
ترجمه شده از  اي گزینش برابرها در متونلهبررسی مقاب
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  تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف 
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  2دختذلیخا عظیم
  چکیده

سازي این حقیقت است که عواملی همچون بافت موقعیتی، در پی شفافرویکرد تحلیل گفتمان انتقادي 
دهد را شکل می یجامعه زبان برلطه، فرهنگ و ایدئولوژي حاکم ینامتنی، روابط قدرت در جامعه، سبافت ب

. شوندها تثبیت میو از طریق به کارگیري زبان در جامعه است که این ساختارها، فرایندها و ایدئولوژي
آنها با متن اصلی  ز دو مترجم و مقابلهشده ا شود بررسی برابرهاي انتخاباین مختصر ارائه می آنچه در
اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف است، تا با استناد بر  اثر جیمز جویس بر» عربی«داستان 

گذاشته متن مقصد صحه  این رویکرد بر کارایی آن در فرایند برابریابی و دستیابی به برابرهاي مناسب در
گذاري شده است که ساختارهاي زیرا رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي بر این اصل اساسی پایه. شود

هاي زبانی به طور کلی و در فرایند ترجمه مدار و مالحظات غیرزبانی و توصیف فرازبانی در تحلیلگفتمان
حاضر  مداري که در مقالهارهاي گفتمانتاز جمله ساخ. به طور اخص از اهمیت باالیی برخوردار است

/ ند از گزینش واژگانی، ضمایر، رابطه عاملیت نحوي یعنی انتخاب صیغه معلوماعبارت شودبررسی می
  .سازي و طرد کنشگرها، فرایند اسممجهول

  
  مدار، ایدئولوژي، گفتمانتحلیل گفتمان انتقادي، ساختارهاي گفتمان :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه - 1

ست که تار و پود آن از جامعه، گفتمان و ایدئولوژي حاکم ا هااي از مفاهیم و اندیشهزبان به عنوان آیینه
 و  یابدترین ابزار ارتباطی تجلی میگیرد و در قالب زبان گفتار و نوشتار به عنوان مهمدر جامعه شکل می

رویکرد مورد استناد در . قیق استاز این رو در طول دوران همواره موضوعی شایسته براي مطالعه و تح
مطرح در عرصه  ؛ این الگو یکی از چندین انگارهاین مقاله، الگوي تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف است
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تحلیل گفتمان انتقادي است که بافت اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، روابط قدرت و سلطه را در بررسی 
اي میان با استناد به این رویکرد بررسی مقابله صد دارنددر مقاله حاضر نگارندگان ق. داندزبان دخیل می

ر جیمز جویس را اث» عربی«ان آنها با متن اصلی داست و مقایسهگزینش برابرها در دو متن ترجمه شده 
تا با استفاده از این رویکرد نقاط ضعف و قوت در فرایند ترجمه، فرایند برابریابی، برابري  انجام دهند

مدار و روابط انتقال ساختارهاي گفتمان نحوه شناسی در مطالعات ترجمه را نشان دهند ومناسب و روش
این،  بنابر. زمانی مختلف به تصویر بکشند در دو ترجمه متفاوت در دو برهه ایدئولوژیک نهفته در متن را

-تارهاي گفتماننگارندگان معتقدند که به علت ماهیت رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي و توجه آن به ساخ
به . مدار و مالحظات غیرزبانی، این رویکرد قادر است به مترجم در گزینش برابرهاي مناسب کمک نماید

مدار را تحلیل نمود، در نتیجه توان تمامی ساختارهاي گفتمانهاي ساختاري مقاله نمیعلت محدودیت
 .شدد خواهدر فرایند برابریابی بررسی  سازي کاربرد تحلیل گفتمان انتقاديچند نمونه از آنها جهت شفاف

ند از گزینش واژگانی، ضمایر، رابطه عاملیت نحوي یعنی انتخاب امدار عبارتاین ساختارهاي گفتمان
  .سازي و طرد کنشگرهامجهول، فرایند اسم/ صیغه معلوم

  
  پیشینه مطالعات - 2

به بعد شاهد توجه  1980و  1970هاي ترجمه در دهه با گذري بر تاریخچه) 1383(حزاد به زعم فر
مطالعات در زمینه تحلیل  1990 در دهه. گفتمان در ترجمه هستیم پردازان به نقش تحلیلفراوان نظریه

گرایی، تحلیل گفتمان در در حقیقت از دل نقش. شودگفتمان انتقادي در مطالعات ترجمه مطرح می
ثیر را در این امان که در این دهه بیشترین نفوذ و تالگویی از تحلیل گفت. یابدمطالعات ترجمه تجلی می

  .مند هلیدي استعلم داشته است الگوي نقشگرایی نظام
اساس دستوري است که هلیدي  معتقد است الگوي تحلیل گفتمان هلیدي بر) 90: 2001( 1ماندي

 .شودبررسی میبه مثابه ارتباط زبان  ،در تحلیل گفتمان. مند نام نهاده استگراي نظامآن را دستور نقش
ها را این گزینش مندمعنایی نویسنده است و به طور نظام هايویکرد به معنا در قالب گزینشنگاه این ر

  .سازداجتماعی مربوط می -به چارچوب فرهنگی
اي با با وجود مطالعات گسترده در زمینه مبانی نظري ترجمه در جهان، در ایران تحقیقات گسترده

له برابري به مثابه همچنین مطالعه مسئ .در این زمینه صورت نگرفته است ر مبانی نظري و تبیینتناد باس
از زبان انگلیسی به فارسی در ) داستان کوتاه(ویژه متون ادبی ه مفهومی اساسی در مباحث نظري ترجمه ب

