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 آوردهای مطالعات ترجمه دست
 

 نقدی بر کتاب
 های ترجمهکند و کاو در نظریه

 
 جانعلیرضا خان

 مترجم و محقق ترجمه 
 های ترجمهکند و کاو در نظریه

 4112نوشتۀ آنتونی پیم، ویراست دوم، انتشارات راتلج، 
 

نوشتۀ پروفسور آنتونی پیم،  1های ترجمهکند و کاو در نظریهویراست دوم کتاب 
سال از ویراست نخست  چهار( و بعد از گذشت 4112محقق سرشناس ترجمه، اخیراً )

به بازار آمده است. پیم استاد ترجمه و مطالعات بینافرهنگی در دانشگاه رُویرا ای 
وهشگر ژپو انجمن اروپایی مطالعات ترجمه ئیس اسپانیاست. وی همچنین ر 4ییلجویر

مورد بررسی در این  به جز کتابِباشد. میی الملل مونترِمدعو در مؤسسۀ مطالعات بین
وضعیت توان به کتاب ها میکه از میان آننوشته است دیگری نیز کتب نوشتار، پیم 

 در باب اخالق مترجمکتابی با عنوان نیز ( و 4112) حرفۀ مترجمی در اتحادیۀ اروپا
 ( اشاره کرد. 4114)

های عمده در مطالعات ترجمه در غرب از دهه به معرفی پارادیمم در این کتاب پی
است که پیم این نکتۀ جالب توجه در سبک نگارش کتاب پردازد. تا به امروز می 01

ادعای آنکه بی گذاردبحث میبه گران نظریات دیالی بههای شخصی خود را الدیدگاه
در (equivalence) مفهوم تعادل اهمیت همواره از پیم که پردازی داشته باشد. نظریه

شود ل میتمایزی که میان دو نوع تعادل قائ مطالعات ترجمه سخن گفته است، براساس
یم کرد در نوشتار تالش خواهدهد. در این تعادل اختصاص میپارادایم دو فصل مجزا به 
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سایر فصول درباره بحث را مرور کنیم و این دو فصل )فصول دوم و سوم( حد مجال 
 یم. کنباقی بود( به آینده موکول میفرصتی کتاب را )اگر 

شود و ل میتمایز قائ 2سویهو تعادل یک 2تعادل طبیعیپیم میان دو نوع تعادل یعنی 
بیانگر  ًٍتمایز تلویحااین داند. ایم تعادل میپارادایم پاراد -این دو نوع را درواقع دو زیر

چندان یابی به تعادل طبیعی امکان دست مفرط طرفدارانِ گراییِکه آرماناین نکته است 
ای مترجم را اساساً مشکل ترجمه و به تبع آن، رسالت حرفهچون او خوشایند او نیست 
آید، چنانکه از عنوان آن برمیمنظور از تعادل طبیعی، داند. میسویه نیل به تعادل یک

یک زبان به زبانی دیگر است که در ترجمۀ معکوس از  5اییافتن معادلهای دوسویه
در  April lieبه عنوان مثال، اصطالح گذارد. نمیینۀ دیگری را برای مترجم باقی گز

در فرهنگ و « سیزدهروز دروغ »بطور طبیعی با اصطالح فرهنگ جوامع انگلیسی زبان 
صادق است. به عبارت  این رابطه نیز الزاماًو عکس  بودهارز زبان فارسی معادل یا هم

پونگی، این دو به اجماع، و به گفتۀ پیم بصورت پینگمجرب  انمترجم مۀهدیگر، 
روشنگر متعدد و  هایپیم مثالدانند. میاصطالح انگلیسی و فارسی را معادل یکدیگر 

جمعۀ سیزدهم »در فرهنگ جوامع انگلیسی زبان از جمله، . ارائه داده استنیز دیگری 
Friday the 13)« ماه

th) حالی که در فرهنگ آید در روزی بدیُمن به حساب می
به همین ترتیب، شود. بدشگون تلقی می (martes 13)« شنبۀ سیزدهم ماهسه»اسپانیولی، 

[ جوامع شرقی سفید است یا مثالً تکان برخیرنگ مرگ در جوامع غربی سیاه و در ]
ترکیه برعکس به معنای دادن سر در اروپای غربی عالمت موافقت است در حالی که در 

