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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 descriptiveanalytical 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.
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چکيده

نشاندار است به شيود توصيفی -تحليلی به هفت نمونه ترجمه فارسی از رمانهاي «الشحاذ» و «الطریق» از نجيب محفوظ،
نویسنده سرشناس مصري و برنده جایزه نوبر ادبی  ،6633پرداخته شده است .رمان «الشحاذ» را محمد دهقانی با عنوان
«گدا» و رمان «الطریق» را محمدرضا مرعشی پور با عنوان «راه» به فارسی برگردان كرده است .در آ ار نجيب محفوظ و
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کليدواژهها :ترجمه ،ساخت اطالعی ،نشانداری ،مبتداسازی ،رمان راه ،رمان گدا.
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ازجمله دو رمان یادشده عدول از نينش واژگانی معمول ساختهاي اطالعی نشانداري را رقمزده است كه انتقال
صحيح آنها به همان صورت نشاندار بهمنظور بيان مقصود نویسنده ضروري مینماید .نتایج حاصر شده از این پژوهش
نشان داده است كه مترجمان اغلب با شم زبانی خود به ترجمه پرداخته و در نتيجه ساختهاي نشاندار را بهصورت
بینشان برگردان كردهاند .این امر سبب شده است بخشی از معناي مدنظر نویسنده بيان نشده و تعادل ارتباطی و نقشی
ميان دو گفتمان حاصر نشود.

تاریخ پذیرش0020/20/20 :

عدول از نينش واژگانی معمول در هر زبانی ،ساختهایی با عنوان ساختهاي اطالعی نشاندار را رقم میزند.
ساختهاي نشاندار معانی كاربردشناختی و نقش ارتباطی در گفتمان دارند .از آنجاییكه ترجمه كنشی ارتباطی است،
اهتمام به این ساختها بهمنظور برقراري تعادل كاربردشناختی و ارتباطی ميان گفتمان مبدأ و مقصد ضروري مینماید.
در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظري ساخت اطالع و فرآیند مبتداسازي كه جزء مهمترین ساختهاي اطالعی

تاریخ دریافت0022/20/09 :
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مقدمه
ترجمه ،كنشی ارتباطی است كه در آن پيامی از گفتمان مبدأ به گفتمان مقصد منتقر
میشود ،اما این كنش ارتباطی زمانی به نحو احسن انجام می شود كه ميان دو گفتمان تعادل
نقشی و ارتباطی نيز برقرار شود؛ یعنی در كنار ترجمة گزارهاي 6پارهگفتارها به معناي
تحليلی 1و معناي كاربردشناختی( 8بخشی از معنا كه گوینده یا نویسنده بر آن تأكيد بيشتري
دارد و می خواهد آن را در كانون توجه قرار دهد) نيز توجه شود .بخشی از معناي
كاربردشناختی در یک گفتمان با كاربست ساخت اطالعی حاصر میآید .ساخت اطالعی
بخشی از دستور جمله است؛ یعنی در سيح جمله عمر می كند و ناظر بر انتخاب صورتی
از جمله است كه متناسب با موقعيت ارتباطی و كالمی موردنظر باشد (مدرسی:6831 ،
 .)69ساخت اطالعی به دودستة بینشان و نشاندار تقسيم میشود .ساخت نشاندار ساختی
است كه از نينش واژگانی معمول زبان عدول می كند و بسامد كمتري نسبت به ساخت
بینشان دارد؛ از این رو ،این ساخت در موقعيتهاي ارتباطی كمتر و بهمنظور ایفاي
نقشهاي كالمی ویژهاي بهكار میرود .با توجه به همين موضوع ساخت اطالعی نشاندار
باید به همان صورت نشان دار در گفتمان مقصد برگردان شود تا تعادل نقشی و ارتباطی
ميان دو گفتمان از ميان نرود.
آ ار ادبی نجيب محفوظ ،نویسندد سرشناس مصري و برنده جایزد نوبر ادبی 6633
داراي مضامين ضمنی و ساختهاي اطالعی نشانداري است كه انتقال صحيح آنها به
همان صورت نشاندار در گفتمان مقصد براي رسيدن به هد ارتباطی و بيان مقصود
نویسنده ضروري مینماید .تاكنون آ ار متعددي از این نویسنده به فارسی برگردانشده
است كه رمانهاي الشحاذ (گدا) و الطریق (راه) از جملة آنها است.
رمان گدا ، 4ی ی از شاه ارهاي نجيب محفوظ است .گدا ،روایتی نسبتاً پيچيده دارد
و فنون روایی جدیدي را در خود جاي داده است .ازجمله ویژگیهاي زبانشناختی این

1. Propositional
2. Analytic
3. Pragmatic
 .4این روایت «تعارض درونی روشنف ري را نشان می دهد كه آرمان هاي دوره ي جوانی اش را به دیده ي تمسخر
مینگرد و در عين حال از زندگی بظاهر آسوده و بی دغدغه ي خود دل زده و بيزار است» (دهقانی.)6 :6833 ،
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رمان عدول از ساختارهاي نحوي معمول و وجود سازههاي نشاندار است .دهقانی،
نویسنده ،مترجم و منتقد ادبی ،رمان الشحاذ را به فارسی روان برگردان كرده است.
رمان راه را محمدرضا مرعشی پور ،مشهورترین مترجم آ ار محفوظ در ایران به فارسی
برگردانده است .از جمله ویژگی هاي بارز سبک فردي مرعشیپور در ترجمه میتوان به
حف ساختارهاي پيچيده و جایگزینی آن با ساختارهاي سادهتر اشاره كرد ،اما با توجه به
تفاوتها ي ساختاري زبان فارسی و عربی و با توجه به ميالب گفته شده این دو سؤال
ميرح میشود كه - :آیا مترجمان رمانهاي گدا و راه در فرآیند ترجمه به ساختارهاي
اطالعی نشاندار توجه داشتهاند؟  -آیا مترجمان رمانها براي معادلیابی مناسب فرآیند
مبتداسازي راه ارهاي ویژهاي داشتهاند؟
در پژوهش حاضر پس از بررسی نظري مبحث ساخت اطالعی نشاندار ،هفت نمونه
ترجمة ساخت اطالعی نشاندار از رمانهاي راه و گدا استخراج شده و به شيود توصيفی-
تحليلی مورد بررسی قرارگرفته است .سپس با توجه به تحليرها ،ترجمة پيش نهادي براي
پارهگفتارهاي موردبررسی ارائه شده است.

