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چکیده
ترجمه نقـ

بسـیار مهمـی در توـوت ترکـر انرانیـان در دوران معااـر داشـته ا ـ  .بـا

وجــود انــ  ،در زبــان فار ــی پژوه هــای تــارن ی انــد ی دربــارة چگــونگی انتقــات
ترکــرات وگرتمانهــای غربــی و شــیوة درنافــ
پژوه هــای انــدن نیــل اغل ـ

نهــا اــورت گرفتــه و در همــی

ز ــری از ترجمــه و نقــ

مترجمــان و دنگــر عاملــان

ترجمــه بــه میــان نیامــد ا ـ  .مقالــة حاضــر می وشــد بــر انتقــات گرتمانهــای معااــر
بــهعنوان حــوزةای مهــد در تارنخنگــاری ترجمــه در انــران تأ یــد ــرد و ن را بــهعنوان
حـوز ای ضـروری بـرای پـژوه

بـه موققــان مطالعـات ترجمـه پیشـنهاد نـد .در انـ

را ــتا از میــان متــدلو یهای م تلــح حــوزة تارنخنگــاری« ،تارنخنگــاری درنافـ » ــه
نکی از اشـکات «نظرنـة درنافـ » میباشـد و در حـوزة مطالعـات تـارن ی بـه ار گرفتـه
شــد ا ـ  ،بــهعنوان نکــی از رونکردهــای منا ـ

بــرای برر ــی انتقــات گرتمانهــا در

انران پیشـنهاد میشـود .بـدن منظـور ابتـدا بر ـی را دربـارة انتقـات گرتمانهـا را مطـر
ــرد و ـپس بــه محاحــر جــاری در حــوزة تارنخنگــاری ترجمــه اشــار مـی نید و در
پانــان بــه شــر و بســة نظرنــة درناف ـ

و ــاربرد ن در حــوزة تارنخنگــاری ترجمــه،

بهونژ برر ی تارن ی انتقات گرتمانها از طرنق ترجمه ،میپردازند.
کلیدواژهها :تارنخ ،ترجمه ،انتقات گرتمان ،نظرنه درناف  ،تارنخنگاری درناف
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 .۱مقدمه

نــا اننکــه

نــا شــعر نــو از دت توولــات درون نظــام ادبــی فار ــی ــربر ورد ا ــ

توولــات شــعری جدنــد در زبــان فار ــی مرهــون ترجمــه از زبانهــای غربــی ا ــ
گرتمان مدرنیته در انران نتیجـه توولـات دا لـی در شـور بـود نـا نتیجـه تمـا
و ترجمــه ثــار غربــی ا ــ

شــاند بتــوان گرــ

ــه انــ دو پر ــ

نــا

بـا غـر

از پربســامدترن

پر ـ هانی هســتند ــه در حــوزة توولــات ادبــی و یا ــی معااــر مطــر شــد و بــدون
نــافت پا ـ ی در ــور رهــا شــد اند .چــهبســا بتــوان اــدها پر ـ
انتقــات و روا گرتمانهــای معااــر در انــران مطــر

مشــابه دنگــر دربــارة

ــرد .امــا چگونــه میتــوان بــه انــ

پر ـ ها پا ـ ی در ــور داد پا ــخدادن بــه پر ـ هانی از ان ـ د ـ
رونکـــردی بینارشـــتهای و حتـــی چندرشـــتهای ا ـــ

مســتللم ات ــاز

و در انـــ میـــان تارنخنگـــاری و

مطالعــات ترجمــه ،بــهدلــانلی ــه از پــی واهــد مــد ،بانــد دو حــوزة ثاب ـ

در ان ـ نــو

پژوه هــا باشــند ،بــهطوری ــه هــد پژوهشــگران حــوزة تــارنخ بتواننــد از د ــتاوردهای
مطالعــات ترجمــه بهــر گیرنــد و هــد پژوهشــگران مطالعــات ترجمــه بتواننــد روشهــا و
نظرنــههای م تلــح تــارن ی را در مطالعــات ــود بــه ار بگیرنــد .بــا توجــه بــه حــوزة
ت صصــی نگارنــدگان ،در مقالــه پــی
ن سـ

رو ضــم تأ یــد بــر اهمیــ

و ضــرورت مــورد

(بهر گیــری پژوهشــگران حــوزة تــارنخ از د ــتاوردهای مطالعــات ترجمـه) ،بــهطور

مرصــب بــه مــورد دوم (ا ــتراد پژوهشــگران ترجمــه از روشهــا و نظرنــات تــارن ی)
پردا ته واهد شد.
بهگرتــة دولســ

(بــهنقــب از با ــتی و بانــدنا ،2001 ،ص« )4 .تــارنخ ترجمــه در

مقانسه با دنگر انـوا پـژوه

در مطالعـات ترجمـه متـر مـورد توجـه فـرار گرفتـه ا ـ ».

در وافع نادنـد انگاشـت گتشـته و همننـی ضـعح پانـههای نظـری ـه پـژوه

تـارن ی

بر ن ا توار ا ـ  ،باعـر انجـاد نـوعی «تـأ ی» در رشـتة مطالعـات ترجمـه در مقانسـه بـا
رشتههای مـرتحة شـد و ا نـون مطالعـات ترجمـه ـعی دارد از ن رهـانی نابـد (دولسـ ،
 .)2006مطالعــات ا یــر نشــان میدهــد ــه بیشــتر پژوه هــانی ــه در گتشــته در حــوزة
تـارنخ ترجمــه اـورت گرفتــه ،مربـو بــه شـورهای جهــان اوت و اـرفاً تواــیری ا ـ ،

رونکردی نو از طرنق ترجمه برای تولیب تارن ی …

ات پنجاهد

به انـ اـورت ـه در انـ مطالعـات اـرفاً بـه نقـب حـواد
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و حقـانق تـارن ی پردا تـه

شد ا ـ  .امـا در ـاتهای ا یـر چر شـی در مطالعـات تـارن ی ترجمـه اـورت گرفتـه
ا ــ  .بــر همــی ا ــا
برا ا

پژوه هــای تــارن ی ا یــر بــر ترســیر حــواد

نـوعی متـدولو ی ا ـتوار ا ـ

و حقــانق و

ـه رنشـه در تارنخنگـاری دارد .در دو دهـة ا یـر

موققــان بســیاری همنــون لمحــرت ،هرمــانل ،دولســ  ،دلیســلی ،پــید ،با ــتی و بانــدنا،
راندت و دنگران به ضـرورتها و ااـوت تارنخنگـاری ترجمـه اشـار رد انـد تـا جـانی ـه
بــه اعتقــاد بانــدنا بــرای اننکــه تــارنخ ترجمــه بــهعنوان رشــتهای مســتقب شــنا ته شــود
تارنخنگــاران ترجمــه بانــد ــود را پــی
مطالعــات ترجمــه ــه ما ــ
متدلو یهای رشتة تارنخ م
ترجمه نقـ

از هــر چیــل تارنخنگــار بداننــد نــه پژوهشــگران

تارنخنگــار بــر چهــر زد انــد و بــدن منظــور بانــد از
بگیرند (باندنا.)2001 ،

بسـیار مهمـی در توـوت ترکـر انرانیـان در دوران معااـر داشـته ا ـ  .بـا

وجــود انــ  ،در زبــان فار ــی پژوه هــای تــارن ی انــد ی دربــارة چگــونگی انتقــات
ترکــرات وگرتمانهــای غربــی و شــیوة درنافــ
پژوه های انـدن نیـل اغلـ

نهــا اــورت گرفتــه ا ــ

ز ـری از ترجمـه و نقـ

و در همــی

مترجمـان و دنگـر عاملـان ترجمـه

به میان نیامـد ا ـ  .علـاو بـر انـ  ،پژوه هـای اـورت گرفتـه غالحـاً از پشـتوانه نظـری
موکمــی بر ــوردار نیســتند .مقالــة پــی

رو می وشــد بــر انتقــات گرتمانهــای معااــر

بــهعنوان حــوز ای مهــد در تارنخنگــاری ترجمــه در انــران تأ یــد ــرد و ن را بــهعنوان
حــوزةای ضــرورری بــرای پــژوه

بــه موققــان مطالعــات ترجمــه پیشــنهاد نــد .در ان ـ

را ــتا از میــان متــدلو یهای م تلــح حــوزة تارنخنگــاری« ،تارنخنگــاری درنافــ » ــه
نکــی از اشــکات «نظرنــة درنافــ » میباشــد و در حــوزة مطالعــات تــارن ی بــه ار گرفتــه
شــد ا ــ  ،بــهعنوان نکــی از رونکردهــای منا ــ

بــرای برر ــی انتقــات گرتمانهــا در

انــران پیشــنهاد میشــود .بــدن منظــور ابتــدا بر ــی را دربــارة انتقــات گرتمانهــا را مطــر
ــرد و ــپس بــه محاحــر جــاری در حــوزة تارنخنگــاری ترجمــه اشــار مــی نید و در
پانــان بــه شــر و بســة نظرنــة درنافــ

و ــاربرد ن در حــوزة تارنخنگــاری ترجمــه،

بهونژ برر ی تارن ی انتقات گرتمانها از طرنق ترجمه ،میپردازند.
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 .۲انتقال گفتمانها؛ حوزة پژوهشی مهم در مطالعات تاریخی ترجمه

گرتمــان ،نظرنــه و بــهطور لی دانــ

بــه شــیو های م تلرــی تولیــد میشــود .در انــ

رابطــه ــه احتمــات متصــور ا ــ  :گرتمانهــا نــا در درون مرزهــای نــ

شــور شــکب

میگیرنــد ،نــا از ــار و از طرنــق ترجمــه وارد میشــوند نــا از ــار وارد شــد و
بومی ازی میشوند ه انـ را نیـل میتـوان نـوعی ترجمـه در معنـای و ـیعتـر ن دانسـ .
هنگامی ه تولید گرتمانهـا از طرنـق انتقـات میسـر میشـود عمومـاً چنـی پنداشـته میشـود
ــه ان ـ انتقــات بــه ــانی و بــدون مــانع اــورت میپــتنرد .همــانطور ــه ادوارد ــعید
و نظرنــه بــه موــیة جدنــد بــههیچوجــه بــه ــانی اــورت

( )6399میگونــد انتقــات دانـ

نمیپـــتنرد و همیشـــه مـــوانعی در را انتقـــات وجـــود دارد و طـــی فر ننـــد بازنمـــانی و
نهادننه ــازی تغییراتــی در ااــب گرتمــان بوجــود می نــد و ان ـ مســهله هرگونــه گلارشــی
دربارة جابجا ـازی ،انتقـات ،گـردش نـا دادو ـتد نظرنـهها و انـد ها را دشـوار می ـازد .بـا
وجود انـ  ،الگـونی فابـب تشـ یت و تکرارشـوند در انـ نـو جابجانیهـا وجـود دارد و
هر نظرنه نا اند در فر ننـد ـرر ـود ـه نـا چهـار مرحلـه را پشـ
هرچیل ن

نقطه غـاز وجـود دارد ،نـا چیـلی ـه نقطـه غـاز بـهنظـر میر ـد ،مجموعـهای

از شــرانة اولیــه ــه در ن نــ
فاالهانس

ـر مینهـد .فحـب از

انــد متولــد نــا وارد گرتمــان میشــود .مرحلــة دوم،

ه طی میشـود؛ عحـور از میـان فشـار باف هـای م تلـح هنگـامی ـه ن انـد

از نقطة اولیه ود به زمان و مکـان دنگـری ـرر می نـد ـه در نجـا اهمیـ

تـاز ای پیـدا

می ند .در مرحلـة ـوم ،مجموعـهای از شـرانة وجـود دارد ـه میتـوانید نهـا را شـرانة
پــتنرش نــا مقاوم ـ

(ب ـ

اجتنا ناپــتنر پــتنرش) بنــامید؛ شــرانطی ــه انــد نــا نظرنــة

مهاجر با ن روبهرو میشـود و ورود و تومـب ن را هرچنـد هـد ـه بیگانـه بـهنظـر بر ـد،
ممک می ازد .در مرحلة چهارم ،انـد ای ـه ا نـون دنگـر بـهطور امـب نـا نـافت جـاگیر
نــا ادغــام شــد ا ــ  ،بــهعل

اربردهــای جدنــد ن و موفعیــ

جدنــد ن در زمــان و

مکانی دنگر تـا حـدی دگرگـون میشـود ( ـعید .)6399 ،انتقـادی ـه بـر ـعید وارد شـد
ان ا
ا

ـه در گـلارش ـود دربـارة انتقـات نظرنـهها نقـ

ترجمـه را لـاً نادنـد گرفتـه

 ،گونی ه نظرنه میتواند بدون اننکه ترجمه شود ،انتقات نابد ( ارانوا.)2001 ،

رونکردی نو از طرنق ترجمه برای تولیب تارن ی …

ات پنجاهد

بــهزعــد میلــر ( )6331اگــر چــه ممک ـ ا ـ

5

چنــی بــه نظــر بر ــد ــه نظرنــهها نیــل

همنون ابـداعات تکنولـو نکی مـاهیتی همگـانی و جهـانی دارنـد ،در وافـع نظرنـهها رنشـه
در زبان ،فرهنگ ،زمـان و مکـان ااـی دارنـد و هنگـامی ـه منتقـب نـا ترجمـه میشـوند،
فرهنگ محدأ ود را نیـل بـههمـرا می ورنـد .بـه گرتـة وی جـدا ـردن نظرنـه از رنشـههای
فرهنگی و زبانی ن ،نـوعی ـار ارقالعـاد در ترجمـه ا ـ

ـه تقرنحـاً غیـرممک ا ـ .

بهزعد میلر نظرنة ادبـی بـهدلیـب داشـت دو ونژگـی زنـر ممکـ ا ـ

ترجمـهناپـتنر باشـد:

داشــت وا گــان مرهــومی ترجمــهناپــتنری ــه هســته هــر نظرنــهای را تشــکیب میدهنــد و
تارن ن ـة ــاموش و پنهــانی را بــا ــود حمــب می ننــد و دوم داشــت ملــاتهــانی ــه ن
نظرنه را به فرهنگ و زبـانی ـاص و همننـی بـه مجموعـة ثـاری ـه در ن زبـان وجـود
دارد ،پیوند میدهد .امـا نـا انـ بـدن معنا ـ

ـه نظرنـه را نمیتـوان ترجمـه ـرد و بـه

زبــان و فرهنــگ دنگــری منتقــب نمــود بــهزعــد میلــر ترجمــه و انتقــات نظرنــه بــه فرهنگــی
دنگــر املــاً امکانپــتنر ا ــ  .وی انــ امکــان را بــا نقــب دا ــتانی نشــان میدهــد و
میگونــد ...« :نظرنــه در ن ـ
پی بینی نیس  .ان

شــور جدنــد ،اربردهــای جدنــدی پیــدا می نــد ــه فابــب

اربردهـای تـاز باعـر جـدا افتـادن نظرنـه از ااـب ـود ،ترجمـة ن

بــه ااــطلاحی جدنــد و تصــاح

و ا ــتراد از ن بــا اهــدا

تــازة بــومی میشــود» (میلــر،

 ،6331ص .)263 .بــهطور لــی ،از نظــر میلــر نظرنــه در بافــ
میشود ،حتی اگر ترجمه با بالاترن دف

جدنــد از بنیــان دگرگــون

ممک هد اورت بگیرد.

ونــوتی ( ،2001ص )601 .نیــل در بوــر دربــارة انتقــات گرتمــان فلســری بــه نادنــد
گرفتــه شــدن نقــ
رشتههای ادمی

ترجمــه اشــار ــرد و مــیگونــد« :فلســره نیــل از فتــی ــه دنگــر
معااـر هنگـام مواجهـه بـا مسـهله ترجمـه دچـار ن مـیشـوند ،بـر نـار

نیس  .در پژه های فلسری ،با اننکه بسیار بـه متـون ترجمـهشـد اتکـا مـیشـود ،امـا غالحـاً
از وضــعی

ترجمــهای ان ـ متــون غرلـ

شــد و تراوتهــانی ــه ترجمــه بــر مــت ااــلی

اعمات می ند ،نادند گرفته میشود».
ونــوتی ان ـ غرل ـ

را بیشــتر بــه فرهنگهــای امرنکــانیانگلیســی نســح

م ـیدهــد ،امــا

اضــافه مــی نــد ــه حتــی در ــن های فــار ای ملــب پدندارشنا ــی اگلنستانســیات و
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پسا ا تارگرانی نیل ه بهزعـد نهـا زبـان شـکبدهنـدة ترکـر ا ـ
تعیی نندة اهمی

دا لی مـت

و ترجمـه را مـیتـوان

ـارجی دانسـ  ،ترکـر فلسـری اشـار چنـدانی بـه ا ـتراد

از متــون ترجمــهشــد نمـی نــد .ترکــر فلســری از دنربــاز برا ــا

نسـ ههای بــومی متــون

ــارجی مرــاهیمی را لــق ــرد  ،امــا عموم ـاً ان ـ نس ـ ههای بــومی د ـ ن ــورد تلقــی
شد اند و تأثیر فرهنگ و زبان بـومی بـر مرـاهید لـق شـد نادنـد گرفتـه شـد ا ـ  .انـ
غرل

بهونژ زمانی ه در نقـدها بـه ترجمـه توجـه نشـان مـیدهنـد ،بیشـتر ـود را نمانـان

می ند ،چرا ـه در اننجـا منتقـدان اـرفاً بـه ـطم مـاجرا توجـه نشـان داد و نهانتـاً میـلان
ترجمـه را برا ـا

توانـانی متـرجد در انتقـات نیـ

نـا ااـطلاحات فلسـری

او

و دفـ

دفـ

ترجمــه نیــل

مـت

ــارجی مـی ـنجند ،غافــب از اننکــه معیارهـای ــنج

و اـو

معیارهــانی بــومی هســتند ــه منتقــد نهــا را بــهطور ضــمنی و برا ــا

ــن ها و ترا ــیر

رفیحــی ــه در فرهنــگ بــومی وجــود دارد بــه ار مـیگیـرد (ونــوتی .)2001 ،بــهزعد ونــوتی
( )2069ترجمــه در تلــاش بــرای اعــادة مادنـ  ،بــههنگــام لــق ن ـ

مــت  ،بــهطور بنیــادی

عمــب در باف نهــادن مجــدد 6را انجــام میدهــد و در نتیجــه نــوعی ترــاوت ثــانوی انجــاد
می نــد؛ نعنــی مجموعــهای از تراوتهــای فرهنگــی و زبــانی در مــت محــدأ حـ

مـیشــود.

در وافــع ،ترجمــه مــت محــدأ را بازتولیــد نمی نــد ،بلکــه مطــابق بــا فرهنــگ و زبــان مقصــد
ترســیری را بــر ن حـ
جــدای از میــلان دف ـ
چیلی ا

می نــد .م ـیتــوان چنــی گرـ
و اــو

ــه از نظــر ونــوتی ــودِ ترجمــه

ن زات ـاً تغییــری در مــت ااــلی انجــاد م ـی نــد و ان ـ

ه معـدود منتقـدان ترجمـه در حـوزة ترجمـه ثـار فلسـری نیـل از ن غافبانـد.

بــهزعــد ونــوتی ( )2001مــا بانــد ان ـ پنــدار را ــه زبــان ،ب ـه صــوص زبــانی بــا غلظ ـ
مرهــومی گرتمــان فلســری ،مـیتوانــد ان ـد ها را بــدون انجــاد تغییــر و دگرگــونی بیــان نــد،
نــار بگــتارند .او م ـیگون ـد هــر نــو ترجمــه اــرفاً م ـیتوانــد مــت
نــوعی باز ــازی ــه پا ــ گوی نیازهــای نــ

موفعیــ

ــارجی را برا ــا

ترســیری ــاص ا ــ

و بــه

شیو ای بومی ترسیر ند.

1. Recontextualizing

ات پنجاهد

رونکردی نو از طرنق ترجمه برای تولیب تارن ی …
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در طی چنـد دهـة ا یـر موضـو انتقـات نظرنـهها و گرتمانهـا نظـر بسـیاری از موققـان
حــوزة مطالعــات ترجمــه را بــه ــود جلـ

ــرد ا ـ  .بر ــی از انـ موققــان در اــدد

پیشنهاد رونکردهانی جدند بـرای پـردا ت بـه انتقـات گرتمانهـا بر مـد و بر ـی دنگـر بـه
پی بین ـی الگــوی انتقــات و درناف ـ

ان ـ گرتمانهــا پردا تهانــد .از نجــا ــه در ان ـ مقالــه

مجات پردا ت به همة انـ پژوه هـا وجـود نـدارد ،بـه ز ـر نمونـههانی بسـند مـیشـود.
دانــگچو ( )2064از جملــه موققــانی ا ــ

ــه بــرای پــردا ت بــه موضــو ترجمــه و

جابجــانی نظرن ـهها رونکــرد جدنــدی پیشــنهاد م ـی نــد ــه بهگرتــة وی از ــه منظــر تــاز
ا ــ  :اوت اننکــه ،بر لــا

محاحــر رانــ در حــوزة جابجــانی و انتقــات نظرنــهها ــه در

نها تمر ل بیشتر بـر روی نظرنـههانی ا ـ

ـه منتقـب مـیشـوند ،در رونکـرد مـورد نظـر

وی ،بــه همــی میــلان بــر افــرادی ــه در مکانهــا و زمانهــای م تلــح انــ نظرنــهها را
درناف

می نند ،نیل تأ یـد مـیشـود .دوم اننکـه ،در انـ رونکـرد جدنـد علـاو بـر مسـا ب

گرتمانی مورد تأ یـد در رونکردهـای رانـ  ،ارتحـا میـان شـرانة گرتمـانی و شـرانة مـادی
ــه علــاو بــر مطالعــة متــون ترجمــهشــد ،

نیــل مــورد نکــاش فــرار مـیگیـرد ،بــدن ترتی

فعالی هــای حااــب از ان ـ ترجمــهها و تعامــب می ـان گرتمــان و عمــب نیــل مــورد مطالعــه
فرار میگیـرد .نهانتـاً اننکـه ،در انـ رونکـرد جدنـد پینیـدگیهـای روابـة فـدرت ـه بـر
انتقــات نــا عــدم انتقــات نظرن ـهها تــأثیر م ـیگــتارد ،برر ــی م ـیشــود ،بــه ان اــورت ــه،
برر ــی نظرنــههانی ــه منتقــب نشــد اند نیــل بــرای درن نظرنــههای منتقــبشــد و درن
پینیــدگیهــای تحادلــات میــانفرهنگــی لــازم ا ــ
فــدرتهانی در ــار ا ــ

(دانــگچو .)2064 ،بــهزعد دانــگچو

ــه انتقــات بر ــی نظرنــهها را تســهیب می نــد و مــانع انتقــات

بر ی نظرنـههای دنگـر مـیشـود .رابینـل ( )6331نیـل بـه پی بینـی الگـونی بـرای انتقـات و
درناف
ا

گرتمانهـا پردا تـه و بـر انـ عقیـد ا ـ

ـه گرتمـان نـا فرهنـگ مقصـد ممکـ

در مقابـب عنااـر گرتمـانی بیگانـه مواضـع م تلرـی داشـته باشـد .از نظـر وی چناننـه

هنگــام مواجهــه بــا گرتمــانی جدنــد غیرن ـ

نرــی و دگرگــون شــود ،م ـیتــوان گر ـ

فرهنگ مقصد موضعی امپرنالیسـتی دارد .اگـر غیرنـ

ــه

مـورد ازعـان فـرار گیـرد امـا در عـی

حات دچار تغییـر و توـوت شـود ،فرهنـگ نـا گرتمـان مقصـد موضـعی دفـاعی دارد .چناننـه

9

شمارة چهارم

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

گرتمان مقصـد ـود را در مقابـب گرتمانهـای وارد شـد فـرار ندهـد و هـیچگونـه ممـانعتی
از ورود و د ــوت نهــا بــهعمــب نیــاورد ،موضــع فرهنــگ مقصــد ،موضــعی فراگرتمــانی
ا ــ

و چناننــه فرهنــگ و گرتمــان مقصــد ورود عنااــر گرتمــانی بیگانــه را تشــونق و

تورن

ند ،فرهنـگ مقصـد در موضـع نقصـان فـرار دارد .از نظـر رابینـل مواضـع دفـاعی و

نقصــانی مواضــعی وا نشــی هســتند ،چــرا ــه بــهطور واضــم بــه حیــور نــا عــدم حیــور
بر ــی عنااــر گرتمــانی وا ــن

نشــان داد و مســهلة ترجمــه را پــی

بهزعد رابینل ( )6331هرگل ان گونـه نیسـ

مــی شــند .الحتــه،

ـه اـرفاً نکـی از انـ مواضـع حـا د باشـد و

چهبسا چندن موضع بهطور هملمان وجود داشته باشد.
همــانطور ــه گرتــه شــد ،موضــو انتقــات گرتمانهــای معااــر در چنــد ده ـة گتشــته
توجه بسیاری از موققـان حـوزة مطالعـات ترجمـه در را ـر دنیـا را بـه ـود جلـ
ا ـ  .بــا وجــود ان ـ  ،در انــران ،علــیرغــد اهمی ـ
گرتمانهای معاار ،ان موضو مـورد غرلـ

ـرد

زنــاد ترجمــه در انتقــات و شــکبگیری

وافـع شـدهه ا ـ  .بـهزعـد نگارنـدگان انـ

مقاله ،ات ـاز رونکـردی تـارن ی بـه موضـو انتقـات گرتمانهـای معااـر و برر ـی مـوردی
انــ گرتمانهــا باعــر مــیشــود ونژگــیهــای ــاص بافــ

درنافــ

هــر ــدام از انــ

گرتمانها شنا ـانی شـد و از تعمیددهـیهـا و پی بینـیهـای رانـ در رونکردهـای علمـی
حــتر شــود .بــدن منظــور اشــار ای م تصــر ب ـه بوــر تــارنخ و تارنخنگــاری در مطالعــات
ترجمه ضروری ا

.

 .۳تاریخ و تاریخنگاری در مطالعات ترجمه

تــارنخ بــا همـة ننــه انســانها در گتشــته گرتــه نــا بــه ن اندنشــید اند ،همـة ننــه ــه
بدان عمـب ـرد نـا تجربـه نمود انـد و ثـاری از ن بـه جـا نهاد انـد ـرو ار دارد و ن را
از منظــر تغییــر و توــوت و ــاص بــودن برر ــی می نــد ( لتــون .)6991 ،از نظــر لتــون
جرنــان وفــانع وفتــی تحــدنب بــه تــارنخ میشــود ــه انســانی مترکــر ن را ترســیر نمانــد .بــا
وجود انـ  ،عمومـاً چنـی پنداشـته میشـود ـه تـارنخ گلارشـی بـی دو ا ـ
ا

ه در گتشته اتراق افتـاد ا ـ

اما نـا برا ـتی جسـتجوی حقیقـ

و مطالعـة تـارنخ برابـر ا ـ
تـارن ی امکـانپـتنر ا ـ

از وفـانعی

بـا جسـتجوی حقیقـ .
در نقـب دانـ

تـارن ی از

رونکردی نو از طرنق ترجمه برای تولیب تارن ی …

ات پنجاهد

رونکردهــای م تلرــی ا ــتراد میشــود ــه ا ــا
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همــة نهــا تلــاش بــرای بازنــابی و

بازنمــانی گتشــته در زمــان حــات ا ــ  .مانســلو ( ،6337بــهنقــب از بانــدنا )2001 ،انــ
رونکردهــای م تلــح را زنــب ــه مقولــة ااــلی د ــتهبنــدی می نــد .6 :رونکردهــای
باز ــازیگرانانه 6ــه بــر نظرنــة تطــابق تجربــهگرانی ا ــتوار ا ـ
دارد ــه حقیقــ

تــارن ی را میتــوان مســتقیماً از منــابع د ــ

و رنشــه در ان ـ بــاور
اوت ا ــت را

ــرد .در

اننجا چنـی ا ـتنحا میشـود ـه مـور میتوانـد وفـانع تـارن ی را بـهطور عینـی و بـدون
ـــدو ا ـــ

نقـــب نـــد .2 .رونکردهـــای ـــا

باز ازیگرانی ا

و ـــازگرانانه 2ـــه ا ا ـــاً نـــوعی

بـا انـ ترـاوت ـه بـه ضـعح نظرنـة تطـابق تجربـی ازعـان دارد و .9

رونکردهــای ا تارشــک گرانانه 9ــه بــر ترکــر پســ مــدرن ا ــتوار ا ــ  .تــارنخ
ا تارشکنانه مرروضـات ـنتی تجربـهگرانی را ـه بـه تولیـب عینـی ،بیطرفانـه و حقیقـی
فا ب ا

شـید و تـارنخ مکتـو

بـه چـال

را حااـب ترا ـیر فرهنگوابسـته و وابسـته

به فـدرت میدانـد (بانـدنا .)2001 ،انـ رونکـرد تـارن ی ـه در اوا ـر فـرن بیسـتد رونـق
گرفــ

در وافــع وا نشــی بــود بــه دنــدگا هــای ــنتی دربــارة تــارنخ ــه تارنخنگــار را

مشــاهد گری بیطــر

میدانســتند ــه اــرفاً بــه نقــب و انتقــات «حقــانق» میپــردازد؛

«حقــانقی» ــه منطحــق بــر رونــدادهای تارن یانــد .از دنــد تارنخنگــار ا تارشــک
«حقــانقی» ــه بــهعنوان شــواهد ار ــه میشــوند بــه ــودی ــود بــیمعناننــد مگــر نکــه
تارنخنگــار د ـ

بــه ترســیر نهــا بلنــد (بانــدنا .)2001 ،بهعقیــدة مانســلو ( )2006ماهی ـ

وافعی تارنخ زمانی روشـ میشـود ـه ن را نـه بـهاـورت گلارشـی عینـی و بیطرفانـه از
حقیق

تـارن ی بلکـه بـهعنوان روانتـی بحینـید ـه تارنخنگـار از وفـانع تـارن ی بـه د ـ

میدهــد .مانســلو ان ـ
می ند ه انـ نـو

گــاهی و درن از تــارنخ را گــاهی ا تارشــکنانه مینامــد و تأ یــد
ا تارشـکنی بـا ا تارشـکنی مـورد نظـر درنـدا مترـاوت ا ـ  .انـ

گـاهی ا تارشــکنانه تــارنخ را نـوعی روانـ

مکتــو

(نعنـی موصــوت متنــی تارنخنگــار)

میداند .بهزعد مانسلو تارنخ ا ا ـاً مـاهیتی روانـی دارد؛ چـرا ـه بـههنگـام گـلارش تـارنخ
1. Reconstructionism
2. Constructionism
3. Deconstructionism
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ـر هـد نقـب مـی نید .تـارنخ برابـر بـا گتشـته

نیسـ  ،بلکـه تـارنخ نعنـی اطلاعـاتی ـه تارنخنگـار

از گتشته ارا ه میدهد.
پــژوه

تــارن ی از حوزةهــای نســحتاً نــو در رشــتة مطالعــات ترجمــه میباشــد و در

دهــههای ا یــر توجــه بیشــتری بــه انــ حــوزة از مطالعــات ترجمــه شــد ا ــ

و

نظرنــهپــردازان و پژوهشــگران متعــددی بــا پیشــنهاد و تــرون رونکردهــای م تلــح
تارنخنگاری به غنی ـازی انـ حـوزة پردا تهانـد .در انـ میـان پر شـی ـه مطـر ا ـ
ان ا

ه نـا تـارنخ ترجمـه بانـد بیشـتر از تـارنخ و تارنخنگـاری بهـر بگیـرد نـا اننکـه

از متــدلو یهای حــوزة مطالعــات ترجمــه از جملــه متــدلو یهای محتنــی بــر مطالعــات
تواــیری ترجمــه ــه تــوری بنیانگــتار ن بــود ا ــتراد نــد پژوهشــگران متعــددی در
حوزة مطالعات تارن ی ترجمه عی رد اند به ان پر

بنیادی پا خ دهند.

بهگرتــة بانــدنا بــرای اننکــه تــارنخ ترجمــه بــهعنوان رشــتهای مســتقب شــنا ته شــود
تارنخنگــاران ترجمــه بانــد ــود را پــی
مطالعــات ترجمــه ــه ما ــ

از هــر چیــل تارنخنگــار بداننــد نــه پژوهشــگران

تارنخنگــار بــر چهــر زد انــد و بــدن منظــور بانــد از

متــدلو یهای رشــتة تــارنخ مــ

بگیرنــد (بانــدنا .)2001 ،رانــدت ( )2062نیــل در مقالــه

ود بهنام «ترجمه بـهملابـة رونکـردی بـه تـارنخ» نکـات مهمـی دربـارة پـژوه
تارنخ و ترجمه مطـر می نـد .مهدتـرن
ان ا

ه نا پـژوه

ـ الی ـه رانـدت در مقالـة ـود مطـر می نـد

در حـوزة ترجمـه بنا ـ

درن لی ما از ترجمـه مـ

در حـوزة

بـه انـ منظـور اـورت بگیـرد ـه بـه

نـد نـا اننکـه انـ نـو پـژوه

در اـدد ا ـ

ب شـی از

تارنخ را بازنونسی ند؛ ب شـی از تـارنخ ـه در ن ترجمـه نیـل ماننـد دنگـر عوامـب نقشـی
انرا می ند.
در وافــع رانــدت ( )2062تمــانلی میــان علافــة تارنخنگــار بــه ونژگیهــای منوصــر بــه
فــرد تــارنخ و علاف ـة پژوهشــگران حــوزة مطالعــات ترجمــه و ب ـهونــژ مطالعــات تواــیری
ترجمـه بـه صـل ها و ونژگیهـای عـام ترجمـه فا ـب میشـود .بـهزعد رانـدت هـر انــداز
ــه رنــگوبــوی تــارن ی پــژوه

بیشــتر باشــد و هــر انــداز از متــدلو یهای حــوزة
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تارنخنگاری بیشتر بهـر گرفتـه شـود ،تارنخنگـاری ترجمـه بیشـتر میتوانـد بـا پژوهشـگران
دنگرحوزةها ارتحا برفـرار نـد و هـر انـداز پـژوه
مطالعــات ترجمــه باشــد ،ماهیــ

تــارن ی پــژوه

طـاب

بیشـتر پژوهشـگران حـوزة
و متــر بــه ار

درنــگتر ا ــ

پژوهشگران دنگر حوز ها می ند.
رانــدت حتــی پــا را از بانــدنا فراتــر میگــتارد .بــهزعــد بانــدنا ( )2001نکــی از اهــدا
مطالعات تـارن ی ترجمـه بانـد انـ باشـد ـه پژوهشـگران انـ حـوزة ـود را تارنخنگـار
بداننــد و نــه اــرفاً پژوهشــگران حــوزة مطالعــات ترجمــه ــه ما ـ
چهر زد اند  .پیشنهاد بانـدنا بـرای حصـوت انـ مهـد انـ ا ـ

تارنخنگــاران را بــر

ـه پژوهشـگران بیشـتر از

متــدولو یهای حــوزة تارنخنگــاری بهــر بگیرنــد .بــه اعتقــاد رانــدت ،در اننجــا نیــل دغدغــة
االی بانـدنا «مطالعـات ترجمـه» و مکـی ا ـ

ـه تـارنخ میتوانـد بـه مطالعـات ترجمـه

بکند و نه بـالعکس (نعنـی مکـی ـه ترجمـه میتوانـد بـه تـارنخ بکنـد) .بانـدنا دو ـ ات
مهد در حوزة تارنخنگـاری مطـر می نـد :اوت اننکـه نـا تارنخنگـاران ترجمـه بانـد بیشـتر
از حـوزة تـارنخ و تارنخنگـاری وام گیرنــد و دوم اننکـه نـا تــارنخ ترجمـه بانـد متــدلو ی
و تکنی های پژوهشی م ـتت بـه ـود را داشـته باشـد رانـدت ضـم تأ یـد بـر اهمیـ
انـ دو پر ـ

و دغدغـة ااــلی بانــدنا ،پر ـ

مهــد دنگــری مطــر می نــد و ن اننکــه

نا تارنخنگـاران ترجمـه بانـد پژوهشـگران ـار از حـوزة مطالعـات ترجمـه را ـه علـانق
تارن ی مشتر ی با نها دارند ،مورد طا

فرار دهند

بــه اعتقــاد رانــدت ( )2062ن د ــته از تارنخنگــاران حــوزة مطالعــات ترجمــه ــه
می وشند دنگـر پژوهشـگران مطالعـات ترجمـه را مـورد طـا

فـرار دهنـد و اـرفاً ـود

را بــه چارچو هــای متــدولو نکی مطالعــات ترجمــه موــدود می ننــد ،در وافــع گروهــی را
م اط

ود می ـازند ـه مهـارت ت صصـی انـد ی دربـارة موضـو تـارن ی مـورد نظـر

نها دارند و بـهطـور بـالقو پژوهشـگرانی را ـه پیشـینة لـازم بـرای درن اهمیـ

تـارن ی

می ننـد .پیشـنهاد رانـدت ()2062

پـژوه

نهـا را دارنـد ،از حلقـة م اطحـان ـود حـت

ان ا

ه بانـد از متـدولو یهای رانـ در مطالعـات ترجمـه دوری جسـ  ،چـرا ـه بـه

اعتقــاد وی متــدها و اولون هــای مطالعــات تواــیری ترجمــه بــا اهــدا

تارنخنگــاری
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نا ــازگارند .رانــدت ( ،2062ص )299 .در انــ بــار چنــی ا ــتدلات می نــد ــه «اگــر
هد

بـه تـدون

ان باشد ه با ا تراد از داد هـای تجربـی انتـلا شـد و بـه فصـد مـ

تــارنخ لــی ترجمــه نــا نظرنــة عــام ترجمــه ،الگوهــای رفتــاری را ــه بــهلوــاک مــی
نـید ،در وافـع از ونژگیهـای ـاص بافـ

بهاـورت هنجـار در مد انـد ،تلحیـ

تـارن ی

فااله میگیرند».
بــهزعد رانــدت ( )2062اگــر هــد

ترجمــه در ن ـ

مــا برر ــی نق ـ

حــوزة تــارن ی

ــاص باشــد و نــه اــرفاً تأ یــد بــر هــر گونــه بــروز و هــور تــارن ی ترجمــه ،مرــاهیمی
چــون «هنجــار» مرــاهیمی نا ار مدنــد و تــا زمــانی ــه در مطالعــات ترجمــه اــرفاً بــهدنحــات
نــافت هنجارهــا در باف هــای تــارن ی و گنجانــدن هنجارهــای دور هــای تــارن ی مترــاوت
در مقولــهها و د ــتهبندیهای از پــی

ــا تهای چــون فــرم در مقابــب معنــا ،ترجمــة زاد

در مقابــب لر ـ گــرا و غیــر باشــید ،مطالعــات تــارن ی ترجمــه نمیتوانــد هــیچگونــه بیــن
تارن ی به مـا بدهـد ،چـرا ـه در انـ گونـه پژوه هـا باف هـای بسـیار مترـاوت و مجـلا
چنان انتلاعی میشوند ه اهمی

میدهند.

تارن ی ود را از د

در وافــع ،بــهنظــر رانــدت ( )2062مطالعــات تواــیری ترجمــه چــون بــهدنحــات شــح
فــوانی

لــی و پــی بینــی رونــدادهای تــی برا ــا

ن فــوانی ا ـ  ،ونژگیهــای ــاص

و متمــانل باف هــای تــارن ی مترــاوت را نادنــد میگیــرد .رانــدت رونکــرد تــارن ی را
رونکردی میداند ه بهدنحـات وِنژگـی ـاص در نـ
را با تو ـب بـه تمـانلی ـه وانـ

بافـ

و وننـه میـان پـژوه

معـی میگـردد .وی انـ نکتـه
علمـی و پـژوه

تـارن ی فا ـب

شــد اند ،مطــر می نــد .بــهزعــد انــ دو نظرنــهپــردازِ حــوزة تارنخنگــاری ،در پــژوه
تــارن ی ونژگیهــای ــاص مجموعــة مش صــی از رونــدادها جســتجو میشــود ،در حــالی
ه در پژوه

علمی بـهدنحـات شنا ـانی فـوانی نـا امـور ثابـ

هستید ،تا جانی ه بتوانید برا ا
بهگرتــة رانــدت ( )2062پــژوه
تارن ی اص ،همان چیـلی ا ـ

در مجموعـهای از رونـدادها

ان فوانی به پی بینی روندادهای تی بپردازند.
در حــوزة ترجمــه بــهمنظــور غنی ــازی ن ـ
ـه وانـ

موضــو

و وننـه از ن بـهعنوان رونکـرد تـارن ی نـام

میبرنـد ،در اـورتی ـه تلـاش بـرای تـدون تــارنخ عـام ترجمـه همـان چیـلی ا ـ

ــه
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ان ـ دو نظرنــهرداز بــهعنوان رونکــرد علمــی مطــر می ننــد .از نظــر رانــدت ،در مطالعــات
تواــیری ترجمــه رونکــرد علمــی غالــ
روشهــای غالـ
لی زنر
منا

ا ــ  .در وافــع رانــدت نمی واهــد مشــروعی

در مطالعــات ترجمــه را ــه بــهزعــد وی رونکــردی علمــی دارنــد بــهطور

ات بحرد ،بلکه می واهـد بگونـد ـه انـ روشهـا بـرای نوشـت تـارنخ ترجمـه

نیستند.
همــانطور ــه رانــدت ( )2062میگونــد ،در رونکردهــای تواــیری مطالعــات ترجمــه،

ترجمه بهملابة پدنـد ای طحیعـی در نظـر گرفتـه میشـود و نـه فعـالیتی انسـانی ،تـا بـه نجـا
ــه تمــام داد هــای تجربــی مــرتحة بــا ترجمــه بــهاــورت ن ـ
میشــود ،بــهطوری ــه هــد ااــی

ــب معنــیدار جمــع وری

تحیــی داشــته باشــد و هــد صــل

پی بینــی .رانــدت

میگونــد پژوه هــای تــارن ی ــه تــا نــون در حــوزة ترجم ـه اــورت گرفتــه ،حتــی در
مواردی هـد ـه بـهطور شـکار انـ رونکـرد علمـی را ات ـاز ننمود انـد ،در اـدد ـا
تارنخ عام ترجمه بود اند و مطالعـة ترجمـه هـد

غـانی نهـا بـود ا ـ ؛ بنـابران بیشـتر

بــر شــحاه های باف هــای مترــاوت تــارن ی تأ یــد رد انــد و از ان ـ رهگــتر تراوتهــای
نها را نادند گرفتهاند.
رانــدت ( )2062بــه حــوزة پژوهشــی ــود دربــارة ترجمــه و تــارنخ فاشیســد در انتالیــا
اشــار می نــد و اعتقــاد دارد ــه داد هــای ــام و مســتند انــ دور را میتــوان از دو
زاونــهدنــد مترــاوت روان ـ
اعتقــاد وی از منظــر دوم ا ــ

ــرد :از منظــر تــارنخ ترجمــه و از منظــر تــارنخ فاشیســد .بــه
ــه تــارنخ معنــادارتری تولیــد میشــود .رانــدت ()2062

میگوند ه در دندگا های ـنتی مطالعـات ترجمـه پر شـی ـه ممکـ ا ـ
ان ا

مطـر شـود

ه فاشیسد انتالیـانی چـه چیـلی میتوانـد دربـارة تـارنخ ترجمـه بـهطور لـی بـه

ما بگوند .به اعتقـاد رانـدت چنـی پر شـی منجـر بـه تولیـد تـارن ی میشـود ـه اـرفاً بـر
ترجمــه تأ یــد دارد ،تــارن ی ــه در ن نــه مترجمــان و نــه متــون ــاص نق ـ

عمــد ای

را بانــد از منظــر دنگــری مطــر

ــرد و ن

انرــا نمی ننــد .بــه اعتقــاد رانــدت ان ـ پر ـ

اننکه ،ترجمه چه چیلی میتواند دربارة تارنخ فاشیسد به ما بگوند

64

شمارة چهارم

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

بــهطور لــی ،رانــدت ( )2062می وشــد ان ـ بــاور رانـ را ــه تــارنخ ترجمــه بانــد بــه
تدون تارنخ عام ترجمه م

ند بـه چـال

بکشـد و معتقـد ا ـ

ـه نحانـد بپر ـید ـه

تارنخ چه چیلی دربارة ترجمـه میتوانـد بـه مـا بگونـد ،بلکـه ترجمـه چـه چیـلی میتوانـد
دربــارة تــارنخ بــه مــا بگونــد .انتقــادی ــه هرمــانس ( )2062بــر رانــدت وارد می نــد ان ـ
ه رانـدت مطالعـات تواـیری ترجمـه را ـه تـوری مـرو

ا

ن بـود بـا تواـیحگرانـی

در ترجمــه بــهطور لــی نکــی میدانــد .بــهزعــد هرمــانس ،اگرچــه بر ــی موققــان تمانــب
دارنـد ـه زنـر لـوای مطالعـات تواـیری بـه پـژوه
پژوه هــانی باشــند ــه مــورد نکــوه

بپردازنـد و از انـ رهگـتر دنحالـهرو

رانــدت ا ــ  ،تواــیحگرانی در ترجمــه را

نمیتـوان اـرفاً بـه مطالعـات تواـیری تقلیـب داد .وی در ااـب بـا انتقـاداتی ـه رانـدت بـه
مطالعــات تواــیری وارد می نــد ،موافــق ا ــ  .بــه اعتقــاد وی ،مطالعــات تواــیری بــا
الهاماتی ـه از ـا تارگرانی میگیـرد ،بـهدنحـات نـافت الگوهـا و فواعـدی ا ـ
برا ا

نها تعرنری جامع از ماهیـ

ترجمـه در همـة زمـانهـا و مکـانهـا بـهد ـ

بـهزعـد هرمــانس ،رانـدت بــه ارزشـمند بـودن پژوه هــای تـارن ی ــه برا ـا
توایری اـورت میگیـرد ،شـ
راندت موافق ا

ـه بتوانـد
دهـد.

مطالعــات

دارد (هرمـانس .)2062 ،تـا اننجـای ـار ،هرمـانس نیـل بـا

و میگوند:

فییل های مطالعات تواـیری ترجمـه هـر چقـدر هـد ـه بسـیار باشـد در هـر دو ـر
طیــح ،ــرد و لــان ،بــه مشــکب بــر می ــورد ،جســتجوی همگانیهــای ترجمــه دنگــر
موــدود بــه مشــاهد الگوهــا در مــت نیســ

و پــا را بــه عراــة علــوم اعصــا

و علــوم

شــنا تی گتاشــته ا ـ  ،مرهــوم «هنجــار» ــه روزگــاری بســیار مــورد توجــه بــود ،ا نــون
باعـر شـد ـه ونژگیهـای مکـانی و زمــانی انت ا هـای مترجمـان بیشـتر شـکار شــود و
همی مسهله تعمیددهی را دشوار رد ا
مــراد هرمــانس ( )2062ان ـ ا ـ

( .هرمانس)2062 ،
ــه مطالعــات تواــیری بــه هــد

ــود ــه شــح

الگوهــا و همگانیها ــ  ،نر ــید ا ــ  .انــرادی ــه هرمــانس بــه رانــدت میگیــرد انــ
ا ـ

ــه تواــیحگرانی در ترجمــه را بــه مطالعــات تواــیری تقلیــب داد ا ـ  .بــهزعــد

هرمــانس ،تواــیحگرانی در ترجمــه اعتحــار ــود را مرهــون م الرــ

بــا تجــونلگرانی

ات پنجاهد

رونکردی نو از طرنق ترجمه برای تولیب تارن ی …

ا ـ  .نعنــی اننکــه بــه مطالعــة وافعیـ
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ترجمــه میپــردازد و ــار ــود را برا ــا

نحانــدهای منتقــدان و موققــان بنــا نمینهــد .هــد
احتمالی حا د بر ترجمه نیسـ  ،بلکـه هـد

تواــیحگرانی نــافت الگوهــا و فــوانی

ن تواـیح ترجمـه ا ـ

جامعــه وجــود دارد .بــههمــی دلیــب ،هرمــانس معتقــد ا ــ

بـه شـکلی ـه در

ــه میتــوان بــهجــای لرــ

«توایحگرانی» از « ار ردگرانی» نیـل ا ـتراد ـرد ،چـرا ـه انـ نـو پـژوه
تــأثیرات ترجمــهها و اهــدا

بانــد و

می وشـد

نهــانی نهــا را شــح نــد .از انــ رو ،بــهزعد هرمــانس،

بیشــتر پژوه هــای تــارن ی در حــوزة ترجمــه ،بــه انــ معنــا تواــیری هســتند .بــهزعد
هرمــانس ،انـ نــو تواــیحگرانی اعــد از مطالعــات تواــیری ترجمــه ا ـ
به مطالعات تواـیری فرو ا ـ

و انـ گونـه نیسـ

و نحانــد ن را

ـه مطالعـات ترجمـه اـرفاً محتنـی بـر

مطالعات توایری باشد (هرمانس.)2062 ،
بــهنظــر ــن -پیــر ( )2062بوــر ااــلی رانــدت ان ـ ا ـ
منوصــراً بــر ترجمــهها ،جــدای از باف ـ
بیشتر ن باف ها مـ

ــه تــارنخ ترجمــه نحانــد

تولیدشــان ،تمر ــل نــد ،بلکــه بانــد بــه شــنا

نـد .نقـدی ـه ـن -پیـر نیـل بـر رانـدت وارد می نـد انـ ا ـ

ه رانـدت مطالعـات ترجمـه را بـه مطالعـات تواـیری ـه اـرفاً نکـی از مـدتهای موجـود
در مطالعــات ترجمــه ا ـ  ،تقلیــب میدهــد و پژوه هــانی را ــه در ربــع فــرن ا یــر از
تمام انـرادات وارد شـد تو ـة وی بر نـار بود انـد ،نادنـد میگیـرد؛ پژوه هـانی ـه در
نهــا برر ــی ترجمــه بــهمنظــور مطالعــة فرهنگهــا و جوامــع گونــاگون اــورت گرفتــه
ا ـ  .بــهزعد ــن -پیــر اگرچــه رانــدت در تواــیح ــود از رونکردهــانی ــه بــهدنحــات
توضــیم و پــی بینــی رونــدادها و ــا

تــارنخ عــام ترجمــه هســتند ،دفیــق ا ــ ،

رونکردهانی را ـه در تارنخنگـاری ترجمـه بـر ـاص بـودن بافـ

تولیـد ترجمـهها تأ یـد

دارنــد ،نادنــد میگیــرد؛ رونکردهــانی ــه از تقلیــب باف هــای تــارن ی مترــاوت بــه
مجموعــهای از شــحاه های انتلاعــی اجتنــا
مطالعات مـوردی ترجمـه نافـ

می ننــد .چنــی رونکردهــانی بــهوفــور در

میشـود ،حتـی در ـار پژوهشـگرانی ـه بـهدنحـات شـح

گران هــا و رونــدها در باف هــای ااــی ،از جملــه باف ـ
.)2062

ا ــتعمارگرانیاند ( ــن -پیــر،
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بــه اعتقــاد دلابا ــتیتا ( )2062نــوعی تــن

شمارة چهارم

زاتــی بــی تــارنخ و مطالعــات ترجمــه وجــود

دارد ــه رانــدت بــهدر ــتی بــه ن اشــار می نــد ،امــا بــهنظــر وی رانــدت دربــارة انـ وجــه
افتــراق محالغــه می نــد .بــهگرت ـة دلابا ــتیا اگــر تــارنخ (بــا تأ یــدش بــر جنحــههای ــاص
رونــدادها) و مطالعــات ترجمــه (بــا تأ یــدش بــر شــح مــدتهای عــام ترجمــه) در دو
جه ـ

م ــالح را می ــپرند ،و یرــة پژوهشــگر ترجمــه ا ــ

ــه دنــالوگی بــی

نهــا

برفرار ند .در وافـع ،دلابا ـتیا میپـتنرد ـه تنشـی بـی تـارنخ و مطالعـات ترجمـه وجـود
دارد ،اما میگوند ه ان تن

بـهجـای اننکـه م ـر

باشـد ،ـازند ا ـ

و نحانـد انـ دو

را ،نگونه ه راندت میگوند ،در مقابب هد فرار داد.
همــانطور ــه از انتقــادات وارد شــد بــر رانــدت پیدا ــ
بوــر ااــلی وی محتنــی بــر تــن

هیچ ــدام از منتقــدان وی

زاتــی بــی مطالعــات تواــیری و تــارن ی ترجمــه را رد

نمی ننـــد .مهدتـــرن انتقـــاد ،بوـــر نادنـــد گـــرفت ترـــاوت مطالعـــات تواـــیری و
ــه

تواــیحگرانی ا ــ  .تواــیحگرانی در تقابــب بــا تجــونلگرانی عــامتر از ن ا ــ
بتــوان از ن بــهعنوان رونکــردی ا تصااــی در تــارنخ ترجمــه نــام بــرد و حتــی بــا فــر
پتنرش ن باز هد روشی مقدماتی و ابتدانی در تارنخنگاری بهشمار میرود.
در پــژوه

حاضــر ،در را ــتای پیشــنهاد رانــدت محتنــی بــر پرهیــل از بــه ارگیری

مــدتهای ترســیری فدرتمنــد مطــر شــد در مطالعــات ترجمــه و ا ــتراد از متــدلو یهای
تــارن ی« ،تارنخنگــاری درنافــ » ــه نکــی از اشــکات «نظرنــة درنافــ » میباشــد و در
حــوزة مطالعــات تــارن ی بــه ار گرفتــه شــد  ،بــهعنوان نکــی از رونکردهــای منا ـ

بــرای

برر ــی انتقــات گرتمانهــا در انــران پیشــنهاد میشــود .بــدن منظــور ابتــدا اشــار ای م تصــر
به نظرنة درناف

و تارنخنگـاری درنافـ

ـواهید ـرد و ـپس بـه شـر و بسـة ـاربرد

ان نظرنه در حوزة ترجمه ،بهونژ ترجمة گرتمانهای معاار ،واهید پردا

.

 .۴نظریة دریافت

اگرچــه نظرنــة درنافــ

نظرنــة واحــدی نیســ

و حــوزة نســحتاً و ــیعی را در نظرنــة

ادبی در بر میگیـرد ،بیشـتر موققـانی ـه در حـوزة نظرنـة درنافـ

ـار مـی ننـد بـر روی

بر ــی اشــترا ات در تمــام شــا ههای ان ـ نظرنــه اترــاق نظــر دارنــد ــه مهدتــرن

نهــا

رونکردی نو از طرنق ترجمه برای تولیب تارن ی …

ات پنجاهد

تأ یــد بــر نقــ
برر ــی نق ـ

واننــد در لــق معنا ــ
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(هولتــورو  .)6339 ،نظرنــة درنافــ
ــح

واننــد در ادبیــات میپــردازد و بــه هم ـی

بــه

توــولی بــلرا در تــارنخ

نظرنة ادبی بهشمار مـیرود .انگلتـون ( )2005تـارنخ نظرنـة ادبـی را بـهطور تقرنحـی بـه ـه
مرحله تقسید می ند :تأ یـد بـر روی م لـح (رمانتیسـد و فـرن )63؛ توجـه اـر
(نقد جدند)؛ و چر

توجه به وی وانند در اتهای ا یر.

در بور دربارة نظرنة درنافـ
و ــن
نــا و

میتـوان بـی دو ـن

تمـانل فا ـب شـد :ـن

مرنکــانی .نکــی از مهدتــرن نظرنــهپردازان ــن
لمــانی ا ـ

اروپـانی

اروپــانی هــانس-روبــرت

ــه در اوا ــر دهــة  6310و اوانــب دهــة  6370در چــارچو

«زنحانیشنا ــی درنافــ » بــه ار پردا ــ  .نــا و

درنافــ

بـه مـت

نظرنــة

در تــا به ــوی زنحــانیشنا ــی

مرهــوم «افــق انتظــار» را مطــر می نــد .وی انــ مرهــوم را بــرای اطلــاق بــه

مجموعــهای از معیارهــا ،مرروضــات و هنجارهــای فرهنگــی ــه تعیــی ننــدة شــیوة درن
وانندگان از نـ

درنافـ

اثـر ادبـی ا ـ  ،بـه ار میبـرد .از نظـر نـا و

نعنـی فر ننـدی

ه از طرنق ن وانند معنـانی ـاص را بـر رفی هـای مـت بـار می نـد (برمـل و پینتـو،
 .)2069برا ا

انـ ترکـر معنـا در فر ننـدی پینیـد و در ارتحـا بـا واننـد مـت شـکب

میگیرد .دلیب اننکـه بر ـی ثـار در بر ـی زمانهـا و بـا وان هـای ااـی مـورد توجـه
فرار میگیرند به همـی تعامـب بـر میگـردد .در انـ نظرنـه بـی
و لــق توجــه شــود بــه موــور درناف ـ

و ــوان

از اننکـه بـه موـور تولیـد

توجــه میشــود و بــهجــای اننکــه بــه

ونژگیهــای تولید ننــدة گرتمــان پردا تــه شــود ،ونژگیهــا و افــق انتظــارات درناف
گرتمــان مــورد توجــه فــرار میگیــرد (نــامور مطلــق .)6997 ،برا ــا
برگرفتــه از رای هانــدگر و گــادامر ا ـ

ننــدة

«افــق انتظــارات» ــه

واننــدگان در ترســیر مــت نــا جامعــه ارزشهــا،

باورهـــا ،پاراداندهـــا و مـــدتهای زهنـــی ـــود را بـــه ار میگیرنـــد .بـــهزعد نـــا و
پــی داوریهــای واننــد معنــای مــت نــا نیــ
پــی داوریهــا ــه نــوعی تــأثیر ــازندة ملحـ
(منور و گلدشتان .)2006 ،

م لــح را م ــدوش نمی نــد؛ انــ

دارنــد ،افــق زهنــی واننــد را بنــا مینهنــد
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در دهـــة  6370و تقرنحـــاً هملمـــان بـــا نـــا و  ،موققـــان ادبـــی در امرنکـــا نقـــد
وانند موـور 6را مطـر
ا ـ  .در نظرن ـة فــی
ندارند .بـهزعد فـی

ردنـد .نکـی از برجسـتهترن موققـان انـ حـوز  ،ا ـتنلی فـی
متــون ــار از مجموعــهای از مرروضــات فرهنگــی هــیچ معنــانی

مـا مت هـا را ترسـیر مـی نید؛ چـرا ـه ب شـی از جامعـهای ترسـیری

2

هســتید ــه شــیو ای ــاص از وانــدن متــون را بــر مــا تومیــب می نــد .مرهــوم "جامعــه
ترسیری" مرهومی بسـیار ار مـد و پـر ا ـتراد ا ـ  .طحـق انـ مرهـوم ،افـق انتظـارات مـا
اــرفاً زهنــی و فــردی نیسـ  ،بلکــه جمعــی ا ـ
جغرافیا ،موفعی  ،موزش،

 ،جنسی

بهطور لی ،در نظرنـة درنافـ

و بــه عوامــب م تلرــی از جملــه تــارنخ،

و غیر بستگی دارد (برمل و پینتو.)2069 ،

مـیتـوان بـی انـوا م تلرـی از واننـدگان تمـانل فا ـب

شد:
 .6وانندة فرضی :9تصوری ه نونسند از وانندة وافعی دارد؛
 .2وانندة مورد نظر :4تصوری ه نونسند از وانندة ضمنی دارد؛
 .9واننــدة شــکار  :5واننــدة ــا تگی ــه در مــت مــورد طــا
ا

فــرار گرفتــه شــد

؛

 .4وانندة ضمنی :1وانند ای ه تو ة ونژگیهای مت تعیی میشود؛
 .5وانندة مطلو  :7شانستهترن
 .1وانندة وافعی :9در

وانند برای متنی اص؛

ملب ود شما در حی

واندن ان مت ؛

 .7وانندة رمانی :3انتلاعی ر تیپی از تعدادی وانندة وافعی.
انـ

واننــدگان را مـیتــوان بــه ــه گــرو تقســید ــرد :واننــدة تصــور شــد تو ــة

نونســند (  ،)2+6واننــدة درون مــت ( )5+9و واننــدة وافعــی ( .)7+1نظرنــة درنافــ
1. Reader Response Criticism
2. Interpretive community
3. Imagined reader
4. Intended reader
5. Explicit reader
6. implicit reader
7. Ideal reader
8. Actual reader
9. Archereader
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عنـاون «زنحـانیشنا ـی درنافـ » (ولرانـگ انـلر) و

«تــارنخ درنافـ » (هــانس روبــرت نــا و ) تأ یــد مـی نــد .در زنحــانیشنا ـی درنافـ
زبان پردا تـه مـیشـود و انـ مسـهله ـه چگونـه واننـد در فر ننـد ـوان
بــه لــق معنــا مــیزنــد .در «تــارنخ درنافــ » واننــدگان و درنافــ

بــه

مـت د ـ

نهــا از مــت در

باف های م تلـح تـارن ی و اجتمـاعی مـورد مطالعـه فـرار مـیگیـرد (هولتـورو .)6339 ،
در تارنخنگاری درناف
به اعتقـاد نـا و

بر وانندگان وافعی و رمانی تأ ید میشود.
تـارنخ ادبـی وافعـی تـارن ی ا ـ

اثر را پیگیـری می نـد .بـهزعد وی تـارنخ نـ
م اطحان ا ـ

ـه درناف هـای م تلـح از نـ

مـت ادبـی در وافـع تـارنخ توـوت و تکامـب

و نـه تـارنخ نونسـند (منـور و گلدشـتان  .)2006 ،امـا نظرنـة تـارنخ ادبـی
چــه چیــل تــاز ای را مطــر می نــد همــانطور ــه تامپســون

بــهملابــة تــارنخ درنافــ

( )6339میگونــد تارنخنگــاران ادبــی از دنربــاز بــه نونســندگان و م اطحــان نــان ،بــه
درناف ـ

ثــاری ــاص ،بــه شــهرت و موحوبی ـ

نونســندگان و متــون و همننــی ترا ــیر

م تلح از ان متـون و تـأثیرات نهـا توجـه نشـان داد انـد و در وافـع منشـأ زنحانیشنا ـی
درنافــ

را میتــوان در رای ار ــطو دربــارة نقــ

توفعــات و انتظــارات م اطحــان و

جامعه در اطلـاق ارزش زنحانیشـنا تی بـه تـرا دی نافـ  .بـا وجـود انـ  ،نظرنـات جدنـد
در حـــوزة تـــارنخ درنافـــ
روششنا تی و پالـان

د ـــ

د از دو منظـــر جدندنـــد :اوت ،میـــلان ود گـــاهی

مرهـومی ـه از مجموعـة مرـاهیمی ـه در انـ حـوزة بـرای تمـانل

فا ــب شــدن بــی درناف ـ  ،نتیج ـه 6و تــأثیر ب ـهوجــود مــد ا ـ

فابــب تش ـ یت ا ـ ،

بــهطوری ــه معمول ـاً بــی تــارنخ تــأثیرات و تــارنخ درناف ـ

تمــانل فا ــب میشــوند و دوم،

تنلت فابب توجـه مقـام م لـح ـه نتیجـة شـکار شـدن نقـ

واننـد ( واننـدة وافعـی نـا

مرــرو

) بــهعنوان ــالق معنــی در مــت ا ـ  .در وافــع نــو وری نــا و

و همکــاران او

در ان ـ بــود ــه از برر ــی تــأثیرات معــانی مــورد نظــر نونســند روی بــر گردانــد و بــه
معــانی لــقشــد تو ــة واننــدگان پردا تنــد .بنــابران  ،تــارنخ درنافــ
جســتجوی اــر

پــا را از

رفی هــای مــت نــا معــانی مــورد نظــر نونســند فراتــر نهــاد و بــه
1. Effect
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تعاملــات پینیــدة بــی مــت (اشــکات م تلــح مــت ) و انتظــارات واننــدگان م تلــح در
شــرانة تــارن ی م تلــح میپــردازد .بــا وجــود تمــام ا تلــا نظرهــانی ــه در ان ـ حــوزة
وجــود دارد ،تارنخنگــاران معمولـاً از ــاربرد مرهــوم «تــأثیر» ــودداری ــرد و بــهجــای ن
از مرـاهیمی چـون درنافـ

اغل

(بـهمعنـای تأمـب و فیـاوت منتقدانـه دربـارة نـ
و بازتولیــد نــ

نتیجــه ( روجــی (بــهمعنــای دگرگــونی لافانــه ،جــت

اثـر) و

اثــر)) ا ــتراد

می نند (تامپسون.)6339 ،
بهزعد نا و

(بـهنقـب از تامپسـون )6339 ،بـرای نوشـت تـارنخ وافعـی ادبیـات بانـد از

تقلیــبگرانی رانــ در تــارنخ فرهنگــی و تــارنخ ادبــی مار سیســتی و همننــی از دانــرة
موــدود زنحــانیشنا ــی فرمالیس ـ ها و ــا تارگراهای چ ـ
نــا و

پرهیــل ــرد .همــانطور ــه

مــیگونــد تمانــب تــارنخ ادبیــات مار سیســتی بــرای تقلیــب هنــر بــه انعکا ــی از

نیروهای اجتماعی دو مسـهله را نادنـد مـیگیـرد :ماهیـ

انقلـابی هنـر و توانـانی مانـدگاری

ن در شـــرانطی غیـــر از شـــرانة تولیـــد .بهعقیـــدة نـــا و

( )6370هـــد رونکردهـــای

فرمالیســتی و هــد رونکردهــای مار سیســتی بــا تأ یــد بــر نظــام تولیــد و بازنمــانی از جنح ـة
مهمــی از ادبیــات ــه مــرتحة بــا ونژگـیهــای زبــانشــنا تی و ــار رد اجتمــاعی ن ا ـ ،
غافب می ننـد :نعنـی از درنافـ
و بهطور لی م اط  ،نق

و تـأثیر ن .در هـر دو نظرنـه ،واننـد  ،شـنوند  ،تماشـاگر

بسیار موـدودی انرـا مـی نـد .نقـد مار سیسـتی ـنتی اگـر بـه

وانند تـوجهی هـد نشـان دهـد ،انـ توجـه از نـو توجـه بـه نونسـند ا ـ ؛ نعنـی بـه
تواــیح موفعی ـ

اجتمــاعی وی و جانگــا وی در ــا تار جامعــه م ـیپــردازد .در مکت ـ

فرمالیســتی هــد واننــد اــرفاً بــا پیــروی از رهنمودهــای مــت بــه در ــی از فــرم مــت و
تکنی های ن میر ـد .در مکتـ

فرمالیسـتی فـر

بـر انـ ا ـ

ـه واننـد از دانـ

نظــری ــافی بــرای تأمــب دربــارة ابلارهــای ادبــی بر ــوردار ا ـ  .بــهزعد نــا و
زندگی تارن ی ن
نیس

اثـر ادبـی بـدون در نظـر گـرفت مشـار

()6370

فعـات م اطحـان فابـب تصـور

و اگر تارنخ ادبیـات بـهملابـة دنـالوا بـی اثـر و جامعـه در نظـر گرفتـه شـود ،تیـاد

میان جنحههای زنحانیشنا انه و تارن ی ن از میان میرود.

رونکردی نو از طرنق ترجمه برای تولیب تارن ی …
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 .5تاریخنگاری دریافت و ترجمه

طحــق نظرنــة درناف ـ

اثــر در گتشــته و حــات اــورت

تمــام درناف هــانی ــه از ن ـ

گرفتــه معتحرنــد و برر ــی ونژگیهــای ــاص نهــا هــد
مار و

( )2065تارنخنگاری درناف

«تارنخنگــاری درنافــ
تــارن ی نســح
مشــار

تارنخنگــاری درناف ـ

ا ـ .