استعارات ها، شده در واژگان زبانشود. اصطالحات فهرستمی تعبیرعدم موافقت 
-ابییتوان مصداق چنین معادلهای دارای معادل فرهنگی را میالمثلای و ضربکلیشه

را به جای معادل طبیعی  «معادل فرهنگی»هایی تلقی نمود. پیم خود چندین بار اصطالح 
بطور ضمنی بر این نکته صحه گذارده است که منظور بدین ترتیب، به کار برده است و 

پذیرفته شده و در  ۀ مقصداز معادل طبیعی معادلی است که به لحاظ فرهنگی در جامع
رسد کار مترجم در به نظر میفهرست گردیده است. د مقصواژگانی زبان گنجینۀ 
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های از پیش است یعنی یافتن معادل« یابیمعادل»برگردان عناصر دارای معادل طبیعی، 
 موجود در فرهنگ و زبان مقصد. 

در که نظورش مواردی است گوید، مسویه سخن میدر مقابل، وقتی پیم از تعادل یک
در ترجمه به « الف»یک و متقابل الزاماً وجود ندارد. اگر امکان ایجاد تناظر یک به آنها 

« الف»به زبان مبدأ الزاماً به « ب»را به دست دهد اما ترجمۀ معکوس « ب»زبان دیگر 
ل که مشککند مکرر تاکید میپیم داریم. کار سویه سر و نگردد، با تعادل یک هیمنت

عادل طبیعی که زمانی تسویه است نه ه تعادل یکمشکل دستیابی باصلی ترجمه اتفاقاً 
 شد. هدف غایی ترجمه محسوب می

و نیز تفاوت های مختلف متنی واحد میان ترجمه سویه تفاوتاعتقاد به تعادل یک
سازد و بر های مختلف قابل توضیح میواحد را در زمان یهای مختلف مترجمترجمه

استفاده « سازیمعادل»اصطالح  گذارد. پیم ازصحه میعمل ترجمه ماهیت پویا و سیال 
 اساساًسویه کار مترجم تعادل یکمسیر نیل به رسد در نکرده است اما به نظر می

 یابی. است نه معادل« سازیمعادل»
-به دست می« ارزش همانند»بر مبنای مفهوم  بحث تعادل طبیعی، پیم تعریفی عامدر 

تحت پوشش قرار دهد؛ همۀ انواع تعادل را تواند همچون چتری بکه ای گونه هبدهد 
و  کولرگانۀ تعادل در دیدگاه بندی پنجتعادل پویا در آراء نایدا، تقسیمتعادل صوری و 

رز هستند او داربلنه جملگی ناظر بر همین معیار ارزش برابر یا هم وینایتعادل فرهنگیِ 
آید، ظاهراً میاز متن کتاب بر گونه کهنقشی، معنایی و ...(. آنارزی صوری، )از قبیل هم

در دیدگاه پیم از کار سویه و دوسویه( )به تعادل یکبندی دوگانۀ تعادل ایدۀ اولیۀ تقسیم
( اقتباس گردیده است. مطابق نظر کاده، 1101) 0پرداز مکتب الیپزیک، اتو کادهنظریه

یک به » تطابقِای در سطح واژه و عبارت )گروه( به چهار نوع تناظر یا تعادل ترجمه
شود. کاده از روابط تناظر تقسیم می 1«یک به هیچ»و « یک به جزء»، «یک به چند»، «یک

یاد کرده است که آشکارا دوجانبه )دوسویه( هستند و « تعادل کامل»یک به یک با عنوان 
سازند. در مقابل، تناظر یک به چند و یک به نیل به حد آرمانیِ تعادل طبیعی را میسر می

وجود ندارد که در حرکت از نظام مقصد به نظام  یزیرا تضمینسویه هستند ء یکجز
مبدأ واژه یا عبارت اولیه را عیناً به دست دهند. ابتکار جالب کاده توصیف وی از تناظر 
                                                           
