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Abstract  
The approach of critical discourse analysis is a new approach that dates back to the end 

of the twenty century. This approach provides the reader with various possibilities in the 

field of text analysis so that he can achieve a better or more accurate understanding of the 

text or discourse through their application. Since the condition of having a good and 

perfect translation is the correct understanding of the original text, the possibilities of this 

approach can provide great help to translators to understand the text. Therefore, in this 

article, we decided to analyze the story under the umbrella of Najib Mahfouz's writing by 

applying this approach in order to have a better understanding of the ideology and 

messages of the story. It was done by Hossein Shamsabadi and Mehdi Shahrokh, we 

investigated and found that the translators did not have a good understanding of this story 

and as a result, they did not provide a good translation to their audience. This is despite 

the fact that by using the theory of critical discourse analysis, they could understand the 

semantic fields as well as keywords and leave behind a better translation. In addition, the 

authors of this article, relying on the description stage of the theory of critical discourse 

analysis, which pays special attention to the ideological load of keywords, investigated 

the translation of this story and came to the conclusion that the lack of correct 

equivalence in the translation of words and semantic areas of this story has caused that 

the main ideology of the story, which according to the writers of these lines is chaos and 

change, is not conveyed to the audience. 
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بررسی در  کاربست رویكرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف

 اثر نجیب محفوظ « المظلةتحت» داستانة ترجم

 انایر تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه عربی، وادبیات زبان دکتری   مسگر امیر

 چکيده
گردد. این رویبرد تحلي، گفتمان انتقادي رویبردي نوپاست كه پيدایش آن به اواخر قرن بيستم بازمی

دهد تا بتواند از طریق تحلي، متن در اختيار خواننده قرار می ةرویبرد امبانات مختلفی را در زمين

 ةكه شرط داشتن تروماز آنجایی ابد. تري از متن یا گفتمان دست یها به فهم بهتر یا دقيقكارگيري آنبه

تواند كمک شایانی را به مترومان ، امبانات این رویبرد میاستنقص فهم درست متن اصلی بی خوب و

كارگيري این رویبرد دست به تحلي، در این مقاله برآن شدیم تا با به ،وهت فهم متن ارائه دهند. از این رو

 هاي داستان داشته باشيم وپيام بزنيم تا فهم بهتري از ایدئولوژي و نجيب محفوظ ةنوشت المظلةتحتداستان 

صورت گرفته  شاهرخ آبادي وشمساین داستان را كه توسط  ةتروم ،ادامه نيز با كاربست این نظریه در

اند وبه تبع آن دریافتيم كه مترومان درك خوبی از این داستان نداشته است، مورد بررسی قرار دادیم و

تحلي، گفتمان  ةاند. این در حالی است كه با استفاده از نظریخوبی را به مخاطب خود ارائه نداده ةتروم

بهتري از خود به  ةتروم همچنين كلمات كليدي را درك كنند و هاي معنایی وتوانستند حوزهانتقادي می

تحلي، گفتمان انتقادي كه  ةتوصي،ِ نظری ةاین مقاله با تبيه بر مرحل ، نویسندهواي بگذارند. عالوه بر این

به این نتيجه  و ة این داستان پرداختتووه خاصی به بار ایدئولوژیک كلمات محوري دارد به بررسی تروم

هاي معنایی این داستان باعث شده كه حوزه كلمات و ةیابی صحيح در ترومرسيد كه عدم معادل

 . تغيير است به مخاطب منتق، نشود و مرج و هرج ،این سقور نویسندهایدئولوژي اصلی داستان كه از نظر 

  .یابی، ترجمه ومعادلتحلیل گفتمان انتقادی، ایدئولوژی، المظلةتحت ها:کليدواژه
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 مقدمه
ترین مهمو  كندایدئولوژي نقش پررنگی را ایفا می، در رویبرد تحلي، گفتمان انتقادي

ه یا هنرمند براي انتقال شک نویسندآید. بیگذاري یک متن به حساب میعام، تأثير
ترین ساختارها را مناسب ترین كلمات ودقيق بهترین و كهاست  آن ایدئولوژي نيازمند

واقع رویبرد تحلي،  را در متن منعبس كند. درد انتخاب كند تا بتواند مقصود خو
را مورد آن  تأثيرگذاري اساختارهاي یک متن نحو و واژگانگفتمان انتقادي با بررسی 

 كند.ئولوژي ودید را تعيين میددر انتقال ای ميزان موفقيت كلمات وداده ی قرار بررس
شناسی هاي زباناز آنجا كه رویبرد تحلي، گفتمان انتقادي یبی از زیرمجموعه

متروم توان اهميت آن را در ترومه انبار كرد. نمی؛ از این رو، رودكاربردي به شمار می
هاي ظاهري و د تحلي، گفتمان در زبان مبدأ با ویژگیتواند با پياده كردن رویبرمی

باطنی متن ارتباط برقرار كرده و همواره ایدئولوژي پنهان ماوراي واژگان و ساختارها را 
در نظر داشته باشد تا در انتقال آن به زبان مقصد موفق عم، كند و بتواند از واژگان و 

دئولوژي نهفته در متن مبدأ دارند، استفاده هاي معنایی كه تأثير بسزایی در انتقال ایحوزه
شناسی شناسی، وامعههاي زبانبنابراین، براي مقالعة ترومه به نانار باید از نظریه كند.

و... استفاده كنيم كه در واقع رویبرد تحلي، گفتمان انتقادي كه خود رویبردي 
 له كمک شایانی كند.تواند به پژوهشگران در این مقااي است در این امر میبينارشته

، داستانی نویسنده مشهور عرب ،اثر نجيب محفوظ (زیر سایبان) المظلةتحتداستان 

این داستان در راستاي  .كندرا به وامعه وارد می ینقدهایاست كه با رویبرد اصالحی، 
براي رسيدن به این زبان است و انتقال یک ایدئولوژي انتقادي و اوتماعی به وامعة عرب

-كند، پيچيدگی. همچنين پيرنگی كه انتخاب میكنداستفاده می یاز زبان متفاوتهدف 

این داستان بر رویبرد تحلي، گفتمان تبيه كند تا  ةترومالزم است  ،. بنابراینهایی دارد
به زبان مقصد، واژگان ایدئولوژي سپس در انتقال آن  ،ولوژي پنهان آن دست یابدئبه اید

داستان  ازهاي فارسی كه انتخاب كند. با رصد كردن ترومهو ساختارهاي مناسبی را 

و  آبادي و شاهرخ رسيدیمشمساز  «زیر سایبان» ةصورت گرفته به تروم «المظلةتحت»

یابی و انتخاب واژگان در این ترومه را براساس رویبرد تحلي، برآن شدیم تا معادل
 گفتمان انتقادي مورد بررسی قرار دهيم.
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براساس این نجيب محفوظ « زیر سایبان»تا داستان  شده استسعی  در این مقاله  
این داستان  ةتروم سپس ميزان موفقيت مترومان در گيرد.رویبرد مورد تحلي، قرار 

هاي معنایی یابی و حوزهنویسندا این مقاله به دنبال بررسی واژگان و معادل . شودمشخص 
بر مرحلة توصي، تحلي، گفتمان انتقادي  و نيز بار ایدئولوژیک كلمات است؛ از این رو،

تبيه خواهد كرد كه براي این مسائ، اهميت بسياري قائ، است. در این مرحله است كه 
گيرند و ارتباط كلمات كليدي متن یا گفتمان به صورت دقيق مورد بررسی قرار می

 .(Fairclough, 2016: 45شود ) ن.ك: ها تبيين میایدئولوژیک ميان آن

تحليلی سعی خواهد شد تا بار ایدئولوژي  -ن پژوهش با تبيه بر روش توصيفیدر ای

استخراج شود و در گام بعدي نگونگی  المظلةتحتواژگان و ساختارها در داستان 

 بازتاب ایدئولوژي در زبان مقصد مورد بررسی قرار گيرد.
 هاي زیر است: نگارندا این مقاله در پی پاسخگویی به پرسش

