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  در ترجمهروانی و گرایی از دید نقش نقش ساخت اطالعاتی

 ∗حسین شکوهی
 رانی، اان اهواز زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمردانشیار

 )23/11/87 :، تاریخ تصویب 7/3/87 :تاریخ دریافت(
 چکیده

 روانی متن ترجمه شده اسـت کـه   ۀ مسئل،شویم یکی از مسائلی که اغلب در ترجمه با آن روبرو می 
آیا روان بودن ترجمه، به هرشیوه . اي روان به زبان مقصد برگرداند  جمالت را به شیوه بایدشود گفته می
 ،آیا صرف روان بودن مـتن ترجمـه شـده    ؟ به عبارتی،یا حدود و ثغوري داردضروري است،  ،و شکلی

سـت و تغییـري در هـدف نویسـنده مـتن       ا کافی أبدون توجه به حفظ نظم عناصر کالمی متن زبان مبد         
که آرایش عناصر کالمـی یـا سـاخت          ایم مسائلی چند   کند؟ در این مقاله سعی کرده      اصلی آن ایجاد نمی   

 از قبیل اطالعات موضوعی، جابجایی عناصر نحوي به ابتداي جملـه یـا           ،کند عاتی متن را تعیین می    اطال
 مـتن مـورد     ۀ را در ترجم   گرایی است  ه عناصر مهم در دستور نقش     ک مبتداسازي، مجهول و موارد مشابه    

ـ   ،در نظر نویسندة متن زبان اصلی، این عناصر به وقت نگارش        . بحث قرار دهیم   ردازش  چـه از لحـاظ پ
 خاصی برخوردار اسـت و      اهمیت از   ،ذهنی از سوي نویسنده و چه از لحاظ برقراري ارتباط با خواننده           

اي از این باب به      مترجم فرض است که نظم و توالی این عناصر را در زبان مقصد حفظ کند تا لطمه                 بر
 .هدف نویسنده وارد نگردد

 .گرا، ترجمه دستور نقش،  نو وطالعات کهنه ا، عناصر موضوعی، ساخت اطالعاتی:يلیدک يها واژه

                                                           
  E-mail: h_shokouhi@hotmail.com، 0611-3332045: ، دورنگار0611-3332045: تلفن ∗
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 مقدمه
آنچـه در   .انـد ارائـه داده    مسـائل مختلـف گفتمـانی      ةمباحث بسیاري را دربار   شناسان  زبان

 متن هنگامی معنا    کی.  متن گفته یا نوشته شده است      کگفتمان اهمیت بسیاري دارد، موقعیت ی     
 غیر اینصورت جوهر و مفهومی نـدارد  ه در همان موقعیت زبانی بررسی گردد، درکند کپیدا می 

خواننده یـا   نویسنده و(و ارتباط طرفین متن ) 1988وست کبه نقل از ال  97: 1383 یارمحمدي(
ر دیگر این که ایـن معنـا،   کتۀ قابل ذکن. آیدجزء بافت گفتمانی به حساب می) گوینده و شنونده 

ه کـ گیرد و این گونـه نیسـت    میشناس مشهور، در خود زبان جاي بقول بنیامن فیلسوف و زبان    
ه به ارتباط معناهـاي ذهنـی مربـوط         کبه گفتۀ وي، تمامی بیان تا آنجا        . توسط زبان ساخته شود   

ر آدمـی  کـ ه زبان تنها محدود به گسترة ف    کند  کدر ضمن اشاره می   . شود، جزئی از زبان است    می
بـدین  ). بـه نقـل از بنیـامین       316-315: 1986دمتز  (ل قلمرو او ارتباط دارد      که با   کشود، بل نمی
ه این خـود نشـأت گرفتـه از      ک عبارت زبانی در خود آن نهفته است         که تعبیر و معناي ی    کمعنا  

دیگر و همچنین بافت متن مـورد نظـر   کمسایل ذهنی سخنوران زبان و ارتباط اجتماعی آنها با ی   
بهره گرفت،   متن   ک ی توان از این بافت در معنا دادن به       ه چگونه می  کتۀ مهم این است     کن. است

ژي و  ئولوتـوان بـه مفـاهیم ایـد        از جمله این پیچیدگی مـی     . اي است  هه این خود بحث پیچید    ک
 و یـا ) ه این بحث از حوصله این مقاله خارج استک(رد ک متن اشاره کرابطۀ قدرت نهفته در ی 

در ذهـن  گذرد و انتظار دارد همین وضعیت  ه هنگام نگارش متن در ذهن نویسنده می   کمسایلی  
بـراي برقـراري چنـین ارتبـاط صـحیحی،      . خواننده براي ارتباط صحیح و درست جاري گـردد    

ه باعث القاي معناي بخصوصی     کدهد   دیگر قرار می  کنار ی کاي   نویسندة عناصر زبانی را به گونه     
براي نویسـنده حـایز اهمیـت        متن   ةدهند قرار گرفتن و آرایش عناصر تشکیل     گردد، به عبارتی،    

اعتقاد بر ایـن اسـت کـه اسـاس همنشـینی ایـن عناصـر بـر پایـه مسـائل                      . خواهد بود بسیاري  
شناختی زبانی استوار است و بر رابطه بین نویسنده و خواننده یا گوینده و               روانشناختی و جامعه  

در این مقاله مباحثی که حول یکی از این محورهاي اساسی، یعنی توالی             . کند شنونده داللت می  
توان تا حد  چگونه می این که کالمی که این توالی ممکن است ایجاد کند و  هاي    نقش و   اند کالم

 .دهیم می مورد بررسی قرار ،را در ترجمه حفظ کردها  امکان این نقش

 یشینهپ
گیري مسائل کالمـی و گفتمـانی مطروحـه در زبانشناسـی، عنـاوینی از قبیـل            از زمان اوج  

، (new information)اطالعـات نـو  ، (old or given information)اطالعات کهنـه یـا مفـروض    
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مند به مسائل  عالقهشناسان   زبان خاصی در بین     ۀعناصر موضوعی و ترتیب و توالی کلمات جذب       
       نحــوي، هــاي  ایــن قبیــل عناصــر اطالعــاتی را از دیــدگاهآنهــا . گفتمــانی ایجــاد کــرده اســت

گرچه این مسائل و مباحث از زمـان  . اند ردهکزبان تفسیر و بررسی شناسی   روانشناسی و    جامعه
منـد بـه ایـن گونـه         عالقهشناسان    زبان امروزه نیز در بین   اند،   شدهپراگ آغاز   شناسی    زبانمکتب  

اي برخوردار   از جایگاه ویژه  ،  به لحاظ به شمار رفتن آنها به عنوان ارکان اصلی متن          ،  موضوعات
 .است

 مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار        ،  در حد جملـه    ،در ابتدا، عناوینی چون اطالعات کهنه و نو       
سپس تجزیه و تحلیل گران متن، به لحاظ ارتباطی که بین این عناصر و مـتن وجـود             . گرفت می
ز ایـن زبانشناسـان   برخـی ا حتـی  . پذیرفت انجام میبه بررسی این عناوین از طریق متن    و   دارد

توانـد داراي زیـر    یـن عناصـر مـی   پس از تجزیه و تحلیل اولیه متون دریافتند که هـر کـدام از ا         
 متـون   ۀهنگـام بررسـی و تجزیـ      ) 1981 : 233و237(طور مثال، پرینس    ه  ب. هایی باشد  مجموعه
توانند  فراتر از دو عنصر کهنه و نو باشـند             به این نتیجه رسید که عناصر اطالعاتی می        ،انگلیسی

ـ . اي قائـل شـد   توان چندین عنصر زیر مجموعه    و براي هر کدام از این دو عنصر می         عـالوه،  ه ب
و گالیکنـز  ) 1991و 1976(، چیف )1967(چون هلیدي پژوهشگرانی بررسی این قبیل عناصر،     

سـپس ایـن نتیجـه    . ننـد کبینـی   را بر آن داشت تا دالیل وقوع این عناصر را در متن باز      ) 1989(
ی کــه در    دالیل خاصـ ه   ب ،یک زبان ان  که هنگام پردازش متن، نویسندگان یا متکلم      شد  حاصل  

 عناصر فوق را به طریق خاصی کنار یکدیگر قرار         ،گذرد آن لحـظه از پردازش کالم در ذهن می       
البته این پردازش   . گیرند  به عبارتی، این عناصر به طور تصادفی کنار یکدیگر قرار نمی           .دهند می

 ایـن   در. تواند به چندیـن شکـل صـوري و قـالب دستـوري در زبــان متجلی گـردد             ذهنی می 
 information( مـتن  ةهـاي اطالعـاتی تشـکیل دهنـد     هـا یـا سـاخت    مقاله تعدادي از این قالب

structures (            بررسـی  مـوارد مشـابه را      دیگـر    از جمله توالی کلمـات، مبتداسـازي، مجهـول و    
 متنی از زبانی بـه زبـان دیگـر تـا چـه حـد                 که هنگام ترجمۀ  پردازیم   میو به این نکته     کنیم   می

 . پایبند بودأها در زبان مبد توان به این قالب ی و میبایست

 توالی کلمات
گیرند و اگـر شـکل خـاص ایـن           طرز خاصی در کنار یکدیگر قرار می      ه  کلمات هر زبان ب   

شود و متکلمان آن زبـان نیـز از ایـن     میترکیب تغییر یابد، چه بسا که سبب نامفهوم شدن کالم   
تـوالی  «توان به دو دسته      طور کلی می  ه  ها را ب    زبان ،ی کلمات از نظر توال  . مانند نمیآفت بر کنار    
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در .  مانند زبان فارسی تقسـیم کـرد       »قابل انعطاف « یا   »توالی متغیر « مانند زبان انگلیسی و      »ثابت
 مفعـول  - فعـل - فاعـل ، انگلیسـی زیـر   ۀ همانند جمل  ،دسته اول یعنی توالی ثابت، الگوي غالب      

 .است
1. I saw him.  

 - فاعـل ،»مـن او را دیـدم  «مانند جمله ،   یعنی توالی متغیر الگوي غالب     ،ه دیگر دستبارة  در
ـ  ه  که بعضی مواقع ب   ، فعل است  -مفعول    اي بـه اشـکال دیگـري نیـز در      محـاوره ۀ ویـژه در گون

اي باشـد کـه عناصـر        گونهه  حال اگر قرار است در زبانی مانند انگلیسی توالی کلمات ب          . آید می
 باشد و کمتر دچار تغییر جابجایی گردد، چرا نویسـنده یـا گوینـده ایـن            آن ثابت  ةتشکیل دهند 

چیند که از حالت عادي خـارج گـردد؟    کند و به  صورتی کنار هم می       زبان کلمات را جابجا می    
که با مسائل گفتمانی یا کالمی      ) 1991: 78( و بلیک   ) 1976: 50-51(شناسانی چون چیف     زبان

اند که در جایی که عناصري از مکان عادي خود خـارج گشـته و                هسر و کار دارند، بر این عقید      
انـد کـه      عناصري ،کنند  یا تنزل می   ، پسروي ۀ به ابتداي جمله پیشروي یا به انتهاي جمل        به فرض 

  برخـوردار   اي هویـــژ اهمیـت    بــراي نویسـنده یـا گوینـده از          ،در آن لحظه از نگارش یا تکلم      
 .حساب آورد به توان کانون توجه نویسنده یا گوینده ا میچنین عناصر یا عبارات ر. اند بوده

هنگام برگردان متن گاهی    به   ،پایبندي به رعایت قواعد و حفظ توالی کلمات در زبان مبدأ          
کند روانی مطلب را به زبان       که مترجم از یکسو تالش می     ین   از جمله ا   .آورد مشکالتی پیش می  

 و بنـابراین    ،دانـد  م به رعایت این مسائل کالمی می      مقصد بیان کند و از سوي دیگر خود را ملز         
هاي نحـوي    تغییر در جابجایی کلمات ممکن است نقش      . شود از روانی ترجمه بکاهد     ناچار می 

 .گوناگونی داشته باشد که در زیر آنها را مورد بحث قرار خواهیم داد

 اطالعات موضوعی
هدف ترجمـه نیـز تولیـد متنـی     است،   تولید متنی منسجم،آیا همانگونه که هدف گفتمان

باشد؟ اگر هدف فقط حفظ انسجام زبان مقصد باشد، برداشـت   زبان مقصد می   منسجم در قالب  
. )2003 و   1994هلیدي   ( خواهد بود  (macro-pragmatics)ما یک برداشت منظورشناسی کالن      

تشـکیل   عناصـر  ،شـویم   وارد می(micro-pragmatics)رد خمنظورشناسی گسترة هنگامی که به    
آید که ایـن عناصـر بـه دقـت بررسـی             می و الزم  گشته    متن از اهمیت خاصی برخوردار     ةدهند
ـ  (thematic information) اطالعـات موضـوعی  باید ترجمه نیز رو در از این . شوند عنـوان  ه ب

البته ممکن است این نـوع نگـاه در ترجمـه         . یکی از عناصر کالمی مورد تأکید جدي قرار گیرد        
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گذارد که هدف او ترجمه متنی  فته شود، به این صورت که مترجم فرض را بر این می           نادیده گر 
به عبارت دیگـر  . گرداند  برمی،روان است و متن را به شکلی که در زبان مقصد قابل قبول باشد             

