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چکیده
هیجانــات و حــوا  ،نقــ

بســیار مهمــی در دــاد یرآ و شمــوزد دارنــد و مدر ــان

مــیتواننــد از طردــ تحردــه هیجانــات و ا ــتزادو از حــوا

ونــا ون بــههنگــام

شموزد زبان دوم بـراآ زبـانشموزان موفـ تر عمـ نننـد لـاا ادجـاد ارتااطـات هیجـانی
مطلــو

و تأثیر ــاارآ بــر حــوا

زدــادآ ا ــ

بــهمنظور افــیاد

تــوان دــاد یرآ ،حــا ی اهمیــ

«هَیجامَــد» ترنیاــی از دو واژة «هیجــان» و «بســامد» ا ــ

هیجانات ناشی از حوا ی نـه تحـ

نــه بــه

تـأثیر بسـامد واژ ـان اـرار دارنـد ،اشـارو مـیننـد

در ادـــق مقالـــه بـــرشنیگ تـــا گـــونگی تدییـــر نگـــرد در دـــاد یرآ زبـــانشموزان
غیرفار ــیزبان را بــه هنگــام ا ــتزادو از الگــوآ «هَیجامَــد» بســنجیگ بــددق منظــور بــا
ا ـــتزادو از الگـــوآ هَیجامَـــد ،بـــه  16زبـــانشموز غیرفار ـــیزبان از  61نشـــور ،در 1
جلســه موعــوعات فرهنگــی تــدردپ شــد و ــ پ از شنهــا مصــاحاه رفتــه شــد و
نتادج بهصـورت نیزـی ارزدـابی شـد نتـادج بهد ـ
از ادــق ا ـ
مؤثر ا

شمـدو از تحلیـ مصـاحاهها حـانی

نــه ا ــتزادو از الگــوآ «هَیجامَــد» بــر نگــرد زبــانشموزان غیرفار ــیزبان،

و هر ه هَیجامَد فار ـیشمـوز نسـا

بـه موعـود تـدردپشـدو بیشـتر باشـد،

عملکرد او بهتر خواهد بود در نتیجـه از شنجـادینـه ادـق الگـو ،نیزیـ

دـاد یرآ زبـان

فار ــی را از طرد ـ ادجــاد ارتاــا بــیق فرهنگــی ،هیجانــات زبــانشموزان و فعال ــازآ
طوح مختلف هَیجامَد ارتقا میدهـد ،بـهنظر مـیر ـد مـیتوانـد الگـوآ منا ـای بـراآ
تدردپ زبان فار ی بهعنوان زبان دوم محسو
____________________________
تاريخ دريافت 1396/15/51 :تاريخ پذيرش5031/10/51 :
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کلیدواژهها :هَیجامَد ،هیجان ،حوا  ،نگرد ،فار یشموزآ

 .۱مقدمه

نـه بـا اهـدا

تدردپ زبـان فار ـی بـه غیـر فار ـیزبانان امـر مهمـی ا ـ
ونا ونی صـورت مـیپـادرد ،بـهعنوان نمونـه ،ششـنادی بـا فرهنـ
براــرارآ تعاملــات بیشــتر بــیق فــردآ ،افــیاد

و شدا

و بـهدلاد

و ر ـوم ادـران،

ارتااطــات شــدلی و حرفــهاآ و افــیاد

درک دوجاناــة عمیــ تر میــان فرهن هــاآ مختلــف نلا هــاآ زبــان فار ــی و مدر ــان
عمــدواآ در نی ـ بــه ادــق اهــدا

شن نق ـ

و نــاه

مــدر
ا

اهمی

اعــطرا

ادزــا م ـینننــد در ادــق میــان ،شــیوة تــدردپ

ناشــی از ورود بــه فرهنــ

جددــد ،از جملــه مــوارد حــا ی

ا ـتزادو از رودهـاآ نا ـنجیدو شموزشـی نتیجـهاآ جـی اتلـا

و در نهادــ

واـ  ،هیدنـه

فار ــی ردیآ نداشــته و منجــر بــه ادجــاد نگــرد منزــی در زبــانشموزان

میشود بهطور نلـی ،شمـوزد تخصصـی زبـان فار ـی بـه غیـر فار ـیزبانان داراآ رخـة
پیچیدوادســـ

نـــه هد

ـــاارآ ،برنامـــهردیآ شموزشـــی ،انتخـــا

الگـــو و شـــیووهاآ

تـدردپ ،تهیــه محتــواآ شموزشــی منا ـ  ،فـق تــدردپ و بازخوردهــاآ شموزشــی از جملــه
ارنــان شن محســو

میشــوند (میردهقــان و همکــاران .)6931 ،از شنجــا نــه انتخــا

الگــو

دکــی از ارنــان شمــوزد زبــان فار ــی بــه غیــر فار ــیزبانان بهشــمار میشدــد ،وجــود دــه
ار و

مشـخ

و نظـرآ در حـوزة شمـوزد زبـان فار ـی بـه غیـر فار ـیزبانان نمـه

شادانی به تهیة و تدودق محتوا در ادـق حـوزو خواهـد نـرد و بـا توجـه بـه نتـادج مهاتـی نـه
در پی خواهد داشـ  ،بـر نگـرد زبـانشموزان نیـی تـأثیر مهاـ
اعتقــادات ،عواطــف و نیّ ـات رفتــارآ نســا

دارد نگـرد مجموعـهاآ از

بــه دــه شــی  ،شــخ

دــا وااعــه ا ـ

عاارت ددگـر ،نگـرد تمادـ نسـاتاپ پادـدار بـه شخصـی ،یـیآ دـا رودـدادآ ا ـ
احســا

بــه
نـه در

و رفتــار نمادــان میشــود (الــیپــور )6931 ،نردمــی نگــرد را نشــاندهندة اثــر

شناختی و عاطزی به جـاآ تجربـة شخصـی از شـی دـا موعـود اجتمـاعی مـورد نگـرد و
ده تماد بـه پا ـد در برابـر شن شـی مـیدانـد نگـرد در ادـق معنـی «مکانیسـگ پنهـانی»
ا

نه رفتار فرد را هداد

میننـد و نظـرآ ا ـ

ابــراز می ــردد و منعکپنننــدة نــود احســا

نـه دربـارة افـراد ،ییهـا دـا رودـدادها

فــرد دربــارة شن ا ــ

(نردمــی )6911 ،از
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شنجــادینــه نگردهــاآ مهاــ  ،احسا ــات ،تمادلــات و رفتارهــا ،نقشــی ا ا ــی در
موفقی

در زمینـة دـاد یرآ زبـان ادزـا مـینننـد ( ولگوا ـکا ،)2661 ،6در

دا عـدم موفقیـ

ادق پـژوه

نگـرد فار ـیشمـوزان نسـا

شــدو ا ـ

نگــرد زبــانشموزان نســا

نسا

بـه موعـوعات فرهنگـی تدردپشـدو ،برر ـی
بــه جامعــة زبــان مقصــد دــا بــهطور نلــی نگــرد

به ـادر جوامـو و باورهـاآ اجتمـاد در رابطـه بـا دـاد یرآ زبـان ددگـر -نگـرد بـه

ــادر جوامــو بــهطــور عــام و نگــرد نســا
دــاد یرآ زبــان دوم و موفقیــ

بــه جامعــة زبــان دوم بــهطور خــا

در ادــق دــاد یرآ تــأثیر بســیادی دارد در مــوارد بســیارآ،

نگردها حاص تجربـة مسـتقیگ فـرد بـا موعـود دـا شـی ا ـ
ا ـ

حاصـ مشــاهدة دــه رودــداد منزــی دــا مهاـ

نگردهاآ منزی دا مها

 -در

در فرد شـک

ادـق شـک یرآ ممکـق

باشــد در ادــقصــورت ممکــق ا ـ

یـرد نـه بـا تدییـر تجربـة هیجـانی فـرد ،نگـرد او

نیــی د ــتخود تدییــر شــود از جملــه عــواملی نــه در تعیــیق نــود نگــرد زبــانشموز و
دــاد یرآ عمیــ او تــأثیر دارد ،هیجانــات و حــوا
داد یرآ زبانشموز و پیشـرف
نق

ا ــ

نــه بادــد در مواعی هــاآ

وآ لحـاش شـود دکـی از الگوهـادی نـه تانیـد بـر حـوا

هیجانات دارد« ،الگـوآ هَیجامَـد» 2ا ـ

نـه بـهنظر مـیر ـد مـیتوانـد در ادـق مسـیر

مـؤثر وااـو شـود منظـور از الگـوآ تــدردپ در ادـق مزهـوم ،ـار و
در شن مــدر
منا ــ

بــا شــناخ

و

و ش ــاهی از هیجــان و حــوا

ودـژواآ ا ـ

نــه

زبــانشموز میتوانــد رود

در تــدردپ را اتخــاک ننــد .مزهــوم «هَیجامَــد» (پی اــدم ،طااطاا یــان و نــاورآ،

 ،)6932مزهومی نـودق ا ـ
هیجــانی متمرنــی ا ـ

نـه از تلزیـ هیجـان 9و بسـامد 4بـهد ـ

بــددقمعنا نــه در بردارنــدة هیجانــاتی ا ـ

مختلف بهوجود میشدنـد و تحـ

شمـدو و بـر عوامـ
نــه در نتیج ـة حــوا

تـأثیر بسـامد ،ادـق هیجانـات مـیتواننـد شـناخ

افـراد را

نســای نننــد (پی اــدم و شادســته2661 ،؛ پی اــدم ،جــاجرمی و شادســته )2661 ،هَیجامَ ـد
بـه ادـق وااعیـ

اشـارو دارد نـه واژ ـان هـر زبـان بـراآ افـراد مختلـف هرجامعـة زبـانی
1. Golkowska
2. Emotioncy approach
3. Emotion
4. Frequency
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محـرک مقـاددر متزـاوتی از هیجـان میباشـند نـه «هَیجامَـد» شن واژو نامیـدو میشـود هـر
ادر ـط هَیجامَـد دـه واژو نـه در نتیجـة تجربـههادی ماننـد شـنیدن ،ددـدن ،لمـپ نـردن
حاص میشـود ،بیشـتر باشـد ،واژة مـورد نظـر بـراآ افـراد و ـخنگودان شن زبـان مـأنو تر
بــودو و افــراد درک عمیــ ترآ از شن واژو خواهنــد داشــ

(پی اــدم و همکــاران6932 ،؛

بــهنقــ از پی اــدم و فیروزدــانپور اصــزهانی ،در د ــ

ــا ) لــازم بــه کنــر ا ــ

هنگــامی نـه فــرد در زبــان اول واژواآ را فــرا مـی یـرد ،فــرم و معنــا را بهصــورت همیمــان
میشموزد اما در زبان دوم معناآ انهـر واژ ـان را از ااـ مـیدانـد و بادـد فـرم را دـاد بگیـرد
در مورد برخی از نکات فرهنگـی ،نـه فـرم و نـه معنـا را مـیدانـد دعنـی ادـق ونـه واژ ـان
بــار فرهنگــی خــا

داشــته و در فرهنـ

زبــان اول زبــانشموز غا ـ

مـیباشــند بــهعنــوان

مهــال ،زبــانشموز غی ـر فار ــیزبــانی نــه بــراآ نخســتیقبــار بــا واژة «اورمه ــایآ» ششــنا
میشود ،نه معنا و نـه مزهـوم را مـیدانـد؛ زدـرا هیجـان و حـوا
ط تهی ا

 ،دعنـی هـی ونـه اطلـاعی نسـا

صــورت اابـ اجرا ـ

او نسـا

بـه ادـق واژو در

بـه شن نـدارد الگـوآ هَیجامَـد در هـر دو

و مـیتوانــد در شمــوزد واژ ــان زبــان اول و دوم نــاربرد داشــته و

در نی بـه درنـی عمیـ از ادـق ونـه مزـاهیگ فرهنگـی تأثیر ـاار باشـد اننـون بـا در نظـر
ــرفتق مزهــوم هَیجامَــد و باتوجــه بــه تــأثیر هیجانهــاآ شموزشــی بــر دــاد یرآ و پیشــرف
زبــانشموز ،نگارنــد ان ،الگــوآ هَیجامَــد پی اــدم ( )2661را بــهعنــوان الگــوآ تــدردپ
منا

مسـا

فرهنگـی زبـان فار ـی بر یدـدو و بـه ادـق پر ـ

پا ـد میدهنـد نـه شدـا

ا تزادو از الگـوآ هَیجامَـد بـر نگـرد فار ـیشموزان و دـاد یرآ شنهـا تـأثیر دارد دـا خیـر
در ادامــه ،پــپ از پــرداختق بــه پیشــینة پــژوه  ،بــا مــد نظــر اــراردادنم مزهــوم هَیجامَ ـد و
مؤلزــههاآ ــه انة شن (هیجــان ،حــوا

و بســامد) ،دــه الگــوآ شمــوزد زبــان فار ــی بــه

غیر فار یزبانان پیشنهاد میشود
 .۲پیشینة پژوهش

با توجـه بـه ادنکـه در پـژوه

حاعـر ،هَیجامَـد بـهعنـوان دکـی از متدیرهـاآ اصـلی در

نظــر رفتــه شــدو ،الگــوآ (رودکــرد) لســلهمراتای شمــوزد پــی
الگوهــاآ شموزشــی منا ـ

اــدم ( ،)2661دکــی از

بــهنظر مـیشدـد نــه بــهمنظور شمــوزد موعــوعات فرهنگــی بــه
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فار ــیشموزان در ادــق پــژوه

1

بــهنــار رفتــه شــدو و تــأثیر ادــق هیجانهــا بــر نگــرد

ارزدابی شـدو ا ـ ؛ بنـابرادق ،در ادامـه بـه معرفـی ادـق الگـو و پژوه هـاآ انجامشـدو در
ادق حوزو پرداخته میشود
 .۱ .۲معرفی الگوی هَیجامَد

مزهــوم هَیجامَــد ،نخســتیقبار تو ـ پی اــدم ،طااطاا یــان و ن ـاورآ ( )6932در نتــا

تحلی ـ انتقــادآ و نــاربردآ نظرد ـههاآ فرا یــرآ زبــان اول از پیــداد
شــدو ا ـ

تــا تکــودق معرفــی

ادــق الگــو ،ماتنــی بــر ددــد او روانشــناختی تحــول دک ار ــة انســان دــا الگــو

تحــولی-تزاوتهــاآ فــردآ ماتنــی بــر ارتاــا 6ا ـ
هیجانهــا پادــه و ا ــا

ا ـ

و بــر مانــاآ ادــق فــر

نــه

تحــول و داد یرآانــد ( ردنس ـ ق و ودــدر )6331 ،2بنــا بــه زتــة

ردنس ق و وددر ،هیجانها بـه اعمـال مـا جهـ

و بـه تجاربمـان معنـا دادو و مـا را اـادر بـه

ننتــرل رفتارمــان ،ــازماندهی تجاربمــان ،ــاخ
م ـینمادنــد (ام ـیقد ـیدآ،6934 ،

تجــار

جددــد ،حــ مســ له و تزکــر

 )62از شنجــادینــه دــاد یرآ زبــان دوم ب ـیشــااه

بــه فرا یــرآ زبــان اول نیس ـ  ،م ـیتــوان از ادــق ددــد او در دــاد یرآ زبــان دوم نیــی بهــرو
رفــ

موجــود دربــارة کهــق و مدــی را دک ار ــه مــی ــازد و

ادــق رودکــرد ،دانــ

ظرفی هــاآ شــناختی ،زبــانی ،هیجــانی و اجتمــاعی را نــه همــه از طردــ رواب ـ تعــاملی
(شــام تاــادل عــاطزی) شموختــه م ـیشــوند ،مــد نظــر اــرار می یرنــد بــر ا ــا
پی اــدم ( )2661درجــات دــا ــطوح هَیجامَــد دــه واژو را مـیتــوان در شـ
روآ دـه طیـف در نظـر رفـ

نـه بــهترتیـ

الگــوآ

جادگــاو بـر

عاارتانـد از :هَیجامَـد تهـی ،)6( 9هَیجامَــد

شــنیدارآ ،)6( 4هَیجامَــد ددــدارآ ،)2( 1هَیجامَــد لمســیحرنتی ،)9( 1هَیجامَــد درونــی

1

( )4و هَیجامَد جامو)1( 3
1. Developmental Individual- Differences Relationship-based
2. Greenspan and Wieder
3. Null
4. Auditory
5. Visual
6. Kinesthetic
7. Inner
8. Arch
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جدول  .۱سطوح چندگانة هَیجامَد (پیشقدم)۲1۱2 ،
نوع هیجان

هَیجامَد تهی

تجربة زبانآموز

زمانینه زبانشموز ،هنوز ییآ در مورد واژو و مزهوم شن ،شی و موعود جددد
نشنیدو ،ندددو و تجربه نکردو ا

و بهطور نلی هی اطلاعاتی راجو به شن ندارد

هَیجامَد شنیدارآ

زمانینه زبانشموز ،در مورد نلمه/مزهوم/موعود صرفاپ شنیدو ا

هَیجامَد دددارآ

زمانینه زبانشموز ،در مورد نلمه/مزهوم/موعود شنیدو و شن را نیی دددو ا

هَیجامَد
لمسیحرنتی
هَیجامَد درونی
هَیجامَد جامو

افیون بر موارد فوق ،زمانینه زبانشموز ،شی را لمپ نردو و با شن از نیدده در
ارتاا بودو ا
افیون بر موارد فوق ،زمانینه زبانشموز مستقیماپ نلمه/مزهوم/شی /موعود را تجربه
نردو ا
افیون بر موارد فوق ،زمانینه زبانشموز بهمنظور نس

اطلاعات بیشتر در مورد

نلمه/مزهوم/شی و موعود ،تحقی انجام دادو ا

نمودار  6بهطور وداترآ طوح ند انة هَیجامَد را به تصودر مینشد

نمودار  .۱سطوح چندگانه هَیجامَد (پیشقدم)۲1۱2 ،۱
1. Adapted from “Emotioncy in Language Education: From exvolvement to involvement”,
by R. Pishghadam, 2015, October, Paper presented at the 2nd Conference of Interdisciplinary
)Approaches to Language Teaching, Literature, and Translation Studies. Iran, Mashhad
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بــر ا ــا

نمــودار  6زبــانشموز بادــد بتوانــد از لســلهمرات ـ

1

ارا هشــدو بــراآ هَیجامَــد

(هَیجامَد تهـی ،شـنیدارآ ،ددـدارآ ،لمسـیحرنتی ،درونـی و جـامو) تاعیـ

ننـد و مراحـ

را دکــی پــپ از ددگــرآ طــی نمادــد هنگــامینــه زبــانشموز موعــوعی را هر ــی نشــنیدو
باشــد ،نســا

بــه شن موعــود فااــد هر ونــه حــپ عــاطزی بــودو و در نتیجــه هَیجامَــد

موعود مـورد نظـر بـراآ وآ در ـط تهـی بـودو و بـهلحـاش درک شن موعـود در حـوزو
هی ش ــاهی 6او اــرار دارد هنگــامینــه او موعــود مــورد نظــر را مـیشــنود ،درجـة هَیجامَــد
شن واژو از ــط تهــی بــه ــط هَیجامَــد شــنیدارآ میر ــد و نانچــه تصــاودر مــرتا بــا
شن موعــود را باینــد دــا حتــی لمــپ نمادــد ،هَیجامَــد شن از ــط شــنیدارآ ،بــهترتی

بــه

ــطوح ددــدارآ و لمســیحرنتی صــعود میننــد و در ادــق مرحلــه ،هَیجامَــد فــرد وارد
حــوزة برونش ــاهی2میشـود و در مــورد واژة مــورد نظــر شــناختی نلــی حاصـ م ـی ــردد
لـازم بـه کنــر ا ـ

نــه در ادـق مرحلــه زبـانشموز تنهــا از بیـرون بــا موعـود ششــنادی دارد

نانچــه تجربیــات او از شن موعــود در مراحـ بعــدآ افــیاد

پیــدا ننــد ،بــهتاــو افــیاد

بســامد تجربــه ،هَیجامَــد درونــی از شن واژو ادجــاد میشــود و زبــانشموز م ـیتوانــد بــا انجــام
پــژوه

و تزح ـ

 ،بــه هَیجامَــد جــامو از شن موعــود د ـ

دابــد و خــود را بــه مرحل ـة

درونش ــاهی9بر ــاند در ادــق مرحلــه ،درک دایقــی از موعــود مــورد نظــر شــک خواهــد
رف

نه منجر به داد یرآ عمیقی خواهـد شـد بـهنظـر مـیر ـد بـهنار یرآ ادـق الگـو و

طــینــردن ــطوح مــورد نظــر ،بــراآ تــدردپ واژ ــان عینــی و انتیاعــی مــؤثر ا ـ ؛ زدــرا
مــدر

میتوانــد در مرحلـة لمســیحرنتی و درونــی بــا فــراهگ نــردن ابیارهــاآ مــورد نیــاز

تا حد امکان واژوهـاآ انتیاعـی و عناصـر مربـو بـه شن را تـا بـراآ زبـانشموزان شایه ـازآ
نــردو و شنهــا را بهصــورت عینــی نیــی بــراآ زبــانشموزان توعــی دهــد و ادــق امــر دکــی از
ودژ یهاآ ادق الگو محسو

میشود

1. Avolvement
2. Exvolvement
3. Involvement
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نمودار  .۲هرم هَیجامَد آموزشی برگرفته از پیشقدم (۲1۱2ب)۱

 .۲ .۲مروری بر پژوهشهای انجامشده در زمینة هَیجامَد

در دــاد یرآ زبــان دوم ،پژوه هــادی در زمینــة نقــ
همکــاران انجــام شــدو ا ـ

هَیجامَــد تو ــ پی اــدم و

نــه بــه تعــدادآ از شنهــا اشــارو مـیشــود :بــر ا ــا

الگــوآ

تحــولی-تزاوتهــاآ فــردآ ماتنــی بــر ارتاــا ( ،)6332پی اــدم ،شدامســون و شادســته
( )2669بــه ادــق نتیجــه ر ــیدند نــه واژ ــان داراآ جناــة عــاطزی هســتند افــیون بــر ادــق،
پی اــدم ،طااطاا یــان و همکــاران ( )2669بــا ا ــتزادو از مزهــوم هَیجامَــد نشــان دادنــد
واژ ــانی نــه داراآ درجــة عــاطزی بالــاترآ هســتند ،ــردوتر و ش ــانتر نســا

بــه نلمــاتی

نــه داراآ بــار عــاطزی نمتــرآ هســتند ،دــاد رفتــه مـیشــوند بــراآ نمونــه ،بــیق دو نلمــة
«موز» و «ااش

ـوبی» ،نودنـان شفردقـادی واژة «مـوز» را ـردوتـر دـاد مـی یرنـد؛ زدـرا شن

را لمــپ ،حــپ و مــیو نردوانــد بــر ادــق ا ــا  ،شنهــا معتقدنــد هَیجامَــد بــهعنــوان میــیان
وانــن
ا ــ

عــاطزی بــه نلمــات مختلــف ،بــهطور بــالقوو اــادر بــه تعیــیق برجســتگی دــه واژو
در پژوهشــی ددگــر ،پی اــدم و همکــاران ( )2669نقــ

هیجــان را در دــاد یرآ

زبــان دوم 2برر ــی و ظرفی هــاآ عــاطزی فرا یــران زبــان دوم و افــراد دوزبانــه را مــورد
1. Retrieved from Pishghadam, R. (2016b). A look into the life of the senses: Introducing
educational emotioncy pyramid [PowerPoint slides]. Retrieved from http:// pishghadam.
profcms.um.ac.ir/ index.php/ index.php? option= com_profactivity&task =allPublications
)2. Emotion-Based Language Instruction (EBLI
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توجــه اراردادنــد طا ـ نظــر شنهــا ،هــر فــردآ درجــهاآ از احسا ــات دارد و لدــات نیــی
داراآ بــار هیجــانی مــیباشــند بــددقترتی  ،مزــاهیمی ماننــد هَیجامَــد و هیجانی ــازآ

6

نخســتیقبــار مطــرح شــدند دعنــی تعــدادآ از لدــات نــه بســامد هیجــانی بالــاترآ دارنــد،
ردوتر و بهتـر دـاد رفتـه مـیشـوند از ـودی ددگـر ،نتـادج پـژوه

شنهـا نشـان داد نـه

هیجانی ازآ در ننار باف مندآ 2بـه درک بهتـر واژ ـان مـیانجامـد دعنـی نلمـاتی نـه بـار
عاطزی نمترآ دارند ،میتوانند در مواعی هاآ منا
نتــادج پــژوه

شن نلمه بهنار رفته شوند

پی اــدم ،بقــادی و ــیدنوزادآ ( )2661نیــی مؤدــد ادــق ا ـ

ــه هَیجامَــد فــرد نســا

بــه نلمــهاآ خــا

نــه هــر

 ،بیشــتر باشــد عملکــردد بهتــر خواهــد بــود

(عملکــرد ی داد یرآادــادشورآ) تحلیــ محتــوا نیــی نشــان داد انهــر مردانــی نــه در ادــق
پژوه

شرن

نردو بودند ،واژ ـانی را نـه بـا جـنپ مـانر ارتاـا بیشـترآ داشـته ا ـ ،

راحـ تر دانســتهاند (ماننــد بــازار ــهام ،پی وشــتی و غیــرو) در حــالی نــه زنــان واژ ــان
مرتا بـا جـنپ مؤنـ

دادوانـد (ماننـد رنـ

را ،راحـ تر تشـخی

مـو ،بـافتنی و غیـرو)

بنـابرادق ،ارتاــا عــاطزی بـا نلمــات میتوانــد در دـاد یرآ نلمــات همادنــد ،9هگ ــاخ  4و
غیــرو نیــی م ـؤثر باشــد و ادــق مس ـ له م ـیتوانــد در پژوه هــاآ شتــی مــد نظــر اــرار یــرد
(پی اـــدم ،طااطاا یـــان ،و همکـــاران2669 ،؛ پی اـــدم ،شادســـته و رحمـــانی)2661 ،
همچنــیق پی اــدم ،طااطاا یــان و نــاورآ (2669؛ بــهنقــ از پی اــدم و همکــاران)2661 ،
در پــژوه
باف ـ

خــود ،باف منــدآ را در ننــار بافـ

هیجــانی از مهگتــردق عــواملی ا ـ

دــاد یرآ و شمــوزد زبــان مــؤثر ا ــ
میتوانــد بــه پیشــرف

هیجــانی برر ــی نردوانــد بــهزعــگ شنهــا،

نــه علــاوو بــر باف ـ

اجتمــاعی و واژ ــانی ،بــر

بنــابرادق ،ش ــاهی از تجــار

شموزشــی و در نتیجــه ،موفقی ـ

مــدر

وااعــی زبــانشموزان

بــهطــور شــمگیرآ نمــه

نند پی اـدم ( 2661الـف) ،در پژوهشـی ددگـر اکعـان مـیدارد نـه اشـتیاق بـه ارتاـا  1در
بیق زبـانشموزان بـا شـراد دکسـان ،میتوانـد ملـانی بـراآ دـاد یرآ بهتـر شنهـا باشـد بـر
1. Emotionalization
2. Contextualization
3. Collocation
4. Colligation
)5. Willingness To Communication (WTC
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طا فرعیة ادق پـژوه  ،هَیجاَمَـد بـر اشـتیاق بـه ارتاـا مـؤثر ا ـ

شمارة دوم

و هـر ـه ـط شن

بالاتر باشد ،میـیان اشـتیاق بـه ارتاـا نیـی بالـاتر خواهـد بـود نتـادج پـژوه

وآ نشـان داد

نـه برونش ـاهی و هَیجامَــد هـر دو بــهطـور مهاتــی بـر اشــتیاق بـه ارتاــا مؤثرنـد و ادــق در
نه اعطرا  ،تـأثیرآ منزـی دارد بـا توجـه بـه مزهـوم هَیجامَـد ،نتـادج نشـان داد

حالی ا

افــرادآ نــه بیشــتر در مــورد شنهــا درونش ــاهی اتزــاق افتــادو بــود ،بیشــتر از شنهــادی نــه
برونش اهی داشتند ،به براـرارآ ارتاـا تمادـ نشـان دادنـد در وااـو ،زمـانی نـه زبـانشموز
بـه موعـوعی در زبـان اول خـود ،حسـی نـدارد ،نسـا

نسا

بـه صـحا نـردن در مـورد

شن موعود در زبان دوم نیی تمادلی نشان نمیدهد
افیون بر ادق ،از مزهـوم هَیجامَـد در ددگـر حوزوهـاآ شمـوزد نیـی ا ـتزادو شـدو ا ـ
بـــراآ مهـــال ،پی اـــدم و عاـــا نژاد ( )2661بـــا ا ـــتزادو از مزهـــوم هَیجامَـــد ،رود
انــدازو یرآ جددــدآ را بــراآ تو ــعة رودهــاآ ننــونی شزمــاد
ارا ــه دادنــد در پــژوه

شنــان  226دان شمــوز در ــط دوم و هــارم دبســتان مــورد

ارزدابی ارار رفتند و نتـادج نشـان داد نـه افـیاد
درک مطلــ

ــط خوانــادی شزمــون

ـط هَیجامَـد منجـر بـه افـیاد

ـط

خواهــد شــد در پژوهشــی ددگــر ،پی اــدم و شادســته ( )2661بــر طاــ

الگوهــاآ حــانگ بــر دــاد یرآ زبــان دوم بــر ا ــا

هیجــان ،مزهــوم «هَیجامَــد» را بــهعنوان

روشی براآ شموزد واژ ـان مطـرح نردنـد نتـادج پـژوه
با ـط ااتصـادآاجتمـاعی بالـا ،عملکـرد بهتـرآ نسـا
مــیتــوان زــ

شنـان نشـان داد نـه زبـانشموزان
بـه ددگر ـطوح داشـتند بنـابرادق

ــط ااتصــادآ/اجتماعی/فرهنگی زبــانشموزان بــهطور معنــادارآ میــیان

هَیجامَــد شنهــا را تعیــیق مــیننــد بــهزعــگ پــی

اــدم و شادســته ( )2661نیــی ــرمادة

ااتصــادآ و فرهنگــی میتوانــد در دــاد یرآ افــراد ،تزــاوت ادجــاد ننــد بــا افــیاد

ــرمادة

ااتصــادآ و فرهنگــی ،هَیجامَــد بــه ــطوح درونــی و جــامو نیددــهتر می ــردد؛ ــرا نــه
برخوردارآ از رمادههاآ بیشتر ،امکان تجار

بیشتر را براآ افراد فراهگ مینند

همچنــیق ،از مزهــوم هَیجامَــد بــهمنظــور شمــوزد فرهنــ
پــژوه
فرهنــ

پی اــدم ،رحمــانی و شادســته (در د ــ
معرفــی شــدو ا ــ

بــر ا ــا

ا ــتزادو شــدو ا ــ

در

ــا ) الگــوآ لســهمراتایم شمــوزد

ادــق الگــو ،مــدر

میتوانــد بــا بــهنار بســتقم

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …
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خوشــههاآ فرهنگــی ،6ــطوح مختلـفم هَیجامَــد را در زبــانشموزان در یــر ننــد بــددقمعنــا
نــه زبــانشموز در ابتــدا بــا تجربــة ــطوح شــنیدارآ ،ددــدارآ و لمســیحرنتی ،فرشدنــد
برونش اهی را تجربـه نـردو و ـ پ بـا ورود بـه ـطوح درونـی و جـامو ،بـه درونش ـاهی
میر د و ش اهیاآ فراتر از دان

صر

بهد

میشورد

نانکـه از پژوه هــاآ مرورشــدو بــر میشدــد تــاننون در حــوزة شمــوزد زبــان فار ــی
بــه غیــر فار ــیزبانان ،دربــارة الگــوآ هَیجامَــد پژوهشــی صــورت نگرفتــه ا ـ
ددگــر ،نگــرد زبــانشموزان نســا

بــه مســا

فرهنگــی زبــان مقصــد ،نق ـ

داد یرآ زبـان ادزـا مـیننـد و دکـی از موعـوعاتی ا ـ

از ــوآ
مهمــی را در

نـه بادـد در فرشدنـد تـدردپ بـه

زبانشموزان در نظـر رفتـه شـود و در ادـق مـورد نیـی مـواد شموزشـی و رودهـاآ تـدردپ
نافی متنا ـ

بـا فرهنـ

ادرانـی وجـود نـدارد بنـابرادق ،نگارنـد ان بـا ا ـتزادو از الگـوآ

هَیجامَد ،تأثیر بهنار یرآ ادق الگو را بر تدییر نگرد زبانشموزان ارزدابی نردواند
 .۳روش پژوهش

در پـــژوه

حاعـــر ،نتـــادج بهد ـــ شمدو از مصـــاحاه بـــا  16فار ـــیشموز غیـــر

فار ــیزبان از  61نشــور شــام نشــورهاآ هندو ــتان ،پانســتان ،مــالیآ ،ترنیــه ،مصــر،
مادا ا ــکار ،بورونــدآ ،افدانســتان ،شکربادجــان ،لیاــی ،تاجیکســتان ،لانــان ،عــراق ،ینــه
بیســا و ،ــورده ،انــدونیآ نــه در مدر ــه جامعــه المصــطزی العالمیــه مشــدول زبــانشموزآ
بودنـد ،مـورد برر ـی اـرار رفـ

بـراآ د ـتیابی بـه بیشـتردق اطلاعـات و درک عمیـ از

نگـرد شــرن ننند ان ،زبــانشموزان بــهطــور تصــادفی انتخــا
بــهطور هدفمنــد ،از روهــی انتخــا

شــدند نــه دانــ

نشــدند بلکــه همگــی شنهــا

نســای دکســانی از زبــان فار ــی

داشتند و پپ از مصاحاه بـا  16نزـر ،ددگـر پا ـد جددـدآ در مـورد فرشدنـد مـورد برر ـی
بهد ـ

نمیشمــد تمــامی افــراد شــرن ننندو در پــژوه  ،غیــر فار ــیزبان و زن بودنــد و

بــیق  61تــا  21ــال ــق داشــتند (میــانگیق ــقی  2651ــال) ــط بســند ی زبــان
فار ی تمـام شنهـا دکسـان بـود (شمـوزد فار ـی بـه فار ـی (نتـا

هزـتگ)) و همگـی در

1. Cultural Capsules
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مدر ة علمیه جامعـه المصـطزی العالمیـه مشـدول تحصـی بودنـد و بـهطـور میـانگیق ،دـه
ال از حضور شنها در ادران می اش
در ادــق پــژوه  ،رود نیزــی مصــاحاة نیمه ــاختاردافته بــهنار رفتــه شــدو ا ـ
ادــق معنــا نــه مصــاحاهننندو ،ــار وبی مشــخ

بــراآ خــود در نظــر داشــته و در طــول

مصاحاه به شن پرداخته ،امـا در عـیق حـال ،اجـازة انعطـا
ـؤالهـا از ااـ طراحـی و بـهمنظـور نسـ
شدند بـر ا ـا

بــه

در مصـاحاه را نیـی داشـته ا ـ

اطلاعـات عمیـ از مصاحاهشـوند ان پر ــیدو

موعـود فرهنگـی نـه در هـر نلـا

« گونــه» (درنیــه )2661 ،6از زبــانشموزان درخوا ـ

تـدردپ شـد ،بـا ـؤالات « ـرا» و
بــه موعــود

شــد حســی نــه نســا

داشــتند را ،بیــان نننــد و ــ پ در مــدت زمــان تقرداــاپ دو دایقــه توعــیحات بیشــترآ در
مورد پا دهاآ خود بدهند بنابرادق ،بـا توجـه بـه هـد
شنهــا نســا

بــه موعــوعی نــه در نلــا

نگردها نسا

پـژوه  ،نگـرد مهاـ

تــدردپ شــدو بــود ،مشــخ

به دـاد یرآ مـورد ارزدـابی اـرار رفـ

دـا منزـی

شــد و تدییــر در

هـار موعـود متزـاوت فرهنگـی

شــام «باد یرهــاآ دــید»« ،شجیـ مشک شــا»« ،میرزااا ــمی»« ،دا ــتان زال و ــیمر » نــه
زبــانشموزان هــی اطلــاعی از شنهــا نداشــتند و ادــق موعــوعات ناملـاپ بــا فرهنـ
ر ــوم ادرانــی عجــیق بودنــد ،در هــار نلــا
ط زبان فار ـی دکسـان (نتـا

(هــر نلــا

 ،)1تو ـ مـدر

و شدا

و

متشــک از  61نزــر) همگــی در

دکسـان بـر ا ـا

ـطوح مختلـف

الگــوآ پی اــدم ( )2661و در  1جلســه (هــر جلســه  16دایقــه شــام  26دایقــه تــدردپ
و  96دایقــه مصــاحاه بــه ازاآ هــر نزــر  2دایقــه) تــدردپ شــد در تــدردپ جلســة
شنیدارآ ،مـدر

ابتـدا در مـورد موعـود منتخـ

بـراآ ادـق جلسـه نـه زبـانشموزان هـی

اطلــاعی راجــو بــه شن نداشــتند ،توعــیحاتی بهصــورت شــزاهی در مــدت زمــان  66دایقــه
ارا ـــه دادو و بـــراآ جلـــو یرآ از دکنـــواختی صـــوت مـــدر

و تـــأثیر شن بـــر روآ

فار یشموزان ،از لـوح فشـردة صـوتی بـهمـدت  66دایقـه بـراآ توصـیف بیشـتر شن ا ـتزادو
نــرد در پادــان جلســه ،مــدر

بهصــورت شــزاهی بهمــدت  96دایقــه مصــاحاهاآ بــا

زبانشموزان در مورد موعـود نـردو و از شنـان خوا ـته شـد نظـر و احسـا

خـود را راجـو
1. Dornyei

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …

ال پنجاهگ

69

بــه موعــود و جلســة شــنیدارآ بیــان نننــد بــراآ مهــال در تــدردپ موعــود «زال و
در مــورد معرفــی شخصــی هاآ ادــق افســانه بــراآ فار ــیشموزان

ــیمر » ،مــدر

بهصــورت شــزاهی توعــیحاتی داد و پــپ از شن اســمتی از دا ــتان و نقالــهخوانی مربــو
بــه شن از لــوح فشــردو صــوتی پخ ـ

رددــد و نگــرد و احســا

زبــانشموزان از معرفــی

شخصــی ها و دا ــتان شــنیدو شــدو ،ارزدــابی شــد در جلســة ددــدارآ ،مــدر

پــپ از

معرفــی موعــود دوم بــا ا ــتزادو از تصــاودر مربــو بــه شن بهمــدت  66دایقــه موعــود را
توعـی دادو و بــراآ تایـیق بیشــترم شن ،بهمـدت  66دایقــه از لـوح فشــردة تصـودرآ ا ــتزادو
نــردو و فیلگهــا و ا ــلاددهاآ مربــو بــه شن پخـ

شــد و ـ پ بــا مصــاحاه بهمــدت 96

دایقــه از شنــان خوا ــته شــد نظــرات خــود را راجـو بــه تصــودر و فیلگهــاآ مشــاهدو شــدة
مربــو بــه دا ــتان بیــان نننــد بــهعنوان نمونــه ،در تــدردپ موعــود باد یرهــاآ دــید
بهصورت دددارآ ،مدر

ابتـدا بـه معرفـی شـزاهی و توعـی ادـق بنـاآ معمـارآ پرداختـه

و پــپ از شن تصــاودر و فیلگهــاآ مربــو بــه دــید و باد یرهــا ،انــواد شن ،نــارادی و غیــرو از
لــوح فشــردو تصــودرآ پخــ

رددــد در جلســة لمســیحرنتی ،بــراآ مشــاهدو نیددــه

موعود وم و لمپ شن مدر

ابیار مربـو بـه موعـود را نـه از ااـ تهیـه نـردو بـود ،بـا

خــود بــه نلــا

شوردو و پــپ از معرفــی شن بهصــورت اجمــالی و در مــدت زمــان 66

دایقــه ،بــه زبــانشموزان فرص ـ

داد بهمــدت  26دایقــه ابــیار مربــو را لمــپ نننــد و نظــر

خــود را راجــو ب ـه ششــنادی بــا ادــق موعــود فرهنگــی و لمــپ شن از نیددــه بیــان نننــد
بــهعنــوان مهــال ،در مــورد موعــود «شجیــ مشک شــا» ،مــدر

لــوازم مربــو بــه شن را

شــام (نخــود ،نشــم  ،نق ـ  ،پســته و ــردو) بــههمــراو تــور و لــوازم بســتهبندآ شن بــه
نلــا

شوردو و بــه معرفــی موعــود بــهطرد لمســی پرداخــ

و دا ــتان مربــو بــه شن

بـههمـراو تاردخچـه ادـق نــار کنـر شـد و در پادـان بــا زبـانشموزان مصـاحاه انجـام شــد در
جلســه درونــی ،مــدر

ابتــدا موعــود هــارم را بهمــدت  66دایقــه و بــا ا ــتزادو از لــوح

فشردو تصـودرآ ،توعـیحات شـزاهی و غیـرو معرفـی نـردو و بـا ارا ـة توعـیحات نـافی از
زبــانشموزان خوا ــ

بــا توجــه بــه فیلگهــاآ مشــاهدو شــدو و شنچــه دربــارة موعــود

شنیدواند و با ا ـتزادو از و ـاد و ابیارهـادی نـه االـاپ مـدر

تهیـه نـردو بـود ،موعـود را
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بهمــدت  96دایقــه شایه ــازآ و تهیــه نننــد پــپ از شن بهمــدت  96دایقــه در مــورد
احسا ــات و نگــرد شنهــا مصــاحاهاآ انجــام شــد بــهعنــوان مهــال ،در مــورد موعــود
میرزااا ــمی ،مــدر

لــوازم مربــو بــه طــاد شن را شــام بادمجــان ،تخگمــر  ،ــیر ،ر

وجهفرنگی ،ادوده و غیـرو تهیـه و بـه نلـا

و

شورد و پـپ از ددـدن فـیلگ ششـ یآ و د ـتور

پخ ـ

شن بــههمــراو زبــانشموزان بــه شش ـ یخانه رفتــه و بــا رووبنــدآ نــردن شنــان ،از شنهــا

خوا

بـا همکـارآ دکـددگر ادـق غـاا را تهیـه نننـد پـپ از مصـاحاه بـا شنـان در مـورد
بـه جلسـه بر ـیار شـدو بهمـدت  96دایقـه ،در پادـان جلسـه از

احسا ات و نگـرد نسـا

فار یشموزان خوا ـته شـد بـراآ مرحلـة جـامو ،در مـورد موعـود میرزااا ـمی ،تاردخچـة
شن ،انــواد طــاد و غیــرو از منــابو تحقیقــاتی موجــود اعــگ از نتابخانــهها ،فضــاآ مجــازآ،
ادنترنـ

و غیــرو تحقیـ نننــد و ــیارد تحقیقــات خــود را بهصــورت نتاــی بـراآ جلســه

شدندو به نلـا

بیاورنـد در جلسـه پادـانی نـه بـه جلسـه جـامو اختصـا

داشـ  ،مـدر

نتیجــه یاردهــا و تحقی هــاآ زبــانشموزان را جمــوشورآ نــردو و شز شنــان خوا ـ
هــر نزــر نتیجــة پــژوه

خــود را بهصــورت شــزاهی بیــان ننــد (حــدود  9دایقــه بــراآ

توعیحات هر زبانشموز در نظـر رفتـه شـد لـازم بـه کنـر ا ـ
نیی مدر

نــه

شیوواآ دکسان را بر یددو و تنها نود موعود با نلا

بـراآ موعـودهاآ ددگـر
ددگر متزاوت بود

همــان ونــه نــه کنــر شــد ،پــپ از هــر بــار تــدردپ و اتمــام توعــیحات مــدر ،
مصــاحاه انجــام

شــد تــا نــود نگــرد و هیجانــات شنــان در حــیق دــاد یرآ بــر ا ــا

الگـوآ مـانور مشـخ

شـود لــازم بـه کنـر ا ـ

دــه بــه بعــدآ از فرهن ـ

هــار موعـود فرهنگـی منتخـ  ،هــر

ادرانــی میپــردازد «باد یرهــاآ دــید» ،نمــاد معمــارآ ،هــود و

کنــاوت ادرانیــان در اشــته و هنــر ادرانــی ا ـ

زبــانشموزان از ادــق طرد ـ میتواننــد بــا

شــهر دــید و دکــی از بیر تــردق جاکبــههاآ توردســتی ادــران ششــنا شــوند «میرزااا ــمی» از
غـااهاآ اصــی ادرانـی ا ـ

نــه بـه ــاکی خـا

ادرانیان به هنـر ششـ یآ ا ـ

«شجیـ مشک شـا» ،فرهنـ

نشــان میدهــد و مؤدــد ادــق حقیقـ

ا ـ

در ادــران طــاد میشـود و نمــاد توجــه
نـار و نیـاز را در بـیق ادرانیـان

نــه ادرانیــان از ددربــاز بــه وجــود اــدرتی وراآ

ادرت بشر اعتقـاد داشـته و بـراآ حـ مشکلاتشـان بـه او متو ـ میشـدواند «دا ـتان زال

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …
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بــیر
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نـه افـیون بـر معرفـی شـاعر

شن ،فردو ــی ،بیــانگر افســانههاآ مختلــف ادرانــی و بعضــی از شدا
جــدول  2طــرح نلــی در

ادرانیــان نظیــر خانوادودو ــتی و غیــرو ا ــ

و ر ــوم

را بــراآ هــار

روو بهصورت خلاصه نشان میدهد
جدول  .۲طرح درس مدرس در  2جلسه
کلاس ۱

کلاس ۲

کلاس ۳

کلاس4

جلسات

اجراآ

اجراآ

اجراآ

اجراآ

جلسة اول

شزمون

شزمون

شزمون

شزمون

(توجیهی)

ششنادی با

ششنادی با

ششنادی با

ششنادی با

موعود

موعود

موعود

موعود

باد یرهاآ

دا تان زال

دید

و یمر

شجی

باد یرهاآ

هَیجامَد
شنیداری
(جلسة دوم)

شجی
مشک شا

هَیجامَد
دیداری

میرزااا می

(جلسة سوم)

میرزااا می

زال و

مشک

یمر

شا

دید

هَیجامَد
لمسیحرکتی)

باد یرهاآ

(جلسة

دید

شجی
مشک

زال و
شا

یمر

زمان

ابزار تدریس

پر شنامه و توعیحات
شزاهی مدر

دربارة

طرح

مدر

16دایقه

و ا تزادو از

لوح فشردو صوتی
تصاودر ،لوح فشردو
تصودرآ ،نماد

فیلگ،

انیمیشق و ا لادد
و

ا تزادو از مان ،
عرو ه ،مجسمه ،غاا

چهارم)

دایقه

توعیحات شزاهی

شوردن شی به نلا
میرزااا می

16

16
دایقه

16
دایقه

 6اجراآ نمادشنامه
تو
هَیجامَد
درونی (جلسة
پنجم)

دا تان زال

باد یرهاآ

و یمر

دید

میرزااا می

شجی
مشک شا

زبانشموز

 2خوردن غاا تو
زبانشموز
 9اخ

مان

تو

زبانشموز با ناغا،
خمیر بازآ و مقوا

16
دایقه
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ادامه جدول ۲

جلسات

کلاس ۱

هَیجامَد

یارد

جامع

تحقی در

(جلسة

مورد زال

ششم)

و یمر

کلاس ۲

یارد
تحقی
در مورد
باد یرهاآ
دید

کلاس4

کلاس ۳

زمان

ابزار تدریس

یارد

یارد

تحقی

تحقی

در مورد

در مورد
میرزااا می

شجی

جموشورآ نتادج
پژوه

بهصورت نتای
و شزاهی

16
دایقه

مشک شا

 .4نتایج

پــپ از تحلی ـ مصــاحاهها ،نگــرد زبــانشموزان نســا

بــه موعــوعاتی نــه در نلــا

تـدردپ شــدو بـود ،ا ــتخراد رددــد همـانطور نــه پی تـر نیــی اشــارو شـد ،جلســات بــر
مانــاآ ــطوح الگــوآ هَیجامَــد پــی

بــددقترتی

رف ـ

نــه پــپ از جلســة اول (جلســة

تــوجیهی) ،در جلســة دوم (شــنیدارآ) ،موعــود فرهنگــی (الــف) نــه زبــانشموز تــا پــی
ادــق در مــورد شن هــی

یــیآ نشــنیدو و نددــدو بــود ،بــه زبــانشموزان نلــا

از

( )6بــدون

ا ـتزادو از ابــیار تصـودرآ شموزشــی ماننـد عکــپ دـا فــیلگ تـدردپ شــد الاتـه از ابیارهــاآ
صــوتی ماننــد لوحهــاآ فشــردو ،عــا صــدا و توعــیحات شــزاهی مــدر
ـ پ در مــورد نگــرد و حســی نــه نســا

ا ــتزادو شــد

بــه موعــود داشــتند ،از شنهــا ــؤال شــد در

جلســة ــوم (ددــدارآ) ،موعــود فرهنگــی ( ) همــراو بــا تصــودر ،فــیلگ و ا ــلادد،
ددالو هــاآ عا شــدة تصــودرآ ،پو ــتر و نقشــه بــه زبــانشموزان همــان نلــا
تــدردپ شــد و ـ پ در مــورد نگــرد و حســی نــه نســا

()6

بــه موعــود ( ) داشــتند ،بــا

شنهــا مصــاحاه شــد در جلســة هــارم (لمســیحرنتی) ،موعــود فرهنگــی (د) بــا ا ــتزادو
از اشــیا و ابیارهــاآ لــازم بــه نلــا

( )6تــدردپ شــد و زبــانشموزان شن را از نیددــه

لمــپ نــردو و بــا شن ششــنا شــدند در جلســة پــنجگ (درونــی) ،موعــود فرهنگــی (د) بــا
ا ــتزادو از ابیارهــاآ وااعــی ماننــد مانــ

و شــی وااعــی بــراآ زبــانشموزان نلــا

()6

درونی ــازآ شــد ،بــددقمعنا نــه زبــانشموزان ادــق موعــود را شایه ــازآ نــردو و شن را بــه
شــک عمیــ ترآ تجربــه نردنــد در نهادــ

در جلســة ششــگ (جــامو) ،از زبــانشموزان

ال پنجاهگ
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خوا ته شد در مـورد همـان موعـود فرهنگـی (د) نـه جلسـة پـنجگ (درونـی) بـراآ شنهـا
تـدردپ شـدو بـود ،تحقیـ نننـد و نتیجـة پـژوه
شن بح ـ

خـود را بـه نلـا

بیاورنـد و در مــورد

نننــد در پادــان تمــام جلســات فــوق ،از زبــانشموزان در مــورد نگرششــان نســا

به موعـودم تدردپشـدو و تجربـة احسا ـی نـه در حـیق تـدردپ مـدر
شـد لــازم بــه کنــر ا ـ

داشـتند ،پر ـ

همــان ونــه نـه در تــدردپ جلســات مشــاهدو مـیشــود ،الگــوآ

هَیجامَـد الگــودی افیادشـی 6و لســلهمراتای 2ا ـ

بــددقمعنـا نــه شـخ

در هــر مرحلــه،

علاوو بر حپهاآ مرحلـة پـی  ،حـپ جددـدآ در فرشدنـد دـاد یرآ تجربـه میننـد بـراآ
مهــال ،هنگــامی نــه زبــانشموز وارد مرحلــة لمســیحرنتی میشــود ،مــدر

بــراآ تــدردپ

موعــود در ادــق مرحلــه ،بادــد از توعــیحات شــزاهی (هَیَجامَــد شــنیدارآ) ،تصــودرهاآ
مــرتا بــا موعــود (هَیَجامَــد ددــدارآ) ا ــتزادو نــردو و ــ پ بــه حــپ جددــدم لامســه
(هَیَجامَــد لمســیحرنتی) ب ــردازد بنــابرادق ،در ادــق مرحلــه نــهتنهــا حــپ لمســیحرنتی،
بلکــه حپهــاآ پیشــیقم (شــنیدارآ و ددــدارآ) نیــی تو ـ مــدر
زبــانشموز ،لســلهمراتای از هــر مرحلــه عاــور نــردو ا ـ

تحردــه شــدو ا ـ

و

بــا توجــه بــه ادنکــه در الگــوآ

هیجامد بهصورت لسـلهمراتاـی تمـام حپهـا در یـر مـیشـوند زبـانشموزان بـا ـاههاآ
دــاد یرآ متزــاوت ،در ــطوح درونش ــاهی (درونــی و جــامو) همگــی از نلــا
میبرند بـراآ مهـال ،زبـانشموزآ نـه از شـنیدن بیشـتر لـات مـیبـرد و دو ـ

لــات

دارد حـپ

شــنیدارآاد تحردــه شــود در ننــار زبــانشموزآ نــه تماد ـ بیشــترآ بــه تحردــه حــپ
دددارآاد دارد ،در جلسات درونی و جامو اغنا میشود
نتــادج برر ـیم پا ــدهاآ زبــانشموزان بــه ــؤالهــاآ پاد ـان جلســة دوم نشــان داد نــه
انهــر زبــانشموزان در جلســات شــنیدارآ ،ارتاــا مــؤثرآ بــا موعــود براــرار نکــردو و
نگــرد نــدان مهاتــی بــه موعــوعات تدردپشــدو نداشــتند ادــق امــر در تأدی ـد پــژوه
پی اــدم و عاــا نژاد ( )2661ا ــ

نــه اضــاوت ماتنــی بــر برونش ــاهی (مراحــ

1. Additive
2. Hierarchical
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شـــنیدارآ ،ددـــدارآ و لمســـی) ممکـــق ا ـــ  ،نادر ـــ
مشاهدوشدو در مرحلة شنیدارآ به شرح زدر ا
 عدم ارتاا

یرآ نافی با مدر

شمارة دوم

و عجولانـــه باشـــد نتـــادج

:

بهخصو

در ابتداآ جلسه

 نداشتق انگییة نافی براآ ود ارآ و عدم تمرنی بر روآ موعود
 دادرة واژ انی محدود
 نــاتوانی در بــهخاطر ــ ارآ واژوهــا و توعــیحات بهصــورت دایــ بــهدلی عــدم
نماد

تصودر ،فیلگ و عکپ و عدم جاابی

 ناتوانی زبانشموزان در حد
 اختصا
 کهنی

موعود

معانی تعدادآ از واژ ان

زمان نمتر به پا خگودی ؤالهاآ مطرحشدو
منزـی نسـا

بـه تعـدادآ از موعـوعات از جملـه «دا ـتان زال و ـیمر » و

تجربة احسا اتی نظیر بیحوصلگی ،خستگی ،خشگ ،اعطرا  ،شرم و غیرو
 عـدم ا ـتزادو از تــداعی منا ـ

و براــرارآ ارتاـا بـیق واژة جددــد و واژهـادی نــه

از اا در حافظة زبانشموز موجود ا
 بهخاطر ـ ارآ موعــود تدردپشــدو بهصــورت نوتــاومــدت بــدون دانســتق معنــا و
مزهوم شن
نتادج فوق را میتـوان در پا ـدهاآ برخـی زبـانشموزان بـهوعـوح مشـاهدو نـرد بـراآ
مهــال در جلســة شــنیدارآ ،پــپ از تــدردپ موعــود «زال و ــیمر » ،پا ــدهادی از ادــق
اای دردافـ

شـد« :از ادنکـه ـام ،زال را در نـوو رهـا نـرد ،خشـمگیق شـدم »؛ «زال ناادـد

ــام را میبخشــید»؛ «نم ـیدانــگ معنــی ــیمر

یس ـ سدعنی ــی مــر داردس»؛ «احســا

خســتگی و بیحوصــلگی دارم»؛ « ــاهی حیوانــات از انســانها ،انســانتر هســتند و بهتــر
عم ـ مینننــد»؛ « گونــه ممکــق ا ـ

انســان فرزنــدد را دو ـ

بســیار عصــاانی و خشــمگیق هســتگ»؛ «در فرهن ـ

مــا ،ادــق ونــه نیس ـ »؛ «مــق فــیلگ را

نددــدم ،پــپ نظــرآ نــدارم»؛ «ادــق دا ــتانها را دو ـ
دا تان هی نتیجهاآ نگرفتگ ون افسانه و درو ا

نداشــته باشــد»؛ «مــق

»

نــدارم ،غمگــیق ا ـ »؛ «از ادــق

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …
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زمــان و ــار زبــانشموزان از جلســة شــنیدارآ ،نگردهــاآ منزــی فــوق نــگ

شــدو و زبــانشموزان بــا تجرب ـة هیجانــات مها ـ

انگییة بیشترآ براآ دـاد یرآ مطالـ

بــه مرحل ـة پیشــیق،

بیشــترآ نســا

پیـدا نردنـد؛ زدـرا هیجانـات مهاـ  ،بـا تـأثیر بـر روآ

توجه ،انگییو ،راهاردهاآ دـاد یرآ بـر دـاد یرآ زبـانشموزان اثـر مـی ـاارد (پکـران ،ـوتی،
تیتــی و پیــرآ )2662 ،6در جلســات ددــدارآ ،زبــانشموزان موعــوعاتی را نــه همــراو بــا
تصــاودر ،فــیلگ ،ا ــلادد و غیــرو بــه شنهــا شمــوزد دادو شــد ،ش ــانتر و ــردوتر از
موعــوعات جلســة شــنیدارآ دــاد رفتنــد بــهعنوان مهــال ،در تــدردپ «باد یرهــاآ دــید»
بهعنوان نمـاد معمـارآ ادرانـی ،بـه شـیوة ددـدارآ ،تصـاودر ادـق بنـا بـراآ زبـانشموز جلـ
توجــهنرد و وآ از شنچــه ددــدو بــود ،بیشــتر صــحا

نــرد؛ لــاا رابطــة مســتقیگ میــان

مـدتزمان مصـاحاه و نـود جلسـة تـدردپ بــهلحـاش شـنیدارآ ،ددـدارآ و میـیان در یــرآ
حـوا

وجـود داشـ

ادـق امـر مؤدـد نظردـة رمی ـاارآ دو تـادی 2ا ـ

نـه بـر طاـ شن

از دکــی از حــوا

پنج انهشــان را

هنگــامی نــه فرا یــران بــراآ دــاد یرآ مطلاــی بــی

بهنار یرند ،بهعنوان نمونـه ،واتـی نـه بـهطور هگزمـان پـردازد بصـرآ و نلـامی را انجـام
میدهنــد و ارتاــا بــیق دو حــپ ناملــاپ شــزا

صــورت می یــرد ،دــاد یرآ بــهطور

م ـؤثرترآ اتزــاق میافتــد (میدــر )2669 ،9روشــق ا ـ

نــه در مرحلــة ددــدارآ ،پــردازد

بصرآ ،شنیدارآ و نلـامی هگزمـان شـک می یـرد و ادـق امـر بـه دـاد یرآ و درک مطلـ
بهتــر فار ـیشمــوز منجــر م ـیشــود تعــدادآ از پا ــدهاآ درداف ـ

شــدو در ادــق مرحلــه

عاارتانــد از« :ددــدن تصــاودر دــه بنــاآ جددــد ادرانــی بســیار شــگز انگیی ا ــ »؛ «از
ددــدن فــیلگ زداــا و مزیــد دربــارو شــهر دــید لــات بــردم»؛ «دو ـ

