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چکیده

در این مقاله به اهمیت تحلیل گفتماا اتتقاادد در تمهماه امدا تاه شاه
است تا مشخص شود که این تحلیل چگوته میتواته اتتقاا ایاهوولویی

را در فماینه تمهمه منعکس کنه .با تکیه بم دالیال اتتماالی کاه در تاین

اتتقا زبا منجم به تحمیف در تمهمه میگمدد ،این مقاله بم آ است تاا

رابطة سا تارهاد گفتما مهار و کارکمدهاد اهتماعی را تشاا دهاه .در
این باب ،اس از تعمیف مفااهی کلیاهد ،بم ای مزایااد تحلیال گفتماا

اتتقادد تسبت به رویکمدهاد دیگم بامشاممد مایشاوته .از آتجاایی کاه

روابط قهرت و ایهوولوید را میتوا بهعنوا مفاهی مشتمک در تمهماه

1
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و گفتما اتتقادد در تظم گمفت ،بهاهما به توضیح آتها امدا ته واهاه
شه .اس از معمفی بم ای تحلیلگاما اتتقاادد ،ههات تشاا داد اتتقاا

ایهوولوییکی و فمهنگی در فماینه تمهمة ادبی «ایمممد و دریاا» ،از تظمیاة

فا دی

و هاکین کم

گمفته میشود .در تهایت ،بام اساا چاارچوب

یادشه  ،مشخص میشود که بهدلیل اشتماک مفااهی یادشاه در گفتماا

اتتقادد و تمهمه ،تحلیل اتتقادد گفتما باه تحلیلگام و متامه در درک

مشکالت فمهنگی و اهتماعی کم

میکناه و باماد تفسایم ،توفایف و

بمرسی تغییمات فمهنگی و اهتماعی فورتگمفته در متن ضامورد مای-

باشه .این تحلیل در فماینه تمهمة تامبمد  ،تگارتهگا را به این تتیجه می-

رساته که متمه با اقتبا

شیوة بومیسازد ،طبیعیسازد ایهوولویی  ،و

تمهمة افطالتی ،سعی بم اتتقا ایهوولوید و گفتما غالب داشته است.

واژههای کلیدی :ایهوولوید ،اتتقا فمهنگی ،ایمممد و دریاا ،تحلیال

گفتما اتتقادد ،سا تارهاد اهتماعی ،تمهمه ،فا دی  ،هاکین

 .1مقدمه

بمرسی دقیق تاریخ تمهمه تشا میدهه که تمهمه بهعنوا تقطةعطفی در تعامل فمهنگهاا
و تمه ها تاکنو هموار مورد توهه بود  ،و در راستاد بیاهارد و روشانساازد افکاار در

سماسم هها  ،با ظهور دیهگا هاد مختلفی همما بود است .این امم بیااتگم ایان اسات کاه
تمیتوا تمهمه را بهعنوا اهیه اد مستقل و منفمد در تظم گمفت .درست ماتنه دیگم آثار
توشتهشه  ،تمهمه تیز با مفاهی دستکارد ،ایهوولوید و قاهرت در ارتباا اسات و بمرسای
آ در تیطة چارچوبی فکمد -اهتماعی تاوز اهمیت میباشه .از ایانرو مطالعاات تمهماه
دیهگا هاد فمفاً زبا شناساته را بماد بمرسی فماینه تمهمه تاکافی داتسته و ههات بمرسای
سااا ت معاااتی و ایااام سااا تارهاد زبااا شناساای در چااارچوب عواماال زبااا شاانا تی و
فمازبا شنا تی به سمتوسود راهکارهاد اتتقادد رود آورد است .در این میاا  ،مبحا
تحلیل گفتما اتتقادد با تگمشی اص به زبا بهعنوا یا

اهیاهة اهتمااعی ،و باهعناوا
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ی

رویکمد میا رشتهاد در اهیهار سا تن افکار ایهوولویی

 ،بیشتمین توهاه را باه اود

هلب کامد اسات .یارمحماهد ( )143 :1383مایتویساه« :تبلاور ایان دیاهگا باهفاورت
کارکمدهاااد فکاامد -اهتماااعی از طمیااق م لفااههاااد افاای در مااتن بااهتااام سااا تارهاد
گفتما مهار 1اتجام میشود» .لوک )1997( 2بم لزوم بهکاارگیمد تحلیال اتتقاادد گفتماا ،

ههت توفیف ،تفسیم ،و بمرسی کارکمدهاد اهتماعی -اتتقادد بازتمودشه در متن تأکیه
میکنه.
ضمورت تحلیل گفتما اتتقاادد تسابت باه ساایم رویکمدهاا ،باهویاه هنگاامی آشاکار
میشود که بتوا به اهمیت و تقش این تحلیل در راستاد تغییم تگمش متمه و تحلیلگام در
فماینه تمهمه و تحلیل ،درک بهتم روابط میا زبا  ،متن و هامعه ،و تیز داد دیه عمیاقتام
تسبت به کارکمد و هوهمة زبا ای بامد .همچناین ایان تحلیال ،در توفایف و تبیاین بافات
کالم و اتهاموارة بالغی متن تاوز اهمیت میباشه.
ههف این مقاله تشا داد عملکمد این تحلیل در اتتقا ایاهوولویدهااد تهفتاه در ماتن
بود  ،لذا این مقاله میکوشه بم اایة رویکمد تاامبامد  ،ارتباا ساا تارهاد بالغای و ساطح
ارتباطی متن را باا فامامتن (هامعاه و فمهناگ) تشاا دهاه تاا تحلیلگام را در درک مسااول
اهتماعی متأثمشه از ایهوولوید و روابط قهرت در طی فماینه تمهمه (بهویه تمهمة ادبای
مذکور) یارد رساته و به بمرسی این امم بپمدازد کاه چاه عاواملی در چیانش وایگااتی و
سا تارد متمه م ثم میباشنه.
از اینرو بم اسا

تحقیقات علمی فورتگمفته و چاارچوب تظامد تعیاینشاه  ،مقالاة

تاضم درفهد اسات تقاش گفتماا اتتقاادد را در بازتماایی تشااتههااد فمهنگای و اتتقاا
ایهوولویی

در تمهماه مشاخص کامد و مزایااد تحلیال اتتقاادد گفتماا تسابت باه دو

رویکمد قبلی (سا تگما و کارکمدگما) را بمشمارد.

discursive structures
Luke
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 .2پیشینة موضوع

تظمیاة گفتمااا اتتقااادد شااا هاد از زبااا شناساای اهتماااعی -اتتقااادد اساات کااه ریشااه در
مطالعات فمهنگی ،اهتماعی و سیاسی دارد .این تظمیاه کاه ااس از ماهتی باهعناوا تحلیال
اتتقادد گفتما گساتمش یافات ،تاریخچاة ایچیاه اد دارد و بمگمفتاه از اتاوا مختلفای از
فعالیتهاد گفتماتی و استهاللی است .زبا شناسی اتتقادد مبناد کارش را بم اایاة رویکامد

گموهی در داتشگا آتجلیاد شمقی قمار داد (فاولم1981 ،1؛ فااولم ،کام  ،2هاا  3و تامو،4
 .)1979تأثیم تظمیات زباا شانا

