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  چكيده
معنايي را براي  ةآيد كه سه اليميان مي مند هاليدي از سه فرانقش سخن بهنظامي گرا نقش در دستور

تواند در انتقال دقيق معناي زبان مبدا ترجمه ميفرايند  درها  آن كنند و توجه بههر بند زبان تبيين مي
آن معاني كه ويژه  به ترجمه،فرايند  با توجه به اهميت بنيادين انتقال معني در. به مقصد راهگشا باشد
گفتارهاي زباني هستند، در اين مقاله تحوالت معنايي و ساخت اطالع اي پارهفراتر از معناي گزاره

 دستور ةترجمه از انگليسي به فارسي، بر پايفرايند  شده درديهاي موسوم به آغازگرهاي اسناساخت
دهد كه در معناي هاي پژوهش نشان ميبررسي داده. مند هاليدي، بررسي شده استنظامي گرا نقش

 ةشدهاي آغازگر اسناديفردي، متني و همچنين ساخت اطالع بسياري از ساختانديشگاني، ميان
اين در . باعث از دست رفتن بخش مهمي از معنا شده است كه اين ستتحوالتي روي داده ا ةشدترجمه

يعني (هاي معنايي مختلف در يك بند و ساخت اطالع آن اليهوجود  به حالي است كه در صورت آگاهي
قابل اجتناب هستند و ها  آن بسياري از) گفتارچگونگي جريان يافتن اطالع نو و كهنه در يك پاره

  .عنا را با وفاداري بيشتري به زبان مقصد انتقال دادتوان منتيجه مي در
  

شده، دستور  ساخت آغازگر اسنادي ،ي و تقابليتأكيدمعناي ، ساخت اطالع، هاي معنايياليه: واژگان كليدي
  .مند هاليدي گراي نظام نقش
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 مقدمه .1

اي است كه بررسي دقيق مسائل و موضوعات آن در چارچوب پيچيدهفرايند  ،ترجمه
بر توجه به ابعاد فرهنگي  الوهعرو، از اين. هاي علمي از اهميت بسياري برخوردار است نظريه

ابعاد و  توجه خاص به) 1390لطافتي و همكاران،  .كندر اين زمينه (ترجمه  ةگوناگونِ مسئل
ها ساختگونه  اين زيرا، رسدنظر مي ضروري به در فرايند ترجمههاي زباني برخي ساخت

كه را ، تقابل يا معنايي تأكيداي خود هستند و گونه 2ايحامل معنايي بيش از معناي گزاره
رو،  اين از. كند نيز با خود به همراه دارندآن را بيان مي ةنويسند/ نگرش يا احساسات گوينده

موردنظر  به اين بخش از معنا توجه نشود، بخش مهمي از معنايي كه ترجمهفرايند  چنانچه در
ساخت زباني خاصي براي انتقالش برگزيده  ،نويسنده بوده است و با هدف انتقال آن/ گوينده

 مانندگفتاري زبان  ةكه امكانات گونايندليل  بهمعاني گونه  اين .رود از دست مي ،شده است
با استفاده از  -متن نيست ةدر خدمت نويسنددر نوشتار،  كم تكيه، آهنگ و لحن كالم، دست

گونه  هم يكي از اين 3شدهآغازگر اسناديساخت . شوندهاي زباني خاصي بيان ميساخت
ترجمه از فرايند  رسد بررسي تحوالتي كه ممكن است در مينظر  به بنابراين. ها استساخت

در . از اهميت برخوردار است ،روي دهد زبان انگليسي به فارسي در معني يا ساخت اطالع آن
 ةشده به زبان فارسي بر پاياين مقاله تحوالت اين ساخت را در شماري از متون ترجمه

  . مند هاليدي بررسي خواهيم كردنظامي گرا نقش دستور
دهد وجود معاني خاص در شده نشان مي هاي اسناديمرور مطالعات مربوط به ساخت

 اي بخشيده است و همين باعث توجه پژوهشگران بهاهميت ويژهها  آن ها بهگونه ساخت اين
پژوهش خاصي در مورد تحوالت معنايي  اطالع داردتا آنجا كه نگارنده ولي  ؛شده استها  آن

 ؛شده در جريان ترجمه از انگليسي به فارسي انجام نگرفته است هاي آغازگر اسناديساخت
ها را در مسير ترجمه از انگليسي به گونه ساخت ي اينيمعنارو، در اين پژوهش تحوالت  ازاين

  :پاسخ به دو پرسش زير خواهيم بود صدددر  ويژه  به كنيم وفارسي بررسي مي
ترجمه از انگليسي به فارسي، چه نوع تحوالتي در معنا و ساخت اطالع ساخت فرايند  در .1 

اي ديگر، در زبان فارسي هاي ترجمهبا توجه به بديل .2آيد؟ ميوجود  به شدهآغازگر اسنادي
  تر انتقال يابد؟اي بيان كرد كه معنا دقيقگونه ها را بهساختگونه  اين توان معنايچگونه مي

 
2
 proposit ional meaning  3
 predicated theme 
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 پژوهش ةپيشين .2

مند هاليدي در دستورهاي سنتي و نظامي گرا نقش در دستور شدههاي آغازگر اسناديساخت
ها اين ساخت. هستند 4شدههاي اسناديمعروف به ساخت ،شناسي ديگر رويكردهاي زبان

واقع اي در آن كه هر سازه دارنددر بند نخست خود »  5جايگاه كانوني«جايگاهي موسوم به 
بند موصولي قرار   ،جايگاه كانوني ةربردارندد دنبال بند به .گيردقرار مي تأكيد مورد ،شود

هايي از  هاي زير كه نمونهبراي نمونه، در جمله. است 6ايزمينهگيرد كه بيانگر اطالعات پسمي
در جايگاه  ،اندهايي كه با خط كج نوشته شدهشده هستند، سازهآغازگر اسنادي ساخت

  ):231-229: 1377اده، ز ؛ غالمعليRadford: 2004: 77(كانوني قرار دارند 
It was with great sadness that he announced the resignation of the chairman. 

It was right on the nose that she hit him 
 .بود كه ديروز شيشه را با سنگ شكست داوود

گيرد عنصري كه در جايگاه كانوني بند قرار مي ،شدهدر ساخت آغازگرهاي اسنادي
همين «هاليدي و متيسون  عقيدةبند است و با اطالع نو جمله هم منطبق است كه به  7زگرآغا

 شده رنگ و بوي خاصهاي آغازگر اسناديانطباق آغازگر با اطالع نو است كه به ساخت
  .  (Halliday and Matthiessen: 2004: 96)»را داده استها  آن

در زبان فارسي نيز در اين  .8اندشدههاي بسياري بررسي در زبان هاي اسناديساخت
برخي از مواردي را كه بيشتر با پژوهش  ،هايي انجام گرفته است كه در ادامهزمينه پژوهش

امه كارشناسي ارشد خود به ندر پايان) 1379(احمدخاني . كنيممي بيانحاضر مرتبط هستند 
 ةارائ. پرداخته است شده در زبان فارسياسناديشده و شبههاي اسناديعبارتبررسي 

انگاشت ساخت آغازگر پاسخ به يك پرسش در گفتمان، وجود مرجعي در گفتمان براي پيش
- واقعيت شناخته«ارتباط با گفتمان پيشين، بيان يك  ةنتيج شده، دارا بودن تقابل دراسنادي

 ،)شودتعبيرهاي يك ساخت مي ةكه باعث محدود شدن دامن(» 10ناپذيري بحث«و » 9شده
هاي مختلف براي ساخت نقل از منبع جمله كاركردهاي گفتماني است كه احمدخاني به از

 ،هدف احمدخاني در پژوهش. )50- 49: 1379احمدخاني، ( شده برشمرده استآغازگر اسنادي
شده و  هاي اسناديكه آيا در زبان فارسي ساختگويي به اين پرسش بوده است پاسخ

هاي كالمي و اين ساختارها داراي چه نقش ،صورت وجود شده وجود دارند و در اسنادي شبه
 

4
 cleft structures 5
 focus posit ion  6
 background  7

كه   اهد شد اين مفهوم و ديگر مفاهيمي  ليدي نياز داريم در بخش معرفي و مرور چارچوب نظري پژوهش معرفي خو اي ها 8  .از دستور نقشگر
به(8  نه  ).2005و  كيزو،  1991، كالينز، 2007كالود، : ك.طور خاص ر براي نمو  9
 known fact 10
 non- negotiatabi lity  
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هاي كه ساختاو نشان داده است  ةمطالع هستند؟هاي معنايي  كاربردشناختي و ويژگي
نقش پرسش و  شده در فارسي اهميت كالمي و كاربردشناختي دارند و مشخصاً اسنادي

شده نيز نقش  اسناديشبه هايساخت. دنعهده دار شده را برپاسخ، تضاد و اطالعات دانسته
 .دنعهده دار شده را در پيشبرد كالم برتضاد و اطالعات دانسته ،پرسش و پاسخ

