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سوابق تحصیلی و آزمونهای سراسری جایگزین نظام کنکورمحور:
چرایی ،چیستی و چگونگی تغییر
دکتر غالمرضا کیانی (دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران)
rezakiany@yahoo.com

چکیده
در عصر حاضر ،نیاز مبرم به پاسخگویی معتبر و تضمین کیفیت ،توجه متخصصـان را بـه ن دسـته
از شیوههای سنجش و اندازهگیری جلب نمـوده کـه ارتیـای کیفیـت یـادگیری و ریشـهکـنشـدن
رایهای از ثار و عواقب نامطلوب واردشده بر برنامة درسی و موزش/یادگیری را بـه ارماـان ورده
است .در ایران انتیادهایی که اخیراً به پاسخگویی زمـونمحـور وارد شـده مـوص ااـیحاتی را در
نظام دیرینة سنجش و پذیرش دانشجو بههمراه داشته است؛ موجی که در سـا  4931بـا تصـویب
«قانون پذیرش دانشجو» به اوص خود رسید .امـا پیشـینة پژوهشـی مـرتبک حـاکی از ن اسـت کـه
موفییت اغلب به ن اندازه که امید ن میرود ،حاال نمیشود .دالیل چنین ناکـامیهـایی معمـوالً
پس از اجرا یا در مراحل پایانی زمونی تحو یافته بررسی شـده و «ارزشـیابی میـدم بـر تجربـه یـا
ارزشیابی فاز سیاستگذاری» همچنان مافو مانده است .پژوهش کنـونی براسـام مصـاحبههـای
دقیق با جمعی از سیاست گذاران و حامیان تاییـر کنکـور سراسـری بـه ایـن مهـخ پرداختـه اسـت.
براسام نتایج تحلیل محتوایی مصاحبهها ،سیاستها و چشخانـدازهای ایـن تاییـر بـر سـه محـور
االی استوار است .4 :زمون جدید به عنوان اهـرم مولـد ثـار و پیامـدهای مطلـوب در کـل نظـام
موزشی؛  .2تاییر پارادایخ روانسنجی به فرهنگ سـنجش موزشـی؛  .9چـالشهـای نظـام جدیـد
پذیرش .برخیف تاییر دیدگاهها ،سیاستگذاران در عمل همـان سیاسـتهـای گیینشـی سـابق را
برای جایگیین کنکور دنبا کرده که با وجود چالشها و تهدیدهای موجـود ،محتمـل اسـت ن را
به ابیاری نامناسب جهت پیشبرد اهداف ایده تبدیل نماید.
کلیدواژهها :تحو نظام سنجش ،عواقب مورد نظر ،سابیة تحصیلی دانشجو ،زمونهـای پرراهمیـت
کشوری.
____________________________
تاريخ دريافت 0314/01/82 :تاريخ پذيرش0315/5/4 :
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فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشكدة ادبيّات و علوم انساني)

 .1مقدمه

از نجاکه دستیافتن به جایگاه اجتماعی واال و تضمین شـالی در ایـران بـا دسترسـی بـه
تحصــییت عــالی و حرفــهایشــدن مــرتبک اســت ،زمــونهــای ورودی دانشــگاههــا بــهطــرز
شگفت وری تأثیری انکارناپذیر بر ارزش های اجتماعی و حس رقابت موجود و بـر کـل نظـام
موزشی بر جای گذاردهاند .نگاهی کلی به برنامة کنکورمحورِ موجود بهخوبی گویای ن اسـت
که پیامدهای حسام چنین زمونی را نمی تـوان بـدون عواقـب مهـخ ن بـرای برنامـة درسـی،
موزش و یادگیری تصور کرد .در میان یافته های پژوهشی که اخیراً اـورت گرفتـه ،مـیتـوان
شواهد بیشتری را در تأیید وجود عواقب چنین زمونهایی بهدست ورد .این پژوهشها (برای
مثا رجوع شود به دکر و بولت2003 ،4؛ کیکوچی و بورونه2003 ،2؛ مونـوز و الـوارز2040 ،9؛
وا و هوراک )2003 ،1همگی بر وجود برنامة درسی هخترازی با این زمونها تأکیـد داشـته و
چگونگی تأثیر نها را در پیدایش چنین برنامة درسی مورد ارزیابی قرار دادهاند.
حجخ بسیارِ مباحث سیاسی و حرفهای دربارة اهمیت عواقب چنین زمونهـای پرـر وجهـی
مصداق این است که این کاربرد و تفسیرِ نمراتِ زمون است که تا حد زیادی ،تأثیرات واقعـی
یا مشهود نها را بر افراد ذیربک ازجمله کادر موزشی ،دانش موزان ،سیاستگذاران ،مجریان،
والدین و مدارم تعیین میکند .برای مثا  ،کاربرد «پاسخگویانـة زمـونهـا» (کیـامنش4933 ،؛
ناگی ) 2000 ،5در مییام وسیع ،تأثیرات مثبتی را در مورد دانش ،انگییه ،تیش فردی ،تسلک بر
مهارتها و نیی عملکرد دانش موزان بهدنبا خواهد داشت .در بعد تعلیمی ،ایـن زمـونهـا بـه
معلمان کمک میکنند تا نیازها و نیاط قوت و ضعف دانش موزان را تشخیص دهنـد ،مـوزش
اثرگذارتری داشته باشند ،موزش را هختراز استانداردهای موزشی قـرار داده و در کارشـان بـه
پیشرفت حرفهای چشمگیری دست یابند .تفسیر نتایج و کاربریهای زمونهای پرر وجـه فـوق
از طرف سیاستگذاران و مجریان نیی تأثیری مثبت بر توانـایی نهـا بـرای نظـارت و بررسـی
1 Decker & Bolt
2 Kikuchi & Browne
3 Munoz & Alvarez
4 Wall & Horak
5 Nagy
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سیاست های موزشی ،تخصیص مؤثر منابع ،تشخیص کیفیت برنامة موزشی و پیشبرد هرگونـه
تاییر الزم و نگرش سازنده در این برنامه خواهد داشت.
با وجود این ،نباید از این نکته غافل بود که سنجش در مییام وسیع میتوانـد بـرای افـراد
ذیربک مختلفی که در الیههای مختلف برنامة معینی دخیلاند ،پیامدهای منفیای داشـته باشـد.
هنگامی که وجوه و حساسیتهای ویژهای وجـود دارد؛ علـیالخصـو

هنگـامیکـه کـاربری

م مجـوز ورود بـه مراحـل بـاالتر یـا
ی تـی و اسـا ِ
االی نتایج زمون ،تعیینکنندة فرات هـا ِ
دستیابی به فرات شالی باشد عواقب ناخواستة این زمون بهمراتب بیشتر خواهد شـد .چنـین
عواقبی ممکن است شامل اثراتی مضر مانند اضطراب ،تهییج ،و نگرشهای مخالف (مـکنامـارا
و روور ،)2001 ،4تناقض ارزشی و یأم هنگام وقـوع شکسـت (اسـتیگینی )2002 ،2و کـاهش
تدریجی اعتماد به نفس ،انگییه و عیت نفس باشد .مییان و کیفت یادگیری فراگیران بـه دنبـا
کسب نمرات باالتر در زمونهایی (مثل کنکور) که بسیار رقابتی هسـتند نچنـان تحـت تـأثیر
قرار میگیرد که فراگیران به مهارت های مورد نیاز زمون و کارایی فنی جهـت ارتیـای نمـرات
زمون ،بـیش از انـدازه بهـا داده و در همـین حـا از میااـد موزشـی ،اهـداف تحصـیلی و
استانداردهای یادگیری مشخصشده از سـوی متخصّصـان و سیاسـتگـذاران موزشـی غافـل
میمانند.
هنگامی که نتایج ِسنجش در مییام وسیع برای میااد پاسخگویی و رقابتی بـهکـار رونـد
(مانند کشور ما) ،موزگاران هخ الجرم روش تدریس خود را جهت اطمینان از بهبودِ عملکـردِ
فراگیران تاییر می دهند .در حیییت این گونه توقعّات ،موزگاران را تحت فشار مضـاعف قـرار
می دهد تا روش تدریس خود را با برنامة درسیِ محدودی همسو کنند که فیـک جنبـة امتحـانی
کار حرفهایِ معلمان را در نظر می گیرد .در میان ثار مکتوب موجود مباحث زیادی دربارة تأثیر
و عواقب زمون بر دیگر افراد مختلف ذیربک ،مؤسسهها و برنامة تحصیلی موجود اسـت ،امـا
شاید بشود گفت در این میان پوفام 9سرشنامترین حامی عواقب زمونی است که با « مـوزش
1 McNamara & Roever
2 Stiggins
3 Popham
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زمونمحور» مخالفت دارد .میداوم )4333( 4هخ یکی دیگر از منتیدان « موزش زمونمحـور»
است و ن را چییی جی «امپریالیسخ روانسنجی» نمیداند (

)33 .؛ زیـرا مـوزش بـر مبنـای

زمون ،خیقیت و خودجوشی معلمان و دانش موزان را محدود کـرده و قضـاوت و تشـخیص
حرفهای معلمان را کاهش میدهد .از اینرو ،پرداختن بیشازحد به زمون و تضمین قبـولی در
ن توسک افراد مرتبک ،احتما بروز پیامـدهای نـامطلوب و منفـی را افـیایش داده و ایـن امـر
برخیف پیامدهای مطلوب و مثبتی است که مرحلة سیاستگذاری غالبـاً در دسـتور کـار خـود
قرار میدهد.
با عنایت به این واقعیت ،چییی که در بسیاری از کشورها ،چـه توسـعهیافتـه و چـه در حـا
توسعه ،مفید بوده این است که اایح نظام امتحانی موجود جهت رفـع عواقـب منفـیِ ن کـه در
باال به برخی از نها اشاره شد ،غازگر گسترش پیامدهای مثبت مـورد نظـر نظـامهـای موزشـی
است .این پیامدهای ایده شامل مواردی از قبیل دستیابی به اهداف یادگیری ،ارتیای سطح کیفـی
و کسب مهارتهای الزم است تا مواردی مانند ارزشهای مرتبک با سیاسـتهـا و اسـتانداردهایی
که سنگ بنای هر نوع سنجشی هستند .از لحاظ منطیهای و در چنـین حـالتی ،بـهمنظـور کـاهش
پیامدهای منفی که برنامة تحصیلی کنکورمحـور کشـور بـه ن دامـن زده ،افـیایش فراـتهـای
یادگیری مؤثر و سازنده برای دانش موزان (سازمان پـژوهش و برنامـهریـیی موزشـی )4933 ،و
ریشهکنکردن روحیة یادگیریِ طوطیوار و غیرفعا (انفعالی) بـهعنـوان یکـی از پیامـدهای ذاتـی
ساختار و مؤلفههای کنکور ،سیاسـتگـذاران در مجلـس الیحـهای را بـه تصـویب رسـاندند کـه
براسام ن سوابق تحصیلی دانش موزان جایگیین زمونهـای ورودی متمرکـی و تـکمرحلـهای
دانشگاهها میشود .نتیجة این سیاست مجلس« ،قانون پـذیرش دانشـجو در دانشـگاههـا و مراکـی
موزش عالی» (مجلس شورای اسیمی )4931 ،است که میرر بود در در سا تحصـیلی 39-32
بهطور کامل اجرا شود.
با این حا سیاستگذاریهای موزشی در کشورهای مختلـف نشـان مـیدهـد کـه تحـوالت
موزشی همیشه چندان هخ موفق نبوده و گاه پیامدهای منفی (روانشناختی و موزشـی) در شـرایک
1 Madaus
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جدید همچنان به قوت خود باقی ماندهاند .ظاهراً عامل االی که به این مسئلة غامض دامن میزنـد،
غفلت در اتخاذ ارزشیابیِ بهنگام و مناسب و نیی نبود توجه به تحلیل سیاستهای مـرتبک بـا شـرایک
اایحیافته است .در کشور ما نیی رویارویی با چـالشهـایِ نظـامِ سـنجش و پـذیرش دانشـجو در
مییامِ وسیع کنونی ن ،کاهش مشکیت احتمالی چنـین برنامـهای ،افـیایش میایـا و پتانسـیلهـای
پیشبینیشده در مرحلة سیاستگذاری ن و پررکردن خأل بـین سـطوح «سیاسـت و عمـل» در ایـن
برنامه همهوهمه مستلیم این است که این تاییر عیوه بـر مراحـل پایـانی خـود در مراحـل ابتـدایی
سیاستگذاری یا تصمیخگیری نیی بررسی و بهطور شفاف بازنگری شود.
به بیان دیگر ،از نجاکه ممکن است قسمتی از اطیعاتِ مهخ و مفید مربوط به اایح نظـام
کنکورمحور پذیرش دانشجو در مسیر سیاست بـه عمـل ،یعنـی مسـیر «سیاسـتگذاری -اجـرا-
تکمیل» کخ رنگ شود ،اتخاذ روند ارزشیابی از غارین مراحل این برنامه امری ضروری بـهنظـر
میرسد تا از خسارت ناشی از برنامة ارزشیابینشـده و خـام کـه منجـر بـه برنامـهای ناکار مـد
میشود ،جلوگیری شود .در بررسی پیشِ رو بهمنظور شـفافسـازی چشـخانـدازهای مفهـومی،
منطق و پیام این تاییر کخنظیر با گروهی از افراد عالیرتبة ذیربک درگیر در سیاستگذاری این
اایح ،مصاحبه هایی مستمر و دقیق انجام شده است .این گروه شامل  42تن از سیاستگذاران
موزشی و افراد حیوقی عالیرتبة ذی ربک عضو کمیسیون مـوزش و تحییـق مجلـس شـورای
اسیمی و مرکی پژوهشهای مجلس ،تنـی چنـد از میامـات ارشـد وزارتخانـههـای مـوزش و
پرورش و علوم ،تحیییات و فناوری می باشد .هدف االی شکارساختن سیاستهـای خـرد و
کین ،خـکمشـیهـا و تصـمیخهـایی بـوده اسـت کـه بررسـی نهـا بازتاباننـدة دیـدگاههـای
سیاستگذاران و نیی سیاستهای مرتبک با برنامة جدید پذیرش دانشجو است.
سیاستهای بومی مرتبط با تصویب قانون جدید پذیرش دانشجو

ورود به مرحلة تحصییت عالی ،علیالخصو

به دانشگاههـای دولتـی ،از دهـة پنجـاه تـا

کنون همواره عراة رقابت بوده است؛ رقابتی که پس از پیروزی انییب اسیمی ایران بـهدلیـل
نبود تناسب میان تعداد داوطلبان و گنجایش دانشگاهها شدت گرفته است .ساالنه بالغ بـر یـک
میلیون دانش موز در زمون چندگیینهای کنکـور سراسـری کـه مجـری ن «سـازمان سـنجش»
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است ،با یکدیگر به رقابت میپردازند .ارزیابی شرکتکنندگان تنها بر پایة عملکردشـان در ایـن
زمون اورت میگیرد و عملکرد مستمر دبیرستان یا سوابق تحصـیلی داوطلبـان در گـیینش و
تعیین سطح نهایی نان بیاثر است.
در چنین شرایطی ،اایح نظام منحصراً زمونمحور کنکور سراسری در دستور کـار تحـو
بنیادین کشور قرار گرفت .در بخشهـای تخصـیصیافتـه بـه «سـنجش و ارزشـیابی پیشـرفت
تحصیلی» اسناد ملیِ اخیر کشور ،نیاز فوری به تاییر قالـبهـا و مییـامهـای رایـج در چنـین
معیارهای منحصراً زمونمحور ،کامیً مشهود است؛ علیالخصو

«رهنامة نظام تربیت رسمی

و عمومی کشور» و نیـی «سـند ملـی برنامـة درسـی» حـاوی بخـشهـای جداگانـهای پیرامـون
سیاست های زمونی هستند که پیشنهاد تاییـر نظـام زمـونمحـور وزارتخانـههـای مـوزش و
پرورش و علوم ،تحیییات و فناوری در نها مطرح شده است .نکتهای کـه بایـد بـه ن اشـاره
کرد این است که گرچه طی دو دهة اخیر گیارشهای تأملبرانگییی دربارة ضعف نسـبی نظـام
زمونی ارائه شده ،پیشنهاد تاییر برنامة زمونیِ موجود برای ورود به دانشـگاه تـا قبـل از سـا
 4934بهطوررسمی بررسی نشده است .این پیشنهاد برای اولین بار در نشستی سهروزه (مهرمـاه
 )4934با عنوان «سمینار بررسی روشهـا و مسـائل زمـونهـای ورودی دانشـگاههـا» توسـک
ااحب نظران و پژوهشگرانِ سنجش و متخصصان موزشی در دانشگاهِ دولتی ااـفهان مطـرح
شد.
نتیجة تحلیلهای اورت گرفته دربارة کنکور در این نشست ،تیدیخِ «طرح نهایی چگـونگی
پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاهها و مؤسسات موزش» به مرکـی پـژوهشهـای مجلـس
شورای اسیمی بود .پس از انجام پژوهشهای الزم (بهعنوان مثا قلیپور و قـابیرگی،4931 ،
کیا و بیرگی )4935 ،پیامد سیاست مجلس در این بـاره ،تصـویب قـانون پـذیرش دانشـجو در
دانشگاهها و مراکی موزش عالی کشور در سا  4931بود که در بخش قبلی توضیحات مربـوط
به ن ذکر شد .قانون مصوب سا  4931که مشتمل بر شش مـاده و شـش تبصـره اسـت و بـه
تأیید شورای نگهبان نیی رسیده ،میدمهای برای اعما سیاسـتهـای مربـوط در نظـام پـذیرش
دانشجو محسوب می شود .طبق ایـن قـانون سـابیة تحصـیلی و نتـایج عملکـرد چهارسـاله در
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امتحانات نهایی سراسری دبیرستان و پـیش دانشـگاهی (همچـون امتحانـات فعلـی سـا سـوم
متوسطه) که بهاورت نهایی برگیار میشوند ،جایگیینِ عملکرد در زمـونهـای چندگیینـهای
کنکور سراسریای میشود که سازمان سنجش سالی یک بار ن برگیار میکند.
براسـام تحلیــل محتــوایی نامــههــای مســتند نشسـت ذکرشــده ،مطالعــات انجــامشــده (ماننــد
حجفروش4934 ،؛ شجاعی و قلیپور4931 ،؛ کیا و بیرگی )4935 ،و توضیحات ارائهشده توسـک
سه تن از اعضای کمیسیون مـوزش و تحیییـات مجلـس شـورای اسـیمی شـرکتکننـده در ایـن
پژوهش ،ازجمله دالیل االی شمو عمدی امتحانات سراسری در نظام جدیـد سـنجش و پـذیرش
دانشجو مشکیت مشاهدهشده در برنامة کنونی زمونهای ورود به دانشگاههاست .بـهعنـوان مثـا ،
عیوه بر سیبهای روانی متعدد که در بخش پیشین بـه برخـی از نهـا اشـاره شـد ،مـیشـود بـه
«تک زمون یکبار عملکردی» بهجای «عملکرد تکوینی و مستمر در طی سا های مدرسـه» « ،زمـون
هنجـارگرا» بــهجـای « زمــون مــیکگـرا» « ،پاســخگـویی اــرفاً زمــونمحـور»« ،قالــب و فرمــت
چهارگیینهای»« ،فراتهای محدود برای یادگیری مهارتهای تفکری سطوح باالی هرم یـادگیری»
و «برنامة درسی محدود و بسته براسام یادگیری طوطیوار» اشاره کرد .بهنظر میرسد ادامـة برنامـة
کنکور ،بهعنوان اسام قضاوت دربارة دانش و عملکرد داوطلبان ،ماایر با بحثهای حرفـهای اسـت
که تأکید دارند یک نمرة امتحانی اِرف نباید اسام تصمیخگیریهای مهخ بـرای افـراد باشـد .نچـه
مشخص شده این است که در میایسه با کنکور سراسری ،امتحانات نهایی سراسری که شـناختهشـده
و ملمومتر هستند ،با شرایک موزشی و تحصیلیِ حا حاضر کشور همسویی بیشـتری دارنـد و در
کنار سؤاالت مرتبک با مهارتهای تشخیصی و دریافتی ،شـامل سـؤاالتی هسـتند کـه مهـارتهـای
تولیدی را نیی میسنجند .پس عیوه بر شرکت در امتحانات نهایی سا سوم دبیرسـتان کـه در حـا
حاضر توسک وزارت موزش و پرورش اجرا میشوند ،دانش موزان تمامی میاطع دورة متوسطه کـه
داوطلب پذیرش در دانشگاه هستند ،میبایست در همة امتحانات نهایی سراسری دبیرسـتان شـرکت
نمایند (مجلس شورای اسیمی،4931 ،

.)1 .

گرچه اجرای این برنامة جدید تدریجاً از سا  4933شروع شده است ،سیاستهـا ،اهـداف
و چشخاندازهای کلی ن هنوز برای عموم چندان مشخص و شناختهشده نیست و ایـن مسـئله
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همسویی عموم با تصمیخها و سیاستگذاریهای اتخاذشده توسک نمایندگان تصـمیخگیرنـده و
میامات ذی ربک سطح باالی کشور را به تأخیر انداخته یا تضعیف میکند .بنابراین بهنظر رسـید
که بررسی و کاوش در این زمینه ازطریق انجام مصاحبههای دقیـق بـا ایـن سیاسـتگـذاران و
برنامهرییان ضروری و بسیار مفید باشد.
سؤال پژوهش :تعابیر سیاستگذاران و میامـات عـالیرتبـة ذیربـک از تاییـر نظـام سـابق
پذیرش دانشجو به نظام جدید چیست؟
به عبارت دیگر:
الف .از نظر این افراد چه دیدگاه ،پیام یا منطیی پشت نظام پذیرش دانشجو وجود دارد؟
ب .از دیدگاه این افراد ،برنامة جدیـد پـذیرش دانشـجو چگونـه موجـب تسـهیل یـا مـانع
سیاستهای مورد نظر خواهد بود؟
 .2روش پژوهش
 .1 .2جامعۀ آماری و شیوۀ نمونهگیری

در ابتدا پژوهشگر تصمیخ گرفت با ن دسته از اعضای کمیسیون مـوزش و تحیییـات یـا
مرکی پژوهشهای مجلس که جیو اعضای مهخ کمیتة مادة  1قانون مربوط بودهاند (ایـن کمیتـه
موظف به تصویب و اجرای مسائل مرتبک با طرح جایگیین کنکور است) مصاحبه نماید .بدین
منظور با هفت نفر از اعضای این کمیسیون ارتباط برقرار شد .در نهایت با پنج نفر از این افـراد
که در زمینة سیاست گذاری مسائل موزشی تخصص داشتند و پیش از این تحت عنوان اعضای
علمی تحیییاتی دانشگاه های دولتی و مراکی تحیییاتی کشور نیی شناخته میشدند ،مصاحبه شد.
سه تن دیگر از شرکتکنندگان در مصاحبه عضو شـورای عـالی مـوزش و پـرورش و افـراد
ستادی مرتبک وزارت علوم ،تحیییات و فنـاوری بودنـد کـه هرکـدام بـهنوبـة خـود در زمینـة
مدیریت و سیاست های موزش عالی تخصص کافی داشته یا در جلسات مربـوط بـه طـرح و
تصویب حذف تدریجی کنکور سراسری حضوری فعا داشتهاند.
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دیگر افرادی که دیدگاه هایشان در انجام این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است عبارتاند
از :دو تن از رؤسای عالیرتبة سازمان سنجش ،یکـی از مسـئولین انتشـارات سـمت بـهعنـوان
کارشنام تولید کتب دانشگاهی و مطالب موزشی و یکی از حامیان تحـو کنکـور سراسـری
(شاغل در وزارت علوم ،تحیییـات و فنـاوری) کـه اهتمـام وی بـرای ااـیح معیـار گـیینش
دانشجو و نیی ارائة طرح اولیة چنین تاییر بیسابیهای در نامههای رسـمیاش ( رشـیو شخصـی
وی ،نامههای 4939تا )4933به مرکی پژوهشهای مجلس کامیً شکار است .بـرخیف ازدحـام
کاری سیاستگذاران و مشالههای کشوریشان ،در مواقعی که برنامة نهـا اجـازه مـیداد و در
زمان زادشان با انگییه و رضایت کامل در مصاحبهها شرکت کردند .در کـل ،شـرکتکننـدگان
شامل یک زن و یازده مرد بودهاند که ده نفر از نهـا دارای مـدرک دکتـری و یـک نفـر دارای
مدرک کارشناسی ارشد بوده ،بهگونهای که همگی واجد شرایک الزم بودهاند.
 .2 .2رویۀ اجرا

روش جمع وری داده های مورد نیاز این پژوهش ،کیفی و از نوع مصاحبة فـردی اسـت .از
ن جاکه این پژوهش جیء اولین موارد پس از تحو نظام سـنجش و پـذیرش دانشـجو اسـت،
پژوهشگر ناگییر باید شخصاً به ساخت و تدوین ابیار الزم اهتمام میورزید .این اقدام بـا اتکـا
به منابع معتبری که در بخشهای پیشین به نها اشاره شد و نیی منابع زیر انجام شد.
 قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکی موزش عالی کشور
 اطیعات مرتبک با ایجاد تحو در نظام موزشی و ارزشیابی تحصیلی منـدرص در اسـناد
ملی کشور (سازمان پژوهش و برنامهرییی موزشی4933 ،؛ شورای عالی مـوزش و پـرورش،
.)4933
 ثار مکتوب و دانش و تجربـة شخصـی پژوهشـگر دربـارة نظـام کنکورمحـور پـذیرش
دانشجو و ثار و تبعات دیرینة ن
بر این اسام برای پاسخ به پرسشها ،پروتکلی برای مصاحبهها تهیه شد کـه مـوارد زیـر را
در بر میگرفت :درک هیئت شرکت کننده از تاییر کنکور و جایگیینی ن یـا هـر ابتکـار عمـل
دیگر برای تحو در ن ،نگرش و نظراتشان دربارة منطیی که در پسِ تاییـر کنـونی قـرار دارد،
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امکانپذیر بودن اجـرای بهنگـام ن و پیشـرفت اجـرا و نیـی چـالشهـای بازدارنـده یـا عوامـل
سانکنندة اجرای طرح جدید امتحانات نهایی سراسری بهعنوان جانشین کنکـور .الزم بـه ذکـر
است که تمام مصاحبههای اورتپذیرفته نیمهساختاریافته بوده و زمان مصاحبهها بین 50تـا35
دقییه بوده است.
 .3تحلیل دادهها

براسام سه رویة تحلیلی متمایی و در عین حا همپوشانندة بهکـار رفتـه در ایـن پـژوهش،
یعنی کدگذاری بـاز ،کدگـذاری مرکیی/محـوری و کدگـذاری انتخابی/گیینشـی (اسـتراوم و
کوربین )4333 ،4بهعنوان وسیلهای جهت شناسایی تخهای موجود در دادهها ،چندین تخ/سـوهه
االی و فرعی یا زیرمجموعههای مرتبک بهدست مد که نشاندهنـدة درک شـرکتکننـدگان از
تحو نظام کنکورمحور ،بررسی نها از مشکیت این تحو و چشخاندازشـان دربـارة مسـائل
ینده بود .بر این اسام ،یک پایگاه اولیة دادة کیفی شکل گرفت و در گـامهـای بعـدی محیـق
تیش کرد تا با مضمونیابی و استخراص معانی مندرص در پاسخها موضوعات مرتبک را تولیـد و
تبیین نماید.
 .4یافتههای پژوهش :نتایج و بحث

طبق اخبار رسانة ملی ،جراید یا سایتهای معتبر خبری ،میرر بود قـانون پـذیرش دانشـجو
در دانشگاهها بهعنوان بخشی از سنجش پاسخگویانه در سا تحصیلی  39-32بهاورت کامـل
اجرا شود .با وجـود ایـن ،اجـرای اولیـة ن در سـا  4933-4933اـورت گرفـت کـه در ن
45دراد از نمرة قبولی دانشگاهها توسک سوابق تحصیلی دانـش مـوزان دبیرسـتانی بـهشـکل
معد نمرات نها و 35دراد دیگر توسک نمرة علمی کنکور تعیین میشد کـه ایـن میـدار در
کنکور سراسری سا  4930به نیش 25درادی سابیة تحصیلی(اعیمشـده در سـایت سـازمان
سنجش )4930 ،افیایش یافت .چنین پدیدة هخزیستی میان دو نظـام رقیـب در شـرایک حاضـر
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ایران افقهای جدیدی را برای کاوش عوامل متعدد می گشاید؛ زیـرا کـه چنـین مـوص تحـولی
خالی از چالش و مناقشه نخواهد بود.
یافتههای اولیه که بهاورت چارچوبهای مفهومی حاوی مضامین مندرص در پاسخها ظاهر
شدند چندین بار بازخوانی شدند تا از حداکثر تشخیص و استخراص تخهای/سوهههـای موجـود
اطمینان حاال شود .نهایتاً سـه تخ/سـوهه مهـخ و کلـی از کـاوش مجـدد دادههـای حااـل از
مصاحبهها بهدست مد .4 :تحو بهعنوان اهرم مولـد ثـار و پیامـدهای مطلـوب در کـل نظـام
موزشی؛  .2کاربرد روشهای متنوع ،تکوینی و چندمرحلـهای در ارزشـیابی دانـش و توانـایی
دانش موزان بهجای روشهای سنتی یکبار عملکرد پایانی؛  .9پیشنیازهـا و چـالشهـای الزم
برای اجرای نظام تحو یافته (مسائل حا حاضر و ینده).
 .1 .4تحول در آزمونهای پُراهمیت ملی بهعنوان اهرم مولد آثار و پیامدهای مطلوو

در کول

نظام آموزشی

همانطور که قبیً مطرح شد وجوه حسام زمونهایی نظیر کنکور را نمیتـوان بـدون عواقـب
مثبت یا منفی ن بر افراد مختلـف ذیربـک (ماننـد کادر مورشـی ،دانـش مـوزان ،سیاسـتگـذاران،
مجریان ،والدین یا مدارم) در نظر گرفت .برای مثا کنکور عیوه بر افیایش دغدغههای معلمـان و
دانش موزان باعث افیایش فشار حتی روی ادارات منطیهای و بومی مـوزش و پـرورش مـیشـود؛
چنانکه منجر به تیش همهجانبه برای کسب رتبه و تـراز بـاالتر شـده و متعاقـب ن هـیم معلـخ و
دانش موزی در میاطع پایانی دبیرستان را نمیتوان یافت که نسبت بـه چنـین موضـوعی بـیتفـاوت
باشد .این نوع نگرش و عملکرد بیشک خالی از بروز مسائل جانبی و عوامـل مضـر نخواهـد بـود.

برخیف این ،طرح جانشینیابی زمون کنکور سراسری ،برای همـة نظـام موزشـی وعـدة عواقـب
مطلوب میدهد .چنین چارچوب فکری اثرات مطلوب زیر را در بر گرفته است:
 .1 .1 .4اعتبار سیستمی (هَمستی) شاهدی بر آغاز تغییر

بنا به نظر تمام پاسخ دهندگان ،دلیل االی تحـو نظـام کنکورمحـور کـاهش اثـراتِ منفـی
زمونِ های ن بر برنامة درسی ،موزش ،یادگیری و سنجش است که گفتـه مـیشـود از طریـق
جایگیینکردن ن با نظام مبتنی بر سـنجش و انـدازهگیـریهـایی بـا ماهیـت متفـاوت حااـل
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میشود .در رابطه با ضرورت این تحو توضیحات پاسخدهندگان بـهطـور ضـمنی بـر «اعتبـار
سیستمی (همستی)» (فردریکسن و کالینی4333 ،4؛ شوهامی )4333 ،2اشاره داشت کـه طبـق ن
زمون جدید تأثیرات مطلوب و سازندهای برای موزش و یادگیری به دنبا خواهد داشـت .در
حیییت ،در اعتبار سیستمی (همستی) ،معرفی یـک زمـون بـهعنـوان رونـدی پویـا ،میدمـهای
خواهد بود برای تاییر نظام موجود براسام ارتباط نیدیک بین این زمون و یادگیری.
در موقعیت فعلی کشور ،اغراق میی نیست اگر بگوییخ کـه نیـل بـه چنـین اعتبـار سیسـتمی
(همسـتی) از طریـق جــایگیینکـردن زمـونهــای کنکـور سراسـری بــا ابیارهـای ســنجش و
زمونهایی از نوع دیگر که یادگیریمحور و ساختارگرا است ،میسر میگردد.
بهطور کلی ،در پاسخ به این سؤاالت که « یا تاییر نظام موجود پذیرش در دانشـگاههـا نیـاز
امروز کشور بوده یا نه؟» و «چه تئوری ،ااو و چشخانداز نظری این تاییر را هدایت نمـوده؟»
یا «چه اهداف ،میااد و منظورهایی برای این تاییر در نظر گرفته شده؟» پاسخ مثبت اکثر افـراد
مصاحبه شـده حـاکی از ضـرورت اتخـاذ اقـدامات الزم بـرای ایجـاد تحـو و نـو وری بـود.
توضیحات مبسوط نها را میتوان در محورهای زیر خیاه نمـود :تحـو معیارهـای کنکـور
محور برای کاهش اثرات زیـانبـار بـر روی «کیفیـت یـادگیری»« ،کمیـت و میـیان یـادگیری»
و«سرعت و ترتیب یادگیری مطالب» توسک دانش موزان از سویی و از سوی دیگر بـر «کیفیـت
موزش»« ،سرعت و ترتیب موزش»« ،مفاد موزشـی» و نیـی «ارزشـیابی معلمـان و مدرسـه از
یادگیری دانش موزان» توسک معلمان است .بهطور دقیقتر ،بنا بـه گفتـة چهـار تـن از اعضـای
کمسیون موزش و تحیییات مجلس و مرکی پژوهشهای مجلس:
« ...نظام فعلی سنجش کنکورمحور روند گیینش و پذیرش دانش مـوزان را اـرفاً بـه یـک
عملکرد یک باره در سا محدود مینماید و نهتنها به پیشینة تحصـیلی دانـش مـوزان بلکـه بـه
نظام ارزشیابی تحصیلی مدارم اعتنایی ندارد .این امر خودبهخود معلمان را بـه تـدریس بـرای
زمونها و نه تدریس برای یادگیری محدود میکند .دانش موزان هخ متشابهاً یادگیریشـان را در
1 Fredriksen & Collins
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جهت مواد ،محتوا و ساختارهای زمونی کانالییه مینماینـد و بـهجـای فراگیـری مهـارتهـای
یادگیری در فراگیری مهارتهای زمونی تعجیل میکنند».
عیوه بر نظرات این چهار نفر ،بهرغخ تفاوت در عبـارات بـهکـار گرفتـهشـده تیریبـاً تمـام
پاسخها را میتوان از نظر مفهوم و معنا همسو دانست .پاسخدهندگان با بیانهای گوناگونی کـه
اکثراً اریح و برخی ضمنی است ،معتیدند که از طریق تاییر معیار فعلی به معیاری که مـوزش
و یادگیری دوران مدرسـه بهـا داده و روش هـا و ابـیار سـنجش مبتنـی بـر مفـاهیخ سـازنده و
ساختارگرا در یادگیری بهکار می گیرد تأثیرات مطلـوب مثبتـی بـر «کیفیـت و کمیـت مـوزش
معلمان»« ،سرعت و ترتیب یـادگیری مـوزش و یـادگیری»« ،تربیـت دانـش مـوزان در جهـت
یادگیری عمیق و فعا » پدید خواهد مد .گرچه این دیدگاه مبتنی بر سـاختارگرایی و یـادگیری
فعا در بطن تعداد اندکی از محیک های یادگیری و موزشی مدارم ایران یافت میشود (کیانی
و شایستهفر )2044 ،نظام موزش کماکان از نبود ن در بسیاری از مدارم رنج میبرد .از همـة
پاسخهای دادهشده و نیل قو باال میتوان چنین نتیجه گرفـت کـه سیاسـتگـذاران مجلـس و
وزارت موزش و پرورش نگاه هشیارانهای به مسائلی نظیر یـادگیری در عصـر کنـونی یـا بـه
عبارتی یادگیری برای جهانیشدن و نظریههای تولید دانش و انتیا دانش که جیء رهنمودهـای
بیان شده در سند نیشة جامع علمی کشور نیی میباشد ( نیشة جامع علمی کشـور،4933 ،4

.

 )2دارند .این نظرات خوشبینانه البته با مخالفت دو تن از پاسخدهندگان مواجـه شـد .ازجملـه
دالیل ممکن این برای این اختیف نظر را میتوان این دانست که مـادامیکـه برنامـة امتحانـات
نهایی سراسری همان نیش «گیینشی» کنکـور را ایفـا کنـد ،مـانع رسـیدن بـه پیامـدهای مفیـد
فوقالذکر خواهد بود که مورد نظر سیاستگذاران کشور است.
 .2 .1 .4عدالت در آزمون

مفهوم « ثار ،عواقب و پیامدهای زمون» تنها به اعتبار همستی (سیستمی) محدود نمیشـود،
بلکه در بر دارندة عوامل مرتبک با زمون نظیر «عدالت» 2یـا «ویژگـیهـای روانسـنجی» 9یـک
1 Iran’s Comprehensive Roadmap
2 Fairness
3 Psychometric characteristics

04

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشكدة ادبيّات و علوم انساني)

شمارة چهارم

زمون مییام وسیع 4و پرراهمیـت نیـی مـیشـود .تمـام پاسـخدهنـدگان معتیدنـد کـه «برابـری
اجتماعی» 2در زمون به منیلة «تضمین فرات برای رشد مهارت و راهبردهـای زمـونی اسـت
برای تمامی دانش موزان و نهتنها برای گـروههـای خـا

بـا وضـعیت اقتصـادی خـا

» یـا

«تضمین دسترسی یکسان به موزش عالی برای تمامی افراد میباشد» و نیی «بهبود بخشیدن بـه
فرات های فراگیران جهت عملکرد چندگانه در زمونهای متوالی چهارساله بـهجـای عملکـر
یکباره در زمون همگانی کنکور» میباشد.
با این حا  ،در ارتباط با چنین ادعایی مبنی بر فراهخسازی عدالت و برابری برای تمامی اعضـای
جامعه انتیاداتی اورت گرفته است (بهعنوان مثا  ،شجاعی و و قلـیپـور .)4931 ،ثـار مکتـوب و
ادبیات موجود نشان از تأثیر غیرمستییخ شرایک خانوادگی بر پذیرش گیینشی دانشگاههـا دارد .یعنـی
این تأثیر ممکن است از طریق استطاعت خانوادهها برای مادهکردن فرزندانشان برای زمـون اعمـا
شود .سرمایهگذاری مالی خانوادهها در کیمهای مادگی برای زمون (مثل کـیمهـای کنکـور در
کشورمان) بهعنوان شاهدی عینی بر این ادعـا بـهخـوبی چـالشهـای موجـود در میولـة عـدالت و
دسترسی یکسان به موزش عالی و سپس ارتیای حرفهای و اجتماعی را به تصویر میکشد .ازجملـه
ثار و پیامدهای مهمی که سیاستگذاران مجلس شورای اسیمی بهشدت در پی ن بودهانـد ،زدودن
تأثیر انکارناپذیر «دنیای تجاری مادگی برای کنکور» بر تمامی اقشار فراگیـر ،علـیالخصـو

قشـر

ضعیفتر جامعه و نیی ایجـاد برابـری در گـیینش و پـذیرش در دانشـگاههـا از طریـق تاییـر نظـام
کنکورمحور کنونی بوده است .بهرغخ این توافیات دربـارة اسـتفاده از روشهـای کیفـی در انتخـاب
افراد و پذیرش نها کمابیش اختیف را بین هیئت پاسخدهنده مشاهده شد.
 .3 .1 .4اهداف آموزشی

جنبة پاسخگویی کنکور سراسری یا جنبة رقابتی ن باعث تاییر برنامة معلمان شده ،بهطوریکـه
نان «چنان در پیشبردن برنامة درسی تعجیل دارند که شیوههای مفید و سازندة یـادگیری -محـور و
دانش موز -محور را به کنار میگذارند» (گلن رایت .)2002 ،9دانـش مـوزان نیـی بـه شـکلی مشـابه
1 Large-scale
2 Social Equity
3 Glenwright

سال چهل و هشتم

سوابق تحصیلی و زمونهای سراسری ...