 .تر را نادیده انگارد کالن باشد و مسائل جزئیهی  نگا،ممکن است نگاه مترجم به متن
کند، مسائلی در ذهـن او جریـان یافتـه و پـردازش       مطلبی را بیان میاي زمانی که نویسنده  

ـ                  یعنی این . گردد می ه گونه نیست که کلمات و عبارات را تصادفی کنار هم بچینـد و متنـی را ب
اي  را بـه گونـه    هاي اطالعـاتی مـورد نظرخـود          بلکه کلمات و عبارات را به گونه       ،وجود بیاورد 

و ) 1981 :237( پـرینس    تـۀ کهنه، اطالعات نو و یـا بـه گف        یعنی اطالعات   (خاصی ردیف کند،    
چگـونگی پـردازش آن در ذهـن       که این بسـتگی بـه       ،  )حاالت بین این دو   ) 1992 :281(چیف  

(cognitive processing) او دارد. 
باید به  شود،   مطرح می  مختلف گفتمان    هاي نظریهگونه که یک متن، مطابق آنچه در         همان

همنشـینی  چگونگی   متأثر از مسائل پردازش ذهنی و        ، کند و این روانی    شکلی روان جریان پیدا   
 ویژگـی برخـوردار   ایـن الزم است از  کلمات و عبارات در یک متن است، متن ترجمه شده نیز     

یعنی روانی دقیقاً به این معنا نیسـت کـه مـتن در زبـان               . باشد تا روانی متن اصلی را حفظ کند       
اصی که توالی کلمات ترجمه شده عیناً از متن اصـلی بـراي   مگر در موارد خ(مقصد روان باشد    

بلکه روانی به معناي حفظ عناصـر گفتمـانی         ) خوانندگان زبان مقصد مشکل تفهیمی ایجاد کند      
شاید یکی از معـانی  . آن استه  سبک نویسندةنوعی تعیین کننده  است که خود ب    أمتن زبان مبد  

 1988 نیومـارك    ،1969نایدا و تیبر    (اي ترجمه   ه یهنظروفاداري یا رعایت امانت که از قدیم در         
عنوان گردیده این است کـه متـرجم در واقـع بایـد بـه تـوالی عناصـر                   ) 1997و هاتم و میسن     

 روانی زبان مقصـد     که بدون رعایت این اصول، صرفاً       نه این  ،موضوعی یا گفتمانی وفادار باشد    
یکـی  . گردد در جمالت ظاهر می   هاي مختلف نحوي     عناصر موضوعی به صورت   . را حفظ کند  

 . جابجایی عنصر نحوي به قسمت ابتدایی جمله یا به عبارتی مبتداسازي است،ها از این صورت

 جابجایی مبتداساز
شـوند و همچنـین    چگونگی و ارتباط عناصر زبانی با محیطی که در آن واقـع مـی           بارة  در  

تی از آن، مطالب بسیاري را گفتـه    چگونگی قرار گرفتن اطالعات کهنه، اطالعات نو و یا درجـا         
 آشکار ساخت کـه چنـدین       1981طور مثال پرینس طی بررسی جامعی در سال         ه  ب. اند و نوشته 

 تعـاریف  ةشناسان در بار زبان. تواند در یک متن وجود داشته باشد     نوع از این قبیل اطالعات می     
هـاي   فرضـیه )  نـدارد که نظر متفق القولی هم راجـع بـه آن وجـود   (گونه واژگان تخصصی     این
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که کدام یـک     ها و یا این    چگونگی تعاریف این واژه   بارة  اینجا بحث در    . اند بسیاري ارائـه کرده  
گونه عناصر مورد نظـر اسـت     بلکه ارتباط همنشینی این  ،تر از دیگري است، نیست     متقاعدکننده

 .که در ارتباط مستقیم با ترجمه است
اي   کلمـه  ،شناختی ر عامل گفتمانی یا ذهنی و روان      زمانی که به هر شکلی و تحت تأثیر ه        

الیه سـمت    یا عبارتی از جاي معمول و متداول خود در یک توالی خطی خارج شده و به منتهی                
 با توالی کلمات ثابـت پـیش    که در زبان انگلیسی که زبانی است تقریباً        چـپ برده شود، آنچنان   

 ماننـد  ،این عمل یا فراینـد . گیرد  صورت می(left-dislocation)آید، عمل جابجایی مبتداساز    می
 1988:141( ولی در نظر گالیکنـز       ،هاي بسیاري را دامن زده است      سایر مقوالت گفتمانی بحث   

این فرایند جابجایی در زبان محاوره و نوشتار با هم متفاوت اسـت و در چنـدین                 ) 1989:131،
 در 1مسلۀ ارجـاع ضـمیر بـه اسـم     عمده ، به طور که در هر دو گونۀ زبانی  یردگ مرحله انجام می  

براي روشن شدن مطلب بهتر است به چند مثال که بر گرفتـه  ).  2000:96شکوهی، (میان است   
 . متوسل شویم،از متون ترجمه شده انگلیسی به فارسی است

2. Jimmy: … And Mrs. Porter gets ‘em all going with the first yawn. (Osborne, 

1957:11)  

 )4 ،1342ترجمه امامی، . (خمیازه اول رو هم کی میکشه؟ ننه پورتر: یجیم

                                                           
  لزومـا تـداعی مراجـع بازیـاب نیسـت بلکـه       (LD)یند مبتداساز اا فرجابجایی ی)  1989::141(در نظر گالیکنز  -1

ـ .  نیز باشد(Irrecoverable Referents)تواند تداعی مراجع غیر قابل بازیاب  می  زیـر کـه   ۀطـور مثـال در جملـ   ه ب
ه   ک’?What is that poem about‘ است و بقیه آن ’The Love Song of J. Alfred Prufrock‘مرجع مبتدائی آن 

 . آن است مرجعی غیر قابل بازیاب است(Proposition)قضیه یا گزاره 
A: Now about the Love Song of J. Alfred Prufrock. What is that poem about (do you think)? 

