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كارآمدي الگوي تحليل گفتمان انتقادي فركالف در نقد و 

 اثر »خواهران« ةشد در متون ترجمهها  برابر ارزيابي

  جيمزجويس
  

  4كامبوزياكرد زعفرانلو ، عاليه 3، ارسالن گلفام2، معصومه ارجمندي∗1زاده گل  فردوس آقا

 
   ايران، تهران،دانشگاه تربيت مدرس ،همگاني شناسي گروه زباندانشيار . 1

  دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران،شناسي همگاني زبانگروه دانشجوي دكتري . 2

 ، تهران، ايراندانشگاه تربيت مدرس ،همگاني شناسي  گروه زباناستاديار. 3

 ، تهران، ايراندانشگاه تربيت مدرس ،همگاني شناسي  گروه زباناستاديار .4

  

  7/9/89: پذيرش                                                4/5/89: دريافت

  

  چكيده
صوري متن در زبان مبدأ و هم بافت هاي   هم ويژگيةدر اين مقاله برابري و برابريابي را بر پاي

با  تنها  زيرا،دهيم  ميموقعيتي با استناد بر رويكرد تحليل گفتمان انتقادي فركالف مورد بررسي قرار

توان مستقيماً به تأثيرات    نميصوري متن در زبان مبدأهاي  ليل ويژگي تحاز طريقبررسي صوري و 

فركالف متن را شامل . جامعه و در ادامه به انتقال بين فرهنگي دست يافتهاي  ساختاري بر شالوده

يا در سطح خرد و تحليل بينامتني يا سطح شناختي   زبانتحليل: نمايد  مي مكمل يكديگر معرفيةگون دو

اجتماعي حاكم بر توليد هاي  مدار و ديدگاه ساختارهاي گفتمان) ترجمه(اين پژوهش بازتوليد در . كالن

تعدادي . اند هتحليل، توصيف و تبيين شد) مقصد(ده ش ترجمههاي  گفتمان چه در متن مبدأ و چه در متن

 هدف از اين .گرفته شدكار   بهبرجسته انتخاب و در تجزيه و تحليلشناختي   زبانمدار ساختار گفتمان

، در فرآيند )محصول آن تنها نه( بهترين شيوه براي بررسي و ارزيابي فرآيند ترجمه ةتحقيق، ارائ

براي . برابريابي و سپس گزينش برابري در فرآيند ترجمه با استناد بر تحليل گفتمان انتقادي است

با متون  را  جيمزجويساثر، متن اصلي داستان خواهرانمدار   گفتمانكردن تفاوت ساختارهاي مشخص

  .كرديمآن، مقايسه ة ترجمه شد
  

 . ساختارهاي گفتمان مدار،ها  گزينش برابر،تحليل گفتمان انتقادي: كليديهاي  واژه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :aghagolz@modares.ac.ir Email  :ول مقالهئ مسةنويسند∗  
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   مقدمه.1
ست كه از جامعه، گفتمان و ايدئولوژي  اها زبان به عنوان بازنمود نظامي از مفاهيم و انديشه

؛ از يابد  مي ابزار ارتباطي تجليتار و نوشتار به عنوان در قالب زبان گفگيرد و  ميحاكم شكل

بررسي در   رويكرد مورد.  مطالعه و تحقيق استبراي همواره موضوعي شايسته اين رو

و كاربردي اي  رشته ميانهاي  اين مقاله، تحليل گفتمان انتقادي يكي از نظريههاي  تحليل داده

 فرهنگي –بان را در درون بافت اجتماعي  زعةهمگاني است كه مطالشناسي   زبانةدر رشت

 با استناد بر رويكرد  و توصيفي-مقاله حاضر درنظر دارد با روش تحليلي؛ سازد  ميفراهم

 يا به عبارت ديگر واژگاني مترجمانهاي  برابريابي گزينش ةلئمستحليل گفتمان انتقادي، 

دستوري متن هاي  ژگي ويانتخاب برابرهاي مترجمان از يك متن واحد و توصيف و بررسي

شده از داستان كوتاه خواهران و متن اصلي مبدأ، اثر  در دو متن ترجمهها  مبدأ و برابرهاي آن

 كه در هايي پرسش. مورد بررسي قرار دهدز جويس از زبان انگليسي به زبان فارسي يمج

  :ند ازا عبارتشود   مياينجا مطرح

 ، برايهاي زباني از زبان مبدأ به مقصد واحدةهاي كوتاه در ترجم مترجم داستان) الف

  شود؟  ميرو هدستيابي به برابرهاي ترجمه با چه مشكالتي روب

مشكالت شناختي   زبانيك از رويكردهاي در چارچوب نظري و راهبردهاي عملي كدام) ب

   قابل توصيف و تبيين از زبان مبدأ به مقصد است؟،برابريابي واحدهاي زبان

د كه رويكرد تحليل گفتمان انتقادي به شو  ميبا اين فرضيه آغازبنابراين اين پژوهش 

و مالحظات غيرزباني و توصيف فرازباني، از كفايت مدار   گفتماندليل توجه به ساختارهاي

اين مشكالت را ها  تبييني برخوردار است و قادر است در فرآيند برابريابي و دستيابي به برابر

ساختاري هاي  اما به دليل محدوديت.  سازدبرطرفناسي ش  زباننسبت به ساير رويكردهاي

  درنتيجه چند نمونه از ساختارهاي؛توان تمامي سطوح خرد و كالن را تحليل نمود مقاله نمي

ند ا در اين مقاله عبارتمدار   گفتمانچند نمونه از ساختارهاي. شوند  ميارزيابيمدار  گفتمان

 سازي، طرد كنشگرها، غيير ارجاع، فرآيند اسمگزينش واژگاني، استعاره، ضماير و ت: از

  .نمايي جه و وبرابر معلوم مجهول دركارگيري  به

  

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

1389، پاييز 3، شمارة 1دورة   هاي زبان و ادبيات تطبيقي  پژوهش
 

 3

پيدايش و تكوين تحليل گفتمان انتقادي :  مروري بر پيشينه تحقيق.2

  و مطالعات ترجمه   شناسي   زباندر
است كه از حد شناختي   زبانتحليل گفتمان انتقادي سيري تكويني از تحليل گفتمان در مطالعات

موقعيتي و هاي  ايدئولوژيك و بافت رود و فرآيندهاي  ميزباني فراترهاي  توصيف صرف داده

پژوهشگر انتقادي كه . دهد  ميگيري گفتمان را در كانون توجه خود قرار بينامتني مؤثر بر شكل

الف به زعم فرك.  آراء او بنا شده است، نورمن فركالف استةچارچوب تحقيق حاضر بر پاي

زباني، به تبيين هاي  و مطالعات پديدهشناسي   زبانرويكردهاي غيرانتقادي در) مقدمه: 1995(

 تنها و ندارندتوجه ها  گفتماني يا تأثيرات اجتماعي آنهاي  گيري اجتماعي كنش شكلهاي  شيوه

 درحاليكه تحليل ،كنند  ميگفتماني بسندههاي  به بررسي توصيفي ساختار و كاركرد كنش

زباني و اعمال گفتماني به فرآيندهاي ايدئولوژيك در گفتمان، هاي  قادي در بررسي پديدهانت

داراي بار ايدئولوژيك در هاي  فرض ، سلطه و قدرت، پيش1روابط بين زبان و قدرت، ايدئولوژي

همراه دانش  توجه كرده است و عناصر زباني و غيرزباني را به... گفتمان، نابرابري در گفتمان و 

 ترجمه در ةبا گذري بر تاريخچ. ، هدف و موضوع مطالعه خود قرار داده است2فاعالناي  ينهزم

پردازان به نقش و تحليل گفتمان در   نظريهفراوان به بعد نيز شاهد توجه 1980 و 1970هاي  دهه

 مطالعات در زمينه تحليـل گفتمان انتقادي در مطالعـات 1990 ةدر ده. ترجمه خواهيم بود

  ). 16 – 15: 1383 ،فرخزاد(شود   ميمطرحترجمه 
 

     مفاهيم و چارچوب نظري تحقيق.3

 واي   در ترجمه و ارزش تجربي، رابطه3مدار بازنمايي ساختارهاي گفتمان .1-3

  بياني در سطح توصيف فركالف

كارگيري  هستند كه بهاي  شناختي و جامعهشناختي   زبانساختارهايمدار   گفتمانساختارهاي