معاموف ،مایکال هالیاهد ،5و دساتور زباا «تقاشگاما-

تظاممنه» 6ود در رویکمد ایان گامو کاامالً مشاهود باود .باا ایان وهاود ،آتهاا روشهااد
سب

شنا تی ادبی اقتبا شه از دستور گشتارد چامساکی را تیاز باه کاار بامد و در ایان

میا  ،بهویه فاولم از کار بارتس 7و تشاتهشناسا اولیة فماتسود تأثیم اذیمفت .تظمیهاامدازا

اتتقادد رویکمد ود را از زبا شناسی اهتماعی و تیز از الگوهاد افلی زبا شناسی متماایز
سا تنه ،که این امم به تقابل شکل -محتوا ،سیست  -فمایناه (کااربمد) اتجامیاه .تأکیاه آتهاا
بهویه بم تجزیه و تحلیل متاو و روابطشاا باا بافات باود .الزم باه ککام اسات کاه مکتاب

زبا شناسی و تشاتهشناسی اماگ ،8رویکمد اتسا شناسی سا تارگما-کارکمدگماد بمیتاتیاا،
کار هامعهشنا

آموزشی ،بمتشتاین ،9و تیز کار اولیة زبا شناساتی ماتناه سااایم )1921( 10و

ورف )1956( 11تأثیم بسزایی در این تظمیه داشته است (هالیهد .)1978 ،این تحلیل بینامتنی
و استهاللی هنوز به قوت ود باقی است (البته اتهکی اس از کارهاد فورتگمفتاه راهاع
به گفتما توسط مکاتب زبا شناسی ککمشه ) (تمدگله.)10 :2003 ،
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تورمن فمکالف )1995( 1در واقع اولاین شخصای باود کاه هنگاام ایشانهاد یا

تظمیاة

گفتماتی و بمرسی تغییمات اهتماعی ،ایان رویکامد اتتقاادد را باه کاار گمفات .ود اایاه و
اسا

کار ود را بم مبناد کارهاد فوکو 2و تعهادد از تظمیهاامدازا تئومارکسیسات و یاا

دیگاام تظمیااهااامدازا اهتماااعی قاامار داد (تمدگلااه .)12 :2003 ،ود کااه سااه بساازایی در
بهکارگیمد این رویکمد بهعنوا ی

شیوة تحلیلی داشته است ،مهعی است که متن ،معنای

را از طمیق ویهگیهاد زباتی منتقل تمیکنه بلکه معنی از طمیاق ساا تارهاد گفتماا ماهار
تولیااه و درک ماایشااود و ایاان معنااا بیاااتگم ایااهوولوید اااص و یااا روشهاااد کنتاام و
دسااتکارد روابااط قااهرت ماایباشااه (فاامکالف .)1991 ،تحلیاالهاااد بینااامتناای ود اولااین
رویکمدهاد اتتقادد در راستاد توفیف زباتی اساسا تارگمایاته گفتما بود.
فمکالف ( )2000سه افل اساسی را در گفتما اتتقادد معمفی میکناه .باهاعتقااد ود،
گفتما ها توسط :الف) ساا تارهاد اهتمااعی ب) فمهناگ ) ،کلماات و زباا روزمام ،
شکل گمفته و سا ته میشوته .او همچنین اطمتشا میسازد که تحلیل اتتقادد ،رابطة بین
سااه سااطح از تجزیااه و تحلیاال را تعیااین ماایکنااه :الااف) متناای ب) شاایو هاااد اسااتهاللی
(گفتما مهار) ) ،بافتهاد اهتماعی کال (م

گمگور.)2 :2003 ،3

هاکین )1997( 4بم این باور است که بایه ماتن را در وهلاة او باهشایو اد غیماتتقاادد،

ماتناه واتنااه اد عااادد ،و اااس از آ بااهشاایو اد اتتقااادد مااورد بمرساای قاامار داد .او بااه

رویکمدهاد اتتقادد افی ماتنه :یاتام ،5فامی (قالاب ماتن) ،6بمهساتهساازد ،7تاذف ،و
ایشفمض 8تأکیه میکنه .با این شیو  ،ود تحلیل اتتقاادد را از دیگام شایو هااد تجزیاه و

تحلیل متن متمایز میسازد (م

گمگور.)3 :2003 ،
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فا دی

 1یکی از شنا تهشه تمین و باتفوکتمین تحلیلگما گفتماا اتتقاادد اسات کاه

تأکیهش بم عهم وهاود روششناسای واتاه اسات .او اکعاا مایدارد کاه تحلیال اتتقاادد
گفتما داراد ی

چارچوب تظمد و یا ی

همین دلیل است که میتوا به آ بهعنوا ی
تأکیه بم ی

روششناسای منحصامبهفامد تمایباشاه ،و باه
رویکمد بینارشتهاد تگمیسات کاه باههااد

مکتب اص ،طیاف وسایعی از روشهاا را در بام مایگیامد (ما

گمگاور،

 .)3 :2003بااه هاام تااا  ،تأکیااه ود باام ضاامورت ایجاااد رویکاامدد گسااتمد  ،متنااو ،

چنهرشااتهاد ،و مشااکلگشااا ماایباشااه (تمدگلااه)13 :2003 ،2؛ از ایاانرو ،در تظمیااة ااود
( )1988طیف وسیعی از راهکارهاد اتتقاادد را معمفای کامد و اطمتشاا مایساازد کاه:
«تحلیل اتتقادد گفتما تاوعی ااهوهش تحلیلای اسات کاه عماهتاً باه بمرسای راهکارهااد
اهتماعی سوءاساتفاد از قاهرت ،سالطه و تاابمابمد موهاود در ماتن و مباتا

اهتمااعی و

سیاسی میامدازد» .روش تحلیلی ود دو سطح از تجزیه و تحلیال را تشاا مایدهاه :الاف)

سا تارهاد مد ،3ب) سا تارهاد کال  . 4مورد او  ،تجزیاه و تحلیال ماتن از تظام تحاو و
وایگا است ،و مورد دوم تجزیه و تحلیل اتهاموارة بالغی متن است .از آتجایی که تأکیاه
این مقاله بم سا تارهاد مد در تظمیة فا دی

میباشه (با تکیه بم مفاهی کلیهد هاکین)،

این مورد در بخش روششناسی به همما بم ی از تموتههاد متن افلی و متن تمهماة رماا
ایم ممد و دریا ،بهاهما توضیح داد

واهه شه.

در مورد تحقیقات ممتبط با مقالة تاضام ،مایتاوا باه مقالاة فام زاد ( ،)2009باهدلیال

تأکیهش بم سطو

مد و کال اشاار کامد .همچناین مقالاة فام زاد و ماهتی ( ،)1388در

مورد قهرت و ایهوولوید در تمهمه میتواته مورد مناسبی ههت ارها باشه .آتها با تأکیاه
باام تمهماة ادباای و بااهکااارگیمد رویکاامدد اتتقااادد بااه بمرساای اثاامات بااالقو و اتتمااالی
ایهوولویدهاد مختلف موهود در دو وضعیت اهتماعی و تاریخی و بازتاب آ در تمهماة

رما آممیکایی بمباد رفته امدا تنه.

