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Abstract 

The purpose of the current study was to identify features of national identity in 

translational and non-translational children’s literature and analyze the contribution 

of these texts to identity formation of Iranian children. For the purpose of this study, 

16 translational and non-translational realistic young adult novels, 8 translational and 

8 non-translational, that were published in Iran were scrutinized thoroughly to 

extract instances of national identity. The instances were extracted based on ethnic-

civic categorization of national identity features which is a combination of two 

taxonomies of the civic and ethnic features of national identity provided by Smith 

(1991). The extracted instances were carefully analyzed and compared to reach a 

conclusion. The results of the study revealed that Iranian children’s exposure to 

features of non-Iranian national identity is twice the number of their exposure to 

features of Iranian national identity. Furthermore, only some of the aspects of 

national identity are introduced to children through novels. In fact, the low frequency 

of some elements of national identity, including economic, ideological, political and 

legal features, shows that the more complicated aspects of national identity are 

marginalized in these texts. The study showed that young adult novels have modest 

contribution to Iranian children’s national consciousness . 
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 چکیده

تاایلی ن   ادبیّاااتدر    ملّاان  هویّاا  هال  بررساان ومودهااال م ل ااهبااا هاا    پژوهش حاضر  

سااازل ووجواوااان ایراواان هویّ  ال ووجااوان و بررساان ساا م ایاار م ااون در و ترجمااه

ووجااوان، م لااز  از  گرالرمااان وا اا  16. به منظااور دساا یابن بااه ایاار هاا  ، اوجام ش 

هال   و ومووااهمااورد بررساان  اارار گر اا    د ّبااه ،تاایلی نرمااان  8ال و ترجمااه رمااان 8

کااه ترکی اان   ملّاان  هویّاا  هال  ماا ون م ل ااه-بن ل  ااومنملّن بااا اساا  اده از دساا ه  هویّ  

توساا   شاا هارائهماا ون  ملّاان هویّاا   ااومن و  ملّاان هویّاا  بن ل برگر  ااه از دو دساا ه

 شاا هلآورجم هال ( اساا  از ایاار م ااون اساا  راس شاا . ساا   ومووااه1991اساامی  )

میاازان   و اااین ولااان داد  بااه پیزاارۀ پااژوهش،  توجّااهتحلی  و با یز یگر مقایسااه شاا . بااا  

براباار بیلاا ر از  دو غیاار ایراواان ملّاانِ هویّاا  هال مواج اان ووجواوااان ایراواان بااا م ل ااه

ایراواان اساا . ا اازون باار ایاار، تن ااا ب لاان   ملّاان  هویّاا    هال ا با م ل همیزان مواج ن آو

شااوو . از طریاار رمااان بااه کودکااان و ووجواوااان من قاا  من ملّاان هویّاا  هال از جن ااه

 ملّاان هویّاا    ۀشاا اس  راسهال  بااه  راواواان بساایار پاااییر بر اان ومووااه  توجّه، با  دروا  

رساا  منبااه وظاار  ادل، ایاا ئولوکی ، سیاساان و  اااووونهااال ا   اا شااام  ویژگن

؛ او بااه حاشاایه راواا ه شاا ه ادبیّاااتدر ایاار وااو  از  ملّاان هویّاا  تر هال پیچیاا هجن ااه

هااال ووجااوان ساا م از پااژوهش حاضاار، رمان آم هدساا  بهباار اساااا و اااین بنااابرایر، 

 کنن .ووجواوان ایراون ای ا ومن ملّنن در آگاهن  توجّ  اب 

، رمااان ووجااوان، ترجمااه رمااان ملّاان هویّاا  ، هویّاا  ووجااوان،  ادبیّااات :هاکلیدددوا ه

 ووجوان
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 مهمقّد. 1

. ذاکاارل و داشاا ال ویااژهوگاااه  ادبیّاااتتااوان بااه ن منهااویّ در بررساان مسااائ  

ایاار و  کنناا اشاااره من هویّاا و  ادبیّاااتمیااان اوزارواپااریر  نرابطاابااه  (1394) شملاایرل

حااکن از   ،آن شانا    ملّانِ  ادبیّااتتاوان از طریار  واوا ن  را من  ملّا که یا   را    وا عی 

 اا ضامر آو  .داونا من  ملّان  هویّا و    عاما  زبااونیا     عنوانباه  ،ادبیّاتمیان    پیوو ل عمیر

تواوا  ش  ای  ماا را شاز  دها  و در اک ار  اواویم منمن  آوچاه  ایار وز اه کاه  اشاره باه

 تااریریزاان از م م را «کااود  »ادبیّااات اساا ، مااانهویّ تلاازی  یااا ت ییاار مااوارد  ااادر بااه 

بااه میاازان بااا ل  توجّااهبااا  واا و مع ق  داوناا من هویّاا  مسااۀلنبااا  رابطااه در ادبیّاااتاوااوا  

 ااا هویّاا  آوگیرل باار شااز  نتوجّ تاایثیر  اباا  ااادر اساا   ادبیّاااتتیثیرپااریرل کودکااان، 

 .داش ه باش 

تایلی ن  اثار  هازاران  هار ساا  ،  (1396و    1395)  ک اا  ایاران اوان    ۀمن لرشا آماار    ط ر

یزاان از  ادبیّاااتکااه آوجااز. شااودال کااود  و ووجااوان در ایااران من لاار منو ترجمااه

و  (1394)ذاکاارل و شملاایرل،  کودکااان اساا  هویّاا دهن بااه هااال   رتمناا  شااز راابز

، (2013، 1کِلِاار و ساااو مار )د دار ملّاا آمااوزک کودکااان تاایثیر مساا قیمن باار آیناا ه هاار 

و  ادبیّاااتدر ایاار وااو  از  هویّاا هال اوجااام پژوهلاان بااه منظااور ملاا ص کااردن م ل ااه

عاووه بار  رسا .ها ضارورل باه وظار منایار م ل اه نبررسن س م تایلی  و ترجماه در ارائا

کااود  و ووجااوان و  ادبیّاااتهااال پیلاایر در رابطااه بااا ال از پژوهشب ااش عماا هایاار، 

باااوده اسااا  و  «بازترجماااه» و «ساوساااور»، «هاااال زبااااونویژگن»محااا ود باااه  نترجمااا

ال کااود  و هااال ترجمااهدر ک ا  «نهااویّ مسااائ  »پژوهلااگران اواا کن بااه بررساان 

و  کااود  ادبیّاااتباار روشاار سااا  ر وقااش ه عااوو پااژوهش حاضااراواا . ووجااوان پردا  ه

بااه  و واشاارانم رجمااان وویساان گان،  ۀادتواواا  مااورد اساا  من سااازلهویّ در  ووجااوان

 . رار بگیردویز    سازلهویّ ب ینه از ایر ابزار    ۀب  ود و اس  ادمنظور  

 
1. Kelen & Sundmark 
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کاود  و   ادبیّااتدر    ملّان  هویّا هال  م ل اهومودهاال  شناسااین    ایر پژوهش باا ها  

ایراواان  ملّاان هویّاا  دهنال در شااز ادبیّااات تاایلی ن و ترجمااهساا م  بررساانووجااوان و 

 .طراحن و اجرا ش 

 پژوهش ۀپیشین. 2

و  رودو  رهنگاان زماوااه بااه شاامار ماانتااریر مسااائ  سیاساان یزاان از م م هویّاا 

 .(2006، 1)کااروویر گیاردنبرم درویاز را م  اومن بسایار گسا رده اسا  کاه م ااهیمن دیگار 

تاااوان از من داوااا  کاااهمن عااا لبُو چن  ال پیچیااا هلهۀمسااارا  هویّااا  (2008) 2جنزیناااز

شناساان، ج را یااا، تاااری ، شناساان، مردمشناساان، جامعهمنظرهااال م  لاا  وظیاار روان

یا  تواوااین و فر یا  اوسااون را    هویّا همچنایر    ول  پردا ا . لس ه و سیاسا  باه آن  

دیگاران   ،چاه کسان هسا یمبا اویم  تواوااین اینزاه  »  :ریلاه در زباان دارد  کن  کاهتعری  من

 و  «کننا  ماا کاه هسا یمبا اویم دیگاران  زار من  ماا کاه هسا یم وب اونا     که هس ن ، دیگران

ال از دویااال اوساااون و عاا ل و یااا وقلااهبن ل چن بُ»یاا  دساا ه هویّاا  یگردع ارتبااه

، 2008اعضااال جواماا  اساا « )جنزینااز،  عنوانبااهیاا   اارد و  عنوانبااهجایگاااه مااا در آن، 

 (.5ص. 