این  بنابر. جایی ندارد پردازانچارچوب تحلیل گفتمان انتقادي توسط پژوهشگران این رویکرد و نظریه
گرایی نقشرویکرد نه تنها لذا . رسددست ضروري به نظر میهایی از این ها و نگارش مقالهانجام پژوهش

این،  بنابر. براي تبیین فرایند ترجمه کافی نیستنیز حتی ترکیب آنها  شناسی،و سایر رویکردهاي زبان
، بلکه هاي مبدأ و مقصد نباشدبل زبانمنحصر به تقا تنهاتا در این مقاله، فرایند ترجمه ضروري است 

                                                             
1- Munday, J. 
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رویکرد  تااین شایسته است  خلق دوباره متنی با هدف ویژه ارتباطی است، بنابر ،چون هدف فرایند ترجمه
هایی که در این زمینه و با این رویکرد به رشته از جمله مقاله. دیدي در مطالعات ترجمه مطرح شودج

  .اشاره کرد) 1389(زاده و دیگران وان به مقاله آقاگلتاند میتحریر درآمده
  

  شناسی پژوهشمفاهیم بنیادي، چارچوب نظري و روش - 3
  مفاهیم بنیادي - 3-1
  مدار و بازتاب آن در ترجمهساختارهاي گفتمان -1- 3-1

-شناختی و جامعهساختارهاي زبان 1مدارساختارهاي گفتمان) 144:1383،151،166(به زعم یارمحمدي 
صورت دیگر در گفته و یا ه که به کارگیري یا عدم به کارگیري آنها و یا تغییر و تبدیل آنها ب اندشناختی

هاي متفاوتی ممکن گردد، مطلبی پوشیده و مبهم شود و یا شود که از آن گفته برداشتمتن باعث می
و بخش دیگر در حاشیه سازي شود برعکس، متن صراحت بیشتري پیدا کند و یا بخشی از گفته برجسته

 کند عبارت استمعرفی می) 93-92: 2001( 2که فرکالفمداري از جمله ساختارهاي گفتمان .قرار گیرد
سازي، بازنمایی مجهول، فرایند اسم/ از گزینش واژگانی، رابطه عاملیت نحوي یعنی انتخاب صیغه معلوم

نکته حائز اهمیتی . غیر شخصی/ یر شخصیوجه، انتخاب ضما نظاماستعاري امور واقع، نحوه گزینش از 
طور بالقوه امکان ه هاي زبانی بکه در این میان وجود دارد این است که با وجود اینکه بسیاري از صورت

، این امر به معناي آن نیست که کل گفتمان به ناچار ماهیتی استبرخورداري از بار ایدئولوژیک را دارا 
ثیر یا هاي گفتمانی مادامی که به حفظ، تارفتار«) 111:همان(رکالف ایدئولوژیک دارد، بلکه به زعم ف

  .»اراي بار ایدئولوژیک خواهند بودتضعیف روابط قدرت یاري برسانند د
  ایدئولوژي، گفتمان و متن -2- 3-1

هاي فردي و غیراجتماعی در مفهومی که از کاربرد گفتار عرضه کرده است به جنبه) 21: 1389( 3سوسور
ورزد که کید میبر این نکته تا» گفتمان«ن اصطالح برد کاره با ب) 73: 1995(اما فرکالف . داردآن نظر 

الي روابط و فرایندهاي اجتماعی محصور شده است، روابط و فرایندهایی که به کاربرد زبان در البه
هاي زبانی که در تصوره توان بزنند؛ به عنوان نمونه میهاي زبانی را رقم میمند گوناگونینحوي نظام

یک جنبه از محصور بودن کاربرد زبان در روابط اجتماعی که به مفهوم . شوند اشاره کردمتن ظاهر می
در واقع، زبان آغشته به ایدئولوژي . گفتمان نزدیک است آن است که زبان صورت مادي ایدئولوژي است

یدئولوژي و متن معتقد است که در مورد روابط موجود میان ا) همان(از سوي دیگر فرکالف . است
هاي ایدئولوژیکی در صورت و محتواي گرچه ردپاي فرایندها و ساخت. ایدئولوژي در متن نهفته است

این بدان خاطر است که معنی از رهگذر . متن وجود دارد، اما خوانش آن تنها از خود متن ممکن نیست

                                                             
1- Discursive structure 
2- Fairclough, N. 
3- Saussure, F. 
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و فرایندهاي ایدئولوژیک به  باز استگون شود و متون به روي تعبیرهاي گوناتعبیر متون حاصل می
  .گفتمان که خود به مثابه رویدادهاي تماماً اجتماعی است تعلق دارند

  بازتاب ایدئولوژي در ترجمه -3- 3-1
پرداز ترجمه، آندره هاي نظریهریشه در اندیشه ،شاید بتوان ادعا کرد که طرح مسئله ایدئولوژي در ترجمه

. یابنددوین نمیهاي ادبی در خأل تکند که نظاماستدالل می )1981(در مقاله لفویر . داشته است 1لفویر
فشارهاي  ،توجه دارد هاي واژگانی در ترجمهموضوع چرخش اینکه بهمذکور عالوه بر  لفویر در مقاله

. کندبررسی مینیز را ثیرگذاري بر محیط روشنفکري تا بر مترجم و راهبردهاي او در ایدئولوژیک حاکم
کند تا نفوذ عامل فوق فویر ضمن فاصله گرفتن از واژگان نظام چندگانه، اصطالحات جدیدي عرضه میل

داند که بر سر ها میاي از گفتمانرا مجموعه» ایدئولوژي«او مفهوم . ادبی بر ادبی را بهتر تحلیل کند
ي قدرت، که نقشی اساسی اند و این منافع به نحوي با حفظ یا تضعیف ساختارهامنافعی با هم در منازعه