بينی مووود در توان با كاربست رویبرد تحلي، گفتمان، ایدئولوژي و وهانینگونه م -

 را استخراج كرده و به مخاطب انتقال داد؟ « المظلةتحت»داستان 

عم، كرده موفق  داستانولوژي ئدر انتقال ایدتا نه اندازه  «المظلةتحت»ترومة داستان  -

 است؟

 شوند:مقرح میهاي زیر هاي باال، فرضيهدر پاسخ به پرسش
از آنجا كه نظریة تحلي، گفتمان انتقادي در مرحلة توصي، دست به بررسی واژگان  -

تواند كمک كند؛ از این رو، میها را تحلي، میزند و بار ایدئولوژیک آنكليدي متن می
 رسان متروم باشد.بينی متن كند و در این زمينه یاريشایانی در رسيدن به وهان

را داشته  اصلیهمان تأثيرگذاري متن داستان بتواند  ة یکكه تروم است ربسيار دشوا -
 وو در انتقال ایدئولوژي كامالً موفق عم، كند و در این زمينه گزینش واژگان 

 لوژي وئوبدون شک در انتقال بهتر ایدمناسب و دقيق در زبان مقصد، ساختارهاي 
اگر به این نبته تووه نشود، ایدا اصلی و  كندتأثيرگذاري بيشتر، نقش پررنگی را ایفا می

شود. همانقور كه در این ترومة داستان مالحظه متن به خوبی به مخاطب منتق، نمی
شود عدم گزینش درست واژگان و ساختارهاي مناسب مووب عدم فهم ایدا اصلی می

  داستان شده است.
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 پيشينة پژوهش

در امر ترومه، تووه بسياري از  تحلي، گفتمان به عنوان یک رویبرد كاربردي ئلةمس
در  هاي انجام شدهپژوهشگران را به خود ولب كرده است. از ميان پژوهش نویسندگان و
 .توان به موارد زیر اشاره كردمی زمينة ترومه،

نوشتة تركاشوند « كاربرد تحلي، گفتمان انتقادي در ترومه از عربی به فارسی»مقالة 
نوشتة « ترومة ادبی از دیدگاه تحلي، گفتمان انتقادينقد »( و همچنين مقالة 6869)

( كه در مورد امبانات رویبرد تحلي، گفتمان انتقادي كه مورد استفادا 6868سعيدنيا )
كنند و تا حد زیادي مخاطب را با روش و مراح، این گيرند، صحبت میمتروم قرار می

ین حال در مورد كاربست این كنند؛ با اها در نقد ترومه آشنا میرویبرد و كاربست آن
 آورند. روش در ترومه وكش، ایدئولوژي زیاد سخن به ميان نمی

پيرنگ استعاري در داستان كوتاه زیر »مقالة « المظلةتحت»در زمينة مقالعة داستان 

( 6867نوشتة ناظميان و رمضانی )« 6سایبان از نجيب محفوظ با تأكيد بر نظریة فرگوسن
پيرنگ پيچيدا مووود در داستان پرداخته است؛ این در حالی است هستيم كه به بررسی 

 گيرد. كه نویسنده در مقالة حاضر، پيرنگی دیگري را در نظر می

المظلة لنجیب العناصر اللغویة فی تحقیق التماسك النصی فی قصة تحت»مقالة 

تواند ه می( نيز به بررسی عناصر زبانی این داستان پراخته ك1867نوشتة حجوج )« محفوظ

 رسان باشد. بينی متن كمکدر استخراج وهان
ها و مقاالت بسياري هستيم كه در ادامه در زمينة تحلي، گفتمان انتقادي شاهد كتاب

( و 6861« )گفتمان و قدرت»شود. بدون شک دو كتاب ها اشاره میبه بخشی از آن
آشنایی با این نظریه و فهم  بهترین منابع براي 1( فركالف6866« )تحلي، گفتمان انتقادي»

( نيز 6839زاده )نوشتة آقاگ،« تحلي، انتقادي گفتمان»آن هستند. همان طور كه كتاب 
 پيشينة این نظریه را به خوبی بيان كرده است.

آنچه نویسندا این مقاله به دنبال آن است، بررسی امبانات تحلي، گفتمان انتقادي و 
 بررسی ترومة متن براساس این رویبرد است.  ها بر فهم متن و همچنينتأثير آن

 

                                                            
1. Fergosen  

2. Fairclough, N.  
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 هایافته
 تحليل گفتمان انتقادي.2

هاي نظریة تحلي، گفتمان انتقادي، الگویی ودید در تحلي، گفتمان است كه طي،
توان گفت كه این رویبرد به گيرد. به طور كلی میمیبر وسيعی از متن یا گفتمان را در
و قدرت و ایدئولوژي است و در این رویبرد وامعه و دنبال یافتن ارتباط ميان زبان 

پردازان این حوزه بر این باور گيرند. نظریهفرهنگ نيز مورد تحلي، و بررسی قرار می
هایی از قبي، بافت تاریخی، روابط قدرت در وامعه، ساختارها و مؤلفه»هستند كه 

تند و از رهگذر استفاده هاي زبان هسبينیفرآیندهاي اوتماعی و فرهنگی، سازندا وهان
ها به بينیها، روابط، ساختارها، فرآیندها و وهانمداوم از زبان در وامعه، این بافت

پردازان تحلي، (. در واقع نظریه6: 6866)فركالف، « یابندوایگاه مستحبمی دست می
گر گفتمان معتقد به رابقة دیالبتيک ميان زبان ووامعه و فرهنگ هستند. بر این اساس ا

تحلي، گفتمان انتقادي، »توانيم بگویيم بخواهيم تعریفی از این رویبرد ارائه دهيم، می
اي انتقادي، رابقة بين زبان و وامعه را مورد تجزیه و راهباري پژوهشی است كه به گونه

 (. 86: 6863، 6)هارت« دهدتحلي، قرار می
ح مختل، بافت اوتماعی تحلي، رابقة متن وسقو»تحلي، گفتمان انتقادي را  فركالف

كند و هدف تحليلگر را تبيين رابقة بين متن زبانی، فرآیندهاي توليد و تفسير و تلقی می
 (.66: 6866)فركالف، « گيردبافت در نظر می

براي تحلي، گفتمان سه مرحلة توصي،، « زبان و قدرت»( در كتاب 6636فركالف ) 
توصي، خود گفتمان یا متن، محور كار قرار  گيرد. در مرحلةتفسير و تبيين را در نظر می

شوند. هدف از هاي مووود در متن، تحلي، میها، ساختارها و استعارهگيرد و واژهمی
هاي معنایی در انتقال تحلي، این موارد، آن است كه دریابيم این واژگان و حوزه

ن رویبرد باید به اند؟ و با بررسی واژگان در ایایدئولوژي نگونه نقش خود را ایفاكرده
 اند یاخير؟ این سؤال پاسخ داده شود كه آیا این واژگان در انتقال ایدئولوژي موفق بوده

از آنجا كه تحلي، گفتمان انتقادي بر این باوراست كه هر متن یا گفتمانی ایدئولوژي 
خاصی را در پس خود نهفته است، پاسخ دادن به این سؤال از اهميت باالیی برخوردار 

                                                            
1. Hart   
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توان گفت كه در مرحله توصي، در این رویبرد، نقش ت. بنابراین، به طور كلی میاس
هاي معنایی مووود در متن در انتقال ایدئولوژي مورد بررسی قرار ها و حوزهواژه
  .گيردمی

در مرحلة تفسير، ارتباط گفتمان و وامعه مورد تحلي، است و در این مرحله، تحليلگر 
قعيت و بينامتنيت به دنبال تأثيرات وامعه و ایدئولژي مووود در آن با استفاده از بافت مو

بر متن است. در مرحلة آخر؛ یعنی مرحلة تبيين، رابقة دیالبتيک وامعه و گفتمان مورد 
 گيرد. تحلي، قرار می

از آنجایی كه نگارندا این مقاله به دنبال بررسی ترومة داستان زیر سایبان براساس 
هاي صوري تحلي، ویژگی»مرحلة توصي، را كه عبارت است از این رویبرد است، 

( مورد تووه خود قرار خواهد داد تا مشخص شود كه واژگان و 66)همان: « متن
ها اي كه نجيب محفوظ براي انتقال ایدئولوژي مورد نظرش از آنساختارهاي كليدي

مترومان این داستان را استفاده كرده، نگونه به زبان فارسی ترومه شده تا ميزان موفقيت 
 مورد ارزیابی قرار دهند. 