دستور نقش و «خود براساس كارشناسي ارشد  ةنامنيز در پايان) 2010(پور زيمع
هاي اسنادي زبان فارسي ساخت ،نقشي زبان -هاي ساختييكي از نظريهعنوان  به -»11ارجاع

معنايي  -هاي نحويي كرده است و با توجه به مبناي نظري پژوهش خود ويژگيرا بررس
  .ها را در زبان فارسي كاويده استگونه ساخت اين

هاي اسنادي انگليسي و فارسي اي ساختاي به بررسي مقابلهدر مقاله) 1996(رهبرنيا  
 در انگليسي و فارسيها »It- cleft«جمله نتايج اين مطالعه اين است كه  از. پرداخته است

قال محتواي هاي يكساني براي انتبسيار شبيه هم هستند و قابليت ،ساخت و كاركرديلحاظ  به
هاي قابل توجهي بين انگليسي و فارسي ها تفاوت»WH- cleft « اما دربارة. دارندمعنايي 

  . وجود دارد
 ةبه مسئل» اعياجتم -شناختينشانه«دكتري خود با رويكرد  ةدر رسال) 1386(صيامي 

 پژوهش مذكوراو در . ادبيات داستاني از انگليسي به فارسي پرداخته است ةبرابري در ترجم
در ترجمه ها  آن و نقش» اياي و غيرهسته واژگان هسته«اي را به بررسي صفحه چند

 زبانيك واژگان  :گويدمي) 1990(كارتي از مكنقل  به صيامي نخست. اختصاص داده است
سبب نقش خاص خود در  برخي به. ن و كاركرد يكسان و برابري برخوردار نيستندأشاز  همه

اساس اين ويژگي كارتر  بر. شوندگيرند و بعضي ديگر به حاشيه رانده ميمركز قرار مي
اصطالح « گويدكند و مياي تقسيم مياي و غيرهستهواژگان را به دو گروه هسته) 1987(

 ؛نشان هستندشود كه بيواژگاني زبان اطالق مي ةري از شبكاي به آن عناص واژگان هسته
ترين اقالم واژگاني هستند كه در ترين و سادهترين، بنياديها طبيعيكه اين واژه بدين معني

  .  (Carter, 1987: 9)».اختيار زبان قرار دارند
در هر « :ردشمانقل از كارتر برمي اي را بههاي واژگان هستهگيژوي ،در ادامه ،صيامي

آن براساس  نشان وجود دارد كه ديگر اعضاي گروهاي بيهمعموالً واژ ،گروه واژگاني مرتبط
اي پيامدهاي اين اي و غيرهستهدر پايان بررسي واژگان هسته وي). Ibid(» شوندتعريف مي
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  :كهجمله اين كرده است، از نيز مطرح) 1378(از ديدگاه يارمحمدي را در ترجمه  بنديتقسيم
هاي  واژه ةاست و حال آنكه ترجمنسبتاً آسان اي كاري هاي هستهواژه ةدانيم كه ترجممي... 

 ةواژ يك از ترجمه هرگاهمترجمان معموالً . طلبداي توانايي و مهارت بااليي ميغيرهسته
... . كننداي گروه خود ترجمه ميهسته ةآن را به واژ ،مانندمي اي در زبان مقصد بازغيرهسته

 اي متمركز كنيمر واژگان غيرهستهادبي بايد سعي و دقت خود را بيشتر ب ةبنابراين در ترجم
  ).181: 1386صيامي،  ؛328 -326: 1378يارمحمدي، (

هايي چون ساخت هاي معنايي ساختدكتري خود دگرگوني ةنيز در رسال) 1389(اميني  
ها را در ترجمه از انگليسي به فارسي زيهاي وارونه و انواع پيشايندسا، ساخت12برابرنقش

ها حاصل عدم توجه مترجم به دگرگونيگونه  اين بسياري از عقيدة ويبه . بررسي كرده است
نيز در ) 7: تابي(كالنتري . همراه دارند ها با خود بهگونه ساخت معاني خاصي است كه اين

 14خشم و هياهورسي رمان فا ةرا در دو ترجم 13اي ساختارهاي آغازگري نشاندارمقاله
هاي آغازگري نشاندار هم در متن ساخت«و به اين نتيجه رسيده است كه  بررسي كرده

ها شواهدي در حمايت از اين ديدگاه كه اين يافته. فارسي و هم در متن انگليسي حضور دارند
 عقيدة ويهمچنين به . »دهددست مي به ،بسيار مفيد است ةساخت آغازگري در ترجم

ثر و شفاف انتقال دهند و متني منسجم ؤمطور  به ترجمان بايد تالش كنند كه اطالعات رام«
 ).همان(» تواند با تمركز بر سازمان آغازگري متون بهبود يابدانسجام متن مي. بيافرينند

است، در  شدههاي اسنادي در زبان فارسي انجام ساخت ةافزون بر مطالعاتي كه دربار
. هاي ديگر نيز انجام گرفته استها در حوزهگونه ساخت اين ةيگري دربارهاي دايران پژوهش

سازماندهي آغازگر در متون داستاني و « )1381: 28(براي نمونه، طيب و جهرمي 
ي گرا نقش ةاند كه در آن با توجه به آنكه نظريرا بررسي كرده» غيرداستاني قرآن كريم

درخور  ةاما نكت. ع نشانداري هم توجه شده استها بوده است به موضوهاليدي مبناي تحليل
مورد  برخي از مقوالتي كه هاليدي در«اين است كه  ،توجهي كه در اين پژوهش مطرح شده

قابل انطباق با زبان عربي  ،دليل تفاوت ساخت زبان عربي با انگليسي دارد بهآغازگر بيان مي
  .»استنبوده و نيازمند برخي تغييرات 
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  ري پژوهشچارچوب نظ. 3
   مند هاليدينظامي گرا نقش دستور .3- 1

مند به زبان و سطوح مختلف آن امكان مند هاليدي با نگاهي نظامنظامي گرا نقش دستور
سنجش معني در . هاي خود را فراهم ساخته استسنجش معناي زباني در چارچوب فرانقش

توان كم يا اي مشخص ميترجمه اهميت زيادي دارد، زيرا با در دست داشتن معياره ةعرص
انتقال از فرايند  گفتارهاي زباني درمعنايي پاره ةزياد شدن معني را در هر فرانقش يا الي

گفتارهاي  هاي معنايي، بررسي ساخت اطالع پارهدر كنار اين اليه. زباني به زبان ديگر سنجيد
كه در معناي يك  تري از تحوالتيدادن تصوير روشندست  به تواند درشده نيز مي ترجمه

ي گرا نقش اما پيش از آنكه دستور. ثر باشدؤم ،آيدوجود مي ترجمه بهفرايند  در گفتارپاره
ي گرا نقش هاي مثبتي كه در دستوربا تمام ويژگي گفتني است ،هاليدي را بيشتر معرفي كنيم

همانند  ،يزبان فارسبستن آن در كار  به پژوهشگر برايرسد نظر مي به ،دارد هاليدي وجود
اساسي توجه داشته باشد كه در دام تالش  ةهمواره بايد به اين نكت ،زباني ديگري ةهر نظري

تحميل ساختار نظريه بر  ،براي گزينش داده و وفق دادن آن با نظريه يا به سخن ديگر
علت اين امر اين است كه با وجود آنكه هاليدي تبيني بسيار جزئي از . هاي زباني نيفتد داده

داده است، به هر حال اين تبيين مربوط به زبان انگليسي است كه دست  به طوح مختلف زبانس
هايي كه بنديها و تقسيمرو، تبيين هايي است و ازاينبا هر زبان ديگري داراي تفاوتگمان بي

هاي تواند در زبانلزوماً نمي ،بودنفارغ از دقيق، جزئي و راهگشا  ،براي آن ارائه شده است
  .شوديگر نيز اعمال د

هاي مختلف ها يا ساختشود اين معني است كه صورتگفته مي گرا نقشدر رويكرد 
شود كه معنا همان نقش يا كاركردي است كه دهد و همچنين گفته ميزباني را شكل مي

 ،دبيرمقدم Halliday and Matthiessen, 2004 ،Thompson: 2004(هاي زباني دارند ساخت
هاي  معنايي در چارچوب فرانقش ةسه اليصورت  به يدي معناي بندهاي زباني راهال). 1386

  . كندتبيين مي 17و متني 16فردي، ميان15تجربي/ گانه انديشگانيسه
فرانقش انديشگاني يا تجربي به آن بخش از معناي بند مربوط است كه حاصل ارتباط ما 

، 18مادي(اصلي فرايند  شامل سه اين فرانقش. حاصل از آن است ةبا جهان بيرون و تجرب
 

15
 ideational/ experient ial  16
 interpersonal  17
 textual  18
 material 
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هريك  است كه) 23و وجودي 22، كالمي21رفتاري(فرعي فرايند  و سه) 20و ذهني 19ايرابطه
هايي چون شكستن، دادن كنش به انجام يا روي :ماديفرايند  ؛دارندرا هاي خاص خود مؤلفه

