جمله اسمی یا جمله فعلی؟
الناز پاکار
در طول یک صد و پنجاه سال اخیر ،در نتیجة ترجمههای بسیار زیادی که از زبانهای
دیگر ،به ویژه انگلیسي ،به زبان فارسي صورت گرفته ،برخي از هنجارهای زباني تغییر
کرده یا دستخوش تغییر شدهاند .اسميسازی 1یکي از مهمترین ویژگيهای نحوی زبان
است که طبعاً مثل هر ویژگي نحوی دیگر ممکن است از طریق ترجمه به زبان مقصد
انتقال یابد .به اعتقاد خزاعيفر ،در نثر فارسي ،بویژه در نثر روایي ،تمایل به استفاده از
جمالت فعلي در مقایسه با جمالت اسمي بیشتر است ،ولي در بعضي از ترجمهها به
علت لفظگرایي و تبعیت از ساختارهای دستوری زبان مبدأ فراواني جمالت اسمي
افزایش یافته است .در این مقاله نخست جمله اسمي و جمله فعلي را تعریف کرده و
سپس با ذکر نمونههایي از جمالت اسمي در ترجمهها به پدیده اسميسازی در اثر
ترجمه اشاره ميکنیم.

 .1جمله اسمی و جمله فعلی
از زمان آغاز ترجمه از زبانهای خارجي به فارسي در دورۀ معاصر ترجمه بر شیوه
نگارش فارسي اثر گذاشته است .یکي از تأثیرات ترجمه بر ساخت جمله فارسي
استفاده از جمله اسمي به جای جمله فعلي است .در زبان فارسي فعل در انتهای جمله
مي آید ،بنابراین الزم است که هر چه زودتر جمله به پایان برسد تا بین نهاد و فعل
فاصله زیادی نیفتد ولي در انگلیسي فعل پس از نهاد و قبل از مفعول قرار ميگیرد ،در
نتیجه در بسیاری از موارد به جهت تأکید ،عمل اصلي به وسیلة اسم که در اول جمله
ميآید توصیف ميشود و طبیعتاً طول جمالت نیز بلندتر است .در ترجمه تداخل زباني
Nominalization
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یعني انتقال ویژگيهای زباني زبان مبدأ به زبان مقصد امری متداول است .انتقال جمله
اسمي به زبان مقصد به عنوان یک جمله اسمي نیز از جمله موارد تداخل نحوی است
که بخصوص در کار مترجمان تازهکار بیشتر دیده ميشود .البته زبان فارسي همچون
زبان انگلیسي جمالت اسمي دارد ولي به نظر ميرسد با توجه به نوع متن میزان کاربرد
جمالت اسمي یا نوع جمالت اسمي در دو زبان یکسان نیست .به عبارت دیگر ،نمي-
توان هر جمله اسمي انگلیسي را به یک جمله اسمي فارسي ترجمه کرد .اینکه مي-
گوییم «نميتوان»  ،منظور این نیست که جمله اسمي بدست آمده از نظر دستوری غلط
است چون در فارسي بالقوه امکان نوشتن جمالت اسمي وجود دارد .منظور این است
که اگر فرد فارسي زبان ميخواست همان مفهوم را بنویسد احتماالً از جمله فعلي
استفاده مي کرد تا جمله اسمي .این مطلب در مورد بسیاری از ساختارهای نحوی از
جمله معلوم و مجهول نیز صادق است .در هر دو زبان فارسي و انگلیسي ساختار
مجهول وجود دارد ولي هر جمله مجهول انگلیسي را نميتوان به جملهای مجهول در
فارسي ترجمه کرد.
در این تحقیق ،منظور از جمله اسمي ،جملهای است که در آن جزئي از جمله با
عبارت اسمي ) (noun phraseبیان شده در حالي که امکان آن وجود داشته که همان
جزء با فعل نیز بیان شود .این عبارت اسمي در جایگاههای دستوری مختلفي چون نهاد،
مفعول ،متمم فعل ،متمم قید ،بدل ،مضاف الیه و مسند بکار ميرود :در اینجا چند نمونه
از عبارت اسمي را در جایگاههای نهاد ،مفعول و متمم ميآوریم:
 .1جایگاه نهاد:
* متحد بودن همة ما بدیهي است.