B: I’m sorry. I don’t know. 
ده بر اساس مرجعی شـبیه بـه   سبب این است که مرجع مبتدائی قبل از این در متن ذکر نشده ولی نویسنده یا گوین               

کند که خواننده یا شنونده  الیوت است تصور می. اس. سروده تی) حاصل سرزمین بی (’The Waste Land‘آن که 
 کند چون اساس فرض او این است که هر دو مرجع یک نشان گذارنده مشترك              (Recover)تواند آن را بازیابی      می

(Denominator)     کـه   باشد در صورتی   می   الیوت  . اس.  متعلق به موضوع کلی آثار تی       براي بازیاب شدن دارد که
اهمیت این نکته بـراي ترجمـه ایـن اسـت کـه نـه تنهـا عنـاوینی ماننـد                  . گونه نیست  براي خواننده یا شنونده این    

بـدین ترتیـب کـه اگـر قسـمت      . تواند نقشی کالمـی ایفـا کنـد    اطالعات کهنه بلکه قابلیت بازیاب بودن آن نیز می       
خر هر دو در یک جمله گنجانده شود، مترجم حـق مطلـب را ادا   أمبتداساز و جمله پرسشی بدون رعایت تقدم و ت      

بنابراین بایستی بـه همـان شـکل مبتداسـاز ترجمـه گـردد تـا                . نکرده چون زمینه را براي سؤال فراهم نکرده است        
 .بازیاب بودن مرجع را نیز بیان کند
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ه نـه تنهـا     کـ رد  کـ ل زیـر ترجمـه      کتوان این جمله را به ش     طبق آنچه در باال بیان شد، می      
 .ه همنشینی انگلیسی آن نیز حفظ شده استکشود، بلاي به فارسی جمله وارد نمیلطمه

  .از حال میبره اول ةخمیازهمه را با همان  پورتر خانم: جیمی
3. Napoleon: Ten minutes ago, nothing else would satisfy you. 

Lady: Ten minutes ago you had not insulted me beyond all bearing. (Shaw, 

1966: 192). 

مگر حقیقت جز این است که همین ده دقیقه پیشتر حاضر بودید دنیا را بدهیـد و                : ناپلئون
 .ها را داشته باشیداین کاغذ

همـه    که شما ده دقیقـه پیشـتر ایـن         ، آقاي ژنرال  ،ولی در نظر داشته باشید    : بانوي ناشناس 
 )124 ،1354سالمی، ترجمه شیخ اال. (ناپذیر به من نکرده بودید توهین جبران

 :ردکتوان جمله زیر را پیشنهاد  براي ترجمه این جمله نیز می
 .نهکتونست شما را خوشحال  اي نمی  قبل، چیز دیگهده دقیقه: ناپلئون
 .بودید  به من نکردهبیش از حد انتظارهمه توهین  اینقبل شما  ده دقیقه :خانم

Miss Watson she took me in the closet and prayed. (Twain, 1968:204-205). 

 )20 ،1356ه گلستان، ترجم. ( اما اتفاقی نیفتاد،بعد واتسن مرا برد توي پستو و دعا خوند
 :توان نوشت  می4و یا براي جملۀ شماره 

 .برد توي پستو و دعا خوندنو  م، اون واتسنخانم
5. Lady: And the letter, don’t you want to read that? (Shaw, 1966: 192). 

ترجمه (ید؟ ا خصوص چطور؟ از خواندن آن هم منصرف شده   ه   آن نامه ب   ةدربار: بانوي ناشناس 
 )125، 1354سالمی، شیخ اال

 :همچنین، براي این جمله می توان جملۀ زیر را پیشنهاد داد
  خواي اونو بخونی؟ و اما اون نامه، نمی: خانم

ـ گرچـه ایـن جمـالت    . هاي بسیار دارنـد    تفاوت ،ین جمالت از دیدگاه گفتمان    ا ظـاهر  ه ب
 ة شـمار  ۀجمل. فرق عمده دارند  ولی در مفهوم    دارند،  فاعل، فعل، مفعول، قید مکان و قید زمان         

 شـماره  ۀدر جملـ .  معمولی و داراي ترکیبی تقریباً متداول در زبـان انگلیسـی اسـت          ۀدوم، جمل 
چهـارم عبـارت اسـمی همـراه  ضـمیر      ة  شـمار ۀ، در جملـ 'Ten minutes ago'قید زمان ، سوم
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  1وضـوعی  مفعول همه به عنـوان عنصـر م  ، پنجة شمارۀ و در جمل(Miss Watson she)مربوطه 
حال اگر موارد باال را در ترجمه یکسان بینگاریم و آنها را بـه        . به ابتداي جمله آورده شده است     

به ایـن سـاختار متـداول در       نهایتدر   مفعول بنگریم و     _ فعل   _ ثابت فاعل    شکل توالی تقریباً  
) 5 ةارجز مـورد شـم    ه  ب(باال  ة  که در مورد جمالت ترجمه شد      زبان فارسی برگردانیم، همچنان   

 ،گذرد که در ذهن نویسنده می     را   اتفاق افتاده است، حق اداي مطلب را یعنی در واقع آن چیزي           
 .ایم بجا نیاورده

 کـه اگـر آن را بـه         4 شـماره    ۀجملـ بـارة   ابتـدا در  . اینجا دو نکته ممکن است مطرح شود      
 ترجمـه و  »دوشیزه واتسون، او مرا به درون کابین مخصوص برد و دعـا خوانـد   «اي مانند    جمله
 برگردانیم، ممکـن اسـت ادعـا        است، را به همان شکلی که مترجم ترجمه کرده          5 ة شمار ۀجمل

خانم «ترتیب به جمالتی شبیه    ه  شود که جمالت ترجمه شده فارسی روان نیست و بهتر است ب           
 »خـواهی نامـه را بخـوانی؟    نمـی « و »واتسون مرا به درون کابین مخصوص بـرد و دعـا خوانـد    

 به قالب صوري زبـان مقصـد فقـط     ، که در آن صورت    .تر است   که در فارسی روان    ترجمه شود 
   دور ،کـه موضـوع اصـلی گفتمـان اسـت     هماننـد آن   و از عناصـر موضـوعی و   ایم  کــرده تکیه
) 1959:235(  بـه قـول یاکوبسـون         ،ارتباط بین شکل صوري و این عناصـر گفتمـانی         . ایم افتاده
یعنی اگر فقط به شکل صـوري زبـان         . ن آن را از هم جدا کرد      توا است و نمی   تنگاتنگطی  ارتبا

 به شـکل محتـوایی لطمـه    ، را نادیده بگیریمأمقصد تکیه کنیم و توالی عناصر گفتمانی زبان مبد     
 تکیه  ، که برگرفته از عناصر موضوعی است      ، در صورتی که اگر به شکل محتوایی       .ایم وارد کرده 

ر زبان مقصد دسـتخوش تغییـر گـردد کـه آن هـم در            روانی ترجمه د  ، ممکن است اندکی     کنیم
 همانگونه که بحث آن در باال ، باالخص به لحاظ قابل انعطاف بودن آن   ،زبانی مانند زبان فارسی   

. اي ایجاد نخواهد کرد و متن ترجمه شده قابل درك خواهـد بـود             مشکل قابل مالحظه  ،  گذشت
 مشکل  ، چنانکه دیدیم وخواهیم دید    ،دي پیشنها ةترجمه جمالت باال به شیو     درهمان گونه که    (

