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Abstract
Due to the differences in the verbal and cognitive infrastructures of the two
languages, part of the meaning is sometimes lost in the translation process
and in the construction of information some of the transformative syntactic
structures occur. Employment in the Arabic language is one of the structures
that imply a communicative meaning rather than a propositional meaning,
and is associated with some sort of semantic emphasis or contrast because
of the way the costructs are arranged.
Surveying construction information of “Eshteghal” and How to transfer its
semantic layers to the target language in translation is necessary. For this,
the present study seeks first to investigate "the effect of lexical arrangement
of “Eshteghal” on sentence information construction and its change in the
translation process, then to study the translation strategies of this
construction in the Holy Quran.
The results of this research show that in the process of transferring
Eshteghal information construction as a marked structure through
translation, significant changes occur and Persian language, despite the free
lexical arrangement, is faced with restrictions for transmitting semantic
layers of “Eshteghal”. It is possible to reflect the emphasis on Eshteghal
information in conversational Persian, but in the official Persian language,
due to the structural features of the language, the marking of this marked
structure is reduced, especially in the initiator quenching mode, which
should be considered impossible to translate its semantic layers into
Persian..
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translation, Persian language

2222-3413/ © 2020 The Authors. Published by University of Isfahan
This is an open access article under the CC BY-NC-ND/4.0/ License
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2020.120438.1483

دوفصلنامه علمی پژوهشهای زبانشناختی قرآن
سال نهم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )17بهار و تابستان 1399
تاریخ پذیرش98/11/01 :

تاریخ دریافت98/09/19 :
صص15–32 :

مقاله پژوهشی

بررسی ساخت اطالع «اشتغال» در ترجمههای فارسی قرآن کريم
سمیه کاظمی نجفآبادی

*

 -1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

s.kazemi@fgn.ui.ac.ir

چکيده
به دليل تفاوت زيرساختهای کالمی و کاربردشناختی دو زبان ،گاهی در فرايند ترجمه ،بخش ی از
معنا از دست میرود و در ساخت اطالعِ برخی از ساختارهای نحوی تحوالتی رخ میدهد .اشتغال
در زبان عربی ازجمله ساختهايی است که بر معنايی بيش از معنای گزارهای دالل ت داش ته و ب ه
دليل نحوۀ چينش سازهها با نوعی تأکيد يا تقابل معنايی همراه است .با توج ه ب ه اهمي ت س اخت
اشتغال در قرآن کريم ،شناخت چگونگی انتقال الي هه ای معن ايی آن در فراين د ترجم ه و روری
مینمايد .بر اساس اين ،در پژوهش حاور ،ابتدا تأثير آرايش واژگانی اشتغال ب ر س اخت اطالع ی
جمله و تغيير آن در فرايند ترجمه ،بررسی و سپس راهبردهای ترجمۀ اين ساخت در ق رآن ک ريم
واکاوی شدهاند .نتايج اين پژوهش نشان میدهند در فرايند انتقال ساخت اط الع اش تغال ب همنزل ۀ
ساختی نشاندار از رهگذر ترجمه ،تحوالتی چش مگيری رخ م یده د و زب ان فارس ی ب ا وج ود
آرايش واژگانی آزاد ،در انتقال اليههای معنايی اسلوب اشتغال با محدوديت مواجه اس ت .انعا اس
تأکيد اطالعی اشتغال در فارسی محاورهای اماانپذير است؛ اما در گون ۀ رس می زب ان فارس ی ب ا
توجه به اماانات ساختی زبان از ميزان نشانداری اين ساختِ نشاندار کاسته میش ود؛ ب هوي ژه در
حالت رفع آغازگر که بايد انتقال اليههای معنايی آن را به زبان فارسی ناممان دانست.
واژههای كليدی :اشتغال ،قرآن کريم ،ساخت اطالع ،ترجمه ،زبان فارسی

*نویسنده مسئول
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باعث ايجاد تحوالتی در معنا و ساخت اطالع 4اش تغال

طرح مسئله
اشتغال در زبان عربی ،ساخت نحوی ويژه ای است
که در اثر جابهجايی سازههای نح وی و تغيي ر آراي ش

بهعنوان ساختی نشاندار در جريان ترجمۀ آن ب ه زب ان
فارسی شده است.

عناصر به دلي ل عوام ل کالم ی و معن ايی ب ه س اختی

ساختار نحوی جمله بازتاب و نمودی از موقعي ت

نشاندار تبديل شده است .اين ساخت با پيشايندس ازی

گفتمانی است که نقش کالمی و کاربردشناختی ويژهای

سازۀ مفعولی و به جا گذاشتن ومير هممرجع آن بع د

به عهده دارد؛ بنابراين اگر يک ساخت نش اندار مانن د

از فعل به وجود می آيد .دبيرمقدم چنين ح التی را ک ه

اشتغال در فرايند ترجمه ب ه س اختی ب ینش ان تب ديل

مفعول بر فعل گذرا مقدم باشد و از خود و ميری ب ه

ش ود ،معن ای تق ابلی و تأکي دی م تن مب د از دس ت

جا بگذارد ،فرايند مبتداسازی وميرگذار 1ناميده اس ت

م یرود و الي ۀ معن ايی م دنگر دگرگ ون م یش ود و

(دبيرمقدم ،1392 ،ص  .)126فرايند مبتداس ازی يعن ی

بهدرستی منتقل نمیشود .اين امر بر انس جام معن ايی و

سازهای در آغاز جمله قرار گيرد که جايگاه بینش انش

س اختاری م تن و ني ز ب ر معن ای گفتم انی و

درون جمله است .درواقع يای از نقش ه ای ارتب اطی

کاربردشناختی کالم تأثير میگذارد؛ ازاينرو بايد ب رای

مبتداسازی ،سامان دهی اطالعات در جمله اس ت .اي ن

ساختی نشاندار در زبان مبد  ،معادل ساختاری مناس بی

فرايند بيشتر معنای تحليلی 2جمله را تغيي ر نم یده د؛

در زبان مقصد يافت .ب ا توج ه ب ه اهمي ت معن ايی و

ولی بهورورت معنای ارتباطی 3و کاربردی جمالت را

ارتباطی ساخت های نشاندار در فرايند ترجمه ب هوي ژه

-9

در ترجمۀ قرآن کريم ،در اين پژوهش سعی شده است

« .)10فرايند مبتداسازی که برای ايجاد مبتدای نشاندار

با تاي ه ب ر رو

توص يفیتحليل ی چگ ونگی توزي ع

بهکار میرود ،برای پيشايندکردن عنصری عمل میکن د

اطالع در ساخت نحوی اشتغال در زبان عربی و نح وۀ

که از برجستگی موووعی بيش تر و قابلي ت دسترس ی

بازنمايی آن در زبان فارسی بررس ی ش ود .ع الوه ب ر

باالتری برخوردار است» (حق ب ين و پارس اکيا،1393 ،

اين ،تحوالت اين ساخت در ترجمههای قرآن ک ريم و

ص .)8

راهبردهای مترجمان در برخورد با آن بررسی شدهان د.

تغيير میدهد (ميرعمادی و مجيدی ،ب یت ا ،ص

در اسلوب اشتغال ،تغيير ترتي

و آراي ش نح وی

عناصر بر اثر فرايند مبتداسازی ،نه بر معن ای گ زارهای

بر اساس اين ،پژوهش حاور درصدد پاس خگويی ب ه
سؤالهای زير است:

که بر معنای ارتباطی جمله تأثير م ی گ ذارد و اب زاری

نقش ساختار اشتغال در معناسازی و ايجاد اليههای

برای انتقال پيام و معن ايی خ اص ب ه ش مار م ی رود.