6
 Otto Kade 

7
 “one-to-one”, “one-to-several”, “one-to-part” and “one-to-none” relationships 



  141 ////// بیست و سوم/ شماره پنجاه و چهارمفصلنامه مترجم/ سال 
 

تعادل »تناظر یک به جزء به عنوان از و  1«تعادل مبتنی بر گزینش»یک به چند به عنوان 
 کنند. به نسبی بودن مفهوم تعادل اشاره میاصطالح دو هر این که است  1«تقریبی

 سویه مطرح گردیدهیکی از موضوعاتی که به اعتقاد پیم در پیوند با مفهوم تعادل یک
در تاریخ نظریۀ ترجمه در غرب بوده است: تمایز  11های دوقطبیاست طرح دوگانی

 «تعادل پویا»در مقابل  «تعادل صوری»توسط شالیرماخر، « سازیبومی»از « سازیبیگانه»
رویکرد در  «ترجمۀ ارتباطی»در مقابل « ترجمۀ معنایی»نایدا،  شناسیستگاه ترجمهدر د

 /1102وی )ری لِدر منظر یِ «ترجمۀ غیرموهوم»در برابر  «ترجمۀ موهوم»نیومارک، 
ترجمۀ »در الگوی هاوس، تفاوت  «ترجمۀ پنهان»از  «ترجمۀ آشکار»(، تمایز 4111
 «ترجمۀ مقبول»در مقابل  «کفیترجمۀ مُ»در نزد نورد، تمایز  «ترجمۀ ابزاری»و  «مستند

در اندیشۀ  «سرکشترجمۀ »و  «ترجمۀ سلیس»بندی دوگانۀ در آراء توری و نهایتاً تقسیم
ترجمۀ های تعادل مبتنی بر مالحظۀ دو روش پیم، بسیاری از نظریه. از نظر ونوتی

های بینابینی در حد فاصل این از امکان اتخاذ روشمتفاوت هستند و در عین حال وی 
-صاحب از گوید. نکته در اینجاست که برخالف برخیهای دوگانه نیز سخن میقطب

دل خالصه نظران که تاریخ ترجمه را در تکرار و تکرار آراء پیشینیان حول محور تعا
های طۀ بین این قطبگذارد که در مورد رابر بنیادین انگشت میکنند، پیم بر این باومی

های بسیار اند و دیدگاههای متفاوتی اندیشیدهپردازانِ مختلف به گونهدوگانه نظریه
و آن سازد اند. در اینجا پیم پرسش بسیار مهمی را مطرح میمتنوعی را به دست داده

سویه تنها از دو قطب متقابل سخن یک های تعادلِبه چه دلیل بسیاری از نظریهاینکه 
اتکاء به به ترجمه با  گویند و حال آنکه اساساً بسیاری از مشکالت و مسائل مبتالمی

-که نظریهرسند؟ به یاد داشته باشیم به نظر میشیوۀ ترجمه قابل حل بیش از صرفاً دو 

معرفی را پردازان پارادایم تعادل طبیعی نیز نوعاً بیش از دو نوع یا دو شیوۀ ترجمه 
ترجمه روش از سه  ر از پنج نوع و رایسبلنه از هفت شیوه، کولینای و داراند )وکرده

  (. اندسخن گفته
گوید: اوالً در احتمال سخن می دواز به پرسش فوق پیم آنگاه خود در مقام پاسخ 

به معنای گرایش به متن « این یا آن»هر حال نوعی دوگانگیِ  به مدارذات ترجمۀ تعادل
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نماید. ثانیاً وجود دو گرایش این گرایشی انکارناپذیر میمبدأ یا متن مقصد وجود دارد و 
ا اینکه در دیدگاه توان نادیده گرفت کممتمایز به سوی دو عامل انسانی را نیز نمی

دو حرکت کند، به سوی مؤلف یا به سوی خواننده اینکه مترجم حسب شالیرماخر، بر 
متمایز و با دو  ا دو شیوۀ عملبدین ترتیب، ترجمه بآید. بوجود میمتفاوت  ًکامالشیوۀ 

پیم بر این باور است که این دارد. گیری متفاوت از جانب مترجم سر و کار نوع موضع
بوده است، زاییدۀ اندیشۀ « یا این یا آن»نگاه دوقطبی به ترجمه که مبتنی بر ایدئولوژی 