 .2پيشينة پژوهش
خانجان ()6838در مقالة خود تحت عنوان «روی ردي نقشگرا به ساختار اطالعاتی جمله
در ترجمه» به معرفی ساختارهاي اطالعاتی و ساختارهاي آغازگري در زبانشناسی
نقشگرا پرداخته است .خان جان مبناي كار خود را بر تحليرهايهاليدي 6قرار داده و
همانند او معتقد است كه ساخت آغازگري و ساخت اطالع در جمالت بینشان بر هم
منيبق میشوند.
ميرزایی ( )6837در پایاننامة كارشناسی ارشد خود با عنوان «نقشآفرینی ساخت
اطالع در ترجمه» به این موضوع می پردازد كه مترجم در جریان ترجمه با متن و ابزارهاي
درك و توليد متن روبهرو است ،از این رو ،باید با مسائر ميرح در تحلير گفتمان و متن
آشنا باشد تا براساس آنها و با توجه به نحود ساماندهی پيام و آگاهی از ابزارهاي افزایش
معنا بهتمامی معانی موردنظر نویسنده /گوینده تا حد مم ن دست یابد و با اطالع از

1. Halliday, M.
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ویژگیهاي آنها عالوه بر بافت گفتمانی به بافت غيرگفتمانی پيام نيز تا حدودي نزدیک
شود.
رضایی ( )6867در پایاننامة كارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی انتقال معناي
ساختهاي اطالعی نشاندار در ترجمههاي فارسی نمایشنامة شهرزاد توفيق الح يم» به
مسأله روان بودن ترجمه می پردازد و این ه نگونه میتوان ساختهاي نشاندار متن مبدأ
را به همان ش ر نشاندار در متن مقصد ترجمه كرد و در عين حال روان بودن ترجمه را
مدنظر قرار داد .رضایی دادهها ي پژوهش خود را از ميان دو ترجمة آیتی و شریعت از
نمایشنامه توفيق الح يم برگزیده ،اما از ميانساختهاي نشاندار فقط روي كانونیسازي
متمركز شده است .نتایج پژوهش حاكی از آن است كه مترجمان این نمایشنامه در جریان
ترجمه بيشتر از جمالت بینشان بهره بردهاند و تعداد اندكی از جمالت بهصورت نشاندار
برگردان شده است .این در حالی است كه با وجود تفاوت ساختهاي نشاندار در هر دو
زبان ،مترجم میتواند با شناخت اسلوبهاي زبانی در ساخت اطالعی كانونیشده معادلی
نسبتاً دقيق براي این ساختها بيابد.
تاكنون پژوهشها ي بسياري پيرامون آ ار نجيب محفوظ صورت گرفته است كه از
جملة آنها «شخصيتپردازي در رمان «الشحاذ» نجيب محفوظ» (خضري،)6864 ،
«واكاوي بخشی از ترجمه رمان الشحاذ بر اساس الگوي نظري وینی و داربلنه( »6نيازي و
هم اران « ،)6863 ،تحلير اگزیستانسياليستی شخصيت اول (عمر) رمان «الشحاذ» ا ر نجيب
محفوظ» (موسوي اعظم و حيدري« ،)6863 ،نشانهشناسی انویة اسيورههاي برساخته در
الطریق» (غفار پور صدیقی )6866 ،است.
با توجه به پژوهشها ي صورت گرفته و تا آنجایی كه بررسی كردهایم هيچ پژوهشی
در باب نقد ترجمة ساختهاي اطالعی نشاندار در رمانهاي نجيب محفوظ صورت نگرفته
است؛ بنابراین ،با توجه به اهميت موضوع ساختهاي اطالعی نشاندار در باب ترجمه و
بهخصود ترجمة آ ار نجيب محفوظ كه دربردارنده مضامين ضمنی است به نظر میآید
این پژوهشكار جدیدي در زمينة نقد ترجمه باشد.

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

1

كاربردشناسی « 1ميالعة معنا است؛ معنایی كه گوینده ( یا نویسنده) آن را منتقر و شنونده
(یا خواننده متن) برداشت میكند» (یول .)6863 ،8در كاربردشناسی «عالوه بر جنبههاي
مختلف بافت به ميالعة ارتباط ميان صورتهاي زبانی ( ساخت اطالع) و كابران آن نيز
پرداخته میشود» (همان .)61 :در واقع ساخت اطالع از جمله مباحث مهم در كاربردشناسی
است .از آنجایی كه گفتمان شامر كاربرد جمالت در برقراري ارتباط است ،ساختار
اطالعات بهوضوح با كاربردشناسی در ارتباط است و از آنجاییكه ساختار اطالعات رابية
ميان دستور زبان و گفتمان است اغلب با «كاربردشناسی گفتمان» شناخته میشود
(.)Lambrecht, 1994: 6
لمبركت ) 6664( 4ساخت اطالع را بخشی از دستور جمله میداند كه در آن گزارهها
براساس وضعيت ذهنی (پيشفرض هاي) مشاركين سخن و طبق موقعيتهاي گفتمانی
صورتهاي متفاوتی به خود میگيرند و به ش رهاي متفاوت دستوري ،واژگانی و آوایی
ظاهر میشوند.
9
ساخت اطالعی به دو بخش بینشان و نشاندار تقسيم میشود .ساخت بینشان همان
آرایش اصلی 1و رایج سازه هاي زبان است و كمترین ميزان تأ ير عوامر كاربردشناختی بر
جمله را نشان میدهد ( .)Abdul-Raof, 1998: 36ساخت نشاندار ساختی است با
ترتيب سازه اي غيرمعمول كه كاركرد آن انتقال معنایی با بارِ مضاعف است؛ یعنی انتقال
معناي گزاره اي در كنار انتقال مفهوم ضمنی و ا ر كالم .لفا مفهوم نشانداري با ترتيب
سازه هاي زبانی مرتبط است.

