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آغازي انگليسي در فارسي
هاي
ِ
هاي فعل ِ
معادل ِ
						
						

حسن هاشمي ميناباد

اسالمي اراك
دانشگا ِه آزا ِد
ِ

چکیده :در اين مقاله ابتدا فعل ِ
هاي آغازي و جايگا ِه آن را در فارسي و انگليسي بررسي ميكنيم
ِ
و سپس به چگونگيِ آن در نث ِر ترجمه ِ
معادلهاي ادبي و قديمي،
اي فارسي ميپردازيم .آنگاه
ِ
ِ
ِ
مثالهاي فارسي و انگليسي مطرح ميكنيم.
فعلهاي آغازي را با
موردي
امروزي و

مقدمه

ساختارهايِ
commence doing something ,start to do something ,begin to do something

دادن كاري» را ميرساند .در ترجمهها
به معنايِ «آغاز به كاركردن» است و «شروع به انجام ِ
معادل درست و موجزي  
معموالً همين دو معنا را برايِ آن مينويسند .از سويِ ديگر« ،آغازيدن»
ِ
است ،ولي ادبي و قديمي است و نميتوان هميشه از آن استفاده كرد« .گرفتن» به همراه يك 
مصدر مث ً
ال «باريدن گرفت» نيز چنين است .در نتيجه ،مترجمان معموالً به همان دو
معادل
ِ
اول اكتفا ميكنند .نتيجۀ اين كار محرومشدن از تنو ِع واژگاني و نحوي است .پس چه بايد كرد؟

تعريف

ِ
فعل مقاربه ميپردازيم.
ابتدا به
فعل آغازي يا ِ
تعريف ِ
اصلي خود ،بر شروع
معني
فعل آغازي ( )inchoative verbبه فعلي گفته ميشود كه عالوه بر
ِ
ِ
ِ
دادن عمل ،بر صيرورت هم داللت كند .در انگليسي و آلماني
و آغاز به انجام گرفتن و [انجام] ِ
فعل آغازي وجود ندارد .در اين زبانها مفهو ِم آغاز به انجام گرفتن
و فرانسوي و عربي و فارسي ِ
ِ
معني آغازكردن دارند مانندِ  [  beingدرانگليسي]،
به كمك فعل هايي كه
دادن عمل را
و
ِ
ِ
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[ commencerدر فرانسوي] و  [ beginnenدر آلماني]  و در عربي ا َ َخ َذ و در فارسي «گرفتن»
فعل آغازي وجود دارد( .محسن ابوالقاسمي )1367 :17
بيان ميكنند .در
ايراني باستان ِ
ِ
عدهاي از زبانشناسان و دستوريان مترادفِ  inchoative verbميدانند و
  ingressive verbرا ّ
فعل آغازيِ  كامل و  ingressive verbرا گونۀ ناقص اين مفهوم مانن ِد
برخي
اصطالح اخير را ِ
ِ
 startو  beginميشمارند( .ريچارد اسپيرز  95و  . )1992 :90با توجه به اين نظر و آنچه از
محسن ابوالقاسمي در اينجا آمده ،فعلهايِ فارسي كه در پايين ميآيد همگي ingressive
فعل آغازيِ  كامل يك وند مث ً
و يوناني
ال ميانوند در التين
فعل آغازيِ ناقص .در ِ
هستند يعني ِ
ِ
فعل آغازي ميسازد:
باستان و پسوند ( -sدر
ايراني باستان) به ريشۀ فعل افزوده ميشود و ِ
ِ
تنسيدن آغاز كرد.
√ tafast → a+ s+ tap