واقعی ترجمه در منبعث از آن[ است اما مشکالت افراطی ناسیونالیسم غربی ]و دوآلیسمِ 
 انگارانه باشند. عمل به ندرت ممکن است تا این حد ساده

سویه را به شرح ذیل فهرست مزایای پارادایم تعادل یکمؤلف در اواخر فصل سوم، 
، ماهیت بودنطبیعی  مربوط بهفرضهای ایدئولوژیکی سویه پیش( تعادل یک1کند: می

سویه دامنۀ ( تعادل یک4دارد؛ مفروض نمیا رکاری زبانی ترجمه واقعی زبانها و محافظه
های گیرد که امکان انجام گزینشتری را در مقایسه با تعادل طبیعی دربرمیگسترده

-سازد و در عین حال، تأثیر عواملی را مدّ نظر قرار میبیشتری را برای مترجمان مهیا می

های سویه با ارائۀ شیوه( تعادل یک2متن مبدأ نیستند؛  مالحظۀمحدود به صرفاً  دهد که
-را که برساختۀ مکتب زبان« ناپذیریترجمه»متنوع برای نیل به تعادل، معضل آشکار 

پردازان پارادایم تعادل ( نظریه2سازد؛ و ساختگراست ]تا حدودی[ مرتفع میشناسی 
 تجویز اینکه مترجم چگونه باید ترجمه کند، سعی بر آن دارند تا سویه در عوضِیک

های نشان دهند که براستی مترجمان چگونه در فرهنگ توصیفی و به شکل عینیبطور 
 کنند.متفاوت و در مقاطع تاریخی متفاوت ترجمه می

در نقد پارادایم در عین حال، پیم در پایان فصل سوم نکات دیگری را نیز این بار 
( 1رتند از: کند که به ترتیب عباعموماً از زبان دیگران فهرست میسویه و تعادل یک

بر اندیشۀ  ،1111، دارد )نقد اسنل هورنبایرا مفروض می هاتعادل تقارن بین زبان
، 11اند )نقد هانری مشونیسویه زیاده از حد دوقطبییک های تعادلِ( نظریه4گرا(؛ تعادل
سویه متن مبدأ را برتر از متن های تعادل یک( نظریه2بر نظریۀ تعادل؛ ، 1112/4112

( تعادل 2(؛ و نهایتاً اینکه a1111 ،b1111/ 4114کنند )نقد ورمیر، تلقی میمقصد 
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 -کندکفایت میبرای نیل به ترجمۀ موفق  14«تشابه»اساساً معیار مؤثری نیست )و معیار 
 (.1110بر معیار تعادل،  نقد چِسترمن

-تازه دیدتواند زاویۀ میشاید بتوان گفت که این نوع نگاه دووجهی به مفهوم تعادل 

محور بگشاید و امکان پاسخ به انتقادات افراطی مطالعات ترجمۀ تعادل به رویای را 
توان با موجود در باب تعادل مطلق و آرمانی را بیش از پیش فراهم آورد. اکنون می

اطمینان خاطر بیشتر و با ادبیات کم و بیش مستدلی از اهمیت بنیادین نظریۀ تعادل در 
گفت. یکی از ابعاد حائز اهمیت این رویکرد جدید آن است که مطالعات ترجمه سخن 

ارزی مطلق نیست گونه و هممنظور از تعادل در ترجمه اساساً نیل به روابط دقیق ریاضی
د. به عبارت دیگر، نبطور استثنایی محقق گرد بط ممکن است هر از گاه وو این نوع روا

)و معمول( « نشانبی»سویه را نوع ادل یکتع یشناسگیری از ادبیات زبانتوان با واممی
به آن )و نامعمول( « نشاندار»تعادل تلقی کرد و تعادل دوسویه یا تعادل طبیعی را نوع 

تناظر یک به  اعراض ازگرایی و آورد. از سوی دیگر، به موازات پرهیز از مطلق شمار
ه با واقعیات عملی ک زبانی و فرهنگیگرایی توان به تناسب از نسبییک در ترجمه، می

د سخن گفت و این خود باب مباحث متنوعی ندارتری ترجمه همخوانی بیشتر و معقول
پذیری، اهمیت عامل زمان در ترجمه، تأثیر و تأثر متقابل را در مورد پیوستار ترجمه