 شود  ميديگر در گفته يا متن باعثصورت   بهها و يا تغيير و تبديل آنها  آنكارگيري   بهيا عدم

هاي متفاوتي ممكن گردد، مطلبي پوشيده و مبهم شود يا برعكس، متن  كه از آن گفته برداشت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ideology 
2. subjects  
3. discursive structures 
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سازي شود و بخش ديگر در حاشيه قرار  صراحت بيشتري پيدا كند و بخشي از گفته برجسته

 ). 166 و 151 ،144: 1383، )1(ييارمحمد(گيرد 

 ، عامليت نحويةهاي واژگاني، رابط نيز گزينش) 93 -92، 2001(فركالف در سطح توصيف 

، بازنمايي استعاري امور واقع، انتخاب 3سازي ، فرآيند اسم2مجهول/ 1 معلومةيعني انتخاب صيغ

/  ضماير شخصي گزينش از سيستم وجه، انتخابةغيرمستقيم، نحو / نقل قول مستقيمةشيو

اما با وجود . نمايد  ميمداري معرفي هايي از اين ساختارهاي گفتمان غيرشخصي را از جمله نمونه

، دارندطور بالقوه امكان برخورداري از بار ايدئولوژيك را  ههاي زباني ب از صورتديگر بسياري 

زعم فركالف  رد، بلكه بهاين امر به معناي آن نيست كه كل گفتمان به ناچار ماهيتي ايدئولوژيك دا

 ،، رفتارهاي گفتماني مادامي كه به حفظ، تأثير يا تضعيف روابط قدرت ياري برسانند)111: 1989(

 نوشتار ةفرض نظري بنيادين در ادام اين ديدگاه به عنوان يك پيش. داشتبار ايدئولوژيك خواهند 

و بياني كه به اي   رابطهدر سطح توصيف سه ارزش تجربي،.  قرار خواهد گرفتموردنظرحاضر 

 از بخشي از ويو ارزشيابي ها   متن از جهان طبيعي يا اجتماعي، رابطهة  توليد كنندةترتيب با تجرب

 است كه ويژگي اين مهمنكته . شود  ميارائه) 93: 2001(  از سوي فركالف،واقعيت همراه هستند

  . ارزش باشد دو يا سهدارايطور همزمان  هصوري ممكن است يك ارزش و يا ب

  

  )ترجمه( توصيف، تفسير، تبيين متن و بازتوليد .2-3

تمايزي بين سه مرحله از تحليل گفتمان انتقادي يعني توصيف متن، تفسير ) 95: 2001( فركالف 

در الگوي . شود  ميلئبين تعامل و بافت اجتماعي قااي  بين متن و تعامل و تبيين رابطهاي  رابطه

 در مهماما نكته . فرض تفسير و تبيين قرار دارد توصيف پيش) 21: 2001(پيشنهادي فركالف 

 ، يعني بازتوليد، چهارمةكنند در مرحل  مي است كه متناوباً نقش ايفااينفرآيند برابريابي در ترجمه 

در توصيف .  همزماني در فرآيند برابريابي دخالت دارندطور به توصيف، تفسير و تبيين ةسه مرحل

شود   ميپرداختههستند و بياني اي  وري متون كه داراي ارزش تجربي و رابطهصهاي  به ويژگي

 ساختارهاي اجتماعي بهتوان   نميصوري متنهاي  از طريق ويژگي تنها اما). 93: 2001فركالف، (

 به توجه به همين دليل در اين مقاله، با تكيه بر رويكرد تحليل گفتمان انتقادي و با ،دست يافت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. active voice 
2. passive voice 
3. nominalization  
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 تفسيري متن، افقي تازه و نيز راهكاري متفاوت را براي ةقيق قصد داريم با شيوتحهاي  فرضيه

 در فرآيند برابريابي در متن مقصد كه از 1 ةطبق انگار. كنيمفرآيند برابريابي در امر ترجمه معرفي 

الگوي تبيين فركالف الهام گرفته است، ابتدا پيش از تحليل برابرهاي انتخاب شده از سوي مترجم 

 سپس به بازنمايي ،دهيم  ميتفسير و تبييني از اين داستان كوتاه ارائه» خوهران« داستان در

شدن مقاله، از تشريح  به دليل حجيم. براساس الگوي فركالف مي پردازيمها  و توصيف آنها  برابر

م، اي، بافت بينامتني، ظاهر كال مستقيم عناصري از قبيل بافت موقعيتي، نوع گفتمان، دانش زمينه

  پرهيز، از عناصر تفسير هستندهمگيمايه كه  معناي كالم، انسجام موضعي، ساختار متن و جان

  .پردازيم ميها  به آنها   در تحليل داده تنها  وكنيم مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   تبيين فركالفة تطبيقي تبيين در فرآيند برابريابي برگرفته از انگارة انگار1شكل 

  

مقصد از مبدأ با هاي  ل رمزگذاري برابرهاي متنتحلي :ها  تحليل داده.4

 استناد بر تحليل گفتمان انتقادي

  ها  دوبلينين بافت موقعيتي و نوع گفتمان در داستان خواهران از مجموعهبييتفسير و ت .1-4

در اين نمونه كه از .  صورت گرفته است2 و 1هاي   انگارهةاين موضوع بر پاية بحث دربار

در تحليل و تفسير الهام گرفته شده به اجمال ) 122: 2001(تي فركالف الگوي بافت موقعي

كنندة عوامل تعيين
:موقعيت  

كمبود انگيزه و (
  )قدرت

استعمار اقتصادي (
  )و سياسي

)فلج اخالقي(  
)اقتصاديفلج (  

)فلج فرهنگي(  

 

 )توصيف مرحله تفسير و(            

 
  )محتوي(ماجرا چيست؟            

       چه كساني درگير ماجرا هستند؟

  )فاعالن(

  ) روابط( آنها چيست؟  روابط ميان     

 )پيوندها(نقش زبان چيست؟         

 بافت اجتماعي مقصد

 
 

 نهادي مقصد

 
تأثيرات (بازآفريني 

  موقعيتي معناي
 )تقادي مبدأ و مقصد ان

 
 

مرحله 
بازتوليد 
ساختار 

زباني متن 
 مقصد

 
توليد گفتمان 

 متن مبدأ

ايجاد دانش 

زمينه اي از 

سوي 

 نويسنده

 بافت نهادي
كودكي، جواني، (

 بلوغ
)زندگي عادي، مرگ  

 

 بافت اجتماعي
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كنند و چگونه اين تفسير به   ميمفسرين چگونه بافت موقعيتي را تفسيرشود كه  مي  دادهنشان

زباني در تحليل گفتمان انتقادي همگام با  شناختي از بافت موقعيتي به عنوان مالحظات غير

در ... زباني از قبيل قدرت، ايدئولوژي، فرهنگ و  و توصيف فراار مد  گفتمانتحليل ساختارهاي

در الگوي تبيين، ذيل بافت موقعيتي چهار سؤال . رساند  ميدستيابي به مفهوم برابري، ياري

  :ند ازا شود كه عبارت  مي با بافت موقعيت داستان مطرحرابطةدر 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )كاربرد الگو در فرآيند برابريابي(در توصيف و تفسير متن ) 119: 2001( پيشنهادي فركالف ةانگار 2شكل 

  

  )123: 2001فركالف، ( ماجرا چيست .1-1-4

به ها   نوشتن آن1904نخستين اثر داستاني جويس است كه در سال ها   هاي دوبليني انمجموعه داست

 تاريخ اخالقي ميهنم و اشاره ةجويس در وصف كتابش گفته بود كه فصلي است دربار. پايان رسيد

  ). 23-22: 1372 گايسيلين، بروستر(كانون توجه اوست » مركز فلج«كرده بود كه دوبلين به عنوان 

  

  هاي تفسير  شيوه   منابع  تفسير

  MR(  (MR)اي  دانش زمينه(

 
  نظم اجتماعي   بافت موقعيتي

  

   تاريخ تعاملي  بافت بينامتني

 

  نظام آوايي، دستور، واژگان   )گفته(ظاهر كالم 

  

   معناشناسي، كاربردشناسي    معناي گفته

  

  كاربردشناسيانسجام،    معناشناسي، كاربردشناسي

    

 چارچوب كلي   ساختار متن

   جان مايه
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   چه كساني درگير ماجرا هستند.2-1-4

شود كه در هر بافتي افراد متفاوتي مشاركت   ميهاي موقعيتي متفاوتي ديده در اين داستان بافت