  .انددر شکل کلی حیات اجتماعی و تاریخی دارند، مرتبط
  
  )ترجمه(توصیف، تفسیر، تبیین متن و بازتولید  -4- 3-1

در . حله توصیف، تفسیر و تبیین تشکیل شده استاز سه مر) 93:  2001(یل گفتمان فرکالف الگوي تحل
نکته حائز اهمیت در فرایند برابریابی در ترجمه این . فرض تفسیر و تبیین استاین الگو توصیف پیش

چهارم، یعنی بازتولید هر سه مرحله توصیف،  در مرحله. کنندباً نقش ایفا میاست که این سه مرحله متناو
آنچه در مرحله توصیف مورد توجه قرار . تفسیر و تبیین به طور همزمان در فرایند برابریابی دخالت دارند

اما تنها از طریق . دارند اي و بیانیارزش تجربی، رابطه کهاست هاي صوري متون گیرد ویژگیمی
این در رویکرد تحلیل  توان به ساختارهاي اجتماعی دست یافت، بنابرهاي صوري متن نمیویژگی

  .رسیمکنیم و به مرحله تفسیر و تبیین متن میگفتمان انتقادي از مرحله توصیف گذر می
  
  شناسیي و روشچارچوب نظر - 3-2

هاي ترجمه شده بر مبناي شیوه تحلیل گفتمان ر براي تحلیل کیفی متنچارچوب نظري مقاله حاض
گفتمان و زبان به مثابه کردار ) 2001(رویکرد فرکالف در . بنا شده است) 2001(انتقادي فرکالف 

توان مستقیماً به شالوده ن نمیهاي صوري متوزیرا تنها با استناد بر ویژگی. گیردمد نظر قرار میاجتماعی 
هاي اجتماعی در فرایند ترجمه دست یافت؛ به جامعه متن پیشین، اعتقادات، مناسبات اجتماعی و هویت

غیرمستقیم است و این رابطه  تن و ساختارهاي اجتماعی،اساساً نوع ارتباط م) 117: همان(زعم فرکالف 
 ارزششود، به بیانی دیگر ز آن است برقرار میبیش از هر چیز توسط گفتمان که متن خود بخشی ا

یابد و از نظر اجتماعی نیز هاي متن تنها با واقع شدن در تعامل اجتماعی است که جنبه واقعی میویژگی
  .شودعملی می

                                                             
1- Lefevere, A. 
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ها را تشکیل اثر جیمز جویس منابع گردآوري داده» عربی«در این مقاله متن، جمالت و واژگان داستان 
اساس روش کیفی صورت  تجزیه و تحلیل متن که بر ین پس از توصیف و تفسیر بر پایههمچن. دهندمی
هاي مورد نظر نیز از روش کمی در جهت مستندسازي و لفه، با ارائه آمار، بسامد و درصد موگیردمی

هاي دو متن ترجمه شده از داستان ویژه در بخش مقایسه میان دادهه تر بگیري دقیقکمک به نتیجه
  .استفاده خواهد شد» ربیع«
  
  هاتحلیل داده - 4
از مجموعه » عربی«تفسیر و تبیین بافت موقعیتی و نوع گفتمان در داستان  - 4-1

  هادوبلینی
ه است به اجمال نشان اي که در زیر آمدانگاره. گیردصورت می 1انگاره  این موضوع بر پایه بحث درباره

کنند و چگونه این تفسیر نوع گفتمان مربوطه را تفسیر می ن چگونه بافت موقعیتی رایدهد مفسرمی
  .کندمشخص می

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  بافت موقعیتی و نوع گفتمان -1انگاره 
  

االت سئو. مطرح شده استال در ارتباط با چهار بعد اصلی بافت موقعیتی در سمت چپ چهار سئو
و » روابط میان آنها چیست؟«، »چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟«، »ماجرا چیست؟«ند از امذکور عبارت

  »نقش زبان در پیشبرد ماجرا چیست؟«
  
  
  

 موقعیت نوع گفتمان

 چه کسانی درگیر ماجرا هستند ؟

 تعیین محیط نهادي

 محتوا

 فاعالن
 روابط

 پیوندها

 ماجرا چیست ؟

 روابط میان آنها چیست ؟
 نقش زبان در پیشبرد ماجرا چیست ؟

)فعالیت ، عنوان ، هدف (   
 

بخش اجتماعی: نظم اجتماعی   

بافت موقعیتی نیتعی  

بخش نهادي: نظم اجتماعی   
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  ماجرا چیست؟ -1- 4-1
شود، به پسر جوانی مسحور خواهر دوستش می. دنبال کردن رویدادهاي بیرونی داستان عربی ساده است

یک روز دخترك با او . ستایدپردازد و عاقبت با سرمستی نهانی وي را میتأمل درباره وجودش می
و از رفتن یا نرفتنش به بازار  -اندیکی از چند باري که کالمی با هم رد و بدل کرده-شودهمکالم می

توانم بروم چون باید در مجلس ذکر و عبادت شرکت خودم نمی«: گویدبه او می. شودعربی جویا می
رود از زرق و عاقبت هنگامی که به بازار می. »آورماي برایت میاگر بروم هدیه«: گویدك میپسر» .کنم

کند جاي آن احساس میه ب. خرداي هم نمیشود و هدیهبرق آن و شنیدن گفتگوي مبتذل سرخورده می
  .سوزدمی» اضطراب و خشم«هایش از و چشم» زمامدار و لعبت بازش غرور است«
  
  ی درگیر ماجرا هستند؟چه کسان -2- 4-1

در خیابان  - نویسنده داستان –راوي عربی، پسرکی است که اکنون بزرگ شده است و مانند جویس 
دست ه در پایین خیابان، طبق اطالعی که از پاراگراف نخست ب. کرده استریچموند شمالی زندگی می