1. Information structure
2. pragmatics
3. Yule, G.
4. Lambrecht, K.
5. unmarked
 .1ساخت بی نشان فارسی s+o+v :است .ترتيب توالی كلمات (آرایش اصلی) در جمالت زبان فارسی قوانين ویژهاي
دارد .براساس قوانين دستوري زبان فارسی فاعر در ابتداي جمله قرار میگيرد .پس از فاعر ،مفعول و در انتها فعر قرار
میگيرد (رضایی .)611 :6894 ،ساخت بینشان (آرایش اصلی) عربی v+s+o :است.
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بي ر )6868( 6معنا ،گزینش و نشان داري را مفاهيمی مرتبط به هم میداند و اظهار
می دارد یک عنصر زبانی تا آن حد دربردارنده معنا است كه باعث گزینشش شود .معنا با
گزینش ارتباط نزدی ی دارد درنتيجه هر نه یک عنصر اجباريتر باشد ،آن عنصر كمتر
نشان دار خواهد بود و معناي آن ضعيفتر میشود .براي مثال ،این حقيقت كه در زبان
عربی ،فاعر پس از فعر قرار میگيرد ،اهميتی ندارد (در واقع عنصري اجباري است)،
نراكه حاصر یک گزینش نيست ،اما اگر یک قيد یا شبه جمله ابتداي جمله قرار بگيرد
دربردارندد معناي ضمنی است (مانند :علی اهلل یتوکل المومنون) نراكه این قيد یا شبه جمله
در جایگاه دیگري هم میتوانست قرا بگيرد حال آن ه این مقدم شدن در نتيجه یک
گزینش است و این یک جنبه از ارتباط ميان معنا ،نشان داري و گزینش است .بنابراین،
نشان داري ابزاري است « براي انتقال معنایی بيشتر از معناي واژگانی ،معنایی كه بافت،
گوینده و عوامر بيرون از زبان بر آن وارد میكنند» (راسخ مهند.)61 :6863 ،
در این پژوهش از ميان انواع ساختهاي نشاندار تنها به فرآیند مبتداسازي پرداخته
خواهد شد.

 .1-1مبتدا؛ رابطهاي کاربردشناختي
لمبركت ( )6664مبتدا را رابيه اي كاربردشناختی می داند و بر این اساس است كه در
تعریف «مبتدا» تنها روابط نحوي و جایگاه نحوي عناصر جمله را در نظر نمیگيرد .وي در
تعریف «مبتدا» از مفهوم «دربارگی »1استفاده میكند« :مبتداي جمله همان نيزي است كه
گزاره دربارد آن بيان شود» (همان .)686 :بنابراین ،مبتدا یک رابية كاربردشناختی است
كه ميان مصداق و گزارد موردنظر برقرار می شود طوري كه گزارد مفروض دربارد این
مصداق تعبير میشود (همان .)683 :همچنان كه لمبركت مفهوم «دربارگی» را در تعریف
مبتدا شاخص میكند ،متوكر ( )6639نيز مبتدا را تعيينكنندد جهان [زمينه] گفتمانیاي
میداند كه گزارد( 8محمول) موردنظر دربارد آن باشد نراكه «هر گفتمانی شامر دو ركن
است :گفته و زمينه یا جهانِ این گفته» (متوكر.)93 :1884 ،

1. Baker, M.
2. aboutness
3. Prediction
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با وجود این ه رابية «دربارگی» ميان مبتدا و گزاره حاكم است ،مبتدا نسبت به
پارهگفتار پس از خود ،سازهاي خارجی به شمار میآید ،نراكه به درون گزاره یا محمول
ارتباطی ندارد و موضوعی از موضوعات 6آن نيست (متوكر .)689 :6668 ،خارجی بودن
«مبتدا» به معنی استقالل كامر آن از گزاره هم نيست .مبتدا رابيهاي كاربردشناختی با گزاره
دارد (متوكر .)141 :1868 ،بهعنوان نمونه ،در پارهگفتار «خالد (مبتدا) قابلتُه (گزاره)»
سازد «خالد» سازه اي خارجی است یعنی به درون گزاره ارتباطی ندارد و موضوعی از
موضوعات آن نيست ،اما این سازه استقالل كامر هم ندارد ،زیرا گزاره دربارد آن است.

 .2-1-1مصداق مبتدایي 1و عبارت مبتدایي

6

ميان دو اصيالح «مصداق مبتدایی» و «عبارت مبتدایی» تفاوت وجود دارد و این تفاوت
ناشی از رابية كاربردشناختی است« .مصداق مبتدایی» به عنصري اطالق میشود كه گزارد
بيان شده دربارد آن است [و اینیک رابية كاربردشناختی است] ،اما عبارت مبتدایی یا
سازد مبتدایی 4و یا گروه مبتدایی 9به عنصري زبانی اطالق می شود كه داللت بر مصداق
مبتدایی جمله دارد ( .)Lambrecht, 1994: 131به عنوان نمونه در پارهگفتار «علیٌ ،ابوه
مریض» سازد «علی» مصداق مبتدایی است و گزاره «ابوه مریض» دربارد آن است .مقولة
دستوري «ه» در سازد «ابوه» هم عبارت مبتدایی است كه به مصداق مبتدایی است ارجاع
 .6به عنوان نمونه در افعال عربی و فارسیِ (ركرَ :دوید و جلسَ :نشست) تنها یک مشاركت عمر (یک موضوع)
وجود دارد .به عبارت دیگر ،این افعال تنها یک ظرفيت دارند و این یک ظرفيت با «فاعر» پر میشود .بنابراین ،به افعال
الزم یا ناگفر ،افعالِ تک ظرفيتی نيز گفته میشود .در مقابر ،افعال متعدي یا گفرا ،دو ظرفيت دارند و ظرفيت دوم آنها
با مفعول پر میشود (راسخ مهند .)664 :6863 ،به عبارت دیگر ،این فعرها ،فعرهاي دو ظرفيتی (تک مفعولی) هستند و
دو مشارك دارند .دسته سوم ،فعرهاي سه ظرفيتی (دو مفعولی) هستند .این افعال به یک فاعر (موضوع بيرونی) نياز
دارند و دو مفعول (موضوع درونی) كه به صورت مفعول مستقيم و غيرمستقيم هستند .به عنوان نمونه فعرهاي «أعيیَ:
 ...دادن و كَسَی :پوشاندن و »...در عربی و فارسی سه ظرفيتی (دومفعولی) هستند .در جمله «أعيی [تل] [المفتاحَ مفعول
مستقيم] [إلی صدیقی مفعول غيرمستقيم]» فعر «أعيی» در كنار موضوع بيرونی (تل) دو موضوع درونی (المفتاح و الی
صدیقی) نيز دارد.
2. Topic referent
3. Topic expression
4. Topic constituent
5. Topic phrase
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داده میشود .در برخی زبان ها مانند زبان عربی حتماً باید مصداق مبتدایی با یک ضمير
ارجاعی كه در درون گزاره یا محمول است ،ارتباط داده شود (متوكر.)141 :1868 ،

