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Abstract
This article is an introduction and critical review of the Farsi translation (by Mohammad

Ghaffary, 2nd edition) of Roger Fowler’s book “Linguistics and the Novel”. It also

introduces briefly the backgrounds of the main ideas discussed in the book. In this regard, a

brief discussion of linguistics criticism and the critical translation are covered, with Fowler

being an expert on the latter subject as well. Doing research on Fowler’s postulations can
be seen in the works of other fields in humanities, such as linguistics and sociology.  In this

study, it is attempted to use a formalism approach with a critical point of view to evaluate

the equivalents and appendices (glossaries and bibliographies) show that looking for

equivalence in translations needs experts who do not confuse the readers.
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، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهاي علوم انسانینامۀ انتقادي متون و برنامهپژوهش
147- 135، 1400فروردین، اول، شمارة یکموـ پژوهشی)، سال بیستنامۀ علمی (مقالۀ علمیماه

شناسی و رمانزبانمعرفی و نقد کتاب 

*گلرخ سعیدنیا

چکیده
ترجمۀ محمد غفاري و نقدراجر فاولراثرشناسی و رمانزباندر این نوشته به معرفی کتاب 

در شـود.   ) پرداختـه مـی  1390چـاپ اول  ؛چاپ دوم، صفحه358نشر نی، ،تهران، 1396(
متنـوعی  هـاي بسـیار    در زمینـه اي از رشد خود رسیده کـه   نقد به مرحلهفراینداخیر دوران 

که در این کتـاب موردبحـث   یهایاي از نظریهابتدا زمینه،. به این منظورتأثیرگذار بوده است
مروري کوتـاه بـر   و سپسکتاب ارائه شده استةبه نویسندجعارقرار گرفته و مطلبی کوتاه 

دیگري شناسی انتقادي بوده و رویکردهاي انتقادي  گذار زبان که بنیانشود میآثاري از فاولر
نظـران علـوم انسـانی     آثار صـاحب ات فاولر بعدها در ینظرتبلور و تحقق .را رقم زده است

. ایـن بررسـی بـا رویکـردي     خـورد  چشم میو... به،شناسی شناسی، جامعه خصوص زبانبه
هـا و   سازي ارزیابی معادلبه و زدپردامیکتاب موردنظرۀفرمالیستی و انتقادي به نقد ترجم

گیـري  با این نتیجه، پردازد ) مترجم میها نامه ها و کتاب نامه شامل واژهلحاقی (ي اها پیوست
و کمکی بـه درك بهتـر   استکه بخشی از این ملحقات که به آن اشاره شده ضروري نبوده

کند. مخاطب نمی
.شناسی انتقاديناسی و رمان، زبانشنقد ترجمه، زبان،راجر فاولر، محمد غفاري:هاهواژکلید

مقدمه.1
دور از بـه اگر بپنداریم ترجمه صرفاً برگردان متنی از یک زبان به زبان دیگر است، تعریفی 

ایـم. در ایـن تعریـف از نقـش     دسـت داده شناسی یا همان مطالعات ترجمه بـه علم ترجمه
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گویا این برگردان است.میان نیامدهسخنی بهفرایندمترجم و عوامل فرهنگی دخیل در این 
بر فضاي تولیدات ترجمه حـاکم بـود و   1970اتفاق افتاده است. این تفکر تا دهۀ خألدر 

ي فرامتنـی را در فراینـد گـرا  شناسـی نقـش  گام با تحوالت زبانسپس مطالعات ترجمه هم
گرفت. پیش

یکـی از افـراد برجسـتۀ رویکـرد    ، شناسـی و رمـان  زبـان نویسندة کتاب ،جاکه فاولرازآن
رسـد. فـاولر،   نظـر مـی  بنابراین شرحی از این رویکرد مناسب به،است»شناسی انتقاديزبان«

بـار در  و گروهی از همکاران وقت دانشگاه آنگلیاي شرقی نخستین،)Trew(ترو،هاج کرس
زبـان و  وار پایـانی کتـاب   فصل مجمل و فهرسـت عنوان بهشناسی انتقادي را زبان1979سال 
تحلیـل  کـه ان سـعی داشـتند  گـر پژوهش). این 1389به ساسانی بنگرید(کار بردندبهکنترل

سیاسـی و  فراینـد عملکـرد و نقـش زبـان در    اسـاس  بـر هاي زبانی را با نظریۀ اجتماعی متن
Fairclough(ایدئولوژي پیوند دهند منـد  ). نظریۀ زبانی این عده همان دیـدگاه نظـام  26 :1992

گرفتنـد و بـه   گرایانـه فاصـله  دیدگاه صورتها درحقیقت از). آن1978- 1958هلیدي بود (
گراها نزدیک شدند.عرصۀ نقش

خواهـد  مـی ،داندي تحلیل گفتمان انتقادي میگشاراهشناسی انتقادي که فرکالف آن را زبان
سیاسی و ایدئولوژیک پیونـد دهـد. ووداك معتقـد اسـت کـه      فرایندعملکرد و نقش زبان را به 

هـاي  پوشی دارند، اما در سالگفتمان انتقادي در بسیاري مواقع همشناسی انتقادي و تحلیلزبان
ي یافته است. تحلیـل گفتمـان انتقـادي بـا     تربیشکاربرد »تحلیل گفتمان انتقادي«اخیر اصطالح 