مختلف معنايی چيست و آيا در زبان فارسی ساختاری

انتقال چنين معنايی در ترجمه حائز اهميت است؛ زي را

با ارز

نقشی و ارتباطی برابر برای بازنم ايی س اخت

تفاوت ساختار نحوی  -معنايی زبان عرب ی و فارس ی

نشاندار اشتغال وجود دارد؟
در فرايند ترجمه چه تحوالتی در اليههای مختل ف
معنايی اشتغال ب ه عن وان س اختی نش اندار ب ه وج ود

1

. Left dislocation
. Analytic meaning
3
. Communicative meaning
2

4

. Information struture
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می آيد و آيا حفظ تعادل در برگ ردان اس لوب اش تغال

انگليسی ب ه فارس ی در الي هه ای مختل ف معن ايی و

بهويژه در قرآن کريم اماانپذير است؟

ساخت اط الع چن د س اخت نش اندار مانن د س اخت
نق شبراب ر ،س اخته ای وارون ه و س اخته ای
پيشايند شده روی می دهد و با توجه ب ه ف رانقشه ای

 .1پيشينۀ پژوهش
در زمينۀ ساخت اطالع و شيوه های بازنمايی آن در

س هگان ۀ دس تور نق شگ رای هالي دی نمون هه ايی

ترجمه بين زبان فارسی و انگليسی و عربی و انگليسی

گزينششده از ده متن ترجمهشدۀ انگليسی ب ه فارس ی

پژوهشهايی انجام شده است که به چند نمون ه اش اره

را تحليل کردهاند.
مصفا جهرمی ( )1390در مقاله «ساخت اطالع اتی

میشود:
حسين شاوهی ( )1387در مقال ه «نق ش س اخت

و ترجمۀ آن در قرآن» با تايه بر آيات ق رآن ک ريم ب ه

اطالع اتی از دي د نق شگراي ی و روان ی در ترجم ه»،

بررسی ساخت اطالع ساخت های اسم آغازين عربی و

عناصر کالمی و گفتمانی تأثيرگذار بر ساخت اطالعاتی

ترجمۀ آن در زبان فارسی و انگليسی پرداخته و به اين

م تن ازقبي ل اطالع ات موو وعی ،مبتداس ازی،

ناته اشاره کرده است که زبان فارسی به دلي ل ترتي

تقاب لس ازی و مجه ول را از دي دگاه کالم ی و ت أثير

واژگ انی آزادت ر در مقايس ه ب ا انگليس ی ،اماان ات

ارتباط آن بر ترجمه بررسی کرده و با توجه به اهمي ت

دستوری بيشتری برای توزي ع بهت ر اط الع دارد .اي ن

اين عناصر در زبان مب د  ،حف ظ عناص ر و ش يوهه ای

پژوهش از معدود پ ژوهشه ايی اس ت ک ه در زمين ۀ

گفتمانی سازنده يک متن را در زب ان مقص د ،يا ی از

ترجمۀ ساخت اطالع در قرآن کريم ب ه رش ته تحري ر

وظايف مهم مترجم مطرح کرده است.

درآمده است؛ ولی در هيچيک از اين پژوهشها ،نحوۀ

مهن د ( )1387در «نق ش س اخت

توزيع اطالع در ساختارهای مهم زبان عرب ی ،ب هوي ژه

اطالعی در ترجمه» وجوه تف اوت و ش باهت س اخت

ساختار اش تغال و ترجم ۀ آن در زب ان فارس ی توج ه

اطالع اتی جمل ه در انگليس ی و فارس ی و چگ ونگی

نش ده اس ت.؛ البت ه در زمين ۀ اش تغال ت ا کن ون

انتقال آن را از رهگ ذر ترجم ه بررس ی ک رده اس ت.

پژوهش هايی ب ه دو زب ان فارس ی و عرب ی ب ه رش ته

عالوه بر اين ،ميزان توانايی دانشجويان مترجم ی را در

تحرير درآمده است که به چند نمونه اشاره میشود:

محم د راس

ترجمۀ ساخت های نش ان دار تحلي ل ک رده و ب ه اي ن

سيدابوالفضل سجادی و مطهره فرج ی ( )1392در

نتيجه دس ت يافت ه اس ت ک ه دانش جويان کارشناس ی

مقالهای با نام «معناشناسی باب اشتغال با تايه بر ق رآن

مترجمی با ساخت اطالع يا اصالً آش نا نم یش وند ي ا

کريم» اعراب مشغول عنه و ابعاد معناش ناختی اش تغال

بهطور ناق

آن را فرا میگيرند.

را در قرآن کريم بررسی و تحليل کردهاند.

ارس الن گلف ام و هما اران ( )1389ني ز در مقال ه

محم دعلی س لمانیمروس ت و اله ه الس ادات

«بررسی تحوالت معنايی و ساخت اطالع ساخت ه ای

ميرحس ينی ( )1395در مقال ه «بررس ی کارکرده ای

نشانداری در فرايند ترجمه از انگليسی به فارس ی» ب ه

ساختار اشتغال در قرآن کريم» نيز موارد کاربرد اشتغال

بررسی تحوالتی پرداختهان د ک ه در فراين د ترجم ه از

را در قرآن کريم ،بررسی و بدين ناته اشاره ک ردهان د

 52دوفصلنامه علمی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال نهم ،شماره اول ،شماره پياپی ( )17بهار و تابستان 1399

که ساختار اشتغال  43بار در قرآن کريم تارار ش ده و

ازنگر لمبرکت 1ساخت اط الع ،بخش ی از دس تور

دربارۀ موو وعات مختلف ی مانن د «ق رآن»« ،بهش ت»،

جمله است که در آن گزارهها بهمنزلۀ نموده ای ههن ی

«انسان» و غيره به کار رفته اس ت .در زب ان عرب ی ني ز

براساس وو عيت ههن ی مش ارکين ک الم و ب ر طب ق

عبداهلل محمود محمد الخالفی (1986م) در رسالۀ خود

موقعيت های گفتمانی ،صورت های متف اوتی ب ه خ ود

با نام «االشتغال عن د النح ويين» و ني ز جه اد يوس ف

می گيرند و به شال های متفاوت دستوری ،واژگ انی و

العرج ا (1991م) در پژوهش ی مش ابه ب ا ن ام «ظ اهرۀ

آوايی ظاهر میشوند (لمبرکت ،1994 ،ص .)5

االشتغال ف ی العربي ۀ» آرا و نگ رات نحوي ان ق ديم و
معاصر را دربارۀ اشتغال بررسی کردهاند.

از ديدگاه هاليدی و متيسن ،ساخت اطالع ،ساختی
مخاط محور و متشال از ي ک بخ ش ن و اجب اری و

با توج ه ب ه اينا ه ه يچي ک از اي ن پ ژوهشه ا

يک بخش کهنه اختياری است .اطالع کهن ه در ح وزۀ

چگونگی انتقال اليههای معن ايی اش تغال را در فراين د

قرار دارد و پيش از بيان به نح وی ب ر

آگاهی مخاط

آشاار است؛ ولی اطالع نو اطالعی است ک ه

ترجمه بررسی نا رده اس ت ،پ ژوهش حاو ر ب ر آن

مخاط

است ساخت نحوی و نحوۀ عملا رد مترجم ان ق رآن

پيش از بيان در متن ،سخنی از آن به ميان نيامده باش د

کريم را در برابر آن بررسی کند .بدين منگ ور باي د در

و يا نتوان آن را از سخن پيشين استخراج کرد (حقبين

ابتدا اين ساخت در دستور عربی و سپس معادل آن در

و پارساکيا ،1393 ،ص  .)4اطالع نو معم والً برجس ته

دستور فارسی و پس از آن ،ترجمه های قرآنی بررس ی

میشود و اطالع کهنه پيش از آن قرار میگيرد؛ در غي ر

شوند.