تریر دارد. یزاان از مرسااوموجااود  هویّاا بااا اوااوا   رابطااه هال م  اااوتن دربن لدساا ه

 «جمعاان هویّاا »و  «ش  اان یااا  ااردل هویّاا »اصاالن  نبااه دو دساا  هویّاا  ااا تقساایم آو

ت ااوت ایار دو   و  پاردازدمن  هویّا اس . جنزینز به بررسان وقاش  ارد و جما  در تعیایر  

جمعاان باار  هویّاا  ااردل باار ت اااوت و  هویّاا داواا : » ااا منرا در وااو  تیکیاا  آو هویّاا 

هااا ها و ت اوت ااا از تاایثیر م قاباا  شاا اه حااا ، هاار دول آود. باایریکیاا  دارشاا اه  ت 

 هویّاا منظااور از  کااه اساا  ایر وز ااه  زمذکاار(. 38، ص. 2008کنناا « )جنزینااز، ف ااور من

ش  اان از هوشاایارل ریلااه  هویّاا ویساا .  «جساامن هویّاا »ش  اان یااا  ااردل، 

 
1. Cronin 

2. Jenkins 
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 وقاا  در، 1975 ،1گیاارد، م  ااومن کااه دربرگیرواا ۀ آگاااهن و  اااطرات اساا  )  من

 (.2005،  2ریز ر و ساوگ

اکارل )ذجمعان اسا    هویّا تاریر واو   م م  ملّان  هویّا وظران  از وظر بر ان صااح 

کااه باایر  کاارد»احساااا مااا بااودن« تعریاا  تااوان منرا  ملّاان هویّاا (. 1394و شملاایرل، 

 کنناا  ملاا ر  اساا تمااام ا اارادل کااه در میااان مرزهااال ج را یاااین مل  اان زواا گن من

اساااا »ایناااو و اووااا  مع قاا  هساا ن   (.2013، 4ایناااو و اووااا  وقاا  در ، 1985، 3)گااووو 

ها و شااام  شاا نل از ایاا  سااا  ار اج ماااعن باار پایاان مجموعااه عنوانبااه ملّاان هویّاا 

، ص. 2013)ایناااو و اووااا ،  «اساا  ملّاانو تعلاار  تابعیاا بااا تاااری ،  رابطااه ها درولاا ن

 :مع ق  اس   5اسمی   .(230

 یوساا هپهمبه اجاازالتعاا ادل ال هساا ن  کااه از سااا  ارهال پیچیاا ه ملّاان هویّاا  و  ملّاا  

اجاازا  ایاار. ]. . .[ سیاساان-ا لیماان، ا   ااادل و حقااو ناو :  ااومن،  رهنگاان، تلاازی  شاا ه

اساا  کااه بااا  اااطرات،  نهال وحاا ت و هم ساا گن میااان اعضااال جااوامعرشاا ه ۀدهن ولااان

 .(15، ص. 1991) او هال مل ر  به هم پیوو   وردهها و سنّ  ا ساوه

دو   (2013)  6باه گ  ان وواوتنترجماه ویاز بررسان کارد.  تاوان از منظار  را من  ملّن  هویّ 

  وجااود دارد. رویزاارد اوّ ملّاان هویّاا بااا تاایثیر ترجمااه باار  رابطااه رویزاارد م  اااوت در

در  شاامارد.سااازو ه من ملنعاااو دوماان آن را  ملّاان هویّاا ترجمااه را ت  یاا ل باارال 

هاال زباااون و  رهنگان از  رهناگ م اا   ترجماه عاماا  او قاا  ت اوت ازآوجاکاه  رویزارد اوّ

را ت  یاا  جامعاان مق اا   ملّاانیز ااارچگن زبااان و  رهنااگ بااه  رهنااگ مق اا  اساا ، 

ماا ثرل در تقویاا  و ب  ااود زبااان و  تواواا  وقااشترجمااه من از طاار  دیگاار، کناا .من

ترجماه بار ایار،    ا ازونابزارل بارال ایار منظاور اسا  اده شاود.    عنوانبه رهنگ ای ا کن  و  

او  ااا  در وظاار گر ا . ایاار کاار بااا  ملّان هویّاا دهن باه تاوان اباازارل بارال شااز را من

 
1. Locke 

2. Richter & Song 

3. Güvenç 

4. İnaç & Ünal 

5. Smith 

6. Venuti 
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هال گ  ماااون ترجمااه اساا راتژل و اساا  اده از ایجااادو ویااز  مناساا  مح ااوال  ااارجن

 ممزر  واه  ش .

 هویّا دهن باه  وقلان اساسان در شاز   ادبیّااتبر ایار بااور اسا  کاه  (  2013)  1راس 

ن ج یا ، ها    ارار هاویّ و اادن    تریر راه بنیاادساری »وظار او    از  کنا .ای اا من  ملّا ی   

 ادبیّااات»وقااش ضاارورل و ماا ثر  ،رویاارازا. (12)ص.  «دادن کودکااان یاا  کلااور اساا 

ها وقااش ز مع قاا  اساا  داساا ان( ویاا1998) 2ماااریوت اساا . آشاازاردر ایاار اماار  «کااود 

 .کننا ای اا من اا  آو  هویّا   ویازو     مااعندر آینا ۀ کودکاان، رشا   اردل و اج  الکنن هییرتع

ها بااه کودکاومااان داساا ان :کناا  کااهاشاااره من 3در ایاار رابطااه، ماااریوت بااه ساا ر واتزینااز

 ااردل و اج ماااعن  هویّاا احساااا  ،کنناا  ج ااان را بلناساان  و از ایاار طریاارکماا  من

ماااریوت همچناایر جامعااه  (.1998ماااریوت، وقاا  در ، 1992کناا  )واتزینااز،  ااا رشاا  منآو

گیارد. او باه وقاش ت ااوت در کودکاان در آن شاز  من  هویّا داوا  کاه حا   را مزاون من

کودکااان در یاا  با اا  اج ماااعن شااز   هویّاا کناا : اشاااره من هویّاا ل گیر رایناا  شااز 

یااادگیرل ایاار اساا  کااه  «چااه کساان هساا ن »گیاارد، ب لاان از  رایناا  یااادگیرلِ اینزااه من

هااال تاااری ن، ؛ اینزااه از بر اان لحاااو بااا کودکاااون کااه در محی «چااه کساان ویساا ن »

 (.1998ریوت،  کنن  م  اوت هس ن  )ماج را یاین و اج ماعن دیگر زو گن من

 :کلر و ساو مار  مع ق و 

 لهااااز راه نزاایشااود.  سااا ن بااه کودکااان او قااا  دادهبزرگ ریاااز طر  یاابا نداوااش ملّاا

باه   ل یشا    یاکاود  تما  اتیّااسا . ادب  نملّا  لکاود  باا مح اوا  اتیّادب   یاو قا  تول  ریا

 رییاات   یااباشاا  کااه بااه دل ریااا تواواا نم  یااتما ریااا  یاادارد. دل نپااردا  ر بااه مسااائ  ملّاا

آن در  لا    نوسا یدارد کاه باعات تولا  دوبااره و پ  سا ایاهم  نطیاباه شار  ازیها، ملّ  ووس 

 (.3، ص. 2013شود ) ن هیو ذهر وس  آ

 ادبیّااتو  ملّان هویّا در رابطاه باا  گر  اهاوجامهاال  پژوهش  ماورد از  چنا در ادامه باه  

 حاضر مرت   هس ن  اشاره ش ه اس :  تر با پژوهشکود  که بیش

 
1. Russell 

2. Marriott 

3. Watkins 
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و تاایثیر آن باار  انکودکاا ادبیّاااتعنااوان »ترجماان  تحاا پژوهلاان  (2013) تاجاا ینن

ول در ایار .  ه اسا اوجاام داد«  1 ا بار اسااا وظریان هلار تان.  راوا آو  هویّ گیرل  شز 

در مواج اه باا ماوارد مارت   بااا  پان باردن باه دغ غاان اصالن م رجماان باا ها  پاژوهش 

ر رولاا  دا  و ک ااا  کااود  اثاا چ اااربررساان و مقایساان  بااه در حاایر ترجمااه هویّاا 

. ط اار و اااین ه اساا پردا  اا «بن ل  راواا دساا ه»بااا اساا  اده از   اااهال  ارساان آوترجمااه

 عناصاردغ غان اصالن م رجماان ایراوان حایر مواج اه باا  المللان  در  بیر  ،ایلاان  پژوهش

 هویّا ج ااون بیلا ر از اواوا  دیگار    هویّا در ترجماه    ،. همچنایررجمه اسا در ت   نهویّ 

ها ترجماه  «ممیازل»و    «ساوساور»تاجا ینن بار ایار بااور اسا  کاه  .  تروین داده ش ه اسا 

حاا ، میازان کنا . باایربیگاواه باه جامعاه جلاوگیرل من  هویّا در ایران از ورود  رهناگ و  

اساا . بااه گ  اان ول م رجمااان  ادبیّاااتاز سااایر اوااوا  کااود  کم اار  ادبیّاااتساوسااور در 

هااال ج اااون هویّ م اااهیم و  معرّ اانکنناا  و سااعن در کااود  از ایاار  رصاا  اساا  اده من

 .دارو به کودکان ایراون  

 هویّاا و ترجمااه بااا عنااوان » هویّاا ویااز پااژوهش دیگاارل در زمیناان  (2011) اح لااامن

ز پااژوهش ایلااان بررساان چگااووگن ترجماان عناصاار در ترجمااه« اوجااام داده اساا . هاا   ا

از  شاا هملاه ه هااال ترجماانروک اهمّیّاا ن از  ارساان بااه اوگلیساان و ویااز بررساان هااویّ 

چااارچو  وظاارل در اوجااام ایاار پااژوهش او از  بااوده اساا . هویّاا بازوماااین  لحاااو

ب ااره باارده  4«هااال ترجماان چساا رمرروک»و  3«بن ل  رهنگاان ثریااووندساا ه»، 2«اساا یو »

 7«مساازوت»و  6« رهنگاان»، 5«بوغاان»ن را در سااه دساا ن هااویّ اح لااامن عناصاار  اساا .

