
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  نقد ترجمة ادبي از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي

  

        گلرخ سعيدنياگلرخ سعيدنياگلرخ سعيدنياگلرخ سعيدنيا

 شناسي همگانيدكتراي زبان

 

 چكيده

تحليل  .پردازدمي ادبي ترجمةبه نقد  گفتمانِ انتقادياين مقاله در چارچوب رويكرد تحليل 
 كنش اجتماعيمثابه شكلي از  است، كه زبان را به متنرويكردي به مطالعة  گفتمانِ انتقادي

جلوه  طبيعيكوشد زيربناهاي ايدئولوژيك گفتمان را، كه بر اثر مرور زمان  گيرد و مي درنظر مي
آورد  وجود مي اي را به زمينة تازهمطالعات ترجمه تعامل اين رويكرد با . اند، آشكار سازد داده شده

منظور  به. گيرد قد قرار تواند با نگاهي نو مورد ن مي مقصدو متنِ  مبدأكه در آن رابطة متنِ 
هاي  گيري از روش ، با بهره"بادبادك باز"معرفي اين تعامل، در اين مقاله دو ترجمه از كتاب 

دهد كه هرگونه تغيير،  نتايج نشان مي. گيرد تحليل گفتمان انتقادي، مورد بررسي قرار مي
ايدئولوژيك تلقي كرد،  توان تبديل، انتخاب واژگاني و دستوري، جاافتادگي و سهوالقلمي را مي

   .كه در آن ساختارهاي روابط قدرت و عوامل فرهنگي و اجتماعي قابل مشاهده است

  .تحليل گفتمانِ انتقادي، ترجمه، نقد ترجمه، متن مبدأ، متن مقصد: ها كليدواژه

  

  مقدمه .1

 ،غلطو  درستچون  طور سنتي، نقد ترجمه ناميده شده، براساس معيارهايي هم آنچه تاكنون، به
در دوران . گرفته، كه عمدتاً متأثر از تفكر ساختارگرايانة دوارزشي اسـت   صورت... و آزادو  وفادار

دهندة مـتن را   تنيدگيِ شكل با نگاهي منتقدانه، درهم تحليل گفتمان انتقاديپسامدرن، رويكرد 
را برخـوردار از   صـد مقبه  مبدأتوان فرايند برگردان يك متن از  ترتيب مي اين به. كند مشاهده مي

هايي هماننـد سـاختارهاي روابـط     نقدپذيريِ مورد نظر دانست و در آن مؤلفه  هاي همان ظرفيت
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هـا، كـه شـامل     مـتن . را مشـاهده كـرد   ايـدئولوژيك چنين  و هم فرهنگي، تاريخيعوامل  قدرت
  .بينند ها را در بافت اجتماعيِ خود مي شوند، نقش ها نيز مي ترجمه

با (عنوان تمثيلي از يك فرهنگ  به مبدأو متنِ منتخب در زبانِ  جممتررابطة بين 
خواه نيست، بلكه از نهادهاي اجتماعي و ديگر باي تصادفي و دل ، رابطه)شده عريفهاي ت ويژگي

نيز از نهادهاي  مقصد حضور مترجم در فرهنگ ازطرفي،. پذيرد عوامل فرهنگي تأثير مي
. يابد شود و برآيند اين تأثيرات در ترجمة اثر انعكاس مي اجتماعي و ديگر عوامل متأثر مي

تنيدگي  هاي خاص، درهم توانند با اتخاذ شيوه گران گفتمان انتقادي مي جاست كه تحليل همين
را آشكار سازند و روابط قدرت و ايدئولوژيك نهادهاي اجتماعي را به مشاهده ) ترجمه(متن 

از  چه پيش هاي ترجمه شده ارائه دهند، كه از آن ير متندرآورند و الگوهايي براي تحليل و تفس
چه تاكنون از منظر  آن. مطرح بود، متمايز باشد و از آن فراتر رود نقد ترجمهعنوان  اين به
تواند  شد، در پرتو اين نگرش مي گرايي، متن اصلي و بازنويسيِ آن محسوب مي ساخت
منزلة  گيرد، به صورت مي مقصددر زبان اي، كه  كاوي شود و هر بازنويسي يا ترجمه درون

  .ها تلقي شود خوانشنيز خود، يكي از  متن مبدأكه  تاجايي. خوانشي نو برداشت شود
هاي كالسيكي كه درزمينة آگاهي مترجم  شناختي، مسائل سبكي و نيز بحث جنبة زيبايي

از اهميت  شده، چنان در اثرِ ترجمه اند، هم مطرح شده مقصدو  مبدأبه فرهنگ و زبان 
عمق نگاه اين نقد . پردازد اما نقد دوران كنوني، فقط به توصيف و تفسير نمي. برخوردارند

شناسي، تاريخ، قدرت و  چون جامعه گيري از عواملي هم ، حاصل بهره)تحليل گفتمان انتقادي(
اهداف آن، نظرانِ اين رويكرد، با ارائة  صاحب. رود سوي تبيين مي ايدئولوژي است و درنتيجه، به

اي خاص، به  زنند و از زاويه خود به اين نوع تحليل دست مي به هاي مخصوص هريك با گرايش
با نگاهي  2دايك گفتماني، ون  -شناختي بارويكرد جامعه 1مثالً ووداك. (كنند گفتمان نگاه مي

تحليل گفتمان انتقادي، كه حاصل ). اجتماعي.با ديدگاهي 3شناختي و فركالف - اجتماعي
اي و در سطح  هاي رسانه است، اغلب در متن) 1979و همكاران،  4فاولر( شناسي انتقادي  زبان

در اين مقاله سعي بر آن است . كند مسائل اجتماعي و سياسي موضوع تحليل خود را دنبال مي
، و مقصدو متن  مبدأهاي تحليل گفتمان انتقادي، رابطة بين متن  كارگيري روش تا با به

  .تصوير كشيده شود املي كه حاصل اين فرايند است بهچنين تع هم
اند كه  گفتماني را پيش گرفته/ در اين عرصه روت ووداك و همكارانش روش تاريخي

، ون 1995ووداك، . نك(قراردارد ) بينامتني(هاي تاريخي  كردنِ عبارات و مناظره براساس دنبال

                                                 
1. R. Wodak 

2. T. Van Dijk 

3. N. Fairclough 
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تحليل گفتمان نظرانِ  اي ازصاحب عده). 2003و مارتين و ووداك،  1999ليوون و ووداك، 
وفركالف  1چولياراكي. اند هاي مختلفي را مطرح كرده طور واضح و شفاف روش به انتقادي

محققاني نظير . كنند مند كوشش مي آوردنِ چارچوبي متمركز و روش دست براي به) 17: 1999(
م گفتماني و بر انضمام ايماژهاي بصري در مفاهي) 1995( 3و اسلم بروك) 1996( 2كرس

گيريِ اصلي  جهت. ورزند تأكيد مي شناختي نشانهسوي مفاهيم چندوجهي  چنين حركت به هم
ساختارهاي . شدة زباني است سوي مفاهيمِ متنيِ مشخص در تحليل گفتمان انتقادي، به

زباني، نقش بسيار مهمي در توليدات اجتماعي، نظير نابرابري، قدرت، ايدئولوژي، و / گفتماني
  ).1995ون دايك، (يته دارند اتور

چنين به  اين روابط و هم تغييرو نيز  قدرتروابط  تثبيتنورمن فركالف، به نقش زبان در 
، )1989( "قدرت و زبان"فركالف در كتاب . پردازد آشكارسازي قدرت پنهان در گفتمان مي

: 2005( 4بلومارت. دزن هاي اجتماعي مي ها و نظريه هاي زبانيِ متن درحقيقت، پلي مابين تحليل
فركالف . شوند محسوب مي تحليل گفتمان انتقاديگويد زبان و قدرت نقطة شروع  مي) 4 -23

هاي  كند و راه اشاره مي) بالغت سياسيِ تاچر و تبليغات اقتصادي(به گفتمان قدرت در بريتانيا 
براي معرفي  .كند شناختي معرفي مي هاي زبان وسيلة روش وتحليل اين گفتمان را به تجزيه

