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Applied Discourse Analysis: A Review of a 
Translation
Seyed Hassan Eslami Ardakani

Abstract: The book «Applied Discourse Anal-

ysis: Popular Culture, Media, and Everyday 

Life» by Arthur Berger is a book in the field of 

discourse analysis that has been translated by 

Hossein Payendeh and published by Morvarid 

Publications in 1398. In the present article, 

with the aim of criticizing the mentioned trans-

lation, the author first states the basic ideas 

of the book and then mentions some of the 

problems found in the translation.

مجات حتلیل احلوار العميل، مراجعة نقدّية إلحدى التر
السّيد حسن إسالمي أردکاين

بـردى: فرهنگ عامه، رسـانه ها  اخلالصـة: كتـاب حتليـل گفتمـان كار
و زندگـى روزمـره )= حتليـل احلـوار العمي: الثقافة الشـعبّية، وسـائل 
فـه آرتـور آسـابرگر يف 

ّ
اإلعـام واحليـاة اليومّيـة( هـو الكتـاب الـذي أل

جمـال حتليـل احلـوار، وترمجـه حسـني پاينـده، وصـدر عـن انتشـارات 
يد يف العام 1398. مروار

 ببيـان 
ً
حيـاول الكاتـب يف مقالـه هـذا نقـد الترمجـة املذكـورة مبتدئـا

التذكيـر ببعـض  لينتقـل بعـد ذلـك إىل  األفـكار األساسـّية للكتـاب 
يقها إىل الترمجة املذكورة. اإلشكاالت الي وجدت طر

عامـه،  فرهنـگ  بـردى:  كار گفتمـان  حتليـل  األساسـّية:  املفـردات 
رسانه ها و زندگى روزمره )= حتليل احلوار العمي: الثقافة الشعبّية، 
وسائل اإلعام واحلياة اليومّية(، آرتور آسابرگر، حتليل احلوار، حتليل 

النصوص، حسني پاينده، نقد الترمجة، ترمجة الكتاب.
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تحلیـل گفتمـان یکـی از شـیوه های تـازه تحلیـل متـون و راهیابـی بـه سـویه های پنهـان و ایدئولوژیـک آن هـا 
است. این روش با نام متفکران متعددی چون نورمن فرکاف گره خورده است. هدف تحلیل گفتمان آن 
که ما را از دام سـاده باوری آزاد و چشـمان و گوش ما را به مفاهیم و ایده هایی مسـلح کند تا بتوانیم  اسـت 
کاربردی: فرهنگ عامه، رسانه ها و زندگی  گفتمان  کتاب تحلیل  یابیم.  گفته های متن را در بسیاری از نا
روزمره، نوشـته آرتور آسـابرگر )ترجمه حسـین پاینده، تهران، مروارید، 1398، 350 ص( درآمد خوبی اسـت 
برای این هدف آسابرگر، که استاد ممتاز ارتباطات بصری است، کتابی خوش ساخت و آسان یاب نوشته 
اسـت که در آن از حواشـی چندان خبری نیسـت. نویسـنده مفاهیم اصلی این عرصه را در 19 فصل بیان 
می کند، پس از معرفی نظریات اساسی این زمینه، کاربردشان را در جامعه و ادبیات نشان می دهد و خود 
دست به تحلیل نمونه هایی می زند. در این کتاب، ادبیات کاسیک، هنر مدرن، و فرهنگ عامه در هم 

کاربست آن را به دست دهند.  گفتمان و شیوه  گره می خورند تا تصویری روشن از تحلیل 

کتاب ایده های بنیادین 
در ایـن کتـاب نویسـنده از مفاهیـم سـاده ای چـون معنـای پیام آغـاز می کند و به بحث هـای پیچیده تری 
چـون بینامتنیـت، و سـبک های زندگـی و ایدئولوژی می رسـد و دسـت آخر چشـم اندازی بـرای این بحث 

