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چکیده
یکی از مولفههای مهم شکلی و ساختاری در نظام زبانهای مختلف دنیا الگوهای بالغی و مشخصههای ژانری هستند که کالن
ساختارهای گفتمانهای مختلف را تشکیل میدهند و نقش مهمی در ایجاد معنا و انتقال پیام ارتباطی بر عهده دارند .عدم آشنایی
مترجمان متون تخصصی با این ویژگیهای ژانری و الگوهای بالغی ،باعث زوال ساختار کالن متنها و الگوهای بالغی متون و در
نتیجه نقص در ترجمه میشود .یکی از بخشهای مهمیکه بروز این نقص آسیبهای فراوانی را به دنبال دارد ،ترجمه متون
مطبوعاتی و رسانهای است .به همین دلیل ،تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل ژانر و با بهرهگیری از چارچوب نظری سویلز
( )0661و جارجوب نظری سه بعدیهالیدی ( ، )0669تعداد 01نمونه از اخبار سیاسی و اقتصادی ترجمه شده در خبرگزاری مهر
ای ران ،که به روش نمونه برداری تصادفی انتخاب شده بودند ،را مورد تحلیل ژانر قرار داد و زوال کالن ساختارها و الگوهای بالغی
در ترجمه فارسی این نمونهها مورد برسی قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که بخشهای مهمی از الگوهای بالغی و ساختارهای
کالن تاثیرگذار معنایی در هنگام ترجمه از انگلیسی به فارسی از بین میروند و موجب نقص در ترجمه میشوند .این نقص به دلیل
عدم آشنایی مترجمان ایرانی با الگوهای بالغی متون اصلی تخصصی است .از اینرو در این تحقیق با در نظرگرفتن مبانی نظری و
عملی ترجمه و آموزههای تدریس زبان دوم ،راهبردهایی برای برون رفت از این مشکل پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی :الگوی بالغی ،ترجمه ،کالن ساختار ،خبر.