را ان گونه تعرنح می ند:
ــه بــه رونــدادهای

در وافــع تــارنخ ن د ــته از معــانی ا ــ

داد شــد ا ــ  .در انــ رونکــرد شــیو های م تلرــی ــه از طرنــق ن

نندگان ،مشــاهد گران ،تارنخدانــان و دنگــر مرســران تلــاش رد انــد وفــانع

م تلــح را ترســیر و تعحیــر ننــد ،ردنــابی میشــود ،ش ـیو هانی ــه بــرای معناب شــیدن بــه
روندادها ،چه در زمانِ وفو نها و چه بعد از ن به ار گرفته شد ا
همــانطور ــه پیشــتر اشــار شــد ،در تارنخنگــاری درناف ـ

».

مــورد نظــر نــا و

تأ یــد

بیشـــتر بـــر واننـــدگان وافعـــی ( )7+1ا ـــ  .بـــرای بـــه ار بـــردن نظرنـــة درنافـــ
تارنخنگاری درنافـ

در بافـ

و

فرهنـگ مقصـد بانـد تعـدنلاتی در ن انجـاد نـید .فـدم اوت

مش ـ ت ــردن طیــح واننــدگان وافعــی ( )7+1در فرهنــگ مقصــد ا ـ  .شــاند بتــوان
ترجمـه را ملمــو ترن و بـارزترن درنــافتی دانسـ
بســته بــه اهمی ـ

ــه از مـت محــدأ اـورت میگیــرد و

ن در فرهنــگ مقصــد ــود مجــرای درناف هــای بعــدی میشــود .اگــر

فرهنـگ مقصـد فرهنگـی محتنـی بـر ترجمـه باشـد ،نگـا ترجمـهها ـود تحـدنب بـه متــونی
ااـــلی میشـــوند ـــه درناف هـــای م تلـــح برا ـــا
درنافـ

نهـــا شـــکب میگیـــرد .انـــوا

ننــد در حــوزة ترجمــه (فرهنــگ مقصــد) عحارتانــد از .6 :مترجمــان؛  .2منتقــدان؛

 .9پژوهشگران؛  .4نونسندگان بومی؛  .5وانندگان؛  .1تارنخنگاران.
همـة انـ

واننـدگان بـهنوـوی بـا ترجمـه مرتحةانـد .نـا ـود مسـتقیماً مـت ااــلی را

می واننــد و در ثــار ــود بــهنوــوی د ــ

بــه ترجمــه غیرمســتقید میزننــد نــا اننکــه

واننــد ترجمــههای مــت ااــلیاند .پــس در هــر گونــه گلارشــی دربــارة درنافــ
گرتمانهای م تلح تا حد امکان باند به همة ان درناف

نندگان پردا ته شود.

از نجــا ــه انتقــات گرتمــان در معنــای فیلنکــی ن از طرنــق ترجمــه هــیچ تیــمینی بــر
پــتنرش و تلحیــ

گرتمــان در جامعــه نیس ـ  ،بــرای درن تــأثیر گرتمــان در ن ـ

فرهنــگ
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نیــاز بــه ترســیر داد هــای تــارن ی دارنــد .بنــابران  ،علــاو بــر جمــع وری و د ــتهبندی
داد های مربـو بـه انتقـات فیلنکـی گرتمـان ،بانـد در ـطوی دنگـر د ـ
داد هـــا بـــلنید .در ـــطم ترســـیر بانـــد برا ـــا
فهر ــ نگاری ،دربــارة علــب م تلــح درنافــ
اص اوح

نــ

بـه ترسـیر انـ

داد هـــای برر ـــیشـــد در ـــطم
گرتمــان ــاص در نــ

فرهنــگ

رد.

در ــطم فهر ــ نگاری داد هــای مربــو بــه ترجمــهها و دنگــر اشــکات انتقــات و
داد هــای مربــو بــه مترجمــان و دنگــر درناف

ننــدگان برر ــی م ـیشــود .داد هــانی ــه

بانــد در ــطم فهر ـ نگاری برر ــی شــوند عحارتانــد از :فهر ـ
نماننــدگان نـ

گرتمــان ــاص ،فهر ـ

ترجمهها ،تجدنـد چـا ،،فهر ـ

ثــار ترجمــهنشــد  ،فهر ـ

ثـار بـومی نوشـتهشـد دربـارة نـ

ثــار ترجمــهشــد از
بازترجمــهها ،تیــرا
گرتمـان ـاص نـا

نماننــدگان ن و غیــر  .در ــطم فهر ــ نگــاری مــیتــوان پر ــ هانی از انــ د ــ
مطــر

ــرد :الگــوی ترجمــههای نــ

گرتمــان ــاص (اولــی ترجمــهها ،تــارنخ انتشــار

ترجمــهها ،بازترجمــهها ،فااــلة زمــانی بــی ترجمــهها ،ثــار ترجمــهنشــد و  )...بــه چــه
اورت ا
داد هــانی ــه بانــد در ــطم ترســیر برر ــی شــوند عحــارتانــد از :پیــرامت ترجمــهها،
نوشــتههای بــومی دربــارة نــ

تــا  ،مقالــه ،مصــاححه و ،)...

گرتمــان ــاص(در فالــ

پروفانــب حرفــهای مترجمــان و نونســندگان و غیــر  .در ــطم ترســیر میتــوان برا ــا
داد های برر ـیشـد در ـطم فهر ـ نگاری و همننـی مطالعـة بافـ
به پر

هانی از ان د

درنافـ

گرتمـان

پا خ داد:

 .6الگــوی ترجمــهها (اولــی ترجمــهها ،تــارنخ انتشــار ترجمــهها ،بازترجمــههــا ،فااــلة
زمـــانی بـــی ترجمـــهها ،ثـــار ترجمـــهنشـــد و  )...و پروفانـــب حرفـــهای مترجمـــان 6و

 .6از انجا ه در انران ترجمه نق

بسـیار مهمی در انتقات گرتمانها انرا می ند و درناف های م تلح برا ـا

میگیرد ،در هر گونـه گلارشـــی دربـارة انتقـات گرتمـانها باند بر ترجمه بی

از درناف های دنگر تأ ید رد .بدن منظور

پیشنهاد میشود زندگی حرفهای و یا ی و اجتماعی مترجمان بهعنوان اولی درناف
تأثیر مترجمان بر بازنمانی گرتمان روش شود.

ن اورت

نندگان نیل مورد برر ی فرار گیرد تا

رونکردی نو از طرنق ترجمه برای تولیب تارن ی …

ات پنجاهد

نونسندگان (برنامـهها ،وابسـتگیهای یا ـی و مـتهحی نـان و )...چگونـه بـر درنافـ
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انـ

گرتمان اص و نمانندگان ن در انران و توولات تدرنجی ن اثر گتاشته ا
 .2فــرامت هــای ترجمــههای ثــار مربــو بــه ان ـ گرتمــان و ت ـ
دربارة ان گرتمان نگاشـته شـد ا ـ

تــألیری فار ــی ــه

چـه تصـونری از انـ گرتمـان و نماننـدگان ن ارا ـه

رد اند
 .9تصــونری ــه نونســندگان و مترجمــان انرانــی از انـ گرتمــان ارا ــه رد انــد چگونــه
در طی زمان و در باف های متغیر یا ی و اجتماعی تغییر رد ا
 .۶نتیجهگیری

با توجه بـه اهمیـ

ترجمـه در انتقـات و رشـد گرتمـانهـای معااـر ،در مقالـة پـی

رو

ــعی شــد رونک ـردی تــارن ی بــرای پــردا ت بــه مســهلة انتقــات گرتمانهــای معااــر در
انــران پیشــنهاد شــود .ات ــاز رونکــرد تــارن ی مــانع از اعمــات نظرنــات و فال هــای از
پی

ا ته بر داد ها میشـود و در نتیجـه بـر ونژگیهـای ـاص انتقـات هـر گرتمـان تأ یـد

می نــد .علــاو بــر انــ  ،تأ یــد بــر ا ــتراد از نظرنــة درنافــ

در انــ رونکــرد ن را از

رونکردهــای مشــابه بــه مســهلة انتقــات گرتمانهــا ــه در اــدد برر ــی تــأثیر گرتمانهــای
وارداتی بر فرهنگ مقصدند ،متمانل می ند.
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چکیده
نگــارب بــهعنوان بخشــی از زبانشناســی کــاربرد  ،از اهمیــص ارــی بر ــوردار
اسص .با توجه بـه نقـ

اساسـی کـه کتابهـا درسـی در بافـص مموزشـی ا ـا میکننـد

و بــا تکیــه بــر ا ـ مهــر کــه ــادییر ر ـ ی و بنیــاد مهارتهــا نگارشــی ،راهــی
بـرا رسـیدن بـه اسـتقلا و ودک ـا ی در حــوز هـا کـاربرد زبـان بـه صــود در
راستا ارتباطات علمی ،ادبی و فرهنگـی بـهشـمار میم ـد ،ا ـ پـژوه

بـه جنبـههـا

مموزشــی مربــوب بــه نگــارب در کتابهــا فارســی دور هــا راهنمــا ی و دبیرســتان
مـیپـردازد؛ همچنــی منهـا را بـا کتابهــا نگـارب انگلیسـی کــه در حـا حا ــر در
دانشــگا هــا تــدر

میشــوند مقا ســه میکنــد .ا ــ پــژوه

مقا ســها  ،ســه جنبــة

تقســیر مو ــوعات ،ترتیــع مو ــوعات و ن ــوة ارائــة مطالــع نگارشــی را شــام
مــیشــود .نتــا ص حارــ  ،دررــد فراوانــی مطالــع مربــوب بــه نگــارب در ســه دورة
راهنمــا ی در لالــع نکتــهپرداز و در دورة متوســطه در لالــع در  ،ناهمــاهنگی در
ترتیــع مو ــوعات و از همــه مهرتــر کررنــ
ارائة مو وعات نگارشی در کتابها

بــودن ارــ فرم نــدم ور در ن ــوة

درسی فارسی اسص.

کلیدواژهها :نگارب فارسی ،نگارب انگلیسـی ،تقسـیر مو ـوعات ،ترتیـع مو ـوعات،
ار فرم ندم ور
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 .۱مقدمه

کی از مهرتر

مهارتها زبانی کـه همـوار مشـکلاتی را بـرا فراییـران زبـان ا ـاد

میکند ،مهارت نگارب اسص .بهنظر میرسد ا

مهارت هـر در فراییـر زبـان او و هـر در

ادییر زبان دوم دشوار اسص .بههمی دلی از د دیا زبانشناسی کاربرد  ،نگارب بـهعنوان
مسئلها اساسی مورد توجه بود و اهمیص من برا ا اد ارتباب ،در اوا ر لـرن بیسـتر رنـ
تاز ا به ود یرفص (سـیلوا و ماتسـودا .)6006 ،6نگـارب ،نـوعی تولیـد و نـومور و رونـد
ادییر پو ا اسص که جان-اشتا نر )6391( 6من را به حرکص مارپیچی ـا فنـر شـک تشـبیه
میکند که بهطور طبیعی به دور ود میچر د تا به اوج برسد و در رورت بودن امکانـات از
جر ان ارج میشود .ا

حرکص ایر در طو زمان با تمر

رـورت ییـرد سـرعص واهـد

یرفص و به موفقیص واهد ان امید .حرکص چر شی که جـان-اشـتا نر بـه من اشـار میکنـد
میتواند چهار مرحلـة ارـلی نگـارب ،عنـی برنامـهر ز  ،پی نـو

 ،تصـ ی  ،و ـرا

دوبار نو سی (سو 6331 ،9بـهنقـ از ر چـاردز و رنانـد ا ،6006 ،4د )961 .باشـد .کراشـ
( )6006پیشنهاد میکند بهتر اسص ا

و
1

چهار مرحله در مسیر غیر طی لرار ییرند.

بهدلی ا ـ پیچیـد یی امـر مشـک

اسـص و رونـد ـادییر من نیـاز بـه زمـان کـافی

دارد (البــو .)6396 ،1از طرفــی بــر اســا

ی تــة لیــبم  )6399( 7نگــارب چــه بــه زبــان

مادر و چه بـه زبـان دوم نیـاز بـه ـ

برنامـة مموزشـی دارد تـا نگارنـد بـا نـون نگـارب

علمی مشـنا شـود؛ چـرا کـه بـر اسـا

فر ـیة کاپلـان مبنـی بـر شـیوة بیـان مقابلـها  ،9هـر

اجتماعی با هر زبان و فرهنگی ،شیوة نگارب مخصود ود را دارد.
بهنظـر میرسـد کـی از مهرتـر
در زبــان دوم را مشــخ

دلـائلی کـه ممـوزب و ـادییر مهارتهـا نگـارب

میکنــد ،ت اوتهــا فرهنگــی میــان دو زبــان اســص .منچــه
1. Silva & Matsuda
2. John-Shteiner
3. Sew
4. Richards & Renandya
5. Krashen
6. Elbow
7. Liebman
8. contrastive rhetoric hypothesis
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پی لــدم و عطــاران ( )6069بــا تأکیــد بــر نظر ــة کاپلــان )6399( 6بــه من پردا تهانــد نشــان
میدهــد کــه در نگــارب بــه زبــان انگلیســی نــهتنهــا نیــاز بــه ســا تارها مــواز بــرا
توجیــه ــا اســتدلا مطلــع مــورد نظــر نیســص بلکــه نو ســند در مقدمــه مســتقیمأ بــه ارـ
مطلــع میپــردازد ،در حــالی کــه نو ســندة فارســیزبان بــهدنبــا مثا هــا و اســتدلا ها
متعــدد اســص تــا بــه کمــ

منهــا

واننــد را بهتــر توجیــه کنــد؛ در نتی ــه ا ــ

حاشیهپرداز ها ممکـ اسـص بـه سـوا ت ـاهر بین امـد و ـود دلیلـی بـر سـخص انگاشـت
امر نگارب بـه زبـان فارسـی باشـد .بـیترد ـد ت لـی فرهنگـی در هـر ز بـان و ـا ملیتـی در
کتابها درسی مشکار اسص .چـهبسـا بـهمنظور ا ـاد ارتبـاب بـا جوامـل علمـی نیـز ،نیـاز
بــه مشــنا ی بــا فرهنــ

زبــان دوم بــه صــود دانســت فرهنــ

نگــارب مخصــود من

جامعــه ــرورت می ابــد (کونــور6006 ،6؛ کــوو و کالــاتیزز6339 ،9؛ کاپلــان،6399 ،
6311؛ کوبوتــا و لهنــر .)6004 ،4در نتی ــه ،ــادییر مهارتهــا زبــانی ،نیــاز بــه کتــاب
مموزشــی مشــخ

دارد؛ کتــابی کــه بــهمنظور راهبــرد برنام ـها مموزشــی طراحــی شــود و

ـود شــام اهـداو ممــوزب ،نظر ـهها مربــوب ،مـواد درســی و روب تـدر

 ،تمر نــات

و در نها ــص تعیــی روبهــا ارز ــابی باشــد (ر چــاردز و رنانــد ا .)6006 ،جــا ترد ــد
نیسص که در یردمور مـواد و کتابهـا درسـی عوامـ مهمـی ا ـا نقـ

میکننـد .ا ـ

عوام ـ چــون شــبکها پیچیــد  ،در هــر تنید انــد و ایــر کــی از منهــا ناد ــد یرفت ـه ــا
کمتــر بــدان بهــا داد شــود ،کــار ممــوزب دچارا تلــا میشــود .کــی از را هــا بررســی
موفــی ــا موفــی نبــودن برنامــة مموزشــی ،ارز ــــــابی مــواد درســی اســص .از منجــا کــه
انتخــاب کتابهــا درســی ،بــهو ــژ در ممــوزب و پــرورب ا ــران ،بـــر عهــد ســازمانی
اسص ،ا ـ کتابهـا نقـ

بسـیار مهمـی در ـادییر زبـان مـادر ا ـا میکننـد .از طرفـی،

ارز ــابی کت ـاب درســی بــه معلمــان ا ـ امکــان را میدهــد در ارتبــاب بــا چگــونگی ن ــوة

1. Kaplan
2. Connor
3. Cope & Kalantzis
4. Kubota & Lehner
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تــدر

شمارة چهارم

منهــا ت کــر کننــد و بیند شــند کــه چــرا مــواد درســی بــد یونــه نوشــته شــد و

چگونه میتوانند از منها در کلا

است ادة لازم را ببرند.

م توا کتابهـا درسـی نیـز نقـ

بسـیار مهمـی در بافـص مموزشـی ا ـا میکنـد .در

ا ــران ،بیشــتر فعالیصهــا مموزشــی در چــارچوب کتــاب درســی رــورت میییــرد و
بی تــر

فعالیصه ـا و ت ربــهها مموزش ـی دان ممــوز و معلــر بــر م ــور من ســازماندهی

میشــود (عر ضـی و عابــد  .)6996 ،بر ــی بــر ا ـ باورنــد کــه ارز ــابی ا ـ فعالیصهــا و
پژوه هــا موجــع تیییراتــی در م تــوا و روب تــدر

کتابهــا میشــوند ،امــا در ار ـ

کمــ

بزریــی بــه معلمــان میکننــد .در میــان کتابهــا درســی ،کتــاب درســی فارســی

مهرتر

رسانة مموزب زبـان مـادر اسـص کـه علـیرغر پیچیـدیی در نظـام من ،بـهنظر مـا

فارسیزبانان مسان و پی

پـا افتـاد مینما ـد .از ا ـ رو چـون زبـان فارسـی بـه جـرم منکـه

زبـان مادر اسـص و همگـان توانـا ی تسـلر بـر من دارنـد ،سـاد انگاشـته شـد و از توجـه
کافـــی بــدان در مقا ســه بــا ســا ر در هــا م ــروم مانــد اســص .چــهبســا زمــانی کــه
فارسیزبانی بـه ـادییر زبـان دوم میپـردازد ،بـهمنظور درک بهتـر نظـام زبـان بیگانـه لـازم
میبیند در نظام زبـان مـادر

ـود بیشـتر دلـص کنـد؛ از ا ـ رو پژوه هـا ی کـه در زمینـة

ادییر زبان رورت میییرد نبا د تنهـا متوجـه تـأ یر زبـان مـادر بـر زبـان بیگانـه باشـد،
بلکه با د تأ یر متقاب من را نیز در نظر ییرد (کوک.)6009 ،6
ارز ــابی کتابهــا درســی موجــع ارــلار رونــد ممــوزب و ارتقــا منهــا مییــردد .از
من ــا کــه در

نگــارب از اهمیــص ز ــاد بر ــوردار اســص و بــهطور کلــی کســع

مهارتها نگارشـی کـی از را هـا اسـتقلا و ودک ـا ی در حـوز هـا کـاربرد زبـان
بــهمنظور ا ــاد ارتبــاب بــا د گــران بــهشــمار میم ــد ،ا ـ ت قیــی بیشـــتر بــه جنبــهها
مموزشــی مربــوب بــه نگــارب در کتابهــا فارســی راهنمــا ی و دبیرســتان و مقا سـة منهــا
با کتابها نگارب انگلیسی میپردازد.

1. Cook

سا پن اهر
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 .۲پیشینة پژوهش

تــاکنون پژوه هــا فراوانــی ان ــام شــد تــا بتــوان یــامی در بــرانگیخت  ،تــأمی و نیــز
ســهولص امــر ـادییر برداشــص .هاشــمیان ( )6066بــه بررســی تــأ یر زبــان دوم (انگلیســی)
بــر زبــان مــادر در صــود نگــارب میپــردازد کــه در ا ـ ت قیــی دانش ـ و ان را بــر
اسا

رشتة ت صیلی زبـان انگلیسـی و رشـتة غیـر زبـان انگلیسـی و میـزان تسـلر منهـا بـه

زبان انگلیسـی بـه چهـار یـرو تقسـیر میکنـد .نتی ـة ا ـ ت قیـی حـاکی از من اسـص کـه
دانش و انی کـه مسـلر بـه زبـان دوم هسـتند ،چـه در رشـتة زبـان انگلیسـی ـا غیـر من ،در
نگــارب زبــان مــادر از ــود توانمنــد بیشــتر نشــان میدهنــد .از طرفــی معلمــان زبــان
فارســی همیشــه شــاهدان فعــالی بــر ا ـ مــدعا بود انــد کــه نداشــت تســلر کــافی بــر زبــان
مــادر توانســته اســص برعــدم درک و فهــر در هــا د گــر تــأ یر یــ ارد .میراحمــد
( )6066در بررسی تأ یر زبان مـادر بـر زبـان دوم (انگلیسـی) بـه ا ـ نتی ـه میرسـد کـه
تسلر بـر زبـان مـادر میتوانـد در ن ـوة نگـارب بـه زبـان انگلیسـی تـأ یر بگـ ارد .نکتـة
بسیار جالع ا ـ اسـص کـه کسـانی کـه بالـاتر

نمـر را در نگـارب زبـان فارسـی یرفتنـد

در زبان انگلیسی نیز نمرة بالا ی کسع کردند.
ت ــاوت در ســا تار دو زبــان را نمیتــوان نا ــد یرفــص .زارعــی و تقیفــرور ( )6003بــا
بررســی کی ــی نگــارب زبــانمموزان بــه هــر دو زبــان فارســی و انگلیســی و بــا توجــه بــه
ت ـاوت شـیوة بیـان مطلـع و همچنـی ســا تار مت ـاوت دو زبـان ،بـه ا ـ نتی ـه میرســند
زبـانمموزانی کـه مهـارت کـافی در نگـارب فارســی دارنـد در نگـارب انگلیسـی نیـز تســلر
دارنــد .ت ــاوتی کــه در شــیوة نگــارب فارســی بــا انگلیســی د ــد میشــود ا ـ اســص کــه
بــهدلی دسترســی کــافی بــه منــابل زبــانی مربــوب بــه زبــان مــادر  ،علــیرغر کســان بــودن
مو ــون نگــارب ،در مــت فارســی ،زبــانممــوز از جملــات طولــانیتــر بــرا بهتــر جلــو
دادن مطلــع اســت اد میکنــد .ا ـ ت ــاوت باعـ

میشــود کــه بــههنگــام مزمونهــا ی ماننــد

تافـ و غیــر  ،اســتاندارد نگــارب زبــان دوم را رعا ــص نکنـد .پــژوه

زارعــی و تقیفــرور،

مبنی بر وجود ت اوت بـی نگـارب دو زبـان ،تأکیـد اسـص بـر ادعـا پژوهشـگرانی ماننـد
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بیچــر و باســتورکم ( ،)6001هینکــ ( ،)6004مــ کــارتی و د گــران ( ،)6001ســیلوا
( )6339و تورسون (.)6000
نکتة د گر ا ـ اسـص کـه شـا د کتابهـا منیونـه طراحـی نشـد اند تـا چنـانکـه با ـد
در زبــانمموز ا ــاد انگیــز کننــد و او را در راســتا

ودم ــور لــرار دهنــد تــا ــود در

بط ـ مطالــع موش ـکافی کــرد و در نتی ــه بنیــاد بیــاموزد .عر ض ـی و عابــد ( )6996در
پژوهشــی بــه ت ز ــه و ت لیــ ســازة انگیــزة پیشــرفص و مؤل ــهها من بــر رو کتــاب
درسی دورة ابتـدا ی پردا تهانـد .نتـا ص حارـ از ا ـ پـژوه

نشـان داد انگیـزة پیشـرفص

بیشتر در کتـابهـا ر ا ـی و علـوم ت ربـی افـص میشـود؛ کتابهـا فارسـی و د نـی و
لرمن تـا حـدود بـه من پردا تـه امـا کتابهـا تعلیمـات اجتمـاعی در ا ـ سـاز

ـعیف

بود انــد .جــوانبخــص و همکــاران ( )6993بــا مشــاهد و بررســی کتابهــا درســی دورة
متوســـطه و پی دانشـــگاهی علـــوم انســـانی در افتنـــد کـــه تقســـیر م ـــاهیر مو ـــوعات
کتابــدار و اطلــانرســانی در کتابهــا درس ـی دورة متوســطه و پ ـی دانشــگاهی ر ـ ی

رــورت نگرفتــه اســص .نور ــان ( )6936در پژوهش ـی کــه در کتابهــا درس ـی بخــوانیر و
بنو ســیر پا ــة او دبســتان ان ــام داد ،چگــونگی ارتبــاب متــون نوشــتار  ،تصــو رها و
تمر هــا بــا هــدوها مموزشــی را بررســی کــرد .نتــا ص بهدســصممد مب ـی من بودنــد کــه
نیمــی از هــدوها برنامــهر ز شــد بــا منچــه بــهعنوان الگــو در ت قــیبخشــیدن بــه
هدوها

ـادییر

وانـدن و نوشـت انتظـار مـیرود ،مطابقـص نـدارد و ممکـ اسـص امـر

مموزب را با مشـک مواجـه کنـد .از طرفـی رعا ـص ارـو مموزشـی رـ ی در کتابهـا
درسی فارسی کـی از را هـا ارتقـا ممـوزب زبـان فارسـی اسـص .تـدر
نه فقر ـ

زبـان مـادر

ویی ـه بـهشـمار نمیم ـد ،بلکـه از اهمیـص ارـی بر ـوردار اسـص .احمـد

( )6993در نقــد م تــوا کتابهــا فارســی بــر ا ــ عقیــد اســص کــه فراییــران زبــان
فارسی شـا د بـه مسـانی از عهـد سـؤالات کنکـور و مزمونهـا نهـا ی برم نـد ،امـا توانـا ی
نوشت نامة ادار ساد ـا نوشـت بـرا تقا ـا کـار و غیـر را ندارنـد .بـه همـی جهـص،
برا دستیابی به نتا ص م ید مموزشی ،ارز ابی کتاب درسی نق

مهمـی ا ـ ا میکند.
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 .۳روششناسی
 .۱ .۳هدف پژوهش

ا ـ پــژوه

ســعی دارد بــا مقا س ـة میــان کتابهــا فارســی و انگلیســی در صــود

ترتیــع و تقســیر مطالــع نگارشــی و ن ــوة ممــوزب منهــا ،موجبــاتی را فــراهر ســازد تــا
یــامی در جهــص بهینهســاز م تــوا کتابهــا فارســی بــردارد ،بــهطور کــه مطالــع از
تولیــدم ور بــه فرم نــدم ور  6تیییــر ابنــد و بــا اســت اد از الگــو ی بهتــر بتــوان در
ترتیــع مطالــع و به ص ـود شــیوة تــدر

منهــا ارــلاحاتی ان ــام داد تــا دان ممــوزان

مطالــع را کــاربرد بیاموزنــد و هــدو ،تنهــا مماد ســاز منهــا بــرا پاسـ بــه ســئوا ها
امت انی نباشد .در نتی ـه در مقـاطل بالـاتر عنـی زمـانی کـه نیـاز بـه نوشـت مقالـات علمـی
ا نامة سادة ادار دارند ،دچار مشک نشوند.
 .۲ .۳سئوال پژوهش

 تقســـیر مو ـــوعات ،ترتیـــع مو ـــوعات و ن ـــوة ارائـــة مطالـــع نگارشـــی در
کتابها فارسی دور ها راهنما ی و دبیرستان چگونه اسص؟
 تقســـیر مو ـــوعات ،ترتیـــع مو ـــوعات و ن ـــوة ارائـــة مطالـــع نگارشـــی در
کتابها نگارب انگلیسی به چه رورتی اسص؟
 .۳ .۳روش تحقیق

ا ــ ت قیــی مقا ســها  ،ت لیلــی اســص از مطالــع مربــوب بــه نگــارب در کتابهــا
فارســی و انگلیســی کــه ســه جنبــه را شــام میشــود .6 :تقســیر مو ــوعات؛  .6ترتیــع
مو وعات؛  .9ن وة ارائة مطالع.
تقسـیر مو ـوعات شـام بررسـی دررـد فراوانـی مطالـع مربـوب بـه نگـارب ،دســتور
زبــان و زبانشناســی در کتابهــا فارســی اســص .ترتیــع مو ــوعات ،بــه بررســی نظــر و
ترتیــع منطقــی مطالــع میپــردازد و ســومی جنبــه مشــخ
براسا

چه م ور تدر

میکنــد کــه مطالــع چگونــه و

میشوند.
1. Process based
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 .۴ .۳ابزار پژوهش

در ا ــ پــژوه  ،کتابهــا فارســی او راهنمــا ی (ســمیعی ییلــانی و د گــران،
 )6994دوم راهنمــا ی (اکبـــر شــلدر ا و د گـــران ،)6999 ،ســوم راهنمـــا ی (اکبـــر
شــــلدر ا و د گــــران ،)6993 ،او دبیرســــتان (حیشــــنا
دبیرســتان (حیشــنا

و د گــــران ،)6930 ،دوم

و د گــران ،)6999 ،ســوم دبیرســتان (حیشــنا

و د گــران)6993 ،

و نیـــز کتابهـــا نو ســـند ها مـــاهر بـــا وانـــدنیها 6ا ـــر بییلـــی و پـــاو ،)6399( 6
بندنو سی 9ا رممودت و بـارت )6330( 4و انشـا نو سـی بـا اعتمـاد بـه ن ـ  1ا ـر مییـرز 1در
دو جلـــد ( 6001و  ،)6003بررســـی شـــد اند .اســـاتید و مربیـــان دانشـــگا ها فردوســـی
مشــهد ،پیــام نــور تهــران و پیــام نــور مشــهد ،دانشــگا مزاد لوچــان و دانشــگا شــی بها ی
ار ـ هان کتابهــا

ادشــد را در حــا حا ــر توســر تــدر

لازم به ذکـر اسـص کتابهـا انشـا نو سـی بـا اعتمـاد بـه ن ـ
بــرا تــدر

در

تــدر

و تأ یــد میکننــد.

بـهعنوان کتابهـا جـامل

نگــارب ،مــورد تأ یــد میباشــند ،امــا بــهدلی ح ــر ز ــاد مطالــع

نمیتــوان منهــا را بــهعنوان کتــاب درســی ـ

تــرم ت صــیلی معرفــی کــرد .لــازم بــه ذکــر

اسص که بهدلی جامل و کامـ بودن کتابهـا انشـا نو سـی بـا اعتمـاد بـه ن ـ
در دو جلــد ( 6003و  ،)6001بخ ـ

ا ـر مییـرز،

عمــدة ا ـ ت لی ـ مقا ســها را بــه ــود ا تصــاد

میدهند.
 ۵ .۳شیوة اجرای پژوهنش

در ا ــ ت قیــی کــه بــه مقا ســة ت لیلــی بــر مبنــا تقســیر مو ــوعات ،ترتیــع
مو ــوعات و ن ــوة اجــرا مطالــع مربــوب بــه در

نگــارب در کتابهــا فارســی و

انگلیســی میپــردازد .ابتــدا کتابهــا فارســی راهنمــا ی و دبیرســتان از جنبــة نگارشــی
بررسی میشـوند .همـانطور کـه بیـان شـد ،در مقا سـة تقسـیر مو ـوعات ،دررـد فراوانـی
1. The practical writers with readings
2. Bailey & Powell
3. Paragraph Writing
4. Arnaudet & Barrett
5. Writing with confidence
6. Meyers
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مطالــع مربــوب بــه نگــارب ،دســتور زبــان و زبانشناســی و مو ــوعات مت رلــه مشــخ
میشــود .ســ

ترتیــع مو ــوعات مــد نظــر اســص کــه در ا ــ مرحلــه هــر دو ســر
اولو ـص

کتابها فارسی و انگلیسـی از در چـة نظـر و ترتیـع منطقـی مطالـع ،بـر اسـا

منهــا و نیــز توانمنــد و نیــاز زبــانمموز بــه مو ــون مــورد مطالعــه ،مــورد ارز ــابی لــرار
میییرنــد .ســومی یــام ،بررســی ن ــوة ارائــة مطالــع اســص کــه بــه چگــونگی تــدر
میپردازد و بررسی ا نکه هر نظام مموزشی ،موفقیص زبانمموز را چه میداند.
 .۴یافتههای پژوهش

فراوانی مطالـع درسـی مربـوب بـه نگـارب دورة راهنمـا ی و دبیرسـتان نشـان میدهـد
که در سـه دورة راهنمـا ی ،فراوانـی میـزان توجـه بـه نگـارب ،دسـتور زبـان ،زبانشناسـی و
مو ــوعات مت رلــه بــهترتیــع  3 ،93 ،74و  9میباشــد .ا ــ میــزان فراوانــی در مقطــل
دبیرســتان بــه نگــارب ،دســتور زبــان ،زبانشناســی و مو ــوعات مت رلــه بــهترتیــع ،16 ،16
 66و  4اســص (جــدو ها  6و  .)9جــدو  6نشــاندهندة ســهر هــر کــدام از مو ــوعات
درســی از جملــه نگــارب (املــا ،مقالــهنو ســی ،انــوان نوشــته ،)... ،دســتور زبــان فارســی،
زبانشناسی و مو وعات مت رله در هر سه دورة راهنما ی اسص.
جدول  .۱سهم فراوانی و درصد مطالب مربوط به نگارش (املا ،مقالهنویسی ،انواع نوشته ،)... ،دستور زبان
فارسی ،زبانشناسی و موضوعات متفرقه در سه دورة راهنمایی
مقطع/موضوع و فراوانی

دستور زبان

نگارش

متفرقه

زبانشناسی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

او راهنما ی ()6994

66

61

69

99

6

66

0

0

دوم راهنما ی ()6999

94

41

66

96

1

11

6

17

سوم راهنما ی ()6993

69

99

64

91

9

99

6

99

جمل

74

600

93

600

3

600

9

600

بــا توجــه بــه جــدو  ،6مقــدار فراوانــی مطالــع نگارشــی در ســا او ( ،)6994دوم
( ،)6999و ســوم راهنمــا ی ( )6993بــهترتیــع  94 ،66و  69اســص .ارلــام نشــان میدهنــد
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توجــه معطــوو بــه دســتور زبــان بــا فراوانــی  ،69در

ســا دوم راهنمــا ی بــه نگــارب بــا فراوانــی  94و در ســا ســوم راهنمــا ی نیــز ا ـ میــزان
توجــه در جهــص نگــارب بــا فراوانــی  69شــک میییــرد .در جــدو  ،6ســهر مطالــع
مربـــوب بـــه نگـــارب (املـــا ،مقالهنو ســـی ،انـــوان نوشـــته ،)... ،دســـتور زبـــان فارســـی،
زبانشناسی و مو وعات مت رله مربوب به هر دورة راهنما ی مقا سه شد اند.
جدول  .۲مقایسة سهم فراوانی و درصد مطالب مربوط به نگارش (املا ،مقالهنویسی ،انواع نوشته،)... ،
دستور زبان فارسی ،زبانشناسی و موضوعات متفرقه در هر دورة راهنمایی
مقطع/موضوع و
فراوانی

او راهنما ی
()6994
دوم راهنما ی
()6999
سوم راهنما ی
()6993

دستور زبان

نگارش

متفرقه

زبانشناسی

جمع

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

66

41

69

10

6

4

0

0

61

94

14

66

69

1

3

6

4

19

69

16

64

90

9

7

6

6

41

فراوانی

همــانیونــه کــه در جــدو  6مشــاهد میشــود میــزان دررــد نگــارب ،دســتور زبــان،
زبـــانشناســـی و مو ـــوعات مت رلـــه در ســـا او ( )6994بـــهترتیـــع  4 ،10 ،41و 0
دررــد ،در ســا دوم ( )6999بــهترتیــع  3 ،69 ،14و  4دررــد و در ســا ســوم راهنمــا ی
( )6993بــهترتیــع  7 ،90 ،16و  6دررــد اســص .ا ــ مقــاد ر نشــاندهنــدة ســهر بالــا
نگارب و توجه به من در دورة راهنما ی اسص.
جدو  9میزان فراوانـی و دررـد مطالـع مربـوب بـه نگـارب (املـا ،مقالهنو سـی ،انـوان
نوشــته ،)... ،دســتور زبــان فارســی ،زبانشناســی و مو ــوعات مت رلــه مربــوب بــه ســه دورة
دبیرستان را نشان میدهد.
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جدول  .۳سهم فراوانی و درصد مطالب نگارشی (املا ،مقالهنویسی ،انواع نوشته ،)... ،دستور زبان فارسی و
زبانشناسی مربوط به سه دورة دبیرستان
مقطع/موضوع و فراوانی

دستور زبان

نگارش

متفرقه

زبانشناسی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

او دبیرستان ()6930

66

46

67

99

1

69

6

61

دوم دبیرستان ()6936

61

63

66

49

4

69

9

71

سوم دبیرستان ()6993

61

63

66

64

69

13

6

61

جمل

16

600

16

600

66

600

4

600

جــدو  9بیــانگر ا ـ اســص کــه میــزان فراوانــی مطالــع نگارشــی در ســا او (،)6930
دوم ( ،)6936و ســـوم دبیرســـتان ( )6993بـــهترتیـــع  61 ،66و  61اســـص .ارلـــام نشـــان
میدهنــد کــه در ســا او دبیرسـتان ،بی تــر

توجــه معطــوو بــه نگــارب (فراوانــی ،)66

در سا دوم دبیرسـتان بـه دسـتور زبـان (فراوانـی  )66اسـص و در سـا سـوم دبیرسـتان نیـز
ا

میزان توجه به نگارب (فراوانی  )61اسص.
همــانیونــه کــه در جــدو  4مشــاهد میشــود ،میــزان دررــد نگــارب ،دســتور زبــان،

زبانشناســــی و مو ــــوعات مت رلــــه در ســــا او ( )6930بــــهترتیع  66 ،99 ،43و 6
دررــد؛ درســا دوم ( )6936بــهترتیع  3 ،10 ،94و  7دررــد و در ســا ســوم دبیرســتان
( )6993بــهترتیع  96 ،63 ،97و  6دررــد اســص .ا ــ مقــاد ر نیــز بیــانگر ســهر بالــا
نگارب و توجه به من در دورة دبیرستان اسص.
جدول  .۴مقایسة سهم فراوانی و درصد مطالب مربوط به نگارش (املا ،مقالهنویسی ،انواع نوشته،)... ،
دستور زبان فارسی ،زبانشناسی و موضوعات متفرقه در هر دورة دبیرستان
مقطع/موضوع
و فراوانی

او دبیرستان
()6930

دستور زبان

نگارش

متفرقه

زبانشناسی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

66

43

67

99

1

66

6

6

جمع
فراوانی

41
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ادامه جدول ۴

مقطع/موضوع و
فراوانی

دوم دبیرستان
()6936
سوم دبیرستان
()6993

دستور زبان

نگارش

متفرقه

زبانشناسی

جمع

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

61

94

66

10

4

3

9

7

44

61

97

66

63

69

96

6

6

46

ا ـ ارلــام یو ــا ا ـ مطلبنــد کــه بالــاتر

فراوانی

میــزان دررــد توجــه متعلــی بــه نکــات

نگارشی اسص ،امـا بـا بررسـی کی ـی کـه بـهعمـ ممـد ،در سـه دورة راهنمـا ی مو ـوعات
مربـوب بــه نگــارب عمــدتأ م ــدود بــه نکتــهپــرداز اســص .بــرا مثــا  ،در کتــاب فارســی
دوم راهنمــا ی (اکبــر شــلدر ا و د گــران ،6999 ،د )49 .در
نگــارب در ـ

جملــه لارــه شــد اســص «رعا ــص فارــله (حاشــیهی ار ) در دو طــرو

انشا ،بـه ز بـا ی مـت شـما کمـ
او دبیرســتان (حیشــنا
تصو ر از لالع

مربــوب بــه ســا تار

میکنـد» .همـی نکتـة و را شـی در کتـاب زبـان فارسـی

و د گــران )6930 ،بــا تو ــی بیشــتر در دو بنــد همــرا بــا

نگـارب ،ارائـه شـد اسـص (پیوسـص  .)6عنـی ا ـ نکـات در مقطـل

دبیرستان فقر بهیونـها یسـترد تر بیـان شـد اند ،امـا همچنـان بـر پا ـة نظر ـه و در نتی ـة
مماد ســاز دان ممــوز بــرا امت اننــد و میتــوان ی ــص اغلــع جنب ـة کــاربرد ندارنــد و
شـــیو ها انـــدکی در تمر هـــا بـــهچشـــر می ورنـــد کـــه در جهـــص توانمندســـاز
دان ممـوزان پـی

میرونـد؛ امـا ا ـ نکتـة نگارشـی عنـی توجـه بـه سـا تار نگـارب ـا

رعا ــص فارــله در کتــاب انگلیســی انشــا نو ســی بــا اعتمــاد بــه ن ــ

(مییــرز)6001 ،

بهیونها د گر بیان شد اسـص .ابتـدا بـا ارائـة مـت نامرتـع ،ذهـ نگارنـد را بـا نابسـامانی
مــت درییــر میســازد (پیوســص  ،)6س ـ

نکــات لــازم را بــرا داشــت متنــی مــنظر بــر

میشــمارد تــا نگارنــد بــا توجــه بــه ا ــ نکــات مــت را تصــ ی کنــد .در اتمــه مــت
مرتعشدة ر ی را در ا تیار او میی ارد (پیوسص .)9

سا پن اهر
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پارچـهیی در مـت اسـص کـه در کتـاب فارسـی

ســوم راهنمــا ی (اکبــر شــلدر ا و د گــران )6993 ،تنهــا در ـ

جملــه لارــه شــد

اســص" :نکتـة دوم :ایــر بــه مــت توجــه کنیــد.....هنر نو ســند من بــود کــه ا ـ بخ هــا
متنــون را بــه ــوبی بــه هــر پیونــد داد اســص .... ،بــه ا ـ پیوســتگی " ....انس ـ ام مــت "
یو ند( ، ".د .)17 .در حـالی کـه ا ـ نکتـة بسـیار مهـر نگارشـی در کتـاب "بندنو سـی"
(ممــودت و بــارت )6330 ،بــا ارائ ـة تمر هــا ی ،از نگارنــد می واهــد کــه بــا توجــه بــه
مقدمة مت  ،جملات بـی ربـر کـه انسـ ام مـت را بـرهر میر ـزد را پیـدا و منهـا را حـ و
کند.
مشــابه همــی مطلــع را در در
افص .در ا

و ــرا

(حیشــنا

در  ،علـیرغر ا نکـه تصـو ر مـت و ـرا

و د گــران  )6999 ،میتــوان
شـد (پیوسـص  )4کاملـأ وا ـ

اســص و نیــاز بــه تو ــی نــدارد ،متمــا ز کــردن و ــرا
کــد گر ،بــر م ــور تــدر

فنــی ،تخصصــی و ســا تار از

معلــر مییــردد .بنــابرا  ،دان ممــوز ممکــ اســص بــدون

تو ی ات معلر دچار مشک شـود؛ چـهبسـا بهتـر بـود هـر ـ
تخصصی و سـا تار ) بـا تمـر

از نکـات و را شـی (فنـی،

مربـوب بـه ـود میممـد .در کتـاب مییـرز ( )6001ابتـدا

نکتـة و را شــی (فنــی تخصصــی و ــا ســا تار ) ممــد سـ

بــهمنظور کســع اطمینــان از

ادییر زبانمموز ،تمر ناتی مربوب به همان مطلع ارائه مییردد.
مرحلـة دوم بــه مقا س ـة چگــونگی لــرار یــرفت مو ــوعات نگارشــی و ترتیــع منطقــی
منهــا در دو نظــام میپــردازد .بــا مطالعــة ترتیــع مو ــوعات در کتابهــا نگــارب
انگلیســی ،پــی میبــر ر کــه بــهطور منطقــی و بــر اســا

نیــاز دان ممــوز در امــر تســلر بــه

مهارتهــا نگارشــی تهیــه و تنظــیر شــد اند و ا ــ نظــر منطقــی در رابطــه بــا مو ــون
نگــارب در کتابهــا فارســی کمتــر د ــد میشــود و مو ــوعات پراکنــد هســتند و ســیر
منطقــی را طــی نمیکننــد .بــرا مثــا توجــه بــه ســا تار مــت (مقدمــه ،مــت ارــلی و
نتی هییر ) کی از ارو مهـر نگـارب اسـص کـه تکـرار من بـهعنوان ـادمور
مهر و رور اسـص ،در حـالی کـه از میـان ا ـ شـ

دور کتـاب ،تنهـا دو در

ـ

ارـ
بـه ا ـ

مطلــع اشــار کــرد اســص :کتــاب فارســی ســوم راهنمــا ی (اکبــر شــلدر ا و همکــاران،
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و همکـــاران .)6999 ،در کتـــاب
ا ــر میی ـرز ( )6001مطالــع بــهترتیع

اهمیــص ممــوزب و بــهمنظور ســهولص امــر ــادییر مهارتهــا نگارشــی ســازماندهی
شد اند .علاو بـر ا ـ بعضـی مطالـع بـهدلی اهمیـص فرم نـد نگـارب در هـر در

تکـرار

شــد اند کــه از من جملهانــد ســا تار نگــارب و مراحـ من .چگــونگی ســا ص مــت اســا
کار نگـارب اسـص .بـه همـی دلیـ در کتـاب نگـارب انگلیسـی بندنو سـی ا ـر مرنـودت و
بــارت ( )6330ا ـ در

بــهعنوان یــام او بــرا نوشــت ممــد اســص ،بــا اشــار بــه ا ـ

اهمیص کـه چگونـه و بـا چـه مقدمـها نگـارب را شـرون کنـیر .تمر نـات مربـوب بـه ا ـ
مرحلـه بهیونها سـص کــه نگارنـد را بـه ت کــر و تعمـی بـرا

ــافت بهتـر

و جـ ابتر

مقدمــه وا مــیدارد ،بــه ا ــ رــورت کــه مت هــا ی را در ا تیــار او مییــ ارد و از او
می واهــد مقدمــها مناســع بــرا هــر ـ

بنو ســد .همــی نکتــه (بندنو ســی) در کتــاب

نگـارب مییـرز ( 6001و  )6003نیـز بـهعنوان ارـ نگـارب در همـه مطالـع مربـوب بـه من
تکرار شـد اسـص .بنـابرا  ،بـا توجـه بـه جـدو  1کـه مربـوب بـه فراوانـی چنـد مو ـون
نگارشـی در کتابهـا فارســی اسـص ،میتــوان پـی بـرد کــه در کتابهـا فارســی ،نـهتنهــا
ترتیع مو وعات رعا ـص نشـد  ،بلکـه بـه بر ـی مو ـوعات نگارشـی کمتـر توجـه شـد
اسص.
جدول  .۵پراکندگی مطالب مربوط به نگارش در کتابهای فارسی راهنمایی سالهای بهترتیب اول ،دوم و
سوم (۱۳33 ،۱۳3۴و  )۱۳31و کتابهای فارسی دبیرستان سالهای اول ،دوم و سوم (،۱۳33 ،۱۳11
)۱۳31
مطالع مربوب به نگارب
مراح نگارب
بندنو سی :مقدمه ،مت و نتی هییر
نگارب مت بی

از

بند ا مقالهنو سی

نام کتاب فارسی و ر ها که مطلع نگارشی در
من ممد اسص
غیر منس ر و پراکند
سا سوم راهنما ی د 17 .و د71 .؛ سا دوم
دبیرستان ،د17 .
بهطور غیر منس ر و پراکند
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ادامه جدول ۵
سا او راهنما ی ،ر ات 664 ،697 ،99 ،11؛

مت توری ی

او دبیرستان ،د19 .
سا سوم راهنما ی ،د1 .؛ سا او دبیرستان ،د.

بازنو سی

73

لارهنو سی

او دبیرستان ،د693 .

یزاربنو سی

سا او دبیرستان ،د670 .

مقا سه

سا او دبیرستان ،د630 .

شررحا نو سی

سا دوم راهنما ی ،د607 .

اطر نو سی

سا او دبیرستان ،د31 .

سازماندهی و پردازب جملات و رعا ص

غیر منس ر و پراکند

ارو یرامر

سا او دبیرستان ،د66 .؛ سا دوم دبیرستان،

و را

د69 .

جــدو  1نظــر منطقــی و پیوســتگی مطالــع را در کتــاب نگــارب انگلیســی مییــرز
( )6001نشان میدهد .در ا

کتاب زبـانمموز ابتـدا بـا طـرر ا ـ سـؤا کـه «بـه چـه دلیـ

مینو ســد؟» جهــص و هــدو ــود را دنبــا میکنــد .ســ

بــا مراحــ نگــارب مشــنا

میشــود و بــا توجــه بــه ســا تار نگــارب شــرون بــه بندنو ســی مینما ــد .در نگــارب بنــد
ابتـدا در جسـت و نوشـت مقدمـها مناسـع بــرا شـرون و بـهدنبـا من نوشـت جملــاتی
اسص که مقدمـه را توجیـه کنـد و در نها ـص ،بـا نوشـت بنـد بـهعنوان نتی ـهییر  ،نوشـتة
ـود را بــه اتمــام میرسـاند .ا ـ ســیر منطقـی و تــدر ی مطالــع پـ
مربــوب بــه و ــرا

دســتور  ،در فصــ ششــر ا ــ کتــاب بــه تــدر

مقالــات میان امــد .در اتمــه ،در

و ــرا

از تــدر

ارــو

نگــارب انــوان

بــهمنظور ا ــاد مراســتگی ،نظــر و دلــص در

مت نوشتهشد  ،نکتهها مربوب را ادمور میکند.
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فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
جدول  .6ترتیب مطالب کتاب نگارش انگلیسی مییرز ()۲116
چرا مینو سیر؟ (برا

ادییر

بهتر ،تأمی نیاز شیلی ،ا اد ارتباب با د گران و برا

شنود

ودمان) و چه ت اوتی بی زبان نوشتار با ی تار وجود دارد؟
مراح نگارب :انتخاب مو ون ،ت کر دربارة مو ون ،نکتهپردار  ،نگارب بیتکلف ،سازماندهی و
و راستار
بندنو سی :مقدمه ،مت و نتی هییر همرا با تکرار مراح نگارب
نگارب مت بی
س

از

بند و ا مقالهنو سی :ابتدا مقدمة ارلی (منچه می واهیر به من ب رداز ر)؛

 ،پردازب بهمنظور توجیه مقدمه ،با توجه به وفادار به م هوم ارلی و در اتمه نتی هییر  ،با

توجه به ا نکه نو سند در هر

از بخ ها ،وانند را برا بند بعد مماد میسازد ( عنی هر بند

با د مقدمه ،مت و نتی هییر داشته باشد).
سازماندهی و پردازب جملات و رعا ص ارو یرامر

(که در ا

کتاب ،ود شام دوازد

سرفص اسص).
انوان مقالات (با ادمور سه نکتة یردمور  ،پردازب ،سازماندهی و نیز چهار مرحلة ارلی نگارب
در هر در )
و را

 :که شام و را

فنی ،تخصصی و دستور اسص.

نکت ـة پــر اهمیــص د گــر ،ن ــوة ارائ ـة مطالــع نگارشــی در کتابهــا انگلیســی اســص.
بررســی م تــوا مطالــع در کتابهــا انگلیســی مییــرز ( 6001و  )6003نشــان میدهــد
کــه فرم نــد نگــارب در منهــا رعا ــص شــد اســص؛ بــهعبــارتی ،فرم نــدم ور اســص .عنــی
زبانمموز برا رسـیدن بـه نسـخة نهـا ی مطـابی بـا دسـتورالعم کتـاب ،مرحلـه بـه مرحلـه
ارــو نگارشــی را رعا ــص کنــد و ا ــ مراحــ در هــر در
میشود .ا

بــهدلی اهمیــص تکــرار

در حـالی اسـص کـه مطالـع نگارشـی در کتابهـا فارسـی پراکنـد هسـتند و

ترتیــع ارــی را دنبــا نمیکننــد .مهرتــر از همــه ا نکــه ن ــوة ارائ ـة مطالــع بــهیونــها
اس ـص کــه زبــانمموز فقــر بــه تولیــد میاند شــد ،عنــی ،ن ــوة ارائ ـة مطالــع تولیــدم ور
اســص .عنــی نو ســند بــدون طــی سلســلهمراتــع نگــارب ،بــر اســا

6

ذو و ســلیقة ــود

مینو ســد .از ا ــ رو مطالــع درســی فرم نــدم ور نیســتند تــا بتواننــد در طــی مراحــ
1. Product based
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نگــارب ،ذهــ نو ســند را درییــر ســازند .زامــ  )6391( 6تأکیــد دارد کــه لــازم نیســص
معلمــان زمــان ز ــاد را بــرا تصــ ی نوشــتهها دان ممــوزان رــرو کننــد؛ نو ســند
با د بداند کـه نسـخة او تولیـد نهـا ی نیسـص و م ـدود تی بـرا دوبار نو سـی نـدارد .در
نتی ه میمموزد که پیشـرفص در کسـع ا ـ مهـارت نیـاز بـه زمـان و بازنو سـی مکـرر دارد.
بنــابرا  ،تشــو ی دان ممــوزان در ا ــاد ــ
تکاملی منها در من بص شود ،کم

پوشــة نگارشــی 6کــه حرکــص تــدر ی و

بزریی اسص.

نکتـة لابـ توجــه د گــر ا ـ اســص کــه در کتابهــا فارســی ،نکــات مموزشــی بیشــتر
بهرـورت تعر ـف و در جهــص تقو ـص حافظـة دان ممــوز پـی
پاسخگو ی به سـؤا ها امت ـانی منهـا را کمـ

میرونـد و تنهــا بـههنگــام

میکننـد .مسـلمأ چنـی روشـی در م نـد

نمیتواند برا منهـا کـاربرد عملـی داشـته باشـد .بـهعنوان مثـا  ،جـدو  7مقا سـة مطلـع
لارهنو ســی در نظــام مموزشــی فارســی و انگلیســی را نشــان میدهــد .در کتــاب مییــرز
( )6003ا ــ در

هماننــد د گــر مو ــونها نگارشــی بــا ح ــ تأکیــد بــر ســا تار و

فرم نــد نگــارب ،ابتــدا الگــو ارــلی را در ا تیــار زبــانمموز مییــ ارد و ســ

لبــ از

ا نکــه مــت را لارــه کنــد ذه ـ او را بــا طــرر ســؤا ها ی در ارتبــاب بــا مو ــون درییــر
میسازد مانند:
 ا دة ارـلی کـه نگارنـد در مـت

لارهشـد بـه من پردا تـه در کـدام لسـمص مـت

ممد اسص؟
 مــت

لارــهشــد را بــا ار ـ من مقا ســه کنیــد .م ــا در مــت

مو وعات مطابی با مت ارلی پی

لارــهشــد ترتیــع

میرود؟

 م ا مطلبی کر ا ا افه شد اسص؟
 م ا ت سیر ـا برداشـص فـرد در من رـورت یرفتـه اسـص؟ چـه ارتبـاب منطقـی بـی
جملة او و جملة م ر وجود دارد؟

1. Zamel
2. Portfolio
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جدول  .7مقایسة نحوة تدریس «خلاصهنویسی» بین دو کتاب حقشناس و همکاران ( )۱۳11و کتاب مییرز
()۲116
خلاصهنویسی در کتاب انگلیسی

خلاصهنویسی در کتاب فارسی

فرم ندم ور

تولیدم ور

م کوم کردن رونو سی و سرلص علمی

6

تأکید بر نگارب به زبان ود
مبنی بر ت کر برا انعکا
ح

ا دة فرد و پو ا

تأکید بر کوتا کردن مت
6

تأکید بر ح

شیوة نگارب فرد (نومور )

سب
ح

و سیا نو سند و ساک

9

م اهیر کلید مت

تصمیرییر در مورد اندازة لارهنو سی
بهکارییر نکتهها راهبرد در لالع تمر
یرا

نامبردن نکتهها راهبرد
یرا

ذهنی و عینی به مت

ادمور مراح لب از نگارب (یردمور نکتهها

مشخ

مهر ،پردازب و سازماندهی)

عینی به مت
کردن نکتهها مهر

تأکید بر رعا ص مراح نگارب (لب از نگارب،
نگارب بیتکلف ،تص ی و سازماندهی ،و را
تأکید بر ح

)

سا تار مت (مقدمه)...،

مقا سة مت نوشتهشد با مت ارلی و اشار به

مقا سة مت نوشتهشد با مت ارلی و ان ام

جزئیات در رورت نیاز
ح

و راستار
عدم تیییر م اهیر علمی

م اهیر علمی در لالع ییومه

تأکید بر نوشت نام نو سندة مت در ابتدا
لارهنو سی
به کارییر نکات مهر در تمر نات با ارائة الگو

رئو

نکات مهر برا مسانساز ح

کردن

مطالع برا امت ان

ن وة ارائة مطلع «مقا سه» مو ـون د گـر اسـص کـه ا ـ ت قیـی بـرا روشـ سـاز
مطلــع بــه من تکیــه میکنــد .در کتــاب مییــرز ( )6003در

مقا ســه کــه ت ــص عنــوان
1. Plagiarism
2. Dynamic
3. Static

بررسی م توا نگارشی در کتابها فارسی راهنما ی و …
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«بررســی شــباهصها و ت اوتهــا» ممــد  ،ماننــد د گــر مو ــوعات نگارشــی ،بــر ســا تار و
فرم ند نگارب تأکیـد مـیورزد .در ا ـ در

ابتـدا بـا ارائـة الگـو مقا سـه ،ذهـ نگارنـد

با طرر سؤا ها ی درییر میشود .مانند:
چه مطلبی لرار اسص لیا


شود؟ ز ر من جمله ر بکشید.

کدام جمله در مت ارلی به معرفی شباهصها و ت اوتها میپردازد؟

کدام کلمـات کلیـد در نیمـة او بنـد تکـرار میشـوند کـه نشـان از بررسـی شـباهصها
اســص؟ کــدام کلمــات کلیــد در نیمــة دوم بنــد تکــرار میشــود کــه نشــان از بررســی
ت اوتهاسص؟
 ا دة ارلی در بندها درکدام لسمص لاره شد اسص؟
یرچه مت به مقا سـة دو چیـز پردا تـه ،امـا بهتـر بـودن هـی ـ

را تأئیـد نمیکنـد؛ بـه

زبان ود ،نظرتان را بنو سید.
در ادامــه ،فرم نــد نگــارب بــا ارائــة الگــو ســا تار و بــا رعا ــص مراحــ نگــارب
(انتخاب مو ـون ،ت کـر دربـارة مو ـون ،نکتـهبـردار  ،نگـارب بیتکلـف ،سـازماندهی و
و راستار ) دنبا میشود؛ برا مثا بـا طـرر ا ـ سـؤا کـه «مقا سـه چگونـه لـرار اسـص
رورت ییرد؟» م ا لرار اسص مقا سـة نکتـه بـه نکتـه 6ان ـام ییـرد (پیوسـص  .)1بـهعبـارتی،
شباهصها و ت اوتها در هـر مقا سـه روبـهرو هـر لـرار ییرنـد ـا هـدو مقا سـة کـ بـه
کـ  6اســص (پیوســص )1؛ بــه ا ـ معنــی کــه ابتــدا صورــیات مو ــون او بــهطور کامـ
نوشــته میشــود ،ســ

صورــیات مو ــون دوم در مقا ســه بــا مو ــون او نوشــته

میشــود .نای تــه نمانــد کــه در هــر مرحلــه بــا طــرر ســؤا ها ی کــه مطــرر میکنــد ،ذه ـ
نگارنــد را بــهطر قــی درییــر میســازد تــا در چگــونگی پــردازب مــت  ،بررســی و دلــص
بیشــتر نما ــد .ت لیــ مقا ســها مطلــع «مقا ســه» در کتــاب فارســی حیشــنا

و

د گــران ( )6930و کتــاب انگلیســی مییــرز ( )6001در جــدو شــمارة  9نشــان داد شــد
اسص.
1. Part-to-part
2. Whole-to-whole
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جدول  .3اطلاعات تحلیل مقایسهای مطلب «مقایسه« در کتاب فارسی حقشناس و دیگران ( )۱۳11و کتاب
انگلیسی مییرز ()۲116
مقایسه در کتاب انگلیسی

مقایسه در کتاب فارسی

فرم ندم ور

تولیدم ور

تعر ف مقا سه

تعر ف مقا سه

ارائة مثا همرا با طرر سؤا بهمنظور درییر کردن

ارائة مثا برا روش ساز م هوم مقا سه

ذه نگارند برا درک سا تار مت (پو ا)

6

(ساک )

6

ارائة طرر برا طبقهبند شباهصها و ت اوتها
اشار به نکات کلید نگارب مقا سها
ادمور درو

بهکارییر نکتهها راهبرد در لالع تمر
تأکید بر ح
یرا

لبلی که در منها مقا سه
بهکار رفته

سا تار مت (مقدمه)... ،

عینی به مطلع ( وددار از ارائة نظر شخصی)
تأکید بر رعا ص مراح نگارب (لب از نگارب،

نگارب بیتکلف ،تص ی و سازماندهی ،و را

)
معلر م ور9

ا اد ت کر در روند ادییر ( ودمموز )
ارائة را کار ،در لالع سؤا  ،برا تص ی و
سازماندهی مت
بهکارییر نکات مهر در تمر نات با ارائة الگو

رئو

نکات مهر برا مسانساز ح
مطالع برا امت ان

 .۵بحث و نتیجهگیری

نتــا ص حار ـ از ا ـ پــژوه

تأکیــد اســص بــر ا ـ مهــر کــه در یــردمور مــواد و

کتابهــا درســی عوام ـ مهمــی ا ــا نق ـ

میکننــد کــه نبا ــد ناد ــد یرفت ـه شــوند ــا

کمتــر بــدانها توجــه شــود .کــی از ا ــ عوامــ عــدم بر ــوردار از الگــو رــ ی

1. Dynamic
2. Static
3. Teacher based

سا پن اهر
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مموزشــی اســص .ا ــ نتــا ص کــه از ارز ــابی کی ــی و در چــارچوب مقا ســة کتابهــا
فارســی (راهنمــا ی و دبیرســتان) بــا کتابهــا نگــارب انگلیســی (دانشــگاهی) رــورت
میییرد ،شـام سـه بخـ

فراوانـی مطالـع ،ترتیـع مو ـوعات و ن ـوة ارائـة منهاسـص و

ابتــدا میــزان اهمیــص بــه نگــارب در کتابهــا فارســی دور هــا راهنمــا ی و دبیرســتان در
مقا ســه بــا مطالــع دس ـتور  ،زبانشناســی و مو ــوعات مت رلــه و سـ

نتــا ص حار ـ از

مقا سة ترتیـع مطالـع نگارشـی و ن ـوة ممـوزب منهـا در کتابهـا فارسـی و انگلیسـی
را ارائه میکند.
در مرحلـة او  ،نتــا ی کــه از فراوانــی مطالــع مربــوب بــه در

نگــارب در کتابهــا

فارســی دور هــا راهنمــا ی و دبیرســتان بــهدســصممد اســص نشــان میدهــد کــه بالــاتر
میزان دررد متعلی به نکات نگارشی اسـص امـا بـا بررسـی کی ـی کـه بـهعمـ ممـد ،در سـه
دورة راهنما ی ،مو ـوعات مربـوب بـه نگـارب عمـدتأ م ـدود بـه نکتـهپـرداز اسـص .بـه
بیـان د گــر تنهـا شــام نکـات کلیــد جهــص پاسـخگو ی در امت ــان اسـص .نکــاتی کــه در
مقطــل دبیرســتان فقــر یســترد تر بیــان شــد اند امــا همچنــان بــر پا ــة نظــر و پــرورب
لــدرت حافظــة دان ممــوز طــرر شــد اند و نــه بــر مبنــا

ــادییر م هــومی و معنــادار

(مزوب  .)6319 ،در نتی ـه میتـوان ی ـص مطالـع اغلـع جنبـة کـاربرد ندارنـد و ممـوزب
در جهــص مماد ســاز بــرا امت ــان پــی

مــیرود و شــیو ها انــدکی در تمر هــا

بهچشر می ورند که در جهص توانمندساز دان مموزان پی

میروند.

مرحلــة دوم نتــا ص نشــان میدهنــد کــه بــر لــاو کتابهــا نگــارب انگلیســی،
کتابها درسی فارسـی از ترتیـع منظمـی بر ـوردار نیسـتند .عمـدة مطالـع غیـر منسـ ر
و پراکند هستند و ترتیـع منهـا بـا نیـاز زبـانمموز مطابقـص نـدارد چـرا کـه میـزان درونداد
بنــا بــر فر ــیة درونداد 6کراش ـ ( )6391با ــد بــا میــزان توانــا ی و درک دان ممــوز تطــابی
داشــته باشــد .نمونــهها ی از بررســی کی ــی کتابهــا نگــارب انگلیســی کــه در بخــ
افتهها پژوه

ممـد  ،نشـان میدهـد کـه مطالـع مرحلـه بـه مرحلـه مطـابی بـا توانمنـد

زبــانمموز طراحــی شــد اند .ترتیــع منطقــی مطالــع بــر پا ــة توانــا ی فــرد میتوانــد ذو
1. Input Hypothesis
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نو سندیی در او ا ـاد کنـد؛ بنـا بـه ی تـة پی لـدم و مـراد مقـدم ( )6930کوچـ تر
نــاچیزتر

و

عوامــ هــر میتواننــد تــأ یرات شــگرفی در شــک ییر رونــد مموزشــی فــرد

داشــته باشــند ،حتــی «فرم نــدها هــو تی» (برزونســکی )6009 ،6مت ــاوتی در او ا ــاد کننــد
بــهطور کــه از نگــارب و نو ســندیی بگر ــزد .بنــابرا  ،توجــه بــهترتیع مطالــع امــر
اساسی اسـص .بـرا مثـا  ،بـا توجـه بـه نتـا ص بهدسـصممد  ،بـدون ممـوزب مراحـ ارـلی
نگارب چگونه میتوان از فرد انتظار نگارب حرفها داشص.
مرحلــة ســوم ا ــ ت قیــی بــا موردن مثا هــا و نمونــهها ی از ن ــوة تــدر

مطالــع

نگارشی در کتابهـا فارسـی و انگلیسـی ،منهـا را از جنبـة کی ـی بـا هـر مقا سـه میکنـد
و نشان میدهد کـه کتابهـا فارسـی فرم نـدم ور نیسـتند؛ چـرا کـه ـادییر زمـانی بهتـر
رورت میییـرد کـه دان ممـوز بنو سـد تـا بیـاموزد چگونـه بنو سـد (زامـ  .)6396 ،بـرا
مثــا در مییــرز ) 6001و  ،)6003مطالــع بهیونــها طراحــی و ســاماندهی شــد اند کــه
دان ممــــوزان را در جهــــص توانمندســــاز در کــــاربرد مطالــــع هــــدا ص میکننــــد؛
دوبــار نو ســی ــا تکــرار در امــر نگــارب نو ســند را بــه بیــان ا ــدة ارــلی نزد ـ

میکنــد

(زام ـ )6396 ،؛ بنــابرا  ،نگــارب بــر م ــور فرم نــد ،نو ســند را در ا ـ رونــد ــادییر
درییر میسـازد ،بـهطور کـه میممـوزد چهـار مرحلـة ارـلی نگـارب عنـی برنامهنو سـی،
پی نو ســی ،و ــرا

و دوبار نو ســی با ــد در مســیر غیر طــی( 6ســو ،6331 ،بــهنق از

ر چــاردز و رنانــد ا )6006 ،لــرار ییــرد ــا بــهلو کراش ـ «بــازپردازب» ،6394( 9بــهنق از
ر چــاردز و رنانــد ا )6006 ،شــود .علــاو بــر ا ـ  ،مطالــع مربــوب بــه نگــارب بــهمنظور
سهولص در به ـاطر سـ ردن منهـا بیشـتر بهرـورت نکتـهپرداز

ـا لارهنو سـی اسـص و

تنها در جهـص تقو ـص نیـرو حافظـة دان ممـوز و ممـاد سـاز او بـرا مزمـون اسـص .در
نتی ـه ،زمـانی کـه فــرد در مقـاطل ت صـیلی بالــاتر تصـمیر بـه نوشــت نامـة سـادة ادار
مقالهنو ســیها علمــی میییــرد ،دچــار مشــک میشــود .بــرا مثــا  ،در
ادبــی در ســا ســوم دبیرســتان (حیشــنا

ــا

مرا ــهها

و د گــران ،)6993 ،بــه دان ممــوزان تشــبیه و
1. Berzonsky
2. Non-linear
3. Recycling
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اســتعار را میممــوزد ،امــا بــهیونــها نیســص کــه دان ممــوز هنگــام نوشــت مــت بتوانــد از
ا ـ رــور بیــانی در نوشــتهاب اســت اد کنــد و فقــر نمونــهها ی را ح ـ کــرد اســص .در
حالی که همـی مطلـع را میتـوان در لالـع تمـر

(نگـارب بـه سـب

ادبـی) بـا حما ـص

معلــر ان ــام داد تــا در طــی فرم نــد نگــارب و بــا ت قیــی و بررســی در کشــف ســاز ها
ادبی ،به شیوة بنیاد عم کند.
از طرفی ،بـا توجـه بـه ت اوتهـا فرهنگـی ،مشـنا ی بـا فرهنـ
در ا اد ارتباب بـا جوامـل علمـی ،نیـاز بـه دانسـت فرهنـ

زبـان دوم به صـود

نگـارب مخصـود من جامعـه

دارد (کونـــور6006 ،؛ کـــوو و کالـــاتیزز6339 ،؛ کاپلـــان6311 ،6399 ،؛ کوبوتـــا و لهنـــر،
 .)6004با تأکید بـر نظر ـة کاپلـان ( )6399در نگـارب بـه زبـان انگلیسـی نـهتنهـا نیـاز بـه
سا تارها مـواز بـرا توجیـه ـا اسـتدلا مطلـع مـورد نظـر نیسـص ،بلکـه نو سـند در
مقدمــه مســتقیماً بــه ارـ مطلــع میپــردازد ،در حــالی کــه نو ســندة فارســیزبان بــه دنبــا
مثا هــا و اســتدلا ها متعــدد اســص تــا بــه کمــ

منهــا واننــد را بهتــر توجیــه کنــد

(پی لدم و عطـاران .)6069 ،در نتی ـه ا ـ حاشـیهپرداز ها ممکـ اسـص بـه سـوا ت ـاهر
بین امد و ود دلیلی بر سخص دانست نگارب به زبان فارسی باشد.
بـا توجه به ا ـ کـه اهـداو کتابهـا فارسـی ،تکیـه و تأکیـد بـر مهارتهـا زبـانی و
نیز توجـه دسـصاندرکاران بـه ارتقـا کی یـص علمـی اسـص ،ا ـ پـژوه ِ مقا سـها نشـان
میدهــد کــه ت اوتهــا مشــکار بــی ن ــوة تــدر

 ،ترتیــع و فراوانــی مو ــوعات

نگارشــی بــی فارســی و انگلیســی وجــود دارد .علــیرغــر دررــد بالــا فراوانــی مطالــع
نگارشــی در کتابهــا فارســی ،هنــوز الگــو منســ می در ن ــوة ترتیــع و پیوســتگی
مطالــع د ــد نمیشــود .علــاو بــر ا ـ  ،ن ــوة ارائ ـة مطالــع بهیونها ســص کــه دان ممــوز
بــهجــا بــهکــارییر نکتــهها و مطالــع ،بــرا رســیدن بــه ودک ــا ی در امــر نگــارب،
م بور اسص بـا ح ـ ا ـ نکـات تنهـا ـود را بـرا امت ـان ممـاد کنـد .ز ـرا مطالـع در
کتابهــا فارســی بــر لــاو کتابهــا انگلیســی در جهــص تولیــد پــی

میرونــد.