کارش را ادامه دهد.  می گشاید تا خواننده عاقه مند 

از طریـق ایـن کتـاب، اهمیـت فزاینـده زبـان را درک می کنیـم و متوجـه می شـویم بسـیاری از واقعیت هـای 
گـزارش کنـد، بلکـه آن   کـه زبـان بـه سـادگی واقعیـت را  اجتماعـی برسـاخته زبـان هسـتند. چنیـن نیسـت 
یافـت، حساسـیت مـا را بـه زبـان و نقـش آن در انتقـال اطاعـات افزایـش می دهـد تـا  را می آفرینـد. ایـن در
کنیـم. یکـی از عناصـر زبـان اسـتعاره یـا  کـه از طریـق آن می توانیـم شـخصیت سـخنگو را تحلیـل  جایـی 
که غالبًا تصور می شود استعاره صرفًا آرایه ای ادبی است و مانند چاشنی بر زبان  متافور است. در حالی 
گسسـتنی گفتگـو و حتـی تفکـر مـا اسـت. مـا مسـائل مختلـف  افـزوده می شـود، در واقـع اسـتعاره بخـش نا
کتـاب  را در قالـب اسـتعاری می فهمیـم و بـرای فهمانـدن نیـز از آن اسـتفاده می کنیـم. جـرج لیـکاف در 
کـه بـا آن هـا زندگـی می کنیـم، این نکتـه را به خوبی بازگو کرده اسـت. همچنین بخشـی از  اسـتعاره هایـی 
کتاب به نشانه شناسی اختصاص یافته  کارکرد آنها است. در نتیجه پاره ای از  زبان شناخت نشانه ها و 
و کاربـرد آن را در صنعـت مـد نشـان داده شـده اسـت. از ایـن منظـر، هـر چیـزی بـه میزانی که مد می شـود، 
بـه زوال خـود نزدیـک می گـردد. اعتبـار مـد در نپایندگـی آن اسـت. بـا ایـن نـگاه، تن پـوش هـر کسـی بیانگـر 
یمـل، تبعیـت از مـد زاده ضعـف  گئـورگ ز مقاومـت یـا تبعیـت او از انتظـارات اجتماعـی اسـت. از نظـر 
کـه سـهمی از قـدرت ندارنـد، از آنچـه بـه آن هـا فردیـت بدهـد پرهیـز  کسـانی  موقعیـت اجتماعـی اسـت. 
کار ما را به قبول مسئولیت مان در برابر خویش دعوت  می کنند و جرأت اتکای به خود را ندارند. زیرا این 
می کند. به همین سـبب زنان بیشـتر تابع مد هسـتند. با تبعیت از مد، در میان دیگران غرق می شـویم و 
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ی از مد یعنی فقدان قدرت و در نتیجه ترس از متمایز  از توجه و خیرگی نگاه آن ها مصون می مانیم. پیرو
کسانی دقیقًا با هدف متمایز شدن سراغ مد می روند تا »خویشتن بودگی«  خود را جار بزنند  شدن. البته 
گاه هدف  که مرا ببینید. و باز البته  گویی آن ها التماس می کنند  و مد را وسیله جلب توجه قرار دهند. 
گفتمان به ما یاد  کسـب موقعیت، یا به هم زدن تمایز اجتماعی اسـت. در این جا تحلیل  مد اعتراض، 

کارکرد برندها را بشناسیم.  کنیم و  می دهد چگونه نشانه شناسی 

یسـت مـا شـکل  در فصـل دیگـری سـخن از روایت هـا و تحلیـل آنهـا اسـت. روایت هـا بـه زندگـی و سـبک ز
می دهنـد. روایـت یکـی از اصلی تریـن راه هـای ارتباط ما با جهان و فهم معنای آن و ارتباط دادن حوادث 

به یکدیگر است. از طریق روایت، جهان را می فهمیم و توصیف می کنیم. 