. پردازيم مي) 2005(نظر در رويكرد تحليل گفتمان انتقادي به بلومارت  عنوان صاحب فركالف به
انجام تحليل گفتمان انتقادي  پردازي در برنامة رويكرد ترين كوششي، كه درجهت نظريه مهم

ار اين ك. فركالف صورت گرفته است) 1992( "گفتمان و تغييرات اجتماعي"يافته در كتاب 
. ادامه يافت) 1999( "مدرنيتة معاصر گفتمان در"وسيلة چولياراكي و فركالف در بعداً به

قرابت دارد و درعمل،  5نهد كه با ديدگاه فوكو مي اي اجتماعي را بنا نظريه) 1992(فركالف 
 وجهي سهفركالف چارچوبي . سازد فراهم ميتحليل گفتمان انتقادي اي را براي  برجسته  روش
  .كند وتحليل گفتمان طراحي مي  يان و تجزيهبراي ب

هاي زبان  منظور از مشخصه اين به. است 6مثابه متن گفتمان بهنخستين وجه پيشنهادي او 
مثالً (الگوهاي واژگاني . گيرد هاي مشخص گفتماني بهره مي و ساختاري و از مثال) شناسي زبان(

مثالً حروف ربط (، انسجام )ايي و نظام وجهيمثالً نظام گذر(، دستوري )پردازي و استعاره عبارت
وتحليل  طور منظم مورد تجزيه ، بايد به)گيري مثالً نظام نوبت(و ساختار متن ) ها واره و طرح

                                                 
1. L. Chouliaraki 

2. G. Kress  

3. Slem brouck 

4. J. Blommaert 

5. M. Foucault 

6. discourse-as-text 
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تواند  طورمثال مي هاي خبري، به درگزارش اسم سازيو  افعال مجهولاستفاده از . قرارگيرند
  .گرِ سياسي را پوشيده نگه دارد فاعل و كنش

مثابه چيزي كه  گفتمان به. مورد نظر است 1مثابه فعاليت گفتماني گفتمان بهجه دوم، و در
رويكرد . شود شود و در اجتماع مصرف مي گيرد، توزيع مي شود، درجريان قرار مي توليد مي
دستوري بايد  - وتحليل واژگاني اين معناست كه بعد از تجزيه مثابه فعاليت گفتماني به گفتمان به

اي كه يك متن را  ها، انسجام و بينامتنيت توجه شود، يعني سه جنبه ي چون كارگفتبه عوامل
استفادة صريح از ( 2بينامتنيت آشكارفركالف مابين . دهد ترِ اجتماع پيوند مي به بافت گسترده

ها از عناصر متفاوت و نامتجانس  متن(يا بيناگفتماني  3بينامتنيت سازنده، )هاي ديگر متن
اي مهم از  جنبه. تفاوت قايل است) مانند انواع گفتمان، سياق و سبك .ندا تشكيل شده

ها، تغييرات و  قول انجامد، همانند چگونگي انتخاب نقل بينامتنيت آشكار به معرفيِ گفتمان مي
  .بافت سازي

است، يعني، تأثيرات ايدئولوژيكي و  4گفتمان به مثابه فعاليت اجتماعي سومين وجه،
به قدرتي توجه دارد كه  هژموني. كند ها گفتمان عمل مي يكي كه در آنفرايندهاي هژمون

. آيد وجود مي ها، بر اثر توافق، به كردنِ طبقات و گروه پارچه ها و يك يه ازطريق ساختن اتحاد
: 1992فركالف،(شود  هاي هژمونيكي مربوط مي به كشمكش 5نظم گفتمانبنديِ  بنابراين، مفصل

93.(  

. نهد است كه فركالف رويكرد خود را بر تغييرات اجتماعي بنا مي وجه سوماز همين 
كه  توان در تغييرات گفتماني مشاهده كرد، هنگامي يابند و اين فرايند را مي ها تغيير مي هژموني

شود، بازگفته،  طريقي كه در آن، گفتمان بازنمايي مي. از زاوية بينامتنيتي به آن نگريسته شود
ها بر سر هنجارها، تالش براي  و به ظهورِ نظمِ گفتمانِ جديد، كشمكششود  يا بازنوشته مي

  .انجامد مدار مي هاي قدرت كنترل و مقاومت در برابر رژيم
كند، گذر  گانة ديگري را به روش تحقيق اضافه مي بر اين سه وجه، فركالف، تمايز سه عالوه

  ).26: 1989فركالف، ( 8و تبيين 7، تعبير6از سه مرحلة توصيف

                                                 
1. discourse-as-discursive-practice 

2. manifest intertextuality 

3. constitutive intertextuality 
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شناختي متن متمركز  هاي زبان ، تحليل گفتمان انتقادي برمشخصهدر مرحلة توصيف
هاي  يعني محقق مقوله. كنندگان است توصيف محقق، فعاليتي مشابه فعاليت شركت. شود مي

كنندگان، بايد  گيرد اما برخالف شركت كار مي را در توصيفش به 1كنندگان نظر شركت مورد
  .د را شفاف سازدچارچوب تعبير و تفسير خو

كنندگان به نوعي از ادراك گفتمان براساس تجارب شناختي،  ، شركتدر مرحلة تعبير
در اين مرحله، ضروري است كه مابين . يابند اجتماعي و ايدئولوژيكي خود دست مي

ها و  اما تعبير هنوز با ابزار مقوله. كنندگان و محقق نوعي تمايز درنظر گرفته شود شركت
كند كه اين  فركالف ادعا مي. گيرد اند صورت مي كنندگان فراهم كرده كه شركت هايي مشخصه

كنندگان عناصري از  شركت. دهند هايي ايدئولوژيك را نشان مي چنين تعبيرهايي، چارچوب
دليل  همين به. كنند مي بازتوليدشده،  هاي اجتماعي را ازطريق تعامالت روزمرة ارگانيزه ايدئولوژي

  .گفتمان انتقادي، مرحلة سومي نياز دارد، يعني تبييناست كه تحليل 

پردازد و زيربناي ايدئولوژيكي راكه در  ، محقق به نظرية اجتماعي ميدر مرحلة تبيين
نظرية اجتماعي، فضاي الزم را براي حركت از تحليل . سازد مراحل تعبير وجود دارد، آشكار مي

كند، كه در آن، هر  تري ارائه مي رد و تصوير بزرگآو وجود مي به انتقاديبه  غيرانتقاديگفتمانِ 
هايي را  چنين زمينه اين امر هم. وسيله معنا يابد اين تواند جانمايي شده و به مي  ارتباط خاص

  .سازد هاي شعور عاميانه، درمورد ابعاد ايدئولوژيكي گفتمان، فراهم مي براي رفع محدوديت

كند،  را در سطح كالن مشخص و تعريف مي هژمونيكيبا موفقيت، فرايندهاي  فركالف
را براساس ساختارهاي  شدگي تكنولوژيكي، كاالشدگي، شدن دموكراتيزهفرايندهايي مانند 

گفتمان سياسي . دهد شوند، نشان مي ظاهر مي سبكو  ژانرصورت  ها به ، كه در متن2صدايي ناهم
پسند و  سمي و غيررسمي، عامههاي ر عنوان نمونه ازطريق مخلوطي از ژانرها، سبك مدرن، به

  .شود خبري و غيره ارائه مي
  

  روش تحقيق. 2

بنا به داليل . كند تحليل گفتمان انتقادي تصوير جديدي، در سطح روش تحقيق، ارائه مي
گير است، اما  در آن بسيار چشممند  گراي نظام ن شناسي نقشهاي زبا تاريخي، استفاده از روش

شناسيِ متن،  هاي پراگماتيكي، تحليل گفتمان و زبان ز از جريانمقوالت و مفاهيم بسياري ني
  .وام گرفته است3شناسي اجتماعي، شناخت اجتماعي و بالغت  شناسي، نشانه سبك

                                                 
1. participant 

2. heteroglossic 

3. rhetoric 
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، معتقد است كه گفتمان سياسي معموالً بر فرايند ترجمه تكيه دارد، )2004( 1شفنر
وي بر اين باور . ي قرار نگرفته استو تحليل دقيق  حال مورد تجزيه هرچند كه اين پديده تابه