اند بدیهی است كه در داستان زیر سایبان بعضی از واژگان نقش محوري را ایفا كرده
كارگيري مرحلة رویبرد تحلي، گفتمان انتقادي در ابتدا و پژوهشگر در این مقاله با به

واهد داد و در مرحلة دوم هاي كليدي مووود در متن اصلی را مورد بررسی قرار خواژه
 ها و ساختارها را توسط مترومان مورد ارزیابی قرار خواهند داد. یابی این واژهمعادل

 ایدئولوژي.1
ها دانست كه اعضاي یک اي از باورها و نگرشدسته»توان ایدئولوژي را به طور كلی می

(. بنابراین، 19: 6868)بلور، « ها برخوردارندگروه اوتماعی خاص به طور مشترك از آن
آید، مقصود ایجاد تغيير میهنگامی كه از تغيير ایدئولوژي توسط گفتمان سخن به ميان 

ها است و باید به این نبته نيز تووه داشت كه رابقة ميان بينیها و وهاندر باورها، نگرش
كه اي عميق و دیالبتيک است. این موضوع بدین معناست گفتمان و ایدئولوژي، رابقه

تواند به ميزان تأثيرپذیري از ایدئولوژي روي آن تأثيرگذار باشد. بنابراین، گفتمان می
ها ایفا گفتمان نقش بنيادینی در تجلی و بازتوليد هر روزا ایدئولوژي»توان گفت كه می
ها (. فركالف بر این باور است كه ایدئولوژي64: 6864)ون دایک، « كندمی
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د كه به توليد، بازتوليد و دگرگونی مناسبات سلقه كمک انهاي معناییبرساخته»
(. براي نمونه هنگامی كه از پدیدا ونگ با 688: 6861)یورگنسن و فيليپس، « كنندمی

ممبن است یک موضع »شویم كه شود، متووه میعنوان حفظ صلح یاد می
  (11: 6868)بلور، « ، مخفی )یاحداق، سانسور( شودكلماتایدئولوژیبی توسط 

بنابراین، باید تووه داشت كه كلمات در انتقال ایدئولوژي نقش بزرگی را ایفا 
اي كه در انتقال ایدئولوژي یابی كلمات محوريكنند. به همين دلي، باید در معادلمی

سهيم هستند، نهایت دقت را مبذول داشت تا بتوان مقصود و هدف مووود در زبان اصلی 
هاي اخير شاهد حضور گروهک راي مثال، در سالرا در ترومه نيز لحاظ كرد. ب

هاي طرفدار این گروهک در تروریستی داعش در خاورميانه بودیم كه بسياري از شببه
كردند، نراكه بر این باور بودند كارگيري اسم اختصاري خودداري میزبان عربی از به

ها بوده به مخاطب هایی را كه این گروهک به دنبال آنكه این نام اختصاري ایدئولوژي

را تبرار « الدولة اإلسالمیة فی العراق و الشام»كند و دائماً عنوان كام، منتق، نمی

كردند تا بر ونبة اسالمی بودن این گروهک تأكيد كنند. در مقاب، افرادي كه در زبان می
توانستند نام داعش یا دولت خواستند نام این گروهک را ترومه كنند، میفارسی می

المی در عراق و شام را نتخاب كنند كه بدیهی است بسنده كردن به داعش از رساندن اس
كرد و ما شاهد این نوع ترومه در زبان ها به سایر كشورها ولوگيري میایدئولوژي آن

شد. ( شناخته میISISبودیم. در زبان انگليسی هم این گروهک با نام اختصاري )
خود گفتمان است در انتقال ایدئولوژي نقش بسزایی  بنابراین، از آنجایی كه ترومه هم

 كند.ایفا می

 یابي واژگاني. ترجمه و معادل5
شناسی و وامعه شناسی و... استفاده هاي زبانبراي مقالعه ترومه به نانار باید از نظریه

كنيم كه در واقع رویبرد تحلي، گفتمان انتقادي كه خود رویبردي بينارشته اي است در 
تواند به پژوهشگر در این مقاله كمک شایانی كند. بر اساس این رویبرد، مر میاین ا

بينی مووود در متن اصلی را یابی واژگان باید به نحوي باشد كه ایدئولوژي و وهانمعادل
بينی متن اصلی به مخاطبان به مخاطب منتق، كند و ترومه را انتقال ایدئولوژي و وهان

بينی یابی واژگانی كه نقش كليدي در انتقال وهاننابراین، در معادلداند. بها میسایر زبان
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دارند باید بسيار دقيق بود تا بتوان مقصود و غرض اصلی نویسنده را به مخاطب منتق، 
توان متروم را در ترومة متن موفق پنداشت. این نبته حائز كرد. در غير این صورت نمی

ها نگرشی ي، نشده است؛ هر یک از زبانزبان فقط از كلمات تشب»اهميت است كه 
(. بر این اساس، این توقع كه متروم 11: 6861)اوستينوف، « خاص نسبت به وهان دارد

بينی متن اصلی به شب، كام، منتق، یابی به گونه اي عم، كند كه وهانبتواند در معادل
یابی اي معادلهتواند به گونرسد، اما در عين حال متروم میشود، كمی سخت به نظر می

 كند كه ایدئولوژي به بهترین شب، ممبن به مخاطب منتق، شود.
با تووه به آنچه تا به اینجا مقرح شد و براساس مرحلة توصي، رویبرد تحلي، 
گفتمان انتقادي در ادامه دست به خوانش داستان زیرسایبان نجيب محفوظ خواهيم زد و 

ها را مورد بررسی قرار معنایی، ترومة آن هايپس از استخراج واژگان كليدي و حوزه
 خواهيم داد. 

 المظلةتحت. بررسي داستان 0

 . خالصة داستان0-2
كشد كه براي فرار از باران به سایبان نویسنده در این داستان افرادي را به تصویر می

ن اند. در طول متن، فضاي داستان همراه با باران است و ایایستگاه اتوبوس پناه آورده
توان گفت كه خود باران باعث كلمه به اشبال مختل، در متن تبرار شده است و می

اي از افراد براي فرار از گيري این داستان است، نراكه پس از آغاز باران، مجموعهشب،
ها برند و در زیر سایبان شاهد اتفاقاتی هستند كه براي آنخيس شدن به سایبان پناه می

و در ابتدا بر این باور بودند كه این اتفاقات همه ساختگی و  بسيار ناخوشایند است
شوند هر آنچه اتفاق افتاده، هایی از یک فيلمبرداري است، اما در پایان متووه میصحنه

گيرد؛ از این رو، این واقعی بوده است. تمام اتفاقات این داستان در زیر سایبان شب، می
یی برخوردار است و از آنجایی كه در عنوان داستان كلمه نيز در كنار باران از اهميت باال

كند. در واقع سایبان در مقاب، باران به كار رفته، نقش محوري را در این داستان ایفا می
بارانی كه گرد و غبار ذهنی و الیة سياه معرفت »گيرد تا تأثير آن را كاهش دهد. قرار می

( با مقاومت مردمی 84: 6861)شميسا، « كندها را تازه میشوید و نگریستهموروثی را می
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كنند یا اینبه به زیر سایبان تووهی میشود كه همگی یا به این باران بیرو میروبه
 روند تا خيس نشوند.می