 .1-1-1مبتداي ِغيرنهادي
مقولة دستوري «نهاد» همبستگی باالیی با مفهوم «مبتدا» دارد ،اما این بدان معنا نيست كه
ما «نهاد» را همواره معادل «مبتدا» بدانيم .لمبركت ( )6664همبستگی بسيار ميان «نهاد» و
«مبتدا» را از مشخصههاي زبانهاي طبيعی میداند و «نهاد» را بهعنوان «عبارت مبتدایی
بینشان »6و «ساختِ مبتدا-خبري »1را بهعنوان «ساخت ِ پيش انگارهاي بینشان »8معرفی
میكند« .فراگویی مبتدا -خبري »4یا همان «ساخت مبتدا -خبري» پربسامدترین ساخت
زبانی است .در «فراگویی مبتدا -خبري» «نهاد» با «مبتدا» ميابقت دارد و ساخت اطالعی
بینشان است .اما در گزارههاي موسوم به «گزارههاي برنهادي» «نهاد» همان «مبتدا» نيست
و ساخت اطالعی نشاندار است .بنابراین ،در امر ترجمه توجه به این مسائر زبانشناختی
بسيار مهم می نماید نراكه ترجمه ارتباط تنگاتنگی با زبان شناسی دارد و به گفتة هنري
ميشونيک« 9ترجمه؛ آزمایشگاه زبانشناسی است» (طوایبیة.)1 :1816 ،
«مبتدا» و «نهاد» هرنند اشتراكاتی  -همچون در صدر قرار گرفتن جمله و مورد بحث
بودن -با ی دیگر دارند ،اما فرق اساسی ميان این دو در این است كه «مبتدا» نقشی خارجی
و نهاد نقشی درونی دارد؛ به عبارت دیگر ،نقشی دارد كه به گزاره (حمر) مرتبط میشود
(متوكر .)66 :6639 ،فرق دیگر ميان مبتدا و نهاد در این است كه نهاد «حتماً نباید در صدر
جمله باشد ،اما نقشی كه مبتدا دارد ملزم میكند سازه اي كه در این نقش قرار گرفته در
صدر جمله باشد» (محمد بودیة .)116-118 :1868 ،به عنوان نمونه در پارهگفتار البارحةُ
(مبتدا) کان زیدٌ (نهاد) فی الدار) ميان «مبتدا» و «نهاد» انيبا ق وجود ندارد؛ به عبارتی
«مبتدا»يِ پارهگفتار همان «نهاد» آن نيست ،بل ه نقش كانونی و تأكيدي سازد «البارحة»

1. Unmarked topic expression
2. Topic- comment structure
3. Unmarked presuppositional structure
4. Topic- comment articulation
5. Meschonnic, H.
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سبب شده است تا این سازه مقدم شود ،اما در پارهگفتار «هندٌ نشرت قصةً» نهاد «هند» برابر
با مصداق مبتدایی بینشان «هند» است.

 .6-1-1مبتداسازي

2

زمانی كه «یک سازه غير نهادي 1در جایگاه آغازین جمله قرار می گيرد كه در حالتِ
بی نشان ،جایگاه فاعرِ مبتدایی 8است «مبتداسازي» صورت میگيرد» ( Lambrecht,
 .)1994: 147به این سازد مقدم شده «مبتداي انویه »4و به سازهاي كه از قبر مبتداي جمله
بوده «مبتداي اوليه »9میگویند ( .)Ibidبه اعتقاد لمبركت ،مبتداسازي فرآیندي است كه
هم ساختار نحوي و هم ساختار اطالعاتی را دربر میگيرد .انگيزد گوینده از انتخاب ساخت
مبتداسازي برجستگی و اهميت موضوعی سازه اي است كه به جایگاه آغازین جمله منتقر
میشود .ننانچه سازهاي به عنوان مدلول كالمی حائز اهميت باشد به جایگاه آغازین جمله
ارتقا مییابد و برجسته میشود.

 .2-6-1-1مبتداسازي ضمير گذار( 2خروج به چپ)
در این نوع از مبتداسازي سازه از بستر مفعولی (مستقيم و غيرمستقيم) منفک شده و به
ابتداي جمله منتقر میشود ،اما واژهبست 7ضميري در جملهواره ماتریسی 3الزاماً ذكر
میشود .هد از این ضمير ،فعالسازي مجدد 6مرجع اسمی اوليه (اسم مقدم) و بازشناسی
آن در جملهواره ماتریسی و درنهایت برجستهسازي 68آن است ( Andrason66, 2016:
.)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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 .1-6-1-1مبتداسازي ضمير ناگذار

1

مبتداسازي ضمير ناگفار در درجة نخست سازد منفک شده از درون پارهگفتار را به ابتداي
آن ارتقا میدهد و در درجة دوم سازه را بهعنوان كانون پارهگفتار قرار میدهد .در
مبتداساز ي ضمير ناگفار ضمير ارجاعی وجود ندارد.