1

Van Dijk
Threadgold
3
micro-structures
4
macro-structures
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 13 /

فا دی

تیز در تجزیه و تحلیال ساا تارهاد امد ،بام چیانش وایگااتی و ساا تارهاد

تحود و یا استعار هاد دستورد غالب تأکیه دارد .هاکین بام بم ای از مفااهی و راهکارهاا
اشار دارد که یکی از آتها استماتهد اتتقادد است .تأکیه این مقاله بم سطو
فا دی

مد در تظمیة

(سطح وای سازد و اتتخابهاد تحود و استعار هاد دستورد) با تکیه بام مفااهی

هاکین در سطو کال ( یاتم ،سیاق و فمی ) ،ههت تعیین مفااهی ایاهوولویی

در تمهماه

میباشه (این سطو و مفاهی در بخش روششناسی و تحلیل باهاهماا توضایح داد شاه
است).
 .3مفاهیم و مباحث نظری

بهدلیل اهمیت مفاهیمی همچو فمهنگ ،ایاهوولوید ،تمهماه ،گفتماا  ،و ارتباا آتهاا باا
تحلیل گفتما اتتقادد ،این مفاهی بایه بهوضو

تعمیف ،و رواباط آتهاا باهدرساتی تعیاین

شوته.
وایة فمهنگ داراد چنهین مفهوم ممتبط است :مفهاوم سانتی و مفهاوم اتساا شانا تی.
تأکیه این مقاله بم مفهوم اویاد آ یعنی تعبیام دوم مایباشاه .از فمهناگ همچناین باهمثاباة

اموی اد اتساتی یاد شه که اهیه اد طبیعی بهتام زبا را در ا تیار بشم گذارد است (می،1
 .)1998میتوا به فمهنگ بهعنوا اطالعات منتقالشاه توساط زباا تگمیسات (کاوک،2
 .)105 :2003وایة فمهنگ یکی از دساتتیاافتنیتامین و ایچیاه تامین مفااهی در تظمیاات
اهتماااعی اساات کااه اغلااب بااهفااورت ماابه  ،و تتاای متناااقا بااه کااار رفتااه اساات

(زوتتزمن .)65 :2007،3شمیعتی ( )1356بم این باور اسات کاه گااهی فمهناگ و تماه در
ی

مفهوم به کار میروته اما بایه توهه داشت که فمهنگ منو به کارکمدهاد ا القی و

معنود است ،تا آ که تمه  ،ممتبط با مفاهی مادد است.
ایهوولوید ممتبط با مبات

فمهنگای در تاوز اد ااص اسات .لفاور 4در ساا 1992

مفاهی کلیهد در ایهوولوید را باه صاوص در ارتباا باا تمهماه اراواه مایدهاه و تأکیاه
1

Mey
Cook
3
Zotzmann
4
Lefever
2
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میکنه که متمهما هموار تحتتأثیم سا تارها ،هنجارها ،و باورها قامار دارتاه (ماتاهد،1
به ایهوولوید بهعنوا «تگمشای ههااتی» مایتگامد کاه دربمگیمتاهة

 .)130 :2001فا دی

شنا ت اهتماعی اسات؛ یعنای «بازتمودهاا و تگامشهااد مامتبط باا بم ای هواتاب ههاا
اهتماعی» (فا دی

 .)258 :1993 ،شامیعتی ایاهوولوید را متشاکل از دو بخاش مایداتاه:

«ایه ها» بهعنوا ابازار شانا ت ،و اساوته «-لاوید» در مفهاوم درک منطقای .بناابماین ود
ایهوولوید را باور و یا ایهة ی

گمو یا ملت ،تهاد یا طبقاة اهتمااعی مایداتاه .از دیاهگا

یارمحمهد ( ،)1383ایهوولوید به مجموعهاد از عقایه ،بمداشتها و ارزشهاد تظاممنهد
که در ی

هامعه سارد و هارد است ،اطالق میشود.

فمکالف ی

دیه مارکسیستی از ایهوولوید داشته و با دیهگاهی اص از آتها بهعنوا

تعابیم رفتارد یاد میکنه:
ایهوولویدها بازتمودهایی از هها هستنه که منجم به ایجاد و تفظ روابط قهرت،
سلطه و استثمار میشوته .ممکن است آتها در طی فماینه تعامال ،قااتو ماهار و یاا
هویتمهار شوته .تجزیه و تحلیل ماتن ،یکای از هنباههااد مها تجزیاه و تحلیال
ایهوولویی

و تقه است (فمکالف ،218 :2003 ،به تقل از وداک 2و مایم:2009 ،3

.)359

بهگفتة تتی  4و میسو  ،)1997( 5تمهمه «فماینهد ارتباطی» است که تهاقل باا دو زباا
مختلف ،و شبکة گستمد اد از عوامل از همله تفااوتهااد فمهنگای ،تااریخی ،سیاسای ،و
ایهوولویی

همما است .تایها 6تیز معتقه است که فماینه تمهمه اممد فماتم از شباهتهاا و

تضادهاد زباتی میباشه (شفنم.)1 :1995 ،
اغلب تظمیهامدازا به متن و گفتما در ی

مفهوم میتگمته .بم ی گفتما را کاالم و

گفتار ،و متن را توشتار در تظم میگیمته .در هم دو ماورد ،بافات باهعناوا تاابعی ههاگاتاه
1

Munday
Wodac
Meyer
4
Hatim
5
Mason
6
Nida
2
3
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مهتظم است .فمکالف از گفتما بهعنوا «زبا بهعنوا عملکمدد اهتمااعی» یااد مایکناه
(یارمحمهد.)165 :1383 ،
قبل از تعمیف این مفهوم ،الزم به ککم اسات کاه تحلیال گفتماا ساا تارگما باا ظهاور

کااارکمدگمایی در1960و  1970و معمفاای مفهااوم «بافاات» 1و تأکیااه باام تجزیااه و تحلیاال
کاربمدد زبا  ،به چالش کشیه شه .فمفتظم از زیمشا ههاد ایچیه  ،تاواقص مامتبط باا

تئوردهاد یادشه را را بماد معمفی مفاهی قهرت و ایهوولوید در تظمیاههااد گفتمااتی
بهمثابه زبا شناسی اتتقادد یا تحلیل گفتما اتتقادد مساعه کمد .این شیوة اهمایی اساساً در
مااورد زبااا و بازتمااایی آ  ،و تیااز فااورت اساسااا تارگمایاته «تحلیاال گفتمااا » ماایباشااه

(تمدگله.)10 :2003 ،

تحلیل گفتما اتتقادد شا ة افلی تجزیاه و تحلیال گفتماا اسات کاه مای تواتاه ها

بهعنوا ی

تظمیه ،و ه بهعنوا ی

روش علمای در تحقیقاات اهتمااعی ماورد اساتفاد

قمار گیمد و تیز بهعنوا یکای از مطالعاات میاا رشاتهاد تااوز اهمیات اسات .ایان تحلیال،
رویکمدهاد ایهوولویی

