
اینگرید  ،1ی اجتماعی کاربرديشناس زباندرآمدي بر تنوع زبانی و عدالت اجتماعی، 

.صفحه 376، 1398نشر نویسه پارسی، :ترجمۀ سعید رضایی، تهرانپیلر،

درآمد

هاي  شناسی، کتاب ها، همچون علوم اجتماعی و زبان در چند سال اخیر، در برخی زمینه

نماید که سهم  شناسی نیز چنین می در حوزة زبان.گوناگونی به فارسی برگردانده شده است

.هاي دیگر بیشتر بوده است شناسی زبان از شاخه هایی همچون تحلیل گفتمان و جامعه شاخه

هاي علمی آن  دهندة نیاز جامعۀ هدف به یافته تواند نشان اي، می لیف، در هر حوزهترجمه و تأ

شده به زبان فارسی در حوزة  هايِ چاپ از چنین منظري، باالرفتن شمار کتاب.ها باشد حوزه

هاي  دهندة نیاز جامعۀ ایران به یافته توان نشان شناسی زبان را نیز می تحلیل گفتمان و جامعه

.ها دانستاین حوزه

تنوع زبانی و عدالت اجتماعی«تازگی برگردانِ فارسی کتابی با عنوان  به
2

در ایران منتشر »

نویسندة کتاب، اینگرید پیلر استاد .شده است که این مقاله به معرفی و نقد آن اختصاص دارد

شناسی کاربردي در دانشگاه مکواري زبان
3

.ی استسیدنی استرالیا، و مترجم آن سعید رضائ 

متن انگلیسی .صفحه منتشر کرده است 376است که آن را در  نشر نویسه پارسیناشر کتاب، 

.است 2016در سال  انتشارات دانشگاه آکسفوردکتاب، چاپ 

»تنوع زبانی و عدالت اجتماعی«مرورِ 

 ، دربردارندة»یادداشت نویسنده بر ترجمه فارسی«و»یادداشت مترجم«این کتاب، افزون بر 

نامه فارسی به انگلیسی و نمایه نامه انگلیسی به فارسی، واژه ، واژه»فهرست منابع«هشت فصل، 

.است

1. Ingrid Piller. 2016. Linguistic Diversity and Social Justice: An Introduction to Applied
Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 282.

2. Linguistic Diversity and Social Justice
3. Macquarie Universty
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هاي زبانی کتاب اشاره  ، به آشنایی مترجم با نویسنده و تنوع داده»یادداشت مترجم«در

هاي  ، کوشش شده است تعریفی از مفهوم»یادداشت نویسنده بر ترجمه فارسی«شده؛ و در 

»دسترسی زبانی«و»تنوع زبانی«،»زبانی عدالتی بی«مچون مهمی ه
1

در این .ارائه شود 

]ي[بستر اصلی این کتاب گفتگوها«یادداشت، نویسنده همچنین اشاره کرده که 

هایی است که من و همکاران و دانشجویانم در  نوشته وبالگ

themove.comlanguageonwww. برخی منتقدان ).19ص(ایم  ها نوشته در این سال

اند  هاي مورد نظر او دانسته سو با تحقق عملی نکته هاي خوب کارِ نویسنده و هم این را از ویژگی

کوستا دي(
2
ص2017، ،739.(

در مقدمه، نویسنده با اشاره به تنوع زبانی سیدنی، یعنی شهر محل سکونت خودش، 

مند به پیامدهاي اجتماعی ناشی از  کتاب حاضر در نظر دارد با یک مطالعه نظام...«گوید  می

عدالت «دربارة مفهوم اصلیِ دیگر مورد نظر این کتاب، یعنی ).27ص(»تنوع زبانی بپردازد

بند و  با چشم»بانوي عدالت«نیز نویسنده ضمن ارائۀ توضیحی، دربارة تصویري که از »اجتماعی

در عالم واقعیت، قضاوت عادالنه «روي جلد کتاب نقش بسته، و اذعان به اینکه بند بر  گوش

:کند که ، اشاره می)28ص(»اي بیش نیست افسانه

شده است، براساس آراء نانسی کار گرفتهعدالت اجتماعی که در کتاب حاضر به«

، فیلسوف معاصر آمریکایی است که عدالت اجتماعی را در سه بعد مطرح 3فریزر

لذا .بازنمایی سیاسی)3رسمیت شناختن فرهنگ؛ به)2بازتوزیع منابع؛ )1:کندیم

نخست، بررسی ارتباط بین تنوع زبانی :کنداین کتاب سه پرسش اصلی را دنبال می

و نابرابري اقتصادي؛ دوم، بررسی ارتباط بین تنوع زبانی و سلطه فرهنگی؛ سوم، 

-30ص(»مشارکت سیاسیبري و تبعیض در بررسی ارتباط بین تنوع زبانی و نابرا

29.(

1. Language access
2. P. I. De Costa
3. N. Fraser



269|اجتماعیعدالتوزبانیتنوع

هاي او نیز نمایان  گفتن به آنها، در دیگر پژوهش که کوشش پیلر، براي پاسخ -ها  این پرسش