دارم فیلگهــاآ ددگــر

دربــارو ادــران بایــنگ»؛ «باد یرهــاآ دــید خیلــی بلنــد و زداــا ا ــ  ،دو ــ
نیدده بایـنگ»؛ «متوجـه ـار زمـان نشـدم»؛ «دو ـ

دارم شن را از

دارم بناهـاآ تـاردخی ددگـر در ادـران

را بایــنگ»؛ «شرزو دارم بــه دــید ــزر نــنگ»؛ «نمیدانســتگ نــه مــردم ادــران نــیق ییهــادی
ــاختهاند دــا خانــههادی بــه ادــق بیر ــی داشــتهاند نــه تابستاننشــیق و زمستاننشــیق مجــیا
1. Pekrun, Goetz, Titz, & Peery
2. Dual-coding theory
3. Mayer
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داشــته ا ــ »؛ «اآ نــاد هنــوز هــگ خانــههاآ اــددمی بــه ادــق ــاه می ــاختند»؛ «از
ادقنــه معمــاران ادــران تــا ادــق انــدازو بــه فکــر مــردم خــود بودوانــد ،خوشــحالگ»؛ «دو ـ
دارم در نشــور مــق نــیق بنــاآ مزیــدآ ــاخته شــود»؛ «اول نــه ا ــگ موعــود را شــنیدم
معنــی شن را نزهمیــدم امــا بــا ددــدن فــیلگ خیلــی لــات بــردم و اهمی ـ
فهمیــدم» برطا ـ پا ــدهاآ درداف ـ
شرح زدر ا

ادــق ــاختمان را

شــدو ،نتــادج مشــاهدو شــدو در مرحل ـة ددــدارآ بــه

:

 تقود

مهارت شنیدارآ و دددارآ بهطور هگزمان بهوا طة دددن تصاودر

 ارتاا

یرآ مؤثرتر با موعود و مدر

 تداعی ازآ واژ انی و ارتاا دادن جی یات موعود با دان


االی در کهق

سترد دامنة واژ ان با دددن تصاودر

 تماد به دددن تصاودر و فیلگهاآ بیشتر در ارتاا با موعود
 تجربــهنردن احسا ــاتی نظیــر لــات ،شــادآ ،امیــد تو ـ زبــانشموز در ارتاــا بــا
موعود
 افیاد

انگییة زبانشموزان در رابطه با داد یرآ موعود

 ادجاد درک نلی از موعود بهوا طة دددن تصاودر و فیلگ
 ادجــاد دد ـد اوهاآ فــردآ نســا

بــه موعــود تــدردپ شــدو و بیــان نــردن نظــرات

شخصی
در تحلی مرحلـة ددـدارآ و علـ
به مرحلة شنیدارآ ،میتـوان زـ
و غیــرو م ـیتوانــد ــا

نــاه

تمادـ بیشـتر فار ـیشمـوزان در ادـق مرحلـه نسـا

نـه نـاه

محرکهـاآ حسـی بینـادی ،شـنوادی ،لمسـی

توانــادی و اــدرت دــادشورآ واژ ــان و در نتیجــه نــاه

تمادـ افـراد بـراآ بـهنار یرآ واژة مـورد نظـر ـردد (پی اـدم و فیروزدـانپـور اصــزهانی،
در د ـ

ــا ) و در مرحل ـة ددــدارآ مشــخ

ا ـ

نــه بــا افــیاد

ننار حپ شنوادی ادرت دادشورآ موعود و تماد به داد یرآ افیاد
تدییــر نگــرد زبــانشموزان از منزــی بــه مهاــ

حــپ بینــادی در

دافته ا

در جلســات لمســیحرنتی نیــی مشــهود

بود براآ مهال ،زبـانشموزانی نـه غـااآ ادرانـی را تنهـا بـر مانـاآ غـااآ خوابگـاو اضـاوت

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …
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بــه شن نداشــتند ،پــپ از جلســة هــارم و در

مرحلــة لمســیحرنتی نــه در شن دــه غــااآ ادرانــی (میرزااا ــمی) از نیددــه بــه شنهــا
شمــوزد دادو شــد ،دردافتنــد نــه غــااهاآ ادرانــی بســیار لادــا هســتند و میتواننــد جــی
بهتردقهــا باشــند در ادــق مرحلــه ،از شنجــا نــه در یــرآ فعالانــهترآ از ــوآ زبــانشموزان
نسا

به موعـود وجـود داشـ  ،شـاهد نگـرد عمیـ ترآ نیـی نسـا

بـه موعـود بـوددگ

و زبـــانشموزان بـــراآ پا ـــدهاآ خـــود و تجربـــة احسا ـــی در شن مرحلـــه ،دلادـــ
اانونننــدواآ ارا ــه دادنــد .تعــدادآ از پا ــدهادی نــه زبــانشموزان بــه ــؤال مصــاحاه در

مرحلــة لمســیحرنتی بــا موعــود «میرزااا ــمی» دادو بودنــد ،عاارتانــد از« :در نشــور مــق
هــگ بادمجــان را بــههمیق شــیوو طــاد مینننــد امــا از تخگمــر همــراو بادمجــان ا ــتزادو
نمیننند ،دو

دارم زودتـر امتحـان نـنگ تـا تزاوتهـا مشـخ

غاا ،مه غااهاآ خوابگـاو بـدمیو ا ـ
با لیقه در
نه غـاا در ـ

شـود»؛ «فکـر نـردم ادـق

امـا الـان فکـر مـینـنگ خـو باشـد ـون خیلـی

شد»؛ «اول از ادنکـه ر و وجـهفرنگی بـا هـگ بـود تعجـ

نـردم امـا بعـد

شـد ،بـهنظر خوشـمیو شمـد و با ـلیقه تـیدیق شـد»؛ «مـق بادمجـان دو ـ

ندارم اما فکر میننگ ادق غـاا خوشـمیو ا ـ
شن بادد خیلـی خـو

ـون بادمجـان ناـا مـیشـود و بـوآ دود

باشـد؛ مهـ مـاهی دودآ نـه بـا دود خیلـی خـودمیو و خـودطعگ

م ـیشــود ــیر هــگ شن را خوشــمیو م ـیننــد»؛ «اصــلاپ فکــر نمینــردم بادمجــان و تخگمــر
خوشمیو باشـد ـون در نشـور مـق ادـق دو بـا هـگ ا ـتزادو نمـیشـوند! امـا وااعـاپ عـالی
بهنظر میر د زدـرا غـااآ جددـد خیلـی زداـا تـیدیق شـد و مـق دو ـ

دارم شن را امتحـان

ننگ و بخـورم»؛ «شدـا مـیتـوان بـه جـاآ ر فقـ از وجـهفرنگی ا ـتزادو نـردس زدـرا ر
و وجهفرنگی غاا را تـرد مـیننـد»؛ «بـوآ دود غـاا بسـیار لـاتبخ

ا ـ

و ـیر هـگ

به غاا میو میدهـد بادـد غـااآ خیلـی خوشـمیواآ باشـد نـه خـانگ شن را بـه مـا در

داد

مق خیلـی لـات بـردم»؛ «حتمـاپ ادـق غـاا را در خوابگـاو میپـیم ـون مـواد شن بـه ش ـانی
شمــادو م ـیشــود و رود طــاد ش ــان ا ـ

مــق رود پخ ـ

را بــه خــوبی دــاد ــرفتگ»؛

«حتماپ ادـق غـاا را بـه دو ـتان و خـانوادوام معرفـی مـینـنگ زدـرا در نشـور مـق ادـق غـاا
نیس »؛ «از ادقنه بـا دـه غـااآ ادرانـی جددـد ششـنا شـدم ،خیلـی خوشـحالگ ـون مـا در
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خوابگــاو فقــ اورمه ــایآ و ایمــه مــیخــوردگ و هیچواــ

غــااآ متنــود نــداردگ»؛ «از

ادنکه غااآ ادرانی بـه مـا معرفـی شـد نـه بـرنج نـدارد ،تعجـ

نـردم و لـات بـردم ـون

ادرانیها خیلی برنج مـیخورنـد»؛ «تـا الـان معلـگ مـق در نلـا

غـاا نیـاوردو بـود و امـروز

خیلـی خنددـددگ و لــات بـرددگ دو ـ

در نلـا

امــروز خیلــی ــر رمننندو و لــاتبخ

«نلــا

دارم بـاز هــگ در نلـا

غـاا بیــاوردگ»؛

بــود اآ نــاد مــیتوانســتیگ غــاا را

زودتــر مــیو ننــیگ»؛ «امیــدوارم ادــق غــاا را بــا دو ــتانگ در خوابگــاو در ـ
غــااهاآ ادرانــی در خوابگــاو خیلــی بــدمیو ا ـ »؛ «عل ـ

ناــابینــردن بادمجــان یس ـ س

شدا مـیتـوان شن را ناـابی نکـردس و بـاز هـگ میرزااا ـمی پخـ
خ

ا

نــنگ ــون

ـون ناـابی نـردن خیلـی

» نتادج مشاهدو شدو در مرحلة لمسیحرنتی به شرح زدر ا

:

 براــرارآ ارتاــا لمســی و احسا ــی بــا موعــود و داشــتق احسا ــاتی نظیــر لــات،
شرام خاطر ،امید و غیرو
 بــهنار یرآ ــه حــوا

شــنیدارآ ،ددــدارآ و لامســه و بالــارفتق ــرع

درک

زبانشموز
 افیاد

ط ش اهی نسا

به موعود با دددن شن از نیدده

 در یر شـدن زبـانشموز بهصـورت فییدکـی و هیجـانی و دـاد یرآ مطالـ

بهصـورت

نارشمد
 افیاد

خلاای

زبانشموز در پا خگودی به ؤالهاآ مصاحاه

 برانگیخته شدن انگییة فار ـیشمـوز و لـات از لمـپ موعـود و ششـنادی بـا موعـود
از نیدده
 ننجکــاوآ و فعــال بــودن کهــق فار ـیشمــوزان در طــرح ــؤالهاآ بیشــتر در مــورد
موعود
 ادجاد تعام دو وده میان مدر
 توجه خا

و فار یشموز

به جی یات شی تدردپ شدو

 داد یرآ مؤثرتر و باثااتتر بهوا طة تجربة مستقیگ موعود در نلا

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …
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در جلسات پـنجگ (درونـی) بـا شوردن اشـیاآ لـازم و مـرتا بـا موعـود ،از زبـانشموزان
خوا ــته شــد موعــود تــدردپشــدو را شایه ــازآ نننــد بــهعنوان مهــال ،در تــدردپ
موعـود «شجیـ مشک شــا» بــهصــورت درونـی ابتــدا مــدر

«دا ــتان شجیـ مشک شــا»

را بهصــورت شــزاهی بیــان نــرد و بــر طا ـ ادــق دا ــتان از زبــانشموزان خوا ــته شــد بــا
مــوادآ نــه بــراآ شنــان فــراهگ شــدو ا ـ  ،ااــدام بــه بســتهبندآ شجیـ مشک شــا نننــد و
اجراآ مرا گ شن را مطاب بـا دا ـتان شـایه ـازآ نننـد زبـانشموزانی نـه تـا شن زمـان هـی
کهنیتی راجو بـه ـن

نـار و اعتقـاد بـه شن تو ـ ادرانیـان نداشـتند ،از شـنیدن دا ـتان شن

و بســتهبندآ شجیــ بهصــورت روهــی و بــا نمــه دکــددگر بســیار خوشــحال شــدو و
تعــدادآ از پا ــدهاآ دردافــ

نلا

شــدو از شنــان در ادــق مرحلــه عاارتانــد از« :از ادنکــه در

شجیـ در تـور ااشـتگ ،خیلـی لـات بـردم تورهـا بـه زداـادی شجیـ نمـه زدـادآ

م ـیننــد و رن هــاآ شن خیلــی زداا ـ
ا

در ـ

نــردن بســته بــراآ شجی ـ فکــر خــوبی

»؛ «در نشور مـق ادـق ر ـگ نیسـ  ،خیلـی جالـ

بـود و لـات بـردم ادنکـه حضـرت

علی(د) بـه پیرمـرد خـارنق نمـه نـرد ،خیلـی پنـدشموز ا ـ

دعنـی مـا مـیتـوانیگ بـراآ

مشکلات نار ننیگ و خـدا و حضـرت علـی(د) بـه مـا نمـه مـینننـد»؛ «دو ـ

دارم ادـق

شجیـ را نــار نــنگ تــا مشــکلگ برطــر شــود فکــر مـینــنگ خــدا بــه همـة بنــد ان نمــه
مینند»؛ «از ادنکـه پیرمـرد خـارنق نـار را فرامـود نـرد و بـه زنـدان افتـاد تعجـ
ــون خــدا مهربــانتر از ادــق حر ها ــ
معجیو براآ انسان ا

و ظــالگ نیســ »؛ «دا ــتان مشک شــا مهــ

و خدا مـیخواهـد بـه مـا نمـه ننـد تـا بـه او تونـ ننـیگ»؛ «دـاد

ده دا تان مشـابه بـه ادـق در نشـور خـودم افتـادم و دلـگ بـراآ خـانوادوام تنـ
ـن

شـایه ـن

نـردم

نشـور مـق ا ـ

شـد ادـق

امـا نـود شجیـ متزـاوت ا ـ »؛ «در نشـور مـق هـگ

مردم براآ مشکلات نار مـینننـد ،امـا مهـ ادـق شجیـ نیسـ

و مـردم بـراآ نـار نارهـاآ

ددگرآ انجام میدهند؛ مهلاپ اآ میدهند»
همان ونه نه در پا دها مشـاهدو مـیشـود ،بـا بالـاتر رفـتق ـط هَیجامَـد ،اشـتیاق بـه
ارتاــا از ــوآ زبــانشموزان و شــرن
شدو و ادق نتیجـه در تأدیـد پـژوه

فعالانــه در فرشدنــد نلا ــی در مرحل ـة درونــی زدــاد

پی اـدم ( 2661الـف) ا ـ

نـه بـر طاـ شن ،اشـتیاق
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به ارتاا ملاک مهمی بـراآ دـاد یرآ بهتـر مـیباشـد و هر ـه ـط هَیجامَـد بالـاتر باشـد،
میــیان اشــتیاق بــه ارتاــا نیــی بالــاتر خواهــد بــود نتــادج بهد ـ

شمــدو از مصــاحاهها در

جلسة درونی را میتوان به شرح زدر خلاصه نمود:
 ادجاد شور و اشتیاق در زبانشموزان بهوا طة اجراآ موعود بهصورت عملی
 تقود

حپ همکارآ و ادجاد توانادی اظهار نظر در جمو

 مقادســة فرهنگــی و ــنج
مشابه در فرهن

شــااه ها و تزاوتهــاآ موعــود بــا موعــودهاآ

مادأ زبانشموز

 ا تزادو از جملات طولانیتر و اختصا
 عدم تماد به اتمام نلا

زمان بیشتر به ؤالهاآ مصاحاه

و تماد به اجراآ نق هاآ بیشتر

 ادجاد مااحهه دربارة موعود میان زبانشموزان و مدر
 مشــارن

فعــال زبــانشموز در جلســه و داشــتق احسا ــاتی نظیــر لــات ،غــرور ،امیــد

و غیرو
 ادجــاد احســا

مســ ولی

و اعتمــاد بــهنزــپ در زبــانشموز در رابطــه بــا اجــراآ

موعود بهصورت نارشمد
 ادجاد حـپ موفقیـ

در زبـانشموز بهوا ـطة ادزـاآ نقـ

و اجـراآ عملـی موعـود

در نلا
 ادجاد حپ رااب
 تقود

در فار یشموزان بهوا طة رفتق نق هاآ بیشتر در نلا

اوة ا تدلال و انددشه و نظگبخشی به افکار دربارة موعود

در جلســات پادــانی (جــامو) ،از زبــانشموزان خوا ــته شــد دربــارة موعــوعی نــه در
جلسـة پــنجگ (درونــی) بـراآ شنهــا تــدردپ شــدو ،در منــابو در د ــتر
نتابخانــه و غیــرو) تحقی ـ و تزح ـ

(فضــاآ مجــازآ،

نننــد برخــی از پا ــدهادی نــه زبــانشموزان پــپ از

جلســة ششــگ (جــامو) بــه ــؤال مصــاحاه دربــارة موعــود «زال و ــیمر » دادنــد،

عاارتاند از« :دو

داشـتگ بـدانگ ادامـة دا ـتان زال در شـاهنامه یسـ س بـههمـیق دلیـ

نــددق دا ــتان در مــورد شن خوانــدم و فهمیــدم زال پادشــاو م ـیشــود و ــام از عملکــرد
خود پشـیمان ا ـ

و خـدا توبـة او را پادرفتـه ا ـ »؛ «اصـلاپ متوجـه ـار زمـان نشـدم و

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …

ال پنجاهگ

اطلاعات خیلی زداد دـاد ـرفتگ ـیمر پرنـدة بسـیار زداـادی ا ـ
و به او ماننـد فرزنـدان
موفقی

هداد

ر ـید ی نـرد بـه او جنـ

نـرد»؛ «دو ـ
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نـه بـه زال رحـگ نـرد

نـردن دـاد داد و بعـد او را بـه ـوآ

داشـتگ از شدنـدة زال بـاخار شـوم ،شرزو نـردم ـیمر دـه

پرنـدة وااعــی بــود و مــق ماننـد زال دکــی از پرهــاآ ــیمر را در اختیـار داشــتگ تــا بتــوانگ
هنگــام مشــکلات او را صــدا بــینگ»؛ «دا ــتان زداــادی بــود ،از تحقیــ در مــورد شن بســیار
لات بردم و به علگ مق اعافه شـد فهمیـدم خـدا ا ـر بخواهـد انسـان را نجـات مـیدهـد و
بــه انســان عــیت و مقــام م ـیدهــد»؛ «ادنکــه فردو ــی ن ـ دا ــتانهاآ شــاهنامه را بــهنظــگ
رودو براآ مق خیلی عجیـ

و جالـ

ا ـ

ادـق دا ـتان پـر از نکـات مهـگ بـود انسـان

بادد به فرزنـد خـود رحـگ ننـد تـا پشـیمان نشـود و بادـد ناشـکرآ نکنـد و از خـدا تشـکر
ننــد»؛ « ــام ناادــد نــودن

را پــاآ نــوو می ااشــ  ،امــا خــدا بــه زال نمــه نــرد و

پرنــدواآ بـهنــام ــیمر او را نجــات داد ،حتــی بــه او جنـ شورآ و صــحا نردن دــاد داد
لطــف خداونــد شــام حــال زال شــد»؛ «خوشــحالگ نــه ــام دوبــارو ازدواد نکــرد و منتظــر
شد از بانوآ خودد بچـهدار شـود امـا از او ناراحـ

شـدم نـه بـههنگـام تولـد فرزنـدد را

رهــا نــرد و خوشـحال شــدم ــیمر او را پیــدا نــرد و مهـ فرزنــد خــود پــرورد داد»؛ «از
ادنکــه در ادنترن ـ
لــات بــردم دو ـ

جســتجو نــردم و مطال ـ

خیلــی زدــاد راجــو ب ـه زال دــاد ــرفتگ خیلــی

داشــتگ عکــپ ــیمر را بکشــگ ــون خیلــی زداــا بــود»؛ «تحقیـ در
مــق اعــافه شــد مــق فهمیــدم

مــورد دا ــتان ادرانــی بــرادگ خیلــی مزیــد بــود و بــه دان ـ

فردو ــی خیلــی مــرد بــاهود و عــالمی بــودو ا ـ » لــازم بــه کنــر ا ـ

در ادــق مرحلــه

تحقیقــاتی راجــو بــه زنــد ی زال در شدنــدو اعــگ از ازدواد او بــا رودابــه و غیــرو صــورت
پادرفته بـود نـه نشـاندهندة تمادـ بیشـتر فار ـیشمـوزان بـه دانسـتق ادامـة دا ـتان مـورد
نظــر بــود از ــودی ددگــر ،زبــانشموزان از میــان شخصــی هاآ دا ــتان «زال و ــیمر »،
علااة زدادآ به شخصـی

« ـیمر » نشـان دادوانـد و تعـداد زدـادآ از شنهـا در ادـق مرحلـه

تصودر « یمر » را طراحی نردواند
تدییرات مشاهدوشدو در مرحلة جامو به شرح زدر ا

:
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دامنــة اطلاعــات واژ ــانی زبــانشموز و ا ــتزادو از جملــات طولــانیتــر

بهوا طة داد رفتق اطلاعات جددد از منابو بیرونی
 پودادی زبانشموز و اتکا به خود در امر داد یرآ و نگرن
 مطالعة مستق و خود هداد

شدة زبانشموز

 ادجاد جه دابی داد یرآ تو

زبانشموز

 توانادی تاییق و تزسیر موعود تو
 تقود

مدر

شدن نق

زبانشموز

ادرت تزکر در زبانشموز در نتیجة جستجو در منابو تحقیقاتی

 توانادی صحا

دبارة موعود در مدت زمان طولانیتر

 ارتقاآ خلاای

زبانشموز در نحوة ارا ة نتادج پژوه

 امکان ا تزادو از همة منابو در د تر

در جه

دامنة اطلاعات

افیاد

 بالا رفتق حـپ ننجکـاوآ زبـانشموز و تمادـ بـه تحقیـ و تزحـ

بیشـتر در مـورد

موعود
 برنامهردیآ و تصمیگ یرآ تو

فار یشموز در نحوة انجام پژوه

همــانطور نــه مشــاهدو شــد ،در جلســههاآ درونــی و جــامو ،زبــانشموز از مرحلــة
برونش ــاهی عاــور نــردو ،مطالـ
مــیرود؛ لــاا ،مطالــ

در کهــق او تهایـ

شــدو و بــه ــم

داد رفتــه شــدو از عمــ و و ــع

درونش ــاهی پــی

بیشــترآ در مقادســه بــا مرحلــة

برونش ـــاهی (شـــنیدارآ ،ددـــدارآ و لمســـیحرنتی) برخـــوردار ا ـــ

طاـــ پـــژوه

پی اــدم ( 2661الــف) بــیق مراحــ برونش ــاهی و درونش ــاهی و میــیان اشــتیاق بــه

داد یرآ رابطة مستقیگ وجـود دارد نـه میـیان تمادـ بـه ارتاـا در مراحـ درونـی و جـامو
تو ـ زبــانشموزان بــه حــدانهر ر ــیدو ا ـ

مشــاهدو م ـیشــود نــه در جلســات پادــانی

درونــی و جــامو ،زبــانشموزانی نــه در ــط درونش ــاهی (هَیجامَــد درونــی و جــامو)
بودند ،مـدتزمان بیشـترآ دربـارة موعـود پـیوه  ،صـحا

نردنـد و نسـا

بـه افـرادآ

نــه در ــط برونش ــاهی (شــنیدارآ ،ددــدارآ و لمســیحرنتی) بودنــد دادــرة واژ ــانی
و یوترآ داشتند (پی ادم ،جاجرمی و شادسته)2661 ،

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …

ال پنجاهگ

لازم بـه کنـر ا ـ
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مراحـ درونـی و جـامو شـام ودژ ـیهـاآ اشـاروشـدو در مراحـ

دددارآ و لمسیحرنتی نیـی مـیباشـد؛ زدـرا پرواعـ ا ـ

نـه تـدردپ بهصـورت درونـی

در بردارندة همة ودژ یهاآ شنیدارآ ،دددارآ ،لمسیحرنتی نیی میباشد
بــهطــور نلــی م ـیتــوان میــیان درک مطل ـ

هیجانــات فار ـیشمــوزان در هــر جلســه را

بهصورت نمودارهاآ زدر نشان داد:

درک مطلب/نگرش

جامع

درونی

لمسی-حرکتی

دیداری

شنیداری

نمودار  .۳رابطة میان سطوح هَیجامَد و درک و نگرش زبانآموز

نمــودار  9میــیان درک مطلــ

زبــانشموزان را بــهترتی

در ــطوح جــامو و درونــی

نشــان میدهــد بــددقمعنــا نــه در ادــق ــطوح ،زبــانشموزان درک عمیــ ترآ نســا

بــه

موعــود داشــته و ارتاــا بیشــترآ بــا شن براــرار نردنــد همــان ونــه نــه از مهالهــا نیــی بــر
میشدــد ،نگــرد زبــانشموزان نســا
درونی) تدردپ شد ،مها تر بودو ا

بــه موعــودهادی نــه در ــط درونش ــاهی (جــامو و
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نمودار  .4رابطة میان درگیری ذهن و میزا ن یادگیری فارسیآموز

نمـودار  4نشـان مـیدهـد نــه ـط دــاد یرآ فار ـیشمــوز بـا افــیاد
کهق رابطة مسـتقیگ دارد در ادـق نمـودار بخـ
ششنادی وآ با موعود مـورد نظـر ا ـ
ادـق بخـ

نشــان دادو شــدو ا ـ

درونش اهی پی
نیی افیاد

میـیان در یــرآ

رنگـی نشـاندهندة میـیان در یـرآ کهـق و

نـه افـیاد

میـیان در یـرآ کهـق بـا تیروتـر شـدن

بــددقمعنا نــه هــر ــه از ــط برونش ــاهی بــه ــم

میرودـگ ،کهـق مخاطـ

بـا موعـود ششـناتر شـدو و میـیان دـاد یرآ وآ

میدابد

الگوی پیشنهادی تدریس برای مدرسان زبان فارسی به غیر فارسیزبانان

بــر ا ــا

مااحــ

فــوق و بــا توجــه بــه تــأثیر هیجانهــاآ شموزشــی بــر نگــرد

زبــانشموزان ،مــیتــوان بــراآ شمــوزد مااحــ

زبــان فار ــی ،بــهودژو در نتا هــاآ

« ز ـ و و» فار ـیشمــوزان ،الگــودی ارا ــه داد نــه مــدر

میتوانــد بــا بــهنار بســتق شن،

ــطوح مختلــف هیجــان را در زبــانشموزان در یــر نــردو و ش ــاهی فرهنگــی شنــان را نســا
به ادق زبـان ارتقـا دهـد در نتیجـة ا ـتزادو از ادـق الگـو ،زبـانشموزان دـاد یرآ مـؤثرترآ را
تجربــه نــردو و نگــرد شنــان همــراو بــا درون ـی ــازآ هیجــان ،از منزــی بــه مها ـ
میدابــد ادــق الگــو در بهتــردق حال ـ  ،نیزی ـ

تدییــر

دــاد یرآ زبــان فار ــی را ارتقــا بخشــیدو و

نمه شادان توجهی به مدر ان و فار یشموزان خواهد نرد
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در الگــوآ پی اــدم ( ،)2661ــطوح هی ش ــاهی ،برونش ــاهی (شــنیدارآ ،ددــدارآ و
لمســیحرنتی) و درونش ــاهی (درونــی و جــامو) بــر ا ــا

نــود هیجــان و میــیان مواجهــة

زبانشموزان با موعـود ،جدا انـه در نظـر رفتـه شـدواند بـددقمعنا نـه بـراآ تـدردپ دـه
موعود و افیاد

تدردجی ط هیجـان فـرد ،شـ

جلسـه زمـان لـازم ا ـ

بــه حــد مطلــو

مــورد نظــر بر ــد؛ امــا بــر ا ــا

الگــودی نــه در ادــق پــژوه

پیشــنهاد

میشــود ،در شمــوزد زبــان فار ــی بــه غیــر فار ــیزبانان بــا توجــه بــه محــدودد

زمــان و

تعــداد نــگم جلســات تــدردپ بــراآ هــر نتــا

تـا زبـانشموز

و مهارتهــاآ مــانور بــه شن ،نیــازآ بــه

بر ــیارآ جلســات مجــیا در مرحلــة برونش ــاهی نیس ـ ؛ ــرا نــه نتیجــة پــژوه
میدهــد نــه زبــانشموزان تنهــا بــا شــرن
جامو) میتوانند به هیجان مطلـو

نشــان

در جلســات مرحلــة درونش ــاهی (درونــی و

نـه منجـر بـه نگـرد مهاـ

مـی ـردد ،بر ـند بنـابرادق

جلســات شــنیدارآ ،ددــدارآ و لمســیحرنتی را میتــوان بهصــورت هگزمــان در جلســة
درونــی ادغــام نــرد و حــیق بر ــیارآ جلســة درونــی از ابیارهــاآ کنــر شــدو بــراآ تمــامی
جلسات شنیدارآ ،دددارآ و لمسیحرنتی نیی ا تزادو نرد
در پــژوه

حاعــر ،بــهمنظــور جلــو یرآ از تــأثیر جلســات برونش ــاهی بــر جلســات

درونش ــاهی نــه بهصــورت طایعــی باع ـ

بالــاتر رفــتق میــیان بســامد هیجــانی زبــانشموزان

مــیشــود ،موعــوعات مطرحشــدو در هــر جلســه تدییــر دافتــه ا ــ
پیشـنهادآ در ادــق پــژوه

بنــابرادق ،الگــوآ

بــراآ تــدردپ موعـوعی ماننــد «میرزااا ــمی» بــهعنوان غــاادی

ادرانــی در دو جلســه تــدودق شــدو ا ـ ؛ بــددقترتی

نــه نیــازآ بــه بر ــیارآ جلســات

شــنیدارآ ،ددــدارآ و لمســیحرنتی بــهطــور مجــیا نیســ  ،بلکــه زبــانشموز میتوانــد از
همان ابتدا وارد مرحلة درونـی شـود در جلسـة درونـی ،مـدر

ابتـدا نـد دایقـه در مـورد

میرزااا ــمی توعــی میدهــد پــپ از شن ،تصــاودر مربــو و نحــوة پخ ـ
فیلگ ارا ـه میشـود ـ پ ،مـدر

غــاا بهصــورت

نـه از ااـ مـواد لـازم بـراآ تهیـة میرزااا ـمی را تهیـه

نـردو و بـا خـود شوردو ،شنهـا را بـه زبـانشموزان نشـان میدهـد و از زبـانشموزان میخواهـد
بــر ا ــا

فــیلگ و تصــاودرآ نــه مشــاهدو نردوانــد ،بهصــورت روهــی ااــدام بــه پخ ـ

میرزااا ــمی نننــد در نهاد ـ  ،زبــانشموزان از غــااآ طادشــدو می ـ مینننــد و نظرشــان را
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شمارة دوم

در مــورد حــپ و تجربــة شخصیشــان بیــان مینننــد ــ پ ،از زبــانشموزان خوا ــته
میشــود نــه بــراآ جلســة بعــدآ (جلســة جــامو) دربــارة همــیق موعــود (میرزااا ــمی)
پژوهشــی از منــابو موجــود اعــگ از نتــا  ،فضــاآ مجــازآ ،فــیلگ و غیــرو انجــام دادو و
دربــارة نتــادج پــژوه
ادرانی و فرهن

خــود نــه شــام تزاوتهــا و شــااه هاآ فرهنگــی بــیق فرهن ـ

خـود ،در نلـا

دو جلسه ،به شرح زدر ا

بحـ

نننـد بـددقترتی  ،تـدردپ هـر موعـود ،تنهـا در

:

موضوع منتخب

جلســـة اول :سطـــح درونـــی
توضیحات شفاهی مدرس -
استفاده از لوح فشرده -
ضبط صدا -
فیلم -
عکسهای متحرک صدادار و بیصدا -
انیمیشن -
اسلاید -
مصاحبههای تصویری ضبطشده -
پوستر -
نقشه -
پازل -
اشیاء --
آموزشی --
کمککارت
ابزارهایفلش
نرمافزارهای تعاملی --
استفاده از ماکتها -

مرحلة شنیداری

مرحلة دیداری

جلســـة دوم :سطــح جامـــــع
پژوهش و تفحص از منابع در دسترس نظیر
مرحلة لمسی-
حرکتی

کتایخانه  ،اینترنت ،رسانههای ارتباط جمعی
(روزنامه ،نشریات و غیره)

نمودار  .2الگوی پیشنهادی تدریس برای مدرسان زبان فارسی
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مــیتوانــد در تــدردپ موعــودهاآ ونــا ون زبــان

فار ــی ،بــهودژو موعــودهاآ فرهنگــی ،حــدانهر در دو جلســه ،ــطوح مختلــفم بســامد
هیجــانی را در زبــانشموزان در یــر ننــد و در یا ـ هاآ نلــی تــدردپ خــود راهکارهــادی
را بگنجانــد تــا بــهوا ــطة شنهــا محرکهــاآ حســی ند انــهاآ ــون حــوا

بینــادی،

شــنوادی ،بودــادی ،لمســی و غیــرو در یــر شــوند و فار ــیشمــوزان دــاد یرآ مــؤثرترآ را
تجربه ننند افیون بر ادـق ،راهکارهـاآ توصـیهشـدو مـیتوانـد بـراآ مدر ـان زبـان فار ـی
بــه غیــر فار ــیزبانان ،مؤلزــان نتــ

و منــابو در ــی حــوزة شمــوزد زبــان فار ــی و

بر یارنننــد ان نار اوهــاآ شمــوزد زبــان فار ــی مزیــد وااــو شــود و شنــان را تهی ـة مــواد
در ی منا
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کتابنامه
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چکیده
پژوهش حاضر به مطالعـة نقـش گفتمـانهـا فلسـفی در فرندنـد رو بـه رشـد مطالعـات
ترجمــه از منظــر تــارد ی میپــردازد .بــدد منظــور ،ادــ پــژوهش بــهدنبــاک فشــ
توصی

و

نقش گفتمانهـا فلسـفی در مطالعـات ترجمـه بـود تـا در مـورد تـث یر عمـدة

فلسفه بر ترجمه و نظردهها ترجمه فنکـاش فنـد و معلـوم نمادـد تـا ـه حـد بـازبینی
و تجددــد نظــر در گفتمانهــا فلســفی بــه رونــد رو بــه رشــد مطالعــات ترجمــه
مساعدت مینمادـد .هـد

عمـد نن اسـ

فـه بـا توجـه بـه ماهیـ

مطالعـات ترجمـه

بهعنـوان رشـتها گیرنـد از گفتمـانهـا فلسـفی و بسـیار از رشـتهها حـد واسـ ،
بــه فرضیهســاز دربــارة اد ـ رشــته و ارائ ـة ــار وبی جــامو و دربرگیرنــد پرداخت ـه
شود .با در نظر گـرفت شـواهد مربـو ،،دافتـهها پـژوهش پـیش رو نشـان داد فـه سـیر
مرجعی

و اقتدار از سـو فلسـفه بـه مطالعـات ترجمـه و نـه بـالعک

میباشـد .علـاو

بــر نن ،گفتمــانهــا فلســفی حــداقا از ســه ردــق بــه مطالعــات ترجمــه مــرتب
میشــوند :فیلســوفان رشــتهها م تلــ

از ترجمــه بــهعنــوان مطالعــه مــورد دــا

اســتعار ا بــرا شــرم مســائا مربــو ،بــه برنامــهها فلیتــر اســتفاد فــرد انــد؛
نظردهپردازان و عملگرادـان ترجمـه همـوار بـه گفتمـانهـا فلسـفی بـهعنـوان حـامی و
پشــتیبان نظرد ـات خــود نگــا ف ـرد انــد؛ نیــآ ننکــه ،فیلســوفان ،دانشــمندان و مترجم ـان
دربــارة ترجمــة گفتمــانهــا فلســفی بــه ارائــة تفســیر و اظهــار نظــر پرداختــهانــد.
همی

ور ،دافتهها حـافی از نن اسـ

فـه گفتمـانهـا فلسـفی ،بـا توجـه بـه دسترسـی

نــدد گآدنــه در رابطــه بــا ننهــا و تــدود فلمــات مناســ

بــا فلمــات جــادگآد ،

تمادــا شــددد بــه بــازنگر و تجددــد نظــر دارنــد .در ادــ میــان ،انطبــاو و ــرم
____________________________
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مطالعـات ترجمـه مسـتلآم بررسـی نن اسـ

فلمات بـهعنوان دکـی از وظـاد
نوع گفتمـانهـا فلسـفی از دسـ

رفتهانـد فـه خـود باعـ

شمارة دوم
فـه ـه

میشـود مترجمـان بـه ور

مــداوم ســعی در فــاهش پیچیــدگی مــت داشــته باشــند .از ســو ددگــر ،در صــورت
وجــود گآدنــهها متعــدد و نبــود نظردــها مشــ
پیچیــدگی مــت  ،زمینــها بــرا

در رابطــه بــا گــونگی فــاهش

ــرم و بررســی بح هــا مــرتب بــا گفتمــانهــا

فلسفی بهوجود میندـد فـه ادـ امـر را میتـوان در ارائـة نظردـهها و روشهـا مربـو،
بیشتر مشاهد فرد.
کلیدواژهها :بازنگر  ،فرضیه ،گفتمانها فلسفی ،مطالعات ترجمه
 .۱مقدمه

در اغل ـ

مــوارد ،رشــتهها م تل ـ

علــوم انســانی بــهوس ـیلة زنجی ـر ا از قــدرت بــا

دکددگر ارتبا ،دارند .بـه ور مثـاک ،جامعـهشناسـی زبـان در ـوک تـاردخ بـه زبانشناسـی و
جامعهشناسی بـهعنوان قـدرتهـا مرجـو بـرا ابـراز و ارائـة مفـاهیم اساسـی خـود پیونـد
داشته اس  .همی

ـور ،زبانشناسـی بـهنوبـة خـود میتوانـد بـا ل ـ شناسـی ارتبـا ،داشـته

باشــد ،د ـا جامعــهشناس ـی ممکـ اس ـ

بــه تــاردخ ،روانشناســی د ـا اقتصــاد سیاس ـی اشــار

داشــته باشــد .وجــود نــی ســاختار زنجیــر ا از قــدرت در میــان رشــتهها ،مــا را قــادر
میسازد به تجسـمی از فلسـفة غـر

بـهعنوان مجموعـها از گفتمـانهـا فـه ظـاهرا قـدرت

خود را از رشـتهها خـارجی قـر

دـابیم؛ ـرا فـه در ادنجـا مفـاهیم و

نگرفتهانـد ،دسـ

اصــطلاحات بــرا اســتفاد در ددگــر رشــتهها تشــردح و پال ـادش مـیشــوند و ممکـ اس ـ
فاملــا در خــدم

ددگــر رشــتهها بــهف ـار گرفتــه شــوند .از ســو ددگــر ،ترجم ـة فلســفه و

گفتمانهــا فلســفی م صوصــا از زمــان مشـکاســاز شــدن ارتبــا ،نن بــا گذشـتة فلاسـیک
عاملی بااهمی

و مادة نگرانـی در فلسـفة غـر

بـود اسـ

و در ادـ میـان بررسـی سـم

و ســو قــدرت فلســفه و مطالعــات فلســفی و نقــش و تــث یر تــارد ی نن در رشــتهها
ددگـر علـوم و از جملـه مطالعــات ترجمـه حـائآ اهمیـ
رو بدان پرداخته میشود.

ودــژ میباشـد فـه در مقالـة پــیش

ساک پنجاهم
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 .۱ .۱پرسشهای پژوهش

پژوهش حاضر بهدنباک دافت پاسخ به پرسشها زدر اس :
 .6از ددــدگا تــارد ی ــه ارتبــا ،و نقش ـی میــان گفتمــانهــا فلســفی و مطالعــات
ترجمه وجود دارد؟
 .2تا ه حـد بـازبینی و تجددـد نظـر در گفتمانهـا فلسـفی بـه رونـد رو بـه رشـد
مطالعات ترجمه فمک میفند؟
 .9گونه میتـوان بـا ارائـة ـار وبی جـامو و دربرگیرنـد بـه فرضیهسـاز دربـارة
رشتة مطالعات ترجمه پرداخ ؟
 .۲ .۱فرضیهها

در اد پژوهش ،فرضیهها زدر در نظر گرفته شدند:
 .6گفتمانها فلسفی تث یر عمد ا بر ترجمه و نظردهها ترجمه داشتهاند.
 .2گفتمــانهــا فلســفی ،بــا توجــه بــه دسترســی نــدد گآدنــه در رابطــه بــا ننهــا و
تــدود فلمــات مناسـ

بــا فلمــات جــادگآد  ،تمادـا شــددد بــه بــازنگر و تجددــد

نظر دارند.
 .9در صــورت وجــود گآدنــهها متعــدد و نبــود دــک نظردــه مش ـ
گونگی فـاهش پیچیـدگی مـت  ،زمینـها بـرا

در رابطــه بــا

ـرم و بررسـی بح هـا مـرتب بـا

گفتمانها فلسفی از ردق ارائه نظردهها بهوجود میندد.
 .۳ .۱اهداف پژوهش

پژوهش حاضر بـه ـور عمـد بـهدنبـاک فشـ

ارتبـا ،و نقـش گفتمـانهـا فلسـفی در

مطالعات ترجمه مـیباشـد تـا در ادـ راسـتا بـه ـور اخـ
ترجمه و نظردهها ترجمـه فنکـاش نمادـد و مشـ

دربـارة تـث یر عمـدة فلسـفه بـر

فنـد تـا ـه حـد بـازبینی و تجددـد

نظر در گفتمانها فلسفی به روند رو به رشد مطالعات ترجمه فمک مینمادد.
دکی از فوادد نـی مطالعـها ادـ اسـ

فـه بـا ارائـة ـار وبی جـامو و دربرگیرنـد ،

میتوان بـه فرضیهسـاز دربـارة رشـتة مطالعـات ترجمـه پرداخـ

و بـدد نکتـه بهتـر پـی
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بــرد فــه مطالعــات ترجمــه بــهعنوان دــک رشــتة گیرنــد  ،از گفتمــانهــا فلســفی و در
حقیق

از بسیار رشتهها حد واسـ بهـر میگیـرد .علـاو بـر نن ،از ننجـادیفـه بـهنظـر

میرسد سم

و سو قـدرت بیشـتر از مطالعـات فلسـفی و نـه از را هـا ددگـر بـه سـو

مطالعات ترجمه باشد ،روابـ سیاسـی بـی هـر دـک از مـوارد بالـا ،بسـیار متفـاوت خواهـد
بود .از اد رو ،در ادنجـا تحولـات بـه ور مسـتقا در نظـر گرفتـه میشـوند ،هر نـد ممکـ
اسـ

در ـوک تـاردخ ننهـا در فنـار هـم تحـ

معرفـ شناسـی فلـی علـوم انسـانی عمـا

نمود باشند.
 .۲پیشینة فلسفه در مطالعات ترجمه
 .۱ .۲ترجمة فلسفه در غرب

ننتونی پـیم در فتـا

روش تـاردخ ترجمـه بـر ادـ بـاور دردـدا اشـار مـیفنـد فـه «در

انجــام ترجمــه مــا بــا یـآ فمتــر از مسـ لة گــذر از متــون فلســفی روبــرو نیســتیم» (پــیم،
 ،6333ص .)3 .در ادــ میــان ،نگرانــی عمــدة دردــدا از ترجمــة متــون فلســفی ردشــه در
ترجمــه ا ــر افلــا ون داشـ

فـه در نن اصــطلام دونــانی pharmakonمـیتوانسـ

فرانسه به دکی از صـورتهـا درمـان 6دـا سـم 2برگـردان شـود ولـی نمـیتوانسـ

در زبــان
بـه ور

هــمزمــان بــه هــر دو صــورت برگــردان شــود (ر.ک .دردــدا .)6331 ،بــدد ترتی ـ  ،مس ـ لة
ترجمه با اصطلامشناسـی خـاص گفتمـانهـا فلسـفی دـا دسـ فـم بـا نن نـوع فلسـفه فـه
اصطلاحات مشـترفی بـا ددگـر ن ـار گفتمـانی داشـتند مـرتب میشـود .بـا توجـه بـه نافـافی
بودن ترجمهها موجود در زبان فرانسه ،مـیتـوان فـر

نمـود فـه خـود دردـدا علـیرغـم

محــدودد هــا خــاص عملکـرد بــه ترجمــهها مــر رتر دسـ

دافتــه اسـ  .موفقیـ

و به اد دلیا بود فه فیلسوفی فـه از زبـان بـومی اسـتفاد مـیفنـد نشـکارا علاقـة خاصـی
بــه انجــام ترجمــه متــون فلســفی نشــان میدهــد .در ادـ حالـ  ،ترجمــه خــود بــهصــورت
شـکلی از توانــادی فلســفی در میندـد فـه ا ــر خــود را در محـی خــارجی بــاقی مـیگــذارد
(پیم.)6333 ،
)1. remede (cure
)2. poison (poison
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با ذفر مثـاک فـوو از افلـا ون مـیتـوان پـی بـرد فـه ترجمـة فلسـفه م صوصـا از زمـان
مشکاساز شدن ارتبـا ،نن بـا گذشـتة فلاسـیک عـاملی بااهمیـ
غــر

بــود اس ـ

سلسلهمرات

بــه ــور فــه در حــاک حاضــر ،پ ـ

و مادـة نگرانـی در فلسـفة

از نــدد ســد غفل ـ

زبـانی ،ترجمـه بـه نـان امـر مهمـی تبـددا شـد فـه بـرا بحـ

ناش ـی از
نمیتوانـد

صرفا به نظردهپردازان ترجمه واگذار گردد.
در سـدة پـانآدهم ،ل ونـاردو برونـی 6بـه ودژگـی زدبـادی

در دوران انسانگرادـی رنسـان
بهعنوان خصوصـی
اسق

ضـرور در ترجمـه ن ـار افلـا ون تثفیـد فـرد و در رودـارودی داغ بـا

اسـاانیادی ،نلونسـو دفارتاجنـا 2قـرار گرفـ

فـه از ترجمـهها قـرون وسـطی فـه بـا

دارابــودن ترفیبــات قرض ـی خواندنشــان بس ـیار دشــوار بــود دفــاع م ـیف ـرد .در اد ـ ف ـارزار
دفارتاجنـــا بـــهعنوان مـــدافو بیگانـــه گرادـــی ،و حـــامی بکـــارگیر اصـــطلاحات فنـــی و
ت صصـی و رفــدار تکثــر زبــانی بــه صــورتی فـه مــورد قبــوک پسامدرنیسـ ها امــروز
باشد شناخته مـیشـد .همـی

ـور ،و بـر تمـادآ ترجمـهها مبتنـی بـر فلسـفه ملحدانـه از

ترجمــهها اصــوک مس ـیحی

تثفیــد داش ـ  .بــا در نظــر گــرفت مســائا تــارد ی ،ف ـارزار

فوو در نهاد

به نفو برونـی پادـان دافـ  ،بـه ور فـه نظـرات افلـا ونی جادگـاهی فـرد

و ســبکی در ترجمــه پیــدا نمودنــد ،فلســفه از انــواع ددگــر ن ــار اســتفاد نمــود ،تفکــرات
ملحدانـه بــا الهیـات دهــود مسـیحی نمی تــه شــد و گفتمــانهــا از زبــان دونــانی بــه لــاتی و
زبانها بومی اروپا جردان داف .
بــر اســاآ ننچــه در بالــا اشــار شــد ،مشــکا دردــدا در خصــوص ترجمــه افلــا ونی
فووالذفر قابا تثمـا گرددـد .در واقـو ،سـن

انسـانگـرا ترجمـة فلسـفی یـآ بـود فـه

درددا با نن و علیه نن فار میفـرد .ادـ امـر تـا مـدت زدـاد بلامنـازع بـاقی مانـد تـا ادنکـه
فلســفه دارا بعــدها مــذهبی و غیرمــذهبی گرددــد .بــه ور مثــاک ،دانشــمند الهیــات
پروتستانی شـلادرماخر توانسـ

وانمـود فنـد فـه از لحـا عقیـدتی از ترجمـهها افلـا ون

ملحــد نزرد نمیشــود ،بلکــه بیشــتر نگرانــی و بابــ

م ــادرت واژ شناســی موجــود در
1. Leonardo Bruni
2. Alonso de Cartagena
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مت بود .ادـ امـر بـه ادـ دلیـا بـود فـه ـرز تفکـر نلمـان رمانتیسـ
زبان و هود
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در سـطح صـورت،

و نـه در سـطح محتـوا بـود و از ادـ رو ،از ددـد شـلادرماخر ،نظـرات افلـا ون

به هـیچ وجـه زدبـا و پیراسـته نبـود .علـاو بـر نن ،در نلمـان رمانتیسـ

بـاور ضـدفردگرادی

توس بسـیار از سـن هـا تفسـیر دنبـاک شـد .در ادـ میـان ،مـارتی هادـدگر بیشـتر از
هــر ف ـ

ددگــر از ترجمــه بــرا نشــان دادن را پــر پ ـیچوخــم تفس ـیر اســتفاد ف ـرد و از

ترجمه بهعنوان حالتی برا تفسیرها فلسفی و فکر استفاد نمود.
نکت ـة جال ـ

ف ـه امــروز ترجمــه بــهتــدردج بــه

توجــه در خصــوص ترجمــه نن اس ـ

راه ـی واقع ـی بــرا انجــام فلســفه و انتقــاک ســن ها از دس ـ
سو ددگر ،با دانست ادـ نکتـه فـه فلسـفة غـر

رفتــه تبــددا میشــود .از

در دـک سـطح خـاص ،بـهخـود خـود

تبددا به ترجمـهها مفهـومی گرددـد مـیتـوان درک فـرد فـه ـرا فیلسـوفان ترجمـهها
خود را به هر یآ ددگر فه صرفا توس مترجمان انجام شد  ،ترجیح میدهند.
ممک ادعا شـود فـه بسـیار از گفتمـانهـا فلسـفی معاصـر تـا حـدود نگـران زبـان
ترجمها خود هستند فـه نتیجـة متـداوک نن ادجـاد متـون نـاهمگونی اسـ

فـه در ترجمـه

فمتــر بــدد شــکا ددــد میشــوند .دکــی از قــوانی ممکــ در ترجمــه ،گــرادش نن بــه
همگونساز گفتمانهـا میباشـد ،امـا ادـ امـر بـرا متـون فلسـفی فمتـر اتفـاو مـیافتـد؛
زدرا در اد متـون نودسـندگان بـا تحکـم و اقتـدار در حـوزة علـوم انسـانی بحـ

مـیفننـد.

بــرا مثــاک ،زبــان دردــدا بــهعنوان دــک شــهروند نمردکــادی نمیتوانــد بــا زبــان فلســفة
نمردکادی اشتبا گرفته شـود .در واقـو ،میتـوان اذعـان فـرد فـه بـا ادنکـه فیلسـوفان تـافنون
جملــات فرام ـ نمی ـآ فمتــر در خصــوص مترجمــان گفتهانــد ،مترجمــان و نظرد ـهپردازان
ترجمه در مجموع تمادا بسیار بیشتر به حفظ حرم

فلاسفه داشته و دارند.

 .۲ .۲نظریههای تاریخی در زمینة جایگاه فلسفه در ترجمه

مــرور اجمــالی اســناد تــارد ی نشــاندهنــدة نن اســ

فــه در فلســفة غــر

نــدان ســنتی در قبــاک ترجمــه وجــود نــدارد .در حقیقــ
دائر المعار

ل ــ

گفتمــانی

«ترجمــه» در فمتــر

دـا واژ نامـهها ت صصـی وجـود دارد و در ادـ راسـتا بـق گفتـة رابینسـون

( ،6333ص« )293-221 .ترجمــه تقردبــا هــیچ جادگــاهی در گفتمــانهــا فلســفی دونــان
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باستان ندارد» .بـهعلـاو  ،تلـاش نـا یآ در ـی سـد هـا بـرا پرفـردن ادـ خلـث صـورت
بــه گرادشهــا عمیـق بــومی فـه در نن

گرفتــه اسـ  .ادـ نــوع فـمتــوجهی ممکـ اسـ

تمام زبانهـا بیگانـه بـهعنوان زبانهـا بربـر و بیتمـدن شـناخته میشـدند ،نسـب
شــود .بــههمی ترتی  ،اد ـ فـمتــوجهی ممکـ اس ـ
جــادی ف ـه نظــرات هــوراآ و سیســرو مردــد اهمی ـ
فصــاح

و بلاغــ

از فرهنــم روم نش ـ
ننــان نســب

داد

گرفتــه باشــد،

بــه اشــعار نمادشــی و

و نــه فلســفه بودنــد .علــاو بــر نن ،ادــ وضــعی

در بســیار از

سن ها قرون وسطی نیآ ددـد میشـود .بـه ور مثـاک ،زمـانی فـه ورمیـر ( )6331بـا بهـر
گــرفت از نظــام رامــون لــاک 6دـا تومــاآ نفودنــاآ 2بــه بسـ نظردـهها ترجمــه پرداخـ ،
د ـافت پاســخ ب ـرا ادــ مس ـ لة اساســی در خصــوص ترجمــه را ادجــا

فــرد ف ـه « ــرا

متفکران قرون وسطی نظردههادی برا ترجمه ارائه نداد اند».
رابینســون ( )6331/6336ســعی داشــ
مصر و دونـانی بـه روم انتقـاک دافـ

تــا فطــرت ترجمــه را از زمــانی فــه فرهنــم

و سـا

در زمـان سـرفوبی نن در مسـیحی  ،دنبـاک

فنــد .ی ـآ مشــابه بــه اد ـ ف ـار را مس ـکونیک ،6333( 9ص )92 .انجــام شــد .و ســعی
داش

نشان دهد فـه اروپـا تنهـا قـار ا اسـ

دونــان در فلســفه و فرهنــم عبــر در مــذه
نگهداشت ماهی

فـه فـرهنگش بـر اسـاآ ترجمـه از فرهنـم
پادــهردــآ شــد اســ

و در نن بــا پنهــان

متون اصلی ،متـون ترجمـهشـد بـهعنوان متـون اصـلی جـا زد مـیشـوند.

بـــرم  ،6331( 0ص )33 .نقـــد مشـــابه در مـــورد فرهنـــم اســـلامی دارد فـــه در نن
نس ـ هها اصــلی بعــد از انجــام ترجمــه از ب ـی م ـیرفتنــد؛ زد ـرا از اد ـ دد ـدگا ترجمــه
بهعنوان یآ برا پنهان شـدن و نـه نظردـهپرداز بـهشـمار مـیرفـ

فـه خـود ادـ امـر

عاملی برا سکوت سنتی فیلسوفان گرددد.
علــاو بــر مــوارد فــوو ،حــداقا دو دلیـا ددگــر وجــود دارد فـه توض ـیحدهندة س ـکوت
فیلســوفان در زمینــة ترجمــه اس ـ  :اوک ادنک ـه ،در بس ـیار از دوران تــارد ی غــر  ،ارائــه
1. Ramon Llull
2. Thomas Aquinas
3. Meschonnic
4. Berman
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و انتشار نظـرات جددـد فعالیـ

سیاسـی خطرنـافی محسـو

میشـد و در نـی شـرادطی

فیلســوفان همیشــه در موضــو قــدرت نبودنــد .برخ ـی شــراد ادجــا
حماد ـ

شمارة دوم

م ـیف ـرد ف ـه بــرا

از نودســند ا مــت جدد ـد را بــهعنوان ا ــر ترجمــهشــد (بــه عبــارت ددگــر،

ترجم ـة جعل ـی) معرف ـی فننــد .اد ـ امــر توض ـیحی بــرا بســیار از ترجمــهها فلســفی
اس

فه بـه ـرز مشـکوفی هرگـآ منبـو اصـلیشـان پیـدا نشـد اسـ

و البتـه ادـ رخـداد

فقـ مربــو ،بــه ســن ها اســلامی نمیشــود (بــداو  .)6313 ،6دوم ادنکـه ،انتقــاک نظــرات
در دوران لــاتی توســ سلســلهمراتــ

مــذهبی زبانهــا تحــ

فنتــرک قــرار گرفتــه بــود

به ور فـه زبانهـا مـذهبی شـاما عبـر  ،دونـانی ،عربـی و حتـی سانسـکرد
سلســلهمرات ـ
سـا

قــرار داشــتند و پ ـ

از ننهــا زبــان می ـانجی روشــنفکر بــهود ـژ لــاتی و

زبانهـا نوشـتار انگلیسـی ،فرانسـو  ،نلمـانی و برخـی گــودشهـا محلـی قــرار

گرفتــه بودنــد .بــدد ترتیــ  ،نظردــة پرقــدرت سلســله مراتــ

مــذهبی زدربنــا گفتمــان

مترجمــان را ش ـکا م ـیداد .علــاو بــر نن ،بــا توجــه بــه ادنکــه جه ـ
سم

در صـدر

زبانها معـرو

بـه سـم

ددگـر زبانهـا بـود ،ادـ وضـعی

حرف ـ
باعـ

معمولــا از

شـکا گـرفت

تعداد متعـدد اسـتعار بـرا ترجمـه بـهعنوان محصـولاتی فـمارزش شـد بـود .از ننجـادی
فــه ادــ سلســلهمراتــ
نتیجة بهدس
واقعا باب

باعــ

نمد فاقد وجاه

قرارگیــر ترجمــه در رد فعالی هــا نــازک میگرددــد،
بحـ

و تثمـا بـود .بـا ادـ توصـی  ،جـا نن اسـ

فـه

فقدان هر گونه فلسفة سنتی و بارز در ترجمه افسوآ خورد.

در سـدة پــانآدهم بــهمنظــور ارن نهـادن بــه فـار ترجمــه بـهعنوان عینیـ

تفکـر متــرجم،

برخی گودشها محلی بـا توجـه بـه زبـان لـاتی  ،مـورد ارزدـابی قـرار گرفتنـد .ادـ رونـد
در دورة نهض
با موفقیـ

فکـر و فرهنگـی رنسـان

نغـاز شـد؛ دعنـی زمـانی فـه ل ونـاردو برونـی

بـر ظراف هـا ترجمـه اصـرار داشـ  .ادـ

ـرز تفکـر بـه موفقیـ

2

شـمگیر

رمانتیسم نلمان منجر شد.

1. Badawi
2. Leonardo Bruni
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ودلهلــم ون هومبولــ  )6391( 6عملکــرد تمــام زبانهــا را مشــابه هــم ددــد و برخــی
مفاهیم را تحـ

عنـوان مکمـا جهـانبینی شـکا مـیداد .ادـ امـر در نتیجـة بسـ مفـاهیم

جهــانی از رد ـق مقی ـاآ عظ ـیم زمــانی زمی شناس ـی و نی ـآ ســفرها افتشــافی بــود (ر.ک.
فوفــو .)6311 ،2ون هومبولــ

بــه زبانهــادی از قبیــا فو ــوا 9و باســک 0و فرهنمهــادی

نظیـر نلمــانی فـه نشــکارا در حــاک گســترش تــارد ی بودنــد نظــر داشـ  .نتیجـة ادـ فـار
نهتنهـا ارزدـابی مجـدد و فآادنـدة فرهنمهـا م تلـ  ،بلکـه افـآادش نگـاهی از ادـ نکتـه
بــود فــه گونــه میتــوان از ترجمــه بــرا پالــادش و استانداردســاز زبانهــا مقصــد
استفاد فرد .اد تنـاق

تـارد ی احتمـاک مسـتدک را مبنـی بـر ادـ فـه اگـر زبانهـا جهـان

بینیها متفـاوت دارنـد پـ

ترجمـه نرمـانی امـر غیـرممک میباشـد ،تـا حـد زدـاد از

نظر دور میداش .
در ادـ راســتا ،ون هومبولـ

همچـون شــلادرماخر 1و ددگــران بـر برتــر بیگانــهســاز

1

در برابر بـومیسـاز  3در ترجمـه تثفیـد داشـ  ،بـدد معنـا فـه ترجمـه بادـد بـهعنوان دـک
برگردان و نـه ماننـد دـک مـت از زبـان مقصـد بـه نظـر برسـد .حـاک ممکـ اسـ

پرسـید

شـود فـه در ادـ صـورت ندـا نتیجـة حاصـا از نشـفتهبـازار ترجمـه ن واهـد بـود؟ از نظــر
شلگا ،حفـظ میانـهرو مسـتلآم جسـتجو مفهـومهـا اشـار نشـد در ناشـناختگی دـک
ترجمــه اســ

و ننچــه بــهعنوان «بیگــانگی» ارزش دارد (ر.ک .بــرم  ،6332 ،ص.)610 .