ا محمه.)26 :2009،

فمهنگی و زباتی تمهمه را همساا در تظام مایگیامد ( واهاه و

تحلیل اتتقادد گفتما به زبا بهعنوا ی

«عمل اهتماعی» میتگمد و «بافت کاربمدد

زبا » بمایش بسیار مه میباشه (فامکالف و وداک .)1997 ،ایان تحلیال باهمنظاور اتجاام

فعالیت اولیه ود یعنی یافتن ارتبا دیالکتیکی میا متن و فماینه ،تقطهتظام کاامالً متفااوتی

را اراوه میدهه (که آ را از دو مکتب فوقالذکم ،کامالً متمایز میساازد) ،و باه بسایارد از
متغیمهاد هامعهشنا تی از قبیال قاهرت ،ایاهوولوید ،طبقاات ،و هانس ،باهعناوا عنافام

عمهتأ م ثم بماد تفسیم یا تولیه متن تأکیاه زیاادد دارد .باه عباارت دیگام ،توهاه اود را
تهتنها به بافت و موقعیت کالم ،بلکه به رابطة آ با ساایم اتگیاز هااد اهتمااعی و ساا تارها

معطوف میسازد .در این رابطه میتاوا گفات کاه ایان تحلیال باهویاه باا گامفتن موضاع

دموکماتی

و ا القی در مساول اهتماعی ،کامالً ود را منحصم به «بافات کالمای» کامد

است (هما ها) .از آتجا که تأکیه این مقاله بام رویکامد گفتماا اتتقاادد اسات ،بم ای از
افو و مزایاد آ بها تصار در کیل توضیح داد

واهه شه.

texture

1
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 .1 .3تئوریها و اصول تحلیل گفتماان انتقاادی (کارکردهاا و ماایاای آن

نسبت به سایر نظریههای گفتمانی)

فا دی

( )252 :1993بم این باور است کاه سائواالت راهاع باه اهاهاف و افاو تحلیال

اتتقادد گفتما را بایه بهطور دقیق و هزوی و با توهه به هایگاا تحلیال گفتماا در هامعاة
علمی معافم ااسخ داد .تحلیل گفتما اتتقادد به مطالعه و تجزیه و تحلیل متو توشاتارد و
تیز گفتارد میامدازد تا منابع استهاللی قهرت ،سلطه ،تاابمابمد ،و تعصاب را تشاا دهاه و
بیا کنه که این افکار چگوته آغاز ،ایجاد ،و یا تفظ میشوته ،یا ایان کاه چطاور در یا
بافت تاریخی ،سیاسی ،اقتصادد ،اهتماعی ،تغییم ماهیت میدهنه (م

گمگاور.)2 :2003 ،

این تحلیل عمهتاً با گفتماا ساوءاساتفاد از قاهرت ،بایعاهالتی و تاابمابمد تافال از آ
سموکار دارد و تالش میکنه به شام راهکارهااد ماورد اساتفاد توساط تیموهااد غالاب
هامعه در توهیه بم ی واقعیتهاد بپمدازد (هماا هاا) .بم ای از رویکمدهااد یا

چناین

تحلیلی به شم زیم بیا شه است:
 تأکیه بم مشکالت اهتماعی ماتنه سلطه و تابمابمد ،بهمعنی تادیه گامفتن مسااول
تظمد تیست بلکه تشا میدهه که بام االف دیگام روشهاا و یاا رویکمدهاا در
تحلیلهاد گفتماتی ،این تحلیل ههفش فمفاً کم

به مکتاب ،الگاو و یاا تظمیاة

افی تمیباشه .به همین دلیل است که اساساً به مساول اهتماعی عالقهمناه باود
و توهه ود را به آ معطوف میسازد (فا دی

.)252 :1999 ،

 باام ااالف دیگاام تحلیلگااما گفتمااا  ،تحلیلگااما اتتقااادد گفتمااا موضعشااا
سیاسی -اهتماعی است ،یعنی آتها تقطهتظم ،چش اتهاز ،افو و اههافشاا را ها
در تیطة رشته ود و ه در هامعه ،فمیحاً بیا میکننه .باه عباارت دیگام ،ایان
تحلیل هنجارمهار است ،یعنی در آ افو کاربمدد ،ایشفمض هم تقاهد اسات
(فا دی
 فا دی

.)253 :1999 ،
معتقه است که این تحلیال اتتقاادد مساتلزم داتشای چنهرشاتهاد ،و تیاز

شمتی از روابط ایچیه بین ماتن ،گفتگاو ،شانا ت اهتمااعی ،قاهرت ،هامعاه و
فمهنگ است.
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 در تهایاات ،ماایتااوا گفاات کااه ماهیاات مشااکالتی کااه گفتمااا اتتقااادد بااه آ
ماایااامدازد ،کااامالً متفاااوت بااا مشااکالت رویکمدهااا و روشهااایی اساات کااه
راهکارهاد ود را فماتتاً بیا تکمدته (وداک و مایم.)19 :2009 ،
ی

چنین اههاف ،افو و ضوابطی در ی

کار علمی ماتنه تمهماه را گشاا اسات .از

آتجااا کااه مفاااهی قااهرت و ایااهوولوید دو مفهااوم مه ا در گفتمااا اتتقااادد بااود و در
فعالیتهاد اهتماعی د یال هساتنه ،و هاهف ایان تحلیال گساتمش یا

تظمیاة زبااتی در

راستاد این فمضیه مه اسات (وداک و ماایم ،)10 :2009 ،مفااهی قاهرت و ایاهوولوید و
رابطة آتها با تمهمه بایه بهوضو مشخص شود.
 .1 .1 .3قدرت و ایدئولوژی در گفتمان انتقادی در مقایسه با ایادئولوژی در
ترجمه

یکی از موضوعات عمهة تحلیل گفتما اتتقادد ،مطالعة قهرت موهود در گفتما و روابط

قهرت است .این امم را میتوا این گوته تعبیام کامد کاه ایاهوولوید و قاهرت دو مفهاوم
تسبی مستقل هستنه که با زبا ممتبط میباشنه (فا دی

.)1988 ،

اکثم تحلیلهاد اتتقادد راهاع باه شایو هااد گساتمش ساا تارهاد ااص گفتماا در
بازتولیه بمتمد اهتماعی میباشنه بنابماین وایگا معمو بسیارد از محققا در ایان تحلیال
عالو بم مفاهی تحلیلی آشانا در دیگام گفتماا هاا ،مفااهیمی همچاو «قاهرت»« ،سالطه»،
«ایهوولوید»« ،سلطهطلبای»« ،هنسایت» و«ساا تار اهتمااعی» را دربممایگیامد (فاا دیا

،

 .)354 :1993ااس ایان تحلیال روشای اسات کاه مایتاوا از آ ههات آگااهی از معااتی
ایهوولویی
فا دی