شود، تعامل  است بر اثر فرايندي كه در آن اطالعات ازطريق ترجمه به فرهنگ ديگر منتقل مي
  .گيرند گفتمان و مطالعات ترجمه مورد توجه قرار مي اين دو پديده، يعني تحليل

هاي مختلف از  به اين تعامل در ترجمه  آيد ديدگاه شفنر نسبت دنبال مي چه كه به آن
 محدودة تعامل تحليل گفتمان انتقادي و مطالعات ترجمهدر اين مقاله، . هاي سياسي است متن

  .شود بسط داده مي ادبي ترجمة متنِ به
وي . پردازد هاي سياسي مي هاي متن ابتدا به انتخاب واژگاني در ترجمه.) همان(شفنر 

سياسي و تحليل گفتمان انتقادي، واكنش معتقد است كه يكي از موارد مهم در تحليل گفتمان 
سياسيِ  اهدافيابي به  سياسي براي دست مفاهيمبه استفادة استراتژيك از  انتقادي نسبت
ترتيب كه معاني  اين به. معنا قرار دارد تكثرشناسيِ امروز، توافقِ جمعي بر  در زبان. مشخص است

كنند  هاي ارتباطي، معنا را تعيين مي در بافت كاربران زبان. اند و ثبات ندارند ها نچسبيده به واژه
شده و الگوهاي ذهني  و در اين فرايند، معناسازيِ اطالعات موجود در متن با دانشِ ازقبل ذخيره

به گفتمان و فرهنگ ) و مفاهيم سياسي(طوركلي مفاهيم  به). 2002: ون دايك(اند  در تعامل
اجتماعي و تجربيِ كاربران زبان نيز در / نگيزمينة فره. شوند مربوط مي) يا سياسي(گروهي 

  .هنگام ترجمه بايد مورد توجه قرار گيرد
وي در . اي از مقالة يك روزنامه است كه برگزيده) 121: 2004(نگاه كنيم به نمونة شفنر 

شدنِ يك  خصوص در ترجمه، به متهم اي به دهد كه چگونه استفاده از واژه اين مثال نشان مي
  :گويد شفنر چنين مي. شود نتهي ميمدار م سياست

  
اي، كه در ادبيات حزب نازي  ژه   خاطر استفاده از وا ، به2وزير مجارستان، ويكتور اوربان نخست

مدارِ انگليسي براساس حضور  ازقرار، سياست. رايج بوده، مورد شماتت ديگران قرار گرفته است
اوربان . دهد لماني، او را مورد انتقاد قرار ميوزير، در اثر ترجمة متن به آ اي در كالمِ نخست واژه

مردمان مرزنشينِ  )élettér( فضاي زندگيِپيشنهاد كرده بود كه براي رفاه اقتصادي بهتر است 
در  )Lebensraum(صورت  اين واژه به. مجارستان و مردم مركزنشين، باهم پيوند داشته باشد

هايي مربوط به  كه اين واژه در گفتمان هرچند. فرهنگ واژگاني حزب نازي وجود داشته است
گذاري يك نهاد هم ممكن است مورد استفاده قرار گيرد، مثالً در زبان  رفتار حيوانات و يا اسم

  :شود زبان انگليسي چنين ترجمه مي كه به ، Mayor Elettér Alapıtvanyمجاري

                                                 
1. Ch. Schaefner 

2. Victor Orban 
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 Hungarian Living- Space Foundation اما . ري وانگليسي نداردگونه بار منفي در مجا ، هيچ
در واكنشي، كه براساس ترجمة آلمانيِ اين متنِ مجاري صورت گرفته، نكات مهمي، ازجمله 

: 2004(شفنر . توان مشاهده كرد خوبي مي استفادة ايدئولوژيك از اين انتخاب واژگاني را به
اه؟ ناآگاه از تداعيِ خوبدل(توسط مترجم انجام گرفته است  انتخاب واژگاني كه": گويد مي) 122

مداراني شد كه مايل به عضويت كشورهاي  موجب سوء استفادة سياست)معاني؟ زيرِ فشار زمانه؟
  ."قبالً كمونيست در اتحادية اروپا نبودند

اند و از  هاي مشخصي را ساخته مواردي هم وجود دارد كه مترجمان شفاهي و كتبي واژه
عنوان دو روشِ  ترجمة شفاهي و ترجمة كتبي به. اند هها و اصطالحات مشخص پرهيز كرد واژه

مترجمان شفاهي برخالف مترجمان كتبي . شركت دارند ارتباطاتو ها  تداخل فرهنگاصلي در 
هم مترجمان شفاهي و هم مترجمان كتبي در . در رويداد ارتباطي حضورِ فيزيكي دارند

كل گرفته، كارِ ترجمه را انجام وسيلة اهداف اجتماعي و ايدئولوژيكي ش هايي كه به بافت
  .دهند مي

يك ترجمه از . آورد ، مثالي گويا از دو ترجمة آلمانيِ متني واحد مي)123: 2004(شفنر 
، كه در برلين 1971ها، در زمينة توافقي مربوط به سال  غربيها و ديگري  شرقيجانب آلمانِ 

بخشي كه . ليسي، فرانسه و روسي بودهاي  انگ ها به زبان هاي اين توافق متن. غربي صورت گرفت
زد كه رو به  حرف مي "ties"مربوط به رابطة بين برلين غربي و جمهوري فدرال آلمان بود، از 

و در  verbindungenاما اين واژه در آلمان شرقي، ). است liensفرانسة اين واژه (گسترش است 
تر از  اشاره دارد كه محكم بطيروابه  bingungen. ترجمه شده بود bindungenآلمان غربي، 

verbindungen دهندة تصميمي سياسي و ايدئولوژيك است انتخاب اين دو واژه نشان. است.  
  .كند در ترجمه نگاه مي دستور، در مثالي ديگر به استفاده از .)همان(شفنر 

داد،  دربارة مشكالت خاورميانه انجام 2با موشه كاتزاو 1اي، كه روزنامة اشپيگل در مصاحبه
هايي از  قول روز بعد روزنامة انگليسيِ تايمز نقل. رييس جمهور اسراييل نظرات خود را بيان كرد

كنيم به  و توجه مي3شدن سازي بافت دوبارهكنيم به  نگاه مي. اين مصاحبه را گزينه كرد
ئز اي، كه از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي، در نگاه مترجم انگليسي حا هاي برگزيده قسمت

  .اند اهميت بوده
  

Der Spiegel: in Europa wird inzwichen sogar über Handelssanktionen debattiert. 

 

                                                 
1. Der Spiegel 

2. Mosche Kazaw 

3. recontextualization 
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  .هاي تجاري بحث شد ميان حتي در اروپا هم دربارة تحريم دراين: اشپيگل
  

Kazaw: Europa macht einen Fehler. Ich habe keine Angst vor ökonomischen 

shaden. Aber Europa vergisst, dass wir gegen Teror kaempfen. Dem sollten sich die 

Europa anschliβen. Doch ihre position ermutigt Terror. Sie haben das Falshe Ziel im 

....…. 

 

اما اروپا فراموش . من هيچ ترسي از ضررهاي اقتصادي ندارم. كند اروپا اشتباه مي: كاتزاو
ها به اين مبارزه ملحق  خوب است كه اروپايي. كنيم ه تروريسم مبارزه ميكند كه ما علي مي

  .يان هدف نادرستي در ذهن دارندياروپا. زند ها به ترور دامن مي شوند، چرا كه موضع آن
  

يعني (آورد  صورت سبك خبري درمي وجواب را به مترجم انگليسيِ تايمز، كل ماجراي سؤال
هاي كاتزاو  حال بعضي از پاسخ اما درهمان). شوند م تبديل ميهاي مستقيم به غيرمستقي جمله

  .شوند عرضه مي مستقيمصورت  به
  

Times: "Europe is making a mistake", Mr Katzav told the German news magazine 

Der Spiegel. "Europe forgets that we are fighting a war against terror which they 

should be part of. Yet their position encourages terror, they have the false target in 

their sights." [...] President Katzav said yesterday: ’’Our experience with United 

Nation troops is not good." He added that in southern Lebanon "Hizbollah fighters 

simply marched past the peacekeepers and attacked us. UN troops cannot stop 

terror." 

