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چکیده
مطالعة پیش رو بـه ارتاـام میـان فرهنـت و ترجمـه مـیپـردازد نظریـة ذخـایر فرهنیـی
ایون زوهر (ابن زهر) مانـا ایـن رـار رـرار هرفوـه ،و رمـان فار ـی دایـی جـان نـاپلنون
در برابر ترجمـة انیلیسـی آن بـهعنـوان نمونـه انوبـاد شـدت ا ـ
پیکــرت 214 ،صــه ه و بــال بــر  492هــرار رلمــه ا ـ

ایـن رمـان بـهعنوان

ابوــدا ریرفرهنتهــا 6در مــون

مادأ بـههمـرات ترجمـهشـان در مقصـد ا ـوبرا شـدند بـا ا ـوهادت از تنـور دادتبنیـاد،
نمــودار درخوــی ذخــایر فرهنــت ایرانــی بــهد ــ

آمــدت ا ــ

راهاردهــا موــرج

افــرایش ،انوقــال عینــی ،بومی ــاز  ،حــ ، ،تهصــی و فرهنــتزدایی بــودتانــد
هروتها ریرفرهنتهـا و راهاردهایشـان ،بـههمـرات فراوانـی آنهـا و درصـد راهاـرد هـر
هــروت ریرفرهنــت تهیــه شــد بــهعـالوت ،بــرا هــر راهاــرد هـ مقایســة هروتهــا انمــام
هرفـ

نمــودار رلــی راهاردهــا در ترجمــه نیــر تهیــه شــد رــه بــا برر ــی آن مشــب

شـد ،موـرج بیشـورین راهاـردر در راـال ریرفرهنتهـا ایرانـی ابوـدا فرهنـتزدایی و
پس بومی از بودت ا

.

کلیدددوا ههددا :ذخــایر فرهنیــی ،ریرفرهنــت ،ایــون زوهــر ،دا ــیجــان نــاپلنون ،عناصــر
فرهنیی.

1. Repertoremes

____________________________
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شمارة اول

 .۱مقدمه

مطالعــة پــیش رو بــه مقولــة «فرهنــت» در ترجمــه میپــردازد بــدیهی ا ــ

رــه در

ترجمــه از زبــانی بــه زبــان دییــر تنهــا عناصــر زبــانی نیســوند رــه منوق ـ میشــوند ،بلکــه
مقــو ت دییــر همتــون تهاوتهــا فرهنیــی ،تـ یر پررنیــی بــر فرآینــد ترجمــه دارنــد
ت قیق فعلی بـر ا ـا

نظریـة ذخـایر فرهنیـی 6ایـون زوهـر (ابـن زهـر) 4بنـا شـدت ا ـ

ایــون زوهــر ( ،6331ص  )61فرهنــت را «ممموعــها از ابــرار ادرارــی» میدانــد رــه
«زنــدهی اجومــاعی را ممکــن میرننــد» ،و در جــا دییــر فرهنــت را بــه ایــن صــورت
تعریــم میرنــد « یســومی یکپار،ــه ،ممموعــها نــاهمیون از پارامورهــا ،رــه انســانها بــه
رمک آنهـا ،زندهیشـان را شـک میدهنـد» و ممموعـة اجـرا موجـود در هـر یسـو
را ذخــایر 9مینامــد هــر ممموعــه از ذخــایر شــام اجــرا ریرتــر ا ــ
ریراجــرا 2نامیــدت ا ــ

(ایــون زوهــر ،مکاتاــة شبصــی 42 ،د  )6939یعنــی یســو

ادبیــات دارا ذخــایر ادبــی ،یســو
دارا ذخــایر فرهنیــی ا ـ
ا ــ

رــه آنهــا را

یا ـ

دارا ذخــایر یا ــی و یســو فرهنــت هـ

پــس یســو فرهنــت هــر رــوم ،دارا یــک ذخیــرة فرهنیــی

و ایــن ذخیــرت ،از ریرفرهنتهــا 5تشــکی شــدت ا ــ

او ریرفرهنتهــا را بــه دو

د وة رلـی مـاد  1و نشانهشـناخوی 1تقسـی میرنـد (ایـون زوهـر ،مکاتاـة شبصـی 42 ،د
 )6939در ایــن پــژوهش ،ریرفرهنتهــا ایرانــی موجــود در پیکــرتا رو،ــک از زبــان
فار ی ا وبرا و د وهبند خواهـد شـد بـرا ایـن پیکـرت ،رمـان دایـی جـان نـاپلنون ا ـر
ایر پرشـکراد ( )6939انوبـاد شـدت ا ـ
ــال  6331انمــام دادت ا ــ

رـه ترجمـة انیلیسـی آن را دیـک دیـویس 3در

(پرشــکراد )4262 ،ترجمــة انیلیســی و از رمــان بــرا

برر ی ن وة برخورد مورج با ذخایر فرهنت ایرانی انوباد شدت ا
1. Culture repertoire
2. Even-Zohar
3. repertoire
4. repertoreme
5. Culture repertoremes
6. material
7. semiotic
8. Dick Davis
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ایــون زوهــر (مکاتاــة شبصــی 49 ،آبــان  )6939بــرا مطالعــة فرهنــت ،دیــدهات و تهکــر
یسـومی خــود را پــیش هرفـ

در ایــن نــوا نیـات نــهتنهــا ،از تهاوتهــا فرهنیــی ،آنتــه

فیالهور و واضح به ،شـ میآیـد ،برر ـی میشـود ،بلکـه بایسـ
زبــان و ههویوهــا معمــول و عــر
ا ــ

بــه دیــدت شــک نیریسـ

بـهخصـوص بـه اجـرا
پــس فرضـیة پــژوهش ایــن

رــه بســیار از ا ــوعارات و اصــطالحات زبــانی ریشــهها فرهنیــی داشــوهاند

فرهنت در ایـن نـوا برر ـی بایـد عمیقـاً ریشـهیابی شـود و هـر پدیـدتا رـه در یـهها
پنهــان خــود از فرهنــت نش ـن

هرفوــه ،بایــد در ایــن د ــوه هنمانــدت شــود حــال در ایــن

پــژوهش ،در ــلال اول ابوــدا بــا برر ــی دریــق و موشــکافانه ،هــر آنتــه ممکــن ا ــ
فرهنیــی بهحســاد آیــد یــا ریشــة تــاریبی در فرهنــت داشــوه باشــد ،ا ــوبرا مــیشــود
ـپس در ـلال دوم ن ــوة برخـورد موـرج بــا ریرفرهنتهـا ایرانـی مشــب

مـیشــود

در این مطالعه با برر ـی رمـان بـهعنوان پیکـرتا رو،ـک از فرهنـت فار ـی ،ابوـدا تمـامی
ریرفرهنتهــا ا ــوبرا شــدت و ــپس در مقاب ـ معــادل انیلیسیشــان از ترجمــه رــرار دادت
شوند هـد
زوهر ا

از ایـن رـار در مرحلـة اول بـهد ـ آوردن ریرفرهنتهـا ایرانـی قاـق مـدل
پس راهاردها مورج در راال آنها در ترجمه مشب

خواهد شد

 .۲چارچوب نظری

یاروبســن ( )6312میهویــد رــه عــواملی ــازندة هــر رخــداد ،ههوــار ا ـ

تمــامی

ایــن عوام ـ جــرء ینهــک ارتاــام شــهاهی هســوند رــه قــر رلــی آن در شــک  6آمــدت
ا

شکل  .۱اجزای کنش زبانی یاکوبسن
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ایون زوهر ( )6331هنیـام توضـیح نظریـة ذخـایر فرهنیـی ،بـه ایـن مـدل شـشوجهـی
یاروبسن اشارت میرنـد و مـدلی بـرا پدیـدة فرهنیـی ارا ـه میدهـد و بـا ایـدتهـرفون از
مــدل زبــانی یاروبس ـن قرحــی رلــی را بــرا بــروز هــر پدیــدة فرهنیــی بــهصــورت زیــر
ممس میرند ره اجرا آن را در شک  4میبینید

شکل  .۲اجزای مدلِ فرهنگی ایون زوهر

در ایــن مــدل ،روابــ بــدینصــورت ا ــ
تولیدرننــدت ،تولیــد رــردت ،مصــر
منا ــم مصــر

رــه مصــر رنندت ،م صــولی را رــه

میرنــد ،ولــی بــرا اینکــه م صــول ،تولیــد و بــه شــک

شــود ،ذخــایر مشــورری بایــد موجــود باشــد رــه رابـ ا ــوهادت بــودن آن از

قرفــی تو ـ نهــاد و از قرفــی تو ـ بــازار رــه ،نــین م صــولی بــه آنمــا منوق ـ شــدت،
م دود ،تعیین یا رنورلشدت ا

(ایون زوهر)6331 ،

پس در دیدهات ایون زوهـر فرهنـت هـ بـهمثابـه یـک یسـو برر ـی میشـود و مـدلی
رــه او بــرا بــروز پدیــدة فرهنیــی ارا ــه داد ،در وار ـ نشــاندهنــدة همــان اجــرا و رواب ـ
درون یســو فرهنــت ا ـ

مشــاهدت میشــود رــه عام ـ  repertoireیــا ذخــایر یســو ،

ببشــی از مــدل پدیــدة فرهنیــی و بــالطا ببشــی از یســو فرهنــت ا ـ

اهــر یســو

زبــان را در نظــر بییــری  ،ذخــایر زبــان از ریراجرایــی مثـ  morphemeیــا  lexemeتشــکی
شــدت ،امــا بــرا
شهافی
تو

یســو فرهنــت ،ریرفرهنتهــا (بــه بیــان دییــر  )culturemesبــا ایــن

رابـ تشـبی

نبواهنـد بـود و مرزهـا واضـ ی ندارنـد در وارـ ریرفرهنتهـا

اهـالی فرهنیـی خـاص میـان خوشـهها بررگتـر یـا همـان مـدلها ،در قـول رشـد

و زندهی میـان هروهـی خـاص از مـردم رسـم میشـوند مـثالً مرا ـ «شـام رریاـان» یـک
رخداد فرهنیـی در ایـران ا ـ

رـه شـام اجـرا و روابـ و اصـول خاصـی ا ـ

بوردیـو

( ،6332ص  )211در تعریــم عــادتوارت 6میهویــد «عــادتوارت یســومی از قر هــا
1. habitus
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درونیشدة موجود هسـوند رـه در قـول تـاریع جمعـی شـک دادت شـدت ،و در قـول تـاریع
فــرد فراهرفوــه شــدت و در مورعی هــا راربرد شــان عمــ میرننــد » ایــون زوهــر
( )6331این تعریـم را ارتاـام میـان ذخـایر اجومـاعی موجـود و ذخـایر رسـمشـدة فـرد
میدانــد و میهویــد فرهنــت در افــراد «درونــی شــدت» 6و در زبــان «تالــور» 4یافوــه ا ــ
(ایــون زوهــر ،6336 ،ص  )32از آنتــه تــارنون ذرــر شــد واضــح ا ـ
تمــام آن ،یرهــایی ا ــ

ذخــایر فرهنیــی

رــه فیالمثــ فرهنــت ایرانــی را از فرهنــت آمریکــایی مومــایر

میرند؛ ،یرهایی رـه اهـالی هـر فرهنـت آنهـا را بـهصـورت اتوماتیـک تشـبی

میدهنـد

ریرفرهنتهــا در یســو فرهنــت میتوانــد ه ـ از نــوا نمــادین و ه ـ مــاد باشــد ارــالم
رــ،ایی ،پوشــش ،ه ـ و هیاهــان ،شــیوتها احوالپر ــی ،ت ـ ها بــدن و اجــرا زبــانی
،ــون ضــردالمث و ریــرت (ایــون زوهــر ،مکاتاــة شبصــی 43 ،فــروردین  )6932در
خصــوص ارــالم نشانهشــناخوی بایــد بــه ریشــهها رفوــار و آداد و ههوــار ارــوام حســا
بــود؛ ،رارــه بســیار از آنهــا در یــهها پنهــان خــود دارا زمینــهها فرهنیــی بودتانــد
ره بـا ه،شـ
تمــا

زمـان ر رـ فرامـور و م ـو شـدتاند و اهـالی آن فرهنـت خـاص بـهدلیـ

زی ـاد بــا آنهــا و ا ــوهادة دا میشــان مووجــه فرهنیــیبــودن آنهــا نیســوند مــثالً در

زبـان فار ـی ا ــوعارة «مثـ فرشــوه معصـوم بـودن» بــا فراوانـی بــا یی در موـون و م ــاورت
دیــدت میشــود ،در مقابـ هـ انیلیســیزبانان ا ــوعارة «مثـ راــوتر معصــوم بــودن» را زیــاد
بــهرــار میبرنــد ایــن ا ــوعارت ریشــه در انمی ـ موــی دارد و بــهدلی ایــن ریشــه و فراوانــی
بســیار بــا

آن بــرا انیلیســیزبانان ،فرهنیــی م ســود خواهــد شــد بــالطا ا ــوعارة

فار ی آن ه با توجه بـه ا ـوهادة زیـاد و ابـ شـدن در زبـان فرهنیـی م سـود میشـود
(ایون زوهر ،مکاتاـة شبصـی 43 ،فـروردین  )6932بـهعقیـدة دارویـن بـدن انسـان و ـایر
موجـودات خـود را بـا م ـی تطایـق میدهنـد و آن د ـوه از موجـودات زنـدت میماننـد رـه
فیریــک بدنشــان بیشــور بــا م ــی
زبان صـاد ا ـ

ــازهار باشــد مشــابه همــین موضــوا دربــارة فرهنــت و

یعنـی تطایـق یـافون انسـان بـا م ـی عـالوت بـر شاخصـهها فیریکـی،
1. internalized
2. crystalized
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ایــن فرآینــدها ذهنــی میتوانــد بــا زبــان

اعمــال شــود از ایــن رو زبــان نیــر بازتــابی از فرهنــت و تهکــرات ارــوام ا ــ

(بویــد 6و

ریتار ــون )6335 ،4ا ــوهادة مکــرر و فــراوان از عاــاراتی خــاص در زبــان عامــه و اهــالی
یــک فرهنــت در مــدت زمــان قــو نی ،آن عاــارات را بهصــورت اجرایــی ابــ

در زبــان

درمــیآورد رــه میتواننــد بــهشــک اصــطالحات ،ضــردالمث  ،رنایــه ،ا ــوعارت و باشــند
هــر رــدام از ایــن رالمهــا

اب ـ  ،بــهحک ـ تیییرناپــ،یر  ،مانــدهار و تکــرر در زبــان،

فرهنیــی م ســود میشــوند ،امــا ریشــهها فرهنیــی آنهــا در قــول زمــان از بــین رفوــه
ا ــ

(ایــون زوهــر ،مکاتاــة شبصــی 1 ،آبــان  )6932دهبــدا در امثــال و حکــ ()6939

بســیار از اصــطالحات ،رنایــهها و ضــردالمث ها فار ــی را آوردت و در ایــن میـــان
ریشة برخی را نیر ذرـر رـردت ا ـ

در ایـن ریشـهها بـهوضـو پدیـدتها فرهنیـی دیـدت

میشود مثالً عاـارت «آد زیـر رـات» در زبـان فار ـی بهصـورت رالـم ابـ
ا وعار آن بهمعنا آن شـب

مکـار و حیلـههر ا ـ

اصــطال در ریشــة ایــن عاــارات نههوــه ا ــ

درآمـدت و بـار

دلیـ ایمـاد ،نـین معنـایی از ایـن

(آملــی )6936 ،واضــح ا ــ

ضــردالمث ها ،رنایــهها ،اصــطالحات و ا ــوعارتهایی رــه در زبــان اب ـ

رــه همــة

شــدتاند ،قــور

رــه ا ــوهادة آنهــا بــا فراوانــی زیــاد در زبــان اهــالی فرهنــت دیــدت میشــود ،جــرء
ریرفرهنتها هسـوند (ایـون زوهـر ،مکاتاـة شبصـی 1 ،آبـان  )6932ایـدة پشـ
نیــرر بــه رالمهــا

ابــ

زبــان 9ایــن ا ــ

ایـن نـوا

رــه هــیت رلمــات و عاــاراتی بهصــورت

تصــادفی و اهببوکــی در زبــان رنــار هــ رــرار نمیهیرنــد ،بلکــه احومــا ً ریشــها در
فرهنت ،ادبیـات ،مـ،هم و داشـوهاند درـ

شـود رـه منظـور از «رنـار هـ رـرار هـرفون»

از ل اظ د ـوور نیسـ ، ،ـرا رـه از ایـن منظـر تمـامی زبانهـا رواعـد در خـود دارنـد
رنار ه ررار هـرفون بـهمعنـا ا ـوهادة مکـرر و تاـدی شـدن بـه وابـ
موضــوا در خصــوص هماینــدها 2هــ بررــرار ا ــ

زبـان ا ـ

ایـن

در زبــان فار ــی هماینــد ماننــد
1. Boyd
2. Richerson
3. fixed or given expressions
4. collocations
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«راشــق ،نیــال» وجــود دارد ،در حــالی رــه در زبــان انیلیســی هماینــد «رــارد و ،نیــال»
یافــ

میشــود ،ایــن هماینــدها ریشــه در آداد رــ،ا خــوردن هروتهــا دارنــد و فرهنیــی

م ســود میشــوند برخــی موار ـ هماینــدها یــا عاــارات ــابوی از موــون ادبــی یــا مــ،های
رومی وارد زبان شـدت ،مکـرر ا ـوهادت شـدت و در زبـان تثاـ

میشـوند ایـن نـوا هماینـدها

و عاــارات هــ جــرء ریرفرهنتهــا فرهنیــی م ســود میشــوند (ایــون زوهــر ،مکاتاــة
شبصــی 6 ،آذر  )6932بــا توجــه بــه اینکــه تمررــر ت قیــق فعلــی بــر عنصــر «ذخــایر» 6در
مدل فرهنیـی ایـون زوهـر ا ـ

و توضـی ات رـافی هـ در خصـوص آن آمـد ،بـه دییـر

اجرا مدل فرهنیی زوهر نمیپردازی
 .۳روش پژوهش

مطالعـــة فعلـــی قاـــق تعـــاریم ویلیـــامر 4و ،ســـورمن )4224( 9در د ـــوة ت قیقـــات
تمربــی 2و توصــیهی 5رــرار میهیــرد از آنمــا رــه هــد

ایــن پــژوهش ابوــدا یــافون انــواا

ریرفرهنتهــا ایرانــی و ــپس مطالعــة ن ــوة ترجمــة آنهــا در انیلیســی ا ــ  ،بــالطا
باید پـژوهش در پیکـرتا فار ـی و ترجمـه شـدت بـه انیلیسـی انمـام هیـرد ریـان ()4221
رارارورهــا رمــان دا یجــان نــاپلنون را تصــاویر از جامعــة ایرانــی میدانــد فوــاحی
( )6936در هرارشــی ایــن رمــان را بــه «بمــم فرهنیــی ایــران» تشــایه میرنــد نهیســی
( )4221ایــن رمــان را نماینــدة جامعــة ایــران مینامــد و بــاری را رــه دا ــوان در آن اتهــا
میافوــد ،رو،ــک شــدة جامعــة ایرانــی میدانــد پرشــکراد (خطیاــی )6939 ،در مصــاحاها
اتهارـــات و رارارورهـــا روـــاد را برهرفوـــه از انســـانها وارعـــی زنـــدهی شبصـــی و
تمــارد خــود معرفــی میرنــد دادور ( )6932میهویــد پرشــکراد ،بــا توجــه بــه ورــای
یا ــیاجومــاعی ــالهــا  ،6942ظهــور رمایه ــا ر و تیییـــر ــاخوار قاقــات
اجوماعی را در رواد خـود مطـر می ـازد بنـابراین روـاد بـرا برر ـی فرهنـت منا ـم
1. repertoire
2. Williams
3. Chesterman
4. Empirical
5. exploratory
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بـا توجـه

بــه مطالــم ،ــار،ود نظــر  ،جســومویی در میــان موــون نظــ و نثــر ادبیــات رال ــیک
فار ــی یــا موــون مــ،های زم ا ـ

واضــح ا ـ

رــه ،نــین جســومویی بــه هــیت وجــه

نمیتوانــد د ــوی صــورت هیــرد بــرا نیــ بــه ایــن هــد

از وبیاتهــا و نرمافرارهــایی

حاو پاییات دادت ادبـی یـا مـ،های ا ـوهادت شـد ایـن نرمافرارهـا در وارـ ابرارهـا ت قیـق
برا اقمینـان در جمـ آور بعضـی دادتهـا خـاص بودتانـد (،ـون بعضـی هماینـدها در
زبــان بــهدلی ه آوایــی ،ه وزنــی ،ریــو و یــا ه معنــایی ایمــاد شــدتاند و فرهنیــی
م ســود نمیشــوند) نرمافــرار «دُر » بــا پاییــات دادة رامـ از نظـ و نثــر فار ــی و امکــان
جســومو پیشــرفوه ،وبیــات «هنمــور» 6حــاو اشــعار رامـ  55شــاعر رال ــیک فار ــی بــا
امکــان جســومو مــورد عاــارت و رلمــه و وبیــات «پار ـ » 4حــاو  922هــرار بی ـ
 95شاعر رال ـیک فار ـی ،همـه بـرا جسـومو هماینـدها و عاـارات ابـ

از

ظـاهراً ادبـی

و فار ــی بــهرار رفونــد در همــان وبیــات پار ــ  ،جســومو در مــون رامــ رــرآن 9و
نهجالاالرــه 2هـ بهصــورت جداهانــه ممکــن بــود وبیــات حســین انصــاریان نیــر جســومو
پشــرفوه در مــون عربــی رــرآن ،5نهجالاالرــه ،1صــ یهه ــمادیه 1و مهاتیحالمنــان 3را در
اخویار راربران ررار دادت ا ـ
رــردت ا ــ

وبیـات «تـدبر» 3هـ جسـومو در مـون عربـی رـرآن را ممکـن

بــه عــالوت ،نرمافــرار «الماــین» نیــر رابلیــ

جســومو پیشــرفوه در رــرآن و

نهجالاالرــه را دارد ایــن ممموعــه وبیاتهــا و نرمافرارهــا جســومو رمــک بســیار مهمــی
در برخی موارد داشـوند و جـرء ابـرار ت قیـق بهحسـاد میآینـد هنیـام مقایسـة مـون ماـدأ

1. http://ganjoor.net/
2. http://www.parset.com/Culture/Poems/
3. http://www.parset.com/Culture/Quran/
4. http://www.parset.com/Culture/Nahj/
5. http://www.erfan.ir/farsi/quran/quran_proj/search/advance_search.php
6. http://www.erfan.ir/farsi/nahj/nsm_proj/search/advance_search.php
7. http://www.erfan.ir/farsi/sahife/nsm_proj/search/advance_search.php
8. http://www.erfan.ir/farsi/mafatih/search
9. http://tadabbor.org/?page=quransearch
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با ترجمة انیلیسی در مرحلـة ت لیـ  ،بـرا تعیـین راهاـرد ،از وبیـات پیکـرة رورـا ،6حـاو
 542ملیون رلمـة انیلیسـی ،و فرهنـت لیـ
ا ــوعارتها و اصــطالحات و

وبسـور ا ـوهادت شـد ،رارـه در مـوارد مثـ

زم بــود برر ــی شــود آیــا ترجمــه هــ اصــطال و

ا ــوعارتا موــدوال در زبــان مقصــد ا ــ

یــا خیــر رونــد د ــوهبند اجــرا ،مقایســه و

مشاهدة دادتهـا آمـار هـ بـهو ـیلة جـداول ،نمودارهـا درخوـی ،دایـرتا و مسـوطیلی
تســهی شــدند نمودارهــا درخوــی بــا ا ــوهادت از نرمافــرار  visioو نمودارهــا دایــرتا و
مســوطیلی بــا ا ــوهادت از رالمهــا موجــود در  wordر ـ شــدند بــا توجــه بــه تعــاربم
دورنــی )4266( 4از پژوهشهــا رمــی و ریهــی ،ت قیــق فعلــی در د ــوة ریهــی رــرار دارد
او در این د ـوه پـژوهش دو نـوا نمونـهبردار نظـر  9و هـدفیرا 2را تعریـم میرنـد ،رـه
بــا توجــه بــه تعــاریم و  ،و آنتــه در رســم
نمونــهبردار هدفیرا ـ

انوبــاد نمونــه آمــد ،پــژوهش فعلــی دارا

اهــر عاــارت ــابوی در زبــان فار ــی ،بــا فراوانــی بــا در موــون

ادبــی یــا مــ،های وجــود داشــوه بــهعنوان یــک ریرفرهنــت ا ــوبرا شــدت ا ــ

در

خص ـوص ا ــوبرا بقیــة ریرفرهنتهــا ،بــا توجــه بــه تعــاریم رالــی رــه ریرفرهنتهــا
ایرانی وجه تمایر فرهنـت ایرانـی بـا فرهنتهـا دییـر هسـوند ،بـا توجـه بـه فار ـیزبان و
ایرانــی بــودن نیارنــدت ایــن ریرفرهنتهــا ارلــم بــهوضــو مشــب

هســوند و ا ــوبرا

شــدند بــهوارــ شــیوة جمــ آور دادتهــا یادداشــ بــردار و جســومو در نرمافرارهــا و
وبیاتهــا مــ،رور بــودت ا ــ

دورنــی ( )4266در پژوهشهــا ریهــی روشــی بــرا

ت لیـ دادت بــه نــام «نظریــة دادتبنیــاد» 5مطــر میرنــد رور بــهرار رفوــه در ت قیــق فعلــی
از همــین نــوا ا ـ

بــرا بــه د ـ

آوردن د ــوهبند انــواا ریرفرهنتهــا ایرانــی از

رمان ،پس از ا وبرا اولیة آنهـا ،هـر یـک بـا توجـه بـه مقولـة فرهنیـی موجـود در آنهـا،
ت

نـامی رـرار هرفونـد مـثالً ا ـامی خـاص مـ،های (حضـرت معصـومه ،مرتضـی علـی،

1. http://corpus.byu.edu/coca/
2. Dornyei
3. theoretical
4. purposive
5. grounded theory
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و ) یکــی از بر،ســمها اولیــه بــود رــه در مراحــ بعــد ت لیــ در رنــار د ــوهها
دییر مث ا امی خـاص تـاریبی ،در هـروت بررگتـر «ا ـامی خـاص» رـرار هرفونـد ایـن
د ــوهبند رــدمبــهرــدم رــه هــر ممموعــه را در رنــار ممموعــهها مشــابه ،در د ــوة
بررگتــر رــرار مــیداد ،در نهای ـ

منــوج بــه یــک نمــودار درخو ـی شــد رــه حــاو انــواا

ریرفرهنتها موجود در رمان بـود دو شـاخة اصـلی ایـن نمـودار قاـق نظریـه ایـون زوهـر،
مــاد و نشانهشــناخوی هســوند رــه ایــن دو ه ـ زیــر ممموعــة ذخــایر فرهنیــی م ســود
میشـوند در برر ــی بــا ا ـوهادت از مــدل مقایســها  ،ابوـدا راهاردهــا موــرج بـا توجــه بــه
ماهیوشــان مشــب
آنها در رنار ه ت

شــدند بر،ســمزدن بــه راهاردهــا قاــق ماهیوشــان ،در وارـ هنمانــدن
یک نام بود ره مطابق نظریة دادتبنیاد ا

 .۴ارائه و تحلیل داده

نمودار درخوـی بـهد ـ

آمـدت از قریـق نظریـة دادتبنیـاد ،بـهعلـ

م ـدودی

فضـا در

ــه نمــودار نشــان دادت میشــود در شــک ها  9و  2و  5میتوانیــد اجــرا هــر یــک را
مالحظــه رنیــد اعــداد رــه در رنــار هــر نــام دیــدت میشــود ،تعــداد آن هــروت را در پیکــرت
نشان میدهد

شکل  .۳شاخههای اصلی ریزفرهنگها و تعداد هر یک

شکل  .۴عناصر و تعداد شاخة مادی ریزفرهنگها
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شکل  .5عناصر و تعداد شاخة نشانهشناختی ریزفرهنگها

نمــودار درخوــی حاصـ از ت لیـ دادتهــا در مــون ماــدأ ،بهوضــو پا ــع اولــین ــلال
را م قق میرند
شاخة اول ارـالم مـاد هسـوند رـه مـواد آنهـا از ل ـاظ فرهنیـی حـا ر اهمیـ
ارـــالم مصـــرفی ارـــوام و فرهنتهـــا موهـــاوت ا ـــ

ا ـ

رـــه میتوانـــد رـــ،ا ،نوشـــیدنی و

مصـر رردنی باشــد در پیکـرة مــورد مطالعــه رـ،ایی مثـ آر رشـوه ،نوشــیدنیهایی ماننــد
کنماین و مـواد مصـرفی رلـی مثـ هـالد وجـود داشـوند در خصـوص ا ـااد زنـدهی
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ه اروام تهاوتهایی بـا یکـدییر دارنـد مـثالً در ا ـااد ،زیـر شـاخها مثـ ظـر

وجـود

دارد ،ره مثالی در مون مانند ررابـه داشـوه ا ـ  ،امـا ایـن نـوا ظر هـا ر رـ رـاربرد خـود
را در زنــدهی مــدرن امــروز از د ـ

دادتانــد ــازها مو ــیقی ــنوی ایرانــی هـ مثـ

رمانتــه جــرء ریرفرهنتهــا ا ــااد هســوند از ا ــاابی رــه بــه مــ،هم مربــوم ا ــ
میتــوان مهــر نمــاز را مثــال زد و بقیــة ا ــااد مــاد در د ــوة خاصــی رــرار نمیهیرنــد،
مانند پشوی یـا مبـدت در شـاخة پوشـش ،فرهنتهـا میتواننـد ارـالم مـاد موهـاوت اعـ از
پار،ه یا لاـا

داشـوه باشـند مـثالً پار،ـة نـا ینی یـا عمامـه بسـوه بـه ایـن رـه حوزتهـا

مقایسه شـدت از ل ـاظ فرهنیـی ،قـدر از ل ـاظ جیرافیـایی فاصـله دارنـد ،حوـی هونـهها
هیاهی هـ میتواننـد جـرء ریرفرهنتهـا مـاد بهحسـاد آینـد مـثالً اهـر هـ خاصـی در
رشور موجود ا

رـه در جـا دییـر موجـود نیسـ

و در مونـی بـه آن برخـورد شـود،

بــرا فــرد بییانــه رریــم خواهــد نمــود، ،ــون تــا بــه حــال آن را ندیــدت و از خصوصــیات
ماد آن تصور ندارد
مــیدانی شــاخة نشانهشــناخوی بــه اجرایــی از فرهنــت برمیهــردد رــه در ذهــن ایرانــی
نشــانههایی را مواــادر میرننــد و مــثالً در ذهــن یــک آمریکــایی نشــانة هــیت ،یــر نیســوند
مثــالی در نظــر بییریــد ماننــد «هــرار تومــان»؛ ایــن مقولــه او ً در فرهنــت ایــران معنــا پیــدا
میرنــد ،هــر ایرانــی میدانــد آن یــک ا ــکنا

ا ــ

ارزشـی دارد ،در راـال آن ،ـه خــدماتی میتـوان دریافـ

و ،ــه شــک و قرحــی دارد، ،ــه
رـرد حــال اهـر یـک فـرد رــه در

لنـدن زنـدهی رـردت و بـررگ شـدت در مونـی  one thousand tomansرا ببوانـد ،هـیت یـک
از آن معانی بـه ذهـنش مواـادر نمیشـود همـین مسـنله آن را تاـدی بـه ریرفرهنـت ایرانـی
میرند در ادامه برا برخی موارد نشانهشناخوی توضیح و مثال آوردت میشود
آداد زنــدهی ایرانــی ویژهیهــا خــاص خــود را دارا ـ
در فرهنــت مــا هــاهی هنیــام صـ ا
میبرنــد ایــن نــوا ص ـ ا

در خصــوص احوــرام ،مــثالً

بــهجا «تــو ههوــی» عاــارت «شــما فرمودیــد» بــهرار

در خــود نشــانهها بســیار از جاییــات دو شــب

بــین آنهــا بــرا یــک ایرانــی خواهـد داشـ

و رابطــة

یــا در آداد اجومــاعی مــثالً مــرد اهــر وارد

جـایی رریاــه میشــد رـه احومــال مــیداد زنـی آنمــا باشــد «یـااه» میههـ

ایرانیــان بــرا
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مرا ـ مــ،های خــود ه ـ آدابــی دارنــد رــه بــین تمــام شــیعیان و مســلمانان رایــج نیس ـ
ایـران هسـوند

بنابراین ،این آداد ،بـا ایـن رـه م وـوا مـ،های دارنـد ،از آنمـا رـه مبـو

در د ــوة آداد رــرار هرفوهانــد و نــه مــ،هم از جملــة ایــن آداد میتــوان ــهرة ابوالهض ـ
را مثــال زد زیرشــاخة پــ،یرایی دارا اجرایــی مثــ نــوا پــ،یرایی ا ــ
پ،یرایی با ،ـا ا ـ

عر
تعار

مــثالً در ایــران

و پـ،یرایی بـا رهـوت آنتنـان بـین همیـان رایـج نیسـ

بـرا

هـ بـه همـین صـورت بیانـاتی مثـ «رـدم بـر ،شـ مـا بی،اریـد» بـهرار میرونـد

آداد خوردن ه حاو عناصر مانند «راشق ،نیال» ا
مــدل فرهنیــی ایــون زوهــر تهکــر

یســومی م ســود میشــود و نمیتــوان میــان

یســو ها مبولــم بــرا رــومی خــاص مرزهــا مشبصــی را ــ شــد ،یعنــی ایــن
یســو ها همــوارت ه پوشــانیهایی دارنــد و عناصــر میتواننــد بــهقور مشــور در ،نــد
یســو رـــرار هیرنـــد اهـــر رشـــور ایــران را بـــهعنوان هـــروت بررهـــی از افـــراد ،دارا
یســو ها مــ،های ،ادبــی ،فرهنیــی و

بــدانی  ،شــکلی مطــابق شــک  1خــواهی داش ـ

رــه ذخــایر موجــود در رـ دایــرة فرهنــت مــورد برر ــی ا ـ

واضــح ا ـ

ایــن دایـرت،

رسم هایی از یسو ها ادبیات و م،هم را ه در بر میهیرد

شکل  .6سیستمها و همپوشانیشان با فرهنگ

پــس مــوارد در یســو فرهنــت هســوند رــه جــرء یســو ها ادبیــات و مــ،هم هـ
م سود میشـوند در ،ـار،ود نظـر توضـیح دادت شـد رـه ،ـرا و ،یونـه عناصـر از
ادبیــات و مــ،هم در فرهنــت مانــدهار شــدت و ریرفرهنــت ایرانـی م ســود میشــوند ایــن
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همپوشــانی یســو ها ،شــاخهها ادبیــات و مــ،هم را در نمــودار توجیــه میرنــد برخــی
عاارات و هماینـدها هسـوند رـه بـهدلی تکـرر در موـون مـ،های ،بـه زبـان عـوام رات یافوـه و
جرء ابوی از آن شدتاند ،مثـ هماینـد دیـن و ایمـان رـه در هـروت اشـارات مـ،های ا ـ

و

همایند «جور و جها» در زبان فار ی ره جرء اشارات ادبی بهحساد میآید
نمونــهها هــروت آواهــا معنــایی ،آخ ،آت ،اوا ،هــی و هســوند در زنــدهی ایرانیــان هــر
رــدام از ایــن آواهــا دارا معنــایی هســوند و نشــانها دارنــد ،اع ـ از درد ،تعمــم و ای ـن
نــوا آواهــا در فرهنتهــا مبولــم وجــود دارد و از ل ــاظ ــمعی تهاوتهــایی دارنــد،
پس فرهنیی م سود میشوند
هنیام تعریم ذخـایر فرهنیـی از دیـد ایـون زوهـر در ،ـار،ود نظـر  ،ذرـر شـد رـه
فرهنت ،ن وة در

ایـن رـه هروهـی از انسـانها

اجومـاا انسـانها از جهـان بیرونـی ا ـ

،ه دریـافوی از جهـان هسـوی دارنـد ،نشـاندهندت و ـازندة اجـرا فرهنیـی آنهـا خواهـد
بود یـول ( )4262هنیـام صـ ا

از ریشـهها آرـاز زبـان ،از تا یرهـ،ار آواهـا وارعـی

جهان بیرونی بـر ایمـاد و ـاخون برخـی واتتهـا ـبن میهویـد و رلمـاتی از انیلیسـی
مثــال مــیآورد  ،rattle ،bang ،splashو ادعــا میرنــد در ارلــم زبانهــا رلمــاتی بــا ریشــة
آوایی هـ وجـود دارد ایـن پدیـدت «نـامآوا» 6نامیـدت شـدت ا ـ

و همـانقور رـه در شـک

 5میبینید «آوام ـور » زیرشـاخها از ارـالم نشانهشـناخوی بـهحسـاد آمـدت ا ـ
نامآوا در رلمات زبان به این دلیـ جر ـی از فرهنـت ل ـاظ شـدت ا ـ

رـه ،قاـق تعـاریم

یــول و ایــون زوهــر ،حاص ـ در هروهــی از انســانها از جهــان بیــرون ا ـ
آنهـا در مـون افعـال پتپـت رـردن یـا هقهـق رـردن ا ـ

پدیـدة
نمونــهها

رـه قاـق آواهایشـان تاـدی بــه

رلمه شدتاند
زیرشـاخها در ارــالم نشانهشــناخوی ت ـ

نــام ،یـدمان ذهنــی رــرار دارد رــه بــه ن ــوة

تهکــرات و نیــر خرافــات در فرهنــت ایرانــی اشــارت دارد هــروت تهکــرات اجــرا موعــدد
داش  ،مث دیدهات فرهنـت ایرانـی نسـا

بـه زنـان وروـی رلمـة «ضـعیهه» بـهرار مـیرود و

بهرار بردن آن در زبان نشانة تهکر خاصی ا
1. onomatopoeia
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تقوی بـهعنوان یسـومی بـرا انـدازتهیر زمـان ،در فرهنـت ایرانـی بـه شـک خـاص
شمســی وجــود دارد بــرا مــا مــثالً ــال  6992آشــنا و حــاو معناهــا تلــوی ی ا ـ
موــرج در تمــام مــون همــة ــالها ،ماتهــا و روزهــا را بــه مــیالد برهردانــدت ا ــ
جملــه دییــر اجــرا

یســو ها انــدازتهیر  ،تعــداد ا ــ

از

مــثالً ایرانیــان در ه،شــوه از

واتة رــرور برابــر بــا  522هــرار یــا نــی ملیــون زیــاد ا ــوهادت مــیرردنــد بــرا وزن ه ـ
مصادیقی همتـون مثقـال وجـود داشـوه بـه همـین ترتیـم بـرا مسـاف

ـنمههایی مثـ

هــر پــول یــا واحــد ارز ه ـ بــهعنوان یســومی بــرا انــدازتهیر ارزر دارا مصــادیق
تومان و رران ا
در ذخــایر فرهنــت ایرانــی ،مکانهــایی وجــود دارد رــه ممکــن ا ـ

بــرا افــراد ریــر

ایرانی هـیت مههـومی نداشـوه باشـند مکانهـا مـ،های مثـ حسـینیه و مکانهـا تـاریبی
مث ـ رــاخ هلســوان برخــی ه ـ مربــوم بــه معمــار
داخلـی رــه در شـک  5ت ـ

ــنوی ایرانــی میش ـوند در معمــار

نـام مکــان خصوصــی آمـدت ،ایــران رـدی  ،خانــهها جــایی د

نام اتا پـنجدر داشـوند رـه ویژهیهـا خاصـی داشـوه یـا معمـار شـهر رـه در شـک
5ت

نام مکان عمومی ا
رالمهــا

ابــ

 ،جایی مث حمام شهر داشوه ا

در زبــان فار ــی بــه رــرات در زبــان عامــه بــهرار رفوــه و اجــرا

همیـانی زبـان هســوند مثـ از خـر شــیطان پـایین آمـدن ،آرزو ،یــر را بـه هـور بــردن،

جــایی را مثـ رــم د ـ

بلــد بــودن ت ســین هـ نمونــهها مثـ بــار اه دارد رالــم

ــابوی مث ـ پــدر رســی را در آوردن بــرا تهدیــد ا ــوهادت میشـود خطادهــایی مث ـ مــرد
حســابی ه ـ در رالمهــا زبــانی عــوام هســوند بــرا دلســوز رــردن در فرهنــت ایرانــی
عاارات ابوی مثـ مـادر مـردت وجـود دارد ،یـا بـرا ابـراز عالرـه الهـی دورت بیـردم زیـاد
بهرار میرود در ذخایر فرهنیـی مـا ف شهـا خاصـی وجـود دارد رـه ابـ

هسـوند مثـ

بی همه ،یر
در مــون ترجمــة رمــان شــش راهاــرد رلــی در راــال ریرفرهنتهــا ایرانــی وجــود دارد
یکــی از راهاردهــا موــرج در مــون اصــلی رمــان ،راهاــرد انوقــال عینــی ا ــ
راهارد ،هـر ریرفرهنـت ایرانـی عینـاً بـه عاریـ

در ایــن

هرفوـه شـدت و بـدون د ـوکار رونویسـی
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آوانویسـی حـر

از رو

ایـن راهاـرد در راـال ارـالم مـاد  ،حالـ

بـه حـر

رلمــة فار ــی ،و در راــال عاــارات زبــانی و نشانهشــناخوی فرهنــت ایرانــی ،بهصــورت
ترجمــة له ـ بــهله ـ عاــارت ا ـ

مــثالً بــرا آبیوش ـ

بـرا عاـارت دعـایی «خـدا بـرا هـیت بنـدتا
 that on any poor devilترجمــه شــدت ا ـ
،ــه آوانویســی از حــرو

بعض ـاً بهصــورت  Ab-Gushtو

نبـواد» بهصـورت May God not wish

اینهــا نمونــههایی از انوقــال عینــی ا ـ

(وامییــر )، ،ــه هرتــهبردار و ،ــه ترجمــة ت ــ الهظی از

ریرفرهنتهــا ،همیــی در د ــوة انوقــال عینــی رــرار میهیرنــد پــس هرهــات موــرج
ریرفرهنــت ایرانــی را رــه قایعوــاً در فرهنــت مقصــد بییانــه ا ــ  ،بــه هــر قریقــی

(آوانویســی ،هرتــهبردار  ،ترجمــة ت ـ الهظی و ) عینـاً منوقـ رنــد ،راهاــرد انوقــال عینــی
ا ــ

مــثالً بــرا عاــارات ابــ

فرهنــت ایرانــی ،ترجمــة ت ــ الهظی ،انوقــال عینــی

م سود میشود، ،ون ریـر ایرانیـان مـثالً ،نـان دعـا یـا رسـ یـا ف شـی را در فرهنیشـان
ندارند
راهاــرد دییــر افــرایش نــام دارد ،رــه شــام انوقــال عینــی بــه عــالوة افــرایش یکــی دو
رلمة روتات ا ـ

در ایـن شـیوت ،موـرج  ،ریرفرهنـت را رـه بهصـورت رلمـه یـا عاـارت و

جمله ا ـ  ،ابوـدا عینـاً انوقـال میدهـد ،ـپس بـرا روشـن رـردن نسـای مههـوم آن بـرا
خوانندة بییانـه ،یکـی دو رلمـه بـه آن میافرایـد مـثالً رلمـة مـاد آر رشـوه را بهصـورت
 ash-reshteh soupمینویســد او بــا اضــافه رــردن رلمــة ــون نشــان دادت رــه صـ ا
نوعی ون ا ـ

از

یـا اهـر در فار ـی هنیـام احوـرام ه،اشـون ،فعـ جمـ بسـوه میشـود،

مورج بـا ترجمـه ت ـ الهظی و ـپس اضـافه رـردن رلمـة  pleaseیـا  sirو

ـعی رـردت

احوـــرام را منوقـــ رنـــد در راهاـــرد فرهنـــتزدایی ،موـــرج بـــار فرهنیـــی موجـــود در
ریرفرهنــت را از بــین بــردت و صــرفاً ف ــوا رلــی آن را ترجمــه مــیرنــد نمونــهها آن
ترجمــة برخــی اصــطالحات ا ــ

ماننــد هوشــش بــه ایــن حر هــا بــدهکار ناــود رــه

بهصــورت  he took no noticeو عاــارت «رســ بــه نمکــی رــه بــا هــ خــوردی » رــه
بهصورت  for our friendshipترجمه شدت ا
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موــرج بــرا برخــی ریرفرهنتهــا رــه در مــون اصــلی آمدتانــد ،توضــی اتی اضــافه
میرنــد ایــن شــیوت شــاید رمــی مشــابه راهاــرد افــرایش باشــد ،موــرج در هــر دو راهاــرد،
ــعی دارد اقالعـــات نههوــه 6در ریرفرهنـــت را رــه فقـــ خواننــدة ایرانـــی آن را در
میرند ،به شکلی بیان رند در افـرایش یکـی دو رلمـه روتـات ،همـرات بـا شـک اصـلی رلمـه
میآمد ولی در این شـیوت ،موـرج در قـی ترجمـه رـامالً بـه توضـیح و تهصـی ریرفرهنـت
میپــردازد ایــن توضــی ات تقریاــاً در حــد تعــاریم لی نامــها ا ــ

و از ایــن رو بــا

راهاـرد افــرایش تهـاوت زیــاد دارد مـثالً موــرج فقـ بــرا یـک رلمــة «تعریـه» در مــون
اصــلی Put the plays on for the martyrdom of the blessed Hosayn ،مینویســد
بــهعالوت در راهاــرد افــرایش ،ریرفرهنــت ماــدأ هـ در ترجمــه وجــود دارد ولــی در راهاــرد
تهصی ریرفرهنت مادأ از بین رفوه و توضی ات مهصلی جا آن را میهیرد!
در برخــی مــوارد موــرج ریرفرهنــت را حــ،
شازدت ا داه میرزا رالً ح،

میرنــد مــثالً نــام خــاص و القــاد در

شدت و  heبهجایش آمدت ا

موــرج در برابــر برخــی مــوارد ،نمونــة مشــابهی در فرهنــت و زبــان مقصــد یافوــه و
جــاییرین میرنــد مــثالً بــرا اتــا پــنجدر  room with French windows ،و بــرا
دعـا «یـا مرتضـی علـی بـه دادم بـر » ترجمـة  God and all the saints help meرـرار
میدهد این راهاـرد بـه نـام بومی ـاز شـناخوه شـدت ا ـ

یعنـی در نمونـهها مـاد و

نشانهشــناخوی ،موــرج از ارــالم و نشــانهها مشــابهی در فرهنــت انیلیســی ا ــوهادت رــردت
تشــبی

و اقمینــان یــافون در ایــن خصــوص از جســومو رــردن عاــارت مــورد نظــر در

دیکشنر وبسـور بـررگ و وبیـات پیکـرة انیلیسـی رورـا مشـب

مـیشـدت ا ـ

موـرج

در مــون اصــلی ترجمــة رمــان شــش راهاــرد انوقـال عینــی ،افــرایش ،فرهنــتزدایی ،تهصــی ،
ح،

و بومی از را بهرار بردت ا

1. connotations
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جدول  .۱ریزفرهنگهای موجود در گروه قالبهای ثابت زبان و تعداد راهبردها

گروه

قالبهای ثابت زبان
اصطالح

تحسین

تهدید

خطاب

دعا

دلسوزی

عالقه

فحش

قسم

نفرین

نوع

121

3

96

92

33

62

96

624

25

93

کل

645

2

5

6
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2

6
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3

3

انتقال
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2

2

2

2

4

2

64

1

6

افزایش

431

5

62

64

44

1

49

91

1

5

فرهنگزدایی

44

2

6

6

3

2

4

4

4

9

تفصیل

421

9

65

64

21

4

4

19
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بومیسازی

61

6

2

2

64

2

9

1

9

2

حذف

از مقایســة ریرفرهنتهــا مقابــ ترجمــة انیلیســی ،بــرا تمــامی هروتهــا ،تعــداد
نمونــة فراوانــی یکــی از هروتهــا را در

راهاردهــا مبولــم موــرج ا ــوبرا شــدت ا ـ

جــدول  6میبینیــد حــال اهــر ببــواهی درصــد راهاردهــا موــرج را بــرا د ــوهها
مبولم به شـک جداهانـه برر ـی رنـی  ،درصـد هـرفون از د ـوهها رـ تعـداد از ل ـاظ
آم ـار منطقــی بــه نظــر نمیر ــد ولــی از د ــوهها دارا حــدود  22-92ریرفرهنــت بــه
با در خصوص راهاـرد ،درصـدهیر شـدت ا ـ

بـرا برر ـی بهوـر اقالعـات بـهد ـ

آمدت از ل اظ بصر و مقایسـة راحـ تر ،عـالوت بـر درصـدها عـدد  ،شـک پیـادت شـدة
درصــدها در نمــودار دایــرتا هــ رابــ تهیــه ا ــ

رــه نمونــة اصــطال را در شــک 3

میبینید
عــالوت بــر اصــطال  ،بــرا زیرشــاخهها ریرفرهنتهــا احوــرام ،آداد اجومــاعی،
تعــار  ،ف ــش ،دعــا ،رس ـ  ،نهــرین و رشــاخهها شــی  ،ادبیــات ،رالــم ذهنــی ،ا ــامی
خــاص ،مــ،هم ،لقــم ،مکــان و شــاخة اصــلی ارــالم مــاد و رــ ریرفرهنتهــا نیــر
درصدها تهیه شدت ا
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اصطال

انوقال
بومی از

فرهنتزدایی

بو

ت

ت
ا

ان

شکل  . 8نمودار دایرهای مربوط به ریزفرهنگ اصطالح و راهبردهای ترجمهاش

مـــیبینی رـــه راهاردهـــا رالـــم در ترجمـــة اصـــطالحات ابـــ

فرهنـــت ایرانـــی،

بومی ـــاز و فرهنـــتزدایی (بـــهترتیم بـــا درصـــدها  92/39و  )22/53هســـوند ایـــن
مسنله تنها برا اصـطالحات صـد نمیرنـد بلکـه بـهجـر ،هـار هـروت ،در تمـامی د ـوهها
ایــن دو راهاــرد رالــم بودنــد (یعنــی از  61هــروت 64 ،تــا دارا راهاردهــا رــالای بودنــد
ره فرهنـت ماـدأ در آنهـا منوقـ نمیشـود تـا همینمـا هـ میتـوان ههـ
مورج خنثی یا مومای به فرهنـت مقصـد بـودت ا ـ

هـرایش رالـم

) آن ،هـار هـروت مسـوثنی هـ بـدین

ررارند احورام بـا راهاـرد رالـم حـ 91/63( ،درصـد) ،تعـار بـا راهاـرد رالـم افـرایش
( 21/1درصــد) ،ا ــامی خــاص و لقــم هــر دو بــا راهاــرد رالــم انوقــال عینــی (بــهترتیم
 36/53و  41درصد) ترجمه شدتاند
حــال بــا بــهد ــ

آوردن درصــد راهاردهــا در هروتهــا پرتعــداد ریرفرهنتهــا،

میتــوان بــه تهکیــک راهاــرد هــ  ،ا ــوهادة هــر راهاــرد را در هروتهــا مبولــم بــا هــ
مقایسه ررد
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انوقال عینی
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شی

نهرین
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ف ش

اصطال

تعار

آداد اجوماعی

احورام

انواا

درصد راهارد در نوا

80
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شکل  .9نمودار مستطیلی راهبرد انتقال در گروههای مختلف

مثالً نمودار مسوطیلی شـک  3بـرا راهاـرد انوقـال ر ـ شـدت ا ـ

واضـح ا ـ

رـه

موــرج در مــورد ا ــامی خــاص از ایــن راهاــرد بیشــورین ا ــوهادت را رــردت ا ــ

یعنــی

موــرج بــیش از همــه در مــورد ا ــامی خــاص بــه مــون اصــلی وفــادار بــودت ا ـ

هــروت

احوـرام هـ (بـا  4/25درصــد) رموـرین ا ــوهادت از ایــن راهاـرد را داشــوه ا ـ

ایــن بــدین

رــه ریرفرهنــت احوــرام ایرانــی در فرهنــت رربــی رــامالً ناآشنا ــ

ایــن نــوا

معنا ــ

نمودار به همین ترتیم برا هر شش نوا راهارد راب تهیه ا
دیــدی رــه موــرج در ا ــامی خــاص بســیار بــه فرهنــت ماــدأ وفــادار ا ـ

امــا ایــن

میران ،بـا درصـدها در هروتهـا دییـر فاصـلة بسـیار زیـاد دارد ،بـهقور رـه در ا ـامی
خــاص  36/35درصــد بــهرار رفوــه و رتاــة دوم در ادبیــات بــا درصــد  41/11ا ـ ! تهــاوت
بــا

 52درصــد در ایــن دو نمونــه بــه خــوبی نشــان میدهــد موــرج در دییــر مــوارد

،نــان بــه فرهنــت ماــدأ وفــادار ناــودت ا ــ

از ل ــاظ بصــر هــ قــول روتــات بــاری

مسوطی ها بیانیر رمور ا ـوهادت شـدن ایـن راهاـرد ا ـ
رــ ا ــوهادت ا ــ

بیشــورین ا ــوهادة آن در تعــار

راهاـرد افـرایش هـ بـهقور رلـی
و احوــرام بــهترتیــم بــا درصــدها
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 92/91و  46/21بــودت ا ـ

رــه موــرج رلمــاتی مثــ  madam ،sir ،pleaseو را اضــافه

میرنــد تــا احوــرام یــا تعــار

موجــود در زبــان را بر ــاند رموــرین ا ــوهادت ه ـ بــا صــهر

درصد در هروت دعا بودت ا
در خصــوص فرهنــتزدایی ،هروتهــا مــ،هم و رالــم ذهنــی بــهترتیم بــا  25/39و
 22/1درصــد نســا

بــه بقیــة هروتهــا بیشــورین ا ــوهادت از ایــن راهاــرد را داشــوهاند وروــی

فی المثـ موـرج عاـارت «راتـ امـام» را  devilترجمـه میرنـد ،در وارـ جناـة فرهنیـی و
مــ،های آن را از بــین میبــرد ایــن راهاــرد بــا  9/13درصــد رموــرین ا ــوهادت را در ا ــامی
خاص داشوه ا
راهارد تهصی بسیار بسیار رـ رـاربرد بـودت ا ـ

بـا ایـن حـال هـروت شـی بـا 61/32

درصــد بــیش از بقیــة هروتهــا ایــن راهاــرد ترجمــها را داشــوه ا ـ

مــثالً وروــی شــی

رلــهپر بهصــورت Used to cook sheep's heads and sell them from a barrow

ترجمه میشـود ،از راهاـرد تهصـی ا ـوهادت شـدت ا ـ

امـا ایـن راهاـرد در هـروت ادبیـات

اصالً بهرار بردت نشدت ا
راهاــرد بومی ــاز ه ـ پررــاربرد بــودت ا ـ

و نهــرین و ف ــش بــه تریــم بــا 51/26

درصــد و  56/2درصــد ــه بیشــور از ایــن راهاــرد داشــوهاند ایــن بــدان معنا ـ

رــه

موــرج در ایــن دو مقولــه بــیش از دییــر مقولــهها بــه فرهنــت مقصــد پنــات بــردت ا ـ

در

مقایسة دادتهـا ماـدأ و مقصـد دیـدت میشـود موـرج در ارلـم مـوارد از عاـارات یکسـان
حــاو  damnو  hellدر فرهنــت مقصــد ا ــوهادت رــردت و تنــوا ایــن ریرفرهنتهــا را از
بــین بــردت ا ـ

ایــن موضــوا میتوانــد نشــانیر ایــن باشــد رــه فرهنــت ایرانــی از ل ــاظ

ف ش بسـیار رنـی ا ـ ! بـهعالوت در فرهنـت رربـی مقولـة نهـرین آنتنـان پررنـت نیسـ
و معنایی ندارد ا امی خـاص بـا  4/25درصـد رموـرین میـران ایـن راهاـرد ا ـ

و موـرج

برا ا امی خاص اصالً به فرهنت مقصد تکیه نکردت ا

راهاــرد حــ،

نیــر رـ ا ــوهادت بــودت ا ـ

بیشورین ا وهادت را داشوه ا ـ

ولــی در هــروت احوــرام بــا  91/63درصــد،

بـا ایـن حسـاد میتـوان ههـ

ضــمنی احورامــی را در بســیار عاــارات از بــین بــردت ا ــ

موـرج در ترجمـه ،معنـا
از ایــن رو میتــوان احوــرام
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تلــوی ی موجــود در عاــارات ایرانــی را ،ــالشبرانییرترین موضــوا بــرا ترجمــه در نظــر
هرف

مـثالً عاـارت ههـو بـا عاـارت عـر

رـردم بسـیار در فرهنـت ایرانـی تهـاوت دارد

ولی نشـان دادن فـر ایـن دو در ترجمـه بسـیار ـب

نهـرین و اصـطال بـهترتیم

ا ـ

بــا صــهر و  4/41درصــد رموــرین ا ــوهادت از راهاــرد حــ،
ریرفرهنتها رمی را از ترجمه ح،

را داشــوند در رــ موــرج

رردت ا

ر ریرفرهنتها

ح،
ت

انوقال
افرایش

فرهنتزدایی
بومی از

ت

بو

ا

ان

شکل  .۱1نمودار دایرهای درصد راهبردها در کل ترجمه

بــرا ر ـ راهاردهــا درون مونــی میتــوان درصــد هیــر را مطــابق شــک  62انمــام

داد مـــیبینی موـــرج بـــیش از نیمـــی از راهاردهـــا را بـــه بومی ـــاز و فرهنـــتزدایی
اخوصــاص دادت ا ــ

مممــوا درصــدها ایــن دو نــوا راهاــرد  16/69درصــد ا ــ !

