ﺳـﺎل ﭼﻬﻞ وﻧﻬﻢ ،ﺷـﻤﺎرة ﭼﻬﺎرم
زﻣﺴﺘﺎن 1395
از ﻧﻮازش ﺗﺎ ﻧﻮازه :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮازﻳﺪن در آﻣﻮزش زﺑﺎن دوم

رﺿﺎ ﭘﻴﺶﻗﺪم

1 -13

اﻟﻤﻴﺮا ﻓﺮﺧﻨﺪهﻓﺎل
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ در دوره ﻗﺎﺟﺎر :ﺑﺎ ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﺑـﺮ ﺗـﺄﺛﻴﺮ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ

ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن دوران ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻴﺪري

15 -34

ﻳﻠﺪا رﺿﺎﻳﻲ داﻧﺶ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي در ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺎرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﻛﺎرﺗﻮﻧﻲ» :رﺋﻴﺲ

ﻋﺒﺎس اﻣﺎم

35 -59

ﻣﺰرﻋﻪ«» ،ﺷﻨﻞ ﻗﺮﻣﺰي« ،و »ﭘﺎﻧﺪاي ﻛﻮﻧﮓﻓﻮﻛﺎر«

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻳﭽﻴﺪﮔﻲ دﺳﺘﻮري در ﻣﺘﻮن اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ زﺑﺎنآﻣﻮزان اﻳﺮاﻧـﻲ از ﺳـﻪ

ﻓﺮزاﻧﻪ ﺷﺎدﻟﻮ

ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮاﻧﺶ زﺑﺎﻧﻲ"

ﺣﺴﺎماﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎري اﺣﻤﺪي

61 -75

ﺑﻬﺰاد ﻗﻨﺴﻮﻟﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي ﺑﺎز ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ دﺳﺘﻮري :از ﻣﻨﻈﺮ

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺟﻌﻔﺮيﮔﻬﺮ

ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢﭘﺬﻳﺮي

اﻓﺴﺮ روﺣﻲ

77-98

ﻣﺠﻴﺪ ﻗﻠﻴﭽﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺗﻮﺑﻴﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ در آﺛﺎر اﻣﻠﻲ ﻧﻮﺗﻮﻣﺐ ﺑـﺎ ﺗﻜﻴـﻪ ﺑـﺮ ﻧﻈﺮﻳـﺔ

ﭘﺮﻳﺎ ﺷﺠﺎﻋﻲ

ﻟﻮژون و دوﺑﺮوﻓﺴﻜﻲ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺎنﻣﺤﻤﺪي

99 -115

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎن و ﺗﺮﺟﻤﻪ
)داﻧﺸﻜﺪة ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ(
)ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ(

ﺻﺎﺣﺐاﻣﺘﻴﺎز :داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺆول :دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ
ﺳﺮدﺑﻴﺮ :دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﺰاﻋﻲﻓﺮﻳﺪ
ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳﻲ :دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺎرﺳﻴﺎن
اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ:

ج

دﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺮﺗﻮي ) داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ(

دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد رﺣﻴﻢﭘﻮر )اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ(

دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﭘﻮرﮔﻴﻮ )اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز(

دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي رﻳﺎﺿﻲ )داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻚ ﻛﻮاري اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ(

دﻛﺘﺮ رﺿﺎ ﭘﻴﺶﻗﺪم )اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ(

دﻛﺘﺮ رﺣﻤﺎن ﺻﺤﺮاﮔﺮد )داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز(

دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﻠﻴﻠﻲ ﻓﺮ )اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز(

دﻛﺘﺮ ﻓﻴﺮوز ﺻﺪﻳﻘﻲ )اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز(

دﻛﺘﺮ ﻧﺎدر ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي )اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ(

دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮام ﻃﻮﺳﻲ )داﻧﺸﻴﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ(

دﻛﺘﺮ آذر ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻓﺎﻃﻤﻲ )داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ(

دﻛﺘﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻓﺮﺣﺰاد )داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ(

دﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﺣﻴﺎﺗﻲ )اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪﭼﻤﺮان اﻫﻮاز(

دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺰاد ﻗﻨﺴﻮﻟﻲ )اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ(

دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﺰاﻋﻲﻓﺮﻳﺪ )داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ(

وﻳﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻲ  :ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻧﻮروزي
وﻳﺮاﺳﺘﺎر اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  :ﻣﺮﻛﺰ وﻳﺮاﺳﺘﺎري اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﺟﺮاﻳﻲ  :ﻣﺮﺿﻴﻪ دﻫﻘﺎن
ﺣﺮوفﻧﮕﺎري و ﺻﻔﺤﻪآراﻳﻲ  :اﻟﻬﻪ ﺗﺠﻮﻳﺪي
ﺷﻤﺎرﮔﺎن 30 :ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﻣﺸﻬﺪ ،ﭘﺮدﻳﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓـﺮدوﺳـﻲ ،داﻧﺸـﻜﺪة ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠـﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ دﻛﺘـــﺮ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳــﻌﺘﻲ .ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ9177948883 :
ﻧﻤﺎﺑﺮ (051) 38794144 :ﺗﻠﻔﻦ(051) 38806723 :
ﺑﻬﺎ :داﺧﻞ ﻛﺸﻮر 15000 :رﻳﺎل )ﺗﻚﺷﻤﺎره(
ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ:
http://jm.um.ac.ir/index.php/lts/index
اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺷﻴﺮاز ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎن و ﺗﺮﺟﻤﻪ

)داﻧﺸﻜﺪة ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ(
)ﻋﻠﻤﻲ – ﭘﮋوﻫﺸﻲ(

ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻢ ،ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم
زﻣﺴﺘﺎن 1395

)ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺷﻤﺎره  :ﺑﻬﺎر (1396

اﻳﻦ ﻣﺠﻠّﻪ در ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:
-

ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم )(ISC

-

ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃّﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )(SID

-

ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎﻧﻚ اﻃّﻼﻋﺎت ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻛﺸﻮر)(Magiran

راﻫﻨﻤﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش و ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 -1ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري زﻳﺮ ،ﺷﺎﻣﻞ :ﻋﻨﻮان ،ﭼﻜﻴﺪه )ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ150،ﺗﺎ 200واژه( ،ﻛﻠﻴﺪ واژﮔـﺎن )ﺣـﺪاﻛﺜﺮ
ﭘﻨﺞ واژه(-1 ،ﻣﻘﺪﻣﻪ)ﭘﺮﺳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻓﺮﺿﻴﻪ)ﻫﺎ( ،اﻫﺪاف(-2،ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ-3 ،ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ،و -4ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪ .ﻣـﺘﻦ
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻴﻦ  5000ﺗﺎ  8000ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ از ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ )ﺑﻴﺸﺘﺮ از 20ﺻﻔﺤﺔ  A4ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪة  23ﺳـﻄﺮي(
ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
 -2ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺸﺨّﺼﺎت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن )ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ آﻣﻮزﺷـﻲ ،ﻧﺸـﺎﻧﻲ،
ﺗﻠﻔﻦ و ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ) (e-mailدر ﺻﻔﺤﻪاي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ )اوﻟﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 -3ارﺳﺎل ﭼﻜﻴﺪة اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )150ﺗﺎ  200ﻛﻠﻤﻪ( در ﺻﻔﺤﻪاي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨـﻮان ﻣﻘﺎﻟـﻪ ،ﻧـﺎم ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه /ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن ،رﺗﺒـﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه  /ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ،ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﻻزم اﺳﺖ.
 -4ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﻮد )ﻣﺜﻼً ،ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻛﺪﻛﻨﻲ ،1389 ،ص  (410و در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺒﻚ  ،APAﺑﺎ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه/ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ )ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮة ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬاري ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ(:
ﻛﺘﺎب :ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه /ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن) .ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر( .ﻧﺎم ﻛﺘﺎب -اﻳﺮاﻧﻴﻚ/اﻳﺘﺎﻟﻴﻚ .-ﻣﺤﻞّ ﻧﺸﺮ :ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ.
 ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه /ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن) .ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر( .ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ .ﻧﺎم ﻧﺸﺮﻳﻪ -اﻳﺘﺎﻟﻴﻚ/اﻳﺮاﻧﻴﻚ ،-دوره  /ﺳﺎل
اﻳﺘﺎﻟﻴﻚ/اﻳﺮاﻧﻴﻚ)-ﺷﻤﺎره( ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت :ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه /ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن) .ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر( .ﻋﻨـﻮان ﻣﻘﺎﻟـﻪ .در -ﺣـﺮف اول ﻧـﺎم .ﻧـﺎم
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چکیده
بـا توجـه بـه اهمی

عوامل هیجانی و عاطفی در تدریس بهویژه تدریس زبان دوم ،در این

پژوهش کوشــیدی مفهوم نوازیدن (نوازش و نوازه) را بررســی کنی  .نیاز عاطفی انســان به
نوازش فیزیکی در کودکی ،در بزرگســـالی بیشـــتر شـــکـل نوازة معنوی و عاطفی بهخود
میگیرد .نوازه بهمعنی دیدهشــدن و به رســمی

شــناختن ارزشهای افراد اســ  .در این

پژوهش ،ابتدا مفهوم نوازه را در روانشــناســی و ســآس در زموزش زبان دوم ت یین کردی .

زنگاه ضـمن معرفی جدید انوا نوازهگر و نوازهشونده به افراطی ،تفریطی و معتدل ،کاربرد

زنها را در زموزش زبان نشان دادی  .زمانی که معل با میزان نوازهگری خود و نوازهشوندگی
شـاگردان زشـنایی نداشـته باشـد ،تعامل مؤثر بین معل و شــاگرد صا ل نمیشود و صس
ناراصتیِ ایجاد شـده ،ممکن اسـ

باعث از بین رفتن انگیزة مشـارک

و یادگیری شاگردان

شود .در پایان ،ضمن ت یین کاستیهای اصتمالی این تقسی بندی ،پیشنهادهایی را برای انجام
پژوهشهای بیشتر ذکر کردی .
کلیدواژهها :نوازیدن ،نوازه ،نوازش ،نوازهگر ،نوازهشونده
 .1مقدمه

در هرزموزش موفق عوامـل زیـادی دخیلند که یکی از مه ترین زنها ایجاد انگیزه در میان
شـاگردان اسـ  .بیشک انگیزه موتور محرک یادگیری و موفقی

تحصیلی اس  .پژوهشهای

زیادی (درنیه )1051 ،انجام شــده که همگی نشــان میدهند انگیزة باال باعث موفقی

و رشــد

شــاگردان میشــود .یکی از مه ترین عواملی که باعث افزایش انگیزه میشــود ،نوازه 5نام دارد

____________________________
تاريخ دريافت 1315/11/1 :تاريخ پذيرش1315/11/11 :

1. Stroke

Doi: 10.22067/62725

از نوازش تا نوازه :نگاهی به مفهوم نوازیدن در آموزش زبان دوم
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(پیشقدم و خواجوی .)1052 ،نوازه به مفهوم دیدن و توجه کردن به افراد اس ـ

شمارة چهارم

(برن.)5311 ،

زمانی که شــاگردان اصســان کنند معل نام زنها را میداند ،به چشــمان زنها نگاه میکند و به
صضــور و عدم صضــور زنها توجه دارد ،صس مث
ایجاد انگیزة بیشتر برای شرک

و خوبی پیدا میکنند که این خود باعث

در کالن و در نتیجه یادگیری بیشتر خواهد بود.

در این پژوهش ،برگرفتـه از فعـل نوازیـدن و بـا تأکید بر معنی نوازش و مهربانیکردن زن،
برای اولین بار از «نوازه» اســتفاده کردی تا زن را از واژة نوازش که به مؤلفههای فیزیکی اشــاره
دارد ،جدا نموده و توجه را بیشـتر معطو
این نکته ضـروری اسـ
المســه اس ـ

به مفهوم معنوی زن کنی  .برای توضـی بیشتر ،ذکر

که از میان صوان پن گانه اولین صسـی که در انســان شکل میگیرد،

(کالســن .)5339 ،این صس (المســه) که بیشــتر بدن را در بر میگیرد ،افزون بر

کارکرد ط یعی خود ،انتقالدهندة اصسـاسات و هیجانات از طریق نوازش با تمان فیزیکی بدن
نیز هســـ  .اصســـاســـات مث

و منفی از طریق در زغوش گرفتن ،دســـ دادن ،بوســـیدن،

نیشـگونگرفتن ،زدن و غیره منتقل میشود .ما میتوانی صس دوس داشتن ،بیتفاوتی و نفرت
را از طریق صس المســه بهراصتی به دیگران منتقل کنی  .پس از دوران کودکی که در زن نوازش
فیزیکی بهوفورانجام میشـود ،بهنظر میرسد در دوران بزرگسالی ،نوازش فیزیکی کمتر شده و
نیاز به نوازش معنوی و عاطفی ،یعنی نوازه ،بیشتر میشود.

در هر تعـامل دو ســـوی نوازیدن وجود دارد نوازهگر 5و نوازهشـــونده .1زمانی که ارت اط

نوازهایِ این دو مناسـ

و بجا باشد ،تعامل موفق و مؤثر خواهد بود .از زنجاییکه کالن درن

زبان دوم محل تعامالت زبانی زیاد معل -شـاگرد و شاگرد-شاگرد اس  ،نوازه نقش بسزایی در
تـدریس و یادگیری ایفا میکند .بنابراین ،با توجه به اهمی

نوازه در زندگی و زموزش ،در این

پژوهش میکوشــی ضــمن تشــری زن ،به تقســی بندی جدیدی از نوازه بآردازی  .در صقیق ،
تالش داری مفهوم نوازهگر و نوازهشــونده را ت یین کرده و کاربرد زن را در زموزش (زبان دوم)
نشـان دهی  .از همین رو ،ابتدا به کنکاش مفهوم نوازه در روانشـناسی میپردازی  ،سآس زن را

1. Stroker
2. Strokee

از نوازش تا نوازه نگاهی به مفهوم نوازیدن در زموزش زبان دوم

سال چهل و نه
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در زموزش زبان دوم بررســی میکنی و در پایان ،ضــمن معرفی تقســی بندی جدید نوازهگر و
نوازهشونده ،کاربرد زن را در زموزش تشری میکنی .
 .2نوازه در روانشناسی

یکی از ا ـلیترین رویکردها در بررسـی رواب میانفردی ،تحلیل رفتار متقابل 5اس  .این

رویکرد را اولینبــار اریــک برن در دهــة  5360معرفی کرد .تحلیــل رفتــار متقــابــل نظریــهای
شـصصـیتیس

که به طور ا ولی و نظاممند به تغییرات و رشد شصصی میپردازد (استوارت و

جوینز ،5311 ،ص .)9 .این رویکرد بهطور گسـترده در روانشـناسی ،زموزش و سایر عر هها
مورد اســتفاده قرار گرفته اســ  .از ا ــلیترین مفاهی رویکرد تحلیل رفتار متقابل میتوان به
صال های «من» ،موضـ های زندگی ،سناریوهای زندگی ،ساختار زمانی ،ت ادلهای میان افراد و
نهـایتـاّ ،یکی از مه ترین این مفاهی بهنام نوازه اشـــاره کرد (برن .)5311 ،نوازه بهمعنی درک
صضـور دیگران و بهرسـمی شـناختن ارزشهای زنهاسـ

(شیرای .)1006 ،نوازهها ارت اطات

میان فردی قابل مشـاهدهای هسـتند که نیاز اصساسی هر فرد به دیدهشدن و به رسمی

شناخته

شــدن را برزورده میکنند .برن ( )5311این نیاز انســان به دیدهشــدن را اشــتیاب به بهرســمی

شناخته شدن 1نامگذاری کرده اس .

انوا نوازه ع ارتاند از مث

نوازة مث

نوازهایسـ

ایجاد صس عدم رضـــای

 9یا منفی ،2شــرطی 1یا غیرشــرطی ،6گفتاری 1یا غیرگفتاری.1

که باعث ایجاد صس رضای

یا صتی ناراصتی در افراد میشـــود .نوازة شـــرطی ،همانطور که از

اســمش پیداســ  ،مربوط به صال
نوازهایسـ

و خوشحالی در افراد و نوازة منفی باعث

یا کاریســ

که افراد انجام میدهند و نوازة غیرشــرطی

که به خود افراد مربوط میشود نه عملشان .نوازة گفتاری میتواند یک اصوالپرسی

کوتـاه یـا صتی برقراری مکالمههای طوالنی با افراد باشـــد و نوازة غیرگفتاری میتواند با یک
1. Transactional analysis
2. Recognition hunger
3. Positive stroke
4. Negative stroke
5. Conditional stroke
6. Unconditional stroke
7. Verbal stroke
8. Non-verbal stroke
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ل صند ،ســر تکان دادن ،نگاه در چشــمان افراد و غیره انجام شــود (اســتوارت و جوینز.)5311 ،
بارو ( )1001بر این باور اســ

که نوازهها میان افراد به ــورت مداوم و ناخودزگاه رد و بدل

میشـــونـد .ط ق گفتـة اســـتوارت و جوینز ( ،)5311اگر افراد نوازة مث ـ
نوازة منفی خواهند بود .از این رو ،میتوان نتیجه گرف

جسـتجوی دریاف

دریاف

نکنند در

که دریاف

یا دادن

هر نو نوازهای از دریاف نکردن یا ندادن نوازه بهتر اس .
برای تفهی بهتر انوا نوازه ،اســتوارت و جوینز ( ،5311ص )12 .نمونههایی از انوا نوازه
را بدین گونه (جدول  )5ارائه دادهاند
جدول  .1انواع نوازه
نوع نوازه
نوازة مث
نوازة مث

مثال

شرطی

«کار جال ی انجام دادی».

غیرشرطی

«تو برای معاشرت بسیار دوس داشتنی هستی».

نوازة منفی شرطی

«وقتی زن جورابها را میپوشی ا الً دوست
ندارم».
«من از تو متنفرم».

نوازة منفی غیرشرطی

افزون بر این ،فرانسـیس و وودکاک ( )5336بر رابطة مستقی نوازه و انگیزه نیز تأکید داشته

و اظهار داشــتند که ایجاد انگیزه در دیگران به دو روش تقوی

میگیرد .تقوی
تقوی

مث

که باعث تقوی

میشـــود.

رفتار مث

منفی نیز بر اســان نوازیدن منفی ــورت میگیرد که خود باعث کاهش خطا از طریق

تحریک افراد در جه
اســ

ع ارت اســـ

از نوازیدن مث

مث

و تقوی

منفی ــورت

به ود عملکرد زنها میباشــد .در واق « ،نوازیدن ســ

تقوی

رفتاری

که نوازیده شــده» ( اســتوارت و جوینز ،5311 ،ص .)12 .همچنین ،اســتوارد و جوینز

( )5311اشــاره میکنند که ما بهعنوان افراد بالغ و بزرگســال هنوز مانند نوزادی که نیاز اولیهاش
لمسشدن ،نوازششدن و در زغوش گرفته شدن اس  ،در جستجوی تمان جسمی هستی  ،اما
بهمرور میزموزی که شـکلهای دیگر درک صضـور و به رسـمی

شـناخته شــدن را جایگزین

از نوازش تا نوازه نگاهی به مفهوم نوازیدن در زموزش زبان دوم

سال چهل و نه

تمان جسـمی کنی  .یک ل صند ،تعریف و تمجید یا صتی اخ  ،نشان دهندة به رسمی

1

شناخته

شدن و درک صضور ماس .
 .3نوازه در مطالعات زبان دوم

همـانطور که میدانی  ،رواب میان معل و شـــاگردان در محی های زموزشـــی از اهمی
بســیاری برخوردار اس ـ  .بهترین یادگیری در محی هایی ــورت میگیرد که شــاگردان مورد
صمای

عاطفی قرار گیرند (شوتز و پکران .)1001 ،رابطة مث

و سازندة میان شاگردان و معل

باعث یادگیری بهتر ،ایجاد مهارتهای فردی الزم ،کاهش اضطراب و افزایش انگیزه میشود .از
این رو پژوهشهای بســیاری به عوامل تأثیرگذار بر رواب متقابل میان معل و شــاگرد پرداخته
اند .از مه ترین عوامل تأثیرگذار در رابطة متقابل میان معل و شــاگرد میشــود به توجه معل ،
تأثیرگذاری معل  ،نزدیکی معل به شـاگردان و هوش هیجانی اشاره کرد .توجه معل از عواملی
که نتای مث تی از جمله صضــور بیشــتر در کالن ،افزایش ســاعات مطالعه ،موفقی های

اس ـ

تحصــیلی و کاهش میزان ترک تحصــیل را نیز به دن ال دارد (فاســتر .)1001 ،یکی از مه ترین

مفاهی ِ توجه معل

5

که کمتر مورد پژوهش قرار گرفته ،نوازه اســـ

(پیشقدم ،ناجیمیدانی و

خواجوی )1051 ،همانطور که پیشتر گفته شد ،به هر عملی که افراد برای به رسمی

شناختن

دیگران و درک صضــور زنها انجام میدهند نوازه گفته میشــود (برن .)5311 ،به گفتة فریدمن
( ،)5339افراد در محی های پُر نوازه به ســط عملکرد باالتر میرســند و انگیزة بیشــتری پیدا
میکننـد .از این رو ،نوازیـدن یکی از مه ترین عوامـل تمـایز میـان موفقیـ

و عـدم موفقی

شـاگردان بهشـمار میرود .بنابراین بهزبان ساده ،نوازه در محی زموزشی بهمعنی دیدهشدن ،به
رسمی

شناخته شدن و مورد توجه قرار گرفتن شاگردان اس .

در صوزة زموزش زبان دوم ،پیشقدم و خواجوی ( )1052به طراصی مقیاسی برای سنجیدن
نوازه بر اســان نظریة تحلیل رفتار متقابل و ارت اط زن با انگیزة تحصــیلی زبانزموزان پرداختند.
زنها نشــان دادند که ارت اط معناداری میان نوازیدن و انگیزة تحصــیلی وجود دارد .در پژوهش
زنها نتای نشـاندهندة رابطة مسـتقی نوازه با انگیزة بیرونی و انگیزة درونی شاگردان اس  .در
1. Teacher care

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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اینجا به سؤالها و شاخصهای پرسشنامة زنها اشاره میکنی تا خوانندگان بهتر با مفهوم نوازه
در زموزش زبان زشنا شوند.
 .5استاد بﮫ من ل صند میزند.
 .1بﮫ من اخ میکند.
 .9بﮫ من نگاه میکند.
 .2بﮫ من توجﮫ میکند.
 .1اس مرا میداند.
 .6بﮫ اس من در کالن اشاره میکند.
 .1مرا تشویق میکند.
 .1مرا سرزنش میکند.
 . 3وق

کافی برای من در کالن میگذارد.

 .50وق

کافی برای من در بیرون کالن میگذارد.

 .55از تجارب شصصی من در کالن اسفاده میکند.
 .51از دانش علمی من در کالن استفاده میکند.
 .59از من در مقابل دیگران تعریف میکند.
 .52بﮫ تکالیف من توجﮫ میکند.
 .51در صل تمرینھا از من استفاده میکند.
 .56در بحثھای کالسی از من استفاده میکند.
 .51از من سؤال میپرسد.
 .51بﮫ من اجازة سؤالکردن میدھد.
زنها با اســتفاده از تحلیل عاملی به  2زیرســازه از نوازهها رســیدند گفتاری ،غیرگفتاری،
ارزشگـذاری و فعالی

کالســـی .در این زیرســـازهها ،نوازههای منفی و مث

غیرشــرطی وجود ندارد .نوازههای جدید ارزشگذاری و فعالی
پرسـشنامه نامگذاری شـده اسـ
توجیه اس .

و در باف

یا شـــرطی و

کالســی براســان س ـؤالهای

مؤسـسـههای خصو ی زموزش زبان ایران قابل

سال چهل و نه

1

از نوازش تا نوازه نگاهی به مفهوم نوازیدن در زموزش زبان دوم

در پژوهشـی دیگر ،یزدانپور ( )1051رابطة بین نوازیدهشـدن معل و فرسـودگی شغلی را
بررســی کرده اسـ  .نتای این پژوهش صاکی از زن بود که هر قدر معل بیشــتر نوازیده شــود،
میزان فرســودگی شــغلیاش کاهش مییابد .در صقیق  ،در این پژوهش ،او نشــان داد معلمان
همچون شـــاگردان نیـازمند دریاف
دریاف

نوازه میباشـــند و انگیزة تدریس زنها با توجه به میزان

نوازه تغییر میکند .براسان تحلیل عاملی 1 ،زیرسازة توجه دول

به معل  ،توجه مدیر

به معل  ،توجه کارکنان و همکاران به معل  ،توجه خانواده شــاگردان به معل و توجه شــاگردان

به معل صا ـل شدند .همچنین ،در پژوهش پیشقدم و همکاران ( )1051که بازخورد و توجه
معل به شـــاگردان در کالنهای زبان مورد بررســـی قرار گرف  ،پژوهشـــگران به این نتیجه
رسیدند که با توجه به اهمی
میبـایســـ

بسزای توجه معل و بازخورد وی به شاگردان در کالن ،معلمان

بهطور مســـاوی به زبانزموزان توجه کنند .در این پژوهش ،عوامل مه در توجه

یکســان معل به همة زبانزموزان ،نوازیدن زنها ،بازخورد مناســ

به همة زبانزموزان و عدم

ت عیض میان زنها بهشمار میرف .
افزون بر این ،در پژوهشــی که ایر زاد ،پیشقدم و شــهریاری ( )1051انجام دادند ،تفاوت
میان میزان نوازیدن معل ها در کالنهای زموزش زبان انگلیســی ،عربی و فارســی در مدارن
ایران بررســـی شـــد و نتای صاکی از زن بود که بهطور کلی ،معل های زموزش زبان عربی در
مدارن نسـ

به معل های زموزش زبان انگلیسی و زبان فارسی ،به دانشزموزان نوازة بیشتری

میدهند .زنها دلیل این امر را به ماهی
زبـان عربی زبـان مذه

اکثر مردم اســـ

تدریس زبان عربی در ایران ارت اط دادند؛ زیرا در ایران
و در زن ،دقیق و روان خواندن اهمی

زیادی دارد.

بنابراین ،معلمانِ درن زبان عربی بیشـتر از نوازة منفی برای تصحی خطاهای شاگردان استفاده
میکردند .نتای پژوهش رج نژاد ،پیشقدم و ـ وری (زیر چاپ) نیز نشــان داد که نوازیدن
شـاگردان در اشـتیاب زنها به صضور در کالن و نهایتاَ در یادگیری زبان خارجی تأثیر بسزایی
دارد .بدین معنی که هر چه معلمان نوازة بیشـتری در کالن میدادند ،شـاگردان تمایل بیشتری
برای شــرک

در کالن پیدا میکردند .نتای پژوش صســینی ( )1056نیز نشــان داد ،علیرغ

زشنایی غال

معلمان با انوا نوازه ،در نوازیدن شاگردان در کالن عملکرد موفقی ندارند.
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 .4نوازهگری و نوازهشوندگی

همانگونه که پیشتر عنوان شد ،نوازه مفهومی اس

که بیش از نی قرن از تعریف علمی زن

میگـذرد ،بـا این این ،پژوهشهای کمی در این صوزه انجام شـــده اســـ  .از این رو ،در این
پژوهش ما به دن ال ت ین دقیق مفهوم نوازه بودی  .ابتدا نوازه را در روانشــناســی و ســآس در
زموزش زبــان دوم مورد بررســـی قرار دادی  .در این بصش تالش میکنی رابطـة نوازهگر و
نوازهشونده را واکاوی کنی و تقسی بندی جدیدی ارائه نمایی .
نوازهگر کســـی اســـ
نوازهشـونده کسـی اس

که نوازه (ل صند ،اخ  ،نگاه در چشـــ  ،بازخورد و غیره) میدهد و
که دریاف کننده نوازه اس  .در هر تعاملی جای این دو میتواند تغییر

کند و نقشها عوض شـود .معلمی که به شاگردان نوازه میدهد ،میتواند در طول کالن درن
با نوازههای گفتاری و غیرگفتاری شـاگردان مواجه شـود .همانگونه که شـکل  5نشان میدهد،

نوازهگر و نوازهشـونده میتواند به سـه گروه افراطی ،5تفریطی 1و معتدل 9تقسی شود .نوازهگر
افراطی کســـی اســـ

که تمایل زیادی به دادن نوازه به دیگران چه مث

شصص از هر فر تی برای دادن نوازه استفاده میکند که ممکن اس
تعامالت و فرهنگها باعث ناراصتی مصاط

شــود .بر خال

و چه منفی دارد .این

خود این امر در برخی از

نوازهگر افراطی ،نوازهگر تفریطی

تمایل چندانی به دادن نوازه به دیگران ندارد و در این مورد خسـیس اس  .این شصص ممکن
اس

در فرهنگ ایران بسیار جدی یا بیتفاوت قلمداد شود .نو سوم نوازهگری که بین دو نو

ق ل قرار میگیرد ،معتدل اسـ  .این شـصص بسیار منطقی و دور از هرگونه افراط و تفری  ،به
دیگران نوازه میدهد.

1. Overstroker/Overstrokee
2. Understroker/Understrokee
3. Optimal stroker/Optimal strokee

از نوازش تا نوازه نگاهی به مفهوم نوازیدن در زموزش زبان دوم

سال چهل و نه

3

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

بر م نای تقسـی بندی نوازهگر ،سه نو نوازهشونده ه قابل تصور اس  .نوازهشونده افراطی
کســی اســ
دریاف
بر خال

که تمایل زیادی به دریاف

نوازه ممکن اسـ

شود و تمایلی به ادامة گفتگو با نوازهگر نداشته باشد .دقیق ًا

نوازهشــوندة افراطی ،نوازهشــوندة تفریطی بههیچ عنوان بهدن ال نوازهگیری از کســی

نیسـ  .ممکن اسـ
دریاف

ناراص

نوازه از دیگران دارد .این شــصص در ــورت عدم

این شـصص درونگرا باشد یا به هر دلیل فرهنگی یا شصصیتی ،تمایلی به

نوازه از کسـی نداشته باشد .دادن هرگونه نوازه به چنین شصصی باعث تصری

ارت اط

مؤثر با او میشـــود .اصتماالً ارت اط نوازهگر افراطی با نوازهشـــوندة تفریطی مؤثر نصواهد بود.
نوازهشـــونـدة معتدل همچون نوازهگر معتدل ،از افراط و تفری دوری میکند و انتظار دریاف
نوازة خیلی ک و خیلی زیاد ندارد.
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بر اســان زنچه گفته شــد میتوان ادعا کرد نوازهگری و نوازهشــوندگی در طیف خیلی ک ،
میانه و خیلی زیاد قرار گرفته اس ـ
طیف قرار میگیرند .در صقیق

و همانگونه که شــکل  1نشــان میدهد ،افراد بین دو ســر

نوازهگری و نوازهشوندگی مفاهی نس یاند.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

 .5بحث و نتیجهگیری

در این پژوهش سعی کردی ابتدا نگاهی به مفهوم نوازه داشته باشی و زن را در روانشناسی
و زموزش زبان دوم بکاوی  .سآس مفاهی نوازهگر و نوازهشونده را معرفی کردی و تقسی بندی
سـهگانهای از زنها ارائه کردی  .هر دو سوی یک ارت اط ،یعنی نوازهگر و نوازهشونده را به انوا
افراطی ،تفریطی و معتدل تقسی کردی .
بیشــک ارت اط زمانی موفق خواهد بود که نوازهگرِ افراطی ،مصاط ِ (نوازهشــوندة) افراطی
داشــته باشــد و همینطور نوازهگرِ تفریطی ،مصاط ِ تفریطی و نوازهگر معتدل ،مصاط ِ معتدل
داشـته باشـد .بهنظر میرسـد ش اه

نوازهای دو سوی رابطه ،باعث رضای

دو طر

میشود.

اگر در یک رابطه ،نوازهگر ،افراطی و نوازهشونده تفریطی باشد ،یکی تمایل به دادن نوازة فراوان
دارد ،در صالیکه دیگری عالقهای به دریاف
رضـای

زیادی از ارت اط نصواهند داشـ

نوازه ندارد .در چنین صالتی ،بدون شـــک طرفین
و ناراصتی یکی از طرفین اجتنابناپذیر اس  .بهنظر

میرســـد در هر ارت اطی افراد باید صدن بزنند مصاط

زنها با توجه به فرهنگ و ویژگیهای

شـصصـیتی خود دارای چه درجهای از عالقهمندی به دریاف

نوازه اس

تا بتوانند همسو با او

نوازه دهند.
در کالن درن ،بـهویژه کالن یـادگیری زبـان که در زن ارت اط گفتاری و غیرگفتاری زیاد
اس  ،نوازه نقشی اساسی بازی میکند .همانگونه که پیشقدم و خواجوی ( )1052در پژوهش
خود نشـان دادند ،دادن نوازه میتواند در کل باعث افزایش انگیزة یادگیری شود؛ ولی بر اسان
تقســی بندی ارائهشــده در این مطالعه این س ـؤال به ذهن خطور میکند که زیا همة افراد کالن
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نوازه خوشـحال میشوند؟ بهنظر میرسد پاسخ منفی اس ؛ زیرا عدم

کنترل نوازه و همســو نکردن زن با فرهنگ و شــصصــی

شــاگردان کالن میتواند باعث ززار

تعدادی از شاگردان شود .شاگردی که نوازهشوندة تفریطی اس
از صد از سـوی معل  ،ممکن اسـ

ناراص

در ورت دریاف

شـود و انگیزه اش برای مشارک

کاهش یابد .از این رو ،پیشـنهاد میشـود معلمان ابتدا نسـ

نوازة بیش

بیشتر در کالن

به مفهوم نوازه زشنایی بیشتر پیدا

کنند ،هیَجامد( 5مفهوم ترکی ی از هیجان و بســامد) خود را افزایش دهند (پیشقدم ،جاجرمی و

شـایسـته )1056 ،و سآس تالش نمایند میزان عالقهمندی به دادن یا دریاف

نوازه را در خود و

شاگردان مشصص نمایند .بدون شک رسیدن به چنین زگاهی که شصص با چه میزان و صتی با
سص

چه نو از نوازه راضـی میشـود کاری اسـ

و صتی پیچیده؛ زیرا بهنظر میرسد نوازه،

شـــصصبهشـــصص و فرهنگبهفرهنگ متفاوت اســـ  .زنچه در فرهنگ «الف» نوازهای قوی
محسـوب میشـود ممکن اس

در فرهنگ «ب» نوازة ضعیفی باشد .بهعنوان نمونه ،بهکار بردن

نام کوچک شــاگردان توسـ معل در کالنهای درن ایران نس ـ
ممکن اسـ

به کالنهای درن کانادا

نوازة قویتری باشد؛ زیرا رابطة معل -شاگرد در ایران رسمیتر اس  .در مجمو ،

شــدت عالقه به نوازه ،میزان عالقهمندی به نو خا ــی از زن (صســاســی
منفی) و وزن هر نوازه ،پیچیدگی شناخ

را افزایش میدهد.

تا اینجا تمرکز ما بیشــتر بر نوازگی معل

تدریس و تهیة مطال

به نوازة مث

و یا

1

بود ،ولی از دیگر نکات مهمی که به بحث نوازه،

درسـی مربوط میشود ،نوازگی نویسنده 9و نوازگی مترج

2

اس  .زمانی

که نویسنده کتاب یا مقالهای مینویسد یا مترجمی اثری را ترجمه میکند ،هر دو تالش میکنند
خود را جای خواننده قرار دهند و طوری بنویســند که خواننده اصســان کند به عواطف و فه
او توجه شـــده اســـ  .بهعنوان نمونه ،نویســـندهای که در کتاب خود تا جایی که توانســـته از

فراگفتمانها ،1رنگهای مصتلف ،معنیکردن کلمات سص  ،ارجا به زبان مادری خوانندگان و
برجسـتهسازی مطال

مه استفاده میکند ،نس

به نویسندهای که توجهی به این نکات ندارد،
1. Emotioncy
2. Teacher stroke
3. Writer stroke
4. Translator stroke
5. Meta-discourses
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اصتماالً نوازة بیشـتری به مصاط
به رسمی
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خود میدهد .تمامی موارد یاد شده نشان میدهند که خواننده

شناخته شده و نویسنده او را بهخوبی دیده اس  .در همین خصوص ،نویسندگان و

مترجمان به طیفهای مصتلف نوازگی قابل تقسی میباشند.
افزون بر زنچه بیان شـد ،رابطة نوازه و شـصصـی
نوازهشـــونـده از انوا شـــصصـــی

اســـ

بهنظر مه میرسد .اینکه سازة نوازهگرو

یا خیر ،در این مطالعه مورد بحث قرار نگرف .

