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commencer]درفرانسوي[وbeginnen]درآلماني[ودرعربياََخَذودرفارسي»گرفتن«

بیانميکنند.درایرانِيباستانفعِلآغازيوجوددارد.)محسنابوالقاسمي1367:17(
ingressive verbراعّدهاياززبانشناسانودستوریانمترادِفinchoative verbميدانندو

برخياصطالِحاخیررافعِلآغازِيکاملوingressive verbراگونۀناقصاینمفهومماننِد
startوbeginميشمارند.)ریچارداسپیرز95و1992:90(.باتوجهبهایننظروآنچهاز

ingressiveمحسنابوالقاسميدراینجاآمده،فعلهاِيفارسيکهدرپایینميآیدهمگي
هستندیعنيفعِلآغازِيناقص.درفعِلآغازِيکاملیکوندمثاًلمیانونددرالتینویونانِي
باستانوپسوند)s-درایرانِيباستان(بهریشۀفعلافزودهميشودوفعِلآغازيميسازد:

تنسیدنآغازکرد.
  √  tafast → a+ s+ tap

√ (نشانۀریشۀفعلاستومصوتaگاهيبهs-ميپیونددتاکارِاتّصاِلواژههابهیکدیگر
راآسانسازد.(

درفارسِيدريمفهوِمآغازبهانجامدادنوگرفتِنعملرابهکمِکفعلهایيکهمعنِي
اندرایستادن، استادن، آغازنهادن، آغازکردن، آغازیدن، ماننِد دارند آغازکردن و آغازشدن
اندرگرفتنوگرفتنبیانميکنند.معموالًفعلهایيکهبرايبیاِن]این[مفهوم...بهکار
ميرودمصدراستیاآنچهدرحکمآنباشدماننِداسممصدر،مصدرمرخمومصدرهاِي

ميآیدتااینمقالهبتواندیاریگِرمترجمانازاینزبانهانیزباشد.
عربي.)همو18-17(

برخيازفعلهاِيآغازيدرزبانهاِياروپایيکهامروزهباآنهاآشناترهستیمدرپایین
فرانسوي:

 grandir )رشدکردن،بلندشدن(, s’endormir)بهخوابرفتن(,
  vieillir )قدیميشدن،پیرشدن( commencer ,

التین:
-escere برخيازافعالمختومبه

florescere )آغازبهشکوفهکردن،شکوفیدن( , noscere )بهتدریجپيبردن(,
senecere )پیرشدن(, tremescere )بهلرزهافتادن،شروعبهلرزیدنکردن(

پرتغالي:
-ecer برخيازفعلهايمختومبه

elorecere )سپیدهزدن،بهتدریجروشنشدن(envelhecer ,)پیرشدن(,

معادل هاِي فعل هاِي آغازِي انگلیسي در فارسي

حسن هاشمي میناباد       
دانشگاهِآزاِداسالمِياراك      

چکیده: در این مقاله ابتدا فعل هاِي آغازي و جایگاهِ آن را در فارسي و انگلیسي بررسي مي کنیم 
و سپس به چگونگِي آن در نثِر ترجمه اِي فارسي مي پردازیم. آن گاه معادلهاِي ادبي و قدیمي، 

امروزي و موردِيِ فعلهاِي آغازي را با مثالهاِي فارسي و انگلیسي مطرح مي کنیم.

مقدمه 
ساختارهاِي

commence doing something ,start to do something ,begin to do something
بهمعناِي»آغازبهکارکردن«استو»شروعبهانجامدادِنکاري«راميرساند.درترجمهها
معموالًهمیندومعنارابراِيآنمينویسند.ازسوِيدیگر،»آغازیدن«معادِلدرستوموجزي
است،وليادبيوقدیمياستونميتوانهمیشهازآناستفادهکرد.»گرفتن«بههمراهیک
مصدرمثاًل»باریدنگرفت«نیزچنیناست.درنتیجه،مترجمانمعموالًبههماندومعادِل
اولاکتفاميکنند.نتیجۀاینکارمحرومشدنازتنوِعواژگانيونحوياست.پسچهبایدکرد؟

تعریف
ابتدابهتعریِففعِلآغازيیافعِلمقاربهميپردازیم.