مدرسه رفته و باز مثل جویس  پسرك مانند جویس به این. آید مدرسه برادران مسیحی واقع شده استمی
به عالوه ناپدري و نامادري پسرك، یعنی ). 55: 1372،جویس(آور و مایه خرفتی یافته است آن را مالل
  .اندعمو نسخه بدل والدین جویسعمو و زن

  
  روابط میان آنها چیست؟ -3- 4-1

مواردي که در موقعیت مورد  کننده بنا به مناسبات قدرت، فاصله اجتماعی و دیگرروابط میان اعضا شرکت
پسرك این داستان از همان آغاز در صدد آزاد ساختن خویش از . اند، وابسته استنظر، تعیین و تثبیت شده

. هاي پریشنده استجا شدنچنین آغازي متضمن بدرودهاي جانکاه و جابه. ها و بندهاي جامعه استدام
در این داستان، مانگان . تصویر کشیده شده استپرستی کورکورانه پسرك به بت» عربی«در داستان 

-مستأجر خانه پسرك، خانه» عربی«در داستان . دوست پسرك است و پسرك دلداده خواهرِ مانگان است
در . که در اتاق پذیرایی پشتی مرده است انی بوي نم گرفته است، کشیشی بوداي که بر اثر کهنگی و ویر

  .گردده خیالش به دنیاي عادي زندگی روزمره باز مینهایت نیز پسرك از دنیاي جدا افتاد
  
  نقش زبان در پیشبرد ماجرا چیست؟ -4- 4-1

. شودتر استفاده میصورتی ابزاري و در جهت تحقق بخشی از هدف نهادي و اداري گستردهه بان بزاز 
هاي اجتماعی حاکم بر تولید گفتمان چه در مدار و دیدگاهتحلیل گفتمان انتقادي میان ساختارهاي گفتمان

ساختارهاي از در این مقاله نیز تعدادي . کندقرار میبرپلی ) مقصد(و چه در متن پسین ) مبدأ(متن پیشین 
پرویز داریوش -1 هاي این متن به ترتیب عبارتند ازمترجم. شوندو بررسی میمدار انتخاب گفتمان

  .)1، چ1372(حسینی  و صالحمحمد صفریان . 2) 1،چ1346(
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  گزینش واژگانی - 4-2
ها منعکس کننده دیدگاه، خاص، تعبیرات، نام براي افراد، اشیا و فعالیت ايگزینش و سپس کاربرد واژه

فرکالف ). 144: 1383یارمحمدي،(تواند بار منفی یا مثبت داشته باشد منظور و نیت خاصی است که می
  .شودهاي آنها رمزگذاري میهاي میان بار ایدئولوژیک متون در واژهنیز معتقد است تفاوت) 95: 2001(

  
  17، صفحه 1سطر : متن اصلی

North Richmond Street, being blind was a quiet street except at the hour 
when the Christian Brothers School set the boys free. 

  35، صفحه 3 -1سطر): پرویز داریوش( 1متن ترجمه 
هاي مدرسه اخوان مسیحی، تعطیل بود، جز در ساعاتی که بچه بستبن کوچه ریچموند شمالی چون

  .شدند، خیلی خلوت و ساکت بودمی
  33، صفحه2 - 1سطر): و صالح حسینی محمد صفریان( 2متن ترجمه

-مسیحی تعطیل میهاي مدرسه برادران ، جز در ساعتی که بچهکوريخیابان ریچموند شمالی، به سبب 
  .شدند، خیابان خلوتی بود

. بست استبن/ کوچه ریچموند شمالی کور/ گوید که خیابانجویس در آغاز داستان به مخاطب می
اما در متن . بست استدهد که خیابان ریچموند شمالی بن، واقعیت را اینگونه جلوه می1متن ترجمه 

. ورزدان عبارات آغازین داستان بر آن تاکید میت و در همرا به کار برده اس» کور«، مترجم برابر 2ترجمه
هر واژه در . کندمایه متن نقش مهمی ایفا میکید دال بر این است که کوري از نظر مضمون و جاناین تا

تبیین این نکته را به همراه دارد که پسرك نیز » blind«واژه . کنداثر، ایدئولوژي خاصی را بازنمایی می
مایه واسطه بیان یک جانه در اینجا گزینش واژگانی ب. بست رسیده استر زندگی به بنکور است و د

به همین دلیل در . یعنی کوري ناشی از خودفریبی هم در متن پیشین و هم در متن پسین باید جلوه نماید
  .»بستبن«تر است تا مناسب» کور«برابریابی، واژه 

ها به لحاظ ایدئولوژیک مورد مناقشه قرار دارند، یعنی واژهکاربرد برخی ) 95: 2001(به زعم فرکالف 
ه اینکه ب. »کور«یابد، مانند برابر و این مسئله گاهی در متن تعین می اندر کانون مبارزات ایدئولوژیکد

 اللفظیاستفاده کرده است تنها داراي معناي واقعی و تحت» کور«از برابر  2مترجم متن » بستبن«جاي 
این، مترجم با  بنابر. سازي ایدئولوژي پنهان در این داستان استحاکی از عینی» blind«برد کار. نیست

مایه داستان هر گونه تغییر در ترجمه و جانشین کردن برابر اسمی خاص موجب ضعف در ارائه پیام و جان
  .شودو در نهایت تبیین متن اصلی می

  17، صفحه  6-4سطر: متن اصلی
The other houses of the street, conscious of decent live within them, gazed 
at one another with brown imperturbable. 

