فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه
(دن شکدة ندبیّات و علوم ن سا ی)
(علمي ـ پژوهشي)
صاحبنمتیاز :دانشگاه فردوسي مشهد
مدیر مسئول :دكتر سیّد محمدرضا هاشمي
سردبیر :دكتر مسعود خوشسلیقه
دستیار سردبیر :دكتر مریم سادات طباطبائیان
مدیر نجرنیی :دكتر محمدرضا فارسیان
اعضاي هیئت تحریریّه:
دکتر زهرر اسرامی راسر (استاد زبدنشندست کتدببد ،
انشگده تگزاس آمدیکد)
دکتر عایرضم انوشریراان (استاد زبتد و ا بیتد انگلیست
انشگده شیداز)

فد وس مشهد)
دکتررر عبمالمهررم ریمض ر (استتاد آمتتزز

زبتتد انگلیست

انشگده مککزاب ،اسادالید)

دکتر یونم بیکر (استاد مطدلعتد تدجمت ،انشتگده منچستاد
انگلساد )

دکتررر یحممرضررم فمرسرریم ( انشتتیدب زبتتد و ا بیتتد فدانستت،
انشگده فد وس مشهد)

دکتر رضم پیشقرم (استاد بوانشندست اجامتدی آمتزز
زبد

دکتر یسعود خوشسایقه ( انشتیدب مطدلعتد تدجمت ،انشتگده

انشگده فد وس مشهد)

دکتر سعیم کترمب ( انشتیدب آمتزز

زبتد انگلیست

انشتگده

اصفهد )

دکتر عایرضم جایا فر (اساد زبدنشندس کتدببد  ،انشتگده

دکتر اداین گنتزلر (اساد ا بید تطبیق

شهید چمدا اهزاز)

امهدست امدیکد)

دکتر عا خزاع فریم ( انشیدب مطدلعتد تدجمت ،انشتگده

دکتر یحممرضرم همشرم (استاد مطدلعتد تدجمت ،انشتگده

فد وس مشهد)

فد وس مشهد)

انشگده مدسدچزست

ویرنستار فارسی  :عبداله نوروزي
ویرنستار ن گلیسی  :مركز ویراستاري انگلیسي دانشکده ادبیات و علوم انساني
کارشناس نجرنیی  :مرضیه دهقان
حروف گاری و صفحهآرنیی  :الهه تجویدي
شمارگان 03 :نسخه
شا ی :مشهد ،پردیس دانشگاه فـردوسـي ،دانشـکدة ادبیّات و علـوم انساني دكتـــر علي شریــعتي .كد پستي4888491110 :
مابر )358( 01849899 :تلفن )358( 01130880 :باا :داخل كشور 85333 :ریال (تكشماره)
http://jm.um.ac.ir/index.php/lts/index
شا ی نینتر تی:
این نشریه در كتابخانه منطقهاي علوم و تکنولوژي شیراز نمایه مي شود.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎن و ﺗﺮﺟﻤﻪ

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

ﺳـﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﻳﻜﻢ ،ﺷـﻤﺎرة ﺳﻮم
ﭘﺎﻳﻴﺰ 1397

)ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺷﻤﺎره  :ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (1398

اﻳﻦ ﻣﺠﻠّﻪ در ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:
-

ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم )(ISC

-

ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃّﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )(SID

-

ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎﻧﻚ اﻃّﻼﻋﺎت ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻛﺸﻮر)(Magiran

رنهنمای شرنیط فصلنامه برنی پذیرش و چاپ مقاله
 -8مقاله به ترتیب و شمارهگذاري زیر ،شامل :عنونن ،چکیده (فارسی و ن گلیسی770،تا 200ونژه) ،کلید ونژگـان (حـدّاكرر
پنج واژه)-7 ،مقدّمه(پرسش تحقیق ،فرضیّه(ها) ،اهداف)-2،پیشینة تحقیق-9 ،بحث و بررسی ،و  -7تیجهگیری باشـد .مـتن
كامل مقاله بین  5333تا  1333كلمه باشد .فصلنامه از پذیرش مقاله هاي بلند (بیشتر از 83صفحة  A4تایپ شـدة  80سـطري)
معذور است.
 -8عنوان مقاله ،مشخّصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگي ،مرتبة علمي ،نام دانشگاه یا مؤسَسة آموزشـي ،نشـاني،
تلفن و پست الکترونیکي ( )e-mailدر صفحهنی جدنگا ه (اولین صفحه) نوشته شود.
 -0ارسال چکیدة ن گلیسی (853تا  833كلمه) در صفحهنی جدنگا ه ،شامل عنـوان مقالـه ،نـام نویسـنده نویسـندگان ،رتبـه
دانشگاهي ،دانشگاه مؤسّسه ،پست الکترونیکي ،به زبان ن گلیسی ،لازم است.
 -9منابع مورد استفاده در متن تصریح شود (مرلاً ،شفیعي كدكني ،8014 ،ص  )983و در پایان مقاله براساس سبك  ،APAبـا
ترتیب الفبایي ،نام خانوادگي ،حرف اول نام نویسنده نویسندگان ،به شرح زیر (لطفا به شیوة قطه گذنری عنایت فرمایید):
کتاب :نام خانوادگي ،حرف اول نام نویسنده نویسندگان( .سال انتشار) .نام كتاب -ایرانیك ایتالیك .-محلّ نشر :نام ناشر.
 مقاله :نام خانوادگي ،حرف اول نام نویسنده نویسندگان( .سال انتشار) .عنوان مقاله .نام نشریّه -ایتالیك ایرانیك ،-دوره سال
ایتالیك ایرانیك(-شماره) ،شماره صفحات مقاله. مجموعه مقالات :نام خانوادگي ،حرف اول نام نویسنده نویسندگان( .سال انتشار) .عنـوان مقالـه .در -حـرف اول نـام .نـام
خانوادگي (ویراستار گردآورنده) ،نام مجموعه مقالات -ایتالیك ایرانیك( -شماره صفحات مقاله) .محلّ نشر :نام ناشر.
 سایتهای نینتر تی :نام خانوادگي ،حرف اول نام(.سال انتشار) .نام اثر (مقاله كتـاب) ،بازیـابي روز -مـاه ،سـال ،نز -نشـاني
اینترنتي اثرhttp://www............. -
 -5ارجاعات در متن مقاله در پرانتز ( ام ویسنده ،سال ن تشار ،ص ،شماره صفحه) نوشته شود .ارجاع بـه منـابع ریرفارسـي،
همانند منابع فارسي است .نقل قولهاي مستقیم بیش نز 70ونژه به صورت جدا از متن ) ،(block quotationبا تورفتگي ( 0تا
 5حرف) از سمت راست (فارسي) یا چپ (انگلیسي) درج مي شوند.
 -0معادل لاتین كلمات در مقابل آنها یا در پایین صفحه ،به صورت پانویس ،نوشته شود.
 -8مقاله نباید براي هیچ یك از مجلّههاي داخل یا خارج از كشور ارسال و یا در مجموعه مقالههاي همایشها چاپ شده باشد.
 -1این فصلنامه فقط مقالههایي را مي پذیرد كه در زمینه ي زبان و ادبیّات انگلیسي ،فرانسه و روسي؛ آموزش زبان انگلیسي ،فرانسـه
و روسي ،یا حوزه مطالعات ترجمه و حاصل پژوهش نویسنده نویسندگان باشد.
 -4مقاله باید بر اساس شیوه نامة آیین نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسي نوشته شده باشد .در صـورت لـزوم ،نشـریه در
ویراستاري ادبي مقاله ،بدون تغییر محتواي آن ،آزاد است.
 -83نویسندگان گرامي لازم است مقالههاي خود را به نشاني الکترونیکي  http://jm.um.ac.irارسال فرمایند.

فارست مقالات
صفحه
بررسی تطبیقـی تصـویر جنـ

جاـا ی در رمانهـای خـون دیگـرنن و

سووشون

آسیه رند

7 -97

محمدرضا فارسیان
سمیرن بامشکی

نرزیابی کتاب درسی ن گلیسی تخصصی برنی دن شجویان رشتة کـامپیوتر

حسن سودمند نفشار

(ن تشارنت سمت) :دیدگاه دن شجویان و مدرسان زبـان تخصصـی رشـتة

فاطمه حافظ

99 -17

کامپیوتر
ن گیزهها و دلایل طرفدنرزیر ویسی فیلمها و سریالهای کرهنی

نلاام فاضلی حقپناه

17 -707

مسعود خوشسلیقه
ن قیاد و قدرت بدن ز ا ه در رمان سرگذشت دیمه وشتة مارگارت نَتوود

سمیرن حقی

709 -721

محمود رضا قربان صباغ
زهره تائبی قندری
نز دغدغة زمان تا بحرنن هویت در دنستان گشتیِ شبا ه وشـتة پاتریـک

وحید ژند محمد

721 -771

مودیا و
نز نصالت زن تا تدنوی روحیطبیعت :شفای یـایی در نکنـون زمـان دل

میمنت دن شوری

گشودن نست نثر آلیس ونکر

بختیار سجادی
جلال سخنور

773 -711

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی) ،علمی ـ پژوهشی ،شمارة سوم  ،پاییز 7931
DOI: 10.22067/lts.v51i3.78776

بررسی تطبیقی تصویر جنگ جهانی در رمانهای خون دیگران و سووشون
آسیه راد (کارشناس ارشد زبان و ادبیات فرانسه ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)
assiehassieh@gmail.com
محمدرضا فارسیان (دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران ،نویسندة مسئول)
farsian@um.ac.ir
سمیرا بامشکی (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)
samira_bameshki@ferdowsi.um.ac.ir

چکیده
ســیمون دوبــووار و ســیمیو دانشــور از اولــیو پیشـ امان ادبیــات زنانــه و مــداف

ــو

زنــان در فرانســه و ایــران بــهشــمار مــیآینــد ایــو دو نویســند در اکثــر آرارشــان بــه
توصیف اوضـا زنـان و ن ـن آنهـا در جامعـه پرداختـه و همـوار بـا لـد خـود بـرا
ا یا

ـو و برابـر جنسـیتی در جامعـه تلـاک کرد انـد و بـدیو ترتیـر در عرصـة

جهانی مـورد توجـه عمـوم ـرار هرفتـهانـد علـاو بـر ایـو ،بـا نوشـتارها اجتمـاعی و
سیاسی خود همـوار جـزو نویسـندهان متعهـد زمـان خـود م سـو
ممکو اسـ

مـیشـوند هـاهی

شـهاه ها و تأریرپـییر ها دو ارـر از یکـدی ر مـا را بـه م ایسـة آنهـا وا

دارد ،در الیکـه ایـو امکـان نیـز وجـود دارد کـه دو نویسـند متـون مشـابه یـا نزدیـ
بــه هــد را در ی ـ
ممکو اس

یطــه و در رابطــه بــا ی ـ

براساس ذهنیـ

موضــو نوشــته باشــند کــه ایــو تشــابه

مشـتری یـا شـرایت اجتمـاعیتـارییی مشـترکی باشـد کـه

در آن میزیســتهانــد از همــیو من،ــر ،در ایــو پــژوهن بــه بررســی م ایســها تصــویر
جنــج جهــانی دوم در دو رمــان خــون دی ــران ارــر ســیمون دوبــووار و سووشــون ارــر
سـیمیو دانشــور بـر پایـة اصــو شـاخها از ادبیــات تطهی ــی موسـوم بــه تصویرشناســی
پرداخته شـد اسـ
متفاوت از ی

آن ـه کـه از ایـو تطهیـه بـهدسـ

آمـد  ،وجـود تصـاویر مشـابه و

جنـج مشـتری در هـر دو داسـتان اسـ

بـا وجـود فاصـلة جغرافیـایی و

فرهن ــی بــیو دو نویســند  ،تصــاویر بــهدســ آمــد بــه یــ

هــد

مشــتری یعنــی

پــرداختو بــه موضــو جنــج از جوانــر میتلــف فرهن ــی ،سیاســی و اجتمــاعی منتهــی
میشــود هــر دو نویســند بــا ارائــة تصــاویر هم ــون مهــارز و شــرایت اجتمــاعی،
____________________________
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چهــرة جنــج را بــهخــوبی بــرا خواننــد ترســید کــرد و بــا ســاختو تصــاویر منفــی از
جنج به ت هیح آن دس

زد اند

کلیدواژهها :سیمون دوبووار ،سیمیو دانشور ،تصویر جنج ،ادبیات تطهی ی
 .۱مقدمه

ادبیــات تطهی ــی ،شــاخها از ادبیــات اس ـ

کــه بــه بررســی روابــت بــیو ادبیــات مل ـ

میتلف  ،شـهاه هـا و تفـاوتهـا میـان آرـار نویسـندهان و تأریرپـییر آنهـا از یکـدی ر
طــی دورانهــا میتلــف مــیپــردازد بســیار از منت ــدان ،کشــور فرانســه را خواســت ا
ادبیــات تطهی ــی مــیداننــد بــرا اولــیوبــار ،فرانســوا ویلمــو -7یکــی از اســتادان برجســتة
ادبیــات فرانســه در دانشـ ا ســوربو -اصــطلاا ادبیــات تطهی ــی را بـهکــار بــرد و پــو از او
نیــز ســن

بــو -2منت ــد مشــهور فرانســو  -ایــو اصــطلاا را بــهکــار هرفتــه و رواد داد

( دیـد  ،7919 ،ص  )7آن ـه کــه بیشـتر از هـر چیــز مـد ن،ـر نویســندهان ایـو ــوز
از ادبیــات ــرار دارد ،آشــنایی بــا ادبیــات بی انــه و فرهنــجهــا میتلــف جهــان و راهــی
بــرا رهاشــدن از تعصــهات ادبیــات خــود و ارتهــات بــا ادبیــات دی ــر اس ـ

تــاکنون

تعــاریف بســیار مطــابه بــا دو مکتــر فرانســو و آمریکــایی ،توســت منت ــدان میتلفــی
ن ـ شــد اسـ

کــه بیــان تمــامی آنهــا در وصــلة ایــو ب ــی نمــیهنجــد در ســا هــا

آغــازیو ســدة بیســتد میلــاد بــود کــه نیســتیو کتــا

علمــی و جــام در بــا

ادبیــات

تطهی ــی نوشــته شــد کــه نویســندة آن ،وان تــی د ،9یکــی از بزرهتــریو اســتادها مکتــر
ادبیــات تطهی ــی در فرانســه بــود از هــد عصــران ایــو نویســند کــه در رو کــار آمــدن
مکتر تطهی ـی فرانسـو ن ـن بسـزایی داشـتند ،مـیتـوان بـه نان مـار کـار  4و مـاریوس
فرانســوا هویــارد 5اشــار کــرد (صــالح بــ

و ن،ــر م ــدم ،79۳1 ،ص  )7۱مکتــر

فرانســو بــر اص ـ تــأریر و ارتهاطــات ادبــی اســتوار اس ـ

و بــه ارائ ـة شــواهد و مــداری

علمــی و تــارییی تأکیــد مــیکنــد در ــالیکــه مکتــر آمریکــایی کــه در ســا هــا پــو از
1. François Willemain.
2. Saint-Beuve
3. Paul Van Tieghme
4. Jean-Marie Carré
5. Marius-François Guyard
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جنــج جهــانی دوم توســت منت ــدان آمریکــایی شــک هرفــ  ،بــر روک ن ــد مســت ید و
بیواسطة ادبیـات و یطـة ارتهاطـات و تـأریرات ادبـی پایـههـیار شـد شـایان ذکـر اسـ
که تفاوت مطالعات ادبیات ملـی و تطهی ـی در ایـو اسـ

کـه پژوهشـ ر ادبیـات تطهی ـی پـا

را از ــوزة ادبیــات ملــی فراتــر میهــیارد و درصــدد شــناخ
دی ر ادبیات تطهی ـی در هـر زمـان بـر آن اسـ

«دی ــر » اسـ ؛ بــهعهــارتی

کـه «خـود » را در آینـة «دی ـر » بهینـد و

بشناســد پژوهش ـ ر ادبیــات تطهی ــی« ،دی ــر » را بی انــه نمیان ــارد (شــرک

م ــدم ،ص

)5۲-۲2
پراور 7نیز دربارة ـوزة مطالعـات تطهی ـی ایـوهونـه مـینویسـد کـه «مطالعـات ادبیـات
تطهی ی یعنی بررسی وجـو اشـترای و افتـرا  ،منهـ الهـام یـا تـأریر و تـأرر بـیو متـون ادبـی
(ازجمله متون ن،ریه و ن د ادبی) کـه بـه بـین از یـ

زبـان نوشـته شـد باشـند ،یـا مطالعـه

و بررســی روابــت و مــراودات ادبــی بــیو دو یــا چنــد جامعــه کــه بــه زبانهــا میتلــف
صــ ه

مــیکننــد» (پــراور ،7939 ،ص  )7۲دی ــر آنکــه ادبیــات تطهی ــی ماننــد ســایر

مها ــی علــوم انســانی ،در مســیر تــارییی خــود رشــد و تکام ـ داشــته اس ـ

و نمیتــوان

برا آن تعریف یا ن،ریها وا د و منسجد ارائه داد (انوشیروانی ،79۳۲ ،ص )۲
در ایــو اورا بــرآنید کــه بــه بررســی تصــویر جنــج در دو رمــان «خــون دی ــران» 2از
ســیمون دوبــووار 9و «سووشــون» از ســیمیو دانشــور بــر پایــة تصویرشناســی در ادبیــات
تطهی ــی بدــردازید بــا ت لیـ هــر دو ارــر و یــافتو ن ــات مشــتری و متفــاوت میــان ایــو دو،
مــیتــوان بــه دیــدها دو نویســندة زن راجــ بــه پدیــد ا اجتمــاعی و بــه روز هم ــون
جنج ،دس

یاف

جنج وان ا اسـ
خود رار داد اسـ

نـام آشـنا کـه از دیربـاز تـاکنون ،ملـ هـا میتلفـی را ت ـ
از ایـو من،ـر مـیتـوان هفـ