همچنی با تکیه بر تأکیـد زامـ ( )6391مبنـی بـر دوبار نو سـی بـهدلی کمبـود ولـص ،لـازم
نیسص معلمـان زمـان ز ـاد را بـرا تصـ ی نوشـتهها دان ممـوزان رـرو کننـد ،بلکـه
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با تشو ی منهـا در ا ـاد ـ
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پوشـة نگارشـی ،بـهمنظور بـص حرکـص تـدر ی و تکـاملی

ــود ،بــه منهــا بیاموزنــد کــه فـ نگــارب بــه نســخة او

ــتر نمیشــود؛ بــه بیــانی د گــر

نســخة او تولیــد نهــا ی نخواهــد بــود و م ــدود تی بــرا دوبار نو ســی ندارنــد .در نتی ــه
میمموزند که پیشرفص در کسع ا

مهارت نیاز به زمان و بازنو سی مکرر دارد.

ارائــة نمونــهها ی از مقا ســة ترتیــع و ن ــوة تــدر

مطالــع نگارشــی بــی دو نظــام

مموزشــی انگلیســی و فارســی نشــان میدهــد کــه در کتابهــا انگلیســی بــهدلی اهمیــص،
ارو و سـا تار نگـارب بـهطور مکـرر در هـر در

بیـان شـد اند و مطالـع ،فرم نـدم ور

طراحــی شــد اند .تنظــیر ا ـ مطالــع بهرــورتی اســص کــه ذه ـ دان ممــوز ،نــهتنهــا در
ــادییر مطالــع در  ،بلکــه در ان ــام تمر هــا درییــر فرم نــد ــادییر

اســص ،در

نتی ه مسیر مموزب تنها معلرم ور نخواهد بود.
بــا بررســی نتــا ص حار ـ از ا ـ پــژوه

میتــوان چنــی نتی ــه یرفــص کــه بــهمنظور

ســهولص امــر ــادییر و نیــز ا ــاد انگیــز در زبــانمموز ،میتــوان از الگوهــا مــورد نیــاز
در کتابهــا انگلیســی کم ـ

یرفــص و بــهجــا تقو ــص لــوة حافظــه در منهــا بــه لــوة

تخیــ  ،ذو و نــومور منهــا تکیــهکرد .بنــابرا  ،پیشــنهاد میشــود بــا اســت اد از شــیوة
ممــوزب در کتابهــا انگلیســی جهــص ــادییر نــهتنهــا از معلــرم ــور بــه ودممــوز
ســو داد شــود ،بلکــه بــا درییــر ســا ت زبــانمموز بــا تمر نــات مکــرر و نیــز پو اســاز
ذه  ،انگیزة نو سندیی در او تقو ص شود.
امیــد کــه ا ــ پــژوه  ،هرچنــد از نقــ

و عیــع مصــون نیســص ،بتوانــد لــدمی در

جهــص بهبــود رونــد مموزشــی ب ـر دارد و کلیــد باشــد بــرا دســصاندرکاران و طراحــان
کتابها مموزشی فارسـی ،تـا ـود بـا نگـاهی منطقـی و بـا اند شـة ارز ـابی مقا سـها در
جهص بر طرو کردن نق
اسص که ا

ها ـا سـاماندهی بهتـر بـه کی یـص موجـود ،بکوشـند .پـر وا ـ

پژوه  ،بـرا رسـاندن م هـوم کلـی ت ـاوت در ترتیـع و شـیوة ارائـة مطالـع

در دو نظام مموزشی ،م دود به مقا سة چند نمونه اسص.
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چکیده
قــرن بیســت آبســت تغییــر و تحولــات عظــی سیاســی و اجتمــاعی بــوده اسـ  .ادبیــات،
هنر و علـ نیـ متـثرر از وضـعی

در

حـام بـر جامعـه بودهانـد .در اروپـا ،بـهخصـو

فرانســه ،نویســندنان بســیار چــه بــا آرارشــان و چــه بــا موضــ نیر هایشــان در
عرصـهها نونـانون ،نـام خـود را در تــاری ربـ
معــدود نویســندنانیســ

مردهانـد .ژولـی میشـ لــری

از آن

مــه بــهدلی حضــور مستمرشــان در طــو قــرن ،ردپــا

محونشــدنی از خــود بــهجــا نذاشــته اس ـ  .منتقــدان معمول ـاً بــرا تعیــی جایگــاهی
و مشخص ـی را بــرای

نتوانســتهاند

بــرا او دچــار مشــک میشــوند و موقعی ـ

راب ـ

در نظر بگیرند .عـدها او را شـر حـا نـوی

و شـاعر متبحـر میداننـد مـه توانسـ

تحــولی عظــی در نگــاه «خــود» و اســتداده از زبــان ،ایجــاد منــد .عــدها دیگــر نیــ ،
بهواســطة تحقیقــات نســتردهاش بــر رو زبــان ،آداب و رســوم اقــوام آفریقــایی او را
قومنگار شایسته مینامند .ولی آیـا نمیتـوان ادعـا مـرد مـه ایـ دو قلمـرو نـ د لـری
نــهتنها مغــایرتی بــا یکــدیگر ندارنــد ،بلکــه ردپــایی از هــر مــدام در دیگــر یافــ
میشود؟ بهعبـارتی ،آیـا شـعر و قـومشـعر ،آنطـور مـه میشـ بـوژور مینویـد ،مکمـ
یکدیگر و جداناپذیر نیستند؟
کلیدواژهها :میش لری  ،ادبیات ،قومنگار

____________________________
تاريخ دريافت 1396/20/02 :تاريخ پذيرش6900/20/02 :
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 .۱مقدمه

در ای نوشتار سـعی داریـ بـا توجـه بـه زمینـة سیاسـیاجتمـاعیا مـه نویسـنده در آن
زندنی میمرد به تحلیـ جایگـاه نویسـنده و آرـار مـه خلـو نمـوده ،بپـردازی  .بـا اسـتداده
از مدهــوم پــاراتوپی 6مــه دومینیــم مگنــو 2در نظریــة تحلیــ ندتمــان ادبــی از آن بهــره
مــیبــرد ،وضــعی

پاراتوپیــم 9نویســنده را بــا توجــه بــه تولیــدات هنــر اش بررســی

مینمـا ی  .بـر اسـان نظریـة دومینیـم مگنـو ،پـاراتوپی نقطـه یـا مکـانی پارادومسـی اسـ

مــه در جــایی میــان مکــان 4و نامکــان 6قــرار م ـینی ـرد .مگنــو از اصــطلا پارازی ـ

بــرا

توصــیپ پــاراتوپی اســتداده مــینمایــد .بســته بــه زمــان و مکــان ،پــاراتوپی بــهشــک ها
نونــانون هــاهر مــیشــود .ایــ وضــعی

پارادومســی پــاراتوپی از ویژنــیهــا خــا

ندتمان مـورد نظـر ناشـی مـیشـود .نویسـندة ادبـی یـا قـومنگـار بـا قـرار نـرفت در حـوزة
ادبیــات یــا قومنگــار از ویژنــی پــاراتوپی برخــوردار اســ  .آرــار تولیــد شــده نیــ چــه
مت ها ادبی چه مت ها مربـو بـه حـوزة قومنگـار بـر اسـان ایـ نظریـه ،پاراتوپیـم

1

محسوب میشوند مه صرفاً به یم حوزه تعلو ندارند.
میش لری
وضــعی

در زمـرة معـدود نویسـندنانی اسـ

مـه بـا توجـه بـه نونـانونی آرـارش و

منحصــر بــه فــردش در زمــان و مکانهــا مختلــپ در موقعیـ

مــینیــرد .میشــ لــری

پاراتوپیــم قــرار

بــا نوشــت آرــار متنــو در ژانرهــا نونــانون در زمــرة

نویسـندنانی قــرار مـینیـرد مـه بــهسـختی میتــوان او را منحصـر بــه یــم مکتـ

یــا ژانــر

دانس  .در رمـان مردانگـی و یـا قـانون بـاز لـری

بـهعنـوان شـر حا نوی

مــیشـــود در حـــالی مـــه در دیگــر نوشـــتههای

همچـــون  L’Afrique fantômeو

نویســندها مــیشــود در خــدم

ادبـی هـاهر

علــ قومنگــار  .در ایــ نوشــتار بــه ایــ موضــو

میپــردازی مــه چگونــه میشــ لــری

بــه نویســندها بــهاصــطلا پاراتوپیــم تبــدی

1. paratopie
 .2دومینیم مگنو ،نظریه پرداز و زبان شنان معاصر فرانسو در متاب ندتمان ادبی به طر نظریه پاراتوپی میپردازد.
3. paratopique
4. lieu
5. non-lieu
6. paratopique

سا پنجاه
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میشـودم .طبـو فرضـیة جسـتار حاضـر ،زمینـة سیاسـیاجتمـاعی عصـر زنـدنی نویسـنده و
همچنــی تولیــد مــت در ای ـ راســتا تثریرنــذار هســتند و از لــری
م ـیســازند .هنگــامی مــه لــری
نویســنده در موقعیـ

نویســندها پاراتوپیــم

ســدر آفریقــایی خــود را آ ــاز میمنــد خــود را بــهعنــوان

پاراتوپیــم قــرار مـیدهــد .فعالی هــا محققــان اروپــایی در حــوزة

قومنگار در نیمـة او قـرن بیسـت نیـ بـهنـوعی زمینـه را بـرا خلـو آرـار در ایـ زمینـه
آمــاده مــیســازد و موتــور پــاراتوپیکی 6بــرا تولیــد مــت مــیباشــد .تمــامی فعالی هــا
نویســـنده در جامعـــه ،حضـــورش در حلقـــهها ادبـــی نونـــانون ،رفـــ
و ســدرهای  ،نوشــتههای

و آمـــدهای

را شــک مــیدهنــد و ج ــی از فرآینــد خلــو محســوب

م ـیشــوند .از طرف ـی دیگــر نوســینده بــا اســتداده از زبــان شــعر و ارایــهها ادب ـی در آرــار
قومنگار اش هرچـه بیشـتر از خـود چهـرها پاراتوپیـم خـود نشـان مـیدهـد .لـری

هـ

نویســندها ادب ـی محســوب م ـیشــود و ه ـ قومنگــار مــه از روشهــا علم ـی عینــی در
نوشــتهاش بهــره مــیبــرد و بــدی ترتیــ

در نقطــها میــان مکــان و نامکــان یــا مکــانی

یرممک  2جا مینیـرد مـه نـه ماملـاً زمینـة ادبـی محسـوب مـیشـود و نـه آرـار صـرفاً
علمی در حوزة قومنگـار  .طبیعتـاً ایـ تعلـو دونانـه و وضـعی
نی ندوذ میمنـد بـهطـور مـه راو هم مـان مـ  9و دیگـر

4

پاراتوپیـم بـه درون مـت
مـیشـود و تمـام مـت را در

مینوردد.
 .۲زمینة سیاسیاجتماعی عصر نویسنده

ژولــی میش ـ لــری

در  2۲آوری ـ  63۲6در خــانوادها بــورژوا در پــاری

دیــده بــه

جهــان نشــود .پــدرش مارمنــد معمــولی بــود مــه نــ د پــدر ریمــون روســ  ،شــاعر
رمــاننــوی

و موســیقیدان نــامی زمــان خــود ،مــار میمــرد .مــادرش زنــی معتقــد از

خانوادها نسبتث رروتمند بود مه تحصیلات عالیه داش

ولی مار نمیمرد.

1. Moteur paratopique
2. Un impossible lieu
3. Moi
4. Lui
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و رف ـ

ارتبــا خــانوادة لــری

و آمــدها مــدام بــا خــانوادة روس ـ

بــر رو حافظ ـة میش ـ موچــم و پــرورش ذهــن
خوانــدن آواز ،شــرم
مودمیسـ
اهمی

شمارة چهارم

تــثریر مانــدنار

مینــذرد .آشــنایی بــا انــوا موســیقی،

در اپراهــا ملاســیم و نمــای نامــهها تئــاتر از یادنارهــا دوران

مــه آینــدة لــری

را متــثرر از نویســندهها مختلــپ میســازد .دیگــر نکتـة حــا

در ای دوران سـدرها متعـدد میشـ بـا خـانوادهاش میباشـد مـه میـ بـه مشـاهده

و تثمـ را در و پــرورش میدهــد ،بــهطور مــه هــر چشـ انداز تــداعینــر مدهــومی در
ذه لری

میشود مه در آرارش نی منعک

میشود.

علاقة شـدیدش بـه میمیـانر او را بـه شـیمی و تحصـی در ایـ رشـته سـو میدهـد،
اما چنـد طـو نمیمشـد مـه تمایـ خـود را بـه ادبیـات نشـان میدهـد و پـ
لیســان

از نـرفت

شـیمی بــه تحصــی در رشــتة مــورد علاقــهاش یعنــی ادبیــات ،در دانشــگاه ســورب

مشغو میشود.
ژامـوب ،6او را بـه شـعر علاقمنـد میمنـد .ژامـوب بـا درنهـایی مـه

معاشرت با مکـ
بــه لــری

میدهــد او را آمــادة ورود بــه عرصــها میمنــد مــه خــود هــی تمــایلی نشــان

نمیدهد .در نهای

ای آنـدره ماسـون ،نقـاش نـامی فرانسـو اسـ

برا نوشت میشـود .2مکـانی مـه لـری

را رسـماً وارد محافـ هنـر مـرد ،منـ

شخصی آندره ماسـون واقـ در خیابـان بلومـه بـود مـه تبـدی بـه رفـ
شده بود مه بهنـوعی و البتـه تـا حـد خطـو فکـر لـری
مکــان در حــد بــود مــه لــری

مـه اولـی مشـو و

در نوشــتها تحــ

و آتلیـه

و آمـاده هنرمنـدانی

را شـک دادنـد .اهمیـ

ایـ

عنــوان خیابــان بلومــه ایــ چنــی

مینویــد« :از طریــو آنــدره ماســون نــهتنهــا بــا میــرو ژوان بلکــه بــا نویســندنان دیگــر
همچون آنتـون آرتـو ،جـر لمبـور ،آرمـان سـلکرو و همچنـی شـاعر عجیـ
شــیپم آشــنا شــدم [ ]...در عــو
مردم( »...لری ،6354 ،
 .6مک

ریـ

اوان

ایــ مــ بــودم مــه ژرژ باتــا را بــه نــروه معرفــی

.)63 .

ژاموب ( )6344-6551شاعر نقاش و نویسندها مه از او به عنوان پیوند دهنده سمبولیس و سورر الیس یاد

میشود و از مربیان اصلی لری
 .2مجموعه  Simulacreلری

برا نوشت بود.
مه در سا  6326به چاپ رسید م یّ به لیتونرافیها آندره ماسون بود.

سا پنجاه
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نقطة آ ازی آشـنایی لـری
ســا هایی بــود مــه مکتـ

بـا سورر الیسـ ها بـه همـی مکـان بـر مینـردد .دهـة 2۲

سورر الیسـ در او شــهرت بــود و آرــار بـدی چــاپ میمــرد

مــه در محافـ ادبـی مــورد بحـ
سورر الیســتی شــرم

63

و نقــد ب ـیپایــان قــرار مینرفـ  .لــری

میمنــد و ردپــایی هرچنــد م ـ رن ـ

همان سـالی مـه بـه حـ ب ممونیسـ

نیـ در انقلــاب

از خــود بــر جــا مینــذارد.

میپیونـدد اولـی ارـر سورر الیسـ

خـود Le point

 cardinalرا بــه چــاپ میرســاند .رمــان  Auroraدیگــر ارــر سورر الیســ

و در ســا

 6325آمادة چاپ بود مـه دو دهـه بعـد یعنـی در سـا  6341بـه چـاپ میرسـد .بـا بیهـوده
دانست فعالی ها سورر الیس ها بـهتـدری روابـ لـری

بـا آنهـا بـهسـرد مینرایـد و

در سا  6323رسماً از سورر الیسـ جـدا میشـود .بلافاصـله بـه همکـار بـا مجلـة اسـناد
به سردبیر دوس

6

صـمیمیاش ژرژ باتـا میمنـد .ایـ مجلـه بـه تـدری تبـدی بـه محـ

نرد آمدن مخالدان سورر الیس میشود.
در همانجاس

مه با مارسـ نریـو  2قـومشـنان نـامی آشـنا میشـود و مسـیر زنـدنی

شخص ـی و حرفــها اش بــرا همیشــه تغییــر میمنــد .نکت ـة حــا اهمی ـ
زمــان آفریقــا و ســرزمی هــا مســتعمرة فرانســه مــورد توجــه بــی
قــومنگران اروپــایی و بهخصــو

از پــی

اینکــه در ایــ
دانشــمندان و

فرانســو بــهعنــوان مکــان اســطورها قــرار نرفتــه بــود.

نریو نی از ای قاعـده مسـتننی نبـود و بـا بودجـة دولتـی دسـ
در ای ـ زمینــه میزنــد .بــه پیشــنهاد مارس ـ نریــو  ،میش ـ لــری

بـه تحقیقـات نسـتردها
بــهعنوان منشیمســئو

اســناد در یکــی از ب رنتــری ســدرها امتشــافی قــومشــناختی بــه اســتخدام در میآیــد .ایـ
پیشنهاد و سدر فرصـتی بـود بـرا لـری

تـا از سیسـت ماپیتالیسـتی حـام بـر جامعـهاش و

محی محدود بـورژوا فاصـله بگیـرد ،ایـ در حالیسـ

مـه هـی تعلـی و آموزشـی در ایـ

زمینه ندیده بود.

1. Documents

 .2مارس نریو پایه نذار عل قومشناسی در فرانسه محسوب میشود .تعداد از ارر نریو عبارتند از :ماسمها دونون،
باز ها دونون ،هنر محلی آفریقا سیاه
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مــه از آن بــهعنوان مثموری ـ

ای ـ مثموری ـ

شمارة چهارم

دامــار-جیبــوتی یــاد میشــود دو ســا بــه

طــو میانجامــد و قــارة آفریقــا از اقیــانون آتلانتیــم تــا دریــا ســر را در بــر مینیــرد.
پ

از استقرار در سانگا ،مـالی منـونی ،لـری

بـه مطالعـة زبـان دونونهـا میپـردازد مـه در

عنــوان زبــان ســر دونــونهــا در  6345چــاپ میشــود .دونونهــا از اقــوام

متــابی تح ـ

آفریقــایی ســام در ــرب آفریقــا هســتند مــه س ـن ها و آداب و رسومشــان همــواره مــورد
بـه آفریقـا متـابی بـه اسـ

توجـه قومشناسـان قـرار نرفتـه اسـ  .امـا سـو ات سـدر لـری

 6L’Afrique fantômeمیباشـــد مـــه در ســـا  6394توســـ نشـــر نالیمـــار بـــه چـــاپ
میرسد ،مه آنرا به مارسـ نریـو تقـدی میمنـد .چـاپ ایـ متـاب نـهتنها مـورد اسـتقبا
بلکـه مارسـ نریـو نیـ آنـرا مـانعی بـرا ادامـة تحقیقـات

منتقدان قوم نگار قرار نگرفـ

قومشناختی در سـرزمی ها مسـتعمره یـاد مـرد ،بـدی ترتیـ
پ

چـاپ متـاب تنهـا چنـد مـاه

از ورودش به بازار متوقپ شد.
بسیار لری

را بـا خودشـر حا هـایی مـه نوشـته میشناسـند .بـا خوانـدن مقالـها از

جان اپشـتای  ،رمـاننوی

و مـارنردان ،دربـارة فرویـد و سـپ

در همــان ســا ( )6322بــه فرانســه چــاپ میشــوند ،لــری
مینیرد و در همـان سـا اسـ
آن شصـ

و هشـ

آرـار از خـود فرویـد مـه
بــهشــدت تح ـ

مـه شـرو بـه نوشـت دفتـر خـاطرات

ســا ادامــه پیــدا میمنــد .اهمیـ

منشـــث شـــاهکارها اتوبیونرافیـــم لـــری

تــثریر قــرار

میمنـد و نگـارش

ای ـ نوشــتهها در آن اسـ

همچـــون l’Age d’homme 2اســـ

مــه ســر
مـــه از

برجســتهتری آرــار او محســوب میشــود و بــهنــوعی اعترافــات نویســنده در تمــام ســطو
زندنیاش را در بر مینیرد .لـری

بـا ایـ مـار خـود ،سـبم جدیـد و ماملـاً متحـو شـده

از خودشر حـا نویسـی ارا ـه میدهـد مـه تـا آن زمـان شـاید بـهاسـتننا یکـی دو ارـر ،بـر
رو دلاور ها خـود شـر حا نوی

بنـا شـده بـود .بـهاعتقـاد برخـی منتقـدان لـری

بـا

ای ارر رسماً وارد حوزة ادبیات میشود.
 .6آفریقا شبح یا آفریقا توه میتواند ترجمها از ای تیتر باشد ولی بهدلی در بر نرفت چندی معنی در خود بهنظر
نمیرسد ترجمها بتواند منتق منندة تمام مدهوم آن باشد .در مقاله حاضر از تیتر فرانسه استداده خواهی نمود.
 .2شاید بتوان عنوان ای متاب را مردانگی ترجمه مرد مه همانند متابها دیگر لری

چند معنایی اس .

سا پنجاه

میان قومنگار و ادبیات :میش لری

در سا  634۲لـری
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نوشـت عظی تـری ارـر ادبـی خـود ،قـانون بـاز را آ ـاز میمنـد.

نگارش ای ارر مه متشک از چهار جلـد اسـ  ،سـی و پـن سـا بـه طـو انجامیـد .علـاوه
در ایـ ارـر بـهعنوان شـاهد بـینقـ

بر داشـت ویژنیهـا اتوبیـونرافی ملاسـیم ،لـری
دوران خود هاهر میشود.
ویژنــی خــا

لــری

و بــا هنرمنــدان نــامی قــرن بیســت در

امــا ارتبــا تنگاتنــ

عرصــهها مختلــپ همچــون شــعر ،نقاشــی و مجســمهســاز بــود .همــی اتدــا بــه تنــو
آرــارش چــه از لحــا ســبکی و چــه از لحــا محتــوا ممــم شــایانی مــرده اس ـ  .لــری
ضم نوشت آرـار ادبـیاش بـه فعالیـ

خـود بـهعنوان قـومنگـار ادامـه میدهـد و متـونی را

در زمین ـة نقــد هنــر بــه چــاپ میرســاند .هنرمنــدان مشــهور همچــون آنــدره ماســون،
ژوان میرو ،آلبرتو جامومتی ،و فرانسی

بک با قل لری

به نقد مشیده شدهاند.

 .۳لریس ،نویسندۀ ادبی

حضــور میش ـ لــری

در حاشــیة مکات ـ

طرفــی نتــوان او را در مکتــ
فعالی های

خاصــی ننجانــد و از طرفــی دیگــر عــدها بــهواســطة

در عرصههـا مختلـپ هنـر و توسـ و بـه خـودشـر حـا نویسـی ،او را

نویسندها ادبی ندانند؛ اما اسـتدادها مـه لـری
میمند .در واق زبان و نحوة بهمارنیر
همانطـور مـه در مقدمـة مقالـه پـی
لــری

ادبـی و مشــمک ها هنــر باع ـ

شــده از

از زبـان میمنـد ،خلـاا ایـ امـر را رابـ

آن هدا اصلی نوشتار محسوب میشود.

رو بـه آن اشـاره شـد ،آشـنایی بـا مکـ

را بــه شــعر ســو میدهــد .در پـی پیوســتن

مدتی موتاه ،دس

ژامـوب،

بــه سورر الیسـ هــا ،بــرا هــر چنــد

به خلـو آرـار میزنـد مـه باز هـا هریـپ زبـانی آن را ماملـاً متمـای

میسازد.
علاوه بـا سورر الیسـ هـا ،لـری

بـا ان یستانسیالیسـ ها بـهخصـو

سـارتر در مجلـة

 Les temps modernesهمکــار میمنــد .ولــی بــر خلــاا هســتینرایــان مــه از زبــان
بــهعنوان ابـ ار مــاربرد بــرا بیــان عقایــد خــود اســتداده میمننــد ،بــرا لــری
صرفاً نق

ملمــات

انتقا پیام ندارنـد؛ ملمـات چـال هـا زبـانی هسـتند مـه حافظـة انسـانی را در

مقاط مختلپ زندنی به نمای

مینذارند.
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رمــان مردانگــی 6شــاید معروفتــری خــودشــر حــا لــری

شمارة چهارم

باشــد مــه تصــور همگــان از

ای ـ ژانــر را بــر ه ـ زد و ســبکی نســبتاً جدیــد بــا قــوانینی جدیــد در ادبیــات فرانســه بــه
نذاشــ  .رمــان مردانگــی پرتــرة روانکاوانــه و جامعــهشــناختی از مــودمی و

نمــای

نوجوانی لری

ارا ه میدهـد مـه در انتهـا متـاب بـه بلـو میرسـد .ریشـخند و صـراح

لهجــه در بــه ســخره نــرفت خــود ،خواننــده را در شــو فــرو میبــرد .لــری

خــاطرات

دوران مــودمی و نوجــوانیاش را در لدــاا اعترافــات ،ســخنرانی بــیپــرده و برملــامردن
خصوصیتری عـادات

بیـان مـیمنـد و بـا تکیـه بـر پتانسـی زبـانی سـعی در بـر هـ زدن

دیوار میان دنیـا هنـر و واقعیـ

را ماملـاً متمـای

خـار دارد .همـی ویژنیهـا ارـر لـری

و برجسته میمنند.
دیگر ارر مه لـری
باز اس

مـه خصوصـاً توجـه منتقـدان ادبـی را بـه خـود جلـ

مـرد ،قـانون

مه در چهار جلد بـه چـاپ رسـید .نوشـت ایـ اتوبیـونرافی حـدود سـی و پـن

ســا بــه طــو انجامیــد مــه حکای ـ

از عظم ـ

آن و ری بینــی منــا زدن ـی نویســنده دارد.
زبــان و چگــونگی اســتداده از آن

هماننــد ارــر قبل ـی ،از همــان ابتــدا جلــد او بــه اهمی ـ

پ ـی میبــری  .در ای ـ جلــد ،نویســنده مــودمی را بــه تصــویر میمشــد (شــخ

لــری

در

مودمی) مه هم مان بـا یـادنیر زبـان و پـیبـردن بـه اشـتباهات  ،بـا دنیـا خـار ارتبـا
برقــرار میمنــد .بــدی ترتی ـ  ،نق ـ

زبــان در روای ـ

خــاطرات

بــی

از پــی

برجســته

میشود ،بهطور مه در وابستگی متقاب قرار مینیرند.
نکتـة مهمـی مـه بایــد بــدان اشـاره مــرد ،وجــود سـاختار شــعر  ،چــه نظـ و چــه ننــر،
اس

مـه در مـ ایـ مجموعـه بـه حرمـ

در میآیـد .منتقـدانی مـه شـر حـا را ژانـر

متعلـو بـه ادبیــات والـا نمیداننـد ،واقــپ بـه ایـ امــر مهـ نبودهانـد مــه شـعر شـاهملیــد و
ســتون اصــلی ای ـ ارــر لــری
میدهــد« :خواسـ
مه قادر به هدای

اس ـ  .خــودش بهتــر از هــر مس ـی در ای ـ ارتبــا توضــیح

مـ ســاخت بوطیقــا شــعر و اخلاقیــاتی فــرو رفتــه در یکــدیگر بــود
م به تمام حوزهها باشد» (لری ،2۲۲9 ،

،9

.)246 .

1. L’Age d’homme

سا پنجاه
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امــا برخــی ســبم نوشــتار لــری

را ،بــهخصــو
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نحــوة بــهمــارنیر زبــان بــا

رماننویسان نـو مقایسـه میمننـد .در واقـ  ،زبـان بـهجـا تقلیـد دسـ
میمنــد مــه از قب ـ وجــود خــارجی نداشــته اس ـ
خطو میان واقعی

و بــدی ترتی ـ

اس ـ

بـه خلـو سـوژها
مــه شــاهد محــو
و خیـا

و خیـا میشـوی  .ایـ خطـو نـامر ی نـهتنها میـان واقعیـ

بلکــه میــان ژانرهــا نی ـ ندــوذ میمننــد مــه در صــدحات آینــده بــه آن اشــاره خــواهی مــرد.
هیویــ  ،)6359( 6اســتاد و منتقــد برجســتة ادبــی در آمریکــا ،در مقالــها تحــ

عنــوان

«اتداقات در زنـدنی و نوشـتار :عمـ اتوبیونرفیـم میشـ لـری » از دو ارـر مهـ نویسـنده
بهعنوان عم اتوبیونرفیـم 2یـاد میمنـد و ایـ چنـی مینویـد« :سـعی مـ بـر آن خواهـد
بـود آن اتداقـاتی را تحلیـ مـن مــه عمـ نوشـت شـر حـا را شــک مـیدهنـد تـا نشــان
دهــ چگونــه خطــو جدامننــدة مــابی زنــدنی و نوشــتار محــو مــیشــوند» (هیویــ ،
 .)6359ایـ در واقـ همــان هــدا اصــلی لــری

از نوشــت بــود ،همــانچیـ

مــه او را از

نویسندنان دیگر دوران خود متمای مرد.
 .۴لریس قومنگار

علـ قــومنگــار هــاهراً قــدم

چنــدانی نــدارد .اولــی آرــار مــه از آن رســماً بــهعنوان

تحقیقات قومنگاشتی یاد میشود بـه اوایـ قـرن بیسـ
 .اســپای

بـر مـینـردد .تومـان نورتکـوت و

نویســندنان ای ـ آرــار بودنــد؛ امــا بــهاعتقاد آل ـ میشـ بوایــه مــه تحقیقــاتی در

زمینــة ارتبــا میــان ادبیــات و قومشناســی انجــام داده ،ســدرنامه بــهعنوان ندتمــانی شــک
مینیــرد مــه زایــا آنچــه مــه از آن بــهعنوان قومشناســی یــاد میمننــد ،میشــود (بوایــه،
 .)2۲۲6مارهــا مــارمو پولــو در قــرن دوازده و ژان-باتیســ

تاورنیــه در قــرن شــان ده از

اولی سدرنامهها محسوب میشوند.
امــروزه در محافــ آنگلوسامســون ،از لــری
مردمشنان یاد میمننـد .هـدای شـدن
سورر الیسـ هـا همـراه شــد .لـری

بــی

از پــی

بــهعنوان قــومنگــار-

بـهسـو علـ قـومشناسـی بـا تیرنـی روابطـ

بـا

بـا اعلـام رســمی جـدایی از سورر الیسـ و اشــتغا در
1. Hewitt
2. Autobiographical act
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شمارة چهارم

مجل ـة «اســناد» مــه بــهنــوعی تبــدی بــه محد ـ و پناهگــاهی بــرا مخالدــان سورر الیس ـ
تبدی شده بود ،بـا مارسـ نریـو آشـنا میشـود .ایـ ملاقـات تبـدی بـه نقطـة عطدـی در
زندنی حرفها لری

میشـود مـه و را بـه قـارة سـیاه سـو میدهـد .البتـه علاقـة لـری

بــه آفریقــا بــه مشــپ موســیقی جــاز در مافــهها پــاری
مینردد.

6

به دعوت مارس نریـو  ،لـری

بـه نـروه سـدر امتشـافی آفریقـا میپیونـدد و بـهعنـوان

مسئو آرشـیو اسـتخدام میشـود .ایـ مثموریـ
اس ـ

و هنــر آفریقــا در تئــثتر بــر

مـه بـه مثموریـ

دامـار-جیبـوتی مشـهور

از اقیــانون آتلانتیــم تــا دریــا ســر را در بــر مینیــرد .بلافاصــله پ ـ

ســدر ،لــری

از شــرو

اقــدام بــه نوشــت یادداشــ هــایی میمنــد مــه مخدیانــه بــه همســرش نیــ

میفرستد .تمام مشاهدات ،اتداقات و ج یات سدر را یادداش
در سانگا (مـالی منـونی) ،لـری

میمند.

زبـان دونـونهـا را مطالعـه میمنـد و بـه نتـای جـالبی

میرســد مــه در متــاب زبــان ســر دونونهــا بــه چ ـاپ میرســد .بــهنظــر میرســد علاق ـة
قومنگـاران فرانسـو بـه هنـر دونـون بیدلیـ نباشـد؛ زیـرا شـباه هـا بسـیار بـا هنـر
سورر الیستی در آن میتوان یاف .
در نونــدار (اتیــوپی) آی ـی هــا ج ـ هــا زار را بررســی میمنــد مــه موضــو اصــلی
متـابی تحـ

عنـوان جـ زدنـی و جنبــهها تئـثتر آن نـ د اتیوپیاییهـا نونــدار 2اسـ .

ای ارر در  6365چاپ شد.
پ

از بازنشـ

از آفریقـا ،یادداشـ هـا سـدرش را بـه «سـدر بـه آفریقـا :از دامـار تـا

جیبــوتی» ن ـ د آنــدره مــالرو در نشــر نالیمــار میبــرد مــه بــه توص ـیة مــالرو تیتــر آن را بــه
 L’Afrique fantôme9تغییــر میدهــد .بخ هــایی از یادداشــ ها لــری
مختلپ ه به چـاپ میرسـد .علـیر

تلاشهـا فـراوان او ،مـارش چنـدان مـورد توجـه

 .6احساساتی از آفریقا ( ،)636۲ارر ریمون روس  ،از نمایشنامههایی اس
بر جه

در مجلــات

مه لری

در نوجوانی آن را میبیند و تاریر زیاد

دادن خ فکر و مینذارد.

2. Leiris, Michel, La possession et ses aspects théâtraux chez les Ethiopiens de Gondar,
L’Homme, nouvelle série, rééd. Plon, 1958
3. Leiris, Michel, L’Afrique fantôme, Gallimard, 1934
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منتقدان و حتی مارسـ نریـو قـرار نگرفـ  .بـهاعتقـاد نریـو  ،ایـ مـار لـری

ضـربها

بــه مــار قــومشناس ـی در ســرزمی هــا مســتعمره وارد مــرد .امــا دریاف هــایی مــه از آرــار
قومشناسی لری

در آینده میشود ،ماملاً خلاا ای امر را راب

میمنند.

متـــاب  L’Afrique fantômeمه تـــری رهـــاورد ســـدر آفریقـــایی لـــری

محســـوب

میشــود مــه نــهتنها توجــه منتقــدان قومشــنان بلکــه منتقــدان ادبـی را هـ بــه خــود جلـ
مــرده اس ـ  .در همــان ابتــدا صــدحة او  ،نویســنده جملــها را از اتوبیــونرافی معــروا
ژانژا روسو ،اعترافات ،نق میمند« :فق م  .قلب را ح

میمن » ...

از طرفی مشـاهده مـیمنی مـه در ایـ ارـر قومشناسـی لـری
شــبحی ،باف ـ

نیـ سـایة شـعر همچـون

متنــی را رهــا نمیمنــد؛ نوشــتها مــه بــر حس ـ

نیــاز بایــد دارا عینی ـ

علم ـی باشــد .نــویی ف ـ شــعر تبــدی بــه اب ـ ار بــرا بــی خــود ،شــناخ
بالطب  ،شناخ

دیگــر و

خود میشود.

بــهاعتقاد لــری  ،مارهــا قومنگــار مــه تــا آن زمــان در اروپــا چــه توس ـ فرانســویان
چــه بریتانیاییهــا صــورت نرفــ

نــهتنها ممــم چنــدانی بــه شــناخ

فرهنــ

و آداب و

رسوم دیگر (آفریقایی) نکـرده بـود ،بلکـه همانـا رابطـه دونانـة اربـاب-بـرده در مطالعـات
قومشناختی حدظ میشـد .لـری
تخیلی اس

در صـدد از بـی بـردن و بـر هـ زدن تصـویر نادرسـ

مه از آفریقـا و هنـر آفریقـایی در ذهـ اروپـایی سدیدپوسـ

نقـ

و

بسـته بـود.

و بــا نوشــتار خــود و نــو نگــاهی مــه بــه آفریقــا و آفریقــایی دارد ،ســعی در محــو ای ـ
تقاب دونانها دارد مه بـر تدکـر ـرب حکـ اسـ  .یـم سـو ایـ تضـاد ،مـه بـهاعتقاد
لــری

مدهــومی ســاختگی بــی

نیســ  ،اروپــامحور (خــود) و ســویة دیگــر آن همانــا

آفریقا و آفریقا بدو (دیگر ) اس .
ن د لـری  ،نوشـت بـهمعنـا د د ـة خـاطر بـرا دیگـر اسـ

مـه بـا میـ پیوسـت

خود به دیگـر همـراه میشـود .مضـمون یـر و دیگـر  ،نـهتنها در ارـر قومشناسـی لـری
بلکـه در شــر حا هـا و نیـ بـهچشـ میخــورد .در قـانون بــاز  ،روشـ تر از هــر ارــر
دیگر خواننـده شـاهد آن اسـ
خود میرسد.

مـه راو از طریـو ملحـو شـدن بـه دیگـر بـه شـناخ

11
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معتقــد بــود مــه تیم ـی مــه بــه ســرنروهی

نریــو مــار میمــرد دو هــدا اصــلی را دنبــا میمــرد .6 :ایجــاد رعــ

و وحشــ ؛ .2

دزدیـــدن 6.از طرفـــی ،ملیدـــورد نیـــرت  ،مـــردمشـــنان آمریکـــایی و ژان ژامـــ ،
قومشــنانمــردمشــنان معاصــر فرانســو  ،بــه جم ـ آور اشــیا قیمتــی بــرا موزههــا
فرانسو بهخصـو

مـوزة قومشناسـی اشـاره میمننـد .ریـویر و ریـوه دو تـ از همکـاران

نریـــو در ایـــ مثموریـــ

مســـئو آن بودنـــد .موضـــو دزد در اپیـــ ود از متـــاب

 ،L’Afrique fantômeبهشکلی استعار به نگارش در میآید:
مرد مه آبارنامـات نامیـده میشـد بـا دوسـتان
نــردن
پــای

سـدر میمـرد .نـوار قرمـ رنـ

چســبیده بــود و همــراه خــود لحــافی قرم ـ رن ـ
میبس ـ

دور

و خــر داش ـ  .خــرش را بــه

و ملافــهاش را بــرا خوابیــدن پهــ میمــرد .یــم روز در حــالی مــه بــه

خــواب رفتــه بــود ،یکــی از دوســتان

بلنــد شــد ،نــوار را از دور نــردن

خود چسباند ،بهآرامی آبارنامـات را از جـای

منــد و بــه نــردن

بلنـد مـرد تـا ملافـة قرمـ را بیـرون بکشـد و

خر را به پا خود بس  .هنگامی مـه آبارمانـات بیـدار شـد و مـرد را دیـد مـه نـوار قرمـ
به نردن دارد و خر را بـه پـای
ای مرد آبارنامات اس

بسـته و بـر رو ملافـه قرمـ خوابیـده ،ایـ چنـی ندـ :

و م چه مسی هست ؟ و نریان از جای

بلند شد.

2

بــهاعتقاد لارســون ،دزدیــدن ،از طرف ـی افســانة ســوبژمتیویتة قومشناس ـی ربــی را تثییــد
میمند و از طرفی به آن اجـازه میدهـد مـه بـا ایـ مـار از هویـ

اسـتعمارنر خـود فاصـله

بگیرند .شـاید دزدیـدن بـهصـورت پـارادوم وار روش اروپاییـان بـرا رویـارویی بـا ننـاه
ناشی از استعمار اس .

9

مـه آیـا لـری

و بـهطور ملـی اروپـایی هویـ

سؤالی مه میتوان مطر مـرد ایـ اسـ

خود را از دیگـر نمینیـرد؟ بـهنظـر میرسـد مـه هویـ

خـود نـه در تقابـ بـا هویـ

دیگـر قــرار مینیــرد بلکـه بــا آن یکــی شـده و همــان دیگــر میشـود .میشـ لــری

بــا

1. Ethnography, Thievery, and cultural identity : A rereading of Michel Leiris’s L’Afrique
fantôme
2. Ibid. p. 233
3. Ibid. p. 235
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اسـتعمار و نگـاه اسـتعمارنر

بــه استعمارشــده مــیپــردازد و تدکــر برتر جویانــة حــام بــر فلســده ــرب را در هــ
میشــکند 6.شــاید بــه همــی دلیـ اسـ

مــه خشـ مارسـ نریــو را بــر میانگیـ د چــون

قومنگار همواره برا توسـعة خـود متوسـ بـه اسـتعمارنـر بـوده اسـ  .لـری
سیاس ـ ها اســتعمارنرانه و همــدرد بــا مل ـ

بـا نقـد

مســتعمره ،مــانعی بــرا ادام ـة ســدرها

ماجراجویانة قومشناسان اروپایی به قارة سیاه میشود.
مســئلها مــه دربــارة مارهــا قومنگــار لــری
میتوان رجـو بـه قومنگـار را راهـی بـرا شـناخ

مطــر میشــود ای ـ اس ـ

مــه آیــا

خـود دانسـ ؟ و ایـ امـر ادعاهـا

عل نرایی قومنگار را زیر سؤا نمیبرد؟
از همــان ابتــدا متــاب  ،L’Afrique fantômeخواننــده شــاهد راو ایســ
ذهنیــ

مــه بــا

و «ناخودانــاه فرهنگــی» 2خــود محــی اطــراا را مشــاهده ،بررســی و قضــاوت

میمنــد و از طریــو ارتبــاطی مــه بــا زن و مــرد آفریق ـایی برقــرار میمنــد ســعی در حــذا
شکاا فرضی موجـود مـرده و بـه شـناختی نـو از خـود (چـه بـهعنوان مـرد و چـه بـهعنوان
انســان سدیدپوس ـ

اروپــایی) دس ـ

مییابــد .ب ـیتردیــد ،بع ـد ادب ـی و شــعر ،رن ـ

و رو

نایی به ای ماوش نویسنده میبخشد.
 .۵بحث و نتیجهگیری

امــروزه نــام لــری

را بــا جریانهــا زیــاد پیونــد میدهنــد .رفــ

نویســندنان و شــاعران بــ ر

و آمــدها او بــا

عصــر خــود ،فعالی هــا ادبــی و سیاســی او در مکتــ

سورر الیســ  ،حضــورش در منــار ان یستانسیالیســ ها (بــهخصــو
ســیمون دوبــووار) ،تعاملــات لــری

ژان پــ ســارتر و

بــا نویســندنان رمــان نــو و شــباه ها مــه بــی

 .6ادوارد سعید ،منتقد فلسطینی ،در متاب خود در باب شر شناسی ،درباره تصور رب از دنیا شر به زیبایی سخ رانده
اس .
2. Albers, Irène, Mimesis and Alterity : Michel Leiris’s ethnography and poetics of spirit
possession, French Studies, Vol. LXII, No. 3, p. 273
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نوشــتهها و و رمــان نــو دیــده میشــود ،همگـی عــواملی هســتند مــه باعـ
او بهعنوان نویسندها ب ر

شمارة چهارم

میشــوند از

یاد شود.

نرچــه برخــی منتقــدان ادبــی ،آرــار او را بــه دفترچــة یادداشــتی تشــبیه میمننــد مــه
خـــاطرات روزانـــة خـــود در آن را بـــهجـــا نذاشـــته اســـ  ،و در واقـــ لـــری
شر حا نویسی بی

خـــود

نیسـ  ،امـا بایـد اذعـان مـرد ایـ منتقـدان نکـات بسـیار ر ،مـه بـه

برخـی از آن در نوشــتار حاضــر اشــاره شــده ،نادیــده مینیرنــد .اســتدادة ماهرانــه از زبــان در
دیـــالونی 6مـــه میـــان حـــا و نذشـــته در جریـــان اســـ  ،اشـــارات و بـــه اتداقـــات
سیاســیاجتمــاعی دوران خــود (همچــون جنــ هــا جهــانی او و دوم) و پیونــد ایــ
وقای با تجارب شخصـی خـود ،بـا رو ادبـی مـه در تـمتـم ملمـات میدمـد ،همگـی از
عــواملی هســتند مــه باع ـ

میشــود از لــری

نــهتنها بــهعنوان خــودشــر حا نوی

بلکــه

یــم شورشــی ب ـیبــدی یــاد شــود مــه در بط ـ نوآور هــا و دســتاوردها فراوان ـی ای ـ
حوزه اس .
شــاید آن ویژنــیا مــه لــری

را از دیگــر نویســندنان متمــای میمنــد ای ـ باشــد مــه

هنر ادبی بـرا او ،هـ وسـیله و هـ هـدا اسـ
تخریــ

مـه بـهممـم آن انسـان و دنیـا بـهجـا

یکــدیگر ،در ارــر مــه وهیدــهاش نشــان دادن آنهاســ  ،یکــدیگر را مشــپ

میمنند (پاولمه.)633۲ ،
از ســو دیگــر ،عــدها از لــری

بــهعنوان قــومنگــار-مــردمشــنان یــاد میمننــد و

مارهــا او را در زمینــة قومشناســی بــی

از هــر چیــ دیگــر تحلیــ مردهانــد .لــری

اولــی نویســندة فرانســو محســوب میشــود مــه آشــکارا از اســتعمارنر ها دولــ

فرانســه در آفریقــا ســخ رانــد .آرــار همچــون پــن مطالعــه در زمینــه قــومنگــار  ،زبــان
مخد ـی دونــونهــا ســانگا ،نــژاد و تمــدن و  L’ Afrique fantômeاز جملــه نوشــتههایی
هستند مه در آن عینیـ
میمنـــد .لـــری

علمـی منـا زدنـی نویسـنده ،او را تبـدی بـه قومنگـار تمـام عیـار

بـــا مشـــاهده ،تجربـــة شخصـــی و یادداشـــ ها علمـــی سیاســـ ها

 .6به اعتقاد میش بوتور ،از برجستهتری نویسندنان رمان نو ،آرار لری
لری

در نذشته و حا در جریان اس .

شر حا دیالکتیکی هستند مه در آن دیالونی میان

سا پنجاه
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اســتعمارنرانة اروپــا را شــدیداً نقــد میمنــد و از آنجاس ـ
مباح

اید ولوژیم میشود و از قومنگار خال

نکتـة قابـ بحـ
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مــه خواســته یــا ناخواســته وارد

دور میشود.

دیگــر مــه مارهــا قومنگــار لــری

را از دیگــران متمــای میمنــد

ای اس

مه ف شـعر  ،ادبیـات و زبـانشناسـی جایگـاه خاصـی را اشـغا میمننـد .متـابی

مه لری

در آن به بررسـی و آنـالی زبـان سـر دونونهـا میپـردازد ،بـه همـان انـدازه مـه

از قومنگار متثرر اسـ  ،از فـ شـعر هـ بهـره میبـرد .میشـ بـوژور ،6منتقـد ادبـی مـه
رو ارــر لــری

تحقیقــات نســتردها انجــام داده اســ  ،از ایــ عمــ لــری

قــومشعرشناســی یــاد میمنــد و در صــدد بررســی ارتبــاطی اســ

بــهعنوان

مــه میــان شــعر و

قومشعرشناسی شک مینیرد(بوژور.)633۲ ،
همانطور مه مشاهده مـیمنی  ،شـعر هـ بـر آرـار منظـوم و هـ بـر مارهـا قومنگـار
سایه افکنـده و حضـور آن بـهعنوان عنصـر مـه در لایـهها نوشـتار ندـوذ میمنـد و

لری

ماندنار میشود ،احسان میشود.

ژان ژا روســو ،فیلســوا فرانســو قــرن هجــده میلــاد  ،در اههــار نظــر جالــ
در متــاب رســالها دربــارة منشــث نــابرابر میــان انســانها ،از ارتبــا میــان اتوبی ـونرافی و
مــردم شناس ـی-قومشناســی ســخ ندتــه اس ـ  .بــهنظــر میرســد ای ـ دو (اتوبیــونرافی و
مــردمشناســی) بــهطو اجتنــابناپــذیر مکمــ یکدیگرنــد و بــرا ابــراز خــود وارد قلمــرو
یکدیگر میشوند و وضعی
بح

پاراتوپیم بهوجود میآورند.

خـود و ارتبـا آن بـا دیگـر در مـانون توجـه هـر دو حـوزه یعنـی اتوبیـونرافی

و قومشناس ـی قــرار م ـینیــرد .در اتوبیــونرافی« ،خــود» بــهوضــو در بط ـ نوشــتار قــرار
مینیــرد و تبــدی بــه موضــوعی محــور میشــود .لــری

در آرــار اتوبیــونرافیاش «خــود»

را در دورههــا مختلــپ زنــدنی مــورد بررس ـی قــرار میدهــد و ســاختار و تحولــات آن را
در مقاط مختلپ مطالعـه میمنـد .جالـ

آنکـه مـه قومنگار هـا لـری

نیـ بـهنـوعی بـا

نقـد «خـود» شــرو میشـوند .آفریقــا همـواره بــهعنوان مجموعـها دیگــر ،متدـاوت ،بــدو
و دســ نیــافتنی بــرا انســان سدیدپوســ

محســوب میشــود .در قومنگار هــا لــری ،
1. Michel Beaujour
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 در.را از «دیگـر » بـدو مینیـرد
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بهوضو مشـاهده مـیمنی مـه چگونـه «خـود» هـویت

. واق آفریقایی همچون آینها برا او میشود و خود او همانا آفریقایی اس
 آیــا میتــوان.مرزهــا را بــاز میمنــد

رو بح هــایی ناتمــام دربــارة ت ل ـ

،  روانکــاو،مــه رویکردهــا مختلــپ از جملــه شــعر

نوشــتار پــی

ادعــا مــرد مــه تمــام پــروژة لــری

 بــهنــوعی در خــودشــر حــا نویســی خلاصــه،قومنگــار و نقــد هنــر را اد ــام میمنــد
میشــود؟ و ایــ اتوبیــونرافی بــهنوبــة خــود بــه قومنگــار «خــود» و «دیگــر » منتهــی
و

 یقینـاً بحـ. میشود؟ در چنـی شـرایطی شـاهد محـو شـدن مـرز میـان ژانرهـا میشـوی

، و یکـ

پایــانی نــدارد و منتقــدان در قــرن بیسـ

بررسـی دربــارة نوشــتهها میشـ لــری

.تمای به مشپ زوایا تاریم و نقد نشدة آرار او دارند

از پی

بی
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چکیده
هــدپ پــژوهض ،اطــر ،ورا،ــی و روا ــاز پر ــضنامها بــرا

ــن ض هی انهــا

معلمها ــ  .بــد منظور ،پر ــضنامها آنلــا

تهیــه شــد ــه  921معلــم زبــان

انگلیسی در شـهرها متتلـا ا ـران بـه آن جـوا

دادنـد .بـرا روا ـاز پر ـضنامه

از دو روش نظر ــه لا ــی

انــداز گیر و نظر ــة پا ــ

ــلا ا ــتداد شــد .ابتــدا،

تــ بعــد بــودن پر ــضنامه بــا تیلیــ رش برر ــی شــد .ــعا ،تیلیــ عــاملی
ا تشافی بر رو داد هـا ان ـام شـد ـه شـض خرد مقیـا

را نشـان داد .ـعا ،تیلیـ

عاملی تأ ید بـر رو مـدلی شـضعاملی ان ـام شـد ـه در نها ـ

روا ـی پر ـضنامه

را تأ یــد ــرد .همینــی بــهمنظور بر ــی پا ــا ی پر ــضنامه از طــر آ آلدــا
ا تداد شد.
کلیدواژهها :هی انها ،تیلی رش ،تیلی عاملی ا تشافی ،تیلی عاملی تأ ید
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در ــا ها اخیــر ،پــژوهض بــر رو هی انهــا 6مــورد توجــه بســیار از پژوهشــگران
قــرار گرفتــه ا ــ

(چان ـ  ،2169 ،2تا ســر و فرن ـ  .)2162 ،9هی انهــا نــهتنهــا در بــی

دانضآموزان بلکـه در میـان معلمـان نیـ نقـض مهمـی ا دـا می نـد (فرنـ  .)2167 ،بـا ا ـ
وجــود ،اگرچــه پژوهضهــا متتلدــی در مــورد هی انهــا دانضآمــوزان وجــود دارد ،امــا
مطالعــات متــر دربــارة معلمــان ان ــام شــد ا ـ  .بنــابرا  ،هی انهــا

ــه معلمــان در

لا ها ت ربه می ننـد متـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه ا ـ  .همینـی  ،پژوهضهـا ی ـه
هی انهــا معلمــان را برر ــی رد انــد عمــدتاً در ،وز هــا

لــی آمــوزش بود انــد و

بــهنــدرت پژوهشــی بــر رو معلمــان زبــان انگلیســی ــورت گرفتــه ا ــ

( ــوو ،7

 .)2166بــهگدتــة شــوت و لــی )2167( 2بــرا ا نکــه فهــم بهتــر از آمــوزش و ــادگیر
زبان انگلیسی داشته باشیم ،فهم هی انها معلم طرور ا
علــاو بــر ا ـ  ،تنهــا اب ـ ار

.

ــه در ،ــا ،اطــر بــرا

وجــود دارد تنهــا ــه عامــ هی ــانی لــ ت ،اطــطرا

ــن ض هی انهــا معلمــان

و خشــم را می ــن د .فرنــ

( )2167در برر ــی هی انهــا متتلــا ،شــض هی ــان را بــهعنوان را جتــر هی انهــا در
میان معلمان مطرح می نـد ـه علـاو بـر ـه هی ـان د ـر شـد  ،افتتـار ،شـرم و خسـتگی
ـن ض ا ـ

نی قرار میگیرند .اما ابـ ار بـرا

ـه هی ـان د گـر وجـود نـدارد .بنـابرا ،

هــدپ پــژوهض ،اطــر در گــام او ورا،ــی و روا ــاز پر ــضنامها بــهمنظور ــن ض
هی انها افتتـار ،شـرم و خسـتگی و در گـام دوم برر ـی روا ـی و پا ـا ی ترجمـه فار ـی
پر ــضنامة هی انهـــا فرنـــ
لا ــی

( )2167ا ــ  .بـــد منظور ،از دو روش آمـــار نطر ـــه

انــداز گیر  1و نظر ــه پا

ــلا  4ا ــتداد میشــود .بــرا نظر ــة لا ــی

1. emotions
2. Chang
3. Taxer & Frenzel
4. Cowie
5. Schutz & Lee
6. Classical test theory
7. Item Response Theory

روا از و برر ی پا ا ی پر ضنامة فار ی هی انها …
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انــداز گیر  ،تیلیــ عــاملی ا تشــافی 6و تییلــی عــاملی تأ یــد  2مــورد ا ــتداد قــرار
میگیرد .برا نظر ة پا

لا  ،از تیلی رش 9ا تداد میشود.

 .۲پیشینة پژوهش

هی انهــا نقشــی ا ا ــی در لا هــا بــرا دانضآمــوزان و معلمــان دارنــد .بــهگدتــه
هــارگر وز ،)6331( 7تــدر ا عملــی پــر از هی ــان ا ـ

و هی انهــا بتــض قابـ تــوجهی

از زندگی معلمـان را در بـر میگیرنـد .هی انهـا در نـار انگیـ ش و شـناخ

بـهعنوان ـه

وبقــهبنــد ا ا ــی عملکــرد دهــ در نظــر گرفتــه شــد اند ( ــات و و تلــی.)2119 ،2
اهمی

برر ی هی انها معلمها در ارتبـا آنهـا بـا عوامـ فـرد د گـر میباشـد ـه هـم

مرتبط با معلمـان و هـم دانضآمـوزان ا ـ  .بـهعنوان مثـا  ،پژوهضهـا پشـی نشـان داد
ا

ـه هی انهـا مندـی بـا فر ـودگی معلـم و عملکـرد دانضآمـوزان در ارتبـا ا ـ .

تــدر ا شــام هی انهــا مثب ـ
میــان معلمهــا ،فرن ـ

و مندــی متدــاوتی میشــود .در برر ــی هی انهــا متتلــا

( ،)2167شــض هی ــان را بــهعنوان را جتــر

هی انهــا نــام میبــرد.

ا ـ هی انهــا شـام لـ ت ،اطــطرا  ،خشــم ،افتتــار ،شــرم ،و خســتگی میشــود .در ا ـ
میــان ،دو هی ــان لــ ت و افتتــار بــهعنوان هی انهــا مثبــ  ،و چهــار هی ــان اطــطرا ،
خشم ،شرم ،و خستگی بهعنوان هی انها مندی در نظر گرفته میشوند.
لــ ت کــی از عمــد هی انهــا مثبــ

ا ــ

(اوهمــ  .)2111 ،1همینــی  ،لــ ت بــهعنوان را جتــر
ت ربــه می نــد در نظــر گرفتــه شــد ا ـ

هی ــانی ــه معلمهــا در لــا

(فرن ـ  .)2167 ،عوام ـ متتلدــی باعــد ا ــاد

لـــ ت در معلمـــان میشـــود .در ا ـــ میـــان ،پیشـــرف
ا ــلیتر

ــه انســانها آن را ت ربــه می ننــد

و رشـــد دانضآمـــوزان بـــهعنوان

عوامــ لــ ت معلمــان شــناخته شــد اند (هــارگر وز .)6331 ،پژوهضهــا

1. Exploratory factor analysis
2. Confirmatory factor analysis
3. Rasch analysis
4. Hargreaves
5. Sutton & Wheatley
6. Oehman
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پیشی نشان داد انـد ـه ت ربـة هی ـان لـ ت تـأییر قابـ تـوجهی در ـاهض فر ـودگی در
( لر ،چان  ،بکر ،گوت  ،و فرن .)2167 ،

معلمان داشته ا

د گر هی ان مثبـ
علــ

افتتـار ا ـ

افتتــار ممکــ ا ــ

بد معنا ه عل

ـه ارتبـا تنگـاتنگی بـا لـ ت دارد (چانـ .)2113 ،

خــود معلــم باشــد ــا د گــران ( لــر و همکــاران،)2167 ،

افتتـار ممکـ ا ـ

د ـتاوردها خـود شـت

د گــران .افتتــار هماننــد لــ ت ،جــ و هی انهــا ی ا ــ

باشـد ـا د ـتاوردها

ــه عمــدتاً معلمهــا ت ربــهاش

شـاگردان خـود را میبیننـد (داربـی.)2111 ،6

می نند ،بـهو ـژ وقتـی ـه معلـمهـا پیشـرف

نتــا ج پــژوهض ار ــون )2111( 2نشــان داد ــه بعــد از لــ ت ،افتتــار را جتــر
ا

لــ تی

ه معلمان ت ربه می نند.
هی انهــا مندــی نی ـ در میــان معلمهــا هنگــام تــدر ا وجــود دارد .خشــم بــهعنوان

را جتر

هی ان مندـی گـ ارش شـد ا ـ

بــه بــدرفتار دانضآمــوزان در لــا

( ـات  .)2114 ،عامـ خشـم در معلمهـا غالبـاً
نســب

داد میشــود ( ــات و و تلــی.)2119 ،

بــهعنوان مثــا  ،تنبلــی ،عــدم همکــار و بــیتــوجهی دانضآمــوزان بــهعنوان عوام ـ خشــم
گ ـ ارش شــد اند ( لــر و همکــاران .)2167 ،علــاو بــرا  ،معل ـم ممک ـ ا ـ
لــا
والد

در بیــرون

نی ـ بهوا ــطة عــدم همکــار مل ســه ــا مــد ران و همینــی رفتارهــا نامنا ــآ
ا،سا

خشم نند ( ات .)2114 ،

د گر هی ـان مندـی در میـان معلمهـا ،اطـطرا
هی انهــا ،اطــطرا

ا ـ

(چانـ  .)2113 ،برخلـاپ د گـر

معلمهــا بیشــتر مــورد برر ــی پژوهشــگران قــرار گرفتــه ا ـ

ولــی

بیشتر ا ـ پژوهضهـا بـه دهـة  41میلـاد بـر مـیگردنـد (اوهمـ  .)2111 ،اطـطرا

غالبـاً

هنگــامی ر میدهــد ــه معلمهــا بــا موقعی هــا ناآشــنا و همینــی تهد ــدآمی مواجــه
میشـوند (فرنـ  .)2167 ،علــاو بـرا  ،پـژوهض نشــان داد ا ـ
بیشـــتر از معلمهـــا بات ربـــه دچـــار اطـــطرا

ـه معلمهــا تــاز ــار

میشـــوند (چانـــ  ،2113 ،هـــارگر وز،

.)2117
1. Darby
2. Carson
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ـه از آن بـهعنوان هی ـان خودآگـا  6نـام

شرم نی کـی د گـر از هی انهـا مندـی ا ـ

بــرد میشــود (فرن ـ  .)2167 ،از آن ــا ــه بســیار از معلمهــا بــه تــدر ا خــود بســیار
متعهــد هســتند ،ا،تمــا ا نکــه ا،ســا

شــرم ننــد ز ــاد ا ـ  .علـ

شــرم ممکـ ا ـ

قضــاوتها مندــی د گــران باشــد (بیبــی .)2112 ،2بــهعنوان مثــا  ،در لــا
معلم ا،سا

در

اگــر

شـاگرانض نگـا مندـی بـه او و ـارش داشـتهاند ،ا،تمـا دارد ا،سـا

شـرم

نــد (فرن ـ  .)2167 ،همینــی پــژوهض نشــان داد ا ـ
لا

ــه شــرم بیشــتر بعــد از اتمــام

و هنگامی ـه معلـم بـه لا هـا قبـ میاند شـد ،ا،سـا

میشـود (هـارگر وز و

تا ر.)6336 ،9
خســتگی نی ـ د گــر هی ــان مندــی ا ـ

ــه از آن بــه «هی ــان ــا

» ــاد میشــود

(پر ینــ و هیــ  ،6312 ،7فرنــ  .)2167 ،پژوهضهــا بســیار انــد ی در ،ــوزة تربیــ
معلمهــا دربــارة خســتگی ــورت گرفتــه ا ــ  ،بــههمــی دلیــ ماهیــ
مشــت

آن بــهخــوبی

(تا ســر و فرن ـ  .)2162 ،در پژوهشــی ــه بکــر )2166( 2بــر رو

نشــد ا ـ

معلمهــا ان ــام داد ،گــ ارش شــد ــه معلمهــا در  21در ــد مواقــ  ،ا،ســا
می ردند ه نشاندهندة اهمی

و رواج ا

هی ان ا

خســتگی

.

 .۳روش پژوهش
 .۱ .۳اهداف تحقیق

فرنــ  ،پکــرون ،و گــوت  )2169( 1پر ــضنامها ورا،ــی رد انــد ــه ــه هی ــان
لـ ت ،خشــم و اطــطرا
ا

را می ــن د ،امــا هی انهــا افتتــار ،شــرم ،و خســتگی در میــان

هی انهـا نیسـتند؛ لـ ا ،هـدپ ا ـ پـژوهض ورا،ـی و روا ـاز پر ـضنامة هی انهـا

به زبان فار ی ا

ه بتوان هی انها معلمها را در لا

ن ید.

1. Self-conscious
2. Bibby
3. Hargreaves & Tucker
4. Perkins & Hill
5. Becker
6. Frenzel, Pekrun, & Goetz
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 .۲ .۳شرکتکنندگان

شــر

نندگان در پــژوهض ،اطــر  921معلــم زبــان انگلیســی از شــهرها متتلــا

ا ــران بودنــد ــه در مل ــاها خصو ــی بــه تــدر ا زبــان انگلیسـی مشــلو بودنــد .از
ا ــ میــان 224 ،معلــم زن و  32معلــم مــرد بودنــد و  2ندــر جنســی

خــود را مشــت

نکردنـــد .دامنـــة ـــنی معلمهـــا بـــی  21تـــا  71ـــا بـــود (میـــانگی

ـــنی  24/11و

انیــراپمعیــار ــنی  .)7/21ت ربــة تــدر ا معلمهــا بــی  6تــا  26ــا بــود (میــانگی
تدر ا  2/39و انیراپمعیار تدر ا .)9/32
پر ــضنامه بــه ــورت آنلــا
شتصــی پژوهشــگران ــا ــا
میان 921 ،ندر به پر ضنامه پا

بــرا  397معلــم زبــان انگلیســی ــه از ور ـ تمــا
 linkedinمشــت

شــد بودنــد فر ــتاد شــد .از ا ــ

دادند.

 .۳ .۳ابزارهای پژوهش

فرن ـ

و همکــاران ( )2169پر ــضنامها بــرا

ردند ـه در آن ـه هی ـان لـ ت ،خشـم و اطـطرا

ــن ض هی انهــا معلــم را ورا،ــی
ـن ید میشـود .هـر خرد مقیـا

شام چهـار گو ـه میشـود .ا ـ پر ـضنامه را مترجمـی بـه فار ـی ترجمـه ـرد و ـعا
مترجمی د گر آن را به انگلیسـی برگردانـد تـا بـا نسـتة ا ـ تطبیـ داد شـود و نسـتة
نهـــا ی فار ـــی ارا ـــه شـــد .همینـــی پژوهشـــگران پـــژوهض پـــیض رو ،بـــا برر ـــی
پژوهضهــا قبلــی ،بــرا هــر ـ

از هی انهــا افتتــار ،شــرم و خســتگی ،چهــار گو ــه

ورا،ــی ردنــد .ـ پر ــضنامه شــام  27گو ــه ا ـ
املاً متالدم تا املاً موافقم تنظیم شد ا

و در قالــآ لیکــرت شــضتــا ی از

.