  .  از جمله يك مرد باتجربه، پسرك راوي، عمو، زن عمو و خواهران كشيش؛دارند
  

  چيستها  روابط ميان آن. 3-1-4

نظر تعيين و  عي و ديگر مواردي كه در موقعيت مورد اجتماةروابط اعضا به مناسبات قدرت، فاصل

به عنوان فردي مطلع و صاحب قدرت برتر نسبت » كاتر« براي مثال ؛اند، وابسته است تثبيت شده

  . شود  ميگفتار ظاهر  در رابطه با موضوع مرگ كشيش و خود كشيش در اين پاره،به ديگران
  

  رآيند برابريابي توصيف و بازتوليد درف؟  نقش زبان چيست.4-1-4

و مدار   گفتمان در تحليل گفتمان ارتباط بين سارختارهاي،گفته شد) 3-2(طور كه در بخش  همان

 ،)مقصد(شده  اجتماعي حاكم بر توليد گفتمان چه در متن مبدأ و چه در متن ترجمههاي  ديدگاه

انتخاب و در تجزيه  مدار  گفتماندر اين مقاله تعدادي ساختار. شوند  ميتحليل، توصيف و تبيين

از انگليسي به فارسي ها   الگوة مقابلجهتالزم به ذكر است كه . اند گرفته شدهكار   بهو تحليل

آن انتخاب شده و سپس مورد هاي  داستان كوتاه خواهران اثر جيمز جويس و ترجمه. است

 ؛)1  چ،1346(ريوش  پرويز دا.1:ند ازا اين متون عبارتهاي  مترجم. گيرد مي تجزيه و  تحليل قرار

  .)1  چ،1372( محمد صفريان .2
In the dark of my room I imagined that I saw again the heavy grey face of the 

paralytic. I drew the blankets over my head and tried to think of Christmas. But the 
grey face still followed me. 

  :1 ترجمه

را روي ها   اطاقم تصور كردم كه باز صورت كبود سنگين مرد افليج را ديدم، پتودر تاريكي

  .كرد  مياما باز هم صورت كبود مرا دنبال. سرم كشيدم و كوشيدم فكر عيد نوئل را بكنم

  :2ترجمه 

را روي سرم ها  پتو. بينم  ميدر تاريكي اتاقم تصور كردم كه باز صورت كبود كريه مرد افليج را

  . آمد  ميو سعي كردم به كريسمس فكر كنم اما صورت فرتوت و عبوس باز هم به دنبالمكشيدم 

در هر .  استشدهمايه رعايت  در هر دو ترجمه، انتقال ساختار و چارچوب كلي متن و جان

 اما در ،شود  ميدو متن بازنمودي از فعاليت، عنوان و هدف بافت موقعيتي متن اصلي مشاهده
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همچنين ظهور فلج در ابتداي داستان كيفيت . اند  متفاوت از يكديگر عمل كردهنوع گزينش واژگان،

 بنابراين در گزينش واژگاني به ؛دهد  ميالشعاع قرار حال پدر فلين و كل داستان را نيز تحت

عنوان برابرهايي انتخابي در متن مقصد كه در خدمت تفسير نظم گفتماني متن مبدأ و از آن 

) 1شكل ( 1طبق الگوي تبيين . كردتر عمل   بايد دقيق، حاكم بر جامعه است نظم اجتماعي،فراتر

 دانش  و از بافت اجتماعي، بافت نهاديبايد پيش از انتخاب برابر در هر سطحي از سطوح زباني

 شد كامل مطلع طور به ،كند  ميمربوط به نويسنده و متن كه در توليد متن مبدأ نقش ايفااي  زمينه

 تفسير است ة پس از مرحل. تفسير پيش از ترجمه و بازتوليد به وقوع بپيونددةمرحل ،تا در نهايت

در اين .  و سپس بازتوليد يا فرآيند برابري را انجام دادكرد توصيف را آغاز ةتوان مرحل  ميكه

 ،شود كه اگر به آن مبتال شود مي چيزي ة به تأمل دربار مجبورنمونه از متن اصلي، پسرك

شدن از مرگ كشيش، يكي از  اش پس از خبردار شود و تصورات شبانه  ميسلبآزادي از او 

پسرك از دست .  مورد توجه قرار گيردبايد كليدي داستان است كه در فرآيند ترجمههاي  سرنخ

. د به كريسمس يا عيد نوئل فكر كندنك ميكشد و   مي فرتوت عذاب واين صورت عبوس

سنگين و كبود «يا » كبود و كريه«مناسب است يا » توتفر«و نيز » عبوس«برابرهاي انتخابي 

تواند در  انتقال احساسات نويسنده و تأثير آن بر مخاطب  ميها   از اين برابريك هر ؟»مرد افليج

  .متن مقصد و انتقال شرايط نامناسب و نامأنوس اجتماعي متفاوت عمل نمايد
  

   گزينش واژگاني، استعاره و ارزش تجربي برابرها.2-4

آن جنبه از روش تجربي كه بيش از همه در چارچوب فركالف مورد توجه واقع شده است اين كه 

 مختلفي كه از جهان ارائههاي  ايدئولوژيك بين متون مختلف در بازنماييهاي  چگونه تفاوت

را در ها   دهي به اين پرسش اين تفاوت براي پاسخ. شود  ميرمزگذاريها  دهند، در واژگان آن مي

  .كنيم مي  متون ترجمه شده بررسيبين

  :متن اصلي

It had always sounded strangely in my ears, like the word gnomon in the Euclid and 
the word simony in catechism.  

  :1متن ترجمه 

   . بيع مقام در شرعياتة بسيط در اقليدس و كلمةآمد، مثل كلم  ميهمواره در گوش من عجيب
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  :2رجمه متن ت

 شمعوني در ةدر هندسه اقليدسي و كلم» نومون «ةآمد، مثل كلم  ميهمواره به گوشم عجيب

  .شرعيات

، »ها دوبليني« را در اولين پاراگراف، در ابتداي اولين داستان »gnomon«پسرك، واژه 

 ل گام اوالزم است در. آورد كه معنايش آشكار است  مي، در ارتباط با فلج به ذهن»خواهران«

. انتخاب برابر مناسب، در سطح تفسير و تبيين، اين واژه را مورد تحليل قرار دهيمبراي 

آن برداشته شده هاي  االضالعي كه يكي از گوشه نومون در هندسه، عبارت است از متوازي

 مجازي تصويري طور بهاز اهميت نومون سخن گفته و آن را ) 1957(گرهارد فردريك . باشد

  ).47: 1372صالح حسيني، (شمرده است ها  وبلينياز كيفيت روحي د

عبارت است از تجارت نامشروع دنيوي از است كه  »Simony« ديگر  مدار  گفتمانةواژ

وجه تسميه اين اصطالح به شخصي به نام شمعون، يكي از جادوگران سامري، . امور مذهبي

 مبلغي شوند تحير ميم رسوالن مسيح ةوي كه از ديدن آيات و قوات عظيم. شود  ميمربوط

القدس را  مرا نيز از اين قدرت دهيد كه به هر كس دست گذارم روح«: گويد  ميآورد و ميپيش 

 زرت با تو هالك باد چون كه پنداشتي عطاي خدا به زر حاصل«: گويد  ميپطرس به او» .بيابد

  ). 424-421: 1957اعمال رسوالن، (» .شود مي

 آن جمله ةدهند و بافت بينامتني حاصل از اجزاي تشكيلاي  حال پس از كسب دانش زمينه

 )تحليل در سطح تبيين و تفسير اين دو واژه(و ارتباط آن با بافت اجتماعي و نهادي داستان 

  . در سطح توصيف و سپس سطح بازتوليد در متن مقصد فرآيند آغاز نمودرا بايد 

جايگزين از زبان مقصد اي  را با واژه» شمعوني«و » نومون«هاي  واژه، 1 ترجمةدر 

 همان ،2 ترجمةدر مترجم  درحاليكه ؛اصلي استهاي  كه از نظر معنايي، برابر با واژهكند  مي

كند و سپس در پانوشت معناي   مياللفظي ترجمه  تحتطور به استعاري زبان مبدأ را ةكلم

  .دهد  مينمادين از واژه را در زبان مبدأ براي خوانندگان زبان مقصد شرح

گونه كه در اين   آن،با تمثيلي از هندسه و مذهب... بازنمايي مسايل اجتماعي، اخالقي و 