بدیهي است که ما همه متحد هستیم.
* مأموریت رفتن دو تن از کارمندان مسلم شد.
مسلم شد که دو تن از کارمندان به مأموریت رفتهاند.
 .2جایگاه مفعول:
* متحد شدن اعضای این طبقه را باور نميکردیم.
باور نميکردیم که اعضای این طبقه متحد شوند.
* مشغول به کار شدنش را در نامه نوشته بود.
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در نامه نوشته بود که مشغول کار شده است.
 .3جایگاه متمم:
* از آلوده شدن به گناه ميترسم.
ميترسم که به گناه آلوده شوم
* از مدیر کل شدن پدرش خوشحال است
خوشحال است که پدرش مدیر کل شده است.
منظور از جمله فعلي جملهای است که در آن عملي که ميتوانسته به صورت عبارت
اسمي بیان شود به صورت فعل آمده است.
مثال :گیاهاني که در آغاز فصل بهار ميرویند به طبیعت سرسبزی ميدهند( .مقایسه
کنید با جمله اسمي :روییدن گیاهان در آغاز بهار به طبیعت سرسبزی ميدهد).
به اعتقاد خزاعيفر ،در زبان فارسي بخصوص در نثر روایي ،سبک غالب ،سبک
فعلي است؛ سبکي که از جمالت کوتاه استفاده ميکند و صورت فعلي را بر صورت
اسمي ترجیح ميدهد .بررسي پیکره گستردهای از متون ادبي فارسي نشان داد که در این
متون جمالت اسمي بسیار نادر بکار ميروند .این مطلب بخصوص در مورد نثر روایي
و بخصوص نثر روایي کالسیک صدق ميکند .به نمونهای از متن تذکرهاالولیاء با
جمالت کوتاه فعلي آن توجه کنید:
نقل است که شیخ را همسایهای گبر بود و کودکي شیرخواره داشت و همه شب از تاریکي
ميگریست ،که چراغ نداشت .شیخ هر شب چراغ برداشتي و به خانه ایشان بردی ،تا کودک
خاموش گشتي .چون گبر از سفر باز آمد ،مادر طفل حکایت شیخ باز گفت .گبر گفت" :چون
روشنایي شیخ آمد ،دریغ بُوَد که به سر تاریکي خود باز رویم  ".حالي بیامد و مسلمان شد.

در ترجمهها بخصوص در ترجمههای لفظگرا به علت اینکه مترجم از ساختارهای
دستوری زبان مبدأ استفاده ميکند ،فراواني جمالت اسمي افزایش ميیابد( .این جمله
را مقایسه کنید با جمله :در ترجمههای لفظگرا به علت استفاده مترجم از ساختارهای
دستوری زبان مبدأ ،فراواني جمالت اسمي افزایش ميیابد) .به چند جمله زیر توجه
کنید .این جمالت از چند صفحه اولیه یک ترجمه چاپ شده انتخاب شدهاند .در این
جمالت مترجم تحت تأثیر متن اصلي ،ساختار جمله نویسنده را به عاریت گرفته ،در

 ////// 84فصلنامه مترجم /سال بیست و چهارم /شماره پنجاه و ششم

نتیجه عبارات اسمي عیناً به جمله فارسي منتقل شده ،حال آنکه اگر نویسنده این
جمالت را بر وفق طبیعت فارسي مينوشت جمالت را اینگونه آغاز نميکرد یا به
پایان نميرساند بلکه ساختار دیگری (احتماالً ساختار فعلي) بکار ميگرفت:













او موجود نبودن واژگاني برای توصیف لحن و صدا در شعر این گروه بویژه شعر
سیلویا پالت را علت اصلي ميداند( .به اعتقاد او علت اصلي این است که در شعر
این گروه بویژه در شعر سیلویا پالت واژگاني برای توصیف لحن و صدا وجود
ندارد).