بـا ایـن فـرض کـه     ،گراي هلیدي در دهۀ نود پا به عرصـه گذاشـت  گرفتن از دستور نقشالهام
تـري در  انداز گسـترده توانند چشممی»هاي زبانیبررسی«رویکردهاي انتقادي موجود،برعالوه

نظـر  مثابۀ فعالیـت اجتمـاعی در  وجود آورند. این رویکرد زبان را بهعرصۀ نقدهاي اجتماعی به
Fairclough(گیردمی and Wodak 1997, cited Wodak تحلیـل گفتمـان   چنـین هـم .)10 :2002

). ون دایـک معتقـد اسـت کـه     ibid.: 2اي به رابطۀ بین زبان و قـدرت دارد ( ویژهانتقادي توجه 
هـاي گفتمـانی،   شناسـی انتقـادي دیـدگاهی مشـترك بـر تحلیـل      تحلیل گفتمان انتقادي و زبان

Van Dijk(هاي زبانی دارندو تحلیل،شناسینشانه 1993: 131, citedWodak بیـانی،  ). به2 :2003
تاسـت و بـه تـأثیر مکتـب فرانکفـور     » انتقـادي «مربـوط بـه اصـطالح   این دیدگاه مشترك 

)Frankfurt School(تنیـدگی  اساساً درهـم » انتقاد«،رورسد. ازاینهابرماس میعقاید یورگنو
Wodakکنـد ( رؤیت مـی مابین چیزها را قابل و »زبـان شناسـی انتقـادي   «). بنـابراین،  2 :2002

و ،ی روابط ساختاري شفاف و تیرة تسلط، تبعیض، قـدرت به بررس»تحلیل گفتمان انتقادي«
هـاي تحلیـل   روش). ووداك در کتـاب  .ibid(شـوند پردازد که در زبان آشکار مـی کنترل می
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شناسی انتقـادي و تحلیـل گفتمـان    گوید که زبان) می1993(از زبان فرکالف و کرسگفتمان
کنـد، بلکـه   تحلیل تکیه نمیموضوع قابلعنوانبههاي گفتاري و نوشتاري انتقادي تنها بر متن

کلـی بـه تولیـد مـتن    طـور بههاي اجتماعی و ساختاري که تولید این متن از دیدگاهفرایندبر 
هـا  گـروه هایی که در آن میان افراد وفرایندشود توجه دارد. ساختارهاي اجتماعی و میمنجر

کننـد از مسـائل   اجتماعی معنـا را در تعامـل بـا مـتن خلـق مـی      ـهاي تاریخیسوژهۀمثاببه
seeموردتوجه این دیدگاه است ( Wodak 2002.(

ان بعـد از همایشـی در   گـر پـژوهش اي از دستورکار شبکهمنزلۀبهتحلیل گفتمان انتقادي 
ـ  ) و با حمایت دانشگاه آمستردام کار خود را1981ۀژانویآمستردام ( کآغاز کرد. تئـو ون دای

)Teun Van Dijk( ،  نورمن فرکالف، گونترکرس، تئـون ون لیـوون)Theon Van Leeuwen( و
هاي تحلیـل  ها و روشگردهمایی دوروزه نظر خود را دربارة نظریهروت ووداك درطی یک

منشـأ ) Blommaert 2005بلومـارت ( . ویژه تحلیل گفنمان انتقـادي پـیش نهادنـد   گفتمان و به
(و نظـران ایـن رویکـرد) در آثـار فـاولر     ي را (هماننـد دیگـر صـاحب   تحلیل گفتمان انتقـاد 

داند که در دانشگاه ایست آنگلیا به مسائلی مانند کاربرد زبـان در  می1970همکاران) در دهۀ 
کـه تـا دهـۀ نـود     و ایدئولوژي پرداختند، تاجایی،نهادهاي اجتماعی و رابطۀ بین زبان، قدرت

کـار  درکنـار هـم بـه   ،»تحلیل گفتمان انتقادي«و »سی انتقاديشنازبان«این دو اصطالح، یعنی 
شد.برده می

راجر فاولر. 2
و اهـل بریتانیـا  ان شناسـ زبان) از اثرگذارترینمRoger Fowler()1939 -1999(راجر فاولر

ها و مقـاالت  بود. فاولر کتابدانشگاه آنگلیاي شرقیدر شناسیزبانو انگلیسیزبانتاداس
،تأمـل اسـت. درحقیقـت   قابـل شناسیبسیاري در این زمینه منتشر کرده و آثار او در سبک

شناسی و نقد ادبـی پیونـد داده اسـت کـه     شناسی را با سبکتوان گفت راجر فاولر زبانمی
رو اي پـیش شناسـی نویسـنده  دهـد. فـاولر در زبـان   اي مـی این امر به آثار او موقعیت ویژه

میالدي جزو اولین کسانی بود که به مسـائل تحلیـل   1970وي در دهۀ .شودمحسوب می
توان ادعا کرد که حوزة تحلیل گفتمان می،شناسی پرداخت. بنابراینانتقادي از دیدگاه زبان

کتـاب  تـونی تـرو  و ،گانتر کرس، ب هاجبابا راههمانتقادي بسیار به او مدیون است. وي 
,Language and Control(زبان و کنترلراثرگذا و اساسـی  را تألیف کرد که بـه ضـابطه  )1979
مـدرن اصطالحات نقد توان از هاي او میاز دیگر کتاب.منتهی شدتحلیل گفتمان انتقاديبراي 