پژوهشهای دیگر میتوانند این موضـــو را مورد مطالعه قرار دهند .همچنین ،بهنظر میرســـد

فرهنگ بومی ،خانوادگی و کاری میتوانند عادتوارههای 5نوازهگری و نوازهشــوندگی خا ــی
را در افراد ایجـاد کننـد .پژوهشهـای بعـدی میتوانند با ســـاخ

و هنجاریابی ابزار جدید به

بررسـی این مه بآردازند و با یافتن میزان معمول نوازهگری و نوازهشوندگی در یک فرهنگ به
یـادگیری و تدریس کمک شـــایانی نمایند .در پایان ،ذکر این نکته ضـــروری اســـ
نوازهگری و نوازهشوندگی ممکن اس

در افراد ثاب

که نو

ن اش د و شرای ارت اطی ،افراطی ،تفریطی

و تعدیلی را تعیین کنند .کســی که در منزل نوازهگر افراطی اســ

ممکن اســ

به هر دلیلی،

نوازهگر معتدل در محی کار باشــد .جنســی  ،ســن و ط قة اجتماعی میتوانند عوامل مهمی در
این خصوص باشند .مطالعات بعدی میتوانند عوامل دخیل در میزان نوازهگری و نوازهشوندگی
را بررسی کنند.
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چکیده
این مقاله کاوشـی اسـ

در جه

یافتن پاسخی به چرایی ترجمة برخی از آثار نمایشی در

دوره قاجار؛ آثاری که بررسـی درونمایة آنها و انگیزههای مترجمانشان راهگشای برقراری
ارتباط میان ترجمه و جامعهشـناسی اس  .از دیدگاه چسترمن ( )9003تحقیقات با رویکرد
جامعهشـناسـانه بر روی انگیزههای مترجمان میتواند سهم عمدهای در شناخ

هرچه بهتر

ایدهها و اهداف شـخصـی مترجمان داشته باشد و اینکه چطور این نگرشها در ترجمه آن
اثر نمود پیدا کرده اســـ  .از من ر جامعهشـــناســـی اســـ

که میتوان به تأثیر فضـــای

اجتماعیسیاسی جامعه بر انتخابهای مترجمان برای ترجمه آثاری خاص پی برد .عالوه بر
این تأثیرپذیری اولیه ،نقش عادتوارههای مترجم که بوردیو در مدل جامعهشــناســیاش آن
را یکی از فاکتورهای مهم در هر کنش اجتماعی میداند بررسی شده و در نتیجه ،انگیزههای
آنان نیز در این مجال مورد بررسی قرار گرفتهاند.
کلیدواژهها :انگیزههای مترجمان ،بوردیو ،جامعهشناسی ،متون نمایشی ،دورة قاجار
 .1مقدمه

شـرای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در هر دورهای میتواند بسترساز گرایشهای مترجمان
آن دوره بهسـم

انتخاب متونی متناسـ

با آن شـرای  ،یا دس

کم برگرفته از یکی از عوامل

حاکم بر آن دوران باشــد .بنابراین انتخاب نوع متن در هر دورهای مســهلهای اس ـ
ابزاری برای تحقیق درباره شـناخ

که میتواند

و بررسـی انگیزههای مترجمان آن متون باشد .این پژوهش

____________________________
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که بررســی جریان ترجمه نمایشنامهها در دوره قاجار از نگاه

جامعه شناختی به درک بهتر انگیزههای مترجمان آن دوران کمک میکند.
چنین ارتباطی میان ترجمه و جامعهشـناسی از دیرباز در مطالعات ترجمه مطرح بوده اس ؛
چراکه مترجم به ن امی اجتماعی تعلق دارد پس در جامعه تعریف میشــود و نقشــی اجتماعی
برعهده دارد و متنی که تولید میکند (ترجمه) ،در جامعه تولید و مصــرف میشــود (فرحزاد،
 ،5930ص .)591 .بنابراین میتوان گف

که انتخاب آثاری برای ترجمه از ســوی مترجم متأثر

از فضای حاکم بر آن جامعه اس .
با این توصف ،هدف از این تحقیق را میتوان بررسی چرایی ترجمة برخی از نمایشنامهها
در دوران قاجار با توجه به انگیزه مترجمان آنها ،عنوان کرد ،انگیزههایی که تح

تأثیر فضــای

اجتماعی و فرهنگی و سـیاسـی حاکم بر آن زمان بوده اس  .این مقاله میکوشد تا تأثیر شرای
حـاکم بر جامعه را بر انتخاب نوع متون برای ترجمه از ســـوی برخی از مترجمان دورة قاجار
مورد مداقّه قرار دهد .یعنی توضــیا اینکه چه عواملی در ســو دادن مترجمان به انتخاب چنین
نمایشنامههایی برای ترجمه ،دخال

داشتهاند.

تحقیق حاضـر عالوه بر روشنکردن افقهای فکری مترجمان آثار نمایشی در دوران قاجار،
فرصــتی را برای محققان علم ترجمه و علم جامعهشــناســی فراهم میآورد تا ســوای ارزشـیابی

محتوایی یا کیفی ترجمهها متوجه موضوع مهمتری به نام «انگیزههای مترجم» باشند؛ انگیزههایی
که در سطا خرد همواره متأثر از بسترهای فکری و ذهنی مترجم هستند و در سطا کالن متأثر
از بسـتر اجتماعی جامعة اوسـ  .مقولة جامعهشـناسی ترجمهها از من ر نگرشها و انگیزههای
مترجم« ،در واقع دریچـهای را روی بهســـوی شـــاخهای جدید از علم مطالعات ترجمه یعنی

مطالعات مترجم میگشاید» (چسترمن ،9003 ،ص.)59 .

بـدین من ور پیکرهای از مشـــهورترین نمایشنامههایی که در دوران قاجار ترجمه شـــدند

انتخاب شدند و آثاری که در آن شواهدی دال بر اشاره یا کنایهای به اوضاع حاکم بر جامعه آن
زمان داشــتند بهصــورت موردی انتخاب شــده و براســام مفهوم عادتوارة 5مترجم در مدل
بوردیو ،بررسیهای دقیقتری دربارة انگیزة مترجمان آنها انجام شد.
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بهتر انگیزههای مترجمان آن زمان ،این تحقیق در چند بخش

مجزا ،ابتدا به بررسـی ارتباط ترجمه و جامعهشناسی میپردازد تا نقش ترجمهها و کارکرد آنها
را در جامعه تبیین نماید و ســ س با تبیین ســاختارهای اجتماعی ،به انگیزة مترجم که متأثر از
آنهاس  ،میپردازد .در ادامه ،اوضاع حاکم بر ایران دورة قاجار ،یعنی مسائل اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگی که موج

تلنگر فکری بر برخی از اقشـــار روشـــنفکر ،تحصـــیلکرده و همچنین

مترجمان شده ،بررسی میشود.
بررســی این مســائل اســ

که موج

تبین فضــای حاکم بر آمادهســازی فکری مترجم و

انگیزههـای قوی او برای انتخـاب و ترجمـة یک چنین نمایشنامههایی میشـــود .مترجمی که
میکوشـــد خأهای حاکم بر جامعهاش را با تزریق اندیشـــههای ناب به افکار اقشـــار مختلف
جامعهاش پر کند.
برای بررسـی تأثیر شرای اجتماعی آن دوران بر انگیزهها و در نتیجه انتخابهای مترجمان،
این تحقیق با بررســی جریان ترجمة نمایشنامههای معروف اندیشــمندان شــهیر غربی در دورة
قاجار و روشــننمودن موضــوعات فضــای اجتماعی حاکم بر آن دوران در این نمایشنامهها به
سؤالهای زیر پاسخ میدهد:
 .5فضـای حاکم بر جامعة ایران در دوران قاجار از من رهای اجتماعی ،فرهنگی ،و ســیاسی
چگونه بوده اس ؟
 .9نمایشنامههای انتقادی ترجمهشده در دورة قاجار چه آثاری بودند؟
 .9عل

انتخاب این آثار توس مترجمان چه بوده اس ؟

 .2پیشینة پژوهش
جامعهشناسی و ترجمه

ترجمه ماهیتی بینارشـتهای دارد (هتیم و ماندی )9004 ،و با بسیاری از رشتههای دیگر ن یر
جامعهشـناسی ارتباطی تنگاتنگ دارد و ماهی

میانرشتهای ترجمه ،امکان بررسی چندجانبة آن

را به محققان میدهد .در این میان جنبة اجتماعی ترجمه بنیادین بوده و جامعهشـناسی میتواند
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چـارچوب ن ری منـاســـبی را در اختیـار مطـالعات ترجمه بگذارد .طبق ن ریة گوانوویچ 5که
برگرفته از ن ریة جامعهشــناســی بوردیو 9اســ  ،ترجمه کاالیی فرهنگی اســ

که عوامل و

کنشــگران مختلفی در تولید آن نقش دارند و در فرهنگ زبان مقصــد جایگاهی دارد و با دنیای
اجتماعی بیرون ارتباط مسـتقیم دارد .به عبارت دیگر میتوان ابعاد سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
را در این کـاالی فرهنگی دید .همچنین این قدرتهای برتر ســـیاســـیاجتماعی هســـتند که
تعیینکنندة نوع و نحوه وحتی زبان ترجمه میباشــند (گوانویچ .)9050 ،بنابراین فرآیند ترجمه
تح

تأثیر عوامل اجتماعی اسـ

و ترجمه در اجتماع شـکل میگیرد و حیات آن نیز براسام

رابطهاش با شـرای اجتماعی و فرهنگی اس
پیم نیز بر این باور اسـ
در این فرآیند اس

که در آن تولید و خوانده میشود (ولف.)9001 ،

که رویکرد اصـلی در جامعهشـناسی ترجمه ،مطالعة نقش افراد واس

(.)9001

بهطور کلی جامعهشــناســی ترجمه شــامل ســه حوزة جامعهشــناســی محصــول ترجمه،
جامعهشناسی مترجم و جامعهشناسی فرآیند ترجمه میشود و اصلیترین الگوها و رویکردهای
ن ری ترجمه که در مطالعات جامعهشـناختی ترجمه مورد استفاده قرار میگیرند ،برآیند این سه
حوزه هستند .ن ریه بوردیو یکی از الگوهای مهم در مطالعات جامعهشناختی اس

که بیشترین

تأکیدش بر جامعهشــناســی مترجم اســ  .در این مدل بوردیو به ســه مفهوم مهم تح
میدان ،9عادتواره ،4ذائقه 1اشــاره دارد و مهمترین آنها میدان اســ
میدانی اس

که عامالن در آن در حال رقاب

عنوان

که در آن اجتماع بهمثابة

برای رسیدن به قدرت و موقعیتند (ولف.)9001 ،

حال مفهوم میدان در ترجمه ،همان عرصــة رقاب

مترجمان برای کســ

جایگاه برتر اســ .

مفهوم دیگری که بوردیو از آن یاد کرده مفهوم عادتواره ،یعنی تمایالت نهادینهشــده و درونی
کـارگزاران کـه در حوزة ترجمـه همـان تمـایالت مترجمان اســـ

و مفاهیمی مانند الگوها،1

1. Translation practice
2. Theory of action
3. Field
4. Habitus
5. Illusio
6. Role model
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خودانگاره 5و هوی

گروهی 9را شــامل میشــود .مفهوم ســوم ،ذائقه اس ـ
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که همان ایدهها و

انگیزههای درونی و موضــعگیریهای فرد (مترجم) به هنگام ورود به یک میدان خاص اســ
(چسترمن.)9001 ،
بـهطور کلی عوامـل زیادی مانند کارگزاران ،انتشـــاراتیها و منتقدان و از همه مهمتر خود
مترجمـان و عـادتوارههـایشـــان در انتخاب ترجمه ،شـــیوة ترجمه ،چاپ و پذیرش ترجمه
تأثیرگذارند (گوانویچ .)9050،از این میان نقش مترجم بهعنوان یکی از مهمترین عناصر موجود
در ترجمه انکارناپذیر اسـ ؛ چنانکه چســترمن ( )9003بر گنجاندن مبحث مطالعات مترجم در
مطالعات ترجمه تأکید دارد و در خصــوص اهمی
پدیدهای اسـ

نقش مترجم بر این باور اســ

که ترجمه

فراتر از انتقال زبان متن مبدأ به زبان متن مقصد .به عقیده وی آن سوی هر متن

ترجمهشـده ،موجودی زنده ،صـاح

شـعور ،احسام ،فرهنگ و عقیده به نام «مترجم» وجود

دارد.
ساختارهای اجتماعی و عادتوارههای مترجم

همانطور که گفته شـــد مترجم و عادتوارههای او نقش مهمی در مراحل مختلف ترجمه
دارنـد .پس برای پیبردن بـه دالیـل انتخـاب گونهای خاص از ترجمه و توفیق آن در جامعه،
بررسی عادتوارههای مترجم ضروری بهن ر میرسد.
آنچه بوردیو آن را عادتواره نامیده ،مجموعهتمایالت ن اممند ،اســتمرار یافته ،پایا و قابل
انتقال به غیر اسـ
معتقد اسـ

که خود ،هم برسـاختة ن ام اجتماعی حاکم و هم سـازندة آن اس  .بوردیو

این عادتوارهها اصـولی هستند که نمود خارجیشان را میتوان در محصوالتشان

دیـد کـه اینجـا بـا توجه به بحث مورد ن رمان ،همان محصـــول ترجمه اســـ  .از آنجا که
عادتوارهها در فرد نهادینه میشـوند این فرآیند بهطور ناخودآگاه صورت میپذیرد و تابع هیچ
قانونی نیسـ  ،در حقیق
بـه همین جه

از ن ر بوردیو عادتواره تح

تأثیر کالنساختار اجتماعی 9اس

عنوان میکند که این عادتواره با این وضـــعی

و

اجتماعی وبا توجه به چنین
1. Self image
2. Group identity
3. Social super structure
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پس عادتوارههای مترجمان براسام فراگیری فنی

با حوزههای خاص ادبی ،بر حسـ

شرای و همچنین بسته به

فضای اجتماعیای که در آن مترجم اقدام به ترجمه میکند ،شکل میگیرد (گوانویچ.)9050 ،
تأثیرپذیری ذائقه (شم) مترجم از عادتوارهاش

آنچه بوردیو تح

عنوان ذائقه (شـــم) مترجم از آن نام میبرد ،موضـــعگیری و تمایالت

ذهنی فرد اســـ  .در حقیق
تح

نحوه فعالی

تولید کنندگان متن اعم از نویســـندگان و مترجمان

تأثیر مستقیم ذائقه آنهاس ؛ از این رو ترجمه میتواند خود ابزاری برای توصیف و تبین

انگیزههای درونی مترجم باشـــد .بهعبارت دیگر ،ذائقه یعنی وفاداری و پیروی از قاعدهای کلی
که فرد را وادار به نوشـــتن به شـــیوهای خاص یا در حوزهای خاص میکند .این ذائقه همان
«انگیزههای شـخصـی مترجم» میباشد که چسترمن ( )9003از آن با عنوان « »telosیاد میکند.
این مفهوم بهطور کلی ،در برگیرندة دالیل شخصی ترجمة یک اثر اس .
نکتة مهم دیگر این اس ـ

که حوزههای ادبی با توجه به ذائقة خوانندگان ذائقهای خاص را

متبلور میسازد .یعنی هر نوع متنی دارای واژگانی خاص اس

که ذائقه ای خاص از آن متن را

بهوجود میآورد و مترجم باید آن را به صـــورتی ترجمه کند که آن ذائقه را به خواننده منتقل
کند .به بیانی دیگر مترجم باید بتواند همان ذائقه متن مبدأ را به متن مقصــد انتقال دهد و همان
ذائقـه را کـه واژگـان متن مبـدأ برای خوانندگان متن مبدأ ایجاد میکنند ،برای خوانندگان متن
مقصد بهوجود آورد (گوانویچ.)9050،
جـالـ

توجـه این که ،ذائقه مجموعة عالیق و تمایالت ذهنی اســـ

که خود حاصـــل

عادتوارههاسـ  .بهعبارت دیگر مترجم یا مؤلف بهواسطة یک سری عادتوارههای خاص که
در وی نهادینه میشـود بهگونهای خاصی از متن عالقه مییابد و این عالیق و جه
فکری همان ذائقه وی اس

بهطوری که گرانویچ معتقد اس

کنشگران ،به ظهور میرسد (ولف.)9001 ،

گیریهای

که اصل ذائقه بهواسطه عادتوارة

سال چهل و نهم
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دورة قاجار و بسترسازی فکری برای ترجمههایی با محتوای انتقادی

در دوران حکومـ

قاجارها ،ایران کشـــوری نیمهاســـتعماری بود و دو نیروی متخاصـــم

اسـتعماری انگلیس و روسـیه کشـور را به حوزههای نفوذ خود تقسیم کرده و برای تثبی
خود دائماً در حال رقاب

با یکدیگر بودند .در نتیجه ،وضــعی

بروز فسـادی ع یم در دستگاه دیوانساالر مملک

نیمهاســتعماری ایران که س ـب

شد ،زمینة اساسی را برای نمایشنامهنویسی

و ترجمههایی که مبتنی بر انتقاد و هجو بود ،فراهم میســـاخ
پاسخ به سؤال اول تحقیق الزم اس

با وضعی

نفوذ

(تقیان ،5914 ،ص .)99 .برای

ایران در دوره قاجار آشنا شویم.

الف) شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه در دوران قاجار

تصـور معمول و کلی ما از ایران عصر قاجار (قبل از مشروطه) در یک جامعه بسته ،ایستا و
عق مانده خالصـــه میشـــود که تغییر و تحول چندانی در آن رخ نداده مگر در یکی دو دهة
پایانی آن بهدالیل مختلف (مثل ظلم قاجارها ،بیلیاقتی آنها ،آشــنایی مردم با تمدن نیمهاروپایی
روسـیه و شکس های پیاپی از روسیه و انگلیس و آشنایی با تمدن کامالً پیشرفتة اروپا ،بیداری
عـدة زیادی از گروهها و طبقات مختلف اجتماعی و )..و نهایتاً به نهضـــ

انقالب مشـــروطه

انجامید (زیباکالم ،5911 ،مقدمه).
اقتصاد ایران در این دوران مصدا «اقتصاد معیشتی» یا «بخور و نمیر» بوده اس
 ،5911ص .)41 .تجارت ایران بهعل
کافی و وضـعی

(زیباکالم،

نبود وســایل ارتباطی مناس ـ  ،خشــکســالی ،نبود تولید

اسفبار صنعتی در وضع بدی بهسر میبرد .اوضاع اجتماعی نیز به همین منوال

وخیم بود؛ چرا که مثالً باســوادان کمتر از 1درصــد جمعی

شــهرنشــین را تشــکیل میدادند و

اصـوالً خواندن و نوشتن تقریباً به سه قشر دربار ،روحانیون و بازار منحصر شده بود (زیباکالم،
 ،5911ص.)41-41 .
ب) شرایط سیاسی حاکم بر جامعه در دوران قاجار

حرف شــاه واج االطاعه بود و او را ســایة خدا بر زمین میدانســتند .مردم رعی
نوکر شــاه .عالوه بر دیکتاتوری که ضــعف بزرگی بود ،نه حزبی وجود داشــ
سـیاسـی ،نه حق و حقو صـنعتی ،نه امنی

بودند و

نه تشــکیالت

سـیاسی و نه قانونی .اساساً فکر مخالف

جدی با
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قاجار در سطا جامعه مطرح نبود .اتحاد داخلی میان گروههای مختلف وجود نداش ؛

بههمین دلیل مردم در شـهرهای ایران ،بر خالف شـهرهای اروپای قرون وسطی ،هرگز نتوانسته
بودنـد از حکومـ
هیچگونه حرک

امتیـازی بگیرنـد؛ زیرا آنچنـان متفر و رقیـ

با یکدیگر بودند که امکان

دسـتهجمعی در میانشـان وجود نداشـ  .در میان مردم دید اشتباهی نسب

به

غرب وجود داشــ ؛ به این معنی که آنها غرب را دیار کفر و فســاد میدانســتند و بر همین
اســـام هرچه از آن ســـو میآمد برای جامعة خود نامناســـ

میدانســـتند .ارتش نیرومند و

بوروکراسی مدرن و همهجانبه در کشور شکل نگرفته بود .رجال سیاسی اغل

ناالیق و فاسد و

ظالم بر مسند امور بودند (زیباکالم ،5911 ،ص.)19 .
همة این تغییرات ذهنی و عینی به یک نقطه یعنی نارضـــایتی ایرانیان از حکوم
فکر ایجاد تغییر و تحول در اذهان بســـیاری از ایرانیان رســـید؛ البته باید گف

قاجارها و

که این تغییرات

ذهنی و عینی مربوط به هم بوده و بر هم تأثیر داشــتهاند .تمام اینها باعث شــد تا جریانهای
اصـالحطلبانه که بعضـی پیشتر آغاز شده بود پررنگتر شوند و اصالحطلبان هم از بیرون ن ام
قاجار (روشــنفکران ،فرنگرفتهها ،قفقاز رفتهها ،تجار و روحانیون و  ...که بعضــی از آنها مثل
ملکمخان ،طالبوف یا آخوندزاده سم های دولتی هم داشتند) و هم از درون ن ام قاجار (صدر
اع م ،خود شــاه یا شــاهزادهها ،دی لماتها و کســانی که منصــ

خاصــی نداشــتند) به فکر

اصــالحات عمیق و گســترده در ن امات اجتماعی ،ســیاســی و فرهنگی ایران بیفتند (زیباکالم،
.)5911
نهضت ترجمه و طلیعة ترجمة نمایشنامه در دوره قاجار

بیشــک دارالفنون یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی ایران در طول قرن ســیزدهم (دوران
قاجار) و چهاردهم بهشمار میرود چرا که انگیزة بسیاری از حرک های ادبی و علمی در ایران
بوده اس ـ  .نهضــ

ترجمه و اقتبام نمایشنامه نیز در ایران با دارالفنون پیوندی ناگســســتنی

دارد .بدین ترتی  ،بنای «دارالفنون» صــرف ن ر از خدمات علمی ،راهگشــای جدّی فن ترجمه
در ایران نیز شـــده و بیشـــتر از این طریق بود که دســـتیابی به فرهنگ غربی امکانپذیر شـــد
(ملکپور ،5915 ،ص.)901 .

سال چهل و نهم
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دارالفنون برای اجرای نمایش دایر شد .این تاالر

تقلیدی از تماشـــاخانههای غربی بود .در آن زمان ،از یک ســـو ،هنوز نمایشنامة

فارسـی وجود نداش

که مطابق با شیوة تهاترهای فرنگی باشد و از سوی دیگر ،شاه و ملتزمین

او که دیگر با تهاتر فرنگی و باله و اپرا آشـنا شــده بودند ،به نمایش و آئینهای نمایشــی ســنتی
ایرانی رغبتی نشــان نمیدادند؛ در نتیجه ،همین امر انگیزهای شــد که شــاه دســتور ترجمة آثار
نمایشـــی فرنگی را صـــادر کند (بزرگمهر ،5911 ،ص .)99 .به این ترتی  ،مقارن با حکوم
ناصـرالدینشاه بود که نمایشنامه برای نخستینبار با حمای
سـرگرمی و تفنن شـد .در کنار حمای
تجـددخواهانه ،و افزایش جمعی

درباریان و به تأسی از شاه ،وسیلة

درباریان و رجال ،نمایشنامهها بهسـب

گسترش افکار

باســـواد ،مســـافرت به فرنگ و افزایش تعداد روزنامهها به

وسیلهای ارتباطی و انتقادی تبدیل شدند تا بتوانند از طریق تهاتر شروع به خردهگیری از دستگاه
حکومتی کننــد و از میــان همین گروههــا افرادی بودنــد کــه نخســـتین تجرب ـهکننــدگــان
نمایشنامهنویســـی در ایران شـــدند (ملکپور ،5919 ،ص .)19 .بنابراین قرن  59هجری ،قرن
آشــنایی و تجربة نمایش و نمایشنامهنویســی ایرانیان اس ـ ؛ قرنی که بدون شــناخ
اجتماعی و فرهنگی و ادبی حاکم بر آن که با نمایش پیوندی عمیق دارد ،شــناخ

شــرای
چگونگی و

چرایی انتقال و اشاعة آنها امکانپذیر نخواهد بود.
این دوره برای مترجمان فرصــتی مهیا کرد تا بتوانند با افقهای جدید فکری آشــنا شــوند.
جـدا از ارزشیـابی محتوایی و کیفیـ

ترجمهها ،باید گف

که این رویکرد و انگیزه به ســـود

کسـانی شـد که تشـنه و جویای یادگیری بودند و به هر طریق میخواستند با فرهنگهای دیگر
آشـنا شـوند .از سـوی دیگر ،شماری از روشنفکران که از استبداد حاکم بر مردم و روزگار تیرة
آنان کموبیش آگاهی داشـته و نیز با اندیشههای مترقی آزادیخواهانه نیز آشنا شده بودند ،تهاتر
را وسیلهای مناس

برای «تهذی

اخال » و «تنویر افکار» تشخیص دادند؛ زیرا این هنر یکی از

عملیترین شیوهها برای نشر افکار نو ،بهویژه در جامعهای کمسواد ،بود (بزرگمهر ،5911 ،ص.
.)99
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 .3روش پژوهش

بـهمن ور دســـتیـابی به هدف این پژوهش ،یعنی یافتن نمایشنامههایی با محتوای انتقاد از
فضــای اجتماعی ،فرهنگی و ســیاســی حاکم برجامعه ،عالوه بر مطالعة منابع مرتب کتابخانهای،
پیکرهای نسبتاً جامع از نمایشنامههای ترجمه و اجرا شده در دورة قاجار انتخاب شدند تا برای
بررسی محتوایی ،موشکافانه بررسی شوند .این پیکره شامل  90نمایشنامه به شرح زیر اس :
 .5آثار مولیر :طبی
میرزا حبی

اجباری (ترجمة محمدحسـنخان اعتماد السلطنه) ،مردمگریز (ترجمة

اصــفهانی) ،گیج (ترجمة میرزا علیخان) ،خســیس (ترجمة محمدعلی فروغی

ذکاءالملک) ،تارتوف یا میرزا کمالالدین (ترجمة محمدعلی فروغی ذکاءالملک) ،عروســـی
اجباری یا عروســی جناب میرزا (ترجمة شــاهزاده محمدطاهر میرزا) ،ژرژ داندن یا شــوهر
درمانده (ترجمة میرزا جعفر قراچهداغی)؛
 .9آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده :مال ابراهیم خلیل کیمیاگر ،موســی ژوردن ،حکیم نباتات،
وزیرخان لنکران ،حکای
حکای

خرم قولدورباســان (دزد افکن) ،ســرگذشــ

مرد خســیس،

وکالی مرافعه؛

 .9آثار شــکس ـ یر :یک وکیل خائن (ترجمة یوســف اعتصــام الملک) ،تاجگذاری و مرگ
ناپلهون (ترجمة شاهزاده حشم السلطان) ،برج نسل (ترجمة عبدالحسین میرزا مؤیدالدوله)؛
 .4اثر فردریک شیللر :خدعه و عشق (ترجمة میرزا یوسفخان اعتصامالملک)؛
 .1آثار ترکی :الف) تهاتر ضــحاک (ترجمة میرزا ابراهیم امیر تومان) نوشــتة ســامی بیگ
عثمانی و ب) نامة نادری (ترجمة تاجماه آفا الدوله) نوشتة نریمان نریمان اف.
در بررســـی دقیقتر محتوای هر یـک از این نمـایشنـامـهها ،به آثاری برخوردیم که در آن
مترجم با انگیزههای پیدا و نهان مبارزانه دسـ

به ترجمة آنها زده اس  ،انگیزههایی که هدف

از آن تلنگر زدن بـه اذهـان عموم جـامعـه و در نتیجه هدف قرار دادن پایههای حکوم

وق

اس .
در بررســی برخی آثار نمایشــی که در عهد ناصــری و انقالب مشــروطه به فارســی ترجمه
شـــدهاند ،به آثاری بر خوردیم که مفاهیم و مضـــامینی مثل ظلم و ســـتم فردی و اجتماعی،
فهودالیسم ،جهل ،بیسوادی و خرافهپرستی ناشی از آن ،حسد ،ریاکاری ،وضعی

زنان و حقو
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اجتمـاعی آنهـا ،مورد توجـه بوده و بیشـــتر در قـال های کمدی یا تراژدی شـــکل گرفتهاند
(بزرگمهر ،5911 ،ص .)33 .بـا توجـه بـه ویژگیهای مذکور ،به بررســـی محتوای هر یک از
نمایشنامههای ترجمهشده با این مضامین و س س به پیشینه و انگیزة مترجم آن اثر میپردازیم.
 .1مردمگریز ،نوشتة مولیر ،ترجمة میرزا حبیب اصفهانی
محتوای نمایشنامه

مولیر از جمله معدود نمایشنامهنویســانی اســ

که کمدیهای خود را با پسزمینهای تلخ

مینویســد و نمایش میدهد .او در آثارش برای آنکه بتواند به بنیادهای اجتماعی و ســیاســی و
کلیسایی بتازد ،حمله به بنیادهای اخالقی حاکم را در پیش گرف
به همین دلیل اس

(ملکپور ،5919 ،ص.)951 .

که اکثر آثار او با شرای اجتماعی و فرهنگی دوران ناصری تطابق دارد.

مردمگریز ،برخورد اجتمـاعی و اخالقی مولیر با جامعة فرانســـه در دورة لویی چهاردهم را
نشـان میدهد .او میکوشـد تا در این اثر ،مناسبات نابهنجار اجتماعی را در دستگاه حکوم

به

تصــویر بکشــد و آنها را به باد انتقاد و تمســخر گیرد .در این داســتان ،دوروییها ،تملقها و
چاپلوسیهایی که در بین طبقة اشراف رواج دارد ،به تصویر کشیده شده اس .
پیشینة مترجم و انگیزههای او از ترجمة این اثر:

میرزا حبیـ

اصـــفهـانی در  . 5919در چهـارمحال و بختیاری به دنیا آمد ،در بغداد به

تحصــیل ادبیات ،فقه و اصــول پرداخ

و ســ س به تهران رف

اما از آنجا بهدلیل فعالی های

سـیاسـی و ضداستبدادی مجبور به فرار به عثمانی شد .نمایشنامة مردمگریز با مایههای انتقادی
خود ،برای من ور میرزا حبی

اصـفهانی که شخصی روشنفکر و مبارز بود و میل به اصالحات

در آن روزگار داش  ،متن مناسبی بوده و بیشک همین بُعد انتقادیاجتماعی آن از طبقة اشراف
و درباری ،از علل انتخاب این متن برای ترجمه بوده اس .

 .2طبیب اجباری ،نوشتة مولیر ،ترجمة محمدحسنخان اعتمادالسلطنه
محتوای نمایشنامه

این نمایشنامه در سـال  5111به رشـتة تحریر در آمد .این اثر کمدی شـاد و کوتاهی اس
که در آن به هجو صــنف طبی

پرداخته شــده اس ـ  .در واقع ،این داســتان ،انتقادی اخالقی بر
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تفاوت میان طبقات مختلف مردم اسـ  .این داسـتان با حمله بر بنیادهای اخالقی ،روشــنفکران
جامعه را زیر سؤال میبرد.
پیشینة مترجم و انگیزههای او از ترجمه این اثر

محمدحسنخان اعتمادالسلطنه تحصیالت خود را در دارالفنون گذراند و به درجة سرهنگی
رسـید .او در  . 5910نمایندة ن امی ایران در پاریس بود و بعد از بازگشـ

به ایران به سم
ریاس ـ

«مترجم حضــوری» دربار ناصــری رســید و بعد مســهولی

روزنامة رســمی و ســم

«دارالترجمه» به وی واگذار شــد .در ســال  5900به ســم

وزارت انطباعات رســید و به لق

«اعتمادالسـلطنه» مفتخر شـد .ایرج افشار (بهنقل از ملکپور ،5915 ،ص )993 .دربارة او چنین
میگویـد« :او مردی پرکـار و عالقمند به تحقیقات ادبی بود ....او کت
توانسـ

زیادی را تألیف کرد و

فضال و دانشمندان عصر خود را در حلقة علمی و ادبی مجتمع سازد ».آدمی

(،5911

ص )19 .نیز او را از جملـه افرادی میدانـد که بهدلیل عالقه به آثار تاریخی و اجتماعی اروپا،
دارای گرایشی قطعی به روشنفکری میداند.
ترجمة نمایشنامة طبی

اجباری در ســال  . 5901انجام شــد .اعتمادالســلطنه نیز همچون

برخی از مترجمان آن روزگار ،بیشـــتر در انتقال روح و مفاهیم کلمات و جمالت به فارســـی
تالش کرده و چنـدان در بنـد برگردانی دقیق نبوده اســـ  .ترجمة طبی
بیشـتری نسب

اجباری با اســـتقبال

به ترجمة گزارش مردمگریز مواجه شد؛ زیرا زبان محاورهای و عامیانه و تطبیق

موضـوع و اشـخاص نمایشنامه با مسـائل و شـخصـی های ایرانی ،همه از عواملی هستند که
باعث شـد طبی

اجباری دو بار به چاپ برسـد و تقریب ًا بین محافل کتابخوان شــناخته شود.

هدف مترجم از ترجمة این اثر را میتوان اسباب تنبه و بیداری برخی از طبقات مردم دانس .
 .3عروس و داماد ،نوشتة مولیر ،ترجمة میرزا جعفر قراچهداغی
محتوای نمایشنامه

این کمدی را مولیر در  5111نوش  .این نمایشنامه از لحاظ محتوا ،پیوند بورژوا و خاندان
اشــرافی ورشــکســته را به باد نقد میگیرد و در واقع هر دو جناح طباتی آن روزگار را به باد
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تمسـخر میگیرد .در این نمایشنامه مولیر یک بار دیگر مسهلة ازدواجهای تحمیلی ،محدودی
زنان و سلطه و اختیار مطلق مردان را مورد انتقاد قرار میدهد (حیدری.)5943 ،
پیشینة مترجم و انگیزههای او از ترجمة این اثر

میرزا جعفر قراچهداغی یکی از مترجمان عصـر ناصری بود که در سال  . 5910متولد شد.
او در سـم

منشـی شـاهزاده جاللالدینمیرزا (پسر فتحعلیشاه قاجار) کار میکرد و بعضی از

کارهای نویسـندگی جاللالدینمیرزا را نیز بر عهده داشـ
گرفته بود .جاللالدین میرزا در سال  5913در گذش

و تح

تأثیر افکار آن شاهزاده قرار

و میرزا جعفر قراچهداغی بهعنوان منشی

تحقیق به خدم

وزارت عدلیه در آمد .وی در ســال  5939شــروع به کار در وزارت انطباعات

نموده و به سم

میرزا و مترجم زبان ترکی در آمد .وی تا سال  ،. 5901یعنی تقریباً تا اواخر

عمرش ،در وزارت انطباعات بود .طبق شـواهد وی با بسیاری از روشنفکران یا روشنگرایان آن
دوره مانند اعتمادالســـلطنه ،جاللالدینمیرزا ،میرزا یوســـف مســـتشـــارالدوله و میرزا فتحعلی
آخوندزاده شخصاً یا از راه مکاتبه در تمام بوده اس  .به گفتة سیدنی چرچیل ،قراچهداغی در
 . 5910متولد شد و در  5950در سن شص
قراچهداغی در بیان عل

سالگی درگذش

(مؤمنی.)5911 ،

ترجمة این اثر چنین میگوید:

«در آن ســـنوات ترقی آیـات کـه برای تعلیم و تعلم هرگونه فنون و هنر و تحصـــیل
حصول هر نوع معرف

و کماالت از هر قبیل وسایل و اسباب الزمه در ادارات مخصوصی

موجود و مهیا بوده طریق تحصــیل ترقیات از موانع مصــون و ابواب فتوح تعلیم و تربی
برای هر دور و نزدیـک مفتوح اســـ

و نتایج آثار باریافتگان از کلی و جزئی در حجاب

بیقدری مهمل نمانده( ».حیدری)5943 ،
از این ســـخن چنین بر میآید که قراچهداغی موانع ترقی و پیشـــرف

را در جامعة خود

دریافته و کوشیده تا با ترجمة این اثر برخی از محدودی های حاکم بر جامعهاش را اعالن کند
و آن را بـه گونـهای تلمیحی در بطن اجتمـاع بـه نقـد بکشـــاند .میرزا جعفر پس از ارائة این
توضـــیحات ،بیهیچ امیدی به چاپ این اثر فق آرزو میکند که «دبیران انجمن حضـــور وزیر
اع م ،میرزا علیاصغرخان امینالسلطان» در آن امعان ن ر کنند.
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 .4مجموع ة نم ایشن ام ة تمثیالت ،نوش ت ة میرزا فتحعلی آخوندزاده ،ترجمة میرزا جعفر
قراچهداغی
محتوای نمایشنامه

حیـدری ( )5943در مقـدمة کتاب تمثیالت دربارة میرزا فتحعلی آخوندزاده (5931-5991
 ).چنین مینویســد« :او نویســنده ،متفکر ســیاســی و منتقدی ادبی اجتماعی بود که در تعقل
فلســـفی واصـــالح دین عقایدی تازه آورد ،فردی بود که برای اولینبار نمایشنامه و داســـتان
نویسـی را به شـیوه غربی در مشـر زمین رایج کرد ».آخوندزاده شش نمایشنامة کمدی را در
مجموعهای به نام تمثیالت در اصــل به زبان ترکی نوشــته اســ  .تحقیقات نشــان دادهاند که
محتوای اجتماعیانتقادی حاکم بر ســاختار نمایشــی نمایشنامههای مجموعة تمثیالت متأثر از
کمدی هجوآمیز «بازرم» نوشــتة «گوگول» اس ـ
ماندگار ادبیات نمایشـــی جهان اســـ

(آدمی  .)5943 ،این نمایشنامه یکی از آثار

که به انتقاد از دســـتگاه بوروکرات فاســـد تزار و ن ام

اسـتبدادی حاکم بر روسـیه میپردازد .آخوندزاده از این اثر تأثیر زیادی گرفته و شـخصی های
این کمدی را در لبام «ایرانی» در نمایشنامههای شـشگانهاش آورده اس

که محتوای هریک

از آنها را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
 .5نمایشنامة مال ابراهیم خلیل کیمیاگر :این اثر در پی نشـاندادن فضای جهل و خرافات
حاکم بر زندگی مردم و ناآگاهی آنان اس ؛
 .9حکای

موسی ژوردان :بر پایة اعتقادات خرافی و نادانی و عوام فریبی ساحران اس ؛

 -9وزیرخان لنکران :این تمثیل در انتقاد از ن ام دیوانسـاالر فهودالی نیمهاستعماری ایران
نوشـته شده که ضمن بازگویی یک داستان عشقی مورد هجو قرار میگیرد .به گفتهای دیگر
میتوان این نمـایشنـامـه را اولین کمـدی اجتماعیانتقادی تاریخ نمایشـــة ایران دانســـ
(ملکزاده ،5919 ،ص)504 .؛
 .4خروم قولدورباسـان (دزدافکن) :کمدی رمانتیک -روسـتایی اسـ
رواب فهودالی و همچنین حقو زن در جامعه میپردازد؛

که به تصویرگری

سال چهل و نهم
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 .1مرد خسـیس :با روای
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سرگذشتی مردی خسیس ،به زندگی اشخاص سوداگر و طماع