 جال داده اس .

کا ام از   باه ایار و یجاه رسای ه کاه م رجماان بارال هار  اح لامن   ،اوّ  س ا  در رابطه با  

 پاژوهش ایلاان  ینو ااط ار    اوا .در وظار گر  ه  روک ترجمان  اصانّن  هاویّ -زباونعناصر  

 
1. Helen T. Frank 

2. Spivak 

3. Thriveni 

4. Chesterman 

5. rhetorical items 

6. cultural items 

7. silenced items 
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روک ت ااریب بیلاا ریر  راواواان را بااه  ااود ا   اااص داده  در ترجماان مااوارد بوغاان

هاال ن بایش از ساایر روکضااس . در مورد عناصار  رهنگان ویاز م رجماان از ترجمان  ر

بااا را درصاا  از عناصاار مساازوت  21، م رجمااان تن ااا درو ایاا اواا . ترجمااه اساا  اده کرده

 .اس که حاکن از  راواون او   ایر روک   او کردهتوضیب  رام نن ترجمه  

دهاا  کااه در ترجماان عناصاار توضاایب من گووااهایر اح لااامن ،دوم ساا ا  در رابطااه بااا 

حار  شا ن وصا    لجاباهتاا حا ودل بازومااین شا ه زیارا ایار عناصار    هویّا بوغن  

ان در بیاا. روااگ اساا بساایار کم هویّاا او . در مااورد عناصاار  رهنگاان امااا بازوماااین شاا ه

باودن بر ان عناصار   نچنا   رهنگاگویا  کاه باه دلیا   و این دیگار پاژوهش اح لاامن من

ن هماواره مو ار عما  هاویّ در ح ا  و او قاا  عناصار    نالل ظتحا ن، ترجمان  هویّ -زباون

 هویّاا هااا و مق ماان م اارجم از عواماا  تیثیرگاارار در ح اا  کناا . دیگاار اینزااه پاووی ومن

 جمعن هس ن .

 پژوهشروش . 3

در  رایناا  پااژوهش پااژوهش حاضاار از وااو  داده محااور، توصاای ن و توضاایحن اساا . 

بن ل و باا اسا  اده از دسا ه گرال ووجاوان او  اا وا ا ال و تایلی ن ترجماهرماان  16اب ا ا 

ایراواان و  ملّاان هویّاا هال ( ومووااه1991) «اساامی  ملّاان هویّاا هال م ل ااه»ماا ون - ااومن

هاین کااه بااه در جاا و   شاا هاس  راسهال    ومووااهاساا  راس شاا . ساا  اااآو از غیاار ایراواان

ماورد تحلیا  و بررسان   آم هدسا بههاال  ایر منظاور طراحان شا و   ارار داده شا  و داده

  رار گر  .

 پیکره. 1. 3

. ایاار پیزااره اساا  اده شاا  «و یاا  زباوااه «مااوازلپیزاارۀ »در  رایناا  ایاار پااژوهش از  

ال و هلاا  رمااان تاایلی ن( رمااان ترجمااهشااام  شاااوزده رمااان کااود  و ووجااوان )هلاا  

ه ساانن و تعاا اد و، گاارادباان نگوواادر او  ااا  پیزااره،  او .اساا  کااه در ایااران من لاار شاا ه

مااورد بررساان  «گراوا اا »ادباان  نهش گوواادر ایاار پااژو گر اا .عیااار  اارار تج یاا  چااا  م

در باازار   گراوا ا   التایلی ن و ترجماه  تعا اد زیاادل از هار دو واو  رماان  زیرا  ؛ رار گر  
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هااال ساانن موجااود او  ااا  گااروه ساانن ووجااوان ویااز از میااان گروه شااود.ایااران یا اا  من

هااین  ، رماناوّ دو معیاار اصالن ما  وظار  ارار گر ا :  هاال ووجاواندر او  اا  رمان  ش .

؛ «باودگاروه سانن ووجاوان درس شا ه  » اا ع اارت  آو  نشناسانام  یاا در صا حن  که رول جل 

و  2«ه هااا »، 1«ک ابااا » از جملاااه آوویااار هالن روشاااک ا هااااین کاااه در رماندوم، 

ر ویااز پیزااره در آ ِاا .بودواا هااال ووجااوان  اارار گر  ااه در گااروه رمان 3«شاا رک ا  آوویاار»

ال ووجاوان کاه باه چاا  ل تایلی ن و ترجماهگراوا ا هاال  ت اد ن از میاان رمان  صورتبه

 او  ا  ش . بودو   سوم یا بیل ر رسی ه

بررساان د یاار  اارار گر اا .  زم بااه تحلیاا  و مااورد هااا   تمااام رماناوّ صاا حن صاا 

ها شاام  پااور ن، و ساایر  سام   شا   بررسان  هاااس  که تن ا ما ر اصالن ک ا   یادآورل

بنااابرایر، پیزااره ایاار پااژوهش شااام  ؛ مااه و عنااوان ک ااا  مااورد بررساان  اارار وگر اا مق ّ

 ال اس .وه تیلی ن و ترجمهم ر ی  زبا  کلمه(  460000ص حه )ح ود   1600

 فرآیند پژوهش. 2. 3

هااال تاایلی ن رماندر  غیاار ایراواانایراواان و  ملّاان هویّاا هال م ل ااه ،در  رایناا  پااژوهش

 هااداده  ورل و تحلیا آباه منظاور جما ال ماورد بررسان و مقایساه  ارار گر ا .  و ترجمه

 (1991اساامی  )اساا  اده شاا .  ملّاان هویّاا بااا  رابطااه چااارچو  وظاارل در ترکیاا  دو از

او،   ط ار گ  ان  .5و  اومن  4ما ونرا ارائاه داده اسا :    ملّان  هویّا هال دو م   اصالن  م ل ه

حاا   راواوان هار دسا ه ممزار اسا  باایر  ما   اسا ؛شاام  ترکی ان از ایار دو    ملّ هر  

 شاا هارائههال بن لهدساا  .(1991)اساامی ،  هااال م  لاا  ت اااوت داشاا ه باشاا  ملّیدر 

   اس :توس  اسمی  ب یر شرح  

 
1. www.ketabak.org  

2. www.hodhod.com 

3. www.shahreketabonline.com  

4. civic 

5. ethnic 
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 نجامعاا، 1 لماارو تاااری ن شااام : ملّاان هویّاا هال م ل ااهماا ون بن ل دساا ه .1

 رهنااگ و ایاا ئولوکل  و 3سیاساان اعضااا-براباارل حقااو ن، 2سیاساان-حقااو ن

   ؛(1991)اسمی ،   اس   4م ون

هال ت اار م ل اه  :شاام واام دارد کاه     اومن    ما  ملّان  هویّا بن ل دیگر  دس ه .2

 اسا   8ها و سانّ  رساومو    7هاال باومنان، زب6بساین مردمان،  5و رواب  واژادل

 (.1991)اسمی ، 

 اارار  اصاالن چ ااار دساا هها در م ل ااهترکیاا  شاا  و ایاار دو ماا   در پااژوهش حاضاار 

هال زیرمجموعااه  . ساا  سیاساان،  رهنااگ و ساانّ-جامعااه  اااووون:  لماارو، وساا ، گر اا 

 ما ون  ملّان  هویّا   ۀ( درباار1991ها بار اسااا توضایحات اسامی  )هر ک ام از ایر م ل اه

، ملّان  هویّا   ما ون- اومنباا عناوان ما      اس  راس ش . چاارچو  وظارل و ااین   ومنو  

 او .ارائه ش ه 1که در ج و   اس     یرمجموعهزاصلن و ه  ه   نشام  چ ار دس 

  

 
1. historic territory 

2. legal-political community 

3. legal-political equality of members 

4. common civic culture and ideology 

5. genealogy and presumed descent ties 

6. popular mobilization 

7. vernacular languages 

8. customs and traditions 
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 ملّی هویّتمدنی - . مدل قومی1جدول 

 