موــرج بهوضــو در ترجمــة ریرفرهنتهــا ایرانــی ،یــا م وــوا فرهنیــی آنهــا را از بــین
بردت یـا نمونـة مشـابه فرهنـت مقصـد را جـاییرین رـردت ا ـ

هر،ـه راهاـرد انوقـال هـ

زیــاد بــه نظــر میآیــد ،امــا بــا مش ـاهدت رــردن نمــودار مســوطیلی آن دیــدی رــه فقـ بــرا
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ا ــامی خــاص درصــد بــا یی داش ـ  ،رــه در عــر
رامالً همیانی ا
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امــروز ترجمــه ،انوقــال عینــی آنهــا

پـس نمیتـوان حوـی همـان  63/13درصـد ایـن راهاـرد را آنتنـان هـ

وفادار به مون مادأ خواند!
 .5نتیجهگیری

بـا توجــه بـه آنتــه ایـون زوهــر ( )4264دربـارة فرهنــت میهویـد ،در تمــامی جناــهها
زنــدهی روزانــة فــرد و تــاریبی بــین هروهــی از انســانها ،در تولیــد و مصــر

هــر

م صول فرهنیی ،در فرآینـد ایمـاد هـر پدیـدة فرهنیـی ،اهـالی فرهنیـی خـاص بـه ذخـایر
فرهنیــی مراجعــه میرننــد و از آن ا ــوهادت مینماینــد ایــن ذخــایر ممموعــها رنــی ا ـ
رــه در قــول زمــان دراز ایمــاد شــدت ا ـ

لــ،ا بعیــد بــه نظــر میر ــد صــرفاً مــدلها

رو،ــک حــاو عناصــر فرهنیــی م ــدود بووانــد نشــاندهندة فرهنــت رنــی ،هســوردت و بــا
ردموی مانند فرهنـت ایرانـی شـود بـا ایـن تها ـیر وجـود مـدلی رـه هسـوردهی و جر یـات
منا ــای بــرا برر ــی فرهنــت ایرانــی داشــوه باشــد ،ضــرور بــه نظــر میر ــد نمــودار
درخوـــی بـــه د ـــ

آمـــدت در ایـــن ت قیـــق میتوانـــد ابـــرار منا ـــای جهـــ

برر ـــی

ریرفرهنتها ایرانی باشد
شش نـوا راهاـرد اصـلی بـه نامهـا انوقـال ،افـرایش ،فرهنـتزدایی ،تهصـی  ،حـ،

و

بومی ــاز بودنــد موــرج بیشــور بــه خنثــی رــردن جناــهها فرهنیــی ریرفرهنتهــا و یــا
ا ــوهادت از نمونــهها مشــابه فرهنــت مقصــد ارــدام رــردت بــود ایــن نــوا عملکــرد ،در
ترجمهها آنیلو ارسـون رـه ادبیـات دا ـوانی دییـر رشـورها را ـطح پـایینتر میداننـد،
راهاــرد رالــم ا ــ

رــه بــه آن بــومی رــردن 6یــا ا واندارد ــاز  4میهوینــد (مانــد ،

 )4223بــهعالوت بــا توجــه بــه درصــدها بــه د ــ

آمــدت ،احورامــات موجــود در

مکالمهها ایرانیان ،ترجمهناپ،یرترین ریرفرهنت در برابر فرهنت رربی ا

1. domestication
2. standardization
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چکیده
رتوریک اصطالحی اسـ
شده اسـ

هـه از زمـان افالطـون تـا هنـون دسـش وغ ترییـرات بسـیار

ایـا اصـطاله هـه در ترجمـهها فارسـی همشـر بـه پیگیـد یها مفهـومی

آن توجه شده ،دارا معـانی سـشردها اسـ

هـه بـا وجـود تمـایوات و ااشالفـاتی هـه

بــا یکــدیار دارنــد بســیار در هــت تنیدهانــد ،به ونــها هــه عمومـای نمیتــوان هاربردهــا
مشفــاوت ایــا اصــطاله را از یکــدیار تفکیــک هــرد عمومـای در زبــان فارســی رتوریــک
را اطابــه یــا بالر ـ

ترجمــه هردهانــد و همــیا مو ــو

ــاه س ـ

شــده اس ـ

هــه

مفهــوم ایــا وا ه بهدرســشی بــه م اط ــان عر ــه نشــود و زمینهســاز درن نادرســ
م اط ان ـردد ناارنـده در ایـا ملالـه اصـطاله رتوریـک را در مهـار مفهـوم مشفـاوت
بررســی میهنــد هــه ع ارتنــد از اطابــه ،بالرــ  ،ســ ک پســ

و نازل/لفــا ی و

ارت اطات/اقنـــا و بـــه بیـــان تفاوتهـــا معنـــایی ایـــا وا ه در باف هـــا م شلـــ
میپــردازد ایــا ت لیـ مــیتوانــد بــه م للــان همــک هنــد تــا در بافـ هــا م شلـ ،
معــانی رتوریــک را بهدرســشی دریابنــد و در هناــام ترجمــه در معــادل ــرار هــا دق ـ
بیششر داششه باشند
کلیدددوا هها :رتوریــک ،اطابــه ،بالرــ  ،ســ ک پســ

و نــازل ،لفــا ی ،ارت اطــات،

اقنا
مقدمه

رتوریک اصطالحی اسـ

هـه از زمـان افالطـون تـا هنـون دسـش وغ ترییـرات بسـیار

شــده اســ  ،به ونــها هــه عمومــای نمــیتــوان هاربردهــا مشفــاوت ایــا اصــطاله را از
____________________________
تاريخ دريافت 9016/40/40 :تاريخ پذيرش9016/40/96 :
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یکــدیار تفکیــک هــرد در عنــوان اصــلی ایــا ملالــه عامدانــه وا ة رتوریــک را بــههار
رفشهایت؛ زیـرا ا رمـه یونانیـان فـا اطابـه را رتوریـک 6و ذ فـا یعنـی اطیـ

را رتـور

8

مینامیدنــد ،لفـ ر رتوریــک 9در زبــان انالیســی و بــهطور هلّــی زبــانهــا رمــان  4بــر پهنــة
وســی تر از معــانی اطــال میشــود و ا رمــه ایــا وا ه ــاه بــهطور مش ـ ب بــر معنــا
ااصــی دتل ـ

میهنــد ،امّــا نمیتــوان هاربردهــا مشفــاوت اصــطاله رتوریــک را بــهطور

هامــا از یکــدیار تفکیــک هــرد؛ بــه همــیا دلیــا تعری ـ
نیســــ

اصــطاله رتوریــک هــار آســانی

(بلــــک ،6335 ،5ص 853؛ وندلنــــد ،8۰۰8 ،1ص  )613در زبــــان روزمــــره

رتوریک ارل

در معنا لفّـا ی یـا در معنـا هلمـات پـو بـههار مـیرود (فـو  ،7فـو

و تــرا  ،6325 ،2ص  ،)6امّــا اهــا فــا ارل ـ

از رتوریــک ،س ـ ک یــا فــرم س ـ نور یــا

نویســند ی ااصــی را اراده مــیهننــد (بــر  ،6331 ،3ص 421؛ هنــد  ،6324 ،6۰ص 9
و  )69بلــک ( ،6337ص  )89در ملالــة «مشــتانــداز رتوریــک» دربــارة معنــا وســی ایــا
اصــطاله مــینویســد «معنــا رتوریــک بــهعنوان یــک نمــام در ت لیــ هــا واقعــی ،در
بررســی دقی ـ یــک فشمــان ب صــوص ،در مطالعــة انشلــاد  ،در ت لیــا ،در بازســاز هــا

تاری ی شنااشه مـیشـود » همگنـیا هـان ،66لیپـرت 68و پینشـون 69در هشـا بررسـی مطالعـة
ارت اطات در ایا زمینه مینویسند
زمانی هه هلمة رتوریک را مـیشـنوید ،مـه فکـر مـیهنیـد آیـا ارت ـاث می شـی بـا ایـا
هلمــه برقــرار مــیهنیــد احشمــاتی تعری ـ

ایــا هلمــه س ـ

بــهنمر مــیرســد مــا معمــوتی
1. rhetorike
2. rhetor
3. rhetoric

 4زبانها رمان

زبانهایی هسشند هه ریشة تتیا دارند مانند زبان فرانسو یا زبان اسپانیایی
5. Black
6. Wendland
7. Foss
8. Trapp
9. Bray
10. Kennedy
11. Hahn
12. Lippert
13. Paynton

سال پنجاهت
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در ارت ـاث اسـ  ،یـا بـهطور مشـ ب بـا سـ نرانیهـایی

هــه سیاسـ مــدارن ایــراد مــیهننــد ،آیــا جملــة رایـ

«سـ نرانی آن همپــیا تنهــا ملــدار

رتوریک پویچ بود » آشنا بهنمر مـیرسـد ط ـ معمـول ،رسـانة م ـو

معنـا ایـا هلمـه

فهمیــدن آن را دشــوار ســااشه اســ

مشــکا دیاــر آن

را ت ریــ
اس ـ

هــرده و بــدیاترتیــ

هــه رتوریــک یــک رشــشة ت صــیلی نیس ـ

مش صی را شاما شود مشـکا سـوم آن اسـ
ندارد و م للان برا هواران سـال بـر سـر تعریـ

هــه ماننــد رشــشة فیویــک پیکــرة معرفشــی
واحـد از ایـا هلمـه وجـود

هـه تعریـ

ایـا اصـطاله ب ـ

و جـدل هـردهانـد

( ،8۰۰3ص )24
در ادامــه مــا اصــطاله رتوریــک را در مهــار مفهــوم مشفــاوت مــورد بررســی قــرار
میدهیت هه ع ارتند از


اطابه



بالر



لفّا ی /س ک پس



ارت اطات اقنا در معنا عام آن

و نازل

ایا ارزیابی نشان مـیدهـد هـه بـه مـه علّـ

در ایـا ت لیـ بـهجا رتوریـک یکـی از

معــادلهــا فارســی آن را بــههار نارفشــهایــت در حلیلــ
بــهعلّ

رتوریــک مفهــومی اســ

هــه

پیشــینة طــوتنی تــاری ی آن هــر ونــه هــاربرد ت صصــی یــا ریرت صصــی ایــا

اصطاله حاما دشوار ها معناشـنااشی بسـیار اسـ

بـا توجـه بـه ایـا هـه هـیچیـک از

معادلهـا فارسـی ایـا اصـطاله نمـیتواننـد بـهتمـامی ویـا مفهـوم رتوریـک باشـند و
ــاه بــهعلّ

معــانی پیوس ـ شــدة فرهناــی و تــاری ی ،ذهــا م اط ــان از مو ــو ب ـ

دور مــیشــود ،در ایــا ملالــه هــاربرد اصــطاله رتوریــک در ادامــة ب ـ
اس

قلمرو وسـی رتوریـک منـان سـشرده اسـ

ایا قلمرو را م دود میهند

هـه انش ـا

تــرجی داده شــده

هـر معـادلی بـرا آن تنهـا

9۰

شمارة اول
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خطابه در نگاهی وسیع

منانهــه از شــواهد و قــرااا تــاری ی بــر میآیــد اصــطاله رتوریــک اولــیابــار در یکــی
از دیالوگهــا افالطــون بــهنــام ور یــا  6بــههار رفشــه اس ـ

هــه احشمــاتی در ســال 92۰

ق ــا از مــیالد بــه رشــشة ت ریــر درآمــد (اســگیاپا ،6338 ،8ص  )6بیتردیــد رتوریــک در
ایا رسـاله بـهمعنا اطابـه بـههار رفشـه اسـ
تعری

میهنـد «توانـایی اسـ

افالطـون در ایـا رسـاله رتوریـک را منـیا

بـر ایـا هـه بهواسـطة سـ ا ،قاـات را در دیواناانـه و

اعیــان را در مشــورتاانه و مــردم را در مجلـ

ملّــی یــا هــر جــا هــه ــرد آمــده باشــند،

اقنا نماینـد» (افالطـون ،6923 ،ص  )998بـهنمر مـیرسـد در یونـان تـا پـیز از افالطـون
اطابــه بــهمعنا رتوریــک بــههار نمــیرفشــه اســ ؛ زیــرا ایســوهرات  9هــه یکــی از
برجسشهتریا معلمـان اطابـه در یونـان باسـشان بـود و در سـال 93۰
تأســی

م سـه سـال پـیز از

آهــادمیر افالطــون ،مدرســها در یونــان بنــا نهــاد ،آموزغهــا اــود را رتوریــک

نمیاوانــد و بــهجا آن از اصــطالحاتی مــون فلســفه ،هنــر جهــان 4یــا آمــوزغ جهــان
اســشفاده میهنــد (اســگیاپا ،6338 ،ص  )6بــه هــر حــال رــر

رسالة ور یا

آن اســ

5

هــه بــا تــألی

بـهتـدری اصـطاله رتوریـک در یونـان بـر اطابـه اطـال شـد و ایـا نـام

بهصــورت عنــوانی رســمی بــرا فــا اطابــه در جوام ـ یونــان پریرفشــه شــد و در نهای ـ
هشا هایی با ایا عنوان در یونان و روم به رششة ت ریر در آمدند
ا ــر ب ــواهیت در یــک ناــاه وســی اطابــه را در دوران هالســیک بررســی هنــیت،
بــی مــان بایــد بــه آســار ارســطو ،سیســرو 1و هواینشیلیــان 7مراجعــه هنــیت ،زیــرا نمریــههــا
بنیادیا هالسیک دربـارة اطابـه در آسـار ایـا سـه تـا بـه مشـت مـیاـورد و در ایـا میـان
بــهطور هلّــی دو نمــر مشمــایو دربــارة اطابــه قابــا تشــ یب اســ

نماینــد ان ایــا دو

1. Gorgias
2. Schippa
3. Isocrates
4. art of the word
5. education of the word
6. Cicero
7. Quintilian
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دیــد اه مشفــاوت در تــاریک هالســیکر اطابــه ،ارســطو و هواینشیلیــان هســشند هــه هــر هــدام
تعری ـ

مشفــاوتی از اطابــه در آسارشــان ارااــه مــیدهنــد و بــهنمر مــیرســد سیســرو حــد

واســا ایــا دو دیــد اه مشفــاوت اســ

و در میانــه قــرار دارد ارســطو در هشــا دربــارة

اطابــه ایــا فــا را «قــوة ذهنــی دیــدن راههــا موجــود بــرا اقنــا ر م اطـ

در هــر مــورد

مـیهنـد و بـه جن ـة منطلـی اطابـه بیشـشر اهمیـ

مـیدهـد ،در

اـاص» ( )I: 1-1تعریـ

حــالی هــه در ملابــا هواینشیلیــان در هشــا تربیـ
شیوههـا اقنـا  ،دانـز بالرـ

اطیـ  6اطابــه را بــهجا هنــر ارزیــابی

و نیکـو سـ ا فـشا مـیدانـد ( )II: 15-21و بـدیاترتیـ

در اطابه بهجا منط و اسـشدتل بـر زی ـاییشناسـی تأهیـد دارد بـه ع ـارتی دیاـر از نمـر
هواینشیلیان در اطابـه درسـ

هماننـد شـعر ادا ملصـود مهتتـر از بیـان ملصـود و ماونـه

فشا مهتتر از مـه فـشا اسـ

تللـی هواینشیلیـان در حلیلـ

بـر اـال

تعریـ

اطابــه را صــرفای مهــارتی عمــا رایانــه نمــیدانــد هــه مــیتوان ـد در اــدم

ارسـطو

هــر انایــوه و

هدفی باشد با مطالعـة اجمـالی تـاریک تطـوّر اطابـه مشوجـه مـیشـویت هـه تـا قـرن بیسـشت
دیــد اه ارســطو دربــارة اطابــه همــواره در حاشــیه بــوده اســ  ،در حــالی هــه دیــد اه
هواینشیلیان دربارة اطابه در طـول تـاریک اهمیـ
به اتفا در نامـههـا اطابـه پـ

فـو العـادها پیـدا مـیهنـد و اهیـر قریـ

از هواینشیلیـان بـهت عیـ

از هشـا ر او تـألی

مـیشـوند

و هار به جایی میرسد هه در نامههـا اطابـه رفشـهرفشـه بـه در نامـههـا بالرـ
میشوند و در نهای

بـدل

بـهتـدری رتوریـک در معنـا اطابـه بـه رتوریـک در معنـا بالرـ

ترییر مـیهنـد در قـرن بیسـشت ایـا شـرایا د ر ـون مـیشـود و م ـانی منطلـی اطابـه هـه
ت ـ

تــأسیر میــراو ارســطوایر اطابــه اس ـ

در م افــا دانشــااهی پ ـ

بیاعشنایی احیا میشود و اصول ارسـطوای منـان اهمیـ
بهعنوان اسـا

از منــدیا قــرن

مـییابـد هـه م ـانی نمـر ر ارسـطو

نـو ااصـی از نلـد هـه ادویـا بلـک آن را نلـد نوارسـطوای 8مـیاوانـد و

به نلد رتوریکی 9نیو شهرت دارد ت دیا میشود

1. Institutio Oratoria
2. Neo-Aristotelian Criticism
3. Rhetorical Criticism
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ا رمه در قـرن بیسـشت اصـول منطلـی اطابـه بـر م احـ

شمارة اول

زی ـاییشـنااشی آن رل ـه پیـدا

مــیهنــد ،حشــی در دوران جدیــد نیــو از ایــا نمــر بــهطور هلّــی دو دیــد اه مشفــاوت دربــارة
اطابه به مشـت مـیاـورد روهـی از م للـان ماننـد مـاات پرلمـان 6و لوسـی اول رشـ -
تیشکــا 8اطابــه را صــرفای ب شــی از ت ــور اســشدتل 9مــیداننــد (ون امــرن و همکــاران،
 ،6327ص  )6۰7-55و روهـــی دیاـــر از اندیشـــمندان هماننـــد تر تـــورن 4اطابـــه را
همگــون ارســطو هنــر اقنــا مــیشــمارند (میلــر و همکــاران ،6324 ،ص  )4۰9-4۰۰ایــا
روه معشلدند هه اطابه بهطور هلّـی هنـر اقنـا بـهمعنا عـام آن اسـ
س ـ نانی اطــا

و من صـر بـه ایـراد

بــه م اط ــان ااصــی نمــیشــود (تــورن ،633۰ ،ص  )52فــو

(،8۰۰3

ص  )4در ایــا بــاره مــینویســد «رتوریــک اســشفاده از ســم ا بــرا ایجــاد ارت ــاث اس ـ ،
ایا هلمه بـه سـاد ی اصـطاله ههنـی اسـ

هـه بـه آنگـه امـروز عمومـای ارت اطـات اوانـده

میشود ،اطال می ـردد» و جـایی دیاـر مـینویسـد «رتوریـک هـر نـو اسـشفاده از سـم ا
در هــر قلمرویــی اســ » (فــو  ،6333 ،ص  )7در حلیلــ

ایــا دســشه از م للــان

معشلدنــد هــر نــو ااصــی از ارت ــاث تــالغ بــرا ایجــاد ترییــر یــا تلوی ـ

فکــر ،رفشــار،

رویکردها و اعمـال انسـانها اسـ  ،بـههمـیا دلیـا رتوریـک در مفهـوم عـام آن (یعنـی هـر
نــو فرآینــد اقنــا ) همــان ارت ــاث اسـ ؛ بنــابرایا رتوریــک در معنــا اطابــه در مطالعــات
جدیــد بــه رتوریــک در معنــا ارت اطــات ترییــر مــیهنــد هــه اقنــا در مفهــوم عــام آن را در
برمــی یــرد؛ در نشیجــه مــیتــوان فــ

هــه اصــطاله رتوریــک ت ــ

تــأسیر دو دیــد اه

مشفاوت ارسطو و هواینشیلیـان دربـارة اطابـه دو مسـیر هـامالی مجـوا را طـی هـرده اسـ
در یکی به بالرـ

هـه

منشهـی شـده و در دیاـر بـه علـوم ارت اطـات و ارت ـاثشناسـی رسـیده

اس

1. Chaïm Perelman
2. Lucie Olbrechts-Tyteca
3. argumentation theory
4. Thuren
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بالغت در یک نگاه وسیع

از آنجــا هــه اطابــه در اروپــا بــهعنوان یــک سرفصــا درســی در مــدار
و هــارهردر مــدنیر مــ،سر داشــشه ،همــواره در ســن

مــیشــده اسـ

تــدری

اروپــایی نلــز بســوایی

(هــانلی ،6336 ،6ص  )6۰5امّــا نلــز مــدنی اطابــه بــا برمیــده شــدن

ایفــا هــرده اســ

دول ـ هــا دموهراتیــک در یونــان و روم بــه تــدری هــترنــش شــد و بــهجا ســ نور
سیاســی و قاــایی در میــان معلمــانر اطابــه زی ــاییشناســی اهمی ـ
زی ــاییشناســی در در نامــههــا اطابــه هــه م اح ـ
اصـول بالرـ
بالرــ

پیــدا هــرد و م احــ

رهــا س ـ ک را در برمــی یــرد بــه

رربـی بــدل شـد؛ بنـابرایا یکـی دیاــر از معـانی رتوریـک ،بالرـ

ت ــ

تــأسیر م احــ

معنیشناسی را در برمی یرد
اطابه بر اسا

اسـ

و

اطابــه/رتوریک بــهطور هلّــی دو حــوزة زی ــاییشناســی و

8

تعلیماتر رومیـان شـامار پـن م ـ ر عمـده بـوده اسـ

ابـدا  ،9تنمـیتر

معــانی و مطالــ  ،4ســ ک ،5حافمــه 1و بیددان 7سیســرو در ایــا بــاره در هشــا دربــارة
اطی  2مینویسد
از آنجــا هــه تمــام عملکــرد و توانــایی اطی ـ

بــه پــن ب ــز تلســیت مــیشــود ،مــا

فرا رفشهام هه او اول باید بداند هـه مـه مـیاواهـد باویـد ،سـپ
ترتی

سـ ا اـود را تنمـیت و

دهد ،نه اینکه به طرز معمولی آنهـا را هنـار هـت قـرار دهـد ،بلکـه بـا مشـمی بصـیر

هــر اســشدتلی را مشناس ـ

 8در حلیل

دسشورر بالر

بــا قــدرتز ط لــهبنــد هنــد ،ســپ

در رر

را از رو مطالعه در ط یع

س نوران نوششهاند؛ به همیا دلیا اطابه با بالر

آنهــا را بــا صــنای ادبــی

و احوالر انسان و ص

پیوند نا سسشنی یافشه اس

و نویسندة نامدار فرانسو می وید اطابه ق ا از قواعدر رتوریک وجود داششه اس

1. Conley
ر س ناویان و شاهکارها ر

شاید از ایا رو ولشر ( )Voltaireفیلسو
رجو هنید به

Encyclopedia of Diderot & d’Alembert. (1755). vol 5: 529-531
3. invention
4. arrangement
5. style
6. memory
7. delivery
8. De Oratore
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س کساز بیاراید ،بعد از آن سـ نانز را بـه اـاطر بسـپارد و دسـ
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آاـر آنهـا را بـه ونـة

م،سر و دلنشیا بیان هند ()xxxi,142
مــراد از ابــدا  ،اَلــ یــا ــوینزر معــانی ،افکــار و مو ــوعاتی اســ

هــه اطیــ

میاواهد آنها را بیـان هنـد و در مجمـو ایـا ب ـز بـا م شـوا سـ ا سـر و هـار دارد
(هند  ،6334 ،ص  )4رـر
اسـ

از تنمـیتر معـانی مرتـ هـردن اندیشـههـا و معـانی یـاد شـده

بــهطور هــه ایــا هــار س ـ

ترریــ ر م اطــ

آســان شــدن فهــت آن ــردد و زمینــه را بــرا اقنــا و

فــراهت هنــد تنمــیتر معــانی اــود شــاما اجوااــی اســ

روایـ  ،8برهــان 9و نشیجــه یر  5 4اطیـ
تناس ـ

6

هامــا بــا یکــدیار باشــند و هــد

م ـ ر سبک از شـیوههـایی ب ـ

نمیــر ملدمــه،

بایــد ایــا اجــوا را به ونـها تنمــیت هنــد هــه در
او را م ل ـ س ـازند (هنــد  ،6334 ،ص  )5در

مـیشـود هـه سـ نور بایـد در انش ـا ر الفـا و میـنز

هلمات و تع یرات بههار بایـرد و در آن شـیوة بیـان مـورد توجـه قـرار مـی یـرد (تأهیـد بـر
ماونه فشا نه مه فشا) ایا فصـا بـا تفـاوتهـایی بـا م احـ ر بالرـ
قابــا ملایســه اســ

عربـی و فارسـی

و شــاما فصــاح  ،1و ــوه ،7آرایــههــا ادبــی 2و حُســا تناســ

3

مـــیشـــود( 6۰هنـــد  ،6334 ،ص 1؛ فرشـــیدورد ،6972 ،ج972-975 ،8؛ و عمارتیملـــدم،
 6ابدا یا معنیآفرینی در هشا
مو و ا س

اطابة ارســطو با معرفی موا ـ عام و ااص هه در واق راهها ب

پی یر می شود ،امّا ایا نمام ا سشدتلی بعد از ار سطو ترییر میهند و هرما ورا

و اســشدتل دربارة
نمام موقعی ( stasis

)theoryرا معرفی میهند و ایا نمام در میان رومیان مل ول میافشد.

 5ب زها ترتی

2. narration
3. proof
4. conclusion
معانی در هشا ها اطابه مشفاوت اس  ،برای از نمریهپردازان ب زهایی مون واره ،تلسیت و ابطال

را به مهار ب ز ملدمه ،روای  ،اسشدتل و نشیجه یر افوودهاند

ســــ ــک در دوران هــالســــیــک حــول ایــا مــهــار مـ ـ ـ

6. correctness
7. clarity
8. ornamentation
9. propriety
مــی ــردد و اولــیــا بــار در آرا

ت وفراسشو ()Theophrastusشا رد ارسطو مطره می شود ،امّا از آسار ت وفراسشو

و تنها

 6۰مـ ـ ـ

اهنون اطالعی در دس

نیس

از اقش ا ها ســیســرو و دیار نمریهپردازان اطابه میتوان نمریهها او را ترســیت هرد برا اطال بیشــشر در ایا زمینه
رجو هنید به:
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مــورد

مــیتوانــد م احـ

نمـر اــود را بــه اـاطر بســپارد و دامنــة تـداعیهــایی هــه در ایـا راه او را یــار مــیدهــد،
ااشصــاص دارد و در نهایــ
هماهنای صدا او با مطالـ

در فصــا بیددان 2صــدا اطیــ
مـورد ب ـ

و حرهـ

در هناــام ســ نرانی و

دسـ  ،سـر ،ـردن ،مشـت و ابـرو

او مطره میشـود (هنـد  ،6334 ،ص  )1و ایـا ب ـز همـان اسـ

هـه منطلیـان مسـلمان

از آن با نـام ااـر بـالوجوه یـاد هـردهانـد (نصـیرالدیا طوسـی ،6935 ،ص 521؛ شـهوور ،
 ،6925ص 491؛ عالمــه حلــی ،6919 ،ص  )832ااــر بــالوجوه در واقــ در بر یرنــدة
هی

ر لف یعنی درششی ،نرمـی ،تنـد و تیـو آن و زبـان بـدن یعنـی هی ـ ر اطیـ
سـ نران بـیشـ اه

و در ایا م اح

بـه بـازیار نیسـ

اسـ

و شـاید بـه همـیا دلیـا در زبـان

یونــانی رهــا بیــان در اطابــه و هنــر بــازیار هیپوهریســی  9اوانــده مــیشــده اســ
(دیکسون ،6923 ،ص )93

Kennedy, G. (1994). A New History of Classical Rhetoric. New Jersey: Princeton University
Press
ابدا  ،ترتی و س ک از مهتتریا اجوا اطابه در دوران هالسیک به شمار میآیند هه قابا انط ا با فشار و نوششار هسشند
قدیمیتریا جایی هه نشانی از تمییو ایا سه اصا به مشت می اورد در س نرانی سلراث علیه سوفسطاایان اس
در سال  93۰ق ا میالد به رششة ت ریر درآمده اس

ابدا هه ن سشیا رها اطابه اس

در حلیل

میتواند اسشدتلها اود را اس ات هند ایا رها در فا اطابة ارسطو و برای از آسار پ
اولوی

دارد ،امّا از قرن اول و میالد

موا عی اس

هه تلری یا
هه اطی

از و بر دیار ارهان اطابه

و دوران سوفسطاای سانی رها س ک بر دیار ارهان برتر یاف

 6حافمه بعد از ارسطو به مهار قاعدة اصلی اطابه ا افه شد برا اطال بیششر در ایا زمینه رجو هنید به ملالة
Wright, E. A. (2009). A history of the arts of memory and rhetoric: Interdisciplinary
Colloquium: The veracity of memory. River Academic Journal, 5(2), 1-11.
 8پیشر دیک سون از قول سی سرون در هشا بروتو مینوی سد « از دمو سشا ،اطی بورگ پر سیدند هدام ب ز اطابه از
همه مهت تر اس
ف

ف

ایراد اطابه پرسیدند بعد از آن هدام ب ز پاسک داد ایراد اطابه پرسیدند سوم هدام ب ز باز

ایراد اطابه مندان ایا ســ ا باز ف

تا دیار نپرســیدند آنااه فرمود هنر بودن بیان به هیچ هار نیاید ،لیک از بیان

بدون هنر بسی هار بر آید » (  ،6923ص )93-92
هلمة  hypocrisyاهنون در زبان انالیســی بهمعنا ریا و دو رویی اســ

3. Hupokrisis
و از  hupokrisisیونانی هه بهمعنا بازیار

رفشه شــده اســ  ،زیرا در ایا باز ها بازیاران مینمودند هه ه

دیار هســشند هلمه  hupokrisisدر یونانی

اســ

به معنا ما سک نیو بوده ا س

بازیاران در یونان با ا سشفاده از ما سک در قال

ش صی ها دیار درمیآمدند ،به همیا
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ایــا م اح ـ

در دنیــا اســالم بــا ترییراتــی جواــی در زمــان نها ـ

شمارة اول

ترجمــه وارد آســار

منطلیــانر مســلمان شــد و بــا نــام تواب ـ اطابــه هــه از آن بــه تویینــات نیـو تع ی ـر هــردهانــد،
اســالمی را ت ــ

بالرــ

تــأسیر قــرار داد (فــارابی ،6923 ،ص 74-19؛ و ابــا ســینا،

 ،6979ص  )85-84بــرا میــال ابــا ســینا در منطــ شــفا از توابــ اطابــه منــیا یــاد
میهند
الشوابــ و الشرتی ــات و الش ســینات و هــره بعضهــا مشعلــ بــاللف  ،و بعضهــا مشعلــ
بالشرتی ـ  ،و بعضهــا مشعل ـ بهی ــات المشکلم ـیا و ه ـی أمــور اارجــة عــا اللف ـ و عــا
المعنی فمنها ما یشعل بهی ة اللفـ و نرمشـه و منهـا مـا یشعلـ بهی ـة اللااـا ،فی یـا معـانی،
أو ی یا أاالقـای و اسـشعدادات ن ـو أفعـال أو ن ـو انفعـال و هـرا هـو الشـل الـر یسـمی
األار بالوجوه ،و یسمی نفاقای و هرا هما أنـه یصـل للشـعر مـا جهـة مـا فیـه مـا الش ییـا،
فلد یصل أیاای لل طابـة فـننّ الش ییـا قـد یعـیا علـی اإلقنـا و الشصـدی

و منهـا الصـن

المسشعما فی الـنرت ،میـا تیلیـاهـا و ت دیـدها و توسـیاهـا و ججهارهـا و الم افشـه بهـا أو
توسیاها فننّ للنرت مناس ة ما م اتنفعاتت و األاال ( .شفا ،64۰5 ،ص )637
در اینجــا منمــور از ترتی ــات ،ترتیــ

معــانی و از ت ســینات ملصــود ســ ک اســ

و

األاــر بــالوجود منــان هــه فشــیت بــه بیــان در اطابــه اشــاره دارد م مــد بــا م مــود
شــهرزور (
هشا

 276ه ) فیلســو

و دانشــمند ایرانــی در قــرن هفــشت ،تواب ـ اطابــه را در

الرسااا الشجرة اتلهیة فی علوم ال لای الربانیة به سه دسشه تلسیت میهند
امــا تواب ـ ال طابــه و ه ـی المس ـمّاه عنــد اللــدما «توییفــات»

هــرا در مــشا تویینــات

فیالسة امور
اتمر اتول یشعلـ باتلفـا ال طابیـه مـا هونهـا حلـوه فصـی ه بلیرـه ریـر رهیکـه و ت
عامیــه و ت رربیــه وحشــیه ت تصــل ل طــا

الجمهــور فــانّ ط ــاا العــوام تنفــر عــا

العلمیـات و تمیـا الـی مــا یناسـ ها مــا ال طابیـات و الشــعریات و یجـ

ان تکــون اتلفــا

ال طابیة حسنه الروابا جیـده اتنفصـاتت بـأن یـربا هـا هـالم الـی مـا یناسـ ه و یشـاهله و
دلیا hupokrisisدر آسار ابا ســینا و فارابی به مناف بالوجهیا و أار بالوجوه ترجمه شــده اســ
هشا

ترجمة اولیة فا شعر ارسطو به ایا مو و اشاره هرده اس

ع دالرحما بدو در

درآمد بر مهتتریا معانی اصطاله رتوریک
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یفصــا عمــا تیناسـ ه و تیشــاهله و قــد قیـا جن هــرا هــو فصــا ال طــا

و اتفــا تشــویا

بــانوا المجــاز مــا اتســشعاره و الششــ یه و ریرهمــا و هــو اســا
یســشکیر مــا ذلــک و ین ر ـ
هــرالوزن الســج

ال الرــة لکــا یلــ

أن

ان تکــون اتلفــا موزونــه تبــالوزن العرو ـی و مــا ق ی ـا
و هــرلک منــه ایــراد اللــرااا المشناســ ه همــا اذا ذهــر

و الشلســیمات

الریــاحیا و الــورد فیــرهر معــه ال ســاتیا و ال اــر و األنهــار و ال البــا و الهــوارات و
ری ـر مــا لل طاب ـة المــدون ف ـی الکش ـ

األزهــار و لل اط ـة الملفو ـة اســلو

المکشوب ـة للفکــر فیهــا مجــال و ألجلــه هان ـ

ع ــارات المکشوب ـة ابلــو و افص ـ و احســا

ترتی ــای مــا الملفو ــه و هــرلک ال کــت فــی األصــنا
السجالت فی المکشوبه و الکالم فی مجال
اتمــر الیــانی ،یشعلــ بالشرتیــ
یلــوه منــه المطلــو

ألنّ ال طاب ـة

الملفو ــه و المکشوبــه هالرســااا و

ال واص و العوام

هالشصــدیر بمــا یشــیر الــی الملصود واتقشصــاص بمــا

همــا فـی المشــاجرات و المنــافرات لــدتلشهما علـی امــر امــا مــا

حا ــر فینسـ ان امــا الـی العــدل و الجــور او الـی ال ســا و اللـ

او

و المشــوریات لمّـا دلّـ

علـی مصــل ه مســشل له فالیمکــا فیهــا اتقشصــاص و هــرلک ی ـیا الملصــود بمــا یلـ بــه
اتقنــا

و عل ـی ال طی ـ

أن یعــر

مــا یلشا ـیه هــا صــن

مــا هــره فــان الشصــدیر ف ـی

الشکایة ق ی ریر تا یدّل علی هربه
اتمر الیال  ،األاـر بـالوجوه و هـو مـا ق یـا ال یـا ،و هـو قـد یشعلـ باللااـا ،هکونـه
فی هی ه و ز یلی بـه فـی حـال ال طابـة مـا رقـة و هشاهشـة و حلـت و طالقـة و فیـ
تع ـی

و

و ری ـر ذلــک مــا اطرااــه نفســه و توهیشهــا و قــد یشعل ـ بــاللول هرف ـ الصــوت و

تف یمــه فیمــا یشعلــ بــال ر

و الشــجاعة و تلیینــه افاــه فیمــا یشعلــ باتســشعطا

و

الرحمه تفاده اتسش راج للسامعیا ( ،6925ص )491-495
بــهطور هلّــی توابـ اطابــه در آســار منطلیــان و مشکلّمــان مســلمان شــاما م ــاحیی مــون
هی ــ

لفــ و مراعــات قواعــد آن (فصــاح ) ،نمــت و ترتیــ

معــانی و ااــر بــالوجوه

مـیشـود (م مـد اراسـانی ،6925 ،ص  )452-447هـه در واقـ همـان سـه رهـا سـ ک،
ترتیـ

و بیــان اسـ

هــه ارســطو در هشــا ر ســومر اطابــه بــه ااشصــار بــدان اشــاره هــرده و

رومیــان بــهاشــ ا بــدان پردااشــهانــد و آن م احــ

بــه ایــا صــورت وارد آســار منطلیــان
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ایــا مســااا بــهتــدری بــه بالر ـ

مســلمان شــده اس ـ

آمیــوغر م ــانیر نمــر ر اطابــه بــا بالر ـ

شمارة اول

اســالمی نیــو راه یافشــه و باع ـ ر
م ــاحیی مــون تمهیــدات

اســالمی شــده اس ـ

زی ــاییشــنااشی ،انــوا س ـ ا و دتیــا برتــر س ـ نی بــر س ـ ا دیاــر در آســار بالریــان
مسلمان بیش اه

رسـالههـا اطابـه در رـر

بـه م احـ

ملدم در هشابی موسوم بـه بالرـ
در بالر

رربی و بالر

اطابه در رر
با م اح

پ

باسـشان نیسـ

از آتـا تـا مدینـه هوشـیده اسـ

داوود عمـارتی

ایـا آمیـوغ و تلفیـ را

اسالمی نشان دهد
از ارسـطو بنـا بـه دتیـا اجشمـاعی و سیاسـی رابطـة اـود را بیشـشر

رها س ک هه بـا مسـااا معنـیشناسـی و زی ـاییشناسـی مـرت ا بـود ،حفـ هـرد

و از منط و اسشدتل و اقنـا ر عللـی هـه ارسـطو بـر آنهـا تأهیـد داشـ  ،فاصـله رفـ
واق مسـااا معنـیشناسـی و زی ـاییشناسـی در سـن

بالرـی رـر

همـواره ت ـ

در

عنـوان

ســ ک در هشــا هــا اطابــه مطــره بــود و در دوران سوفســطاای ســانی 6بــا ناــارغ
رسالهها مفرده در ایا زمینه رفشـهرفشـه بـهصـورتی مسـشلا در آمـد بـار بیشـشر اصـول و
ط لــهبنــد هــا رســالههــا بالر ـ
ترییــرات انــدهی پــریرف
آراز مـیشـود و سـپ
مــدرن بــر اســا

در رــر

تاری گــة بالر ـ

بــاقی مانــد و تنهــا

در طــول تــاریک ،ساب ـ

در اروپــا هــه از فــا اطابــه بــرا هرنیــو

8

بـا هـور هواینشلیـان ادامـه پیـدا مـیهنـد و بیشـشر ط لـهبنـد هـا

ایــا هشــا

صــورت مــی یــرد اــود ــواه صــادقی اسـ

بــر ایــا مــدعا

آبرامو 9و هارفَت )8۰68( 4در ایا زمینه مینویسند
اهیر قری

به اتفا ط لـهبنـد هـا و ارزیـابیهـا معاصـر بـر اسـا

رویکـرد ارسـطو

و اطی ــان هالســیک در مواجهــه بــا زبــان ادبــی بــه وجــود آمــده اســ ؛ جــام تــریا و

تأسیر ــرارتریا رویکــرد در هشــا تربیــ

اطیــ ر (قــرن اول پــ

هشا ها هششت ( )VIIIو نهـت ( )IXدیـده مـیشـود پـ

از مــیالد) هواینشیلیــان

از ایـا تـاریک زبـان ادبـی بـه دو

دسشه تلسیت مـیشـود  6صـور ایـال یـا مجازهـا ( )tropesهـه هلمـات یـا ع ـارتی هسـشند
1. second sophistic
2. Rhetorica ad Herennium
3. Abrams
4. Harpham

سال پنجاهت
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هــه آشــکارا معنــا هنجــار و معیــار را ترییــر مــیدهنــد  8صــنای بــدیعی یــا اطــابی یــا
شــمایا ،هــه ان ــرا
ن و آنها اس

از نــرم در آنهــا در معنــا هلمــات نیس ـ  ،بلکــه در نمــت و الاــو

( 6آبرامو و هارفت)69۰ ،8۰68 ،

بــا آرــاز دوران مســی ی در اروپــا بررســی هارهردهــا زی ــاییشــنااشی ســ ا بــا
هشــا هــا منش ــی هــه ب ــز س ـ ک را جدا انــه بررســی مــیهردنــد شــای شــد و رهــا
س ک مسشلالی مورد توجه نمریهپردازان اطابه و منشلدان ادبی قرار رف
لفّاظی/سبک پست و نازل

هــاتو

حکــیت یــا هــاتو بــورگ ،8ســناتور و اطی ـ

رومــی هــه در حــدود قــرن دوم

پــیز از مــیالد مــیزیســشه و اهنــون تنهــا از طریـ اطابــههــایی هــه دیاــر نویســند ان از او
نلا هردهانـد ،سـ ک اطابـة او را مـیتـوان مطالعـه هـرد ،ویـا ت لیلـی نیـو دربـارة نمریـة
اطابه داششه اس
اســـ

هه بـرا پسـرغ نوشـشه و احشمـاتی بـا بهـره یـر از منـاب یونـانی بـوده

(هنـــد  6334 ،ص  )666ایـــا هشـــا

هـــه در حلیلـــ

دایرةالمعـــارفی دربـــارة
نیس ـ

زراع ـ  ،ط اب ـ  ،اطابــه و حــوزههــا دیاــر بــوده اس ـ  ،اهنــون در دس ـ

و مــا

اطالعاتر اندهی دربارة ب ـز اطابـة آن داریـت مهتتـریا نلـا قـولی هـه از ایـا ب ـز در
دســ

اســ  ،آن اســ

مــارهو  ،اطیــ

هــه هــاتو اطــا

انســان اــوبی اســ

بــه فرزنــدغ مــارهو

مــی ویــد «فرزنــدم

هــه در ســ نور مهــارت دارد» (هنــد 6334 ،

ص  )666اطی ان باسشان همـواره وفـادار بـیمـون و مرایـی بـه ایـا تعریـ
و اــوبی و شــراف

را شــرث تزم بــرا اطی ـ

راســشیا مــیشــمردند بهعلیــدة دیکســون

 6پیشر دیکسون دربارة تفاوت صور ایال و صنای بدیعی می نویسد در صناع
هه در ص

روزمرّه هس

داشـشهانـد

یا آرایه بدیعی

9

معنی هر وا ه همانی

باقی میماند ،امّا نلز مشفاوتی پیدا میهند از سو دیار ،هناامی هه وا ها برا تأسیر رار

حســی ســااشه میشــود یا در معنایی ریر از معنی عاد اغ به هار میرود (اســشعاره ،هنایه و ریره) و یا معنا رمو و
نهفشها پیدا می هند (طنو ،تمییا) آنااه مجاز یا صور ایال اس  ،هه هواینشیلیان ایا ونه تعریفز میهند «تصر

هنر

در هلمه یا ع ارتی برا تولید معنایی مشفاوت با معنی ااب آن » ( ،6923ص  )41در صور ایال یا مجازها معنایی جانشیا
معنایی دیار میشود
2. Cato the wise or Cato the elder
3. Dixon

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

4۰

( ،6923ص  )7تعهــد اطی ــان باســشان بــه ایــا تعری ـ
نارانــی عمیـ بــود و تلوی ـای از وجــود یــک تعریـ

در حلیل ـ
م ــال

شمارة اول

«پوششــی بــرا یــک

ا ــر مــیداد اینکــه اطیـ

میتواند فرد ا ییی هت باشد و برا ملاصد پلید در شنوند انز نفوذ هند »
بــا آرــاز رل ــة رهــا سـ ک در قــرن اول مــیالد و ناــارغ رســالههــا مفــرده در ایــا
زمینــه ،صــناع پــرداز و توجــه بــه جن ــهها تواینــی و ت ییلــیر زبــان و فنــون و طُــرُ
زی اســاز و م یّــا هــردنر هــالم در میــان بالریــون رربــی شــیو پیــدا هــرد و اشــشرال بــه
م اح

زی اییشناسی تا قرنها بـه مهتتـریا مشـرلة نمریـهپـردازان اطابـه ت ـدیا شـد ایـا

رونــد در اواســا قــرن شــانودهت بــا هــور مــشکلّت مشــهور فرانســو  ،پشــرو
برنامــة ت صــیلیر جدیــد او ،شــدّت رفــ

رامــو

هــه از آمــوزغهــا

رامــو  ،6و
ســشرده و
ارااــه

افسار ســی شة قــرون وســطی نارا ــی بــود ،برنامــة ت صــیلی مشفــاوتی را بــه مــدار

داد در طــره او دیاــر قواعــد پــن انــة اطابــه ذیــا عنــوان هلّــی اطابــه جم ـ نمــیشــد،
ابدا و ترتی

در ذیـا فـا جـدل قـرار مـی رفـ

و اطابـه تنهـا سـ ک ،بیـان و حافمـه را

مشاــما بــود (هــانلی ،6336 ،ص  )687طــره آموزشــی رامــو

در فرانســه ،هلنــد ،آلمــان

و انالسشان با اسشل ال روبـهرو شـد و بـهزود جـایاویا تعلیمـات سـه انـة قـرون وسـطی
یعنــی منط ـ  ،دســشور زبــان و اطابــه شــد پ ـ

از رامــو

تفکیــک قــوانیا اطابــه ،هشــا هــایی در ایــا زمینــه تــألی
اتفــا آنهــا اصــا س ـ ک وجــه رالــ

بــود و م احــ

پیــروان او مشناس ـ

بــا طــره

هردنــد هــه در اهیــر قری ـ
زی ــاییشــنااشی م ــ

8

بــه

م ــور

رتوریک بهشمار میرف
بار بـا ت ـوتتر عمیـ ر فکـر  ،اجشمـاعی و سیاسـی هـه در اروپـا ر قـرنر هفـدهت ر
داد ،نــوعی ناــرغر منفــی نســ

بــه رتوریــک در میــانر اندیشــمندان اروپــا رواج یافــ

( ارســـشا ،8۰۰1 ،ص  )6۰تـــا جـــایی هـــه در ســـال  6165ریگـــارد برادویـــ  9شـــاعرر
معــرو ر انالیســی ،رتوریــک را بیم شــوا و پُــرزر و بــر اوانــد و در س ـالر  6148تــام

1. Petrus Ramus
2. trivium
3. Richard Brathwaite
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فــولر ،6مــور ر مشــهور ،در هشــا ر تــاریکر اــود علایــد عــدها از اندیشــمندان را دربــارة
رتوریــک منــیا بیــان هــرد روهــی آن را اُمُّالــدرو مــینامنــد (دیکســون ،6923 ،ص )77
و حشــی مونشســکیو 8در هشــا
قــومر ویویاــوت  9نوش ـ

روهاللــوانیا دربــارة بیانــات م الرــهآمیــو و مشکلّ ـ

آن قــوانیا مش ـ ون از رتوریــک اس ـ

قــوانیار

(مونشســکیو ،8۰۰6 ،ص

 )676اندیشــمندان و پژوهشــاران ایــا عهــد همگــون ســلراث و افالطــون معشلــد بودنــد
رتوریــک حلیلـ

را ت ریـ

میهنــد و بــر افکــارر پلیــد جامــها فری نــده مــیپوشــد آنهــا

تفاوت بسیار میانر اندیشـة واقعـی و لفّـا ی میدیدنـد؛ بـههمـیا علّـ
بالر

رتوریـک را هـه بـا

و س اپرداز ارت ـاثر مسـشلیت داشـ  ،مـان از انششـارر اندیشـة واقعـی مـیشـمردند

و آن را بهطور هلّـی طـرد هردنـد ایـا دوران هـه بـه دوران طـرد رتوریـک 4معـرو

اسـ

هه از اواارر قـرن شـانودهت مـیالد آرـاز شـد و تـا اوااـرر قـرن هجـدهت ادامـه داشـ
ایـا مــدت ،معنـا رتوریــک و اصــول اساسـی آن هــه بـر پایــة م احـ

در

رهـا سـ ک شــکا

رفشه بود نود براـی از م للـان و اندیشـمندان بـهمعنا لفّـا ی و سـ ک بـد و نـازل ترییـر
هرد یکی از عوامار مهتر ترییـر معنـا رتوریـک از سـ اپـرداز بـه لفّـا ی و سـ ک نـازل،
اسـشفادة بـیز از حـدر اطی ـان و سـ نورانر قــرن شـانودهت از صـنای بالرــی بـود تـا جــایی
هــه وقشــی م الرــه و اســشفادة بیحــد و حســا

از هلیشــهها و ان ــوهی از ترفنــدها ر زبــانی و

تللیدر سـط ی از سـ ک سیسـرو بـه اوج اـود رسـید ،فرانسـی
علــت 1نوش ـ

سیاس ـ مــدارر انالیســی در هشــا ر پیشــرف

بـیکا ،5فیلسـو ر نامـدار و

«اطی ــان بیشــشر بــه لف ـ فکــر

میهنند تا به معنا» (دیکسون ،6923 ،ص )73
یکــی از مهتتــریا نارانــیهــا ایــا دوره هشـ

زبــانی بــود هــه بــرا م احـ

علمــی

بــههار رفشــه شــود و بــر اــال ر س ـ کر مشکلّ ـ ر اطی ــان ،بیــانی روشــا و مســشدّل داشــشه
باشد فرانسی

بـیکا در هشـا پیشـرف

علـت نارانـی اـود را در ایـا زمینـه مطـره هـرد
1. Thomas Fuller
2. Montesquieu
3. Visigoths
4. attack on rhetoric
5. Francis Bacon
6. Advancement of learning
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و هســانی را هــه شــیفشة س ـ ک فنّــی و مشکلّ ـ
س کی را پیشنهاد هـرد هـه مشناسـ
ممکــا اس ـ
بیکا ،تام

بودنــد بــه بــاد انشلــاد رف ـ

بـا ملشاـا مو ـو و م اطـ

شمارة اول

او در ملابــا،

باشـد و تـا جـایی هـه

از هلمــات ســاده و رای ـ اســشفاده هنــد (هنــد  ،6333 ،ص  )854بــهریر از
هابو ،6فیلسـو

انالیسـی علایـد مشـابهی را دربـارة رتوریـک ابـراز هـرد و بـر

سـ ک سـاده و ط یعـی تأهیـد ورزیـد و اطی ـان را از اسـشفادة مفـرث از صـنای بالرـی نهـی
هـــرد (هنـــد  ،6333 ،ص  )875-813بنـــابرایا بـــا پیـــدایز روحیـــة ت لیـــ ر علمـــی،
رتوریک هه به سـ اپـرداز و صـنع پیشـای ااشصـاص یافشـه بـود طـرد شـد و پرهیـو از
س اآراای و اسشفاده از فنونر بالرـی تـا جـایی پـیز رفـ
هــه بــا هــد

توســعه و پیشــرف

پیشنهاد هـرد هـه بـرا
ادبــی پرهیــو داشــ

هـه انجمـار سـلطنشیر انالسـشان

علــت در ســال  611۰تأســی

وارغهـا و ب

هـا علمـی مناسـ

8

شــد ،آیــیار ناــارغر تــازها
بـود و آ اهانـه از آرایـهها ر

اســپرات ،6117( 9ص  )62هشــیز و نویســندة بریشانیاییکــه در آن

زمــان عاــو انجمــا ســلطنشی بــود ،دربــارة س ـ ا نیکــو در هشــا تــاریک انجمــا ســلطنشی
لندن نوشـ

«سـ ک شایسـشه بایـد هـامالی از هـر نـو آراسـشای ،ان ـرا

و آماسـید ی بـر

هنار باشد و در ملابا به و وه و روشنی و هوتاهی پیشیا باز ردد »
در اواارر قـرن هفـدهت فلسـفة جـان تن 4بـه رتوریـک ـربها زد هـه احیـا ر دوبـارة
آن تــا ســالها طــول هشــید تن شــدیدای طرفــدار ارج یـ ر عمــا بــر حــر
داشــ

بــود و اعشلــاد

رتوریــک بــا ایجــادر ابهــام و ترریــ ر احساســاتر بــیربا در ارت اثهــا انســانی

ااــشالل ایجــاد میهنــد و نــوعی ســو اســشفاده از زبــان بــهشــمار میآیــد (دیکســون،6923 ،

ص  )2۰او در هشــا ر رســالها در بــا

فهــت بشــر  5در ایــا بــا

نوشـ

«هُــا اســشفادة

مصنوعی و مجاز از هلمات هـه ااشـرا ر سـ نور اسـ  ،هـیچ سـود جـو اللـا ر معـانیر
رلــا ،ت ریـکر احساســات ،و لــرا ااــاللر در داور نــدارد؛ بنــابرایا فریـ

م ــض اسـ »

1. Thomas Hobbes
2. Royal Society
3. Sprat
4. Johan Locke
5. An Essay concerning Humane Understanding
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از ایــا نیــو هناــامی هــه هرومــه ،6فیلســو

(دیکســون ،6923 ،ص  )26پــ

و منشلــدر

ایشالیایی در رسالهها ر اـود بـه رتوریـک حملـه هـرد ،دیاـر جـایی بـرا دفـا از آن بـاقی
ناراشــ

هرومــه ( ،6388ص  )491مینویســد «رتوریــک هنــر آلــودها اســ  ،زیــرا

عــواملی را در نمــر می یــرد ،می ـار حاــور م اط ـ  ،هــه هــیچ ربطــی بــه هنرمن ـدر واقعــی
نــدارد» او در ایــا هشــا
تجلّیر شهود اس
زی ــایی اس ـ