گفتمـان چندیـن وجـه دارد: هـم راهـی بـرای تحقیقـات اجتماعـی اسـت، هـم  از نظـر نویسـنده، تحلیـل 
گـون دربـاره سرشـت  گونا گفتـار و متـن اسـت، هـم خاسـتگاه نظریه هـای  دانشـی دربـاره سـامان یافتـن 
ارتباطـات انسـانی بـه شـمار مـی رود و هـم بیانگـر شـیوه برسـاخت و بازتولیـد اجتماعـی اسـت. یکـی از 
محورهـای بنیادیـن تحلیـل گفتمـان آن اسـت کـه نشـان بدهـد معنا صرفـًا در دل متن نیسـت، بلکه زاده 
فعالیـت مخاطـب بـا آن هـم هسـت. هـر متنـی اطاعاتـی بیـش از آنچـه مـا فکـر می کنیـم در خـود دارد بـه 

که اثری را می خوانیم یا فیلمی می بینیم، نکته تازه ای متوجه می شویم. همین دلیل هر بار 

گذشـته تعلق ندارد.  کارکرد اسـطوره نشـان داده می شـود. اسـطوره ها صرفًا به جهان  در پی آن اهمیت و 
کهـن را بازسـازی می کنـد و می پذیـرد،  جامعـه مـدرن نیـز اسـطوره های خـود را دارد یـا همـان اسـطوره های 
کـه همـه آن هـا نوعـی اسـطوره و بیانگـر مناسـک تجدیـد  ماننـد مراسـم جشـن تولـد، ازدواج، و سـالگردها 
حیـات هسـتند. حضـور اسـطوره ها را در سـینما و مبـارزه قهرمـان خوبـی بـا نیروهـای ظلمـت را بـه نیکـی 

می توانیم هر روز ببینیم.

کارکـرد لطیفـه و جوک و اصواًل خنده اختصـاص دارد. از این منظر، خنده ما  بخـش دیگـری از کتـاب بـه 
کـه  یخـی و روانـی، تـرس از قـدرت و سانسـور درونـی آزاد می کنـد. در حالـی  را از هـراس نهادینـه شـده و تار
گشـودگی انسـان  گشـایش و  در جدیت، تزویر و سـتم و اعمال قدرت نهفته اسـت، خنده مایه انسـباط و 
می شـود. در ایـن جـا چهـار نظریـه دربـاره علـت خنده بیان می شـود که بـرای فهم سرشـت و کارکرد خنده 

گرفته تا نظریات جدید ارتباطی.  بسیار راهگشا است؛ از نظریه ارسطو 

یکـی از مفاهیـم اصلـی گفتمـان انتقـادی، مفهوم بینامتنیت اسـت که در یکی از فصول کتاب به خوبی 
کـه هر متنی آشـکار و ناآشـکار وامـدار متون  توضیـح داده شـده اسـت؛ عصـاره ایـن توضیحـات آن اسـت 
دیگـر، ناظـر بـه آن هـا و بـه نوعـی در امتـداد یـا تقابـل با آن ها اسـت. از این منظـر، هیچ متنی یکسـره بدیع و 

مستقل از متون دیگر نیست.
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یچوال ها پیش کشـیده می شـود. از  کارکـرد مناسـک یـا ر سـپس بحـث و 
کارهایی که بی فکرانه انجام می شـود، مناسـک نام دارد.  ی  نظر روانکاو
گـروه هویـت می دهد و تعلـق ایجاد می کنـد. همچنین  ایـن مناسـک بـه 
مناسـک فـردی مـا را از تصمیم گیـری مکـرر روزانـه حفظ می کند. سـپس 
بحث سـبک زندگی پیش کشـیده می شـود. سبک زندگی ما در جامعه 
و از طریـق زبـان سـاخته می شـود. در نتیجـه می توانیـم زندگـی و هویـت 
خود را دگرگون کنیم. به واقع، با سبک زندگی خود تمایز ایجاد می کنیم 
گاس  و مرزی بین خود و دیگران می کشـیم. در این جا از نظریه مری دا
کـه در مجمـوع از چهـار سـبک زندگـی سـخن می گویـد:  سـخن مـی رود 
فرد گرایانـه، سلسـله مراتبی یا پایگانی، مسـاوات طلبانـه، و تقدیرباورانه. 
در ادامـه نویسـنده از تقسـیم بندی معـروف دورکیـم در بـاب امـور الهوتی 
و ناسـوتی بهـره گرفتـه می گیـرد تـا توضیـح دهـد کـه در جهـان دین زدایی 
کـه  می کننـد  بـازی  را  نقشـی  همـان  بـزرگ،  فروشـگاه های  امـروز،  شـده 