اين صورت ساخت اطالع جمله ،نشان دار است (برن ر
و وارد1998 ،م ،به نقل از امينی ،1392 ،ص

مفهوم نشانداری براساس تغيير جايگ اه س ازهه ای

 .2ساخت اطالع اشتغال
پيش ينۀ مطالع ه در زمين ۀ س اخت اط الع و نح وۀ

.)9-8

جمله به وجود میآيد؛ بدين معنا که سازهها دستخو

توزيع آن در جمله را بايد قبل از جنگ جهانی دوم در

حرکت میشوند و در غير جايگ اه اص لی خ ود ق رار

پراگ جس تجو ک رد (ب راون و

می گيرند .درواقع جابه ج ايی عناص ر جمل ه براس اس

ي ول ،1983 ،ص  .)153س اخت اط الع در ده هه ای

ارز

خبری کالم صورت میگي رد .س ازۀ برجس ته و

اخير شايان توجه زبانشناس ان نق شگ را ق رار گرفت ه

نشان دار در جمله ،کانون جمله است و بار معن ايی آن

است .ازنگر نقشگرايان ،هر ساختار و آرايش ی ،نق ش

ب يش از س اخت ب ینش ان خواه د ب ود .عناص ر و

ارتباطی ويژهای دارد .به عبارت ديگر ،ساخت ص وری

ساخت های نشان دار دربردارندۀ بخشه ای خاص ی از

جملههای زبان با موقعيت ارتباطی و کالمی خ اص در

معنا هستند که شايان توجه و تأکيد خاص توليدکنن دۀ

ارتباط است و اين ارتب اط ب هوس يلۀ اص ول و قواع د

پارهگفت ار اس ت؛ ازاي نرو ،انتق ال اينگون ه مع انی در

دستوری ،در بخشی به ن ام س اخت اط الع ،مش خ

فرايند ترجم ه ب ه آس انی انج ام نم یگي رد (گلف ام و

میشود (روايی و طي  ،1385 ،ص .)3

همااران ،1389 ،ص .)86

آثار زبان شناسان مات

1

. Lambrecht
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در زبان عربی ،اشتغال ساختی نش ان دار ب ه ش مار

پيشايندهشده است؛ به همين دليل اشتغال ک ه در لغ ت

می رود که بايد در آن ،ساخت نحوی زب ان را در کن ار

به معنی رويگ ردانش دن اس ت (اب نمنگ ور1988 ،م،

ساخت اطالعی و کاربردشناختی بررس ی ک رد ت ا ب ه

« غل») ،در اصطالح نحو به معنی آن است که عام ل

عمق اليههای معنايی آن پیبرد .در اين س اخت وي ژه،

از اسم مقدم رويگردان شده و به ومير ه ممرج عِ آن

در پی فراين د پيشايندس ازی س ازه مفع ولی و ب ه ج ا

مشغول شود (ابنعقيل ،1384 ،ج ،1ص .)469

گذاشتن ومير هممرجع آن بعد از فعل ،جمله نشاندار

تق ديم مفع ول ،ع املی ب رای تأکي د آن محس وب

میشود؛ مانند «محمداً کرمتُه» .بررسی و شناخت نقش

میشود؛ ولی در اشتغال با هک ر و ميری ک ه ب ه اس م

اطالعی فرايند مبتداسازی در اشتغال ،در فرايند ترجمه

مقدم بر میگردد ،هدفی فراتر از تأکي د م دنگر اس ت؛

وروری اس ت .در اي ن اس لوب ،س ازۀ پيش ايندش ده

بهويژه که میتوان ومير را حذف کرد ،بدون آنا ه ب ه

حاوی ساخت اطالع ی +نن وا اس ت و تغيي ر آراي ش

ساخت نحوی جمله آسيبی وارد شود .ومير عائ د ب ه

واژگانی در سطح نحوی ،ووعيت گفتمانی خاص ی را

اسم مقدم گاهی منصوب به فعل است؛ مانن د «محم داً

پديد آورده است.

کرمتُه» ،و گاهی مجرور ب ه ح رف ج ر اس ت؛ مانن د

اشتغال ساختی اس ت ک ه در آن تأکي د ب ا جايگ اه

«محمداً سلّمت عليه» (به محمد سالم ک ردم) و گ اهی

نحوی خاصی نش ان داده م ی ش ود .در اي ن س اخت،

مضاف اليه اس ت؛ مانن د «محم داً کرم ت ب اه» (پ در

مفعول در جايگاه آغ ازگر ب ه ک ار رفت ه و برجس ته و

محمد را گرام ی داش تم) (اب نعقي ل ،1384 ،ج ،1ص

نشاندار شده است .درواقع انتق ال عناص ر ب ه جايگ اه

.)516

آغ از جمل ه راي جت رين راه برجس تهس ازی اس ت

اسم مقدم در اشتغال «مشغول عنه» ناميده م یش ود

(ماهوتي ان ،1383 ،ص  .)112نش انداری اش تغال در

و با وجود آناه مفعول برای فعل بعد از خود به ش مار

مقايسه با ساخت «فع ل ن فاع ل ن مفع ول» ( کرم ت

و

محمداً) مشخ

می رود ،در زبان عربی با دو حرک ت اعراب ی نص

می شود که ساخت اصلی زبان عرب ی

رفع نمود يافته است .با توجه به ايناه در زب ان عرب ی

است .با تغيير ساخت دستوری جمله ،توزي ع اطالع ی

هر حرکت نمايندۀ يک نقش دستوری است ،اسم مقدم

آن نيز تغيير کرده و س اخت و آراي ش عناص ر متن ی،

در حالت نص

نقش مفعول و در حال ت رف ع ،نق ش

بيانکنندۀ جايگاه پيام در مقايس ه ب ا حال ت ب ینش ان

مبتدا را خواهد داشت؛ بنابراين ،عالوه بر تأثير ترتي

است« .بهطور کلی ،حرکت سازه ه ای ي ک جمل ه ب ه

عناصر واژگانی بر نشانداری جمله ،اعراب نيز در زبان

ابتدای آن يا پيشايندسازی بهمنگ ور برجس تهک ردن آن

عربی نقش مؤثری در برجستهسازی کالم دارد.

سازه ،يای از ابزارهای نحوی متداول در زبانها ب رای

بدين ترتي

در ساخت اش تغال دو فراين د وج ود

بازنمايی مبت دا و ک انون اس ت» (اروج ی ،1391 ،ص

دارد؛ يای تغيير چينش سازههای جمله و ديگری تغيير

 .)189در اشتغال ،مفعول قبل از فعل قرار گرفته است؛

حرکت اعرابی که حاصل آن دو گزاره «محمداً کرمتُه»

ولی جايگاه اصلی آن تهی نمانده است و و ميری ب ه

و «محمدٌ کرمتُه» خواه د ب ود ک ه ج ز در اع راب ب ا

فع ل متص ل ش ده ک ه مرج ع آن ،هم ان مفع ول

ياديگر ک امالً مش ابهان د .درواق ع س اخت ب ینش ان
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« کرم ت محم داً» و س ه س اخت نش اندار «محم داً

اين ازنگ ر نحوي ان ي ک عام ل در دو معم ول مش ابه

کرم ت»« ،محم داً کرمتُ ه» و «محم دٌ کرمتُ ه» نق ش

نمی تواند عمل کند (خض ری ،ب ی ت ا ،ج  ،1ص 174؛

کالم ی متف اوتی دارن د .در ه ر ي ک از س اختارهای

سامرائی2007 ،م ،ج  ،2ص .)109

ب ا موقعي ت

علمای علم بيان بسته به تقدير فعلِ محذوف ،قب ل

نش اندار ،ص ورتبن دی زب ان متناس

ارتباطی تغيير میيابد و ه ر ک دام اطالع ات کالم ی و

يا بع د از مفع ول ب ه تعي ين دالل ت معن ايی اش تغال،
برخاس ته و آن را بي انکنن دۀ تخص ي

بافتی ويژهای در بر دارند.

دانستهاند .خطي
 .1 .2ساخت اطالع اشتغال در حالت نصب آغازگر

ي ا تأکي د

قزوين ی در تفس ير س اخت اش تغالِ

«محمداً کرمتُه» معتقد است اگر فعل مح ذوف قب ل از

بررسی دستور عربی نشان م یده د دس تورپژوهان

«محمداً» در تق دير آورده ش ود ،ب ه ص ورت « کرم ت

مسلمان از مدت ها پ يش از زب ان شناس ان معاص ر ب ه

محمداً کرمتُه» از باب تارار لفظ و تأکيد است و اگ ر

کارکرد معنايی الگوهای مختلف زبانی توجه داشتهان د.