 -0دکتری زبانشناسی ،مدرس دانشگاه شهید محالتی قم ،قم ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکeltcmu@gmail.com :
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مقدمه
رویکردهای زبانشناسانه به ترجمه ،اصل ترجمه را بر
مفاهیم زبانشناسی استوار میدانند به طوری که فرایند
ترجمه را جایگزینی یک شکل متنی با یک شکل متنی
معادل در زبان هدف میدانند که مبتنی بر نظامهای
زبانی مبداء و مقصد است( .پیم )0100 ،این رویکرد به
ترجمه دارای شدت و ضعف در چشم انداز است .در
نگاه افراطی تر  ،برابری ارزش بین مبداء و مقصد در
حیطه زبانشناختی است که اغلب حوزه ترجمه لفظ به
لفظ را شامل میشود اما در نگاه معدل تر ،برابری
ارزش به صورت پویا و دینامیک مطرح شده است و
اغلب ترجمه معنا محور را در بر میگیرد( .همان ،ص
 )20این دو نوع نگاه قطبهای متضاد یک پیوستارند
که در بین آنها دهها نگاه و رویکرد بینابینی به ترجمه
وجود دارد .علیرغم تکثر در مبانی نظری و عملی
ترجمه ،برخی موارد مربوط به ترجمه مورد غفلت واقع
شدهاند که از آن جمله میتوان به ترجمه ویژگیهای
ژانری ،کالن ساختارها و الگوهای بالغی اشاره کرد .در
سالهای اخیر مطالعات فراوانی در مورد ارزشیابی
ترجمه و بررسی صحت و دقت آن انجام گرفته است و
در برخی موارد علیرغم ذهنی بودن ماهیت ترجمه و
ارزشیابی آن ،معیارهای و مقیاسهای عینی و مرتبطی
برای این مهم ارائه شده است که دارای پایایی و روایی
قابل قبولی است اما مانند دیگر مبانی تئوریک ترجمه ،
از سنجش برخی جنبههای مهم تاثیر گذار مانند کالن
ساختارها و الگوهای بالغی در ترجمه عاجز بودهاند.
بر اساس کوزمین ( ،)0112ترجمه هنر مبتنی بر علم
است .به عبارت دیگر ترجمه عالوه بر این که نیاز به
آموزش و مبانی نظری و گزارههای عملی دارد ،در
برخی مواقع در برگیرنده مولفههایی است که برگردان
آنها به زبان هدف هنرمندی خاصی میخواهد و مرتبط
با خالقیت مترجم است .اما هدف اصلی مقاله حاضر
بررسی مولفههایی است که جزء گزارهها و مبانی نظری
ترجمه است و زبانشناسی کاربردی به آن توجه زیادی
کرده است ولی در ترجمه به صورت عملی مورد غفلت
قرار گرفته است .الگوهای بالغی مرسوم سازمان دهی
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کالم و کالن ساختارهای مربوط به سازمان دهی
گفتمان و ژانر از جملهاین موارد هستند که نقش آنها در
نگهداری معنا و پیام و هدف ارتباطی گاهی از
ریزساختارهایی مانند واژه ،سمانتیک و پراگماتیک فراتر
میرود( .باتیا )0112 ،این نقص در ترجمه با اهداف
وِیژه مانند ترجمه متون مطبوعاتی نمود بیشتری پیدا
میکند زیرا وقتی مترجم در چنین محیط حرفهای قرار
میگیرد ،به دلیل عینی نبودن نسبیاین کالن ساختارها
و الگوهای قرارداری مرسوم با پیچیدگیهای متفاوتی
روبرو میشود و در اغلب مواقع به دلیل نقص در مبانی
تئوریک و عملی ترجمه ،از ترجمهاین فرامتنها غافل
میشود که باعث آسیبهای معنایی و ساختاری به
ترجمه میشود و ممکن است خطا در انتقال پیام را به
دنبال داشته باشد( .کوی و ژآئو )0102 ،برای مثال
مشاهده شده است که مترجمانایرانی در ژانر مطبوعاتی
اغلب با کالن ساختارها و الگوهای بالغی متون خبری
مرتبط با رویکردهای سازمانی ،موضع سیاسی و
الگوهای حرفهای ژانر خبر مربوط به خبرگزاریهای
انگلیسی زبان آشنایی ندارند و اغلب الگوها و
ساختارهایی را که انگلیسی زبانها برای تحقق
بخشیدن به معنا استفاده میکنند نادیده میگیرند.
بنابراین تحقیق حاضر تالشی است تا با بررسی ترجمه
فارسی اخبار اقتصادی و سیاسی اتخاذ شده از
رسانههای انگلیسی زبان ،میزان توجه مترجمان
خبرایرانی با کالن ساختارها و الگوهای بالغی متون
انگلیسی و برگردان آنها به زبان فارسی را مورد بررسی
قرار دهد و راهکارهای مرتبط برای جلوگیری ازاین
خطا را بیان کند .بر اساس یافتههای شافنر و منبت
( )0101عدم کفایت دانش نظری ترجمه دراین حیطه و
عدم وجود آموزههای عملی برای ترجمه ویژگیهای
ژانری و الگوهای مرسوم بالغی باعث بروز مشکالت
فراوانی دراین زمینه شده است.
پیشینه تحقیق
کانر ( )0669براین عقیده است که اهمیت تحقیق