 معناي ايدئولوژيك آن استعاره و در نهايت پيام ةدارند داستان نشان داده شده است، دربر

.  فرهنگي و روابط قدرت هستند- زيرا زبان و متن نمودهايي از پيام اجتماعي،داستان است

ند در امر برابريابي عوامل فرازباني و نگاه كلي بر يك متن ادبي براي مترجم اين معقتدها  آن
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...  از جمله عوامل اجتماعي، فرهنگي و ،آورد تا چرخش عناصر غيرزباني  ميامكان را فراهم

  ). 216: 1997حتيم و ميسون، (را براساس بافت زبان مقصد به انجام رساند 

 را بايد به مثابه يك واحد يكها، هر  المثل ستعارات و ضرباصطالحات، اهاي  يابي در برابر

 حفظ ارزش پيام يا معناي ،توجه قرار داد و آنچه براي مترجم مهم است پيامي يا معنايي مورد

به » نومون«ة  با حفظ واژ،2 ترجمةدر مترجم  .شد نه معناي تحت اللفظي آنبا  ميآن واحد

 درحاليكه كند؛ و استعاره را در متن مقصد حفظ نوعي خواسته است ارزش تجربي اين واژه

يكي از وظايف . را انتخاب كرده است» بسيط« برابر در فارسي، واژه براي اين ،1 مترجم

پيام متن ها   حفظ ارزش با زيرا ؛تجربي متن مبدأ در متن مقصد استهاي  مترجم حفظ ارزش

  .شود  مي متن مقصد برگرداندهمبدأ و ارزش تجربي آن به برابر و ارزش تجربي مناسبي در
I found it strange that neither I nor the day seemed in a mouring mood and I felt 

even annoyed at discovering in myself a sensation of freedom as if I had been freed 
from something by his death. 

كدام حال عزاداري نداشتيم و  نه من و نه روز هيچآمد كه   ميبه نظرم عجيب«: 1 ترجمة

من حتي از خودم بدم آمده بود كه وجد آزادي را در خود كشف كرده بودم مثل اينكه با مرگ 

  ».آبه من از چيزي آزاد شده باشم

آمد كه نه من حالت عزاداري داشتم و نه روز، و من حتي از   ميبه نظرم عجيب «2 ترجمة

  ».تو گويي با مرگ او از چيزي آزاد شده بود.   خودم ناراحت شدمكشف احساس آزادي در

يابد   ميهنگام مرگ كشيش فلج به نوعي تضاد و شناخت دست» خواهران«راوي داستان 

خواهد آزاد باشد   مياو. طور كه به آن اشاره شد، مقصود كل اثر است و چنين شناختي، همان

» نه من و نه روز«،روزمنظور او از . ه باشدتا به كمال شادي برسد و احساس آزادي داشت

 ة و محيط اطرافش باشد كه در متن اصلي به استعاره از واژآنتواند شهر دوبلين و مردم  مي

 معادل »Day« ة كه واژكنيم  مياستفاده شده است و در دو متن ترجمه مشاهده» روز«

  .  ترجمه شده است،»روز« يعني ،اش اللفظي تحت

كشيش «عبارت   Formerly of st catherines church, Meath streetابربر، 2 ترجمةدر 

 ةترجمبه تنها ، 1مترجم كه   درحالي؛ است»اسبق كليساي سنت كاترين واقع در كوچه ميث

  . بسنده كرده است» مربوط به كليساي سنت كاترين در كوچه ميثسابقاً«الفظي  تحت

در جملة قبل قرار  آن را 2 مترجم  اما ؛ استشده حذف ،1ة در ترجم R.I.Pپاره گفتار 
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اي  جمله را در قالب شبه R.I.P)2(توانستيم   مي پيشنهاديترجمةكه در   درحاليدارده است؛

جمله واحد معنايي مستقل نيستند كه نتوان  يها  واژه. ترجمه نماييم» روحش شاد«مستقل 

 كه حذف عبارات يا بخشي از را، زيرا بدون پيوند با ديگر اجزاء ترجمه يا حذف نمودها  آن

  .يك ساخت در انتقال كل پيام تأثيرگذار است

 ، برگردانده شده»كليسا«به » Church« ة واژ،1 ة در ترجم،شدطور كه مالحظه  همان

آنچه از اين نوع . از جامعه روحانيت يا كشيش كليسا استاي  درحاليكه اين واژه استعاره

در متن، جمله ديگر  يها و گروهها  ن است كه هر واژه با واژدست آورد آ هتوان ب  ميبرابريابي

د و بدين كن  ميروابط نحوي و معنايي جديدي برقرارها  يا عبارت گروهي تركيب شده و با آن

 به  صرف توجهبا. پذيرد  ميرفته در متن تأثيركار   بهترتيب معني آن نيز از معني ديگر اجزاء

 انسجام ، بدون درنظر گرفتن ارتباط آن با ساير اجزاء متن،برابرهاي پيشنهادي در واژه نامه

 ترجمةتوان حذف   مياما. شود  مينامطلوب حاصلاي  ريزد و ترجمه  ميمعنايي متن نيز به هم

R.I.P ةالفظي واژ  تحتترجمة يا Churchانتقال نيت جويس ، به همان كليسا را به نوعي 

  .پنداشت اخالقي دوبلينهاي  نسبت به هدف) نويسنده(
He had explained to me the meaning of the different ceremonies of the Mass and 

of the different vestments worn by the priest.  
هاي مختلف   به معني تشريفات مختلف را در مراسم ترتيل و نماز جماعت، لباس:1 ترجمة

  .پوشيد براي من توضيح داده بود  ميكه كشيش

پوشند  ميها   هاي مختلفي را كه كشيش  به معني مراسم مختلف عشاء رباني و لباس:2 رجمةت

  .برايم توضيح داده بود

 دقيق اين دو ترجمه با يكديگر و متن اصلي، با استفاده از اصول و مفاهيم تبا بررسي و مطابق

 فرهنگ وابسته ةتقال واژتوان گفت كه هر دو ترجمه در ان  ميزبان به مثابه تحليل گفتمان انتقادي

اما .  به نوعي بر بازنمايي ايدئولوژيك خاص آن واقعيت مبتني استكهاند  متفاوت عمل كرده

 متن ترجمه برگزيده روشتري را براي انتقال مفاهيم مذهبي و سبك   دوم، واژگان دقيقةترجم

واژگاني، گاهي شاهد  هاي گزينش) 96: 2001( فركالف نظررويكرد تحليل گفتمان انتقادي به . است

شود، البته اين نكته از رويكرد تحليل گفتمان انتقادي در مورد برابريابي و   مي1سازي افراطي واژه

از اي  اين پديده با توجه به جنبه.  در ترجمه نيز مصداق دارد،بندي معنا در عبارت برابرهاي هم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. over wording  
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 درنتيجه ؛ايدئولوژيك استاي  بارزهواقعيت است كه ممكن است نشانگر اين باشد كه اينجا كانون م

  . متن مبدأ به متن مقصد تأثيرگذار استةماي گونه برابريابي در انتقال پيام و جان همه

       

  و بيانياي   گزينش واژگاني و ارزش رابطه.3-4

اي  برابرهاي انتخابي واجد كدام ارزش رابطه«توان با اين پرسش آغاز كرد كه   مياين مبحث را

 كه چگونه گزينش برابرهاي واژگان در متن توجه دارد اين پرسش به اين نكته » هستند؟و بياني

مقصد به درك روابط اجتماعي بين مشاركين حاضر در متن مبدأ وابسته است و چگونه انتخاب 

  .)97: 2001فركالف، (نمايد   ميبرابرهاي مناسب به تحكيم اين روابط كمك

براي ؛ ديگر نيز هستندهاي  واجد ارزشاي  رابطههاي  ا ارزشواژگان همزمان باحتماالً البته 

 ساختاري، توصيفي كه شخصيت اول داستان، كاتر پير، عموي از نظرمثال در اين داستان، 

 به نوعي حاكي ،از آن كشيش پير دارند» ناني«و » اليزا«هاي  پسرك و زن عمو و دو خواهر به نام

نوع . دكن  مي واژگان در متن مبدأ تجلياز طريقاست كه ايدئولوژيك مختلف هاي  بندي از صورت

 ةو حتي منظور و نيت نويسنده از ارائها   بين شخصيتاي  واژگاني، ارزش رابطههاي  بندي صورت