بعد از آن در نگر گرفته شود« ،محمداً کرمت کرمتُ ه»

با توجه به ايناه در دس تور عرب ی ب رای ه ر حرک ت

بر تخصي

داللت دارد (خطي قزوين ی ،ب یت ا ،ج،1

اعرابی ،عاملی در نگر گرفته میشود ،در مبحث اشتغال

ص  )110و بار اطالعی تخصي

فراتر از تأکيد است؛

اسم مقدم بنابر مفعوليت است ب رای ع املی

زيرا بيانکنندۀ نوعی انحصار اس ت؛ البت ه اي ن نگ ر را

که در تعيين آن بين نحويان اختالفنگر اس ت .بيش تر

باي د از دو نگ ر نق د ک رد؛ نخس ت آنا ه ب ا بررس ی

نحويان بصری اسم مقدم را متعلق به عام ل مح ذوفی

نمون هه ای اش تغال ،از اي ن اس لوب معن ی حص ر و

با

برداش ت نم یش ود و منگ ور از «محم داً

نيز نص

دانستهاند که در لفظ و معنا يا فقط در معنا متناس

تخص ي

عامل مذکور است؛ يعنی در عبارت «محم داً کرمتُ ه»،

کرمتُه» اختصاص «محمد» به «إکرام» نيس ت؛ بلا ه در

«محمداً» مفعول برای فعل محذوف « کرمت» است ک ه

کانون توجه قرار گرفتن «محمد» مدنگر است و ديگ ر

قبل از آن در تقدير گرفته میشود و « کرم ت» م ذکور

آناه اگر از اين اسلوب ب ه دلي ل تا رار عام ل معن ی

در و مير اس م مق دم (محم دا) عم ل ک رده و آن را

تأکيد برداشت میشد ،هکر فعل مقدر نهتنها ج ايز ،ب ه

مفعول خود قرار داده است (ابنعقيل ،1384 ،ج ،1ص

عقيدۀ برخی نحويان واج

بود؛ زيرا حذف ب ا تأکي د

 .)471-470با اين استدالل ،اش تغال در ق درت تا رار

مغايرت دارد (س امرايی2007 ،م ،ج ،2ص )113؛ ول ی

ساختی موجز و مختص ر و دربردارن دۀ

در هر صورت فارغ از مسئله عامل از اس لوب اش تغال

جمله در قال

بار اطالعی و تأکيدی ويژه خواهد بود.
برخی ديگر از نحويان ،اسم مقدم و ومير را متعلق

معنی تأکيد برداش ت م یش ود و آن ب ه دلي ل ترتي
ظ اهری س ازهه ای واژگ انی در قال

مبتداس ازی

به فعل مذکور در جمله و مفعول برای آن دانس تهان د؛

وميرگذار اس ت ک ه دربردارن ۀ ن وعی تأکي د تق ابلی

البته اين نگر در نمونههايی که ومير ،مفعول باواس طه

است.

برای فعل قرار گيرد يا نقش مضافاليهی داش ته باش د،

بنابراين با توجه ب ه اينا ه ص ورت ه ای مختل ف

با اشاال مواجه می شود و پذيرفتنی نيست؛ ع الوه ب ر

زبانی در موقعيت های ارتباطی متفاوتی ک اربرد دارن د،

بررسی ساخت اطالع «اشتغال» در ترجمههای فارسی قرآن کريم

دو عبارت «محم داً کرم ت» و «محم داً کرمتُ ه» ني ز

وجه تمايز اسم آغازگر در حالت نص
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و رف ع را

کارکرد معنايی متفاوتی خواهند داشت و با وجود آناه

بايد در نگريههای زبانی جستجو ک رد ک ه ب ه مبت دای

در هر دو عبارت« ،محمد» در پی فرايند مبتداسازی در

اولي ه و ثانوي ه ش هرت يافت هان د .در ط ی فراين د

کانون توجه قرار گرفته ،عبارت نخست افادۀ تخصي

مبتداسازی يک سازۀ غيرفاعلی در ابت دای جمل ه ق رار

کرده است؛ بدين معنا که «فقط محمد را گرامی داشتم»

میگيرد و جايگ اه فاع ل مبت دايی را اش غال م یکن د.

و نه ک س ديگ ر و عب ارت دوم ب ر اهمي ت «محم د»

لمبرکت پس از اشاره به اين فرايند بي ان م یکن د اي ن

داللت دارد؛ از اين نگ ر ک ه و مير مفع ولی و مرج ع

فرايند به اين معنا نيست ک ه فاع ل ،موقعي ت مبت دايی

ومير هر دو در جملۀ هکرشده ب ر تأکي د ني ز دالل ت

خود را از دست میدهد؛ بلا ه چن ين جمل های دارای

میکند.

دو عبارت مبتدايی است (حق ب ين و پارس اکيا،1393 ،
ص )7؛ يعن ی فاع ل ،مبت دای اولي ه و س ازۀ مفع ولی

 .2 .2ساخت اطالع اشتغال در حالت رفع آغازگر

مبتداشده مبتدای ثانوي ه اس ت« .او معتق د اس ت اي ن

در تفاوت کارکرد معنايی عبارت « کرمت محم داً»

جمالت عالوه بر ايناه اطالع ی درب ارۀ ه ر دو مبت دا

و «محمدٌ کرمتُ ه» آم ده اس ت ک ه در عب ارت اول از

منتقل میکنند ،دربارۀ ماهيت رابطۀ بين اين دو ني ز ب ه

متالم و در عبارت دوم از مفع ول (محم د) خب ر داده

مخاط

اطالعرسانی میکنن د» (ح قب ين و پارس اکيا،

م یش ود (زج اجی1399 ،ق ،ص  .)136همچن ين ب ا

 ،1393ص .)8

مقايسۀ دو عبارت «محمداً کرمتُ ه» و «محم دٌ کرمتُ ه»

زب ان عرب ی ب ر پاي ۀ دو س اخت اص لی vso

درجۀ نشانداری اسم پيشايندشده در حالت رف ع ب يش

(فعلنفاعلنمفعول) و ( svoمبتدانفعلنمفعول) است

است؛ زيرا در نحو عربی اگر آغ ازگر مرف وع

که البته ساخت  vsoپربس امدترين س اخت ب ینش ان

باشد ،در نقش مبتدايی است که بايد از آن خب ری داده

عربی است (عبدالرئوف .)1998 ،در ساخت اشتغال ب ا

شود و در اين حالت بار اطالعی کالم ب يش از نص

تقديم اسم منصوب بهعن وان مفع ول ،س اخت اص لی

براساس مفعوليت است .در ساخت ک الم ،مبت دا رک ن

 vsoبه صورت  ovsبه هم ريخت ه و دو ن وع مبت دای

اصلی و مفعول فرع است؛ بن ابراين اش تغال در حال ت

اوليه و ثانويه وجود دارد؛ ولی با تقديم اسم ب هعن وان

رفع درجۀ باالتری نسبت به اش تغال در حال ت نص

مبت دای مرف وع ،اطالع ات جمل ه ب ه نح وی آراي ش

دارد؛ زي را در اي ن س اخت ب ا در نگ ر گ رفتن اس م

میيابند که ساخت  vsoبه  svoتبديل میش ود يا ی

پيشايندشده بهعنوان مبتدا ،خبر شامل همان فعل متصل

از ساخت های اصلی زبان عربی است و ب ديهی اس ت

به ومير ني ز اهمي ت خواه د ياف ت؛ ول ی در حال ت

تغيير جايگاه مفعول به ابتدای جمله بهعنوان مفعول ي ا

نص  ،اين اسم مق دم در نق ش مفع ول اس ت ک ه در

همان مبتدای ثانويه ،تأکي د کمت ری نس بت ب ه تق ديم

کانون توجه و اهميت قرار گرفته است و مدار کالم ب ر

مفعول همراه با تغيير حرکت و تب ديل آن ب ه مبت دای

از نص

متالم میچرخد (س امرائی2007 ،م ،ج ،2ص
.)114-113

،111

اوليه خواهد داشت.
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 .3معادل ساختاری اشتغال در زبان فارسی
گاهی يک زبان ،ساخت نحوی خاصی ب رای بي ان
مفهومی در اختيار دارد که دستيابی ب ه براب ر نقش ی و
گفتمانی آن در زبانی ديگر دش وار ي ا ن اممان اس ت.

در زبان ادبی نيز نمونههايی از آن يافت میشود؛ مانن د
بيت زير که نشانۀ مفعولی آن در تقدير است:
از مالمت چه غم خورد سعدی

مرده از نيشتر مترسانش

(سعدی ،1340 ،ص )488

اسلوب اشتغال ازجمل ه س اختارهای نح وی وي ژه در
عربی فصيح است که در نتيجۀ دگرگ ونش دن آراي ش

ب) نهاد فعل ناگذر و در کن ار نه اد ،و ميری ب ه

بینشان ساختار مبتدايی جمله ،در آراي ش اطالع ی آن

فعل متصل میشود که مرجعش نهاد جمله است؛ مانند

نيز تغييراتی به وجود آمده و برگردان اليههای مختلف

«او رفتش» (حاتمپ ور و روو اتيان ،1393 ،ص .)115

معنايی اين ساخت نشاندار در زب ان فارس ی و ايج اد

اين کاربرد نيز بيشتر محاورهای است.