05

یادگیری در راستای زمون را سرلوحة خود قرار داده و مهارتهای تستزنی و سـایر مهـارتهـای
فنی را ارزشمندتر تلیی میکنند تا کسب اهداف یادگیری 4تدوینشده توسک برنامة درسی.
چنانکه مشهود است سیاست های بومی کشور دستیابی به اهـداف یادگیری /موزشـی را در
رأم اهداف خود قرار داده و حذف تدریجی کنکور سراسری را گامی مثبت در ایجـاد تبعـات
مثبت در اهداف یادگیری /موزشی اعخ از شناختی 2و عاطفی 9قلمداد میکننـد .بـهعنـوان مثـا
«توجه به انگییة یادگیری»« ،کـاهش سـطح اضـطراب و فشـار روانـیِ دانـش مـوزان»« ،ایجـاد
خیقیت ،مهارت های حل مشکل ،توانایی تجییه و تحلیل در دانش موزان» و نیی «انتخاب رشتة
دانشگاهی براسام انگییه و عیقة فردی» ،برخی از سیاستهای محتمل بوده که بـهوضـوح در
مصاحبههایِ اورت گرفته در پژوهش پیشِ رو مشاهده شد .در این بررسـی ،توافـق نظـر بـین
پاسخهای شرکت کنندگان در مورد اهداف یادگیری /موزشی و مواردی که پـیشتـر بیـان شـد،
نشان میدهد همگی نظرات بهاراحت بر محور مفهومی منسجمی داللت دارند کـه بـه تحـو
بهعنوان افیی برای «ایجاد ثار و پیامدهای مثبت» مینگرد.
به طور اجما  ،نتایج حاال از تحلیل پیشِ رو تأییدی است بر «نگرش منفعتگرا» 1به تاییر
که اولینبار توسک پاتون )4333( 5و استیک )4335( 1مطرح شـد .ایـن نـوع نگـرش حـاکی از
میدمدانستن ن دسته از نو وریها ،تاییرات و تحوالتی است که اتخاذ نها منجر به پیدایش و
انتشار ثار و تبعاتی مفید و سود ور برای کل برنامه یا افراد درگیر با ن خواهد شد.
 .2 .4ارزش روش های چندگانه (تکثر و تنوع روشهای سنجش) و تکوینی بهجای روشهای
سنتی یکبارعملکرد پایانی

براسام تجییه و تحلیل باورها و دیدگاههای سیاستگذاران پاسخدهنده میتوان دریافت کـه
نظام موزشی و تربیتی کشور برای تکثـر و تنـوع روشهـا و ابـیار سـنجش دانـش و توانـایی
1 Learning Objectives
2 Cognitive
3 Affective
4 Utilitarian-Oriented Approach
5 Patton
6 Stake
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دانش موزان مشروعیت قائل خواهد شد ،بهنحوی کـه فیـک سـنجش تعـدادی از مهـارتهـای
خا

تحت یکسری شرایک و مواقع خا

 ،بهعنوان الگوی ااـلی قـرار نگیـرد .بـه عبـارت

دیگر ،حرکت از سنت «انـدازه گیـری و روانسـنجی محـض» 4بـهسـوی «فرهنـگ ارزشـیابی

2

(پارادایخ ارزشیابی)» (سِگِرز و دوچی )2004 ،نشان از ن است که سیاسـتگـذاران و متولیـان
تعلیخ و تربیت و سنجش و ارزشیابی بهتدریج دست از انحصار نگاه تک بعـدی در سـنجش و
پذیرش میشویند .تخهایی همچون «واردکردن روشهای کیفی نظیر مصاحبه و ارتباط شـفاهی
برای برخی رشتههای خا

مانند زبان انگلیسی»« ،ثبت مستمر عملکرد دانش موزان از ابتـدای

دبیرستان تا فارغالتحصیلیشان»« ،بهکارگیری روشهای منظخ ارزشیابی تکوینی بهجای اسـتفادة
ارف از روشهای تلخیصی»« ،استفاده از تکنولوهی و فناوری اطیعات در سـنجش یـادگیری
فراگیران»« ،لحاظکردن فعالیت های فوق برنامه ،خواه در سطح ملی یا بینالمللی» و «طراحـی و
اجرای چندبارة زمون های استاندارد و پیشرفت تحصیلی برای مثـا بـهجـای زمـون کنکـور
یکبار در سا » همگی پیشرفت فوقالذکر را تأیید میکنند.
با وجود این ،بین اعضای کمسیون موزش و تحیییات مجلس ،مرکی پژوهشهای مجلـس،
وزارت موزش و پـرورش و سـازمان سـنجش مناقاشـاتی دربـارة ماهیـت و نـوع روشهـای
جایگیین پیشنهادی و کاربردشان بهعنوان معیار نهایی گیینش و پذیرش دانشجو مشاهده شـد.
گرچه از طرفی گروهی از شرکتکنندگان به برنامة امتحانات نهایی سراسری معتید بودند ،افراد
عالیرتبة سازمان سنجش به امتحانات نهایی سراسری بهعنوان ابیار زمـونی معتبـر و ارزشـمند
که بتوان با استفاده از ن عدالت را در برنامه گیینش وارد نمود اعتیادی نداشـتند و در عـو
پیشنهاد استفاده و اجرای زمون هایی مانند زمون سنجش پیشرفت تحصیلی (شبیه به NAEP

9

و یا  )1SATرا برای حداقل دو بار در سا مطرح کردند .مطلب دیگری که منجر بـه اخـتیف
عییده در مورد معیارهـای جـایگیین شـده اسـت موضـوع «لحـاظکـردن پـروهههـای درسـی
1 Psychometric Paradigm
2 Edumetrics Culture
3 National Assessment Educational Progress
4 Scholastic Tests
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دانش موزان است» .کارشناسان سازمان سنجش و کمسیون زمون و تحیییات مجلـس بـر ایـن
باورند که ماهیت پروهههای درسی هنوز برای دانش موزان و معلمـان کشـور ناشـناخته اسـت.
مهختر از ن ،همانگونه که برخی تأکید کردهاند ،نبود دستورالعملها و سرفصلهـای مـرتبک بـا
تصحیح و اعتباردهی به پروهههای دانـش مـوزان مـیتوانـد «عـدالت اجتمـاعی» و «دسترسـی
عادالنه» به موزش عالی را بینتیجه بگذارد.
 .3 .4پیشنیازها و چالشها ،الزمۀ اجرای نظام تحولیافته :روند حال و آینده

از تمامی افراد ذی ربک دربارة روند اجرا ،چگونگی انتشار یا عوامل و الیامات اجرایی برنامة
جدید نظرسنجی شد .پاسخهای ارائهشده به سه گروه قابل تفکیک هستند .4 :مـادگی پـذیرش
و توانایی نظامهای گیرنده (مثل وزارتخانه های موزش و پرورش و علوم ،تحیییات و فناوری)
و تعامل بین این نظامها؛  .2تناسب و اعتبار معیار نـوین سـنجش؛  .9بـازخیی (تجدیـد حیـات)
مشکیت دیرینة نظام کنکورمحور.
در بطن توضیحات این افراد عالیرتبه نگرانی مشترکی مشاهده شد که ریشه در توجه نهـا
به عوامل لجیستکی همچون تخصیص منابع مالی ،منابع انسانی با مهارتهای الزم فنـی ،منـابع
موجود در دو وزارتخانه و نیی همکاری و تعامل میان دو وزارتخانـه بـا سـازمان سـنجش دارد.
برخی از اظهارات اریح از این قرارند« :نیاز مبرم به امکانـات الزم و فنـاوری (ماننـد فنـاوری
اطیعات برای ثبت و ضبک نمرات و عملکردهای متفاوت ،یادگیری الکترونیکی ،وسایل کمک
موزشی و )...در تمامی حوزههـا و مـدارم کـه البتـه بسـیاری هنـوز فاقـد ایـنهـا هسـتند»،
«بهکارگیری این امکانات و پیشرفت های فنی جهت ایجاد عیقه و ابتکار در حـوزة یـادگیری»،
« ضرورت هماهنگی بین تاییر در روش سنجش و محتوای کتـب و مطالـب درسـی کنـونی» و
«ضرورت بازنگری و برررسی دقیق اهداف موزشی وزارت موزش و پرورش» .نچه در ایـن
اظهارنظرها بهاراحت دیده میشود این است که تاییر کنکور بهطـور هـخزمـان فـراهخنمـودن
بسترهای اجرایی را در سایر مؤلفهها و بخشهای ذیربک الیامی مینماید.
در رابطه با مناسببودن ،دقت و اعتبار معیارهای جدید زمـونهـای سراسـری کـه بـهاـورت
متوالی در گیینش و پذیرش نهایی دانش موزان بهکار میروند بهنظر میرسد که پاسخهـای میامـات
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سازمان سنجش و کمیسیون موزش و تحیییات مجلس در تیابل با یکدیگر باشند .از طرفی ،بهنظـر
اعضای کمیسیون موزش و تحیییات ،اعما امتحانات نهایی سراسری روش مناسبی است بـهشـرط
اینکه تنها معیار برای قضاوت و تصمیخگیری نهایی نباشد و بههمراه نها فعالیتهـای فـوق برنامـه،
یعنی سوابق کشوری و فرامرزی داوطلبان نیی در نظر گرفتـه شـوند .از طـرف دیگـر میـام سـازمان
سنجش و نیی یک عضو فعا وزارت علوم و خانة ریاضیات کـه در زمینـة مـار دارای تبحـر کـافی
بوده و چند دهه تجربه در زمینة امور مربوط به گیینش دانشجو را در کارنامة خود دارند بـه شـکلی
متیاعدکننده معیارهای مبتنی بر امتحانات نهایی یا معد را مناسب نمیداننـد؛ چراکـه قـادر بـه ثبـت
مهارتهای سطح باال (مانند تفکرروی یک مسئلة موثق) نبوده و بیشتر مهارتهای سطح پایین هـرم
یادگیری را میسنجند و این موارد فتی برای اعتبار ابیار و معیار جدید خواهد بود .این موضع نسـبتاً
منفی در قبا معیارهای جدید با مسئلة دقت زمون تیویت میشود؛ چراکه در میایسه بـا نمـرهدهـی
دقیق و حسام کنکور (مییام  -99تا )400مییام امتحانات نهایی (0تا )20از دقت و قـدرت تمیـی
کمتری برخوردار بوده و نیی تجمع و فراوانی نمرات (معـد هـای) خااـی برنامـه جدیـد را دچـار
مشکل خواهد نمود .بهعیوه ،هر دوی این پاسخدهندگان روایی سـؤاالت تشـریحی را زیـر سـؤا
میبرند؛ یعنی عیوه بر اعتبار میکهای جایگیین ،روایی نها را نیی ازجملـه مـوارد چـالش فـرین
برنامة جدید سنجش و پذیرش دانشجو میپندارند.
نگرانیهای مهمی از این دست ،چالشهای ینده را رقخ خواهند زد .شاید این نگرانـیهـا
مبین تفکر ندسته افرادی است که معتیدند مادامی که چالش های جدی برنامه ،چه در حـا و
چه در ینده ،بهاورت جدی مورد مداقه و بررسی واقـع نشـوند سیاسـتهـای طراحـیشـده
بهطور کامل و مطلوب جامة عمل نخواهند پوشید .این مسئله زمانی پرررنـگتـر ظـاهر شـد کـه
پاسخدهندگان احتما بازخیی «فشار روانی و اضطراب زمـونی» و توزیـع نهـا در کـل دوران
چهارسالة تحصیل در دبیرستان را مطرح کردند .در این زمینه ،گفتن این نکتـه کـافی اسـت کـه
بگوییخ «بهبود عملکـرد قبلـی» (مـارکی4330 ،4؛ راجـرز4339 ،2؛ اسـتولر )4331 ،9مهـختـرین
1 Markee
2 Rogers
3 Stoller
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شاخص قضاوت دربارة مییان میبولیت هر نو وری ،تاییر یا تحو همچـون تاییـر کنکـور در
ایران است .حضور فیلترهای عاطفی نامطلوب همچون فشار روانی و اضطراب کـافی اسـت تـا
شالودة نگرش های منفی نسبت به عملکرد برنامة جدیـد را تشـکیل داده و میبولیـت برنامـه را
تضعیف نماید .دیگر مسائل چالش برانگییی کـه مـورد توجـه سیاسـت گـذاران و دیگـر افـراد
ذیربک عالیرتبه قرار گرفت «اعما نظرهای شخصی معلمان و سلییهای عملکردن ،جانبداری،
و تعصب نها در قضاوت دربارة دانش موزان و تداوم همان موزش برای زمون میباشد.
 .5نتیجهگیری

تصمیخ به جانشینیابی برای معیارهای مبتنی بر کنکور سراسری حاکی از وجود ارزشهـا و
عیاید اجتماعی عمییی است که مانند دیگر جوامع در جامعـة مـا نیـی سـاری و جـاری اسـت.
مطالعة پیشِ رو تیشی است برای روشنساختن چنین عیاید ،نظرات ،ارزشها و دیـدگاههـایی
که سیاستگذاران و افراد ذیربک عالیرتبة درگیر در اایحات سنجشمحور در ایران از نها
حمایت میکنند .یعنی یافتههای ما در عین حا که حاکی از وجود مسائل و چالشهای کنـونی
و تی این تحو هستند ،نشاندهندة نگرشها ،ارزشها و ااولی نیی هستند که زمینهساز برنامة
پذیرشِ دانشگاههای دولتی شدهاند .بهنظر میرسد این یافتهها با وجود منطیهای بودنشان بـا دو
چشخ انداز جهانی دربارة سنجش و ارزشیابی مرتبک باشـند .بـه بیـان دیگـر ،بررسـی و تحلیـل
دقیقتر یافتههای این پژوهش که در باال بهتفصـیل بـدان پرداختـه شـد ،بازتاباننـدة دو دیـدگاه
دربارة سنجش و ارزشیابی هستند« :دیدگاه سیاسی» 4و «دیدگاه تکنیکی/فنی».2
سیاست گذاران موزشی در ایران مانند دیگر همتاهایشان در سراسر دنیـا بـهوضـوح درگیـر
نوعی اعما و تعامل قدرت و اقتدار هستند .از منظـر چشـخانـداز سیاسـی هـر نـوع یـا رویـة
سنجش ،اندازه گیری و ارزشیابی بازتابی از کشمکش قـدرت میـان ایـدئولوهیهـای حـاکخ در
جامعه بوده که بنا به عییدة هارگریوز ،اِر و اشمیت )2002( 9پاالیش و نظارت دیگـری را بـر
1 Political Perspective
2 Technological Perspective
3 Hargreaves, Earl & Schmidt
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جامعه حاکخ میگرداند .از این منظر میتوان گفت که اعتیاد به نهادینهکردن سـنجش مبتنـی بـر
ساختارگرایی ،هخ در سطح کین هخ در سطح خرد چییی نیست جی سیاست .اظهـاراتی نظیـر
اینکه «سنجش و ارزشیابی تحصیلی بخش مهمی از یادگیری است»« ،معیار جدید اهرم مـؤثری
است برای زدودن ثار زیانبار توفان کنکور و تولید ثار و عواقب مثبت»« ،میک مبتنی بر معد
یا امتحانات نهایی میتواند تعامل بیشتری را در سطح خردهمییامهای موزشی ،بـین معلمـان،
دانش موزان و والدین و  ...برقرار کند»« ،اندازهگیریهای اسـتاندارد شـده و غیرقابـل انعطـاف
عددی بهعنوان تنها میک اندازهگیری یادگیری بهطور جدی نیاز بـه بـازبینی دارنـد»« ،نیـل بـه
برابری و عدالت اجتماعی را میتوان از طریق تحو روشهـای سـنتی احصـا نمـود» و تعـداد
دیگری از دیدگاهها ،تعمق ها و تدابیر مرتبک با سـنجش و ارزشـیابی همگـی در ااـل شـالودة
سیاسی دارند .هارگریوز ،اِر و اشمیت ( )2002بهنیل از فوکو )4333( 4میگویند که بهنـدرت
می توان روندهایی را یافت که شـکارتر از رونـد زمـونی یـا سـنجش یـادگیری دیـدگاههـا و
چشخاندازهای سیاسی را منعکس نمایند:
« زمونها تکنیکهای مشاهده و پایش را با تکنیکهای قضاوت در مورد ایـن مشـاهدات و
پایشها در هخ می مییند .در حیییت این زمونها خود نگاهی دقیـق هسـنتد بـه هنجاریـابی و
پایش که طبق ن تعیـین کیفیـت ،تعیـین سـطح و تنبیه/تشـویق امکـانپـذیر مـیشـود( ».

.

)431
در حا حاضر در کشور ما انتخاب یکی از دو روش رقیب سنجش و پـذیرش بـهدسـت
سیاست گذاران برای بسیاری از افراد دیگر سطوح جامعه هنوز هخ در حـد معمـا بـاقی مانـده،
لیکن نتایج این پژوهش بهطور کلـی گـرایش سیاسـتگـذاران بـه نیـش «کنترلـی و هـدایتی»

2

امتحانات نهایی را تأیید میکند .چنین تاییری را یییناً میتوان نتیجة پویایی قدرت و اختیـارات
نها برای کنتر

سیبهای کنکور سراسری دانست که نمادی است از تفکرات سنجشی غالب

در جامعه.
1 Foucault
2 Directive Function
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جدای از سیاست ،نگاه گذرای تحلیلی بـه تـخهـای تکرارشـونده ،در دادههـا راهـی بـرای
استخراص و استنباط دیدگاه ظریف دیگری باز میکند که در ادبیات با عنوان دیدگاه فنی معرفـی
شده است .در بطن تحو نظام سنجش و پذیرش ،دیدگاه فنی مـواردی همچـون سـازماندهی،
ساختارسازی ،الگوهای راهبردی و مهارتهای توسعه و اجـرای تکنیـکهـای نـوین را در بـر
می گیرد .از این منظر ،تاییر نظام زمونمحـور کنکـور در ایـران فنـاوریِ پیچیـدهای اسـت کـه
نیازمند مهارت و خبرگی الزم برای ثبت وضبک پیچیدگیهای عملکرد دانش موزان یا داوطلبان
تی است .دادههای موجود بهکرات چالشهای فنی موجود بـر سـر راه تاییـر کنـونی را نشـان
میدهند که عبارتاند از سـؤاالتی دربـارة «کیفیـت معیارهـای جدیـد پـذیرش»« ،بـهکـارگیری
روش های معتبر ،ارزشمند و استاندارد در سنجش عملکردمحور»« ،برگییدن فناوریهـای قابـل
فهخ و عادالنه»« ،گسترش سواد زمونی معلمان و مهارتهای الزم برای بهکارگیری تکنیکهای
سنجش 4و نه اندازهگیری« ،»2نبود منابع ،تکنولوهی های مـرتبک بـا فنـاوری اطیعـات و زمـان
کافی» .در پی این موارد انتیاداتی گویا دربارة موارد زیر مطرح شد« :چگـونگی اعمـا نمـرات
واقعی امتحانات یا معد بهاورت معتبر و دسـتنخـورده و اجتنـاب از تیلـب در تصـحیح»،
«قدرت تمییی زمونهای مورد استفاده در امتحانات نهـایی»« ،روشهـای ممکـن بـرای بیـان و
انتیا پیام برنامة جدید پذیرش به دانش موزان و والدین»« ،راهبردها ،مهارتها و فعالیتهـایی
که از طریق نها بتوان اشکا مختلف یادگیری دانش موزان را بـهاـورت مسـتمر و تکـوینی
ثبت و ارئه نمود» .این موارد و شمار دیگری از پیشنهادها ،چالشها و رویـههـایی کـه در بـاال
بحث شد ،از دیدگاه تکنیکی/فنی نشئت میگیرند.
با این همه ،حرکتهای نو ورانه و روشهای سنجش و ارزشیابی جایگیین چییی فراتـر از
دغدغه های مرتبک با سازماندهی ،مدیریت ظرفیـت هـای برنامـه بـرای اجـرای تاییـر ،پـاالیش
فناوریهای اندازهگیری و گسترش تکنیکهای سنجش و ارزشیابی است .شاید اغراق نباشد که
بگوییخ برخی از مشکیتی که در عمل نمایان میشوند ،فراتـر از مسـائل مـرتبک بـا فنـاوری و
1 Assessment
2 Measurement
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تکنیکی هستند .موارد دیگری همچون التیامـات و اولویـتهـای سـازمانی (هـارگریوز ،اِر و
اشمیت ،)2002 ،مداخیت بروکراتیک دیوانسـاالرانه (برادفـوت )4331 ،4و دسـتهای دیگـر از
عوامل میتوانند هرگونه سیاست مدون مطلوب را تضعیف نمایند و در عمـل موجـب پیـدایش
چالشها و تهدیدهای ناشناخته شوند .بنـابراین هـر مرحلـة تصـمیخگیـری و سیاسـتگـذاری
بههمراه رسالتهای ذاتیاش و دیدگاههایش نیازمند ن است که از طریق لنـی دقیـق تلسـکو
ارزشیابی بررسی شده تا بتواند حرکت نو ورانه و تحو گر را مفید فایده گرداند.
از این رو ،نچه زنگ هشدار را برای سیاستگذارن و برنامه رییان کشور به ادا در می ورد
این است که این دیدگاه بهتنهایی پاسخگو نیست .نوع استفادهای که از نتایج زمونهای کنکـور
و تفسیر نمرات نها میشود و چالشهای مرتبک با شرایک کنونی کشور بر ایـن داللـت دارنـد
که کماکان همان نیش گیینشی 2است که جامعه را به سمت معیار قرار دادن امتحانات نهـایی و
معد سوق داده است .چنین انتخـابی احتمـا ًال مشـکیت دیرینـة ناشـی از عواقـب نـامطلوب
زمونی را همانند قبل تیویت میکند؛ چراکه رقابت برای کسب نمرات باالتر همچنـان بـه قـوة
خود باقی است .این مسئله مسلماً نیش برنامة جدید سنجش را بهعنوان ابـیاری بـرای پیشـبرد،
الیا و احصای تاییرات مطلوب در موزش و یادگیری تضعیف خواهد کـرد .بنـابراین تضـمین
کاملی وجود نخواهد داشت که پیامدهای برنامة جانشین کنکور بهطور کامـل بـا سیاسـتهـای
اتخاذشده و منظور نظر فاز سیاستگذاری همسو و منطبق باشند ،مگر اینکه تاییرات بیرگـی از
این قبیل چشخاندازها و زوایای مختلف بهدقت ،زودهنگام و بهطور مناسب بررسی و ارزشیابی
شوند.
سپاسگزاری :این میاله بخشی از گیارش نهایی رسالة دکتری «ارزشیابی برنامة ملـی حـذف
کنکور سراسری :اعما ارزشیابی جامع چنـدمحوره بـهجـای روشهـای تـکمحـوره در نظـام
موزش زبان انگلیسی کشور» است که با حمایت سازمان سـنجش و مـوزش کشـور در حـا
انجام است .مراتب سپام و قدردانی از جناب قای دکتر جواد حاتمی ،معاون محترم تحیییات
1 Broadfoot
2 Selective Function
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زمون و ارزشیابی سازمان سنجش و موزش کشور ،جناب قای دکتر علی رجالی ،عضو هیئت
علمی دانشگاه انعتی اافهان و خانة ریاضیات استان اافهان و نیی جناب قای دکتـر سـعدا..
نصیری ،عضو کمیسیون موزش و تحیییات مجلس شورای اسیمی کـه در انجـام ایـن رسـاله
مساعدت و راهنمایی نمودهاند ،بهعمل می ید.
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چکیده
زیرساختهای فرهنگی در اتخاذ روشهای مناسب برای آموزش و یادگیری اهمیت دارند.
در راستای جایگاه ویژة سکوت در فرهنـ

ایرانـی و ن ـن آن در تعـامجت اجتمـاعی بـا

معانی گوناگونن ،م الة حاضر در چارچوب نظریههـای هافسـتد ( ،)4334هـا ( )4391و
ارتباط 4اسپربر و ویلسون ( )4391به بررسی کارکردهای سـکوت برگرفتـه از متـون ادبـی،
دینی و ضربالمثل پرداخته است .ایـ پـژوهن بـا رویکـرد کیسـی پـر از گـردآوری و
طب هبندی کل پیکرة زبانی (متون ادبی ،متون دینی و ضربالمثـلهـا) بـه تزییـه و تیلیـل
آنها پرداخت است .بررسی آماری ،در کارکردهای مختلف سـکوت ،تسـاوت معنـاداری را
نشان داد .نتایج حاکی از آن است که در متون ادبی کارکردهای متنوعتری از سکوت مـورد
توجه بوده است .در متون ادبی و ضربالمثلها اولویت با کارکرد ع جنی سکوت و سـپر
کارکرد اخجقی آن است .همچنی در متون دینی تأکید بر کارکرد ع جنی و اخجقی اسـت،
با ای تساوت که کارکرد اخجقی بر کارکرد ع جنی برتـری دارد .یافتـههـای ایـ پـژوهن
میتواند در ریشه یابی عدم گراین بـه برقـراری ارتبـاط ،افـیاین تعامـل کجسـی و بهبـود
مهارت صیبتکردن به زبان دوم مؤثر باشد.
کلیدواژهها :کارکرد ع جنی ،اخجقی ،سکوت ،نظریة هافستد ،ارتباط.

1 Relevance theory
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 .1مقدمه

اگر «سکوت» گست در نگست تعریف شود ،هنگامی که گویندگان با ارادة خود خاموشـی را
بر سخ گست ترجیح میدهند ،سکوت میتواند برای مخـاطبی خـود حامـل معـانی و تعـابیر
گوناگونی از رضایت تا مخالست باشد .ای معانی و تعابیر بهدلیل نسبیبودن ماهیّت سـکوت از
فرهنگی به فرهن

دیگر متساوت است؛ چنانکه اعت اد جاورسکی( ،4339ص )11 .بر ای است

که مسهوم سکوت متغیری وابسته بـه بافـت و فرهنـ
یاددهییادگیری در هر فرهن

اسـت و ایـ تعـابیر مـیتوانـد در امـر

ن ن داشته باشد.

در ایران ،رویکرد آموزش زبان انگلیسی در مؤسسات خصوصی که هـدفن ایزـاد تـوانن
ارتباطی است ،با شیوة تدریر سنتی آن در مدارس که گستگو و تعامل در حـداقل میـیان قـرار
دارد ،متساوت است .در ای فضای آموزشی جدیـد زبـانآمـوزان ،بـه روشهـای مختلـف ،بـه
صیبت و گستگو واداشته میشوند که برای زبانآموزان ایرانی هم ساختار زبان ،واژگان و شیوة
ابراز خود و هم فضای فرهنگیآموزشی در م ایسه با مدارس متساوت است .در ای فضا عنصـر
گستگو و تشویق به صیبتکردن با هدف ایزاد توانن ارتباطی بسیار پُررن

اسـت .ماننـد هـر

مییط آموزشی ،ارزشهای فرهنگی بهطور قابل تـوجهی بـر شـیوههـای تـدریر ،یـادگیری و
تعامجت درون کجس تأثیر میگذارد .حا زبانآموزان ایرانی با ذهنیت سکوت بهمثابـة طـج و
عادت به شیوة آموزشی «معلممیور» فضای آموزشی جدیـدی را تزربـه مـیکننـد کـه بـهنظـر
میرسد انگارهها و آموزههای فرهنگی آنان را در مورد «سکوت» به چالن میکشد .اینکه افـراد
چرا و چه زمانی سکوت اختیار کنند تابع رهنمونهـای فرهنگـی هـر جامعـه اسـت و در امـر
یادگیری زبان با هدف صیبتکردن و نوشت به زبان انگلیسی ،بهنظر میرسد که زبـانآمـوزان
ورای ارزشهای فرهنگی عمل میکنند.
از دیدگاه اصو نظری ،ای پژوهن با شناسایی و تزییهوتیلیل جامعـهشناسـانة سـکوت،
بهطور کلی میتواند به رسیدن به نظریة جامعتر و درک بیشتری از تساوتهای فرهنگـی کمـ
کند .همچنی با طرح زاویة فرهنگی جدیدی در آموزش زبان دوم در نگاه کـجن مـیتـوان بـه
بازنگری در شیوههای تدریر و شیوههای پژوهن و همچنی تألیف کتابهای درسی با توجه
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به ارزشهای فرهنگی دربارة سکوت پرداخت و راهگشای تبیی رهیـافتی نـو دربـارة رویکـرد
فرهنگی به آموزش و یادگیری زبان شد .بهعجوه ،ایـ پـژوهن در نگـاهی ختردتـر مـیتوانـد
مهارتهای زبان دوم مانند صیبتکردن به زبان انگلیسی را بهبود ببخشد.
 .2پیشینۀ پژوهش

پژوهشگران بسیاری بر ای باورند که سکوت صرفاً غیاب صدا یا عدم وجود عناصر زبـانی
نیست ،بلکه بخشی از ارتباط میباشد که به اندازة سـخ حـائی اهمیـت اسـت (بلیمـی4331 ،؛
جاورسکی4339 ،؛ تان و ساویل ترویکه.)4391 ،
بلیمی ( ،4331ص )99 .در تعریف ای سکوت یا به تعبیر او«سکوت گستـاری» 4مـینویسـد
«جایی که قانون ،سخ گست است ،سخ نگست مسهومی ارتباطی پیدا میکند» .به باور جانستون
( ،8009ص )90.نیی «سکوت یعنی هرچییی که حضور ندارد» پـر آنچـه گستـه نمـیشـود یـا
بهطور غیرمست یم و میذوف بیان شـود ،سـکوت تعریـف مـیشـود (گلـ  .)8001 ،همچنـی
آگویکم ( )8008بهن لاز بـانویلی ( ،4339ص )19 .سـکوت در تعـامجت را بـهمثابـة «کـنن
ارتباطی غیرکجمی» توصیف میکند که «مساهیم گونـاگونی را در تبعیـت بـا تعـابیر هنزارهـای
فرهنگی منت ل میکند» .به همی دلیل است که سکوت در تعامل حامل معنا و ماهیتی آمیخته با
ابهام دارد.
از میان پـژوهنهـای انزـامشـده در زمینـة مسـاهیم و کارکردهـای سـکوت در ارتباطـات
میانفرهنگی ،ناکانه ( ،8001ص )9 .خجصهای از کارکردهـای سـکوت ،برگرفتـه از مطالعـات
پژوهشــگران مختلــف ،تیــت عنــاوی ســکوت «شــناختی»( 8چافــه« ،)4391 ،تعـیّ بخشــی»

9

(جاورسکی« ،)4339 ،اجتماعی»( 1جاورسکی )8000 ،و «عاطسی»( 1باسـو )4398 ،ارائـه کـرده
است که بهترتیب «سکوت شناختی» زمان یا وقسة الزم برای پردازش زبان هنگام سخ گست یـا
1 Verbal silence
2 Cognitive
3 Discursive
4 Social
5 Affective

03

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشكدة ادبيّات و علوم انساني)

شمارة چهارم

شنیدن است« ،سکوت تعی بخن» وقسه برای تشخیص واحدهای معنـایی و دسـتوری تعریـف
شده است« ،سکوت اجتمـاعی» ن ـن سـاماندهی یـا تنظـیم روابـط اجتمـاعی دارد و در آخـر
«سکوت عاطسی» ن ن مدیریت احساسات دارد.
 .1 .2نظریۀ ارتباط

گرایر ( )4393معت د است از اساسیتری ویژگیهای ارتباطات انسانی ،اعـم از کجمـی و
غیرکجمی ،بیان و تشخیص منظور است و بهنظـر مـیرسـد کـه در تزییـه و تیلیـل سـکوت،
«نظریة ارتباط» مناسبتری دیدگاه باشد؛ زیرا سکوت بهعنوان مسهومی غیرکجمی در بافتهـای
موقعیتی گوناگون میتواند تعابیر و تساسیر گوناگون داشته باشد .طبق ای نظریـه ،در ذهـ هـر
فرد مزموعهای از تصورات بـهنـام زمینـه وجـود دارد کـه سـاختاری روانشـناختی اسـت و
انگارههای فرد را در زمانی معی در بر میگیرد .هر فرد وقتیکه در معرض مطالب جدید قرار
میگیرد ،انگارههای طرحشده توسط طرف م ابل را به زمینة خود اضافه میکنـد .انگـارههـای
جدید ممک است با تصورات قبلی فرد ادغام شده و انگارههای جدیـد بـهوجـود آورنـد یـا
انگارههای قبلی را از ذه بیدایند یا آن را ت ویت یا تضعیف کنند (اسپربر و ویلسـون،4391 ،
 .)4331مسهوم «ربط» در ای نظریه به ای معنا است که شـنونده از گوینـده انتظـار دارد همـة
کوشن خود را به خرج دهد تا پیامن از حداکثر ربط برخوردار باشد و خود نیـی بـا همـی
انتظار پیام دریافتی را تعبیر میکند؛ پر ربط مسهومی است نسبی که براساس اصل هیینه/فایده
تعریف میشود؛ یعنی هرچه تضمّنات بافتی پیام بیشتر باشـد ربـط آن بیشـتر خواهـد بـود و
هرچه ربط پیام بیشتر باشد تجش و کوشـن ذهنـیِ الزم بـرای تعبیـر آن کمتـر خواهـد بـود
(اسپربر و ویلسون.)4331 ،4391 ،
از ای واقعیت که پیامها وابسته به بافت هسـتند و بافـت مسـت ل از تسسـیر فـردی نیسـت،
چنی برداشت میشود که هر پیامی ،بسته به دانن و تزربـه و مسروضـات هـر فـرد از جهـانِ
پیرامونن ،میتواند معانی ضمنی متساوتی در شنونده ال ا کند .اینزاسـت کـه ن ـن فرهنـ
تعبیر ای معانی ضمنی بسیار بااهمیت میشود.

در
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 .2 .2فرهنگ و مطالعات میانفرهنگی

فرهن

م ولة وسیعی است که از دیدگاههای مختلسی بـه آن نگریسـته شـده اسـت ،امـا در

پژوهن کنونی فرهن

بهمثابـة مزموعـهای از ارزشهـا ،هنزارهـا ،باورهـا و رسـوم مشـترک

اعضای جامعه که از نسلی به نسل دیگر منت ل میشوند ،تل ی شده است (دانی ،کان و مـول ،
4339؛ کیث .)8044 ،به اعت اد ویگوتسکی اساساً فرآیندهای شناختی با مساهیم فرهنگـی شـکل
میگیرند ( .)4399پیش دم ( )4939بهن لاز های ( )8009مینویسـد عـادات فکـری در نتیزـة
تأثیرگرفت رفتار از ای ارزشها و باورهـا شـکل مـیگیـرد .بـا ایـ تعبیـر ،اگـر بپـذیریم در
چارچوب فرهن  ،بهتدریج تصورات ما از دنیای پیرامونمان تـأثیر مـیپـذیرد ،در نتیزـه هـر
به اعضای خود میآموزد که دنیا را چگونه و از چه زاویهای ببینند و رفتارهای خـود

فرهن

را چگونه شکل دهند .و نیی میتوان نتیزهگیری کرد که درک ما از دیگری تابع فرهن

ماست.

در پژوهنهای میانفرهنگـی ،یکـی از رویکردهـای مهـم ،مطالعـة زیربنـای روانشـناختی
یا ابعادی است که تبیی کنندة تساوت ارزشها ،باورها و رفتارهاست .نظریات هافستد و

فرهن

ها از نظریههای ابعادی مطرح در روانشناسی فرهنگی است .در نگاه هافسـتد جوامـع شـرقی
که ارتباط و حسظ گروه و ن نهای سلسلهمراتبی در آنها بسیار مهم اسـت ،بیشـتر جمـعگـرا
میسوب میشوند ،در حالیکه جوامع غربی که در آنها بـر اسـت ج و کامیـابی فـردی تأکیـد
میشود ،بیشتر فردگرایند .ن نهای سلسلهمراتبی اشاره به بُعد توزیع قدرت 4دارند که بیـانگر
مییانی است که افراد دارای قدرت در ی

جامعه ،کمتر نابرابری در توزیع قدرت را بپذیرند و

آن را طبیعی بدانند (هافستد ،8004 ،ص .)39 .علیرغم نـابرابری در توزیـع قـدرت در همـة
فرهن ها ،درجة پذیرش آن نید اعضای جامعه از فرهنگی بـه فرهنـ

دیگـر متسـاوت اسـت

(بری ،پرتینگا ،سگا و داس  ،8008 ،ص.)484 .
از دیگر ابعاد مطرحشده تیمل ابهام 8است که در جوامع شرقی در حد متوسـط تـا زیـاد و
در فرهن

غرب (بیشتر شما اروپا و آمریکای شمالی) کـم تـا متوسـط ارزیـابی شـده اسـت
1 Power distance index
2 Ambiguity tolerance
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(گودیکانست و تین -تومی .)4399 ،براساس ت سیم بنـدی دیگـری ،جوامـع شـرقی در دسـتة
بافت غنی و غربیها در دستة بافت ضعیف 4قرار میگیرند (ها  .)4391 ،اعت ـاد هـا بـر ایـ
است که در بافت غنی ،بیشتر اطجعات موجود در پیام یا در میـیط و موقعیـت فیییکـی قـرار
دارد یا در درون فرد میسوظ میماند در حالیکه در بافت ضعیف ای اطجعات درون خود کتـد
زبانی نهاده میشود .دلیل ای امر در بافت غنی ،حسظ وفاق ،وجهـه و ادب عنـوان شـده اسـت
(العیسی8009 ،؛ گادیکانست و کیم4339 ،؛ تین -تومی و کرگوی.)4339 ،
در ای راستا ،پژوهنهای میانفرهنگی متعددی که انزامشده حکایت از نگرش متساوت به
سخ و سکوت دارد؛ چنانکه در کل جوامع جمعگرا برخجف جوامع فردگـرا ،بـرای سـکوت
ع جنی یا متسکرانه ارزش و جایگاه واالیی قائلند (کیم و مارکی8008 ،؛ مارکی ،کیتایاما و هیم ،
 .)4331در فرهن

غرب نگرش به سکوت توأم با ارزشهـای منسـی همچـون ناسـازگاری در

روابط میانفردی ،بیتوجهی و بیعجقگی ،تـرس ،نسـی و رد و اکـراه یـا نـاتوانی در برقـراری
ارتباط است (گایل ،کاپلند و اسکل 4391 ،؛ وینم  .)4338 ،همچنی  ،گاهی در غرب سـکوت
نشانة بیماری روحی یا اختجالت روانی تل ی میشـود (فرویـد .)4314 ،ایـ در حالیسـت کـه
نگرش غالب در فرهن

شرق ،سکوت را برابر با ع ل و دانایی و کما میداند و برای رسـیدن

به بلوغ فکری ،سکوت اختیارکردن و میاسبة نسر را توصـیه مـیکنـد (آزومـا4391 ،؛ کـیم و
مارکی8008 ،؛ مینامی.)4331 ،
در پیشینة کارکرد اجتماعی میتوان به ن ن سکوت بهعنوان ابیار کنتر اجتماعی در شـکل
تنبیه (آگویکم )8008 ،و سانسور (گاالسینسکی و گاالسینسکا )8001 ،و ن ن آن در تعریـف و
حسظ روابـط قـدرت در مطالعـات آگـویکم ( )8008ولبـرا ( )4399اشـاره کـرد؛ امـا یکـی از
کارکردهای مهم سکوت اجتماعی ن ن آن بهعنوان راهکار یـا «اسـتراتژی ادب» اسـت .از نظـر
براون و لوینسون ( ،)4399پایهگذاران «نظریة ادب» 8عنصر کلیدی گستمان ادب «حسـظ حیثیـت
یا وجهه» در دو چهره است« :وجهة مثبت» (مورد تأیید و تمزید دیگران در کارها و رفتارها) و
1 High and low context
2 Politeness theory
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«وجهه منسی»( 4است ج در امور شخصی و حسظ حریم خصوصی) .گافم ( ،4319ص )1 .نیی
«حیثیت یا وجهه» را ارزش اجتماعی ایزابیای دانسته است که فرد برای خود قائل میشود و
دیگران نیی از وجود آن آگاهند و در رفتارهایشان به آن توجه میکننـد .پـر سـکوت اختیـار
کردن میتواند مانع از تیمیلشدن ناخواسته یا شرمندگی در تعامجت اجتماعی شود (سـیسیانو،
4339؛ جاورسکی و استسان .)4339 ،در همی زمینه ،باور اسـکل و اسـکل ( )4331بـر ایـ
است که کمگستاری یا سکوت یکی از راهبردهای حسظ حیثیت (وجهة منسی) یا است ج است.
تین -تومی معت د است در تعریف «حسظ وجهه یا حیثیت» باید بُعـد «فاصـلة قـدرت» در
نظر گرفته شود ( .)8001براساس تی ی ات هافستد ( )4334مردمان فرهن های با بُعـد فاصـلة
قدرت زیاد ،ن نهای سلسلهمراتبـی مـیپذیرنـد و بیشـتر جمـعگراینـد در حـالیکـه مردمـان
فرهن های با بُعد فاصلة قدرت کم ،ن نهای سلسلهمراتب اجتماعی را در تعامجت به حداقل
میرسانند و بیشتر فردگرایند.
 .3هدف پژوهش

پژوهن حاضر میکوشد تا به سؤا های زیر پاسخ دهد:
 .4آیا میان کارکردهای سکوت برگرفته از متون ادبی تساوت معناداری وجود دارد؟
 .8آیا میان کارکردهای مختلف سکوت برگرفته از ضربالمثل تساوت معنـاداری وجـود
دارد؟
 .9آیا میان کارکردهای گوناگون سکوت برگرفته از متون دینی تساوت معنـاداری وجـود
دارد؟
 .4روش پژوهش
 .1 .4داده

متون بررسی و تیلیلشـده در ایـ پـژوهن ،شـعر یـا نثـر شـاعران و سـخنوران نامـدار،
ضربالمثل ها ،آیات و روایا ت در زمینة سکوت است .متون ادبی شامل  4901بیت یا مضمون
1 Negative face
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از شاعران و سخنوران مختلف است :قرن چهار و پنج (رودکیسمرقندی49 ،؛ فردوسیطوسـی،
19؛ فرخی سیسـتانی8 ،؛ عنصـری بلخـی1 ،؛ ناصرخسـرو409 ،؛ کیکـاووسبـ وشـمگیر11 ،؛
اماممیمدغیالی ،)10 ،شاعران قرن ششـم و هسـتم (سـناییغینـوی10 ،؛ خاقـانی شـروانی44،؛
نظامیگنزوی11 ،؛ عطار نیشابوری98 ،؛ شمر تبرییی19 ،؛ موالنـا جـج الـدی رومـی430،؛
سعدی شیراز ،)33 ،شاعران قرن هشتم تا یازدهم (حافظ81 ،؛ جامی89،؛ صائب تبرییی،)414 ،
شاعران معاصر (ایرجمیرزا84،؛ عارف قیوینی40،؛ فرخی ییدی43 ،؛ پروی اعتصامی19 ،؛ علـی
اسسندیاری91 ،؛ اخوان ثالث81 ،؛ سیاوش کسرایی49 ،؛ احمد شاملو81 ،؛ فریدون مشیری14 ،؛
ابتهاج .)19 ،متون دینی شامل جلد او کتاب اخجق در قرآن (مکارم شیرازی)4999 ،