 .6-6-1-1مبتداسازي فاعلي

1

در این نوع از مبتداسازي ب رجسته شدن و اهميت فاعر مدنظر است .به عبارت دیگر
« مبتداسازي در بستر فاعلی اتفاق می افتد و سبب برجسته شدن فاعر میشود» ( .)Ibidزبان
عربی همچون زبان فارسی ضمير انداز 8است و ضمير اندازي ویژگی زبانهایی است كه
می توان نهاد اختياري را در آنها حف كرد و شخص و شمار را با شناسه نشان داد
(ماهوتيان .)61 :6868 ،بهعبارتدیگر ،با حف ضمير فاعلی جمله غيردستوري نمیشود،
اما اگر ضمير فاعلی ذكر شود ،نقش كالمی و ارتباطی خاصی در جمله ایفا میكند.

 .6تحليل ترجمة ساختهاي اطالعي نشاندار (مبتداسازي) در دو رمان «راه»
و «گدا»
متن اصلی :و قالت - :یخیل الی أنک فی إجازة خاصة إلنجاز هذه المهمة؟ تحبس النبض
للتعرف علیه ،و ساوره قلق و لکنه قال ) 8( - :لستُ موظفا ً بأی معنی لهذه الکلمة ،أنا من
األغیان!-تزرع أرضک؟  -أبی من ذوی األمالک .واضح أنها تتستر علی شعور بعدم
اإلرتیاح .قال )6( -:وأنا أدیر امالکه العقاریة ،و هو عمل أثقل من أی وظیفة! ( )3ثانی کذبة
یکذبها علیها و هو کاره رغم أنه لم یکذب بعد علی المرأة األخری( .محفوظ)14 :1883 ،
ترجمة مرعشیپور :و الهام گفت -:ف ر می كنم براي انجام این كار مرخصی گرفته باشی.
از این ه میخواست او را بشناسد جا خورد و نگران شد ،اما گفت )6( - :كارمند نيستم ،به
هر معنایی كه این كلمه بدهد .من از طبقهي اعيانم – .زمين آت را میكاري؟  -پدرم به
امالك رسيدگی میكند .و روشن بود كه دختر احساس خوبی ندارد .صابر گفت)1( - :
1. Topicalization
2. Subject LD
3. Pro-drop
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من هم مستغالتش را اداره میكنم كه از هر كاري سختتر است )8( .دومين دروغ را به
او میگفت و از كار خود بيزار بود ،درحالی كه به آن زنِ دیگري هنوز دروغی نگفته
بود(مرعشیپور.)68-61 :6868 ،
در خرده گفتمان فوق در مورد ( )1با حف سازد «أنا» از گفتة «وأنا أدیر امالکه العقاریة»
جمله غيردستوري نمیشود ،اما در اینجا «أنا» ذكر شده و ذكر این سازه به جهت نقش
كالمی تأكيد است .لحن گوینده (صابر) برحسب موقعيت گفتمانی باید تأكيدي باشد ،اما
از آنجایی كه در گفتمان م توب نمی توان همچون گفتمان شفاهی لحن تأكيدي را با تغيير
تن صدا نمایاند و از آنجایی كه لحن در روایت و داستان نيز وارد میشود در اینجا براي
انتقال این نقش كالمی مبتداسازي در بستر فاعلی ش ر گرفته است .در مورد ()8
مبتداسازي از نوع ضمير گفار صورت گرفته است و به جهت تأكيد و برجستهسازي سازد
«ثانی کذبة» از جایگاه اصلی خود در درون جمله منفک شده و با بهجاي گفاشتن ضمير
ه م مرجع با خودش (این ضمير باید در فارسی برگردان شود) به ابتداي جمله پيشایند شده
است .به عبارت دیگر ،متناسب با سياق و فضاي گفتمانی ساخت اطالعی نشاندار گرفته
است .ترجمه این ساخت طبق دستور زبان فارسی ساختی بی نشان است و برجستگی در
كالم ایجاد نمیكند .گویی درو غ گفتن از سوي شخصيت داستان هيچ نقشی در این فضاي
گفتمانی ندارد و نيزي عادي است .بنابراین ،نقش كالمی گفتمان مبدأ باید به گفتمان
مقصد نيز انتقال می یافت تا تعادل نقشی برقرار شود.
در این خرده گفتمان ،در مورد ( )6نویسنده براي بيان بخشی از منظور خود از نشانگر
خاد دستوري (!) استفاده كرده كه مترجم این نشانگر را نادیده گرفته است .ننين
مواردي نيز می تواند تعادل نقشی دو گفتمان را كمرنگ كند.
ترجمه پيشنهادي :و الهام گفت :به نظرم براي این كار مرخصی گرفتهاي ،نه؟ از این ه
میخواست او را بشناسد جا خورد و نگران شد ،اما گفت )6( :كارمند نيستم به هر معنایی كه
این كلمه بدهد .من از طبقة اعيانم! – زمينات را میكاري؟  -پدرم از مالكين است .روشن
است كه دختر ناخوشایندي خود را پنهان میكند .گفت )1( - :من مستغالتش را اداره
میكنم كه از هر كاري سختتر است! – ([ )8این] دومين دروغ است كه آن را به او میگوید