انها در کلمات توشتارد و گفتارد بهام گمفات (ما
( )1999ی

مثل

گمگاور.)5 :2003 ،

مفهومی از هامعه ،گفتما  ،و شنا ت اهتماعی اراوه مایدهاه

که در آ ایهوولوید تشکیلشه توساط تحلیال گفتماا اتتقاادد ،تقاش بمهساتهاد را در
ایجاد شنا ت اهتماعی ایفا میکنه.
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امااا در مااورد تمهمااه ،مفاااهیمی چااو «ایااهوولوید»« ،قااهرت»« ،ساالطه»« ،طبقااه» ،و
«هنسیت» ،در درک معنا و در تفسیم این فماینه د یل میباشنه .از دیهگا مطالعات تمهماه
و با ظهاور دو مکتاب عماهة اسااساا تارگمایی و کاارکمدگمایی ،هام تمهماهاد فامفاً از
روسا ت زباتی متن مبهأ تافل تشه بلکه هنجارها و آداب و رسوم زباا مقصاه تیاز در
این فماینه سهی میباشنه (کموبی ،2005 ،به تقل از واهه و ا محمه.)29 :2009 ،

لفور 1در سا  ،1992مفاهیمی کلیهد از ایاهوولوید در تمهماه اراواه داد و اطمتشاا

کمد که شبکهاد از هنجارها ،سا تارها و باورها ،عملکمد متمهما را میساازته .او بام ایان
تکته تاکیه کمد که «در هم سطح از فماینه تمهمه ،مالتظات زباتی و ماهیات ایاهوولویی
و هستیشنا تی با یکهیگم در تعارض هستنه (ماتهد.)130 :2001 ،
تتی و میسو ( )1997ایشنهاد میکننه که تمهمه تهتنها فعالیتی طبیعی تیست بلکاه ها
در چارچوب عمل و ه محصو تمهمه ،ی

امم غیمقابالاتکاار سیاسای اسات .تیماتجاتاا

2

( )1991تأکیه میکنه که متمه بایه هموار به یاد داشته باشاه کاه آگااهی از فافالة باین
فمهنگ مبهأ و مقصه و بمرسی عهم وهود تشابه و تعیین محوریتهاد تاریخی در بسایارد
از آثار اهیه آمه  ،یا وهود تهاشته و یا از میا رفته است (به تقل از تتی و میساو :2004 ،
.)210

وتوتی )1997( 3تیز از «بومیسازد» 4و «بیگاتهسازد» 5بهعنوا دو افطال تسابی داراد

موضع ایهوولویی

 ،یاد میکنه چما که «بومیسازد» ،متن را بماد واتنه فمهنگ مقصه

قابلتشخیص و آشنا میکنه ،و یا از طمیق «بیگاتاهساازد» ،تحات ایاهوولوید و فشاار ماتن
مبهأ ،متمه کههاد فمهنگی تااک در ماتن مقصاه را تحمیاف و دساتکارد مایکناه تاا
واتناهة ماورد تظاام را باه ههاا تاشاانا ته و تاآشاناد تویسانه بباامد (باه تقال از واهااه و
ا محمه.)2009 ،

1

Lefever
Niranjana
3
Venuti
4
domestication
5
foreignization
2
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بنابماین ،درست ماتنه گفتما اتتقادد ،مفهوم قهرت و ایهوولوید در تمهمه تیاز وهاود
دارد که تحمیفهاد موهود در تمهمه را هنگاام اتتقاا زباا از ماتن مباهأ باه ماتن مقصاه
توهیه میکنه.
 .4روششناسی و دادههای تحقیق

1

ههت بمرسی رویکمد ککمشه  ،متن مبهأ  ،یعنی رما اتگلیسی ایممامد و دریاا اثام ارتسات
همینگود ،و متن مقصه ،2یا به عبارتی تمهمة تجف دریابنهرد از ایان اثام ،ماورد تحلیال و

بمرسی قمار گمفته است .ههت تحلیل داد ها بم اایة چارچوب یادشه  ،تحلیال مقایساهاد و
دقیقی بین متن مبهأ و مقصه در سطح سا تارهاد مد فورت گمفته است .ایان ساا تارها

مفاهی عمومی «بمهستهسازد» و «انها سازد» 3را دربممایگیمتاه کاه ماوارد زیام را شاامل

میشوته.
 .1 .4واژهسازی

4

به طمق مختلفی میتوا از اقالم وایگاتی بماد اشار به موارد یکسا استفاد کمد .ایان امام

منجم به بیا تگمش ،دیهگا و ارزیاابی شخصای مایشاود .وای ساازد باه کااربمد کلماات
مغمضاته ،مفاهی

اص و یا ایهوولویی

میامدازد .اتتخابهااد وایگااتی فاورتگمفتاه

توسط متمه به سه دسته تقسی میشوته:
الف :تنوع واژگانی :5منظور از تنو وایگاتی این اسات کاه تاا چاه تاه تناو و فماواتای

سطح وایگا در زبا مبهأ و زبا مقصه کامالً یکسا بود است (رایس .)65 :2000 ،6اس
از تجزیه و تحلیل متن مقصه ،مشاهه شه است که تهتنهاا کلماات فمهنگای ماتن مباهأ در
متن تمهمه کمتم تکمار شه اته بلکه متمه از ساود دیگام اقاهام باه اباها مجموعاهاد از
1

source text/prototext
target text/metatext
backgrounding
4
lexicalization
5
lexical variation
6
Reiss
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وایگا فمهنگی کامد اسات .ایان تاو کااربمد وایگاا ایاهوولویی

و فمهنگای درماتن

مقصه ،توعی سیست انها سازد (در مورد کههاد فمهنگی متن مبهأ) را به تصویم میکشاه
به طورد که واتنهگا با اراوة گفتماتی اص بهطور عمه با تقطهتظامد متفااوت باا آتچاه
مه تظم متن مبهأ بود  ،مواهه میشوته.
ب :واژهسازی افراطی :1این مفهوم به کلمات فمهنگی و ایهوولویی

معنادارشه توسط

متمه در متن مقصه اشاار دارد .هماا گوتاه کاه در قسامت قبال اشاار شاه ،متامه در
تمهمه ،بم ی از وای هاد فمهنگی و بومی را باه کاار بامد اسات (کلمااتی ماتناه :بمبا

،

هشاینه ،فنااه ،بنتاوک).این وای هااا بااومی شاه اتااه و هماا گوتااه کااه قابالً ککاام شااه ،روش
«بومیسازد» با موضع ایهوولویی

 ،یعنی آشناساازد ماتن باماد واتناهة فمهناگ مقصاه

همما است؛ عالو بماین ،گاهی اوقات چینش وایگاتی متمه منجم به ایجاد تسی متفاوت
شه و تأثیمد ایهوولویی

در رویکمد واتنه گذاشاته اسات .تموتاههاایی از هام دو تاو

رویکمد ،در ههو هاد  1و  2اراوه شه است (تموتههاا از دریابناهرد،76 ،71،72 :1363 ،
.)127 ،121 ،105 ،100 ،83،97 ،80
جدول  :1کلمات تمهمهشه داراد بار معنایی (مثبت یا منفی)

over-lexicalization

1
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جدول  :2کلمات بومیسازدشه (محلی)