1400ینشمارة اول، فروردیکم،وسال بیست،یعلوم انسانيهامتون و برنامهيانتقادۀنامپژوهش138

)Dictionary of Modern Critical Terms( ،بـه راتلـج نامـۀ اصـطالحات ادبـی    واژه) پیتـر  راههـم
زبـان ادبیـات)  (رج اورولوجـ زبـان  )، The Routledge Dictionary of Literary Terms(چایلدز)

)The Language of George Orwell Language of Literature ،(.و... نام برد
معرفی کتاب دیگـري از  ،)Linguistics and the Novel(شناسی و رمانزبانکتاب برعالوه

خواهـد بـود.   گشاراهزمینه نیز در این)Linguistic Criticism(شناختینقد زبانفاولر با عنوان 
هـاي تحلیـل   کند و در آن روشمنتشر میشناسی و رمانزباناین کتاب را فاولر بعد از کتاب 

نظـران مطالعـات ترجمـه از آن    ویکردي که بعـدها صـاحب  ر؛زندگفتمان انتقادي را رقم می
گـرا را  ششناسـی نقـ  ساز پاي زبانبزرگ و دورانۀبردند و ابعاد مختلف این نظریبهرة بسیار 
باز کرد.تربیشترجمه به مطالعات

اثر فاولرشناختینقد زبانمعرفی کتاب .3
یعنـی  ،کننـدة کتـاب مـوردنظر مـا    تکمیـل عنوان بهاهمیت آن دلیل بهمعرفی این کتاب صرفاً 

گیري از دستور هلیـدي را  رسد که فاولر بهرهمینظر بهگیرد. صورت می، شناسی و رمانزبان
کند و تحلیل گفتمان انتقـادي در ایـن   تري آغاز میطور جامعد ادبی از همین کتاب بهبراي نق
گیرد.شکل میخصوصبهزمینۀ 

تـألیف و بعـد   1986شناسانه) در سال (نقد زبان)Linguistic Criticism(شناختینقد زبان
شناسـی هلیـدي و   گیـري از زبـان  در ایـن کتـاب فـاولر بـا وام    .ویرایش شـد 1996در سال 
نقـد  کنـد. کتـاب   گرایی فرانسوي روشی را براي نقد ادبـی معرفـی مـی   دیگر ساختازسوي

اسـت. ایـن کتـاب (چـاپ اول    شناسـی و رمـان  زبانتر کتاب کاملۀفاولر نمونشناختیزبان
در مقدمـه بـر چـاپ دوم کتـابش     این دیـدگاه اسـت.   ) بیانیۀ او بر1996و چاپ دوم1986

شناسـی  شناسی انتقادي فقط انتقاد به زبان نیست، بلکه کـاربرد انتقـادي زبـان   زبان«گوید: می
Fowler(»است 1996: 7.(

شناسی و رمان  کتاب زبان.4
چاپ رسید تا کشف راهی باشد کـه از  با این منظور به1977بار در سال یناین کتاب اول

طور  ) استفاده شود، همینfictionطور کاربردي براي بررسی داستان (ههاي زبانی ب روش
ی براي ساختار کلی داستان و نیـز روشـی بـراي نقـد کـاربردي      چهارچوبۀدرجهت تهی

ها. متندر
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، فصـل  »عناصـر «، فصل دوم »اصول«فصل اول با عنوان ؛استبر پنج فصلمشتملکتابی 
. ضـمیمۀ  »و رمـان ،نـویس، خواننـده  رمان«فصل پنجم و،»گفتمان«، فصل چهارم »متن«سوم 

نامۀ فارسی، برگردان فارسی برخـی آثـار ادبـی    ، کتابتربیشکتاب شامل منابعی براي مطالعۀ 
و نمایه.،نامه، واژگان، واژهاستها اشاره شدهکه در این کتاب به آن

اسـت. متـرجم ایـن    بـوده گـذار  اثربر نقد ادبی بسیار )1977(شناسی و رمانزبانکتاب 
) این کتاب را ترجمه کرده و در این چاپ نسـبت بـه   1989گوید وي چاپ پنجم (کتاب می

(واژگـان) کـه از   نامۀ تشریحیاما واژه،هاي قبلی در متن کتاب تغییري داده نشده استچاپ
شناسـی کـه بـا    براي آن دسـته از دانشـجویان زبـان   استجانب مترجم به کتاب اضافه شده

هــاي ادبــی آشــنایی ندارنــد و بــرعکس دانشــجویان ادبیــاتی کــه بــا حات و مفهــوماصــطال
تواند مفید باشد.نوس نیستند میأشناسی مزبانةاصطالحات حوز

وجـود آورده اسـت. ایـن    زمینۀ جدیدي در نقد ادبیـات داسـتانی بـه   شناسی و رمانزبان
شناسـی در  هاي زبـان روشکارگیريزمینۀ بهتوان کوششی جدي درکتاب راجر فاولر را می

نمـایش گذاشـته   شناسی و رمان را در دو زمینه به. وي ارتباط بین زباندانستساختار داستان
دور از یـا مـدل بـراي سـاختار کلـی داسـتان، بـه       چهارچوبنظریۀ زبان یک ،نخستاست. 