نـی تمــادآاتی بــه لحــا نظــر بــه ترجمــه ادـ امکـان را مـیداد تــا بــه توســعه زبــان و
فرهنم نلمانی فمـک فنـد ،درحـالیفـه بـه ور همآمـان ،بسـیار ترجمـه را بـهعنوان متنـی
جدا و بـه ور بـالقو جـدا از ملیـ

میدانسـتند برخـی ددگـر بـه ودـژ لیـوا  3ادـ نظـر را

داشتند فه ترجمه دک نوع فار ادبی جداگانه محسو

میشود.
1. Wilhelm von Humbolt
2. Foucault
3. Quechua
4. Basque
5. Schleiermacher
)6. foreignising (verfremdend
)7. domesticating (verdeutschend
8. Levy
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بــه ور فلــی ،میــراث رمانتیســم در نلمــان را میتــوان در امتــداد دو خــ دنبــاک فــرد.
اول ـی مــورد بــه م الف هــا اساس ـی در قبــاک بــومیســاز ترجمــه وابســته اس ـ  .اگــر
بومیساز حما بر فرهنـم غالـ
میتواند بر حس

و متش صـی باشـد ،اصـرار نلمـانیهـا بـر بیگانـهسـاز

ملاحظة ننان در رعادـ

ـرد ددگـران،

اخلـاو بیـان گـردد ،زدـرا بـهجـا

ننان را با نغـوش بـاز پذدرفتنـد .بنـابراد  ،نظردـة ترجمـه میتوانـد بـه راهـی بـرا حفـظ و
حمادـــ

از تولیـــدات فرهنگـــی تبـــددا شـــود .در رمانتیســـم نلمـــان ،اخلـــاوگرادـــی در

بیگانــهســاز بــهخــوبی خــود را بــا تعــداد از روشــنفکران فرهنــمهــا غال ـ

ســازگار

نمود اس  .در فرانسـه ،تثفیـد بـر رو انتقـاک ضـرباهنم اصـلی ،بـرم ( )6330را بـه نقـد
فامــا عملکردهــا متنــی بــومیمحــور ســوو داد اســ
حالــ
درداف

و در انگلســتان میتــوان همــان

فکــر را در نقــد اولیــة ونــوتی ( )6331/6333در خصــوص سلاســ
فرد .در تمامی ادـ مضـامی  ،مباحـ

م تلـ

در ترجمــه

بـا تثفیـد حـوک تـث یر ترجمـهها بـر

زبانها و فرهنمها مقصد ددد میشود.
دومی میـراث رمانتیسـم در نلمـان بـه ور فلـی سـن

تفسـیر  6اسـ

ادـ مضــمون ددــد مــیشــود و در نن تثفیــد بــر رو ماهیـ
ترجمــه شــد اسـ  .بــهمحــآ ننک ـه شـ

فـه در سرتاسـر

مــت منبــو دـا نودســندة مــت

متوجــه وجــود دوگــانگی در ترجمــه گــردد،

بادد درک فند فـه بـیش از دـک را بـرا ترجمـه فـردن وجـود دارد و در نتیجـه ،وضـعی
مت منبو مشکاسـاز میشـود .هـیچ متنـی نمیتوانـد تمـامی ا لاعـات مـورد نیـاز را بـه ور
فاما ارائه دهد ،در نتیجـه تمـام متـون تـا حـدود در معـر
پ

سراک اد اس

فـه گونـه و تـا ـه انـداز شـ

تفسـیرها متفـاوت هسـتند.

میتوانـد مطمـ

باشـد فـه مـت

ترجمـــهشـــد را درک فـــرد اســـ  .ادـــ ســـراک ردشـــه در پدددارشناســـی 2دارد فـــه

1. hermeneutic
2. phenomenology
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دانشـــمندانی ـــون هاســـرک ،6هادـــدگر ،2گـــادامر 9و ردکـــوئر 0نن را مطالعـــه و بررســـی
فرد اند.
اگر ــه مســائا فل ـی ترجمــه از دد ـد اد ـ متفک ـران دور نمانــد اس ـ  ،مــارتی هاد ـدگر
تنهــا فســی اســ

فــه از ترجمــه بــهعنوان زمینــها بــرا عرضــة فلســفه و شــادد تفکــر

اســتفاد فــرد اســ  .علاقــة خــاص او در ترجمــه نــهتنهــا بــه فثــرت تفاســیر 1معطــو
میشود ،بلکه شاما هستیشناسـی 1خـود زبـان نیـآ میشـود و بـه پاسـخ بـه ادـ سـراک فـه
ــرا زبانهــا زد ـاد وجــود دارد ،و بــهخصــوص بــه ارتبــا ،مفــرو

برابــر ب ـی زبــان

نلمانی و دونانی فلاسیک مربـو ،میشـود .در ادـ زمینـه ،هادـدگر بـههمـرا والتـر بنیـامی ،3
از نظردــة گسســته هولــدرلی  3اســتفاد فردنــد ف ـه در نلمــان رمانتیس ـ
شد بود .نظردة اساسی بنیـامی ادـ اسـ
معنــادی اســ
برداش ـ

همــان ــور فــه در ســن

بــه حاش ـیه رانــد

فـه عبـارت اولیـه در شـکا موجـود دارا تکثـر
فابالــا ،3فلســفة متفکــران دهــود فــه پادــة نن

عرفــانی از تــورات اس ـ  ،مع ـانی بــر اســاآ اعــداد نماد ـان شــد از خ ـ عبــر

تفسیر میفردند .بنابراد  ،وظیفة ترجمـه ادـ اسـ

فـه بـر رو شـکا اصـلی فـار فنـد تـا

بتوانـد معــانی پنهــانی را از نن اســت ران نمادـد .در مقالـة بنیـامی فـه در ســاک  6329بــا نــام
«وظیف ـة متــرجم» منتشــر شــد ،نظرد ـها بــا اد ـ مضــمون وجــود داش ـ
خود خـود دـک قطعـه از دـک مجموعـة بآرگتـر اسـ

ف ـه هــر زبــان بــه

و وظیفـة متـرجم ادـ اسـ

فـه

معانیا را فه به قسم ها م تلفی تقسیم شد اند ،به دکددگر ملحق فند.
در  6330ــائو 64خلاصــها از رودکــرد تفســیر را در نــد اصــا اساســی معرفــی
فرد .از ننجادی فه از دـک مـت درک عینـی واقعـی وجـود نـدارد هـیچ ترجمـها نمیتوانـد
1. Husserl
2. Heidegger
3. Gadamer
4. Ricoeur
5. plurality of interpretations
6. ontology
7. Walter Benjamin
8. fragmentary ideas of Holderlin
9. Kabbalistic tradition
10. Chau
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اصــا خــود را بــه ور فامــا نشــان دهــد و تمــام ترجمــهها نــاگآدر از ت یی ـر معنــا مــت
اصلی میباشند .علاو بر ادـ  ،پـ

از گـادامر ،تعصـبات غیـر قابـا اجتنـابی بـهوجـود نمـد

ف ـه میتوانــد در تمــام فرندنــدها ترجمــه تــث یر مثبت ـی داشــته باشــد .بــه بــاور ــائو ،اد ـ
رودکـرد فلـی باعـ

میشــود فـه متــرجم در فرندنــد ترجمــه متواضــوتر و مسـ ولی پذدرتر

باشـد تـا بـه خلـق فعالانـة ترجمـه فمـر همـ

ببنـدد و نــه ادنکـه بـردة تـوهم معادکســاز

گردد .برخی ادعا مـیفننـد فـه ادـ رودکـرد ممکـ اسـ

باعـ

تعـد متـرجم از اخلـاو

وفــادار دــا معادکســاز شــود .در ادنجــا ،بــهوضــوم مسـیرها فلاســفه بــه ور گســترد ا
از اصــوک نــوگرا تحلیــا زبانشناس ـی در ســدة بیســتم جــدا شــد اســ  .همــان ور فــه
اشار شـد ،رودکـرد تفسـیر نشـاندهند جنبـهها عـدم قطعیـ

در سـد بیسـتم اسـ

و

اصــوک نن در بس ـیار از رودکردهــا معاصــر نشــان داد اس ـ  ،بــه خصــوص در درد ـدا و
همچنــی در جنــبش مطالعــات ترجمــه توصــیفی فــه در نن معــانی واقوگرادانــه علــوم
تجربـی نشــاندهند ی ـ
جبهه ،نسبی

گســترد ا از فثــرت ش ـیو ها مترجم ـی م ـیباشــند .در هــر دو

فرهنگـی و تـارد ی از نظردـات بـرا تصـحیح دـا تفسـیر فامـا گرفتـه شـد

اسـ  .ادـ موضــوگیـر هــا م تلـ  ،ادـ نظردـه را رد فرد انــد فـه تنهــا دــک را بــرا
ارائة هر عنصر اصلی مفـرو

وجـود دارد .بـه علـاو  ،همگـی بـه دنبـاک فهـم ادـ موضـوع

هستند فه گونه و را دک ترجمه بادد به تبعی

از منبو اصلی انجام شود.

نظردـة ددگـر ترجمــه فـه بــهلحــا ردشــها بــا ددگــران متفــاوت بــود در ســاک  6313و
توس ـ فیلســو

فاوشــگر ،ودلــارد ف ـواد  6بــا انتشــار مقالــها بــا نــام «ترجمــه و معنــا»

معرفــی شــد .ف ـواد بــه اهمی ـ

بررس ـی اد ـ مس ـ له پرداخ ـ

میتواند با بـیش از دـک نظردـه شـرم داد شـود و ممکـ اسـ
بی دو نظرده وجود نداشته باشـد .سـرانجام ،سـن

2

ف ـه مجموعــها از داد هــا
راهـی بـرا تصـمیمگیر

تفسـیر بـهدنبـاک بـهفـارگیر شـیو هـا

اخلاقی ،هستیشـناختی دـا معـادکشـناختی بـرا حـا مشـکلات بـود .بـا ادـ حـاک ،فـواد
تحلیاگر سنتی و محافظـهفـار بـود فـه بـهدنبـاک جوا هـا منطقـی و فنـی بـا اسـتفاد از
1. Willard Quine
2. Translation and Meaning
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نظرات رفتارگرادی و دافت راهـی بـود فـه صـرفا منجـر بـه شـک و ترددـد میشـد .اسـتفادة
و از ترجمــه بــهوضــوم بــهعنوان دـــک تجربــه فکــر و تصــودر از اصــا فلـــی
معرف شناسی 6محسو

میشود.

ف ـواد «ترجم ـة بنی ـادد »2را ف ـه بــه موج ـ
مربو ــه وجــود نــدارد فــر
روزمر هیچگـا

نن ه ـیچ ارتبــا ،پیش ـی ب ـی فرهنمهــا

اســتدلاک خــود قــرار داد و اد ـ امــر را پــذدرف

ف ـه زنــدگی

نـی شـرادطی را فـراهم نمـیفنـد .تحلیـا فـواد درجـها از ا مینـان را

برا انواع م تلفی از گآار ها قائا میشـد ،امـا نتیجـه مـیگرفـ

فـه هـیچ ترجمـة معـی و

قطعیا وجود ندارد.
نکتــة جالــ

توجــه ادــ اســ

فــه فرضــیة عــدم قطعیــ  9فــواد  ،بــا بیانیــه رومــ

دافوبس مبنی بر ادنکـه «معنـا هـر نشـانة زبـانی ،ترجمـة نشـانهها جـادگآد نن اسـ »،
در دک جلد منتشر شـد .ادـ امـر را بـهعنوان تفسـیر اصـا نشـانهها معنـادی 0مینامنـد فـه
دــک رونــد ابــ

در ترجمــه میباشــد .نظردــة نشــانهها معنــادی بــه پیــرآ ،1متفکــر

نمردکــادی بــاز میگــردد فــه بــهعنوان دکــی از بنیــانگــآاران رودکــرد نشانهشــناختی در
ترجمــه محســو

میشــود .بــر بــق اصــا نشــانهشناسـی ،ترجمــه انتقــاک دــا بازتولیــد معنــا

نیســ  ،بلکــه ادجــاد خلاقانــه معناســ  .از همــان بــدو امــر ،نــی نظــر در بســیار از
گفتمانها پیـرآ و دافوبسـ فـه بـهدنبـاک فسـ

ا مینـان فکـر بودنـد ،وجـود داشـ .

بــا اد ـ حــاک ،در نن زمــان اصــا نشــانهشناس ـی ،بــهعنوان دــک نــوع پرافنــدگی و انحــرا
فکر و نه نزادانددشی شناخته میشد.
در ترجمــه و معنــا ،1ودـرادش گــونتر و گــونتر روتــر ،3در  6333مــا بــا ادـ فــر
سر و فار داردم فـه مشـکلات ترجمـه مربـو ،بـه معناشناسـی رسـمی اسـ
حجــم بالــادی از اصــوک منطقـی درمــانپــذدر هســتند .در ادـ بحـ

فلـی

فـه بـا تجـودآ

بــا میـآان تــث یر عوامــا

1. epistemological principle
2. radical translation
3. indeterminacy thesis
4. principle of semiosis
5. Peirce
6. Meaning and Translation
7. Guenther & Guenther-Reutter
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اجتمــاعی دـا متنـی ،خــوا معنــا در ذهـ شـ

دـا در فـاربرد اجتمــاعی باشــد و ماهی ـ

ترجمهپذدر دعنی مشـکلی فـه هرگـآ توسـ

رفـداران رمانتیسـم در نلمـان حـا نگرددـد،

سر و فار داردم .بهعنوان مثـاک ،مـا در ترجمـه اصـا فـاتآ 6را داردـم فـه بیـان مـیفنـد «هـر
گــآار ا میتوانــد توس ـ هــر زبــان بیع ـی بی ـان شــود ».گآار هــادی مشــابه را میتــوان در
ن ـــار فرگـــه ،)6330( 2تارســـکی )6330( 9و ســـرک )6313( 0دافـــ  .فـــاتآ ( ،6333ص.
 )243درســتی اد ـ اصــا را بــه رســمی
به ودژ با در نظر گـرفت

میشناســد امــا بــه محــدودد هــا عملک ـرد نن

ـوک جملـات حاصـا از ترجمـه اذعـان دارد .از ننجـادی فـه تمـام

ترجمــهها در دنیــا واقعــی در معــر

نــی محــدودد هادی هســتند ،فــاتآ بــه ور

فارنمد مشکا ترجمـهپـذدر را بـهسـم

حوز هـا اجتمـاعی دـا فاربردشناسـی بـه دور

از نگرانیها معناشناسی فلسفی در نن زمانه سوو داد.
در ترجمــه و معنــا همچنــی بــه تحلیــا گفتمــان ترجمــه بــهعنوان نــوعی از ســ
گآارشی دا نقاوقوک پرداختـه شـد اسـ  .بیـملـو 1در سـاک 6333بیـان داشـ

فـه متـرجم

به انجام عملـی حدواسـ گفتـار نقـاوقـوک و گفتـار غیـر مسـتقیم میپـردازد فـه ادـ نـوع
تحلی ـا از ترجمــه ،در واقــو تحلیل ـی بــه ش ـکا ســاخ

معــادک نرمــانی میباشــد .از ســو

ددگر ،هارت 1در سـاک  6334بـر ادـ بـاور بـود فـه متـرجم نمیتوانـد بـه ور همزمـان هـم
مرجــو خــود و هــم ارزش حقیق ـیاش را حفــظ فنــد .اد ـ بــدد معن ـی اس ـ
«اولی فلمه اد جمله سه حر

ف ـه جملــه

دارد» نمیتوانـد بـه درسـتی بـه ور فلمـهبـهفلمـه بـه زبـان

فرانســه انتقــاک دابــد ،زد ـرا در زبــان فرانســه اول ـی فلمــه دو حــر

دارد .البتــه راهبردهــادی

بــرا حــا مش ـکا فــوو وجــود دارد ،مثلــا میتــوان بــه اشــار بــه جمل ـة انگلیس ـی د ـا بــا
صــحب

فـردن در مــورد دو حــر

ادـ نــوع تنــاق

بــه جــا ســه حــر

پرداخـ  .بــرگ )6333( 3وجــود

را در گفتگــودی فـه در نن خواننــد در اشــار بــه ماهیـ

زبــان مرجــو و
1. Katz's principle
2. Frege
3. Tarski
4. Searle
5. Bigelow
6. Hart
7. Burge
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نیســـ  ،مفیـــد مـــیدانـــد .از ســـو ددگـــر ،از ددـــد

صــورتگراها ،صــورت ظــاهر تحلی ـا ،بــا نگــاهی از اد ـ موضــوع ف ـه را حاهــا واقع ـی
ترجمه در میـان جـادگآد هـا نظردـها ترسـیم شـد اند ،میتوانـد مسـائا مـت و انت ـا
را فاملا تح

شعاع قرار دهد.

فیلســوفان تحلیلـی بــه ور شــمگیر فارهــا برجســته و شــادان انجــام داد انــد .ننهــا
مشکلات واقعی را پیـدا نمـود  ،ننـان را واضـح تعردـ

فـرد سـا

ـار و هـادی بـرا

را حاهـــا موجـــود ارائـــه داد انـــد .در حقیقـــ  ،ننهـــا در خـــدم
پژوهشها مربو ،به ترجمه بود اند .بـا وجـود ادـ  ،ممکـ اسـ

جردـــان اصـــلی

پرسـید شـود فـه ـرا

بـهجـآ در برخـی از مـوارد اسـتثنا ار و هــا ارائـهشـد دارا حـداقا تـث یر و نفــوذ در
نظردهها ترجمه و بیشترد میآان نسی

و نارسادی در اد زمینه بود اند.

اوک ادنکه سـن ها پادنـدة بسـیار نـا یآ در فلسـفه تحلیلـی وجـود داشـته اسـ
نن از ترجمــه یــآ بــیش از دــک مــورد نزمادشــی نمیمانــد .بحــ

بــهموجــ

فـه

اساســی

مطــرم شــد توس ـ ف ـواد گــاهی مجــددا مطــرم گردد ـد در پژوهشهــا انســانشناس ـی
مـورد اسـتفاد قــرار گرفتـه اسـ

(فیلیاـا .)6333 ،6بــا ادـ حــاک ،بـهعنوان دــک اصـا فلـی

معرف ـ شناســی ،نتوانســته از نظراتــی همچــون اظهــار نظرهــا
قطعی ـ

امســکی مبنــی بــر عــدم

ترجمــه عبــور نماد ـد .همــان ور ف ـه ف ـاتآ ( ،6333ص )224 .بی ـان ف ـرد «اگــر دو

متــرجم ترجمــهها متفــاوتی از دــک جملــه دکســان ارائــه دهنــد و هــر دو ترجمــه بــه ور
دکسان قابا قبوک باشند ،ننگا ممکـ اسـ
اما در حقیق

هـیچ یـآ بـرا بحـ

ددگر ،در اد شراد هیچ بداه

فـه ننهـا ش صـا بـا دکـددگر م ـال

باشـند،

و جـدک در مـورد ننهـا وجـود نـدارد» .بـهعبـارت

امر وجود ندارد.

دوم ادنکه ،هر نـد انجـام پـژوهشهـا میتوانـد قطعـا مشـکلات دقیقـی را شـکا دهـد،
نمیتوانــد را حــاهــادی معتبــر بــرا ننهــا ارائــه دهــد .ادـ نــوع فلســفه ،در پادـان خــود را
بهعنوان زمینه پـژوهش ناحیـها نشـان داد فـه میتوانسـ

در برخـی مـوارد مـر ر بـود امـا

تمادلی به ورود بـه دنیـا عملگرادـی نـدارد .در ادـ نـوع فلسـفه ،اشـت اک بنیـادد بسـیار
1. Feleppa
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بــا عــدم قطعی ـ  ،بــهود ـژ در ف ـار دونالــد ددوددســون 6دد ـد میشــود ف ـه خــود میتوانــد
هماهنـم بـا گرادشهــا فلـی بــه اجتنـا

از مفروضــات هسـتیشناسـی باشـد .ددوددســون

در هنگــام دفــاع از فرض ـیها ف ـه انتســا

ارزشهــا حقیق ـی بــه گفت ـة ددگــر را جــدا از

ترجمـهپــذدر مفــرو

گفتــهها دانســته ،بــا صــراح

امــر ،بــه ور م ـر ر ترجمــه را در دــک بحـ

بــه ترجمــه اشــار فـرد اسـ  .ادـ

علیـه نســبی گرادــی بنی ـادد فرهنگـی قــرار

میدهد .بـه هـر حـاک ،در بالـاترد سـطوم فلسـفی ،ددوددسـون فـار نـدانی در خصـوص
ا بات میآان واقعـی ترجمـهپـذدر دـا ارائـة راهنمـادی در بررسـی ترجمـهها واقعـی انجـام
نمیدهد.
ســومی و بحران ـیتــرد مــورد در خصــوص بحث ـی ناســازگارانه اس ـ

ف ـه ب ـی جــان

ســرک و ژاک دردــدا بــی ســاکها 6339تــا  6333در گرفــ  .ســرک از وجــود معنــا
تح ـ اللفظی در راســتا باورهــا ددوددســون دفــاع میفــرد .از ســو ددگــر ،درد ـدا علی ـه
هــر زمینــه پادـدار معنــادی موجــود در راســتا نقــد «برتــرد مــدلوکها» 2فـه و در فرانســه
از اواخر دهة  6314تقبیح فـرد بـود ،منـاظر میفـرد .ادـ بحـ

نـهتنهـا در مـورد ترجمـه

بــود بلک ـه بــه می ـآان زد ـادتر بــه مســائا هنجارهــا فرهنگ ـی مشــترک و غیــر مشــترک و
عمــدتا در خصــوص نحــوة رفتــار در مباح ـ

دانشــگاهی م ـیپرداخ ـ

ف ـه نتیج ـة نن تنهــا

ترسیم خطی سطحی بی زبـان انگلیسـی و فلسـفه فرانسـه بـود .ادـ امـر در نظـام نموزشـی
انگلیسی زبان نیآ منـتج بـه ترسـیم خطـی بـی رودکردهـا زبـانشـناختی و ادبـی و مسـائا
مربــو ،بــه تفــاوت رودکــرد گرددــد .بعــد از ادــ بحــ  ،بســیار از دانشــمندان ادبــی
احساآ فردنـد فـه ددگـر نیـاز بـه خوانـدن متـونی بـا سـن ها تحلیلـی ندارنـد ،گـودی
فه سن هـا تحلیلـی مملـو از اشـتبا اسـ  .همچنـی  ،فیلسـوفان تحلیلـی بسـیار فمـی بـه
دردـدا اشــار میفردنــد ،گــودی فـه و فــرد فاقــد منطــق و در حاشـیه بــود .اگر ــه ادـ
بحـ

ارتبــا ی بــا ترجمــه نداشـ  ،اختلافــات موجــود باعـ

تـث یر ژر

بــررو اقتــدار

گفتمان فلسفی در نظردة ترجمه گرددد.
1. Donald Davidson
2. 'transcendental signifieds

ساک پنجاهم
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درددا در معرو ترد فـار اولیـهاش ،رودکـرد خـود مبنـی بـر نقـد جـدادی سـنتی شـکا
و معنــا را ارائــه نمــود .بــه ور مثــاک ،سوســور توانس ـ

دو ب ــش نشــانه را از رد ـق بی ـان

اســـتثنا بـــی تفـــاوت موجـــود میـــان نشـــانهها گفتـــار و نوشـــتار تـــدود و
ار و بنــد فنــد .از نظــر دردــدا ،تــوهم وجــود معنــا پادــدار تنهــا از ردــق نــی
اســتثنائاتی بــهوجــود میندــد .فــار ذهــ فعــاک ادــ اســ

فــه نن دســته از تفاوتهــا

ســرفو شــد را بــازگردانی فـرد  ،ننهــا را بــرا مقابلــه بــا س ـکون فعــاک فنــد .بــرا هــر
خواننــد ا ف ـه نظرد ـات ترجمــه را میخوانــد ،نقــدها نی ـآ نظرد ـه نشانهشناس ـی هســتند ف ـه
دارا معنــادی اب ـ

در تفس ـیر و بــاز تفس ـیر م ـیباش ـند .بــهعبــارت ددگــر ،نظرد ـه فل ـی در

مــورد ترجمــه اد ـ اس ـ

ف ـه در واقــو نــه بــهعنوان دــک فرندنــد انتقاکدهنــدة معنــا بلک ـه

بهعنوان ادجادفنندة معنا عما مینمادد.
 .۳بحث و بررسی

دکــی از مســائا عمــد در زمینــة ارتبــا ،بــی گفتمانهــا فلســفی و مطالعــات ترجمــه
نقــش فلســفه بــهعنوان زمینــهســاز اقتــدار در نظردــهپرداز ترجمــه میباشــد .در واقــو،
نظرد ـهپرداز در ترجمــه ،ــه توس ـ مترجمــان و ــه دانشــگاهیان ،بــهمرات ـ

ب ـیش از نن

ه فیلسوفان به ترجمه توجه جـد داشـتهانـد بـه گفتمـانهـا فلسـفی متکـی بـود اسـ .
در اد ـ رابط ـة نامتقــارن ،متــون دشــوار از رد ـق حوز هــا فلیتــر ،بــه دس ـ
میرسد .دکی از فرضیات ادـ اسـ

خواننــدگان

فـه فیلسـوفان همیشـه فـار را فـه انجـام میدهنـد بـا

نام خود انتشـار نمیدهنـد و ادـ در حـالی اسـ

فـه دکـی از ملآومـات اقتـدار ،مانـدگار

ولــانیمــدت اسـ  .بــهعنوان نمونــه ،از جـروم بــرا مــدت ولــانی بــهعنوان نمـاد اقتــدار
برا رفـ وفـادار بـه صـورت و معنـی نـام بـرد میشـود ،ـرا فـه او از هـر دو حالـ
ترجمــه ،دکــی بــرا متــون مقــدآ و ددگــر بــرا ددگــر متــون ،شمپوشـی فـرد .مــورد
مشــهودتر هــوراآ اس ـ

ف ـه در ف ـار مقتدرانــه خــود دعن ـی « »nec verbo verbumهــم از

گــرادش بــرا ترجمــه تح ـ اللفظی و هــم م ــال
بیشــتر مادـة شــگفتی اسـ

تعــالی ش صـیتی اسـ

نن بــه ور مک ـرر اســتفاد ف ـرد .ننچــه
فـه نظردـهپرداز ترجمــه بــرا

ن ـی

شاعران و مترجمـان مـذهبی تـا حـد فیلسـوفان مقتـدر گذشـتههـا دور قائـا اسـ  .نـی
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تـا حـد بـه سـکوت نسـبی گفتمـان فلسـفی مناسـ

نسـب

داد .بـا

ادـ حــاک ،مــوارد مشــابه بــرا افــراد ماننــد ون هومبولـ  ،شــلادرماخر ،نیچــه ،6بنیـامی
و ســارتر 2بــهعنوان متفکــران ،مــذهبیون ،مترجمــان و نودســندگان ،و نــه صــرفا فلاســفه در
مفهــوم حرفــها نن رو داد .فرضــیهپــردازان ترجمــه معمولــا اجمــاع و انســجام ممکــ
مـیفننــد و در بسـیار از مــوارد ،اقتــدار در ترجمــه

موجـود در فلســفه را بــهراحتـی فــر

توس خود نظردهپردازان ترجمه ادجاد و انجام میشود.
معمولــا متفکـرد
مباحـ

یـ هــا م تلـ

بــه خــا ر موقعیـ

و منآلـ

خــود در محافــا و

ترجمــه مــورد توجــه و اشــار واقــو م ـیشــوند .بــه ور نمونــه ،میتــوان از لــارن

ونــوتی نظردــهپرداز نمردکــادی دــاد فــرد فــه الگوهــادی از لــودی
فرانســو را در ســاک  6331قــر

نلتوســر ،9مارفسیســ

گرفــ  .همچنــی  ،و بــه بــازگودی و حمادــ

شــلادرماخر در  6336پرداخــ  ،در ســاک  6332نســب

از

بــه نظردــات دردــدا و دومــ  0ادا

احتــرام ف ـرد ،در ســاک  6331نظرد ـات نیچــه و بنجــامی و بلــانچوت 1را دنبــاک نمــود و در
ساک  6333به ادعـا لسـرفا 1مبنـی بـر ادنکـه زبانشناسـی همیشـه واجـد ب شـی عـار از
هرگونــه نظرد ـه اس ـ  ،اشــار م ـیفنــد .ونــوتی نظرد ـة اخی ـر را بــه اســتدلاکها دلــوز 3و
گواتــار  3بــه نن دســته از «فرهنمهــا اقلیــ » 3گــر زد فــه بــه ور نرمــانی حاصــا
ترجمههادیاند فـه از بقادـا زبـانی بهـر میبرنـد .ادـ گونـه منـابو ،هر نـد ترغیـ فننـدة
بحـ
لعا

در مــورد ترجمــه هســتند ،گــاهی اوقــات در دام فلســفه مـیافتنــد و بــهدروغ رنــم و
جددد

بهخود میگیرند.

1. Nietzsche
2. Sartre
3. Louis Althusser
4. De Man
5. Blanchot
6. Lecercle
7. Deleuze
8. Guattari
'9. 'minority cultures

ساک پنجاهم
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بادد دانس
نیـآ دافـ
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نظردـة بقادـا زبـانی در میـان متفکـران مارفسیسـتی ماننـد لفـور دـا پچـوز

میشــود و در ادـ مــورد نقــد فـه بــر زبانشناسـی وارد اسـ

مانند زبانشناسی اجتمـاعی دـا زبانشناسـی توصـیفی متنـی ممکـ اسـ
تحولــات نــاتوان باشــد .مآد ـ

ادـ اسـ
در دردافـ

6

ف ـه
فامـا

عمــدة ونــوتی جمــو ب ـی زمینــهها سیاس ـی و اجتمــاعی و

ترجمــهها ادبــی در زبــان انگلیســی و ارتبــا ،تنگاتنــم و بــا مقولــه عمــاگرادــی و
عمــاگرادــان میباشــد .اگر ــه متــون اولیــة و را میتــوان بــهعنوان دفــاعی روشــنفکرانه
بــرا راهبردهــا بیگانــهســاز ترجمــها خوانــد ،در ســن ها تفســیر  ،ترجمــة و
به ور گسـترد ا مـورد حمادـ
شـ

ترجمـه روان و فصـیح قـرار میگیـرد .ممکـ اسـ

دـک

بــهدنبــاک تفک ـر فلســفة اعتقــاد و اصــولی نباشــد ،امــا بــه ور مــداوم در تعقی ـ

انجام فار ترجمه باشد .ونـوتی متـرجم ،همآمـان بـا دسـتکار موقعیـ
به توسعه و بس تفکـرات خـود شـد .بادـد توجـه داشـ
فاصــله گــرفت از زبــان مبــد تقود ـ

زبـان بیگانـه موفـق

فـه ادـ موقعیـ

خـاص بـهازا

میشــود .از اد ـ رو ،ونــوتی بــا اســتناد بــه نامهــا

نلمانی و فرانسـو و فـاهش ننهـا بـه نـد خـ دـا پـاراگرا  ،توانسـ
ننها را ساد فرد  ،اقتـدار ننهـا را هـداد

فنـد و بـه متـرجم محبـو

میـآان مشـارف

و مـورد علاقـه ننـان

تبددا گردد.
در ســاک  ،6330ننتــوان بــرم در فرانســه بــه رفــدار از مقولــة بیگانــهســاز بــا
بهــر گی ـر از برخ ـی نظرد ـهها گلچ ـی شــد از نلمــان رمانتیس ـ
و بــه ور نش ـکار منآل ـ
خصــوص موقعیــ
پـیم .)6333 ،برداشـ

ون هومبول ـ

پرداخ ـ  .در اد ـ امــر،

و شــلادرماخر را تــا حــد فلاســفه ترق ـی داد و در

متفکــران ددگــر نلمــانی همچــون هگــا 2ســکوت اختیــار فــرد (ر.ک.
بــرم از بیگانــهســاز بــهعنوان ســنتی فاملــا نلمــانی در برابــر ســن

فرانسو «زدبارودـان بـی وفـا» 9قـرار مـیگرفـ
نقطــهتلــاقی بــی دو ســن

و در ادـ بـی امتیـاز بـرم برخـودار از

بــود .بــرم توانســ

متــون خــود را بــا دفــاع از باورهــا

غیرخــود و نقــد عملکردهــا خودســتادند بــومیگــرا بــه برنامــها بنی ـادد و برانگیآنــدة
1. Pecheux
2. Hegel
3. belles infideles
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بــرا اخلاقیــات ترجمــه تبــددا نمادــد .ادــ فــار براســاآ دفــاع از م ادرتهــا و نقــد
شـیو ها نژادپرســتی متنـی انجــام گرفـ  .بــا دقـ
در برنامة و  ،میتوان بـه ن ـار تربیـ

در اصــطلاحات و مفـاهیم بــهفـار رفتــه

نموزنـدة بـرم در فلسـفه پـی بـرد .نـی سـنتی در

ا ــر ژان رنــه لــادمیراک )6333( 6ف ـه در نن توجــه دقیق ـی بــه تناقضــات ترجمــه و نمــوزش
مبــذوک گردد ـد و نیــآ در ا ــر نلکس ـی
ورا محدودد ها ترجمه محسو
بادد دانس

نــوآ )2446( 2ف ـه بس ـ برنامــه اخلــاقی بــرم

میشود ،مشاهد میگردد.

بسـیار از منـابو مـرتب بـه تفـاوتهـا میـان فرهنـمهـا بـه ور فامـا در

دســـترآ نیســـتند .نلفـــرد هـــرش ،9ودراســـتار مجموعـــة

Llbersetzung and

Dekonstruktionدر ســاک  6333بــا ترجمــة مقالــها از مقالــهها ن ســتی دردــدا نغــاز
مــیفنــد فــه در نن و از مفهــوم ترجمــه بــرا درک نقــش فلســفه در حــوزة نمــوزش
دانشــگاهی بهــر گرفتــه بــود .بــا ادـ حــاک ،ساختارشــکنی فـم و بـیش بــه همــان صــورتی
اس

فه میتوان از والتر بنیامی بـه عاردـه گرفـ ؛ دعنـی بـهنحـو فـه تفکـرات فرانسـه در

مــورد ترجمــه از ردش ـة نلمــانی گرفتــه شــد اس ـ  .در اد ـ مــورد ،اقتــدار تفک ـر فلســفی
بیگانه دادنور دـک «اصـا فرامـوش شـد » 0میباشـد فـه نن قـدر خـو

اسـ

فـه مـردم نن

را در تمام وک زندگی در فشور خود حفظ مینمادند.
بنــابر ننچــه در بالــا اشــار شــد اقتــدار فلســفه میتوانــد بــه خلــق خواننــدگان ممتــاز
بینجامــد ف ـه از رد ـق ننهــا ســن ها م ــال

و در ع ـی حــاک منســجم در نظرد ـهپرداز

ترجمــه ارائــه گــردد .در بس ـیار مــوارد ،نظرد ـهپردازان ترجمــه بیشــتر تماد ـا دارنــد ف ـه از
دک سـن

پیـرو فننـد و نسـب

دــک مقال ـة نظــر خــو

بـه ددگـر سـن ها توجـه نـدانی ندارنـد .بـه ور مثـاک،

در خصــوص گآدنــهها غیــر مضــاع

ف ـه درگی ـر گفتگوهــا

ترجمــه میباشــد صــرفا بــا اشــار بــه نــامهــا بــرم و ونــوتی بــه تمــام ســن ها ادب ـی
فرانسهنمردکادی اشار دارد.
1. Jean-Rene Ladmiral
2. Alexis Nouss
3. Alfred Hirsch
4. forgotten code
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در زبان نلمانی وضعیتی مشـابه بـا ادـ امـر در زمـان توسـعة نظردـة عمـا ترجمـها  6و
نظردــة هدفمنــد  2در فشــور نلمــان رو داد .هــولآ مانتــار  ،ددــدگا اولیــه را از ون
رادـــ  9عاردـــه گرفـــ

و نن را بـــا افـــآودن ددـــدگا ها مبســـو ،در مـــورد عمـــا و

فــارفردگرادی انســانشناســی اجتمــاعی فــه از ون هومبولــ

و مالینوفســکی گرفتــه شــد

بودند ،معرفی فـرد .از رفـی ،نظـر اساسـی ورمیـر ادـ بـود فـه ترجمـة عملـی بـهمنظـور
دســتیابی بــه هــدفی خــاص اس ـ  .اد ـ هــد

بس ـیار مت ی ـر بــود  ،ممک ـ اس ـ

مســتلآم

معادکدابی زبـان مبـد باشـد .در حـالی فـه هـولآ مانتـار بـر پیچیـدگی تعاملـات اجتمـاعی
تثفیـد داشـته بـر حالـات بسـیار م تلـ

عمـا ترجمـه و نقـش متـرجم بـهعنوان فارشــناآ

خبــر تمرف ـآ م ـیفنــد ،ورمی ـر توجــه بیشــتر بــر نقــش و التــآام مشــتر و اولود ـ هــا
مفهومی مـرتب دارد .بـا ادـ تفاسـیر ،علـیرغـم اسـتفاد از اصـطلاحات نسـبتا پیچیـد  ،هـر
دو ادعا میفنند فه اهمیـ
خــود بی ـانگر نن اس ـ

نقـش مـت مبـد را نـدان بـاور ندارنـد (ورمیـر )6333 ،و ادـ

ف ـه عوامــا تعیــی فننــدة بس ـیار ددگــر در ف ـار مترجمــان دخال ـ

دارند .با تحقیقات بـهعمـانمـد دربـارة زبـان نلمـانی ،ادـ نتیجـه حاصـا شـد فـه گروهـی
متفقالقوک از نظردـهپردازان تشـکیا شـود فـه تصـاودر از انقلـا

نظـر را بـه هـم مـرتب

نمادند .با وجود ادـ  ،ادـدة نظردـة عمـا ،بـههـیچ وجـه تنهـا شـکا انحصـار نظردـة فلـی
ترجمــه بــاقی نمیمانــد .مفهــوم عمــا هــد محــور از زمــان فانـ  0از زبــانی فلســفی بهــر
بــرد و بــه ور متــداوک در رودکردهــا مطالعــات اجتمــاعی وجــود داشــته اســ  .ادــ
مفهــوم میتوانــد هماننــد زبــان نلمــانی منجــر بــه تثفیــد بــر رو اهــدا  ،تــوانش و نظرد ـة
ت صــ

شــود ،در عــی حــاک دارا جادگــا هــادی در فاربردشناســی زبــانی ،نظردــة

سیستمی و روشهـا جددـد مشـاهدات تجربـی میباشـد .زمینـهها اخیـر فراتـر از نظردـة
هد

توسعه دافتـهانـد ،امـا بـهنحـو فـه در توافـق اساسـی بـا اصـوک سـازندة خـود بـاقی

ماند باشند.
1. translational action theory
2. skopos theory
3. von Wright
4. Kant
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فـه دـک نظردـة عمـا از نـوع شـناختیتـر توسـ

واتآلاودــک )6313( 6و همک ـاران در حــوزة فاربردشناس ـی د ـا حت ـی توس ـ وارلــا)6332( 2
در زمینة اخلاو بـهعنوان جـادگآد نظردـهپرداز عمـا ترجمـه نمادـان شـود .بـه ور مثـاک،
مناسلی و پونآو )2446( 9از تناقضـی شـبیه بـه ادـ واقعیـ

نغـاز فردنـد فـه ترجمـه بسـته

بــه ددــد لحظــها مشــاهد گــر نــوعی معادکســاز دــا عــدم معادکســاز از زبــان مبــد
میباشــد .نــی روابطــی را میتــوان بــا اســتفاد از منطــق فــاز ترســیم فــرد (گرنــ ،0
 .)6333یــآ فــه مادــة تعجــ

اســ

ادنکــه اصــا نظردــة عمــا در ترجمــه ،هر نــد

بــهلحــا اجتمــاعی ،رداض ـی و روانشــناختی بس ـ دافتــه باشــد ،در فلســفة تحلیل ـی دعن ـی
سن ها ودـتگ اشـتاد و فـواد  1قـرار مـیگیـرد .بـه سـ

ددگـر ،فلسـفها فـه در نن

حــداقا بادــد نــام دکــی از پیشــگامان نن دعنــی ونرادــ  )6331( 1و واتآلاودــک)6313( 3
ذفر شد باشد.
حــاک ادــ پرســش مطــرم میشــود فــه ندــا علاقــه بــه نظردــة عمــا نشــانة نگــاهی
ددرهنگــاهی نســب

بــه فلســفه تحلیل ـی اس ـ ؟ بــهنظــر میرســد ف ـه نظرد ـهپردازان ترجمــه

بیشـتر در مــورد ب ــشهــا گفتمــانهــا فلســفی اهمیـ
بــهمنظــور مشــروعی

قائــا بودنــد و ادـ امــر نــهتنهــا

ب ش ـیدن بــه رودکردهــا تحلیل ـی نظــاممنــد ،بلک ـه بــهعنوان تلاش ـی

بـرا حــا مشـکلاتی فـه تــا مـدت زدـاد لادنحـا بــاقی مانــد بودنـد بــهشـمار مـیرفـ .
بهعنوان مثـاک ،انـدرو سـترم بـا رجـوع بـه ونرادـ  ،بـه شـاخة فاربردشناسـی پرسـش و
پاســخ فلســفی اشــار دارد تــا مفــاهیم «هنجارهــا» را تعردـ
بیـــان فنـــد .همـــی

و فاربردهــا اخلــاقی ننهــا را

ـــور ،ســـترم ( )6333مـــوارد زدـــاد را از فـــارک پـــوپر 3بـــرا

روش ساز بیشتر مفاهیم و دـا انطبـاو بـا ادـد ها خـاص بـه عاردـه گرفتـه اسـ  .بـه ور
1. Watzlawick
2. Varela
3. Monacelli & Punzo
4. Grant
5. Wittgenstein & Quine
6. von Wright
7. Watzlawick
8. Karl Popper
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مثاک ،پوپر در زمینة اخلاو مشـاهد فـرد بـود فـه مـردم یآهـا بـد را بیشـتر از یآهـا
خو

قبوک دارند ،بنـابراد

سـترم پیشـنهاد مـیفنـد فـه ترجمـه بادـد تـا حـدود دارا

«جنبــهها اخلــاقی غی ـر مثب ـ » 6مشــابهی باشــد ف ـه بــر اســاآ اجتنــا

از ســو تفاهمهــا

بود و بهدنباک دافت معادلی نرمانی و فاما نباشد.
مطالعــات محققــان ددگــر ماننــد نرنــود ل ـادگوآ )2446( 2بــر رو ن ــار بــابر ،9مارســا
و لودنــاآ 1مرد ـد نن اس ـ

0

ف ـه میتــوان از گفتمــان فلســفی بــهعنوان وس ـیلها بــرا حــا

مشکلات استفاد فرد .نکتـة ددگـر در خصـوص افـراد فووالـذفر نن بـود فـه هـیچفـدام بـه
ــوک و تفصـیا بــه بحـ

در مــورد ترجمــه نمیپرداختنــد ،بلکـه همگـی ننــان ادـ نظــر را

بس دادند فه مترجم بادد به ارتبـا ،انسـانی فکـر فنـد .بـه ور مثـاک ،در حـالی فـه مـارتی
بــابر ،ضــمائر «م ـ » و «تــو» را در گفتمــانهــا اخلــاقی معتبرتــر از ضــمیر ســوم شــ
دانسته ،لادگوآ پیشنهاد مـیفنـد فـه متـرجم اخلـاومـدار بادـد هـم مـت و هـم خواننـد را
بــهعنوان دوم ش ـ

در نظــر بگی ـرد .هم ـی

ضــمادر ش صـی ددگــر (غیـر از اوک شـ

ــور ،هر نــد امانوئــا لودنــاآ ب ـهفــارگیر
مفــرد) را نمــاد از التــآام اخلــاقی میشناســد،

لیگوآ پیشنهاد میفند فـه متـرجم بـهدنبـاک ادجـاد رابطـه اخلـاقی مناسـبی بـا ـر
(دعنــی مــت  ،نودســند  ،خواننــد ) باشــد و تنهــا نگــران رعادــ

ددگـر

وظیفهشناســی در فــار

حرفها خود باشد .ملبـی )6331( 1بـه همـی منـواک ،تلـاش فـرد تـا نقطـه نظـرات لودنـاآ
در خصــوص تثفیــد بــر غیـر خــود و تقــدم بــر ددگــران را در حــوز عمــومی فنــاور زبــان
اعماک فنـد .در تمـام ادـ مـوارد ،گفتمـان فلسـفی بـدون نن فـه را حلـی سـاد بـه تمـامی
مشکلات مطالعات ترجمـه ارائـه نمادـد بـهعنوان منبعـی انگیآشـی بـرا تعیـی شـباه ها و
د ـا وس ـیلها ضــرور بــرا تعیــی درســتی و صــح

اصــطلاحات ،مــورد اســتفاد قــرار

گرفته اس .
1. negative ethics
2. Arnaud Laygues
3. Buber
4. Marcel
5. Levinas
6. Melby
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نظردة ترجمه در دهـه  6334بـه ور فآادنـد ا نگـران مسـائا اخلـاقی بـود .ادـ امـر تـا
حدود  ،وافنشی در برابر مفـاهیم سـنتی ماننـد وفـادار  6و تعـادک 2بـهشـمار مـیرفـ

فـه

در ســدة بیســتم بــدون زمینــة مفهــومی رهــا شــد بودنــد .در عــی حــاک ،پاســ ی بــه
ترغی ـ

تجربــهگرادی بــود ف ـه باع ـ

و ادجــاد انگیــآة زد ـاد بــرا ب ــشهــا م تل ـ

مطالعــات ترجمــه در دهــة  6334گرددــد بــود .در واقــو ،مســ لة تعــادک بــه حقیقتــی
جدانشــدنی از تمــامی ترجمــهها بــرا مطالعــات توصــیفی ترجمــه تبــددا شــد بــود .از
بیـانفننـدة وظیفـة

سو ددگر ،به لحا مفهـومی نن قـدر بسـ دافتـه بـود فـه نمیتوانسـ
مترجم در اد زمینه از ترجمـه باشـد و لـذا وظیفـة پژوهشـگر تنهـا توصـی

انـواع م تلـ

نن ،و نی ـآ هنجارهــا 9و قــوانی احتمــالی بــود .از ددــد پــیم ( )6331تعــادک ی ـآ فراتــر از
دــک «مــورد خــاص» 0و محــدود بــرا نظرد ـة هدفمنــد ف ـه در پ ـی هــداد
رهنمودهــا حرفــها جــادگآد بــود ،محســو

مترجمــان بــا

نمیشــد .در خصــوص رودکردهــا

ساختارزدا و پسامدرن هـم ،مفـاهیمی ماننـد تعـادک و وفـادار  ،توهمـاتی بودنـد فـه از ددـد
سنتی ضرور بهنظـر مـیرسـیدند ولـی قـادر بـه ارائـة هـیچگونـه رهنمـود نبودنـد .بـرا
مثـــاک ،باربـــارا جانســـون

1

( )6331عقیـــد داشـــ

فـــه «فـــر

وفـــادار از ددـــد

فلســفی»میتوانــد بســان دــک زون فرد ـ خــورد در نظــر گرفتــه شــود .از اد ـ رو ،فقــدان
وفــادار  ،ش ـکافی ادجــاد م ـیف ـرد ف ـه بازگش ـ

بــه مســائا بنی ـاد اخلــاقی را بــر اســاآ

بافتــار رواب ـ انســانی و نــه ه ـیچگونــه عملکــرد تجربــهگرا میســر م ـینمــود .از نظــر پــیم
( )2446ادـ بازگشـ

بــه اخلاقیـات همــرا بــا بــذک توجــه ودـژ بــه مقولـة تفسـیر فلــام و

گفتگو همرا بـود فـه در نن اهمیـ

بیشـتر بـه ور بیعـی بـه افـراد و نـه متـون داد شـد

اس .

1. fidelity
2. equivalence
3. norms
4. special case
5. Barbara Johnson
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در حــاک حاضــر ،مســائا عمــد ا در روابـ بـی فلســفه و ترجمــه مشــهود اسـ  .هــر
جــادی فــه اقتــدار فلســفه وجــود داشــته باشــد ،نظردــهپردازان ترجمــه بــهعنوان حــامی و
پشتیبان ظاهر مـیشـوند .از ـر

ددگـر ،در جـادی فـه اقتـدار فلسـفه وجـود نـدارد ،ماننـد

مطالعــات ترجمــة توصــیفی دــا زبانشناســی پیکــر ا فــه بــهنــدرت فراتــر از مفــاهیم
نــوگرادیعلم ـی هســتند ،تمادــا خاصــی بــه تجربــهگرادــی وجــود دارد .بادــد دانس ـ

فــه

جدافردن گفتمانها فلسـفی فمـک نـدانی در ادـ زمینـه بـه مـا نمـینمادـد ،زدـرا نیمـی
از جهــان تظــاهر بــه دانســت اشــتباهات نیمـة ددگــر مـیفننــد فـه نتیجـة نن نــهتنهــا فقــدان
گفتگــو بلک ـه ســو تفاهمهــا جــد اس ـ  .در اد ـ می ـان ،برخ ـی خطاهــا تثس ـ بار در
زمینــة پژوهشهــا زبانشــناختی رو میدهــد .بــهعنوان نمونــه ،نظردــهپردازانی دافــ
میشــوند فــه بــهدلادــا تفاوتهــا فرهنگــی برخلــا
مینهند و مقالـات بسـیار انـدفی دافـ
صــح

راهکارهــا فلــامی گــراد

میشـوند فـه در ننـان از راهکارهـا گـراد

قــدم
بـرا

عمــا مترجمــان اســتفاد شــد باشــد ،گــودیفــه ادــ راهکارهــا صــرفا بــهعنوان

قــوانینی بــرا نوشــتار متــون خــو
ناددد انگاشت اهمیـ

قلمــداد میشــوند .همی

راهکارهـا گـراد

ــور ،برخـی نظردـهپردازان بــا

دـا نقـآ ادـ راهکارهـا ،از ننـان شـمپوشـی

فــرد و متحمــا ضــرر بآرگـی میشــوند .بیشـک گــراد

در درون ســن ها تحلیلـی بــه

دنباک یآ شبیه به دقی معنادی بود ،امـا تنهـا یـآ فـه پیـدا فـرد ادـ بـود فـه مـردم بـا
نقآ قوانی  ،معانی مـورد نظـر را ادجـاد مـیفننـد .بادـد دانسـ

راهکارهـا قـوانی نیسـتند،

بلکه در واقـو ابتکـاراتی عملـی هسـتند فـه مـا بـهمنظـور برقـرار ارتبـا ،از ننهـا اسـتفاد
میفنیم؛ لـذا نقـآ قـوانی ممکـ اسـ
اد امر ممک اس

بـه تفاوتهـا ظردـ

و حسـاآ منجـر شـود و

سرن ی از باورها مردم دربارة ترجمه درندند به ما دهد.

دکــی از معــدود نظردــهپردازانی فــه بــه ســن ها تحلیلــی و شــالود ها تفســیر -
ســاختارزدا اشــار داشــ

ننــدرو بنیــامی  6بــود فــه در ســاک  6333فتــابی تحــ

عنــوان

1. Andrew Benjamin
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و در نن ماننـد بسـیار از ددگـر محققـان ،مـدعی شـد فـه

هـیچ پادـة فلســفی بــرا ترجمــه وجــود نــدارد .بنیـامی ( ،6333ص )31 .ماننــد بسـیار از
صــاح نظران معتقــد بــود فـه «بــهجــا تثفیــد بــر رو معــانی و فسـ

ا مینــان از ننهــا،

بادـد تثفیــد بــر رو مــت و زبــان باشــد» .و تلــاش فـرد ــار وبی تعردـ

فنــد فـه بــر

اساآ نن قادر به شـرم ادـ مسـ له باشـد فـه ـه ب شـی در زبـان ترجمـه میشـود دـا در
ــار و

ترجمــه خلــق میشــود و ادـ

را بــر حسـ

زبــان تعــاملی نقــا فــرد« :از همــان

ابتــدا زمین ـة برخــورد 2وجــود داشــته ف ـه اد ـ زمین ـة برخــورد بــه ترجمــه بس ـ داد ش ـد
اس » (بنیامی ( ،6333ص .)643 .ادـ نـوع اسـتدلاک میتوانـد نشـاندهنـدة راهـی بـه جلـو
باشــد ،بــهخصــوص اگــر بتــوان برخــورد را بــر حســ
نمــود .نکتــة مهــم ادــ اســ

همکــار ن وفلاســیک بــازتعرد

فــه مــا قــدم فراتــر از نقــدها و توهمــات نســان بگــذاردم.

زمینهها برخورد (دا همکـار ) بـه موقعیـ هـا تبـددا نظردـاتی ـون وفـادار  ،تعـادک،
ترجمــهپــذدر  ،خصوصــیات نامشــهود و اخلــاو حرفــها  ،بــه نقــشهــا عملکــرد
ســازماندافتــه در مـیندنــد .در واقــو ،ادـ نقــشهــا را میتــوان از ردـق ســن ها تحلیلـی
درک فرد فه بهنوعی ممک اس

پسامدرن محسو

گردد.

دکــی ددگــر از مشــکلات مربــو ،بــه نقــش و مســ ولی

شــ

متــرجم میباشــد.

امــان )6330(9ادعــا مــیفــرد فــه مطالعــات ترجمــه از ردــق بســ مقولــهها تعــادک و
تقسیمات دوگانـه سـعی در حـذ
علم ـی عمومی ـ
حذ

فردگرادـی دارد .مـا ممکـ اسـ

فراتـر رودـم :اگـر هـر

داشــته باشــد ،هــر نــوع مطالع ـة علم ـی ترجمــه باد ـد فاملــا فردگرادــی را

فند .اگر نی باشـد ،حـاک ادـ سـراک پـیش میندـد فـه ندـا تنهـا گآدنـه اسـتفاد از

فلسفه اس

فـه تحمیـا ت ـور را تقبـیح فـرد در نتیجـه بـه افـراد نزاد عمـا ظـاهر در

تصمیمگیر هـا فـرد خـود مـیدهـد؟ بـهنظـر مـیرسـد فـه ادـ وضـعی

مـانعی بـرا

درک مجهولات فاربرد باشد.

1. Translation and the Nature of Philosophy
2. the site of conflict
3. Ammann
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در ادنجــا نــدد را حــا ذفــر شــد اســ  .دکــی از را حاهــادی فــه ســترم
( )6333معرفــی فــرد اد ـ اس ـ

ف ـه مطالعــات ترجمــه باد ـد مســتقیما بــه متــرجم بگود ـد

ــهفارفنــد :ادــ فــار را میتــوان از ردــق انجــام تحقیقــات علمــیتجربــی انجــام شــود
دـا

بهمنظور پیشبینی ابنکه ـه اتفـاقی مـی افتـد اگـر متـرجم دکـی از گآدنـههـا الـ ،

ن را باــذدرد .دکــی ددگــر از را حاهــا ممک ـ  ،اســتفاد از گفتمــان جامعــهشناس ـی بــرا
متــرجم اس ـ

درک فردد ـ

ف ـه بــه ور دائــم منــو ،بــه رواب ـ اجتمــاعی ،بــدون محــدود

شــدن بــدانها میباشــد .در ادنجــا ممک ـ اس ـ
فــرد انت ــا

فلمــه «عــادتوار » 2ف ـه بوردد ـو 9مطــرم

شــود و ســعی شــود نن را بــا مفهــوم هنجارهــا موجــود در ترجمــه فــه

توس تور ارائه شد بود ،سـازگار فنـد .در عـی حـاک ،ممکـ اسـ
بورددــو را مبن ـی بــر اد ـ ف ـه علــوم انســانی عمومی ـ
مشــارف

برخـی افـراد نظردـة

ندارنــد بلک ـه بــر اســاآ ارتبا ــات

نظردــهپردازان و عمــاگرادــان قــرار دارنــد ،مــورد پــذدرش قــرار دهنــد .از ادــ

ددــدگا  ،در علــوم انســانی جنبــة فرددــ

شــمگیر وجــود دارد فــه در نهادــ

میشود اقتـدار فلسـفی راهـی را پـیش پـا تفکـرات اجتمـاعی بـهنفـو موقعیـ

باعــ

افـراد قـرار

دهد .نظردـهپردازان ترجمـه ،بـهعنوان واسـطها بـی گفتمـانهـا فلسـفی و شـیوة ترجمـه
عمــا م ـیفننــد و بــه ور فعالانــه درگی ـر گفتگوهــا پیوســتها هســتند فـه باد ـد از هــر دو
ر

فرا گرفتـه شـود .در ادـ راسـتا ،مشـکا مطالعـات ترجمـه تنهـا خوانـدن زدـاد فلسـفه

نیس  ،بلکه عط

توجه ودژ به فار ،فلام و عما مترجم اس .