هوشن

که به بررسی آیات قرآنـی در زمینـة سـکوت پرداختـه ،نهـجالبجغـه ،نهـجالسصـاحه و پایگـاه
اطجع رسانی حوزه است و ضربالمثلها شامل بررسـی ضـربالمثـلهـای موجـود در کتـاب

دوازدههیار ضربالمثل فارسی (شکوریراد )4998،و فرهن

جامع ضـربالمثـلهـای فارسـی

(دهگان )4999 ،است.
لذا بهمنظور انزام ای پژوهن از مزموع متون بررسیشده ،نهایتاً از متون ادبی  100بیـت و
مضمون و 810ضربالمثل و از متون دینی  490روایت و آیة قرآنی دربارة سـکوت انتخـاب و
تزییه و تیلیل آنها با نسخة  9نرمافیار  Nvivoانزام شـد .بـرای متـون دینـی 490حـدبث و
روایت از پیامبر اکرم(ص) ،حضرت علی(ع) ،ائمة اطهار و آیاتی از قـرآن کـریم و بـرای متـون
ادبی  810ضربالمثل و  100بیت و مـت منثـور ،تزییـه و تیلیـل شـد .الزم بـه ذکـر اسـت
جمعآوری دادهها تـا اشـباع کامـل ادامـه یافـت؛ بـدی معنـی کـه اطجعـات جدیـدی اضـافه
نشد.
 .1 .1 .4علل انتخاب این اشعار و متون

از آنزاکه در چارچوب ای پژوهن امکان تیلیل تمامی متون ادبی ،ضـربالمثـلهـا و
متون دینی نگاشته شده در زم ینة سکوت وجود نداشت ،برای متون ادبی از آثـار سـخنوران و
شاعران فارسیزبان صاحب نام و تأثیرگذار در دورانها ی مختلـف از قـرن چهـارم تـا عصـر
حاضر انتخاب شد و حاصل آن  89شاعر و سخنور با نظم تاریخی است .از گستگوهایی کـه
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پژوهشگران با متخصصان رشتة ادبیات فارسی انزام دادند ،ای نتیزه حاصل شد که گیینن
آثار ای شاعران و سخنوران بهلیاظ اهمیت و تأثیرگذاری نمونـ ة مناسـبی اسـت کـه بیـانگر
دیدگاه های غالب و جامع در زمینة سکوت است .برای ضرب المثل ها نیی پر از مشورت بـا

متخصصان ادبیات ،کتابهای دوازدههیار ضربالمثل فارسی و فرهنـ

جـامع ضـربالمثـل

های فارسی به عنوان منابع اصلی انتخاب شدند .از آنزایی که پژوهشگران خود تسـلط الزم را

برای تسسیر آیات قرآنی نداشتند ،برای بررسی آیات قرآنی مربوط به سکوت از کتاب اخجق
در قرآن (مکارم شیرازی ) 4999 ،استساده کردند .نویسنده در فصـل دوازدهـم جلـد او ایـ
کتاب ،به طور مسصل و مبسوط ،به مضمون سکوت و آیاتی که در ای باره هسـتند ،پرداختـه
است .برای احادیث حضـرت پیـامبر(ص) و حضـرت علـی(ع) دربـارة سـکوت ،بـهترتیـب
کتاب های نهج السصاحه و نهج البجغه بررسی شـدند .همچنـی از کتـاب هـای دیگـری ماننـد
مییان الیکمه ،بیاراالنوار و اصو کافی روایات پیـامبر و امامـان دربـارة سـکوت گـردآوری
شدند .بسیاری از روایات مربوط به سکوت در ای کتابها مشترک بودند یا با تساوت اندکی
نگاشته شده بودند.
 .2 .4روش گردآوری متون

با مطالعه بهشیوة کتابخانهای ،آیات ،روایات ،ضربالمثلها و همچنی ابیات و متون حـاوی
کارکرد سکوت در طو مدت  1ماه استخراج شد .مجک انتخاب ابیات و متون ،فراوانی اشـعار
و متون در ای حوزه یا مییان تأثیرگذاری شاعران و نویسندگان آن بر مـردم ایـرانزمـی بـوده
است .برای مثا  ،در بخن ادبیات تعلیمی ،درس پانیدهم کتـاب زبـان و ادبیـات فارسـی دورة
پین دانشگاهی (برای داننآموزان 49تا49ساله) بهطور اخص به پرورده گـویی از ابتـدای بـاب
هستم بوستان سعدی پرداخته است .مجک انتخاب ضربالمثلها نیـی صـرفاً دارا بـودن مضـمون
سکوت بوده است .در مورد قرآن ،تمام آیاتی که به مضمون سـکوت پرداختـه و توسـط عـالم
دینی ثبت شده انتخاب شد .روایات حضـرت پیـامبر و امامـان نیـی در بـاب سـکوت از منـابع
ذکرشده استخراج شد.
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پژوهن کنونی براساس نظریة دادهبنیـاد 4کـه بـر نـوعی اسـت را اسـتوار اسـت و از طریـق
دادههای منتج از پژوهن ،نظریه تولید می کند ،انزام شده اسـت .در ایـ روش ،جمـعآوری و
تیلیل دادهها و نظریة احتمالی نهایی با یکدیگر ارتباط نیدیکی دارند و پژوهشگر بهجای طرح
فرضیه با ورود به حوزة مورد مطالعه ،به دادههـا فرصـت مـی دهـد تـا نظریـه را پدیـد آورنـد
(اشتراوس و کوربی  .)4339 ،مبنای روش کیسی استسادهشده که در پـارادایم تسسـیرگرایی قـرار
میگیرد ،بر پدیداری مضمونها و م والت از دادهها (تا تیمیل ای م والت بـه دادههـا) تأکیـد
دارد (پات .)4330 ،
هرچند بر روی اصو پارادایمی حاکم بر پژوهن های کیسی ،در ارزیابی اعتبار و پایایی آن،
اتساقنظر وجود دارد ،در ارزیابی عملی و بهکارگیری مساهیم مربوط به آن ،اتسـاقنظـری نیسـت
(ایمان .)4999 ،لذا پر از اینکه تمامی اشعار و متون تیلیل شدند ،بـرای دسـتیابی بـه اعتمـاد
مورد نیاز ،استاد راهنما بر تمام مراحـل پـژوهن نظـارت داشـت و اعتبارسـنزی را دو تـ از
متخصصان ادبیات و الهیات انزام دادند .پر از تأیید صیت ای تیلیلها ،فراوانـی هرکـدام از
م ولهها یا طب هبندیها براساس تعداد اشعار ،ضربالمثلها و آیات و روایـات ارجـاعی بـه آن
م وله ،از طریق نسخة  9نرمافیار  Nvivoمیاسبه شد که ای امر سبب افیاین سرعت و دقـت
فرآیندهای تیلیلی و جمع بندی شد .همچنی با نرمافیار  Excelو با استساده از تیلیـل آمـاری
مزذور کای (خیدو) ،سطح معناداری فراوانیها بهدست آمد.
 .5تحلیل دادهها
 .1 .5مقولهها

فرآیند تیلیل دادهها ،با توجه به رویکـرد نظریـة دادهبنیـاد ،طـی سـه مرحلـه کدگـذاری صـورت
پذیرفت .4 :کدگذاری باز؛  .8کدگذاری میوری؛  .9کدگذاری انتخابی (اشتراوس و کوربی .)4339 ،
در ای مراحل که بهصورت پیوسته دنبا مـیشـوند ،ابیـات ،ضـربالمثـلهـا و متـون دینـیِ
جمعآوریشده به صورت خطبهخـط تیلیـل و کدگـذاری شـدهانـد .نخسـت در قالـب مرحلـة
1 Grounded theory
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عنوان یا برچسب داده شد و براساس ویژگـیهـا و ابعـاد

هر مسهوم ،تعداد زیادی کدهای باز یا خام نمایان شـدند .سـپر در مرحلـة کدگـذاری میـوری،
هرتعداد از کدهایی که بهلیاظ مسهوم و ویژگیها مرتبط بودند ،گـردآوری شـده و بـه میوریـت
ی

م وله سازماندهی شدند .بدی ترتیب ،پر از فرآیند شکست متون ادبـی و دینـی بـه کـدها و

زیرم ولهها در کدگذاری باز ،در ای مرحله بـه مـرتبطکـردن و دسـتهبنـدی آنهـا حـو میـور
موضوعات اصلی پرداخته شد که در اینزا  49م وله بهدست آمد .در مرحلة آخر یعنی کدگـذاری
انتخابی ،هدف یکپارچهسازی و پاالین دادهها بهمنظور پدیدارشدن م ولة اصلی بـود ،پـر طبـق
نظر اشتراوس و کوربی ( )4339تجش برای شد که انتخاب م ولهها بهگونهای صورت پذیرد کـه
م ولة اصلی استخراج شده ،عمدة مساهیم پدیدآمده در مراحل قبل را پوشن دهد که در پـژوهن
کنونی و در ای مرحله  49م وله به  9م وله یا کارکرد ت لیل یافت .در ادامه 9 ،م ولة حاصـلشـده
توضیح داده خواهد شد.
جدول  .1خالصۀ تعاریف کارکردهای سکوت
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جدول  .2نمونههایی از متون برای کارکردهای سکوت

 .2 .5تحلیل کارکردهای سکوت برگرفته از متون ادبی ،ضربالمثلها و متون دینی

پر از تیلیل ابیات و متـون نثـر حـاوی مضـامی سـکوت ،مشـخص شـد از میـان انـواع
کارکردهای سکوت استخراجشده از متون ادبی ،کارکرد ع جنی سکوت ( )N=97پُرتعـدادتری
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و کارکرد میوّرانة سکوت ( )N=1کمتعدادتری اسـت .در ضـربالمثـلهـا نیـی ،مشـابه نتـایج
مستخرج از متون ادبی ،کارکرد ع جنی سکوت بیشتری تعداد ( )N=26و سـکوت میوّرانـه و
اختناقی ) )N=1کمتری تعداد را دارند ،در حالیکه به کارکرد عرفـانی سـکوت ( )N=0اصـجً
اشارهای نشده است .در متون دینی ،کـارکرد اخجقـی بیشـتری تعـداد ) (N=73را داراسـت و
سکوت میوّرانه ) )N=1کمتعدادتری است ،ای در حالیست که در ای متون سکوت اختنـاقی
و مبادی ادب ( )N=0ذکر نشدهاند.

نمودار  .1توزیع فراوانی کارکردهای سکوت در متون ادبی ،ضربالمثلها و متون دینی

افیون بر ای  ،تیلیل آماری مزذور کای نشان می دهد که تساوت معناداری میان کارکردهای
سکوت در متون ادبی وجود دارد ).(x²=141.52, p < 0.01
با توجه به جدو  ،4سکوت ع جنی ( ،)N=97سکوت اخجقی ( ،)N=50سکوت عارفانه
( ،)N=48سکوت تعلیمی ( )N=45و سکوت اختناقی ( ) N=42در متون ادبی بـین از دیگـر
کارکردها مطرحاند .همچنی دادههای ای جدو نشان می دهد که رجـا ادب ،در متـون ادب،
بر سکوت مبادی ادب ) )N=9و سکوت میوّرانه ( )N= 1تأکید نمیکنند.
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عقالنی < اخالقی < عارفانه < تعلیمی < اختناقی/مبادی ادب /مزوّرانه
جدول  .1نتایج آزمون مجذور کای کارکردهای سکوت در متون ادبی

همچنی  ،تیلیل آماری مزذور کای بیانگر تساوت معناداری میـان کارکردهـای مسـتخرج از
ضربالمثلهاست ).(x²=70.96, p < .01

با توجه به جدو  ،8سکوت ع جنی ( ،)N=26سکوت اخجقی ( ،)N=14سکوت تعلیمـی
( )N=9در ضربالمثلها بین از دیگر کارکردها اهمیت دارد .همچنی دادههـای ایـ جـدو
نشان میدهد که سکوت عارفانه ،سکوت اختناقی ،سکوت مبـادی ادب ،سـکوت میوّرانـه در
ضربالمثلها مورد اقبا عمومی قرار نمیگیرند.
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عقالنی < اخالقی < تعلیمی /مبادی ادب /اختناقی /مزورانه /عارفانه

نتایج آماری موارد فوق در جدو  8ارائه شده است.
جدول  .2نتایج آزمون مجذور کای کارکردهای سکوت در ضربالمثلها

پــر از تیلیــل آیــات و روایــات دارای مضــامی ســکوت مشــخص شــد از میــان انــواع
کارکردهــای ســکوت اســتخراجشــده از متــون دینــی ،کــارکرد اخجقــی ســکوت ()N=73
پُرتعدادتری و کارکرد ع جنی سکوت ( )N=18کمتعدادتری است.
بهعجوه ،تیلیل آماری مزذور کای نشان میدهد کـه تسـاوت معنـاداری میـان کارکردهـای
سکوت در متون دینی وجود دارد).(x²=294.53, p < 0.01

با توجه به جدو  ،9سکوت اخجقی ( )N=73و سکوت ع جنی ( )N=18در متـون دینـی
بین از دیگر کارکردها مطرحاند .همچنی دادههای ایـ جـدو نشـان مـیدهـد کـه سـکوت
عارفانه ،سکوت تعلیمی ،سکوت اختناقی ،سکوت مبادی ادب و سکوت میوّرانه در متون دینی
مورد تأکید قرآن ،پیامبر و امامان قرار نمیگیرند.
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اخالقی < عقالنی  /تعلیمی  /عارفانه  /مزورانه  /مبادی ادب  /اختناقی
جدول  .3نتایج آزمون مجذور کای کارکردهای سکوت در متون مذهبی

 .6بحث و نتیجهگیری

پژوهن حاضر برآن بود تـا بـا واکـاوی متـون ادبـی ،ضـربالمثـلهـا و متـون دینـی ،بـه
کارکردهای سکوت در هری

از آنها از منظر فرهنگی بنگرد.

با توجه به یافتههـای ایـ جـداو مـیتـوان دریافـت کـه «سـکوت ارتبـاطیِ» برگرفتـه از
آموزههای ادبی ،معموالً کارکردی ع جنی و خردورزانه دارد و دارای ارزش مثبت اسـت و ایـ
نتیزه در راستای یافتـههـای ازمـا ( ،)4391کـیم و مـارکی ( ،)8008مـارکی ،کیتایـامی و هـیم
( )4331و مینامی ( )4331قرار دارد که بیانگر برابربودن سکوت با ع ـل و دانـایی در فرهنـ
شرق است .اگر به مسهوم «وجهه» از نظر گافم ( )4331و براون و لوینسون ( )4339نگریسـته
شود ،در جوامع جمعگرایی مانند ایران ،سکوت اختیار کردن میتواند به مثابة سجح مـؤثری در
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حسظ وجهه عمل کند؛ چراکه افکار و نیّات و دانن شخص را در معرض ن ـد مخـاطبی قـرار
نمیدهد و به ای ترتیب ،با لب از سخ فرو بست  ،راه نسوذ به درون و حریم فرد سد میشود
(وجهة منسی) ،عیبهای شخص پوشیده باقی می ماند ،خللی به ارزش اجتمـاعی شـخص وارد
نمی شود ،و درنتیزه شرمندگی روی نمی دهد (وجهـة مثبـت)؛ چنانکـه سـعدی ،شـاعر نـامی،
میسراید« :تا مرد سخ نگسته باشد /عیب و هنرش نهستـه باشـد» .در همـی زمینـه ،اسـکل و
اسکل ( )4331برای باورند که کم گستاری یا سکوت یکی از راهبردهـای (حیثیـت یـا وجهـة
منسی) یا است ج است.
جنبة دیگر کارکرد ع جنی سکوت برگرفته از متون ادبی ،عجوه بر حسظ وجهـه یـا حیثیـت
«حسظ جان» است که قبجً شاید در پیشینه به آن اشاره نشده باشد ،امـا در متـون ادبـی و دینـی
بهکرّات به آن اشاره شده و در راستای «اصل ت یّه» قرار میگیرد .به عبارت دیگر ،ادبـای ایرانـی
تیت تأثیر عوامل مشخص اجتماعی از قبیل سنگی بودن بهای اجتماعی خطا در گستار و تـرس
از مزازات و اصوالً برای رهایی از عواقب نامعلوم سخ گسـت  ،بـرای سـکوت ارزش ویـژهای
قائل شدهاند .البته ای دشواری های اجتماعی نیی خود حاصـل مسـائل دیگـری نظیـر هزـوم و
مهاجرت اقوام دیگر به ایران و حاکمیت جور و فضای نـامطلوب فرهنگـی و اجتمـاعی اسـت.
پر در چنی جامعهای که از ی

طرف زمینة طرح و اصجح نظـرات از طریـق بیـان و گستگـو

نباشد و شهامت و جسارت پذیرش خطا در گستار امکانپذیر نباشد و از طرف دیگـر بـه اصـل
اعت ادی ت یّه تکیه میشود ،با نگاهی اجمالی به شرایط سیاسـی ،اجتمـاعی و تـاریخی کـه ایـ
سخنوران و اندیشمندان در آن میزیسـته انـد ،ایـ توجـه ویـژه بـه کـارکرد ع جنـی سـکوت
توجیه پذیر است؛ زیرا هدف آنان ب ای مـردم در آرامـن ،حسـظ وحـدت و انسـزام گـروه یـا
جامعه ،ویژگی غالب جوامع جمع گرا ،بوده است .پر توصیه به سکوت از دیـدگاه ع جنـی را
میتوان انعکاس تزربههای گذشتة ملت ایران دانست؛ چراکه هرنسل جامعه با تأثیر از ارزشها
و هنزارهای فرهنگی که از نسل پین میآموزد ،دارای گراین عمومی ویژهای میشود.
دیگر آنکه در نظریة براون و لوینسون به حسظ وجهة خود فرد و نه «دیگـران» توجـه شـده
است ،در حالی که براساس کارکرد ع جنی سکوت برگرفتـه از متـون ادب پارسـی ،بـه غیـر از
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خود ،بر رعایت و حسظ وجهه و جان دیگران تأکید شده و ای خـود بـهدلیـل اهمیـت گـروه،
ارتباط و حسظ وفاق در جامعهای جمعگرا مانند ایران است.
ن ن ع جنی سکوت برگرفته از متون ادبی ،صرفاً میدود به حسظ وجهـه و جـان خـود یـا
دیگران نمیباشد ،بلکه به ن ن «سکوت و خاموشی در تمرکی یا جمعیت خـاطر» و همگرایـی
آن با ع ل و تسکر اشاره شده است ،به مانند «ناط ه را بند ک و جمـع باش/گرنـه ضـمیر تـو
پریشان شود» (موالنا .) 40180 ،ایـ در حالیسـت کـه بـرخجف ایـ بُعـد از کـارکرد ع جنـی
سکوت ،ویگوتسکی بر اهمیت ویژة «زبان» در هدایت و سـازماندهـی تسکـر فـرد تأکیـد دارد
(کاکاوند .)4999 ،در کارکرد ع جنی سکوت برگرفته از متون دینی نیی به ای ن ن توجه شـده
است؛ چنانکه امیرالمؤمنی علی(ع) میفرماید «اکثر صمت

یتوفر فکرک و یستنر قلب

و یسلم

الناس م یدک؛ بسیار خاموشی برگیی تا فکرت زیاد شود ،و ع لت نورانی گـردد ،و مـردم از
دست (و زبان) تو سالم بمانند (مییانالیکمه ،ج ،8 .ص )4119 .یا امـامصـادق(ع) مـیفرمایـد
«دلیــل العاقــل التسکــر و دلیــل التسکــر الصــمت؛ نشــانة عاقــل فکرکــردن و نشــانة فکرکــردن،
سکوتنمودن است» (بیاراالنوار ،ج ،91 .ص .)900 .از ای روایات ای دیدگاه نمایان میشود
که رابطة دقیق میان بارور شدن فکر و اندیشه با سکوت وجود دارد .دیگر آنکه شاید بتـوان بـه
ن ن ع جنی سکوت برگرفته از متون دینی از منظر اصل اعت ادی ت یّه نگریست .بـر رازداری و
حسظ اسرار مذهبی در حاکمیتهای جور بهویژه در مذهب تشـیع بسـیار تأکیـد شـده اسـت و
بی تردید برای پابرجا ماندن دی و همچنی حسظ جان پیـروان ،دیـ آنـان را بـه کـمگـویی و
مخصوصاً سکوت اختیار کردن ترغیب میکند.
توصیه به سـکوت (برگرفتـه از متـون ادبـی) در ن ـن اخجقـی خـود تیـت تـأثیر عمیـق
آموزههای دینی است و با الهام از ای معارف« ،ن ن هدایت» بـرای ترغیـب و افـیاین ت ـوی
دارد .ای کارکرد در متون دینی پُراهمیتتری جایگاه را به خود اختصاص داده است .در واقـع
در آموزههای دینی توصیه بسیاری به حسظ لسان و پرهیی از پُرگویی شده است تا بـدی ترتیـب
افراد از آفات زبانی بسیاری نظیر دروغ ،غیبت ،تهمت ،سخ چینی ،ناسـیا و  ...مصـون بماننـد.
در واقع رفتار اجتماعی مبتنی بر کارکرد اخجقیِ سکوت ،عمدتاً با اصجح درونی فرد و افیاین
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حر مسئولیتپذیری ،مشارکتجویی و همنوعخواهی او همراه میشود؛ از ای رو ،مهار زبـان
و سکوت ،بنا بر آیات قرآنی و احادیث ،از ی

طرف سبب وارستگی و رشد فرد میشـود و از

طرف دیگر سبب حسظ اتیاد و انسزام و دوری از تعارض و اختجف در جامعه میشود.
یکی دیگر از کارکردهای سکوت برگرفته از متون ادبی ،ن ن عرفانی آن است؛ چنانکـه ذبـیحاهلل
صسا ( ،4911ص )43 .میگوید« :از موضوعاتی که مخصوصاً در قرن ششم در شعر فارسی بهشـدت
رخنه کرد تصـوف و عرفـان اسـت ».در بسـیاری از متـون و اشـعار عرفـانی ،سـخ از سـکوت و
خاموشی است؛ چنانکه سکوت ،از ابیارهای رسیدن به کماالت عرفانی و سیر و سـلوک ،از جایگـاه
ویژهای برخوردار است .غیالی در ای مورد مینویسد که اهل ریاضت و عارفان سکوت را بر خـود
حتم میداشتند (ص .)4991 ،444 .دلیل ای کارکرد سکوت از نظر کسانی همچون سنایی ،عطـار و
موالنا اوالً میتواند بیانناپذیری خداوند و ضعف زبـان انسـان باشـد ،دیگـر آنکـه خاموشـی زبـان
میتواند در نتیزة فنای عارف در حق باشد .کارکرد عرفـانی سـکوت مـیتوانـد در راسـتای نتـایج
مطالعات کیم و مارکی ( )8008و مینامی ( )4331ارزیابی شود که بنا بر نظر آنها ،در دیـدگاه غالـب
شرق ،سکوت و میاسبة نسر برای رسیدن به کما ضروری میباشد.
از آنزاییکه ادبیات بیان حا جامعه است ،تأکید بر ن ن تعلیمـی سـکوت در متـون ادبـی
بیانگر نظام ارزشی حاکم بر جامعة ایران دربارة اهمیت سکوت اختیار کـردن بـهمنظـور کسـب
علم و دانن یا گرفت پند از بیرگان تا حصو یادگیری است .چن

( )4339بر ای باور است

که در جوامع شرقی (جمع گرا) تعلیم و تربیت ابیاری برای اجتماعیشدن افراد اسـت .بـه ایـ
ترتیب ،افراد یاد میگیرند که خود را با نظم گروهی پیوند دهند و بهمنظور اجتنـاب از تعـارض
و همچنی حسظ وجهة خود (عدم شرمندگی) و وجهة استاد (احترام و عدم رویارویی) سکوت
اختیار کنند .ای گونه انتظارات رفتاری ،براساس نظر مارتینسون و همکاران ( ،)4331مـرتبط بـا
گراین مردمان جامعة جمع گرا به وفاق و نیی دوری از تعارض است .بهنظر مـیرسـد کـارکرد
تعلیمی سکوت برگرفته از متون ادبی ،در فرهن

ایرانـی مـیتوانـد بیـانگر دیـدگاه سـنتی بـه

آموزش در جامعهای سلسلهمراتبی و معلممیور باشـد کـه افـراد را مکلـف بـه گـوشدادن و
سکوت اختیار کردن بدون مباحثه و گستگو با استاد و دیگران میکند.
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بخشی از زمینههای اجتماعی ناشی از جبر و اختناق سبب شـده اسـت کـه سـکوت برگرفتـه از
متون ادبی ،عجوهبر ن نهای ذکر شده ،کارکردی اعتراضـیانت ـادی بیابـد .در ایـ وضـع ،سـکوت
بیشتر بهدلیل جبرهای مختلف و وضع و موقعیـت اجتمـاعی بـه وقـوع مـیپیونـدد .ایـ مضـمون
بهخصوص در ادبیات معاصر و دوران مبارزه ،عمدتاً علیه نظام شاهنشاهی یافت میشود .شاید دلیـل
توجه روزافیون به ای نوع کارکرد سکوت را بتوان به عوامل مـؤثر در تیـوالت عصـر مشـروطه و
دوران پر از آن نسبت داد .عواملی مانند رفـتوآمـد نخبگـان سیاسـی و فکـری جامعـة ایـران بـه
کشورهای غربی ،ورود دستگاه چاپ ،گسترش روزنامهنگاری و در پی آن نیازهـای جامعـة ان جبـی
به بسط و گسترش فعالیتهای فکری و سیاسی در م ابله با اسـتبداد شـاهی منزـر بـه دگرگـونی و
تیو نثر و درونمایة شعر فارسی شد (یوسـسی .)4991 ،بـهنظـر مـیرسـد همـراه بـا مطـرحشـدن
مضامینی نو همچون آزادی ،وط  ،قانونگرایی ،ظلمستییی و توجه به ملت ،کارکرد سکوت بهمیـیان
زیادی شکل معترضانه و انت ادی به وضع موجود ناشی از نابسامانیهای اجتمـاعی بـه خـود گرفتـه
است .نمودار  8سیر تاریخی توجه به و تأکید بر کارکرد اختناقی سکوت مستخرج از متـون ادبـی را
از قرن چهارم تا زمان معاصر به تصویر کشیده است .دلیل ای امر را شـاید بتـوان در «بُعـد قـدرت»
هافستد جستوجو کرد که افراد همزمان با تیوالت عصر مشروطه و باالرفت آگاهی ،کمتر حاضـر
به پذیرفت نابرابریها در عرصة اجتماعی و تزمع قدرت در دست عدهای خاص شدهاند.

نمودار  .2سیر تاریخی فراوانی کارکرد اختناقی سکوت
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با توجه بـه اهمیـت سـکوت در فرهنـ

ایرانـی و همچنـی ن ـن آن در انـواع تعـامجت

اجتماعی ازجملـه میـیطهـای آموزشـی و مخصوصـاً کـجسهـای آمـوزش زبـان ،آگـاهی از
کارکردهای آن میتواند به تسهیل امر آموزش متناسب با فرهن

بومی بینزامـد .از آنزـاییکـه

کسب مهارت ارتبای مانند صیبتکردن بـه انگلیسـی نیازنـد تعامـل بیشـتر در کـجس اسـت،
بیمیلی زبانآموزان به برقراری ارتباط و اجتناب از گستگو بـه زبـان دوم مـیتوانـد در راسـتای
کارکرد ع جنی سکوت تسسیر شود .همچنی بهکارگیری تکنی هایی همچون بارش مغـیی در
تدریر مهارتهای صیبتکردن بهنظر مـی رسـد در تعـارض بـا کـارکرد ع جنـی و تعلیمـی
سکوت در فرهنـ

ایرانـی باشـد .آگـاهی از ایـ کارکردهـا مـیتوانـد بـه معلمـی زبـان در

فراهمآوردن زم ینة مناسـب بـرای افـیاین میـیان مشـارکت کجسـی فراگیـران و نهایتـ ًا بهبـود
مهارتهای صیبتکردن یاری رساند .نتیزة حاصل میتواند رویکرد فرهنگی و بومی در اتخاذ
روشهای تدریر و تدوی کتابهای درسی زبان انگلیسی را برجسته سازد.
پژوهن کنونی در پی یافت کارکردهای سکوت در متون ادبی و دینی و ضربالمثلها بـود کـه
با پدیدار شدن ای کارکردها توانست به تصویر واضحتـری از جایگـاه سـکوت در فرهنـ

ایرانـی

دست یابد .کارکردهای سکوت در متون ادبی و ضربالمثلهـا بیشـتر ع جنـیاخجقـی و در متـون
دینی اخجقیع جنی است .پر میتوان نتیزه گرفت که سکوت در فرهن
اخجق میباشد .لذا ای پژوهن را میتوان بهمنیلة آیینهای از فرهن

ایرانی برابـر بـا ع ـل و

ایرانی تل ی نمود.

همچنی ای پژوهن بهمنیلة شروعی برای پژوهنهای بیشتر در ای زمینه است .بیتردیـد
انزام چنی پژوهنهایی با جامعة آماری متساوت میتواند کاستیهای ایـ مطالعـه را برطـرف
ساخته و به اعتبار یافتههای پژوهن کم

شایانی کند.
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چکیده
مقالة حاضر با الهام از چارچوب نظری تاریخنگاریِ خُرد در حـوزة ترجمـه (ازجملـه کـار
آدامو )6002 ،بر یکی از وجوه هنریِ مغفولمانده و پراهمیت سـعدی انگشـت مـیگـاارد:
پادشاه سخن در ساحت مترجمی چیرهدسـت .بـدین منظـور ،پـا از مـروری بـر پیشـینة
مطالعاتیِ موجود و معرفی اجمالی رویکرد تاریخنگاریِ خُرد ،گونههای مختلـ
در گلستان طبقهبندی و با تحلیل نمونههایی از هریک ،ابعاد مختل

ترجمـه را

کنش ترجمانی سعدی

را کندوکاو کردهایم .یافته های مقاله مبین آن است که سعدی از سـبکی تلفیقـی در ترجمـه
بهره میگیرد که گاه توأم با پایبندی به متن مبدأ در عین سادگی و بیآالیشی است و گـاه،
در مواردی بیشتر ،از متن مبدأ فاصله میگیرد و به ویژگیهای سبکیِ نثر فنّی از حیث بیـان
مسجع و موزون و توسل به آرایههای ادبی نزدیک میشود .در عین حال ،سعدی در هر دو
شیوه به معیارهای تألی

در حد متعالیِ آن نایل آمده و بهنظر میرسد که در همهحال نیـاز

مخاطب را مدّ نظر داشته است .بهطور کلی ،سبک ترجمة سعدی نیز همچون سـایر وجـوه
هنری او خالفآمد عادتِ معمول در زمانة اوست و این دقیقاً نکتهای است که بر نبوغ یکّه
و یگانة وی مهر تأیید میزند :سعدی در همهحال بیهمتاست ،در تألی

و در ترجمه.

کلیدواژه ها :سعدی ،گلستان ،ترجمه ،التقاط زبانی ،تاریخنگاریِ خُرد.
4نوشتهای که پیش روی شماست ،نسخة خالصهشدة مقالة مفصلتری اسـت تحـت عنـوان «ترجمـه و التقـاط در گلسـتان:
رونمایی از سعدیِ مترجم» (خانجان و فرهادی )4931 ،که اخیراً بهصورت سخنرانی از سوی نگارندگان نوشتار حاضـر در
همایش نگاهی تازه به گلستان ارائه شده است.
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در سال های اخیر ،به یُمن تالش پژوهشگرانی همچون ماریا تیموژکو ،4موجی در واکنش به
انحصار و غرب محوری در حوزة مطالعات ترجمه به راه افتاده است (رک به خانجـان)4931 ،
که بر ضرورت بینالمللیسازی نظریة ترجمه انگشت میگـاارد و مصـراً بـر اهمیـتِ مالحظـة
سنت های ترجمه در اطراف و اکناف عالم تأکید می ورزد .از نظر نگارندگان این مقالـه ،مـا نیـز
اگر قائل به ضرورت ایفای نقشی شایسته در بسـ نظریـة ترجمـه و پیشـبرد دانـش مطالعـات
ترجمه هستیم ،در وهلة نخست باید بر سنت ترجمة معمول در ادوار تاریخیِ ترجمه در ایـران
اشراف یابیم.
کاربرد پربسامد صنعت استشهاد به الفاظ و عبارات عربی مخصوصاً در نثر پارسـی فرصـت
بینظیری است برای پژوهشگران ترجمه تا بـا اسـتفادة از امکـان «مقابلـة متنـی» بـرای مطالعـة
ترجمة عبارات و جمالت عربی در نثر کهن پارسی تصویری نسبی از کمّ و کی

و سیر تطـور

ترجمه در ایران به دست دهند؛ مخصوصاً از این جهت که در مطالعـة بسـیاری از شـاهکارهای
ادب پارسی که ترجمة کامل بهشمار می آیند متأسفانه با این محدودیتِ پژوهشی مواجه هسـتیم
که متون مبدأ یا بهکلی از میان رفتهاند یا بهراحتی در دسترس نیستند.
بارها شنیدهایم که گلستان نقطة فصل ادبیات درباری و نقطة آغـاز گفتگـویِ بـیواسـطه بـا
مخاطب عامّ فارسیزبان است .طبیعتاً ،عامهفهمی ضرورتِ گریزناپایر ایـن گفتگوسـت .از ایـن
رو ،سعدی مضامین اخالقی گلستان را به زبانی ساده و روشن بر قلم رانده است؛ زبـانی کـه از
فرط سادگی گاه به طرز محاوره میماند اما در عـین حـال بافـت لطیـ

شـعری دارد .بـا ایـن

حساب ،کاربرد صنعت استشهاد در گلستان فینفسه نوعی تناقض بهنظر میرسد .چگونه اسـت
که استاد سخن که سادگی و روانیِ زبانش از جال و شفافیت میدرخشد ،گاه منظور خـود را در
قالب زبان عربی ریخته و در معرض قضاوت مخاطب فارسیزبان می گاارد؟ از نظر نگارندگان
این نوشتار ،پاسخ در یک واژه نهفته است« :ترجمه» .گلستان در هر صورت ادامة سـنتی اسـت
ی پارسی که کـاربرد عبـارات عربـی در آن بـه حـد اشـباه رسـیده اسـت (دشـتی،
در نثرنویس ِ
1 Maria Tymoczko
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 ،4993/4921ص )21 .و سعدی در واقع ،این مسئله را اندکی تعدیل میکند .در سـایة قریحـة
بیبدیل نویسندگیِ سعدی ،بهنظر میرسد یکی از ابعاد خالقیت استاد سخن که بهطور مسـتقیم
یا غیرمستقیم به هنر «ترجمه» ارتباط مییابد ،ناشـناخته مانـده اسـت .در بسـیاری از حکایـات
گلستان ،حُسن ترجمهای در نهایتِ ظرافت بهعمل آمده است که گاه به شعر پهلو میزند و گاه
خود ،شعری است ناب و این یکی از سرراستترین وجوه هنـری سـعدی اسـت کـه در عـین
شگفتی ،تاکنون مغفول مانده است :پادشاه سخن در ساحت «مترجمی چیرهدست».
بدین ترتیب ،ما در این مقاله بر آنیم تا نشان دهیم که سعدی در گلستان در قامت مترجمـی
تمامعیار نیز ظاهر شده است .بدین منظور ،از چـارچوب نظـری «تـاریخنگـاریِ خُـرد »4الهـام
گرفتهایم .تالش خواهیم کرد تا به چند پرسش اساسی پاسـخ دهـیم .4 :آیـا سـعدی اساسـاً در
گلستان از هنر ترجمه بهره برده است یا خیـر؟  6.در صـورت پاسـخ مثبـت ،سـعدی در مقـام
مترجم عموماً از چه راهبردهای ترجمانی سود جسـته اسـت و ایـن راهبردهـا چـه نسـبتی بـا
یافتههای دانش نوینِ مطالعات ترجمه دارند؟ و  .9آیا شیوة ترجمة سعدی بر هنجارهای غالـب
بر ترجمه در زمانة او همخوانی داشته است یا خیر؟
 .2نگاهی به پیشینۀ موضوع

تا جایی که نگارنـدگان ایـن مقالـه کنـد و کـاو کـردهانـد ،هـیچیـک از انبـوه تحقیقـات و
پژوهشهای صورتگرفته دربارة سعدی جز اشاراتی کوتاه به توانش ترجمهای او ،دست کم از
منظری تخصصی ،نپرداختهاند .این خأل مطالعاتی از نگاه ما محل تأمل است و باید این پرسـش
را پیش کشید که براستی چگونه است که این جنبة حائز اهمیت از وجـوه متکثـر چهـرة ادبـی
نابغهای همچون سعدی تاکنون بازنموده نشده است؟ یک پاسخ احتمالی به این پرسش اساسـی
به کیفیت بسیار باالی ترجمههای سعدی در گلستان برمیگردد؛ بهگونهای که ظنّ ترجمهبـودن
آن بخشها بهندرت به ذهن پژوهشگران و سعدیشناسانِ نکتهبین خطور کرده است .آدامـو ،از
هواداران تاریخنگاریِ خُرد در ترجمه ،معتقد است که پنهان ماندن متون ترجمه در غبـار تـاریخ
1 Microhistory
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بیش از آنکه ناشی از ناپیداییِ مترجم( 4یا ترجمه) ،به تعبیر مـورد نظـر ونـوتی ،باشـد متـأ ر از
غیرقابل تشخیص بودنِ ترجمه [مثالً به دلیل نزدیکیِ کیفیت ترجمه به معیارهای تألی

در حـدّ

اعالی کلمه] بوده است (آدامو ،6002 ،ص.)93 .
گمانهزنیِ دوم ما دربارة دلیل غفلت از «سعدیِ متـرجم» جایگـاه رفیـع و ممتـاز تـألی

در

مقایسه با ترجمه است که از قدیماالیام تا به امروز در ایران موضوعیت داشته است .بسـیاری از
آ ار کالسیکِ ادبیات فارسی همچون کلیله و دمنه ،مرزباننامه یا تاریخ بلعمی که در حقیقـت از
زبانهای دیگر به فارسی ترجمه شدهاند ،بهندرت و به اکراه ترجمه قلمداد شدهاند و ایـن قطـعِ
نظر از ارزشهای تألیفیِ آ اری از این دست ،ممکن است ناشـی از جایگـاه نـازل اجتمـاعی و
هنری «مترجم» در مقامِ مقایسه با «مؤل » باشد .آدامو ( ،6002ص )98 .تصریح میکند که نیـل
به انسجام در تدوین تاریخ عمالً با بهحاشیهبردن و منکوبکردنِ هر آن چیزی صورت میگیرد
که با جهتگیریِ معین و غایتشناختیِ [غالب] همسویی نداشته است .بهنظر میرسد در مـورد
سعدی نیز گرایش اکثر تاریخنگاران ادبیات فارسی تأکیدِ مطلق بر «سعدیِ مؤل » بوده اسـت و
صحبت از «سعدیِ مترجم» طبیعتاً با این جهتگیری منافات داشته است.
بهطور کلی ،تنها چهار ا ر پژوهشی به این وجه از شخصیت ادبی سعدی ،آن هم بهصـورتی
گارا ،اشاره کردهاند :مقاالت جعفر مؤید شیرازی ( ،)4919غالمحسین یوسـفی (،)4911/4982
احسان عباس ( )4986و رحیمی زنگنه و کهریزی ( .)4934از برآیند این مقاالت تنها یک نکتـه

در همسویی با مقالة حاضر بهدست میآید؛ اینکه فرآیند استشهاد در پارهای از حکایات گلستان
از مجاری ترجمه گاشته است .سه پژوهشگر نخست بهصورت ضمنی به ایـن موضـوه اشـاره
کردهاند اما رحیمی زنگنه و کهریزی در مقالة خود بهروشنی بر این واقعیت صـحّه مـیگاارنـد
که سعدی در گلستان خود دست اندر کار ترجمه نیز بوده است .ایندو ضمن بررسـی صـنعت
استشهاد به عبارات عربی در دورههای مختل

نثر فارسی ،ویژگیها و تفاوتهای نثر مرسـل،

بینابین و فنّی را در ترجمة عبارات عربی بهعنوان یـک ویژگـیِ سـبکی تبیـین کـردهانـد .آنهـا
گلستان سعدی را بهعنوان نمونة نوعیِ نثر فنّی مدّ نظر قرار میدهند و با ذکر دو نمونة مختل ،
1 Translator’s invisibility
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دو نوه ترجمة متمایزِ مورد استفادة سعدی را در برگـردان عبـارات عربـی بـازمیشناسـند کـه
بهترتیب عبارتاند از ترجمة لفظبهلفظ به شیوة معمول در دورة سامانی و ترجمة (کـامالً) آزاد.
در عین حال ،با عنایت به اهداف مطالعة رحیمی زنگنه و کهریزی و با فرصت انـدکی کـه ایـن
دو پژوهشگر در یک مقالة کوتاه برای مقایسة تطبیقی وجوه اشتراک و افتـرا ترجمـة عبـارات
عربی در سه دوره از نثر فارسی داشتهاند ،بهنظر نمیرسد یافتههای آنان بهطور مشخص تصویر
کاملی از چند و چون ترجمه در گلستان بهدست دهد و زمینة پاسـخ بـه پرسـشهـای اساسـیِ
پژوهشی از سنخ مقالة حاضر را مهیا سازد.
 .3نگاهی اجمالی به تاریخنگاری خُرد