تعادل در سطح ساخت اطالع دو زبان مب د و مقص د،

اين ساختار در فارسی ميان ه فق ط ب ا افع ال گ ذرا

يا ی از دش واریه ايی اس ت ک ه مت رجم ب ا آن

کاربرد داشته است؛ ولی ام روزه ب ا افع ال ناگ ذر ني ز

روبهروست؛ زيرا بازنمايی مفاهيم کالمی مانند س اخت

بهکار می رود .بس ياری از دستورنويس ان عل ت چن ين

اطالع در دو زبان هميشه ياس ان نيس ت و ب ا وج ود

کاربردی را تأکيد هکر ک رده و آن را مخص وص زب ان

آناه قواعد ناظر بر ساخت اطالع میتواند جهانشمول

محاوره دانستهاند (حاتم پ ور و روو اتيان ،1393 ،ص

باشد؛ ول ی ه ر زب انی ب رای بازنم ايی آن ،ابزاره ا و

)116؛ ولی چنانچه هکر شد نمونههای درخور ت وجهی

سازوکارهای دستوری خاص خ ود را دارد (گ وهری،

از آن در ش عر و نث ر ق ديم ياف ت م یش ود .درواق ع

 ،1392ص .)205

دگرگونی توالی سازه های جمله با قرارگرفتن اسمی در

حال بايد ديد آيا در زب ان فارس ی س اخت نح وی

ابتدای جمله و ومير هممرجع آن در جمله ب ه دالي ل

مشابه با اس لوب اش تغال ب ا هم ان چي نش عناص ر و

کاربردشناختی و کالم ی در زب ان مح اوره و در زب ان

سازه ها وجود دارد يا ن ه و ب ا انتق ال س اخت نح وی

ادبی – بهويژه شعر قديم  -صورت میگيرد.

اشتغال به زبان فارسی چه تغييری در بافت اطالع ی و
گفتمانی کالم حاصل میشود.
در دستور فارسی مبحثی مشابه اشتغال عربی مطرح
نشده است؛ ولی مشابه ساختاری آن در زب ان فارس ی
کاربرد دارد؛ يعنی اسمی قبل از فعل قرار گي رد و بع د
از آن ،ومير هممرجع آن اسم ق رار گي رد؛ البت ه اس م
پيشايندشده يای از اين دو نقش زير را دارد ک ه فق ط
گونۀ اول به ساخت اشتغال مربوط میشود:
الف) مفعول مقدم ب ر فع ل گ ذرا؛ مانن د «عل ی را
ديدمش» که اين ساخت ،ويژۀ زبان محاوره است؛ ولی

نخستين حالت ،براس اس تعري ف دبيرمق دم هي ل
فرايند مبتداسازی وميرگذار قرار م ی گي رد .مبت دا در
اين فرايند ،نخس تين عام ل جمل ه اس ت ک ه آن را در
مقابل فاعل های منطقی و دستوری ،فاعل روانش ناختی
خواندهاند که موووع مدنگر جمله است (يارمحم دی،
 ،1391ص  .)57درخور هکر است فاعل دس توری در
زبان فارسی مقولهای اس ت ک ه ه يچگ اه دس تخو
فرايند مبتداسازی نمیشود؛ زيرا جايگاه اص لی فاع ل،
جايگاه آغازين جمله است؛ بنابراين ،فرايند مبتداسازی
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از درون مفعول صريح ،مفعول غيرصريح ،قيد ماان و

مترجم در برگردان معنای گزاره ای متن ،معموالً ب ا

قيد زمان صورت میگيرد .مبتداسازی وميرگذار طب ق

دش واری کمت ری روب هرو م یش ود و اي ن معن ای

تعريف دبيرمق دم يعن ی س ازهای پ س از حرک ت ب ه

کاربردشناختی م تن اس ت ک ه چ الشه ايی ف راروی

ابتدای جمله از خود وميری به جا گذارد .در فراين د

مترجم قرار میدهد و ب ه دلي ل تف اوت س اختاری دو

مبتداسازی وميرگذار ،سازۀ مبتداشده الزام اً ب ا تا واژ

زب ان مب د و مقص د و تف اوت آراي ش واژگ انی و

«را» ظاهر میشود (حقبين و پارس اکيا ،1393 ،ص .)9

ساخت های نشاندار در هر زبان ،او را با محدوديت در

به دليل آناه مبتدای دوم ،مفعول است ،چه مفع ول ب ا
واسطه چه بی واسطه ،در زب ان مح اوره ب ا «را» ظ اهر
میشود .از نمونههای مفعول باواسطه:

گزينش ساختی مناس

مواجه میسازد.

اگر اسلوب اشتغال با حف ظ س اخت نح وی زب ان
مبد به زبان فارسی منتقل شود ،پارهای از ويژگیه ای
ساخت اطالع آن در زبان فارسی ظهور میيابد؛ ولی با

 «سپيده را بهش گفتم»؛دفاع کرد»؛

تغيير گونۀ زبانی – ب هوي ژه ب ه دلي ل و مير مفع ولی

بازی نان»؛

متصل ب ه فع ل  -جنب های از س اخت اط الع مغف ول

در اين عبارات «را» نش انۀ تأکي د اس ت ن ه نش انۀ

میماند و زبان رسمی فصيح به زبان محاورهای نزديک

مفعولی و درواقع اين همان ک اربرد کالم ی «را» اس ت

می شود .در ترجمۀ اسلوب اش تغال ،روان ی ترجم ه و

که در زبان محاوره نمود میياب د و ب ا ک اربرد نح وی

حفظ نگم کالمی آن در تقابل با ياديگر قرار میگي رد.

«را» تفاوت دارد.

برقراری تعادل در سطح ساخت نح وی ،ب ه تع ادل در

« -رسالها

را از

« -چاقو رو باها

نمونههای مبتداس ازی و ميرگذار دقيق اً ب ا م ورد

سطح نوع و گونۀ زبانی آسي

رسانده و ساخت اطالع

(الف) همسان است و ازنگر ساختاری با اشتغال عربی

اشتغال که در زبان عربی ساختی فصيح است ،با انتقال

مشابهت دارد .با وجود اين ،اگرچه ساختار نح وی آن

به زبان فارسی به ساختی محاورهای تب ديل م یش ود.

ازنگر چينش عناصر متنی با اشتغال عربی مشابه اس ت،

اين تف اوت ،در تف اوت س اختار نح وی دو زب ان در

ازنگر کارکرد خبری و اطالعی ،دقيقاً با ساخت اشتغال

چگونگی آرايش سازههای کالم ی ريش ه دارد ک ه ب ه

برابر نيست؛ زيرا در عرب ی مفع ول بع د از فع ل و در

دنبال آن بر ساخت اطالع دو زبان نيز تأثير م یگ ذارد.

فارسی قبل از فعل قرار م ی گي رد .ب ه عب ارت ديگ ر،

ب ديهی اس ت در اث ر اخ تالف س اختاری دو زب ان

ساخت بی نشان جمله در فارسی ( sovفاعل ن مفعول

نمی توان در برگردان هر اسلوبی به دنبال حفظ نگ م و

ن فعل) و در عربی ( vsoفعل ن فاعل ن مفعول) است

توالی عناصر و سازههای زبان مبد در زبان مقصد بود.

نش انداری

در اشتغال ،بحث تأکي د نش ان دار در مي ان اس ت؛

جمله میشود؛ ولی در فارسی در ص ورت مق دمش دن

بنابراين ،در برگردان آن به فارسی بايد با بهرهگي ری از

بر فاعل و فعل (او را من ديدم) يا با قرارگرفتن بعد از

تايه ،معنای چنين تأکيدی را القا کرد و اگ ر ترتي

و

فعل (ديدم او را) ،از حالت بینشان خارج میشود.

آرايش سازههای واژگانی به تغيير گونۀ زبانی بيانجامد،

و از اين نگر تقديم مفعول در عربی موج
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بايد از ابزار ديگری برای تعيين ساخت اطالعی جمل ه

با ساخت اطالع ی تقريب اً مش ابه ب ه دس ت م یآي د.