و از كار خود بيزار است ،درحالیكه به آن زن دیگري هنوز دروغی نگفته است.
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متن اصلی ]... [ :م اندفع نحو التاكسی امراً السائق بالفهاب الی ناحية من النير بها مرسی
قوارب ،أي انسان یعيف علی هفا الشحاذ! ول ن هر لمحه أحد و هو یغادر العمارد؟ القفاز
و القضيب هر رآهما احد؟[( ]...محفوظ)686 :1883 ،
ترجمة مرعشیپور ]...[ :آنگاه بهسو ي تاكسی جهيد و از راننده خواست به لنگرگاه قایقها
در ناحيه اي از نير برساندش .كی با این گدا همدردي میكند؟ دست ش و ميلة آهنی .نگاه
كسی به آنها افتاده است؟ [( ]...مرعشیپور)681 :6868 ،
«القفاز» و «القصیب» ،مصادیق مبتدایی هستند .گزارد «هل رآهما احد» رابية دربارگی
با این مصادیق مبتدایی دارد و یک رابية كاربردشناختی به وجود آمده است .ضمير «هما»
هم در «راهما» عبارت مبتدایی و یک مقولة دستوري است .مترجم اصالً این رابية دربارگی
را رعایت ن رده و با گفاشتن نقيه پس از (دست ش و ميلة آهنی ).مصادیق مبتدایی را
كامالً از گزارد جدا ساخته! بنابراین ،رابية كاربردشناختی اي هم حاصر نيامده است .در
اینجا مبتداسازي از نوع ضمير گفار صورت گرفته است .سازههاي مفعولی (القفاز و
القضيب) از جایگاه اوليه خود منفک شده و به ابتداي گفتمان پيشایند شدهاند .این
پيشایند سازي بيشتر به جهت القاي نوعی هيجان كه در پيشبرد گفتمان نيز مؤ ر است،
صورت گرفته است ،اما وقتی مترجم این پيشایند سازي را مدنظر نگرفته ،ارتباط دو گفته
نيز بسيار كمرنگ شده است .بهعبارتدیگر ،معناي كاربردشناختی و معناي تأكيدي
بهدرست ی در گفتمان مقصد برگردان نشده است .گفتة باال روایتِ گریختن صابر از صحنه
جرم است [یک بند به فارسی برگردان نشده است!] و در مونولوگ صابر این ترس و هيجان
با نوع نينش سازهها كامالً براي مخاطب ملموس میشود .بهعبارت دیگر ،موقعيت
گفتمانی اقتضا می كند كه از ننين نينشی استفاده كند .ن ته دیگر این ه این مونولوگ را
میتوان به ش ر غ يررسمی و حالت محاوره ترجمه كرد .هر نند كه ترجمة ضمير هم
مرجع در مبتداسازي ضمير گفار به ش ر محاوره با شم زبانی مخاطب بيگانه است ،اما به
نظر میآید در ترجمة ننين مواردي سبب واقعی جلوه دادن گفته میشود و با شم زبانی
مخاطب نيز آشناست.
ترجمه پيشنهادي :ولی ن ند كسی او را در حال ترك عمارت دیده باشد؟ دست ش و ميلة
آهنی را ن ند كسی دیده باشدشان؟
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متن اصلی :إقرأ أی کتاب فی الفلک أو فی الطبیعة أو فی أی علم من العلوم و تذکر ما تشاء
من المسرحیات أو دواوین الشعر ثم اختبر بدقة احساس الخجل الذی سیجتاحک – ..ما

أشبه هذا الشعور بما ینتابنی عندما أفکر فی القضایا و القانون – ..هذا الشعور المخجل ال
یعانیه إال الفنان المنبوذ من الزمن( ..محفوظ)11:6666 ،
ترجمة دهقانی :در علوم 6یا زیست شناسی یا هر علم دیگر هر كتابی كه میخواهی بخوان
و از نمایشنامهها یا دیوان هاي شعر هر نه میخواهی به یاد بيار ،آنوقت ببين كه احساس
شرم تو را میكشد – ...وقتی دربارد پرونده و قانون ف ر می كنم همين احساس به سراغم
میآید – ...این احساس شرم فقط به هنرمندي دست می دهد كه زمانه او را بر سر راه
اف نده است( ...دهقانی)19 :6833 ،
گزارد « هذا الشعور المخجل ال یعانیه إال الفنان المنبوذ من الزمن» برنهادي است؛ یعنی
در آن مبتدا با نهاد ميابقت ندارد .گروه اسمی «هذا الشعور المخجل» مبتداي انویه است
و گروه اسمی «الفنان المنبوذ من الزمن» همان نهاد یا مبتدايِ اوليه است .در اینجا مبتدا
رابيها ي كاربردشناختی دارد و به جهت برجستهساز ي و همچنين واقعی جلوه دادن
گفتوگو مقدم شده است ،اما در متن ترجمه توجهی به این موارد نشده و در نتيجه این
دو گروه اسمی نيز بهصورت مبتداي اوليه و انویه ترجمه نشده است.
ترجمه پيشنهادي :كتابهاي نجوم را بخوان یا زیست شناسی یا هر دانش دیگري كه باشد،
نمایشنامهها و دیوان هاي شعر را یادت بياور ،آنوقت می بينی كه نيور احساس شرم
میكشدت -...وقتی دربارد پرونده و قانون ف ر می كنم درست همين احساس سراغم

میآید - ...این احساس شرم را كه فقط هنرمند طردشده از زمانه دارد...
متن اصلی :و ذکر اآلخر فی السجن )8( .حتی حساسیة الضمیر یدرکها الضجر .یوم احترقت
بلهیب الخطر .لکنه لم یعترف .رغم األهوال لم یعترف .و ذاب فی الظلمات کأن لم یکن)6( .
و أنت تمرض فی الترف( ]...[ .محفوظ)63-61 :6666 ،