کلیسـاهای گذشـته ایفـا می کردنـد، گیـرم بـه شـکلی زمینـی و مـادی. از ایـن جهـت رفتن به فروشـگاه ها و 
کلیسایی پیدا می کند. کارکردی  گردش در آن ها 

کارکرد ایدئولوژی اسـت. در این جا آسـابرگر با الهام از ایده های  گفتمان انتقادی فهم منطق و  بخشـی از 
یک را کشـف و  کـه وظیفـه تحلیل گـر گفتمان انتقادی آن اسـت که زبان ایدئولوژ مارکـس، آشـکار می کنـد 
ماهیتـش را آشـکار سـازد. بـرای نمونـه، از ایـن منظـر تصاویـر روزنامـه بیانگـر واقعیت نیسـت، بلکه تفسـیر 
کیـد می شـود که هدف تحلیـل گفتمان مطالعه قدرت اسـت  یکـرد، تأ کسـی اسـت از واقعیـت. بـا ایـن رو
کننـد.  کار می گیرنـد تـا دیگـران را بـه اطاعـت از خـود وادار  و اینکـه چگونـه کسـانی آن را از طریـق زبـان بـه 
گزارش و تحلیل سریال  زبان دیگر صرفًا وسیله ارتباط و اقناع نیست، بلکه ابزار سلطه و اقتدار است. با 

زندانی )1967( نویسنده می کوشد سرشت ایدئولوژی و مقاومت در برابر آن را نشان  دهد.

مباحـث پایانـی کتـاب دربـاره فرهنـگ و هویـت اسـت. فرهنـگ همـواره بخشـی از هویت مـا خواهد بود و 
نادیده گرفتن آن به مخدوش شدن هویت ما می انجامد. با داشتن منظری گفتمانی و فهم برخی مفاهیم 
کسی  کمتر ابزار دست تبلیغات می شویم.  یم و  کلیدی، تصویر بهتری از جامعه خویش به دست می آور
کتاب را تا پایان به دقت بخواند، نگاهش با پیش از خواندش تفاوتی قابل توجه پیدا می کند. به  که این 

گذاشتن و خواندن دارد.  همین سبب ارزش وقت 

ایـن کتـاب پراطـاع را جنـاب آقـای دکتـر حسـین پاینـده، اسـتاد نظریه و نقـد ادبی ترجمه کرده اسـت که 
افـزون بـر ایـن اثـر، بیـش از بیسـت کتـاب دیگـر شـامل ترجمـه، تألیـف و ویرایـش در کارنامـه خـود دارد. در 
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کـرد. مهم ترین امتیاز کتاب  نتیجـه می تـوان بـه حسـن انتخـاب و دقت نظـر و احاطه اش بر بحث اعتماد 
کوشش در انتقال مفاهیم اصلی متن. با این حال، ترجمه فعلی به دالیلی  در امانتداری مترجم است و 
کـردن ارتبـاط جـدی بـا خواننـده نیسـت و نمی توانـد قـوت متـن اصلـی را  کـه خواهـم گفـت قـادر بـه برقـرار 

کمی توضیح می آورم. کند. در این جا پاره ای از دشواری های این ترجمه را با  منتقل 

نکاتی درباره ترجمه

1. حضور ناموجه مترجم
کـه مترجـم محتـرم غالبـًا احسـاس تکلیـف می کنـد تـا هـر جـا بـه  آشـکارترین جنبـه ایـن ترجمـه آن اسـت 
نظرش سخن مؤلف مبهم است یا نیازمند توضیح بیشتر است یا خواننده متوجه نکته اصلی نمی شود، 
کار آن  سریع با گشودن دو قاب ][ و آوردن توضیحاتی میان آن ها این نقص را برطرف کند. حاصل این 
که به فهم  که جا به جا شـاهد حضور یا دقیق تر بگویم دخالت مترجم در متن هسـتیم؛ حضوری  اسـت 
کافی است به نمونه های  کمکی نکرده است. اما به فرایند خواندن خلل وارد ساخته است.  بیشتر متن 