بهره جست.

راهبردهای ترجمۀ اشتغال با توج ه ب ه نمون هه ايی از

تأکيد با ساخت آوايی و نح وی جمل ه در ارتب اط

قرآن کريم ،هيل عنوان بعد بهتفصيل بيان میشود.

است؛ گاهی مفهومی کالم ی و آواي ی اس ت و گ اهی
برخی از ساخت ه ای نح وی در نش اندادن آن نق ش

 .4ساخت اطالع اشتغال در ترجمههای قرآن كريم

دارند .تايۀ جمله در نشاندادن تأکيد اطالعی و تأکي د

در بافت برخی از سوره های قرآن کريم ،آراي ش و

تقابلی نقش تعيينکننده دارد (راس مهن د ،1383 ،ص

ترکي

سازهها بر پايۀ ساخت نحوی اشتغال بنيان شده

 .)150با تايهدار کردن سازهای در جمله میتوان به آن

است .انتخاب اين صورت زبانی خاص با هدف ت أثير

تايه و آهنگ در ايج اد

بر معنای تلويحی جمله و ب ار گفتم انی و اطالع ی آن

معانی فراواژگانی ي ا مع انی کاربردش ناختی در س طح

بوده است؛ همانگونه که آيبيد 1معتق د اس ت انتخ اب

جمله مؤثر است و بنابر نگر هاليدی ،گوينده با ماثها

ي ک ص ورت زب انی خ اص از مي ان مجموع های از

و تأکي دها ،واح دهای اطالع ی را متم ايز م یکن د

صورت های دارای معنای تحليلی ياس ان ،ن هتنه ا ب ر

(آقاگلزاده و روويان ،1386 ،ص .)4

معن ای تل ويحی جمل ه ت أثير م یگ ذارد ،در ايج اد

معنای خاص داد .بدين ترتي

با توجه به ايناه تأکيد در س اخت اش تغال ،تأکي د
ويژهای در ساخت صوری کالم است ،نمیتوان فقط از

پيوستگی متنی ني ز تأثيرگ ذار خواه د ب ود (گ وهری،
 ،1392ص .)204

تايه و ويژگی های آوايی زبان فارسی اس تفاده ک رد و

بديهی است در فرايند ترجمه هدف کاربردشناختی

بايد تأکيد در ساخت ظاهری جمل ه ني ز نم ود داش ته

و معنايی ناديده گرفته نمیشود ک ه در پ س گ زينش،

باشد؛ بنابراين ،به جای آوا گ اهی از برخ ی م تممه ا

ساخت نح وی اش تغال نهفت ه ش ده اس ت و باي د ب ه

همراه با برخی واژهه ا و ح روف او افه ي ا قي دهای

سطوح مختلف زبان ،نگاهی نگاممند داشت« .س نجش

تأکيدی همچون «فقط»« ،تنها»« ،هم» و «قطعاً» بهعن وان

معنی در عرصۀ ترجمه اهميت زيادی دارد؛ زيرا ب ا در

ابزارهای واژگانی کانوننما استفاده میشود.

دست داشتن معيارهای مشخ

میتوان ک م ي ا زي اد

البته با بررسی ابعاد مختلف اشتغال عربی در حالت

ش دن معن ی را در ه ر ف رانقش ي ا الي ۀ معن ايی

رفع اسم پيشايندشده اين نتيجه حاصل می شود که اين

پاره گفتارهای زبانی در فرايند انتقال از زبانی ب ه زب ان

س اخت در زب ان فارس ی براب ر دس توری ب ا س اخت

ديگر سنجيد» (امينی ،1392 ،ص .)6

اطالع ی و ب ار تأکي دی مش ابه ن دارد و ب ه نح وی

در اين قسمت ،با توجه به اهمي ت کاربردش ناختی

ساختاری ترجمه ناپ ذير ب ه ش مار م ی آي د؛ بن ابراين،

ساخت اشتغال ،به ساخت نحوی و ترجمۀ آن در چند

ترجمۀ آن به فارسی ،يا ی از چ الشه ايی اس ت ک ه

آيۀ ق رآن ک ريم نگ اهی افان ده ش ده و رويارده ا و

مترجم با آن مواجه خواهد بود؛ اما در حالت نص

با

پيروی از الگوی نشاندار  osvدر زبان فارسی ،مع ادلی

1

. Ibid
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رو های متفاوت مترجمان و ميزان موفقيت ايشان در
رعايت قواعد برجستهسازی س ازهه ای ک الم بررس ی
شده است.

ترجمۀ طبری
كشفاالسرار

 .1 .4ترجمه در حالت نصب آغازگر
با توجه به ايناه نحوۀ برخورد مترجمان با س اخت
اشتغال از چند حالت خارج نيست ،برای هر حالت ب ه
نمونه ای اکتفا می ش ود «وَلُوطً ا ءَاتَيْنَ ه حاْمً ا وَعِلْمً ا»
(األنبياء )74 :21؛ در ساخت درونی اي ن آي ه ش ريفه،
واژۀ «لوطا» بهمنزلۀ سازۀ حامل اطالع نو بر اث ر فراين د
پيشايندسازی در کانون توج ه ق رار گرفت ه و س اختی
نشاندار به وجود آورده است .در صورت بینشان اي ن
ساخت ،مفعول در جايگاه اصلی خود بعد از فعل قرار
گرفته و ومير هم مرجع آن حذف شده اس ت «وآتين ا
لوطا حاما وعلما».
تغيير ساخت بینشان با جابهجايی ترتي

مترجم

واژگ انی

و قرارگرفتن مفع ول در جايگ اه آغ ازگر ب ر س اخت
اطالع جمله تأثير گذاشته است؛ بنابراين ،اگر اين تأکيد
در ترجمه بازنمايی ش ود ،باي د واژۀ «ل وط» ب ه دلي ل
اهميت آن برجستهسازی شود؛ البته بايد در اي ن راس تا

شعرانی
معزی
مکارم

ترجمه
«و لوط را بداديم درستی
سخن و فهم و دانش»
«و داديم لوط را راستدانی و
باريکدانی و دانش»

ترجمههايی با ساختار
مشابه
روضالجنان
-

«و لوط را داديمش حام و

سراج ،اشرفی،

علم»

مصباحزاده

«و لوط را داديم بدو حام و
دانش را»
«و لوط را (به يادآور) که به او
حاومت و علم داديم»
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-

«و لوط را هم مقام
الهیقمشهای

حامفرمايی (ويا حامت و

رهنما ،پاينده

نبوت) و علم عطا نموديم»
فوالدوند
ياسری

«به لوط حامت و دانش عطا

گرمارودی ،آيتی،

کرديم»

فيضاالسالم ،انصاريان

«و لوط را ما حامت و علم
نبوت داديم»

-

از ويژگیهای ترجمهه ای ق ديمی ،مانن د ترجم ه
طبری ،پذير

آرايش واژگانی زبان مب د و انتق ال آن

به زبان فارسی است .در اين ترجمه ،مفعول (لوط ا) و
فعل (آتيناه) براساس چينش زبان مبد به زب ان فارس ی
منتقل شده است؛ ولی با توج ه ب ه اينا ه در س اخت
بینشان زبان فارسی ،مفعول قبل از فعل قرار میگي رد،

ساخت نحوی و گفتمانی زب ان فارس ی را ه م ش ايان

نشانداری آيه که بر اثر پيشايندسازی مفعول به وج ود

توجه قرار داد.

آم ده ،در ترجم ه از ب ين رفت ه اس ت .در ترجم ۀ

حال ترجمه های آيۀ مدنگر و ميزان توجه مترجمان

کشفاالسرار نيز اين نش انداری نادي ده انگاش ته ش ده

قرآن کريم به اهمي ت س اخت ه ای نش اندار و نح وۀ

است؛ ومن آناه آيه مدنگر نه براساس س اخت زب ان

برگردان آن بررسی شدهان د .ش ايان هک ر اس ت هم ۀ

فارسی که بر پاي ۀ س اخت ب ی نش ان زب ان عرب ی ب ا

ترجمههای نرمافزار جامعالتفاسير بررسی شدهان د و ب ا

قراردادن مفعول بعد از فعل برگردان شده است.