مثالً در تمهمه ،تس شخصیتی اسمک و رابطة او با ایمممد تا تهودد تزدیا

باه ماتن

افلی تعبیم شه است؛ یعنی عالو بم ارزش تجمبی و رابطاهاد ،ارزش بیااتی یعنای تگامش
مثبت اسمک به ایمممد تفظ شه است.
ج :کاربرد نابرابر معادلهای واژگانی و معنایی :کااتمین رایاس )2000( 1معتقاه اسات
که دقت تحتاللفظی در تمهمه تمیتواته معیارد عینی باشاه .باماد تعیاین تعااد معناایی،
بافت زباتی را بایه مورد بمرسی قمار داد .این بافت زباتی شاامل ساا تارهاد امد و کاال
ماایشااود ،کااه اولاای دربمگیمتااهة وایگااا و سااا تار در بافاات زباااتی ،و دوماای عااالو باام
ااراگماف ،دربمگیمتهة کل متن میباشه .هم دو ههت تعیین معاد مطلوب در سطح زباتی
الزم و ضمورد میباشنه (رایس.)60 :
در تجزیه و تحلیل متن مبهأ ،مشاهه شه که بم ی از وای ها با ارزشهاد ضمنی منفی
(بهعنوا مثا  ،کلمة  ،)trickبا هما درهه از کیفیات باه ماتن تمهماه منتقال تشاه اتاه ،باا
وهود این که آ وای در متن افلی با هما معناد ضمنی منفی ماه تظام باود اسات .بایاه
توهه داشت که در فماینه تمهمه ،متن مقصه بایه بهاتاهازة ماتن مباهأ ماورد ارزشگاذارد
Katharina Reiss

1
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مثبت و منفی قمار گیامد .تموتاههاایی از ایان بااب (عاهم همااهنگی در ارزشگاذارد) در
ههو  3تشا داد شه است (تموتهها از دریابنهرد:) 119 ،87 ،74 :1363،
جدول  :3کلمات تمهمه شه با کاربمد معنایی تابمابم

 .2 .4انتخابهای نحوی و استعارههای دستوری غالب

ازآتجایی که سا تارهاد تحود و دستورد که توسط متامه باه کاار رفتاه ،درسات ماتناه
چینش وایگاتی ود در ای بمد به سا تارهااد گفتماا ماهار و ایاهوولوید انهاا متامه
تاوز اهمیت است ،در این بخش به تفضیل بها میامدازی :
الف :معلومسازی / 1مجهولسازی :2در مقایساة وهاو معلاوم و مجهاو در ماتن مباهأ و
مقصه ،تتایج قابلتوههی بهلحاظ ایهوولویی

به دست آمه است .فم زاد ( )2009بم ایان

باور است که وهه معلوم هنگامی به کار میرود کاه «عمال» بمهساته اسات ،و تاه «عامال».
بهعقیهة فمکالف ( ،)130 :1995همالت مجهو  ،عاملیات و علات را مشاخص تمایکنناه.
متمه در متن ککمشه  ،ههت ابهامزدایی ،روته مجهو ← معلوم را به کاار گمفتاه اسات.

به بم ی از تموتهها در اینجا اشار شه است (تموتهها از دریابنهرد:)72 ،71 :1363 ،

1. Where they were hoisted on a block and tackle,...

...تا رود تخته و قلّاب بینهازته...،
activization
passivization
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2. As they climbed the bank from where the skiff was hauled up,

چو از ساتلی که قایق را آتجا به شکی راته بودته ،باال رفتنه،

3. The small line was taken by a dolphin.

ریسما کوچ

ایمممد را ی

ایسو گاز گمفت.

4. Now every-thing is cleared away.

ه اکنو هم چیزد را ه از سم راه بمداشتهام.

هما طورکه تشا داد شه  ،بیشتم همالت مجهو به معلوم تبهیل شه اتاه ،کاه هماا
گوته که فم زاد بیا داشته است ،هنگام معلومسازد وهو مجهو در متن تمهمه ،عااملین
عمل بمهسته میشوته .هم دو تغییم( ،معلوم↔ مجهو ) اگمچه ا تیاارد هساتنه ،داراد باار
ایهوولویی

میباشنه.

بایه توهه داشت که استفاد از سا تارهاد مجهو ماتنه موارد ککمشاه در ماتن مباهأ،
بهدلیل انها سازد اطالعات ،بام االف افال کمیات گامایس اسات .بام االف ساا تار
مجهو که عامل را انها میکنه ،در سا ت معلوم ،عامال در هایگاا تهااد قامار گمفتاه و
بمهسته میشاود (ویهوساو  .)73 :1995 ،باا ایان کاار ،متامه تگامش ااص اود را باه
واتنهگا تحمیل میکنه.
ب :اسمسازی / 1فعلسازی :2اس سازد ،سا تارد کوتاا شاه اسات کاه در آ زماا و
عامل وهود تهارد و در تتیجاه تأکیاهش کمتام از هملاه اسات (فام زاد .)2009 ،باهلحااظ
تحود ،افعا بههاد اتتقا مفاهی اتتزاعی ،تمایل به اتتقا مفاهی  ،کارکمدها یاا فمایناههاد
عینی دارته و همین گمایش اس ساازد باماد تغییام دیاهگا واتناه کاافی اسات .باه ایان
تمتیب ،عامل و کننهة کار تاشنا ته باقی میماته و تویسانه و یاا متامه مایتواتاه زماا و
شیوة اتجام عمل (یعنی بخشهاد افلی همله و یا فعل) را انها سازد .در اینجا به بم ای از
این موارد اشار شه است (تموتهها از دریابنهرد:)83 ،76 ،72 :1363 ،
5. I know you didn't leave me because you doubted.

می دوت رفتنت از رود بیاعتقادد تبود.

nominalization
verbalization
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او قمضه.

6. First you borrow.
7. As he rowed.

ااروکشا
تا ود ساتل

8. Until you make the soul.

هما طور که مثا ها تشا میدهنه ،اس سازد که توعی اتتقا ا تیارد اسات ،عامال را
تاشنا

باقی گذاشته و مفهوم ایهوولویی

آ ه هنگامی است که ی

دارد .اما عکس این قضیه تیز فاهق مایکناه و

اس ههت تغییم دیهگا

واتنه تسابت باه یا

رویاهاد ،باه

سا تارد فعلی در متن مقصه به میشود .این گوته فعلساازد را مایتاوا در ایان ماوارد
یافت (تموتهها از دریابنهرد:)74 :1363 ،
از همت راستین ممد تمیکاهه.
به اطماف تگا کمد تا امته را ببیناه.

9. It carried me no loss of true pride.
10. He looked around for the bird.

در تمهمه متن تامبمد  ،متامه  ،ههات تاذف عوامال اهتمااعی در گفتماا  ،رویکامد
اس سازد را بمگزیه است (او به این طمیق ،بهلحاظ سا تارد ،گمایش مجهاو ← معلاوم

را در تمهمهاش تعهیل میکنه).