هاي  حتي نوع موقعيت نيز بر نوع روابط اجتماعي و گزينش. كشند  مياين داستان را به تصوير

كند كه روابط اجتماعي نيز   ميبودن موقعيت اقتضا سمي براي مثال ر؛گذار است واژگاني تأثير

  .در متن ترجمه مشهود استها   همچنين گزينش برابر،رسمي باشد و اين امر در واژگان

  Well so, your old friend is gone :متن اصلي

  :1 ترجمةمتن 

  .خوب سرانجام رفيق قديميت رفت

  :2 ترجمةمتن 

  .راستي رفيق شفيقت مرحوم شده

رفيق «، از دو تركيب متفاوت  old friendجاي گروه اسمي هبها   ، مترجمدو ترجمهدر 

 برحسب 1زبانيهاي  معتقد است كنشفركالف . اند كردهاستفاده » رفيق شفيق«و » قديميت

  ارزيابي، نقش و مشاركت ارتباطياز طريقتنها  رواني، كارآيي و تأثير اجتماعي و نه

دادن   زبان به عنوان ابزاري براي انجام-ي ابزاري زبان استاين همان ايدئولوژ. شوند مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. verbal preformances 
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از واقعيت اي  بندي جنبه بندي، روش خاصي براي تقسيم در هر دو مورد طرح طبقه. كارها

 بدين ترتيب ساختار واژگان ؛است كه بر بازنمايي ايدئولوژيك خاص آن واقعيت مبتني است

 خاص واقعيت در ةمنظور از آن جنبمكن است م. )96: 2001فركالف، (ايدئولوژي بنياد است 

از سوي . تواند باشد  مي»رفيق قديمي« ديدگاه گوينده يا راوي نسبت به آن ةاين دو ترجم

باشد كه در هيچكدام از » سالخورده«و » پير«توانست برابري به جاي   مي»old«ديگر 

الشعاع   را تحتold friendاز  منظور و كنايه is goneاما گروه فعلي . شود  نميديدهها   ترجمه

 »شده مرحوم «،2 ةو در ترجم» رفت« براي اين گروه فعلي معادل ،1 ةدر ترجم. دهد  ميقرار

كه ديدگاه عموي پسرك به عنوان گوينده نسبت به كشيش فلج    اما از آنجا،رفته استكار  به

 مانند برابر ؛رسد  ميتر به نظر مناسب» مرحوم شده«از » رفت« كاربرد ،نسبتاً منفي است

  . در اين نوع بافت گفتماني و موقعيتي(is gone)» شده مرحوم« و (old friend)» رفيق شفيق«

   Tire some old fool  :متن اصلي

  :1 ترجمةمتن 

  پير مرد احمق مزخرف

  :2 ترجمةمتن 

  پير خرفت مزاحم

نوع پيوند روابط و آن حاكي از كارگيري   بهدر اين نمونه كاربرد يك برابر يا اجتناب از

براي عبارت .  همچنين نگرش مترجم به متن مبدأ است ومتنهاي  مشاركت بين اجزاء و شخصيت

 ،1 ة در ترجم؛رفته استكار   به در دو متن ترجمه، برابرهاي متفاوتيTire some old foolاسمي 

 استعاره از old در عبارت متن مبدأ .»پير خرفت مزاحم «،2 ة در ترجمو» پيرمرد احمق مزخرف«

» كاتر پير« و oldسازي و به نوعي بيان رابطه بين   براي شناخت،1 ة در ترجمواست » مرد پير«

رفته كار   به»پير« تنها ،old براي واحد زباني ،2 ة اما در ترجم،رفته استكار   به»مرد پير«برابر 

تا حدودي » كاتر پير«به » پسرك« نگرش، رابطه و احساس شخصيت ةدر هر دو ترجم. است

اي، ارزش   در اين نمونه عالوه بر ارزش تجربي و رابطهبايد.  استشدهنزديك به متن اصلي تعبير 

  . قرار گيردتوجهمورد  در برابريابي نيز» كاتر«به » پسرك«بياني و به عبارتي نگرش منفي 

يك   و هيچبرگردانده شده است» مزخرف« به ،2 ترجمة در و» احمق« به fool ،1در ترجمه 

 ،اند نبردهكار   بهكه اين نگرش منفي را انتقال دهداي   برابر ويژهTire someدو مترجم براي از 
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كه برابر اين اي  به گونه ؛اند يك برابر ارائه داده تنها  »some Tire«و » fool«بلكه براي دو واژه 

  متن مقصده،در فرآيند ترجم.  استشده پديده ادغام و حذف دچاردو واژه در زبان مقصد 

 ،گذاريهاي مثبت و منفي قرار گيرد ارزشگذاري  ارزشمورد  به همان ميزان متن مبدأ، بايد

از متن مبدأ به ها  گذاري آن ميزان ارزشبايد بنابراين عالوه بر انتخاب برابرهاي واژگاني، 

 ارزش منفي در متن مبدأ با همان درجه و كيفيت  ديگرارت به عبشود؛ ترجمه بايد مقصد نيز

  . نه كمتر و نه بيشتر،بايد به متن مقصد منتقل شود

  Old cotter was sitting at the fire  :متن اصلي

  :1 ترجمةمتن 

  ...كاتر پير كنار آتش نشسته بود و 

  :2 ترجمةمتن 

  ....بابا كاتر كنار آتش نشسته بود 

 به نوعي بيانگر ،old cotterجاي  هب » كاتر پير«نش هدفمند يبا گز مترجم ،1در متن 

. استفاده شده است» بابا كاتر« از برابر ،2اما در متن . شخصيت نافذ و متفاوت كاتر است

كاتر «و » بابا كاتر« بين ان نوعي همبستگي واژگاني انتخاب شده توسط مترجمبر مشاهده عالوه 

در موارد ديگر نيز اين . شود  مييك متن و نويسنده نيز مشخصبه نوعي موضع ايدئولوژ،»پير

  به لحاظ ايدئولوژيك خاص به متن،آيي يا همنشيني برابرهاي انتخابي، طرحي نحوه با هم

راوي ة به نوعي نزديكي رابط» old cotter«براي تركيب » بابا كاتر«گزينش برابر . دهد مي

كه در بافت موقعيتي و گفتماني عمو و  هد درحاليد  ميداستان را به آن شخصيت نشان) پسرك(

 قبلي در يك بافت ةهمچنين پسرك در نمون. كنند  ميخطاب» آقاي كاتر«زن عموي پسرك او را 

بنابراين احساس و اين نگرش با گزينش . كند  ميخطاب» پير مرد احمق مزخرف«موقعيتي او را 

  .را به كاتر حفظ نكرده است) راوي داستان(پسرك اي  ، ارزش بياني و رابطه»بابا كاتر«برابر 

  

  ها و استعارهها  برابراي   گزينش واژگاني و ارزش بياني و رابطه.4-4

ارزشيابي منفي نويسنده از ، هايي كه در داستان خواهران جيمز جويس وجود دارد نمونهدر 

يي مانند ها  اژهو و parlay sis است؛ براي مثال كاربرد پنهاناعمال توصيف شده، در واژگان 

اين فلج رمز سكوني . بيانگر نوعي فلج نمادين است كه جويس به آن اشاره كرده است آن،
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 كمبود انگيزه و قدرت از درون تحميل شده است و انگار فلج اخالقي گاهي به دليلاست كه 

.  استشدههم بيان » پدر فلين« مستقيم از لحاظ سكون جسمي، حتي در فلج واقعي طور به

و در رفتار و نگرش  كند تأكيد ميكيفيت حال پدر فلين را بر ور فلج در آغاز كتاب ظه

 به همين دليل با واژگاني كند؛ مي داستان تأثير متفاوتي از خود آشكارديگر هاي  شخصيت

جويس در اين داستان . شويم مواجه مي... و  Tire some old fool، old chat massiveچون 

حاالت گوناگون روح قرين با فضيلت و  نقشينه دقيقي از اي ديگرشه  داستاننيز همچون

  .سازد ميشود؛  ديده ميهاي سراسر كتاب  و سكونها  توالي جنبشچنانكه در معصيت 

       The youngster and he were great friends, the old chap taught him a: متن اصلي

great mind you. 
  :1 ترجمةمتن 

  .يادش دادها  مرد خيلي چيز البته پير. ا و خيلي دوست بوداين جوان با 

  :2 ترجمةمتن 

  .يادش دادها  مرد خيلي چيز البته پير. اين جوانك و او خيلي با هم دوست بودند

كنندة متن به جاي  بافت موقعيتي حاكم بر اين مكالمه، غيررسمي است، به همين دليل توليد