پوشانی و اثر متقابل تنوع زبانی و میزان عدالت و شمول اجتماعی با هم -است 
1

در پیوند  

نگاه کنید به پیلر و تاکاهاشی(هستند 
2
،2011.(

زبان، چندزبانگی و تنوع «هاي موجود در رابطۀ  دوم، نویسنده نخست به ابهام در فصل

بندي که آبرام د سوان کند و با طرح دسته نظر می»زبانی
3

عنوان  هاي جهان به از زبان 

»اي هاي حاشیه زبان«
4
»هاي مرکزي زبان«،

5
»مرکزي -هاي فوق  زبان«،

6
»زبان فرامرکزي«و

7

بخش .کند ها با هم اشاره می گونۀ این زبان مراتبی و هرم رابطۀ سلسلهارائه کرده است، به 

شکل گرفته که برگرفته از استیون وِرتُوِك»ابرگوناگونی«دیگري از این فصل بر گرد مفهومِ 
8

هاي جهانی  گونگی خاص جهان امروز مربوط است که پیامد مهاجرت این مفهوم به گونه.است

ر این فصل، همچنین با توجه به تجربۀ سفر نویسنده به استانبول، د).52ص(انسان امروز است 

از تنوع زبانی این شهر در دورة امپراتوري بیزانس و دورة اسالمی شدن آن، و پس از آن کوشش 

هاي دیگر، سخن گفته شده  زبانگیِ تُرکی و سرکوب زبان حاکمان جمهوري ترکیه براي رواج تک

.است

ها و هنجار پنداشتن آن توجه  ود یک زبان معیار در همۀ جامعهدر فصل سوم، به مسئلۀ وج

»واره عادت«هايِ پیر بوردیو، این وضعیت را ناشی از وجود  نویسنده بر پایۀ دیدگاه.شده است
9
،

هاي  به باور نویسنده، یکی از عامل.پندارد شده در جوامع می یا به سخن دیگر، ذهنیتی تثبیت

واره یا ذهنیتی، برقرار کردن پیوندي میان زبان با مکان کاربرد گیري چنین عادت اصلی شکل

»اصل ارضی«عنوان  آن است که او از آن به
10

گوید استوار شدنِ  کند، و می یاد می 

هاي زبانی بر این اصل، باعث نادیده گرفته شدن تنوع و حقوق گویشوران  گذاري سیاست

1. social inclusion
2. K. Takahashi
3. A. de Swaan
4. peripheral language
5. central language
6. super-central language
7. hyper-central language
8. S. Vertovec
9. habitus
10. territorial principle
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عنوان زبان اکثریت، از جایگاه رسمی برخوردار  شود که زبانی به هاي اقلیت، در هر جایی می زبان

اصل ارضیرا عامل تولید و بازتولید »تفکیک زبانی«هایی همچون  پیلر، گفتمان.شده است

هاي مسیحیان، یهودیان و مسلمانان در  هاي شاخص آن، جدایی قبرستان داند که از نمونه می

-73ص(رگ دوالب در این شهر است هاي آیین مسیحیت در آرامگاه بز تهران، و تفکیک فرقه

72.(

در فصل چهارم، مشکالتی بررسی شده که ندانستن یا کم دانستن زبان معیار جامعه، 

هاي مهمی که در این فصل مطرح  یکی از بحث.تواند براي مهاجران در زمینۀ کار، ایجاد کند می

از مهاجران یاد »زدایی مهارت«و»اشتغال براي بقا«عنوان  شده، آن چیزي است که از آن به

.بسیاري از افراد بالغ براي دستیابی به استقالل مالی باید کار کنند«شده است؛ بدین معنی که 

شوند،  هایی که از داشتن شغل متناسب با مدرك تحصیلی خود محروم می درنتیجه، گروه

ل چنین افرادي اشتغا).121ص(»تر از سطح تحصیالت خود خواهند بود دنبال مشاغلی پایین به

هاي نامتناسب با تحصیالت و تجربۀ کاري خود، باعث ایجاد این احساس در آنها  به شغل

به ).123ص(دار یا نادیده گرفته شده است  آنها خدشه»احترام و منزلت اجتماعی«شود که  می

کردگان کشور ما نیز صادق است، و  رسد، این موضوع دربارة شمار زیادي از تحصیل نظر می

باور  به.دنبال داشته باشد هاي سودمندي به تواند پژوهش بررسی وضعیت آنها از این منظر، می

هاي زبانی مربوط به محیط کار  یکی از منتقدان کتاب، در فصل چهارم، توصیف خوبی از تبعیض

هاي مورد نظر نشده است  هاي سیاسی جامعه دست داده شده، اما توجه الزم به گفتمان به

ساه(
1
،2018:2.(

فصل پنجم نیز منطقی همانند فصل چهارم دارد، با این تفاوت که در این فصل تنوع زبانی 

مرتبط با زبان دربارة  هاي عدالتی بیبررسی شده، و اگر در فصل چهارم، »در محیط تحصیل«

هاي کودکان و جوانان در این زمینه  سال بررسی شده، در فصل پنجم، به تجربهمهاجران بزرگ

برنامۀ آموزشی «زبانگی که برآمده از  مبتنی بودنِ نظام آموزشی بر تک.جه شده استتو

»نامحسوس
2

اقتصاديِ موجود است و فشارهایی که از این  –مدارس براي حفظ نظم اجتماعی  

آموزش «شود که به زبان معیار جامعه تسلط ندارند، و همچنین  آموزانی وارد می بابت بر دانش

1. P. Sah
2. hidden curriculum
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»ورسازي غوطهروش  به
1

آن[که ...روشی ...«، یعنی  آموزان باید منحصراً ازطریق  دانش]در

[اند تحصیل کرده و درس بخوانند  خوبی فرانگرفته زبانی که هنوز به ...و... زبان جدید و ]