 .۴ .۳تحلیل دادهها

بــرا تیلیــ و برر ــی داد هــا ،داد هــا
شــد .بــرا برر ــی ت ـ بعــد

جمــ آور شــد وارد نرمافــ ار SPSS 18

بــودن 6پر ــضنامه از تیلیــ رش در نرمافــ ار Winsteps

ا ــتداد شــد .ــعا ،از تیلیـ عــاملی ا تشــافی ا ــتداد شــد تــا خرد مقیا هــا موجــود
1. unidimentionality

ا پن اهم
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گردنــد .در نها ــ  ،تیلیــ عــاملی تأ یــد  ،نرمافــ ار

 Mplus 6بـه ــار گرفتــه شـد تــا ـاختار عــاملی 6پیـدا شــد در تیلیـ عــاملی ا تشــافی را
تأ یــد نــد .همینــی بــهمنظور برر ــی پا ــا ی پر ــضنامه ،از طــر آ آلدــا

رونبــا

ا تداد شد.
 .۴نتایج

بــرا برر ــی ت ـ بعــد بــودن پر ــضنامه ،از تیلی ـ رش ا ــتداد شــد .بــد منظور،
از طر آ  MNSQا تداد شد بـهوـور

ـه اگـر طـرا آ بـهد ـ آمد در دامنـة  1/41تـا

 6/91باشــند ،نشــاندهنــد متنا ــآ بــودن گو ــههــا و همینــی تــ بعــد بــودن
پر ضنامهاند (باند و فا ا .)2114 ،نتی ة تیلی در جدو  6قاب مشاهد ا

.

جدو  6نشان میدهـد ـه طـر آ  MNSQبـرا تمـامی گو ـهها در دامنـة مـورد نظـر
قرار دارد .بنابرا  ،ت بعد بودن پر ضنامه تأ ید میشود.
جدول  .۱نتیجة تحلیل رش برای گویههای پرسشنامه
گویه

ضریب MNSQ

6

6/23

2

6/21

9

6/27

7

6/11

2

1/44

1

1/41

4

1/49

1

1/31

3

6/64

61

1/14

66

1/33

62

6/22
1. Factor structure
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ادامه جدول ۱
گویه

ضریب MNSQ

69

6/61

67

1/11

62

6/69

61

1/34

64

1/14

61

1/41

63

1/16

21

6/16

26

6/64

22

1/32

29

1/36

27

1/17

ــعا تیلیــ عــاملی ا تشــافی ان ــام شــد .بــد منظور ،در ابتــدا دو تســ
آزمــون رو ـ

بارتل ـ  6برر ــی شــدند تــا مشــت

متنا آ هستند .از آزمون  KM0بـرا تأ یـد دا ـ

 KMOو

گــردد داد هــا بــرا تیلی ـ عــاملی
 ،ـم نمونـه ا ـتداد شـد ـه در ا ـ

پــژوهض  .13بــود ــه از مقــدار تعیــی شــد  1/41بیشــتر بــود .همینــی آزمــون رو ــ
بارتلـ

نشــان داد ــه همبســتگی منا ــبی بــی عام هــا بـرا ان ــام تیلیـ عــاملی وجــود

دارد ( .)χ2= 02/2784, p<.001روش تیلیــــ مللدــــهها ا ا ــــی بــــا چــــرخض
 VARIMAXبــر رو داد هــا ان ــام شــد .معیــار ،د ـ گو ــهها ،مقــدار و ــژة بیشــتر از ،6
بــار عــاملی بیشــتر از  1/92و آزمــون ا ــکر  2بــود .نتی ـة تیلی ـ عــاملی ا تشــافی ،شــض
خرد مقیا

را نشان داد .نتا ج تیلی عاملی در جدو  2آمد ا

.

1. Batlett test of sphericity
2. Scree test

روا از و برر ی پا ا ی پر ضنامة فار ی هی انها …

ا پن اهم
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جدول  .۲تحلیل عاملی اکتشافی بر روی پرسشنامة هیجانهای معلم
گویه

لذت

6

1/19

2

1/11

9

1/41

7

1/46

اضطراب

2

1/42

1

1/42

4

1/42

1

1/27

خشم

61

1/49

66

1/44

62

1/91

افتخار

69

1/72

67

1/23

61

1/11

شرم

61

1/41

63

1/14

21

1/17

خستگی

26

1/23

22

1/26

29

1/43

27

1/47

بــر ا ــا

نتــا ج تیلیـ عــاملی ا تشــافی ،ـ

گو ــه از هــر ـ

از ــه خرد مقیــا

خشــم ،افتتــار و شــرم  ،ـ پ شــد .دلی ـ  ،ـ پ ا ـ گو ــهها ،بــار عــاملی متــر از 1/92
بــود .در نها ـ  ،تیلی ـ عــاملی تأ یــد

ــه ز رم موع ـة مــد ــاز معــدلات ــاختار

ا ـ  ،ا ــتداد شــد تــا ــاختار عــاملی را ــه در تیلی ـ عــاملی ا تشــافی مشــت

6

شــد،

تأ یــد نــد .بــرا ان ــام تیلیــ عــاملی تأ یــد  ،از نــرمافــ ار  Mplus 6ا ــتداد شــد.
1. Structural equation modeling

12
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بد منظور ،ـ

مـد شـضعاملی هی انهـا مشـت

شمارة چهارم

گرد ـد .ـه گو ـها

ـه در تیلیـ

عــاملی ا تشــافی  ،ـ پ شــد بودنــد در مــد گن انــد نشــدند .بــهمنظور برر ــی بــرازش
مــد  ،از شــاخ
شــاخ

ها برازنــدگی ا ــتداد شــد .در مــد ــاز معادلــات ــاختار ،

ها برازنــدگی متدــاوتی وجــود دارد ــه در پــژوهض نــونی از نســب

ــا بــه درج ـة آزاد  ،6شــاخ

تــو ر-لــو ی  ،2شــاخ

برازنــدگی تطبیقــی 9و شــاخ

ر شة میـانگی م ـ ورات تقر ـآ 7ا ـتداد شـد .بـر ا ـ ا ـا  ،نسـب
درجــه آزاد میبا ســ

وچــ تر از  ،9شــاخ

تطبیقــی بیشــتر از  ،1/31و شــاخ

م ــ ور

م ـ ور ـا بـه

تــو ر-لــو ی و شــاخ

برازنــدگی

ر شــة میــانگی م ـ ورات متــر از  1/11باشــد .نتی ــه

تیلی عـاملی تأ یـد نشـان داد ـه ـاختار عـاملی پر ـضنامة هی انهـا از بـرازش ـافی
برخــوردار ا ــ  .جــدو  9خلا ــة شــاخ
عــاملی در شــک  6مشــت

ها برازنــدگی را نشــان میدهــد .بارهــا

ا ـ  .تمــام بارهــا عــاملی بالــا عــدد پیشــنهاد شــدة 1/71

میباشند.

شکل .۱مدل تحیلی عاملی تأییدی پرسشنامة هیجانها
1. Chi-square/degree of freedom
2. TLI
3. CFI
4. RMSEA

روا از و برر ی پا ا ی پر ضنامة فار ی هی انها …

ا پن اهم

خشم =, F6شرم =, F5افتتار =, F4خستگی =, F3اططرا

19
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جدول  .۳ضرایب برازش مدل
مدل نهایی

χ2/df

TLI

CFI

RMSEA

2/11

1/39

1/37

1/12

ــن ید شــد .بــد منظور از طــر آ الدــا

در نها ــ  ،پا ــا ی شــض خرد مقیــا

رونبــا در

رونبــا ا ــتداد شــد .نتی ــة تیلیــ پا ــا ی بــا ا ــتداد از طــر آ آلدــا

جــدو  7آمــد ا ـ  .همــانطور ــه ا ـ جــدو نشــان میدهــد ،بــه جـ دو خرد مقیــا
خشــم و افتتــار ــه طــر آ آلدــا

رونبــا بــرا آنهــا متــر از  .41ا ــ  ،بقیــه

خرد مقیا هـــا از پا ـــا ی بالـــا ی برخوردارنـــد .بنـــابرا  ،نتـــا ج مربـــو بـــه ا ـــ دو
خرد مقیا

با ا،تیا بیشتر تدسیر شود.

میبا س

جدول .۴ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای پرسشنامه هیجانها معلم
خردهمقیاس

تعداد گویهها

ضریب آلفای کرونباخ

ل ت

7

1/11

اططرا

7

1/41

خشم

9

1/11

افتتار

9

1/17

شرم

9

1/19

خستگی

7

1/43

همینــی  ،آمــار تو ــیدی شــام میــانگی  ،انیراپمعیــار ،طــر آ چــولگی و شــیدگی
برا هر شض مقیا

در جدو  2قاب مشاهد ا

.

جدول  .5آمار توصیفی برای خردهمقیاسهای پرسشنامه هیجانها معلم
میانگین

انحرافمعیار

چولگی

کشیدگی

ل ت

2/62

1/41

-6/61

6/19

اططرا

2/76

1/17

1/31

6/17
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ادامه جدول 5
میانگین

انحرافمعیار

چولگی

کشیدگی

خشم

6/47

1/41

6/21

6/26

افتتار

7/31

1/111

-1/17

6/71

شرم

2/26

6/67

.39

1/79

خستگی

6/11

1/43

1/13

1/61

همــانوــور ــه جــدو  2نشــان میدهــد ،ل ـ ت بــا میــانگی  2/62را جتــر
خشــم بــا میــانگی  6/47متــر

هی ــانی ا ـ

ت ربــه می ننــد .در ـ  ،میــانگی هی انهــا مثب ـ
در میان معلمان زبان انگلیسی در ا ران ا

هی ــان و

ــه معلمهــا زبــان انگلیســی در لــا
بیشــتر از میــانگی هی انهــا مندــی

.

 .5بحث و نتیجهگیری

هــدپ پــژوهض ،اطــر ورا،ــی پر ـــضنامة فار ــی هی انهــا بــرا معلمهـــا و
روا ــاز و برر ــی پا ــا ی آن بــود .بــد منظور ،پر ــضنامها فار ــی تهیــه شــد و 921
معلــم زبــان انگلیســی از شــهرها متتلــا ا ــران بــه پر ــضنامة آنلــا

پا ــ دادنــد.

پر ضنامة اولیه  27گو ه داش .
در ا ــ پــژوهض از دو روش متتلــا آمــار نظر ــة لا ــی
پا ــ

انــداز گیر و نظر ــة

ــلا ا ــتداد شــد .در ابتــدا 27 ،گو ــه بــا ا ــتداد از روش تیلیــ رش مــورد

برر ــی قــرار گرفــ

تــا ت بعــد بــودن پر ــضنامه تأ یــد شــود .بــد منظور ،طــر آ

 MNSQهر گو ـه جداگانـه برر ـی شـد و نتی ـه تیلیـ رش تـ بعـد بـودن پر ـضنامه
را تأ یــد ــرد .ــعا 27 ،گو ــه از ور ــ تیلیــ عــاملی ا تشــافی تیلیــ شــدند تــا
خرد مقیا هــا پر ــضنامه مشــت
خرد مقیــا

شــود .در نتی ــه ،تیلیــ عــاملی ا تشــافی شــض

را نشــان داد ــه بــا شــض هی ــان مــد نظــر پژوهشــگران ا ـ تیقی ـ تطــاب

داش ـ  .بــا وجــود ا ـ  ،ــه خرد مقیــا

بــهدلی ـ بــار عــاملی ــم از پر ــضنامه  ،ـ پ

روا از و برر ی پا ا ی پر ضنامة فار ی هی انها …

ا پن اهم

شدند .ا
از ا
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ه گو ـه مربـو بـه خشـم ،افتتـار و شـرم میشـدند ـه در واقـ از هـر ـدام
گو ه  ،پ شد.

هی انها

در نها ــ  ،بــرا تأ یــد ــاختار عــاملی پر ــضنامه ــه در تیلیــ عــاملی ا تشــافی
شــد بــود ،از تیلیـ عــاملی تأ یــد ا ـتداد شــد .نتی ــة تیلیـ عــاملی تأ یــد

مشـت

نشــان داد ــه داد هــا بــهخــوبی بــا شــض خرد مقیــا

بــرازش دارنــد و همینــی طــرا آ

برازش مد بیشتر از مقاد ر تعیی شد بود.
بنــابرا  ،از ــه تیلیـ متتلــا ا ــتداد شــد تــا روا ــی پر ــضنامة هی انهــا معلــم
برر ی شود و هر ه تیلیـ بیـانگر روا ـی منا ـآ ا ـ پر ـضنامه بودنـد .بـرا برر ـی
پا ـا ی نیـ از طــر آ آلدــا

رونبــا ا ـتداد شــد ــه نشــان داد خرد مقیا هــا از پا ــا ی

ــافی برخوردارنــد .شــا ان د ــر ا ـ
آلدا

متر نسب

ــه دو خرد مقیــا

خشــم و افتتــار دارا طــر آ

به بقیة خرد مقیا ها بودند.

همینــی نتی ــة آمــار تو ــیدی نشــان داد ــه هماننــد پژوهضهــا قبلــی ،هی انهــا
مثب ـ

را جتــر از هی انهــا مندیانــد ( لــر ،چان ـ  ،و همکــاران ،2167 ،تا ســر و فرن ـ ،

 .)2162در ا

میـان ،لـ ت را جتـر

هی ـان مثبـ

هی ـان مندـی بـود.

و شـرم را جتـر

بنابرا  ،معلمها زبـان انگلیسـی در ا ـران عمـدتاً از تـدر ا خـود لـ ت میبرنـد ،بـا ا ـ
،ا ا،سا ات مندی همیون شرم و اططرا

را نی در ،ی تدر ا ت ربه می نند.

نتــا ج ا ــ پــژوهض ،ابردهــا ی عملــی بــرا پژوهشــگران و مــد ران مل ســات نیــ
دارد .پر ــضنامة ورا،یشـــد در ا ــ پـــژوهض میتوانــد بـــرا

ــن ض هی انهـــا

معلمها در ا ـران بـه ـار گرفتـه شـود .بـد منظور ،پژوهشـگران میتواننـد از پر ـضنامها
بــا روا ــی و پا ــا ی منا ــآ بهــر ببرنــد .همینــی  ،مــد ران مل ســات زبــان میتواننــد بــا
ا ــتداد از ا ــ پر ــضنامه از هی انهــا معلمها شــان آگــا شــد و اقــدامات لــازم را
جه

م

به آنها ان ام دهند.

نتــا ج ا ـ پــژوهض میبا س ـ

بــا در نظــر گــرفت برخــی میــدود

ها تدســیر شــود.

هی انهــا ی ــه در ا ــ پر ــضنامه ــن ید شــد تمــامی هی انهــا معلمهــا را در بــر
نمیگیــرد .پــژوهضهــا آ نــد میتواننــد بــرا هی انهــا د گــر همیــون خوشــیالی و
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ردرگمی پر ضنامها ورا،ـی ننـد .همینـی  ،در ا ـ پـژوهض تنهـا بـه برر ـی پیشـینه
برا ورا،ی گو ـهها ا تدـا شـد .روشهـا

یدـی همیـون مصـا،به بـا معلمهـا و مشـاهدة

لا ها نی میتواننـد بـه در بهتـر مـا از هی انهـا ی ـه معلمهـا ت ربـه می ننـد ،مـ
ننــد .علــیرغــم ا ــ میــدود

ها ،پــژوهض ،اطــر گــامی بــرا ورا،ــی پر ــضنامة

فار ی هی انها معلم و روا از و برر ی پا ا ی آن در میان معلمها زبان بود.
پیوست (پرسشنامه هیجانهای معلم)
6

6

از تدر ا ل ت میبرم.

2

9

7

2

1

آن قــدر از تـــدر ا لـــ ت میبـــرم ـــه بـــا
2

خوشــیالی بــرا در هــا آمــاد مــیشــوم و

6

2

9

7

2

1

آنها را تدر ا می نم.
9
7
2
1
4
1
3
61
66

با اشتیاق تدر ا می نم.
وقتی ه تـدر ا مـی نم بـرا شـاد بـودنم
دلی دارم.
هنگــام تــدر ا ا،ســا

تــنض و ا ــتر

دارم.
اغلآ نگران ا

هسـتم ـه تدر سـم خـو

پیض نمیرود.
آمــاد شــدن بــرا تــدر ا اغلــآ مــ را
نگران می ند.
وقتی ه بـه تـدر ا فکـر مـی نم ا،سـا
نارا،تی می نم.
معمولاً بـرا عصـبانیبـودن هنگـام تـدر ا
دلی پیدا می نم.
اغلــــآ در هنگــــام تــــدر ا ا،ســــا
عصبانی

می نم.

گاهی اوقات هنگـام تـدر ا واقعـاً از ـور
در میروم.

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

روا از و برر ی پا ا ی پر ضنامة فار ی هی انها …

ا پن اهم
62
69
67
62
61
64
61

بــه وــور لــی ،تــدر ا مــ را لافــه و
عصبی می ند.
به تدر سم افتتار می نم.
بـــه پیشـــرف
ا،سا

دانشـــ و انم در لا هـــا م

افتتار می نم.

در مــورد تــدر ا خــوبم در لا هــا م بــا
می نم.

همکارانم یب

به دانشم در تدر ا افتتار می نم.
از تدر سم ا،سا

شرمندگی می نم.

وقتــی نمیتــوانم ــلا ها دانضآمــوزانم را
جوا دهم ،ا،سا

شرمندگی می نم.
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از ا نکـــه نمیتـــوانم منظـــورم را بـــه خـــوبی
63

شـرمندگی

هنگام تـدر ا بیـان ـنم ،ا،سـا
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2

1

می نم.
از آن ــا ــه نمیتــوانم تــدر ا بــا یدیتی در
21

داشـــته باشـــم ا،ســـا

لـــا

خ الـــ
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1

می نم.
26
22
29
27

بهنظر م تدر ا خسته نند ا

.

هنگام تـدر ا ا نقـدر زمـان نـد میگـ رد
ه مدام اع
تا
ا

را نگا می نم.

و مـواد آموزشـی بـرا م خسـته ننـد
.

دانضآمــوزان و میــیط لــا
خسته می ند.

مــرا س ـ و
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چکیده
هــد

از ایــم ملالــه ارا ــه روششناســی ژیلبــر دوران و پیــادک دــردن هن بــهصــورتی

روشمنــد و علمــی روا ایــرا از اوســتاو فلــوبر (ســه هصــه ،افســانة ســم ژولــیم
مهماننـواز) اسـ .در واهـ  ،بـا تللیـن ایـم ایـر ،هـد

یـافتم معنـا از الـا ایـم ایـر

اس .نگارنداان ایم ملالـه سـعی دارنـد ایـم روایـ .را بـر اسـا

روش اسـطورک-نلـد

و اسطورک-تللیـن بررسـی دننـد تـا بتواننـد بـه ایـم پرسـه پاسـظ دهنـدل ن ـام ت یلـی
فلــوبر در ایــم روایــ .چگونــه تولیــد معنــا مـیدنــد؟ ایــم ن ــام ت یلــی الهــام ارفتــه از
دــدام اســطورک اســ.؟ و چــرا ایـم یـا هن تصــویر بــه نهــم تلمیـن شــدک اســ .و چــه
تصــاویر دیگــرا را بهصــورت بــافتی فــرا مــیاوانــد یــا چــه نلــو ت یلــی را نشــان
م ـیدهــد بــراا پاســظ بــه ایــم پرســه بنیــادیم فــر

را بــر ایــم اذاشــتهایم دــه از

هنجا ی ده هر ایـر نـاا ادبـی الهـام ارفتـه از بافـ .ا تمـانی و فرهنگـی اـود اسـ .و
الهــام ارفتــه از اســطورکهاا همــان فرهنــت اســ ،.پــل ب ــه او ایــم ایــر بایــد از
اســطورکهاا ههرمــانی و ب ــه دوم هن بایــد از اســطورکهاا مــذهبی شــکن ارفتــه
باشد
کلیددددواژه  :اســـطورک-تللیـــن ،اســـطورک نلـــد ،ت یـــن ،ســـااتارهاا اســـرار همیـــ ،
سااتارهاا چراه اا ،سااتارهاا ههرمانی
____________________________
تاريخ دريافت 1396/90/90 :تاريخ پذيرش6900/90/52 :

DOI: 10.22067/lts.v50i4.67178
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 .۱مقدمه

تللیــن ت ینشناســان از ادبیــات بــر مســیلة دریافــ .و پــذیرش پای ـهری ا شــدک اســ.
بههمیم ااطر بایـد در هنگـام اـوانه یـا روایـ .بـا ایـم فـر
توجــه اواننــدک را جل ـ

ردـ .دـرد دـه هن ـه

م ـیدنــد ،همــان وجــه مشــترن بــیم روایــ .و اســطورک اســ .و

اسطورک ن ـام «معنـایی پویـایی اسـ .دـه تشـکین شـدک از نمادهـا ،دهمالگوهـا و ملردـهها»
(دوران 6331 ،6ص  )1۶در واه ـ  ،یکــی از روشهــایی دــه هــادر اســ .منتلــد را بــه عم ـ
معنــاا یــا مــتم برســاند «اســطورک-نلــد» 9و بــهدنبــا هن «اســطورک-تللیــن» 9اســ .بــراا
رســیدن بــه ایــم معنــاا ژر

و هم نــیم بــراا رســیدن بــه مصــمون اصــلی هیــار یــا

نویســندک و شــاعر ،بایــد در جســت وا واژکهــاا تک ـرارا و تصــاویر ت یلــی تکــرارا یــا
تش یص اروکهاا نمادینی بـود دـه بـا رد.هـا یـا ژسـ.هاا اصـلی در ارتبـا هسـتنند؛
همچنیم ،باید در جسـت وا اشـیاا برا یـدکاا بـود دـه بـه دور هنهـا یاسـرا از نمادهـا
شکن میایرنـد و سـعی مـیدننـد بهصـورت طبیعـی مت لـی شـوند عملـاً ،بـا ایـم دـار ،از
یا سو اوشههاا ت یلـی را در یک اثدر ادبدی بـهدسـ .مـیهوریـم ،یعنـی م موعـهاا از
نمادهــاا را دــه از یــا دهمالگــو سرچشــمه ارفتهانــد و تلــاش دارنــد ایــم دهمالگــو را
استرش دهند از سوا دیگر ،بـا ایـم عمـن تلـاش مـیدنـیم همشـکلیهـا ۶یـا دوهطبـیهـا
را از میان تصاویر تعریـ

5

دنـیم؛ یعنـی هـوانینی دـه نمادهـاا اونـااون را رهبـرا مـیدننـد

تا همدیگر را متلابلـاً فراب واننـد و همزمـان ایـم نمادهـا بـه دور یـا هسـتة سـازماندهنـدک
متماین میشوند تـا انسـ ام درونـی ایـم ایـر و ایـم ن ـام ت یلـی را نشـان دهنـد اسـطورک-
نلد و اسـطورک-تللیـن یکـی از ایـم روشهاسـ .دـه بـه اواننـدک دمـا مـیدنـد بـه ایـم
مصامیم اصلی و واژکهاا تکرارا معناساز برسد

1. Durand
2. mythocritique
3. mythanalyse
4. isomorphismes
5. polarisations

سا پن اهم
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بــا الهــام از روش ژیلبــر دوران ،در ملالــههاا هبلــی ،در ــوزة ت ینشناســی بــه تللیــن
روای.هاا ایرانـی و اـارجی پـردااتیم و ایـم بـار ،در ایـم ملالـه و در ادامـة پژوهههـاا
متمرد اـود ،افسـانة سـم ژولـیم مهمـاننواز از اوسـتاو فلـوبر را انت ـاا نمـودیم تللیـن
ژیلبر دورانی در ادبیات بـر پرسـه پـذیرش و دریافـ .اسـتوار اسـ .اصـن و بنیـاد تللیـن
ژیلبر دورانی بر ایم اس .دـه هنچـه توجـه اواننـدک را جلـ

مـیدنـد ،همـان شـباه.هاا

روایــ .بــا اســطورک اســ .و اســطورک-نلــد در پ ـی هن اســ .بدانــد هن ارتبــا و همــاهنگی
ریشهاا و پیوسـتگیهـاا عمیلـی دـه اسـطورکهاا بنیـانی بـر مـتم تلمیـن مـیدننـد دـدام
هستند براا روشمشدن ایم مسیله ،مطالعـة اـود را بـا ایـر نـامبـردک در بالـا هغـاز مـیدنـیم
ایـم نمونــه ایـم توانــا ی را بــه مــا مـیدهـد دــه ب همـیم چــه ســود نلادهنهــاا مـیتــوان از
سااتارهاا ت ین برد
فلوبر دومیم روایـ .دتـاا سـه هصـه ،افسـانة سـم ژولـیم مهمـاننواز را از نلاشـیهـاا
پن رة دلیسـاا شـهر روهن ت یـن دـردک و هن را نوشـته اسـ .نگارنـداان ایـم ملالـه سـعی
دارنــد ایــم روایــ .را براســا

روش اســطورک-نلــد و اســطورک-تللیــن بررســی دننــد تــا

بتواننـد بـه ایـم پرســهها پاسـظ دهنـدل ن ــام ت یلـی فلـوبر در ایــم روایـ .چگونـه تولیــد
معنــا مـیدنــد؟ ایــم ن ــام ت یلــی الهــام ارفتــه از دــدام اســطورک اســ.؟ و چــرا ایـم یـا هن
تصــویر بــه نهــم تلمیــن شــدک اســ .و چــه تصــاویر دیگــرا را بهصــورت بــافتی فــرا
میاواند یا چـه نلـو ت یلـی را نشـان مـیدهـد؟ بـراا پاسـظ بـه ایـم پرسـههاا بنیـادیم
فـر

را بـر ایـم اذاشـتهایم دـه از هنجـا ی دــه هـر ایـر نـاا ادبـی الهـام ارفتـه از بافــ.

ا تمــانی و فرهنگــی اــود اســ .و نیـ الهــام ارفتــه از اســطورکهاا همــان فرهنــت اســ،.
پـــل ب ـــه او ایـــم ایـــر بایـــد از اســـطورکهاا ههرمـــانی و ب ـــه دوم هن بایـــد از
اسطورکهاا مذهبی شکن ارفته باشـد بـا الهـام از اسـطورة مربـو بـه اـود ،هاعـدتاً همـان
چینه و نلو ،تکـرار مـیشـود بـا ایـم ت ـاوت دـه فیگورهـا مت ـاوت مـیشـوند بـههمـیم
من ــور ،ابتــدا م ــاهیم و روش اســطورک-نلــد و اســطورک-تللیــن معرفــی اواهــد شــد و
هناــاک بــه تللیــن روایــ .افســانة ســم ژولـیم مهمــاننواز ایــر فلــوبر اــواهیم پردااــ .تــا
نگارنداان ایم ملاله بتوانند به پرسههاا مطرح شدک ،پاسظ اویند
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 .۲بحث

ژیلبـر دوران ،بــراا بنــاا اســطورک-نلــد ،نلــد ت یـن مــادا را دـه در ارتبــا بــا اندیشــة
ااســتون باشــلار اســ .رهــا مـیدنــد تــا بتوانــد رویکــرد و روش جدیــدا را تلــ .عنــوان
اســطورک-نلــد و اســطورک-تللیــن بنــا نهــد در واه ـ  ،یکــی از ویژا ـیهــاا اصــلی ت ک ـر
دوران تــداوم همیشــگی افکــار اوســ .اواننــدة هیــار ژیلبــر دوران دا مــاً پیوســتگی و
تداومی را در روشهاا نلـد ادبـی او مشـاهدک مـیدنـد بـهعنوان نمونـه ،ویژاـی مشـترن و
همیشــگی در مطالعــات و بررســیهــاا اونــااون او اســطورک اســ.؛ اســطورک موعــو و
مصــمون اصــلی در تللیلــات اوس ـ .روششناس ـی نلــد ادب ـی ژیلبــر دوران پای ـهری ا بــر
ارزشاــذارا دوبــارة شناا.شناسـی اســطورک مـیباشــد ارزشاــذارا د ـه تــا اوایـن هــرن
بیستم بر ایر مثبـ.ارا ـی پرومتـهاا در دشـورهاا اروپـایی بـه فراموشـی سـرردک شـدک بـود
هیــار دوران یکــی از بهتــریم روشهــاا ارا ــة ت کـر اســطورکاا اســ .هــم اســطورک و هــم
ت یلــات ،نلطــة هغــاز و پایـان هــر تللیـ علمـی و هنــرا بــراا ژیلبــر دوران اســ .یعنـی
ایمدــه ،اســطورک و ت یلــات هم ــون چهــارراهی هســتند دــه در هن مســا ن تــاری ی،
اجتمــاعی و فلسـ ی بــا انگی کهــاا روانشــنااتی در یکــدیگر وارد مـیشــوند در روش نلــد
ادبی دوران ،اواندن اسـطورک ،دلیـدا اسـ .بـراا درن ایـر ادبـی ،هنـرا و تـی علمـی و
فنی بر ایم اسا

مـیتـوان ادعـا دـرد دـه ایـر انسـانی ،عمـن دوبارکسـازا اسـطورک اسـ.

ژیلبــر دوران مــیاویــدل «در ایــر بــ رر هنــرا ،اصوصــاً ادبــی ،اــود ایــر ،ا تــار ایــر،
باف.هــاا ایــر اــود اســطورک را

م ـیســازد یــا دوبــارک س ـازا م ـیدنــد » (دوران ،63۹3

ص  )613بــه همـیم دلیـن اســطورک ارا ــهدهنــدة بســیار اــوبی از ســااتارهاا ن ــام ت ی ـن
اس.
در دتــاا ســااتارهاا انســان شناســی ت یــن ،ملدمــه بــر دهمالگوشناســی عمــومی و

اصوصــاً در صــورتهاا اســطورکاا و شــکنهاا ایــر ،از نلــد اســطورکاا بــه تللیــن
اســطورکاا ،ژیلبــــر دوران بــه اهمیــــ .اسطــــورک در نلــد ادبــی مــیپــردازد و نلــد
ادبـــــیاش را «اســطورک-نلــد» و «اســطورک-تللــــین» مــینامــد در واهــ  ،نلــد او ،ابتــدا،
ردتــی اســ .از نلــد روانکــاوا بــه اســطورک-نلــد و ،هناــاک ،بــه طــر

اســطورک-تللیــن
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بســیارا از اندیشــمندان بــر ایــم بــاور اســ .دــه «بــیم تصــاویر و

صــلنههاا اســطورکاا یونــان باســتان دــه داراا دلالــ .معنــایی هســتند و ن امهــاا جدیــد
روای.هــاا فرهنگــی امــروزا هم ــون ادبیــات ،هنرهــاا زیبــا ،ایــد ولوژا و تــاریظ
جــدایی وجــود نــدارد» (دوران  ،63۹3ص  )66ایــم موعــو یکــی از دو فرعــیة اصــلی

او بــراا نوشــتم دـــــتاا بســیار معــروفه صــورتهاا اســطورکاا و شــکنهاا ایــر
اســ .در واه ـ  ،ای ـم میرچاالیــادک بــود دــه بــراا اولــیمبــار بهصــورت بســیار روشــم ایــم
فرعــیه را فرمو بنــدا دــرد دــه بــر اســا

هن روای.هــاا فرهنگــی و اصوصــاً رمــان

جدید سرمایههاا اسطورکاا دم و بیه پذیرفتهشدکاا هستند
ژیلبر دوران چون شار مورون 6بـر ایـم بـاور اسـ .دـه بـراا اـوانه ایـر هنـرا بایـد
اسـطورة هن ایـر را یافـ .توجیـه او بـراا جانشــینی عنصـر «اسـطورة هغـازیم» بـا «اســطورة
ش صـی» از شـار مـورون بـه ایـم صـورت اســ.ل بـهن ـر ژیلبـر دوران شـ ص یـا «مــم»
هنلــدر توانــا ی نــدارد تــا انگی کهــااِ رفتــارِ انســان را (انســان بــهمعناا دلــی) داملـاً بررســی
دند؛ ایم عمن از هدرت فرد اـار اسـ.؛ بـراا توجیـه رفتـار و تبـدین ایـم رفتـار بـه هنـر
یــا ادبیــات بایــد در برابــر انگی کهــایی هم ــون اودســـتایی یــا اوداــواهی دــه در فــرد
وجــود دارد ،انگی کهــاا بســیار هــویتر دیگــرا را پیــدادرد؛ ایــم انگیــ ک فراتــر از انگیــ ة
ش صــی اواهــد بــود و هن همــان اســطورة هغــازیم یـا ابتــدایی اســ .دــه هم ــون هــدرت
مطل

ادم عمن میدنـد ایـم انگیـ ک فراتـر از فـرد مـیرود بـهن ر ژیلبـر دوران ،برالـا

شــار مــورون ،بولهوس ـیهــاا «مــم» یــا ااــو نم ـیتوانــد چن ـان هــدرتی داشــته باشــد دــه
انگی کها را بیدار دنـد ،بلکـه ایـم اسـطورک اسـ .دـه توانـایی چنـیم دـارا دارد اسـطورک از
شـ ص و از رفتارهــا و ایــد ولوژاهــاا شـ ص فراتـر مـیرود اسـطورکها بــه ایلــی دور
بــر مــیاردنــد فراتــر از ــوادص ش صــی و فراتــر از ســااتارهاا وجــودا مــیرونــد
اســطورک-نلــد یــا نلــد اســطورکاا مــوهعیتی فرهنـــگی دارد اســطورک-نلــد بــا ایــم اصــن
اســـاسی هغـاز مـیشـودل تصــــویرا تلمینشـدک یـا نمـادا سـادک بـراا ایمدـه در یـا
ایر وارد شود و هم نیم بـراا ایمدـه دااـندننـدک هـم باشـد و بـراا ایمدـه نیرویـی باشـد
1. Charles Mauron
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تا بتواند سـااتار ایـر را سـازماندهی دنـد بایـد در زمینـه و پایـهاا انسـانی دااـن شـود دـه
ایلی عمیـ تر از ـوادص ش صـیاا اسـ .دـه در نااودهاـاهی فـرد ـا شـدکاند ایـم
پایــه و زمینــة اصــلی بــراا فــرد همــان میــراص فرهنگــی و فرافرهنگــی ،زبــانی ،ایــدکها و
تصاویر اس .در تللین هاـر ،نلـد اسـطورکاا در مـورد اسـطورة هغـازیم پرسـه مـیدنـد
ایم اسطورة هغازیم داملاً بـا میراصهـاا فرهنگـی اشـبا شـدک اسـ .ایـم اسـطورة هغـازیم
تصــاویر تلمینشــدک و تــی اســطورة فــردا را در اــود دااــن م ـیدنــد و ایــم زمینــه و
اصن همان اسطورک یا روایـ .اسـ .دـه هـد

هن هشـتی تصـادهاا هزاردهنـدک بـا یکـدیگر

در سطح وجود انسانی اس.
اــوانه اســطورک-نلــد تلــاش دارد «هســتهاا اسطورکشــنااتی یــا بهتــر بگــو یم الگــو ی
اسطورکاا را در عم روایتی دـه مـیتوانـد متنـی شـ اهی یـا نوشـتارا باشـد ۹نشـان دهـد»
(دوران ،6331 ،ص  )68۶بـــه همـــیم اـــاطر ژیلبـــر دوران بـــراا ایبـــات ن ریـــههایه
رمآنهــاا اســتاندا را بررســی میدنــد تــا بتوانــد از میــان ســااتارهاا ســطلی بــه
ســااتارهاا درونــی دستـرســــی پیــدا دنــد و هنگــاک ،دهــمالگـــوها ی را دــه باع ـ

شــکن

ب شیدن به ایم رمآنها شدکاند ،پیدا دند
«هن ــه رمــاننــویل ب ـ رر [اســتاندا

در پــی هن اســـ .ایــم اســ .دــه از

میــان ایــم لایــة ع ـ یم نش ـآنهاا و پیهپاافتــادة زبــان ،نیروهــاا پویــاا دهــم
الگوهــایی را دــه در پنهــان هرزوهــا ،رؤیــاپردازا و اشــتلالات بســیار درونــی را
ســااتار مــیدهنــد و ســازماندهی مــیدننــد در درون اواننــدک تلریــا دنــد»
(دوران ،6316 ،ص )6۶-69
با ایـم نگـرش ،ژیلبـر دوران مطالعـه را بـر دنیـاا داسـتان ،یعنـی روا مصـمون روایتـی
ایر و نـه روا سـبا ایـم یـا هن نویسـندک پایـهری ا مـیدنـد ژیلبـر دوران بـهروشـنی بـیم
شــکن و مصــمون ت ــاوت مــیاــذارد و تمــایله را بــه مصــمون نشــان مــیدهــد بــدیم
ترتیـ  ،او زیباشناســی ادرادــی و زیباشناســی مــدلو را پایــهریـ ا مـیدنــد هن ــه در نگــاک
ژیلبر دوران داراا اهمی .اس .ایـم اسـ .دـه ببینـد چـه چیـ ا در نوشـتة ادبـی مـیتوانـد
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ترجمــه شــود در واه ـ  ،روش ژیلبــر دوران طــورا پای ـهری ا شــدک اســ.

دــه بــیم رماننویس ـی چــون اســتاندا  ،از یــا ســو و نویســنداان ســادک ،از ســویی دیگــر،
فرق نمیاذارد بـهن ر ژیلبـر دوران ،نـ د اسـتاندا  ،ایـم هنرمنـد نابلـه ،اسـطورک بهصـورت
ســااتگی (یعنــی بــهنــوعی دــه روا روایــ .ســوار شــدک باشــد) زادک نشــدک اســ ،.بلکــه
اسطورک از درون نویسندک جوشیدک شدک و به دنیا همدک اس.
از ن ــر ژیلبــر دوران ،رمــان و اســطورک بــا یکــدیگر شــباه.هــایی دارنــد و هن اســت ادة
مشــترن هنهــا از تکرارهدداســ.ل ایــم تکرارهــا «ســکانلهــایی هســتند دــه دــنه اصــلی را
’بهشکن دوتاک تکرار مـیدننـد‘» (اسـطورکشناسـی ،ص  )681بـهبیـانی دیگـر ،دـنه اصـلی
را بــه داســتان در داســتان تبــدین مــیدننــد پــل شناســایی اســطورک در ادبیــات از طریــ
شناســایی اوشــههایی از تصــاویر همشــکن هغــاز مــیشــود دــه در ســطوح اونــااون هن

ا ارکهــا ظــاهر مـیشــوند (ژیلبــر دوران ایــم الگــوا دامــن را در دتــاا سـااتارهاا مــردم
شناســی نشــان دادک اســ ).انت ــااِ مــد هاا دوچــا دــه پــژوهه روا هنهــا صــورت
میایرد ایلی وسی اس ،.زیرا ایـم انت ـاا از عنـوان سـادة یـا ایـر هغـاز و بـه م موعـه
هیار نویسندک اتم میشود یا اسـطورک یـا چنـدیم اسـطورة یبـ.شـدک در یـا مـتم تدزیین
اسطورهای متن را تشـکین مـیدهــند ایـم اسـطورکها «ابـ ارا را فـراهم مـیهورنــــد دـه
بــهدمــا هن دلـــی .ادبیــات بــا تمــام چی هــایی دــه هــم درونـیتــریم و هــم جهــانیتــریم

عناصر وجودا هـر اواننـدکاا اسـ .مـرتب مـیشـود و هنهـا را متـثیر مـیسـازد» (تـ ییم
اســطورکاا ،ص « )6۶اســطورکها بــهواســطة ویژاــیهــاا ااصــی دــه مشــ صدننــدة
هنهاســ .در مــتم دااــن مــیشــوند (بــراا نمونــه هن صــلنة اــاص ،هن وعــعی ،.هن
ویژای ههرمان و غیرک) دـه ژیلبـر دوران ایـم ویژاـیهـا را وا ـدهاا معنـایی اسـطورک[ 6یـا
میتمهــا م ـینامــد » (شــلبورر ،ص  )۹1ایــم واژکســازا «دوچــاتریم وا ــد ا تمــانی را
دــه از بدعــد اســطورکاا داراا دلالــ .معنــایی اســ .مشـــ ص مــیســازد» (دوران،63۹3 ،
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ص  )9۶۶و در عـــــمم «ایـــم وا ــــدهاا دوچـــا بـــهوســـیلة تکرارهدددا مشـــ ص
میشوند» (اسطورکشناسی ،ص )63۶
براا ایمده یـا اسطـــورک اعـــر شـود ،بایـد و دـافی اسـ .دـه هن دـنه ادبـی ،هن
مکـــان یـــا ش ـصـی.هـــــاا ادبـــی شـــباه.هاا تکرارشـــوندک را بـــا یـــا دنــــه
اســــطورکاا ،یــا مکــان اســطورکاا یــا ش صــی .اســطورکاا ارا ــه دهنــد بــههــیو وجــه
ا تیا نیس .دـه ش صـی.هاا اصـلی و سـنتی اسـطورک نـام بـردک شـوند در ایـم مــورد،
ژیلبــر دوران از یــا «رجــــلان و بــرتـــرا فعــــلی و مســــندا بــر اســم ،یــا بهتــر
بگــوییم بــر اســم اــاص» س ـ م م ـیاوی ـد (اسطورکشناســی ،ص  )636بــه ایــم معنــا دــه
براا تش یص یـا اسـطورة پنهـان ،بایـد بیشـتر بـه دنههـا و ویژاـیهـاا ش صـی.هاا
داســتانی اشــارک نمــود و دمتــر بــه ندــر صــریح و روشــم از اــدایگان یــا نــام بــردن از
ههرمانــان اســطورکاا پردااــ .در ایــم مــورد ،بــاور ژیلبــر دوران داملــاً روا طبیعــِ.
دنشــی دــه در ارتبــا بــا ســااتارهاا درونــی ت یــن اســ ،.اســتوار اســ .وانگهــی ،بــراا
درن ســاا ِ.یــا مــتم ،ژیلبــر دوران بــر ایــم بــاور اســ .دــه غالب ـاً اســطورکهاا پنهــان
مــویرتر از اســطورکهاا هشــکار و صــریح هســتند ژیلبــر دوران تــا جــایی پــیه مـیرود دــه
تـی نشـان مـیدهـد اــاهی نویسـنداان بـراا انت ــاا اسـطورکهایی دــه از هنهـا بــهعنوان
الگو است ادک میدنند ،به اشتباک مـیافتنـد وانگهـی ،اسـطورک فلـ بـهوسـیلة شـمار ملـدودا
از وا دهاا معنایی یا میـتمهـایه مـیتوانـد در سـااتار متنـی دااـن شـود هویـ .الگـوا
اســطورکاا وهتــی ر مـیدهـــد «دــه تعـدادا از میتمهــا بهصــورت همــارا بــه ــد نصــاا
رسیدک باشند» (صورتها ،ص )9۶۶
صــور اســطورک در نوشــتار دامل ـاً تل ـ ِ.فرمــانِ اواســ.هااِ نویســندک نیســ .بافــ.
فرهنگــی در ســطح اســتردکاا روا انت ــاا الگوهــاا اســطورکاا تــثییر م ـیاــذارد ایــم
باف.هاا فرهنگـی اصوصـاً توهعـات اواننـداان را هـم تعیـیم مـیدننـد در واهـ  ،بـهن ر
میرسـد تـاریظ جوامـــ بـا ظـاهر شـــدن و ناپدیـد شـدن همـیم اسـطورکها تعیـیم شـدک
باشـــد بررســـی ایـــم پدیـــدکهاا دورکاا و تبـــدیلی دـــه اســـطورکها هن را متلمــــن
میشـــــوند ،موعــــو مطالعـة اسـطورة تللیلـی اسـ .نلـد اسـطورکاا و نلـد تللیلـی
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متلابلـــاً همـــدیگر را تلـــــذیه و دامــــــن مـــیدننـــدل نلـــد اســـطورکاا م موعـــهاا از
میــتمهــاییرا دــه در مر لــهاا از زمــان ظهــور پیــدا دردکانــد بــراا نلــد تلــــلیلی فــراهم
مــیدنــد ،در ــالیدــه تمــام ت ربــههاا اصــن از نلــد تللیلــی مــیتوانــد نگــاک نلــد
اســطورکاا را هدایـــ .دنـــــد نلــد اســطورکاا بــه دمـــــا نلــد تللیلــی در م مــو
سعی دارد «جهان اسـطورکاا را دـه ’ سـلیله‘ یـا فهـم اواننـدک تشـکین مـیدهـد بـا جهـانی
اســطورکاا دــه از اــوانه چنــیم ایــر مش صــی اصــن مـیشــود» روبـهرو ســازد (دوران،
 ،63۹3ص )9۶9
بــراا ا ـ ارش تــاریظِ تــداانِ اســطورکاا در جامعــه و در هنره ـا ،نلــد تللیلــی م هــوم
حوضچة معندایی را درسـ .دـردک اسـ .ایـم موعـو  ،تشـکین ت یـن اجتمـاعیفرهنگـی
را بـا تشـکین یــا روداانـه ملایسـه مـیدنـد از اولـیم جریانهــاا روداانـه دـه در پیونــد
با پدیدار شدن اسـطورکهاا هـدیمیاسـ .تـا اتمـام دلتاهـایی دـه روداانـه بـا هن شـرو بـه
تلســیم شــدن مـیدنــد و بـهوســیلة جریانهــاا همســایه تسـ یر مـیشــود ،مـیتــوان شــه
مر له را تعییم درد ایـم شـه مر لـه بـیم یـاصـد و چهـن تـا یـاصـد و هشـتاد سـا
ر میدهـد (رجـو دنیـد بـه اسطورکشناسـی ،ص  )85ایـم مـدت ،زمـان متوسـطی اسـ.
دــه ژیلبــر دوران بــراا جریانهــاا ب ـ رر فرهنگــی دــه در درون هنهــا ایــم متــون ادبــی
درســ .م ـیشــوند ،ااتصــاص م ـیدهــد بررســی جریــان ادبــی ،بــاز همــان تعری ـ

ت یــن

اس .ده ایم جریان ادبی هن را انتلا مـیدهـد؛ بررسـی دکدور یدا تدزیین اسدطورهای یـا
ایر همان هرار دادن دهی ایم ت ییم در یا وع ة معنایی اس.
تحلیل افسانة سن ژولین مهماننواز ،چکیدة روایت:

دومیم داسـتان از سـه هصـه ،افسـانة سـم ژولـیم مهمـاننواز از یـا تـابلوا ویتـراا در
دلیسااداتدرا شهر روهن 6به فلوبر الهام شدک اس.
بــا تولــد ژول ـیم دو پیهاــویی دربــارة هینــدة او ان ــام م ـیای ـردل دشیش ـی بــه مــادرش
میاوید ده او هدم ملدسی اواهـد شـد و دـولیاا (اـدا) بـه پـدرش مـیاویـد دـه ژولـیم
1. La cathedral de Rouen
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به شکوک و ب رای اواهـد رسـید بـهزودا ،مـرد جـوان بـه شـکارچی اناهکـار و بـیر ـم
بــد مــیشــود روزا ،در پایــان دشــتار یوانــات ،اــوزن نــر بــ رر و ســیاهی بــه او
م ـیاوی ـد د ـه پــدر و مــادرش را اواهــد دشــ .از تــر  ،ژولــیم از علاهــه بــه شــکارش
چشــمپوشــی م ـیدنــد ،امــا ایلــی زود ،در شــلن ن ــامی دراشــانی دااــن م ـیشــود دــه
بــهلطـ

هن بــا داتــر امرراتــور ازدوا مـیدنــد طــولی نمـیدشــد دــه زنــدای جدیـد او را

دسن میدند و در یـا شـ

تابسـتانی از هصـر اـار مـیشـود تـا دوبـارک شـکار دنـد در

غیبــ .او والــدینه درا هصــرش را بــه صــدا در م ـیهورنــد همســر جــوان ژول ـیم ت ــ.
م صوص بـه اـودش را بـه هنهـا مـیدهـد در همـیم هنگـام شـکارچی هـدیمی از ایمدـه
دیگر توانایی دشتم تی یـا یـوان را هـم نـدارد عصـبانی مـیشـود زمـانیدـه صـبح بـه
اتاهه باز میاردد ،فکر مـیدنـد همسـرش بـه او ایانـ .دـردک اسـ ،.زیـرا زن و مـردا را
اوابیدک روا ت ته میبینـد پـل ،بـا ان ـر پـدر و مـادرش را در ت ـ.اواا مـیدشـد
بعــد از ایــم دــار ،زنــدای ســادة لیرانــهاا را هغــاز مــیدنــد و در دنــار روداانــهاا
زورقبان میشـود شـبی ،مـردا جـذامیاز او دمـا مـیاواهـد ژولـیم ت ـ .اـودش را
به او میدهد ،و در پاسظ بـه تلاعـاا ج امـی ،او را بـا بـدن اـودش اـرم مـیدنـد هناـاک
جــذامی ،د ـه دس ـی دیگــرا ج ـ

صــرت مس ـیح نیســ ،.او را در هغــوش م ـیای ـرد و بــه

هسمان میبرد
بعد از ایم الاصـة دوتـاک بـه ددـور یـا تـ ییم اسـطورکاا ایـم هصـه مـیپـردازیم ماننـد
ت ییم تمام روای.هاا رمانسـکی ،عملـی ههرمانانـه بـا جسـت وا عرفـانی پیونـد مـیاـورد
و بــا اســت ادک از اســتعارة معماراونــه دــه بــراا ژیلبــر دوران بســیار مهــم اســ ،.ای ـم هصــه
روا ایـم دو پایـه یعنــی پایـة ههرمانانــه و پایـة عرفــانی اســتوار مـیاــردد از پایــة ههرمــانی
هغاز میدنیم
پایــههاا ههرمــانیل تلویــ .تولــد و الگــوا نمــرود 6ژیلبــرت دوران در پژوهشــه
روا رمان استاند  ،تثدید مـیدنـد دـه بـراا رسـیدن بـه انـدازکها و رسـیدن بـه ارزشهـاا
ههرمــان ،ش ص ـی .داســتانی بای ـد بهوســیلة بعص ـی از پدی ـدکهایی د ـه تولــدش را پوشــه
1. Nemrod
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میدهند تلوی .شود فلوبر بیشتر بـر ریشـة رو ـانی ژولـیم تکیـه دـردک اسـ .تـا بـر جنبـة
فی یکیاش؛ یعنـی درسـ .همـان زمـانیدـه فلـوبر دربـارة مـادر ژولـیم مـینویسـدل هنهـدر
ن ـ د اــدا راز و نی ـاز د ـرد تــا ایمدــه پســرا بــراا او هوردک شــد بنــابرایم ،ایــم پســر تــا
ـدودا پســر اداســ .ایـم ایــدک در تصــویر نـوزاد تکــرار شــدک اسـ .و او را بــا مــانتوا
زرب  .و دلاکِ بـه اـنه مـ یمشـدک بـا مرواریـدها نشـان دادک اسـ .ژولـیم بیشـتر بـه یـا
مسیح دوچولو شبیه بـود تـا بـه یـا انسـان معمـولی در این ـا صـورا از تکـرار اسـطورة
مســیلی وجــود دارد دــه انتهــاا هصــه را هــم مشــ ص مــیدنــد امــا اصوصــاً ،تلییــر
ش صی.داسـتانی بــه ههرمـان بهوســیلة بـازا پیهبینـیهــایی دـه ایـم نشـانة الهـی را تثییـد
مـیدننــد تصــمیم شــدک اســ .ایـم پیهبینـیهــا سـهبــار در مــتم همــدک اســ.ل پیهاــویی
دشیه و دولی ده در هنگـام تولـد ژولـیم دیـدک مـیشـوند ،و هناـاک ،پیهاـویی اـوزن نـر
س ـیاکرنــت ب ـ رر ای ـم ســه پ ـیهاــویی پیامبراونــه د ـه در هصــههاا پری ـان بس ـیار دی ـدک
م ـیشــود ،بازســازا و تک ـرارا اســ .از اســطورة یونــانی ســه مــوهر 6ی ـا ســه پــارن 9د ـه
سرنوش .انسانها را میبافـد و بـاز مـیدنـد در ایمجـا ،موعـو بـر سـر اسطورکایسـ .بـا
ریشة ماکاونـه (یعنـی مربـو بـه اسـطورکها و ت ینهـاا مربـو بـه مـاک) دـه بـا نمادهـاا
شبانهایی دـه بـهمعنـاا اعـطراا در ملابـن جریـان دشـندة زمانیـ .اسـ ،.پیونـد اـوردک
اس .ایم اسطورک بـا ظرافـ .و بـا مهـارت در تصـویر مـادر ژولـیم ظـاهر مـیشـود؛ یعنـی
زمانی ده مادر او بـه تصـویر دشـیدک مـیشـود و راوا مـیاویـد دـه او ،یعنـی مـادر ،ایلـی
س ـ ید بــود در ادامــه و در عــیم ایمدــه بــه مــادر رنــت مــاک را ااتصــاص م ـیدهــد ،فلــوبر
مینویسـد دـه مـادر دونریسـی مـیدـرد ماننـد پرانهـا ژولـیم پسـر یـا مـادرِ ددشـندک و
ماکماننــد اســ .ادنــون مــیتــوان فهمیــد چــرا پیرمــرد هن هن طــور پیشــگویی دــرد (هن
پیرمــردا دــه بــا لبــا

دشیشـی عـ یم و از جــنل پشــم در ملابــن مــادر ظــاهر شــد و بـا

لی اـوردن روا پرتــو نـور مــاک عـرو دــرد) وانگهـی ،دـولی پیهاـویی دــه در مـه ظــاهر
مــیشــود ،پــیه از ناپدیــد شــدنه در میــان علــ زار ،ایــم نمــاد ماکاونــه را اســترش
1. Des trois Moires
2. Trois Parques
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میدهد دستبندهاا نلرکاارنگی دـه دـولی هنهـا را بـه هـر دو بـازویه بسـته اسـ .دـولی
را به ایم نماد ماکاونه بهصورت ایلـی روشـم پیونـد مـیزنـد از یـا سـو ،مـه و علـ زار
ظــاهر شدنشــان را بــه تصــاویر شــ

دلهــرکهور متصــن مــیدننــد و از ســویی دیگــر ،بــه

نمــادارایی ایـاهی اســتلاله پیونــد مـیزننــد مکـان ناپدیدشــدنه یـادهور طبیعـ ِ.دتــونیمِ

6

(یا طبیعـ .مربـو بـه الهـهاانِ جهنمـیزمـیم) سـتارة ش هاسـ .در عـیم ایمدـه ویژاـی
ستی کجو و پر افت ـار ههرمـان بیـان مـیشـود ،پیهبینـی تلییـر نهـایی ههرمـان هـم صـورت
میایرد ،هرچند ده هـر دو پیهاـویی در ظـاهر متصـاد بـهن ر مـیرسـند ،در بـاطم ایـم دو
بــا یکــدیگر منس ـ م و همراســتا هســتند؛ چــرا د ـه نمادهــاا مــاکدشــاورزا 9ایــم دو را بــه
یکدیگر پیونـد مـیزننـد بـههمـیم دلیـن ،هـر دو پـیهاـویی مـیتواننـد در ادامـة یکـدیگر
ان ام شوند و ایم موعو بـه اـوزن وابسـته اسـ .دـه بـا ن ـرینه دلیـد نمـادینی را بدهـد
دــه بــه دمــا هن ژولــیم بتوانــد ایــم دو پیهاــویی را بــه یکــدیگر هم ــون زن یــرا
متصندند
اــوزن ن ـرِ ســیاک ب ـ رر هم نــیم متعل ـ بــه اوشــههاا نمــادیم ماکاونــه اســ .و در
عمم بهعنوان تلییر ری ـ .یـوانی و تلییـر دتـونیمِ الهـة یونـانی در ن ـر ارفتـه مـیشـود؛
یعنـی همــان هرتمــیل اســ( .شــکاربان بـ رر المرـیهــا و تــدااندننــدة مــاک) رنــت ســیاک
اوزن ،هن را بهعنوان نمـاد مـاکِ جدیـد متمـای مـیسـازد؛ یعنـی همـان مـاک سـیاک ،همـان مـاک
ناپیــدایی دــه اسطورکشناس ـی هن را بهعمــد اولــیم مــرر م ـینامــد؛ همــان مــاکِ ســیاهی دــه
همزمان هم پایان و هم هغـاز یـا چراـه را نشـان مـیدهـد بـا یـا چنـیم ویژاـی اسـ.
دــه اــوزن ســنت ا از دو پیهاــو ی هبلـی را بــه ان ــام مـیرســاند مــاک مــردک ،نشــاندهنــدة
تمــام یوانــاتی اســ .دــه بهوســیلة ژولــیم دشــته شــدکاند و اعلــام نتی ــة رأا داداــاهی
اس .ده اوزن از طر

تمام یوانات بیـان مـیدنـدل «ن ـریم بـر تـون ن ـریم بـر تـون ن ـریم

بــر تــون اا ســنتد  ،بــا هلبــی و شــی ،روزا اواهــد همــد دــه پــدر و مــادرت را بــه هتــن
 6ص  chtonien .روا واژة لاتیم شکن ارفته اس .و از واژة یوناا  khthônبه معناا زمیم مشت شدک اس .ایم
ص  .هر هنچه را ده م تص با الههاان جهنمی اس .توصی

میدند
2. Agro-lunaire
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اـــواهی رســـاندن» (بـــهنلن از شـــلوبورر ،9111 ،ص  )19و بـــدیمترتیـــ  ،دـــنه
والدیم ددشی با ان انـدن زو دامـن والـدیم یعنـی تـی بـا دشـتم مـادر در هـم شـکلیهـا
یا در همانههاا وسـی تصـاویر مربـو بـه مـاک در ایـم روایـ .دااـن شـدک اسـ .اـوزن
نر ،نمـاد مـاک جدیـد ،نشـان مـیدهـد دـه بـراا رسـیدن بـه تلییـر و تلـولی بـا ارزشهـاا
مثبــ .و بــراا ایمدــه مس ـیر نمــادیم ماکاونــة ژولــیم روا ارزشهــاا مثبــ .بــاز شــود و
براا ایمدـه بـه عـرو و نـور برسـد ،بایـد ژولـیم بـه عمـ هطـ
بهطر

من ـی بـرود و از هنجـا

بالا رد .اود را هغاز دند

هــر ســه پیهاــویی ،یعنــی پیهاــویی دش ـیه ،اــدا (د ـولی) و اــوزن نــر ،سرنوشــتی
ههرمانانــه را بــه ژولــیم نســب .مــیدهنــد دــه ایــم سرنوشــ .بــا نشــانههاا چراــهاا
ماکدشاورزا مش ص شدکاند ایـم سرنوشـ .بـا چهـار هربـانی متـوالی شـکن ارفتـه اسـ.
ده هر ددام از هنهـا مرا ـن دـنه و ژسـ .ههرمانانـة ژولـیم را تشـکین مـیدهنـدل هربـانی
د ـردن یوانهــا در هنگــام ش ـکار ،هربــانیدــردن انســانهــا در زمــان جنــت ،هربــانی دــردن
والــدیم و در نهایــ ،.هربــانی دــردن اــود زیــرا در مر لــة هاــر زنــدای ژولــیم ،یعنــی
درســ .هبـن از پــذیرش جــذامی توسـ ژولـیم بهدرســتی مـیتــوان از هربــانی دــردن اــود
س م ا  ،.زیرا ژولیم وهتـی مـیبینـد دـه دیگـر هـادر نیسـ .جنـایتی را دـه در ـ پـدر
و مــادرش ان ــام دادک فرامــوش دنــد تصــمیم بــه اوددشــی م ـیای ـرد فل ـ زمــانی از ایــم
عمن چشمپوشـی مـیدنـد دـه در ها یـا چشـمه شـباه .اـودش را بـا پـدرش مشـاهدک
میدند تنها در ایم زمان اسـ .دـه اـ سـیر هدمدشـی بـه پایـان مـیرسـد و تلییـر تلـو
انتهایی و هم نیم تلییـر چراـه همـادک مـیشـود وانگهـی ،تلییـر و نوشـدای چراـة زمـان
با دسی ده شبیه بـه یـا مسـیح دوچـا اسـ ،.معرفـی مـیشـود و ایـم تصـویر چراـه بـا
تصویر مسـیح دـوچکی دـه بـه هسـمان مـیرود و «در ملابـن سـرور و اال مـان

6

صـرت

مســیح هــرار مــیایــرد» (بــهنلن از شــلوبورر ،9111 ،ص  )15پیونــد برهــرار مــیدنــد و
مستلکمتر میشود بدیمطریـ  ،ژولـیم چهـار مر لـة دشـتار را مـیشناسـد دـه ایـم چهـار

1. Seigneur
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مر له دهیلاً بـا شـمار دورکهـاا مـاک برابـر اسـ 6 .در هـر مر لـه ،ژولـیم دمـی بیشـتر بـه
اــودش ن دیــا مـیشــودل ابتــدا دشــتار یوانهــا ،ســرل دشــتار هشــنایانه ،هناــاک دشــتم
والــدینه بــا عــربات ان ــر و در انتهــا تللیــر زنــدایاش تــا هنجــایی دــه اهــدام بــه
اوددشی میدنـد و مسـرابـودن بیمـارا جـذام را نادیـدک مـیایـرد بـدیمترتیـ  ،ژولـیم
اشــون .هرب ـانیدننــدک 9را د ـه متعل ـ بــه اسطورکشناســی مــاکدشــاورزا اســ .در داســتان
داان میدندل ژولیم در داسـتان ابتـدا اـود را بهصـورت سـوژک ،هناـاک بـهعنوان ابـژک نشـان
مـیدهــد ،البتــه تــا لل ــهاا دــه اهــدام بــه اوددشــی مـیدنــد بــه شــکن داملـاً فعــا دیــدک
میشود و در انتها بهشـکن من عـن نمایـان مـیشـود ایـم دواانـههاا فاعـن و م عـو  ،هاتـن
فعــا و هاتــن من عــن جــاا اــود را بــه دواانــة اعمــا زمینــی ،دتــونیم و اعمــا هســمانی،
اورانیم 3میدهنـد پـل بـا ت ـاوتی زیـاد در ظـاهر ،اشـون .و تلـد ِ ژولـیم از ایـم نـو
ت ین نتی ه میشود
عمــن یــا ژســ .ههرمــانی ژولــیم بــه دور وا ــد معنــایی اســطورک یــا دو میــتم چــر
م ـیاــورد ،وا ــد-اســطورة شــکار و وا ــد-اســطورة جنــت دــه بــهعنوان هــدای.دننــدة
فیگور ایم ژس .ههرمـانی اسـطورة ان یلـی نمـرود را نشـان مـیدهـدل «شـکارچی اشـم در
ملابــن ســرور و اــال » و «توانــا و هدرتمنــد بــر روا زم ـیم» (بــهنلن از شــلوبورر،9111 ،
ص  )18بر اسا

سن ،.نمـرود امرراتـور بـابیلون ۶شـد و تمـام بـیمالنهـریم را بـه تسـ یر

اــود در هورد بــههمـیم اــاطر ویکتــور هواــو در عاهبــ .شـیطان 5از نمــرود الگــوا یــا
فــاتح را ال ـ دــردک اســ 1 .ژول ـیم م ه ـ بــه انــوا اونــااونی از نمادهــاا جــدا دننــدک
(ماننــدل شمشــیر ،ان ــر و ) اســ .د ـه نشــاندهندة هــدرت و جنگــدای اوســ.ل «دمــان
تیرانــدازا»« ،تیــر دمــان»« ،شمشــیر»« ،دــارد بــ رر» نلــه و دــاردردِ ههرمــانی ژولــیم

 -6 6یا چهارم او ماک  -9ماک دامن  -9یا چهارم هار ماک  -۶ماک جدید
2. La violence sacrificielle
3. Ouraniennes
4. Babylone
5. La Fin de Satan
6. Voir V. Hugo, La Fin de Satan (p. 3-153), in Poésie, IV (op. cit.), «Livre premier : le
glaive», p. 17-37.
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بـهدمـا یـا مبــارزة جـانفرسـا و ن لایـر بــیم او و تصـاویر و نمادهـاا ری ــ .یوانی،
ری .تــاریکی و ری .ســلوطی بازنمــاییشــدک و ســازماندهی شــدک اســ.ل در روایــ،.
نمادهــاا ری ــ .یوانی توســ

یوانــات و تصــاویر الادیــاتور ارا ــه شــدکاند ،نمادهــاا

ری .تاریکی با داانشـدن بـه زمـیم باتلـاهی یـا تـی بـا هسـمان و اورشـید اـونیشـدک
دیدک مـیشـوند و نمادهـاا ری .سـلوطی بهوسـیلة پرتگـاک یـا بهوسـیلة پلـی دـه در ـا
ارااشدن و فرو ری تم اسـ .نشـان دادک شـدکاند بـهعنوان نتی ـه ،ایـم شـبکه یـا اوشـة
تصـــاویر و نمادهـــا در تصـــویر ری .تـــاریکی ها( ،تاریـــاتر از جـــوهردوات) دیـــدک
م ـیشــود یعنــی درســ .زمــانیدــه ژول ـیم جــذامیرا از روا ها رد م ـیدنــد و بــه طــر
دیگر سا ن مـیبـرد بـدیم ترتیـ  ،مبـارزک ادامـه مییابـد ،تـا در انتهـا ،بـه تصـاوی عـرو
اتم شود و ایـم تصـویر عـرو اـود را بـه دمـا نمادهـاا ع یمشـدای نشـان مـیدهـدل
«هن دسی دـه بـازوانه ژولـیم را در اـود ارفتـه بـود بـاز هـم بـ رر و ب ررتـر مـیشـد
به دا ده سـر و پاهـایه بـا هـر دو دیـوار دلبـه براـورد مـیدـرد» (بـهنلن از شـلوبورر،
 ،9111ص  )۹1در انتهــا ،ملردــة ویــژة ســومیمِ ســااتارِ ههرمــانی در من ومــة روزانــه،
پی ـروزا ههرمــان را امصــا و تثیی ـد م ـیدنــد امــا ،ااــر دلــاورا و ههرمــانی ژولــیم بــر روا
چنیم تلییر و تلولی باز مـیشـود ،بـه ایـم دلیـن اسـ .دـه ایـم دلـاورا بـهدمـا جهشـی
اسرارهمی یا عرفانی دواانه و دوتایی شدک اس.
ادنــون بــه دومــیمســااتار ایــم روایــ .دــه پای ـة اســرارهمی (یــا عرفــانی) و اســتمرار و
پیوندِ ههرمـان بـا جهـان اسـ .مـیپـردازیم 6فلـوبر روایـته را در سـه ب ـه سـازماندهی
م ـیدنــد ،یــا ب ــه را بــه د ـوددی و بــه دارهــاا برجســتة ههرمــان در ارتبــا بــا ش ـکار
ااتصــاص دادک اســ ،.ب ــه دیگــر بــه دلــاوراهــاا جنگ ـی ژولــیم و دشــتم والــدینه
ااتصــاص دارد؛ ب ــه ســوم در ارتبــا بــا توبــه دــردن اوســ .دو ب ــه او داســتان
دارهاا زمینی ژولیم را روایـ .مـیدنـد و پیهاـویی را دـه در مـورد پـدرش شـدک ،نشـان
میدهد ب ه هار دسـتیابی ژولـیم بـه شـکوک و جلـا هسـمانی را روایـ .مـیدنـد دـه در
ابتداا ایم داستان به مـادرش اعلـام شـدک بـود سـازمان روایـی ایـم روایـ ،.ظـاهراً جـدا از
1. Portanntt mystique
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یکدیگر ترسـیم شـدک اسـ ،.امـا در عمـ ایـم سـه ب ـه بـا یکـدیگر در پیونـد هسـتند و
ارتباطی تنگانت بیم هنها وجود دارد و ایم ارتبا در درون هنها دیدک میشود
شــکارچی و ســرباز در اصــن هــر دو یــا دــنه مشــابه را ان ــام مــیدهنــد از بدعــد
روانداوا ژولیم تمـاً بایـد (بـهشـکن نمـادیم) یوانـات را بکشـد و دسـ .بـه هتـن پـدر
اود ب ند با دشتم پـدر و مـادر او بـر ادیـد اـود غلبـه مـیدنـد فلـوبر بـراا بـه تصـویر
دشــیدن شــکارچی م ـینویســدل «ژول ـیم از دشــتم اســته نم ـیشــد» (بــهنلن از شــلوبورر،
 ،9111ص  )۹6و وهتی فلـوبر ههرمـان جنـتجو را در ـالیدـه بـه پیـران تـر م مـیدـرد
و هنهــا را نم ـیدشــد از تــر