  
  35، صفحه  6-4سطر: 1متن ترجمه 
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هاي هاي معقول و محترم در میان خود شاعر بودند، با چهره، که به وجود زندگیکوچههاي دیگر خانه
  .نگریستندبه یکدیگر خیره میاي رنگ آرام قهوه

  33، صفحه  6-4سطر: 2متن ترجمه 
اي رنگ هاي قهوهوجود مردمان شریف درون خود واقف بودند، با چهرهه ، که بخیابانهاي دیگر خانه

  .نگریستندآرام، خیره به هم می
، 2ترجمه درحالیکه، در متن . در متن اصلی شده است» street«جانشین » کوچه«، 1در متن ترجمه

  و یا » اهل خیابان«، »خیابان«به معناي » street«اي، نامهدر معناي واژه. کار رفته استه ب» خیابان«
دهی صحیح برابرهاي انتخابی در متن پسین با ارزش ،در ترجمه و تحلیل یک متن. است» اهالی محل« 

، در 2در متن ترجمه . یابدمی هاي معنایی واژه در متن پیشین تجلیکاربرد مناسب در راستاي مشخصه
درحالیکه، در متن . از معناي موجود مسلط و طبیعی شده استفاده شده است» street«برابریابی واژه 

تعبیر دیگر از این نوع گزینش . تخصیص یافته است» کوچه«به » street«، گستره معنایی 1ترجمه
هاي معقول و وجود زندگی«آیی آن با هم و» خیابان«ه جاي ب» کوچه«کاربردن ه واژگانی یعنی ب

اش از یابد که آگاهی، حاکی از طنز بخشیدن به این گفته است، زیرا پسرك به زودي درمی»محترم
شاید . شودزودي پریشان میه زندگی محترم و معقول سرابی بیش نبوده است و نماي آرام این خیابان ب

» کوچه«ه است به لحاظ ایدئولوژیک از برابریابی معنادار ، در تقابل آگاهانه خواست1به همین دلیل مترجم 
  .بهره ببرد» خیابان«جاي ه ب

  17، صفحه 15-13سطر: متن اصلی
The wild garden behind the house contained a central apple-tree and a few 
straggling bushes, under one of which I found the late tenant's rusty bicycle-
pump. 

درخت «و در وسط آن  بود» باغ خودرویی«پشت خانه پسرك در این جمالت نقل این است که 
در این تصاویر نویسنده تلویحاً از بهشت و درخت سیب ممنوع در وسط آن . قرار داشته است» سیبی

-چنین واژه. درختی که مایه هبوط آدم ابوالبشر و عامل ارزش نیک و بد است. سخن به میان آورده است
  .مضامینی بنیادي است» عربی«هایی در داستان 

  35، صفحه 15-14سطر : 1متن ترجمه
  .داشت هرزه کنندهگمراهپشت منزل یک درخت سیب در وسط و چند بوته  شلوغ و درهم باغچه

  33، صفحه 14-13سطر : 2متن ترجمه 
  .هرزهپشت خانه، درخت سیبی در وسط داشت و چند بوته  خودروي باغچه

، 2 ترجمه شده است و در متن ترجمه» شلوغ و درهم باغچه«، »wild garden«، 1در متن ترجمه
به » wild«براي واژه » خودرو«جاي برابر ه ب» شلوغ و درهم«گروه وصفی . است» خودرو باغچه«

  در این داستان، نویسنده . ها را عینی نموده استنوعی ایدئولوژي پنهان، نیت نویسنده در قالب واژه
طور ه ب» هادوبلینی«و کل مجموعه داستان » عربی«هایی را برگزیده است که مضامین داستان واژه
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به . آنها پریشانی شخصیت اصلی در آن پدیدار است ه واسطهگر شده است و بغیرمستقیم در آن جلوه
شدگی، رابطه ایدئولوژي پنهان نویسنده و برابرهاي سازي و عینیبا شفاف 1عبارت دیگر، در متن ترجمه

  .متن پیوندزدایی شده است
. کار برده استه را ب» هرزه کنندهگمراه«برابر » straggling«، مترجم براي واژه 1در متن ترجمه 

  .کار رفته استه ب» هرزه«اللفظی ، تنها معناي تحت2درحالیکه، در متن ترجمه 
متن پیشین در  هاي نهادینه شدهشود تا کنشمی ش واژگانی مناسب در زبان مقصد باعثعدم گزین

  .متن پسین بازنمایی نشود
ارجاع : سازيسازي و نامشخصارزش تجربی در گزینش واژگانی، مشخص - 4-3

  جاي ضمیر در متن پسینه اسم، ضمیر و شناسه ب
  18، صفحه 19-18 سطر: متن اصلی

Her name sprang to my lips at the moments in strange prayers and praises 
which I myself did not understand. 

  37، صفحه  21-19سطر: 1متن ترجمه
آوردم از دهانم در وسط دعاهاي عجیب و مدایحی که من خود از آنها سر در نمی مانگان خواهرنام 

  .جستبیرون می
  35، صفحه  13-12سطر: 2متن ترجمه

  .نشستآوردم، برلبانم میگاه با دعاها و مدایح عجیبی که از آنها سر در نمی نام او
درحالیکه، در . کار رفته استه ب» خواهر مانگان«براي ارجاع به » her«در متن پیشین ضمیر ملکی 

ي از گروه اسمی که حاوي اسم خاص است و از صراحت بیشتر» او«جاي ضمیر ه ، ب1متن ترجمه
ه کار رفته ، ضمیر سوم شخص ب2 در متن ترجمه. برخوردار است به عنوان برابر ترجمه انتخاب شده است

گذاري برابر با بیان ارزشبراي » َ ش-«تکواژ دستوري مقید سوم شخص مفرد  اما شایسته بود. است
، 2نسبت به متن ترجمه، میزان صراحت عبارت ملکی 1در متن ترجمه. رفتکار میه ساخت متن پیشین ب