فلســفة اــود را ،فلســفة شــهود 8نامیــد و معشلــد بــود هنــر فلــا

و هرمـه جـو شـهود باشـد ،هنـر نیسـ

بـه علیـدة هرومـه شـهود عـیا

و زی ــایی در ذهــا انســان دارا صــورتی اس ـ

هــه بیــان نامیــده میشــود؛

بنابرایا شهود مسـاو بـا زی ـایی و زی ـایی مسـاو بـا بیـان اسـ

شـهود ،زی ـایی و بیـان

بهزعت هرومه یـک میـو هسـشند و بـا هـت تفـاوت ندارنـد ،امّـا در رتوریـک زی ـایی و بیـان
از یکدیار تفکیک میشـوند و هـر هـدام شـاما مراحـا جدا انـها هسـشند بـههمـیا دلیـا
هرومه رتوریک را یک فعالیـ
و بیان از زی ایی جدا نیس

هنـر نمـیدانـد ،زیـرا فعالیـ

هنـر تلسـیتپـریر نیسـ

(هرومه ،6388 ،ص )1۰

در نشیجــة انشلادهــایی هــه از رتوریــک در ایــا دوران صــورت رفــ  ،ایــا هلمــه
رفشهرفشـه معـانی منفـی و مشفـاوتی پیـدا هـرد و بـر لفّـا ی و سـ ک پسـ
ا

اطـال شـد ،تـی

الیوت 9در ایا زمینه مینویسد
مرگ روسـشاند 4ری ـ

شـاعر اسـ

هـه بیشـشر از هـر هسـی در فرانسـه او را بـهعنوان

نماینــدة رتوریــک میشناســیت ،رتــوریکی هــه اهنــون دیاــر مل ولیـ
مان میهنیت هه رتوریک تنهـا یـک هلمـة مـ هت اسـ
نیو دارد اطال میشـود ،سـ کی هـه آشـکارا سـ ی

رشــشه را نــدارد مــا

هـه بـه سـ کر بـد هـه هـارهرد بـد
یـا نـامررو

اسـ

تـا جـایی هـه مـا

1. Croce
2. Filosofia Della Spirito
3. T.S Eliot
 4ادموند رو سشاند هه در سال  6212در فران سه به دنیا آمد و در سال  6362در ر ش  ،از مهتتریا نمای شنامهنوی سان و
شاعران قرن نوزدهت و اوایا قرن بیسشت به شمار میآید او زند ی سیرانو د بر ران ( )Cyrano de Bergeracسرباز،
دوااهار و نویسندة قرن هفدهت را در نمایز نامها با همیا نام به صورت ایالی به نمت در آورده اس

برا اطال بیششر

رجو هنید به
Britanica Concise Encyclopedia. (2011). 9 th edition. London: Oxford University press:
Rostand, Edmond entray.
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احسا

نیاز بـه صـ ّ

و دقـ

بهساد ی نمیتوانـد مشـراد
در ارت اث بوده اسـ

ارلـ

بیشـشر در تعریـ

ایـا اصـطاله نمـیبینیت ایـا هلمـه

نوشـشها بـد باشـد ،امّـا معـانیا هـه ایـا وا ه همـواره بـا آن
ننـشآور و مایـة سـرافکند ی بودهانـد بـار ا ـر معنـا دقیـ

وا ه بررســی شــود شــاید بــا معنــایی در ارت ــاث باشــد هــه م ــال
امــروز اس ـ

شمارة اول

رتوریــک یکــی از آن هلمــاتی اس ـ

ت دیــد هنــد باراریــد از ایــا تعری ـ

بــا تعــاری

مشــداول

هــه بایــد نلــد ادبــی آن را تعری ـ

هــه رتوریــک ا ـ

طین ـ

اجشنــا

اس ـ

اســ

و

هنــیت و
در حــال

هوشــز هنــیت تــا جــوهر و حلیلــ

رتــوریکی را بشناســیت هــه اــو

حا ر مانیفسـشی بـه راه افشـاده اسـ

هـه م ـاروه و فشاـو را در شـعر تـرجی مـیدهـد -

س ک بیان مسشلیت در ملابـا سـ ک بالرـی ،امّـا ا ـر رتوریـک هـر نـو نوشـشار باشـد هـه
ســااشارر نابهنجــار دارد ،ســ ک مکالمــها و م ــاورها نیــو ب شــی از رتوریــک اســ ،
زیرا ارل

از فشمان رسمی بسیار به دور اس

دیکســون ،م،ل ـ

هشــا

(الیوت ،638۰ ،ص )93-92

اطابــه در مجموعــة اصــطالحات ــرور  6در تأییــد س ـ نان

الیوت ،دربارة وا ة رتوریک و سشرة معانی وسی آن مینویسد
منشلــد تلصــیر نــدارد ا ــر احســا

هنــد در موقعیــ

هســی قــرار می یــرد هــه

قوربارها را تشری و جمـ هنـد -مـون ایـا هلمـه را بـه قـول الیـوت همـه میداننـد هـه
ملــدر لیــو و مرلــ اســ

از آن در تعریــ

شــیوهها ر ادبــیر زمــیا تــا آســمان مشفــاوتی

اسشفاده هردهاند با آن هـت مـده نویسـند ان را فشهانـد و هـت ذمشـان را بـه قـدر نـرمز
از اود نشان میدهد هه میشود آن را پش
بـدیاترتیـ

و رو هرد (دیکسون ،6923 ،ص )9

رتوریـک ـاه مجــازای بـهمعنا بیانـاتر م الرـهآمیو و پُرتکلّـ

و پُرطمطــرا

و تواــالی بــههار مــیرود و همگنــان تــا عصــر حا ــر در بســیار از باف ـ هــا هالمــی
معنـایی منفــی دارد .در سـدة بیســشت مش صصـان رشــشة علـوم ارت اطــات و رشـشة رتوریــک و
انشــا 8ســعی داشــشهانــد مــدلولهــا منفــی را از ایــا وا ه بوداینــد ،ادوارد اســگیاپا ،اســشاد
رششة علوم ارت اطات دربـارة ایـا دردرـه مـینویسـد «هـر مـه بیشـشر م للـان و مشصـدیان
1. The Critical Idiom
2. rhetoric and composition
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هلمــة رتوریــک را در ریــر معنــا ت لیرآمیــو آن بشــنوند ،بهشــر اســ » (اســگیاپا،8۰۰6 ،
ص  )878بــار همگنــان حشــی در نهادهــا عــالی آموزشــی و پرورشــی در آمریکــا و
دیاــر هشــورها بــه رتوریــک بــه ن ــو ت لیرآمیــو ناریســشه مــیشــود رتوریــک در طــول
تــاریک همــواره میــان برداش ـ هــا ااالقــی و منطلــی و برداش ـ هــا زی ــاییشــنااشی و
ارت اطی در نوسان بوده اس
ارتباطات :اقناع در معنای عام آن

پــیز از ایــا فشــیت هــه روهــی از م للــان و اندیشــمندان در دورة جدیــد رتوریــک را
اقنا در مفهوم عام آن در نمر مـی یرنـد ا ـر از ایـا مَنمـر بـه رتوریـک ناـاه هنـیت و ایـا
اصطاله را هر نو هالمـی بـدانیت هـه بـهمنمـورر تأسیر ـرار بـر م اطـ

بـهوجـود میآیـد

و آشکارا نمـر بـه شـنوندها اـاص یـا عـام دارد ،تعریـ ر آن منـان سـشرغ پیـدا میهنـد
هــه تلری ــای هــا حــوزة فشــارر انســان را در برمی یــرد؛ زیــرا در ایــا صــورت بســیار از
فشهها و نوششهها ر مـا (حشـی در مـواقعی هـه بـا اودمـان سـ ا می ـوییت) بـا آن سـاز ار
میافشد؛ بنـابرایا بـا در نمـر ـرفشا ایـا تعریـ  ،عملکـردر رتوریـک همشـر از عملکـردر هـا
ملولــة برقــرار ر ارت ــاث بــه وســیلة زبــان نیســ
دانشــااهی رتوریــک ارل ـ

و بــههمــیا دلیــا اهنــون در م افــا

بــهمعنا ارت اطــات بــههار مــیرود و نلــد رتــوریکی ــاه نلــد

ارت اطات 6اوانده میشود
رتوریــک جدیــد ســ ک ارت ــاطیا هــد

م ــور و مــ،سر اســ

هــه در آن ارت ــاطی

عامدانه و از پیز اندیشـیده شـده میـان وینـده ،پیـام و شـنونده بـه وجـود مـیآیـد هنـد
( ،6324ص  )9رتوریــک جدیــد را ونــها از ارت اطــات مــیاوانــد هــه بــا آن وینــده یــا
نویســنده در صــدد ت ل ـ اهــدا

اــود بــر مــیآیــد بایــد توجــه داش ـ

هــه رتوریــک در

دوران جدیــد علــیال صــوص بــه ارت ــاطی اطــال مــیشــود هــه نوع ـای تأسیر ــرار و اقنــاعی
اس

و به همیا دلیا با وجـود تمـام ابهامهـایی هـه سـشرة رتوریـک را فـرا رفشـه اسـ

با وجود قلمروهـا مشفـاوتی هـه ایـا اصـطاله را در بـر می یـرد ،یـک هـد

و

مشـشرن در

1. Communication Criticism

41

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

تمــام معــانی رتوریــک قابــا تش ـ یب اس ـ
آنهــا دتلــ

شمارة اول

در تمــام مــدلولهایی هــه وا ة رتوریــک بــر
در حلیلــ

دارد ،مســ لة اقنــا و تــأسیر یــک اصــا مشــشرن اســ

اهیــر

تعری هــایی هــه از رتوریــک صــورت رفشــه اســ  ،حــولر م ــورر تــأسیر بــر م اطــ
فرآینــدر اقنــا و ترریــ
صــر

و

میمراــد ،یعنــی ا ــر از بعاــی تعری هــا فرعــیر رتوریــک

نمــر هنــیت ،میتــوانیت مس ـ لة «اقنــا » را بــهعنوان حـدر مشــشرن تمــامی تعری هــایی

ق ول هنیت هه در تمام فرهنشها دربـارة رتوریـک رایـ بـوده و هسـ ؛ بـرا میـال بـه ایـا
توجه هنید

تعاری

 6هنــر س ـ ا فــشا و نوشــشا مــ،سر و اقنــاعی اس ـ  ،علیال صــوص بهره یــر از
صناعات ادبی و دیاـر قواعـد انشـا زبـانی اسـ
طراحــی شــده اســ  ،امّــا ارلــ

هـه بـرا تـأسیر اقنـاعی یـا برانایونـده
و صــمیم

بــهعنوان ســ نی عــار از صــداق

یــا

س نی بیمعنی تللّی میشود (آهسفورد ،8۰68 ،مداا رتوریک)
هــه بــرا اقنــا و تــأسیر بــر مــردم اســشفاده میشــود ،علیال صــوص

 8زبــانی اس ـ
زبــانی هــه شــاف
نیس

و برانایونــده بــهنمر میآیــد ،امّــا در حلیلــ

صــادقانه و هارآمــد

(تناما ،8۰۰3 ،مداا رتوریک)

 9زبانی اسـ

هـه بـهدن ـال تـأسیر بـر مـردم اسـ

و ممکـا اسـ

صـادقانه و منطلـی

ن اشد هنر و توانـایی سـ ا فـشا و نوشـشا بـه طـرز مـ،سر بـرا اقنـا و بـرانای شا
مردم اس

(مریت-وبسشر ،8۰61 ،مداا رتوریک)

 4رتوریــک شــاما مطالعــة قــوانیا انشــا میشــود هــه آن را منشلــدان دوران باســشان
تــألی

هردهانــد و همگنــیا شــاما مطالعــة نوشــشا و س ـ ا فشنــی اسـ

هــه بــهعنوان

ابوار ارت اطات و اقنا بهشمار میآید (بریشانیکا ،8۰66 ،مداا رتوریک)
 5رتوریــک همگنــان در وهلــة اول بــه اصــول و هــارهرد ارت ــاطی اقنــاعی و مــ،سر
اطال میشود (دایرهالمعار
در ارل

ایـا تعـاری

رتوریک ،8۰۰1 ،ص )691

رتوریـک سـ ا ماهرانـها دانسـشه مـیشـود هـه بـرا برقـرار

ارت ــاطی اقنــاعی پدیــد مــیآیــد ایــا تعــاری

بیتردیــد ت ــ

تــأسیرر تعریــ

ارســطو از

اطابه هسـشند ،زیـرا همـانطـور هـه فشـه شـد از نمـر ارسـطو اطابـه ارزیـابی شـیوههـا

سال پنجاهت
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در تـاریک تطـوّر اطابـه ادامـه پیـدا نمـیهنـد و

مشفــاوتی از اطابــه در میــان مدرســان و نمریــهپــردازان بــه مشــت

مــیاــورد ،در ســدة بیســشت در رشــشههــا ارت ــاثشناســی م ــانی ارســطوای اطابــه دوبــاره
احیا میشود و به ت ر آن رتوریـک مجـددای بـا اقنـا ارت ـاث نودیکـی پیـدا مـیهنـد رتوریـک
امــروزه در اهیــر تعــاری

دانشــااهی ارت ــاطی اقنــاعی اعــت از شــفاهی و مکشــو

برا دسـشیابی بـه اهـدا

مش صـی بـهوجـود مـیآیـد؛ بنـابرایا رتوریـک در دورة جدیـد،

هنر اقنـا یـا ت لـ عملـی اقنـا یـا دسـ
میشـود بـدیاترتیـ
هد

هـت تالشـی بـرا اقنـا نـود م للـان شـنااشه

رتوریـک جدیـد ب شـی از هویـ

تأسیر ـرار بـر دیاـران بـه بیـان عواطـ

رتوریــک یــا ارت ــاثر مــ،سر شــده اســ
رتوریــک جدیــد اســ
بــرا ت ل ـ اهــدا

اسـ

هــه

انسـان اسـ

و هر ـاه انسـان بـا

و اندیشـههـا اـود اهشمـام هنـد ،در یـر

مــارلو بــازرما 6هــه از برجســشهتــریا م للــان

رتوریــک را مطالعــة ماــونای هــاربرد زبــان بــهمعنا وســی آن
فعای ـ هــا انســانی مــیشــمارد و ســشرة رتوریــک را منــان وســی

مــیبینــد هــه از رتوریــک بــهعنوان اصــطالحی بســیا و جــام بــرا پایــه ــرار حــوزة
مطالعــاتی ســشردها بهــره مــیجویــد هــه شــاما تمــام فعایــ هــا ســم لیک زبــانی و
ریرزبــانی مــیشــود (هــویپرز و هینــش ،8۰۰3 ،ص )3؛ بنــابرایا مــیتــوان فــ

هــه

رتوریــک در معنــا جدیــد آن یعنــی ارت اطــات یــا ارت ــاثر مــ،سر فراینــد هــاربرد ســم اهــا
بــرا ســازماندهی تجربــه و انشلــال آن بــه دیاــران و ارزیــابی ماــونای ایــا ســازماندهی و
انشلــال تجربــه اســ

در رتوریــک جدیــد همــة انســانهــا ذاتــای ارت ــاث رانــی شــنااشه

میشـوند هــه در صــدد تأسیر ــرار بــر دیاــران برمــیآینــد و دانــز اــود را دربــارة جهــان
بــه همــک ســم اهــا بــه اشــشران مــی رارنــد رتوریــک جدیــد بــهعنوان ارت ــاث مــ،سر بــه
م ــض اینکــه فــرد ش صــی را مــورد اطــا

قــرار دهــد آرــاز مــیشــود ،در نشیجــه

رتوریک حاور فرا یـر و سـشردها در همـة زمینـههـا دارد جـرج همپ ـا 8نمریـهپـرداز و
م ل رتوریک جدید بـر پایـة همـیا وسـع

اسـ

هـه رتوریـک را هنـر بـورگ ارت اطـات
1. Charles Bazerman
2. Gorge Campbell
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میاواند هه نـه تنهـا افکـار ،بلکـه عواطـ  ،احساسـات ،ـرایزهـا و ملاصـد و اهـدا
نیــو دربرمــی یــرد (وینشــیمر ،8۰۰4 ،ص  )64۰همپ ــا بــا ایــا تعری ـ

رتوریــک را حشــی

از م ــدودة فرآینــد اقنــا فراتــر بــرده و بــهنوعی تمــام حــوزة ارت اطــات را ت ــ
رتوریــک مــیبینــد ،بــههمــیا دلیــا اسـ

را

لــوا

هــه در جدیــدتریا نمریــههــا رتــوریکی عرصــة

رتوریــک دیاــر م ــدود بــه یــک هــاربرد اــاص ارت ــاطی (اقنــا ) یــا یــک نــو ســ ک
سـ نور نمــیشــود ،بلکــه عرصــة رتوریــک بــا تــالغ نمریــهپــردزان معاصــر هــتپوشــانی
بیشــشر بــا علــوم ارت اطــات پیــدا مــیهنــد در مفهــوم جدیــد رتوریــک فراتــر از اطابــه،
بالر

یا لفّا ی صر

اس

بــا توجــه بــه تو ــی ات فــو مــیتــوان ف ـ

هــه میــراو ارســطوای اطابــه در ســدة

بیسشت در دو رششة علوم ارت اطـات و رشـشة رتوریـک و انشـا احیـا مـیشـود و در پـی آن بـا
هور نمریهپردازان جدید ،رتوریـک عرصـة سـشردهتـر را دربرمـی یـرد بـه دن ـال بسـا
م انی نمر رتوریک رویکـرد انشلـاد ا موسـوم بـه نلـد رتـوریکی بـر اسـا
اطابة ارسـطو در میـان م للـان و اندیشـمندان رواج مـییابـد ایـا رهیافـ

اصـول فـا
انشلـاد بسـشه

به اینکـه مـه تعریفـی از آن ارااـه شـود ،روغهـا مشفـاوتی در تأویـا و تفسـیر ارت اطـات
ســم لیک در پــیز مــی یــرد و یکــی از پیگیــدهتــریا و رــامضتــریا رویکردهــا انشلــاد
ســدة اایــر اس ـ

رویکردهــا نلــد رتــوریکی را در ســدة بیســشت مــیتــوان بــه ســه دورة

ســنشی ،دورة ــرار ،دروة مــدرن یــا دورة مطالعــات میــانرشــشها تلســیت هــرد (مکاریــک،
 ،693۰ص  )917هـه در هــر دوره شـیوههــا مشفــاوتی بـرا ارزیــابی ارت ـاث ســم لیک یــا
آرتیفک ـ هــا 6ات ــاذ مــیشــود ،امّــا عموم ـای نمریــهپــردازان ،نلــد رتــوریکی را ت لیــا هــالم
اقنــاعی بــا توجــه بــه وینــده ،فرســشنده و بافــ
معطــو

بــه ارزیــابی تولیــد ،پــردازغ و تــأسیر فعالی ـ

 6اصطاله آرتیفک را اولیا بار ادویا بلک به هار برده اس
آرتیفک

هــالم تعریــ

( )artifectsهر آن میو اســـ

هــردهانــد و آن را نلــد

زبــانی و ریرزبــانی مــیداننــد ویــا

و از آن هر ونها از ارت اث را اراده میهند

An artifact is any form of communication.
هه منشلد رتوریکی آن را بررســـی میهند آرتیفک ها میتوانند اطابه ها،

آهنشها ،مواع یا اط هها دینی ،فیلت ها یا آسار هنر دیار باشـــند برا اطال بیشـــشر رجو هنید به فصـــا اول ایا
پژوهز اصطالحات و وا ان هلید نلد رتوریکی

سال پنجاهت
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م ــانی نلــد رتــوریکی ،روغهــا ر داســشاننویســان را بــرا انشلــال تجربــه

به م اطـ  ،ارااـة اطالعـات ،طـرز بیـان ،و تصـویرپرداز مـورد بررسـی قـرار میدهـد ،در
ملدمة هشابز در ایا زمینه مینویسد
بــرا نوشــشا رتوریــکر داســشان ،مــا در وهلــة ن ســ

داســشان تعلیمــی را مــد نمــر

نــدارم ،داســشانی هــه بــرا ت لیرــات سیاســی و یــا آمــوزغ ااالقــی اسـ  ،مــورد نمــر مــا
نیســ

مو ــو مــا شــارد و روغ داســشان ریرتعلیمــی اســ

هــه در ایــا هشــا

هنــر

ارت ــاث بــا م اط ــان بــه شــمار میآیــد -یعنــی ابوارهــا رتــوریکی موجــود بــرا نویســندة
حماسه ،رمان یا داسشان هوتـاه هـه بـه همـک آن نویسـنده میهوشـد اودآ ـاه یـا نااودآ ـاه
جهــان داســشانی اــود را بــر م اطـ

ت میــا هنــد و او را ت ـ

تــأسیر قــرار دهــد (بــوو،

 ،6329ص )xiii
بنابرایا بهعلیـدة بـوو نلـد رتـوریکی ،رویکـرد اسـ

هـه مطالعـة تفصـیلی ابوارهـا

نویســنده بــرا تسـلّا بــر اواننــده را در بــر می یــرد و عوامـار اجشمــاعی و روانشــنااشی را
هه بـر نویسـند ان و م اط ـان اسـر می ـرارد ،مطالعـه میهنـد (بـوو ،6329 ،ص  )xiiiامّـا
نلد رتوریکی به ایا هت م ـدود نمـیشـود و مـیتوانـد مطالعـة ت لیلـی سـم لیک هـر نـو
نمــاد باشــد ،هنــد ( ،6338ص  )8در ت لیــا ســم لیک دفشرمــة تلفــا مــینویســد
«بر هها سفید دفشرمة تلفا نس شای درجة همشر از اقنا  /ارت اث را نشان میدهند »
بــهقــول هن ـ

بــرن ( ،6313ص  )678نمریــهپــرداز مشــهور حــوزة رتوریــک ،امــروزه

«هر هجا اقنا هس  ،رتوریـک نیـو هسـ

و هـر هجـا معنـا وجـود دارد ،اقنـا نیـو حاـور

دارد »
نتیجهگیری

اصــطاله رتوریــک بــرا ن ســشیابــار در یکــی از دیالوگهــا افالطــون بــه نــام
ور یا
بــوده اســ

در معنا اطابه بههار رفشـه اسـ

و تـا مـدتها بـههمـیا معنـا رایـ و مصـطل

بــار بــا ت ــوتتر عمیــ ر فکــر  ،اجشمــاعی و سیاســی هــه در اروپــا ر

1. Booth
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مـیدهـد ،معنــا رتوریـک در طـول تــاریک دسـش وغ ترییــر مـیشـود و ایــا اصـطاله بــه
ریـر از اطابــه بــر مفــاهیمی مــون بالرـ  ،لفـا ی ،سـ ک پسـ  ،اقنــا و ارت اطــات ترییــر
مــیهنــد آنگــه پیداســ
بالرــ

مشرجمــان در فارســی عمــدتای ایــا اصــطاله را معــادل اطابــه و

دانســشهاند و ویــا در ایــا معادل ــرار اطابــه را در معنــا نودیــک بــهنمر

هواینشیلیــان در ذهــا و نمــر داشــشهاند و از ســایر معــانی آن رافــا و مــه بســا در مــوارد نــه
برجــا معــادل بالر ـ

یــا بالرــی را در ترجم ـة رتوریــک و رتوریکــال بــههار بردهانــد ،در

حالیهه مشا مورد نمـر آنهـا هـیچ ونـه ارت ـاطی بـا بالرـ

نداشـشه اسـ

در ایـا ت لیـ

نشـان داده شـد هــه سـشرة رتوریـک در طــول تـاریک همـواره سـشرغ یافشـه اسـ
مفـاهیت در دورههـا م شلـ

بـر معـانی و رویکردهـا مشفـاوتی دتلـ

و ایــا

داشـشهانـد از ایـا

نمر ایا پژوهز میتوانـد بـه م للـان و مشرجمـان همـک مـیهنـد تـا در مطالعـات ادبـی و
نمـر بیشـشر بـه مفهـوم رتوریـک داشـشه باشـند و مشناسـ

ریرادبی دق

بـا بافـ

هـالم

معنا دقی آن را دریابند
کتابنامه
 6ابا سینا ،ه ( )6979برهان شفا ترجمه و پژوهز مهد قوام صفر

 .2ابا سـینا ،ه ( )64۰5الشــفا منط

تهران فکر روز

ج  4بهت لی ابراهیت بیومی ،ســعید زاید ،طه حسـیا پاشــا و

اهلل مرعشی.

ابوالعال عفیفی ،قت هشاب انه آی

 9افالطون ( )6923شز رساله ترجمة م مدعلی فروری تهران هرم
( )6923اطابه ترجمة حسا افشار تهران نشر مرهو

 4دیکسون،

 5شهرزور  ،م ( )6925الر سااا ال شجره اتلهیه فی علوم ال لای الربانیه تهران مو س سه پژوه شی
حکم

و فلسفه ایران

 1عالمه حلی ،ه ( )6919الجوهر الناید فی شره منط الشجرید قت بیدار

 7عمارتیملدم ،د ( )6935بالر
بالر

از آتا تا مدینه بررســی تط یلی فا اطابة یونان و روم باســشان و

اسالمی تا قرن پنجت هجر

تهران هرم

 2فارابی ،م ( )6923احصا العلوم ترجمة حسیا ادیوجت تهران علمی و فرهنای
 3فرشیدورد،

( )6972دربارة ادبیات و نلد ادبی تهران امیره یر
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ر و

تص ی م مدتلی مدر

اتقش ا
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چکیده
اعتقاد بر این اسـ

اصـلی سیسـت های آموزشـی ایجـاد ،حفـ ،،یکپارچـه

کـه مأموریـ

ســازی ،انتشــار و اســتفاد از دان ـ
مه تــرین بخــ

تســهی دانــ

اس ـ د در میــان ایــن مراح ـ برخــی معتقدنــد کــه
از مــدیری

دانــ

اس ـ د هــد

بررسی رابطه بین فرهنگ یـادییری سـازمانی و قصـد تسـهی دانـ

پــژوه

پــی

رو،

بـا تأکیـد بـر نقـ

میــانجی فرهنــگ یــادییری ســازمانی و رفتــار شــهروندی ســازمانی در میــان مدرســان
 EFLو غیــر  EFLدر دانشــها های ایــران میباشــدد همچنــین ایــن پــژوه
بررسی این مسـلله بـود اسـ

کـه آیـا مـدل پیشـنهادی قصـد تسـهی دانـ  ،داد هـا را

در چارچوب محیط  EFLایران بـراز
رو بـا هـد
خصــو

بــه دنبــال

میکنـد یـا خیـرد عـوو بـر ایـن ،مطالعـه پـی

بررســی تفـاوت معنــادار در ادراکـات اســاتید  EFLو غیـر  EFLایــران در
تســهی

دان ـ

در دانشــها هــا انجــام شــد اس ـ د در ایــن پــژوه

از آمــار

توصـــیفی ،تحلیـــ عـــاملی تأییـــدی ( )CFAو مـــدل معـــاد ت ســـاختاری ()SEM
اســتفاد شــد اســ د در پایــان ،نرمافــرار  AMOS 16بــهمنظور تجریــه و تحلیــ
داد ها بهکار یرفتـه شـدد نتـای نشـان داد کـه بـین فرهنـگ یـادییری سـازمانی و تعهـد
ســازمانی ،فرهنــگ یــادییری ســازمانی و قصــد تســهی دان ـ
ســازمانی و قصــد تســهی دانـ
نشــان داد اس ـ

رابطــة مثبـ

و بــین رفتــار شــهروندی

و معنــاداری وجــود داردد همچنــین نتــای

کــه تفــاوت معنــاداری در امتیــازات مربــوب بــه میــران قصــد تســهی
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مدرســان  EFLو مدرســان غیــر  ،EFLاخــتو

دان ـ

شمارة اول

معنــاداری در امتیــازات مربــوب

بــه تعهــد ســازمانی در مدرســان  EFLو مدرســان غیــر  EFLو اخــتو

معنــاداری در

امتیــازات مربــوب بــه رفتــار شــهروندی ســازمانی مدرســان  EFLو مدرســان غیــر EFL
وجــود داردد از ســوی دیهــر هــیت تفــاوت معنــاداری در امتیــازات مربــوب بــه فرهنــگ
یــادییری ســازمانی مدرســان  EFLو مدرســان غیــر  EFLوجــود نداش ـ د بــر اســا
نتای این پـژوه  ،فرهنـگ یـادییری سـازمانی پـی بینـیکننـدة مثبـ
ســازمانی و قصــد تســهی دانـ

و معنـادار تعهـد

اسـ  ،امــا پــی بینــیکننــدة معنــادار رفتــار شــهروندی

ســازمانی نیس ـ د تعهــد ســازمانی پی بینیکننــدة مثب ـ

قصــد تســهی دان ـ

و رفتــار

شهروندی سازمانی میباشدد
کلیدوارژهها :فرهنـگ یـادییری سـازمانی ،قصـد تسـهی دانـ  ،تعهـد سـازمانی ،رفتـار
شهروندی سازمانی ،اساتید  EFLو غیر EFLد
 .۱مقدمه

دیـدیا مبتنـی بـر دانـ
میکند :مدیری

دانـ

از جملــه آمــوز

در نظـر یرفتـه و بیــان

سـازمانی ،سـازمان را نهـاد مولــد دانـ

مـثرر ،عـاملی بسـیار مهـ بـرای رسـیدن بـه موفقیـ
عــالی اســ

همچنــین مثسســات آمــوز
انتشــار و اســتفاد از دانــ

(پاراهــا د و هامــ )6331 ،د در ایــن رابطــه ،مــدار

عــالی میتواننــد کــاموً بــه ی ـ

یرفتــه شــوندد اساس ـاً ،مأموری ـ

در هـر بخـ

نهــاد ایجــاد دان ـ

و

در نظــر

اصــلی سیســت آموزشــی ایجــاد ،حفــ ،،یکپارچــهســازی،

اســ د بــه همــین دلیــ  ،نظامهــای آموزشــی در ســط قابــ
دانــ

تــوجهی از فعالی هــای مــدیری

شــرک

دارنــد کــه مراحــ مختلفــی از جملــه

شناسایی دانـ  ،ایجـاد ،سـازماندهی ،ذخیـر سـازی ،بـه اشـترا یذاری ،اسـتفاد و حفـ ،و
نههداری را شام میشودد در میـان ایـن مراحـ ادعـا شـد اسـ
مه ترین بخ

از مدیری

دان

اس

کـه قصـد تسـهی دانـ

(با و همکاران)2112 ،د

امروز اقتصاد بهطور طبیعـی تبـدی بـه اقتصـادی مبتنـی بـر دانـ
«دان

قدرت اس » به ایـن معناسـ

کـه دانـ

شـد اسـ د عبـارت

بـهطور فراینـد ای تبـدی «بـه تنهـا» منبـ

تولید رروت میشودد امروز کارشناسان بـر ایـن باورنـد کـه دانـ

دارایـی مهـ بـرای افـراد

سال پنجاه

بررسی رابطه بین فرهنگ یادییری سازمانی و قصد تسهی ددد

و همچنــین سازمانهاســ
دســ
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تــا از ایــن طریــب بــه موفقی هــای بیشــتر در محــیط رقــابتی
و

یابنــد (علــوی و لینــدر6333 ،؛ ســید-ایخســان و رو نــد2115 ،؛ ون دن هــو

دریدر2115 ،؛ یانگ)2112 ،د
 .۲ .۱بیان مسئله

در حال حاضـر ،بـهدلی تغییـر سـری جوامـ و سـازمانهای کنـونی کـه در عصـر مبتنـی
و خــرد فعالی ـ

بــر دان ـ

میکننــد ،دان ـ

علیرغ اینکه برخـی از مـردم دانـ
کــه دان ـ

مه تــرین دارایــی ســازمان محســوب میشــودد

را بـهعنوان قـدرت در نظـر میییرنـد بـهنظـر میرسـد
بلکــه قــدرت از آن بخشــی از دان ـ

ناشــی

بــه خــودی خــود قــدرت نیس ـ

میشود که با دیهـران بـه اشـترا یذاشـته میشـودد فعالی هـای قصـد تسـهی دانـ

بـرای

اعضــای هــر یــرو فرصــ هایی را بــرای تبــادل نظــر و شــرک

در فعالی هــای مشــتر

ارائــه خواهــد داد تــا کــارایی عملکــرد اعضــا بــرای موفــب شــدن بــه حــداکثر رســاند شــودد
امــروز  ،تقاضــای روزافــرون بــرای بــه اشــترا یذاشــتن قابلی هــا و منــاب کیفــی در
مثسسات دانشهاهی وجود داردد
دان

عمـدتاً بـهعنوان یـ

منبـ اصـلی مریـ

عــوو بــر ایــن ،قصــد تســهی دان ـ

رقـابتی پایـدار در نظـر یرفتـه میشـودد

کــه جایهــاهی محــوری در مــدیری

دان ـ

دارد بــا

تعــدادی از متغیرهــای ســازمانی مطلــوب از جملــه عملکــرد ســازمانی رابطــة مثبــ

دارد

نیس ـ

کــه

(چنــگ 2111 ،؛ جاکوبســن2118 ،؛ لــین2111 ،؛ یانــگ)2112 ،د جــای تعجــ
قصد تسهی دان

در سازمانها موضوع تعداد زیادی از مطالعات تجربی بود اس د

بــهنظر میرســد رفتــار شــهروندی ســازمانی مفهــومی اس ـ
با تسهی دانـ
مثبــ

کــه دارای ارتبــاب نردیکــی

میباشـد :هـر دوی ایـن رفتارهـا بهصـورت داوطلبانـه انجـام شـد و بـهطور

بــا عملکــرد ســازمانی در ارتبــاب هســتندد در واقــ  ،برخــی از مشــابه ها توســط

برخــی از محققــان تســهی دانـ

تأییــد شــد اسـ

(بــا و کــی 2112 ،؛ کــابررا و کــابررا،

 )2114به طوریکـه کـابررا و کـابررا حتـی بیـان میکننـد کـه رفتـار شـهروندی سـازمانی نیـر
ممکــن اس ـ

پی بینیکننــد رفتــار قصــد تســهی دان ـ

باشــدد بــا ایــن وجــود ،تحقیقــات
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و رفتــار شــهروندی ســازمانی بــه

ندرت صورت یرفته اس د
بــهعنوان رفتــار شــهروندی یکــی از فرضــیات ایــن پــژوه

رفتــار تســهی دانــ

میباشــدد ایــر رفتــار تســهی دانــ
شود ،پـ

نــوعی از رفتــار شــهروندی ســازمانی در نظــر یرفتــه

ایـن دو بایـدبا هـ ارتبـاب داشـته و رفتـار شـهروندی سـازمانی نیـر بایـد نتیجـه

رفتــار تســهی دانــ

باشــد (اریــان و رایــان6334 ،؛ پادســاکو

و همکــاران)2111 ،د

بنــابراین ایــن مطالعــه ،بــهصــورت تجربــی روابــط میــان فرهنــگ یــادییری ســازمانی ،رفتــار
تسهی دان  ،رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی را مورد مطالعه قرار میدهدد
 .۳ .۱اهمیت و ضرورت پژوهش

در حــال حاضــر دانشــها ها بــا افــرای
مناب با کیفیـ
اهمی ـ

و تخصـ

تقاضــای دانشــکد ها بــرای بــه اشــترا یذاری

روبـهرو هسـتند؛ بنـابراین تسـهی دانـ

بســیاری برخــوردار شــد اس ـ

در جهـان آکادمیـ

(کــی و جــو)2118 ،د بــا توجــه بــه اینکــه جامع ـة

دانشــهاهی در را قابلی هــای فکــری ،تجمــ  ،انتشــار و اشــترا دانــ
وجود مثسسـات آمـوز

عـالی دلیلـی بـرای تسـهی دانـ

توجــه بــه ایــن مــورد ،دانشــهاهیان نقـ
جــو)2118 ،د آنهــا مســلولی
آموز

از

تــو

بهصـورت مسـتمر میباشـدد بـا

بســرایی در تولیــد و تســهی دانـ

تولیــد دانــ

میکنــد،

از طریــب پــژوه

دارنــد (کــی و

و اشــاعة دانــ

از طریــب

را بر عهد دارند (راماچاندران ،چونگ ،و اسماعی )2113 ،د

ممکن اسـ

قصـد تسـهی دانـ  ،فرآینـدی طبیعـی و اجتمـاعی در شـد باشـد ولـی
(کولکوفســکی و همینهــر2119 ،؛ ریــو و همکــاران2119 ،؛

در عمــ کــار ســاد ای نیســ

بــا و همکــاران)2114 ،د ایــن یــ
 )2119و در فرآیند مـدیری

«فرآینــد مــردم بــه مــردم» اســ

دانـ

بسـیار مهـ اسـ د مطالعـات نشـان داد انـد کـه برخـی

از عوامــ رفتارهــای تســهی دانــ
اجتمــاعی ،فــردی ،ماهیــ

دانــ

(ریــو و همکــاران،

را تحــ

تــأریر قــرار میدهنــد و عبارتنــد از عوامــ

یــا حتــی شــبکههای اجتمــاعی (راجــرز2119 ،؛ ریــو و

همکاران2119 ،؛ یانگ و وو)2118 ،د

سال پنجاه
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بررسی رابطه بین فرهنگ یادییری سازمانی و قصد تسهی ددد

 .۴ .۱هدف پژوهش

اصــلی از ایــن مطالعــه ،بررســی رابطــه بــین فرهنــگ یــادییری ســازمانی و قصــد

هــد

بــا تأکیــد بــر نقـ

تســهی دانـ

میــانجی تعهــد ســازمانی و رفتــار شــهروندی ســازمانی در

میــان مدرســان  EFLو غیــر  EFLدر ایــران اســ د هــد
اسـ

کــه دریابــد آیــا مــدل پیشــنهادی قصــد تســهی دانـ
میکنـد یـا نـه؟ عـوو بـر ایـن ،پـژوه

ایران براز

دیهــر پــژوه

پــی

رو ایــن

 ،داد هــا را در چــارچوب EFL

حاضـر تفـاوت معنـادار در ادراکـات

اســاتید دانشــهاهی  EFLو غیــر  EFLایــران در خصــو

تســهی دانــ

در دانشــها ها را

بررسی میکندد
تعهد سازمانی

قصد تسهیم

فرهنگ یادگیری

دانش

سازمانی

رفتار شهروندی
سازمانی

شکل  .۱مدل مفهومی تحقیق

 .۵ .۱سؤالهای پژوهش

با توجه به هد

پژوه  ،سثالهای پژوهشی زیر مطرح میشوند:

6د آیــا بــین قصــد تســهی دانــ  ،تعهــد ســازمانی ،رفتــار شــهروندی ســازمانی و
فرهنــگ یــادییری ســازمانی در میــان اســاتید  EFLدر ایــران رابطــة معنــاداری وجــود
دارد؟
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2د آیا بـین فرهنـگ یـادییری سـازمانی ،قصـد تسـهی دانـ  ،تعهـد سـازمانی و رفتـار
ســازمانی شــهروندی در میــان اســاتید غیــر  EFLدر ایــران رابطــة معنــاداری وجــود
دارد؟
9د آیــا تفــاوت معنــاداری بــین دیــدیا اســاتید  EFLو غیــر  EFLراجــ بــه قصــد
تســهی دانــ  ،تعهــد ســازمانی ،رفتــار ســازمانی شــهروندی و فرهنــگ یــادییری
سازمانی وجود دارد؟
5د آیــا مــدل ارائــهشــد قصــد تســهی دانــ  ،تعهــد ســازمانی ،رفتــار ســازمانی
شــهروندی و فرهنــگ یــادییری ســازمانی بهانــدازة کــافی داد هــا را بــرای اســاتید
دانشهاهی  EFLدر ایران براز

میکند؟

4د آیــا مــدل ارائــهشــد قصــد تســهی دانــ  ،تعهــد ســازمانی ،رفتــار ســازمانی
شــهروندی و فرهنــگ یــادییری ســازمانی بــهانــداز کــافی داد هــا را بــرای اســاتید
دانشهاهی غیر  EFLدر ایران براز

میکند؟

 .۲چارچوب نظری
قصد تسهیم دانش

تحقیقات نشان داد انـد کـه دانشـی کـه مورداسـتفاد قـرار نهیـرد بـیارز
از را هـای کــاربردی کـردن دانـ
تسهی دان

خـود مقاومـ

اسـ د یکـی

در ســازمان تسـهی آن اسـ د معمـو ً کارکنــان در مقابـ

نشـان میدهنـد (هـوا و هـارا )2112 ،د از ایـن رو ،چالشـی کـه

سـازمانهای معاصـر بـا آن مواجـه هسـتند ،ترغیـ

کارکنـان بـرای تسـهی دانـ

خـود بـا

دیهران در درون واحدهای کاری و حتی بین واحدهای سازمانی اس د
فرهنــگ مــا ،تعــاری

و پیامهــای متفــاوتی را از مفهــوم بــه «اشــترا یذاشــتن» ارائــه

میکنــدد در کــودکی بســیاری از والــدین ،فرزنــدان خــود را تشــویب میکننــد کــه اســباب
بازیهــای خــود را بــا همبازیهــای خــود تقســی کننــد ،در حــالی کــه در مدرســـه،
دان آمـوزان یــاد میییرنــد بریــههای امتحــانی خــود را از چشـ های مراقـ
باز هـ در مدرسـه ،شـرک ها و مثسسـات بـه کارمنـدانی پـادا

پنهــان کننــد و

میدهنـد کـه اطوعـات را

سال پنجاه

بررسی رابطه بین فرهنگ یادییری سازمانی و قصد تسهی ددد

بــرای خودشــان نهــه میدارنــدد آدام بیــانچی ،یکــی از تحلیهــران مــدیری
غالب ـاً ارز

شــما بــرای ی ـ

ســازمان در آن چیــری اس ـ
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دان ـ

مییویــد:

کــه شــما مــیدانیــد و دیهــران

نمیدانند (تقوی و شریفی میونی)6983 ،د
ریـــژ ( )2114بیـــان کـــرد اســـ

کـــه تســـهی دانـــ  ،پایـــه و اســـا

سازمانهاســ  .نــاتوانی در تســهی دانــ
دان

میتوانــد فعالیــ

محور را با مشک مواجه کنـدد تسـهی دانـ

از انجام آن خودداری میکنندد با وجـود ایـن واقعیـ
قصــد تســهی دانــ
عواملی کـه موجـ

بســـیاری از

ســازمان بــهعنوان عنصــری

امـری دشـوار اسـ
کـه بقـای یـ

زیـرا معمـو ً افـراد
سـازمان بـه شـدت بـه

در میــان افــراد بســتهی دارد ،امــا هنــوز ادراکــات ناقصــی در مــورد
افـرای

میشـوند ،وجـود دارد (بـا و همکـاران،

قصـد تسـهی دانـ

2114؛ به نق از جو یی و همکاران)2161 ،د
میــران دان ـ

زمــانی کــه بــه اشــترا یذاشــته میشــود افــرای

مــوارد رویــههای بــه اشــترا یذاری شــام چیــری بــی
اس ـ د در نتیجــه ،قصــد تســهی دان ـ

دان ـ

مییابــد؛ زیــرا در اکثــر

از دســتهای ســاد از اطوعــات و

میتوانــد کیفی ـ

کــار و قابلی هــای اساســی

رهبری ،مهارتهای مه تفکـر و هـ چنـین شایسـتهی مـورد نیـاز بـرای کمـ

بـه سـازمان

را بهبــود بخشــد (ســید-ایکســان و رو نــد2115 ،؛ یانــگ2112 ،؛ چنــگ و همکــاران،
)2169د
قصد تسهیم دانش در دانشگاه

از آنجـا کــه تسـهی دانـ
دارای اهمیـ

زیــادی اس ـ

بـهطور کلــی بـهســختی انجـام میشــود ،قصـد تســهی دانـ
(ریچـ

و ویســبر )2161 ،د برخــی از صــاح نظــران خــاطر

نشان کرد اند کـه علـیرغ مرایـای بـیشـمار تسـهی دانـ
کمی در محیطهای دانشـهاهی بـرای تسـهی دانـ
و و ( )2113نشــان دادنــد کــه دانــ

بـرای سـازمانها ،تمایـ بسـیار

وجـود داردد بـهعنوان مثـال ،چنـگ ،هـو

ذخیــر شــد در مقایســه بــا تســهی دانــ

محیطهای دانشـهاهی رایـ تـر اسـ د عقیـد بـر آن اسـ

در

کـه عـوو بـر خـود محیطهـای

دانشهاهی ،جوام دانشی نیر مستعد محدود شدن توسط مدرسان هستند.
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بدون توجـه بـه اهمیـ
به دیهـران بـهعل

بـالقوة توسـعة دانـ  ،افـراد ممکـن اسـ

اهمیـ
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بـرای انتقـال دانـ

و فوایـد آن بـرای خودشـان ،تردیـد داشـته باشـند (لـین2112 ،؛

بــهنقــ از هــوا و همکــاران)2165 ،د بــهنظر میرســد در اســاتید تمــایلی بــرای آزادی،
فردیرایی و استقول وجـود دارد بـهطـوری کـه هـدفی جـدا از کـار یروهـی خـود را دنبـال
را نادیــد میییرنــد کــه تو هــای هماهنگشــدة علمــی مــثرر

کنــدد آنهــا ایــن واقعیــ

میتواند ضامن بقای آنهـا باشـد و نـه عـاملی تهدیدکننـد د از طرفـی ،تسـهی دانـ
تا حـد زیـادی یـران تمـام شـود زیـرا6 :د باعـ

اس

موقعیــ

خـود اشـتیاقی فـردی بـرای

ســازمانی و پادا هــا میشــود؛ 2د هرینــههای فرصــ

مییابــد؛ 9د احتمــال بـهکــارییری نادرسـ
اس

ریسـ

منجر به از دسـ

دان ـ

ممکـن

زمــان و فعالیــ

افــرای

توســط ییرنــد وجــود دارد؛ و 5د ممکــن
یـا کنتـرل شـود (بولینـو،

دادن نیرویـی شـود کـه نمیتوانـد بازیافـ

2162؛ چنگ ،هو ،و و)2113 ،د
تعهد سازمانی

مــثدی و همکــاران ( )6323تعهــد ســازمانی را بــهعنوان کیفی ـ
بـا یـ

سـازمان خــا

شد توسط ی
احســا

هوی ـ

تعریـ

فرد با یـ

نمودنـدد تصــور بـر آن اسـ

سـازمان مـنعک کننـدة ایـن اسـ

مــرتبط بــا رابطــه افــراد

کــه ارتبـاب ذهنـی احســا
کـه چقـدر افـراد بـا سـازمان

میکننــد (اوریلــی و چــتمن)2169 ،د فــردی کــه بــر یـ

ســازمان خــا

ســازمان را بــاور داشــته و بنــابراین تم ـامی تــو

خــود را جهــ

متمرکــر شــد  ،اهــدا

تحقــب منــاف ســازمان انجــام میدهــد (بــرود و تومولــو)2115 ،د تعهــد ســازمانی بــهمعنــی
احساســات کارکنــان نســب
یکی از تعاری
پــذیر

اهــدا

بــه ســازمانی اسـ

کــه در آن کــار میکننــدد بــهعنوان مث ـال ،در

ارائـهشـد تعهـد سـازمانی عبـارت اسـ

از بـاور عمیـب فـرد بـه سـازمان و

و ارز هــای آن ،تمایــ بــه انجــام تو هــای قابــ توجــه از طــر

ســازمان ،و عوقــه شــدید بــه حفــ ،شــهروندی ســازمانید تعهــد ســازمانی بــهمعنای میــران
تمایـ کارمنــد بــرای بــاقی مانــدن در ســازمان ،پــذیر

ارز هــای آن و احســا

افتخار از کار کردن در آن یفتـه مـیشـودد تعهـد سـازمانی یـ

غــرور و

مقولـه چندبعـدی اسـ

کـه

عبارتاند از تعهد عـاطفی ،هنجـاری و مسـتمرد سـه بعـد نـامبرد در کنـار هـ میـران تعهـد

سال پنجاه
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ســازمانی را بــهعنوان یــ

متغیــر واحــد نشــان مــیدهنــدد تعهــد عــاطفی بیــانهر میــران

دلبستهی عاطفی کارمند بـا سـازمان و تمایـ بـه تعیـین هویـ
در حالیکه تعهد هنجـاری نشـاندهندة احسـا
اس د فرض بر ایـن اسـ
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از طریـب سـازمان مـیباشـدد

اجبـار و تکلیـ

کارمنـدانی کـه دارای هـر یـ

بـه ادامـه کـار در سـازمان

از انـواع تعهـد باشـند در سـازمان

باقی ماند و به کار خود ادامه میدهنـد؛ زیـرا یـا خـود مـیخواهنـد یـا نیـاز دارنـد یـا اینکـه
م ـیکننــد مجبورنــد ای ـن کــار را بکننــد (بولینــو)2162 ،د تعهــد مســتمر نیــر نــوعی

احســا

کــه بــهدلی انجــام دادن مجموعــهفعالی هــای مســتمر ایجــاد

تعهــد در ســازمان اســ

میشودد این تمای بهواسـطة ذخیـر شـدن اندوختـهها و سـرمایههایی اسـ
فعالی ها این اندوخته و سرمایهها از بین میرود (زارعی متین،6936 ،

کـه بـا تـر

آن

د )212د

رفتار شهروندی سازمانی

تقریبـــاً  51ســـال قبـــ  ،کـــاتر ( )6315اهمیـــ
خودجــو

را خاطرنشــان ســاخ

طبقـــهای از رفتارهـــای اختیـــاری و

کــه فراتــر از الرامــات آشــکار نقــ

اســ  ،امــا بــرای

کــارایی و ســودمندی ســازمان زم اســ د از ایــن رفتارهــا بــهعنوان رفتــار شــهروندی
ســارمانی یــاد میشــود (یوســفیامیــری و همکــاران،6932 ،
رفتارهــای شــهروندی در یــ
جهــ

کــار و فعالیــ

ســازمان باعــ

د )26د بــا بــودن ســط

میشــود آن ســازمان بــه محیطــی جــذاب

تبــدی شــود؛ چراکــه ســازمانهایی کــه ســط رفتــار شــهروندی

ســازمانی آنهــا با س ـ  ،بــا جــذب نیروهــای کارآمــدتر و کــاه
کارکنــان عملکــرد بهتــری خواهنــد داشــ

میــران تــر خــدم

(ســلیمی و همکــاران،6932 ،

از

د )46د مفهــوم

رفتــار شــهروندی ســازمانی اولــینبــار توســط اریــان 6و همکــاران وی در ســال ()6388
مطــرح شــدد آنهــا رفتــار شــهروندی ســازمانی را بــهعنوان رفتارهــایی کــه اختیــاری بــود و
بهصــورت مســتقی توســط سیســت های پــادا
میتواننــد ارربخشــی ســازمان را افــرای

رســمی شناســایی نمیشــوند و در کــ

دهنــد (ژاو و همکــاران،2169 ،

د  .)622بــر

ایــن اســا  ،تفــاوت اصــلی بــین رفتــار شــهروندی ســازمانی و رفتارهــای درون نقشــی ایــن

1. Organ
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کـه از کارکنـان انتظـار مـیرود رفتارهـای درون نقشـی را بـهعنوان یـ

اس

شمارة اول

جنبـه مهـ از

تعهــدات و وظایفشــان انجــام دهنــد امــا رفتــار شــهروندی ســازمانی داوطلبانــه بــود و بــر
اسا

و تمای افراد انجام میشود (آلیسون و همکاران.)2116 ،

خواس

فرهنگ یادگیری سازمانی

تغییـر و تحـو ت سـری عوامـ محیطـی ،مـدیری

سـازمانها را نیـر بـا چال هـای

جـدی مواجـه کـرد اسـ د سـازمانها بـدون یـادییری از تجربیـات خـود و دیهـران تـوان
بـا چنـین شـرایطی را نخواهنـد داشـ د امـروز  ،بـرای حفـ ،رقابـ

مواجهـة ارـربخ

و

کسـ

مریـ

رقـابتی در مقابلـة سـری بـا چال هـا شـک جدیـدی از سـازمانها در حـال

یستر

اس

که سازمان یادییرنـد نـام داردد تأکیـد و تمرکـر بـر یـادییری راهبـرد مواجهـة

سـازمانهای یادییرنـد بـا چال هـای آتـی تلقـی میشـود (قربـانی زاد )6982،د یـادییری
سازمانی عبارت اس

از فرآینـد یـادییری جمعـی اعضـای سـازمان؛ بـهعبـارت دیهـر فرآینـد
ازاکتسـاب ،تفسـیر و کـاربرد دانـ

یادییری سـازمانی عبـارت اسـ

جدیـد توسـط اعضـای

سازماند یـادییری سـازمانی درسـالهای اخیـر جـر تواناییهـای سـازمانی بـرای پاسـخهویی
مناسـ

بــه تغییـرات در محـیط خــارجی شــد اسـ

(حســینپــور و همکــاران.)6935 ،

پژوهشـهران از فرهنـگ یـادییری سـازمانی بـهعنوان پی آینـدی مهـ بـرای یـادییری
سـازمانی یـاد کـرد انـدد فرهنـگ یـادییری سـازمانی مجموعـه ای از هنجارهـا و ارز هـای
مرتبط به کارکرد سـازمان اسـ
دان

کـه از یـادییری سـازمانی بهواسـطة کسـ  ،توزیـ و تفسـیر

و تغییرات شـناختی حمایـ

در خلـب ،کسـ

و انتقـال دانـ

میکنـدد فرهنـگ یـادییری سـازمانی بـه مهـارت سـازمان
و اصـوح رفتـار بـهوسـیلة دانـ

و آیـاهی جدیـد اشـار

داردد فرهنـگ یـادییری سـازمانی بـه آن نـوع از رفتارهـا اشـار دارد کـه سـب

ارتقـا و

ارزشـمندی یـادییری از سـوی افـراد سـازمان مییـرددد سـازمانهایی کـه فرهنـگ یـادییری
قـوی دارنـد ،در خلـب ،کسـ

و انتقـال دانـ

و اصـوح رفتـار توسـط دانـ

جدید ،عملکرد با یی دارند (بشلید و همکاران،6934 ،

د .)611

و اطوعـات

سال پنجاه
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چارچوب تجربی

آمــد

در ایــن بخ ـ  ،برخــی از مطالعــات صــورت یرفتــه دربــارة متغیرهــای پــژوه
اس د
دمیــرل و یــو

( )2169در پــژوه

خــود ،تحــ

عنــوان «ارــر تعهــد ســازمانی بــر

تسهی دان » ،استد ل کردنـد کـه تعهـد سـازمانی و بـهویـژ تعهـد عـاطفی ارـر سـازند ای
اطوعــات داردد در نتیجــه ،ســازمانها ســعی میکننــد از منــاب موجــود بهصــورت

در کس ـ

ارربخ تر استفاد و بـا ایجـاد فرهنـگ تسـهی دانـ
ســازمان وفــادارتر کننــدد ب ـهعــوو  ،افــرای
زمانی حاص میشود که دان

در میـان کارکنـان ،آنهـا را نسـب

و محافظ ـ

فردی افراد به دان

از ســرمایة فکــری کارکنــان فقــط

سازمانی تبدی شد باشدد

لــین (« )2118ارتبــاب بــین رفتــار شــهروندی ســازمانی و قصــد تســهی دانـ
یــرفتن نقــ

بـه

بــا درنظــر

تعــدیلی جنســی » را مــورد مطالعــه قــرار دادد در مطالعــه فــو  ،پــن بعــد

رفتارهــای شــهروندی ســازمانی یعنــی نوعدوســتی ،تواضــ  ،وجــدان ،جــوانمردی و
بــر قصــد تســهی دان ـ

مشــارک

تأریریــذار شــناخته شــدندد جنســی

نســبتاً بــر تمــامی

عوام ـ تأریریــذار بــودد نتــای نشــان داد کــه تــأریر خیرخــواهی در قصــد تســهی دان ـ
بین خان ها بیشـتر از آقایـان اسـ
بهمرات

دان
با

در حـالیکـه آقایـان نسـب

در

بـه خان هـا در قصـد تسـهی

بخشند تر و جوانمردتر بودندد

و همکاران ( )2114در تحقیـب خـود بـا عنـوان «شـک ییـری قصـد تسـهی دانـ :
برانهیراننــد هــای بیرونــی ،نیروهــای جامعــهشــناختیروانشــناختی و جــو