ّصال واژهها به يكديگر
√ ) نشانۀ ريشۀ فعل است و مصوت  aگاهي به  -sميپيوندد تا كا ِر ات ِ
را آسان سازد).
ِ
معني
به كمك فعل هايي كه
گرفتن عمل را
فارسي دري مفهو ِم آغاز به انجام دادن و
در
ِ
ِ
ِ
آغاز شدن و آغازكردن دارند مانن ِد آغازيدن ،آغازكردن ،آغازنهادن ،استادن ،اندرايستادن،
بيان [اين] مفهوم ...به كار
اندرگرفتن و گرفتن بيان ميكنند .معموالً فعل هايي كه براي ِ
ميرود مصدر است يا آنچه در حكم آن باشد مانن ِد اسم مصدر ،مصدر مرخم و مصدرهايِ   
ميآيد تا اين مقاله بتواند ياريگ ِر مترجمان از اين زبانها نيز باشد.
عربي( .همو )18-17
   برخي از فعل هايِ آغازي در زبان هايِ اروپايي كه امروزه با آن ها آشناتر هستيم در پايين
فرانسوي:
(,به خواب رفتن) (, s’endormirرشدكردن ،بلندشدن) grandir
( commencer ,قديمي شدن ،پيرشدن) vieillir
التين:
برخي از افعال مختوم به -escere
(,به تدريج پي بردن) ( , noscereآغاز به شكوفه كردن ،شكوفيدن) florescere
(به لرزه افتادن ،شروع به لرزيدن كردن) (, tremescereپيرشدن) senecere
پرتغالي :
برخي از فعل هاي مختوم به -ecer
( ,پيرشدن) (envelhecer ,سپيده زدن  ،به تدريج روشن شدن) elorecere
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are still going.

 ...ا ّما به اين كه ساعتشان را تكان ميدهند تا از كاركردنش مطمئن شوند شديدا ً معترضم.
(همو )253

(كمكم روشن شدن ،كمكم صاف شدن) esclarecer

اسپانيايي :برخي از فعلهاي مختوم به -ecer

(آغاز به شكوفه كردن) (, florecerپيرشدن) envejecer

…who began, all four of them, rolling fat, close-packed cigarettes. They lit them,
…inhaled the smoke

فعل آغازي در ترجمه

و هر كدام سيگا ِر كلفتي پيچيدند و آتش زدند و پكي چند كشيدند        ...
(محمد قاضي ;40 :1968 N. Kazantzakis)1352:47

فعلهايِ آغازيِ انگليسي كه امروزه در ترجمه به فارسي اشكالبرانگيز شدهاند عبارتاند از
ساختارهايِ با 							

When my wife starts shouting and my temper gets up, I’ll open it to calm me...

؛start, beginو commence

. down

و موضو ِع اصلي اين گفتار نيز همينهاست .فعل هايِ  beginو  startهم با مصد ِر دارايِ  toو
زبان
هم با فعل  -ingدار ميآيند ،اما  commenceفقط با ِ
فعل  -ingدار commence .تنها در ِ
زبان عادي و رسمي.
رسمي ميآيد و آن دو ديگر در ِ
مترجمان انگليسي به فارسي برايِ ساختارهايِ باال  تنها از معادلهايِ «شروع/
بسياري از
ِ
زبان فارسي به
آغازكردن» استفاده ميكنند .امروزه بسياري از ادبا و ويراستاران و
دوستداران ِ
ِ
ِ
نادرست و /يا مفرطِ «شروع به كاري كردن» (شروع به احساس تهديدكرد) (غالمرضا
كاربر ِد
تجويدي  )23:1381معترضاند .ا حمد سميعي ( 25و  )1374 :24مثالهايي از كاربر ِد نادرست
اين فعل و پيشنهادهاي خود را آورده است.
ا ّولين اقدامي كه مينمايد اين است كه شروع به نوشتنِ شبنامهها و نامههايي به علما و طالب
مدارس ميكند ← اولين اقدا ِم او نوشتنِ شبنامه و ارسا ِل نامههايي به علما و طالب است.
اخبار شروع به نشست كردن كرد ← اخبار رفتهرفته درز كرد

وقتي زنم جيغ و داد راه مياندازد و من آن رويِ سگم باال ميآيد ،انجيل را باز خواهم كرد،
تا قدري آرام بگيرم.
(همو )40 Ibid ;58
The Agha shut his eyes and began to smoke
چشمان خود را برهم نهاده بود پكي به آن زد.
آقا در حالي كه
ِ
(همو )40 Ibid ;58
فعل آغازي استفاده ميكنند .در ترجمه هايِ
ظاهرا ً انگليسيزبانان بيشتر از ما فارسيزبانان از ِ
فعل آغازي را وارد
فعل آغازي نيامده ،ولي
مترجم ِ
فارسي به انگليسي در مواردي در متن اصلي ِ
ْ
جمله كرده است .در مثال هايي كه در پي ميآيد به نظر نميرسد مترجم اشتباهي كرده باشد.
ملك رستم ِ
رگ ايليش جوشيد و به خشونت گفت...
And that ,Malek Rostam’s tribal blood began to boil.