یم: مختصر زیر نگاهی بینداز

»انتشارات ]معروف[ راتلج« )ص 26(
»هنری به فالستاف می گوید که او ]فالستاف[ مرگی را به خداوند بدهکار است ]یعنی می بایست خیلی 

گونه پاسخ می دهد.« )ص 66( وقت پیش مرده باشد[ و فالستاف این 
کلمه اخیر ]دال و مدلول[« )ص 92( »مزیت دو 

کرد« )ص97( کچ  را تبیین  ُکشتی  ُکشتی نمایشی[  »داللت های ]نوعی 
گیاهی )مارگارین( )ص97(  »کره 

که این پرانتز این جا چه معنایی دارد.  در متن اصلی تنها مارگارین آمده است. در نتیجه معلوم نیست 
گیاهی[ ! گونه  عمل می شد: مارگارین ]کره  طبق منطق مترجم باید این 

ید.« )ص 140( گلدان نفیس بکار که درخت ]تناور[ بلوط را در یک  »مانند این است 
»همه وظایف احکامی قدسی ]و الزم االجرا[ هستند.« )همان(

کـه  »لیکـن انجـام دادن ایـن وظیفـه ]گرفتـن انتقـام پـدر از عمـو و مـادر خیانتـکار[ سـخت تر از آن اسـت 
هملت قادر به آن باشد« )همان(

»گامی ]در مسیر انتقام[ به پیش می گذارد.« )همان(
»ادیـپ هنـگام رفتـن بـه ِتِبـس، معمـای ]جانور عجیب الخلقـه ای به نام[ ابوالهـول را حل می کند.« )ص 

)163
گاهـی علمـی[ می تواننـد از معتـاد شـدن خـود بـه دخانیـات  کـه سـیگاری نیسـتند ]بـا ایـن آ »دیگـران هـم 

کنند« )ص 219( جلوگیری 
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کار خـودم را بکنـم ]یعنـی راه و روش خـودم را ادامـه بدهـم[ در واقـع بی آنکـه  »وقتـي می گوییـم می خواهـم 
وقوف داشته باشیم،« )ص282(

گر  در تمام نمونه های باال آنچه میان قاب آمده زاید است و به روند خواندن لطمه می زند. برای مثال، ا
گر هم بشناسـد این  کسـی انتشـارات راتلـج را نشاسـد، افـزودن صفـت »معـروف« بـه او کمکـی نمی کند و ا
کار نمی آیـد. همچنیـن معرفـی کشـتی کـچ بـه عنوان نوعی کشـتی نمایشـی چـه کارکردی  صفـت او را بـه 
دارد؟ یا باید حتمًا صفت »تناور« را به درخت بلوط اضافه کنیم تا خواننده متوجه تشبیه نویسنده شود؟ 
کـه در اواخـر کتـاب گاه در یک  گونـه مداخـات بیشـتر می شـود تـا جایی  هـر چـه متـن پیـش مـی رود، ایـن 
صفحه شاهد دو سطر افزایش از این دست هستیم و نقش مترجم در افزودن توضیحات بیشتر می شود، 
گاهـی خصوصـی تأسـیس  کارآ کارهـای  کـه بـرای انجـام دادن  ماننـد »شـریک سـام اسـپید ]در دفتـری 

کشته شده است.« )ص302( کرده اند[ 

2.انتخاب معادل های نامناسب
کمرنگ  که دقت موجود در متن اصلی را  کرده است  گاه از معادل هایی استفاده  مترجم در سراسر متن 
می کنـد و گاه ایـده متفاوتـی را بـه ذهن خواننـده می آورد. در انتخاب معادل ها انتظار می رفت که معادل 
گزینش بزند. در این  کند نه آنکه به شـکلی شـخصی دسـت به  از معادل های جاافتاده و دقیق اسـتفاده 