بررســی نقــ

ســازمانی» نشــان دادنــد هنهــامی کــه افــراد از لحــای روانــی بــا ســازمان احســا

هوی ـ

میکننــد ،بــه ســازمان بیشــتر اطمینــان کــرد و تمایـ بیشــتری بــرای تســهی دانـ

از خــود

نشان میدهندد
دهقــانی و همکــاران ( )6935در تحقیقــی بــا عنــوان «نق ـ
در افــرای

رفتــار شــهروندی ســازمانی

تســهی دانــ » ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رابطــة بــین رفتــار شــهروندی

سازمانی و تسهی دان

معنـادار اسـ د همچنـین نتـای جـانبی حـاکی از آن بـود کـه رابطـة
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معناداری بین تسهی دانـ

شمارة اول

و ابعـاد رفتـار شـهروندی سـازمانی یعنـی نـوعدوسـتی ،تواضـ ،
وجود داش د

وجدان ،جوانمردی و مشارک

حســین و حســین ( )2169در تحقیــب خــود بــا عنــوان «رابطــة بــین نهــر
تسهی دان

بـا تأکیـد بـرنق

میـانجی رفتـار شـهروندی سـازمانی» بـه ایـن نتیجـه رسـیدند

که رابطـة معنـاداری بـین رفتـار شـهروندی سـازمانی و قصـد تسـهی دانـ
ارتباب معناداری بین نهر

شــغلی و

وجـود دارد امـا

شغلی و رفتار شهروندی سازمانی وجود نداردد

وانــگ و همکــاران ( )2114در پــژوه
یــادییری ســازمانی ،رضــای

خــود بــا عنــوان «بررســی رابطــه بــین فرهنــگ

شــغلی و تعهــد ســازمانی در شــرک های دولتــی و خصوصــی

در چین» به این نتیجه رسـیدند کـه بـین فرهنـگ یـادییری سـازمانی و ابعـاد تعهـد سـازمانی
یعنی تعهد هنجاری ،تعهد عاطفی و تعهد مستمر ارتباب معناداری وجود داردد
نتای تحقیـب الروبـی ( )2166بـا عنـوان «بررسـی رابطـة بـین رفتـار شـهروندی سـازمانی
بــا تســهی دانــ » نشــان داد کــه ابعــاد جــوانمردی ،نوعدوســتی و مردانهــی رابطــة
معنادارتری با تسهی دان

دارندد

 .۳روششناسی

ایــن پــژوه

در بــین اســاتید  EFLو غیــر  EFLدر دانشــها های ایــران اجــرا شــدد در

ایــن مرحلــه از آمــار توصــیفی ،تحلیــ عــاملی تأییــدی ( ،)CFAو مــدلیابی معــاد ت
ســاختاری ( )SEMو در پایــان ،نرمافــرار  AMOS 16بــهمنظور تجریــه و تحلیــ داد هــا
بهکار یرفته شدد
 .۱ .۳جامعة آماری

از آنجــا کــه پــژوه

پــی

یــادییری و قصــد تســهی دانــ

رو تــو

دارد بــه بررســی رابطــة بــین فرهنــگ ســازمانی

بــا تأکیــد بــر نقــ

میــانجی تعهــد ســازمانی و رفتــار

شــهروندی ســازمانی در میــان مدرســان  EFLو غیــر  EFLدر دانشــها های ایــران بپــردازد،
افراد نمونه از هـر دو یـرو از مدرسـان دانشـها انتخـاب شـدند و بـه دو یـرو  611نفـری

بررسی رابطه بین فرهنگ یادییری سازمانی و قصد تسهی ددد

سال پنجاه
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تقسی شـدندد جـداول زیـر اطوعـات جمعیـ شـناختی هـر دو یـرو اسـاتید  EFLو غیـر
 EFLرا نشان میدهدد
جدول  .۱مشخصات جمعیتشناختی نمونة EFL
درصد

فراوانی

%41

41

مذکر

%55

55

مثن

%66

66

زیر 91

%92

92

51-96

%59

59

41-56

%65

65

با ی 46

%23

23

کارشناسی ارشد

%92

92

دانشجوی دکتری

%95

95

دکتری

%26

26

مجرد

%23

23

متأه

%42

42

%25

25

TEFL
مترجمی انهلیسی

%63

63

ادبیات انهلیسی

%63

63

کمتر از  4سال

%28

28

 61-4سال

%92

92

 21-61سال

%61

61

بیشتر از  21سال

جن

محدودة سنی

مدرک

وضعیت تأهل

رشته

سابقة کاری

جدول  .۲مشخصات جمعیتشناختی نمونة غیر EFL
درصد

فراوانی

%49

49

مذکر

%52

52

مثن

%62

62

زیر 91

%23

23

51-96

%52

52

41-56

%62

62

با ی 46

جنس

محدودة سنی
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ادامه جدول ۲
درصد

فراوانی

%94

94

کارشناسی ارشد

%91

91

دانشجوی دکتری

%23

23

دکتری

%21

21

مجرد

%25

25

متأه

%98

98

علوم پایه

%28

28

مهندسی

%95

95

علوم انسانی

%63

63

کمتر از  4سال

%99

99

 61-4سال

%23

23

 21-61سال

%63

63

بیشتر از  21سال

زم بــه ذکــر اسـ
چراکـه بـه دسـ
وضــعی

کــه مدرســان حــب التــدری

وضعیت تأهل

رشته

سابقة کار

از جامعــه مــورد مطالعــه حــذ

شــدند

آوردن اطوعـات معتبـر از متغیرهــای مـورد مطالعـه از آنهـا بـا توجـه بــه

اشــتغال ناپایدارشــان ســخ

محقــب و یــا از طریــب پس ـ
شــرک

مدرک

بــودد شــرک کنندیان از طریــب تما هــای شخصــی

الکترونیکــی در جریــان کــار قــرار یرفتــه و در ایــن پــژوه

کردنــدد در ابتــدا ،شــرک کنندیان از نحــو تکمیــ پرســ نامه آیــا شــدندد

همچنــین از آنهــا خواســته شــد تــا اطوعــات شخصــی خــود را درج نماینــدد زم بــه ذکــر
اس

کـه ایـن اطوعـات کـاموً محرمانـه بـود و صـرفاً در جهـ

شدد شرک

در این پژوه

اهـدا

پـژوه

اسـتفاد

داوطلبانه و بـدون هـر یونـه فشـار ،تهدیـد یـا تطمیـ بـا منـاف

مالی بودد
 .۲ .۳ابزار گردآوری دادهها

تعــداد  5پرس ـ نامه شــام  56یویــه بــرای انــداز ییری در شــرک کنندیان از قصــد
تســهی دان ـ  ،تعهــد ســازمانی ،رفتــار شــهروندی ســازمانی و فرهنــگ یــادییری ســازمانی

سال پنجاه
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بین اعضای جامعة آماری توزیـ شـدد همـه ایـن چهـار ابـرار در ابتـدا در امریکـا و انهلـی
توســعه پیــدا کــرد و تأییــد شــد اند امــا بــرای ایــن مطالعــه پرس ـ نامة فارســی بــهمنظور
افــرای

(خواجــوی ،قنســولی ،حســینی ،و چــوی )2161 ،اســتفاد شــدد

میــران بازیشــ

تمام یویههـا توسـط پژوهشـهر بـه فارسـی ترجمـه و پـ
توســط یـ

از آن دوبـار بـه زبـان انهلیسـی

متــرج خبــر  ،بریردانــد شــدد تمــام یویــههــا بــا اســتفاد از طیـ

لیکرت در محـدود  6تـا  4انـداز ییری شـد کـه بـهترتیـ

بـه شـدت مخـال

 4نقطــهای
و بـهشـدت

موافب را نشان میدهدد
قصد تسهیم دانش

بــهمنظور انــداز ییری قصــد تســهی دانــ  ،پرســ نامه بــا و همکــاران ()2114
اسـتفاد شــدد ایـن ابــرار انـداز ییری ،متشــک از پــن یویـه اسـ د پایـایی ایــن پرسـ نامه
 1۸88یرار

شد اس د

تعهد سازمانی

بــرای انــداز ییری تعهــد ســازمانی ،ایــن پــژوه
توســعهیافتــه توســط مــایر ،آلــن ،و اســمی
یرار

از پرســ نامة هفــ

( )6339اســتفاد نمــودد ضــری

یویـــهای
پایــایی 1۸85

شد اس د

رفتار سازمانی شهروندی

بــرای انــداز ییری رفتــار ســازمانی شــهروندی ،مقیــا
و همکاران

پادساکو

( )6331استفاد شدد ضری

 61یویــهای توســعهیافتــه توســط

پایایی  1۸85یرار

شد اس د

فرهنگ یادگیری سازمانی

بـرای سـنج
مارسی

فرهنـگ یـادییری سـازمانی پرسـ نامـة هف یویـهای یانـگ ،واتکینـر ،و

( )2115مـورد اسـتفاد قـرار یرفـ د ضـری

شد اس د

پایـایی بـهدسـ آمـد  1۸86یـرار
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فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
 .۳ .۳گردآوری دادهها

از آنجــا کــه شــرک کنندیان در پــژوه

حاضــر اســاتید  EFLو غیــر  EFLبودنــد،

محقــب پرس ـ نامهای آنویــن آمــاد نمــودد شــرک کننــد ها از طریــب تما هــای شخصــی
محقــب یــا از طریــب وبســای
مــدر

لینکــداین تعیــین شــدندد پـ

 EFLو  625مــدر

از آن ،لیســتی متشــک از 669

غیــر  EFLتهیــه شــدد برخــی از پرســ نامــهها در دفتــر

شرک کنند  ،در محوطة دانشـها یـا در هـر نقطـهای کـه محقـب میتوانسـ

بـه جمـ آوری

داد هــا اقــدام نمایـــد ،تکمیــ شـــدد همچنــین پرســ نامة آنویـــن بــرای بســـیاری از
پاسخدهندیان از طریـب ایمیـ ارسـال شـدد از ایـن تعـداد 89 ،مـدر
 29۸5درصــد) و  83مــدر

( EFLنـر پاسـخ =

غیــر ( EFLنــر پاســخ =  26۸2درصــد) بــه پرس ـ نامه پاســخ

دادنــدد بــهمنظور رســیدن بــه حــداق تعــداد شــرک کنندة مــورد نیــاز ،محقــب پرس ـ نامه را
بــه  62مــدر

 EFLو  66مــدر

غیــر  EFLدیهــر تحویـ داد تــا نســب

اقـدام کننــدداز آنجــا کـه جامعــة مــورد مطالعـه از دانشــها های مختلـ
اســتنباب کــرد کــه ایــن رو

بــه تکمیـ آن

ایـران بــود ،میتــوان

جم ـ آوری داد هــا امکــان تعمــی نتــای را افــرای

میدهــدد

حدود  91دقیقه زمان برای تکمی پرس نامه نیاز بود اس د
 .۴نتایج

بــرای انجــام آمــار توصــیفی و بررســی پایــایی ابرارهــا ،نرمافــرار  SPSS 18و بــهمنظور
تجریه و تحلی داد ها از نرمافرار  AMOS 16استفاد شدد
سنجش مدلهای اندازهگیری

تحلیــ عــاملی تأییــدی ( )CFAبــرای بررســی ســاختار عــاملی یــادییری فرهنــگ
سازمانی ،رفتـار قصـد تسـهی دانـ  ،رفتـار شـهروندی سـازمانی و تعهـد سـازمانی اسـتفاد
شــدد در  ،CFAمــدل بــر اســا
براز

نظریــه و تحقیقــات تجربــی ســاخته شــد اس ـ د شــاخ

مدل برای بررسـی روایـی سـاز مـدلهای انـداز ییری مـورد اسـتفاد قـرار یرفـ د

در پــژوه

حاضــر ،از شــاخ

هــای  TLI ،CFI ، χ2 / dFو  RMSEAجهــ

مدل استفاد شدد مقـدار عـادی آزمـون  χ2کمتـر از  9بـهعنوان بـراز

بــراز

قابـ قبـول در نظـر

سال پنجاه
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یرفته شـد (تسـنگ و اشـمی )2118 ،د مـدل قابـ قبـول در نظـر یرفتـه میشـود وقتـی کـه
 CFIو  1۸31 ≥ TLIهســتند و خــوب اســ

زمــانی کــه ≥  1۸34هســتند (هــو و بنتلــر،

)6333د بـرای مقـادیر ≤  1۸11RMSEAنشـان از تناسـ
بــین  1۸18و  1۸61تناســ

متوســط ،و ≥  1۸61تناســ

خـوب1۸18 ≤ ،تناسـ
ضــعی

عاد نـه،

در نظــر یرفتــه میشــود

(هو و بنتلر6333 ،؛ م کالوم ،براون و سویاوارا)6331 ،د
 .۱ .۴قصد تسهیم دانش

برخــی از محققــان اذعــان دارنــد کــه نهــر
پــی شــرب قصــد تســهی دانــ

آنهاســ

همـهچیـر بـرای بـه اشــترا یذاشـتن دانـ
نهر

مـردم نسـب

مــردم نســب

و برخــی دیهــر معتقدنــد در مــوقعیتی کــه
مطلـوب اسـ  ،قصـد تسـهی دانـ

بـه ایـن موضـوع را بهبـود بخشـد (بـا

و همکــاران)2113 ،د مــدل اولیــه تناســ

بــه قصــد تســهی دانــ
میتوانــد

و همکـاران2114 ،؛ آ؛ علـوی

خــوبی بــا داد هــا نشــان داد ( χ2 = 213۸98و

) RMSEA = 1۸14 ،TLI =1۸35 ، CFI =1۸36 χ2 / df = 2۸21 ، df =34د ایــن مــدل
میتوانــد در شــک  2دیــد شــودد محــدودة بــار عــاملی  1۸85 -1۸53اس ـ د همــه بارهــای
عــاملی در  1۸14< Pاز نظــر آمــاری معنــادار بــودد مــدل بــا تمــام بارهــای عــاملی را میتــوان
در شک  2مشاهد نمودد

شکل  .۲مدل اندازهگیری قصد تسهیم دانش

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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 .۲ .۴تعهد سازمانی

مـدل اولیــه تناسـ

خــوب بــا داد هــا را نشــان نمیدهــد (، df = 662 ،χ2 = 298/41

)RMSEA =1/12 ،TLI = 1/88،CFI = 1/83 ،χ2 / df = 2/69د بنـابراین ،مـدل اصـوح
شد اس د ی

یویه ازیویههای تعهـد سـازمانی بـا توجـه بـه بارهـای عـاملی بسـیار پـایین

(کمتــر از  )1۸51حــذ

شــدد مــدل نهــایی تناس ـ

خــوبی بــا داد هــا را نشــان داد (268/52

= )RMSEA =1/11 ،TLI = 1/34،CFI = 1/36 ،χ2 / df = 2/65 ،df = 612 ،χ2د
مــدل نهــایی را میتــوان در شــک  9مشــاهد نمــودد ایــن ســاختار عــاملی تعهــد ســازمانی
نشــان میدهــدد محــدودة بــار عــاملی  1/86-1/51اس ـ د همــه بارهــای عــاملی در 1/14< P
از نظر آمـاری معنـادار بـودد مـدل بـا تمـام بارهـای عـاملی را میتـوان در شـک  2مشـاهد
نمودد

شکل  .۳مدل اندازهگیری تعهد سازمانی

سال پنجاه
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 .۳ .۴رفتار شهروندی سازمانی

مـــدل اولیـــه تناســـ

خـــوبی بـــا داد هـــا (،χ2 / df=2/19 ،df=626 ،χ2=251/19

 )RMSEA=1/12 ،TLI=1/85 ،CFI=1/81نشـــان نمیدهـــدد بنـــابراین ،ســـه یویــــه از
پرس ـ نامة رفتــار شــهروندی ســازمانی بــا توجــه بــه بارهــای عــاملی بســیار پــایین حــذ
شـدندد مـدل نهـایی تناسـ

خـوبی بـا داد هـا (χ2 / df = 2/18 ، df =663 ،χ2 = 258/52

 )RMSEA =1/11،TLI = 1/34، CFI = 1/36،نشــان دادد شــک  5ســاختار عــاملی رفتــار
شــهروندی ســازمانی را نشــان میدهــدد محــدودة بــار عــاملی  1/85-1/52اســ د همــة
بارهای عاملی در  1/14< Pاز نظر آماری معنادار بودد

شکل  .۴مدل اندازهگیری رفتار شهروندی سازمانی

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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 .۴ .۴فرهنگ یادگیری سازمانی

مــدل اولیــه تناســ

خــوبی بــا داد هــا (،χ2 / df =2/13، df = 669 ،χ2 =291/92

 )RMSEA =1/12 ،TLI = 1/81،CFI = 1/82نشــان نمیدهــدد بنــابراین ،مــدل اصــوح
شــد و ســه یویــه از پرس ـ نامة فرهنــگ یــادییری ســازمانی بــا توجــه بــه بارهــای عــاملی
بســیار پــایین (کمتــر از  )1/51حــذ

شــدندد مــدل نهــایی تناســ

خــوبی بــا داد هــا

(،TLI = 1/36، CFI =1/39،χ2 / df = 2/93 ، df =32 ،χ2 = 292/12
 )RMSEA=1/11را نشــان دادد شــک  4ســاختار عــاملی فرهنــگ یــادییری ســازمانی را
نشــان میدهــدد محــدودة بــار عــاملی  1/26-1/52اس ـ د همــة بارهــای عــاملی در 1/14< P
از نظر آماری معنادار بودد

شکل .۵مدل اندازهگیری فرهنگ یادگیری سازمانی

پ

از بررسی مـدل انـداز ییری ،پایـایی پرسـ نامـهها مـورد بررسـی قـرار یرفـ د بـه

این منظـور ،ضـری
نمودد

آلفـای کرونبـا اسـتفاد شـدد نتـای را میتـوان در جـدول  9مشـاهد

سال پنجاه
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جدول .۳میزان آلفای کرونباخ متغیرها
تعداد گویه ها

ضریب آلفای کرونباخ

مقیاس

4

1/13

تعهد سازمانی ()62-1

1

1/29

رفتار شهروندی سازمانی ()96-69

61

1/28

فرهنگ یادییری سازمانی ()56 -92

2

1/86

قصد تسهی دان

()4-6

ارتبــاب بــین فرهنــگ یــادییری ســازمانی ،قصــد تســهی دانـ  ،تعهــد ســازمانی و رفتــار
شهروندی سازمانی در میان اساتید  EFLو غیر  EFLدر دانشها های ایران
بــهمنظور پاســخ بــه ســثال اول پــژوه

و بررســی رابطــه بــین فرهنــگ یــادییری

سازمانی ،قصد تسـهی دانـ  ،تعهـد سـازمانی و رفتـار شـهروندی سـازمانی در بـین اسـاتید
 EFLاز فرمول همبستهی پیرسون استفاد شدد
جدول  .۴رابطة قصد تسهیم دانش ،تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ یادگیری سازمانی
در بین اساتید  EFLدر ایران
فرهنگ یادگیری سازمانی

تعهد سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

فرهنگ یادگیری سازمانی

6/11

)Sig. (2-tailed

1/111

تعهد سازمانی *

1/93

6/11

)Sig. (2-tailed

1/111

1/111

رفتار شهروندی سازمانی

1/62

1/23

6/11

)Sig. (2-tailed

1/216

1/629

1/111

قصد تسهیم دانش

1/22

*

**

)Sig. (2-tailed

1/621

1/98

1/111

جـدول  5نشـان میدهـد کـه فرهنـگ یـادییری سـازمانی بـهطور مثبـ

1/11

1/111
و معنـادار بـا (r

) =.30, p < .05تعهــد ســازمانی در ارتبــاب اسـ د عــوو بــر ایــن ،نتیجــه شــد کــه تعهــد
سـازمانی از رابطـة مثبـ

و معنـاداری بـا قصـد تسـهی دانـ ) (r =.38, p < .05برخـوردار
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اس د همچنین مشخ
و قصد تسهی دان

شـد کـه رابطـة مثبـ

شمارة اول

و معنـاداری بـین رفتـار شـهروندی سـازمانی

وجود دارد ()P <0.05 ،R = 0.66د
و بررســی رابطــه بــین فرهنــگ یــادییری

بــهمنظور پاســخ بــه ســثال دوم پــژوه

سازمانی ،قصد تسـهی دانـ  ،تعهـد سـازمانی و رفتـار شـهروندی سـازمانی در بـین اسـاتید
غیر  EFLاز رو

همبستهی پیرسون استفاد شدد

جدول  .۵رابطة قصد تسهیم دانش ،تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ یادگیری سازمانی
در بین اساتید غیر  EFLدر ایران
فرهنگ یادگیری سازمانی
فرهنگ یادگیری سازمانی

6/11

)Sig. (2-tailed

1/111
*

تعهد سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

1/42

6/11

)Sig. (2-tailed

1/111

1/111

رفتار شهروندی سازمانی

*1/52

1/69

6/11

)Sig. (2-tailed

1/111

1/916

1/111

قصد تسهیم دانش

1/22

1/13

)Sig. (2-tailed

1/916

1/625

تعهد سازمانی

جــدول 4نشــان میدهــد کــه فرهنــگ یــادییری ســازمانی بــهطور مثب ـ

*

1/56

1/115

و معنــاداری بــا

تعهـد سـازمانی ) (r =.57, p < .05و رفتـار شـهروندی سـازمانی ) (r =.42, p < .05در
ارتباب اس د عـوو بـر ایـن ،مشـخ
و معناداری با قصد تسهی دان

شـد کـه رفتـار شـهروندی سـازمانی از رابطـة مثبـ

) (r =.44, p < .05برخوردار اس د

بهمنظور پاسخ بـه سـثال سـوم پـژوه

و بررسـی ایـن نکتـه کـه آیـا تفـاوت معنـاداری

بــین اســاتید  EFLو غیــر  EFLبــا توجــه بــه قصــد تســهی دان ـ  ،تعهــد ســازمانی ،رفتــار
شــهروندی ســازمانی و فرهنــگ یــادییری ســازمانی وجــود دارد ،از آزمــون  tاســتفاد شــدد
در این راستا ،مقایسـة بـین میـانهین نمـرات هـر دو یـرو صـورت یرفـ د نمـرة آزمـون t

بیشتر از  )P <0.5( 2/61نشان میدهد که تفاوت معناداراس د

سال پنجاه
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جدول  .6نتایج آزمون  Tاز گروههای  EFLو غیر EFL
EFLاساتید غیر

سط

EFLاساتید

اطمینان٪

Sig.

df

t-test

SD

M

SD

M

33/21

>1/14P

638

9/12

6/11

9/92

1/31

9/11

قصد تسهی دان

611

>1/14P

638

4/51

1/83

2/28

1/21

9/52

تعهد سازمانی

611

>1/14P

638

5/61

6/13

2/29

1/38

9/95

82/22

<1/14P

638

6/94

1/34

2/61

1/39

2/28

رفتار شهروندی
سازمانی
فرهنگ یادییری
سازمانی
Total

جــدول  6ایــن نتــای را نشــان میدهــد :تفــاوت معنــاداری در نمــرات قصددد تسددهیم
داندددش در اســـاتید  (M= 3.66, SD=.96) EFLو اســـاتید غیـــر (M=3.32, ( EFL

 SD=1.06); (t=3.67, P<.05وجــود دارد؛ اخــتو

معنــاداری در نمــرات تعهــد ســازمانی

در اســاتید  )SD = 0.76 ،M = 3.42( EFLو اســاتید غیــر SD = ،M = 2.78( EFL

 )P <0.05 ،T = 5.46( )0.89وجـــود دارد؛ اخـــتو

معنـــاداری در نمـــرات رفتـــار

شــهروندی ســازمانی در اســاتید  SD = 0.98) ،(M = 3.34 EFLو در مدرســان غیــر
 (M=2.73, SD=1.09); (t=4.16, P<.05) EFLوجـــود دارد؛ اخـــتو

معنـــاداری در

نمــرات فرهنــگ یــادییری ســازمانی در اســاتید  )SD = 0.93 ،M = 2.28( EFLو در
مدرسان غیر  )P >0.05 ،T = 1.35( )SD = 0.95 ،M = 2.10( EFLوجود نداردد
بهمنظور پاسخ بـه سـثا ت چهـارم و پـنج پـژوه  ،بـرای بررسـی روابـط متقابـ بـین
متغیرهـا و تأییــد اینکـه آیــا مــدل ارائـهشــد از قصـد تســهی دانـ  ،تعهـد ســازمانی ،رفتــار
شــهروندی ســازمانی و فرهنــگ یــادییری ســازمانی بــهانــدازة کــافی بــرای هــر دو یــرو
اســاتید  EFLو غیــر  EFLدر ایــران مناسـ
شدد شاخ

براز

اسـ

یــا خیــر ،از معــاد ت ســاختاری اســتفاد

مدل نشان میدهـد کـه مـدل ،داد هـا را بـهانـدازة کـافی بـراز

کـرد
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شمارة اول

= (χ2 = 539.24, df = 189, χ2/df = 2.35, CFI = .91, TLI = .92, RMSEA

اسـ
.06

شکل  .6روابط متقابل میان متغیرها برای اساتید EFL

شــک  1نشــان میدهــد :قصــد تســهی دان ـ

) (β = .34, p < .05پی بینیکننــدة

و معنــادار تعهــد سـازمانی اسـ ؛ فرهنــگ یـادییری ســازمانی )،(β = .30, p < .05

مثبـ

پی بینیکننـدة مثبـ

قصـد تسـهی دانـ

اسـ ؛ فرهنـگ یـادییری سـازمانی( (β = .09,p

 < .05پی بینیکننــدة قابــ توجــه رفتــار شــهروندی ســازمانی نیســ ؛ فرهنــگ یــادییری
سـازمانی ) (β = .34, p < .05پی بینیکننـدة مثبـ
) (β = .42, p < .05پی بینیکننـدة مثبـ

تعهـد سـازمانی اسـ ؛ تعهـد سـازمانی

قصـد تسـهی دانـ

اسـ ؛ تعهـد سـازمانی (

 (β = .12,p < .05پی بینیکننــدة قابـ توجــه رفتــار شــهروندی ســازمانی نیسـ ؛ رفتــار
شــهروندی ســازمانی ) (β = .54, p < .05پی بینیکننــدة مثبــ

قصــد تســهی دانــ

اس د
مــدل پیشــنهادی بــرای اســاتید غیــر  EFLرا میتــوان در شــک  2مشــاهد نمــودد
شــاخ
اسـ
.07

بــراز

مــدل نشــان میدهــد کــه مــدل ،داد هــا را بــه انــدازة کــافی بــراز

کــرد

= (χ2 = 544.39, df = 189, χ2/df = 2.35, CFI = .92, TLI = .94, RMSEA

سال پنجاه
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شکل  .7روابط متقابل میان متغیرها برای اساتید غیر EFL

بر اسـا

آنچـه کـه میتـوان در شـک  2مشـاهد کـرد ،فرهنـگ یـادییری سـازمانی (β

) ،= .43, p < .05پی بینیکننــدة مثبــ

و معنــادار تعهــد ســازمانی نیتســ ؛ فرهنــگ

یــادییری ســازمانی ) ، (β = .18, p > .05پی بینیکننــدة معنــادار قصــد تســهی دان ـ
نیســ ؛ فرهنــگ یــادییری ســازمانی ( (β = .36,p < .05پی بینیکننــدة مثبــ

رفتــار

شــهروندی ســازمانی اســ ؛ فرهنــگ یــادییری ســازمانی )(β = .43, p < .05

پی بینیکننــدة مثبــ
پی بینیکننــدة مثب ـ

تعهــد ســازمانی اســ ؛ تعهــد ســازمانی )(β = .06, p > .05

قصــد تســهی دان ـ

نیس ـ ؛ تعهــد ســازمانی (β = .09,p > .05

پی بینیکننــدة قابـ توجــه رفتــار شــهروندی ســازمانی نیسـ ؛ رفتــار شــهروندی ســازمانی
) (β = .38, p < .05پی بینیکنندة مثب

قصد تسهی دان

اس د

 .۵بحث و پیشنهادها

بررسی رابطة بین فرهنگ یدادگیری سدازمانی ،قصدد تسدهیم داندش ،تعهدد سدازمانی
و رفتار شهروندی سازمانی در میان اساتید  EFLو غیر  EFLدر ایران
نتـای حاصـ از پـژوه
سازمانی رابطة مثبـ

پـی

و معنـاداری بـا تعهـد سـازمانی داشـ د عـوو بـر ایـن ،نتیجـه یرفتـه

شد که تعهد سازمانی بهطور مثبـ
مشخ

رو بــرای اسـاتید  EFLنشـان داد کـه فرهنـگ یــادییری

شد کـه رابطـة مثبـ

و معنـادار بـا قصـد تسـهی دانـ

مـرتبط بـودد همچنـین

و معنـاداری بـین رفتـار شـهروندی سـازمانی و قصـد تسـهی
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وجــود داشـ د عــوو بـر اینهــا ،مشـخ

شمارة اول

شــد کـه رابطــة مثبـ

رفتار شهروندی سـازمانی و قصـد تسـهی دانـ

و معنــاداری بــین

وجـود داشـ د همـانطـور کـه ذکـر شـد

اســ  ،بســیاری از ســازمانها ســعی در ایجــاد شــرایطی دارنــد کــه در آن کارکنــان خــود
میتواننــد بــهطور مــداوم یــاد بهیرنــد و ایــد های خــود را بــه اشــترا بهذارنــد تــا بــه
انباشــتهشــدن دانــ
کم

و تغییــر دســتهای از تجــارب شخصــی و دانــ

کندد بـا و همکـاران ( )2114معتقدنـد کـه پـ

سازمان آشـنا شـدند ،آنهـا اعتمـاد بیشـتری نسـب
تسهی دانـ
اس

هسـتندد یافتـههای پـژوه

از آن کـه افـراد بـهلحـای روانـی بـا

بـه سـازمان نشـان میدهنـد ،و مایـ بـه

حاضـر منطبـب بـا مطالعـة دمیـرل و یـا ()2169

که بـه ایـن نتیجـه رسـیدند تعهـد سـازمانی و مخصوصـاً تعهـد عـاطفی ارـر مثبتـی بـر

تســهی دانــ

داردد در نتیجــه ،ســازمانها از منــاب فعلــی خــود اســتفاد بهینــه کــرد و

وفــاداری خــود نســب

بــه کارکنــان خــود را بــا ایجــاد فرهنــگ قصــد تســهی دانـ

سازمان نشان میدهنـدد عـوو بـر ایـن ،افـرای
سازمان از طریب تبدی دانـ
پژوه

در درون ســازمان

افـراد بـه دانـ

حاضـر بـا نتـایجی کـه از پـژوه

و حفاظـ

داخـ

از سـرمایههای فکـری کارکنـان

سـازمانی بـهدسـ

میآیـدد نتـای حاصـ از

حسـین و حسـین ( )2169بـه دسـ

آمـد و ارـر

میانجی رفتار شهروندی سـازمانی در رابطـة بـین نهر هـای شـغلی بـا رفتـار قصـد تسـهی
دان

مورد مطالعـه قـرار یرفـ  ،تأییـد شـد اسـ د ایـن دو نتیجـه یرفتنـد کـه بـین رفتـار

شــهروندی ســازمانی و قصــد تســهی دانــ

رابطــة معنــاداری وجــود دارد ،امــا رفتــار

شهروندی سازمانی در رابطـة بـین نهر هـای شـغلی و قصـد تسـهی دانـ
ایفــا نمیکنــدد نتــای حاصــ از پــژوه

نقـ

میـانجی

حاضــر بــرای اســاتید غیــر  EFLنشــان داد کــه

فرهنــگ یــادییری ســازمانی بــهطور مثبــ

و معنــاداری بــا تعهــد ســازمانی و رفتــار

شــهروندی ســازمانی مــرتبط اس ـ د نتیجــة دیهــر آنکــه رفتــار شــهروندی ســازمانی رابطــة
مثب ـ

و معنــاداری بــا قصــد تســهی دان ـ

داش ـ د یافتــههای پــژوه

حاضــر منطبــب بــا

نتــای ارائهشــدة وانــگ و همکــاران ( )2114میباشــد کــه رابطــهای بــین تعهــد ســازمانی و
فرهنــگ یــادییری ســازمانی را تأییــد کردنــدد آنهــا تعهــد ســازمانی را در ســه بعــد مــورد
مطالعــه قــرار دادنــد :عــاطفی ،هنجــاری و مســتمرد ایــن اجــرا بــا ابعــاد فرهنــگ یــادییری

سال پنجاه
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سازمانی در ارتبـاب بود انـدد در پـژوه
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دیهـری کـه لـین ( )2118انجـام داد  ،روابـط بـین

رفتــار شــهروندی ســازمانی و قصــد تســهی دان ـ

بــهعنوان

بــا در نظــر یــرفتن جنســی

تعدی کننـد  ،مـورد بررسـی قـرار یرفـ د در مـدل ارائـهشـد  ،پـن جـر رفتـار شـهروندی
سازمانی یعنی نـوعدوسـتی ،حسـن نیـ  ،وظیفـهشناسـی ،جـوانمردی و فضـیل
قصد تسهی دان

مـدنی بـر

مـثرر بود انـد؛ البتـه بـا برخـی تفاوتهـا در نتـای هنهـامی کـه جنسـی

بهعنوان عام تعدی در نظـر یرفتـه شـد بـودد در حـالی کـه جنسـی

بـهعنوان یـ

عامـ

در نظــر یرفتــه نشــد اســ  ،نتــای حاصــ از مطالعــه حاضــر ایــن یافتــهها را پشــتیبانی
میکنــدد عــوو بــر ایــن ،تحقیقــات چــن ( )2161و هوانــگ ( )2166نشــان دادنـد کــه رفتــار
شــهروندی ســازمانی ارــر مثب ـ

و معنــاداری بــر قصــد تســهی دان ـ

یافتهها همراسـتا بـا مطالعـاتی اسـ
در پــژوه

داردد همچنــین ایــن

کـه توسـط الروبـی ( )2166صـورت یرفتـه اسـ د وی

خــود بــه بررســی ارــرات رفتــار شــهروندی ســازمانی در قصــد تســهی دان ـ

پرداختــه و نشــان داد اس ـ

کــه ابعــاد جــوانمردی ،وظیفــهشناســی ،و نوعدوســتی از ابعــاد

رفتار شـهروندی سـازمانی تـأریر بیشـتری بـر قصـد تسـهی دانـ
اجــرای رفتــار شــهروندی ســازمانی در پــژوه

دارنـد ،در حـالی کـه بـر

حاضــر تمرکــر نشــد اس ـ د نق ـ

شــهروندی ســازمانی در ارتقــای قصــد تســهی دانــ

رفتــار

نیــر توســط دهقــانی و همکــاران

( )2164مــورد بررســی قــرار یرفــ د آنهــا اظهــار داشــتند کــه میــران رفتــار شــهروندی
ســازمانی و ابعــاد آن (نوعدوســتی ،وظیفــهشناســی ،جــوانمردی ،حســن نیــ

و فضــیل

مدنی) در میـان کارکنـان در سـط متوسـط بـودد نتـای همچنـین نشـان داد کـه ارتبـاب بـین
رفتــار شــهروندی ســازمانی و قصــد تســهی دانـ
داد که همبستهی بـین قصـد تسـهی دانـ
وظیفهشناسی ،جوانمردی ،حسن نی

معنــادار بــود اسـ د نتــای دیهــر نشــان

و ابعـاد رفتـار شـهروندی سـازمانی-نوعدوسـتی،

و فضیل

مدنی -معنادار بودندد

مقایسة اساتید  EFLو غیر  EFLبا توجه به قصدد تسدهیم داندش ،تعهدد سدازمانی ،رفتدار
شهروندی سازمانی ،و فرهنگ یادگیری سازمانی

نتــای حاص ـ از پــژوه
تسهی دان

حاضــر نشــان داد کــه تفــاوت معنــاداری در امتیــازات قصــد

در اساتید  EFLو در اساتید غیر  EFLوجود داردد
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اخــتو
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معنــاداری در امتیــازات بــرای تعهــد ســازمانی در اســاتید  EFLو اســاتید غیــر

 EFLوجــود داردد همچنــین تفــاوت معنــاداری در نمــرات رفتــار شــهروندی ســازمانی در
اســاتید  EFLو اســاتید غیــر  EFLبــودد از ســوی دیهــر ،تفــاوت معنــاداری در نمــرات
فرهنــگ یــادییری ســازمانی در اســاتید  EFLو اســاتید غیــر  EFLوجــود نــداردد بــر اســا
یافتههای اشـار شـد در بـا  ،هـر دو یـرو از اسـاتید اشـترا در نتـای را بـهجـر در یـ
عام (فرهنـگ یـادییری سـازمانی) نشـان میدهنـد .تجریـه و تحلیـ دقیـبتـر نتـای رابـ
کــرد کــه اســاتید  EFLمیــران بیشــتری از قصــد تســهی دانــ  ،تعهــد ســازمانی و رفتــار
شــهروندی ســازمانی را در مقایســه بــا همتایــان خــود در یــرو  Non-EFLنشــان دادنــدد
را میتـوان بـه ایـن واقعیـ

عل

زمینــههای مختلــ

نسـب

داد کـه یـرو اسـاتید غیـر  EFLشـام مدرسـان

دانشــهاهی هســتند کــه طیــ

یســترد ای از موقعیــ

و فرصــ های

شغلی را ارائـه میدهنـدد عـوو بـر ایـن ،مثلفـههای هـر پرسـ نامه بـه موشـکافی بیشـتری
برای رسیدن بـه درکـی بهتـر از علـ نیـاز داردد اعضـای ایـن یـرو بـهویـژ کسـانی کـه در
زمینــههای مهندســی فعالی ـ

دارنــد ،عمــدتاً در خــارج از محــیط دانشــها نیــر در مشــاغلی

مشــغول بودنــدد نتــای مربــوب بــه فرهنــگ یــادییری ســازمانی نشــان داد کــه تفــاوت
معناداری بین دو یرو وجود نداش د
آیا مـدل ارائـهشـد از قصـد تسـهی دانـ  ،تعهـد سـازمانی ،رفتـار شـهروندی سـازمانی
و فرهنــگ یــادییری ســازمانی ،داد هــا را بهانــدازة کــافی بــرای اســاتید دانشــها  EFLو غیــر
 EFLدر ایران براز
بــر اســا

میکند؟

نتــای  :فرهنــگ یــادییری ســازمانی پی بینیکننــدة مثبــ

ســازمانی بــود؛ فرهنــگ یــادییری ســازمانی پی بینیکننــدة مثبـ

و معنــادار تعهــد

قصــد تســهی دانـ

بــود؛

فرهنـگ یـادییری سـازمانی پی بینیکننـدة معنـادار رفتـار شـهروندی سـازمانی نبـود؛ تعهـد
ســازمانی پی بینیکننــدة مثب ـ
مثب ـ

قصــد تســهی دان ـ

بــود؛ تعهــد ســازمانی پی بینیکننــدة

رفتــار شــهروندی ســازمانی نبــود؛ رفتــار شــهروندی ســازمانی پی بینیکننــدة مثب ـ

قصد تسهی دان

بـودد از یافتـههای بـا میتـوان نتیجـه یرفـ

اساتید  EFLبا برخـی نتـای پیشـینه مطابقـ

کـه مـدل پیشـنهادی بـرای

نـداردد میتـوان ایـنیونـه در نظـر یرفـ

کـه

سال پنجاه
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بــرای اســاتید  ،EFLفرهنــگ یــادییری ســازمانی بــهعنوان پی بینیکننــد رفتــار شــهروندی
ســازمانی دیــد نمیشــودد عــوو بــر ایــن ،تعهــد ســازمانی بــهعنوان پی بینیکننــد رفتــار
شهروندی سازمانی در نظر یرفته نشد اس د
نتــای نشــان داد کــه :فرهنــگ یــادییری ســازمانی پی بینیکننــدة مثبـ

و معنــادار تعهــد

ســازمانی بــود؛ فرهنــگ یــادییری ســازمانی پی بینیکننــدة معنــادار قصــد تســهی دانــ
نبــود؛ فرهنــگ یــادییری ســازمانی پــی بینیکننــدة مثب ـ
فرهنــگ یــادییری ســازمانی پی بینیکننــدة مثبــ
قصــد تســهی دانــ

پی بینیکننــدة مثبــ

رفتــار شــهروندی ســازمانی بــود؛

تعهــد ســازمانی بــود؛ تعهــد ســازمانی

نبــود؛ تعهــد ســازمانی پی بینیکننــدة معنــادار

فرهنــگ یــادییری ســازمانی نبــود و رفتــار شــهروندی ســازمانی پی بینیکنن ـد؛ مثب ـ
تســهی دان ـ

بــودد از یافتــههای بــا میتــوان نتیجــه یرفــ

اســاتید غیــر  EFLبــا برخــی نتــای مطابقـ

قصــد

کــه مــدل پیشــنهادی بــرای

نــداردد میتــوان ایــنیونــه در نظــر یرفـ

کــه

برای اسـاتید غیـر  ،EFLفرهنـگ یـادییری سـازمانی بـهعنوان پی بینیکننـدة قصـد تسـهی
دان

دید نمیشودد عـوو بـر ایـن ،تعهـد سـازمانی بـهعنوان پی بینیکننـدة قصـد تسـهی

دان

و رفتار شهروندی سازمانی در نظر یرفته نشد اس د
پــژوه

رو بــهمنظور بررســی رابطــة بــین رفتــار شــهروندی ســازمانی ،فرهنــگ

پــی

در دانشـها های ایـران بـرای هـ

یادییری سـازمانی ،تعهـد سـازمانی و قصـد تسـهی دانـ

اســاتید  EFLو هـ اســاتید غیــر  EFLانجــام شــد اسـ د ایــن پــژوه
بــه چنــد رو

کم ـ

تعیــینکننــد در ی ـ

میکنــدد اول اینکــه ایــن پــژوه

بــه افــرای

دانـ

نشــان میدهــد کــه آنچــه عامــ

محــیط لحــای میشــود میتوانــد عمیق ـاً در مراکــر آموزشــی مختل ـ

متفاوت باشـدد عـواملی کـه بـهعنوان پی بینـیکننـد در نظـر یرفتـه شـد اسـ  ،معنـاداری
مشــابه در زمینــههای مختلــ

و بــرای کارکنــان مختلــ

نــداردد دوم ،د یــ اساســی

ایجادکنندة این پدید با توجـه بـه مثلفـههای هـر عامـ میتوانـد در تحقیقـات بیشـتر مـورد
بررســی قــرار ییــردد همچنــین ،روابــط غیرمســتقی درییــر در مطالعــات فعلــی یــا مشــابه
میتوانـد در نظـر یرفتــه شـودد آخـرین نکتــه ایـن اسـ

کـه یافتـههای مطالعــات مشـابه بــه
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مــدیریتی و اداری هـ در محیطهــای علمــی و ه ـ در

و کار مورد استفاد قرار ییردد
کتابنامه

 .۱بشلید ،

د ،ارشدی ،ند ،و سـخراوی ،رد ()6934د بررسـی رابطـة فرهنـگ یـادییری سـازمانی بـا

توانمندسازی روانشناختی نوآوری سازمانی با توجه به نق
کارکنان شرک

ملی حفاری ایراند مدیری

بر آموز

میـانجییری یـادییری سـازمانی در

سازمانها688-619 ،)6(4 ،د

 .۲تقوی ،مد ،و شریفیمیویی ،حد ()6983د رابطة بین رهبری خدمتهرار با تعهد سازمانی و مثلفـههای
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چکیده
نظریــات تدــودور ندورنــو و وال ــر بنی ـامین در خصــوه هنــر بــا راهجــرد ترجمــة م ــون
ادبـی ارتجـا معنــی دار داردر هـر دو نظریـهپــرداز بـه قتیتـر هنــرا اع تـاد دارنـد ،امــا
تفــاوت ننهــا در چگــونگی درک و ان تــال قتیتــر و ق ـ

هنــرا ا ــر بــهطوراکــه

دیالک یک هنـرا میـان فـرم و ما ـوا قفـ .شـودر بنـابراین ترجمـة ادبـی فراتـر از یـک
ترجمه خوب تنها به ان تـال حـایپ پیـام ماـدود نمـیشـود بلکـه میـنان تـثییر و تـداوم
ایر در فرهنـ

متصـد معیـار ا ـرر ایـنچنـین واـایم م ـرجل ملـنم بـه درک قتیتـر

هنـــرا و رویـــارویی بـــا چالشهـــایی ا ـــر کـــه نیازمنـــد راهکارهـــاا نظـــرا در
زیجاشنا ی ،تفسـیر و ترجمـه مـیباشـدر بنیـامین بـا نظریـة «هنـر بازتولیدپـریر» بـر مـدل
ترجمة بـینِ خطـی تثکیـد دارد تـا قـ

مناصـربهفرد مفـاهیل هنـرا را نزاد ـازد و از

نن بــراا نهــاهیبخشــی بــه مــردم ا ـ فاد کنــد ،امــا ندورنــو بــا ارا ـة نظریــة دیالک یــک
منفی بر تداوم قتیتر هنر و بـیقالـ

بـودن نن تثکیـد دارد کـه ایـن دیـدها بـا ترجمـة

تفسیرا مطابتـر داردر در ایـن متالـه ایـد ولو ا م رجمـان مخ لـم رمـان نـاتور دشـر
در درک و ان تال لان ،ق

و پیـام ایـر بـا توجـه بـه مشـابهر ایـر بـا نظریـات ان تـادا

بنیامین و ندورنو مـورد باـو و برر ـی قـرار هرفـرر ترجمـة مامـد نففـی نـهتنهـا از
نظــر امانــردارا در لاــن بــا نظری ـة بازتولیــد هنــرا بنیــامین همخــوانی دارد ،بلکــه از
نظر همانند ـازا دیالک یـک هنـرا ،بـا نظریـة دیالک یـک م فـی ندورنـو همخـوانی دارد
و موفقتر از ایر ترجمهها میباشدر
کلیددواههها :تدــودور ندورنـو ،وال ــر بنیـامین ،ترجمــة ادبـی ،رمــان نـاتور دشــر ،اقمــد
کریمی قکاک ،مامد نففی ،نراز بار تیانر
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شمارة اول

 .۱مقدمه

رمــان نــاتور دشــر نوش ـ ة دیویــد جــروم ــالینفر در نمــار مفل ـة نیویــورک تــایمن از
پرفروشتــرین نیــار ادبــی جهــان بهشــمار مــینیــد کــه ترجمــههاا نن بــه زبــان فار ــی
اخ ـ ن نظرهــایی ب ـههمــرا داش ـ ه ا ــرر ــاخ ار ایــر مج نــی بــر تــکهف مانهــاا پســر
نوجــوانی ب ـهنــام هولــدن کولفیلــد ا ــر کــه مــاجراا اخــراد خــود از مدر ــه را روایــر
میکند ،اما ما ـواا ایـر بـه ان تـاد از ارزشهـاا مصـرنهرایـی و عـوامفریجـی در نمریکـاا
دهة پنفـا مـیپـردازدر هولـدن شخصـی ی پویـا دارد کـه بـراا متابلـه بـا خطـر بـیاخ قـی
هســ رد در جامعــة حــنع ی و بــهویــژ در مــدار

تصــمیل مــیهیــرد و بــه خودنهــاهی

میر د؛ تـا جـایی کـه تصـمیل فـرار را تغییـر مـیدهـد و در کنـار خـواهر کوچـکترش در
خانه میماندر
نــاتور دشــر را تــا بــه قــال چهــار نفــر بــه فار ــی ترجمــه کرد انــد اب ــدا 69۳۱
خورشیدا اقمد کریمـی قکـاک در ان شـارات مینـا (کـه الج ـه ایشـان پـ

از انتـ ب نن را

ویــرایش کردنــد)؛ ــال  6911مامــد نففــی در ان شــارات نــی ؛ ــال  6983زهــرا اوالتــدر
در ان شــارات نشــر هســ ر و ــال  6939نراز بار ــتیان در ان شــارات میلکــانر پــژوهش
قاضر با توجـه بـه ماـدودیر د ر ـی بـه برخـی منـاب بـر ترجمـة اول کریمـی ،ترجمـة
نففی و ترجمة بار تیان م مرکن ا رر
تعــدد ترجمــهها و خــوانشهــاا فار ــی موجــود از رمــان نــاتور دشــر نشــاندهنــدة
تفا یر م فاوت م رجمان از دیالک یـک هنـرا ایـن ایـر ادبـی مـیباشـد ،چنانکـه تتابـ میـان
لاــن و روایــر ترجمــه را دشــوار ــاخ ه ا ــرر بــهعجــارت دیگــر ،دیالک یــک میــان فــرم و
ما ــوا بــه اشــکال مخ لــم در نیــار ادبــیهنــرا اــاهر مــیشــودر از یــک ــو وا هــان و
شخصــیرپــردازا بـههونــهایســر کــه بــا نوجــوانی ــرکش روبـهرو مــیشــویل و از ــوا
دیگر لان خودنهاهانه شخصـیر احـلی فراتـر از یـک نوجـوان ـاد منفـر بـه ایفـاد یـک
نیــروا ماــرک تســخیرناپریر در م ـ ن ایــر مــیباشــد کــه بــه نن قابلیــر تفســیر ناماــدود
مــیدهــد و بتــاا م ـ ن را میســر مــی ــازدر در ن یفــه ،ترجمــة ادبــی در اینفــا بــا مشــک
چگــونگی برهــردان فــرم ایــرا روبهرو ــر کــه مــیبایســر ابعــاد مخ لــم شخص ـیرها،

ال پنفاهل

قــ
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درونــی و ــایر فاک ورهــاا یــک ــاخ ار هنــرا را قفــ .کنــدر بــدین حــورت،

ترجمة جنجة هنرا از ان تال حـرن پیـام مـ ن از زبـانی بـه زبـان دیگـر فراتـر مـیرود؛ زیـرا
جوان

مخ لم معنا ،ق  ،زیجایی و تثییرهرارا زبان مجدأ را شام میشودر

بــهطورکلی ،ترجمــة ادبــی از مجاقــو پیدیــد در ترجمــهشنا ــی بهشــمار مــینیــد،
چنانکــه برخــی حــاق نظــران نن را حــرفاً هنــر و برخــی دیگــر نن را تــاب قــوانین
زبانشنا ی مـیداننـدر همدنـین برخـی از روش خواننـد ماـور و برخـی وفـادارا بـه زبـان
مجدأ را احول کار ترجمة ادبـی مـیداننـدر پیشـینة ترجمهشنا ـی نیـار ادبـی نیـن نشـاندهنـدة
نیاز به نظریات و ارا ة تـدابیر خـاه بـراا ترجمـة رابطـه چندبعـدا میـان زبـان مفـازا و
معنا در این م ون میباشـدر در ایـن را ـ ا ،عنبـدف را ترجمـه را ضـرورتاً مج نـی بـر هـر دو
جنجــه زبانشــناخ ی و هنــرا مــیدانــد؛ هرچــه بــر ایــن بــاور ا ــر کــه م ــرجل خــوب در
نفـــرینش کـــ م بـــیش از رعایـــر قواعـــد زبـــانی بـــه خ قیـــر هنـــرا روا مـــینورد
(عنبــدف را)6918 ،ر فرقــناد بــا تثکیــد بــر تمــاین میــان کیفی ـر ترجمــه و نت ـد ترجمــه بــه
لنوم تو عة معیارهاا پویا در ترجمه مع تد ا ر (فرقناد)6931،ر
از ننفــاییکــه بنیــامین بــا ارا ــه نظریــة «بازتولیــد هنــر ماشــینی» و ندورنــو بــا نظریــة
«دیالک یک منفی» راهگشـاا راهجردهـاا تـاز بـراا تالیـ هنـر در م ـون ادبـی مـیباشـند،
متالــة قاضــر در حــدد ا ــر بــا برر ــی نظریــههاا ایــن دو م فکــر ،مــدلهاا مخ لــم
ترجمـه رمـان نـاتور دشـر را مـورد باــو و برر ـی قـرار دهـدر ایـن مطالعـه از دو بخــش
تشکی میهردد تالی نظریات ندورنو و بنیامین و نتد ترجمههار
 .۲بحث و بررسی

ترجمة م ـون ادبـی ،نـاهنیر از تفسـیر دیالک یـک هنـرا ا ـر؛ زیـرا م ـرجل مـیبایسـر
جنجــة هنــرا مــ ن را در ارتجــا بــا بســ ر اج مــاعیفرهنگــی و فاک ورهــاا چندهانــة
اید ولو ا ،روایر ،تـاری و لاـن ایـر مـورد توجـه قـرار دهـدر در واقـ  ،دیالک یـک بیـانگر
رابطة معماهونـة ایـر بـا واقعیـر ا ـر کـه از الیـههاا مخ لـم معنـا و اقسا ـاتی تشـکی
میشود که بـهراق ـی در قالـ

کلمـات و جمـ ت نمـیهنفـدر در عـین قـال ،بایـد توجـه

داشــر دیالک یــک هنــرا هماننــد یــک نیــروا بــالتو موج ـ

تــداوم جــرابیر ایــر ادبــی
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مــیشــود و عناحــر پیدیــد اا از واقعیــر و تخیــ را در بــردارد کــه بــا ابعــاد تــاریخی،
اج مـاعی و فلسـفی ایـر مـرتج ا ـرر در ن یفـه ،نندـه بـراا م ـرجل ضـرورت دارد قفـ.
اخ ار دیالک یـک هنـرا مـ ن مجـدأ مـیباشـد و ان تـال نن بـه زبـان متصـد بـههونـهاا کـه
پویایی و قرکر ناماـدود معنـا قفـ .شـودر بنـابراین ،ترجمـه راهـی بـراا تـداوم قتیتـر
هنرا در زبانهاا مخ لـم ا ـر کـه بایـد بـا توجـه بـه خصوحـیر چنـدوجهی و پیدیـدة
ایر هنرا در الیههاا زیـرین ،زبـان مفـازا ،جملـهبنـدا ،چیـدمان وا هـان و ارتجـا ننهـا
با پراکسی

اج ماعی انفام شودر

پژوهش قاضر بـا توجـه بـه اهمیـر قفـ .دیالک یـک هنـرا بـه مطالعـة نظریـات وال ـر
بنیــامین و تدــودور ندورنــو در تجیــین مفــاهیل و ــاخ ار هنــرا مــیپــردازد تــا مــدلهاا
مخ لم ترجمة ناتور دشر را مـورد ارزیـابی قـرار دهـدر در ایـن را ـ ا ،بایـد توجـه داشـر
کــه هــر دو م فکــر داراا دیــدها مشــ رک ضــد ــرمایهدارا هســ ند؛ هرچــه اخــ ن
نظــرات هنــرا ننهــا نیــن قابـ توجــه ا ــر؛ زیــرا بنیــامین بــه ترجمــة بــین خطــی مفــاهیل
هنرا و ندورنو به تفسـیر ناماـدود مفـاهیل هنـرا هـرایش نشـان مـیدهـدر بـههرقـال ،ایـر
مــورد مطالعــه در ایــن پــژوهش نیـن داراا دیــدها ضــد ــرمایهدارا ا ــر و دیالک یــک نن
مج نی بـر تاـاد میـان دنیـاا پـاک کودکـان بـا دنیـاا ریاکارانـة بنرهسـاالن ا ـرر همدنـین
ا ا

روایر این ایر تکهوییهاا دانـشنمـوز هفـد

ـاله ایسـر کـه فراتـر از ـن خـود

داراا لاــن ان تــادااج مــاعی مــیباشــدر او نمـیتوانــد بــا معیارهــاا جامعـة مــدرن نمریکــا
ــازهارا پیــدا کنــد و ــخنان اع ـراننمیــن او در نــند روانکــاو بیــانگر رهش ـ گی نس ـ
جوان در دنیاا پسرمدرن ا رر
بخــش نخســر متالــه بــه برر ــی بنیانهــاا فلســفی دیالک یــک هنــرا بــر ا ــا