 .6ترجمه صحيح نيست .در ترجمة پيشنهادي صورت تصحيح شده آمده است.
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ترجمة دهقانی  :عمر به یاد آن دیگري افتاد كه در زندان بود )6( .دلتنگی تا نهانگاه ضمير
هم راه مییابد .روزي كه در شعله خير می سوختی ،اما او اعترا ن رد ،زجر كشيد و
اعترا ن رد .و در تاری ی آب شد گویی كه هرگز نبوده است )1( .اما تو از خوشی بيمار
میشوي( ]...[ .دهقانی)16 :6833 ،
در مورد ( ) 1مبتداسازي از نوع فاعلی ش رگرفته كه در گفتمان مقصد نيز این تعادل
برقرار شده است .در مورد ( )6ساخت اطالعی پارهگفتار عربی بهصورت گزارد برنهادي
و نشاندار است .سازد «حساسیة الضمیر» مصداق مبتدایی است كه نقشی كاربردشناختی
دارد و گزاره دربارد آن است ،اما ساخت اطالعی ترجمة این پارهگفتار بهصورت فراگویی
مبتدا-خبري و بینشان است .به عبارت دیگر ،نهاد «دلتنگی» همان مبتدا است و اصالً
نقش كاربردشناختی مبتدا در نظر گرفته نشده است .این در حالی است كه برجستگی و
پيشایندشدگی این سازه بهمنظور معناي كاربردشناختی و فرا واژگانی در این گفتمان است.
عمر حمزاوي ( شخصيت اصلی داستان) سراسر زندگی و آزادي خود را مدیون دوستش
عثمان میداند ،اما عثمان در بحبوحة فعاليتهاي انقالبی دستگير میشود و از دو دوست
دیگرش ،عمر و مصيفی ،هيچ نامی نمیبرد .عمر از این ه نمی تواند براي دوستش كاري
انجام دهد [با وجود ا ین ه وكيلی سرشناس است] بسيار رنج میكشد .بنابراین ،نویسنده با
نينش واژگانی نشاندار ( حساسیة الضمیر +یدرکها +الضجر ) در نظر داشته است عالوه بر
معناي گزارهاي این معانی فرا واژگانی و كاربردشناختی را برسانند .ازآنجاییكه در گفتمان
مقصد این برجستهسازي صورت نگرفته پس معانی فراواژگانی نيز كمرنگ شده و تعادل
كالمی و نقشی برقرار نشده است .براي رساندن ننين تأكيدي در زبان فارسی میتوان از
«كه» (حر تأو یلی) استفاده كرد ،در این صورت ضمير هم مرجع با سازه منفک شده به
ابتداي جمله نيز برگردان میشود و با صورتبندي اطالعی ی سان در گفتمان مبدأ و مقصد
می توان به برابري نقشی دستیافت.
ترجمه پيشنهادي :عمر به یاد آن دیگري می افتد كه در زندان است .و تا نهانگاه ضمير
است كه اندوه به آن راه مییابد .در مورد ( )1نيز بنا بر موقعيت گفتمانی كانونی سازي
فاعلی صورت گرفته كه در برگردان فارسی نيز این كانونی سازي انجامشده است.
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متن اصلی )6( :إلهام ..لست اال عذاباً )6( .أما کریمة فقد جمعت بینکما الجریمة برباط لن
ینفصم حتی الموت( .]...[ ،محفوظ)683 :1883 ،
ترجمة مرعشیپور )6( :الهام! درد بی درمان هستی و دیگر هيچ )1( ...اما تو را با كریمه
ریسمان جنایتی به همبسته است كه تا مرگ نخواهد گسست( .]...[ ،مرعشیپور:6868 ،
)677
در مورد ( « )1أما کریمة فقد جمعت بینکما الجریمة» ،سازه «کریمة» مبتداي غير نهادي
است و پيشایند شدگی آن به جهت رابيهاي كاربردشناختی است .در ترجمه همين
پارهگفتار سازد «تو» پيشایند شده است و معناي تقابر و تأكيد از ميان رفته است! ضمن
این ه در مورد ( ) 6از نشانگرهاي خاد دستوري براي انتقال پيام استفاده شده است .مترجم
در این مورد بهجاي نشانگر تعليق پس از گروه اسمی ،الهام ،از نشانگر [!] و در پایان نيز از
نشانگر تعليق استفاده كرده است در حالی كه نویسنده از قرار دادن هر یک از این نشانگرها
منظوري دارد كه با این عمر مترجم معناي كاربردشناختی آن متفاوت شده و تفاوت
ارتباطی ميان دو گفتة مبدأ و مقصد ایجاد شده است .گویی نویسنده با این تعليق پرسش و
پاسخی ميرح كرده كه بخشی از پيام گفتمان راه در ميان آن نهفته شده است« .الهام» در
رمان «راه» نماد پاكی و راه رسيدن به «آزادي ،كرامت و امنيت» است و صابر نون بصيرت
ندارد ،زمانی این امر را درمییابد كه دیگر دیر شده است« .این همان عشق است و آزادي
و كرامت .پس تو كجایی؟ و نرا پيش از جنایت معجزهاي رخ نداد؟ آیا معجزهاي در كار
است صابر؟ یا این ه نشم نابينا نيزي را هرنند به آن نزدیک باشد ،نمیبيند؟» نویسنده
این پرسش را ميرح نمی كند اما از زبان صابر میگوید« :الهام ...تو تنها درد هستی و بس»».6
در مورد ( )1نيز ب ا به هم خوردن ساخت مبتدایی ،معناي تقابلی و كانونی مدنظر نویسنده
انتقال نيافته است .گروه اسمی «کریمة» بهقصد تقابر و كانونی سازي پيشایند شده ،اما در
گفتة برگردان ننين پيشایند سازياي انجام نشده و سبب از دست رفتن بخشی از معناي
كاربردشناختی و فرا واژگانی آن شده است.
ترجمه پيشنهادي :الهام ...تو تنها درد هستی و بس .اما كریمه را با تو ریسمان جنایتی به
همبسته كه تا مرگ نخواهد گسست.
 .6تعليق مترجم (مرعشی نجفی) بر رمان «راه» ،د 118
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متن اصلی :أجل کنت شارعا ً فی کتابة مسرحیه جدیده و إذا بالفن یتفتت بین یدی نشارة
و تراباً و لکنی سرعان ما استبدلت به فنا آخرا دان له مالیین المواطین بالسعادة – )8( ..أما