کاربرد عناوینی که صراحت بیشتري در متن ایجاد . بیش از میزان صراحت در متن انگلیسی آن است
در همین جمله . کنندبیان صریح و روشن کمک می سازي و نحوهنند به فرایند مشخصکمی
»myself «کید قرار نگرفته است و جایگاه مورد تا 2 در متن ترجمه»myself «این ترجمه حذف  در

کار رفته است و آن ه ب» طرد«عنصر حذف تحت فرایند ) 1996( 1در انگاره ون لیوون. گردیده است
-پنهان« شود و داراي دو زیر شاخهحذف میزمانی است که از طریق آن کنشگر اجتماعی در گفتمان 

ف شده است اما در کنشگر ظاهراً حذ -2متن ترجمه -ه در این نمون. است» سازيکمرنگ«و » سازي
به . توان از طریق استنتاج و یا ارجاع به وجود آن پی بردجاي دیگري از متن قابل بازیافت است و می

  .زمینه قرار گرفته استکید خارج شده و در پس، کنشگر از حالت تا2در متن ترجمه عبارت دیگر،

                                                             
1  - Van Leeuwen, T.A. 
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نمایش ضمایر در هر دو متن  نحوه و» عربی«یر از داستان جمله حاوي ضم 149هایی از در ادامه نمونه
  .شودترجمه ارائه می

  17، صفحه15سطر : متن اصلی
He had been a very charitable priest. 

  35، صفحه 17سطر : 1متن ترجمه
  .مرد بسیار خیري بود این کشیش

  33، صفحه 15سطر : 2متن ترجمه
  در بذل مال دستی گشاده داشت این کشیش

  17صفحه، 35سطر: متن اصلی
She was waiting for us. 

  36، صفحه 19-20سطر : 1متن ترجمه 
  .ایستادمنتظر ما می خواهر مانگان

  34، صفحه 14سطر : 2متن ترجمه
  .ایستادمنتظرمان می خواهر مانگان

  18، صفحه 3سطر : متن اصلی
When she came out on the doorstep… 

  37، صفحه 1سطر : 1متن ترجمه
  آمددر درگاه پدید می او وقتی

  34، صفحه 22سطر : 2متن ترجمه 
  )شناسه سوم شخص مفرد. (آمداز در که بیرون می

  18، صفحه 35سطر : متن اصلی
At least she spoke to me. 

  38، صفحه 10سطر : 1متن ترجمه 
  .با من به حرف آمد خواهر مانگانعاقبت 

  35، صفحه 28سطر : 2متن ترجمه 
  )شناسه سوم شخص مفرد(. ف زدعاقبت با من حر

  .دهیمرا ارائه می» عربی«حال در قسمت بعدي مقاله حاضر تحلیل آماري ضمایر داستان 
  »عربی«تحلیل آماري ضمایر در داستان  -1- 4-3

متن پسین نتایج ذیل حاصل شده  دست آمده از میزان فراوانی ضمایر در متن پیشین وه با بررسی آمار ب
 :است

 
 
  



 15/ ...اي گزینش برابرها در متون ترجمه شده بررسی مقابله
  

 

  صفریان                                                  داریوشپرویز 
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  »عربی«در ) 2(و ) 1(فراوانی ضمیر در متن پیشین و متن پسین شماره  -1نمودار 

  1تحلیل آماري ضمایر در متن ترجمه  -1-1- 4-3
درصد از کل  14ضمیر در متن پسین که برابر  24جمله حاوي ضمیر در متن پیشین، تنها  149 از تعداد

عدد از ضمایر به اسم  9. ه شده استترجم) تکواژ مستقل آزاد(تعداد ضمایر در متن پیشین است به ضمیر 
عدد از کل ضمایر  116همچنین . ضمیر متن پیشین 149درصد از کل  5برگردانده شده است یعنی برابر 

  .ظاهر شده است) تکواژ مقید(در متن ترجمه به صورت شناسه فعلی 
   2تحلیل آماري ضمایر در متن ترجمه -1-2- 4-3

که در متن پسین ) تکواژ مستقل آزاد(ضمیر  16کار رفته، تنها ه ب ضمیر 149، از تعداد 2در متن ترجمه 
کار ه جاي ضمیر به درصد ب 5اسم برابر  9درصد از کل ضمایر است ترجمه شده است و تعداد  10برابر با 

بازنمایی ) تکواژ مقید( عدد از کل ضمایر در متن ترجمه به صورت شناسه فعلی  124همچنین . رفته است
  .یافته است

  سازي برابرهاو عینی) سازيکمرنگ(سازي، طرد فرایند اسم - 4-4
-بسیاري از اوقات در بیان انجام عمل توسط فعل از مصدر، حاصل مصدر و یا اسم مصدر استفاده می

سازي از جمله یا فعل، معتقد است با کاربرد اسم مصدر و فرایند اسم) 145: 1383(یارمحمدي . نماییم
گردد و معطوف می) عمل و در بعضی موارد به پذیرنده(مشارکین عمل به خود عمل  توجه از کنشگران و

وي معتقد است با کاربرد این فرایند، گویندگان . ممکن است بدین ترتیب عامل عمل نیز ناشناخته بماند
  . توانند زمان و شیوه انجام عمل را که از لوازم جمله یا فعل است، مکتوم دارندمی

  18، صفحه 11 -10سطر: متن اصلی
On Saturday evening when my aunt went marketing I had to go to carry 
some of the parcels. 