نظریــات بنیــامین و ندورنــو مــیپــردازد و بخــش دوم بــه نتــد ایــد ولو ا م رجمــان نــاتور
دشر اخ صاه دارد
ال د ) نخســر بایــد توجــه داشــر کــه بنیــامین و ندورنــو از م فکــران معاحــر زبــان و
فلســفه اج مــاعی هســ ندکه نظریاتشــان م وجــه ناــوة درک هنــر و ان تــال دیالک یــک ایــر
بــهویــژ در نیــار ادبــیهنــرا ا ــر و در ن یفــه نظریاتشــان در مطالعــات ترجمــه قابــ
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ا ـــ فاد ا ـــرر هـــر دو بـــه اهمیـــر زبـــان و هف مـــان فرهنگـــی در فرنینـــد قـــدرت
یا یاج مـاعی توجـه دارنـد و تهـیشـدن زبـان از معنـا و نادیـد هـرف ن اهنیـر افـراد در
عصر روشنفکرا را مورد ان تاد قرار میدهند (ندورنو ،6988 ،هر )621ر
هـــر دو نظریـــهپرداز از جایگـــا برجســـ هاا میـــان فیلســـوفان معاحـــر و مک ـــ
فرانکفورت برخوردارنـد و از نتـد درونمانـدهار یـا مطالعـه ایـر در بسـ ر فرهنگـیاج مـاعی
بــراا درک قتیتــر هنــر ا ـ فاد مــیکننــدر در اینفــا جنجــة احــلی نظریــات دو م فکــر بــر
ا ا

یک ـاال مـورد برر ـی قـرار مـیهیـرد راهجـرد ان تـال فـرم و ما ـواا ایـر هنـرا

چگونه باشد تا دیالک یک و تثییرهرارا نن بر جامعة متصد قف .شود؟
در این را ا ،وال ر بنیامین ه جنجـة احـلی بـراا نیـار هنـرا قا ـ ا ـر تـاری  ،زبـان
و تکنولــو ار او ماهیــر هنــر را بیــان قتیتــر در بس ـ ر تــاری مــیدانــد و نن را و ــیلهاا
براا تجـدی ما ـواا تـاریخی بـه قتیتـر فلسـفی مـیشـمارد (بنیـامین ،6329 ،هر )682ر
بــر ایــن ا ــا  ،زمــان و مکــان هنــر را تاــر تــثییر قــرار مــیدهــد (فیروزنبــادا )6981 ،و
درن یفه ایر هنرا تاب شـرای و بسـ ر ایـر ا ـرر هنـر بـراا بنیـامین ،بـرخ ن ندورنـو ،بـه
خــودا خــود تکامـ بخــش ایـد ها نیســر ،بلکــه بیــانگر جنجـة عینــی از قتیتــر و شــرای
یا ــیاج مــاعی ا ــر (اقمــدا ،6911 ،هر )291ر بــهعجــارت دیگــر ،بنیــامین هنــر را
و یلهاا براا درک تاری و ارتتاا اهنیر وبژک یو میداند (نارا)693۱ ،ر
بنیــامین مع تــد ا ــر معنــا در زبــان تاتــق مــییابــد و در ن یفــه هنــر وابسـ ه بــه زبــان
ا رر او «زبان ماض» را بهمعناا زبـان الهـی یـا جنجـة م افینیـک زبـان مـیداندکـه موجـ
پویایی و ق

مناصـربهفرد در ایـر مجـدأ مـیباشـدر در عـین قـال ،او بـه تـداوم ایـر هنـرا

در زبان در مفهـوم کلـی مع تـد ا ـر و زبـان را ـو ة جـایگنین عت نیـر مـدرن و قلتـة
ارتجــا فرهن هــاا مخ لــم قلمــداد مــیکنــدر تثکیــد بــر فــرم و قـ

زبــان مجــدأ موجـ

میشود تا بنیامین ترجمهاا را کـه حـرفاً بـهدنجـال ان تـال پیـام باشـد« ،ترجمـة بـد» بخوانـدر
او مع تد ا ر ترجمه مـیبایسـر ضـامن بتـاا مـ ن مجـدأ باشـد چنانکـه تثییرهـرارا زبـان
مجــدأ بــر زبــان متصــد را الزم ـة ترجم ـة خــوب بهشــمار مــینوردر ترجمــة مطلــوب بــراا
بنیامین ،ترجمة بین خطی ا ر؛ زیـرا م ـرجل مـیتوانـد بـا اضـافهکـردن توضـیاات در بـین
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جمــ ت زبــان متصــد ،احــالر مــ ن مجــدأ را قفــ .نمایــدر در واقــ  ،بنیــامین ترجمــه را
همانند پرکردن شـکان زبـان متصـد بـا معـانی برهرف ـه از زبـان مجـدأ مـیدانـد کـه موجـ

بازتولید معـانی جدیـد و تکامـ زبـان متصـد مـیهـرددر بنیـامین در متالـة «وایفـه م ـرجل»
در ال  6329ااهار مـیکنـد «هـی شـعرا بـراا خواننـد  ،هـی تصـویرا بـراا بیننـد و
هی

مفونی براا شنوند نیسر» (بنیامین ،6329 ،هر )63۱ر
همدنین بنیامین به ارفیـر تکنولـو ا مـدرن بـراا تولیـد انجـو هنـر یـا ان تـال تفربـة

هنــرا تــوجهی ویــژ دارد (کمــالی و اکجــرا)6981 ،ر او بازتولیدپــریرا هنــر مــدرن را
راهی براا هالهزدایی یا غلجه بـر قدا ـر هنـر نیینـی قلمـداد مـیکنـدر بنیـامین مع تـد ا ـر
هنــر ماهیــر غیرمفهــومی نــدارد و بایــد نن را از چنـ

طرفــداران جنــجش «هنــر بــراا هنــر»

خارد کرد؛ زیـرا ننهـا بـهدنجـال انفعـال مخـاطجین خـود هسـ ندر در واقـ  ،بنیـامین همدـون
برتولــر برشــر ب ـهدنجــال تغییــر عناحــر هنــرا و فعــال کــردن مخاط ـ

ا ــرر او هنــر را

نشــانگر تغییــرات ا ا ــی در تفرب ـة انســان مــیدان ـد کــه درون خــود داراا نیــروا بــالتو
دیالک یــک ا ــرر در ایــن را ــ ا ،دیالک یــک مــیتوانــد تهدیــدنمین یــا امیــدبخش باشــدر
بهعجارت دیگر ،پراکسی

یا ـی بـراا هنـر مـدرن مـیتوانـد داراا منایـا و معـایجی باشـد؛

تهدیــد از بابــر ننکــه قــدرتهاا توتــالیتــر ـ فاشیســل و رمایهدارا ـ مــیتواننــد از
امکانــات تکنولــو ا ــو ا ــ فاد کننــد و هنــر را در قالــ

ر ــانة جمعــی بــراا ایفــاد

توهمات مساورکنند و تامیق یـا بسـی تود هـا بـهکـار برنـد؛ امیـدبخش از نن جهـر کـه
ایر هنرا میتواند از مرقلة هنر فراتر رف ه و موج
بــر ا ــا

ارتتاا ادراک تود ها شودر

دیــدها بنیــامین ،ترجمــة ادبــی را مــیتــوان بازتولیــد هنــر بهشــمارنوردر او

مع تــد ا ــر ترجمــه مــیتوانــد از نتــش نویســندة مـ ن احــلی از اهمیــر بیشـ ر برخــوردار
باشـد؛ زیــرا موجـ

تــداوم و تعــالی مـ ن مجــدأ مـیشــودر او ترجمــهپـریرا مـ ن را مجنــایی

براا تفلـی مفـاهیمی مـیدانـد کـه در مـ ن اول بـهطور بـالتو وجـود داردر هرچـه بنیـامین
همدون لف.هرایان بـه وا هـان توجـه ویـژ اا نشـان مـیدهـد ،ترجمـه را ان تـال کلمـات از
زبانی بـه زبـان دیگـر نمـیدانـد ،بلکـه بـه ا ـ االة مفـاهیل توجـه دارد ،چنانکـه ترجمـه را
ن ـوعی فرنینــد ترکی ـ

یــا اتاــاد دو زبــان قلمــداد مــیکنــدر بــه اع تــاد او ،ترجم ـة قتیتــی
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شــفان ا ــر و م ـ ن احــلی را نمـیپوشــاند بلکــه بــه زبــان ماــض اجــاز مــیدهــد تــا بــا
تتویر خـویش در مـ ن احـلی بدرخشـدر او مع تـد ا ـر قتیتـر هنـر بـهشـک غیرقابـ
فهــل مــیتوانــد موجــ

ــو ا ــ فاد قــرار هیــرد و م ــرجل بایــد از نن اج نــاب کنــدر

بهعجارت دیگر ،م ـرجل مـیبایسـر زبـان خـال

یـا مفهـوم و قـ

ماصـور شـد در ایـر

هنرا را با خلق دوبـارة نن نزاد ـازدر در ن یفـه ،ترجمـه جـدا از مـ ن ،امـا در پیونـد بـا نن
ا ر ،چینا ا ر که بعـد از نن مـینیـد و بـه عمـر مـ ن احـلی بتـا مـیبخشـد (نفومیـان،
 ،698۳هر )11ر
از وا دیگر ،ندورنو بهطور مسـ تیل بـه متولـة ترجمـه نمـیپـردازد ،امـا هسـ رة مجـانی
نظرا وا به انداز اا ا ـر کـه مـیتـوان بـهوا ـطة قـوزة اندیشـه و نظریـاتش ،دیالک یـک
هنر در ترجمة ادبـی را مـورد مطالعـه قـرار دادر او بـر دو جنجـة ان تـادا و رهـاییبخـش ایـر
هنرا تثکید دارد و قتیتر هنـر را درونزا و قـا لبـهاات خـود مـیدانـد کـه در لفافـة زبـان
پنهــان ا ــرر در ن یفــه ،ندورنــو قتیتــر را فراتــر از مفــاهیل زبــانی و در دیالک یــک هنــرا
جس ـ فو مــیکن ـد کــه داراا شــک منظومــهاا یــا غیرهــنار اا ا ــرر بــهعجــارت دیگــر ،او
درک قتیتر را مج نـی بـر میمسـی

یـا نـوعی شـجاهر هنـر بـا واقعیـر خـارجی مـیدانـد

(شاهند )6936 ،ر ندورنـو مع تـد ا ـر کـه ایـر یـک ادیـ

فراتـر از یـک مـ ن ـاد ا ـر

(ا ـ انی نک)211۱ ،ر در ایــن را ـ ا ،او از ــجکی پیدیــد بـا ترکیـ

خــاه د ـ ور زبــان و

همــرا بــا مو ــیتی پنهــان در الی ـههاا زیــرین م ـ ن ا ـ فاد مــیکنــد (ندورنــو)2112 ،ر او
الیههاا مخفی معنـا و زیجاشنا ـی را در زیر ـاخر د ـ ورا ایـر هنـرا جسـ فو مـیکنـد
و قتیتر هنر را نام ناهی و ناشـی از دیالک یـک یـا تاـاد میـان فـرم ایـر بـا مفـاهیل موجـود
در بسـ ر مـ ن مـیدانـدر بـه اع تـاد ندورنـو «هــی ایـرا بـهطور کامـ بــا ـطپ مـادا کــه
مرقلة فهـل معنـا اق اـا میکنـد ،روشـن نمیشـود ،چـرا کـه مراقـ بـاالتر معنـا را م نلـنل
میکنندر در ن یفه مسیر نفی تعین معنا ر که به ما واا قتیتی من هی میشود»ر
بــر ایــن ا ــا  ،بــراا درک ارتجــا دیالک یــک منفــی ندورنــو بــا تالیـ و ترجمــة نیــار
هنرا ،میبایسر از یـک ـو بـه تنا ـ

میـان ایـر هنـرا بـا قتیتـر نام نـاهی و از دیگـر

و به اهمیـر ترجمـه و هسـ رش جنجـة فرهنگـی ایـر ادبـی توجـه داشـرر ندورنـو هنـر را
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وبژک یوی ه یا تفسـیر اهنـی نمـیدانـد ،بلکـه نن را یـک ابـژة م تـدم مـیشـماردر او بـا

برر ی رابطة تمثیلی هنر بـا قتیتـر خـارجی بـهدنجـال ابژک یوی ـه در قتیتـر هنـرا ا ـر
و هنــر را داراا احــول خــاه خــود مــیدانــد ،بــهطوراکــه نمــیتــوان هنــر را در قالــ
قــوانین یابــر ماصــور کــرد (ندورنــو ،2112 ،هر )9ر بــر ایــن ا ــا  ،م ــرجل ادبــی قــق
ندارد نظرات شخصـی خـود را در تالیـ هنـرا بـهکـار بـرد چنانکـه ااهـار مـیدارد «ایـر
هنــرا بــر ایــن امــر تثکیــد دارد کــه مــا پر ــش از قتیتــر یــا ناقتیتــر را بــهناــوا
درونمانـــدهار مطـــر کنـــیل ،نـــه اینکـــه بــــهطـــرزا دلخوا ـــ ه متیـــا

و مینانـــی از

هونــاهونیهــاا فلســفی ،فرهنگ ـی و ان تــادا را از بی ـرون بــه ایــر اعمــال نمــاییل» (ندورنــو،
 ،6382هر )611ر
ندورنــو ــعی دارد از ماــدودیرهاا تفکــر ــوبژک یو فاحــله بگیــرد تــا بــه قتیتــر
بیان ها و درونزاا ایـر هنـرا نندیـک شـود و در متابـ از قالـ بنـدا تفربیـات مج نـی بـر
عت نیـــر فاحـــله مـــیهیـــرد (هـــوهن ،211۳ ،هر )62ر او بـــهجاا رابطـــة عت نـــی از
میمسی

ا فاد میکنـد تـا هرهونـه برتـرا و تفـوق ـو و ابـژ بـر یکـدیگر را برطـرن

نمایدر بـدینحـورت ،ندورنـو بـهدنجال ابژک یوی ـه یـا ـاخ ار مسـ ت بـراا قتیتـر هنـرا
ا ـر و بـه فراتـر از برداشـرهـاا فـردا مـیاندیشـد؛ زیـرا ننهـا تنهـا بخشـی از قتیتــر
ادامهدار هنر میباشـندر ندورنـو قتیتـر را در فـراا تو ـعة عت نیـر کن ـرلشـد مـیدانـد
و نگــران زوال فردیــر و نادیــد انگاش ـ ن نزادا قتیتــی و یکســان ــازا نهــاهی و شــعور
انسانها ــرر در ایــن خصــوه او همــرا بــا هورکهــایمر در طــی اقامــر در نمریکــا ایــر
مش رک دیالک یـک روشـنگرا را مـینویسـندکه بـه ان تـاد از «دنیـاا مـدرن مـدیریر شـد »
میپردازد (هیوز)6918 ،ر
تعمــیل نظریــة دیالک یــک منفــی بــه مطالعــات ترجمــه قــاکی از نام نــاهیبــودن قتیتــر
هنر در م ن ادبـی ا ـرر بـهعجارت دیگـر ،ندورنـو همیشـه بـهدنجال پویـایی و ارا ـة نظریـات
نــو دربــارة مــ ن ایــر مــیباشــدر او دیالک یــک منفــی را در متابــ برخــورد کلیشــهاا و
ــلطههــرا نســجر بــه قتیتــر یابــر قــرار مــیدهـد و برتــراجــویی در مواجهـة افکــار و
فرهن ها نسجر به یکـدیگر را نفـی مـیکنـد؛ زیـرا مـ ن ادبـی ابـژ ایسـر کـه برداشـرها و
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ترجمههاا مخ لـم را در بـر داردر در عـین قـال ،ندورنـو بـرخ ن هگـ دیالک یـک را نـه
بهمعناا «دلیـ » و درونـیشـدن بلکـه بـهمعنـاا «قرکـر» و عینـیشـدن مـیدانـد و غـای ی
براا مفاهیل انسانی قا

نیسرر

ندورنو بر خ ن بنیامین مع تـد ا ـر تکنولـو ا بـه هنـر ن ـی

مـیزنـد چنانکـه هنـر

مدرن حـرفاً جنجـه ان ناعـی پیـدا کـرد و از کارکردهـاا اج مـاعی خـود جـدا اف ـاد ا ـرر
او جامعهشنا ی هنـر و ادبیـات را بخشـی از جامعـهشنا ـی فرهنـ

و تمـدن مـیدانـد و بـا

ارا ة مدل پسازیجاشنا ـانه بـر عـواملی همدـون ما ـواا معطـون بـه قتیتـر ،معمـابودهی
و رهــایی ــو تثکیــد دارد (شــاهند و نــوارا)6932 ،ر او مع تــد ا ــر هرهونــه هنــر
عامــهپســند بــه قتیتــر هنــر ن ــی

مــیزنــد چنانکــه از «حــنعر فرهنـ » یــا تجــدی ایــر

هنرا به موضـوعی پـیش پـا اف ـاد بـراا فرهنـ

تود هـا ان تـاد مـیکنـد و نن را دروغـین،

اخ گی ،غیردموکراتیـک و ـلطههرایانـه مـیدانـدر بـر ایـن ا ـا  ،نیـار هنـرا بـنر
هرش ه تفسل یک «قتیت ـی ــلجی» بودنـد ،امـا حـنعر فرهنـ

در

معاحـر ـطپ هنـر را بـه

«تتلید مطلق» تننل داد تا ماهیر ندمی را به تمسخر بگیرد (ارشاد)6932 ،ر
بــاوجود ننکــه ،بنیــامین و ندورنــو هــر دو از هنــر عــوامپســندانه اج نــاب مــیکننــد و بــه
فهــل نیــروا ان تــادا و دیالک یــک موجــود در ایــر هنــرا بــهعنــوان جــایگنین تعینــات
اج مــاعی و ججرهرایــی مکــانیکی مع تدنــد ،راهجــرد ننهــا در مواجهــه بــا دیالک یــک هنــر
م فــاوت ا ــرر هــر دو بــه زبــان ،زیجاشنا ــی و پراکســی

اج مــاعی ایــر توجــه دارنــد و از

ماــدود کــردن قتیتــر هنــر بــه کلیشــهها دورا مــیکننــد ،امــا بنیــامین بــهدنجال نزاد ــازا
و و بیان قتیتر تـاریخی از طریـق هنـر مـیباشـد؛ در قـالیکـه ندورنـو بـهدنجال تـداوم
اندیشــه در خــارد از قیــد و بنــد ــوبژک یوی ه ا ــر و نزادا را در ارتجــا مســ تیل بــا
عینیــر و ابژک یوی ــة قتیتــر هنــرا جســ فو مــیکنــدر هــر دو بــه احــ امانــردارا
وفادارند و بـراا قفـ .قـ

درونـی کـ م در زبـان مجـدأ از تکنیـک بیگانـه ـازا مفـاهیل

در زبان متصد ا ـ فاد مـیکننـد (کوالکوفسـکی ،)6318 ،امـا بنیـامین تفسـیر را نمـیپـریرد؛
زیـرا مــیخواهـد معنــاا تـاز از مـ ن بـهد ــر نورد؛ در قالیکـه ندورنــو تفسـیر فلســفی را
الزمة اخ ن ما ـواا معطـون بـه جن یـات در هنـر مـیدانـد و ااهـار مـیکنـد «یـک ایـر
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موفــق ،از منظــر نتــد درونمانــدهار ،ایــرا نیســر کــه تناقاــات ابژک یــو را در قال ـ

یــک

هماهنگی واهی نش ی دهـد ،بلکـه ایـرا ا ـر کـه تـا ـرقد هسـ ة ـاخ ارا و بـه شـک
ازشناپریر بـه تناقاـات فـرم میدهـد و در ن یفـه ،ایـدة همـاهنگی را بـهطور منفـی بیـان
میکندر
بــهطورکلی ،مــیتــوان از نظریــات بنیــامین و ندورنــو راهجردهــاا زیــر را بــراا نتــد و
ترجمة دیالک یک هنر در یک ایر ادبی ا خراد کرد
6ر بنیامین بـا ا ـ فاد از مـدل ترجمـة بـین خطـی بـهدنجال بازتولیـد معنـا و قفـ .زبـان
ماض در ایر مجدأ مـیباشـد ،امـا ندورنـو بـهدنجال تفسـیر معنـا بـهشـک ابژک یـو و نشـکار
اخ ن جنجة ان تادا هنر ا ر؛
2ر هــدن بنیــامین ارتتــاا نهــاهی خواننــدهان ایــر ا ــر ،در قــالیکــه ندورنــو از
بازنمایی میمسی

براا نشاندادن واقعیات عینی ا فاد میکند؛

9ر بنیــامین بــر کــاربرد هنــر بــراا توضــیپ زمــان قــال تثکیــد دارد ،امــا ندورنــو ا ـ ت ل
هنر از اهنیر انسان را در تالی قتیتر نیار ادبی مورد توجه قرار میدهدر
ب) بخــش دوم متالــه بــر مجنــاا نظریــات بنیــامین و ندورنــو بــه چگــونگی مواجهــه بــا
دیالک یــک هنــرا در ــه ترجمــة اقمــد کریمــی ،مامــد نففــی و نراز بار ــتیان از رمــان
ناتور دشر میپردازد تا راهجردهاا مخ لم بهطور عملی مورد برر ی قرار هیردر
نخســر ،دیالک یــک هنــرا در یــک ایــر ادبــی مج نــی بــر ایــد ولو ا و منطــق ایــر ا ــرر

در این را ا ،مـیبایسـر لاـن ،وا هـان ،جملـهبنـدا ،شخصـیرها و ماـامین رمـان نـاتور
دشــر را مــورد مطالعــه دقیــق قــرار داد ،چنانکــه لاــن ایــر برهرف ــه از شــرای اج مــاعی و
تاریخی دهـههاا  ۱1و  11مـی دا یـا برهـهاا از تـاری نمریکا ـر کـه بـا مـود هسـ ردة
اع راضات قتوق بشـرا کـارهران ،زنـان و دانشـفویان مواجـه بـودر در واقـ  ،نگـارش ایـن
ایــر در اب ــداا نیمــة دوم قــرن بیســ ل بــا افــول مدرنیســل و نغــاز دوران پســرمدرنیســل
همنمــان بــود (مــورا )2162 ،چنانکــه ارزشهــاا ــن ی و ایــد ولو اهــاا مج نــی بــر
عتلگرایــی بــا بــیاع مــادا مواجــه شــدند و بــهتــدری ارزشهــاا خاکســ را و از هــل
هســـیخ ه رواد پیـــدا کـــردر در ایـــن دوران یســـ ل نمـــوزش مـــدرن ن وانســـر از رواد
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ماننـد بنگا هـاا مـالی عمـ مـیکردنـد و کم ـر

به نیازهاا اهنی و اقسا ی دانشنموزان توجه داش ندر
همدنــین بایــد توجــه داشــر کــه رمــان نــاتور دشــر تنهــا انعکــا دهنــد شــرای
اج ماعی نجود ،بلکه یک ایر ادبـی تثییرهـرار بهشـمار مـینیـدر حـداا هولـدن هرچـه بیـانگر
نــوعی اع ــرا

خــاموش ا ــر ،بــا جریانهــاا من تــد و مخالفرهــا اج مــاعی ارتجــا

نندیک داردر از جملـه فرضـیة ارتجـا انگیـنة ضـارب تـرور نافرجـام ر ـی جمهـور پیشـین
نمریکــا ،رونالــد ریگــان ،در  6386و همدنــین ضــارب جــان لنــون ،ا ــطورة مو ــیتی راک
و ما ـ

هــرو بی لــن ،بــا رمــان نــاتور دشــر مطــر ا ــرر ایــن ایــر داراا شــاخ

هایی

همدــون بیــان مطالجــات اج مــاعی و ایســ ادهی در برابــر هنــر ــرمایهدارا ا ــر کــه
م رجمـــان بایـــد ننهـــا را در ایـــد ولو ا ترجمـــة خـــود در نظـــر داشـــ ه باشـــندر
بــههمینحــورت ،متایســة ریاکــارا بنرهســاالن بــا پــاکی کودکــان یکــی از ماــامین احــلی
ایــن دا ـ ان ا ــر چنانکــه بــیتــوجهی بــه اقسا ــات کودکــان باعــو مــیشــود هولــدن
تصمیل بگیرد به نگهجان یا ناتور دشر تجدی شودر
دیالک یـک رمـان نـاتور دشـر در شخصـیر دو بعـدا هولـدن کولفیلـد و ناـوة روایــر
ایر نهف ه ا رر لان ایـر ان تـادا و چندجانجـه ا ـر بـههونـهاا کـه از یـک ـو شخصـیر
نوجوانــانی ــرکش و بــددهان را نشــان مــیدهــد ،و از ــوا دیگــر شخصــی ی بــا افکــار و
نرزوهــاا یــک انســان بنرهســال درونگــرا و م فکــر را بــهتصــویر مــیکشــاندر در ن یفــه
روایـر ایــر داراا تاــاد درونــی ا ــر بــهطوراکـه هولــدن در طــول ایــر بــهطور عمــد بــا
خود ـخن مـیهویـد و در عـین قـال خطـاب او م وجـه خودنهـا جمعـی جامعـه ا ـرر
در واق  ،تتابـ دو بعـد شخصـیر هولـدن موجـ

جـرابیر معماهونـة ایـر مـیشـودر جنجـة

فــردا شخصــیر ایــن نوجــوان ــرکش بــا افکــار بــنر

و نگران ـیهــاا اج مــاعی جم ـ

نمیشود و مانند یک دیالک یک منفی در طول دا ان ام داد داردر
بــا نگــا دقیــقتر مــیتــوان دریافــر کــه افکــار و واکنشهــاا هولــدن فراتــر از یــک
نوجــوان بیــانگر دیــدها و ایــد ولو ا یــک نویســندة مع ــر

در پشــر راوا ا ــرر

ــالینفر در برابــر ارزشهــاا ــرمایهدارا از هف مــان ان تــاد ا ــ فاد مــیکنــد چنانکــه
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هی ها با تجلیغات ر انهاا و عـوامفریجـی هـالیوود همکـارا نکـرد و تـا نخـر عمـر تـرجیپ
داد تنها در خانه بماندر او به الیـا کـازان اجـازة ـاخر فـیلل هـالیوودا را از ایـر خـود نـداد
و قاضر نشد از تصـاویر جـراب عامـهپسـند بـر روا جلـد ک ـابش ا ـ فاد کننـدر از ـوا
دیگــر ،ایــد ولو ا نــاتور دشــر را ،بــرخ ن ــرزمین ویــران تــیا

الیــوت ،بــه یــک

درخــر نهف ــه در زیــر زمــین تشــجیه کرد انــد کــه بــه بهجــود شــرای و نینــدة هنــر امیــدوار
ا ــرر بــدینحــورت ،ایــن ایــر بیــانگر متاومــر فعاالنــه در برابــر یا ــرهاا اج مــاعی
زمــان خــود بــود و رابطــة معنــیدار بــا دیــدها ان تــادا مک ـ

فــرانکلین نشــان مــیده ـد،

چنانکــه بـهشــک نمــادین از هــالیوود بــهعنــوان نماینــدة حــنعر فرهنـ

ان تــاد مــیکنــد و

نگــران هســ رش بــروارهــی در ارزشهــاا انســانی ا ــر (وین ــرز ،216۳ ،هر )689ر
شخصیرهاا مانو و منفع دا ـ ان نیـن همدـون ـالی ،ـلما ترمـر ،جیمـن و ـه دخ ـر
در ر ـــ وران ه ـــ نیویـــورک تـــداعیکننـــدة هســـ رش کـــاالوارهی زنـــان در یســـ ل
رمایهدارا هس ند ( الینفر ،69۳۱ ،هر )22۳ر
بدینحـورت ،ترجمـة عناحـر ایـد ولو یک در رمـان نـاتور دشـر از ـه جنجـة ـاخ ار
م ن ،لان روایر و تعجیـرات م ـرجل قابـ باـو و برر ـی ا ـرر جنجـة نخسـر ،ـاخ ار
زبــان و ــجک ترجمــههاا اقمــد کریمــی قکــاک ،مامــد نففــی و نراز بار ــتیان بــا
یکدیگر تفـاوت داردر ننهـا از زبـان عامیانـه غیرا ـ اندارد و توحـیفی بـهدرجـات هونـاهون
ا ـ فاد مــیکننــد و ایــن در قــالی ا ــر کــه ترتیـ

ــاخ ار جمـ ت ،انســفام وا هــان و

م عــدابــودن افعــال مــیتوانــد بیــانگر ایــد ولو ا و ناــوة تثکیــد م ــرجل بــر مفــاهیل باشــد
(ق ــیل و میســون ،6331 ،هر )8۱ر عمــدة ــاخ ار مــ ن داراا قالــ
شخ

و دیالو

تــکهــویی اول

با زاویـهدیـد حـفر درجـه ا ـرر ترجمـة کریمـی بـهعنوان اولـین ترجمـه

که قدود ی ـال پیشتـر از ترجمـة نففـی انفـام شـد ،داراا پایجنـدا بیشـ ر بـه رعایـر
ک م ر می در فرهنـ

زبـان متصـد ا ـرر او از نثـر ادبـی ا ـ فاد مـیکنـد چنانکـه تـثییر

دشــوا ها را در قالــ

هف ــار ک ــابی ماــدود مــیکنــدر او بــه قسا ــیرهاا فرهنگــی در

جامعة ن ی ایـران یـا زبـان متصـد توجـه بیشـ را نشـان مـیدهـد (ناردشـ ی ،6932 ،هر
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)9۱ر بدینترتی  ،ترجمة کریمـی از لاـاا انسـفام مـ ن و تثکیـد بـر ارا ـة معـادل لفظـی بـا
دیدها بنیامین ارتجا معنیدار نشان میدهدر
مثال ( 6فص چهاردهل)
Boy, I felt miserable. I felt so depressed, you can’t imagine. What I did,
I started talking, sort of out loud, to Allie.

کریمــی اقســا

مــیکــردم کــه خیلــی بــدبخ لر ننتــدر اقســا

دل نگــی و تنهــا ی

میکردم که نمیشد تصـورش را کـردر کـارا کـه کـردم ایـن بـود کـه شـرور کـردم بـا الـی
حاجرکردن با حداا خیلی بلندر
نففی پسر ،اقسا ِ بدبخ ی میکـردمر ایـنقـدر افسـرد بـودم کـه ق ـاّ نمـیشـه تصـور
کردر شرور کردم بلند بلند قرنزدن با الیر
بار تیان اهر بدانی چه ق

بـدا داشـ لر ننقـدر افسـرد بـودم کـه نگـور نمـیدانسـ ل

چکار کنلر این شد که شرور کردم بلند بلند با الی قرنزدنر
مثال ( 2فص چهاردهل)
After old Sunny was gone, I sat in the chair for a while and smoked a
couple of cigarettes.

کریمــی بعــد از اینکــه ــانی رفــر ،مــدتی تــوا حــندلی نشس ـ ل و یکــیدوتــا ــیگار
کشیدمر
نففی انی که رفر نشس ل رو حندلی و چنتایی یگار دود کردمر
بار تیان بعد از اینکـه ـانی خـانل هراشـر رفـر ،بـراا خـودم رو حـندلی نشسـ ل و
چند ن

یگار دود کردمر

از ــوا دیگــر ،ترجم ـة نففــی ضــمن قفــ .ــاخ ار زبــان مجــدأ بــه لاــن عامیانــه و
ــرکش هولــدن توجــه بیشــ را دارد و مــیتــوان هفــر بــهدنجال ایرانیــن کــردن هولــدن
امریکــایی ا ــرر بنــابراین ،ترجم ـة نففــی بــا هــر دو دیــدها بنیــامین و ندورنــو همخــوانی
دارد؛ زیــرا هــل توانسـ ه مـ ن اولیــه را در فرهنـ

فار ــی بازتولیــد نمایــد و در عــین قــال،

دیالک یــک هنــرا ایــر را کــه مج نــی بــر اع ــرا

بــه جامع ـة ــرمایهدارا از دیــدها یــک

نوجــوان نمریکــایی ا ــر ،قفــ .کــرد ا ــرر بار ــتیان از جملــهبنــداهــاا روانتــر از
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کریمی ا فاد میکنـد ،امـا دشـوا ها را بیشـ ر از کریمـی و نففـی کن ـرل کـرد ا ـر کـه
میتواند بهعلر افنایش نظارت ازمان ارشاد بر چاپ نیار باشدر
بــهطورکلی ،ــجک نگــارش فار ــی ترجمــهها بــا یکــدیگر تفــاوت نشــکار نشــان
مــیدهــدر کریمــی از نثــر ر ــمی و ک ــابی ا ـ فاد مــیکنــد چنانکــه ــجک ایــن م ــرجل
هنفــارماور ،لفــ.هــرا و مجــادا نداب ا ــرر ایــن موضــور مــیتوانــد نشــاندهنــد
کــارکردهرایی م ــرجل جهــر رعایــر شــرای فرهن ـ

متصــد باشــدر او بــا ا ـ فاد از نثــر

ادبــی زبــان بــیقیــد و بنــد نوجــوان نمریکــایی را مطــابق ان ظــارات و هنفارهــاا اج مــاعی
فرهن

دهة  ۱1در ایران کن رل میکنـدر نثـر نففـی امـا کـام ً ماـاور ایسـر ،بـهناـوا کـه

بــراا تلفــ .روان وا هــان از ع ــل نوایــی ا ـ فاد مــیکنــدر نثــر شکسـ ة نففــی بــه زبــان
مردم کوچـه و بـازار بسـیار نندیـک ا ـرر نثـر بار ـتیان روزنامـهایسـر ،امـا بـهانـدازة نثـر
نففی عامیانه نیسر ،چنانکه وا رویکردا میانه به نثر ادبی و عامیانه داردر
جنجة دوم ،لاـن رمـان نـاتور دشـر طعنـهنمیـن و معنـیدار ا ـرر کـاربرد م عـدد انـوار
دشــوا ها و شخصــیر ــرکش بیــانگر ایــد ولو ا اع ــرا

نمیــن نســجر بــه هنفارهــاا

اج مــاعی در اواخــر دوران مدرنیســل ا ــرر دشــوا ها فاــاا دا ـ ان را تاـر تــثییر قــرار
مـیدهنــد و ــطپ روایــر را بــه زبـان عامیانــه تجــدی مــیکنـد ،چنانکـه ایــن ایــر بــهعلــر
کاربرد لاـن هنفارشـکن مـدتها در نمریکـا ممنـور بـودر از ـوا دیگـر ،هولـدن از لاـن
ان تادا نسجر به بـیاخ قـی در جامعـه و یسـ ل نموزشـی ا ـ فاد مـیکنـد ،چنانکـه ایـن
جنجــه از دا ــ ان موجــ

شــد تــا ایــن ایــر بــهعنوان ک ــاب در ــی در مــدار

برخــی

ایالرهاا نمریکـا مـورد ا ـ فاد قـرار هیـردر اود ایـن تاـاد شخصـی ی را مـیتـوان زمـانی
مشاهد کرد که هولـدن بـا وجـود کـاربرد الفـاا ممنوعـه ،خـود از مشـاهد کلمـات رکیـک
بر دیوار دبس ان فیجی ،خـواهر کـوچکش ،دچـار قالـر تهـور مـیشـودر او نمـیتوانـد نگـا
پســر قیــوانی بــه زنــان در دنیــاا ــرمایهدارا را تامـ کنــد و موفــق مــیشــود یکــی از
نا ناهاا نوش هشد بر دیوار را پاک کند ( الینفر ،69۳۱ ،هر )99۳ر
بـههرقال ،لاــن ترجمــة کریمــی ن وانسـ ه ماهیـر اع ــرا

نمیــن روایــر را قفــ .کنـد

(حداقرر ــ می ،6932 ،هر )91ر در ایــن خصــوه کــریل امــامی مع تــد ا ــر ،ترجمــة
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نففی موفقتر از ترجمة کریمی ا ـر؛ زیـرا بـه لاـن یـک نوجـوان یـاغی نندیـکتر ا ـرر
او ااهــار مــیدارد «نیــا بایــد رکهــوییهــاا یــک جــوان بــیشــیلهپیلــه را بــه فار ــی برابــر
تجــدی کــرد و یــا ننهــا را در قالــ

الفــاا م افــر درز هرفــر؟» (امــامی ،69۳1 ،هر

)626ر لاــن نففــی بــه لاــن و اقسا ــات ــرکش یــک نوجــوان پســر نمریکــایی در زبــان
مجــدأ وفــادار ا ــرر او بــا حــراقر بیشــ ر از تابوهــا ا ـ فاد مــیکنــدر بــراا مثــال ،وا ة
« »bastardکــه  ۱1بــار در مــ ن مجــدأ تکــرار شــد ا ــر ،تنهــا  63بــار در ترجمــة اقمــد
کریمــی و  ۳1بــار در ترجمــة مامــد نففــی و  ۳بــار در ترجمــة نراز بار ــتیان بــا وا ة
«قروم رررر» بهکـار رف ـه ا ـر (امـامی)69۳1 ،ر نففـی ،بـر خـ ن اوالتـدر ،از لاـن مردانـه
ا فاد میکنـد کـه بـا جنسـیر راوا همخـوانی داردر بـدینترتی  ،لاـن نففـی بـا دیـدها
از لاــن هولــدن کولفیلــد موفــق بــود

بنیــامین و ندورنــو در بــازنفرینی و ارا ــة میمســی
ا رر
جنجــة ــوم ،م رجمــان نــاتور دشــر از احــط

ها و تعجیرهــاا زبــانی م فــاوت در

ترجمة خود ا فاد میکننـد کـه مـیتوانـد بیـانگر ایـد ولو ا ننهـا باشـدر تعجیـرات زبـانی
همدــون احــط قات ،پــانوی

و توضــیاات تکمیلــی در بــین جمــ ت معمــوالً بــراا

نشــنایی بیش ـ ر خواننــدهان بــا مفــاهیل و فرهن ـ

زبــان مجــدأ ا ـ فاد مــیشــوندر در ایــن

را ــ ا ،ترجمــة کریمــی از پانوی هــاا م عــدد بــراا توضــیپ ا ــامی خــاه ماننــد نــام
ک ابها ،نیـار مو ـیتی ا ـ فاد مـیکنـد کـه نشـاندهنـد وفـادارا و تـ ش م ـرجل بـراا
نشنا ــازا خواننــدهان بــا عناحــر فرهنـ
یک بـار از پـانوی

نمریکــایی ا ــرر در متابـ  ،ترجمـة نففــی تنهــا

بـراا توضـیپ  year bookیـا ک ـاب ـال ا ـ فاد مـیکنـد و بار ـتیان

هی پانویسی را بهکـار نمـیبـردر از ـوا دیگـر ،کـاربرد احـط قات عامیانـه و بـهروزتـر،
موج

ایفاد نثرا روان و جراب براا خوانندهان نففی ا رر براا مثال
عجــارت « »I don’t feel like toبارهــا در رمــان تکــرار مــیشــود و کریمــی نن را

«تمــایلی نــدارم»؛ نففــی «قــال و قوحــلش را نــدارم» و بار ــتیان «اعصــابش نیســر»
ترجمــه کرد انــد کــه مــورد دوم بــه هف ــار فار ــی عامیانــه نندیــکتر ا ــرر همدنــین در
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ترجمـة احـط

شمارة اول

ان هـاا فصـ بیسـر و یکـل « »I was all outترجمـههاا مخ لفـی ارا ـه

شد ا ر که مورد دوم ترجمة حایپ میباشد
کریمی « یگارم بالک تمام شد بودر»
نففی «قسابی خس ه بودمر»
بار تیان « یگارهام تمام شد بودر»
مثال 9
That’s all I’m going to tell about…. I mean how do you know what you
?are going to do till you do it

کریمی ننده میخـواهل به ـان بگـویل چنـد کلمـه بیشـ ر نیسـررررر منظـورم ایـن ا ـر
تا وق ی ندم کارا را تمام نکرد  ،چطور میتواند بفهمد که چکار میخواهد بکند؟
نففـی دیگــه نمــیخــوام بیشتــر از ایــن چیـنا بگــلر ررر ندم تــا وق ــی کــارا رو انفــام
نداد  ،از کفا میدونه بعداً چیکار میخواد بکنه؟
بار تیان تا همین جا بیش ر نمیهویلررررر نخر کی میداند چه پیش مینید؟
تعجیر م فاوت ه م ـرجل از جملـه فصـ نخـر رمـان نشـاندهندة ـه هـرایش م فـاوت
در بخــش ن یفــههیــرا دا ـ ان ا ــرر تعجیــر کریمــی از ایــن اح ـط

تاــرالفظــی ا ــر

چنانکه در نهایر پسر افسـرد و مس ثحـ را تر ـیل مـیکنـد چنانکـه بـر عجـارت «چطـور
میتواند؟» تثکید داردر اما نففـی بـا ا ـ فاد از تعجیـر منفـی احـط

یادشـد دیـدها فعـال

و تتابلی هولدن با مای پیرامـون خـود و ـکوت اع راضـی ـالیفر را نشـان مـیدهـد کـه
با ایـد ولو ا ضد ـرمایهدارا همخـوانی دارد ،چنانکـه بـر عجـارت «ندم تـا وق ـی کـارا را
انفــام نــد » تثکیــد داردر تعجیــر بار ــتیان نشــاندهندة لفــ .ک ــابی پســرا نا ــازهار و
ــردرهل ا ــر کــه همدــون نســ جوانهــاا پســرمــدرن نگــران نینــد خــود ا ــر،
چنانکــه بــر عجــارت «چـه پــیش مــینیـد؟» تثکیــد داردر بــهعجارت دیگــر ،ترجمـة نففــی در
بازنفرینی قـ

متاومـر هولـدن و تر ـیل دنیـاا مـدرن حـورانگـر بـا دیـدها بنیـامین و

ندورنو تطابق بیش را داردر
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راهجردهاا وال ـر بنیـامین و تدـودور ندورنـو در ناـوة تالیـ و ان تـال دیالک یـک هنـرا
در ترجمههاا رمـان نـاتور دشـر مـورد برر ـی قـرار هرفـرر بـر ایـن ا ـا  ،بنیـامین بـر
درک جنجة هنرا پنهان در زبان مجـدأ تثکیـد دارد و بـا ارا ـة مـدل ترجمـة بـین خطـی ـعی
در بــازنفرینی نن در زبــان متصــد دارد ،امــا ندورنــو بــه میمســی

یــا همانند ــازا و

بازنمــایی قتیتــر هنــرا تثکیــد مــیورزدر در ن یفــه ،بــراا ترجمــه و ان تــال دیالک یــک
هنرا در یک ایر ادبی مـیبایسـر تاـاد میـان واقعیـر و تخیـ در فـرم زبـان قفـ .شـودر
بـهعجارت دیگــر ،هسـ ة تــداومبخـش در یــک ایـر ادبــی همـان تاــاد میـان مفــاهیل و قالـ
وا هــان و ــاخ ار جمـ ت ا ــر کــه بایــد بــه روشهــاا مخ لــم قفــ .شــود و در ایــن
را ا بنیامین بـر ارا ـة توضـیاات بـین خطـی تثکیـد دارد؛ در قـالیکـه ندورنـو بـر ا ـ فاد
از تمثی و مادود نکردن قتیتر هنرا تثکید میورزدر
در ایــن را ــ ا ،ارتجــا راهجردهــاا مخ لــم در تالیــ دیالک یــک هنــرا بــا ناــوة
ترجمــه و مانــدهارا ایــر قابــ توجــه ا ــرر نشــانههایی همدــون ــاخ ار جمــ ت،
پیو ــ گی مــ ن ،نــور وا هــان ،قفــ .لاــن دا ــ ان و ا ــ فاد از انــوار تعجیــرات بیــانگر
برترا برخی م رجمان رمان ناتور دشر بـر یکـدیگر ا ـرر تاـاد میـان فـرم تـکهـویی بـا
شخصــیر دوهان ـة هولــدن و همدنــین تاــاد در روایــر و لاــن دا ـ ان جوان ـ

مخ لــم

دیالک یــک هنــرا مــیباشــد کــه در نهایــر ما ــواا ان تــادا ایــن ایــر را در بــر دارد و
نمـیتــوان نن را بــه دا ـ ان ــاد اا از مــاجراا یــک نوجــوان ــرکش نمریکــایی خ حــه
کردر
در این را ا ،ترجمة کریمـی بیشـ ر م وجـه قفـ .فرهنـ

زبـان متصـد مـیباشـد ،امـا

تــ ش م ــرجل بــراا امانــردارا کــافی نیســر زیــرا ایــن ترجمــه ن وانســ ه راهجــرد
موفتی ــآمینا بــراا بــازنفرینی دیالک یــک هنــرا ارا ــه دهــدر ا ــا
لف.هرایـی و ا ـ فاد از نثـر ک ـابی ا ـر؛ حـداا اع ـرا
زندهی در جامعـة ـرمایهدارا مـنعک

ترجمــة کریمــی

نوجـوان نمریکـایی بـه شـرای

مـیشـود؛ هرچنـد ا ـ فاد از پانوی هـاا م عـدد،

بــه خواننــدة فار ــیزبــان در درک فرهنــ

نمریکــایی کمــک شــایان مــینمایــدر در عــین
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قــال ،او بیشــ ر م وجــه جنجــة دوم روایــر یعنــی انعکــا

شــرای

شمارة اول

یا ــیاج مــاعی و

حداا خودنها نویسند در پشر شخصیر نوجوان میباشدر
از وا دیگـر ،ترجمـة نففـی در ان تـال حـداا اع ـرا

هولـدن کالفیلـد موفـق بـود

ا رر او همدـون زبـان مجـدأ از نثـر شکسـ ه ا ـ فاد مـینمایـد و در تعجیـر احـط قات از
هف ـار و زبــان نوجوانــان ا ـ فاد مــیکنـدر مــدل ترجمــة نففــی بــومی ( )vernacularا ــر
و در ان تــال دیالک یــک هنــرا ایــر تــا قــد زیــادا موفــق ا ــر؛ زیــرا تاــاد روایــر یــک
نوجــوان هفــد ــاله و روایــر قــاکی از ان تــادات اج مــاعی در کنــار یکــدیگر قفــ .شــد
ا رر بهعجارت دیگـر ،مـدل ترجمـه نففـی بـا دیـدها زیجاشنا ـی ندورنـو ارتجـا معنـیدار
دارد؛ زیرا او توانسـ ه ترکیـ

منسـفمی از تفربـة فـردا و اج مـاعی هولـدن کالفیلـد ارا ـه

دهدر الزم بهاکر ا ر از دیدها ندورنو ترجمه و تفسیر از یکدیگر جداییناپریرندر
ترجمـة بار ــتیان در ا ـ فاد از لاــن عامیان ـة یــک نوجــوان ــرکش تــا ق ـدا موفــق
بــود ا ــر ،امــا در نهایــر دشــوا ها و احــط قات در قال ـ

نثــر روزنامــهاا و ر ــمی

تعدی شـد اندر بار ـتیان نسـجر بـه دو م ـرجل قجلـی از ترجمـة نزادتـر ا ـ فاد مـیکنـد و
در کــاربرد احــط قات عامیانــه موفــق ا ــرر او همدنــین متدمــهاا جــراب بــراا ترغی ـ
خواننــدهان بــه ایــر اضــافه کــرد ا ــر ،امــا در ان تــال دیالک یــک هنــرا ایــر بــا مشــک
روبهرو ـر؛ زیــرا بـهانــدازة کـافی در ترجمـة مفـاهیل ایــد ولو یک ایـر و بـهویژ در ان تــال
جنجــة دوم روایــر یعنــی ان تــادات اج مــاعی موفــق نیســر ،چنانکــه مــوارد م عــدد قــرن
مفاهیل و احط قات قاب مشاهد ا رر
در نهایــر ،ابعــاد چندالیــة ترجمــه در رمــان نــاتور دشــر قــاکی از لــنوم بـهکــارهیرا
ترجمــة شــجکهاا ا ــر (خناعیفــر)698۳ ،ر بــازنفرینی دیالک یــک هنــرا بــا راهجــرد
همانند ــازا ندورنــو در ترجم ـة مامــد نففــی ب ـهدلی ـ توجــه بــه تاــادهاا موجــود در
لاــن شخصــیر احــلی و ا ـ فاد از تعجیــرات عامیانــه موفتیــر قاب ـ توج ـه داردر ترجمــة
اقمــد کریمــی بــا وجــود توضــیاات پــانوی

و امانــردارا در قفــ .وا هــان کــه تــا

قــدودا بــه راهجــرد بنیــامین نندیــک ا ــر و از نظــر بـهکــارهیرا لاــن و ــاخ ار ر ــمی
جمــ ت از موفتیــر کم ــر برخــوردار ا ــرر همدنــین ترجمــة بار ــتیان بــا وجــود
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برخــوردارا از نثــر روان ،بــهعلر تعــدی هس ـ ردة دشــوا ها و ماــدود ــاخ ن لاــن در
قال

جم ت ک ابی ،ما ان تاد داردر
کتابنامه

6ر اقمدا ،بر ()6911ر قتیتر و زیجایی در هاا فلسفی هنرر تهران نشر مرکن.
2ر ارشــاد ،نر ()6932ر یــک مـ ن ـ ر

فلســفیـــاج ماعی بــازخوانی و نتــد ک ــاب دیالک یــک

روشنگرار پژوهشنامة ان تادا م ون و برنامههاا علوم انسانی23-6 ،)۳(69 ،ر

9ر امامی ،کر ()69۳1ر مسثلة لان در ترجمه یا چگونه از ک غ فرنگی بلج پار ی هو نجاید اخرر
اندیشه و هنر628-661 ،)61(۱ ،ر
۳ر ندورنو ،تر ()6988ر زبان احالر در اید ولو ا نلمانیر ترجمة یاوش جمادار تهران قتنو ر
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شمارة اول

 .۱مقدمه

نشانهمعناشناسی 6که مطالعـة فرنینـد زبـان اسـ

بـا نشـانه شـرو میشـود ،ولـی معنـا

را هــدگ هرفیــه و بیشــیر بــر اســاژ رابطــة بــی دو پــالن زبــانی ،یعنــی حــورت بیــان و
حــورت محیــوا اســیوار اســ

(شــعیر  ،6931 ،ب)4 .؛ بنــابرای در ایــ دیــدهان ،نشــانه

تنها و دور افیادن نیس  ،بلکـه همـوارن معنـا را فـرا میخوانـد ،همـانطور کـه معنـا در نشـانه
تجلی مییابد .بر ای اساژ دی ـر نـه نشـانه بـه تنهـایی میتوانـد کـارایی داشـیه باشـد و نـه
معنا بـدون نن .در واقـن نشـانه بـدون معنـا عقـیم اسـ
نامشرو  .همانهونـه کـه نشـانه

و معنـا بـدون نشـانه ،هـیس ،پـو و

ـور معنـا را توجیـه میکنـد ،معنـا نیـ

ـور نشـانه را

کارا ،ماثر و ضـرور جلـون مـیدهـد (شـعیر  ،6911 ،ب )۲-6 .و نشـانه بـا قـرار هـرفی
در نظــامی فرنینــد بــه تولیــد معنــا میپــردازد ،معنــایی کــه منجمــد و ایســیا نیس ـ ؛ زیــرا
فرنیند که نشانهمعناها در نن قرار میهیرند ،پویا و پایانناپذیر اس .
یکــی از ممــاهیم مطــر در زبانشناســـی و در بررســیها معناشناســی چنـــدمعنایی
میباشد .بدی هونـه کـه اهـر میـان معنـا یـ

واان رابطـة معنـایی وجـود داشـیه باشـد ،نن

را چنـــدمعنایی مینـــامیم (شـــهناز  ،6934 ،ب .)6۲1 .نشـــانهها زبـــانی در مـــوارد
معــدود ت معنــایی هســیند .بــهاســیانا احــطال ات علمــی و فنــی ،اکاــر وااهــان دارا
معــانی میعــدد هســیند کــه بنــابر جای ــاهی کــه در همیمــان دارنــد معنایشــان مشــخ
میهــردد .بــه تمــاوت معنــایی فعــو « »Battreکــه بــهمعنــا «زدن ،کیـ زدن ،کوبیــدن( ،بــه)
هــم زدن ،شکس ـ دادن ،بلنــه کــردن بــر ،م لــو کــردن ،برخــورد کــردن بــا ،خــوردن بــه،
چکــ کــار کــردن ،تسیــدن ،برخــورد کــردن ،بــه حــدا درنمــدن» (پارســایار ،۲331 ،ب.
 )633-631اس

در ماالها زیر توجه بمرما ید:
1. Pierre a battu des œufs pour faire une omelette.
)2. Pierre a battu son adversaire au poker. (Jeandillou, 1997, p. 32

 .6پییر برا درس

کردن امل

دو تخم مرغ را شکس .

 .۲پییر در مسابقه پوکر ریف خود را شکس

داد.
1. Sémiotique

سال پنجاهم

بررسی نشانهمعناشناخیی وااهان «ذکر» و «خیر» در قرنن و ...

در دو ماال باال ،یـ
کلمات هـمنشـین
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فعـو چنـدمعنا در جمـالت میمـاوت بـا توجـه بـه بافـ

معنـایی میمـاوت را در بـر مـیهیـرد .چنـدمعنایی ممهـومی اسـ

جملـه و
کـه در

اواخـر قـرن هذشـیه توســت شخصـی بـهنام بـرننل 6بــهمنظور توحـیف کلمـاتی کـه در عــی
مظ معنا قدیمی خود ،معنا جدید میپذیرند ،مطر شد .بهعقیدة و
«معنــا جدیــد هرچــه کــه باشــد بــهمعنا نمــی معنــا قــدیمی نیسـ  .بلکــه هــر دو
ننهــا در کنــار هــم وجــود دارنــد .یــ

لمــظ هــم میتوانــد در معنــا احــلی ،مجــاز ،

محدود ،وسین ،ضمنی و انی اعی بهکار بـردن شـود .بـهتـدری کـه یـ

کلمـه معنـایی جدیـد

را پــذیرا میشــود ،زاد و ولــد حــورت میهیــرد و نمونــهها جدیــد کــه از لحــا فــرم
مشــابه امــا ارز  ،معنــایی میمــاوتی دارنــد میولــد میشــوند .مــا ایــ پدیــدن تکایــر را
چندمعنایی مینامیم( ».برننل ،613۱ ،ب)611-614 .
همانهونه کـه قـنالب بیـان شـد بـرا تشـخی
باف

مـدد جسـ  .بافـ

نن شـنکة روابطـی اسـ

معنـا درسـ

چنـدمعناها میبایسـ

از

کـه میـان حـورت (دسـیور ،وااهـان) و

جهــان بیــرون وجــود دارد و معنــا خــارجی زبــان را تشــکیو م ـیدهــد (ســجود ،6913 ،
ب .)41 .در واقــن مــا معــانی کلمــات را از طری ـ مشــاهدن ننهــا در باف ـ
مینموزیم کـه واانهـا م بـور در ننهـا در قالـ
هــر واان ،ابلــ

موقعی هــایی

جملـهها بـهکـار میرونـد .نـو همـای

محــدودی هایی بــر دامنــة معنــایی نن تحمیــو میکنــد ،بــدی معنــا کــه

کــاربرد واان در ترکینــی خــاب یــا واانا معــی موجــ

میشــود مــا نیــوانیم از نن واان،

برخی از معناهـایی را ارادن کنـیم کـه اهـر واان م بـور را بـهتنهـایی در نظـر بیـاوریم ،معـانی
یاد شدن بـه نن تعلـ میهیـرد .بـهعنـارت دی ـر ،همـای

واانهـا امکـان اسـینناب برخـی از

معــانی خــود ننهــا را از ننهــا منیمــی میهردانــد (خاقــانی احــمهانی ،693۲ ،ب.)66۱ .
بایــد دانسـ

کــه واان در ل ـ شناســی دارا معنــایی وضــعی اسـ  ،امــا همــان واان وقیــی

در جملــة خــاب و درون مــی (بافــ ) قــرار میهیــرد ،نن مــی (بافــ ) پوششــی بــر نن
معنــا وضــعی میهــذارد و از طری ـ معنــا اضــافی کــه از قــرا
بایی مطل و ممهوم نن واان بهدس

معلــوم میشــود ،معنــا

مینید (سعید روش  ،6919 ،ب.)431 .
1. Bréal
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از سویی دی ر عالون بـر بافـ  ،توجـه بـه وا ـدها همنشـی وااة مـورد نظـر ،معنـا
بهیـر تنیـی میکنـد ،بـهویـژن در مـوارد کـه کلمـه بـی

نن را برا مخاطـ

داشــیه باشــد یــا معنــا نن نامشــخ
که در جوار یـ

از یـ

معنـا

یــا مــنهم باشــد (بــارت ،69۱3 ،ب .)19 .بـه کلمــاتی

کلمـه قـرار هرفیهانـد ،کلمـات همنشـی نن کلمـه همیـه میشـود (حـمو ،

 ،69۱1ب .)66۱-661 .وااهــان هم ــون موجــودات زنــدنا هســیند کــه معــانی ننهــا در
ت ییـر و تحـول میشـود .همـی ت ییـر و تحـول اسـ

طول زمـان دسـیخو

کـه منجـر بـه

چنــدمعنایی وااهــان در نظــام زبــان میشــود (شــهناز  ،6934 ،ب )6۲۱ .و میــرجم را بــا
مشکو مواجه میکند.
در قــرنن کــریم نیــ منحــ
ابل

چنــدمعنایی از اهمیــ

کلمات قـرنن چنـدمعنا هسـیند و ایـ
ور چندمعنایی در قـرنن سـن

اس .