فعِلآغازي )inchoative verb( بهفعليگفتهميشودکهعالوهبرمعنِياصلِيخود،برشروع
وآغازبهانجامگرفتنو]انجام[دادِنعمل،برصیرورتهمداللتکند.درانگلیسيوآلماني
وفرانسويوعربيوفارسيفعِلآغازيوجودندارد.دراینزبانهامفهوِمآغازبهانجامگرفتن
ودادِنعملرابهکمِکفعلهایيکهمعنِيآغازکردندارندماننِد]being درانگلیسي[،
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are still going.

...اّمابهاینکهساعتشانراتکانمیدهندتاازکارکردنشمطمئنشوندشدیداًمعترضم.
)همو253(

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

inhaled the smoke… 

وهرکدامسیگارِکلفتيپیچیدندوآتشزدندوپکيچندکشیدند...
 ;40:1968N. Kazantzakis)1352:47محمدقاضي(

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

    . down

وقتيزنمجیغودادراهمياندازدومنآنروِيسگمباالميآید،انجیلرابازخواهمکرد،
تاقدريآرامبگیرم.
)40 Ibid ;58همو(

The Agha shut his eyes and began to smoke
آقادرحاليکهچشماِنخودرابرهمنهادهبودپکيبهآنزد.

)40 Ibid ;58همو(
ظاهراًانگلیسيزبانانبیشترازمافارسيزبانانازفعِلآغازياستفادهميکنند.درترجمههاِي
فارسيبهانگلیسيدرموارديدرمتناصليفعِلآغازينیامده،وليمترجْمفعِلآغازيراوارد
جملهکردهاست.درمثالهایيکهدرپيميآیدبهنظرنميرسدمترجماشتباهيکردهباشد.

ملکرستمرِگایلیشجوشیدوبهخشونتگفت...
 And that ,Malek Rostam’s tribal blood began to boil.

)R. Zand 1991: 266; 1377:29(3سیمیندانشور
روزيکهنهاِلعمِرمنکندهشودواجزامزیکدیگرپراکندهشود

The day when the tree of my life is uprooted, 

And my limbs begin to fall apart...  

)رباعیاتخّیام،کریمامامي157:1372(
معادل هاِي فعل هاِي آغازي

esclarecer)کمکمروشنشدن،کمکمصافشدن(
-ecerاسپانیایي:برخيازفعلهايمختومبه

envejecer)پیرشدن(, florecer)آغازبهشکوفهکردن(

فعل آغازي در ترجمه
فعلهاِيآغازِيانگلیسيکهامروزهدرترجمهبهفارسياشکالبرانگیزشدهاندعبارتانداز

      ساختارهاِيبا
commence وstart, begin؛
وموضوِعاصلياینگفتارنیزهمینهاست.فعلهاِيbeginوstartهمبامصدرِداراِيtoو
همبافعلing-دارميآیند،اماcommence فقطبافعِلing-دار.commence تنهادرزباِن

رسميميآیدوآندودیگردرزباِنعاديورسمي.
بسیاريازمترجماِنانگلیسيبهفارسيبراِيساختارهاِيباالتنهاازمعادلهاِي»شروع/
آغازکردن«استفادهميکنند.امروزهبسیاريازادباوویراستارانودوستداراِنزباِنفارسيبه
کاربرِدنادرسِتو/یامفرِط»شروعبهکاريکردن«)شروعبهاحساستهدیدکرد()غالمرضا
تجویدي23:1381(معترضاند.احمدسمیعي)25و1374:24(مثالهایيازکاربرِدنادرست

اینفعلوپیشنهادهايخودراآوردهاست.
اّولین اقدامي که مي نماید این است که شروع به نوشتِن شب نامه ها و نامه هایي به علما و طالب 

مدارس مي کند ← اولین اقداِم او نوشتِن شب نامه و ارساِل نامه هایي به علما و طالب است.
اخبار شروع به نشست کردن کرد ← اخبار رفته رفته درز کرد

گاهيمترجمانبهعمدیاسهوفعِلآغازيرادرترجمۀخودحذفميکنند.اینگونهحذف
نارواستوتوجیهپذیرنیست.)درصّحِتمثالهایيکهازمحمدقاضيآوردهامتردیددارم،
چونممکناستفعِلآغازيدرمتناصلِياو،یعنيترجمۀفرانسوي،نیامدهباشد.منمتِن

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

on the desk  

دراثناءسخنراني...درسازماِنملِلمتحددرحاليکهخروشچفکفششراروِيمیزمیکوبید...
)رضيخدادادي1384:108(

 …I strongly object when they start them [watches] to make certain that they 
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5-...آغازیدن
-آبجوشیدنآغازید.