میپردازد کـه ارزشهای اجتماعی در ارتباط با پول برای آنها معنا میشـــود و مناســـبات
اجتماعی و اقتصادی آدمهایی را که گرفتار آنند نیز بیان میکند؛
 .1وکالی مرافعه :این نمایشنامه نمایانگر رواب ظالمانه و فاســد دســتگاه عدال

و زد و

بند آن با مردمان با نفوذ و قدرتمند اس .
پیشینة مترجم و انگیزههای او از ترجمة این اثر
همـانطور کـه در توضـــیا ترجمـة نمـایشنامه عروم و داماد به مختصـــری از زندگی
قراچهداغی اشـاره شد ،او خود در زمرة روشنفکرانی قرار میگیرد که به اذعان محققان ،همواره
تح

تأثیر اندیشــهها و افکار آخوندزاده بوده اسـ

(کتاب تمثیالت) .او در دیباچة ترجمة این

اثر ،هدف خود را از ترجمه چنین بیان میکند:
« ...این فن تهاتر که اصلا و اهم و اول ترقیات اس
و متداول نشــده بود ....علم شـــریف تذهی

هنوز در ایران تا به امروز مشهور

اخال که هرگز به نوع کمدی و فن ن یف

تهاتر که الطف سـخنان و الد گفتگوهاسـ  ،به زبان فارسـی نوشته نشده و هموطنان ازین
تمتع مهجورند ...انشـاءاهلل به توس خامه این گمنام انتشار و اشتهارش برای اهل مملک
وسیله بصیرت  »...واقع افتد( .حیدری ،5943 ،ص)95 .
آنچه بهروشــنی میتوان در این اظهار او دریاف

کرد ،همان آرزوی بصــیرت او برای مردم

اســـ

که اگر چه آن زمان «فن تهاتر» پدیدهای نو

اســـ  .در اینجا ذکر این نکته حائز اهمی

محسـوب میشد ،در شرای خفقان و استبداد و جهل میتوانس

وسیلهای برای انتقاد به روش

تمسخر باشد.
 .5خدعة عشق ،نوشتة فردریک شیللر ،ترجمة میرزا یوسفخان اعتصامالملک
محتوای نمایشنامه
شــیللر این نمایشنامه را در ســال  5114نوشــته اســ  .از این نمایشنامه معموالً با عنوان
«بورژوا-تراژدی» یاد میشـود .او در مضـامین این نمایشنامه ضـمن نشاندادن عشقی پر شور،
رواب فاســد در دربارهای حکوم های ایاالت آلمان را نیز نشــان میدهد .از این گذشــته ،این
نمایشنامه را جزو نخستین آثار «نمایش سیاسی» در آلمان میدانند.
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پیشینة مترجم و انگیزههای او از ترجمه این اثر
یوسـف اعتصـامالملک ،پدر پروین اعتصامی فرزند ابراهیم اعتصامالملک (رئیس کل دارایی
تبریز) بود .او قبل از بیس سالگی در تبریز ادبیات فارسی و عربی ،فقه و اصول ،و زبان فرانسه
را فرا گرف  .خدمات او در ســراســر عمرش بســیار متنوع و گســترده بود .او مؤســس اولین
چاپخانة سـربی در تبریز بود و در دور دوم مجلس شورای ملی به نمایندگی مردم برگزیده شد
و در سـال  5913مجلة اجتماعیسیاسی بهار را تأسیس کرد .بعدها از کار سیاس
و به امور فرهنگی پرداخ  .در اواخر عمر به عضـوی

فاصله گرف

کمیسـیون معارف مجلس شــورای ملی

درآمد.
دربارة چرایی ترجمة این اثر چه توجیهی بلیغتر از کالم خود یوسف اعتصامالملک نمیتوان
یاف

که روشنگر انگیزههای او باشد .او میگوید:
«شـیللر از مشـاهیر شـعرا و فضالی آلمان اس
سـخن از وقایعی حسـی اسـ

و موضوع همین تهاتر ҆خدعه و عشق҅

و از مبالغه و اغرا افسانه نگاری عاری اس

بلند و نصــایا ارجمند را متضــمن اســ  .کمتر کتابی اســ

ولی مقاصد

که جامع این همه مزایا و

محتوی بر این همه محسنات معنوی باشد .شیللر در این تهاتر خواننده را به مکارم اخال
و محامد صـفات ترغی

میکند ...مرد آن اسـ

که از آالیش خواسـتههای نفسانی پاک و

منزه باشد و در حفظ ناموم و شرف بکوشد( »....ملکپور ،5915 ،ص)911 .
اگرچه شهرت اعتصامالملک غالباً بهواسطة فعالی های فرهنگی او در اواخر سلطن
اسـ

اما نزدیکی خانوادگی او به دستگاه حکوم

و اطالع از اوضاع سیاسی مملک

قاجار
انگیزهای

قوی برای ترجمة آثاری روشنگرانه همچون رمان بینوایان و این نمایشنامه دارد.
 .6تئاتر ض حا  ،نوش تة س امی بیک عثمانی ،ترجمة میرزا ابراهیمخان آجودانباش ی
(ملقب به امیر تومان)
محتوای نمایشنامه
این نمایشنامه که بیشتر محتوایی ضد استبدادی و ضد استعماری دارد و انتشار آن مقارن با
نخسـتین حرک های مشـروطهطلبانه در سـال  . 5999اسـ  ،دارای اهمیتی فو العاده اس .
داستانی که سامیبیک آن را مأخذ نمایشنامة خود قرار داده  ،داستان ضحاک ،پادشاهی بیگانه و
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که تمام تالشش از بین بردن «کیش جم» اس

و در این راه از هیچ ستمی

و بیدادی دریغ نمیورزد .سامیبیک در مقدمة این نمایشنامه بر این باور اس
همواره متأثر از اتفاقات ملی تاریخ ملل مختلف دنیاس ـ
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که مرقومات او

و این قصــه ،قصــهای تاریخی اس ـ

(ســامیبیک .)5915 ،این نمایشنامه در پنج پرده و هفتاد صــحنه تن یم شــده اســ
حکوم

ضحاک و قیام کاوه تا به تخ

و از آغاز

نشستن فریدون ادامه مییابد.

پیشینة مترجم و انگیزههای او از ترجمة این اثر
بنـا بر مقـدمـة کتاب میتوان دریاف

که ابراهیم (امیرتومان) پســـر میرزا علیاکبرخان که

آجودانباشـی توپخانه بوده ،در سال  5914خورشیدی مقارن با سلطن

م فرالدین شاه قاجار و

به تشــویق و توصــیة ندیمالســلطان ،وزیر انطباعات و دارالترجمه آن زمان ،این نمایشنامه را
ترجمه کرده اسـ  .ندیمالسـلطان بههنگام وزارت ،از آنجایی که جوّ سیاسی تغییر یافته بود ،در
آسـتانه مشـروطه و اوج فعالی های مطبوعاتی علیه استبداد دول

قاجار در اقدامی ظلمستیزانه

امیرتومان را که خود متفکر و نمایشنامهنویسی بصیر بود به ترجمة این اثر دعوت کرد و بعدها
خودش بـهدلیـل این تنـدرویهـا از وزات انطبـاعـات عزل شـــد (دایرهالمعـارف کتابداری و
اطالعرســانی .)5939 ،اگرچه تا پایان دوران ســلطن

قاجاریه اکثر نمایشنامهها به جز مواردی

که در باال به آنا اشـاره شـد ،سـبک و سـیاقی یکسـان داشـتند ،با آغاز زمزمههای مشروطی ،
نمایشنامهنویســـان روشـــنفکر و معرف بینی همچون امیرتومان ،طبع خود را در این زمینه نیز
آزمودند.
 .7نامة نادری ،نوشتة نریمان نریمان اف ،ترجمه تاج ماه آفاق الدوله
محتوای نمایشنامه
نریمان اف ،نمایش تاریخی «نادرشــاه» را در  5133یعنی همزمان با آغاز دوران مشــروطه به
زبان ترکی نوشـ  .او در آثار خود متأثر از دو نویسنده بزرگ بوده اس  .اولی «آخوندزاده» که
غـالبـاً مســـائـل اخالقی مرتب بـا فرهنــگ فهودالی را مطرح میکنــد و دیگری «گوگول» کــه
طنزپردازی واقعگراســـ

و همه چیز را از دریچة طنز مینگرد (ملکپور .)5919 ،این اثر اولین

نمایشنامة تاریخی فارسـی نیز محسـوب میشـود که به تاریخ سـطلن
پرداخته اسـ  .در این اثر بیشتر به مقولة استبداد شاهی و حکوم

سه تن از شاهان ایران

ظالمانه و خودکامه پرداخته
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شـده اسـ  .این داستان و همزمانی آن با دوران انقالب مشروطه را میتوان همسو با آغاز موج
مشروطهخواهی در ایران دانس .
پیشینة مترجم و انگیزههای او از ترجمه این اثر
میتوانیم بگوییم تاجماه آفا الدوله نخســتین زنی اســ

که در ایران دســ

به کار ترجمه

میزند .تاجماه در ابتدای نمایشنامه «نامة نادری» خود را کمینة تاجماه آفا الدوله ،همشیرة «آقا
اسـماعیل آجودانباشی» و عیال «فتااهلل ارفعالسلطنة طالش» معرفی میکند .تاجماه اهل زنجان و
فرزند علیاکبرخان آجودانباشـــی یکی از ن امیان قاجاری بود .آشـــنایی و نزدیکی این بانوی
مترجم را به اوضـاع حاکم بر دسـتگاه حکوم

در اواخر سـلطن

پدرش ،میتوان عامل ایجاد انگیزه در وی برای بازنمود سـرگذشـ
نادری» دانســـ  .در حالیکه بانو آفا الدوله بانویی ادی

قاجار بهواسطة حرفة ن امی
شاهان در نمایشنامة «نامه

بوده و مجموعهاشـــعاری از خود و

مجموعهای مجزا از اشـــعار شـــعرای دورة قاجاریه بهجای گذاشـــته اســـ  ،این اثر ،تنها اثر
ترجمهشـدة اوس

که میتواند عالوه بر عالقه و توانایی فردی وی به به ترجمه ،دال بر انگیزة

بیدارگری او نیز باشد.
 .4نتیجهگیری

نگاهی به مطال

آمده روشـن میسـازد که عوامل و شرای داخلی ایران و تاحدودی خارج

از ایران در زمان قبل از مشــروطه اعم از اجتماعی ،ســیاســی ،فرهنگی چگونه مترجمان آگاه و
روشـنفکران زمان را بهسوی گزینش نمایشنامههای خاصی سو داده اس  .در واقع مترجمان
با درک نسـبتاً صحیحی از شرای و کس

تجارب ارزشمند بهواسطة حضور در جریانهای آن

زمـان ،هرکدام با اندیشـــههای خاص و متفاوت اما شـــاید با یک هدف ،آن هم بهبود وضـــع
نابسـامان ایران قبل از مشـروطه ،در صـدد بهبود اوضاع برآمدند .شرایطی که در آن نبود قانون
برای ترقی و پیشـرف
و امنی

باعث درجا زدن جامعه شده بود و باعث شده بود وضع رفاه و سالم

اجتماعی وخیم و نابسامان باشد.

تودههای خاموش و ظلمپذیر ایران بهدلیل عدم آگاهی از حقو خود و همچنین نبود خ
فکری هـدفمنـد و تجـددخواه و در کـل محرومیـ

از آزادی ،بیش از هر چیز دیگری نیازمند

سال چهل و نهم
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بودنـد تـا از این جریـان رهـایی پیدا کنند که این امر با تألیف و ترجمة آثار فکری باارزشـــی
همچون نمایشنامهها ممکن مینمود .چنانکه محســـن مقدم ( )5919نیز در نقد آثار داســـتانی
برادرش حسـن مقدم میگوید« :برادرم (حسن) میگف  :مردم باید آگاه و بیدار باشند و باید با
کمک قلم این اسـلحة مرگناپذیر دس

به مبارزهای همه گیر بزنیم تا باالخره این وطن پارهپاره

و زندگی تودة پر از هرجومرج و خرافات سروسامانی بگیرد ...از خواب بیدار شوید!»
وقتی از این من ر به ترجمه نگاه میکنیم ،در مییابیم ترجمه دارای هوی

مستقلی اس

که

هم تـابع مقتضـــیـات زمـان و هم تـابع انتخابهای مترجم اســـ ؛ «انتخابهای مترجم تابع
جهانبینی ،ن رها ،تعصـ ها و دیدگاههای اوسـ

که خود زاییده اجتماعی اس

که مترجم در

آن زیسته یا میزید» (فرحزاد ،5919 ،ص.)99 .
از جمعبندی مطال

و شــواهدی که در خالل این نوشــتار ارائه شــد میتوان به اهمی

و

جایگاه مهم ترجمهها در رواج تفکر انتقادی و افزایش آگاهیهای سـیاسی اجتماعی عصر قاجار
پی برد .بررس ـی تحلیلی آثار و رســالههای انتقادی دوره قاجار و ارزیابی موقعی

طراحان آنها

نشـان میدهد که صـاحبان این آثار غالباً مترجم بوده یا به زبانهای بیگانه تسل داشتهاند .ظهور
و بروز ســایر چنین ترجمههای انتقادی در جامعه و حتی در میان تودة مردم ،تح

تأثیر همین

آثار ترجمهشـــده بوده اســـ  .این ترجمهها ،مجرای آگاهی جامعه از تحوالت و درک علل
عقـ ماندگی ایران بوده و دســـتاوردهای مهم این آگاهی ،در گرایش به نوخواهی ،افزایش
مطالبات اجتماعیسیاسی و گسس

از اندیشة سنتی ،خود را آشکار ساخ .
کتابنامه

آدمی  ،ف .)5943( .اندیشههای میرزا فتحعلی آخوندزاده .تهران :خوارزمی.

آدمی  ،ف .)5911( .ایدئولوژی نهض

مشروطی  .تهران :پیام.

بزرگمهر ،ش .)5911( .تأثیر متون نمایشی بر تهاتر ایران .تهران :تبیان.

تقیان ،ل .)5914( .دربارة تعزیه و تهاتر در ایران .تهران :نشر مرکز.

جمشیدی ،ا .)5919( .حسن مقدم و جعفرخان از فرنگ آمده .تهران :زرین.

حیــدری ،ع .)5943( .مقدمــة تمثــیالت :شــش نمایشنامــه و یــک داســتان میــرزا جعفــر
قراچهداغی .تهران :خوارزمی.
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ترفندهای بومیسازی در ترجمة فارسی فیلمهای کارتونی« :رئیس مزرعه»« ،شنل قرمزی»،

عباس امام (استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران)
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چکیده
اکثریت قریب به اتفاق مطالبی که تا کنون در گسترة جهان و نیز در سطح کشور ما در زمینة
ترجمه نوشته شده و میشود ،دربارة مسائل مرتبط با ترجمه کتبی است و با وجود گسترش
روزافزون و پرشتاب ترجمة دیداریشنیداری ،5از بررسی مسائل و مشکالت و چند و چون
این گونـه ترجمه ،کمتر نامی به میان میآید .بهعنوان مثال ،میدانیم که در حال حاضـــر در
کشـور ما ،ترجمة دهها فیلم و سـریال از به زبانهای مختلف ،دوبله آنها ،و نیز زیرنویسی
برای برخی از این همـه فرآوردههـای دیداریشـــنیداری ،هم مخاطبان میلیونی دارد و هم
تأثیرات زبانیفرهنگی بسـیار ،و هم اناامشان دهها نفر و چندین نهاد دولتی و غیردولتی را
به خود مشـوول داشته است .ولی حقیقت این است که در زمینة آموزش و پژوهش مسائل
این حوزة تخصـصـی ،متأسـفانه تناسبی بین عمل گسترده و نهریهپردازی اندک در آن باره
دیده نمیشـود .این نوشتار ،تالشی است خرد در راستای جبران این کاستی کالن .نویسنده
کوشــیده اســت تا با بررســی فیلمنامه و ترجمة فارســی ســه فیلم کارتونی «پاندای کونگ
فوکار»« ،شـــنل قرمزی» و «رئیس مزرعه» ،چگونگی بهکارگیری «ترفندهای بومیســـازی»
مترجمـان و نیز دـــداپیشـــگـان (دوبلورهـا) ایرانی را در آنها مد نهر قرار دهد و نوعی
«دسـتهبندی هشـتگانه» برای «جایگزینسازی» تدوین و عرضه نماید .نتایج پژوهش نشان
داد که مترجمان و دـداپیشـگان ایرانی با هدع عمدة «سرگرمسازی مخاطب» میکوشند تا
در ترجمههای خود عمدتاً از یکی یا ترکیبی از «ترفندهای هشـــتگانة» مورد اشـــاره این
نوشتار استفاده کنند.
کلیدواژهها :ترجمه ،ترجمة دیداریشنیداری ،بومیسازی ،جایگزینی ،ترفند ،سرگرمسازی.

____________________________
تاريخ دريافت 8931/80/96 :تاريخ پذيرش8936/9/91 :

1. Audio-Visual Translation

Doi: 10.22067/61830

و «پاندای کونگفوکار»
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 .۱مقدمه

تقریباً از اواخر قرن بیســـتم به بعد ،جهان وارد دوران جدیدی از فعالیتهای ترجمه محور
شد :گذار از «ترجمة کتبی» و «ترجمه شفاهی» ،بهسمت «ترجمة رسانهمحور» .البته ،ما هنوز هم
در ســطح جهان بهطور عام ،در حال تاربه کردن این دوران گذار هســتیمد دورانی پرشــتاب از
ترجمه ،دوبله ،دـداگذاری ،زیرنویسـی و سایر این گونه فعالیتها در مورد ددها فیلم ،سریال
و برنامههای مستند گوناگون تلویزیونی و چندرسانهای.
به همین دلیل است که امروزه با پدیدههای تازهای در فضای رسانه روبهرو هستیمد بهعنوان
مثال:
 .5انواع گونـاگون بـازیهای رایانهای مبتنی بر پارهای فیلمهای ســـینمایی یا ســـریالها و
برنامههای پرطرفدار تلویزیونید
 .۲پیدایش تارنماهای رســـمی برای برخی فیلمهای ســـینمایی یا ســـریالها و برنامههای
پرطرفدار تلویزیونید
 .9زیرنویسی به یک یا چندزبانه برای برخی فیلمها و سریالهاد
 .۴زیرنویسی برنامههای رسانهای به منهور کمک به افراد ناشنوا یا دارای نقص شنوایید
 .1بهرهگیری گسترده از زبان اشاره در پارهای از برنامههای رسانهاید
 .3رشد فزایندهة کانالهای تلویزیونی ،ماهوارهای و اینترنتید
 .۷رواج برنامههای تلویزیونی سازگار با تلفنهای همراه یا سایر وسایل ارتباطی جدیدترد
 .۸رواج هرچـه گســـتردهتر پخشکنندههای قابل حمل و مینیاتوری  Mp3 ،DVDو نهایر
آنهاد
 .3گسترش پارهای برنامههای تلویزیونی ،ماهوارهای و اینترنتی دارای قابلیت ترجمة همزمان
به چندین زبان متفاوتد
 .51گسترش فزایندة نرمافزارهای برگردان مطالب گفتاری به قالب نوشتاری.
برای بحث مفصلتر و همهجانبه درباره این گونههای حوزة ترجمة دیداریشنیداری تودیه
میشود.
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به اُررو ،)۲11۴( 5دیاز-ســینتا

۲

9۷

( ،)۲11۸چیارو )۲113( 9و پرز گنزالز )۲155( ۴مراجعه

کنید.
 .۲وضعیت فعلی ترجمة دیداریشنیداری در ایران

با توجه به گسـترش فراگیر و در عین حال فزایندة رسانههای دیداریشنیداری گوناگون در
قالب ســختافزارها و نرمافزارهای گوناگون ،جای شــگفتی نیســت که ببینیم این رســانهها و
برنامههایشـان در بین اقشـار مختلف جامعة ایران ،در میان ردههای سـنی مختلف و تا دورترین
شـهرها و روسـتاهای کشـور نفور کرده و دارای کاربران و عالقهمندان بسیاری هستند .در کنار
کاربرد گســتردة ترجمه و دوبلة این مواد و مطالب دیداریشــنیداری ،شــاهد فعالیتهای عملی
مترجمان فیلمنامهها به فارســی (و گاه به ســایر زبانهای رایج در کشــور) ،دوبلة آثار در تعداد
زیادی استودیوهای دولتی و غیردولتی ،زیرنویسی برای آنها و سایر این گونه موارد نیز هستیم
به نحوی که در این بازار-دــنعت پویا ،دــدها تن بهعنوان تولیدکننده و میلیونها تن بهعنوان
کاربر یا مصرعکننده درگیر هستند.
از سـوی دیگر ،در زمینة پژوهش زبانشناختی و ترجمهمحور در این حوزة وسیع ،متأسفانه
در نشـریات تخصـصـی مربو ایرانی کارنامة پرباری به چشم دیده نمیشود .بهعنوان مثال ،در
دو نشـریة معتبر و تخصصی ترجمهپژوهی کشور ،یعنی فصلنامة «مترجم» و فصلنامة «مطالعات
ترجمـه (هرکدام با بیش از  ۲1ســـال ســـابقه) ،حتی پنج تا ده مقاله نیز در این زمینه به چاپ
نرســیده اســت ،در حالیکه در همان دورة زمانی ،دهها مقاله در حوزة ترجمهشــناســی کتبی به
چاپ رسیده است .این کاستیها ،در حالی است که بهنهر میرسد پژوهشهای بسیاری از جنبه
نشـــانهشـــناســـی ،مطالعات میانفرهنگی ،پژوهشهای رســـانهمحور ،تهیه و تدوین برنامهها و
نرمافزارهای مربو  ،و نیز گونهشناسی تطبیقی و مقابلهای 1میتواند.

1. Orero
2. Diaz Cintas
3. Chiaro
4. Perez Gonzalez
5. Comparative & Contrastive Genre-Analysis
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در چارچوب نیازهای خاص جامعه فارسیزبان ایران (و سایر کشورهای فارسیزبان منطقه)
دورت گیرد ،مانند:
 بومیســـازی نرمافزارهـای غیر ایرانی فـارســـی (چـه از جنبة فناوری و چه از نهر
زبانیفرهنگی)
 بررســی چگونگی تأثیر تحو ت فناوری چندرســانهای بر گونههای ســنتی و متعارع
ترجمة دیداریشنیداری
 بررسی ابعاد حقوقی و اخالقی ترجمههای دیداریشنیداری
 کنـدوکاو دقیق در چگونگی ســـناش و ارزیابی کیفی ترجمههای دیداریشـــنیداری
کشور
 آموزش مترجمان دیداریشنیداری و چالشهای آن
 مزایا (یا معایب) آموزش زبانهای خارجی از طریق ترجمة دیداریشنیداری
 محاسن (یا آسیبهای) ترجمههای دیداریشنیداری (درونزبانی و میانزبانی) بهعنوان
ابزارهای آموزشی زبان دوم خارجی
 امکان و ارزش برقراری ارتبا و تعامل ســازنده میان دســتاندرکاران حرفهای ترجمة
دیداریشنیداری و پژوهشگران علمی-دانشگاهی
 جهانیسازی و فرآیندهای ترجمة دیداریشنیداری (به فارسی)
 بررســـی تـاریخی عملکرد مترجمـان دیداریشـــنیداری ایرانی ،فعالین این حوزه ،و
برجستگیهای حرفهای هر یک از آنها
 .۳ترفندهای بومیسازی در ترجمه و دوبلة فیلمهای انیمیشن :پیشینة پژوهش

بهگفتة ونوتی ( ،5331ص )۲1 .یکی از داحبنهران برجسته ترجمهپژوهی و به پیروی از
فیلســوع آلمانی شــالیرماخر« ،5فرآیند بومیســازی ،عبارت اســت از تبدیل قوممحور یک متن
بیگـانه به ارزشهای فرهنگی زبان مقصـــد بهنحوی که گویی پدیدآورندة ادـــل اثر ،مخاطبان
فضــای فرهنگیزبانی جامعة مقصــد را مد نهر داشــته اســت» .به این ترتیب ،میبینیم که فرآیند
1. Schleiermacher
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بومیسـازی ،نوعی دستکاری و دخل و تصرع در یک اثر و بازنویسی (یا بازآفرینی) آن به نفع
مخاطبان زبان و فرهنگ مقصــد اس ـت .همچنین ،دــاحبنهری دیگر در مورد جنبة دیگری از
این موضــوع اینگونه اظهار نهر کرده اســت «ترجمة یک اثر ،ممکن اســت از پارهای جهات به
دـورتی اسـاسـی ریشه در هناارهای زبان و فرهنگ مبدا داشته باشد ،ولی ممکن است همان
ترجمه از پارهای جنبههای دیگر به شـکلی بنیادین از ادل اثر فادله بگیرد تا بتواند در فرهنگ
و زبان مقصد پذیرفتنی و جا بیافتد» (تیموژکو ،5331 ،5ص .)۲5 .منابع جدیدتر نیز دیدگاههایی
کمابیش مشابه مطرح کردهاند مانند آلریچ ۲111 ،۲و رامیری.۲113 ،9
واقعیت این اســـت که کارگردانهای آمریکایی و اروپایی جزء اولین کســـانی بودند که به
موضـوع موانع زبانی و مشـکالت دوبلة فیلمهای انیمیشن و کارتونی عالقهمند شدند (چیارو،۴
 )۲113ولی بعدها پژوهشـگرانی دیگر نیز به کندوکاو در این زمینه کشـیده شدند ،بهگونهای که
پژوهشهای موجود نشـان می دهد امروزه و در آغاز قرن بیست و یکم مطالعات ترجمهپژوهی
در این زمینه از حوزههای رو به رشــد اینگونه پژوهشهاســت (دنتون و ســیام ی .)۲15۲ ،1در
این بخش به برخی از این پژوهشها و یافتههای آنها به اختصار اشاره خواهد شد:
یکی از این گونه پژوهشها ،توســط هلگرن )۲11۷( 3دــورت گرفت که وی طی پژوهش
خود ،کاربرد تلمیحات و کنایهها ۷در فیلم کارتونی «خانوادة سـیم سونها» ۸را مورد مطالعه قرار
داد .پژوهش دیگر ،توســط گال )۲11۸( 3دــورت گرفت ،که وی در پژوهش خود دو ترجمة
رومانیایی و ماارســتانی فیلم کارتونی «فرار مرغها» یا «فرارجوجهای» 51را در مقایســه با ادــل
انگلیســی آن مورد ارزیابی قرار داد .وی عالوه بر نتایج دیگر ،متوجه شــد که در بیشــتر موارد
ترجمه طنزهای کالمی و بازی با کلمات خوب از آب در نیامده اسـت .یک پژوهشگر دیگر به
1. Tymoczko
2. Ulrych
3. Ramieri
4. Chiaro
5. Denton& Ciampi
6. Hellgren
7. Allusions
8. The Simpsons
9. Gall
10. Chicken Run
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نـام بروزیـاک )۲113( 5بـه توییرات مفهومی در ترجمة طنزهای کالمی ترجمة لهســـتانی فیلم
پرطرفدار «شـرک »۲پرداخت .برزینسک )۲15۲( 9نیز ترجمة لهستانی چند فیلم کمدی کارتونی
را مورد پژوهش قرار داد ،و با بررسـی یک پیکرة زبانی متشـکل از یکصد گفتگوی نمایشی پی
برد کـه در این ماموعـه ،پرکـاربردترین راهکارها عبارتاند از «محلیســـازی »۴و «خالقیت
زبـانی» .همچنین ،ســـونگ )۲15۲( 1با بررســـی مســـائل مرتبط با ایدئولوژی حاکم ،رهنیت
فرهنگیبومی و نقش فعال مترجم در گزینش زبانی خالق ،این نکته را مطرح کرد که براســا
معیارهای رایج فرهنگی ،میبایسـتی زبان کارتونها را متناسـب با سن و هویت فرهنگیاخالقی
کودکان و نوجوانان هر جامعه معین تعیین کرد ،ولی در عین حال باید کوشید تا ترجمه و دوبله
از نهر هنری ،فرهنگی و زبانی دچار آسـیب نشـود و برای مخاطبین جامعة مقصد نیز جذابیت
داشــته باشــد .پژوهشــگری به نام ناچکبیا )۲15۲( 3نیز با کندوکاو در ترجمة گرجســتانی فیلم
«ماداگاسـکار» ،به این نکته پی برد که نسخة گرجستانی این فیلم در حقیقت اقتباسی از ادل اثر
بوده و پر اسـت از ادطالحات عامیانه و لهاههای محلی که کارتون را برای مخاطب مناسبتر
کرده و اسـتفادة از تلمیحات نیز تأثیر سـرگرمکنندگی فیلم و شدت بومیسازی آن را دو چندان
کرده است.
بررســیهای نگارنده در منابع ایرانی نیز نشــان میدهد که در این زمینه به جز چند مقاله و
پایاننامة محدود ،ظاهراً کاری دـورت نگرفته است .مقالة اول ،به قلم پرینا قمی ( )59۸۸استد
دومی ،پایاننامهای به قلم پریســا جوادی ( )۲151و مورد ســوم ،مقالهای نوشــتة جمالیمنش،
فتحاللهی و راهخدا ( )۲151میباشد .در مقالة قمی ،پس از مقایسة متن ادلی با ترجمه و دوبلة
فارسـی شـش اثر کارتونی ،مشاهده شد که در فرآیند ترجمه و دوبله از هفت استراتژی استفاده
شـده اسـت :بسط ،نقل به مضمون ،انتقال ،جاباایی ،حذع نسبی ،۷تکرار ،و حذع .ضمناً ،این
موضــوع به اثبات رســید که در این فرآیند ،هناارهای همزمانســازی (مانند همزمانســازی
1. Bruzdziak
2. Shrek
3. Burczynska
4. Localization
5. Song
6. Nachkebia
7. Decimation
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۴5

حرکات لب ،یکسانسازی حرکات لب ،همزمانسازی کنشی و همسانسازی شخصیتی) نیز در
تصمیم گیریهای مترجم و دوبلور نقش بس مهمی ایفا میکنند.
جوادی ( )۲151نیز در پایاننامه کارشـــناســـی ارشـــد خود که در زمینة موضـــوع طنز و
طنزپردازی در کارتونهای دوبلهشدة فارسی است ،کوشیده تا با بهرهگیری از مدل ترجمة وینی
و داربلنه ،)5331( 5دردــد بار طنز تعبیرات طنزآمیز دوبلة فارســی را با ادــل انگلیســی آنها
مقایسـه کند .همچنین ،در مقالة جمالیمنش ،فتحاللهی و راهخدا ( )۲151تالش شده تا با اناام
پژوهشــی تاربی بر اســا

تازیه و تحلیل دو فیلم زیرنویسشــده دوبله فارســی ) Ring1و

 ،)Ring2نوع راهبردهای تصریح ،معین شده و س س دسته بندی شوند .نتایج این پژوهش نشان
داد کـه برخالع تصـــور و بـا وجود محـدودیــتهـای شـــدیـد زمـانی ،در این نوع ترجمــة
دیداریشنیداری از راهکار تصریح استفاده شده است.
 .۴روششناسی
 .۱ .۴هدف پژوهش ،پرسشها ،چارچوب نظری و شیوة انجام پژوهش

با توجه به آنچه در با دربارة اهمیت روزافزون گســترش و محبوبیت فیلمهای کارتونی در
میان ملل مختلف ،اقشـار سنی و ردههای اجتماعی گوناگون ،و بهویژه کودکان و نوجوانان گفته
شـــد ،مـا نیز در این نوشـــتـار بر آن هســـتیم تـا در پرتو چـارچوب نهری مباحث مرتبط با
«بومیســـازی» ونوتی ،5331 ،آلریخ ۲111 ،و رامیری ۲113 ،چگونگی و ابعــاد بــهکــارگیری
«ترفندهای بومیســـازی» در ترجمه و دوبلة این گونه فیلمها در جامعة فارســـی زبان ایران را
مورد بررسی و کندوکاو قرار دهیم و همچنین نوعی دستهبندی نیز برای آنها ارائه دهیم .ضمناً،
تا آناا که نگارنده اطالع دارد در جامعة فارسیزبان به جز منابع با  ،در این زمینه کاری درخور
دورت نگرفته است .در هر حال ،ما در ایناا با دو پرسش اساسی روبهرو هستیم:
 .5ترفندهای بومیسازی در فیلمهای کارتونی دوبلهشده به فارسی کدامند؟
 .۲پرکاربردترین ترفند بومیسازی در فیلمهای کارتونی دوبلهشده به فارسی کدام است؟
برای دستیابی به این هدع و یافتن پاسخ پرسشهای پیشگفته ،سه فیلم کارتونی دوبلهشده
1. Vinay& Darbelne
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به فارســی انتخاب شــد« :رئیس مزرعه»« ،شــنل قرمزی» و «پاندای کونگ فوکار» .ســ س ،متن
ادلی فیلمنامة انگلیسی هریک از سه فیلم نامبرده از منابع اینترنتی 5مربو دریافت گردید .بعد،
هر یک از این فیلمنامه ها  ،بصـورت مستقل با ترجمه و دوبلة فارسی آنها مقایسه شد تا بتوان
دادههـای پژوهش را در قـالب یک پیکرة زبانی مناســـب مورد تازیه و تحلیل قرار داد .به این
ترتیـب ،این پژوهش یک پژوهش تودـــیفی اســـت که در پی تشـــخیص و تعیین ترفندهای
بومیسازی در این گونه فیلمهای دوبلهشدة فارسی است.
 .۲ .۴ویژگیهای سه فیلم کارتونی مورد نظر این پژوهش
جدول  .۱ویژگیهای سه فیلم کارتونی مورد نظر این پژوهش
مؤسسه
ترجمه/دوبلهکننده فیلم
پخش دنیای هنر
مؤسسة رسانههای
تصویری
انامن گویندگان جوان
تهران

کارگردان

زمان پخش
فیلم

سال تولید

عنوان
فارسی

عنوان اصلی

استیو ادکرک

دقیقه۸۲

۲113

رئیس مزرعه

Barnyard

کوری ادواردز

دقیقه۸1

۲111

شنل قرمزی

Hoodwinked

مارک آزبورن

دقیقه3۲

۲11۸

پاندای
کونگ فوکار

Kung Fu
Panda

چکیده داســتانی این ســه فیلم به این ترتیب اســت که «رئیس مزرعه» ،بخشــی از زندگی
گاوی است به نام «اوتیس »۲دگاوی بیخیال و فاقد احسا

مسئولیت .پدر اوتیس ،بهنام «بن،»9

رئیس مزرعه اسـت و به پسـرش نصیحت می کند که «باید برای خودت مرد شوی» ،تا این که
یک شــب «بن» با یک گله گرگ که به نة مرغ و جوجههای مزرعه حملهور شــده اند ،درگیر
میشـود .در این کشـمکش« ،بن» کشته میشود ،و از آن به بعد «اوتیس» مسئول امنیت مزرعه
میشود .این کار برای اوتیس چالش بزرگی استد چرا که باید همواره آماده درگیری با گرگها
باشـد .در آغاز ،این کار برایش ساده نیست ولی با همکاری دوستانش موفق میشود با دشمنان
مزرعه مقابله کرده و جان خود و سـایر سـاکنان آناا را از خطر ناات دهد .داستان فیلم «شنل
 .5برگرفته از WWW.IMSDB.COM :و WWW.Veryabc.COM

2. Otis
3. Ben

ترفندهای بومیسازی در ترجمة فارسی فیلمهای کارتونی ...
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قرمزی» نیز این اسـت که دسـتورالعملهای شـیرینیپزی یک شیرینیفروشی را دزدیدهاند و به
همین دلیل حیوانات زیادی که در شـیرینیفروشی کار میکنند از کار بیکار میشوند .در حالی
که نیروهای پلیس در تعقیب مارمان هسـتند در خانه مادر بزرگ اوضاع بههم میریزد ،و شنل
قرمزی ،آقا گرگه ،هیزمشـــکن و مادربزرگه آرامش جنگل را برهم میزنند .بعد ،پلیس همه را
دســـتگیر میکند و در اینااســـت که هر کدام از متهمان روایت خود از ماجرا را بیان میکند.
ماجرای فیلم «پاندای کونگ فوکار» نیز زندگی خرســی اســت مســخره و درشــت هیکل به نام
«پو »5که عاشـــق ورزش کونگ فو اســـت ،هرچند عمالً با رموز آن آشـــنایی ندارد .دلیل عدم
آشـنایی وی با فوت و فنهای این هنر رزمی نیز این است که تمام طول روز را ناچار است در
موازة آشفروشـی پدرش کار کند و همین امر باعث میشـود نتواند خودی نشان دهدد اما بعد،
ناگهان آرزوهایش به واقعیت میپیوندد چرا که با گروه افســـانهای «پنج د ور آتشـــین» آشـــنا
میشــود و زیر نهر اســتاد آنها «شــیفو ،»۲شــروع به یادگیری ادــول و فنون رزمی کونگ فو
میکند .در نقطة مقابل آنها ببری کینهتوز به نام «تای نگ» قرار دارد و پو ناچار میشــود برای
دفاع از خود در برابر او فنون را به کار بسـته و مبارزه کند .سراناام ،این قهرمان نامطمئن موفق
میشـــود تا بر تر

خود غلبه کند و متوجه میشـــود که بزرگترین نقطهضـــعف او در واقع

بزرکترین نقطهقوت اوست.
 .۵تحلیل دادهها و نتایج

برای یافتن پاســخ پرســشهای تحقیق ،متن فیلم نامههای هر ســه فیلم به دو زبان ادــلی
انگلیســی و ترجمة فارســی آنها (بهعنوان پیکره ادــلی پژوهش) مورد بررســی قرار گرفت تا
دریابیم که مترجمان (و درعمل ،مدیران دوبالژ دــداپیشــگی) در راســتای باورپذیرســاختن و
دلپسندترکردن هرچه بیشتر فیلم های غربی برای مخاطب فارسی زبان ایرانی ،از چه ترفندهایی
برای «بومیسـازی» اسـتفاده میکنند .در این راسـتا ،مواردی که یا در ادـل متن انگلیسی یا در
ترجمة فارســی فیلمنامه دارای بار فرهنگی بومی تشــخیص داده شــد معین گردیدند .نتایج کار
نشـــان داد که مترجمان ایرانی برای تحقق این رویکرد و برای بومیســـازی عنادـــر فرهنگی
1. Po
2. Shifu
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گوناگون متفاوت با فرهنگ و زبان ایرانی فارســی ،عمدتاً از راهکار «جایگزینســازی» در قالب
یکی یا ترکیبی از «هشت ترفند» زیر استفاده میکنند:
جدول  .۲جایگزینکردن خوراکیها و آشامیدنیهای غربی با خوراکی ها و آشامیدنیهای بومی ایران
معادل بومی ایرانی خوراکی یا

اصل انگلیسی خوراکی یا

آشامیدنی

آشامیدنی

شنل قرمزی

خامه شکالتی

Chocolate icing



شنل قرمزی

نون قندی

Snicker -doodles



شنل قرمزی

پیراشکی

Donut



شنل قرمزی

کیک یزدی

Short bread



پاندای کونگ فو کار

آش رشته

Noodle



پاندای کونگ فو کار

حلیم

Bean bun



پاندای کونگ فو کار

کلوچه

Almond cookie



پاندای کونگ فوکار

آش شله قلمکار

Dice-cut vegetables



رئیس مزرعه

آبگوشت گاوباش

Rump roast



Machaca

 
 

عنوان فیلم

کباب

شماره

رئیس مزرعه

تا

رئیس مزرعه

نقل و نبات

Miss rosy cake

رئیس مزرعه

قندک کوچولو

Little pudding pop

 

رئیس مزرعه

شربت سیب

Cider

 

جدول  .۳جایگزینکردن لهجه اجتماعی انگلیسی با لهجهای ایرانی
عنوان فیلم

لهجة اجتماعی مشابه بومی ایرانی

پاندای کونگ فوکار

تو چَکّار داری م کِنی؟]می کِنی؟[

پاندای کونگ فوکار

چَکّار دارم م کِنَم؟

پاندای کونگ فوکار

بَلَه؟

پاندای کونگ فوکار

چَکّار بکنم م؟

اصل انگلیسی لهجة اجتماعی

شماره

?What are you doing



What does it look like I’m
?doing



?What



?How did I do



پاندای کونگ فوکار

م که شِرُ فم ]شیر فَهم [نمی شوم

I don’t understand.