تاریخنگاری خُرد یکی از نوآورانهترین رویکردها به تاریخ ،بهخصوص تـاریخ اجتمـاعی و
فرهنگی و بهطریق اولی ،تاریخ ادبیات است .یکی از مشهورترین تاریخنگـاران طرفـدار تـاریخ
خُرد ،کارلو گینزبرگ 4است که به مطالعات کمّی در مقیاس کالن میتازد و بر ایـن بـاور اسـت
که مطالعات کمّیِ کالن باعث مخدوششدن واقعیت در سطح فردی میشود (گینزبرگ،4382 ،
بهنقل از آدامو ،6002 ،ص .)96 .این دسته از تاریخنگاران ،مطالعة موارد حاشیهای را به مطالعـة
جریانات کلی یا جریانات بدنة اصلی ترجیح میدهند .به سخن دیگر ،محققـان ایـن حـوزه بـه
بررسی اسناد و آرشیوهایی که پیشتر مغفول ماندهاند ،عالقهمندنـد یـا بـا اهـداف متفـاوتی بـه
مطالعة آن اسناد میپردازند (همان) .یکی از مهمترین عالیق تاریخنگاریِ خُـرد کشـ

صـدای

سوژههای حاشیهای براساس دادههای ظـاهراً کـماهمیـت و فرامـوششـده در میـان انبـوهی از
آرشیوها و اسناد نظاممند است .تاریخ نگاری خُـرد از حیـث روش بـر تقلیـل و تحدیـد دامنـة
پژوهشِ تاریخی انگشت میگاارد و از این طریق تجارب منفرد و موردی و صداهایی را کـه از
قرار معلوم در گاشته نامربوط بهشمار میآمدهاند ،در کانون توجه قرار میدهد.
آنچه در تاریخنگاری خُرد در باب «آگاهی تاریخی» مـدّ نظـر بـوده آن اسـت کـه معرفـت
تاریخی غالباً از مجرای صافی «ذهنیت» تاریخنگار شکل گرفته است و اصـل «عینیـت» عمومـاً
1 Carlo Ginzburg
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فدای انتخابهای سلیقهایِ نگارندگان تاریخ شده است و اینک ما به بزنگـاهی رسـیدهایـم کـه
میباید فرصت بازاندیشی در جزئیات تاریخِ [اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی یا ادبـی] را دریـابیم.
ریچارد رورْتی 4مینویسد« :حقیقت ،و باالتر از همه ،هر حقیقتِ بهظاهر تاریخی ،تماماً وابسـته
به بافت است و از این رو ،تاریخنگار نباید حقیقتِ [مدّ نظرِ] خویش را بر دیگران تحمیل کند»
(رورْتی 4334 ،بهنقل از آدامو ،6002 ،ص.)99 .
مروری کوتاه بر آ اری که در حوزة تاریخنگاریِ ترجمه به رشتة تحریر درآمدهانـد مبـین آن
است که عالیق اغلبِ تاریخنگاران ترجمه چندان از دغدغههای تاریخنگـاری خُـرد دور نبـوده
است .در واقع ،تاریخ ترجمه عموماً کوشیده است تا سـوژههـا و موضـوعات فرامـوششـده و
مسائلی را که با روایتهای کالن تاریخِ سنتی بیگانه هستند ،کشـ

و بازکشـ

کنـد .بـهطـور

کلی ،اولین تعهد تاریخ ترجمه آن است که نقشی را که ترجمـه در تـاریخ فرهنگـی ایفـا کـرده
است ،آشکار سازد؛ نقشی که اغلب نادیده انگاشته شده است .امـا مسـئله اینجاسـت کـه بـرای
ا بات مفروضات از طریق شواهدِ مقبول و مسـتند ،معمـوالً موضـوعات پژوهشـیِ برجسـته در
اولویت قرار گرفتهاند و تأکیدِ عمده معطوف بـه رویـدادها ،سـوژههـا و موضـوعاتِ نمایـان و
کانونی بوده است .اینجاست که تاریخ ترجمه از دغدغههای تاریخنگاریِ خرُد فاصله میگیرد و
مسائل مهمی از قبیل شیوه ها و راهبردهای ترجمه و تجارب عملیِ مترجمان که در بررسی سیر
تطور و تکامل ترجمه اهمیتی درخور دارند ،به حاشیه رانده شدهاند ،دست کم گرفته شدهاند یا
بهکلی مغفول ماندهاند.
بدین ترتیب ،تاریخنگار خُردِ حوزة مطالعات ترجمـه بـهتعبیـر آدامـو ( ،6002ص )99 .بـه
دنبال گفتگو با گاشته بهمنظور روشنگری در «حال» اسـت .شـناخت پـارادایم غالـب در ادوارِ
تاریخی ترجمه نیازمند طرح پرسشهای اساسی و تالش برای پاسخ به آنهاست .تاریخنگـاریِ
خُرد برای پاسخ به این پرسشهای اساسی ،برآیند موردکاویهای منفرد و پارهپـاره در زوایـای
پنهان تاریخ را محاسبه و یافته های این مطالعات موردی را به محـک دسـتاوردهایِ دانـش روز

1 Richard Rorty
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ترجمه می گاارد و این کار ،همچنانکه دُلست ،4339( 4ص 99 .بـهنقـل از آدامـو ،6002 ،ص.
 )91خاطرنشان ساخته است ،مستلزم عدم اکتفا به ایفای نقش جانبیِ یک راویِ صـرف خواهـد
بود .تاریخنگار ترجمه ناگزیز از اتخاذ رویکردی تحلیلی است و این بـهنوبـة خـود نیازمنـدِ آن
است که از دریچة تخصصیِ دانش نوپای مطالعات ترجمه به موضوه بنگرد .آنتونی پیم (4399
بهنقل از آدامو ،6002 ،ص )91 .یکی از اهداف نگارش تاریخ ترجمه را «بـازخوانیِ گاشـته از
منظر موضوعاتِ محوری روز [در حوزة مطالعات ترجمه]» قلمداد میکند.
بدین ترتیب ،تاریخنگاران خُرد بر واحدهای تحلیلیِ کوچک تمرکز میکنند تـا دریابنـد کـه
مردم و مثالً شخصیتهای هنری و ادبی چگونه در ایـن واحـدهای کوچـک زنـدگی ،ازجملـه
زندگیِ هنری و ادبیِ ،خود را پیش میبرند .تاریخنگاران خرُد بر این باورند که با محدود کردن
دامنة مشاهده ،میتوان کارکرد پیچیدة رواب انسـانی را در هـر موقعیـت اجتمـاعیِ بخصـوص
نشان داد .آنها بهجای بررسی افراد و دادههای عادی به بررسی افراد و دادههایِ بهظاهر پَـرت

6

و غیرعادی ازجمله نوابغ میپردازند ،یعنی کسانی که دنبالهرو همنوعان عادی یـا پیـرو صـرفِ
هنجارهای ادبی و هنریِ غالب بر زمانة خود نیستند.
در نهایت ،بی مناسبت نخواهد بود اگر در انتهای این بخش از مقاله به دیدگاه پُل سَن-پیِـر

9

( ،4339ص )3 .اشاره کنیم .وی بررسی رابطة بین تاریخ و ترجمه را از دو جنبه حـائز اهمیـت
می داند :از یک سو ،میتوان این رابطه را بهمنظور شناخت بهتر ریشههای ترجمه مدّ نظـر قـرار
داد و از سوی دیگر ،بازنویسیِ ایندو [یعنی تاریخ بهمعنای عام و تاریخ ترجمه بهطور خـاص]
میتواند بافتِ [اجتماعی ،سیاسی یـا ادبـیِ] غالـب بـر زمانـهای را کـه ترجمـه در آن صـورت
می گرفته است و همچنین تأ یر آن بافت را بر کنش عملیِ ترجمه آشکار سازد .هگل میگویـد:
«آنکه تاریخ نداند ،تا ابد کودک میماند» (بهنقل از خـانجـان ،4931 ،ص .)491 .مـا نیـز اگـر
تاریخ مطالعات ترجمه را بهدقت و با موشکافیِ بسیار نخـوانیم و نشناسـیم ،هرگـز بـه رشـد و
بلوغ علمی در این رشته نائل نخواهیم شد.
1 Lieven D’huslt
2 Outliners
3 Paul St-Pierre
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 .4ردهشناسیِ ترجمه در «گلستان»

بهمنظور آشنایی با واکنش سعدی در مواجهـه بـا نمونـههـای التقـاط زبـانی در گلسـتان ،عبـارات،
جمالت و اشعار عربیِ متن را بررسی کردیم تا دریابیم که آیـا اساسـاً مصـادیق التقـاط در ایـن کتـاب
راهی به ترجمه میبرند یا خیر .پا از ورود به مسئله دریافتیم که سعدی در همة موارد به یـک شـکلِ

واحد واکنش نشان نداده است و میتوان طبقهبندیِ مشخصی از ترجمههای صورتگرفتـه در گلسـتان
ارائه داد .پیش از آن اما الزم است به نکتهای اشاره کنیم و آن مسالة «ترجمـة درونزبـانی »4در گلسـتان
است؛ راهکاری که به کرّات در سراسر متن بهکار رفته و ناظر بر جمالت یا عبارات فارسـی اسـت کـه
بهصورت بازنویسی و یا واژهپردازیِ مجدد بیان شدهاند و گاه با تغییر ژانـر ادبـی از شـعر بـه نثـر و یـا
بالعکا همراه بودهاند .ترجمة درونزبانی اولین نوه ترجمه در طبقهبندی سهگانة یاکوبسـن اسـت امـا
از آنجایی که در زمرة ترجمه به معنای اخص کلمه 6قرار نمـیگیـرد ،در ایـن نوشـتار بـه آن نخـواهیم
پرداخت .اما انواه ترجمههای بینازبانیِ 9بهکار رفته در گلستان سـعدی را مـیتـوان در چهـار ردة کلـی
بررسی کرد .4 :ترجمة تهی؛  .6ترجمة پنهان؛  .9ترجمة آزاد؛  .1ترجمة مبدأگرا.
نخستین رده که با عنوان «ترجمة تهی »1از آن یاد میکنیم ،مشتمل بر آیات ،الفاظ و ابیاتی است کـه
سعدی ترجیح داده یا ناگزیر بوده آنها را به همان صورت عربی وارد متن کنـد .پرسـش آن اسـت کـه
چرا سعدی برخالف مواردِ متعدد دیگر ،این نمونـههـا را از صـافی ترجمـه عبـور نـداده و بـه همـان
صورتِ اصل باقی گااشته است؟ شاید یکی از پاسخهای احتمالی به ایـن پرسـش ،بـهویـژه در مـورد
ضربالمثلها ،الفاظ و عباراتی همچون «عوامالناس» و «طوعاً و کرهاً» و نیز جملههـای دعـائی ،کثـرت
استعمال و آشناییِ بینامتنیِ 1مخاطب با آنها در نظام زبانی و ادبی عصر سعدی باشـد 2بـهگونـهای کـه
1 Intralingual translation
2 Translation proper
3 Interlingual translation
4 zero translation
5 Intertextuality
6بینامتنیت سازوکاری است برای پردازش متن که مطابق آن عناصر متنی بهواسطة وابستگی به سایر متونِ مرتب افـادة معنـا
میکنند (هتیم و ماندی ،6001 ،ص .)92 .به سخن دیگر ،منظور از بینامتنیت آن است که هر متنی ممکن است در زنجیرهای
تاریخی ،برخی از مفاهیم ،معانی و ساختارها را که از متون قبلی مشتق شدهاند ،تکرار کند.
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احتماالً سعدی آنها را مصدا «اظهر من الشما» تلقی کرده و نیازمند ترجمـه و روشـنگری ندانسـته
است .دادههای زیر مواردی از این دست را نشان میدهد:
( )4در خبر است از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفوت آدمیان و
تتمه دور زمان محمد مصطفی صلی اهلل علیه و سلم
شفیع مطاه نبی کریم

قسیم جسیم نسیم وسیم
(سعدی ،بهتصحیح فروغی ،4991 ،ص)1 .

نمونههای دیگری را نیز میشود ارائه داد که به صراحت و در معنای متعارف کلمه ،ترجمـه
نشدهاند اما سعدی به فراست در بافت زبـانی بالفصـل (یعنـی در گفتمـان ماقبـل یـا مابعـد) و
اصطالحاً از رهگار قرائن مقالیه ترجمهای نامحسوس از آنها بهدست داده است .بافت زبـانی،
بنا به تعری  ،مشتمل بر هر آن چیزی است که قبل یا بعد از بخشـی از یـک مـتن (مـثالً یـک
جمله) میآید و بر تأویل آن بخش از متن تأ یر میگاارد .نمونة زیر از دیباچة گلسـتان ،شـگرد
سعدی را در جبران خأل ترجمه از طریق ارجاه به بافت زبانی بهخوبی نشان میدهد:
( )6نخلبندی دانم ولی نه در بستان ،شاهدی فروشم و لیکن نه در کنعان .لقمـان را گفتنـد
حکمت از که آموختی ،گفت از نابینایان که تا جای نبینند پای ننهند .قدم الخروج قبـل الولـوج
(سعدی ،بهتصحیح فروغی ،4991 ،ص.)49 .
عالوه بر موارد پیشگفته ،در گلستان سعدی مجموعاً چهـل آیـة قـرآن و حـدیث نبـوی -
مشتمل بر  68آیه از قرآن مجید و  49حدیث از پیامبر اکرم(ص) – بهصورت کامـل نقـل شـده
است که بیشترِ آنها یعنی  91مورد به فارسی ترجمه نشدهانـد .در اینجـا بـارِ دیگـر پرسـش از
چراییِ چشمپوشی از ترجمة این آیات و احادیـث موضـوعیت مـییابـد .یکـی از موضـوعات
شایانِ ذکر در این خصوص مسئلة همواره مناقشهبرانگیزِ «جواز یا عـدم جـواز شـرعیِ ترجمـة
متون مقدس» است .موضوه آن است که ترجمة متون مقدس که مطالعات ترجمـه آنهـا را در
زمرة «متون حساسیتبرانگیز» طبقهبندی میکند ،همـواره در سـایهای از شـبهات شـرعی قـرار
داشته است .با آنکه مجوز ترجمة قرآن کریم پیش از دوران حیات سعدی و بهموجب اسـتفتای
از علمای ماهبیِ وقت ،در قرن چهـارم هجـری صـادر شـده بـود (کوشـا ،4998 ،ص )18 .و
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بسیاری از علما و مفسران قرآن عمالً به این امر همت گماشته بودند ،صنعت استشهاد به آیـات
قرآن و احادیث نبوی توأم با ترجمة آنها در نثر پارسی سنتی همهگیر نبوده اسـت و برخـی از
ادبا و نویسندگانِ همعصر یا نزدیک به دورة زندگیِ سعدی از آن پرهیز کـردهانـد .4بـه سـخن
دیگر ،می توان احتمال داد که پرهیز سعدی از ترجمة آیات الهی و احادیث نبوی از یک سو بـه
ی پیشـین بـوده اسـت و از دیگـر سـو متـأ ر از
اقتضای «عمل به سنت» ادبی ،شرعی و فرهنگـ ِ
«همسویی با هنجار» ادبی و فرهنگیِ مورد توافق برخی از ادبای زمانة اوست:
( )9موسی علیهالسالم درویشی را دید از برهنگی به ریگ اندر شده  ...و لو بس اهلل الرز
لعباده لبغوا فیاالرض .موسی علیهالسالم به حکمت جهانآفرین اقرار کرد و از تجاسر خـویش
استغفار (سعدی ،بهتصحیح فروغی ،4991 ،ص.)413 .
یکی از راهکارهای مورد استفادة سعدی برای عبور از بنبستِ حرمت شرعی یـا عرفـیِ ترجمـة
متون مقدس به نوعی از ترجمه در حکایات گلستان انجامیده است که نگارنـدگان مقالـة حاضـر بـا
عنوان «ترجمة پنهان» از آن یاد کردهاند .در این گونه از ترجمه ،برخالف نمونة ( )9کـه در آن صـرفاً
شاهد حضور متن مبدأ هستیم ،متن مبدأ یعنی صورت اصلی آیـة قـرآن و یـا حـدیث نبـوی غایـب
است و سعدی صرفاً ترجمة آن را به فارسی در حکایات خود بهکار برده است.
ترجمة پنهان با نام های دیگری نیز در حوزة مطالعات ترجمه شناخته شده است که از جملة
آنها میتوان به «ترجمة جعلی» یا «شبه ترجمه» 6اشاره کرد .ترجمة پنهان ،در این مقاله ،به هـر
نوه پارهمتنی اطال می شود که از صافی ترجمه گاشته است اما ترجمهبودن آن به هر دلیل یـا
دالیلی پنهان مانده است .به بیان دیگر ،در ترجمة پنهان متن مبدأ وجود دارد اما اصل و ترجمـه
با هم و در تناظرِ با هم نمود عینی نمییابند .از نمونههای موجود در گلستان میتـوان دادههـای
زیر را بهعنوان مشت نمونة خروار ارائه داد:
( )1منّت خدای را عزّ و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمـت
(سعدی ،به تصحیح فروغی ،4991 ،ص.)9 .
4مثالً در تاریخ بیهقی چنین پدیدهای را نمیتوان پی گرفت.

2 Pseudotranslation
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عبارت «به شکر اندرش مزید نعمت» به احتمال قریب به یقین ترجمهای اسـت از آیـة ()8
سورة مبارکة ابراهیم :لئن شکرتم الزیدنکم (امینمقدسی.)4992 ،
( )1بنی آدم اعضای یکدیگرنـد

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضــوها را نمــاند قرار
(سعدی ،به تصحیح فروغی ،4991 ،ص.)94 .

ابیــات مــاکور در دادة ( )1برگرفتــه از حــدیثی منســوب بــه پیــامبر اکــرم(ص) اســت کــه
نُعمانبنبشیر نقل میکند« :قال سمعت رسول اهلل(ص) یقول :انما المؤمنون کجسد رجد واحـد،
اذا اشتکی عضو مـن اعضـائه ،اشـتکی جسـده اجمـع و اذا اشـتکی مـؤمن اشـتکی المؤمنـون»
(امینمقدسی .)4992 ،نمونة اخیر که در زمرة مشهورترین سخنان سعدی قرار میگیرد تا جـایی
که حتی بر سردر سازمان ملل متحد نیز نقش بسته است ،خود شاهدی است بر اهمیت و نقـش
انکارناپایر ترجمه در شکلگیری کالم سعدی در گلستان و بهنوبة خود بـر ضـرورت اسـتمرار
تحقیقاتی از این دست صحّه میگاارد.
نوه سومِ ترجمه که در گلستان سعدی بهکار رفته است و ماهیتاً ارتباط بیشتری بـا موضـوه
این پژوهش مییابد از سنخ «ترجمة آزاد» است .ترجمة آزاد که در مقابل ترجمة لفظگرا مطرح
میشود ،معموالً به ترجمهای اطال میشود که در آن «توجه به تولید متن مقصدِ طبیعی بیشـتر
از حفظ و عبارتبندیِ [صوری] متن مبدأ باشد» (شاتلوُرث و کُوی ،4338 ،ص .)26 .اقتبـاس
یکــی از مصــادیق ترجمــة آزاد و آزادتــرین نــوهِ ترجمــه اســت .در عــین حــال ،ترجمــة آزاد
فرآیندهای دیگری همچون تقلید ،بازنویسی و دخل و تصرف را نیز در بر میگیرد.
در حین بررسی دادهها دریافتیم که بیشترین گرایشِ ترجمه در گلستان از نـوه ترجمـة آزاد
بوده است و طبعاً این پرسش به ذهن خطور میکنـد کـه چـرا سـعدی در مـوارد محـدودی از
راهبرد ترجمة مبدأگرا بهره برده است و در مواردِ قابلتوجـه دیگـری ،از ترجمـة آزاد؟ انـدکی
دقت در مصادیق ترجمة آزاد در حکایات گلستان بُعد مهمی از راهبردهای ترجمانی سـعدی را
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بر ما آشکار خواهد ساخت که میتوان آن را در چارچوب پدیدة «خویش-ترجمـانی »4تحلیـل
کرد .خویش-ترجمانی به «متنی دوزبانه [و به فرآیندی] گفته می شود که طی آن ،نویسنده خود
متن اصلیِ متعلق به خود را به زبانی دیگر ترجمه میکنـد» (هاکنسـون و مانسـون ،6008 ،ص.
 .)4مطالعة فرآیند خویش-ترجمانی در عین شگفتی نهتنها در ایران بلکه حتی در جهـان غـرب
که خواه ناخواه سردمدار نظریه پردازیِ ترجمه بوده است ،از منظرِ نظر دور مانده است .پرسـش
آن است که چرا پدیدة قابلتوجه خـویش-ترجمـانی کـه تنهـا در انحصـار چهـرههـای بسـیار
برجستة ادبی است که به تألی

در دو زبان یا بعضاً تعداد بیشـتری از زبـانهـا تسـل دارنـد و

عموماً از پایه گااران ادبیات زمانة خویش به حساب میآیند ،در تاریخ ادبیـات نادیـده انگاشـته
شده است؟ شاید بتوان یکی از دالیل این غفلت پژوهشی را به این واقعیـت نسـبت داد کـه در
کمال تعجب فرآیند خویش-ترجمانی در دامنة شمول ترجمـة متعـارف یـا «ترجمـه بـهمعنـای
اخص کلمه» قرار نداشته است .ترجمة متعارف ،دست کـم از حیـث بسـامد وقـوه ،بـه تعبیـر
یاکوبسن ترجمهای است بینازبانی که طی آن مترجم نشانههای کالمـیِ زبـان غیرمـادری را بـه
نشانههای کالمی زبان مادریِ خود بـر مـی گردانـد .مؤلفـة زیربنـایی ایـن نـو ِه ترجمـه مقولـة
«دیگربودگی »6یا غیریت است و احتماالً از آنجایی کـه در فرآینـد خـویش-ترجمـانی ،اساسـاً
مفهوم «دیگری» موضوعیت ندارد ،بنابراین مسائل و موضوعات مبتالبه ترجمة متعارف از قبیـل
تأویل و تفسیر «دیگری» ،درک مفاهیم یا چگونگیِ مواجهـه بـا جهـانبینـیِ غیـر و ایـدئولوژیِ
غیرخودی در فرآیند یادشده موضوعیت نمـی یابـد و بـه تبـعِ آن ،محصـوالت متنـیِ برسـاختة
خویش-ترجمانی دست کم تا به امروز برای پژوهشـگران ترجمـه جـاابیتی نداشـتهانـد .نکتـة
دیگری که در این باره میتوان مطرح ساخت آن است که نویسندگان دوزبانـه ازجملـه سـعدی
عموماً آ ار خود را تحت عنوان «تألی » عرضه کردهاند و خوانندگانِ آنها نیز در پیوند بـا ایـن
برچسب عرفاً ظنّ ترجمهبودن آن متـون یـا بخـشهـایی از آن متـون را از ذهـن خـویش دور
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داشتهاند .حال آنکه بعضاً در بطن ا ری ادبی بهصورت جزئی یا کلی ،آشکار یا پنهـان مـیتـوان
مصادیق گوناگونِ انواه مختل

ترجمه را بازشناخت.

مبادرت به خویش-ترجمانی از سوی سعدی و به تبع آن ،توسل او به راهبردِ ترجمـة آزاد،
بار دیگر بر این واقعیت صحّه میگاارد که استاد سخن دائماً در اندیشة مخاطب بوده و در پـی
آن است تا طی

خوانندگان بیشتری از حاصل هنر وی بهرهمند شوند .پرسش اساسی آن اسـت

که برای رساندن بار امانت برگردانِ پارههای التقاطیِ متن گلستان چه کسی کارآمدتر و مُحقتـر
از خودِ سعدی بوده است؟ به هر روی ،از آنجایی که در فرآیند خویش-ترجمانی ،مؤل

خـود

می تواند ترجمة ا رش را بیازماید و دربارة کیفیت آن به شکل عینی به قضاوت بنشیند ،بـهطـور
بالقوه احتمال آسیب کمتری را می توان در این فرآیند انتظار داشـت .ایـن امـر البتـه منـوط بـه
توانش زبانی و فرهنگی نویسنده و تسل وی بر دو نظام نشانهایِ متفـاوت خواهـد بـود ،کمـا
اینکه نمونههایی از خود -مترجمانِ موفق همچون ساموئل بکت را میتـوان در تـاریخ ادبیـات
جهان در این زمینه نام برد (کانر .)6002 ،در عین حال ،افرادی همچون رابیندرانات تـاگور هـم
هستند که خود به ناکامی در خویش-ترجمانی اذعان داشتهانـد (اسـدالدین ،6009 ،ص.)698 .
بنابراین ،توفیق در خویش-ترجمانی نیز مخصوصاً آنجایی که به ترجمة ادبیات و مشخصاً شعر
مربوط میشود ،نیازمند بهرهمندی از بلوغ فرهنگی و ادبی است و سعدی نشـان داده اسـت کـه
به بهترین وجه ممکن از این بلوغ در هر دو نظام مبدأ و مقصد برخوردار بوده است.
موارد ترجمة آزاد در حکایات گلستان بسیارند و پرداختن به آنها در حوصـلة ایـن مقالـه
نخواهد گنجید .از این رو ،به تحلیل تنها یکی از نمونههایی که سعدی از رهگـار ترجمـة آزاد
به فارسی برگردانده است ،اکتفا می کنیم .در حکایت یازدهم از باب پـنجم ،یعنـی «در عشـق و
جوانی» ،سعدی سوژة «در امان نماندن از زخم زبان مردم» را دستمایة حکایت خـود قـرار داده
است .شخصی از عالمی میپرسد که مردی با زن زیبـارویی در خلـوت نشسـته اسـت .آیـا بـا
وجود نفا امّاره ،آن مرد میتواند به قدرت تقوا ،عصمت خود را حفظ کند؟ و عالم در پاسـخ
میگوید «اگر از مهرویان به سالمت بماند از بدگویان نماند»:
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( )2یکی را از علما پرسیدند که یکی با ماهرویی است در خلـوت نشسـته و درهـا بسـته و
رقیبان خفته و نفا طالب و شهوت غالب چنانکه عرب گوید التّمرُ یانعٌ وَ النـاطورُ غیـرُ مـانع.
هیچ باشد که به قوت پرهیزگاری ازو به سالمت بماند؟ گفت اگر از مهرویان به سالمت بمانـد
از بدگویان نماند.

و ان سلم االنسان من سوء نفسه

فمن سوء ظن المدعی لیا یسلم

شاید پا کار خویشتن بنشستن

لیکــن نتــوان زبان مــردم بسـتن
(سعدی ،به تصحیح فروغی ،4991 ،ص.)602 .

در بررسی ترجمة جمالت عربی این حکایت ،ابتدا بـه ضـربالمثـل عربـیِ «التّمـرُ یـانعٌ وَ
الناطورُ غیرُ مانع» می رسیم که سعدی به روالی که در بخش «ترجمة تهی» بحـث شـد ،آن را از
صافی ترجمه عبور نداده و به همان صورتِ اصل باقی گااشـته اسـت .ایـن موضـوه ،چنانکـه
گفته شد ،احتماالً به دلیل کثرت استعمال امثال عربی در افواه مردم و آشنایی بینـامتنیِ مخاطـب
با آنها بوده است  .اما اگر به فراز پایانی حکایت نظر اندازیم ،با نقطة اوج هنر ترجمـة سـعدی
روبهرو میشویم :برگردان شعر عربی به شعری با کارکردِ همطراز در زبان فارسی .استاد سـخن
محتوا و عصارة مضمونیِ حکایت را از نثر فارسی به شعر عربی و پـا از آن مجـدداً بـه شـعر
فارسی برگردانده است .در اینجا البته با وجود تقدم بیت عربی بر بیت فارسی از حیث چیدمان
آنها در متنِ حکایت نمی توان با قاطعیت آن را متن مبدأ دانست و این در وهلة نخست ناشـی
از آن است که هر دو بیت از معیارهای تألیفیِ متعـالی و همطـراز برخوردارنـد .ظـاهراً آرایـش
پارههای مبدأ و مقصد در متون التقـاطیِ نثـر کهـن پارسـی مبـین دو هنجـار متفـاوت در ادوار
تاریخی مختل

بوده است .در نثر دورة سامانی ،مؤلفان (یا به عبارت دقیقتر ،خود-مترجمانِ)4

متون التقاطی در استشهاد به الفاظ و جمالت عربی ،ابتدا عبارت مبدأ و سـپا ترجمـة فارسـی
آن را ذکر میکردند (رحیمی زنگنه و کهریـزی ،4934 ،ص )9 .امـا متعاقبـاً در قـرون ششـم و
هفتمِ هجری این قاعده تغییر کرد .در این دوره ،مؤل

پا از آنکه با الهام از واژهها و مضمون
1 Self-translators
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عبارت عربی و از رهگار ترجمة آزاد به خلق جمالت فارسی میپردازد ،در پایان اصل عبارت
عربی را نیز ذکر میکند (همان ،ص .)41-49 .به سخن دیگر ،هنجارهای ناظر بر تقدم و تـأخر
متون مبدأ و مقصد در آ ار التقاطیِ ادوار نثر فارسی تغییر یافته است .بر ایـن مبنـا ،بیـت عربـی
فو جملة مبدأ و منشأ جملة فارسیِ ماقبل تلقی خواهد شد .در عین حال ،در برگـردان مجـدد
بیت عربی به فارسی هنجار صوریِ معمول زمانة سعدی برعکا میشود و این بـالطبع ،ناشـی
از اشتغال سعدی به بازنویسـی هـای ترجمـانی مکـرر اسـت .بـا آنکـه آرای فراوانـی در بـاب
ترجمهناپایری شعر رقم خورده است ،در عین حال ،هنر سـعدی در برگـردان شـعر عربـی بـه
فارسی در حکایت فو و در سرتاسر گلستان به روشنی نمایان بوده اسـت .وی بـرای نیـل بـه
معیار «تأ یر برابر» با قریحة شاعرانة خود شعر عربی را بیآنکه به صـورتِ بیـت مبـدأ پـایبنـد
باشد به شعری زیبا و تمامعیار در زبان فارسی برگردانده است بهگونهای که بههیچوجـه دسـت
او در مقام مترجم رو نمی شود .به بیان دیگر ،بیت مقصـد در اصـطالحِ مترجمـان امـروز بـوی
ترجمه نمی دهد و بـه شـکل طبیعـی در بافـت کـالم جـاری شـده اسـت .سـعدی بـا گـار از
محدودیت ها و قیدهایی که نوعاً در فرآیند ترجمـه ر مـینماینـد ،وزن ،موسـیقی و مضـمون
یعنی کل ویژگی های شعری بیت عربی را در متن مقصد بازآفریده است .گرچه بـرای نابغـهای
همچون سعدی به نظم درآوردن معنا دشوار نیست ،با این حال ،خالقیـت هنـریِ ایـن متـرجم
چیره دست در این نهفته است که وی در برگردان بیت ماکور در قیدِ ترجمة لفظبـهلفـظ نبـوده
است .ترجمة تحتاللفظیِ شعر عربی بدین صورت است« :اگر انسـان از بـدیِ نفـا خـود در
امان بماند ،از بدگمانیِ بدخواهان در امان نخواهد ماند» (شمالی ،4991 ،ص .)10 .سـعدی «در
امان ماندنِ انسان از نفا خود» را بهصورت «شاید پاِ کار خویشتن بنشسـتن» ترجمـه کـرده
است .اصطالح «پاِ کار خود بنشستن» در زبان فارسی کنایه از «ترک مقصود خود کـردن و از
کار درگاشتن» است .ممکن است مصره اول بیت فارسی بهدلیل تفـاوتهـای صـوری معـادل
مصره اول شعر عربی تلقی نگردد ،اما تردیدی نیست که فرآیند ترجمه همواره مالزم تغییـرات
صوری است و از همین روست که مطالعات ترجمه دیگر در قید نیـل بـه تعـادل صـوری (یـا
تعادل مطلق) نیست .به اعتقاد پوپویچ« ،تغییرات و جرح و تعدیلها در ترجمة ادبـی در نتیجـة
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بیدقتی ،بیاطالعی و بیسوادی مترجم ایجاد نمیشود ،بلکـه حاصـل تـالش آگاهانـة متـرجم
است برای بـازآفرینیِ هرچـه وفادارانـهتـرِ مـتن اصـلی در کلیـت آن» (بـهنقـل از خزاعـیفـر،
 ،4996/4936ص .)19 .تعبیر «ترک مقصود کردن» معلول «در امان ماندن از نفا انسان» است.
سعدی از راهبردی بهره جسته است که در مباحث مربوط به ترجمة ادبی با عنوان «تغییر نقطـة
دید» از آن یاد شده است (همان ،ص .)18 .بیت فارسی مضمون مبدأ را به بیان صوریِ متفاوتی
بازآفرینی کرده است؛ یعنی سعدی سازة معنایی مبدأ را «بازنویسـی» کـرده اسـت و ایـن دقیقـاً
مصدا بارز ترجمة آزاد است .به یاد آوریم که آندره لفِوِر با هدف ارتقای جایگـاه حرفـهای و
اجتماعیِ مترجم ،فرآیند ترجمه را اساساً نوعی «بازنویسی» قلمـداد مـیکنـد کـه ماهیتـاً مـالزم
آفرینش و تألی

است.

دو نمونة دیگر از ترجمة آزاد در گلستان سعدی:
( )8پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد .بیچاره درآن حالت نومیـدی ملـک را
دشنام دادن گرفت و سق گفتن که گفتهاند هر که دست از جـان بشـوید هـر چـه در دل دارد
بگوید.

وقت ضرورت چو نماند گریز

دسـت بگیــرد سر شمــشیر تیز

اذا یئاَ االنـسانُ طالَ لِــسانُهُ

کَسنّورِ مغلوب یَصولُ عَلی الکلبِ
(سعدی به تصحیح فروغی ،4991 ،ص)48 .

(ترجمة تحتالفظیِ جملة عربیِ مقصد :آنگاه که انسان نامید شـود ،زبـانش دراز مـیگـردد
همچون گربه شکست خوردهای که به سگ حمله میکند .رک به :شمالی ،4991 ،ص)41 .
( )9یکی را از بزرگان به محفلی اندر همیستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه مـیکردنـد.
سر بر آورد و گفت من آنم که من دانم.
کیفیــت اذی یا مـن تعــــد محــــاسنی عال نیتـی هاا و لـــم تـــــدر ما بطـــن
شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است وز خبث سر ز خجلت باطـن فتــاده پیــش
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تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش
(سعدی ،بهتصحیح فروغی ،4991 ،ص)91 .

(ترجمة تحتالفظیِ جملة عربی :ای کسی که از خوبیهای من میگویی ،بـیش از ایـن مـرا
آزار مده ،زیرا ظاهر من چنین است و تو چه میدانی در درون مـن چیسـت .رک بـه :شـمالی،
 ،4991ص)66 .
در نهایت ،آخرین و چهارمین نوه ترجمه در گلستان که آن را «ترجمة مبدأگرا» نامیـدهایـم،
ترجمهای است که در آن ،عبارات عربی از رهگار ترجمهای نزدیک به مـتن مبـدأ ،نزدیـک در
لفظ و در معنا ،به فارسی برگردانده شدهاند بهگونهای که صرفاً به انتقال مضـمون بسـنده نشـده
است ،بلکه معانیِ تک تک واژههای عربی بهدقت در قالب واژهها و حتی ساختهای دسـتوری
متناظرِ فارسی بازآفرینی شده اند .از نظر نگارندگان حاضر ،اوج هنر سعدی را میتـوان در ایـن
نوه از ترجمه مشاهده کرد؛ آنجا که استاد سخن در عین وفاداری بـه مـتن مبـدأ بـه معیارهـای
تألیفی و هنجارهای متنیِ زبان مقصد نیز در حد اعالی کلمه پایبند بوده است .در ترجمههـای
مبدأگرای سعدی ،می توان تناظر صوری و معناییِ یک به یک بین متن اصلی و مـتن ترجمـه را
به روشنی نشان داد و این در عین زیبایی ،کـار بسـیار دشـواری اسـت .در مقـام نظـر ،ترجمـة
مبدأگرا حدّ آرمانیِ «ترجمة بینازبانی» و یا همان «ترجمه به معنای اخص» کلمه اسـت .سـعدی
در این نوه ترجمه که آن را کمتر از ترجمة آزاد یا ترجمة مضمونی بـه کـار گرفتـه اسـت ،در
مقام مترجم به ضرورت احساس کرده است که میبایست ترجمهای دقیق ارائه دهـد .بـرخالف
ترجمة آزاد ،در اینجا سعدی آزادیِ عمل کمتری برای خود قائل است و این ناشی از آن اسـت
که فرآیند خویش-ترجمانی دیگر موضوعیت ندارد؛ سخنِ مبدأ از آنِ دیگری بوده است و ایـن
بیش از هر زمان دیگری قید اخال ر ا پـیش روی اسـتاد سـخن گااشـته اسـت .قطـع نظـر از
احتماالت دیگری که پیشتر گفته شد ،شاید بتوان ادعا کرد که همین مالحظات اخالقی نیـز در
پرهیز سعدی از ترجمة آیات قرآن و احادیث نبوی بیتأ یر نبوده است.
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بار دیگر ،بهاقتضای رعایت اختصار ،تنها به بررسی یکی از نمونههایی که سعدی از رهگار
ترجمة مبدأگرا آن را به فارسی برگردانده است ،بسنده میکنیم و در عـین حـال ،یکـی دو دادة
دیگر را صرفاً بهعنوان نمونه نقل نموده و قضاوت را به خوانندة اهل میسپاریم:
( )3اعرابی را دیدم که پسر را همیگفت :یا بُنَّی انَّک مسئول یـوم القیامـت مـاذا اکتسـبت و
الیقـال بــه مـن انتســبت ،یعنــی تـو را خواهنــد پرسـید کــه عملــت چیسـت ،نگوینــد پــدرت
کیست.
جامه کعبه را که میبوسند

او نه از کرم پیله نامی شد

با عزیزی نشست روزی چند

الجرم همچو او گرامی شد
(سعدی ،به تصحیح فروغی ،4991 ،ص.)613 .

برخالف دادههای قبلی ،پارهکالم عربیِ فو نه از آنِ خود سعدی است و نه در زمرة آیـات
قرآن و احادیث نبوی قرار می گیرد بلکه مقرر بوده اسـت کـه ایـن جمـالت از زبـان متکلمـی
عرب زبان ادا شود .پا سعدی ابتدا عین جمالت عربی را با هدف دستیابی به اصل طبیعیبودن
و باورپایریِ گفتگو که استاد سخن همواره در دیالوگنویسـی مـدّ نظـر داشـته اسـت (امیـری
خراسانی ،4999 ،ص ،)4 .از زبان شخصیت درگیرِ در دیالوگ نقـل مـیکنـد و سـپا آن را از
صافی ترجمة مبدأگرا گاارنده و به فارسی برمیگرداند .نکتة قابلتأمـل ایـن اسـت کـه وی در
جایگاه مترجم و در موقعیتِ نقل قول از دیگری ولو شخصیتی فرضی ،وفاداری را در برگـردان
جمله به خوبی رعایت کرده است .وفاداری به متن عربی نه به معنای انتقال لفظبهلفظ واژههـای
منفرد بلکه به معنای تولید پارهکالمی است در زبان فارسی که از نظر روانی ،زیبایی و وضوح با
جملة عربی کامالً قابل قیاس است بهگونهای که میتوانیم آن را پارهمتنـی مسـتقل تلقـی کنـیم.
معنای تحتاللفظی پارهکالم عربی بدین گونه است« :ای فرزندم روز قیامت از تو میپرسند چه
به دست آوردی و نمیگویند فرزندِ که بودی» (شمالی ،4991 ،ص .)21 .و ترجمـة سـعدی از
این قرار بوده است« :تو را خواهند پرسید که عملت چیست ،نگویند پدرت کیسـت» (سـعدی،
بهتصحیح فروغی ،4991 ،ص .)613 .چنانکه میبینید ،بهسادگی میتوان تناظری یکبهیک بـین
اجزای جمالت ماکور مشاهده کرد ضمن آنکه سعدی خود واژة «یعنـی» را پـا از پـارهکـالم
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عربی آورده است و این آشکارا مؤید آن است که ترجمة فارسی ترجمهای کامالً تعادلمدار بـه
مفهوم متعارف آن است.
از منظر زیباییشناسی نیز ترجمة سعدی قابل توجه است .وی صنعت ادبیِ به کـار رفتـه در
جملة عربی -سجع -را در ترجمة خود به خوبی لحاظ کرده است .پارهکالم عربیِ «یا بُنَّی انَّـک
مسئول یوم القیامه ماذا اکتسبت و الیقال به مـن انتسـبت» در دو فعـل «اکتسـبت» و «انتسـبت»
دارای سجع متوازی است .استاد سخن نیز با بهره جستن از ذخـایر زبـانی خـویش ،ترجمـهای
ارائه داده است که برخوردار از سجع مطرف در کلمات «عملت» و «پدرت» و سجع متوازی در
کلمات «چیست» و «کیست» میباشد .پیشتر گفتیم که ترجمههـای سـعدی جملگـی در طـراز
باالترین معیارهای تألیفی قرار می گیرند .در اینجا نیز هنر سعدی در آفـرینش ترجمـانیِ وی در
عین پایبندی به متن اصلی به خوبی نمایان است .نمونههایی از این دست در کار استاد سـخن
نافیِ آن تصور غالب در حوزة مطالعات ترجمه است کـه «وفـاداریِ در عـین زیبـایی» را غالبـاً
ناممکن تلقی میکند .به بیان دیگر ،در زمانهای که هیچ نظریة ترجمة مدونی وجـود نداشـت و
راهبردها ،راهکارها ،توصیهها و شیوههایی که در فضای ترجمه در جهان امروز ارائـه مـیشـود
به احتمال بسیار موضوعیت نداشته است ،سعدی بهطور خودکار به معیارهای بسیار ارزشمندی
در ترجمه پایبند بوده است .اهمیتِ کار سعدی را زمـانی مـیتـوان بـهنیکـی درک کـرد و بـه
داوری نشست که بهیاد آوریم به رغمِ پیشینة طوالنی و بسیار غنیِ ترجمة ادبی در تاریخ ادبیات
ایران و با وجود دسترسی به آراء و اندیشههای نظری و روششناختیِ فراوان در حوزة ترجمه،
امروز عموماً شاهد ترجمههایی هستیم که نهتنها راهی به معیارهای تألی

نمیبرند ،بلکه گـاهی

اوقات حتی قابـل درک هـم نیسـتند .خزاعـیفـر ( ،4901ص )1 .بـه توصـی

شـیوة رایـ و

نامطلوبی از ترجمه در ایران میپردازد که طی آن ،مترجم متن اصلی را مثل یک عکابرگـردان
کودکانه از متن اصلی تقلید میکند و بدون صرف هیچگونه زحمت و خالقیتی آن را بـه خیـال
باطل خود ترجمه میکند؛ شیوهای که وی آن را روش ترجمة «عکابرگردانی» مینامد.
دو نمونة دیگر از ترجمههای مبدأگرا در گلستان سعدی:
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( )40در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم عرب را پرسید که روزی چه مایه طعـام
باید خوردن .گفت صد درم سنگ کفایت است .گفت این قـدر چـه قـوّت دهـد؟ گفـت هـاا
المِقدارُ یَحمِلُکَ ،و ما زادَ عَلی ذلک ،فَانتَ حامِلُه .یعنی این قدر ترا بر پای همیدارد و هر چـه
برین زیادت کنی تو حمال آنی.
خوردن برای زیستن و ذکر کردن است

تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است
(سعدی ،بهتصحیح فروغی ،4991 ،ص)493 .