های ترجمۀ التقاطی و نظایر آنها باز خواهد کرد. مخاطب و مترجم، نیاز به اتخاذ شیوه
بندی و تمایز هوشمندانه ملۀ کوتاه شاید بتوان ابتکار پیم را در ارائۀ این تقسیمدر یک ج

گرایی منطقی تفسیر کرد، چیزی که مطالعات ترجمه حرکت از آرمانگرایی مفرط به عمل
 های آزاردهنده به شدت بدان نیازمند است.پیچیگرایی و نسخهبرای اجتناب از جزمیت

به  عمده کاستیدست کم یک گاه پیم نسبت به تعادل و اما شخصاً معتقدم در دید
صرفاً به  در مقام ارائۀ مثال و شواهد معتبر زبانی حداقلرویکرد پیم  ؛خوردچشم می

-ماند و این در مقطعی که مطالعات ترجمه از امکان بهرهسطوح خُرد زبانی محدود می

های تحلیل متن، تحلیل گفتمان بنیاد و شیوهشناسیِ متنگیری از دستاوردهای نوین زبان
رسد تصریح در گردد. به نظر میو نظایر آنها برخوردار است گامی به عقب تلقی می

)واحد تحلیل بیشینه( بتواند در رفع این کاستی « واحد تحلیل ترجمه»و « واحد ترجمه»
ها، توان مصادیق ترجمۀ طبیعی را به سطوح خرد زبانی همچون واژهواقع گردد. می مؤثر
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ها تقلیل داد و ها و نظایرآناستعاره، اصطالحات از قبیلای های کلیشهصورتها و گروه
 محدود نکردمشخصی  سویه را به هیچ سطح زبانیبارۀ تعادل یکدر مقابل، بحث در

ذیری بطور توأمان سطوح خرد زبانی ناپپذیری و ترجمهکه در عمل، پیوستار ترجمه چرا
ها متنت( و سطوح کالن زبانی )مثل رویدادهای ارتباطی، خردهها و جمال)همچون واژه

 نیاز نیست. گیرد و مطالعات ترجمه از تحلیل این هر دو سطح زبانی بیو ...( را دربرمی
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 مروری بر کتاب 

 
 ارزیابی در ترجمه

 
 گیری مترجم،های انتقادی در تصمیمارزیابی در ترجمه: نکته

 4114تألیف جِرِمی ماندی، انتشارات راتلج،  
 

هایی شناسیم؛ درسنامههایی درباره مطالعات ترجمه میجِرِمی ماندی را عموماً با درسنامه
)مشترک  ترجمه: منبعی پیشرفته( و 4114)ویراست سوم،  ترجمهمعرفی مطالعات مانند 

ترین پژوهش مؤلف (. و همین کتاب اخیر که به باور نگارنده جدی4112با بصیل حتیم، 
های زبانیِ رود. هدف این کتاب بررسی نشانهدر حوزۀ مطالعات ترجمه به شمار می

مارتین و « نظریۀ ارزیابی»ف دخالت مترجم و ارزیابی ذهنی وی است. بدین منظور، مؤل
شناختی در تحلیل ترجمه به کار ( را به عنوان چارچوب نظری و روش4115وایت )

های مختلف نگرش گوینده، میزان قدرت آن نگرش بندد. نظریۀ مذکور جنبهمی
( را 12های همسویی گوینده با منشاء نگرش و با مخاطب )التزام( و شیوه12)تدریج

 کند. توصیف می
؛ هلیدی و 1112گرای هلیدی )هلیدی، نقش -نظریۀ ارزیابی خود از دستور سازگانی

دستوری هر یک به  -گیرد که به موجب آن، گزینشهای واژگانی( منشاء می4112مَتیسِن 
شوند. نظریۀ ارزیابی بطور مشخص انجامند یا در ایفای نقشی سهیم میایجاد نقشی می

شود که با رابطۀ بین نویسنده و خواننده )یا گوینده می زبان مربوط 15«نقش بینافردی»به 
یابد. کاربرد نظریۀ ارزیابی در تحلیل ترجمه سابقۀ چندانی ندارد و شنونده( سر و کار می