شود كه این آور مینبته دیگر آنبه در آغاز این داستان نویسنده به مخاطب یاد
ي سرد نيز ما را به این سمت رهنمون افتد و خود هواداستان در هوایی سرد اتفاق می

اجتاح الطریق هواء بارد مفعماً بشذا »كند كه تغيير به كندي پيش خواهد رفت. می

( و تداوم این هواي سرد ووي از خستگی و مالل را در 766/ 9: 1881)محفوظ، « الرطوبة

ود این شدهد كه باعث میميان مردم به ووود آورده است، ولی ناگهان اتفاقی رخ می
سبون و آرامش براي لحظاتی هم كه شده از بين برود. این اتفاق تعقيب یک دزد توسط 
مردم است كه باعث تحرك در آن فضاي آرام و ساكت است، اما این رویداد نيز به 

دهد و افراد زیر سایبان بدون آنبه حركتی از سوي سرعت واي خود را به سبون می
ر این اتفاقات هستند و به صحبت كردن دربارا آن حوادث گها انجام شود، فقط نظارهآن
 پردازند.می

بعد از لحظاتی افراد زیر سایبان دوباره شاهد حركتی هستند و این بار وماعت 
دهد. را مورد ضرب و شتم قرار می اي اواند و هر كس به گونهكننده دزد را گرفتهتعقيب

افراد زیر سایبان شاهد اتفاقی دیگر هستند؛ پس از پایان تعقيب و گریز و دستگيري دزد، 
كنند به طوري كه این تصادف نظر همة این بار دو ماشين با هم تصادف شدیدي می

كند. افراد زیر سایبان هم دربارا این تصادف به صحبت حاضران را به خود ولب می
دن است، پردازند و بر این نبته اصرار دارند كه تمام اتفاقاتی كه در حال رخ دامی

هاي پيش هایی از فيلمی است كه در دست ساخت است. این اتفاق نيز مانند رخدادبخش
شود، اما بالفاصله پویایی واي خود را به سبون از آن براي لحظاتی باعث پویایی می

دهد. نجيب محفوظ در اینجا هرج ومرج و همچنين تنبلی مووود در وامعه را به می
توانند به صحنه نزدیک شوند و از راد زیر سایبان به راحتی میكشد، نراكه افتصویر می

شود. والب اینجاست ها میماورا با خبر شوند، اما ترس از خيس شدن و تنبلی مانع آن
كه پليسی هم در آن اطراف بدون هيچ حركتی شاهد این اتفاقات است و همين مسأله 

یک فيلمنامة در حال اورا است.  هایی ازباعث این باور شده كه تمام این حوادث بخش
رسانند و به پس از این تصادف، زن و مردي از ساختمان مجاور خود را به مح، حادثه می
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سواران صحرانشين در آن ي از شتراپردازند و پس از آن قافلهدلدادگی و معاشقه می
رینی شوند و در پایان هم شاهد كارآگاهی هستيم كه دست به بازآفخيابان حاضر می

ها را زند تا صحنة ورم را دوباره مورد بررسی قرار دهد. پليسی كه این صحنهاتفاقات می
كند، همچنان بدون حركت ایستاده است و این موضوع افراد زیر سایبان را كه تماشا می

كند. از این رو، به سمت زده میاند، شگفتدیگر به واقعی بودن این اتفاقات پی برده
كنند كه نرا در عين شاهد بودن این اتفاقات، و شروع به سرزنش او می روندپليس می

ها در ها این است كه در تمام این مدت آنكند، اما وواب پليس به آنهيچ اقدامی نمی
ها كردند و نرا به همراه بقيه سوار اتوبوس نشدند؟! پس خود آنزیر این سایبان نه می

كند و ! و سپس به سمت افراد زیر سایبان شليک میمظنون اصلی همة این اتفاقات هستند
 رسد. در اینجا داستان در زیر باران به پایان می

 . تحليل واژگان کليدي داستان0-1
آلود است. باید به این گذار و غمسازي داستان تأثيردر خوانش سقحی این متن، فضا

، درك اتفاقاتی كه در آن نبته تووه داشت كه با تووه به دشواري پيرنگ در این داستان
دهد كه همة این افتد، كمی دشوار است و مخاطب را بدین وهت سوق میخيابان می

 ها داریم.ها نياز به گشودن رمزها و رموزي هستند و براي دریافت آنحوادث نشانه

ننانبه در قسمت خالصة داستان اشاره شد، واژا باران نقشی كليدي در این داستان ایفا  
-كند. همچنين افعالی كه مرتبط به باران هستند نيز در این داستان به كرات تبرار شدهمی

از سوي « المطر»در كنار واژا  انهل، تساقط، انهمرهایی همچون اند. براي مثال فع،

كار گرفته شده كه به معناي هر یک از این افعال در مقاله خواهيم پرداخت و نویسنده به
كنند نيز مورد ان را كه نقش كليدي در داستان مورد نظر ایفا مییابی این واژگمعادل

 بررسی قرار خواهيم داد. 
تواند افبار همانقور كه گفته شد، باران داللت بر تغيير و تحول دارد و بارش آن می

اشتباه و باورهاي غلط را از بين ببرد. گویا نجيب محفوظ به دنبال ایجاد تغيير در باورها و 
كند. نویسنده این راد وامعه است، اما وامعه در برابر این تغييرات ایستادگی میافبار اف

ایستادگی و مقاومت و عدم مي، به تغيير را با قرار گرفتن افراد زیر سایبان ایستگاه 
كننده انگيز و نااميددهد. عالوه بر این، باران در این داستان فضایی حزناتوبوس نشان می
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آفرین است در اینجا برخالف اص، كه باران غالباً شورانگيز و نشاط كند ورا ایجاد می
باران باعث كسالت و عدم تحرك شده و شاید سبب آن، همنشينی این وو بارانی با 

وأوشکت الرتابة أن تجمد النظر »هواي سرد باشد كه باعث انجماد و سستی شده است؛ 

 (.9/766: 1881)محفوظ، « لوال أن اندفع رجل

العملی از خود دهند و افراد زیر سایبان هيچ عبسكه اتفاقات گوناگون رخ می زمانی
توان این عدم تحرك را مشاهده كرد. گویا وحشت از خيس شدن دهند نيز مینشان نمی

ها را از زیر سایبان تواند آنزیر باران به حدي است كه با ووود آن، هيچ اتفاقی نمی
و ترس از باران كه رمز تغيير و تحول است، عدم تووه بيرون بياورد. ترس از خيس شدن 

شود: به باران را در پی دارد كه بارها در این داستان با ومالتی از این دست تبرار می

لکن أحدا لم یبرح »و« ال یبالون بالمطر»و « بال أدنی اکتراث بالمطر»، «دون مباالة بالمطر»

یستادگی وامعة مصر را در برابر تغيير و این عبارات مقاومت و ا«. مکانه خشیة المطر

توان دهد. پس با تووه به واژگان به كار رفته تا به اینجا میتحول به خوبی نشان می
دوگانگی ميان تغيير و عدم مي، به تغيير را از این داستان استخراج كرد. بنابراین، باید در 

این دوگانگی هم به زبان بررسی ترومة این داستان به این موضوع تووه داشت كه آیا 
 مقصد منتق، شده است یا خير؟

ها و واژگان مرتبط نبتة دیگري كه باید به آن تووه داشت، این است كه بدانيم فع،

« المطر»كنند؟ براي نمونه ما در كنار واژا با باران و بارش باران بر نه معنایی داللت می

دهد. این واژه را هم ان نمناك را میهستيم كه معناي بار« الرذاذ»شاهد استعمال كلمة 

اي براي ایجاد تغيير و تحول در وامعه به حساب آورد و توان در كنار باران، نشانهمی

گيرد و همين شب، می« الرذاذ»والب است بدانيم كه داستان با همين بارش آهسته؛ یعنی 

شود و هر وس میموضوع است كه منجر به پناه بردن مردم به سمت سایبان ایستگاه اتوب
تري به وقوع كند و حوادث عجيبرود، بارش باران شدت پيدا مینه داستان پيش می

تابند و هيچ نيز گونه تغيير و تحولی را در وامعه برنمیپيوندد. گویا كه مردم هيچمی
شود. حتی اتفاقات دردناكی كه در پيش ها نمیباعث ایجاد نشاط و تحرك در آن

ها را از منققة امنی كه به آن پناه تواند آندهد هم نمیر سایبان رخ میدیدگان افراد زی
شود اند، بيرون ببشد. گویا این سایبان كه تعداد دفعات زیادي در داستان تبرار میبرده
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-ها در برابر تغيير حمایت مینيز نشانة عادت به شرایط و باورهاي مووود است و از آن

تواند نمایانگر این موضوع باشد. بنابراین، ن داستان نيز میكند. آمدن این واژه در عنوا
توان گفت كلمات كليدي كه نویسنده در این داستان به كار برده است، همگی حام، می

یک بار ایدئولوژیک است كه همانا تالش براي ایجاد تغيير ومقاومت در برابر تغيير 
 است.