و ،)style(سـبک ،)character(شخصـیت ،)theme(مایـه درون)،plot(رنـگ مفاهیم سنتی پی
شناسی یـک روش در نقـد عملـی بـراي     زبان،دوم.وجود آوردبه)point of view(زاویۀ دید

نویسـان مطرحـی   کرد و براي استحکام رویکرد خود به آثـار رمـان  نهادپیشهاي موجود متن
و... روي آورد. ،رج الیوت، جیمز جـویس، همینگـوي، دي. اچ. الرنـس   وچون دیکنز، جهم

و ابعاد ایـدئولوژیکی  ،هابینی نویسندگان و شخصیتجهان،روحیات،گاهتوجه اصلی بر دید
رابطۀ بـین رمـان   ،پرتو نظریۀ زبانی موردبحث قرار گرفتهاي دیگري که دررمان بود. جنبه

تجدیـدچاپ شـد و فـاولر    1983در سـال  شناسی و رمـان زبانو ساختارهاي اجتماعی بود. 
غییري در متن کتابش صورت نداد. فاولر در ایـن کتـاب   آن را روزآمد کرد و تۀنامفقط کتاب

بـا اسـتفاده   تاکندفاولر سعی می،کند. درواقعایی را ارائه میدرمجموع رویکرد ساختارگرایانه
هـاي داسـتانی   شناسی و نقد ادبی الگـویی جدیـد بـراي نقـد مـتن     هاي مختلف زباناز نظریه

زایشـی نـوآم چامسـکی و    ـزبـان گشـتاري  دهد. فاولر در ایـن کتـاب از دسـتور    نهادپیش
هـاي والدیمیـر   جوید. وي نگاهی هم به نظریهگراي مایکل هلیدي بهره میشناسی نقشزبان

شناسان را شـاید بتـوان در دو فصـل    شناسان فرانسوي دارد و تأثیر روایتپراپ و... و روایت
مشاهده کرد.تربیشاول این کتاب 
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شناسی و رمانانزبکتاب ۀنگاهی بر ترجم. 5
و چـاپ اول از ویراسـت دوم   1396دوم مسلسـل پدر سرشناسه، این کتاب با عنـوان چـا  

جلد و در صفحات اولیه عبـارت ویراسـت دوم ترجمـه بـا افـزودن      رويو شود معرفی می
گفتـار متـرجم بـر    خورد. سـپس فهرسـت مطالـب، پـیش    چشم مینامۀ جامع فارسی بهکتاب

بـا یادداشـتی بـر    راههـم و دیباچۀ مؤلـف  ،گفتار مترجم بر چاپ نخستویراست دوم، پیش
گیرد.  روي خواننده قرار میش) پی1983(چاپ دوم کتاب

هـاي اصـلی کتـاب را بـه چهـار      مایهدرونگفتار بر ویراست دوم ترجمه مترجم در پیش
،اسـت »رانهسـاختارنگ «) رویکرد راجر فاولر در این اثر درمجموع 1:مورد تقسیم کرده است

توان بـا سـاختار جملـه    ها را میهاي اصلی کتاب این است که ساختار داستان) یکی از ایده2
کردن فرم و سـاختار اثـر   کردن یا توصیفشناسانه صرفاً تحلیل) کارکرد نقد زبان3، دقیاس کر

لگـوي  ) ا4،کنـد فرم و ساختار مـتن را نیـز تفسـیر مـی    ۀشناسانداستانی نیست، بلکه نقد زبان
ها اعـم از ادبـی و   هاي ادبی بلکه در تحلیل تمام متنفقط در تحلیل متنرا نهنظري این کتاب

شـده  ). مترجم سپس نگاهی کوتاه به مطالـب طـرح  1396(غفاريکار بردتوان بهغیرادبی می
،ترتیـب ایـن گرفتن الگوي فاولر انداخته است. بـه گانۀ کتاب و روند شکلهاي پنجدر فصل

هـاي کتـاب هسـتند آسـان     دنبال مشخصات و ویژگیرجم کار را بر خوانندگانی که ابتدا بهمت
:بر اعتبار ترجمـۀ خـود افـزوده اسـت    هاعبارتاینبا افزودنچهارۀدر صفحواستکرده

بهتـرین ترجمـه در   «؛ »)1390(کتاب سـال دانشـجویی  ةهجدهمین جشنوارةکتاب برگزید«
.»علوم انسانیةحوز

عبارتی بر این نکته تأکیـد دارد کـه ترجمـۀ خـوبی در دسـتان خواننـدگان قـرار دارد.        به
آورد کـه نگـران انتخـاب خـود     وجود میفرضی براي مخاطبان خود بهوي پیش،ترتیببدین

اند.زیرا بهترین را برگزیده؛نباشند
چـک  ایـن کتـاب کو  «کند:نویسنده در فصل نخست کتاب با عنوان اصول چنین آغاز می

چنـدان تفصـیلی بـه    زعم خود کتـابی بـا صـفحات کـم و محتـواي نـه      یعنی نویسنده به،»...
آن را مرجـع خـود بـراي    این کتـاب کـه متـرجم   1989نسخۀ خوانندگانش ارائه داده است.