)احمدسمیعي1347:35(
-بهساِنآتشفشانهایيمينمودکهدودکردنآغازیدهباشند.

)همو36(
The writers of the generation of 1830...begin to resign themselves to their 

isoltion.

نویسندگاِننسِل1830...بهپناهبردنبهانزواآغازیدند.
)A.Hauser1952:55( ;225:1371امینموید

فعل هاِي آغازِي امروزي
1-بناکردنبه،بناگذاشتنبه:ناگهانبناگذاشتبهگریه.

[H]e began to row out of the harbor in the dark- .

وبناکردبهپاروکشیدنودرتاریکيازلنگرگاهدورشدن.
1972:19E. Hemingway(  ;1372:119نجفدریابندري(

2-...گرفتن=سرکردن
بارانگرفت.
برفگرفت.
لرَزشگرفت.

3-...سرکردن)عامیانه(:هماندمبارانسرکرد.بادتنديسرکردهاست.
4-گرفتنو...)پیشازفعلدیگر(:شروعکردنبه...)معموالًمعناِيمشخصينداردوفقط

براِيتاکیِدفعِلمتعاقببهکارميرود(:بگیریمبخوانیم.
)ابوالحسننجفي،1378(

درساختارto begin to explainنیزbeginنقِشتأکیديداردوبدینمعنياستکهتوصیف
چیزيسختیاناممکناست.

There were certain aspects of the case that he did not begin to understand.

جنبههایيازاینموضوعدرکاربودکهدرفهمشنميگنجید/کهشدیداًدرفهمشدرمانده
بود.

5-به...آمدن:بهجوشآمدن،بهسخنآمدن.

 begin،حالفعلهاِيآغازِيفارسيراکهميتوانآنهارادرمقابِلفعلهاِيآغازيانگلیسي
startوcommenceآوردمطرحميکنیم.ابتدامعادلهاِيقدیميوسپسامروزيوآنگاه

معادلهایيراکهتنهابهعملیااعماِلخاصيمحدودميشوندميآوریم.براِيبرخياز
فعلهاِيآغازِيفارسيمثاليازفارسيبهانگلیسيیابرعکسآوردهایموبرخيدیگرتنها

مثالوتعریِففارسيدارند.قدرِمسلماینکهتعداِدفعلهاِيآغازِيفارسيازاینشماربیشتر
است.متأسفانهنگارندهتنهاتوانستهاستهمینمقدارفعل)34مورد(راگردبیاورد.بسیاري

ازمثالهاوتعریفهارامدیوِنابوالحسننجفي)1378(هستم.

فعل هاِي آغازِي ادبي و قدیمي
1-آهنِگکاريکردن=قصِدکاريکردن

2-اندر...آمدن
-طوطياندرگفتآمددرزمانبانگبردرویشزدکهَهيفالن

Immediately 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(

درترجمۀنیکلسونازهمینبیتbegan toآمدهاست.
3-...اِستادن/ایستادن

-شیخباسِرسماعشدونعرهفرازدنایستاد.
)محمدبنمّنور140:1366(

4-...گرفتن
-باباالپوشهاِيارغوانيخرامیدنخواهیمگرفت.

)احمدسمیعي45:1347(
-بادبانهايِسپیدرنگتپیدنگرفتند.

)همو44(
-قائدآمدوبااحمدسخِنعتابآمیزگفتنگرفت.

)ابوالفضلبیهقي208:1368(
-شنیدمکه]گداِيهول[سرازفرماِنَملِکباززدوحّجتآوردنگرفتوشوخچشمي

کردن.
… He refused to comply with the behest of the king, began to argue and to   look 

insolenltly(. E. Rehatsek )388-9 : 2004(

-It began to rain.

-It started to snow.  

-She started shivering.
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رابازميکردند.
When this happened the smaller ones started to cry and most of the time com-

plained. 

2002:8T. Roohi; )هوشنگمراديکرماني1381:10(

12-سِر...بازشدن:سِردلِکسيبازشدن
-ودرستشکردیمورختهاراریختیمتوشورفتیمنشستیمکهسرِدرددلشواشد.

…and she began to tell me about herself.

)1997:161J. Wilks; 1356:74-5جاللآلاحمد(
13-...راسردادن:دوبارهگریهراسرداد

14-دستبه+اسمیامصدر:دستگذاشتبهآهوناله/دادوفریاد،دستبهکارشدن
-بّچههاباهمدستبهگریهبرداشتند.