تـأریر

ت ریهـاً نیمـی از کشـورها جهـان ،ایـو

پدیــد را تجربــه کــرد انــد و مردمــان بســیار  ،جــان خــود را در ارــر مشــکلات ناشــی از
جنــج هم ــون

طــی ،نهــود بهداشــ  ،هرســن ی و علــ میتلــف دی ــر از دســ
1. Salmon Praver
2. Le sang des autres
3. Simone de Beauvoir
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داد اند یکی از مهدتـریو ایـو تأریرهـا ،بـهوجودآمـدن شـاخها جدیـد در ادبیـات بـود کـه
در آن نویسندهان و شاعران هر کشـور بـا لـد خـود بـه پدیـدة جنـج و آرـار ناشـی از آن
پرداختهاند اصـطلاا ادبیـات جنـج یـا ادبیـات م اومـ

بـرا نیسـتیو بـار در سـا 73۲۲

توســت نویســند ا فلســطینی بــهنام غســان کنفــانی 7رواد پیــدا کــرد (ترابــی ،79۳3 ،ص
 )1ایــو ادبیــات بــه شــرا پایــدار و درد و رنــم مردمــی مــیپــردازد کــه درهیــر جن ــی
ناخواســته شــد انــد ادبیــات جنــج در ادبیــات غــر
رون میتلف به خـود اختصـاص داد اسـ

و شــر  ،نویســندهان بسـیار را طــی

همزمـان بـا شـرو جنجهـا جهـانی و طـی

ســا هــا پــو از آن ،شــاهد اهــور شــاهکارها ادبــی میتلفــی در الــر رمــان ،شــعر،
داســتان و انــوا ادبــی دی ــر در آرــار نویســندهان جهــان و بــهویــژ نویســندهان غربــی
بود اید در کشور فرانسه نیز نویسـندهان بسـیار بـا الهـام از ایـو جریـان جهـانی بـه خلـه
آرار دس

زد انـد کـه پـو از هیشـ

سـا هـا نیـز هم نـان ارزک ادبـی خـود را فـ

کرد اند رمان خـون دی ـران نیـز یکـی از آرـار اصـ از جنـج جهـانی دوم اسـ
لد نویسـند ا مسـوولی پییر و بـر پایـة فلسـفة اهزیستانسیالیسـ

کـه بـه

نوشـته شـد اسـ

کـه

در ادامة ایو ب ی به شرا بیشتر آن خواهید پرداخ
در ادبیات کلاسـی

ایـران نیـز ادبیـات جنـج همـوار جای ـاهی ویـژ داشـته اسـ

طی زمـان دسـتیوک تغییـرات ابـ تـوجهی ـرار هرفتـه اسـ

کـه

و امـروز مـیتـوان شـاهد

پدیدآمدن انوا جدیـد در ایـو شـاخه بـود مهـدتـریو جن ـی کـه شـاعران و نویسـندهان
ایرانــی دربــارة آن ســیو راند انــد ،جنــج هشــ

ســالة بــیو ایــران و عــرا بــود اســ

(ترابــی ،79۳3 ،ص  )7۳در ادبیــات جن ــی ایــران همــوار شــاهد آن هســتید کــه نویســند
میکوشـد ارـر آموزنـد خلـه نمایـد و بـه تـرویم ال وهـا رفتـار بدـردازد ،امـا از آنجـا
که ایو آموز ها به طـور مسـت ید صـورت مـیهیـرد و بـا ارافـ

و بیـانی غیرصـریح مطـرا

نمــیشــود ،ت ـأریر مانــدهار در ذهــو خواننــد نــدارد و ایــو نشــانی از ضــعف نویســندهان
ایرانــی در یطــة ادبیــات م اومــ

اســ

(دیکلــو ،79۳3 ،ص  )44بــا ایــو ــا آرــار

بســیار در ایــو زمینــه بــه چـاپ رســید و تــاکنون کارهــا علمــی میتلفــی دربــارة آنهــا
1. Ghasan Kanfani
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شاید نتـوان رمـان سووشـون کـه بـا لمـی ـو و رسـا بـه شـرا شـرایت

انجام شد اس

مــردم شــیراز در ســا هــا جنــج جهــانی دوم میپــردازد را جزئــی از رمــانهــا ادبیــات
جنج م سـو
در ایــو کتــا

نمـود ،ولـی بـا ایـو ـا میتـوان توصـیفات نویسـند از شـرایت جنـج را
بــهدس ـ

آورد و بــا جزئیــات شــرایت مــردم ایــران در آن زمــان بیشــتر آشــنا

شد
 .۲روش پژوهش

در ایــو نوشــتار ،بــه بررســی م ایســها تصــویر جنــج در دو رمــان نــام بــرد شــد  ،بــر
پای ـة تصویرشناســی 7مــیپــردازید ایــو شــاخه از ادبیــات تطهی ــی کــه بــه تــازهی در ایــران
نمــود بیشــتر یافتــه ،توجــه نویســندهان بســیار در ایــو یطــه را بــه خــود جلــر کــرد
اس

از پیش امان ایـو شـاخه مـیتـوان بـه دنیـ هـانر پـانو 2و نان-مـاری مـورا 9کـه از

اســتادان بــزرب ادبیــات تطهی ــی و تصویرشناســی هســتند اشــار کــرد نان مــورا در مــورد
یکــی از پیشــ امان یطــة تصویرشناســی ایــوهونــه مــینویســد «در فرانســه ،رکــ
تعیــیوکننــد بــرا چنــیو ت ی ــاتی را نان-مــار کــار آغــاز کــرد بررســی او بــا عنــوان

«نویســندهان فرانسـو و ســرا

آلمــان» ،4بیــان ر هم ـة توجــه ت لیلــی بــه تفســیر دوجانه ـة

مل هــا ،مســافرتها و ســرا هــا بــود» (نان-مــاری مــورا ،7333 ،ص  )2۱5موضــو
تصویرشناسی ،مطالعـة تصـویر «دی ـر » و بـه بیـان د یـهتـر تصـویر «فرهنـج دی ـر » یـا
عناصــر آن در ادبیــات و یــا هنــر اس ـ
اس ـ

بــهعهــارت دی ــر ،تصویرشناســی دانــن و روشــی

کــه در آن ،تصویرکشــورها و شیصــی هــا بی انــه در آرــار ی ـ

نویس ـند یــا ی ـ

دور و مکتــر مطالعــه مــیشــود (نــامور مطلــه ،79۳۳ ،ص  )727در وا ـ بــا توجــه بــه
تعــاریف داد شــد توســت منت ــدان ایــو زمینــه ،تصــویر را میتــوان زبــان دوم انســانی در
ن،ر هرف

که با اسـتفاد از آن میتـوان پیـامهـا میتلفـی را از فرهن ـی بـه فرهنـج دی ـر

منت ــ کــرد و نویســند میتوانــد از ایــو طریــه بــا خواننــدة خــود ارتهــات بر ــرار کنــد
1. L’imagologie
2. Daniel-Henri Pageux
3. Jean-Marc Moura
4. Les écrivains français et le mirage d’Allemagne
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بنــابرایو هــد
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تصویرشناســی ،بررســی تصــویر خــود در ادبیــات دی ــر یــا فرهنــج

دی ر در ادبیـات خـود اسـ

لـیا در ایـو شـاخه همـوار تصـویرپرداز بـیو فرهن ـی

آلـو مونتانـدون 7در تعریـف تصویرشناسـی بـر موضــو «دی ـر » تأکیــد

مـورد ن،ـر اسـ

مــیکنــد و مینویســد «تصویرشناســی ،مطالعــة بازنمــاییهــا بی انــه در ادبیــات اســ »
(مونتاندون ،7915 ،ص )225
ایــو هفــتو از «دی ــر » و یــا ســاختو «تصــویر دی ــر » ،بیشــتر بــر پایــة دیــد ها و
شنید ها ی

نویسند شک مـیهیـرد تصـاویر کـه در یـ

مـتو ارائـه مـیشـود مطـابه

دیدها نویسندة آن متو سـاخته شـد اسـ  ،بنـابرایو هـاهی ایـو تصـاویر کاملـاً بـیطرفانـه
و وا عی نیواهنـد بـود لـیا مـیتـوان هفـ

«تصـاویر بینـافرهن ی کـه در ادبیـات بازتـا

مییابـــد ،چنـــدان معصـــوم و بـــیطرفانـــه نیســـ

و همـــوار متـــأرر از ایـــدئولون ها و

پینمتوهــا شــک مــیهیــرد از همــیو رو  ،تصــاویر ادبــی متــأرر از تصــاویر جمعــی و
رایجی میشوند کـه از دی ـر در جامعـة تصویرسـاز نسـه

بـه جامعـة تصویرشـد وجـود

دارد» (نــامورمطله ،79۳۳ ،ص  )791بـهطــور مثــا  ،شــیوة ن ــا چنــدیو نویســند بــه یـ
مکان خاص ممکو اس
چــرا کــه هــر ی ـ

باعـی ایجـاد تصـاویر متفـاوت یـا مشـابهی بـرا خواننـد شـود ؛

از ایــو نویســندهان از دیــدها خــاص خــود بــه توصــیف ایــو مکــان

پرداختــهانــد در ایــو ب ــی نیــز چــون دو نویســند از دو فرهنــج متفــاوت و بــا شــیوة
نویســندهی خــاص خــود بــه توصــیف شــرایت اص ـ از ی ـ

جنــج وا ــد در دو مکــان

جغرافیایی دور از هـد پرداختهانـد ،مـیتـوانید در لابـهلـا ایـو توصـیفهـا بـهدنهـا یـافتو
تصــاویر ی ـ

جنــج مشــتری در دو ســرزمیو میتلــف ،از لــد دو نویســندة زن باشــید ،تــا

بلکه بتوانید بـا یـاس ایـو دو ارـر بـا یکـدی ر ،در سـایة ادبیـات تطهی ـی بـه پاسـیی بـرا
پرسنها ایو هفتار دس

یابید

الــف چــه شــهاه ها و تفــاوتهــایی از تصــویر جنــج در فرهنــج خــود و دی ــر
وجود دارد؟
هد

ایو دو نویسندة زن به پدیدة جنج چ ونه توصیف شد اس ؟
1. Alain Montandon
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برا پاسخهویی به ایـو سـاالات ،ابتـدا نـو ن ـا هـر دو نویسـند را نسـه

بـه جنـج

توضیح داد  ،سـدو تصـویر جنـج را از خلـا ت لیـ هـر دو داسـتان بـهصـورت جداهانـه
بررسی میکنـید پـو از آن بـا یـافتو تصـاویر مهـد ناشـی از جنـج در هـر دو داسـتان ،بـه
بررســی شــهاه ها و تفــاوتهــا آنهــا خــواهید پرداخــ

در وا ــ مــا بــه دنهــا

تأریرپییر دو نویسند از یکدی ر نیسـتید ،بلکـه بـا اسـتفاد از ایـو م ایسـه بـهدنهـا یـافتو
تأریر جنـج در ذهنیـ

و لـد دو نویسـندة شـر ی و غربـی هسـتید تـا از ره ـیر ایـو لـد

بــه آشــنایی میتصــر بــا پدیــد ا فجیــ هم ــون جنــج و تــأریر آن بــر ادبیــات ملــ
میتلف دس

یابید از ایـو ره ـیر مـیتـوان بـه ن ـن مهـد ادبیـات تطهی ـی در نشـاندادن

دیــدها دو نویســند در توصــیف یــ

موضــو مشــتری و رابــ

یــا فاصــلة بــیو دو

فرهنج متفاوت نیز اشار کرد الهتـه نهایـد فرامـوک کـرد کـه ادبیـات تطهی ـی سـهد بسـزایی
در آشــتیدادن فرهنــجهــا و ادبیــات مل ـ میتلــف بــا یکــدی ر دارد و ایــو ن ــن تنهــا بــا
یاسهــایی صــورت مــیپــییرد کــه از خلــا یـ

یـا چنــدیو ارــر ادبــی متفــاوت بـهدسـ

میآیند
 .۳پیشینة پژوهش

ســـیمون دوبـــووار (73۳۲-73۱۳م) و ســـیمیو دانشـــور (793۱-79۱۱ک) ،هـــر دو از
نویسندهان بـهنـام ادبیـات فرانسـه و فارسـی هسـتند کـه ت ی ـات بسـیار در الـر پایـان
نامــه ،م الــه و کتــا

رو آرارشــان صــورت هرفتــه اســ

در ایــران هم نــیو ت ی ــات

زیــاد رو آرـار ایــو دو نویســند بـهویــژ در یطـة ادبیــات تطهی ــی انجــام شــد اس ـ ،
چرا که هر دو نویسـند بـه واسـطة زنانـهنویسـی و توجـه بـه

ـو و ن ـن زنـان و دفـا

از آن بــا لــد خــود ،بیشــتر مــورد توجــه ــرار هرفتــهانــد از آنجــایی کــه مطالعـات بســیار
دربارة کتا

سووشـون در ایـران انجـام هرفتـه و در اینجـا مجـالی بـرا بـازهوکردن تمـامی

آنهــا نیســ  ،بــه ذکــر چنــدیو مثــا از ایــو مطالعــات بســند خــواهید کــرد در زمینــة

پــرداختو بــه موضــو جنــج میتــوان بــه م ال ـة «نمودهــا جنــج در رمــان سووشــون از
سیمیو دانشور و رمـان اسـیر خشـکیها از دوریـو لسـینج در پرتـو ن ـد زنانـة شـوالتر» بـه
لد لیلی جمـالی و راضـیه جـوانمرد اشـار کـرد هم نـیو م الـها در بـا

جنـج جهـانی

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

دوم بــهنــام «بررســی و ت لیــ بازتــا جنــج جهــانی دوم در دو رمــان سووشــون و
المصابیح الزر » از سعید بـزرببی ـدلی ،سـینعلی هـاد و لـو صـالح را نیـز مـیتـوان
برشــمرد در مــورد رمــان خــون دی ــران نیــز میتــوان هف ـ

هم ــون سووشــون مطالعــات

م ــدود در زمینــة جنــج رو آن صــورت هرفتــه و بیشــتر مطالعــات صــورت هرفتــه
دربارة ایو کتا  ،بـر پایـة فلسـفة اهزیستانسیالیسـد 7اسـ

در ایـو میـان میتـوان بـه کتـابی

که بـه ن ـن زنـان در جنـج پرداختـه و شـام چنـدیو م الـه بـه زبـان فرانسـه و ان لیسـی
اسـ  ،اشــار کــرد زنــان در م ابـ جنــج 2نوشــتة آلیســون فـ
کتــا
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یکــی از م الــههــا ایــو

بــه زبــان ان لیســی نوشــته شــد و بــه بررســی دو رمــان از خلــا جنــج مــیپــردازد

«خون دی ـران از سـیمون دوبـووار و دوچرخـة آبـی از رنیـو دفـورن» 4ایـو مطلـر را نیـز
میتوان اضافه کـرد کـه تـاکنون مطالعـها در بسـتر تصویرشناسـی و بـا ممـمون جنـج ،بـر
رو دو داستان سووشون و خون دی ران انجام نشد اس
بررسی تصویر جنگ در خون دیگران اثر سیمون دوبوار

بــرا آهــاهی هرچ ـه بیشــتر بــا آرــار ی ـ

نویســند  ،در وهل ـة او بایــد بــا ن ــا او بــه

مســائ پیرامــون و ع ایــد و دیــدهاهن آشــنا شــد ؛ چــرا کــه لــد نویســند بازتــا
افکــار او اس ـ
فرانسه اس

دهنــدة

ســیمون دوبــووار یکــی از برتــریو نویســند هــا ســدة بیســتد میلــاد در

که بهواسـطة فمینیسـ هرایـی و دفـا از

ـو زنـان مـورد توجـه بسـیار از

منت ــدیو و نویســندهان جهــان ــرار هرفتــه اســ

او را میتــوان یکــی از مهدتــریو

پیش ـ امان مــود فمینیس ـ هرایــی در ـرن اخیــر دانس ـ

دوبــووار بــهواســطة آشــنایی بــا

ســارتر 5و ت صــی در رشــتة فلســفه در کنــار ادبیــات ،خــود را یکــی از طرفــداران فلســفة
اهزیستانسیالیســد معرفــی کــرد (ننــار  ،735۳ ،۲ص  )74ایــو فلســفه در ســا هــا بــیو
دو جنــج جهــانی نمــود بیشــتر پیــدا کــرد و نویســندهان بســیار در آرــار خــود بــه ایــو
1. Existantialisme
2. Les femmes face à la guerre
3. Alison S. Fell
4. Le sang des autres de Simone de Beauvoir et La bicyclette bleu de Régin Deforge
5. Jean-Paul Sartre
6. Geneviève Gennari
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زمینــه پیوســتند بســیار از آرــار ســیمون دوبــووار نیــز بــا ممــمونها اهزیستانسیالیســتی
نوشته شد انـد و در آنهـا بـه شیصـی ها زن داسـتان ن ـا ویـژ ا شـد اسـ

فمـا

ــاکد بــر جامع ـة آن زمــان ک ـه دوبــووار در آن مــیزیســته اس ـ  ،باعــی رو آوردن او بــه
نوشــتو م الــات و کتا هــا بســیار در زمین ـة جنــج شــد و در نتیجــه او توانس ـ

ن ــن

بسزایی در مهارزات مردمی داشـته باشـد و بـا لـد خـود در کنـار آنهـا بجن ـد تأریرپـییر
دوبــووار از جنــج باعــی میشــود کــه رو ی ـة ایــد آلیســتی و فردهرایان ـة او بــا رو یــها
جمعـی جـای زیو شــود تـا او نیـز بــه نـوعی خــود را در برابـر هـدنوعــان عصـرک مســوو
بداند
رمــان خــون دی ــران از اولــیو آرــار اهزیستانسیالیســتی ســیمون دو بــووار اس ـ

کــه در

سا  ،7345یعنـی در سـا هـا پایـانی جنـج جهـانی دوم منتشـر شـد ایـو رمـان داسـتانی
پرشــور از مهــارز و م اوم ـ