پاندای کونگ فوکار

چَکّار م کنید؟ سر و ددا م کنید؟

What’s that noise you are
?making



پاندای کونگ فوکار

نگا م کنی؟

?What



سال چهل و نهم

ترفندهای بومیسازی در ترجمة فارسی فیلمهای کارتونی ...

۴1

خون شلّه تو رگامونه.

Broth runs deep in our veins.



تو هم م تونی حسابی آش

You’l l sell noodles to all of
them



That settles it.

 

Thanks.

 

Dude ,I love parties.

 

?Yeah

 

You boys just steer clear of
?Otis, all right

 

!Never! You are all gonna die

 

!Wait a second! Photo

 

رئیس مزرعه

اوا ،اوا ،چرا همچی شد؟

What? What? What
?happened

 

رئیس مزرعه

ای زبونتو مار بزنه !

You didn’t do that..

 

These are ruthless and
!desperate creatures

 

Second item, and number
three

 

رئیس مزرعه

عرایض تموم ]تمام[

Ok, Let’s hit it.

 

رئیس مزرعه

اشتب] اشتباه[گرفتی !

!Wrong number

 

رئیس مزرعه

حرع نری ]نداری[!

!Great

 

پاندای کونگ فوکار
پاندای کونگ فوکار
پاندای کونگ فوکار
پاندای کونگ فو
کار

بوفورشی]بفروشی[
ای فیصله ش بید ]بود[
ممنان!]ممنون[

پاندای کونگ فوکار

پسر! م عاشق میمانی ام]مهمانی ام[

پاندای کونگ فوکار

بوگو! بوگو! ] بگو! بگو![

رئیس مزرعه
رئیس مزرعه
رئیس مزرعه

رئیس مزرعه
رئیس مزرعه

شوماها]شماها[بهتره دور و بر
اووتیس ن لکین! حله؟!
آره  ،تو نمیری زاییدی!
جلسه کوون] کن[بیبینیم]ببینیم[ بابا،
اول عکس بیگیریم]بگیریم[بعد...

یه مش ]مشت[ نالوطی سنگدل و
بی مروت!
مسله دویم]دوم[ بعدش مسله
سیم]سوم[

جدول  .۴جایگزینکردن یک تعبیر غیراصطالحی انگلیسی با یک تعبیر اصطالحی فارسی
عنوان فیلم

تعبیر اصطالحی ایرانی/فارسی

شنل قرمزی

موش اب کشیده می شی!

شنل قرمزی

شیرت خشک نشة وقت؟!

شنل قرمزی

زدی تو خال!

تعبیر غیراصطالحی انگلیسی
You’ll get all wet.
You got it.
Come up with that
?yourself

شماره
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۴3
شنل قرمزی

گل گفتی!

شنل قرمزی

مطمئنی سرکار نیستیم؟!

شنل قرمزی

توو کتم نمی ره !

شنل قرمزی

رئیس مزرعه

مچمو گرفتی!

من ادال ریخت این حرفا نیستم! این هندونه
مال زیر بول ما نی!

رئیس مزرعه

حرفای دد من ی غاز نزنین!

رئیس مزرعه

زکی! ماروباش با کی اومدیم سیزده به در!

رئیس مزرعه

خب  ،حودله شون سر رفته دیگه زن ،سر
چراغی رفتن بیرون ی دوری بزنن.

رئیس مزرعه

معلومه توپم نمی تونه تکونمون بده!

رئیس مزرعه

شتر دیدی،ندیدی!

رئیس مزرعه
رئیس مزرعه
پاندای کونک فوکار

گل بود و به سبزه نیز آراسته شد!
تا گوساله گاو شود!

وقتی جوون بودم و کله م بوی قرمه سبزی
می داد!

پاندای کونگ فوکار

هر کسی را بهر کاری ساختند!

پاندای کونگ فوکار

شاید بهتره بی خیال شم و برم کشکمو بسابم!

پاندای کونگ فوکار

بی خیال شی یا نشی ،آش کشک خالته!

پاندای کونگ فوکار
پاندای کونگ فوکار
پاندای کونگ فوکار

کارمون ساخته

! دخلموونو آوردن!

بد به دلت را نده!

توو زرد ار آب دراومد و بعد افتاد توی
هلفدوونی!

پاندای کونگ فوکار

من حتا نمی تونستم تمبونو با بکشم!

پاندای کونگ فوکار

گل کاشتم!

پاندای کونگ فوکار

اون روومو با نیار!

شمارة چهارم
Yeah.




You got me.
You sure this is the right
?place
I can’t believe.



This is not my
responsibility.



!Stop it
You know what I’m
talking about.
Cows don’t like houses
much. They prefer it out
there in the meadow.
Nothing can touch us.



Oh, that’s nice, good.
You look the other way.
You have a lot to learn.



 
 
 
 
 
 

When I was young and
crazy.

 

We all have our places in
the world.
Maybe I just quit and go
back making noodles.
Quit, don’tquit, noodles,
don’tnoodles.
We are dead, so dead,
very dead.
!Don’t worry Master

 

 

He turned bad, and now
he is in jail.

 

I can’t even beat you to
the stairs.

 

I’ve done awesome.

 

Don’t tempt me.

 

 
 
 

سال چهل و نهم

۴۷

ترفندهای بومیسازی در ترجمة فارسی فیلمهای کارتونی ...

جدول  .۵جایگزینکردن تعبیرات غیر اصطالحی انگلیسی با برساخته های اصطالحی و عامیانه فارسی
تعبیر غیر اصطالحی انگلیسی

شماره

عنوان فیلم

The Furious Five bowed in
respect to this great Master.



You were dreaming about
?noodles



My son



It’s tables 2, 5, 7 and 12.



The sword of heroes



I guess so.



No, no , no .



Yeah . We’re clear, we are
so clear .



…How’s that



آخ پاندا پلو شدم .آخ  ،جوون اضافه

That was awesome . Let’s
go again.

 

معلومه که شیفوئه  .پس ،فکر کردین پیف

Of course it’s Shifu. What
?do you think I’m doing

 

پاندای کونگ فوکار

آبگوشت کوبیده شدم !

…Feeling a little nauseous

پاندای کونگ فوکار

مرگ من ! چاکرم !

 
 
 

Outnumbered a thousand to
one, but you didn’t stop .

 

Oh, sorry about that .

بکش کنار ،گاوی نشی !

! Manabunga

 
 
 
 
 
 

دیدی گوساله ت گاوشد ؟ زت یاد !

See, I learn .

 

I’m sorry about that .

 

پاندای کونگ فوکار

تعبیر برساخته اصطالحی یا عامیانه فارسی
پنج آتشین به عالوه منهای یک به این استاد
جلیل شهناز احترام می گذاشتند.

پاندای کونگ فوکار

دیگه خواب نبود تو ببینی ،قلمبه!

پاندای کونگ فوکار

ت لکم!

پاندای کونگ فوکار

هفلشتا غذا باید ببری !

پاندای کونگ فوکار

شمشیر لینچان

پاندای کونگ فوکار

چاکر،غالم شما !

پاتدای کونگ فوکار

نه.جوون مادرت این کارو نکن !

پاندای کونگ فوکار
پاندای کونگ فوکار
پاندای کونگ فوکار
پاندای کونگ فوکار
پاندای کونگ فوکار
پاندای کونگ فوکار

شیر فم شدم ! .خر

فم شدم ! پاندا فم شدم !

آدم نمی دونه روی این مارپیچیا بندری برقصه یا
الویه !

پیفوئه؟

این ژانگولر بازیا

یه نیگا به چپ ،یه نیگا به راست .زدی تو
چشش  ،لنگ تو هوا  ،لگد به عقب

پاندای کونگ فوکار

آخ ،اوخ  ،جر خورد این !

ریییس مزرعه

ببند فک رو !

رئیس مزرعه

!

رئیس مزرعه
رئیس مزرعه
رئیس مزرعه
رئیس مزرعه
رئیس مزرعه

خیکی !

! Yeah, excellent

Pig .

اتل متل تلمبه ،بکش کنار قلمبه !
سمبت در

That Kung Fu stuff

وای ،خیلی خیلی شرمنده .خاک به گورم.درد و
بالت به کاسه سرم !

Just take a seat .
Little tight .
Thank you.

۴۸
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رئیس مزرعه

ای پدر سوخته !

رئیس مزرعه

دی جی پشمک !

رئیس مزرعه

شیم حمال و کار را بنداز ! موقع بدبختی می

شمارة چهارم

Come here fisherman .

 

! Wild Mike

 

That doesn’t apply to this .
This is a totally
,situationally different
suspect .

 

I love the smell of the
bacon .

 

رئیس مزرعه

ا غم ! پروفسور که نیستم ! راه دیگهای نیس !

رئیس مزرعه

بعدم ،دیمبالو دیمبول !

It’s not like we have a lot
of options.
Then , hello , party .

 

بوی یوناه سبزی میاد !

رئیس مزرعه

ما ا غ ترین گاوای دنیا هستیم !

I smell buttermilk .
We are rebels . We are the
wildest .

 

You have come to the
wrong place .

 

Oh, man ! Man, oh , man.

 

Oh , milk me .

 

I’ll bring you back a drink
or something .

 

You are a big meanie .

 
 
 

رئیس مزرعه

رئیس مزرعه

رئیس مزرعه
رئیس مزرعه
رئیس مزرعه
رئیس مزرعه

موقع خوش خوشان و عشق و حالتون ما می
شیم رئیس؟آره ؟ زر اومدی ،قورمه سبزی !

من عاشق غذ ا های حیوونی ام .گوسفند و بز
نیستم که علف و یوناه بخورم !

دد بار گفتم جای من نخواب ! این هزار و
سیصد و شونزده بار !

اوه ،بچه ها.ای داد ،ای بی داد !ای داد ،ای با داد
! بامداد !

غلط کردم .دیگه شیر خوری نمی کنم.

وقتی برگشتم  ،یه چیزی واست میارم بخوری،
مثال یوناه پفکی !

رئیس مزرعه

تو خیلی پدر سوختهای !

رئیس مزرعه

کسی نیاد جلو ! این فیتیله مال خیکیه !

رئیس مزرعه

شوال زپرتیای فسقلی !

رئیس مزرعه

عروسکی  ،گنده بکی  ،واسه دل کوچیکم تکی !

رئیس مزرعه

بگو من نازگلم  ،من شاسگولم !

شنل قرمزی

دمبتو گرفتم !

شنل قرمزی

این جوجه فکلی !

شنل قرمزی
شنل قرمزی

می کشی دهنتو یا پوزبند می خوای؟
جوونمی جوون !

 
 

Themtiny .
! I got it . I got it
Chubbaface , you crazy
! cow
Say I’m smooshy . I’m
! smooshy
! Gotcha

 
 
 
 
 
 

? What’s that smell
This player -hater
!Yeah baby

جدول  .۶جایگزینکردن اصطالحات عمومی انگلیسی با اصطالحات و تعبیرات عامیانة فارسی
عنوان فیلم

اصطالح یا تعبیر عامیانه فارسی

شنل قرمزی

مدرک داری بذار تنگش !

شنل قرمزی

بزت به چاک  ،ریفیق !

شنل قرمزی

ننة مام خدا بیامرز ،مخش تاب داشت !

اصطالح عمومی انگلیسی
?Got a way to back up this
My mom ‘s half-loon.
Howdy partner.

شماره





سال چهل و نهم
شنل قرمزی
شنل قرمزی

ترفندهای بومیسازی در ترجمة فارسی فیلمهای کارتونی ...
دزده کدوم خریه؟!

تو از اول شب داری واسمون لنترانی می
خونی .حالم برگشتی سر خونه اول؟

شنل قرمزی

چی بلوور کردی؟

شنل قرمزی

دماغ سوخته خریداریم!

شنل قرمزی

عینهو آدم بنال !

?Who is the bandit



Are you telling me we’re back
?to square one



?What is he saying






?Didn’t we all know that

 
 
 

?What is it boy
That hurts.

زییس مزرعه

آره،تو بمیری !زائیدی !

رئیس مزرعه

ببند فکو!

رئیس مزرعه

باشه ،ا غ دانا ! بابا !

!That’s nice , Dad

رئیس مزرعه

ای باغت آباد انگوری!

رئیس مزرعه

آی کیو ! حا ما ی چیزی گفتیم ها !

رئیس مزرعه

تو یالقوز ابله تک و تنهایی !

! All righty
Oh man, you are killing me
!dude
! Only one old fat you

رئیس مزرعه

ول کن ! عاب آویزونی هستی !

!Would you stop? Come on

تبریک می گم آقای رئیس ! نوکرم !

رئیس مزرعه
رئیس مزرعه

شیطونه می گه بزنم همشونه شل و پل
کنم !

رئیس مزرعه

می خواستی چیکار کنم ،نفله ؟!

رئیس مزرعه

نه ! نکمه !

رئیس مزرعه
رئیس مزرعه

هی ! زکی ! اینو !

ای وای بازم ددای مزغون و دامبول و
دبمبولشون میاد !

رئیس مزرعه

د زود باش ! تکون بده اون خیک پهنو !

رئیس مزرعه

مزاحم سگ کیه ؟!

رئیس مزرعه
رئیس مزرعه
رئیس مزرعه

می شه لطف کنی و اون گاله ات رو
ببندی ؟

عمرا ! دد سال سیاه !

مرده شور ببره ! گفتم که بوش بهشون
می رسه

رئیس مزرعه

بزن گاراژ که ما اومدیم !

رئیس مزرعه

جوون جفت سیبیالت پایه ام !

رئیس مزرعه
رئیس مزرعه
رئیس مزرعه

چقد می لمبونی؟ یاهلل بدو دیگه !
آره جوون خودت !
مساله دویم !

۴3

!Never

!Congratulation, boss

 
 
 
 

Give me a piece of wood over
there.

 

?What else was I gonna do

 
 
 

I hear the music over there .

 

! Come on, move it
No, I mean sure . I no mind
you.

 
 

Could you just not say
?anything

 

! No way, no way

 

Shoot ! I told you they can
! smell it.

 

! Here we come

 
 
 
 
 

! Hey, whoa, no
! Right? Yeah

! Just take the bowl
All right . Let’s go .
! Sure you were
Second
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رئیس مزرعه

عرایض تموم !

رئیس مزرعه

یخده خوش میذگرونیم !

کا ی انسونی !

رئیس مزرعه

ای دمت گرم ! حرع نری !

رئیس مزرعه

عمرا من این کارو نمی کنم .ادال راه نره

رئیس مزرعه

!

رئیس مزرعه

هلی کوفتر !

رئیس مزرعه

زپلشت ! هه هه رخصت !

رئیس مزرعه

اوتیس رو این دور ورا نی یدی ؟

رئیس مزرعه

راسیاتش !

یو  ،یوخده دب کن بیبینم !

رئیس مزرعه

تیلیفون !

رئیس مزرعه

خب چی میگی؟ این گوی و این میدون.

پاندای کونگ

به رفیقای من گیر می دی؟ مگه خودت

فوکار

پاندای کونگ فو
کار

اندای کونگ
فوکار

پاندای کونگ
فوکار

خوار مادر نداری؟

اون رومو با نیار !
آخه کار بچه فوفو بود !
من حتا نمی تونم تمبونمو با بکشم !

شمارة چهارم

! Let’s hit it

 
 
 

!Thanks Pop! You’re the best

 

There’s no way this is
happening .

 

Chopper

 
 

Human articles
Have some fun.

! Wait
All right , come on . Give me
!your best shot
?Have you seen Otis
Phone
Actually,

 
 
 
 

Whatch got? You got nothing
cause I got it right. Here you
?picking on my friends

 

!Don’t tempt me

 

! It was a stupid dream

 

!Tough job

 

جدول .۷جایگزینکردن آهنگ های انگلیسی با آهنگ های قدیمی یا بومی ایرانی
عنوان فیلم

آهنگ قدیمی یا بومی ایرانی جایگزین شده
من همونم که یه یروز می خواستم دریا بشم.
می خواستم بزرگترین دریای دنیا بشم.

رئیس مزرعه

آرزو داشتم برم تا به دریا برسم.

شبو آتیش بزنم تا به فردا برسم ] ...خواننده ،حسن
شماعی زاده  ،خواننده ایرانی قبل از انقالب
اسالمی ایران[

شنل قرمزی

لب کارون ،آخ آخ چه گل بارون
می شه وقتی که میشنن دلدارون

تو شط تو بعد از ظهرا  ،غوغا می شه

اصل متن آهنگ انگلیسی فیلم

Well, I won’t back down.
No, I won’t back down .
You can stand me up at the gate
of hell, but I won’t back down.
Gonna stand my ground.
Won’t be turned around, and
I’ll keep this world from
dragging me down.
Gonna stand my ground.
Buck teeth, bark in my claws
I’m a tree critter
Sticks and stones are my bread
and bones
I’m a tree critter

شماره





سال چهل و نهم

ترفندهای بومیسازی در ترجمة فارسی فیلمهای کارتونی ...
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می خونن نومه ها توی ایوون]خواننده ،نعمت اهلل
اآغاسی ،خواننده قبل از پیروزی انقالب اسالمی
ایران[

شنل قرمزی

دیری ری ری  ،دیری  ،دیری ری ری ] ،بخشی

Ba baba-da ba –da
Ba baba

از آهنگ سنتی و بومی ایرانی «بادا بادا مبارک بادا
«[



بخشی از آهنگ محلی فولکولوریک خراسانی «یه
شنل قرمزی

دونه انار ،دو دونه انار  ،سیصد دونه مروارید"

I got horns that hold the
muffins
And I got horns that hold the
pies

" آفتاب لب بوم نور افشونه
سماور جوشه



یارم تنگ طال دوش گرفته ،غمزه می فروشه «
شنل قرمزی
شنل قرمزی

بخشی از ترانه کودکانه ایرانی «عروسک قشنگ من
قرمز پوشیده" .....

بخشی از یک تصنیف فولکولوریک ایرانی با مطلع

شعر «از قند و عسل ساخته ام جوجه خرو ".....

…Happily ever after agency
In the woodie with the goodies
…for the Jacks and Jills




جدول  .۸حذف عناصر زبانیفرهنگی غربی
عنوان فیلم

عبارت یا جمله حذف شده

متن انگلیسی مورد استفاده در فیلم

رئیس مزرعه

حذع شده

I am Lutheran.

رئیس مزرعه

حذع شده

رئیس مزرعه

حذع شده

I can’t even reach mine.
There is an « L” on this boy’s
forehead.
Otis? Are we supposed to not yell
?”’Rock

رئیس مزرعه

حذع شده

رئیس مزرعه

حذع شده

رئیس مزرعه

حذع شده

رئیس مزرعه

رئیس مزرعه
رئیس مزرعه

حذع شده

حذع شده
حذع شده

پاندای کونگ فو کار

حذع شده

پاندای کونگ فوکار

”We can’t yell «Tree « or «ROCK
Yeah, I should really go, Mr. Jordan
Air.
You know me , Ladykiller.
I say «Niffy” . I do, and sometimes
even «Swifty”. I’ll say that.
I’m Bombastic,Really fantastic Mr.
Boom , Boom, Boom. Boom
?Imagine, me making tofu

پاندای کونگ فو کار

حذع شده
حذع شده

Property of Crane

پاتدای کونگ فو کار

حذع شده

I’ve seen enough.
I could come at you Monkey style,
or I’m coming at yasnikity- snake

پاندای کونگ فو کار

حذع شده

The Battle of Weeping River .

شماره
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شنل قرمزی

حذع شده

شنل قرمزی

حذع شده

شنل قرمزی

حذع شده

شنل قرمزی

حذع شده

شنل قرمزی

?Far away places
Paul’s Bunion Cream has a soothing
formula
These tunnels, I need one that leads
to Pucket Grove

حذع شده

شنل قرمزی

شمارة چهارم

Greg Stiltskin
The Muffin Man

حذع شده

Battle of the Iron Cage Gladiators

 
 
 
 
 
 

جدول  .۹عبارت یا عباراتی که در متن انگلیسی فیلمنامه وجود ندارند
عنوان فیلم
رئیس مزرعه
رئیس مزرعه
رئیس مزرعه
شنل قرمزی
شنل قرمزی
شنل قرمزی

متن ترجمه فارسی فیلمنامه
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

بس که زدم من زیر آواز به کنج این جنگال
پر پرواز می خواستی که پریدی مگه نه؟
من آمده ام وای! حا دارم می رم!
آی ننه !

بابا تو دیگه کی هستی؟
دستای من شده ده تا!

شصتای اون شده ده تا !
آخ جوون !

با قال محل ،آخ جوون !

شنل قرمزی

هی نفتی  ،نفتی  ،نفتی !

شنل قرمزی

امشب که شیر شیرم  ،از خوشحالی می میرم !

شنل قرمزی
شنل قرمزی
پاندای کونگ فوکار
پاندای کونگ فوکار

پاندای کونگ فو کار
پاندای کونگ فو کار
پاندای کونگ فو کار

آخ جون ! آخ جون ! دام دام دارام ،آخ جون !

چرا من همچینک می شم ؟ چرا آخه این جور می
شم ؟ چه خوابی دیدم خدا می دونه !

فکر می کنی به همین راحتی راز قدرت بی نهایت
رد می رارم توی دست توی بی عرضه؟ هان؟
این قد نزدیک نیا ،دهنت بو می ده !

شیفوی شاخ پشمکی ،گوش پشمکی !

الفرار! هوار ! اینا می خوان منو به کشتن بدن ،بابا
شله پز !

بیا جلو گوگولی !

عبارت یا عبارات متن
اصلی انگلیسی

شماره

وجود ندارد



وجود ندارد



وجود ندارد



وجود ندارد




وجود ندارد
وجود ندارد



وجود ندارد





وجود ندارد

 

وجود ندارد

 

وجود ندارد

 
 

وجود ندارد

 

وجود ندارد

 

وجود ندارد
وجود ندارد

وجود ندارد

سال چهل و نهم
پاندای کونگ فو کار

ترفندهای بومیسازی در ترجمة فارسی فیلمهای کارتونی ...
حا دیگچه پزون ! ببینم کیفور شدی؟ آره؟ چه
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وجود ندارد

 

پاندای کونگ فو کار

کاسه را بگیر تا تنبانت سفت کنم !

وجود ندارد

 

پاندای کونگ فوکار

چقد می لمبونی؟ یا اهلل ،بدو دیگه!

وجود ندارد
! Uh, I guess so

 
 

وجود ندارد

 

پاندای کونگ فو کار

توی دست توی بی عرضه؟ هان ؟

وجود ندارد

پاندای کونگ فو کار

حال من که به هم می خورره !

وجود ندارد

پاندای کونگ فو کار

جان نثار خدمتتون ارادت ویژه دارم

وجود ندارد

 
 
 
 

وجود ندارد

 

پاندای کونگ فو کار
پاندای کونگ فوکار

پاندای کونگ فو کار
پاندای کونگ فو کار

بکونم ؟فکر کن غذا ! آره نون لواش !

چاکر غالم شومام !

یه ضرب المثل قدیمی هس که می گه شتر در
خواب بیند رشته برشته ،باباش بزغاله کشته

جوون مادرت این کارو نکن!

آدم نمی دونه روی این مارپیچی ها بندری برقصه
یا الویه ! آی ،آی ،اوفی،این ور دلم ....

وجود ندارد

 .۶بحث و نتیجهگیری

حال ،چنانچه در پی یافتن پاسـخ دو پرسـش پژوهش مورد اشاره در با  ،نگاهی اجمالی به
جـداول هشـــت گانه با بیندازیم ،خواهیم دید که مترجمان (و نیز مدیران دوبالژ) ایرانی برای
غرابتزدایی از مفاهیم و مطالب متن زبان مبدا و همچنین بومیســازی مطالب این گونه فیلمها،
عمدتاً از سه ترفند یا رویکرد بهره بردهاند:
 جایگزین ســاختن واژهها و ادــطالحات زبان مبدا (انگلیســی) با همســانانی از زبان
مقصد(فارسی) (جداول ۲تا)۷د
 افزودن کـامـل آوا ،واژه ،ترکیب و ادـــطالحی در زبان مقصـــد در برابر آنچه که در
فیلمنامه زبان مبدا وجود ندارد (جدول )3د
 حـذع نســـبی یا کامل آوا ،واژه ،ترکیب یا ادـــطالح زبان مبدا و ســـایر عنادـــر
زبانیفرهنگی غیربومی در زبان مقصد( جدول .)۸
چنانچه بخواهیم با اعداد و ارقام نســـبت و تناســـب بهرهگیری از هریک از این ترفندها را
نشـــان دهیم ،خواهیم دید که ماموعاً در هر ســـه فیلم  59مورد جایگزینکردن خوراکیها و
آشــامیدنیهای غربی با خوراکیها و آشــامیدنیهای بومی ایرانی بهچشــم میخورد (جدول ،)۲

1۴
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 ۲9مورد جـایگزینکردن لهاـهای اجتماعی با لهاهای اجتماعی جورافیایی ایرانی (جدول ،)9
 ۲1مورد جایگزینکردن یک تعبیر غیرادــطالحی انگلیســی با یک تعبیر ادــطالحی فارســی
(جدول  ۴۴ ،)۴مورد جایگزینکردن تعبیرات غیرادطالحی انگلیسی با برساختههای ادطالحی
و عـامیـانة فارســـی (جدول  ۴3 ،)1مورد جایگزینکردن ادـــطالحات عمومی انگلیســـی با
ادـطالحات و تعبیرات عامیانة فارسـی (جدول  3 ،)3مورد جایگزینکردن آهنگهای انگلیسی
با آهنگهای قدیمی یا بومی ایرانی (جدول  ،)۷و  ۲1مورد افزودن عنادر زبانی غیر موجود در
فیلمنامة متن انگلیسی مبدا (جدول .)3
حال چنانچه با دقت باز هم بیشــتری به این یافتهها و ارقام و آمار بنگریم ،در خواهیم یافت
که بهنهر میرسـد «بومیسازی» مطالب عمدتاً از طریق «جایگزینسازی» و بهویژه از طریق سه
ترفند مورد مشــاهده در جدولهای  1 ،۴و  3اناام میگیردد بهترتیب ،با بســامد  ۲1مورد۴۴ ،
مورد و  ۴3مورد .به ســخن دیگر ،بهنهر میرســد که مترجمان ایرانی این فیلمها کوشــیدهاند تا
برای نزدیکتر شدن هرچه بیشتر مطالب فیلمها و بهویژه مخاطبان ادلی این گونه فیلمها ،یعنی
نوجوانان و جوانان به فضای زبانیفرهنگی ایرانی ،فیلمنامهها را در جاهای مختلف و با درجات
مختلف غرابتزدایی کرده و س ـ س با ترفندهایی آنها را بومیســازی کرده تا تأثیری ماندگارتر
(و بهویژه ،ســرگرمکننده) بر جای بگذارند .به این ترتیب ،گمان میرود نتایج کلی این پژوهش
در راســتای تأیید تعریف ونوتی از بومیســازی مطالب ترجمهشــده از یک زبان مبدا به زبان
مقصد دیگر باشد چرا که از نهر وی «بومیسازی» عبارت است از «فرآیند تبدیل قوممحور یک
متن بیگانه با ارزشهای فرهنگی زبان مقصـد به نحوی که گویی پدیدآورنده ادل اثر مخاطبان
فضــای فرهنگیزبانی مقصــد را مد نهر داشــته اســت» (ونوتی ،5331 ،ص .)۲1 .طبیعی اســت
ترجمة فرآوردههای فرهنگی ،همچون فیلمهای کارتونی ،نیازمند ترجمة ادطالحات و تعبیراتی
اســـت از زبان و فرهنگ غیربومی که در دـــورت موفقیت مترجم در اناام درســـت این امر،
میتواند بهدرستی از تحمیل ارزشها ،اعتقادات ،رسوم و نمادهای غیرخودی بر زبان و فرهنگ
خودی پیشگیری نماید.
در واقع ،نتـایج این پژوهش بیانگر آن اســـت که ترجمه و دوبله فیلمهای بیگانه مورد نهر
بهگونهای دـــورت گرفته که گویی فیلمنامهها در ادـــل به فارســـی نوشـــته شـــدهاندد روند

سال چهل و نهم

ترفندهای بومیسازی در ترجمة فارسی فیلمهای کارتونی ...
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نزدیکسـازی مفاهیم فرهنگیزبانی موجود در فیلمنامههای انگلیسـی به زبان فارسی و فرهنگ
ایرانی با دقت و ظرافت بســیاری دــورت گرفته تا بهنوعی انطباق گفتمانی میانزبانی ضــروری
برای انتقال مفاهیم و مسـائل فیلمها دورت گیرد .از آناا که مهمترین نقش این گونه فیلمها نه
فقط دــرع انتقال اطالعات و دانش بلکه «ســرگرمســازی» مخاطب بهنهر میرســد ،در نتیاه
مترجمان فیلمنامهها در مواردی بهناچار از ادـول متعارع ترجمه چشم پوشیده و فیلمنامهها را
بهدـورت آزاد و عمدتاً با هدع بومیسازی هرچه بیشتر فیلم به فارسی برگرداندهاند .این اقدام
ظاهراً با رویکرد ینگ )۲151( 5همخوانی دارد که هدع ترجمه را فقط و فقط محدود به انتقال
و انتشار اطالعات نمیداند.
در هر دــورت ،در ارتبا با پاســخ پرســش شــماره  ۲این تحقیق میتوان گفت با توجه به
تامع بسامدهای چشمگیر سه ترفند مورد اشاره در جدولهای  1 ،۴و  3بهنهر میرسد میتوان
ادعا کرد که مترجمان ایرانیِ این گونه فیلمها دارای این «گرایش» هســـتند که متن فیلمنامههای
انگلیسـی را با استفاده حداکثری از تعبیرات ادطالحی ،عامیانهها ،و کوچهبازاریهای فارسی و
ضــربالمثلهای بومی ایرانی برای مخاطب عمدتاً نوجوان و جوان ایرانی باورپذیرتر ســاخته و
بومینمایانهتر کنند .به این ترتیب ،این ســخن ما همســو با دیدگاهی اســت که برخی آن را در
چهـارچوب مبحـث کلی «ارجـاعات فرهنگی ویژه» ۲مورد بحث قرار دادهاند (چیارو )۲113 ،و
برخی دیگر آن را بـا ادـــطالحاتی مانند «پیوندزنی فرهنگی» 9یا «انطباق فرهنگی» ۴دســـتمایة
تحقیق و نهریــهپردازی قرار دادهانــد (هروی و هیگینز)533۲ ،1د یعنی فرآینــدی کــه در طی آن
مترجم میکوشـد عنادـر زبان و فرهنگ غیرخودی را با ترفندهایی بهدورت بافتارمند شفاع،
باورپذیر ،و دلنشین در زبان خودی بومی سازد.
از ســوی دیگر ،از آناا که براســا

این پژوهش این گمانه مطرح شــد که گویی «هدع»

مترجمان (و نیز مدیران دوبالژ) ایرانی عمدتاً «ســـرگرمســـازی مخاطبان» (و بهویژه مخاطبان

1. Yang
2. Culture- specific references
3. Cultural transplantation
4. Cultural transposition
5. Hervey & Higgins

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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نوجوان و جوان) ایرانی اســت ،در نتیاه شــاید بتوان این یافتهها را در پرتو «نهریة هدفمندی»

5

که توسـط ورمیر )۲11۴ ،53۸۴( ۲مطرح شده نیز به بوتة نقد و بررسی کشاندد چرا که میدانیم
براسـا

این نهریه «ترجمه ،عملی اسـت هدفمند که هدع آن معطوع به متن مقصد استد به

این معنـا کـه اولویـت را بـه هـدع مفروی علنی مترجم حقیقی یا حقوقی در زبان و فرهنگ
مقصــد میدهد» .از این روســت که از این دیدگاه ،هدع ارتباطی ترجمه دســتیابی به ترجمهای
مبتنی بر برابری تنگاتنگ 9با متن مبدا نیسـت چرا که این نوع ترجمه برای ارزیابی شایستة متن
مقصـد ضرورتاً مناسب بهنهر نمیرسد ،بلکه در حقیقت متن مقصد باید در عین وفاداری نسبی
بـه متن مبـدا ،آنچنان یکدســـت باشـــد که مخاطب زبان و فرهنگ مقصـــد آن را درک کند
(شاتلورث و کاوی ،۲15۴ ،۴ص.)513 .
در عین حـال ،بـا توجـه بـه یـافتـة دیگر این پژوهش کـه اعالم میکنـد ترجمه این فیلمها
بهگونهای با ظرافت دـورت گرفته که تماشاگر فیلمها« ،حضور» و «پیدایی» مترجم را احسا
نمیکند ،در این مورد نیز به نهر میرســد این ادعا در چهارچوب نهریة رنس ونوتی موســوم
به «ناپیدایی مترجم» 1نیز قابل تفسـیر باشـدد چرا که بهگفتة ونوتی «همین ناپیدایی مترجم است
که باعث میشـود تا متن زبان مبدا در زبان مقصد بومی گردد ،و در عین حال بیگانه بودن متن
مبدا نیز به چشم نخورد» (ونوتی ،5331 ،ص.)5۷-53 .
 .۱ .۶کاربستها و پژوهش بیشتر

هرچند این پژوهش نمیتواند با قاطعیت ادعا کند که یافتههای حادـل ،قابل تعمیم به سایر
موارد مشـابه میباشـند ولی میتوان براسا

تهیه و تدوین پیکرة زبانی فراگیرتری از این گونه

موارد ،نتایج بهدسـتآمده را مورد راستیآزمایی دقیقتر قرار داد .همچنین ،بدیهی است میتوان
اعالم کرد این یافتهها بهدورت بالقوه میتواند به ترجمة فیلمنامهها کمک کرده و باعث تقویت
و ارتقای جایگاه دنعت ترجمه و دوبله فیلمها شود .عالوه بر این ،میتوان از این یافتهها برای
1. Skopos theory
2. Vermeer
3. Close equivalence
4. Shuttleworth & Cowie
5. Translator’s invisibility
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کندوکاو علل توفیق و یا عدم توفیق ترجمه و دوبلة فیلمهای مشابه بهرهبرداری کرد .دانشاویان
رشـتة مترجمی زبان انگلیسی ،بهویژه در در های ترجمة فیلم و نوار  ،۲ ،5و  ،9نیز میتوانند
از نتایج این پژوهش و یافتههای آن اســتفاده کنند .همچنانکه نهریهپردازان مســائل ترجمه نیز
ممکن اسـت از نتایج و یافتههای آن بهره گیرند .از سوی دیگر ،برای تکمیل نتایج بهدستآمده
میتوان با اناام پژوهشهای پیشنهادی زیر به پربارتر شدن هرچه بیشتر این زمینه تحقیق کمک
کرد:
 نهرخواهی از مترجمان و مدیران دـداپیشـگی دوبالژ در مورد محاسن و معایب این
گونه ترفندهاد
 نهر خواهی از زبانشناسان در مورد اهمیت و محاسن و معایب این گونه ترفندهاد
 نهر خواهی از بینندگان و مخاطبان عمده این نوع فیلمهاد
 ارزیابی دقیق این ترجمهها از نهر انطباق با ادول کلی ترجمة ادطالحاتد
 مقایســة تشــابه و تفاوت نحوة بهکارگیری این گونه ترفندها در ترجمهها و دوبلههای
اسـتودیوهای خصـودی در مقابل ترجمهها و دوبلة ددا و سیمای جمهوری اسالمی ایراند
چرا که بهطور معمول دـدا و سـیمای جمهوری اسالمی ایران در ترجمه و دوبلة این گونه
فیلمها از نهر زبانی و فرهنگی محافههکارانهتر از استودیوهای خصودی عمل میکند.
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چکیده
بســـیارز از پژوهشهاز انجامشـــد  ،به بررســـی پیچیدگی دســـتورز در متون آکادمیک
پرداختـهانـد ،اما برخی از پﮊوهشها ،جملهوار ها و جملهوار هاز وابســـته و برخی د ر
گرو واﮊ ها و مخصــوًــاو گرو واﮊ هاز اســمی را بهعنوان بهتر ن معیار جهت ســنجش
پیچیدگی دستورز در متون آکادمیک لحاظ کرد اند .در ا ن راستا ،پژوهش حاضر بر مبناز
دسـتهبندز پ شـنهادز لو ( )۱۱55به بررسی بسامد  1مؤلفة دستورز در پ کر از متشکل از
متون اسـتدللی به زبان ان لیسـی میپردازد .متون استدللی در ا ن پ کر توسط زبانآموزان
ا رانی از سه سطح مختلف توانش زبانی نوشته شد اند .در ا ن راستا5۱ ،مشخصة پ چیدگی
دسـتورز در ا ن پژوهش بررسی شد و نتا ج بررسی آمارز حاکی از آن بود که  1مشخصه
(میــان ین طول تی ونیــت  ،گرو واﮊ هــاز فعلی بــهازاز هر تی ونیــت ،میــان ین طول
جملـهوار  ،اســـ وار هاز پ چید بهازاز هر تی ونیت و اســـ وار هاز پ چید بهازاز هر
جملهوار ) از 5۱مشـخصـه ،تفاوت معنادارز را بین سه گرو مورد بررسی در ا ن پژوهش
نشــان دادند .افتههاز ا ن پژوهش نشــان میدهد که مشــخصــههاز مبتنی بر پیچیدگی
گرو واﮊ هــا در پ شبینی پیچیــدگی دســـتورز در متون اســـتــدللی از اهمیــت بــالترز
برخوردارند و در نتیجه گرو واﮊ ها و مخصوًاو گرو واﮊ هاز اسمی نیاز به بررسی بیشترز
در پژوهشهاز آتی دارند.
کلیددواﮊههدا متون اکادمیک ،پژوهش پیکر از ،متون اســـتدللی ،پیچیدگی دســـتورز،
گرو واﮊ هاز اسمی.