درباره الگوهای بالغی و کالن ساختارهای متن از نقاط
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عطف مهم در پیشینه زبانشناسی کاربردی است و
موجب ارتقاء کیفیت نوشتار در محیطهای یادگیری
زبان به ویژه بافتهای انگلیسی با اهداف ویژه شده
است .تحقیق در باره کالن ساختارها و الگوهای
بالغی نوشتار نقطه عطفی در توجه به فرایندهای دخیل
در تولید متن بود که بجای نگاه صرف به ویژگیهای
مکانیکی محصول تولید شده ،به فرایندهای تحت تولید
متن و نوع ارتباط آن با بافت سیاسی و اجتماعی و
اهداف ارتباطی مترتب بر آن بافت توجه مینمود( .
کاپالن ،0101 ،ص )011
هینکل ( )0112براین عقیده است که قبل از سال
 0691به کالن ساختارها و اهمیت معناسازی آنها در
متون توجه نمیشد و بررسی الگوهای بالغی تنها در
تحلیل ادبی متون خالصه میشد .همچنین ژانک
( )0119براین عقیده است که قبل از تحلیل ژانر و
نهادینه شدن نظریههای مرتبط با تحلیل کالن
ساختارها و الگوهای بالغی ،تحقیقهای معطوف به
تحلیل متون ،بیشتر به ویژگیهای زبانشناختی متون،
بررسی راهبردهای نوشتار و تولید متن و در بهترین
حالت به برخی ویژگیهای اجتماعی زبان هدف نوشتار
بسنده میکرد.این در حالی است که پیشتر هایلند
( )0112نیز عالوه بر انتقاد از نقاط ضعف موجود دراین
رویکرد سنتی تحلیل متون ،در تحقیقات خود به اهمیت
کالن ساختارها در انتقال معنا تاکید فراوانی نموده بود و
الگوهای بالغی و کالن ساختارهای متن را یک شبکه
نظام یافته معنایی میدانست که دانش و پیام را به
صورت طرحوارهای انتقال میدهند.
سویلز ( )0661از اولین محققانی بود که به صورت
نظری یک مدل تحلیل ژانر متشکل از گام ،حرکت و
زیرگام ارایه داد که به کمکاین مدل تشخیص
الگوهای بالغی در متون مختلف به صورت علمیو
قابل فهم میسر بود .سیر تحقیقات سویلز از سال 0690
تا  0112ادامه پیدا کرد .پس از آن محققان دیگریاین
مدل را تعمیم و توسعه دادند و در برخی مواقع مدلهایی
مشابه یا موازی اما با ویژگیهای متمایز ارایه کردند که
از آن جمله میتوان باتیا ( )0669و دودلی-ایوانز
( )0666اشاره کرد .اما آنچه که در انگلیسی با اهداف
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ویژه و در ژانرهای تخصصی (مانند ژورنالیسم) اهمیت
پیدا کرد تطبیق تطبیق نظامهای قراردادی یک حیطه
یا ژانر خاص با اهداف ارتباطی در یک بافت سیاسی
واجتماعی خاص بود .بر اساس شهزاد ( )0100تحقیقات
بعدی به تحلیل متون و ژانر دراین زمینه بیشتر معطوف
به کشف الگوهای بالغی و کالن ساختارها و اهمیت
انها در انتقال معانی و پیام بود .یکی از حیطههای که
اهمیتاین الگوهای بالغی در آن نادیده گرفته شده
است ،حیطه ترجمه است .به همین دلیل تحقیق حاضر
تالشی است تا با بهره گیری از مبانی نظری ذکره شده،
زوال الگوهای بالغی و کالن ساختارها را در ترجمه
رسانهای بررسی کرده و چگونگی تاثیر آن در عدم
انتقال صحیح و کامل پیام را بیان کند.
الگوهای بالغی در متن
بررسی الگوهای بالغی و ویژگیهای ژانری یک شاخه
از زبانشناسی کاربردی است که به بررسی رابطههای
محکم بین زبان و فرهنگ غالب بر گفتمان نوشتاری یا
گفتاری یک زبان میپردازد .این در شرایطی است که
در ژانرهای تخصصی مانند خبر این رابطه بین فرهنگ
و زبان پیچیدهتر میشود و مولفههای دیگری مانند
ماموریت سازمانی بنگاه خبرپراکنی  ،موضع سیاسی،
اقتصادی و یا ایدئولوژیک و الگوهای مرسوم سازمان
بندی گفتمان بهاین پیچیدگی اضافه میشوند .این
مولفهها باعث شکلگیری ترجیحات نوشتاری و
کنوانسیونهایی در کالن ساختارهای متن میشود که
هم بر معنا و هم بر شکل متن تاثیر میگذارند .این
ترجیحات نوشتاری از طریق الگوهای بالغی و شیوه
چینش و سازمان دهیایدهها در متن محقق میشوند
ولی تشخیص آنها نیازمند دانش پیچیده زبانی و آشنایی
کامل با ژانر زبان هدف است .بر اساس کوشینن
( ،)0100گزارشهای خبری منبعی غنی از الگوهای
بالغی و ویژگیهای ژانری هستند که به کمک آنها
موضع سیاسی ،ماموریت سازمانی ،شیوه کنترل و اقناع
مخاطب و دیگر موارد تاثیر گذار بر پیام ارتباطی عینیت
مییابند.
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بررسی مقابلهای الگوهای بالغی و کالن ساختارهای