اروپا فراموش كرده كه . كند اروپا اشتباه مي) مجلة خبري اشپيگل اكتزاو بمصاحبة : (تايمز
ها  با اين حال وضعيت آن. ها بايد بخشي از اين مبارزه باشند جنگيم و آن ما عليه تروريسم مي

: رئيس جمهور كتزاو ديروز گفت... كنند ها هدفي اشتباه را دنبال مي آن.كند ترور را تشويق مي
وي افزود كه در جنوب لبنان جنگجويان . تجربة ما از نيروهاي سازمان ملل خوب نيست

نيروهاي سازمان ملل . بانان گذشتند و به ما حمله كردند راحتي قدم رو از كنار صلح اهللا به حزب
  .]توانند ترور را متوقف كنند نمي

اي نشده است، اما  يچ اشارهه) به احتمال قوي زبان عبري(در اين متن، به زبان اصليِ متن 
  .آيد حساب مي دهد، متن آلماني منبع به جا كه متن انگليسي به متن آلماني ارجاع مي از آن
  

Der Spiegel: In Europa wird inzwischen sogar über Handelssanktionen 

debattiert.  

Kazaw: Europa macht einen Fehler. Ich habe keine Angst vor ökonomischem 

Schaden. Aber Europa vergisst, dass wir gegen Terror kämpfen. Dem sollten sich 

die Europäer anschließen. Doch ihre Position ermutigt Terror. Sie haben das falsche 

Ziel im Visier. […] 
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Der Spiegel: Deutschland denkt sogar über eine Teilnahme an 

einerinternationalen Nahost-Schutztruppe nach. Können Sie sich deutsche Soldaten 

in Israel vorstellen? 

Kazaw: Unsere Erfahrung mit Uno-Truppen ist nicht gut. Im Südlibanon 

marschieren die Hisbollah-Kämpfer einfach an den Blauhelmen vorbei und greifen 

uns an. Uno-Truppen können keinenTerror stoppen. . (Der Spiegel 15 April 2002) 

 

  .شود هاي تجاري بحث مي در اين اثنا حتي در اروپا هم دربارة تحريم: اشپيگل
اما اروپا فراموش . من هيچ ترسي از ضررهاي اقتصادي ندارم. كند اروپا اشتباه مي: كتزاو

ها به اين مبارزه ملحق  خوب است كه اروپايي. كنيم يكند كه ما عليه تروريسم مبارزه م مي
  .اروپائيان هدف نادرستي در ذهن دارند. زند شوند، چرا كه موضع آنها به ترور دامن مي

توانيد وجود  آيا مي. كند آلمان حتي به شركت در يك قواي نظامي محافظ فكر مي: اشپيگل
  سربازان آلماني را در اسرائيل تصور كنيد؟

جنگجويان حزب اهللا با كاله . ما تجربة خوبي با قواي نظامي سازمان ملل متحد نداريم: كتزاو
كنند و ما را مورد حمله قرار  خودهاي آبي در جنوب لبنان بدون مشكل رفت و آمد مي

آوريل  15اشپيگل  . ( توانند جلوي تروريسم را بگيرند نيروهاي سازمان ملل نمي. دهند مي
2002[( 

  

دهندة رفتار  تكرار، نشان "marschieren.vorbei, greifen… an": ي داريمدر متن آلمان
 marched(عادي، در زمان حال است، اما در انگليسي از زمان گذشتة فعل استفاده شده است 

past, attacked(انجام گرفته است بار يكست كه فقط  دهندة رويدادي ، كه نشان.  
  :نقل قولِ در طور همين

dass wir gegen terror kaempfen. 

 

  :عبارت است از كه ترجمة انگليسيِ آن

We are fighting a war against terror. 

 

سپتامبر، بوش،  11بعد از . ، نشان از مالحظات ايدئولوژيكي داردwarكردنِ  اضافه
 .زد المللي عليه تروريسم حرف مي در سطح بين war جا از جمهور آمريكا، همه رييس

. كنند شوند، در بافت اجتماعيِ خود عمل مي ها را نيز شامل مي رجمهها، كه ت متن
اي دقيقي از  كنند و نه تحليل مقايسه گرانِ سياسي معموالً نه به متنِ مبدأ مراجعه مي تحليل

از پيدايش، مسير زندگي خود را  ها پس ترجمه. دهند متن مبدأ و ترجمه را مورد نظر قرار مي
  .شوند كسب اطالعات و دانشِ مردمان مي گيرند و مبناي درپيش مي
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اي دو زبانه به  اساس پيكره و بر. تحليلي است -توصيفي مقالهروش و نوع تحقيق در اين 
اثر خالد  1بادبادك بازبخش انگليسي اين پيكره مشتمل است بر، كتاب . دست آمده است

اثر زيبا  ادك بازبادبترجمة : بخش فارسي آن شامل. 2انتشارات بلومزبري) 2004( حسيني
 ،1387( يياثر مهدي غبرا بادبادك باز، و ترجمة ديگري از )1383( زاده گنجي وپريسا سليمان

هايي از متن مبدأ  ابتدا گزاره .كه چاپ آن توسط انتشارات نيلوفر انجام گرفته است) چاپ پنجم
يه و تحليل ، تجز)ها ترجمه( "مقصد"به صورت تورقي و تصادفي انتخاب شده، سپس در متن 

هاي رويكرد تحليل گفتمان انتقادي قرار  اساس شيوه ها بر هاي اين گونه تحليل روش. شوند مي
  .و در سه سطح واژگاني، دستوري و معنايي اجرا شده است. دارد

تحليل "هاي متن ازديدگاه رويكرد  كار اصلي اين تحقيق، يعني تجزيه و تحليل داده
هايي  آيد تحليل متن چه كه در پي مي آن. شود كتاب شروع مي ، بعد ازمعرفي"گفتمان انتقادي

چه كه پسامدرنيسم در قالب  آن. اي و عبارت است اي، تك جمله جمله از كتاب به صورت چند
تحليل گفتمان انتقادي، مطالعات ترجمه، مطالعات فرهنگي، نشانه شناسي فرهنگي و چند 

 .نظر اين تحقيق است مورد ،صدايي باختين و بينامتنيت عرضه داشته
  

  باز معرفي كتاب بادبادك .3

كتابش به . به شهرت رسيد "باز بادبادك"تبارِ آمريكايي، با رمان  خالد حسيني، نويسندة افغاني
چندين زبان، از جمله فارسي، ترجمه شد و با اقتباس از اين رمان، فيلمي ساخته شد، كه البته 

هاي بعديِ اين نويسنده نيز از چنين اقبالي  كتاب. فتنسبت، مورد استقبال قرار نگر همان به
را كه  "باز بادبادك"دهد، يعني  تصويرِ روي جلد اين كتاب پسركي را نشان مي. برخوردار نشد

بچه شكل  اين لحظه، همان وقتي است كه زندگي پسر. كشد دزدانه به گذرگاهي سرك مي
اش زندگيِ خود را  ين دوست دورانِ كودكيجاست كه با خيانت به وفادارتر درهمين. گيرد مي

  .زند رقم مي
. است، كه تنها صداي قابل شنيدن آن، صداي نويسندة راوي است خطيبادبادك باز رماني 

... ها و ها وديدگاه تواند محملي براي بروز و تجلي شخصيت متن ادبي، در ژانري مانند رمان، مي
 صدااست و تنها در آن يك  چند صداييرمان فاقد اما اين . طوركلي، صداهايي مختلف باشد به

ها را دردست  صدايي كه زمام امور شخصيت. كند هم داستان را روايت مي وجود دارد، كه آن
چون  هاي داستان، هم شخصيت. ها فرصت دهد صداي خود را سر دهند كه به آن دارد بدون اين

  .اي ندارند ادهكنند و از خود ار ابزاري درجهت تحقق اهداف او عمل مي

                                                 
1. The Kite Runner 

2. Bloomsbury 
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، معتقد )165 :1996( فاولر. پردازد ، درقالب شخصيت امير، به شرحِ حكايت مي1روايتي من
يك  2وقتي از زاوية ديد. "زبان نقش مهمي در تثبيت، بازتوليد و تغيير ايدئولوژي دارد": است