فعل آغازي را در ترجمۀ خود حذف ميكنند .اينگونه حذف
گاهي مترجمان به عمد يا سهو ِ
صح ِ
ت مثال هايي كه از محمد قاضي آوردهام ترديد دارم،
نارواست و توجيهپذير نيست( .در ّ
فعل آغازي در متن
متن
چون ممكن است ِ
اصلي او ،يعني ترجمۀ فرانسوي ،نيامده باشد .من ِ
ِ
فارسي را با ترجمۀ انگليسياش مقايسه كردهام).

The day when the tree of my life is uprooted,

...during his speech to United Nations ...when Khruschev began banging his sole

And my limbs begin to fall apart...

on the desk

ملل متحد در حالي كه خروشچف كفشش را رويِ ميز ميكوبيد...
در اثناء سخنراني ...در
سازمان ِ
ِ
(رضي خدادادي )1384 :108
…I strongly object when they start them [watches] to make certain that they

سيمين دانشور)R. Zand 1991: 266; 1377:29(3
نهال عم ِر من كنده شود       و اجزام زيكديگر پراكنده شود
روزي كه ِ

خيام ،كريم امامي )157:1372
(رباعيات ّ

هاي آغازي
هاي فعل ِ
معادل ِ
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مقابل فعلهايِ آغازي انگليسي begin،
حال فعلهايِ آغازيِ فارسي را كه ميتوان آنها را در
ِ

 startو  commenceآورد مطرح ميكنيم .ابتدا معادلهايِ قديمي و سپس امروزي و آنگاه
يآوريم .برايِ برخي از
اعمال خاصي محدود ميشوند م 
معادل هايي را كه تنها به عمل يا
ِ
فعلهايِ آغازيِ فارسي مثالي از فارسي به انگليسي يا برعكس آوردهايم و برخي ديگر تنها
ِ
تعريف فارسي دارند .قد ِر مسلم اين كه تعدا ِد فعلهايِ آغازيِ فارسي از اين شمار بيشتر
مثال و
است .متأسفانه نگارنده تنها توانسته است همين مقدار فعل ( 34مورد) را گرد بياورد .بسياري
از مثالها و تعريفها را
مديون ابوالحسن نجفي ( )1378هستم.
ِ

آغازي ادبي و قديمي
هاي
ِ
فعل ِ

ِ
آهنگ كاري كردن = قصدِ كاري كردن
-1
 -2اندر ...آمدن
 طوطي اندر گفت آمد در زمان    بانگ بر درويش زد كه َهي فالنImmediately the parrot started to talk ,screeching at the dervish and saying ,Hel)lo ,you there! ... (R.A. Nicholson, 2000:30; A.J. Arberry 1961:29

در ترجمۀ نیکلسون از همین بیت  began toآمده است.
 ... -3ا ِستادن /ايستادن
 شيخ با س ِر سماع شد و نعره فرا زدن ايستاد.(محمدبن م ّنور )140:1366
... -4گرفتن
 با باالپوشهايِ ارغواني خراميدن خواهيم گرفت.(احمد سميعي )45:1347
 بادبانهاي ِ سپيدرنگ تپيدن گرفتند.(همو )44
سخن عتابآميز گفتن گرفت.
 قائد آمد و با احمدِ
(ابوالفضل بيهقي )208:1368
حجت آوردن گرفت و شوخ چشمي
 شنيدم كه [گدايِ هول] سر ازِ
فرمان َمل ِك باز زد و ّ
كردن.
… He refused to comply with the behest of the king, began to argue and to look
)insolenltly). E. Rehatsek (388-9 : 2004

 ... -5آغازيدن
 آب جوشيدن آغازيد.(احمد سميعي )1347:35
سان آتشفشانهايي مينمود كه دودكردن آغازيده باشند.
 به ِ(همو )36
The writers of the generation of 1830...begin to resign themselves to their
isoltion.

نسل  ...1830به پناه بردن به انزوا آغازيدند.
نويسندگان ِ
ِ
امين مويد )A.Hauser1952:55( ;225:1371

آغازي امروزي
هاي
ِ
فعل ِ

 -1بناكردن به ،بناگذاشتن به :ناگهان بنا گذاشت به گريه.
]H[e began to row out of the harbor in the dark- .