جا نمونه هایی از این معادل های نادقیق را می آورم:

یک. آیین یا مناسک؟
عنوان فصل چهاردهم آیین در برابر »ritual« آمده اسـت و این واژه در این فصل بارها تکرار شـده اسـت. 
که عنوان این فصل به جای آیین، »مناسک« باشد زیرا این تعبیر معادل بهتری برای  حال آنکه بهتر بود 
یچوالیسـت  کـه شـخص ر یچـوال اسـت. بـه خصـوص آنکـه در همـان آغـاز فصـل از مرتـون نقـل می شـود  ر
)ritualist( یا به تعبیر مترجم »آیین گرا« کسی است که اعمالی را به شکل صوری انجام می دهد بی آنکه 
قلبـًا بدانهـا بـاور داشـته باشـد. خـوب، ایـن همـان مناسـک گرایی اسـت. بـرای نمونـه، مترجـم می نویسـد 
کارکـرد اصلـی خـود را از دسـت داده اسـت، بـه نحـو  کـه  »آییـن بـه منزلـه عملـی تکـراری و عـادی شـده 
نامحسوسی تبدیل می شود به شکل تحقیر شده ای از ارتباطات.« )ص214(. با این تقریر، آیین معادل 
یچوال نیست. حال آنکه مناسک به دقت آن را بیان می کند و به خصوص مناسک گرایی  خوبی برای ر

و مناسکی شدن این حالت را به نیکی القا می کند.

دو. نفس یا خود؟
کـرده اسـت.  کـه در متـن اصلـی آمـده اسـت بـه »نفـس« ترجمـه  مترجـم محتـرم غالبـًا واژه ِسـلف »self« را 

برای نمونه:
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که نفس ]یا هویت[ جدیدی بر می گزینیم چه اتفاقی می افتد؟« )ص 106( »آیا وقتی 

و:
»اهمیت زبان در ایجاد حس برخورداری از نفس تبیین می شود« )ص 227(

و:
گر موی سرمان به رنگ مشکی است،  »بعضی جنبه های نفس ما به سهولت تغییر می کند. برای مثال، ا

یم.« )ص229( که می خواهیم درآور می توانیم آن را به رنگ قرمز، بور یا هر رنگ دیگری 

و:
»حس برخورداری از نفس چه اهمیتی برای فرد دارد.« )ص230(

کرده اسـت مانند:  »نفس بودگی خود را ایجاد  باز ایشـان ِسـلف هود »selfhood« را به نفس بودگی ترجمه 
می کنیم )ص230(

اواًل واژه نفـس بیـش از حـد فلسـفی اسـت و در ایـن متـن معنایی نـدارد و دیگر آنکه کسـی نمی تواند نفس 
دیگـری بـرای خـودش انتخـاب کنـد یـا بـا تغییـر موی سـر خـود نفسـش را تغییر دهـد، و اصواًل زبـان قادر به 
کرده است، متن بدخوان و ناخوشایند و سرشار از  که مترجم چنین  ایجاد نفس نیست. در غالب موارد 
پرسـش های آزارنـده شـده اسـت. کافـی بـود به جای نفس همـان تعبیر رایج »خـود« را در برابر »self« که در 

کار ببریم. متن انگلیسی آمده است به 

سه. نخبه گرا یا فردگرا؟
کتـاب تعبیـر نخبه گـرا و نخبه گرایـی )ص234( در برابـر »Individualist« آمـده اسـت حـال آنکـه  در ایـن 
فردگرایـی دقیق تـر اسـت. فردگرایـی بـا نخبه گرایـی کـه بازگـوی نوعـی ایلیـت »elite« اسـت تفـاوت ظریفی 