توجه قابلصفحه است، اما ترجمۀ فارسی این کتاب در حجمی81ترجمه اختیار کرده است 
پایـان  بـه 222ۀبا ملحقات آن تا صفحراههمصفحه). ترجمۀ کتاب 358(رسددست ما میبه

قبیـل  نامۀ فارسی اضافه شده است. معموالً ایـن کتاب288فحۀتا ص223رسد. از صفحۀ می
دادن به مطالعـه بـا صـرف    نمایی براي جهتآید و راهاضافات درجهت کمک به مخاطب می
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و مقاله فهرسـت شـده اسـت،    فارسی انبوهی از کتابۀناماما در این کتاب،استتروقت کم
هاي بعدي باید شاهد باشیم کـه ایـن   ها. احتماالً در چاپبدون دلیلی موجه براي خواندن آن

وده خواهـد  زها و مقاالت در آینده افمیزان این کتابزیرا؛نامۀ فارسی قطورتر هم بشودکتاب
رسـانی درمـورد   ضـرورتاً توانـایی اطـالع   نامـه  زمان با چاپ ایـن فهرسـت، کتـاب   شد و هم

توصـیه شـده اسـت کـه در چنـین مـواردي       ،روهاي جدید را نخواهد داشـت. ازایـن  کتاب
و هـم بـا   اشـد د کـه هـم مختصـر ب   شوموردنظر ارائه ۀهاي تخصصی درزمینفهرست سایت

هـا و  استفاده باشد و ضمن پوشش کتابقابلتربیشو با سهولت ودگذشت زمان روزآمد ش
ه باشد.تخود داشراههمو انتخاب را نیز ،متنة، مشاهدوجوجستمقاالت جدید امکان 

ایـن کتــاب  ۀهاسـت. در ترجمـ  ســازي واژهذکـر اسـت معـادل   قابــلنکتـۀ دیگـري کـه   
هـاي  ههاي فارسی غیررایج (در حوزسازي به طریقی نامتعارف انجام گرفته و از معادلمعادل

ها را انتخـاب  ترین معادلزعم خود درستتخصصی) استفاده شده است. حتی اگر مترجم به
اي برچسبی خورد و توانست مفهـوم را منتقـل کنـد و    کرده باشد، باید بپذیریم که وقتی واژه

را »سـاختارنگر «چـرا بایـد   ؛خود خواهد داشتراههمخوانی را نیز روان،اصطالح جا افتادبه
کـار  را بـه »شناسـی زبـان  جامعـه «شناسان کنیم یا در مواردي که زبان»ساختارگرا«زین گجاي

صـورت  ) بنویسیم و نیـز مـوارد دیگـر بـه    1396:124فاولر(»جامعه شناسیـزبان«برند می
شناسـی  این موارد در زبـان هاي رایج درل. معاد»زیرزبان«یا »زبرزبان«یا »شناسیروانـزبان«

نظـران صاحبگوهاي شفاهی و کتبیوالبته بعد از مباحثات و گفت،استجا افتادهکشور ما
یـا Critical Discourse Analysisتوافقی که برسر ترجمـۀ عبـارت   ،مثالرايها. باین زمینهدر
)CDA(تحلیل گفتمـان  «به دو صورت ،استدست آمدهشناسی بهنظران زباندرمیان صاحب

سـالی اسـت کـه    و حاصل حـدود بیسـت  است»نتحلیل انتقادي گفتما«و »تگفا«یا »يانتقاد
) در 1397(سـلطانی ،روشناسی ایران با ایـن رویکـرد آشـنا شـده اسـت. ازایـن      جامعۀ زبان

/Critical Discourse Analysis Studies(يانتقـاد یشناسـ گفتمـان اش بـر کتـاب   مقدمه CDS(
زبـان و  تگفا) در غرب را به کتـاب  ،پس(زینانتقادياگر پیدایش تحلیل گفتمان «نویسد: می

در »کـاوي انتقـادي  گفتمـان «کـه متـرجم از   آنحـال ،»نسـبت بـدهیم...  1979در سال کنترل
ها از این رویکرد بـوده کـه رایـج نشـده     سازياش استفاده کرده است که اولین معادلترجمه

محـور،   شناسـی مـتن  ت زبان«: بخش(فارسی مترجمۀنامجهت نیست که در کتاباست. بی
کتاب معرفـی شـده   هفتادحدود 239تا 235، از صفحه »)يکاو کاربردشناسی زبان و گفتمان

تـوان بـیش از یـک مـورد یافـت کـه در آن از اصـطالح        زحمت میها بهاست که دربین آن
استفاده شده باشد.»کاويگفتمان«
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آمیختگـی ایـدة مـتن  «نویسد:) می1396:10غفاري اش بر این کتاب (مترجم در مقدمه
. عبارت داخل پرانتز احتماالً به این علـت اضـافه شـده کـه     »یولیا کریستوا...بینامتنیت)(=
الزم مفهـوم  ةانـداز در گفتمان جاري جاي خود را پیدا کرده و براي مخاطب به»بینامتنیت«

ایـن معـادل در فصـل    آمیختگـی آورده شـود.  شده است وگرنه چه نیاز بود که معادل متن
هـاي دیگـري ماننـد    ها و واژهگونه معادلکاربردن اینسوم و پنجم نیز تکرار شده است. به

کـار  ،اسـت که در ترجمه آمده»گیرخطاب«و ،»گرخطاب«، »نگراننقش«، »ساختارنگران«
رس را دچـار  تر ارتباط ذهنی خواننـده بـا متـون رایـج دردسـت     خواندن و از آن مهمروان