در مجمــوع ،ننچــه فــه از مطال ـ

اشــار شــدة فــوو میتــوان دردافــ

اد ـ اس ـ

فــه

گفتمانها فلسفی حداقا از سه ردق به مطالعات ترجمه مرتب میشوند:
 .6فیلســوفان رشــتهها م تلــ

از ترجمــه بــهعنوان مطالعــة مــورد دــا اســتعار ا

برا شرم مسائا مربو ،به برنامهها فلیتر استفاد فرد اند؛
 .2نظردــهپردازان و عملگرادــان ترجمــه همــوار بــه گفتمــانهــا فلســفی بــهعنوان
حامی و پشتیبان نظردات خود نگا فرد اند؛
1. Chesterman
2. habitus
3. Bourdieu
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 .9فیلســوفان ،دانشــمندان و مترجمــان دربــارة ترجم ـة گفتمــانهــا فلســفی ب ـه ارائ ـة
تفسیر و اظهار نظر پرداختهاند.
از سو ددگر ،بـه ماهیـ
مســائا نگردس ـ

امـر ترجمـه میتـوان بـهعنوان نـوعی فعالیـ

در جهـ

حـا

ف ـه در نن دــک عنصــر در زبــان مبــد ب ـا دــک د ـا نــد عنصــر در زبــان

مقصــد ارائــه میشــود .اگــر متــرجم تنهــا دــک گآدنــه بــرا ترجمــه در دس ـ

داشــته باشــد

یآ برا گفت وجـود نـدارد و بـه هـیچ نـوع فلسـفها احتیـان نیسـ  .از ـر
هنگــامی فـه متــرجم دو دـا ســه گآدنــه در دسـ

ددگـر،

داشــته باشــد ننگــا ترجمــه ارزش بحـ

توســ مترجمــان نظردــهپرداز را پیــدا مــیفنــد .بــههمی ترتی  ،زمــانی فــه گآدنــهها
باشـد و هـیچ نظردـة مش صـی در رابطـه بـا گـونگی فـاهش پیچیـدگی

متعدد در دس

مت وجود نداشته باشد ،زمینـها بـرا

ـرم و بررسـی بح هـا مـرتب بـا گفتمـانهـا

فلســفی بــهوجــود میندــد .ادــ امــر را میتــوان در بیشــتر نظردــهها و روشهــا مــرتب
مشاهد فرد.
نکتة مهم ددگر فـه نبادـد از نظـر دور داشـ

ادـ اسـ

فـه گفتمـانهـا فلسـفی ،بـا

توجــه بــه اد ـ مس ـ له ف ـه نــدد گآدنــه در رابطــه بــا ننهــا در دســترآ اس ـ  ،تماد ـا
شددد بـه بـازنگر و تجددـد نظـر دارنـد .تـدود فلمـات مناسـ
جــآ وظــاد

فلســفه اسـ  .از ســو ددگــر ،دکــی از وظــاد

بـا فلمـات جـادگآد

مطالعــات ترجمــه انطبــاو و

ــرم فلمــات میباشــد .بــدد ترتیــ  ،ادنکــه ــه نــوع گفتمــانهــا فلســفی از دســ
رفتهانــد ،جآئــی از منطــق موجــود در فعالی هــا روزمــر اســ

فــه باعــ

میشــود

مترجمــان دائمــا ســعی در ف ـاهش پیچی ـدگی مــت داشــته باشــند .بــرا انجــام اد ـ ف ـار و
حفظ تعادک فلـی بادـد دـاد بگیـردم فـه گونـه در سیسـتمها ادرافـی عظـیم ،از پـادی بـه
بالا دعنی از سـم

عملکردهـا واقعـی و نـه از بالـا بـه پـادی دعنـی از سـم

سیسـتمهـا
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چکیده
ماهیــ

بینرشــتهای مطالعــات ترجمــه دیــدها های وســیعی را در ســا های اخیــر در

حــوزة تحقیــو و پــژوهن ایــن رشــته هشــود اس ـ
ســم

محصــو نهــایی ترجمــه ،بلکــه بــه پــرداز

شــد اس ـ
اس

در ایــن راســتا ،توجــه نــهتنها بــه
و نقــنآفرینــان اصــلی آن معطــو

از جملــه ایــن امــور بررســی فرآینــدهای شــناختی و احساســی مترجمــان

بـا نرـر بـه تـ ثیر در خـور توجـه موهـوم خودکارآمـدی بـر رفتـار و کـنن افـراد،

پــژوهن حا ــر بــر آن اس ـ

تــا رابطــة میــان خودکارآمــدی مترجمــان و راهاردهــای

حل مشـکل در ترجمـة آنهـا را مـورد ارزیـابی اـرار دهـد بـدینمنرور ،دو پرسـننامه
در زمین ـة موــاهی پایــهای خودکارآمــدی و راهاردهــای ترجمــه راحــی شــد و اعتاــار
آن را ســندید شــد اس ـ
تحقیو شـرک

هوتــادو شــن دانشــدوی ارشــد و دکتــری ترجمــه در ایــن

کردنـد نتـایح تحلیـل داد و محاسـاات آمـاری رابطـة معنـاداری را بـین

احســاخ خودکارآمــدی مترجمــان و راهاردهــای حــل مشــکل در ترجمــه آنهــا نشــان
داد از آندــا کــه نقــن باورهــای کارآمــدی مترجمــان در هـ ینن و اعمــا راهاردهــا در
مواجهـه بـا مشــکل در فرآینـد ترجمــه حـاز اهمیـ
آموز

اسـ  ،یافتــههای ایـن پــژوهن در

و برنامة تحصیلی ترجمه موید خواهد بود

کلیدددواژهها :خودکارآمــدی ،راهاردهــای ترجمــه ،فعالی هــای تصــمی هیری و حــل
مشکل ،شناخ  ،فراشناخ
____________________________
تاريخ دريافت 4931/70/62 :تاريخ پذيرش4931/43/93 :

DOI: 10.22067/lts.v50i2.50702
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 .1مقدمه

بــا توجــه بــه نقــن عوامــل احساســی تقریا ـاً در هم ـة جناــههای زنــدهی بشــر ،تحقیــو
اثربخشی خودکارآمـدی در رفتـار و کـنن افـراد جایگـا شـایان تـوجهی در ایـن سـا ها بـه
ویـــژ در میـــان روانشناســـان و کارشناســـان آمـــوز

یافتـــه اســـ

پـــز از انتشـــار

خودکارآمــدیب بــهســوی یکپارچــهســازی نرریــه دهرهــونی رفتــاری (بانــدورا )6311 ،ایــن
ســاز در باف هــا و رشــتههای هونــاهونی ماننــد مشــکلات مــرتاب بــا ورز
اکنــون آمــوز  ،بهخصــوا انگیـ ة تحصــیلی مــورد بررســی اــرار هرفـ

و ســلام

و

(پــا ار )6331 ،

شــماری از ایــن پژوهنهــا در بــار رابطــة خودکارآمــدی و مهارتهــای زبــانی صــورت
هرف ـ ب ت ـ ثیر خودکارآمــدی بــر موفقی ـ

در درخ ریا ــی و زبــان انگلیســی (ویــح فیلــد،

 ،6331بـــهنقـــل از پینـــری و شـــان  ،)6331 ،خودکارآمـــدی و بـــهکارهیری راهاردهـــای
فراهیــری زبــانی در میــان معلمــان تاز کــار انگلیســی بــهعنــوان زبــان دوم (ســو و وانــ ،
 )5002و همین ــور در بــین داننآمــوزان مدرســه (مــاهو و الیــور ،)5001 ،خودکارآمــدی
و بســـندهی نگـــار

انگلیســـی بـــهعنوان زبـــان خـــارجی (ارخـــان و ســـابان،)5066 ،

خودکارآمـــدی و پیشـــرف

خوانـــدن در زبـــان خـــارجی (انســـولی و الهـــی،)5060 ،

خودکارآمـــدی و مهـــارت شـــنیداری (چـــن و همکـــاران5001 ،؛ رحیمـــی و عابـــدینی،
 ،)5003خودکارآمـــدی و خـــود ارزیـــابی در انگلیســـی بـــهعنوان زبـــان دوم (کورونـــادو-
الیگــرو ،)5001 ،خودکارآمــدی و توکــر انتقــادی دانشــدویان رشــتة زبــان انگلیســی بــهعنوان
زبــان خــارجی (معافیــان و ینــیزاد  ،)5066 ،خودکارآمــدی و موفقیــ

در زبــان انگلیســی

عمــومی (انســولی ،الهــی و هلپــرور ،)5065 ،خودکارآمــدی و خــود تنریمــی( 6انســولی و
ینـــیزاد  ،)5069 ،خودکارآمـــدی و فراشـــناخ

(انســـولی ،خواجـــوی و محدـــوبی،

 )5061ترجمــه کــه از نرــر آندلــونی ( )5060کــنن ردة بالــای شــناختی اس ـ  ،فرآینــدی
متشــکل از تصــمی هیری و راهاردهــای حــل مشــکل تلقــی میشــود بــهعقیــدة درویــن
( )6333محــدودی های چندهانــهای در ســطوو و مراحــل مختلــ  ،فرآینــد ترجمــه را در

1. Self-regulation

راحی و اعتاارسندی پرسننامة خودکارآمدی ترجمه و ارتااط آن

سا پنداه

بر هرفتـه اسـ

هرچـه اسـاخ پـرداز

ترجمـه را راهاردهـا تشـکیل میدهنـد کـه در پـی

آنهــا تصــمی های مقتضــی اتخــا میشــود ،آثــار موجــود حــاکی از بیتــوجهی نســا
آنهاس ـ
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بــه

از رفــی ،ت ـوانن راهاــردی در میــان پــنح خــرد تــواننِ مــد تــواننِ ترجم ـهِ

پکتــه از درجــه اهمیــ

و در حــل مشــکل و براــراری ارتاــاط

فراوانــی برخــوردار اســ

درونی میـان سـایر خرد تواننهـا نیـ نقـن بسـ ایی دارد (پکتـه )5009 ،ایـن خرد تـوانن
در جــای خــود نیــ بــا م لوــة روانفی یولو یــ
شــناختی و رفتــاری و روانحرکتــی 6دلالــ

در ارتاــاط اســ

کــه بــر ســازوکارهای

دارد (پکتــه )5009 ،در نتیدــه ،خودکارآمــدی

و راهاردهای حـل مشـکل در ترجمـه مطـابو ایـن مـد میتواننـد در برابـر یکـدیگر سـهی
باشند با این حـا  ،فقـدان پـژوهن ،مـا را بـر آن داشـ

تـا ایـن ارتاـاط را در ایـن کـاو

بســندی ؛ بــهعاارتی میخــواهی باینــی آیــا خودکارآمــدی مترجمــان بــر فرآینــد پی یــدة
تصــمی هیری و حــل مشــکل حــین ترجمــه ت ـ ثیر دارد ،چگونــه و تــا چــه می ـ ان بنــابراین
س ا های زیر مطرو میشودب
 6آیــا پرســننامة نوســاخته خودکارآمــدی ترجمــه ،از روایــی و پایــایی برخــوردار
اس ؟
 5آیــا پرســننامة نوســاخته راهاردهــای حــل مشــکل در ترجمــه ،از روایــی و پایــایی
برخوردار اس ؟
 9آیــا ارتاــاط معنــاداری میــان نمــرات خودکارآمــدی دانشــدویان ترجمــه و نمــرات
راهاردهای حل مشکل آنها در ترجمه وجود دارد؟
 .2پیشینة پژوهش
 .1 .2خودکارآمدی

خودکارآمــدی ،موهــوم اصــلی نرریــة شــناخ
تعری ـ

اجتمــاعی بانــدورا ( ،)6361ایــن هونــه

میشــودب «بــاور بــه توانــایی در ســاماندهــی و اجــرای مراحــل کــاری کــه مســتل م

ادارة مواعی هــای آتــی اســ » ( ،6331ا  )5در ایــن نرریــه ،ســه متدیــر عمــد  ،کــنن
1. Psychomotor
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شمارة دوم

افــراد را تعیــین میکنــدب رفتــاری ،شخصــی ،و محیطــی ایــن متدیرهــا «نرــام علّ ـیمعلــولی
یکپارچــهای» (بانــدورا ،6331 ،ا  )51را پدیــد میآورنــد کــه بــر یکــدیگر اثــری دوســویه
میهذارنــد یعنــی رفت ـار مت ـ ثر از ســازوکارهای روانشــناختی و عوامــل اجتماعیســاختاری
در وااـ« ،،میـ ان انگیـ  ،حالـات روحـی ،و کـنن اشـخاا بـین از همـه بـر آن ـه

اس

بــاور دارنــد وابســته اسـ

عینــی داشــته باشــد» (بانــدورا ،6331 ،ا )5

تــا آن ــه وااعیـ

در مدموع ،باورِ خودکارآمـدی متوجـه خـود توانـایی نیسـ
اابلی

بلکـه تلقـی از آن ـه بتـوان بـا

موجود اندام داد

شایســته اس ـ

بــه خــا ر داشــته باشــی کــه خودکارآمــدی بــا کارآمــدی ،ع ـ ت نوــز،6

اعتماد بـه نوـز 5و خودشناسـی 9متوـاوت اسـ

کارآمـدی بـه اـدرت اعمـا تـ ثیر ،عـ ت

نوــز بــه حــز ارزشــمندی ،اعتمــاد بــه نوــز بــه وا ای کلیشــهای تــا ســاز ای نرــری
(بانـــدورا ،)6331 ،و خودشناســـی بـــه ارزیـــابی مهارتهـــا و احســـاخ ارزشـــمندی در
راستای رفتار مورد نرر اشار دارد (پا ار )5003 ،
باندورا چهـار مناـ ،را بـرای خودکارآمـدی معرفـی میکنـد کـه شـامل تدربـة بسـندهی،1
تدربــة ییــر مســتقی  ،2ترییـ
همــه مهمتــر اســ

اجتمــاعی ،1و حالــات روانشــناختی 1اسـ

مصــدا اســتنااط متاــ

مناــ ،او کــه از

فــرد از فعالی هــای پیشــین خــود میباشــد

تدربة ییر مسـتقی بیـانگر مـواردی اسـ

کـه شـخم بـا مشـاهدة دسـتاورد سـایرین یـا از

ریــو رویکــرد همانندســازی صــاح

انگیــ شــد و ا مینــان مییابــد بــه اینکــه دارای

همــان توانــایی در کس ـ
کلـامی دیگـران اسـ

موفقی ـ

کـه باعـ

اس ـ

تریی ـ

اجتمــاعی دربــارة ارزیــابی یــا اضــاوت

ارتقـای تصـورات درونـی فـرد میشـود؛ الاتـه در صـورتی

کــه از ســوی افــراد موثــو ،امــین و متخصــم صــورت بگیــرد (بانــدورا )6331 ،در نهای ـ ،

1. Self-esteem
2. confidence
3. self-concept
4. Mastery experience
5. Vicarious experience
6. Social persuasions
7. Psychological states

سا پنداه
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حالــات روانشــناختی بــه ا ــطرار ،نگرانــی ،و انگیختگــی 6م ـ ثر بــر همانهــای شخصــی
هوته میشود
باورهــای خودکارآمــدی ،فعالی هــای انســانی را از ریــو چهــار فرآینــد شــناختی،
انگی شــی ،احساســی و ه ینشــی کنتــر میکننــد (بانــدورا )6331 ،در نرریــة شــناخ
اجتمــاعی ،رفتــار ارادی و آهاهانــه اس ـ

کــه بــا «تــدبیر در جه ـ

هــدفی معــین» (بانــدورا،

 ،6339ا  )666ــابطهمند میشــود بــهواســطة جریانهــای انگیــ محــور متــ ثر از ایــن
پندارها ،تدبیر بـه انگیـ تاـدیل شـد و عمـل متعااـ  ،نیرویـی محـرب بـرای چالنهـای
فــردی محســور میشــود فرآینــدهای احساســی کــه مرتاــه نگرانــی یــا ا ــطرار را در
مواجهـــه بـــا مواعی هـــای بـــالقو خطرنـــاب بـــازهو میکنـــد ،اســـتنااط اشـــخاا از
تواناییهایشــان را تح ـ

الشــعاع اــرار میدهــد خودکارآمــدی نــهتنها عوامــل اســترخ زا را

در اختیــار خــود میهیــرد بلکــه در مقایســه بــا انگیختگــی ا ــطرابی ،پینبینــی درســتی از
رفتـــار را ارازـــه میکنـــد (بانـــدورا  )6339در نهایـــ

اینکـــه در فرآینـــدهای ه ینشـــی،

تصــورات خودکارآمــدی انتخــار حرفــه و محــیب افــراد را در ــو دور زنــدهی تعیــین
میکند
بــهعقیــدة بانــدورا و ســایرین ،خودکارآمــدی در نیــل بــه هــد  ،اندــام و،ــای  ،و هــذر
از چالنهـا نقــن چشـمگیری دارد بــه علــاو  ،تلـا  ،پشــتکار ،و اسـتقام
دهنــد حـــز ادرتمنــد خودکارآمـــدی اوســـ
م ـیدارد کــه هــر فعالی ـ

شــخم نشــان

(پــا ار  )6331بـــراون ( )5000ا،هـــار

شــناختی یــا احساســی بــه دور از اتکــای بــه نوــز و ایمــان بــه

کاراییهــای فــردی در رویــارویی بــا امــور زنــدهی امکــانپــذیر نیســ

برنــارد ()6331

مشخصـــههای خودکارآمـــدی را ایـــن هونـــه بیـــان میکنـــدب صـــاحاان باورهـــای عـــالی
خودکارآمــدی مشــکلات را تکــالیوی ناتمــام میپندارنــد ،از رفــای وجــود جــذر کــار
میشوند ،تعهد صـاداانه در برابـر علـایو و کـردار خـود نشـان میدهنـد ،موفقی هـای خـود
را بــه تــوانن و کوشــن نســا

میدهنــد و خــود را در انــدب زمــانی از شکســ

و

ناخرســندی بازیــابی میکننــد در مقابــل ،خودکارآمــدی در ســطوو نــاز بــه اجتنــار از
1. Arousal
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را ورای تواناییهــای

خــود المــداد میکننــد اف ـ ون بــر ایــن ،بــر ناکامیهــا و پیام ـدهای منوــی تمرک ـ میکننــد،
آنهــا را بــه عــدم توانــایی اســتناد کــرد واعتمــاد بــه نوــز را بــیدرن ـ

عل ـ

از دس ـ

میدهند
در پــی ت ـ ثیر فو العــادة خودکارآمــدی ،ایــن موهــوم بــه یکــی از مهمتــرین مو ــوعهای
پــژوهن در حوز هــای هســترد ای از جملــه روانشناســی و آمــوز

تاــدیل شــد اســ

بــهعنوان نمونــه ،تــ ثیر خودکارآمــدی بــر تــرخ (بانــدورا ،)6369 ،افســردهی (دیــویز و
یـــات  ،)6365 ،تســـکین درد (مانینـــ
اشــمی

و رایـــ  ،)6369 ،اســـتعما دخانیـــات (هارســـیا

و دورفلــر )6330 ،و عملکــرد ورزشــکاران (بارلینــ

و آبــل )6369 ،در تعلــی و

تربیــ  ،دامنــة تحقیقــات شــامل کــارکرد حیــاتی باورهــای کارآمــدی در هــ ینن حرفــه و
رشــتة تحصــیلی ،پیشــرف
انگیــ ة علمــی اســ

داننآمــوزان و تدــارر آموزشــی آموزهــاران و موفقیــ

و

(پــا ار  )5009کــولین ( )6365خودکارآمــدی در درخ ریا ــی را

در میــان کودکــان دارای تــوانن کـ  ،متوســب ،و بالــای ریا ــی بررســی کــرد اسـ

نتــایح

حــاکی از آن بــود کــه ســطوو ممتــاز کارآمــدی مندــر بــه اجــرای بهتــر میشــود و فراــی
نمیکنــد از چــه می ـ ان توانــایی بهــر برد انــد محققــانی ماننــد رأخ ( )6335نی ـ بــر نقــن
بنیــادی خودکارآمــدی معلمــان در اهــدا

تعلــی و دســتاوردهای داننآمــوزان صــحه

هذارد انـــد بـــههمـــین نحـــو ،هماســـتگی معنـــاداری بـــین خودکارآمـــدی و موفقیـــ
داننآمــوزان در درخ ریا ـی و انگلیســی در آیــاز و پایــان ســا تحصــیلی وجــود داش ـ
(ویگویلــد6331 ،؛ بــهنقل از پینتــری و شــان  )6331 ،ایــن ســاز در زمینــة راهاردهــای
یــادهیری زبــانآموزهــارانِ بــدو خ ـدم

(ســو و وان ـ  )5002 ،و همــین ــور داننآمــوزان

ابتــدایی و دبیرســتان (مــاهو و الیــور )5001 ،بررســی شــد اســ

کــه هــر دو بــهکارهیری

راهاردهــا را بیشــتر در بــین داننآمــوزان بــا مرتاــة بالــای کارآمــدی خــا ر نشــان میکــرد
تمامی این یافتهها منطاو بـا ادعـای بانـدورا مانـی بـر تـ ثیر فـراوان پنـدارهای خودکارآمـدی
بــر انگیـ و اعمــا بــین از پــینِ فنــون یــادهیری اسـ

در پــژوهن انســولی و ینــیزاد

( )5069هماســتگی معنــاداری میــان خودکارآمــدی و خــودتنریمی معلمــان زبــان انگلیســی

سا پنداه
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بهعنوان زبان دوم بههمرا تـ ثیر عامـل تدربـه و سـن بـهدسـ
بــین خودکارآمــدی تحصــیلی و فراشــناخ
هرف ـ

بــه رو
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آمـد افـ ون بـر ایـن ،رابطـة

تحلیــل مســیر 6مــورد بررســی اــرار

نتــایح نشــان داد کــه هــر دو عملکــرد علمــی معلمــان کــارآموز را از پــین تعیــین

میکنــد (انســولی و دیگــران )5061 ،از ــر

دیگــر ،کورونــادو-الیگــرو ( )5006تــ ثیری

متقابــل میــان باورهــای عمــومی خودکارآمــدی و خودارزیــابی داننآمــوزان در فراهیــری
زبــان خــارجی یافــ

از ایــن رو ،بــا توجــه بــه یافتــههای تدربــی دا بــر جایگــا ویــژة

خودکارآمــدی در بهر بــری از راهکارهــای مــ ثرتر در تعلــی و آمــوز  ،میتــوان تــ ثیر
احتمــالی خودکارآمــدی و راهاردهــای حــل مشــکل در ترجمــه بــر یکــدیگر را فر یهســازی
کرد که بر همین اساخ پژوهن حا ر پایهری ی شد
 .2 .2راهبردهای حل مشکل در ترجمه

بــهنرــر میرســد تعری ـ

روشــنی از موهــوم راهاــرد در ترجمــه اراز ـه نشــد  ،چــرا کــه

اسـتواد های هونـاهونی از آن صـورت هرفتــه و اابـل تعمـی بـه هــر فعالیـ
نیس

هاهی نی ممکن اسـ

ترجمـهای نیـ

اصـطلاحات دیگـری متـل رویکـرد ،فـن و رهیافـ

آن بــهکــار رود بــهری ـ اختلــا

بـه جـای

نررهــای فــراوان ،پژوهشــگرانی هم ــون رینگ ـ ()6361

راهارد ترجمـه را ایـن هونـه توصـی

میکننـدب تـدابیر بـالقو هوشـیارانة مترجمـان در رفـ،

مشـــکلات خـــاا در ترجمـــه در چـــارچور ترجمـــهای معـــین چســـترمن ()6331
ویژهیهــای عــام راهاردهــای ترجمــه را هدفــدار ،مشــکلمحــور ،بــین فــردی و کــاربرد
آهاهانه ترسی میکند آن ـه راهاـرد را از ییـر راهاـرد متمـای میکنـد عنصـر آهـاهی اسـ
(کــوهن )6336 ،بــا ایــن وجــود ،ســگونو ( )6331راهاردهــای ترجمــه را رویکــردی هــ
ارادی و هــ ییــر ارادی میدانــد اقهبنــدیهای مختلوــی بــرای راهاردهــای ترجمــه ارزــه
شــد اس ـ

رینگ ـ ( )6361انــواع راهاردهــا را ،درب مــتن ،5معــاد یــابی ،9معــاد آزمــایی،1

1. Path analysis
2. Comprehension
3. Equivalent retrieval
4. Equivalent monitoring
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چــار ه ینی 6و کوتا ســازی 5میدانــد راهاردهــای رلــ

شمارة دوم

( )6361در مدموعــهای ،ــاهراً

پی یــد تر هندانــد شــد کــه شــامل مشــکلیــابی ،9تحلیــل زبانشناســی ،1حوــو و بازیــابی،2
جستدوی کلـی و هـ ینن ،1اسـتدلا و ارجـاع متنـی ،1موهـومسـازی 6و کارآزمـایی 3اسـ
منــد و جنســن ( ،)6331از رفــی ،تمــای ی بــین راهاردهــای فــرآوری 60و ارزیــابی 66اازـل
میشــوند کــه اولــی بــه دریافــ  65و کوتا ســازی و دومــی بــه بســندهی 69و پــذیرفتگی
رد بنــدی میشــوند ســگونو ( )6331چهــار مقولــه را معرفــی میکنــد تحـ

61

عنــاوینی چــون

راهاردهــای بین ـافردی ،جســتدو ،ارجــاع و ارزیــابی و اکســلنین ( )6339راهاردهــا را کلــی
و ج زی در نرر میهیرد
راهاردهای ترجمـه در رونـد ترجمـه جایگـاهی محـوری دارنـد؛ هـر ترجمـهای مسـتل م
راهاــردی خــاا و هــر متــرج راهاــردی منحصــر بــه خــود دارد ( ودیــ )5002 ،
وانگهــی ،عملکــرد عمــدة راهاردهــای ترجمــه ،حــل مشــکل در ســایة چار اندیشــی و
تصــمی هیری اسـ

بــا ایــن همــه ،عمــل ترجمــه ترکیاــی از هــر دو محســور میشــود بــه

هوتـــة اکســـلنین ( )6333راهاردهـــای ترجمـــه «از مـــاهیتی اکتشـــافی و انعطا پـــذیر
برخــوردار بــود و انتخــار آنهــا متضــمن تصــمیمی بــر پایــة اهــدا

متــرج میباشــد»

بنــابراین ،مرحلــة آیــازین راهاردهــا در تشــخیم مشــکل و مرحلــة پایــانی آنهــا در امکــان
رف ،یا عدم رفـ ،مشـکل نهوتـه اسـ

(لـورچر )6335 ،افـ ون بـر ایـن ،مطالعـات شـناختی

ا عــان میکننــد کــه ترجمــه ،رفتــاری در جهــ

حــل مشــکل اســ

( اکســلنین)5005 ،

1. Decision-making
2. Reduction
3. Problem identification
4. Linguistic analysis
5. Storage and retrieval
6. General search and selection
7. Text inferencing and reasoning
8. Contextualization
9. Task monitoring
10. Production
11. Evaluation
12. Achievement
13. Adequacy
14. Acceptability

سا پنداه
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مهمتــر از همــه ،مشــکلات ترجمــه در کلــام نیومــارب (« )6366الــ

نرریــة ترجمــه را

تشــکیل میدهنــد» هرچــه توجــه کمــی بـه مشــکلات ترجمــه معطــو

شــد  ،پژوهنهــای

ترجمه از آنها یافل ناود و نیس

(ویل )6331

حــل مشــکل در ترجمــه دانــن زیــادی می لاــد ایــن دانــن شــامل دانــن ا،هــاری و
کــاربردی اسـ

کــه اولــی بــه دانســتههای هــن و تدربیــاتی دربــارة فعالی هــای روزمــر و

دومی به ا لاعـات پایـهای بـه همـرا دانـن پویـا و راهاـردی دلالـ

دارد ییـر حرفـهایهـا

از دانــن ا،هــاری و حرفــهایها از دانــن کــاربردی بهــر میبرنــد و تعامــل بــین دانــن و
تدربــه اســ

کــه بــه تصــمی هیری و حــل مــ ثر مشــکل در ترجمــه منتهــی میشــود

(کاسیاکاســکا-اکانســکا )5069 ،همــان ــور کــه پینتــر هوتــه شــد ،تــوانن راهاــردی
مه ترین تـوانن در مـد پکتـه ( )5009در رونـد حـل مشـکل نقشـی اساسـی ایوـا میکنـد
بــه ادعــای لطوــیپــور ســاعدی ( )6331ترجمــه اب ـ ار براــراری ارتاــاط بــین زبــانی و بــین
نشانهایس ـ

و نــوع راهاردهــای مــورد اســتوادة مترجمــان بــه ابقــای مســیر ارتاــا ی میــان

نویسندة متن اصلی و خوانندة متن مقصد متکی اس
از دهة نود میلـادی بـه بعـد تحقیقـات تدربـی بـر پـرداز

ترجمـه متمرکـ شـد اند در

رویکردهــای فرآینــدمحور ،فعالی هــای متــرج حــین ترجمــه ــاب شــد و پــز از آن بــا
شیو هایی مانند بـرونفکنـی اندیشـه تحلیـل میشـود در وااـ ،،پژوهنهـایی از ایـن دسـ
این امکان را فـراه کرد انـد تـا فرآینـدهای روانشـناختی مترجمـان هنگـام حـل مشـکل در
ترجمــه مــورد کنکــا

اــرار هیرنــد از ایــن نمونــه پژوهنهــا میتــوان بــه لــورچر (،6361

 )6336اشــار کــرد او از  16آلمــانی کــه زبــان انگلیســی را فــرا میهرفتنــد خواس ـ

تــا در

ترجمة شواهی متنی هر آن ـه را کـه بـه هنشـان میرسـد بـازهو کننـد انـواعی از راهاردهـا
شناسایی شدند با ایـن حـا  ،راهاـرد واحـدی بـا وجـود تواوتهـای فـردی مشـاهد نشـد
به بیانی دیگـر ،تمـای ی میـان مترجمـان تـاز کـار و مدـرر در خصـوا کیویـ
الاتــه بــه ج ـ فراوانــی و توزیــ ،آنهــا یاف ـ

راهاردهـا

نشــد بــههمــین ترتی ـ  ،ســگونو ( )6336دو

آههــی تالیدــاتی را بــه دانشــدویان ترجمــه در ســطوو مختلــ

خارهــی 6داد تــا از زبــان
1. Proficiency
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فرانسه به انگلیسی ترجمـه کننـد راهاردهـای سـخنوران بـومی زبـان انگلیسـی کـه بـه زبـان
مــادری خــود ترجمــه میکردنــد بیشــتر ارزیــابی 6و بــازبینی 5بــود در مقابــل ،اصــو فــرا
هرفته و پرداز هـای وا هـانی بیشـتر مـد نرـر سـخنوران ییـر بـومی اـرار داشـ

امیرپـور

و انســولی ( )5061نی ـ بــا اســتواد از شــیوة بــرونفکنــی اندیشــه ،رابط ـة میــان اشــتیا بــه
ترجمــه و راهاردهــای ترجمــة تعــدادی از دانشــدویان ارشــد ترجمــه را آزمــاین کردنــد
نتایح ثابـ

کـرد کـه میـ ان اشـتیا دانشـدویان بـه ترجمـه در کـاربرد و تعـداد راهاردهـای

آنها م ثر اس
 .3روش پژوهش
 .1 .3شرکتکنندگان

هوتــاد و شــن دانشــدوی مقطــ ،ارشــد و دکتــری در دانشــگا بــین المللــی امــام ر ــا
علیــهالســلام و دانشــگا فردوســی مشــهد داو لاانــه در ایــن پــژوهن شــرک

کردنــد از

میـــان آنهـــا  63مـــرد ( 21 ،)%52زن ( )%16بودنـــد و  9نوـــر نیـــ جنســـی

خـــود را در

پرســننامه درج نکــرد بودنــد زبــان مــادری ایــن افــراد فارســی و ســابقة تحصــیلی آنهــا
کارشناســی مترجمــی زبــان انگلیســی و ادبیــات انگلیســی بــود پــز از شــرو مختصــری از
اهــدا

تحقیــو ،پرســننامهها توزیــ ،و از دانشــدویان خواســته شــد تــا در منـ

بــه آنهــا

پاسخ داد و جلسة آیند تحویل پژوهشگران دهند
 .2 .3ابزار پژوهش

مدموعــهای از دو پرســننامه تح ـ

عنــوان خودکارآمــدی ترجمــه و راهاردهــای حــل

مشــکل در ترجمــه ،اب ارهــای اصــلی ایــن پ ـژوهن را تشــکیل دادنــد هــر کــدام بــهترتی ـ
دارای  90و  59سـ ا پــنحاســمتی متشــکل از ه ینــههای همیشــه ،ایلـ  ،هــاهی ،بهنــدرت
و هرهــ بــود نمر هــای هــر بخــن بــر اســاخ موهــوم مــورد نرــر از ( 2حــداکتر) تــا 6
(حــداال) محاســاه شــد از شــرک کنندهان خواســته شــد نــام خــود در پرســننامهها
1. Revising
2. Monitoring

سا پنداه
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بنویسـند و ایــن ا مینــان بــه آنهــا نیـ داد شــد کــه پاســخها کاملـاً محرمانــه خواهــد مانــد
ا لاعــات آمــاری از اایــل جنســی  ،ســن ،تدربــه آموزشــی ،و ســطل تحصــیلات از آنهــا
خواسته نشد یافتهها به توصیل در بخن نتایح آورد شد اس
 .4نتایج

س ـ ا او و دوم پــژوهن ب ـه مو ــوع روایــی و پایــایی پرســننامههای خودکارآمــدی
ترجمــه و راهاردهـای حــل مشــکل در ترجمــه میپــردازد هــد

نخسـ

پــژوهن حا ــر،

راحـــی مقیـــاخ انـــداز هیری بـــرای ســـندن اثـــر احتمـــالی احســـاخ خودکارآمـــدی
دانشدویان ترجمه بـر راهاردهـای ترجمـه آنهـا بـود بـدینمنرور ،بـر پایـة موـاهی بنیـادی
خودکارآمــدی و راهاردهــای ترجمــه کــه در بخــن پیشــینة پــژوهن آمــد ،مدموعــهای از
مطال ـ

مــورد نرــر آمــاد شــد متعاا ـ

مرحلــة امتیــازدهی ،داد هــا در نــرمافــ ار SPSS6

نســخة  56وارد و محاســـاه شـــد بـــرای بـــرآورد همســـانی درونـــی یـــا پایـــایی مـــوارد
پرســننامهها ،ــری

هماســتگی آلوــا بــه کــار هرفتــه شــد کــه بــرای پرســننامة

خودکارآمــدی حــدوداً  0/61و بــرای پرســننامة راهاردهــای حــل مشــکل در ترجمــه
تقریااً  0/11بدسـ

آمـد لـازم بـه کـر اسـ

اابـــل ااـــو بـــهترتیـــ

ایـن مقـدار نشـاندهندة و ـعی

مطلـور و

بـــرای پرســـننامههای خودکارآمـــدی ترجمـــه ( 2)TSEQو

راهاردهای حل مشکل در ترجمه ( 3)TPSSQمیباشد (جدو )6
جدول  .1پایایی پرسشنامههای خودکارآمدی ترجمه ( )TSEQو راهبردهای حل مشکل در ترجمه
()TPSSQ
تعداد سؤالها

ضریب آلفای کرونباخ

سازهها

90

0/611

TSEQ

59

0/191

TPSSQ

1. Statistical Package for Social Science
2. Translation Self-Efficacy Questionnaire
3. Translation Problem Solving Strategy Questionnaire
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جـــدو  5آمـــار توصـــیوی دو متدیـــر خودکارآمـــدی و راهاردهـــای ترجمـــه را نشـــان
میدهد
جدول  .2آمار توصیفی پرسشنامههای خودکارآمدی ترجمه ( )TSEQو راهبردهای حل مشکل در
ترجمه ()TPSSQ
تعداد سؤالها

انحراف معیار

پراش

میانگین

90

65/133

616/519

661/15

TSEQ

59

6/033

12/233

65/60

TPSSQ

پین از تخمین میـ ان تدییرپـذیری میـان عوامـل بـهدسـ
آزمون کای رــ مایرــ الکـین 6بـرای محاسـاة انـدازة کوایـ
آزمــون بارتلــ  5بــرای ســندن ســطل معنــاداری ــرای

آمـد در برابـر سـایر عوامـل،
نمونـههیری در تحلیـل عـاملی و
هماســتگی در جــدو اعــداد

اعما شد (جدو )9
جدول  .3آزمون کایزرد مایرد الکین و بارتلت برای دو پرسشنامة  TSEQوTPSSQ
TPSSQ

TSEQ

0/111

0/150

923/631

6031/121

مرب ،خی تقریای

529

192

درجة آزادی

0/000

0/000

سطل معناداری

آزمون کوای

نمونههیری کای ر-مایر-الکین
آزمون بارتل

همــان ــور کــه در جــدو  9مــیبینی  ،آزمــون بســندهی کوایــ
خودکارآمــدی ترجمــه از حــداال معیــار کــه لــازم اســ
اسـ

و آزمــون بارتلـ

بــرای پرســننامة

بیشــتر از  0/1باشــد ،برخــوردار

نی ـ معنــادار اس ـ  ،چــرا کــه مقــدار «پ ـی» کمتــر از  0/2اس ـ

بــا

توجــه بــه مقــدار ســطل معنــاداری ،فر ــیة صــور رد میشــود و میتــوان نتیدــه هرفـ

کــه

بــین اج ـ ا ،هماســتگی براــرار اس ـ

هم نــین ،مقــدار بســندهی کوای ـ

بــرای پرســننامة

)1. Kiaser-Meyer-Olkin (KMO
2. Bartlett

سا پنداه
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راهاردهــای ترجمــه کمتــر از  0/1بهدس ـ

13

آمــد الاتــه از آندــایی کــه آزمــون بــرای نمون ـة

اولیــه اســتواد شــد اســ  ،مقــدار کــ آن مشــکلی را ایدــاد نمیکنــد بــهعلــاو آزمــون
نی معنادار اس  ،بنابراین فر یة صور پذیرفته نمیشود

بارتل

در پــی اعمــا تحلیــل عــاملی اکتشــافی 6بــرای تعیــین روابــب درونــی میــان اجــ ای
پرسننامه ،تعدادی عامل بهدس

آمد که در ادامه تو یل داد میشودب

 .1پرسددشنامة خودکارآمدددی ترجمدده ( :)TSEQنُــه عامــل از میــان  90ســ ا از
ریــو تد یــه و تحلیــل عامــل اصــلی 5بــا اســتواد از دوران واریمــاکز ،بارهــذاری شــد
(پیوسـ

 )6ایـن مسـهله در آزمـون  screeنیـ ت ییـد میشـود همـان ـور کـه در شـکل 6

نمایــان اسـ  ،تعــداد مطلــور عاملهــای بــهدسـ

آمــد دارای مقــدار تــاب 9،بیشــتر از یـ

میباشــند و تنهــا  1عامــل از  3عامــل بــرای تشــریل موــاهی کلیــدی پرســننامه نامگــذاری
شدند

شکل  .1نمودار  Screeعاملهای بارگذاریشده از تجزیه و تحلیل عامل اصلی در پرسشنامة
خودکارآمدی ترجمه
1. Exploratory factor analysis
2. Principal-components factor analysis
3. Eigenvalue

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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جدول  .4عاملهای بهدستآمده و نامگذاریشده از تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامة خودکارآمدی ترجمه
عاملها
 6اشتیا به ترجمه
 5اعتماد به توانایی در ترجمه
 9اف این انگی برای ترجمه
 1ت ثیرناپذیری نکات اصلاحی همکاران در کاهن انگی
 2کاهن انگی در برابر مشکلات
 1ترجمه و احساخ خور
 1نداشتن واهمه در برابر اشتااهات ترجمه

 .2پرسددشنامة راهبردهددای حددل مشددکل در ترجمدده ( :)TPSSQتد یــه و تحلیــل
عامل اصلی این پرسننامه نی به بارهذاری  3عامل منتهی شد (پیوس

)5

از آندــایی کــه ســایر عوامــل ،تـ ثیر اابــل ملاحرــهای بــر میـ ان تدییــرات وارد نمیکننــد،
نــرمافــ ار از آنهــا صــر

نرــر کــرد نمــودار  Screeنشــان میدهــد کــه عاملهــای

بـهدسـ آمــد از تد یــه و تحلیــل عامــل اصـلی دارای مقــدار تــاب ،بیشــتر از یـ

میباشــند

(شــکل  )5در نهای ـ  2 ،عامــل بــر اســاخ موــاهی عاملهــای ب ـهدس ـ آمــد نامگــذاری
شدند (جدو )2

شکل  .2نمودار  Screeعاملهای بارگذاریشده از تجزیه و تحلیل عامل اصلی در پرسشنامة راهبردهای
حل مشکل در ترجمه

سا پنداه
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جدول  .5عاملهای بهدستآمده و نامگذاریشده از تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامة راهبردهای حل
مشکل در ترجمه
عاملها
 6راهارد فراشناختی (ارزیابی و راحی راهارد)
 5مرور متن ترجمه برای تسهیل ترجمه بعدی
 9ترجمه سپز ارزیابی
 1مرور متن اال از ترجمه
لد

 2استواد از فرهن

ســ ا ســوم پــژوهن راجــ ،بــه بررســی ارتاــاط میــان نمــرات خودکارآمــدی و
راهاردهــای ترجمــة دانشــدویان اســ
پیرسون 6مورد استواد ارار هرفـ

بــرای پاســخ بــه ایــن ســ ا  ،فرمــو هماســتگی

تـا ابتـدا ارتاـاط احتمـالی بـین  3عامـل بـهدسـ آمـد از

هر پرسننامه سندید شود (جدو )1
جدول  .6ضرایب همبستگی میان خودکارآمدی ترجمه و راهبردهای حل مشکل در ترجمه
6

5
0006

6/00

. TPSSQ6

0/036

. TSEQ5

** سطل معناداری هماستگی در 0/06

ری

هماستگی  0/36بـر ناـود رابطـة معنـادار اشـار دارد؛ زیـرا مقـدار «پـی» بیشـتر از

 0/02اســ  ،از ایــن رو فر ــیة صــور رد نمیشــود بــهعاــارتی ،بــین  3عامــل از هــر دو
پرسننامه هماستگی وجود ندارد
ســپز پژوهشــگران ایــن تحقیــو تصــمی هرفتنــد از منرــر دیگــری ایــن رابطــه را
بســندند بــدینمنرور فرمــو پیرســون بــین  1عامــل خودکارآمــدی ترجمــه و  2عامــل
راهاردهــای ترجمــه بـهکــار هرفتــه شــد (جــدو  1و  )2در ایــن تحلیــل مشــخم شــد کــه
بــین عامــل او از پرســننامة راهاردهــا بــا عوامــل او و دوم پرســننامة خودکارآمــدی و
1. Pearson-product moment formula
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همین ــور عامــل پــند از پرســننامة راهاردهــا بــا عامــل ســوم پرســننامة خودکارآمــدی
هماستگی وجود دارد (جدو )1
جدول  .7ضرایب همبستگی  5عامل پرسشنامة راهبردهای حل مشکل ترجمه ( )TPSSQو  7عامل
پرسشنامة خودکارآمدی ترجمه ()TSEQ
TSEQ
عامل 7

عامل 6

عامل 5

عامل 4

عامل 3

عامل 2

عامل 1

**

0/611

0/016.

0/056

0/063

*

0/530

**

0/011

0/916

TPSSQ

هماستگی پیرسون

0/260

0/629

0/169

0/660

0/115

0/066

0/006

سطل معناداری

11

11

11

11

11

11

11

تعداد

0/069

0/529

0/003

0/501

0/651

0/031

0/035

هماستگی پیرسون

0/361

0/056

0/310

0/011

0/561

0/150

0/196

سطل معناداری

11

11

11

11

11

11

11

تعداد

-0/011

0/031

-0/056

0/561

0/022

-0/093 -0/010

0/266

0/101

0/626

0/019

0/192

0/160

0/193

سطل معناداری

11

11

11

11

11

11

11

تعداد

-0/066 -0/051

0/056

0/509

-0/001

0/650

-0/059

هماستگی پیرسون

0/663

0/355

0/621

0/069

0/315

0/905

0/610

سطل معناداری

11

11

11

11

11

11

11

تعداد

-0/006

0/031

-0/061

0/013

0/001

هماستگی پیرسون

0/315

0/150

0/110

0/166

0/005

0/229

0/319

سطل معناداری

11

11

11

11

11

11

11

تعداد

**

0/921 0/013

عامل 6

عامل 5

هماستگی پیرسون
عامل 9

عامل 1

عامل 2

** سطل معناداری هماستگی در 0/06

 .6بحث

ایــن مســهله بــه اثاــات رســید کــه خودکارآمــدی در پرداز هــای شــناختی نقــن دارد
(وود و بانــدورا )6363 ،عمــل ترجمــه نیــ علــاو بــر اینکــه فرآینــدی شــناختی اســ ،
رفتاری اجتمـاعی نیـ محسـور میشـود وا ـل اسـ

کـه فراهیـری زبـان مخـتم انسـان
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بــود و «زبــان و خویشــتن بســیار بــه یکــدیگر وابســتهاند» (کــوهن و نــور  ،6363 ،ا
 )12و فرآینــدهای پی یــدة روانشــناختی مــرتاب بــا یــادهیری زبــان در درون فــرد صــورت
میپــذیرد (پیخورســکا-کاســیل )5069 ،در ترجمــه ،مهارتهــای مخــتم زبــانی ماننــد
نگار  ،خوانـدن ،شـنیداری و تکلـ (در ترجمـة شـواهی) نیـ دخیلنـد بنـابراین ،آن ـه بـه
یــادهیری زبــانی دیگــر ارتاــاط مییابــد ،میتوانــد در ترجمــه ه ـ نقشــی داشــته باشــد هــر
چنــد ،ترجمــه از جه ـ
اس

راهاردهــا و رویکردهــای حــل مشــکل بــا دیگــر مهارتهــا متمــای

(آندلونی )5060
در پــژوهن حا ــر ،هماســتگی معنــاداری بــین میــانگین نمــرات دو پرســننامه دیــد

نشد میتـوان چنـین نتیدـه هرفـ

کـه خودکارآمـدی بـهتنهـایی تـ ثیر رفـی بـر فعالی هـا

نــدارد بــه بیــانی ،ایــن ت ـ ثیر میتوانــد ییــر مســتقی یــا از ریــو ســایر عوامــل باشــد ایــن
در راسـتای ادعـای بانـدورا ( )6336و لـاب و لاتـام ( )6330میباشـد مانـی بـر اینکـه

مطل

نقـــن باورهـــای خودکارآمـــدی صـــرفاً بیواســـطه نیســـ

بلکـــه متدیرهـــایی چـــون

ســازوکارهای شــناختی انگی ـ و خودنرــارتی ه ـ ســهمی دارنــد بــهعقیــدة پــا ار ()6331
در ســندن ارتاــاط خودکارآمــدی بــا عملکردهــایی کــه ماهی ـ
هماســتگی ه ـ ار
عل ـ

نشــد اس ـ

ایــن باشــد کــه تعری ـ

مخــتم بــه خــود ندارنــد

هوتــه میشــود کــار ترجمــه نی ـ مشــخم نیس ـ

شــاید

صــریحی از راهاردهــا در ترجمــه صــورت نگرفتــه؛ آن ه ـ

بهدلیـل کاربردهـای هونـاهون و تعمـی ناپـذیری آنهـا در هـر فعالیـ
مســتل م راهاردهــای ویــژ ای اسـ

ترجمـه هـر ترجمـه

و هــر متــرج از راهاردهــا ،هـ ینن و اســتوادة منحصــر

بــه فــردی دارد مختصــر اینکــه خودکارآمــدی بــهتنهــایی نمیتوانــد ــامن موفقیـ

متــرج

باشد
در تحلیــل هماســتگی پیرســون ،بــین راهاــرد فراشــناختی (عامــل او راهاردهــای حــل
مشــکل در ترجمــه) بــا اشــتیا بــه ترجمــه و اعتمــاد بــه توانــایی در ترجمــه (عامــل او و
دوم خودکارآمــدی) ارتاــاط معنــاداری براــرار اس ـ
خودکارآمــدی و راهاردهــای فراشــناختی هــ ار
دوهــرو ( )6330و کیــ

در تعــدادی از پژوهنهــا نی ـ ارتاــاط
شــد اســ

بــهعنوان نمونــه ،پینــری و

ســانتاخ ( )5000عملکــرد موفــو را در نتیدــة ایــن هماســتگی
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دانســتهاند بــهنقل از هــافمن و ســپاتارو )5006 ،همین ــور نتــایح پــژوهن نشــان

میدهـــد کـــه 90درصـــد تدییرپـــذیری در کننهـــای علمـــی حاصـــل هماســـتگی بـــین
(زیمرمـــان ،بانـــدورا و مارتینـــه-پـــون ،

خودکارآمـــدی و راهاردهـــای فراشـــناختی اســـ
)6335

فراشــناخ  6کــه اولــینبــار فلیــو ( )6316آن را معرفــی کــرد بــه آهــاهی یــا تحلیــل
فرآینــدهای یــادهیری یــا اندیشــگانی افــراد (فرهن ـ

وبســتر )5062 ،یــا اندیشــیدن دربــارة

اندیشــیدن (بوهــان5000 ،؛ فلیــو 6333 ،؛ متکــا  )5000 ،هوتــه میشــود ایــن شــناخ
رد بالــا شــامل دو م لوــة دانــن فراشــناختی و نرــام فراشــناختی میشــود (اشــراو)6336 ،
م لو ـة او بــه ســه دانــن ا،هــاری ،کــاربردی ،و مشــروط اشــار میکنــد (بــراون6361 ،؛
اشـــراو و موشـــمن )6332 ،درب فـــردی ،بـــاور دربـــارة و،ـــای  ،اهـــدا

شـــناختی و

اابلی های شخصـی بـه دانـن ا،هـاری ارتاـاط مییابنـد (اشـراو6336 ،؛ اشـراو و موشـمن،
 ،)6332در حالیکـه دانـن کـاربردی بـه دانـن چگـونگی اندـام کـار و دانـن مشـروط بـه
آهـاهی از زمــان و علـ

اندـام اعمــا مختلـ

شـناختی (اشـراو و موشــمن )6332 ،دلالـ

دارد م لوــة دوم فراشــناخ  ،مهارتهــای راحــی ،نرــارت و ارزیــابی را تعیــین میکنــد
(کلـــو )6361 ،در منـــاب ،پژوهشـــی ،خودکارآمـــدی دارای نقشـــی هـــدایتگر از ریـــو
فرآینــدهای شــناختی اس ـ

بــدیننحــو کــه رفتــار بشــر ارادی بــود و بــا تــدبیر و احتیــاط

کنتــر میشــود ( بانــدورا )6339 ،میتــوان ایــنهونــه اســتدلا کــرد کــه اشــخاا دارای
ســطوو عــالی خودکارآمــدی در مقایســه بــا آنهــایی کــه از می ـ ان حــداالی خودکارآمــدی
برخوردارنـد آهــاهی شــناختی و فراشــناختی از رفتــار خـود داشــته ،اعتمــاد بــه نوــز دارنــد،
اادرنــد بــر کــردار خــود تســلب یافتــه و موفقیــ

یــا شکســ

را مدســ کننــد (بانــدورا،

 )6339بانــدورا و وود ( )6363در پــژوهن خــود بــه ایــن نتیدــه دســ

یافتنــد کــه

خودکارآمــدی تــ ثیری مســتقی یــا ییــر مســتقی بــرکنن فــرد دارد ،آن هــ از ریــو
راهکارهــای تحلیلــی برآمــد از پرداز هــای فراشــناختی اف ـ ون بــر ایــن ،کوتینــو (،5001
بـــهنقل از انســـولی و همکـــاران )5061 ،بـــین فراشـــناخ  ،خودکارآمـــدی و عملکـــرد
1. Metacognition
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بـهعاـارتی ،دانـن فراشـناختی بـه خودکارآمـدی کمـ

و خودکارآمــدی بهنوبــة خــود کــنن و عملکــرد فــردی را تحــ

میکنـد

تــ ثیر اــرار میدهــد در

حقیقــ  ،میــ ان جــذرشــدن در کــار و تعهــد کــاری را باورهــای خودکارآمــدی تعیــین
میکنند و این امـر در علااـه و اشـتیا در اندـام کـار نمایـان میشـود (بـرن هـارت)6331 ،
در نتیده ،اشتیا و اعتمـاد بـه توانـایی در ترجمـه بـا برنامـهری ی ،نرـارت و ارزیـابی بهینـه
حاصل میشود
محاســاات آمــاری حــاکی از هماســتگی میــان اســتواد از فرهنــ

لدــ

(عامــل پــند

راهاردهــای ترجمــه) و اف ـ این انگی ـ (عامــل س ـوم خودکارآمــدی ترجمــه) بــود در مــد
تــوانن ترجمــة پکتــه ،خرد تــوانن ابـ اری بــه دانــن کــاربردی اشــار میکنــد ایــن دانــن
دربرهیرنــدة دانــن دایــر المعــارفی و فرهن ـ

لد ـ

میباشــد (انســولی )5062 ،بــهعلــاو ،

دانــن ابــ اری بــا خرد تــوانن راهاــردی ارتاــا ی دوســویه دارد و تــوانن راهاــردی در
جای خـود متـ ثر از سـازوکارهای روانحرکتیانـد بنـابراین ،کـاربرد فرهنـ

لدـ

از منرـر

دانن کاربردی بخشی از دانن فراشناختی را تشکیل میدهد
به اعتقـاد بانـدورا ،بـاور خودکارآمـدی رفتـار و کـردار را بـا فرآینـدهایی کنتـر میکنـد
کــه شــناخ

و انگیــ ة دو مــورد از آن چهــار فرآینــد میباشــند در فرآینــدهای شــناختی،

تدبیر در راستای هـد

مـورد نرـر ،نتیدـه را تحـ الشـعاع اـرار میدهـد (بانـدورا)6339 ،

در فرآینــدهای انگیــ محــور ،تــ ثیر خودکارآمــدی ایــن هونــه اســ

کــه تــدبیر در االــ

محــرب ،انگیــ ة تلا هــای آینــدة فــرد را راــ میزنــد بــر اســاخ تقســی بنــدی بــارون
( ،5001بــهنقل از انســـولی و الهـــی )5060 ،کارآمـــدی خـــودتنریمی بیـــانگر کندکـــاوی،
ت مــل موشــکافانه و ملاحرــة کــاری اس ـ

در پــژوهن زیمرمــان ،بانــدورا ،و مارتینــه-پــون

( )6335عنــوان شــد هرچــه کارآمــدی خــودتنریمی داننآمــوزان بالــاتر باشــد ،در چیرهــی
مو ــوعات علمــی ،اعتمــاد بــه نوــز بیشــتری پیــدا میکننــد (بــهنقل از در بانــدورا)6339 ،
از رفــی ،خــود کارآمــدی و راهکارهــای خــودتنریمی بــا یکــدیگر تعامــل دارنــد ( بوفاردـــ
بوچــارد ،پرن ـ

لــاریو ،6336 ،بــهنقل از پــا ار  )6331 ،در مدمــوع ،ت ـ ثیر انگی ـ از ریــو
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 تقوی ـ، خــودتنریمی،)6326 ، (هایــدر6خودکارآمــدی در حوز هــایی ماننــد اســتناد

 خودآهــاهی در ترجمــه بــا اســتواد از،از ایــن رو

شــد اســ

و کــاهن ا ــطرار ثابــ

اف این انگی میشود

باع

لد

فرهن

 نتیجهگیری.7

پـــژوهن حا ـــر بـــه بررســـی رابطـــة بـــین خودکارآمـــدی دانشـــدویان ترجمـــه و
 بایـد ســاز های دیگــری،مطالعـات آینــد بــه ـور اطــ

راهاردهـای ترجمــة آنهـا پرداخـ

مانند انگی و اشتیا بـه ترجمـه را نیـ لحـا کننـد اسـتواد از رویکردهـای کمّـی از اایـل
 درب مــا از تــ ثیر عوامــل بــافتی بــر،  مطالعــات مــوردی یــا مشــاهدات مســتقی،مصــاحاه
خودکارآمدی را اف این خواهند داد
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پیوست
1 پیوست

Items
1

6
5
17
19
2
14
16
13
11
26
28
3
1
18
20
21
27
8
23
24
29
22
30
12
10
15
7
4
9
25

.832
.783
.757
.747
.687
.523

.364
.474
.479

Rotated Component Matrixa
Component
2
3
4
5

.319

(TSEQ)

6

7

8

9

.340
.423
.479

.692
.676
.674
.669
.641
.555
.516

.404

.327
.320

.421
.329

.846
.801
.710
.595
-.525

.307
.373
.765
.651
.484

.457

.467

-.502
.470
.818
.642
.483

-.391

.439
.735

.345
.386
.384

.711
.629

.349
.311

.311
a. Rotation converged in 21 iterations.

.806
-.556
.843
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2 پیوست
Items
1

4
5
11
13
15
18
2
21
19
3
10
6
12
14
8
16
22
17
1
7
23
9
20

Rotated Component Matrixa
Component
2
3
4
5

.769
.639
.576

(TPSSQ)

6

.385
.750
.685
.562

.343

-.411

8

9

.500

-.377
.337

-.464
.764
-.485
.436

7

.447

.412

.326

.747
.667
.523
.479

.327
.745
-.666
.755
.628
.531

.373
.472

-.764
.605

.480
-.441

.361

.738
.565
.500
.914

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 21 iterations.
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 پرسشنامة خودکارآمدی ترجمه:3 پیوست
Please indicate your opinions about each of the statements below
by choosing the appropriate rate on the five-point scale below.
The word “Translation “here is intended as a reciprocal
translation, i.e. from source language to target language, and vice
versa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

I believe I will learn to translate very well.
It doesn`t bother me at all to translate.
I have a special ability to translate.
When I make translation mistake, I will expand my
efforts.
My interest in translating is high.
Translating is really great.
I feel very much at ease when I translate.
I wish I were competent in translation.
I don`t worry about making mistakes in translation.
I never feel quite sure of my translations.
I always feel that other colleagues translate better than I.
I feel anxious even if I am well prepared for translation
tests.
I feel confident when reading my translation in the class.
I think translation class is boring.
I believe when I am calm and relaxed I perform better in
translation.
I feel I translate better than before.
I enjoy translating.
Improvement in my translation enhances my motivation.
I like my translation courses more than other courses.
When I show my translation to my teacher and receive a
positive feedback, I feel more confident and become more
desirous of translation.
Achievement in translation makes me happy.
The subjective criterion for translation assessment
decreases my motivation and confidence.
Mistakes in translation do not make me disappointed.
When I give my translation to my friends and take their
important points about some corrections in it, I do not feel
anxious.
Observing my friends achievements motivates me.

A

O

S

R

N
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I think I have the ability to participate in translating
activity.
When I feel confident, I believe I am able to translate
27
even the more intricate texts.
I have the ability to concentrate on the content of the text
28
to translate.
29 I enjoy practicing translation with my colleagues.
I get a sinking feeling when I think of translating a
30
difficult passage.
A=Always
O=Often S=Sometimes
R=Rarely

31

26

N=Never

 پرسشنامة راهبردهای حل مشکل در ترجمه:4 پیوست
Directions: this questionnaire is designed to help us gain a better
understanding of the kinds of strategies that you as a deserved
translator utilize during translation. Please indicate your
opinions about each of the statements below by choosing the
appropriate rate on the five-point scale below. The word
“Translation “here is intended as a reciprocal translation, i.e.
from source language to target language, and vice versa.

1
2
3
4
5
6

The first vague or unknown word makes me stop to go
back and read again the sentence.
During reading each segment, I guess the related
equivalent of each part (producing TT while constructing
ST).
I continuously shift back and forth ST and TT.
Facing a problem, I try to monitor what solution works so
well.
If a solution is unsuccessful, I try the other one.