ه در كنار باران به كار گرفته در این بخش دربارا كلماتی صحبت خواهيم كرد ك

كند و است كه بر سقوط پی در پی اشاره می« تساقط»اند؛ یبی از این كلمات فع، شده

تواند معناي بارش مداوم را در برداشته از آنجایی كه در كنار باران به كار گرفته شده، می
دهند تا تغييري ها در مقاب، دیدگان افراد آنچنان پی در پی رخ میباشد. گویا آن صحنه

را ایجاد كنند، باران نيز با بارش پی در پی به دنبال ایجاد تغيير است، اما افراد زیر سایبان 
دهند. در اینجا اي به این موضوع نشان نمیاز خيس شدن و یا تغيير فراري هستند و عالقه

 اي است كه نجيب محفوظ در پیدر خدمت ایدئولوژي تساقطتوان گفت كه فع، می

 آن است و با كلمة باران هم ارتباط تنگاتنگی دارد. 

نيز یبی دیگر از افعالی است كه در كنار باران به كار رفته است؛ این فع، « انهمر»فع، 

شود كه كند، دقيقاً زمانی در داستان به كار گرفته میكه بر معناي بارش تند داللت می
گرفته است. با این همه باز هم افراد داستان به اوج خود رسيده و بارش باران هم شدت 

 اند. زیر سایبان حاضر نيستند حركتی كنند و فقط متعجبانه حوادث را زیر نظر گرفته

است كه آن نيز به معناي بارش « انهل»شود فع، دیگري كه در كنار باران استفاده می

ك هستيم از شدید باران است. نجيب محفوظ تنها در ابتداي داستان كه شاهد بارش نمنا

-استفاده كرده است و در ادامة داستان كه بارش باران شدت بيشتري می« تساقط»فع، 

 را به كار گرفته است.  انهمرو انهل هاي گيرد، فع،

در این بخش مالحظه كردیم كه نویسنده به دنبال ایدئولوژي تغيير است و در سقر 
مقاب، مقاومت افراد وامعه در مقاب،  كند، اما درسقر این داستان این موضوع را دنبال می

دهد كه مردم بدون هيچ تووهی به باران در كشد و نشان میتغيير را هم به تصویر می
كنند طور كه حتی بعضی از افراد از باران دوري میهاي خود هستند. همانحال انجام كار

شان دستخوش دیمیهاي قتا مبادا خيس شوند و یا به عبارت بهتر، مبادا باورها و ارزش
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تغيير شود و پناه بردن به سایبان ایستگاه اتوبوس بهترین شاهد مثال براي مقاوت وایستایی 
برند وكامالً اثر است؛ وایی كه مردم به دور از هياهو و از ترس خيس شدن به آن پناه می

 برد.تغيير و تحول را از بين می
ه همراه پليس وارد فضاي داستان در بخش دیگري از داستان شاهد فعلی هستيم كه ب

اي است. پليس هم در واي واي این داستان در گوشه« الیتحرک»شود وآن هم فع، می

گر اتفاقات است؛ پليسی كه حركت كردن الزمه كار بدون حركت ایستاده و نظاره
زنند و هيچ كس ميلی به اوست، اما مسأله این است كه در این وامعه همه دروا می

: 1881)محفوظ، « ولکن أحدا لم یبرح مکانه خشیة المطر»ایجاد تغيير ندارد؛ حركت و 

761 .) 
كشد كه در آن هيچ ميلی براي تغيير اي را به تصویر میدر واقع نجيب محفوظ وامعه

ترسند و نویسنده با استفاده از این كلمات ووود ندارد و همه از باران و خيس شدن می
كند. براي نمونه آوردن كلمات وامعه را براي ما نمایان میتنبلی و كسالت و هرج مرج 

غيرمرتبط در كنار یبدیگر خود نمایانگر هرج و مرج است و نجيب محفوظ در نندین 

القتل و الحب و الموت »كند. مثالً عبارت: بخش از این داستان از این تبنيک استفاده می

 شود. ، در این داستان تبرار مینندین بار و با ساختارهاي مختل« و الرعد و المطر

هاي معنایی مختلفی كمک همچنين نجيب محفوظ براي انتقال ایدا خود از حوزه

« تجمد، ال یتحرک، الرتابة، الملل، الوقوف»گرفته است؛ براي نمونه به كارگيري كلمات 

حوزا معنایی دیگري را به ووود آورده است كه نویسنده مي، به عدم تحرك در وامعه 
كند و فضاي وامعه را با این كلمات كه نمایانگر تنبلی است، ا به واسقة آن ترسيم میر

كند. بنابراین، ما در این داستان شاهد دو فضاي مختل، هستيم كه رو به روي ترسيم می
 گيرند. هاي معنایی مختل، شب، میگيرند؛ فضاهایی كه تحت تأثير حوزههم قرار می

 ن زیر سایبان. بررسي ترجمة داستا0-5
همانقور كه در بخش تحلي، داستان مالحظه شد، كلمة باران نقشی كليدي در رساندن 

كند و نجيب محفوظ در واقع با تبرار این واژه ایدئولوژي مدنظر نویسنده بازي می
مرتبه تبرار شده و با  18دهد. كلمة باران در داستان اهميت آن را در داستان نشان می
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بار شاهد تبرار باران بودیم كه با تووه به  18در واقع « الرذاذ»نم باران  احتساب كلمة نم

رفت كه این واژه در ترومه نيز به همين اهميت آن در انتقال پيام نویسنده، انتظار می

بار  64فقط « المطر»تعداد تبرار شود در صورتی كه در ترومة فارسی، باران معادل واژا 

مر در انتقال ایدئولوژي مد نظر نویسنده خل، ایجاد كرده تبرار شده و بدون شک این ا
 است.

 . ایدئولوژي هرج و مرج0-0
هاي نجيب محفوظ براي نشان دادن هرج و مرج مووود در وامعة مصر تركيبی از واژه 

آورد. تبرار این ساختار در نهار بخش مختل، داستان دیده غيرمرتبط را در كنار هم می

و تواصل الرقص و التصفیق و دوران »هاي كه نویسنده ومله شود؛ به این صورتمی

( 768)همان: « دون مباالة بالرقص أو الحب أو الموت أو المطر»و « الغلمان و انهمار المطر

مخلفین الطریق »( و 764)همان: « القتل و الحب و الموت و الرعد و المطر»و همچنين 

ها در برد و با تووه به وایگاه این عبارتیرا به كار م« للقتل و الحب و الرقص و المطر

شود. در ترومه نيز شاهد داستان، مضمون هرج و مرج به مخاطب یا خواننده منتق، می
-ها هستيم با این تفاوت كه در ترومة این داستان از آنجایی كه معادلتبرار این عبارت

وضوع هرج و یابی صحيحی صورت نگرفته و تووهی به سياق كلی متن نشده است، م

ولکن األُستاذ تراجع فی »شود؛ براي نمونه این بخش از داستان مرج به مخاطب منتق، نمی

قفزة مباغتة. کأنما یداری نفسه خلفهم. ذاب الصلف فی نظرة مترقبه. و توارت نفخته. 