مــردم فرانســه در ســا ها اشــغا کشورشــان توســت ارتــن

ناز را به تصویر میکشـد ممـمون اصـلی ایـو رمـان ،مهـارز و مسـوولی پـییر در هـا
دی ــران اس ـ

و نویســند از خلــا داســتان خــود بــه نیروهــا م اوم ـ

توجــه زیــاد نشــان داد اس ـ

داســتان از ن ــا دو شیصــی

هلو ،2بیان مـیشـود نان بلومـار شیصـی

اصــلی یعنــی نان بلومــار 7و

اهزیستانسیالیسـتی نویسـند اسـ

رمان بهطور مـداوم در کشـمکن بـا خـود بـرا انتیـا
نهای

ملــی فرانســه نیــز

مسـیر درسـ

زنـدهی اسـ

تصمید مـیهیـرد بـرا مهـارز در جنـج علیـه دشـمو و دفـا از

مسیر مهـارز را پـین هیـرد تـا مسـوولی

کـه در طـو
و در

ـو «دی ـر »،

خـود را در هـا دی ـران بـه اتمـام رسـاند او بـا

تشویهکردن دوستانن به جنج ،رو یة مهارز طلهی را در آنها زند ن ه میدارد
بلومــار هف ـ

در ایــو جنــج مــو یــاد هــرفتد کــه جلــوهیر از خــونریز بــه همــان

اندازة رییتـهشـدن خـون هنـا اسـ

«مهـارزة سیاسـی نمـیکنید مـو کشـورم را بـه جنـج

نمــیکشــد» الــا ایــو مــا هســتید کــافی اس ـ  ،آن مهــارزة ا م انــه کــافی اس ـ

بــه آن

1. Jean Blomar
2. Hélène

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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زنــدهیهــایی فکــر کنیــد کــه م اومـ
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و مهــارزة مــا نجاتشــان مــیدهــد (بــووار ،79۲۳ ،ص

)72۳
آن ه کـه بـین از هرچیـز مـد ن،ـر نویسـند اسـ  ،نشـاندادن چهـرة مهـارز در تمـام
شیصی هـا داسـتان و از جملـه ن ـن زنـان در ایـو مهـارز میباشـد چراکـه طـی دوران
میتلف ،زنهـا بسـیار بـا فـداکار و از خودهیشـت ی در کنـار مـردان جن ید انـد و بـه
شــیوة خــود ن ــن مهمـی را در مهــارزات مردمــی ایفــا کــرد انــد یکــی از اهــدا

نویســند ،

نشــاندادن مهــارزات زنــان در ایــو دوران خــاص از خلــا شیصــی هــا داســتان اســ
برا مثا زمانی کـه دنـیو ،7یکـی از شیصـی هـا زن داسـتان ،بـرا رفـتو بـه جههـه از
نان بلومارکم

میخواهد

 میخواهی به اسدانیا برو ؟ بله ،میخواهد به رزمندهان بدیوندم مو اینجا چکار دارم که بکند؟ ولی ایو کار بیمعنی اس  ،تو دلیلی برا انجام دادن آن ندار(بـووار،

 ا تیاجی به دلای متعـدد نیسـ  ،زنـدهی آن ـدرها هـد بـاارزک نیسـ ،79۲۳ص )7۱3

آن ــه نویســند بــین از هرچیــز بــه آن توجــه نشــان داد  ،تصــویر مهارز هــا مردمــی
اعــد از زن و مــرد اســ

کــه بــا فــداکار در ایــو را  ،ت ــدس خاصــی بــه مهــارزة خــود

بیشــید اند و ایــو ت ــدس از ن ــا بســیار از نویســندهان دور نمانــد اســ
اینکــه مهــارز  ،تصــویر اصــلی و مهمــی اس ـ

علــاو بــر

کــه نویســند ب ـه خواننــد میشناســاند ،بــه

تصویرکشــیدن شــرایت مــردم پــاریو نیــز یکــی دی ــر از تصــاویر ارائــه شــد از خلــا
توصیفات داسـتان میباشـد هـدزمـان بـا جنجهـا جهـانی و کشـتهشـدن میلیونهـا سـرباز
در جههــهها جنــج ،افــراد بســیار در کشــورها اشــغا شــد در ارــر بیمــار و

طــی

جان باختند با اشـغا پـاریو ،بسـیار از مـردم ایـو شـهر مجهـور بـه تـریکـردن خانـه و
شــهر خــود شــدند تــا از مشــکلات ناشــی از جنــج در امــان بماننــد در بینهــا پایــانی

1. Denise
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کتا  ،شـرایت نابسـامان شـهر کـه در شـر

77

اشـغا بـود ،از زبـان هلـو بـهخـوبی توصـیف

شد اس
هلو دوبـار کتـابن را بسـ ؛ دی ـر نمـیتوانسـ

بـه خوانـدن ادامـه

دهد ن اهی به آسمان سـیا بالـا پـانتوون 7کـرد ،هـوا طوفـانی بـود ولـی
آن چیــز کــه خورشــید را پنهــان میکــرد ابــر نهــود ،بلکــه تــود ا
خاکســتر ســیا بــود خهــر رســید بــود کــه تمــام میــازن نفــ
پــاریو مــیســوزند از دوردس ـ

اطــرا

صــدا انفجــار بــه هــوک میرســید و

ه ـههــا در صــ نة ســیا آســمان خطــوت ســفید بــه چشــد میخــورد
آنها نزدیـ

مـیشـدند ،بـر شـهر و شـتی اضـطرا

آلـود سـایه افکنـد

بــود؛ بــه زود آخــریو دفا هــا هــد در هــد شکســته مــیشــد و آنهــا بــه
خیابانهــا شــهر مــیرییتنــد تمــام دورادور هلــو متــروی و خــالی از
ســکنه بــود ،رو تــراس کافــه مــاهیو 2و در خیابــان ســوفلو 9هــی کو بــه
چشد نمیخورد (بووار ،79۲۳ ،ص )7۳5
در رمــان خــون دی ــران ،نویســند بــا تکیــه بــر اصــو فلســفة اهزیستانسیالیســتی و بــا
لمی زنانـه بـه توصـیف شـرایت کشـور و مردمـی پرداختـه کـه نـاهزیر وارد جن ـی بـزرب
شد اند سیمون دوبووار کـه خـود نیـز ایـو شـرایت را از نزدیـ
با استفاد از تجار

دیـد و دری کـرد اسـ ،

شیصـی خـود در سـا هـا اشـغا فرانسـه بـا لمـی رسـا و روان بـه

خلــه داســتانی از مردمــان ســرزمینن دس ـ

زد و برخــی از شیصــی ها داســتانن را از

میان شیصی ها وا عی زندهی خود ،برهزید اس
بررسی تصویر جنگ در سووشون اثر سیمین دانشور

ســیمیو دانشــور ،نیســتیو زن رمــان نــویو تــاریخ ایــران اســ

کــه تــاکنون چهــار

مجموعــة داســتان کوتــا و ســه رمــان از او بــه چــاپ رســید اســ

در ایــو میــان

1. Panthéon
2. Mahieu
3. Soufflot
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معرو تریو رمـان او ،سووشـون ،کـه سـرآغاز جدیـد در نوشـتار رمـان فارسـی م سـو
مــیشــود ،در ســا  794۳منتشــر و پــو از آن بارهــا تمدیــد چــاپ شــد اســ
دانشور نیـز از نیسـتیو افـراد ـامی

ســیمیو

ـو زنـان و برابـر زن و مـرد در ایـران بـود و در

بسیار از کتـا هـاین وضـ زنـدهی زنـان جامعـة خـود را بـه تصـویر کشـید اسـ

در

دهها که دانشـور رمـان سووشـون را منتشـر کـرد ،نویسـندهان بـه دلیـ اسـتهداد و خف ـان
اکد بر جامعه ،دچار یـاس و ناامیـد شـد بودنـد ولـی دانشـور همـوار هم ـی را بـه را
فـرا میخوانـد او در ایـوبـار میهویـد

مهارز و امیـدوار تـا رسـیدن بـه آزاد و عـدال

«دلــد میخواهــد و تــی همــه در عــر ناامیــد هســتند ،مــو امیــدوار باشــد » (دههاشــی،
 ،79۳9ص  )33یــاس و ناامیــد ناشــی از جنــج ،فمــا خف ــانآور جامعــه و شــرایت
سی

زنـدهی مـردم کـه ت ـ

سیاسـ

نادرسـ

کومـ

وـ

شـک هرفتـه بـود ،بـه

بهانــها بــرا دانشــور بــد شــد تــا بتوانــد بــه خــوبی ایــو شــرایت را در داســتان خــود
غفلــ

ب نجانــد و بــا بــه تصویرکشــیدن مشــکلات آن دور  ،مــردم را از خــوا

بیــدار و

راهی برا مهارز باز کند
دانشــور بــه دور از اندیشــههــا

زبــی ،مهــارز را راهــی بــرا رســیدن بــه آزاد و

اســت لا مــردم و جامعــه مــیدانــد و از ن،ــر او ایــو مهــارزات بایــد براســاس روشــوبینی و
روشوفکر توست افراد آهـا سـازمان داد شـوند دههاشـی بـه ن ـ از دانشـور مـینویسـد
«دســت ا امدریالیســد ــاکد ،تــرس ع،یمــی از کمونیســ
اعت اد کمابین در مملک

داشــ ؛ بــه همــیودلیــ  ،ایــو

بهوجـود آمـد کـه تنهـا تعهـد ،تعهـد مارکسیسـتی اسـ » بـا ایـو

وجــود دانشــور از پیوســتو بــه ا ــزا

سیاســی مــیپرهیــزد چراکــه بــرا ایــوکــار دلای ـ

خــاص خــود را دارد «مــو نمــیتــواند فعــا سیاســی باشــد ،چــون بــه انــدازة کــافی ن،ــد و
اعت اد نـدارم و بایـد دری ـهها ذهـند را بـر رو همـة جریـانهـا بـاز ب ـیارم» (دههاشـی،
 ،79۳9ص  )245از ایو سینان ایـوهونـه برمـیآیـد کـه دانشـور بـا وجـود میـالف بـودن
بــا ا ــزا

سیاســی و هرو هــا مهــارز آن زمــان کــه بــر پایــة ایــدئولون خــاص خــود

میجن یدند ،به مهارز و آزادهـی و تـونـدادن بـه اسـارت اعت ـاد داشـ
مهــارزیو را آزاد را بــه امیــدوار و م اوم ـ

بـر همـیو اسـاس،

تشــویه میکــرد و در کتــا

سووشــون بــا

سا پنجا و یکد
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زند ن هداشتو آیـیوهـا ملـی و مـیههی ایرانـی سـعی در آهـاهیدادن بـه مردمـی دارد کـه
غــر در ناامیــد

اص ـ از جنــج و جریــانهــا سیاســی بودنــد در وا ـ دانشــور نیــز

هم ــون بــووار ،اعت ــادات خــود از جنــج و مهــارز را از طریــه ایــو داســتانپــرداز بــه
خواننــد منت ـ کــرد اسـ
شیصی

انعکــاس ایــو اعت ــادات را مــیتــوانید در ســینان یوســف کــه

اصلی رمـان سووشـون مـیباشـد ،بیـابید «مارکسیسـد و تـی سوسیالیسـد ،شـیوة

فکــر مشــکلی اســ

کــه تعلــید و تربیــ

د یــه مــیخواهــد و تطهیــه آن بــا رو یــه و

زندهی و روک اجتماعی مـا ،مسـتلزم پیت ـی و وسـع

ن،ـر و فـداکار بـی ـد و صـر

اس » (دانشور ،7915 ،ص )72۲
در شرایطی که دول

ایران نسه

بـه ایـو جنـج اعلـام بـیطرفـی کـرد بـود ،نیروهـا

متف یو و بـهویـژ ان لیسـیها بـه بهانـة تـأمیو مـواد غـیایی و اسـل ه از طریـه ایـران بـرا
روســیه ،ســم هــایی از جنــو

ایــران را اشــغا کــرد بودنــد در نتیجــه در داخـ کشــور

شرایت نابسامانی برا مـردم و کشـاورزان بـهوجـود آمـد و

طـی و بیمـار تمـام کشـور

را فــرا هرفتـه بــود ســیمیو دانشــور بــا لــد خــود ،شــرایت ســی
مهــارزة آنهــا علیــه بی ان ــان را بــه تصــویر کشــید اسـ

زنــدهی مــردم فــارس و

(اسـ ا یان ،7939 ،ص  )۳ایــو
از نمونــهها

رمــان در نشــاندادن شــرایت اجتمــاعی و سیاســی آن زمــان موفــه بــود اسـ

ایو اوضا آشفته میتوان بـه فسـاد و بـی تـوجهی درباریـان و نیروهـا داخلـی اشـار کـرد
که بدون در ن،ـر هـرفتو شـرایت سـی

زنـدهی مـردم شـهر ،بـا بـادهیـر و همکـار بـا

نیروهـا بی انـه ،در رفــا زنـدهی میکننـد نمونـة ایـوهونـه رفتارهــا را مـیتـوان در فصـ
آغازیو رمان ،در شر ع دکنان دختر اکد که از زبان زر توصیف میشود ،یاف
آن روز ،روز ع ــدکنان دختــر ــاکد بــود نانواهــا بــاهد شــور
کرد بودند و نـان سـن کی پیتـه بودنـد کـه ن،یـرک را تـا آن و ـ
هــی کــو ندیــد بــود ،زر مــیاندیشــید «در چــه تنــور آن را
پیتــهانــد؟ چانــهاک را بــه چــه بزرهــی برداشــتهاند؟ چ ــدر آرد
خالص مصر

کـرد انـد؟ آن هـد بـه ـو یوسـف در چـه مـو عی؟

در مو عی که میشـد بـا همـیو یـ

نـان یـ

خـانوار را یـ

شـر
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ســیر کــرد در مــو عی کــه نــان خریــدن از دکــانهــا نــانوایی ک ـار
رستد دستان بود (دانشور ،79۲5-79۲۱ ،ص )۲
در نتیجــة ایــو توصــیفات ،خواننــد مــیتوانــد از طریــه تصــویر کــه نویســند از
اوضــا ایــران آن زمــان ســاخته اسـ

بــه نــوعی آهــاهی از شــرایت آن دور و ســیتیهــایی

کــه بســیار از مــردم را از پــا درآورد بــود دســ
شــرایت ســی

پیــدا کنــد بــهدنهــا بــهوجودآمــدن

زنــدهی بــرا مــردم شــهر ،بســیار از آنهــا بــه مهــارز برخاســته تــا

کشورشــان را از وجــود بی ان ــان پــای کننــد هــاهی نمــود مهــارز در دو فرهنــج میتلــف
میتوانــد متفــاوت باشــد در جا جــا رمــان مــیتــوان نمــود مهــارز را در رفتــار و ســینان
بیشــتر شیصــی ها داســتان مشــاهد کــرد نویســند  ،در وهل ـة او یوســف را بــهعنــوان
اصلیتریو و مهـدتـریو شیصـی

داسـتان و فـرد کـه بـا تمـام وجـود در برابـر بی ان ـان

ایستادهی میکند ،به خواننـد مـیشناسـاند تلـاک او بـرا همسـوکردن دی ـران بـا خـود و
ایســتادهی در برابــر نیروهــا بی انــه بــرا رهــایی از ف ــر و مصــیه  ،نشــاندهندة مهــارزة
شــجاعانة او م ابــ دســت ا

ــاکد و زورهــویی بی ان ــان اســ

یوســف بــا نکــوهن

افــراد کــه بــا بی ان ــان همکــار مــیکننــد و دعــوت آنهــا بــه بازهشـ

از راهــی کــه در

پین هرفتـهانـد ،اطرافیـانن را بـهسـو مهـارز و پایـدار سـو میدهـد او در هفـ وهو
با دوستانن چنیو میهوید
بــرا پــدران مــا آســانتر بــود و اهــر مــا نجنهــید بــرا پســران مــا
سی تر میشـود پـدران مـا بـا یـ

مـدعی طـر

بودنـد و متاسـفانه

در برابرک تسلید شـدند و الـا مـا بـا دو مـدعی طـر

هسـتید فـردا

مــدعی تــاز نفــو ســوم هــد از را میرســد و پــو فــردا مــدعیان
دی ر همــهشــان بــه مهمــانی بــر ســر ایــو ســفر

(دانشــور،79۲۱ ،

ص )73۳
بســیار از منت ــدان ،رفتــار یوســف را بــهعنــوان هرمــان اصــلی کتــا  ،نــوعی مهــارزة
وطوپرســتانه در هــا همشــهر هاین مــیداننــد کــه بــا مــرب خــود را مهــارز را بــرا
دی ران هموار میکند سو میرعابدینی در ایوبار مینویسد

سا پنجا و یکد
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یوســف ،خــان روشــوفکــر و متکــی بــه ارزکهــا بــومی ،اضــر
بــا فــروک آذو ــه بــه بی ان ــان بــه وســع

نیس ـ

یوســف تمثیــ آهــاهی ملــی اســ

طــی بیفزایــد

مــیخواهــد در ســرزمینی کــه

پهلوانانن اختـه شـد انـد (لـهشـدن) و تـی امکـان مهـارز هـد بـا ی
نمانــد اســ  ،هرمــان شــود فــرد در خوا هــا آشــفتهاک او را
ســیاوک دی ــر مــیبینــد ،داســتان بعــد اســاطیر نیــز مــییابــد
عا هــ

روز جســد یوســف را میآورنــد اشــغا هــران ایــو ن طــة

م اومــ

را از پــا درآورد انــد مــرب یوســف ،وجــود هــر فــرد

ایرانــی را از تردیــد مــیپیرایــد آخــریو فصـ رمــان توصــیفی ــو از
تشــیی جنــازة یوســف و یکــی از مهدتــریو وصــفها

رکـ

مــردم

و درهیــر آنهــا بــا نیروهــا امنیتــی بــد مــیشــود (میرعابــدینی،
 ،79۲3ص )۳2-1۳
یکی دی ـر از ن ـات ـوت ایـو رمـان ،توجـه دانشـور بـه ن ـن پررنـج زنـان بـه مثابـة
هرمــان اس ـ
شیصـی