( )44ابوهریره رضیاهلل عنه هر روز به خدمت مصطفی صل اهلل علیه آمدی گفت یا اباهریره
زُرنی غِبّاً تَزْدَد حُباً هر روز میا تا محبت زیادت شود (سعدی ،بهتصـحیح فروغـی ،4991 ،ص.
.)409
 .5بحث و نتیجهگیری

در جمعبندی مقاله میتوان به یکی دو یافتة بسیار مهم اشاره کرد .اوالً دادههـای مربـوط بـه
ترجمه را در گلستان سعدی نمیتوان دادة پَرت ،بهتعبیر مورد نظر در تاریخنگاری خُـرد ،تلقـی
کرد؛ زیرا ،چنانکه گفتیم ،شیوة ترجمة سعدی بههـیچوجـه از سـبک تـألیفیِ او جـدا نیسـت و
نمیتوان بهسهولت مرز مشخصی بین تألی

و ترجمه در گلستان تعیین کرد .در تبیین این یافته

میتوان از دیدگاه کریمی حکاک ( ،4339/6004ص )142 .یاری جسـت کـه معتقـد اسـت در
ایرانِ قرون میانه ،به دلیل رواج فراگیر زبان عربی و دوزبانهبودنِ اکثر نویسـندگان و دانشـمندان،
برخی از صاحبانِ قلم ترجمهگونههایی از آ ار عربیِ خود فراهم مـیکردنـد و ایـن وضـعیت را
میتوان دلیلی بر مبهم و نامشخص بودن مرز میان ترجمـه و تـألی

در آن دوران قلمـداد کـرد.

بدین ترتیب ،اگر بتوان با موردکاویِ شیوة ترجمة سـایر ادبـای کالسـیک نشـان داد کـه اغلـب
قدمای ما از حیث روش تمایز قاطعی بین معیارهای نگارشیِ تألی

و ترجمـه قائـل نبـودهانـد،

آنگاه می توان وضعیتِ ترجمه را در ایرانِ امروز عمدتاً نوعی تنزل قلمداد کرد .انیاً ،آنچنانکـه
در متن مقاله بحث شد ،سعدی در ترجمه عموماً در اندیشة ایجاد «تأ یر برابر» بوده است و این
نشان می دهد که اساساً نگاه سعدی به ترجمه «انتقالی» نیست ،بلکـه «کـارکردی» اسـت و ایـن
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بهنوبة خود رویکردی بسیار مترقی است؛ مترجم مـیتوانـد مـتن را سـاده و روان کنـد ،بـر آن
بیفزاید ،از آن بکاهد ،نوه بیان را تغییر دهد ،متن را با هنجارهای زیبـاییشـناختیِ نظـام مقصـد
هماهنگ سازد و هر کار دیگری را که از دستش بر میآید ،بـه انجـام برسـاند تـا مـتن ترجمـه
بتواند ،با عنایت به مخاطبِ هدف ،نقش یا کارکرد مشابهی را در نظام مقصـد ایفـا کنـد؛ یعنـی
همــان کــاری را در نظــام مقصــد بکنــد کــه مــتن مبــدأ در نظــام مبــدأ بــه انجــام رســانده
است.
برگردیم به پرسشهای ابتدای مقاله .در پاسخ به پرسش نخست مقاله مبنـی بـر اینکـه «آیـا
اساساً سعدی در گلستان از هنر ترجمه بهره برده است یا خیر» بار دیگر اشاره میکنـیم کـه در
گلستان سعدی بارها و بارها شاهد فرآیند ترجمه از زبانِ عربی به پارسی و بالعکا بـودهایـم؛
ترجمههای سعدی را به چهار صورت مختل

میتوان در گلستان طبقه بندی کرد که سه مـوردِ

آن را میتوان مصدا دو نوه ترجمه در طبقهبندی کالسیک و سهگانة یاکوبسن ()4313/6001
تلقی کرد؛ گوآنکه یکی از این چهار نوه را میتوان از زاویة دید دیگری تحت عنـوان «ترجمـة
پنهان» در زمرة «شبهترجمه» بهتعبیرِ مورد نظر در مطالعات ترجمه نیـز قـرار داد .در ایـن میـان،
تنها یک گونه است که سعدی خود آشکارا در متن گلستان بر ترجمهبودن آن صحّه مـیگـاارد
و ما نیز با عنوان «ترجمة مبدأگرا» از آن یاد کـردهایـم .در عـین حـال ،بیشـترین بسـامد وقـوهِ
ترجمه متعلق به گونة «ترجمة آزاد» بوده است کـه طبیعتـاً آزادیِ عمـل بیشـتری را در اختیـار
مترجم می گاارد و خود محملی بوده است برای طبعآزماییهای سبکیِ استاد سخن کـه گـاهی
احتماالً با هدف «مفاخره» به انجام میرسیده است.
اینک پا از پاسخِ مثبت به پرسش نخست ،به پرسش دوم باز میگـردیم :سـعدی در مقـام
مترجم عموماً از چه راهبردهای ترجمانی بهره برده است و این راهبردها چه نسبتی با یافتههای
دانش نوینِ مطالعات ترجمه دارند؟ آنچنانکه به تفصیل گفته شد ،سعدی بهتناوب و در موارد
مختل

راهبردهای متفاوتی را در ترجمة عبارات و جمالت عربی بهکار گرفتـه اسـت .وی در

مواردی معدود ،پای بندی بیشتری به متن مبدأ نشان داده و نتیجـة کـارش بـهنـوعی از ترجمـه
منتهی شده است که تحت عنوان «ترجمة مبدأگرا» از آن یاد کردهایـم ،امـا در بیشـتر مـوارد ،از
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راهبرد «ترجمة آزاد» بهره جسته است که عموماً در برگردان پارهمتنهای تألیفی خودِ سـعدی و
در فرآیند «خویش-ترجمانی» صورت گرفته است .این یافته را میتوان بـا انـدکی مسـامحه بـا
یافتة رحیمی زنگنه و کهریزی ( )4934همسو دانست .آنها به این نتیجه رسیدهاند کـه سـعدی
در بخشهایی از گلستان بهشیوة ترجمة معمول در دورة سامانی (مشتمل بر برگردان واژهبهواژه
توأم با سادگیِ هرچه تمامتر و پرهیـز از لفـاظیهـای پیچیـده و فنّـی) پـایبنـد بـوده اسـت و
برعکا ،در بخشهای دیگر با توسل به ترجمهای کامالً آزاد بهدنبال خلق سبکی مسجع و فنّی
و ایجاد زیباییهای کالمـی بـوده اسـت (رحیمـی زنگنـه و کهریـزی ،4934 ،ص)422-421 .؛
شیوهای که رحیمی زنگنه و کهریزی آن را نوعی «مترادفآوری» و «آفریدن میدانی فـرا بـرای
لفاظی» تلقی کردهاند (همان ،ص .)422 .از آنجایی که سبک سعدی در گلستان اوج آمیزش دو
سبک نثر موزون (بهعنوان گونهای از نثر مرسل) و نثر فنّی شمرده شده اسـت (شمیسـا،4996 ،
ص ،)420-411 .آمد و شدهایِ متناوب او را بین ترجمههای ساده و بیتکلـ

از یـک سـو و

ترجمههای مسجع و زیبا از سوی دیگر میتوان ابزاری برای استمرار شیوة تـألیفیِ تلفیقـی وی
در بافت ترجمه قلمداد کرد و این خود شاهدی است بر این مـدعا کـه اسـتاد سـخن در مقـام
ترجمه نیز همان معیارهای متعالیِ تألی

را همواره مدّ نظر داشته است.

نکتة مهمی که میتوان در تکمیل مباحث قبلی مطرح ساخت آن است که بحثهای نظـری
ترجمه در طول قرون متمادی در نوعی دور و تسلسل باطل حول مجموعهای از «دوگـانیهـای
دوقطبی »4تکرار میشده است؛ طوریکه گویی نظریهپردازان ترجمه در طول تاریخ کـاری جـز
لفاظی و بازی با واژهها نداشتهاند .آنچه امروز بهصورت ضمنی یا بهطـور آشـکار در پـا ایـن
دوگانیهای شالیرماخری در فضای مطالعات ترجمه تروی و گاهی حتی تجـویز مـیشـود آن
است که ترجمه در طول تاریخ ،بسته به اهداف مترجم و شرای متن مبدأ ،از دو حالت خـارج
نبوده است :یا گرایش به متن مبدأ داشته است یا گرایش به نظام مقصد .ایـن گـزارة همیشـگی،
البته در سال های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته و بهعنوان نمونه ،آنتونی پیم از امکان و ضـرورت
کاربرد روشهای بینابینی در حد فاصل این قطبهای دوگانه سخن گفتـه اسـت (پـیم.)6041 ،
1 Binary dichotomies
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اما آنچه از تجربة سـعدی در ترجمـه و بـهطـور مشـخص تجربـههـای منحصـربهفـردِ وی در
ترجمه های مبدأگرا از عربی به فارسی یا از فارسی به عربی بهدست میآید حکایـت از آن دارد
که اتفاقاً برعکاِ آنچه در طول تاریخ در دنیای ترجمه مشاهده و گزارش شـده اسـت ،متـرجمِ
خال میتواند به طور بالقوه و در آنِ واحد هر دو نظام مبـدأ و مقصـد را مـدّ نظـر قـرار دهـد
بیآنکه این رویکردِ دوگانه حتی ذره ای از کیفیت کار او بکاهد و این ویژگی ،بـا آنکـه ممکـن
است اندکی اغرا آمیز به نظر برسد ،سعدی را در طراز مترجمان ممتـازِ تـاریخ جهـانی ترجمـه
قرار میدهد.
در پاسخ پرسش آخر مقاله مبنی بر اینکه «آیا شیوة ترجمة سعدی بر هنجارهـای غالـب بـر
ترجمه در زمانة او همخوانی داشته است یا خیر» ،با کند و کاو در حکایات گلستان میتوان بـه
این نتیجة کلی رسید که سعدی اساساً و از هر نظر استقالل رأی داشته و از شـیوههـای تلفیقـی
بهره می جسته است .چنانکه گفته شد ،وی در تعیین تقدم و تأخر پارهمتنهـای مبـدأ و مقصـد
گاهی برخالف هنجار مألوف در زمانة خویش بهشیوة معمول در سنت نثرنویسیِ دورة سـامانی
تأسی می کند و گاهی برعکا ،با هنجار متعارف همسـویی دارد .از سـوی دیگـر ،بـا آنکـه در
بهرهگیری از آیات الهی و احادیث نبوی عمومـاً بـرخالف شـیوة معمـول در زمانـة خـویش از
ترجمة آنها سر باز می زند ،در موارد معدودی نیز با توسل به ترجمة پنهان راهی مغایر با شیوة
معهود و مقبولِ خویش در پیش میگیرد .از منظر کیفی و از حیث راهبردهای عـام ترجمـه نیـز
سعدی بهشیوة منحصربهفرد خود عمل مـیکنـد .وی از یـک سـو ،بـهروش معمـول در سـنت
نثرنویسیِ مرسل ،ساده و بیتکل

ترجمه میکنـد و از سـوی دیگـر ،در همسـویی بـا هنجـار

مرسوم در سبک فنّی ،ترجمههای مسجع و موزونِ خود را در تلفیق بـا ژانرهـای ادبـیِ نظـم و
شعر به ر میکشد .شاید بتوان از برآیند این یافته ها به این نتیجة نهایی رسید که سبک ترجمة
سعدی نیز همچون سایر وجوه هنری پادشاه سخن خالفآمد عادت بـوده اسـت و ایـن دقیقـاً
نکتهای است که بر نبوغ یکه و یگانة وی مهر تأیید میزند :سعدی در همه حال بیهمتا اسـت،
در تألی

و در ترجمه.
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خوانشی متفاوت از جدال کهنه و نو در اساطیر ایران و یونان:
نقد نظریۀ «تاریخ مذکر»
وحیده سیدی (مربی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد  ،ایران)
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چکیده

این مقاله میکوشد تا با استفاده از نظریة شرقشناسی ادوارد سعید ،نظریة مطرحشده در تاریخ مذکر
براهنی را دربارة نوستیزی شرق و کهنهستیزی غرب ،بـا تکیـه بـر داسـتان رسـتو و سـهراب شـاهنامه
فردوسی و تراژدیهای ادیپ شهریار اثر سوفوکل و هرکول و مدهآ اثر اوریپید ،به نقد بکشد .این مقالـه
به سه بخش تقسیو میشود .در مقدمه ،ابتدا نظریة براهنی در تاریخ مذکر و دیدگاه او نسبت به تاریخ و
ادبیات شرق بهعنوان تاریخ مردساالر و نوستیز در مقابل تاریخ و فرهنگ غرب (یونان) که در آن پیرهـا
جای خود را به جوانها میدهند ،معرفی میشود .سپس به طرح مسئله پردازدخته میشود :اینکه چرا با
وجود قهرمانی چون هرکول که از هر نظر با رستو همخوانی دارد و همچون رستو ،نادانسـته مرتکـ
فرزندکشی شده ،براهنی ،برای اثبات نظریة خود ،ادیپشاه پدرکش از تراژدی سوفوکل را هوتراز رستو
میبیند .آنگاه با ارائة مثالهای دیگری از فرزندکشی در ادبیـات یونـان ،نتـایظ نظـری و اجتمـاعی ایـن
یکسونگری و الگوی قالبی بررسی میشود .این مقاله از نظریة «شرقشناسی» ادوارد سـعید کـه در آن
تفکر غربی «شرق» را تنها مترادف الگوهای قالبی میداند ،بهعنوان شیوة بررسی استفاده میکنـد .سـپس
بهاختصار از آبشخور نظریة سعید نزد فانون و نیز تأثیر سعید بر نظریهپردازان دیگر پسااسـتعماری ککـر
خواهد شد .آنگاه در پی یافتن ردپای سلطة الگوی غربی بر نگرش روشنفکر شرقی (در اینجا در حوزة
نقد ادبی) در نظریة «تاریخ مذکر» خواهد بود .پس از واکاوی مثالهای براهنی و یافتن نقیض تـز او در
همان مثالها ،یعنی «مدهآ» و «ادیپ شاه» و به یاری چند مثال نقض دیگر در اساطیر یونان نشان خواهد
داد که «تاریخ مذکر» ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،تحت تأثیر الگوهای غربی ،تصویری کلیشهای از فرهنگ شرق
ارائه میدهد که در نهایت در جهت حفظ و بقای سلطة غرب بر شرق است.
کلیدواژهها :ادیپ شهریار سوفوکل ،هرکول اوریپید ،مدهآ اوریپید ،رستو و سهراب« ،تاریخ مـذکر»
براهنی« ،شرقشناسی» ادوارد سعید.
____________________________
تاریخ دریافت 9314/8/82 :تاریخ پذیرش9314/98/82 :
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مقدمه

براهنی در تاریخ مذکر با مقایسة رستو پسرکُش با اُدیپ پدرکُش و نادیدهگرفتن فرزندکشیهـای
متعدد در ادبیات غرب ،خواسته یا ناخواسته ،از فرهنگ شرقیایرانی «تصویر قالبیشـدهای» (سـعید،
 ،4391ص )14 .ارائه میدهد که در نهایت میتواند منجر به «تصویر» یا حتی توجیه خشـونتی شـود
که در نگاه اول منتس

به شرق و ایران است و مرز حقیقت و خالف آن ،با ظرافت ،درهـو آمیختـه

و مخدوش شده است .مقالة پیشِ رو ،بـا اسـتفاده از نظریـات ادوارد سـعید ،نگرشـی را بـه چـالش
میکشد که رضا براهنی در کتاب تاریخ مذکر ( )4939دربارة فرهنگ شرق و غرب مطـرح مـیکنـد.
براهنی در این کتاب با قراردادن تراژدی یونانی ادیـپ شـهریار ،اثـر سـوفوکل ،4در مقابـل رسـتو و
سهراب شاهنامة فردوسی ،اندیشه و فرهنگ غربی را نوجو و مترقی (کهنهکُش) و اندیشـه و نگـرش
شرقی را کهنهپرست (نوکُش) و متحجر به تصویر میکشد.
براهنی ( ،4939ص )491 .قصد خود را «بررسی ریشههـای اسـاطیری و تـاریخی سـاختهـای
فرهنگی تاریخ مذکر» عنوان کرده سپس مسـائل مربـو بـه کهنسـالسـاالری ،بچـهکشـی ،بـهویـژه
پسرکشی را در تراژدیهای بزرگ یونانی با تکیه بـر مـدهآی اوریپیـد و اودیـپ سـوفوکل در برابـر
داستانهای بزرگ حماسی و تراژیک فردوسی قرار میدهد و بهطور کلی مسئله رابطة پدر و پسـر و
نیز کهنسال و جوان را در ارتبا با ادبیات مطرح میکند.
در تصویر براهنی ( ،4939ص )493 .از شرق:
«پدرها جانشین پدرهایی میشوند که جانشین پدرها شدهاند .یـک جانشـین سـازی خسـته
کننده از مردها که آستینهای خونینشان را باال زدهاند تا به نسلهای مختلف انسانها تجـاوز
بکنند و مردم ،زنان و مردان جوان ،این آفرینندگان بـالقوه جوامـو و تمـدنهـای بـزرگ یـا
قتلعام میشوند ،و یا اگر قتلعام هو نشـوند محکـوم بـه تحقیـری روحـی مـیشـوند کـه
بهمرات

بدتر از قتلعام است .آنتیتزهایی که در ورطـة تحقیـر و اسـارت فـرو غلتیـدهانـد،

آنتیتزهایی دوزخی».

1 Sophocles

سال چهل و هشتم

29

خوانشی متفاوت از جدال کهنه و نو...

براهنی دربارة اینکه چرا در تراژدی هرکول ،اثر اوریپید یونانی ،این قهرمان ملی اسـت کـه در حـالتی
شبیه به جنون ،دستش را به خون سه فرزندش مـیآالیـد و دسـت آخـر نیـز همسـرش را بـه قتـل
میرساند ،سکوت میکند؛ ولی تراژدی مدهآ ،اثر همان نمایشنامهنویس را میستاید .آیـا اگـر مـادر،
مانند مدهآ ،به انگیزة انتقام از شوهر ،دست به قتل فرزندان بزند دیگر مسئلة فرزندکشی و برانـداختن
«نو» به میان نمیآید؟ هرچند مدهآ پیش از این هو خشونتهای بسیاری نظیـر تکـهتکـهکـردن بـدن
برادرش و انداختن تکهها به دریا به قصد منحرفکردن تعفی کنندگانش مرتک

شده بود.

روششناسی ادوارد سعید

ادوارد سعید در کتاب شرقشناسی ( ،)4391با واکاوی نگرش غربیان نسـبت بـه شـرق ،چـه در
متون آکادمیک و باستانشناختی و چه در گفتمان سیاسی و نظامی ،به این نتیجه میرسد کـه گفتمـان
غربی دربارة شرق ،همواره با کلیشهسازی از شرق و انسان و فرهنـگ شـرق ،تصـویری تکـراری از
فرهنگی رخوتآمیز ،دور از خرد ،توأم با سستی و در عین حال همـراه بـا رفتـاری سـتبر مـیدهـد.
«چنین شرقی بیشتر محصول کهن اروپایی است .شـرقی کـه از دیربـاز مهـد افسـانههـا ،موجـودات
غری  ،مناظر رویایی و تجربیات نادر بوده است» (سعید ،4391 ،ص .)4 .به گفتة ویلیامز( 4بهنقـل از
سیمونز ،2001 ،2ص )292 .توجه سعید معطوف است به شیوهای که در آن:
«دیدگاههای غربی نسبت به شرق با اقدامات نظـامی ،اقتصـادی و سیاسـی آن ،در طـول دو
قرن اخیر گره خورده است .دغدغة سعید ،بهطور ویژه دربارة تصویرهای ارائهشـده از شـرق
از سوی غرب است؛ از نظریههای علمی گرفته تا عقاید رایظ عامیانه و ادبیات داستانی».

او همچنین معتقد است:
«چنین تصویرهایی هرچند در آغاز در هیئت معرفت دانشگاهی و پژوهشی عرضه میشـود،
در نهایت به توجیه حمالت نظـامی و سـرکوبگرانه از سـوی حکومـتهـای غربـی منجـر
میشود که برای اشاعة تمدن و دموکراسی به کشورهای ʼغیر ʻغربی (غیرِخـودی) ،خـود را
محق میخوانند .به دیگر سـخن ،خـواه حـوزة خـاص گفتمـان علمـی باشـد یـا تـاریخی،
زبانشناختی ،مردمشناختی یا ادبـی ،همـواره همـان الگوهـای تکـراری در مـورد شـرق ر
1 Williams
2 Simons
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مینماید (بهخصوص بهلحاظ رکود تمـدن ،عقـ مانـدگی فنـاوری ،دسـتاوردهای محـدود
حوزة اندیشه ،نظامهای استبدادی حکـومتی ،ضـعف شخصـیتی ،عـدم دـداقت و  )...و در
مرتبة پایینتری در مقابل غرب قرار داده میشوند» (ویلیامز ،بهنقـل از سـیمونز ،2001 ،ص.
.)292

این تکراریبودن الگوها ،علیرغو حوزههای بهظاهر متفـاوت گفتمـان ،سـعید را وا مـیدارد تـا
شرقشناسی را بهدورت گفتمانی کلی و واحد ببیند که کارکرد آن تولیـد دانـش قـالبی و کلیشـهای
دربارة شرق است کـه خـود بـه دومـین دغدغـة سـعید مـیانجامـد و آن تـأثیرات و نتـایظِ چنـین
تصویرهایی است .درست در همینجاست که ارتبا میان این تصویرها و اقتـدار جهـانی بـا تکـرار
پیوستة حقارت شرقی ،عق ماندگی و مانند آن ،قویتر از همیشه دست به کار توجیـه دخالـتهـای
نظامی یا سیاسی غرب یا استعمار آشکار و مستقیو میشود (ویلیامز ،بهنقـل از سـیمونز ،2001 ،ص.
 .)299ویلیامز (بهنقل از سیمونز ،2001 ،ص )292 .دربارة این تصویر اضافه میکند:
«این تصویرِ با دقت پرداختشده از ʼغیر ʻپستتر که در اینجا و نـه همیشـه ،شـرق اسـت،
به غرب اجازه ساختن هویتی قدرتمند و برتر از را خود مـیدهـد .در عـین حـال ،هرچنـد
روزبهروز ،دانش بیشتری از سوی غرب تولید مـیشـود ،در کیفیـت آن لزومـاب بهبـودی ر
نمیدهد».

ادوارد سعید خود از نظریات فرانتس فانون ،متفکر و منتقد نظریهپرداز ضد اسـتعمار ،در اهمیـت
نقش روشنفکران در کمک به توسعة هویت فرهنگی برای ملـتهـای نوظهـورِ دورة پسااسـتعماری
تأثیر پذیرفته بود.
فانون روشنفکران آفریقایی را فرا میخواند تا در نبرد ضداستعماری شرکت فعال داشته باشـند و
ساختن هویت ملی جدید پسا استعماری را محور کار خود قـرار دهنـد (لـی  ،2004 ،4ص.)4199 .
در دهههای آخر قرن بیستو ،موج تازهای از پژوهشـگران ،همچـون ادوارد سـعید و هُمـی بابـا 2بـه
جریــان فکــری فــانون پیوســتند .اینــان بــرای تودــیف شــرای پسااســتعماری از نظریــههــای

1 Leitch
2 Homi Bhabha
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پساساختارگرایی استفاده میکردند .با ایـن حـال مباحـن منطقـی ولـی پرشـور فـانون همچنـان در
مطالعات پسااستعماری جایگاه قدرتمند خود را حفظ کرده است.
از سوی دیگر در نقطهای دیگـر از جهـان ،در آمریکـا ،روشـنفکر و منتقـد سرخپوسـت جرالـد
ویزنور 4برای بس نظریـات خـود دربـارة حقـوق اقلیـت سرخپوسـت تحـت سـتو در آمریکـا از
«نوشتههای ادوارد سعید کمک میگیرد که نشان داده چگونه گفتمان غربـی و ادـول شـرقشناسـی
تصویری خیالی اما ماندگار از ʼشرق ʻمیسازد که پیشداوریهای خود غـرب را مـنعکس و تسـل
بر ʼدیگران ʻرا تحمیل میکند» (لی  ،2004 ،ص.)4393 .
ویزنور (بهنقل از لی  ،2004 ،ص )4393 .میگوید:
«ادطالح سرخپوست 2اختراع و زاییدة کهن غربی است .او بـه همـهگیـری و دوام طـوالنی
بهادطالح ʼدانش ʻدربارة بومیان که همچنان از سوی اروپائیان القا میشود ،اشـاره مـیکنـد
که اغل

نادانسته در آثار پژوهشی دانشگاهی در زمینههـایی همچـون مـردمشناسـی و نقـد

ادبی ،سیاستهای دولتی و در فرهنگ عامه در خدمت توجیه و حفظ و بقای اقتدار سیاسـی
قرار میگیرد».
نمونهای از الگوبرداری و بومیسازی نظریۀ شرقشناسیی سیعید نیمد منتقید و روشینفکر سرخ وسی

آمریکایی :گرچه ویزنور در ایران چنانکه بایـد شـناخته شـده نیسـت ،نظریـات او در بحـن حاضـر
(تصویر مخدوش غرب از «دیگران») کامالب به پیشبرد آن کمک میکند.
«بومیان آمریکا ،مانند دیگر ملتهای تحت ستو اروپایی ،عموماب همچون ʼبدویها ʻتصویر شدهاند کـه
فاقد ساختار و تاریخ مشروع و قانونی سیاسی هستند .با آنان در عین حال ،علـیرغـو نـاهمگنیشـان،
همچون یک تودة یکپارچه و یکدست برخورد شده .بومیان اغلـ حتـی در تحلیـلهـای روزافـزون
معادر دربارة استعمار و هویت نیز غای هستند .هدف ویزنور بیاثر کردن این بی توجهیهاست.
ویزنور در جنگجویان پساسرخپوستی دست به یک سلسله واژهسازیهای خالقانه مـیزنـد کـه
در آن با ترکی

نظریههای معادر اروپاییآمریکایی و سنتهای روشنفکری بومی ،تصـور رایـظ

دربارة بومیان آمریکایی را آشناییزدایی میکند» (لی  ،2004 ،ص.)4391 .
1 Gerald Vizenor
2 Indian
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ادطالحات کلیدی او شامل بقاومت ،4پساسرخپوستی 2و شبیهسازی 9میشـود کـه واژة اخیـر را
از ژان بودریار( 1م )4323 .وام گرفته که در بحن او در جامعة پسامدرن ،مـا بـهجـای ʼنشـان دادنʻ
واقعیت ،آن را ʼشبیهسازی ʻمیکنیو (لی  ،2004 ،ص.)4391 .
او واژه بقاومت را از ترکی

دو واژة  survivalبهمعنای بقـا و  resistanceبـهمعنـای مقاومـت

ســاخته و مقصــود او از «پساسرخپوســتی» شــخب بــومی اســت کــه بــر دیــدگاه غلـ راجـو بــه
سرخپوستان ،از رهگذر شبیهسازیهای دیگر ،بازی با حقیقت و شوخی و مطایبه ،غلبه میکند».
«در شبیهسازی برخی نشانههای واقعیت وجود دارد ،در حالیکه در تقل

تنهـا نقـابی بـر چهـره

است؛ شبیهسازی مرز میان ʼحقیقت ʻو ʼدروغ ʻرا مخدوش میکند ،مرز میـان ʼواقعـی ʻو ʼخیـالیʻ
را .از آنجا که ʼشبیهساز ʻنشانههای ʼحقیقی ʻمیسازد ،آیا او راست میگوید یا نه؟ (ویزنور ،بـهنقـل
از لی  ،2004 ،ص.)4319 .
همانطور که مشاهده شد ،براهنی با تصویری که از خود به عنوان روشنفکر مـیسـازد بـاز هـو
همان تصویر تکراری از شرق را ارائه میدهد که در « شـرقشناسـی» ادوارد سـعید بـهعنـوان ابـزار
توجیهی ایدئولوژیک از جان

غرب و شرق شناسان غربـی ،آگاهانـه یـا ناآگاهانـه ،بـهعنـوان ابـزار

سرکوب و تحقیر شرق و فرهنگ شرقی بهکار میرود ،حتی اگـر در قالـ

رمانتیـک جلـوهدادن آن

باشد (سعید ،4391 ،ص.)4 .
با نگاهی دوباره به مقایسة براهنی از «اودیـپ» و «مـدهآ» بـا داسـتان رسـتو و سـهراب شـاهنامه
درخواهیو یافت که تقابل «ادیپشاه» در برابر «رستو» پهلوان منطقی بهنظر نمـیرسـد؛ چراکـه او در
هی مرحلهای از زندگی شباهتی به رستو ندارد .در حالیکه در اساطیر غرب هو ،هر گاه بـه پهلـوان
افسانهای ،هرکول ،نظر کنیو خواهیو دید که این پهلوان افسانهای یونـانی کـه همچـون رسـتو تبلـور
آرزوهای آنهاست ،خود در لحظاتی جنونزده ،سه پسر کودک و نوجوان خـود و همسـرش را نیـز
به قتل میرساند .این که چرا این پهلوانان ملی پسرکشاند خود میتواند موضـوع پـژوهش دیگـری
1 survivance
2 postindian
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باشد و در این مجال تنها به ککر این نکته اکتفا میشود که چهبسا کهنالگوی قهرمـان ملـی ،فـارغ از
اینکه خاستگاه شرقیایرانی داشته باشد یا غربییونانی ،گـویی بخشـی از هویـت قدرتمنـد خـود را
مرهون همین تبلور مردانگی تا سر حد نابودکردن فرزند خود مییابد.
براهنی ( )4939پس از مقایسهای میان حماسة ایرانی و یونانی بـهطـور اعـو و داسـتان رسـتو و
سهراب بهطور خاص و تراژدی ادیپ شهریار اثر سوفوکل به این نتیجه رسیده که پدر بهعنـوان یـک
تز پویا در ادبیات و تاریخ مذکر شرق چنان قدرتمند است کـه سراسـیمه بـهسـوی آنتـیتـز (پسـر)
میشتابد؛ نه برای اینکه بهوسیلة او نفی شود ،آنچنانکه پدر ادیپ نفی شـده ،بلکـه بـرعکس بـرای
اینکه از طریق او بهسوی تکمیل نقش خود در روند ارضای شخصی حرکت داده شود .تز پدر علیـه
آنتیتز یعنی پسر بیچاره و وحشتزده توطئه میکند و پیش از آنکه آنتیتز بتواند قدرت کامل بـرای
روبهرو شدن با دشمن بهدست آورد ،توس قدرت درهوکوبندة تز استبدادگر اخته میشـود .چیـزی
که حادل میشود ظهور سنتزی بهعنوان اساس تحول و تکامـل تـدریجی جدیـدی نیسـت ،بلکـه
تأیید و تأکید آن تز اولیه و تقریباب ابتدایی است .از نظر دیالکتیـک ،پسـر (نـو) در زیـر سـنگینی پـدر
(کهنه) خرد میشود ...دنیای قصابان  ...دنیای آدمخوران تاجدار .و نیز همانجـا بـه حـاجسـیدجوادی
( )4911اشاره میکند که به پدرکشی یونانیان و پسرکشی شرقیان با مضمون استبداد شـرقی پرداختـه
است .عجی

اینکه در این مقالهها هی اشارهای به هرکول ،پهلوان ملی یونانی و از بسیاری جهـات

بدیل رستو و همچون او پسرکش ،نشده است.
شگفت اینکه براهنی از تراژدی هرکول اوریپید بـهراحتـی و بـیهـی یـادکردی مـیگـذرد ،امـا
بهتفصیل به تراژدی مـدهآ اثـر همـین نمـایشنامـهنـویس کالسـیک یونـانی ،بـهعنـوان نمونـهای از
آزاداندیشی غرب ،میپردازد (هرچند همین نمونة آزاداندیشی ،یعنی اوریپید ،سالیان آخر عمـر خـود
را در تبعید به سر برد).
داستان مدهآ ،دختر پادشاه

کلخیس1

مدهآ گرفتار عشق جیسون شده که با کشتی آرگو به جستوجـوی «پشـو زریـن» آمـده .او بـا
کمک افسون و جادو ،جیسون را در دستیابی به پشو زرین یاری میکند و حتـی در ایـن راه ،بـرادر
1 Colchis
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خود را قربانی میکند تا از سرعت تعقی کننـدگان کشـتی جیسـون بکاهـد .او حتـی شـاه پلیـاس

4

دشمن جیسون را با نیرنگی توس دختران خودش به قتل میرسـاند و پـس از چنـدین فقـره قتـل
سرانجام چون در مییابد جیسون که او بهخاطرش از همهچیز و همهکس حتی پدر و برادر گذشـته،
حال خیال همسرگزینی دوباره با دختر پادشاه را دارد؛ آن هو با منتی که بر سر او و بچهها میگـذارد
که اینها همه بهخاطر این بچههاست که در این مملکت غری

بـا «ازدواج مـن بـا شـاهزاده آنهـا

موقعیت بهتری پیدا کنند» برای انتقام گرفتن از جیسون ،ابتـدا بـا فرسـتادن لبـاس آغشـته بـه زهـر،
عروس آینده و پدرش ،شاه کریون و بعد هو فرزندان خود را مـیکشـد و دسـت آخـر ،بـا ارابـهای
زرین به آسمان پرواز میکند (یوریپیدس ،2009 ،2ص.)441 .
در این گفتار ،هدف مبریکردن یکسویة شرق از پسرکشی و برگرداندن همین اتهـام بـه سـوی
دیگر ،یعنی غرب نیست و از نظر منطقی هو نمیتواند باشد .بلکه سعی نگارنده بـر ایـن اسـت کـه
فق سویة دیگر اساطیر و حماسههای یونان را در این ارتبا باز نماید تـا شـاید شـباهت بـهمراتـ
بیشتری از تراژدی ادیپ میان داستان رستو و سهراب با همتای یونانیاش ،هرکـول ،دریافـت شـود.
ضمن اینکه ،ادبیات فارسی ،در مقابل مدهآ بانو گشس  ،دختر رستو را دارد کـه حتـی در مـوقعیتی،
نادانسته با پدرش ،رستو ،گالویز میشود و چیزی از زور بازو از پـدر کـو نـدارد (کراچـی،4912 ،
ص .)30 .شایان ککر است که زمان نوشتن هر دو تراژدی ادیپ و هرکـول بـه حـدود قـرن پـنجو
پیش از میالد میرسد و موقعیت مکانی هر دو تراژدی هو شهر ت  9است.
 .1خالصۀ داستان «ادیپ شهریار»
در داستان ادیپ شهریار ،چون پدر ادیپ توس پیشگویان با خبر میشود که ادیـپ موجودیـت
پدر را به خطر خواهد انداخت ،بهمحض تولد ،پسر را به یکی از خدمتکاران قصر مـیسـپارد تـا بـه
کوه برده و او را بکشد و خونش را بهعنوان سند امتثال امر برای شاه بیاورد .یعنـی پـدر ،بـهگونـهای
مجازی ،همان ابتدا پسر را کشـته اسـت .خـدمتکار امـا ،ماننـد اکثـر داسـتانهـای مشـابه ،بـر او دل
1 Pelias
2 Euripides
3 Thebes
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میسوزاند و بزی را میکشد و خون آن را به قصر شاه میآورد و کودک را همـانجـا در کـوه رهـا
میکند تا هرچه سرنوشت اوست نصیبش شود و او دست خود را به خون کـودک نیاالیـد (یـادآور
داستان زال) .چوپانی کودک را که به پایش چوب تیزی فرو رفته و آن را متورم کرده («ادیپ» یعنـی
دارای پای متورم) پیدا میکند و به قصر شاه سرزمین خود میبـرد .آنهـا هـو او را همچـون فرزنـد
خود با محبت تمام بزرگ میکنند تا زمانی که ادیپ به سن جوانی میرسد و هـاتفی بـه او هشـدار
میدهد که او پدر را خواهد کشت و با مادر ودلت خواهد کرد .ادیپ برای پرهیـز از ایـن دو گنـاه
نابخشودنی از آن شهر و شاه و ملکهای که به گمان او پدر و مادر واقعی اویند ،فرار میکند.
در راه ،در تقاطعی به کالسکهای بر میخورد و پس از مشـاجرهای بـر سـر حـق تقـدم و از سـر
خشو ،پیرمرد سرنشین کالسکه را به قتل میرساند ،غافل از اینکه همو پدر اوست و هواکنـون نیمـی
از پیشگویی به حقیقت پیوسته است .او باز هو غافل به راه خود ادامه میدهد و به شهر ت

نزدیـک

میشود که بر دروازة آن اسفنکس (عجوزة افسانهای ،نیمی زن و نیمـی شـیر بـا بـالهـای عقـاب و
بهتعبیری خواهر خود اوست) نشسته و از رهگذران معمایی مـیپرسـد کـه چـون پاسـخ را نداننـد،
گلوی آنان را فشرده و به قعر دریا پرتاب میکند.
چون نوبت به ادیپ میرسد ،او سرافرازانه پاسخ معما را میدهد« :انسان»
با شنیدن آن اسفنکس خود را به قعر دریا میاندازد و ادیپ بهعنوان پاداش رهانیدن شـهر از شـر
هیوالی اسفنکس ،با ژوکاستا که نمیداند مادر خود اوست ،ودلت میکند و اینجا پیشـگویی تقـدیر
کامل میشود و ایندو دارای چهار فرزند میشوند .قحطی و طاعون سرزمین ت
هاتفی چنین پیغام از عالو غی

را فـرا مـیگیـرد و

میرساند که تا قاتل شاه پیشین ،الیوس ،شناسایی و مجـازات نشـود

قحطی و بیماری ادامه خواهد داشت .ادیپ هو راسختر از همیشه قول یافتن و مجازات قاتل شـاه را
میدهد تا اینکه در حیرتی همراه با خشو از پیکی مـیشـنود کـه قاتـل شـاه الیـوس خـود اوسـت.
وحشت او آنگاه به اوج میرسـد کـه در مـی یابـد همسـرش ،ژوکاسـتا ،همـان مـادر اوسـت .بـا
آشکارشدن این موضوع ،ابتدا مادرش ژوکاستا خود را میکشد و ادیـپ هـو چشـمان خـود را کـه
تاکنون چشو دل او را به روی حقیقت بسته بودند از حدقه در میآورد و با دختـرش آنتیگونـه آواره
و سرگردان میشود.
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براساس دیدگاه براهنی ،غرب به نمایندگی یونان و برطبق تراژدی ادیپشـاه سـوفوکل ،گـرایش
پدرکشی دارد و این «نو» است که بهدورت آنتیتز ،تز کهنه یعنی پدر را از بین میبرد .لیکن شـرق،
همچون داستان رستو و سهراب ،پسرکش است و ایـن اسـتبداد دیرینـة شـرقی اسـت کـه آزادی و
نوخواهی را سرکوب میکند تا آیین پدرساالرانة شرق را همچنان سـرپا نگـه دارد .اکنـون مالحظـه
میشود که «کلیشهسازی فرهنگی از شرق» (سعید ،4391 ،ص )29 .مـانو دیـدن همـین مثـالهـا در
ادبیات غرب میشود؛ اکنون به مثال «هرکول» ،پهلوان یونانی هوتراز رستو ،در تـراژدی اثـر اوریپیـد
میپردازیو تا شباهتهای دو پهلوان (قهرمان ملی) روشنتر شود.
 .2خالصه داستان «هرکولِ» (جنون هرکول) اوری ید

هرکول ،پهلوان بیبدیل و یاور انسانها ،به مدت 42سال 42 ،خوان را پشت سر مـیگـذارد ،کـه
از آن جملهاند :کشتن شیر نمه و اژدهای لرن ،نظافتکردن ادطبل اوژیاسشاه که سـی سـال اسـت
پاک نشده و به چنگ آوردن کمربند هیپولیت ملکه جنگجویان آمازون.
در جریان دوازدهمین خوان هرکول که رفتن به جهان زیرین (عالو مردگان) و آوردن سربِر
(سگ سهسر) به جهان زندگان بود ،ایزدبانو هرا (همسر اول زئوس) ،پدر راسـتین هرکـول کـه
بهدلیل حسادت نسبت به فرزند شوهر از زنان دیگر دشـمنی دیرینـهای بـا هرکـول دارد ،لیسـا
(خدای جنون) را به سراغ هرکول میفرستد .لیسا (جنون) با بیمیلی گریبانگیر هرکول میشـود
تا او را وادار به کشتن سه پسر خود (به گمان این که آنان فرزندان دشمن هستند) و همسـرش
کند .هرکول پس از این جنایت ناخوداگاه ،بهخود میآید ،تمام وجودش را انـدوه و یـأس فـرا
میگیرد و میخواهد خود را نیز از بین ببرد که دوستش تزه ،پادشاه اژه سـر مـیرسـد ،او را از
این کار باز میدارد و برای تهذی

و تزکیه به آتن میبرد.