ژانری از سه دهه قبل توسط کاپالن ( )0669مطرح شد
و تاکید آن در ابتدا بر روی متونی بود که به زبان دوم
نگارش میشدند .وی در تحقیقات خود دریافته بود که
فرهنگهای مختلف برای برای سازمان بخشیدن به
گفتمان از الگوهای متفاوتی استفاده میکنند .خال
تئوریکی که باعث بروزاین شاخه جدید از تحقیق
شداین بود که زبان آموزان اغلب در حین نگارش به
زبان خارجی یا زبان دوم الگوهای بالغی زبان مادری
خود را استفاده میکردند که در بسیاری از موارد باعث
قطع ارتباط و عدم درک از متن نگارش شده میشد.
(وایت )0110 ،بر همین اساس تالشها برای آگاهی
بخشی نویسندگان و زبان آموزان ازاین ویژگیهای
تاثیرگذار زبانشناختی آغاز شد تا آنها را ازاین خطای
بزرگ مصون دارند .این در حالی است که الگوهای
بالغی و کالن ساختاری هر زبان مربوط به همان
زبان است و یا ژانر گفتاری و نوشتاری است و عدم
درک صحیح از این موضوع باعث شکست ارتباط و
عدم انتقال پیام میشود( .کانر )0110 ،در محیطهای
تخصصی زبان دوم این اهمیت دو چندان میشود زیرا
لزوم آشنایی با الگوهای بالغی و کالن ساختاری زبان
دوم از یک طرف و لزوم آشنایی با الگوهای بالغی و
کالن ساختاری آن ژانر تخصصی از سوی دیگر ،مترجم
را با پیچیدگیهای فراوانی روبرو میسازد.
در سال  0690نیز جان سویلز رویکرد جدیدی از بررسی
مقابلهای الگوهای بالغی به نام تحلیل مقابلهای ژانر را
ارئه کرد و برای تحققاین مهم برای اولین بار برای
مشخص کردن کالن ساختارها و الگوهای بالغی در
متون انگلیسی با اهداف ویژه یک روش تحلیلی را ارائه
کرد .سویلز ( )0690عالوه بر روشمند کردن مقایسهای
الگوهای بالغی در متون ،حرکتها و گامهایی را که به
کمک آنها هدف ارتباطی یک گفتمان عینیت مییابد را
مشخص کرده و با بررسی کردن ویزگیهای اجتماعی-
فرهنگی موثر بر متن پا را از بررسی زبانشناسانه محض
الگوهای بالغی فراتر نهاده است .به تاسی از سویلز،
ون دیک ( )0699مطالعات فراوانی را در زمینه
گفتمانهای متفاوت ژآنر مطبوعاتی و ژورنالیستی انجام
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داد و عالوه بر مشخص کردن الگوهای بالغی و
فرامتنها ،ویژگیهای متنیتی آنها را شناسایی و ارائه
کرد.
مطالعات مربوط بهاین حوزه توسط محققان دیگری
مانند باهاتیا ( )0112ادامه یافت و رویکردی جدیدتری
برای تحلیل ژآنر و الگوهای بالغی متون ارائه شد .در
زمینه بررسی الگوهای بالغی در ژانرها و سیاقهای
مختلف مطبوعاتی ،تحقیقات فراوانی درایران در یک
دهه اخیر انجام شده است که از آن جمله میتوان به
ریاضی و عصار ( ،)0110بنیادی ( )0101اشاره کرد.
علیرغم این پیشرفتهای نظری و وروش شناسانه ،در
رویکردهای متفاوت به ترجمه متون و مبانی نظری
ترجمه توجه چندانی به کالن ساختارها ،فرامتنها و
الگوهای بالغی نشده است و ترجمه فرم از زبان هدف
به زبان مقصد در سطح اجزاء متشکله جمله و عبارت و
ریز ساختارها باقی مانده است .برای مثال ،به نظر
میرسد الگوهای بالغی و کالن ساختارها در ترجمه
متون خبری توسط مترجمان خبرایرانی تشخیص داده
نمیشوند و اغلب زوال آنها در معادل فارسی اخبار
انگلیسی ترجمه شده باعث بروز آسیبهای ساختاری و
معنایی و در برخی مواقع تغییر ماهیت خبر میشوند.
کوی ( )0101براین عقیده است که آشنایی با دانش
ژانری و نوع شناسی متون و سازمانهای بالغی
گفتمانها باعث میشود تا کاربران زبان دوم هم به
صورت عملی و هم به صورت نظری منتفع شوند زیرا
در اغلب مواقع ساختار ژانری و سازمان متن هدف
بسیار قراردادی بوده و دارای سازمانها و الگوهای
ساختاری از پیش تعریف شده است و مترجمان در
صورت عدم وجوداین مبانی نظری و عملی در ترجمه
دچار اشتباه میشوند .ترجمه و برگردان کالن ساختارها
و الگوهای ساختاری و بالغی از مهم ترین شاخصههای
تعیین کیفیت و صحت ترجمه است ( همان).
این در شرایطی است که پیشتر ازاین ریس ( )0111در
تحقیقات خود بهاین نتیجه رسیده بود که آشنایی با
نوعشناسی متون یک نکته کلیدی در فرایند ترجمه
است و عدم شناخت صحیح از نوع متن و ساختارهای
کالن متنی باعث نارسایی در ترجمه میشود .همچنین