در فرهنگ لغت هزاره . استفاده كرده است» old chap«ز پدر فلين يا هر اسم مناسب ديگر، ا

»chap» «كنندة  آمده است و در اينجا توليد» اي به معناي مرده، مرد و پسر در بافت محاوره

ماية داستان و گزينش واژگاني استراتژي غيررسمي و  سازي رابطة بين جان متن براي شفاف

، ارزش بياني، ايدئولوژي و نگرش منفي نويسنده متن اصلي. گيرد كار مي اي به محاوره

اي و انتخاب واژگان متناسب  گونة محاوره هاي خاص داستان در گفتمان پنهانش از شخصيت

كار  به» مرد پير«شده برابر  اما در برابرهاي دو متن ترجمه. با آن را به نمايش گذاشته است

گونة متن مبدأ را آشكار  فتمانرفته است كه البته چنين گزينش واژگاني و برابريابي، نوع گ

به همين دليل . رود كار مي هاي مختلف زباني و اجتماعي به مرد در بافت كند، زيرا واژة پير نمي

 و چه 1ارزش در متن مقصد، چه در ترجمة  اي واژة متن مبدأ با برابر هم ارزش بياني و رابطه

  . متناظر نيستند2در ترجمة
He used to smile pensively and nod his head, now and them pushing huge 

pinches of snuff up each nostril alternately .  
در  داد و متناوباً مقادير زيادي انفيه  ميزد و سرش را تكان  ميمتفكرانه لبخند«: 1 ةترجم
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  ».كشيد  بيني خود ميةدو لول

گاه مقدار زيادي  و گاه و بيداد  زند و سرش را تكان مي  ميمتفكرانه لبخند«: 2ة ترجم

  ».چپاند  مياش بينيهاي  انفيه در هر يك از دو لوله

 ،اند بردهكار   به رابينيهاي  را دو لوله يا لوله nostril ة معادل واژه، برايترجمدر هرد دو 

همچنين در . بيني باشدهاي  از لولهاي   استعاره،بيني تنها بردنكار   بهتوانستند با  ميدرحاليكه

به نظر . استفاده كرده است» چپاندن«از معناي استعاري  Push up جاي فعل هترجمه، مترجم ب

باال  (Push up ةجاي واژ هدر معناي استعاري و ب» چپاندن«بردن برابر  كار  بهنگارنده مترجم با

كه در نشان دهد طور  همانرا  خواسته است پيام، ارزش معنايي و شخصيت كشيش) كشيدن

 بنابراين مترجم به نوعي غيراصطالح را براي حفظ بافت ؛ استشده تصوير متن اصلي

  . معنايي و موقعيتي متن اصلي به اصطالح ترجمه كرده است

هاي  واژگان آن است كه با ارزشهاي   ويژگييكي از) 98-97: 2001(به زعم فركالف 

كند كه روابط   ميضابودن و يا غيررسمي بودن موقعيت اقت سر و كار دارد و رسمياي  رابطه

) و ديگر سطوح زباني(اجتماعي نيز با آن موقعيت همگوني داشته باشد و اين امر در واژگان 

هاي  جاي گزينه هغيررسمي بهاي   يك دست گزينشطور بهكه اي   به گونه؛گردد  مينمايان

  ).98-97: 2001فركالف،  (رود ميكار   بهموجود رسمي تر در متن غيررسمي

  

دهي،  سازي برابرها، نقش مشخص: ير ارجاع، تغيير ارزش تجربي و بياني تغي.5-4

  دهي در متن مقصد دهي و ارزش هويت

  As if I had been freed from something by his death  :متن اصلي

  ».مثل اينكه با مرگ آبه من از چيزي آزاد شده باشم« :1 ةترجم

  ». شده بودگويي با مرگ او از چيزي آزاد تو«: 2 ةترجم

گردد، اما مترجم در  به پدر فلين برمي» his«در اين نمونه در متن اصلي ضمير ملكي 

گردد، اسم  كه به كشيش برمي» او«جاي كاربرد ضمير  هاي گفتماني به  در تمامي موقعيت1ترجمة 

كار  به» his«يا » he«را به عنوان برابر ضمير » آبه«ها اسم عام معرفه  عام نكره و در برخي از بافت

به » آبه«هدف از كاربرد . در فارسي استفاده شده است» او« از ضمير 2برده است و در ترجمة 

معناي پدر روحاني يا راهب بزرگ، افزايش درجه احترام پدر روحاني است، اما با استناد به 
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قصد داشته » he«ماية متن و تفسير و تبيين حاصل از آن و نيت جويس كه به نوعي با كاربرد  جان

اي را از اين ساختار ساده بيرون آورد، نيازي به اين نوع جانشيني نيست؛  حركت رواني پيچيده

گونه تغيير در نوع ارجاع در متن اصلي و متن ترجمه، در ميزان صراحت و در نهايت،  بنابراين هر

عي و نيت نويسنده گونه، بافت موقعيت، نظم اجتما در كيفيت برابر و سرانجام نوع گفتمان، گفتمان

ها  تجربي و بياني آن ها، ارزش هاي كنشگر گونه تغيير در ارجاع، در كيفيت نقش هر. تأثيرگذار است

اي  گونه با كاربرد اسم به جاي ضمير، هويت كنشگر اجتماعي، به. نمايد تغيير و تعديل ايجاد مي

همچنين ميزان .  بودتر از همان هويت و شخصيت در متن اصلي خواهد مشخص و روشن شناخته

دهي اين شخصيت و ارجاع آن در بازنمايي متن مقصد متفاوت از  دهي و ارزش دهي، هويت نقش

در بافت موقعيتي متن مقصد متفاوت از تأثير آن شخصيت در » تأثير برابر«متن مبدأ و سرانجام 

    .بافت موقعيتي متن مبدأ خواهد بود

 
  سازي برابرها و عينيها  كنشگر) سازي كمرنگ(و طرد سازي،   فرآيند اسم.6-4

 حاصل مصدر يا اسم مصدر ،بسياري از اوقات در بيان انجام عمل توسط فعل از مصدر

سازي از جمله يا فعل، توجه از كنشگران  با كاربرد اسم مصدر و فرآيند اسم. كنيم  مياستفاده

گردد و ممكن   ميطوفمع)  عملةو در بعضي موارد به پذيرند(و مشاركين عمل به خود عمل 

توانند زمان و   مي اين فرآيند، گويندگان و بااست بدين ترتيب عامل عمل نيز ناشناخته بماند

ون . )145: 1383يارمحمدي،  (شيوه انجام عمل را كه از لوازم جمله يا فعل است مكتوم دارند

  . طرد اين موضوع پرداخته استبه) 1996 -1995( ليوون

نكته اذعان دارد كه براي بازنمايي متني يك عمل، رخداد، وضعيت يا فركالف نيز بر اين 

رابطه، اغلب بايد انشعابي ميان انواع فرآيندهاي دستوري و مشاركين مختلف به عمل آوريم 

اهميت اين پرسش در همين نكته . و اين گزينش ممكن است به لحاظ ايدئولوژيك معنادار باشد

 زبان نظر افكندة از دستور جمالت ساداي  وع بايد به جنبهبراي نمود بيشتر موض. نهفته است

  .)100: 2001فركالف، (
I knew that I was under observation. 