متن اصـلی انگلیسـی      ذکر این نکته ضروري است که این تغییر در        ). خاصی پدید نیاورده است   
ـ )  اصـلی انگلیسـی  ۀجمل( باال 2 ة شمارۀ یعنی جمل.نیز صادق است  خـاطر تکـرار وقـوعش    ه ب

  .باشد  میحتی براي انگلیسی زبانیاد شده، تر از سایر جمالت  تر و متداول روان
ده دقیقـه پـیش،     «ترتیب به   به   است که اگر به فارسی       3ة  جمالت شمار بارة   دیگر در  ۀنکت

                                                           
هاي زیادي وجـود    مانند سایر موارد مسائل گفتمانی نیز بحثTopical Elements)(در مورد عناصر موضوعی  -1

 .نویسنده باشد) Focus(شود که مورد تمرکز  در اینجا عنصر موضوعی به عنصري اطالق می. دارد
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همه توهین غیرقابل تحمل بـه مـن    ده دقیقه پیش که شما این     « و   »کرد هیچ چیزي ارضائت نمی   
 ،خاطر قابل انعطاف بودن توالی کلمات در فارسیه  ممکن است ب   ، برگردانده شود  »نکرده بودید 

از بایـد    ،در چنین مـواردي   . که واقعیت چنین نیست    در صورتی شود،  له خبري عادي تلقی     جم
تـوان اهمیـت     مـی  »ده دقیقـه پـیش    «که با انجام آن بر روي عبارت        شود  سازي استفاده    برجسته

 در فارسی نیز حفـظ کـرد و بـراي           ،که در انگلیسی است    موضوعی بودن این عنصر را همچنان     
دو این   در ترجمه هر  .  این عنصر داراي جلوه و ویژگی خاصی است        خواننده روشن ساخت که   

سـازي در آنهـا رعایـت     جمالت، قید زمان تا به وسط جمله کشیده شده است و عمل برجسـته        
 .نگردیده است

  دید نظر نویسـنده ۀ مسئل،توان عنوان کرد یکی دیگر از مسائل گفتمانی که در این باره می

(point of   view or empathy) دوشـیزه  « و »خـانم پـورتر  « که با 4 و 2مثالً در جمالت . است
 ،انگارنـد   نویسندگان جمالت، واقعه را از دید یا دیدگاه این افـراد مـی          ،شود  شروع می  »واتسون
جانبداري از فردي که در ابتـداي جملـه         هدف،  ممکن است   ) 1976 : 54(ول چیف   به ق گرچه  

ه پایۀ شناختی و ذهنی این قبیل مسـائل گفتمـانی ایـن         کند ک  چیف عنوان می  . آمده است، نباشد  
بیننـد،   ونه که دیگـران دنیـا را مـی       گ بلکه آن ،  تواند نه تنها دنیا را از دید خود        است که آدمی می   

امـر مهمـی در بحـث کالمـی         ،  بنابراین قرار گرفتن چه عنصري و در کجاي جمله        . تصویر کند 
تجلـی بیـان تجربیـات      ،  منشینی عناصـر زبـانی    شود که ه   یادآور می ) 1991 : 57(چیف  . [است
 همگـام و همزمـان بـا  ظهـور تجربیـات          ، بدین معنا که ظهور عناصر کالمی در یک متن         .است

خانم « ،2 ة شمار ۀ جمل ۀدر ترجم .] کند می بازگو آن را    هاي داستانی است که نویسنده     شخصیت
و ) یا به عبارتی پسروي داشته    (فته  مله تنزل یا  آخر ج  به   ،کند  که این نقش مهم را ایفا می       »پورتر
کـه اگـر عبـارت       در صـورتی  . عکس، به ابتداي جمله پیشروي داشته اسـت       ر  ، ب »خمیازه«واژه  

 4 ة شمار ۀ و در جمل   باقی بماند  در همان جاي اصلی خود، یعنی در ابتداي جمله           »خانم پورتر «
شد،   آورده می  »ن خانم او« عبارت شد و سپس     عالمت، گذاشته می   »دوشیزه واتسون «نیز پس از    

 منظور کالمی که چیف بدان اشاره دارد نیـز          وکرد   نحو زبان فارسی ایجاد نمی    چندانی در    لطمۀ
 .شد حفظ می

 سازي عمل تقابل
 توان آن نمیاما بیشتر در زبان گفتار مشهود است، (contrastiveness)  سازي  گر چه تقابل

ینـد  اتـوان در فر    سـازي را مـی     هـاي تقابـل     جلـوه  یکی از . را در زبان نوشتار از نظر دور داشت       
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اي یـا عبـارتی مؤکـد شـده و در کـانون       مبتداسازي مشاهده کرد و این در جایی است کـه واژه    
 از متنـی از کتـاب   6 ة شـمار ۀاي ماننـد جملـ     فرض کنیـد بـه جملـه سـاده        . گیرد توجه قرار می  

 .خوریم می  بر)1923( الرنس. اچ.  ديۀنوشت مطالعاتی در ادبیات کالسیک امریکایی
6. We can’t go back. 

The renegade hates life itself. He wants the death of life. So these many ‘reformers’ 

and ‘idealists’ who glorify the savages in America. They are death-birds, life haters. 

Renegades. We can’t go back. And Melville couldn’t. …. He wanted to. He tried to. 

And he couldn’t. …. 

ــاولر   ــل از ف ــاب  ) 61(نق ــه از کت ــر گرفت ــیک ب ــات کالس ــا ادبی ــته ديآمریک . اچ.  نوش
 ).1923(الورنس

 خبـري و یکـی بـا        ۀو صورت عمده، یکی به صورت جمل      ه د توان ب  را می  6 ة شمار ۀجمل
گـذاریم  حال فرض را بر این مـی      . داگانه خواند  بطور ج  ،تأکید بر روي هر یک از عناصر جمله       

را مقابل فـرد یـا   ’we‘  صورت هدف نویسنده این بوده که  باشد که در این’we‘ که تأکید روي
در (شـود    را شامل می»ملویل« یعنی نویسندگانی چون »ما«افراد دیگري قرار دهد بدین معنا که      

 که نشان دهد تکیـه روي       »او« مکرر از ضمیر     ةو همچنین استفاد  ) »هرمن ملویل «اینجا اشاره به    
تـوان بـا     این تأکید را در ترجمه مـی      .  است »نتوانستن«هاي دیگري چون فعل       نه روي واژه   »ما«

 .سازي منظور کرد  مربوطه یا به هر شکل دیگري با هدف برجستهةاي باالي واژ عالمت تکیه
بلی را که نویسنده در ذهن داشـته      توانیم تقا   را حذف کنیم، نمی    »ما«اگر تأکید روي ضمیر     