هایی از این الگوی تحلیلی است که برای و هدف از کتاب ماندی نیز بازشناسی مؤلفه
در متن مقصد نوعاً ضرورت دارد اما  مترجم جنبۀ انتقادی دارند؛ عناصری که حفظ آنها

مشخصاً برخی از آنها نیازمند تفسیر و بعضاً مداخلۀ اساسی مترجم هستند. گاهی اوقات، 
                                                           
13

 graduation 
14

 Engagement  
15

 Interpersonal function  



 ////// فصلنامه مترجم/ سال بیست و سوم/ شماره پنجاه و چهارم 145
 

شوند. به عنوان نمونه، های  انتقادی در سطوح کالن متنی و فرهنگی مطرح میاین نکته
فادۀ درباریان و زبان تایلندیِ معیار واجد گونۀ زبانی خاص و مقدسی است که مورد است

راهبان بودایی است و با گونۀ متعارف زبان تایلندی تفاوتهای واژگانی مشخصی دارد 
)مثالً در ارجاع به اصطالحات مربوط به روابط خویشاوندی، حیوانات، اعضاء بدن و 

-کنندۀ تفاوت(. این تمایزاتِ زبانی منعکس51: 1112برخی اعمال بخصوص( )اسمالی، 

های فاقد این گونه تمایزات کم و رومندی است که انتقال آنها به زبانهای اجتماعی نی
نهایت نماید و حال آنکه موضوع برای خود گویشوران تایلندی بیبیش غیرممکن می

 برانگیز است. حساسیت
گاهی اوقات، برگردان حتی یک تک واژۀ کلیدی ممکن است ایجاد حساسیت کند. 

دهد، از جمله انتخاب ددی در این زمینه به دست میهای متع( مثال4110مونا بیکر )
کرانۀ »یا « سامریه»برای اشاره به آن شهر یا مثالً انتخاب « المقدسبیت»یا « اورشلیم»

، دولت 1110، در سال ًبرای ارجاع به یک منطقۀ جغرافیایی خاص. یا مثال« باختری
مذاهب غیراسالمی ممنوع کرد، با را برای ارجاع به خدواندِ « اهلل»مالزی استفاده از نام 

شود. کتاب ماندی برانگیز میاین استدالل که استفاده از آن واژه در برخی بافتها ابهام
ها را در موضوع ترجمۀ این عناصر واژگانی ارزشگذار و کارکرد این نوع ارزشگذاری

 بافتهای موقعیتیِ دورۀ معاصر مورد توجه قرار داده است. 
و افعال ناقل )در جمالت نقل قول( معموالً  10نماالفاظ وجه به عنوان نمونه،

های ارزشی هستند. برای مثال،  در چارچوب نظریۀ ارزیابی، ظرایف دربردارندۀ داوری
گیرند و از حیث مورد بحث قرار می« تدریج»معنایی نهفته در افعال ناقل تحت عنوان 

کنند. مارتین و خاص پیدا می انتقال نگرش و موضع نظری نویسنده/ گوینده اهمیتی
)نشان دادن(،  show( در توضیح نظریه خود از تفاوت ارزشی افعال 11: 4115وایت )

indicate  ،)حاکی از چیزی بودن(suggest  و )مبین چیزی بودن(claim  )مدعی بودن(
-نویس و بازنویسیاند. ماندی با نقل قول از مارتین و وایت فرآیند تهیۀ پیشسخن گفته

های مکرر گزارش حلقۀ داخلی مشاوران تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، را برای 
گذارد؛ اینکه چگونه این به بحث می 4112توجیه مشارکت در اشغال عراق در سال 
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های متفاوتی را در های مختلف جایگزین یکدیگر شدند تا نگرشها در نسخََََهفعل
 منتقل سازند: « نان و یقیناطمی»تا « شک و تردید»فاصلۀ میان 

 
Within the last month intelligence has suggested that the Iraqi 

military would be able to use their chemical and biological 

weapons within 45 minutes of an order to do so.            
 (4114/1/11نویس گزارش به تاریخ )پیش