  

  . هايشان را به من دوخته بودند دانستم كه چشم  مي:1 ترجمة

  . نظر دارند دانستم كه مرا زير  مي:2 ترجمة
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در متن .  استريخته درهمن مقصد  آرايش عناصر متن مبدأ در زباباالهاي  در ترجمه

 اصلي است و كنشگران اجتماعي در گفتمان، حذف ة اسمي پيرو، مفعول جملةوار اصلي جمله

 اين پيام و تأكيد تغيير ترجمةكه در هر دو   درحالي،است» I«در اين جمله فاعل ضمير. اند شده

، »دوخته بودند«راي فعل ، ب»ها آن«اسمي، ضمير مستتر ة  وابستةوار كرده است و فاعل جمله

ريخته  هم  در آغازگر در اين جمله در زبان فارسي ؛ به عبارت ديگر،است» زيرنظر دارند«و 

ارزش در  سازي متن مبدأ به طور هم اما كمرنگ. است تا اين تغيير موجب تبلور پيام شود

 در جمله ي نشده است، بلكه كنشگران اجتماعي در هر دو متن مقصديمقصد بازنماهاي  متن

 جمالت ،عكسراگر در فرآيند ترجمه از انگليسي به فارسي و ب. اند سازي شده جذب و عيني

 با ) تغيير در جايگاه فاعل و يا آغازگر(بندي و آرايش عناصر  زبان مقصد از نظر سازمان

توان ادعا كرد كه معنا و پيام متن مبدأ   نمي،جمالت معادلشان در زبان مبدأ يكسان نباشند

ة  تأثير ارزش برابر و واژ؛ به عبارت ديگر،صد در زبان مقصد ارائه شده است در  صدطور هب

  .متن مبدأ و متن مقصد يكسان نيستند

  

  فرآيند و مشاركين مسلط.7-4

  My uncle saw me staring   :متن اصلي

  :1 ترجمة

  ».است عمويم متوجه شد كه من چششم خيره شده«

  : 2 ترجمة

  ».ام ره شدهكه خي عمويم ديد«

 وصفي وابسته به بند اصلي حضور دارد، ةوار  در جايگاه جملهstaring متن مبدأ ةدر جمل

 اول ترجمةدر .  در قالب جمله وابسته، ترجمه شده استstaring ترجمةكه در هر دو  درحالي

شمار  به) گر گر يا كنش تجربه(، فاعل »منضمير مستتر « دوم ةفاعل جمله و در جمل» چشمم«

 مستقل در ترجمه ظاهر شود يا اينكه كدام ةيك جملصورت   بهواره اينكه جملهدر . رود مي

 ،شود  ميطور كه ديده همان.  تفاوت وجود دارددهدواژه يا گروه اسمي، جايگاه فاعل را انتقال 

به ) ناخود ايستا(وصفي بدون زمان ة وار از قالب جملهها  در جريان دو ترجمه، نوع فرآيند

تغيير يافته است و به دنبال آن از دو فاعل متفاوت ) خود ايستا(وصفي مستقل زماندار جمله 
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مثابه  فاعل بهرا » چشمم«توان  مي ،1 ترجمةدر . در دو جمله ترجمه شده استفاده شده است

به را » من« ضمير مستتر ،2 ترجمةعضوي از انسان يا مشاركت مسلط بر اين بند و در 

براي تحليل نوع فرآيند و مشاركين مسلط بر متن . معرفي نمود گر انسان عنوان فاعل يا تجربه

  :توجه كنيدبعدي هاي  شده به مثال ترجمه
The youngster and he were great friends.   

  .  اين جوان با او خيلي دوست بود: 1 ترجمة

  .  اين جوانك و او خيلي با هم دوست بودند: 2 ترجمة

دهند كه   مي يك گروه اسمي مركب را تشكيل»he« و »the youngster«در متن اصلي 

 »اين جوانك«به گروه اسمي» با او«اي  گروه حرف اضافه، 1 ترجمة اما در ،مسنداليه جمله است

كه   درحالي،شود  نميپايي از همپايگي پسرك و كشيش ديده كه مسنداليه جمله افزوده شده و رد

و گروه اسمي با يكديگر همپايه هستند و نشاني از تسلط  همانند متن اصلي هر د،2 ترجمةدر 

در اين مثال بازنمايي گروه . شود  نمي در جمله ديدهthe youngsterسازي  انحصاري و برجسته

به عنوان افزوده و يا بازنمايي دو اي  اسمي مركب در قالب يك گروه اسمي و يك حرف اضافه

سازي يا   بيانگر برجسته ويي با معاني روشنها  انتخاب،جايگاه مسنداليه گروه اسمي در

 ،سازي براي مشاركين حاضر در جايگاه مسنداليه در خدمت نقشي ايدئولوژيكي هستند زمينه

سازي و تأكيد  ن نقش كشيش در ابراز اين عالقه از ميزان برجستهشد   با كمرنگ،1 ترجمةدر 

 ه،ترجم است كه آيا در نايشود   ميحال سؤالي كه مطرح.  كاسته است»he«نقش كشيش 

  توانند در بازآفريني، همانند متن مبدأ عمل نمايند؟ ميها  يا ساختها  فرآيند

  اما، فرآيندي از يك نوع استآنچه كه معموالًبه در توصيف و تحليل متن ترجمه بايد 

  .يمداليل ايدئولوژيكي اين امر توجه كنهمچنين  د وكن  ميفرآيندي از نوع ديگر ظهورصورت  به

It was always I who emptied the packet in to his black snuff box. متن اصلي:  

  :1 ترجمة

  .كردم  مياش خالي  سياه انفيهةاين من بودم كه هميشه بسته را در جعب

  :2 ترجمة

 .كردم  ميدان سياهش خالي هميشه اين من بودم كه بسته را در انفيه

هاي  اسنادي است و در هر دو ترجمه نيز ساختي ا  انتخابي از متن اصلي جملهةجمل

 مورد تأكيد، هميشه پس از فعل ةدر ساخت اسنادي، ساز. سازي شده انتخاب شده است اسناد
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to beدر متن اصلي . شود  مي در زبان انگليسي و در زبان فارسي پس از افعال ربطي حاضر

يك كنش و ساخت مشابه صورت   به يك رخداد،1 ترجمة يعني در ،شده بازآفرينهاي  و متن

به يك بايد  وضعيت كنشگري پيام، در هر سه جمله  است؛ به عبارت ديگر،بازنمايي شده

 ايدئولوژيك احتمالي نويسنده در ة تا اين سه مورد نسبت به انگيزشودصورت تقويت 

  .امانتدار ارائه شوداي  كنشگري، سببيت و مسئوليت يكسان و هماهنگ باشند و ترجمه

  

  مجهول در برابر معلوم يا برعكسكارگيري   به.8-4

As if I had been freed something by his death.   متن اصلي:  

  : 1 ترجمة

  .مثل اينكه با مرگ آبه من از چيزي آزاد شده باشم

  : 2 ترجمة

  .گويي با مرگ او از چيزي آزاد شده باشم تو

نصر ساختاري وجه مجهول انگليسي  در زبان فارسي معادل ععنصر ساختاري كه معموالً

 واكنش ساختاري هر دو زبان در مقابل آيا.  ساخت مجهول در زبان فارسي است،گيرد  ميقرار

 ،ساختاري مربوطه در دو زبان نظر افكنيمهاي   ويژگيفعل مجهول يكسان است؟ اگر به

از اجزاء اي  هاي پيامي، الزم است سازه و ضرورتها  يابيم براي پاسخگويي به نياز درمي

 ،اگر عنصر مذكور مفعول جمله باشد. منتقل شودساختماني جمله به موضع آغازي جمله 

هايي كه در   به علت تفاوت،ساختي دو زبان انگليسي و فارسي در مقابل اين انتقال واكنش

 اما ، به معناي آزاد كردن استFreeي فعل متعد.  يكسان نيست،ساختار اين دو زبان وجود دارد

كار   به نيز ساخت مجهولترجمة دو  هردر. رفته استكار   بهمجهولصورت   بهدر اين نمونه

در .  سببيت تا حدودي نامشخص باقي نمانده است اما،رفته است يعني جمله فاقد كنشگر است

 است و در برگردان شدهاين مورد كنشگري نسبت به سببيت در پرده ابهام بيشتري پيچيده 

با كمرنگ كردن نقش  در چنين ساخت هايي جويس .ن تعادل رعايت شده استدو نمونه نيز اي

كشيش، ناتواني پسرك و در نهايت فلج كل له ئ مس لحاظ ساختاريازكنشگري خواسته است 

 ساخت 12هاي مجهول در داستان خواهران حدود  مقدار ساخت. شهر دوبلين را بازنمايي كند

شده و در   ل متن مبدأ به صورت مجهول ترجمه ساخت مجهو3 تنها ،1 ترجمةاست كه در 
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  .معلوم ترجمه شده استصورت  به ساخت 9صورت مجهول و   ساخت به3نيز  2 ترجمة
  

  و بيانياي   و ارزش رابطهنمايي  وجه.9-4

 با ميزان قدرت نمايي وجه. و بياني در دستوراي  رابطههاي   مفهومي است براي ارزشنمايي وجه

  :وي گوينده سر و كار دارد و بسته به جهت اقتدار از دو بعد برخوردار استو اقتدار حاكم از س
For I know that two candles must be set at the head of a corpse. 