کــه صــد دارد ن ــن زنــان را فراتــر از همیشــه نشــان دهــد او بــا ســاختو

زر  ،تصــویر یـ

منت ـ کــرد اسـ

زن کاملـاً ایرانــی را در بسـتر مشیصــی از تــاریخ بــه خواننــد

زر کــه در ابتــدا رمــان زنــی م ــدود و میــالف جنــج اسـ  ،طــی

روند داستان بـه شیصـیتی متفـاوت بـد مـیشـود تـا ن ـن خـود را بـهعنـوان یـ

زن در

کنار همسرک برا مهارز ایفـا کـرد باشـد عشـه او بـه همسـر و فرزنـدانن و تلاشـی کـه
بــرا ممانعــ

از یوســف در را مهــارز وجــود دارد ،نمونــها از توصــیفات نویســند

بــرا بــه تصویرکشــیدن ی ـ

زن فــداکار ایرانــی اس ـ

کیـان خانــه و خــانواد اسـ

او از هــر آن ــه جــان اعمــا خــانواد و آرامــن لــازم بــرا

خانواد را تهدید کند ،ن ـران اسـ

«یکــی از دغدغــههــا زر

فـ

مهـدتـریو تهدیـد از ره ـیر پیامـدها جنـج جهـانی

و ورود و مــور نیروهــا ان لیســی در شــهر ممکــو مــیشــود کشــور و شــهر بــرا زر
همــان م ــدودة خانـة اوسـ
ص )94

کــه بایــد از آســیر بی ان ــان ایمــو باشــد (اسـ ا یان،7939 ،
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هرکــار میخواهنــد بکننــد امــا جنــج را بــه خان ـة مــو نیاورنــد
شــهر مــو ،مملک ـ

مــو ،همــیو خانــه اس ـ  ،امــا آنهــا جنــج را بــه

خانة مو هد میکشانند (دانشور ،79۲۱ ،ص )7۳
در پــی ــوادری کــه در کشــمکن داســتان رو مــیدهــد ،زر بــا فاصــلههــرفتو از
شیصی

همیشـ یاک و بـا ورود بـه اجتمـاعی کـه تـا آن زمـان از دیـد او دور مانـد بـود،

وارد مســیر تــاز ا از زنــدهی میشــود تــا ادامهدهنــد و تکمی کننــدة مهــارزة یوســف باشــد
ایو تغییـرات را در بینهـا پایـانی رمـان میتـوان مشـاهد کـرد «میخواسـتد ب ـههـاید
را بــا م ه ـ

و در م ــیت آرام بــزرب کــند؛ امــا الــا بــا کینــه بــزرب مــیکند بــه دس ـ

خســرو تفنــج مــیدهــد» (دانشــور ،79۲۱ ،ص  )252بنــابرایو ،زر کــه در ابتــدا زنــی
م تــات و م اف،ــهکــار اســ

و تمــام تلاشــن را بــرا دورکــردن خطــر از خــانواد اک

میکنـد ،بـا دیـدن شـرایت نامناسـر مـردم شـهر و در پایـان بـا کشـتهشـدن یوسـف ،ت ـ
تــأریر ــرار میهیــرد و بــه زنــی بــد میشــود کــه نمــیتوانــد در م اب ـ الــد و زورهــویی
دشمنان سـکوت کنـد و اسـت لا خـود را بـهدسـ

مـیآورد تـا بتوانـد ن شـی در سرنوشـ

کشورک برا رهایی از جنج ،ایفا کند
 .4بحث و بررسی

بــا توجــه بــه توضــی اتی کــه دربــارة دو داســتان «خــون دی ــران» و «ســو وشــون» ارائـه
شــد ،بــه تصــویر کلــی از جنــج و ت ـأریراتن ،از خلــا هــر دو داســتان دس ـ

یــافتید بــا

توجه به اینکـه ایـو هفتـار بـر پایـة ادبیـات تطهی ـی نوشـته میشـود ،بـا انتیـا

تعـداد از

شهاه ها و تفـاوتهـا میـان ایـو دو کتـا  ،چ ـون ی تصـویر جنـج را از ورا دیـدها
دو نویسندة شر ی و غربی بررسی خواهید کرد
 .۱ .4شیوة متفاوت دو نویسنده در ساختن تصویر جنگ

برا ساختو یـ

تصـویر ،شـیوة بیـان و نوشـتار آن مـیتوانـد متفـاوت باشـد بـا توجـه

بــه اینکــه هــر فــرد ،مطــابه بــا نــو ن ــاهی کــه در رابطــه بــا یـ

موضــو دارد ،تصــویر

جداهانه از سایر افراد میسـازد ،در نتیجـه شـیوة بیـان و توصـیف ایـو تصـویر نیـز متفـاوت

سا پنجا و یکد

بررسی تطهی ی تصویر جنج جهانی در رمانها

خواهــد بــود در دو داســتان اضــر ،بــا توجــه بــه اینکــه هــد
تصــویر مشــتری از جنــج اس ـ
متفــاوت اس ـ
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ولــی شــیوة نوشــتار آنهــا بــرا ســاختو ایــو تصــویر

شــیوة بیــان نویســند بــا نــو تصــویر ســاخته شــد رابط ـة مســت ید دارد؛

چراکــه خواننــد براســاس ایــو نــو تصویرســاز مــیتوانــد برداش ـ

مثه ـ

یــا منفــی از

مطلر داشته باشـد سـیمون دوبـووار و سـیمیو دانشـور بـه شـیو ا وا ـ هرایانـه ،تصـاویر
مشترکی از جنج در دو جامعـة متفـاوت را بـه خواننـدهان خـود منت ـ کـرد انـد هـر چنـد
در بیان ایو تصاویر به دنهـا هـد

مشـترکی بود انـد ،ولـی ن ـوة بیـان و توصـیف تصـویر

ایو پدیدة اجتماعی با توجه به اعت ادات و فرهنج آنها متفاوت بود اس
ســیمیو دانشــور در بســتر از وا عیــات ،بــا زبــانی رمزهونــه و بــا اســتفاد از نمادهــا و
اسطور ها ملی و مـیههی ایرانـی ،تصـویر هیـرا از وا عیـ
کــرد اس ـ

جنـج را بـه خواننـد منت ـ

دانشــور بــا هنجانــدن مف ـاهید اســطور ا و مــیههی در الــر شیصــی هــا

داستان ،با زبـانی نمـادیو بـه شـرایت آشـفتة اجتمـا آن زمـان اشـار کـرد و بـا ایـو روک
رو یة آهاهی و مهـارز طلهـی را در مـردم بیـدار کـرد اسـ

«نویسـندهان در ـوزة رمـان،

اســطور را مناســرتریو ابــزار بــرا پــرورک داســتانها خــود دانســتهاند؛ چــرا کــه هــد
کـارکرد زیهــاییشناســانه دارد و هــد میتــوان هفتمــانهــا سیاســی-اجتمــاعی را بــا اســتفاد
از آن انعکــاس داد نمادهــا اســطور ا بــه دلی ـ مــههد و چنــدپهلوبودن و ابلی ـ
بــرا

بســیار

م ـ معــانی و مفــاهید کلــان و فرازمــانی و ازلــیبــودن ،بهتــریو ابــزار انت ــا ایــو

مفـاهید بـود انــد» (علیجـانی ،هــاد و بـزرببی ـدلی ،7939 ،ص  )7تشــهیهکـردن یوســف
به سیاوک کـه هرمـانی اسـطور ا در شـاهنامه م سـو
ایو شیوة بیـان دانشـور اسـ

میشـود ،یکـی از مثا هـا بـارز

در ایـو داسـتان یوسـف نیـز هم ـون سـیاوک ،در مهـارز ا

شجاعانه با دشمنان ،م،لومانـه کشـته مـیشـود و در جـا دی ـر رمـان ،نویسـند یوسـف را
هم ــون یوســف پیــامهر مــیدانــد کــه بــرا نجــات مــردم شــهر از
میتوان هفـ

انتیـا

اسـد یوسـف بـرا

هرمـان اصـلی کتـا

طــی تلــاک میکنــد و
نیـز ـالتی نمـادیو دارد

بــارزتریو ویژهــی نمادهرایانـة رمــان سووشــون ،بــه اســد رمــان برمــیهـردد کــه بــه مراســد
عــزادار ســیاوک «ســوب ســیاوک» ،در شــاهنامة فردوســی اش ـار دارد هــد

نویســند از
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ایـو انتیــا  ،زنـد کــردن آیــیوهـا کهــو ایرانـی در داســتان بــرا ت ـ

تــأریر ــرار دادن

هرچه بیشتر خوانند بود اس
سیمون دوبـووار نیـز بـرا سـاختو تصـویر جنـج و انت ـا مناسـر آن بـه خواننـد  ،بـا
هنجانــــدن ممــــمونها فلســــفة اهزیستانسیالیســــتی در داســــتان خــــود و ســــاختو
شیصی هـا اهزیستانسیالیسـ  ،در خلـه ایـو تصـویر بـرا خواننـد موفـه بـود اسـ
ب ـهعنــوان مثــا  ،نویســند بــا انتیــا
فلســفة اهزیستانسیالیس ـ

عنــوان «خــون دی ــران» بــرا کتــا

نیــز اشــار بــه

و واکــنن آن بــه جنــج دارد بنــابرایو ،اســاس ســاختو تصــویر

جنـج نـزد نویسـندة فرانســو  ،تکیـه بـر فلسـفة اهزیستانسیالیسـ
ســا ها پــو از جنــج بــود و الهتــه مــیتــوان هفـ

اسـ

کـه فلسـفة رایــم

شــرایت اجتمــاعی و سیاســی نیــز در

ساختو ایو تصویر نیـز دخیـ بود انـد در نتیجـة ایـو م ایسـه ،مـیتـوان هفـ
دو نویسـند انت ـا تصـویر مهـارز و فـداکار مهــارزینی بـود اسـ

هـد

هـر

کـه در هن امـة جنــج

با تمام وجـود بـه دفـا از مـرز و بـوم خـود پرداختـهانـد بـرا ایـو م ولـه ،مـیتـوان هـد
و هــد تفــاوت را در ن،ـر هرفـ ؛ شــهاه

شــهاه

و دنهــا کــردن هــد

در تصــورات هــر دو نویســند از جنــج

بازنمــایی و م ــدس جلــو دادن مهــارزات مردمــی از خلــا هــر دو

داســتان ،و تفــاوت در شــیوة بازنمایانــدن ایــو تصـویر بــا تکیــه بــر اعت ــادات و فرهنجهــا
متفاوت دو نویسندة زن در دو مکان جغرافیایی متفاوت اس
 .۲ .4تصویر مبارزه از خلال قهرمانهای هر دو داستان

هــد

ســیمون دوبــووار و ســیمیو دانشــور ،بــین از هــر چیــز برجســتهکــردن آیــیو

مهــارز و وطوپرســتی از خلــا
اســ

ــوادص و شیصــی ها میتلــف داســتانهایشــان بــود

هرچنــد کــه هــر دو نویســند تصــویر مهــارز را بــا توصــیف تمــام شیصــی ها

داستان نشان داد اند ،ولـی نمـود بیشـتر ایـو تصـویر را مـیتـوان در هرمانـان اصـلی هـر دو
داســتان یافــ

از ایــو من،ــر ،یوســف و زر  ،دو هرمــان داســتان سووشــون را بــا نان

بلومار و هلو ،دو شیصی

اصلی داستان خون دی ران م ایسه میکنید

در ادوار میتلف تـاریخ و طـی جنـجهـا ملـ میتلـف ،بـدون شـ

زنـان نیـز ن ـن

مهم ـی را در مهــارزات مردمــی ایفــا کــرد انــد زنــانی کــه بــا فــداکار و شــجاعتی بــدون

سا پنجا و یکد
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وصــف در کنــار همسرانشــان جن یــد انــد و همیشــه تــاریخســاز بود انــد وصــف ایــو
فــداکار ها را بــین از هرچیــز میتــوان در ادبیــات زنانــه جســ وجو کــرد زنــان
نویسندة بسـیار  ،بـا لـد خـود بـه ن ـن زنـان و مـور آنهـا در جامعـه پرداختـهانـد تـا
ـو زنـان در تـاریخ بشـری

هامی برا ا یـا هـر چـه تمـامتـر

داســتان پــینرو نیـز ،دو نویســندة زن بــا خلــه دو شیصــی

برداشـته باشـند در دو

هلــو و زر  ،مــور زنــان و

ن ن آنهـا در جنـج را بـهخـوبی بیـان کـرد انـد زر و هلـو ،از بسـیار جهـات بـه هـد
شــهاه

دارنــد زر زنــی اســ

فرزندانن کـرد و نسـه
هلو نیـز زنـی اسـ

کــه تمــامو ــ

خــود را صــر

مرا هــ

از همســر و

بـه شـرایت نابسـامان اصـ از جنـج در جامعـه بـیخهـر اسـ

تنهـا کـه در ابتـدا داسـتان ،بـهدنهـا راهـی بـرا فـرار از کسـال

و

روزمرهــی زنــدهی خــود مــیهــردد او عشــه بــه نان و ازدواد بــا او را راهــی بــرا
بیــرونآمــدن از ایــو روزمرهــی مییابــد اولــیو ن طـة مشــتری بــیو هلــو و زر در ابتــدا
داســتان ،تلــاک آنهــا در ممانع ـ
دو بر پایـة طهیعـ

از مهــارزة نان و یوســف بــرا جنــج اس ـ

رفتــار ایــو

زنانـه و نشـاندهنـدة علا ـة آنهـا بـه همسرانشـان اسـ  ،امـا مهدتـریو

دلی بـرا بـروز ایـو رفتـار در وا ـ وابسـت ی اسـ

کـه در پـی غیرمسـت بودن آنهـا در

زندهی بهوجود آمد بـود سـیمیو دانشـور اسـت لا نداشـتو زنـان در جامعـة ایـران آن زمـان
را بیشتر به چـالن کشـید اسـ

و سـیمون دوبـووار نیـز ا سـاس پـوچی و سـردرهمی در

میان زنان جامعة فرانسه کـه بـه دلیـ کمرنـجبـودن ن ـن آنهـا در جامعـه بـهوجـود آمـد
بـــود ،را بـــه خـــوبی نشـــان داد اســـ

ایـــو ممانعـــ

و وابســـت یها را مـــیتـــوان در

هف وهوها زر و یوسف و هم نیو نان و هلو مشاهد کرد
 -هلو کینهتوزانه هفـ

مـو بـهخـاطر تـو هـر کـار مـیکـند دزد ،

جنای  ،خیان
 -ولــی ارفی ـ

هــو کــردن خطــر مــرب مــرا نــدار

نــه ،نمیتــوانی

مــرا بــه ایــو کــار مجهــور کنــی میبینــی کــه مــا در ــا جنــج هســتید
(بووار ،79۲۳ ،ص )7۲۳
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در ایو هزید  ،هلـو سـعی دارد نان را از رفـتو بـه جنـج منصـر

شمارة سوم

کنـد ولـی موفـه بـه

ایوکار نمیشود مشـابه همـیو را در رفتـار زر نیـز مـیتـوان دیـد ،زمـانی کـه ملتمسـانه از
یوسف درخواس

مـیکنـد بـه مهـارز ادامـه ندهـد و آرامـن زنـدهی او و ب ـههـاین را از

بیو نهرد
زر ناههــان هریــهاک هرفــ

هــه هــهکنــان هفــ

چــرا بایــد

ایــوهمــه بــدبیتی باشــد؟ یوســف پنهــههــا را کــه رو بــالن افتــاد بــود
برداشــ  ،از نــو در هلــا
زر هیاش ـ
نشس ـ

و هف ـ

خــیو کــرد ،فشــار داد و رو چشــدها

مســوو بــدبیتیهــا تــو نیســتی زر پــا شــد و

و پنهــههــا در دامــنن افتــاد و هف ـ

تــو هــد نیســتی پــو چــرا

خودت را به خطر میانداز ؟ (دانشور ،79۲۱ ،ص )225
م دودی

ذهو زر و هلـو ،باعـی بیاطلـا بـودن آنهـا از شـرایت جامعـها بـود کـه

درهیــر جنــج اســ

بنــابرایو در ابتــدا رمــان ،تصــویر دنیــا بســتة زر و هلــو را

مـیبینــید کـه بــا مهــارز و جنـج کاملـاً ناآشـنا اسـ  ،امــا بـه تــدریم هـر دو شیصــی

بــه

دیــدها کامل ـاً متفــاوتی از جنــج و مهــارز مــیرســند کــه ــاکی از ت ــو آنهــا در رونــد
داستان اس

با توجه به روند داسـتان ،ایـو تغییـرات بـه دلایـ میتلفـی صـورت مـیهیـرد؛

ولی مهـدتـریو دلیـ ایـو ت ـو کـه مـیتوانـد دومـیو وجـه اشـترای زر و هلـو باشـد،
فرورییتو ترس آنهـا بـا از دسـ دادن نان و یوسـف اسـ
یوســف بــه دســ

پـو از کشـتهشـدن م،لومانـة

بی ان ــان ،زر بــا تــرس همیشــ یاک روبــرو مــیشــود تــرس از

دس ـ دادن یوســف باعــی شــد بــود تــا زر نتوانــد او را در را مهــارز بــرا

ــه یــار

کند و در کنارک بجن د؛ ولی بـا کشـته شـدن یوسـف ،زر کـه مـیدانـد از ایـو پـو بایـد
مست

و بدون همسـرک زنـدهی کنـد ،تصـمید میهیـرد بـا ادامـة را یوسـف در مهـارز بـا

الد بی ان ـان ،ادامـهدهنـدة را او و تمـام کسـانی باشـد کـه در ایـو جنـج ،بـیهنـا کشـته
شــد بودن ـد نیروهــا امنیتــی مــان برهــزار مراس ـد خاکســدار یوســف در میــان مــردم
میشوند ،با ایو ا زر تصمید میهیرد ایوکار را انجام دهد