ایمدــه والــدینه را بکشــد ،فرامــوش نم ـیدنــد در واه ـ ،

وادــنه هدمدشــی و غیــر ارادا ژولــیم در ایــم مــورد را بــه نمــایه مــیاــذاردل «وهتــی
عــابرا پیــرا را ملابــن اــویه م ـیدی ـد ،بــراا دی ـدن چهــرکاش فری ـاد م ـیدش ـید ،انگــار
ترسیدک بود ده او را از سر غ ل .بکشد» (بهنلن از شلوبورر ،9111 ،ص )۹6
بــا الهــام از اســطورة نمــرود و ویژاـیهــاا نمــرود ،ژولــیم فــاعلی انســانی اســ .بــراا
فعن دشتم در نگـاک ایـم فاعـن انسـانی م عو هـاا فعـن دشـتم بههیووجـه مهـم نیسـتند و
به ساا نمیهیند و دشتم پدر و مـادر نتی ـة طبیعـی ایـم منطـ بسـیار اشـم اسـ .بعـد
از پیهاــویی اــوزن نــر ،ژولــیم بــر ماهیــ .اواســتههایه شــا م ـیدنــدل «نــهن نــهن نــهن
نمیتوانم هنها را بکشمن» بعد ،میاندیشـیدل «ااـر بـا وجـود ایـم ،ایـم را مـیاواسـتم ان ـام
دهم؟

» و میترسید ده مبادا شـیطان ایـم میـن را بـه وا اللـا دنـد (بـهنلـن از شـلوبورر،

ص )۹6
در ایـم اســتمرار جنــونهمیـ هتــن ،مـیتـوان اســتمرار ویـژة اولـیم ســااتار اســرارهمی را
دید بـا دشـتم ،ژولـیم زمـان را متوهـ

مـیدنـد ل «از زمـان نـامعلومی ،در یـا دشـورا و

فل به دما واهعیـ .وجـودا اـودش در شـکار بهسـر مـیبـرد و همـه چیـ بـا سـهولتی
ده در رؤیاها ل میدنیم صورت میارف( ».بهنلن از شلوبورر ،9111 ،ص )۹9
توصی

فصاا شکار بـه اونـهاا روایـ .مـیشـود دـه در هن همـه چیـ طـورا ات ـاق

میافتد دـه در «رویاهـا» دیـدک مـیشـود ایـم فصـاا رؤیـا ماننـد اـود را در فصـاا جنـت
هم نشان میدهد یعنـی زمـانی دـه ژولـیم بـا لطـ

الهـی ن ـات پیـدا مـیدنـد همـة ایـم
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فصــاها بــراا او پناهگاکهــایی امــم در ملابــن زمــان و زمانمنــدا ملســوا مــیشــوند
مکآنهــاا هدرتمنــدا دــه در هنهــا هرامــه اولیــه را بازمییابــد فلــوبر ایــم فصــا را بــه
وســیلة دومــیم ســااتار عرفــانی دــه متمردــ بــر وابســتگی ،چســبندای و ادغــام متمردــ
اس .ارا ه میدند
او

ها چشــمهها را در دســته مــینوشــید ،ســی هاا جنگلــی را در ــالیدــه

میدوید میاورد ،ااـر اسـته مـیشـد زیـر دراـ .بلـوطی اسـترا  .مـیدـرد؛ نیمـههاا
ش

بر میاش .در الیدـه غـرق اـون و انولـاا بـود و موهـایه پـر از اـار دراتـان

بود و بوا یوانـات و شـی مـیداد او شـبیه یوانـات و شـی شـد هنگـامیدـه مـادرش
او را در هغوش میدشید بـهسـردا هغـوش مـادرش را مـیپـذیرف .و بـهن ر مـیرسـید دـه
به چی هاا عمی میاندیشد (بهنلن از شلوبورر ،9111 ،ص )۹9
روابــ ژولــیم بــا مــادر واهعــیه از روابــ برتــر وا بــا بــ ررمــادر زمینــی 6تــثییر
مــیپــذیرد اــون و انولــایی دــه وجــود او را مــیپوشــانند یــادهور لکــههاا روا بــدن
نوزادند شـکار نمـادا از دیـدار دوبـارک و و ـدت بـاطنی بـا بـ رر-مـادر اسـ .هاتـن بـا
ای ـم مــادر جســم م ـیپــذیرد تــا جــاییدــه بــا دراتاناــاردار و همیمطــور بــا طعمــههایه
اشــتباک ارفتــه مـیشــود و شــبیه مـیشــود همــان تصــویر یـوانی در هنگــام والــدیم دشــی
ظاهر میشود ل او پـا بـه زمــیم مـیدوبیـد ،دـ
م ـیزد جــدا ی و شــکا

مـیدـرد و ماننـد یوانـات و شـی نعـرک

انســان و ی ـوان ناپدی ـد م ـیشــودل ژول ـیم بــا دشــتم والــدینه

پیونــدش را بــا بــ رر-مــادر بــه منتهــاا درجــه ســوق مــیدهــد ابتــدا جنــت و ســرل
والدیمدش ـی طولــانیتــر م ـیدننــد راک ل ـی را دــه او بــا شــکار بــراا اعــطرابه در ملابــن
زمانیـ .مییابـد بـا دشـتم پـدر و مـادر ،هـدرت مطللـی را بـاز مییابـد دـه هاـریم شــکار
بییمـرش شکسـ .و نـابودا هن را بـه وا یابـ .دـردک بـودل شـکار ،جنـت و والدیمدشـی
نه فل براا وا مرا ن پیونـد بـا بـ رر-مـادر زمینـی را نشـان مـیدهنـد بلکـه پناهگاهـاا
متــوالی ،تک ـرار شــوندک و تودرتــو در ملابــن اعــطراا از مــرر هســتند والدیمدش ـی هــم
ایم منط را (یعنی دشـیدک شـدن ژولـیم بـه طـر

بـ رر-مـادر) در هـم نمـیشـکند ،زیـرا
1. Grande Mère tellurique

618

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

شمارة چهارم

ژولــیم را مــیبینــیم فلیــر و اــدا شــدک «از ریشــهها ،ایاهــان ،میوکهــاا از دســ .رفتــه و
صد ها» (به نلن از شلوبورر ،ص  )۹۶تلذیه میدند
ملردــه ادغــام و درهــم شــدن بــا نمادهــاا همشــکن یعنــی نمادهــاا چســبندک و
چســبنان هم نــیم اســترش مییابــدل «هطرکهــاا یــظزدک بــه مــانتویه مــیچســبیدند »
(بــهنلن از شــلوبورر ،9111 ،ص « )۹۶شـــرارکهاا هتــه ابریشــم اــام بــه نــیمتنــهاش
مــیچســبیدند» (بــهنلن از شــلوبورر ،9111 ،ص  )۹۶پدیــدکهاا ها و هــوایی اــاص را
نی باید در همیم طبله مرت

نمودل

او از منــاط بســیار ســوزانی عبــور دــرد دــه زیــر ــرارت اورشــید موهــاا هماننــد
مشعن اودبهاود شعلهور مـیشـدند؛ و منـاط دیگـرا دـه هنهـدر سـرد بودنـد دـه بـازوان
از بدن جدا میشد و به زمـیم مـیافتادنـد؛ و دشـورهایی دـه در هنهـا هنهـدر مـه زیـاد بـود
دــه هدمهــا بــا شــبحهایی دــه هنهــا را ا اطــه دــردک بودنــد ،راک مــیرفتنــد (بــهنلن از
شلوبورر ،9111 ،ص )۹۶
بــدن بــه ملــی مــیپیونــدد ،و ملــی رفتارهــاا بــدن را بــهاــود مــیایــرد ژولــیم
زندایاا را هـدای .مـیدنـد دـه در پیونـد دامـن بـا جهـان اسـ .بـدیمترتیـ  ،نمـادا از
همیم اونـه اسـ .دـه تلییـر جـذامی را بیـان مـیدنـدل «بنـابر ایـم جـذامی او را در هغـوش
دشید و نااهان چشـمهایه روشـنایی سـتاراان را بـهاـود ارفتنـد و موهـایه ماننـد اشـعه
اورشــید امتــداد یافتنــد» (بــهنلن از شــلوبورر ،9111 ،ص  )۹۶اســتلالة جهــانی مســیح
دــه راهنمــاا ارواح اســ .نمــادا عرفــانی از اتلــاد بــا روشــناییهــاا هســمانی اســ .هبلـاً
نشــانههاا بیمــارااش تصــاویرا از چســبندای را تشــکین مــیدادنــد دــه بــههمــان
همشکلیها وابسته بودنـد بـراا متلاعـد شـدن ،دـافی اسـ .نگـاهی بـه اسـباا سـ رکهایی
بینــدازیم دــه وا از هنهــا اســت ادک دــردک اســ.ل «داســه و دســتة چــاهو همــان لکــههایی را
دارنــد دــه روا بــدنه دیــدک مــیشــد» (بــهنلن از شــلوبورر ،9111 ،ص  )۹1جــذامی
وابستگی به دنیا را عینی .میب شد و بنـا بـر یـا سـن .پیونـد اسـ .دـه او بـا اـواهه از
ژولیم دعـوت مـیدنـد در دنـارش ب وابـد تصـویر دو بـدن ،دهـان در ملابـن دهـان ،سـینه
روا ســینه بــا دلمــاتی عاشــلانه هن را تصــدی مــیدنــد ژولــیم بــا دراز دشــیدن ل ــ.
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هم ــون روز تولــدش ،نمــاداراییاا را امتــداد م ـیدهــد دــه عبــارت «پوش ـیدک از اــون و
انولــاا» بعــد از شــکار ،هن را بــه مــا نشــان م ـیداد همشــکلی تصــاویرِ شــکار و جنــت و
تعــالی و عــرو اــواهی بــر دا مــیبــودن رفتــار عرفــانی ژولــیم اســ .فلــ  ،در مر لــة
پای ـانی ،ارزشاــذارا االــاهی عمــن و ژســته تلیی ـر م ـیدنــد دــه ایــم ارزشاــذارا بــا
چشمپوشــی از اوددشــی سااتاربنداشــدک ،بــر دواانــة روزانــه دــه در ارتبــا بــا فــتح
دتونیم و عرو اورانی اس .دلال .میدند
 .3نتیجهگیری

اسطورک-نلـد و اسـطورک-تللیـن تلـاش دارنـد مشـ ص دننـد دـدام انسـ امهاا ژرفـی
هسـتند دــه الگوهـاا اســطورکاا را بـه یــا مـتم ااتصــاص مـیدهنــد ایـم رویکــرد را بــا
بررســی داســتان دوتــاهی از اوســتاو فلــوبر ،افســانه ســم ژول ـیم مهمــاننواز ،نشــان دادیــم
ایم نمونه ،ایم توانایی را به اواننـدک مـیدهـد تـا ب همـد مـیتـوان چـه اسـت ادة منتلدانـهاا
از ســااتارهاا ایــا پردازا داشــ .در واهــ  ،ن ریــة خیددالپردازی هم ــون هموزشــی
اســ .بــراا اــوانه تصــاویرا د ـه در مــتم بافتــه شــدکاند هــد

ایــم ن ریــه ،شناســاییِ

اتلاد معنایی ایم تصاویر اس.
در پاسظ به ایم پرسـه دـه دـاردرد ن ـام ت یلـی ایـم روایـ .چگونـه اسـ .و چگونـه
معنا تولید مـیدنـد ،بایـد ا ـ .دـه ت یـن نمادسـاز ژولـیم بـراا ایمدـه بتوانـد نااودهاـاک،
اود را از ایم دنیاا مـادا رهـا سـازد و بـه دنیـاا معنـوا و رمـ ا برسـد ،تلـاش مـیدنـد
جهـــانی دوهطبـــی را پایـــهری ا دنـــد؛ یکـــی ســـااتارهاا ت یلـــی ههرمـــانی و دیگـــرا
سااتارهاا رم همیـ بـا سـاا .ایـم هطـ  ،ژولـیم ردتـی جه.مـدار و یـاسـویه را از
پایـههاا ههرمـانی شـرو مـیدنـد تـا در انتهــا بـه پایـههاا رم همیـ و اسـرارهمی برسـد بــا
رسیدن به ایم هط  ،او نـه فلـ اـود را تعـالی ب شـید بلکـه توانسـ ،.بـهطور نااودهاـاک،
اذر زمـان نابوددننـدک در ت یـن اـودش را هـم دنتـر دنـد در واهـ  ،او توانسـ .اـود را
هم ــون صــرت مســیح( ) جاودانــه دنــد و در بـیزمــانی اــود را مســتلر ســازد ردــ.
از یا هط

به هطـ

دیگـر ،در ایـم داسـتان دوتـاک ،تلییـر جهـانبینی از اـوا و شـی بـه
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اــوا هرام و مهمــاننواز ژولــیم را در اــود دارد انت ــاا عنــوان «ژولــیم مهمــاننواز»
بـراا ایــم داســتان ،بـیدلیـن نیســ .بــدیهی اســ .دــه ژولـیم تلییــر مـیدنــد او دیگــر هن
شـکارچی بـیر ـم نیســ .او بـرعکل ،ب شــندک و مهمـاننواز اســ .ایـم تلییــر و تلــو
اصنشدک در ژولـیم ،بسـتگی بـه وارونگـی دیاتِتیـاِ ژسـ ِ.ههرمـانی او دارد ژولـیم پـل
از هن ده فعالانه مرر را بـه دیگـران مـیدهـد ،بـا وااـذار دـردن اـود بـه جـذامی ،من علانـه
مــرر را مــیپــذیرد ایــم عمــن اســرارهمی و اصــطلا اً عرفــانی دــه مبــیم مهمــاننوازا
ش ـ ص ملــد

اســ .بــا نواشــدن دا م ـیشــکارچی ،جنگ ــو و ســرل والــدیمده بــا

جهان هستی مهیا مـیشـود ایـم مسـیله هم نـیم از نیـازا نشـی .مـیایـرد دـه ش صـی.
داستانی اـدا بـراا همی ـتم بـا وجـود دیگـران ا سـا

مـیدنـد دـه در ایـم صـورت بـاز

میتوان ادعا دـرد دـه نمـادا از اللـاق و درهمجوشـی و نواشـدای اسـ .بـدیمترتیـ ،
داستان فلوبر بـه مـا مـیهمـوزد دـه مهمـاننوازا دهمالگـویی یـا هدیـه و موهبـ .نیسـ.
بلکــه پیونــد و اللــاق اســ .ب ـیشــا بــههم ـیم دلی ـن اســ .دــه در زبــانِ فرانســه مهمــان
بـهعنوان اسـم بــهطور یکسـان بیـانگر دسـی اســ .دـه مـیپــذیرد و نیـ دسـی دـه پذیرفتــه
میشود در واهـ  ،سـااتارِ پشـتکار دـه ژولـیم را بهسـوا تلـد

سـوق مـیدهـد بهوسـیلة

هشــ تگی میــان معنــاا م هــو و معنــاا معلــوم افعــا و موجــودات متمــای مــیشــود
مهماننوازا تداومیاس .براا پیوستم به جهان ،نواشدای باطنی با جهان اس.
در انتها ،براا اینکـه دری ـهاا بـراا مطالعـات بعـدا اشـودک باشـیم ،بـا پرسشـی ملالـه
را به پایان مـیرسـانیمل هیـا برالـا

روش ژیلبـر دوران دـه بـه م هـوم ن ـام ت یلـی توجـه

میدند ،مـیتـوان روشـی را جسـت و نمـود دـه بـر اسـا

هن بتـوان بازاشـتی بـه الاهیـ.

زبان هغاز نمود؟ بر ایم بـاور هسـتیم دـه ایـم بازاشـ .بـه الاهیـ .زبـانی داملـاً عـرورا
اس.؛ زیرا بدیموسیله مـیتـوان بـیم ت یـن و ن ـامِ زبـان ارتبـا و پیونـد برهـرار دـرد و هن
دو را با یکدیگر هشتی داد با هشـتی ت یـن و ن ـامِ زبـان ،هنگـاک بایـد دیـد اـوانه اواننـدک
از ایم روای .چگونه اواهد بود
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چکیده
نظــام نشــانهای زبــان ،یکـــی از نظـامهـــای نشـــانهای ارتبـــا ی اس ـ

و در هــر واقع ـة

ارتبــا ی ،مجموعــهای از نـظامهـــای نشــانهای ،از رمزگـانهـــای مـختلـــم مـنط ـــی،
اجتمــاعی و زیبــاییشــنا تی ،بــا می ـزان برجســت ی متفــاوت بــا هــع در تعام ـ هســتند
واحدهای زبـانی نیـز ممکـ اسـ

یکـی از عناصـر نشـانهای د یـ در ارتبـا باشـد و

بســته بــه رمزگــان فرا ـــوانیشـــد و هــد

واقعــة ارتبــا ی ،در یکـــی از ســـطو

لفظ ـی ،مــورد اســتفاد قــرار گی ــرد یکــی از ای ـ واحــدهای رمزگــانیر زبــان در قال ـ
صــنع

بــدیعی بــه نــام ایهــام ظــاهر مــیشــود ایهــام از دیربــاز م ــ ا تلــا

صــاح نظران حــوزة زبانشناســی و بلاغ ـ

ادبــی بــود اس ـ

و نظری ـههای گونــاگونی

در ای بــار وجــود دارد؛ بــا وجــود ای ـ  ،آنگونــه کــه شایســته و بایســته اس ـ  ،گــامی
در ــور جه ـ

آشــکارگریر ش ـیوة دلال ـ

در ای ـ م ول ـة بــدیعی و بازنمــاییر ش ـیو های

بــهکارگیریر آن براســان نا ودآگــا بشــری ،برداشــته نشــد اس ـ

و بیشــتر بــه یــادکرد

تعریفی ی انه و سـط ی ،بـههمـرا ککـر شـاهدماا هایی ،بسـند کرد انـد در ایـ م الـه
جای ــا صــنع

ایهــام بــهعنوان یکــی از نظامهــای نشــانهای بــا رمزگــان زیبــاییشــنا تی

بررسی میگردد و در ادامـه بـه چیسـتیر شـیوة برقـراری ارتبـا و نیـز چ ـون یر دلالـ
لفظ بر معنا ،در حوزة علع نشانهشناسی ،پردا ته میشود
کلیدواژهها :بدیع ،ایهام ،نشانهشناسی ،هنجارفرازی ،زیباییشنا تی
____________________________
تاريخ دريافت 1396/50/50 :تاريخ پذيرش6931/50/50 :

DOI: 10.22067/lts.v50i4.65407
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 .1مقدمه

علع بدیع ،بهعنـوان یکـی از شـا ههـای اصـلی مـرتب بـا ادبیـات ،علمـی اسـ
مباح ـ

کـه بـه

زیبــاییشــنا تیر آثــار ادبــی میپــردازد و از صــنایعی ســخ بــه میــان م ـیآورد کــه

بــهکارگیری آنهــا در ی ـ
معیارهــای شــنا

اثــر ادبــی ،موج ـ ر آراســت ی آن اثــر مــیگــردد همانگونــه کــه

زیبــایی اثــر ادبــی بــا جای زی شــدن دور ای بــهجــای دورة دی ــر و

اندیشــهای بــهجای اندیش ـة دی ــر تغییــر میکنــد ،بــاز وردر کــاربرد صــنایع بــدیعی و نــو
آنهــا نیــز ،بــهعنوان آرایــهها و معیارهــای زیبــاییشـــنا تی اثـــر ادبــی ،دچــار تغییــر و
ت ولاتی میشود؛ پس میتـوان بـه ایـ نکتـه اکعـان داشـ
ــا

کـه میـان رویکـرد بـه صـنایعی

در هــر عصــر بــا شــرای تــاریخی و اجتمــاعی آن بره ـة زمــانی و نــو جهــانبین ـی

حــاکع بــر نویســندگان آن دور  ،رابطــهای معنــادار وجــود دارد بــهعنوان ماــا  ،در دورانــی
کــه حکوم هــای تـرکنـــژاد در ح ی ـ

تنهــا بــهمنظور حفــظ س ـیطرة همــهجانب ـة ــود،

پای دیـ را بـه میـان کشـیدند و بـه آن سـخ
ایهامتناس

تعصـ

میورزیدنـد ،صـنایعی چـون ایهـام،

و غیر بهفراوانـی در پیکـرة آثـار نویسـندگان عصـر مـککور ،مشـاهد مـیگـردد

و ای مسئله امری پکیرفته اسـ  ،زیـرا در هــر عــصری کــه اسـتبداد ،چـه بـه لبـان دیـ
(عصــر پهلــوی) ،در جامعــه رشــدی فـــزآیند

(عصــر حــافظ) و چــه بــه کســوت سیاس ـ

بـه ـــود گیــرد ،صــنایعی کــه دارای شــاکلهای مــبهع و غیرصــری اس ـ  ،کــاربرد بیشــتری
واهد یاف
بــدی منظــور ،پــژوه

پــی ر رو نخســ

بــه مفهومشناســی صــنع

بــدیعیر ایهــام و

ســیطرة معنــاییر آن پردا تــه و ارزش هنــری و زیباییشــنا تی آن را بررســی م ـیکنــد و در
ادامــه ،بــا اثبــات هنجــارفرازیر معنــاییر ای ـ صــنع  ،بــه واکــاویر آن در چــارچو
نشانهشنا تی میپـردازد در پایـان ایـ بخـ
کــه ممکــ اســ

مخا ــ

نهــایی (ب ـ

در ــوان

مطالـ

بخـ

مطال ـ

ارائهشــد  ،ممک ـ اس ـ

رمزگــانر

از پـژوه  ،تـککر ایـ نکتـه رـروری اسـ
نخســ ر م الــة پــی ر رو ،احســان انفصــا در

و نتیجــهگیری) کنــد ،امــا ح ی ـ
ای ـ حال ـ

ایـ اسـ

کــه بــار معــانی

را حــادگ گــردد و اگــر در ــوان

ســطور

سا پنجاهع

بخ ـ

بررسی دگرگونی معنا در صنع

بدیعیر ایهام از …
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مــککور ،ایهــام را پی زمین ـة کهنــی قــرار دهــیع ،فهــع و پیوســت یر مطال ـ  ،حاص ـ

میآید
 .1 .1بیان مسئله

صــاح نظران حــوزة بلاغــ  ،ایهــام را از جملــه آرایــههای معنــویر علــع بــدیع ،ککــر
کرد انــد و در اصـــطلا

حام ـ دو معنــی ح ی ــی یــا

ــود ،لفـــظی میداننــد کــه نخس ـ

مجازی یـا مختلـم کـه یکـی از آنهـا بـر اثـر کاـرت اسـتعما و شـرای

حـاکع بـر

ـا

سخ  ،به فهـع نزدیـ

باشـد و دلالـ

فهــع [بــود و دلال ـ

لفــظ بــر آن پنهــان و در عی حــا  ،مـــراد و مـــ صود مــتکلع باشــد

(نـــ

لفـظ بـر آن روشـ و از سـویی دی ـر ،معنـی دور از

قزوینـــی ،بـــیتـــا929/1 ،؛ حمـــوی،6121 ،

 )39/2شـــیوة کتمـــان معنـــا و

پرد پوشی گفتاری تـا آنجـایی کـه بـا رـمیر نا ودآگـا و همیـاری فطـرت و بـع نویسـند
همرا اس  ،زیبـا ،پویـا و مطبـو اسـ

و هــرچه بــه وادی ودآگـاهی نــزدی

شــود و

در قید و بند نام و نشان و تکلم گرفتار آید ،ایـستا و بـیرو و نامأنون میگردد
از جمله مـباح
یـ

معناســ

مــرتب بــا مب ـ

مـورد نظـر م الـه ،مسـئلة کـاربرد لفـظ در بـی

از

عالمــان ،بـــهویژ اصـــولیان بـــود اســ

و

کــه از گکشــته م ــ ا تلــا

نظریــههای گونــاگونی در ای بــار وجــود دارد (نــ

یــ

حســینی،6911 ،

)613؛ در ایـــ میـــان ،گروهـــی همچـــون آ ونـــد راســـانی (،6143
(اصـــغری،6911 ،

-616

 )91و مظفـــر

 )94-23آن را نــــاممک شــــمرد اند و گروهـــی دی ـــر نیـــز

پکیرفتهانــد ،از جملــه در الرافــد فــیعلــع الاصــو در ای بــار ب ــ
وجـود دارد و ایـ مسـئله ،امــری واقعشـد و ممکـ بهشـمار آمـد اسـ

مبســو و زیبــایی
(نـ

حسـینی

سیستانی ،بیتا)611-616 ،
مسئلة لفظ و معنـی یـا صـورت و م تـوا و ارتبـا آنهـا بـا یکـدی ر و اینکـه کـدامیـ
و

در ل ـ اثـــر ادبــی ن ـ

مهعتــری داشــته ،از دیـــرباز در میــان منت ــدی مــورد ب ــ

انت ــاد قــرار گرفتــه اس ـ

در میــان صــاح نظران غربــی نیــز ،کســانی نیــز هســتند کــه بــه

مطالعــة هعزمــان لفــظ و معنــی بــهعنوان شــیوة ت یــ و بررســی آثــار ادبــی پردا تهانــد؛
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شمارة چهارم

بــهعنوان یکــی از بهتــری نمونــهها ،میتــوان بــه لوســی گلــدم  6و روش ســا تارگرایی
تکوینی او اشار کرد
از دی ــر ســو ،نشـــانههای زبــانی نیــز در سط ــو مـخ ــتلم پیچی ــدگی و کاربردهــای
ت

اللـفظـــی و غیــر ت

اللفـــظی ،بــه شــیو های متنــوعی در تعامــ بــا نـشانههـــای

دی ــر در رمزگانهــای مختلــم ،بـــروز مـییابـــد می ـزان برجســت ی و شـــیوة تـــعام هــر
ی

از ایـ نشـانههای زبــانی و غــیرزبانی ،بسـته بـه نـو واقعـة ارتبـا ی و هـد

رمزگـان ــا

تعیـی مـیشـود در یـ

واقعـة ارتبــا ی ،مــمک اسـ

آن ،در

نشـانههای زبــانی

صــرفاً نشـــانههای کـمکـــی در کنـــار دی ـــر نـشانههـــای ارتبــا ی باشــند و در واقعــة
ارتـــبا ی دی ــر ،ن شــی برجســـته داشـــته باشـــد و ســـایر نشــانهها ،بــهمنظور ت ویــ

و

تسهی آنها بهکـارگـرفته شوند
از آنجـــا کــــه در هــــر واقعــــة ارتبـــا ی ،عناصـــر نشـــانهای زبـــانی و غیرزبـــانی از
رمزگانهـــای مـــتفاوت بــه نســب های متفــاوت وجـــود دارد ،ن ــوة تعامــ نشــانهها بــه
تجربههای تفسـیری متفـاوتی منجـر مـیشـود؛ نـو واقعـة ارتبـا ی از ی سـو برجسـت ی و
ســلطة عناصــر هــر کــدام از ای ـ نظامهـــای نشـــانهای را رقــع م ـیزنــد و از ســوی دی ــر
تعیی کننــدة اهمیــ
نشانهها در باف

رمزگانهـــایی اســـ

کــه در ایــ واقـعـــه فرا ـــوانی مــیشــود و

آن ،وقو مییابند

 .۲ .1ضرورت و اهمیت پژوهش

بیشــتر ادیبــان و سخ ســنجان ،بــر ایــ نکتــه اتفــا نظــر دارنــد کــه ایهــام ،یکــی از
ش ردهای بلـاغی بـا ارزش زیباییشناسـی در ـور توجـه اسـ ؛ بـا ایـ همـه ،آنگونـه کـه
بایستة ای صـنع

بـدیعی اسـ  ،تلاشـی شایسـته و در ـور بـرای شناسـایی و آشـکارگری

آن نداشــتهاند و بیشــتر بــه یــادکرد تع ــاریفی واحــد و ســط ی بــا ککــر شــواهدی نهچنــدان
دلچس

بسـند کرد انـد و از ایـ رو ،بررسـی ایهـام بـا دیـدی ژر کاوانـه و شـیو ای نظـام

یافتهتر مهع و رروری مـینماید

1. Lucien Goldman

بررسی دگرگونی معنا در صنع

سا پنجاهع

همــان ور کــه پــی

بدیعیر ایهام از …

از ایـ نیــز اشــار رفـ  ،صــنع

بــدیعیر ایهــام را در میـان دیــ ر

آرایـــهها ،ارزشــمند و والــا برشــمرد و صــنعتی دقیـ و ظریــم بــه حســا
از یـ سـو م ملـی بـزر
درس

در سـخنان رمزآمیـز اسـ
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مـــیآورند کــه

و از سـوی دی ـر ،در تأویـ و فهـع

آنها ،مـثثر و کارگشاسـ ؛ بنـابرای  ،در ایـ گفتـار تلـاش بـر آن اسـ

تـا زوایـای

مختلــم و مــبهع ارتبــا لفــظ و معنــا از منظــر رمزگــان نشانهشــنا تی ،مــورد بررســی قــرار
گیرد
 .3 .1پیشینة پژوهش

در صو

صنع

بـدیعیر ایهـام ،سـوای آثـار بزرگـان بلاغـ

دی ــر فنــون بــدیعی ،در چــارچو

کـه ایـ فـ را در کنـار

تعــاریم تکــراری و ســط ی بررســی نمود انــد ،تــاکنون

تلــاش قابــ تــوجهی در راســتای چنــی رویکــرد نــوینی صــورت نتکیرفتــه اســ ؛ البتــه
قاب ملاحظـة چنـاری ( )6932در م الـهای بـا عنـوان «ن ـاهی نـو بـه ایهـام در بـدیع

کوش

فارســی» ،م ســنی ( )6911در م ال ـة «ایهــام و دگرســازی م ولــههای دســتوری» ،آقاحســینی
و جمــالی ( )6911در م الـــة «فراتــر از ایهــام» ،گامهــایی ارزشــمند و قاب ـ تأم ـ در مســیر
دستیابی به هد

مککور اس

 .۲مبانی نظری پژوهش

صنع

ایهام ،از آرایـههای چندبُعـدی و یـا چنـدوجهی سـ

کـه سـخ را دوگــانه یــا

چـــندگانه میکنــد؛ ای ـ صــنع  ،یــا بر اســته از دوگــان یر معنــاییر «واژ » یــا بر اســته از
«سا تار جمله» اس
اسـ

وقتـی دسـتورنویس یـا م ـ ادبـی ،متـون را توصـیم میکنـد ،نیـاز

تــا بــدانها بــا درنـ

و تأمـ بیشــتری بن ــرد ،زیــرا جملــهها و بی هــای ایهــامدار را

نمیتــوان همچــون دی ــر متــون ادبــی توصــیم کــرد در متــون غیرادبــی ،واژ هــا و ســا تار
هــر جملــه ،تـــنها یـــ
ن
یــ

تـــوصیم دســتوری دارنــد و واژ هــا ی ـ

نــو مشــخ

و یـ

ویژ دارنـد ،اما سـخنی کـه بـا ایهـام بـه صـورت دوگانـه وانـد میشـود یـا بـی
معنــی از آن بــر میآیــد ،همیشــه نمیتوانــد یــ

داشــته باشــد و بســیار آشــکار اســـ

از

ســا تار دســتوریر ی انــه و پایــدار

کـــه ایـــهام ،م ولــههای دســتوری آن را دگرگــون
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میســازد کتــا بــدیع از بلاغ ـ
م صــود بــه کم ـ

صــنع

بــه قلــع ســیدجواد مرتاــایی ،ای ـ تنــو در بیــان معنــا و

ایهــام را ،بهگونــهای مفص ـ و جــامع در قال ـ

چنــدمعنایی ،ایهــام چندگانــه وانی و ایهــام ســا تاری ،شــر داد اس ـ
،6931

شمارة چهارم

عنــاوی ایهــام
(ن ـ

)611-619

در واقـــع ،در زبــــان ادبــــی ،ـــودر زبـــان مورـــوعی

دارد و در فرآینـــد ارتبـــا ،

جه گیری پیام بهسوی ـود پیـام مــیباشد در ایـ زبـان ،صـورت و فیزیـ
تـــوجه اســ
اهـــمی

مرتاــایی،

و مورــو و مخا ــ

بـــه اعـــتبار مورــوعی

قـــرار م ـیگیرنــد؛ در زبــان ادب ـی ،بر لــا

زبـان مـورد
بعــدی

زبــان ،در مراتــ

زبــان علم ـی« ،چ ونــه گفــت » مهــع

اس  ،نه «چه گـفت »!
 .1 .۲بررسی جایگاه لفظ و معنی در نظام نشانهشناسی

اکـــو،6311( 6

 )1در قال ـ

تعریفــی جــامع ،نشـانهشناســـی را «علــع بررس ـی هم ـة

فرآینــدهای ارتبــا ی» مــی وانــد بــر حســ

ایــ تعریــم ،حــوزة مــورد مطالعــة

نشانهشناسـی ،تمــامی مــوارد ارتبــا انســانی را شــام م ـیشــود ارتبـــا در اینجـــا ،بـــ
برداش

اکو ،در ت اب بـا دلالـ

و دلال

اس

قـرار نمـیگیـرد ،بلکـه دربرگیرنـدة هـر دو جنبــة ارتبــا

ماامی رمزگـونر موجـود در نا ودآگـا کـه بـه شـک عاررـههایی نمایـان مــیشــود،
درســـ

همچــون واحــدهای نشــانهای زبــان از نظــامی بــههــعپیوســته بر ــوردار بــود و

شــبکهای از دا هـــا را پدیـد مـیآورنــد و وانـدن مجموعـة ایـ دا هــا یـا عاررههاسـ
کـــه مـــا را بهســــوی رمزگشـــایی نا ودآگـــا فـــرد ،رهنمـــون مـــیســـازد از دیـــدگا
سا تارشناســانه ،کلمــات و مفــاهیع بر اســته از آنهــا ،در راســتای ت اب ـ ی ـا همنش ـینی بــا
کلمــات دی ــر اسـ

کـه هویـ

منـسجع ،قاب تبیی و تعریـم اسـ

یافتــه و موجودیتشــان در دا ـ مجموعــهای از یـ
دلالـ  ،رکـ اســاسی وجــود نشـانه اسـ

نظــام

و نشـانه

1. Umberto Eco

بررسی دگرگونی معنا در صنع

سا پنجاهع

«هـــر آن چی ــزی اســـ
(کلارک،6311 ،6

بدیعیر ایهام از …

کـــه از نظـــر کســـی ،از جنبــههایی بــر چی ـز دی ــر دلال ـ

دارد»

)21

اینکه زبـان ادبـی ،معـانی ــود را نــه از را دلالـ
را دلال
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بـه ــودر ــوی

بــه چیـزی جـز ـوی  ،بلکـه از

فـراهع مـیآورد ،جهـانی از دلال هـای تـو در تـو را در برابـر

دید وانند میگشاید که پیوند گزینشـی هـر پدیـدة ایـ جهـان بـا پدیـدة دی ـر آن ،راهـی
بهســوی معنــایی جـــداگانه اســـ ؛ مـــعنایی ک ـه در واقــع از «افـ انتظارهــا»ی واننــد بــر
احمـــدی،6912 ،

می یـــزد (نـــ

 )131-136در ح ی ـــ

م ولـــة تأوی پـــکیری

ادبیــات و در هیئتــی فشــرد تر ،ایهــام ،در همــی نکتــه بـــروز کــرد و معطــو
اس ـ

واقعی ـ

و چـــهبســا گــا مع ـانی بهدس ـ آمــد م ــدود نباشــند ،امـــا ای ـ مـــعانی
معنــای نهــایی ،م ــو میگردنــد وی وتســکی،6312( 2

ســـرانجام در هیئــ
بخــ

بـــه ایــ

دوم م الــة «تفکــر و واژ » در صــو

 )93در

بیقیــد و بنــدی معــانی واژگــان میگویــد:

«معانی واژگان ،واحدهایی پویا هستند نه ایستا»
نیــاز ارتبــا ی گفتمــان ،در واقــع اســان دستورشــنا تی را تشــکی میدهــد؛ لــکا در
چــارچو

دستورشــنا تی ،واژگــان و دســتور ،چیــزی جــز رمزگــکاریر مفــاهیع مختلــمر

تجربــه نیســ

«در چــارچو

که و تفسیری اسـ

دستورشــنا تی ،معنــی در وهلــة نخســ

کـه گوینـد بـر م تـوای مفهـومیر یـ

تواناییر گویند در ت لی و تفسیر یـ

موقعیـ

ت میـ مینمایـد و

بـه شـیو های گونـاگون ،بـا توجـه بـه نیـاز

ارتبا ی گفتمان ،جامة عم میپوشد» (هماوند،2449 ،9
معنا ،وا در قالـ

موقعیـ

حاصــ عملکــرد

)19

رویکـرد اجتمـا بنیـاد آن و ـوا رویکـرد فردبنیـاد ،وجـه مشـترک

همــة رویکردهــا اعــع از رویکــرد حوز هــای مربــو بــه زبــان ،زبانشناســی شــنا تی و
روانشناسـیر زبــان اسـ
زبان بایـد پـکیرف

از دی ـر ســو ،بــا توجـه بـــه تفــاوت میـان نظــام ادبیـات و نـــظام

کـه معنـای ادبـی نیـز وا نـا وا بـا معنـای زبـانی تفـاوت دارد؛ یعنـی

معنای زبانی ،تنها ماد ای برای معنای ادبی فراهع میآورد
1. Clarke
2. Vygotsky
3. Hamavand
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در قامون و سا تمان نظاممنـد زبـان ،کـارر لفـظ دلالـ

شمارة چهارم

بـر معنـی اسـ ؛ یعنـی گوینـد
ادا مـیکنـد یـا مـینویسـد،

یا نویسند لفظی را بهعنوان نشـانة مفهـومی کـه در کهـ اوسـ

بــه قصــد آنکــه شــنوند ی ـا واننــد  ،از روی آن نشــانه ،همــان مفهــوم را در که ـ بی ـاورد
اگر آنچـه بـه کهـ ر دومـی مـیگـکرد ،درسـ
اس

معـاد و مطـاب ر آنچـه در کهـ اولـی بـود

نباشـد ،ناچـار بایـد معت ـد شـد کـه در نشـانه ن صـی هسـ  ،یعنـی م صـودر اصـلی از

آن حاصــ نمــیشــود و ناچــار بایــد در پــی یــافت ر نشــانة دی ــری بــود و در چــارچو
نات ـ

زبــانی ،ای ـ ن یص ـه ،پژمردگ ـی و بیمــاری کلمــات (ن ـ

ــانلری،6916 ،

)221

وانــد م ـیشــود در جای ــا م اب ـ  ،ای ـ مســئله در مــورد ادبی ـات کامل ـاً متفــاوت اس ـ ،
در

زیــرا یکــی از وجــو ر تمــایزر زبــانر ادبیــات از زبــان عــادی ،ترکیبــاتر بــدیع آن اســ

ادبیـات ،پیامهــای بسـیاری وجــود دارد کــه قواعـدر ن ــوی یـا کلــامی ،یعنـی قواعـدر ترکیـ ر
واژگان را در زبان از بی میبرد
«شکســت یـا فــرارفت از رمزگــانر معنــایی ،مخا ـ

را متوجــه م تــوای جدیـدر معنــایی

میکند زبـان ادبـی ،آگاهانـه یـا ناآگاهانـه ،از هـر قاعـد ای فراتـر مـیرود و بـه ایـ اعتبـار
شاید بتوان ادبیات را بـه معنـای گریـز از اقتـدارر زبـان و ان لـا ر مـداوم زبـان وانـد و شـعر
را گکر از ی

معنا به معناهای بی شمار» (احمدی،6914 ،

ادبیـــات در آفریننــدگی از دلالــ

)211

چندگانــه کــه از جملــه توانــاییهــای بیعــی زبــان

اســ  ،بهــر مــیجویــد و بــه ایهــام میرســد میتــوان گفــ
چندگانه اس  ،ولی هر دلال

هــر ایهــامی دارای دلالــ

چندگانهای متام ایهام نیس

«مطــاب بــا بنیــانیتری قاعــدة زبانشناســی ســـا تارگرا ،آنگونــه کــه ســـوسور آن را
تـبیی کـرد و لاکــان نیـز در نظریـة ـود عینـاً پـکیرف  ،معنـا در زبــان از را تــمایز بـی
نشانهها ایجـاد میشـود و نـه از را کیفیـات کاتـی کلمـات؛ زبـان در تل ـی زبـانی یـ
و در تل ـی ادبـی چیـز دی ــر :در اولـی ابــزاری اسـ

اسـ

ماد ای برای آفرینندگی ،یعنی برای هنر» (ح شنان،6914 ،
در ی ـ
واقعی ـ

در ــدم

دانـ

چیـز

و در دومـی

)61

اثــر ادبــی متمــایز ،همــوار از ری ـ نـشانههـــا بـــه تـــصویری ـــیا ان یز از
م ـیرس ـیع؛ آنچـــه در ای ــ نـــو ارتبـــا مهـــع اس ـ  ،انت ــا تجرب ـة درون ـی و

سا پنجاهع

فــردی اسـ

بدیعیر ایهام از …

بررسی دگرگونی معنا در صنع

626

و ســایر نشــانههای ارتبــا ی ،یـاریرســانر نشــانههای زبـــانی در انت ــا تجربـة

درون و احسانر زیباییشـنا تی هستند
 .۲ .۲صنعت بدیعیِ ایهام

بـدیع اسـ

ایهام یا توریه ،یکـی از پرکـاربردتری صـنایع در دانـ

کـه بـا گسـترة معنـا

در ســخ ســروکار دارد ایهــام (بـــه وهـــع و گمــان افکنــدن) ی ـا توریــه (پوشــانیدن و در
پــرد ســخ گفت ) ،گونــهای شــیری از تعبی ـر اس ـ ؛ بدی ســان ک ـه در کلــام ،واژ ای آورد
شود که دارای دو معنا باشـد :یکـی نزدیـ
دور کــه دلالـ

لفــظ بــر آن پنهــان اســـ

لفـظ بـر آن آشـکار اسـ

کـه دلالـ

گـــویند یـا نـــویسند بهواســطة قرینــهای نهــان،

مـعنای دور را قــصد کنــد ،امـا آن را بـا معنـای نزدیـ

بتوشـاند ،به وریکـه در نخسـتی

بر ــورد ،شــنوند یــا واننــد  ،آن را م صــود مــتکلع پنــدارد (نــ
14؛ ســــیو ی،6126 ،

و دی ـری

612؛ مطلــــو ،2444 ،

حمــوی،6121 ،

 263-261و  )191-199اســــامی

دی ــری همچــون تخی ـ  ،ابهــام ،مغالطــه و توجی ـه نـــیز بــر ایهــام ا لــا شــد اس ـ  ،امــا
ص ی آن اس

که ای اصطلاحات با ایهـام تفاوتهایی دارد

آنچه در بالا آمد ،به قصـد ارائـة تعریفـی جـامع و مـانع از ایهـام نبـود ،بلکـه هـد
نظریــات و آرای گونــاگون گکشــت ان در صــو
جمعبندی ساد و در قال
«عبــارت اســ

تعریفی کام باید گف

صــنع

مــورد ب ــ

بیـان

اســ ؛ در یــ

که ایهام:

از اینکــه واژ ای در مــت بیایــد کــه بــی

از یــ

معنــا داشــته باشــد،

معنایی مشهور و زبانزد و معنـا و یـا معـانیر نـه چنـدان آشـنا و مشـهور گـا تنهـا معنـای نـه
چندان آشنا و مشهور از آن واژ  ،گـا هـر دو معنـا و گـا بـی
اس » (مرتاایی،6931 ،
ایــ صــنع

)611

از دیربــاز مــورد توجــه شــاعران و نویســندگان و بلــاغیون بــود اســ

حمــوی ( )6121حــدود ی چهــارم از کتــا

ــوی

را بـــه ایــ مـــورو ا ـــتصا

داد و شـــواهد شـــعری فراوانــی بــرای آن یـاد کـرد اســـ
برتــری فنــون اد
نیس

از دو معنـا مـد نظـر گوینـد

او تـــوریه را ارزشــمندتری و

و ســ ران یز بــر میشــمارد کــه هــر کــس را تــوان دسترســی بــه آن

همی گونه ،سـیدعلی ان مـدنی ،حــجع قــاب تــوجهی را همـرا بـا صـدها شـاهد
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ماــا دربــارة توریــه مـــین ارد همچنــی نـــ اشتههای مـــست لی نـــیز در بـــا
تألیم شد اس

(ن

ایهـــام

شیخ امی )6336 ،

ظهـور و بـروز ایهــام ،در شـعر معمولـاً عمــدی اسـ

و شـاعر بــا اسـتفاد از آن ،بـر بــارر

معنایی شـعر میافزایـد و ارزشر هنـری شـعر را بالـا میبـرد بـهنظـر میرسـد ایهـام در اکاـرر
متونر ادبی ،تصـاویری نظیـرر اسـتعار  ،تشـبیه و را نیـز در بـر میگیـرد و از ایـ ل ـا نیـز
بــا دلالــ ر چندگانــه از نــو ر زبانشــنا تی تفــاوت دارد ،زیــرا دلالــ ر چندگانــه از نــو
زبانشــنا تی آن ،برداش ـ ر دو ی ـا چنــد معن ـی از ی ـ

واژ ی ـا ســا

ر واحــد اس ـ

و ای ـ

برداش ر چندگانه ،عل ر زبانی روشنی دارد
کلــام ملفــو  ،یعنــی ســخ را بـــاید اســـاسیتری و مهعتــری ابــزار انت ــا اندیشــه و
رک اصلی ظهـور جهـانبینی انسـان دانسـ
میدارد و آن را برای دریاف
حال ـ

ایهـام ،کهـ و یـا انــسان را بــه تکـاپو وا

معنـای مـورد نظـر سـخ گوینـد  ،بـه تلـاش وا مـیدارد ایـ

روان ـی ،عموم ـاً باع ـ

جــکابی

ســخ و التــکاک ادب ـی میشــود و زمــانی واننــد

میتواند آرایة ایهام را دریابـد کـه از معـانی مختلـم واژ هـا و عبـارات آگـا باشـد م صـود
از سخ گوینـد  ،ســخنی اســ
یــ

ســـا

کـه بیـان ر پیـامی و رسـانندة معنـایی باشـد ،کـه فینفسـه

اســـ ؛ یـــعنی مجموعــهای اســ

هعنشینی و هعسازی اجزا (واژ ها و ) اس
«ایـ اجــزا را از آنجــا کــه هــر یــ

مــنظع و کارآمــد کــه فراهعآمــد از

که بهگونهای ویژ پیوند یافتهاند
در ســـامانپکیری ســـا

ســخ ســهمی دارنــد،

واحــدهای ســا تاری (ســاز ) نــام نهاد انــد و بــرای هـــر یـــ  ،ن شــی ــا
گرفتهانــد ســا

در نظــر

ویــژة ســخ  ،پیآمــد پیونــدهای ویــژ و هعســازی حسا شــد ای اسـ

که واحدهای سـا تاری بـا هـع دارنـد ،پیــوندهایی کــه ’روابـ
و با دگرگونی آنها ،سا

ســا تاری‘ نـام گرفتهانـد

سخ نیز دگرگون میشود» (راست و،6914 ،

)11

چ ــون ی بــهکارگیری زبــان ،بــه عوامــ متعــددی بســت ی دارد کــه هرکــدام از آنهــا،
تـــأثیر ـــاصی در ســـخنوری و پیامرســانی واهــد داش ـ

و از می ـان آنهــا ،بای ـد هنــر و

اســتعدادهای فــردی را مهعتــری و اساســیتری عام ـ دانـــس ؛ از ســویی دی ــر ،هرچنــد

بررسی دگرگونی معنا در صنع

سا پنجاهع

اگرچـه مـیپـکیریع کـه ایهـام نـوعی از دلالـ

بدیعیر ایهام از …

چندگانـه در زبـان ادبیـات و شـعر اسـ  ،بــا

ای حا یاکوبس  ،6ایهام را استدلا ر منط ی شعر میداند (سو،6331 ،2
اغلــ

تعــاریفی کــه از ایهــام و گونــههــای آن در کتــ

ت ریبـاً مشــابه و یکســان اسـ

629

)13

بلــاغی قــدیع و جدیــد آمــد ،

و تفــاوت چنــدانی میــان آنهــا دیــد نمیشــود؛ بــرای ماــا ،

تعریفــی کـــه همــایی (،6919

 )213آورد اســ  ،نمــوداری از تـــعاریم پیـــشنیان

اس :
«صــنع

ایهــام را تخیی ـ و تــوهیع و توریــه میگوینــد دو کلم ـة او در لغ ـ

بــهمعنی

به گمـان و وهـع افکنـدن و توریـه بـهمعنی سـخنی را پوشید داشـت و در پـرد سـخ گفت
و در اصــطلا بــدیع ،آن اســـ

اس ـ

کـــه لفظــی بیاورنــد کــه دارای دو معن ـیر نزدی ـ

و

دور از که باشد و آن را ـوری بـهکار ببرنـد کـه شـنوند از معنـیر نزدیـ  ،بـه معنـی دور
میشود »

منت

همچنی  ،در بسـیاری از کتا هـا ،ایهـام را بـر اسـان ملائمـات معنـی قریـ
بـه سه دســتة مجـرد  ،مرشـ ه و مبینـه ت سـیع کرد انـد (نـ
291-291؛ آهنی،6911 ،

631؛ ت وی،6919 ،

یـا بــعید،

واعـظ کاشـفی،6913 ،

)291

 .3بحث و نتیجهگیری

چ ــون ی عررـة مفهــوم و م صــود مطلـ

را میتــوانیع در شــمار مســائلی بیــاوریع کــه

بهم تاـای حـا یـا بـهم تاـای سـخ مربـو میشـود و در صـورتیکه رعایـ
تـأثیر سـخ افــزود مـیگــردد بـهگفتـة عنصرالمـــعالی (،6911

شـود ،بـه

 « )11و ســخ بــود

که ب ویند بهعبارتی کـه از شـنیدن آن ،رو تـاز گـردد و هــمان ســخ  ،بـهعبـارتی دی ـر
توان گفت که رو تـیر گـردد»
یـ

واژ  ،بــه صــر ر داشــت ر مفــاهیع متعــدد ،هرچنــد اســتعداد دلال ـ ر چندگانــهیافت را

داشــته باشــد ،دارای دلالــ

چندگانــه نیســ

دلالــ

چندگانــة واقعــی تنهــا زمــانی پدیــد

میآید که رابطـة اصـی بـی مفـاهیع برقـرار شـود و ایـ مسـئله وقتـی روی مــیدهد کـه
1. Jacobson
2. Soon Peng Su
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واژ یا جمله ،اولاً در باف

شمارة چهارم

زبانی یـا غیرزبـانی قـرار گیـرد و ثانیـاً بتـوان بـا توجـه بـه بافـ ،

معانی متعددر مع ولی برای آن قائ شد
انی همچـون جرالــد کتـز 6و فـودور ،2بـه بافـ ر زبـانی تـوجهی ندارنـد و معت دنـد

م

کــه تعــابیرر هــر جملــه در ورــعی ر ــا
حال ـ
پی

انفــرادی و استدلا شــان ای ـ اس ـ

 ،گزیــد ای اس ـ
کــه هــر ســا

از می ـان تعــابیرر متعــدد آن در
سلســله معــانی از

ر زبــانی ،ی ـ

تعیی شد بـرای واژ هـا دارد؛ یعنـی همـان معناهـایی کـه در فرهنـ

نظریه تا حدی درس
نیس ـ
مشخ

اس

آمـد اسـ

ایـ

و اگر جز ایـ بـود ،پیامرسـانی میسـر نبـود ،امـا ایـ بـدانمعنـا

کــه معــانی واژ هــا م ــدود بــه آنچــه در فرهن هــا آمــد  ،باشــد اگــر معنــا کامل ـاً
و مفـرو

باشـد ،انعطـا پـکیری و لاقیـ ر زبـان در بافـ

تل ـی و فررــیة کتــز و فــودور تنهــا در صــورتی پــکیرفتنی اس ـ

منتفـی واهـد بـود

کــه بــه زبــان در ســط ر

انتزاعـی نــوعی آن توجــه کنـیع ،امــا متــون ادبـی و شــعری ،نمونــهای از کــاربرد زباننــد و در
آنهــا ،هــر واژ ممکــ اســ
،6331

دارای معناهــایی غیــر از آنچــه منفــرداً داشــته ،باشــد (ســو،

)11

اگــر بخــواهیع بــه صــنع
بتردازیع ،نمیتوان گفـ

ایهــام ،صــرفاً براســان تعــاریم پیشــینیان در کتــ

بلــاغی

کـه در همـة ایــ ایــهامها ،چـه لفظـی و چـه معنـوی ،ابتـدا یـ

معنی معی بـه که مــیرسد ،ســتس بـه معنـی دورتـر پـی بـرد میشـود؛ حتـی نمیتـوان
گفــ

کــه قطعــاً و حتمــاً ایــ معنــیر او اســ

مواردی فراوان ،اصـولاً نمیتـوان یـ
متعــددی ممکــ اســ

و آن معنــی دوم از ســویی دی ــر ،در

معنـی را بـر دی ـر مــعانی تـرجی داد ،بلکـه عوامـ

در معنــی ن ــ

ن ش ـی اساس ـی دارد؛ حــا هرچــه مخا ـ

داشــته باشــند کــه حاــور کهــ

واننــد در آن،

نســب

ب ـا معــانی متعــدد بیشــتری آشــنا باشــد،

وجــو ایهــام نـــزد او بـــیشتر واهــد شــد (نــ

 )664بــر

همــی اســان اس ـ

واعــظ کاشــفی،6913 ،

کــه در تعریــم مرتاــایی ( )6931پیرامــون ایهــام در بــدیع از بلاغ ـ ،

1. Jerald Katz
2. Fodor

بررسی دگرگونی معنا در صنع

سا پنجاهع

تعریــم صــنع
گردید تا مخا

و تلــاش جه ـ

آن ،بــدون حــد و مــرز ــا

و وی ـژ ای بیــان

را در تن نایر واژگانی و آگـاهی م دود نسازد

رنه ولـ  ،ایـ واقعیـ
کلاســـی

شــنا

بدیعیر ایهام از …
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را کـه امـروز تـواف ی عمـومی دربـارة کنـارگــکاشت جــدایی

مـــیان صـــورت و معن ـی وجــود دارد ،چنــدان اغرا آمیــز نمیشــمارد و بــر ای ـ

بــاور اس ـ

کــه ای ـ امــر ،از روزگــار ارســطو مطــر بــود اس ـ

آلمــان ،بــار دی ــر مطم ـ نظــر قــرار میگیــرد و از ری ـ

و در ن ــد رمانتی هــای

ــی مســیری پیچـــید  ،بهوســیلة

کــالریج بــا سمبلیســ های فرانســه یــا «دی ســانکتس» 6وارد ن ــد ادبــی قــرن بیســتع نیــز
میشــود و بــه کروچــه و شــک گرایان رون و منت ــدان جدیــد آمریکــایی هــع میرســد
(ن ـ

ولـ  )6911 ،ایـ گفتـة سمبلیسـ های فرانســه ن ـ زبانهاسـ

کــه «بـــرای هـــر

جملــة من صــر بــهفرد وجــود دارد» (تولســتوی،6911 ،

)11؛ حتــی در

اندیشــه ،یــ

نــزد شــک گرایان رون نیــز ،اصــطلا  Formرا کــه در زبــان فارســی بیشــتر اصــطلا
«صورت» را معاد آن قرار میدهند ،مفهوم معنی را هع میرساند
صــاح نظران علــع بلاغــ

در اســلام ،بـــ

صـــورت و معنــی را بــا عنــوان لفــظ و

معنــی بس ـ داد انــد و از می ـان ای ـ ادبیاتشناســان بعا ـی بــه لفــظ ،بعا ـی بــه معن ـی و
بعای دی ـر بـه هـر دو اصـال
کــه بــا عـــنای
میدانســــ

بخشـید اند از ایـ مــیان ،جــاحظ نخسـتی کسـی اسـ

بـــیشتری بــه ایــ ب ــ

(عــــدنان،6911 ،

 21بــــهن

پردا ــ ؛ او معنــی را مطروحــة فیالطریــ
از ال یــــوان) و لفــــظ را از آن مهعتــــر

برمیشمرد البته آنگونه کـه سـعید عـدنان تصـری دارد ،از دیـدگا وی لفـظ تنهـا بـه جنبـة
آوایــی شــعر مـــ دود نـــیس  ،بلک ـه جنب ـة معنــایی آن را نـــیز در بـــر میگیــرد (همــان)
دیــدگا «عبــدال اهر جرجــانی» در ای بــار  ،بهگونــهای دی ــر اســ ؛ او ارزش شــعر را بــه
معنی میدانـد ،نـه بـه لفـظ و مینویســد« :وَ إکا ظَفَـرت برـالمَعنی فَـاللفظ مَعَـ » (جرجـانی،
،6141
اســـ

)13؛ بــا ای حــا  ،آنچــه وی بــهعنــوان معـــنی میشناســد ،معنــای شـــعری
کـه از را دلالـ

ثــانوی الفــا در کســوت صــورتگریهایی ماننــد کنایـه ،اســتعار ،

تمایــ و ایهــام رخ مینمایــد ،تــا جاییکــه میتــوان آن را« ،معنــای معنــی» نامیــد (نــ
1. D.Sanktes
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جرجــانی،6141 ،

 )241-244در ادبیـات نیــز ممــک اس ـ

شمارة چهارم

امــور انتزاع ـی بــه تصــویر

در آیند و ای امکان ،بهوسیلة همنشینی یا جانشینی هستیهای زبانی ،دس

مـیدهد

 .1 .3نظریة تعدد معنا از سویِ لاکان

یکــی از کســانی کــه در ای ـ بخ ـ

از م الــه بــه آرا و نظریــات او واهی ــع پردا ــ ،

ژاک لاکـــان (6316-6346م ) پزشــ  ،روانکــاو و فیلســو

برجســتة فرانســوی اســ

کــه

از حــدود ســا های دهــة هشــتاد میلــادی ،نظریــههای وی در بیشــتر حیطــههای علــوم
انســانی ،اجتمــاعی و هنــری نفــوکی مســتمر داشــتهاند بــه جــز زی مونــد فروی ـدر روانکــاو
(6393-6111م ) ،نظریــات او از نظریــهپردازانی چــون کلــود لــوی اســترونر قومشــنان
(2443-6341م ) ،فردینانـــد دوسوســـور زبانشـــنان (6369-6111م ) و رومـــان یاکوبســـ ر
زبانشـنان (6312-6131م ) تـأثیر میپـکیرد دی ـر نکتـة قابـ ککـر دربـارة وی ایـ اسـ
کـه او کلـام

بـه سـخ فهمی مشـهور اسـ

و بـرای مطالعـة کارهـای او ،بایـد از بسـیاری

تئوریها و پی زمینههای وی ،ا لا داش
لاکــان همــوار

ــود را در ح ــا تلــاش بــرای بازگش ـ

بــه فروی ـد م ـیدی ـد پــس از

ســا ها تلــاش بــرای اینکــه آسی شناســی روانــی در چــارچو

نمونــههای پزشــکی و

بــهعنوان تــابعی از زیس شناســی قــرار گیــرد ،لکــان ایــ فررــیه را مطــر کــرد کــه
آسی شناسی روانی انسـان ،ناشـی از عملکـرد زیسـتی وجـود انسـان نیسـ  ،بلکـه ناشـی از
زبــان اس ـ

او براســان ای ـ فرر ـیه ،پای ـة نظری ـة روانشــنا تی فروی ـد را از اســطور ها و

اســتعار ها ،بــهنوعی نظریــة زبــانی تبــدی کــرد؛ در واقــع ،نکتــة اصــلی ایــ بازگشــ ،
قراردادن زبان بهعنوان سا تار اصلی در نظر و عم بود (کلمن )6319 ،6
دســتاورد عمــدة لکــان ایـ بــود کــه توانسـ

بــا متأثرشــدن از آثــار زبانشناســانی چــون

فردینانــد دو سوســور و رومــ یاکوبســ  ،نا ودآگــا را ماننــد یــ
معرفی کنـد بـرای فهـع لکـان ،بایـد بتــکیریع کـه او واقعیـ
میکنــد و معت ــد اسـ

زبــانر ســا تاریافته،

را در م ـدودة زبـان تعریـم

روابـ انســانی نیـز در فاــایی زبــانی شــک میگیــرد؛ بنــابرای  ،مــا

1. Clement

سا پنجاهع

بدیعیر ایهام از …

بررسی دگرگونی معنا در صنع
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نیـز کاتـاً در م ــدودة ســا تارمند زبــان قــرار داریـع همانگونــه کــه پــی
دســتاورد عمــدة وی ،تفس ـیرهای تــازة او از فروی ـد در چــارچو
بود که در نیمة نخس

ازیـ بیــان شــد،

زبانشناســی ســا

قرن بیستع ،بس داد شد بود (سمتسون،6333 ،2

لاکان بر ای بـاور نیسـ

گرا

6

)61

کـه معنـی وجـود نـدارد ،بلکـه او بنـا بـهدلـایلی ،معت ـد اسـ

تعــداد زی ـادی مــدلو بــرای ی ـ

وجــود داشــته باشــد کــه تلــاش بــرای

دا ممک ـ اس ـ

رسیدن بـه معنـی ،بیهـود مینمایـد و هـر چـه بیشـتر بـه دنبـا معنـی باشـیع ،کمتـر بـه آن
میرسیع؛ پس لاکـان به عدم وجود معنـا معت ـد نیسـ  ،بلکـه بـه تعـدد و زیـادی معنـا بـاور
دارد که میتواند گیجکننـد باشـد و به صـو
بــه چــال

بکشــد او معت ــد اسـ

کلــام گوینــد اسـ

تلـاش ت لیـ گران را بـرای نفـوک بـه مـت ،

کــه در بعاـی مواقــع ،درک شــنوند متفــاوت از منظــور

و ایـ دلیلـی بــرای ســو تفاهعهــایی اسـ

کــه در ارتبا ــات زبــانی و

کلــامی بــی گوینــدگان پــی

میآیــد؛ بــهعلاو  ،در بر ــی مـــوارد ،ــود نویســندگان از

تعــدادی صــنایع ادب ـی کم ـ

میگیرنــد تــا منظــور ــود را بــه ری ـ دی ــری بی ـان کننــد

(کلمن ،6319 ،

)621

در روانکــاویر لاکــان ،زبــان ن ـ
م ســو

مهمــی را ایفــا میکنــد و جــز اصــلی نظــع نمــادی

میشــود زبــان صــرفاً وسـیلة ارتبــا نیسـ  ،بلکــه بُعــد مهمــی اسـ

ورود ســوژ بــه زنجیــرة دلالــ
نمیکنیع ،بلکه ای زبان اسـ

را مـــیبخشد در نـــظع نمــادی  ،مــا بــا زبــان صــ ب

کـه از ریـ مـا صـ ب

ســوژ بــهتــدریج تصــویر کــاملی از ــود بهدس ـ

میکنـد بـا ورود بـه نظـع نمـادی ،

مــیآورد و هوی ـ

مـــیسازد؛ امــا در مــورد کــاربرد نظــع نمــادی و ارتبــا
اسـ

زبــان از رفــی بــه ســوژ هویـ

میسازد تا آنـجا کـه دسترسـی بـه واقعیـ
دلال

کــه اجــازة

بــا ســوژ  ،پارادوکســی نهفتــه

فــردی میبخشــد و از ــر
را از دسـ

فــردی ـــوی

را

دی ــر ،آن را م ــدود

مـیدهـد و بـه یـ

دا در زنجیـرة

تبدی میشود به نظر لاکـان ،رـمیر نمـادی ر «مـ » ،همـان دا اسـ

کـه همیشـه بـر

1. Structural linguistics
2. Sampson
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«مـ ر»ح ی ــی ت ــدم دارد ،چــون زبــان او را میســازد و از ریـ او ســخ میگویــد (دیـ ،6
)31

،2449

 .۲ .3ایهام ،رفتار هنجارفرازِ طرز بیان

مب ـ

دی ــری کــه در ای ـ بخ ـ

نویســندگان بــا م ولــة زبــان اســ

بایــد بــه آن پردا تــه شــود ،نــو رفتــار شــاعران و
شــاعران در مواجهــة بــا زبــان ،رفتارهــای متفــاوت و

مختلفــی را پــی ر روی مــیگیرنــد بر ــی براســان رفتــار هنجــار ،کلامشــان را پــی
م ـیبرنــد ،عــد ای هنجــارگریز و فراهنجــار م ـیگردنــد و بر ــی نیــز ســودای برترشــدن در
ســر مـیپروراننــد و رفتــاری هنجــارفراز دارنــد نــو شـیوة رفتــاری هنجارفرازانــه بــا زبــان،
نیازمند اسبا

و وسـایلی اسـ

شــیوة رفتــاری اســ

کـه م ولـة ایهـام ،یکـی از مهعتـری ابـزار دسـتیابی بـه ایـ

ایهــام بــهدلی گســتردگی شــیو های ارتبــا ی میــان لفــظ و معنــا،

بــاز ورد و توســع میــدانیر زیــادی بــرای بهکارگیرنــدگان ایــ صــنع
همانگونــه کــه پــی

فــراهع مــیآورد

ازیـ نیــز بیــان شــد ،در دور هــای مختلــم و بــا تـــوجه بـــه شــرای

حــاکع در هــر دور  ،دو دیــدگا متفــاوت نســب

بــه ایــ مســئله ،یعنــی تفــو و برتــری

صــورت 2و معنــی یــا م تــوا 9در لــ اثــر ادبــی و همچنــی بررســی آن ،وجــود داشــته
اس ـ

در دیــدگا نخس ـ  ،بررســیهای ادبــی م ــدود بــه ــودر مـــت مـــیشود و ادبی ـات

بـهعنوان یـ

مســئلة صـــرفاً زبـــانی مـــورد بررســی قــرار میگیــرد مشــهورتری

ای ـ رویکــرد ،پیــروان مکت ـ

رفــداران

فرمالیســع 1هســتند کــه «اثــر ادبــی را شــک (فــرم) م ـ

میدانستند و معت د بودند کـه در بررسـی اثـر ادبـی ،تکیـه بایـد بـر فـرم باشـد نــه مــ توا»
(شمیســا،6919 ،

 )611در واقـــع ،هــد

آنهــا ت لی ـ مــت جــدا از شــرای تــاریخی

و رهــا از هم ـة عــواملی بـــود کــه در ــار از حــوزة مــت قــرار داش ـ
چــون شکولوفســکی 1یکــی از سرشــنانتری ســخ گویان جنــب

و صــاح نظرانی

فرمالیســع ،هرگونــه
1. Dean
2. Form
3. Content
4. Formalism
5. Shlovsky

بررسی دگرگونی معنا در صنع

سا پنجاهع

بدیعیر ایهام از …

تأویــ اجتمــاعیتــاریخیر اثــر هنــری را رد میکــرد (نــ
دوم ،بـررسی مــت بـهمنظـور رسـیدن بـه کهنیـ