ه با زبان ها و باورهاست ك نظام ارزش"اي از  كنيم، منظورمان مجموعه متنِ روايي صحبت مي
فاولر بر اين باور است كه مسيحيت تولستوي و منتقدبودنِ اورول نسبت . "شوند متن، همراه مي

هاي زباني  به توتاليتاريسم، محتواي تفكر ايدئولوژيكيِ اين نويسندگان است، كه ازطريق بررسي
ها  ئولوژيگويد و يا تكثري از ايد آيا مؤلف ازطريق صداي راوي سخن مي. تواند مشخص شود مي
هاست كه باختين از آن حرف  اين تكثر صداها و ايدئولوژي. شوند صورت صدا وارد متن مي به

و  چندصدايي، .)همان(فاولر . داند هاي داستايفسكي را  نمايندة آن مي زند و رمان مي
"روزگار سخت"باختين را در  صدايي ناهم

ها  اي از شخصيت جويد، كه در آن عده ديكنز مي 3
اي ساده و  لحاظ فرم، شيوه باز، به بادبادك. كنند هاي مختلف اجتماعي را بازگو مي هنظري

در  5و رؤيا 4اما گاهاً روياهاي راوي باعنوان خاطره. خوان را برگزيده و روايتي تودرتو نيست آسان
أكيد جا شايد بتوان با ت دراين. پردازد ترتيب، راوي با خود به جدل مي اين به. شود متن ديده مي

يعني مكالمه . هاي مختلف راوي، به چندصداييِ مورد نظرِ باختين اشاره كرد بر حضور شخصيت
طور مستقيم ازخود و  راويِ چندشخصيتي به. وگوي يك خود عيني و يك خود ذهني وگفت

در متن، به توجيه خود  خط كجِ نوشتاريهايش، با  گويد و در رؤيا و خاطره خطاهايش مي
 خود ذهنيِدارد كه بپندارد اين  اين رؤياهاي پارانويايي، مخاطب را وامي. پردازد مي اش ذهني

  .كند ِ قصه كه خيانتش را بلندبلند براي ما تعريف ميخود عينيگناه قصه است و نه آن  راويِ بي
افغاني در متن است كه با / هاي بارز شيوة رواييِ داستان، آوردن كلمات فارسي از مختصه

/ زبان انگليسي(به مركز ) افغاني/ زبان فارسي(با وارد كردنِ حاشيه . كج چاپ شده استحروف 
  .باشد "سبكي نو"گشاي  تواند راه گيرد، كه مي گويي، نشتي ايدئولوژيك صورت مي) آمريكايي

  

  باز دربارة ترجمة كتاب بادبادك. 4

زاده وزيبا گنجي  اناولي توسط دوخانم، پريسا سليم. دو ترجمه ازاين كتاب دردست است
  .تر، آقاي مهدي غبرايي توسط مترجمي باسابقه گرفته است و دومي  صورت

                                                 
1. omniscient 

2. point of view 

3. hard times 

4. memory 

5. dream 
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دادند، شيفتة اين  زبانِ افغاني توجهي نشان نمي مخاطبان ايراني، كه به نويسندگانِ فارسي
را كه به افغانستان رفته بود،  آمريكايي شدند و همراه با مردم جهان، ظلمي / كتاب افغاني

  .تواند اين ظلم را توصيف كند گويي زبانِ قدرت بهتر مي. ش كردندنكوه

در (لحاظ زماني اول منتشرشده است  كه به ،پريسا سليمان زاده وترجمة زيبا گنجي 
بار به بازار آمد  ، براي اولين1383، دراسفند )آيد مي 1ها به عنوان ترجمة  تجزيه و تحليل داده

قرمزي  "بادبادك"تصوير روي جلد اين ترجمه، . شد تجديد چاپ 1384وسپس درارديبهشت 
اي  مقدمه هيچ كتاب، بي. ناشر آن، انتشارات مرواريد است. دهد كه درحال پرواز است را نشان مي

معروف  چندان پردازد و تنها چندخطي را به تشكر و سپاس از اشخاصِ نه به اصل روايت مي
آورد، كه  ت آلنده و و بوك پيچ و گيل تو را مينقدهاي اليزاب پشت جلد، تكه. دهد اختصاص مي

هاي بوميِ  درضمن، مترجمانِ اول، واژه. فقط تقدير از كتاب است، احتماالً براي فروش بيشتر
  .اند ها نكرده وجود آن خاصي به دليلِفارسي را مانند بقية متن آورده و توجه  

گرفته و تا   صورت 1384ل باز در سا از كتاب بادبادك 2ترجمة  ،ترجمة مهدي غبرايي
يكي از ناشران . ناشرِ آن، انتشارات نيلوفر است. بار تجديد چاپ شده است چندين 1387سال 

دهد  باز را نشان مي تصوير روي جلد، نه بادبادك. اي است"ادبيات ترجمه"فعال در زمينة چاپ 
مناره،  لود با مسجدي تكآ بازي را تصوير كرده، فضايي غم و نه بادبادك را، بلكه محل بادبادك

اي از مترجم شروع  كتاب با مقدمه. وبوي ايدئولوژيك دارد كه نشانِ اهلِ سنت است و خود، رنگ
براي نمونه در . توان از آن به فضاي ايدئولوژيك فكريِ مترجم دست يافت شود كه كامالً مي مي

گون،  هاي گونه به شيوه و كنار آن  كه كشور آمريكا در هر گوشه درحالي": مقدمه آمده است
، اشاره به "ها خبري آمريكايي بي"با استفاده از عبارت . "...كند مستقيم و غيرمستقيم دخالت مي

اشاره به حكومت آن كشور دارد  "كشور آمريكا"كاربردنِ  آمريكايي دارد و با به) اطالعِ كم(مردمِ 
 2مترجمِ . كند رهاي ديگر دخالت ميهاي گوناگون در كار كشو كه با اهداف استعماري، به شيوه

اي را كه نويسنده به همان شكل آورده است، با حروف كج حفظ  هاي بومي مدعي است كه واژه
اي از فضاي داستان را نشان  آيد كه چكيده پشت جلد كتاب، بازهم شرحي مي. كرده است

ده و از قوم هزاره و زاده است ومالك خانه و ثروت پدر، و حسن، نوكرزا امير ارباب"دهد  مي
را  بودن شيعهنوعي،  ، بهپيوسته پامالِ تاريخبا قوم هزاره پايه قراردادنِ  هم. "پيوسته پامالِ تاريخِ 

اهل (كه از قوم پشتون زاده  امير ارباببعد از  پشتون) ايدئولوژيك(دربر دارد و با وجود حذف 
  .يابد است، به مقصود خود دست مي) سنت
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  ها دهتحليل دا. 5

  مبتداسازي -

منظرِ متن اوليه، متن  اي واحد از سه كنيم كه گزاره با نگاهي به سرآغاز كتاب، مالحظه مي
اي از  تكه مبتداسازيِكدام با  و چگونه هر  ، چگونه بازنويسي شده است،2و متن ترجمة  1ترجمة 

وت بر جمله و متن حركت به جايگاه مبتدا تأثيري متفا. پردازند آن گزاره به شرح واقعه مي
 .گردد گذارد، كه منجر به تبلور انديشه و ايدئولوژي خاصي مي مي

   )1: 2004حسيني(
I became what I am today 

at the age of twelve 

on a frigid overcast day 

in the winter of 1975. 