و بناكرد به پاروكشيدن و در تاريكي از لنگرگاه دورشدن.
(نجف دريابندري 1972:19 E. Hemingway( ;1372:119
 ... -2گرفتن = سركردن
باران  گرفت  .
-It began to rain.
  برف گرفت.
-It started to snow.
لر َزش گرفت.
-She started shivering.
 ... -3سركردن (عاميانه) :همان دم باران سر كرد .باد تندي سركرده است.
 -4گرفتن و( ...پيش از فعل ديگر)  :شروع كردن به ( ...معموالً معنايِ مشخصي ندارد و فقط
فعل متعاقب به كار ميرود) :بگيريم بخوانيم.
برايِ تاكي ِد ِ
(ابوالحسن نجفي)1378 ،
نقش تأكيدي دارد و بدين معني است كه توصيف
در ساختار   to begin to explainنيز ِ begin
چيزي سخت يا ناممكن است.
There were certain aspects of the case that he did not begin to understand.

جنبههايي از اين موضوع در كار بود كه در فهمش نميگنجيد /كه شديدا ً در فهمش درمانده
بود.
 -5به ...آمدن :به جوش آمدن ،به سخن آمدن.
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 -6آمدن (پيش از فعل به وج ِه التزامي) :آمدم خيار پوست كنم ِ
نوك چاقو رفت تويِ دستم.
 -7آغازكردن (به) :جلوهگري آغاز كرد.
عتاب آغاز كردند.
They began to remonstrate.

 -8شروع كردن (به)
 -9افتادن به /در :...به تاپ تاپ افتادن ،به تپش افتادن ،به گريه افتادن ،افتاده بود به وراجي،
كالفه از جا بلند ميشد و تويِ اتاق به قدم زدن ميافتا ِد به فكر افتادن.
(به) گريه افتادن
- to begin to weep
(شاپور اردشيرجي ) 44:1351
در هراس افتادن
- to begin to be alarmed
به فكر افتادن
جلودارش-
to commence
thinking
اين آق معلّ ِم ما هم فيلميه .نميگه ،نميگه ،وقتي هم به   
ديگه شمر
حرف بيفته
نيست.
But once he starts talking, nothing will stands in his way.

(فريدون تنكابني )1997 C. Amir-Mokri and P. Losensky :384 ; 27 :1356
با كِيف دودها را ميبلعيد تا گيج ميشد ،تنش كرخت ميشد و به خارش ميافتاد.
-His body would go numb and start to itch.

( محمود دولت آبادي);1997:452 P. Losensky 1357:10
.None the less we started walking -

با اين همه ،هر دو به راه افتاديم.
(ابوالحسن نجفي )1995:80I. Testot-Ferry;1382: 97
 -10رو به ...گذاشتن  /نهادن
روبه خاموشي گذاشت.
(شاپور اردشيرجي )1351 :436
- It began to die down
دين خلق روي به نقصان نهد.
 چون علما تباه شوندِ ،(شيخ فريدالدين عطار نيشابوري                           )1379 :568
 -11س ِر( ...را) باز كردن :س ِرصحبت باز كردن ،سر دل خود را باز كردن (= شروع به در ِد دل
يا رازگويي كردن) ،سرحرف را بازكردن.
 -آب ميريخت روي سر و صورت و رخت و لباسشان .گريۀ كوچولوها درميآمد و س ِر شكايت

را باز ميكردند.
When this happened the smaller ones started to cry and most of the time complained.

( ; 2002 :8 T. Roohiهوشنگ مرادي كرماني ) 1381 :10
دلكسي باز شدن
 -12س ِر ...باز شدن :س ِر ِ
 -و درستش كرديم و رختها را ريختيم توش و رفتيم نشستيم كه س ِردرد دلش وا شد.