احمــدی )6912 ،در دیـــدگا

مثلـم اثـر صـورت میگیـرد؛ بـرای ایـ

دســـته از مـــنت دان ،بــهاصــطلا «چــه گفــت » مهــع اس ـ
مشــهورتری
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نــه «چ ونــه گفــت »! از جملــه

ــر داران ای ـ دیدگا ،کســانی هســتند کــه تعهــد را از آثــار ادبـی گریزناپــکیر

میداننــد و در ایــ میــان میتــوان بــه پیــروان مکتــ
ســارتر ،6نویســند و فیلســو
بـهعـنوان هنر ،کاری عب

مارکسیســ -لنینیســ

و ژان پــ

فرانســوی اشــار کــرد بــهنظــر آنــان ،ن ریســت بــه هـــنر

و بیهود اس

در ادبیــات ایــران نیــز میتــوان اهـ تصــو

را معنیگــرا دانسـ  ،زیــرا بــرای آنــان نیــز

سخ از چـه چیـز بـه میـان آوردن ،مهـع اســ ؛ بـهعنوان ماـا  ،میتـوان بـه دیـدگا ادبـی
ابوسعید ابوالخیر و همچنی مولـوی بلخـی اشـار کـرد در ایــ بــی نیـز کــسانی هسـتند
که به مطالعة هعزمان لفـظ و معنـی بـهعنوان شـیوة ت یـ و بررسـی آثـار ادبـی پردا تهانـد
و قائـ بــه مزی ـ

هیچکــدام از ــرفی صــورت و معنــی بــهعنوان ش ـیوة ت ی ـ و بررســی

آثــار ادبــی نیســتند و در نظرگــرفت هــر کــدام از آنهــا را بــه ور جداگانــه ،عملــی انتزاعــی
دانســتهاند جــور لوکــا  ،2میخـــائی بــا تی  9و لوســـی گلــدم  ،1منت ــد رومــانیتبــار
فرانســوی ،از جملــه کســانی هســتند کــه مــیتــوان بــهعنوان نـــمایندگان مـــشهور ایـــ
رویکرد نام برد
در ادامة ب

شـیوة رفتـاری شـاعران و نویسـندگان بـا م ولـة زبـان بایـد بـه ایـ نکتـه

اکعــان داش ـ

و در

کــه هـــمة شـــاعران بــزر

نی ـز در م طع ـی از زنــدگی ادب ـی ـــوی

مــرحلة عـــبور از گــردنة آزمـــون و طــا ،بـه ور نـــا ودآگا  ،بـــه رفتـار هنجــار و حتـی
در پار ای موارد ،رفتـار فروهنجـار بـا زبـان مبتلـا بود انـد ،ولـی در نهایـ
و بـــین

بـا کسـ

ادبـــی و رســـیدن بــه قل ـة اجتهــاد در حــوزة زبــان ،ای ـ منــز را پش ــ

گـکاشته و بـه سـر مـنز

لاقی

دانـ
ســـر

و نوآوری در زبان رسید اند
1. J.P.Sartr
2. Georges Lucacs
3. Mikhail Bakhtine
4. Lucien Goldmann
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رفتـار فراهنجــار بــا زبــان ،بـه رفتــاری ا لــا میشــود کـه بـر اســان یـ
جامع اسـتوار اسـ

شمارة چهارم

نظریـة ادبـی

و در ایـ گونـة رفتـاری ،رابطـة شـاعر بـا زبــان ،رابــطهای دوسـویه و

چنــدوجهی اسـ

تعــالی و تکامـ هنجارهــای زبــان ادبـی میشــود

کـه ایـ رابطــه باعـ

ای گونة رفتاری با زبان ،بر سـه اصـ زیـر اسـتوار اسـ  6 :رابطـة مت ابـ شـاعر بـا زبـان؛
 2لاقیــ

و نــوآوری؛  9هنجــارفرازی مبتنــی بــر «رســـانندگی» و «زیبـــاییشنا تی»

(اسماعیلی،6911 ،

)11

از آنـــجایی ک ـه ای ـ ش ـیوة رفـــتاری ،بــر لاقی ـ

و نــوآوری اســتوار اس ـ  ،تــرمیع و

بازسـازی باف هــای فرســودة زبــانی ،نــوزای

و تجدیـد حـــیات نهــاد زبــان را در پـی دارد،

کـه باعـ

تبـدی شـعر بـه فراشـعر مــیشـود در واقـع،

زیرا «هنجارفرازی» فرآیندی اسـ

رفتــار هنجارفرازانــه بــا زبـــان ،بـــر درونــة زبــان اســتوار اســ
شــاعرانی اســ

ایــ رفتــار من صــر بــه

کــه علــاو بر اشــرا

و احا ــه بــر ادبیــات هزارســالة پارســی و ادبیــات

معاصــر ،از ادبی ـات جهــان نی ـز شــنا

کــاملی دارنــد و بــهواســطة بر ــورداری از دان ـ ،

ب ین

و بـصیرت ادبی ،بـر مسـند اجتهـاد ادبـی تکیـه زد انـد در ایـ شـیوة رفتـاری ،شـاعر

بــا اتکــا بــه بص ـیرت و اجـــتهاد ـــوی
نیازهـای ادبـی عصـر ــوی

در ای ـ عـــرصه ،زبــان را بــه چالش ـی جــدی بــا

مـیکشـاند و بـرای آن کـه زبـان بتوانـد توانـایی پاســـخ ویی

بـه ای نـیازها را پیدا کند ،به رفع کاستیها و مرم
در ی

و بازسازی بنای زبان میپردازد

دسـتهبندی بـرای زبـان ادبـی کـه آن را م صـو فرآینـدی بـهنـام برجستهسـازی

مـــیدانـــد؛ «برجستهســـازی از ســــه ــــری امکانپـــکیر اســــ  6 :قــــاعد افزایی یـــا
پیوسـتهسازی کـه باعـ

تبـدی ناـر بــه نظـع میشـود؛  2هنجـارگریزی کـه باعـ

نظع و نار به شـعر میشـود؛  9هنجـارفرازی کـه باعـ
(انوشـــه،6911 ،

تبـدی

تبـدی شـعر بــه فــراشعر میشـود

 )6111صـــورتگرایـــان رون ،فرآینـــد برجستهســـازی را تنهـــا از

ری ـ دو ش ـیوة قاعــد افزایی و هنجــارگریزی امکانپــکیر میداننــد؛ حـــا آنـــکه از ری ـ
هنجــارفرازی مـــیتوان بـــه عـــالیتری مـــرتبة بـــرجستهسازی در زبــان دســ
ایــ جای ــا شــیو ای اســ
،6911

)11

یافـــ

و

کــه ــی آن شــعر بــه فراشــعر تبــدی میشــود (اســماعیلی،

بررسی دگرگونی معنا در صنع

سا پنجاهع

بدیعیر ایهام از …
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در فرآینــد هنجـــارفرازی ،علــاو بر اینکـــه باف هـــای فرســودة زبـــانترمیع میشـــود،
جــوهرة شــعری یــ
تکنیــ

بـــاع

اثــر بــهصــورت صددرصــد بــه فعلیــ

در میآیــد؛ در نهایــ

ایــ

تجدیــد حیــات زبــان ادبــی میشــود و نهــاد زبــان را از ارــم لا و

فرسودگی نجات میدهد شاعرانی کـه بـه رفتـار فراهنجـار بـا زبـان اعت ـاد دارنـد ،بهواسـطة
تـــعام مـــاب

آنکــه در یــ

و مت ابــ بــا زبــان قــرار گرفتهانــد ،رــم بـــهر گیری از

تـواناییهـای زبــان ،در مـوارد رـرورت بـه پیـرای
دســتوری و مرم ـ

و بازســازی قال هــای ادب ـی میپردازنــد و در نهای ـ

زبــان ،نـــ شی بـــزر
زبـــان اســـ

نهـاد زبـان از ریـ اصــلا قــواعد
در نــوزای

نهــاد

را بــر عهــد میگیرنــد همچنــی در شـــیوة رفـــتار فراهنجــار بـــا

کــه شــاعر بــه آفــرین

کلمــات و تـــرکیبات ادبـــی جدی ـد دس ـ

م ـیی ـازد

نویســند در ایــ شــیوة رفتــاری بــه دنبــا هنجارشــکنی ،هنجــارگریزی و هنجارســتیزی
نـیس  ،بـلکه در اندیشة تکام بخشیدن به هنجارهای مـوجود ادبی اس
 .3 .3ایهام ،سطح فرا اطلاعِ دلالت لفظ بر معنا

دی ــر نظری ـة مــورد بررســی در پــژوه

حارــر ،نظری ـة «ان ــارة نظامهــای سادوســکی»

اســ ؛ نظریــهای کــه در ارتـــبا بــا جای ــا نشــانة زبــانی در نشانهشناســـی اســ
سادوســــکی 6در مجموعــــهای از م ـــــالات ـــــود ( )2449 ،2446 ،6333معنــــی را در
ارتبــا بــا رد شناس ـی نشانههـــای زبـــانی و ادب ـی مطــر کــرد او ابـتـــدا نظــام را چن ـی
تعریم میکنـد« :مجموعـهای از عناصـر بـه هـع مـرتب  ،بـا تأکیـد بـر ارتبـا درونـی بــی
عناصــر» (سادوســکی ،2446 ،

 )213در نظریــة نظامهــا ،ایــ نظامهــا از ریــ تبــاد

ا لاعـات و انـرژی تعام برقـرار مــیکــنند و ایـ تعامـ بـر همـة نظامهـای د یـ تـأثیر
م ـیگــکارد و در ســا تار آنهــا تغیی ـر ایجــاد م ـیکنــد از دی ـدگا سادوســکی ،نشانهشناس ـی
یـ

نظــام اس ـ

کــه دارای ســه ســط ا لــا  ،2پی ــرا ا لــا  9و فــرا ا لــا  1اس ـ

نـــشانهشناس ـی بـــا نظامهــای دی ــر در تعام ـ اس ـ

نـــظام

وی تعام ـ ب ـی نظامهـــا و تغیی ـرات
1. Sadowski
2. Information
3. Parainformation
4. Metainformation
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ح ــاص از آن را بــا اســتفاد از اســتعارة کنتــر  ،توص ـیم م ـیکنــد؛ زم ـانی کنت ـر ص ـورت
میگیرد که تفـاوت بـی ورعی هــای فــیزیکی در نــظام «الـم» ،منطبـ بـر تفـاوت بـی
ورعی هـــای فیزیکــی در نظــام « » باشــد در ســط ا لــا  ،تفــاوت بــی علام هــا در
فـــیزیکی دو نـظـــام ،ا لــا را مــیســازد و بهواســطة آن ،چیـــزی متفـــاوت از

ورــعی

چیـز دی ــر اســ ؛ ماــ آوای گفتــار کـــه مــتفاوت از آوای دی ــر یـا سـکوت اسـ
ایــ ســـط  ،ســـط پـــی نشـانهشـــنا تی اســـ

و علام هــا پـی

آنها را شناسایی و تفسیر کند ،وجـود دارنـد (سادوسکی ،2446 ،
ســط پیــرا ا لــا  ،ســط ی اســ

کــه در آن ،امکــان دلالــ

از آنکــه تفسـیرگری
)213-211
و درک معنــای ا لــا

وجـــود دارد؛ در ســط پیــرا ا لــا  ،علام هــا بــا ا لــا پیونــد یافتــه و بــا آن تـــداعی
مـیشـوند یـا بــهبیــان سـاد تــر ،پیـرا ا لـا معنـای مسـت یع و ت ـ اللفظی (مــ توایی)
کــه بــا علام هــا تــداعی مـیشــود حاــور پیـرا ا لــا  ،علامـ

اسـ

مـیکنــد؛ زیـرا در اینجــا ســخ از درک ا لــا  ،امکــان دلالـــ
صورتی ممک اس

را بــه نشــانه تبــدی

و انت ــا معناسـ

و ایـ در

که تفسـیرگری ،قـادر بـه پـردازش ا لاعـات وجـود داشـته باشـد معنـا

نیز میتواند به شیو های گوناگونی بی نشانه و مصدا منت

شـود:

در نشـانههــــای عـــا فی ماـــ اصـــوات تعجبـــی ،انت ـــا معنـــا از ریـــ رابطـــهای
عاررـهبنیـــاد 6یـــا گـوا منـــد اســـ ؛ در نـمایههـــایی کــه مالــاً حیــوان را از روی رد
پــای

شناســایی مــیکنــیع ،ایـــ رابطـــه مبتنـــی بـــر مجـــاورت اســ

شمایلی ماـ

نــامآواها ،کـه اسـان آن شـباه

و در نشــانههای

صـوری بـی نشـانه و مصـدا اسـ  ،معنـا

براســـان رابـــطة قیاســی تعیــی مــیشــود و نهایتــاً در مـــورد نشـانههـــای دلبخـــواهی
زبـــان چــون واژ هــا ،ای ـ رابط ـة معنــایی ،رابطــهای قــراردادی اس ـ

(سادوســکی ،2449 ،

)291
شــک پیچیــد تری از دلالـــ

نیـــز وجـــود دارد کـــه در آن ،رابطـــة بـــی نشـــانه و

مـصـدا  ،غـیرمست یعتــر اسـ ؛ ایـ سـط دلالـ  ،سـط فـرا ا لـا نـام دارد کـه م ولـة
صنع

بدیعیر ایهام ،در ایـ دسـتهبندی مـیگنجـد در ســط فــرا ا لـا  ،معنـای واژگـانی
1. Symptomatic

بررسی دگرگونی معنا در صنع

سا پنجاهع

بدیعیر ایهام از …

699

و صــری نشــانه بــه صــورت غیرمســت یع بــا معنــای رــمنی تــداعی مــیشــود و معنــا از
صـــورت ی ــا حتـــی ــود نشــانه ،فاصــلة زی ـادی دارد و مســت

اســـ

در ای ـ ســـط ،

ا لا از نشانه بـه نمـاد در معنــای سوسـوری تبـدی مـیشــود تــمایز بـی پیـرا ا لـا و
فـرا ا لـا بــه مــا کمــ

مــیکنــد بــی کــاربرد غیرادبـی و ادبـی زبـان ،تمـایز ایجـاد

کنـیع همچنـی بایـد گـــف

کـــه پیـرا ا لــا زیربنــای همـة ارتبا ـــات حیـوانی و انســانی

اســ  ،امــا فــرا ا لــا  ،پدیــد ای ـــا
(سادوسکی ،2449 ،

انســان و تــابع هوشــیاری و آگــاهی اوســ

)293-291

درک مـــعنا و واکـــن

بــه علام هــا ،از ری ـ فــرا ا لــا ممک ـ مـــیشـــود و ای ــ

توانـــایی ،در ا تیـــار نظامهــای تفســیرگری اســ

کــه مـــجهز بـــه قـــدرت پــردازش

ا لاعاتنــد در ای ـ ســط  ،علام هــای فیزیک ـی ،نشــانههای نشانهشــنا تی م ـیشـــوند و در
آن تـــداعی کهـــنی بــی صــورت و نشـــانه مـــیتوانـــد گوا منــد ،مبتنــی بــر مجــاورت،
قیاسـی یـا قــراردادی باشــد فــــرا ا لــا نـیــز بــــه دو صـــورت مـیتوانــد وجــود داشــته
باشد :هع بهصورت ارجـا غیرمسـت یع بـه اشــیای بــیرونی از ریـ نمادهـایی کـه مملــو
از معنــای رــمنی هســتند و هــع بهصــورت امکــانی بــرای تـــصور اشـــیا و وقـــایع
غیرموجـود در قالـ
ـلا

نمادهـا کـه در مـکه  ،هنـر و ادبیـات تجلـی مییابـد سادوسـکی بـر

کـــلارک ،گـفتمـانهــای ادبـی و هنـری بـا صـورتهای دلـالتی پیچیـد و نمـادی

را مورــو مــورد مطالعــة نشانهشناســـی مـــیدانــد و سلســلهمراتبی از نشــانهها را ارائــه
م ـیدهــد کــه بــدی قــرار اس ـ  :علامـــ  ،نشـــانة گـوا مـنـــد (عـــا فی) ،نمای ـه ،نشــانة
شــمایلی ،نشــانة قــراردادی و نمــاد (سادوســکی ،2449 ،

 )216-291عبــارات زبــانی

نیز میتواند متعلـ بــه هـر کـدام از ایـ انـوا نشـانه در نظـام زبـانی باشـد و در هـر نـو
آن ،مورو نشانهشناسی اس
نشانهشناسی تمـام قلمــرو دلالــ
دارد گیـــرو،6311( 6

را در بـــر مــیگیــرد و حــوز ای بســیار گسـترد

 ) )13-11متـــأثر از پـــارادایع ســــوسوری ،نشانهشناســـی را

علمی میدانـد کــه بــه مطالعــة نظامهـای نــشانهای نــظیر زبــانها ،رمزگانهـا ،نظامهـای
1. Guiraud
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علــامتی و غیــر مــیپـــردازد بـــر اســـان ایـــ تعریــم ،زبــان بخشــی از نشانهشناســی
اس

او در مــورد حــوزة مـورد مطالعــة نشـانهشناســی ادعــا مـیکنـد کـه نشانهشناسـی

علــع نشانههـــاس
نشانه اس

و تجرب ـة انســان را در برگیــرد ،زیــرا همــهچیــز

و بـــاید هـــمة دان ـ

در ای قلمرو گسـترد  ،دغدغـة گیـرو ایـ اسـ

مـیـان انوا دلال
فرآینــد دلال ـ

را تعیـی کـرد و مشـخ

کــه چ ونـه مـیتـوان مـــرز

کـرد کـه انـوا نشـانهها کدامنـد؟ او در مـورد

و ماهی ـ  ،عناصــری کـــه ای ـ فرآینــد را م ـیســازند ،معت ــد اســـ

کـــه از

یـ ســـو رمزگـانهـــای تابیـ شـــدة آشـــکار و اجتمــاعی داریــع و در آنهــا ،معنــا
م صـو پیامـــی اسـ

کـه مبنــای آن ،قــرارداد صــوری میــان مشـــارکان در گفتمــان اسـ

و از ســوی دی ــر ،نظامهــای هنــری و هرمنــوتیکی فـــردی و تلـــوی ی داری ــع و در آنهــا،
معنــا نتیج ـة تفس ـیری اس ـ

کــه تفس ـیرگر بــر مبنــای نظامهــای تلــوی ری تفس ـیری بـــه آن

مـــیرســـد و از قیـد و بنــد هــر قــراردادی رهاسـ

از نظــر گیـرو ،نــو و معنــای نشــانه را

رمزگـانهایی که نشانه در آن بـهکار رفتـه اسـ  ،تعیـی مـیکنـد و در ایـ بـا  ،او بـه سـه
رمزگـــان اشـــار مـــیکنـــد :رمزگانهـــای مـنط ــــی ،6رمزگانهـــای زیبـــاییشـــنا تی 2و
رمزگانهای اجتماعی( 9گیرو،6311،

)31-14

رمزگانهای زیباییشنا تی که بیشـتر بـا م ولـة مـورد نظـر م الـه یعنـی صـنع

ایهـام در

ارتبا اس  ،بـرای بیــان تجربــة احساســی درونــی و کــاملاً کهنــی انســان در مواجهـه
با واقعیـ

بــهکار گرفتـه مـیشـود و از ایـ رو ،نشـانههــای زیبــاییشــنا تی ،تصــویری

از واقعیـــ

هســـتند شــــیوة بیـــان در هنـــر و ادبیـــات ،مبتنـــی بــــر رمزگـانهــــای

زیبـــاییشـــنا تی اســـ ؛ در حــالیکــه در ن طــة م ابــ  ،نشــانههای منط ــی دلبخــواهی و
قراردادی اسـ

نشـانة زیبـاییشـنا تی ،نشـانهای شــمایلی و مبتنـی بـر هماننـدی 1اسـ

بــهدلی شــمایلیبــودن  ،نســب

و

بـــه نـــشانههای منط ــی ،کمتــر قـــراردادی و اجتمــاعی

1. Logical codes
2. Aesthetic codes
3. Social codes
4. Analogical

سا پنجاهع

اســــ
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 )649-33بــــه ور کلــــی ،نشــــانهها در هنــــر و ادبیــــات
هستند

غیرقـراردادی بود و بازنمودی واقعی یا ـیالی از مـواجهة انسان با بیع

دیــدگا نظــری گیــرو در مــورد نشانهشـــناسی عـــمی اً از سـوســـور تـــأثیر پکیرفتـــه
مورـو مورد مطالعة نشانهشناسـی از نظـر گیـرو هـر نـو نظـام دلـالتی اســ

اسـ

کــه

انسـانها در رابطـه بــا م ـــی و جامعـه از آن بهـر مـیگیرنــد تـا بهوسـیلة آن مـعنـــایی را
مـنت ـــ کـننـــد و نظـــام نشـــانهای زبـــان ،صـــرفاً زیرمجموعــهای از رمزگــان منط ـی بــا
کـــارکردی ارجـــاعی اســـ ؛ عـلاو بــــر ایــــ  ،از دیــــدگا گـیــــرو ،نــــشانه در مــــت
رمزگانهــای مختلــم م ـیتوانــد معــانی متفــاوتی پی ـدا کنــد و رمزگانهــا در تفس ـیری کــــه
تـفسیرگر از نشانهها میدهد ،ن شی تعیی کنند دارند
در ح ی ـ  ،نشــانة زبــانی ــا

آن موقعی هــای ارتبــا ی اس ـ

ک ـه در آن تفس ـیرگر

انســانی وجــود دارد؛ کــاربرد نشــانة زبــانی ،وجــه تمــایز تفســیرگر انســانی و غیرانســانی
کــاربرد نشـــانة زبــانی در ســطو مختلــم پیچیــدگی (کــاربرد ت ــ اللفظی و

اســ

اللفظی) ،پی فر

غیرت

به ای اس

گرفتـه شـد اسـ

کـه چـه واحـد زبـانیای مـیتوانـد نشـانه باشـد؛ بـه بیـان دی ـر ،ایـ نظریـهها

پاســخ متفــاوتی بــه ایــ پرســ
تـ

مــیدهنــد کــه آیــا واحــد زبـــانی در ســط کــاربرد

اللفظی نشانه اس  ،یا در سط غیرت
در ی

تفـاوت اساسـی بـی ایـ نظریـهها مربـو

اللفظـی ،یا در هر دو سط ؟

جمعبنـدی نهـایی دربـارة م ولـة دلالـ ر نشـانهها بایـد بیـان داشـ

کـه کــلارک

( )6311واحــد زبـــانی را در صـــورتی کــه کــاربرد ت ــ اللفظی داشـــته بـــاشد ،نشــانه
مــیدانــد و در غیـــر ای صــورت ،آن را مورــو نظریــههای ادبــی و زیبــاییشــنا تی
مـیدانـد از ســوی دی ــر ،سادوســکی ( ،)2449در صـورتیکـه واحــد زبــانی بـه منزلـة
موجــودیتی فیزیک ـی چــون آوای گـــفتار بـــدون دلالـــ

بـــر چـــیزی مـــطر باشــد ،آن را

نشانه نمیدانـد ،اما زمانی کـه واحـد زبـانی بـهواسـطة دلالـ

در انت ـا ا لـا و معنـا بـهکار

مــیرود ،چـــه در کـــاربرد ت ــ اللفظی ،چــه در کــاربرد غیرت

اللفـــظی ،مـــیتـــواند

مـــورو نـــشانهشناسی باشــد گـــیرو ( )6311نـــیز دیــدگاهی شــبیه بــه سادوســکی بــر
م ـیگزینـــد؛ وی واحــد زبــانی را در هم ـة کاربردهــای ت ـ اللفظی و غی ـر ت ـ اللفظی آن
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رمزگـانی کـه نشـانه در آن بـهکار رفتـه اســ  ،نــو آن را رقــع

مـیزنـد
کتابنامه
( )6911قابوننامه بهاهتمام و تص ی غلامحسی یـوسفی تهران :علمی و فرهن ی.

اب اسکندر،
احمدی،
اصغری،

( )6912سـا تار و تـأوی مت

 2تهران :مرکز

( )6911شر فارسی بر «اصو الف ه» اثر م مدررا مظفر

 6قع :ناصر

آ وند راسانی ،م ( )6143کفایةالاصو قع :مثسسة آ البی
آهنی ،غ ( )6911معانی بیان ،تهران :مدرسة عالی و ادبیات و زبانهای ـارجی
ت وی ،ن ( )6919هنجار گفتار اصفهان :فرهن سرا
زبان و ادبیات تـرجمة م روحانی تهران :توکا

تولستوی ،ا ( )6911رسال

جرجانی ،ا ( )6141دلائ الاعجاز تص ی السـید م مدرشـید ررـا بیـروت :دارالمعرفـة للطباعـة و
النـشر
حسینی سـیستانی ،ن
ح شنان،

(بیتا) الرافـد فی علع الاصو قع :مکت

آی الله العظمی السید السیستانی

( )6914در جستجوی زبان علع» ،برگرفتـه از مجموعـه م الـات ادبـی و زبانشـنا تی

زبانشناسی29-2 ،)2(1 ،

( )6121زانةالأد و غایةالأد

حموی ،ا

بهاهتمام عصام شعی

بیروت :دارالمکتبة الهلا

راسـت و ،ن م ( )6914ایهـام در شعر فارسی تهران :سروش
سیو ی،

( )6126الات ان فی علومال رآن ت ی فواز احمد زمـرلی

شیخ امـی ،
ـی

 2بیروت :دارالکتا

العربی

( )6336البلاغةالعربی فی ثوبها الجدید؛ علع البدیع بیروت :دارالعلع للملایی

حـسینی ،ن م ( )6911چند معنایی در قرآن کریع ،قع :پژوهش ا حوز و دانش ا

عدنان ،ن ( )6911گرای های فـلسفی در نـ د ادبی ترجمة نصرالله امامی اهواز :انتشارات دانش ا
شهید چمران

قزوینی ،م (بیتا) ایاا و تلخی
مرتاوی ،ن

 ،رمیمة شرو التلخی

( )6931بدیع از بلاغ

بیروت :دارالصادر

تهران :زوار

مطلو  ،ا ( )2444معجع مصطل ات البلاغی و تطورها بیروت :مـکتبی لبـنان ،نـاشرون
نات

انلری ،پ ( )6916زبانشناسی و زبان فارسی تهران :تون
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… بدیعیر ایهام از

بررسی دگرگونی معنا در صنع

سا پنجاهع

:) بدایعالافکار فی صنایعالاشعار ویراسته و گزارة میرجلا الدی کزازی تهران6913(  م،واعظ کاشفی
مرکز
و صورت در ن د قرن بیسـتع تــرجمة م مدررـا شـفیعی کـدکنی

) مفاهیع سا6911(  ر، ول
 تون:تهران
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چکیده
مقدمـة متــرج بــهعنوان روایــش شیصــی متــرج  ،از مســاما مهـ امــا مر ــو مانــد در
مطالعــات ترجمــه در ایــران ا ــش مطالعــة حاضــر بــه برر ــی روایــش مقدمــههای
مترجمان بـر ثاـار دا ـتانی ترجمـهشـد تو ـ ثنهـا از زبانهـای گونـاگون بـه فار ـی
در طــو شــه دهــه ( )6931-6991در ایــران میپــردازد بــه ایــ منظــور ــه ــلا
برای پا ـ بـه چیسـتی روایشهـای مترجمـان در ایـ مقدمـههـا ،چوـونوی ترییـر ایـ
روایشهــا در طــو شــه دهــه در ایــران و ت ســیر کارکردگرایان ـة ای ـ ترییــرات مطــر
شد ا ش پیکرة مـورد ا ـت اد در ایـ تققیـم شـاما ـد و چهـار ااـر دا ـتانی ،اعـ
از رمان و مجموعه دا ـتان ،میباشـد کـه بـهشـیوة نمونـهگیری تصـادفی انتیـاش شـدند
و در ــه ــط فــرم ،مقتــوا و کــارکرد برر ــی شــدند یافتــههای تققیــم ترییــرات
معناداری را در روایش مترجمان در طو شه دهه نشان داد ا ش
کلیدواژهها :مقدمة مترج  ،پیرامت  ،نظریة روایش
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مقدمــه بــه تعریــو انــوری ( )6931نوشتهایســش کــه «در ثغــاز کتــاش ،ر ــاله ،مقالــه ،و
ماننــد ثنهــا میثیــد و در ثن بــه معرفــی موضــوش و رو

کــار میپردازنــد» (ص -1123

 )1111مقدمــه یکــی از عنا ــر مهــ پیــرامت میباشــد و در اهمیــش ثن همــی بــ

کــه

ژنــش ( )6331بیــه اعظ ـ کتــاش پیــرامت هــا ث ــتانههای تأویــا 9را بــه برر ــی مقدمــه
اختصاص میدهد در طبقـهبنـدیهای مت ـاوتی کـه ژنـش از مقدمـهها ارامـه میدهـد ،مقدمـة
مترج را در جایوا مقدمـههایی میدانـد کـه تو ـ شـی

ـومی 4نوشـته شـد ا ـش و

از جایوــا مقدمــههای مللــو 2برخــوردار نیســش ای ـ در حــالی ا ــش کــه طبــم نوــا بــه
بســنش و ل ــور ( )6331ترجمــه شــکلی از بازنویســی ا ــش و در تمــام اشــکا بازنویســی،
مــت در را ــتای د ــتیابی بــه ایــدمولوژی خا ــی در جامع ـة مقصــد ،د ــتکاری میشــود
مطالعــه و برر ــی شــکا و فرثینــد ایـ ترییــرات میتوانــد در ایجــاد ثگــاهی جدیــد دربــارة
دنیــایی کــه در ثن زنــدگی م ـیکنی  ،روشــنور باشــد (ص  )Vii-viiiل ــور ( )6331بــر ای ـ
باور ا ـش کـه متـرج اگـر نـه بیشـتر ،د ـش کـ بـه انـدازة نویسـند در ببـا دریافـش و
بقای اار مسئو ا ـش در شـر ایـ فرثینـد بازنویسـی ،ل ـور همچنـی بـه مترجمـان بـرن
بیسـت اشـار میکنــد کـه یادداشــشهای بســیار زیـادی بــا عنـوان  Reader’s Guidesبــرای
خواننــدگان غیرحرفــهای نوشــتهاند ،اگرچــه ای ـ یادداشــشها غالب ـاً نادیــد گرفتــه شــد اند
(ص 6و )1حــا بــا در نظــر گــرفت چنــی جایوــاهی بــرای متــرج  ،بــهنظــر میر ــد
مترج ثنبدر با مـت درگیـر و نزدیـ

باشـد کـه در نظـر گـرفت او بـهعنوان یـ

وم و طبقـهبنـدی مقدمـة او در زمـرة مقدمـههایی کـه تو ـ شـی

شـی

ـومی بـر یـ

ااـر

نوشــته میشــود ،جــای بــازبینی داردا بــرای ــقهگذاشــت بــر همــی جایوــا مللــو گونـة
متــرج ا ــش کــه در بیــا

بــا واژة پیشــنهادی ژنــش بــرای مقدم ـة مللــو ،بــرای مقدم ـة

1. Translatorial Preface
2. Ontological Narrative
3. Paratexts: Thresholds of Interpretation
4. Allographic Prefaces
5. Authorial Prefaces

ا پنجاه

متــرج  ،بهه جهه عبارهه

برر ی روایششناختی مقدمة مترجمان بر ثاار دا تانی …

ب ایهه ب،Translator’s Prefaceبارهه
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Translatorial Preface

پیشنهاد میشود
تعــاریو بســیار مت ــاوتی از روایــش در عر ــههای میتلــو داد شــد ا ــش برخــی
روایش را نمود و شـیوة بیـانی اختیـاری میداننـد کـه مقـدود بـه دا ـتان و ادبیـات میشـود
و در نتیجه مستلزم وجود شیوة بیـانی غیـر روایـی نیـز میباشـد ،امـا در رویکـرد ایـ مقالـه،
بهنظریـة روایــش ــامرز و گیبس ـ ( )6339در علــوم اجتمــاعی ا ــتناد میشــود کــه روایــش
را الــزام وجــودی و هستیشنا ـانة زنــدگی اجتمــاعی میداننــد کــه همــهجــا حرــور دارد و
ـــرفاً مقـــدود بـــه دا ـــتان و ادبیـــات نمیشـــود (در کیـــوری ،6333 ،ص  )1چنـــی
رویکــردی در ارتبــاط مســتقی بــا مطالعــة هویــش ،هستیشــناختی و کنههــای اجتمــاعی
میباشـــد طبـــم نظـــر دوفینـــا و جورجـــاکوپولو ( )1161مقدمـــههای مترجمـــان دا ـــتان
تجــارش شیصــی ثنها ــش و روایــش دا ــتانهای شیصــی عنصــر مه ـ
هویــش ا ــش (میشــلر ،6332 ،ص  )613بمبــر

ــازندة خــود و

( )1166مینویســد هــر کســی دا ــتانی

دارد و نیز حم بازگو کردن دا تانه را دارد (درکوپر ،1161 ،ص )13
 .2سؤال پژوهش

برای برر ـی روایـش مقدمـههای مترجمـان در طـو شصـش ـا در ایـران ،ـه ـلا
تققیم مطر شد ا ش
 .۱روایــش مقدمــههای مترجمـان ب ـر ادبیــات دا ــتانی ترجمــهشــد بــه فار ــی از ـا
6991تا  6931در ایران چه بود ا ش؟
 .2روایش ای مقدمهها از ا  6991تا  6931چه ترییراتی کرد ا ش؟
 .۳ای ترییرات را از منظر کارکردگرایی چوونه میتوان ت سیر کرد؟
 .۳روش پژوهش

همانطور که ذکـر شـد هـد

از ایـ تققیـم برر ـی روایشهـای مقدمـههای مترجمـان

و ترییــرات ثنهــا در طــو شصــش ــا در ایــران ا ــش از میــان انــواش متــون موجــود،
مقدمــة مترجمــان بــر ادبیــات دا ــتانی انتیــاش شــدا زیــرا ترجمــة متــون ادبــی از
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چــالهبرانویزتــری انــواش متــون موجــود ا ــش بــدی منظور میبایســش پیکــر ای جــاما از
مقدمــههای مترجمــان بــر ادبیــات دا ــتانی ترجمهشــد بــه فار ــی فــراه کــرد جســتجوی
ثغــازی در کتابیانــههای میتلــو از جملــه کتابیانــة ملــی ایــران نشــان داد کــه تعــداد
مقدمههای نوشتهشد بر ثاـار ادبـی کـه در دهـههای اولیـة بـازة زمـانی مـورد نظـر ترجمـه و
نمونــهگیری در د ــتر  6ا ــت اد شــد

چــاش شــد  ،بســیار ک ـ ا ــشا در نتیجــه ،از رو

پیکــرة مــورد ا ــت اد در ایــ ترجمــه در نهایــش شــاما انتیــاش تصــادفی ــد و چهــار
مقدم ـة متــرج بــود کــه بــر چــاش او ثاــار دا ــتانی ترجمهشــد از زبانهــای میتلــو بــه
فار ــی در طــو

ــا هــای  6931-6991نوشــته شــد .ای ـ بــازة زمــانی از ثن جهــش حــامز

اهمیــش ا ــش کــه ایــران شــاهد رخــدادی مهــ  ،یعنــی ترییــر نظــام از شاهنشــاهی بــه
جمهوری ا لامی بود.
جدول  .۱پیکرة پژوهش
مجموع

۱۳39-09

۱۳39-39

۱۳39-39

۱۳39-39

۱۳39-39

۱۳۳9-39

سال

614

14

11

19

66

61
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تعداد مقدمه

یکی از مشـاهدات جـانبی ارزشـمند در طـو گـردثوری پیکـرة تققیـم ایـ بـود کـه در
طو زمـان ،تعـداد مقدمـههایی کـه مترجمـان بـر ثاـار ادبـی ترجمـهشـد نوشـتهاند ،چـه از
ر تمایا چه از ـر الـزام ،افـزایه یافتـه ا ـشا بـرای هـر دهـه  91کتـاش برر ـی شـد و
تعداد مقدمههای یافششد به ایـ شـر ا ـش  3مقدمـه بـرای دهـة ـیا  61مقدمـه بـرای
دهـة چهـاا  66مقدمــه بــرای دهـة پنجــا ا  19مقدمــه بــرای دهـة شصــشا  11مقدمــه بــرای
دهة ه تادا و  14مقدمه بـرای دهـة هشـتاد مقایسـة تعـداد کتاشهـای برر ـی شـد و تعـداد
مقدمــههای یافــش شــد میتوانــد حــاکی از افــزایه معنــاداری در تعــداد مقدم ـة متــرج در
طــو شصــش ــا و مشیصــاً در ــه دهــة دوم در مقایســه بــا ــه دهــة او باشــد در
نتیجــه ،ثنچــه بیکــر ( )1111از ثن بــه ابترــای گزینشــی 1یــاد میکنــد و ثن را از ویژگیهــای

1. Availability/Convenience Sampling
2. Selective Appropriation
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روایــش میدانــد اهمیــش مییابــدا ایــ ترییــر در تصــمی و انتیــاش مترجمــان مبنــی بــر
نوشــت مقدمــه ،بــه تأییــد ونــوتی ( )6332یکــی از ابزارهــای بابــا رؤیــششــدن متــرج
ا ش
پــ

از گــردثوری پیکــر ای نســبتاً جــاما ،مقدمــههای مترجمــان در دو ــط فــرم و

مقتــوا برر ــی شــد اند ــ ، ،یافتــههای ایــ دو ــط بــرای برر ــی ــط

ــوم

کلانتری که نقه یـا کـارکرد مقدمـههای متـرج میباشـد بـهکار گرفتـه میشـود البتـه لـازم
به ذکر ا ش که ارتباط میـان ایـ
کــه کــر

ـه ـط کاملـاً پویـا و تعـاملی بـود چـون همـانطوری

و ( )1111بیــان مــیدارد انجــام تقلیــا روایــش نمیتوانــد از رویکــردی بــا

مراحلی بسـته و مشـی

تبعیـش کنـد ،بلکـه شـاما مجموعـهای از عنـاوی گـا بـیباعـد

میباشد
 .3یافتههای تحلیل فرم

در تقلیــا فــرم ،ــد و چهــار مقدم ـة متــرج از نظــر عنــوان ،طــو  ،موبعیــش مک ـانی،
شــمار گذاری ــ قات و امرــای متــرج برر ــی شــدند یافتــههای ایــ بیــه غالبــاً
بهطور کمی تقلیا شدند
 .۱ .3تحلیل عنوان

عنوان به تیتری اشـار دارد کـه در بالـای اولـی

ـ قة مقدمـة متـرج بـرای نامیـدن ثن

ا ــت اد میشــود در ایــ تققیــم از عبــارت مقدم ـة متــرج ـ به ــورت عنــوانی عمــومی
برای ح ظ انسجام ا ـت اد شـد ا ـش پـ

از برر ـی عنـوان مقدمـهها ،مشـاهد شـد کـه

مترجمــان از عنــاوی مت ــاونی بــرای ناموــذاری مقدمههایشــان ا ــت اد کردنــد از میــان پــن
نوش عنوانی کـه بـرای ناموـذاری مقدمـههای متـرج در طـو شصـش ـا در ایـران یافـش
شد «متـرج واژ ای عمـومی» بـا  43/19در ـد پرکـاربردتری عنـوان بـود ا ـش از میـان
عنوانهــای میتلــو یافــششــد در ایــ الوــو ،مقدمــة متــرج  ،یادداشــش متــرج و
پیهگ تــار متــرج بــهترتیب اولــی  ،دومــی و ــومی عنــوان پربســامد بود انــد اگرچــه در
ای میان ،یادداشش مترج رشد چشمویری را در دو دهة ثخر نشان داد
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چهــار الوــوی یافــششــدة دیوــر ،بــهترتیب فراوانــی تجمعــی شــاما واژ ای عمــومی بــا
 12/31در ــد ،عنــوان مرــمونی بــا  62/93در ــد ،بــدون عنــوان بــا  3/12در ــد و در
نهایــش واژ عمــومی زیرعنــوان مرــمونی بــا  1/31در ــد میباشــد در الوــوی ا ــت اد
از واژ ای عمــومی ،مقدمــه ،پیهگ تــار ،و دیباچــه ،از نظــر فراوانــی بــهترتیب اولــی  ،دومــی
و ـومی واژ هــای مــورد ا ــت اد بودنــد منظــور از عنــوان مرــمونی عنــوانی میباشــد کــه
اشارة دبیمتری بـه مقتـوای هـر مقدمـه دارد امـا وجـه مشـتری میـان بسـیاری از عنوانهـای
مرمونی پـرداخت ثنهـا بـه زنـدگی نویسـندة ااـر بـود ا ـش کـه نمونـههایی از ثن شـاما

عناوینی از ببیـا دربـارة جیمـز دونـووان و ایـ کتـاشا دربـارة یاشـار کمـا  ،اینچـه ممـد و
ترجمة ثنا ینی چند دربـار نویسـند ا ثشـنایی بـا نویسـند ا ـینی دربـارة زنـدگی ،ثاـار
و افکار ـیمون دوبـووار میباشـد اوج ا ـت اد از ایـ الوـو در دهـههای شصـش و ه تـاد
بود ا ش کـه میتوانـد حـاکی از جایوـا نویسـند در خـوانه و نقـدهای ادبـی ثن دهـهها
باشــد در ــد فراوانــی ا ــت اد از مقدمــههای بــدون عنــوان از  94/13در ــد در ــه ده ـة
او بــه  11/63در ــد در ــه ده ـة دوم تنــز پیــدا کــرد تیصــی

عنــوان بــه مقدمــههای

مترجمان میتواند موجب پیدایی بیشتر مقدمه و همچنی مترج و روایش او شود
 .2 .3طول مقدمه

برر ی طو مقدمه به ایـ مسـئله میپـردازد کـه ثیـا طـو مقدمـههای متـرج در طـو
شصــش ــا اخیــر در ایــران ترییــری کــرد ا ــش در نظــری اجمــالی بــه مقدمــههای
مترجمان ،بهنظر ر ید که میـان طـو مـت و طـو مقدمـة متـرج ارتبـاط معنـاداری وجـود
دارد ،بــدی معنــی کــه ممکــ ا ــش مت هــای طولــانیتر ،مقدمــههای طولــانیتری داشــته
باشـند و ترییــرات احتمــالی در طــو مقدمــهها را نتــوان ــرفاً بــه ترییــراتِ درزمــانیِ طـو
مقدمــهها نســبش داد بلکــه طــو مت هــایی کــه مقدمــه بــر ثنهــا نوشــتهشــد نیــز عــاملی
تأایرگذار خواهد بود
برای حـا ایـ مسـئله ،میـزان بهنجـار طـو مقدمـهها مقا ـبه شـد کـه حا ـا تقسـی
تعداد ـ قات هـر مقدمـه بـر تعـداد ـ قات کـا مـت مربـوط و گـزار

نتیجـة حا ـا

ا پنجاه
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به ورت در ـد ا ـش بـرای ـهولش مقا ـبة ترییـرات در طـو شـه دهـه ،میـانوی و
در مواردی میانة طو مقدمه در هر دهه مقا به و در نمودار  6نشان داد شد
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نمودار  .۱طول مقدمة مترجم

نمــودار بالــا نشــان میدهــد کــه بــه ا ــت نای ی ـ

مــورد ( ،)6911-6921میــانوی ط ـو

مقدمــههای مترجمـان در طــو شصــش ــا و مشیصـاً در دو دهـة اخیــر رونــدی کاهشــی
را نشــان میدهــد از ایــ رو میتــوان میــان افــزایه ا ــت اد از عنــوان «یادداشــش» بــر
مقدمهها در دو دهـة ثخـر و کـاهه طـو مقدمـة مترجمـان در طـو دو دهـة ثخـر ارتبـاط
معنــاداری بربــرار کــردا متعابــب افــزایه ا ــت اد از عنــوان «یادداشــش» کــه بهگ تــة انــوری
( )6931دلالش بـر نوشـتهای کوتـا دارد ،طـو مقدمـة متـرج نیـز در طـو شصـش ـا و
مشیصاً در طو دو دهة اخیر مورد مطالعه کاهه یافته ا ش
در ت سـیر اهمیـش عنـوان در روایـش مقدمـههای متـرج میتـوان بـه ویژگـی دیوـری از
روایــش اشــار کــرد کــه بیکــر ( )1111از ثن بــه برچســبزنی 6یــاد میکنــدا ای ـ تیصــی
نــام یــا عنــوان ،یکــی از ا ــتراتژیهای مــلار در باشبنــدی 1یـ

روایــش ا ــش عنوانهــای

میتلــو بــرای تســل روایشهــا بــا هـ ربابــش میکننــدا زیــرا عنــوان ،چــارچوبی ت ســیری
ارامه میکند که پا

های ما را به روایشها تعیی و مقدود میکنند
1. Labelling
2. Framing
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 .۳ .3موقعیت مکانی مقدمة مترجم

در برر ــی موبعیــش مکــانی مقدمــة متــرج  ،مکــان بــرار گــرفت مقدمــة متــرج در
مقایسه با دیوـر عنا ـر پیشـی پیـرامت تقلیـا میشـود موبعیـش مکـانی مقدمـة متـرج از
ثن نظر حامز اهمیش ا ش که معنای هـر روایـش تـا حـد زیـادی منـوط بـه جایوـاهی ا ـش
که اشرا میکنـد و ترییـر در جایوـا مکـانی میتوانـد بـه ترییـر درخـود روایـش یـا ت سـیر
ثن بینجامـدا بــا نظــر بــه ایـ رویکــرد تأکیــد میشــود کــه مقدمــه ،پیهگ تــار یــا هــر شــر
دیوری را که مترج بـر ااـر نوشـته ولـی در جایوـا پسـی مـت بـرار گرفتـه ا ـش در ایـ
پژوهه مورد برر ی برار نورفش
در ایـ برر ــی ،تمــامی عنا ــر پیشــی پیرامتنــی ــد و چهــار مقدمـة متــرج و تــوالی
ثنها برر ی شد دیوـر عنا ـر پیشـی یافششـد شـاما ـ قة حـم طبـا و نشـر ،مقدمـة
ناشر ایرانـی ،مقدمـة ناشـر خـارجی ،مقدمـة دیوـر افـراد ایرانـی بـر ااـر ،مقدمـة دیوـر افـراد
خارجی بر اار ،ـ قة تقـدی نامـه ،ـ قة بـدردانی ،مکاتبـات متـرج و نویسـند  ،ترجمـة
مقدم ـة متــرج خــارجی ااــر بــه فار ــی ،فهر ــش ،تصــاویر و نقاش ـیها ،مقدم ـة ویرا ــتار
ایرانی ،و تقریظهـای دیوـران بـر ااـر بـود ا ـش نتیجـة برر ـی انجـامشـد ایـ بـود کـه
هرگــا مقدمــهای از نویســندة ااــر وجــود داشــته ثن را جــز درونیتــری عنصــر پیــرامت
پیشی (یعنی نزدیـ تری عنصـر بـه مـت کتـاش) بـرار داد انـد اگـر مقدمـهای از مترجمـی
خـارجی بـر ااـر موجـود بـود  ،ثن را میــان مقدمـة متـرج ایرانـی و مقدمـة نویسـندة کتــاش
بــرار داد انــد مکاتبــات میــان متــرج و نویســند  ،بعــد از مقدم ـة متــرج بــرار داد شــد
ا ش مقدمة ناشـر و دیوـر افـراد ایرانـی ،ببـا از مقدمـة متـرج بـرار گرفتـه در حـالی کـه
مقدمة ناشر و دیوـر افـراد خـارجی ،بعـد از مقدمـة متـرج و نزدیکتـر بـه مـت بـرار گرفتـه
ا ـش مــورد اخیــری نیــز از «مقدمـة نویســند بـرای خواننــدگان ایرانـی» وجــود داشــش کــه
در ثن نویســندة ااــر بــهطور مســتقی خواننــدگان ایرانــی را خطــاش بــرار داد ا ــش ایــ
مقدمــه ببــا از مقدمـة متــرج بــرار داد شــد ا ــش بــا ای ـ پــیهفــرک کــه بــرار ا ــش
خواننــد در تــوالی خوانــدن از همــان تــوالی چیــنه عنا ــر در کتــاش تبعیــش کنــد ،ایــ
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پ،رنگ ــازی 6نــهتنها در باشبنــدی روایــشِ خــودِ مقدمــه بلکــه در چوــونوی باشبنــدی
روایش مت نیـز نقـه مـلتری بـازی میکنـد دیوـر مقدمـهها و عنا ـر پیشـی پیـرامت کـه
پ

از مقدمة متـرج میثینـد نیـز میتواننـد روایـش مقدمـة متـرج را تأییـد و تک یـر کننـد،

ثن را ترییر دهند یا حتی با ثن مقابله کنند
 .3 .3شمارهگذاری صفحات مقدمه

بـهطور کلـی شـه نـوش مت ـاوت شـمار گذاری بـا برر ـی مقدمـههای متـرج در طـو
شصش ا یافش شد شمار گذاری بـا اعـداد فار ـی ،پیو ـته بـا مـت ا شـمار گـذاری بـا
اعداد فار ی ،گسسته از مـت ا شـمار گذاری بـا اعـداد فار ـی بـا حـرو  ،گسسـته از مـت ا
شمار گذاری بـا ال بـای فار ـی ،گسسـته از مـت ا بـدون شـمار  ،پیو ـته بـا مـت ا و بـدون
شمار  ،گسسـته از مـت

نـوش دیوـری از شـمار گذاری را نیـز بـا لقـام تمـایز میـان اعـداد

فار ــی و عربــی در ــه عــدد  2 ،4و  1میتــوان اضــافه کــرد امــا چــون طــو برخــی
مقدمهها کمتر از 4

قه بود امکان تمایز را ناممک

اخش

بــا توجــه بــه یافتــههای تققیــم ،اولـی  ،دومــی و ــومی نــوش رایـ در هــر دهــه و در
طو شه دهـه بـهترتیب ا ـت اد از اعـداد فار ـی ،پیو ـته بـا مـت  ،بـدون شـمار گذاری،
پیو ته با مت و شـمار گذاری بـا اعـداد فار ـی بـه حـرو

و گسسـته از مـت بـود ا ـش

و کمتــری بســامد ا ــت اد مربــوط بــه اعــداد فار ــی ،گسســته از مــت  ،و ال بــای فار ــی،
گسسـته از مــت و بـدون شــمار گذاری ،گسسـته از مــت بـود ا ــش بـهطور کلــی میتــوان
گ ــش شــمار گذاری ــ قات مقدمــه پیو ــته بــا شــمار گذاری مــت شــیوة غالــب بــود
ا ــش بســامد ا ــت اد از هــی کــدام از شـیو های شــمار گذاری گسســته ،معنــاداری خا ــی
را نشان نداد تـا جـایی کـه در دو دهـة ثخـر ،دیوـر هـی مـوردی از شـمار گذاری گسسـته
یافــش نشــد کــه بیــانور حرکــش بــه ــمش رویکــردی منســج تر در شــمار گذاری مقدمــه
مترج ا ش اگرچه بایـد ایـ مسـئله را هـ یـادثور شـد کـه در ـا هـای  6991تـا 6941

1. Emplotment
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نیز هی موردی از شمار گذاری گسسـته یافـش نشـد ایـ امـر را شـاید بـا توجـه بـه تعـداد
ک مقدمههای مورد برر ی در ای دهه نتوان با بطعیش تأیید کرد
 .3 .3امضای مترجم در مقدمة مترجم

امرای مترج یکـی از عنا ـر دیوـر فـرم در مقدمـة متـرج میباشـد کـه بـه شـیو های
اتمام مقدمـه تو ـ متـرج بـا ذکـر نـام و غیـر در پایـان مقدمـه میپـردازد برر ـی انـواش
امرا در مقدمههای مترجمان ،بـه شنا ـایی یـازد نـوش مت ـاوت از امرـا انجامیـد کـه شـاما
موارد زیـر ا ـش نـام و نـام خـانوادگی متـرج ا نـام ونـام خـانوادگی مترج تـاری ا نـام و
نــام خــانوادگی متــرج
خــانوادگی متــرج

مکــان تــاری ا ا ــت اد از واژة متــرج  ،مترجمــان ،ما نــام و نــام

واژة متــرج

نـام و نـام خـانوادگی متــرج

تــاری ا عنــوان نــام و نــام خــانوادگی متــرج ا عنــوان
مکـان تـاری ا تــاری

واژة متـرج ا مکـان تــاری

واژة مترج ا بدون امرا
لـازم بــه ذکــر ا ــش کــه در تقســی بندی انــواش میتلــو امرــا ،تمــایزی میــان ا ــت اد از
نام کاما یـا حـر

او نـام لقـام نشـدا زیـرا در ایـ

ـورت چنـان گسسـتوی و تنـوعی

در انواش امرـا ایجـاد میشـد کـه دنبـا کـردن رونـدی معنـادار را اگـر نـه غیـرممک  ،بسـیار
ــیش میکــرد یافتــهها نشــان داد کــه  12در ــد کــا امرــاهای برر ــی شــد در شصــش
ا گذشته حـاوی نـام و نـام خـانوادگی متـرج بود انـد کـه ایـ نـوش را از نظـر فراوانـی
در طــو شــه دهــه در رد او بــرار میدهــد نــوش دوم امرــا از نظــر فراوانــی در طــو
شصش ا مربوط به نـام و نـام خـانوادگی متـرج بـهعلاو تـاری بـود کـه در طـو

ـه

دهــة ثخــر در رونــدی افزایشــی داشــته ا ــش (از  91/49بــه  91و  41در ــد) و بــه
پرکـاربردتری نــوش امرــا تبــدیا شـد ا ــش دو مــورد ا ــت اد از عنـوان «دکتــر» بــههمــرا
نام و نام خانوادگی مترج در دهههای چها و شصش یافش شد
بهطور کلی تمایـا بـه عـدم ا ـت اد از امرـا در طـو شصـش ـا در مجمـوش معـاد
 62/93در د بـود کـه از نظـر فراوانـی در طـو شصـش ـا دارای جایوـا

ـوم ا ـشا

اگرچــه در فراوانــی ا ــت اد نکــردن از امرــا از  19/12در ــد در ــه ده ـة او بــه 91/13
در د در ه دهـة دوم تنـز پیـدا کـرد بـه عبـارت دیوـر ،گـرایه بـه ا ـت اد از امرـا در
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ــه ده ـة دوم افــزایه چشــمویری یافتــه ا ــش بــهرغ ـ برر ـیها ،هــی توجیــه منا ــبی
برای رشد ناگهـانی عـدم ا ـت اد از امرـا در دهـة چهـا یافـش نشـد توجـه بـه ایـ نکتـه
بســیار حــامز اهمیــش ا ــش کــه در میــان مجمــوش  61مقدم ـة بــدون امرــا ،فق ـ دو مقدمــه
دارای عنــوانی بودنــد کــه واژ «متــرج » در ثن ذکــر نشــد بــود یعنــی  31/2در ــد از
مقدمــههای مترجمــی کــه امرــا نداشــتهاند دارای عنــوانی در ابتــدای مقدمــه بودنــد کــه واژة
«مترج » در ثنها ذکر شد بود
در مجمــوش ،انــواش امرــا در ــی ــا دوم در مقایســه بــا ــی ــا او بــه نقــو
چشـمویری کـاهه یافــش امرـا مترــم مسـئولیش و مسـئولیش مترــم ابـدام و دخــالتی
فعالانــه ا ــش امرــا ،متــرج را بابــا رؤیــش میکنــد و بــه نــام متــرج اعتبــار و بــدرت
میبیشــد نــانِتی ( )1111در اهمیــش ذکــر نــام متــرج میگویــد کــه متــرج نویســندة
ترجمـه ا ـش یــا کسـی ا ــش کـه ــدایه را بـه نویســند میدهـد از ایـ رو ،مسـئلة نــام
مترج از ضروریات ا ش
 .3یافتههای تحلیل محتوا

بــرای تقلیــا مقتــوای ــد و چهــار مقدم ـة متــرج از تقلیــا مرــمونی ا ــت اد شــد
تقلیــا مرــمونی یکــی از ش ـیو های تقلیــا کی ــی ا ــش کــه بــهدنب ـا مرــامی و الووهــا
میگردد و شـیو ای بنیـادی در تبـدیا داد هـای کی ـی بـه کمّـی ا ـش از مه تـری مزایـای
ثن انعطــا پـذیری و بابلیــش ارامـة شــرحی جــاما و مشــرو از داد هــای تققیــم میباشــد
از میــان ش ـیو های مت ــاوت موجــود بــرای تقلیــا مرــمونی از ش ـیوة پیشــنهادی بــروان و
کلــاری ( ،1111ص  )1ا ــت اد شــد ا ــش طبــم تعریــو ثنهــا ،تقلیــا مرــمونی
«شـیو ای بــرای شنا ــایی ،تقلیــا و گــزار

الووهــا (مرــامی ) موجــود در داد هــا ا ــش»

تقلیــا مرــمونی بــروان و کلــاری شــاما شــه مرحلـة ثشــنایی بــا داد هــا ،ایجــاد کــدهای
اولیــه ،جســتجوی مرــمونها ،بــازبینی مرــمونها ،تعیــی و ناموــذاری مرــمونها و ارام ـة
گـزار
تلــا

میباشـد اگرچـه شـر پـرداخت بـه تمـامی مرـمونها در ایـ مجـا نمیگنجـد،
میشــود بــه ثنچــه در شــکادهــی روایــش مقدم ـة مترجمــان و ترییــرات ثن در طــو

شصش ا نقه بسزایی داشته ،پرداخته شود
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از میــان بیســش و هشــش مرــمون شنا ــاییشــد  ،مرــمون «معرفــی و تو ـیة ااــر» کــه
مترج شـرحی از پلـات دا ـتان ،جـانمایـه ،موتیـو ،شیصـیشها ،هـد

نویسـند  ،عنـوان

ااــر و نتیج ـة اخلــابی احتمــالی ثن میدهــد ،دارای بالــاتری فراوانــی تجمعــی بــود ا ــش
متــرج بــا تأکیــد بــر بــیبــدیا بــودن ،شـاهکار بــودن ،پــر فــرو

بــودن ،ترجمــهشــدن بــه

بســیاری از زبانهــای دیوــر دنیــا ،اولــی ااــر ترجمهشــد بــه فار ــی از نویســند  ،بــردن
جــوایز مت ــاوت و دلایــا دیوــر ،خواننــد را دعــوت و ترغیــب بــه خوانــدن ااــر میکننــد
ت سیری که متـرج از ااـر ارامـه میدهـد پا ـیی بـه نقـدهای احتمـالی بعـدی یـا حتـی بـه
ت سیری ا ش کـه خـود نویسـند در مقدمـها

بـرای مـت مبـد ااـر ارامـه داد ا ـش گـا

ببا از اینکه ااری به فار ـی ترجمـه شـود نظراتـی کلـی دربـارة ااـر داد میشـد و ترجمـه
امکان ارامـة نظـرات و نقـدهایی دبیـمتر را بـرای متـرج  ،خواننـد و منتقـد فـراه میکـرد
ا ش
مرـمون «فیل هــای ابتبا ـی از ااــر» مرــمون دیوـر مــرتب ولــی مت ـاوت بــا «معرفــی و
تو یة اار» ا ش برر ـی کمّـی ایـ مرـمون نشـان داد کـه مرـمونی نـو بـود کـه ـابقة
ا ــت اد تــا ببــا از ــا  6911نداشــته ا ــش ایــ مرــمون نیــز بــهنــوعی در ــدد
ارز افزایــی بــه ااــر و ترغیــب خواننــد ا ــش نشــان دادن رابط ـة بینامتنیــش میــان ااــر و
فیل های ابتبا ی میتوانـد امکـان خـوانههـا و ت سـیرهای بیشـتری را از هـر دو نـوش ادبـی
فــراه کنــد و ظرفیشهــا و امکانــات هــر کــدام را نســبش بــه دیوــری در تــرازوی نقــد
میاطب جای دهد و ای امر در دری عمیمتر و فه بهتر متون یاریر ان ا ش
مرمون «تعیـی نـوش ادبـی» دیوـر مرـمون مت ـاوت ولـی مـرتب بـا «معرفـی کتـاش» و
یقین ـاً در بســیاری از مــوارد ،تو ــیة کتــاش بــود ا ــش متــرج غالب ـاً در چنــد جملــه در
جایی در ابتدای مقدمه ،نوش ادبـی کتـاش را بـرای خواننـد مشـی

میکنـد البتـه گـا ایـ

تعیـی نـوش ادبـی غیرمسـتقی بیـان شـد ا ـشا م لـاً «ویلیـام ایـریه یکـی از مقبــوشتری
نویســندگان دا ــتانهای کاراگــاهی در امریکــا ا ــش»« ،رمــان کوتــاهی کــه میخوانیــد »،
«شانزده هپورث  6314دا ـتان کوتـاهی بلنـد یـا دا ـتان بلنـد کوتـاهی ا ـش » تعیـی
نــوش ادبــی یکــی از مه تــری ا ــتراتژیهای باشبنــدی یــ

روایــش ا ــش کــه دامنــة

ا پنجاه
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انتظارات خریدار و خواننـد را از همـان ابتـدا از طریـم مطلـا کـردن خواننـد از نـوش متنـی
که برار ا ش بیواند ،تعیی میکند
دومـی مرـمون بــهلقـام فراوانـی تجمعــی ،مرـمون «بیـوگرافی و نقــد نویسـند » بــود
ایــ مرــمون دربردارنــدة اطلاعــاتی دربــارة زنــدگی شیصــی و خــانوادگی نویســند ،
ثاــار  ،د ــتاوردها ،جــوایز ،ثاــار ترجمهشــد از او بــه فار ــی و همچنــی نقــد نویســند
ا ــش اگرچــه در طــو تمــام شــه دهــه ،ایــ مرــمون ،دومــی مرــمون رایــ در
مقدمههای مترجمان بود ا ـش ،بـهمـرور توجـه متـرج بـه دادن اطلاعـات بیـوگرافیکی کـ
شد و بیشـتر بـر اطلاعـات و ثگاهیهـای انتقـادی متمرکـز میشـود ایـ امـر بـا توجیهـاتی
از جمله نویسـند ای چنـی مشـهور دیوـر نیـازی بـه ارامـة اطلاعـات بیـوگرافیکی نـدارد یـا
در مقدمـههای پیشـی اطلاعــات مشـروحی از ایـ د ـش ثورد شـد  ،همــرا شـد ا ــش و
رفتــهرفتــه اطلاعــات بیــوگرافیکی ،بیشــتر در م ـورد نویســندگانی داد شــد کــه ااــر مزبــور،
اولی اار ترجمـهای ثنهـا بـه فار ـی بـود هرچنـد ترییـر در ایـ مرـمون تنهـا بـه کـاهه
کمــی مقــدود نشــد بلکــه رفتــهرفتــه جایوــا ای ـ مرــمون از اوایــا مقدمــه بــه ــطو
پــایی تر انتقــا یافت ـه ا ــش ای ـ ترییــر در پیرنــگ ،حــامز اهمیــش میباشــد چــون پیرنــگ
علّــی 6طبــم نظریــة روایــش بیکــر ( )1111تعیــی کننــدة وزن و اهمیــش رخــدادهای یــ
روایش ا ش
در تقابــا بــا جنــی جایوــاهی کــه نویســندة مــت مبــد دارد مرــمون «بیــوگرافی و نقــد
متــرج » بــا فراوانــی  6از میــان  614مقدم ـة متــرج بــهوضــو بیــانور ناپیــدایی مت ـرج در

مقایســه بــا نویســند ا ــش در را ــتای حاکمیــش ایــ روایــش ،شــر شــرای
فرهنوی و اجتماعی مـت مبـد بسـیار بـر شـر شـرای

یا ــی،

یا ـی ،فرهنوـی و اجتمـاعی مـت

مقصد پیشی میگیـرد مرـمون مـرتب دیوـر ،شـر بیشـتری از شـرای

یا ـی ،فرهنوـی

و اجتمــاعی جامع ـة مقصــد ا ــش کــه اطلاعــاتی جــانبی بــهد ــش میدهــد کــه چنــدان بــه
مقتوای اار مربـوط نیسـش ایـ اطلاعـات بیشـتر معطـو

بـه شـرای جامعـة مقصـد یعنـی

ایــران ا ــش اینکــه در ده ـة ــی زبــان فرانســه در مقایســه بــا زبــان انولیســی از جایوــا
1. Causal Emplotment
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بالــاتری در ایــران برخــوردار بــود ا ــش ،شــرای و بــوانی ک،ــی رایــش در ایــران در ده ـة
پنجــا چوونــه بــود ،ــا  6921ــا

ــرکوش و انســور در ایــران بــود ،بقــران کاغــذ در

ــا هــای دهــة شصــش و تــأایر تقری هــای ابتصــادی بــر ایــران و ادامــة بقرانهــا در
ا های دهة ه تاد نمونههایی از چنی اطلاعاتی هستند
هرچنــد تلــا

میشــود رویکــرد تو ــی ی ــر

در ای ـ مقطــا در پــیه گرفتــه شــود

ولـی شــاید بتـوان ارزشــمندتری مرــمون یافـش شــد در مقدمــههای متـرج را کــه از نظــر
فراوانــی تجمرــی نیــز در رتبــة ــوم بــرار دارد ،مرــمون ا ــتراتژیهای ترجمــه دانســش
ا ــتراتژیهای ترجمــه شــر را حاهــای تمهیــد شــد تو ــ متــرج بــرای مرــمون
دیوری با نام مشـکلات ترجمـه میباشـند اگرچـه ترییـر کمّـی خا ـی در ایـ مرـامی در
طــو شصــش ــا مشــاهد نشــد امــا در تقلیــا کی ــی عمیــمتر ،ترییراتــی یافــش شــد
روایش متـرج مبنـی بـر وفـادار بـودن و نـزاش بـر ـر ح ـظ فـرم یـا معنـا در تمـام دهـهها
حرــور داشــته ا ــش از میــان چالههــای مطــر میتــوان بــه چوــونوی یــافت نســیة
معتبرتــر بــرای ترجمــه ،ترجمــة عنــوان کتــاش ،ترجمــة ا ــامی خــاص ،ترجمــة القــاش،
ترجم ـة جملــهوار هــای تو ــی ی طولــانی ،علــام

ــجاوندی ،کمبــود کلمــات تکنیکــی و

علمــی در زبــان فار ــی و بــهتبا ثن نیــاز بــه واژ ــازی ،ترجمــة کلمــات و ا ــطلاحات
عامیانــه و واژگــان خــاص فرهنوــی اشــار کــرد م لــاً متــرج ثتــه یــ زد ااــر جیمــز

هو ت از مشـکلات ترجمـة زبـان اینومیـشهـا و نـام جـانوران بطبـی مینالـد بادبـادی بـاز
خالــد حســینی پــر از کلمــات اردو و افرــانی ا ــش کــه هــی معنــایی برایشــان ذکــر نشــد
ا ش ترجمة کلمات و گرامـر تعمـداً غلـ فار ـش گامـپ کـاری طابـشفر ـا بـود ا ـش
لازم به ذکر ا ـش کـه از میـان تمـامی مشـکلات ذکـر شـد  ،ترجمـة عنـوان از نظـر فراوانـی
در ردة او برار دارد
هد

مه بابـا فهـ کـردن مـت از طریـم اضـافهکـردن پانوشـش ،واژ نامـه ،مقدمـههای

دیوــر بــود ا ــش افــزودن تصــاویری کــه در مــت مبــد موجــود نبــود نیــز بــهعنوان ی ـ

ا ــتراتژی کلــان مــورد بقــا بــرار گرفــش احمــد شــاملو متــرج مــر کســب و کــار مـ
ا ش از رابرت مـر  ،اذعـان مـیدارد کـه تصـاویر و نقاشـیهای اضـافهشـد بـه ترجمـه بـه
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رد داد  ،گـواهی مـیدهـد از طرفـی دیوـر ،ا ـتراتژی