بررسی زوال کالن ساختارها و الگوهای بالغی در ترجمه رسانهای و بیان راهبردها

در سال  ،0661هتیم و ماسون در تحقیقات خود به
نتیجه مشابهی رسییده بودند به طوری که آنها به این
نتیجه رسیدند که عدم شناخت و تشخیص ساختارهای
کالن متنی و الگوهای بالغی به مثابه عدم شناخت
کارکردهای ارتباطی متن است زیرا اهداف ارتباطی و
پیام اصلی متون اغلب توسط ساختارهای کالن و
الگوهای بالغی تعیین میشوند و عدم آشنایی با آنها
باعث اشتباه در ترجمه در سطح معنا و شکل میشود.
روش پژوهش
نتیجه همه مطالعات در تحلیل ژانر و الگوهای بالغی و
ساختارهای کالن متنی از سویلز ( )0661تاهایلند
( )0101و همچنین تحقیقات انجام شده در سالهای
اخیر نشان میدهند که گفتمانها و متنها بر اساس
نوع خاصی از استفاده زبانی سازمانبندی میشوند که
باعث تمایز ساختاری و معنایی آنها از هم میشود و
همین تفاوت باعث میشود که یک ژانر از ژانر دیگر
کامال متفاوت و دارای ساختار کالن و الگوی بالغی
متمایز باشد .بر اساس هایلند ( ،)0101آن چه که در
تعیین نوع ژانر و تحلیل ژانر اهمیت دارد ،تعیین
ویژگیهای بالغی و الگوهای بالغی هر متن است که
متناسب با بافتی که متن در آن استفاده شود ،معنی
خاص و پیام ارتباطی خاص متناسب با آن بافت را
متبادر و القاء میکند.
بنابراین تحقیق حاضر تالشی است تا با استفاده از
چارچوب نظری سویلز ( )0661که بر پایه تحلیل گامها
و حرکتهای ساختاری متن استوار است ،به بررسی
زوال ساختارهای کالن و الگوهای بالغی فرامتنی در
اخبار سیاسی و اقتصادی ترجمه شده از انگلیسی به
فارسی در خبرگزاری مهر تهران بپردازد و راهبردهای
متناسب با آن را ارائه کند.
جمعآوری داده و ابزار
از آنجایی که تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی به شمار
میرود ،بر اساس مک کی و گس ( ،)0119با استفاده از
شیوههای نمونه برداری کیفی ،خبرگزاری مهر به عنوان
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جامعه آماری در دسترس و فراهم کننده غنی ترین
دادهها انتخاب شد و نمونههای مورد نیاز به شیوه نمونه
برداری تصادفی انتخاب شدند .بدین ترتیب ،تعداد 91
عنوان از اخبار سیاسی و اقتصادی رسانههای انگلیسی
زبان که توسط مترجمان خبر سرویسهای سیاسی و
اقتصادیاین خبرگزاری به فارسی برگردانده شده بودند
انتخاب شدند و مورد بررسی و تحلیل اولیه قرار گرفتند.
در گام بعدی  01خبر اقتصادی و  01خبر سیاسی برای
مراحل بعدی تحقیق و تحلیل بیشتر به همراه متن
کامل انگلیسی آنان به صورت نمونه برداری غیر
تصادفی در دسترس انتخاب شدند و بر اساس مدل
تحلیلی گام و حرکت سویلز ( )0661تحلیل و بررسی
شدند .برای متجانس کردن اخبار سیاسی با همدیگر از
یکطرف و اخبار اقتصادی از طرف دیگر از مدل نظری
سه جزییهالیدی ( )0669استفاده شد که شامل زمینه،
مد و فهوا بود .سپس همه گامها و حرکتهای کالن
ساختاری و الگوهای بالغی در متنهای انگلیسی و
فارسی شناسایی شدند .
یافتهها
استفاده از چارچوب نظری سویلز ( )0661برای تحلیل
اخبار انگلیسی نشان داد کهاین اخبار از شش حرکت
اصلی تشکیل شده اند که عبارتند از عنوان ،مقدمه،
موضوع اصلی ،تز اصلی  ،تحلیل و جهت گیری که بر
اساس آنها ساختار همه گزارشهای خبری انگلیسی
سیاسی و اقتصادی سازمان مییابد.این ساختار یک
ساختار از پیش تعیین شده است که بر اساس اهداف و
ماموریت سازمانی خبرگزاریهای انگلیسی زبان ،موضع
سیاسی و اقتصادی و مشی حرفهای آنان از قبل تعیین
میشود .بر اساس تحلیل حاضر بر اساس نوع کارکرد
هر یک ازاین حرکتها ،میتوان آنها را به صورت
مفهومی و ساختاری از هم تمیز داد( .جدول )0
ترجمه فارسی همین اخبار که توسط مترجمان خبر در
یک خبرگزاری به فارسی برگردانده شده بودند به کمک
چارچوب نظری سویلز تحلیل شد ولی نتایج متفاوتی
حاصل شد( .جدول )0