 زیاارا مااردم و ساارزمیر طاانّ ؛:  لماارو از وظاار تاااری ن م اام و معنااادار اساا تدداری 

و پیوواا هال  ال از  اااطراتگنجینااه ،ساارزمیر. او م  لاا  باار هاام تاایثیر گراشاا ه هالوساا 

 (.1991)اسمی ،   دیار   یسان و   رماوان اس تاری ن و 

ها، سااواح ، دریاچااهها، ایاار م ل ااه شااام  وااام کلااورها و شاا رها، رود اوااه: جغرافیددا

 (.1991)اسمی ،   گر اس ها و هر ویژگن ج را یاین دیکوه

بااردارل بیگاوگااان ب رهشااود کااه از دساا را و ایاار م ل ااه منااابعن را شااام  من: اقتصدداد

تقساایم کااار،  تااواناز دیگاار مااوارد ایاار م ل ااه من ااارس اساا  ماوناا  ویاارول کااار اوساااون. 
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را  ملّانو  ودک ااین  ت  ایص و تقسایم منااب  میاان اعضاا  ،ویارول کاارکاا  و    جاینهجاب

 (.1991)اسمی ،   وام برد

ه اسا   یاالن  ارش شا  یا  ابار  ااوواده ملّا  ،در ایار م ل اه  :)تبار مشترک(  نسب

عضاال آن بارادر و و بناابرایر ا  دو اا  کاردیا  ت اار ملا ر     هایش را تااتوان ریلاهکه من

م مااایز  هاغری ااهپساارعمو و د  رعمااو، هساا ن  کااه بااا رواباا   اااووادگن از  ااواهر، یااا 

 (.1991)اسمی ،    او ش ه

ور و ادهاااین اساا  کااه مسااۀولی  وظااارت و تنظاایم مقااررات را منظاا: نهادهددای نرددارتی

ل ارشاو»و    «عاالن کلاور  دیاوان»،  «وعااتوزارت اطّ»ماونا     بار ع ا ه داروا در ی  کلور  

 در ایران.  «وگ  ان

آمریزااا  م حاا هیا تادر  2«الآلساان»و  1«آلباانا »: ماوناا  نهادهددای میددری قددانون

 .در ایران  «110پلی   »و 

ردمان هاال ماشااره دارد. جن ش  ملّا ایر م ل اه باه وقاش ماردم در یا   :  بسیج مردمی

 (.1991)اسمی ،   هال ایر م ل ه اس از ومووه

در وظاار  ملّاا ومادهااال یاا   ءرا جااز ها و مراساام( جلاار1991اساامی  ): نمادهددا

 رهناگ   نرا زیرمجموعا  ها و مراسامتاوان جلارآیا  منباه وظار منحاا   باایرگر  ه اس .  

بن ل اسامی  عما  کارده ، پاژوهش حاضار در ایار ماورد ویاز ط ار دسا ه   ارار دادو سنّ

ومادهااا  اارار  نو  رهنگاان زیرمجموعاا ملّاان ها و مراساامبنااابرایر تمااام جلاار؛ اساا 

 او .گر  ه

ان بااومن زباا هااال( منظااور از زبان1991اساامی  ) لبن دساا ه: در هددای بددومیزبان

 هال آن اس .ها و ل جهو تمام گووه  ملّ رسمن ی   

پوشاااون ها بااا یزاا یگر همبر اان از م ل ااه ،دهاا نمولااان  1جاا و   کااه طورهمااان

 دو  نزیرمجموعا  ما ر رااز    شا هاس  راس  ع اارتیا   ممزار اسا  ب اوان  ،  رویارازادارو .  

 
1. FBI 

2. CIA 
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شاا ه تریر م ل ااه ماا وظر  اارار گر  ااه ، بااارزچناا  م ل ااه  اارار داد. در چناایر مااواردل یااا

 اس .

 هاآوری و ثبت دادهجمع. 3. 3

هاااال   تماااام ک ا اوّ صااا حن صااا پاااژوهش،  هاااالآورل دادهباااه منظاااور جمااا 

غیاار ایراواان و  ملّاان هویّاا هال و ومووااه مااورد بررساان  اارار گر اا   د ّبااه شاا هاو  ا 

هال ومووااه ساا   اساا  راس شاا .( 1991)اساامی ،  ماا ون-باار اساااا ماا    ااومن ایراواان

هاار رمااان در دو جاا و  ج اگاوااه  اارار گر اا ، یاا  جاا و  باارال  از شاا هلآورجم 

 .غیر ایراون  ملّن  هویّ هال  ل م ل هایراون و دیگرل برا  ملّن  هویّ هال  م ل ه

 هابندی و تحلیل دادهدسته. 1. 3. 3

هال طراحاان شاا ه، تمااامن  ااا در جاا و  بن ل آوو دساا ه هاااپاا  از اساا  راس داده

ج اگاوااه باارال  طوربااه ملّاان هویّاا هال یاا  از م ل ااه و  راواواان هاار ها شاامارکومووااه

 ملّاان هویّاا هال اساا ، م ل ااه یااادآورل زم بااه  ال ث اا  شاا .هااال تاایلی ن و ترجمااهرمان

. شاا ث اا   هال ج اگاوااهال در جاا و  ترجمااه هااال تاایلی ن ودر رمان غیاار ایراواانایراواان و 

هال هااا، م ل ااهتحلیاا  داده توجّااه ااور و در ولاا هبیننیشپبااه دلیاا  و اااین ایر، باارووهع

 شااایان یااادآورل  اگاوااه ث اا  شاا .هال جدر جاا و   ویااز «دیگاارل»و  « ااود» ملّاان هویّاا 

. معیاار باوده اسا هال » اود« و »دیگارل«  بن ل م ا ا تقسایم  هار ک اا  در   ملّیاس   

در دساا ه » ااود« و  الرهکُاا ملّاان هویّاا هال ال، م اا ا رهکُاا یاا  ک ااا باارال م ااا  در 

پاا  از ث اا  سااایر کلااورها در دساا ه »دیگاارل«  اارار گر  ناا .  ملّاان هویّاا هال م اا ا 

ماورد تحلیا  و بررسان  ارار   د  باه  آم هدسا بهها و آمارهاال  ها، تماامن جا و   راواون

 گیرل اوجام ش .گر   و و یجه

 های پژوهشیافته. 4

باااه هماااراه از پیزااارۀ پاااژوهش   هشااااس  راسهاااال هاین از م ا  در اداماااه وموواااه

هاا و م احات مارت   باا آن سا   و ااین تحلیا  دادهتوضیحات تزمیلان ارائاه شا ه اسا .  

 بیان ش ه اس .
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 هایافتهتحلیل . 1. 4

هاا بار اسااا بن ل و تحلیا  دادهآورل، دسا ه، جما تار مطارح شا کاه پیش  طورهمان

هال ایراواان  راواواان م ل ااهاوجااام شاا . ( 1991)اساامی ،  ملّاان هویّاا ماا ون - ااومن ماا   

در  ملّااان هویّااا ( 9، 7، 5، 3 هالجااا و  ) غیااار ایراوااان( و 8، 6، 4، 2 هالجااا و  )

در  (16تااا  9هال )شااماره تاایلی ن هااالرمان و (8تااا  1هال )شااماره الترجمااه هااالرمان

غیاار و  مااورد( 507) ایراواان ملّاان هویّاا وموواان  1520جمعااا  او . هلاا  جاا و  ارائااه شاا ه

 آو ا در ادامه آورده ش ه اس .اس  راس ش  که تع ادل از  مورد(  1013)  ایراون

 قلمرو. 1. 1. 4

در هاار دو م ااون تاایلی ن و  ملّاان هویّاا هال رکاااربردتریر م ل ااه لماارو یزاان از پُ

بااه  هایاار م ل ااهال هاااین از زیرمجموعااهدر ادامااه م ا   بااود.ووجااوان  ادبیّاااتال ترجمااه

  رار داده ش ه اس .  ن تزمیلن برال هری همراه توضیحات 

چااون  .«بااوده 1آلمددانیگویاا : »اح مااا   کناا  و مناو بااه ریچااارد وگاااه من» :1 مثددال

، ترجماان 2009)اساا ی ،  «گیر و وااه وحلاا نا ه وااه ساا  ال  ّاا ،اساا  آلمددانی ریچااارد

 .(14 ، ص.1395ع ی ل آش یاون،  

 لماارو یااا همااان  زیرمجموعاانو  اساا  « ملّیاا»ال از ومووااه «آلماااون، »1 در م ااا  

باه آن   و  شناسان اسامی  ماردم  اود را باا آن من  باه گ  ان  گیارد.من   ارار  سرزمیر ماادرل

 (.1991)اسمی ، کنن   احساا تعلر من

 ،باایرامن)  «دهماداماه مان  انقددال اک را بعا  از پیاروزل   زر کارده باودم بقیاه»  :2مثال  

 .(88  ، ص.1395

 ۀکااه یاا  وا عااه و  اااطر اشاااره دارد 1357بااه اوقااو  اسااومن ایااران در سااا   2م ااا  

 «تااری »  آیا . ایار م اا  در دسا نمن  حساا بهایاران    ملّا بارال    ساازسرووش تاری ن و  

 گیرد.سرزمیر مل ص  رار من

 
 اس . ها از وویسن گان مقاله . تمامن تیکی ها در م ر م ا  1



 135...                                                                             و ن  یدر م ون تیل نملّ   ّیهو لومودها 

 

راهن ، یا  ساهشددیربهمن  ۀرودخاندد بعا  از ایسا گاه ه ا  و رد شا ن از پا   »  :3مثال  

 .(85 ، ص.1396 ،زاده)حسر «پیچی یم دس  چپ بود.