نــهتنهــا در مقتــوای مــت بلکــه در عنــوان ثاــار ،اعمــا شــد ا ــش بــههمــرا

توضــیقاتی از ببیــا «ای ـ بســمش از مــت دارای هــی ارز

ادبــی نبــود »« ،مقتــوای ای ـ

بیه در تراد با ا ـو اخلـابی و تـوهی بـه امنیـش ملـی بـود ا ـش» یـا حتـی «بسـمش
حــذ شــد بــرای خواننــدة ایرانــی خســتهکننــد بــود» عنــوان ــو ت ــاه در مســکو ااــر
یمون دوبوار بـه ـو ت ـاه تقلیـا داد شـدا زیـرا متـرج ثن ،جلـا ث احمـد ،بـر ایـ
باور بود که ح ظ واژة مسکو در عنـوان ممکـ ا ـش باعـا شـود خواننـد بـه اشـتبا فکـر
کند با ااری یا ی طر

ا ش

انســور نیــز بــهعنوان شــکا ایــدمولوژی تــری از حــذ
گرفش در مقدمة حسـی ترابیـان بـر ترجمـها
کــه ثن ــا های ــا

از اواخــر ده ـة پنجــا بــدرت

از ـقوط  13ااـر امیـا اردمـ ثمـد ا ـش

ــرکوش شــدید در ایــران بــود و هــر گونــه د تر ــی بــه کتاشهــای

خــارجی فق ـ در ــورتی ممک ـ بــود کــه مســافرانی کــه از اروپــا میثمدنــد میتوانســتند
ثنها را در چمدانشان می ی کنند
بــهطور خلا ــه ،بــهرغ ـ اینکــه ت ــاوت چشـ گیــری در کمیــش مرــمون ا ــتراتژیهای
ترجمــه مشــاهد نشــد ،بــهمــرور زمــان ،مترج هــا بــه تو ــیو دبیــمتری از مشــکلات و
ا ــتراتژیهای ترجمــه پرداختنــد و معنــای وفــاداری چهــر ای تعــدیا شــد تــر و ملمــو تر
بــهخــود گرفــش روایــش مترجمــان از ا ــتراتژیهای بــهکار گرفتــه شــد منبعــی غنــی بــرای
برر ــی و مطالعــة هنجارهــای ثغــازی  ،6هنجارهــای عملیــاتی 1و هنجارهــای مقــدماتی

9

مورد نظر توری ( )6332میباشد
ایجـاد رابطـة همنشـینی و نزدیکــی 4میـان مــت و فرهنـگ زبــان مبـد و مــت و فرهنوـی
در زبــان مقصــد ،بــهعنوان مرــمونی مجــزا فهر ــش شــد ا ــش،اما میتوانــد زیرمجموع ـة
ا ــتراتژیهای ترجمــه باشــد بــا ایــ ا ــتراتژی کلــان ،متــرج مــت مبــد را در بافــش
1. Initial Norms
2. Operational Norms
3. Preliminary Norms
4. Metonymic Relationship of Proximity
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فرهنگ مقصـد مینشـاند و ایـ کـار را از طریـم ایجـاد نزدیکـی و تـراد
و متنــی در فرهنــگ مقصــد ایجــاد میکنــد پرویــز داریــو
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میـان مـت مبـد

 ،عنــوان Across the River

 and into the Treesااــر همینوــوی را در ترجمــهای ثزاد بــه بــه را خرابــات در چــوش
تای ترجمه کـرد iکـه مصـرعی از حـافظ ا ـش داریـو

در مقدمـة متـرج مینویسـد کـه

بعــد از خوانــدن کــا کتــاش ،ایـ مصــرش حــافظ بــه ذهــنه متبــادر شــد کتــاش تلمــای بــا
بــابو نامــه در فار ــی و شیصــیش او ثن ،تلمــای ،بــا کیکــاوو  ،پادشــا ث زیــار،
مــرتب شــد ا ــش در جســتجوی زمــان از د ــشرفتــه از پرو ــش بــا شــاهنامة فردو ــی
بیا

شد ا ش
مرــمون دیوــری کــه بــر مرــامی دیوــر از جملــه ا ــتراتژیهای بــهکار گرفتــهشــد

تأایرگــذار ا ــش و در شــکاگیــری ا ــا

روایــش متــرج نقش ـی تعیی کننــد دارد دلایــا

انتیــاش کتــاش بــرای ترجمــه ا ــش دلای ـا ذکــر شــد بــرای انتیــاش و ترجم ـة کتــاش را
میتــوان بــا انــدکی تســام بــه دو دلیــا شیصــی و عمــومی تقســی کــرد از میــان ــد و
چهار مقدمة برر ـیشـد  ،چهـار کتـاش بـا دلـایلی کاملـاً شیصـی و ه ـد کتـاش بـا دلایـا
عمومی برای ترجمـه انتیـاش شـدند دلایـا شیصـی بـهنـوعی حـاکی از تمایلـات الـزامثور
شیصی بود انـد جالـب ایـ کـه ـه مـورد از دلایـا شیصـی ،تو ـ مترجمـان زن بیـان
شــد اند کــه بــه شــر دا ــتان م صــا چوــونوی پیــدا کــردن کتــاش ،چوــونوی ملابــات بــا
نویسند  ،احسا ات ،چالهها و نورانیهایشان پرداختهاند
در ذکر دلایا عمومی ،ا ا جـاما ایـ بـود ا ـش کـه مترجمـان بنـا بـه دلـایلی ،کتـاش
را م ید و ارزشـمند یافتهانـد برخـی از کتاشهـا از جملـه ثرزوهـای بـر بـاد رفتـه از بـالزای
و عـیه مـدام فلـوبر و مـادام بـوواری از یو ــا بـهمنظـور معرفـی رویکـرد ،شـیو و تجربـة
جدیــد دا تاننویســی بــه نویســندگان ایرانــی و یســت ادبــی ایــران ترجمــه شــد اند
کلیسای جـاما ،مجموعـهای از دا ـتانهـای کوتـا ریمونـد کـارور ،انتیـاش و ترجمـه شـد
تــا ــیر و ــب

دا ــتانی ریمونــد نشــان داد شــود متــرج ایــ ااــر ،فرزانــه طــاهری،

میگویــد بــرای نشــاندادن ای ـ تکامــا ــبکی ،دا ــتانهایی از ــه کتــاش مت ــاوت کــارور
انتیاش کرد و ثنهـا را بـا توجـه بـه زمـان نوـار

مرتـب کـرد ا ـش طـاهری همچنـی

برر ی روایششناختی مقدمة مترجمان بر ثاار دا تانی …
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دا ــتان مشــابه را در ایـ مجلــد ثورد ا ــش چنــی گزینشــی،

با م هوم ابترای گزینه بیکر ( )1111ارتباط مستقی دارد

مرمون در

اخلـابی در بـاش پیـام یـا در ـی ا ـش کـه متـرج بصـد تعلـیمه را بـه

خوانند از طریـم ترجمـة ااـر دارد گزیـد ای از ایـ در هـای اخلـابی نشـان میدهـد کـه
حاوی پیامی بـرای تهـذیب و تعلـی خوانند انـد و غالبـاً در جملـات پایـانی مقدمـه میثینـد
البتــه تمایــا متــرج بــه دادن در

اخلــابی رفتــهرفتــه کـ میشــود پرتقــا کــوکی ترجمــه

شــد تــا در ــی اخلــابی دهــد و از چهــرة کریــه غــرش و ثزادی و دموکرا ــی کــه غــرش
عرضــه میک ـرد  ،پــرد بــر دارد تنهــا دغدغ ـة متــرج نشــان دادن پــو گرایــی غــرش بــود
ا ـش مقدمـة متـرج ِ در جســتجوی زمـان از د ـش رفتـه بــا امیـد رهانـدن خواننــد از درد
و رن ـ و زنــد نوــهداشــت امیــد در او خاتمــه مییابــد ــرو

حبیبــی مقدمــها

را بــر

ترجمة دا ـتان دو ـش مـ از هسـه بـا اشـار بـه مأموریـش الهـی و ث ـمانی هنرمنـد تمـام
میکند مقدمههای مترجمی کـه بـر مـاد و کلبـة عمـو تـ نوشـته شـد بـه تقبـی ا ـتعمار و
برد داری برای نقض ثزادی بشر بهعنوان موهبتی خدادادی میپردازد
مرــمون ترجمــههای مجــدد بــه دلــایلی بــرای ترجم ـة مجــدد ثاــار ترجمــهشــد اشــار
میکنـد کـه ایـ دلایـا شـاما ضـعوهای ترجمـههای پیشـی یـا بـاور بـه نیـاز بـه ترجمـة
جدیــد بــه دلیــا ــ،ریشــدن حــدوداً د
ــرو

ــا از ترجم ـة پیشــی و تقــو زبــان میباشــد

حبیبــی در مقدمــهای کــه بــر ترجم ـة جنــگ و ــل مینویســد ،بیــان میکنــد کــه

مانند هر چیـز دیوـری ،رویکـرد ـاحبان اندیشـه بـه ترجمـه هـ عـوک شـد ا ـش و از

ای رو ترجمهای مجدد را الـزام میدانـد مترجمـان خـرمو

ااـر اتیـا وینـی دلیـا ترجمـة

مجــدد خــود را ابترــای زمــان و ا ــتقبا گــرم نســا جدیــد میداننــد ابلــه فئــودور
دا تای سکی را بیودلی خمسـه بـرای خواننـدگانی مت ـاوت بازترجمـه کـرد  ،زیـرا بـه زعـ
او ترجمة مش م کاشانی برای خوانندة عام بود ا ش
مرــمون خواننــدگان نیــز ،همــرا بــا ترییــر کمّــی و کی ــی بســیاری از مرــامی در طــو
شــه دهــه ،ترییــر میکنــد بــدی معنــا کــه خواننــدگان اهمیــش بیشــتری مییابنــد مرــمون
خواننــدگان کــه بــه کیســتی ،چرایــی و چوــونوی خوانــدن میپــردازد از نظــر فراوانــی
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تجمعــی ،چهــارمی مرــمون رای ـ در مقدمــههای مترجمــان بــود ا ــش از میــان ای ـ

ــه

موضــوشِ چــه کســی ،چرایــی و چوــونوی خوانــدن ،مقدمــههای متــرج بیشــتر بــر دادن
د تورالعماهایی در بـاش چوـونوی و چرایـی خوانـدن متمرکـر شـدند و کمتـر بـه کیسـتی
خواننــد پرداختهانــدا تــأایر مــت بــر روی خواننــد  ،ت ســیرهای خواننــدگان و عکـ العمــا
ثنهــا را پــیهبینــی کرد انــدا از اهــدا

نویســند و در هــای اخلــابی ااــر نوشــتهاندا بــه

خواننـدگان تو ـیه کرد انـد کـه بـا دبـش و ـبوری ااـر را مطالعـه کننـدا در مـورد ترتیــب
خوانــدن د ـــتورالعماهایی داد انــد و بســـمشهایی از مـــت را بــه شـــیو های میتلـــو
برجسته کرد اند مقمد باضـی در مقدمـهای کـه بـر مـادام بـوواری مینویسـد ایـ بقـا را
مطــر میکنــد کــه ممکــ ا ــش خواننــدگان فکــر کننــد فلــوبر نویســند ای کلا ــی
رمانتی

و

بود ا ش در حـالی کـه او ناتورالیسـش میباشـد اگرچـه خـود فلـوبر ایـ را ببـو

ندارد و به ای مسئله میخندد ت سـیری کـه با ـ کبیـری ،متـرج گـر

بیابـان از ایـ ااـر

ارامه میدهد با ت سـیر خـود نویسـند  ،هرمـان هسـه ،مت ـاوت ا ـش کبیـری مینویسـد ایـ
اار از نظر هسه تجلـی ـودا و نیـاز انسـانی بـود ا ـش ولـی ایـ دا ـتان ،دا ـتان انسـانی
غموی و شکسش خورد نیسـش بلکـه دا ـتان یـ

مـلم ا ـش ایـ دا ـتان بـرای هسـه

ت سـیری از بیمــاری و بقــران ا ــش امــا نــه دا ــتانی کــه بــه مــر
ا ــش کــه بــه درمــان میانجامــد برخلــا

و تبــاهی بلکــه دا ـتانی

روایــش و ت ســیر هســه ،کبیــری اعتقــاد دارد کــه

دا ــتان از اوضــاش جامعــهای بــیبنــد و بــار و مصــیبشزد میگویــد کــه تمــامی معنوی ـش،
فرهنگ ،زیبایی و بدا ـش از د ـشرفتـه ا ـش و فقـ چنـد احمقـی م ـا گـر

بیابـان ثن

را زنــد و وابعــی میبیننــد نمون ـة دیوــری از ای ـ ض ـد روایــش نویســند را کــه در مقدم ـة
مترج شـکا میگیـرد ،میتـوان در ـقوط  13یافـش متـرج ااـر ،ابوترابیـان ،ادعـا میکنـد
کــه هــد

نویســند ایــ ا ــش کــه نشــان دهــد هیونیســش پــای و بــینقــ

ا ــش

ابوترابیــان مینویســد ادرمــ در دا ــتانی خیــالی ایــران و عربســتان را درگیــر جنوــی
هســتهای میکنــد و بــا پــیهکشــیدن بقــا ن ــش ،انــرژی ،یســت بــانکی ،کاپیتالیســ و
درگیریهــای عــرشا ــراییا ،چنــان دا ــتان جــالبی را ــره میکنــد کــه برخــی از افــراد
خــام بــاور

میکننــد در بســیاری از مقدمــههایی کــه بــه مرــمون خواننــدگان میپردازنــد،

ا پنجاه
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متــرج بــه خواننــد هشــدار میدهــد کــه انتظــار دا ــتانی ث ــانخــوان نداشــته باشــد از
مجموش ای رو ها ،مترج بر روایش و بالببندی مت مبد تأایر میگذارد

همچنــی از دهــة شصــش بــا ظهــور مرــمون درخوا ــش متــرج بــرای دریافــش
بازخوردهــای خواننــدگان ،تصــویر موجــود از خواننــد عــوک میشــود خواننــدگان دیوــر
دریافشکننــدگان ــاد لــو مــت مقصــد نیســتند بــا ایـ مرــمون ،مترجمــان از خواننــدگان
دبیم و خبرة خود میخواهنـد کـه ثنهـا را از کا ـتیها و اشـتباهات ترجمـه ثگـا کننـد بـه
ای امیـد کـه ایـ بازخوردهـا موجـب بهبـود چـاشهـای بعـدی ااـر شـود تـوجهی کـه بـه
اهمیش مرمون خوانند شد شـاید ـرفاً بـه ایـ دلیـا نبـود کـه خواننـدگان مهـ شـدند
بلکه مترجمان نیز رفتهرفتـه بـه اهمیـش نقـه خـود در انتقـا روایـش مـورد نظـر خـود بـه
خوانندگان از طریم مقدمة مترج ثگا تر شد اند
ای ـ فق ـ خواننــدگان عــام نبودنــد کــه مــورد خطــاش مترجمــان بــرار میگرفتنــد بلکــه
مترجمــان ،منتقــدان و خصو ــاً منتقــدان جــوان را خطــاش بــرار میدادنــد و راهکارهــایی
نیــز بــه ثنهــا ارامــه میکردنــد مرــمون د ــتورالعما و راهنمــا بــرای ــایر مترجمــان و
د ــتورالعما و راهنمــا بــرای منتقــدان و نویســندگان مرــامینی هســتند کــه تقــش ثنهــا،
مترجمــان بــهطور مســتقی مترجمــان ،نویســندگان و منتقــدان را خطــاش بــرار میدهنــد و
راهکارهــا و د ــتورالعماهایی را بــه ثنهــا ارامــه میکننــد ایــ راهکارهــا شــاما مبــاح ی
پیرامون ترجمه از زبـان مبـد و نـه از زبـان وا ـ  ،ارامـة ترجمـهای دبیـم ،شـ ا

و فصـی

از مــت مبــد  ،ح ــظ لق ـ مــت مبــد  ،وفــاداری ،ارام ـة ترجمــهای جدی ـد از ااــر پ ـ

از د

ا بـود ا ـش ایـ د ـتورالعماها در حـالتی امـری و تجـویزی بیـان میشـدا ن یسـی در
مقدمـة خــود بــر ثرزوهـای بــر بــاد رفتـه ،در تلاشــی بــرای «راهنمـایی مترجمــان» مینویســد
متــرج تقــش هــی شــرایطی حــم نــدارد ا ــامی خــاص اروپــایی مــت مبــد را ترییــر و
نامهای ایرانـی را جـایوزی ثنهـا کنـد ن یسـی همچنـی در بیشـی از مقدمـها

بـا عنـوان

«راهنمـــایی بـــرای نویســـندگان و مترجمـــان» لیســـتی طولـــانی از بایـــدها و نبایـــدهای
نویسند شـدن ارامـه میدهـد او حتـی مینویسـد بـه ایـ دلیـا ایـ کتـاش را بـرای ترجمـه
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انتیــاش کــرد ا ــش کــه ثن را الوــوی منا ــبی بــرای نویســندگان ایرانــی علابمنــد بــه وارد
کردن فرمهای ادبی جدید به دا تاننویسی ایران میداند
مقدم ـة متــرج همچنــی میتوانــد بــر خــوانه منتقــدان از ااــر تأایرگــذار باشــدا جلــا
بــایرام در مقدمــهای کــه بــر ترجمــها  ،را گر ــنوان ااــر ب ـ ا،کــری ،نوشــته ای ـ نکتــه را
یادثور شد ا ش که منتقـدان ایـ کتـاش ،ثن را رمـانی پسـشمـدرن بداننـدا زیـرا ترکیبـی از
انــواش ژانرهــای ادبــی ا ــش کــه مــرز تمــدنهای میتل ــی را در نوردیــد و نقیرــههای
بینامتنی متکی بر نشهای ثفریقایی و اروپایی را بهکار گرفته ا ش
مرـــمون دیوـــری کـــه در برر ـــی مقدمـــههای مترجمـــان یافـــش شـــد ،مرـــمون
پوز خواهی ا ـش بـا فراونـی  1/1در ـد در دهـة ـی ،ـ ر در ـد در دهـههای چهـا
و پنجــا  6/1 ،در ــد در دهــة شصــش و همچنــی ه تــاد و  6/3در ــد در دهــة هشــتاد
مترجمــان بــرای حــذفیات ،فا ــلة زیــاد میــان چــاش جلــدهای میتلــو ااــری چندجلــدی،
کا تیهای ترجمـه و دانـه ناکـافی متـرج و حتـی خـود عمـا نوشـت مقدمـة متـرج یـا
طو مقدمة مترج عذرخواهی کرد اند
ثنچــه مترجمــان بــرای ثن عــذرخواهی کرد انــد گویــای هنجارهــا و انتظــارات مترجمــان
و خواننــدگان ا ــش ثن ایــدمولوژیای را کــه مترجمــان را بــر ثن داشــته بــرای نوشــت

مقدمة مترج یا طـو ثن عـذرخواهی کننـد میتـوان بـا مرـمون نوـر

متـرج نسـبش بـه

مقدم ـة متــرج کاویــد بــهطور کلــی در طــو شصــش ــا  66 ،مقدمــه حــاوی مرــمون

نور

مترج نسبش به مقدمـه متـرج بـود کـه یـ

مــورد ( 4/3در ــد) در ده ـة شصــش ،ی ـ

مـورد ( 6/3در ـد) در دهـة پنجـا 1 ،

مــورد ( 6/1در ــد) در ده ـة ه تــاد و  1مــورد

( 6/3در د) در دهة هشـتاد ذکـر شـد ا ـش تقلیـا مقتـوای ایـ مرـامی نشـان داد کـه

بــه ا ــت نای  1مــورد ،مقدم ـة شــاملو بــر مــر

کســب و کــار م ـ ا ــش و مقدم ـة احمــد

کریمــی حکــای بــر رگذشــش تــام جــونز کــودی ــر راهــی 3 ،متــرج دیوــر نورشــی
من ی به نوشت مقدمـه داشـتهاند از نظـر شـاملو امـا نوشـت مقدمـه بـر ااـر ،فر ـتی طلـایی
برای برر ـی دو مرـمون توتالیتاریسـ و فاشیسـ بـود ا ـش شـاملو همچنـی بـهنقـا از
نویسندة اار ،مـر  ،اظهـار تأ ـو میکنـد از اینکـه نتوانسـته مقدمـهای بـر کتـابه بنویسـد و

برر ی روایششناختی مقدمة مترجمان بر ثاار دا تانی …
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حقایقی را بـازگو کنـد و امیـدوار ا ـش کـه بتوانـد در چاشهـای بعـدی ایـ کـار را انجـام
دهد کریمی حکای بـه خواننـدگان ااـر

تو ـیه میکنـد کـه پـ

از خوانـدن ااـر ،مقدمـة

تقلیلــی متــرج را بیواننــد تــا زوایــا و پیچیــدگیهای هنــر فیلــدینگ در در ــش و مــلار
نوشــت را دری کننــد او از مقدمــه بــهعنوان فر ــتی ا ــت اد میکنــد تــا از خواننــدگان و
خصو ـــاً مترجمـــان بیواهـــد در کارشـــان جـــدی و دبیـــم باشـــند و ـــهاانوارانـــه و
ــودجویانه میــراث ادبــی جهــان را بــه بــازی نویرنــد او اذعــان مــیدارد کــه میخواهــد
نظـر

را در حرـور تمـامی ــاحبنظـران بیـان کنــد بـه ایـ امیــد کـه کسـانی کــه دارای

وجــدان فرهنوــی بیــداری هســتند کمــر همــش ببندنــد و ک ـار ترجم ـة ادبــی را در ایــران بــه
ــامانی بر ــانند در  3مقدمــة دیوــر ،مترجمــان نوــر

من ــی خــود بــه نوشــت مقدمــة

متــرج را بــه شــیو هــای میتل ــی بیــان کرد انــد ثنهــا نوــران هســتند کــه مقدم ـة ثنهــا
حو لة خواننـدگان را ـر ببـرد و از ایـ بابـش پـوز

خـوا هسـتندا بـهرغـ اذعـان نیـاز

به نوشت مقدمه از بیتمایلی به نوشـت ثن یـاد میکننـد ایـ مسـئله تـا ثنجـا پـیه مـیرود
که مقمد دهقانی برای مقدمها

بـر ـیر ثفـا  ،عنـوان «بـه جـای مقدمـه» را بـر مـیگزینـد

و تأکیــد میکنــد کــه بــه نصــیقش گرجــی مرزبــان ،مقدمــهای بــر ترجمــها

نمینویســدا

اگرچــه میگویــد کــه بایــد نکــاتی را توضــی دهــد و امیــدوار ا ــش خواننــدگان ،ثن را
مقدمـة متــرج فــرک نکننــد ایـ نوــر
وبتی ثر
ــر

نجانی در مقدمـها

تــا دهـة ثخــر هـ چنــدان تلطیــو نشــد ا ــش

بـر ثخـری انـار دنیـا اظهـار مـیدارد کـه وبـش زیـادی را

یادداشــشبــرداری بــرای نوشــت مقدمــه و برر ـی ادبیــات کــردی و بیتیــار علــی و

دا تانهای او کـرد ا ـش ولـی در پایـان ،ذکـر ثن را در مقدمـه بـیمـورد یافتـه و بـه چنـد
نکته بسند کرد ا ش
ای ـ مترجمــان ،مقدم ـة متــرج را بــاری تقمیلــی ولــی لــازم بــرای خــود و خواننــدگان
میدانند برر ـی مرـمون دلایـا نوشـت مقدمـة متـرج نشـان داد کـه از میـان  61مـوردی
کــه بــه ایــ مرــمون پرداختنــد ،کمــ

بــه خواننــد بــرای دری معنــای ااــر و شــناخش

نویســند و شیصــیشهای ااــر از بالــاتری فراوانــی برخــوردار بــود ا ــش در کنــار ایــ
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دلـایلی کــه مسـتقیماً متــرج گ تـه ،برخــی مترجمــان مقدمـة متــرج را فر ـتی بــرای ارامـة
مانی سش خود در باش احسا ات ضد غرش و توتالیتاریس و فاشیس یافتهاند
بهرغ ای نوـر

من ـی بـه مقدمـة متـرج  ،نـهتنهـا مترجمـان ،خـود د ـش بـه نوشـت

مقدمــه میزننــد ،بلکــه خواننــد را بــه مقدمــههای دیوــر ه ـ ارجــاش میدهنــد ای ـ رونــد
تقش مرمون ارجاش به مقدمـههای دیوـر بـا فراوانـی یـ  ،در دهـة ـی ثغـاز شـد ا ـش
نمونهای از ثن در دهههای چهـا و پنجـا یافـش نشـد ،امـا در ـه دهـة دوم مـورد برر ـی،
بـدرت گرفـش مترجمـان در مقدمــههای خـود بـه مقدمـههای دیوـری کـه تو ـ نویســندة
ااــر و دیوــر م ســران و منتقــدان خــارجی بــر مــت مبــد ااــر نوشــته شــد بــود ،بــه مقدم ـة
مترجمــان خــارجی بــر ترجمــة ااــر مربوطــه بــه زبانهــای دیوــر ،بــه مقدمــههای دیوــر
مترجمــان ایرانــی بــر همــان ااــر و ثاــار دیوــری از همــان نویســند بــه فار ــی و همچنــی
مقدمــههای دیوــری کــه خــود بــر ترجمــههای دیورشــان از همــان نویســند یــا دیوــر
نویسندگان نوشـتهاند ،ارجـاش داد انـد از ایـ رو حرـور رابطـة بینـامتنی بسـیار بـوی میـان
مقدمهها را نمیتوان انکار کرد

دو مرــمون معرفــی ترجمــههای چــاش شــد یــا در حــا چــاش خــود و معرفــی
ترجمــههای مترجمــان دیوــر حــاکی از ایـ ا ــش کــه مترجمــان در مقدمــههای متــرج بــه
معرفی دیور ثاـار ترجمـه و چـاش شـد و یـا در حـا ترجمـه یـا چـاش خـود و همچنـی
ترجم ـة دیوــر مترجمــان از همــان ااــر یــا ثاــار دیوــر پرداختهانــد ای ـ معرفیهــا غالب ـاً بــا

اظهارنظرهــای ارزشــی همــرا بــود ا ــش مرــمون معرفــی ترجمــههای چــاششــد یــا در
حا چاش خود بـا مجمـوش فراوانـی  9/1در ـد در طـو شصـش ـا از مرـمون معرفـی
ترجمههای مترجمان دیوـر بـا مجمـوش فراوانـی  1/1در ـد پیشـی گرفتـه ا ـش مترجمـان
در تمــام دهــهها از مقدمـة متــرج بــهعنوان فرــایی مــلار بــرای معرفــی و تأییــد ثاــار خــود
ا ــت اد کرد انــد ذبــی اللــه منصــوری در مقدمــها

بــر خــاطراتی از یــ

ام،راطــور ااــر

کورن گلـد ا ـرار مـیورزد کـه هـی نویسـند ای در ایـران نمیتوانـد در نوشـت از نـاپلئون
بر او پیشی بویردا زیـرا هـی مرحلـهای از زنـدگی نـاپلئون نیسـش کـه او چیـزی دربـارة ثن
ترجمه نکرد باشـد و در تأییـد بـه معرفـی برخـی از ترجمـههایه میپـردازد فراوانـی ایـ

ا پنجاه
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مرــمون در ــه دهــة دوم در مقایســه بــا ــه دهــة او کمــی کــاهه مییابــد مرــمون
معرفی ترجمة مترج هـای دیوـر بـه فراوانـی مرـمون ببلـی ا ـت اد نشـد ا ـش و معرفـی
ثاار ترجمهشـدة مترجمـان دیوـر غالبـاً همـرا بـا نقـدی بـر ثاـار و فعالیشهـای ثنهـا بـود
ا ش
افکاری در مقدمـة داوودی ثبـی اذعـان مـیدارد کـه اگـر کـار چاپـ

در اروپـا پـ

از

جنگ جهانی او بـه شـهرت ر ـید ،در ایـران بـه لطـو ترجمـة حسـ باممیـان از کارخانـة
مطلم ـازی شـناخته شـد نـهتنها ترجمـة مترجمـانِ دیوـر در مقدمـههای مترجمـان معرفـی
شد اند بلکه ثاار تألی ی ثنهـا در زبـان فار ـی نیـز ذکـر شـد ا ـش در مقدمـة متـرج بـر
ـ ر بــه انتهــای شــب از ــلی  ،غبرایــی ،جلــا ث احمــد را اولــی کســی میدانــد کــه از
طریـم ااـر تــألی یا  ،ارزیـابی شـتاشزد  ،ــلی را بـه ایرانیـان معرفــی کـرد ایـ اشــارات

غالب ـاً همــرا بــا جملــاتی ا ــش کــه میتــوان ثنهــا را در مرــمون بــدردانی و ،ا ــوزاری
جای دادا مترجمان از افـراد و نهادهـای مت ـاوتی کـه از نظـر مـالی یـا بـه شـیو های دیوـری

در ترجمـة ااــر یــاری ر ــاند اند ،بـدردانی میکننــد بــه ا ــت نای دهـة او  ،مرــمون تشــکر
و بــدردانی در تمــام پــن دهــة بعــد یافــش شــد ا ــش اگرچــه ایــ مرــمون در میــان
مرامی پربسـامد نبـود ا ـش ولـی از  4/1در ـد در ـه دهـة او بـه  3/1در ـد در ـه
دهــة دوم ر ــید ا ــش برر ــی مقتــوای بــدردانیها نشــان داد کــه غالبــاً مترجمــان از
کســانی کــه بــه ثنهــا در حــا مشــکلات ترجمــه و ا ــلا مــت ترجمــه کم ـ

کرد انــد،

بدردانی میکنند بدردانیها کـه بـه نشـانة حسـ نیـش و اظهـار ادش عنـوان میشـوند گـا
حاوی تقدی نامـهها نیـز هسـتند کـه مرـمون دیوـری مـرتب بـا اظهـار ادش ا ـش اگرچـه
مجموش فراوانـی  9در طـو شصـش ـا حـاکی از ایـ ا ـش کـه ثوردن تقـدی نامـهها در
مقدم ـة متــرج بــههی روی بــه انــدازة بــدردانیها مر ــوم نیســش و تقدیرنامــهها غالب ـاً در
قة مجزایی نوشته میشوند
در کنــار الووهــا و مرــامی م هــومی یافــششــد  ،دو عنصــر زبــانی نیــز جلــب توجــه

کــرد ا ــش کــه تقــش مرــمون ا ــت ادة متــرج از ضــمیر او شــی

م ــرد و ا ـت اد از

واژة اصلی بهجای مبدد فهر ـش شـدند نتیجـه اینکـه در چهـار دهـة او در هـی مـوردی

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

611

شمارة چهارم

از «م » ا ـت اد نشـد بـود از مجمـوش  4مـورد یافـششـد  6 ،مـورد ( 1/3در ـد) مربـوط
به دهة  ،11و  9مورد دیور ( 1/1در ـد) مربـوط بـه دهـة  31ا ـش کـه نشـاندهنـدة رونـد
رو بــه رشــدی در ا ــت اد از ضــمیر او شــی

م ــردِ مـ  ،بــرای اشــار بــه خــود متــرج

ا ــش ا ــت اد از واژة «ا ــلی» بــهجــای «مبــد » در اشــار بــه زبــان ااــر پــیه از ترجمــه،
روند معنـاداری را در طـو شـه دهـه نشـان نـدادا امـا از  1/9در ـد در ـه دهـة او بـه
 6/1در د در ه دهة دوم تنز یافته ا ش
در پایــان ،مرــمون منــابا برر ــی شــد منــابا بــه فهر ــش ثاــاری اشــار دارد کــه در
نوشت مقدمه ،متـرج بـه ثنهـا رجـوش کـرد ا ـش کـه گـا به ـورت پانوشـش و گـا در
پایــان مقدم ـة متــرج ذکــر شــد اند از  614مقدم ـة برر ــیشــد  ،فق ـ  61مقدمــه حــاوی
فهر ش منابا بودند برر ی فراوانـی منـابا در هـر دهـه نشـاندهنـدة رونـد معنـاداری نبـود،
اما از مجمـوش  1/3در ـد در ـه دهـة او بـه  1/2در ـد در ـه دهـة دوم افـزایه یافتـه
ا ش برر ی دبیـم مقتـوای منـابا ترییـرات کی ـی مقسو ـی را نشـان داد ،بـدی معنی کـه
فهر ــشنویســیهــا بــه مــرور شــیوة منســج تر و ثکادمیــ تــری را از منظــر اطلاعــات
کتاششناختی ارامهشد  ،ترتیب نوار

و حتی علام

جاوندی دنبا کرد اند

 .3یافتههای تحلیل کارکرد

ــومی

ــط برر ــی روایــش مقدمــههای مترجمــان ،برر ــی کــارکرد یــا نقــه

مقدمــههای متــرج میباشــد کــه در مقایســه بــا دو تقلیــا فــرم و مقتــوا میتوانــد تقلیــا
کلـــانتری باشـــد برا ـــا

تقســـی بندیهای دیمیتریـــو ( )1113مقدمـــههای مترجمـــان

میتواننــد ــه نقــه توضــیقی ،هنجــاری/تجویزی و اطلاعاتی/تو ــی ی ب،ذیرنــد خلا ــه
اینکه نقـه توضـیقی مربـوط بـه زمـانی ا ـش کـه مترجمـان بـه شـر مشـکلات ترجمـه،
ا ــتراتژیهای بــهکار رفتــه و تصــمیماتی میپردازنــد کــه بــا توجــه بــه دلایــا شیصــی یــا
مقریهای اجتمـاعیفرهنوـی اتیـاذ شـد اند در نقـه هنجـاری/تجویزی ،مقدمـه بـه ارامـة
د ــتورالعما و مــد هایی بــرای ا ــت ادة دانشــجویان ترجمــه ،مترجمــان ،معلمــان ترجمــه،
نویســندگان ،منتقــدان و دیوــر افــراد مــرتب میپــردازد نقــه اطلاعاتی/تو ــی ی غالب ـاً بــه

ا پنجاه
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تقلیــا مــت مبــد  ،نویســندة مــت مبــد و شــرای اجتمــاعی و فرهنوــی جامعــة مبــد
میپردازد
بــا برر ــی مقتــوای مقدمــههای متــرج  ،مشــاهد شــد کــه در غالــب مــوارد مقدمــة
مترج دو یا حتی هر ـه نقـه را ای ـا میکنـدا لـذا در ایـ مطالعـه ،امکـان طبقهبنـدیهای
دوگانه یا حتی ـهگانـهای بـا ترکیـب نقههـا لقـام شـد جـدو  ،1طبقهبنـدی و فراوانـی
 614مقدمـة متـرج ا ــش در مجمـوش  3نـوش نقــه بـرای  614مقدمـه یافــش شـد نوــاهی
بــه مجمــوش فراوانــی نقههــا نشــان میدهــد کــه نقــه اطلاعاتی/تو ــی ی بــا فراوانــی  46و
نقـــه اطلاعاتی/تو ی یضتوضـــیقی بـــا فراوانـــی  14و نقـــه اطلاعاتی/تو ـــی ی
˂توضــیقی بــا فراوانــی  63بــهترتیب اولــی  ،دومــی و ــومی نقــه از لقــام فراوانــی
تجمعــی در مجمــوش شصــش ــا هســتند اگرچــه نقــه اطلاعاتی/تو ــی ی در مجمــوش،
فراوانتری نقه ای ـا شـد تو ـ مقدمـههای متـرج ا ـش ،امـا دومـی نقـه مربـوط بـه
اطلاعاتی/تو ــی یض توضــیقی ا ــش کــه نشــاندهنــدة ایــ وابعیــش ا ــش کــه نقــه
توضــیقی نیــز در حــا بــدرت گــرفت ا ــش و بــر نقــه اطلاعاتی/تو ــی ی>توضــیقی
پیشی گرفته ا ش
اگــر هــر دهــه را به ــورت مجــزا برر ــی کنــی نقــه اطلاعاتی/تو ــی ی بــا رشــدی
ــریا از  91/2در ــد در ده ـة ــی بــه  12در ــد در ده ـة چهــا غالــبتری نقــه بــود
ا ــــش در دهــــة پنجــــا  ،نقــــه اطلاعاتی/تو ــــی ی ــــر  ،مرلــــوش نقــــه
اطلاعاتی/تو ـــی ی>توضـــیقی بـــهعنوان اولـــی و نقـــه اطلاعاتی/تو ی یضتوضـــیقی
بـــهعنوان دومـــی نقـــه پربســـامد میشـــود در دهـــة شصـــش ،نقـــه اطلاعـــاتی/
تو ی یضتوضــیقی جایوــا اولــی نقــه را بــهخــود اختصــاص میدهــد و بــرای اولــی بــار
مقدمههای مترجمـی ـرفاً بـا نقـه توضـیقی نیـز نوشـته میشـوند کـه در دو دهـة پایـانی
ه تاد و هشتاد همچنان مطر میمانند
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جدول  .2کارکرد مقدمههای مترجمان
کارکرد/نقش

مجموع

هنجاری/تجویزی
درصد

3

61/2

61
66
19

4/94

6

69/14

9

94/13

3

4/94

6

69/14

3/13

6

42/42

2

11/11

9

63/63
91/49

6

61/2

61/11

1

3/9

6

12

3
1
1

9

درصد

فراوانی

6

درصد

فراوانی

درصد

61/2

6

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

1

91/2

9

12

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

اطلاعاتی /توصیفی= توضیحی = فراوانی

هنجاری /تجویزی> توضیحی

توضیحی> اطلاعاتی /توصیفی

اطلاعاتی /توصیفی> توضیحی

تجویزی

اطلاعاتی /توصیفی= هنجاری/

اطلاعاتی /توصیفی= توضیحی

توضیحی

اطلاعاتی /توصیفی

دهه

91
41
21
11

11

3/99

1

61/2

14

62/93

4

11/13

1

99/99

3

4/61

6

46/11

61

9

1/13

1

62/93

4

93/41

61

11
31

614

4

6

3

63

6

14

1

46

مجموش

اگرچــه بــدرت نقــه اطلاعاتی/تو ــی ی را کــه بــه مــت و نویســندة مبــد و شــرای
جامعة مبد میپـردازد ،نمیتـوان انکـار کـرد ولـی مشـاهد میشـود نقـه توضـیقی کـه در
ثن مترج به شـر مشـکلات و ا ـتراتژیها و فرثینـد تصـمی گیـری میپـردازد بـهمـرور بـا
نقــه اطلاعاتی/تو ــی ی بــه ربابــش میپــردازد هرچنــد هرگــز بــهطور کامــا بــر نقــه
اطلاعاتی/تو ــی ی پیشــی نمیگیــرد ولــی بــهمــرور و خصو ــاً در ــی ــالة دوم بــدرت
بیشتری میگیرد

ا پنجاه
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 .3نتیجهگیری

بــرای پا ــ بــه ــه ــلا تققیــم ،مقدمــهها در ــه ــط فــرم ،مقتــوا و کــارکرد
برر ی شـدند از ثنجـاییکـه ـابقة چشـمویری در مطالعـة مقدمـة مترجمـان در ایـران ،تـا
ثنجــا کــه مققــم اطلــاش دارد ،وجــود نداشــته ا ــش ،هــد

ثغــازی و ا ــلی ای ـ تققیــم

یافت الووهـایی معنـادار بـرای طـر و تبیـی مسـئلة روایـش در مقدمـههای مترجمـان بـود
ا شا از ای رو پـرداخت و یـافت چرایـی ابـات یـا ترییـرات در هـر یـ

از الووهـا مجـا

بســیار م صــا دیوــری میطلبــد تــا راهوشــای مطالعــات عمیــمتری در ای ـ زمینــه باشــدا
هرچنــد ــعی شــد از رویکــردی تقلیــاگرایانــه در گــزار

مشــاهدات بــرای د ــتیابی بــه

الووهــای معنــاداری کــه بــه ــهولش و روانــی رونــد ترییــر ،ابــات یــا پیشــرفتی تــارییی را
نشان دهد ،پرهیـز شـودا زیـرا در جسـتجوی الووهـا و ترییـراتِ روایـش مقدمـههای متـرج
در طــو شصــش ــا در ایــران ،مــواردی نیــز یافــش شــد کــه روایشهــا نشــانور ابــات یــا
ترییرات معناداری نبودند و در مواردی نیز با ه مرایر و در تراد بودند
یافتههای ای پژوهه نشـان میدهـد کـه مقدمـههای متـرج رفتـهرفتـه اهمیـش بیشـتری
یافتهانــد ،بــر تعــداد مقدمــهها افــزود و از طــو مقدمــهها ک ـ شــد ا ــش ،گــرایه رو بــه
رشــد بــه نوشــت مقدمــههایی بــا نقــه توضــیقی نشــاندهنــدة ترییــر از روایتــی کــه مــت ،
نویسند و شـرای جامعـة مبـد در ثن بسـیار حـامز اهمیـش بـود بـه روایتـی ا ـش کـه بـه
مــت مقصــد و مشــکلات ،ا ــتراتژیها ،تصــمی گیریهــا ،دلایــا و ا ــتدلا ها و مقریهــای
فرهنوــی و اجتمــاعی متــرج و جامعــة مقصــد نیــز میپــردازد حتــی ژنــش ( ،6331ص
 )114کــه مقدمــة متــرج را بــه مقدمــة شــی

ــومی تنــز میدهــد و رویکــردی

مبــد مقور دارد کــه حــاکی از جایوــا فرود ــش ترجمــه و متــرج ا ــش ،اذعــان م ـیدارد
کـه «متــرج ِ نویســندة مقدمــه ممکـ ا ــش در مقدمــه بــه ترجمـة خــود ب،ــردازد و فقـ در
ایـ مــورد ا ــش کــه مقدمـة او دیوــر مقدمــهای نیســش کــه تو ـ شــی

ــومی نوشــته

شــد باشــد» و در جایوــا مقدمــههایی بــرار میگیــرد کــه نویســند نوشــته ا ــش از نوــا
ژنش ،رفاً وبتی متـرج از تجربـة شیصـی خـود در مواجهـه بـا مـت و مشـکلاتی روایـش
میکنــد کــه در را ــتای نقــه توضــیقی مقدمــه ا ــش ،ــلاحیش دارد کــه جایوــاهی
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مللــوگونــه چــون نویســند بــه او داد ای ـ جایوــا ِ متــرج بــه م ابــه نویسـند  ،از حرــور
مت مبد و نویسندة مبـد بـهعنوان ا ـا میکاهـد و بـه اهمیـش مـت مقصـد و نویسـندة ثن
میافزاید ،بـدی معنـا کـه مـت مقصـد دیوـر فرود ـش و القـابی نیسـش بلکـه مـت مبـد و
مقصــد یکــدیور را کامــا میکننــد (لــی و چنــگ )1166 ،از طریــم مقدم ـة متــرج  ،بــهویژ
مقدمهای بـا نقـه توضـیقی بـهعنوان پررنـگتری نقـه ،متـرج جایوـا و ـدایی چـون
نویسند مییابد

ـدایی کـه بـا مشـروعیش یـ

نویسـند بـه خواننـدگان میگویـد چطـور

و چرا کتابی را بیوانند
دوفینــا و جورجــاکوپولو ( ،1161ص  )691اظهــار داشــتهاند کــه «باورپــذیری یــ
دا تان یا راوی غالبـاً حا ـا تقـدم و برتـری تجـارش شیصـی بـر شـیو های دیوـر تجربـه
و دانــه ا ــش» و مقدمــة متــرج روایــش تجــارش د ــش او و شیصــی متــرج از
مواجهــه بــا مــت مبــد ا ــش در همــی را ــتا ،ونــوتی ( )6332در طرفــدارای از پیــدایی
متــرج  ،مقدمــة متــرج را ابــزاری بــرای مقاومــش در مقابــا نیســتی و ناپیــدایی متــرج
میدانــد مــوارد یــاد شــدة نشــان میدهنــد کــه مقدم ـة متــرج بــهعنوان دا ــتان بلافصــا و
د ــش او مترجمــان از خودشــان و ترجمههایشــان ،ارز

ثموزشــی و پژوهشــی فــراوان

دارد بــدی منظــور تقلیلــی جــاما از مقدمــههای مترجمــان در جهــش ثشــنایی بــا روایــش
ثنها ،برر ـی دبیـمتر و علـشیـابی ابـات یـا ترییـر هـر کـدام از الووهـا و همچنـی مـوارد
خا ـی کــه از الوـویی پیــروی نکرد انــد و کـاربرد یافتــهها در مطالعـات عملــی ،ثموزشــی و
نظری ترجمه بسیار لازم و م ید خواهد بود
کتابنامه
انوری،

( )6931فرهنگ فشردة ی

تهران ی
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چکیده
گســتر
مثبـ
پــریر

و یــادگیر زبــان انیلیســی در جــطی جهــانی همــوار بــا پیامــدها اجتمــاعی
از جملــه اشــنایی بــا اداب و رجــوم بومیــان گنتمــان الـ  ،افــیای
تناوتهــا بــیف فرهنیــی ،شــنار

شامل گرای

جــازگار و

بهتــر ارز هــا بــومی و تبعــات مننــی

بـه فرهنـب بییانـه و فاصـله از فرهنـب بـومی همـرا بـود اجـ  .هـد

از ایـــف پـــژوه

رشـــتة زبـــان انیلیســـی در تعیـــیف شخصـــی

بررجـــی ن ـــ

فــرد اجتمــاعی دانشــیویان مـیباشــد؛ لــرا متغیــر مســت ل رشــته تیصــیلی و متغیرهــا
وابسته مشـتمل بـر جـازگار اجتمـاعی ،هـو

فرهنیـی ،وابسـتیی بـه فرهنـب مـادر

و ادب و احتــرام مــیباشــند .داد هــا تی یــ از دویســ

دانشــیو در دو زیرگــرو

زبــان و جــایر رشــتهها بــا پاجــخیویی بــه ازمونهــا وابســتیی بــه فرهنــب مــادر ،
هــو

فرهنیــی ،جــازگار اجتمــاعی و ادب گــرداور شــدند .تیلیــل داد هــا بــا

اجــتناد از تیلیــل واریــان
هــو

یــ طرفــه نشــان داد دو گــرو مــورد مطالعــه از حیــ

فرهنیــی ،ادب و احتــرام و وابســتیی بــه فرهنــب مــادر متنــاوت و در ازمــون

جــازگار اجتمــاعی یکســانندد .تی یــ حا ــر جــعی داشــته از منظــر انت ــاد بــه
بومیجــاز مطال ـ

درجــی و اگــاهی بخشــی بــه دانشــیویان رشــتهها زبــان

اهمی ـ

رــارجی در زمین ـة اولوی ـ

و احتــرام بــه

اــرار دادن ارز هــا بــومی ــمف پــریر

تناوتها موجود بپردازد.
کلیدددوا هها :وابســتیی بــه فرهنــب مــادر  ،هــو
منهوم ادب و احترام ،نظریة نسبی

زبانی
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 .1مقدمه

در جامعــهشناجــی دو تعریــی الــی از فرهنــب اراســه شــد اجــ
بربریـ

نخســ

و بــهمعنــا «تمــدن» بــهاــار مـیرود و دییــر اــه بــه دانـ

در م ابــل

مــا از جهــان اطلــا

م ـیشــود (لــاینی .)6396 ،6انچــه در ایــف تی ی ـ مــد نظــر رواهــد بــود تعریــی دوم ایــف
منهــوم اج ـ

اــه گیــدنی )6339( 2ان را ایــف گونــه توصــیی اــرد اج ـ

درهمتنیـد ایسـ

از رفتـار انسـان شـامل افکـار ،ارتباطـات ،زبـان ،عـادات ،باورهـا ،رجـوم،

ارز هــا ،اداب احتــرام ،تشــرینات مــرهبی ،شــیوة تعامــل و ن
مورد انتظار از ی

فرهنــب الیــو

هــا ،روابــ و رفتارهــا

گـرو نـژاد  ،اـومی ،مـرهبی یـا اجتمـاعی و توانـایی انت ـا ایـف مـوارد

بــه نســلها بعــد  .ن ـ

فرهنــب و ارتبــاا ان بــا زبــان نیــی نخســتیفبــار توجـ جــپیر و

ور  9در ده ـة  6391مطــر شــد و نظریــها تی ـ

عن ـوان نســبی

زبــانی 4شــکل گرف ـ

(جپیر و ور  .)6399 ،ایـف نظریـه رابطـة زبـان و فرهنـب را مت ابـل دانسـته بـهگونـها اـه
با یـادگیر یـ

زبـان بخـ

عظیمـی از فرهنـب و باورهـا فـرد اجتمـاعی متعلـ بـدان

نیـی بهصـورت اگاهانــه یـا نااگاهانـه بــه فـرد انت ـا مییابــد (امپـل .)6337 ،9لـرا فراگیــر
ی

زبان متعل به گنتمـان الـ  ،بـه گسـتر

ایف همان پدید ایسـ

رونـد جهـانیشـدن فرهنیـی 1مـیانیامـد و

اـه امـروز در رصـوا زبـان انیلیسـی بـهعنوان زبـان الـ

مشــهود اجــ  .اجاجــا گســتر

زبــان انیلیســی و یــادگیر ان در جــطی جهــانی بــا

پیامـدها مثبـ

و مننـی همـرا اجـ

رجــوم و جــب

زنــدگی بومیــان گنتمــان الــ

تر یــ

زبــاناموز بــه یــ

 .1شکل گیر و گستر

ااملـا

اـه از جملـه انهـا مـیتـوان بـه اشـنایی بـا اداب و
(مکــدوی  ،)2114 ،7اییــاد انییــی و

جیســتم فکــر و رفتــار جدیــد در انــار یــادگیر زبــان

1. Lyons
2 .Giddens
3. Sapir-Whorf
4. linguistic relativism
5. Campbell
فرهنیی راا در عرصة جهانی؛ ا یف فرایند موجی از همیونی فرهنیی را در جهان بوجود

میاورد و در نتییه ویژگی منیصر به فرد فرهنب راصی را به چال

میاشاند (صالیی امیر و حسیف زادگان)6993 ،
7. Mcdevitt

جا پنیاهم

(ایتــو ،)2111،6تلــا

تبعات اجتماعیفرهنیی اموز

بــرا جــازگار و پــریر

زبان انیلیسی اجی شناجی و …
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تناوتهــا (تســو ،)2119 ،2شــنار

ارز هــا فرهنــب بــومی رــود (پیش ـ دم 9و دییــران ،)2169 ،گــرای

بهتــر

بــه فرهنــب بییانــه

و فاصــلهگــرفتف از فرهنــب بــومی (بــرون )2112 ،4و ت لیــد اوراورانــه از ارز هــا
فرهنیی گنتمان ال

و ن د ارز ها بومی (اهار  )6934 ،اشار ارد.

جـایر تبعـات فرد اجتمـاعی م ولـة یـادگیر زبـان انیلیسـی عبـارت اجـ

از منـاهیمی

چــون جــازگار اجتمــاعی ،9فرهنــبپــریر  ،1شــوف فرهنیــی ،7دوگــانیی فرهنیــی،
وابستیی 9یا بییـانیی 3فرهنیـی (نسـب

بـه فرهنـب مـادر ) (انیـل .)2119 ،61در ادامـه بـه

چهــار مــورد از تــیریرات مهــم اشــنایی و تعاملــات فرهنیــیاجتمــاعی در افــراد اشــار شــد
اج .
 .1 .1مفهوم هوش فرهنگی

منهــوم هــو

فرهنیــی 66نخســتیفبــار توجــ ارلــی 62و انــب )2119( 69بــهعنوان

منهـومی مسـت ل و چنـدوجهی پیشـنهاد و ایفگونــه تعریـی شـد توانـایی فـرد در بررــورد،
مــدیری

و رویــارویی مناج ـ

بــا مواعی هــا گونــاگون و تناوتهــا فرهنییاجتمــاعی

(انـــب و دییـــران2117 ،؛ ونـــدایف 64و دییـــران .)2117 ،ایـــف منهـــوم شـــامل چهـــار
زیرمیموعــه مــیباشــد هــو

فرهنیــی شــنارتی (توانــایی فــرد در مــدیری

احساجــات و واان هــا (تراینــدی  ،)2111 ،69هــو

افکــار،

فراشــنارتی (اطلــاا از شــباه ها و
1. Kitao
2 .Tsou
3. Pishghadam
4. Brown
5. Cultural adaptation
6. Acculturation
7. Culture shock
8. Cultural attachment
9. Cultural detachment
10. O’Neil
11. cultural quotient
12. Earley
13. Ang
14. Van Dyne
15. Triandis
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تناوتهــا میــان دو یــا چنــد فرهنــب) (بریســلیف 6و دییــران ،)2111 ،عنصــر انیییشــی
اطلـاا ،تعامـل و ارتبـاا بـا فرهنبهـا دییـر) (بانـدورا،2

(تمایل و انییـیة فـرد بـه اسـ

 )2112و عنصــر رفتــار (توانــایی فــرد در بــروز رفتارهــا الــامی و یرالــامی مناجــ
در بررــورد بــا افــراد فرهنبهــا دییــر) (انــب و دییــران .)2114 ،از جملــه مهمتــریف
ویژگیهـا منهـوم هـو
جمعی) اابل تغییـر و امـوز

فرهنیـی ان اجـ

اـه بـهعنوان یـ

ویژگـی درونفـرد (و نـه

بـود  ،مـیتوانـد از شـرای رـانوادگی ،اجتمـاعی ،ااتصـاد ،

و تیصــیلی فــرد تــیریر بپــریرد ،و شــدت و ــعی بــروز ان در مواعی هــا مختلــی
متناوت اج

(پیش دم و اهار 2162 ،؛ وندایف و دییران.)2161 ،

تمپلـــر )2111( 9و اجـــترنبر

و گرگورینکـــو )2111( 4طـــی پژوهشـــی نشـــان دادنـــد

فرهنیـی در تعیـیف موف یـ

شـغلی و اجرایـی اارمنـدان تـیریر بسـیایی داشـته اجـ .

هو

در همــیف راجــتا ،رــداداد  9و اهــار ( )2166هــو

فرهنیــی را عــاملی بــرا درف بهتــر

متـــون و مطالـــ

زبـــان دوم دانســـتند .از جـــو دییـــر ،اـــرون )2119( 1نشـــان داد

تیصیلات ،و عی

شـغلی و بازدیـد مسـتمر و یـا زنـدگی در اشـورها دییـر بـا افـیای

هــو

پــژوه

فرهنیــی افــراد رابطــة مســت یم دارد .براجــا

تســو ( )2119امــوز

جیستمها مختلی فرهنیـی در الـا هـا زبـان بـه علااـهمنـد و انییـیة زبـاناموزان بـه
یــادگیر زبــان دوم 7و همچنــیف تمایــل انهــا بــه تعامــل و براــرار ارتبــاا بــا افــراد ان
جامعه ام

میاند.

 .۲ .1مفهوم وابستگی به فرهنگ مادری

وابستیی بـه فرهنـب مـادر  ،شـکلی از مشـارا

اجـ

اـه در ان فـرد ـمف پـریر

و درونــیاــردن اگاهان ـة هنیارهــا و ارز هــا اجتمــاعی ،در شــکلدادن حیــات اجتمــاعی
1. Brislin
2. Bandura
3. Templer
4. Grigorenko
5. Khodadady
6. Crowne
)7. English as foreign language (EFL

جا پنیاهم

رــوی

زبان انیلیسی اجی شناجی و …

تبعات اجتماعیفرهنیی اموز

براجـــا

ان هنیارهـــا مشـــارا
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دارد (نتلـــر .)6397 ،6در وااـــ شـــکلگیـــر

وابستیی بـه فرهنـب مـادر بـا اهـدافی چـون همـاهنیی گروهـی یـا جـازگار اجتمـاعی
برا اییاد تعاد میـان فـرد و اعیـا گـرو یـا جامعـه) ،وفـا اجتمـاعی (اشـتراف

(تلا

اعیـا یـ

گــرو ) و همنـوایی گروهــی (انطبــا بــا ارز هـا و هنیارهــا گروهــی و یــا

جامعــهپــریر ) م ـیباشــد اــه ماحصــل ان جــار

و تکــویف جــب

شخصــی

اجتمــاعی

واحد رواهد بود (میسنی تبریی .)6991 ،
دو عامل اصـلی مـثرر بـر وابسـتیی بـه فرهنـب مـادر عبارتانـد از  .6میـی رـرد
اعم از تـیریرات رـانواد و مرااـی اموزشـی؛  .2میـی الـان شـامل ارز هـا اابـل رؤیـ
در جامعه (بـرا مثـا  ،نیـوة لبـا

پوشـیدن ،طـرز بررـورد بـا افـراد هـمجـطی و مـافو ،

پیــرو از اــوانیف اجتمــاعی) ،باورهــا دینــی و جیاج ـ
انچــه در ایــف پــژوه
راا رشته و مطال

مــدنظر اجـ

حــاام بــر جامعــه .از ایــف میــان

تــیریرات اجتمــاعیفرهنیی میــی اموزشــی و بــهطور

اموزشی میباشد.

میســنی تبریــی ( )6991تی ی ــی پیرامــون وابســتیی بــه فرهنــب مــادر میــان
دانشـــیویان و یردانشـــیویان در شـــهر تهـــران انیـــام داد اجـــ  .براجـــا

نتـــای

ب ـهدج ـ امــد  ،و اجــتدلا اــرد اــه ایــف متغیــر متــیرر از عوامــل مختلنــی اج ـ

اــه در

شبکها از رواب علی بـا یکـدییر اـرار دارنـد .نتـای حـاای از ان بـود اـه عـواملی چـون
نیاز بـه موف یـ  ،اعتمـاد اجتمـاعی ،نوپـریر  ،ر ـای

از زنـدگی ،اـانونگرایـی ،جنسـی ،

ارلا گرایـی و علـمگرایـی تعییفاننـد تـریف عوامـل مـثرر بـر وابسـتیی بـه فرهنـب بـومی
هســتند اــه هــم بــهطور مســت یم و هــم بــهطور یرمســت یم تــیریر گرارنــد .همچنــیف ایــف
تی ی بالا بـودن میـیان وابسـتیی بـه فرهنـب مـادر را میـان افـراد دانشـیو در م ایسـه بـا
یردانشــیو نشــان داد .در همــیف راجــتا ،حــاتمی ( )6993عوامــل مــثرر بــر جــلام
فرهنیــیاجتمــاعی دانشــیویان را پاییــا ااتصــاد  ،و ــعی
مره

تیهــل ،مهارتهــا ارتبــاطی،

و عوامل روانیاجتماعی بر شمرد اج .

1. Nettler
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 .۳ .1مفهوم ادب

منهــوم ادب 6در منظورشناجــی زبــان 2و زبــانشناجــی اــاربرد از اوارــر ده ـة  6311و
اوایــل  6371بــهعنوان ی ـ

مو ــوا اجتمــاعیفرهنیی مهــم در اروپــا

شـمالی مطــر شــد اجـ  .گــرای  ،9یکــی از پیشــروان دانـ

ربــی و امریکــا

منظورشناجــی زبــان ،ــمف

طر ایف مو وا به «اصل همکـار » در گنتیـو اـه شـامل چهـار ااعـدة اصـلی بـود اشـار
اــرد و نهایتــا باع ـ

شــد زبــانشناجــان بــه ان توجــه اننــد و تی ی ــات گســترد در زمین ـة

ادب اجتماعیزبانی انیام شود (وات .)2114 ،4
معتبرتــریف نظری ـة ادب اــه تــاانون بــر پای ـة «اصــل همکــار » گــرای
نظریــة بــراون 9و لوینســون 1اجــ
مست ل به چـا

ش ـکل گرفتــه،

اــه در جــا  6397پیشــنهاد شــد و بهصــورت ارــر

رجـید .ایـف نظریـه برپایـة حنـ وجـة افـراد اجـتوار اجـ ؛ براجـا

نظریــه ،بــراون و لوینســون بــرا هــر فــرد دو گونــه وجــه ااسلانــد ،یکــی مثب ـ
مننی .ادب مثبـ

بـه تیییـد و ت ویـ

وجـة مثبـ

پرهیــی از تیــاوز بــه حــریم ازاد عمــل مخاط ـ

مخاطـ

ایـف

و دییــر

منیـر مـیشـود و وجـة مننـی

و تیمیــل بــه و م ـیباشــد .طب ـ ایــف

نظریه ،ادب پدید ا جهانی اجـ  ،بـه ایـف معنـی اـه همـة زبانهـا امکانـاتی بـرا بیـان ان
در ارتیــار داشــته و ایــف امکانــات برحســ

نــوا جــارتار زبــانی متناوتانــد (واتــ ،

)2114؛ همچنــیف همکــار اجتمــاعی و ملاحظــهاــار نســب

بــه دییــران از ویژگ ـیهــا

جهانی هر گـرو فرهنیـی اجتمـاعی مـیباشـد .صـیراگرد ( )2119بـه بررجـی عوامـل مـثرر در
تعریی منهوم ادب میپردازد اـه در زبـان و فرهنـب فارجـی منـاهیم گسـترد تر را شـامل مـیشـود.
و با توصیی پـن عامـل مـثرر بـر حنـ ادب در زبـان فارجـی (ادب ،احتـرام ،رودربایسـتی ،توا ـ
و مهماننواز ) و م ایسه انها با ایـف منهـوم در زبـان انیلیسـی بـه ایـف نتییـه دجـ یافـ اـه ایـف
منــاهیم مخــته فرهنــب اجــلامیایرانــی بــود و بــا منهــوم معــاد رــوی

در زبــان انیلیســی
1. Politeness
2. Pragmatics
3. Grice
4. Watts
5. Brown
6. Levinson

تبعات اجتماعیفرهنیی اموز

جا پنیاهم

زبان انیلیسی اجی شناجی و …

تناوتها بسـیار دارنـد .بـه گنتـة و  ،زبـان انیلیسـی براجـا
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معیارهـا ادب و احتـرام بررجـی

و جطیبند شد و مو ـوا ،مخاطـ و مواعیـ را در نظـر مـیگیـرد ،حـا انکـه در زبـان فارجـی
معیار جطی بنـد گونـهها اجتمـاعی و انـواا اـاربرد زبـان مـیباشـند .صـنار م ـدم ( )6999نیـی
بــه بی ـ

دربــارة پدی ـدة ادب و م ایس ـة ان در زبانهــا فارجــی و اــر ا پردارتــه اج ـ ؛

و دریافته اجـ

اـه زبانهـا فارجـی و اـر ا دارا وجـو مشـترف زیـاد هسـتند اـه

ریشه در زمینهها تاریخی ،اجتماعی و فرهنیی انها دارد.
 .۴ .1مفهوم سازگاری اجتماعی

جــازگار اجتمــاعی 6انســان را اــادر مــیجــازد تــا طــی فراینــد تکــاملی بهصــورت
هماهنــب بــا طینــی از میی هــا مختلــی در ارتبــاا باشــد .زمــانی اــه فــرد در فرهنــب
رارجی اـرار مـیگیـرد ،جـازگار اجتمـاعی را مـیتـوان نتییـها ع لـانی در نظـر گرفـ
اه به تیلیل مساسل و حل مشکلات ام

مینماید (شافر 2و دییران.)2111 ،

رویکرد دییر اه در ایـف زمینـه مطـر اجـ « ،فر ـیه تمـا » 9مـیباشـد اـه مـدعی
اج

تمـا

میـان افـرد بـا فرهنبهـا و جـن ها مختلـی باعـ

افکار الیشها انهـا نسـب
رواهد یاف

اـاه

اـ فهمـیهـا و

بـه یکـدییر شـد و تنـاهم و جـازگار را بـیف انهـا افـیای

(جییلمف 4و ول 6339 ،9؛ بر  1و دییران.)2112 ،

اابــر ( )6973تی ی ــی دربــارة عوامــل مــثرر بــر فراینــد جــازگار ایرانیــان م ــیم
امــارات متیــد عربــی انیــام داد اجــ  .و دریافتــه اجــ
رــانوار ،میــیان درامــد ،مــدت ااام ـ

در میــی جدیــد ،جنســی  ،و ــعی

میــیان تیمــل ،میــیان تیصــیلات و نــوا مــره
مهــاجریف دارنــد .شــعربا

اــه متغیرهــا جــف ،بُعــد
تیهــل ،شــغل،

مهــاجر رابطــة معنــیدار بــا جــازگار

( )6971نیــی بــا مطالعــة انطبــا پــریر مهــاجران افغــان در

1. Cultural adaptation
2. Shaffer
3. Contact hypothesis
4. Sigelman
5. Welch
6. Berry
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اصنهان به ایف نتییه رجید اجـ

شمارة چهارم

اـه متغیرهـا جـواد ،تیهـل ،مـدت ااامـ

و میـیان امیـد

به بهبود اتی افغانستان بر مییان جازگار ایف مهاجران تیریر اابل ملاحظها دارد.
 .۲اهداف و سؤالهای پژوهش

در ایــران یــادگیر زبــان انیلیســی و مهــاجرت در جــا هــا اریــر رواج بســیار یافتــه
اجــ ؛ پدیــد ا اــه لــیوم بررجــی م ولــة فرهنــب و تبــاد یــا ت ابــل فرهنبهــا و نیــی
بــازنیر نظــام اموزشــی بــهویــژ در زمینــة شــیو و میتــوا مطالــ

امــوز

زبــان را

دوچنــدان م ـیانــد .از ایــف رو بــا در نظــر گــرفتف ارتبــاا مت ابــل زبــان و فرهنــب ،در ایــف
پژوه

تلا

شد با نیـاهی انت ـاد بـه رشـتة زبـان انیلیسـی در جـطی دانشـیا ها ،ن ـ

ان در شـــکلگیـــر هویـــ

اجتمـــاعیفرهنیی دانشـــیویان بررجـــی شـــود .از ایـــف رو

مثلنــهها جــازگار اجتمــاعی ،وابســتیی بــه فرهنــب مــادر  ،هــو

فرهنیــی و میــیان

ادب و احتــرام در دو گــرو از دانشــیویان مــورد مطالعــه و بررجــی اــرار گرفــ  .هــد
حا ر پاجخ به جثا ها زیر میباشد

اصلی پژوه

 .6ایــا تیصــیل در رشــتة زبــان انیلیســی در ارت ــا هــو

فرهنیــی دانشــیویان

مثرر اج ؟
 .2ایــا تیصــیل در رشــتة زبــان انیلیســی بــر میــیان وابســتیی بــه فرهنــب بــومی
دانشیویان مثرر اج ؟
 .9ایــا تیصــیل در رشــتة زبــان انیلیســی بــر میــیان جــازگار اجتمــاعی دانشــیویان
مثرر اج ؟
 .4ایا تیصـیل در رشـتة زبـان انیلیسـی بـر میـیان ادب و احتـرام در میـان دانشـیویان
ایف رشته مثرر اج ؟
 .۳روش پژوهش

پــژوه

پــی

رو از نــوا توصــینیپیمایشــی و شــامل بــر دو دجــته متغیــر اجـ

متغیــر

مست ل رشتة تیصـیلی (بـا دو زیرگـرو زبـان و یرزبـان) و متغیـر وابسـتة چهـاروجهی اـه
شــامل هــو

فرهنیــی ،وابســتیی بــه فرهنــب بــومی ،جــازگار اجتمــاعی و شــاره ادب
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و احتــرام اجـ  .لــرا جــارتار ان  4  2بــود و بــرا تیلیــل داد هــا نیــی از امــار چندگانــه
اجــتناد شــد اج ـ  .از جملــه متغیرهــا مدارلــهگ ـر در ایــف پــژوه
دجترجــی بــه مــاهوار  ،میــیان اجــتناد از اینترنــ
اشــورها انیلیســیزبان یــا ااامـ

عــواملی همچــون

و شــبکهها اجتمــاعی ،جــنر بــه

در انهاجـ ؛ لــیکف از انیــا اــه توزیـ فراوانــی انهــا

در هر دو گرو یکسان فرض شد  ،مورد بررجی یا انتر ارار نیرفتند.
 .1 .۳شرکتکنندگان

در ایف پژوه

نمونـهگیـر از طریـ رو

در دجـتر

انیـام شـد اجـ  ،بـدیفمعنـا

اـه از دانشـیویانی اـه حا ـر بـه همکـار بودنـد بـرا پاجـخیویی بـه ازمونهـا دعـوت
بــهعمــل امــد .دویسـ

دانشــیو اارشناجــی دانشــیا شــهید بــاهنر و ازاد اجــلامی ارمــان

در دو زیـــر گـــرو زبـــان (گرای هـــا مترجمـــی و ادبیـــات انیلیســـی) و یرزبـــانی
(رشــتهها زیــر میموع ـة علــوم انســانی ،علــوم می ـ
شرا

 ،و فنــیمهندجــی) در ایــف مطالعــه

اردنـد اـه از ایـف تعـداد بهصـورت گرو بند شـدة  611ننـر در گـرو زبـان و 611

ننر در جایر رشتهها مشغو بـه تیصـیل بودنـد .بـهمنظـور اطمینـان از تـیریر نسـبی میـی و
رشــته تیصــیلی ،ایــف تی یـ منیصــرا از دانشــیویان تــرم چهــار و بالــاتر در هــر دو گــرو
اموزشــی انیــام شــد .در شــمار
پاجخیویی بـه بـی
از میــان دویسـ
بودنــد حــر

داد هــا دو معیــار پاجــخیویی بــه هــر  4ازمــون و

از دو جـوم (معـاد  )%11جـثالات در هـر ازمـون لیـا گردیـد؛ لـرا
دادة اولیــه ،هنـ

نمونــه بـهدلیــل انکــه فااــد هــر یـ

از شــرای مــراور

شــدند .نمون ـة نهــایی  639ننــر ( 77مــرد و  626زن) بودنــد .در جــدو زیــر

امار توصینی شرا انندگان امد اج .
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی دو گروه مورد مطالعه
سن ،جنسیت و رشته

جف
جنسی

کمینه

بیشینه

میانگین

63

99

21

تعداد

زن

626

مرد

77

679
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ادامه جدول 1
سن ،جنسیت و رشته

رشتة تیصیلی

کمینه

زبان

39

جایر رشتهها

39

بیشینه

تعداد

میانگین

639

جم ال

 .۲ .۳آزمونها و روش گردآوری دادهها

ابیار ایف پژوه
هر ی

چهار ازمـون پـی جـارته و اجـتاندارد اجـ

اـه در ادامـه بـه تو ـیی

و جطو اعتبار روایی و پایایی انها در ایف تی ی پردارته شد اج

ازمــون هــو

فرهنیــی نخســتیف بــار توج ـ ون داســف و دییــران ( )2117طراحــی و

اعتبارجــنیی گردیــد .ایــف ازمــون در االــ

 21جــثا طراحــی و اعتبــار روایــی ان در

اشــورها اانــادا ،امریکــا ،اــر جنــوبی و چنــدیف اشــور اروپــایی مــورد بررجــی اــرار
گرفتــه اج ـ

(نــب 6و دییــران .)2162 ،جــثالات ازمــون در بــر گیرنــدة میــیان شــنار

و

اشــنایی بــا جــایر فرهنبهــا ،توانــایی در درف تناوتهــا بــیف فرهنیــی ،تمایــل بــه
یــادگیر در مــورد جــایر فرهنبهــا ،انییــی و گــرای

بــه تعاملــات بــیففرهنیــی ،و میــیان

اشــنایی و اجــتناد از ابیاهــا الــامی و یرالــامی در چنــیف میی هــایی مــیباشــد .در
ایــران ،رــداداد و اهــار ( 994 )2166ننــر را مطالعــه و بــا اجــتناد از تیلیــل عــاملی
ازمــون مــربور را اعتبارجــنیی نمودنــد .اعتبــار پایــایی ازمــون در ایــف پــژوه

در جــطی

مطلوب تخمیف زد شد (النا .)1/79 
دییــر ازمــون اجــتناد شــد در ایــف تی ی ـ وابســتیی بــه فرهنــب بــومی نــام دارد اــه
توجـ شاهسـوند  2و دییـران ( )2161تیـ

عنـوان ازمـون وابسـتیی نسـب

بـه فرهنـب

مادر تهیـه و تـدویف گردیـد اجـ  .اریـرا پیشـ دم و دییـران ( )2169بـا اجـتناد از نـرم
افیارهــا مــد جــاز معادلــات جــارتار و ر  9و نیــی میاجــبة تیلیــل عــاملی ان را
1. Ng
2. Shahsavandi
3. Rasch modeling
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اعتبارجــنیی اــرد و مثلنــهها ان را اجــتخراج نمود انــد .ازمــون شــامل  42جــثا و 9
زیرمثلنــة باورهــا مــرهبی ،ــربگرایــی ،وابســتیی بــه فرهنــب ایرانــی ،وابســتیی بــه
فرهنبهـــا اصـــیل بـــومی و میلـــی ،و گـــرای
مثلنــهها فــو  ،ایــف ازمــون بــه ارزیــابی گــرای

هنـــر و ادبـــی میباشـــد؛ در االـــ
افــراد نســب

بــه مــره

رــود ،میــیان

پایبند عملی بـه اصـو دینـی ،تمایـل بـه باورهـا و ارز هـا فـرد و اجتمـاعی ـرب
(از جمله طرز پوشـ

و نـوا روابـ رایـ در ایـف اشـورها) ،میـیان وابسـتیی بـه فرهنـب

ایرانی ،مییان اطلاعـات و علااـهمنـد نسـب

بـه ارز هـا و جـن ها ایرانـی (بـرا مثـا

اشــنایی بــا ارــار تــاریخی ،مناجــب ها ،و شــکل رواب ـ افــراد) ،گــرای
فرهنبهــا بــومی و میلــی (شــامل حنــ لهیــه ،پوشــ
م ایســة گــرای

بــه حن ـ و نشــر

و موجــی ی میلــی) و نهایتــا

بــه موجــی ی ،ارــار ادبــی و جــینمایی ربــی و ایرانــی میپــردازد .اعتبــار

پایایی ایف ازمون در ایف تی ی  1/72گیار

شد اج .