هاي این فصل  ، ازجمله بحث)158-159ص(»موزند]بیا[زمان  طور هم محتواي درسی را به

.است

هدف نویسنده نشان دادن اثر زبان بر میزان و کیفیت مشارکت اجتماعی  در فصل ششم،

یکی .مطرح کرده است هاي خود را با ارجاع به چند نمونه در اینجا نیز نویسنده، استدالل.است

ها، مربوط به یک زن جوان افغانستانی مهاجر در استرالیا است که به دست  از این نمونه

شود که او چون به زبان انگلیسی مسلط نبوده، نتوانسته  میگفته .همسرش خفه شده است

»خدمات حمایت در برابر خشونت خانگی«همچون »خدمات پشتیبانی رسمی«است به 

هایی، اثرگذار و تلخ، نباید مبناي  اما، چنین نمونه).196-197ص(دسترسی پیدا کند 

اد حتی با تسلط کامل به زبان غالب سخنِ دیگر، بسیاري از افر به.هاي گسترده قرار گیرد تعمیم

انگیز آنها، متأثر از  جامعه نیز ممکن است به چنین سرنوشتی دچار شوند، چراکه عاقبت غم

اثرتر  هاي بسیار کم توان آنها را به عامل آسانی نمی اي است که به ناشده مسائل بزرگ و حل

اي مرتبط با جنسیت توجه ه»شکاف«ها یا  در بخش دیگري از این فصل، به تبعیض.فروکاست

شده، و نویسنده در پی آن بوده که نشان دهد جایگاه زنان در کشوري که بِدان مهاجرت 

این بحث نیز خیلی .یابد کنند، نسبت به جایگاهی که در موطن خود دارند، تقلیل می می

»براي بقاء اشتغال«گونه که در جاي دیگري در کتاب دربارة  آید، چون همان نظر نمی پذیرفته به

کارهایی تن دهند که متناسب با تحصیالت  گفته شده، بسیاري از مردان مهاجر نیز مجبورند به

.هاي آنان نیست و توانمندي

ها مربوط به کسانی بودند که به  هاي پیشین کتاب که نمونه در فصل هفتم، به وارون فصل

اجتماعی و تنوع زبانی در مقیاس  تیناعدال«هایی از  اند، نمونه کشورهاي پیشرفته مهاجرت کرده

در اینجا، نویسنده از جمله بر این باور است که جهانگیر شدن زبان .مطرح شده است»جهانی

او همچنین کمک ).242ص(در جهان شده است  عدالتی بیانگلیسی موجب تقویت نابرابري و 

مسائل و کمبودهاي  مالی به آموزش زبان انگلیسی در کشورهاي فقیري همچون کامبوج را که

چنین کشورهایی را »توسعه«کند، و بر این باور است که این کار  تري دارند نقد می بزرگ

1. submersion education
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صنعت آموزش زبان انگلیسی در کشورهاي «همین نقد را نویسنده به .دنبال نخواهد داشت به

د، در این مور.طور خاص، امارات متحده عربی دارد و به»عضو شوراي همکاري خلیج فارس

این ).250ص(گسترش زبان انگلیسی به اقتصاد رانتی این دست کشورها پیوند داده شده است 

رسد که در کشور ما، بخش زیادي از گرایش به  نظر می نکته درخور توجه است، چون به

دارد تا اقتصادي، یعنی دانستن زبان انگلیسی براي افراد »فرهنگی«فراگیري زبان انگلیسی پایۀ 

آموزند، تا حد  همراه دارد، و حتی کسانی که این زبان را براي مهاجرت یا تحصیل می به »اعتبار«

.کنند زیادي به دالیل فرهنگی، چنین می

زبان «در فصل هفتم، همچنین بحث خوبی دربارة مسائلی شده که تبدیل زبان انگلیسی به 

عنوان زبان آموزش  انگلیسی بهدر صورتی که «به باور پیلر، .در پی دارد»ها جهانی در دانشگاه

شود که ذیل عنوان  در سیستم آموزش ایجاد می عدالتیبی انتخاب شود، شکل دیگري از

»انتقال دانش«
1

وقتی برتريِ تحصیلی را با دانستن زبان انگلیسی برابر .شود از آن یاد می 

گیرد، فاقد ارزش  میهاي دیگر تولید شده و دردسترس قرار  بدانند، متعاقباً دانشی که به زبان

هاي  رسد که دربارة دانشگاه نظر می این نکته بسیار درخور تأمل است، و به).260ص(»شود می

گره خورده، »آي اس مقالۀ آي«کشور ما که نظام امتیازدهی و ترفیع و ارتقاء با برتَرانگاري تولید 

»سازي انگلیسی«یر در پیوند با همین موضوع که پیلر با تعب.طور خاص صادق است به
2

بِدان  

اشاره کرده، به نکتۀ درخور تأمل دیگري هم اشاره شده و آن اینکه چاپ مقاله به زبان انگلیسی 

هایی انتخاب  سو با مجله شود که پژوهشگر موضوع مقالۀ خود را نیز هم ناخواه موجب می خواه

ز مسائل محلی و تولید کند که قرار است مقاله را براي آنها بفرستد که این باعث غفلت ا

هاي علمیِ نامرتبط با مسائل جامعه و کشور  شود که بیشتر به درد سنجش نظریه هایی می مقاله