غیاره   و  هااها، کوه، شا رها، رود اواهگ  اه شا پاژوهش  کاه در ب اش روک    طورهمان

 «ملّاان هویّاا »هال جاازو م ل ااه آیناا من حسااا بههال ج را یاااین یاا  ساارزمیر جن ااهکااه 

رود کااارون در ال از کااه شااا ه-« شاایرب مر »رود اواان 3در م ااا   ،رویاارازاهساا ن . 

 .اس   ایراون  ملّن  هویّ   نااز م ل ن »ج را یا«  الومووه  -جنو  ایران اس 

تددرین اددنایوی بددود کدده اقتصدداد جورجیددا را مرغددداری جددزر بزر   ینزهباا»  :4مثال  

کردوا ، باه ا ارادل ،  یلان از ا ارادل کاه در مرغا ارل کاار ومنکددردپشتیبانی و تأمین می

، 2005 ،1کادوهاتااا) «وگریساا ن تحقیاار من دواا ، بااه دیاا هکرمنکااه در ایاار حر ااه کااار 

 .(84 ، ص.1394،  ل ن هار  ترجمن

پاارورک بااه صاانع  پاارورک طیااور در ایالاا  جورجیااا در آمریزااا اشاااره دارد.  4م ااا  

تااوان و بنااابرایر من آیاا من حسااا بههال ا   اااد جورجیااا تااریر جن ااهطیااور یزاان از م م

هال اواوان تماام وموواه ر  آمریزااین داوسا .  ملّان  هویّا   ا   اادل  نجن ا  ال ازآن را ومووه

 ش ه اس .ارائه    3و  2هال  ج و  م ل ه  لمرو در   ۀش اس  راس

  

 
1. Kadohata 
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 ایرانی ملّی هویّت-. قلمرو2جدول 

 
 غیر ایرانی  ملّی هویّت-قلمرو. 3جدول 
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ماارت   بااا  غیاار ایراواانایراواان و  ملّاان هویّاا هال  راواواان ومووااه 3و  2 هالجاا و  

دهناا  در ها ولااان منکااه جاا و   طورهماااندهناا .  لماارو یااا ساارزمیر مااادرل را ولااان من

، »ج را یااا« بیلاا ریر  راواواان را بااه  ااود ا   اااص داده غیاار ایراواانهااال ایراواان و رمان

واام شاا رها و کلااورها  اارار  ن  در زیرمجموعااهال »ج را یاا« اک ریاا. در میااان ومووااهاسا 

 .دارواا هاال ج را یااا ماوناا  رود اواه، دریاچااه و کااوه  راواوان کم اارل سااایر ویژگن داروا .

 ملّان هویّا  لمارو  نم ل ا نجن ا تریرهاال ج را یااین مح او ویژگن دها و این ولاان من

هااال هااال ج را یاااین در مقایسااه بااا ویژگنویژگن ا اازودنآیاا  هساا ن . بااه وظاار من

هال ا   ااادل ال از جن ااههاای  ومووااه شاا هنبررسدر م ااون  تر باشاا .ا   ااادل آسااان

در هار دو م اون تایلی ن   ملّان  هویّا هال ا   اادل  ایراون ملااه ه ولا . جن اه  ملّن  هویّ 

 ال دارال کم ریر  راواون بودو .و ترجمه

 ترکتبار مشنسب: . 2. 1. 4

بساایار کاام »وساا «  نم ل اا ۀشاا اس  راسهال تعاا اد ومووااه » لماارو«، نباار  ااو  م ل اا

 اس . در ادامه به ی  م ا  از ایر م ل ه اشاره ش ه اس .

سددرزمین آبددا و اجدددادی او به وظار ماادرم، کاپار سارزمیر آینوهاا و اود بلزاه »  :5مثال  

روزل ماار و لاایر را بااه آوجااا ، باارال او کاپاار همااان ساارزمینن بااود کااه عووهبااه. بددود

، ترجماان 2005کادوهاتااا، ) «جااا ر  ارهااال فریاا  زواوااه را یاااد بگیااریم رساا اد کااه همانمن

 .(13  ، ص.1394،   ن هارل

باه ایار م اا  تن اا   توجّاههاا اشااره شا ه اسا . باا  به وژاد مل ر  تمام کاپنن  5در م ا   

تواوناا   ااود را کاپناان ارواا  منکساااون کااه اصااال ا  کاپناان هساا ن  و ریلااه در آن ساارزمیر د

 ۀشاا اس  راسهال .  راواواان ومووااهبنامناا  وااه کساااون کااه ریلااه و وااژاد م  اااوتن دارواا 

 ولان داده ش ه اس . 5و   4هال  وس  در ج و    بامرت    
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 ایرانی ملّی هویّت-. نسب4 جدول

 
 غیر ایرانی ملّی هویّت-نسب. 5جدول 

 



 139...                                                                             و ن  یدر م ون تیل نملّ   ّیهو لومودها 

 

 ملّاان هویّاا بااا هاار دو  رابطااه دهناا ، درمن ولااان 5و  4هال کااه جاا و   طورهمااان

 اس . کموس  بسیار   ناواون م ل  ر  ایراون  غیرایراون و 

 سیاسی-حقوقی ۀجامو. 3. 1. 4

. اساا  کاامهایش بساایار و زیرمجموعااه م ل ااهایاار  از آم هدساا بههال  راواواان ومووااه

 تن، براباارل حقاو ن و سیاساان باارالراز و ادهااال وظاا الهای  ومووااه شاا هنبررسدر م اون 

 ملاه ه ول .  اعضا و بسین مردمنتمام  

 110کاارد، گ اا : »کااه از چلاامن بیاارون را وگاااه من طورهمااان الااه شاا نم » :6مثددال 

 .(28 ، ص.1395،   رامان« )سورل  اوم آم ه جلول در  اوه

و ادهااال مجاارل  اااوون در جم ااورل اسااومن ایااران  زیزاان ا 6در م ااا   «110پلاای  »

 راواواان تمااامن در ادامااه  دهاا .ایراواان را ولااان من ملّاان هویّاا و در ایاار ماا ر  اساا 

 نولااا 7و  6هال سیاساان در جاا و  -حقااو ن نبااا جامعااماارت    ۀشاا اس  راسهال ومووااه

 داده ش ه اس .
 ایرانی  ملّی هویّت-سیاسی-. جاموۀ حقوقی6 جدول
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 غیر ایرانی ملّی هویّت-سیاسی-. جاموۀ حقوقی7 جدول

 
 

ملااه ه  ملّان  هویّا سیاسان«  -»جامعاه حقاو ن  نوموواه از م ل ا  هلا   ۀدر تمام پیزار

ایاار م ل ااه  ند از پاانن زیرمجموعااهال یا اا  شاا ه تن ااا مربااوم بااه دو مااورشاا . ومووااه

 ملّاان هویّاا  ۀدهن ولااانتن ااا یاا  مااورد  شاا هملاه ه نهساا ن . از میااان ایاار هلاا  وموواا

 ایراون اس .

 تفرهنگ و سنّ. 4. 1. 4

  از پیزاره اسا  راس شا . در  رهناگ و سانّ  نم ل امارت   باا    ن ومووانتوجّ  اب   تع اد

 ادامه به چن  مورد اشاره ش ه اس .

آماا  کااه ساایوا بااودیم و  وشاامان من داریسددرمایهطر اا ار  تشاا ّبهمااا » :8مثددال 

، 2005 کادوهاتااا،) «جاسااازل کاارده بااود پااوکک هال مااارور آن همااه طااو را زیاار ت  ااه

 .(48 ، ص.1394،   ن هارل  ترجمن
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. دارل اساا ایاا ئولوکل و وظااام ا   ااادل م  ناان باار ساارمایه ۀدهن ولااان بااا   م ااا  

 آمریزاین داوس .  ملّن هویّ هال  رهنگن  توان آن را بیاوگر یزن از جن همن  رویرازا

 ، ص.1396، احماا پور) «لاور  واواا هکُااول لاا  بِ یشددانیپماهال اگاار آماا ه» :9مثددال 

 نجن اا ۀدهن ایراواان و ولااان نهال آشاانا و دیرینااا ساااوه« یزاان از یلاااونپماهداساا ان » .(88

 ایراون اس .  ملّن  هویّ    رهنگن

  ماااه ساا  ام ر، چناا یر بااار بااا فاااهر وحلاا نا  یااا هال اوّدر آن ه  ااه» :10مثددال 

. تیمااااجن 1920 ن  روز در دهاااپیااا ایش شااا . ل ااااا  ااااومن مُااا وغری نیااا عج

»کیمووااو« ل اااا  .(13 ، ص.1395 ،اشاار ن، ترجماان 2000، 1اساا ینلن) «کیمونددو-هناا ل

 ۀدهن تااوان آن را ولااانبنااابرایر من؛ کاپاار و وماااد  رهنااگ ایاار کلااور اساا  ملّاان ن و سانّ

 کاپنن داوس .  ملّن  هویّ 

، 1395، امیریااان) «!اح راماان کناانتااره. و ایاا  ب ااش بنم ناااز از تااو بزرگ» :11مثددال 

 .(53 ص.