 .ايصر حاشيهپذير و عنند از كنشگر، كنشا هاي آن عبارتمؤلفهمربوط است، و  ...خوردن و
موارد مربوط به احساسات و ادراكات ما مربوط  هاي ذهني ما مانندبه تجربه: ذهنيفرايند 

براي شناساندن يا : ايرابطهفرايند  .هستند 25پديدهو  24گرحسهاي اصلي آن مؤلفهاست و 
بند  هاي آن با توجه به نوعمؤلفهرود كه ميكار  به بندي و نشان دادن برخي از روابطدسته

در ( 30شناساو  29شناختهيا ) 28كنندهمشخصاي در بندهاي رابطه( 27حاملو  26شاخص
   .هستند) 31شناسندهاي  بندهاي رابطه

هاي فيزيولوژيكي و فيزيكي انسان چون نفس به رفتارها و وضعيت: فرايند رفتاري
 .است 32اصلي آن رفتارگر ةمؤلفكشيدن، گوش دادن، نشستن و راه رفتن مربوط است و 

...  و كردن، جواب دادن، گفتن، سخن گفتن بيان مانندهايي  در زبان با فعل: كالميفرايند 
 وجود داشتن چيزي را: وجوديفرايند  .است 33گويندهاصلي آن  ةمؤلفشود و متجلي مي

  .است 34موجود ،فرايند خاص اين ةمؤلف. كندخاص بيان ميطور  به
اين فرانقش داراي دو . ما با يكديگر داريم فردي نشانگر تعامالتي است كهفرانقش ميان

. است) 40افزودهو  39متمم، 38محمول( 37و مانده) 36عنصر زماندارو  فاعل( 35وجهاصلي  ةمؤلف
اي است كه در بند مطرح يك گروه اسمي و مسئول صحت گزاره ،فاعل ،فرديدر فرانقش ميان

ت زمان، نفي و اثبات يا شود و عنصر زماندار هم كه معموالً بخشي از گروه فعلي اسمي
پس از (همچنين محمول در چارچوب يك گروه فعلي . دهدرا در بند نشان مي 41نمايي وجه

متمم هم در چارچوب گروه اسمي كه بالقوه  ؛كندتجلي پيدا مي) دارجدا كردن عنصر زمان
- اي حرفههاي قيدي يا عبارتبتواند در جايگاه فاعل قرار گيرد و افزوده در چارچوب گروه

  .دنشواي متجلي مياضافه
در  43بخشپايانو  42آغازگرگرفتن  رخاص به چگونگي چينش و قراطور  به فرانقش متني
- يعني يا بايد شركت؛ باشد داشته آغازگر از نظر هاليدي بايد نقش تجربي. بند مربوط است

پس از جدا . تجربي ةيا محمول يا افزود )كنشگر، گوينده يا رفتارگر ؛براي نمونه(كننده باشد 
  .شودبخش آن گفته ميپايان ،ماندكردن آغازگر يك بند آنچه به جاي مي

 
19

 relational  20
 mental 21
 behavioral 22
 verbal 23
 existential  24
 sensor 25
 phenomenon 26
 attribute  27
 carrier 28
 attributive clauses 29
 identified  30
 identifier  31
 identify ing clauses  32
 behaver 33
 sayer 34
 existent  35
 mood 36
 finite operator  37
 residue 38
 predicator 39
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 adjunct 41
 modality  42
 theme 43
 rhyme 
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تقسيم در آن اشاره كنيم كه ) 2005(سورز  - كَسيلز اثربه ساخت اطالع هم بايد  ةدربار
ويل  ةنام ، به پايان45گزاره -هاي نحوي چون نهاد، جداي از مقوله44جمله به واحدهاي اطالعي

 46هاي امروزيهاي باستاني در مقايسه با زبانآرايش واژگان در زبانعنوان با ) 1879(
هايي چون هاي اخير توجه به ساخت اطالع جمله، و رابطه آن با حوزهدر سال. گرددميباز

شناسي بسيار  گذر در زبانشناسي و مطالعات زبانمعناشناسي، كاربردشناسي، نحو، رده
 .47بيشتر شده است

شود و معنايي كه آن جمله نيز بين اطالعي كه با بيان يك جمله منتقل مي) 1994(مبرخت ل
  : گويد مي  وكند، تمايز قائل شده بيان مي

هاي زباني درون آن است و به همين دليل ثابت در حالي كه معناي يك جمله تابعي از عبارت
اينكه . ن بستگي داردبه وضعيت ذهني مخاطبان آ ،ارزش اطالعيِ بيان يك جمله ،ماندباقي مي

شود يا نه، كامالً به موقعيت ارتباطي بستگي اي مشخص اطالعات محسوب ميآيا معناي گزاره
 . Lambrecht, 1994: 43)(شود دارد كه آن گزاره در آن بيان مي

مفروضات يك  ةدهندبازتاب ،مندنحوي نظام است كه ساخت يك جمله بهمعتقد همچنين وي 
اي كه بين رابطه. گفتار استنش و آگاهي شنونده، در زمان بيان يك پارهدا ةگوينده دربار

او، تحت كنترل قواعد و نظر  به مفروضات گوينده و ساخت صوري يك جمله وجود دارد،
  .قرار دارد ساخت اطالعنام  اين قواعد و قراردادها در بخشي به. است 48قراردادهاي دستور جمله

اي مربوط است كه بين به رابطه«كند كه ساخت اطالعي بند اعالم مي) 1967: 199(هليدي 
شود و آنچه قبالً در گفتمان اتفاق افتاده است و سازمان دروني آن، در يك  آنچه گفته مي

آرماني  ،كه هر واحد اطالعي معتقدند) همان(هاليدي و متيسون . »ارتباطي وجود دارد ،كنش
اما با توجه به آنكه . گيرديك بخش نو قرار مي دنبال آن اي است كه بهمتشكل از بخش كهنه

ن ممكن است تنها گفتما ةواحدهاي آغازكنند گاهي اوقات ،شوديك گفتمان بايد از جايي آغاز 
همچنين با توجه به آنكه اطالع كهنه به چيزي اشاره . اطالعات باشند متشكل از بخش نو

همين دليل ممكن است داراي نمود  به ،كند كه در بافت زباني يا غيرزباني وجود دارد مي
متشكل از يك  ،توانيم بگوييم كه يك واحد اطالعيما مي«صوري نباشد و حذف شده باشد 

شود و اطالع نو معموالً برجسته مي. اختياري است ةيك بخش كهن ةبخش نو اجباري به اضاف
در غير اين  ؛گيرداست و اطالع كهنه معموالً پيش از اطالع نو قرار مي 49حامل كانون اطالع

 
44

 informational units  45
 subject- predicate 46
 De I’ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues moderns 47

48  )1994(؛ لمبرخت )2007(، ايشيهارا، )2007(شواب و وينكلر، : ك.ن47 
 sentence grammar 49
 information focus  
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  .(Birner and Ward: 1998: 119)نشاندار است  ،صورت ساخت اطالع جمله
  

  هاتحليل داده. 4
هاي در درون دادهموردنظر  گفتارپاره. كنيمهاي پژوهش را بررسي ميدر اين بخش داده

ايي و هاي معنهايي اليهدر موارد الزم نيز در جدول. شده با خط كج مشخص شده استارائه
هاي نوشتها از كوتهدر اين جدول. ايمشده را ارائه كردهگفتارهاي بررسيساخت اطالع پاره
  :ايمزير استفاده كرده

Th= Theme; Rh= Rheme; Sub- ject= discontinuous subject; Pre= predicator; fi= 

finite operator; adj= adjunct; pro= process; ma= material; rel= relational; str= 

structural theme; top= topical theme; tex= textual; co= complement; sub= subject; 

ca= carrier. 

 -پيونددهنده ساختاري؛ وج =س.فرايند؛ پ .=شناسا؛ ف= شناخته؛ شنا= فاعل؛ شناخ= فا
 ةافزود= اي؛ اف عنصر حاشيه= م.عنصر زماندار؛ ع= ز.محمول؛ ع =وجه گسسته؛ مح =ه

 . مادي =فرايند؛ ماد= يندا -وجهي؛ فر

  
 :روبينز است. اچ. آر ةنوشت A Short History of Linguisticsگفتار نخست از كتاب پاره

A number of precise and correct observations on the phonetics of Greek were 

made by ancient scholars … 
It was in the field of grammar that the Greek (and the Roman) world did its best work… . 