کأنما طعن به السن أو تردی فی مرض. رأی المجتمعون تحت المحطة نفرا من الرجال 

یة یتجولون غیر بعید من المحطة کأنهم کالب تشمم. و اندفع الرجل راکضا ذوی هیئة رسم

مجنوناً تحت المطر. انتبه إلی رجل من المتجولین فاندفع أیضاً صوبه یتبعه اآلخرون 

کعاصفة. و سرعان ما اختفوا جمیعاً عن األنظار. مخلفین الطریق للقتل و الحب و الرقص و 

د با یک پرش ناگهانی برگشت. گویی خودش را پشت ولی استا(: »769)همان: « المطر

 نرخاند. ها میسر آن
ها در نگاهی تيز آب شد و پراكنده گشت. گویی سالخورده شد یا اینبه گزافه گویی

دنار بيماري شدیدي گشت. افراد ایستاده در زیر سایبان ایستگاه گروهی از مردان را 
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گشتند گویی ر فاصله نند قدمی ایستگاه میهایی رسمی به تن داشتند و ددیدند كه لباس
وار زیر بارن شروع به كشيدند. مرد دیوانههایی بودند كه داشتند زمين را بو میسگ

گران متووه او شد و او نيز به سمت او دوید و دیگران ووودویدن كرد. مردي از وست
هان گشتند و واده را به ها از انظار پننونان گردبادي به دنبالش شتافتند. به زودي همة آن

 (.61: 6866)محفوظ، « همراه قت، و عشق و رقص و باران باقی گذاشتند
در اینجا به دلي، آنبه در ترومة ومالت، دقت كافی صورت نگرفته است، مضمون 

شود كه خواننده شود و نامفهوم بودن ترومه باعث میهرج و مرج به مخاطب منتق، نمی
 سنده نشود. به خوبی متووه مقصود نوی

یبی از دالی، این نامفهوم بودن، ترومة نادرست كلمات است. در این پاراگراف 

( را به این 769: 1881 )محفوظ،« کأنما یداری نفسه خلفهم»كنيم كه وملة مشاهده می

: 6866)محفوظ، « نرخاندها میگویی خودش را پشت سر آن»اند: صورت ترومه كرده

به معناي نرخاندن « دور»را از « یداری»ترومان اص، فع، رسد كه م(. به نظر می61

« داري»گرفته شده و « دری»اند؛ این در حالی است كه این فع، از باب مفاعلة فع، گرفته

: المنجد« )دری الصید: ختله و داری مداراةً: الطفه و خاتله»به معناي پنهان كردن است. 

خورد كه متروم معادل بسيار به نشم می مدخ، دري( و این پدیده در ترومة این داستان

إن لم یکن »گيرد. به عنوان مثال، در ترومة عبارت درستی را براي واژا عربی در نظر نمی

( مترومان براي 768: 1881)محفوظ، « تصویراً فهو فضیحة، و إن یکن حقیقة فهو جنون

ي نباشد قحبگی است و اگر فيلمبردار»كنند. استفاده می« قحبگی»از معادل « فضیحة»واژا 

به معناي « فضیحة»(. در واقع 68: 6866)محفوظ، « اگر واقعی باشد، دیوانگی است

تواند این معنی را در این عبارت داشته باشد، نراكه با سياق كلی رسوایی است و نمی

دهند قرار می« فضیحة»عبارت هيچ ارتباطی ندارد، اما مترومان این واژه را معادل كلمة 

-یابیشود معنا به درستی به مخاطب منتق، نشود و از این دست معادلود باعث میكه خ

شود كه در انتقال مقصود صحيح به فراوانی در ترومة این داستان یافت میهاي غير
 كنند. نویسنده خل، ایجاد می

هاي عربی این بخش از داستان و عدم مترومان همچنين بدون تووه به عبارت
اند. براي ست در رساندن موضوع هرج و مرج وامعه ناموفق عم، كردهیابی درمعادل
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اند در حالی كه واژا عربی استفاده كرده« هاگوییگزافه»از « صلف»نمونه در ترومة واژا 

مدخل : لسان العرب« )الصلف: االدعاء تکبراً»كند داللت بر انسانِ مغرور و متببر می

آن مرد خودبين و مغرور از نگاه نشم »ه ( و منظور نجيب محفوظ این است كصلف

، اما مترومان این ومله را به صورت «انتظارانش مخفی گشت و دَمش نيز پراكنده شد
ها در گوییگزافه»دیگري متووه شدند و در ترومة آن به صورت صحيح عم، نبردند. 

 هايل(. عدم گزینش معاد69: 6866)محفوظ، « نگاهی تيز آب سد و پراكنده گشت
 شود.مناسب خود باعث عدم انتفال ایدئولوژي می

اند كه اصالً استفاده كرده« گشتندمی»از فع، « یتجولون»در ادامه نيز براي ترومة فع،  

دهد كه منظور از فع، كند و خواننده را به این سمت سوق میمعنی را منتق، نمی

توانست می« زنندمی پرسه»گشتن و وست ووو كردن است. در حالی كه فع، « یتجولون»

وایگزین خوبی براي این كلمه باشد كه مقصود را به راحتی به خواننده منتق، كند. همة 
دهند تا خوانندا ترومه به هاي نادرست در پایان دست به دست هم مییابیاین معادل

خوبی متووه عبارات نشود و در آخر مقصود نویسنده را نيز كه بيان رواج هرج و مرج در 
امعه است، متووه نشود. بنابراین و براساس مرحلة توصي، تحلي، گفتمان انتقادي باید و

ها نقش بسزایی در انتقال ایدئولوژي ایفا به این نبته تووه داشت كه كلمات و معادل آن
كنند و باید قب، از ترومه متن به زبان مقصد، این كلمات محوري شناسایی شده و به می

یابی شوند. كاري كه در این ترومه صورت نگرفته و از ادلبهترین شب، ممبن مع
هاي آن یاري هاي هنري داستان كاسته است و خواننده را در فهم متن وزیبابیزیبایی

 كند.نمی
هاي نویسنده در ابتداي داستان براي نشان دادن سرعت اتفاقات در زمان كوتاه از فع،

كند و در ادامه هم شاهد شروع می« انعقد»كند و داستان را با فع، ماضی استفاده می

ها هستيم. در ادامه به بررسی ترومة این فع، «اجتاح»و  «تساقط»و  «تکاثف»هاي فع،

 خواهيم پرداخت. 

هابط ثم تساقط الرذاذ. نعقد السحاب وتکاثف کلیلا»در ترومة قسمت اول این داستان 

ث المارة خطاهم غیر نفر تجمعوا تحت اجتاح الطریق هواء باردٌ مفعماً بشذا الرطوبة. ح

ابرها نون شبی »اند: گونه عم، كرده( مترومان این766: 1881)محفوظ، « مظلة المحطة
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تاریک، درهم و متراكم شدند بارانی نرم شروع به باریدن كرد. هوایی كه سرد و پر از نم 
تجمع كرده  بود واده را درنوردید. رهگذاران به وز گروهی كه زیر سایبان اتوبوس

(. در ترومة این 66: 6866)محفوظ، « هایشان را تند و تندتر كردندبودند همگی گام
شود. براي نمونه كنيم كه سرعت اتفاقات به مخاطب انتقال داده نمیقسمت مالحظه می

اجتاح الطریق هواء باردٌ »توانستند این بخش را براي انتقال سرعت مووود در اتفاقات می

هوایی سرد و نمناك واده را در »به این صورت ترومه كنند « ا الرطوبةمفعماً بشذ

ها نون شبی ابر»كردند: و یا اینبه بخش اول را به این صورت ترومه می« نوردید
توانستند سرعت اتفاقات تا بهتر می« تاریک در هم تنيدند و بارش بارانی نرم آغاز گشت

 را به مخاطب انتقال دهند.  