هاي  دانشگاه»المللی هاي بین شعبه«در این فصل، از گسترش ).266ص(شود  خود نویسنده می

عنوان  ها به نشگاهشود، و ضمن اشاره به این دا آمریکایی و اروپایی در جهان نیز انتقاد می

»هاي تولید مدرك کارخانه«
3

؛ به این )269ص(»سازيِ تحصیالت دانشگاهی انگلیسی«، و عامل 

هاي بارزي از  ها نمونه الملل دانشگاه هاي بین شعبه...«نکتۀ درخور تأمل هم اشاره شده که 

1. transformation of knowledge
2. Englishization
3. degree mills
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ها در  گاهدرواقع این شعب از دانش.بنانهادن امتیازدهی به گروهی خاص در جامعه هستند

کنند  ، مخارج شعبه مرکزي آن دانشگاه را تأمین می)جهان سوم(کشورهاي جنوب جهان 

هاي دیگري، ازجمله پیلر و چو پیلر، در پژوهش).270ص(
1

، به این موضوع در پیوند )2013(

اي  مثابه یکی از سازوکارهايِ سیاست زبانی پوشیده و به»نئولیبرالیسم«با ایدئولوژي اقتصادي 

در بخش پایانی این فصل نیز .نگریسته که هدف آن گسترش زبان انگلیسی در جهان است

بیان شده که از »هاي روانی ناشی از حضور جهانی زبان انگلیسی آسیب«هاي خوبی دربارة  نکته

آموز، از خودبیگانگی و بیگانه  شدنِ زبان و فرهنگ بومی نزد زبان اهمیت ارزش یا بی جملۀ آنها بی

.بومی خود است او با شیوة زیست  شدن 

،»برتري زبانی«ها،  زبان 2»برابري حرمت«در فصل هشتم، نخست دربارة مفاهیمی همچون 

هاي موجود در  دربارة زباندادن حق انتخاب به شهروندان یعنی (3»خطر مسامحۀ بی«رویکرد 

و)جامعه سپس زیر عنوان هاي غالب، سخن گفته شده؛  بر زبان»تحمیل مالیات زبانی«،

ازلحاظ زبانی ...«هایی سخن گفته است که  ، نویسنده از موقعیت»شهرهاي واقعی زبان آرمان«

و»اصفهان قرن هفدهم«از این میان، ).305ص(»یافته هستند اي عادالنه سازمان شیوه به

ه در این دو تنوع زبانی چگون...«نمونه آورده شده، تا نشان داده شود که »کتابخانه شهر وین«

اشاره شده  ،در بخش پایانی این فصل).همان(»دهی شده بودند اي سازمان طور عادالنه شهر به

وارون  متنوع است، و به»لحاظ فرهنگی و زبانیاز«ارد که که استرالیا اکنون طبقۀ متوسطی د

).313-314ص(پوشانی وجود ندارد بودن و تعلق به طبقۀ کارگر هم گلیسیبین غیرانگذشته، 

وبیش صادق باشد، بدین معنی  رسد این موضوع دربارة طبقۀ متوسط کشور ما نیز کم نظر می به

و با .شود پوشانی معناداري میان زبان و عضویت در طبقۀ متوسط دیده نمی که در ایران هم

ی وجود آنکه برخی از مشاغل و صنوف پردرآمد، با توجه به خاستگاه جغرافیایی یا پیشینۀ تاریخ

گیري آنها، ممکن است در انحصار اهالی بخشی از کشور باشند، پیوند خاصی میان  شکل

.شود گفتن به یک زبان و اشتغال به شغل یا عضویت در صنفی خاص دیده نمی سخن

1. J. Cho
2. parity of esteem
3. benign neglect
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ترجمۀ فارسی کتاب

، کتاب وضعیت قابل ...)ها و  بندي، فونت، فاصلۀ خط طرح جلد، قطع، صفحه(صوري لحاظ به

طرح جلد کتاب، همان طرح جلد نسخۀ انگلیسی آن است که با توجه به .قبولی دارد

توان گفت طرح گویایی است و محتوايِ کتاب را به  ، می»بانوي عدالت«بودنِ انگارة  جهانی

رجمۀ کتاب نیز در کل خوب است، چرا که بخش عمدة ت.کند مخاطب ایرانی نیز معرفی می

هایی نیز وارد است که در ادامه  اما بر این ترجمه، خُرده.پذیر است متن فارسی آن روشن و فهم

.کنیم هایی از آنها را بررسی می نمونه

هاي توضیحی به متن بیفزاید، تا فهم متن  در مواردي الزم بوده است که مترجم پانوشت

باید در پانوشتی توضیح  55در صفحۀ »نوشتۀ رونی«براي نمونه، .تر شود ننده سادهبراي خوا

در»نوشتۀ رونی«که در پیوند با HalfdanوAlfdanهاي  طور واژه همین.شد داده می

را نیز  2»هاي روز اَنزَك جشن«و  58در صفحۀ  1»الدینوها«.مطرح شده است 57و  56صفحۀ 

نیز در  116در صفحۀ .ست از عناصرِ نیازمند پانوشت توضیحی دانستتوان در شمار این د می