(Robins, 1967: 24) 
، با توجه به ساخت بند موصول آن، بايد كنيمرا آغاز گفتار پارهپيش از آنكه بررسي اين 

 ازنظر ماهيتها واژه، مانند پرسش50اشاره كنيم كه از نظر هاليدي و متيسون ضماير موصول
بدين معني كه گروه يا عبارتي كه در آن  (Halliday and Matthiessen, Ibid, 85-7) آغازگر هستند

ها در جمالت پرسشي همزمان واژهپرسش. نشان يك بند موصول استبي رشوند آغازگظاهر مي
در بندهاي موصول نيز ضماير ). 1جدول (فردي هستند و هم آغازگر تجربي  هم آغازگر ميان

ي دو نقش آغازگري هستند؛ بدين معني كه هم آغازگر تجربي هستند و هم همزمان دارا ،موصول
هاي ها و عبارتگروه همةكه «گيرند هاليدي و متيسون نتيجه مي). 2جدول (آغازگر غيرتجربي 

عنصري در ساخت تجربي عنوان  به سو هستند از يك 51اي داراي اين كاركرد دوگانهواژهپرسش
 

50
 WH- relatives 51
 dual function  
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). Ibid: 86(» ...نشانگر وضعيت خاصي از بند، عنوان  به از سوي ديگركنند و نقش ايفا مي] بند[
 ،و در بندهاي موصول 52واژه در بندهاي پرسشي نشانگر وجه پرسشيبدين معني كه پرسش

مورد بحث ما  ةشددر ساخت آغازگر اسنادي. وابستگي است ةموصولي بودن يا رابط ةدنده نشان
باعث پيوند بند موصول به بند اصلي در هم  زيراي است، هم آغازگر متن thatنيز ضمير موصول 

. حامل بخشي از معناي تجربي بند استزيرا شود و هم آغازگر تجربي، ساخت بند مركب مي
معناي  ةگردد كه در حوزبرمي in the field of grammarواقع ضمير موصول در اين بند به  در

نو  ،اطالعِ جمله ةرسد كه همنظر مي د بحث، بهمور ةدر جمل. اي استعنصري حاشيه ،تجربي بند
جمله قرار دارد  تأكيد اي كه در جايگاهاي به سازههاي پيشين متن اشارهدر قسمت زيرااست، 

اي بدانيم كه در جايگاه كانوني نشده است كه بخواهيم آن را مانند موارد قبل حاوي اطالع كهنه
دستاوردهاي  ةنخست آن دربار ةاف پيشين متن كه جملبا توجه به پاراگر. جمله قرار گرفته است

رسد كه هدف نويسنده مينظر  به كند،آواشناسي صحبت مي ةپژوهشگران يونان باستان در حوز
شده در ابتداي پاراگراف بعد، در تقابل قرار دادن كارگيري يك ساخت آغازگر اسنادي از به

 ةدر زمينها  آن ستور زبان با دستاوردهايد ةهاي پژوهشگران يونان باستان در زمينپيشرفت
از ديد فرانقش متني، ساخت موردنظر  ةبر تحليل جمل ، افزون1در جدول . آواشناسي بوده است

  .بينيماطالعي جمله را نيز مي
  

 1جدول 

  

That               the Greek (and the Roman) world did 

its best work.  
It          was in the field of grammar 

Rh Th: topical/ 

textual 

Rh Th 

Rheme Theme 

Given  Contrast + New  
 

 عقيدةانگليسي بايد اشاره كنيم كه به  ةفردي جمل جدول فرانقش ميان ةپيش از  ارائ
 و 53گسسته ،اي از اين دست، فاعل شدههاي آغازگر اسناديدر ساخت ،هاليدي و متيسون

زماني، لحاظ  به و ايفارا  it 54بند موصول است كه نقش پساتوصيفگر ةعالو به itمتشكل از 
تحليل  . (Halliday and Matthiessen, Ibid: 157) كند معناي بند را روشن مي... مكاني و 

 
52

 interrogative mood  53
 discontinuous  54
 post- modifier  
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  .آمده است 2در جدول ة موردنظر فردي جمل ميان
  

 2جدول 

  

That  the Greek (and the Roman) world did its 

best work.  
It           was         in the field of grammar 

Postmodifier 

ject-  
adj Pre/fi  

Sub-  

   
در ساخت باال نقش  in the field of grammarتصور شود ينكه ممكن است نكتة قابل توجه ا

 ،يفرد اي در سطح فرانقش مياناضافههاي قيدي و حرفمتمم را دارد، اما با توجه به آنكه گروه
اند كه تنها اشاره كرده) 2004(اينكه هاليدي و متيسون  برمبنايكنند و مي ايفانقش افزوده را 

 روندكار  به شده توانند در جايگاه كانون يك ساخت آغازگر اسنادياي ميهاي حاشيهافزوده
)Ibid: 133(، افزوده مشخص كرديمعنوان  به اين سازه را در جدول باال .  

  
 3جدول 

  

That  the Greek (and the Roman) world  did    its 

best work.  
It           was     in the field of grammar 

-tified identifier Pro: 

rel 

Iden- 

goal Pro: 

ma 

actor   circumstance  

 
اي شناسنده است، در سطح فرانقش تجربي نيز با توجه با آنكه بند اصلي از نوع رابطه

. را بر عهده دارد (identifier)نقش شناسا  in the field of grammarاي اضافهه حرفگرو
اي در عنصر حاشيهعنوان  به اين سازه را بايد ،نظر بگيريم البته چنانچه كل بند مركب را در

 ،انجام آن ةنتيج در زيراآفرينشي است،  - بند موصول نيز از نوع ماديفرايند  .نظر بگيريم
  ).3به جدول  .نك(وجود آمده است  به (its best work)ديگر بند  ةدكنن شركت

 شناسترجمه كتاب از حق 64در صفحه  گفتار مورد بحثفارسي پاره ةحال به ترجم
  :كنيدتوجه 
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بهترين آثار خود را پديد ) طور روميان و همين(صرف و نحو بود كه يونانيان ة در زمين
  .آوردند

 4جدول 

  

بهترين آثار خود را پديد ) طور روميان و همين(يونانيان    كه              
 .آوردند

 صرف و نحو   بود   ةدر زمين        

آغازگر       پايانه آغازگر متني آغازگرتجربي پايانه  
 آغازگر پايانه
نو + تقابل  نو  

ز.ع /محمول ز.ع/ مح  فاعل   متمم  )Ø(فا  متمم   
ه - -وج مانده  ه -   -وج مانده   

طراب:ف   شناخ شنا 
مادي: ف پذير كنش  ايعنصر حاشيه كنشگر   

  
در » صرف و نحو ةدر زمين«اي اضافه حرف گروه ،بينيد، در اين جملهكه مي گونه همان

بنابراين با توجه به اينكه در . داردآغاز جمله قرار گرفته  است، و نقش آغازگر بند اصلي را 
و از سويي در  كند را ايفا ميسو نقش آغازگر جمله  اي از يكاضافهاين جمله اين گروه حرف

رسد كه ميزان برجستگي  مينظر  به شده قرار دارد،جايگاه كانوني يك ساخت آغازگر اسنادي
رسد در اينجا تنها داراي نقش نظر مي به» كه«. اش بيشتر باشدآن نسبت به معادل انگليسي

  . د دوم استپيونده است؛ بنابراين آغازگر متني بن
اي اضافه، گروه حرفبينيم مي 4كه در جدول  گونه فردي نيز هماندر سطح فرانقش ميان

نقش افزوده را بر عهده داشته  ،انگليسي ةكه معادل آن در جمل» صرف و نحو ةدر زمين«
در سطح معناي  مطابق جدول. فارسي نقش متمم را بر عهده گرفته است ةاست، در جمل

ترجمه كرده است كه همين باعث شده » پديد آوردند«انگليسي را به  did ةواژمترجم  ،تجربي
  .آفرينشي قرار گيرد -فرآيندهاي مادي ةبند موصول كامالً در حوزفرايند  است كه
با ترجمة  Logic of Scientific Discoveries (Puper, 1980: 57) از كتابمنتخب بعدي  ةجمل

  :احمد آرام است
It is the rule which says that the other rules of scientific procedure must be 

designed in such a way that they do not protect any statement in science against 
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falsification. 

در سطح . بينيم، اين جمله از چهار بند تشكيل شده استمي 5در جدول كه  گونه همان
از بندهاي بند هريك  ةپايان -توان ساخت آغازگروردهاي پيشين، هم ميفرانقش متني، مانند م

توان اين كار را تنها در مورد بند مركب انجام جدا مشخص كرد و هم ميصورت  به مركب را
  .ايم همين مورد توجه كرده به 10در جدول  نيزداد كه ما 

  

 5جدول 

  

that they do not protect any 

statement in science 

against falsification.  

that the other rules of 

scientific procedure must 

be designed in such a 

way  
which says  It is the rule  

Rheme Theme 

Given New + contrast 

  
شوند، و دوم مانند موردهاي پيشين تحليل مي اولفردي بندهاي  در سطح فرانقش ميان  

هستند كه اولي  do notو  mustوم و چهارم عنصر زماندار به ترتيب اما در بندهاي س
اما در سطح فرانقش تجربي، در . نفي و اثبات است ةدهند نمايي و دومي نشانوجه ةدهند نشان

ما كالمي فرايند  در بند دوم اي است وما رابطهفرايند  باال، ةشدمانند موردهاي تحليلاول، بند 
جان است، در اين  است كه بي the ruleاين بند گروه اسمي » ةگويند«ه با توجه به اينك. است

كالمي بايد فرايند  در» گوينده« زيرا، رو هستيم هديگري از نشانداري نيز روب ةرجسطح ما با د
شونده بند مادي از نوع دگرگونفرايند  در بند سوم. مشخص انسان باشدطور  به جاندار و