ح ذف نمون هه ای مش ابه ،ترجم هه ايی ب ا الگ وی

در ترجمۀ شعرانی نيز ،واژهها بدون در نگر گ رفتن

ساختاری متفاوت بهمنزلۀ الگوهايی از ترجم ۀ اش تغال

ساخت زبان مقصد برگردان شدهاند و مترجم به نح وۀ

برای تحليل و بررسی بيان شدهاند:

انتخاب صورت های زبانی و ت أثير آن ب ر معن ا توج ه
نارده است .گ ويی مت رجم ق رآن ک ريم ب ر ه م زدن
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تحريف کالم اله ی

اما معنای کاربردشناختی و معنای تأکيدی جمله منتق ل

آرايش واژگان زبان مبد را موج

پنداشته است؛ ب ه هم ين دلي ل ب ا توج ه ب ه س اخت

نشده است؛ يعنی ساختی نشاندار به ساختی ب ینش ان

صوری زبان مبد  ،به ترجمۀ تحتاللفگی روی آورده و

تبديل شده است؛ درنتيجه ،برگردان فارسی نم یتوان د

همانند آيه ،مفعول را قبل از فعل و ومير هممرجع ب ا

همان تأثير آيه را بر خواننده داشته باشد.

آن را بعد از فع ل آورده اس ت؛ ول ی ب یت وجهی ب ه

در ميان ترجمه ه ا ،ياس ری موف ق ش ده اس ت ب ا

س اخت زب ان مقص د باع ث نارس ايی ترجم ه و

پي روی از الگ وی «مفعولنفاعلنفع ل» تأکي د و

ناديدهانگاشتن اليه های معن ايی آن ش ده اس ت؛ يعن ی

نشانداری آيه را با ساختی نشاندار در زبان فارسی بيان

با

روان

درواقع ساختی نشاندار به ساختی بینشان و متناس

کند .گرچه ترجمۀ ايشان به ظاهر برای مخاط

ترتي

واژگانی زبان عربی تب ديل ش ده اس ت .ب دين

نيست ،بر پايۀ الگوهای نشاندار دس تور فارس ی اس ت

ترتي

انتقال نشانداری ساخت اشتغال با همان چي نش

که در کتابهايی مانند دستور زبان فارس ی از دي دگاه

واژگان ازنگر گويشور فارسیزب ان پس نديده نيس ت و

ردهشناسی هکر ش ده اس ت؛ البت ه در ترجم ۀ ياس ری

خواننده براساس شمّ زبانی با م تن احس اس بيگ انگی

توزيع اطالع چندان همسان با زبان مب د نيس ت؛ زي را

میکند؛ زيرا گزارۀ فصيح قرآن کريم با چنين ترجمهای

در اين الگو با تغيير تاي ه در زب ان گفت ار ،فاع ل ني ز

به گزاره ای محاوره ای برگردان شده است .مع زی ني ز

نشاندار میشود و تاي های ب يش از مفع ول ب ه دس ت

مانند شعرانی با تأثير از ساختار زبان عربی ب ه ترجم ه

میآيد.

آيه پرداخته است؛ با اين تفاوت که در ترجمۀ ش عرانی

با توجه به مباحث پيشگفت ه ،جاب هج ايی عناص ر

ومير مفعولی « َ » -ومير هممرجع متص ل ب ه فع ل

جمله در برگ ردان از زب انی ب ه زب ان ديگ ر ب ه دلي ل

قرار گرفته و در ترجمۀ معزی ،ومير هممرجع (او) در

تفاوت ساختاری زبانها کامالً طبيعی است؛ البت ه باي د

اصل مفعول باواسطه برای فعل است.

اين تغيير در ترتي

سازهها در راستای معنای گفتم انی

ماارم نيز براساس نگر برخی از مفسرين که «لوط»

کالم و در خدمت براب ری نقش ی و ارتب اطی در م تن

را در يای از وجوه ،مفعول برای فعل مقدر «اهکر» (ب ه

باشد و به توزيع بهت ر اط الع در س طح م تن ترجم ه

يادآور) گرفت هان د (قرطب ی1964 ،م ،ج ،11ص ،)306

)205-204؛ ول ی

ترجمه ای متناس

بيانجام د (گ وهری ،1392 ،ص

با س اخت زب ان فارس ی ارائ ه داده

بيشتر ترجمههای فارس ی در اي ن ام ر موف ق نب وده و

است؛ ولی با وجود اين ،ساخت اطالع دو زبان مبد و

نتواس تهان د نش انداری اش تغال عرب ی را متناس

با

مقصد معادل نخواهد بود.

ساخت زبان فارسی حفظ کنند.

ترجمۀ اله یقمش های و فوالدون د تقريب اً همس ان

در مقابل اين ساخت نشاندار ،راهبردهای متف اوتی

است و تنها تفاوت آن در حرف اوافه همراه با مفعول

ب رای نش اندارکردن مفع ول ،پ يش رو خواه د ب ود؛

است (لوط را ،به لوط) که تغيي ری در س اخت اط الع

ازجمله تايۀ تقابلی که در زبان گفتاری نمود میيابد يا

گزاره ايجاد نخواهد ک رد .در ه ر دو ترجم ه ،مت رجم

قرارگرفتن مفعول بعد از فعل بهصورت «ما حام ت و

کرده است معنای ساخت نحوی را انتقال ده د؛

دانش را عطا کرديم به لوط» که با توجه به رسمیبودن

تال
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ترجمۀ روانی نخواه د ب ود.

نحوی با تغيير معنی همراه خواهد بود و مت رجم باي د

در اين ميان بهترين راهبرد بهمنزل ۀ س اخت ج ايگزين

با توجه به مشخصه های معنايی سازه ها و با آگ اهی از

در زبان مقصد ،استفاده از «که» (حرف تأويلی) بع د از

ساخت زبان فارسی ،آن را ترجمه کند .حال باي د دي د

مفعول است؛ بدين صورت «و لوط که به او حامت و

مترجمان قرآن ک ريم چگون ه نش انداری و تأکي د آي ۀ

دانش عطا کرديم» .در اين ترجمه برای نم ود تأکي د و

شريفه را به زبان فارسی منتقل کردهاند:

آغازگری سازۀ مفعولی ،ي ک ب ار قب ل از «ک ه» و ب ار

مترجم

ديگر ومير هممرجع آن بعد از «که» تارار میشود؛ در
اين صورت توزيع اطالع با ساخت زب ان مب د تقريب اً
برابر خواهد بود؛ البته بايد در زبان گفت ار تاي های ب ر
حرف «که» قرار گيرد تا مخاط

جمل ه را ن اق

به

شمار نياورد.

شعرانی
روضالجنان
پاينده

 .2 .4ترجمه در حالت رفع آغازگر
انتقال ساخت اطالع اشتغال و برق راری ارتب اط ب ا
درياف تکنن دۀ پي ام ب ا هم ان ت أثير زب ان مب د از
دشواریهای ترجمۀ زبان وحی است .برگردان مبت دای
نشاندار يا به عبارت دقيق تر عنص ر مبتداش ده را باي د
يای از نمونههای ترجمهناپذير دانس ت؛ زي را مفع ول
ب رای فع ل پ س از خ ود اس ت و در جري ان فراين د
مبتداسازی حرکت اعرابی آن از نص

ترجمۀ طبری

ب ه رف ع تغيي ر

يافت ه اس ت؛ ب رای نمون ه در آي ۀ «وَٱلشُّ عَرَاء يَتَّ بِعهم
ٱلْغَ اوۥن» (الش عراء  ،)224 :26واژه «ش عراء» ب ه دلي ل
اهميت آن در جايگاه کانونی قرار گرفته است.
ساخت بینش ان آي ه ب دين ص ورت اس ت «يتّب ع
الغاوون الشعراءَ» با الگ وی  vsoي ا «الغ اوون يتّبع ون

رضايی
الهیقمشهای
گرمارودی
آيتی
خواجوی

ترجمه
«و شاعران متابع شوند ايشان
را بیراهان»

ترجمههايی با ساختار
مشابه
سراج ،اشرفی

«و شاعران پيروی میکنند
ايشان را گمراهان»
«و شاعران ،پی ايشان گيرند
نادا+ناان»
«و شاعران ،گمرهان
پيرويشان میکنند»
«و شاعران ،گمراهان از آنان
پيروی میکنند»
«و شاعران را مردم جاهل
گمراه پيروی کنند»
«و از شاعران ،گمراهان
پيروی میکنند»
«و گمراهان از پی شاعران
میروند»