وگوي روشنگرانه و یک عملکرد  کننده نیازمند گفت گروه مصاحبه«شود  جایی گفته می

چیست؟ در صفحۀ ”hsj“در اینجا مشخص نیست منظور از .»...؛]است[hsjاجتماعی روشن 

واژة273 بر انگلیسیِ آن در تنها پانوشت این صفحه، شود که برا دیده می»نویسان سایه«،

“Ghostwriters”شد، تا مشخص  داشت این واژه در همان پانوشت توضیح داده می است، جا

.چه کسانی هستند»نویسان سایه«شود که 

پذیر است که فقط محدود به  آوردن عناصر به خط انگلیسی در متن فارسی نیز کاري خُرده

“hsj”127براي نمونه، در صفحۀ .شود اي دیگري هم از آن در متن دیده میه نیست و نمونه ،

عنوان  به»(Difficult)، و سخت (Dangerous)، خطرناك (Dirty)کثیف «از مشاغل 

گونه موارد، بهتر است که این عناصر  در این.یاد شده است)128ص(»3Dمشاغل به اصطالح «

چیزي به خط انگلیسی در متن فارسی نباشد، چون اي ترجمه شوند که نیاز به آوردن  گونه به

گفتن  کاهد و هم اینکه سخن هم آوردنِ خط انگلیسی در متن فارسی از زیبایی و انسجام آن می

»3Dمشاغلی همچون «و)130ص(»3Dهاي کار  محیط«و»3Dاصطالح  مشاغل به«از

1. Ladino
2. ANZAC Day
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توان دربارة کاربرد عددهاي  یهمین نکته را م.تواند براي خواننده نامفهوم باشد ، می)143ص(

هاي کتاب نیز گفت که گذشته از آنکه از هر خواننده  دادنِ شمارة یادداشت رومی براي نشان

توان انتظار داشت که خواندن آنها را بداند، آوردنشان در متن فارسی موجب نازیباییِ  ایرانی نمی

،282صxlviiبراي نمونه، (ند ویژه که برخی از آنها عددهاي درازي هم هست شود، به متن می

xxxviiو272ص ،.(...

براي نمونه، در صفحۀ .شود دقتی دیده می ها کم ها و ترکیب در ترجمۀ برخی از اصطالح

203،“The World Economic Forum” ترجمه شده که »اتحادیه اقتصاد جهانی«به

”union“طور معمول، در برابر  در زبان فارسی، به»اتحادیه«ترجمۀ دقیقی نیست، چون 

بنابراین، بهتر بود که .شود طور معمول به مجمع برگردانده می به ”forum“شود و  گذاشته می

نیز  209در صفحۀ .شد میبرگردانده »جهان/مجمع اقتصادي جهان«ترکیب مورد نظر به 

“ethnic enclaves” ترجمه شده است که بهتر بود به »ها هاي وابسته به قومیت محله«به

»ها دانشگاه وابسته به قومیت«به همین ترتیب، .شد برگردانده می»نشین هاي قومیت محله«

”Cantonese“.شد برگردانده می»ها دانشگاه ویژة قومیت«، بهتر بود که به )259و253ص(

، از 243در صفحۀ .شد برگردانده می»کانتونی«به ، )211ص(»کانتونیز«جاي  نیز بهتر بود، به

سخن گفته شده است که ترجمۀ درستی نیست، چون »در اندونزي (Bahasa)زبان بهاسا «

ان زب«یا »اندونزیایی«معناي زبان است و بنابراین درست آن بود که از  به»بهاسا«خود واژة 

اظهارنامۀ «، از 301در صفحۀ .شد سخن گفته می»بهاسا اندونزي«یا حتی زبان »اندونزي

سخن به میان آمده است که در اینجا نیز بهتر بود، عبارت انگلیسی مورد »جهانی حقوق بشر

برگردانده شود، »اعالمیۀ جهانی حقوق بشر«هاي فارسی، یعنی  نظر به برابر مصطلح آن در متن

نیز بهتر بود  229در صفحۀ .»اعالمیه«متفاوت است از »اظهارنامه«،حقوقه که در ویژ به

نیز از  310در صفحۀ .شد کار برده می به»بیمه ازکارافتادگی«،»بیمه ناتوانی کاري«جايِ  به

«چِچِن«نام برده شده که حرف نادرستی است، چون »زدة چچن کشور جنگ« نیست، »کشور»

مطلبی از  306در صفحۀ .هاي خودمختار روسیه در قفقاز شمالی است ريبلکه یکی از جمهو

، نقل »از اصفهان دیدن کرده بود 1637با نام آدام اولئاریوس که در سال «پژوهشگري آلمانی 

در اینجا استفاده از .نام برده شده است»هاي خراسان، چاتاي و بخارا استان«شده که در آن از 

رسد، بدین دلیل که در نظام تقسیمات کشوري ایران در دورة  نظر نمی بهپذیرفته »استان«واژة
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جا بود که مترجم با رجوع به منابع تاریخی همچون  صفویه این واژه کاربرد نداشته و به

از اصطالح دقیقِ آن روزيِ واحد )1385(میرزا رفیعا  رالملوكدستوو)1332(لملوكاةتذکر

نظر  هم نام غریبی است که به(”Chattai“)»چاتاي«.رفتگ تقسیمات کشور مذکور بهره می

»لهجۀ اسکاتلندي«نیز برابر  215در صفحۀ .رسد درست برگردانده نشده است می

»لهجۀ گیلیک«براي  216پانوشت شده، اما این واژة انگلیسی در صفحۀ ”Gaelic“صورت به

»آموزان مهاجر سنجش اشتباه از توانایی زبانی دانش«عنوان قسمت .پانوشت شده است

در عنوان این قسمت ترجمۀ »توانایی زبانی«همچنین .در فهرست کتاب نیامده است)178ص(

“language proficiency”  108براي نمونه، صفحۀ  –جاهاي دیگر کتاب است که گاه در

ترجمه شده که برابرنهاد خوبی براي آن نیست، بدین دلیل که این ترکیب، »توانش زبانی«به  –

