً و لکنی سرعان ما استبدلت به فنا آخرا دان له مالیین المواطین بالسعادة.

، استبدلت بالفن الزائل عمال ینافسه فی البلی، فالمحاماة کالفن من اعمال الطریق أنا فأخطات
 (97: 6666 ،)محفوظ [...] أنا ال أحسن ما أحسنت من فن جدید،و ( 6)، العصور البائدة

نوشتم كه ناگهان هنر پيش رویم خُرد شد یماي تازه یشنامهنما: بله، داشتم ترجمة دهقانی
 ةي هنر دیگري را جایگزین آن كردم كه مایزودبهو به خاك اره و غبار بدل گشت اما 

را به كاري  رفتهازدستهنر  اما من راه را گم كردم، –( 6). بود.. وطنهمها يليونمشادي 
صار هاي اعكاری از آن نداشت، وكالت هم مثر هنر از كمدستبدل كردم كه در بيهودگی 

 (18 :6833 ،دهقانی)[ ، ]...آورميروي اتازهمثر تو به هنر  من نتوانستم( 1ابتدایی است، )

تگی و و سبب برجس گرفتهش ردر این خرده گفتمان مبتداسازي در بستر فاعلی  
يدي أكتكند كه لحن گوینده یمدر اینجا فضاي گفتمان ایجاب . اهميت فاعر شده است

 مثالً يدي راأكتلحن  اما نون گفتمان م توب مانند گفتمان شفاهی نيست كه بتوان ،باشد
 براي انتقال این نقش كالمی در اینجا مبتداسازي از این رو،، با تغيير در تن صدا اعمال كرد

كردن  ررنگپو ذكر گروه اسمی ]من[ عالوه بر برجستگی و گرفته ش ر در بستر فاعلی
شخص اول داستان[ كه در ] يالحمزاوعمر . يد را ایجاد كرده استتأكفاعر نقش كالمی 

كند، یمه وكالت  روت هنگفتی كسب كند و از رایمشاعر بوده و بعدها شعر را رها  جوانی
انگارد و دنار كسالت روحی روانی یممعنا یبخویش را پوچ و  گفشتهي هاآرمان

ورده آ پسندعامهكه روي به هنر  در تقابر با دوستش، مصيفی ميناوياو خود را . شودیم
وجه ون تخود را در كان كند ویمبيند و هر نه بيشتر سرخوردگی خود را ابراز یم ،است
عالوه بر القاي  ،ضميرانداز بودن هر دو زبان وجود با [ذكر گروه اسمی ]من. دهدیمقرار 

ان را نيز نقش ارتباطی گفتم ،است مؤ رحالت هيجانی و احساسی كه در پيشبرد گفتمان 
نين ایجاد ن ،بنابراین. كندیمایجاد  فضایی محسوس براي خواننده كند ویم پررنگ

نماید تا تعادل كالمی و ارتباطی ميان دو گفتمان برقرار یمترجمه نيز ضروري  فضایی در
ی توانسته است ننين فضایی در گفتمان ترجمه ایجاد خوببهتوان گفت مترجم یم. شود

تر یواقعگو را زنده و ويدي پس از ]من[ این گفتتأك« كه»دادن كند ضمن این ه قرار 
 داد.یمجلوه 
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ي اتازه( من كه نتوانستم مثر تو به هنر 1). ( اما من كه راه را گم كردم6ترجمه پيشنهادي: )
 .آورميرو

أنا ! ؟أصله –. سیعود کل شی ء الی اصله. -رنا الی تعاستها بحزن ثم تمتم: متن اصلی: 
، وال سبیل إلی العمل من جدید، ال الصحة تسمح بذالک إنتهیت، بسیمة أیام الزمان لن تعود

 (68 :1883 ،)محفوظ. البولیس.و ال 
يز نههم -و صابر زمزمه كرد: . اش اندیشيدهايیشوربختبا اندوه به  :پورة مرعشیترجم

ن بدانی كه آ بسيمه! باید. اي..يدهرستو به آخر خط شود؟ یمدرست  –. شودیمدرست 
دهد یمات اجازه نه سالمت. كاركردهيچ راهی نيست كه دوباره بشود . گردندیبرنمروزها 
 (86 :6868 ،پورمرعشی). نه پليس

فوق مبتداسازي در بستر فاعلی صورت گرفته و برحسب موقعيت  گفتارپارهدر  
يز به )در دو نمونه اول و ششم ن است شدهگفتمانی سبب برجستگی و كانونی شدن فاعر 

در برگردان فارسی این تعادل نقشی و ارتباطی ميان دو گفته  اما ،(این مورد پرداخته شد
آید در برخی موارد برگردان درستی از این یمضمن این ه به نظر . برقرار نشده است

 صورت نگرفته است. گفتارپاره
 -ترجمه پيشنهادي: صابر با اندوه به بينوایی مادر نشم دوخت و سپس زیر لب گفت: 

ن ام، بسيمة آيدهرسیش؟! من دیگر به آخر خط سر جا –. یش..جاسر گردد یبرميز نهمه
گردد، هيچ راهی نيست كه دوباره بشود كاري كرد، نه سالمتی اجازه یبازنمروزها دیگر 

 دهد و نه پليس...یم

 گيرينتيجهبحث و 
اي علمی به به شيوه تواندشناسی میزبان. شناسی داردارتباط تنگاتنگی با زبان ،ترجمه 

در مواردي  ویژهآید، بهمش التی بپردازد كه دركنش ترجمه پيش می توضيح و تصریح
شود نراكه ترجمه برگردان معناي متن است و نه صرفاً كه مربوط به معناي ضمنی می

ه به آن در ی كه توجشناختزبانمسائر  ازجمله. زبان به زبانی دیگرهاي یکبرگردان گزاره
 . است دارنشاناطالعی  هايد ساختنماییمامر ترجمه ضروري 
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 ي محسوبدارنشانموارد  جمله ازمبتداسازي كه  فرآینددر این پژوهش با بررسی 
فاعلی ي مبتداسازجز دو مورد « الطریق»و « الشحاذ»مشخص شد كه مترجمان  ،شودیم

انی خود نداشته و با شم زب مبتداسازي فرآیندنهادي و در كر توجه كافی به مبتداهاي غير
ي كالمی و معانی هانقشاست تا  همين امر باعث شده ؛اندپرداختهبه ترجمه این موارد 

ي اگزارهمترجمان با توجه به صحت معناي . ضمنی به گفتمان مقصد انتقال نيابد
 صورتبها ر دارنشان هايرا نادیده گرفته و ساخت هاآنمعناي كاربردشناختی گفتارها پاره
رجمه ت فرآینددر  دارنشاناطالعی  هايتوجه ن ردن به ساخت. اندكردهنشان برگردان یب

الی كرده و این در ح رنگكمتعادل نقشی و كاربردشناختی دو گفتمان مبدأ و مقصد را 
هاي باالي زبان فارسی ام ان يتقابلدو زبان و همچنين  هاياست كه با توجه به ساخت
 . در زبان فارسی وجود دارد دارنشاني هاساحتمعادل گزینی مناسب براي 
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