08

نتایج بدست آمده دراین تحقیق نشان داد که الگوهای
بالغی متون انگلیسی پس از ترجمه شدن به زبان
فارسی کامال تغییر میکنند به طوریکه دو ژانر کامال
متفاوت را تشکیل میدهند.این در شرایطی است که
الگوهای بالغی و حرکتهای ژانری تشکیلدهنده یک
گفتمان ،از اجزاء اصلی زبانی آن گفتمان به شمار
میروند و زوال هر کدام از این حرکتها تاثیرات
عمیقی بر شکل و معنی آن گفتمان بر جای میگذارد.
برای مثال در متون خبری انگلیسی زوال حرکت چهارم
(هدف اصلی) ،مهمترین مولفه انتقال معنا در اخبار
انگلیسی که همان هدف سازمانی ،موضع سیاسی و یا
رویکرد سازمانی است را از بین میبرد .عدم
تشخیصاین حرکتها توسط مترجم باعث زوال
الگوهای بالغی ،زوال بخش مهم و تاثیر گذاری از معنا
و در نهایت تغییر کالن ساختار گفتمان میشود که
باعث میشود قسمتی از معنا از زبان مقصد به زبان
مبداء منتقل نشود و شکل (کالن ساختار) گفتمان نیز
ناقص انتقال یابد و یا به کلی تغییر کند.
همچنین نتایجاین بررسیها نشان داد که مترجمان
خبرایرانی با الگوهای بالغی و کالن ساختارهای متون
انگلیسی که به ژانر خبر انگلیسی هویت میدهند،
آشنایی ندارند و دانش زبانی کافی برای تشخیص آنها
در متن خبر را ندارند .بنابراین انها ترجمه اخبار خود را
بر اساس شیوه چینش سخت خبر و به صورت هرم
وارونه سازمان دهی میکنند و قادر به شناساسی و
ترجمه هدف اصلی متن که مهم ترین حرکت ژانری در
نگارش گزارشهای خبری و یا همان نرم خبر است
نیستند.این نقص دانش زبانی در ترجمه باعث زوال
الگوهای بالغی و حرکتهای ژانری از زبان مبدأ به
زبان مقصد میشود و باعث دگردیسی ساختاری و
ژانری همان متن از یک زبان به زیان دیگر میشود.
بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ویژگیهای
ژانری و الگوهای بالغی متون اخبار انگلیسی هنگام
برگردان به فارسی دچار زوال میشوند که باعث
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میشود بخش مهمیاز معنا و ساختار انتقال پیدا نکند.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که عدم تشخیصاین
الگوهای بالغی و ویژگیهای ژانری و حرکتها و
گامهایی که تشکیل دهنده کالن ساختار متون
انگلیسی هستند باعث بروزاین نقص در ترجمه شده
است .در چنین شرایطی مترجمان ایرانی عمده توجه
خود را معطوف ویژگیهای اطالع رسانی خبر و توالی
اهمیت گزارههای خبری میکنند و عناصر خبری را
بدون توجه به الگوهای بالغی و ویژگیهای ژانری بر
اساس اهمیت ( هرم وارونه) و یا دیگر شیوههای
کالسیک خبرنویسی سازماندهی میکنند .به همین
دلیل در اغلب مواقع مهمترین هدف ارتباطی متن که
همان موضع رسانهای و رویکرد سازمانی نگارنده خبر
است و از طریق حرکت چهارم (هدف اصلی) تحقق
مییابد نادیده گرفته میشود .نتایج تحقیقات بدست
آمده توسط پاک ( )0669نیز پیشتر نشان داده بود که
چنین حرکت ژانری از حرکتهای اجباری در نگارش
سر مقالههای خبری است و عدم توجه به آن باعث
بروز مشکالت معنایی و ساختاری ویران کننده میشود.
یک تحقیق که در دانشگاه بیرمنگام رابطه بین کارکرد
ارتباطی و ویژگیهای زبانشناختی متون مختلف را
بررسی میکرد نشان داد که بین کارکرد ارتباطی متون
دانشگاهی و ساختار زبانشناختی نگارش آنها یک
رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد به گونهای که هر
کارکرد ارتباطی توسط نوع خاصی از ساختارهای
زبانشناسی و الگوهای بالغی تحقق میباید و این
الگوهای بالغی و ساختارها سازنده ژانرها و زیر-
ژانرهای گوناگون هستند که توجه به آنها یک فاکتور
بسیار کلیدی در نگارش متون است ( .یاکوب)0102 ،
این یافتهها با نتایج حاصل از تحقیق حاضر تناظر دارد.
همچنین در یک تحقیق دیگر که درایران توسط عادل
نیا و صالحی ( )0109انجام گرفت ،نتایج مشابهی
حاصل شد .نتایج این تحقیق که به بررسی تاثیرآگاهی
از اصول ژانر بر مهارت قرائت و درک مطلب دانش
آموزان یادگیرنده زبان دوم میپرداخت نشان داد که
آگاهی از اصول ژانر باعث افزایش معنادار توانش زبانی
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یادگیرندگان میشود و بر نمره قرائت و درک مطلب
آنان نیز تاثیر زیادی دارد.
در یک تحقیق با رویکرد مشابه که در مالزی توسط آذر