When translating, first I read the text thoroughly.
For equivalents, I rely more on the dictionary than my
7
previous knowledge.
To practice more, I try to translate every sentence I hear
8
or read.
I make use more of the bilingual dictionary than the
9
monolingual one when I translate.
To begin translating, I take a quick look at the text for
10
some seconds.
I read sentence by sentence or phrase by phrase before
11
translating.
12 I repeat a previously translated sentence, phrase or word

A

O

S

R

N
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to get an idea for translating the following sentence,
phrase or word.
I repeat the synonyms in order to get to a proper
13
translation for a suitable equivalent.
I underline the words which are new or need to be
14
checked for other equivalent.
15 I use a dictionary for the synonyms of a word.
To have a more suitable equivalent, I employ the opposite
16
of that word.
I check a word in the dictionary even though its meaning
17
is known to me.
First I write down an appropriate translation before
18
achieving the final translation.
While facing a difficulty in the text, I announce that to
19
myself.
When translating, I skip the part which seems difficult to
20
me.
After finishing translating each paragraph, I read it from
21
the beginning for the purpose of evaluation.
22 For the parts unfamiliar to me, I consult my teacher.
During checking my translation, I edit, delete or add a
23
part.
A=Always
O=Often
S=Sometimes
R=Rarely

سا پنداه

N=Never

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی) ،علمی ـ پژوهشی ،شمارة دوم ،تابستان 6931
DOI: 10.22067/lts.v50i2.63223

بررسی تأثیر ارزشیابی پویای تکواژشناسی بر آگاهی صرفی زبانآموزان
مهنوش هماوندی (دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه یزد ،یزد ،ایران ،نویسنده مسئول )
hamavandi1366@gmail.com
محمد جواد رضایی (دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه یزد ،یزد  ،ایران )
mjreazai@yahoo.com
گلنار مزدایسنا (دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه یزد  ،یزد  ،ایران )
golnarmazdayasna@yahoo.com

چکیده
ارزشیابی پویاا رششای یاویر آر زشاوزا زباا ا ا

ا با ا اا

یظ یاة اجتماایی-

ف هنگاای شیگوکی ا ی بنااا شااست ا اا  .آر ایاار رشا زشااوزا ش ارزیااابی زبااا زشوزا
ب صورت کعاشلی ش با ارائاة راهنمااییهاایی صاورت شایگیا آ .هاس
ب ر اای کاایری ارزشاایابی پویااا ب ا زگاااهی ص ا فی زبااا زشوزا ش هااس

پاوشه

اارا

آیگ ا پااوشه

ب ر ی ارکباط بایر ارزشایابی پویاا ش یا پویااه زگااهی صا فی باوآ .باسیرشنظور 05
زبااا زشوز ااایو زبااا ای ا ا ب ا آش گ ا شت ارزشاایابی پویااا ش ی ا پویااا ک یاای شااسیس.
ززشااو

ااا تار ص ا فی ب ا ه ا آش گ ا شت آر ش اا ا پی ززشااو ش پسززشااو ارائاا

شس .پس از پی ززشاو شعلا با گا شت ارزشایابی پویاا بااز ورآ ش راهنماایی رااز با
ا ااا
صورکی

ارزشاایابی پویاااه زگاااهی صاا فی ارائاا آاآ ش یماا ات ز هااا را رباا
آر گا شت ارزشایابی یا پویاا یمل ا آ شیات

اا آ آر

ز هاا شاس یظا باوآ .یافتا ها

یشااا آاآ ا ارزشاایابی پویااا آر ارک اااه زگاااهی صا فی زبااا زشوزا بیاایار شاؤر بااوآت
ا اا  .از ااوه آیگاا باایر ززشو هاااه ارزشاایابی پویاااه زگاااهی صاا فی بااا ززشااو
ااا تار ص ا فی همبیااتگی شعناااآاره شجااوآ آاش ا

ا اااا ی از ایتبااار ایاار رشا

ارزشیابی یاویر آرااوزة زشاوزا زباا ایگلییای باوآ .یتاای ایار شلارعا از ز ج ا
ا چش ا ایساز جسیااسه از ارزشاایابی پویااا آر اااوزة زگاااهی ص ا فی زبااا زشوزا ارائ ا
شیآهس اائز اهمی
ش شم ر ا ا

ا ا  .ک ا ار ایار شلارعا باا ا ا یمویا بزرگکا شوجا ا ا

یتاای کعمای بیشات ه را آر امایا

از ا اتزاآت از ارزشایابی پویاا با اه

ارزیابی زگاهی ص فی آر زشینة زبا ایگلییی آر ب آاشت باشس.
____________________________
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کلیـــدواژهها :ارزشااایابی پویا آاشناااة رشاااس ک یبااای زگااااهی صااا فی زباااا زشوزا
ک واژشنا ی
 .6مقدمه

ب ا ینوا ی ا

شعل ا بایااس باااشر آاش ا

رشااس ش یاااآگی ه را

ا ه ا زبااا زشوز قابلی ا

آارآ ب ش ط زی ا شاا ز ابازار انتی را ا باسش کوجا با کزاشتهااه فا آه با آیبال
یااافتر ی ل ا رعفها ا

رهااا ناای ش اباازاره بیااازی

نس ب زبا زشوز ایتماآ با یزاس بدشاس ش با ا اا

ا کوایاااییهاااه اش را شنا ااایی

ایار بااشر یما

ارزشیابی ف زینسهایی آر ه کنیستایاس ش اگا زشاوزا ف زیناسه ا ا
آشرا زبا زشوزه زشا ب ا ا

ناس ا زشاوزا ش
ا ااساق با ایاسازة

ارزشایابی ها با همایر شاست زشاا ییااز آارآ .یمایکاوا

شظیز اة ارزشاایابی را ب ا پایااا ه ا آشرت زشوزشاای ش زشااا چنااس ااایت ش ااسشآ ا آ زی ا ا
از یساییاتر ش یتواییاتر کماا کاوا اش را ال

شای ناس ش ااصالی جاز

ارل اب ش کا

یاآزشره ی ااط راعف اش یاسارآ .ارزشایابی بایاس ف هناو شوف یا

ناس

ش ایر کز

را آر لاا

ااا

بایس آر رمی ی ا همة شعلما ی اآین شوآ.

ارزشاایابی پویااا1ب ا ی س اان

هاه اانتی ش اییااتا ب ا قااسرت اف ا اآ ش ظ فی هاااه

ز ها آر ب تگی ه از زشاوزا ش کاسریس کی یاس شای ناس ش با هم ااره شعلا ش یاآگی یاست
اص ا ار ش ایشرزآ .از ایاار آیااسگات کوایاااییهاااه یاااآگی ه یعناای زیا ا را ا ش ایکااوا یاااآ
گ ف

کا ااس قابا کاوج ی کغیی پا ی ا ا  .ان

ش کاسریس پویاا باا کی یاسه ا با

شسا لة 2فعال آارآ ی کن ا با کغییا ش تاواه کز ا بل ا با کغییا
شاایشااوآ .هااس
شاانا

اصاالی ا لاا

اان

اا تار ز ییاز ش باوط

هاه یزاای – کوصاایزی باا شیوت ارزشاایابی پویااا

کوایااایی یااآگی ه آای زشااوزا با شنظااور یا

اطلایااات لیاسه با اه زشااوزا

کیری گ ار ا ا  .آر اااری ا یم تهاا ش شیایگیرهاا ا شااروآة ان

اییاتا 3را کشا ی

1. Dynamic assessment
2. Mediation
3. Static assessment

ب ر ی کیری ارزشیابی پویاه ک واژشنا ی ب زگاهی ص فی ...

ال پن اه

شیآهنس ا ل

ب ب ر ای شراعی
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یمل ا آ فعلای زباا زشوزا ش اسشآ شایگ آیاس .چنایر

شرعیتی یدیتیربار کو ط شیگوکی ی ( )1899شورآ شنا ایی ق ار گ ف .
شیگوکیا ی ( )1899ی یاست آاشا
فعاریاا

ا شرااعی

جمعاای شعناااآار اجتمااایی ا اا  .ن هاااه جسیااس شاانا تی ش یاکوایاااییهاااه

یااآگی ه از کعاش هاااه ب ایر فا آه یشا
شاا

یااآگی ه ب ن ااار با اه آایا

زشااوز

گ فت ا ش بعااساب جنبا آرش ف ا آه یافتا ش کغیی ا

شییابنااس ش ف زینااسهاه شاانا تی آرشیاای شاایگ آیااس .بناااب ایر آر شوقعی هاااه

جمعی یاا یمل ا آ هما ات باا یااره شم ار ا ا
یشا آهنس

آای زشاوزا

ن هااه فاوره از اوآ

هنوز آرشیی یشاست باشانس .با طبار یظا شیگوکیا ی ایار ن هاا با آاشناة

رشس ک یبی 1کعلر آاشت

آر ش ابا

ن هاایی اشلااب رشاس یافتا ش یاوب شایشاوآ ا

ب اوزة رشس شاقعی کعلر آاریس .ک لیا آاشناة رشاس ک یبای با شاا ایار اش اا را شایآهاس
کااا کوایااایی ی ااآگی ه آای زشااوز آر کعاش ا بااا شعل ا ی اا همتای اا بااا صاالاای ک را شااورآ
ب ر ای ق ا ار آهاای  .چن ایر کوایااایی ی ااآگی ه پ ای
ک ص ایلی آای ا

بیناای ننااسة ااوبی ب ا اه ییازهاااه

زشااوزا ش ایباشااس .شیگوکی ا ی آاشن اة ل ای شااسا لات کعاااشلی اش ا پ ا ی

اا آر ارزیااابی آاشنااة رشااس ک یباای ا ااتزاآت شاایشااوآ شاینااس ااؤارات هااسای
ارگو ازه شا ش

ا آ با اا شیاائ ش آر وا ا

شاینس ایرها را اط یشاا
رشس ارائ یساآت ا

از آایا

ننااست

زشاوزا با اه اآاشاة ز ش

ا آت ا ا

اشاا شایوتاه ا اتایسارآ با اه ارزیاابی ااوزة ک یبای

 .آر ایر پاوشه

کاا باا ا اتزاآت از ارزشایابی پویاا

اعی با ز ا ا

ایر شیائ ب ر ی شوآ.
ی اای از شااا هاه زبا شنا ای ا ی ا

ش ماای آر ش ااارت وایااس شتااو ایگلییاای

آارآ زگاهی ص فی 2ا ا  .زگااهی صا فی زشاایی باارز واهاس شاس ا

وایناست شاژتهاا را

ب ا ر اااف ص ا فی ب ا ک واژهاااه ص ا فی 3ک زی ا نااس یااا ارکباااط ص ا فی باایر شاژتهااا را
شنا ایی ناس ش ایار زگااهی با اوبی شایکوایاس صا
نااس .بااا کوجا با اهمیا

ایاار شااا

ش ا ی

وایاس را پای بینای

از زبا شنا ای یظ یا هاه شتزاااشکی با اه کااسریس
1. Zone of proximal development
2. Morphological awareness
3. Morphology
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ایاار بد ا
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زبااا پیشاان اآ شااست ا ا  .ا ی ا اب رار اار ش ییدلااس ( )2559کم ا یر ارزشاایابی

پویاااه صاا فی را ک یاا

آتایااس اا اباازار شنا اابی باا اه ارزیااابی زگاااهی صاا فی ش ییااز

کشدیص شیزا زشوزا ص فی رااز با اه زباا زشوزا باوآت ا ا  .ایار ابازار ط ااای کن اا
با اه آایا

کااا ایتبااار 1ش کاایری ز ب ا اه زبااا زشوزا ای ایاای ییااز ب ر اای شااوآ .کااا ب ا اااال

ا ا
ش

زشاوزا زش ی اایی اال ششا ب ر ای شاست ا ا

ش ک ی اات بیشات ه رااز

ااا آر شااورآ این اا ااساشی

از رشاهاااه ارزیااابی ار بدشاای ب تاا ه آاریااس باا

یتی اا اه قاااط ی اایستایس .رشاهااایی اا کااا نو پیشاان اآ شااست بااا ششاا لات شدتلزاای
شواج ا هیااتنس .ا ااتزاآت از ارزشاایابی پویااا آر کااسریس ایاار ش ااارت ش ایکوایااس راه اااره
ب اه ا ایر شش لات باشس.
بناااب ایر پااوشه

ااراا بااا ا ااتزاآت از رشا ارزشاایابی پویااا آر کااسریس ش ززشااو

زگاهی ص فی اعی آر یاافتر راه ااره جسیاس با اه افازای
زبا زشوز آارآ .همانایر آر ایار شلارعا
کااسریس ش اان

اعی با ز ا ا

شیازا زگااهی صا فی با اه
رششای شنا ا

ش شعتبا با اه

زگاااهی صاا فی ارائاا شااوآ .آر اااوزة ارزشاایابی صاا فی رار اار ش

ییدلااس ( )2559ک ی اااکی را ب ا رشه زبااا زشوزا ای ااا آاآتایااس اشااا بع ای چااو پااوهن
( )2558باا ایاار باشریااس اا ک ی ااات آر شااورآ ارزشاایابی پویااا آر اااوزة زبا شنا اای
ااارب آه 2بیاایار ایااسا ا اا  .بناااب ایر آر ایاار ک یاار ارزشاایابی پویااا از زاشیاا اه یااو
شورآ ب ر ی قا ار واهاس گ فا

کاا ششادص شاوآ ا ارزشایابی پویاا کاا چا شیازا با

رشه زگاااهی ص ا فی زبااا زشوزا آر ف زینااس ارزشاایابی کاایری ش ایگ ا ارآ ش شیاازا ایتبااار ز
چ ش سار ا
ا

 .با کوجا با شاوارآ فاو ایار پاوشه

آر صاسآ پا اب با

اؤالهاه زیا

:

 زیااا باایر زگاااهی صاا فی زبااا زشوزا گاا شت ارزشاایابی پویااا ش زبااا زشوزا گاا شت
ارزشیابی ی پویا کزاشکی شجوآ آارآ؟
 زیا ارکباط شعناآاره بیر ززشو هاه ارزشیابی پویا ش اییتا ( نتی) شجوآ آارآ؟
1. Validity
2. Applied linguistics
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 .2پیشینة پژوهش
 .6 .2ارزشیابی پویا

ارزشیابی پویاا با ینوا چاارچوبی یظا ه با اه شلارعا آر ااوزة زبایشنا ای اارب آه
اااا باااا پایااااة یوشاااات هاه شیگوکیاااا ی آر زشینااااة یظ یااااة رشا شنا اااای

ا اااا

اجتماییف هنگی 1شز و آاشناة رشاس ک یبای ش آیگا شز او شا کبط باا ز یعنای پشاتیبایی
شیباشاس (های ششآ ش ریاسز  ;2559رنتاا

ش راور  .)2552آاشناة رشاس ک یبای با ا اا

کع یف شیگوکی ی ب فاصلة بایر الت کوایاایی شاقعای فا آ آر اا شیا ل ش الت قابا
اش ااا رشااس فا آ آر ف زینااس اا شیا ل ا با شا االة راهنمااایی ش یااا کعاشا اش بااا افا اآ
آیگ ب آ
ا اا

شایزیاس گزتا شایشاوآ (شیگوکیا ی  .)1899ذ ا ایار ی تا ااائز اهمیا

اا شیگوکیاا ی ااوآ از اصااللا ارزشاایابی پویااا ا ااتزاآت ی اا آت ا اا

یوشاات های

اشااا آر

ب ا کماااشی طیااف کعاشلااات ا آر ااایر ارزیااابی آاشنااة رشااس ک یباای ای ااا
ارگو ااازه ش راهنمااایی اشااارت یمااوآت آر ااااری اا رشا

شاایشااوآ شاینااس پ اا

ا ااتایسارآه باا اه ارزیااابی آاشنااة رشااس ک یباای ارائاا یااساآت ا اا

( ااوزریر ش گااارب

 .)2552ارزش ایابی پوی اا ب ا ینوا رشش ای یااویر آر زشین اة ارزش ایابی اطلایااات شزیااسه را آر
شااورآ کوایاااییهاااه افا اآ ب شا االة فا اه یمااوآ راهنمااایی آر طااول شااست ارزیاابی ارائا
شیآهس .آر ایر یو ارزشایابی زشاوزا ش ارزیاابی با ینوا اشا ه با ها پیو ات کوصایف
ش ایشااوآ (پااوهن ش رنتااا
شنا تی پویا آر آ ت

 .)2550ب ا طور شعمااول گیاات ة شتنااویی از ش ایوتهاه اان
ا

 .زیا کماا ایار شایوتها را با ها پیویاس شایآهاس ک یا با

ارگااوه ززشااو -زشااوزا-ززشااو بااوآت ش زیا ا ز هااا را از ه ا شتمااایز ش ای ااازآ شاهی ا
زشوزشاای ا اا
کزشریاا

اا آر باایر پی ززشااو ش پسززشااو صااورت شاایگیاا آ (هاای ششآ ش

 .)1882ب اای پوشهشااگ ا آر اان

شااست ش شتااواری ا ااتزاآت ش ای ننااس آر ااااری ا

هاه پویااا از گا هاااه اشلاااب ا ااتایسارآ
ااای پوشهشااگ ا (از قبی ا فور ااتیر ش

1. Socio-cultural theory
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هم ااارا  )1895ایااوا شدتلااف کعاااشلی ش ایعلااا پاا ی ه اقااساشات شلااابر بااا ییازهاااه
شیوة زبا زشوزا را آر ایر ارزیابی ب ار شیگی یس.
ک ی ااات ارزشاایابی پویااا آر اااوزة رشا شنا اای ش زشااوزا آر رش اای ش آیگ ا ی اااط
ج ااا رش باا افاازای

ا اا

(هاای ششآ ش ریااسز  )2559اشااا آر اااوزة زبااا آش آر

ااالهاه ا یاا ک ی اااکی آر ایاار زشیناا ای ااا شااست ا اا  .ب اای پوشهشااگ ا شاینااس
ار زاا ا ش رنتااا

( )1881ش زیتااو ( )2558آر زشینااة ارزشاایابی پویاااه یگااارا پنیااا ش
بی جنااسه ش یباااآه

آیگ ا ا ( )1882ش ر اات پو ( )2559آر زشین اة ارزشاایابی پویاااه رغ ا

( )2512آر زشین اة کاایری ارزشاایابی پویااا ب ا رشااس زشین اة اجتماااییاقتصاااآه زبااا زشوزا از
ط یاار شب شاابایی ( )2512کاایری ارزشاایابی پویاااه وایااس شتااو ایگلییاای باا آرا
شللاا

زبااا زشوزا ش ش ااارت شاانیساره ز هااا وزریر ش گااارب ( )2512کاایری ارزشاایابی

پویااا باا رشه ش ااارت آرا شلاا

زبااا زشوزا ایگلییاای باا ینوا زبااا آش را شااورآ

ب ر اای قا ار آاآتایااس .همانایر یلااوه ش هم ااارا ( )2512ب ا ب ر اای ارزشاایابی پویاااه
گ شهی زبا زشوزا پ آا ت ایس.
 .2 .2آگاهی صرفی

زگاااهی صا فی با کوایااایی ف ا ش کشاادیص بد هاااه شعناااآار ااازیسة لمااات شاینااس
پیشویس ریش ش پیویس اطلا شایشاوآ .با بیاا آیگا زگااهی صا فی شااش کوایاایی فا آ
ب اه کشدیص ک واژهاا ش چگاویگی لار لماات جسیاس ا ا  .زگااهی صا فی شا کبط باا
ازشا یافتة زباایی شایباشاس ا آاراه شاااسهاه شعناایی وچا ک با یاا ک اواژ

لو

صا فی ا ا
ا ا

ا

( یزا ش رو ااا س  .)2559ک واژشنا اای یااا صب ا

بدشاای از آ ااتور زبااا

ا تااااار شاژت را شااورآ ک زیا ک لیا قا ار شیآهااس .با

شاژت ب ا شاانا

اادر آیگا

ااا

ک واژهااا ش راتهاااه ه یشااینی ز هااا بااا ی ااسیگ آر قار هاااه ی ااوه ش

ییااز آر شاژت ااازه شیپا آازآ (بلوشزیلااس  .)1883ک ااواژ صا فی وچا ک یر شااااس ی ااوه
ش شاژگایی ا

آاراه شعنا

 .بنااب ایر یا

ک اواژ شایکوایاس یا

لما یاا بدشای از
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لما باشااس (پا ا و ش آیگا ا  .)2552از زی ااا ا ک واژهااا آاراه شیوگایهاااه شعنااایی
ی وه 2ش زشایی 3هیتنس ش آر ز هاا صاسا ش شعناا با رشاهااه یظاا شناس ک یا
اجزاه زبا آایا

ب اه ف

1

شایشاوآ

لما ش ش اارت ف ازباایی شاورآ ییااز ا ا  .یلااشت با آایا

شعنایی ش ش ارت ف ازباایی زباا زشوزا بایاس از آایا

ی اوه (چگاویگی یما

ا آ یا

پیویس ی وه آر لم ) ب اه ک زی ش ک لی آقیر لمات پیایست ب ورآار باشنس.
بیاایاره از شلارعااات یشااا آاآتایااس اا
وایااس ک ک ا

ص ا فی هنگااا

ش ایسر ااو ( )2553ی اا
ب ر ی

واینااستهاه شاااه از پاا آازا اطلایااات

لمااات ا ااتزاآت شی ننااس ( ااول ش هم ااارا  .)1889ااو

زگاااهی صاا فی آر یاااآگی ه رغااات ش ش ااارت آر وایااس را

آیاس .ز هاا ک یار اوآ را با رشه وآ اا پایاة آش چ اار ش ششا ابتاسایی

زش ی ااایی-چیناای ای ااا آاآیااس .یتااای ززشو هااا یشااا آاآ اا زگاااهی صاا فی باا طور
کسری ی ش با ک بیاات زباایی آای زشاوزا رشاس شییاباس ش ایار یاو زگااهی با اه یا
رغااات زش ی ااایی چیناای ش ش ااارت آر وایااس ز هااا ارزاشاای ا اا  .یزاا ش رو ااا س
( )2559ی اا

ک واژهاااه صاا فی را آر آرا شللاا

اال یاآگی ه زبا ایگلییای بوآیاس ب ر ای
اگ ا کاایری

آیاس .شااصا ایار پاوشه

چنایر باوآ ا

زایااة شاژگااایی ش زگاااهی شا شنا اای نت ا ل شااوآ ارکباااط بیاایار قااوه باایر

زگاهی صا فی ش آرا شللا
ب این

وآ ااا ا ااداییاییزبااا را اا آر

کاا قبا از ش لا راهنماایی شجاوآ واهاس آاشا  .باا کوجا

ی ای از ابازار زشاوزا ش ارزیاابی زگااهی صا فی ارزشایابی پویاا ا ا

زشیناا پوشهشاای آر اااوزة زبااا

ااارجی صااورت یگ فتاا ا اا

ش آر ایار

ایاار پااوشه

کاایری

ارزشیابی پویا آر زگاهی ص فی زبا زشوزا را شورآ ب ر ی ق ار آاآ.
 .9روش پژوهش

پوشه

اارا باا رشی ا آه ک بای آر بافا

زباا ایگلییای با ینوا زباا

اارجی

با ب ر اای زشااوزا ارزشاایابی پویااا با شیاازا زگاااهی صا فی زبااا زشوزا پ آا تا ا ا .
1. Semantic
2. Syntactic
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151

فصلناشة شلارعات زبا ش ک جم (آایش سة اآبیات ش یلو اییایی)

ا اارب آه ش رشا ز ک بای 1ا ا

ایر پاوشه
صااورت گ فاا

ش 05یزاا از زبااا زشوزا

اانی 10کااا 20ااال شاا
ا تزاآت ق ار گ ف

آر طای ا ش الا آر فوریاة 2510

االت شتو ااط ااایو زبااا ایاا ا آر ش ااسشآة

آیااس .باا اه اجاا اه ایاار پااوشه

آش اباازار اصاالی شااورآ

آر زی بسا ها اشارت شیشوآ.

 .6 .9آزمون ارزشیابی پویای آگاهی

با اه پااوشه

شمارة آش

پاای

صرفی2

رش کم ا یر اصاالی ک زیا ش ک لیا ص ا فی ا کو ااط رار اار ش

ییدلس ( )2559ای اآ شست بوآ باا مای کغییا شاورآ ا اتزاآت قا ار گ فا  .آر ایار کما یر از
زبا زشوزا

وا ت شس کاا  15رغا

پیایاست با ر ااف صا فی را کورایت آهناس .ایار رغاات

آاراه ریشاا اه پ کعااساآ اشااا پیااویس اشاات اقی اا کعااساآ بوآیااس .اگاا زبااا زشوز قاااآر باا
کوریت لم یبوآ راهنماییهاایی ارائا شیشاس یاا اؤاراکی پ ایست شیشاس کاا کعیایر ناس
زیا شعناه لم ب ا اا

یشاای هاه صا فی ا ا

یاا یا کاا زشاایی ا پا اب صا یت

آاآت شیشااس یاا م هااا کمااا شیشااس .ای ار ززشااو بااا ا ااتزاآت از کیا

ااصل ( )5/29اا ی از پایایی 1ززشو بوآ.

شورآ ب ر ی ق ار گ ف  .ر ی
 .2 .9آزمون ساختار صرفی

زرزاااه شیبااا

3

5

ایار ززشااو اقتبا ای از ززشااو زگاااهی صا فی اررایا ( )2555بااوآ ا از آش قیاام
کش ی شست ا ا  .آر اشرایر بدا

کما یر کما یر اشات ا

2

ییااز با کوریاس لماة ششاتر

شاست با شنظاور اکماا جملا باوآ .کما یر آیگا کما یر ک زیا
ششتر شست باوآ ش زباا زشوز شیباییا
نس .زرزااه شیباا با اه ها یا
بوآ

با اه اکماا جملا

9

ییازشناس ک زیاة لماات

لماات اشات ا یافتا را ک زیا

از بد هااه کوریاس ش ک زیا با ک کیا

 5/91ش 5/99

یشا آهنسة پایایی ایر ززشو بوآ.
1. Experimental
2. Dynamic assessment of morphological awareness
3. Cronbach alpha
4. Reliability
5. Test of morphological awareness
6. Production task
7. Decomposition task

ب ر ی کیری ارزشیابی پویاه ک واژشنا ی ب زگاهی ص فی ...
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مرحلة  :6پیشآزمون

آر ابتسا کمااشی زباا زشوزا ایار پاوشه
ایگلییای ب ا ا ااا

ا آر الت شتو اط ش اارت یماوشی زباا

االتبنااسه شؤ ی ا بوآیااس ب ا آش گا شت ارزشاایابی پویااا ش ارزشاایابی

ی پویا ک یی شسیس ش ززشاو

اا تار صا فی بایر ها آش گا شت کوزیا شاس کاا شراعی

اشریة زگاهی ص فی زبا زشوزا ششدص شوآ.
مرحلة  :2ارزشیابی پویا

آر ایر ش ال آشرة زشوزشای ارزشایابی پویاا ا شتشا
لت زگااهی صا فی زباا زشوز با

الت شاورآ هاس

از  15رغا

باوآ با اه کغییا

با گا شت ارزشایابی پویاا ارائا آاآت

شااس .ایاار ارزشاایابی بااا ا ااتزاآت از آ ااتورارعم رار اار ش ییدلااس ( )2559ای ااا شااس.
ب ینوا یموی آ تورارعم

با لمة  equalizeب ش

 .1#لمة  equalizeب چ شعنا

:

زی ا

؟

اگ زبا زشوز آر

پا ب شیآاآ شعل

اگ زبا زشوز آر

پا ب یمیآاآ شعل راهنماه 1آش را شل

 .2#چگوی شعناه رغ

را اس

لمة آش را شل

شی آ .
شییموآ.

زآیس؟

آر صااورکی ا کور ای ات زبااا زشوز ب ا ک واژهاااه ااازیسة شاژت اشااارت شی ا آ شعل ا
ب

اغ لمة بعسه شیرف .
آر صورکی

زبا زشوز ب ک واژها اشارت یمی آ راهنماه  3ارائ شیشس.

 .3#زیااا لمااة  equalizeبد هاااه وچاا ک ه آارآ؟ زیااا شیکواییااس ایاار بد هااا را
یا بب یس؟
اگا زبااا زشوز آر ا

جااواب ش ایآاآ شعلا شیپ اایس اااال شیکااوایی بگااویی شعناااه

لم چیی ؟
اگ زبا زشوز پا ب آر تی ارائ یمیآاآ شعل ب

اغ راهنماه  1شیرف .

1. prompt
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 .1#بد هااه وچا ک ایار لما  equalش  izeهیااتنس .اااال شیکااوایی بگااویی ایار
لم ب چ شعنا

؟
پا ب یمیآاآ شعل

اگ زبا زشوز آر

لمة بعسه را شل

 .0#ب ایر جمل گوا بست ش بگو  equalizeب چ شعنا
پا ب شیآاآ شعل ب

اگ زبا زشوز آر

؟

اغ لمة بعسه شیرف .

اگ زبا زشوز پا ب آر تی یمیآاآ شعل راهنماه  2را شل
 .2#ااسا یاا

شی آ .

شی آ .

از ایاار گزیناا ها باا شعناااه لمااة  equalizeا اا ؟ ( 3گزیناا باا

زبا زشوز ارائ شیشس).
نمرهدهی ارزشیابی پویا

 0اشتیاااز :آر صااورکی اا زبااا زشوز راهنماهاااه  1#ش  2#را اشاا ش آر اا

پا ااب

شیآاآ.
 1اشتیاز :زبا زشوز پس از راهنماه  3#لم را ب آر تی شعنا شی آ.
3اشتیاز :زبا زشوز پس از راهنماه  1#لم را ب آر تی شعنا شی آ.
 2اشتیاز :زبا زشوز پس از راهنماه  0#لم را ب آر تی شعنا شی آ.
 1اشتیاز :زبا زشوز پس از راهنماه  2#لم را ب آر تی شعنا شی آ.
 5اشتیاز :زبا زشوز لم را ب آر تی شعنا یمی آ.
بناب ایر اسا ث یما ت با اه ها
کزاشتهاه ف آه ب ا ا

شیازا

لما  0ش ااساق یما ت  5باوآ .یم تآهای با اه کماایز
ما

شاورآ ییااز با اه کع یاف شوف یا زشیز یا

لما

کع یف شست بوآ .از ایر رشا ب اه کعییر آاشنة رشس ک یبی ف آ ا تزاآت شس.
مرحلة  .9پسآزمون

ززشااو

ااا تار صاا فی باا ینوا پسززشااو باا زبااا زشوزا آاآت شااس کااا کاایری آشرة

زشوزشی ب افزای
اان

اگاهی صا فی زباا زشوزا شاورآ ارزیاابی قا ار گیا آ .باا گا ر از اشرایر

اادس ای ااا ارزشاایابی پویااا ش اادس اان

آاشنة کغیی ات یاآگی ه را کشدیص آهس.

آشبااارت ززشااویگ شاایکواییاا

ب ر ی کیری ارزشیابی پویاه ک واژشنا ی ب زگاهی ص فی ...
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آر ف زینااس ک زی ا ش ک لی ا زشاااره آاآتهااا سگ ا اره ش بااا ا ااتزاآت از ی ا افاازار بیااتة
زشااره با اه یلاو اییاایی ) (SPSSشا ااشه زشااره شاسیس .با شنظور آ اتیابی با اهاسا
ک یاار ش یتی اا گیاا ه از ش ا اابات زشااار کوصاایزی (شیااایگیر 1ش ای ا شعیااار )2ش زشااار
ا تنباطی (ززشویتی شیت  3ش ززشو همبیتگی پی و  )22ا تزاآت شس.
 .4نتایج

یافتا هاه ایار پاوشه

با ا اا

پ ا هاه ک یار ا آر باراا ذ ا شاس با ک کیا

زی ارائ شیشوآ:
اشریر پ

پ

ایار باوآ ا زیاا بایر زگااهی صا فی زباا زشوزا گا شت ارزشایابی

پویا ش زباا زشوزا گا شت ارزشایابی یا پویاا کزااشکی شجاوآ آارآ یاا یا  .یتاای ک زیا ش
ک لی ا کوصاایزی آر ش ال اة پی ززشااو آر جااسشل  1یشااا آاآت شااست ا ا  .یتااای یشااا
شیآهااس ا آر ای ار فاااز آش گ ا شت ارزش ایابی پوی اا ش ی ا پوی اا از ر اااف زگاااهی ص ا فی
شیایگیر=.)5/11

کزاشت چنسایی یساشت ایس (ا تلا

جدول  .6میانگین و انحرافمعیار در دو گروه ارزشیابی پویا و غیر پویا در پیشآزمون
آگاهی صرفی

گروه

تعداد

ارزشیابی ی پویا

20

15/05

ارزشیابی پویا

20

15/32

میانگین

انحرافمعیار

1/53
3/81

جسشل  2ک زی ش ک لیا کوصایزی با اه گا شت ارزشایابی پویاا ش گا شت ارزشایابی یا
پویااا آر ش الااة پسززشااو را یشااا شیآهااس .همااا طور اا جااسشل  2یشااا شیآهااس
شیایگیر یم ت ب اه گ شت ارزشایابی یا پویاا  15/02باوآ آر اااری ا شیاایگیر یما ت با اه
شیااایگیر= .)21/3ای ا ا شعی اار باراااک گ ا شت

گ ا شت ارزشاایابی پویااا 11/12ا ا

(ا تلااا

ارزشیابی ی پویا گویاه ز ا

کنو یم ات بیشت ه آر ایر گ شت شجوآ آارآ.
1. Mean
2. Standard deviation
3. Pearson correlation test
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جدول  .2میانگین و انحرافمعیار در دو گروه ارزشیابی پویا و غیر پویا در پسآزمون
آگاهی صرفی

گروه

تعداد

ارزشیابی ی پویا

20

15/02

ارزشیابی پویا

20

11/12

یلاشت ب ایر یم ات شیاایگیر با اه ها یا

میانگین

انحرافمعیار

3/95
2/99

از لماات آر جاسشل  3ارائا شاست ا ا .

ز هااا آر ش ااسشآة 1/91کااا  3/91بوآیااس .آشااوارک یر لما  fearsomeش اااآتک یر لما
 puzzlementا

.
جدول  .9میانگین و انحرافمعیار کلمات

انحرافمعیار

میانگین

تعداد زبانآموزان

.97980
1.21381
.81240
1.08012
1.02794
.58310
.90921
.80984
.68799
.98234

2.2800
2.8400
2.0800
3.8000
3.8400
2.4400
3.0800
3.9800
1.8400
3.0600

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Cookery
Equalize
Oddity
puzzlement
wishful
fearsome
dramatize
flowery
secretive
preventive
)Valid N (listwise

جدول  .4آزمون تی برای ارزیابی معناداری در دو گروه ارزشیابی پویا و غیر پویا
اختلاف میانگین با  %35اطمینان
اس پاییر

اس بارا

1/91

0/02

ب اه یافتر پا ب ب اه پ ا

اختلاف میانگین

3/21

اشل پاوشه

سطح معناداری

درجة

با  %33اطمینان

آزادی

5/55

19

ززشاو کای شیات

میزان تی

3/91

اجا ا شاس کاا شیاایگیر

یم ا ات ززشااو زگاااهی ص ا فی زبااا زشوزا آش گ ا شت ارزشاایابی پویااا ش ی ا پویااا بااا ه ا
ش ایی شاوآ .هماا گویا ا جاسشل  1یشاا شیآهاس بایر گا شت ارزشایابی پویاا ش گا شت
ارزشیابی ی پویاا کزااشت شعنااآاره شجاوآ آارآ؛ زیا ا ش اسار ارزا  pمتا از یا

صاس

ال پن اه
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) .(p=0/001ایر یتای یشاا شیآهاس ا ارزشایابی پویااه زگااهی صا فی کایری قابا

کوج ی ب رشه کوایایی ص فی زبا زشوزا آاشت ا
پوشه

آششیر پ

.

ایار باوآ ا زیاا رابلاة شعنااآاره بایر ززشاو زگااهی صا فی ش

ززشاو ارزشایابی پویاا شجاوآ آارآ یاا یا  .با اه یاافتر پا اب با ایار پ ا
ف ریة پوشه

ش ب ر ای

ززشاو همبیاتگی پی او اجا ا شاست کاا ارکبااط ززشاو زگااهی صا فی ش

ززشااو ارزشاایابی پویااا آر آش گاا شت ارزشاایابی پویااا ش یاا پویااا آر ش الااة پسززشااو
ب ر ی شوآ.
یتای جسشل  0بیایگ ز باوآ ا بایر ززشاو ارزشایابی پویاا ش ززشاو زگااهی صا فی
ارکباااط شعناااآاره شجااوآ آارآ)  (r=.736بااسا شعنااا ا ززشااو زگاااهی ص ا فی ااا تاره
ششاب با ززشو ارزشایابی پویاا را ایاسازت شیگیا آ .بنااب ایر ف رایة آش پاوشه

ییاز کیییاس

شس.
جدول .5میزان همبستگی آزمون آگاهی صرفی با آزمون ارزشیابی پویا
شاخصهای آماری
متغیر

تعداد آزمون ()N

آمارة آزمون ()r

سطح معناداری

R2

20

5/932

5/55

5/01

ارزشیابی پویا

 .5بحث و تفسیر یافتهها

هااس

ایاار پااوشه

ب ر اای ا اتزاآت از ارزشاایابی پویااا آر اااوزة زشااوزا ش یاااآگی ه

زبااا آش بااوآ .ب ا طور آقیاارک ا هااس

ااؤال اشل پااوشه

پویاه لمات ب ارک ااه کوایاایی شاژتشنا ای زباا زشوزا

ب ر اای ک ایری ات ارزشاایابی
الت شتو اط باوآ .یتاای یشاا

آاآ ا ارزشاایابی پویااا ب ا زگاااهی ص ا فی زبااا زشوزا کاایری آاشاات ا ا  .ی اای از آرای ا
ب ک ا ه ارزشاایابی پویااا را شیکااوا ایاار گویاا کوجی ا ا آ اا ارزشاایابی اییااتا ( اانتی)
کوایاییهاه رشاسیافتة ( ناویی) فا آ را شی ان س آر صاورکی ا ارزشایابی پویاا یلااشت با
کوایااایی نااویی فا آ پتاییا شه را ییااز بااا ا ااتزاآت از پشااتیبایی شعلا شااورآ ارزیااابی قا ار
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شیآهااس .ب ا یبااارت آیگ ا ارزشاایابی پویااا آاراه آش جنب اة زشااوزا ش اان

ا

ا ا

وآ شیکوایس از ارل اب آای زشوزا ب اهس.
هماناایر ریتاا ( )1881آر ایاار شااورآ گزتاا ا اا

اگاا شااا باا جنباا هاه شاانا تی ش

یاااطزی یظاا ات ف اگیاا ا کوجاا ناای ش ک نی هاااه زشوزشاای ارزشاامنسه را ییااز ای اااآ
نی شم ر ا
شایآهااس افاازای

بتوایی از اویی شاست زشاایی را ا ف اگیا با شلارعاة زباا ا تصاا
آهاای ش از ااویی آیگا شیازا شوف ی ا

اش را آر زشااوزا زباا افاازای

آهی  .ارزشیابی پویا ی ی از راه ااه کوجا با یظا ات ف اگیا ا ا ا

چا ا ا ف اگیا را

کشااویر ش ای نااس جزئاای از ا پ ش اة ی ااآگی ه زبااا شااوآ ش از پیش ا ف

ف ا آه ااوآ

زگاهی یابس.
آریا آیگا یمل ا آ ب تا گا شت ارزشاایابی پویااا را شیکااوا با زشا ار شااس

ااا تار

ص فی لماات با اه زباا زشوزا اشاارت ا آ .ززشاو ارزشایابی پویااه زگااهی صا فی با
ایاار شنظااور ط اااای شااست بااوآ کااا کوایااایی ک لیا شاژگااا را بااا پ ا

از زبااا زشوزا آر

شاورآ لماات پیایاسة ا کعاساآ ا آاراه ریشا هاه پ کعااساآ هیاتنس شاورآ شلارعا قا ار
آهس .زبا زشوزا شا

نناست آر ایار شلارعا ششا

زیااآه آر رابلا باا آرا ی

هااه

ی ااوه ش شعنااایی پیااویسها آر کعاااریف ااوآ آاشااتنس .ب ا اه شثااال بیاایاره از پا اابهاه
زبا زشوزا بیایگ آای
ی

یموی از پا بها

ریش لمات اشا فاقس آای
بیایگ ایر ی ت ا

هنگاااشی ا از ی اای از زبااا زشوزا

پیویس لمات بوآ.
ب ش

زی شیباشس:

وا اات شااس شاژة  equalizeرا شعنااا نااس پا ااب

شه ایاار بااوآ :ایاار شاژت باا شعناااه «هماناایر» ا اا  .هنگاااشی اا از شه وا اات شااس
پیشااویس ش پیااویسهاه کشاا ی آهنااسة ز را ششاادص نااس زبااا زشوز پا ااب آاآ equal :ش
 . izeآر ایاار زشااا از زبااا زشوز وا اات شااس ایاار شاژت را شعنااا نااس .شه پا ااب آاآ
«هنگاشی

آش چیز با ها شابی هیاتنس :ب ابا » .آر شاقا زباا زشوز یمیکواییا

ااارب آ گ اش ا ه پیااویس را آر کوراای
زگات یبوآ

ششاادص نااس .شه آر هاای ااسا از پا اابهای

پیاویس  izeا اتزاآة پ اارب آ  equalبا ینوا صاز

ا ا  .اتاای پااس از این ا جملا اه شاااش

صا

را با فعا کباسی

ا آت

لماة  equalizeبا اش آاآت شااس همانااا فا آ

ال پن اه
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از ااارب آ لماا آر جملاا باا اه کوراایت آقیاار  equalizeباا ینوا فعاا

ا ااتزاآت نااس .هماناایر اش یماایکواییاا

شتاا اآ

صاا یت ( )to matchرا از اا گزیناا

ایتداب ناس باا شجاوآ این ا شعنااه ریشا را اشا شایآاییا  .ایار پاوشه
ا

بیاایگ ز

زباا زشوزا یلااشت با آاییاتر ریشاة لما بایاس شعنااه پیشاویس ش پیاویس را فا ا

بگی یس کا ب ز ها آر ف

شعناه لمة پیایست از ر اف ص فی م

ی ی آیگ از یتای قاب شلااظة ایار پاوشه

نس.

ایار باوآ ا زشاایی ا لما با ا اا

یااو ز ک زیاا ش ک لیاا شیشااس لمااة ا اامی ششااترشااست 1آشااوارک یر بداا
شا

باا اه

ننااسگا بااوآ .لم اة ا اامی ششااترشااست از یظ ا صا فی لمااات پیایستاییا

ایت اه اشات اقی ز از فعا یاا صاز
اا شعنااای

ا

گ فتا شاست (شایناس  )oddityیاا ا ا جسیاسه ا ا

را از ا اامی اا کااا اااسه کغییاا یافتاا باا گ فتاا ا اا

(شاینااس organist-

 .)organآر شااوارآه آیگاا پیااویس اشاات اقی ا اامی را از لماا اه شی ااازآ اا ی اا
گ اش ا ه ز کغیی ا شی نااس (شاینااس  )cookery-cookا آر ز  cookشیکوایااس ه ا آش ی ا
ا امی (با شعناه زشادز) ش فعلای (با شعنااه زشادزه آ ) را آاشات باشاس .آر شاقا اشرایر
گ شت لمات آشاوار ایار پاوشه

آاآت بوآیاس آش

ا متا یر یما ت را با اوآ ا تصاا

لمااة ا اامی اشاات اقی ( )cookery, oddityبوآیااس ش فعاا ) (equalizeآششاایر گاا شت از
یظ آشواره بوآ.
پوشه هاااه ایااس ی آربااارة ارزشایابی پویااه ش ااارت شاژگااا آر اااوزة زبااا
ای ااا شااست ا ا  .آر اااوزة یاااآگی ه زبااا اشل ششاااب بااا ای ار پااوشه
ایگلییاایا

پنااا اوئیر ش

( )1882از رشا ارزشاایابی پویااا باا اه ب ر اای ش ارتهاااه شاژگااا

پاای آبیااتایی زش ی ااایی-زف ی ااایی ش پورکوری ااویی ا ااتزاآت آیااس .باا
پااوشه

اباازار اان

شعموراب ب ینوا ابازار یا
پااوشه

شاژگا هااا ززشااو کصااوی ه شاژگااا بیاایی یا

ااارجی

لااا

وآ ااا
ایاار

لما اه بااوآ ا

با اه ایاسازتگیا ه شاژگاا ا اتزاآت شیشاس آر اااری ا آر ایار

از اباازار یوشااتاره شاژگااا ا ااتزاآت شااس.آر ز پااوشه

بایر وآ اا آشزبایا یاا ی زبایا کزاااشت شعناااآاره یساشا

یماا ات پی ززشااو آر

اشااا پااس از ارزشایابی پویاا
1. Nominal
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کزاااشت بایر یما ات پی ززشااو ش پسززشااو آش گا شت را شتمااایز ا آ ا ششاااب بااا ایاار
پوشه

ا

.
شارااا

همانااایر اش یتیاااز هارپااا

ش ویااا ( 23 )2555اااوآا زش ی اااایی را باااا

ا ااتزاآت از ارزشایابی پویاا ش طب بنااسه رغااات با ا ااا
قا ار آاآیااس .هماینااس ایاار پااوشه

کما یر ارزشایابی پویاا شاااش پی ززشااو ش پسززشااو

ب اوآ ا ه ا اسا  25آقی ا طااول شی شاایس ش ب ا
ش ال ا زشااوزا بااوآ پااوشه

ارکباطااات شعنااایی شااورآ ارزیااابی
لااا

ایاار پااوشه

ز هااا آش ش ال ا زشااوزا آاش ا

ا آاراه ی ا

ا ه ا ااسا  35آقی ا

ب طول شیای اشیاس .یتاای یشاا آاآ ا یما ات پسززشاو ش باز ورآهاا با اه زباا زشوزا
قااوهک ییااب
پااوشه
پااوشه

باا زبااا زشوزا رااعیفک بیاایار بیشاات بااوآ آر صااورکی اا آر ایاار

از زبااا زشوزا بااا االت ششاااب شتو ااط ا ااتزاآت شااست بااوآ .هماناایر یتااای ایار
ششاااب بااا یتااای پااوشه

رار اار ش ییدلااس ( )2559ا اا

شا

ننسگا آر ز پااوشه

پوشه

زبا زشوزا بزرگیال لت شتو ط ش

پ ا

بعااسه پااوشه

بااا ایاار کزاااشت اا

آای زشااوزا شش ا آبیااتا بوآیااس آر ااااری اا آر ایاار
آت بوآیس.

ز بااوآ ا زیااا ارکباااط شعناااآاره باایر ززشو هاااه ارزشاایابی

پویااا ش اانتی شجااوآ آارآ یااا ی ا  .ایتبااار همزشااا  1ززشااو ارزشاایابی پویااا بااا ا ااتزاآت از
ب ر اای همبیااتگی پی ااو باایر ززشااو ارزشاایابی پویااا ش ززشااو زگاااهی صا فی اان یست
شس .یتای اا ی از ارکباط شعنااآار ش شثبا

بایر ایار آش ززشاو باوآ ش انسه با اه ایتباار

ایر ززشو شس.
ی اای آیگ ا از یافت ا هاه ایاار پااوشه

آ ااتیابی ب ا پایااایی قاب ا قبااول پ ا یاش اة

ارزشیابی پویاا باوآ یعنای ابازار ک بای ا آر پوشه هااه قبلای با یاسرت از ز ا اتزاآت
ش ایشااس .پوشه هاااه شوجااوآ ب ا رشه ارزشاایابی پویااا گزاراهاااه ش ااسشآه آر شااورآ
پایایی ایر ابزار ف اه

ا آت ا ا

اااا تاره ارزشااایابی پویا ااا
(فور ااتایر 1898؛ باااآا

(شایناس زا ه ش آیگا ا  .)2552ایار اشا با آریا ذات
ااا ا لااا

 .)1899ززشااو

طوراااایی ش باااسش ا تایسارآ اااازه ا ااا
االت قاب ا قبااوری از پایااایی شااس یظ ا یویاااری
1. Concurrent validity
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( )1899را آارا باوآ؛ بناااب ایر ایار آ ااتاشرآ ا ارزشایابی پویاااه زگاااهی صا فی شایکوایااس
پایایی قاب کوج ی آاشت باشس ب پیشینة پوشه

قاب کوج ی شییمایس.

م

 .1نتیجهگیری

اگ ا چ ا ارزشاایابی پویااا کوج ا بیاایاره را آر
ا اا

ا ا ج ااا ب ا

ااوآ جل ا

ا آت

پوشه هااایی اا ک باای باشاانس ش کاایری ات ز را آر ف زینااس یاااآگی ه زبااا آش

ب ر ای نناس بیایار ش اسشآ ا ا  .ایار پاوشه

ابعااآ کاازتاه را آر اوزتهااه ارزشایابی

پویاا ش یااآگی ه زبااا آش با شجااوآ زشرآت ا ا

ش ییاز شایکوایاس ی ا

ش مای آر ارک اااه

ش ارت شاژتشنا ی آر ااوزة زباا آش ایزاا ناس .آر شاقا ایار پاوشه

اشرایر ک یار آر

زشینة ک زی ش ک لی شاژت با ا تزاآت از ارزشیابی پویا آر اوزة زبا آش ا

.

یتااای باا آ اا زشااست اا باا پایااایی ش ایتبااار ززشااو ارزشاایابی پویااا آراراا
اشیسشار ننااست ا اا  .آر ایاار پااوشه

آارآ

اباازار ارزشاایابی پویااا از رشایاای آرشیاای 1ااافی

ب ورآار بوآ .هنگاشی ا ایتباار ارزشایابی پویاا ب ر ای شاس یتاای یشاا آاآ ا ززشاو
ااا تار را ایااسازت شیگیاا آ اا ززشااو زگاااهی صاا فی ایااسازت

ارزشاایابی پویااا همااا

شیگ فا  .اگا اباازار ارزشاایابی پویااا هما ات بااا آیگا ززشو هااا ا ااتزاآت شااوآ شیکوایااس با
ماا

ارزیااابی زبااا زشوزا

قاباا کااوج ی نااس .آر ش مااو ارزشاایابی پویااا یاااآگی ه

زبااا زشوز را ب ا ی ااوه ایااسازت ش ایگی ا آ ا جااساه از کوایااایی نااویی ف ا آ ا ا  .ب ا طور
ا

ززشو هااه ا اتایسارآ یموشااب کوایااییهااه ناویی زباا زشوزا را ایاسازت شایگی یاس

آر ااااری اا ابزارهاااه ارزشاایابی پویااا یشااا آهنسة پتاییاای زبااا زشوز باا اه یاااآگی ه
اطلایات جسیس ا

.

اگ چ ا ایاار پااوشه

بیاایار یویااسبد

ا ا

پوشه هاااه بیشاات ه ر ااز ا ا

کااا

قااسرت پاای بیناای ننااسگی ایاار اباازار پا اادگویی زبااا زشوزا باا زشااوزا آاآتشااست ش
شنا

بوآ ززشو را شورآ ب ر ای قا ار آهاس .یلااشت با ایار بایاس ها آش جنباة شعناایی ش

1. Internal reliability
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ی وه شاژت آر ط اای ب یاشا هاه زشوزشای زیناست با
.ایر ب یوبة وآ ب ب ر ی بیشت ه ااتیا آارآ

شوآ
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چکیده
مقالة حاظر با بررسـی ترجمـة پـن نمایشنامـة هنریـ

ایبسـ شـام مرغـابی وحشـی،

ج زدگــان ،روسمرســلول  ،وقتــی مــا مردگــان ســربرداری و آیوُل ـ
بلــداد قــادر  ،میکوشــد نقــش «پــژوهش» و «درامــاتور
دهـــد .بـــدی منظور ،پـــ

» را در ای ـ ترجمــهها نشــان

از مـــرور بـــر کـــردار نگارشـــی و پژوهشـــیِ متـــرج ،

تقســی بند مشخصــی در ســه ســط پیرامتنی ـ  ،بینامتنی ـ
مصادیقِ هـر یـ

کوچولــو ،بــه قل ـ

و متنی ـ

صــورت گرفتــه،

ارائـه شـد و بـا تحلیـ تفصـیلی داد هـا منتخـ ،،ایـ دو ویژگـی

در ترجمــهها قــادر کنــدوکاو شــد اســ  .یافتــهها مقالــه مبــی آن اســ
پیرامت را در آثـار ایـ متـرج میتـوان بـه سـه عنصـر مقدمـه ،نقـد و پـانوی
کرد .توسـ متـرج بـه مناسـبات بینـامتنی از یـ

کــه

تقسـی

سـو بـهمنظور تحلیـ ادبـی آثـار و از

ســو دیگــر بــرا معادلیــابیِ مناســ ،صــورت گرفتــه اســ  .ارزیــابی ترجمــهها
قادر در سـط متنیـ

نیـد توفیـق نسـبی او در ضـب ِ محـاور در رسـانة نوشـتار تـومم

بــا رویکــرد متعــادل و متــوازن ،بــازآفرینیِ گونــاگونی بیــان در دو ســط «کــاربر» و
«کاربرد» زبـان و گـرایش بـه ترجمـهها اصـطلاحی را نشـان میدهـد .تأکیـد همیشـگی
بر ارجحیـ

وجـه «اجرایـیِ» متـون نمایشـیِ مقصـد بـر وجـه ادبـیِ آنهـا نیـد از دیگـر

ویژگیها ترجمهها قادر اس .
کلیدواژهها :ایبس  ،بلداد قادر  ،ترجمه ،پژوهش ،دراماتور
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شمارة دوم

 .۱مقدمه
مطالعــات ترجمــه در طــول حیــات نــهچنــدان طولــانی خــود همــوار بــرا پــژوهش در
ترجمــه نقش ـی اساســی قائ ـ بــود اس ـ  .در حقیق ـ  ،ضــام اعتب ـار هــر ترجمــه ،میــدان
پژوهشی اس

که برا انجـام آن صـورت میگیـرد؛ بـه بیـان دیگـر ،هرچـه عمـق پژوهشـیِ

ترجمــه بیشــتر باشــد ،واقعیـ

مــت اصــلی  -پیــام ،معنــا و کــارکرد  -بلتــر و بیشــتر جلــو

خواهد کـرد .مترجمـی کـه تنلـا بـرا یـافت معـادلِ مناسـ ،یـ
در منــابگ گونــاگون جس ـ وجو میکنــد ،کــار
ای ـ فــرت مبتنــی اس ـ

تـ وا زمـان زیـاد را

مصــدا عین ـیِ تحقیــق اس ـ  .ترجمــه بــر

کــه مــت اصــلی و ترجمــها

مشــابهاند ،امــا بــه مــدد تحقیــق و

پژوهش ،گا حتـی شـاهدی کـه مـت مقصـد از مـت مبـدم غنیتـر شـد و میتوانـد مسـتق
از مــت اصــلی «عــرت انــدام» کنــد .یارمحمــد در «ســخنی در بــاق تحقیــق و تتبــگ در
ترجمــه» معتقــد اسـ

کــه پــژوهش نــهتنلــا در ترجمــة متــون ادبــی بلکــه در ترجمــة متــون

علمــی ،بــرا نمونــه در ریاضــی نیــد کــه بع ــی آن را ســاد تری و سرراســ تری زبــان
میدانند ،امر مسل اس

( ،6911ص.)5-4 .

در عــی حــال ،ممک ـ اس ـ

مترجمــی نــهتنلــا تحقیــق را ســرلوحة کــارِ خــویش قــرار

دهد ،بلکه گـا نـدد او ،پـژوهش بـر پاشـنة ترجمـه بچرخـد .در ایـ نوشـتار ،بـرآنی تـا بـه
فرآینــد و فــرآوردة ترجمــهها بلــداد قــادر ُســلی از نمایشنامــهها هنریــ
( ،)6311-6181شــاعر و نمایشنام ـهنوی
بینامتنی

نــرو

ایبســ

تبــار ،بپــردازی و از ســه بُعــد پیرامتنی ـ ،

و متنی  6آنها را بررسی کنی .

یــافت ســرخ مشــخم و معینــی از نخســتی ترجمــة نمایشنامـهها ایبس ـ بـهدلی ـ
نبــود روشــی نظاممنــد بــرا نگــار

و پــژوهش در دهــهها گذشــته ،امــر آســانی نیس ـ .

بــرا نمونــه ،امیرحســی آریــانپور ( ،)6911-6919کــه «ترجمــة دشــم مــردم او از ایبس ـ
و نید کتاق تحقیقـی او دربـارة ایـ نمایشنامـهنوی

بـا عنـوان ایبسـ آشـوبگرا در میـان

کارها پیشتاز بر آثار ایـ نویسـند اسـ  ،هـی ابـایی نـدارد کـه بـا نـدادن منبـگ ،خواننـد
(ما) را سردرگ کند» (قادر  ،8115 ،ص)77 .
1. Paratextuality, intertextuality & textuality
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در (باز)ترجمه ...

به اعتقاد ای متـرج  ،تـا سـال  6995بـهجـد ترجمـة مرغـابی وحشـی و مقالـة شـخم
آریانپور دربـارة زنـدگی ایـ نمایشنامـهنوی

هـی اثـر از ایبسـ یـا پژوهشـی دربـارة او

به زبان فارسی منتشر نشـد بـود و ایـ در حـالی اسـ

کـه آریـانپور نـام روزنامـها را کـه

نمایشنامــة مرغــابی وحشــی در آن چــاش شــد اس ـ

قیــد نمیکنــد (قــادر  ،8115 ،ص.