ما فاقد فرهنگ نقد کردن هستیم .در نتیجه به جای متقاعد کردن به توسل جستن
به زور تمایل نشان ميدهیم( .ما فرهنگ نقد کردن نداریم .در نتیجه ترجیح مي-
دهیم به زور متوسل بشویم تا متقاعد کنیم).
تنها با پذیرفتن این حقیقت که نوشتههای او سرشار از تضاد است ميتوانیم به
درک بهتری از شعر او برسیم( .فقط اگر بپذیریم که نوشتههای او سرشار از تضاد
است ميتوانیم به درک بهتری از شعر او برسیم).
کشف سیلویا پالت «واقعي» و کشف دلیل واقعي او برای خودکشي غیرممکن
است( .غیرممکن است بتوانیم سیلویا پالت «واقعي» و دلیل واقعي او را برای
خودکشي کشف کنیم).
زنان نسل دیگر از این مجموعه شعر به عنوان ابراز احساسات صریح و صادقانه
استقبال مي کند( .زنان نسل دیگر این مجموعه شعر را بیان احساسات صریح و
صادقانه ميدانند و از آن استقبال ميکنند).
تطبیق پیدا کردن با زندگي به شیوه انگلیسي بسیار سخت بود( .برایش بسیار سخت
بود که خود را به شیوه زندگي انگیسي عادت بدهد).
واقعیت ساده مدیریت زندگي خانوادگي بار عظیمي بود که باید روزانه به دوش
ميکشید( .هرروز ميبایست بار عظیم زندگي خانوادگياش را به دوش ميکشید).

 .2پیشینه بحث
در زبان انگلیسي مقاالت مختلفي دربارۀ مقوله اسميسازی و سبک اسمي و سبک فعلي
نوشته شده است .در اینجا به برخي از مقاالتي که به حوزۀ ترجمه و به بحث ما مربوط
ميشود به اختصار اشاره ميکنیم:
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ولز ( )1960مينویسد که برخي از پژوهشگران و ادبا به دالیل زیر جمالت اسمي
را بر جمالت فعلي ترجیح ميدهند:
 .1مفاهیم متنوع را راحتتر ميتوان با جمالت اسمي بیان کرد؛
 .2سبک اسمي سبکي خشکتر و غیرشخصيتر است و لذا بیشتر در متون رسمي و
نوشتههای علمي بکار ميرود.
پژوهشگران دیگری نیز به نکاتي کم و بیش مشابه در این زمینه رسیدهاند .کوئیرک
( )1985مينویسد وقتي نویسندهای جملهای را به این سبک بیان ميکند تعهدی نسبت
به درستي ادعای خود ندارد زیرا عامل عمل مشخص نیست .مکدونالد ( )1994تصریح
ميکند که جمالت اسمي در مقایسه با جمالت فعلي ،به علت کوتاهتر بودن ،در نوشته-
های علمي که سبک موجزی دارند ،کاربرد بیشتری دارند (ص .)173همچنین ،هومز
( ،1995ص )260مينویسد که در سبک اسمي جمالت بيطرفانه بیان ميشوند.
بایبر ( )1998برای تعیین فراواني عبارت اسمي در متون مختلف ،مقولههای مختلف
گفتار (از جمله مکالمات تلفني) و نوشتههای غیرعلمي و علمي را بررسي و تحلیل
نمود .نتایج این تحقیق نشان داد که اسميسازی بیشتر در نوشتههای علمي بکار ميرود.
چارلز ( )2003نیز در واکاوی پیکرههای زباني به این نتیجه رسید که فراواني جمالت
اسمي در متون سیاسي بیش از متون علمي است.