 
  

تعداد 
ضمیر 

% 14ضمیر  149  

% 5اسم   

% 81 شناسه  

تعداد ضمیر 
149 

٢٤ ٩ 

١١٦ 

16 
٩ 

١٢٤ 

% 10ضمیر   

% 5اسم   

% 85 شناسه  
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  37، صفحه 11 -9سطر : 1متن ترجمه 
رفتم و بایست همراه او میرفت من میعموي من براي خرید به بازار میبعداظهر روزهاي شنبه وقتی زن

  .آوردممیها را بعضی بسته
  35، صفحه 3-4سطر : 2متن ترجمه

 هایی رارفتم تا بستهبایست همراه او میرفت، میعمویم براي خرید میبعداظهرهاي شنبه، وقتی زن
  .بیاورم

درحالیکه، در متن . ترجمه شده است» بیاورم«و » آوردممی«به ترتیب » to carry«در هر دو ترجمه 
  .ستکار رفته اه صورت مصدري به اصلی ب

  18، صفحه 2 -1سطر : متن اصلی
Every morning I lay on the floor in the front part parlour watching her door. 

  36، صفحه27 -26سطر : 1متن ترجمه 
کشیدم و درِ اتاقِ او را هر روز صبح من در کف اتاق نشیمن که در جلوي خانه بود روي زمین دراز می

  .پاییدممی
  34، صفحه 20-21سطر : 2متن ترجمه 

  .پاییدممیشان را کشیدم و درِ خانههر بامداد کف اتاق پذیرایی جلو خانه دراز می
بدون کنشگر ملموس و » watching«و اسم مصدر » to carry«در این دو نمونه اخیر مصدر 

-فاعلی برگردان شدهصورت یک جمله زماندار و داراي شناسه ه اما در برابریابی ب استبدون زمان معین 
در متن اصلی هویت کنشگر اجتماعی مشخص و روشن بیان شده است زیرا در جمله پایه کنشگر . است

کید و از طرفی تا .شودهاي پس از خود هم مرجع است، دیگر تکرار نمیوارهاجتماعی با کنشگرهاي جمله
درحالیکه، در هر دو . کندمیسازي بر روي هویت کنشگر اجتماعی تا حدودي نیز کمرنگ جلوه مشخص

تر از متن اصلی جلوه ها با قید شناسه بر روي فعل به نوعی مشخصترجمه هویت کنشگر در تمام جمله
رت آنها به خواننده و متن پسین ها و قدمایه اصلی داستان، شخصیتکند و این تغییرات بر انتقال جانمی

  .گذاردکید میتا
  :ه کنیدحال به دو نمونه زیر نیز توج

  19، صفحه 33سطر  :متن اصلی
I went from room to room singing. 

 
  39، صفحه 27سطر : 1متن ترجمه
  .خواندمآواز میگشتم و ها میمن در اتاق

  37، صفحه 10سطر : 2متن ترجمه 
  .خواندمآواز میمن اتاق به اتاق گشتم و 
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  21، صفحه 5 -4سطر : متن اصلی
Remembering with difficulty why I had com, I went over to one of the stalls 
and examined porcelain vases and flowered tea-sets. 

 
  42، صفحه 6 -4سطر: 1متن ترجمه

که به چه منظور آمده بودم، و به کنار یک باجه رفتم و شروع به امتحان  یاد آوردمبه باز با اشکال 
  .سرویس چاي گلدار کردم هاي چینی وگلدان

  39، صفحه 14-16سطر : 2متن ترجمه 
ها رفتم و به وارسی که به چه منظوري آمده بودم، و به کنار یکی از غرفه به یاد آوردمبا دشواري 

  .هاي چینی و سرویس چاي گلداري پرداختمگلدان
اسم مصدر  صورته ب» Remembering«و » singing«همانطور که مالحظه شد، در متن اصلی 

صورت یک جمله زماندار که داراي شناسه فاعلی است برگردان ه حال هر دو مترجم آنها را ب. آمده است
  .اندکرده

  ارزش تجربی و جمالت معلوم و مجهول - 4-5
شویم که نویسنده در همان آغاز، آگاهانه و هنرمندانه خوانیم، متوجه میوقتی متنی را از آغاز تا پایان می

این، بر مترجم فرض است که این کلیدها را بیابد  بنابر. براي درك پیام داستان فراهم آورده استکلیدي 
هاي زیر در نمونه. است یکی از این راهکارها، رعایت ساختار متن پیشین. و به درستی آنها را به کار بگیرد

  .پردازیمدر برخورد با جمله مجهول می عملکرد مترجمان به نحوه
  17، صفحه 10 -8سطر: متن اصلی

Air, musty from having been long enclosed, hung in all the rooms, and the 
waste room behind the kitchen was littered with old useless papers. 

 
  35، صفحه 10 -8سطر: 1متن ترجمه 

دان ها معلق بود، و مزبلهاتاق ناك، در، اکنون مرطوبمانده بودحرکت هوا که مدتی مدید محبوس و بی
  .انباشته بودپشت آشپزخانه از کاغذهاي بیهوده 

  33، صفحه 10-8سطر: 2متن ترجمه 
ها شناور بود، و انباري پشت ، اکنون در همه اتاقبسته بودنها هواي نمور و نا گرفته، به سبب مدت

  .مصرف بودبیآشپزخانه انباشته از کاغذ کهنه و 
و باید مجهول  اندحامل پیام انفعال» was littered«و » having been long enclosed«دو فعل  

ترجمه شود و ترجمه آن به وجه معلوم با استناد بر تفسیر بافت موقعیتی داستان و شهر دوبلین جائز 
  .نیست

  17، صفحه 29سطر : متن اصلی
If my uncle was seen turning the corner… 
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  36، صفحه 13سطر : 1متن ترجمه
  ...دیدممیاگر عمویم را 
  33، صفحه 10-8سطر : 2متن ترجمه 

  ...دیدممیاگر عمویم را 
یی کنشگرها صورت معلوم ظاهر گردیده است و بازنماه در هر دو ترجمه، فعل مجهول متن اصلی ب