.)77
آریــانپور همچنــی در یادداشــتی بــر چــاش چلــارم دشــم مــردم ( )6958مینویسـد کــه
ترجمــة ایــ نمایشنامــه را مــدیون تشــویقها صــاد چوبــ
داش ـ

اســ

کــه زمــانی قصــد

ای ـ اثــر را ترجمــه کنــد ،امــا بــاز ه ـ آریــانپور تــاری ای ـ رویــداد را بــه روشــنی

مشــخم نمیکنــد (همــان) .بــار  ،قــادر ( )8115خــود در مقالــها بــا عنــوان «ترجمــة
فارســی ایبس ـ در ایــران» بــه ســیر تــاریخی ترجمــهها صــورتگرفتــه از آثــار ایبس ـ در
ایــران از ابتــدا تــا تــاری چــاش مقالــه ،یعنــی ســال  6914 /8115پرداختــه اسـ  .بــر اســا

ایــ مقالــه ،نخســتی ترجمــة ثب شــد از ایبســ بخشهــایی از نمایشنامــة پرگنــ

بــه

ترجمة مجتبی مینو به سال  6999در مجلة «سخ » اس .
پـ

از مینــو  ،مترجمــان دیگــر نیــد آثــار از او را ترجمــه کرد انــد کــه از آنجملــه

میتــوان بــه محمــدعلی جمــالداد  ،محمــود توتونچیــان ،امیرحســی آریــانپور ،ملــد فــرو ،
مینــو مشــیر  ،حفظاللــه بریــر  ،ناصــر ایرانــی ،هوشــنو پــاکروان ،یداللــه آقاعباســی و ...
اشار کـرد .همچنـی  ،میرمجیـد عمرانـی دو نمایشنامـة دشـم مـردم و مرغـابی وحشـی را
از زبــان نــرو

بــه فارســی ترجمــه کــرد اســ  .ســال گذشــته ،انتشــارات بیــدگ در

ابتکــار بــا عنــوان «مجموعــه نمایشنامــهها بیــدگ » تصــمی بــه نشــر و بازنشــر
نمایشنامهها ایبس به قل بلداد قادر گرف .
چــاش آثــار نویســند ا بــهصــورت ی ـ
رویــداد اس ـ

مجموعــه آن ه ـ توس ـ مترجمــی مشــخم

کــه بهنــدرت در ایــران بــا آن مواجــه میشــوی  .قــادر در بازچــاش همــة

آثــار ایبس ـ بــرا بیــدگ از متــون انگلیســی فاصــله گرفتــه و مبنــا کــار او متــون نــرو
بـود اسـ  .انتشـارات بیـدگ ترجمـهها ایبسـ را مجموعهسـاز کـرد و تـا کنـون پـن
نمایشنامــة مرغــابی وحشــی ،ج زدگــان ،روسمرســلول  ،وقتــی مــا مردگــان ســربرداری و
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بــه چــاش رســاند

اس .6
بلـــداد قـــادر ُســـلی (متولـــد  )6996منتقـــد ،نویســـند  ،متـــرج  ،محقـــق و اســـتاد
بازنشستة گرو زبـان و ادبیـات انگلیسـی دانشـگا تلـران ،یکـی از متخصصـان شـناختهشـد
در حــوزة تئــاتر و ادبیــات نمایشــی اس ـ  .8و کــه ســالهــا متمــاد بــه نقــد و ترجمــة
متــون و اجراهــا نمایشــی مشــلول بــود اســ  ،ترجمــة نمایشنامــههایی از هنریــ
ایبس  ،یـوجی اونیـ  ،پرسـی بـیش شـلی ،کَریـ چرچیـ  ،هـاوارد بـارکر ،لـورن هندبـر ،
مکســول اندرســ و  ...را در کارنامــة خــود دارد .همچنــی  ،بــهجــد ترجمــة نمایشنامــه،
سایر مقالات و آثار که قـادر بـه رشـتة تحریـر درآورد یـا ترجمـه کـرد نیـد بـر ادبیـات
نمایشــی و حوز هــا تخصصــیِ آن همچــون درامــاتور

متمرکــد بــود اســ  .از جملــه

آثــار تــألیفی ایشــان کــه عمومــاً در زمــرة کتاقهــا مرجــگ و شــاخم در زمینــة ادبیــات

نمایشــی بــهشــمار میرونــد میتــوان بــه چش ـ انداز ادبیــات نمایشــی :گــذر از ارســطو بــه
پسامدرنیســ و پسااســتعمار ،ایبســ  ،آرمانشــلر و آشــوق و بــا چــرا در آینــهها قنــا
اشــار کــرد .ترجمــة ایشــان از مــرت تــرا د  ،کتــابی جــامگ از جــورا اشــتاینر دربــارة زوال
تــرا د یونــان باســتان ،در ســال  6911جــایدة بخــش پــژوهش و ترجمــة آثــار ادبیــات
نمایشــی را در ایــران بــهخــود اختصــاص داد .بــد نیســ

پــیش از پــرداخت بــه کــردار

ترجمــانیِ ایــ متــرج  ،نظــر کوتــا بــر شــیوة کــار نگارشــی و پژوهشــی و بینــدازی .
قــادر کــار نوشــت را بهصــورت تخصصــی پــ
کــرد اســ

و آثــار

از اتمــام دورة کارشناســی ارشــد آغــاز

پیــرو از خــ ســیر فکــر مشخصــی را آینگــی میکنــد؛ خــ

فکر ا کـه بـهواسـطة پـژوهش ،درامـاتور
 .6اگر بخواهی نمود ســه مولفة تحقیق حاضــر را تنلا در ی

و ترجمـه سـامان یافتـه اسـ  .سرمنشـأ ایـ
اثر بررســی کنی  ،نمایشنامة منظوم «پرگن » حرف اول را

میزند ،زیرا قادر آن را به شـعر سـپید ملایمی برگرداند و جنبهها بازآفرینی در آن بسیار اس  .اما چون ای ترجمه در
نوب

چاش اس  ،اینجا به آثار میپردازی که چاش شد یا به مرحلة صفحهبند نلایی رسید اند.

 .8ایشـان ه اکنون به دعوت وزارت علوم کشـور ترکیه مشـلول به تدری

در یکی از دانشـگا ها ای کشـور اس  .از

اتفاقات مبارک و میمون آنکه سـال گذشته ( )6934برگدارکنندگان جشنوارة تئاتر فجر در اقدامی شایسته از مندل
علمیِ ایشان تجلی و تقدیر کردند.

و جایگا
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اندیشـــة کلیـــد کـــه برگرفتـــه از پایاننامـــة کارشناســـی ارشـــد و بـــا عنـــوان The

 Confidence-Man in Recent American Fictionاســـ  ،6در دورة دکتـــرا
ادبیــات نمایشــی پیگیــر و در آثــار ترجمــها و نگارشــی و نمایــان شــد اس ـ  .بــرا
او پــژوهش در اولویــ

اول اســ ؛ چراکــه ورا علاقــة ذاتــیِ او بــه هنــر نمــایش ،درد و

دغدغــة عــدم شــناخ

صــحی نمایشنامــه در ایــران را نیــد دارد .او آنگــا کــه بــه ســرا

ایبس ـ مــیرود و او را ترجمــه میکنــد ،نــه از ســر ذو ورز بلکــه بــا هــدف والــاتر در
ایــ کــار پــایمرد میکنــد .و در ترجمــة آثــار و مقالــات تحقیقــی نیــد طــی فرآینــد
پژوهشــی دســ

بــه انتخــاق اصــل میزنــد .بــرا نمونــه ،در نخســتی بخــش از کتــاق

چش ـ انــداز ادبیــات نمایشــی :گــذر از ارســطو بــه پسامدرنیس ـ و پسااســتعمار بــرا درک
بلتر ماهی

تـرا د مقالـة «تعـاری

تـرا د و جـوهرة آن از منظـر ارسـطو» را بـه نگـار

درآورد و در ادامــه ،بــرا تکمیـ هــدف خــود ،گوریـ پشــمالو و نخســتی آدم را ترجمــه
میکند؛ دو اثر که بـهخـوبی وابسـته بـه مفلـوم تقلیـد از تـرا د یونـان باسـتانند .نمونـة
دیگر نمایشنامههایی اس

که در ارتبـا بـا کتـاق بـا چـرا در آینـهها قنـا

 The Confidence Man .6یا همان آدم هدارچلر یا شـخصی
ارشــد

تحلی و در پن اثر از هرمان ملوی  ،رال

طرار موضوعی اس

که قادر در پایاننامة کارشناسی

الیســون ،ســال بلو ،جان بارت ،توما

اسـ  .آدم هدارچلر که معمولاً به صـورتها مختل

بـه فارسـی

پینچ مورد مطالعه قرار داد

و هر لحظه به رنگی درمیآید ،به خوبی میتواند مردم ساد لوح را

گول بدند و به آنها کالا و یا اندیشـها را غال ،کند .پدیدة آدم هدارچلر در برابر اندیشـة رومانتیسـ سر برداشته و قصد
دارد رمـانتیســـ را از خواق غفل ِ خو بینی بیدار کند .ای پدید با مفلوم «رؤیا آمریکایی» نید پیوند دارد و به راحتی
واقعی
جل

انسـانها را بر آنها آشـکار میسـازد .پیگیر ای پدید در ادبیات آمریکا از سـو قادر صرفاً کار بار به هر
برا نی به فار التحصــیلی نبود اســ

بلکه آغازگر تلا

و برا پاســ به ای پرســش بود که چنی پدید ا

چگونه به ما ،جامعة ما و تلقیات سـیاسـی ما مرتب شـد اس ا پایاننامة و که در جریان پیروز انقلاق اسلامی (خرداد
 )57به پایان رســید او را به ای فکر واداشــ

که شــعارها ،فعالی ها و نظریات احداق مختل

اجتمـا درگیرانـد؛ فکر که بر کارها و ترجمهها آتی او نید تأثیرگذار بود اســـ  .ای
ایبسـ نید میبینی  .برا نمونه ،دکتر رلینو در مرغابی وحشـی شـخصـی
میشـود .در روسـمرسـلول  ،برندل اسـ

که حال ها

طرار

اس

تا چه انداز با واقعی ها

پدید را عیناً در نمایشنامهها
که با گرگیر ِ اید آلیس

روبرو

ای پدید را بروز میدهد و روسمر را از خواق اید آلیستی بیدار

میکند .در وقتی ما مردگان ســربرداری  ،اولفلای چنی نقشــی را باز میکند و در برابر روب

و ایرنا قرار میگیرد .قادر

همچنی در فیل ها و نوشـتهها داخلی نید ای مسـاله را پیگیر و به آن پرداخته اس  .بررسی و نقد فیل سینمایی هامون
از داریو

ملرجویی نمونها از آن اس .
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ترجمــه و وارد گــود کــرد اســ

شمارة دوم

کــه همچــون ســیار هایی بــه دور آن طــرح پژوهشــی

میچرخند «به ای امید کـه هـ از ایـ مـت پرتـو بگیرنـد و هـ روشـنگر آن باشـند» (بـا
چرا در آینهها قنا  ،قادر  ،در دس

بازچاش).

اگــر ترجمــه را صــحنها بــدانی کــه مــدام برپاسـ  ،در آثــار قــادر پــژوهش میتوانــد
بهخود ببالـد کـه ح ـور دائـ و جایگـاهی ویـژ دارد .انتشـار ترجمـة متنـی بـهخصـوص
شاید ای پندار را ندد خواننـد دامـ زنـد کـه آن را کـار تمامشـد فـرت کنـد ،امـا بـرا
قادر اتمـامِ ترجمـه (یـا پایـان دادنِ اجبـار بـه آن) معنـایی نـدارد .بـه اعتقـاد و  ،آن کـه
مینویســد« ،میتوانــد بــه ویــرا  /میــرایش و بــازنگر خــود بپــردازد .نویســند دمــادم
کـه [از

میمیرد ،خاصه آنکـه میـرایش را گونـها مـردن و تولـد دوبـار بدانـد؛ همـی اسـ

نگــا او ،هــر ویرایشــی و هــر چــاش دوبــار ا را میتــوان «میــرایش» نیــد نامیــد» (قــادر ،
 ،6931ص .)7 .پــژوهش بیشــتر دربــارة آثــار کــه قصــد ترجمــه و کــار پژوهشــی دربــارة
آنهــا دارد ،دریچــهها بیشــتر را بــرویش میگشــاید و او هــر بــار ایـ افقهــا نــو را در
بازبینیهــا خــود لحــا میکنــد .قــادر در مقــام متــرج خــود را دانــا ک ـ نمیدانــد و
باکی از ای ندارد کـه گذشـتة خـویش را بـه مـدد تحقیـق و تفحـم بیشـتر واکـاو کنـد و
با ویـرایش نوشـتهها پیشـی ِ خـود «بـه جراحـی گذشـتها

بنشـیند» (قـادر  ،6931 ،ص.

.)7
ویژگــی دیگــر کــار قــادر درامــاتور
وا ة درامــاتور

مــورد نظــر ماس ـ

هنگــام ترجمــه اس ـ  .آنچــه در ای ـ مقالــه از

تنلــا بــه اجــرا و عناصــر اجرایــی نمایشنام ـه مــرتب

نمیشود .بـا نگـاهی عمیـقتر بـه مقدمـهها و آثـار قـادر  ،درمییـابی کـه درامـاتور
مونتــا

از مــت بــرا اجــرا بــر رو صــحنه نیس ـ

تنلـا

بلکــه فرآینــدها پردامنــهتر را نیــد

شــام میشــود؛ بــرا نمونــه ،یــافت نســخهها و ترجمــهها متفــاوت از ی ـ

مــت واحــد،

مشــاهدة اجراهــا گونــاگون از آن اثــر ،واکــاو جایگــا نمایشنامــه در بافــ

زنــدگی

نمایشنامــهنوی  ،بررســی دورة خــاص ،مکــان و شــرای نوشــت نمایشنامــه ،تحلیــ
پژوهشها و نقدها مفیـد دربـارة یـ

اثـر ،جسـ وجو آثـار کـه بـا نمایشنامـة مـورد

نظر رابطة بینامتنی دارند و نظـایر آن .همـة ای هـا البتـه درحـالی اسـ

کـه متـرج ِ یـ

اثـر

نقش پژوهش و دراماتور

سال پنجاه

نمایشی باید در چـارچوق واقعی هـا ملمـو
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تئـاتر ایـران نیـد عمـ کنـد و بـا ملاحظـة

بـه انتخـاق اثـر بـرا ترجمـه بدنـد .6در درامـاتور

« ،گـام اول،

ورود سنجیدة دراماتور به دنیـا اثـر اسـ  ،بـهگونـها کـه ،بـهقـول پدیدارشناسـان ،در آن
دنیــا ســاک شــود ،بــا مــت محشــور شــود و بتوانــد امکــانی بــرا «دره ـ آمیخــت دو افــق
فرهنگــی» فــراه آورد» (خــاکی و ابراهیمــی ،6939 ،ص .)61 .ترجمــهها قــادر بــه مــدد
درامــاتور

تلییــر در رونــد ترجمــة آثــار نمایشــی ایبس ـ را ب ـهخــوبی مــنعک

میکنن ـد.

تحلی ادبـی عمیـق نمایشنامـهها ایبسـ تـا تحلیـ اجراهـا نمایشنامـهها مـورد نظـر،
از جملــه مشخصــات مقدمــهها اوس ـ

کــه نشــان از آن دارد کــه و ایبس ـ در ترجمــه و

ایسب در اجرا را توممان مد نظـر داشـته اسـ  .ایـ ویژگیهـا بـر ایـ امـر صـحه میگـذارد
کــه «پــژوهش و پژوهشــگر یکــی از وظــای

و قابلی هــا جــد درامــاتور اســ »

(خاکی و ابراهیمی ،6939 ،ص.)61 .
اگــر بــا وجــود ترجمــهها موجــود بــاز هــ قــادر دغدغــة ترجمــة نمایشنامــهها
ایبسـ را داشــته از آن رو بــود اسـ
میشناختی  .او بـهصـراح

کــه بــهگمــان او ایبسـ آنــی نیسـ

کــه تابـهحــال

میگویـد« :قبـ از انقلـاق ایبسـ را گرو هـایی کـار یـا ترجمـه

کرد اند که بیشـتر هـدف سیاسـی خاصـی را دنبـال میکردنـد؛ ایـ یکـی از دلـایلی بـود کـه
بــه ترجمــه یــا بازترجمــة آثــار او پــرداخت » (قــادر 6935 ،ق ،ص .)31 .مترجمــان بــا
روای هــا بریــد از ایبســ و گــا «بــا اللــام از پلخــان
(قــادر 6935 ،ق ،ص )37 .او را آنارشیســ
اس

که آنهـا نمیتوانسـتند از تـأثیر نگـر

و نقــد مارکسیســ دوآتشــه»

معرفــی کرد انــد و ایــ امــر حــاکی از آن
مبتنـی بـر اهـداف سیاسـی خـود دور بماننـد و

در نتیجــه ایبســ را «مصــادرة بــه مطلــوق» کردنــد .قــادر امــا آرزو دارد «ایبســ یعنــی

را میتوان در انتخاق نمایشنامة روسـمرسلول برا ترجمه به فارسی در دهة

 .6برا نمونه ،نمود ای بُعد از دراماتور
شــصـ

دید؛ نمایشنامها که به اعتقاد قادر  ،در آن «ایبسـ نرمنرم

ناپلئونگر ِ اروپا و در آثار قبلی خود
ایران نگاهی بکنی  ،ی

وجود داشـته اسـ

روش میکند .اگر به باف

نکته را خیلی واضــ میتوانی مشــاهد کنی  :ی

تاوانش را دادند» (قادر  ،6935 ،ص.)37 .

چاشــنی دینامیتی را که در وجه اید آلیسـ دورانِ
فرهنگی و تاریخی آن زمان جامعة

آرمانگرایی عصــاقورتداد که متأســفانه مردم
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آدمــی [را کــه بــه مفلــوم هگلــی آن سرنوشـ

شمارة دوم

و تقــدیر مــا اسـ » (قــادر 6935 ،ق ،ص.

 )31ترجمه کند.
آنچـه تـاکنون آمـد ،کلیـ

دو ویژگـی پـژوهش و درامـاتور

پـیش ،حـی

و پـ

از

اتمام ترجمه در ترجمـهها قـادر بـود .همچنـانکـه پیشتـر گفتـه شـد ،نمـود عینـیِ ایـ
دو ویژگــی را بــا ذکــر نمونــههایی در ترجمــهها او از ایبســ در ســه ســط پیرامتنیــ ،
بینامتنی

و متنی

مطالعه و بررسی میکنی .

 .۲پیرامتنیت

در ترجمــهها قــادر  ،پیــرامت را میتــوان بــه ســه عنصــر مقدمــه ،نقــد و پــانوی
تقسی کرد .نخستی مؤلفة قابـ ذکـر در بخـش پیـرامت  ،مقدمـهها مفصـ ِ قـادر بـر اثـر
اس

کـه بـه معرفـیِ دقیـق و اهمیـ

ایبسـ  ،تحلیـ ادبـی نمایشنامـة مـورد نظـر و یـافت

جایگــا آن در سلســلهآثــار ایبس ـ ارتبــا مییابــد .مقدمــهها و  ،فرض ـاً برخلــاف مقدمــة
«ایبس ـ آشــوبگرا » آریــانپور بــر نمایشنامــة دشــم مــردم  -مقدمــها کــه تمــام روای ـ
ایبس را زیر سـؤال میبـرد -نقشـی روایتگرانـه ندارنـد .طبـق نظریـة روای شناسـیِ ترجمـة
بیکــر ،گــا مقدمهنویســیِ راویــان (مترجمــان) میتوانــد روایتــی واحــد را از ســو آنــان
بــهشــیو ها بســیار متفــاوت «قاقبنــد » 6کنــد (بیکــر 8117 ،بــهنق ـ از خانجــان،6939 ،
ص .)39 .قـــاق ایـــ مقدمـــهها میتوانـــد برداشـــ
بــهدس ـ

ایـــدئولو یکی متفـــاوتی از روایـــ

دهــد و پــیش چش ـ خواننــد بگــذارد امــا «چلر پــرداز ِ» قــادر از ایبســ در

مقدمهنویســیها او ،بــرعک  ،بــا هــدف تلقــی نــوعی نگــا ایــدئولو یکی بــه اثــر انجــام
نگرفتــه اســ

و صــرفاً خواننــد را بــا وجــو مختلــ

معنــایی ،هنــر و زیباییشــناختیِ

نمایشنامــهها ایبســ آشــنا میکنــد؛ از تجربــة ایبســ در تقلیــد از درام یونــان باســتان
گرفته تا انقلـابی کـه او در تئـاتر مـدرن بـهسـب
کــه میبایس ـ

رئالیسـ ترا یـ

ایجـاد کـرد« ،رئالیسـمی

از مــواد خــام انــوا کمــد در تــاری اروپــا نیــد وام میگرف ـ » (قــادر ،

 ،6934ص .)65 .قــادر گــا بــه همــان شــیوة جــدلی/هگلیِ مــورد نظ ـرِ ایبس ـ شخصــی

1. Framing

سال پنجاه

یـ
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نمایشنامـه را بــا شخصــیتی از نمایشنامــة دیگــر بــه مقابلــه میگــذارد و گــا بــر یـ

ترجمــة واحــد دو پیشــگفتار مینویســد (مثلــاً مت هــایی از مترجمــان یــا ایبس شناســان
شــاخم را ترجمــه و در ابتــدا اثــر میگــذارد و در ادامــه ،در بخــش دوم پیشــگفتار ،خــود
نقــد بــر نظــرات آنــان مینگــارد) .6او در نگــار

مطالــ ،مقدمــه هــر دو نــو «خواننــدة

بــالقو » -خواننــدة عــام ادبیــات نمایشــی و خواننــدة جــد و حرفــها  -را در نظــر میگیــرد
و گــا بــهضــرورت ،خواننــدة نــو دوم را بــه مطالعــة کتاقهــا مســتق خــود در بــاق
نمایشنامه و ایبس نید ارجا میدهد.
دومــی عنصــرِ پیرامتنــی در ترجمــهها قــادر توضــیحات و نقــدهایی اس ـ
ترجمـة خــود و دیگـران نوشــته اسـ  .او در مقــام متـرج ِ آشــنا بـا درامــاتور

کــه بــر

 ،ترجمــه را

عمل ـاً نــوعی «اجــرا» میدانــد ،البتــه «اجرایــی زبــانی» .8و تــا آنجــا کــه توانســته اس ـ

از

فرآیند و مشـکلات اجـرا زبـانی بـر «صـحنة ترجمـه» سـخ گفتـه و راهبردهـا ،راهکارهـا
و تــدابیر گدینش ـیِ خــود را در اختیــار خواننــد گذاشــته اس ـ ؛ ای ـ اطلاعــات ه ـ از بُعــد
پژوهشــی و ه ـ از بُعــد آموزش ـیِ ترجمــه قاب ـ توجــه اس ـ  .در مقدمــة مرغــابی وحشــی،
قــادر در توضــی ِ چگــونگیِ رســیدن بــه معــادلی مناســ ،بــرا جملــها از پــردة
نمایشنامها به تفصـی توضـی میدهـد کـه چگونـه از چـالش بـی چنـد ترجمـه توانسـته
اس

مبنا کار ایبس را تشخیم دهد:
«از میان پـن ترجمـة انگلیسـی کـه مبنـا کـار مـا در چـاش اول بودنـد ،در ایـ بخـش

از ترجمهها تنشی دیدی که نشان مـیداد ،بـه گفتـة اشـتاینر ،غوغـا بـر سـر «وجـو نحـو [یـا
وا آرایــی دســتور » اسـ ؛ بنــابرای  ،کوشــیدی از لابــهلا ایـ شــور و تــنش بــه معنــایی
برسی »( .قادر 6935 ،ال  ،ص)41 .
 .6برا نمونـه ،قادر در آیوُل

کوچولو ابتدا مقالها

از هنر

لوئی

مِنکِ

را بدلی «دید خوق و دقیق او دربارة

شـخصـی پرداز ریتا و آُلمِش و دور جست ایبس از قلرمانپرور » (قادر  ،در دس
ترجمه برگدید اسـ

عنوان «آیوُل

چاش) بهعنوان مقدمه برا ای

اما ازآنجایی که با سـخنان منک دربارة آسـتا و بانو مو ران موافق نیس

کوچولو :نیلوفر آبی و عصـــا زیر بل » دربارة خوانشها نوی آیوُل

در پیشگفتار خود

با

کوچولو مطالبی را افدون بر آن

مقدمه اضافه میکند.
2. Linguistic Performance
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او در مقــام مترجمــی کــارآزمود فریــ ،مــت یــا مت هــا ترجمــها را نمیخــورد.
پیشتر گفتی کـه مبنـا کـار قـادر در بازچـاش آثـار متـون نـرو
بــدان معنــا نیس ـ

بـود اسـ  ،امـا ایـ

کــه و بررســی ترجمــهها انگلیســی از آثــار ایبس ـ را کنــار گذاشــته

باشــد؛ زیــرا بــرا او درک فرآینــد دســ

و پنجــه نــرم کــردن مترجمــان بــا آثــار ایبســ

زمینهســاز بینشهــا جدیــد اســ  .و همچنــی ترجمــهها فارســی و گــا انگلیســی
نمایشنام ـهها ایبس ـ را تحلی ـ و نقــد میکنــد و بــهفراخــور بــه نقــدهایی کــه دیگــران،
مستند و غیرمستند ،بر کار او داشتهاند ،پاس میدهد .6مورد زیر را با ه بخوانی :
نقد ای

«نخستی

ترجمه [مرغابی وحشی شفاهی بود .دوس ِ مشترک ما،

شادروان اکبر راد  ،اولی کسی بود که مت دس نوی
شص

خورشید خواند و پ

ترجمه حرف زدی (و حی
یادم هس

که او میگف

زبان فاخر نددی

از آن در ی

ما را در اواخر دهة

گف وگو تلفنی با او بر سر آن

که آن مکالمة تلفنی دوساعته را ضب نکردی !).
از دید او زبان نمایشنامهها ایبس بیشتر باید به

باشد تا زبانی شکسته ،محاور ا  ،و گا عامیانه .ای

از

ی نقادانه بی ما و او بود.
جدلها شیری ما با راد عدید و سرآغاز دوست ِ
ناگفته نماند که او پ

از خواندن ترجمة مشترک ما ،آن ش ،که تورو زندان

بود ،یادآور کرد که جا

ترجمة تاز ا از مرغابی وحشی در ایران خالی

اس » (قادر 6935 ،ال  ،ص.)91 .
قــادر در ادامــة همــی مطلــ ،،دلایــ ترجمــها

را بــا توجــه بــه زبــان و بافــ

صــحنها نمایشنامـه و نیــد بــا اســتناد بــه ســخنان ایبس ـ دربــارة ترجمــه و وســوا
مــورد ترجمــة مرغــابی وحشــی توضــی میدهــد .گذشــته از ای ـ  ،و پ ـ

او در

از نق ـ ِ قــول

زند یاد راد  ،بهشکلی مبسو به نقد ترجمة عمرانی میپردازد.
 .6تاکنون البته هی نقد مکتوقِ رو مند بر ترجمهها قادر از نمایشنامهها ایبس ـ صــورت نگرفته اس ـ  .تنلا نقد
مکتوق از میرمجید عمرانی اسـ

که بر ترجمة مرغابی وحشی صورت گرفته و در وبلات شخصی او موجود بود و ظاهراً

آن وبلات نید چند پیش از کار افتاد اس .

سال پنجاه
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کـه ماهیتـاً انـوا گونـاگونی دارد.

ب ـهجــد مــوارد کــه و معــادل اصــلیِ اســامی و اصــطلاحات خــاص را در پــانوی

ذکــر

میکنــد ،گــا بــرا روش ـ تر شــدن موضــو  ،علــاو بــر آنچــه در مقدمــه گفتــه اس ـ  ،از
طریــق تحلی هــا بینــامتنی ،ارجاعــاتی بــه منــابگ بیشــتر و توضــیحاتی تکمیلــی در پــانوی
ارائه میکند ،چون احتمـال میدهـد کـه مخاطـ ،عـام ایرانـی بـهانـدازة مخاطـ ،نـرو

بـه

آن ارجاعــات و مناســبات بینــامتنی دسترســی نداشــته باشــد .بــرا مثــال ،در ترجمــة مقدمــة

مِــنک بــر آیوُلــ

کوچولــو ،قــادر لحظــها از خواننــدة فارســیزبان غافــ نیســ

و

اطلاعات لازم و مفید دربـارة ریشـة افسـانة «فلـوتزن رنگـی جامـة هملـی » و سـایر آثـار
هنر که با ای افسـانه ارتبـا بینـامتنی دارنـد از جملـه شـعر از گوتـه ،اپرایـی از ارنسـ
نســلر و شــعر از رابــرت براونینــو را در اختیــار مخاطــ ،میگــذارد .بــهعنوان نمونــها از
کــاربرد عنصــر پیرامتن ـیِ پــانوی  ،مــورد را از پــردة اول نمایشنامــة ج زدگــان انتخــاق
کرد ای :
« )6رگینــه :نمیخــوام ای ـ جــا وایســت انگــار باهــات «ران ـدِوو» داشــتهم» (ج زدگــان،
ترجمة قادر  ،ص)81 .
توضـی متـرج در پـانوی  rendez vou« :قـرار ملاقـات .در سراسـر ایـ مـت رگینـه
گــاهی وا هــا فرانســو میپرانــد کــه نشــانة امیــد او بــه تلییــر محــی زنــدگی فعلــی و
فرهنو مرتب با آن اس » (همان).
گرچه مقدمـه و پـانوی

هـر دو از مؤلفـهها پیرامتنـیا هسـتند کـه بـه لحـا ماهیـ

به منظور افدودن توضـیحات بـرا اسـتفادة مخاطـ ،بکـار میرونـد ،میتـوان تفـاوت آنهـا
را در ای ـ نکتــه دانس ـ
حالی کـه پـانوی

کــه در مقدمــه نویســند بــه خواننــد دیــدگاهی کلــان میدهــد در

عمومـاً در سـط خُـرد بـا موضـو ارتبـا مییابـد و در بافـ

مـوقعیتیِ

مــورد نظــر همپــا ِ کــردار نمایشــی پــیش مــیرود .در مقدمــه ،حتــی اگــر متــرج مصــادیق
خُرد را ه ارائه دهد ،بایـد بـرا آن بافـ

موقعیـ

را ایجـاد کنـد ،یعنـی بـهاصـطلاح بـه
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«باف ـ آفرینی مجــدد» 6بپــردازد ،امــا در پــانوی
موضــوعی
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مســئلة «موقعی منــد » 8بــهطور مشــخم

مییابــد .بــرا نمونــه ،قــادر در مقدمــة مرغــابی وحشــی آنجــا کــه در مــورد

زبان شخصی ها نمایشنامـه سـخ میگویـد ،بـه «تیدچنگـی زبـان «گینـا» (هرچنـد سـاد
و گــا بــا للد هــا آوایــی و دســتور )» اشــار کــرد اســ
 )91امــا بــا توس ـ بــه پــانوی

(قــادر 6935 ،الــ  ،ص.

خواننــد را از مصــادیق آن اظلارنظرهــا کارشناســانه نیــد

آگا میسازد .دو نمونة زیر را با ه بخوانی :

« )8گینــا :او  ...چیـــه نشســـتی اونجـــا و داریـــ ازم انعقـــاد مـــیکنی ا» (مرغـــابی
وحشی ،ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص)643 .
توضــی متــرج در پــانوی « :گینــا بــهجا انتقــاد ،انعقــاد میگویــد» (مرغــابی وحشــی،
ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص.)643 .
« )9گینا :نباید رفتـه بـود یالمـار ،تـو بـه ایـ کـارا عـادت نـدار ( ».مرغـابی وحشـی،
ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص)616 .
توضــی متــرج در پــانوی « :گینــا فعــ را نادرســ

اســتفاد میکنــد» (مرغــابی

وحشی ،ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص.)616 .
گــاهی نیــد قــادر نظــراتش را در مــورد چــالش ترجمــه و معادلیــابی در پــانوی

ابــراز

داشته اس  .توضی زیر نمونها از ای راهبرد اس :
« )4در مـت نـرو

رلینـو میگویـد ( Å, fan’ tro detترجمـة خطـی :هـا ،شـیطان

باور ای ) .وا آرایـی چنـان اسـ

کـه مترجمـان و بـازیگران را کلافـه کـرد اسـ  .یوبَنـ

ِسـ شـارش در سـال  6361بـرا
به چند انتخـاق از سـو مترجمـان اشـار مـیکنـد .فارک ِ
آن معـادل ( So I should imagineبـه گمـون همـی طـور ) را برگدیـد ،مایکـ مـایر
از خیر ترجمـة آن گذشـ

و بـه جـایش ایـ دسـتور صـحنه را آورد :رلینـو مـیخنـدد و
1. Re-contextualization
2. Situatioality
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در (باز)ترجمه ...

فـارل  ،هماننـد یوبَنـ  ،بـرایش معـادل The devil

 it isرا برگدیدنـد ،کـه مـیمـانی «ایـ جـا بابـا آدم دروغگـو» ترجمـه کنـی یـا «کـه
یعنی خود شیطون!» (مرغابی وحشی ،ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص.)863 .
« )5نــام اســتاد معمــار ترجمــة خــوبی بــرا  Byggmester Solnessنیســ  ،چــون
سولنِ

بـرا ایبسـ رکـ معنـایی اسـ

میان میرود» (آیول

امـا در ترجمـة آن بـه اسـتاد معمـار ایـ رکـ از

کوچولو ،ترجمة بلداد قادر  ،6935 ،ص.)91 .

در عی حال ،کاربرد پـانوی

در ترجمـة نمایشنامـه تـا جـایی اسـ

از ه نگسـلد و نظـ فکـر خواننـد آشـفته نشـود .مـوارد نیـد هسـ
پانوی

کـه رشـتة سـخ
کـه قـادر از خیـر

گذشته و بـرا گریـد از ایـ مع ـ خطـر کـرد و نکتـة مـورد نظـر را بـا افـدودن

عبــارتی بــه مــت نمایشنام ـه (یعنــی از طریــق توضــیحاتِ میــانمتنی) بــه مخاطــ ،رســاند
اسـ  6.یادمــان نــرود کــه مــت نمایشنامـه بــرا اجــرا اسـ

و در نتیجــه ،ترجمــة آن بایــد

خودبسند باشد چون از ابدارها پیرامتنی رو صحنه محروم اس .
 .۳بینامتنیت

مجموعــه آثــار ایبســ  ،همچنــانکــه خــود در نامــهها و ســخنرانیهایش تأکیــد کــرد
اس «« ،یـ

کـ ِ پیوسـته و منسـج » میسـازند و بررسـی و تفسـیر هریـ

از آنهـا بـدون

در نظـر گــرفت ایـ «کـ ِ پیوسـته» شــدنی نیسـ » (قــادر بـهنقـ از ایبسـ  ،نامــهها ،ص.
 ،991مقدمــة جــان گابریــ بورکمــان ،در دســ

چــاش) .از ایــ رو ،قــادر در حــی

پــژوهش بــرا رمدگشــایی آثــار ایبســ بــه تحلی هــا بینــامتنی متوســ شــد اســ

تــا

خواننــد را در رســیدن بــه شــناختی صــحی و تــا حــد ممک ـ «دقیــق» از ایبس ـ رهنمــون

 .6نمونها از ای افدودن را میتوانی در ترجمة عبارت «توکا» در نمایشنامة مرغابی وحشـی مشـاهد کنی  .برا اطلاعات
بیشتر در ای زمینه به مقدمة ای نمایشنامه ،صفحات  49-48مراجعه کنید.
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شــود .6و گــاهی بــا بلر گیــر از بینامتنی ـ ِ درونــی ،8نمایشنام ـها را در باف ـ

شمارة دوم

کارهــا

پیشی ایبس بررسی میکند و به پیوند آن با سایر نمایشنامهها او میپردازد.
بررســی ی ـ
برخوردارس

اثــر در بافـ

نمایشنام ـهها دیگــر ایبس ـ نــدد قــادر از چنــان اهمیتــی

که گا کـار را در میانـه ناتمـام میگـذارد و رنـ ترجمـة اثـر دیگـر را بـر

خــود همــوار میکنــد ،صــرفاً بــرا اینکــه زمینــه را بــرا ادامــة آن اثــر نیمــهکار ملیــا
ســازد .بــرا نمونــه ،در جریــان ترجمــة جــان گابریــ بورکمــان ،قــادر نــهتنلــا ایــ
نمایشنامـه را در بافـ

ســه کــار پایــانی دیگــر ،اســتاد معمــار ،آیوُلـ

مردگــان ســربرداری بررســی میکنــد ،بلکــه پـ

کوچولــو و وقتــی مــا

از اتمــام ترجمــة آن مــت و حــی نگــار

مقدمه درمییابد کـه دنبـال کـردن دیـدگا هگلـیِ ایبسـ در بحـ  ،تنلـا در صـورتی میسـر

خواهد بود کـه ترجمـة نمایشنامـة آیوُلـ

کوچولـو هـ موجـود باشـد .در نتیجـه ،نگـار

مقدمــه و چــاش اثــر را نیمــهکار رهــا میکنــد ،آیل ـ

کوچولــو را ترجمــه میکنــد و ســپ

مقدمة خود را بر جان گابریـ بورکمـان بـه پایـان میرسـاند .ایـ سـخ بـدان معناسـ

کـه

او واهمــه دارد مبــادا حلقــها از زنجیــرة بینــامتنیِ نمایشنامــها کــه رو آن کــار میکنــد
از نگا او بیـرون بمانـد و بـر تأویـ مـت یـا پـار ا از آن یـا بـر تحلیـ خـودِ و از مـت
اثر بگـذارد .قـادر همچنـی بـرا روشـ سـاخت زوایـا تاریـ
گــا از بینامتنیــ

و ظرایـ

پنلـان مـت

بیرونــی ســود میجویــد و مــت یــا پــار ا از مــت را در ارتبــا بــا

نوشــتهها ســایر نویســندگان از جملــه آثــار معاصــرانِ ایبســ همچــون اســتریندبرت،
چخــوف و داستایوفســکی تفســیر میکنــد .مثل ـاً در تحلی ـ نمایشنامــة مرغــابی وحش ـی ،از
رابطة بینامتنی مـر دریـایی چخـوف بـا آن بلـر میگیـرد (قـادر 6935 ،الـ  ،ص )85 .یـا
در تحلی ـ بخــش دیگــر از همــان نمایشنام ـه ،از طریــق افــدودن یادداشــتی در مقدمــه از

 .6بینامتنی

سـازوکار اس

برا پرداز

مت که مطابق آن عناصر متنی بهواسطة وابستگی به سایر متونِ مرتب افادة معنا

میکنند (هتی و ماند  ،8114 ،ص .)11 .بهســخ دیگر ،منظور از بینامتنی

آن اســ

که هر متنی ممک اســ

در ی

زنجیرة تاریخی ،برخی از مفاهی  ،معانی و ساختارها را که از متون قبلی مشتق گردید اند ،تکرار کند.
 .8نگارند مناســبات بینامتنیِ بی آثار مختل
دیگران را «بینامتنی

بیرونی» نامید اس .

ایبس ـ را «بینامتنی

درونی» و مناســبات بینامتنیِ آثار ایبس ـ با نوشــتهها

نقش پژوهش و دراماتور
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رابطــة بینــامتنیِ عــدد ســیدد در تعیــی تعــداد میلمانــانِ دور میــد ضــیاف
نخس

شــام در پــردة

و همـی عـدد در داسـتان شـام آخـر مسـی پـرد بـر مـیدارد (قـادر 6935 ،الـ ،

ص.)84 .
نکتــة شــایان ذکــر آن کــه بینامتنیـ

در آثــار قــادر کــارکرد دوگانــه دارد .و از یـ

سو ،در نقد و تحلیـ ادبـی و نیـد توضـی چگـونگی ترجمـه و چرایـیِ برخـی گدینشهـا
ترجمــانیِ خــویش بــه تحلی هــا بینــامتنی متوس ـ میشــود ،از ســو دیگــر ،هیچگــا در
حــی کــنش عملــی ترجمــه نیــد از مناســبات بینــامتنی غافـ نیسـ

و مــدام از آنهــا یــار

میجویــد تــا بتوانــد بــه معادلهــا مناســ ،و تصــمیمات مقت ــی در محصــول نلــاییِ
ترجمــه دسـ

یابــد .ایـ مــورد را ،بــهعنوان مشــتی نمونــة خــروار ،میتــوان در توضــیحات

متــرج در بــاق چرای ـیِ انتخــاق عنــوان نمایشنامــة ج زدگــان مشــاهد کــرد .قــادر در
توضــی چگــونگیِ رســیدن بــه چنــی معــادلی در مقدمــة کتــاق مینویســد« :تــاکنون ای ـ
نمایشنامــه بــا اســتناد بــه  Ghostsدر انگلیســی یــا  Gespensterدر زبــان آلمــانی بــه
اشــباح ترجمــه شــد اس ـ  .ای ـ مفلــوم تمــامی معــانیِ مــورد نظــر ایبس ـ را نمیرســاند»
(قــادر  ،6934 ،ص .)63 .و در ادامــه ،توضــی میدهــد کــه و پــ
وا ة  ،Gjegangereعنــوان اصــلیِ نمایشنامــه در زبــان نــرو

از ریشهشناســی

و نیــد بــا توجــه بــه پیونــد

بینــامتنی و هماننــد ِ خیر کننــدة ایــ اثــر بــا رمــان ج زدگــان داستایوفســکی ،در نلایــ
چنی معادلی را برا عنوان ترجمها

انتخاق کرد اس .

 .۴متنیت

نگــا دقیــقتر بــه ترجمــهها قــادر نشــان از آن دارد کــه بــازآفرینی مــت اصــلی بــر
اسا

درونمایـة کلـی اثـر بـرا او بسـیار ملـ اسـ  .ازآنجاکـه قـادر بـر جانمایـة آثـار

ایبس اشراف دارد ،هـر جملـها را بـر اسـا
یعنی در کلی

ارتبـا متنـیِ آن بـا گفتمـان پیشـی و پسـی

مـت بازمیآفرینـد تـا بـه متنیـ ِ اثـر در برگـردان خـود نائـ آیـد .گرچـه در

دیدگا سنتی فرت بر آن اس

کـه متـرج بایـد تـا جـا ممکـ بـه جملـه یـا مـت اصـلی

پایبنــد باشــد ،امــا اگــر ای ـ پایبنــد صــرفاً کــار صــور  ،مکــانیکی ،و بــدون اشــراف بــر
جامعیـ

و یکپــارچگیِ مفلــومی و ســبکیِ اثــر باشــد ،بــه آفــرینش متنــی معــادل و ه طــراز
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بــهظــاهر صــحی

بـهنظـر برسـند .بـهعنوان شـاهد بــر ایـ ادعـا ،بخشـی از گفتگـو رلینـو و گرِگیــر

را

در پردة پـنج نمایشنامـة مرغـابی وحشـی نقـ مـیکنی  .در ایـ بخـش ،جـدل ایـ دو بـا
یکدیگر بر سـر بیمـار ِ گرِگیـر  ،یعنـی ««خواسـتهها آرمـانی» مبتنـی بـر اصـول اخلـاقی
بــه اوا خــود میرســد» (قــادر 6935 ،ال ـ ِ ص .)41 .در مــت نــرو

خش ـ

« ،رلینــو»

میگوید:
(6) Relling: Jaha. De lider af et kompliceret tilfælde. Forst er
det nu denne brydsomme retskaffenheds feberen; og så det.
;som værre er, altid går De og ørsker i tilbedelses-delirium
altid skal De ha' noget at beundre udenfor Deres egne grejer
(208).

ترجمة انگلیسی فیلد از مت نرو

چنی بود اس :

(7) Relling: oh yes! Your case has complications. First there’s this
virulent moralistic fever; and then something worse- you keep going
off in deliriums of hero worship; you always have to have something to
admire that’s out of yourself.

ترجمة فارسی عمرانی از مت نرو

بدی گونه اس :

( )1رلینــو :آهــا .شــما از بیمــار پیچیـد ا رنـ مـیبــری  .اول ،ایـ تــ ،دردسرســازِ
درســتکار یـه ،و بعــد بــدتر از اون ،سرســامِ ســتایش ،همیشههه راه مههیریههن و پــرت و پلــا
مــیگــی  .همــها

بایــد چیــد بیــرون از زار و زنــدگی خودتــون بــرا ســتودن داشــته

باشی .
و در نلای  ،ترجمة قادر و آقاعباسی ای چنی اس :
( )3رلینــو :آر  ،پــ

چــی! دردت هــ یکــی دو تــا نــی  .اولــیش وجــدان آمــا

کرد ته که بدجور بـه پـر و پـات پیچیـد  .بـدتر از اون خـورة قلرمـان پرسـتیه کـه هـر از
گـاهی میفتـه بــه جونـ  .دور میفتــی و نخـود هــر آشـی میشـی کـه یکـی رو پیـدا کنـی و
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کنــی( .مرغــابی وحشــی ،ترجمــة قــادر و آقاعباســی،

 ،6935ص)635 .
اگــر بــه مــت نــرو

توجــه کنــی  ،عبــارتی معــادل «دور افتــادن» را در آن نخــواهی

یافــ  .تنلــا پــار مت نددیــ

بــه آن عبــارت  altid går Deاســ

کــه در ترجمــة

تحــ اللفظی بــه معنــا «را رفــت » اســ  .قــادر چگونــه چنــی معــادلی را جــایگدی
میکند ،ای اجاز را بـهخـود میدهـد کـه وا ة «را رفـت » را بالکـ نادیـد بگیـرد و عبـارت
«دور افتــادن» را بــه مــت اضــافه کنــد (اشــکالی کــه عمرانــی بــر کــار قــادر و آقاعباســی
میگیرد و آن را ترجمها غیروفـادار بـه مـت ایبسـ میدانـد)ا در پاسـ بایـد گفـ
کــه چنــی اختیــار را بــه متــرج میدهــد ح ـ
کلیـ

و حــال موجــود در آن باف ـ

آنچـه

مــوقعیتی و

مــت اسـ  .قــادر تصــری میکنــد کــه اتفاقـاً «آگاهان ـه و بــا همــان هــدف روش ـ

کــردن موضــگ ’رلینــو‘ نســب

بــه اصــول و آرمانهــا ’گرِگیــر ‘ و حملــة لجوجانــه و

حتــی خودپســندانه بــه آن» عبــارت یادشــد را بــه مــت افــدود اس ـ

(قــادر 6935 ،ال ـ ،

ص .)43 .و بــا در نظــر داشــت بخشهــا دیگــر مــت و بــرا رســیدن بــه یکدســتی و
انســجام متنــی تلــا

میکنــد رگــها از ســخنان پیشــی ِ «رلینــو» دربــارة رویکــرد

«گرِگیــر » را تکــرار کنــد (قــادر 6935 ،الــ  ،ص )43 .و ایــ تکــرار الدامــاً تکــرارِ
صــورت نیس ـ  ،بلکــه بــازآفرینیِ «کــارکرد» 6اس ـ  .در پــردة ســه ،رلینــو دربــارة ارتبــا
«گرِگیــر » بــا مــردم عــاد گفتــه بــود« :مــدام میرف ـ

دور و بــر زاغــهها ک ـارگرا و از

’خواســتهها آرمـــانی‘ براشــون شـــعار مــیداد» (قـــادر  ،6934 ،ص .)647 .قـــادر در
توضــی ای ـ معــادلگدینی در مقدمــة ترجمــه مینویســد« :چــون ’را رفــت ‘ ویژگــی همــة
آدمهــا اس ـ  ،بــا اشــار بــه ســخ قبلــی ’رلینــو‘ در پــردة ســه ،گفتــهای ’ ،دور میفت ـی و
نخود هر آشی میشـی  .‘...چـراا چـون خواسـتهای ایبسـ را انـدکی بهسـو مخاطـ̕ ،هُـ ̒
بــدهی تــا شــا بی

ای ـ اثــر ک رنــو نشــود» (قــادر 6935 ،ال ـ  ،ص .)43 .شــا بیتی کــه

قــادر از آن ســخ میگویــد همــان «اید آلیســ رمانتیــ » اســ
تلــا

کــه در نــرو ِ آن زمــان

میکــرد بــه هــر شــکلی حــرف خــود را بــر کرســی بنشــاند .اصــطلاح «دور افتــادن»
1. Function
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و مـت ِ برسـاختة قـادر

همانـا سـخ ایبسـ اسـ  .قـادر بــا خرسـند و آگـاهی قبلــی« ،وفـادار » را در ترجمــه
بــه «پایبنــد ِ صــور » تقلیــ نمیدهــد؛ زیــرا میدانــد جانمایــة ســخ ایبســ الدامــاً بــا
پایبنــد ِ صــور حاصــ نمیشــود ،بلکــه گــا «وفــادار ِ» بــه نقــش و بــه جــان کلــام از
مجرا «نـاهمخوانیِ صـور » بـه منصـة ظلـور میرسـد 6.ایـ داد نشـان میدهـد کـه نگـا
قــادر بــه ترجمــه اساسـاً یـ

نگــا «انتقــالی» (بــه مفلــوم پایبنــد ِ صــور ) نیسـ

نگاهی «کـارکرد » اسـ  .بـهسـخ دیگـر ،چیـد کـه بـرا او اولویـ
پار مت مقصـد همـان (یـا نددیـ

بلکــه

دارد آن اسـ

کـه

بـه همـان) کـار را در نظـام مقصـد بکنـد کـه پـار مت

مبدم در نظـام مبـدم کـرد اسـ  .از ایـ رو ،واحـد ترجمـه بـرا او وا  ،عبـارت یـا جملـه
نیســ  ،بلکــه مــت در کلیــ

آن (یــا دســ ک پار هــا متنــیِ مســتقلی اســ

باف هــا مــوقعیتیِ گونــاگونِ مــت موضــوعی

مییابنــد) .پ ـ

قــادر در مقــام متــرج ،

همدمــان «کـ نگر» و «خُردگــرا» اسـ ؛ زیــرا او نیــد بــر ای ـ بــاور اسـ
ک اس

کــه در

کــه «در ترجمــه از

که به جدء میرسی و توان بازآفرینی مییابی » (حداد  ،6935 ،ص.)83 .

مثــالی از خُردگرایــی قــادر در ترجمــه را میتــوان در برگــردان وا ة نــرو

ِ vildand

در معنــا «مرغــابی وحشــی» یــا  wild duckدر پــردة دوم نمایشنامــة مرغــابی وحشــی
مشاهد کرد .گرگِیر

در پاس به ایکدال چنی میگوید:
?10) Gregers: Nej, er det virkelig? En vild and

گرگیــر

وا ة  vildandرا بــا مکثــی بــی دو بخــش ایــ کلمــه ادا میکنــد و بــا ایــ

باز ِ کلـامی در مونولـوگی کـه بـا خـود دارد میخواهـد اشـار ا ضـمنی بـه کلمـة  åndدر
 .6بـه یاد آوری که ریمون وَن دِن بروک در بازتعری
مفلوم تطابق «ی

مفلوم تعادل ،از همان چند دهة قب  ،کانون بح ها ترجمه را از

به ی » به تطابق «چند به ی » تلییر داد بود (رک به گنتدلر ،6911 ،ص .)681 .بهسخ دیگر ،همانطور

که کاد ( 6311بهنق از پی  ،8164 ،ص )81 .تصــری میکند[ ،در موقعی ها ترجمها متفاوت ،بســته به نیازها زبانی،
فرهنگی ،معرف شـناختی یا سـبکی گوناگون مترج به صورتها متفاوتی از تناظر «ی
جدء» و«ی

به هی » متوسـ خواهد شـد و ای ذاتیِ ماهی

به ی »« ،ی

به چند»« ،ی

سـیال کنش ترجمانی اس  .از دید ای نگارند  ،آن ک

اتکاء صـرف به تعدی ها و حذف و اضـافات صـور در سـط خُرد ،در کار قادر تشـکی
ترجمه که ناظر بر تفاوت (و نه همسانیِ) صور و کمّی اس  ،بیگانه اس !

به
که با

کند ،با ای بدیلیتری اص
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بـه معنـا «روح» نیـد داشـته باشـد .بـه سـخ دیگـر ،وا ة  vild andدر اینجـا

دیگر مفلوم «مرغـابی وحشـی» را نـدارد .ایبسـ بـا ایـ ترفنـد درصـدد اسـ

تـا تصـویر

از «روح وحشی» یا «روحِ در بنـد» را بـه مخاطـ ،القـا کنـد .قـادر بـرا انتقـال ایـ وجـه
از معنا به مخاطـ ،وا ة «مـر » را بـر میگدینـد کـه در ادبیـات کلاسـی
نماد «روح» یـا «جـان» بـود اسـ
مر وحشی  »...یـا «چـه خـو

فارسـی نیـد اغلـ،

(مثلـاً در نمونـههایی همچـون «مرنجـان دلـ را کـه ایـ
اسـ

مـر وحشـی کـه جفـا کـ

نبینـد» و یـا در «نالـة

مر اسیر ای همه بلر وطـ اسـ ») تـا بتوانـد بـه تأسـی از بیـان شـاعرانة ایبسـ در سـط
خُردِ وا  ،تعادلی نسبی بر قرار سازد .دیالوت ای بخش در مت نرو

چنی اس :

11) Ekdal: Nej, herr – Werle; det er ikke nogen tyrkisk and; for
det er en vildand.
?Gregers: Nej, er det virkelig? En vild and
Ekdal: Jaha, det er det. Den „fuglen“, som De sa’, – det er
vildanden, det. Det er vor vildand, far.
Hedvig: Min vildand. For jeg ejer den.

ترجمة انگلیسی فیلد بدی صورت اس :
12) Ekdal: No, Mr. – Werle, it's not any exotic breed-because
it's a wild duck.
?Gregers: No, is it really? A wild duck
Ekdal: Oh yes, that's what it is. That "bird" as you said
-that's a wild duck. That's our wild duck, boy.

و در نلای  ،ترجمة قادر و آقاعباسی اینچنی اس :
 )69ایکدال :نه آقا

 ...ورله ،از اونا نیس  ،یه مرغابی وحشیه.

گرگیر  :جد میگی ا یه مرغ وحشیا!
ایکــدال :آر  ،پ ـ

چــی .اونــی کــه بلــش گفتــی مــر  ...یــه مرغــابی وحشــیه .مرغــابی

وحشی ما پدر جان( .مرغابی وحشی ،ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص)664 .
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ویژگـی را در ترجمـهها قـادر ملـاکِ ارزیـابی موفـق کـار او

تلقی کنی  ،باید به اص «عـدم خنثیسـاز تنـو زبـانی» 6تـا سـر حـد تـوان اشـار کـرد .او
تنلــا بــه برســاخ

معنــا وا گــانی و توصــیفی و ملاحظــة صــنایگ ادبــی و ظرایــ

زیباییشــناختیِ مــت بســند نمیکنــد ،بلکــه بــازآفرینیِ گوناگونیهــا زبــانی در ســطوح
مختلـ

همــوار مـدّ نظــر او بــود اسـ  .بــرا واکــاو ِ نحــوة واکــنش قــادر بــه مســئلة

بسیار ملـ تنـو زبـان در آثـار ایبسـ کـه از ق ـا یکـی از وجـو سـبکی متمـاید و ممتـازِ
آثار او و ملـازمِ نـو رئالیسـ منحصـربهفـرد اسـ

کـه ایبسـ در انعکـا

زنـدگی طبقـة

متوس ـ م ـدّ نظــر داشــته اس ـ  ،موضــو را در دو ســط کلــان و خُ ـرد بررســی مــیکنی .
«شیوة سـخ » 8در انـر نمایشنامـه شـاید بسـی بیشـتر از دیگـر گونـهها ادبـی مثلـاً رمـان
یا داستان کوتا اهمی

داشـته باشـد و ایـ بیتردیـد ناشـی از ایـ واقعیـ

نمــایش در وهلــة نخس ـ

هنــر بازســاز ِ بیواســطة زنــدگی اس ـ

اسـ

کـه هنـرِ

و زنــدگی ملــازم تنــو

زبانی اسـ  .آدمهـا نمـایش دقیقـاً ماننـد آدمهـا واقعـی ،بـه اقت ـا کـردار نمـایش ،در
موقعی هــا ارتبــاطیِ گونــاگون قــرار میگیرنــد ،اقشــار مختلــ

جامعــه را نماینــدگی

میکننــد و متلیرهــا اجتمــاعی گونــاگونی همچــون ســ  ،جنســی  ،ســط تحصــیلی،
خاستگا جلرافیایی و حتی خلق و خو فرد در نو بیان آنها اثر میگذارد.
در بالاتری سط باید از تمـاید دو نـو ِ رسـانه یـا مجـرا ارتبـاطی یعنـی گونـة نوشـتار
در مقابــ گفتــار ســخ بگــویی  .در انــر نمایشنامــه ،معرفــی اشــخاص نمــایش ،دســتور
صــحنه ،پانوشــ ها و پینوشــ ها از مجــرا رســانة ارتبــاطیِ «بســی ِ» نوشــتارِ معمــول
عبــور میکننــد درحالیکــه گفتگوهــا ســر صــحنه ،دیالوتهــا و حتــی مونولــوتِ اشــخاص
عمومــاً از مجــرا ارتبــاطیِ مرکــ« ،نوشــتار بــرا گفــت » بــروز میکننــد ،ولــو آنکــه
بهظاهر هر دو در سل

نوشـتار در میآینـد و در مقـام نگـار ِ اثـر بـر رو کاغـذ بـه ثبـ

میرســند .بــه بیــان دیگــر ،در انــر نمایشنامــه تجلــیگونــة زبــانیِ گفتــار یــا محــاور
«بـهواسـطة» رسـانة ارتبـاطیِ نوشـتار آشـکار میشـود .در حـوزة مطالعـات ترجمـه ،موضـو
1. Language variety neutralization
2. Mode of discourse
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تمــایدِ ایــ دو مجــرا ارتبــاطی همــوار مــدّ نظــر بــود اســ  .بــهعنوان نمونــه ،هــاو
( ،6337ص ،)613 .ضــم ِ اینکــه قائــ بــه ضــرورت تمــاید دو رســانة نوشــتار از گفتــار
اس  ،بر نیـاز بـه تقسـی بند ِ جدئیتـرِ مجـرا ارتبـا و ملاحظـة آن در ترجمـه نیـد صـحه
میگــذارد .و از تمــاید مجــرا ارتبــاطیِ «بســی » (یعنــی «نوشــتار بــرا خوانــدن» )6در
مقابــ مجــرا ارتبــاطیِ «مرکــ( »،یعنــی «نوشــتار بــرا گفــت » )8ســخ میگویــد
(هــاو  ،6337 ،ص .9)613 .اگــر بخــواهی تنلــا یــ

ویژگــی را وجــه تمــایدِ غالــ،

گونــهها زبــانیِ نوشــتار از گفتــار تلقــی کنــی  ،بایــد از «ثبــات (نســبی) نوشــتار» در مقاب ـ
«سیالی

و تلییرپذیر ِ (نسـبیِ) گفتـار» سـخ بگـویی  .در عـی حـال ،مـرور بـر سـن

هنجارهــا غالــ ،بــر ترجمــة نمایشنامــه در ایــران حکایــ

و

از آن دارد کــه مترجمــان

ایرانی در مـورد دیالوتنویسـی بـه طـرز محـاور متفقالقـول نیسـتند و گـا در ایجـاد تمـاید
بــی گونــهها نوشــتار و گفتــار از خــود محافظــهکار بــه خــرا میدهنــد .4قــادر امــا در
زمرة مترجمـانی اسـ

کـه تمـاید ایـ دو رسـانه را بـه تمـامی در ترجمـه مـنعک

میکنـد.

از آنجاکــه رهیافـ ِ او در ترجمــة آثــار ایبس ـ  ،بــه گفتــة خــود « ،تأکیــد بــر ترجمــة مــت
1. Written to be read
2. Written to be spoken
 .3به نظر نگارنده ،در نگارش و ترجمة نمایشنام میتوان این تقسههه بندی را حتی جزئیتر کرد و از مجرای ارتباطیِ مرک
دیگری ن ز تحت عنوان «نوشهههت ای برای اجرا» ( )written to be performedسهههگن

ت .نمایشنام نویس (و مترج ِ

نمایشنام ) نا زیر در ح ن آفرینش (یا بازآفرینیِ) متن دائماً باید ب این ب اندیشد ک هر واژه ،عبارت یا جمل روی صحن چگون
ادا و چگون شهن ده خواهد شهد و نسهبت بالقوة آن با نوع حرکت ،وزن طب عیِ تار و لحنِ بازیگر ب تناس ِ حالت روحی او در
موقع هتِ خل کلا و ویژ یهای مربوط ب عناصهههر زبرزنج ریِ ( )supra-segmental elementsمؤثر بر زنج رة

تار از

قب ل سرعت ادای کلا  ،تک  ،آهنگ جمل  ،مکث ،کشش مصوتها و صامتها و نظایر آنها چگون خواهد بود .ب نظر میرسد
ک ایبسن خود همواره ب این مجرای ارتباطیِ مرک نظر داشت است .ب خاطر آوری ک پ راندِلّو ( ،9911ب نقل از کندی،9191 ،
ص )99 .از «کردار ادا شهده» ( )spoken actionدر آثار ایبسن سگن می وید« :واژههای زندهای ک حرکت میکنند»؛ «ال اظ
بلافصههلی ک از کنش ابازیگر بر روی صههحن ک ت ک
تغ ر داد چراک اصرفاًک ب ی

کاراکتر مشگص در ی

ناپذیرند» و «عبارات یک و یگان ای ک نمیتوان آنها را ب عباراتی بدیل
موقع ت اارتباطیِک مع ن تعل دارند».