 
The Iraqi military may be able to deploy chemical or biological 

weapons …  

 (10/1/4114نویس گزارش به تاریخ )پیش
 

Intelligence indicates that the Iraqi military are able to deploy …  
 (4114/1/4و گزارش نهایی منتشر شده به تاریخ  4114/1/11نویس گزارش به تاریخ )پیش

 
ای از اعالن آشکار است نمونه«( دهدنشان می)» showsاز نظر مارتین و وایت، فعل 

که طی آن، صدای درون متن اجازۀ اتخاذ دیدگاه بدیلی را برای خواننده قائل نیست 
مبین آن است )» suggestsو «( حکایت از آن دارد که)» indicates(؛ افعال 11: 4115)

«( مدعی است که)» claimsانجامند در حالی که فعل به تعدد و تکثر صداها می«( که
-تواند چالشدهندۀ یک صدای خارجیِ است که ذهنیت خاص خود را دارد و مینشان

 برانگیز باشد )همان(.
پرداز فقید روسی، افعال فوق را بر روی یک ماندی با وام گرفتن از باختین، نظریه

 دهد:آرایش می« دصداییچن»تا « صداییتک»ای از پیوستار و در بازه
 

 صداییتک              چندصدایی 
→------------------------------------------------------------← 

 مدعی بودن        مبین )چیزی( بودن         حاکی )از چیزی( بودن         نشان دادن              
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از این افعال در القای یک نگرش و های ظریفی که هر یک طبیعتاً به تناسب تفاوت
برانگیز است. اوالً کنند، ترجمۀ آنها نیز بالقوه چالشقضاوت ارزشی بخصوص ایفا می

های نقل قولی های مختلف ممکن است از نظر دامنۀ منابع مورد استفاده در ساختزبان
یقی دکتر های کار تحقبه طرق متفاوت عمل کنند. در اینجا، ماندی به اجمال از یافته

گیرد مبنی بر اینکه قراردادهای نقل قول در زبان ( بهره می4114مختاری اردکانی )
تر است. ثانیاً مترجم ممکن است های فارسی و عربی گستردهانگلیسی در مقایسه با زبان

تواند منشاء چرخش از های مؤلف را دریابد و این خود میگیریهمیشه نتواند موضع
مؤلف باشد. به همین دلیل، در ترجمۀ عربی گزارش مشاوران تونی دیدگاه مورد نظر 

کند( در = تأکید می یُؤکّدُصدایی ترجمه شده است )بصورت تک indicatesبلر، فعل 
و مستقیم به عربی برگردانده شده است  بصورت صریح suggestedحالی که فعل 

داری بر است هر یک تأثیر معنیهایی که ممکن = اشاره دارد به اینکه(؛ انتخاب اِشارَه)
 دریافت خواننده از متن بر جای بگذارند. 

بدین ترتیب، کتاب ماندی درصدد بر آمده است تا شیوۀ تحلیلی مارتین و وایت را 
های زبانی و گرایشات های ایدئولوژیکی نهفته در انتخاببرای آشکارسازی گزاره

گری و دخالت مترجم و تأثیری که میانجی مربوط به ترجمۀ آنها به بوتۀ آزمایش بگذارد.
گذارد در کانون توجه مؤلف بوده است. این کتاب بر نقش بینافردی زبان بر جای می

تواند شیوۀ تحلیلی عینی و نسبتاً دقیقی برای مطالعۀ موشکافانۀ اِعمال نظرها و می
در حوزۀ های ایدئولوژیکی و جانبدارانۀ مترجمان در فرآیند ترجمه بخصوص دخالت

تواند رویکرد قابل اتکایی برای ای به دست دهد و میترجمۀ متون مطبوعاتی و رسانه
های دانشجویی، تألیف مقاالت تحقیقی و نامههای پژوهشی، نگارش پایانانجام طرح

انجام عملی نقد ترجمه در اختیار پژوهشگران، دانشجویان و منتقدان ترجمه قرار دهد 
که ماندی خود عمالً شیوۀ تحلیلی مورد نظر را در نقد و تحلیل مخصوصاً از این جهت 

هایی از انواع گوناگون متون گفتاری و نوشتاری به کار بسته است و این خود نمونه
 اسلوبی است برای کاربرد عملی الگوی مورد بحث. 
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