ازمــون جــازگار فــرد اجتمــاعی متشــکل از  64جــثا بــا طیــی لیکــرت  4گیینــها
اج  .جثالات دربارة افکـار و احساجـات فـرد در طـو یـ

مـا گرشـته در زمینـة توانـایی

در مواجهــه بــا واــای و مســاسل پــی بینــینشــد میباشــد .هــد
رویکرد و نیوة وااـن

الــی ازمــون بررجــی

فـرد نسـب

بـه مسـاسل و تیولـات فرد اجتمـاعی اجـ  ،از جملـه

ایـف واان هــا میتــوان بــه احســا

بی ــرار و ا ــطراب ،ناامیــد و ع ـ نشــینی از حــل

مسئله ،برنامـه ریـی و تنکـر ،پـریر

چـال

و تلـا

بـرا یـافتف را حـل نـام بـرد .ایـف

ازمــون اــه پرجــ نامة راهبردهــا م ابلــها نــام دارد توجــ لــازارو  6و فــوامف
( )6394طراحی و اعتبارجنیی شد و در ایف پژوه
ازمــون چهــارم بــهمنظــور جــنی
تســ

پایاییا

2

 19%تخمیف زد شد.

میــیان ادب و احتــرام اجــتناد شــد .ایــف ازمــون اــه

چندگیینــها تکمیــل الــام نــام دارد نخســتیفبــار توجــ بیرجنــد  9و ر ــایی

( )2161طراحــی و اعتبارجــنیی شــد اجــ  .ازمــون شــامل  21مواعیــ

جهــ

4

جــنی
1. Folkman
2. Lazaros
3. Birjandi
4. Rezaei
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عملکــرد فــرد در دو شــرای عــرررواهی و طــر ت ا اجــ  .پــ
جثا بههمرا جه گیینه مطر شـد اـه شـرا اننـد مـیبایسـ
گیینــه را اــه مطــاب عملکــرد رــود در مواعی ـ
ویژگ ـیهــا ایــف ازمــون ان اج ـ
شکل گرفتـه اجـ

از هــر مواعیــ

یـ

از میـان انهـا تنهـا یـ

مشــابه اج ـ  ،انتخ ـاب نمایــد .از جملــه

اــه همــه مواعی هــا ،در الــا

اـه بـا در نظـر گـرفتف اهـدا

شمارة چهارم

و در رتبــاا بــا اجــتاد

و شـرا اننـدگان ایـف تی یـ مناجـ

بهنظر میرجد .اعتبـار پایـایی ازمـون مـراور همچـون جـه ازمـون دییـر در جـطی مطلـوب
ارار گرف

(النا .)./76 

بــهمنظور گــرداور داد هــا ،پــی

از پاجــخیویی بــه جــثالات بــه شــرا انندگان در

زمین ـة جنب ـة تی ی ــاتی ازمــون ،میرمانهمانــدن اورا و عــدم تــیریر جوابهــا بــر ایــاوت
می

اطلاارجانی شـد تـا بـدیفوجـیله از صـی

پاجـخها انهـا اطمینـان حاصـل شـود.

چهــار ازمــون مــربور بــه دانشــیویانی اــه در تــرم چهــار و بالــاتر تیصــیل میاردنــد و نیــی
با در نظر گرفتف ر ـای منـد انهـا بـه شـرا
میــدودی

در ایـف پـروه توزیـ شـد .علـ

اعمـا

جــطی تیصــیلی رجــیدن بــه جــطی نســبی شــکلگیــر شخصــیتی متــیرر از

عوامـل مختلــی ازجملــه میـی اموزشــی ،تعاملــات و مو ـوعات و مطالـ

درجــی اجـ .

از جملــه پژوه هــایی اــه در بررجــیها رــود ،تــرم تیصــیلی را معیــار جــنی

بلــو

شخصــیتی افــراد اــرار داد انــد میتــوان بــه حســینی و بهرامــی ( ،)6996شــهباز و وزینــی
طــاهر ( ،)6932پاجــکر 6و دییــران ( ،)2166هوهانســف 2و دییــران ( ،)2119و اــو  9و
دییران ( )2119اشار اـرد .علـاو بـر ازمونهـا ،اطلاعـات جمعیـ شـنارتی از جملـه جـف
و جنسی

شرا انندگان نیی مورد پرج

ارار گرف .

 .۴نتایج

در جــدو  2امــار اولیــة عملکــرد دو گــرو در هــر یـ

از چهــار ازمــون رلاصــه شــد

اجــ  .گــرو  6شــامل دانشــیویان رشــتة زبــان و گــرو  2دانشــیویان جــایر رشــتهها
1. Pusecker
2. Johansson
3. Kuh
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مـــیباشـــد .در مثلنـــة او (ادب) میـــانییف گـــرو  )62/26( 6از گـــرو جـــایر رشـــتهها
( )61/37بالاتر اجـ  .ایـف بـدیف معناجـ
اجتماعی و ارتبـاا الـامی مناجـ

اـه اگـاهی دانشـیویان زبـان نسـب

بـه اواعـد

بـا شـرای مییطـی بیشـتر بـود اجـ  .در مثلنـة هـو

فرهنیـی نیــی میــانییف گــرو زبــان ( )13/21از جـایر رشــتهها ( )14/22بیشــتر مـیباشــد اــه
بیــانیر بررــوردار از انییــی و توانــایی بیشــتر در تعاملــات بــیففرهنیــی در ایــف گــرو
اج .
جدول  .۲آمار توصیفی دو گروه در چهار آزمون
گروه 1
ادب

هوش
فرهنگی

گروه ۲

سازگاری

فرهنگ
مادری

ادب

هوش
فرهنگی

سازگاری

فرهنگ
مادری

امینه

9

42

22

91

4

49

23

49

بیشینه

63

611

12

691

63

39

96

634

میانییف

62/26

13/21

49/71

32/91

61/37

14/22

49/72

616/99

انیرا معیار 4/793

61/91

9/69

24/97

9/76

61/99

9/69

92/71

39

جم ال

39

گرو   6رشتة زبان؛ گرو   2جایر رشتهها

از نظــر جــازگار اجتمــاعی ،میــانییف گــرو او ( )49/71بســیار نیدیــ
رشــتهها ( )49/72بــود اجـ

بــه جــایر

اــه نشــانیر عملکــرد نســبتا مســاو دو گــرو در ایــف زمینــه

اجــ  .در مثلنــة ارــر ،وابســتیی بــه فرهنــب مــادر  ،میــانییف گــرو زبــان ( )32/91بــا
ارتلــا

نســبتا زیــاد پــاییفتر از گــرو  )616/99( 2شــد اجـ ؛ لــرا پــی بینــی مـیشــود

وابستیی دانشـیویان زبـان بـه فرهنـب بـومی رـود امتـر از جـایر رشـتهها باشـد .بـهمنظور
ارزیابی درجـة معنـادار تناوتهـا مطـر شـد میـان دو گـرو  ،ازمـون تیلیـل واریـان
ی طرفه انیام شد.
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جدول  .۳نتایج تحلیل واریانس متغیرهای وابسته
مؤلفه

ادب

هو
فرهنیی
فرهنب
مادر

جازگار

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میان گروهی

74/979

6

درون گروهی

9439/419

636

جم ال

9971/291

632

میان گروهی

6222/493

6

درون گروهی

26611/391

636

جم ال

22999/421

632

میان گروهی

9999/146

6

درون گروهی

699619/271

636

جم ال

616726/367

632

میان گروهی

1/117

6

درون گروهی

62176/749

636

جم ال

62176/796

632

درجة معناداری

F

4/136

66/194

4/236

1/111

1/144

1/116

1/141

1/332

همــانطــور اــه در جــدو  9مشــاهد م ـیشــود ،تنــاوت میــان دو گــرو در زمینــة ادب
معنـادار اجـ

( .)p1/19 ،F=4/136بنـابرایف فر ــیة اگـاهی بیشـتر گــرو زبـان نسـب

اداب و مناجــبات اجتمــاعی و انعکــا
هــو

بــه

ان در ارتباطــات الــامی تییی ـد م ـیشــود .در زمینــة

فرهنیــی نیــی تنــاوت میــان دو گــرو معنــادار و در نتییــه عملکــرد گــرو زبــان در

زمینـة توانــایی و انییــی بــرا تعاملــات بــیف فرهنیــی بیشــتر اجـ

(.)p1/19 ،F=66/194

همچنــیف مط ـاب جــدو  9تنــاوت میــان دو گــرو از لیــا وابســتیی بــه فرهنــب مــادر
نیی معنـادار اجـ ؛ بـا در نظـر گـرفتف میـانییف دو گـرو در جـدو  2ایـف مثلنـه در گـرو
جــایر رشــتهها بیشــتر از گــرو زبــان اج ـ
بررلا

دو مثلنة ابلی اه با اـارارد مثبـ

()p1/19 ،F=4/236؛ ایــف بــدان معناج ـ

و بـهطـور معنـادار در گـرو زبـان بالـاتر بودنـد،

در زمینة وابسـتیی بـه فرهنـب بـومی عملکـرد ایـف گـرو
در ارــر ،از حی ـ

اــه

ـعییتر از جـایر رشتههاجـ .

جــازگار اجتمــاعی تنــاوت اابــل ملاحظــها میــان دو گــرو مشــاهد

نشـــد ()p1/19 ،F=1/111؛ بنـــابرایف طبـــ داد هـــا حاصـــل از ایـــف تی یـــ  ،رشـــتة

جا پنیاهم
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تیصــیلی بــر انطبــا پــریر فرد اجتمــاعی دانشــیویان تــیریر نداشــته اج ـ  .در نمــودار
زیر و جدو  4رلاصة عملکرد دو گرو در چهار مثلة تی

بررجی امد اج .

جدول  .۴خلاصة عملکرد دو گروه

هو

مؤلفه

مقایسة دو گروه

ادب

گرو زبان  جایر رشتهها

فرهنیی

جازگار اجتماعی
وابستیی به فرهنب مادر

گرو زبان  جایر رشتهها
گرو زبان ≈ جایر رشتهها
گرو زبان  جایر رشتهها

نمودار  .1مقایسة چهارگانة دو گروه

 .5بحث و نتیجهگیری

پــژوه
اهمی
هویــ

حا ــر بــا در نظــر گــرفتف ارتبــاا تنیاتنــب میــان زبــان و فرهنــب و همچنــیف

میی و میتـوا اموزشـی بـهعنوان یکـی از رییجیسـتمهـا مـثرر بـر شـکلگیـر
دانشــیویان ،بــه بررجــی ن ــ

تیصــیل در رشــتة زبــان انیلیســی بــر رشــد

فرهنییاجتمــاعی دانشــیویان پردارتــه اجـ ؛ لــرا چهــار مثلنـة هــو

فرهنیــی ،وابســتیی

بــه فرهنــب مــادر  ،ادب و احتــرام ،و جــازگار اجتمــاعی مــورد مطالعــه اــرار گرفتنــد.
نتای مثید تیریر معنادار تیصیل در ایـف رشـته بـر جـه متغیـر او بـود  ،حـا انکـه تنـاوتی
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جـازگار اجتمـاعی مشـاهد نشـد .در ادامـه ،نتـای بـهدجـ امـد

از مثلنهها بهطور جداگانه مورد بی

و بررجی ارار گرفته اج .

 .1 .5تأثیرپذیری هوش فرهنگی

بـهطور الـی بررـوردار از هــو

فرهنیـی بالـا بــه فـرد ایـف امکــان را میدهـد تـا بــه

نیــو مــثرر تناوتهــا بــیففــرد و بیففرهنیــی را انتــر و مــدیری
ایف گونه افـراد بـه جـا تمراـی بـر رو وجـو ارتلـا

ان ـد .در ح ی ـ

جـعی در درف ارتلافـات داشـته و

بـرا اییـاد جــازگار و حنـ روابـ شخصــی ارـربخ

تلـا

میاننــد .بنـابرایف اینیـ

عملکــرد ایــف افــراد در فعالی هــا گروهــی و مشــاراتی بــهمراتــ

بیشــتر از جــایریف

رواهد بود (پیترجون2114 ،6؛ بنتون 2و لینچ2113 ،9؛ علایی و میرمیمد .)6932 ،
تیصــیل در رشــتة زبــان انیلیســی در دوگــرای
دو گــرای

مترجمــی و ادبیــات اراســه میشـود؛ هــر

تــا نــیمجــا جــوم تیصــیلی مشــترف بــود و پ ـ

اراسه میشوند .درو

از ان واحــدها تخصصــی

اراسـهشـد در ایـف رشـته البـا حـاو مطـالبی میباشـند اـه طراحـان

و نویســندگان رــارجی گــرداور اــرد و میتــوا

هــر یــ

از درو

حــو معرفــی

ادبیـات معاصـر و شـعر اهــف ،تـاریخ تیولـات ،اطلاعـات جیاجــی و اجتمـاعی ،نـوا روابـ
بیف فرد  ،هنـر ،ااتصـاد و یـر میباشـد اـه رـود بـه شـنار
دییـر ،اییـاد رـود بـاور و انییــی
جامعــه و در نهایــ

درونـی نسـب

و درف درجـ

از فرهنـب

بـه زنــدگی و یـا ارتبـاا بـا افــراد ان

تطبیــ رفتارهــا الــامی و یرالــامی در ارتبــاا بــا انهــا امــ

میاند (وندایف و دییران.)2117 ،
بــا در نظــر گــرفتف زیرمثلنــههــا هــو
دانشــیویان رشــتة زبــان انیلیســی بــهجــب

فرهنیــی ،میتــوان نتییــه گرفــ

اــه

اشــنایی مســت یم یــا ــمنی بــا باورهــا و

ارز هــا فرهنــب اشــورها انیلیســی زبــان از توانــایی بیشــتر در درف تیــادها و
تناوتهــا فرهنیــی موجــود و نیــی پــریر

انهــا بــهویــژ در هنیــام مواجهــه عینــی و

1. Peterson
2. Benton
3. Lynch
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عملــی بــا چنــیف میی هــایی برروردارنــد .از جــو دییــر ،ایــف گــرو بــهواجــطة اشــنایی
نســبی اــه از یــ
شــنار

فرهنــب جدیــد پیــدا اــرد اجــ

از انییــی و تمایــل بالــاتر بــرا

هرچــه بیشــتر ،رویــارویی بــا میی هــا چنــدفرهنیی و تعامــل بــا افــراد از طیــی

وجی اعت اد و فکر برروردارند.
 .۲ .5تأثیرپذیری وابستگی به فرهنگ مادری

یافتــة دییــر در ایــف تی ی ـ تنــاوت جــطی وابســتیی بــه فرهنــب مــادر دانشــیویان
زبان در م ایسه با جـایر دانشـیویان بـود؛ یافتـها اـه نشـاندهنـدة اـاه

وابسـتیی انهـا

عامــل ابلــی جــیو تبعــات مننــی یـ

میــرف ارزیــابی

بــه فرهنــب بــومی بــود و بررلــا

میشود .در ح ی ـ  ،در وابسـتیی بـه فرهنـب مـادر  ،فـرد ـمف پـریر

و درونیاـردن

اگاهانـــة هنیارهـــا و ارز هـــا اجتمـــاعی در شـــکلدادن حیـــات اجتمـــاعی رـــوی
هــد ها فرهنیــی و مســاسل نهــاد شــد جه ـ

براجــا

نیــل بــدان اهــدا

مشــارا

دارد .عــدم وابســتیی بــه فرهنــب مــادر میتوانــد بــه دو صــورت نمــود پیــدا انــد الــی.
بییانیی با میی (ن ـ

ارز هـا مسـل میـی  ،عـدم جـازگار و اییـاد شـکا

فــرد و جامعــه) و ب .بییــانیی بــا رــود (عــدم شــنار
نـ

یــا ن

میـان

و گسســتف از رویشــتف ،پــریر

هــایی در رــانواد و اجتمــاا بــدون انکــه دای ــا بـدان اعت ــاد داشــته باشــد)

(جــارورانی .)6991 ،انچــه در اینیــا دربــارة ان مطالعــه شــد  ،میــیان وابســتیی بــه زبــان
مادر از نوا عدم جازگار با میی اج .
ایف یافته بیانیر ایف مسـئله اجـ

اـه گـرو زبـان ،متـیرر از میتـوا اموزشـی رـود اـه

ممکف اج

بـرا عـد ا از انهـا میـدود بـه میـی دانشـیا نبـود و بهصـورت شـرا

یا تـدری

در اموزشـیا ها رـارج از دانشـیا یـا اجـتناد از میصـولات فرهنیـی اعـم از

فیلمهــا ،اتابهــا ،و برنامــهها زبــان اصــلی باشــد ،از وابســتیی بــه فرهنــب بــومی امتــر و
در م ابل گـرای

بـه فرهنـب ربـی بیشـتر بررـوردار اجـ  .بـه بیـان دییـر ،بـا در نظـر

گــرفتف زیرمثلنــهها ایــف متغیــر ،ــربگرایــی و گــرای

بــه ارــار هنــر

رب ـی در انهــا

بیشــتر اجـ  ،حــا انکــه وابســتیی انهــا بــه فرهنــب ایرانــی ،فرهنبهــا اصــیل بــومی و
میلی و باورها مـرهبی بـهمراتـ

از دییـر گـرو پـاییفتر اجـ  .در ح ی ـ

ایـف گونـه
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بــهنظــر میرجــد اــه اشــنایی بــا فرهنــب زبــان دوم «بــار عظیمــی از انیلیســی -امریکــایی
شـــدن را بـــههمـــرا دارد» (ااوجـــی و حســـیفزادگان ،6931 ،ا )49 .و تـــیریرات ایـــف
دگرگونی به ویژ در افـراد اـه بـه درف درجـتی از فرهنـب بـومی رـود نرجـید و هویـ
فرهنییشــان شــکل نیرفتــه بســیار عمی ـ تــر اج ـ .
مربوا به گـرای

افـراد بـه زبـان ،نـوا پوشـ  ،ارایـ

ؤالــات جــنی

میــیان ــربزدگــی

مـو ،مارفهـا تیـار  ،اجـمها

زنانــه و مردانــه ،برنامــه و شــیوة ــرا رــوردن ،نیــوة برگــیار مراجــم ازدواج و اعیــاد و
نهایتــا ایــدسولوه و جهــانبینــی میباشــد .در دانشــیویان زبــان بــهطور چشــمییر ایــف
تمایلــات بــهجــم
دانشیویان گرای

زبــان و فرهنــب انیلیســیامریکــایی مشــاهد شــد ،حــا انکــه در جــایر
بیشتر به جم

مرور جواب تـاریخی امـوز
اه ایف اتنا

زبان فارجی و فرهنب ایرانی بود.
زبـان انیلیسـی بـهعنوان زبـان بـیف المللـی نشـان میدهـد

بـهطور تصـادفی و بـدون هـد

از پـی

تعیـیف شـد نبـود  ،بلکـه بـهتـدری

بهصــورت عنصــر از نظــام جهــانی هژمــونی اجتمــاعی ،ااتصــاد و جیاجــی ــرب شــکل
گرفتــه اج ـ  .همچنــیف امــروز بســیار از صــاح نظــران (پنیکــوف6334 ،6؛ فیلیپســون،2
 )6332پریرفتهاند اه ایـف دولـ هـا بـا طـر مبـاحثی چـون زبـان و فرهنـب واحـد ،جـعی
در تسخیر فرهنبها ،از میـان بـردن زبـانهـا بـومی و رلـ هوی هـا جدیـد دارنـد اـه
ایـف امـر در تیـاد بـا نظریـة بـیطرفـی جیاجـی( 9اریسـتا  )2119 ،4امـوز
همچنــیف نــدبل )6397( 9معت ــد اج ـ

زبـان اجـ .

تصــور اینکــه زبــاناموزان بایــد علــاو بــر زبــان در

معرض فرهنب زبـان انیلیسـی نیـی اـرار بییرنـد ،بایـد انـار گراشـته شـود .لـرا نتـای ایـف
بخــ

از تی یــ نظریــهها اجــتعمار نــو (اومــاروادیولو )2119 ،1و امپریالیســم زبــانی

(فیلیپســـون )6332 ،را اـــه هـــر دو بـــر اجـــتنادة ابـــیار از انیلیســـی بـــرا هیمـــة
فرهنییاجتماعی بر جوام م صد تیاید میانند ،تییید مینماید.
1. Pennycook
2. Philipson
3. Political quietism
4. Crystal
5. Ndebele
6. Kumaravadivelu
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 .۳ .5تأثیرپذیری سطح ادب

دییر یافتـه مشـاهد شـد در ایـف تی یـ تنـاوت دو گـرو از حیـ

میـیان اشـنایی بـا

هنیارهــا ادب و احتــرام در جامعــة بــومی رــود میباشــد؛ تنــاوتی اــه میتــوان ان را
جیو تبعات مثب

ی

میرف المداد اـرد .در هـر مکالمـة دوننـر  ،طـرفیف بـا توجـه بـه عـواملی

چون جنسی  ،جف و پاییـا اجتمـاعیااتصـاد رـود ممکـف اجـ دارا جاییـا بالـاتر یـا مسـاو
ارار داشته باشـند (یعنـی از منیلـ اجتمـاعی برابـر یـا نـابرابر بررـوردار باشـند) .بـرا جـنی

ایـف

مثلنه در تی ی حا ر از ابیار اجتناد شـد اـه در ان تمـامی مواعی هـا طـر شـد میـان افـراد بـا
جاییا نابرابر (اجتاد و دانشیو) صورت گرفته بود .بـا در نظـر گـرفتف ایـف مو ـوا ،بـهنظـر مـیرجـد
متیرر از میتویـات اموزشـی ،گـرو زبـان اـه بـی

از دییـر گـرو هـا بـا مو ـوعاتی چـون تعاملـات

بیففرد  ،درف و انت ـا صـییی معـانی و منظـور ،احتـرام بـه ح ـو فرد اجتمـاعی دییـران ،پرهیـی
از اییاد جوء تناهمهـا یـا رفـ بـه مواـ انهـا و اجـتناد از ابیارهـا الـامی و یرالـامی مناجـ در
زمان و مکان مختلی ،جـرواار دارد نسـب بـه تنـاوت جاییـا اجتمـاعی افـراد از اگـاهی و شـنار
بیشــتر بررــوردار بــود و در نتییــه توانــایی بیشــتر در حن ـ و رعای ـ اداب اجتمــاعی از رــود
نشان میدهـد .بنـابرایف از انیـا اـه ابـیار اجـتناد شـد در ایـف تی یـ شـنار و تشـخیه درجـ
شــرا انندگان را مــد نظــر اــرار داد  ،عملکــرد بهتــر ایــف گــرو در ایــف زمینــه دور از انتظــار بــهنظــر
نمیرجد.
 .۴ .5تأثیرپذیری سازگاری اجتماعی

تیلیــل داد هــا نشــان داد تیصــیل در رشــتة زبــان انیلیســی در افــیای
جــازگار اجتمــاعی تــیریر

یــا اــاه

نــدارد .بــا توجــه بــه ابــیار اجــتناد شــد در ایــف پــژوه

و

تعریــی منهــومی جــازگار فرد اجتمــاعی اــه ان را توانــایی فــرد در مواجهــه بــا واــای و
مساسل پی بینینشد المداد میاند ،ایـفگونـه بـهنظـر میرجـد اـه ایـف منهـوم ،در م ایسـه
بــا جــه منهــوم دییــر ،بیشــتر جنبــة روانشــنارتی دارد؛ بــدیفمعنــا اــه هماننــد ا ــطراب،
بــرونگرایــی و رشــم از جملــه ویژگیهــا نهادینــهشــد و نســبتا راب ـ
بی

در فــرد بــود اــه

از انکه متیرر از عوامل مییطـی باشـد متـیرر از عوامـل هنتیکـی اجـ  .لـرا بـرا اییـاد

تغییـر در چنـیف ویژگیهــایی ،میـی و شــرای رـرد از جملــه میـی اموزشــی یـا اجتمــاا
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دوجــتان ن ـ
اج ـ

اــوچکی اینــا میاننــد .ایــف ادعــا در راجــتا نظری ـة پژوهشــیران پیشــیف

اــه فر ــیة تمــا
نیدیــ

تمــا

را بــرا منهــوم جــاز پــریر مطــر میاننــد .بــه گنتــة انهــا

و مســت یم بــا افــراد از فرهنبهــا ،اداب و ع ایــد گونــاگون بــرا مــدت

طولــانی (بــرا مثــا زنــدگی در ی ـ
اـاه

شمارة چهارم

اشــور رــارجی بــرا جــا هــا متمــاد ) باع ـ

اـ فهمـیهـا و افکــار الیشــها فـرد شــد و در م ابــل روحیـة تنــاهم و جــازگار

و را بهبود مـیبخشـد (جـییلمف و ولـ

6339؛ بـر و دییـران .) 2112 ،بـا ایـف تنسـیر
درجـی اراسـهشـد در رشـتة زبـان

و با در نظـر گـرفتف ایـف مو ـوا اـه واحـدها و مطالـ

تنها بهصورت مـورد و الـی بـه مو ـوعات مختلـی فرهنیـی میپردازنـد ،مشـاهدة عـدم
تناوت معنادار میان دو گرو از حی

روحیه جازگار دور از ذهف نبود اج .

در پایــان توصــیه مــیشــود در تی ی ــات مشــابه متغیرهــایی چــون پاییــا و طب ــه
اجتماعی-ااتصـاد رـانوادگی افـراد ،وجـایل ارتبـاا جمعـی (رجـانهها دارلـی در م ابـل
شــبکهها مــاهوار ا ) و نــوا ارــار هنــر -فرهنیــی (فیلمهــا و اتابهــا بــومی در م ابــل
ارــار ربــی) مــورد اجــتناد شــرا انندگان نیــی مــورد پرجــ

و بررجــی اــرار گیــرد.

همچنیف ،اگرچـه نتییـه گیـر اطعـی بـر پایـه تی ی ـات میـدانی و توصـینی از ایـف دجـ
-اه براجـا

گـیار

افـراد از رـود بـه جـا مشـاهد رفتـار عینـی و عملـی انهـا انیـام

میشود -دشـوار بـه نظـر مـیرجـد ،لـرا نتـای ایـف تی یـ مـیتوانـد توجـه مسـئولیف امـر
امــوز

و طراحــان مطال ـ

درجــی دانشــیاهی را بــه تبعــات فــرد  ،اجتمــاعی و ارلــاای

میی ها و میتویـات اموزشـی جلـ

نمایـد .در اینیـا ن ـ

بومیجـاز مطالـ

درجـی و

اگاهیدادن به دانشـیویان بـهویـژ دانشـیویان رشـتهها زبـان رـارجی در زمینـة اولویـ
اــرار دادن باورهــا و ارز هــا بــومی ــمف پــریر
فرهنیی بی

و احتــرام بــه تناوتهــا اجتمــاعی

از هرچیی رور بهنظر میرجد.
کتابنامه

اابر  ،ن .)6992( .مهاجرت و جازگار
نوید.

پژوهشی در مورد ایرانیان م یم امارات متید عربـی .شـیراز

جا پنیاهم
حاتمی،
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اجتماعی .پایاننامة اارشناجی ارشد .دانشیا علامه طباطباسی ،تهران.
 .ا ،.و بهرامی ،م .)6996( .م ایسة تنکـر انت ـاد در دانشـیویان جـا او و جـا ارـر

حسینی،

اارشناجی .اموز

در علوم پیشکی.21-26 ،)2(2 ،

جارورانی ،ب .)6991( .دایر المعار

علوم اجتماعی .تهران ایهان.

شعربا  .)6971( . ،بررجی عوامـل مـثرر بـر تمایلـات اوارگـان افغـانی شـهر اصـنهان و حومـه در
به افغانستان .پایاننامة اارشناجی ارشد.

بازگش

شهباز  ،م ،.و وزینی طاهر ،ا .)6932( .بررجی جلام

و ارر .ط

روانی و مییان عیت نن
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cultural quotient (r=0.72), and cultural adaptation (r=0.68). Thus, the study followed
a 4 × 2 factorial design.
3. Discussion
The results of a one-way ANOVA demonstrated that the English group was the
higher achiever in terms of CQ and politeness and the lower achiever in HCA domain
compared with the non-English group.
Respecting the outperformance of L2 learners in cultural quotient, the nature of L2
learning as a means to promote communicative competence and intercultural
competence needs to be taken into account (Kern & Kramsch, 2014). Intercultural
competence is defined as the ability to deal with the differences which are derived
from everyday communication (Magos & Simopoulos, 2009). Hence, the
development of intercultural competence enables L2 learners to observe other
people’s behaviors, reflect on their own culture in the light of others’, and cooperate
more effectively with people from other cultures.
Another strength of L2 learners was at the level of politeness. In order to use
language appropriately, L2 learners need a fair command of pragmalinguistic and
socio-pragmatic competencies (Brown & Levinson, 1987) to avoid being considered
rude by native speakers. This will lead them to become more aware of the target
culture norms, to recognize the relationships and differences between the target and
their own cultural norms, and finally, to be more sensitive toward them.
One possible explanation for the L2 students’ degree of alienation could be identity
conflict. Although it is less severe than identity conflicts in English as second
language environments, identity conflict is mainly created in EFL contexts by the
pedagogic textbooks and materials and could gradually lead L2 learners to observe
their home culture more critically (Pishghadam & Sadeghi, 2011).
4. Conclusions
The present study aimed to shed light on the impact of L2 learning on learners’
sociocultural identity in the globalization era. The ultimate results indicated the
presence of English goes beyond utilitarian values, encompassing a range of benefits
in L2 learners’ lives and social skills. Yet, the impact of English for individuals is
multiplex and mutually re-enforcing, having negative consequences as such. Finally,
university instructors are advised to adopt a reflective, interpretive, sociocultually
grounded, and politically engaged L2 pedagogy in order to enable L2 learners to
realize and appreciate the values of other cultures while maintaining and enriching
their own.
Keywords: Cultural Adaptation, Cultural Quotient, English Language Learning,
Globalization, Home Culture Attachment, Linguistic Relativism, Politeness

Journal of Language & Translation Studies, Vol. 50, No.4, Serial Number 34

29

Sociocultural Pathology of English Language Teaching: A Case Study
of Home Culture Attachment, Cultural Intelligence, Politeness, and
Cultural Adaptability
Mahshid Rezaeyan
M.A. Candidate in TFEL, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
Shima Ghahari 1
Assistant professor of TEFL, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
Mahdi Dahmardeh
Assistant professor of TEFL, University of Tehran, Tehran, Iran
Received: 26.01.2016

Accepted: 08.12.2017

Extended Abstract
1. Introduction
In the 1950s, Sapir and Whorf suggested that the cultural concepts and categories
inherent in different languages determine their cognitive classification, making
speakers of different languages think and behave differently. Since then, the topic of
teaching and learning second/foreign language (L2) and the role of culture in L2
instructions have been a matter of considerable interest among language educators,
with a particular focus on language learners’ identity. With the increasing use of
English on the global scale, many L2 learners have developed a sense of
cosmopolitan identity as a member of global community (Ghahari, 2015; Sung,
2013). Some researchers, on the other hand, have reported that L2 learners display
their first language (L1) identities (e.g., Canagarajah, 2005; Kitao, 2008). There are
still other studies which have discovered the possibility of constructing glocal or
hybrid identities (e.g., Sung, 2014). However, the existing studies have examined the
concept of identity in relation to accent (e.g., Sung, 2013), L2 proficiency level (e.g.,
Khodadady & Ghahari, 2012), in language institutes (e.g., Pishghadam & Saboori,
2011), and from L2 instructors’ viewpoint (e.g., Pishghadam & Sadeghi, 2011).
Therefore, the present research examined sociocultural identity of L2 learners’ at
college-level in terms of home culture attachment (HCA), cultural adaptation (CA),
culture quotient (CQ), and politeness.
2. Methodology
The data were collected via the administration of multiple measures and checklists
to English (n=98) and non-English (n=95) major students at two universities. The
checklists included home culture attachment (r=0.75), pragmatic skills (r=0.71),

1.Corresponding Author: ghahary@uk.ac.ir

Journal of Language & Translation Studies, Vol. 50, No.4, Serial Number 34

28

http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/51265/499.pdf?sequenc
e=1
Venuti, L. (1995). The translator’s invisibility: A history of translation. London &
New York: Routledge.

Journal of Language & Translation Studies, Vol. 50, No.4, Serial Number 34

27

authors, and the socio-cultural contexts of the source to the ones pursuing the target
text and translators’ problems, strategies, and decision makings.
4. Conclusion
Translatorial prefaces to literary texts, mostly those with explanatory function, are
valuable sources to be studied by critics as well as readers because they provide a
detailed account, nowhere else available, of the translators’ meeting with texts.
Critics and readers can avail themselves from one more narration of a text provided
by translatorial prefaces as an effective reframing device. Any change in the
Meta/Master narratives on translator and translation must start from within the
narratives of translators themselves. This must be the concern and responsibility of
the translators, before all, to increase the public awareness and (re)construct the
conceptual and Meta narratives which represent translators’ identities and status.
Keywords: Translatorial Preface, Paratext, Narrative Theory
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number of prefaces seemed to be following an increasing trend from 1330 to 1390,
hence the reframing strategy of “selective appropriation”, introduced by Baker
(2006, p. 71), has been at work, not only throughout the form, content, and function
of prefaces, but also from the very beginning with the decision on writing or not
writing a preface. The translators’ decision to initiate a preface is one of the main
determining steps toward visibility.
The findings of data analyses in all the three folds of form, content, and function can
be divided into the concepts which showed meaningful changes, and the ones that
remained unchanged or did not follow any meaningful change. Considering the titles
or labels of translatorial prefaces revealed that among the five main types of titles,
the title “Translator’s”+ a generic term was the most frequent one in the past sixty
years. “Translator’s Introduction”; “Translator’s Note”; and “Translator’s Preface”
were first, second, and third most frequently observed titles; however, “Translator’s
Note” showed an increasing trend during the last sixty years and was utilized more
significantly in the last two decades. Concomitant to the rise in the use of the term
“Note” in the titles, the length of translatorial prefaces also followed a decreasing
trend during the last sixty years. This change was more prominent during the last
two decades under study.
Investigating the content of the prefaces demonstrated that “presenting /
recommending the text” has been the most frequent theme in all decades. Finding
that the “biographical or critical information on the author” has been the second most
frequent theme in sixty years was expressive of the status of the source author;
however, the focus on critical information on the author has overtaken the
biographical aspect through time. Not only has the amount of biographical
information decreased, but also cases were observed where their position had
changed from the beginning to the end of the prefaces. This change in the
emplotment is not of course void of significance. The themes related to the status of
the source text and the author have indicated a gradual wane in the last two decades
under study. On the other hand, the theme of “readership”, as the fourth most
frequent theme in the last sixty years, seemed to be consequently gaining more
popularity. The prominence given to readership may not be only because readers
were gaining more importance, but also because translators were becoming more
conscious of their role in mediating their own narratives to readers through their
translatorial prefaces. The theme of “strategies of translating” as the third most
frequent theme and as an answer to the theme “difficulties/problems of translating”
did not show any quantitatively meaningful change but indicated some qualitative
changes.
To conduct a macro analysis, the findings of the form and content analyses were fed
into a function analysis. Working out eight distinct functions based on the three main
functions introduced by Dimitriu (2009), the researcher found that despite the longestablished and still present dominance of informative/descriptive function, the
struggle of explanatory function for dominance especially during the last two
decades is not ignorable. In other words, translators’ prefaces have been displaying
indications of a change from the narratives valuing source text analyses, source
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Extended Abstract

1. Introduction
Emphasizing on the value of prefaces as a paratextual device that shapes the
mediation among books, authors, and readers, Genette (1987) underlined that each
paratextual element has its own history which is worth broad and comprehensive
investigations. Based on a narrative account, translatorial prefaces are considered as
the story of translators, the story of self, and an “ontological” narrative according to
Somers and Gibson (1993, p. 2). Everyone not only has a story, but also has a right
to tell his/her story (Bamberg, 2011). Baker (2006) brought the genre, translatorial
preface, to the fore as a framing tool. She referred to framing as a way for individuals
to “consciously participate in the construction of reality” (p. 106). Foregrounding
the agency of translators, she (2006) asserted that narratives construct realities rather
than merely representing them.
2. Methodology
The current study aimed to investigate the translatorial prefaces and their changes
during the last sixty years in Iran. Therefore, a representative corpus was required.
The corpus included one hundred and four randomly sampled translatorial prefaces
written by Iranian translators to the first published editions of their translations of
fictions from different languages into Persian during the years 1330-1390. To
analyze narratives in a discursive context as translatorial prefaces, a threefold model
was devised, examining the form, content, and function of the prefaces. In analyzing
the form of the prefaces, the translatorial prefaces were investigated in terms of their
title, length, setting, pagination, and signature. The findings of this part were mostly
quantitatively analyzed. The second phase of this study was a content analysis which
mostly entailed a qualitative approach. To analyze the content, the six-phase
thematic analysis method proposed by Braun and Clarke (2006) was applied. The
findings of the first two folds were fed into an interpretative functional approach,
drawing on the categorization introduced by Dimitriu (2009).
3. Discussion
To start with a general thesis, it can be claimed that based on the findings of the
study, translatorial prefaces have been earning more prominence as time passes; the
1. Corresponding Author: mrmhoseinzadeh@gmail.com
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meanings of them, others try to avoid that, and yet others go beyond that. Avoiding
the use of accepted meanings of words needs devices and tools and ambiguity is one
of the most important tools for fulfilling this aim. As many different meanings can
be understood from a word if writers employ ambiguity, ambiguity is used to a great
extent and it provides writers with the necessary tool. A complicated form of
signification exists in which the relationship between the sign and its meaning is
even more indirect. Ambiguity belongs to this category. At this level, the meanings
of words and signs are associated with the hidden meanings indirectly and the
meaning is far from the sign or the form, and it is independent of the sign or the form
(Sadowski, 2001).
3. Conclusion
If we want to study ambiguity only with reference to the definitions provided by the
predecessors in rhetoric books, we have to mention that ambiguity, in either words
or in meaning, doesn’t bring a single meaning to the mind of the reader. We cannot
decide which meaning comes to the mind of the reader. Moreover, there are ample
cases in which we cannot prefer one meaning to another in principle, but there are
various reasons that may influence the meaning, and the mind of the reader has a
fundamental role in meaning-making. The more the addressee is familiar with the
various meanings, the more he can appreciate the employed ambiguity. That is the
reason why the definition of this figure has been proposed and attempts have been
made to get familiar with it. This will the reader in terms of vocabulary and
awareness and will assist them in understanding the text (Mortezaee, 2014). All great
poets, at one point in their literary lives, have unconsciously followed the accepted
language norms at some period of time. They have been able to cope with this issue
by means of gaining knowledge and literary insight and getting access to expertise
in the domain of linguistics. This has enabled them to coin new words and use
language creatively. Gaining expertise in the field could help in understanding
meaning and responding to the signs. This ability is accessible to those who possess
interpretive systems which are equipped with the power of information processing.
Indeed, at this level, the physical signs become the semiotic signs, and the
association between the meaning and the sign becomes the evidence for proximity,
analogy or arbitrariness. Aesthetic decoding which is more pertinent to the given
category of the present paper, i.e. ambiguity, can be employed to express the internal
feelings and the whole mental experiences of human facing reality; therefore,
aesthetic signs are the images of reality.
Keywords: Aesthetics, Ambiguity, Rhetoric, Rising of the Norms
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Ambiguity or ambiguity is one of the most practical figures in rhetoric knowledge
which deals with the spread of meaning in speech. Ambiguity (creating illusion and
making supposition) or ambiguity (speaking unclearly and indirectly) is a way of
interpretation since it is represented in a word including two meaning: one which is
clear as it is the denotative meaning of the word and the other which is hidden in the
word (Hamooy, 2005; Syooti, 2000; Matloob, 2000). Speech is the most fundamental
and important tool in expressing thought, and it is the cornerstone of the emergence
of human worldview. Ambiguity challenges human mind and imagination and
makes him think about the intended meaning of the speaker. This psychological state
makes speech attractive, and the reader can comprehend the equivocal ornaments
when he is aware of the different meanings of words and expressions. The purpose
of the speaker’s meaning is the speech that carries a message and conveys a meaning
that is inherently a structure. Of the relevant issues that are germane to the issue of
the present study is the function of word when there is more than one meaning and
this has been the point of difference among scholars (Tayeb Hosseini, 2008).
Literature benefits from creating multiple significations, as the natural abilities of
language, and it represents ambiguity. It can be said that any type of ambiguity
includes multiple significations, but any multiple signification does not mean
ambiguity. In any particular literary works, we can create to an imaginative image
of reality by means of signs. What is important in this type of communication is the
conveyance of internal and personal experience, and other communicative signs help
linguistic signs in conveying internal experience and aesthetic sense.
2. Discussion
A word does not consist of multiple significations just because of having multiple
concepts, even if it has the potentiality for multiple significations. The real multiple
signification emerges provided that a particular relation is established between the
concepts and this happens in occasions that the word or sentence is, firstly,
positioned in linguistic context (or paralinguistic context) and secondly, multiple
meanings can be considered for it based on the context. Scholars in rhetoric science
in Islam have expanded the discussion of form and meaning with the titles of word
and meaning, and among this expertise in literature, some authenticate words, others
authenticate meaning, and yet others authenticate both of them. The present paper
focuses on the theories and voices of one of the eminent figures named Jacques
Lacan (1989) who is a physician, psychoanalyst, and philosopher does not believe
that there is no meaning. He (1989) believes that there may be many signifieds for a
signifier; therefore, it would be useless to search for one single meaning, and the
more we search for meaning, the less we can get to it. As a result, Lacan (1989) does
not believe in the lack of meaning, but he believes in the existence of multiple
meanings that can be confusing and his idea challenges the attempts made by the
analysts to delve into the text (Clement, 1983). Another issue that should be analyzed
is the way poets and writers deal with language categories. Poets deal with language
differently. Some choose to utilize words with the existing clichés and accepted
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Extended Abstract
1. Introduction
Ambiguity has been the point of difference between scholars in linguistics and those
in literary rhetoric from long ago, and there are various theories in this regard;
however, no serious attempt has been made to clarify how ambiguity is signified in
this rhetorical category and to represent how it can be employed based on human
unconscious. Previous research seems to have addressed a unique but superficial
definition for ambiguity offering some examples. In this paper, the position of
equivocal figures as a system of semiotics was studied with reference to decoding of
aesthetics. Moreover, the study investigated the nature of communication techniques
and how words signified meaning in the semiotic science. The present study,
initially, addressed the understanding of rhetorical figures of ambiguity and the
domains of its meanings; furthermore, it investigated the artistic and aesthetic values
of rhetorical figures of ambiguity. Having confirmed the rising of the norms for
meaning representation in rhetorical figures, the researchers employed the
framework of decoding in semiotics to analyze ambiguity. Most literary scholars and
literary critics agree unanimously that ambiguity deserves to be taken into
consideration as a rhetoric trick with aesthetic value. However, so far, researchers
have just contented themselves with superficial definitions of ambiguity which are
not satisfactory. Therefore, it is important and necessary to analyze ambiguity deeply
and more systematically.
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human mind. This path specifies the definition for imagination. As a result,
imagination according to Durand’s (1992) theory is a dynamism which indicates a
representation of the world through the twofold impact that is, being influenced by
the environment, desires or libido. On the one hand, desires or intrinsic commands
shape the representation of the outer reality. On the other hand, necessities and
objective commands of the environment help shape intrinsic desires. Symbolic
images forming the imagination are created through such interaction. Ultimately, a
question can be posed as the research prospect: Can one find a method based on
which instead of focusing on concept (as Durand does) focus on linguistic creativity?
It is believed that such focusing on linguistic creativity is completely essential
because, in this way, a connection could be made between language and imagination.
Keywords: Myth-Criticism, Myth-Analysis, Imagination, Heroic Structures, Cyclic
Structures, Mysterious Structures.
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psychological motives enter one another. In Durand’s (1996) method of literary
criticism, reading myth is a key to understanding any work of literature arts, or even
science.
This study sought to provide answers to the following questions: How does
Flaubert’s system of imagination produce meanings in this narrative? Which myth
has this system of imagination been inspired by? Why have these images been
imposed on mind? What other images are contextually called into mind by the
images and to what kind of images do they refer? It was hypothesized that since a
pure literary work is inspired by its own discourse and cultural texture as well as the
myths of that culture, such a work must be formed through religious, heroic legends.
2. Method
The present study was conducted in line with two purposes. Firstly, this study was
set out to introduce a subjective-objective method for text analysis so as to gain
access to the main sensory-cognitive and imaginary core of the text and its author
through different images and diverse verbal networks. Consequently, the researchers
can ultimately reach a creative self and understand meaning among such thick layers.
The second purpose of the study was demonstrating the position of the creative self.
As a result, there are certain questions posed such as how can a myth-criticism critic
reach these complex figurative networks? Is empathy alone enough for reading a
text, or should one resort to structural analyses related to the author’s imagination?
As a matter of fact, myth-criticism and myth-analysis enable the critic to consider
literature subjectively and, at the same time, to take it as an element which is selfcritical. Subsequently, the role of empathy is highlighted in this criticism. According
to these two objectives, another purpose was formed: how can this method be
implemented on “three stories, the legend of Julien L'hospitalier” by Gustave
Flaubert (1965).
3. Discussion
Imagination is benefited by the rules governing its products and involves a fixed
syntactic combination. The presence of images is indicated by predetermined rules;
yet, it is believed that individuals also influence the predetermined structures, since
individuals live in their own particular cultural context and both influence the context
and its structures and are influenced by rules governing the context. Symbolism is
the product of environment in which humans evolve and change as it involves
features that are particular to the human mind. Among these features, the desire or
libido defined by psychology should be taken into account. Geographical and global
facts, social structures, awareness on female fertility, awareness on masculine power,
all of these external, and the objective data of cognition are integrated with our
deepest desires so as to form our representation of the world. Between these two
dimensions of reality, one objective and the other intrinsic, there is a perpetual
exchange between constant reciprocating imaginations, which is called
anthropology path by Gilbert Durand (1992), since it distinguishes the movement of
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Extended Abstract
1. Introduction
In this study, it was attempted to analyze “The legend of Saint Julian the hospitalier”
(La légende de Saint-Julien l'hospitalier) by Gustave Flaubert using Gilbert Durand’s
method. Inspired by the paintings on the windows of Rouen’s city cathedral, Flaubert
imagined and wrote the second narrative of “the legend of Julien L'hospitalier”. The
present inquiry aimed at examining this narrative according to myth-criticism and
myth-analysis method.
During the 1950s, one of the significant incidents in the French literature was the
emergence of a set of literary criticism methods which were known as “new
criticism”. The basis in conventional criticism was majorly considered to be
“judgment” or evaluating works of art, whereas new criticism attempts to describe
and interpret such works without judgment. Words such as theme, creative subject,
the relationship between the writer’s and the reader’s second identities, imagination,
awareness, myth-criticism, and myth-analysis are some of the main themes in “new
criticism”. Myth-criticism and myth-analysis have originated from the beliefs and
opinions of Gaston Bachelard (1948), whose beliefs have influenced Gilbert Durand
(1979) as well. To establish myth-criticism, Gilbert Durand (1979) neglected
material imagination criticism related to Gaston Bachelard’s (1948) thoughts so as
to lay out a new approach called myth-criticism and myth-analysis. In fact, the
readers of Durand’s works have constantly observed a perpetual continuity in his
methods of literary criticism. For instance, myth is the mutual, permanent feature in
his various studies and investigations. The methodology of Durand’s (1979) literary
criticism involves establishing a second valuation of myth epistemology. Durand’s
(1979) works are among the best works dealing mythical thinking. For Durand
(1979), both myth and imagination are the starting and ending points of any science
or art research. This means that myth and imagination are analogous to an
intersection in which historical, social, and philosophical subjects along with
1. Corresponding Author: aliabbassi1344@yahoo.fr
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the present scale. Therefore, future research is needed to develop scales for other
emotions. Moreover, validity and reliability of this research are limited to the present
study and further research is needed to confirm the validity and reliability of this
research in other contexts.
Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Emotions, Exploratory Factor Analysis,
Rasch Analysis
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anger has been reported to be students’ disruptive behavior (Chang, 2009). The
purpose of the present study was to develop and validate a scale for assessing English
language teachers’ emotions. This scale included items from previous studies as well
as new items developed by the researchers.
2. Methodology
A total number of 326 teachers who were teaching English in language institues took
part in this study. Among the participants, there were 227 female and 95 male
teachers. Five participants did not write their gender. Teachers’ age ranged between
20 and 40 with a mean of 27.88. Moreover, teachers had between 1 and 21 years of
teaching experience. In order to assess emotions, the newly developed qustionnaire
was sent for the teachers online. The questionnaire assessed six emotions of
enjoyment, pride, anxiety, anger, boredom, and shame. Each subscale included four
items measured on a six-point Likert scale rangigng from strongly disagree to
strongly agree. In order to analyze the data, exploratory factor analysis was run by
SPSS. To check the unidimensionality of the scale, Rasch analysis was run by
Winsteps. Finally, confirmatory factor analysis was run by Mplus.
3. Results
In order to check the unidimensionality of the scale, Rasch analysis was conducted.
MNSQ statistics confirmed the unidimensionality of the scale. Following this,
exploratory factor analysis was run. Before that, KMO and Bartlett test of sphricity
were investigated in order to be sure that the data were ready for factor analysis.
Upon confirming the factorability of the scale, exploratory factor analysis with
principal component analysis and varimax rotation was run. The results showed a
six-factor solution and items loading on each factor. Three items did not load on any
factor due to very low factor loadings and therefore were removed for further
analyses. Finally, confirmatory factor analysis was conducted and goodness-of-fit
indices were all within the acceptable range. In addition to validity, reliability of the
subscales was also investigated using Cronbach’s alpha coefficients. Cronbach’s
alpha coefficients ranged from .64 to .88 which confirmed the reliability of the
subscales.
4. Conclusions
This study was conducted to develop and validate a scale for measuring English
language teachers’ emotions in the Iranian context. Results of Rasch analysis,
exploratory factor analysis, and confirmatory factor analysis confirmed the construct
validity of the scale. This questionnaire can be used by researchers for future
research. Supervisors in English language institutes can also benefit from this scale.
For example, using this questionnaire, supervisors can become aware of their
teachers’ emotions and provide more support for the teachers accordingly. Like all
studies, this research had some limitations. While we tried to develop a scale for the
most important emotions, there are still other emotions which were not included in
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Extended Abstract
1. Introduction
In recent years, research on emotions has attracted the attention of many researchers
(Butz, Stupnisky, & Pekrun, 2015; Frenzel, 2014). Teachers’ emotions can be as
important as students’ emotions. Although many studies have focused on
investigating emotions among students, very few studies have examined emotions
among teachers (Chang, 2009; Frenzel, 2014). Moreover, the studies which have
examined emotions among teachers have mostly examined them in general
education, and very few studies have been conducted on English language teachers’
emotions. To have a better understanding of learning and teaching English, it is
necessary to get more familiar with teachers’ emotions. Teaching consists of
different positive and negative emotions (Hargreaves, 1998). However, six discrete
emotions are considered as the most salient ones (Frenzel, 2014). These emotions
include enjoyment, pride, anxiety, anger, boredom, and shame. Although previous
research has developed a scale for assessing emotions, this scale is limited only to
enjoyment, anxiety, and anger, while other emotions among teachers have not been
examined.
Teaching is full of emotions and these emotions play a vital role in teachers’
professional career (Hargreaves, 1998). Motivation, cognition, and emotions are
considered to be three main components of the mind (Sutton & Wheatley, 2003).
Teachers experience both positive and negative emotions. The importance of
teachers’ emotions lies in the fact that they are related to other individual difference
constructs which are related to both teachers and students.. For example, previous
research has shown that negative emotions are directly related to teachers’ burnout,
while positive emotions can hinder burnout (Chang, 2009, 2013). Among both
positive and negative emotions, enjoyment is the most dominant emotion that
teachers experience (Frenzel, 2014). Among negative emotions, anger is the main
emotion experienced by teachers (Frenzel, 2014). The main reason for teachers’
1. Corresponding Author: ghonsooly@um.ac.ir
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that Leiris’s whole project can be resumed into the autobiographical act? An
autobiography which leads itself towards the ethnography of the self and the other?
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situated between the place and the non-place (Maingueneau, 2004) known as nonlieu in French. Dominique Maingueneau (1993) used the term parasite to
characterize the concept of paratopie. By writing different books belonging each to
a different genre, Michel Leiris is one of those rare authors who cannot be confined
to one movement or genre. In his famous novels such as “Manhood” (1939) or
“Rules of the game” (1948), he appears to be an autobiographer while in works like
“Phantom Africa” (1934), he turns into an ethnographer; this is how he transformed
himself into a paratopic author. The social and political period in which the author
lived and his writings made him a paratopic writer. Leiris’s presence in the society,
in different literary circles and his trips influenced his writings greatly and became
an integral part of his creating process. This is precisely what we can label a paratopic
motor.
3. Discussion
Leiris’s life as a child, his numerous trips with his family and his taste for culture
have had an impact on his thinking patterns later. His interactions with the surrealists
in the 1920s marked his career. His early works (1925) were hugely influenced by
the revolutionary artistic movement until he met Marcel Griaule (1930), famous
French ethnologist who would change his career forever. Michel Leiris accompanied
Griaule in the Dakar-Djibouti mission which lasted two years (1931-1933). The
mission in Africa and his exploration of African tribes led to one of his greatest books
called “Phantom Africa” (1934). Leiris’s presence and activities in different fields
of human sciences made it difficult to place him in one movement or genre. Novels
such as “Manhood” or “Rules of the game” are considered as autobiographical acts
and labeled as literary works whose language is heavily influenced by surrealist’s
linguistic innovations. On the other hand, some critics consider him an ethnographer
because of his deep involvement in ethnography. His long stay in Africa and his
study of African tribes gave birth to what many consider to be his masterpiece
“Phantom Africa” (1934). By studying this work closely, we can clearly notice that
it is not merely an ethnographic book on the African tribes. The poetic and literary
language seems to haunt the text from the very beginning where he quotes from the
eighteenth-century French author Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). However,
his look towards the otherness and the relation established between the self and the
otherness transform his work into a philosophical ethno-autobiography.
4. Conclusion
Today Leiris’s name is linked to different movements and genres. Critics who have
studied his writings closely have established a link between ethnography and poetry
in his language and some like Michel Beaujour (1987) have even gone as far as
calling him a poet-ethnographer. This situation puts the author in a paratopic
position, in an impossible place and, at the same time, shows how the borders
between different genres and movements could be destabilized. Could we conclude
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Extended Abstract
1. Introduction
The twentieth century has been dramatically influenced by massive political and
social changes. Literature, art, and science were also transformed heavily by the
changes predominant in the society. In Europe, especially in France, many writers with their works and their positions in various fields - have recorded their names in
history. Julien Michel Leiris (1901-1990) is one of those writers who has left an
enormous footprint throughout the 20th century. Critics usually have difficulty
determining his position as a writer. Some consider him to be an autobiographer and
label him as an eloquent poet who has succeeded in revolutionizing the concept of
self. Others consider him as an ethnographer because of his numerous trips to Africa
and his voluminous research on African tribes. His major book “Phantom Africa”
impersonates his love for Africa and makes him a not so ordinary ethnographer.
Given Michel Leiris’s diverse writings and special use of language, positioning him
in a precise field or movement becomes utterly difficult. This is where French
school’s discourse analysis concepts such as paratopie may help us better understand
Michel Leiris as an author. Paratopie or paratopic to which we refer, is a theory
developed by the French school of discourse analysis. Paratopie can be described as
the condition through which the author constructs his identity (Maingueneau, 1993).
A paratopic situation designates a paradoxical place, somewhere between the place
and the non-place and the necessity to play in-between the two (Maingueneau, 2016).
2. Methodology
In this study, we tried to analyze the author’s position and some of the works he has
produced. Based on the French theory of paratopie produced by the French linguist
and discourse analyst, Dominique Maingueneau (1993), we investigated the
paratopic situation of the author and his writings. According to Dominique
Maingueneau’s (1993) theory, paratopie is a contradictory point or place, somewhere
1. Corresponding Author: dcarnoy.torabi@gmail.com
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currently being taught at universities. It compared them with each other following
three directions, namely subject matter frequencies, subject matter order, and
teaching approach to writing. In fact, the study was set out to answer two research
questions: “How do Persian textbooks present writing skill?” and “How do EFL
textbooks present writing skill?”.
3. Discussion
The results of this study showed that the percentage and frequency of subject matters
and pedagogical points related to writing in Persian textbooks are high, yet limited
to a form of 'short notice' at junior high school. Although the writing lessons in high
school textbooks are in an expanded lesson frame, they are still in the form of
definitions or outlines as if they are just for exam purpose or for memorization. This
is in opposition to theories of cognitive and conceptual learning (Ausubel, 1963).
The results of the second phase of this study presented information that indicated
how logically the subjects related to writing were set and organized in EFL textbooks
and if they were organized based on the capability of the learner. The results revealed
that lessons in EFL textbooks such as 'Writing with confidence' (Meyers, 2006;
2009) follow a logical order. A comparative study between the two systems (Persian
and EFL textbooks) showed that EFL writing textbooks were much more carefully
organized and designed. The topics in these course books were ordered from easy to
difficult in teaching writing. They were written according to an organized
pedagogical syllabus, which met learners’ needs and ability. Actually, reminding
learners of the principles of writing made the writing process more effective. In
contrast to EFL writing textbooks, there was no logical continuity in the order of
lessons in Persian textbooks. It seems that Persian textbooks do not follow a logical
order to present the relevant subjects and as a result, the topics and their order do not
fit the capability of students. The results of the third phase of the study revealed that
EFL textbooks emanate process-based approach whereas Persian textbooks
implement the product-based approach. All in all, comparing the course books
revealed that Persian textbooks do not deal with principles of writing
comprehensively.
4. Conclusion
The current study sought to compare EFL writing textbooks with Persian junior high
and high school writing course books. The results revealed that there were
differences in subject frequencies, the order of lessons presented, and the teaching
approach. The results have implications for textbook writers. They can make
modifications to the development of Persian textbooks. Reviewing the course books
could lead to the students’ mastery of Persian written system as, among all factors
that affect learning the writing skill, textbooks form one of the most important
factors.
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Extended Abstract
1. Introduction
The importance of writing as a complex skill in applied linguistics has drawn the
attention of many researchers to evaluating textbooks in order to help learners gain
self-sufficiency and autonomy in the field of language use and communication.
Investigations have shown that developments in textbook evaluation can promote
the quality of pedagogies and consequently, the quality of learning. Silva and
Matsuda (2002) support the idea that writing, as part of applied linguistics, is a way
of communication. It is the product of creative, dynamic learning process that spirals
naturally upward, and outward toward limitless possibilities, as it is fostered by
examples over time (John-Steiner, 1985). It is clear that this complex skill requires
support from a rich qualitative pedagogical curriculum based on a process-based
approach, which involves students in planning, drafting, revising, and editing (Seow,
1995). Investigations have shown that developments in the textbook evaluation can
increase the quality of learning (e.g., Richards & Renandya, 2002; Tompkins, 1990;
Zamel, 1982). To simplify the complexity of the writing skill, the teachers' role is
salient both as the interpreters of materials and as the one who teaches the principles
of writing. According to Zamel (1982), many teachers usually do not evaluate
student’s compositions based on the crucial principles of writing. Instead, they
present writing as something which has always existed and needs to be developed
by practice.
Therefore, careful attention to the quality of the content is particularly important.
There seem to be problems in the content, the order of the lessons, and the teaching
approach in Persian writing textbooks, compared to the ones used for teaching
English writing.
2. Methodology
This study was set out as a qualitative one. It attempted to analyze, first, the content
of junior high and high school Persian textbooks and the EFL writing textbooks
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3. Discussion
The present paper sought to emphasize the transfer of contemporary discourses as
an important area in Historical Translation Studies in Iran and suggested it be an
essential area for research among Translation Studies scholars in Iran. To this end,
first, some of the ideas on the transfer of discourses and the current discussions in
the field of historiography were briefly reviewed, and then an attempt was made to
adapt Jauss's (1970) Reception Theory to the needs of Historical Translation Studies
scholars interested in studying the transfer of discourses.
4. Conclusion
Considering the importance of translation in the transfer and development of
contemporary discourses, this paper attempted to propose a historical approach to
address the issue of the transfer of contemporary discourses in Iran. Adopting a
historical approach helps us avoid imposing a pre-existing theory on the data, and
thus emphasizes the specific characteristics of the transfer of each discourse. In
addition, the emphasis put on using the “Reception Theory” distinguishes it from
similar approaches to the problem of the transfer of discourses which seek to
examine the impact of imported discourses on the target culture.
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Extended Abstract
1. Introduction
Discourses and theories are produced in different ways, whether they are produced
within the borders of a culture, or imported from a different culture through the
channel of translation or other forms of rewriting (e.g. original writing on the
imported discourse). In Iran, many modern discourses and theories are products of
different types of translations. This does not mean that some elements of these
discourses have not been previously present in Persian literary and philosophical
works, but it means that such discourses and theories as coherent sets of knowledge,
philosophy and theory and with a specific purpose and worldview are products of
translation and importation from different cultures. However, few historical studies
have been carried out in this regard and even in those few studies the role of
translation in introducing new discourses has been totally ignored.
2. Theoretical framework

The present study aimed to use, as Bandia (2006) suggests, the current
theories and methodologies which are developed in the field of history. Thus,
among the current theories, Reception Theory, proposed by Jauss (1970), has
been suggested and modified to account for the way modern discourses in
Iran are received.
Following Rundle's (2012) distinction between historical and scientific
methods in historical translation studies, the present study aimed to avoid
yielding a general account of the role of translation in the immigration of
theories and discourses and instead focused on the history of the reception of
modern discourses in Iran with a focus on the role of translation among other
forms of rewritings. Thus, as Rundle (2012) suggested the results may interest
a wider range of audience, historians as well as translation studies scholars.
1. Corresponding Author: khazaeefarid@um.ac.ir
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