عنوان برابر اصطالح  است و انتخاب آن به دستور گشتارياي در  شده برابرِ اصطالح شناخته

در صفحۀ conveyer-belt.ده باشدکنن تواند براي خواننده سردرگم انگلیسی مورد نظر، می

نوار /تسمه«و»نقاله«ترجمه شده که این نیز در زبان فارسی به »نوار حمل جنس«به  127

.شود شناخته می»نقاله

براي نمونه، در صفحۀ .شود دقتی دیده می گفتارهاي کتاب نیز کم در ترجمۀ شماري از پاره

:گفتارِ زیر را داریم ، پاره159

قانونی  1»الئو و نیکولز«متحده، در دادگاهی به نام ، دادگاه عالی ایاالت1974در سال «

:ورسازي نقض حقوق مدنی شناخته شدرا وضع کرد که بر اساس آن، روش غوطه

انی که زبان آموز دانشصرفاً با ارائۀ امکانات، کتاب، معلم و برنامۀ درسی یکسان براي [...]

وان رفتار ت میدار محروم هستند، ننند و از هرگونه آموزش معنیک میخوبی درك نانگلیسی را به

».اي را شاهد بودمنصفانه

:گفتار زیر در متن انگلیسی کتاب است گفتار، ترجمۀ پاره این پاره

“As early as 1974 the US Supreme Court ruled in a famous court case,

Lau v. Nicholas, that submersion education constituted a violation of civil

rights:

[. . .] there is no equality of treatment merely by providing students with

the same facilities, textbooks, teachers, and curriculum; for students who do

1. Lau v. Nichols
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not understand English are effectively foreclosed from any meaningful

education.

،»الئو در برابرِ نیکولز«با توجه به نظام قضایی ایاالت متحده، رأي دادگاه در پروندة معروف 

:صورت زیر است توان گفت که ترجمۀ دقیقِ آن به گفتار انگلیسی باال، می و دقت در ساخت پاره

الئو]کینی کینمون[، دیوان عالی ایاالت متحده، در پروندة معروف 1974در سال «
1

در

:ورسازي نقض حقوق مدنی است روش غوطه نیکولز، رأي داد که آموزش به.]اَلن اچ[برابر 

[...]رفآموزان به  کردن امکانات، کتاب درسی، معلم، و برنامۀ درسی براي دانش فراهم ص

شوند،  یسی را متوجه نمیآموزانی که زبان انگل معناي رفتار برابر با همگی آنها نیست؛ زیرا دانش

».مانند تا حد زیادي از آموزش موثر محروم می

ها در آن است؛  شود گفت، ندیدن برخی ظرافت نکتۀ دیگري که دربارة ترجمۀ کتاب می

رفت که مترجم آن را با  یعنی با وجود آنکه که ترجمۀ واژه یا اصطالحی درست است، انتظار می

و)10ص(»افاغنه«هاي  براي نمونه، در چند جاي کتاب، واژه .تأمل بیشتري به فارسی برگرداند

در این موارد، بهتر بود که مترجم .کار برده شده است ، به)196-200براي نمونه، ص(»افغان«

»افغان«لحاظ تاریخی  برد، بدین دلیل که به کار می را به»افغانستانی«ها، واژة  جاي این واژه به

خواندن همۀ مردم »افغان«شده، و اکنون نیز  اطالق می»فغانستانا«فقط به بخشی از مردم 

هاي تاریخی و امروزي این کشور  این کشور، مبتنی بر اهداف سیاسی خاصی است که با واقعیت

-199براي نمونه، ص(»دري«همچنین، بهتر بود که مترجم، به جاي واژة .خوانی ندارند هم

نامیدن فارسی رایج در »دري«گرفت، چون  هره میب»فارسی دري«، در همه جا، از )197

به همین .هاي زبانی هاي خاص انجام گرفته، نه واقعیت گذاري افغانستان نیز مبتنی بر سیاست

)269ص(»کشورهاي حوزة خلیج«رود که هر مترجم ایرانی، از تولید عبارت  ترتیب، انتظار می

دنبال »خلیج فارس«کاربرد نام ناکامل  هایی که از خودداري کند، و با آگاهی از سیاست

.شود، در هر متنی، از این پهنۀ آبی، با نام کامل آن یاد کند می

پیامدهاي افول «گفتارِ  براي نمونه، در پاره.شود گاه در مطالب متن فارسی تناقض دیده می

ابرابري در میان گذارد، باعث فزونی یافتن ن نئولیبرالیسم که تعهد به عدالت اجتماعی را کنار می

، با توجه به )30ص(»ها در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم شد افراد، جوامع و ملت

1. Kinney Kinmon Lau
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«پیامدهاي«دانیم، باید از  می»نئولیبرالیسم«آنچه از  آن سخن گفته »شکوفایی«یا »رشد»

ساسی فرانسه قانون ا 2ماده «شود  نیز در جایی گفته می 69در صفحۀ .آن»افول«شد، نه  می

گفتاري داریم که  پاره 75؛ اما در صفحۀ »زبان رسمی فرانسه، باید فرانسوي باشد«:چنین است