 .4برای نمون  ،رجوع کن د ب نقد شادروان اکبر رادی بر ترجمة مرغابی وحشی و ن ز مقدمة منوچهر انور بر ترجمة عروسکگان با
تأک د بر الگوهای
.)9391

تار در ترجمة متون نمایشهی و واکنش برخی مترجمان و نویسهند ان ب این رویکرد (مثلاً رک .ب صلحجو،
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بــرا میدانس ـ و اجــرا (تاجــایی کــه تــوان بــازیگر خــو فکر و دانــا را نکُشــد)» (قــادر ،
6935الــ  ،ص )46 .و بیرونکشــیدن اثــر «از مــوزة ادبیــات بــه زنــدگی (بــه حکــ زمــان
خودمان)» اسـ

(قـادر 6935 ،الـ  ،ص ،)46 .درنتیجـه ،بـهنظـر میرسـد کـه در صـورت

اجـرا نمایشنامـهها ایبسـ بـا ترجمــة قـادر  ،نیـاز بــه درامـاتور

بـه حـداق ِ ممکـ

برسد .6نمـود از ایـ تمـاید را در برگـردان نمایشنامـة وقتـی مـا مردگـان سـر بـرداری  ،از
نظر میگذرانی :
 )64روب ( :نگا از روزنامه برمیدارد) چیه مایاا چتها
مایا :خوق به سکوت گو

بد !

روب ( :با لبخند از سر اغمات) تو میتونی بشنو

ا

مایا :چی روا
روب  :سکوت رو!
مایــا :معلومــه کــه میتــون ! (وقتــی مــا مردگــان ســربرداری  ،ترجمــة قــادر  ،6935 ،ص.
)84
اگــر بخــواهی  ،عملکــرد مترجمــان ایرانــی را در واکــنش بــه ترجمــة دیــالوت در ادبیــات
داســتانی و نمایشــی طبقهبنــد کنــی  ،در وهلــة نخســ

بایــد حســاق مترجمــانی را کــه

تمــاید گونــهها نوشــتار و گفتــار را از میــان میبرنــد از مترجمــانی کــه انتخــاق زبــان
یکنواخــ

نوشــتار ِ صــرف و خنثیســاز ِ تمــاید ایــ دو رســانه را برنمیتابنــد ،از هــ

سوا کنی  .در ای گرو دوم نیـد از یـ

سـو ،بـا مترجمـانی سـر و کـار داریـ کـه صـرفاً بـه

ایجاد تمـاید نسـبی و حـداقلی بـی گونـهها نوشـتار و گفتـار بسـند میکننـد و حاصـ
 .6ای البته بدان معنا نیس ـ
بلکه ،برعک

مت اسـ

که قادر زبان محاور را از پیش برا ترجمة همة انوا متون نمایشــی انتخاق کرد باش ـد،

که حس ،نیاز ممک اس

چنی انتخابی را پیش رو و بگذارد .برا نمونه ،نگاهی بیندازید به

زبان فخی بایرن در ترجمة او از نمایشنامة ســارداناپول

لرد بایرن( قادر  )6911 ،و یا ترجمة او از نمایشنامة خاندان

چ چی اثر پرســی بیش شــلی (قادر  )6911 ،که از گونة زبانیِ محاور در ترجمة دیالوتها ای دو نمایشنامه خبر
نیس .
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کارشــان آن چیــد اس ـ

کــه س ـلیمانیراد ،خداعیفــر و خو ســلیقه ( ،6939ص )47 .بــا

عنـوان «شــبهمحاور » از آن یــاد کرد انــد و از ســو دیگـر ،بــا مترجمــانی ســر و کــار داریـ
کــه عدمشــان را در ضــب ِ کامــ ترِ صــورتها محــاور در نوشــتار (یــا اصــطلاحاً در
«شکستهنویسـی») جـدم کرد انـد .بیگمـان ،قـادر بــه ایـ گـرو آخـر تعلـق دارد امـا ایـ
سخ هرگد به ایـ معنـا نیسـ

کـه و خواننـدة ناآشـنا بـا هنجـار نوظلـورِ محاور نویسـی

را از یــاد بــرد باشــد .بــرعک  ،و در ضــب گونــة گفتــار در ترجمــة دیــالوت ،ضــم
پرهیــد از افــرا در شکستهنویســی ،نــوعی رس ـ الخ بینــابینی بــه کــار میبــرد کــه امکــان
سوء برداشـ

یـا غل خـوانی را از سـو خواننـد کـاهش میدهـد .مثلـاً در ضـب صـورت

ماض ـیِ نقلــی فع ـ  ،بــا حــذف حــرف «ال ـ » از شناســة فعلــی (اَم ،ا  ،اَد ،و  ،)...صــورت
گفتــار ِ فعــ را تولیــد میکنــد و در عــی حــال ،بــا پرهیــد از حــذف حــرف « » از اســ
مفعــول (برخلــاف محاور نویســانِ افراطــی) بــه مخاطــ ،القــاء میکنــد کــه فعـ ِ مــورد نظــر
دارا «نمود کامـ » 6اسـ

تـا امکـان خـوانش نادرسـ

را بـه حـداق برسـاند .بـه جملـات

زیر از نمایشنامة روسمرسلول توجه کنید:
 )65ربکــا :بلــه ،ولــی فکــر کــن شــما هــ بــه همــون انــداز تلههافی کردهیههد
(روسمرسلول  ،ترجمة قادر  ،6935 ،ص.)81 .
 )61روسمر ... :ولـی راسـتش فکـر مـیکن ایـ چنـد سـال اخیـر ،مـردم فهمیدهنهد کـه
بیشتر به خودشون فکر کنند (روسمرسلول  ،ترجمة قادر  ،6935 ،ص.)91 .
 )67روســمر :نمیتــون کــرول ،مــ بــرا ایــ کــار ســاخته نشههدهم (روسمرســلول ،
ترجمة قادر  ،6935 ،ص.)97 .
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و اما در تحلی واکـنش قـادر بـه تنـو زبـانی در سـطوح خُـرد ،بـا تأسـی بـه هلیـد ،
گونــهها زبــانی مــرتب بــا «کــاربران زبــان» 6را از گونــهها مــرتب بــا «کــاربرد زبــان»
(هلی ـد  ،6371 ،ص )661 .جــدا کــرد و تلــا

8

مــیکنی تــا گونــاگونیِ «س ـیا » ســخ و

نیــد تنــو زبــانی مربــو بــه کــاربران زبــان (اشــخاص نمــایش) را در ترجمــهها قــادر
بهصــورت عینــی نشــان دهــی  .نویســند در جریــان شخصــی پرداز در داســتان یــا
نمایشنامــه ،قاعــدتاً گونــهها زبــانیِ مشخصــی را بــرا شخصــی ها آفریــدة خــود
برمیگدینــد چراکــه میدانــد هوی ـ

از تخصــیم زبــانِ مناســ ،بــه او مایــه

هــر شخصــی

میگیــرد .امــا در غالــ ،مــوارد ،بــه دلایــ مختلــ

از جملــه طــرد الگوهــا گفتــار و

غیرمعیــار در نوشــتارِ ادبــی و یــا نــاتوانیِ متــرج در برگــردان تنــو زبــانی بــه گونــهها
زبــانیِ متنــاظر در نظــام مقصــد ،شــاهد خنثیســاز گونــاگونی زبــانی در ترجمــة ادبیــات
داســتانی و نمایشــی هســتی  .قــادر امــا نســب

بــه ای ـ موضــو حساســی

زیــاد دارد

مخصوصــاً در ترجمــة ایبســ کــه تنــو زبــانیِ اشــخاص وجــه غالــ ِ،نمایشنامــهها
اوس  .نمونهها زیر تفـاوت زبـانی را در سـط گونـهها زبـانیِ مـرتب بـا کـاربران زبـان
در ترجمـهها قـادر نشـان میدهـد .مخاطـ ،در همــان نگـا نخسـ

گونـة زبـانی مــورد

استفاد را گونة محاور تلقی میکند امـا قـادر تنلـا بـه ایجـاد تمـاید صـرفِ بـی گفتـار از
نوشــتار بســند نمیکنــد ،بلکــه از طری ـقِ گدینشهــا دقیــق و هدفمنــد وا گــانی و نحــو ،
ویژگیهــا اجتمــاعی ،تحصــیلی ،شــللی و جنســیتی هــر شخصــی

را در زبــانِ مناســ،

کــاربر ِ او بــازآفرینی میکنــد .جملــات زیــر برگــردان گفتــهها کشــیش مانــدر
نمایشنامــة ج زدگــان اســ
شللی 9ی

در

کــه بــه تناســ ،،بازتــاق زبــانیِ گفتمــان مــذهبی در گونــة

روحانی مسیحی اس :

1. Language users
2. Language use
3. Jargon
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 )61کشیش ماندر  :به علاو  ،مـ قطعـاً فکـر مـیکن بایـد توکه کنهیم و قبـول کنـی
ایــ بنــا طههاش ش سهه ده  ...یعنــی بگــی مشههیت خیههر و خاصــی اون رو حفــظ میکنــه
(ج زدگان ،ترجمة قادر  ،6934 ،ص.)43 .
 )63کشیش ماندر  :ح ـرت علیـه ،دیگـه داریـ کفهر مهیگهین (ج زدگـان ،ترجمـة
قادر  ،6934 ،ص.)73 .
 )81کشــیش مانــدر  :بیشــتر بــه همــی دلیــ  .بلــه ،خههدا رو شههکر کنیــد کــه مــ
و عــدت نفــ

اون متانــ

رو داشــت  ...یعنــی تونســت شــما رو از مقاصههد شههینانیتون

منصرف کن ؛ و نیرویـی بـه مـ عنها شهد کـه شـما رو بهه راه راسهت و انجـام وظـایفتون
هههدایت کههنم و برگردونمتــون پــیش شــوهر مشههروعتون (ج زدگــان ،ترجمــة قــادر ،
 ،6934ص.)18 .
نمونــة بعــد را از زبــان شخصــی

گینــا در نمایشنامــة مرغــابی وحشــی انتخــاق

کــرد ای تــا بازتــاق ســط تحصــیلی و اجتمــاعی او را در ترجمــة قــادر نشــان دهــی  .بــه
یــاد مــیآوری کــه ایبســ خــود در ارتبــا بــا دشــوار ها و پیچیــدگیها ترجمــة ایــ
نمایشـامه گفتـه اسـ  ...« :وقتـی گینـا صـحب

میکنـد ،آدم بایـد فـوراً بتوانـد حـد

کــه او هرگــد دســتور زبــان نیاموختــه ،و از طبقــة فرودســ
 .)11قـادر بــا هشــیار هرچــه تمــامتر جدئیــاتی از ایـ دسـ
زبانیِ هر یـ
و ملمو

بدنــد

اســ » (یوبنــ  ،6331 ،ص.
را لحــا میکنــد و کــردار

از شخصـی ها را بگونـها رقـ میزنـد کـه بـرا مخاطـ ،زنـد  ،باورپـذیر

باشد:

 )86گینــا :حالــا بقیهشههه گــو ک ! بعــد

میخواســته بخاریههه خاموشــشکنه ،مــیر

لگ ـ آق دستشههوییه ورمــیدار و میریــد تــو بخــار  .یــه گنــد میزنــه بــه ک ـ
که چی (مرغابی وحشی ،ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص.)684 .

اتــا

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

648

شمارة دوم

 )88گینـا :غیـر مُنکنهه .گرُبـرت همیشـه پوشهه مـیفرسـته بهرا مـ ( .مرغـابی وحشـی،
ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص)31 .
 )89گینــا :آ ،ههها( .ای ـ را ه ـ یادداش ـ

میکنــد) ه هی همیجههوری زیــاد میشــه .بــا

کمتر از اینش ه کـه گهررونمون نمیشهه (مرغـابی وحشـی ،ترجمـة قـادر و آقاعباسـی،
 ،ص.)39 :935.
نکتــة دیگــر آنکــه قــادر مســئلة دره آمیختگــی و ترکیــ ،گونــهها زبــانیِ مربــو بــه
کاربر و کاربرد زبان را نید در ترجمه مـدّ نظـر داشـته اسـ  .ایـ سـخ بـدان معناسـ

کـه

اشــخاص داســتان در ترجمــهها قــادر  ،ضــم ِ برخــوردار از گونــة زبــانی مناســِ،
وضــعی

اجتمــاعی ،طبقــاتی ،ســنی ،شــللی یــا تحصــیلیِ خــود ،در موقعی هــا ارتبــاطی

مختلـ  ،بــه اَشــکال متفــاوتی ســخ میگوینــد و ســیا ها متنــوعی را ،بــه تناسـ ِ،بافـ ،
بــه خــدم

میگیرنــد .بــرا نمونــه ،در نمایشنامــة وقتــی مــا مردگــان ســر بــرداری  ،فع ـ

«بنشـــینی » از ســـو دو شخصـــی

ایـــ نمایشنامـــه -اســـتاد روبـــ

و ایرِنـــا -بـــدون

شکستگی و بـا تأکیـد بـر صـام ِ «ن» در فعـ ادا میشـود تـا رسـمی ِ زبـانیِ بیشـتر امکـان
بـازآفرینی ح ـور اسـطور ا  -شـاعرانة 6ایـ دو شخصـی
در حالی اسـ

کـه شخصـی

را در ترجمـه ایجـاد کنـد .ایـ

«مایـا» همـی فعـ را بـا حـذف صـام

«ن» از سـتاک وا و

بهصورت شکستة «بشینی » تلفظ میکند .به نمونهها زیر توجه کنید:
 )89ایرنــا( :او را از خــود دور میکنــد ).آروم بــا  ،آروم! (نفــ

عمیقــی میکشــد،

گــویی از زیــر بــار ســنگی رهیــد اسـ  ).آهــان! حالــا دیگــه راحـ

شــدم -فعلـاً .حالــا

میتــونی بنشههینیم و مثـ گذشــتهها بــا هـ حــرف بــدنی  .مثـ اون وق هــا کــه مـ زنــد
بودم( .وقتی ما مردگان سر برداری  ،ترجمة قادر  6935 ،ا ،ص)75 .
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 )84ایرنــا :همــون جــایی کــه بــود بنشههین( .وقتــی مــا مردگــان ســر بــرداری  ،ترجمــة
قادر  ،6935 ،ص)75 .

 )85روب ـ  ... :مجبــور نیســتی مــدام بــر دل ه ـ بنشههینیم و ( ...وقتــی مــا مردگــان ســر
برداری  ،ترجمة قادر  ،6935 ،ص)81 .
 )81مایــا( :نی خیــد شــد اســ  ).اونوقــ

میگــذار رو زانــوت بشههینم  ...مثــ

قدی هاا (وقتی ما مردگان سر برداری  ،ترجمة قادر  ،6935 ،ص)16 .
بــا ای ـ ح ـال ،اســتاد روب ـ

در همــة باف هــا مــوقعیتی اینگونــه ســخ نمیگویــد و

مثلـاً نمونــههایی را نیــد مــیبینی کــه او فعـ «بنشــینی » را بـهصــورت شکســته  -بــا حــذف
صــام ِ «ن» -ادا میکنــد .شــاید در نگــا نخس ـ  ،خواننــدة ســطحینگر ای ـ گونــاگونی را
بــه عــدم یکدســتیِ ترجمــه نســب
شــیو  ،دس ـ

دهــد ،امــا نکتــه در آن اسـ

کــه قــادر اتفاقـاً بــه ای ـ

بــه «چــرخش ســیا » 6زد اس ـ  .وقت ـی از س ـیا ســخ صــحب

میآوری  ،تأکید ما بر نحـوة کـاربرد زبـان در موقعی هـا معـی اسـ

بــه می ـان

از قبیـ زبـانِ مـورد

استفاد در گفتگـو بـا فرادسـ  ،زبـانِ مـورد اسـتفاد در خطـاق بـه فرودسـ  ،زبـانِ مـورد
اســتفاد در مجادلــة لفظــی یــا درگیــر فیدیکــی ،زبــان مــورد اســتفاد در حال ـ
نظایر آنها .در پـردة دوم ،مایـا در حـال گفتگـو بـا روبـ

تحبیــ ،و

دربـارة «اولفلـای » اسـ  .روبـ

وانمــود میکنــد کــه بــه آن آدمِ بخصــوص و اظلــار نظــر در مــورد او اهمیتــی نمیدهــد ،امــا
دلــش میخواهــد مایــا را بــه نشســت در کنــار خــود
بتوانــد در آن لحظــة خــاص تلــا

کلــامیِ شخصــی

دعــوت کنــد .متــرج بــرا آنکــه
بــرا القــاء صــمیم

و تحبیــ ،بــه

طــرف مقاب ـ را نشــان دهــد ،وا ة رســمی «بنشــی » را بــه زوا غیررســمیِ «بشــی » تبــدی
میکند تا مؤلفـة بینـافرد معنـا را متنـاظر بـا سـیا سـخ در آن بافـ

مـوقعیتی بازآفرینـد.

به ای بخش از دیالوت توجه کنید:

1. Register shift
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 )87مایــا( :نی خیــد شــد اســ  ).اونوقــ

شمارة دوم

میگــذار رو زانــوت بشههینم  ...مثــ

قدی هاا
روبــ  :نــه نبایــد ایــ کــارو بکنــی  ...مــردم از هتــ مــا رو میبیننــد( .کمــی جابجــا
میشود ).ولی میتونی اینجا رو سـکو کنـار مـ بشهینی (وقتـی مـا مردگـان سـر بـرداری ،
ترجمة قادر  ،6935 ،ص)16 .
مثــالی دیگــر از همــی نمایشنامــه مــیآوری  .در فرآینــد ترجمــه ،یــ
حک موقعی

شخصــی

بـه سـیا ها متفـاوت ایفـا نقـش میکنـد .بخـش نخسـ

کــه اولفلــای  ،شخصــی

بــه

دیـالوگی اسـ

مَلــاک حاضــر در پــردة اول نمایشنامـه ،در بــدو ورود

بــا مــدیر

هتـ رد و بــدل میکنــد .ایـ سـیا ســخ معمولـاً در موقعی هــایی کـه گوینــد بــه دنبــال
القاء برتر اجتماعی و یا طبقاتی اس  ،کاربرد دارد:
 )81اولفلای ( :از بیـرون) صـبر کـ ببیـن ! آهـا کجـا دار  ...ا بـا تـومم ،وایسـتا! چـرا
همیشه تا م رو میبینی درمیر ا

مــدیر هتــ ( :میایســتد ).مــ درنمــیرفت اربــاق اولفلــای ! (وقتــی مــا مردگــان ســر
برداری  ،ترجمة قادر  ،6935 ،ص.)91 .
اکنــون ،مــوقعیتی را در نظــر میگیــری کــه اولفلــای در برخــورد بــا اســتاد روبــ ،
مجسمهساز مشلورِ شلر ،سـعی دارد بـا کـاربرد شـمارِ جمـگ ِفعـ کـه دلالـ
رســمی دارد ،ادق ،احتــرام و نداک ـ

ســب

را رعای ـ

بـر اسـتفاد از

کنــد .چنانکــه میبینیــد ،در برگــردان

ای ـ دیــالوت ،متــرج اص ـ «تمــاید میــان ضــمایر تو/شــما در بیــان ادق» 6را بــه منظــور
رعای

نداک

یا نشان دادن فاصلة اجتماعی در پار کلام مقصد بهکار گرفته اس :

 )83اولفلــای ( :آهســته و مودبانــهتر) شــما خــود اســتاد روبــ  ،مجسمهســاز معــروف
نیستیدا
1. T/V distinction

نقش پژوهش و دراماتور
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روبــ ( :ســرتکان میدهــد ).یکــی دوبــار تــو محافــ همدیگــه رو دیــد ی ؛ آخــری
پایید که تو ای مملک

بودم.

اولفلــای  :البتــه ،ولــی اون مــال ســالها قبلــه .تــاز اون روزهــا بــه انــدازة حالــا مشــلور
نبودید (وقتی ما مردگان سر برداری  ،ترجمة قادر  ،6935 ،ص)41 .
آنچــه تــاکنون در بــاق ترجمــهها قــادر از آثــار ایبسـ مطــرح شــد ،مــرتب بــا ابعــاد
فرهنــومحــور کــارِ او بــود گرچــه اساسـاً بــر ای ـ بــاوری کــه ترجمــه چیــد جــد مــراودة
فرهنوهــا نیسـ  .در عــی حــال ،بــهعنوان آخــری بخــش ،عملکــرد قــادر را در برگــردان
«اصـطلاحات» 6کـه نمونـة ملمـو
و بحــ

عناصـر زبــانیِ فرهنووابسـته بـهشـمار میآینـد ،بررســی

را بــه ســرانجام میرســانی  .یکــی از وجــو منحصــربفردِ نمایشنامــهها ایبســ

غنــا آثــار او از نظــر عناصــر فرهنگــی از جملــه کــاربرد بیــان اصــطلاحی اســ  .در ایــ
زمینــه ،شــاید بتــوان نمایشنامــة مرغــابی وحشــی را غنیتــر از سـایر آثــار ایبسـ و «المــا
رئالیســ شــاعرانة» او دانســ

(قــادر  ،گفتگــو شخصــی) .شــکو کــار ایبســ زمــانی

بیشــتر خــود را بازمینمایــد کــه توزیــگ متــوازن بیــان اصــطلاحی را در سرتاســر نمایشنام ـه
مشــاهد کنــی  .شخصــی ها ایــ اثــر از «یِنســ » و «پترســ ِ» خــدمتکار گرفتــه تــا
«گرگیـــر ِ» اشـــرافزاد جملگـــی کلـــامی اصـــطلاحی دارنـــد .در رمانتیســـ ِ متـــأثر از
اید آلیس ـ ِ زبــانی ،گــا نویســند نحــوة بیــان شخصــی ها اثــر را بــا زبــان خــود همگــون
میسازد و به آنـان اجـاز نمیدهـد تـا شناسـنامة زبـانی خـود
روســ

کــه ویلیــام هدلیــ

( )6191-6771در اثــر

را خلـق کننـد؛ هـ از ایـ

بنــام روح زمــان :یــا تصــاویر از

چلر هــا معاصــر ( )6185افــراد همچــون ویلیــام وردزورث ،ســاموئ تیلــر کــولری و
جان کیـت
را از نددیــ

را مـتل میکنـد کـه حاضـر نبودنـد از لـاک خودشـان بیـرون بیاینـد و پدیـد ها
لمــ

کننــد (وردزورث .)6399 ،در آثــار ایبســ امــا شخصــی ها نمــایش

شــیوة بیــان را بــه نمایشنامــهنوی

دیکتــه میکننــد و ای ـ دقیق ـاً همــان جــایی اس ـ

ایبس از «اید آلیسـ ِ رمانتیـ » فاصـله میگیـرد .قـادر در تلـا

کــه

بـرا ایجـاد تعـادل بـی
1. Idioms
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زبان مـت مبـدم و زبـان مـت مقصـد تـا سـر حـد تـوان بـه بـازآفرینی ایـ بیـان اصـطلاحی
هم ـ

گماشــته اس ـ  .ارزیــابی ترجمــهها او مبــی آن اس ـ

کــه دو رویکــرد متمــاید را

بـرا رســیدن بــه ترجمــها اصــطلاحی ،مقبــول ،و خوانشپــذیر مـدّ نظــر داشــته اس ـ )6 :
کــاربرد صــافی فرهنگــی از طریــق راهکــار «معادلیــابی» بــرا برگــردان تعــابیر و مفــاهیمی
کـــه در مـــت نـــرو

بهصـــورت اصـــطلاح «وا گانیشـــد اند» 6و  )8برگـــردان تعـــابیر و

مفــاهیمی کــه در مــت مبــدم فاقــد صــورت یــا کلیشــة اصــطلاحیاند بهصــورت «اصــطلاحاتی
معادل» در زبان فارسی در همان معنا و بـه همـان تعبیـر .ابتـدا بـه ذکـر چنـد نمونـه از اتخـاذ
راهکار نخس

در ترجمة دو نمایشنامة مرغابی وحشی و ج زدگان میپردازی :

30) Gregers: Ja, det er det rigtignok. Nå, hvorledes har du det
så? Du ser godt ud. Du er næsten ble’t fyldig og svær.

گرگیر  :آر  ،دقیقـاً همـی قـدر .خـ ،بـا زنـدگی چطـور ا ظـاهرت کـه بـد نیسـ ،
آبی زیر پوستت دویهده ،بفلمـی نفلمـی شهکم آوردی! (مرغـابی وحشـی ،ترجمـة قـادر
و آقاعباسی ،6935 ،ص)11 .
31) Petersen: ... Men så slog han sig nok på skoghandel eller
hvad det var. De siger, at han skal ha’ gjort grossereren et
fælt stygt puds engang.
ولی بعد افتاد به تجهار اشهوار و ایـ جـور چیـدا .یـه وقتـی هـ بههش بسهتن کـه

میخواسته برا ورلـة پیـر یـه حقهة حسهابی سهوار کنهه ،البتـه مـیگ (مرغـابی وحشـی،
ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص.)19 .
امــا تعــابیر را ه ـ میتــوان یاف ـ

کــه در زبــان نــرو

بــه اصــطلاح درنیامد انــد امــا

قــادر آنهــا را در فارســی بــه اصــطلاح برگردانــد اســ ؛ اصــطلاحی بــا همــان معنــا و
متناسـ ،بــا بافـ
متماید نسـب

و موضــو ِ گفتگــو .بـهکارگیر چنــی راهکــار را میتـوان بــه دو دلیـ ِ

داد )6 :ایجـاد همخـوانیِ بیشـتر بـا زبـان محـاور از نظـر دسـ یابی بـه بیـان

گویـا ،مــوجد و آشــنا و  )8توسـ بــه نــوعی راهبـرد «جبرانـی» بگونــها کــه اگــر احیانـاً در
1. Lexicalized

نقش پژوهش و دراماتور

سال پنجاه

شــرایطی موفــق بــه ایجــاد تنــاظر یـ
نظرگــرفت ِ شــرای حــاک بــر موقعی ـ

647

در (باز)ترجمه ...

بــه یـ ِ «اصــطلاح در مقابـ اصــطلاح» نشـود ،بــا در
شخصــی

مــورد نظــر در نمایشنام ـه ،آن کاســتی را

بــهنــوعی جبــران کــرد باشــد .قــادر در هــر صــورت بــر ای ـ بــاور اسـ

کــه «ترجمــه از

مقولــة دادوســتد بــا نویســند هــ هســ » (قــادر  6935 ،الــ  ،ص .)58 .ضــمناً و
هموار گو بهزنو بود اسـ

تـا انتخـاقِ راهکـار اخیـر بـه ایجـاد نقشـی مشـابه بینجامـد

و تعادل نقشی را بهطور نسبی محقق کند .نمونهها زیر مثالهایی از ای دس اند:
?32) Engstrand: Ligger han og sover nu? Midt på lyse dagen

ترجمة تح اللفظی :خوابها تو روز روش ا
ترجمة قادر  :خوابها صلا

ظهرا (ج زدگان ،ترجمة قادر  ،6934 ،ص)81 .

33) Regine: (hånsk). Aldrig i evighed får du mig med dig hjem.

ترجمة تح اللفظی :هرگد تا ابد ه نتوانی مرا به خانة خودت ببر .
ترجمــة قــادر ( :بــا پوزخنــد) خههوا

دیههدی خیههره (ج زدگــان ،ترجمــة قــادر ،

 ،6934ص.)91 .
34) Jensen: For han har nok vær’t en svær buk i sine
dage. Du ser godt ud. Du er næsten ble’t fyldig og svær.

ترجمة تح اللفظی :میگ اون زمان شک گند بود ( .کنایه از شلوترانی)
مــیگ جوونیهــا

سروگوشههش میجنبیههده( .مرغــابی وحشــی ،ترجمــة قــادر و

آقاعباسی ،6935 ،ص.)18 .
 .۵جمعبندی

با آنکه ایبسـ در ایـران ح ـور صدسـاله داشـته اسـ

و مترجمـانی بود انـد کـه آثـار

او را ترجمــه کــرد انــد ،امــا بــه نظــر میرســد کــه حیــات دیالکتیــ

ایبس ـ در ایــران بــا

ترجمــهها قــادر قــوت گرفتــه اس ـ  .و در سرتاســر فرآینــد ترجمــه ،پــیش از گــدینش
اثـر بــرا ترجمــه ،حــی کــار و حتــی پـ

از اتمــام و چــاش ترجمــه ،دسـ

از پــژوهش و

ارزیــابی برنمــیدارد .همچنانکــه پیشتــر اشــار شــد ،مقدمــهها طولــانی ،پانوی هــا و
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کلـام ،ترجمـههـا قـادر از ایبسـ

را بایــد «ترجمــههایی تجربــهبنیاد» نامیــد :تجربــة مطالعــات وســیگ و عمیــق او در بــاق
ادبیات نمایشی و بهطور اخـم ،هنریـ
عینی برسند و رو کاغذ ثبـ
گذاشتهانـد .تردیـد نیسـ

ایبسـ  .ترجمـههـا و پـیش از آنکـه بـه تحقـق

شـوند ،مراحـ نقـد محتـوایی ،ادبـی و سـبکی را پشـ

سـر

کـه ترجمـة از سـر تفـن بـا ترجمـة از سـر تحقیـق و شـناخ

جوهرِ اثر زمـی تـا آسـمان تفـاوت دارد .دیگـر آنکـه قـادر مترجمـی منعطـ

اسـ

و از

بازنگر مسـتمر در کارنامـة خـود بـاکی نـدارد؛ پاکبـاز ا کـه در کـوران مناسـبات امـروز
ترجمــه در ایــران کمتــر شــاهد آن بــود ای  .ارزیــابی ترجمــهها قــادر در ســط مــت ،
توفیــق او را در «عــدم خنثیســاز تنــو زبــانی» در هــر دو ســط کلــان و خُــرد نشــان
میدهــد .ضــب ِ کــ و بــیش کامــ صــورتها محــاور در نوشــتار تــومم بــا رویکــرد
متعـــادل و متـــوازن بـــه منظـــور رعایـــ

حـــال خواننـــدة ناآشـــنا بـــا هنجـــار نوظلـــورِ

محاور نویســی ،بــازآفرینیِ گوناگونیهــا زبــانی در دو ســط «کــاربر» و «کــاربرد» زبــان،
نی بـه ترجمـهها اصـطلاحی و تأکیـد بـر ارجحیـ

وجـه اجرایـیِ متـون نمایشـیِ مقصـد

بر وجه ادبیِ آنها از ویژگیها ترجمهها اوس .
نکتــة پایــانی آنکــه قــادر دل در گــرو ادبیــات نمایشــی دارد و ســخ
اســ

کــه مــردم بحــ

بــر ای ـ بــاور

آزادِ همســنو و دوســویه را از ادبیــات نمایشــی میآموزنــد .او

ادبیات نمایشی و تئـاتر را یکـی از کـانونهـا اصـلیِ اندیشـه و «یکـی از ارکـان اساسـی در
شــک گیر جنبشهــا اجتمــاعی ،عــاملی تعیی کننــد در رونــد و مســیر دگرگونیهــا
حاصــ از ایــ خید هــا ،و ابــدار بــرا گفــ وگو و نقــد همــة ایــ عوامــ » میدانــد
(قادر  ،بـا چـرا در آینـهها قنـا  ،در دسـ

بازچـاش) .ترجمـة آثـار نمایشـی نیـد بایـد

بتواند به مـوازات ایـ هـدف پـیش بـرود .در ایـ بـی  ،حُسـ انتخـاق مـت بـرا ترجمـه
مســئلها فرهنگــی و ب ـ

دشــوار اس ـ

و تنلــا کســی در ای ـ انتخــاق بــه موفقی ـ

خواهــد شــد کــه «وقــوف بــه زیــر و رو فرهنــو دیگــران و معرفــ

نائ ـ

بــه حــال و روز

خودمــان» داشــته باشــد (ســتار  ،6936 ،ص .)81 .بــه گمــان قــادر  ،ف ــا حــاک بــر
جامعــة نــرو ِ عصــر ایبس ـ بیشــباه

بــه ف ـا جامعــة امــروز ایــران بــهعنوان جدئــی از

نقش پژوهش و دراماتور

سال پنجاه

منطقــة خاورمیانــه نیسـ
تدریق میکنـد .پـ
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در (باز)ترجمه ...

کــه افرا گرایـیِ خانمانبرانــداز در آن سـ نفــرت بــه جــان مــردم

ترجمـة اثـر همچـون مرغـابی وحشـی بایـد بـرا «اکنـون» و «اینجـا»
ســداوارِ بایگــانی در مــوز (قــادر  6935 ،ال ـ  ،ص.

صــورت بگیــرد وگرنــه کــار اس ـ

 .)59مقالـه را ،بــهاقت ـا آنچــه گفتــه شـد ،بــا کلـامی از خــودِ قــادر بـه پایــان میرســان :
«نویسند از آن رو کـه بـر کـار

نقطـة پایـان میگـذارد موجـود بـدبختی اسـ ؛ متـرج ،

امــا ،خوشــبخ تری موجــود دنیاسـ  ،زیــرا هــی کــار را پایــانیافتــه نمیدانــد .بنــابرای ،
ترجمــه نــوعی جشــ «شــدن» اســ

و نمیتــوان پایــانی بــرا «شــدنها» متصــور بــود

(قادر  ،گفتگو شخصی).
کتابنامه
 .6ایبس  .)6934( . ،ج زدگان .ترجمة بلداد قادر  .تلران :بیدگ .

 .8ایبس  .)6935( . ،آیوُل

کوچولو .ترجمة بلداد قادر  .تلران :بیدگ .

 .9ایبس  .)6935( . ،روسمرسلول  .ترجمة بلداد قادر  .تلران :بیدگ .
 .4ایبس  .)6935( . ،مرغابی وحشی .ترجمة بلداد قادر و یدالله آقاعباسی .تلران :بیدگ .
 .5ایبس  .)6935( . ،وقتی ما مردگان سربرداری  .ترجمة بلداد قادر  .تلران :بیدگ .
 .1حداد  ،م .)6935( .از وفادار به امان دار  .فصلنامة مترج .91-89 ،)11(85 ،

 .7خاکی ،م ،.و ابراهیمی ،م .)6939( .دراماتور

چیس ا دراماتور کیس ا (مجموعه مقالات) .تلران:

بیدگ .
 .1خانجان .)6939( . ،روای شناسی ترجمه :گذشته و حال .فصلنامة مترج .619-17 ،)55(89 ،
 .3ستار  ،ا .)6936( .نماد و نمایش .تلران :تو .
 .61سلیمانیراد ،ا ،.خداعیفر ،. ،و خو سلیقه ،م .)6939( .بررسی تفاوت زبانِ نخستی نمایشنامهها
ترجمهشد با نمایشنامهها ترجمهشد معاصر ایران .زبان و ادق فارسی.11-47 ،)81(1 ،
 .66صل جو .)6911( . ،بشکنی یا نشکنی  .فصلنامة مترج .88-3 ،)45(67 ،
 .68قادر  ،ق .)6931( .چش انداز ادبیات نمایشی /گذر از ارسطو به پسامدرنیس و پسااستعمار .آبادان:
پرسش.
 .69قادر  ،ق .)6934( .ج زدگان  :تجربة ایبس برا فرود در رئالیس ترا ی
ج زدگان ،ترجمة بلداد قادر  ،صم  .81-7تلران :بیدگ .

(مقدمة مترج ) ،در

شمارة دوم

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

651

 در مرغابی،)  رئالیس مرغابی وحشی و شاعرانگی اییس (مقدمة مترج.) ال6935( . ق،  قادر.64
.  بیدگ: تلران.81-7 صم،  ترجمة بلداد قادر،وحشی
.)  (مصاحبه با حامد اصلرزاد.  هنوز تصویر کاملی از ایبس نداری.) آبان و آذر،ق6935( . ق،  قادر.65
.611-38 ،)35(69 ،شلر کتاق
.  با چرا در آینهها قنا.)بازچاش

 (در دس. ق،  قادر.61

.  هرم: تلران. ترجمة علی صل جو. نظریهها ترجمه در عصر حاضر.)6911( . ا، گنتدلر.67
.1-9 ،)95(61 ،  فصلنامة مترج.  نامها از دکتر لط الله یارمحمد.)6911( . ل،  یارمحمد.61

19. Baker, Mona (2007), “Reframing conflict in translation”, Social Semiotics, 17(2):
151-169.
20. Ewbank, Inga-Stina (1998), “Translating Ibsen for the English Stage”, Tijdschrift
voor Skandinavistiek, Vol. 19: 51-74.
21. Fjelde, Rolf (1978), Henrik Ibsen: The complete major prose plays. Trans. R.F.
New York: Penguin group.
22. Ghaderi, B. (2005), “Ibsen in Translation in Iran“, In P. Bjørby, A. Dvergsdal &
I. Stegane (Eds.), Ibsen on the Cusp of the 21st Century: Critical Perspectives,
Pp.77-91, Laksevåg: Alvheim & Eide.
23. Halliday, M.A.K. (1978). Language as Social Semiotic; the Social Interpretation
of Language and Meaning. London: Edward Arnold.
24. Hatim, Basil & Jeremy Munday (2004). Translation: An Advanced Resource
Book, Oxon & New York: Routledge.
25. House, Juliane (1997). Translation Quality Assessment: A Model Revisited.
Tübingen: Niemeyer.
26. Kade, Otto (1968), Zufall und Gesetzmässigkeit in der Übersetzung, Leipzig:
VEB Verlag Enzyklopadie.
27. Kennedy, Andrew (1975). Six Dramatists in Search of a Language: Studies in
Dramatic Language. London: Cambridge university press.
28. Pym, Anthony (2010). Exploring Translation Theories. Newyork: Routledge.

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی) ،علمی ـ پژوهشی ،شمارة دوم ،تابستان 6931
DOI: 10.22067/lts.v50i2.67208

از فرآیندهای ترجمه تا راه حل فرازبان
غلامرضا شکرانی (استادیار گروه زبان فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران)
shokranireza@gmail.com

چکیده
پیشــرفع علــوم زبــان روزب ـهروز لایــههای نهــانی و زیــری زبــان را برایمــان رشــکارتر
مــیکنــد و علـ ترجمهشناســی نیـ بهنوبــة خــود مــا را بــه کشـ

شـ تیهــایی کــه در

برخورد و تماس زبانهـا در جریـان ترجمـه بـهوجـود مـیرینـد ،رهنمـون مـیسـازد در
ای پژوهش تأکید ویژة مـا بـر اهمیـع واتعیـع فرازبـان در کـار ترجمـه اسـع فرازبـان
هرچند از زبان نشئع میگیـرد و بـا زبـان پدیـد میریـد ،ریشـه در بطـ فرهنـ

تـومی

دارد بـرای تسـهید در حـرن چنـی فرضـیهای پـا را از حـرن فررینـدهای الـلی ترجمــه
(فرانسه-فارسی) فراتـر نهـادو و بـا کمـک سـ کشناسـی تط ییـی نشـان خـواهی داد کـه
چ ونه نشـانههای زبـانی یـا لـورتهای کلـامی بـهخـودی خـود تابـد ترجمـه نیسـتند،
یا اگر باشند حاوی تمام ابعـاد معنـا نیسـتند در انتیـا معنـا معیارهـایی همنـون «سـن
عادی» یا «سن غیرعادی» امور اهمیـع مـییابنـد کـه لـرفاً بـا توجـه بـه تیابـد فرهنـ
م دأ و فرهن

میصد مطرن و مشخص میگردند

کلیدواژهها :ترجمهشناسی ،فرریندهای ترجمه ،س کشناسی تط ییی ،فرازبان
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شمارة دوم

 .۱مقدمه

تــرن بیســع یکــ را متخصصــان علــوم اجتمــاعی رنــرا تــرن مهــاجرت مــی نامنــد
مهاجرت یعنی برخورد انسانها ،زبانها و اندیشـههـا مـا نیـ اگـر بـهنوبـة خـود رن را عصـر
ترجمــه بنــامی  ،بیهــودو ن تــهایــ ترجمهشناســی دی ــر جــای خــود را در بــی علــوم
بهخوبی پیدا کردو و روزبهروز رو بـه گسـترا اسـع در ن ـاهی کلـی بـه تـاری نـهچنـدان
کهـ ایـ علـ  ،اســامی نظریــهپردازانــی چــون ژرژ مــون ( ،)6355بــرم ( ،)6391لــادمیرا
( ،)6331ونــوتی ( ،)6335تئــو هرمــانس ( ،)6331مشــونیک ( ،)6333ژان دولیــد ()1169
و دی ــران میدرخشــد تلــااهــای هریــک بــه ســه خــود نــهتنها در تکــوی علــ
ترجمهشناسی دسـتاورد عظیمـی هسـتند ،بلکـه حرکعهـای مـؤثری درتحـو ن ـاو بشـر بـه
زبان هستند بدیهی اسع که بـهدلیـد وجـود واریاسـیونهـا یـا دگـراهـای مت ـاوت از یـک
زبــان بــه زبــان دی ــر ،در ترجمــه روا کلمهبــهکلمــه اغلـ

بــه شکســع میانجامــد مــا در

ای ـ م حــو شــیووها و فنــون موجــود در کــار ترجمــة فرانســهفارســی را در چهــار فررینــد
الــلی خلالــهوار مطــرن مــیکنی و ایــ تحلیــد مجمــد و کــاربردی را میدمــهای تــرار
میدهی برای دغدغـة الـلیای کـه بـر علـ ترجمهشناسـی سـایه افکنـدو اسـع ورن میولـة
فرهنـ

و فرازبـان اسـع همـانحـور کــه در بخـش دوم ایـ نوشـته خـواهی دیـد ،مســا د

فرهن ــی از جامعــهای بــه جامعــة دی ــر همخــوانی کامــد نداشــته و گــاهی در ترجمــه
ناهنجــاری ایجــاد مــیکنــد بــرای موتعیعهــایی کــه فررینــدها و فنــون ترجمــهای مــوکور در
بخش او جواب ـوی کـار متـرج ن اشـند فرازبـان را بـهعنوان راهکـار پیشـنهاد مـیکنی در
ابتــدا ،بــدون رنکــه کــار ســ کشــناختی میایســهای انجــام دادو باشــی  ،فیــب بــه تحلیــد
فرریندهای مؤثر در ترجمة منحصراً فرانسه به فارسی میپردازی
 .۲فرآیندهای بنیادین در ترجمة فرانسه به فارسی

در بخــش نخســع تحلیــد ،ن ــاهی نــو مــیانــدازی بــه اثــر مهــ و بنیــادی علــ
ترجمهشناســی ،یعنــی کتــا

س کشناســی میایســهای فرانســه و ان لیســی وینــه و داربلن ـه

6

1. Vinay et Darbelnet

سا پنجاه

در ای کتا
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معروفشان برای ترجمـة فرانسـه بـه ان لیسـی ه ـع فررینـد بـاز مـیشناسـند و

رنهــا را بــه دو گــروو فررینــد ترجمــه دســتهبنــدی مــیکننــد :فررینــدهای ترجمــة مســتیی و
فررینــدهای ترجمــة غیرمســتیی اتت ــاس ،برســاخع و ترجمــة کلمــهبــهکلمــه فررینــدهای
گــروو ترجمـة مســتیی اند؛ زیــرا کــار ترجمــه در ســط میابلــة کلمــات معــاد و موجــود در
دو زبــان انجــام میشــود فراگــواری ،تیییــر دیــدگاو ،معــاد یــابی و تط ی ـ را در گــروو دوم
ترار میدهنـد ایـ چهـار فررینـد از فنـون اساسـی ترجمـه هسـتند و تمـام سـطون واژگـان،
را در بـر مـیگیرنــد مـا نیـ نشـان خـواهی داد کـه در ترجمــة

نحـو ،معنـا و حتـی فرهنـ

فرانسه به فارسـی کـدامیک از ایـ فررینـدها معت رنـد و چ ونـه عمـد میکننـد ال تـه ضـم
رنکــه بــه کــاوا در فررینــدهای دســتة دوم لــرفاً در ترجمــه فرانســهفارســی میپــردازی  ،از
بررسی فرریندهای دستة او نی غافد نخواهی ماند
فرآیند اول :تغییر دیدگاه

۱

ای فررینـد م تنـی اسـع بـر ای ـای تیییـر دیـدگاو از یـک زبـان بـه زبـان دی ـر :همـان
مسئلة لیوان نیمهخالی یا نیمهپر اسع
تیییر دیدگاو فرریندی اختیاری اسع ،اما اغل
فارسی

بدان تولیه میشود
فرانسه

چه رندانه!

! C’est pas bête du tout

میدانید که

Vous n’êtes pas sans savoir que

جان خود را از دسع دادند

Ils ont trouvé la mort

گوشی دسعتون

Ne quittez pas

سطحی

Peu profond

مسافر بهزودی در میرید

Le voyageur ne tarde pas à decouvrir

1. Modulation
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گاهی استفاده از این فرآیند اجباری مینماید:
فارسی

دل برات تن

فرانسه

شدو

Tu me manques

دفتر اشیاء گ شدو

Bureau des objets trouvés

جا نیسع (ظرفیع تکمید)

complet

فرریند تیییر دیدگاو را میتوان به چند دسته تیسی کرد:
 6تیییردیدگاو اسـتعاروای :اسـتعارو از زبـانی بـه زبـان دی ـر تیییـر مـییابـد اسـتعاروهـا
حتی در درون یک زبان ممک اسع از گویشی به گویش دی ر مت اوت باشد
فارسی

باران مثد دم اس

فرانسه

میبارو /سید از رسمان میبارد

جادة پر پیچ و خ

Il pleut des cordes
La route en lacet

 1تیییر دیدگاو مجاز یا دگرنامی :ای تیییر دیدگاو مکانی یا زبانی اسع
فارسی

فرانسه

دم در شهرداری ه رو ب ینی

On se retrouve devant la mairie

سه چهارم

Trios sur quatre

دو ه ته یکبار ،یک ه ته در میان

Une semaine sur deux

وارونهسازی ،نفی بر عکس:
فارسی

فرانسه

بدجنس ن اا

Sois gentil

تا حدی خستهکنندو

Pas très intéressant

ارزان

pas cher

سا پنجاه
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 در ترجمـة لـ عهـای میایسـهای زبـان فرانسـه کـه بـا  moins queهمرانـد ،چـاروایجــ اســت ادو دســتیازی وارونهســازی نــداری ایــ وارونهســازی بــه دو روا مــیتوانــد
لورت گیرد :از حری وارونهسازی ل ع یا با وارونهسازی تمام گ ارو
فرانسه

فارسی

نیکلا از دل ی جوانتر اسع
یا دل ی از نیکلا مس تر اسع

Nicolas est moins âgé que Delphine

کوچکتر

Moins grand

 تیییر دیدگاو نحوی یـا گرامـری :مـیتـوان گ ـع کـه فراگـواری در واتـ نـوعی تیییـردیدگاو گرامری اسع
فارسی

سراپا مجوو

فرانسه

ای کتا

Ce livre m’a enchantée

شدم

Cette idée l’obsédait

او مدام در ای اندیشه بود

ترجمة  ONدر زبان فرانسه

در زبان فرانسـه هن ـامیکـه فاعـد مشـخص ن اشـد ،از ضـمیر شخصـی خالـی اسـت دو
میکنند کـه درسـع ماننـد یـک فاعـد نیـش نحـوی ای ـا مـیکنـد ،در لـورتیکـه میتوانـد
معنــای وســیعی را در بــر ب یــرد بــرای پــیبــردن بهتــر ایـ وســعع معنــایی کــه از ویژگــی
زبان فرانسه محسو

میشود ،از مثا هایی از زبان ان لیسی نی کمک میگیری :

فرانسه

On dit que le temps,
c’est l’argent

فارسی

می

زمان یعنی پو

انگلیسی

It is said that/ people
say that time is money

ن واشتند م داخد شوم
On ne m’a pas laissé
rentrer

(وجه مجهو نشاندهندة رن اسع
که مجرم مه نیسع رننه اولویع
دارد اینسع که م تربانی هست
م حی پایما شدو اسع )

I was refused entrance
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فرانسه

فارسی

On ne peut jamais
savoir

منظور کلی ،سط زبانی رسمی هرگ

On doit y aller

انگلیسی

کسی نمیتواند ب وید
بیاد بری (مخاح

شمارة دوم

One can never tell

را نی شامد

We have to go

میشود اینجا یعنی ما )
وتتی با سرعع زیاد رانندگی میکنید،

Quand on conduit
trop vite on conduit
vers sa mort

دارید بهسوی مرگ میرانید (روی
سخ با مخاح

بودو و او را نی

When you drive too
fast, you’re driving to
your death

شامد میشود )
En Angleterre, on
roule à gauche

در ان لستان از سمع چپ رانندگی
میکنند (گروو خالی مد نظر اسع،
گویندو و مخاح

In England, they drive
on the left

را شامد نمیشود )

فرآیند دوم :فراگذاری 6یا تعویض مقولة گرامری

ایـ فررینــد ع ـارت اســع از تیییـر میولــة گرامـری بــی زبـان م ــدأ و زبـان میصــد کــه
اغل

اج اری مینماید
مصدر -فعل امری :در ترجمـة فرانسـه فارسـی یکـی از رایـ تـری میولـههاسـع؛ زیـرا

زبان فرانسـه علـاوو بـر وجـه امـری فعـد ،از مصـدر نیـ بـرای بیـان میصـود امـری اسـت ادو
میکند
فارسی

دفترچه راهنمای مصرفکنندو را بهحور
کامد مطالعه کنید

فرانسه

Lire intégralement le manuel d’utilisateur

هن ام کار ماشی هرگ کشوی پودر

Ne jamais ouvrir le tiroir a lessive lorsque
l’appareil est en marche

با اعتدا مصرف کند

Consommer avec modération

ل اسشوی را باز نکنید

1. Transposition

از فرریندهای ترجمه تا راو حد فرازبان

سا پنجاه
اسم-قید:

فارسی

فرانسه

هوشمندانه

Avec intelligence

متاس انه

Avec regret

نیرومندانه

Avec force

اسم-صفت:
فارسی

فرانسه

اشخاص ع ادار

Les personnes en deuil

داشجویان پ شکی

Des étudiants en médecine

تلوی یون رن ی

Television en couleur

فعل-صفت:
فارسی

فرانسه

مردم بیاعتماد هستند

Les gens se méfient

دفترچة دستورالعمد هن ام فروا ارایه میشود

Vendu avec notice

فروشی

A vendre

غوای بیرون بر

Plats à emoprter

ماشی ل اسشویی

Machine à laver

قید-صفت:
فارسی

فرانسه

محک به در می نه

Il frappe lourdement

تند راو میرفع

Il marchait rapidement

با عص انیع جوا

داد که

Enervee, il repliqua que
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فعل-قید:
فارسی

فرانسه

او همننان بهش فکر می کنه

Il continue de penser à elle

سرانجام فوت کرد

Il finit par mourir

حرف تعریف-ضمیر ملکی:
فارسی

فرانسه

درحالیکه سرا را میخاراند گ ع

Dit-il, en se grattant la tête

کلمات ترکیبی:
فارسی

فرانسه

گاولندوق

Coffer-fort

رمدوشد

Va-et-vient

برگة ع ور

Laisser-passer

خونسردی

Sans-froid

فراگذذاری موضذعی :تیییـر بـر روی یــک کلمـه در درون یـک گـروو لـورت میگیــرد
و گروو تیییر نیش پیدا نمیکند
فارسی

فرانسه

شاید احیانا بخواهید با راحتی بیشتری س ر کنید؟

Peut-être souhaitez-vous améliorez
? votre confort

در اینجــا هــر دو گــروو ،گــروو هــای فعلــی هســتند؛ بنــابرای تیییــر اعمــا شــدو «کلــی»
نیسع
شاسة کروازه : 6در واتـ نـام نـوعی فراگـواری دوگانـه اسـع ،بـهعلاوة یـک جای شـع
نحوی به چند مثا رای زیر دتع کنید:
1. Chassé-croisé

سا پنجاه
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 افعالی که دارای مفهوم جابهجایی هستند.فارسی

فرانسه

به درون اتاق دوید

Il est entré dans la pièce en courant

عرض رودخانه را شناکرد

Il a traversé la rivière à la nage

 افعال مرکبفارسی

فرانسه

برو (از اینجا)!

Va t’en

رس او ژاک اسع

Il s’appelle Jacques

سرا کلاو رفع

Il s’est fait arnaquer

بیخیالش!

!Ne t’en fais pas

سرد خوردو می شود

Ca se mange froid

او ساختمان را میسازد

Il fait construire le batiment

گاهی نیز بهناچار ترجمه ناتمام میماند:
فرانسه

فارسی
رفع نان بخرد
(فعد فرانسه نشاندهندة ای اسع که فرد در مکانی

Il est sorti pour acheter du pain

بودو که تراراسع با نان برگردد)
بهتر اسع (م هوم ارزیدن کاملاً پنهان میماند )
او مرا مجوو

Il vaudrait mieux …..

خود کردو (مؤنو اسع و

مؤنوبودن اشخاص در ترجمة فارسی ظاهر

Il m’a séduite

نمیشود )

فراگــواری زنجیــروای (هماننــد گلول ـة بــرف ،اولــی
را در پی دارد و دومی ،سومی را و بههمی ترتی )

فررینــد فراگــواری ،فررینــد دومــی
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فارسی

فرانسه

شرکع یورپپی فری برای خرید شش دست او بسیار

European Ferries a montré un intérêt
concret pour l’achat de six appareils.

رغ ع از خود نشان داد

گاهی اوتات فرریند فراگواری با تیییردیدگاو یکی میشود:
فارسی

فرانسه

میشه پینیدو ه باشه

C’est parfois compliquee.

احتمالاً  /امکان دارد

Ca se peut.

در اینجـا نـهتنهـا وجـه را در تیــد تیییـر مـیدهـی بلکـه دیــدگاو را نیـ تیییـر مـیدهــی
(امکــان و تــواتر) بـهعلاوو دیــدی کــه فراگــواری بــهنــوعی ،فررینــد «تیییــر دیــدگاو نحــوی»
اسع؛ بنابرای بی ای دو میوله همپوشانی اسع
فارسی

فرانسه

هوا سرد اسع

Il fait froid.

خوش میاد.

Ca me fait du bien.

فرآیند سوم :اضافه یا حذف
 .۱بسط و گسترش مطلب یا باز کردن

مطلب۱

بسب یعنی اف ودن کلمات یا حولـانیکـردن مطلـ

بـرای کسـ

معنـای مـورد نظـر ایـ

ویژگــی خــاص زبــان فرانســه اســع؛ زیــرا نسـ ع بــه زبــان ان لیســی از تــراک و فشــردگی
کمتری برخوردار اسع ال ته زبان فارسی نی از ای ویژگی بهدور نیسع
فارسی

فرانسه

یارو واتعاً یک کلاوبردارو

! Un vrai arnaqueur

م با تطاری س ر میکن که در همة ایست اوها توت

Je voyagerai en train omnibus

میکند
1. Etoffement

سا پنجاه
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باید گ ینههای پیش روی خود را بررسی کن
یک تحیی که بهتازگی لورت گرفته اسع ،نشان
میدهد که
او در حمد چمدانها به خان کمک کرد

616

Je dois examiner les solutions qui
s’offrent à moi
Une étude récente montre que
Il l’aida à porter ses sacs

فن بسط گاهی اجباری است:
فارسی

فرانسه

وای! برزید چیدر ب رگه!

Wow! C’est grand, le Brésil.