 وژي تغيير و ایستایي. ایدئول0-3
پردازیم كه در این بخش از مقاله به بررسی قسمتی دیگر از ترومة این داستان می

اند. كليدواژا باران در این ترومه هيچ مترومان در آن به صورت ضعي، عم، كرده
كند، نراكه بافتی كه در آن به كار رفته به انگيز نمیداللتی بر تغيير و تحول یا ووي غم

یابی موفقی صورت نگرفته است. براي نمونه متن اصلی به ترومه نشده و معادلخوبی 

شیء طاریء جذب النظر. فمن ناحیة المیدان انطلقت سیارتان فی سرعة »این شب، است: 

أن تدرکها. وإذا  كجنونیة. مطاردة حامیة فیما بدا. المقدمة تطیر طیراً واألخری توش

وق أدیم األرض فصدمتها األخری صدمة عنیفة مدویة. بالمتقدمة تفرمل بغتة حتی زحفت ف

انقلبا معاً محدثتین انفجاراً وسرعان ما اشتعلت فیهما النیران. وارتفع صراخ وأنین تحت 

المطر المنهمر. ولکن لم یهرع أحد من المحدقین به إلی بقایا السیارتین اللتین أدرکهما 

ا ال یبالون بالمطر. ولمح الواقفون الخراب علی بعد أمتار منهم. لم یبالوا بهما کم

آدمیا من ضحایا الحادث یزحف ببطء شدید من تحت سیارة ملطخاً بالدم.  المظلةتحت

( و 761: 1881)محفوظ، « حاول النهوض علی أربع ولکنه سقط علی وجهه سقطة نهائیة

 یبدفعه یک نيز والب پيش آمد. از آن سوي ميدان»در ترومه شاهد این متن هستيم: 
-كننده آمدند. ظاهراً نفت به نفت همدیگر را تعقيب میدو ماشين با سرعتی دیوانه

كرد و عقبی نيزي نمانده بود كه به او برسد. ناگهان كردند. ولویی داشت پرواز می
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ولویی ناغاف، بر ترمز زد و روي سقح زمين كشيده شد و عقبی محبم بهش خورد و هر 
بزرگ به ووود آوردند. خيلی زود هر دو آتش  دو با هم واژگون شدند و انفجاري

گرفتند. داد و بيداد زیر رگبار باران باال گرفت. ولی هيچ كس از آن كسانی كه به ماورا 
شان درب و داغون شده هایی كه در فاصله نند متريزل زده بودند به سوي بقایاي ماشين

 گذاشتند.باران محلی نمی ها محلی نگذاشت همانقور كه بهبود نشتابيد. هيچ كس به آن
هاي زیر سایبان آدميزادي را دیدند از بقایاي تصادف، كه به كندي خودش را از ایستاده 

كشيد. خواست روي نهار دست و پا برخيزد ولی محبم آلود بيرون میزیر ماشين خون
 (.61: 6866)محفوظ، « با صورت بر زمين خورد

یابی واژگان در معادل كنيم، مترومانمی همانقور كه در ترومة این بخش مالحظه 
اند. براي نمونه در ترومة بخش اول از واژا عملبرد خوبی از خود به واي نگذاشته

« شیء طاری»را معادل « امري ناگهانی»توانستند عبارت كنند كه میاستفاده می« یبدفعه»

از « سرعة جنونیة»ت قرار دهند كه در زبان رسمی پركابردتر است. یا در ترومة این عبار

كنند كه بهتر بود براي روانی متن از معادل استفاده می« كنندهسرعت دیوانه»معادل 
استفاده كنند. شاید در ظاهر اختالف زیادي بين دو تعبير دیده نشود، « وارسرعت دیوانه»

تووه گذار است و عدم اما روانی و سليس بودن متن در انتقال ایدا متن اصلی بسيار تأثير
تواند در انتقال ایدئولوژي خل، وارد كند، نراكه این نوع گزینش به این نبته می
 یابی به دور از هدف نویسنده و ایدئولوژي متن است. واژگانی و معادل

ها ترومة قاب، فهمی نداند. براي نمونه هایی از ترومة داستان نيز عبارتدر بخش

( بدین صورت ترومه شده است: 761: 1881ظ، )محفو« مطاردة حامیة فیما بدا»عبارت: 

(. در واقع 61: 6866)محفوظ، « كردندظاهراً نفت به نفت همدیگر را تعقيب می»
كند و كنند كه معنی را به خوبی به مخاطب منتق، نمیمترومان از ساختاري استفاده می

ت به كلمة نفت تري نسبهاي مناسبفهم آن نياز به اندكی تأم، دارد. در حالی كه معادل
رود، ووود دارند. براي نمونه در ترومة اي به كار میبه نفت كه بيشتر در زبان محاوره

بدین صورت مخاطب «. ظاهراً تعقيب و گریز سختی بود»توان گفت: این بخش می
 هاي متن را بهتر دریافت كند. تواند پيامكند و میارتباط بهتري با ترومه برقرار می
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شوند هایی ووود دارد كه همگی باعث مین بخش از ترومه، ضع،در ادامة ای
رسيم، دیگر آن تأثيرگذاري این واژه كليدي را احساس می« بارش باران»هنگامی كه به 

زیر رگبار « = »تحت المطر المنهمر»هاي قب، از نبنيم، نراكه خواننده براي فهم عبارت

و به همين منظور هنگام رسيدن به این هاي بسياري را متحم، شده است دشواري« باران
 تواند تأثيرگذاري باران را لمس كند. بخش دیگر نمی

هایی دیگري در ترومة متن هستيم كه در در همين بخش از داستان شاهد نارسایی

« لم یبالوا بهما کما ال یبالون بالمطر»ها اشاره خواهيم كرد. براي مثال عبارت ادامه به آن

ها محلی هيچ كس به آن»اند: ( را به این صورت ترومه كرده761: 1881)محفوظ، 
(. در اینجا 61: 6866)محفوظ، « گذاشتندنگذاشت همانقور كه به باران محلی نمی

-كنند كه این خود از كيفيت ترومه میشاهدیم كه مترومان از زبان محاوره استفاده می

كند و هنگامی كه خاطب منتق، نمیهاي ادبی متن را به هيچ عنوان به مكاهد و زیبایی
تواند مفهوم و ایدئولوژي متن را به خواننده به لذت ادبی دست پيدا نبند در واقع نمی

بينی داستان و یا هر متن ادبی دیگر در پس خوبی درك كند، نراكه ایدئولوژي و وهان
نسبت  ها باید درك بهتريهمين كلمات نهان شده است و بدون شک براي رسيدن به آن

 به این كلمات داشت. 
تري ارائه دهند. براي مثال، توانستند ترومة مناسبمترومان در این بخش می

همانقور كه باران را نادیده گرفتند، تووهی به آن دو ماشين هم »توانستند بگویند: می
توانست زبان متن گيري از زبان رسمی میدر این صورت متن ترومه با بهره« نداشتند

را نيز به مخاطب انتقال دهد، اما این ضع، در ترومة داستان بسيار نمایان است؛ به  اصلی
نویسی نيز هستيم. براي نمونه مترومان در طوري كه در بخشی از ترومه شاهد شبسته

)محفوظ،  «فصدمتها األخری صدمة عنیفة مدویة»همين بخشی كه انتخاب شد، عبارت 

)محفوظ، « و عقبی محبم بهش خورد»اند: رده( را بدین صورت ترومه ك761: 1881
كنيم، مترومان دست به (. همانقور كه در ترومة این بخش مالحظه می61: 6866

زنند كه مسأله با متن اصلی هيچ گونه همخوانی ندارد، نراكه نجيب نویسی میشبسته
از زبان  محفوظ در این داستان از زبان عربی معيار استفاده كرده و مترومان نيز باید

 كردند تا هماهنگی مناسبی ميان متن اصلی و ترومه شب، گيرد. فارسی معيار استفاده می
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شود كه غرض و هاي مووود در ترومه باعث میبه شب، كلی این دست نارسایی
مقصود نویسنده به مخاطبان منتق، نشود و گویا متروم خوانندگان را در دریایی از 

گویيم مترومان در ترومة این بخش كه ين روست كه میكند. از همابهامات رها می
اند نقش تغييري و به خوبی نتوانسته یبی از نقاط عق، داستان است به خوبی عم، نبرده

باران و همچنين ایستادگی در مقاب، تغيير را كه در این بخش آمده است به مخاطب 
توانستند به ان انتقادي میمنتق، كنند. حال آنبه مترومان با تبيه بر روش تحلي، گفتم

-هاي معنایی را تشخيص داده و كلماتی را كه نقش كليدي در متن ایفا میراحتی حوزه

هاي ها ایدئولوژي و پيامكنند به خوبی استخراج كنند تا بدین صورت با ترومة آن
 داستان به مخاطب منتق، شود. 