پیک :واژگان را یارای بازگویی آنچه ما دیدهایو نیست.
همسرایان :چگونه اتفاق افتاد؟ این چه جنونی بود ،قتل کودکان با دستان پـدر؟  ...ایـن کودکـان
بینوا چگونه مردند؟
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پیک :پس از اهدای قربانی برای زئوس  ...بچهها در گوشهای کنار هو معصومانه ایسـتاده بودنـد،
با مادرشان مگارا و پدر بزرگشان ... ،آنگاه هرکول دست دراز کـرد تـا فـانوس را بگیـرد و آن را در
آب فرو کند ،ولی مثل مجسمه خشکش زد .از جای نجنبید ،بچهها خیره مانده بودند .ناگهان حالـت
چهرهاش تغییر کرد ،چشمانش از حدقه در آمدند و و رگهایش بیـرون زدنـد ،از چشـمانش خـون
میچکید و از چانهاش کف .سپس به سخن در آمـد ،در حـالیکـه همچـون دیوانگـان مـیخندیـد:
.....سالح مرا در دستانو بگذارید...
آنگاه به تصور اینکه کالسکهاش منتظر ایستاده ،وانمود کرد که سوار میشود و کالسکه مـیرانـد.
نمیدانستیو بخندیو یا از ترس بر خود بلرزیو .به یکدیگر خیره شده بودیو ،تا یکی از ما گفت« :آیـا
ارباب نقش بازی میکند یا  ...دیوانه شده؟» در بـاال و پـایین خانـه مـیدویـد ،انگـار کالسـکهرانـی
میکرد ...سپس خود را به زمین انداخت و پس از مدتی که بیحرکت ایستاده بود ،بندهای جامه بـاز
کرد و خود را برهنه کرد و با «هی کس» کشتی میگرفت ،سپس دعـوت بـه سـکوت کـرد و تـاج
افتخار برای کشتیای که هرگز نبود بر سر خود گذاشت.
پدر دستهای او را گرفت و گفت« :مقصودت چیست ،پسرم؟ به کجا میروی؟ آیا خـون آنـان
که کشتهای دیوانهات کرده؟» هرکول به تصور اینکه او پدر اوریسـته اسـت ،در حـالیکـه بـر خـود
میلرزید دست او را بهشدت کنار زد و کمان و تیرهایش را بهسوی پسرانش نشانه گرفت.
او گمان میکرد که پسران دشمن را میکشد .بچـههـا کـه از تـرس مـیلرزیدنـد ،بـه هـر سـو
میدویدند ،یکی زیر لباس مادرش پنهان شـد ،یکـی زیـر سـایة سـتونی و آخـری همچـون پرنـده
کوچکی زیر قربانگاه محراب .مادرشان جیغ میکشید «تو پدرشان هستی میخواهی پسران خـودت
را بکشی؟» سپس پیرمرد و خدمتکاران به فریـاد در آمدنـد .هرکـول دور سـتون پسـرش را تعقیـ
میکرد و پسر وحشتزده دور ستون میچرخید تا پدر پسر را گرفت و تیری بـه قلـبش فـرو کـرد.
پسر به پشت افتاد و زمین را به خون خود رنگین ساخت .پدر فریاد پیروزی سر داد .... .و تیر خـود
را به سوی دومین نشانه رفت که زیر قربانگاه محراب مچاله شده بود تا خود را از پـدر پنهـان کنـد.
ابتدا پسر از جا پرید ،خود را به زانوان پدر انداخت ،با دست چانة پدر را گرفت و گریـان فریـاد زد:
«پدر جان ،مرا نکش ،من پسر خودت هستو ،خود تو »... ،اما او با چشمان سرد سـنگی خیـره شـده
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بود و وقتی پسر را بیشازحد به خود نزدیک دید تا بتواند تیـری بـه سـویش بزنـد ،بـا گـرزی کـه
داشت ،به سرِ طالیی او کوبید و جمجمهاش را خرد کرد ،انگار آهنگری بر پتک آهنگری....
ما به کمک پدر او را به همان ستون بستیو ،از ترس اینکه مبادا پس از بیداری با خشـو بیشـتری،
به بقیه حمله کند .او اکنون در خواب است ،قاتل زن و فرزندان .در جهـان ،مـردی از او سـیهروزتـر
نمیشناسو.
 .3شباه های میان رستم و هرکول
الف .زادن و کودکی

رستو فرزند زالِ سپیدموی ،پیرکودک نامیرای شـاهنامه اسـت کـه بـه روش سـزارین (شـکافتن
پهلوی مادر) به دنیا میآید.در ودف درشتی جثهاش چنین میخوانیو:
«به یکروزه گفتی که یکساله بود» و نیز
«یکی کودکی دوختند از حریر

به بـــاالی آن شیر ناخورده شیر

به بازوش بــــر اژدهای دلیر

به چنگ اندرون داده چنگال شیر»

(بنا بر آئین آن زمان ،با ساختن عروسکی هوقد و قوارة نـوزاد ،قامـت او را بـهعنـوان مژدگـانی
بهگونهای نمادین به پدربزرگش نشان میدهند) .در مورد رستو ،عروسکی به جثة شیر ساختند تـا بـا
اندام نوزاد برابری کند.
هرکول فرزند زئوس ،خدای اُلمپ و آلکمنه مادری زمینی است و قـدرت جسـمی او بـههمـراه
شجاعت ،دالوری ،بردباری و پاکطینتی زبانزد خاص و عام است.
هرا ،همسر اول زئوس ،هنگامی که هرکـول چنـد مـاه بیشـتر نداشـت ،بـه گـاهوارهاش دو مـار
میفرستد که هرکولِ چندماهه هریک را با دستی خفه میکند و سپس به خواب میرود.
رستو نوجوان هو پس از کشتن ژندهپیل دوباره در خوابگاه خود به خواب فرو میرود.
ب .خوانها

رستو هفتخوان معروف را پشت سر میگذارد.
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یافتن لق

ناجی بشر از سـوی مـردم

هرکول هو دوازده خان از سر میگذراند که همین موج

برایش میشود؛ چون در موقعیتهای بسیاری هیوالیی را که برای مردم وحشتآفرین بـوده از میـان
برده است .افزون بر این پرومته را هو که هدیه آتش ،نماد دانایی را برای بشر به ارمغـان آورده بـود،
همو از بند عقاب جگرخوار زئوس آزاد کرد.
پ .پسرکشی

فرزندکشی رستو در مقایسة براهنی ( )4939خاص فرهنـگ شـرق و برجسـتهتـرین ویژگـی او
شمرده میشود و مشخصة جامعة استبدادی پدرساالر شرق است.
دربارة هرکول ،همانگونه که پیش از این اشاره شد ،نهتنها سه پسرش ،بلکه همسـرش مگـارا را
هو در حین جنون به قتل رساند که خود نشان فرهنگ پدرساالر سخت ریشهدارتری است .شـباهت
بیشتر در این مسئله این است که رستو و هرکول که هر دو در ناآگـاهی مرتکـ

قتـل فرزنـد شـده

بودند ،بالفادله پس از جنایت متوجه کار خـود مـیشـوند و توبـه و تزکیـهای آئینـی مـیآغازنـد؛
حالآنکه ادیپ سالها میگذرد و در گناه عمر میگذراند تا به حقیقت گناه خـود پـی ببـرد .رسـتو،
پسر خود سهراب را نمیشناسد از آنرو که نشـانِ خویشـی او در زیـر آسـتین پنهـان اسـت .در آن
سوی ،هرکول هو پسران خود را فرزندانِ دشمن میپندارد ،درست هماننـد رسـتو .هـر دو پهلـوان،
پسر خود را با ناآگاهی از بین میبرند.
کشتن مگارا ،همسر هرکول ،توس او دلیل دیگـری اسـت بـر وجـود گـرایش پدرسـاالری در
اندیشة یونان و تسل «تاریخ و اسطورة مـذکر» در اندیشـة غـرب .پیداسـت کـه اسـتدالل براهنـی،
اینگونه با مثال نقض خود در ادبیات غرب مواجه میشود ،اما چنان از ایـن «شـبیهسـازی» بـه قـول
ویزنور و «تصویر قالبی»( 4سعید ،4391 ،ص )29 .خشنود است که گویی گمان دیگـری نمـیتوانـد
باشد.
ت .مرگ یا فرجام قهرمان

رستو با دسیسة برادرش شغاد کشته میشود.

1 stereotypical representation

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

18

هرکول ،ناجی محبوب انسانها ،توس همسر بعدیاش ،نائیرا که فریـ

شمارة چهارم

هیـوالیی را خـورده و

پیراهن هرکول را نادانسته به زهری آغشته و به او میدهد ،کشته میشود (پیراهن تنگتـر و تنـگتـر
میشود تا تمام بدن پهلوان را خرد میکند) .در این روایت مقصر مرگ پهلوان همسر اوست .گرچـه
میتوان روایت را چنین نیز خواند که شوی را هر چند نادانسته زن از میان مـیبـرد ،آیـا ایـن تفـوق
زنساالری است؟ یا انتقام قتل زن اول به دست هرکول؟ گرچـه چنـین خـوانش زنسـاالری بسـیار
دور از کهن جلوه میکند؛ چون ساالر بودنی از زن مشاهده نمیشـود .بـل داسـتان ،بیشـتر ،یـادآور
فری

آدم ،بوسیله حوا و رانده شدن آنان از بهشت است.
ث .اشاره دیگر براهنی (تاریخ مذکر ،ص )491 .به معشوق مذکر ،در ادبیات فارسی اسـت .کـه

آنرا گواهی بر ادعای خود ،یعنی پدرساالری در همة نگرهها میداند .عین همین مسـئله هـو آشـکارا
در داستان هرکول آمده شاهزادة جوان و خوشسیمایی بهنـام هـیالس 4کـه پـدرش را نیـز هرکـول
کشته ،همراه و معشوق هرکول میشود و مدتهـا ایـندو بـا هـو همـراه بـودهانـد تـا اینکـه پـری
رودخانهای عاشق هیالس میشود و او را به قعر رودخانه میبرد و هرکـول را تـا دیرزمـانی غـوزده
برجای میگذارد.
ج .جوانمرگی سهراب شاید کفارة گناهی است که بنا بـه روایتـی در برزونامـه (کوسـظ،4919 ،
ص )91 .او را مستحق چنین فرجامی میکند .گناه آزردن روان دختـری در برابـر شـوی ناخواسـته.
امری که برخالف نگرش پدرساالرانة مورد اداعا در شرق ،آن کس که مرتک

چنـین گنـاهی شـده،

هرچند به اقتضای جوانی ،چنین فرجام تلخی اما بسزا در انتظار اوست.
میبینیو که آزردن روان دختر حتی اگر سهراب برومند و بالنده و برنـا ایـن کـار را کـرده باشـد،
نهتنها نادیده گرفته نمیشود بلکه تاوانی تکاندهنده و دلخراش در پی دارد .این امر خود دلیلـی بـر
رد پدرساالری مطلق و مستبدانة شرقی است.
«شهرو» زن سهراب و مادر برزو است .او همیشه از اینکـه سـهراب او را بـیخواسـت خـویش،
بدون عشق و مهرورزیدنی فراچنگ آورده و دست در دامن او آویخته و «مُهریزدان» را بـه «مـردی»،

1 Hylas
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تو بخوان مردساالری ،از او ربـوده و فرزنـدی را در پهلـوی او نشـانده ،آزردهخـاطر و دل پریشـان
است ،شکوه میکند و مینالد( .کوسظ ،4919 ،ص)40-1 .
هنگامی که سهراب پهلوانی شده و در میان بزرگان ،نامآور و سرافراز شـده اسـت ،گـروه اسـبان
خود را در دشتی نگهداری میکند که خانة شهرو در آنجاست .زمانیکـه مـیخواهـد ،رو بـه سـوی
ایرانزمین بیاورد در چشمهساری فرود میآید .پدر شهرو در خانه نیسـت و بـه شـکار رفتـه اسـت.
شهرو ،سر و پای برهنه و سبو بر سر ،پویهپوی به نزدیک چشمهسار میرود و سهراب جهـانجـوی
از چادر به او مینگرد ،سر و پای برهنهاش را میبیند ،دل از دست میدهد ،خواهانش مـیشـود ،امـا
نه بهشیوهای عاشقانه و مهر ورزیدار ،بلکه دستور میدهد تا چاگری با زورمندی و چـارهگـری او را
پیش سهراب ببرد:

آسی

به افسونگری دیده بیشرم کرد

به شیـرینزبانـی مرا نرم کرد

به حیله در آورد پایــــو بـه دام

برون کرد شمـشیر کین از نیام

روانی که بر روان شهرو وارد آمده بسیار تلـخ و نـاگوار اسـت .دختـری بـیآنکـه خـود

بخواهد او را در چشمهساری فراچنگ میآورند ،بیآنکه سخنی از زناشویی در میان باشد ،یا پـدر او
آگاهی داشته باشد ،پهلوانی سهرابنام ،بیشرمانه و با نیروی مردی ،کام دل خویش از او مـیسـتاند،
او را تنگ در بر میگیرد ،هوش و آرام و توان از او میبرد ،مُهریزدانش میرباید و اکنـون کـه پـوری
در پهلوی او نشسته است ،در میان مردمان راهی به جز سر فرو افکندن ندارد.
این آسی

روانی شهرو را همیشه میآزرده است تا جایی که فرزند او برزو نیز از ایـن کـار پـدر

آزرده است (آیا رستو نادانسته انتقام مادر بـرزو را از سـهراب نسـتانده؟ و چـون همیشـه در نقـش
مدعیالعموم عدالت را برقرار نکرده؟) تو گویی شهرو این پیشـامد را همـهجـا و بـرای همـه کـس
بازگو میکرده است تا که مردمان اندیشهای برای او و این گونه زنان و دختران داشته باشند.
چ .عروج هر دو پهلوان (قهرمان) به آسمان

رستو و هرکول هر دو به آسمان میروند  .رسـتو بـه بهشـت و هرکـول بـه اُلمـپ .حـال آنکـه
سرنوشت ادیپ پس از رنظهای بسیار ،گنگ و مبهو مـیمانـد؛ شـاید از آن رو کـه ادیـپ هـی گـاه
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قهرمان و ناجی بشر نبوده است .حتی آنگاه که پاسخ اسفنکس را میدهـد و ظـاهراب مـردم را از شـر
این موجود میرهاند ،خود به سوی گنـاه بـزرگتـری (ودـلت بـا مـادر) مـیشـتافته کـه کیفـرش
گریبانگیر همة سرزمینش میشود .از سوی دیگر ،به یاد بیاوریو کـه هرکـول ،پرومتـه را کـه خـود
دوست و ناجی و بهتعبیری آفرینندة بشر بوده ،از زنجیر پدر (زئـوس) مـیرهانـد .ایـن امـر دـفت
قهرمانی را بهمعنای واقعی کلمه و نه ادیپوار ،در او برجستهتر میکند.
 .4مثال نقض دیگر برای استدالل براهنی (فرزندکشی) در اساطیر یونان و روم
داستان ایفیژنی (دختر آگاممنون)

داستان این فرزندکشی در آغاز حماسة ایلیاد هومر ر میدهد .کشتیهای سـپاهیان یونـان بـرای
لشگرکشی به تروا در بندر اُلیس گرد آمدهاند و آمادة حرکت بهسوی تروا هستند کـه لعنـت دیگـری
به خاندان اتریوس روی میآورد .بادهای ناموافق در بندر ،کشتیها را در دام خود به بند کشـیدهانـد.
سپاهیان کوکو از ترک جنگ سخن میگویند؛ زیرا خدایان را آشکارا در مخالفت با خـود مـیبیننـد.
پیشگویی به نام کلخاس به شاه ،آگاممنون ،میگوید که تنها راه فرونشاندن خشو خـدایان ،از جانـ
او ،قربانیکردن دخترش ایفیژنی 4به پیشگاه ایزدبانو آرتمیس است .آگاممنون پیکی در پـی همسـر و
دخترش میفرستد و ادعا میکند کـه قصـد دارد دختـرش را بـه ازدواج بـا قهرمـان جـوان ،آشـیل
درآورد و بدین سان آشیل را هو فری

2

میدهد .سپس وقتی مادر و دختر میرسند ،آگـاممنون خـود

گلوی دختر را میبرد .برخی میگویند که بهمحض اینکه چاقوی او شروع بـه بریـدن گلـوی دختـر
میکند ،ایزدبانو آرتمیس ،خود گوزنی را جانشین دختر میکند ،امـا در اکثـر روایـتهـای اسـطوره،
آگاممنون دخترش را واقعاب میکشد.
با توجه به شباهتهایی که میان رستو و هرکول بر شمرده شـد ،بـهنظـر مـیرسـد کـه ایـن دو
داستان درونمایههای مشترک بیشتری با خود حمل میکنند؛ لیکن هدف این مقاله تنها اشاره به ایـن
شباهتها نیست ،بلکه واکاوی چرایی دیدگاه تقابلی دوبهدو و برتریدادن اندیشة غـرب نسـبت بـه

شرق است .گرچه براهنی ( )4939بارهـا از غـربزدگـی و در خـدمت و خیانـت روشـنفکران
1 Iphigeneia
2 Achilles
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جالل آل احمد و دینِ خود به او یاد کرده ،باز هو التقـا و نـوعی مرعـوبشـدگی در مقابـل
فرهنگ غرب از نتیجهگیریهایش همچنان بر میآید.
همانطور که در آغاز گفته شد هدف از بررسی موضوع ،چگونگی تسل تفکر و نگـرش غـرب
در ترسیو تصویری ثابـت از شـرق د ر سـخن منتقـدان و روشـنفکران شـرقی اسـت کـه بـه یـاری
نظریههای ادوارد سعید و استداللهایی که در اهمیت تئوری و پیوند میـان تئـوری و سیاسـت ارائـه
میکند ،ابعاد دیگری از این تصویرها آشکار میشود.
 .5نگاهی اجمالی به برخی دیگر از منتقدان ضداستعماری همسو با ادوارد سعید

به گفتة لی ( )2004فرانتس فانون از آغاز تا نیمههای قرن بیستو ،سنتهای ادبی ملـیگرایانـه را
برای خنثـیکـردن سـلطة مـادی و فرهنگـی امپریالیسـیو ارتقـا بخشـید .پـس از آن نظریـهپـردازان
پسااستعمارگرا به تحلیل پایگاههای ایدئولوژیک سلطة استعماری پرداختند که از این میـان مـیشـود
دو چهرة تأثیرگذار در راه تکامل نظریة پسااستعماری ادوارد سعید و گایاتری چـاکراوُرتی سـپیواک

4

را نام برد.
ادوارد سعید در شرقشناسی که از متون پایـهای مطالعـات پسااسـتعماری بـهشـمار مـیرود ،بـه
بررسی راههای مختلف سلطة فرهنگی میپردازد و در آن مردم غیرغربی را از نگاه غربیـان بـهعنـوان
دیگران «غیر» 2می شناساند .اسپیواک نیز معتقد است که رعایای پسااستعماری ،تحـت رژیـو مسـل
گفتمان استعماری ،ددایی از آن خود ندارند (لی  ،2004 ،ص.)2439 .
هُمی بابا ،نویسنده و منتقد هندی ،نیز با بس آثـار سـعید و اسـپیواک (لـی  ،2004 ،ص)2911 .
کار خود را با نقد تقابل هموارهثابت غرب (مرکز و محور) و شرق (حاشـیه و فـرع) پـی مـیگیـرد؛
یعنی تقابلِ امپراتوری و استعمارزده ،ظالو و مظلوم ،خـود و غیـر .چنـین تقابـلهـایی بـیش از حـد
تقلیلدهنده 9هستند؛ زیرا بهطور ضـمنی ایـن پیـام را مـیرسـانند کـه هـر فرهنـگ ملـی یکپارچـه،
یکدست ،یکجنس و محدود ،محکوم به «ثبـات» یـا دارای هسـتهای محـوری اسـت .بـرای تأکیـد
بیشتر بر مفهوم سیال ملیت و هویت ،هُمی بابا از قاموس ادطالحات فرآیندی خود بهره میبـرد تـا
1 Gayatri Chakravorty Spivak
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تأکید کند که استعمارگرایی خیابان یـکطرفـه نیسـت ،بلکـه دارای روابـ درونـی و متقابـل میـان
استعمارگر و استعمارزده است.
هُمی بابا با تقابل دوگانة ساختارگرایان برخورد میکند و در عین حال برای نظریة نقد جایگـاهی
سیاسی قائل است .علـیرغـو اظهارنظرهـای مخـالفی کـه بـا نظریـات هُمـی بابـا شـده ،مطالعـات
پساساختارگرایانة او و اندیشة التقا ( 4دوسویگی پیوندی و عدم قطعیـت و ثبـات دو قطـ

مقابـل

هو) بهطور قاطو و انکارناپذیری در تغییر تفکر ثابت نسبت به ملـتهـا و هویـتهـا سـهو بسـزایی
داشته است؛ بهویژه اینکه او در بحن خود ایـن نگـرش را کـه جایگـاه منتقـد آکادمیـک نـاگزیر در
آرشیوهای اروپـامحور امپریالیسـت یـا نواسـتعماری غربـی اسـت بـه چـالش مـیکشـد .او بـرای
نظریهپرداز یا منتقد آکادمیک نقش بهمرات

فعالتری در تعیـین و تغییـر سرنوشـت قائـل اسـت کـه

خود در تقابل آشکار و مستقیو با رویکرد «موزهای» و «باستانشناختی» نسبت به اوست که در طـول
قرنها اعمال میشده و در نتیجه ملل تحت سلطه ،یا عموماب از دانش بی بهره بـودهانـد یـا از وجـود
روشنفکران منفعل در رنظ.
اینک تاریخ بشر طلوع نسل نوین منتقد آکادمیک را تجربه میکند که عمدتاب از شـرق برخاسـته و
الک اعتکاف مادامالعمر در کتابخانه را میشکند ،پوست میاندازد و این بار با نگـاهی تـازه و پویـا و
نیز بهرهمند از تازهترین نظریهها که به لطف همـان پیلـهشکسـتن ،بـومی هـو شـده ،در پـی درمـان
دردهای به قدمت تاریخ کسانی است که پس از قرنها «ددایی از آن خود» مییابند.
نتیجهگیری

با توجه به نظریههای فرهنگی پسااستعمارگرا  -پساسـاختارگرا و نیـز وجـود مثـالهـای نقـیض
تقابل دوبهدوی دیدگاه ساختارگرا در خود فرهنگ غرب ،آشکار میشـود کـه دیـدگاه قـالبی تقابـل
تفکر شرقی و غربی و انتساب کهنه و نو یا استبدادگر و آزادیخواه به این دو ،خود بـا گونـهای بنـد
پنهان به این فکر پیوند خورده که شرقی همواره خود را غیر و در حاشیه دیـده و هـی گـاه خـود را
سزاوار «ددایی از آنِ خود» نشناخته و فرهنگ غرب و شرق را نیز بسته و یکپارچـه تصـور کنـد،
1 hybridity
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بدون اینکه در هریک ،نشانههایی از دیگری را ببیند .حال آنکه با مثالهایی کـه در ایـن گفتـار آمـد،
لغزندهبودن هر دو طرف (غربی و شرقی) آشکار شد و اینکه هرگاه یک طـرف را کامـل و محـوری
فرض کنیو ،پویایی و رواب درونی آن را نادیده گرفتهایو؛ چیزی که پذیرش آن حتی بـرای مـدعیان
تقابل دو فرهنگ هو دشوار مینماید.
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چکیده
این پژوهش به بررسی تـثییر و ارتبـا سـط انییـ ب بـر رور درط مطلـا زبـانآمـوزان ایرانـی
میپردازد که برنامة آموزشی مبتنی بر رابطـة متاابـب بـین زبـانآمـوز و معلـ و کـار روهـی بـین
زبانآموزان دریافت میکنند .در ابتدا زبانآموزان به چهار روب تاسی میشوند .زبانآمـوزان همیـی
دانشجویان ترم سوم رشتة مترجمی زبان انیلیسی بودنـد و در پـیشآزمـون تافـب و اجـرار اولیـة
پرسشنامه شرکت کردند و تفاوت معنادارر بین سط انیی ب و توانایی درط مطلـا آنـان وجـود
نداشت .سپس آنان در دو روب آزمایشی و دو روب کنترل قـرار رفتنـد .دو ـروب کنتـرل ( ـروب
الف و ب) بهترتیا  82و  48نفر زبانآموز داشتند و شیوة آموزش مهارت درط مطلـا متـداول را
دریافت کردند .روبهار آموزشی (الف و ب) بهترتیا  82و  48نفـر زبـانآمـوز داشـتند و شـیوة
آموزش مهارت درط مطلا مبتنیبر رابطـة متاابـب بـین زبـانآمـوز و معلـ و کـار روهـی بـین
زبانآموزان را دریافت کردند .در انتها همیی در پسآزمون تافب و اجرار دوم پرسشنامـه شـرکت
کردند .نتایج با استفادب از تحلیب واریانسِ دوطرفه وتحلیـب واریـانس چنـدمتهیرب تج یـه و تحلیـب
شدند .نتایج نشان داد که ـروبهـار آموزشـی از ـروبهـار کنتـرل بهتـر عمـب کردنـد و برنامـة
کمکآموزشی بر رور انیی ب برار خودکارآمدر ،چالش ،کنجکاور ،رقابت ،شناختهشدن ،نمـرات،
دالیب اجتماعی و اطاعت در درط مطلا تثییر می ذارد.
کلیدواژه ها :برنامة مداخله ار آموزشی ،درط مطلا ،سط انیی ب.
____________________________
تاريخ دريافت 1313/11/82 :تاريخ پذيرش1311/12/82 :
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 .1مقدمه

برار اکثر زبانآموزان مهارت درط مطلا یکی از مه ترین مهـارتهـا بـه شـمار مـیآیـد .ا ـر
یاد یرر زبان انیلیسی بهعنوان زبان خارجی یا زبان دوم بررسـی شـود ،یکـی از دالیـب اکـلی کـه
زبانآموزان ،زبان انیلیسی را یـاد مـی یرنـد درط مطلـا آن اسـت (ریاـاردز و رنانـدیا.)8008 ،4
نیاهی به مطالعات انجامشدب در زمینة مهارت درط مطلا ،عوامـب تثییر ـذارر را نشـان مـیدهـد.
براون )8000( 8عوامب اساسی زیر را بهاختصار بیان میکند:
 .4پردازشهار ج ء به کب و کب به ج ء؛
 .8اطالعات زمینهار؛
 .9ناش فرهنگ و عاطفه؛
 .1ناش مطالعة خارج از کالس؛
 .5آموزش مهارتهار خواندن و نوشتن.
یکی از عواملی که در باال ذکر شد ناش آموزش و تعلی اسـت .بـرار رسـیدن بـه ایـن من ـور
برنامههار کمکآموزشی مختلفی طراحی شدب تا فرآیند آموزش درط مطلـا را تسـهیب کنـد .ایـن
برنامههار کمکآموزشی به فرا یرانی که سخت تالش میکننـد مهـارت درط مطلـا خـود را بـاال
ببرند ،کمک میکند (کرل و وای  .)4332 ،9سه نوع برنامهری ر کمک آموزشی شـناخته شـدب اسـت:
آموزش مستای  ،آموزش یادمانی (مبتنیبر حاف ه) وآموزش مبتنیبر رابطة متاابـب بـین زبـانآمـوز و
معل و کار روهی بین زبانآموزان (سوان ا-سانا و ماهر.)8002 ،1
اما افراد از این برنامههار کمکآموزشی بهشیوة یکسانی سود نخواهند برد .این امر ناشـی از وجـود
تفاوتهار فردر بین زبانآموزان است .تفاوتهار فردر شامب تواناییهـار شـناختی (مثـب توجـه و
درط معنی) ،انیی ب (ماننـد عالقـه و خودکارآمـدر) و انـواع متفـاوت دانـش (ماننـد دامنـة واا ـان و
راهکارهار زبانشناختی و تج یه و تحلیب کالم) است (اوربی و ویالبتی. )8040 ،5
1 Richards & Renandya
2 Brown
3 Carrell & Wise
4 Cuenca-Sanchez & Maher
5 Orbea,& Villabeitia
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مطالعات مختلفی به بررسی تعامب بین برنامههار کمکآموزشـی مختلـف بـا خصوکـیات
فردر پرداختهاند .اما مطالعة این تعامب در حوزة اکتساب زبان دوم موضوعی جدیـد اسـت کـه
نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر دارد (آرداشوارا و ترِتر.)8049 ،4
 .2بیان مسئله

از آنجایی که مهارت درط مطلا از مه ترین نیازهار زبانآموزان ایرانی بـهخصـو

در سـط

دانشیاب محسوب میشود ،پـی بـردن بـه عوامـب تثییر ـذار در ایـن راسـتا مثـب عوامـب محیطـی و
خصوکیتهار فردر و نی بررسی تثییر شیوبهار آموزشی مختلف میتوانـد بـه میـ ان زیـادر بـر
نحوة تدریس و محتـوار آموزشـی تـثییر بیـذارد .در ایـن راسـتا ،مطالعـات زیـادر دربـارة ناـش
تفاوتهار فردر انجام شدب است ،اما بررسی تاابب خصوکیات فردر با شیوة آموزشی خاکـی در
یک کالس کورت نیرفته است؛ لذا این پژوهش بـه بررسـی تـثییر و ارتبـا تفـاوتهـار فـردر
(انیی ب) در درط مطلا زبانآموزان ایرانی میپردازد که برنامة آموزشی مبتی بـر رابطـة متاابـب بـین
زبانآموز و معل و کار روهی بین زبانآموزان دریافت میکنند .دلیـب ایـن پـژوهش آن اسـت کـه
علیرغ اینکه کتابهار دبیرستانی در دبیرستانهار ایران مبتنی بر متون خوانـدنی انیلیسـی اسـت،
زبانآموزان ایرانی همانان در مهارت درط مطلا مشکب دارند .در نتیجه اهـدا پـژوهش حاضـر
به شرح زیر است:
 .4پیداکردن شواهد تجربی مبنی بر اینکـه آیـا سـط انییـ ة زبـانآمـوزان در یـک برنامـه
کمکآموزشی خا

بر توانایی درط مطلا آنها تثییر ذار است یا خیر؛

 .8بررسی تثییر برنامة کمکآموزشی مبتنی بر رابطة متاابب بـین زبـانآمـوز و معلـ و کـار
روهی بین زبانآموزان بر توانایی درط مطلا آنها.
بنــابراین ســ الهــار زیــر ،بــهعنــوان پرســشهــار اکــلی ایــن پــژوهش در ن ــر رفتــه
شدباند:
 .4چه رابطهار بین سط انیی ة زبانآموزان و توانایی درط مطلا آنها وجود دارد؟
1 Ardasheva&Tretter
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 .8برنامة کمکآموزشی مبتنی بر رابطة متاابب بین زبانآمـوز و معلـ و کـار روهـی بـین
زبانآموزان چه تثییرر بر توانایی درط مطلا آنها می ذارد؟
 .9بین سط انیی ة زبانآموزان و برنامة کمکآموزشی مبتنی بر رابطة متاابب بین زبانآمـوز
و معل و کار روهی بین زبانآموزان در فرآیند درط مطلا چه رابطهار وجود دارد؟
 .3پیشینۀ پژوهش

مهارت درط مطلا بهعنوان یکی از مهارتهار اکلی در فرآیند یاد یرر زبان دوم بـه حسـاب
میآید ،تعاریف متعددر برار این مهارت ارائه شدب و نی رویکردهار متفاوتی نسبت بـه آن وجـود
دارد .اسمیت )4324( 4در این راستا سه فاکتور تعیینکنندب را معرفی میکنـد :خواننـدة مـتن ،مـتن و
فعالیتی که فرد بعد از خواندن متن در یر آن میشود .خوانندة متن وخصوکـیات او یکـی از ارکـان
تثییر ذار در فرآیند درط مطلا است .توجه به تفاوتهار فردر مانند انیی ب ،دید اب و  ...میتوانـد
بر درط مطلا زبانآموزان تثییر بیذارد (دورنیه .)8005 ،8در ایـن راسـتا مطالعـات زیـادر کـورت
رفته اما تـثییر وارتبـا متاابـب بـین خصوکـیات فـردر در فرآینـد درط مطلـا بـا برنامـههـار
کمکآموزشی خا

که مبتنی بر رابطة متاابب بین زبانآموز و معل و کار روهی بـین زبـانآمـوزان

است ،به بررسی بیشتر نیاز دارد.
پالیکسرو بران )4321( 9شیوبار برار آموزش مهارت خواندن معرفی کردند که مبتنی بـر رابطـة
متاابب بین زبانآموز و معل و کار روهی بین زبانآمـوزان بـود .ایـن شـیوب براسـاس دیـد ابهـار
وییوتسکی )4322( 1و ایجاد ناش حمایتی معل در فرآیند یاد یرر شـکب رفـت .در ایـن روش،
مکالمة روزمرة بین معل و شا رد ناش آموزشی پیدا میکند تا به تجربـة یـاد یرر منجـر شـود .در
این فرآیند زباناموزان کنترل یاد یرر خود را بهدست مـی یرنـد و دیـد ابهـا و ن راتشـان را بیـان
میکنند .این روش براساس آموزش مهارتهار خواندن پایه ذارر شدب است و زبانآمـوزان افکـار
خود را بعد از استفادب از هر مهارت شـرح مـیدهنـد .ایـن مهـارتهـا بـهترتیـا ،پرسـش ،تبیـین،
1 Smith
2 Dornyei
3 Palincsar & Brown
4 Vygotsky
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خالکهسازر و پیشبینی است .آموز ار ابتدا مهارتها را اجرا میکند و بعـد توسـز زبـانآمـوزان در
مورد بخشهار مختلف متن پیادب میشود .زبانآموزان بـه ـروبهـار چهـارنفرب تاسـی مـیشـوند و
نوبتی ،هرکدام ناش پرسشیر ،تبیینکنندب ،خالکهکننـدب و پیشـیو را ایفـا مـیکننـد .ایـن کـار باعـ
میشود زبانآموزانی که بـهطـور معمـول از شـرکت در فعالیـتهـار روهـی اجتنـاب مـیکننـد ،در
فعالیتهار کالسی نی شرکت کنند .در این زمان معل به ناش ن ارتی و حمایتی خود ادامـه مـیدهـد
و با سر زدن به روبها ،هرکجا که زبانآموزان نیاز به کمک و حمایت داشته باشند ،وارد میشود.
عامب دییرر که ناش و تعامب آن بررسـی خواهـد شـد ،انییـ ب اسـت .انییـ ب از دیـد ابهـار
مختلفی توکیف شدب است .اما وییفیلـد و ـوترر )4332( 4انییـ ب را بـا در بـر ـرفتن چنـدین
زیرمجموعه در حوزة درط مطلا زبان اول تعریف کردباند .این زیرمجموعهها عبارتاند از:
 .4عواملی که با خودکارآمدر فرد سروکار دارند؛
 .8عواملی که به اهدا افراد برار انجام امور میپردازد .این عوامب انیی ة بیرونـی ،درونـی و
اهدا

فرد برار دستیابی را شامب میشود؛

 .9عواملی که به ابعاد اجتماعی انیی ب میپردازند.
تثییر و ارتبـا متاابـب بـین سـط انییـ ة زبـانآمـوزان و فرآینـد درط مطلـا بـا برنامـههـار
کمکآموزشی خا

که مبتنی بر رابطة متاابب بین زبانآموز و معل و کار روهی بین زبـانآمـوزان

است ،میتواند این امکان را فراه آورد که تثییر ایـن برنامـة آموزشـی مـورد مطالعـه قـرار یـرد و
مشخص شود که این برنامه بر چه فرا یرانی و با چه سط انیی بار کارآمدتر است .توجـه بـه ایـن
امر میتواند در حوزبهار مختلف به ویژب در حوزة زبـان دوم مـد ن ـر قـرار بییـرد؛ زیـرا پـژوهش
اندکی در این خصو

انجام شدب است (آرداشوارا و ترتر.)8049 ،

 .4شیوۀ پژوهش

این پژوهش به شیوة نیمهتجربی انجام شدب است .شـرکتکننـد ان بـهکـورت غیرتصـادفی در
روبها قرار رفتند .چهار روب شرکتکنندب وجود داشت .روب کنتـرل شـیوة معمـول آمـوزش و
1 Wigfield & Guthrie
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روب آزمایشی شیوة کمکآموزشی مداخلهار را دریافت کردند  .در واقع شیوة انجـام ایـن پـژوهش
شیوبار مداخلهار است که نمونة بارز پژوهشی نیمـهتجربـی بـهحسـاب مـیآیـد .چـون در بیشـتر
محیزهار آموزشی امکان تاسی تصادفی شرکت کننـد ان وجـود نـدارد ،انجـام پـژوهش تجربـی
محض امکانپذیر نیست و بهجار آن استفادب از شیوة نیمهتجربی متداول است (دورنیه.) 8002 ،4
 .1 .4جامعۀ آماری

شرکتکنند ان ایـن پـژوهش  20دانشـجور دورة کارشناسـی مترجمـی زبـان انیلیسـی در دو
دانشیاب آزاد قوچان و م سسه آموزش عالی تابران بودند .این افرادا بین 80تا 90سـال سـن داشـتند.
اعضار روب شرکتکنند ان را ه زنان و ه مردان تشکیب میدادند و همیی دانشجور ترم سـوم
رشتة مترجمی زبان انیلیسی بودند .ساباة یاد یرر زبان انیلیسی آنها شامب  9سال دورة راهنمـایی
و  1سال د ورة دبیرستان بود و نی سه ترمی که در دانشیاب تحصیب کردب بودند.
شرکتکنند ان به چهار روب تاسی میشدند :آزمایشی «الـف» و «ب» و کنتـرل «الـف» و «ب».
روب آزمایشی «الف» را  48نفر و روب آزمایشی «ب» را  82نفر تشکیب میدادنـد و همیـی برنامـة
کمکآموزشی را دریافت کردند .روب کنترل «الف» و «ب» بهترتیا از  48و  82نفـر تشـکیب شـدب
که برنامة آموزشی متداول برار آنان بهکار بردب شد.
 .2 .4ابزار

 .4دادبها از طریق دو آزمون تافب بهعنـوان آزمـون پیشـینی و پسـینی جمـعآورر شـد کـه از
مجموعة نمونهار آزمایشی آزمون تافب از سال 4330تـا  4339انتخـاب شـدب بودنـد (ارتـیاس،8
 .)4339دلیب استفادب از این آزمونها سادبتر بودن آنها نسبت به نسخههـار جدیـدترآزمون تافـب
بود تا متناسا با سط شرکتکنند ان این پژوهش باشند .هرکدام از آزمونها شامب  5متن بودنـد.
پایایی آزمون تافب پیشین  0/22و آزمون پسین  0/22بود.
 .8پرسشنامة انیی ة وییفیلد و وترر )8040( 9استفادب شد .این پرسـشنامـه دارار  59مـادب
بود که هرکدام به  44جنبة مفهوم انیی ب میپرداختند .برار پاسخ به این پرسشنامه به زبـانآمـوزان
1 Dornyei
2 ETS
3 Wigfield & Guthrie
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45تا 80دقیاه زمان دادب شد .این پرسشنامه دوبار در اختیار زبانآموزان قرار رفـت :یـک بـار در
ابتدار ترم و یک بار در پایان ترم .پایایی برار اجرار اول  0/39و برار اجرار دوم  0/39بود.
 .3 .4مراحل انجام کار

در روبهار آزمایشی ابتـدا زبـانآمـوزان بـه چهـار روب تاسـی شـدند .زبـانآمـوزان همیـی
دانشجویان ترم سوم رشتة مترجمی زبان انیلیسی بودند .دو روب ،آزمایشی و دو روب دییر ،ـروب
کنترل را تشکیب میدادند .همیی زبانآموزان در پیشآزمون تافب شـرکت کردنـد .دو ـروب کنتـرل
( روب الف و ب) بهترتیا  80و  2نفر عضو داشت و شیوة آموزش مهارت درط مطلا متـداول را
دریافت کردند .روهار آزمایشی (الف و ب) بهترتیا  80و  2نفر عضـو داشـت و شـیوة آمـوزشِ
مهارت درط مطلا مبتنی بر رابطة متاابب بین زبانآموز و معل و کارِ روهی بین زبانآمـوزان بـود.
شیوبار که در روب آزمایشی اجرا شد بهکورت زیر اسـت :در ابتـدا ،مـدرس مهـارتهـا را اجـرا
میکند .این مهارتها بهترتیا ،پرسش ،تبیین ،خالکهسازر و پیشبینی هستند و بعد همـین فرآینـد
توسز زبانآموزان در بخشهار مختلف متن پیادب میشود .زبانآموزان به ـروبهـار چهـارنفرب بـا
سط توانایی متفاوت تاسی میشوند و بـهکـورت نـوبتی هرکـدام ناـش پرسشـیر ،تبیـینکننـدب،
خالکهکنندب و پیشبینیکنندب را ایفا میکند .این کار باعـ

مـیشـود زبـانآمـوزانی کـه معمـوالز از

شرکت در فعالیتهار روهی اجتناب میکنند ،در فعالیتهار روهی شرکت کنند .در ایـن زمـان،
مدرس به ناش ن ارتی و حمایتی خود ادامه میدهد و با سر زدن به روبها هر کجا که زبانآمـوزان
نیاز به کمک و حمایت داشته باشند ،مداخله میکند.
 .4پرسشیرر :در ابتدا زبانآموزان مهارت پرسشیرر را تمرین میکنند .آنهـا درط مطلـا
خود را با پرسشهایی که از متن مطرح میکنند ،میآزمایند .در این مرحله اطالعـات مهـ مـتن
که در درط مطلا ناش مستای دارند ،پرسیدب میشوند.
 .8تبیین :در این مرحله زبانآموزان مهـارتهـایی را هماـون شکسـتن کلمـات ،توجـه بـه
نیارش و مهارت استفادب از فرهنگ لهت تمرین میکنند.
 .9خالکهسازر :در این مرحله زبانآموز باید فرق بین اطالعات اساسی بـرار درط مطلـا
و اطالعات حاشیهار را تشخیص دهد و به جمعبندر واحدر دربارة ایـدة اکـلی مـتن برسـد.
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خالکهسازر میتواند شـامب قسـمتی از یـک پـارا را  ،کـب پـارا را یـا کـب مـتن باشـد.
زبانآموزان این امر را با تشخیص ایدة کلی پارا را و ایدبهار اکلی که برار تثیید ایدة اکـلی
پارا را

میآیند ،انجام میدهند.