کند.کته میس
سازي در ترجمه یا انتخـاب معـادل از دیربـاز موردبحـث و اظهـارنظر مترجمـان،       معادل

زبانـان  که از آشنایی فزایندة فارسیهاي اخیر قرندر نظران بوده است.و صاحب،سندگاننوی
متـون بـه فارسـی در هـر دهـه ضـرورت و گسـترش        ۀترجمـ ،گذردبا منابع غیرفارسی می

ي برخـوردار  تـر بـیش جز ادبیات که سـابقۀ ترجمـه در آن از قـدمت    به.استي یافته تربیش
مندي بـراي  هاي نظامدهۀ قبل گامهشتتا هفتاست، در حوزة علوم اجتماعی و انسانی از 

هایی براي اصـطالحات خـارجی برداشـته    ترجمۀ متون به زبان فارسی و ضرورتاً ارائۀ معادل
آموختگـان  هاي خاص دانشامر کتابت محدود به گروهجاکه در دوران قدیمشده است. ازآن

هاي فارسی براي واژگان خارجی وجود نداشـت.  نظران بود، تنوع زیادي در معادلو صاحب
مترجمـان در  تربیشهاي علوم و کثرت انتشارات علمی و مشارکت کم با گسترش شاخهکم

بـه  هشـد هاي ارائـه نهادپیشمیان گزینی یا انتخاب معادل از هاي علوم، معادلهریک از حوزه
نظران در هـر شـاخۀ علمـی،    بر این قرار گرفت که صاحبرسمجدیدي تبدیل شد و ةحوز
ي براي معادل جدید یـک واژة خـارجی داشـته باشـند، ضـمن معرفـی و       نهادپیشچه چنان

بـا  وکردنـد مـی کاررفته تا آن زمان را نیز مطـرح  برشمردن نکات مثبت آن، واژگان معادل به
بـه  نگریـد (بکردندمیدن خواننده براي پذیرش معادل جدید کرها سعی در مجابآنۀمقایس

و سـیل  ،آموختگـان هاي علوم، کثرت دانـش آور شاخهامروزه با تنوع شگفت. )1356برن آگ
خود به موضـوع خاصـی   ،سازي و انتخاب معادلمندشدن معادلانتشارات در هر زمینه، نظام

اما حاصل تجارب گذشـته در  ،باید بدان پرداخته شودکه در جاي دیگر میتبدیل شده است 
معادل جدید هنگامی موفق بـوده و رایـج شـده    کار گرفت. هرتوان و باید بهاین زمینه را می

نبـودن،  داشته است، ازجمله روانی و کوتاهی، دور از ذهن و غریبراههمهایی را که ویژگی
شـدن تحـت   تـر ارائـه  مهمهمهازو ،ادبیات گذشته یا در گفتار مردمداشتن (ترجیحاً) در ریشه

موردنظر باشـد. البتـه   ةسازي براي مشتقات واژمعادلتربیشگوي هرچه ساختاري که جواب
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تـوان  تـر مـی  کـم ،در مفاهیم نوین علوم انسـانی ویژهبهدرمورد معادل براي کلمات خارجی، 
سـازي برگـردیم.   بحث درمورد معادلۀد. به ادامکرظ ارتباط با ذهنیت تاریخی گذشته را حف

کنـد اشـاره مـی  تريهاي مناسبگفتار بر ویراست دوم ترجمه، مترجم به ذکر معادلدر پیش
دربرابـر  »بینامتنیـت «جـاي  بـه »آمیختگـی مـتن «ازجملـه  ؛استکه در این ویراست برگزیده

»intertextuality«    کـردن خواننـده چنـین    مجـاب . مترجم در توضـیح انتخـاب خـود و شـاید
ــی ــدم ــتنةواژ: «گوی ــا، روشــن م ــادل گوی ــه...و خــوش،آمیختگــی مع » ســاختی اســت ک

هرچنـد اصـطالح گنـگ و بدسـاخت بینامتنیـت      «:کندسپس اضافه می،)1396:19(غفاري
. البته پذیرفتنی است کـه هـر انتخـابی ازجملـه     »...تاحدودي در زبان فارسی رایج شده است

امـا سـلیقه بخـش    ،هاي خارجی تاحـدي وابسـته بـه سـلیقه باشـد     معادل براي واژهانتخاب 
کننـده باشـد   تواند قـانع سلیقه نمیبرمبتنیزیرا استدالل ؛دهدتر قضیه را تشکیل میاهمیتکم

توانـد  نمـی »سـاخت خـوش «و ،»روشن«، »گویا«عبارات ،ند. بنابراینکو مخاطب را مجاب 
تـر  . نگاهی دقیـق »بدساخت«و »گنگ«طورکه عبارات همان،ده باشدکننبراي این منظور قانع

ــی ــد. واژه   م ــکار کن ــده را آش ــادل برگزی ــد ارزش مع ــاي توان ، »textual« ،»intertextual«ه
»textuality«، و»intertextuality«ةاز واژ»text«انــد. در شــکل ســاختاري معــادل نتیجــه شــده
و ،و بینامتنیـت از روانـی، کوتـاهی   ،متنـی، بینـامتنی، متنیـت   ها درقالب ، این واژه»بینامتنیت«