که الزم بود مترجم به آن توجه می کرد. دارد 

چهار: خرد یا عقالنیت؟
در جایی نویسنده از »خرد زمینی« و »خرد رسمی« سخن می گوید و تعبیر ویزُدم »wisdom« را برای هر دو 
گاه »عقانیت  کار می برد. مترجم اولی را به »تدبیر دنیوی« و دومی را به »خرد رسمی« )ص141( و  نوع به 
کـه واژگان در ایـن متن مهم اسـت و بحث اصـواًل ناظر به  کـرده اسـت. از آنجـا  رسـمی« )ص142( ترجمـه 
تحلیل گفتمان انتقادی است، چه بسا خواننده تصور کند که بین خرد و تدبیر و عقانیت تفاوتی وجود 
دارد. حـال آنکـه در متـن انگلیسـی همـه یکسـان هسـتند. ایـن تغییـر معادل هـا در ایـن جـا به سرگشـتگی 

که همه جا یک دستی رعایت می شد. خواننده راه می برد. از این رو بهتر بود 
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گان متعارف ۳. غفلت از واژ
مترجم از رساله معروف ارسطو درباره باغت به نام »شعرشناسی« )ص 114( سخن می گوید. حال آنکه 
تعبیر »شعرشناسـی« در برابر »poetics« مناسـب نیسـت. رسـاله معروف ارسـطو در این زمینه به بوطیقا در 
که در زبان فارسـی این واژه جاافتاده اسـت  عربی و پوئتیکس در انگلیسـی ترجمه شـده اسـت. از آن جا 
کـه در ادامه همین  بهتـر بـود از همیـن تعبیـر اسـتفاده شـود. اهمیـت حفـظ ایـن تعبیر آنجا بیشـتر می شـود 
که ارسـطو:  »این اصطاح را به معنایی بسـیار عام برای صحبت در خصوص  مطلب مترجم می نویسـد 

کار می برد.« )همان( ادبیات و و روایت به 

کار  کدکنی واژه بوطیقا، معادل دقیقی ندارد و در متون اسامی نیز به همان صورت به  اصواًل از نظر دکتر 
مـی رود. ایـن واژه در اصـل بـه معنـای مطلـق سـاختن و ترکیـب خاقانه و حسـن ترکیب اسـت و امروزه نیز 
بـه معنـای مباحـث ادبـی و شـناخت جوانـب هنر به کار مـی رود و می گویند: بوطیقای سـینما و بوطیقای 
کلمـات: درسـگفتارهایی دربـاره نظریـه ادبـی صورتگرایـان روس، محمدرضـا شـفیعی  نثـر. )رسـتاخیز  
کدکنی، تهران، سـخن،  1391، ص 372( خود ایشـان نیز از این تعبیر به راحتی بهره می گیرد و مقاله ای 
بـه نـام »نگاهـی بـه دگرگونـی بوطیقا در دو سـوی مرزهای ایران« )بخارا، شـماره95-96، مهر و آبان 1392( 

می نویسد.

کار می برند، مانند »ارسـطو در بوطیقای  گونه مواقع تعبیر »بوطیقا« را به  همچنین مترجمان دیگر در این 
نامیرایش ... می گوید« )ترس و لرز، سورن کیرکگور، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، نشر نی، تهران، 1378، 

ص 112(.

۴. غفلت از اشارات اسطوره ای  
در جایی مترجم می نویسد: 
»آیا مادرش شیرزن است؟ 

کلـس را عقیـم  کـرد و خـورد، هرا بلـه جانـم، در اوج جوانیـش تیکـه ای بوده...بیشـتر بچه هایـش را قربانـی 
کرد«. )ص228(

شـیرزن در سـطر نخسـت بیانگر شـجاعت این زن اسـت و تعبیر »تیکه« در سطر دوم معادل لعبت است 
که متن انگلیسـی را می خوانیم چنین  کید می کند. هنگامی  که بر جنبه شـورانگیزی و زیبایی این زن تأ

آمده است:
Is his mother an Amazon?”