____________________________
تاريخ دريافت 8931/80/81 :تاريخ پذيرش8936/08/93 :
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 .۱مقدمه

ن ارش متون آکادمیک از جمله مهارتهاز دشوار فراگیرز زبان بهحساب میآ د و بد هی
اسـت که ا ن دشوارز در زبان دوم بهمراتب بیشتر است .لﺫا تدر س و ا جاد آگاهی در رابطه با
مشـخصـههاز زبانی را ج در انواع متون آکادمیک کمک شا انی به پ شرفت زبانآموزان در ا ن
زمینه خواهد کرد .گاردنر و نسـی ( ) ۱۱5۱معتقدند با رشد روزافزون عالقمندز افراد به کسب
مدارج تحصـیالت تکمیلی ،نیاز بیشترز به درک متون آکادمیک وجود دارد .بهدلیل اهمیت ا ن
موضوع ،مطالعات ز ادز در حوزة پیچیدگی دستورز در ن ارش زبان دوم انجام شد است .در
ا ن زمینه ،تعدادز از محققین ،جملهوار ها ( )clausesا جملهوار هاز وابســـته ( clausal
 )subordinationرا بهتر ن مشــخصــهها در ســنجش پ چیدگی دســتورز معرفی میکنند .به
عنوان مثال ،لرسـن-فر من ( )53۹۱درًد تی ونیتهاز بدون خطا)) error-free T-units
و میان ین طول تی ونیتهاز بدون خطا را بهتر ن مشـــخصـــهها براز تما ز بین پنج ســـطح
مختلف توانش زبــانی در ن ر میگیرد .در پژوهشـــی د ر ،گرنــت و گینتر ( 3۱ )۱۱۱۱متن
نوشتهشد توسط سه گرو با توانش مختلف زبانی را بررسی کردند و به ا ن نتیجه دست افتند
که با افزا ش سـطح توانش زبانی ،جملهوار هاز وابسـتة بیشــترز مشاهد میشود .با ا نهمه،
همانطور که لو ( )۱۱55در پژوهش خود بدان اشــار میکند ،بســیارز از پژوهشهاز پ شــین،
تعداد مشـخصـههاز دسـتورز کمی را تحلیل کرد ا داد هاز کوچکی را بررسی کرد اند ،در
نتیجه اطالعات کاملی از بهتر ن مشخصههاز دستورز ،بهمن ور سنجش پ چیدگی دستورز در
متون آکادمیک ،وجود ندارد .در همین راسـتا ،لو ( )۱۱55مجموعهاز از 5۱مشــخصة پیچیدگی
دسـتورز را که در پژوهشهاز پ شـین بهًورت پراکند مورد بررسی قرار گرفته بودند ،در 1
دســـتـه قرار داد اســـت .لو ( ،)۱۱55ا ن  1مؤلفـه را که شـــامل طول تولید ( length of
 ،)productionپیچیدگی جمله ( ،)complexity sentenceوابست ی (،)subordination
ه پا ی ( )coordinationو ســاختارهاز خا

( )particular structuresمیشــوند ،در

ک جدول گردآورز (جدول  )5کرد اســـت .لو ( )۱۱5۱با طراحی ســـیســـتمی براز تحلیل
اتوماتیک پیچیدگی دســتورز در ن ارش زبان دوم به بررســی ا ن  5۱مشــخصــة دســتورز
پرداخته است.
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جدول  .۱مشخصههای ﭙیچیدگی دستوری بر اساس دستهبندی مطالعه لو ()۱۱۱۱
تعاریف

مشخصهها
نوع اول طول تولید
میان ین طول جمله وار

تعداد کلمات تقسی بر تعداد جمله وار ها

میان ین طول جمله

تعداد کلمات تقسی بر تعداد جملهها

میان ین طول تی ونیت

تعداد کلمات تقسی بر تعداد تی ونیتها
نوع دوم ﭘیچیدگی جمله
تعداد جملهوار ها تقسی بر تعداد جملهها

تعداد جملهوار ها به ازاز هر جمله

نوع سوم وابستگی
تعداد جملهوار ها تقسی بر تعداد تی ونیتها

تعداد جملهوار ها بهازاز هر تی ونیت
تعداد تی ونیتهاز پیچید بهازاز هر تی ونیت
تعداد جملهوار هاز وابسته بهازاز هر جملهوار
تعداد جملهوار هاز وابسته بهازاز هر تی ونیت

تعداد تی ونیتهاز پیچید تقسی بر تعداد تی ونیت
تعداد جمله وار هاز وابسته تقسی بر تعداد جملهوار ها
تعداد جملهوار هاز وابسته تقسی بر تعداد تی ونیتها

نوع چهارم همﭘایگی
تعداد گرو واﮊ هاز ه پا ه بهازاز هر جملهوار

تعداد گرو واﮊ هاز ه پا ه تقسی بر تعداد جملهوار ها

تعداد گرو واﮊ هاز ه پا ه بهازاز هر تی ونیت

تعداد گرو واﮊ هاز ه پا ه تقسی بر تعداد تی ونیتها

تعداد تی ونیتها به ازاز هر جمله

تعداد تی ونیتها تقسی بر تعداد جملهها
نوع ﭘنجم ساختارهای خاص

تعداد گرو واﮊ هاز پیچید بهازاز هر جملهوار

تعداد گرو واﮊ هاز اسمی پیچید تقسی بر تعداد جملهوار ها

تعداد گرو واﮊ هاز پیچید بهازاز هر تی ونیت

تعداد گرو واﮊ هاز اسمی پیچید تقسی بر تعداد تی ونیتها

تعداد گرو واﮊ هاز فعلی بهازاز هر تی ونیت

تعداد گرو واﮊ هاز فعلی تقسی بر تعداد تی ونیتها

با توجه به ا نکه پژوهشهاز اندکی ا ن  5۱مشخصة دستورز مبتنی بر دستهبندز پ شنهادز
لو ( )۱۱55را تحلیل کرد اند ،مطالعة حاضــر در ًــدد اســت تمام ا ن مشــخصـــهها را در
مجموعهاز از متون اسـتدللی زبانآموزان ا رانی مورد بررسی قرار دهد .انتخاب متون استدللی
در ا ن پژوهش بــهدلیــل اهمیــت و کــاربرد ا ن نوع متون در آزمونهــاز بینالمللی مــاننــد
 TOFLEو  IELTSمیباشــد (هو .)۱۱55 ،همچنین زبانآموزان ا رانی در کالسهاز درس
زبان ان لیسی در مؤسسههاز خصوًی نیز با ا ن نوع متون در ارتباط هستند.
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 .۱ .۱هدف ﭙﮋوهش

پژوهش حاضر سعی دارد به سؤال ز ر پاسخ دهد:
 .5از میان مشـخصـههاز پ چیدگی دسـتورز در دستهبندز پ شنهادز لو ( ،)۱۱55در متون
استدللی زبانآموزان ا رانی زبان ان لیسی چه ال وها ی مشاهد میشود؟ و آ ا ا ن ال و در بین
سه گرو با توانش هاز متفاوت کی است؟
 .۱ﭘیشینۀ ﭘﮋوهش
 .۱ .۱ﭘیچیدگی دستوری در نگارش

ارت ا ( )۱۱۱9معتقد است که پیچیدگی دستورز در پژوهشهاز مربوط به زبان دوم اهمیت
ز ادز دارد؛ ز را پ شرفت زبانآموز در فراگیرز زبان دوم ،مستلزم پ شرفت در ادگیرز دستور
ن ارش زبان و همچنین توانا ی فرد در اسـتفادة ًــحیح از اطالعات دســتورز در موقعیتهاز
مختلف است.
پژوهشهاز مختلف ،مشــخصــههاز متفاوتی از پیچیدگی در ن ارش زبان دوم ،مانند تراک
لغات ،طول متن ،تنوع لغات و پیچیدگی دســـتورز را مورد بررســـی قرار داد اند .از میان ا ن
و ژگیها ،پیچیدگی دسـتورز ،موضـوع اًلی در تحلیل پیچیدگی در ارتقاز ن ارش زبان دوم
تصـور شد (کی  )۱۱5۱ ،و در نتیجه ،بررسی پیچیدگی دستورز در متون آکادمیک مورد توجه
بسـیارز از پژوهشـ ران بود اسـت .اما در ا ن رابطه که کدام مشـخصههاز دستورز در متون
آکادمیک پُر کاربردترند ،نتا ج حاًــل از پژوهشها متفاوت اســت .بهعنوان مثال ،در پژوهش
ولف-کوئینترو ،ا نـاگاکی و کی ( )533۱تعداد جملهوار هاز وابســـته بهازاز هر جملهوار و
همچنین تعداد جملهوار ها بهازاز هر تی ونیت را بهتر ن موارد دســـتورز بهمن ور ســـنجش
پیچیدگی دستورز معرفی میکنند.
بیر و ن ی ( )۱۱5۱نیز به بررســـی چهار نوع متن روا ی ،توًـــیفی ،مقا ســـهاز و ترغیبی
پرداختند که توســـط تعدادز از دانشآموزان در ســـه ســـطح متفاوت نوشـــته شـــد بود .ا ن
پژوهش ران ،بهمن ور مقا سه در متون ﺫکر شد  ،تعداد جملهوار ها بهازاز هر تی ونیت و تعداد
کلمات به ازاز هر جملهوار را معیارهاز مناســبی براز ســنجش پیچیدگی دســتورز در ن ر

سال چهل و نه

بررسی پ چیدگی دستورز در متون استدللی زبانآموزان ا رانی…

21

گرفتند .گرو د رز از پژوهشها ،معرفهاز مبتنی بر گرو واﮊ ( )phrasal modifiersرا
بهتر ن معیار براز ســـنجش پیچیدگی دســـتورز در متون آکادمیک در ن ر میگیرند .از و لو
( )۱۱59به مقا سـة متون نوشـتهشد توسط سه گرو شامل ک گرو ان لیسیزبان و دو گرو
زبـانآموز چینی با دو ســـطح توانش بال و پا ین پرداختند .از و لو ( )۱۱59در افتند که اگرچه
تعـداد بیشـــترز از وابســـتـههـا (تعداد جملهوار هاز وابســـته بهازاز هر جملهوار و تعداد
جملهوار هاز وابسته بهازاز هر تی ونیت) در متون سطح بالتر زبانآموزان چینی مشاهد شد،
ا ن تفاوت معنادار نبود .در رابطه با پ چیدگی مبتنی بر گرو واﮊ ها ،گرو واﮊ هاز اسمی پیچید
بهازاز هر جملهوار و گرو واﮊ هاز اسمی پیچید ( )noun phrasal complexityبهازاز
هر تی ونیت تفاوت معنادارز را نشـــان دادند .ا ن تفاوت ،بین گرو ســـطح پا ین زبانآموزان
چینی با گرو ان لیسیزبان و همچنین گرو سطح بالتر زبانآموزان چینی با گرو ان لیسیزبان
د د شد (از و لو  .)۱۱59 ،با بر ،گرز و پونپن ( )۱۱55نیز در بررسی پ کر از بزرگ متشکل
از مقالت علمی و همچنین پ کر از از نوع مکالمه ،به ا ن نتیجه دســـت افتند که گرو واﮊ ها
بهخصـو

گرو واﮊ هاز اسمی معیار مناسبی در سنجش پ چیدگی متون آکادمیک میباشند و

جملـهوار ها و جملهوار هاز وابســـته معیار مناســـبی جهت ســـنجش پ چیدگی نوع مکالمه
محســوب میشــوند .بنابرا ن ا ن اختالف ن ر در رابطه با تعیین بهتر ن مشــخصــهها جهت
سنجش پ چیدگی دستورز در متون آکادمیک ،ان یز از جهت انجام ا ن پﮊوهش بود.
 .۳ .۱متون استداللی

کروهرست ( )533۱در تعر ف متون استدللی ا ن گونه بیان میکند که در ا ن نوع متن فرد
ن ر خود را در رابطه با موضـوعی با ارائة دل لی احساسی ا منطقی مطرح میکند .ن پلد ،وارد-
لنرگان و فنینگ ( )۱۱۱1معتقدند که ن ارش ا ن نوع متون ،کارز دشــوار و نیازمند بهکارگیرز
ساختارهاز پیچیدة زبانی است تا نو سند بتواند بهطور واضح ،قانعکنند و محتاطانه به تحلیل،
بحـ

و حـل مجـادلهها بپردازد .نتا ج پژوهش واس و وا لی ( )533۹نیز نشـــان داد که متون

استدللی نیازمند تبادل دانش بیشترز در مقا سه با متون ن ارششدة تار خی و توًیفی هستند.
کروهرســـت ( )533۱نیز بـه اهمیـت نحوة ن ـارش متون اســـتدللی براز موفقیت در محیط
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آکادمیک اشــار میکند .بنابرا ن ،انت ار میرود که فرد تحصــیلکرد براز متقاعد کردن د ران
ا اظهار ن ر دربارة مسائل مه  ،بتواند ن ر خود را بهدرستی بیان کند (کروهرست.)533۱ ،
ا ن افتهها به اهمیت ا ن نوع ن ارش اشـار میکنند و احســاس میشود مطالعات بیشترز
بهمن ور بررسـی متون استدللی نیاز است .در ا ن راستا ،پ کرة ( ICLEگرنجر  )533۱،با بیش
از  9میلیون کلمه و داشـتن چند ن ز رپ کرة متون استدللی ،فرًت مناسبی را براز درک بهتر
ا ن نوع متون فراه میکند.
 .۳روش ﭘﮋوهش
 .۱ .۳ﭘیکرۀ گردآوریشده

پ کر از متشـکل از  5۱۱متن اسـتدللی با سه سطح بال ،متوسط و پا ین استفاد شد است.
ا ن مجموعه بهًـورت تصـادفی از پ کرة متون استدللی زبانآموزان ا رانی انتخاب شد است.
در پﮊوهش حاضــر ،تعداد متون در هر ســطح متفاوت اســت ،اما بهدلیل ا نکه مقا ســه بر مبناز
تعداد کلمات اسـت ،سـعی بر کسـانسـازز تعداد کلمات در هر ز رپ کر بود است .در ا ن
رابطه کرافرد و ســیســومی ( )۱۱52بیان کرد اند که مقا ســههاز مربوط به بســامد بر پا ة تعداد
کلمـات انجـام میشـــود و نـه براســـاس تعداد متون .جزئیات هر ز رپ کرة بهکار رفته در ا ن
پژوهش در جدول  ۱آمد است.
جدول  .۱جزئیات ﭘیکرۀ بهکار رفته مطالعه
سطح توانش زبانی

تعداد متون

تعداد کلمات

سطح بال

9۱

۱۱۱۱9

سطح متوسط

9۱

۱۱۱52

سطح پا ین

۱۱

۱۱9۱۹

تمامی متون گردآورزشد در پاسخ به دو موضوع نوشته شد بودند که عبارتند از:
 .5بیشـتر مدارک دانش اهی جنبه تئورز دارند و دانشجوبان آمادگی مواجهه با دنیاز واقعی
را پ ـدا نمیکننـد .بنـابرا ن ا ن مـدارک از ارزش کمی برخوردارنـد .آ ا شـــما با چنین ن رز
موافقید؟
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 .۱سـیسـت زندانها قد می شـد است و ک جامعة متمدن نبا د مجرمین را مجازات کند،
بلکه با د به توانبخشی آنان پرداخت .آ ا شما با چنین ن رز موافقید؟
به ا ن ترتیب از زبانآموزان خواســته شــد تا ن ر خود را در رابطه با موضــوع داد شــد از
طر ق نوشـتن ک متن استدللی به زبان ان لیسی بیان کنند .از زبانآموزان سطح متوسط و بال
خواسته شد متنی استدللی با حدود  5۱۱۱-1۱۱کلمه بنو سند .البته به ا ن دلیل که نوشتن متن
اسـتدللی با ا ن حدود کلمات براز زبانآموزان سطح پا ین دشوار است ،متونی با حدود -۱۱۱
 ۱1۱کلمه ه از آنان پﺫ رفته شــد .به ا ن جهت ،تعداد متون اســتدللی بیشــترز از ا ن ســطح
جمعآورز شـد .ضـمناو اسـتفاد از متون نوشتهشدة زبانآموزان در ا ن پﮊوهش با رضا ت آنها
انجام شـد اسـت .متون مورد اسـتفاد در ا ن پژوهش در شـرا ط امتحانی نوشته نشد اند و به
تمام زبانآموزان زمانی جهت ن ارش اختصا

داد شد.

 .۱ .۳روال ﭘﮋوهش

در ابتدا تمام متون اسـتدللی اسـتفاد شـد در ا ن پژوهش ،توســط سـه مصـحح با ســابقة
تدر س زبان ان لیسـی بر اساس دستورالعمل تصحیح ن ارش ا لتس ،سطحبندز شدند .در ا ن
راســتا ،در افت نمرة  1و ا  1/1بهعنوان متن ســطح پا ین ،نمرة  2ا  2/1بهعنوان متن ســطح
متوسـط و نمرة  ۹ا بیشـتر بهعنوان متن سطح بال در ن ر گرفته شد .بهمن ور تحلیل پنج مؤلفة
پ چیدگی دستورز ،از تحلیلگر پیچیدگی دستورز (لو )۱۱5۱ ،استفاد شد .روند ا ن تحلیلگر
بهنحوز اسـت که با در افت ک متن ان لیسی به تولید شمار بسامد  3واحد زبانی شامل کلمه،
جملـه ،جملـهوار  ،جملـهوارة وابســـته،

تی ونیت ،تی ونیت پ چید  ،گرو واﮊ هاز ه پا ه،

اس وار هاز پ چید و گرو واﮊة فعلی می پردازد و سپس  5۱شاخص پ چیدگی دستورز براز
متن تولید میکند ( انگ ،لو و و ل.)۱۱51 ،
سپس ،داد هاز حاًـــل از تحلیلگر پیچیدگی دســـتورز ،وارد نرمافزار اس پی اس اس
) (SPSSشـــد و بعــد از آن از روش آمــارز واکــاوز وار ــانس ــکطرفــه ( One-Way
 )ANOVAبهمن ور مقا سة مشخصههاز بیانشد در بین سه سطح توانش زبانی بهکار گرفته
شــد .همچنین ازمون برابرز وار انس ها ) (Test of Homogeneity of Variancesاز
طر ق آزمون لون ) (Leveneبررســـی شــــد کــه در ًـــورت نق

ا ن آزمون ،آزمون
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ولچ ) (Welch Testمورد بررسـی قرار ب یرد .در مورد مشخصهها ی که تفاوت معنادارز را
نشان دادند ،از آزمون توکی ) (Tukey Post-hocبهمن ور تشخیص تفاوت در بین سه گرو
استفاد شد.
 .۴تحلیل نتایج

آمـار توًـــیفی (میان ین و انحراف از معیار) بههمرا نتا ج آمارز ازمون واکاوز وار انس
کطرفه ( )One-Way ANOVAدر جدول ز ر ارائه شد است.
جدول  .۳نتایج آزمون واکاوی واریانس یکطرفه )(One-way ANOVA
مشخصهها
میان ین طول جمله
میان ین طول
تی ونیت
میان ین طول
جملهوار
تعداد جملهوار ها به
ازاز هر جمله

Group 3
)(N=30
M
SD

Sig.

F

Group 1
)(N=40
M
SD

Group 2
)(N=34
M
SD

5.66

20.51

6.36

21.47

6.66

23.78

2.58

0.08

4.13

16.20

4.45

17.73

4.69

19.71

5.43

0.00

1.26

9.42

2.05

10.02

2.70

11.04

5.58

0.00

0.51

2.17

0.47

2.14

0.46

2.22

0.24

0.78

تعداد گرو واﮊ هاز
فعلی بهازاز هر

0.50

2.30

0.43

2.48

0.65

2.72

5.61

0.00

تی ونیت
تعداد جملهوار ها
بهازاز هر تی ونیت

0.29

1.71

0.24

1.75

0.34

1.84

1.79

0.17

تعداد جملهوار هاز
وابسته بهازاز هر

0.09

0.36

0.05

0.38

0.09

0.41

3.25

0.09

جملهوار
تعداد جملهوار هاز
وابسته بهازاز هر

0.26

0.65

0.19

0.69

0.22

0.76

1.96

0.14

تی ونیت
تعداد تی ونیتها
بهازاز هر جمله

0.19

1.26

0.15

1.20

0.23

1.24

0.95

0.38
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نسبت تی ونیتهاز
پ چید
گرو واﮊ هاز ه پا ه
بهازاز هر تی ونیت
گرو واﮊ هاز ه پا ه
بهازاز هر جملهوار
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0.14

0.46

0.09

0.48

0.15

0.54

2.82

0.06

0.45

0.51

0.34

0.54

0.25

0.56

0.15

0.86

0.18

0.29

0.18

0.30

0.15

0.31

0.16

0.84

گرو واﮊ هاز اسمی
پ چید بهازاز هر

0.23

0.32

1.12

0.34

1.17

1.32

4.23

0.01

جملهوار
گرو واﮊ هاز اسمی
پ چید بهازاز هر

0.64

0.67

1.94

2.08

0.62

2.36

3.67

0.02

تی ونیت

نتا ج جدول فوق بیان رآن اســت که از میان  5۱مشــخصــة بررســیشــد  ،میان ین طول
تی ونیـت (  ،)p = 0.00, p<.05گرو واﮊ هـاز فعلی بهازاز هر تی ونیت ( p = 0.00,
 ،)p<.05میـان ین طول جملهوار ( )p = 0.02, p<.05اســـ وار هاز پ چید بهازاز هر
تی ونیت ( )p = 0.02, p<.05و اس وار هاز پ چید بهازاز هر جملهوار
( )p = 0.01, p<.05تفاوت معنادارز را نشـــان دادند .ن اهی به نتا ج آزمون Tukey
 Post-hocنشــان داد که در رابطه با تمام ا ن  1مشــخصــه ،تفاوت معنادارز بین دو گرو با
سطح توانش بال و پا ین مشاهد شد.
اندازة تأثیر ( )effect sizeبراز مشـخصهها ی که تفاوت معنادارز را نشان دادند ،محاسبه
شـد و نتا ج در جدول  ۱آمد اسـت .نتا ج آزمون اثر به ا ن دلیل گزارش شد است که امکان
مقا سة بین پژوهشها را آسانتر کند (دورنیه.)۱۱۱۹ ،
جدول  .۴نتایج آزمون اندازۀ تأثیر
گروهواﮊههای

گروهواﮊههای

گروهواﮊههای

اسمی ﭘیچیده در

اسمی ﭘیچیده در

فعلی در هر

هر بند

هر تییونیت

تییونیت

۱8۱5

۱8۹۹

۱839

میانگین طول

میانگین طول

جملهواره

تییونیت

۱83۱

۱839

مشخصهها
Cohen’s d

۹۱
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 .۵بحث و نتیجهگیری

چهارد مشــخصــة پ چیدگی دســتورز بر طبق دســتهبندز لو ( )۱۱55در متون اســتدللی
زبانآموزان ا رانی در سـه سـطح بال ،متوسط و پا ین بررسی شد .نتا ج بررسی آمارز حاکی از
آن اسـت که از  5۱مشـخصـه ،پنج مورد تفاوت معنادارز را نشان دادند که شامل میان ین طول
تی ونیـت ،گرو واﮊ هـاز فعلی بـهازاز هر تی ونیت ،میان ین طول جملهوار  ،اســـ وار هاز
پ چیـد بـهازاز هر تی ونیـت ،اســـ وار هـاز پ چیـد بـهازاز هر جملـهوار بودند .بنابرا ن
مشــخصــههاز مبتنی بر پ چیدگی گرو واﮊ ها ،معیار مناســبترز نســبت به مشــخصــههاز
وابسـت ی ،ه پا ی ا پ چیدگی جمله در سـنجش پیچیدگی دستورز متون استدللی محسوب
میشوند .ا ن پنج مشخصه ،تفاوت معنادارز را بین سه گرو ا ن مطالعه نشان دادند ،به طورز
که با افزا ش سـطح توانش زبانی تعداد موارد بیشـترز از ا ن مشــخصــه ها مشاهد شد و ا ن
افزا ش ا ن پنج مشخصه به ًورت خطی( )linearاز سطح پا ین به بال مشاهد شد .در نتیجه
زبان اموزانی که ســطح توانش بالترز داشــتند ،بیشــتر از ســاختار ها ی ن یر جمله وار هاز
موًــولی ،عبارات قیدز ،و مضــاف الیه ها در متون خود به کار گرفته اند .نتا ج ا ن پﮊوهش
همچنین حاکی از ان اســت که زبان آموزان با افزا ش ســطح توانش زبانی از عباراتی با میان ین
طول بیشتر در ن ارش متون استدللی خود استفاد می کنند.
نتا ج پژوهش حاضـــر در راســـتاز نتا ج پژوهش با بر و گرز ( )۱۱59و با بر و همکاران
( )۱۱55اســـت که به اهمیت نقش گرو واﮊ ها و بهخصـــو

گرو واﮊ هاز اســـمی در متون

آکادمیک اشـار میکنند .لو ( )۱۱5۱نیز در بررسـی سه نوع متن استدللی ،توًیفی و روا ی به
ا ن نتیجـه دســـت افت که میان ین طول تی ونیت ،میان ین طول جملهوار  ،اســـامی پ چید
بهازاز هر تی ونیت ،و اسـ وار هاز پ چید بهازاز هر جملهوار نیز تفاوت معنادارز را نشــان
دادند و همچنین تعداد موارد بیشترز از مشخصههاز بیانشد در متونی که سطح توانش بال ی
داشـــتنـد ،مشـــاهد شـــد .بنابرا ن لو ( )۱۱55در نتیجهگیرز پﮊوهش خود عنوان میکند که
پ چیدگی در ســطح گرو واﮊ ها نیاز به تحقیقات بیشــترز در آ ند دارد .همچنین در راســتاز
نتـا ج ا ن مطـالعـه ،ـانـگ و همکـاران ( )۱۱51به ا ن نتیجه دســـت افتند که میان ین طول
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جملهوار و میان ین طول تی ونیت نیز معیارهاز مناســـبی در بررســـی ارتباط میان پیچیدگی
دستورز و کیفیت ک متن هستند.
نتا ج حاًـــل از ا ن پﮊوهش در حوزة ارز ابی متون اســـتدللی زبانآموزان داراز اهمیت
میباشـــد ،بهطورزکه افزا ش آگاهی از نوع پ چیدگی دســـتورز در ن ارش آکادمیک منجر به
ارز ابی مناســبترز خواهد شــد .همچنین مدرســین حوزة ن ارش ،میتوانند زبانآموزان را با
اهمیت نقش گرو واﮊ هاز اسـمی پ چید در ن ارش متون اسـتدللی آشنا کنند .همچنین نتا ج
ا ن پﮊ وهش بـه طراحان کتب آموزشـــی و معلمین کمک می کند تا تفاوت در نوع متون را در
اموزش گرامر لحاظ کنند .در ا ن راســـتا ،بیرد ( )533۹خاطر نشـــان کرد که تدر س گرامر در
زبان دوم بر اساس آسانی و ا دشوارز ساختارهاز دستورز روش مؤ ثرز محسوب نمی شود.
در ادامه ،وز توجه به نوع ﮊانر( )genreو نوع تکلیف ( )taskرا در طراحی برنامة آموزشـــی
پیشـــنهـاد داد (بیرد .)533۹ ،بـا بر ،کـانرد و رپن ( )533۱نیز بر ا ن بـاورند که در ن ر گرفتن
ال وها ی کلی که بر پا ة حدس زبانشــناســانند بهدرســتی منعکسکنندة دســتور گرامر در انواع
ســیاق ) (Registerنمیباشــند .در نتیجه با بر و همکاران ( )533۱به مدرســان ســطوح بال
پیشــنهاد میکنند تا به تفاوت ها در ان لیســی انواع ســیاق تمرکز کنند .گرنجر ،هانگ ،و پتچ-
تـا ســـون ( )۱۱۱۱نیز معتقـدنـد که د ر امکان در ن ر گرفتن ﺫاتی کپارچه براز گرامر زبان
ان لیسی وجود ندارد .در عوض با د آن را مجموعه از متشکل از چند ن گرامر در ن ر گرفت؛
مانند گرامر نوشـتار ،گفتار ،مت ون روا ی ،متون استدللی و غیر (گرنجر و همکاران .)۱۱۱۱ ،به
همین دلیل پیشــنهاد می شــود پژوهشــ ران در مطالعات آتی تمرکز خود را بر روز بررســی
پیچیدگی دستورز در انواع متون ن ارش شد ب ﺫارند.
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.ضمیمه الف
LEARNER PROFILE
==============================================================
=======
Text code: (do not fill in)
Essay:
Title:
Approximate length required:
-500 words 0
+500 words
0
Conditions:
timed
0
untimed
0
Examination:
yes
0
No
0
yes
0
no
Reference tools:
0
What reference tools?
Bilingual dictionary:English monolingual dictionary:
Grammar:Other(s):==============================================================
=======
first names:
Surname:
Age:
Male
0
0
Nationality:
Native language:
Father's mother tongue:
Mother's mother tongue:
Language(s) spoken at home: (if more than one, please give the average % use of each)
Education:
Primary school - medium of instruction:
Secondary school - medium of instruction:
Current studies:
Current year of study:
Institution:
Medium of instruction:
English only 0
Other language(s) (specify) 0
Both 0
==============================================================
=======
Years of English at school:
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Years of English at university:
Stay in an English-speaking country:
Where?
When?
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How long?

=================================================================
====
Other foreign languages in decreasing order of proficiency:
=================================================================
====
I hereby give permission for my essay to be used for research purposes.
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چکیده
با الهام از یافتههای مربوط به نقش عبارتها در رشد زبانی ٬پژوهش حاضر تأثیر آمـوز
مقابلهای بازترکیب عبارتها بر فراگیری ساختارهای دستوری منطبق بـا مراحـ دسـتوری
(نحوی) نظریة پرداز پذیری را مورد بررسی قرار داد .به تعبیر دقیقتر ،هدف این پژوهش
بررسی پیشبینی فرضیة تعلیمپذیری بود مبنی بر اینکه آموز

فقط زمانی مؤثر است که به

یک مرحله باالتر از سطح دانش فعلی زبانآموزان مربوط شود .برای این منظور ،سـه گـرو
از فراگیران زبان انگلیسی از بین گرو بزرگتری از زبانآموزان انتخاب شدند .به یک گرو
آموز

مقابلهای در رابطه با مفهوم و ساختار عبارتهای زبان فارسی و انگلیسی داد شد،

در حالیکه گرو دوم همین آموز

را فقط به زبان انگلیسی دریافـت کـرد و گـرو سـوم

بهعنوان گرو مقایسه در نظر گرفته شد .نتایج این پژوهش نشان داد که آموز

مخصوصـاً

از نوع مقابلهای آن بهطور معنیداری به فراگیری مراح دستور زبـان ارائـهشـد در نظریـة
پرداز پذیری در تولید شفاهی و نوشتاری کمک کرد و پیشبینـی فرضـیة تعلیمپـذیری را
نقض نمود .تفسیر نظری نتایج در قسمت بحث و بررسی پایانی ارائه میشود.
کلیدواژهها :آموز

بازترکیب عبـارتهـا ،نظریـة پرداز پـذیری ،فرضـیة تعلیمپـذیری،

فراگیری مراح دستوری ،صحت دستوری ،آموز

____________________________
تاريخ دريافت 9302/90/42 :تاريخ پذيرش9301/90/42 :

مقابلهای.