 ملّا اینزاه ایار ارزک محا ود باه  ترهاا اسا . باوجودبزرگح ارام باه  بیاوگر ا  با  م ا   

 نزیرمجموعاا، شاا هیانب در یاا  ماا ر و داساا ان ایراواان کااهینازآوجاشااود، ایااران ومن

 ش ه اس .  رار دادهایراون    هویّ  رهنگ و  در  «هال مل ر ارزک»

او مطاابر رسام پاریر  ر چیازل از دیگارل، سارک را در برابار همسار مایر »  :12مثال  

، 1393 ، ترجماان ابراهیماان،2001، 2سااوپار ) « اام کاارد و کاا  هاار دو دساا  را بااا  باارد

 .(42 ص.

بااا پااریر  ر ه یااه از دیگااران اشاااره شاا ه  رابطااه ال دررهبااه  رهنااگ کُاا 12در م ااا  

 ملّاان هویّاا  دهن ۀال و ولااانرهکُاا ورسااومآدا  ال ازتااوان آن را ومووااهمن رویاارازا. اساا 

 داوس .  ملّ ایر 

 
1. Spinelli 

2. Sue Park 
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کو ا  ب م ا . ماو کاه تاو سانگر جلاول در با جور من  کاردم. گ ا :  وُا»  :13مثال  

یااه اُوو ب ااره تااو دویا :گ اا مهوشاان. هااوک بنصاا ات کااردم، دیاا م بن چناا  بااار وابیاا م. 

 .(21  ، ص.1396 زاده،حسر« )برهیزیه  وو من

 نا ل جااباا 13هساا ن . م ااا  هااال بااومن هاین از زبانها ومووااههال زباااون و ل جااهگووااه

 ایراون اس .  ملّن هویّ   ۀدهن جنوبن ایراون ووش ه ش ه اس  و ولان

اینجاا ایاران اسا  و سایاوک یا    !عزیازمآ اال هیاوارد ل  نا  زد و گ ا :  »  :14مثال  

 .(29  ، ص.1394  امیریان،حواس  کجاس ؟« )  اس . مسلمان

 نیاا  دیاار زیرمجموعاا عنوانبااهدیاار اسااوم اساا  کااه  ۀدهن »مساالمان« ولااان ۀواک

 و باه همایر  گیارد. اساوم دیار اصالن در کلاور ایاران اسا  رهنگ و سن   رار من  نم ل 

 شاا هاس  راسهال اواواان ومووااهر  ایراواان باشاا . ملّاان هویّاا  دهن ۀتواواا  ولاااندلیاا  من

 ش ه اس .ولان داده  9و   8  در دو ج و  مرت   با م ل ه  رهنگ و سنّ
 

 ایرانی  ملّی  هویّت-. فرهنگ و سنّت8 جدول
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 غیر ایرانی ملّی  هویّت-سنّت و فرهنگ. 9 جدول

 
 

بااا  رابطااه ال درملاااه ه اساا  هاای  ومووااه اب  9و  8هال کااه در جاا و   طورهمااان

تن ااا یزاان از  ایراواان در پیزااره یا اا  ولاا . همچناایر ملّاان هویّاا ایاا ئولوکی   جن اان

غیاار  ملّاان هویّاا  «ایاا ئولوکل» نهاین از زیرمجموعااال شااام  ومووااههااال ترجمااهرمان

هااال ، »ومادهااا« و »زبان هال م ل ااه  رهنااگ و ساانّاساا . از میااان زیرمجموعااهایراواان 

 ایراون هس ن .  ملّن  هویّ هال  بومن« دارال بیل ریر  راواون ومووه

  ، تنااوّداد اارار  »ومادهااا« تااوان زیرمجموعاانبساایار زیااادل را من باوجوداینزااه مااوارد

 ۀدر پیزار  غیار ایراوانایراوان و    ملّان  هویّا از ومادهاال    شا هملاه ههال  کمن میان وموواه

ها ها مرباوم باه جلارباا ایار زیرمجموعاه، بیلا ریر وموواه  رابطاه  دررد.  وجود داپژوهش  
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، ملّاانهال دیگاار ایار گاروه ماوناا  پارچم، سارود  ن اسا . وموواهو ساانّ ملّانهال و مراسام

 ملاه ه ش .  و رتبه  ملّنهال  ل اا و ورزک

ایراواان  ملّاان هویّاا هال بیلاا ریر ومووااه ل بااومن«هااازبان»بااا  رابطااه در همچناایر،

، م رجمااان الهااال ترجمااهاساا  در رمان شااایان یااادآورلها اساا . مربااوم بااه ل جااه

و یجااه اواا . درترجمااه کرده هال زباااون م  لاا  را بااه زبااان  ارساان معیااارها و گووااهل جااه

 ملاه ه ش .ال  هال ترجمهاز عناصر مرت   با ل جه در رمان  هتن ا چن  وموو

 نتایج. 2. 4 

 

 
 پژوهش  ۀکری پ در ملّی هویّت غیر ایرانی و یرانیا  یهامؤلفه  یفراوان ۀسی مقا. 1 شکل

 

غیاار  ملّاان هویّاا هال ومووااه پااژوهش ۀدر پیزاار پی اساا ، 1 شااز کااه از  طورهمااان

مااورد(  1013درصاا  ) 66.64ایراواان اساا .  ملّاان هویّاا هال براباار ومووااه تقری ااا  دو ایراواان

 33.35تن ااا و  اساا  غیاار ایراواان ملّاان هویّاا  ماارت   بااا شاا هاس  راس وموواان 1520از 

و  10هال در جاا و   ایراواان اساا . ملّاان هویّاا  دهن ۀمااورد( از آو ااا ولااان 507  )درصاا

 در ایر زمینه پردا  ه ش ه اس .  لبه جزئیات بیل ر  11
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 ای نوجوان های ترجمه در رمان   غیر ایرانیایرانی و  ملّی هویّتهای . مؤلفه 10 جدول

 
 

 نوجوان  ی تألیفیهارمان  در  غیر ایرانی و یرانی ا ملّی هویّت یهامؤلفه . 11 جدول

 
 

ال هاال ترجماهایراوان در رمان  ملّان  هویّا ال از  دها  های  وموواهولاان من  10ج و   

مااورد( از  507) درصاا  60.79دهاا  ویااز ولااان من 11 جاا و  ملاااه ه ولاا ه اساا . 

درصاا   39.2ایراواان و  ملّاان هویّاا ومایاااوگر  هااال تاایلی ناز رمان شاا هاس  راسهال ومووااه

 هس ن .  غیر ایراون  ملّن  هویّ مورد( از آو ا ومایاوگر    327)
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 نوجوان  یاو ترجمه  یفیتأل یهادر رمان  ملّی هویّت یها. مؤلفه 2 شکل

 

 808درصاا  ) 53.15ولااان داده شاا ه اساا ، » لماارو« بااا  2کااه در شااز   طورهمااان

را بااه  ااود ا   اااص داده اساا . بیلاا ریر  راواواان  شاا هاس  راسهال ومووااه مااورد( از

 مااورد( در جایگاااه دوم  اارار دارد. 692درصاا  ) 45.52 « بااا » رهنااگ و ساانّ ازآنپاا 

ها را بااه  ااود ا   اااص درصاا  تمااام ومووااه 98ایاار دو م ل ااه باایش از  ر  ااههملرو

 نو »جامعاا»وساا « اواا . در مقایسااه، دو م ل اان دیگاار دارال کم ااریر  راواواان هساا ن . داده

از  ماااورد( 8درصااا  ) 0.52ماااورد( و  12درصااا  ) 0.78سیاسااان« باااه ترتیااا  -حقاااو ن

 شوو .را شام  من  ش هاس  راسهال  ومووه

اساا  درصاا   40.19یااا« بااا ها بیلاا ریر  راواواان م علاار بااه »ج را در میااان زیرمجموعااه

ال از »و ادهااال هاای  ومووااهایاار،  باار . عااووه(3و  2هال بااه جاا و  مراجعااه شااود )

وظااارتن«، »براباارل حقااو ن و  اااووون باارال تمااام اعضااا« و »بسااین مردماان« ملاااه ه ولاا  

 (.7و   6هال  مراجعه شود به ج و  )
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 ندر ایاار چ ااار م ل اا ملّاان هویّاا هال کااه ولااان داده شاا ،  راواواان ومووااه طورهمااان

چناایر، هاای  م. ه(درصاا  29.86 درصاا  تااا 0.06)باایر   م  اااوت اساا تشاا ّبهاصاالن 

ال از وظاار  راواواان هار دساا ه وجااود و ترجماه هااال تاایلی نرمانن میاان توجّ ت ااوت  اباا 

 و ارد.