سا پنجا و یکد

بررسی تطهی ی تصویر جنج جهانی در رمانها

زر هفــ

شــوهرم را بــه تیــر نــا ه کشــتهاند ــدا

مـــیشـــود کـــرد عـــزادار اســـ

27

کــار کــه

عـــزادار کـــه ـــدغو نیســـ

در

زنــدهیاک هــی ترســیدید و ســعی کــردید او را هــد بترســانید الــا در
مــرهن دی ــر از چــه مــیترســید؟ آ

از ســر مــو یکــی کــه هیشــته

(دانشور ،79۲۱ ،ص )239
هلو تمام تلاک خود را میکنـد تـا مـان رفـتو نان بـه جنـج شـود ،امـا او تصـمید خـود
را هرفتـه اسـ

تــی هلــو را نیــز تــری مــیکنــد بــا جــدایی آنهـا از

و بــرا ایــو مهــارز

یکدی ر ،هلو تصمید مـیهیـرد زنـدهیاک را جـور دی ـر و بـه تنهـایی بسـازد هلـو نیـز
بــا از دس ـ دادن کســی کــه دوســتن دارد ،هم ــون زر ترســی کــه در خــود داش ـ
دس

میدهد ،در الیکه ایو اطمینان را بـه خـود مـیدهـد کـه از ایـو پـو بایـد بـدون نان

و مست

زندهی کند مهدتریو ن طـة ت ـو هلـو زمـانی ری مـیدهـد کـه سـربازان آلمـانی

فرزنــد ی ـ

زن یهــود را از او جــدا مــیکننــد و او بــا دیــدن ایــو ص ـ نه و کشــتهشــدن

هــزاران بــیهنــا دی ــر ،ت ـ
اهمی

را از

تــأریر ــرار مــیهیــرد و بــرا اولــیو بــار بــه معنــی جنــج و

بهوجود «دی ر » در زنـدهی هـر فـرد پـی بـرد هلـو بـه ایـو فکـر مـیکنـد کـه تـا

به ا چه جای اهی در ایو مهارزات داشته و از ایو پو چه ن شی خواهد داش
[ ] مـــأمور پلـــیو روت را رو رکـــا
ســم

راســ

هیاشــ

یکـــی از اتوبـــوسهـــا

روت فریــاد مــیکشــید و در داخــ اتوبــوس

چندیو کـودی دی ـر بـا او هـدآواز شـد بودنـد هلـو بـا ناامیـد فکـر
میکــرد ولــی او هــد مث ـ ب یــه همیوطــور بی رک ـ

ایســتاد و تماشــا

کــرد بــود او آنجــا بــود ولــی مــورک تغیی ـر بــه بــار نیــاورد بــود
(بووار ،79۲۱ ،ص )229-222
بنــابرایو زر و هلــو دو ن ــن اصــلی و تکمی کننــد را در مهــارزة نان و یوســف
ایفــا مــیکننــد در ــالیکــه هــر دو داســتان بــا توصــیف مهــارزة آنهــا بــه پایــان میرســند
تفــاوت مهــارزة زر و هلــو در پایــان کتــا
نویسند نسه

نشــان از تفــاوت فرهن ــی و دیــدها هــر دو

به زنان در مواجهـه بـا جنـج اسـ

در انتهـا داسـتان ،هلـو بـه هرو هـا
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م اومـ

مردمــی مــیپیونــدد و در نهایـ

شمارة سوم

در ــیو انجــام عملیــات کشــته مــیشــود امــا در

مهارزة زر نشانی از اسـل ه یـا هروه هـا م ـاومتی نمـیبینـید ،بلکـه او بـا شـجاع

در

م اب زورهویی بی ان ـان میایسـتد تـا بـه بهانـة خاکسـدار یوسـف مـردم را بـه مهـارز ا
جمعــی و انت ــام کشــتهشــدهان فــرا خوانــد هــد
م اوم ـ

هــر دو نویســند در بــه تصویرکشــیدن

زنــان در جنــج ،نشــاندادن ن ــن وا عــی زنــان و تــأریر آنهــا در شــرایت ســیتی

هم ــون جنــج ،و مهــدتــر از آن شکس ـتو تصــویر ســنتی زن در جامعــه و ارائ ـة تصــویر
جدید از اوس
همــانطــور کــه اشــار کــردید ،داســتان بــر م ــور مهــارزة دو شیصــی
یوســف و نان میچرخــد میتــوان هفــ
فــرد سرچشــمه هرفتــه اس ـ

اصــلی یعنــی

سرچشــمة ت ــو زر و هلــو نیــز از ایــو دو

نان و یوســف دو ال ــو اصــلی نویســند هــا بــرا خواننــد
کــه هــر دو جزئــی از شــر ت صــی کــرد و

هســتند وجــه تشــابه یوســف و نان ایــو اسـ

مرفه جامعـه هسـتند ولـی بـا ایـو ـا در جریـان جنـج بـا ا شـار ضـعیف جامعـه همسـو
مــیشــوند؛ زیــرا نامناســربــودن شــرایت اجتمــاعی بیشــتر هریهــانهیــر ا شــار پــاییو جامعــه
ولــی تفــاوتی کــه بــیو یوســف و نان وجــود دارد ،متفــاوتبــودن مســیر آنهــا در

اســ

نان بـا تـری خـانواد و طه ـة اجتمـاعی خـود ،بـه هرو هـا

جریان مهارزات مردمی اسـ

مهارزة مردمی مـیپیونـدد زیـرا معت ـد اسـ

تـا در میـان مـردم نهاشـید ،نمـیتـوانید شـرایت

آنهــا را بــهخــوبی دری کــرد و در کنــار آنهــا مهــارز کنــید انتیــا
ذهنی

او برهرفتــه از ایــو

بود که هـر فـرد در هـا خـود و اطرافیـانن مسـوولیتی دارد کـه بایـد بـه آن عمـ

کند ،بنـابرایو دوسـتانن را نیـز در ایـو مهـارز شـری
یکی بعد از دی ر و به آنها هفـ
بجن ــید شکس ـ

مـیکنـد «دوسـتانن را جمـ کـرد،

اهـر مـا بـا هـد مت ـد شـوید دی ـر تنهـا نیسـتید ،اهـر

خــورد نیســتید تــا و تــی مــا زنــد هســتید ،دی ــران هــد خواهنــد بــود»
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در ــالیکــه یوســف بــا اســتفاد از مو عیـ
مــیپــردازد ولــی ذهنی ـ

اجتمــاعی خــود بــه مهــارز علیــه بی ان ــان

او نیــز بــا نان هــدخــوانی دارد؛ اینکــه هم ـة مــا در هــا یکــدی ر

مسوولید یوسـف معت ـد اسـ

اختلـا

طه ـاتی مـان همـدلی ا شـار میتلـف یـ

جامعـه

سا پنجا و یکد

نیسـ

بررسی تطهی ی تصویر جنج جهانی در رمانها

همـة تلــاک یوســف در ایــو اسـ

29

کــه بــا نفــروختو م صــو خــود بــه بی ان ــان،

آنها را به ف را شهر بدهـد تـا از هرسـن ی و بیمـار جلـوهیر کنـد در نتیجـه ،بـهجـا
فـرار از طه ـة اجتمــاعی خـود ،از آن بـه نفـ دی ـران اســتفاد مـیکنـد علــاو بـرایو ســایر
دوستانن را نیز مجا

میکنـد تـا بـا نفـروختو م صـو خـود بـه ارتـن بی انـه ،در جنـج

میان کشورها بی انـه شـری
اســ

نشـوند «یوسـف پدرانـه هفـ

جنـج آنهـا میـان خودشـان

بــه مــا چــه مربــوت؟ هیتلــر از ــارة خودشــان اســ

خودشــان پــروارک کردنــد

ب یاریــد خودشــان هــد ت ــاص پــو بدهنــد ت ــاص همــه چیــز را» (دانشــور ،79۲۱ ،ص
)54
بــا وجــود تفــاوتی کــه در مســیر مهــارزة نان و یوســف وجــود دارد ،هــر دو بــهدنهــا
جلوهیر از چدـاو بی ان ـان و مایـ

از هـدنـو خـود در م ابـ آنهـا هسـتند نان در

هرو هــا مهــارز سیاســی ،در عملیاتهــا میتلــف شــرک
میــالف ا ــزا

سیاســی اس ـ

میکنــد در ــالیکــه یوســف

ولــی بــا ایــو ــا بــه ایــد ها آنهــا ا تــرام مــیهــیارد

ســیمون دوبــووار و ســیمیو دانشــور ،ع ایــد خــود در رابطــه بــا مهــارز و جنــج را در
شیصی ها او داستان خـود مـنعکو کـرد انـد تـا از خلـا ایـو تصـاویر ،خواننـد را بـا
ذهو خود و تاریخ جن ی بزرب پیوند دهند
 .۳ .4شرایط اجتماعی و سیاسی ایران و فرانسه در سالهای جنگ

در هرجن ــی کــه ری مــیدهــد ،شــرایت ســی
مهــدتــریو دلای ـ نــابود ی ـ

زنــدهی درجامعــه مــیتوانــد یکــی از

کشــور باشــد در میــان تصــاویر کــه دانشــور و بــووار از

جنج به خوانند منت ـ کرد انـد مـیتـوان شـرایت اجتمـاعی و سیاسـی را نیـز اضـافه کـرد
در هــر دو داســتان ،شــرایت مــردم از ن ــا شیصــی هــا داســتان توصــیف شــد اسـ
پــاریو و شــیراز ،مــردم در شــرایت ســیتی زنــدهی مــیکننــد و از مشــکلاتی چــون
بیمار  ،نهود بهداشـ

در
طــی،

و فسـاد ا تصـاد و سیاسـی رنـم مـیبرنـد در ن ـا او  ،مـا جنـج

را تنهــا از ســلاا و مهــارز در میــدانها جنــج مــیشناســید ،در ــالیکــه ایــو پدیــد تمــام
ارکان ی

جامعه را تهدیـد مـیکنـد درکنـار کشـتهشـدن هـزاران نفـر در جههـهها جنـج،

فرصــ ها مناســر زنــدهی نیــز بــرا مــدتهــا طولــانی از مــردم کشــورها درهیــر
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جنج سـلر میشـود سـیمون دوبـووار در بیـنهـا پایـانی کتـا

شمارة سوم

شـرایت مـردم پـاریو

را از ن ا هلو توصیف مـیکنـد از بـیورفـتو زمـیوهـا کشـاورز و کمهـود مـواد غـیایی
در سا هـا اشـغا  ،مـردم مجهـور بـه مهـاجرت و رفـتو بـه شـهرها یـا کشـورها مجـاور
میشدند هلو در الیکـه تصـمید هرفتـه اسـ

پـو از جـدایی از نان بـههمـرا دوسـتانن

از پاریو فرار کند ،ایو شرایت را ایوهونه توصیف میکند
کــامیون مملــو از بنــزیو ،بــدون برخــورد بــا هــی مــانعی ،در جــادة
صــا

و همــوار کــه در بعمــی ســم هــا آن هــودالی در ارــر س ـ وت

بمــر ایجــاد شــد بــود ،پــین میرف ـ

همــیوطــور کــه پــین میرفتنــد،

اتومهی هــا وانهــون شــد و ســوخته را مــیدیدنــد و هرهــایی کــه
صــلیهی رو آنهــا نصــر شــد بــود صــف بیانتهــا جمعیــ

در

ارابهها کـا  ،سـوار بـر دوچرخـه و بعمـیهـا هـد پـا پیـاد  ،هنـوز بـه
را خود ادامـه مـیدادنـد از داخـ شـهر عهـور کردنـد ،سـ ف خانـههـا
در ارر اصاب

بمـر خـرا

شـد بـود ،دو ردیـف خانـه بـه کلـی سـوخته

بودند و جلو دیوارهـا لیـ

و سـیا  ،تـود هـا آهـو در هـد پی یـد

رییتــه شــد بــود فــرار ،رنــم و مــرب ،در تمــام ایــو مــدت ،ســربازان
جــوان و ــو  ،آوازخوانــان در ماشــیوها خاکستریشــان مــیهیشــتند
(بووار ،79۲۳ ،ص )731
علاو بر ایـو ،توصـیفات بسـیار دی ـر نیـز از شـرایت مـردم پـاریو در آن سـا هـا بـه
تصویر کشید شد اس

کـه مجـا بیـان همـة آنهـا در ایـو ب ـی نمـیهنجـد دیـدن ایـو

شرایت یکی از اصلیتریو دلایـ هلـو بـرا پـیبـردن بـه مفهـوم « دی ـر » بـود در رمـان
سووشــون نیــز از ن ــا زر مــیتــوان اوضــا شــهر را مشــاهد کــرد زر کــه تــا آن زمــان
شرایت شهر را از نزدی

ندیـد بـود ،اکنـون بـا آن روبـرو مـیشـود زمـانیکـه بـرا بـردن

غیا به دیوانهخانـه و زنـدان مـیرود ،بـا دیـدن مردمـی کـه درهیـر هـزاران بیمـار هم ـون
تیفوس و
اس

طی هستند ،بـه بلاهـایی کـه بـا دخالـ

پی میبرد

جنـج هریهـانهیر مـردم شـهرک شـد

سا پنجا و یکد
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بررسی تطهی ی تصویر جنج جهانی در رمانها

بیمــاران دی ــر تــی از هســتهها زردآلــو و هلــو نمــیهیشــتند بــا
دنــدان یــا بــا لو ســنج هســتهها را کــف اتــا میشکســتند ،پوســ
میکندنــد و مــیخوردنــد بــه ــو مــدیر داخلــی بــا روز یــ
جیــرة هــر مــری

تومــان

 ،چــه ــوت ســابی هیــر دیوانــهها میآمــد؟ کــه

بیشترشــان هــد از بــی ــوتی دیوانــه شــد بودنــد (دانشــور ،79۲۱ ،ص
)7۱۳
دانشور و بـووار بـا سـاختو تصـاویر د یـه و جزئـی از شـرایت دو جامعـة جنـج زد ،
خواننــد را بــا شیصــی ها داســتان خــود همســو و هدداســتان کــرد انــد در هــر دو
داســتان تصــاویر مشــابهی از اوضــا کشــورهایی را مــیبینــید کــه مــردم آن بــا وجــود تمــام
مشــکلات و رنجــی کــه بــرد انــد ،چ ونــه تــا آخــریو ــدم از خــای خــود دفــا کـرد ان ـد
هــد

دی ــر هــر دو نویســند از ســاختو ایــو تصــاویر کــه بــر پای ـة وا عیــات زنــدهی در

دوران جنج ترسید شد انـد ،نشـاندادن تصـویر سـیا و پلیـد جنـج اسـ

کـه همـهچیـز را

با خود نابود میکند در سـاختو ایـو تصـویر ،سـیمیو دانشـور بـا ذکـر جزئیـات بیشـتر از
آن زمــان ،هــد

دی ــر را نیــز دنهــا مــیکنــد او صــد دارد نشــان دهــد کــه بــا وجــود

بـیطـر بـودن ایـران در زمـان جنــج جهـانی ،چ ونـه ـدرتهـا بی انـه و اسـتعمارهر
هم ــون ان لــیو ،فرص ـ

را غنیم ـ

شــمرد اند تــا بــه بهان ـة جنــج بــه چدــاو من ـاب و

رــروت کشــور بدردازنــد در بینهــایی از کتــا  ،در لایــها پنهــان و رمــز وار ،بــه
اســتعمارهر ان لــیو در ایــران نیــز اشــار کــرد  ،ایــو شــرایت را ناشــی از ضــعف
دول مردان و سیاس

غلـت آنهـا مـیدانـد «در نتیجـه دانشـور بـه دنهـا نشـاندادن چهـرة

وا عی استعمار اس

و آن را یکی از بلاهـایی میدانـد کـه همـرا بـا جنـج بـه جامعـة ایـران

وارد شــد بــود یکــی از بــارزتریو تــاأریرات مــور اســتعمارهران در ایــران ،وجــود فــرد
بــه نــام زین ــر 7بــود ،کــه بــا ورود چــری خیــاطی بــه ایــران ،ســعی داشــ

بــه ا تصــاد

کشورلطمه وارد کند» (اس ا یان ،7939 ،ص )73-7۳

1. Zinguer

2۲

شمارة سوم
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اَ َلَکــد هفــد ســا مــیشــد کــه بــه شــیراز آمــد بــود و هنــوز فارســی
درســتی نمــیدانســ

هــرکو چــری خیــاطی ســین ر مــیخریــد ،خــود
و مجــانی د جلســه

مســتر زین ــر بــا آن ــد و بالــا غــو آســا ،مفــ
درس خیاطی به او میداد (دانشور ،79۲۱ ،ص )۲

ســیمیو دانشــور در رابطــه بــا ایــو موضــو مــیهویــد «مــو در ایــو کتــا

اســتعمار

ان لــیو را وا عـاً لمــو کــردم ان لیســیها هســتند کــه یوســف را مــیکشــند چــون ت مـ
جوا

منفـی را ندارنـد آنهـا چـری خیـاطی زین ـر را مـیآورنـد؛ یعنـی بـا ورود فنـاور ،

استعمار و تر میشود» (دانشور ،بهن

از هاد  ،79۳9 ،ص )4۳

 .5نتیجهگیری

از آغــاز تــاریخ تــاکنون ،جنــجهــا بســیار ری داد کــه هــاهی در تغییــر سرنوشــ
یـ

ملـ

دخیـ بود انــد بــا وجــود تلاکهــا بســیار کــه بــرا ریشــهکــو کــردن ایــو

پدید در سراسر جهـان انجـام شـد اسـ  ،امـا آرـار آن هم نـان در زنـدهی بعمـی جوامـ
کنــونی وجــود دارد بزربتــریو جنــجهــایی کــه در ــرن اخیــر ری داد دو جنــج جهــانی
او و دوم اســـ

کـــه تلفـــات و خســـارات بســـیار را در سراســـر جهـــان بـــر جـــا

هیاشــتهانــد در ایــو میــان ،ادبیــات در اعصــار میتلــف تــاریخ ،ن ــن ســازند ا در
آهـاهیدادن بـه مـردم از پدیـد هـا اجتمـاعی هم ـون جنـج داشـته اسـ