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

87

شمارة چهارم

 .1مقدمه

مبانی نظری از قبی گرامر جهـانی چامسـکی ( ،(5318دسـتور واژگـانی-نقشـی 5برسـنان
( )5371و نظریــة پرداز پــذیری 1پیــنمن ( (5337 ،5371و نیــز یافتــههای پژوهشــی ،نقــش
عبارتها در رشد دانش زبانی را تأیید کرد اند .براساس اص وابستگی به ساز  9گرامر جهـانی
چامسکی ،دانش زبانی و دانش مربوط به عملیات زبانی از قبی جابهجـایی همگـی بـه روابـط
ساختاری درون جمله متکی هستند نـه بـه ترتیـب و تـوالی خطـی کلمـهها .همچنـین ،پیـنمن
( )5337 ،5371اظهار داشت که دانش زبانی به روابط دسـتوری درونعبـارتی و میـانعبـارتی

1

وابسته است .روابط درونعبارتی ،انتخاب کلمهها و گرو بندی آنهـا را در هـر عبـارت تنظـیم
کرد  ،ولی روابط میانعبارتی جایگا و نوع هر عبارت را در ارتباط با دیگر عبـارتهـای یـک
جمله مشخص میکند .همچنین ،پژوهشها حاکی از آن است که در فراگیری ساخت واژگـانی
و دستوری ،دانش زبانی اولیة کودکان از عبارتها و گرو هـای یکپارچـه تشـکی شـد اسـت
(تومازلو )1222 ،و دانش زبان اول کودکان و بزرگساالن به عبارتهـای چنـدواژ ای ک گونـة

1

یکپارچه وابسته است (آرنون1252 ،؛ برانت ،ورهاگن ،لیون ،و تومازلو.)1223 ،
بر خالف کودکان ،بهنظر میرسد که فراگیران بزرگسال ،زبان دوم را بهصـورت واحـدهای
بخشبخششد  6پرداز

میکننـد بـدون آنکـه آن واحـدها را بـهصـورت هـمآراسـتهـای

8

(پیکربندیهای) یکپارچه منطبق با ساختارهای زبانشناختی و روانشناختی زبان در نظر بگیرند
(در این مقاله دو واژة زبان دوم و زبان خـارجی بـهجـای همـدیگر بـهکار رفتهانـد) .براسـاس
پژوهش آرنون ( )1252این امر بر یادگیری زبـان دوم توسـط فراگیـران بزرگسـال تـأثیر منفـی
میگذارد .برای مثال ،پیبردن به همخوانی اسم و حرف تعریـ ،،نخسـت از طریـق توجـه بـه
عبارتهای اسمی بهعنوان یک ک یکپارچه و سپس با در نظر گرفتن اجزای تشکی دهنـد آن

1. Lexical-Functional Grammar
2. Processability Theory
3. Constituent-dependency principle
4. Intra-phrasal and inter-phrasal grammatical relationships
5. Whole-form multi-word phrases
6. Segmented
7. Configurations

سال چه و نهم

تأثیر آموز

مقابلهای باز ترکیب عبارتها بر صحت دستوری …

83

عبارتها میتواند به نتیجه بهتری منجر شود تا یادگیری از طریق بههم پیوستن اجزایی که قـبالً
بهصورت تجزیه شد و بدون توجه به ک عبارت در نظـر گرفتـه شـد باشـند .تـاکنون نقـش
عبارتها و آموز

مبتنی بر عبارتها در فراگیری زبان دوم ،مخصوصاً از منظر گرامـر جهـانی

چامسکی و تدریس سـاختارهای دسـتوری مبتنـی بـر دسـتور زبـان واژگـانینقشـی در قالـب
ساختهای ساز ای( 5ثومان )1221 ،چنـدان مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت .در مجمـوع،
هموار اختالف نظر شدیدی در رابطه با نقـش آمـوز

دسـتور زبـان در مباحـث مربـوط بـه

فراگیری زبان دوم وجود داشته است (آلیس1227 ،؛ کرشن5339 ،؛ پینمن .)5371 ،یک دیـدگا
معروف دربارة اثربخشی آموز

دستور زبان عبارت اسـت از فرضـیة تعلیمپـذیری 1کـه یـک

سلسله مراتب شش مرحلهای از رشد دانش دستور زبان را مطرح کرد است کـه زبـان آمـوزان
بایستی طی فرایند یادگیری دستور زبان ٬به ترتیب از آن مراحـ عبـور کننـد (پیـنمن.)5371 ،
براساس این فرضیه ،آموز

فقـط در صـورتی مـؤثر خواهـد بـود کـه مهارتهـای پردازشـی

زیرساختی مورد نیاز برای پرداز

ساختارهای زبانی مربوط به یک سطح باالتر از سطح فعلـی

دانش فراگیران در آنان توسعه یافته باشد .به بیان دقیقتر ،فقط آموزشی که به یک مرحلـة بعـد
(باالتر) از سطح آمادگی تکاملی فعلی 9زبانآموزان مربوط باشد مـؤثر خواهـد بـود و آمـوز
مربوط به مراح باالتر از آن اثرگذار نخواهد بود (پینمن .)5373 ،5371 ،لذا ،پـژوهش حاضـر
به بررسی این سؤال پرداختـه اسـت کـه آیـا علیـرمم موانـت تکـاملی مطـرح شـد در فرضـیة
تعلیمپذیری ،آموز

مفهوم ،پیکربندی و ساختار عبارتهای زبـان انگلیسـی و روابـط خـا

درونعبارتی و میانعبارتی میتواند هم صحت دستوری فراگیران زبان انگلیسی را بهبود بخشد
و هم موجب فراگیری یک مرحلة دستوری بعد ،بعد  5 +و بعد  1 +شود.
 .2چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

این پژوهش از برخی مبانی نظری به شرح زیر الهام گرفته است کـه چـارچوب و شـالودة
نظری پژوهش و مفاهیم مورد استفاد در آن را تشکی میدهد .مفهـوم عبـارت و نقـش آن در
)1. Constituent structure (C-structure
2. Teachability Hypothesis
3. Current developmental readiness
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دانش زبانی و دستور زبان از نظریة گرامر جهانی چامسکی نشئت گرفته است .در نظریة گرامـر
جهانی چامسکی ،نقش عبارتها در شک گیری دانش زبـانی مـورد تأکیـد بسـیار قـرار گرفتـه
است؛ بدین معنا که قرار گرفتن کلمات در جمله از یک الگوی خطی پیروی نمیکند بلکه ایـن
کلمات در گرو های مشخصی بهنام عبارت دستهبندی میشوند .دستور واژگانی-نقشی برسـنان
نیز مفهوم ساخت ساز ای را در همین راستا بهکار برد است .همچنین ،مفهوم عبارت و مفهـوم
روابط درونعبارتی و میانعبارتی از نظریة پرداز پذیری پینمن اقتبـاس شـد اسـت .در ایـن
نظریه ،رسیدن فراگیران زبان به مرحلة پرداز

روابط درون هـر عبـارت و میـان عبـارتهـای

مختل ،هر جمله بهعنوان زیربنای شک گیری دانش زبانی مطرح شـد اسـت .لـذا ،پیـرو ایـن
مبانی نظری ،پژوهش حاضر به بررسی نقش آموز

عبارتها در صحت دستوری زبانآمـوزان

پرداخته است.
پژوهشهای تجربی نیز حاکی از آن است که .5 :کودکان در مراح تولید زبان گفتاری ،بـه
فراوانی عبارتهای یکپارچه حساس هستند (بانارد و ماتیوس)1227 ،؛  .1دانش زبانی کودکـان
از عبارتهای چندکلمهای که بهعنوان یک ک در نظر گرفته میشوند تشکی میشود (تومازلو،
)1222؛  .9کودکان کالم را در واحدهای جملهوار ای بهصـورت عبارتهـای ک گونـه بهتـر از
گرو های بخشبخششد بهخاطر مـیآورنـد (منـدل ،جاسـیک ،و کلمـر-نلسـون)5331 ،؛ .1
کودکان در اوای تولید زبان گفتاری از عبارتهای یکپارچة چندکلمهای استفاد میکنند (پیترز،
 .)5379با این همـه ،فراگیـری زبـان دوم توسـط فراگیـران بزرگسـال حاصـ بـههم پیوسـتن
واحدهای زبانی بهصورت زنجیر های خطی 5از کلمههای بخشبخششـد اسـت بـدون آنکـه
فراگیران لزوماً به روابط متقاب دستوری میان آن کلمهها توجه داشته باشـند (داتـی و ویلیـامز،
 .)5337زبان گفتاری فراگیران زبان دوم املب متأثر از شکستن عبارتهای کام و همنشینیهـا
بهصورت زنجیر های بخشبخششد است (رأی و فیتزپاتریک .)1227 ،همچنـین ،یافتـههـای
پژوهشی نشان میدهد که نمود ذهنی عبارتها بهصورت بخـشبخـششـد مـانت از یـادگیری
زبان دوم توسط بزرگساالن است ،اما جهتدهی مجدد زبانآموزان بهسمت نمود کلی عبارتها
به یادگیری زبان دوم کمک میکند (آرنون1252 ،؛ باد .)1223 ،عالو بر این ،به اعتقاد کوک و
1. Linear sequences

سال چه و نهم
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نیوسان ( ،)1228در کالس درس زبان انگلیسی بهعنوان زبان خارجی ،مفاهیمی چون عبارت و
نیز جایگا هستة عبارتها 5را نمیتوان از درونداد زبـانی عـادی فراگرفـت .بنـابراین ،آمـوز
فرازبانی صریح و برانگیختن توجه زبانآموزان به این مفاهیم یک ضرورت بهنظر میرسد.
همچنین ،مبانی نظری و یافتههای پژوهشی ،نقش آموز

و درونداد مقابلهای 1در فراگیری

زبان دوم را تأیید میکند .تراویز ( )5336با این استدالل که سیستم زبان اول و دانش فرازبـانی

9

مربوط به آن بهعنوان فیلتری عم میکند که از طریق آنها فراگیران زبـان دوم دانـش خـود را
دربارة زبان دوم افزایش میدهند و ارزیابی میکنند ،بر نقـش نمودهـای فرازبـانی مقابلـهای در
روند یادگیری زبـان دوم تأکیـد کـرد اسـت .کـوپفربرگ و اولشـتاین ( )5336دریافتهانـد کـه
دروندادهای زبانی مقابلهای بـهطـور قابـ

تـوجهی عملکـرد تشخیصـی و تولیـدی را تسـهی

میکنند .آلیس ( )1221نیز چنـین اسـتدالل کـرد کـه «در شـرایطی کـه سـاختارهای زبـان دوم
برجستگی و وضوح کمی دارند ،دروندادهای اضافی هـی اثـری نـدارد و مـا یادگیرنـد را در
حالت فسی شد  1یا بهعبارت صحیحتر در حالت تثبیتشـد  1مـیبینیم» (

 .)911 .او اعتقـاد

داشت «را چار در این است که توجـه زبـانآمـوزان را نسـبت بـه موضـوع مـورد یـادگیری
برانگیزانیم» (

 .)911 .اینجاست که آموز

مقابلهای اهمیت مییابد و از طریق آن میتوان با

آگاهیبخشی در مورد ساختارهای زبان دوم و برجستهسازی تفاوتهای زبان اول و زبـان دوم
از سایهافکنی ،6مسدودسازی 8و بیتوجهی اکتسابی خودکار 7ناشی از تأثیر زبان اول جلـوگیری
بهعم آورد (آلیس .)1226 ،این پژوهش حول محور پیشبینی فرضیة تعلیمپذیری دربارة نقش
آمــوز

دســتور زبــان انجــام گرفتـه اســت و در واقــت ،هــدف آن بررســی پیشبینــی فرضــیة

تعلیمپذیری دربارة تعلیمپذیر بودن مراح مختل ،دانش نحوی میباشد .از این رو ،به اختصار
به بررسی پژوهشهای مرتبط میپردازیم.
1. Head directionality
2. Contrastive input
3. Meta-linguistic knowledge
4. Fossilized
5. Stabilized
6. Overshadowing
7. Blocking
8. Automatically learned inattention
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بر رشـد زبـانی

به موازات مراح فرضیة تعلیمپذیری را بررسی کرد اسـت .الشـاتر ( )1255و ژانـ

()1221

طی مطالعات خود به شواهدی در تأیید فرضیة تعلیمپذیری دست یافتنـد .پـژوهش دی بـایس
( )1228نیز نشان داد که آموز

مبتنی بر سلسلهمراتـب دسـتوری مطـرحشـد توسـط نظریـة

پرداز پذیری به رشد زبانی فراگیران زبان ایتالیایی منجر میشـود و در نتیجـه ،ایـن نظریـه را
تأیید کرد .منصوری و دافی ( )1221نیز به نتایج مشابهی دست یافتند .بعضی از پژوهشهـا (از
قبی کری1251 ،؛ اسپادا و الیتباون )5333 ،تأثیر آموز

بیشتر از یک مرحله بر رشد نحـوی

را بررسی کردند و پیشبینی فرضیة تعلیمپذیری را نقض کردند .فارلی و مـککـولم ( )1221و
کری ( )1251دریافتند که آموز

به فراگیری مراح باالتر از یک مرحله بعد کمـک میکنـد و

بنابراین آمادگی تکاملی به تعبیر فرضیة تعلیمپـذیری بـهتنهـایی نمـیتوانـد نقـش آمـوز

در

فراگیری زبان دوم را پیشبینی کند .اسپادا و الیتباون ( )5333اعتبار فرضیة تعلیمپـذیری را بـا
این استدالل زیر سؤال بردند که تأثیر زبان اول با آمادگی تکاملی در تعام بود و تعلیمپـذیری
خود تحت تأثیر شرایط و مؤلفههایی است که لزوماً ماهیـت تکـاملی ندارنـد .بـه عقیـدة آنـان،
پژوهشهای بیشتری در رابطه با تـأثیر آمـوز

مقابلـهای بـر پـیشبینـی فرضـیة تعلیمپـذیری

ضروری است .لذا ،با توجه به شواهد موجود در رابطه با نقش عبارتها ،آمـوز  ،و درونـداد
مقابلهای در فراگیـری زبـان ،پـژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـی بیشـتر ابهامـات موجـود در
پژوهشهای پیشین با استفاد از ابزاری از حوزة زبانشناسی بهنام عبارت و آموز

بازترکیـب

عبارتها بهصورت مقابلهای انجام گرفت .بهطور مشخصتـر ،پـژوهش حاضـر در پـی یـافتن
پاسخ به سؤالهای زیر است.
 .5آیا آموز

بازترکیب عبارتها میتواند به فراگیـری مراحـ دسـتور زبـان مطـرحشـد

توسط نظریة پرداز پذیری در تولید نوشتاری کمـک کنـد؟ و اگـر ایـنطـور اسـت ،آیـا ایـن
تأثیرات بر حسب یک مرحلة بعد و مراح فراتر از آن متفاوت خواهد بود؟
 .1آیا آموز

بازترکیب عبارتها میتواند به فراگیـری مراحـ دسـتور زبـان مطـرحشـد

توسط نظریة پرداز پذیری در تولید شفاهی کمک کند؟ و اگر اینطور است ،آیا ایـن تـأثیرات
بر حسب یک مرحلة بعد و مراح فراتر از آن متفاوت خواهد بود؟

سال چه و نهم
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بازترکیب عبارتها میتواند به صحت دستوری از نقطـهنظـر ترتیـب ارکـان

اساسی جمله یعنی نهاد و گزار کمک کند؟
 .3روش پژوهش
 .1 .3آزمودنیها

در مجموع  98زبانآموز دختر در یک آموزشگا زبان انگلیسـی در ایـن پـژوهش شـرکت
کردند .چندین پیشآزمون شفاهی و نوشتاری از آنها بهعم آمد تا اینکه  19نفر کـه از لحـا
دانش عبارتها ،صحت دستوری نوشتاری و مرحلة فعلی دستوری از منظر فرضیة تعلیمپذیری
در یک سطح بودند باقی مانند .این افراد قب از آمـوز

ایـن تعـداد از آزمـودنیهـا در تولیـد

نوشتاری در مرحلة چهارم و در تولید گفتاری در مرحلـة سـوم از مراحـ شـشگانـة فرضـیة
تعلیمپذیری قرار داشتند .لذا در این پژوهش منظور از مرحلة بعد در پسآزمون تولید نوشـتاری
مرحلة پنجم و منظور از مرحلة بعد  5 +مرحلة ششم اسـت .و در پـسآزمـون تولیـد گفتـاری
منظور از مرحلة بعد مرحلة چهارم ،منظور از مرحلة بعد  5 +مرحلة پنجم ،و منظـور از مرحلـة
بعد  1 +مرحلة ششم است .سرانجام ،آزمودنیها بـهصـورت تصـادفی در یکـی از سـه گـرو
بهصورت زیر گرو بندی شدند :گرو آزمایشی مقابلهای )CEG) 5شام  3نفر ،گرو آزمایشـی
میرمقابلهای )L2EG( 1شام  8نفر و گرو مقایسه )CG( 9نیز شام  8نفر.
 .2 .3ابزار پژوهش

آزمون زبان انگلیسی نلسون برای انداز گیری سطح بسندگی زبـانی 1آزمـودنیهـا اسـتفاد
شد .برای سنجش دانش عبارتی از دو آزمون دانـش عبـارتهـا و بـرای انـداز گیـری صـحت
دستوری نوشتاری از دو آزمون صحت دستوری جملههای خبری نوشتاری 1در پـیشآزمـون و
پسآزمون استفاد شد .دو آزمون همسان تفاوتهای تصویری( 6مورد استفاد توسـط اسـپادا و
)1. Contrastive experimental group (CEG
)2. L2-only experimental group (L2EG
)3. Comparison group (CG
4. General language proficiency
5. Written affirmative sentences grammatical accuracy test
6. Picture differences test
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الیتباون )5333 ،برای تعیین مرحلة فعلی در تولید گفتـاری در پیشآزمـون و تعیـین مراحـ
باالتر در پسآزمون مورد استفاد قرار گرفت .یک آزمون سؤاالت بههمریختة نوشـتاری مبتنـی
بر تصاویر( 5مورد استفاد توسط اسـپادا و الیـتبـاون )5333 ،بـرای تعیـین مرحلـة فعلـی در
مهارت نوشتاری بهکار گرفته شد و یک فرم همسان از همان آزمون برای پـسآزمـون طراحـی
شد .تعیین اعتبار آزمونهای طرحشدة جدید با همفکری تخصصی چند نفـر از صـاحبنظـران
انجام شد .سپس ،آزمون مزبور به گروهی آزمودنی داد شد و با اسـتفاد از نتـایج ،تغییـرات و
اصالحات الزم در آزمون انجام شد .متعاقب آن ،جلسة تخصصی دیگری برای توافق نهایی بـر
سر اعتبار آزمونها برگزار شد.
 .3 .3مرحلة آموزش و گردآوری دادهها

بعد از پیشآزمون ،آموز

مورد نظر به شرح زیر به دو گرو آزمایشی ارائه شد .به گـرو

آزمایشی مقابلهای ( )CEGبهمدت  8جلسه (هر جلسه به مـدت  1سـاعت آموزشـی) آمـوز
فرازبانی مقابلهای در چارچوب معرفی هستة (رأس) عبارتها ،1متممهای عبارتهـا ،9سـاختار
عبارتها ،چارچوب و پیکربندی عبارتها و نیز جایگا و نقش آنهـا در جملـههای خبـری و
مخصوصاً جملههای سؤالی داد شد .بهعنوان مثال ،در جملة انگلیسی
The clever student goes to school in the morning.

توجه زبانآموزان به نکات زیر معطوف شد:
ال )،تفکیک جمله به دو عبارت مجزا

)The clever student (NP) – goes to school in the morning (VP

ب) توجه به عناصر تشکی دهندة هر عبارت

}){(The) + (clever + student)} + {(goes) + (to + school) + (in) + (the + morning
پ) تفکیک بیشتر عبارت فعلی ( )VPبه دو قسمت کوچکتر
}}){{(goes) + (to + school)} + {(in) + (the + morning

ت) توجه به روابط موجود میان عبارتها و جایگا و نقش هر عبارت در ک جمله؛
ث) اجرای مراح فوق بر روی معادل فارسی جمله برای زبان آموزان؛ یعنی:
1. Picture-cued written scrambled questions test
2. Phrase head
3. Phrase complement

سال چه و نهم

تأثیر آموز

تفکیک جملة دانشآموز زرن
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و«صبح به مدرسه میرود»؛
ج) مقابلة ساختار جمله انگلیسی با معادل فارسی آن.
همچنین ،این افراد به تمرینهای مربوط به تقطیت درونعبارتی و میانعبـارتی 5و بازترکیـب
عبارتها که در بافت فعالیتهای متمرکز مبتنی بر معنی 1طراحی شد بود ،پرداختند .سرانجام،
تکلی ،منزل نیز برای توجه بیشتر به ساختارهای مورد نظر و پیدا کردن مصادیق و نیز بـهعنوان
درونداد بیشتر به آنان داد شد.
گرو آزمایشی دوم ( )L2EGهمـین آمـوز

را بـهصـورت میرمقابلـهای یعنـی بـه زبـان

انگلیسی دریافت کردند .به گرو مقایسه ( )CGفقط فعالیتهـای متمرکـز مبتنـی بـر معنـی بـا
استفاد از ساختارهای مورد نظر و تکلی ،منزل داد شد .سپس ،آزمودنیهـا بـه شـرح زیـر در
پسآزمون شرکت کردند .در آزمونهای شفاهیِ تفاوتهای تصویری ،یک نفـر از پژوهشـگران
یک کارت را از میان مجموعهای از کارتها (معادل چهار عدد کارتی که در اختیار آزمودنیهـا
قرار داشت) انتخاب میکرد .برای هر مجموعه از تصـاویر ،آزمـودنی پـنج سـؤال میپرسـید و
سپس با توجه به پاسخهای پژوهشگر سعی میکرد کارتی را که در دست پژوهشگر بود حدس
بزند .اطالعات گفتاری آزمودنیها ضبط میشد و سپس بر روی کامذ نوشته میشد و با توجـه
به معیارهای دقیق مربوط به ظهور 9ساختارها ارزیابی میشد .اطالعات نوشتاری نیز بـر همـین
اساس مورد تجزیه و تحلی قرار گرفت .معیـار ظهـور هـر مرحلـه ،بـه تبعیـت از کـاواگوچی
( )1221و اسپادا و الیتباون ( )5333عبارت بود از تولید دو نمونـه (مصـداق) از سـاختارهای
مربوط به هر مرحله ،مشروط به اینکه آن ساختار در بافت واژگانی جدیدی (یعنی بـه صـورت
میر تکراری) بهکار رفته باشد.
 .۴ .3تجزیه و تحلیل دادهها
برای محاسبة ضریب پایـایی آزمـونهـای صـحت نوشـتاری جملـههای خبـری و دانـش
عبارتها از فرمول  KR-20استفاد شد .میانگین گرو هـا در آزمـونهـای صـحت نوشـتاری و
1. Intra-phrasal and inter-phrasal parsing
2. Focused meaning-centered tasks
3. Emergence
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دانش عبارتها از طریق آزمون تحلی واریانس یکطرفه ( )One-way ANOVAمقایسـه شـد.
برای تعیین همبستگی بین نمرات صـحت نوشـتاری و دانـش عبـارتهـا ،ضـریب همبسـتگی
پیرسون محاسبه شد .آزمون دقیق فیشر ( )Fisher Exact Testکه زیرمجموعـة آزمـون خـی 1
( )Chi-squareاست برای مقایسة درصد افرادی که در هر گرو مراح بعد و بعد  5 +یـا بعـد
 1 +را یاد گرفته بودند ،استفاد شد تا مرحلة یادگیری زبانآموزان در تولید گفتاری و نوشتاری
بعد از آموز

مشخص شود .برای مقایسة میانگین گرو هـا بـر حسـب مقـدار (میـزان) تولیـد

مصادیق ساختارهای مربوط به هر مرحله از فرضـیة تعلیمپـذیری ،از آزمـون تحلیـ واریـانس
یکطرفه ( )One-way NOVAاستفاد شد و در مواردی که پراکنـدگی نمـرات نرمـال نبـود از
آزمونهای ناپارامتری کروسکال-ولیس ( )Kruskal-Wallisو مـن-ویتنـی ()Mann-Whitney
استفاد شد.
 .۴نتایج

شاخص پایایی ( )Reliabilityآزمون دانش عبارتها در پیشآزمون و پسآزمون به ترتیب
 2/77و  .2/37بود ،و این شاخص برای آزمون صـحت دسـتوری نوشـتاری در پـیشآزمـون و
پسآزمون بهترتیب  .2/31و  .2/31بود.
جدول  .1تحلیل واریانس یکطرفه )( (One-Way ANOVAمقایسة دانش عبارتها)
جمع مجذورها

درجه آزادی

میانگین مجذور

مقدار اف

اهمیت

بین گروهها

157/82

1

113/291

52/657

*225

درون گروهها

178/353

12

11/936

مجموع

5221/373

11

همانطور که در جدول  5آمد  ،تفاوت آماری معنیداری در دانش عبارتها بین سه گـرو

وجود داشت ( .)p=2/225باالترین میانگین ( )51/21متعلق به  CEGبود ،در حالی که میـانگین
 L2EGو  CGبهترتیب  52/93و  1/67بود .بنابراین ،بیش از همه ،آموز

مقابلـهای مبتنـی بـر

بازترکیب عبارتها به دانـش عبـارتی  CEGو سـپس بـه دانـش عبـارتی  L2EGکمـک کـرد،
بهطوریکه که این گرو از دومین میانگین باال بهر مند شد.

سال چه و نهم
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جدول  .2مقایسههای چندگانه
CG

L2EG

001

2/917

CEG

0/020

L2EG

همانطور که در جدول ( 1در مقایسههای پسین) میبینیم ،هی تفاوت معنیداری در دانش
عبارتها بین دو گرو آزمایشی که آموز

مبتنی بر عبارتها را دریافـت کـرد بودنـد وجـود

نداشــت ( .)p=2/917بنــابراین ،مــیتــوان چنــین نتیجــه گرفــت کــه هــر دو رو

مقابلــهای و

میرمقابلهای برای توسعة دانش عبارتها مؤثر بود اند؛ زیـرا مقایسـههای پسـین نشـان داد کـه
 CEGو  L2EGبهطور قاب توجهی در دانش عبارتها از  CGبهتر عم کرد بودند (بهترتیـب،

 p=2/225و .)p=2/213

جدول  .3تحلیل واریانس یک طرفه )( (One-Way ANOVAمقایسه صحت نوشتاری)
جمع مجذورها

درجه آزادی

میانگین مجذور

بین گروهها

589/791

1

76/358

درون گروهها

119/196

12

11/588

مجموع

658/982

11

مقدار اف

اهمیت

9/353

*.298

جدول  9نشان میدهد که تفاوت معنیداری در نمـرات صـحت دسـتوری نوشـتاری بـین
گرو ها وجود داشت ( .)F (2) = 3.919, p=.037مقایسـههای چندگانـه بـا اسـتقاد از آزمـون
 Scheffeدر جدول  1حاکی از تفاوت معنیداری بـین  CEGو  CGوجـود میباشـد )=2/298
 .(pبنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که رو

مقابلهای بهطور قاب تـوجهی بـرای بهبـود صـحت

دستوری نوشتاری مؤثر بود است؛ زیرا  CEGتنها گروهی بود که از  CGبهتر عم کرد .البتـه،
آموز

میرمقابلهای نیز مؤثر واقت شد ،به این دلی که هرچند  L2EGاز  CGبهتر عم نکـرد،

سطحی از صحت دستوری نوشتاری مشابه با  CEGرا از خود نشـان داد؛ بـهطـوری کـه هـی

تفاوت معنیداری بین دو گرو آزمایشی وجود نداشت (.)p = .2/111
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جدول  .۴مقایسههای چندگانه
CG

L2EG

2/298

2/111

CEG

2/986

L2EG

اختالف میانگین در درجه اهمیت  2/21معنادار است.

جدول  .5ضریب همبستگی میان دانش عبارتها و صحت نوشتاری
اهمیت (دو دامنه)

صحت

2/222

*2/395

دانش عبارات

ضریب همبستگی در آلفای ( 2025دو دامنه) معنادار است.

همانطور که در جدول  1مشاهد میشود ،دانش عبارتهای انگلیسی رابطة معنیداری بـا
صحت دستوری نوشتاری داشت ( )p=2/222و (* = 2/395ضریب همبسـتگی) .اگرچـه ایـن
رابطه لزوماً بهمعنای رابطة علیمعلولی نیست ،ایـن چنـین رابطـة بـاالیی ارز

آن را دارد کـه

ارتباط بین دانش عبارتها و صحت دستوری مورد توجه قرار گیرد.
جدول  .6فراگیری مراحل بر حسب گروه (به درصد) آزمون سؤاالت بههمریختة نوشتاری (دامنة ارزیابی:
پیشآزمون تا پسآزمون)
گرو

CEG

L2EG

CG

مرحله 1

 3از )%522( 3

 8از )%522( 8

 9از )%19( 8

مرحله 6

 7از )%73( 3

 6از )%76( 8

 2از )%2( 8

جدول  .7مقایسه گروهها بر حسب فراگیری مراحل دستوری در آزمون نوشتاری
1

آزمون خی
مقدار

آزمون دقیق فیشر

درجه اهمیت
آزادی 1دامنه

اهمیت اهمیت
1دامنه 5دامنه

تعداد

موارد معتبر

مقایسة ( (CEG × CG) 5 .8آزمون نوشتاری ،مرحله 6/718 )1

5

2/223

2/253 2/253

56

مقایسة ( )L2EG × CG) 1 .8آزمون نوشتاری ،مرحله 1/622 )1

5

2/257

2/291

51

2/282

مقایسة ( )CEG × CG( 9 .8آزمون نوشتاری ،مرحله 51/111 )6

5

2/222

2/225 2/225

56

مقایسة ( )L2EG ×CG) 1 .8آزمون نوشتاری ،مرحله52/122 )6

5

2/225

2/221 2/221

51
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همانطور که در مقایسة  5 .8آمد  ،تفاوت بین  CEGو  CGدر کسـب یـک مرحلـه بعدد
(مرحلة  )1در آزمون نوشتاری به اهمیت آماری رسید ( )p=2/253که اثربخشی رو
را نشان میدهد ،اما مشخص شد که اثرات هر دو رو

مقابلهای

در مرحلة بـاالتر از یـک مرحلـه بعدد

(مرحلة  )6در آزمون نوشـتاری قـویتـر بـود .مقایسـة  1 .8نیـز نشـان میدهـد هـی تفـاوت
معنیداری بین  L2EGو  CGدر فراگیری یک مرحله بعد (مرحلة  )1مشاهد نشد (.)p=2/282
این نتیجه مؤید این ادعا است که بهعلت نزدیکی یـک مرحلـه بعدد ( )Next stageبـا مرحلـة
آمادگی تکاملی فعلی زبانآموزان و در نتیجـه قابلیـت فراگیـری آن مرحلـه تقریبـاً بـرای همـة
زبانآموزان ،تأثیرات آموز

در این پژوهش بر یک مرحله بعد به انـداز تـأثیر آن بـر مرحلـة

فراتر از یک مرحله بعد مشهود نبود .نتایج موجود در مقایسة  9 .8حاکی از آن است که تفاوت
معنیداری بین  CEGو  CGدر رسیدن بـه مرحلـة بعـد ( 5 +مرحلـة  )6در آزمـون نوشـتاری
مبتنی بـر

وجود داشت ( .)p=2/225همچنین ،مقایسة  1 .8نشان میدهد که  L2EGکه آموز

بازترکیب عبارتها را بهصورت میر مقابلهای دریافت کرد بود در رسیدن به مرحلـة بعـد 5 +
(مرحله  )6در آزمون سؤاالت به هم ریخته نوشتاری بهطور قاب توجهی از  CGبهتر عم کرد
(.)p=2/221
جدول  .8فراگیری مراحل بر حسب گروه (به درصد) (آزمون تولید شفاهی خودگام)
گروه

CEG

L2EG

CG

مرحلة ۴

 7از )%73( 3

 8از)%522( 8

 1از)%18( 8

مرحلة 5

 7از )%73( 3

 1از)%85( 8

 5از)%51( 8

مرحلة 6

 7از )%73( 3

 6از )%76( 8

 2از )%2( 8

جدول  .0مقایسة گروهها بر حسب فراگیری مراحل دستوری در آزمون شفاهی
1

آزمون خی
مقدار

مقایسة ( )CEG × CG) 5 .3آزمون شفاهی ،مرحله )1

درجه اهمیت

اهمیت اهمیت

آزادی 1دامنه

1دامنه 5دامنه موارد معتبر

5

2/516

مقایسة ( )L2EG × CG( 1 .3آزمون شفاهی ،مرحله 5 9/757 )1

2/215

2/531

51 2/236

5

2/229

2/223

56

7/321

2/531

تعداد

2/161

مقایسة ( )CEG × CG( 9 .3آزمون شفاهی ،مرحله )1

1/556

آزمون دقیق فیشر

2/226

56

32

شمارة چهارم

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

مقایسة ( )L2EG × CG( 1 .3آزمون شفاهی ،مرحله 5 1/668 )1

2/295

51 2/215 2/529

مقایسة ( )CEG × CG( 1 .3آزمون شفاهی ،مرحله5 51/111 )6

2/222

56 2/225 2/225

مقایسة ( )L2EG × CG( 6 .3آزمون شفاهی ،مرحله 5 51/122 )6

2/225

51 2/221

2/221

براساس نتیجة ارائه شد در مقایسة ( 5 .3جدول  )3هی تفـاوت معنـیداری بـین  CEGو
 CGدر رسیدن به یک مرحلـه بعدد (مرحلـة  )1در آزمـون شـفاهی خودگـام وجـود نداشـت
( .)p=2/161آنگونــه کــه در مقایس ـة ( 1 .3جــدول  )3مشــاهد میشــود ( ٬)p=2/531نتیج ـة
مشابهی برای  L2EG × CGنیز بهدست آمد .مقایسههای بیشتر در خصو

دستیابی گرو ها به

مراح باالتر (بعد  )X +در آزمون شفاهی خودگام مورد نیاز بود تا بتوان اثربخشی آمـوز
این پژوهش را بیشتر مورد بررسی قرار داد .در خصو

در

مراح بعد ( X +مراحـ  1و  ،)6بـا

توجه به تفاوت معنیدار بین  CEGو  CGکه در جدول  3نیز آمد اسـت ،مـیتـوان اثربخشـی
این رو

برای کسب یک مرحله باالتر (بعد  )5 +را تأیید کرد .مقایسه  1 .3نشان میدهـد کـه

 CEGدر رسیدن به مرحلة بعد ( 5 +مرحلة  )1در آزمون شـفاهی خودگـام بهتـر از  CGعمـ
کرد ( .)p=2/223این نتیجه را میتوان بـهعنوان تأییـد اثربخشـی آمـوز

مـورد نظـر در ایـن

پژوهش برای فراگیری مراح فراتر از یک مرحله بعد تلقی کرد .براساس نتـایج ارائـهشـد در
مقایسة  1 .3هی تفاوت معنیدار آماری بین  L2EGو  CGدر کسب مرحلة بعـد ( 5 +مرحلـة
 )1در آزمون شفاهی خودگام وجـود نداشـت ( .)p=2/529در خصـو

مرحلـة  1در آزمـون
مبتنـی

شفاهی خودگام ،تنها تفاوت معنیدار به نفت  CEGبود که نشاندهندة اثربخشی آمـوز
بر بازترکیب عبارتها حداق در شک مقابلهای آن است .اگرچه در بیشتر موارد آمـوز

هـم

به شک مقابلهای و هم میرمقابلهای آن مؤثر واقت شد ،همانطور که در بیشتر مقایسـههای بـین
گرو ها مخصوصاً در مقایسههای بین  CEGو  CGمشخص گردید نوع مقابلـهای تنهـا روشـی
بود که بهطور مداوم اثربخشی خود را نشان داد.
در ک  ،نتایج بهدستآمد در در مقایسههای  1 .3و  6 .3اثربخشی رو

آموز

مبتنی بـر

عبارتها را ،صرف نظر از مقابلهای یا میرمقابلهای بودن آن ،بهطور مشهودتری تصدیق میکند.
همانطور که در مقایسههای  1 .3و  6 .3آمـد  ،گـرو هـای آزمایشـی کـه آمـوز

مبتنـی بـر

سال چه و نهم
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عبارتها را دریافت کرد بودند بهتر از  CGعم کردند .نتایج موجـود در مقایسـههای  1 .3و
 6 .3نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین هر یک از گرو های آزمایشی و  CGوجود داشت
(بهترتیب  p=2/225برای مقایسه  CEG × CGو  p=2/221برای مقایسة  .)L2EG × CGهرچه
بیشتر بهسمت مراح باالتر به موازات سلسلهمراتب فرضـیة تعلیمپـذیری پـیش مـیرفتـیم بـه
نتایجی دست مییافتیم که اثربخشی این رو

برای رسیدن به مراحـ بـاالتر بـرای گرو هـای

آزمایشی را تأیید میکرد.
 .1 .۴خالصة نتایج

نتایج نشان داد که بـرای مرحلـة بعدد (مرحلـة  )1در خصـو

آزمـون نوشـتاری ،رو

آموزشی مقابلهای بهطور قاب توجهی به نفت  CEGمؤثر بود .بـهعـالو  ،آمـوز

بـهطور قابـ

توجهی هم به  CEGو هم به  L2EGدر رسیدن به مرحلة بعد ( 5 +مرحلة  )6بر حسب درصد
فراگیرانی که ظهور این مرحله را در آزمون نوشتاری نشان دادند ،کمک کرد .با در نظـر گـرفتن
فراگیری مراح در آزمون شفاهی خودگام ،هی تفاوت معنیداری بین گرو ها در یک مرحلـه
بعد (مرحلة  )1وجود نداشت ،اما در مرحلة بعد ( 5 +مرحلة  )1تفاوت به نفـت  CEGبـود ،در
حالیکه در مرحلة بعد ( 1 +مرحلة  )6هر دو گرو آزمایشی بهطور قاب توجهی از ایـن رو
بهر مند شدند.
بهطور کلی ،برای تولید شفاهی خودگام ،این رو

در مراح ِ بـاالتر از مرحلـه بعـد مـؤثر

واقت شد ،اما در تولید نوشتاری هم در مرحله بعد و هم در مراح باالتر مؤثر بود .ایـن امـر را
میتوان با اشار به این حقیقت توضیح داد که در آزمون نوشـتاری مرحلـه بعدد (مرحلـة  )1از
نظر زبانشناختی و شناختی دشوارتر از مرحلة بعد در آزمون شفاهی (مرحلة  )1بـود .موضـوع
در خور توجه این است که تأثیرات این رو

هم در آزمون شفاهی و هم در آزمون نوشـتاری

در مراح فراتر از مرحلة بعد آشکارتر بود .این یافته نشان میدهد که نوعی تعام بـین اثـرات
این رو

آموزشی و مراح رشد دستوری (نحوی) فرضیة تعلیمپذیری وجـود دارد .بـه بیـان

دیگر ،در مراحلی که بهلحا زبانشناختی و شناختی آسانتر هسـتند در تمـام فراگیـران ظهـور
ساختارها مشاهد شد ،اما در مراح باالتر (مراحـ بعـد  )X +کـه بـهلحـا زبـانشـناختی و
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شناختی دشوارتر بهنظر میرسند تنها برای زبانآموزانی که آموز  ،مخصوصاً از نوع مقابلـهای،
را دریافت کرد بودند ،ظهور ساختارهای مربوط مشاهد شد.
 .5بحث

پیرو فرضیههای نظری و یافتههای پژوهشی در خصو

نقش عبارتها در دانش و تولیـد

زبانی ،این پژوهش حول محور این فرضیه انجام گرفت که آموز

مقابلهای ساختار عبارتهـا

و نقش آنها در جمله بههمرا تمرینهای مربوط به بازترکیب عبارتهـا ،بـرخالف پـیشبینـی
فرضیة تعلیمپذیری ،میتواند به فراگیری یک مرحله بعد و مراح بعـد  5 +و بعـد  1 +کمـک
کند .در راستای شواهد نظری و تجربی مربوط به وابستگی دانـش زبـانی بـه عبـارتهـا ،ایـن
پژوهش نشان داد که اگر زبانآموزان توانایی تشخیص سـاختار و چـارچوب عبـارتهـا را در
خود ایجاد کنند ،قادر خواهنـد بـود بـهطـور همزمـان مراحـ مختلـ ،ارائـهشـد در فرضـیة
تعلیمپذیری را فراگیرند؛ چرا که تمامی آن مراح بهطور مشترک وابسته به یک عنصـر بنیـادی
بهنام عبارت هستند .تنها شرط الزم که در ایـن پـژوهش مـیبایسـت بـرآورد شـود یـادگیری
ساختار سؤالی بود که آنهم طی تمرینهای مربوط بـه تقطیـت میانعبـارتی جملـههای سـؤالی
محقق شد.
نتایج بهدستآمد در این پژوهش بـا نتـایج حاصـ از پـژوهش کـری ( )1251و اسـپادا،
الیتباون ،و وایت ( )1226که به شواهدی در نقض پیشبینی فرضیة تعلیمپذیری دست یافتنـد
همخوانی دارد .بهعبارت دیگر ،این پژوهشها و نیز پژوهش پـیش رو ایـن پـیشبینـی فرضـیة
تعلیمپذیری را که مراح فراتر از یک مرحله بعد از طریق آموز
کردند .در این پژوهش ،این یافته که آموز

قاب یادگیری نیست ،نقـض

و درونداد مقابلهای بهطور قاب تـوجهی فراگیـری

را تسهی کرد یافتههای پژوهش کوپفربرگ ( ،5331نق شد در کوپفربرگ و اولشـتاین)5336 ،
و کوپفربرگ و اولشتاین ( )5336را تأیید میکند که دریافتند درونداد زبانی مقابلهای و آمـوز
صریح مقابلهای باعث برانگیختهشدن توجه زبانآموزان به ساختارهای مربوط و پیشرفت آنهـا
در آزمونهای تشخیصی و تولیدی زبان میشود .ایـن پـژوهش فرضـیة تعلیمپـذیری را نقـض
میکند و نشان میدهد که موانت تکاملی مطرح شـد در فرضـیة تعلیمپـذیری برطـرفناشـدنی
نبود و آموز

نباید لزوماً به یک مرحلة بعد مربوط و محدود شود؛ زیرا نتـایج نشـان داد کـه
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به فراگیری مراح باالتر از یک مرحله بعد نیز منجر میشود .به بیان دیگر ،نتـایج ایـن

پژوهش این دیدگا پیـنمن ( )1221را نقـض مـیکنـد کـه میگویـد « ...فرضـیة تعلیمپـذیری
محدودیتها و موانت سر را تعلیمپذیر بودن را تعریـ ،مـیکنـد ولـی شـرایط کـافی را بـرای
موفقیتآمیز بودن آموز

پیشبینی نمیکند» (

 .)89 .در واقـت ،بـهنظـر مـیرسـد شـرایطی

وجود دارد که میتواند تأثیر خود آن موانت و محدودیتها را تعدی نماید .نتایج بهدست آمد ،
یافتههای فارلی و مککولم ( )1221و اسپادا و الیت باون ( )5333را تأیید میکند دال بر اینکـه
آمادگی نمیتواند معیار مناسبی برای پیشبینـی یـادگیری باشـد؛ زیـرا در پژوهشهـای مـذکور
دستیابی زبانآموزان آماد به مراح باالتر از دستیابی زبانآمـوزان بـدون آمـادگی بیشـتر نبـود.
بهعبارت دیگر ،این پژوهش به موازات دو پژوهش مذکور نشان داد کـه آمـادگی تکـاملی تنهـا
عام تعیینکنندة یادگیری نبود بلکه آموز

نیز میتواند مهم و تأثیرگذار باشد.