د چهارم با توجه به در بن. بند حذف شده است ،دن بند كنشگراست و با توجه به مجهول بو
و  »حسگر«عنوان  به other rules of scientific procedure ،بند از نوع ذهني استفرايند  كهاين

any statement در يك اينكهاما با توجه به . كننددر اين بند اعمال نقش مي »پديده«عنوان  به 
 ةا درجانجامد، در اين مورد نيز بسگر به نشاندار شدن بند ميزنده نبودن ح ،ذهنيفرايند 

 10كه در جدول  گونه از نظر ساخت اطالعي نيز همان. ديگري از نشانداري روبرو هستيم
شده قرار دارد كه حامل ساخت آغازگر اسنادي تأكيد در جايگاه the ruleبينيم گروه اسمي  مي

  .معناي تقابلي بند است
  :پردازيمفارسي مي ةجملحال به تحليل 
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ريزي شود كه  صورتي طرح گويد قواعد ديگر روش علمي بايد بههمين قاعده است كه مي
  .(Puper, 1980: 58)پذيري حمايت كند اي در علم بر ضد ابطالنتواند از هيچ گزاره
از همراه گروه اسمي پس  توانيم بهباال مي ةرا در آغاز بند نخست جمل» همين«عناصري چون 

عناصر را نيز از گونه  اين تر اين باشد كهآغازگر در نظر بگيريم؛ اما شايد تحليل دقيقعنوان  به ،آن
اي بر نظر گونه عناصر نيز بهگونه  اين رسدنظر مي به زيراشمار آوريم،  به هاي وجهيگروه افزوده

تحليل  ةبر پاي. كنند كس ميمنعفردي بند را  و بخشي از معناي ميان كنند مي تأكيد نويسنده/ گوينده
 ،ترجمهفرايند  در. آغازگر تجربي بند است» قاعده«و  يك آغازگر وجهي» مينه« اول،دوم، در بند 

فارسي يك بند به بندهاي جمله افزوده شده است  ةساخت بند مركب تغيير كرده است و در جمل
رسد مينظر  به .داده است در تحليل خردتر آن را تغيير ،جمله ةپايان - كه همين ساخت آغازگر

انگليسي  ةفزايد، چون در جملة فارسي بيرا به جمل» كه نتواند«نيازي نبوده است كه مترجم بند 
هيچ عنصري وجود ندارد كه بيانگر معنايي باشد كه توسط اين بند در متن فارسي انتقال داده 

رسد كه نظر مي جمع، بهصورت  به هاي دو بند آخر جملهشود و بدون اين بند و با تبديل فعل مي
  :شودانگليسي نزديك مي ةفارسي بيشتر به جمل ةجمل

ريزي شوند كه  گويد قواعد ديگر روش علمي بايد به صورتي طرحهمين قاعده است كه مي
  .پذيري حمايت نكننداي در علم بر ضد ابطالاز هيچ گزاره

معنايي است، افزوده شدن اين  ةيهر بندي داراي هر سه ال اينكهاز سوي ديگر، با توجه به 
فردي و  آورده است، معناي ميانوجود  به معنايي متني جمله ةبند، جداي از تغييري كه در الي

در (محمول عنوان  به »نتواند«ة واژ زيرامتحول كرده است،  طور كلي به تجربي جمله را نيز
كه  استنيز » توانستن«عناي م ةدربردارند) در فرانقش تجربي(فرايند  و) فردي فرانقش ميان

همچنين بايد توجه داشته باشيم كه نشانداري موجود . ثيرگذار استأنمايي كلي بند تبر وجه
يندها بود، در اهاي آن فركنندهانگليسي كه مربوط به شركت ةدو بند جملفرايند  در سطح دو

شود و از اين ميديده  نيز »حمايت كند«و » گويدمي«دو فعل در زبان فارسي ها  آن برابرهاي
  .نظر در ترجمه موفق عمل شده است

  :ايمبعد را نيز از همان كتاب و مترجم انتخاب كرده ةجمل
It is only from the consequences of my definition of empirical science, and from 

the methodological decisions which depend upon this definition, that the scientist 

will be able to see how far it conforms to his intuitive idea of the goal of his 
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endeavours (Puper, 1980: 55). 
به  شناختي وابستهتنها از طريق نتايج تعريف من از علم اختباري و از تصميم روش

كنند كه آن تعريف چه اندازه با مي تعريف است كه دانشمندان قابليت ديدن اين واقعيت را پيدا
  .)Ibid:59( هايش مطابقت داردهدف تالش ةشهودي وي دربار ةانديش

 جدول براي ةبحث، اين جمله و برابر انگليسي آن را يكجا آورديم و از ارائ اختصار براي
اي يد سازهبين گونه كه مي همان. كنيمها اكتفا مينيز خودداري و تنها به ذكر برخي نكتهها  آن

ساختي پيچيده و طوالني  ،شده قرار گرفته است ساخت آغازگر اسنادي تأكيد كه در جايگاه
همچنين عبارت دوم در ساخت خود، . اي استاضافهكه متشكل از دو عبارت حرف دارد

اي  اضافهفارسي، معناي بند موصولِ عبارت حرف ةدر ترجم. داراي يك بند موصول است
 امر اي تجلي پيدا كرده است كه هميناضافهاي از همان عبارت حرفهدوم در قالب ساز

موجود در  ةتوجه به اينكه ساز بااما . معناي بند را در هر سه فرانقش متحول كرده است
قرار دارد، ساخت  تأكيد انگليسي، در همتاي فارسي خود نيز در جايگاه ةجايگاه كانوني جمل

- يسنده حفظ شده است؛ با اين تفاوت كه همانند برخي پارهنوموردنظر  اطالعي جمله و تقابل

 ةكنون بررسي كرديم، ساختار زبان فارسي باعث شده است كه ساز گفتارهاي ديگري كه تا
 ةي كه بر آن وجود دارد را در جملتأكيدميزان  ،در آغاز جمله قرار گيرد و همين تأكيد مورد

اين جمله در دام حفظ  ةده، مترجم در ترجمنگارن عقيدةاما به . فارسي افزايش داده است
الفظي ترجمه تحتصورت  به ها راافتاده است و برخي واژه أزبان مبد ةساخت صوري جمل

شايد بهتر بود . ناپذير باشداي فهمفارسي تا اندازه ةشده جمل موجبكرده است كه همين 
- عبارت حرف ةافو حرف اض كردترجمه مي» با توجه به«ست را نخ ةمترجم حرف اضاف

كرد و گروه اسمي آن و بند قرينه حذف ميبه  دارد،برابر  ةكه با آن رابط را اي اضافه
در پيش گرفته  ،هايي كه با توجه به آن تعريفروش« صورت را به موصول وابسته به آن

] علم اختباري[دانشمند «به  the scientist ةهمچنين بهتر بود كه واژ. كردترجمه مي ،»شودمي
د، در نها شورشته ةد شامل متخصصان همنتوانمي» دانشمندان« زيراشد، ترجمه مي

اصطالح مترجم علم  رسد در اينجا تنها به دانشمندان علوم تجربي يا بهنظر مي كه به صورتي
  :زير استصورت  به پيشنهادي نگارنده ةترجم. اختباري اشاره دارد

مبناي اين تعريف در  هايي كه برعلوم تجربي و روشتنها با توجه به نتايج تعريف من از « 
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درخواهد يافت آن تعريف چقدر با ] علوم تجربي[شود است كه دانشمند آن در پيش گرفته مي
  ».هايش سازگار است هدف تالش ةشهودي او دربار ةانديش

  : شناس است محمد حقعلي ةترجم Languageبعدي از كتاب  ةجمل
It was in India, however, that there arose a body of knowledge which was 

destined to revolutionize European ideas about language (Bllomfield, 1379: 10). 
. جمله و بند موصول جمله قرار گرفته است اولبين بند  howeverدر جمله اخير، واژه 

پيوندي كه داراي نقش متني است،  ةافزود عنوان يك رسد كه قرار گرفتن اين واژه بهنظر مي به
بدين معني كه . كندتر ميمعناي تقابلي جمله، ميزان تقابل آن را برجسته ةپس از بند دربردارند

شود بندي كه پيش پيوندي در اين جايگاه، در چنين مواردي باعث مي ةقرار گرفتن اين افزود
تر و به همين دليل معناي آن مستقل ،ه استرفتكار  به گيرد از متني كه در آناز آن قرار مي

 ،اما در بند دوم ؛مانند موارد قبلي است اولفردي، بند  از نظر فرانقش ميان. تر شودبرجسته
اين بند از فرايند  كند؛ علت اين امر اين است كهديگر ضمير موصول جايگاه فاعل را پر نمي

در بند . پر كردن جاي فاعل است thereوجود  علتبندها گونه  اين نوع وجودي است و در
خالف مواردي كه عنصر زماندار با فعل واژگاني درآميخته است، اين عنصر در  سوم نيز بر