در را محک بسع

Il a claqué la porte

م با ای مسئله موافی که رنها هیچ راو حلی

Je suis d’accord pour dire qu’ils n’ont
apporté aucune solution

بههمراو نداشتند

 -توضیح

اضافه۱

توضـی اضــافه زیرمیولـة فـ بســب اسـع و مربــوب بـه اضــافاتی مــیشـودکه بــه تصــد
روش ـ ســازی یــک واتعیــع فرهن ــی لــورت مــیگیــرد؛ اضــافاتی کــه بــدون رن احتمــا
میرود مطل

از نظر خوانندو دور بماند
فارسی

فرانسه

ماشی تو راهی سوار شدن

Faire l’auto- stop

دستة دوچرخه

Le guidon

کارت شناسایی خودرو

La carte grise

گواهی عدم سوء پیشینة تضایی

Casier judiciaire

1. Incrementalisation
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 .۲حذف موردی یا سبکسازی ،پاککردن و حذف موارد بیفایده و تکراری
فارسی

چو

به دسع ن دیک در ایستادو بود
ای تصمی

فرانسه

Il se tenait près de la porte avec un
bâton à la main.
La decision adoptee

دانشکدة مهندسی

La faculté des sciences de l’ingénieur

کل ع

Femme de ménage

گاهی اوقات اعمال این فن اجباری مینماید:
فارسی

رنها به من

فرآیند چهارم:

شما خواهندرمد

فرانسه

Eux, ils viendront chez vous

معادلگذاری ۱

ای فرریند هن امی پیش میریـد کـه مطلیـاً نمـیتـوان کلمـهبـهکلمـه ترجمـه کـرد؛ زیـرا
هر یک از دو زبـان از رم گـان (کـد) ویـژة خـود اسـت ادو مـیکننـد ایـ جن ـه دشـوارتری
جن ة یادگیری و ترجمة یک زبان اسع:
ترکیبات جفتی :کلماتی بهصورت دوتایی یا بیشتر ظاهر میشوند.
فارسی

فرانسه

ماو کامد

Pleine lune

رسمان لاف

Ciel claire

ناامید

Sans espoir

نور مهتا

Claire de lune

نان شکلاتی

Un pain au chocolat

با امکانات موجود

Avec les moyens du bord

1. Equivqlence

سا پنجاه
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این ترکیبها گاهی گویایی و شیوایی بیشتری را القا میکنند:
فارسی

فرانسه

خودرو

Automobile

روزرمد

Mise a jour

رسمانخراا

Un gratte-ciel

لوازم یدکی

Pieces detachees

دریازدگی

Le mal de mer

عبارات اصطلاحی ۱ساختارهای خاص یک زبان هستند.
فارسی

فرانسه

چطوری؟

?Comment ca va

چه خ ر؟

?Quoi de neuf

دسعانداز

Dos d’ane

روزبهروز

Au jour le jour/ d’un jour à l’autre/ du jour au
lendemain/ de jour en jour
S’il vous plait

لط اً

امثا و تع یرات 1که در همة زبانها بسیار رای اند نی ج و ای دسته هستند:
الــ

امثــالی و تع یراتــی کــه در دو زبــان معــاد یکســان دارنــد کــه متأســ انه بســیار

نادرند:
فارسی

مثد ر

و رتش بودن

کسی را به عرا رساندن

فرانسه

Etre comme l’eau et le feu
Porter quelqu’un aux nues

1. Idiomatismes
2. Proverbes
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گاهی این تغییرات ناچیزند:
فارسی

فرانسه

کلهخر

Une tète de mule

پو خوش ختی نمیارو

L’argent ne fait pas le bonheur
Faire fausse route

به بیراهه رفت

معــاد خــاص در زبــان میصــد وجــود دارد لــیک خیلــی مت ــاوت اســع در چنــی
موتعیعه ـایی بایــد مرات ـ

بــود در دام «برســاخع» نی تــی اینجاســع کــه از فررینــد تیییــر

دیدگاو استعاروای سخ به میان میرید
فارسی

فرانسه

سر ب ن او او را گرفتند

Il a été pris la main dans le sac

تخ مرغ دزد ،شتردزد میشود

Qui vole un œuf, vole un bœuf

وتع گد نی

Quand les pouls auront les dents

توانا بود هر که دانا بود

Savoir, c’est pouvoir

از تو حرکع از خدا برکع

Aide-toi, le ciel t’aidera

یکی بود یکی ن ود

Il était une fois

کشور فرانسه

L’Hexagone

ج هــیچ معــاد ممکنــی وجــود نــدارد :در ایــ مــوارد از زیــادوگــویی یــا ترجمــة
کلمـهبــهکلمــه یـا شــرن و توضــی بپرهی یــد ،بلکـه در زبــان میصــد چیـ ی معــاد حنـ یــا
سخریه و غیرو بیابید که مناس

موتعیع باشد

فارسی

جی

خالی ،پ عالی

فرانسه

Aux imbéciles, les poches vides

دلاید بیسروته روردن

Raisonner comme une pantoufle

زرزرکردن

Pleurer comme un veau

س تانونی

La majorité

یک دسع لدا ندارد

L’union fait la force

سا پنجاه
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تط ی ـ یــا ســازگاری یعنــی جــای ی کردن واتعیــع فرهن ــی زبــان م ــدأ بــا واتعیــع
فرهن ی دی ر:
فارسی

فرانسه

نوو

Petit-fils

دوم راهنمایی (دوم متوسطة نظام جدید)

Il est en cinquième

اندازة پام  19اسع

Je chausse du 43

ساعع شماحهدار

Le réveil

ل اس حاضری

Pret a porter

واحــدهای الــلی وزن و انـــدازو :از رنجــا کــه سیســـت های وزن و انــدازو در زبـــان
فارســی و فرانســه تیری ــاً یکســانند ،تط یــ مییاسهــای وزن و انــدازو معمول ـاً از ان لیســی
لورت می یرد
فارسی و فرانسه

انگلیسی

0,57 cl
Idem
4,55 L
28g/0,028L
453 gr
6,35 kg
1014 Kg
2,54 cm
30,5 cm
91,4 cm
1,61 km

A pint
A litre
A gallon
An ounce
A pound
A stone
A ton
An inch
A foot
A yard
A mile

با وجود ای  ،بی فارسی و فرانسه نی از ای تط ی ها وجود دارد:
فارسی

فرانسه

نی کیلو

Une livre

دو سانتیمتر

Un decimetre

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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اقتباس6

اتت اس «درجة لـ ر ترجمـه» اسـع؛ زیـرا کلمـة زبـان دی ـر ،بـههمـان لـورت بـهکـار
گرفتــه مــیشــود چنــی کلمــهای اغلـ

تنهــا راو چــارو اســع و در زبــان میصــد نسـ تاً جــا

افتادو و پویرفتـه شـدو اسـع مثـا  :کودتـا ،تل ـ  ،تلوی یـون ،ربـاژور ،لامـپ ،اوپـرا ،سـینما،
تئــاتر ،فدراســیون ،کن ــرانس ،ســمینار ،کن ــرو ،پارلمــان ،تری ــون ،پــارک ،بولــوار توریســع،
پیکنیک ،اتوم ید و غیرو
 .۳بررسی رویههای ترجمه

بعد از تحلید و بررسی مجمـد فنـون مختلـ

ترجمـه کـه بیشـتر م تنـی بـود بـر تمـاس

دو زبان ،در اینجـا رن حیطـه از ترجمـه را مـورد بررسـی تـرار مـیدهـی کـه از زبـان فراتـر
رفتـه و م تنــی اســع بــر تمـاس دو فرهنـ

خــواهی دیــد چ ونـه ملاحظــات فرازبــانی کــه

مترج باید به رنهـا توجـه داشـته باشـد ،مهمتـر از ملاحظـات زبـانی اسـع کـه بـه اختصـار
در بالا ذکر رن رفع
در ای ـ بخــش فرضــیة مطالعــه را بــر ای ـ الــد بنــا مــینهــی کــه بررســی رویــههای
ترجمه م تنی اسع بر میایسـة دو فرهنـ

کـه در ترجمـه بـا هـ برخـورد میکننـد بـر ایـ

اساس ،بهخوبی نشـان خـواهی داد کـه در کـار ترجمـة پایـدار ،پـایش معـاد هـای فرازبـانی
(فرهن ــی) میــدم اســع بــر جســعوجوی معــاد هــای زبــانی در ای ـ راســتا و بــهمنظــور
محــدود کــردن رویــههای مختل ـ  ،لــازم اســع دو دیــدگاو ارت ــاحی یعنــی درک نشــانهها و
بیــان معنــا بــهوضــون از هـ متمــای شــوند درک نشــانهها و م هــوم رن در زبــان و فرهنـ
م دأ مطرن میگردد و بیـان معنـا تلاشـیسـع پویـا در جهـع انتیـا همـان م هـوم بـا ن ـاو
به زبان و اف فرهن

میصد

در راســتای نیــد بــه ای ـ هــدف مــا مشــکلات فــراروی ترجمــه را بــه دو دســته تیســی
میکنی  :دستة او  ،مشکلات با سن فرازبانی و دستة دوم مشکلات با سن زبانی

1. L’emprunt

سا پنجاه
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مشکلات با سنخ فرازبانی

مطالعة مشـکلات فرازبـانی در ترجمـه م تنـی اسـع بـر تحلیـد میایسـهای لـورتهـای
کلـامی ( )formesتابــد درک (اشــیا ،رفتارهــا ،و غیــرو) کـه در موتعیــعهــای تابــد میایســه
در هر دو زبان م ـدأ و میصـد تـرار دارنـد و نیـ بـر تحلیـد هالـههای معنـایی و بیـانی 6کـه
ایــ لــورتهــای کلــامی حــاوی رن هســتند ایــ بررســی خــود در دو مرحلــه انجــام
میشــود :مرحلــه او در منظرگــاو درک و فهــ  ،یعنــی درک شــکدهــای فرازبــانی موجــود
در فرهنـ

م ــدأ کــه در مــت م ــدأ مشــخص هســتند و مرحلــة دوم در منظرگــاو بیــان معنــا

با توجه به شکدها یا لورتها فرازبانی موجود در فرهن

زبان میصد

هرگـاو هـر دو نظـام نشـانهای (کـد) فرهن ـی ،مـورد تمـاس در ترجمـه ،بـا هـ یکسـان
باشند خواهی گ ع:
ال ) در منظرگـاو درک و فهـ  ،یـک شـکد فرازبـانی یکسـان ماننـد «پـدر چکسـلواک و
ان لیســی دختــر خــود را بــر روی دهــان مــیبوســد» در یــک موتعیــع یکســان یــا مشــابه
«بههـ رسـیدن بعـد از مـدت حولـانی» بیانکننـدة یـک نتیجـة معنـایی و بیـانی میباشـد کـه
در هر دو فرهن  ،یکسان یا تابد تیاس تلیی میشود (سن عادی امور ،بدون ایراد)
) از لحاظ بیان ،مـیبینـی کـه در هـر دو فرهنـ

متیابـد در ایـ ترجمـه (چکسـلواک

و ان لیسی) نتیجة معنایی و بیـانی یکسـان یـا تابـد تیـاس ماننـد «بـه هـ رسـیدن لـمیمانه
و پر حرارت پدر و دختـر بعـد از مـدت حولـانی» ،بـا سـن عـادی امـور بیـان شـدو اسـع
وضــعیع یکســان یــا تابــد تیــاس «یــافت گ شــدة خــود» از حری ـ یــک شــکد فرازبــانی
یکسان (پدر دهـان دختـرا را مـیبوسـد) بیـان شـدو اسـع در ایـ اولـی مـورد ترجمـه،
ل ومی برای پرداخت به ت اوت فرازبانی نمیماند
هن ــامیکــه هــر دو نشــانة فرهن ــی متیابــد در ترجمــه از هـ مت ــاوت باشــند خــواهی
دید:
ال ـ ) در منظرگــاو درک و فه ـ  ،در هــر یــک از ای ـ دو فرهن ـ

(فرانســه و ان لیســی)

یــک شــکد فرازبــانی کــه یکســان ان اشــته مــیشــود مثــا « :پــدر( فرانســوی و ان لیســی)
1. Des effets de ses et d’expressivité
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دختــرا را از روی دهــان مــیبوســد» بــا اینکــه موتعیــع یکســان و تابــد تیــاس (یــافت
گـ گشــتة خــود) اســع ،بیــان ر نتیجـة معنـایی و بیــانی مت ــاوت اســع؛ در ان لســتان امــری
عادی اسع و در فرانسه عرف ن ودو و عملی نادرسع محسو

میشود

) در منظرگــاو بیــان ،مــیبینــی کــه در هــر یــک از ایــ دو فرهنــ

(فرانســه و

ان لیسی) نتیجة معنـایی یکسـان و تابـد تیـاس (سـن عـادی) در مـوتعیتی یکسـان یـا تابـد
تیاس (یافت گ گشـتة خـود) از حریـ یـک شـکد فرازبـانی لـیک دو شـیوة مت ـاوت بیـان
میشود :در ان لستان پـدر دختـرا را از دهـان مـیبوسـد و در فرانسـه پـدر دختـرا را بـا
مهربانی در رغوا میکشد
در مــورد دوم ،لــازم اســع ترجمــه مشــکلات حالــد از ت ــاوتهــای فرازبــانی موجــود
در فرهنـ

م ـدأ و فرهنـ

میصـد را حـد نمایـد ترجمـة هـر نـوم متنـی ابتـدا در معـرض

تخمی و پردازا ای ت ـاوتهـای موجـود بـی دو فرهنـ
در ترجمـه از حریـ فرازبـان خـاص فرهنـ

تـرار میگیـرد اگـر ارا ـة معنـا

م ـدأ انجـام میشـود ،ایـ بایـد عینـاً در زبـان

میصــد بیــان شــود و معنــای ضــمنی رن روشـ شــود کــه در مــورد مثــا مــوکور ایـ گونــه
خواهد بود:
مــورد الــ ) «پــدری (ان لیســی) کــه از ســ ر حولــانی برگشــته دختــرا را از دهــان
میبوسد» که عیناً و کلمهبهکلمـه ترجمـه شـدو ،بایـد در مـت ترجمـه حـوری گنجانـدو شـود
که معنای همی مورد «ال » را بدهد ،یعنی سن عادی امور در ان لستان
اگر لـرفاً از حریـ ترجمـة شـکد فرازبـانی مخـتص بـه فرهنـ

م ـدأ ،تحیـ معنـا در

ترجمــه لــورت ن رفــع ،مــیتــوان بــه شــیووای کــه وینــه و داربلنــه رن را تط یــ
«سازگاری» مینامند ،عمـد کـرد؛ یعنـی شـکد فرازبـانی مخـتص فرهنـ
فرازبانی مختص فرهن

م ـدأ را بـه شـکد

میصد ترجمه کرد:

مـورد «الـ » یعنـی «پـدر (در م هـوم ان لیسـی) هن ـام بازگشـع بـه خانـه بعـد از یــک
ســ ر حولــانی دختــرا را از دهــان میبوســد» خواهــد شــد مــورد «ج« یعنــی «پــدر (در
م هــوم فرانســوی) هن ــام بازگشــع از یــک سـ ر حولــانی دختــرا را بــا مهربــانی تمــام در
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رغوا میفشارد» یـا اینکـه میتـوان شـکد مخـتص را حـوف کـرد (مطـاب فررینـد حـوف
که در بالا ،بخش او  ،ذکر رن رمد):
جملة «پـدر (در م هـوم ان لیسـی) هن ـام بازگشـع بـه خانـه بعـد از یـک سـ ر حولـانی
دختــرا را از دهــان مــیبوســد» مثلـاً خواهــد شــد «پــدر هن ــام بازگشــع بــه خانــه بعــد از
یک س ر حولانی دخترا را میبوسد»
ای چی ی اسع که در نـ د مـردم میصـد بـه سـازگاری از رن یـاد میشـود« :پـدر هن ـام
بازگشع از یک س ر حولانی ،دخترا را با مهربانی تمام در رغوا میفشارد »
مشکلات با سنخ زبانی

فیب بعد از حد مسئلة ت اوتهـای فرازبـانی ناشـی از ترجمـة مـت بـه یـک زبـان دی ـر
اســع کــه میتــوان ســراغ مشــکلات خــاص زبــانی رفــع مشــکلات زبــانی ابتــدا مربــوب
مــیشــوند بــه برتــراری تطاب هــای بــی انــوام مــت (ژانــر) ای ـ مســئله هنــوز بــه شــکد
نظــامیافتــهای تحییــ نشــدو اســع؛ هرچنــد پیشــنهادهای جالــ
ارزشــیابی ترجمــههــا (لــارز )6391 ،و نی ـ در چهــارچو

تــوجهی در چهــارچو

تحلیــد گ تمــان (مــواران)6331 ،

ار ه شدو اسع
از منظــر ترجمهشناس ـی ،تحلیــد گ تمــان در حیییــع ای ـ امکــان را مــیدهــد تــا در دو
چهـــارچو
(چهارچو

الـــلی بـــر روی «معنـــی» متمرکـــ شـــوی  :چهـــارچو

«نـــوم یـــا ژانـــر»

ع ارات زبـانی و ادبـی خـاص هـر زبـان ماننـد رننـه رمـان پلیسـی ،نمایشنامـه

یـا ان یـ ونامـه و غیــرو را از هـ متمــای مـیکنــد) و چهـارچو

«مــت » (واحـدهای بلاغــع

کــه از تســمعهــای مربــوب ب ـه ه ـ و مکمــد ه ـ ســاخته شــدو اســع؛ یعنــی جملــات و
پاراگرافها)
از رنجا که پدیدوهای متنی ماننـد «بینـامت » وجـود دارنـد کـه مربـوب بـه روابـب لـری
و ضــمنی بــی متــونی از ت یــد مــت عــاریتی ،مــت هجــوی ،مــت تیلیــدی یــا مــت
نیلدوتو شـدواند ،متـرج بایـد بتوانـد ایـ روابـب و مرزهـا را بازشناسـد تـا مثلـاً تطعـهای
از شعر معروفی را که در مت رمدو بهلورت نثر ترجمه نکند
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در اینجــا مســئلة توزی ـ عنالــر س کشــناختی مشــخص در زبــانی کــه گــویش تــومی

6

تلیی میشود ،مطرن میگردد ای توزیـ  ،خـود نیـ  ،از یـک زبـان بـه زبـان دی ـر مت ـاوت
اســـع در چهـــارچو
برای بیان «چهارچو

تحلیـــد مکالمـــهای ،کربـــرات ارکنیـــونی ( )6331همـــی واژو را
ارت احی محـاورو» یـک گـروو زبـانی بـهکـار میبـرد و بـه رن «ویژگـی

تومی» گروو یا «خصیصة جمعی» 1میگوید
از دیــدگاو س کشناســی تط ییــی میتــوان ایــ برتــراری تیابدهــای زبــانی فــوق را بــه
شیوة زیر نی بیان کرد:
یــک شــکد فرازبــانی رنــالوگ (یکســان یــا مت ــاوت در هــر یــک از فرهنــ هــا ،مثلــاً
«پــدری کــه دختــرا را از دهــان مــیبوســد» در ان لســتان« ،پــدری کــه دختــرا را بــا
مهربانی در رغوا میفشارد» در فرانسـه) میتوانـد تج یـهپـویر یـا تج یـهناپـویر بـه اجـ ای
مشخصشدو توسـب واحـدهـای زبـانیواژوای باشـد در رویـة معـاد گـواری ع ـارات ،اگـر
ای شکد تج یهناپـویر باشـد ،در ایـ لـورت بایـد ع ارتهـای کلیشـهای مربـوب بـه یـک
موتعیع را با اسـت ادو از رویـهای کـه وینـه و داربلنـه رن را معـاد گـواری ع ـارات نامیدنـد،
ترجمه کرد دتییاً مانند الطلاحات مکات های مرسوم در رخر نامهها:
فرانسه

Veuillez agréer, Monsiuer, l’expression de …..

فارسی

ارادتمند شما

انگلیسی

Yours sincerely

رویــة معاد گــواری ع ــارات مــیتوانــد در معنــایی وســی تــر مطــرن شــود در ایــ
لــورت رویــه از چهــارچو

جملــه فراتــر مــیرود و مــیتوانــد یــک بنــد یــا پــاراگراف یــا

بخــش وســی تــری از مــت را بــه خــود اختصــاص دهــد لــیک در عــی حــا  ،تمــامی
معاد های معنـایی کـه در داخـد جملـه بـه چشـ مـیخورنـد را در بـر مـیگیـرد؛ از جملـه

1. Ethnolecte
2. Ethos

سا پنجاه
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معـــاد ســـازیهـــایی کـــه از حریـــ فررینـــدهای تیییـــر دیـــدگاو ،فراگـــواری و ترجمـــة
کلمهبهکلمه لورت گرفته اسع
بــرعکس اگــر بتــوان شــکد فرازبــانی را بــه اج ایــی کــه بــا واحــدهای زبــانی از نــوم
واژگانی مشـخص شـدواند و در هـر دو فرهنـ

بـهعنوان اجـ ای مشـترک تلیـی مـیشـوند،

تج یه کرد ،ای اج اهـا از نیطـهنظـر دلالعهـای واژگـانی و نحـوی مـیتواننـد بـه دو شـیوة
هم ــرا یــا واگــرا بیــان شــدو باشــند در مــورد واگراییهــای نحــوی و واژوای ،بــه ن ــام
میایسة متون ترجمـهشـدو متوجـه نکتـهای مـیشـوی کـه در بالـا رن را فراگـواری نحـوی و
تیییــر دیــدگاو واژوای نامیــدی مثلــاً در فرانســه  trou de serrureو در فارســی ســورا
ت ــد در را در نظــر ب یریــد بــا میایســة دو مجموع ـه واژگــانی فرانســوی و فارســی متوجــه
مـیشــوی کــه از لحـاظ نحــوی در برابــر یـک مــتم اســمی در فرانسـه ( ،)de serrureیــک
گروو اضافهای در زبان فارسی تـرار دارد کـه ع ـارت اسـع از دو اسـ کـه بـا وجـود کسـرو
همــدی ر را مشــخصتــر میکننــد در میابــد اس ـ معــی و غیــر مشــت  trouاس ـ معــی و
غیــر مشــت «ســورا » در زبــان فارســی تــرار میگیــرد؛ بــه ترتی ـ

«گــروو اضــافی اس ـ +

نشــان اضــافه ( + )deاس ـ » در زبــان فرانســه ،یــک کســرو و اس ـ دی ــر در زبــان فارســی
اضــافه شــدو اســع بـهع ــارتی ،در برابــر یــک ترکیـ

اضــافی در زبــان فرانســه دو ترکیـ

اضــافی در زبــان فارســی ب ـهکــار رفتــه اســع از لحــاظ واژوای ،دلالعهــای واژگــانی در دو
زبان ،ن دیک بـه هـ هسـتند کلمـة  serrureدر زبـان فرانسـه بایـد بـا یـک ترکیـ

اضـافی

دو اسمی (ت د در) ترجمه شود؛ چون ت د بهتنهایی گویای رن نیسع
در بیــان اج ـ ای یکســان دو فرهن ـ

مــورد تیابــد در ترجمــه ،دو زبــان م ـیتواننــد مثــد

زبانهــای فارســی و فرانســه از لحــاظ لــورت کلمــه یــا از لحــاظ دلالعهــای زبــانی دارای
ساختارهای واژوای و نحـوی یکسـان باشـند بـهحور سـنتی ،ایـ گونـه تطاب هـای زبـانی را
«ترجمة کلمهبهکلمه» 6یا حتی «ترارم » 1مینامند:
مثا  :در فرانسه « »le chapeau de ce garçonو در فارسی «کلاو ای پسر»
1. Mot à mot
2. Transcodage
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شایسته اسع م هوم ترجمة کلمـهبـهکلمـه (بـا مـوارد ویـژة برسـاخع 6و اتت ـاس) مـورد
دتــع بیشــتری ترارگیــرد ،زیــرا در بــر گیرنــدة مجموعــة وســیعی از انــوام تطاب هــا بــا
سن های مت اوت میشود
 .۴نتیجهگیری

در ای پژوهش دیدی که لورتهای کلـامی هـیچ دو زبـانی ،هـر تـدر هـ کـه بـه هـ
ن دیــک باشــند ،بــاز بــا یکــدی ر همپوشــانی ســاختی کامــد ندارنــد ایـ پــژوهش از حریـ
مثالهــای متعــدد نشــان داد کــه بــرای فــا

رمــدن بــر موتعیــعهــای حســاس و ژرف کــار

ترجمــه ،شناســایی ویژگــیهــا و توانمنــدیهای ســاختی خــاص هــر دو زبــان ،ضــرورتی
بنیــادی اســع در واتـ  ،لــورتهــای کلــامی تنهــا ،ابـ ار اولیــهای در جهــع درک میصــود
نویسندو یا گویندوای نـه تمـام میصـود وی موتعیـعهـای متعـددی کـه بـهعنوان مثـا ذکـر
شد بـهخوبی بیـان مـیکننـد کـه چ ونـه ترجمـه در ورای معاد گـواری واژگـانی ،میتوانـد
فنــون و دســتور کــار خــاص خــود را داشــته باشــد ای ـ فنــون کــاربردی ترجمــه در تیابــد
زبـانی فرانســهفارســی در چهــار فررینـد الــلی دســتهبنــدی مـیشــوند در موتعیعهــایی کــه
ضــرورت ایجــا

میکــرد بــرای ش افســازی و ملمــوسکــردن مســا د ،از میایســه بــا

معاد های زبان ان لیسی نی کمک گرفتی
پــیبــردن بــه فررینــدهای ترجمــه ،چــه در کــار رمــوزا ترجمهشناســی و چــه در کــار
ترجمــه ،در وات ـ مجه شــدن بــه کلیــدهای اساســی مشــکلات اســع در ورای نظریــههای
موجــود ترجمــه ،لــازم میریــد کــه انتیــا معنــا را در جــای دی ــری ورای لــورتهای
کلــامی یعنــی در فرازبــان بــه اتمــام رســاند فرهن ـ
رن

و لعـا

جــایی اســع کــه زبــان در رن تال ـ

و

معنـایی خـود را مـییابـد نمونـههای ملمـوس در ایـ پـژوهش بـه مـا نشـان

داد که لرف ترجمه کـردن واژگـان از یـک زبـان بـه یـک زبـان دی ـر حتـی اگـر از لحـاظ
زبــانی بــه انتخــا

معــاد واژو ایــرادی وارد ن اشــد ،ممکــ اســع کــار ترجمــه را بــا

شکسع مواجهه سازد در ورای انتیـا نشـانه-معنـا از یـک زبـان بـه زبـان دی ـر ،م ـاهیمی

1. Calque
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وجــود دارنــد کــه جای اهشــان از زبــان فراتــر رفتــه و در حیطــة فرهن ـ

 رنهایی کـه در سـن امـور غیـر عـادی هسـتند بـهعنوان دشـواری ویـژة کـار، بی ای م اهی
ترجمه شناخته میشـوند ایـ تحییـ بـا تکیـه بـر نظریـة فررینـدهای ترجمـه نشـان داد کـه
بـهخوبی مــیتــوان الــو فررینــدهای بنیــادی ترجمــه را حتــی در برخــورد بــا دشــواریهای
 تط یـ و رعایــع ســن هــای امــور عـادی و غیــر عــادی،فرازبــان تعمــی داد ای ـ پــژوهش
م ــدأ و میصــد را بــهعنوان یــک راو حــد پیشــنهاد مــیکنــد شناســایی و

بــی دو فرهنــ

ب ـهکــارگیری ای ـ ویژگــیهــا و دتعهاســع کــه مــیتوانــد بــه ترجمــه هماننــد اثــر الــلی
خلاتیع و ن وغ بخشد
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this study. This concise and functional analysis can be considered as a prelude to the
main concern that the science of translatology cares about - the category of culture
and extra-language. This category has remained one of the main struggles for expert
translators in the field of translation.
3. Results and Discussion
As a result, this study demonstrates that cultural issues are not fully compatible from
one community to another and can sometimes create anomalies in translation. The
extra-language topics as a solution for situations where the processes and techniques
of translation mentioned in the first section are not responsive to the translator's work
were proposed. In this section, the hypothesis of the study was based on the principle
that the examination of translation procedures is based on comparing two cultures
coming into contact by the means of translation. On this basis and in an attempt for
a sustainable translation, it was showed that looking for linguistic equivalences is
preceded by the scrupulous research of extra-linguistic equivalences.
4. Conclusion
In order to limit the various procedures, it is necessary to clearly distinguish two
communication standpoints: understanding extra-linguistic signs and expressing
meaning. Translator’s task could therefore be resumed on picking the extra-linguistic
signs out in original text and expressing meaning in the target culture. The expression
of meaning is a dynamic attempt to convey the same concept by looking for
equivalences and horizons in the destination culture. In order to achieve this goal,
the problems of translation are divided into two categories: extra-linguistic and
linguistic. Only once the problem of extra-linguistic differences from one language
to another has been solved, we would be able to deal properly with specific language
problems. “Language problems are initially related to the establishment of
correspondences between types of texts (genre)” (Srpová, 1997). This issue has not
yet been investigated systematically. However, interesting suggestions have been
made in the framework of the evaluation of translations and in the framework of
discourse analysis. From a translatological perspective, discourse analysis allows us
to focus on meaning by two main topics: the "type or genre" and the “text”. Because
of textual phenomena such as "intertextuality", which relates to explicit and implicit
relationships between texts, the translator must be able to recognize these
relationships and boundaries, not to translate for example, a piece of a famous poem
included in the source text into prose in the target language.
Key words: comparative stylistics; extra-language; intercultural communication;
translation procedures; Translation studies
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Extended Abstract
1. Introduction
Day after day, the progress of language studies reveals the latent and deep underlying
realities of languages better. Translation studies, in its turn, have led us to the
discovery of more surprising facts emerging due to the contact of languages with
each other. This study is an analysis of effective processes in translating exclusively
French into Persian and insists, particularly, on extra-language as an important
reality in translation. Extra-language typology results from linguistic analysis but it
relies on cultural and ethnic realities. Without any pretention for a comparative
stylistic work, our hypotheses will be confirmed by an overview of main procedures
applied when translating from French to Persian.
Based on the theory of translation processes (Vinay & Darbelnet, 1958), our
academic experiences showed that the principles of the fundamental processes of
translation could be extended to the difficulties of the extra-language. This study,
therefore, suggested that respect and adaptation of “ordinary register” and/or “nonordinary register” between both source and destination cultures can be considered as
a solution. Identifying and applying these features meticulously can lead our
translations to the same creativity and ingenuity that exists in the original text.
2. Methodology
Based on academic theories and practical field efforts, this paper demonstrated that
a high-quality translation cannot be done based only on “words” as linguistic signs
or forms. Even if texts are translated based on word meanings, they will certainly
not be able to transfer the entire dimensions of the meaning. In this transfer, some
other parameters will be revealed such as “ordinary register” and/or “non-ordinary
register”, which will only appear and can be discussed and analyzed across the
contact of original culture and target culture in translation. In the current study, the
techniques available in translation from French-to-Persian have been briefly
discussed and they have been divided into four main processes: modulation,
transposition, adding and suppression, and equivalence. These four processes are the
basic techniques of translation and cover all registers of vocabulary, syntax,
meaning, and culture (proverbs). Moreover, the most important processes in Persian
translation of a French text and how these interact was taken into consideration in
1. Corresponding Author: shokranireza@gmail.com
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derived from the translator’s deep and close readings of dramatic literature, in
general, and, of Ibsen’s dramas, in particular. The provision of introductions,
criticisms, and footnotes as well as his unique, detailed explanations at the
intertextual level offer sufficient evidence that he, as a translator, has always been
anxious to consider the significance of research in translation. Bearing in mind the
significance of such qualities as reflecting informal and colloquial forms in the
written variety of language or recreating linguistic varieties at both levels of
language user and language use, the author suggests that a thorough examination of
Ghaderi’s translations may always be inspiring for students and scholars because it
shows his focus on the representation of essential elements of drama on a stage,
that is, the final arena for dramaturgy.
Keywords: Behzad Ghaderi, Dramaturgy, Ibsen, Research, Translation
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includes comprehensive prefaces/introductions tagged to the texts by him (or, where
necessary, other Ibsen scholars/translators) to promote his readership’s knowledge
of Ibsen’s world, in general, and the translated work, in particular. Such detailed
introductions typically cover literary analyses of each and every given dramas, with
a view to establishing their dialectical relationships within the overall cycle of
Ibsen’s plays. The second sub-category of paratextuality (i.e., criticism), refers to
explanations and critical points made by Ghaderi within (or prior to) his own
translations, sometimes also fortified by making references to other translators’
works. Being quite familiar with the art of dramaturgy, Ghaderi recognizes
translation as a kind of performance, yet a linguistic performance. He has illustrated
the linguistic processes involved and the problems ahead of the craft of translation
as much as he can, aiming at sharing with his readership the strategies and solutions
he has already managed to apply to such problems. Such information can be
beneficial to researchers and for educational purposes. Footnotes, as the third subcategory of paratextuality, have been further sub-divided, in their own rights, into
two different forms: sometimes, the proper names appear in the footnotes while, at
other times, potential readers have been provided with certain additional
explanations.
At another level, Ghaderi’s translations further reflect the role of research and
dramaturgy in terms of intertextuality. In a constant attempt to ensure reasonable
reactions on the part of his readership, Ghaderi tries to (re)shape the given drama’s
meaning by making frequent genealogical and prototypical references to other texts
around it; in other words, he resorts insistently to intertextual analyses, be it inner or
outer intertextuality. By “inner intertextual analysis”, the author means the
interrelationships among different dramas written by Ibsen while "outer
intertextuality" refers to the relations of Ibsen’s dramas with other writers’ literary
works.
Finally, the last analytical layer used in exploring Ghaderi’s (re)translations has been
labeled as textuality. An assessment of Ghaderi’s performance at text level displays
his success in not neutralizing language varieties of the source texts at both macro
and micro levels. Reflecting the informal and colloquial speech forms in writing,
recreating language varieties at the two levels of language user and language use,
achieving idiomatic renderings and emphasizing on performativity of the target
dramatic texts rather than their mere literary aspects, among others, are the most
important characteristics of Ghaderi’s translations at the level of textuality.
4. Conclusion
As stated earlier, the present article has been an attempt to show the role of research
and dramaturgy in Behzad Ghaderi Sohi’s (re)translations of five Ibsen’s dramas.
Ghaderi’s works reflect at least five different translation strategies employed in
rendering Ibsen’s dramas. He has adopted a specific approach which does not
necessarily result in so-called faithful renderings – he has his own views about
faithfulness - but entails creating experience-driven translations, experiences
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Extended Abstract
1. Introduction
In the not so long history of translation studies, scholarship has always had pride of
place in the act of translating. Essentially, the weight and authenticity of a translated
work may be measured in the amount of research done about and around the work.
In other words, the deeper the translator’s research on a work, the more vivid the
essence of the text involved, including, among others, its meaning, content, and
function. Translation is usually based on the common assumption that the source and
target texts are, in one way or another, typically identical; yet, more often than not,
translation fortified by scholarship may generate a translated text which may surpass
the original, so much so that it may function quite independently. We may also come
across translators who not only rely on research while translating, but also depend
on research prior to translation. In this article, the author explores both the process
and product in Behzad Ghaderi Sohi’s (re)translations of Henrik Ibsen’s dramas by
focusing on two aspects of his work, namely, research and dramaturgy before,
during, and after the translation process.
2. Methodology
The present study is qualitative in nature and means to show the role of research and
dramaturgy in Ghaderi’s work. After a review of the translator’s authorial, scholarly
background, interests, and attitudes, a specific categorization of three (interrelated)
elements - para-textuality, intertextuality, and textuality has been contrived to be
applied to a data-based exploration of his (re)translations of five Ibsen’s dramas,
1)The Wild Duck, 2) Ghosts, 3) Rosmersholm, 4) Little Eyolf, and 5) When We Dead
Awaken, to eventually draw conclusions about the impact force of research and
dramaturgy employed by the translator.
3. Discussion
Based on a close reading of the above mentioned texts, the author argues that
paratextual parameters as employed by Ghaderi, can be divided into three subcategories: a) introductions, b) criticisms, and c) footnotes. The first category
1. Corresponding Author: samane.farhadi@gmail.com

Journal of Language & Translation Studies, Vol. 50, No.2, Serial Number 32

20

References
Apel, K., Diehm, E., & Apel, L. (2013). Using multiple measures of morphological
awareness to assess its relation to reading. Topics in Language Disorders, 33(1),
42-56.
Camilleri, B., & Law, J. (2014). Dynamic assessment of word learning skills of preschool children with primary language impairment. International Journal of
Speech-Language Pathology, 16(5), 507-516.
Campione, J. C. (1989). Assisted assessment: A taxonomy of approaches and an
outline of strengths and weaknesses. Journal of Learning Disabilities, 22, 151165.
Kapantzoglou, M., Restrepo, M. A., & Thompson, M. S. (2012). Dynamic
assessment of word learning skills: Identifying language impairment in bilingual
children. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 43(1), 81-96.
Lantolf, J. P., & Poehner, M. E. (2004). Dynamic assessment of L2 development:
Bringing the past into the future. Journal of Applied Linguistics, 1(1), 49-72.
Lantolf, J. P., & Poehner, M. E. (2011). Dynamic assessment in the classroom:
Vygotskian praxis for second language development. Language Teaching
Research, 15(1), 11-33.
Larsen, J. A., & Nippold, M. A. (2007). Morphological analysis in school-age
children: Dynamic assessment of a word learning strategy. Language, Speech,
and Hearing Services in Schools, 38, 201–212.
Moats, L. C., & Smith, C. (1992). Derivational morphology why it should be
included in language assessment and instruction. Language, Speech, and Hearing
Services in Schools, 23(4), 312-319.
Peña, E. D., Iglesias, A., & Lidz, C. S. (2001). Reducing test bias through dynamic
assessment of children’s word learning ability. American Journal of SpeechLanguage Pathology, 10(2), 138–154.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological
processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Wolter, J. A., & Pike, K. (2015). Dynamic assessment of morphological awareness
and third-grade literacy success. Language, Speech, and Hearing Services in
Schools, 46(2), 112-126.

Journal of Language & Translation Studies, Vol. 50, No.2, Serial Number 32

19

facilitation of a desired response. The gradual explicitness of the hints provided
calibrated help for the learners’ progress toward their independent performance of a
certain language feature. The engagement with the researcher created Vygotsky’s
(1978) ZPD. The gradual hints provided enabled the teacher to identify the borders
of the ZPD for every learner in the classroom by giving scores. This area was the
range between the students’ assisted and independent performances (Brown, 2009;
Lantolf & Poehner, 2011; Poehner & Lantolf, 2004). The hints promoted the quick
learning of a language feature, because the mediator provided the needed
incremental knowledge when the learner needed it the most (Poehner, 2004). These
heightened occurrences of need evolved naturally to raise the students’ awareness to
what was missing in their knowledge base. Several empirical studies provide
supportive evidence for the effectiveness of the DA of morphology provided in the
present study. As an example, DA using a test–teach–retest approach which was used
in this study has been most commonly applied to the assessment of morphological
awareness (Larsen & Nippold, 2007; Ram et al., 2013; Wolter & Pike, 2015). Also,
a number of studies have demonstrated DA’s utility for the evaluation of language
tasks such as vocabulary learning (Camilleri & Law, 2013; Peña, Iglesias, & Lidz,
2001; Kapantzoglou, Restrepo, & Thompson, 2012).
4. Conclusion
There was a significant improvement in the EFL learners’ ability to demonstrate
morphological knowledge on low-frequency derivatives, indicating that scaffolding
prompts likely resulted in morphological improvement. The findings can be a unique
contribution to the literature as the study examines improvement in morphological
awareness performance via DA, a subject that does not seem to have been
investigated in previous research in the EFL context. In addition, findings concerning
the validity of the DATMA are encouraging. In the current study, the dynamic
measure was shown to have adequate internal consistency. Findings show that the
DATMA had a strong relationship with the SMAT, a static measure of
morphological awareness. It can be concluded that the DA was not just a measure of
individual variations in a morphological analysis task; it was a measure of individual
variations in a student’s ability to respond to adult instruction. Generally, static
measures typically assess already-developed abilities whereas dynamic measures are
an indicator of a student’s potential to learn new information (Lantolf & Pohner,
2004). The DATMA task may have potential as a tool to help determine an
individualized instruction plan for EFL learners to improve their morphological
awareness. Since each successive prompt increases the amount of scaffolding that is
given to a language learner, it could potentially help a mediator how much
instructional support needs to be provided. All in all, DA may open a new horizon
in teaching and assessing morphology, paving the way for language learners to learn
vocabulary more efficiently.
Key words: Morphological awareness, Dynamic assessment, ZPD, Morphology
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2. Methodology
The participants of this study were two groups of female students each consisting of
25 students between the ages of 14 and 18, all of whom had enrolled at the
intermediate level of general English classes in Iran Language Institute, Yazd
branch. First, all of the participants of this study, who were at the same level of
general English proficiency based on the institute’s policies, in the experimental and
control groups completed the static morphological awareness task (SMAT). In the
DA sessions, students in the experimental group were asked to define each targeted
word (e.g., define the word cookery). If needed, a series of prompts or scaffolds,
consistent with Larsen and Nippold’s (2007) task, was then systematically provided
to determine the level of assistance needed to define the given word. After each cue,
the researcher paused for up to 10 seconds; if no response was given or the language
learner responded incorrectly, the next clue was provided. In addition, the scoring
stipulations of Larsen and Nippold (2007) were further adapted for EFL students and
were similar to those of Ram et al. (2013). Finally, the SMAT, was administered in
the posttest aimed at understanding the extent to which the intervention affected
students’ reading morphological awareness.
3. Discussion
The first question of this study addressed the effect of DA task on morphological
awareness. Comparing A comparison of the pre- and post- static morphological
awareness of the students indicated that their performance on the dynamic
morphological task significantly improved through the use of scaffolding [(t =3.81,
df =48, p< .05)]. The statistical analysis showed that there is no significant difference
(p< 0.01) in the performance of DA (M=14.16, SD=2.88) and non-dynamic
assessment (M= 10.52, SD=3.80) groups.
The second question posed concerned the relationship between DATMA and MA,
which is considered as an experimental measure with a limited use in previous
research in the EFL context. The concurrent validity of the DATMA was tested by
examining the correlation coefficient between the dynamic measure and a static
measure of morphological analysis skill (i.e., SMAT). A significant and positive
association between these two measures was found, supporting the concurrent
validity of the DATMA (r = .736, p. ≤ .05). The significant relationship between the
DATMA and SMAT scores is in line with prior research by Larsen and Nippold’s
(2007) who administered the DATMA, which is a measure designed to evaluate a
child’s ability to use morphological analysis as a word learning strategy. The
significant correlation between the DATMA and static measure of morphology
obtained from the current study supports the finding of their study in that there is a
relationship between the static and dynamic measures of morphology knowledge.
The DA used in the study was graduated prompts, which frequently involve the
presentation of a series of graded or graduated prompts (Campione, 1989). The fewer
prompts required, or the less assistance, the greater the student’s potential for change
was. This systematic method of prompting provides increasingly directive
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Extended Abstract
1. Introduction
Dynamic assessment (DA) is grounded in the Vygotskyan concept of the zone of
proximal development (ZPD) and includes mediated teacher-learner dialog during
the assessment procedure. The purpose of this study was to investigate the effect of
DA on EFL learners’ morphological awareness. A secondary aim of the study was
to examine whether there was a relationship between dynamic assessment and static
assessment measures.
In this study, a new approach to measure morphology was adopted targeting the
shortcomings of measures of morphological awareness, which have been dually
noted in the literature (Apel, Diehm, & Apel, 2013; Moats & Smith, 1992). Neither
criterion-referenced nor norm-referenced assessments that adequately assess
derivational morphology are available (Moats & Smith, 1992); therefore, a new
method of assessment can be adopted to examine morphology.
Despite promising findings gained from the implementation of DA in the domain of
L1 morphological awareness (Larsen & Nippold, 2007; Ram, Marinellie, Benigno,
& McCarthy, 2013; Wolter & Pike, 2015), no published study has tried to find
whether a DA of morphological awareness task may improve morphological
awareness in the EFL context. In this regard, the current study has applied the
principles of DA to the teaching and assessment of EFL learners’ morphological
awareness in order to offer an alternative perspective on assessment and its relevance
to teaching and learning of morphological awareness based on the sociocultural
theory of mind developed by Vygotsky (1987).

1. Corresponding Author: hamavandi1366@gmail.com

Journal of Language & Translation Studies, Vol. 50, No.2, Serial Number 32

15

Tirkkonen-Condit, S., & Laukkanen, J. (1996). Evaluations—A key towards
understanding the affective dimension of translational decisions. Meta, 41(1),
45-59.
Wills, W. (1994). A framework for decision-making in translation. Target, 6(2),
131-159.
Zimmerman, B. J., Bandura, A., & Martinez-Pons, M. (1992). Self-motivation for
academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting.
American Educational Research Journal, 29(3), 663–676.

Journal of Language & Translation Studies, Vol. 50, No.2, Serial Number 32

14

Chesterman, A. (1997). Memes of translation: The spread of ideas in translation
theory. Amsterdam: John Benjamins.
Coronado-Aliegro, J. (2008). The relationship between self-efficacy and selfassessment in foreign language education: A pilot study. Journal of Literature,
Language and Linguistics, 2(1), 1-4.
Coutinho, S. (2008). Self-efficacy, metacognition, and performance. North
American Journal of Psychology, 10(1), 165–172.
Darwish, A. (1999). Towards a theory of constraints in translation. Retrieved
9.11.2012 from http:// www.translocutions.com/ translation/ constraints_o1.pdf
Erkan, D. Y., & Saban, A. I. (2011). Writing performance relative to writing
apprehension, self-efficacy in writing, and attitudes towards writing: A
correlational study in Turkish tertiary level EFL. Asian EFL Journal Quarterly,
13(1), 164–192.
Ghonsooly, B., Elahy, M., & Golparvar, S. E. (2012). General English university
students’ self-efficacy and their achievement. The Iranian EFL Journal, 8(3),
153-173.
Ghonsooly, B., Khajavy, G. H., & Mohaghegh, F. M. (2014). Self-efficacy and
Metacognition as predictors of Iranian teacher trainees’ academic performance:
A path analysis approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 98, 590598.
Hubscher-Davidson, S. E. (2009). Personal diversity and diverse personalities in
translation: A study of individual differences. Perspectives: Studies in
Translatology, 17(3), 175-192.
Jääskeläinen, R. (1993). Investigating translation strategies. In S. TirkkonenCondit, (Ed.), Recent trends in empirical translation research (pp. 99-120).
Joensuu: University of Joensuu.
Jiménez, I., Daniel C., & Marta, R. (2014). Self-efficacy and language proficiency
in interpreter trainees. The Interpreter and Translator Trainer, 8(2), 167-182.
Laukkanen, J. (1996). Affective and attitudinal factors in translation processes.
Target, 8(2), 257-274.
Lee, S. B. (2014). An interpreting self-efficacy scale for undergraduate students
majoring in consecutive interpreting: Construction and preliminary validation.
The Interpreter and Translator Trainer, 8(2), 183-203.
Moores, T., Chang, J., & Deborah, K. S. (2006). Clarifying the role of self-efficacy
and metacognition as predictors of performance: Construct development and
test. The DATA BASE for Advances in Information Systems, 37(2-3), 125–132.
PACTE (2003). Building a translation competence model. In A. Fabio, (Ed.),
Triangulating translation: Perspectives in process oriented research (pp. 4366). Amsterdam: John Benjamins.
Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of
Educational Research, 66(3), 543-578.
Schunk, D., & Pajares, F. (2005). Competence perceptions and academic
functioning. In A. J. Elliot, & C. S. Dweck (Eds.), Handbook of competence and
motivation (pp. 85-104). New York & London: The Guilford Press.

Journal of Language & Translation Studies, Vol. 50, No.2, Serial Number 32

13

strategy) and the first and second factors of the TSE questionnaire (i.e. willingness
to translate and also self-assuredness in ability to translate). What is more, using a
dictionary made a modest contribution to the enhancement of motivation. An
important implication of these findings is that the translation students who showed
no concern or stress in facing translation problems were more qualified in
designing and evaluating the relevant strategy in translating practice. It was also
derived that the enthusiasm and confidence of students in translating were
perceived to be inclining toward the application of metacognitive strategies. It can
also be inferred that high-efficacious people compared to low-efficacious ones are
cognitively and metacognitively aware of their behavior, trust themselves, and are
able to control their demeanor and envisage success or failure.
4. Conclusion
Summing up the results, self-efficacy’s potentiality in the translation domain is
evident in this study, which helped to broaden the insight of such tenet in
connection with the application of translation problem-solving strategies. More
importantly, the extant literature substantiates the findings of the present study as
regards the impact of self-efficacy beliefs on stress, self-confidence, willingness,
and motivation; therefore, meticulous recognition of the source, nature,
significance, and process of efficacy perceptions serves the merit of proposing and
developing practical guidelines on improving training and performance of
translation students as well as stimulating translation expertise.
Key words: Self-efficacy, Translation strategies, Problem-solving and decision
making activities, Cognition, Metacognition.
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strategies are at the core of translation process; every translation entails a certain
strategy and each translator possesses a specific one. Actually, translators face
multiple constraints at various levels and stages, which require tapping into more
effective decision making and problem-solving strategies; and translators’ selfefficacy perceptions may serve a function on the strategies they choose in their
performance.
2. Methodology
A total of 76 translation students of Imam Reza International University and
Ferdowsi University of Mashhad participated voluntarily in this study. Their
selection was based on convenience sampling. The sample was made up of 19
males (25%), 54 females (71%), and 3 non-mentioned (3.9%) whose first language
was Persian. Their background education encompassed BA translation studies and
literature in English. The primary purpose of the present inquiry was to develop an
inventory scale to examine the probable impact of self-efficacy sense of student
translators on their translation strategies. In so doing, two inventory scales of
Translation Self-efficacy (TSE) and Translation Problem-solving Strategy (TPSS)
in English were designed. The selection of scale items for the self-efficacy
questionnaire was based on Bandura’s self-efficacy theory. The earlier version of
the questionnaire was also consulted with two translation specialists for the better
improvement and clarity of the scale. The construction of translation problemsolving strategy questionnaire was basically a case of the researchers’ personal
experience based on their classroom observation of translation students. However,
the main focus was on shared translation strategies which are commonly employed
and verbally stated by translation students. Moreover, the earlier version of the
scale was consulted with two translation teachers who commented on the items.
3. Discussion
Statistical analysis indicated that both scales enjoyed validity and reliability. Upon
running an exploratory factor analysis to identify interrelationships among items in
the scales, a couple of factors were extracted from both questionnaires. As for TSE,
7 factors were loaded and labeled. They were willingness to translate, motivation
enhancement for translating, the ineffectiveness of colleagues’ remedial points on
reducing motivation, demotivation in facing problems, positive feeling and
translation, and having no fear against translating problems. Along with that, 5
factors were extracted from TPSS and labeled as metacognitive strategy
(evaluating and designing strategy), reviewing the text in order to simplify next
translating, translating then evaluating, reviewing the text prior to translating, and
utilizing dictionaries.
In order to examine the relationship between students’ self-efficacy and translation
strategy scores, the Pearson-Product Moment formula was used between the loaded
factors of both questionnaires. Statistical calculations accounted for a significant
relation between the first factor of the TPSS questionnaire (i.e. metacognitive
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Extended Abstract
1. Introduction
Given the role of affective variables in relatively every facet of human life, the
research into the function of self-efficacy systems on individuals’ behavior and
performance has recently carried much weight for psychologists and educators.
Translation as a higher–order cognitive task is also viewed both as a process of
problem-solving strategies and decision making. More specifically, translation
competence in PACTE’s TC model encompasses five sub-competences, among
which strategic competence is of utmost importance, playing a pivotal role in
solving problems and making interrelations between the other sub-competences.
All these sub-competences are also connected to the psycho-physiological
component, reflecting cognitive and behavioral, and psychomotor mechanisms.
Consequently, self-efficacy and problem-solving strategies can make contributions
to each other according to this model.
Although translation strategies are of essence to translation process, whereby
relevant decisions are made, the available literature shows somehow the neglected
field of problem-solving strategies in the field of translation. Therefore, this study
tries to investigate this relationship and to determine the way and to what extent
translators’ self-efficacy influences the complex process of problem-solving and
decision making throughout the translation practice.
Self-efficacy, the principal notion of Bandura’s social cognitive theory (1997), is
defined as the belief in one’s capabilities to organize and execute courses of action
required to manage prospective situations. In fact, self-efficacy plays a significant
role in achieving goals, performing tasks, and approaching challenges. What is
more, people’s level of motivation, affective states, and actions are based more on
what they believe than on what is objectively true. On the other hand, translation
1. Corresponding Author: ghonsooly@ferdowsi.um.ac.ir
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about the options, although rarely for translational solutions. This can be seen in
most of the theories and approaches which have been dealt with in this study.
In general, what the philosophical discourses may miss, are for the most part the
logics of the more everyday activities, the many techniques by which translators
themselves constantly reduce complexity. In addition, philosophical discourses show
great tendencies to be revised with respect to problems where more than three or four
alternatives are available, and while to develop words appropriate to those
alternatives might be the role of philosophy; to adapt and propose them might be one
of the roles of translation studies. The current study, as well as the following
analogous studies in future, can prepare the ground for proposing further frames and
theories in the interface of philosophy and translation.
Key Words: Revision, Theory, Discourses of philosophy, Translation studies
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3. How can hypothesis-making on translation studies be attained through
proposing a general all-round framework?
2. Methodology
As a descriptive study, the current research aims to investigate the role of the
discourses of philosophy in the development of translation studies from a historical
perspective. Accordingly, it attempts to unravel the interfacing role of the
philosophical discourses in translation studies to probe the main impact of
philosophy on translation and translation theories and reveal in which way(s) the
revision in discourses of philosophy can contribute to the developing area of
translation studies.
3. Discussion
The evidence proposed in this study revealed a major problem in the relationships
between philosophy and translation. Considering the relevant evidence, the findings
showed that authority would mostly flow more from philosophy to translation studies
than the other way around. In other words, the theorization of translation has leant
on philosophical discourses far more than philosophers have seriously considered
translation. In this highly asymmetric relationship, difficult texts fall into the hands
of readers from more generalist spheres, therefore, one may suspect that the
philosophers would not always identify with what has been done in their name.
Besides, in the presence of philosophical authority, many translation theorists are
needlessly parochial, while in the absence of philosophical authority, a rather quaint
empiricism rules, as in much of Descriptive Translation Studies, or in corpus
linguistics, or think-aloud protocols, which rarely transcend positivist notions of
science. The central divisions of philosophical discourse itself could help poorly in
this respect. Hence, the result is not just a lack of dialogue, but serious
misunderstandings.
Furthermore, considering the findings it was shown that the discourses of philosophy
might be related to translation studies in at least three ways: Philosophers of various
kinds have used translation as a case study or metaphor for the issues of more general
application; translation theorists and practitioners have referred to philosophical
discourses for support and authority for their ideas; and philosophers, scholars, and
translators have commented on the translation of philosophical discourses.
4. Conclusion
Translating can be seen as a problem-solving activity in which a source element may
be rendered by one or more elements in the target language. If translators have only
one available option, there is no more to be said; no philosophy is needed. When,
however, they have two or three options, translation is worth talking about, ideally
between translators, who start theorizing. And when there are numerous options
available and no clear theory about how to reduce that complexity, the cause for
discussion reaches levels where philosophical discourse may be turned to, for ideas
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Extended Abstract
1. Introduction
The various disciplines in the humanities are related by chains of authority.
Sociolinguistics, for example, historically refers to linguistics and to sociology for
the authority of its founding concepts, just as linguistics in turn might refer to
philology, or sociology might look back to history, to psychology, or to political
economics. In the same vein, the investigation of discourses of philosophy from a
historical perspective might be related to translation and translation studies, so that
frames and theories in the interface of philosophy and translation can be historically
projected. These chains allow concepts to be borrowed and thus constantly displaced.
They also allow authority to be projected back onto the discipline referred to, such
that authority itself is also constantly displaced across disciplines in consideration.
Proposing frames can enable us to idealize Western philosophy as a set of discourses
that do not ostensibly borrow authority from external disciplines. It is, instead, a
place where terms and concepts would be elaborated and refined for use in other
disciplines; it might supremely act in the service of others. On the other hand,
translation of philosophy and philosophical discourses has been a concern of
Western philosophy ever since the relation with the classical past became
problematic. In this vein, the authority of philosophy and the role it takes in other
fields of study, including translation studies is notable, which is the main topic of the
current study.
Drawing on the immense prominent theories and notions proposed by varied scholars
in the field of philosophy, the main objective of the present study is to theorize on
translation and offer an all-round framework to enable us to hypothesize that
translation studies, as a client discipline, is drawing on philosophical discourses and
indeed on many other intermediary disciplines as well. In this vein, taking advantage
of varied theories and concepts in the area of philosophy, the present research aims
to find answers to the following questions:
1. What is the historical relationship between discourses of philosophy and
translation studies?
2. How can revision of discourses of philosophy assist development of translation
studies?
1. Corresponding Author: smirzasuzani@miau.ac.ir
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learner with the subject, we also monitored a deeper attitude toward the subject, and
the language learners gave convincing reasons for their responses and emotional
experiences. In the fifth session (inner), having brought the necessary and relevant
subjects into the class, the instructor asked the learners to simulate the subject taught.
In the final session (Arch), the learners were asked to explore the resources available
(cyberspace, library, etc.) about the topics taught during the fifth session (inner
session).
4. Conclusion
In the emotioncy model proposed by Pishghadam (2015), levels of avolvement,
exvolvement (auditory, visual, and kinesthetic), and involvement (inner and arch)
are considered separately based on the subjects’ emotional experiences. That is, to
teach a subject and gradually increase the level of emotion of an individual, six
sessions are required to allow the learner to reach the desired level. However,
according to the model proposed in this study, due to the time constraints, the small
number of teaching sessions for each book, and the skills mentioned therein, it was
not necessary to hold separate sessions at the exvolvement stage in teaching Persian
to non-Persian speakers. Because the results of the study showed that learners can
reach the desired level leading to positive attitudes by participating in involvement
(inner and arch) sessions. Therefore, auditory, visual, and kinesthetic sessions could
be integrated into the inner session simultaneously, and during the inner session, the
tools used for all auditory, visual, and kinesthetic sessions were also used. According
to the mentioned model, a teacher can engage students' emotions when teaching
different subjects of the Persian language, especially cultural subjects. The teacher
can integrate all aforementioned sessions while stimulating visual, auditory,
olfactory, tactile, etc. senses. so that learners learn more effectively. In addition,
recommended strategies can be useful for Persian language instructors, textbook
authors, and holders of Persian language workshops to provide them with
appropriate materials for teaching.
Keywords: Emotioncy, Attitude, Non-Persian learners, Sense, Emotion
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moves from the null to the auditory level, and if he sees or even touches that item,
then the emotioncy can be raised from the auditory level to the visual and kinesthetic
levels, respectively. If his experiences of this subject increase, in the next steps, the
inner emotioncy of the word is created, and the learner can achieve an arch
emotioncy by doing research. At this stage, an accurate understanding of the subject
will be formed which will lead to profound learning.
2. Methodology
In the present study, the results of interviews with 60 non-Persian language learners
from 16 countries (including India, Pakistan, Malaysia, Turkey, Egypt, Madagascar,
Burundi, Afghanistan, Azerbaijan, Libya, Tajikistan, Lebanon, Iraq, Guinea-Bissau,
Syria, and Indonesia) who were studying at Al-Mostafa International University
were analyzed. To get the most information and a deep understanding of the
participants' attitude, the learners were not selected randomly, but they were all
purposefully selected from a group with similar relative knowledge of Persian. All
participants in the study were non-Persian and female. They were between 17 and
30 years old (M= 23.5). The level of fluency in the Persian language was the same
for all of them (Book Seven). All were studying at Al-Mostafa International
University, and on average, one year had passed from their presence in Iran. Semistructured interviews were used as for the qualitative phase. Based on the cultural
topic taught in each class, with "Why" and "How" questions (Dornyei, 2007)
students were asked to express their feelings about the topic and then to provide more
explanations about their answers in two minutes. Therefore, according to the purpose
of the study, their positive or negative attitudes toward the subject taught in the class
were determined, and the change in their attitudes toward learning was evaluated.
Four different cultural issues which were selected are as follows: "Yazd badgir"
(Yazd windproof), "Ajil-e-moshgelgosha" (problem-solving nuts), "Mirzaqasemi"
(a kind of Iranian food), "Zal and Simorgh's Story". Learners did not have any
information about these subjects being completely related to the Iranian's culture and
customs. The subjects were taught in four classes (each class included 15 learners),
by the same lecturer according to the different levels of the emotioncy model
(Pishghadam, 2015) and in 6 sessions (each session lasted 50 minutes including 20
minutes of teaching and 30 minutes of interviewing ( two minutes per participant)).
Subsequent to teaching each subject, an interview was conducted to determine the
participants' attitudes and emotions towards learning based on the emotioncy model.
3. Discussion
The results of the answers related to the auditory session showed that the learners
did not have an effective relationship with the subject during this session and did not
have a very positive attitude toward the subjects taught. According to the received
responses, the observed results at the visual stage improved. The change in the
attitude of the learners from negative to positive was also evident in the kinesthetic
sessions. At this stage, since there was a more active engagement of the language
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Extended Abstract
1. Introduction
Teaching Persian language to non-Persian speakers has various purposes such as
making them familiar with the Iranian culture and customs, establishing more
interpersonal interactions, enhancing business and professional communication, and
finally increasing mutual understanding between two cultures. Persian language
classes and instructors play a fundamental role in satisfying the mentioned goals
through modifying the learners’ attitudes. Attitude, as a set of beliefs, emotions, and
behavioral intentions toward an object, a person, or an event, significantly influences
the language learners’ overall success or failure. One of the factors influencing
students’ attitudes is involving their senses and emotions. A pertinent concept which
juxtaposes senses and their resultant emotions is emotioncy. Drawing upon the
emotioncy model, in this study, the researchers made an attempt to teach Persian
language cultural issues and, thereafter investigate the effect of this model on the
attitudes of the Persian learners and their learning outcome.
The concept of emotioncy was first introduced by Pishghadam, Tabatabaeyan, and
Navari (2013). This model is based on the psychological findings of the
developmental individual- differences relationship-based (DIR) model, and it
assumes that emotions are the foundation of evolution and learning (Greenspan &
Weider, 1997). According to the emotioncy model of Pishghadam (2015), when a
language learner has never heard of a subject, s/he has no emotion for it (null
emotioncy). When s/he hears about the subject, the degree of emotioncy of that word
1. Corresponding Author: estaji@um.ac.ir
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