ـ به  ممکن است این جمله     شود،   این ضمیر برجسته ن    ،اگر در ترجمه  . است بیان کنیم    یـک   ۀگون
ممکن است از خود بپرسد که      ،   جمالت متن  یۀ خبري خوانده شود و خواننده با قرائت بق        ۀجمل

ه بسـا باعـث   خبـري چـه بـوده اسـت و چـ     ۀ  از آوردن چنین جملـ    ) یا نویسنده (منظور مترجم   
را  کیدي بر روي عبارت فعلـی آن      أکه ممکن است خواننده با ت      یا این . سردرگمی خواننده شود  

در اینجـا  ) 63( فـاولر  ۀگفتـ ه  چون ب،گردد قرائت کند که در آن حالت منظور نویسنده بیان نمی         
مـانی   که یکـی از اهـداف مسـائل گفت        ،نویسنده، با نشان دادن تقابل    .  بر روي فعل نیست   کید  أت

چنـین  . در میـان بگـذارد  واننده یا شنونده    با خ خود را   مشترك   قادر خواهد بود اطالعات      ،است
 (background information) قبلـی  اطالعـات زمینـۀ  ) 1976:31(چیـف   را اشـتراك اطالعـاتی  

شـمارد،   مـی  بر(shared knowledge)را اطالعـات مشـترك    آن) 1985:87( و گونـدل  .نامد می
 ، را انجـام دهنـد  »به گذشته برگشتن« توانند عمل  نمی»ما«کند که افرادي چون     می نویسنده القاء 
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 اسـتفاده  "one" ضـمیر  "we"  حال اگر به جـاي  .که افراد دیگر ممکن است بتوانند در صورتی
 پـس  .نـد ک را ایفـا     »ما«توانست همان نقش     شد و نمی   شده بود، جمله طور دیگري برداشت می      

 تقـابلی بیـان     ۀصـورت جملـ   ه   خبري عادي برگردانده شود و ب      ۀ جمل صورته  اگر این جمله ب   
توانست وجود داشته باشد   افراد دیگري می»ما«تواند برساند که در مقابل     این معنا را نمی    ،نشود
 .انجام این عمل براي آنها قابل انجام باشد، فرضه که ب

 در آن .  ایجاد خواهد کرد    متفاوت  معنایی کامالً  ، گذاشته شود  ”can’t“حال اگر تکیه روي     
 و از بـین  » به گذشـته برگـردیم    توانیم نمیما  «صورت جمله به این شکل قرائت خواهد شد که          

آنها تمایل به گذشـته برگشـتن را        «هاي ممکن، این برداشت تلقی خواهد شد که شاید           برداشت
بیش از یک واژه     برگاهی ممکن است تکیه     . »قادر به انجام این عمل نیستند     « ولی   »داشته باشند 

گیـرد   در زبــان گفتار صورت مـی  طور عمده   ه  بچون تکیه روي چند واژه در یک جمله         . باشد
 .رسد نظر نمیه بحث آن در اینجا ضروري بکه 

افکنـیم و    هـاي آن نظـري مـی       با توجه به نکات باال، حال به جمله انگلیسی زیر و ترجمه           
ـ        زمینۀ  سازي در     قواعد برجسته  ،که خواهیم دید   چنان نظـر  ه  تقابل سازي رعایـت نگردیـده و ب
 . اصلی متن از این جهت مد نظر قرار نگرفته استةرسد هدف نویسند می

7. Descartes said, “Because I think, I am.” Because I am, I pray. Prayer, to the 

thinking person, is almost inescapable. ….. 
ترجمه از مینو مشیري به نقل از مهـدي         . (اقع گریز ناپذیر است   براي انسان متفکر، عبادت در و     

 ) 71 ،1380افشار، 
ترجمـه از مهـدي سـحابی بـه نقـل از مهـدي              . (انسان اندیشمند پنداري از نیایش ناگریز است      

 )72، 1380افشار، 
ترجمـه از مهـدي افشـار،    . ( جز راز و نیاز بـا خـدا، چـاره نیسـت    ،هر انسان صاحب خردي را  

1380، 72( 
 )74، 1380ترجمه از عبداهللا کوثري به نقل از مهدي افشار، . (انسان متفکر از دعا ناگریز است

 در مقایسـه    ، اسـت  »راز و نیاز  « یا   »نیایش«سازي در قالب مبتداي جمله که        در اینجا تقابل  
ن بنـابرای .  صورت گرفته است   ، وجود داشته باشد   »بشر متفکر «تواند براي    با سایر اعمالی که می    

تا هدف شود  حفظ ، ترجمه شده  ۀدر ابتداي جمل  یعنی   ،مبتدایی در جاي اصلی خود    باید بخش   
بینیم، تمـامی    هاي این جمله می    ولی چنانچه در ترجمه   . دشوسازي مد نظر نویسنده حفظ       تقابل

تـوان    براي این منظـور مـی      .اند سازي به فارسی برگردانده شده     اي غیر از تقابل    جمالت به شیوه  
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 :سازي آن حفظ گردد ل تقابلکل برگرداند تا شک را به این شجمله
نیـایش،  . نمکـ  ه هستم، نیایش می   ک چون   .»نم، پس هستم  ک ر می کچون ف «: گوید ارت می کد

 .ه قادر به اندیشیدن است، تقریباگریز ناپذیر استکدر نظر انسان 
به عمویم آقـاي  « بینیم، عبارت مبتداساز یعنی عبارت که در زیر می     دیگري چنان  ۀدر جمل 
 انگلیسی آمده، در ترجمه به جاي دیگري منتقل   ۀسازي در جمل   ، که با هدف تقابل    »توبی شندي 

 .استشده 
8. To my uncle Mr. Toby Shandy do I stand indebted for the preceding anecdote, to 

whom my father, who was …..,   
ترجمـه   (" هستم، که پدرم، کـه ذاتـا     _اي تابی شندي     آق _براي مطلبی که گفتم مدیون عمویم       

 )116 ،1380ابراهیم یونسی، 
توانست در متن اصلی، عین متن ترجمـه       می »الورنس استرن « متن انگلیسی یعنی     ةنویسند
ببـرد کـه از   ’anecdote‘ را به بعـد از کلمـه  ‘  ’To my uncle Mr. Toby Shandyشده، عبارت 

 که مرجـع آن در      ’whom‘ بلکه به ضمیر     ،رسید نظر می ه  ادي ب جهت ساخت انگلیسی نه تنها ع     
حـداقل در شـکل   (و ساخت دسـتوري را هـم   شد  تر می  نزدیک،است ’my uncle‘ واقع همان