، داردنابرابر با بند سوم  اي بند چهارم نيز كه رابطه. متجلي شده است was مجزاي ةقالب واژ
، ضمير موصول بند دوم howeverدر سطح فرانقش تجربي . زمان و فاقد مقوله وجه استبي
- كه اشاره شد، حضور آن در بند داراي تبيين گونه فاقد هرگونه نقشي هستند و همان thereو 

بيانگر وجود يك  ،در جمله thereحضور  ،برخي عقيدةكه به  است گفتني. هاي ديگري است
. (Thompson, 2004: 105)است » آن ةگو دربارو عنوان نخستين قدم براي گفت به«موقعيت 

- نشانگر فضاي خاصي است كه در آن پيكره thereرسد كه وجود نظر مي باال نيز به ةدر جمل

  .آيدميوجود  به اي از دانش
  :فارسي اين جمله را در نظر بگيريد ةحال ترجم

 ياي از دانش زباني پديد آمد كه مقدر بود افكار و آراولي، به هر حال، در هند بود كه پيكره
  .)14: 1379 ،بلومفيلد( آوردوجود  به زبان زير و رو كند و انقالبي عظيم در آن ةدرباريان را ياروپا

پس از . پيوندي در آغاز جمله قرار گرفته است ةيك افزودعنوان  به »اما« ةدر اين جمله واژ
 ةرسد يك پيونددهندمينظر  به قرار گرفته است كه» به هر حال«اي اضافه آن عبارت حرف

كه با  گونه همان. شودكه باعث روان شدن جريان گفتمان و پيشروي آن مي گفتماني است
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مترجم خود گفتماني را  ةشويد، اين پيونددهندفارسي و انگليسي متوجه مي ةدو جمل ةمقايس
پيوندي در كنار  ةگفتماني و يك افزود ةقرار گرفتن يك پيونددهند. به متن فارسي افزوده است

شود  موجبرسد كه مينظر  به در انسجام متني دارند،ها  آن ي كهيكديگر، با توجه به نقش
گفتارهاي پيش از آن بيشتر با پاره ،قرار گرفته استها  آن گفتاري كه پس از معناي پاره

آمده است يك معناي تقابلي ها  آن گفتاري كه پس ازمرتبط شود و از آنجا كه معناي پاره
تر شدن اين تقابل در ارتباط با  عنصر باعث برجسته رسد كه اين دومينظر  بهچنين  است،
در جايگاه ) »در هند« گروه اسمي( تأكيد مورد ةقرار گرفتن ساز. شودگفتارهاي پيشين پاره

ارتباط بندها لحاظ  به .افزايدشده نيز بر ميزان اين تقابل مي آغازگر تجربي بند آغازگر اسنادي
 ةدر جمل زيراانگليسي خود متحول شده است؛  فارسي نسبت به همتاي ةبا هم نيز جمل

 دليل آنكه مترجم ؛ اما بهدارندبا هم  ينابرابر ةانگليسي چهار بند وجود دارد كه همگي رابط
 فارسي ةترجمه كرده است، بند ديگري در جملفرايند  انگليسي را به دو ةبند چهارم جملفرايند 

نگارنده، اگر  عقيدةبه . د مجاور خود استبرابر با بن ةآمده است كه داراي رابطوجود  به
گرداند برمي ،بند چهارم را به يكي از دو فرآيندي كه در ترجمه آورده استفرايند  مترجم

موجود » دگرگوني كامل«معناي فرايند  هر دو زيرا ؛شدخوبي حفظ مي انگليسي به ةمعناي جمل
رسد كه مترجم با مينظر  به اما. كنندخوبي منتقل مي انگليسي را به to revolutionizeدر فعل 

هاي يوناني را شناسي هندي در دگرگوني انديشه ثير دانش زبانأاين كار قصد داشته است ت
  .قرار دهد تأكيد مورد

  :كنيدشناس، توجه  محمد حقعلي ةبا ترجم ساپير Languageزير از كتاب  ةحال به جمل
It is this abstracted language, rather more than the physical facts of speech that is 

to concern us in our inquiry (Sapir, 1978: 22). 
 كه در جايگاه كانوني جمله قرار گرفته است this abstracted languageدر اين جمله نيز 

فارسي  ةجدول و توضيحات جزئي براي اين جمله و ترجم ةاز ارائ ،جلوگيري از تكرار براي
  :كنيمآن اكتفا مي ةكنيم و تنها به ذكر يكي دو نكته درباره ترجمخودداري مي آن

ذهن  ،مراتب بيشتر از واقعيات مادي و فيزيكي گفتار باري، همين زبان مجرد و انتزاعي به
  .)23: 1376ساپير، ( كندما را در اين بررسي به خود مشغول مي

 ةشده نيست و يك جملوع آغازگر اسناديفارسي از ن ةبينيد، ساخت جملكه مي طور همان
 ةسازه موجود در جايگاه كانوني جمل ةبنابراين، ترجم. خبري معمولي زبان فارسي است
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يك ساخت آغازگر  تأكيد ديگر در جايگاه» همين زبان مجرد و انتزاعي«انگليسي، يعني 
آن از  ةترجمايند فر انگليسي در ةتقابل موجود در جمل هنتيج شده قرار ندارد و دراسنادي

» همين« ةرسد كه مترجم چنين پنداشته است كه قرار گرفتن واژمينظر  به .دست رفته است
منعكس انگليسي را  ةتقابل موجود در جمل ،»زبان مجرد و انتزاعي«پيش از گروه اسمي 

انگليسي مورد بحث را در چارچوب يك ساخت آغازگر  ةما جمل هرگاهكه البته  كند مي
  :شويم كه چنين نيستمتوجه مي كنيمزبان فارسي ترجمه  ةشداسنادي

ذهن ما را  ،مراتب بيشتر از واقعيات فيزيكي گفتار همين زبان مجرد و انتزاعي است كه به
  .كندبه خود مشغول مي

انگليسي در همتاي  ةاز دست رفتن تقابل موجود در جمل ة قابل توجه ديگر اينكهنكت
يديم، ساخت گونه كه پيشتر د همان. ساخت اطالعي جمله نيز است معناي تغيير فارسي آن، به

اي كه دارد باعث نشاندار شدن ساخت اطالعي جمله كاركرد ويژهدليل  شده بهآغازگر اسنادي
 ةاما در ترجم. بخشد ي ميتأكيدشود و در مواردي به اطالع كهنه معناي تقابلي يا مي
ساخت اطالع است و اطالع نو پس از اطالع  نشانجمله داراي همان صورت بي ،شناس حق

- انگليسي پاره ةهمچنين در جمل. قرار گرفته است ،لي استبي يا تقاتأكيدكهنه كه فاقد معناي 

گفتار رسد يك پارهمينظر  به كه  rather more than the physical facts of speechگفتار 
جايگاه كانوني قرار داشته است آمده اي كه در پس از سازهاست، » 55پسيني ةانديش«بيانگر 

 گفتاراين پاره ،فارسي ةاما در ترجم. است و ميزان تقابل معنايي جمله را افزايش داده است
  .رفته است و نقشي در ايجاد تقابل نداردكار  به جمله بخشي ازعنوان  به

  :ايمصالح حسيني برگزيده ةبا ترجم  1984بعدي را از كتاب  ةجمل
It was always the women, and above all the young ones, who were the most 

bigoted adherents of the Party, the swallowers of slogans, the amateur spies and 

nosers-out of unorthodoxy (Oewell, 1949: 12). 
 ةساز ةربردارندمانند موردهاي پيشين د اولبند  كه اخير نيز متشكل از دو بند است ةجمل

بيانگر  ،تگفتاري هم كه بين دو بند قرار گرفته اسپاره. است (the women) تأكيد مورد
 ةپيش از ساز always ةواژ. يك از دو بند نيست پسيني است و بخشي از ساخت هيچ انديشة

» 56روزمرگي«وجهي است كه بيانگر  ةيك افزود ،فردي در سطح فرانقش ميان تأكيد مورد
- گزاره مطرح شده است و در بند موصول نيز كل پاره ةنظر نويسنده دربارنانكه است؛ چ

 
55

 afterthought  56
 usuality  
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در سطح فرانقش . عهده دارد گفتاري كه پس از محمول قرار دارد نقش متمم بند را بر
- مي 6كه در جدول شمارة  گونه همان. اي استهر دو بند از نوع رابطهفرايند  انديشگاني نيز

در اين بند  ايم، زيرا ه مفروض داشتهكنند اي مشخصل را از نوع رابطهبند موصوفرايند  بينيم،
 اولبند فرايند  اما ؛نسبت داده شده است) زنان(خاص  اي هايي به طبقه مشخصه/ مشخصه

ديگر آن  ةكنندشركت ةوسيل بهفرايند  ةكنند دليل آنكه يك شركت همانند موردهاي پيشين، به
  .اي شناسا استشود، از نوع رابطهيشناخته م) the womenدر اينجا (

  
  6جدول 

  