 شدناز  است،دهندة فرايند از گذشته به حال  كه نشان ،becameمتن اوليه، در برابر فعل 
اشاره به دورانِ حال دارد كه راوي ) today(امروز . براي مبتداسازي استفاده كرده است

سالگي، در روزي سرد  او برجسته شده، و اين اتفاق در سن دوازده شدنِسال شده و فرايند  بزرگ
  .، انجام گرفته است1975در زمستان 
  1ترجمة 

كه حاال هستم، در روزي دلگير وسرد در زمستان سالگي به آدمي تبديل شدم  درسن دوازده
1975. 
  )5: 1383گنجي و سليمان زاده (

. اش گذاشتپاي بچگي توان خيانت او را به، با برجسته شدن سن راوي، مي1در ترجمة 
 كند، كه خبر  مطرح مي 1975را در بستري از دلگيري و سردي زمستان  شدنسپس فرايند

مبتدا (هايي همراه بوده و تاوان خيانت دوازده سالگي  ها و ماللت يبا چه سخت شدندهد اين  مي
  .را نيز دربر داشته است) سازي

، اساساً سازوكاري بسيار پركاربرد در تحليل متن در حوزة راني حاشيهو  برجسته سازي
شبه ، سازي اسناد، سازي مجهول، مبتداسازيهاي مختلفي چون  فرايند. شناسي است زبان

اند كه ) راني حاشيه(سازي  هاي برجسته و بسياري ديگر، همه، فرايند سازي متعدي، اسنادسازي
دهند و  هايي از جمله را مورد تأكيد قرار مي كنند و بخش در سطح بند يا جمله عمل مي

  ).84: 1384سلطاني، (گذارند  هايي ديگر را در حاشيه مي بخش
  .رگزيده است، براي مبتدا، قسمت ديگري از گزاره را ب2مترجم 

 .سالگي شخصيتم شكل گرفت در دوازده/ 1975زمستان / در يك روز سرد ابري
  )7: 1387غبرائي(
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. كرده تا شيوة برخورد راوي را به گزاره نشان دهد مبتدا، روز سرد ابري را 2ترجمة  
 يراوبا اين نوع مبتداسازي، هيچ خصوصيتي از . گرفتة راوي در حاشيه قرار دارد شخصيت شكل

گرفتنِ شخصيت او قرار  ، بر راوي و چگونگيِ شكلمخاطبمورد توجه نيست و كانون فرحتوجه 
  .گيرد نمي

آرايش خاصي را  مقصدو دو متن  مبدأبينيم، هركدام از سه متن، يعني متن  كه مي چنان
يايد كه كدام بند اول و يا دوم و يا آخر ب اين. اند براي بندهاي مختلف اين گزاره درنظر گرفته

دارد، كه بخواهد كدام بخش از پيام را اول و يا آخر بياورد،  نويسندهيا  گويندهبستگي به داليل 
شود و كدام بخش  محسوب مي اطالع نوفرض شده و كدام  دانستهكدام بخش از پيام نزد او 

عات ِ اطالبندي سازمانكالم بر چگونگيِ  متنيِساخت . تر است پيام نزد گوينده و نويسنده مهم
  .خورد ازطريق آرايش و ترتيب عناصر محتوايي كالم رقم مي

  

  استعاره -

Because the past claws its way out. 

گر با  عنوان كنش به "the past"شود كه درآن  اي برقرار مي ، رابطة استعاريمبدأدر متن 
اشد، مثالً نوعي ب] جاندار[+تواند  است، اما مي] انسان  -[شود، كه  مشخص مي itsضمير ملكيِ 
  .حيوان باشد

   )5: ص( .     كند گذشته راه خود را با چنگ و دندان باز مي   1ترجمة 
نيز  ]انسان –[است، زيرا ]انسان ±[است،  ]جاندار+[گذشته در اين جمله با اطمينان، 

   .تواند راه خود را با چنگ و دندان باز كند مي
  2ترجمة 

  ) 7: ص(     .كند مي گذشته با سماجت راه خود را پيدا
است، زيرا  ]انسان+ [طوريقين  و به] جاندار+ [تنها  نوع خوانش از گزاره، گذشته نه در اين

، درمقامِ انسانِ متفكر، اراده 2گرِ جملة متنِ ترجمة  سماجت، ويژگي آگاهانة انسان است و كنش
  .كند مي

هاي  آن متن، و سپس در متن درمتن مبدأ و تبلور زباني آن درخود استعاريوجود مفاهيم  
، استعارهنگاه هر متن به يك . هاي فرايند ترجمه است شدة زبان مقصد، از ويژگي بازنويسي

ممكن است اين . دهد هاي مختلف نشان مي هاي مختلف يك مفهوم مشترك را در فرهنگ جنبه
). 2004شفنر، (پوشي داشته باشد و يا مخصوصِ خود آن فرهنگ باشد  نگاه با فرهنگ مبدأ هم

اي ديگر از آن است، و  اي از تجربه برحسب جنبه جنبه بازنماييِاي براي  استعاره وسيله
اي، مرتبط با آن فرض  صورت كليشه نوع گفتمان نيست، كه به وجه، منحصر به آن هيچ به

توان برحسب هرتعداد  هاي تجربه را مي اما كلية جنبه. شود، يعني شعر و گفتمان ادبي مي
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جا مورد توجه خاص قرار  هاي بديل است كه در اين تعاره بازنمايي كرد و رابطة بين استعارهاس
  .اند متفاوتي ايدئولوژيكيهاي  هاي مختلف، داراي وابستگي چراكه استعاره. گيرد مي

  

  انتخاب وجه -

  
But if what he said is true then does it make you a sinner Baba? 

خواهد  اي است كه مي دهندة دغدغة پسربچه صورت سؤالي آمده و نشان گزارة متن مبدأ به
   .كار است يا نه بداند پدرش گناه

  1ترجمة 
  )21: ص(كاري بابا؟ حساب، شما گناه هايش درست باشد، با اين اما اگر حرف

ي ترتيب، سؤالِ راويِ اين متنِ بازنويس اين صورت وجه سؤالي آورده و به اين متن، گزاره را به
   .نيز تكرارِ همان نگراني و دغدغه است

  2ترجمة 

  )22: ص(.  .كاري بابا هايش درست باشد، تو گناه ولي اگر حرف
ترتيب،  اين به. ، در اين متن اتفاق افتاده استوجه خبريبه  وجه پرسشيتغيير گزاره از 

نوع  ناي. »كار است كس مشروب بنوشد پس گناه هر«متن، اين بيانيه را صادر كرده كه 
مذهبي به مسئلة نوشيدن است، كه حذف عالمت / ، دربردارندة نگاهي فرهنگيانگاري ازپيش

تغيير در سه وجه پرسشي، خبري، امري از زبان مبداء به . دهد را نشان مي خوبي آن سؤال به
در . تواند جنبة ديگري از واقعيت را نشان دهد و بار ايدئولوژيكي گزاره را تغيير دهد مقصد مي

كه در اين مورد، . خواهد نويسنده، از مخاطب اطالعات مي/ دستوري، گوينده/ وجه پرسشي
درمورد يك جملة خبري متعارف، جايگاه . دهندة اطالعات قرار دارد مخاطب در جايگاه ارائه

. كننده است نويسنده، جايگاه دهندة اطالعات و جايگاه مخاطب، جايگاه دريافت/ فاعل، گوينده
  )35: 1995 فركالف،(

ايدئولوژيك  فرضيات سرنخي از: گويد كه درمورد كلمات ربطي مي) 42: 1989(فركالف 
معتقد است كه روابط عّلي يا سببي بين امور كه مبتني بر .) همان(فركالف . دهند دست مي به
حال،  با اين. باشند عقل سليم ايدئولوژيكشوند، ممكن است مبتني بر  فرض مي "عقل سليم"

، بلكه )اي مانند اين گزارة ترجمه(شود  دست داده نمي اره سرنخ اين روابط ازطريق كلمات بههمو
: صورت اين به. (طور ضمني، صرفاً با كنارهم قرارگرفتنِ جمالت نشان داده شود ممكن است به

  .)كاري تو گناه] پس[هايش درست باشد اگر حرف
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  مثبت و منفي -

They ran out of chairs. 

زاد  فرح. صورت گيرد منفيو يا  مثبتصورت  تواند به ظريِ بازنويسي اين گزاره، ميپيامد ن
  :گويد مي) 130: 1995(، از قول فركالف )2009(

وقتي يك جملة مثبت به جملة منفي ترجمه شود، جنبة ديگري از واقعيت برجسته شده "
  .است

   )19: ص(. ها پر شدند صندليهمة          1ترجمة  

  ) 20:ص(.  صندلي كم آوردند             2ترجمة  
نفي . وجود آورد تواند دونوع بينش در مخاطب به مي مثبتو يا فعل  منفيبيان گزاره با فعل 

ترين روش براي تشخيص اين مطلب  حيث كه اساسي آشكارا داراي ارزش تجربي است، ازاين
  )1989فركالف، (ندارد  چيزي واقعيت است كه چه

  

  ديدگاه جنسيتي -

They are like gossiping women. 