نیسبت ( ) 2003تمایل به استفاده از اسم و فعل را در میان شرقیان و غربیان بررسي
کرد .وی با بررسيهای تاریخي و انجام آزمایشهای گستردۀ روانشناختي ،به این نتیجه
رسید که غربيها در مقایسه با شرقيها بیشتر به اسمسازی تمایل دارند .جنتر (،1981
ص  )168مدعي شد که کودکان بطور کلي فعل را دیرتر از اسم ميآموزند؛ ولي
برخالف نظر جنتر ،تاردیف ( )1996نشان داد که در کودکان شرقي سرعت یادگیری
اسمها و فعلها برابر است .ولز ( )1960به دالیلي سبک فعلي را به سبک اسمي ترجیح
ميدهد .1 :اسمها ایستاتر هستند و وضوح کمتری نسبت به افعال دارند؛  .2جمالتي که
با عبارات اسمي نوشته ميشوند طوالنيتر هستند ،در نتیجه وضوح کمتری دارند و
درک آنها نسبت به جمالت کوتاهتر سختتر است؛  .3متني که همه و یا بیشتر
جمالت آن با یک ساختار پایه نوشته شده باشد معموالً یکنواخت و خستهکننده است.
اما جمالتي که با ساختار فعلي نوشته ميشوند تنوع بیشتری دارند .زینسر (،1980
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ص )109نیز معتقد است که استفادۀ بیش از حد از جمالت اسمي موجب ميشود که
متن خشک و بيروح به نظر برسد .به نظر کیرکمن و ترک ( ،1982ص ،)56کاربرد
زیاد جمالت اسمي موجب کم شدن تأثیر و انرژی نوشته ميشود .مکدونالد (،1994
ص )118معتقد است که استفاده از عبارتهای اسمي باید محدود شود ،زیرا درک آنها
در مقایسه با جمالت فعلي دشوارتر است .به اعتقاد اسمیت و برنهارت ()1997
جمالت فعلي دقیقتر ،صریحتر و کوتاهتر هستند .رودکاسکي ( )2006نیز تأکید ميکند
که کاربرد عبارات اسمي همیشه بد نیست ،اما کاربرد زیاد آنها جمله را ثقیل ميکند.
چنانکه پیشتر گفته شد ،کاربرد جمالت اسمي در فارسي مطلقاً نادرست نیست
بلکه تابع عوامل متعدد است .از جمله این عوامل عبارتند از :نوع متن (طبعاً در متون
علمي فارسي جمالت بلندتر و جمالت اسمي چندان غیرعادی نیستند)؛ مقصود گوینده
(در مواردی که نویسنده عمداً نميخواهد عامل عمل را مشخص کند)؛ و باالخره
ماهیت زبان فارسي (که به استفاده از جمالت کوتاه و هرچه زودتر آوردن فعل تمایل
دارد .در نتیجه نميتوان هر جمله اسمي انگلیسي را عیناً به جمله اسمي مشابهي ترجمه
کرد).
در تحقیق مفصلي که پیشتر به آن اشاره شد ،دو پیکره متون تألیفي ومتون ترجمه-
ای تهیه شد .در پیکره متون تألیفي متعلق به دوره قبل ار ترجمه ،که متشکل از سه
کتاب مسالکالمحسنین ،تاریخ بیداری ایرانیان و خاطرات حاج سیاح ،به ترتیب  4 ،2و
 3مورد جمله اسمي قابل تبدیل به جمله فعلي پیدا شد .از بررسي این موارد چنین
برمي آید که اوالً در فارسي جمالت اسمي قابل تبدیل به جمالت فعلي وجود دارد ،اما
این جمالت هرگاه بکار ميروند توزیع درستي دارند؛ یعني نقشي کالمي برای مثال
تأکید یا برجستهسازی ایفا ميکنند.
پیکرۀ متون ترجمهای خود متشکل از دو دسته متن بود .در متوني که به قلم
مترجمان توانا ترجمه شده بود جمالت اسمي بیش از متون تألیفي وجود داشت
(مجموعاً  17جمله) ولي بطور کلي این مترجمان همانند نویسندگان متون پیکره اول به
استفاده از سبک فعلي تمایل داشتند .بررسي متون ترجمهای مترجمان ناآشنا به زبان
فارسي نشان داد که فراواني جمالت اسمي در ترجمههای آنها به نحو محسوسي
(مجموعاً  283جمله) در مقایسه با متون تألیفي بیشتر است .چند نمونه از جمالتي که
در کتابهای جمالت مترجمان تازه کار یافتیم ،به قرار زیر است:
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او بر تالش دولت برای زدودن جامعه از هیجانها ،تعصبها و خصومتهای کور
تأکید ميکند( .تأکید ميکند که دولت در تالش است تا هیجانها ،تعصبها و
خصومتهای کور را از جامعه بزداید).