فروانــی برخــوردار اســ ؛ چراکــه

ـاکی از بنـا زبیاشـناخیی ایـ مـی مقـدژ

بـروز ابعـاد همیمـانی مینـو میهـردد؛ بـدی معنـا

که ای پدیـدن مسـیر همیمـان را ت ییـر دادن و سـن

بـروز سـه نـو همیمـان بـا ویژهیهـا

کنشی ،شناخیی و عاطمی-شوشـی میهـردد .هم نـی ایـ پدیـدن سـن
خوانندن و علیالخصـوب میـرجم قـرنن میشـود؛ زیـرا بـر اسـاژ ا ادیـ
در فرمــای

ایجـاد ابهـام بـرا
معینـر از جملـه

امــام علــی( ) در خطنــة  61نهـ النالبــه « قــرنن ظــاهر زینــا و بــاطنی عمیـ

دارد» (دشــیی ،6914 ،ب .)4۲ .دســییابی بــه ای ـ بــاط عمی ـ بــرا هم ــان امکــانپــذیر
نمیباشد .ماالب بع ـی از وااهـان قـرنن بـی
نیازمند شناخ

بافـ

از بیسـ

معنـا دارنـد کـه دانسـی ایـ معـانی

نیـه و وا ـدها همنشـی ایـ واانهـا میباشـد .ترجمـة چنـدمعناها

بســیار دشــوار میباشــد زیــرا کوچــ تری ل شــی از جانــ
کلمه ،نیه ،سـورن و در نهایـ
اهمیـ

در هـ ین

میــرجم در کــم تحریــف

کـو مـی قـرنن اسـ  .وااهـان چنـدمعنا بـهدلیـو دشـوار و

معنــی ،میتواننــد بــهعنوان یکــی از مال هــا بررســی قــوت و ضــعف

ترجمة قرنن لحا شوند .همانهونـه کـه ایـ کلمـات بـا توجـه بـه تمسـیر نیـات مـرتنت بـا
خــود ،برداشــ ها مخیلمــی را پدیــد مینورنــد ،وجــود ننهــا نیــ در ترجمــهها قــرنن
میتوانـد سـن

شـکوهیـر ترجمـهها میمـاوتی شـود .در واقـن بافـ

ا کــه کلمــه چنــدمعنا در نن

ــور دارد بســیار ــا اهمیــ

و شـأن نـ ول نیـه

اســ ؛ زیــرا بــا ن ــاهی
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موشــکافانه و تحلیــو نشانهشــناخیی نیــه میتــوان معنــا دقیـ چنــدمعنا را مشــخ

نمــود.

هر نیه بنـابر مـوقعییی خـاب و بـرا بیـان هـدفی خـاب نـازل شـدن اسـ  .قـرنن کـریم
رواییی اس

کـه نظـام همیمـانی خاحـی را بـه خـود اخیصـاب دادن اسـ

کن ه ـ ار ،جریــان و رون ـدِ همیمــان را هــدای
اهداگ نن نظام پـی

و بـر اسـاژ نن

میکنــد و مســیر همیــه پــرداز در راســیا

مـیرود .در ادامـه سـعی خواهـد شـد کـه پـ

از بیـان همیمـان بالـ

قــرنن ،دو واان «ذکــر» (نیــة  3ســورة جمعــه) و «خیــر» (نی ـة  93ســورة نحــو) را ابیــدا بــا
توجــه بــه بافــ

و وا ــدها همنشــی بــهمنظور دریافــ

نشــانهشناســی شــدن ،ســس

معنــا درســ

چ ــون ی معــادله ینــی ای ـ وااهــان توســت هم ـ

بررســی
میــرجم

فرانســو شــامو ماســون ،ســاوار  ،شــورکی ،بــر  ،هــروژ اان ،بالشــر و کازیمیرســکی
تحلیو و ترجمـة پیشـنهاد خواهـد شـد .در پایـان در حـدد پاسـخ ویی بـه ایـ سـاال بـر
مینییم که میرجم قـرنن چ ونـه مـیتوانـد در عـی وفـادار نسـنی بـه مـی منـدأ ،فحـوا
کالم را به مخاط

انیقال دهد.

 .۲چارچوب نظری و پیشینة پژوهش
 .۱ .۲پیشینة پژوهش

در ای ـ بخ ـ

ســعی خواهــد شــد بــه پژوه هــا انجــامشــدن در زمینــه چنــدمعنایی

اشــارن شــود .کــورو

حــمو ( )6913در مقالــها بــا عنــوان «ن ــاهی تــازن بــه مســ لة

چنـــدمعنایی وااهـــانی» ضـــم ذکـــر اهمیـــ

چنـــدمعنایی در مطالعـــات زبانشناســـی و

معنیشناسی ،بیان مـیدارد کـه در شـرایطی کـه یـ

وا ـد زبـانی چنـد معنـی پیـدا میکنـد،

میتوان بـه تحلیـو چنـدمعنایی در سـطب تکـواا ،واان ،هـرون و جملـه پرداخـ ؛ امـا بحـ
در ای زمینـه تنهـا در سـطب وااهـان زبـان محـدود شـدن و بـدی مسـ له در دی ـر سـطو
بــا دق ـ

پرداخیــه نشــدن اس ـ  .و در ای ـ پــژوه

تکواا ،هرون و اسم را ذکر کـردن اسـ

تـا بـدی ترتیـ

نمونــههایی از چنــدمعنایی در ســطب
مشـخ

کنـد تنهـا چنـدمعنایی بـه

سطب وااهـان زبـان محـدود نمیهـردد و در سـطو دی ـر هـم قابلیـ

ظهـور دارد .بـاطنی
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( )69۱9بــا بهــرنهیــر از دیــدهان المــان 6در زمینــة چنــدمعنایی بیــان میکنــد کــه در
چندمعنایی ،واان با چنـدی تصـویر ذهنـی ارتنـاب دارد کـه ننهـا نیـ بـا هـم رابطـه میقابـو
دارند .او دو عامـو مهـم در پیـدای

بـه هـم

چنـدمعنایی را کـاربرد واان در ممـاهیم ن دیـ

و کـــاربرد تخصصـــی واان میدانـــد .رخشـــانفـــر ( )69۱6بـــه بررســـی علـــ
چنــدمعنایی پرداخیــه اس ـ
معنــی قــرارداد اس ـ
داشــیه اس ـ

پیـــدای

و اظهــار مــیدارد کــه اهــر بســذیریم کــه رابطــه میــان حــورت و

در واقــن پذیرفیــهایم کــه هــر واان در ابیــدا بــه ی ـ

و اهــر واانا امــروزن چنــد معنــا دارد ب ـهدلیــو هســیر

ممهــوم اشــارن

معنــایی نن واان در

طــول زمــان اس ـ  .امــا در زمین ـة چنــدمعنایی در قــرنن میتــوان بــه مقالــها تح ـ
«وااهــان چنــدمعنا و اهمیــ

عنــوان

نن در ترجمــة قــرنن کــریم» (شــهناز و شــهناز )6939 ،

اشــارن کــرد .در ای ـ مقالــه بیــان شــدن اسـ

کــه زبــان قــرنن ،زبــانی چندالیــه و چنــدبطنی

و چنــدمعنایی در قــرنن کــریم اهمی ـ

از

اس ـ
ی

فراوانــی دارد؛ چــرا کــه ای ـ وااهــان بــی

معنـا و ممهـوم را دارا میباشـند .در ایـ پـژوه

بـا اسـیمادن از رو

توحـیمیتحلیلـی

ترجمه ،شـمار از وااهـان چنـدمعنا بررسـی شـدن و بـدی نییجـه رسـیدناند کـه میرجمـان
در برهــردان ایـ وااهــان یکدسـ
نهای
باف

عمــو نکــردن و معادلهــا میمــاوتی را بره یدنانــد و در

راهکارهایی را برا ترجمـه درسـ

ایـ وااهـان ذکـر کردنانـد کـه شـامو توجـه بـه

و سیاق نیـه ،بررسـی ریشـهشـناخیی وااهـان و مراجعـه بـه میـون تمسـیر میباشـند.

در پژوه

اضـر ،رویکـرد مـا بـه بحـ

چنـدمعنایی در قـرنن ،همیمـانی اسـ ؛ بنـابرای ،

خــواهیم دیــد کــه ترجمــة وااهــان مهمــی هماننــد «ذکــر» و «خیــر» جریــان همیمــانی را
دسیخو

ت ییر نمودن و می را بهسو فرنیند کنشی سوق میدهد.

 .۲ .۲گفتمان قرآن کریم

طن تعریـف همیمـانِ کـن محـور ،میتـوانیم همیمـان قـرنن را از ایـ دسـ
نماییم .همیمـان کن محـور از اولـی نظامهـا همیمـانی اسـ

محسـو

کـه در شناسـایی و بسـت نن

1. Ullmann
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داشـیند .والدیمیـر پـرا  ،6مارسـو مـوژ ،۲کلـد لـو اسـیرژ،9

تحلیل ران زیـاد دخالـ

جرج دوم یـو ،4روالن بـارت ،پـو ریکـور 1و نرایـرداژ اولـی هـرم  1از جملـه کسـانی
هســیند کــه نظریــهها مربــوب بــه ــوزة روای ـ

کنشــی را مطــر کــردن و بســت دادنانــد.

همــه ای ـ نظریــهپــردازان در بررســی نظــام روایــی همیمــان ی ـ
اسـ

اینکـه هــر همیمــان روایــی دارا هســیة مرکـ

کــه میتــوان نن را کــن

در منشــأ کــن  ،کن هـ ار باشــد ،چــه کنشـ ر ،نن ــه اهمی ـ
معنا و ت ییر نن به معنـایی مطلـو تـر اسـ  .پـ
میدهــد کــه خــود در خــدم
جه

هسـیة مرکـ

دارد نقـ
روایـ

نامیــد .چــه
در تحــول

کــن

را کنشـی تشـکیو

کنشـ ران و هم نــی معناسـ  .النیــه کــن

رسیدن بـه هـدگ خـود ،یعنـی ت ییـر معنـا ،بایـد بیوانـد نظـام منادلـة ارز

نماید ،یعنی کن
پـ

ت ییــر وضــعی

نقطــهمشــیر دارنــد و نن

بـهدننـال کسـ

ارز

را ایجـاد

بـا قـرار دادن نن در چرخـة حـحیب تعامـو اسـ .

ســه وااة کلیــد بــرا در هرچــه بهیــر نظــام روایــی منینــی بــر کــن

وجــود دارد:

کن  ،ارز  ،ت ییر (شعیر  ،6931 ،ب.)63 .
در همیمانها روایی کنشـی عـالون بـر عنصـر کلیـد ت ییـر وضـعی

کـه کـن

نن را

هــدگ قــرار میدهــد ،دو عنصــر اساســی دی ــر داریــم کــه توضــیب در مــورد نن ضــرور
اسـ  :ارز

و تصــا

 .بــههمــی دلیــو بــهمحــا اینکــه ســخ از روایـ

کنشــی بــه میــان مینیــد ،بــا ابژنهــایی ارز
تصا

ننها هسیند .تصـا

خصوحــی

محــور مواجــه هســییم کــه کنش ـ رانی در پــی

ابـژن ارزشـی مـا را در وضـعی

همیمـانی قـرار میدهـد کـه

مهــم نن رابط ـة اتصالی/انمصــالی اس ـ  .کنش ـ ران میمان روایــی ،یــا فاقــد ابــژة

ارزشی هسـیند و بـرا تصـا

نن وارد فرنینـد کنشـی میشـوند یـا اینکـه حـا

ارزشی هسیند کـه بـاز هـم بـر اسـاژ فرنینـد کنشـی و دخالـ
نن را از دس ـ

بــا محوریـ

میدهنــد .بــههمــی دلیــو اس ـ

ابـژة

نیرویـی بیرونـی و برتـر،

کــه رابط ـة اتصالی/انمصــالی در روای هــا
1. Vladimir Propp
2. Marcel Mauss
3. Claude Lévi-Strauss
4. George Dumézil
5. Paul Ricœur
6. Algirdas Julien Greimas
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کن محــور دارا اهمی ـ
تشکیو میدهد ،در ابلـ

شمارة اول

ویــژنا اس ـ  .روای هــایی کــه هســیة مرک ـ
مـوارد بـر اسـاژ برنامـها مشـخ

ننهــا را کــن

و از قنـو تعیـی شـدن عمـو

میکنند (شعیر  ،6931 ،ب.)۲3 .
پر واضب اس

کـه ابژنهـا ارزشـی شـناخیهشـدن در قالـ

و هــر کنش ـ ر مینمــوزد بــرا تصــا

منطـ شـناخیی قـرار دارنـد

ننهــا دارا برنامــه مشخصــی باشــد .تصــا

ای نو ارز  ،کنشـ ر را از درون دهرهـون نمیکنـد .اتمـاق مهـم در زمـان اتصـال بـه ایـ
ارز ها ایـ اسـ

کـه کنشـ ر در شـرایطی قـرار میهیـرد کـه میتوانـد موقعیـ

را باز تأییـد کنـد (شـعیر  ،6931 ،ب .)۲6 .بـهقـول اریـ

الندوسـکی« 6در چنـی

خـود
ـالیی

کنش ر موف میهردد تـا همـانی باشـد کـه قـنالب نیـ بـودن اسـ » (الندوسـکی ،۲334 ،ب.
 .)11ای همیة الندوسکی نشـان میدهـد کـه کن هـا ارز محـور ،یـا منینـی بـر عنـور از
وضــعی

ســلنی بــه وضــعی

ایجــابی هســیند یــا عنــور از وضــعییی ایجــابی بــه وضــعییی

ســلنی را فــراهم میکننــد (شــعیر  ،6931 ،ب .)۲6 .در نظــام کنشــی ،کنشـ ر دچــار نــوعی
بحران کمی اس  ،یعنـی بـا نقصـانی مواجـه اسـ

کـه بـرا رفـن نن وارد عمـو میشـود و

ایـ بحرانهــا از بیــرون بــه کنشـ ر تحمیــو میشــوند (شــعیر  ،6931 ،ب .)۲۲ .نظامهــا
همیمانی کن محور بـر دو قسـم هسـیند :نظـام همیمـانی کنشـی-تجـوی

و نظـام همیمـانی

کنشی-القایی یا مجابی .بـا توجـه بـه مطـالنی کـه در ادامـه بـدان پرداخیـه میشـود ،میشـود
نظام همیمانی کنشی قرنن کریم را از نو کنشی-تجوی

در نظر هرف .

 .۳ .۲ویژگی نظام گفتمانی کنشی-تجویزی

در واقــن همیمــان روایــی کن محــور ،همیمــانی اســ
وضعی

کــه هــدگ احــلی نن ت ییــر

اولیه یا نا بسـامان بـه وضـعییی ثانویـه یـا سـامانیافیه اسـ  .بـیشـ

بـدون کـن

امکــان عنــور از مر لــها ناخوشــایند بــه مر لــها دی ــر بیــر قابــو تصــور اس ـ  .نظــام
همیمــانی تجــوی
راســیا تحق ـ کــن

در زیــر مجموعــة نظــام همیمــانی کنشــی قــرار دارد؛ چــون تجــوی در
حــورت میهیــرد .بــر ای ـ اســاژ ،همیمــان مــا را بــا کن ه ـ ار

مواجــه میســازد کــه در مــوقعییی برتــر نســن

بــه کنش ـ ر قــرار دارد و میتوانــد او را وادار
1. Eric Landowski
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به انجـام کنشـی کنـد (شـعیر  ،6931 ،ب .)۲4 .در چنـی نظـامی رابطـة بـی کن هـ ار و
کــه از بــاال بــه پــایی تعریــف شــدن اس ـ  .بــه چنــی نظــامی ،نظــام

کنش ـ ر رابطــه اس ـ

همیمــانی برنامــهمنــد نیــ همیــه میشــود؛ چــرا کــه کنشــ ر بــر اســاژ نقشــه و برنامــها
مشــخ

و از قنــو تعیــی شــدن وارد عمــو میهــردد .در واقــن ،او بایــد مطــاب برنامــه پــی
وارد مر لـة ارزیـابی نن میشـویم.

برود تـا خواسـیة کن هـ ار تـأمی هـردد .بعـد از کـن

اهر همة امور بـر اسـاژ قـرارداد جلـو رفیـه و تحقـ یافیـه باشـد ،کنشـ ر پـادا
دریاف

میکنـد ،در بیـر ایـ حـورت ،نـهتنهـا پاداشـی نصـی

خـود را

او نمیشـود ،یـی ا یمـال

تننیه او نی وجود دارد.
نکیة قابو توجه در ایـ فرنینـد ایـ اسـ
عنارتاند از تـوان
کس

کـه کـن

خـود دارا دو مر لـه اسـ

و اجرایـی کـن  .یعنـی کنشـ ر ابیـدا تـوان

میکنـد و سـس

الزم در اجـرا کـن

وارد عمـو میشـود .هـر کنشـ ر از قنـوِ ورود بـه کـن

کــن  ،مرا لــی را از نظــر شــیوة

کـه

ــور کنشــی طــی میکنــد .ای ـ شــیوة

را

تـا پایـان
ــور کنشــی

ارتناطی مسیقیم با افعـال وجهـی یـا بـا افعـال مـاثر 6همیمـان دارد .ارادن و خواسـی کنشـ ر
قــرار میدهــد .در ای ـ

او را در نســیانة کــن

ال ـ

کنش ـ ر در وضــعی

قــرار میهیــرد .هــاهی «خواســی » از درون خــود کنشـ ر نشـ

ــور مجــاز

میهیــرد و در ایـ

الـ ،

او کنشـ ر خودخواســیه اسـ  .امــا هــاهی ایـ خواســی از بیــرون بــه کنشـ ر ت ریـ یــا
تحمیــو میهــردد و در ایــ

الــ

او کنشــ ر ناخودخواســیه اســ

(شــعیر ،6931 ،

ب.)۲۱-۲1 .
هــاهی نیـ « بایســی » بــهعنوان جنــر بیرونــی یــا جنــر از دورن نشـ
میکند و در ایـ

الـ

کنشـ ر بـر سـ

هرفیــه ،عمــو

اجنـار یـا وظیمـه وارد ف ـا کنشـی میشـود.

خواســی و توانســی  ،هــر دو کنش ـ ر را در نســیانة کــن
مجــاز  ،کنش ـ ر وارد مر ل ـة بعــد میشــود کــه

قــرار میدهنــد .پ ـ

از

ــور

ــور کنونی ـ  ۲یافیــه اس ـ  .ای ـ نــو

ور با افعال وجهی یـا مـاثر «توانسـی » و «دانسـی » هـرن خـوردن اسـ  .در ایـ

الـ

1. Les verbes modaux
2. Présence actualisée
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قــرار دارد؛ امــا بهیــر اســ

نیــ کنشــ ر هنــوز در نســیانة کــن

«پسانسیانه» بنامیم؛ چراکـه کـه کنشـ ر نسـن
جلـوتر قـرار هرفیـه اسـ
به کـن

یعنـی بــا کسـ

و انجـام عملیـات کنشـی را کسـ

شمارة اول

ایــ مر لــة جدیــد را

بـه مر لـة قنـو کـه نسـیانه اسـ  ،یـ
تـوان

و شـناخ

و دانـ

کـردن اسـ .

قـدم

الزم ،نمــادهی ورود

ـور بعـد را بایـد

ـور

«به بـاور رسـیدن» نامیـد .بـاور بـه کـن  ،همـة تردیـدها کنشـ ر را از بـی بـردن و ارادة او
را در انجــام کــن

راسـ  ،قطعــی و یقینــی میکنــد .پـ

مر لة نهایی میهردد کـه انجـام کـن

از طــی ایـ مرا ــو ،کنشـ ر وارد

اسـ  .در نخـری مر لـه از مرا ـو فرنینـد کنشـی،
ــور تحقـ یافیــه مینــامیم .تحق ـ

ــور کنش ـ ر محقـ میشــود کــه نن را

نییجة فرنیند کنشی در می هـا بـا دو همیـة کنشـی 6و شوِشـی ۲بـه نمـای
بهعنوان ماـال« ،سـیندرال بـا پـرن
ثروتمنــد میشــود یــا خوشــنخ

ازدواج میکنـد» یـ
میشــود» یــ

ــور و

هذاشـیه میشـود.

همیـة کنشـی اسـ  ،امـا «سـیندرال

همیــة شوشــی اســ  .در همیــة شوِشــی

وضعییی کـه سـیندرال در نن قـرار دارد توحـیف میشـود .امـا مـوارد نیـ وجـود دارد کـه
نـدارد ،بلکــه او فقـت بـهطور خودکـار درســی را

کنشـ ر نـهتنهـا ارادنا بــرا انجـام کـن

کــه نموخیــه ،تکــرار میکنــد (شــعیر  ،6931 ،ب .)۲۱ .در واقــن «ســوان زبــانی هم ـة بُعــد
واقعی

ور خود را از دسـ

میدهـد و بـه یـ

احــو ذاتهرایــی زبــان وابســیه اس ـ

پوسـیه تنـدیو میهـردد کـه فقـت بـه

[ ]...بــه ای ـ ترتی ـ

ناکنش ـ ر زبــانی جــا کنش ـ ر

زبانی را میهیرد (کوک  ،۲33۱ ،ب.)91-94 .
پـ

از انجــام کــن  ،فرنینــد روایــی وارد نخــری مر ل ـة خــود ،یعنــی ارزیــابی کــن

میشـود .در مــورد ارزیــابی هـم بایــد همـ
ســس

کـه ابیــدا بــا فعـالییی شــناخیی نبــاز میشــود و

بــه فعــالییی کــاربرد خــیم میهــردد .پادشــان ابیــدا بــه مطالعــه و بررســی عمــو

انجــامشــدن میپــردازد و ســس
بر اساژ مطال

پــادا

یــا تننیــه تحق ـ مییابــد (شــعیر  ،6931 ،ب.)۲3 .

بـاال در همیمـان قـرنن ،کن هـ ار کـه خداونـد اسـ

در قالـ

قـرنن تمـام

دسیورات و راهکارهـا مـورد نیـاز بـرا رسـیدن کنشـ ر کـه منظـور عامـة مـردم میباشـد
1. Actionel
2. Existentiel
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بــه ابــژة ارزشــی را کــه همــان لقــا اهلل و رســیدن بــه خــود اوس ـ  ،در اخییــار انســان قــرار
میدهد .انسانها در حـورت پیـرو از دسـیورات قـرنن میتواننـد مسـیر خـود را بـهسـم
سعادت طی کـردن و منیظـر پـادا

نیـ باشـند؛ امـا در حـورتی کـه خـالگ نن عمـو کـردن

باشــند مــورد تــوبی و تننیــه ،هــان در ای ـ دنیــا و ب ـهطــور کامــو در جهــان نخــرت ،قــرار
میهیرند.
 .۴ .۲نگاهی به واژة ذکر در قرآن

ذکــر در ل ـ

بــهمعنا «شــهرت ،نوازن ،نــام نی ـ  ،مــد و ثنــا ،شــراف  ،نمــاز و دعــا

کـردن ،مـرد قـو و دلیـر و تسـلیمناپـذیر ،ـرگ محکـم و قـو و بـا ارز  ،بـاران بسـیار
تند ،نام نیـ

انسـان پـ

از مـر

و چـ

و سـمیه یـا رسـید پـول» اسـ

 ،69۱۱ب .)6۱۲ .در دیدهان قرننـی «ذکـر» مشـیر
و کلــی اس ـ
شــراف

معنـو اسـ ؛ یعنـی یـ

کــه معــانی دی ــر در نیــات مخیلــف قــرنن از نن تنعی ـ

کلّی یادنور اسـ

(افـرامالنسـیانی،
ممهـوم عـام

کــردن و نن ممهــوم

کـه ممـاهیم و معـانی مخیلـف دارد نظیـر جـار شـدن چیـ

بـر زبـان،

و خــو نــامی ،کیــابی کــه تمصــیو دیـ در نن نمــدن ،نمــاز ،دعــا و ثنــا (فراهیــد ،

 ،6464ب )1۲1 .و بـــهمعنـــا علـــو (جـــوهر  ،643۱ ،ب )111 .نیـــ هســـ « .ذکـــر»
بــههمــران مشــیقات  ،در  ۱۲ســورن قــرنن 14 ،ســورن مکــی و  61ســورن مــدنی ،ــدود ۲۱1
بــار ذکــر شــدن اســ  .بســامد وااة «ذکــر» در ســورنها مکــی  633بــار و در ســورنها
مــدنی  13بــار اســ  .در نییجــه میتــوان همــ
بیشــیر از فراوانــی نن در ســورنها مــدنی اســ

فراوانــی وااة «ذکــر» در ســورنها مکــی
و بــیشــ

ایــ مســ له معنــادار باشــد.

بنابرای  ،به ویژهیها سورنها مکی اشارن میکنیم.
ویژهیها ابل

سورنها مکی به ای شر اس :

 .6دعــوت بــه احــول و عقایــد از جملــه ایمــان بــه خــال یکیــا و ایمــان بــه قیام ـ
تصویرهایی از اوضا روز سا

و اهو بهش

 .۲دعوت به ف ایو اخالقی و تمس

و اهو دوزخ؛

به اعمال نی ؛

 .9مجادلــه بــا مشــرکان و ابطــال عقایــد ننهــا و نســن
ننان؛

و

ســماه

بــه تصــورات باطــو
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 .4کارت سوهند به خدا ،روز نخرت ،قرنن و مانند ای ها؛
 .1کاربرد فراوان در خطا
 .1قص

به (یا ایها الناژ) و کمیر به (یا ایها الذی نمنوا)؛

اننیا و ام ها پیشی و نی قصة ندم و ابلی ؛

 .۱کوتــانبــودن نیــات و ســورنهــا بــهطــور کلــی( .نجمیــان ،عــامر و قیــومی،6913 ،
ب) 613 .
 .۵ .۲چندمعنایی وجوه «ذکر» در قرآن

رت علی( ) اولـی کسـی بودنـد کـه لمـظ وجـون را در مـورد وااهـان قـرنن بـهکـار
بردند .ایشان زمـانی کـه ابـ عنـاژ را بـرا منـاظرن بـا خـوارج روانـه کردنـد ،بـه او چنـی
فرمودنــد « :بــا ایشــان بــا اســیناد بــه نیــات قــرنن منــاظرن و محاجــه نکـ  ،زیــرا قــرنن دارا
وجـــون بســـیار (از معـــانی و تماســـیر و تأویوهـــا هونـــاهون) اســـ
ع یـ

نقـ  ،6916 ،مقدمــه) .وجــون بــرا لمــظ مشــیر اسـ

میشــود .از جهـ

اینکــه در قــرنن یـ

کلمــه بــه بیسـ

(دام ـــانی و

کــه در چنــدمعنا اســیعمال

وجــه یــا بیشــیر یــا کمیــر حــرگ

میشود و ای در سخ افـراد بشـر نیسـ  .بع ـی ایـ امـر را از معجـ ات قـرنن نامیدنانـد
(ســیوطی ،69۱1 ،ب .)41۱ .قرننپژوهــان بــرا وااة «ذکــر» بــالب بــر بیســ

وجــه بیــان

کردناند که در معنـا نیـات قـرنن میتـوان بـه وجـون بیسـ هانـة «ذکـر» ایـ هونـه اشـارن
کرد:
نیــة  ۲33ســورة بقــرن ،یــادکردن بــه زبــان ،نل عمــران نی ـة  691یــاد کــردن در دل ،بقــرن
نیــة  19مــظ کــردن ،بقــرن نیـة  61۲طاعـ

و پــادا  ،بقــرن نیـة  ۲93نمازهــا پــن هانــه،

ذاریات نیة  11موعظـه ،اعـراگ نیـة  13بیـان ،یوسـف نیـة  4۲تعریـفکـردن ،طـه نیـة 6۲4
قــرنن ،نحــو نی ـة  49تــورات ،کهــف نیــة  19خنــر ،زخــرگ نی ـة  44شــرگ ،اننیــا نی ـة 91
مســخرن کــردن ،اننیــا نیــة  631لــو محمــو  ،ا ـ ا

نی ـة  ۲6ثنــاهویی ،حــافات نی ـة 9

و ــی ،طــالق نیـة  66-63رســول ،عنکنــوت نیـة  41نمــاز ،جمعــه نیــة  3نمــاز جمعــه ،ب
نیة  9۲نمـاز عصـر (شـکور  .)6911 ،در واقـن ،کلمـة «ذکـر» دارا معـانی میعـدد اسـ
و میــان نن معــانی پیونــد وجــود دارد و ایــ بافــ ِ مــی اســ
میکند.

کــه معنــا را مشــخ
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 .۳تحلیل
 .۱ .۳تحلیل نشااانهمعناشااناختی واژة «ذکر» در آیة  9سااوره جمعه و چگونگی معادلگزینی
مترجمان

ِلصـالةِ مِـ یـومِ الجُمُعَـةِ فَاسـعَوا ِِلــی ذِکـرِ اللذـهِ وَ ذَرُوا
یـا أَیهَـا الذـذِی َ نمَنُـوا ِِذا نُـودِ ل ذ
النَینَ ذلِکم خَیرٌ لَکم ِِن کنیُم تَعلَمُونَ ()3
نمـاز جمعـه نـازل شـدن اسـ  .همنشـی «ذِکـر» در ایـ نیـه

ای نیـه در بیـان ف ـیل

فعو «فَاسعَوا» میباشد کـه بـهمعنـا شـیافی و دویـدن اسـ  .در واقـن ،میتـوان همـ
فعلی رکیی اسـ

کـه نیـاز بـه جابـهجـایی و ت ییـر مکـان دارد بنـابرای نمیتـوان تنهـا بـه

ظــاهر وااة «ذِکــر» بــرا دریافــ
اس

کـه

معنــا نن توجــه کــرد؛ چــرا کــه ایــ واان چنــدوجهی

و هر جا بنـابر سـیاق نیـه ،معنـایی خـاب میهیـرد .در ایـ نیـه «ذِکـر» معنـایی فراتـر

از معنــا ظــاهر خــود دارد و بــه عملــی اطــالق میهــردد کــه میبایسـ

در روز جمعــه و

در مکانی خـاب انجـام هیـرد و نیـ بنـابر مـی نیـه ،نن عمـو بـر داد و سـید ارجـب اسـ .
اهر «ذِکـر» را در معنـا اولیـها

در نظـر ب یـریم ایـ هونـه میشـود کـه انسـان میبایسـ

برا یاد خـدا یمـاب منیظـر زمـانی خـاب باشـد و ایـ عمـو فقـت در مکـانی خـاب و نن
هم بهحورت دسـیهجمعـی قابـو انجـام اسـ  .در ایـ نیـه منظـور از «ذِکـرِ اللذـهِ» در درجـة
اول «نمــاز» اســ  ،ولــی مــیدانیم کــه خطنــهها نمــاز جمعــه هــم کــه نمیخیــه بــا ذکــر
خداس  ،در قیقـ

بخشـی از نمـاز جمعـه اسـ  ،بنـابرای بایـد بـرا شـرک

در نن نیـ

تســرین کــرد (مکــارم شــیراز  ،69۱4 ،ب .)6۲ .منظــور از «ســعی بــهســو ذکــر خــدا»
دویـدن بــهســو نمــاز جمعــه اسـ
 ،646۱ب .)41 .در نهایــ
همنشین

و مــراد از «ذکـر خــدا» همــان نمــاز اسـ

ایــ واان بــا توجــه بــه بافــ

(طناطنــایی،

نیــه و هم نــی وا ــدها

که در اینجـا فعـو «فَاسـعَوا» میباشـد بـهمعنـا نمـاز جمعـه اسـ

نـه یـاد خـدا.

میرجمان ای واان را ای هونه ترجمه کردناند:
ماسون:
!Accourez à l'invocation de Dieu
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ساوار :
Empressez-vous d'aller rendre vos hommages au Tout- Puissant

شورکی:
Hâtez-vous vers la mémoire d'Allah

بر :
Empressez-vous au Rappel de Dieu

هروژ اان:
Accourez-vous souvenir de Dieu

بالشر:
Accourez à l'invocation d'Allah

کازیمیرسکی:
Empressez- vous de vous occuper de Dieu.

ماســون و بالشــر«ذِکــر» را « »invocationترجمــه کــردناندکــه بــهمعنــا «درخواســ
کمــ

بــهمــدد دعاســ » (ر  ،6339 ،ب .)13۱ .در ن ــاهی ســطحی بــه معنــا ظــاهر

ذِکــر در ایــ نیــه ،شــاید بیــوان معنــی « »invocationرا بــدان اطــالق کــرد؛ چراکــه قــرنن
چندسطحی اس

و دارا مراتنی از معناس  ،هم ظاهر دارد و هم باط .

دسیرسی به ظاهر نیـات بـرا کسـانی کـه بـا زبـان عربـی نشـنایی دارنـد میسـر اسـ ،
اما فهم باط عمی قـرنن کـه مملـو از لطـا ف و ظرا ـف اسـ

در شـعا فکـر هـر کسـی

نمیهنجــد و تنهــا عــدنا خــاب میتواننــد از ننهــا بهــرنمنــد شــوند .همــانطور کــه قــنالب
اشــارن شــد «ذِک ـر» یکــی از کلمــات چنــدمعنایی قــرنن اس ـ

کــه بــرا ترجمــة نن بایــد از

و کلمات همنشی نن اسیمادن کـرد .در ایـ نیـه خطـا

شـدن کـه بـهسـو ذکـر خـدا

باف

بشیابید و از فعو امـر «فَاسـعَوا» اسـیمادن شـدن اسـ  .اهـر ذکـر بـهمعنـا  invocationباشـد
بــرا ادا نن چــه نیــاز بــه شــیافی اســ

و نیــا در روز دی ــر بــهجــ روز جمعــه

نمیتوان ذکر خدا را هم ؟ نیـا بایـد بـرا ذکـر خـدا بـه مکـانی خـاب رفـ ؟ نیـا ممهـوم
نیة  636نل عمران «الذـذِی َ یـذکرُونَ اللذـهَ قِیامـاب وَ قُعُـوداب وَ عَلـی جُنُوبِـهِ« »...همانـان کـه خـدا
را در همــه ا ــوال ایســیادن و نشســیه و بــه پهلــو نرمیــدن یـاد میکننــد( »...فوالدونــد،69۱۱ ،
ب )۱1 .با ترجمة وااة ذکـر توسـت ایـ میرجمـان تنـاقا نـدارد؟ در ایـ نیـه بیـان شـدن
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که خردمندان کسانی هسیند کـه در همـه ـال ذکـر خـدا را مـیهوینـد .از ننجـایی کـه

عوامو بمل

در زنـدهی مـاد بسـیار اسـ

و تیرهـا وسوسـه شـیطان از هـر سـو یـات

واقعــی انســان را نشــانه میهیــرد ،بــرا منــارزن بــا نن ج ـ ذکــر و یــاد دا مــی خــدا مــاثر
نخواهــد بــود .نیــا بــرا برقــرار ارتنــاب بــا خــدایی کــه خــود در نیــه  61ســورة «ق»
میفرماید «وَ نَح ُ أَقرَ ُ ِِلَیـهِ مِـ

َنـوِ الوَرِیـد» یعنـی خـدا از هـر جهیـی کـه فـر

شـود

و یی از خود انسان به انسان ن دی تر اس  ،نیاز به دو فاکیور زمان و مکان دارد؟
ذکــر امــر اس ـ

کــه محــدودی

نمیپــذیرد وچی ـ

کــه محــدودی

ظــرگ زمــان و مکــان نمیهنجــد .ذکــر امــر درونــی و قلنــی اســ
موجودات اس  .هـدگ از ذکـر ن دیکـی بـه خـدا و نرامـ

نــدارد در قال ـ
و مخــی

درونـی اسـ

تمــام

بـر طنـ نیـة ۲1

سورة رعـد «الذـذِی َ نمَنُـوا وَ تَطمَـ ِ ق قُلُـوبُهُم بِـذِکرِ اللذـهِ أَال بِـذِکرِ اللذـهِ تَطمَـ ِ ق القُلُـو ُ» ایـ
نرام

احـو نمـیشـود .ذکـر بـه انسـان کمـ

ج با میصو شدن به مننن نرامـ

کــه اعمــال عنــاد خــود را انجــام دادن و ســن

میکنـد

دور او از هنــان میشــود .ذکــر بــه تکــرار

اسامی خدا یا نیات قـرنن بـا حـدا بلنـد یـا نهسـیه اطـالق میشـود و معمـوالب بـهحـورت
فــرد انجــام میپــذیرد .در واقــن هــر کــار کــه نمــودار یــا خــدا باشــد ذکــر اسـ  .هــاهی
سکوت در حـورتی کـه سـخ همـی سـن

ایجـاد فینـه شـود ،نـوعی ذکـر اسـ ؛ زیـرا در

ســکوت فرحــیی بــرا تعمـ و تــدبر درنفــرین

پروردهــار فــراهم میهــردد و در واقــن ،از

طری دالها موجود به وجود مدلول رسیدن مصداقی ححیب از ذکر میباشد.
چنانک ـه در ا ادی ـ

بیــان شــدن اس ـ

«ی ـ

ســاع

اندیش ـیدن از ی ـ

ســال عنــادت

بهیر اسـ » (طنرسـی ،6913 ،ب )۲13 .ذکـر پاسـ بـه نـدا فطـرت انسـان اسـ ؛ چراکـه
فطرت انسان با عش به خـدا عجـی شـدن اسـ
بینهای

خود ملح شود .ذکر سـن

کند و ریشهها بملـ

و انسـان بـهمـدد ذکـر میتوانـد بـه عشـ

میشـود کـه یـاد خـدا در اعمـاق جـان انسـان رسـوخ

و بـیخنـر را کـه عامـو احـلی هـر هونـه هنـان اسـ

انســان را در مس ـیر رســی ار قــرار دهــد؛ پ ـ
انیخابی ماسون و بالشر درس

نیس .

بــا توجــه بــه مطال ـ

بسـوزاند و

مطــر شــدن معــادل
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ســاوار نیــ در ترجمــة وااة چنــدمعنا «ذکــر» موفــ ننــودن اســ

و از « rendre

 »homageبـــهمعنا «هرامـــیداشـــی  ،ســـیودن» (ر  ،6339 ،ب )196 .اســـیمادن کـــردن
اسـ ؛ امــا بــا توجــه بــه مطــالنی کــه در قســم

قنلــی همیــه شــد در اینجــا ذکــر بـهمعنــا

سساس ار و تشکر نیسـ  ،بلکـه بـا توجـه بـه بافـ
دارد .درسـ

اس ـ

نیـه مسـییقماب بـه نمـاز جمعـه اشـارن
امــا در اینجــا

کــه نمــاز خوانــدن نــوعی سساس ـ ار از خداونــد اس ـ

کــه انســان

منظــور معنــا مجــاز نمــاز نمـیباشــد .شــکر و سساسـ ار واقعــی نن اسـ

هم ـوارن بــهیاد خــدا باشــد ،بــیهــیس هونــه فراموشــی و در ران او هــام بــردارد بــدون هــیس
معصی

و از فرمان خدا اطاع

کنـد .مسـلم اسـ

کـه ایـ اوحـاگ در کمیـر کسـی یافـ

الشـکورُ « (و از بنـدهان مـ
ذ
میشود؛ زیرا طنـ نیـة  69سـورن سـنأ « ...وَ قَلِیـوٌ مِـ عِنـادِ
انــدکی سساســ ارند) (فوالدونــد ،69۱۱ ،ب .)4۲3 .فــرد در بــا

شــکره ار خــدا از

امام حـادق( ) پرسـید «نیـا شـکر پروردهـار ـد دارد کـه اهـر انسـان بـه نن ـد برسـد
شــاکر محســو

شــود؟» امــام ( ) فرمودنــد« :نر » .پرســید« :چ ونــه؟» فرمودنــد« :خــدا را

بــر تمــام نعم هــای

چــه در خــانودان و چــه در امــوال مــد و ســیای

کنــد و اهــردر

امــوالی کــه بــه او دادن قــی باشــد ادا کنــد» (کلینــیراز  ،6436 ،ب .)6۲-63 .پــ
سساسـ ار از خداونــد نیـ محــدود بــه زمــان و مکــان نیسـ

و انســان بـهحــورت فــرد

نیـ مـیتوانــد شــکر خــدا را بـهجــا نورد و نیــاز بــه هردهمــایی و تجمــن در مکــانی خــاب
نیس .
شــورکی معــادل« »la mémoireبــهمعنا « افظــه ،ذهــ  ،خــاطرن ،یــاد و یــادبود»
(پارســایار ،۲331 ،ب )14۱ .و هــروژاان « »souvenirبــهمعنا «یــاد ،خــاطرن ،یــادبود،
یادهــار  ،یادهــار» (پارســایار ،۲331 ،ب )131 .را بره یدنانــد .میتــوان همــ
دو معادل ،هـممعنـا هسـیند ،امـا در واقـن « »la mémoireتوانـایی ذهنـی اسـ

کــه ایــ

کـه بـهکمـ

نن میتوان خاطرات ارزشـمند ،یـا ـوادا یـا خـاطرات بسـیار قـدیمی را بـهحـورت مـنهم
مــنعک

کــرد در ــالی کــه « »le souvenirهمیشــه ج ــی ،مشــخ

و نــامطلو

اســ

(بنــ  ،6311 ،6ب )114 .و نییجــة عملکــرد اولــی اســ  .بــر  »le Rappel«،بــهمعنا
1. Bénac

سال پنجاهم

«ا
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ــار ،فراخــوانی ،یــادنور ( »...پارســایار ،۲331 ،ب )۱61 .را بره یــدن اســ

نهای ـ

و در

کازیمیرســکی از فعــو دو ضــمیر «« »s'occuper deمشــ ول شــدن ،ســرهرم کــار

شــدن ،پــرداخی  ،خــود را ســرهرم کــردن ،ســرهرم شــدن ،رســیدهی کــردن و رســیدن»
(پارســایار ،۲331 ،ب )134 .اســیمادن کــردن اس ـ
انیخــابی از ســو میرجمــان ،هــیسیـ

کــه بــا توجــه بــه معناهــا معادلهــا

از ننهــا معنــا احــلی ایـ واان چنــدمعنا را منیقــو

نکردناند؛ زیرا تنها بـه ظـاهر واان بسـندن کـردن و بـهدننـال معنـا ضـمنی و مصـداقی نن در
نیة مذکور ننودناند.
ترجمة پیشنهاد :
Accourez vers la Prière du vendredi

 .۲ .۳نگاهی به واژه خیر در قرآن

یکی دی ر از کلمات چنـدمعنا قـرنن کلمـة «خیـر» اسـ  .ابـ فـارژ خیـر را چیـ
میدانــد کــه هم ــان بــدان میــو و هــرای

دارنــد (ابــ فــارژ ،6434 ،ب .)۲9۲ .امــا

معناهــا دی ــر هم ــون مــال (ابــ منظــور ،6464 ،ب )۲14 .و خیــو (زبیــد ،64۲ ،
ب )9۱1 .برا ایـ واان ذکـر شـدن اسـ  .در واقـن میتـوان همـ
کـه مـورد انیخـا

خیـر نن چیـ

اسـ

قــرار هیـرد و بـر سـایر چی هــا برتـر دادن میشـود« .خیـر» ــدود 613

بــار و در  6۱4نیـة قــرنن ،یعنــی  11بــار در ســورنها مکــی و  11بــار در ســورنها مــدنی
نمدن اس

و در بیشیر نیـات بـهحـورت اسـم نمـدن اسـ

 )41و تنهـا در همـ

(بـرا ماـال ،درسـورة بقـرن ،نیـة

جــا قــرنن بـهعنــوان فعــو (بــرا ماــال ،در ســورة قصـ

 ،نیــة )11

بهکار رفیه اس .
 .۳ .۳چندمعنایی وجوه «خیر» در قرآن

قرننپژوهــان بــرا وااة «خیــر» همــ
القصـ

وجــه در نظــر هرفیهانــد :النقــرن نی ـة  ،613مــال؛

نیــة  ،۲4بــذا؛ الــدخان نیـة  ،9۱قــوت ،قــدرت و تــوان؛ االننیــا نیـة  ،۱9طاعـ

عنــادت؛ هــود نیــة  ،14الــ
قرنن (مظاهر تهرانی.)6931 ،

خــو

و

و پســندیدن؛ النینــه نیــة  ،۱برتــر ؛ النحــو نیــة ،93
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 .۴ .۳تحلیل نشااانهمعناشااناساای واژة «خیر» در آیة  ۳3سااورة نحل و چگونگی معادلگزینی
مترجمان

َسـنَةٌ وَ
سـنُوا فِـی هـذِنِ الـدقنیا َ
وَ قِیوَ لِلذذِی َ اتذقَوا ما ذا أَن َلَ رَبقکـم قـالُوا خَیـراب لِلذـذِی َ أَ َ
لَدارُ الآخِرَةِ خَیرٌ وَ لَنِعمَ دارُ المُیذقِی َ ()93
بــه ننــان کــه از شــر و معصــی  ،پرهیــ کردنــد ،همیــه

در ایــ نیــه ابیــدا خطــا

میشــود« :پروردهــار شــما چــه نــازل کــردن اســ ؟» هوینــد« :خیــر ،زیــرا قــرنن ،سراســر
هدای

و شـما و خیـر اسـ » (طنرسـی ،691 ،ب )۲1 .ذکـر ایـ نکیـه نیـ الزم اسـ

کـه

دربــارة قــرنن تعنی ـرات هونــاهونی درخــود قــرنن وارد شــدن اس ـ  ،تعنی ـر بــه نــور ،شــما ،
هدای  ،فرقان (جداکنندة ـ از باطـو) ـ  ،تـذکرن و ماننـد ای هـا ،ولـی شـاید ایـ تنهـا
نی ـها اســ

ک ـه در نن تعنیــر بــه «خیــر» شــدن اســ

خاب ،در ای ممهوم عام جمن اس
«خیــر» معنــای

ای ـ اس ـ

و میتــوان همــ

هم ـة نن ممــاهیم

(مکارم شیرارز  ،69۱4 ،ب.)۲69 .

ک ـه خــدا خی ـر نــازل ک ـردن ،چــون قرنن ـی نــازل ک ـردن ک ـه

می ــم معــارگ و شــرایعی اس ـ

کـه در أخــذ نن ،خیـر دنی ـا و نخــرت اسـ

و در اینک ـه

همیند« :خَیـراب« ،اعیـراگ بـه دو چیـ اسـ  :یکـی اینکـه قـرنن کـریم از طـرگ خـدا عـالم
نــازل شــدن اس ـ  ،و دوم اینک ـه می ــم ســعادت دنی ـا و نخــرت بشــر اس ـ

(طناطنــا ی،

 ،69۱4ب.)949 .
برا ترجمة درس

چنـدمعنایی« «خَیـراب» همانهونـه کـه قـنالب بیـان شـد توجـه بـه بافـ

و واانها همنشی بسـیار ـا اهمیـ
می و در واقـن توجـه بـه بافـ
بــدون در نظــر هــرفی باف ـ
مطلقی اس
به چی

اسـ

اسـ ؛ چراکـه هـام اول در نشـانهشناسـی ،تحلیـو
و هـیس نشـانهشناسـی نمیتوانـد نشـانه یـا واانا را

بررســی کنــد .در ای ـ نیــه «خَی ـراب» بــه اســیناد تماســیر ،خیــر

که از نسمان نـازل شـدن اسـ  .قابـو ذکـر اسـ

کـه خیـر در رابطـه بـا انسـان

همیـه میشـود کـه هماهنـب بـا وجـود او و مایـة پیشـرف

و تکـامل

باشـد ،امـا

نمیتوانـد بــه نن لمــظ خیــر مطلـ را اطــالق کـرد؛ چراکــه ممهــوم خیــر در ایـ دنیــا نســنی
اس ـ  .مــاالب ن ـ والت نســمانی ماــو بــارا ن در ن ــان اول خیــر تلقــی میهــردد ،چــون دارا
منــافن بســیار بــرا انســان میباشــد و یــات هم ـة موجــودات بــدان وابســیه اس ـ ؛ امــا
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همی باران هاهی سـن

شـر میهـردد ،مـاالب بـا روانـهشـدن سـیو اسـنا
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تخریـ

خانـهها،

پوها و ...را فـراهم میکنـد .در اینجـا همنشـی «خَیـراب» فعـو «أَنـ َلَ» میباشـد کـه بـهمعنـا
فــرود نمــدن اس ـ
میشود قرنن در ش

و ای ـ واان بــهطــور معمــول در مــورد قــرنن اســیعمال میشــود و همیــه
قدر بـر قلـ

پیـامنر نـازل شـدن اسـ  ،امـا ایـ نـازل شـدن بـهمعنا

نازلشـدن مکـانی از بـاال بـه پـایی نمیباشـد ،بلکـه از ننجـا کـه خداونـد میعـال در مرتنـة
او از عـالم بیـ

عالی وجود قـرار دارد هـر نن چـه کـه از جانـ

در عـالم شـهادت نشـکار

شــود بــا لمــظ نازلشــدن از نن تعنیــر میشــود (طناطنــایی ،646۱ ،ب .)961 .در نییجــه بــا
توجــه بــه ش ـأن ن ـ ول نیــه کــه همــان باف ـ

موقعی ـ

میباشــد .قرننــی کــه سراســر خیــر مطلــ اس ـ
نسن

اس ـ

«خَی ـراب» مصــداق قــرنن کــریم

و نمیتــوان کوچ ـ تری شــر را بــدان

داد .شـاید بـه ذهـ خطـور کنـد کـه ا مـة اطهـار نیـ مظهـر خیـر مطلـ هسـیند کـه

کامالب درسـ

اسـ  ،امـا در قـرنن در رابطـه بـا ا مـه از فعـو «أَنـ َلَ» اسـیمادن نشـدن اسـ .

میرجمان ای واان را ای هونه ترجمه کردناند:
ماسون:
Un bien

ساوار :
Il nous a comblés de biens sur la terre

شورکی:
La meilleure

بر :
Pour le mieux

هروژ اان:
Un bienfait

بالشر:
Un bienfait

کازیمیرسکی:
--
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ماســـون و ســـاوار «« ،»Bienنیکـــی ،خـــوبی ،خیـــر ،حـــال  ،فایـــدن ،منمعـــ

و»...

(پارســایار ،۲331 ،ب )661 .را بــهعنوان معــادل ایــ واان بره یدنانــد کــه ایــ معــادل
انیخابی نمیتوانـد مصـداق درسـیی بـرا قـرنن باشـد؛ چراکـه  Bienمیتوانـد بـه هـر چیـ
خــو

و ممیــد اطــالق هــردد .درس ـ

کــه قــرنن سراســر خیــر و برک ـ

اس ـ

و

اس ـ

نیهبهنیــة نن بــرا پیمــودن مســیر پــر پــیس و خــم زنــدهی ممیــد و مــاثر اسـ  ،امــا معــادل
انیخــابی نمیتوانــد ای ـ

جــم از معنــا را منیقــو کنــد .هم نــی «خَی ـراب» معرفــه اس ـ

کــه

ب ـهحــورت نکــرن ترجمــه شــدن اس ـ ؛ بنــابرای نمیتوانــد مظهــر از خیــر مطل ـ باشــد.
و معلـوم نیسـ

معنا معادل انیخابی ای دو میـرجم مـنهم اسـ
دارد؛ چراکــه بســیه بــه دیــدهان انســانها هــر چیـ

کـه بـه کـدام خیـر اشـارن

میتوانــد خیــر باشــد .بنــابرای در ای ـ

قســم

نیــاز بــود میرجمــان شماگســاز کننــد و الاقــو یطــة در برهیرنــدة کلمــة خیــر را

مشـخ

ب ویـد معـادل

کننـد .شـورکی نیـ ماننـد دو میـرجم دی ـر درحـدد برنمـدن اسـ

«خَیــراب» میتوانــد از مــادن « »Bonیــا « »Bienباشــد .در ایــ قســم
ب ـهحــورت اســم تم ــیو در نظــر هرفیــه اس ـ

میــرجم «خَیــراب» را

کــه کــامالب اشــینان اس ـ  .بنــابرای معــادل

انیخابی و نی نمیتواند فحوا کالم را منیقو کند.
بــا توجــه بــه مطالـ

بــاال معــادل انیخــابی بــر بـهمعنا «بهیــری چیـ ممک ـ » (ر ،

 ،6339ب )803)139 .هــم در انیقــال معنــا کلم ـة «خَی ـرا» موف ـ ننــودن و اظهــارکردن کــه
بهیری چی ممک را خـدا نـازل کـردن اسـ  .ایـ مسـ له نیـ ابهـام دارد ،چراکـه هـر کـ
طنــ دیــدهان خــود

چیــ

را بهیــری میپنــدارد؛ یــ

سالمیی و...؛ بنـابرای اشـارن بـه چیـ

نمــر مــال و ثــروت ،یــ

نمــر

نسـنی دارد کـه بنـابر زاویـه دیـد انسـانها میتوانـد

بــه چی هــا میمــاوتی اطــالق هــردد .هــروژاان و بالشــر « »Bienfaitرا بره یدنانــد و بــه
نسـن

بـه دی ـران انجـام میپـذیرد» ،اطـالق

«عمو خیر کـه از جانـ

فـرد بـاال دسـ

میهردد (بن  ،6311 ،ب .)1۱1 .با توجـه بـه مطالـ

قنلـی ایـ معـادل نیـ اشـینان اسـ .

در نهای  ،کازیمیرسکی ای واان را ترجمه نکردن اس .
ترجمة پیشنهاد :
"?Il a été dit aux pieux: "Qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre
"ils disent: "le Coran
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دیــدیم کــه ترجمــة چنــدمعناها کــه نشــانی از اعجــاز و بالبــ
میرجمــان فرانســو بســیار دشــوار بــود و در واقــن هــیسی ـ
مناســ

6۲۱

قــرنن میباشــد بــرا

از ننهــا نیوانســیند معــادلی

را کــه در برهیرنــدن معنــا « ذِکــر» و «خَیــراب» در ایــ نیــات باشــند ،بره یننــد،

چراکــه ترجمــة چنــدمعناها بــدون در نظــر هــرفی ســیاق نیــه و کلمــات همنشــی ننهــا
امکــانپــذیر نیس ـ

و اهــر ترجمــها هــم انجــام شــود ،ترجمــها ســطحی و نامیناس ـ

بــا

وااة مــورد نظــر خواهــد بــود و ای ـ امرتحریــف تلقــی میشــود .در واقــن ،دیــدیم کــه هــر
ترجمــه میتوانــد مســیر میمــاوتی را ایجــاد نمایــد و ایــ مســیرها نشــان از نن دارد کــه
ترجمـــه هـــر بـــار معنـــا همیمـــانی خاحـــی را برجســـیه میکنـــد و بـــر اســـاژ ایـــ
که باف

برجسی یهاس

معنایی به باف

همیمانی ت ییر میکند.