أنا فأخطات الطریق  ،استبدلت بالفن الزائل عمال ینافسه فی البلی ،فالمحاماة کالفن من اعمال
العصور البائدة )6( ،و أنا ال أحسن ما أحسنت من فن جدید( ]...[ ،محفوظ)97 :6666 ،
ترجمة دهقانی :بله ،داشتم نمایشنامهاي تازه مینوشتم ك ه ناگهان هنر پيش رویم خُرد شد
و به خاك اره و غبار بدل گشت اما بهزود ي هنر دیگري را جایگزین آن كردم كه مایة
شادي ميليونها هموطن بود – )6( ...اما من راه را گم كردم ،هنر ازدسترفته را به كاري
بدل كردم كه در بيهودگی دستكم ی از آن نداشت ،وكالت هم مثر هنر از كارهاي اعصار
ابتدایی است )1( ،من نتوانستم مثر تو به هنر تازهاي رويآورم( ]...[ ،دهقانی)18 :6833 ،
در این خرده گفتمان مبتداسازي در بستر فاعلی ش رگرفته و سبب برجستگی و
اهميت فاعر شده است .در اینجا فضاي گفتمان ایجاب میكند كه لحن گوینده تأكيدي
باشد ،اما نون گفتمان م توب مانند گفتمان شفاهی نيست كه بتوان لحن تأكيدي را مثالً
با تغيير در تن صدا اعمال كرد ،از این رو ،براي انتقال این نقش كالمی در اینجا مبتداسازي
در بستر فاعلی ش رگرفته و ذكر گروه اسمی [من] عالوه بر برجستگی و پررنگ كردن
فاعر نقش كالمی تأكيد را ایجاد كرده است .عمر الحمزاوي [شخص اول داستان] كه در
جوانی شاعر بوده و بعدها شعر را رها می كند و از راه وكالت روت هنگفتی كسب میكند،
آرمانهاي گفشته خویش را پوچ و بیمعنا می انگارد و دنار كسالت روحی روانی
میشود .او خود را در تقابر با دوستش ،مصيفی ميناوي كه روي به هنر عامهپسند آورده
است ،می بيند و هر نه بيشتر سرخوردگی خود را ابراز میكند و خود را در كانون توجه
قرار میدهد .ذكر گروه اسمی [من] با وجود ضميرانداز بودن هر دو زبان ،عالوه بر القاي
حالت هيجانی و احساسی كه در پيشبرد گفتمان مؤ ر است ،نقش ارتباطی گفتمان را نيز
پررنگ میكند و فضایی محسوس براي خواننده ایجاد میكند .بنابراین ،ایجاد ننين
فضایی در ترجمه نيز ضروري می نماید تا تعادل كالمی و ارتباطی ميان دو گفتمان برقرار
شود .میتوان گفت مترجم بهخوب ی توانسته است ننين فضایی در گفتمان ترجمه ایجاد
كند ضمن این ه قرار دادن «كه» تأكيدي پس از [من] این گفتوگو را زنده و واقعیتر
جلوه میداد.
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ترجمه پيشنهادي )6( :اما من كه راه را گم كردم )1( .من كه نتوانستم مثر تو به هنر تازهاي

رويآورم.
متن اصلی :رنا الی تعاستها بحزن ثم تمتم - :سیعود کل شی ء الی اصله – ..أصله؟! أنا
إنتهیت ،بسیمة أیام الزمان لن تعود  ،وال سبیل إلی العمل من جدید ،ال الصحة تسمح بذالک
و ال البولیس( ..محفوظ)68 :1883 ،
ترجمة مرعشیپور :با اندوه به شوربختیهاياش اندیشيد .و صابر زمزمه كرد - :همهنيز
درست میشود – .درست میشود؟ تو به آخر خط رسيدهاي ...بسيمه! باید بدانی كه آن
روزها برنمیگردند .هيچ راهی نيست كه دوباره بشود كاركرد .نه سالمتات اجازه میدهد
نه پليس( .مرعشیپور)86 :6868 ،
در پارهگفتار فوق مبتداسازي در بستر فاعلی صورت گرفته و برحسب موقعيت
گفتمانی سبب برجستگی و كانونی شدن فاعر شده است (در دو نمونه اول و ششم نيز به
این مورد پرداخته شد) ،اما در برگردان فارسی این تعادل نقشی و ارتباطی ميان دو گفته
برقرار نشده است .ضمن این ه به نظر می آید در برخی موارد برگردان درستی از این
پارهگفتار صورت نگرفته است.
ترجمه پيشنهادي :صابر با اندوه به بينوایی مادر نشم دوخت و سپس زیر لب گفت- :
همهنيز برمیگردد سر جایش – ...سر جایش؟! من دیگر به آخر خط رسيدهام ،بسيمة آن
روزها دیگر بازنمی گردد ،هيچ راهی نيست كه دوباره بشود كاري كرد ،نه سالمتی اجازه
می دهد و نه پليس...

بحث و نتيجهگيري
ترجمه ،ارتباط تنگاتنگی با زبانشناسی دارد .زبانشناسی میتواند به شيوهاي علمی به
توضيح و تصریح مش التی بپردازد كه دركنش ترجمه پيش میآید ،بهویژه در مواردي
كه مربوط به معناي ضمنی می شود نراكه ترجمه برگردان معناي متن است و نه صرفاً
برگردان گزارههاي یک زبان به زبانی دیگر .ازجمله مسائر زبانشناختی كه توجه به آن در
امر ترجمه ضروري مینماید ساختهاي اطالعی نشاندار است.
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در این پژوهش با بررسی فرآیند مبتداسازي كه از جمله موارد نشانداري محسوب
میشود ،مشخص شد كه مترجمان «الشحاذ» و «الطریق» جز دو مورد مبتداسازي فاعلی
توجه كافی به مبتداهاي غيرنهادي و در كر فرآیند مبتداسازي نداشته و با شم زبانی خود
به ترجمه این موارد پرداختهاند؛ همين امر باعث شده است تا نقشهاي كالمی و معانی
ضمنی به گفتمان مقصد انتقال نيابد .مترجمان با توجه به صحت معناي گزارهاي
پارهگفتارها معناي كاربردشناختی آنها را نادیده گرفته و ساختهاي نشاندار را بهصورت
بینشان برگردان كردهاند .توجه ن ردن به ساختهاي اطالعی نشاندار در فرآیند ترجمه
تعادل نقشی و كاربردشناختی دو گفتمان مبدأ و مقصد را كمرنگ كرده و این در حالی
است كه با توجه به ساختهاي دو زبان و همچنين قابليت هاي باالي زبان فارسی ام ان
معادل گزینی مناسب براي ساحتهاي نشاندار در زبان فارسی وجود دارد.
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