گمان ميکند که مالکین نادان و کوتهفکر ،برای واگذار کردن ارواح مردههایشان در
قبال پولي ناچیز ،بسیار مشتاق باشند( .گمان ميکند که مالکین نادان و کوتهفکر
بسیار مشتاقند که ارواح مردههایشان را در قبال پولي ناچیز واگذار کنند).
آماده بودن برای یک سخنراني ميتواند شما را در ارائه بهتر موفق کند( .اگر برای
سخنراني خود را آماده کنید بهتر ميتوانید سخنراني خود را ارائه کنید).
 ...خطر سپردن کنترل جامعه به فناوریهای قدرتمند و جدید را گوشزد ميکند.
(ميگوید خطرناک است که کنترل جامعه را به فناوریهای قدرتمند و جدید
بسپاریم).
گرچه هاک از قانوني بودن یا اخالقي بودن کمک به یک بردۀ فراری مطمئن
نیست ،با جیم همراه ميشود( .گرچه هاک نميداند کمک به یک بردۀ فراری کاری
اخالقي یا قانوني است با جیم همراه ميشود).
او پس از رسیدن به شهری کوچک ،به سرعت سعي بر آن دارد که با تحت تأثیر
قرار دادن تعدادی از مقامات رده پایین شهر برای خود اسم و رسمي به هم بزند.
(پس از اینکه به شهری کوچک ميرسد به سرعت سعي ميکند تعدادی از
مقامات رده پایین شهر را تحت تأثیر قرار داده و برای خود اسم و رسمي به هم
بزند.
الیزابت هم قولِ رفتن به خانة جدیدشان را ميدهد( .الیزابت هم قول ميدهد که به
خانة جدیدشان برود).
پس از مدت کوتاهي از طریق نامه اقرار ميکند که بینگلي را مجبور به فاصله
گرفتن از جین کرده و دلیلش جدی نبودن عشق آنها است( .پس از مدت کوتاهي
از طریق نامه اقرار ميکند که بینگلي را مجبور کرده از جین فاصله بگیرد چون
عشقشان جدی نیست).
استر تالش ميکند که ریچارد را مجاب به دنبال نکردن پرونده جارندایس کند.
(استر تالش ميکند ریچارد را مجاب کند که پروندۀ جارندایس را دنبال نکند).
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 وقتي تنها شدند ،از این فرصت برای ابراز نصیحتهای هوشمندانه استفاده کرد.
(وقتي تنها شدند از فرصت استفاده کرد تا چند نصیحت هوشمندانه به او بکند).
وجود تعداد زیادی جمله اسمي در ترجمههای مترجمان تازهکار بیانگر این حقیقت
است که این جمالت تحت تأثیر متن اصلي نوشته شدهاند .این دسته از مترجمان یا
گمان ميکنند که انتقال ساخت متن اصلي به ترجمه نشانه وفاداری به سبک نویسنده
است و یا این که اساساً توان پیداکردن ساختي معادل آن در زبان فارسي را ندارند .در
نتیجه عین ساخت متن اصلي را به ترجمه منتقل ميکنند .در نتیجه ساختهای اسمي
متن اصلي به ساختهای اسمي مشابهي در متن ترجمهشده تبدیل ميشوند .مشکلي که
جمالت اسمي ایجاد ميکنند این است که متن از شیوه نگارش فارسي دور ميشود و
در نتیجه درک جمله دشوارتر ميشود.
تراکم جمالت اسمي فقط در متون ترجمه شده نیست بلکه در متون تألیفي هم
چنین جمالتي به وفور دیده ميشوند .این نکته بیانگر این حقیقت است که جمله
اسمي مثل دیگر عناصر زباني که از طریق ترجمه وارد متون ترجمه شده ميشود به
تدریج از متون تألیفي سر درميآورد .میزان و نقش جمالت اسمي در متون تألیفي که
عمدتاً نویسندگان کماطالع از سازوکار فارسي مينویسند باید جداگانه مورد تحقیق
قرار بگیرد.
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