… and she began to tell me about herself.
( 5-1356:74 ;1997:161 J. Wilksجالل آل احمد)
 ... -13را سر دادن :دوباره گريه را سر داد
 -14دست به  +اسم يا مصدر :دست گذاشت به آه و ناله  /داد و فرياد ،دست به كار شدن
بچهها با هم دست به گريه برداشتند.
 ّ-And that, the twins started to cry.
( 1377:297 ;1991:269 R. Zandسيمين دانشور)
 -15به (پيش از مصدر) :رويِ گليم نشست به قليان كشيدن ،هر شب جمع ميشدند تويِ
مسجدها به قرآن سر گرفتن و ذك ِر ا ّمن يجيب خواندن
شدن امري كه قب ً
ال بايستي رخ داده باشد و اينك پس از تأخير رخ
 -16تازه (دال بر آغاز
ِ
دهد) :وقتي بااليِ پنجره خوب جا گرفت تازه ترس برش داشت ،وقتي گوشت را برايشان
ِ
آمد كه كيف پول را جا گذاشتهاند ،پسرم پير شده من تازه دارم
ميكشيدي تازه يادشان مي
زن ميگيرم
(ابوالحسن نجفي )1378
مشغول ...شدن
-17
ِ
ِ
اتاقهمديوار رفت.
 پاالن را رويِ مال بست و بيرونش كشيد،چفت د ِرطويله را انداخت و به ِ
مشغول
بستنجل و پالسش شد.
پالس را كشيد ،سندان را كند و
ِ
ِ
…, and began packing his belongings.

( 1357:21 ;1997:497 P. Losenskyمحمود دولتآبادي)
 -18قي ِد تدريج مانندِ كمكم ،آرامآرام ،اندكاندك ،دقيقه به دقيقه ،سال به سال .اين الگو
ميان مترجمان ايراني پر بسامد بوده است.
ظاهرا ً در ِ
- When I was a boy I was told that anybody could become President. I’m beginning to believe it.
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رئيسجمهور بشود .كمكم دارم باور ميكنم.
بچه كه بودم به من گفتند هر كسي ميتواند
ِ
ّ
(رضي خدادادي )1384:10
- We’re beginning to get rid of our old car.

يواش يواش از ش ِّر
اتومبيل كهنهمان خالص ميشويم.
ِ
(محمدتقي فرامرزي )1363:119
- The writers of the generation of 1830… begin to resign themselves to their
isolation.

نسل  ...1830به تدريج به كنج انزواي خويش خزيدند.
نويسندگان ِ
ِ
( 985 :1377 ;1952:55 A. Hauserابراهيم يونسي)

- … in France a section of intelligentsia and the literary élite began to adapt
anti-democratic attitude after the experiences of the Revolution.
نخبگانادب كمكم رويّۀ ض ِّد دموكراتيك در پيش
در فرانسۀ پس از انقالب قش ِر روشنفكران و
ِ
گرفتند.
( 1377:1539;1962:100 A. Hauserابراهيم يونسي)
 As the Soviet Union begin to feel threatened by the rise to power of Nazism inGermany

ِ
گيري خاص از
فعل در اين جمله به معنيِ«شروع و آغاز كردن» نيست ،بلكه نشان از نتيجه
ِ
براي بيا ِن چنين مفهومي از ِ
صورت تدريجي و اندك دارد .در فارسي ِ
فعل  ،از
وضع ّيتي خاص به
قيدهايي مانن ِد «بتدريج  /اندك اندك  /يواش يواش» ميتوان استفاده كرد.

(غالمرضا تجويدي )1381:23
نيز نگاه كنيد به ص  95از همو.

آغازيموردي
هاي
ِ
فعل ِ

اعمال معدودي منحصر ميشوند.
اين گروه فعلها تنها به عمل يا
ِ
 -1زدن زي ِر خنده  /گريه
بچه ،داره ميميره».
 كدخدا گفت« :زنم ،ماد ِراين ّرمضان زد زير گريه .گردوخاك سراپايشان را پوشانده بود.
…Ramazan began to cry… .