  1ترجمة 
   )143: ص(نشده است ترجمه

كه ترجمة اين جمله مشكلي  آن حال. اين عبارت با نگاه جنسيتي از متن حذف شده است
را از متنِ  ، آنخانمشده است و مترجمانِ  زناندربر نداشت و مشكل در توهيني است كه به 

توجه . هايي بار ايدئولوژيك دارند جا افتادگيها و  ميسهوالقلچنين . اند محو كرده 1ترجمة 
عدم . هاي سياسي و ايدئولوژيك بوديم شاهد برگرداندنِ گزاره 1داشته باشيم كه در ترجمة 

  .گير است گر بسيار چشم برگرداندنِ اين گزاره براي تحليل
  2ترجمة 

  )128: ص(. كنند هاي وراج غيبت اين و آن را مي مثل پير زن
معادلي دقيق براي اين گزاره بسيار درخور توجه است، زيرا جمالت و عباراتي در  آوردن

چه كه در هر دو  يعني آن. ابتداي فصل يازده، دركنار مسئلة اعراب و اسراييل حذف شده است
را  پيرزنان وراجنتوانسته اين كليشة  2اما نگاه جنسيتيِ مردانة ترجمة . ترجمه اتفاق افتاده است

. انگاشتة جنسيتي را ازطريق بينامتنيت وارد متن ترجمه كرده است گيرد، وي پيشناديده ب
  .نيست وراجمعناي  را آورده است كه به "gossiping"اگرچه متن اوليه واژة 
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 حذف ايدئولوژيك -

Then do something about it! Take action, you’re Arabs, help the Palestinians 

then. )109: ص(   

  1ة ترجم
عرب هستيد، خب "ناسالمتي شماها . يك تكاني به خودتان بدهيد. پس يك كاريش بكنيد

  )143: ص( ".به داد فلسطين برسيد
در  فلسطيندال . اند از واژة فلسطين استفاده كرده ها فلسطيني جاي دراين ترجمه به

، فلسطيني، در اوايل انقالب. هاي مختلفي پيدا كرده است هاي اخير در ايران مدلول دهه
 فلسطينجاي دال  به اهللا حزبهاي بعد، مدلول  شدند، در دهه رزمان ياسرعرفات تلقي مي هم
ملت مظلوم نشيني  هم. گرفته است جاي دال فلسطين، قرار به حماسگرفت و اكنون مدلول  قرار

  .شود اهللا و اكنون حماس تلقي مي ، همان طرفداران حزبفلسطين
  2ترجمة 

  )129: ص( نشده است ترجمه
اشاره  فلسطينيرا، كه در آن به  اي گزاره، حذفي كامالً ايدئولوژيكي انجام داده و 2ترجمة 

شك وي حذف  است و يا ترس از مميزي؟ بدون 2اين نگاه مترجم .شده، كامالً محو كرده است 
ف فركال .شود خط فكري اين ديدگاه در متن دنبال مي. را درجهت ديدگاه خود انجام داده است

ها در نظرية تحليل گفتمان انتقادي، اثرات  گويد كه يكي از اثرات مهم متن مي) 9: 2003(
  .ايدئولوژيكي است

، 1991، 1ايگلتون. (اين اثرات درجهت القاءكردن و تعليق و يا تغيير ايدئولوژي مؤثر است 
هايي از  هها بازنمايي جنب ايدئولوژي). 1998دايك،  و ون 1984، 3، تامپسون1979، 2الرين

طور قدرت،  توانند در آن تثبيت و تغيير در روابط اجتماعي، و همين دنيايي هستند كه مي
به ايدئولوژي، اين مقوله را وجه مشخصة  انتقاديديدگاه . وجود بياورند تسلط و استثمار را به

باورها و متعدد ايدئولوژيك، كه جايگاه، روحيات،  توصيفيِهاي  برخالف ديدگاه. بيند قدرت مي
كنند،  هاي اجتماعي را، بدون ارجاع به هرنوع روابط قدرت و تسلط، ارزيابي مي گروه  هاي ديدگاه

: 1984(تامپسون . يابي و شناسايي شوند ها هويت توانند در متن مي ايدئولوژيكهاي  بازنمايي
، مدعي .)2003(..فركالف . "معنا درخدمت قدرت": كند طور تعبير مي ، ايدئولوژي را اين)46

  .توانند با گفتمان، ژانر و سبك همراه شوند ها مي است كه ايدئولوژي
  

                                                 
1. T. Eagelton 

2. J. Larrin 

3. S. Thompson 



  شناسي مجلة زبان و زبان

 
74

  حذف ايدئولوژيك -

They do nothing but thumb prayer beads and recite a book written in a tongue they 

don’t even understand. 

 ذهنآشنايي را در زبان فارسي نزديك است و تصوير  مخاطبِ اين گزاره بسيار با زبانِ
حقير توانست  نمي tongueجاي  به، زبان عربياستفاده از . آورد وجود مي ايراني بهمخاطب 

  .كار اين افراد را توجيه كند شمردن
  1ترجمة 

شود، هنر ديگري  آن حاليشان نمي كتابي كه اصالً زبانِ انداختن و ازبركردنِ غير از تسبيح
 )22: ص( .ندارند

نوعي  به ،هنر ديگري ندارندمنعكس شده است، اما عبارت  1در متن گزارة متن مبدأ 
اي از  ين مفهوم كه كليشها هب. زند تواند همان بينامتنيت باشد كه فركالف از آن حرف مي مي

بدهد،  مخاطب  تري از گزاره به دست بومي درك تازبان مقصد وارد تعبيري از متن مبدأ شده 
  .باشدمواجه تواند  مي مخاطبي كه با وضعيت مشابهي 

ها و  اي از متن بخصوصي، همواره مجموعه هر متنِ مدعي است كه در) 21: 2003(فركالف 
هميشه قابل  ها اين مجموعه. اند، وجود دارد كه با آن بالقوه مرتبط ،اي از صداهايي مجموعه

توان حضور   طوركلي مي اما به. ها با دشواري همراه است يابي به آن و دست ندتشخيص نيست
بدون كالم گفت و  ،چه كه انجام گرفته توان از آن  مي. هاي ديگر را برآورد كرد صداها و متن

   .صورت غايب باشد صدايي را وارد متن كرد كه به
  2ترجمة 

  )22: ص(  ترجمه نشده است 
و خالقيت و معناي  ييادهد و كار تدريج كاركرد خود را ازدست مي زبان به. بازهم سكوت

دهد و به  سياسي ازدست مي و هاي اجتماعي ود را دربرابر محدوديت آزادي و ترس از واكنشخ
اما  ،خاطر سانسور و مميزي صورت گيرد تواند به هرچند كه اين حذف مي. آورد سكوت روي مي

توان بر بنابراين مي. دست داد شد از اين گزاره تعبيري انتزاعي به مي ،2ترجمة  كليِ با سياست 
خود را ازطريق  صداي به سانسور و حذف گزاره زده است و ين باور بود كه مترجم خود دستا 

  .سكوت وارد متن كرده است
  

  پيش انگاري -

  

Baba loved the idea of America. 