»آمیختگـی مـتن «انسجام ساختاري الزم برخوردارند. این روانی و انسجام در انتخاب معـادل  
بـار معنـایی   ازذهنیـت  سـبب پـیش  ، بـه »آمیختگـی مـتن «حضور ندارد. از نظـر معنـایی نیـز    

باید در ذهن منعکس کنـد بـا   می»intertextuality«، عمق معنایی و مفاهیمی را که »آمیختگی«
توانـد جـا   ذهنیـت قبلـی مـی   ندارد و تنها پس از تالش خواننده در زدودن پـیش راههمخود 

و کتـب  »تاحدودي در زبان فارسی رایج شده اسـت «قول مترجم به»بینامتنیت«که بیفتد. حال
چـرا بایـد از معـادل    ،انـد کـرده شناسی و نقد ادبی نیز از همین اصـطالح اسـتفاده   معتبر زبان

دیگـر  ها فضـیلت ذاتـی بـر یـک    شناسی به ما آموخته است که دالدیگري استفاده کرد؟ زبان
خـورد بـا   برمـی »بینامتنیـت «یـا  »آمیختگـی مـتن «بار به اصطالح اي که اولینندارند. خواننده

شـود و آن را  آشنا مـی »intertextuality«تدریج با مفهوم معادل مراجعه به توضیحات مکمل به
،برد که اشاره به مفهوم موردنظر دارد. از این نظر خـاص کار میصورت دالی (برچسبی) بهبه

و توانـایی سـاخت دیگـر    ،اما روانـی، کوتـاهی  ،دیگر ندارنداین دو اصطالح فضیلتی بر یک
شده خواهد شد.  نهادپیشهایی است که سبب جاافتادن معادل مشتقات مزیت

»اتبـه «خـوانی لطمـه وارد کنـد. مـواردي ماننـد      تواند به روانجدانویسی افراطی نیز می
رسـد کـه   مـی نظر به) در ترجمه استفاده شده است. 88همان:(»امبرآن«) یا 1396:84فاولر (
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شناسـی بـراي   در تعریـف زبـان  ).clitic(بستهم یک واژه»م«یک واژة مستقل باشد و » بر«
نویسی توجه بـه  ) که براي ساده1374شقاقیبهبنگرید(شونداتی قائل میبست مشخصواژه

نماید.شناسی ضروري مینظران زباناین مشخصات از سوي صاحب
طـور مؤلفـان کارهـاي علمـی را دچـار سـکته       یکی از مواردي که کار مترجمان و همین

بـراي ایـن   «خـوانیم: میکتاباینشود تتابع افعال است. درکند و مانع روانیِ خواندن میمی
. ایـن  )49: 1396(فـاولر  »کـار بـردم مـرور کنـیم    تر بـه هایی را که پیشمنظور، باید اصطالح

بـراي ایـن موضـوع بایـد     «شـود:  تـر مـی  روان»کـه «قبـل از  »مرور کنیم«عبارت با گذاشتن 
مـه ایـن مـورد    در ایـن ترج ،بختانه. خوش»کار بردمتر بههایی را مرور کنیم که پیشاصطالح

خورد.  چشم میتر بهکم
برگردان فارسی برخـی آثـار ادبـی کـه در ایـن      «عنوان جدیدي داریم: 289فحۀدر ص

هایی هسـتند،  به چنین کتابمندعالقهخوانان که رمانجایی. ازآن»ها اشاره شدهکتاب به آن
تعبیـر  متـرجم بـه  امـا  ،رسی مفید خواهد بوداین ضمیمه براي اطالع و سهولت دستۀارائ

کنـد و  ها تغییراتی داده که کار را بر خواننده گران مـی خود در متن ترجمه در نام این رمان
متـرجم اثـر   161فحۀشاید به همین دلیل وجود این ضمیمه را الزم دانسته اسـت. در صـ  

نـام  (ترجمۀ منوچهر بدیعی) معروف شـده بـه  بازار خودفروشیرا که با نام تَکريمعروف 
پانوشـت خواننـده  تربیشبراي آشنایی استترجمه کرده و ظاهراً مجبور شدهار مکارهباز

قبلی لزومـی بـه ترجمـۀ    ةشدبیاورد و کتاب را دوباره معرفی کند. براي معرفی آثار ترجمه
ها وجود ندارد.جدید از عنوان آن

بـا بخـش   اهرهمبخشی با عنوان واژگان داریم که افزودة مترجم است و ،295صفحۀ در
یابد. برخی از مترجمان و نویسندگان فصلی را با ایـن عنـوان   ادامه می348ۀصفحنامه تا واژه

شـده بـه کمـک    کنند تا در تسهیل و درك مفـاهیم مطـرح  هاي آخر کتاب اضافه میدر بخش
کننـدة آن،  رغم زحمات بسیار و نیـت خـوب تهیـه   علیکه،رسدمینظر بهاما ،مخاطب بیاید

آورد. نمـی راههـم منـد بـه  بخش نتیجۀ مطلـوبی بـراي دانشـجویان و خواننـدگان عالقـه     این 
آیـد  شناسـی و... مـی  زمینۀ نقد ادبی یا نشـانه چه هر واژة تخصصی که در هر کتاب درچنان