وهاشیم ( )0109انجام گرفت ،نتایج حاصله قرابت
زیادی با یافتههای تحقیق حاضر داشت .نتایج این
تحقیق نشان داد که ساختارهای کالن سازماندهی متن
و ساختار شماتیک مقالههای علمی تاثیر فراوانی بر
دستهبندی ژانری و کارکردیاین نوع از مقاالت دارد به
گونهای که در ژانر مقاالت پژوهشی به واسطه همین
تفاوتهای ساختاری ،زیر -ژانرهای متفاوتی را ایجاد
کرده است که هر کدام کارکرد ارتباطی گوناگونی دارد.
از آن جایی که اهمیت این دانش ژانری و الگوهای
بالغی در نگارش و ترجمه متون در محیطهای
حرفهای مانند خبرگزاریها مضاعف است ،تحقیق
حاضر تالش کرده است تا با بهره گیری از نتایج
تحقیق و آموزههای بدست آمده از زبان دوم،
راهبردهایی را به شرح زیر ارائه کند.
ارائه تکالیف ژانر -محور به زبان آموزان و دانشجویان
مترجمییکی از راهبردهایی است که میتواند عالوه بر
درگیر کردن آنان در فرایند ترجمه ،اگاهی زبان آموزان
را نسبت به ویژگیهای زبانی مرتبط با متون مبداء و
مقصد به صورت مقابلهای افزایش دهد .ارائه این
تکالیف باید بر اساس توالیها و روشهای تدریس باشد
به طوری که هر تکلیف شامل مرحلههای پیش -
تکلیف ،تکلیف و پسا  -تکلیف باشد .در مرحله پیش -
تکلیف هدف از ارائه تکلیف و وظایف مترجم به زبان
آموز گوشزد میشود و به صورت مستقیم یا غیر
مستقیم آموزشهای زبانی و فرا زبانی الزم در خصوص
الگوهای بالغی و ژانری به دانش آموزان ارائه میشود.
در گام تکلیف نیز ترجمه توسط زبان آموز انجام
میشود .در گام پسا  -نکلیف نیز صحت برگردان
الگوهای بالغی و دیگر مولفههای زبانی توسط معلم
بررسی میشود و بازخوردهای الزم توسط معلم ارائه
میشود .بر اساس یافتههای آوریا ( ،)0119تکالیف
ترجمهای میتواند یک ابزار آموزشی مناسب برای
آموزش ژانر و الگوهای بالغی متن و دانش زبانی
مرنبط با آن باشد .چنین تکالیفی عالوه بر آشنا کردن
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زبان آموزان با الگوهای بالغی به صورت مقابلهای بین
زبان هدف و زبان مقصد باعث آشنا کردن آنان با
تغییرات زبانشناختی در گفتمانهای نوشتاری و گفتاری
گوناگون میشوند ( .آلکسیوا 0101 ،و باسیلوف)0119 ،
یکی دیگر از راهبردهایی که به مترجمان کمک میکند
تا از پس مولفههای پیچیده ژانری در ترجمه برآیند،
ارائه واحدهای درسی ترجمه با اهداف ویژه است که بر
اساس پروژههای نیازسنجی ،اهداف آموزشی و پیش
نیازهای زبانشناختی ان از قبل مشخص شده باشد .در
این روش محتوای زبانی ،نیازهای آموزشی و اهداف
ترمی و شیوههای ارزشیابی حول محور ترجمه طراحی
میشوند .دراین روش از فرایند ترجمه برای آموزش
ترجمه و آموزش تفاوتهای موجود درالگوهای بالغی -
اجتماعی و ساختارهای زبانی متون مختلف استفاده
میشود .بر اساس لمک ( )0662استفاده از ترجمه برای
آموزش الگوهای بالغی و دیگر مولفههای زبانی کمک
میکند تا مترجم بتواند الگوهای ساختاری و ژانریای
را که بر اساس آنها اطالعات فنی متون تخصصی
سازمان یافتهاند شناسایی کرده و ساختارهای بالغی
آنان را تشخیص دهند .همچنین مترجمان میتوانند به
کمکاین روش میتوانند همه ویژگیهای زبان مبداء را
در تمام سطوح شکلی زبان تحلیل کرده و به کمک آن
سختیهای احتمالی را که در ترجمه متون با ان روبرو
میشوند شناسایی کرده و برای عبور از آنها تمهیدات
راهبردی اتخاذ کنند( .ولکووا)0102 ،
راهبرد پایانی که پیشنهاد میشود استفاده از کالسهای
عرضی کوتاه مدت برای مترجمان شاغل در محیطهای
حرفهای گوناگون (مانند ترجمه خبر) است که طی آن
منابع راهبردی که نویسندگان و گویندگان متون زبان
اصلی برای سازمان دهی منطقی گفتمان خود استفاده
میکنند در اختیار مترجمان قرار گیرد .به عبارت دیگر
آموزش مترجمان توسط الگوهای پیش ساخته بالغی
متون تخصصی متفاوت میتواند یک راهبرد میانبر
برای آموزشاین دسته از مولفههای زبانشناختی در
متون زبان اصلی باشد .آشنا کردن مترجمان خبر با
شیوه نامههای نگارش خبر نیز میتواند کمک
فزایندهای دراین مسیر باشد.
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جدول  - 1الگوهای بالغی و کالن ساختار متون خبری انگلیسی بررسی شده
فراوانی (درصد)
حرکتها