(1357:20;1977:297 P. Losenskyغالمحسين ساعدي )

 -2به صدا درآمدن = شروع به صحبت كردن
 -3دهن باز كردن = شروع به سخن گفتن كردن
 -4چانۀ كسي گرم شدن = به پرگويي افتادن
 -5لب تر كردن = شروع به صحبت كردن
 -6چشم (هاي) كسي گرم شدن = آغا ِز خوابيدن كردن ،چرتش بردن
 -7به فكر فرو رفتن
به فكر فرو رفت    .He began to ponder-
(شاپور اردشيرجي )1351:392
( -8در) پيش گرفتن = شروع به پيمودن كردن :بعد از مالقاتِ را ِه خانۀ خود را پيش گرفت
 -9پاگذاشتن به فرار  /دو :پاگذاشتم به فرار
 -10پا ِ
رفت كسي باز شدن = شروع به رفت و آمد و مراوده كردن
 -11پاگذاشتن به  /در  /تويِ = ناگهان شروع كردن حركتي را

فرجام سخن
ِ

امروزين اروپايي فعل آغازي ناقص وجود دارد.
در فارسي و انگليسي و بسياري از زبانهاي
ِ
مترجمان ايراني در ترجمۀ اين فعل ها معموالً دچار ِ اشكال مي شوند .در اين گفتار برخي
از معادلهاي فعلهاي آغازي را آورديم و آنها را به ادبي وقديمي ،امروزي ،و موردي تقسيم
زبان گفتار ميتوان فعلهايِ آغازيِ ديگري نيز يافت.
ِ
تعمق در
متون فارسي و ِ
كرديم  .با ّ
مقابل فعلهايِ آغازيِ انگليسي
معترضان به استفادۀافراطي از «شروع به كاري كردن» در
ِ
و ديگر زبانهايِ اروپايي ،شما ِربسندهاي از ساختارهايِ فارسي را پيشنهاد نكردهاند .در اين
مقاله تعدا ِد زيادي از فعلهايِ آغازيِ فارسي با مثالهايِ فارسي و انگليسي مطرح شد .با
پژوهشهايي اين چنين ميتوان برخي از گرههايِ ترجمه را گشود و راهكارهايي در اختيار
مترجمان و ترجمه آموزان قرار داد.

كتابشناسي

حاصل كا ِر مترجمان است ،كتاب
مترجم
از آنجا كه مثال هايِ عرضه شده از كتاب هايِ
ِ
َ
عنوان كتاب قرار
ترتيب نا ِم مترجم آورديم و نا ِم مؤلّف را پس از
شناسي آثا ِرترجمه شده را به
ِ
ِ
ِ
داديم.
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رویکرد اجتماعی در تحقیق درباره ترجمه و نشر در ایران
اسماعیل حدّ ادیان م ّقدم

گروه مطالعات بین فرهنگی،
دانشگاه روویرا ویرجیلی ،اسپانیا
چکيده :بعد از «گرایش فرهنگی» در دهه  1990در مطالعات ترجمه ،اینک به باور بعضی از

نظریه پردازان در دوره «گرایش اجتماعی» قرار داریم .محققان ترجمه ،بنا به ماهیت میان رشته
ای مطالعات ترجمه ،به استفاده از نظریه ها و روشهای تحقیقی سایر رشته ها از جمله جامعه

شناس��ی ترغیب شده اند  .محققانی که بر مترجم و شرایط اجتماعی پیرامون مترجم و ترجمه
تمرکز می کنند ،از نظریات جامعه شناسانی چون پیر بوردیو ،نیکالس لومان و برونو التور استفاده

می کنند .در این مقاله ،نویسنده با استناد به تحقیقی که درباره ترجمه و مترجمان ادبی در ایران
معاصر انجام می دهد ،به معرفی رویکردهای اجتماعی ترجمه و نظریات پی یر بوردیو (-1930

 ،)2002جامعه شناس فرانسوی و مقاله وی با عنوان «انقالب محافظه کارانه در نشر فرانسه»
می پردازد و کاربرد در تحلیل حوزه نشر و ارتباط آن با ترجمه نشان می دهد .نویسنده هم چنین
به مشکالتی که محققان حوزه ترجمه و نشر در کار تحقیق در ایران با آن مواجه هستند ،اشاره

می کند.1

کلیدواژهها :جامعه شناسی ترجمه ،ترجمه ادبی ،پیر بوردیو ،حوزه نشر

مقدمه

تاریخچه نش��ر در ایران پیوندی نزدیک با ترجمه ها دارد .بررس��ی تاریخ ترجمه در ایران
معاصر نش��ان می دهد که نش��ر ترجمه ها همواره درصد قابل توجهی از آمار ساالنه نشر در
 :1نسخه اولیه این مقاله در اولین همایش ملی مطالعات ترجمه ( ٢٢و ٢٣اردیبهشت  )1389در دانشگاه بیرجند ارائه شد.
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