رد. بار  او  ال وا اباه ایار دلیا  باشا  کاه زیرمجموعاه  تواوا »وس « من  کم راواون  

حااا   راواواان ن« دارال پاانن زیرمجموعااه اساا  و باایرسیاساا-»وساا «، »جامعاان حقااو ن

رسا  ایار دو م ل اه از مح وبیا  باه وظار منهال ایر م ل اه ویاز بسایار پااییر اسا .  ومووه

 ردارو .کود  و ووجوان بر و  ادبیّاتکم رل میان وویسن گان و م رجمان 

هال م ل اان » لماارو«، »ا   اااد« دارال کم ااریر  راواواان اساا  از میااان زیرمجموعااه

هال ایار »ایا ئولوکل« کاه از زیرمجموعاه  بار  عاووه(.  3و    2هال  )مراجعه شاود باه جا و  

و   8هال   راواوان بسایار پاایینن دارد )مراجعاه شاود باه جا و     « اسا  ویاز» رهنگ و سنّ

تر لجاا ّ ملّاان هویّاا از سااایر عناصاار  ایاا ئولوکل،  اااوون و سیاساا  کااه ا   اااد،آوجااز (.9

بارال کودکاان و    ااآو  در تر کاه  تاوان و یجاه گر ا  عناصار پیچیا هتر هس ن  منو پیچی ه

کااود  و ووجااوان بااه  ادبیّاااتووجواوااان دشااوارتر اساا  توساا  وویساان گان و م رجمااان 

 ،ملّان  هویّا تر  باا عناصار پیچیا ه  رابطاه  در  اسا   یاادآورلباه   زم    او .حاشیه راو ه شا ه

 هال بیل رل هس ن .هال تیلی ن دارال ومووهال به وس   رمانهال ترجمهرمان

 عماا تا  باار رول تن ااا یاا  هااال تاایلی نها، تمرکااز ک ا  ها و ساانّجلاار اباا رابطااه در

در ا  امّا؛  ایراوان اسا   ملّانرویا اد  رهنگان و  از میاان چنا یر مناسا   و    وروز(ومناس   )

 غیار ایراوانو  رهنگان  ملّانهال  ال باه اواوا  م  لا  رویا ادها و سانّهال ترجماهک ا 

ال مربااوم بااه هااال تاایلی ن و ترجمااههااال رمانیزاان دیگاار از ت اوت اشاااره شاا ه اساا .

دو رمااان  شااودایاار وبااوگ واگاارار منو  رئااا  مادریاا هااال بااومن اساا . هال زبانومووااه

 . اا باا  اسا در آو  غیار ایراوانایراوان و    ملّان  هویّا هال  وموواههس ن  که  راواوان    تیلی ن

 هویّاا هال ومووااها  اا ، اک اار  ااا  منان اّتکااه داساا ان ایاار دو ک ااا  در جنااو  ایاارازآوجا

ال هاال ترجماهعزا  ایار موضاو  در رمان اا مرباوم باه ل جان جناوبن اسا . در آو  ملّن

زبااون  نال از عن ار ل جاه و گووا، های  وموواهچنا  ماورد محا ود  جزباهشود کاه  دی ه من
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  تمایاا  تواواا  بااه دلیااال منهااا ملاااه ه ولاا . و ااود ایاار عن اار در م ااون ترجمااهدر آن

 .م رجمان به اس  اده از  ارسن معیار در ترجمه ایر عناصر باش 

ت اااوت میااان ایاار پااژوهش  -توجّااه ااور در اامّاا- ولاا هبیننیشپ هالیا  ااهاز  یزاان

ال هااال تاایلی ن و ترجمااه» ااود« و »دیگاارل« در رمان ملّاان هویّاا هال  راواواان ومووااه

 الهاال ترجمااهدر رمان» اود«  ملّان هویّا هاا ولاان داد تحلیا  داده بررسان شا ه اسا .

را بااه  ااود ا   اااص داده اساا   (%88.62) ملّاان هویّاا هال بیلاا ریر میاازان ومووااه

باار ها را در( از ومووااه%11.37»دیگاارل« تن ااا تعاا اد اواا کن ) ملّاان هویّاا کااه حالندر

» ااود«  ملّاان هویّاا هال گیاارد. در مقایسااه، ت اااوت اواا کن میااان  راواواان ومووااهمن

 هال پااژوهشیا  ااههااال تاایلی ن وجااود دارد. در رمان (%39.20( و »دیگاارل« )60.79%)

ن ال باار » ااود« اساا . ح ّااهااال ترجمااه، تمرکااز رمانملّاان هویّاا بااا  رابطااه ، درولااان داد

 سااا  رتر از آن در ج اا  پرروااگ »دیگاارل« مطاارح شاا ه اساا  ملّاان هویّاا زماااون کااه 

 » ود« اس  اده ش ه اس .  ملّن  هویّ 

 گیریو نتییه بحث. 5

ایراواان در  ملّاان هویّاا هال ال از م ل ااهپااژوهش ولااان داد هاای  ومووااه هالیا  ااه

هال ال از ومووااههمچناایر ب ااش عماا ه ال ووجااوان وجااود واا ارد.هااال ترجمااهرمان

بنااابرایر، توصاایه ؛ اساا  غیاار ایراواان هویّاا هااال تاایلی ن مربااوم بااه از رمان شاا هاس  راس

ال ساعن شاود ایراوان در م اون ترجماه ملّان هویّا هال وموواه   قا ان  باه  توجّاهبا    شودمن

وویساان گان  رروااگ سااا  .ووجااوان پُ در م ااون تاایلی ن را هاینحضااور چناایر م ل ااه

 هویّاا هال بیلاا رل بااه م ل ااه توجّااهحساساای  و تواوناا  بااا کااود  و ووجااوان من ادبیّااات

از اساا  اده در م ااون تاایلی ن تااوان پاایش از هاار چیااز، من هااال  ااود ب ردازواا .در ک ا  ملّاان

هال ایراوااان را وموواااه بیگاواااه پرهیاااز کااارد و ملّااان هویّااا هال غیرضااارورل از م ل اااه

ایراواان  ملّاان هویّاا هال م  لاا  جن ااهایر،  زم اساا  باارهااا سااا  . عووهجااایگزیر آن

. همچناایر، لااودناا  مااورد محاا ود بساان ه وبااه چح شااوو  و تن ااا ردر م ااون تاایلی ن مطاا

وموواه  ااص  االن از     یا  م ل اه و پرهیاز از تزارار تن اا یا هال م نوّومووهاس  اده از  
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کودکااان و ووجواوااان را بااا وویساان گان  ااادر  واهناا  بااود  ترتی یرابااهلطاا  ویساا . 

 هال م  ل  ی  م ل ه آشنا سازو .ها و ومووهجن ه

 ملّان  هویّا هال  تن اا از وموواه  ایراوان  تاوان او ظاار داشا  وویسان گانب ون شا  ومن

هاااین د در مواج ااه بااا چناایر ویژگنروار ماانحااا  او ظااباایرایراواان اساا  اده کنناا ، 

باه   غیار ایراوان  ملّان  هویّا هال  شاود وموواهتوصایه من  تر عما  کننا .تر و آگاهاوهالحر ه

حاا ا   ممزاار برساا  و در عااوش کودکااان و ووجواوااان تااا جاااین کااه امزااان دارد در 

وویسااان گان از  کاااهنهنگامایر، بااارعووه ایراوااان  ااارار بگیروااا . ملّااان هویّااا معااارش 

ن دادن بااا ولاااتواوناا  من کنناا هااا اساا  اده مندر ک ا  غیاار ایراواان ملّاان هویّاا هال ومووااه

 هویّا   تر ساا  رررواگ اا بارال پُهال ایراوان از آوباا وموواه اا  هاال آوها یا ت اوتش اه 

 اس  اده کنن .کودکان و ووجواوان    ملّنو یجه ا رایش آگاهن درو ایراون    ملّن

سیاساان« در میااان -ن ساا « و »جامعاان حقااوپااژوهش دو عن اار »و هال  ااهیاط اار 

کاااود  و ووجاااوان از مح وبیااا  کم ااارل بر اااوردار  ادبیّااااتوویسااان گان و م رجماااان 

کااود  و ووجااوان باشاا  کااه  ادبیّاااتتواواا  مربااوم بااه ط یعاا  دلیاا  ایاار اماار منهساا ن . 