مـدیون  « خود را کـه نهایـت   »عموي«نویسنده در این جمله سعی دارد  . کرد حفظ می ) سنتی آن 
ورد تـا اهمیـت موضـوع را بهتـر و بیشـتر             در ابتداي جمله بیا    ،کند وي را احساس می   ه   ب »بودن

  آن، بـا جـا     مۀکه در ترج    در صورتی  ،ایی را انجام دهد   ه ج ب  و با این هدف این جا      بدهدجلوه  
ضـمیر  نکتـه دربـارة   ایـن  . جایی عبارت مبتداساز از اهمیـت تقـابلی آن کاسـته شـده اسـت     ه  ب

‘whom’  بـا   .سـت  انتقـال داده ا مترجم این ضمیر را به آخر جمله ترجمه شده.  نیز صادق است
 :ردکل زیر ترجمه کتوان جملۀ باال را به ش این تفصیل می

ه بـه  کـ ردم،  کـ ه ازش نقـل     کـ ایتی  کـ  مدیونم، بخاطر ح   به عمویم آقاي تونی شندي واقعاً     
 ...ایشون پدرم هم مدیون بود 

 مجهول 
ر کند گوینده یا نویسنده د     اطالعات موضوعی نقطه شروع یا حرکتی است که مشخص می         

می  شـروع، مفهـو    ۀدر نظر هلیدي ایـن نقطـ      ). 1994 : 38هلیدي،  (صدد بیان چه مطالبی است      
 انتقال پیام اسـت کـه بـه لحـاظ           ،معنایی است و نقش این مفهوم معنایی یا اطالعات موضوعی         

 ،تواند فاعل جملۀ معلـوم باشـد       می  شروع ۀنقط. شود  میصوري در قالب یک بند دستوري بیان        
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مثال در جمـالت  به . 1 مجهول جاي  فاعل را پر کرده است        ۀی باشد که در جمل    که مفعول  یا این 
 : بنگریم زیر 

9. You are thrown away in this inn. (Shaw, 1966: 198) 

ترجمـه  . (حیف است که مرد شوخ و حاضر جوابی مثل تو در کنج این مهمانخانه افتـاده باشـد            
 )146 ،1354سالمی، الشیخ ا

10. Pap he hadn’t been seen for more than a year … (Twain, 1968: 206) 

 )21 ،1356ترجمه گلستان، ( …شد که بابا را ندیده بودیم سال می بیشتر از یک
است کـه جـاي فاعـل را در ایـن      ”Pap“  و”You“ترتیب ه  شروع در این جمالت بۀنقط

ول انگلیسـی حفـظ شـده        مجه ۀ اول ترتیب و توالی ساختار جمل      ۀدرجمل. جمالت گرفته است  
که در شود ترجمه شده حفظ لۀ در ابتداي جمد   بای »پدر«ة  واژ) 10( شماره   ۀ ولی در جمل   ،است

ضـمناً  . (فارسی وارد نخواهد شـد     اي هم به ساختار و ارتباط معنایی آن در         چنین صورتی لطمه  
د که ایـن را    شوان  حتماً همراه با تکیه عنو    د  بای،  خاطر ضمیري که پس از آن آمده      ه   ب »پدر« ةواژ
ایـن  .)  انجـام داد   ، به هر نـوع ممکـن      ،سازي وان با خط کشیدن زیر واژه مربوطه یا برجسته        ت می

 بـا ایـن وصـف     .اسـت سـازي   داراي ویژگی تقابل  نیز  نوعی  ه   ب ،بر ساختار مجهول  افزون  جمله  
 :ردک رابه ترتیب ترجمه 10 و 9ل جمالت کتوان به این ش می

 .خونه انداختن شما رو توي این مسافر
 .ه این اطراف ندیدنشک ساله که بیش از یکبابارا میگی، اون 

تـري در جملـه تنـزل        ینیاي پا ه ج گیرد و ب   فاعل تحت تأثیر قرار می    ،  در جمالت مجهول  
 اغلـب  ،هایی که مقولـۀ فعلـی معلـوم و مجهـول دارنـد        استعمال مکرر مجهول در زبان    . یابد می

بطور مثال استعمال فراوان مجهول در متون علمی و فنـی در  . تاس(stylistics) اي سبکی  مسئله
بـري   و   (objective)دارد تا حد امکان عینی       سبب است که نویسنده قصد    این  زبان انگلیسی به    

                                                           
 آن را فاعل  ) 1976:26-27(فاعل در زبان گفتار در ابتداي جمله نقش اطالعات کهنه یا قدیم را دارد که چیف                  -1
 آزادي عمل خود را در نقض ایـن  نامد و معتقد است که نویسندگان معموالً  می (Light subject constraint)ستاای
. ها ممکن است از یـک الگـوي خـاص پیـروي  نکننـد               متذکر شد که تمامی نوشته    ید  البته با . کنند  اعمال می  عدهقا

 مجله تایم و همچنین آثـار همینگـوي و هـاثورن    هاي اي از زبان گفتاري انگلیسی و نوشته  با مقایسه ) 1991( چیف
 یکسـان و   فاعل بعنوان اطالعات جدید و نو در مجله تایم و آثار هاثورن تقریباً             قرار گرفتن به این نتیجه رسیده که      

مخـاطبین اینگونـه آثـار ذکـر         چیف دلیل آن را   . به مراتب بیش از وقوع آن در آثار همینگوي و زبان گفتاري است            
 .)1991 : 67چیف  (هستند بنیادین فرهنگی مشترك خود از مسایل هاي سته فقط در دانکند که می



 1387 مستانز، 50شمارة  ، هاي خارجی پژوهش زبان   96

 

از موجب   نه تنها    ،جایی این عناصر هنگام برگردان از زبانی به زبان دیگر         ه  ب جا. غرض باشد از  
 از بین رفتن آرایش عناصر معنایی از قبیل فاعـل عامـل  جب مو بلکه ،غرضی بین بردن  این بی

(agent)یا مفعول  (patient) که کانون توجـه  شود   سبب بر هم زدن نظم عناصري میهنتیجدر و
 شـروع   ۀجایی نقط ه  ب باعث به هم ریختن جمله و جا       نهایتدر  و تمرکز نویسنده بوده است و       

کلمات و عبارات از زبان مبداء عیناً و تـک  همۀ یست که این نکته به این معنا ن. گردد یا ابتدا می  
 بلکـه، همـان  ، ساخت زبان مقصد انجام پذیرد   اي از  تک به زبان مقصد بدون هیچگونه مالحظه      

 باشـد، بـه خـاطر دالئـل         امکـان داشـته   که براي متـرجم     ی  تا آنجای یاد شد،   گونه که در باال نیز      
به هـر صـورت نبایـد    . تا حد زیادي مراعات کندگفتمانی ساخت و بافت اطالعاتی نویسنده را     