  .دانستم كه بايد دو شمع باالي سر جسد بگذارند  ميچون: 1ترجمة  

  .دانستم، باالي سر جسد بايد دو شمع بگذاريد  ميزيرا كه: 2ترجمة 
I wouldn’t like children of mine, to have too much to say to a man like that. 

  . من با يك همچو آدمي محشور شودةگذاشتم بچ  نمياگر من بودم: 1 ترجمة

  .من با همچو آدمي دمخور شوندهاي  گذاشتم بچه  نمي اگر من بودم:2 ترجمة
No friend that a body can trust. 

  .سي نيست كه به او اعتماد كنيمك: 1 ترجمة

  .كسي نيست كه به او اعتماد كنيم: 2 ترجمة
… you wouldn’t hear him in the house any more than now. 

  .كرد  ميحاال كه رفته همانقدر صدايش در خانه هست كه وقتي بود صدا: 1 ترجمة

  .شد  نميزنده هم كه بود بيش از حاال صدايش شنيده: 2 ترجمة
He was a disappointed man. You could see that. So one night he was wanted for 

to go one call and they couldn’t find him any where. 
خواستند جايي بفرستندش   ميوقت يك شب آن.  پيدا بودكامالً. آدم مأيوسي بود: 1 ترجمة

  .جا پيدايش نكردند هيچ

او به جايي سر  خواستند  ميتا اينكه يك شب كه.  پيدا بودنگراني از وجناتش: 2 ترجمة

  .جا پيدايش نكردند بزند در هيچ

 فعل شدهمانطور كه به آن اشاره . رفته استكار   بهmustنماي  در مثال باال فعل وجه

mustة نما هم نشان در اين مثال فعل كمكي وجه. رساند و هم قطعيت را  مي هم معناي اجبار را

 هم معناي must ؛ به عبارت ديگر، بيانينمايي وجهة دارد و هم نشاناي   رابطهنمايي وجه

 بنابراين در اين نمونه بين اين ،رساند و هم نشان از صدق گزاره دارد  ميبايستن و اجبار را

  .پوشي برقرار است دو نوع وجهيت نوعي هم

would متفاوتي دارد از جمله هاي  نما كاربرد به عنوان يكي از افعال وجهدر مثال دوم،  نيز
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 ).200: 1998(كردن و خواستن است   باشد به معناي مطالبهlike همراه wouldاينكه اگر 

 ة سادة جملوشده،   به معناي بازدارندگي از عملي ترجمهwould هر دو متن ترجمةاما در 

  . شرطي مركب در زباني فارسي ترجمه شده استةانگليسي در قالب جمل

wouldكند و الزامي را به افرادي كه متن   مين مبدأ از دادن اجازه خودداري در مت

صراحتي كه در هر دو متن مقصد آمده  كند اما اين امر به  ميشود تحميل  ميبرايشان ارسال

قدرت هاي   در متن مبدأ نوعي اقتدار ضمني و شبكه ديگر، به عبارت؛شود  نمياست بيان

 شدهتر مطرح   متن مقصد اين اقتدار تا حدودي شفافكه در دو  درحالي،ضمني نهفته است

سو به سوي   نوعي رابطه قدرت، از يك،كه در اين جمله حاكم استاي   رابطهنمايي وجه. است

 نسبت به متن مبدأ دست خوش نمايي  كيفيت وجهترجمةهاي  در متن. كند  ميديگر را بيان

ديده  چشم هوت از دو زبان و فرهنگ ب است و در دو متن دو نوع ايدئولوژيك متفاشدهتغيير 

در دو متن مبدأ و مقصد و كيفيت و ها  گذاري ساخت در ميزان ارزشها   اين تفاوت. شود مي

  .كند  مي تبيين بافت موقعيتي داستان تغيير ايجاد،گزينش برابر در متن مقصد و در نهايت
 

  گيري نتيجه. 5

 تحليل گفتمان با نامو نيز مطالعات ترجمه، سي شنا  زباندراي  ، رويكرد تازهاي مقالهاين در 

اين . شد فارسي معرفي ةشد شده در دو متن ترجمه انتقادي در بررسي برابرهاي انتخاب

هاي  سازي گفتمان و گزاره رويكرد با روشي توصيفي، تفسيري و تبييني و با هدف شفاف

هايي است   با مشكالت ترجمهرويي ه روبنتيجةمقاله كه هاي  تلويحي پنهان كوشيد تا به پرسش

هاي  پس از توصيف، تفسير و تبيين داده.  بپردازد،شوند مي به سطح خرد زبان معطوف تنها كه

 ،زباني  درونة بر ترجمكردن تكيه تنها  به اين نكته دست يافتيم كه،شده حاصل از دو متن ترجمه

مدار   گفتمانثير ساختارهايگرفتن تأ  مشكالتي همچون ناديده،زباني يعني تحليل در سطح خرد

 بنابراين با آورد؛ وجود مي را بهزبان مبدأ و بازآفريني آن در زبان مقصد در فرآيند برابريابي 

و هم در سطح كالن ) توصيف(اين رويكرد كه هم در سطح خرد كارگيري   بهانتخاب، استناد و

پردازد،  ميمدار   گفتمانتارهايبه تحليل انتقادي ساخ) تفسير و تبيين بافت موقعيتي و اجتماعي(

 براساس رويكرد تحليل گفتمان انتقادي ،متن مبدأ و مقصد را در دو بافت موقعيتي متفاوت

 زبان متن مبدأ و مقصد با ديگر ةتوصيف و بررسي قرار داديم و رابط مورد) 2001(فركالف 
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را بان مبدأ و مقصد شدگي ايدئولوژيك ز نمادين فرهنگي خاص آن زبان و نيز طبيعيهاي  نظام

 سعي بر آن داشتيم تا با بررسي ساخت واژگاني، دستوري، بافت گفتماني و .كرديمنقد 

گفتماني هاي  ترجمه، ايدئولوژي و بالقوههاي  موقعيتي متن مبدأ و برابرهاي انتخابي آن در متن

بر رويكرد تحليل توليد برابرهاي آن در متن مقصد را با استناد  ناظر بر توليد متن مبدأ و باز

 زيرا اين رويكرد، تحليل گفتمان انتقادي، تحليلي قرار دهيم،ند م گفتمان انتقادي نظاممورد

سازد كه روابط بين قدرت و سلطه را در   ميمداري معطوف را به ساختارهاي گفتمانمند  نظام

 يعني انتخاب ، عامليت نحويةهدفمند واژگاني برابرها، رابطهاي  گزينش. بخشد  ميجامعه تحقق

سازي،  سازي، بازنمايي استعاري، كمرنگ وجه معلوم يا مجهول در برابريابي، فرآيند اسم

بنا بر . بودندمدار   گفتماناز اين ساختارهايهاي   نمونههمگيسازي و طرد در ترجمه،  عيني

 برابرهاي چه در متن مبدأ و چه در انتخابها  رويكرد تحليل گفتمان انتقادي، چنانچه اين ساختار

 در .داشت بار ايدئولوژيك خواهند ،متن مقصد در بقا و تضعيف روابط قدرت نقش ايفا كنند

 است سه مرحله توصيف، تفسير و تبيين در الگوي فركالف ايندر اين تحقيق ة مهم  نكت،خاتمه

 ،وليد يعني مرحله بازت، چهارمةكه متناوباً در تحليل انتقادي متن نقش ايفا مي كنند، در مرحل

  . همزماني در فرآيند رمزگشايي و برابريابي دخالت دارندطور به

  

  ها نوشت پي. 6

 بـار  القاي براي انتقادي گفتمان تحليل حوزة در پژوهشگران از برخي و يارمحمدي دكتر آقاي  .1

 برابــر و انــد نمــوده اضــافه» گفتمــان «بــه را» مــدار «پــسوند» گفتمــان «روي بــر ايــدئولوژي

  . استدهنش انتخاب نگارنده سوي از discursive براي» مدار گفتمان«

2. R.I.P:عالمت اختصاري است براي عبارت Rest in peace .  

  

 منابع. 7

  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. تحليل گفتمان انتقادي). 1385. (گلزاده، فردوس آقا •

  . انتشارات اساطير:تهران. 1 چ. پرويز داريوش. ها دوبليني). 1346. (جويس، جيمز •

. محمدعلي صفريان و صالح حسيني. ها و نقد دوبلينيها   دوبليني). 1372. (جويس، جيمز •
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