دهی هویت در این مثال. مشابه آن ساختار در متن پیشین صورت نگرفته استبر مبناي هویت و نقش 
هاي صوري بافت متن پیشین بازنمایی هاي ترجمه متناظر با ویژگیظاهري کنشگرهاي اجتماعی متن

هاي ترجمه قرار گرفته است بخش، در متنآغازگر جمله متن پیشین به عنوان جزئی از پایان. نشده است
از . افته استتجلی نیو کانون توجه و یا آغازگر، هویت فردي است که در متن اصلی در ساخت جمله 

کند، به همین اش را نقل میکه راوي داستان همان پسرکی است که رویدادي مربوط به زندگی آنجایی
این . تر ساختندرا عینی) به عنوان یک کنشگر اجتماعی حاضر در ماجرا(دلیل هر دو مترجم، نقش پسرك 

  .دهدتغییر مینوع بازنمایی، اقتدار راوي داستان را در گفتمان متن پسین 
  18، صفحه 3 -2سطر: متن اصلی

The blind was pulled down as within an inch of the sash so that I could not 
be seen. 

  36، صفحه 28-27سطر : 1متن ترجمه
که بیش از یک بند انگشت با چارچوب فاصله نداشت و من دیده  کشیدندپایین میپرده اتاق را آنقدر 

  .شدمنمی
  34، صفحه 21-22سطر : 2متن ترجمه 

  .شدمو من دیده نمی پایین کشیده شده بودپرده کرکره تا یک اینچی چارچوب پنجره 
درحالیکه، در متن . کار رفته استه در این نمونه، در متن پیشین ساخت مجهول گذشته ساده ب

و ) فاعل(اراي کنشگر از ساخت زمان ماضی استمراري و معلوم استفاده شده است و جمله د 1ترجمه
سازي در هویت کنشگر سازي و نامشخصمشخص. شودمحسوب می) مفعول(پذیر نیز کنش» پرده اتاق«

درحالیکه، در این بافت با آوردن ساخت . اجتماعی به نحوي مشخص از متن پیشین شناخته شده است
 2در متن پسین نیز گمنام بازنمایی شود، همچنان که در متن ترجمه  مجهول کنشگر گمنام است و باید

  .شوددیده می
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  تحلیل آماري وجه مجهول در داستان عربی -1- 4-5
  صفریان  پرویز داریوش

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  »عربی«در ) 2(و ) 1(فراوانی مجهول در متن پیشین ومتن پسین شماره  -2نمودار 

  
   1تحلیل آماري وجه مجهول در متن ترجمه  -1-1- 4-5

ساخت مجهول متن  11اما در متن ترجمه از . است دعد 11هاي مجهول در داستان عربی تعداد ساخت
درصد در متن ترجمه به صورت ساخت مجهول بازنمایی  9پیشین تنها یک نمونه از ساخت مجهول برابر 

درصد از وجه مجهول متن پیشین به صورت ساخت معلوم  91جمله برابر  10درحالیکه، تعداد . شده است
  .برگردانده شده است

  2ماري وجه مجهول در متن ترجمه تحلیل آ -1-2- 4-5
ترجمه  ،هاي مجهول تنها دو مورد آن را به صورت مجهولدر این متن ترجمه مترجم از تعداد کل ساخت

درصد از وجه  مجهول  82جمله برابر  9درحالیکه، تعداد . درصد است 18کرده است که چیزي برابر با 
  .متن پیشین به صورت ساخت معلوم برگردانده شده است

  
  ) 3( اسم مصدر   )11(مجهول   )149(ضمیر   

  )زماندار ( فعل   مجهول  معلوم  شناسه  اسم  ضمیر  مترجم
  3  1  10  116  9  24  پرویز داریوش
  3  2  9  124  9  16  صفریان

  
  
  
  

مجهول 
18 %  

معلوم 
82 %  

تعداد 
جمله 
مجهول 
11 

٩ 

٢ 

١٠ 

% 9مجهول   

% 91معلوم   

تعداد جمله 
11مجهول   ١ 

10 
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  گیرينتیجه - 5
اساس این  بود که بر) 2001(رویکرد مورد استناد در مقاله حاضر الگوي تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف 

اثر جیمز جویس از » عربی«ترجمه شده از داستان  میان گزینش برابرها در متون ايرویکرد بررسی مقابله
توصیفی،  یل گفتمان انتقادي فرکالف با روشنگارندگان با تکیه بر چارچوب تحل. تحلیل شد دو مترجم

ردند تا از این رهگذر بررسی کرا » عربی«تفسیري و تبیینی فرایند برابریابی در دو ترجمه از داستان 
، مدارت و تاثیر ساختارهاي گفتمانه اهمیمعرفی گردد و بدین وسیل در فرایند ترجمه يمندنظام الگوي

 گزینش واژگانی، ضمایر،. کید قرار گیردرایند برابریابی در ترجمه مورد تابافت موقعیتی و اجتماعی در ف
هایی از سازي و طرد کنشگرها نمونه، فرایند اسممجهول/ رابطه عاملیت نحوي یعنی انتخاب صیغه معلوم

در خاتمه نکته مهم پژوهش حاضر  .شدندمداري بودند که در مقاله حاضر بررسی قرار ساختارهاي گفتمان
هاي هدف غایی تحلیل گفتمان انتقادي آشکارسازي ایدئولوژي، نیات و گزاره این نکته است که کید برتا

این، با استناد بر این رویکرد توصیفی، تفسیري و تبیینی  بنابر. هاي زبانی استتلویحی پنهان در الیه
هاي کشانیم و آگاهی عمومی را نسبت به ایدئولوژي و پتانسیلشدگی ایدئولوژي را به نقد میطبیعی

  .سازیممند میگفتمانی ناظر بر تولید و در فرایند ترجمه یعنی باز تولید آن نظام
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