شاااایان  کنااا .تر من  متر و  ابااا وویسااان گان و م رجماااان را وادار باااه وگاااارک سااااده

هااال تاایلی ن عملزاارد ب  اارل در مانرال وساا   بااه هااال ترجمااهرمانیااادآورل اساا  

تار درباارۀ وظار وواوتن باه آوچاه پیش توجّاهباا  . لارا  ن داروا هاویّ تر  عناصر پیچیا ه  معرّ ن

از ایاار بیااان شاا ،  ملّاان هویّاا دهن بااه ( راجاا  بااه وقااش اباازار ترجمااه در شااز 2013)

تر تااوان باارال ا اازایش آگاااهن کودکااان و ووجواوااان ایراواان از عناصاار پیچیاا ه رصاا  من

وناا  تواکااه م رجمااان منآوجاال ب ااره باارد. ازبااا اساا  اده از مح ااوال ترجمااه ملّاان هویّاا 

ال باه ترجماه ویاژه  توجّاهرود باا  وقش م من در ایر ا زایش آگااهن ای اا کننا ، او ظاار مان

 ایر عناصر ب ردازو .

( از %66.64) غیاار ایراواان ملّاان هویّاا هال م ل ااهتعاا اد هااا ولااان داد تحلیاا  داده

گرال ووجاااوان پیلااان هاااال وا ااا ( در رمان%33.35ایراوااان ) ملّااان هویّااا هال م ل اااه

ال ملاااه ه ولاا . هااال ترجمااهال در رمانایراواان ملّاان هویّاا م ل اان  هاای   .اوااگر  ه

بودواا .  غیاار ایراواانو ایراواان  هویّاا هاار دو  ۀکنناا منعز هااال تاایلی ن ایر، رمانباارعووه
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هال مواج ان کودکاان و ووجواوااان ایراوان باا م ل ااه پااژوهش، ۀپیزارباه  توجّااهو یجاه، باا در

 ملّان  هویّا هال   اا باا م ل اهآو  ن اان مواجمیازدو برابار بیلا ر از    غیار ایراوان  ملّان  هویّ 

 ایراون اس .

ارائااه گرال ووجااوان هااال وا اا یزسااان در رمان صااورتبه ملّاان هویّاا هال م ل ااه

هال همچنایر، وموواهمو  آشازار اسا .  ها ویاز کااایر عا م تاوازن در زیرمجموعاه  او .ول ه

وکل،  اااوون و سیاساا ( بااه طاارز تر )ا   اااد، ایاا ئولهااال پیچیاا همربااوم بااه ویژگن

ه هااال ووجااوان باادر رمان ملّاان هویّاا هااال ن محاا ود هساا ن . ایاار ویژگنتوجّ  اباا 

تن ااا بااا  کودکااان و ووجواوااان از طریاار  واواا ن رمااانبنااابرایر، ؛ او حاشاایه راواا ه شاا ه

 .گیرو ن راومرا  آنهال پیچی ۀ  جن ه وشوو   آشنا من  ملّن  هویّ هال  ب لن از م ل ه

» ااود« و »دیگاارل« و اااین پااژوهش ولااان داد تمرکااز  ملّاان هویّاا  بااا رابطااه در

  اااهال آو اا ب اش کاوچزن از وموواه( اسا  و تن%88.62) ال بار » اود«هاال ترجماهرمان

ل تاایلی ن هااادر مقایسااه، در رمان اساا . (%11.37) گاارل«»دی ملّاان هویّاا  ۀدهن ولااان

 »دیگااارل« ملّااان هویّااا  ۀدهن ولاااان شااا هاس  راسهال ن از وموواااهتوجّ ب اااش  ابااا 

تااوان بنااابرایر من؛ هساا ن  (%60.79» ااود« ) ملّاان هویّاا بااا  رابطااه ( و مااابقن در39.20%)

کماا   غیاار ایراواان ملّاان هویّاا و تقویاا   معرّ اانبااه  تاایلی ن ادبیّاااتن و یجااه گر اا  ح ّاا

ایراوان   ملّان  هویّا هال  و یجاه، دس رسان کودکاان و ووجواواان ایراوان باه م ل اهکن . درمن

، کودکااان و ووجواوااان ایراواان از طریاار دیگریانببااه ووجااوان محاا ود اساا . ادبیّاااتدر 

 غیار ایراوان ملّان هویّا ال ووجاوان بیلا ر در معارش هاال تایلی ن و ترجماه واو ن رمان

  ولن در هااال ووجااوان ساا م  اباا کااه رمان آیاا نبرم گووااهایراز م احاات  گیرواا . اارار من

  .نکن ویش ای ا ومن  ملّن  هویّ ا زایش آگاهن کودکان و ووجواوان ایراون وس   به 

در  ملّاان هویّاا دهن بااه اباازار شااز  ک ااا   واواا ن یزاان از ب  ااریر و ماا ثرتریر

آیاا  کااه ایاار برمن از و اااین پااژوهش چناایر(. 1394اکاارل و شملاایرل، ذکودکااان اساا  )

اینزاه وجود، بادیگریانبباهشا ه اسا .    در ایاران وادیا ه گر  اه  زیاادل  م  نم تا حا ّ رص   

هااین کاه کودکاان و ووجواواان را ا ازایش دها ، ک ا   ملّانتواوا  آگااهن   واو ن ک ا  من

ال( ساا م اواا کن در )تاایلی ن و ترجمااه هساا ن جواوااان ایراواان در دساا را کودکااان و وو
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هاال تایلی ن ویاز باه میازان کاا ن در ایار امار مو ار ن رمانح ّ   .نکن ا ای ا منآو  ملّنآگاهن  

 ویس ن .

کااود  و ووجااوان  ادبیّاااتتواوناا  وقااش بساایار م ماان در ا اازایش کی یاا  م رجمااان من

 توجّاههااین تواونا  باه او  اا  ک ا ن ای اا کننا . پایش از هار چیاز منهاویّ ر عناصر ظاز و

ن جامعاان ایراواان هم ااواون داشاا ه باشاا . در حاایر هااویّ هال ولااان دهناا  کااه بااا سیاساا 

تاوان ن در وظار گر  اه شاوو . بارال م اا  منهاویّ هال  ترجمه ویز ب  ر اسا  ایار سیاسا 

راساا ا بااا کااه هم غیاار ایراواان ملّاان هویّاا هال رول ومووااههااال م  لاا  ترجمااه بااا روک

ال هااال ترجمااهبنااابرایر بااا او  ااا  روک؛ ن ایراواان اساا  تیکیاا  کااردهااویّ هال سیاساا 

کودکااان و ووجواوااان را ا اازایش  ملّاانمناساا  م رجمااان ایراواان  اا ر  واهناا  بااود آگاااهن 

 دهن .

 ملّانن  ا ازایش آگااه  در  تواونا  وقاش ما ثرل اود من  نووبابهوویسن گان و واشران ویاز  

ال ویاژه  توجّاهتواونا  باا  . بارال م اا ، وویسان گان منای اا کننا کودکان و ووجواوان ایراوان  

ایراواان و غیاار ایراواان در آثااار  ااود ب ردازواا  و  ملّاان هویّاا هال ومووااهاساا  اده از بااه 

هااال م  لاا  هاار تااوان از م ا  هال ایراواان را در اولویاا   اارار دهناا . همچناایر، منومووااه

 ب ره برد و به چن  مورد معرو  بسن ه وزرد.  ملّن  هویّ عن ر  

در آثاار کاود  و ووجاوان باه حاشایه  ملّان هویّا تر تر و پیچیا هلهرچن  عناصار جا ّ

باا اسا  اده از زبااون  تاوان اا پرهیاز کارد. مناز حار  کاما  آو او ، ب  ار اسا  ه شا هراوا

 ویز آشنا سا  .  ملّن  هویّ هال  در  کودکان و ووجواوان را با ایر جن هساده و  اب 

. تیکیاا  کاارد ملّاان هویّاا هااال ترجمااه در رابطااه بااا روک اهمّیّاا  باار پااژوهش حاضاار

در ترجماان ایراواان  ملّاان هویّاا ال ماا ثر در ح اا  جمااههااال ترحااا ، شناساااین روکباایر

تواوناا  بااه بررساان هااال آتاان منادباان ویاااز بااه پااژوهش بیلاا ر دارد. همچناایر، پژوهش

ر از منظاار ال مو ّااهااال  زم باارال م رجمااان بااه منظااور تولیاا  ترجمااههااا و ویژگنم ارت

هال و تایثیر ساایر گوواه  اهمّیّا تاوان باه بررسان وقاش،  دازو . عووه بر ایار، من رن بهویّ 

پردا اا . اوجااام پژوهلاان ملااابه در حااوزۀ ترجماان دیاا ارل  ادبیّاااتاوااوا  در  هویّاا 

 شود.شنی ارل ویز پیلن اد من
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