 .1پیشبینی :در این قسمت خوانندب پیشبینی میکند که در قسـمت دییـر مـتن چـه مطـالبی
عرضه خواهد شد .این پیشبینیها ل وماز درست نخواهند بود .زبانآموزان در ـروبهـار 1نفـرب و
نوبتی هرکدام ناش پرسشیر ،تبیینکنندب ،خالکهکننـدب و پـیشبینـیکننـدب را بـرار بخـشهـار
مختلف متن ایفا میکنند.
در سور دییر ،روب کنترل الف و ب شیوة معمول تدریس را دریافت کردند .شیوة معمـول بـه
شکب زیر اجرا شد .مدرس جلسة تدریس را با پرسیدن س الی کلی دربارة متن و موضوع آن شـروع
کردب و سپس متن را می خواند .بعد از خوانـدن مـتن ،مـدرس تعـداد محـدودر از کلمـات جدیـد
موجود در متن را کـه دانسـتن آنهـا بـرار درط مطلـا الزم اسـت ،توضـی مـیدهـد .سـپس از
زبانآموزان خواسته میشود که متن را بهآرامی یا با کدار بلند بخوانند و زیر کلمات و سـاختارهار
دشوارر را که متوجه نشدباند ،عالمت ـذارر کننـد .در ایـن مرحلـه مـدرس بـا توضـی

و ارائـة

تعاریف سادبتر ،زبانآموزان را در درط مطلا این ساختارها و کلمـات یـارر مـیرسـاند .مـدرس
برار توضی کلمات از متراد  ،تعریـف کلمـات یـا عکـس اسـتفادب کـردب و بـرار شـفا سـازر
ساختارها از ساختارها و جمالت کوتابتر و ه معنی استفادب میکند .در انتها از زبانآمـوزان خواسـته
میشود که به س الهار درط مطلا بهعنوان تکلیـف در منـ ل پاسـخ دادب و بـرار پاسـخدادن بـه
س الهار مدرس برار جلسه بعد آمادب باشند.
در پایان دورب ،تمامی زبانآموزان در آزمون پسین تافب شرکت کردند و سپس پرسشنامة انییـ ب
به آنها دادب شد .این پژوهش  41جلسة  30دقیاهار در یک ترم به طول انجامید.
 .4 .4شیوۀ تجزیه و تحلیل دادها

برار تج یه و تحلیب اطالعات بهدستآمدب از طریق اجرار اولیـه و یانویـة پرسـشنامـه ابتـدا از
طیف لیکرت 4استفادب نمودب و سپس با تبدیب دادهـا از تحلیـب واریـانس چنـدمتهیرب اسـتفادب شـدب
1 Likert Scale
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است .سپس برار بررسی تفاوت بین روههـا در پـیشآزمـون و پـسآزمـون تافـب مجموعـهار از
آزمونهار  tبهکار بردب شدب است.
 .5تحلیل نتایج

برار بررسی سـازبهـار زیـرین پـیشآزمـون  ،پـسآزمـون و اجـ ار انییـ ب در درط مطلـا
زبانآموزان ،تحلیب عاملی از طریق چرخش واریماکس 4استفادب شد .نتایج نشان داد (جـدول  )4کـه
تمامی عوامب دارار بار ارزش کافی هستند .از آنجایی که براساس سـانگ )8005( 8تمـامی عـواملی
را که باالر  0/1بار ارزشی دارند میتوان در ن ر رفت ،تمـام عوامـب در ن ـر رفتـه شـدند؛ زیـرا
تمامی عوامب در این پژوهش ارزش باالر  0/1داشتند که باع

افـ ایش یکنـواختی و تفسـیرپذیرر

نتایج میشوند.
جدول .1ماتریکس عوامل دخیل در پژوهش
بار اجزا
1

اجزا

0/304

پسآزمون تافب

0/224

پیشآزمون تافب

0/929

پسآزمون پرسشنامه

0/158

پیشآزمون پرسشنامه

 .1 .5پیشآزمون پرسشنامه

قبب از بررسی نتایج پسآزمون باید به بررسی یکنواختی شـرکتکننـد ان در آزمـونهـار اولیـه
(پیشآزمون) بپردازی  .برار این من ور از تحلیبهار واریانس چندمتهیرب بـین میـانیین ـروبهـار
آزمایشی و کنترل با در ن ر رفتن  44زیرمجموعة انیی ب در درط مطلا اسـتفادب شـد .ایـن امـر از
این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد تفـاوت معنـادارر بـین شـرکتکننـد ان ،از لحـاس سـط
انیی ب ،قبب از اجرار برنامه کمک آموزشی وجود نداشته اسـت .براسـاس نتـایج بـهدسـتآمـدب در
1 varimax rotation
2 Song
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جدول  8میتوان نتیجه رفت که تفاوت معنادارر بین شرکتکنند ان در سط انیی ب درط مطلـا
وجود نداشته و در نتیجه  1روب از لحاس سط انیی ب یکدست بودباند.
جدول  .2تحلیلهای واریانس چندمتغیره
Hypothesis Error
df
df

Partial Eta
Squared

Sig.

.999
.999
.999
.999
.119
.119
.119
.119

.000
.000
.000
.000
.605
.605
.605
.605

68
68
68
68
68
68
68
68

11
11
11
11
11
11
11
11

F

Value

4840.004
4840.004
4840.004
4840.004
.836
.836
.836
.836

.999
.001
782.942
782.942
.119
.881
.135
.135

Effect

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root

Intercept

Group

 .2 .5پیشآزمون تافل (درک مطلب)

آزمون  tمستاب مورد استفادب قرار رفت تا میانیین نمرات روبهـار کنتـرل و آزمایشـی را در
پیشآزمون تافب (درط مطلا) بررسی کند .استفادب از این آزمون این امکان را فراه آورد تـا یابـت
شود که تمامی روبها از یک سط توانایی در مهـارت درط مطلـا قبـب از اجـرار برنامـه کمـک
آموزشی برخوردارند.
جدول  .3آزمون  tمستقل برای پیشآزمون تافل
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference

Upper

Lower

Sig. (2Mean
Std. Error
tailed) Difference Difference

Df

78

T

1.446

5.287

-.837

1.538

2.225

.152

5.288

-.838

1.538

2.225

1.446 77.124 .152

Sig.

.255

F
Equal variances
1.314
assumed
Equal variances not
assumed

نتایج آزمون  tمستاب (جدول  )9نشان داد که تفاوت معنـادارر بـین میـانیین نمـرات ـروبهـا
وجود ندارد .از آنجایی که سط معنادارر آزمون  0/855 tاست که بیشتر از  0/5میباشـد .بنـابراین

سال چهل و هشتم

121

تثییر انیی ب و برنامة کمکآموزشیِ ...

میتوان نتیجه رفت که شرکتکنند ان از سط مهارت درط مطلا یکسانی قبب از اجرار برنامـة
کمکآموزشی برخوردار بودند.
 .3 .5پسآزمون تافل

در انتهار پژوهش ،از تحلیب واریانس دوطرفه برار ماایسة میانیین نمـرات درط مطلـا ـروب
کنترل و آزمایشی با سط باال و پایین انیی ب استفادب شـد (جـدول  .)1نتـایج نشـان داد کـه تفـاوت
معنادارر بین روب کنترل و آزمایشی در پسآزمون وجود دارد (سط معنادار بودن  0/009است کـه
کمتر از  0/05میباشد) .بنابراین با توجه به پرسش اول مبنی بر تثییر ذار بودن برنامه کمکآموزشـی
میتوان نتیجه رفت که برنامة آموزشی م یر بودب است.
جدول  .4آزمونهای تأثیر بینفردی
Partial Eta
Squared

Sig.

F

Mean
Square

Df

Type III Sum
of Squares

.108
.016
.007

.003
.262
.472

9.238
1.275
.522

363.862
50.212
20.555

1
1
1

363.862
50.212
20.555

39.389

76
80

2993.534
32704.000

Source
Group
LevenMot
Group * LevenMot
Error
Total

همانطور که در جدول  5نشان شدب است ،روبها ه با سط پایین انییـ ب (میـانیین 42/95و
انحرا معیار  )0/33و ه با سـط بـاالر انییـ ب (میـانیین 43/31و انحـرا معیـار  )0/33تاریبـاز
میانیینهار یکسانی را در پسآزمون تافب نشان میدهند.
جدول  .5آمار توصیفی ،پسآزمون درک مطلب براساس سطح انگیزه
% 55دامنۀ اطمینان

انحرافمعیار

میانگین

سطح انگیزه

952.42

پایین

311.43

باال

دامنۀ باال

دامنۀ پایین

999.80

922.49

331.

388.84

395.42

331.
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نتــایج تحلیــب واریــانس دوطرفــه همانــین نشــان داد کــه تفــاوت معنــادارر بــین میــانیین
پسآزمونهار روب هـا بـا سـط بـاال و پـایین انییـ ب وجـود نـدارد؛ در نتیجـه بـین نـوع برنامـة
کمکآموزشی و سط انیی ة زبانآموزان رابطة معنادارر وجود ندارد .همانطور کـه در جـدول  9و
نمودار  4نشان دادب شدب است ،روبهار آزمایشی در هر کورت چه با سط پایین انیی ة و چـه بـا
سط انیی ة باال ،میانیین باالترر نسبت به روبهار کنترل دارند.
جدول  .6آمار توصیفی پسآزمون درک مطلب براساس سطح انگیزه و نوع برنامۀ کمکآموزشی
% 55دامنۀ اطمینان

انحرافمعیار

میانگین

سطح انگیزه

000.84

پایین
باال

دامنۀ باال

دامنۀ پایین

292.89

498.42

110.4

833.81

211.42

920.4

524.84

118.42

322.48

920.4

241.45

پایین

429.84

112.45

110.4

949.42

باال

گروه
آزمایشی
کنترل

نمودار  .1ارتباط بین انواع برنامۀ آموزشی و سطح انگیزه

برار پاسخدادن به سومین س ال این پژوهش ،تحلیب واریانس چندمتهیرب استفادب شد تا میـانیین
روبهار آزمایشی و کنترل را در یازدب زیرمجموعة انیی ة درط مطلـا مـورد بررسـی قـرار دهـد.
براساس نتایج بهدستآمدب که در جدول  2آمدب است ،تفاوت معنادارر بین میانیین کلـی دو ـروب
در اجرار پرسشنامة انیی ة درط مطلا وجود دارد.
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جدول  . 7تحلیل واریانس چندمتغییره براساس پرسشنامۀ انگیزۀ گروهها

Partial Eta
Squared
.998
.998
.998
.998
.989
.989
.989
.989

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Hypothes
Error df
is df
11
68
11
68
11
68
11
68
11
68
11
68
11
68
11
68

F

Value

Effect

2903.943
2903.943
2903.943
2903.943
549.168
549.168
549.168
549.168

.998
.002
469.755
469.755
.989
.011
88.836
88.836

Pillai's Trace
'Wilks
Lambda
Intercept
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Group
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root

جدول  2به بررسی روبهار آزمایشی و کنترل براساس یازدب زیرمجموعة انیی ة درط مطلا میپردازد.
جدول  .8آزمون بین فردی
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با توجه به جدول باال می توان نتیجـه رفـت بـین ـروب کنتـرل و آزمایشـی از لحـاس چـالش،
کنجکاور ،رقابت ،شناختهشدن ،نمرب ،جنبة اجتماعی و پذیرفتـهشـدن بـهعنـوان زیرمجموعـههـار
انیی ب در درط مطلا ،تفاوت معنادارر وجود دارد.
 .6نتیجهگیری

با در ن ر رفتن نتایج پژوهش و اینکه تفاوت معنادارر بین نتـایج پـسآزمـون ـروب کنتـرل و
روب آزمایشی وجود دارد میتوان نتیجه رفـت کـه نـوع برنامـة کمـکآموزشـی بـر درط مطلـا
زبانآموزان تثییر داشته است .بنابراین ،خصوکیات اکلی برنامـة کمـکآموزشـی را کـه ایـن برنامـة
آموزشی بر مبنار آن طراحی شدب و شامب مدلسازر راهبردها توسز مـدرس مـیباشـد ،مـیتـوان
بهعنوان نکتة اساسی در فرآیند آموزش در ن ر رفت .عالوب بر این نتایج ،ناش برجسـتة مـذاکرب و
ناش حمایتی مدرس را که ج ء الینفک این برنامة کمکآموزشی است بـه تصـویر مـیکشـد .ایـن
نتایج همسو با نتایج ازکوس )8009( 4است که بیان میکند ناش حمـایتی برجسـتة مـدرس در ایـن
شیوة آموزشی ناش بس ایی در تسهیب فرآیند درط مطلا دارد.
یافتهها با مدل فرکال  )4338( 8دربارة درط مطلا مطابات دارد .فرکال بر ایـن بـاور اسـت
که هر نمونه از زبان دارار سه بعد است :بعد فتارر و نوشتارر ،ارتبا بین افراد که شـامب فرآینـد
تولید و درط مطلا متن است و همانین فعالیت اجتماعی که در آن این فرآیند اتفاق میافتد.
همانین یکی از جنبههار اکلی تعامب اجتماعی در محیز ،ناش حمایتی مـدرس اسـت .وقتـی
آموزش با ناش حمایتی مدرس همراب باشد ،برار فرا یران این امکان فراه میشود که دانـش زبـان
دوم خود را ارتاا بخشیدب و به استاالل برسند (الـیس .)8009 ،9در همـین راسـتا والکیـو)8009 ( 1
شش نوع ناش حمایتی و راهکار برار مدرس مشخص میکند که یکـی از راهکارهـایی کـه معلـ
میتواند استفادب کند ،الیو بودن مدرس اسـت کـه در برنامـة کمـکآموزشـی اسـتفادبشـدب در ایـن
پژوهش بهکار بردب شد .بنابراین با توجه به نتایج پژوهش میتوان نتیجه رفت که زبـانآمـوزان نیـاز
1 Oczkus
2 Fairclough
3 Ellis
4 Walqui
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دارند با نمونههار قابب درکی که برار عملکرد آنها مورد نیـاز اسـت ،مواجـه شـوند و ایـن برنامـة
کمکآموزشی این امکان را برار آنان فراه میآورد.
در این راستا نتایج پژوهش نشان میدهد که این برنامة کمکآموزشی شرایز را بـرار مـذاکرب و
تعامب فراه میآورد .مذاکرب بهمعنار فعالیتی است که زبانآموزان در آن در یر شدب و بـا مشـارکت
با یکدییر مشکب ارتباطیار را در طی فرآیند درط مطلا برطـر مـیکننـد .مـذاکرب ،فرآینـدهایی
چون تکرار ،تهییر عبارات و تهییر ساختارهار زبانی مورد استفادب بین فرا یـران را در بـر مـی یـرد
(دوتی و پیکا .)4329 ،4مذاکرب مهارتی است که میتوان از طریق برنامـة کمـکآموزشـیِ مبتنـی بـر
رابطة متاابب و فرآیند مشارکتی بین زبانآموزان ،به فرا یران زبان آموخت.
عالوب بر موارد ذکر شدب میتوان نتیجه رفت که تدریس مهارتهار درط مطلا براساس ایـن
برنامة مداخلهار که مبتنی بر رابطة متاابب بین معل و کار روهی بین زبانآموزان است میتوانـد بـر
رور درط مطلا زبانآموزان تثییر ذار باشد و نتایج این پژوهش همسو با نتایج قربانی ،نجـراج و
علور )8049( 8است که به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتهار خواندن براسـاس ایـن شـیوة
کمکآموزشی میتواند بر رور توانایی نوشتارر انیلیسی زبانآموزان ایرانی ه تثییر ذار باشد.
در انتها این مطالعه ناش مه انیی ب را یادآورر میکند .برنامة کمکآموزشی بـر رور انییـ ب در
جهت خودکارآمدر ،چالش ،کنجکاور ،رقابت ،شناختهشدن ،نمرات ،دالیب اجتماعی و اطاعـت در
درط مطلا تثییر می ذارد .بنابراین همان ونه که وترر،کاکس ،نـوول  ،بـول ،مـازونی و فسـکولو

9

( )8000خاطرنشان میکنند زبانآموزان با انیی ة درونـی بـاال و خودکارآمـدر عـالوب بـر چـالش و
رقابت تاریباز در مهارت درط مطلا فعال هستند .برار رسیدن به این هـد  ،معلمـان مـیتواننـد از
پرسشنامة عالقهمندر برار پیبردن به حوزبهار مورد عالقة فرا یران استفادب کنند .همانین نتـایج
به معلمان و طراحان کتا آموزشی کمک میکند که متونی را با موضوعات مختلف و فعالیـتهـایی
که متناسا با سط انیی ة زبانآموزان باشـد ،بـرار مشـارکت بیشـتر زبـانآمـوزان در فرآینـد درط
مطلا فراه آورند.
1 Doughty& Pica
2 Ghorbani, Gangeraj and Alavi
3 Guthrie, Cox, Knowles, Buehl, Mazzoni and Fasculo

111

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشكدة ادبيّات و علوم انساني)

شمارة چهارم

 .7کارکردهای آموزشی

پژوهشهار انجامشدب در زمینة درط مطلا و استفادب از مهارتهار درط مطلا نشان میدهـد
که رابطة معنادارر بین این دو وجود دارد (تاپینگ ،ترستون ،تاملی ،کریستی ،مورار و کارا یانیـدو،4
 .)8044مدرسان و طراحان مطالا آموزشی باید ابعاد جدیدر را در ن ر بییرند که شرایز یـاد یرر
و آموزشی مشارکتی واقعی و زبانآموزمحور را فراه آورد که تا فرا یران با در یـر شـدن در تفکـر
انتاادر به حب مسئله بپردازند .فرا یران دارار خصوکیات متفاوت با شیوبار مختلف یاد می یرنـد
و بازخوردهار متفاوتی نسبت به فرآیند آموزش دارند .در همین راسـتا مـدرس بـا در ن ـر ـرفتن
تفاوتهار فردر میتواند محیز یاد یرر را فراه آورد که نیازهار زبانآموزان را مرتفع میکند.
فرا یران دارار خصوکیات خا

باید اهدا دورة آموزشی و انت ـارات مـدرس را بداننـد .در

نتیجه ،داشتن طرح درسی دقیق همـراب بـا تمـامی توضـیحات و ج ئیـات مـیتوانـد سـط انییـ ة
زبانآموزان را باال بردب و به انجام فعالیتهار کالسـی آنـان کمـک کنـد .همانـین ،از دسـت دادن
انیی ة فرا یران نسبت به فرآیند آموزش مـیتوانـد نتیجـة شـیوة آموزشـی کـالس باشـد؛ بنـابراین،
آموزش باید شامب فعالیتهار مختلف در یرکنندب ،محتوار مرتبز و متناسـا بـا پیشـینة تحصـیلی
زبانآموزان و سط انیی ة آنها باشد تا انیی ب و رغبت کـافی را در فرآینـد یـاد یرر داشـته باشـند
(تاملینسون .)8009 ،8در همین راستا ،دستورالعملی مبتنی بر راهبردها میتوانـد مفیـد باشـد .در ایـن
برنامة کمکآموزشی ،مدرس راهبردها را با مـدلسـازر بـه فرآ یـران آمـوزش دادب وآنهـا را قـادر
میسازد بتوانند راهبردها را تمرین کنند و آنها را ترغیا خواهد کرد که بـا اسـتفادب از راهبردهـا در
فرآیند درط مطلا ،کارآمدتر شدب و در نهایت مستاب عمب کنند .این نتـایج بـا یافتـههـار ـرین و
آکسفورد )4335( 9همسو است؛ زیرا آنان نی به مدرسـان پیشـنهاد مـیکننـد فرا یـران خـود را بـه
استفادب از راهبردها در داخب و خارج کالس ترغیا کنند .بنابراین بـا یـاد یرر راهبردهـا ،فرا یـران
قادر خواهند بود فرآیند یاد یرر خود را کنترل و مدیریت کنند.

1 Topping, Thurston, Tomlie, Christie, Murray and Karagiannidou
2 Tomlinson
3 Green & Oxford
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چکیده
هدف پژوهش پیشِ رو مقایسة تأثیر دو نوع برنامهریزی شامل برنامهریزی قبل از تکلیف و
برنامه ریزی همزمان در عملکرد نوشـتاری زبـان آمـوزان ایرانـی از ثیـق دقـو ،روانـی و
پیچیدگی اسو .بدین منظور از  491زبانآموز ایرانـی هـه دارای بسـندگی زبـانی متیـاوتی
بودند ،خواسته شد دو تکلیف نوشتاری متیاوت را تحو این دو نـوع برنامـهریـزی اناـام
دهند .یافتههای این پژوهش ثاهی از آن اسو هه هیچیک از انـواع برنامـهریـزی در دقـو
نوشتاری تأثیری ندارد .با وجود این ،برنامهریـزی همزمـان باعـق افـزایش روانـی نوشـتار
میشود و برنامهریزی قبل از تکلیف باعق افـزایش پیچیـدگی نوشـتار .یافتـههـا همچنـین
بیانگر آن اسو هه افرادِ با بسندگی باالتر زبانی در هر سه مورد دقـو ،روانـی و پیچیـدگی
عملکرد بهتری نسبو به افراد با بسندگی پایینتر زبانی در هر دو نوع برنامهریـزی داشـتند.
این بدان معناسو هه هیچ رابطهای بین نوع برنامـهریـزی و میـزان بسـندگی زبـانی وجـود
ندارد.
کلیدواژهها :برنامهریزی ،پیچیدگی ،دقو ،روانی.

____________________________
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فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشكدة ادبيّات و علوم انساني)

 .1مقدمه

مدرسان زبان بر این باورند هه معموالً بین توانش زبانی و عملکرد آن در بین زبـانآمـوزان
تیاوت چشمگیری وجود دارد .اندرسون ( )4339دلیل این موضـوع را ررفیـو محـدود ههـن
زبانآموزان در پردازش اطالعات میداند و بر این باور اسو نمیتوان در آنِ واثد بر جنبههای
متیاوت فعالیتی تمرهز هرد .این محدودیو باعق میشود فراگیـرانِ زبـان دوم نتواننـد بـهطـور
همزمان به معنا و صورت توجه یکسانی داشته باشند و تنها یک جنبـه از عملکـرد زبـانی را در
الویو قرار می دهند (اسکیهان .)4331 ،بعضی از پژوهشگران ازجمله اسکیهان ( )4331و الیس
( )5002معتقدند هه برای ثل چنین مشکلی میتوان از برنامهریزی 4استیاده هرد.
نوول و سیمون ( )4395اولین تعریف برنامهریزی زبـانی را ارائـه دادهانـد .از دیـدگاه آنـان
برنامهریزی عبارت اسو از فعالیوهای ههنی هدفدار هه زبانآمـوزان را در نیـل بـه اهـداف از
پیش تعیینشده یاری میرساند .الیس ( )5002برنامهریزی را فرآیند ثل مسئله میدانـد هـه بـه
زبانآموزان همک میهند دربارة ابزارهای زبانی ،تصمیمهای هارسـازی اتخـاه نماینـد .یکـی از
انواع برنامهریزیها هه در یادگیری زبان دوم هاربرد فراوان دارد ،برنامهریزی فعالیو 5نام دارد.
پژوهشگران زبان بر این باورند هه برنامهریزی فعالیوهای زبانی تأثیر بسـزایی در عملکـرد
زبان اول و دوم دارد .مطالعات اناامشده در زمینة مهارت نوشـتاری زبـان اول نشـان داده بـین
نویسندگان خبره و نویسندگان تازههار در استیاده از برنامـهریـزی نوشـتاری تیـاوت عمـدهای
وجود دارد (اسکاردامالیا و بریتر .)4399 ،مطالعات اناامشده در زمینة مهـارت نوشـتاریِ زبـان
دوم نیز اثبات هرده میتوان از برنامهریزی بهعنوان ابزاری برای تقویو روانـی نوشـتار ،هیییـو
نوشتار و هاربرد زبان بهره برد (هلوگ .)4330 ،هلوگ ( )4399بر ایـن بـاور اسـو هـه فرآینـد
نوشتن مبتنی بر سه اصل قاعدهسازی ،9اجرا 1و بررسی 2اسـو .هرهـدام از ایـن اصـول میـزان
متیاوتی از ثافظة هارهردی را به خود اختصاص میدهند .بهعنـوان ماـال ،اصـل قاعـدهسـازی
1 planning
2 task planning
3 formulation
4 execution
5 monitoring
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بیشترین قسمو ثافظه هارهردی را به خود اختصاص میدهد .پژوهشگران بر این باورنـد هـه
برنامهریزی فعالیو ،میزان فشاری را هه بر ثافظة هارهردی وارد میشود تا ثد زیـادی هـاهش
میدهد .عالوه بر این ،بعضی از نظریههای زبان دوم نیز تأثیر برنامـهریـزی را تأییـد مـیهننـد.
بهعنوان ماال ،مدل محدود ررفیو توجـه( 4اسـکیهان )4339 ،و فرضـیة شـناخو( 5رابینسـون،
 )5004به تأثیر مابو برنامهریزی در عملکرد زبانی اهعان دارند.
پژوهش پیشِ رو سعی دارد تأثیر دو عامل نوع برنامهریزی و سطح زبانی را بر روانی ،دقو
و پیچیدگی نوشتار روایی زبانآموزان ایرانی بررسی هند .در این راستا ،سـه سـؤال اصـلی ایـن
پژوهش عبارتاند از:
 .4آیا تعامل دو عامل سطحِ زبانی و نوع برنامهریزی در پیچیدگی نوشتار تأثیر دارد؟
 .5آیا تعامل دو عامل سطحِ زبانی و نوع برنامهریزی در روانی نوشتار تأثیر دارد؟
 .9آیا تعامل دو عامل سطح زبانی و نوع برنامهریزی در دقو نوشتار تأثیر دارد؟
 .2انواع برنامهریزی

الیس ( )5002دو نوع اصلی برای برنامهریزی پیشنهاد داده هه عبارتاند از برنامهریزی قبـل
از تکلیف 9و برنامهریزی همزمان .1برنامهریزی قبل از تکلیف به برنامهریزیای اطالق مـیشـود
هه قبل از اناام تکلیف اصلی اناام مـیشـود و خـود بـه دو دسـتة برنامـهریـزی تمرینـی 2و
برنامهریزی راهکاری 1تقسیم میشود .برنامهریزی همزمان به برنامهریزیای گیته میشود هه در
ثین اناام تکلیف اصلی استیاده شده و به دو صورت برنامه ریزی تحو فشار 9و برنامهریـزی
بدون فشار 9تقسیم میشود.

1 Limited Attentional Capacity Model
2 cognition hypothesis
3 pre-task planning
4 online planning
5 rehearsal planning
6 strategic planning
7 pressured planning
8 unpressured planning
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برنامهریزی تمرینی عبارت اسو از اناام تکلیف اصلی به صورت آزمایشـی .در ایـن نـوع
برنامهریزی زبانآموزان با تمام جزئیات تکلیف اصلی هامالً آشـنا شـده و فرصـو اناـام آن را
بهصورت آزمایشی پیدا میهنند .در برنامهریزی راهکاری زبانآموزان با محتوا و زبان مورد نیـاز
برای اناام تکلیف هدف آشنا شده و مدرس به آنان همک میهند تا ابزار مورد نیاز برای اناـام
تکلیف را در طی فرآیند برنامهریزی هسب هننـد .در برنامـهریـزی تحـو فشـار ،بـرای اناـام
تکلیف ،به هاربران زبان زمانی محدود داده میشـود و آنهـا مورینـد برنامـهریـزی را در بـازة
زمانی محدودی اناام دهند ،ولی در برنامهریزی بـدون فشـار هـاربران زبـان هـیچ محـدودیو
زمانی نداشته و آزاد هستند تا هر مدت زمانی را هه نیاز دارند ،در ثـین اناـام تکلیـف اصـلی
برنامهریزی هنند.
الیس ( )5003دستهبندی قبلی خود را تاثدودی تغییر داد و دستهبندی جدیدتری شامل سه
نوع برنامهریزی پیشنهاد داد .این دستهبندی شامل برنامـهریـزی تمرینـی ،برنامـهریـزی قبـل از
تکلیف (راهکاری) و برنامهریزی درونتکلییی اسو .بوی ( )5041بر این باور اسو هه هـر دو
نوع دستهبندی ارائهشده توسط الیس ( 5002و  )5003بیشتر مبتنی بر آمادهسازی بیرونی بوده و
تقریباً با هم یکسان میباشند.
در جدیدترین دستهبندی پیشنهادی ،بوی ( )5041بهجای واژة برنامهریزی از واژة آمـادگی

4

استیاده هرده اسو .از دیدگاه وی آمادگی از دو وجه هالنِ آمادگی درونی 5و آمادگی بیرونـی

9

تشکیل شده اسو .از آمادگی درونی بهعنوان برنامهریزی ضمنی 1و از آمادگی بیرونی بهعنـوان
برنامه ریزی آشکار 2یاد میشود .آمادگی بیرونی در این دستهبندی هامالً منطبق بـا دسـتهبنـدی
الیس ( )5003اسو ،ولی آمادگی درونی میهوم تازهای از برنامهریزی را معرفی میهند هه خـود
شامل آشنایی با موضوع ،آشنایی قیاسی ،آشنایی با تکلیف و تکرار تکلیف اسو .بـوی ()5041

1 preparation
2 internal readiness
3 external readiness
4 implicit planning
5 explicit planning
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بر این باور اسو هه تیاوت اصلیِ بین آمادگی درونی و آمادگی بیرونی در میزان طبیعیبـودن و
مداخله در فرآیند یادگیری اسو.
 .3مروری بر پیشینۀ پژوهش

پژوهشگران بسیاری تأثیر انواع برنامهریزی را در اناام ورایف زبـانی چـه هالمـی و چـه
نوشتاری بررسی هردهاند( .اسـکیهان و فاسـتر4339 ،؛ اورتگـا4333 ،؛ سـلیمانی و هـارگزاری
5041،؛ شین .)5009 ،در اهار این پژوهشها متغیر وابسته سه عملکـرد زبـانی دقـو ،روانـی و
پیچیدگی بوده اسو (توهلی و اسکیهان5002 ،؛ رثیمپور و نریمانجهان.)5044 ،
الیس ( )4399یکی از اولین پژوهشها در زمینة برنامهریـزی در فعالیـوهـای نوشـتاری را
اناــام داده اســو .وی ت ـأثیر برنامــهریــزی را بــر روی دقــو عملکــرد گیتــاری و نوش ـتاری
زبانآموزان مطالعه هرده اسو .یافتههای این پژوهش ثاهی از آن اسو هه برنامهریزی با دقـو
دستوری رابطة مستقیمی دارد.
ویگلوورث ( )4339سعی هرده تا تأثیر سه عامل زمان برنامهریزی ،نـوع تکلیـف و سـطح
زبانی را در محیط آزمون بررسی هند .نتایج پژوهش وی نشان داد هه تأثیر برنامـهریـزی تحـو
تأثیر نوع تکلیف و سـطح زبـانی اسـو .در پـژوهش وی ،افـراد دارای سـطح زبـانی بـاال ،در
فعالیوهای پیچیده بیشتر از برنامهریزی سود بردند تا افرادی هه دارای سطح زبانی پـایینتـری
بودند .بهعبارت دیگر ،افراد با سطح زبانی پایینتر نتوانستند بهطور بهینه از زمـان برنامـهریـزی
استیاده نمایند.
الیس و یوان ( )5001تأثیر سه نوع برنامهریزی مختلف را بر روی عملکـرد نوشـتار روایـی
 15زبانآموز چینی بررسی هردند .این سه نوع برنامهریزی عبـارت بودنـد از .4 :شـرایط بـدون
برنامهریزی؛  .5برنامهریزی قبل از تکلیف؛  .9برنامهریزی ثین تکلیف .یافتههای ایـن پـژوهش
نشان داده هه برنامهریزی قبل از تکلیف منار به افزایش روانی و تنـوع سـاختار نحـوی شـده،
درصورتیهه برنامهریزی همزمان منار به دقو باالتری شده و شرایط فاقـد برنامـهریـزی هـیچ
تأثیری بر روانی ،دقو و پیچیدگی زبانی نداشته اسو.
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شین ( )5009نیز تأثیر نوع برنامهریزی ،نوع فعالیو و سطح زبانی  429زبانآموز هـرهای را
بررسی هرده اسو .فعالیوهای استیادهشده در این پـژوهش عبـارتانـد از نوشـتار تیسـیری و
نوشتار استداللی .شرهوهنندگان در این پژوهش به دو دسـتة شـرهوهننـدگان دارای مهـارت
زبانی باال و مهارت زبانی پـایین دسـتهبنـدی شـدهانـد .از تمـام ایـن افـراد خواسـته شـده تـا
فعالیوهای ههرشده را یک بار بهصورت فردی و یـک بـار بـهصـورت گروهـی اناـام دهنـد.
یافتههای پژوهش نشان داده افرادی هه تکالیف را بهصـورت گروهـی اناـام دادهانـد فقـط در
نوشتار تیسیری عملکرد بهتری نسبو به گروه فردی داشتند .عالوه بر این ،نتایج نشان داده هـه
افرادِ با سطح زبانی باال در هرنوع تکلییی نسبو به گروه دیکر عملکرد بهتری داشتند .بهعبارت
دیگر ،این پژوهش اثبات هرده اسو هه دو عامل برنامهریزی و سطح زبانی از عوامل تأثیرگـاار
در عملکرد نوشتاری میباشند.
سلیمی و همکارانش ( )5045به مطالعة تأثیر برنامهریزیِ راهکاری و پیچیدگی تکلیـف در
دقو نوشتاری زبانآموزان خارجی پرداختهاند .شـرهوهننـدگان ایـن پـژوهش متشـکل از 20
زبانآموز ایرانی بودهاند .از این افـراد خواسـته شـده تـا دو تکلیـف آسـان و سـخو را تحـو
برنامهریزی راهکاری اناام دهند .نتایج این پژوهش اثبات هرده اسو هه برنامهریزی راهکـاری
باعق دقو بیشتر در هر دو نوع تکلیف آسان و سخو میشود.
سلیمی و فالحنژاد ( )5045به مطالعة برنامهریزی راهکاری و آشنایی با تکلیف پرداختهانـد.
در این پژوهش چهار گروه متشکل از  90نیر (هر گروه  50نیر) زبانآموزِ خانم وجود داشـو.
در گروه اول از افراد خواسته شده تا دربارة موضوعی هه با آن هامالً آشنا هستند (عید نـوروز)
متنی را بنویسند .قبل از اناام این فعالیو به آنها  40دقیقه برای برنامهریـزی وقـو داده شـده
اسو .شرهوهنندگان گروه دوم نیز دربارة همان موضوع نوشتند ولی بدون هیچ برنامـهریـزی.
از گروه سوم خواسته شده تا دربارة موضوعی هه با آن آشنا نیستند (هریسمس) متنی بنویسـند،
در ثالیهه به آنها  40دقیقه قبل از اناام فعالیو وقو داده شده اسو .گروه چهارم نیز دربارة
موضوع ناآشنای هریسمس اما بدون زمان برنامهریزی نوشتهاند .نتایج پژوهش فـوق نشـان داده
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اسو هه زمان برنامهریزی باعق افزایش روانی و پیچیدگی نوشـتاری مـیشـود ولـی در دقـو
نوشتار هیچ تأثیری ندارد .آشنایی با موضوع نیز فقط بر پیچیدگی نوشتار تأثیرگاار اسو.
ثقوردی ،بیریا و خلای ( )5049تـأثیر برنامـهریـزی تکلیـف را بـر روی دقـو نوشـتار
داستانی مطالعه هردهاند .شرهوهنندگان در پژوهش ایشان  30زبانآمـوز ایرانـی بـودهانـد .ایـن
افراد بهطور تصادفی به سه گـروه بـدون برنامـهریـزی ،برنامـهریـزی همزمـان و برنامـهریـزی
راهکاری تقسیم شدهاند .از تمام افراد خواسته شده تا براساس یکسری از تصاویر ،داسـتانی را
روایو هنند .یافتههای این مطالعه نشان داده اسو هه افرادی هه در گروه برنامهریزی راهکـاری
بودهاند نسبو به افراد دو گروه دیگر متنهای صحیحتری نوشتهاند.
 .4شرکتکنندگان پژوهش

شرهوهنندگان در این پژوهش  491دانشاوی رشتة زبان انگلیسی بودند هـه از ایـن افـراد
 95نیر مرد و  405نیر زن بودند .سن آنها بین  59تا  19سال بـود .از آناـا هـه سـطح زبـانی
بهعنوان متغیر مستقل در این پژوهش بهشمار میرفو ،سعی بر آن شد تا شرهوهنندگان در دو
سطح مختلف هارشناسی و هارشناسی ارشد باشند تا بدینوسیله سـطح زبـانی متیـاوتی داشـته
باشند .برای اندازهگیری سطح زبانی شرهوهنندگان از آزمون تافل ( )5001استیاده شـد .افـراد
براساس نمرهای هه در این آزمون گرفتند به دو دستة سـطح زبـانی بـاال و سـطح زبـانی پـایین
تقسیم شدند 29 .نیر هه نمرة آنها  4انحراف معیار باالتر از نمره میانگین بود بـهعنـوان گـروه
زبانی باال و  91نیر هه سطح زبانی آنان  4انحراف معیار پایینتر ازنمره میـانگین بـود بـهعنـوان
گروه زبانی پایین در نظر گرفته شدند .بازة نمرة آزمون تافل افراد در گـروه بـاال بـین  11و 29
بود در ثالیهه بازة نمرات افراد در گروه پایین بین 52تا 10بود.
 .1 .4فرآیند پژوهش

فرآیند جمعآوری دادهها در زمان هالس دانشاویان اناام شد .به افراد در هر دو گـروه دو
سری از تصاویر داده شد و از آنها خواسته شد دربارة یک تصویر تحو شـرایط برنامـهریـزی
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قبل از تکلیف داستانی نوشته و دربارة تصویر دیگر تحو شرایط برنامهریزیِ همزمـان داسـتانی
بنویسند.
در شرایط برنامهریزی قبل از تکلیف تمام شرهوهنندگان توضیحات هامل و دستورالعملها
را دریافو هردند و به آنها ماموعـهای از تصـاویر داده شـد هـه تـوالی ایـن تصـاویر بیـانگر
داستانی بود .تمام افراد  2دقیقه وقو داشتند تا ساختارها ،هلمـههـا و عبـارتهـای الزم بـرای
نوشتن داستان را قبل از نوشتن داستان بررسی هرده و هلمههای الزم از طریق هـمشـاگردان یـا
مدرس هالس دریافو نمایند .بعد از آن به افراد  42دقیقه وقو داده شد تا داسـتانی در ثـدود
 500لغو بر روی هاغا بنویسند .در برنامهریزی همزمان ،قبل از نوشتن داستان ،به دانشـاویان
وقو برای برنامهریزی و تبا.دل اطالعات دربارة ساختارها ،هلمههـا و عبـارتهـای الزم بـرای
نوشتن داستان داده نشد ،بلکه از آنها خواسته شد بهمحض دریافو ماموعة تصـاویر دوم هـه
بیانگر داستان دیگری بود ،شروع به نوشتن داستان نمایند .با وجود ایـن ،ایـن شـرهوهننـدگان
برای نوشتن داستان محدودیو زمانی نداشتند و از وقو خود در هنگام نوشـتن داسـتان بـرای
برنامهریزی استیاده هردند.
 .2 .4تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج پژوهش

برای بررسی سؤالهای پژوهش از آمار توصییی و آمار استنباطی استیاده شد.
آمار توصییی جدول  4نشان می دهـد هـه در مامـوع ،در دقـو نوشـتاری ،برنامـهریـزی
همزمان دارای میانگین بیشتری ( ) M = 16.39, SE = .50نسب به برنامهریزی قبـل از اناـام
) (M = 15.52, SE = .50داشو.
جدول  .1آمار توصیفی ،دقت در نوشتار در بین گروهها
 59%ضریب اطمینان

خطای استاندارد

میانگین

گروه

42/250

برنامهریزی قبل از تکلیف

41/930

برنامهریزی ثین تکلیف

کرانۀ باال

کرانۀ پایین

41/241

41/252

0/202

49/999

42/935

0/209

سال چهل و هشتم
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در قسمو آمار استنباطی از آزمون واهاوی واریـانس دوطرفـه ) (ANOVAاسـتیاده شـد.
نتایج این آزمون هه در جدول  5ارائه شده ،بیانگر تیاوت معناداری بین میانگین دقو نوشـتاری
در دو گروه افراد با توانایی زبانی باال و پایین میباشد .این جدول بیانگر ایـن نکتـه اسـو هـه
افراد با توانایی زبانی باالتر در دقو نوشتاری عملکرد بهتری نسبو به افـراد بـا توانـایی زبـانی
همتر داشتهاند .با وجود این ،هیچ تعامل معناداری در نوع برنامهریزی و سـطح زبـانی مشـاهده
نمیشود.
جدول  .2آزمون واکاوی واریانس دوطرفۀ تعامل برنامهریزی ،سطح زبانی و دقت نوشتاری
Sig.