در ایـو زمینـه

نویسندهان بسیار اهور کـرد انـد کـه بـا لـد خـود در کنـار مـردم جن یـد و تـاریخ یـ
نس را به آیندهان آنهـا شناسـاند انـد بنـابرایو در شـناخ
تعییوکنندة ادبیات غاف مانـد اولـیو هـد

ایـو پدیـد نمـیتـوان از ن ـن

ایـو نوشـتار رسـیدن بـه فهـد درسـتی از جنـج

از خلـا آرـار ادبــی در ادبیـات دو سـرزمیو متفــاوت بـود اسـ

نشــان دادیـد کـه چ ونــه

دو نویســندة زن بــا تکیــه بــر اعت ــادات و فرهنــج کشورشــان ،داســتانهایی خلــه کــرد و
توانستهانـد بـا لـد خـود تصـویر از یـ
دور از هد را به خوانند منت
را ی ـافتو ی ـ
تطهی ــی اسـ

جنـج مشـتری جهـانی در دو مکـان جغرافیـایی

کنند

خواننــد بــه تــاریخ و ادبیــات ی ـ

کشــور نیــز یکــی از اهــدا

ادبیــات

کــه را را بــرا رســیدن بــه افــه دیــد بــازتر در زمینــهها میتلــف هنــر و

بررسی تطهی ی تصویر جنج جهانی در رمانها

سا پنجا و یکد
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ادبیات همـوار میکنـد بـر همیواسـاس در پاسـخ بـه اولـیو پرسـن ،تلـاک کـرد اید تـا بـا
روشــی تطهی ــی و براســاس شــاخة تصویرشناســی تصــاویر مشــابه و متفــاوت در دو رمــان
خــون دی ــران و سووشــون را از یکــدی ر تمیــز دهــید تصــاویر مشــترکی هم ـون شــرایت
اجتماعی مـردم در شـهرها پـاریو و شـیراز کـه ت ـ

سـلطة بی ان ـان ـرار داشـتند ،یـا

برجســتهکردن تصــویر مهــارز کــه دروا ـ ممــمون اصــلی و مشــتری هــر دو کتــا
اس ـ

نیــز

شــیوة متفــاوت مهــارز در شیصــی هــا هــر دو داســتان نیــز یکــی از مهــدتــریو

تفاوتهــا ایــو م ایســه اسـ

کــه توضــیح دادیــد ایــو تفــاوت بــه دیــدها دو نویســند از

جنج و فرهنج جامعة آنهـا مربـوت مـیشـود بـا وجـود کـه نویسـندهان ایـو دو ارـر بـا
تفکــر و اعت ــاداتی متفــاوت بــه توصــیف جنــج پرداختهانــد ولــی شــهاه هــا بــیو ایــو
تصــاویر بــهدســ

آمــد  ،بــین از تفــاوتهــا آن اســ

بنــابرایو هــر دو نویســند  ،بــا

اردنهـــادن عنصـــر مهـــد مهـــارز و ت هـــیح جنـــج ،تصـــویر آن را از ورا فاصـــلههـــا
جغرافیـایی و فرهن ــی بـه خواننــدهان خـود منت ـ کرد انـد بــدیو ترتیـر ،خواننــد ا کــه
جنج را تجربه نکرد اس  ،مـیتوانـد از خلـا هـر دو داسـتان بـه تصـویر کلـی از جنـج
در جامعــة خــود و «دی ــر » دســ
میتــوان هفــ
اهــدا

یابــد در پاســخ بــه پرســن دوم ایــو ب ــی نیــز

بررســی تصــویر ایــو جنــج از دیــدها دو نویســندة زن ،یکــی دی ــر از

مــا بــرا نشــاندادن ن ــن ادبیــات زنانــه و زنــان در پدیــدة اجتمــاعی بزرهــی

هم ــون جنــج اســ

نشــاندادن تصــویر از زنــان جوامــ ایــران و فرانســه در دوران

جنــج از خلــا شیصــی ها زنانــة داســتان ،یکــیدی ــر از ن ــات مشــتری دو نویســند
بــرا رســیدن بــه تصــویر ایــد آ زنــان در جامعــه و نشــاندادن ن ــن تأریره ـیار آنهــا در
روند تـاریخ جهـان بـود اسـ

دروا ـ سـیمیو دوبـووار و سـیمیو دانشـور توانسـتهاند بـا

توصیف جنج در بسـتر داسـتانی ع ایـد و فرهنـج ملـی خـود در مواجهـه بـا ایـو پدیـد
را به خوانند منت ـ کرد انـد انت ـا ایـو تصـاویر و آشـنایی بـا لـد و ادبیـات نویسـندهان
سایر کشورها بر عهدة ادبیـات تطهی ـی اسـ
شــد از ی ـ
اس

کـه در ایـو هفتـار بـا بررسـی تصـاویر سـاخته

ممــمون مشــتری در ادبیــات خــود و دی ــر  ،بــر ایــو ن ــن تأکیــد شــد
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شمارة سوم

کتابنامه

اس ا یان ،د ( )7939داستان شناخ
انوشیروانی،

ایران ؛ ن د و بررسی آرار سیمیو دانشور تهران ن ا

( )79۳3ضرورت ادبیات تطهی ی در ایران ویژ نامة ادبیات تطهی ی9۳-۲ ،)7(7 ،

بزرببی ـدلی ،س  ،هاد  ،ا  ،و صـــالح ،ا ( )7935بررســـی و ت لی جنج جهانی دوم دو رمان
سووشون و المصابیحالزر

فص نامة مطالعات ن د ادبی79۳-7۱3 ،)42(77 ،

پراور ،ز س ( )7939درآمد بر ادبیات تطهی ی ترجمة علیرضا انوشیروانی و مصطفی سینی تهران
سم

ترابی ،ض ( )79۳3آشـــنـایی بـا ادبیـات م اوم

جهان تهران بنیاد ف آرار و نثر ارزکها دفا

م دس
جمالی ، ،و جوانمرد ،ر ( )79۳۳م ایسـة نمودها جنج در رمان سـووشون سیمیو دانشور و رمان
اسـیر خشکیها ارر دوریو لسینج در پرتو ن د زنانة شوالتر فص نامة ادبیات تطهی ی-53 ،)77(9 ،
۳7
دید  ،د ( )7919از سعد تا آراهون تهران مرکز نشر دانش اهی
دانشور ،س ( )79۲۱سووشون تهران خوارزمی

دانشور ،س ( )7915شناخ
دستغیر،

و ت سیو هنر تهران کتا

سیام

( )7937دری ة ن د تهران خانة کتا

دو بووار ،س ( )79۲۳خون دی ران ترجمة مهوک بهنام تهران پرواز
دههاشی،

( )79۳9بر سا

جزیرة سرهردانی (جشنوارة سیمیو دانشور) تهران سیو

دیکلو ،ن ( )79۳3بررسـی م ایسـها ادبیات جنج و سـاختار آن در کشورها ایران و فرانسه کتا
ما ادبیات5-7 ،2۲ ،
شـرک م دم ،ص ( )79۳۳تطهی ی مکترها ادبیات فص نامة مطالعات ادبیات تطهی ی-57 ،)72(9 ،
17

صـالحب  ،م  ،و ن،ر م دم ،م ( )79۳1ادبیات تطهی ی در ایران پیداین و چالنها فص نامة زبان و
اد

پارسی2۳-3 ،9۳ ،

علیجانی ،م  ،هاد  ،ا  ،و بزرب بی دلی ،س ( )7939ت لی اســطور ا رمان ســووشــون با ن ا به
تأریر کودتا  2۳مرداد  7992فص نامة ادبیات عرفانی و اسطور شناختی27۳-739 ،)94(7۱ ،

23
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ر مکترها ادبی و هفتمانها اجتماعی،) ت لی درونمایهها ســـووشـــون از ن79۳9(  ا، هاد
54-47 ،9 ،پژوهن زبان و ادبیات فارسی
) صد سا داستان نویسی در ایران تهران تندر79۲3(  ا،میرعابدینی
روک ن د ادبی و هنر در ادبیات

) درآمد بر تصــویرشــناســی؛ معرفی ی79۳۳(

،نامورمطله

79۳-773 ،)72(9 ،تطهی ی فص نامة مطالعة ادبیات تطهی ی
Fell, A. S. (2009). Les femmes face à la guerre (French and francophone women
facing war). New York, NY: Peter Lang.
Gennari, G. (1958). Simone de Beauvoir. Paris, France: Editions Universitaires.
Montandon, A. (1997). Mæurs et images; Études d’imagologie européenne.
Clermont-Ferrand: Éditeur Presses universitaires Blaise Pascal.
Moura, J. M. (1999). L’imagologie comparatiste, in Littérature comparée; Théorie
et Pratique. Paris, France: Honore Champion.
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شمارة سوم

پیوست ۱

چکیدة رمان خون دیگران

نان بلومــار ،فرزنــد ری ـیو یکــی از چاپیانــهها پــاریو اس ـ
مرفه جامعه اس

نان از اینکــه از طه ــة

ا سـاس هنـا میکنـد و بـه همـیو دلیـ تصـمید میهیـرد از خـانواد اک

جدا شد و بـه ات ادیـهها کـارهر بدیونـدد در جریـان اعتراضـات بـه ن،ـام سـرمایهدار
در پــاریو ،یکــی از دوســتان خــود را از دســ
میهیرد از مهـارز دسـ

میدهــد و پــو از ایــو ادرــه تصــمید

بکشـد چراکـه خـود را مسـوو مـرب او میدانـد پـو از دوسـا

و در آغــاز جنــج جهــانی دوم ،بــه اصــرار دوســتانن وارد هرو هــا مهــارز کمونیســتی در
پــاریو میشــود در همــیو زمــان بــا زنــی بــه نــام هلــو آشــنا میشــود و پــو از مــدتی بــا
وجــود عشـ ی کــه بــیو آن دو شــک هرفتــه اسـ  ،چــون هلــو را مــانعی در را مهــارزاتن
میداند ،او را تری میکند هلـو پـو ایـو جـدایی ،بـا دیـدن شـرایت آشـفتة شـهر در زمـان
اشــغا توســت ارتــن نــاز  ،تصــمید میهیــرد وارد ــز

مهــارزان شــود و در کنــار نان

ن ــن خــود را در ایــو جنــج تکمیــ کنــد کــه در نهایــ

در یکــی از عملیــات کشــته

میشود
پیوست ۲

چکیدة رمان سووشون

داســتان دربــارة یوســف و همســرک زر اســ
مال

اسـ  ،امـا نـه از آن مالکـانی کـه بـا کمـ

و در شــیراز رو میدهــد یوســف

دولـ

و ـانون ،خـون رعایـا را میمکنـد

تــا زنــدهی آســود ا بــرا خــود فــراهد آورنــد ،بلکــه مــالکی ت صــی کرد و میــالف
بیــدادهر و اســتعمار اســ

او از فــروک غلــات اصــ املــای خــود بــه نیروهــا

ان لیسی کـه در زمـان جنـج جهـانی دوم ،جنـو
میکند و بـا وابسـت ی دولـ

ایـران را اشـغا کـرد بودنـد ،خـوددار

بـه نیروهـا اسـتعمار میالفـ

کشــته میشــود زر نیــز زنــی ت صــی کرد اســ
تنــدرو ها همســرک میــالف اسـ

مـیورزد و در ایـو مهـارز

و آرمانهــا اجتمــاعی دارد ولــی بــا

و در طــو تمــام مهــارزات او ،مــدام در و شـ

بــه

سا پنجا و یکد
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ســر میبــرد؛ از ایــو رو میکوشــد همســرک را بــه اعتــدا و مــدارا ترغیــر کنــد امــا ســیر
رویــدادها در جهــ

میــالف خواســ

و امیــد او در رکــ

اســ

ســرانجام دشــمنان

یوســف را میکشــند و زر در انــدو از دســ دادن او بــه ســوب مینشــیند (دســتغیر،
 ،7937ص )۳۳4
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چکیده
کتابهــا درســی از مهمتــری ارکــان ومــوزی و یــادریر در نظامهــا وموزشــی
محسوب میشـوند .بنـابرای  ،انتاـاب دقیـ و ارزیـابی ونهـا ،تـا ـد زیـاد  ،موف یـ
نظامها وموزشـی را تمـمی میکنـد .کتابهـا درسـی ومـوزی زبـان انسلیسـی بـرا
اهداف ویژه نیـز از ایـ قاعـده مسـتننی ن ـوده و ن شـی اساسـی در موف یـ
ومــوزی زبــان دارنــد .شــلدون )7311( 7بــر ایــ بــاور اســ

برنامـهها

کــه کتابهــا درســی،

موتور محرکـة برنامـهها ومـوزی زبـان انسلیسـی هسـتند .بنـابرای  ،هـر کتـاب درسـی
بایسـتی ق ـا از اسـتهاده ،بــا توجـه بـه نیازهـا جــان دانشـ ویان کلـا

در  ،مــورد

ارزیابی قـرار ریـرد .لـ ا ،مطالعـة اضـر بـه ارزیـابی کتـاب درسـی انسلیسـی تاصصـی
بــرا دانشــ ویان کــام یوتر 2انتشــارات ســم
میپــردازد .هــدف از ان ــام ایــ مطالعــه ون اســ

از دیــدراه دانشــ ویان و مدرســان
کــه ویــا از دیــدراه دانشــ ویان و

مدرســان ،کتــاب درســی انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه (زبــان تاصصــی) کــه در ایــران
بــرا دانشــ ویان کارشناســی رشــتة کــام یوتر تــدری

میشــود ،اهــداف ،نیازهــا و

جواســتهها دانشــ ویان ایــ رشــته را تــیمی میکنــد .شــرک کننــدران در ایــ
پــژوه  ،ســه مــدر
پرســ نامه در م یــا

زبــان تاصصــی و  19دانشــ و کــام یوتر بودنــد کــه یــ
لیکــرت را تکمیــا نمــوده ،در یــ

مصــا ة نیمهســاج مند،

1. Sheldon
2. Special English for the Students of Computer

____________________________
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شــرک

شمارة سوم

کــرده و مــورد مشــاهده واقــا شــدند .نتــایل ت زیــه و تحلیــا دادههــا نشــان داد

کــه بـــی نظـــرات دانشـــ ویان و مدرســـان در مـــورد ملا ظـــات عملـــی ،موضـــو ،
مهارتهــا و راه ردهــا ،تمرینــات ،طرا ــی و محتــوا کتــاب تهــاوت معنــادار وجــود
ندارد .دیدراه کلی ونهـا ایـ بـود کـه ایـ کتـاب درسـی ،بـهرغمداشـت شایسـتسیها
جــان ،عمــدتاً بــر رو مهارتهــا جوانــدن تمرک ـز کــرده و ط ـ ااهــارات ونهــا،
مهارتهــا دیســر از جملــه مکالمــه و دســتور زبــان را نادیــده ررفتــه اس ـ  .یافتــهها
مطالعــة اضــر میتوانــد بــرا تهیهکننــدران مــواد وموزشــی ،طرا ــان دورههــا درســی
زبان انسلیسی و مدرسان انسلیسی برا اهداف ویژه ،منمر ثمر واقا رردد.
کلیدددواژهها :کتــاب انسلیســی تاصصــی بــرا دانشــ ویان کــام یوتر  ،انتشــارات
سم  ،ارزیابی ،رشتة کام یوتر ،دانش ویان ،مدرسان
 .1مقدمه

در هــر نظــام وموزشــی ،کتابهــا درســی انسلیســی و ماصوصــاً انسلیســی بــرا
اهــداف ویــژه 7یــا بــه اجتصــار  ESPیکــی از مهــمتــری مــواد وموزشــی هســتند .بــه اعت ــاد
تاملینسون )2009( 2انسلیسی بـرا اهـداف ویـژه یـ

اصـطلاع عـام اسـ

زبان انسلیسی بـرا دانشـ ویانی کـه زبـان را بـرا یـ

کـه بـه ومـوزی

شـ ا یـا رشـتة تحصـیلی جاصـی

فــرا میریرنــد اطلــا میشــود .انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه ،همــانطور کــه از عنــوان
پیداس  ،برا رروهـی جـان از افـراد در محیطـی جـان طرا ـی شـده و مـواد وموزشـی
کــه در ون اســتهاده میشــود مربــوب بــه ــوزة تاصصــی تحصــیلی دانشــ ویان اســ
(بـال یزاده و ر یمــی .)2077 ،انسلیسـی بــرا اهـداف ویــژه بـه دو باـ

اصـلی انسلیســی

بــرا اهــداف وکادمی ـ  9یــا بــه اجتصــار ) (EAPو انسلیســی بــرا اهــداف ش ـ لی 3یــا بــه
اجتصــار ) (EOPت ســیم میشــود (هاچینســون و واتــرز .)7333 ،5ریچــاردز و اشــمی
( )2070انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه را بــهعنــوان ن ـ

6

انسلیســی در دورة ومــوزی زبــان

1. English for Specific Purposes
2. Tomlinson
3. English for Academic Purposes
4. English for Occupational Purposes
5. Hutchinson & Waters
6. Richards & Schmidt
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نیازهــا جــان

رروهــی جــان از فراریــران تعیــی میشــود .همچنــی  ،ســیلوا )2002( 7معت ــد اس ـ

کــه

انسلیسی بـرا اهـداف ویـژه واکنشـی بـه نیازهـا زبـانوموزان و فراریـر زبـان در ارت ـاب
با مشاغا ویندة ونها اس .