تيم. وایی كه مترومان در پایان این بخش از داستان مجدداً شاهد ضع، ترومه هس

كنند و معادل مناسبی را انتخاب ضعي، عم، می« المظلةتحتالواقفون »در ترومة وملة 

و این در « هاي زیر سایبانایستاده»اند: كنند. مترومان در ترومة این بخش آوردهنمی
كنند تا استفاده « زیر سایبانافراد ایستاده »توانستند به راحتی از تعبير حالی است كه می

بدین صورت متن سليس و روانی را در اختيار خواننده قرار داده باشند. به هرحال 
هاي معنایی و هاي نامناسب و استفاده از زبان شبسته و عدم تشخيص حوزهیابیمعادل

هاي كليدي تا حد زیادي به ترومة این داستان لقمه وارد كرده و متن ترومه واژه
 ن را به خوبی منتق، كند.هاي داستانتوانسته پيام

نویسنده در این داستان به دنبال به تصویر كشيدن سبون و ایستایی وامعه در مقاب،  
تغيير و پویایی بوده و كلمة سایبان به خوبی نمایانگر این موضوع است و تبرار كلمة 

تان هم دهد و ترومة این داسسایبان در این داستان، اصرار وامعه بر عدم تغيير را نشان می
 كند. تا حد زیادي این موضوع را به مخاطب منتق، می

هاي مختلفی نجيب محفوظ در داستان خود سعی كرده كه به همراه باران از فع،
استفاده كند و استفاده از ساختار وملة فعليه خود به نحوي نمایانگر تغيير و تحول مداوم 

ورزد از ومالت اسميه غيير اصرار میاست. نویسنده براي اینبه نشان دهد وامعه بر عدم ت

در این داستان « الواقفون»كند و شاهد تبرار اسم فاع، در كنار كلمة سایبان استفاده می

 دهد. در كنار سایبان هستيم كه ثبوت و توق، وامعه را به خوبی نشان می
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براي كلمة « ایستاده»باید بدین نبته تووه داشت كه مترومان با انتخاب معادل 

در این داستان به خوبی ایدئولوژي ایستایی را به مخاطب خود منتق، كرده اند و « الواقف»

هاي مختل، ترومه استفاده از این معادل باعث شده كه ایدا عدم تغيير به در بخش
مخاطب منتق، شود. همچنين در این داستان نویسنده براي تأكيد بر موضوع عدم حركت 

تفاده كرده و در ترومه هم به همين تعداد این كلمه تبرار اس« المظلة»بار از كلمة  68

 شده است. 
هاي نادرست در ترومة داستان یابیدر پایان نيز به صورت گذرا به برخی از معادل

وظلت أعین الواقفین »كنيم. به عنوان مثال، مترومان عبارت زیر سایبان اشاره می

-نشم»اند: گونه ترومه كرده( را این761: 1881)محفوظ، « مشدودة إلیهم المظلةتحت

: 6866)محفوظ، « هاي افراد ایستاده در زیر سایبان همچنان به آنان ميخبوب شده بود
به عنوان معادل كلمة « ميخبوب»كنيم كه مترومان از كلمة (. در اینجا مشاهده می61

شود و ره میاند، اما باید به این نبته دقت داشت كه نشم خياستفاده كرده« مشدودة»

 شود. ميخبوب نمی

« لفت األنظار رغم التصفیق وانهمار المطر»در بخش دیگري از داستان شاهد وملة  

عليرغم دست وپا »( هستيم كه به این صورت ترومه شده است: 768: 1881)محفوظ، 
(. در اینجا 68: 6866)محفوظ، « ها را وذب خود كردها وریزش باران، نشمزدن

كنند كه تفاوت استفاده می« دست و پا زدن»از معادل « التصفیق»مقاب، واژا مترومان در 

به معناي دست زدن است و « التصفیق»معنایی زیادي با معناي اصلی دارد، نراكه كلمة 

-دهد كه به هيچ عنوان نمیمعناي تالش، رنج بردن و درد كشيدن می« دست و پا زدن»

 قرار بگيرد. « تصفیقال»تواند به عنوان معادل براي كلمة 

باید به این نبته اشاره كرد كه مترومان نندین بار براي باران از ریزش استفاده 
كردند در حالی كه اصقالح مستعم، در زبان فارسی بارش باران است و نه ریزش آن و 

 این موضوع در ترومة این بخش كامالً مشهود است. 
ها باعث ت پدیدا غالب است كه همة آنهاي نادرسیابیدر ترومة این داستان معادل

رسد كه مشب، مترومان عدم گونه به نظر میاست و این ضعي، شدن متن ترومه شده
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و  رو شدهگشایی داستان است و به همين علت در ترومة آن با مشب، روبهتوفيق در رمز
 كنند. ترومة قاب، فهمی را به مخاطبشان عرضه نمی

 گيريبحث و نتيجه
جایی كه تحلي، گفتمان انتقادي در مرحلة وص، به بررسی كلمات كليدي و از آن
-پردازد در رسيدن به ایدئولوژي گفتمان به متروم كمک میهاي معنایی متن میحوزه

كند و همانقور كه در این مقاله گفته شد، هنگامی كه درك خوبی از متن اصلی حاص، 
واقع در مرحلة وص،، بار ایدئولوژیک  شود، ترومة بی نقصی نيز ارائه خواهد شد. در

یابی مناسبی در تواند با آگاهی از این موضوع، معادلشود و متروم میكلمات تعيين می
هاي معنایی و همچنين كلمات كليدي متن زبان مقصد داشته باشد و با تووه به حوزه

ها و هترین واژهاصلی، ایدئولوژي متن را استخراج كرده و براي انتقال آن به مخاطب از ب
 ساختارها كمک بگيرد. 

گردد كه ترین نقاط ضع، ترومة این داستان به این موضوع بازمییبی از مهم
هاي ایدئولوژیبی نهفته در وراي واژگان مترومان به گفتمان حاكم بر متن اصلی و پيام

ه خوبی به اند مقصود نویسنده را باند و به همين علت نتوانستهتعبيرات آن تووه نبرده
خوانندگان منتق، كنند و همانگونه كه در بررسی ترومه مالحظه شد، ایدئولوژي متن 

هاي معنایی مووود در متن مبدأ، اثر تر است و از حوزهاصلی در متن ترومه كمرنگ
توان گفت كه این ترومه در قاب، تووهی در ترومه بر واي نمانده است. بنابراین، می

یابی نامناسب برخی از كلمات باعث پيچيده دأ موفق نبوده و معادلانتقال ایدئولوژي مب
 شدن فرآیند درك موضوع شده است. 

هاي در پایان باید بدین نبته تووه داشت كه تحلي، گفتمان انتقادي با ارائة مبانيزم
رساند و از آنجایی تحلي، متن، متروم را در رسيدن به مقصود ودیدگاه نویسنده یاري می

ترین كاركردهاي آن، بررسی نقش كلمات در انتقال ایدئولوژي است به ی از مهمكه یب
 یابی را داشته باشد.كند تا بهترین معادلمتروم كمک می

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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