F

میانگین مجذورها

Df

مجموع مجذورها

0/552

4/193

13/112

4

13/112

برنامهریزی

0/000

449/515

9313/192

4

9313/192

سطح زبانی

0/205

0/125

42/415

4

42/415

برنامهریزی و سطح زبانی

99/295

519

9953/110

خطا

519

91212/129

جمع

در خصوص تأثیر برنامهریزی بر روانی نوشتار ،آمار توصـییی بیـانگر آن بـود هـه میـانگین
روانی نوشتاری برای افراد در گروه برنامهریزی همزمان ) (M = 11.56, SE = .20به مراتـب
بیشتر از میانگین آن برای افرادی بود هه برنامهریزی قبل از تکلیف )(M = 10.11, SE = .20

داشتند (جدول .)9
جدول .3آمار توصیفی ،روانی نوشتار در بین گروهها
 59%ضریب اطمینان

خطای استاندارد

میانگین

گروه

40/449

برنامهریزی قبل از تکلیف

44/214

برنامهریزی ثین تکلیف

کرانۀ باال

کرانۀ پایین

40/244

3/941

0/505

44/323

44/415

0/505
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برای مقایسة تأثیر دو نوع برنامهریزی بر روانی نوشتار در دو سـطح زبـانی متیـاوت نیـز از
آزمون واهاوی واریانس دوطرفه ) (ANOVAاستیاده شد .یافتههای فـوق بیـانگر آن بـود هـه
تیاوت در روانی نوشتاری بین دو گروه ،معنادار اسو (جدول .)1
جدول  .4آزمون واکاوی واریانس دوطرفۀ تعامل برنامهریزی ،سطح زبانی و روانی نوشتاری
Sig.

F

میانگین مجذورها

Df

مجموع مجذورها

0/000

52/199

499/142

4

499/142

برنامهریزی

0/000

19/049

911/215

4

911/215

سطح زبانی

0/544

4/299

9/199

4

9/199

برنامهریزی و سطح زبانی

2/910

519

4103/199

خطا

519

95994/952

جمع

نتایج جدول فوق بیانگرآن اسو هه میانگین روانی نوشتاری در گروهِ با توانایی زبـانی بـاال
بهمراتب بیشتر از روانی نوشتاری افرادِ با توانایی زبانی پایین اسو .افراد با توانـایی زبـانی بـاال
نوشتههای روانتری نسبو به افراد با توانایی زبانی پایین تولید هردهانـد .بـا وجـود ایـن ،هـیچ
تعاملی در بین سطح زبانی و نوع برنامهریزی مشاهده نشده اسو ( > (F (1, 263) = 1.57, P
..01, Partial η2 = .006

برای پاسخدادن به سؤال سوم پژوهش ابتدا آمار توصـییی محاسـبه شـد .ایـن اطالعـات در
جدول شمارة  2ارائه شده اسو.
جدول  .9آمار توصیفی؛ پیچیدگی نوشتاری در بین گروهها
 59%ضریب اطمینان

خطای استاندارد

میانگین

گروه

41/915

برنامهریزی قبل از تکلیف

49/199

برنامهریزی ثین تکلیف

کرانۀ باال

کرانۀ پایین

42/402

41/999

0/491

49/939

49/013

0/492

اطالعــات جــدول فــوق ثــاهی از آن اســو هــه افــراد بــا برنامــهریــزی قبــل از فعالیــو
( )M = 14.74, SE = .18نسبو به افراد با برنامهریزی همزمـان ()M = 13.43, SE = .18
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میانگین بیشتری در پیچیدگی نوشتاری هسب هـردهانـد .تـأثیر دو عامـل سـطح زبـانی و نـوع
برنامهریزی بر پیچیدگی نوشتاری نیز از طریق آزمون واهاوی واریـانس دوطرفـه )(ANOVA

بررسی شد .جدول شمارة  1بیانگر این اسو هه تیاوت مشاهدهشده در میانگین نمرات معنادار
اسو ).(F (1, 263) = 25.08, P < .01, Partial η2 = .087
جدول  .6آزمون واکاوی واریانس دوطرفۀ تعامل برنامهریزی ،سطح زبانی و پیچیدگی نوشتاری
Sig.

F

میانگین مجذورها

Df

مجموع مجذورها

0/000

52/093

445/524

4

445/524

برنامهریزی

0/000

93/211

491/395

4

491/395

سطح زبانی

0/191

0/411

0/995

4

0/995

برنامهریزی و سطح زبانی

1/191

519

4491/199

خطا

519

29119/999

جمع

این جدول همچنین بیانگر این اسو هه تعاملی بین دو متغیر نوع برنامهریزی و سطح زبـان
وجود نداشته اسو.
 .9بحث و نتیجهگیری

نتایج بهدسو آمده از مطالعة فوق بیانگر این نکته اسو هه هیچیک از انواع برنامهریزیهـای
بههار بردهشده در پژوهش فوق تأثیری در دقـو نوشـتاری زبـانآمـوزان نداشـته اسـو .نتـایج
همچنین نشان میدهند هه زبان آموزان با توانایی زبانی باالتر نسبو به افـراد بـا توانـایی زبـانی
پایین تر دارای دقو نوشتاری بیشتری می باشند .همچنین هیچ تعاملی بـین سـطح زبـان و نـوع
برنامهریزی در افزایش دقو نوشتاری وجود نداشته اسو .یافتههای فوق در راستای یافتـههـای
اهار پژوهشهای مرتبط اسو .بهعنوان ماال ،بایگیو ( )5004دریافتـه اسـو هـه برنامـهریـزی
تمرینی هیچ تأثیری بر دقو ،پیچیدگی و روانی نوشتار روایی زبان آموزان نداشته اسو .سـیدی
و همکاران ( )5049نیز در پژوهش خود به ایـن نتیاـه رسـیدهانـد هـه برنامـهریـزی در دقـو
نوشتاری تأثیری ندارد .الیس ( )5003بر این باور اسو هه دقو در تولید زبانی مقولهای مـرتبط

211

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشكدة ادبيّات و علوم انساني)

شمارة چهارم

با سطح زبانی اسو .این بدان معناسو هه با افـزایش سـطح زبـانی ،دقـو زبـانی نیـز افـزایش
مییابد .بهعبارت دیگر ،زبانآموزان با توانایی زبانی باالتر قادر به تولید زبان با پیچیدگی ،روانی
و دقو بیشتری میباشند هه یافتههای پژوهش فوق در راستای نظرات الیس اسو.
در خصوص روانی نوشتار ،تیاوت معناداری بـین دو نـوع برنامـه ریـزی مشـاهده شـد .در
ماموع افراد در شرایط برنامهریزی همزمان ،نوشتههای روانتری تولید هردندد .این یافتهها نیـز
در راستای یافته های دیگر پژوهشگران هماننـد اسـکیهان ( ،)4339اورتگـا ( ،)4333مهرنـ

و

رثیمپور ( )5040و محمدزاده محمدآبادی و همکاران ( )5049اسو.
اسکیهان ( )4339معتقد اسو از آناا هه دامنة توجه زبانآموزان محدود میباشد ،اینکـه آیـا
در هنگام تولید زبانی تمرهز آنها بر روی فرم و ساختارهای دستوری باشـد یـا بـر روی معنـا،
باعق افزایش در پیچیدگی ،دقو یا روانی میشود .به نظر وی اگر تمرهز بر روی ساختار زبانی
باشد ،پیچیدگی و دقو افزایش یافته و اگر تمرهز بـر روی معنـا باشـد ،روانـی زبـان افـزایش
مییابد .چنین بهنظر میرسد هه در هنگام برنامهریزی همزمان تمرهز بیشتر بر روی معناسـو و
همین امر منار به افزایش روانی نوشتار یا گیتار مـیشـود و در برنامـهریـزی قبـل از تکلیـف،
تمرهز بر روی ساختارهای دستوری اسو هه باعق افزایش پیچیدگی و دقـو زبـانی مـیشـود
(اورتگا .)4333 ،بنابراین میتوان اینگونه نتیاه گرفو هه تولید نوشتههای روانتر در پـژوهش
پیشِ رو در برنامهریزی همزمان بهدلیل تمرهـز زبـان آمـوزان بـر معناسـو .اسـکیهان و فاسـتر
( ) 5004نیز معتقدند هه وقتی تمرهز بر روی ساختار باشد ،رقابو شدیدی بین روانـی و دقـو
وجــود دارد .مـوچیزوهی و اورتگــا ( )5009نیــز در پژوهشـی بــه ایــن نتیاــه رســیدهانــد هــه
برنامهریزی قبل از تکلیف هیچ تأثیری بر روانی زبان ندارد .این یافتههـا نیـز در راسـتای نتـایج
بهدسو آمده توسط مهرن

و رثیمپور ( )5040و محمدزاده محمـدآبادی و همکـاران ()5049

اسو .آنها به این نتیاه رسیدهاند برنامهریزی اولیه بر روانی نوشتاری تأثیری ندارد .یافتـههـای
پژوهش فوق نشان داد هه برنامهریزی اولیه نسبو به برنامـهریـزی همزمـان تـأثیر بیشـتری بـر
پیچیدگی نوشتار دارد .همچنین نتایج نشان داد هه همانند روانی و دقو ،افـزایش سـطح زبـانی
باعق افزایش پیچیدگی تولید زبان میشود .عالوه بر آن ،هیچگونه تعاملی در بین سـطح زبـانی

سال چهل و هشتم

مقایسه تأثیر دو نوع برنامهریزی بر...

211

و نوع برنامه ریزی در افزایش پیچیـدگی مشـاهده نشـد .ویلگـورث ( )4339معتقـد اسـو هـه
برنامهریزی به زبانآموزانِ با توانایی زبانی بیشتر ،اجازه میدهد زبان پیچیدهتری تولیـد نماینـد،
اما زبانآموزان با سطح زبانی همتر نمیتوانند از این امر سود ببرند .شـین ( )5009نیـز بـر ایـن
باور اسو هه هیچ تعاملی بین نوع برنامه ریزی و سطح زبانی در افزایش پیچیدگی وجود ندارد.
یافتههای پژوهش پیشِ رو در راستای یافتههای مهرن

و رثیمپور ( )5040اسو .آنها به ایـن

نتیاه رسیدند هه برنامه ریزی اولیه منار به افزایش پیچیدگی نوشتار میشود .معراجـی ()5044
نیز اثبات هرده اسو هه برنامه ریزی اولیه باعق افزایش پیچیدگی در نوشـتار روایـی مـیشـود.
سیدی و همکاران ( )5049در پژوهشی هه اخیراً اناام دادهاند ،به این نتیاه رسیدهاند هه بـرای
افزایش پیچیدگی نوشتار برنامهریزی اولیه تأثیر بیشتری نسبو به برنامهریزی همزمان دارد.
از آناا هه سبکهـای نوشـتاری متیـاوتی وجـود دارد ،پیشـنهاد مـیشـود پژوهشـگران در
مطالعات آتی تمرهز خود را بر روی سبکهای نوشـتاری متیـاوت بگاارنـد .در ایـن پـژوهش
سعی بر آن شد تا تأثیر برنامهریزی در نوشـتار روایـی بررسـی شـود .پژوهشـگران دیگـر نیـز
میتوانند تأثیر برنامهریزی بر سبکهای نوشتاری توصییی ،مقایسهای و بحای را بررسـی هننـد.
عالوه بر این ،در پژوهش پیشِ رو ،مدل الیس ( )5002بهعنوان الگوی هاری انتخاب شـده بـود
و پیشنهاد میشود از مدلهای دیگر مانند مدل رابینسون ( ،)5004مدل اسکیهان ( )4339و مدل
بوی ( )5041نیز استیاده شود.
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Extended Abstract
1. Introduction
In the current era of policies and practices of testing-based accountability, highstakes tests such as university entrance exams are widely perceived to have
immense importance for the people and institutions involved because they induce a
rather equal curriculum through a renewed focus on what is measured. In fact,
high-stakes tests have the potential to shape curricular teaching and learning. Such
a consequential alignment of teaching and learning with testing, i.e., ‘test wash
back’ has recently encouraged policymakers to manage for a reform in situations
where high-stakes tests can be deliberately employed to promote standards of
teaching, accountability and powerful learning. Macro policies as such have
formed the key concerns of many reformers around the globe, including Iran. A
scrutiny of the ways these policies are conceptualized at their planning phase, and
the possible dilemmas and challenges anticipated for their implementation have
been the subject of very scarce studies, however. The present study aimed to unveil
macro-policies, plans, values, dnaconceptualizations underlying different
perspectives of a community of policymakers and planners planning for gradual
substitutions of the University Entrance Examinations (UEEs) with the High school
National Achievement Examinations (HNAEs) and students’ academic
background, in a test change context in Iran.
2. Methodology
The present study, based on in-depth interviews with 14 high-rank policymakers
and proponents of the UEEs reform, detailed their conceptualization of this change
in terms of the underlying policies, prospects, and perspectives. The participants
enjoyed different levels of experience in education (management, evaluation, and
teaching) and age range of 40 to 55. An interview guide was developed for the
qualitative nature of the required data. Strauss and Corbin’s (1990) ‘Paradigm
Model’ of qualitative data analysis was used as a tool for identifying thematic
1 Corresponding Author: rezakiany@yahoo.com

Journal of Language & Translation Studies, Vol. 48, No.4, Serial No.26

2

categories and subcategories. This particular model is a data-driven conceptual
model that works based on a series of causal/consequential relationships among the
categories or themes.
3. Discussion
The initial database yielded a template which revealed participants’ understanding
of the given situation, the logic underpinning their planning, their examinations of
the problems, and the prospects about the programme’s future. Three major themes
finally emerged: (1) the induction of the intended consequences; (2) the value of
the multiple-approach assessment of learners’ knowledge and abilities; and (3) the
significance of the prerequisites and challenges for implementation: current and
future trends.
(1)According to all respondents, what formed the main rationale behind the UEEs
reform was to counterbalance the negative impacts of the objective UEEs and
trigger intended positive effects on curriculum, instruction, and learning via the
HNAEs. They felt that such potentials can be actualized through opting for
‘systemic validity’ which is defined by Fredriksen and Collins (1989) as a process
that sparks off constructive positive influences on teaching and learning. Most of
the inter viewees ,in general, believed improving both quality and quantity of
teaching and learning can be fostered through changing the UEEs-based
programme to the one which values schooling instructions and aligns the
assessment modes/means with constructivism concepts in education.
The conceptual picture of ‘Consequences’ does not limit only to the systemic
validity but it embraces test-related factors like fairness or psychometric
characteristics too. The governmental policies based on which the HNAEs were
and are built come from the fairness and social equity premises. In relation to
measuring real abilities through fair measures, the respondents questioned
psychometric traditions for decision-making about the candidates’ abilities. They
all converged in their beliefs that the UEEs with their sizable proportion of the
memorization-based items are not perceived as fair measures for selecting the
students.
(2) All emerging themes and subthemes revealed a progress moving away from a
‘measurement culture’ that limits students’ performance to tightly specific skills
captured under specific times towards ‘edumetrics culture’ (Segers & Dochy,
2001).The themes ‘integrating qualitative measurement modes like the interviews
or oral communications for specific majors (e.g., English Language majors or
arts)’, ‘keeping an on-going record of students’ performances from the beginning
of their high school towards their graduation’, ‘exploiting regular formative
assessments rather than conventional summative ones per se’, ‘integrating IT in
assessing students’ learning’, and ‘designing and administering standard tests of
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Educational Progress (like SAT for instance) several times rather than once a year’
support this assertion.
(3) Informants’ descriptions raised their shared concerns about the provision of the
logistics ranging from allocation of financial, material, and human resources to
timely collaboration and communication between the two ministries of Education
and Science, Research and Technology (MSRT )and the National Organization of
Educational Testing(NOET). Besides these requirements, the data came up with
other concerns that would make serious challenges in future. They also explained
their doubts in ‘discrimination power’ of the HNAEs (0-20) compared to the
standardized UEEs, or argued for the likelihood of distributing a compatible ‘testanxiety and stress’ over the four years of high schools.
4. Conclusion
In Iran, choosing between the two competing admission practices by the policy
makers bears a testimony that policymakers’ tendency to shift to the directing
function of the HNAEs resulted from dynamics of their power. It is, then, within
the realm of such a power that the unintended washback associated with the
selecting function of the high-stakes tests seems to be controlled.
Motivated by the current debates on evaluating the changed programmes, this study
contributes to the literature through exploring the planning/policy phase prior to a
later evaluation of the sole products which is common to the traditional
evaluations. Policy/planning phase analyses can establish a baseline for subsequent
evaluation of any programme, revealing a constellation of factors that might
mitigate the intended policies, visions, or missions of that programme. In this
study, a partial congruence was found between the policy and the desired outcomes
of the HNAEs programme. This may thwart the success rate of ideals intended by
the underpinning policies. Such concerns are not unique to Iran, but in other
systems as well.
Key Words: Reform in Selection System, Intended Consequences, Students’
Academic Records, High-Stakes Tests.
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Extended abstract
1. Introduction
Cultural infrastructure in adopting appropriate teaching and learning methods in
EFL classes is crucial. The meaning of silence is culture-bound and cultural
guidelines govern when and why one employs silence.
Learning to speak and write in English in Iranian EFL classrooms seems to be a
process of challenging one’s values. Iranian EFL learners, with a “silence is gold”
mentality and accustomed to a dialectic approach in education tradition, experience
a totally new atmosphere in English classes including discussions and interaction
with their teachers and peers.
Thus, diversity of views in educational practices underscores the necessity of
understanding the meanings of silence that are common in a given socio-cultural
context such as Iran. Also, the relevance of silence meanings to educational
practices in Iranian EFL classrooms can assist language learners to gain the most
from their EFL classroom and can improve their speaking and writing skills.
In Iran, parts of these cultural guidelines come from educational literature,
religious teaching and every day culture in a society.
2. Methodology
The present study aimed at uncovering the underlying assumptions about silence in
Persian culture within the framework of Hofstede’s(1991) and Hall’s (1976)
theories as well as relevance theory (Sperber & Wilson, 1986, 1995) through
content analysis.
Multiple data collection sources (proverbs, literary and religious texts) were
utilized both to provide in-depth information and to increase the validity of the
findings. Consults with experts in the field of Persian literature and theology
provided a basis for developing the scope and orientation of the research.
1 Corresponding Author: Pishghadam@um.ac.ir
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Didactic literature including poetry and prose on silence was garnered in
chronological order during the period of the 4th to the current century. The
unabridged dictionary of Persian proverbs (Dahgan, 1383) and ten thousand
Persian proverbs (Shakoori Rad, 1382) were selected to draw the proverbs on
silence.
Religious texts on silence, i.e., Quranic verses and Hadiths by the Prophet
Muhammad, Imam Ali and other Imams were obtained respectively from Akhlagh
dar Quran (Makarem shirazi, 1378), Nahjolbalaghe (Dashti, 1379), and
Nahjolfesahe (Payandeh, 1383).
The data collection resulted in a corpus of 600 verses and prose, 250 proverbs as
well as 180 verses and Hadiths. Themes that emerged from the coding were
analyzed using the software program Nvivo8. The data collection continued until
saturation was achieved.
Thus, concepts which were closely linked in meaning were formed into categories
and categories with similar meanings, in turn, were brought together into a theme.
Overall, 13 categories emerged. Then the categories were revised, modified and
later collapsed into seven themes.
3. Discussion
Highlights of the findings are as follows. The literary texts and proverbs take
precedence firstly over intellectual and next over moral functions of silence while
the priority in religious texts is first on the moral and next on the intellectual
function of silence.
The intellectual function of silence drawn from literary texts highlights its role not
only in saving one’s face and saving one’s life but also in saving others’ face and
saving others’ lives. It seems that in a collectivist culture such as Iran, it is
important to maintain unity and harmony. Intellectual function drawn from
religious texts serves to protect Muslims “in situations where there is
overwhelming danger of loss of life or property and where no danger to religion
would occur thereby” (Mo’men, 1985, p. 102).
Promoting silence in literary texts related to moral function of silence is under the
influence of religious teachings. This function places emphasis on promoting piety
and salvation. According to the religious texts, the dangers and harms of tongue are
many and there is no rescue from them except silence. Hence, moral function of
silence (guarding one’s tongue), on one hand leads to personal self-improvement
and salvation and on the other hand, leads to society prosperity by sustaining
consensus and avoiding conflicts.
4. Conclusion
The results reveal that silence majorly has intellectual and moral functions in
Iranian culture. Therefore, it can provide a clearer picture of Iranian culture. The
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findings of this study provide a detailed and localized understanding of the
assumptions of silence which seems necessary to the process of teaching and
learning English.
Key Words: hofstede Theory, intellectual function, ethical function, silence,
Relevance theory.
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Extended abstract
1. Introduction
In recent years, thanks to efforts made by such scholars as Maria Tymoczko,
translation studies has started a movement towards reacting to Euro-centrism in the
discipline. The movement stresses the necessity for internationalization of
translation theory and the significance of taking into account translation traditions
all over the world. The authors of the present paper do believe that if we, too, as the
Iranian, are going to play a decent role in the expansion of the translation theory
and development of translation studies, then we should first achieve a
comprehensive knowledge of translation traditions all through the Iranian cultural
history. In line with the necessity for such type of research, we have tried to show
that Sa'di in his book, Gulistan [Flower Garden], besides being an author and a
poet, has functioned as a translator as well. In so doing, the paper has been inspired
by the theoretical framework of 'micro-history' in order to provide appropriate
answers to three essential questions: (1) Has Sa'di ever made use of the art of
translation in his Gulistan? (2) If yes, what translation strategies have been
employed by him and is it possible to compare such strategies with recent
achievements of translation studies as a modern discipline? And (3) Is Sa'di’s
translation approach in conformity with the dominant translation norms of the
time?
2. Methodology
The present study is qualitative in nature as inspired by the analytical framework of
micro-history. In order to understand Sa'di's responses to cases of linguistic
hybridity throughout the text of Gulistan, all Arabic expressions, sentences and
poems have been studied in full to see if such hybrid forms have anything to do
with translation.
1 Corresponding Author: alirezakhanjan@gmail.com
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3. Discussion
Based on the data collected, we have argued that there are 4 different types of interlingual translation in Gulistan: (1) zero translation, (2) hidden translation, (3) free
translation, and (4) source-oriented translation. ‘Zero Translation’, as intended in
the paper, involves some verses of the holy Quran as well as expressions and
poems that Sa’di has preferred or has been obliged to keep them in their original
Arabic form without any Persian translations. We may possibly attribute Sa’di’s
zero-translation strategy to the high frequency of occurrence of such Arabic
expressions in the Persian language community of the time resulting in the
intertextual familiarity of the target readers in question, so as to say that, Sa’di has
felt no need for rendering such expressions into Persian. Some cases of zero
translation in Gulistan refers to Quran verses and Nabavi Hadiths where such a
decision may be attributed to Sa’di’s observation of the past literary, religious, and
cultural tradition, on one hand, and his being in line with literary and cultural
norms agreed by some influencing figures of literature of the time, on the other. In
an attempt to find a solution for resolving the religious or normative impasse of
translation of holy texts, Sa’di resorts to another strategy labeled as ‘Hidden
Translation’ where the original form of the Quran verse or the Nabavi Hadith is
absent and Sa’di has only mentioned its translation. Hidden translation, as intended
in the paper, refers to any fragment that has passed through the filter of translation
but its target version has been hidden by any reason(s). In other words, in hidden
translation, there is a source text but there is no formal co-occurrence of the two
texts (i.e., the source and target texts) involved. The third type of translation in
Gulistan is ‘Free Translation’. We have found out, through analyzing the data, that
the most frequent translation tendency in Gulistan has been free translation; a
finding that can be analyzed within the scope of ‘self-translation’ framework. Selftranslation is a text “authored by a writer who can compose in different languages
and who translates his or her texts from one language into another” (Hokenson &
Munson, 2007, p.1). And finally, the last type of translation employed in Gulistan
is what we have labeled as ‘Source-oriented Translation’. In this type of
translation, Arabic expressions have been translated into Persian through a
formally and semantically close rendering in a way that Sa’di has not only sufficed
to the transfer of the themes in question but has also recreated as precisely as
possible the meaning of each and every single Arabic expressions in the form of
Persian equivalents and even Persian grammatical structures.
4. Conclusion
As stated earlier, Sa’di has experienced different translation strategies in rendering
Arabic expressions and sentences. In limited cases, he has adopted a more faithful
approach to the source text resulting in a ‘source-oriented’ translation while in
most cases, he has resorted to a ‘free translation’ method, more specifically in
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rendering his own writings within a self-translation process. The co-existence of
both plain, uncomplicated prose translations as well as magnificent rhymed
translations in Gulistan provides sufficient evidence that Sa’di, as a translator, has
always taken into consideration his own high-level standards of authorship. What
we may acquire by examining Sa’di’s translations, more specifically his unique
source-oriented translations from Arabic to Persian or vice versa, shows that a
distinguished translator can potentially and simultaneously pay attention to both the
source and the target systems without decreasing the quality of the resulting work.
This capability is exactly why one may rank Sa’di as a top global translator all
through the history of translation.
Key Words: Sa'di, Gulistan, translation, microhistory.
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Extended abstract
1. Introduction
Reza Barahani(1984), in his “Male History”, focuses on the murder of son by
father, in Ferdowsi’s Rustam and Sohrab, in the canonical epic of Shahnameh. He,
thence, juxtaposes it to father’s murder by son, in Sophocles’ “Oedipus Rex”, to
conclude that in oriental culture, it is always the “New” that is sacrificed by the
hands of the “Old”, whereas in western culture it is the contrary. Barahani furthers
the cause stating that this is the underlying rationale for the Western world’s
advancements and East’s, or rather, Iran’s devolution. The present paper attempts
to explore a few substantial questions in this respect: 1. Which western (Greek)
hero seems most appropriately fit as counterpart for Rustam? 2. Are there
remarkable examples of filicide (killing one’s children) in Greek literature, too? 3.
If so, what would be the theoretical and social consequences of overlooking such
examples, and attributing filicide solely to the east? 4. Could the presence of
filicide in both eastern and western literature serve to reveal some indispensable
virile feature of the hero figure, no matter where it originates from? Answering
these questions will, most readily, lead the quester to the greatest Greek epic hero,
Hercules, the legendary savior of Greece, who unwittingly murdered his three
young sons, and his wife, too. Probing further into mythical aspects of Rustam and
Hercules, such as their infantile extraordinary power, even from the cradle, will
leave no doubt that they should make the fittest counterparts. Rustam and Hercules,
both, struggle through life to fight off threats against the throne and their people,
never even once, thinking of taking possession of the crown for themselves.
Accordingly, the reliability of Barahani’s analogy between Rustam and Oedipus
will be disputed. Such an analogy stereotypes eastern culture and literature,
representing it as coarse, barbaric, even cannibalistic, as compared with the west’s
“much more refined manners”. The findings of this study show that the filicide
archetype is not restricted to Persian literature or oriental culture, but, rather, it
seems to be an essential aspect of the virile hero, in the west, too. Thus, in
1 Corresponding Author: vsayedi@um.ac.ir
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stereotyping the east, and representing it as constantly at war with novelties and
innovations, there will arise the problem of ignoring other aspects at both ends.
2. Methodology
The present paper is qualitative in nature. It aims to probe into the nature and
impact of misrepresentations of Persian literature and its social, theoretical
consequences, using Edward Said (1978) and Gerald Vizenor’s (1994) theories of
orientalism and simulation, respectively, as the methods of analysis. Vizenor
defines “simulation” as the postindian’s alternative, in postmodern time, in the
form of humorous stories, when the real history is absent (1994: 1978). A
purposeful sampling of Greek tragedies, including Euripides’ Medea and Hercules,
as well as Sophocles’ Oedipus Rex, has been used in order to present examples of
filicide predominant over parricide in Greek classics- hence, the omnipresence of
filicide in literatures of both east and west.
3. Discussion
This paper initially focuses on Barahani’s strict dichotomizing of the “orient”
versus the “west” in “The Male History”, where Oedipus’ parricide has been
highlighted, even disregarding his father’s attempt at annihilating him as a baby,
(as opposite to Rustam). Thence, it explores in more details the correspondence
between Hercules and Rustam, both of whom have committed filicide unwittingly.
They are both at the service of a not too kind king, undergoing a series of ordeals,
all of which seem next to impossible. Rustam fulfills seven tasks, a symbolic
number, while Hercules has to go through twelve. Wrestling with a lion and
defeating it is not the only challenging ordeal they both fulfill, but there are others,
too, needing more wit. Hercules, despite all his fondness for his sons, as the
consequence of a fit of madness sent to him by Hera, out of jealousy over Zeus’
offspring of other women, slaughters his three young sons, as well as his wife,
Megara, mistaking them for enemy troops. In the case of Rustam, his son, Sohrab,
does show up to him as an enemy warrior, and father comes to identify son, in all
regret, only after the latter is fatally wounded by him. Here the ungrateful king,
who owes his throne and life to him, does not offer him the reviving potion
“nooshdaroo” in proper time. As it is clearly observed, the filicide in both Greek
and Persian heroes has been committed unconsciously, hence possible implication
of an indispensable, virile feature in both as the hero figure. The coinage of the
term “herstory” by Robin Morgan in 1970, in her monumental edition of
Sisterhood is Powerful, as a revolt against the male history in the west, is another
evidence that the issue has been a global problem, over ages.
The present paper, then, examines the tragedy of Medea by Euripides, where the
protagonist, Medea, kills her two young sons, as revenge from her disloyal
husband. A scene most disgusted by its contemporary Greek audience, and only
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justifiable to them as she was a foreigner (barbaric) in their land, coming from
Asia. However, Barahani reads it as a case of Greek gender indiscrimination.This
article, as well, briefly hints at Agamemnon’s daughter, Iphigenia, sacrificed by
father, in order to cause favorable winds to set off for the sack of Troy, as another
example in Greek classics for filicide.
The paper, finally, applies Said’s and Vizenor’s theories to the aforementioned
gaps in “The Male History” to find how such rigid dichotomies of the “orient” and
the west would lead to a justification of the latter’s political, even military assails,
while ruining the dignity and assertiveness needful among the citizens of the east,
especially its intelligentsia.
4. Conclusion
Representing “oriental” or Persian literature in a stereotypical manner, in enmity
with all novelties, as stated in “The Male History” results in its restrictive,
dichotomous categorization with the west. Thus, various dimensions of the two
ends, east and west, will, most likely, be overlooked. This leads to a distorted,
misrepresented image of the oppressed culture, which, in turn, will deprive the
intellectuals, as well as the citizens, of their essential assertiveness. The
intelligentsia of the “orient” will, thence, more readily give way to whatever
intellectual diet is offered them from outside, thinking they do not have the
sufficient, needful capability of innovating theories of their own. Hence, paving the
way for further failures.
Key Words: Sophocles' "Oedipus Rex", Euripides "Hercules", Rostam and Sohrab,
Barahani, "Male History", "Orientalism", Said.
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Extended abstract
1. Introduction
For many students reading is the most important of the four skills in a foreign
language. If we consider the study of English as a second or foreign language
around the world and the situation in which most English learners find themselves,
we recognize that reading is one of the main reasons why students learn the
language (Richards & Renandya, 2002).Researchers believe that there are some
common factors which influence L2 reading comprehension.One of them is
individual factors which include “L1 knowledge, language proficiency, the use of
strategy, knowledge of different text types and pragmatics, metalinguistic
knowledge, background knowledge, and motivation”(Alderson, 2000, p.60 as cited
in Orbea & Villabeitia, 2010).However, according to Dornyei (2005), the effect of
individual differences (ID) is produced in interaction with the environment,
including classroom instruction and interaction with teachers and classmates.
Therefore, the present study is designed to shed light on the effect and interaction
of Iranian EFL learners’ level of motivation (as one of the factors of individual
differences) with the type of instruction based on receiving reciprocal teaching and
cooperative grouping intervention program. The results showed that the
intervention changed motivation for reading efficacy, reading challenge, reading
curiosity, competition in reading, recognition for reading, reading for grades, social
reasons for reading and compliance.
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2. Methodology
This study was based on a quasi-experimental, pretest/posttest design. The
participants were not randomly assigned to groups but rather belonged to whole
classes.There were four groups of participants. The control groups received the
typical reading instruction and the experimental groups received the
intervention.The study took 14 sessions of 90 minutes during a semester.
Meanwhile, in order to control the effect of the text type on reading
comprehension, the textbook of all groups was the same.
3. Discussion
The results of the study show that the type of intervention is effective on reading
comprehension ability of Iranian English learners. Therefore, the significant feature
of the intervention which includes interaction between the teacher and the students
could be considered as a key point in the process of instruction. Meanwhile, the
results highlight the great influence of scaffolding as the fundamental element of
the intervention. Scaffolding in the process of instruction provides opportunities for
learners to improve their language knowledge and to become autonomous (Ellis,
2003).In this regard, Walqui (2006) suggests six main types of instructional
scaffolding. One of them is modeling which is used in reciprocal teaching and
cooperative grouping intervention program.
In addition, the study reminds us of the significant role of motivation. The
intervention changes motivation for reading efficacy, reading challenge, reading
curiosity, competition in reading, recognition for reading, reading for grades, social
reasons for reading and compliance. Therefore, as Guthrie, Cox, Knowles, Buehl,
Mazzoni, & Fasculo (2000) mentions, language learners with high intrinsic
motivation and self-efficacy as well as competition and challenge are moderately
active readers and high achievers in the process of reading comprehension.
4. Conclusion
This study highlights the significant role of interaction and cooperation .The related
literature in educational field shows that there is a significant relationship between
applying reading strategies(through reciprocal teaching and cooperative grouping
intervention program) and improvement in reading comprehension ability of
language learners(Topping, Thurston, Tomlie, Christie, Murray, & Karagiannidou,
2011).The results would be highly beneficial for instructors and course designers
since they could form authentic and real-life contexts in which the learners would
be more involved in problem solving tasks and critical thinking activities. This area
of attempt needs special attention in Iran since educators do not focus on the
importance of interaction and negotiation; therefore, we face reluctant readers who
prefer to work individually. The practice of reciprocal teaching and cooperative
intervention program would facilitate the relation between teacher and students and
between students themselves.
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On the other hand, learners with different features learn in different ways and give
different feedback to the instruction. Therefore, instructors should prepare the
learning contexts by considering learners’ individual differences in a way that the
environment would satisfy each learner’s needs. Each learner with his/her own
unique characteristic would like to know the course objectives and the instructor’s
plan during the course. Therefore, preparing a concise lesson plan with all the
explanations and details improve learners’ level of motivation and enable them to
complete their tasks including reading ones in the process of
instruction. Meanwhile, lack of motivation and interest towards the reading
activities in the classrooms would be the result of the instructional techniques
which are employed. Therefore, instruction should include a selection of appealing
activities .Also, the content should be related to the learners’ educational
backgrounds and level of motivation so that they could become more motivated
and encouraged in the process of learning (Tomlinson, 2003).
Key Words: motivation, reading comprehension, reciprocal teaching and cooperative
grouping.
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Extended abstract
1. Introduction
Language teachers frequently observe a gap between their students' potential
competence and their performance in the class. Anderson (1993) attributes this to
the fact that human has a limited processing capacity and is not able to attend to
various aspects of a task simultaneously. This limitation causes L2 learners not to
be able to focus on both meaning and form at the same time. As a result, they have
to attend to and prioritize only one aspect of language performance (Skehan, 1996;
VanPatten, 1990). To solve the problem of limited capacity, task planning has been
suggested by some scholars (e.g., Ellis, 2005; Samuda, 2001; Skehan, 1996, 1998).
2. Theoretical Framework
Newell and Simon (1972) were among the pioneers who suggested the idea of task
planning. They considered planning as goal-oriented mental activity used by
language users to attain pre-determined objectives. Ellis (2005) considers planning
as a problem solving action which helps language users in making decision about
linguistic devices. Task planning has long been assumed to influence the
performance of both L1 and L2 writing. Studies in L1 writing have proven that the
main difference between novice writers and expert ones is in the amount of time
they spend on planning .Ellis (2005) proposes two main types of planning each of
which can be further divided. The first type of planning called pre-task planning
occurs before performing the main task and consists of rehearsal and strategic
planning. The second type of planning that happens during the main task
performance is called within-task planning which subsumes pressured and
1 Corresponding Author: hamidrezakargozari@yahoo.com
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unpressured conditions. Rehearsal or repetition planning provides language users
with an opportunity to accomplish the task before the main performance. This way
learners can perform the task as a preparation for a following performance.
However, strategic planning causes learners to be familiarized with the content and
language they need during the main performance. Both pressured and unpressured
planning happen during the task performance. While unpressured planning
language learners have opportunity to engage in careful online planning.
On the other hand, language learners are provided with sufficient time for planning
their output. Nonetheless, pressured planning does not allow any breathing space in
planning while performing the task (Bui, 2014). Ellis (2005) believes pressured
planning equips L2 learners with rapid planning.
3. Methodology
The research sample was a total of 134 Iranian university students, 32 males and
102 females, within the age range of 23 to 48.Since level of proficiency was
considered as an independent variable, the participants were selected from both BA
and MA Iranian EFL students to enjoy different proficiency levels .Accordingly,
76 participants whose scores were one standard deviation below the mean made up
the Low Proficiency (LP) group of the study. However, 58 participants whose
scores were one standard deviation above the mean made up the High Proficiency
(HP) group. The participants of both HP and LP groups were given the same types
of tasks and they were to write once under pre-task planning and once under online
planning. During pre-task planning condition, all the participants had an
opportunity to plan for the tasks prior to the task performance. They were allowed
ten minutes for planning and 15 minutes to perform the task. Regarding the on-line
planning condition, the participants were also given written instructions. They were
given a piece of paper and told to write down the story. They were told they could
take as long as they like. The participants were given no time for pre-task planning
but ample time for on-line planning.
4. Results & Discussion
To investigate the research questions both descriptive statistics and two-way
ANOVA were calculated. Descriptive statistics revealed that the online group
showed a higher mean on the accuracy of narrative writing than the pre-task group.
Moreover, the results of two-way ANOVA indicated that there was a significant
difference between the low and high proficiency groups’ mean scores on the
accuracy of writing. The second two-way ANOVA revealed that there was a
significant difference between the LP and HP groups’ means on the fluency of
writing. The HP group outperformed the LP group. However, there was not any
significant interaction between the types of treatment and proficiency levels .The
third two-way ANOVA showed a significant difference between the two means in
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terms of complexity. The results showed no significant interaction between the
types of planning and proficiency level. The findings indicated that neither pre-task
planning nor online planning could improve writing performance .These findings
of the study are in line with the findings of s Bygate(2001),Seyyedi, Orang and
SharafiNejad(2013), Mochizuki and Ortega (2008), Mehrang and Rahimpour
(2010), Shin (2008), and Meraji (2011).
5. Conclusions & Suggestions
The findings of the study revealed that neither type of planning could improve
writing performance. The results also showed that HP group participants
outperformed LP group ones in all three aspects of accuracy, fluency and
complexity .It is suggested that future studies can investigate the effects of
planning on the performance of different types of styles of writing such as
descriptive, narrative and expository writing. Moreover, the present study adopted
Ellis'(2005) model, other investigators can adopt other models such as Robinson's
(2001), Skehan's (1998) and Bui's (2014) models.
Key Words:Accuracy, Complexity, Fluency, Planning, Task-Based Teaching.
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