-And that, the twins started to cry.

)1991:269R. Zand; 1377:297سیمیندانشور(
15-به)پیشازمصدر(:روِيگلیمنشستبهقلیانکشیدن،هرشبجمعميشدندتوِي

مسجدهابهقرآنسرگرفتنوذکِراّمنیجیبخواندن
16-تازه)دالبرآغازشدِنامريکهقباًلبایستيرخدادهباشدواینکپسازتأخیررخ
دهد(:وقتيباالِيپنجرهخوبجاگرفتتازهترسبرشداشت،وقتيگوشترابرایشان
ميکشیديتازهیادشانميآمدکهکیِفپولراجاگذاشتهاند،پسرمپیرشدهمنتازهدارم

زنميگیرم
)ابوالحسننجفي1378(

17-مشغوِل...شدن
-پاالنراروِيمالبستوبیرونشکشید،چفِتدِرطویلهراانداختوبهاتاقِهمدیواررفت.

پالسراکشید،سندانراکندومشغوِلبستنِجلوپالسششد.
…, and began packing his belongings.

)1997:497P. Losensky; 1357:21محموددولتآبادي(
18-قیِدتدریجماننِدکمکم،آرامآرام،اندكاندك،دقیقهبهدقیقه،سالبهسال.اینالگو

ظاهراًدرمیاِنمترجمانایرانيپربسامدبودهاست.
- When I was a boy I was told that anybody could become President. I’m begin-

ning to believe it.

-to begin to weep 

-to begin to be alarmed

-to commence thinking 

-It began to die down

6-آمدن)پیشازفعلبهوجِهالتزامي(:آمدمخیارپوستکنمنوِكچاقورفتتوِيدستم.
7-آغازکردن)به(:جلوهگريآغازکرد.

عتابآغازکردند.
They began to remonstrate.

8-شروعکردن)به(
9-افتادنبه/در...:بهتاپتاپافتادن،بهتپشافتادن،بهگریهافتادن،افتادهبودبهوراجي،

کالفهازجابلندميشدوتوِياتاقبهقدمزدنميافتاِدبهفکرافتادن.
)به(گریهافتادن 

)شاپوراردشیرجي44:1351(
درهراسافتادن

بهفکرافتادن
اینآقمعلِّمماهمفیلمیه.نمیگه،نمیگه،وقتيهمبهحرفبیفتهدیگهشمرجلودارش

نیست.
But once he starts talking, nothing will stands in his way. 

)1997C. Amir-Mokri and P. Losensky:384   ;27:1356فریدونتنکابني(
باِکیفدودهاراميبلعیدتاگیجميشد،تنشکرختميشدوبهخارشميافتاد.

-His body would go numb and start to itch.

);1997:452P. Losensky1357:10محموددولتآبادي(
 .None the less we started walking -

بااینهمه،هردوبهراهافتادیم.
)1995:80I. Testot-Ferry;1382:97ابوالحسننجفي(

10-روبه...گذاشتن/نهادن
روبهخاموشيگذاشت.

)شاپوراردشیرجي1351:436(
-چونعلماتباهشوند،دیِنخلقرويبهنقصاننهد.

)شیخفریدالدینعطارنیشابوري1379:568(
11-سِر...)را(بازکردن:سرِصحبتبازکردن،سردلخودرابازکردن)=شروعبهدرِددل

یارازگویيکردن(،سرحرفرابازکردن.
-آبميریخترويسروصورتورختولباسشان.گریۀکوچولوهادرميآمدوسِرشکایت
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2-بهصدادرآمدن=شروعبهصحبتکردن
3-دهنبازکردن=شروعبهسخنگفتنکردن

4-چانۀکسيگرمشدن=بهپرگویيافتادن
5-لبترکردن=شروعبهصحبتکردن

6-چشم)هاي(کسيگرمشدن=آغازِخوابیدنکردن،چرتشبردن
7-بهفکرفرورفتن

  .He began to ponder- بهفکرفرورفت
)شاپوراردشیرجي1351:392(

8-)در(پیشگرفتن=شروعبهپیمودنکردن:بعدازمالقاِتراهِخانۀخودراپیشگرفت
9-پاگذاشتنبهفرار/دو:پاگذاشتمبهفرار

10-پارفِتکسيبازشدن=شروعبهرفتوآمدومراودهکردن
11-پاگذاشتنبه/در/توِي=ناگهانشروعکردنحرکتيرا