حلبی
فوالدوند ،انصاريان
ارفع
-

«و گمراهان شاعران را
پيروی میکنند»
«و شاعران آنانند که در پی

كشفاالسرار

ايشانست بیراهان و

-

+ناپاکانا»
«شاعران کسانی هستند که
مکارم

گمراهان از آنان پيروی
میکنند»

الشعراءَ» با الگ وی  svoک ه در ه ر دو س اخت ،واژه

در ترجم ۀ طب ری و ش عرانی مت رجم ب ه ج ای

«ش عراء» نق ش مفع ولی دارد؛ ول ی ب ا تغيي ر آراي ش

جايگزينی ساخت زبان مقصد به ج ای مب د از ش يوۀ

ب ا موقعي ت گفتم انی ،در جايگ اه

انتقال ساخت زبان مبد (مبتدا ن خبر (فعل) ن مفع ول

آغازگر قرار گرفته و همراه با تغيير حرک ت اع راب از

ن فاعل) بهره گرفته و با تأثيرپ ذيری از زب ان مب د در

به رفع ،نقش نحوی نيز از مفعول به مبتدا تغيي ر

ساخت اطالع تحوالتی ايجاد کرده که باع ث از دس ت

يافته است .چنين تغييری در چينش عناص ر و س اخت

رفتن بخش مهم ی از معن ا ش ده اس ت؛ و من آنا ه

واژگ انی متناس
نص
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فارسیزبان چنين ساختی را بر پايۀ شمّ زب انی

نخواهد پذيرفت.

«شعراء» و اهمي ت آن توج ه نداش تهان د و ترجم های
براس اس س اخت ب ینش ان فارس ی در قال

مترجم روضالجنان و پاينده ني ز مانن د دو ترجم ۀ

«فاعلنمفعولنفعل» برگزيدهاند.

سابق ،ساخت نش اندار زب ان مب د را ب ا حف ظ نق ش

مترجم کشفاالسرار و ماارم در ش ناخت س اخت

مبتدايی «شعراء» به زبان فارسی منتقل کردهاند .پي روی

نحوی آيۀ شريفه به خطا رفتهان د و ترجم ۀ ايش ان در

از آرايش واژگانی زبان مب د در اي ن نمون ه ب ه دلي ل

اصل معادلی برای عبارت «الشعراء ه م ال ذين يت بعهم

انعط افپ ذيری زب ان فارس ی در آراي ش واژگ انی

الغاوون» است که ميبدی با توجه به ساخت زبان مب د

پذيرفتنی اس ت؛ ب ا اي ن تف اوت ک ه ابوالفت وح دقيق اً

و ماارم با در نگر گ رفتن س اخت زب ان مقص د آن را

براساس ساخت زبان مبد به ترجمه پرداخت ه و فاع ل

ترجمه کردهاند.

(نادانان) را بعد از فع ل ق رار داده اس ت؛ درح الیک ه
پاينده تال

اگر مقصود به دس ت آوردن راهب ردی مناس

در

کرده است با توجه به ساختار نحوی زبان

انتخاب معادلی برای س اخت اش تغال در حال ت رف ع

فارسی به انتقال ساخت نشاندار و تأکيد جمله بپردازد؛

باشد ،با توجه به محدوديته ای آراي ش س ازهه ا در

به همين دليل فاعل (گمرهان) را قبل از فعل ق رار داده

زبان فارس ی باي د از مع ادله ای س اختی اش تغال در

است .هرچند برگ ردان پاين ده ازنگ ر س اخت اط الع

بهره گرفت؛ مانند «و از شاعران ،گمراهان

ب رای آي ۀ ش ريفه دارد ،پيچي دگی و

براب ری مناس

دش ورای چن ين س اختی اناارناپ ذير اس ت .س اخت

حالت نص

پيروی میکنند» با تايۀ تقابلی ب ر مفع ول باواس طه ي ا
«شاعران که گمراهان از ايشان پيروی میکنند».

نحوی ترجمۀ روايی نيز با ترجم ۀ پاين ده ت ا ح دی
شباهت دارد.

 .5نتيجهگيری

الهیقمشهای و گرمارودی سعی کردهاند نش انداری

اسلوب اشتغال در زبان عربی س اختی نش اندار ب ه

از زب ان فارس ی

شمار می رود که نحوۀ توزيع اطالع و ک ارکرد معن ايی

منعاس سازند؛ به همين دليل با پيشايندس ازی مفع ول

آن در دو حالت نص

و رفع اسم پيشايندشده متفاوت

بر فاعل و فعل به گونهای موفق عم ل ک ردهان د؛ البت ه

است .در حال ت نص

س ازهه ای

تفاوت اين دو مترجم در اين است که الهیقمش های از

واژگانی از اين ساختار مفهوم تأکيد برداشت میش ود؛

مفعول رايی («را» به معنی «از») و گرمارودی از مفعول

ولی در حالت رفع عالوه بر چينش سازه ه ای جمل ه،

فعل بهره گرفته اس ت.

حرکت اعرابی آغازگر نيز تغيير کرده و مفعول در نقش

الهیقمشهای برگردانی با سبک نث ر ق ديم

مبتدا و با حرکت رفع در ابتدای کالم ظ اهر م یش ود؛

و گرمارودی با ويژگی نثر معاصر ارائه داده است .اي ن

بنابراين نشانداری اسم پيشايندشده در حالت رفع بيش

ساخت اشتغال را با ساختی متناس

باواسطه با حرف اوافه مخت
بدين ترتي

دو ترجم ه را باي د مع ادلی مناس

ب رای عب ارت

«والشعراءَ يتبعهم الغاوون» دانست.
آيتی و خواج وی در ترجم ۀ خ ود ب ه آغ ازگری

از نص

ب ه دلي ل ترتي

است.

برگ ردان س اخت اش تغال يا ی از دش واریه ای
مترجم به شمار می رود .بررسی ترجمه های قرآن کريم
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نشان میدهد بيشتر مترجمان به اليهه ای معن ايی اي ن
توج ه

س اخت نش اندار ازقبي ل تأکي د و تخص ي

نداشته اند و غالبا ترجم های ارائ ه ک ردهان د ک ه فاق د
.نقشی و ارتباطی مشابه با ساختار اشتغال اس ت

ارز

برخی از مترجمان الگوی نحوی زبان عربی را بر زب ان
فارسی تحميل کرده و ب ه ترجم ۀ تح تاللفگ ی روی
آورده و برخی ديگر ساخت بینشان زبان فارسی را در
.ترجمۀ اشتغال برگزيدهاند
برای گزينش بهترين راهبرد در ترجمۀ اشتغال باي د
در زبان فارسی ب ه دنب ال س اختی ب ود ک ه الي هه ای
معنايی آن بيشترين نزديای را ب ا س اخت زب ان مب د
آغ ازگر

 برگردان اشتغال در حالت نص.داشته باشد

ب ا پي روی از س اخت زب ان مب د و ب ر پاي ۀ فراين د
مبتداسازی و ميرگذار در زب ان فارس ی ک اربرد دارد؛
ولی با توجه به اختصاصيافتن فارسی معاصر به گون ۀ
نيس ت و براس اس

 مع ادلی مناس،محاوره ای زب ان

 بهت رين مع ادل در اي ن،ساخت نشاندار زبان فارس ی
 است؛ البته اگ ر در زب انosv حالت پيروی از الگوی
گفتار با تايۀ تق ابلی ب ر مفع ول هم راه نش ود باع ث
 از ديگر راهبرده ا اس تفاده از.نشانداری فاعل میشود
«که» تأويلی است؛ اما برگردان اشتغال در حال ت رف ع
آغازگر از دشواری های ترجمه است که با بررسی ابعاد
مختلف آن اين نتيجه حاصل میشود که اي ن س اخت
در زبان فارسی برابر دستوری با ساخت اطالعی و ب ار
تأکي دی مش ابه ن دارد و ب ه نح وی س اختاری
ترجمهناپذير به شمار م یآي د و بيش تر باي د آن را ب ه
osv آغازگر ترجمه کرد؛ يعن ی از الگ وی

شيوۀ نص

.به همراه تايۀ تقابلی يا از «که» تأويلی بهره گرفت
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