همــانطور کــه هایلنــد )2006( 2و تاملینســون ( )2072معت دنــد ،م ـواد وموزشــی بــه هــر
چیــز کــه میتوانــد یــادریر زبــان را تســهیا نمایــد ،اطلــا میشــود کــه میتوانــد شــاما
ابزارهــا صــوتی و تصــویر  ،منــابا متصــا بــه کــام یوتر ،اشــیا واقعــی یــا صــرفاً عملکــرد
باشــد .از ســو دیســر ،هــی کــ

نمیتوانــد اهمیــ

اساســی کتابهــا درســی را در

وموزی زبان انسلیسـی بـهجصـون بـرا اهـداف ویـژه انکـار کنـد .دادلـی ایـوانز و سـن
جــان )7331( 9معت دنــد کــه کتابهــا درســی و مــواد وموزشــی ،ن ـ
ماتل ـ

مهمــی در شــرای

یــادریر از جملــه در معــرر زبــان قــراردادن زبــانوموزان بــهویــژه در باف هــا

انسلیســی بــهعنــوان زبــان جــارجی 3یــا بــه اجتصــار  EFLو کمــ

بــه مدرســان در

مسئولی هایشــان ایهــا میکننــد .ریاضــی ( ،2009ن )52 .معت ــد اســ

کــه «کتابهــا

درس ـی ن ـ

بســیار مهمــی در ــوزة تــدری

و یــادریر زبــان ایهــا میکننــد و پــ

از

مــدر  ،عوامــا مهــم بعــد در کلــا

زبــان دوماجــارجی در نظــر ررفتــه میشــوند».

کتابها درسی برا دانشـ ویان ،جهـ

پاسـ رـویی بـه نیازهـا ونهـا میباشـد (سـل

مورســیا .)2007 ،5همچنــی  ،کانینــث ور  )7335( 6ااهــار مــیدارد کــه کتابهــا درس ـی
بایــد بــا نیازهــا یادریرنــدران و بــا اهــداف و م اصــد برنامــهها یــادریر زبــان مطاب ـ
داشــته باشــند .بنــابرای  ،انتاــاب کتابهــا انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه ،امــر مهــم در
نظــام وموزشــی محســوب میشــود .بــرا انتاــاب مــواد انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه،
کانینــث ور

( )7335تیکیــد دارد کــه بایــد انتاــابی دقیـ صــورت ریــرد و مــواد وموزش ـی
1. Silva
2. Hyland
3. Dudley-Evans & St John
4. English as a Foreign Language
5. Celce-Murcia
6. Cunnigsworth
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انتااب شـده بایسـتی بـه شـدت اهـداف ،رویـهها و ارزیهـا برنامـه وموزشـی و نیازهـا
کنند.

دانش ویان را منعک

بنــابرای  ،یکــی از مهمتــری عوامــا به ــود یــادریر زبــان جــارجی بــهطــور اعــم و
انسلیسی برا اهداف ویژه بهطور اجـ
اهداف دوره ،مهید و مناسـ

ایـ اسـ

کـه ب ینـیم ویـا کتابهـا درسـی بـرا

هسـتند .ایـ کـار از طریـ فروینـد ارزیـابی 7کتابهـا درسـی

ان ام میشـود ،کـه هـدف مطالعـة اضـر نیـز همـی میباشـد .هاچینسـون و واتـرز (،7311
ن )36 .ارزیــابی را بــهعنــوان «امــر قمــاوت در مــورد تناســ
هــدفی جــان» تعریـ
از اهــداف اســ

میکننــد .همچنــی  ،ارزیــابی ،تشــای

و ســنای

چیــز بــرا

ارزی چیــز بــرا برجـی

(رابینســون .)7337 ،2بنــابرای  ،شــاید یکــی از مهمتــری تصــمیمریر هــا

در فروینــد ومــوزی زبــان انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه ،ارزیــابی باشــد کــه بــرا انتاــاب
کتابها درسی یاتی میباشد.
هنســامیکــه مدرســان بــا کتابهــا متهــاوت و متنــو مواجــه میشــوند ،ممک ـ اس ـ
ســردررم شــوند و در نتی ــه ایــ امکــان وجــود دارد کــه کیهیــ

کتابهــا و نیازهــا

یادریرنـــدران را نادیـــده ررفتـــه و از در دســـتر تری و متـــداولتری کتابهـــا اســـتهاده
کننــد .بنــابرای  ،ارزیــابی کتابهــا درســی جــز جداییناپــ یر نظــام وموزشــی اســ

و

میتواند بهعنـوان اولـی و شـاید مهمتـری رـام در فروینـد ومـوزی و یـادریر زبـان عمـا
کند .با توجه به ارزیـابی کتابهـا درسـی ،مدرسـان بـه م یا هـا و معیارهـایی نیـاز دارنـد
تــا ارزیــابی را بــه روی صــحیح و جیلــی دقی ـ ان ــام دهنــد .م ـ ررا  )2002( 9معت ــد
اس

کـه ارزیـابی کتـ

درسـی در تولیـد و اجـرا برنامـهها یـادریر زبـان بسـیار مهـم

اس  .بدی منظـور ،اسـتهاده از لیسـ
اســ

معت ـر از معیارهـا بـرا ارزیـابی نظاممنـد ،ضـرور

(ســـودمند افشــار .)2001 ،سیاســـ ر اران وموزشــی ،نویســـندران ،نظریـــهپردازان

وموزش ـی ،ناشــران کتابهــا درس ـی و مدرســان جملســی در ای ـ فروینــد دجیــا هســتند و
ال تــه ممک ـ اس ـ

دیــدراهها متنــاقد در مــورد ای ـ کــه کــدام کتــاب درس ـی مهیــدتر و
1. Evaluation
2. Robinson
3. McGrath
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مناس تر باشد ،نیـز وجـود داشـته باشـد .امـا ن ایـد ایـ مسـئله را از ذهـ دور نسـه داشـ
مهم ـی داشــته و دیــدراهها ونهــا اهمی ـ

کــه دانش ـ ویان و مدرســان در ارزیــابی ،ن ـ

اساس ـی دارد .لــ ا ،بــا توجــه بــه کم ــود تح ی ـ در ایــ زمینــه در ایــران ،نیــاز بــه ان ــام
مطالعات بیشتر در مـورد ارزیـابی مـواد وموزشـی زبـان تاصصـی ماصوصـاً از دیـدراه هـم
دانش ویان و هم مدرسان ا سا

میشود.

در ایــران ،ارزیــابی کتابهــا درس ـی کــه نیازهــا و دیــدراهها دانش ـ ویان را در مــورد
مــواد وموزشــی طرا ــی شــده بــرا ونهــا در نظــر بسیرنــد ،معمولــاً ان ــام نمیشــود
(بــال یزاده و ر یمــی .)2077 ،بنــابرای  ،ای ـ مطالعــه بــه دن ــال بررس ـی ون اس ـ

کــه ویــا

کتــاب درســی انسلیســی تاصصــی بــرا دانشــ ویان رشــتة کــام یوتر چــاا انتشــارات
ســم

(ســازمان مطالعــه و تــدوی کتــ

علــوم انســانی دانشــساهها) ،اهــداف ،نیازهــا و

جواســتهها دانش ـ ویان را از دیــدراه جــود ونهــا و مدرســان بــروورده میکنــد .علــاوه بــر
ای  ،مطالعـة کنـونی بـه م ایسـة دیـدراهها دانشـ ویان و مدرسـان نسـ

بـه کتـاب ذکـر

شده میپردازد.
 .2پیشینة پژوهش
امــروزه کتابهــا درســی انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه توجــه بســیار از مح ــان در
ایـران را بـهجـود جلـ

کـرده اسـ  .کتابهـا درسـی مهمتـری و در دسـتر تری ابــزار

در اجتیــار مدرســان میباشــند؛ بنــابرای انتاــاب دقی ـ و ارزیــابی ونهــا موف ی ـ
وموزشی را تممی میکنـد .بـا توجـه بـه اهمیـ

نظامهــا

فـراوان کتابهـا درسـی انسلیسـی بـرا

اهداف ویژه ،بسیار از مح ـان ونهـا را از زوایـا ماتلـ

ارزیـابی کردهانـد کـه ذیلـاً بـه

برجی از ای مطالعات اشاره میشود.
تاجالــدی ( )2005در مطالعــة جــود برجــی از کتابهــا درســی انسلیســی بــرا
اهــداف ویــژه را از ســه جن ــة درونداد زبــانشــناجتی ،7بــرونداد زبــانشــناجتی 2و ارت ــاب
ونها با یکـدیسر ،ارزیـابی کـرد .نتـایل و نشـان داد کـه کتابهـا درسـی انسلیسـی بـرا
1. Linguistic input
2. Linguistic output
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اهداف ویژه که توسـ سـازمان سـم

شمارة سوم

منتشـر میشـوند ،رویکـرد و برنامـة درسـی وا ـد

نداشته و هدف جاصی را دن ال نمیکنند.
طیـــ پور ( )2005از رویکـــرد تیکیـــد صـــرف بـــر مهـــارت جوانـــدن ،ناکـــافی و
نامناس بودن مـواد و مطالـ

وموزشـی انسلیسـی بـرا اهـداف ویـژه در ایـران انت ـاد کـرد.

فرهــاد ( ،2005ن )5 .نیــز اســتدلال کــرد کــه کتابهــا درســی انسلیســی بــرا اهــداف
ویـژه انتشـارات سـم

تـی تـای ی و

«نامناسـ  ،بـی اثـر و در بعمـی مـوارد بـا جطاهـا

نوشتار و محتوا دور از شین تحصیلات دانشساهی میباشند».
ر یمــی ( )2001نیــز بــا ارزیــابی یـ

کتــاب درســی زبــان تاصصــی پزشــکی دریاف ـ

کــه ســازرار بالــایی بــی مهارتهــا نوشــتار و جوانــدار بــا برنامــهها درســی زبــان
تاصصــی ایــران در ایــ زمینــه وجــود دارد؛ علــاوه بــر ایــ  ،برنامــهها درســی زبــان
تاصصــی در ایــران بــه مهارتهــا شــنیدار و رهتــار توجــه نمیکننــد .بنــابرای  ،و
نتی ــه ررف ـ
مناس ـ

کــه «م موعـة اصــطلا ات پزشــکی (کــوه  ،2001 ،7ن ،)75 .کتــابی کامل ـاً

بــرا اهــداف انسلیســی پزشــکی در دانشــساهها ایــران نیس ـ  ،امــا مزایــا ون را

در موارد که با محتوا و اهداف برنامه درسی سازرارهستند ،نمیتوان نادیده ررف ».
مزدایسـنا و تحریریـان ( ،2001ن )211 .بـر ایـ باورنـد کـه دورههـا

انسلیسـی بـرا

اهــداف ویــژه در دانشــساهها ایــران ،ماننــد بســیار از کشــورها« ،وضــعی

اشــیها

دارنـد»؛ بنـابرای  ،مهارتهــا زبـان عمـومی اکنــر دانشـ ویان زبـان تاصصــی ایـران پــایی
اس  .ونهـا همچنـی کتابهـا درسـی انسلیسـی بـرا اهـداف ویـژه انتشـارات سـم

را

ارزیابی کرده و ااهار داشتند:
مطالــ

ایــ کتابهــا بــرا پاس ـ رــویی بــه نیازهــا یــادریر  ،جواســتهها و علــای

دانش ـ ویان ایرانــی طرا ــی نشــدهاند ،م الــات بــهطــور عمــده بــر م نــا موضــو انتاــاب
میشــوند ،کــه بــه ــوزة مطالعــة دانشــ ویان مربــوب میشــوند ،نــه براســا

انــر 2یــا

رشتها جان (ن.)211 .
1. Cohen
2. Genre
3. Discourse

سال پن اه و یکم

ارزیابی کتاب درسی انسلیسی تاصصی برا دانش ویان ...

در مطالعــها دیســر ،رزم ــو و ر یســی ( ،)2070کتابهــا

93

انسلیســی بــرا اهــداف
را ارزیــابی کردنــد.

ویــژه بــرا دانش ـ ویان علــوم پزشــکی چــاا توس ـ ســازمان ســم

ونهــا ویژریهــایی همچــون ویژریهــا ســاجتار  ،ملا ظــات نظــر  ،ملا ظــات عملــی،
مهارتهـا چهاررانــة زبـان ،محتــوا ،وا رـان و ســاجتار دسـتور

را از دیــدراه مدرســان و

دانش ویان مـورد بررسـی قـرار دادنـد .نتـایل ونهـا نشـاندهنـدة نارضـایتی شـرک کنندران
از بیشتر معیارهـا فـو بـود .علـاوه بـر ایـ  ،بـی نظـرات دانشـ ویان و مدرسـان تهـاوت
معنادار در ای زمینه وجود نداش .
بـــال یزاده و ر یمـــی ( )2077اســـتدلال میکننـــد کـــه در ایـــران ،ارزیـــابی نظاممنـــد
کتابهــا درســی معمول ـاً ان ــام نمیشــود و نیــاز و ایــدهها دانشـ ویان نس ـ

بــه مــواد

وموزشــی کــه بــرا ونهــا طرا ــی شــده ،نادیــده ررفتــه میشــود .همچنــی  ،اسلامیراس ـ
( )2070اشــاره میکنــد کــه کتابهــا درســی انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه کــه بــرا
دانشـ ویان مهندســی توسـ وزارت علــوم ایــران طرا ــی شــده ،براســا

ت زیــه و تحلیــا

نظاممند نیازها نیس .
فــاجر ع

شــیر ( )2077کتــاب انسلیســی بــرا دانش ـ ویان مــدیری

نوشــتة مشــه ی

را ارزیــابی کــرد .او دیــدراه دانشـ ویان و مدرســان را نسـ

بــه ایـ کتــاب بررســی کــرد.

نتــایل نشــان داد کــه از دیــدراه شــرک کنندران ،ن ــا

عمــده ،مربــوب بــه رویکــرد

نویســنده بــه زبــان و روی شناســی ،عــدم وجــود تــوازن در پــرداجت بــه مهارتهــا
چهاررانة زبان و پوش

ناکافی فعالی ها ارت اطی بود.

همچنــی  ،مــالکی و کــاامی ( ،)2072م موعــة اصــطلا ات پزشــکی (کــوه )2001 ،
را بــا کتابهــا انتشــارات ســم

م ایســه کردنــد .نتــایل نشــان داد کــه هــر دو رــروه

مدرســان و دانشــ ویان از کتابهــا انتشــارات ســم

رضــای

اصـطلا ات پزشـکی بـا توجـه بـه دسـتهبند مطالـ  ،کیهیـ

نداشــتند و م موعــة

زبـان ،فعالی هـا ،موضــو و

محتوا بهتر بود.
وثــوقی و همکــاران ( ،)2079انتشــارات ســم

را براســا

ســه معیــار از جملــه ارزیــابی

اهــداف ،مــرور محتــوا و ارزیــابی ســاجتار کلــی مــورد تحلیــا انت ــاد قــرار دادنــد .نتــایل
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ونهــا نشــان داد کــه کتابهــا

شمارة سوم

انسلیســی بــرا اهــداف وکادمیـ  ،کــه در ــال اضــر در

دانشــساهها ایــران مــورد اســتهاده قــرار میریرنــد ،نیازهــا ضــرور متــداول انسلیســی
برا اهداف وکادمیـ

را کـه نتـایل تح ی ـات نـوی در ایـ جصـون بـر ون تیکیـد دارنـد

را در نظر نمیریرند.
بــهعلاوه ،ع ــاد و نــادر فرجــاد ( ،)2075کتــاب جدیــد انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه
بهنام انسلیسی وکسـهورد بـرا مشـاغا پزشـکی ،را ارزیـابی کـرده و بـهدن ـال ون بودنـد کـه
دریابنــد ویــا براســا

نظــرات دانش ـ ویان ،میتــوان ون را جــایسزی کتــاب انسلیســی بــرا

دانش ـ ویان پزشــکی انتشــارات ســم

کــرد .در ای ـ مطالعــه 66 ،دانش ـ و پزشــکی کــه

دورة انسلیســی بــرا اهــداف وکادمی ـ

را در دانشــساه علــوم پزشــکی ال ــرز میر راندنــد،

بهعنـوان شـرک کنندران مطالعـه انتاـاب شـدند .ونهـا از یـ
کــه شــاما  55رویــه بــود و شــ

باــ

پرسـ نامه اسـتهاده کردنـد

کلــی از جملــه ملا ظــات نظــر  ،ویژریهــا

ســازمانی و ملا ظــات عملــی ،محتــوا ،مهارتهــا زبــان ،وا رــان و ســاجتار دســتور را
مورد ارزیابی قـرار مـیداد .نتـایل نشـان داد کـه انسلیسـی وکسـهورد بـرا مشـاغا پزشـکی،
نظر اکنر شـرک کنندران را بـهجـود جلـ

کـرده بـود .یافتـهها ایشـان همچنـی نشـان داد

که بـا توجـه بـه ملا ظـات نظـر  ،شـرک کنندرانی کـه کتـاب انتشـارات سـم

را مطالعـه

کــرده بودنــد ،بــهطــور معنــادار کمتــر از شــرک کنندرانی کــه کتــاب انسلیســی وکســهورد
برا مشاغا پزشکی را ر رانده بودند ،از کتاب درسی جود راضی بودند.
ســودمند افشــار و موث ـ ( )2076در پژوهشــی جــاما دربــارة ومــوزی زبــان انسلیســی
برا اهداف وکادمیـ
ســم

در ایـران بـه برجـی از مشـکلات جـد کتابهـا درسـی انتشـارات

پرداجتنــد .بــه نظــر ایشــان ،اولـاً ،کتابهــا درســی ســم  ،صــرفاً بــر پایــة نظــرات

نویسندرانشــان م نــی بــر ایــ کــه چــه نــو مهارتهــا و نیازهــا زبــانی مــورد نیــاز
دانشــ ویان انسلیســی بــرا اهــداف وکادمیــ
براســا

میباشــند ،تــدوی و رــردوور شــده و

رویهــا نظاممنــد ت زیــه و تحلیــا نیازهــا ماــاط ی  ،تــیلی

اینکه ،محتویـات و قالـ

کتابهـا درسـی انتشـارات سـم

نمیشــوند .دوم

«سهارشـی» و از پـی

شده هسـتند (ن .)739 .ونهـا اسـتدلال کردنـد کـه «سـازمان سـم

یـ

تعیـی

چـارچوب ثابـ

سال پن اه و یکم

و از پی

ارزیابی کتاب درسی انسلیسی تاصصی برا دانش ویان ...