 .۴نتیجهگیری

نشــانهمعناشناســی علمــی اسـ

کــه تنهــا بــه نشــانه اکیمــا نمیکنــد ،بلکـه بـهمــدد نشــانه

بهدننال معناس  .بـر مننـا ایـ دیـدهان نشـانه و معنـا دو عامـو وابسـیه بـه یکدی رنـد کـه
ــور دی ــر بــیمعناسـ  .از جملــه مســا لی کــه در مطالعــات زبــانشــناخیی

یکــی بــدون
قابــو طــر اس ـ

چنــدمعنایی میباشــد کــه در هم ـة زبانهــا وجــود دارد و میــرجم را بــا

مشکو مواجه میکند؛ چرا کـه هـاهی یـ

کلمـه میتوانـد واجـد بیسـ

بیشــیر باشــد کــه میــرجم بایــد بــا در نظــر هــرفی باف ـ
دریاف

معنـا میمـاوت یـا

و وا ــدها همنشــی در حــدد

معنا احلب واان چندمعنا باشد.

بهدلیو مشکو بـودن ترجمـة ایـ وااهـان میتـوان بـهعنوان مالکـی بـرا تشـخی
سیی و حح
مخیلمــی از ی ـ
اهمیــ

ترجمه در نظـر هرفیـه شـود .چنـدمعناها سـن

میشـوند کـه مـا ترجمـهها

عنــارت خــاب داشــیه باشــیم .در قــرنن کــریم نی ـ منح ـ

فروانــی برخــوردار اســ

وایــ پدیــدن ســن

در

چنــدمعنایی از

ایجــاد ابهــام بــرا خواننــدن و

علــیالخصــوب میــرجم قــرنن مــیشــود؛ در نییجــه میــرجم بایــد تمــام تــوان خــود را بــرا
ابهامزدایی بهکار هیرد .در بررسـی بـه عمونمـدن مشـخ

شـد کـه همـ

میـرجم فرانسـو

مذکور در ترجمـة وااهـان «ذِکـر» و «خَیـراب» موفـ ننودنانـد؛ چراکـه تنهـا بـه ظـاهر کلمـهها
بسندن کردن و بهدننـال کشـف معنـا بـاطنی ننهـا ننودنانـد .بـرا فهـم قـرنن و وااهـان نن
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و وا ـدها

بهعنوان مینی مقـدژ و عـار از هـر هونـه تحریـف ،بایـد بـه دو عامـو بافـ

همنشی بهطور هم مـان توجـه کـرد؛ چـرا کـه بررسـی مـی قـرنن و تعیـی مـدلول وااهـان
قرنن بهعل

فراوانی وجون وااهان بسیار مشکو اس .

قرنن کـالم خـدا و سرچشـمة تمـام کم هاسـ

و در مقابـو ایـ جامعیـ

قـرنن ،مـا

بــا فقــدان نهاهیهــا الزم بشــر مواجــه هســییم .فهــم نیــات قــرنن منــوب بــه نهــاهی از
معلومــات مخیلــف اسـ  .بایــد اعیــراگ کــرد کــه ترجمــة قــرنن بــهدلیــو اعجــاز ،ظرافـ
اسرار نهمیه نن کار ی
از پ

فـرد نیسـ ؛ زیـرا در قـرنن علـومی نهمیـه اسـ

و

کـه فـرد بـهتنهـایی

ترجمه ننها بر نمینیـد .امـا میـرجم قـرنن بـا رجـو بـه تماسـیر کـه احـو تـال

روشــمند ممســر اس ـ

تــا ــدود میتوانــد ضــعف دان ـ

خــود را برطــرگ کنــد؛ زیــرا

تماسـیرزمینة نشـنایی بــا زبـان و بیـان قــرنن ،قـوة فهـم و تشــخی
میکنــد .هــاهی نی ـ نانهــاهی از ســن

ن ـ ول نیــات موج ـ

درسـ

نیـات را فــراهم

میهــردد تــا ترجمــه نیــه در

هالــها از ابهــام فــرو رود .قــرنن کــریم بــا بهــرنهیــر از المــا رایــ در زبــان عرفــی،
معناهــا عمیقــی را نفریــدن اس ـ

و تمــام نیازمنــد بشــر را تــا قیام ـ

در جــم کمــی از

کلمات بیان کردن اس  .بنابرای هـان میـرجم بـا المـاظی کوتـان و پرمعنـا مواجـه میشـود کـه
بدون رجو به تماسیر قادر به ترجمه درس

ازنن نمیباشد.

بنــابرای بهیــر بــود میرجمــان بــا مراجعــه بــه کی ـ
میکردنــد و در نهایــ

تمســیر ابیــدا باف ـ

نیــه را در

بــهمــدد کلمــات همنشــی در حــدد بیــان معنــا چنــدمعناها بــر

مینمدند .مناس تری شیوة ترجمـة قـرنن ،ترجمـة هروهـی اسـ  ،بـهحـورتی کـه میـرجم،
قــرنن را ترجمــه کنــد و احــو تــال

او توســت هروهــی میخص ـ

در علــوم مخیلــف از

جملــه ادبیــات عــر  ،علــوم قرننــی ،زبانشناســی و  ...مــورد ارزیــابی قــرار هیــرد تــا
اشیناهات ا یمـالی کـه نییجـة تـ ن ـار میـرجم اسـ
انیقــال فحــوا کــالم بــه مخاطــ

برطـرگ شـود .بـدی هونـه امکـان

فــراهم میهــردد؛ چراکــه معمــوالب در کــار هروهــی

اشیناهات کمیر رخ میدهد.
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چکیده
حــال در عربــی ،حال هــاگ نونــانونی دارد اــه بــا برابــر ین در فارســی فــر

اســلو

دارد؛ از ین جمله نـا اتاـا میافتـد اـه حـال بهصـورت مناـی بیایـد .ایـ نـوح حـال،
در قــرین بســامد بــا یی دارد .بنــابرای بــا در ن ــر ن ـرفت تاــاوت دو زبــان فارســی و
عربی ،یـافت برابـر مناسـر بـراگ هـر یـ
قرینی اه ی
ایــ

از صـورتهاگ حـال مناـی در ترجمـة مـت

مت منحصر به فرد نیـ هسـ  ،بسـیار حـا اهمیـ

اسـ ؛ زیـرا ترجمـة

مــت یســمانی بایــد بیــانعر تمــامی معــانی ین باشــد؛ وانعهــی مترجمــان بایــد

اســلو هاگ دو زبــان را رعایــ

نماینــد .جســتار پــی

رو ،شــیو ها ،ســاز و اارهــاگ

مترجمــان در انتلــال ماهــوم حــال مناــی در ییــات قــرین بــه زبــان فارســی را بررســی
میانــد و نــامی بــراگ شناســاندن روش ـی مناســر بــراگ ای ـ ســابتار اــه بــا ســابتار
برابر ین در زبان فارسی مناسـر باشـد و در عـی حـال بتوانـد معـانی قـرین را بـه زبـان
فارسی منتلل نماید.
کلیدددواژهها :قــرین ،ترجمــههاگ معاصــر ،دســتور زبــان فارســی و عربــی ،حــال مناــی،
قید حال

 .۱مقدمه
جستار پی رو ،موضـوح ترجمـة حـال مناـی را در چهـار ترجمـة معاصـر قـرین بررسـی
میاند .با ینکه در زبـان عربـی بسـامد حـال مناـی ،در ملایسـه بـا دیعـر انـواح حـال انـد
____________________________
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مناــی در قــرین بــر اســا

شمارة اول

موضـوح ترجمـة حـال

چهــار ترجمــة الهــیقمشــهاگ ،فو دونــد ،ییتــی و موســوگ

نرمــارودگ بررسیمیشــود؛ زیــرا اتا هــاگ فــ ترجمــه چنانکــه بایــد بــه ایــ اســلو
نپردابتــه و دقــای ین بررســی نکرد انــد .هــر یــ
راهکــار ،ین ه ـ بــراگ ترجمــة اســلو
غالـ

از ایــ اتا هــا ،تنهــا بــه دو یــا ســه

حــال بــهطور الــی بســند اــرد و از دیعــر مــوارد

ورزید انــد .بــا مراجعــة بــه ترجمــههاگ قــرین اــری  ،بــا انــواح حــال مناــی روبــهرو

میشــوی  .هــر اــدام از مترجمــان در ترجمــههاگ بــود ،بــهنــوعی ،راهکــارگ مناســر بــراگ
ترجمة هر ی

از انواح حال مناـی درپـی

نرفتهانـد اـه دربـور توجـه اسـ  .هرچنـد اـه

نــا بــود در بربــی از ای ـ ترجمــهها ،در انتخــا
یشــاتعی شــد اند و شــیوة یکســانی را در پــی

برابــر مناســر بــراگ حــال مناـی دچــار
نعرفتهانــد یــا در ترجمــة بــوی

لغــ ش شــد اند و در یــافت ترجمــة مناســر بــراگ اســلو

دچــار

حــال مناــی درماند انــد؛

ترجمــهاگ اــه بتوانــد ماهــوم حــال را بــه مخاطــر در زبــان ملصــد منتلــل انــد ،و در عــی
حال میان دو جملة پایه و پیرو پیوند برقراراند.
بنابرای بهمن ور یشنایی با راهکارهاگ ارا هشد از سوگ مترجمان براگ ترجمة انواح حال منای
و شناساندن ای راهکارها به مخاطبـان و برطـرک اـردن امبودهـاگ موجـود در ترجمـة ایـ
اسلو  ،نخس
حال

به مبانی ن رگ انواح حال در نحو زبـان عربـی و قواعـد دسـتورگ بیـاناننـدة

در دستور زبان فارسی اشار اگ نذرا بواهی داش  .یننا  ،براگ هر ی

از انـواح حـال

منای موجود در قرین ،نمونههایی یورد شد و با توجه به دستور زبان فارسی و سیا حاا بر
ییات بررسی و نلد شد و در صورت نبود ترجمة مناسر از حال منای در ترجمههاگ انتخـا
شد  ،ترجمة پیشنهادگ ارا ه شد اس .
 .1پیشینة پژوه
دربــارة حــال در زبــان عربــی ،پژوه هــاگ نونــانونی در قالــر ملالــه ،اتــا

و

پایــاننامــه انمــام شــد اس ـ  .بربــی از ینهــا حــال را در اشــعار و بربــی دیعــر در قــرین
بررســی ارد انــد .بعضــی نیــ ین را فلــ در قواعــدگ دســتورگ هــر دو زبــان مطالعــه
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ارد انــد؛ امــا تــاانون راجــا بــه حــال مناــی در ترجمــههاگ فارســی قــرین تحلی ـ نشــد
اس  .از جمله پژوه هاگ مرتب عبارتند از:
 .6پایــاننامــة معناشناســی حــال در قــرین اــری و برابریــابی ین در زبــان فارســی ()6933
نعاش ـتة ممتبــی بوشــرن  ،هرچنــد اــه ایشــان مــوارد حــال در قــرین اــری را بــهبــوبی
استخراج نمود اس  ،راهکارهاگ مناسـبی بـراگ ترجمـة حـال بـه زبـان فارسـی ارا ـه نـداد
اسـ ؛  .1پایــاننامـة الحــال فــی العربیــة والاارســیه ،دراسـه تحلیلیـه تلابلیـه ( )6931نوشــتة
ممیــد ادیــر حــاجیبــاقرگ اس ـ  .ای ـ نعارنــد نی ـ حــال و انــواح ین در زبــان عربــی را
بو

بررسی اـرد اسـ  ،امـا یافتـههاگ او در ارا ـة راهکـار و معـادل مناسـر بـراگ حـال

در زبــان فارســی ضــعی
نوشـتة جهــاد یوسـ

اســ ؛  .9ملالــة «الحــال المنایــة فــی اللــرین الکــری » ()1112

العرجـا اسـ  .ایـ ملالـه ،فلـ انــواح حـال مناــی در قــرین اــری را

بررسی مینماید؛  .4ملالـة «الحـال الماـرد فـی سـورة الکهـ

دراسـه فـی توییـ

النحـوگ

للمشت والمصدر» نوشـتة أفـرا عبـد علـی اـری الخیـا ( )1169نیـ فلـ حـال ماـرد در
سورة اه

را بهصورت موردگ بررسی ارد اس .

 .۳روششناسی پژوهش

سؤا ت پژوه
 .6ارتبا حال بـا صـاحر حـال در زبـان عربـی چعونـه اسـ ر ییـا در زبـان فارسـی
چنی ارتباطی وجود داردر
.1اصطالحات بیان انندة حال

در دستور زبان فارسی چیس ر

 .9در دستور زبان فارسـی ،برقـرارگ ارتبـا معنـایی حـال و صـاحر حـال ،بـر عهـدة
چه الماتی اس ر
.4مترج هاگ مورد مطالعه ،ادام ی

ای ارتبا را بیشتر لحاظ ارد اندر

.5ییــا پیونــد جملــههاگ حالیــه در زبــان فارســی ،بــراگ جمــالت م بــ
یکسان اس ر
 .1ییا شیوة مترجمان در ترجمة حال منای همع و ی دس

اس ر

و مناــی
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فرضیهها و هدکهاگ پژوه
بـا نعـاهی بـه چهـار ترجمــة مـورد مطالعـه ،چنـی بــر میییـد اـه مترجمـان در ترجمــة
حال منای موجود در قرین:
 .6در زبان فارسـی و در ترجمـههاگ قـرین ،قیـود حالـ  ،متم هـاگ قیـدگ ،حـروک
و پیونــد میــان دو جملــه بــهاار مــیرود و

ربـ و نرو هــاگ ربطــی بــراگ بیــان حالـ

ای یکی از را هاگ ترجمة حال به زبان فارسی اس .
 .1بربــی از قیــود ،حــروک و نرو هــاگ ربطــی فارســی چنــدمعنا دارنــد ،ولــی
مترجمان ناهی به ای مهـ توجـه نکـرد و از ینهـا ،فلـ بـراگ ربـ میـان دو جملـه
استااد ارد اند و در رساندن ماهوم حال

دچار لغ ش شد اند.

 .9نــا بــراگ ییــاتی اــه ســابتار حــال مناــی در ینهــا مشــابه اســ  ،ترجمــههاگ
یکدس ـ

ارا ــه نشــد و از قیــود و حــروک ربطــی نونــانونی اســتااد شــد اس ـ

و

ای باعث یشاتعی در ترجمة حال منای شد اس .
با در ن ر نرفت موارد بـا  ،ایـ جسـتار ،اهـداک زیـر را دنبـال مـیانـد .6 :شناسـایی و
معرفــی برابرهــاگ مناســر بــراگ حــال مناــی در ترجمــةهاگ مــت قرینــی؛  .1شــناب
مشــکالت ترجمــة حــال مناــی در قــرین؛  .9بــازنعرگ در انتخــا

معادلهــاگ حــال مناــی و

ارا ة روش مناسر مبتنی بر دستور زبان فارسی و سیا مت قرینی.
 .۳نتایج
حال در زبان عربی

در نحــو عربــی« :حــال وصـ

فضــلهاگ اسـ

اــه بــراگ بیــان هیـ ت صــاحر حــال یــا

ت ایـد صـاحر حـال یــا عامـل حـال یـا مضـمون جملـة قبـل از بــود میییـد» (ابـ هشــام
ا نصــارگ ،6411 ،ص .)691 .اصــل در حــال ین اســ

اــه بهصــورت ماــرد یورد شــود،

امّا نا شـبهجمله و جملـه نیـ در جایعـا حـال قـرار مینیـرد .حـال در صـورتی اـه ماـرد
مشت باشد بهوسیلة ضـمیر بـا صـاحر حـال ارتبـا پیـدا مـیانـد .ایـ رابـ در جمـالت
حالیه ،ضمیر ،واو ،یا هر دو بـا هـ اسـ

اـه بـا توجـه بـه نـوح جملـة حالیـه بـدی ترتیـر
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اس  :براگ رب جملـههاگ حالیّـة اسـمیّة بـالی از ضـمیر و نیـ جملـههاگ حالیّـهاگ اـه بـا
ضمیر صاحر حـال شـروح میشـوند از «واو" اسـتااد مـیشـود .همننـان اـه ایـ ارتبـا ،
در جملــههاگ حالیّــة داراگ فعــل ماضــی بــا «واو» اســ  .امّــا ایــ ارتبــا در جملــههاگ
حالیّهاگ اه فعلشـان مضـارح اسـ

بـا ضـمیر یـا بـا «واو» و ضـمیر هـر دو انمـام میپـذیرد؛

از ین جملــه :بــراگ جملــههاگ داراگ فعــل مضــارح م بــ
ضمیراســ

و چناننــه فعــل مضــارح م بــ

غیــر ملــرون بــه قــد ،رابــ

ملــرون بــه قیــد باشــد ،رابــ «واو» و ضــمیر

اس  .امّا دربارة ارتبـا جملـههاگ حالیّـة مناـی بایـد ناـ

ارتبـا جملـههاگ یـاد شـد بـا

جملــههاگ پایــه چنــی اس ـ  :جملــههــاگ داراگ فعــل ماضــی ،ارتباطشــان بــا «واو» اس ـ ،
معــر ای ـ اــه فعــل ماضــی در ای ـ جملــهها بعــد از «الّــا» قــرار نرفتــه باشــد اــه در ای ـ
صورت براگ رب  ،از ضـمیر اسـتااد میشـود .در جمالتـی اـه فعـل مضـارح مناـی بـه « »
یا «ما» باشـد ،رابـ ضـمیر اسـ  .أمّـا فعـل مضـارح مناـی بـه «لـ » و «لمّـا» بهتـر اسـ

بـا

ضمیر و «واو» هـر دو ،بـه جملـة اصـلی ربـ داد شـود .مـوارد دیعـرگ وجـود دارد اـه بـا
واو یا ضمیر یا هـر دو بـه جملـة پایـه ربـ داد میشـوند ،امّـا بـهدلیـل ابتصـار بـه ین هـا
اشار نمیشود (اب علیل ،1113 ،ص.)611-615 .
حال در زبان فارسی

در اتر دستور زبان فارسـی از حـال بـا عنـوان قیـد وصـ
را جمــا بــی قیــد حالــ

و قیــد ایایــ

یـاد میشـود و قیـد وصـ

میداننــد (قریــر ،همــا ی ،یاســمی ،بهــار ،و

فروزاناــر ،6923 ،ص .)191 .بربــی نیــ از اصــطال قیــد وصــ
میانــد و بــی ین دو و بــی قیــد ایایــ

«قیــد حالــ » اســتااد

تاــاوت قا ــل میشــوند (شــریع  ،691 ،ص.

 )919ولــی فرشــیدورد ( ،6933ص )453 .بــراگ بیــان اصــطال حــال ،در ســخن

از قیــد

استااد میاند.
در زبان فارسی ن دیکتری اصـطال دسـتورگ اـه بیـاناننـدة حالـ
اس  .چناناه در تعری

اسـ  ،قیـد حالـ

ین یمـد اسـ  :یننـه اـه چعـونعی فاعـل یـا ماعـول را در حـی
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انمام نـرفت اـار میرسـاند؛ ماننـد :احمـد بنـدان یمـد .بهـروز را نریـان دیـدم (انـورگ و
نیوگ ،6923 ،ص.)191 .
فرشــیدورد ( ،6933ص )453 .در بحــث قیــود ،بــه اصــطال «حــال» اشــار مــیانــد و
ین را با قید فعلـی اـه فاعـل و ماعـول را بـهطور هم مـان وصـ

مـیانـد ،یکـی مـیدانـد،

چناناه مینویـد« :بعضـی از قیـدها عـالو بـر ملیـد اـردن افعـال تـام ،فاعـل یـا ماعـول را
نی ـ وص ـ

مــیانــد ماننــد’ :فرهــاد بنــدان یمــد‘ ای ـ نونــه قیــدها را در عربــی ’حــال‘

مینوینــد و مــا ه ـ در فارســی مــیتــوانی ای ـ اصــطال را بــهاار نیــری و ین را بــه دو
قس  ،یعنی به ’حال فاعلی‘ و ’حال ماعولی‘ تلسی نمایی ».
یننه اـه مسـل اسـ
انندة حال
وص ـ

قیـود دیعـرگ در زبـان فارسـی وجـود دارنـد اـه بـهنـوعی بیـان

هستند از ین جمله :صـا

ماعــول اس ـ

بـهواسـطه بـا فعـل نـاقع متعـدگ اـه هـ مسـند و

و ه ـ مکمّــل فعــل نــاقع متعــدگ اس ـ

ماننــد :ین مــرد را ســال

پنداشت » (فرشیدورد ،6933 ،ص)411 .
ناهی متمّ هاگ قیـدگ اـه بـا اسـتااد از حـرک ربـ سـابته میشـوند ماننـد بـهیرامـی،
در حال ـ

بونســردگ ،بــیهیچ شــرمی و  ،...چعــونعی فاعــل یــا ماعــول را در جملــه بیــان

میاننـــد (مشـــکو الدینی ،6911 ،ص .)669 .همننـــی در جملـــههاگ مراـــر ناه پایـــه،
جملــة وابســته ،در نل ـ

قیــد حال ـ

یــاهر میشــود .جملــههاگ وابســته اــه بــهعنوان قیــد

جمله دیعر بهاار میروند ،قید مـؤول مینوینـد .قیـد مـؤول غالبـاً بـا یکـی از حـروک ربـ
یغـــاز میشـــود (مشـــکوةالـــدینی ،6911 ،ص669 .؛ شـــریع  ،6912 ،ص .)911 .ایـــ
حروک عبارتند از متمّ هـاگ قیـدگ اـه ممکـ اسـ

در یغـاز یـا میـان جملـه یـا در نـ ارة

جملــه یــاهر شــوند (مشــکو الدینی ،6911 ،ص .)669 .جملــههاگ وابســته نی ـ در ابتــدا یــا
در میــان جملــة پایــه بــهاار مــیرود .متم هــاگ قیــدگ اــه نلــ
جملــههاگ وابســته اــه در جایعــا قیــد حال ـ

قیــد حالــ

دارنــد یــا

مــؤول هســتند ،از ین جــایی اــه حال ـ

و

چعونعی فاعل یا ماعـول را بیـان میاننـد ،همیشـه در میـان جملـه و بعـد از صـاحر حـال
یــاهر میشــوند (فــاتحینژاد و فرزانــه ،6922 ،ص )663 .بنــابرای در ترجمــة هــر اــدام از
انواح حال اع از مارد ،شـبهجمله یـا جملـه از عربـی بـه فارسـی ،در درجـة اوّل بهتـر اسـ
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ترجمه شـود و در صـورت نبـودن معـادل مناسـر از متمّ هـاگ قیـدگ یـا قیـد

مــؤول اســتااد شــود .نــاهی در ترجمــة حــال ماــرد معــادل مناســبی در فارســی نمییــابی و
ناچــاری ین را بهصــورت ی ـ
سر نرف

و نا

جملــه ترجمــه انــی  :أســت ن

االمــه قــا الً؛ ســخن

را از

(فاتحینژاد و فرزانه ،6922 ،ص.)663 .
از انـواح حـال اعـ ّ از ماـرد ،جملـه و شـبهجمله بـه وسـیلة

در زبان عربی نـا هـر یـ

یکی از ادوات نای « »« ،مـا»« ،إن»« ،لـ »« ،لمّـا» « ،لـی » و غیـر  ،صـورت مناـی مـیشـود.
در ملابل ،در دستور زبـان فارسـی نیـ قیـودگ وجـود دارنـد اـه مـیتواننـد برابـرگ مناسـر
براگ حال مناـی در زبـان عربـی باشـند ،چنـاناـه دستورنویسـان و نیـ بربـی مترجمـان در
ترجمههاگ بود از ای قیود بهر جستهاند.
نکتــة دیعــر ایــ اــه تشــخیع حــال مناــی چــه بهصــورت ماــرد و چــه بهصــورت
شبهجمله یا جمله و همننـی یـافت معـادل مناسـر بـراگ چنـی حـالی در زبـان فارسـی و
ترجمــة دقی ـ ییــات ،بــه فه ـ و تاســیر درس ـ

از ییــات میانمامــد .در ادامــه بحــث بــه

بررسی روشهاگ ترجمـة انـواح حـال مناـی و تطبیـ ینهـا در ترجمـة چهارنانـه بربـی از
ییات قرین بواهی پرداب .
روشهای ترجمۀ حال منفی

از بررسی دو مبحث نذشـته چنـی بـر میییـد اـه حالـ
از نل هـایی اسـ

نحـوگ حـال ،در زبـان عربـی

اـه در زبـان فارسـی ســابتار نحـوگ مشـابه نـدارد؛ بنـابرای اتا هــاگ

ف ـ ترجمــه بــراگ نری ـ از ترجمــة لا ـ بــهلا ـ روشهــایی بــراگ ترجمــة حــال پیشــنهاد
ارد اند ،اما ایـ روشهـا بسـیار الـی اسـ

و دربـارة همـة انـواح حـال نیسـ ؛ چنـداناـه

دربــارة ترجمــه حــال منا ـی و معادلهــاگ ســابتارگ ین ســخنی بــه میــان نمییورنــد .ای ـ
جســتار ،پ ـ

از تــدقی در اتا هــاگ دســتور زبــان فارســی و بررســی ترجمــةهاگ شــواهد

قرینی مربو به حـال مناـی ،معادلهـاگ سـابتارگ اـه بـا سـابتار فارسـی معاصـر و معیـار
مطاب اس  ،براگ ای حال

نحوگ ،پیشنهاد می اند اه به شر زیر اس :
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 .6بــراگ حــال شــبهجملــة مناــیشــد بــا «غیــر» م ــل «بغیــر علـ » میتـوان از متم هــاگ
قیدگ مرار م ل «بیهیچ دانشی ،بیهیچ بیمی و غیر » استااد ارد؛
 .1ناهی قیدهاگ نای .از قیدهاگ حالـ
بیــان اننــدة حال ـ

یــا ایای ـ

مناـی ماـرد ماننـد «هـیچ ،هرنـ » اـه بـه نـوعی

هســتند ،میتــوان در ترجمــة جمــالت حالیــة مناــی نی ـ

استااد ارد .ای قیدها معمو ً میان دو جمله و پ

از حروک رب قرار مینیرند؛

 .9در جــایی اــه جمــالت حالیــة مناــی در بردارنــدة ت ایــد هســتند .قیــدهاگ ت ایــد و
ایما

م ل « قطعاً ،بـیشـ  ،همانـا» در ترجمـه ،معـادل بـوبی بـهشـمار میرونـد .ایـ

قیدها همنون قیدهاگ بند پی  ،میان دو جمله قرار مینیرند؛
 .4هرنا جملة حالیه با « » ناـی زا ـد مناـی شـود و جملـهاگ بـا همـی اسـلو
عط

بـه ین

شـود در ترجمـة ین از جملـهوار هاگ مناـی بـا حـرک ربـ ناـی «نه....نـه» بـراگ

رب دو جمله و در عی حال ملیّد اردن جملة مرار ه پایه استااد میانی ؛
 .5هرنا در جملـه دو «حـال» باشـد؛ یکـی ماـرد و دیعـرگ مناـی ،حـال ماـرد بـه قیـد
حال
با ام

ترجمه و پـ

از حـرک ربـ «اـه» یورد مـیشـود؛ سـپ

حـال جملـة مناـی را

حـرک ربـ «و» بـه جملـة اصـلی ربـ داد یـا بهصـورت جملـة مسـتلل یورد

میشود .سـابتار دسـتورگ ایـ روش بـدی ترتیـر اسـ  :صـاحر حـال  +قیـد حالـ
 +حرک رب واو  +جملة حالیة منای؛
 .1در ترجمة بربـی جمـالت حالیـه از جملـه جمـالت مناـی از حـرک ربـ وابسـتعی
«و» و «اــه» میتــوان اســتااد اــرد .از ینجــا اــه ایـ دو ،نــاهی حــرک ربـ وابســتعی
حال

و بـه معنـاگ «در حالیاـه» هسـتند ،میتواننـد رابـ مناسـبی بـراگ ارتبـا جملـة

پایــه و جملــة پیــرو در جملــة مراــر ناه پایــه باشــند؛ ســابتار دســتورگ ایــ روش
بدی ترتیر اس  :صـاحر حـال  +حـرک ربـ  +جملـة حالیـه (جملـة پیـرو)  +جملـة
پایه؛
 .2نا بـراگ ارتبـا جملـة حالیـة مناـی (پیـرو) بـا جملـة پایـه از «بیینکـه» و «باینکـه»
اــه بــهترتیــر یــ

حــرک ربــ مراــر و جملــهوارة قیــدگ تلابــل هســتند ،اســتااد

میشود؛ بدی ترتیـر اـه جملـة پیـرو در درون جملـة پایـه بعـد از صـاحر حـال یورد
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مــیشــود .ســابتار دســتورگ ایــ نــوح جمــالت نیــ چنــی اســ  :صــاحر حــال +
(باینکه-بیینکه)  +جملة حالیه منای  +جملة پایه؛
 .3قید حال

مناـی (قیـد مرابـی اـه از یـ

پیشـوند مناـی و صـا

سـابته میشـوند،

م ل «نابینا») نی میتواند معـادل بـوبی بـراگ ترجمـة جملـة حـال مناـی باشـد .سـابتار
دســتورگ ای ـ نــوح جمــالت ماننــد دو ســابتار قبلــی اس ـ ؛ بــا ای ـ تاــاوت اــه قیــد
حال

مناـی جـاگ جملـة حالیـه را مینیـرد :صـاحر حـال  +اـه (یـا هـر حـرک ربـ

دیعر)  +قید حال

منای  +جمله پایه؛

 .3در مواردگ اه ترایـر جملـة حالیـة مناـی ،بهصـورت ترایـر (ناـی +اسـت نا) اسـ ،
بهتر اس

جملـه را بهصـورت م بـ

و مؤاّـد بـا قیـدگهایی اـه در زبـان فارسـی بـراگ

ای من ور وجود دارند ،ترجمه ارد (فاتحی ،6922 ،ص.)656 .
انواع حال منفی در قرآن و برابرهای مناسب آن در زبان فارسی

هماننونه اـه پـی تـر بیـان شـد بـراگ ناـی حـال در قـرین از ادوات نونـانون اسـتااد
شد اس  .جستار پـی

رو بـهمن ـور یـافت برابـرگ مناسـر بـراگ حـال مناـی ،نمونـههایی

از اســـلو هاگ نونـــانون حـــال مناـــی در قـــرین را در ترجمـــههاگ چهارنانـــه بررســـی
مینماید اه بهشر زیر اس :
حال منفی با «ال»

« » ناــی از جملــه ادواتــی اس ـ
اس

اــه در قــرین از ین بــراگ ناــی حــال ،اســتااد شــد

اـه بـود صـورتهاگ نونـانونی دارد .از جملـه نمونـههـاگ ایـ اـاربرد میتـوان بـه

موارد زیر اشار نمود:

جملة اسمیّة منای با « »
(ادْبُلُوا الْمَنَّةَ لَا بَوْکٌ عَلَیْکُ ْ وَلَا أَنْتُ ْ تَحْ َنُونَ﴾ (أعراک)43 :
موسوگ :به بهش
ییتی :دابل در بهش

در ییید ،نه بیمى بواهید داش
شوید ،نه بیمى بر شماس

فو دوند« :این » به بهش

و نه اندوهعی بواهید شد.
و نه غمعی مىشوید.

در ییید .نه بیمی بر شماس

و نه اندوهعی میشوید.
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بــىهــیچ بــوک و اندیشــه و بــىهیچ نونــه حــ ن و انــدو

دابل شوید.
چنــاناــه مالح ــه مــیشــود در ســه ترجمــة نخسـ

از جملــهوار هاگ مناــی بــا حــرک

رب نای «نه....نه» براگ ربـ دو جملـه و در عـی حـال ملیّـد اـردن جملـة مراـر ه پایـه
استااد شد اسـ  .ایـ ارتبـا در ترجمـة چهـارم بـا مـتمّ قیـدگ ناـی «بـیهیچ» صـورت
نرفتــه اســ  .بــدی ترتیر هــر چهــار متــرج  ،برابــر مناســر را بــراگ بیــان حــال مناــی،
انتخــا

ارد انــد؛ امّــا فو دونــد در ترجمــة بــود جملــة حالیــه را بــا نذاشــت نلطــه از

جملة اصلی جـدا اـرد اسـ

در صـورتی اـه نلطـهویرنـول بهتـر میتوانـد ارتبـا حـال و

صــاحر حــال را برقــرار انــد .و در ترجمــة چهــارم ،تکــرار قیــد «بــیهیچ» مخــل فصــاح
اس ـ

و بهتــر اس ـ

عبــارت حــذک نــردد و بــه ای ـ صــورت ترجمــه شــود :در بهش ـ

بیهیچ بی و اندوهی وارد شوید.

جملۀ اسمیّۀ منفی با «ال» نفی جنس

﴿حَسْبِیَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (توبه)613 :
موسوگ :بداوندى اه بدایى ج او نیس

مرا ب .

ییتی :بدا براى م اافى اس  ،بدایى ج او نیس .
فو دوند :بدا مرا ب

اس  .هیچ معبودگ ج او نیس .

الهیقمشهاگ :بدا مرا ااای

اس

اه ج او بدایى نیس .

ییتی و فو دونـد جملـة حالیّـه را بهصـورت جملـة مسـتلل ترجمـه ارد انـد اـه در ایـ
صورت ارتبا حال (قید حالـ ) بـا صـاحر حـال بـهطور الـی قطـا شـد اسـ  .موسـوگ
و الهیقمشــهاگ هــر دو ،بــا حــرک رب ـ «اــه» قیــد حال ـ ِ مــؤول را بــه جملــة پایــه رب ـ
داد اند .موسـوگ امّـا از ایـ ن ـر اـه جملـة وابسـتة «قیـد حالـ

مـؤول» را در میـان جملـة

پایه و بعد از صـاحر حـال یورد اسـ  ،بهتـری ترجمـه را انمـام داد اسـ
قید ت ویلی اس

و ایـ همـان

اه پی تر به ین اشـار شـد .بـا ینکـه موسـوگ از ایـ قیـد در ترجمـة ایـ

ییه استااد ارد اس  ،امّا در ییة  46سـورة رعـد اـه اسـلوبی شـبیه بـه اسـلو
دارد ،بهنونهاگ دیعـر عمـل اـرد اسـ

همـی ییـة

و جملـة حالیـه را بـهطور مسـتلل یورد و ین را بـا

بررسی ترجمة حال منای در قرین اری  :در چهار ترجمة معاصر ...
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«واو» به جملة دیعـر داد اسـ  .سـه متـرج دیعـر نیـ همـی شـیو را در پـی

نرفتهانـد.

در چنی جملههایی اه جملـة مراـر ه پایـه هسـتند ،هـر جملـه یـ

جملـة پایـة «اصـلی»

بهشمار مـیرود و جملـههاگ پایـة سـازند جملـة مراـر ه پایـه ،هـیچنونـه رابطـة نحـوگ
باص با یکدیعر ندارند (مشکو الدینی ،6911 ،ص)661 .
(وَاللَّهُ یَحْکُ ُ لَا مُعَلِّرَ لِحُکْمِهِ ﴾ (رعد)46 :
موسوگ :و بداوند داورى مىاند و داورىاش بازدارند اى ندارد .
ییتی :و بدا حک مىاند و هیچ چی حک او را فسخ نمىاند.
فو دوند :و بداس

اه حک میاند .براگ حک او بازدارند اگ نیس .

الهیقمشــهاگ :و تنهــا بداســ
حکم

اــه در جهــان فرمــان مــىدهــد و هــیچ اــ

بــر رد

قادر نیس .

چناننه ترجمة موسوگ از ییـة پـی

را اـه مطـاب اسـلو

ترجمــة معیــار قــرار دهــی ترجمــة پیشــنهادگ ییــة پــی

نحـوگ صـحی تـرگ اسـ ،

رو چنــی بواهــد بــود :و تنهــا

بداوند اه حک اش را هیچ بازدارند اگ نیس  ،فرمان میدهد.
جملۀ اسمیّۀ ،که خبر آن فعل مضارع منفی با «ال» است

﴿فَکَیْ َ إِذَا جَمَعْنَاهُ ْ لِیَوْمٍ لَا رَیْرَ فِیهِ﴾ (یل عمران)15 :
موسوگ :پ  ،ینعا اـه ینـان را  ...نـرد یوریـ  ...و بـه ینـان سـتمى نـرود چـه بواهنـد
اردر
ییتی :حالشان چعونه بواهد بـود ...وقتـى اـه همـه را نـرد یوریـ  ،..بـىینکـه بـر اسـى
ستمى رودر
فو دوند پـ

چعونـه بواهـد بـود «حالشـان» ینعـا اـه ینـان را  ...نـرد یوردیـ  ...و

به ینها ست نخواهد رف ر
الهیقمشهاگ :پ

چعونه بواهـد بـود حـال ینهـا هنعـامى اـه جمـا یوریـ ینـان را ...

و به اسى ست نخواهد شدر
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موســوگ ،فو دونــد و الهــیقمشــهاگ ،ییــه را بهصــورت جملــة مراــر ه پایــه ترجمــه
ارد اند و جملة حالیّه را بـا حـرک عطـ

«و» بـه جملـة قبـل ربـ داد انـد .همـانطـور اـه

قبالً نی ناته شد در چنـی جمالتـی هـیچ رابطـة نحـوگ بـی جمـالت وجـود نـدارد .ییتـی
بــا اســتااد از حــرک ربــ مراــر «بیینکــه» ،بــی جملــة پایــه و وابســته ارتبــا برقــرار
سابته اس ؛ هر چند اه ترجمة بهتـرگ بـه نسـب
جملة وابسـته را اـه قیـد حالـ

دیعـران انمـام داد اسـ  ،امّـا بهتـر بـود

مـؤول بـراگ ماعـول فعـل «جمعنـا» اسـ

در میـان جملـة

پایه و بعد از صـاحر حـال بـود مـییورد و ترجمـة ییـه را بـه ایـ صـورت ارا ـه مـیداد:
پـ

چعونــه بواهــد بــود «حالشــان» ینعــا اــه ینــان را بیینکــه مــورد ســت واقــا شــوند...

نرد یوردیـ ر م ـال دیعـر ییـة  633سـورة اعـراک اسـ ﴿ :وَتَـرَاهُ ْ یَنْ ُـرُونَ إِلَیْـ َ وَهُـ ْ لَـا
یُبْصِرُونَ﴾
موسوگ :و مىبینى اه به تو مىنعرند در حالى اه نمىبینند!
ییتی :و مىبینى اه به تو مىنعرند ولى نویى اه نمىبینند.
فو دوند :و ینها را میبینی اه به سوگ تو مینعرند در حالی اه نمیبینند.
الهیقمشــهاگ :تــو مــىبینــى اــه ینهــا «بتــان یــا ب ـ پرســتان» در تــو مــىنعرنــد ولــى
نمىبینند.
با ین اه اسلو

حال در ای ییـه بـا ییـة پـی

یکـی اسـ  ،مترجمـان در ترجمـة جملـة

حالیــه از متم ّهــاگ قیــدگ دیعــرگ اســتااد ارد انــد .موســوگ و فو دونــد از «در حــالی
اــه» اســتااد ارد انــد و ایــ بــود جــاگ بحــث دارد؛ زیــرا ایــ نــوح قیــد از دیــدنا
دستورنویســان صــاحرن ــر بــه تـ یر از ترجمــه بــهوجــود یمــد اس ـ

(فرشــیدورد،6933 ،

ص .)515 .بههمی دلیل توصیه میشـود بـراگ پرهیـ از ترجمـة لاـ بـهلاـ بهتـر اسـ

از

بهاار بردن «در حالی اه» یا «با حالـ ِ» و ن ـایر ین تـا ینمـا اـه ممکـ اسـ  ،پرهیـ شـود
(فــاتحینژاد و فرزانــه ،6922 ،ص .)663 .دو ترجمــة دیعــر بــهنونــهاگ متاــاوت عمــل
ارد اند و از «ولـی» اـه بـراگ پیونـد هـ پـایعی میـان دو جملـة پایـه بـهاار مـیرود ،بـراگ
ارتبــا دو جملــه اســتااد ارد انــد (فرشــیدورد ،6933 ،ص .)513 .پیشــنهاد میشــود تــا
بــهجــاگ حــرک ربـ «ولــی» از حــرک ربـ مراــر «بــیینکــه» اســتااد شــود؛ زیــرا چنــی
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بررسی ترجمة حال منای در قرین اری  :در چهار ترجمة معاصر ...

بــهن ــر مــیرســد اــه «بیینکــه» بــهنــوعی حالـ
صــورتی اــه حــرک رب ـ «ولــی» ی ـ

و ایایـ

فاعــل را توصــی

مینمایــد ،در

جملــهوارة تضــادگ (اســتدراای) بــهشــمار مــیرود.

(فرشــیدورد ،6933 ،ص )591.نکتــة دیعــر دربــارة ترجمــة ییتــی ایــ اســ
حرک رب «ولـی» اـه یـ
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جملـهوارة تضـادگ اسـ

و قیـد «نـویی» اـه یـ

اــه وگ از
قیـد شـ

اس ـ  ،بهــر بــرد اس ـ

(فرشــیدورد ،6933 ،ص .)411 .انــر ییتــی ین را بــهتنهــایی بــهاار

مینرف ـ  ،میتوانس ـ

راب ـ مناســبی میــان دو جملــه باشــد و در عــی حــال بیــاناننــدة

حالــ

فاعــل باشــد .ترجمــة پیشــنهادگ چنــی اســ « :و ینهــا را میبینــی اــه بــه تــو

مینعرند بیینکه ببینند».
جملۀ اسمیّۀ منسوخ شده ،با خبر فعل مضارع منفی با «ال»

﴿وَلِتَعْلَ َ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَ ٌّ وَلَکِ َّ أَاْ َرَهُ ْ لَا یَعْلَمُونَ﴾ (قصع)69 :
موسوگ :و بداند اه وعد بداوند راستی اس

امّا بیشتر ینان نمىدانند.

ییتی :و بداند اه وعد بدا ح اس  ،ولى بیشترینشان نمىدانند.
فو دوند :و بداند اه وعد بدا درس

اس  ،ولی بیشترشان نمیدانند.

الهیقمشهاگ :و نی بـهطور یلـی بدانـد اـه وعـد بـدا حـ اسـ  ،لـیک اا ـر ینـان از
ای حلیل

ینا نیستند.

حال در ای ییه ﴿وَ لَکِ َّ أَاْ َرَهُ ْ لَـا یَعْلَمُـونَ﴾ اسـ

اـه صـاحر حـال در ییـة نهـ بیـان

شــد اس ـ  .جملــة حالیــه بــهوســیلة «لک ـ ّ» منســوش شــد اس ـ  .در دســتور زبــان عربــی
«لکـ َّ» عــالو بــر معنــاگ اســتدرا بــراگ ت ایــد نیـ بــهاار مــیرود (ابـ هشــام اصنصــارگ،
 ،6414ص .)136 .بـا توجــه بــه ایـ اــه لاـ یـاد شــد در اوّل جملــة حالیّــه یمــد بــهن ــر
میرسد در ایـ جـا داراگ معنـاگ ت ایـد اسـ  ،امّـا در ترجمـة فارسـی ،هـر چهـار متـرج
بــراگ ربــ و ملیّــد اــردن دو جملــه از جملــهوار هاگ تضــادگ (اســتدراای) اســتااد
ارد انــد اــه در واقــا از ن ــر معممــی اســتااد بمــا و درسـ

اسـ ؛ امّــا از ابعــاد زبــانی و

بالغــی ین غافــل شــد اند( .متلــیزاد و نلــیزاد  ،6939 ،ص )691 .ایــ جملــهوار هــاگ
ربطی با ینکه دو جملـه را بـه یکـدیعر پیونـد میدهنـد ،امّـا ت ایـد موجـود در سـیا حـاا
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بر ییه را منتلل نمیانـد؛ بنـابرای پیشـنهاد میشـود از حـرک ربـ «اـه» اـه بـراگ ت ایـد و
حــروک ربـ یــا نرو هــاگ ربطــی میییــد( ،فرشــیدورد ،6933 ،ص )555 .و نیـ از

تلویـ

قیــود ت ایــد و ایمــا

م ــل «قطعــاً ،بــیشــ  ،همانــا» (فرشــیدورد ،6933 ،ص)411 .

استااد شود .حتّی بربـی از دستورنویسـان افـ ودن حـرک اضـافة « » بـه ایـ نـوح قیـدها
را بــراگ ت ایــد پیشــنهاد میاننــد (فرشــیدورد ،6933 ،ص .)431 .ترجمــة پیشــنهادگ چنــی
اس « :تا» بداند وعـدة بداونـد حـ ّ اسـ ؛ همانـا اـه بیشـتر ینهـا «از ایـ حلیلـ » ینـا
نیستند.

جملۀ فعلیّه با فعل مضارع منفی با «ال»

﴿وَ تَرَاَهُ ْ فِی یُلُمَاتٍ لَا یُبْصِرُونَ﴾ (بلر )62 :
موسوگ :و ینان را در تاریکىها اه چی ى نمىبینند رها اند.
ییتی :و نابینا در تاریکى رهایشان ارد.
فو دوند :و در میان تاریکی اه نمیبینند رهایشان ارد.
الهیقمشهاگ :و رها اند ایشان را در تاریکی اه هیچ نبینند.
ییتی در ترجمة جملـة حالیّـه از قیـد مشـت و مشـتر «نابینـا» اـه در جملـه نلـ
حالـ

قیـد

دارد ،اســتااد اــرد اسـ  .شــیو اگ اــه بربــی از اتــر فـ ترجمــه از ین بــهعنوان

ترجمهاگ مناسر براگ حـال ماـرد و نـاهی اوقـات حـال جملـه ،یـاد میاننـد (فـاتحینـژاد
و فرزانــه ،6922 ،ص .)663 .شــیوة دیعــرگ نیــ وجــود دارد و ین اســتااد از حــرک ربــ
وابســتعی «اــه» اسـ ؛ زیــرا هماننونــه اــه پی تــر بیــان شــد ایـ حــرک بــراگ وابســتعی
اسـ

و جملــهوار هــاگ وصــای و قیــدگ میســازد و نــاهی حــرک ربـ وابســتعیِ حال ـ

اســ

(فرشــیدورد ،6933 ،ص ،)553-552 .ماننــد ترجمــة موســوگ از ایــ جملــة حالیــه:

و ینــان را در تاریکیهــا اــه هــیچ نبیننــد رهــا انــد .یعنــی حــال ینهــا در ین یلمــات و
تاریکیهــا ای ـ اس ـ

اــه هــیچ قــدرت بینــایی و تشخیصــی ندارنــد .بــا ینکــه ،فو دونــد و

الهیقمشــهاگ نی ـ دو جملــه را بــا حــرک رب ـ «اــه» بــه یکــدیعر متّصــل ســابتهاند ،بایــد
نا

اه قرار نـرفت «اـه» در جایعـا متاـاوت باعـث شـد ایـ حـرک در ترجمـههاگ ین

دو ،حــالتی متاــاوت داشــته باشــد و اســلو

جملههایشــان بــا اســلو

جملــة حالیــه در ییـة

بررسی ترجمة حال منای در قرین اری  :در چهار ترجمة معاصر ...

سال پنماه

یادشــد یکســان نباشــد؛ چنانکــه قــرار نــرفت «اــه» پــ
الهیقمشــهاگ باعــث شــد ایــ المــه در نل ـ

از المــة «تــاریکی» در ترجمــة

موصــول و حــرک ربــ وابســتعیاگ اــه

جملـهوارة وصـای مــیسـازد ،یــاهر شـود ،یــا در نلـ

حــرک ربـ وابســتعی ایایـ

معنــی بــهطورگ اــه) باشــد؛ شــیو اگ اــه موســوگ در ترجمــة بــوی
اس  .پـ
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(بـه

از ین اســتااد اــرد

ترجمـة موسـوگ را میتـوان بـهعنوان بهتـری ترجمـه انتخـا

اـرد و بـا اضـافه

اردن قید نای «هیچ» بعد از حـرک ربـ «اـه» میتـوان ایـ ترجمـه را پیشـنهاد اـرد« :ینـان
را در تاریکیها اه هیچ نبینند رها اند».
در ییة  633سورة یل عمران ای نوح از حال منای با حال مارد همرا اس :
َاشـعِی َ لِلَّـهِ لَـا
﴿إِنَّ مِ ْ أَهْلِ الْکِتَا ِ لَمَ ْ یُؤْمِ ُ بِاللَّـهِ وَمَـا أُنْـ ِلَ إِلَـیْکُ ْ وَمَـا أُنْـ ِلَ إِلَـیْهِ ْ ب ِ
یَشْتَرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ َمَنًا قَلِیلًا﴾ (یل عمران)633 :
موسـوگ :و بـىنمــان بربـى از اهـل اتــا

اسـانى هسـتند اــه بـه بداونـد و  ...ایمــان

دارند؛ براگ بداوند فروتنی میورزند و ییات بداوند را به بهاى ا نمىفروشند.
ییتی :بعضى از اهل اتا

بـه بـدا و  ...ایمـان دارنـد .مطیـا فرمـان بداینـد .ییـات بـدا

را به بهاى اند نمىفروشند.
فو دوند :و البته از میـان اهـل اتـا

اسـانی هسـتند اـه بـه بـدا و  ...ایمـان دارنـد ،در

حالی اه در برابر بدا باشعند ،و ییات بدا را به بهاگ ناچی گ نمیفروشند.
الهیقمشهاگ :همانا بربى از اهـل اتـا

اسـانىانـد اـه بـه بـدا و  ...ایمـان یوردنـد در

حالى اه مطیا فرمان بدا بود و ییات بدا را به بهاىاند

ناروشند.

در ایــ ییــه دو حــال وجــود دارد .حــال اوّل ﴿باشــعی َ هلل﴾ و حــال دوم ﴿ یشــترونَ
بِآیــاتِ اهلل منــاً قلــیالً﴾ اســ  .هــر چهــار متــرج  ،حــال اوّل را اــه از نــوح ماــرد اســ ،
بهصورت قیـد مـؤول و در قالـر جملـه ترجمـه ارد انـد .موسـوگ و ییتـی ین را بهصـورت
جملة مستلل یورد اند .با ایـ تاـاوت اـه موسـوگ جملـة حالیّـة دوّم را بـا حـرک ربـ «و»
به حال اوّل عط

ارد اسـ  ،ولـی ییتـی حـال دوّم را نیـ بهصـورت جملـة مسـتلل بـهاار

بــرد اس ـ  .فو دونــد و الهیقمشــهاگ هــر دو ،جملــة پایــه را بــا اســتااد از مــتمّ قیــدگ
«در حالیاه» ملیّـد ارد انـد ،ین نـا حـال دوم را بـا حـرک ربـ «و» اـه نـاهی اوقـات در
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حـرک ربـ وابسـتعی حالـ

شمارة اول

اسـ  ،بـه جملـة حالیـة اوّل و نیـ جملـة اصـلی ربـ

داد اند.

از سوگ دیعر ،ای ییـه از یـ

جملـة طـو نی و متـدابل تشـکیل شـد اسـ

و جملـة

حالیّه یکـی از جمـالت ین اسـ  .همـی مسـئله میتوانـد سـردرنمی مترجمـان را بـهدنبـال
داشــته باشــد و باعــث ابهــام در ترجمــه شــود (معــروک ،6934 ،ص)155 .؛ بنــابرای انت ــار
نمیرود اه مترجمـان هـر دو حـال را در میـان جملـة پایـه ترجمـه اننـد؛ چنانکـه فو دونـد
در ترجمــة بــود جملــة حالیّــه را بــا اســتااد از حــرک رب ـ «و» بــه جملــة پایــه رب ـ داد
اسـ ؛ چــه نــاهی ین ،حــرک ربـ وابســتعی حالـ
میرفـ

(بــهمعنی درحــالیاــه) م ــل «او

اسـ

ونریــه مــیاــرد» (فرشــیدورد ،6933 ،ص .)155 .نکتــة دیعــر ،دربــارة «باشــعی »،

بهجاگ متم ّ قیـدگ «در حـالیاـه» میتـوان از قیـد حالـ
و ین را پ ـ

مشـت (باشـعانه) اسـتااد نمـود

از حــرک رب ـ «اــه» یورد ،در نتیمــه ترجمــه چنــی بواهــد بــود« :و البتــه از

میان اهل اتـا

اسـانی هسـتند اـه باشـعانه (بـا فروتنـی) بـه بـدا و  ...ایمـان دارنـد  ،و

ییات بدا را به بهاگ ناچی گ نمیفروشند».
حال منفی با «ما»
جملۀ اسمیّۀ منفی با «ما»

﴿وَ مِ َ النَّا ِ مَ ْ یَلُولُ یمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْیَوْمِ الْآبِرِ وَمَا هُ ْ بِمُؤْمِنِی َ﴾ (بلر )3 :
موســوگ :و بربــى از مــردم مــىنوینــد :بــه بداونــد و روز واپســی ایمــان یورد ایـ بــا
ینکه ینان مؤم نیستند.
ییتــی :پــار اى از مــردم مــىنوینــد :بــه بــدا و روز قیامـ

ایمــان یورد ایـ  .حـال ینکــه

ایمان نیاورد اند.
فو دونــد :و بربــی از مــردم مینوینــد :مــا بــه بــدا و روز بازپســی ایمــان یورد ای ـ ،
ولی نروندنان راستی نیستند.
الهیقمشهاگ :و نروهى از مـردم «یعنـى منافلـان» نوینـد :مـا ایمـان یورد ایـ بـه بـدا و
به روز قیام  ،و حال ینکه ایمان نیاورد اند.

بررسی ترجمة حال منای در قرین اری  :در چهار ترجمة معاصر ...

سال پنماه

جملة «و ما هـ بمـؤمنی » در ایـ ییـه ،یـ
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جملـة حالیّـة اسـمیّة مناـیشـد بـا «مـا»گ

نای اس  .هرادام از مترجمان براگ ربـ جملـة حالیّـه بـه جملـة اصـلی ،از حـرک ربـ یـا
متم قیـدگ باصـی اسـتااد ارد انـد؛ ییتـی و الهیقمشـهاگ ،از عبـارت «حـال یناـه» قبـل
از جملة حالیّه استااد ارد اند و موسـوگ ایـ اـار را بـا جملـهوارة قیـدگ تلابـل «بـا ینکـه»
انمام داد اس  .فو دونـد ،لاـ «ولـی» را اـه یـ
اس

جملـهوارة قیـدگ تضـادگ (اسـتدارای)

براگ رب دو جملـه برن یـد و بـه جملـة مـا قبـل ارتبـا داد اسـ

اـه بنـابر یننـه

قبالً بیان شد ،حرک ربـ مناسـبی بـراگ ارتبـا میـان جملـة پایـه و پیـرو نیسـ  .انـر قیـد
«با ینکه» را پـ

از ین یورد شـود ترجمـه بهتـر

از صـاحر حـال و بالفاصـله حـال را پـ

اس ـ ؛ زیــرا حــال و صــاحر ین در انــار ه ـ قــرار مینیرنــد وارتبــا میــان ین دو بهتــر
انمام میپذیرد .بنابرای ترجمـة پیشـنهادگ چنـی اسـ « :و بربـى از مـردم بـا ینکـه مـؤم
نیستند ،مىنویند :به بداوند و روز واپسی ایمان یورد ای ».
مترجمــان در م ــالی دیعــر از جملــة اســمیّة مناــیشــد بــا «مــا» از قیــود و اس ـلو هــاگ
دیعرگ بـراگ بیـان حـال و ربـ ین بـه جملـة اصـلی اسـتااد ارد انـد م ـل ییـة  99سـورة
غافر﴿ :یَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِی َ مَا لَکُ ْ مِ َ اللَّهِ مِ ْ عَاصِ ٍ﴾.