اما ،نتایج این پژوهش با نتایج بهدستآمد در مطالعات الشاتر ( ،)1255دی بایس (،)1228
و منصوری و دافی ( )1221در تضاد است؛ چرا که آنها معتقد بودند آموز

منطبق بـا ترتیـب

ارائهشد توسط نظریة پرداز پذیری موثرتر واقت میشـود .همچنـین نتـایج فعلـی بـر خـالف
یافتههای دومان ( )1251است که نتیجـه گرفـت زبـانآمـوزانی در مرحلـة  1بودنـد موفـق بـه
یادگیری جملهوار های انگلیسی شدند ولی آنهـایی کـه در مرحلـة  1قـرار داشـتند پیشـرفت
چندانی نکردند .احتماالً میتوان این تفاوت را با اشار به تفاوت در رو
توجیه کرد؛ چرا که مطالعات قبلی عمدتاً بر آموز

آموزشی دو پژوهش

از نقطـهنظـر ترتیـب مراحـ مطـرحشـد

تمرکز کرد بودند و در پژوهش دومان ( )1251آموز

صرفاً بر یک مرحلـه (جملـهوار هـای

وصفی) متمرکز بود .اما پژوهش حاضر از یک چارچوب منطبق با اصـول نظـری و یافتـههـای
پژوهشی استفاد کرد است که نقش روابط دسـتوری درونعبـارتی و میانعبـارتی را بـهعنوان
یک عنصر اساسی از رشد نحوی تأیید میکند.
عالو بر مقایسة گرو ها بر حسب ظهور مراح نحوی ،تحلی های بیشتری بهعم آمد تـا
میزان (کمیت) تولید ساختارهای مربوط به هر مرحله را بین گرو ها مقایسه کنیم .اگرچه معیـار
نظریة پرداز پذیری عبارت است از ظهور ساختارها بهعنوان نشانة فراگیری مراح و توانـایی
پرداز

آن مراح  ،شمار

ساختارهای تولید شد بهعنوان مصادیق هر مرحله نیـز مـیتوانـد
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بینشی دربارة فراوانی ساختارهای مربوط بـه آن مراحـ را فـراهم کنـد کـه میـزان اسـتفاد از
ساختارها بعد از ظهور و پیدایش آنها را نشان میدهد (کری1251 ،؛ کاواگوچی و دی بـایس،
1251؛ مککی .)5333 ،بنابراین ،طی تجزیه و تحلی بیشتر مشخص شد که علیرمـم همگـونی
گرو ها از لحا درصد فراگیـری یـک مرحلـه بعـد ( )Next stageدر آزمـونهـای شـفاهی و
نوشتاری ،هر دو گرو آزمایشی از لحا مقدار (کمیت) تولید سـاختارها بسـیار بهتـر از گـرو
مقایسه عم کردند و این خود میتوانـد دلیلـی بـرای اثرگـذاری آمـوز

مـورد نظـر در ایـن

پژوهش قلمداد شود.
شاید این حقیقت را که آموز

مورد نظر به اختالف معنیداری در رابطه با فراگیـری یـک

مرحله بعد بین گرو ها منجر نشد ،بتوان بهعنوان گـواهی بـر آن قسـمت از پـیشبینـی فرضـیة
تعلیمپذیری تعبیر کرد که بیان میکند یک مرحله بعد بهدلیـ قـرار داشـتن در محـدودة رشـد
در این پژوهش

تکاملی زبانآموزان بیشتر قاب یادگیری است؛ اما این یافته را که اثرات آموز

در مراح باالتر از یک مرحله بعد بهمراتب مشهودتر بود ،میتوان مؤید این مطلب تلقـی کـرد
که اگرچه فراگیری یک مرحله بعد تقریباً برای همـه زبـانآمـوزان محتمـ اسـت ،رسـیدن بـه
مراح باالتر از آن ،بر خالف پیش بینی فرضیة تعلیمپذیری ،منـوط بـه آمـوز
اینکه آموز

اسـت (یعنـی

میتواند اثرگذار باشد).

در مجموع ،هم آموز

مقابلهای و هم آموز

میرمقابلهای نسبت به آموز

ارائهشد بـه

گرو مقایسه اثرگذارتر بود؛ اما ،چه از نظر تأثیر بر رشد دانش عبـارتهـا ،چـه ترتیـب مبنـایی
ارکان جمله و چه پیشرفت بهسوی مراحـ بعـد  5 +و بعـد  ،1 +آمـوز
مؤثرترین رو

آموز

مقابلـهای بـهعنوان

ظاهر شد .بـا ایـن حـال ،الزم اسـت ایـن نکتـه را متـذکر شـویم کـه

کوچکبودن گرو ها و نبودن پسآزمون تـأخیری در ایـن پـژوهش مـیتوانـد ادعاهـای مـا را
تضعی ،نماید .البته این امکان وجود دارد که یک دورة آموزشی طوالنیتر میتوانست به نتـایج
بهتری نیز منجر شود.
 .6نتیجهگیری

در ک  ،با در نظر گرفتن مباحث مربوط به نقش و تأثیر آموز
پتانسی محدود آموز

دستور زبـان و مخصوصـاً

از منظر فرضیة تعلیمپذیری ،یک سؤال مهـم کـه علـیرمـم مطالعـات

تأثیر آموز

سال چه و نهم
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خاصـی از آمـوز

میتواند بر اثرات بازدارندة محدودیتها و موانت مطرحشد در فرضیة تعلیمپـذیری فـائق آیـد.
ضمن تأیید یافتههای بعضی از پژوهشهای پیشین ،پژوهش حاضر این دیدگا را کـه آمـوز
برای اثربخش بودن باید با مرحلة زبانی فعلی زبانآمـوزان منطبـق باشـد بـه چـالش مـیکشـد.
برخالف فرضیة تعلیمپذیری ،این پژوهش مـا را بـه ارائـة تعریـ ،جدیـدی از نقـش آمـوز
بهعنوان تسهی کنند تشویق کرد و بهسوی برداشتی نوین دربارة تأثیر محدودیتهای تکـاملی
سوق میدهد که میتوان آنها را با استفاد از ابزار مناسب آموزشی برطرف کرد .از نتایج چنین
فهمید میشود که برای موفقیت در یادگیری نحو زبان دوم الزم است زبـانآمـوزان از سـاختار
عبارتها آگا شوند .توانایی بازترکیب عبارتهـا از زنجیـرة کلمـههایی کـه مالبـاً بـهصـورت
بخشبخششد تلقی میشوند میتواند به رشد نحوی زبانآموزان کمک کند .از دیگر یافتههای
این پژوهش آن است که درونداد مقابلهای و آموز
زبانآموزان به ویژگیهای دستوری خا

فرازبانی این احتمال را افزایش میدهد که

زبان دوم مانند پیکربندی عبارتهـا از طریـق فیلتـر

دانش زبانی زبان اولشان توجه میکنند .بنابراین ،نتیجة کلی حاص از این پـژوهش آن خواهـد
بود که آموز

بازترکیب عبارتهـا و تمرینهـای مربـوط ،مخصوصـاً در قالـب مقابلـهای آن،

تکنیکی مفید برای کمک به زبانآموزان جهت یادگیری یک مرحله بعـد و مراحـ بـاالتر از آن
است؛ یعنی با بهکارگیری تکنیک مناسـب بـرای آمـوز

دسـتور زبـان دوم ،محـدودیتهـای

مطرحشد در فرضیة تعلیمپذیری چندان نگرانکنند نخواهد بود.
همانطور که در باال اشار شد ،یکی از عوام احتمالی تفاوت میان نتـایج ایـن پـژوهش و
پژوهشهای قبلی تفاوت در رو

آموزشی پژوهش فعلی است .بنابراین ،سـؤالی کـه نیـاز بـه

بررسی بیشتری دارد مقایسة تأثیرات احتماالً متفاوت رو های مختل ،آمـوز

بـر فراگیـری

مراح فرضیة تعلیمپذیری است .بهعبارت دقیقتر ،اگر قـرار اسـت آمـوز  ،محـدودیتهـا و
موانت مطرحشد در فرضیة تعلیمپذیری را تعدی کنـد ،الزم اسـت بـه بهتـرین و مناسـبترین
شک ممکن عملیاتی شود .این بدان خاطر است که تا کنون سؤال مورد بررسی عمدتاً آن بـود
است که آیا آموز

مبتنی بر ترتیب مراح فرضـیة تعلیمپـذیری ،بـار

درونـداد ،و آمـوز
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 میتواند پیشبینی فرضیة تعلیمپذیری را نقض کند یا خیر؛ اما هنوز این سؤال کـه5مبتنی بر فرم
،میتواند به بهترین نتایج ممکن برحسب فرضیة تعلیمپـذیری منجـر شـود

آموز
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چکیده
املی نوتومب نویســندة معاصــر بلژیکی همواره در حال نگارش اســ

و بیشــتر در قالب

ژانرهایی همچون اتوبیوگرافیک ،اتوفیکســیون و تخیلی مینویســد و جالب اینجاســ

که

خود اذعان میکند میان ژانر آثارش ،تفاوت چندانی وجود ندارد و در همة آنها بحث تنها
بر سر یک موضوع اس  :بشری  .این نوع نگارش نزد نوتومب قطعا معلول حادثة خطیری
اسـ

و از نقطه نظر روان شـناسـی دلیخ خاصـی برای برگزیدن این سبک وجود دارد .در

بسیاری از آثارش پرداختن به گذشته ،کودکی و خود مشاهده میشود و این همان موضوعی
اسـ

که مورد توجه بسیاری از منتقدین قرار گرفته اس  .چرایی این مسئله نزد نوتومب و

بســـیاری از نویســـندگان زن موضـــوعی قابخ تأمخ اســـ

که در این مقاله به آن خواهیم

پرداخ  .در این پژوهش به بررســی این موضــوع میپردازیم که نهتنها آثار اتوبیوگرافیک
نوتومب همچون «خرابکاری عاشـــقانه»« ،نه آدم نه حوا» و «متافیزیک آوندها» گزارشـــگر
دوران کودکی و نوجوانی نویســـنـده بـا روایتی واقعی از حواد

زندگی وی هســـتند ،از

محتوای دیگر کتابهای او همچون «بیگناهی قاتخ»« ،ردای یونانی» و «اســید ســولفوریک»
که در ظاهر رمانی کامال تخیلی بهنظر میآیند نیز این گونه اســتنبا میشــود که به زندگی
شخصی و واقعی نویسنده ارجاع داده شدهاند .در حقیق  ،در این نوشتار سعی بر آن اس
تا دلیخ انتخاب سبک اتوبیوگرافیک و اتوفیکسیون نزد این نویسنده تبیین گردد.
کلیدواژهها :املی نوتومب ،رمان اتوبیوگرافیک ،اتوفیکسیون ،لوژون ،دوبروفسکی.

____________________________
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 .۱مقدمه

حوزههای ادبی همانند اکثر زمینههای قدرت ،از دیرباز تح

سلطة مردان بوده اس :

«از آغـاز تمدن و پیدایش نگارش همهجا در حق زنان توســـر مردان اجحاد شـــده
اسـ  .در حقیق

این تنها مردان هسـتند که سن ها و آداب و رسوم را و بهدنبال آن

قوانینی برای حکوم

به بشـری

سـوترای بودا و تعالیم کنفوسـیو

پدید آوردند  .این مردانند که متون نخستین همچون
را نگاشتند ،همچنین این متون را تفسیر کرده و به

آن اســـتناد ورزیدند و خواســـتار خرو زنان از قدرتهای روحانی و معنوی و عدم
دستیابی آنان به قدرتهای سیاسی و اقتصادی بودهاند».

5

بهطور کلی بهدلیخ وجود جامعة تبعیضگر ،زنان همواره حضور نسبی و ناچیزی در اجتماع
و عرصــة ادبیات داشــتهاند ،هرچند که بســیاری از زنانی که به قشــر نخبگان اجتماعی متعلق
بودهاند توانســتهاند به درون دنیای ادبیات رخنه کرده و با مترصــد شــدن به ژانر اتوبیوگرافیک،
شرح حال و مصائب و مسائخ خود را با دیگران در میان بگذارند.
در عرص ـة ادبیات معاصــر ،زنان نویســنده نقش گســتردهای در زمینة نوشــتار در مورد زنان
داشتهاند ،با این که از ابتدای قرن بیستم شاهد تحولی شگرد در این حوزه بودهایم ،اما همچنان
اتوبیوگرافی زنانه بسیار مهجور مانده اس .
در این نوشتار بر آنیم تا عل

نگارش به سبک خاص اتوبیوگرافیک نزد نوتومب را دریابیم.

همچنین به توضــیا این رویکرد با آرای دوبروفســکی و لوژون خواهیم پرداخ

و نیز به این

پرسش پاسخ میدهیم که رمان اتوبیوگرافیک از نقطهنظر روانشناسی در تسالی ترومای روحی
چه کارکردی خواهد داش .
 .۲اتوبیوگرافی و زیرگروههای آن

پیش از پرداختن بــه بررســـی آثــار اتوبیوگرافی ـک نوتومــب ،تعری
زیرمجموعههای آن ضـروری بهنظر میرسد .لغ
آن برداشـ

ژانر اتوبیوگرافی و

«اتوبیوگرافی» آن گونه که امروزه از معنای

میشـود ،کامال با آن چه که در عهد باسـتان از آن در میشد ،متفاوت اس  .در
1. Huguette Junod:
http://www.edu.ge.ch/po/resde/realisa/travaux/francais/sifemmes/guide.pdf.
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حقیق  ،بهواســطة این معنی ،ژانری جدید بهحســاب میآید ،هرچند که این ژانر پیش از این با
اســتناد به کارهای ژرژ گودورد ،فیلســود و پدیدارشــنا

فرانســوی با درجات و اشــکالی

متفاوت وجود داشـته اس  .در قدیم این نوع نگارش ،انتخابی ادبی برای نویسندهای بود که رو
به پایان حرفة ادبی خود اسـ
حقیقـ

و بیشـتر نگاهی بود به گذشـته ،به زندگی شخصی و کاری .در

این نوشـــتـههـا در دســـتـهبنـدی مرور خاطرات قرار میگرفتند در حالی که امروزه

نویسندگان در او جوانی این نوع نگارش را بر میگزینند.
اتوبیوگرافی ژانری بسـیار گسترده اس
سخ

اس

که بتوان از آن تعری

که دائم در حال جهش اس

واحدی ارائه داد .بهعقیدة فیلیپ لوژون ،منتقد و نظریهپرداز

بزرگ این حوزه« ،وقتی به جزیرهای کشــ

نشــده دســ

مییابیم ،در ابتدا میخواهیم کخ آن

منطقه را ببینیم ،حول و حوش آن را در کرده تا بتوانیم بر اسا
 ،53۹1ص .)9۶1 .بـه همین خـاطر اســـ
هسـتیم .هدد پژوهش ما این اسـ

و از همین روی بسیار

آن نقشهای بکشیم» (لژون،5

که ما نیز درصـــدد یافتن دیدی کلی در این حوزه

که بیآنکه بخواهیم خود را صرفا به نظریة لوژون محدود

کنیم بیشـتر روی قسـمتی از کارهای وی متمرکز میشویم که کامال با آثار اتوبیوگرافیک امروزه
سـازگار اسـ  .همچنین از مطالعات سرژ دوبروفسکی ،شخصی که لغ

«اتوفیکسیون» را خلق

کرد و نیز بئاتریس دیدیه که به مطالعات شخصی زنان پرداخته اس  ،بهره میجوئیم.
در این بخش ،ابتدا تعریفی جامع از اتوبیوگرافی ارائه میدهیم و ســ س به بررســی تعری
رمان اتوبیوگرافیک و اتوفیکسیون خواهیم پرداخ .
 .۱ .۲اتوبیوگرافی

از آنجاییکه عالقة جمعی به زندگی شـــخصـــی یک فرد و امکان همزادپنداری با وی زیاد
اسـ  ،اتوبیوگرافی نهتنها از لحاظ کمی روی دیگر ژانرها تأثیر گذاشته بلکه آنها را نیز با خود
همنوا کرده اس .
نویسـندگان امروزی تمایخ دارند داستان اثرشان حول زندگی شخصی خود و بهویژه دوران
کودکیشـان بچرخد .بر طبق نظریة روانشـناسان بزرگی همچون فروید و ککان دوران کودکی

1. Lejeune
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آدمی دارد؛ بنابراین شـاهد هستیم که روانشناسی در

توسعة داستانهای اتوبیوگرافیک و انواع آن بسیار مؤثر عمخ کرده اس .
 .۲ .۲رمان اتوبیوگرافیک و اتوفیکسیون

بهنظر بسیاری از منتقدان ،اکثر آثار املی نوتومب در زمرة رمان اتوبیوگرافیک قرار میگیرند.
لوژون در کتـاب «قرارداد اتوبیوگرافیـک» احتمـال وجود رمان اتوبیوگرافیک را تنها در زمانی
ممکن میداند که قهرمان داسـتان نامی متفاوت از نویسنده داشته باشد؛ در حقیق
لوژون بهطور دقیقتر رمان اتوبیوگرافیک را چنین تعری

نامی خیالی.

میکند:

«تمام متون خیالی که خواننده میتواند به محتوای آن شک کند و شباه
هوی

نویسنده و شخصی

بسیاری به

اصلی داستان دارند در زمرة ژانر اتوبیوگرافیک قرار

میگیرند .در حالیکه نویسنده تمام تالش خود را میکند تا این هوی

را انکار کند و

یا حداقخ آن را تأیید نکند» (لژون ،53۹1 ،ص)11 .
بـا وجود این ،مرز بین اتوبیوگرافی و رمان همچنان مبهم اســـ ؛ بهویژه زمانی که بحث بر
ســر رمان اتوبیوگرافیک اســ  .امروزه منتقدان برجســته ،معادل واژة «اتوفیکســیون» را تخیخ
شخصی دانسته که کمکم با واژه «رمان اتوبیوگرافیک» در آمیخته اس .
 .۳اتوبیوگرافی در نوشتار زنان و نزد املی نوتومب
 .۲ .۳نگارش و هویت

زنان نویسـنده نخسـتین گامها بهسـوی بیانی مستقخ از تفکرات فردی را زمانی برداشتند که
نیاز به آزاد شـــدن از قید و بندهای اجتماعی و بهتبع آن ،فرو رفتن در دنیای شـــخصـــیای را
احسا

کردند که از این شرایر نامناسب پدید آمده بود .در واقع ،نگارش ترفندی برای فرار از

یوغ ستم جامعه تبعیضگر اس .
نگـارش به ســـبک اتوبیوگرافیک نزد زنان در ابتدا برای رهانیدنشـــان از زجرها و الزامات
اجتماعی بوده اسـ ؛ چرا که برای سـالیان متوالی هیچ نقشـی در فضای بیرونی خانه نداشته و
بهنوعی در چهارچوب خانه محبو

بودهاند.

سال چهخ و نهم
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پس از کل  5در اوایخ قرن بیســتم که نقش پررنگی در کاوش هوی
نگـارش و هویـ

زنانه ایفا نمود ،بحث

در کتـابهـای نوتومب با محتوای بیوگرافیک زنانه ،ارتبا تنگاتنگی دارند.

بهنظر دیدیه )53۹5( 1هر اثر اتوبیوگرافیک گویی کاوش یک هوی
دو موهب
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اس  .بهعقیدة وی نگارش

را به نویســنده اعطا میکند :اول از همه اینکه بتواند خودش باشــد و دوم بتواند از

خود لذت ببرد.
طرح موضـــوع هویـ  ،یکی از ویژگیهـای نگارش زنانه اســـ
شـــخصـــی

که در عین حال مبین

خودشـــیفتة آنان نیز هســـ  .از آنجاییکه نوتومب در دوران کودکی شـــاهد

خانهبهدوشیهای بسیاری بوده کاوش هوی

برای وی از اهمی

باکیی برخوردار اس .

 .۲ .۳نگارش و کودکی

یکی از راههای یافتن هوی  ،بازگشـ

به دوران کودکی اسـ ؛ چرا که بهنظر فروید بهطور

کلی برای زنان و مردان ،کودکی ،دوران کلیدی رشد روانی و جسمانی اس  .وی در سیر تحول
و تکامخ افراد اهمی

ویژهای برای دوران کودکی قائخ بوده و بر این باور اســ

که نشــانههای

بزرگســالی تقریبا همیشــه به نشــانههای اولیة 9کودکی ارجاع داده میشــود .در حقیق
زمان تثبی

تیکهای عصـبی اسـ

کودکی

که خود نیز منشأ آسیبهای ثانویه در گفتارهای روانکاوانه

اس .
یکی از مسـائخ مهمی که دیدیه از خود میپرسد این اس

که چرا زنان نویسنده همواره به

دوران کودکی باز میگردند .همانگونه که نزد نویســندگان دیگر نیز همچون ســاروت در کتاب

کودکی ،4ســیمون دوبووار در کتاب خاطرات یک دختر مطیع 1یا کل

کلودین ۹شاهد این مسئله هستیم.

با کتاب ســیدو ۶و خانه

1. Colette
2. Didier
3. Prime
4. Enfance
5. Mémoires d'une jeune fille rangée
6. Sido
7. La maison de Claudine
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در آثار نوتومب ،کودکی دوران بســیار مهمی اســ ؛ دورانی که نویســنده از رمانی به رمان
دیگر تمام سعی خود را میکند تا بدان بازگردد.
بهطور کلی زنان نویســـنده تمایخ دارند برای یافتن هوی

واقعی خود به عقدههای بنیادین

دوران کودکی رجوع کنند و برای رسیدن به این مهم راه نوشتن را بر میگزینند.
نوشـتار اتوبیوگرافیک نوشـتاری اس

درونی :از درون جسم ،درون خانه ،نگارشی ارجاعی

به نوستالژیها ....
بازگشـ
مثـال کلـ

به کودکی و بهویژه مادر نزد نویسندگان زن همواره همراه هم بوده اس  .بهعنوان
در جایی میگوید« :من فردی که کمکم وجودش را به باقی آثارم تحمیخ کرد رها

نکردم و او کســـی نبود جز مادرم»( 5لکارم ،533۹ ،ص )33 .هرچند که بازگشـــ
تقریبا در تمامی آثار نوتومب حضـــور دارد ولی بازگشـــ
آثارش دیده نمیشـود یا کامال مبهم اس
از عالقه به مادرش صــحب

به کودکی

به مقولة مادر تقریبا در هیچیک از

و تنها بهطور خیلی مختصردر کتاب متافیزیک آوندها

میکند .عالقه وی به کودکی تا بدان حد پیش میرود که تصــمیم

میگیرد برای مـانـدن در این دوران ،جریـان زمان را متوق

کند و این مهم را با بیاشـــتهایی

عصبی 1محقق میکند.
شــاید این طرز فکر ناشــی از فضــای کشــور ژاپن باشــد جایی که کودکی نوتومب در آنجا
سـ ری شـده اسـ  .در حقیق
میشود و از لحاظ آرامش و امنی

دوران کودکی برای ژاپنیها دورانی بسـیار ارزشـمند محسوب
و او

امکانات و آسایش در مقام بهش

اس .

وی در مورد کودکی و نوشتن چنین مینوسید:
«بله در مورد کودکیام مینویســـم تا آن را بازیابم و بر این باور هســـتم که این عمخ
موجبات طوکنیشدن این دوران را فراهم میآورد» (آمانو ،1111 ،9ص.)۹9 .

نوتومب در کتاب متافیزیک آوندها برای یافتن منشــأ زندگیاش اولین ادراکات و یافتههای
کودکی را به قلم در میآورد و به همین منوال در آثار مختلفش لحظات بیشــماری را شــاهد
هسـتیم که این جنبة مثب

کودکی را تشـدید میکند« :وانگهی دهسالگی میتواند بهترین اتفاقی
1. Lecarme
2. Anorexie
3. Amanieux

سال چهخ و نهم
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باشــد که برای فردی میافتد .درخشــانترین برهه کودکی .هنوز هیچ نشــانه نوجوانی در افق
پدیدار نگشــته .....دوازدهســالگی همچون شــروع یک محدودی
دوران بیگناهی که مصیب

اسـ  .آخرین سـالروز تولد

نوجوانی را در پی دارد» (نوتومب ،1111 ،ص.)۹۹ .

با نوشتن در مییابیم که کودکی منبع اصلی برای جستجوی هوی
اسـ ؛ به همین خاطر اس

اس  .نگارش عین لذت

که نوتومب میگوید «من بر این باورم که زبان ایجاد شده تا باعث

لذت شـــود» (زومکر ،1119 ،5ص .)3۹ .آری او از کودکی مینویســـد تا موجبات حظ روحی
خود را فراهم کند.
هـازل 1یکی از چهرههـای نمـادین کتاب «مرکور»9میگوید « :ادبیات قدرت رهایی بخش
دارد .برایم نجـات بخش اســـ

چرا که بدون آن مدتها بود که مرده بودم» (نوتومب،533۹ ،

ص.)513 .
نگـارش ،توانـایی دســـترســـی به دنیای موازی دیگری را نیز ایجاد میکند یا حتی در کنار
واقعی

خلق دنیایی دیگر را تا بتواند از خود تصــویر دیگری ارائه دهد ،تصــویری که معموک

مطبوع و خوشایند اس  .در واقع نگارش برای نوتومب نقش درمانی دارد؛ چرا که از خالل آن
میتواند زندگی خود را بازیابد .شــاید به همین خاطر اس ـ

که ســاکنه بین ســه تا چهار کتاب

مینویسد و تنها یکی از آنها را در ماه س تامبر روانة بازار میکند.
بهنظر دیدیه نوشـتن «شکستن آیینهای اس

4

که زن را در تصویری ظاهری محبو

میکند.

آیینهای که هرگز به وی اجازه نمیدهد شــاهد تصــویر واقعی خود باشــد» (دیدیه ،53۹5 ،ص.
.)145
 .۳ .۳خودشیفتگی نوشتار زنانه

بهنظر لوکارم 1در کتاب اتوبیوگرافی «زنها نســب

به آقایان دق

بیشــتری به ظاهر فیزیکی

خود دارند

 .4کمالیدهقان،

( .دوم خرداد  ،)59۹۹کارگزاران ،پاریس ،ژانویه .111۹

1. Zumkir
2. Hazel
3. Mercure
5. Lecarme
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که باعث میشـود خود را بیشـتر از آنان نگاه کنند»  .در حقیق

شمارة چهارم

یکی از مختصــات اســاسی

نوشتار زنانه تمایخ به اتوبیوگرافی و نوشتار نارسیسیک اس .
ژانر ادبی خاصـی که بیش از همه مورد توجه زنان نویسنده اس

بیشک شامخ «من» اس ؛

بیان ماجرا و داسـتانی از دید یک اول شـخم مفرد :شعر ،نامه ،خاطرات شخصی ،رمانهایی با
درونمایة اتوبیوگرافیک و ....
از آن جا که در بســیاری از جوامع امروزی مشــکالت و ســختیهای بیشــماری گریبانگیر
افراد اســـ  ،آثار نوتومب نیز بیتردید آکنده به حواد
بهعنوان مثال شخصی
و به دور از عشـق اسـ

تیره و تار و انحرافات روانی اســـ .

کتاب سوء قصد 5بهواسطة زشتی ،محکوم به زندگیای جدای از جامعه
یا در کتاب ظاهر فریبندة دشـمن 1شـاهد خودکشـی شخصی

داستان هستیم که ناشی از خستگی مفر روانی اس

اصلی

یا در کتاب بیگناهی قاتخ 9نویسنده ،ظلم

و ستم ،بیرحمی و ابهام را گرد هم میآورد .با این حال تمام این سیاهیها را با چنان طنزی در
میآمیزد که اثری ناب و جذاب از خود بهجای میگذارد.
 .۴ .۳نوتومب و رخنه در مقولة اتوبیوگرافی
 .۱ .۴ .۳بیوگرافی املی نوتومب
شـاید این مسئله جالب توجه باشد که استعداد نوشتن وی تا سن 5۹سالگی یعنی زمانی که
به بلژیک بازگشتند و در ارتبا با هم سن و ساکن خود احسا
برای التیـام روح دردمنـدش خود را در اتـاقی محبو
نویسـندگی روی آورد .در واقع پر واضا اس

انزوا میکرد ،هویدا نشده بود.

کرد و دور از چشـــم پـدر و مـادر بــه

که هدد بزرگ نویسندگی را در سر ن رورانیده

و صـرفا برای آرامشبخشـیدن به روح و روان خود به این کار استمرار بخشید و حقیقتا که در
این عرصه بسیار خوش درخشید.
یکی از دکیخ نگارش به این سـبک اتفا ناگواری اسـ

که در ســن  51سالگی برای وی

پیش آمد .اتفاقی که شـاید واگویی شـفاهی آن برایش بسیار دردآور باشد .نوتومب خود در این
باره چنین مینویسد:
1. Attentat
2. Cosmétique de l’ennemi
3. Hygiène de l’assassin

سال چهخ و نهم
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«یک روز که سـاع ها بود در آب ،دور از سـاحخ ،مشغول بازی بودم تعدادی دس

و

پاهایم را گرفتند .اطرافم هیچ کس نبود .پس باید دسـتان دریا میبود .چنان ترسیده بودم
که صــدایم در نمیآمد .دســتان دریا در امتداد بدنم باک آمد و مایو را از تنم در آورد .با
انرژی تحلیـخرفتة حاصـــخ از ناامیدی مقاوم

میکردم اما گویی دســـتان دریا قوی و

بیشــمار بود ...درد چنان زیاد بود که جیغم درآمد .فریاد میکشــیدم» (نوتومب،1114 ،
ص .)535 .از این لحظـه بـه بعد اســـ

که به قول نوتومب «زندگی بد و تلخ شـــد»

(نوتومب ،1114 ،ص.)539 .
برای نویسنده تجاوز یک اختالل روانی و یک شو عاطفی اس  .شوکی که باعث نگارش
خاصــی نزد وی شــد .در واقع در رمانهای مختل

و از دریچههای گوناگون قصــد دارد درد

خود را آرام نماید .بسیاری از منتقدان تکراریبودن آثار نوتومب را از معایب سبک نگارش وی
میدانند ،در صـورتی که این موضـوع صرفا ناشی از وجود زخم روحی غیرقابخ التیام اس  .با
ســـبک اتوبیوگرافی زندگی و آثارش را تواما در کنار هم قرار میدهد تا این زخم را ناخودآگاه
دوباره ایجاد کند و زندگیاش را با تخلیة روانی از این موضوع روشنی ببخشد .به قول مادرش
دنیـخ نوتومب« ،املی از حافظهای اســـتثنایی در بازســـازی اطالعات یا به خاطر آوردنشـــان
برخوردار اسـ » و به همین خاطر اس

که بعد از تعرض جنسی که هیچگاه از خاطرش تعمدا

یا بهطور غیرارادی پا نمیشــود ،در وی نوعی دشــمن درونی ایجاد شــد که به گفتة خودش
باعث تغییرات جسـمانی در او گردید :در عرض یک سـال دوازده سانتیمتر قد کشید و عالیم
جسـمانی بلوغ در وی پدیدار شـد .او که از جسم خود و این دشمن درونی و بزرگشدن بیزار
بود تصـمیم میگیرد به این تغییر و تحوکت جسـمانی پایان بخشد .او بیاشتهایی عصبی را در
پیش میگیرد تا این صـدای درونی کشـته شـود .بهدنبال این ریاض
تخ

میشـود و احسـا

کوچکبودن و شـع

برای املی نوعی شـفا و تعالی اسـ
تک آثارش هستیم.

سخ  ،سینههایش دوباره

بر وی مسـتولی میگردد .در حقیق

و به همین خاطر اس

نگارش

که شاهد نشانههای زندگی در تک
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 .۴بخش سوم :مطالعة آثار نوتومب

در این بخش ،به رمانهای اتوبیوگرافیک نوتومب و اتوفیکســـیونهای او میپردازیم که در
حقیق

با این عمخ به پایهای نظری با رویکردی انتقادی نســـب

به رمانهای نوتومب دســـ

مییابیم.
 .۱ .۴انواع اتوبیوگرافی نوتومبی

تقریبا در تمامی مصـاحبهها و مقاکت نوتومب دیده میشود که او در مورد سبک نگارشش
میگوید« :در هر یک از رمانهایم اندکی از من وجود دارد».

5

از خالل این کتـابها به دنبال این هســـتیم که بدانیم نقش نویســـنده و انواع اتوبیوگرافی
انتخابی چیســ د در ابتدا با کتابهایی که کامال وجه مشــخصــة این ســبک را دارند همچون
خرابکاری عاشـــقانه ،متافیزیک آوندها و نه آدم نه حوا خواهیم پرداخ

نویسـنده شمهای از اتوبیوگرافی را در آنها قرار داده اس
باشـند .البته باید به خاطر داش

و ســـ س آثاری که

بیآنکه کامال این خصیصه را داشته

که نوتومب خود نیز وجه تمایز خاصی بین رمان ،اتوبیوگرافی

و اتوفیکسیون قائخ نمیشود و بهنظر وی موضوع هرسه یکی اس  :انسان و بشری .
خرابکاری عاشقانه

این اثر ،دوازدهمین کتاب چاپشـدة نوتومب اس

که در آن خاطرات پنج تا هش سالگی

کودکی بهنام املی از زبان خودش در کشـور چین بیان میگردد .پر واضـا اس

که نویسنده و

قهرمان یک نفر هســتند .این رمان آغشــته به تفکرات ،تصــویرســازیها و اصــال های کودکی
نگاشـته شـده اس  .نوتومب میگوید« :هیچ سبک پوشانندهای بدتر از اتوبیوگرافی نیس  .فکر
میکنم در رمانهایی که اتوبیوگرافی نیستند ،حقایق بیشتری را نسب

به رمانهای اتوبیوگرافیام

برمال کردهام» (باین برگی و دن توندر)1119 ،1
با توجه به گفتههای نوتومب در مقاکت و مصـاحبهها ،این گونه برداشـ
چنـدانی میـان کتابهایش از منظر بیان حقیق

وجود ندارد .براســـا

میشود که توفیر

تعریفی که لوژون 9در

1. Godineau, « Amélie Nothomb : j'écris plus de trois livres par an ».
2. Susan Bainbrigge et Jeanette den Toonder
3. Philippe Lejeune

سال چهخ و نهم

بررسی نوشتار اتوبیوگرافیک در آثار املی نوتومب با تکیه بر …

کتاب قرارداد اتوبیوگرافیک بهدسـ
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میدهد ،این کتاب میتواند یک اتوبیوگرافی باشد؛ چرا که

به الزامات زمانی پاسـخ میدهد :داستانی گذشتهنگر که به نثر نگاشته شده و موضوع آن قسمتی
از زندگی فردی نویســنده اس ـ  .با اینکه هیچگاه نام نویســنده ،راوی و شــخصــی
داســتان ذکر نمیشــود اما کامال نســب

به هویتشــان مطلع هســتیم .با این حال گویی نویســندة

تعهدی برای بیان مســـتقیم زندگیاش در باب حقیق
نیسـ  .باید اذعان داش

که نویسنده به جه

نیز متوسـخ میشـود .حال معلوم نیس

اصــلی در

نمیبیند و این قرارداد در این اثر نمایان

بیان تحول و رشد کود هف ساله به تخیالت

که قصد نویسنده بیان دنیای خیالی دختر بوده یا تنها

خواســـتـه کمی تخیـخ در کتـابش بگنجـانـد و برای دگربـار خواننـدهاش را گیج کند .بهگفتة

دوبروفســکی 5خرابکاری عاشــقانه میتواند خود تخیخ پندارانه 1باشــد؛ زیرا تعاملی اسـ

میان

رماننویسی و اتوبیوگرافینویسی.

نوتومب در پاســخ به این پرســش که آیا خرابکاری عاشــقانه اثری اتوبیوگرافیک اســ

میگوید:
«کامال .حتی نام شخصی ها را نیز تغییر ندادم .بهخوبی کودکیام را به خاطر دارم ،حتی
زمانی که بسیار کوچک بودم .کودکان دنیا با هم میجنگیدند و این اولین بازیمان بود.
اینکه جنگمان چنان ابعاد بزرگی را به خود دیده بود به این دلیخ بود که در پکن گیر
افتاده بودیم و شاید به این خاطر که بزرگترهایمان دی لمات بودند و مثخ ما زندگی
نمیکردند».

9

املی کوچک در این کتاب برای خود اهمی

اغرا شــده ای قائخ میشــود .با نوعی ســر

مسـتی همراه با خودشـیفتگی در مورد خود سخن میگوید« :دنیا وجود دارد چرا که من وجود
دارم»« ،تمام دنیا به من ختم میشــود» یا «مرکز نیروی جاذبه جهان ردپایم را دنبال میکرد» .در
حقیق

اینها نمونههایی از خودمحوری کود نویسـنده اس  .این خودمحوری در کتابهای

خرابکاری عاشقانه و متافیزیک آوندها تا حدی پیش میرود که خود را خدا میبیند.