Who      were   the most bigoted 

adherents...  
It           was        always   the women, and 

above…,  
co fi/ 

pre 

sub afterthought co m.ad

j 

Pre/F

i 

su 

-tified  identifi

er 

 Pro:r

el 

Iden

- 

attribute Pro:re

l 

ca  

  
  :كنيمفارسي اين جمله توجه مي ةل به ترجمحا

دهندگان  ، قورت»حزب«ترين هواداران زنان جوان بودند كه متعصب ويژه بههمواره زنان، 
 .)24: 1361 ،اورول( آمدنداز آب درمي ،باشي شعارها، جاسوسان آماتور و فضول

 اينكهبا توجه به جمله قرار گرفته است و  تأكيد در جايگاه» زنان«فارسي نيز  ةدر ترجم
، جايگاهي مانند همتاي انگليسي تأكيدمورد  ةپيوندي، نسبت به ساز ةيك افزودعنوان  به »همواره«

 ةاما در جمل توان ديد، ميفارسي نيز  ةدر جمل را انگليسي ةرسد كه تقابل جملمينظر  به خود دارد،
 هشد واقع هست و بين دو بند جملپسيني ا ةانگليسي بيانگر انديش ةگفتاري كه در جملفارسي پاره
فارسي نيز مانند  ةنگارنده چنانچه اين بند در جمل عقيدةبه . قرار گرفته است اولبند  ةبين دو ساز

انگليسي  ةفارسي به ساخت جمل ةگرفت، هم ساخت جملهمتاي انگليسي آن بين دو بند قرار مي
گفتار مورد پاره ،همچنين اگر مترجم. دششد و هم تقابل موجود در جمله آشكارتر ميتر مينزديك

كرد، هم به ترجمه مي» ها خصوصاً جوانان آن«يا » خصوصاً جوانانشان«صورت  بحث را به
گفتار و اي كه بين ضمير موجود در اين پارهتر بود و هم با توجه به رابطهساخت انگليسي نزديك
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  :شدآمد، بر انسجام متن افزوده ميميوجود  به مرجع آن
دهندگان  ، قورت»حزب«ترين هواداران متعصب كه جوانانشانهمواره زنان بودند، خصوصاً 

  .آمدنداز آب درمي ،باشي شعارها، جاسوسان آماتور و فضول
- رابطهفرايند  توان بدان اشاره كرد اين است كهترجمه فارسي مي ةديگري كه دربار ةنكت

در نگاه . ترجمه شده است» آمدندآب درمياز «به  wereانگليسي  ةاي بند موصول در جمل
آمدن وجود  به معناي واژگاني اين فعل فارسي كه داللت بر نخست ممكن است با توجه به

بار  اين ،حتي ممكن است. از نوع مادي استفرايند  تغييري در چيزي دارد، تصور شود كه اين
كه اين فعل از نوع وجودي تصور شود  ،نوعي معناي استعاري نهفته در اين فعل با توجه به

فرايند  از اين دوهريك  ةدهندسو، با توجه به اينكه اگر اين فعل را بازتاب اما از يك. است
 موجودمادي و فرايند دربارة  پذير كنشو  كنشگر(ها  آن هايكننده تصور كنيم بايد شركت

 اينكهگر با توجه به نيز در بند موجود باشند كه نيستند و از سوي دي) وجوديفرايند دربارة 
دهندگان  ترين هواداران حزب، قورتمتعصبو  57زنان(بند  ةكننداين فعل بين دو شركت

 توان آن را باارتباط برقرار كرده است و مي) باشي شعارها، جاسوسان آماتور و فضول
عرفي اي مبا اطمينان آن را فرآيندي رابطه پسجايگزين كرد، » بودند« ماننداي  رابطهفرايند 

فارسي نسبت به » از آب درآمدن«البته با توجه به بار استعاري و اصطالحي كه فعل . كنيم
فارسي معاني ديگري را نيز به خواننده  ةناخواه جمل ، انگليسي دارد، خواه wereفعل ربطي 

  .دهدانتقال مي
انگر گفتار بيزير نيز كه از همان كتاب و مترجم انتخاب شده است، يك پاره ةدر جمل

  :پسيني وجود دارد ةانديش
It was, he now realized, because of this other incident that he had suddenly 

decided to come home and begin the diary today (Orwell, 1949: 12). 
ناگاه برآن شده بود به خانه بيايد و  ديگر بود كه به ةفهميد كه براي اين حادثاكنون مي

 .)23: همان( هايش بپردازدهمين امروز به نوشتن يادداشت

 را اولتوان بند هاي پيشين ديديم، در بندهاي مركب ميهمان گونه كه در بررسي جمله
انگليسي اخير بخشي كه  ةچنين تحليلي، در جمل ةبر پاي. آغازگر كل بند در نظر گرفتعنوان  به

 ،بينيم اين بخشكه مي گونه همان. كب استآغازگر كل بند مر ،با خط كج مشخص شده است
 

1
شته با  ر موصول بايد توجه دا وصول، در واقع اين ضمي .كننده  را بر عهده دارداست كه نقش اين شركت» كه«شيم كه در بند م   
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 ةدر ترجم.  he now realized ؛پسين است ةبند ديگري است كه بيانگر انديش ةخود در بردارند
شده تبديل فارسي، اين بخش به ابتداي جمله منتقل شده است و به آغازگر بند مركب فارسي 

پسيني را  ةگفتار بيانگر انديش پارهمترجم چنانچه  ،پيشتر نيز اشاره كرديم  گونه همان. است
 ةهم ساخت صوري جمل ،انگليسي بياورد ةفارسي، در جايگاهي مشابه جمل ةنيز در جمل

همچنين در . تر خواهد بود و هم ساخت اطالعي آن فارسي به همتاي انگليسي خود نزديك
شده است كه  يندسازيا، در بند آخر، به جايگاه آغازگر بند پيش»همين امروز«فارسي  ةترجم

داد، در انتقال ساخت پذير بند قرار مي در اين مورد نيز چنانچه مترجم آن را پس از كنش
  :جمله زير است ،پيشنهادي نگارنده ةترجم. تر بودصوري و اطالعي بند انگليسي موفق

فهميد كه به ناگاه بر آن شده بود به خانه بيايد و ديگر بود، االن مي ةاين حادثدليل  به
  .هايش را همين امروز  آغاز كندوشتن يادداشتن

همايون نوراحمر برگزيده شده  ةترجم با Animal Farmحال به جمله زير كه از كتاب 
  :توجه كنيد ،است

 It is about this that I wish to speak to you (Orwell, 1954: 3). 
  

  7جدول 
  

It         is                about this that   I              wish to speak to you 

su Fi/pre adjunct  su Fi/pre pre adjunct 

Iden

- 

Pro: 

rela 

Identifier -tified 

  senser Pro: mental phenomenon 

  
  :كنيدتوجه توسط نوراحمر مورد بحث  ةفارسي جمل ةحال به ترجم

  .)12: 1368نوراحمر، ( خواهم برايتان صحبت كنمهمين مطلب است كه مي ةدربار
انگليسي قرار داشته است در  ةاي كه در جايگاه كانوني جملفارسي، همتاي سازه ةدر جمل

فردي محمول بند سوم  اما در سطح فرانقش ميان. جايگاه كانوني و آغازگر جمله قرار دارد
. ستوجه آن مشخص شده ا ةزماندار شده است و فاعل و عنصر زماندار آن و بنابراين مقول

فردي باعث شده است كه در سطح فرانقش  دار شدن محمول در سطح فرانقش ميان زمان
فرآيندي از نوع عنوان  به فارسي ةانگليسي، در جمل ةبند دوم جمل ةپديدانديشگاني، بخش فعلي 
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) صحبت كردن براي شما(ذهني بند دوم فرايند  ةباال پديد ةدر جمل. كالمي در بند ظاهر شود
شده هاي بررسياخير نسبت به جمله ةاز آنجا كه جمل. كنيمجو و بند سوم جست را بايد در

. نشانش بازنويسي كنيمتوانيم آن را به همتاي بي تر ميتر است، راحتتر و كوتاهپيشين ساده
در  تا چه اندازهشده  دهد كه ساخت آغازگر اسنادياين كار به بهترين صورت به ما نشان مي

  :لي كارآمد استبيان معناي تقاب
 I wish to speak to you about this. 