تعریف

اخبار

اخبار

سیاسی

اقتصادی

عنوان

محوری را مشخص میکند که موضوع متن حول ان محور استوار است

011

011

مقدمه

قسمتی از متن است که ذهن مخاطب را برای انچه که در ادامه متن میاید اماده میکند

61

62

موضوع اصلی

موضوع محوری است که مساله اصلی خبر است

61

61

هدف اصلی

قسمتی از متن است که موضع ( سیاسی ،اقتصادی ،سازمانی و یا حرفهای) نگارنده خبر را درباره
موضوع اصلی بیان میکند
آن قسمت از متن است که از طریق گامهای (ریز حرکتهای) متفاوت مانند تاریخجه ،بحث ،تحلیل
کارشناسان ،گزارشهای دیگر و  .....اطالعات بیشتری را در مورد موضوع اصلی در اختیار مخاطب قرار
میدهد.
بیان دیگری از هدف اصلی است که با الفاظ و کلمات دیگری مخاطب را در جهت حرکت چهارم
(هدف اصلی) اقناء میکند.

تحلیل

جهت دهنده

92

91

92

92

91

91

جدول  - 8الگوهای بالغی و کالن ساختار متون خبری ترجمه شده
فراوانی (درصد)
حرکتها
عنوان
چکیده خبر
مقدمه
بدنه خبر
تحلیل
نتیجه گیری

تعریف
موضوع اصلی و مهم ترین موضوع خبر است که توسط یک عبارت یا جمله اظهاری بیان میشود
همان عنوان خبر است که به صورت یک جمله کامل و یا یک جمله مرکب بیان میشود و جزئیات
بیشتری از خبر را بیان میکند
همان چکیده خبر است که در ان به مکان ،زمان و انجام دهنده خبر و جزئیات بیشتری نسبت به چکیده
ارائه میشود.
قسمتی از متن خبر است که موضوعات مرتبط با خبر را بر اساس اهمیت و یا تاریخ رخداد و یا یک رده
بندی دیگر از باال به پایین چینش میکنند.
تحلیل کارشناسان مختلف را بر اساس موافق /مخالف و یا یم دسته بندی دیگر بدون اتخاذ هیچ موضعی
و یا رویکرد جانبدارانهای بعد از بدنه خبر میاورند
ارائه یک نتیجه گیری از تمام مباحث ارایه شده به صورت یک جمله اظهاری است

اخبار

اخبار

سیاسی

اقتصادی

011

011

011

011

011

011

011

011

21

22
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01
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