(موجـود) برسـر یـک مفهـوم     توافـق اجتمـاعی  ،فقط حاصل ذهنیت و تعبیر متـرجم باشـد  
»گـر خطـاب «»addresser«در این فصل براي سی و رمانشنازباند. در کتاب شومخدوش می

ة. ایـن دو معـادل بـراي خواننـد    »addressee«بـراي  »گیـر خطـاب «سازي شده است و معادل
هاي خاص پیوند الزم را بـا مفـاهیم مـوردنظر در کتـب     مند به این حوزهزبان و عالقهفارسی

رسد.مینظر بهو ناآشنا یستمعتبر آن حوزه دارا ن
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:کتاب خود معتقدندۀاجر و نبوي در مقدممه
یمناسـب ینـۀ بالفصل خود، درواقـع زم ياز کارکردهایرغی،و گفتمان ادبیاتواژگان ادب

کـه تـاکنون صـورت گرفتـه و     هـایی يگـذار درباب معـادل یشیبازانديخواهد بود برا
در یشـی نو به بازانديکامالً متفاوت و از منظریگذاشته تا با نگاهیارماناختدریفرصت

نقـد  را بـه يسـاز و واژهینـی گزدر واژهیـج راهايیوهو شینیمامروزمان بنشیگفتمان ادب
.)مقدمه: 1381يو نبومهاجر(یمبکش

را »رسـان پیـام «و ،»کننـده خطـاب «، »گوینـده «»addresser«نامه براي نویسندگان این واژه
را »گیـر پیام«و ،»شنونده«، »گیرندة خطاب«، »مخاطب«»addressee«اند و براي گردآوري کرده

اسـت کـه حاصـل تعامـل     ها تاریخی را از سـر گذرانـده  اند. هریک از این معادلمعادل یافته
اندرکاران در این زمینـه بـوده اسـت. متـرجم در     کلی دستطورمترجمان و نویسندگان و به

کـه  اسـت اسـتفاده کـرده  »گیرخطاب«و »گرخطاب«هاي از معادلشناسی و رمانزبانکتاب 
رسد.مینظر بهشناسی ناآشنا خصوص براي مخاطبان زبانبه

مناسـبات و روابـط   ،کنددر موارد خاصی که نویسنده یا محقق مفاهیم نویی را مطرح می
ـ نقد میکند یا الگوهاي جاري را بهاجتماعی را درزمینۀ خاصی کاوش می واژگـان  ۀکشد ارائ

تعبیـري کـه خـود درنظـر     منظور آشنایی خواننده با مفاهیم موردنظر نویسنده، بهمه بهناو واژه
یـا  ،منظـور آشـناکردن، آمـوزش   باشد. اما مواردي هست که مترجم بـه گشاراهتواند می،دارد

گـذارد.  اختیار آنـان مـی  کتابی را درمندعالقهتوضیح موضوع براي دانشجویان و خوانندگان 
کتب معتبر عمومی یـا تخصصـی در   براي تدارك بخش واژگان الزم است از،صورتدراین

هـایی  نـد. در کتـاب  کموردنظر استفاده و تعاریف و توضیحات الزم را از آن منابع نقل ۀرشت
شـوند  هـاي خـاص منتشـر مـی    منظور باالبردن سطح دانش عمومی و آشنایی بـا رشـته  که به

درك متعارف در فضاي آن رشـته و بـا اصـطالحات    که براساس توافق جمعی و مفاهیم پایه
تري درپی خواهند داشت.  شوند نتایج مطلوبجاافتاده تعریف 

گیري نتیجه. 6
ویـژه بـراي   تحلیلـی نـو اسـت و بـه    شایشـی بـر نقـد ادبـی و    گشناسی و رمـان  زبانکتاب 

همی بر این کتـاب  نقد م،حالتواند بسیار مفید واقع شود. تابه شناسان و نیز مترجمان می زبان
مبنـایی بـراي   یشـناخت  نقـد زبـان  ها ایـن کتـاب و کتـاب     و درطی سالاستمشاهده نشده

امـا  ،شـد شناسـی انتقـادي  تر گفتمان (تگفا) و در نگاهی کالنرویکرد تحلیل گفتمان انتقادي
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) 1396محمـد غفـاري (  ۀکتـاب اسـت کـه بـا ترجمـ     ۀاین نوشته درحقیقت نقدي بر ترجم
طور عمده بـر شـکل و فـرم ترجمـه تأکیـد شـده و نیـز       به،صورت گرفته است. در این نقد

نامـه و   صـورت کتـاب  هایی که به پیوستچنینهمهایی که در ترجمه انتخاب شده و  معادل
نامه به کتاب افزوده شده موردنقد و بررسی قرار گرفته است. البتـه درکنـار ایـن دیـدگاه     واژه

رنگـی در ایـن    شناسی انتقادي اسـت نیـز حضـور کـم     فرمالیستی، دیدگاهی که حاصل زبان
تخصصی بهتر اسـت از  ۀبراي ترجمکهرسد مینظر بهگیري کلی بررسی دارد. در یک نتیجه

هـایی   تر باشد و ازطرفی پیوسـت تخصصی جاافتادهةهایی استفاده شود که در آن حوز معادل
متن تخصصی، نیـاز بـه آشـنایی،    ۀشود، همانند ترجم ده اضافه میشهاي ترجمه که به کتاب

دست مخاطب برسد.بهو بدون سکته  و تجربه در این زمینه دارد تا متنی روان،تخصص
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