ج :حذف / 1افاایش :2بم االف مبتهاساازد ،کاه تاوعی بمهساتهساازد در ساطح هملاه
است ،تذف توعی انها سازد فمیح است .در این رویکمد ،مطالب بهطاور کامال از ماتن
تذف میشوته .تذف در واقع بارزتمین تو ماتنساازد اسات چاما کاه اگام تویسانه باه
مطلبی اشار تکنه ،آ مطلب در کهن واتنه هاد تخواهه گمفت و در معمض موشاکافی
ود قمار تمیگیمد (هااکین .)4 :1997 ،تاذف یکای از فاورتهااد دساتکارد در ساطح
همله است .یکی از اتوا تذف که بهلحاظ ایهوولویی

در ور توهه است ،تذف عامل

omission
addition
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است که اغلب در فماینه اس سازد و استفاد از افعا مجهو (که در بخشهاد قبلای ککام
شه) رخ میدهه.
در مقابل ،افزایش ،توعی بمهستهسازد است که ممبو به بمهستگی متنی اسات کاه باا
تأکیه تویسنه بم مفاهی

اص تافال مایشاود (هااکین .)4 :1997 ،بم ای از تموتاههااد

افزایش و تذف (به صوص تذف عامل) در ههو  4تشا داد شاه اسات (تموتاههاا از
دریابنهرد:)124 ،73 ،72 ،71 :1363 ،
جدول  :4کلمات افزود شه و تذفشه (بهویه تذف عامل) توسط متمه

تذف وایة « هاوته» و افزود وای اد مثل «عزادارا » درمتن مقصه ،بهلحاظ ماذهبی و
اعتقادد داراد بار ایهوولویی

میباشه .بهعالو  ،بسیارد از تذفهاد فاورتگمفتاه در

تمهمه ،تذف ففت و همچنین تذف افعا وههی اسات (تاذف افعاا وههای در اداماه
توضیح داد

واهه شه).

د :کاربرد افعال وجهی( فعلوجهیسازی) /1عوامل وجهنما (مدالیته) :2یکی دیگام از
ویهگیهاد گفتما که در تحلیل اتتقادد مورد توهه است ،مبح

افعاا وههای مایباشاه

که اشار به لحن اظهارات و درهة قطعیت و اقتهار آ دارد.
modalization
modality
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منظور از فعلوههیسازد ،فماواتی افعا وههای در ماتن مباهأ و مقصاه ،و تیاز معااد
اویاد ممتبط با تمهمة این افعا درمتن مقصه است .اس از تجزیه و تحلیل متن مبهأ و ماتن
مقصه ،تتیجة بهدستآمه این بود که تعاهاد افعاا وههای ماورد اساتفاد در ماتن تمهماه
تهتنها کمتم از افعا وههی مورد استفاد در متن مبهأ بود بلکه گاهی اوقاات ایان افعاا باا
ارزش بمابمد تمهمه تشه اته ،که این بهتوبة ود مایتواتاه اثامات متفااوتی را در واتناهة
فارسیزباا باا زمیناههااد فمهنگای و ایاهوولویی

مختلاف باه وهاود آورد (تموتاههاا از

دریابنهرد:)122 ،82 ،76 :1363 ،
فکم بهد تیست.

11. We can do that.

یاتکیا بازته تیستن.

Yankees cannot lose.

اتفاق یه بار میافته.

13. It could not happen twice.

کار ممد همینه.

14. It is what a man must do.

تواست را همع تگه دار.

12.

15. You must keep your hand.

بهعنوا مثا  ،فعل وههی « »mustکه در ماتن مباهأ باه کاار رفتاه ،داراد مفااهی «تعهاه» و
«اطمینا » میباشه .به عبارت دیگم ،ایان فعال در ماتن مباهأ داراد ارزش رابطاهاد و بیااتی
است ،تا آ که در تمهمة این افعا  ،ه اوشاتی و ارزش یکساتی در ماتن مباهأ و مقصاه
وهود تهارد.
هالیهد از قیهها و افعا وههی و تیز وایگا ارزشی بهعنوا عوامل وههتما یاد میکناه
(ماتهد .)91 :2001 ،فم زاد مهالیته را معاد با سه تالت ( بمد ،سئوالی و اممد) میداتاه
و اطمتشا مایساازد کاه هام تاو تغییام در افعاا وههای در ماتن تمهماه ممکان اسات
ایهوولویی

باشاه (فام زاد .)46 :2009 ،در تموتاههااد  16تاا  ،20بم ای از تغییامات در

تمهمه ،تافل تغییمات در تالتهاد فوقالذکم میباشنه (تموتاههاا از دریابناهرد:1363 ،
:)74 ،72
مگه یادت تیست؟
ایمممد گفت« :باشه».

… 16. But remember
17. Why not? The old man said.
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چشات ه عیبی تکمد .

18. Your eyes are good.

فمار تکمد.

19. He had stayed.

ااهای عیبی تهارد.

20. My legs are all right.

 .5بحث و تحلیل (با توضیح و تکیه بر ساختارهای کالن هاکین)

هما گوته که ایشتم بها اشار کمدی  ،مشخصة افلی تجزیه و تحلیال اتتقاادد گفتماا ،
استفادة کامل از بافت در تجزیه و تحلیل متو است؛ بنابماین تهتنها بایاه ساا تارهاد امد
بلکه سا تارهاد کال و بافت فمهنگی -اهتماعی را تیز ماهتظم قامار داد .ایان امام مساتلزم

توهه به یاتم ،سیاق ،1و فمی (قالب متن) (سه مفهوم کلیهد در تظمیة هااکین کاه مامتبط باا
چینش وایگاتی تویسنه است) در تجزیه و تحلیل متن میباشه .اگمچه تأکیه ایان مقالاه بام
سا تارهاد کال تیسات اماا از آتجاایی کاه بمرسای ساا تارهاد امد مناو باه شانا ت
سا تارهاد کال است ،این مفاهی کلیهد ههت تشاا داد تاأثیم ایاهوولوید متامه بام
چینش وایگاتی ود بهطور الفه بح

واهه شه.

سا تارهاد کال  ،که تایها آتها را «بافت گفتماتی» میتامه ،شامل کل ماتن و رابطاهاش
با محیط فمهنگی -اهتماعی است (بم اسا
منظور از یاتم ،تو متن بود که با ی

مه زبا و گفتما هالیهد).
تابع اص ارتباطی همما اسات (ماتاهد:2001 ،

 .)91یاتم ،بیاتگم مجموعهاد مشخص از ویهگیهاد رسمی با ههفی ااص مایباشاه .ماتن
مبهأ مورد تظم داراد سب
متو  ،متمه بایه ی

ادبی بود و متعلق به تو متن فورت -محور است .در این تو

گام از سطح زباتی فماتم بمداشته و به سطح ادبای رود؛ بناابماین الزم

است ههت اراوة کارکمد ادبی و زیباییشنا تیاش ی

رویکمد قیا اذیم بیابه .زبا ماتن

فورت -محور را زبا مبهأ و تویسنهة آ تعیین میکنه (رایس .)43 :2001 ،تویسانهة ماتن
افلی (همینگود) با اقتبا

از هیمز هویس 2و ازرا اوته ،3تصاویم طبیعی و تماادگمایی در

متن به کار بمد است .متامه تیاز بم ای از فانایع ادبای را باه کاار بامد کاه داراد تاأثیم
زیباییشنا تی یکساتی است اما از آتجایی که بهگفتاة هالیاهد ( ،)1978محایط اهتمااعی-
1

register
James Joyce
3
Ezra Pound
2
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فمهنگی در تو یاتم تأثیم میگذارد ،زبا متن تمهمه مطابق با هنجارها و عمف متن مقصاه
تعبیه شه (با تفظ تأثیم زیباییشنا تی یکسا ) و متمه با معمفی تعابیم آشنا با زبا مقصاه
و واتنهة آ و تیز در چارچوب فمهنگی -اهتماعی بافت آ زبا بم آ اسات تاا اولویات
فمهنگی و ایهوولویی

ود را تسبت به فمهنگ بومی ،و تیاز «رابطاة قاهرت» تشاا دهاه.