It was living in America that gave him an ulcear. 
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آيد تا تناقض  ازده ميفصل ي ابتدايدرمتن مبدأ، اين جمله در دو جمله به صورت مجزا 
اش لذت بخش بود، اما  ايده. را برجسته كند"زندگي درآمريكا"و  "ايدة به آمريكا رفتن"مابين 

  .زندگي در آن جا لذت بخش نبود

  1ترجمة      

  .بابا ايدة آمريكا رفتن را پسنديد

  )142: ص. (زندگي در آمريكا بود كه جراحتي به او ارزاني داشت

جالب  "زخم"علي است با بار معنايي مثبت كه در هم نشيني با ف "ارزاني داشتن"
، با وجود زخم برداشتن، موهبتي تصور 1در ترجمة  "رفتن به آمريكا"نمايد، مگر اين كه  نمي
آمده كه مفهوم اوليه را تعديل كرده است، در غير  "پسنديدن"با معادل " to love"فعل . شود

  . استفاده كند " to like"فعل توانست از  اين صورت، متن مبدأ مي
  2ترجمة      

  .بابا از فكر آمريكا رفتن خوشش آمد

  )128 :ص. (زندگي در آمريكا بود كه سرطان را به او داد

آمده است كه همان مفهوم را  "خوش آمدن"معادل  " to love"در اين متن در مقابل فعل 
اين . در اواسط داستان آورده است"طانسر"پايان قصه را با انتخاب واژة 2گويا ترجمة . ندارد

ها و  تفكري مسلط شده است كه تبلورش در حذف 2در متن ترجمة  "از پيش انگاري"نوع
  .هاي واژگاني ديده شد معادل يابي

  

  حذف و اضافه -  

  

In Baba’s view Israel was an island of  "real man" in a sea of Arabs too busy 

getting fat off their oil to care for their own.  

شويم و  داستان آشنا مي"شخصيت"در اين گزاره، باز هم با عقايد سياسي راوي در لواي
  . دهد شاهد آنيم كه روايت كننده چگونه در بارة اوضاع خاورميانه نظر مي

  1ترجمة      

وند ش شان دارندچاق و چله مي گرم است و از صدقه سر نفت ها آن قدر سرشان آن

  )143: ص( .كه وقت ندارند به قوم خود برسند
توان فهميد اين ابهام در كدام جهت  نمي. كند ايجاد ابهام مي Arabبه جاي  "ها آن"آوردن 

ها ندارند،  در وضعيت سياسي فعلي، دولت و ملت ايران ظاهراً چندان دل خوشي از عرب. است
تواند عدة بيشتر از  مي "ها آن"ضميرگرفته؟ به نوعي اين  به جايي چرا صورت پس اين جا

حذف بخش قابل توجهي از گزاره، . گيرد و اشاره به جماعتي غير عرب هم باشد ها را در بر عرب
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براي بازنويس و  "ها در درياي عرب) اي با مردان واقعي جزيره(قبول اسرائيل به عنوان "يعني 
ديگر، اين گزاره را   اي وايت كنندهمترجم، همانند ر. مخاطب ايراني تاكنون جذاب نبوده است

خود به شكلي كه مي خواهد روايت مي كند و با حذف بخشي از متن، گزاره را به نحو ديگري 
  .بازآفريني كرده است

  2ترجمة      

اسرائيل ايرادهاي بني  ها در قبال هاي كج دار و مريز عرب چون بابا به سياست

  )129 :ص. (گرفت اسرائيلي مي
كند و  است كه از ديدگاه خود گزاره را اين طور تعبير مي 2اين مترجم در حقيقت 

راوي يعني . ها در قبال اسرائيل همواره اشكال داشته است هاي عرب گويد كه سياست مي
  .آورد تفكر خود را با حذف و اضافه به گزاره به زبان مي 2مترجم 

  

  گيري نتيجه. 6

دست منتقداني  به ترجمه ادبي مناسبي براي نقد رويكرد تحليل گفتمان انتقادي، ابزارهاي
گوي نيازهاي اين دوران  هاي سنتي را ديگر پاسخ مندند و شيوه هاي نو عالقه دهد كه به شيوه مي

و  مبدأبودن يا نبودن به متن  وفادارهاي ادبي برپاية  از اين سنجش و نقد ترجمه پيش. دانند نمي
و كيفي   لحاظ كمي ها، كه به اما اين سنجش. گرفته است ها صورت بودنِ ترجمه غلطو  درستيا 

اند كه چرا اين تغييروتحوالت درطي فرايند ترجمه، از  اند، به اين مسئله نپرداخته گرفته  صورت
اند، كه آگاهانه  آيا عامل اين اختالفات صرفاً مترجمان. گردند حاصل مي مقصدبه متن  مبدأمتن 

نظرانِ  صاحب. ها تأثيرگذارند عوامل ديگري در تغيير اين برگردان زنند، يا دست به اين كار مي
  هرگونه تغيير، تبديل، انتخاب واژگاني و دستوري، جاافتادگي تحليل گفتمان انتقاديرويكرد ،

كنند، كه در آن ساختارهاي روابط قدرت و عوامل فرهنگي  و سهوالقلمي را ايدئولوژيك تلقي مي
حتا اگر عناصري زباني، در مقياس كوچك، مورد مبالغه و يا . شاهده كردتوان م و اجتماعي را مي

ها را در  شوند، نقش ها نيز مي ها، كه شامل ترجمه متن. تعديل قرار بگيرند، قابل تحليل است
وسيلة اهداف  هايي كه به ترتيب كار مترجمان در بافت اين به. بينند بافت اجتماعيِ خود مي

  .شكل گرفته، بايد مورد بررسي قرار گيرد اجتماعي و ايدئولوژيكي
طوركلي فرايندي، كه در آن اطالعات ازطريق ترجمه از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر  به

شود، در تعاملِ دو حوزه، يعني تحليل گفتمان و مطالعات ترجمه، مورد توجه و نقد  منتقل مي
  .گيرد قرار مي

  
  
  



 ...نقد ترجمة ادبي از ديدگاه تحليل

 

77 

 

  منابع

  .مرواريد: تهران. زاده رجمة زيبا گنجي، پريسا سليمانت. باز بادبادك). 1384(حسيني، خالد 
  .نيلوفر: تهران. ترجمة مهدي غبرايي. باز بادبادك). 1387( حسيني، خالد    

سازوكارهاي جريان قدرت در (قدرت، گفتمان و زبان ). 1384(اصغر سلطاني  سلطاني، سيد علي
  .نشرني: ،تهران)ايران جمهوري اسالمي

. ترجمة فاطمه شايسته پيراني و ديگران. تحليل گفتمان انتقادي ).1379(فركالف، نورمن 
   .ها مركز مطالعات و تحقيقات رسانه: تهران

Blommaert, J. (2005). Discourse A Critical Introduction. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Chouliaraki, L. & N. Fairclough (1999). Discourse in Late Modernity. Edinburgh: 

Edinburgh University Press. 

Eagelton, T. (1991). Ideology. London:Verso. 

Fairclough, N. (1989). Language and Power. London: Longman. 

Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity Press. 

Fairclough, N. (1995 a). Critical Discourse Analysis. London: Longman. 

Fairclough, N. (1999). Democracy and the public sphere in Critical Discourse 

Analysis 
Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse, textual analysis for social research, 

London and New York: Routledge. 

Farahzad, F. (2009). “Translation Criticism: A CDA Approach”. Translation 

Studies, vol. 6 ,No. 24: 39-47. 

Foucault, M. (1981). The History of Sexuality. Harmond sworth: Penguin. 

Fowler, R. & B. Hodge & G. Kress & T. Trew (1979). Language and Control. 

London: Routledge. 

Fowler, R. (1996). Linguistic Criticism. 2 nd. Oxford: Oxford Press. 

Hosseini. Khaled (2004). The Kite Runner. Bloomsbury Publishing. 
Laclau, E. & C. Mouffe (1985). Hegemony and socialist Strategy. London:Verso. 

Larrin, J. (1979). The Concept of Ideology. London: Hutchinson. 

Martin, J. R. & R. Wodak, (eds.). (2003). Re/reading the Past:Critical and 

Functional Perspectve on Time and Value. Amsterdam: John Benjamins. 
Schaefner, Christina (2004). “Political Discourse Analysis from the point of view of 

translating studies”. Journal of Language and Politics, 3: 1, 117–150. John 

Benjamins publishing company. 

Thompson, S. (1984). The Studies in the Theory of Ideology. Cambridge: Polity 

Press. 
Van Dijk, T. A. (1998). Ideology: a Multidisciplinary Approach. London: Sage. 
Van Leeuwen, T.& R. Wodak (1999). “Legitimizing immigration control: a 

discourse historical analysis”. Discourse Studies, 1(1): 

Wodak, R. (1995). “Critical Linguistics and critical discourse analysis”. In 

Verschueren, J. et al.(eds.). Handbook of Pragmatics: Manual: 204-210. 

Amesterdam: John Benjamins. 

 

 



  

 

 