 “Oh, my dear, yes. In her prime she’s been something—

کرد: از این رو،  باید متن را چنین ترجمه 
آیا مادرش آمازون است؟
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کسي( بوده است. آري عزیزم، در اوج شکوفایي اش، چیزي )یا 

کند نه »لعبت« یا »تیکه« بودنش را و  در واقع در این قسـمت می خواهد عظمت و اقتدار این زن را بیان 
ادامـه متـن نشـانه هایی از ایـن اقتـدار را بازگـو می کنـد. نکتـه اصلی در این قطعه آن اسـت که این زن یک 
»آمـازون« معرفـی شـده اسـت. قـوم آمـازون قومـی افسـانه ای اسـت کـه در آثـار یونانی به آن اشـاره می شـود. 
طبـق ادبیـات یونانـی آمازون هـا همـه زنانـی دالور و مقتـدر و چـه بسـا مردسـتیز معرفـی می شـدند. حـال 
ترجمـه آمـازون بـه شـیرزن هیـچ یـک از ایـن معانـی ضمنـی را القـا نمی کند و بعد اشـاره به »تیکـه« بودنش 

کید می ورزد. کش تأ فقط بر جنسیت آشوبنا

گرفتن ساختار زبان فارسی ۵. نادیده 
کـه ایـن شـیوه در انگلیسـی متعـارف اسـت، انتظـار  کتـاب منابـع درون متـن اسـت. در حالـی  در سراسـر 
که در فارسی فعل جمله آخر جمله بیاید تا بتوان بهتر متن را خواند. اما در این جا مترجم همان  می رود 

تی از این دست است: ساختار زبان انگلیسی را در نظر داشته است و حاصل آن جما

یک. 
»آنان می نویسند )در نشریه نشانه شناسی آمریکا، مجلد 5، شماره 1، 1987: 14(:« )ص98(

که به شکل سرراستی بنویسیم:  معقول تر و به صرفه تر آن است 
آنان در نشریه.... می نویسند.

باز:
کتاب...(« ی می نویسد )در  »و

و
یف...( )ص 217( »چنین توضیح می دهد )در فیلیپ ر

که فعل را آخر جمله  این شیوه در صفحات متعددی تکرار شده است، حال آنکه در همه آن ها بهتر بود 
یم.  بیاور

البتـه ایـن مسـأله در برخـی جاهـا دیگری اصاح می شـود و بـرای نمونه این گونه می خوانیم »روبینسـتاین 
کتاب... می نویسد.« )ص100(  در 

۶. حذف تصاویر و طرح ها
کـه کتـاب ناظر به گفتمـان انتقادی اسـت و در آن به  متـن اصلـی سرشـار از تصویـر و طـرح اسـت. از آنجـا 
تصاویر، کلمات، رمانها، شـخصیت ها، و فیلم ها، اشـارات متعددی شـده اسـت، حضور این تصاویر و 
یـادی می کند. حال آنکـه همه، آری همه، ایـن تصاویر و  طرح هـا بـه فهـم ایده هـای اصلـی کتـاب کمک ز
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کار به انتخاب مترجم یا طبق  که این  طرح ها و نقاشی ها یکسره از ترجمه حذف شده است. البته این 
کـه بخـش قابـل توجهـی از  سیاسـت ناشـر بـوده اسـت، در اصـل قضیـه تغییـری نمی دهـد. مهـم آن اسـت 
کتاب یا بگوییم یکی از ابزارهای خوب انتقال اطاعات این کتاب در ترجمه حذف شده است. هدف 
آن نیست که بگوییم چه کسی در این میان کوتاهی کرده است. مسأله آن است که خواننده این ترجمه 

کف داده است. ابزار مهمی را از 

خوشبختانه مترجم گرامی دقت فراوانی در انتقال مفاهیم داشته است. اما به دالیل فوق و گاه به سبب 
کار بـردن واژگان خاصـی ماننـد »اسـطقس« )ص 149(، یـا اصالتمنـد )ص283( بـه جـای اصیـل، و  بـه 
کافـی نمی بـرد  کتـاب لـذت  صفحه آرایـی چشـم آزار متـن و فونـت ناخوشـایند، خواننـده از خوانـدن ایـن 
کنـد، مگـر آنکـه عـزم جـدی بـر خوانـدن انتقـادی چنیـن  و همـواره وسوسـه می شـود تـا آن را نیمـه کاره رهـا 

ترجمه ای داشته باشد.  
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