این رابطه مفهومی کلیهد در تظمیة ساا تارهاد کاال فاا دیا

اسات (ایان مقالاه قصاه

امدا تن به هزویات آ را تهارد) و ود با بافت موقعیتی کاه دربمگیمتاهة عوامال فمازبااتی
است ،در ارتبا میباشه.
سیاق ،اشار به سطح رسمی و غیمرسمی و تیاز افاطالتات تخصصای و موضاو ماتن
دارد (هاکین .)6 :1997 ،متن تمهمة مورد تظم ،تهتنها م لفاههااد سابکی ماتن مباهأ ،بلکاه
تفاوت بین کاربمد محاور اد و رسمی را مهتظم قمار داد است.
فمی یا قالب متن ،اشار به چگوتگی اراواة محتاواد ماتن و تاو دیاهگا تویسانه دارد
(هاکین .)4 :1997 ،این امم بهتوبة ود ،بمهستهسازد ،انها سازد ،و تذف را (که ایش از
آ در این مقاله شم داد شه) دربممیگیمد .این مفهاوم ،باه عکاسهاا ،آرایاش بصامد و
طم هایی اشار دارد که استفاد از آ توسط تویسنه بهلحاظ ایاهوولوییکی تااوز اهمیات
است .در تمهماة ماورد تظام ،های تاو عکاس و یاا طمتای کاه بتاوا آ را از تقطاهتظام
ایهوولویی

توضیح داد ،با متن همما تشه است.

در کل ،بهرغ تفاوتهااد ایاهوولویی

و دیاهگا فمهنگای باین تویسانه و متامه ،

متمه تالش کمد ظمافتهاد زاییهة تخیل و کهان تویسانه را در باافتی دیگام بیافمیناه و
این در تالی است که ود بهههت تفظ غمابات ماتن های گوتاه توضایحی باماد وایگاا
بیگاته و مفاهی تاآشنا اراوه تهاد است .شایه متمه با تفظ بم ی عنافام بیگاتاه باه هماا
شکل ،واهاا تفاظ ارزش تجمبای ماتن مباهأ باود اسات .در اینجاا فهمساتی از کلماات
اسااپاتیایی ،کااه توسااط متاامه در تمهمااه بااهو هاای توضاایحی اسااتفاد شااه  ،و فاامفاً
تمفتگارد شه اته ،در ههو  5تشا داد شه است (تموتهها از دریابناهرد،71 :1363 ،
:)107 ،131،87
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جدول  :5کلمات اسپاتیایی بهکاررفته توسط متمه
unlucky
Palm tree
grocery store/warehouse
breeze
clamp
games
a spur of a bone
the champion
golden
shovel-nosed sharks
San Pedro
shark
!Oh, no
bad water

salao
guano
bodega
brisa
calambre
fuegos
un espuela de hueso
el campeon
gorado
galanos
Saint Peter
tiburon
Que va
agua mala

 .6نتیجهگیری

با توهه به عوامل ککمشه در باال ،میتوا این گوته استنبا است که تحلیلگم بایه بهتحاوة

عملکمد و چگوتگی بیا عقایه ،و تیز موضع ایهوولوییکی متمه توهه کنه .در این راساتا،
تحلیل گفتما اتتقادد (با توهه به مزایاد ککمشهة آ ) ،تهتنها میتواته بماد متمه  ،بلکاه
بماد تحلیلگم در درک مشکالت اهتماعی متأثمشه از ایهوولوید و رابطة قهرت ،سودمنه
واقع شود و تیز دیهگا تحلیلی گستمد تمد بماد تحلیلگم ،و بینش عمیقتمد باماد متامه
تسبت به سایم روشها فماه سازد .این امم بهدلیل تفاوتهاد موهود بین گفتما اتتقاادد و
دیگم تحلیلهاد گفتماتی است ،که تحلیال او عاالو بام فاحه گذاشاتن بام تماام ماوارد
فوقالذکم ،سازته  ،مشکلگشا ،و تیز رویکمدد میا رشتهاد اسات .از ایانرو ،ایان تحلیال
فمفاً ود را محهود به بمرسی ی

واته زباتی تکمد بلکه به مطالعة اهیه هااد اهتمااعی

ایچیه اد میامدازد که تیاز به ی

رویکمد چنهرشتهاد و چنهروشه دارته (وداک و ماایم،

 .)2 :2009این چارچوب به تحلیلگم درک و بینشی کلای تسابت باه فمایناه شانا تی درک
معنااا در تفساایم و تولیااه مااتن داد  ،و آگاااهی آتااا را تساابت بااه چیاانش زباااتی ،موضااع
ایهوولویی

و فمهنگی و داتش متنی ارتقا میبخشه.
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مفهااوم کلیااهد گفتمااا اتتقااادد ایاان اساات کااه از آتجااایی کااه کارکمدهاااد مااا از
دیهگا هاد کلی ما سمچشمه میگیمته ،توشتار و گفتار ما تهتنها فاقه تگامش و ایاهوولوید
مااا تیساات بلکااه عملاای ههفمنااه اساات کااه ممکاان اساات در ههاات کنتاام دیااهگا هااا و
کارکمدهاد اهتماعی به کار گمفته شود .از آتجا که تمهماه ،عمال بازتویسای در رابطاه باا
قهرت و ایهوولوید اسات ،تمایتاوا آ را باهو در تظام گامفتن چاارچوب اهتمااعی و
متامه تجزیاه و

فمهنگی فورتگمفته در آ  ،و باهو توهاه باه تقطاهتظام ایاهوولویی
تحلیل کمد.
با تکیه بم این تحلیل ،و بم اسا

چارچوب تظمد فا دی

مذکور این تتیجه تافل شه که متمه در متن مورد بح
ایهوولویی

و هاکین ،در بمرسی تمهماة
باا اقتباا

شایوة طبیعایساازد

 ،1بومیسازد ،و تمهمة افطالتی ،2مفهوم موردتظم و فمهنگ غالب را اتتقا

داد است تا آ که تویسنه در متن مباهأ کاه تلفیقای از امپمسیوتیسا و روالیسا اسات،
بهو هی گوته د التی بم واتنه تسلط مییاباه .متامه همچناین باماد شافافساازد در
تمهمه ،استماتهدهاد غیمرسمی و محاور اد را به کار بمد است و گاهی بماد تفظ بافت
معنایی و موقعیتی ،غیمافطال را به افطال تمهمه کمد است .با این وهاود ،هماا گوتاه
که ایش از این ککم شه ،متمه با تفظ بم ای عنافام بیگاتاه و عاهم اساتفاد از اااتویس،
ارزش تجمبی متن مبهأ را تفظ کمد است.
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