موســوگ :روزى اــه پشــ انــان روى مــىنردانیــد؛ در برابــر بداونــد ،شــما را پنــاهى
نیس .
ییتــی :ین روز اــه همعــى پشـ

اــرد بــاز مــىنردیــد و هــیچ اـ

شــما را از عــذا

بدا نعا نمىدارد.
فو دونــد :روزگ اــه پش ـ انــان «بــهعن ـ » بــاز مینردیــد ،بــراگ شــما در برابــر بــدا
هیچ حمایتعرگ نیس .
الهیقمشــهاگ :روزى اــه «از عــذا

ین» بــه پشــ

بعری یــد و هــیچ از «قهــر» بــدا

پناهى نیابید.
در ترجمــة ای ـ یی ـه ،موســوگ و فو دونــد ،جملــة حالیّــه را بهصــورت جملــة مســتلل
ترجمــه ارد انــد ،در صــورتی اــه ییتــی و الهیقمشــهاگ ،جملــة حالیّــه را بــا اســتااد از
حرک رب «و» بهم ابة دو جملـة ه پایـه بـه هـ متّصـل سـابتهاند .امّـا از ینمـا اـه در ایـ
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ییه ،دو نوح حـال بـهاار رفتـه اسـ ؛ یکـی حـال ماـرد و دیعـرگ حـال جملـه ،درسـ
اه حال مارد بهصـورت قیـد حالـ

اس

جملة حالیّـه را بـه امـ

سپ

مســتلل پ ـ

ترجمـه و پـ

ین

از حـرک ربـ «اـه» یورد شـود،

حـرک ربـ «و» بـه جملـة اصـلی پیونـد داد یـا بهصـورت

از جملــة اصــلی بیــاوری مشــابه یننــه موســوگ در ترجمــة بــود انمــام داد

اس ـ  .ترجمــة پیشــنهادگ« :روزى اــه پش ـ انــان روى مــىنردانیــد و در برابــر بداونــد،
شما را پناهى نیس ».
جملۀ اسمیّه به همراه کان منفی شده با «ما»

﴿فَاتَّبِعُوا ملّه إِبْرَاهِی َ حَنِیاًا وَمَا اَانَ مِ َ الْمُشْرِاِی َ﴾ (یل عمران)35 :
موسوگ :بنابرای از ییی ابراهی درس ییی پیروى انید و او از مشراان نبود.
ییتی :ییی حنی
فو دوند :پ

ابراهی را پیروى انید و او از مشراان نبود.
از ییی ابراهی اه ح نرا بود و از مشراان نبود ،پیروگ انید.
بایـد از ییـی ابـراهی پیـروى انیـد اـه بـر ییـی پـا توحیـد بـود و

الهیقمشهاگ :پ
هرن از مشراان نبود.

در ییة پی  ،همنـون ییـة پـی

از ین ،دو حـال وجـود دارد؛ یکـی «حنیاـاً» اـه حـال از

«إبــراهی » و یــا حــال «ملّــه» اس ـ ( .صــافی محمــود ب ـ عبــدالرحی  ، 6463 ،ص )156 .و
دیعرگ جملة ﴿ومـا اـانَ مِـ المشـراِی َ﴾ اسـ
در ترجمة ین بهتـر اسـ
«اه» یورد شـود ،سـپ

حـال ماـرد بهصـورت قیـد حالـ
جملـة حالیّـه را بـه امـ

داد یــا بهصــورت مســتلل پــ
ترجمة بوی

اـه حـال ابـراهی را بیـان میانـد .بنـابرای
حـرک ربـ «و» بـه جملـة اصـلی ربـ

از جملــة اصــلی یورد شــود یننونــه اــه فو دونــد در

انمام داد اس .

امّا دربـارة دیعـر ترجمـهها ،بایـد ناـ

موسـوگ وصـ

حــال اوّل و در ضــم جملــه و بعــد از ابــراهی یورد اسـ
نه قید حالـ
درس

ترجمـه و پـ

از حـرک ربـ

«درسـ

ییـی » را در ترجمـة

و ین را صــا

پنداشــته اسـ ،

و در ترجمـة حـال دوّم اـه ین را بـا «واو» بـه جملـة اول ربـ داد اسـ  ،را

را در پی

نرفتـه اسـ  .ییتـی نیـ «ملّـه» را صـاحر حـال بـراگ حـال اوّل در ن ـر

نرفته و ین را ضـم جملـه ترجمـه اـرد  ،امّـا در ترجمـة حـال دوّم ،ماننـد موسـوگ عمـل

سال پنماه
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اـرد اسـ  .بـا ینکـه الهیقمشــهاگ ماننـد فو دونـد ،حـال اوّل و دوّم را بـراگ «إبــراهی » در
ن ــر نرفتــه و حــال اوّل را نیــ ماننــد حــال دوّم بهصــورت جملــه ترجمــه اــرد اســ

و

براگ ارتبـا میـان جملـة پیـرو ،حـال دوّم را نیـ بـا «واو» بـه حـال اوّل ارتبـا داد اسـ ؛
از جملـة پایـه یورد  ،باعـث شـد تـا معنـاگ

امّا از ینمـا اـه وگ حـرک ربـ «اـه» را پـ

حرک رب « اـه» تغییـر پیـدا انـد و حـرک ربـ وابسـتعیِ علّـ

باشـد و بـهمعنـاگ «زیـرا

اــه» در ییــد .در صــورتی اــه فو دون ـد در ضــم جملــة اصــلی و دقیل ـاً بعــد از صــاحر
حال قیـد حالـ

مـؤول را یورد اسـ ؛ اـه میتـوان ین را بـهعنوان بهتـری ترجمـه معرفـی

ارد.

جملۀ فعلیّه با فعل مضارع منفی شده با «ما»

ُض ـلُّونَکُ ْ وَمَــا یُضِ ـلُّونَ إِلَّــا أَنْاُسَ ـهُ ْ﴾ (یل عمــران:
﴿وَدَّتْ طَا ِاَ ـةٌ مِ ـ ْ أَهْ ـلِ الْکِتَــا ِ لَ ـوْ ی ِ
)13
نمــرا اـردن شـما را دوسـ

موسـوگ :دسـتهاى از اهــل اتـا

دارنـد امّــا جـ بــود را

نمرا نمىانند.
ییتــی :طایاــهاى از اهــل اتــا

دوس ـ

دارنــد اــه شــما را نمــرا اننــد و حــال ینکــه

نمىدانند اه ج بود را نمرا نمىانند.
فو دونـد :نروهــی از اهـل اتــا

یرزو میاننـد اــه اـاش شــما را نمـرا میاردنــد ،در

صورتی اه ج بودشان «اسی» را نمرا نمیانند.
الهیقمشــهاگ :نروهــى از اهــل اتــا

انت ــار و یرزوى ین دارنــد اــه شــما را نمــرا

انند ،و نمرا نمىانند معر بودشان را.
چنانکه مالح ـه مـیشـود هـر یـ

از مترجمـان در ترجمـة جملـة حالیـة ﴿ومـا یضـلّون

إلّــا أناســه ﴾ از حــروک رب ـ و جملــهوار هاگ متاــاوتی اســتااد ارد انــد اــه هــر اــدام از
ینهــا وییاــه و ماهــوم ویــژ اگ دارد .موســوگ و الهیقمشــهاگ هــر اــدام بــهترتیــر از
حروک رب «امّا» و «و» اسـتااد ارد انـد اـه نـاهی حـروک ربـ هـ پـایعی تضـاد هسـتند
(فرشــیدورد ،6933 ،ص 591 .و  )551و میــان دو جملــة مســتلل بــهاار میرونــد .ایــ
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حروک میتوانند جملة حالیّـه را بـه جملـة پایـه ربـ دهنـد .ییتـی و فو دونـد نیـ از نـرو
ربطــی « حــال ینکــه» و «در صــورتی اــه» اســتااد ارد انــد اــه نــاهی میــان جملــة پایــه و
جملــة پیــرو ارتبــا برقــرار میاننــد .ناناتــه نمانــد اــه نــرو ربطــی «در صــورتی اــه» در
معناگ شر یـا تلابـل اسـ
در معنــاگ حالــ

(فرشـیدورد ،6933 ،ص )553 .نـرو ربطـی «حـال ینکـه» نیـ

و تلابــل و تضــاد اســ  .بــا توجــه بــه ایــ نکتــه و نیــ نکتــهاگ اــه

اتا هاگ فـ ترجمـه بـراگ ترجمـة ترایـر ناـی  +اسـت نا ،پیشـنهاد مـیاننـد ،بهتـر اسـ
جملــه را بهصــورت م بـ

و مؤاّــد بــا قیــدگهایی اــه در زبــان فارســی بــه ای ـ من ــور در

ن ــر نرفتهانــد ترجمــه اــرد (فــاتحی ،6922 ،ص .)656 .بنــابرای  ،ترجمــة پیشــنهادگ چنــی
اس ـ  :نروهــی از اهــل اتــا  ،دوس ـ

دارنــد شــما را نمــرا ســازنند ،و تنهــا بودشــان را

نمرا میانند.
جملۀ فعلیه با فعل ماضی منفی با «ما»

(لِ َ تُحَاجُّونَ فِی إِبْرَاهِی َ وَمَا أُنْ ِلَ ِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْمِیلُ إِلَّا مِ ْ بَعْدِ ِ﴾ (یل عمران)15 :
موسوگ :چرا دربار ابراهی چون و چـرا مـىانیـدر بـا ینکـه تـورات و انمیـل جـ پـ
از وى فرو فرستاد نشد اس .
ییتــی :چــرا دربــار ابــراهی ممادلــه مــىانیــد ،در حــالى اــه تــورات و انمیــل بعــد از او
نازل شد اس ر
فو دوند :چرا دربـار ابـراهی ممادلـه میانیـد باینکـه تـورات و انمیـل بعـد از او نـازل
شد اس ر
الهیقمشهاگ :چـرا در ییـی ابـراهی بـا یکـدیعر ممادلـه مـىانیـد  ...ر! در صـورتى اـه
تورات و انمیل شما فرستاد نشد معر بعد از ابراهی .
حال موجود در ای ییه ،عبارت ﴿ومـا أن لـ
یـ

جملــة فعلیــه اس ـ

التـوراةُ واینمیـلُ إلّـا مـ بعـد ﴾ اسـ

اـه

و فعــل ین ماضــی مناــی اس ـ  .هــر چهــار متــرج  ،بــراگ انتلــال

ماهــوم حــال ،تــالش ارد انــد از نرو هــاگ ربطــی مناســر اســتااد اننــد تــا ضــم حا ـ
ارتبــا میــان جملــة پایــه و پیــرو ماهــوم حال ـ
باشـند .از ینمـا اـه اسـلو

و ت ایــد موجــود در جملــه را بیــان اــرد

عبـارت یادشـد  ،اسـلو

اسـت ناس اسـ  ،درسـ

ین اسـ

اــه
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ترجمــه شــود اــه ییتــی و فو دونــد در ترجمــة بــود ای ـ اــار را

ارد انــد .چناننــه در ترجمــة ایــ عبــارت بــر اســا

شــیوة پیشــنهادگ اتا هــاگ فــ

ترجمه عمـل شـود ،ترجمـة پیشـنهادگ بـا در ن ـر نـرفت تمـامی شـرای میتوانـد بـه ایـ
صــورت باشــد« :چــرا دربــارة ابــراهی اــه (باینکــه) تــورات و انمیــل قطعـاً بعــد از او نــازل
شد اس ؛ ممادله میانیدر»
حال منفی با «لم»
جملۀ اسمیّۀ مصدّر با کان مجزوم با «لم»

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِی ٌ مِ َ الدَّهْرِ لَ ْ یَکُ ْ شَیْئًا مَذْاُورًا﴾ (انسان)6 :
موسوگ :ییا بر یدمى پار اى از روزنار نذش
ییتی :هریینه بر انسان مدتى از زمان نذش

اه چی ى س ید یاد ارد نبودر
و او چی ى در بور ذار نبود.

فو دوند :ییا انسان را ین هنعام از روزنار «به یاد» یید اه دربور یاد اردن نبودر
الهیقمشهاگ :ییا بر انسان روزنارانى نعذش

اه چی ى هیچ ی ذار نبودر

در ای ییـة ،عبـارت ﴿لـ یکـ شـیئاً مـذاوراً﴾ حـال اسـ  .ایـ عبـارت بـا «لـ » مناـی
شد اس  .نرچـه موسـوگ و فو دونـد و الهیقمشـهاگ ،بـراگ ربـ جملـة پیـرو بـه جملـة
پایه از حرک رب «اه» اسـتااد ارد انـد ،امّـا ایـ اـاربرد دربـارة حـرک ربـ «اـه» اـه در
معناگ حال

اس

درس

نیس ؛ زیـرا جایعـا حـرک ربـ «اـه» بـا چنـی اـاربردگ پـ

از صــاحر حــال اســ

(فرشــیدورد ،6933 ،ص )533 .و از ینمــا اــه صــاحر حــال در

ای عبارت انسـان اسـ

از ین یورد شـود .ترجمـة پیشـنهادگ

بایـد حـرک ربـ «اـه» پـ

بــه ای ـ صــورت اس ـ « :ییــا بــر انســان اــه چی ـ گ شایســته یــاداردن نبــود ،روزنــارانی
نذش ر» ییتی براگ ارتبـا میـان دو جملـه از حـرک ربـ «و» اـه نـاهی اوقـات در نلـ
حرک ربـ وابسـتعی حالـ

اسـ  ،اسـتااد میانـد اـه بـود یکـی از شـیو هاگ مناسـر

در ترجمة جملة حالیه اس .
جملۀ اسمیّۀ ،با خبر فعل مضارع مجزوم با «لم»

﴿وَلَّى مُسْتَکْبِرًا اَ َنْ لَ ْ یَسْمَعْهَا﴾ (للمان)2 :
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موسوگ :با نردن فرازى روى مىنرداند نویى ین را نشنید اس .
ییتی :با بودپسندى روى برنردانند ،چنان اه نویى نشنید اند.
فو دوند :با نخوت روگ برمینرداند ،چناننه نویی ین را نشنید  ...اس .
الهیقمشهاگ :چنـان بـا غـرور و تکبّـر پشـ

نردانـد اـه نـویى هـیچ ین ییـات الهـى را

نشنید.
در ییة پـی

دو حـال وجـود دارد :یکـی «مسـتکبراً» اـه حـال ماـرد مؤاّـد اسـ

ت ایــد ،تنهــا در ترجمــة الهیقمشــهاگ بــا یوردن وا ة «چنــان» رعایــ
دوّم ،عبارت ﴿اَ َن لَ یَسـمَعها﴾ اسـ  .ایـ عبـارت یـ

و ایـ

شــد اســ ؛ حــال

جملـة اسـمیة مراـر اسـ

در ببر اسـ  .همـة مترجمـان در ترجمـة بـود از قیـد «نـویی» بـراگ بیـان حالـ

و ناـی
اسـتااد

ارد اند اه ترجمة درسـتی اسـ  .المـههاگ «نـویی»« ،چنـان اـه نـویی»« ،چناننـه نـویی»
و «اه نویی» براگ ارتبا میـان جملـة پیـرو و پایـه اسـ  .نکتـة دیعـر ،فو دونـد بـه اشـتبا
از «چناننــه» بــه جــاگ «چنانکــه» اســتااد اــرد اس ـ ؛ در صــورتی اــه «چناننــه» حــرک
ربـ شـر اسـ  .ترجمــة پیشـنهادگ بـه ایـ صــورت اسـ « :چنـان بـا بودپســندى روگ
برمینرداند اه نویى ین ییات را نشنید اس ».
جملۀ فعلیّه با فعل مضارع مجزوم با «لم

﴿أَنَّى یَکُونُ لِی غُلَامٌ وَلَ ْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ﴾ (مری )11 :
موسوگ :چعونه مرا پسرى تواند بود اه بشرى به م دس

ن د اس .

ییتی :از اما مرا فرزندى باشد ،حال ینکه هیچ بشرى به م دس
فو دوند :چعونه مرا پسرگ باشد باینکه دس

ن د اس .

بشرگ به م نرسید .

الهیقمشــهاگ :از امــا مــرا پســرى توانــد بــود در صــورتى اــه دس ـ

بشــرى بــه م ـ

نرسید .
چهــار متــرج در ترجمــة عبــارت حالیــة مناــی(و ل ـ یَمسســنی بش ـرٌ﴾ از حــروک رب ـ
«اه»« ،حال ینکـه»« ،بـا ینکـه» و «در صـورتی اـه» اـه نـاهی حـرک ربـ وابسـتعی حالـ
هســتند ،اســتااد ارد انــد و جملــة پیــرو را بــه جملــة پایــه ارتبــا داد انــد و نلـ
در ترجمــههاگ بــود رعای ـ

حــال را

ارد انــد .در ای ـ میــان ترجمــة فو دونــد بــا ســیا فارســی
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همخوانی بیشترگ دارد؛ هرچند اـه بهتـر بـود جملـة حالیّـه بهصـورت مـتم قیـدگ ،ترجمـه
و میانجملة پایـه و بعـد از صـاحر حـال یورد میشـد .بـر ایـ اسـا
چنی اس « :چعونه مرا باینکه دس

ترجمـة پیشـنهادگ

بشرگ به م نرسید  ،پسرگ باشد».

﴿فَتِلْ َ مَسَااِنُهُ ْ لَ ْ تُسْکَ ْ مِ ْ بَعْدِهِ ْ إِلَّا قَلِیلًا﴾ (قصع)53 :
موسوگ :و این

ایـ بانـههـاى ینهاسـ

از ینهـا جـ انـداى ،بـالى مانـد

اـه پـ

اس .
ییتــی :و ایـ بانــههــاى ینهاسـ

اــه بعــد از ینهــا ،جـ انــد زمــانى اـ

در ینهــا

سکنى نعرف .
فو دونــد :ایــ اســ
سکون

سراهایشــان اــه پــ

از ینــان –جــ بــراگ عــد امــی -مــورد

قرار نعرفته اس .

الهیقمشهاگ :و ای بانـههـاى «ویـران» ینهاسـ
ین دیار سکون

اـه بعـد از ینهـا جـ عـد قلیلـى در

نیاف .

عبارت ﴿لَ تُسکَ مِ بَعـده إلّـا قلـیالً﴾ جملـة حالیـة مناـی اسـ

فعـل ایـ جملـه بـا

«لـ » مناــی شــد اسـ  .هــر چهــار متــرج بــا یوردن حــرک ربـ وابســتعی «اــه» ماهــوم
حال

را منتلـل نمـود و جملـة پیـرو را بـا ایـ حـرک بـه جملـة پایـه پیونـد داد انـد .امـا

ازینمااــه بــود «قلیــل» ایهــام دارد مترج هــا درترجمــة بــوی
ترجمــة متاــاوتی ارد انــد .ییتــی و موســوگ ین را صــا

دچــار اژتــابی شــد و

بــراگ «زمانــا» محــذوک دانســته و

بــه «انــدای» ترجمــه ارد انــد؛ فو دونــد و الهیقمشــهاگ ین را بــه «عــدة اــ و قلیــل"
ترجمــه ارد انــد .ترجمــة پیشــنهادگ :ین اس ـ
زمانی مورد سکون

قرار نرفته اسـ  .ایـ اسـ

بانههایشــان اــه پ ـ
سراهایشـان اـه پـ

از ینــان فل ـ انــد
از ینـان تنهـا شـمار

اندای در ین زندنی اردند.

حال منفی با «لمّا

َسـبْتُ ْ أَنْ تَـدْبُلُوا الْمَنَّـةَ وَلَمَّــا یَعْلَـ ِ اللَّـهُ الَّـذِی َ جَاهَـدُوا مِـنْکُ ْ وَیَعْلَـ َ الصَّـابِرِی َ﴾
﴿أَمْ ح ِ
(یل عمران)641 :
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موسوگ :ییا پنداشـتهایـد بـه بهشـ

شمارة اول

مـىرویـد بـىینکـه بداونـد جهـادنران و شـکیبایان

شما را معلوم داردر!
ییتــی :ییــا مــىپنداریــد اــه بــه بهش ـ
نداشتهاس

بواهیــد رف ـ

و حالینکــه هنــوز بــدا معلــوم

اه از میان شما چه اسانى جهاد مىانند و چه اسانى پایدارى مىورزندر

فو دونــد :ییــا پنداشــتید اــه دابــل بهشــ

میشــوید ،بیینکــه بداونــد جهــادنران و

شکیبایان شما را معلوم بداردر
الهیقمشهاگ :ییا نمان مىانیـد بـه بهشـ

دابـل بواهیـد شـد حالینکـه هنـوز بـدا از

شــما ینــان را اــه «در را دیــ » جهــاد اــرد و «در ســختىهــا» ملاومــ

اننــد معلــوم

نعردانید اس ر!
الصـابِرِی َ﴾ بـا حـرک"لمّـا»
جملة حالیة ﴿وَ لَمَّا یَعْلَـ ِ اللَّـهُ الَّـذِی َ جَاهَـدُوا مِـنْکُ ْ وَ یَعْلَـ َ َّ
منای شـد اسـ  .هـر چهـار متـرج  ،بـراگ ربـ ایـ جملـه بـه جملـة پایـه ،از نرو هـاگ
ربطــی «بیینکــه» «حــال ینکــه» اســتااد ارد انــد .همــانطــور اــه ناتــه شــد ایـ نرو هــاگ
ربطــی بــه تــ یر از ترجمــه در زبــان فارســی رواج یافتنــد و میتــوان از ینهــا بــراگ ربــ
جملة حالیه به جملة پایـه و بیـان حالـ

فاعـل یـا ماعـول اسـتااد اـرد .ترجمـة پیشـنهادگ

بــا یوردن جملــة پیــرو در درون جملــة پایــه بعــد از صــاحر حــال بــه ایـ صــورت اسـ :
«ییــا پنداشــتید بیینکــه بداونــد جهــادنران و شــکیبایان شــما را معلــوم بــدارد ،بــه بهش ـ
بواهید رف ر»
حال منفی با «لیس»

﴿اَمَ ْ مَ َلُهُ فِی ال ُّلُمَاتِ لَیْ َ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ (انعام)611 :
موسوگ :چون داستان اسى اس
ییتی :همانند اسى اس

در تیرنىها اه از ینها بیرون یمدنى نیس .

اه به تاریکى نرفتار اس

فو دونــد :چــون اســی اســ

و را بیرونشدن را نمىداند.

اــه نــویی نرفتــار در تــاریکیهاســ

و از ین بیــرون

یمدنی نیس .
الهیقمشــهاگ :م ــل او ماننــد اســى اسـ
به در نتواند نش .

اــه در تــاریکىهــاى جهــل فــرو رفتــه و از ین

سال پنماه
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ایـ جملـه بـا «لـی » مناـی شـد

اــه بــا «لــی » مناــی شــد اسـ  .البتــه احتمــال

مــیرود اســتئناک بیــانی باشــد (صــافی ،6463 ،ص .)121 .موســوگ بــراگ ارتبــا میــان
جملة حالیّـه و جملـة پایـه از حـرک ربـ «اـه» اسـتااد اـرد اسـ  .سـه متـرج دیعـر از
حرک رب «و» براگ پیونـد دو جملـه اسـتااد ارد انـد و همـانطـور اـه پـی تـر بیـان شـد
هر دو حرک ربـ یادشـد  ،در دسـتور زبـان فارسـی ،نـاهی حـرک ربـ وابسـتعی حالـ
هســـتند و بـــهمعنـــاگ «در حـــالیاـــه» هســـتند (فرشـــید ورد ،6933 ،ص.)552-551 .
بــدی ترتیر رابــ مناســبی بــراگ ارتبــا جملــة پایــه و جملــة پیــرو در جملــة مراــر
ناه پایه هستند.
حال منفی با «غیر»
مفرد منفی با «غیر»

(فَلَیْ َ عَلَیْهِ َّ جُنَا ٌ أَنْ یَضَعْ َ ِیَابَهُ َّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِ ِینَهٍ﴾ (نور)11 :
موسوگ :نناهى نیس

اه پوش

بود را وانهند بىینکه زیورنمایى انند.

ییتی :بىینکه زینتهـاى بـود را یشـکار اننـد ،انـر چـادر بـوی

بنهنـد مرتکـر ننـاهى

نشد اند.
فو دونــد :ننــاهی نیس ـ

اــه پوش ـ

بــود را انــار نهــد «بــه شــرطی اــه» زینتــی را

یشکار نکنند.
الهیقمشــهاگ :بــر ینــان بــااى نیس ـ

در صــورتى اــه ایهــار تممّــالت و زین ـ

بــود

نکنند اه جامههاى بود  ...برنیرند.
جملة حالیّـة در ایـ ییـه ،عبـارت (غیـر متبرجـاتِ ب ینـه﴾ اسـ  .در ایـ جملـه از ادات
نای «غیر» استااد شد اسـ  .چهـار متـرج  ،بـراگ ربـ جملـة یادشـد بـه جملـة پایـه ،از
نرو هـاگ ربطــی «بیینکــه» «در صــورتی اــه» «بهشــرطیاــه» اســتااد ارد انــد .البتــه ییتــی،
بهمن ور ت ایـد بیشـتر قیـد ربطـی «بـیینکـه» را بـههمـرا جملـة پیـرو پـی

از جملـة پایـه

یورد اســ  .نکتــة دیعــر ینکــه جملــهوار هاگ«در صــورتی اــه» «بهشــرطی اــه» نــرو

651

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

ربطی وابستعی تلابل و شر هسـتند و ماهـوم حالـ

شمارة اول

در ینهـا اـ رنـ

نرفت ای توضیحات ،ترجمـة پیشـنهادگ چنـی اسـ « :پـ

اسـ  .بـا در ن ـر

بـر ینـان اـه پوشـ

بـود را

بیینکه زینتی یشکار سازند ،وانهند ،نناهی نیس ».
حال شبهجملۀ منفی با «غیر»

(وَ مِ َ النَّا ِ مَ ْ یُمَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْ ٍ وَ یَتَّبِاُ اُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ﴾ (حج)9 :
موسوگ :و از مردم اسى اس

اه بىهیچ دانشى دربار بداوند چال

مىورزد.

ییتی :بعضى از مردم ،بى هیچ دانشى دربار بدا ممادله مىانند.
فو دوند :و بربی از مردم دربار بدا بدون هیچ علمی ممادله میانند.
الهیقمشهاگ :و از مردم اسى هس

اه از جهل و نادانى در اار بدا جدل اند.

شــبهجملــة «بغی ـرِ عل ـ » در ای ـ ییــه ،حــال اس ـ

و همــة متــرجمی  ،در ترجمــة ین از

متم هــاگ قیــدگ چــون« :بــی هــیچ دانشــی» «بــدون هــیچ علمــی» و «از جهــل و نــادانی»
استااد نمود اند اه شیوة هر چهار مترج در ترجمة حال درس

اس .

 .۴نتیجهگیری

از بررسی حال منای در ییات یادشد چنی نتیمه میشود:
 .6مترجمــان نــا بــراگ ییــاتی اــه ســابتار حــال مناــی در ینهــا مشــابه اســ ،
ترجمــههاگ یکدســ

ارا ــه نــداد و در ایــ بصــوص از قیــود و حــروک ربطــی

نونانونی اسـتااد ارد انـد و باعـث یشـاتعی در ترجمـة حـال مناـی بـا یـ

سـابتار

مشابه شد اند؛
 .1اتا هاگ فـ ترجمـة متـون عربـی و فارسـی از ایـ اسـلو

چشـ پوشـید و ین

را مورد ا لطای قـرار داد انـد .ایـ اتا هـا تنهـا بـه دو یـا سـه راهکـار ،ینهـ بـراگ
ترجمة اسـلو

حـال بـهطور الـی بسـند اـرد و از دیعـر مـوارد غالـ

ارد انـد؛ در

صـــورتی اـــه بـــا مراجعـــة بـــه ترجمـــههاگ قـــرین اـــری  ،بـــه حـــروک ،قیـــود و
جملــهوار هــاگ نونــانونی بــر میبــوری اــه میتواننــد معــادلی مناســر بــراگ حــال
منای باشند و ای امبود را جبران انند؛

سال پنماه
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 .9ن دیـ تــری اصــطال دســتورگ در زبــان فارســی بــراگ بیــان حالـ  ،قیــد حال ـ
اس ـ  .بــر ای ـ مبنــا اصــطالحات دیعــرگ هســتند اــه بیــاناننــدة حال ـ
هسـتند ،از ین جملــه انــواح مـتم هــاگ قیــدگ اــه در معنـاگ ایایـ
ای قیدها ،عالو بـر بیـان حالـ

و حالـ

و ایایــ
هســتند.

فاعـل یـا ماعـول ،دو جملـة پیـرو را بـه جملـة پایـه

پیوند میدهند.
 .4قیدها ونرو هـاگ ربطـیاگ اـه چهـار متـرج در ترجمـة حـال مناـی بـهدرسـتی از
ینها استااد ارد انـد ،بـدی سـان اسـ « :قیـدهاگ حالـ
بهنـوعی بیـاناننـدة حالـ

یـا ایایـ

ماـرد ،قیـدهاگ مرابـی اـه

هسـتند ،ماننـد :از سـر جهـل و نـادانی ،قیـود و

نرو هــاگ م ــل هــیچ ،بــیهــیچ ،بیینکــه ،باینکــه ،در حــالی اــه ،حــال ینکــه ،اــه،
نوییاه ،نه.....نه؛
 .5بربی از ای الااظ ممک اسـ
بیانانندة حالـ

از ن ـر معممـی معـادل بـو

بـهن ـر برسـند ،امـا

نیسـتند یـا اـه ابعـاد زبـانی و بالغـی سـیا حـاا بـر ییـه را منتلـل

نمیاننــد ،ماننــد جملــهوار هاگ «درصــورتی اــه» و «بهشــرطی اــه» اــه نــرو ربطــی
وابســتعی تلابــل و شــر هســتند و ماهــوم حال ـ

در ینهــا اـ رنـ

اسـ  .حــروک

رب «اما» و «ولی» نی از ای قبیل هستند؛
 .1حــروک رب ـ وابســتعی «و» و «اــه» در دســتور زبــان فارســی ،نــاهی حــرک رب ـ
وابستعی حال

و بهمعناگ «در حـالیاـه» هسـتند .ایـ دو حـرک رابـ مناسـبی بـراگ

ارتبا جملة پایه و جملة پیرو در جملة مرار ناه پایه هستند؛
 .2در زبــان فارســی قیــدهایی هســتند اــه مــیتواننــد در انتلــال ماهــوم حــال مناــی از
زبــان عربــی امــ

اننــد ،چنــاناــه دستورنویســان و نیــ بربــی از مترجمــان در

ترجمههاگ بود از ای قیدها بهر جسـتهاند ،ماننـد :بـیینکـه ،هـیچ ،بـیهـیچ ،نه....نـه.
نی قیدهاگ مرابـی اـه از یـ
میتوانند معادل بوبی باشند.

پیشـوند مناـی و صـا

سـابته میشـوند ،ماننـد نابینـا،

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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Extended Abstract
1. Introduction
This study investigates the relationship between culture and translation. The concept
of Culture Repertoire advocated by Even-Zohar was used as the framework of the
study, and the English translation of the Persian novel My Uncle Napoleon was
selected as the case study. This novel as the corpus under investigation contains over
230,000 words in 462 pages. Given the focus and attention the book has received, it
is an appropriate case for investigating the Iranian culture as it is obviously rich with
symbols representing the local culture. The theoretical framework elaborates on the
root and the origin of Culture Repertoire by drawing on the Jacobsen’s linguistic
model. In addition, the concept of Culture Repertoire as a part of Even-Zohar’
cultural conception is delineated with examples and clarifying explanations.
2. Methodology
This descriptive study is an attempt to address two questions. First, it explores the
categories of Iranian culture repertoremes and secondly the attitude of the Iranian
translators towards them. To explore the fixed expressions in Persian language, a
number of specialized websites in Persian poetry, the Holy Quran, and a number
of major religious-literary texts were reviewed. In addition to these sources, some
software programs for literary and religious texts were also benefitted. To obtain
the translated English phrases, the Coca Corpus, which is the largest available
English corpus was used in addition to Webster’s Big Dictionary. But to collect
the data from the original text and the translated one, taking notes was
benefited. Due to the qualitative nature of the study, purposive sampling technique
was used for forming the sample and later grounded theory procedures were
employed to analyze the data. That is, the culture repertoremes in the source text
along with their translations were extracted, and then using grounded theory, the
1. Corresponding Author: khazaeefarid@um.ac.ir
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Iranian cultural repertoire diagram was plotted. More specifically, each
repertoreme, depending on the type, got a label and the given labels were in the
same category, and the resulting chart thus was formed from the bottom up. For
example, the label ‘religious proper names’ including items like Imam Reza and
the label ‘historic proper names’ including items such as Muhammad Ali Shah were
placed under the general subsidiary label ‘proper names’.
3. Discussion
The achieved diagram comprises two main branches of material and semiotic
repertoremes at the highest level which is consistent with the Even-Zohar’s
conceptualization. Material items included repertoremes from which the materials
are formed such as certain types of food in different cultures, or conventional
clothing items such as the repertoreme Charghad in the Iranian culture. Semiotic
repertoremes consist of items which hearing, reading, expressing, or using them
strike an idea in the mind of the people of a particular culture whereas the people of
other cultures are not reminded of anything. For example, a location-related proper
name label such as Ahwaz has special connotations and indications with itself for the
Iranian people—the concepts of the south, heat, war, etc. But for someone who was
born and raised in London, for example, Ahwaz does not stimulate anything in
particular because that person draws on a different cultural repertoire. In the branch
of semiotic repertoremes, all fixed expressions, innuendos, proverbs and collocations
which are frequently used in Persian colloquial conversations, are accounted as
Iranian culture repertoremes. Examples in Persian language could include the
collocation spoon and fork, the equivalents of which in English is knife and
fork. Such collocations in each of these languages have been created, formed and
fixed based on the eating traditions in those cultures. Thus, fixed expressions in
languages are considered as culture repertoremes. In the Poly-system theory
advocated by Even-Zohar, human social life consists of different systems that
overlap. Naturally in the cultural system, some components are found from the
religious and literary systems.
4. Conclusion
After the achieved classification, the data were analyzed by reviewing the English
translation of these Persian repertoremes. The translator of the novel had used the strategies
of addition, transcription, familiarization, exclusion, expansion and neutralization. The
descriptive information including frequency and percentage of the repertoremes,
groups and their translation strategies are calculated and presented. Moreover, the strategy
groups are compared and contrasted. The overall strategy is also illustrated in a diagram
for further clarity. The findings reveal that the translator’s most frequently used strategies
in terms of the Persian culture repertoremes are neutralization and familiarization strategy,
respectively.
Keywords: Culture; Repertoire; Repertoreme; Even-Zohar; My uncle Napoleon.
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Extended Abstract
1. Introduction
Rhetoric is a term that has significantly changed in meaning throughout the history.
Not enough attention has been given to the term’s conceptual complexity in
Persian and its vast meaning in literary studies. Although it is impossible to
differentiate between the various meanings of the term, rhetoric in different contexts
has a particular meaning. In Persian, this term has frequently been translated to
oratory and eloquence; as rhetoric is more than oratory and eloquence, in this essay
we have studied how different meanings of rhetoric have been shaped throughout
the history. Some of the most important meanings of rhetoric are eloquence, oratory,
weak style and communication. This essay can help the scholars to distinguish
between the various meanings of rhetoric in different contexts and differentiate their
significance in translation.
2. Methodology
Individuals trained in different fields often prefer to use rhetoric in specific contexts,
while rhetoric cannot be restricted to a particular use. Considering the fact that none
of its equivalents in Persian can completely demonstrate the true nature of rhetoric
and also because of cultural and historical connotations, we have preferred to use the
term rhetoric in this essay instead of any of its equivalents in Persian. Different
meanings of rhetoric in different periods have been investigated in this essay.
Obviously, the perspectives of our ancestors about rhetoric have never been
forgotten completely in any time, but we can say in different historical periods, one
specific meaning of rhetoric has been dominant over its other meanings.
3. Discussion
Based on historical facts, the term rhetoric was first used in one of the Plato’s
dialogues known as Gorgias, which was probably written around 380 BC. Without
any doubt, rhetoric in this work referred to oratory. After Plato, Aristotle, Cicero and
1. Corresponding Author: mohammadahmadi1368@yahoo.com
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Quintilian who were the most eminent figures and biggest theoreticians of oratory in
ancient times also used rhetoric in the same manner and rhetoric was long used to
mean oratory. But after the democratic governments in Greece and Rome collapsed,
the civic role of rhetoric gradually decreased and weakened and instead of practicing
forensic and deliberative oratory, aesthetics became the concern of the teachers
of rhetoric and the aesthetic topics in rhetorical handbooks became dominant, and
rhetoric begin to mean eloquence. In other words eloquence is one of the several
meanings of rhetoric. As soon as style became dominant over the other principles in
rhetorical handbooks sophistication and attention to the decorative and imaginative
aspects of language and the techniques and ways of beautifying grew among
rhetoricians and they became obsessed with aesthetics. In this period the meaning of
rhetoric changes to verbiage and weak style. Even today in educational institutions
in the United States and other countries, rhetoric still has negative connotations. We
can claim that rhetoric in its history was always fluctuated between moral and

logical and aesthetical perspectives and these perspectives have
imposed positive and negative meanings to this term. In the modern
period, scholars believe that rhetoric is any kind of communication attempt to change
or reinforce an idea, behavior or attitude of human beings. That’s why rhetoric
nowadays is equal to all human communication. In other words rhetoric in its new
meaning is part of human identity, because whenever man strives to express his
emotions and thoughts with the aim of influencing others he is using rhetoric, so we
can infer that rhetoric is omnipresent. In this new perspective rhetoric is more than
oratory, eloquence and verbiage.
4. Conclusion
The term rhetoric was first used in one of the paltos dialogues known as Gorgias and
has long been used to mean oratory; but due to intellectual, social and political
developments in Europe the meaning of rhetoric underwent changes throughout the
history and this term gradually not only referred to oratory, but also begin to mean
eloquence, verbiage, weak style, persuasion and communication. Persian scholars
and translators have mostly translated rhetoric to eloquence or oratory and have
neglected the other meanings of rhetoric. In this essay we have analyzed how the
scope of rhetoric due to political and social changes have changed throughout the
history and what has rhetoric been referred to in different periods. This essay can
help the scholars to distinguish the various meanings of rhetoric in literary and
nonliterary studies and differentiate their significance in translation.
Keywords: rhetoric, oratory, eloquence, weak style, communication, persuasion.
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Extended Abstract
1. Introduction
It is believed that the primary mission of educational systems is the creation,
preservation, integration, dissemination, and application of knowledge. Educational
systems engage in different knowledge management activities among which
knowledge sharing has been claimed to be the most important one. The knowledgebased view of the organization considers the organization as a knowledge-creating
entity (Prahalad & Hamel, 1990) and argues that effective knowledge management
is a crucial factor for success in every sector including higher education. It has
become a norm to refer to today’s economy as a knowledge-based economy.
Knowledge is increasingly becoming “the” resource, rather than “a” resource for
wealth generation; ''knowledge is power''. It is widely recognized that knowledge is
the critical asset to individual as well as organization to succeed in the increasingly
competitive environment (Alavi & Leidner, 1999; Taghvaee Yazdi & Eynali, 2015;
Van den Hooff & De Ridder, 2004; Yang, 2007). The present study aimed to
examine the relationship between learning organization culture and knowledge
sharing intention with emphasis on the mediating role of organizational
commitment and organizational citizenship behavior among EFL and non-EFL
university instructors in Iran. It also sought to investigate whether the proposed
model of knowledge-sharing intention (KSI) fits the data in the EFL context of
Iran.
2. Methodology
Due to the aim of this study, examining the relationship between learning
organization culture and knowledge sharing intention emphasizing the mediating
role of organizational commitment and organizational citizenship behaviour among
EFL and non-EFL university instructors in Iran, participants were selected from
1. Corresponding Author: hfatemi@um.ac.ir
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both groups of university instructors and were organized into two groups, each
consisting of 100 individuals. A self-reporting questionnaire with 41 items was
given to each participant to measure their perceptions of knowledge-sharing
intention (KSI) (5 items), organizational commitment (OC), organizational
citizenship behaviour (OCB), and learning organization culture (LOC). All these
four instruments were originally developed and validated in the U.S. and in English
but for this study the Persian versions of questionnaires were used in order to
increase the return rate (Khajavy, Ghonsooly, Hosseini, & Choi, 2016). All the
scales were translated by the researcher into Persian and then were back-translated
into English by an expert in translation. Back-translation was used to assure the
accurate translation of the scales. All the variables were measured using a 5-point
Likert-type scale ranging from 1 to 5, indicating strongly disagree and strongly
agree, respectively. Descriptive statistics, confirmatory factor analysis (CFA), and
structural equation modelling (SEM) were applied; at the end, AMOS 16 software
was used in order to analyse the data.
3. Discussion
As it has already been mentioned, many organizations try to provide conditions in
which their staff could learn continuously and share their ideas in order to help
accumulate and change a bunch of personal experiences and knowledge into
organizational knowledge KSI. A closer analysis of the results proved that EFL
instructors held a higher degree of KSI, organizational commitment (OC), and
organizational citizenship behaviour (OCB) compared to those by their
counterparts in the non-EFL group. The reason can be attributed to the fact that
non-EFL group included instructors of a variety of university fields, holding a vast
range of job positions and opportunities. Besides, subcomponents of each
questionnaire need more scrutiny to achieve a better understanding of the causes
involved. Members of this group especially those involved in engineering fields
were mainly busy with out-of-campus jobs. This study contributes to our
knowledge in several important ways. First and foremost, it showed that what is
considered to be a determining factor in a setting could vary profoundly across
different educational centres. Factors considered as predictors were not of the same
significance in different settings and for different staff. Based on the findings of
this study, some further research issues were raised. First, job conditions determine
one’s recognition about what behaviours and relations will flourish and develop in
an organization. Therefore, the same study could be applied for different situations
and job conditions. Second, the underlying reasons causing these phenomena with
respect to subcomponents of each factor can be the focus of further research. Also,
the indirect relationships involved in the current or similar studies can be taken into
account and the last point is that the findings of studies similar to the current one
can be exploited for managerial and administrative purposes both in academic and
business settings.
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4. Conclusion
The results showed that LOC was positively and significantly related to OC.
Further, it was concluded that OC was positively and significantly related to KSI. It
was also found that there was a great positive and significant relationship between
OCB and KSI. The results revealed that LOC was positively and significantly
related to OC, and OCB. Furthermore, it was concluded that OCB was positively
and significantly related to KSI. The results also indicated that there was a
significant difference in the scores for KSI in EFL instructors and KSI in non-EFL
instructors. There was a significant difference in the scores for OC in EFL
instructors and OC in non-EFL instructors. There was a significant difference in
the scores for OCB in EFL instructors and OCB in non-EFL instructors. On the
other hand, there was not a significant difference in the scores for LOC in EFL
instructors and LOC in non-EFL instructors. Based on the results of the study,
LOC was a significant positive predictor of OC and KSI. It was also found that OC
was a positive predictor of KSI and OCB was a positive predictor of KSI.
However, LOC was not a significant predictor of OCB. OC was not a significant
predictor of OCB as well.
Keywords: EFL and non-EFL university instructors; Knowledge sharing intention;
Learning organization culture; Organizational citizenship behaviour; Organizational
commitment .
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Extended Abstract
1. Introduction
Although The Catcher in the Rye has already been translated into Persian by four
translators including Ahmad Karimi Hakak (1966), Mohammad Najafi (1998),
Zahra Zolghadr (2010), and Araz Barseghian (2014), who have taken different
approaches to the art dialectic set forth by Walter Benjamin and Theodore Adorno.
According to Benjamin (1923), a good literary translation goes beyond simple
transfer of the message. The contradiction between the tone of narration and
character has made its translation difficult as a puzzling artistic work. The
translators have a complicated job to preserve the multiaspectuality of the main
character, his internal sensations and the contradiction between his age and his
consciousness in narration. Theoritians believe in the importance of keeping the
contradiction between form and meaning as a potential artistic force to affect and
upgrade Target Language culture, while saving the independence of its art
dialectic. Theodore Adorno’s theory of Negative Dialectic (1966) and Walter
Benjamin’s Reproductive Art Machine (1936) were applied to excavate and survey
different strategies in literary translations of The Catcher in the Rye.
2. Methodology

This essay applied two comparative approaches to literary translation. First,
Benjamin’s (1936) and Adorno’s (1966) theories on art dialectic were
compared with each other; secondly, different ideologies of three Farsi
translators of The Catcher in the Rye were compared with each other. The
researcher respectively analyzed and described different viewpoints of the
two thinkers in order to find out some scales in preserving the artistic
dialectic of a literary work through the process of translation. The researcher
focused on three aspects of the three translations: tone, structure and
translators’ interpretations.
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3. Discussion

Different Persian translations of Salinger’s masterpiece were respectively
analyzed according to Walter Benjamin’s Reproductive Art Machine and
Theodore Adorno’s Negative Dialectic. Benjamin (1923) suggested
interlinear interpretations in order to reproduce meaning and save the Source
Language sense, while Adorno (2002) looked for the interpretation of
meaning in artistic works through an objective way. In other words,
Benjamin (1923) wanted to raise the readers’ consciousness by emphasizing
the dynamic meaning of the text, but Adorno (1982) represents the critical
aspect of an artistic text by emphasizing its independency from people’s
mind. The analysis of narrative tone, structural cohesion, and various
interpretations of the Persian translators are accompanied with some
examples.
Moreover, the ideology of The Catcher in the Rye was compared to the
translators’ ideology about the social function of art. In fact, Holden’s
negative attitude toward the school of rich families and their positivist
educational system has implication to Adorno’s negative dialectic (1966)
which criticizes the capitalist domain on cultural issues, specifically in
1950s. In this way, Najafi (1998) is successful to depict the protagonist’s
critical approach to capitalist signs of prosperity such as: Cadilac, alcoholic
drinks and opposite sex, while Barseghian (1984) uses the word “learning”
for capitalist values which unexpectedly has a positive attitude and does not
reveal Holden’s anti-capitalism. So, Najafi’s translation applies a delicate
wording and tone which provides a more comprehensible picture of
Salinger’s artistic characterization of Holden as an obstinate teenager with
the dynamic shift to a catcher or a guard for children in a chaotic society.
In this way, Hakak (1966), as the first Persian translator, applied a less
informal language for Holden’s discordant character. Najafi (1998) was yet
more successful in revealing the dialectic aspect of Holden’s character using
an insulting language for the teenager. In fact, Hakak (1966) had a specific
concern for people’s cultural sensitivities in the Iranian traditional society as
he avoided taboos (Azardashti, 2013). Hakak (1966) puts emphasis on using
a mostly literal format of translation which implied his structural accordance
with social norms of Iran in the 1970s. Najafi (1998) also preserved the SL
structure, but he paid more attention to the rebellious tone of the
protagonist. He had a remarkable approach to save the dialectic of the novel
regarding its anti-capitalist tendencies. Barseghian (2014) applied more
fluent sentences than Hakak (1966), but he was more conservative in the
translation of taboos which could cause censorship. Altogether, the styles of
the three translators are different from each other because they have done
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their translations in different socio-political eras, and they have different
viewpoints in making a comparison between Iranian and American
societies. Hakak (1966) was not successful in keeping the protesting tone of
Holden, as he finally depicted a depressed boy at the end of his translation,
while Najafi’s (1998) Holden had an active protesting voice (Rostami,
2013).
4. Conclusion

Iranian translators should pay great attention to the preservation of the art
dialectic in their literary translations. Tone of narration, structural cohesion,
and interpretations of the translators such as footnotes can be used to
arrange form and content. In other words, translators should use various
linguistic tools to reveal the contradictions between reality and imagination
in a literary work. According to Benjamin (1923), a literary work should
generate meaning in other cultures, while according to Adorno (2002), art
and literary works are independent from the logic of industrialization.
Keywords: Adorno, Barseghian, Benjamin, Karimi, literary translation,
Najafi,The Catcher in the Rye
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Extended Abstract
1. Introduction
Semio-semantics is the study of language that begins with a sign but focuses on the
meaning often based on the relationship between two language plans (i.e. the forms
of expression and content). Accordingly, neither sign nor meaning can be effective
without each other. As the sign justifies the presence of meaning, meaning also
makes the presence of the sign efficient, effective, and necessary, and the sign, by
being in the process-system, produces meaning, a meaning that is not frozen or static
because the process in which signs are located are dynamic and inexhaustible.
One of the concepts in linguistics and in the semantic investigations is polysemy
which refers to multiple meanings of a word. It is believed that there is a relationship
between multiple meanings of a word. Linguistic signs are rarely monosemous.
Except for scientific terms, many terms have multiple meanings which are
determined according to the context they appear in. Polysemy is a concept introduced
at the end of the previous century by Bréal (1897) to describe words that kept their
old meaning besides a new meaning. To understand the correct meaning of a
polysemy, context should be used. Context is a network of relationships that exist
between form (grammar and lexis) and the outside world, and forms the referential
meaning of the language. Besides context, paying attention to the adjacent units (cotext) may also help the recipient to understand the meaning better, especially in cases
in which a word has multiple meanings or its meaning is not clear.
2. Methodology
In the Holy Qur'an, the semantic topic is also of great importance because most of
the Quran's words have several meanings, indicating the aesthetic richness of this
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sacred text. The presence of several meanings in the Qur'an leads to a variety of
discursive dimensions, which means that this phenomenon changes the path of
discourse and causes three types of discourse with functional, cognitive, and
emotional-existential characteristics. Moreover, this phenomenon causes ambiguity
for the reader and especially for the translator of the Quran. Each verse has been
revealed due to a particular situation and a specific purpose. The Holy Qur'an is a
narration devoted to a particular discourse system, based on which the sender drives
the process of the discourse. The course of narration goes as well along with the
goals of that system. In this study, after mentioning the dominant discourse of
Qur'an, the two words "Zikr" (verse 9 of Surah Al-Jumu'a) and "Khayr" (verse 30 of
Surah An-Nahl), which are two words of the Quran with multiple meanings, were
analyzed semiotically according to the context and co-texts to understand the exact
meanings of the words in the verses. Afterwards, the equivalents chosen by seven
French translators including Masson, Savary, Chouraqui, Berque, Grosjean,
Blachère, and Kasimirski were analysed, and then, a new translation was
presented. In the end, the study tried to find an answer to the question how the
Qur'an’s translator can transfer the verbal content to the audience in the same relative
allegiance to the source text.
3. Discussion
In this study, it was found that the seven French translators mentioned above did not
succeed in translating the words "Zikr" and "Khayr" because they only sufficed to
the form of the words and did not seek the their inner meaning. To understand the
Qur'an and its vocabulary as a sacred text without any distortion, one must consider
two factors of context and co-text simultaneously, because the examination of the
text of the Qur'an and the determination of the Quran's vocabulary items are very
difficult due to the abundance of vocabulary.
4. Conclusion
Therefore, it was better for the translators to understand the text of the verse by
referring to the interpretative books first and, then, they could communicate the
bunch of meanings in a word, using the adjacent words. The most appropriate way
of translating the Qur'an is group translation where one translates the Qur'an, and the
result of his efforts is evaluated by a group specialized in various sciences, including
Arabic literature, Qur'anic sciences, linguistics, etc. The possible errors that result
from the translator's monograph would be eliminated, thus allowing the transmission
of the implicatures to the audience since less common mistakes usually occur in
group work.
Keywords: Semio-semantics, Polysemy of the Qur'an, Zekr, Khayr, French
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Extended Abstract
1. Introduction
The present research studies the translations of the negated Haal clause in four
contemporary translations of the Holy Quran. In languages, the negated Haal clause
has a lower frequency of usage compared to other varieties of Hall, though in the
Quran it has a higher frequency. This study investigated the negated Haal clause in
four translations provided by Elahi Ghomshei, Fooladvand, Ayati and Mousavi
Garmaroudi. Books on translation techniques have not addressed this style as they
should have, nor have they studied its details. Each of these books has presented two
or three solutions for translating the Hall style, neglecting other possibilities. Each
translator has also adopted a solution for translating the various forms of the negated
Haal clause which is worthy of consideration, although, at times, in choosing the
right equivalent for the negated Haal clause, confusion, inconsistency in style, or
slippage can be seen in their works. This reveals the translators' failure in finding the
right translation for the style of the negated Haal clause.
Therefore, to become familiar with the translators' solutions for translating various
forms of the negated Haal clause, and to address the extant deficiencies in the
translations of this style, first, the theoretical foundations of various types of state in
the Arabic grammar and the rules of adverb in Persian were noted; afterwards,
examples for each type of the negated Haal clause were presented, discussed, and
criticized, considering the Persian grammar and the context of the verses. In cases
where translations were not deemed adequate, suggestions were made.
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2. Methodology
This study adopts a comparative-analytical approach. Accordingly, the rules of the
negated Haal clause and its various forms in Arabic were analyzed and compared
with the rules of adverbs—Persian equivalents of Haal—their various forms, and
translation techniques of the negated Haal clause in Persian. To this end, first,
various forms of the negated Haal clause in Arabic, and their equivalents in Persian
were analyzed and subsequently, in the main section of the paper, the styles of Hall
in the studied translations were compared and analyzed.
3. Discussion
Difference in terminology and grammatical structures were the basic points of
difference and distinction among languages. Translation difficulties become more
prominent when translators are faced with terms that do not have an equivalent or
when they are faced with varied grammatical structures lacking exact or
corresponding equivalents in the target language. The translation of the negated Haal
clause from Arabic to Persian is one of the difficulties emanating from the varied
grammatical structures in the two languages. The translation of the negated Haal
clause will be congruent with the Persian language only if the translator does not fall
into the abyss of grammatical calque, abstains from verbatim translation, and utilizes
the capacities and capabilities of the Persian language to translate this distinctive
grammatical structure. Studying and comparing grammatical structures of the
negated Haal clause in Arabic and adverbs in Persian can reveal both the translators'
incorrect approach and the appropriate styles congruent with Persian standards.
After carefully reviewing the Persian grammar books, this study sought to
investigate the ways translators rendered "the negated Haal clause" in the verses of
the holy Quran. It was also an attempt to introduce a proper method for this structure
so that it can correspond to its Persian equivalent structure and, at the same time,
convey the Quaranic meanings in Persian.
A comparative study of 21 verses, based on 13 varied styles of the negated Haal
clause in the translations, indicated that an accurate translation of the negated Haal
clause has been of less interest and, at times, in translations renowned for accuracy
and correctness, literal translation and disconnection of denotative of Haal and the
subject of the state can be seen, as if adhering to these styles has not been very
important to translators. Lack of proper attention in translating the negated Haal
clause has not only been a disregard for linguistic rules, but, in some instances, has
thwarted the transfer of rhetorical and contextual values into the target text.
4. Conclusion
In verses with analogous structures of the negated Haal clause, translators have used
various adverbs and conjunctions, translating equivalent structures inconsistently
and, at times, with confusion.
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Books on Arabic translation techniques have sufficed to present two or three
solutions for translating the style of the Haal, neglecting other capacities while
appropriate options for translating the negated Haal clause exist.
Adverbs and relative phrases properly used by the four translators in the translation
of the negated Haal clause were “singular, compound, along with adverbs and
phrases such as “hich”, “bi hich” and “bi ānke”. Moreover, some of the adopted
terms did not express the state accurately; for instance, the phrase “whereas” is a
phrase of interdependence and condition and barely denotes state. This is also true
for conjunctions “but” and “however”.
Words “and” and “that” which, in Persian, are relative conjunctions of state and
convey the meaning of “while” are appropriate conjunctions for connecting main
and subordinate clauses and are proper tools for translating the negated Haal clause.
In Persian, adverbs such as “hich”, “bi ānke”, “na ... na”, “bi hich” along with
compound adverbs comprised of a negative prefix and an adjective, such as “Nabina [blind]” are proper tools for transferring the concept of the negated Haal clause
from Arabic to Persian.
Keywords: The Quran, Contemporary translations, Grammar, Syntax, Negated Haal
clause, Adverb of manner.
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