فرجاِم سخن
درفارسيوانگلیسيوبسیارياززبانهايامروزیِناروپایيفعلآغازيناقصوجوددارد.
مترجمانایرانيدرترجمۀاینفعلهامعموالًدچارِاشکالميشوند.دراینگفتاربرخي
ازمعادلهايفعلهايآغازيراآوردیموآنهارابهادبيوقدیمي،امروزي،ومورديتقسیم
کردیم.باتعّمقدرمتونِفارسيوزباِنگفتارميتوانفعلهاِيآغازِيدیگرينیزیافت.
معترضانبهاستفادةافراطياز»شروعبهکاريکردن«درمقابِلفعلهاِيآغازِيانگلیسي
ودیگرزبانهاِياروپایي،شماِربسندهايازساختارهاِيفارسيراپیشنهادنکردهاند.دراین
مقالهتعداِدزیاديازفعلهاِيآغازِيفارسيبامثالهاِيفارسيوانگلیسيمطرحشد.با
پژوهشهایياینچنینميتوانبرخيازگرههاِيترجمهراگشودوراهکارهایيدراختیار

مترجمانوترجمهآموزانقرارداد.

کتاب شناسي
ازآنجاکهمثالهاِيعرضهشدهازکتابهايِمترَجمحاصِلکارِمترجماناست،کتاب
شناسِيآثاِرترجمهشدهرابهترتیِبناِممترجمآوردیموناِممؤلّفراپسازعنواِنکتابقرار

دادیم.

بّچهکهبودمبهمنگفتندهرکسيميتواندرئیِسجمهوربشود.کمکمدارمباورميکنم.
)رضيخدادادي1384:10(

- We’re beginning to get rid of our old car.

یواشیواشازشرِّاتومبیِلکهنهمانخالصميشویم.
)محمدتقيفرامرزي1363:119(

- The writers of the generation of 1830… begin to resign themselves to their 

isolation.

نویسندگاِننسِل1830...بهتدریجبهکنجانزوايخویشخزیدند.
)A. Hauser 1952:55; 985:1377ابراهیمیونسي(

-… in France a section of intelligentsia and the literary élite began to adapt 

anti-democratic attitude after the experiences of the Revolution.
درفرانسۀپسازانقالبقشِرروشنفکرانونخبگانِادبکمکمرویّۀضدِّدموکراتیکدرپیش

گرفتند.
)1962:100A. Hauser;1377:1539ابراهیمیونسي(

 As the Soviet Union begin to feel threatened by the rise to power of Nazism in -

Germany

از  از نتیجه گیرِي خاص  فعل  در این جمله به معنيِ »شروع و آغاز کردن« نیست، بلکه نشان 
وضعّیتي خاص به صورِت تدریجي و اندك دارد. در فارسي براِي بیاِن چنین مفهومي از  فعِل ، از 

قیدهایي ماننِد »بتدریج / اندك اندك / یواش یواش« مي توان استفاده کرد.  
)غالمرضاتجویدي1381:23(

نیزنگاهکنیدبهص95ازهمو.

فعل هاِي آغازيِِ موردي
اینگروهفعلهاتنهابهعملیااعماِلمعدوديمنحصرميشوند.

1-زدنزیِرخنده/گریه
-کدخداگفت:»زنم،مادرِاینبّچه،دارهميمیره.«

رمضانزدزیرگریه.گردوخاكسراپایشانراپوشاندهبود.
…Ramazan began to cry… .

)1977:297P. Losensky;1357:20غالمحسینساعدي(
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رویکرد اجتماعی در تحقیق درباره ترجمه و نشر در ایران         

اسماعیل حّدادیان مّقدم
گروهمطالعاتبینفرهنگی،
دانشگاهروویراویرجیلی،اسپانیا

چکیده: بعد از »گرایش فرهنگی« در دهه 1990 در 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 
ــی ترغیب شده اند . محققانی که بر مترجم و شرایط اجتماعی پیرامون مترجم و ترجمه  شناس
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-

2002(، جامعه 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 کند1.

کلیدواژه ها:جامعهشناسیترجمه،ترجمهادبی،پیربوردیو،حوزهنشر

مقدمه
تاریخچهنش��ردرایرانپیوندینزدیکباترجمههادارد.بررس��یتاریخترجمهدرایران
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1: نسخه اولیه این مقاله در اولین همایش ملی مطالعات ترجمه ) 22و23 اردیبهشت 1389( در دانشگاه بیرجند ارائه شد.
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