  .اين مطلب برايتان صحبت كنم ةخواهم دربارمي
شويد كه يك بار متوجه مي كنيد،فارسي آن توجه  ةو ترجم انگليسي زير ةچنانچه به جمل

  :شده نيستانگليسي، يك ساخت آغازگر اسنادي ةفارسي برخالف جمل ةديگر ترجم
It was the type that seemed to flourish best under the dominion of the Party 

(Oewell, 1949: 53). 
 :1361اورول، (شد شان زيادتر مينسل» حزب«ها گويي در پرتو فرمانروايي اين سنخ آدم

62.(  
انگليسي از  ةي موجود در جملتأكيدلي و بگفتار اخير نيز معناي تقاپاره ةترجمفرايند  در
انگليسي  ةبه سخن ديگر، جمل. رفته است و ساخت اطالعي جمله دگرگون شده استدست 

شود؛ اما داراي يك ساخت اطالعي نشاندار است و اطالع كهنه آن با اطالع تقابلي همراهي مي
نشان است، ساخت اطالعي اش، بيخالف همتاي انگليسي فارسي، بر ةساخت جمل اينكهدليل  به

گونه معناي  بدون هر(اطالع نو آن در پايان و پس از اطالع كهنه  نشان است وآن نيز بي
زيادتر ( ما موردنظر  انگليسي ةممكن است گفته شود كه اطالع نو جمل. آمده است) تقابلي

در اين صورت نيز باز هم  ،در سراسر جمله پخش شده است) هاشدن نسل اين سنخ آدم
- مترجم مي. اش تغيير كرده استليسيفارسي نسبت به همتاي انگ ةساخت اطالعي جمل

شده معناي جمله انگليسي و ساخت اطالعي توانست با استفاده از يك ساخت آغازگر اسنادي
  :آن را بهتر انتقال دهد

نسلشان از بقيه  ،»حزب«حاكميت  ةرسيد درنتيجمينظر  به ها بودند كهاين سنخ آدم
  . شدبيشتر مي
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 گيرينتيجه. 5

توان گفت در بيشتر مي ،هانتايج حاصل از بررسي دادههاي پژوهش و شبه پرسبا توجه 
گفتار يا معنايي پاره ةالي يك يا چند ،شدهآغازگرهاي اسنادي ساخت ترجمةفرايند  در ،موارد

بنابراين در پاسخ به پرسش نخست پژوهش . خوش تغيير شده است ساخت اطالعي آن دست
ترجمه از فرايند  شده درمعنايي يك ساخت آغازگر اسناديهاي اليه همةتوان گفت كه در مي

دليل  همچنين در بسياري از موارد به. آيدوجود  به انگليسي به فارسي ممكن است تحوالتي
موردنظر  يتأكيدنشان، معناي تقابلي يا شده به ساختي بيتبديل يك ساخت آغازگر اسنادي

  .كلي از دست رفته است ترجمه بهفرايند  در أمتنِ زبان مبد ةنويسند
دهند كه عدم هاي پژوهش نشان ميهمچنين در ارتباط با پرسش نخست پژوهش، داده

شده و تبديل آن به بندهاي خُردتر، توجه به حفظ ساختار بند مركب متن اصلي در متن ترجمه
 هاي معنايي بند مركب شده است و با افزوده هم خوردن اليه در بسياري از موارد موجب بر

/ كه بيانگر نظر گوينده دگرگون شده است كلي آن» نماييوجه«شدن برخي عناصر به بند 
طور  رسد كه مترجم بهنظر مي بنابراين، به. شده در بند استنويسنده دربارة گزارة مطرح

نما هستند، با احتياط و دقت عمل كه وجه mayو  canخاص، بايد در ترجمة عناصري مانند 
شده در متن هاي مطرحنويسنده را دربارة گزاره/ عناصري ارزشيابي گويندهكند، زيرا چنين 

هاي مختلف فرايندهاي فرانقش هاي معنايي مؤلفههمچنين عدم توجه به مشخصه. كنندبيان مي
انديشگاني، در فرايند ترجمه، در مواردي ممكن است موجب افزوده شدن يك اليه معناي 

   .ن آن در فرايند ترجمه شوداستعاري به بند يا از دست رفت
يك ساخت  ةتوان گفت افزون بر امكان ترجممي نيز در ارتباط با پرسش دوم پژوهش

 مانندگيري از عناصري همتاي آن در زبان فارسي، با بهره ساختشده به آغازگر اسنادي
زبان  خوبي به متن اصلي را به ةسندينوموردنظر  توان معناي تقابليمي» دقيقاً«و » همين«

 ةدليل قرار گرفتن ساز نيز قابل توجه است كه در زبان فارسي، به ةاين نكت. فارسي انتقال داد
 رسد كه اين سازه بيش از زبان انگليسي در كانون توجه ومينظر  به در آغاز بند، تأكيد مورد
  . گيردقرار مي تأكيد
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  ها نوشت پي. 6
1. Semantic Changes and Information Structure of Predicated Themes in the 

Process of Translation from English into Persian; Based on Haliday’s Systemic 
Functional Grammar 

  .شناسي نگارنده در دانشگاه تربيت مدرس است دكتري زبان ةاين مقاله برگرفته از رسال ةبخش عمد
2. propositional meaning 
3. predicated theme 
4. cleft structures 
5. focus position 
6. background 

هاليدي نياز داريم در بخش معرفي و مرور ي گرا نقش اين مفهوم و ديگر مفاهيمي كه از دستور   .7
 .چارچوب نظري پژوهش معرفي خواهد شد

  .2005و  كيزو،  1991كالينز،  ؛2007كالود، . ك.طور خاص ر براي نمونه به .8
9. known fact 
10. non- negotiatability 
11. Role and Reference Grammar 
12. equitive structures 
13. marked thematic structures 
14. the sound and the fury 
15. ideational/ experiential 
16. interpersonal 
17. textual 
18. material 
19. relational 
20. mental 
21. behavioral 
22. verbal 
23. existential 
24. sensor 
25. phenomenon 
26. attribute 
27. carrier 
28. attributive clauses 
29. identified 
30. identifier 
31. identifying clauses 
32. behaver 
33. sayer 
34. existent 

35. mood 

36. finite operator 
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37. residue 

38. predicator 

39. complement 

40. adjunct 

41. modality 

42. theme 

43. rhyme 

44. informational units 

45. subject- predicate 

46. De I’ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues moderns 

  .1994، لمبرخت و 2007 ،ايشيهارا ؛2007 ،شواب و وينكلر. نك .47

48. sentence grammar 

49. information focus 

50. WH- relatives 

51. dual function 

52. interrogative mood 

53. discontinuous 

54. post- modifier 

55. afterthought 

56. usuality 

است كه نقش اين » كه«اين ضمير موصول  ،جه داشته باشيم كه در بند موصولبايد تو .57

   .عهده دارد كننده را بر شركت
  

 فارسي منابع. 7

شده در اسنادي شده و شبههاي اسناديبررسي عبارت .)1379(محمدرضا  ،احمدخاني •

 .دانشگاه تربيت مدرس .شناسي همگاني كارشناسي ارشد زبان ةنام پايان .زبان فارسي

  .تهران

 هاي نشاندار دربررسي تحوالت معنايي و ساخت اطالعي ساخت .)1389(رضا  ،اميني •

دانشگاه تربيت  .شناسي همگاني دكتري زبان ةرسال. ترجمه از انگليسي به فارسيفرايند 

  .تهران .مدرس

   .نيلوفر: تهران .صالح حسيني ةترجم .1984 .)1361(جورج  ،اورول •

  .پيشرو: تهران .همايون نوراحمر ةترجم .حيوانات ةقلع .)1368( - ------- -- •

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران .شناسمحمد حق علي ةترجم .زبان .)1379(لئونارد  ،بلومفيلد •

   .فرهنگيو علمي : تهران .احمد آرام ةترجم .منطق اكتشافات علمي .)1370(كارل ريموند  ،پوپر •
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  .مركز: تهران .شناسمحمد حق علي ةترجم .شناسي تاريخ مختصر زبان .)1370. (اچ. آر ،روبينز •

 .پيدايش و تكوين دستور زايشي: شناسي نظري زبان .)1386(محمد  ،دبيرمقدم •

  .سمت: تهران .2ويراست 

محمد  علي ةترجم .سخن گفتن ةدرآمدي بر مطالع: زبان .)1376(ادوارد  ،ساپير •

  .سروش: تهران .شناس حق

برابري  ةاجتماعي به بررسي مسئل -شناختيرويكرد نشانه .)1386(توحيد  ،صيامي •

 .شناسي همگاني دكتري زبان ةرسال .ادبيات داستاني از انگليسي به فارسي ةدر ترجم

 .تهران .دانشگاه تربيت مدرس

سازماندهي آغازگر در متون داستاني «). 1381(مصفاجهرمي مصطفي طيب، محمدتقي و  •

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه  .زبان و ادبياتمجلة ، »و غيرداستاني قرآن كريم

  .30 - 17صص .30و 29ش  .اصفهان

  .كتاب ياحيا: تهران .ساخت زبان فارسي .)1377(خسرو  ،زادهغالمعلي •

اي، شناسي مقابلهاي در واژگاناي و غيرهستهواژگان هسته« .)1378(اهللا لطف ،يارمحمدي •

ادبيات و ة نشري. فرخزائيعلي به اهتمام   .»تجزيه و تحليل انتقادي گفتمان و ترجمه ادبي

 .332 - 322صص .17ش .»نامه فرهنگستان علوم« ها زبان

درك واقعيت فرهنگي متن در «). 1390(شيما معلمي  و زادهفاطمه حسن ؛لطافتي، رويا •

 .)هاي زبان و ادبيات تطبيقي سابق پژوهش( مجلة جستارهاي زباني .»گذار از ترجمه

 .183 -165صص .2 ش .2 د
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