حتی کشورهایی که «:در آن از مقرر نبودن زبان رسمی براي فرانسه سخن گفته شده است

اصل  هاي رسمی براي آنها مقرر نشده است، مانند فرانسه و بلژیک، نیز بر اساس زبان و یا زبان

رسد که  این موضوع به نظر می.»کنند عنوان زبان معیار انتخاب می ارضی یک زبان واحد را به

ناشی از ابهام موجود در این ساختار است و الزم بود که مترجم به گونۀ دیگري معنا را بیان 

.کرد می

ی در فارسی هاي انگلیسی که برابرهايِ گویا و پذیرفتن بهتر بود بود مترجم از کاربرد واژه

»ویزا«،)140ص(»سندیکا«،)140ص(»کمپانی«:کرد، براي نمونه دارند، در متن پرهیز می

»استاتیک«؛)ص242(»مکانیسم«؛)14ص(»مکانیزمی«؛)8ص(»ایده«،)140ص(

....،)244ص(

، یا نامفهوم، یا غیردستوري، یا بدساخت هستند، بلندبسیار  هاي کتاب نیز ي ازجملهشمار

اي و غیرِ فارسی در  هاي ترجمه ها و عبارت همچنین شمار ترکیب.فعلشان مناسب نیستیا 

.ها در ویرایش متن باشد دقتی رسد که این موارد حاصل برخی کم به نظر می.متن کم نیست

:براي نمونه

بینیم که در فارسی را می»...عدم توانایی به زبان «ترکیب، ما 16و  14در صفحۀ -

تسلط نداشتن «حتی نارسا است، و بهتر بود به جاي آن عبارتی همچون  و غیر رایج

وان دربارة ت میهمین نکته را .دش میبرده  کار به»...نداستنِ زبان «یا »...به زبان 

«ناتوانایی به زبان کشور مهاجرپذیر«،»ناتوانایی در برقراري ارتباط« ناتوانایی دولت »

بهره »ناتوانایی«یز گفت که در آنها از واژة غریب ن...)108،109،317ص(»ترکیه

افرادي که توانایی کافی و مناسب به «ارهاي گفت پارههمچنین در .گرفته شده است

زبان را ندارند معموالً پیوسته و دائماً مورد تبعیض واقع شده و براي کارهاي مناسب 

»زبان انگلیسیعدم توانایی کافی آنان به «،)143ص(»وندش میکنار گذاشته 

و)206ص( نیز بهتر بود که به جاي )210ص(»فاقد توانایی کافی به زبان غالب«،

.دش میگرفته  کار به»تسلط«،»توانایی«
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انی که از پیشینۀ زبانی متفاوتی نسبت به زبان آموز دانش«گفتارِ  ، در پاره16در صفحۀ -

هنجارهاي زبان فارسی نیست، ، کاربرد حروف اضافه مطابق »...آیند  مدرسه میغالب 

آموزانی که زبانشان متفاوت از زبان غالب مدرسه  دانش«صورت  توان آن را به و می

.، بازنویسی کرد»...است، 

در مجموع، محوشدن «:کلی نامفهوم است، جملۀ زیر به61در پاراگراف پایانی صفحۀ -

فرضی همراه با اسم ظاهر اي زبانی افراد، با لنزهاي یک زبان ه هتنوع زبانی که داشت

یرند و گ میترتیب قرار ا بهه هوند و طبقاتی از تنوع زبانی که در آن این مجموعش می

گسترده باورهایی را دربارة زبان  طور بهوند ش میا متنوع دیده ه هتنها برخی از مجموع

)61ص(».نندک میحفظ 

جمعیت «و»يجمعیت گویشوران در«، دو ستون 199صفحۀ »1جدول شماره «در-

آمده است، به  198وجود دارد که با توجه به آنچه در صفحۀ »گویشوران زبان دري

در استرالیا باشد »ي ایرانیها نجمعیت گویشوران زبا«سد که مورد دوم باید ر مینظر 

نفر بوده است که البته این جمعیت در صفحۀ  43772در کل  2006که در سال 

د نظر ذکر شده، اما در جدول مور»کل جمعیت استرالیادرصد از  2/0معادل با «198

.ذکر شده است 22/0این عدد 

و فرانسه زبان با قدر ...«:گفتارهاي بدساخت متن فارسی عبارتند از پارهایی از ه هنمون-

»...ود تا ناسزاگویی؛ ش میصورت کلی تحسین منزلت اجتماعی باالیی است و به

»...نها دیگر قادر به انجام کارهاي سخت را نداشت از آنجایی که بدن آ«؛)219ص(

در این فرآیند، تولید و انتشار علم وابسته به نیازها و مشکالت ملی و «؛)228ص(

).267ص(»شدن استو انتقادگر هستند در حال جایگزینمحلی که آگاهانه، متعهد 

...ندارامنه داراي ثروت ارزشمندي به جهت ارتباطات فراملیتی خود داشت« :«

.....؛)307ص(

)231(»نیک میتو در پاریس زیبا زندگی «و»نیک میتو در لندن جذاب زندگی «-

این موارد .دشو میي بسیاري هستند که در متن دیده ها يبردارنمونه از گرته دوفقط 

پاریس زندگی /تو در لندن«تر فارسی، همچون ي معمولها تد با ساخش میرا نیز

.جایگزین کرد»خوبی داري
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ساله اهل فرانسه به نام فنی  22توریستی ...«گفتار  ، در پاره217در صفحۀ -