مبنا را بر این قرار دهیم که چون زبان فارسی زبانی اسـت کـه وقـوع جمـالت مجهـول در آن                       
مالت شود، باید ج  از آن جا که این کار موجب تغییر در سبک متن اصلی می            بسیار اندك است،    

 .مجهول انگلیسی را به معلوم فارسی برگردانیم
تواند  هاي متفاوتی از جمله نقش سبکی می   جمالت مجهول نقش  تر ذکر شد،    پیشکه   چنان

هاي آسیایی از جملـه چینـی، ژاپنـی، ویتنـامی و تایلنـدي       براي مثال در بعضی از زبان  . ایفا کند 
کـه  ن  بسیاري از مــواقــع بـراي بیان اتفاقات ناخوشایند و ناگوار و یا ای            در   استفاده از مجهول  

: 106-107بیکـر،  (رود  هاي پــرویی بــراي خـالصه کــردن متن به کار مـی  ندر یکی از زبــا 
. کنـد  ها مجهول نقش کالمی مهمی ایفا مـی        در زبان انگلیسی در سر خط اخبار روزنامه       ). 1992

 :طور مثال در جمالت زیره ب
11. Big gangs of drug dealers arrested yesterday afternoon. 

12. Practice the guitar, Clapton told. 

13. Millionaire Clapton was visited by his local vicar Rev Dennis Ackroyd on a 

house- to- house visit in Surrey, on London’s southern outskirts. 

گونه تیترها تأکید فراوان بر روي عناصري است که به عنوان            هدف اصلی نویسندگان این   
هـاي قــاچاق     گــروه«تـأکید روي   ) 11 (ةشــمارۀ  در جمل . کند آفــرینی می  قشن،  شروعۀ  نقط

 روي خـود  ) 13 (ة شـمار  ۀ و در جملـ    »تمرین گیتـار  «روي  ) 12 (ة شمار ۀ، در جمل  »مواد مخدر 
 ة شـمار  ۀدر جملـ  .  تنزل یافتـه اسـت     پایانیبه قسمت   ) 12 (ة شمار ۀ است که در جمل    »کلپتون«
ایـن بـه ایـن معنـا     .   اسـت  ولی آورده نشـده ،ئز اهمیت استگرچه نقش پلیس بسیار حا   ) 11(

هاي قاچاق مواد مخدر که احتماالً اخیراً مـردم راجـع             بلکه گروه  ،نیست که پلیس نقشی نداشته    
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اغلب اوقات ممکن اسـت جمالتـی   . مورد اهمیت نویسنده بوده است، اند به آن اطالعاتی داشته 
 پلیس در ابتدا ۀ کلمصورت معموالً وند که در آن  به صورت مجهول ظاهر نش    ) 11 (ةمانند شمار 

 قصـد   است، به همین شکل    نیز اي روزنامههاي   که در اغلب فرهنگ   و همان گونه    شود   ظاهر می 
 . نقش پلیس را در ماجراهاي پراهمیت براي مردم بازگو کندآن است تانویسنده 

 شـروع در مـتن   ۀقطهاي اول که در واقع همان ن  در هر صورت در ترجمه بایستی به نقش       
هـا و   محرك) 1982 : 227( الباو تۀه به گفاند ک  چون این نقاط شروع  ،وفادار بود اند،    زبان اصلی 
 .بقیه موضوع را در متن آن دنبال کندتا کنند  که خواننده را ترغیب میاند  انگیزهایی

 نتیجه
 موضـوعی،    از قبیـل عناصـر     ،در این مقاله سعی بر این شده که بعضی از عناصـر کالمـی             

هـا را بـر روي       نسازي و مجهول را از دیدگاه کالمی بررسی و تأثیر ارتبـاط آ             مبتداسازي، تقابل 
عمـدتاً در ابتـداي یـک مـتن ظـاهر       بطـور عمـده     این عناصـر    . ترجمه مورد ارزیابی قرار دهیم    

نی کـه بسـیار طـوال      تواند کوتاه به انــدازه یک عبارت کـوچک یا این         اندازه متن می  (شوند    می
د کـه ترتیـب و تـوالی عناصـر          شوالمقدور سعی    که در ترجمه بایستی حتی    شد  پیشنهاد  ). باشد

 حفـظ  ،گردد کالمی یا گفتمانی سازنده یک متن به همان شکلی که در متن زبان اصلی ظاهر می         
بلکه حفظ ،   تنها به معناي حفظ ساخت متن زبان اصلی نیست         ،حفظ این توالی در ترجمه    . شود
شناختی است که در تولید متن اصـلی آن توسـط            فتمانی یا فرایندهاي ذهنی و روان     گهاي   شیوه

وقوع این عناصر در جاي خاصی در متن از ویژگی گفتمـانی            . نویسنده به کار گرفته شده است     
هایی کـه   هاي عـادي بلکه در ترجمه هاي گفتمانی نه تنها در ترجمه      حفظ شیوه . برخوردار است 

  د کـه پیامـد آن      شـو عایـت   د، بایـد ر   گیـر  صورت می )  ترجمه ماشینی (ن  توسط دستگاه یا ماشی   
اي کـه     شکل صوري و محتواي کالمی به آن شـیوه         در ارتباط   يتواند گامی در جهت برقرار     می

 .رود، باشد در ذهن نویسنده هنگام نگارش بکار می
  د نگرشـی  ه در ایـن مقالـه بـه ترجمـه شـد، نبایـ      که نگرشی کرد کید کته تأ کباید بر این ن   

هاي دیگـري    نظریه. گرایانه تلقی شود، زیرا این تنها روش نگرش به متن و ترجمه نیست             مطلق
. گیرنـد  ار نمی کگرایانه را قبول ندارند و یا آن را به           ه یا مباحث نقش   کدر این زمینه وجود دارد      

 زبان مادري، خود  متن، حتی درکه خواننده ی  کبا اعتقاد بر این     ) 28: 1975(براي مثال، اشتاینر    
تواند  ند، نمی ک ه تجربیات متن نگارش شده را از زمانی به زمان دیگر منتقل می            کمترجمی است   

ایـن نظریـه در   . آید ه خارج از زمان به حساب میکند، چون کاین تجربیات را به درستی منتقل  
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یـن دلیـل اسـت کـه        ند و این به ا    ک بارة ترجمه متن از زبانی به زبان دیگر قضیه را دشوارتر می           
ه مهمتـر از  کـ معتقدند ) 110ص (ایشان .  متفاوت روبرو است  امالًکمترجم گاهی با دو فرهنگ      

 مـتن موجـود اسـت،    که در یـ کآنجه .  متن استک زمان در برگردان ی  مسئلههر عنصر زبانی،    
 . استکتیکپویا و دیال) 123ص (ه به گفتۀ وي کایستا نیست، بل
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