1. Doubrovsky
2. Autofictionnel
3. Madeleine Tombeur

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

551

شمارة چهارم

متافیزیک آوندها

در این کتاب نوتومب خاطراتش را تا سـن سـهسالگی بیان میکند؛ سنی که عموما چیزی از
آن به یاد نمیآوریم .هرچند که روی جلد این کتاب عنوان رمان به چشــم میخورد در دســتة
اتوبیوگرافیها گنجانده میشـود .این کتاب از روز اول خلق نویسـنده ،راوی و شخصی
آن ســخن میگوید .با اینکه مادرش از حافظة وی بســیار تعری

اصلی

میکند «او حافظه ای بســیار

قویتر از دیگر همسن و ساکنش دارد» (زومکر ،1119 ،ص ، )555 .ژانر اتوبیوگرافی برای سن
صفر تا سه سالگی با مشکالت بسیاری روبهروس

و باور این مسئله بسیار سخ

اس

که آدم

بزرگســالی بتواند خاطرات کودکی بســیار دور خود را با چنین جزئیاتی بهخاطر آورد .فاصــلة
زمانی بین «من» حال و «من» گذشته از دیگر مشکالتی اس

که چنین سبکی به همراه دارد.

نوتومب در این اثر دائما تناقضگویی میکند علیالخصوص آنجا که میگوید« :این شکالت
ســـفیـد بود که حافظهام را بهوجود آورد ،همانگونه که برایم هوی
 53۹1همهچیز را به خاطر میآورم ».این درحالی اســ

به ارمغان آورد .از فوریه

که وی در ماه اوت  53۶۹متولد شــده

اس  .او خود نیز اعتراد میکند « :قبخ از شکالت سفید هیچ چیز را به خاطر نمیآورم .و فقر
به گفتههای نزدیکانم باید اطمینان و اکتفا کنم که آن هم به نفع من تفسـیر شده اس » (زومکر،
 ،1119ص.)91 .
در حقیق

او ما را در بازسـازی دو سـال اول زندگیش سهیم میکند؛ یا به عبارتی دیگر در

بـهکـارگیری از حواد

غیر واقعی و خیـالی .همچنین دو ســـال اول زندگی خود را با دکوری

خیالی ترسـیم میکند .با مطالعة این اثر در مییابیم که نوعی توالی بین زندگی واقعی نویســنده
و تخیالتش وجود دارد و این درس

تعری

اتوفیکسیون از دیدگاه دوبروفسکی اس .

نه آدم نه حوا

با اینکه این کتاب نام رمان را حمخ میکند ،در حقیق

به عناصـــر هر چهار دســـتهبندی

لوژون پاسـخ میدهد .خواننده در مییابد که یک داسـتان منثور گذشتهنگر از قسمتی از زندگی
فردی بهویژه زندگی عاطفی نویسـنده اسـ  .باز هم نویسـنده با ضــمیر شخصی«من» به میدان
میآید و بهسـرع

مخاطب را در جریان زندگی شـخصی خود قرار میدهد مثال اینکه نامش

سال چهخ و نهم

املی اس ـ
شـخصی

بررسی نوشتار اتوبیوگرافیک در آثار املی نوتومب با تکیه بر …

و زبان ژاپنی میخواند .هرچند که خوانندة یکســانی هوی
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بین نویســنده ،راوی و

اصلی داستان را در مییابد ،قرارداد اتوبیوگرافیک کامال در این داستان غایب اس

و

بنابراین این کتاب را در دســـتة اتوفیکســـون قرار میدهیم .از آنجایی که تیتر این کتاب رمان
باید در ذهن داشـ

اسـ

که بهنظر لوژون این مســئله خود میتواند مبین عنصــر ســاختگی و

خیالی این کتاب باشد.
 .۲ .۴بررسی رمانهای نوتومب با اشارات اتوبیوگرافیکی
بیگناهی قاتل

این کتاب اولین اثر چاپشـده نوتومب اس ؛ هرچند نام نویسنده با شخصی
یکی نیس ـ

اصلی داستان

ولی کامال با املی نوتومب در دنیای واقع تطابق دارد .وی برای اینکه بر یکی بودن

کتابها با دنیای واقعیش صـحه بگذارد چنین میگوید« :نویسندگی بیشرمانهترین حرفة جهان
اس ـ  .نویســندگان تنها از خود ســخن میگویند» (نوتومب ،5331 ،ص .)59۶ .پرتکســتا تا
شخصی

اصلی داستان ،همزاد نویسنده اس

5

و نکات مشتر بین این دو به قرار زیر اس :

 همچون نوتومب ،در سـن کم کشـوهایی پر از کتابهای نوشته شده دارد که به چاپ
نرسانده و مثخ او نویسندهای بیش از حد پر کار 1اس ؛
 مـانند نوتومب در آرزوی جاودانه ماندن در کودکی ،از خوردن امســـا میورزیده و
تنها به حدی از غذا کفای

میکرده اس

که موجبات بقایش را فراهم آورد؛

 هر دو برای کودکی ارزش بســیار واکیی قائخ هســتند و آن را دوران قداســ  ،پاکی،
بیگناهی و زیبایی میدانند« ،پاکی جاودانگی کودکی» (نوتومب ،5331 ،ص.)59۶ .
با همة این اوصــاد برای خواننده در این یکســان بودن کمی مشــکخ اســ

هرچند که

نوتومب تمام شـبهات را با بیان این جمله از بین میبرد« :پرتکسـتا خود من اس  .هر جملهای
را که در دهان او گذاشتم ،جملههای واقعی خودم بود».

9

1. Prétextat Tach
2. Graphomane
3. Gannac, « J'ai un ennemi en moi» Psychologies.com 2000
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ردای یونانی

ردای یونـانی 5کتـابی اســـ

شـــامخ دیالوگی طویخ یا بهتر بگوییم رویارویی کالمی بین

نویسندهای با نام  A.Nپس از ریکاوری عمخ در بیمارستان و دانشمندی از قرن بیس

همچون بیگناهی قاتخ از یک فرم و محتوا تبعی
از خالل این دیالوگ به همزاد بودن شــخصــی
جدالی اســ

و ششم.

میکند .در مورد ســاختار اثر ،خواننده کامال
نویســندة داســتان پی میبرد .خواننده نظارهگر

بین دو « »moiکه دائم ضــد و نقیض هم را میگویند .این کتاب نیز بیانگر افکار
محتوای کتاب ،تخیلی اس

اصـلی نویسـنده در مورد موضـوعات کنونی اس  .در حقیق

در

مورد خودش یا بهعبارتی اتوفیکسیون .با این که در هیچ کجا حرفی از قرارداد اتوبیوگرافیک به
میان نیامده اما با لحن کنایهآمیزی در انتهای کتاب میگوید« :هنگامی که دســـ نویس کتابم به
پایان رسـید آن را نزد ناشـرم بردم و گفتم که داسـتانی اس

واقعی اما هیچکس حرفم را قبول

نکرد» (نوتومـب ،533۶ ،ص .)514 .نوتومـب در حقیقـ

در صـــحنـهای کـامال خیالی ،خود

واقعیاش را به روی صحنه میآورد.
اسید سولفوریک

این کتاب بیشــک داســتانی تخیلی اســ

اما خوانندهای زیر میتواند در آن نشــانههای

قرارداد اتوبیوگرافیک را در یابد .با مطالعة این اثر به وجه مشــخصــة نوتومبی دســ

مییابیم:

طرح موضـــوعــاتی همچون تجــاوز ،افرا  ،درد ،انحرافــات روانی و اختالکت فیزیولوژیکی،
نداشتن اعتماد به نفس شخصی
بین شـخصـی

اصلی و طرد شدن در بزرگسالی و....

اصـلی و املی شـباه های بی شـماری یاف

میشود  :پانونیک ،شخصی

اصلی داستان همچون کودکی نوتومب خود را خدا میداند ،همچنین نوتومب کار خدا را با کار
نویسنده قیا

میکند.

 .۵نتیجهگیری

مـدرن بودن درونمـایههای نگارش نوتومب همواره یکی از عناصـــر موفقی

او در جامعة

فرانسهزبان اس :
1. Péplum

سال چهخ و نهم

بررسی نوشتار اتوبیوگرافیک در آثار املی نوتومب با تکیه بر …
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موضــوعاتی همچون عشــق ،رابطه ،بدن زن ،بیاشــتهایی عصــبی ،خودکشــی ،تنهایی و
افسردگی.
همچنین فرانسـیس اسـمنارد ،رئیس چاپخانة البن میشخ ،موفقی
زبان ،وفاداری ،صــداق

شــو طبعی ،خودجوشــی ،ســالس ـ

وی را ناشی از شخصی ،

در کالم و تحصــیالت خوبش

میداند.
آثار نوتومب علیرغم سـالسـ

و شـفافی

ظاهری ،از سطوح مختل

پیچیدگی برخوردار

اسـ  .یکی از نقدهایی که بسیار به آثار نوتومب وارد میشود ارائة تصویری افرا آمیز از خود
نویسـنده اس « :نوتومب بیش از حد به املی پرداخته اس » (آمانو ،1111 ،ص .)139 .شاید به
لط

این نقخقول از خود املی نوتومب به اولین اندیشــة ســازندة ژانر اتوبیوگرافیک نزد وی و

انتزاعیات ذهن نویسنده دس

یابیم؛ انتزاعیاتی که گفتمان روای

نویسنده را در بر میگیرد:

« گهگاهی این حس را دارم که فقر تمایالت درونی خود را بررسی کنم و بعد ،از خود
میپرسم این مسائخ برای چه کسی جز خودت جالب اس د اما هر از گاهی فکر میکنم
که احساساتی دارم که باید با دیگران تقسیم کنم و درس
کتابهایم را چاپ میکنم».

در همین مواقع اس

که

5

نگـارش برای وی همچون قســـمتی از جســـم اوســـ

یـا بـه گفتـة خودش «بچـههای

کاغذیاش»(آمانو ،1111 ،ص.)1۶4 .
با مطالعة صـــورتگرفته روی انواع اتوبیوگرافیک در آثار نوتومب در مییابیم که عالقة وی
بیشـتر از همه ،همانند بسـیاری از زنان نویسندة فرانسوی همچون مارگاری
کاترین میله ،به اتوفیکســیون معطود اســ

با همان تعریفی که دوبروفســکی از این نوع ادبی

میدهـد .همچنین میتوان در اینجا اشـــارتی به این نکته از هوبیر داشـــ
شـخصـی ،تح

دورا  ،آنی ارنو،
که میگوید« :رمان

پوشش تخیالت نویسنده ،داستان زندگی یا بحران زندگی وی را بیان میکند.

اعترافات غیرمسـتقیمش برای رهاشـدن از برخی دردهای روحی ،بهواسـطة عنصر تخیخ عنوان
میشود که همگی اینها نقش تصفیهکنندة روح و روان نویسنده را ایفا میکنند».
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1. http://www.amelienothomb.fr/journaux/DirectSoir.pdf> 6.
2. Hubier

شمارة چهارم

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

شخصی و حظ روحی به ارمغان میآورد
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 نگارش برای نوتومب نوعی رضـای، در حقیق

که خود او از آن بهعنوان عنصـری برای تشویق به همدردی و عالقة خوانندگان وفادارش که با
 او را از یک،که تحســین خوانندگان

 باید اذعان داشــ. یاد میکند،وی همزاد پنداری میکنند

 نوتومب که از کودکی تا جوانی دســتخوش نامالیمات بســیاری بوده و.نیاز عاطفی اغنا میکند
 به سـبکی روی آورده تا از یک سو بتواند در کانون جمعی،نیاز به تخلیة روحی و روانی دارد
نفوذ کرده و آنها را در مصـــائب و خاطرات خود ســـهیم کند تا باری از باز شـــدن گرههای
شـخصـیتیاش کاسـته شود و از سوی دیگر بتواند حریم خصوصی و تنهایی خود را نیز حفظ
.کند
 هر آن چه که،تا با کاوش در گذشته و به مدد چنین سبکی در نگارش

او به دنبال این اس

را دوباره فراخواند و از خالل بیان چندبارة آنها به نوعی

در کودکی بر وی تحمیخ شـده اس

در مورد این گونه مسائخ بتواند به ذهنش آرامش بخشد و

یابد تا با صحب

گفتاردرمانی دس

.از انزجار گذشته بکاهد
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Extended Abstract
1. Introduction
Learning occurs best in educational settings where learners are motivated. Previous
research has indicated that motivation is one of the important factors that affects
learner’s performance and success significantly (Dörnyei, 2105). Positive
relationships between teachers and learners provide them with the opportunity to
enhance their motivation. Stroke is one of the important factors that contribute to
the positive relationship between teachers and learners. Therefore, it is suggested
that stroke can be directly related to motivation (Francis & Woodcock, 1996).
Stroke is defined as every action to acknowledge other’s presence and values
(Shirai, 2006). The current study was conducted to investigate the notion of stroke
from different aspects and to suggest a new classification of this concept as well. In
other words, we tried to explain and clarify the concepts of stroker and strokee and
point out their implications in second language teaching. Hence, we explored the
concept of stroke in psychology and second language teaching by proposing a new
classification for different kinds of strokers and strokees. Furthermore, implications
of this classification in educational contexts are presented in this study.
2. Theoretical Framework
One of the main approaches to investigate interpersonal relationships is
transactional analysis (TA) introduced by Eric Bern (1960). One of the most
important components of TA is stroke which is defined as recognition of other’s
presence and values (Shirai, 2006). Strokes are considered as noticeable
interpersonal contacts that satisfy individual’s emotional needs of being
acknowledged by others. Bern (1988) used the term “recognition hunger” to refer
to this need. There are different types of strokes: positive or negative, conditional
or unconditional, and verbal or non-verbal (Stewart & Joines, 1987). Strokes are
exchanged between individuals unconsciously and constantly (Borrow, 2007). It
1. Corresponding Author: pishghadam@ferdowsi.um.ac.ir
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has been stated that if individuals do not receive positive strokes, they look for
negative ones to satisfy their need for being acknowledged by others. Thus, it can
be concluded that giving negative strokes is better than no strokes (Stewart &
Joines, 1987). Additionally, scholars have stated that strokes can be directly related
to motivation achieved through positive and negative reinforces (Pishghadam &
Khajavy, 2014).
As we know, positive relationships between teachers and learners result in
enhancing learners’ motivation. One of the most effective factors in a positive
relationship between teachers and learners is teacher care (Foster, 2008), which is
closely associated with the concept of stroke. In fact, stroke is an important
component of teacher care. This indicates the significant role of stroke in
educational settings.
3. Disccussion
In this study we explored the notion of stroke in psychology and second language
teaching. New classifications for different kinds of strokers and strokees are
proposed in this section. Generally, a stroker is a person who gives strokes to
others (giving feedback of any kind, smiling, frowning, nodding, shaking hands,
and so forth.). A strokee is the one who receives strokes from others. In any
interaction between individuals the position of strokers and strokees can be
exchanged between them. Strokers and strokees can be classified into three groups:
overstroker/overstrokee,
optimal
stroker/optimal
strokee,
and
understroker/understrokee. An overstroker is a person who is willing to give a lot
of strokes to other people. An optimal stroker is someone who is moderate in
giving strokes to others, and an understroker is a person who is not willing to give
strokes to people. In addition, similar to this classification for strokers, three kinds
of strokees are expected respectively.
4. Conclution and Suggestion
The aim of the current study was to investigate and clarify the concepts of stroker
and strokee and introduce a new classification for these concepts. Furthermore,
implications of these notions in second language teaching are presented as well.
As already mentioned, strokers and strokees are classified into three groups.
However, it seems that in every interpersonal relationships, one should consider the
culture and characteristic features of his/her audience so that strokes are in line
with the addressee. Hence, in educational settings particularly second language
classes that are stoke-rich environments in which verbal and non-verbal strokes are
given and received, teachers should know about learners’ culture and
characteristics, otherwise giving and receiving strokes may cause great discomfort
to learners and demotivate them consequently. Therefore, teachers should increase
their level of emotioncy (Pishghadam, Jajarmi, & Shayeste, 2016) toward the
concept of stroke so that they give and receive strokes in educational contexts
appropriately.
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On the whole, it seems that personality, culture, and other factors are of paramount
importance in determining individual’s willingness to give and receive strokes.
Therefore, future research can focus on these core components associated with the
concept of stroke.
Keywords: Stroker, Strokee, Stroke, Teaching, Transactional analysis.
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Extended Abstract
1. Introduction
This article is an investigation to answer why some plays have been translated in
Qajar era. The investigation of the themes and the translators' motivations in these
plays links translation studies with sociology. To Chesterman (2009), sociologically
investigating the translator's motivations can contribute to a better understanding of
translators' opinions and personal drives; therefore one can find the reflection of
these aspects in their choice of translated plays. From a sociological point of view,
the socio-political conditions of the society have their impact on the translators'
choice. The translator's habitus that is proposed by Bourdieu (as cited in Gouanvic,
2010) is deemed as the main factor in a social practice. Therefore, their motivations
are probed in this article.
To find the translators' illosio's of the selection of some plays for translation, written
by well-known western authors, the socio-political condition of the country in Qajar
era is probed to answer the three following questions:
1. What was the cultural, social, and political atmosphere like in Qajar era?
2. What were the translated plays in that era that were translated for criticizing the
social conditions?
3. What was the aim of selecting those plays?
2. Theoretical Framework
Translation has an interdisciplinary nature (Hatim & Munday, 2004) that has ties
with many other majors like sociology. These links provide the chance to probe a
translated text on various aspects. Sociology gives a good framework to translation
studies. According to Gouanvich (2010) theory that is part of Bourdieu's theory,
translation is a cultural good that involves many actors and actions;
in other words, one can see political, social, and cultural dimensions in it as well.
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Journal of Language & Translation Studies, Vol. 49, No.4, Serial Number 30

6

This article applies Bourdieu's (as cited in Gouanvich, 2010) theory as its framework
to find the contributing factors in the selection of some plays for translation in Qajar
era. His theory is one of the main patterns in sociology that puts a lot of emphasis on
the translator's sociology. There are three concepts in his model: field, habitus, and
illosio. To wolf (2007), field is the arena of competing forces, the forces which are
trying to get to the highest state of a realm. Habitus refers to translators' habits; these
habits form the environment and are formed by the environment. They are
constructed by the norms of the society and at the same time they are constructing
the society. Illosio is the internal ideas and motivations of the translators. The illosio
may have its roots in translators' society and his social conditions too.
3. Method
To address the research questions that are generally finding some plays with
criticizing themes about the cultural, social, and political conditions of the society,
the library sources were probed. A corpus of 20 plays which were translated in Qajar
era were found and collected to be scrutinized for further details.
4. Results & Discussion
A look at the found details in the study clarifies that the social factors and the local
conditions of the country contributed to the translators' choices for translation.
Social, political, and cultural factors, among many others, had motivated the
informed translators to respond well to the social conditions. They had actually
decided to put an end to the bad conditions and improve the social status, the
conditions in which law, welfare, health, and security were obviously neglected.
People were not aware of their own rights; they were not allowed to have a clear line
of thought, and they were not deprived of freedom. They needed a movement to free
themselves. This movement started with the translation of and compiling valuable
books that gave the thought values.
Looking at translation from this point, one comes to see that translation has in fact
an independent identity which is a function of time, circumstances, and the translator
choices of texts. To Farahzad (2003, p. 33), "translator choices have their roots in
his ideology, point of views, opinions, and prejudice which are all related to the
social conditions in which he has lived or lives".
5. Conclusions & Suggestion
Considering all the found facts in this article, one can see the prominent status of
translation in propagating a sense of critical thinking and increasing the sociopolitical awareness among people. Analytical investigations of the critical articles in
Qajar era show that the authors of these writings had been translators or at least fluent
in a foreign language. Further critical translations by other translators or even
ordinary people had been affected by these works. These translations have been ways
to inform people about the changes in the country, the reasons of not having any

Journal of Language & Translation Studies, Vol. 49, No.4, Serial Number 30

7

social growth, and advancements; and they led to a break from traditional customs
and opinions.
Keywords: translation sociology; illosio; translator; Bourdieu's theory; social
conditions.
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Extended Abstract
1. Introduction
Since the late 1990s, the world has been experiencing a gradual involvement into an
emerging trend of translation-related activities; a transition from “translation” and
“interpretation” towards “media translation”. This has been a period characterized
by an ever-increasing momentum in dubbing, voice- over, subtitling, etc. with regard
to a multitude number of movies, TV series, documentaries, multi-media factoids,
and the like. These obviously require domestication/deforeignization of the
materials. According to Venuti (1995, p. 20)“domestication” is defined as “an
ethnocentric reduction of the foreign text to target language cultural values, bringing
the author back home”. Thus, domestication involves some sort of manipulation in
a foreign text aimed at reproducing it to serve the recipient language and culture.
Recent sources on the issue too appear to comply with this
perspective(Ramieri,2006; Tymoczko,1995; Ulrych,2000).American directors were
in fact among the first to elaborate on issues related to the linguistic barriers
confronting movie productions, as well as the challenges involved in dubbing
animated cartoons(Chiaro,2009), later to be followed by linguists and researchers
into translation studies(Denton &Ciampi,2012). Helgren(2007),for one, did research
on allusions used in the animated cartoon The Simpsons. Another researcher,
Gall(2012) carried out a comparative study on the original English version of
Chicken Runversus its Romanian and Hungarian versions. Bruzdziak(2009) too
highlighted the conceptual changes taken place in translating verbal expressions in
Shrek in its Polish dubbing. A number of animated cartoons were also analyzed by
Burczynska(2012). The same research line was followed by Song(2012), and
Nachkebia(2012). In Iran, however, to the best knowledge of the present researcher
,only a very few articles and still fewer theses have so far been devoted to such an
emerging field of inquiry: the first, a study by Qumi (2009),the second, a thesis by
Javadi(2010), and the third by Jamalimanesh, Fatholallahiand Rahkhoda(2010).
2. Methodology
With an eye on domestication literature in translation studies (e.g.,Ramieri,2006;
Ulrych,2000; Venuti,1995), in this study we intend to show in what ways and to what
1. Corresponding Author: abassemaam@yahoo.com
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extent domesticating techniques are used by Iranians involved in the dubbing
industry. A classification of eight techniques is also offered. Two research questions
are formulated: one, dealing with the identification of the overall domestication
techniques being adopted, and the second ,with the identification of the most
frequent ones. To this end, three Persian dubbed animated cartoons Barnyard, Panda
Kung Fu, and Hoodwinked were selected. Their original English version scripts were
obtained from the relevant online sources. Later on, each of the English vs. Persian
version pairs was independently compared and contrasted to arrive at a list of the
most frequent techniques employed in Iranian animated cartoons.
3. Discussion
The data revealed that Iranian translating/dubbing agents tend to adopt a technique
from among the eight ones specified below to domesticate and/or deforeignize nonIranian animated cartoons:
1. Substituting original English foods and drinks with Iranian ones
2. Substituting original English dialects with Iranian social/geographical ones
3. Substituting original English non-idiomatic expressions with idiomatic Persian
expressions
4. Substituting original English non-idiomatic expressions with Persian neologistic
slang expressions
5. Substituting original English idioms with Persian slang expressions
6. Substituting original English songs/lyrics with Iranian folk songs or
contemporary lyrics
7. Adding linguistic elements with no counterparts in the original English script
8. Omitting particular cultural and/or linguistic elements from the original English
script
The results of the present study revealed that in Iran, by and large, translation and/or
dubbing of the English animated cartoons are done in ways, giving the impression
as if the original English scripts were written in Persian.
4. Conclusion
It could be claimed that Iranian translators of English animated cartoons tend to
manipulate western English original scripts in ways which facilitate maximal
domestication / Iranization of the materials to make the plot more believable and
native-like. That is typically crystallized by making use of as many instances of
Persian idioms ,slang ,colloquial expressions, as well as proverbs ,as possible. The
findings of this study are likely to comply with “skopos” as suggested by
Vermeer(1984/2004). On the other hand, it might be argued that the translation and
dubbing of the above movies are so carefully done that their Iranian Persian-speaking
viewers could hardly sense the “presence” and /or “visibility” of the translators.
Keywords: Translation, audio-visual translation, domestication, substitution,
technique, entertainment.
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Extended Abstract
1. Introduction

Gaining competence in writing academic texts has been considered as a
challenging and important task in the process of second and/or foreign
language learning; and "this realization is not surprising, given the similar
difficulties related to the development of first language (L1) writing
competency" (Whalen & Ménard, 1995, p. 382). As a result, teaching and
making language learners aware of common linguistic measures in different
kinds of academic registers can be significant and useful. In this regard,
Ortega (2003) has suggested that this construct—grammatical complexity—
is of significance in "second language research because of the assumption that
language development entails, among other processes, the growth of an L2
learner’s syntactic repertoire and her or his ability to use that repertoire
appropriately in a variety of situations" (p. 492). Ortega (2003) has also noted
that "measures of syntactic complexity are important research tools not only
in the field of second language acquisition but in a variety of language-related
disciplines" (p. 492). In this regard, some studies have demonstrated that
clauses and clausal subordination are the best measures of grammatical
complexity. Larsen-Freeman (1978), for example, has pointed out that the
"percentage of error-free T-units and the average length of error-free T-units,
proved to be the best discriminators among the five levels of ESL proficiency"
(p. 439). However, Lu (2011) has noted that previous studies have only
analyzed a limited number of measures and therefore there is not enough
1. Corresponding Author: h.shahriari@um.ac.ir
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information available on the best measure(s) for analyzing syntactic
complexity in academic prose. Lu (2011) has subsequently classified 14
syntactic complexity features in five categories. These include length of
production, sentence complexity, subordination, coordination, and particular
structures. As few studies have examined these 14 syntactic complexity
measures proposed by Lu (2011), the aim of the present study is to analyze
these features in a corpus of argumentative essays written by learners of
English as a foreign language (EFL).
2. Methodology

The present study has made use of a corpus of argumentative essays by EFL
learners from three levels of proficiency (upper-intermediate, intermediate,
and pre-intermediate). Following this, for analyzing the measures of syntactic
complexity, the online L2 syntactic complexity analyzer which is designed
by Lu (2010) was employed. Considering its function, this analyzer "produces
frequency counts of nine linguistic units in the text—word, sentence, clause,
dependent clause, T-unit, complex T-unit, coordinate phrase, complex
nominal, and verb phrase—and generates 14 indices of syntactic complexity
for the text" (Yang, Lu, & Weigle, 2015, p. 58). In the next stage, the data
was entered into the SPSS software and a one-way ANOVA was run.
3. Discussion

The statistical results of the one-way ANOVA revealed that five features of
grammatical complexity show significant differences (p < 0.05). The results
also show that features that are related to phrasal complexity can be regarded
as a better criterion for assessing grammatical complexity in essays compared
to features of subordination, coordination, or sentence complexity. The results
of the present study are in line with the findings of Biber and Gray (2013) and
Biber, Gray, and Poonpon (2011) who underscored the importance of phrasal
and noun phrasal complexity in academic prose. In analyzing three types of
texts, namely argumentative, descriptive, and narrative texts, Lu (2010) also
found that mean length of T-unit, mean length of clause, complex nominals
per T-unit and complex nominals per clause show a statistically significant
difference. Therefore, Lu (2011) has suggested that there is a need for more
studies to analyze phrasal complexity.
4. Conclusion

The results of the current study are of considerable significance for the
evaluation of argumentative essays written by EFL learners. Therefore,
becoming more familiar with grammatical complexity measures of academic
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writing may lead to more comprehensive and thorough assessment.
Moreover, writing instructors can make their learners aware of the importance
of noun phrasal complexity in their writing. It could also be of great benefit
if material developers and language instructors were to highlight the
differences among various registers of academic writing while teaching
grammar lessons. In this regard, Biber, Conrad, and Reppen (1994) have
mentioned that there is no "single register that can be identified as 'general
English', and that advanced instruction based on our intuitions about 'general'
or 'core' English is not likely to provide adequate exposure to the actual
linguistic patterns found in the target registers" (p. 183). As a result of this
suggestion, future studies are recommended to concentrate on features of
grammatical complexity in different registers of academic writing.
Keywords: academic writing, corpus studies, argumentative essays,
grammatical complexity, noun phrasal.
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Extended Abstract
1. Introduction
The role of phrases especially in a universal grammar (UG) sense and the
presentation of grammar based on the lexical-functional grammar (LFG) in the form
of C-structure rules (Thomann, 2002) and the role of phrase-based instruction in
learning seem to be under-researched. Of particular relevance to this issue is the role
of grammar instruction which has been very controversial in second language
acquisition (SLA) literature (e.g., Ellis, 2008; Krashen, 1993; Pienemann, 1984).
One famous view about the effectiveness of grammar teaching is the teachability
hypothesis (TH) which proposes a hierarchy of six stages of syntactic acquisition
which second language (L2) learners must pass through in the process of acquiring
the grammar of a L2 (Pienemann, 1984). It states that instruction will be effective
only if learners have developed the pre-requisite processing procedures for
processing higher-level linguistic structures. Therefore, this study aims to answer the
question of whether, despite the developmental constraints proposed by the TH,
explicitly instructing L2 learners to recognize the concept, boundary, and structure
of English phrases and the specific grammatical relationships and inter-relationships
held by each phrase will enhance their grammatical accuracy in written and oral
production and help them develop to the next, next + 1, and 2 stages.
2. Methodology
A total number of 37 female learners of English in a language institute participated
in this study. They went through a series of pretests of oral and written processability
theory (PT) stages until 23 learners who turned out to be homogeneous in phrase
knowledge, written grammatical accuracy, and current PT stages were left. Finally,
1. Corresponding Author: abassemaam@yahoo.com
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the learners were randomly assigned to one of the three groups: a contrastive
experimental group (CEG, n = 9), an L2-only experimental group (L2EG, n = 7),
and a comparison group (CG, n = 7).The Nelson English Language Test was used to
measure participants’ general English proficiency. Two Phrase Knowledge Tests
were used to measure participants’ knowledge of English phrases and two Written
Affirmative Sentences Tests to check their writing accuracy on the pretest and
posttest. Two equivalent Picture Differences Tests (adopted from Spada &
Lightbown, 1999) were used to specify learners’ current PT stages in oral production
and, a Picture-Cued Written Scrambled Questions Test (adopted from Spada &
Lightbown, 1999) was used to check their PT stages in writing. But an equivalent
written scrambled test was developed for the posttest. After pretesting, the two
experimental classes received the treatment as follows. The CEG was provided with
contrastive L1-L2 meta-linguistic instruction about the concept, boundary, and
structure of English NP, VP, and PP together with intra- and inter-phrasal parsing
and phrase re-synthesis practice. The instruction lasted for 7 sessions (two hours
each session) and focused on introducing the head and complement, structure,
boundary, and configuration of English phrases together with the place and function
of each phrase and inter-phrasal relationships in both affirmative and interrogative
sentences. This treatment was replicated for the L2EG only in English language
rather than being contrastive. The CG only received the focused task for meaning
negotiation. After the treatment, participants were post-tested on English phrases,
writing grammatical accuracy, and PT stages in oral and written production based
on the exact assessment procedures on the pretest. Fisher’s Exact Test was used to
compare the percentage of learners in each group who had gained structures at the
next, next + 1, and next +2 stages in oral and written production.
3. Discussion
With reference to theoretical assumptions and empirical findings about the role of
phrases in linguistic knowledge and production, this study hypothesized that
contrastive teaching of phrase configuration and function together with phrase resynthesis practice would facilitate gaining the TH next and next +1 or 2 stages,
contrary to what the TH has proposed. In line with theoretical and empirical support
for phrase-dependency of linguistic knowledge, this study showed that when learners
develop the ability to recognize the structure and boundary of phrases, they will be
able to learn different stages simultaneously because all of those stages share a
common building block. The only condition which needed to be met was learning
the interrogative word order which constituted the interrogative inter-phrasal parsing
practice in this study. Overall, the results provided support for this hypothesis.
The results agree with those in Carrie (2012) and Spada, Lightbown, and White
(2006) who found counter-evidence against the TH prediction that beyond the
next stage cannot be acquired through instruction. The finding in this study that
contrastive teaching and input significantly facilitated acquisition corroborate the
results of Kupferberg (1995) and Kupferberg and Olshtain (1996) who found
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that contrastive linguistic input and explicit contrastive instruction triggered
noticing and contributed to achievement in both recognition and production
tasks. The results in this study seem to be refuting the TH by indicating that
developmental constraints are not insurmountable and instruction does not
necessarily have to target the immediately next stage, as they have shown that
instruction can facilitate advancing to higher-than-next stages. In other words, the
results contradict Pienemann’s (2005) view that “…the Teachability Hypothesis
defines CONSTRAINTS on Teachability. It does not predict sufficient conditions
for teaching to be successful” (p. 73), because there seem to be conditions which are
likely to modify the effects of the constraints themselves. The results also support
those in Farley and McCollam (2004) and Spada and Lightbown (1999) who found
that readiness failed as a predictor of acquisition as ready learners did not develop
to higher stages more than unready learners. In other words, the present study, in
accordance with these two studies, indicates that developmental readiness is not the
only factor determining acquisition, but instructional intervention also makes a
difference.
Overall, both the contrastive and non-contrastive forms of instruction proved more
effective than the treatment given to CG. However, taking the effects on phrase
knowledge development, canonical word order and advancing to next + 1 and 2 TH
stages in oral and written production, the contrastive form seemed to be the most
effective form of treatment. However, one point of caution needs to be added, and it
is the fact that small sample sizes and lack of a delayed posttest in this study may
weaken our claims. But, it is likely that a longer treatment period might have
contributed to even better results.
4. Conclusion
Contrary to the TH, the study encourages redefining the role of instruction as
facilitating and the influence of developmental constraints as surmountable by using
adequate means of instructional intervention. The results suggest that for L2 learners
to succeed in acquiring the grammar of a second language they must develop an
awareness of the structure of phrases. The ability to re-synthesize phrases from the
flow of otherwise segmented words can contribute to their syntactic development.
The study also reveals that provision of contrastive input and meta-linguistic
instruction is more likely to help learners notice L2 particularities such as linguistic
configuration of phrases by using the filter of their L1 knowledge.
Therefore, the general conclusion out of this study would be that phrase re-synthesis
instruction and practice especially in its contrastive/comparative form is a useful
technique for helping language learners acquire not only the next stage in the TH
sense but also advance to higher stages as well. That is, by utilizing the right
technique for teaching the grammar of a second language one need not be concerned
too much about the constraints proposed by the TH.
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Extended abstract
1. Introduction
Amélie Nothomb, the Belgian writer, has nowadays taken notoriety in literary
circles because of applying her specific point of view in her books. In many of her
works, frequent references to her past life and childhood can be noticed, which has
been excessively criticized by her critics. In this article, we intend to understand
Nothomb’s autobiographical writing style and explain it through Doubrovsky and
Lejeune’s beliefs. We will also respond to how autobiographical roman functions
in consoling psychological traumas.
2. Methodology
Based on Lacan, human infants pass through a stage in which an external image of
the body (reflected in a mirror, or represented to the infant through the mother or
primary caregiver) produces a psychic response that gives rise to the mental
representation of an "I". The infant identifies with the image, which serves as a
gestalt of the infant's emerging perceptions of selfhood, but since the image of a
unified body does not correspond with the underdeveloped infant's physical
vulnerability and weakness, this imago is established as an Ideal-I toward which
the subject will perpetually strive throughout his or her life. This is a key to let us
enter to the weird world of Nothomb. In this case, the specific type of writing
which is in direct contact with symbolic order of Lacan’s theory would like to
inform us why she wants stick to this imago.
3. Discussion
The definition of autobiography based on Lejeune’s point of view consists on all
fictional texts in which the reader can find the similarity with the identity of its
author and protagonist, while the author does his best to deny this identity, or at
least not to approve it.
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In the past, autobiographical writing style was only a genre for women writers to
release them from the ordeal and social requirements, but nowadays this type of
writing is to cognize their identity, experience being themselves, and enjoy it. The
identity subject is one of the feminine writing features which demonstrate their
narcissistic personalities. Since Nothomb has experienced many displacements in
her childhood, we probably could say her identity formation has faced too many
problems. Therefore, exploring this issue could help her to find a proper image of
herself.
One of the methods to explore the identity is to return to childhood because it is the
key period for mental and physical growth. Through writing, we realize how to
discover the identity. We have no other choice except referring and returning to the
past especially to the childhood.
The use of “I” in the stories of her books has a therapeutic aspect for Nothomb,
because through this action she could recover and rehabilitate her life again and
that is one of the reasons this author writes almost three or four books per year. In
fact, this means of writing has an important consoling role for Amélie Nothomb
who faced in her childhood with many tribulation such as sexual assaults, perpetual
displacement in different countries and as a result feeling always lonely. She would
like to share her feeling, agony, and pain in hope of being able to alleviate all the
miseries.
Philippe Lejeune who has perfectly explained the theory of child growth, indicates
that one of the important stages of the growth is knowing oneself in the mirror
stage. This mirror could be considered as everything or everybody that could
reflect the child action or show who he is. This is very crucial for a child to be able
to have a good image of himself and in the future make him to adapt to society,
otherwise he will have many complexes and hates in the unconscious.
Unfortunately, Nothomb has not succeeded to gain a good image of herself and that
is one of the reasons she couldn’t find a real friend. Clearly, in this situation, a
writer has recourse to write under the format of autobiography to present more
herself and make others sympathize with her.
4. Conclusion
In this paper, we not only considered autobiographical works of Nothomb such as
Loving Sabotage, not Adam nor Eve and The Character of Rain as a report of
the author's childhood and adolescence and true narrative of the events of her life,
but also according to the content of her books which are apparently fictional, such
as Hygiene and the Assassin, Péplum and sulfuric acid, as a record of author’s
private and real life. As a matter of fact, in this article we tried to clarify the
writer’s reasons for selecting autobiographical or autofictional style, and to
understand why Nothomb makes frequent references to her childhood in her works.
Finally, based on this study and the eventual domain of review on Nothomb’s
artistic works, we recommend the future researchers to analyze her from a sociopsychological point of view.
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