معنی است و  بی»نام فنی«، عبارت »دسینتجورس و دوستانش سوار اتوبوس شدند

.آمد می»نام مستعار«بهتر بود به جاي آن 

دیگرِ از شاهدهاي )301ص(»خواستگاه«،)16ص(»يها تاقیل«؛)80ص(»بهدلیل«-

صورت  این عناصر، به ترتیب، باید به.تر هستند نیاز متن فارسی به ویرایش دقیق

.شدند نوشته می»خاستگاه«و»هاي اقلیت«،»دلیل به«

از اینکه چرا و چگونه افراد ...«ارهايِ گفت پارهدر »خودآمرانه«و»مضحکانه«کاربرد -

و)287ص(»نندک میموبلوند یا داراي پوست رنگی چنین مضحکانه عمل  اما ...«،

»گرایی خودآمرانه کنار گذاشته شودالزم بود که دولت از موقعیت محافظت

.نیست، درست )318ص(

-...

گیري نتیجه

هاي داراي تنوع  در کتاب مورد نظر، نویسنده در پی آن بوده است که نشان دهد در جامعه

محرومیت زبانیوبرخورداري زمان به  جه همزبانی، فهم دقیق مسائل مربوط به زبان، نیازمند تو

نظر برخی منتقدان کتاب از نقاط قوت کار پیلر است، بدین دلیل که  این ویژگی، به.است

محرومیت زبانیشناسی اجتماعی، فقط بر  هاي زبان مانند بسیاري از پژوهش جاي آنکه به به
1

کرده است که از ترتیبات ناعداالنۀ تمرکز کند، بر لزوم توجه به آن بخش از جامعه نیز تأکید 

خواهد نشان دهد که عامل ایجادکنندة محرومیت  در واقع، پیلر می.برند موجود در آن سود می

هاي فراگیري هستند که آشکارا یا غیرآشکارا،  و تبعیض زبانی، ترتیبات اجتماعی و گفتمان

ماوبري(کنند  هایی را تأیید یا توجیه می ها و تبعیض چنین محرومیت
2
تکیۀ ).2017:876،

هاي بارز آن است که هم موجب ملموس و  کتاب بر مطالعات موردي مختلف، از دیگر ویژگی

اجتماعی مربوط به  هاي عدالتی بیدهد که  هاي آن شده، هم نشان می قابل فهم شدن بحث

وِلدمیکائیل(زبان، اموري جهانی هستند 
3
نتقدان، پیامد باور برخی از م البته به).2017:676،

1. linguistic disadvantage
2. J. F. Mowbray
3. T. H. Weldemichael
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ها و جزئیات نظري و تحلیلی کافی دربارة هر مورد در  توجه نویسنده به موارد مختلف، نبود داده

انگوري(کتاب است 
1
ص2019، هایی  توان به نکته هاي مشخص کتاب، می از سودمندي).319،

علم و تدریس، عنوان زبان  برانگیز آن دربارة پیامدهاي گسترش زبان انگلیسی در جهان، به تأمل

دلیلِ برخورداري  ها از آن جهت سودمند و مهم هستند که این زبان، هم به این نکته.اشاره کرد

رفته به حاشیه براند و حتی  هاي جهان را رفته تواند دیگر زبان هاي قدرت، می از تمامی مولفه

هان حاکم کند، تواند چارچوب فکري و فرهنگی و علمی خاصی را بر همۀ ج نابود کند، و هم می

اي کند و حتی از  هاي فکري و فرهنگی و علمی جهان را حاشیه و از این رهگذر دیگر چارچوب

.میان بردارد

هاي آن  توان بر محتواي کتاب گرفت، نتایج کلی و برخی از تعمیم اما خُردة اصلی که می

ارم کتاب از آنها هایی که در فصل چه براي نمونه، ازخودبیگانگی، مشکالت و سرخوردگی.است

سخن گفته شده است را فرد مهاجر حتی در کشور موطن خود نیز ممکن است تجربه کند، و 

هاي علمی و تحصیلی افراد  مسائلی همچون تن دادن به مشاغل نامتناسب با پیشینه و قابلیت

ن زبان توان با دانستن یا ندانست سادگی نمی اي که فرد بدان مهاجرت کرده است را به در جامعه

اجتماعی جوامع  –پیوند دارد، چرا که این مسائل، برآمده از ساختارهاي پیچیدة اقتصادي 

نکتۀ دیگري که دربارة .هستند که قدرت و اثرشان به مراتب بیشتر از عوامل زبانی است

توان گفت، این است که بسیاري از آنها مربوط به  هاي مورد توجه کتاب می ها و بحث موضوع

باید هاي مربوط به آنها  اي مشخص هستند، و از این رو، هم در تعمیم نتایج بحث مسائل جامعه

.هايِ دیگر هایشان براي جامعه حل جانب احتیاط را از دست نداد، هم در تجویزِ راه

هاي مثبت صوري کتاب، بارزترین نقطۀ قوت آن، قابل  لحاظ ترجمه، گذشته از ویژگی به

اما مواردي از ترجمۀ اشتباه در کتاب، وجود شمار .فهم و روان بودن بخش عمدة متن است

اي، یا بدساخت در متن، و برخی از ایرادهاي ویرایشی و نگارشی ازجمله زیادي ساخت ترجمه

.هایی نیازمند دقت بیشتري هستیم دهند، در ترجمۀ چنین متن هایی هستند که نشان می خُرده

2رضا امینی

)استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري(

1. J. Angouri
2. r.amini@richt.ir
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