تعیی شـده در اجتیـار نویسـندران قـرار میدهـد کـه ونهـا بـهعنوان یـ

م ــرب انسلیســی بــرا اهــداف وکادمی ـ

و همچنــی ی ـ

مپل ـ

پیشــسام کت ـ
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مـدر
ســم ،

بایــد مــواد وموزشــی جــود را در ون قــرار دهنــد» (ن .)739 .ســوماً ،طرا ــی فیزیکــی و
ونهــا بــه انــدازه کــافی جـ اب و مهــیل

اــاهر کتابهــا درســی و موضــوعات و مطالـ
نیس .

تــوکلی و توکــا ( ،)2071در مطالعــة جــود بــه کاســتیها و مشــکلات غیرقابــا انکــار
ومــوزی زبــان انسلیســی بــرا اهــداف وکادمیــ
ونهــا ،براســا

در ایــران پرداجتنــد .براســا

یافتــهها

دیــدراهها مدرســان و دانشــ ویان دورة ومــوزی زبــان انسلیســی بــرا

اهــداف وکادمی ـ  ،یکــی از مشــکلات اصــلی در ای ـ زمینــه ،عــدم وجــود ت زیــه و تحلیــا
نیازهــا میباشــد .ونهــا بــر ای ـ باورنــد کــه سیســتم ومــوزی زبــان انسلیســی بــرا اهــداف
در ایــران هی رونــه بــروز رســانی نداشــته و صــرفاً بــر مهــارت جوانــدن اســتوار

وکادمی ـ

اس ـ  .بــهعلاوه ،کتابهــا مــورد اســتهادة ای ـ دوره کــه بــرا چنــدی دهــه ومــوزی داده
شــدهاند ،منســوو و دارا اشــت اهات دســتور و وا رــانی میباشــند .ل ـ ا نیــاز بــه ارزیــابی
دقی ـ تر و نظاممنــدتر و نیازســن ی کامــا توس ـ کارشناســان م ــرب زبــان انسلیســی بــرا
اهــداف وکادمیـ
کتــ

ق ــا از معرفــی ونهــا بــرا کلا هــا در

نیازمنــد بروزرســانی مــنظم براســا

وجــود دارد .همچنــی  ،ایـ

ت ییــرات عمــده یــا پیشــرف ها

اصــله

میباشند.
ارــر چــه مطالعــاتی در مــورد ارزیــابی کتابهــا درســی انسلیســی بــرا اهــداف
وکادمی

در ایران ان ام شـده اسـ  ،امـا بـه نظـر میرسـد کـه مطالعـة جاصـی در رابطـه بـا

ارزیــابی نظاممنــد کتــاب انسلیســی تاصص ـی بــرا دانش ـ ویان رشــتة کــام یوتر از دیــدراه
دانشــ ویان و مدرســان ان ــام نشــده اســ  .بنــابرای  ،در ایــ جصــون بــرا انتاــاب
کتـاب درسـی مناسـ

بـرا زبـان تاصصـی ماـت

دارد .بــر ای ـ اســا  ،پــژوه

رشـتة کـام یوتر ،چال هـایی وجـود

اضــر بــه ارزیــابی ملا ظــات عملــی ،مســا ا موضــوعی،

ســازرار بــا اهــداف ،مســا ا زبــانی ،مهارتهــا و راه ردهــا ،تمرینــات ،طرا ــی و محتــوا
پرداجتــه و قصــد دارد ن ــاب ضــع

و قــوت کتــاب انسلیســی تاصصـی بــرا دانشـ ویان
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رشــتة کــام یوتر انتشــارات ســم

شمارة سوم

را از دیــدراه دانشــ ویان و مدرســان ایــ رشــته ت یــی

نماید.
 .3روش انجام پژوهش
 .1 .3بیان مسئله و سؤالات پژوهش
کتابهــا ماتلــ

و متنــوعی در زمینــة زبــان تاصصــی رشــتة کــام یوتر در بــازار

وجــود دارد .ایــ تنــو  ،انتاــاب کتابهــا درســی مناســ
اهــداف یادریرنــدران را بــرا مدرســان دشــوار و چــال

و مهیــد براســا

نیازهــا و

برانسیــز میکنــد .مدرســان

انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه بایــد عوامــا لــازم دجیــا در انتاــاب کتابهــا درســی
مناس

را مـورد توجـه قـرار دهنـد .بنـابرای  ،روی انتاـاب یـ

کتـاب جـوب و مناسـ ،

امــر مهــم در هــر سیســتم وموزشــی بــرا مدرســان انسلیســی بــرا

اهــداف ویــژه اس ـ .

بــهدلیــا سیاســ ها وموزشــی موجــود در بســیار از دانشــساهها ایــران ،مدرســان
انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه بــه نــوعی ملــزم بــه اســتهاده از کتابهــا درســی انسلیســی
برا اهـداف ویـژه انتشـارات سـم

هسـتند .در همـی راسـتا ،دانشـساه وزاد اسـلامی کـرج

نیــز از کتــاب انسلیســی تاصصــی بــرا دانشــ ویان کــام یوتر نوشــتة منــوچهر

ــانی

استهاده میکنـد .هـر کتـاب درسـی ،بایـد بـا توجـه بـه نیازهـا جـان دانشـ ویان کلـا
در  ،مـورد ارزیـابی قـرار ریـرد .مدرسـان ،دانشـ ویان و کتابهـا

درسـی سـه رکـ

اصـلی فروینـد ومـوزی را تشـکیا میدهنـد کـه از میـان ونهـا کتابهـا درسـی اهمیـ
ویـژها دارنـد؛ زیـر ا هـم مدرسـان و هـم دانشـ ویان تـا ـد زیـاد بـه ونهـا وابسـتهاند؛
بنـابرای  ،ارزشـیابی و بررسـی دقیـ کتابهـا درسـی و انتاـاب مطالـ

مناسـ

وموزشـی

امـر بسـیار مهـم بـه نظـر میرسـد (میرزایـی و طـاهر  .)7933 ،ومـوزی زبـان انسلیسـی
برا اهداف ویـژه بـهعنوان مهمتـری شـاجة ومـوزی زبـان انسلیسـی تاصصـی در سیسـتم
ومـوزی دانشـساهی ایـران ،همـواره مـورد توجـه اهـا فـ بـوده و در ایـ زمینـه کتابهـا
رونارونی در سطوع متهاوت بـرا رشـتهها ماتلـ
اس

دانشـساهی بـه رشـتة تحریـر درومـده

که با توجه به تنـو و نیـز نیـاز م ـرم بـه ارت ـا همیشـسی کیهیـ

ای رونـه کتابهـا،

سال پن اه و یکم
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(محمـود و ا مـد

صــها .)7939 ،بــا ایــ وجــود ،بــه نظــر میرســد کــه تح ی ــات کمــی در زمینــة ارزیــابی
کتابهــا درســی انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه از دیــدراه دانشــ ویان و مدرســان
و مح ــان توجــه انــدکی بــه دیــدراهها

بــهصــورت توامــان ان ــام پ یرفتــه اســ

دانشـ ویان در روی ارزیــابی جــود داشــتهاند .بنــابرای ای ـ م الــة پژوهش ـی ،تلاشـی بــرا
ارزیــابی کتــاب درسـی انسلیســی تاصصـی بــرا دانشـ ویان کــام یوتر انتشــارات ســم

از

دیــدراه دانش ـ ویان و مدرســان میباشــد .یافتــهها ای ـ مطالعــه میتوانــد بــرا مدرســان
زبـان تاصصـی رشـتة کـام یوتر بـهمنظـور ان ـام انتاـابی دقیـ  ،سـودمند باشـد .علـاوه بـر
ایــ  ،نتــایل ایــ مطالعــه ،ونهــا را از دیــدراهها دانشــ ویان ورــاه میکنــد .ایــ مطالعــه
همچنی میتواند به مدرسان زبان تاصصـی بـهطـور اعـم و رشـتة کـام یوتر بـهطـور اجـ
کنــد تـا تهــاوت دیــدراهها جـود و دانشـ ویان را در ایـ زمینـه دریابنــد .بــهعلاوه،

کمـ

یافتــهها مطالعــة اضــر میتوانــد بــرا تهیهکننــدران مــواد وموزشــی و طرا ــان دورههــا
درسی زبان انسلیسی برا اهداف ویژه نیز منمر ثمر واقا رردد.
بــا عنایــ
مطالــ

بــه اهمیــ

ارزیــابی کتــ

انسلیســی بــرا اهــداف وکادمیــ

و براســا

فو الــ کر و همچنــی بــرا پرکــردن جلــی پژوهشــی موجــود در ایــ زمینــه،

سپالات زیر برا پژوه

اضر ارا ه میشوند:

 .7دیــدراه دانشــ ویان کــام یوتر در جصــون کتــاب انسلیســی تاصصــی بــرا
دانش ویان کام یوتر انتشارات سم

چیس ؟

 .2دیــدراه مدرســان انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه در جصــون کتــاب انسلیســی
تاصصی برا دانش ویان کام یوتر انتشارات سم

چیس ؟

 .9ویــا تهــاوت معنــادار بــی دیــدراهها دانشــ ویان دربــاره کتــاب انسلیســی
تاصصــی بــرا دانشــ ویان کــام یوتر انتشــارات ســم
جصون وجود دارد؟

و مدرســان در ایــ
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نتــایل مصــا ه ،نظــر دانشــ ویان و مدرســان انسلیســی بــرا اهــداف

ویــژه در جصــون کتــاب انسلیســی تاصصــی بــرا دانشـ ویان رشــتة کــام یوتر
انتشارات سم

چیس ؟

 .2 .3طرح
ایــ پــژوه

از روی تح یــ ترکی ــی 7بهــره بــرده و بــرا جمــاوور و تحلیــا و

تهســیر دادههــا هــم از روی کمــی و هــم از روی کیهــی اســتهاده شــده اس ـ  .بــرا جمــا
وور دادههــا کمــی ،از پرس ـ نامة ســاجتمند در م یــا

لیکــرت و بــرا با ـ

کیهــی،

از مصا ة نیمه ساجتمند استهاده شده اس .
 .3 .3شرکتکنندگان
شــرک کنندران ایــ پــژوه  ،از میــان دانشــ ویان کارشناســی دانشــساه وزاد اســلامی
وا ــد کــرج کــه در در

زبــان تاصصــی کــام یوتر ث ــ

نــام و شــرک

انتاــاب شــدند .هشــتاد و ســه دانشـ و ( 92مــرد و  57زن) و ســه مــدر
اهــداف ویــژه در ایــ مطالعــه شــرک

کــرده بودنــد،
انسلیســی بــرا

کردنــد .شــرک کنندران باــ

دانشــ ویی،

دانشـ ویان ســال دوم کارشناســی بودنــد و س ـ ونهــا بــی  73تــا  29ســال بــود .مدرســان،
دانش و م طا دکتر دررـرای
تـــدری

ومـوزی زبـان انسلیسـی بودنـد کـه چنـدی سـال ت ربـة

زبـــان عمـــومی و تاصصـــی رشـــتهها ماتلـــ

شـــرک کنندران براســـا

نمونـــهریر در دســـتر

را داشـــتند .روی انتاـــاب

بـــود .رضـــای

هـــر دو رـــروه از

شرک کنندران ،ق ا از ان ام پژوه  ،اج رردید.
 .4 .3ابزار پژوهش
ابـــزار ماتلهـــی بـــرا ان ـــام ارزیـــابی کتـــ

از جملـــه پرســـ نامهها ،م یا هـــا

رت هبنــد  ،مصــا هها ،چــ لیســ ها (ســیاههها) ،مشــاهدات و بررســی ســواب وجــود
دارد (رابینســون .)7337 ،بـــه اعت ـــاد دادلـــی ایــوانز و ســـن

جـــان ( ،)7331اســـتهاده از

پرســ نامهها ،عمومــاً رســتردهتر از ســایر ابزارهــا ارزیــابی اســ  .بنــابرای  ،در مطالعــة
1. Mixed Methods

سال پن اه و یکم
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اضــر نیــز از پرســ نامه اســتهاده شــد .پرســ نامه ،شــاما  20ســپال در مــورد کتــاب
درسی م کور م تنـی بـر م یـا
تــا بســیار ضــعی

پـنل درجـها لیکـرت ) (Likert-scaleبـود کـه از عـالی

(عــالی ،جــوب ،متوســ  ،ضــعی

(ضــمیمة  .)7پرس ـ نامة مــورد اســتهاده براســا
توسـ کریمــی ( )2006بــرا بافـ

و بسیارضــعی ) مرتــ

مــدل ارزیــابی شــلدون ( )7311بــود کــه

ایــران اصــلاع و مناس ســاز شــده بــود .پرسـ نامه،

در اصا به زبـان انسلیسـی طرا ـی شـده اسـ

کـه مح ـان بـرا رفـا ابهـام و دره بهتـر

توســ دانشــ ویان ،ون را بــه فارســی ترجمــه نمــوده و بــرا ســن
ترجمه شده توس یـ

متاصـ

شــده بــود

روایــی ون ،نســاة

در ایـ زمینـه مـورد قمـاوت و بررسـی قـرار ررفـ

اصــلا ات ایــراد شــده اعمــال رردیــد .ایــ پرســ نامه ،با هــا ماتلــ

و

را بررســی

میکند کـه شـاما ارزیـابی ملا ظـات عملـی ،مسـا ا موضـوعی ،سـازرار اهـداف ،مسـا ا
زبــانی ،مهارتهــا و راه ردهــا ،تمرینــات ،طرا ــی و محتــوا میباشــد کــه شــاج

ها زیــر

را در بر میریرد.
 سپالها  7و  2بهعنوان شاج -سپال  9بهعنوان شاج

میزان در دستر بودن من ا (،)7

اقتصاد بودن من ا (،)2

 -سپالها  3و  5بهعنوان شاج

تطاب با اهداف وموزشی (،)9

 -ســپالها  6و  70بــهعنوان شــاج

میــزان ای ــاد انسیــزه یــادریر در مااط ـ

(،)3
 -ســپالها  1و  1و  3و  77و  71بــهعنوان شــاج

نکــات فنــیوموزشــی کتــاب

(،)5
 -سپالها  72و  73و  20بهعنوان شاج

تطاب با نیاز مااط

 -ســـپالها  79و  73و  75بـــهعنوان شـــاج

(،)6

مهارتهـــا رن انـــده شـــده در

کتاب (،)1
 سپالها  76و  71بهعنوان شاجبــرا

تنو و جلاقی

(.)1

صــول اطمینــان از روایــی ون ،ابتــدا پرسـ نامه بــهطــور وزمایشــی بــر رو یـ

نمونة  30نهـر بـا جصوصـیات مشـابه بـا شـرک کننـدران در پـژوه

اضـر بـهصـورت
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پیلــوت اجــرا و براســا
شد .شاج

شمارة سوم

نتــایل اصــله ،ت ییــرات لــازم در رویــه هــا پرسـ نامه ،اعمــال

پایـایی ولهـا کرون ـاو19 ،ا 0بـود .علـاوه بـر ون ،بـه منظـور بررسـی عمیـ تر

موضــو مــورد بح ـ  ،از رویهــا ماتل ـ

جمــاوور و تهســیر دادههــا 7اســتهاده شــد.

یعنــی علــاوه بــر اســتهاده از پرس ـ نامة ســاجتنمد ،مصــا ها نیمهســاج مند نیــز بــا 75
دانش و و هر سه مـدر
ســن

انسلیسـی بـرا اهـداف ویـژه ان ـام شـد (ضـمیمة  .)2بـه منظـور

روایــی مصــا ة نیمهســاج مند ،ی ـ

انسلیسی با ررایشـات تهیـه و تـدوی مطالـ
داد کــه براســا

متاص ـ

در زمینــة مس ـا ا ومــوزی زبــان

درسـی ،ون را مـورد قمـاوت و بررسـی قـرار

نظــرات و  ،ت ییــرات لــازم اعمــال شــد .مح ــان ،همچنــی کلا هــا

انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه را بــا اســتهاده از چ ـ لیســ

ثـ

مشــاهده 2کــه توســ

ســودمند افشــار و موثـ ( )2076تهیــه و اســتهاده شــده اسـ  ،بررســی کردنــد (ضــمیمة .)9
ال ته چـ

لیسـ

سـودمند افشـار و موثـ ( )2076در اصـا بـه زبـان انسلیسـی تهیـه شـده

کــه بــرا رفــا ابهــام و ای ــاد ســهول

در دره ون توسـ دانشـ ویان زبــان تاصصــی ،در

ای مطالعه به فارسی ترجمه و استهاده شد.
 .5. 3روند انجام پژوهش
ابتــدا ،کتــاب درســی انسلیســی تاصصــی بــرا دانشــ ویان رشــتة کــام یوتر توســ
دانشــ ویان و مدرســان براســا
پرســ نامهها در یــ

پرســ نامة ســاجتمند مــورد ارزیــابی قــرار ررفــ .

جلســه توزیــا و جمــاوور شــدند .یکــی از مح ــان در جلســة

توزیــا پرسـ نامه بــرا ت یــی و توضــیح ابهامـات ا تمــالی در مــورد ســپالات پرسـ نامه
برا دانش ویان مور داشـ  .همـانطور کـه ق لـاً ذکـر شـد ،پـی
مح ــان در مــورد رضــای

دانشــ ویان و مدرســان بــرا شــرک

از توزیـا پرسـ نامه،
در مطالعــه ،اطمینــان

اصــا نمــوده و هــدف از ان ــام تح یـ بــرا شــرک کنندران در ای ـ مطالعــه بــه منظــور
افزای

همکـار ونهـا ،توضـیح داده شـد .همچنـی  ،بـه شـرک کنندران اطمینـان داده شـد

کــه دادههــا بــهطور محرمانــه نسهــدار شــده و تنهــا بــرا اهــداف مطالعــة اضــر اســتهاده
1. Triangulation
2. Observation checklist
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جواهنــد شــد .بعــد از جمــاوور پرس ـ نامهها ،بــه منظــور اســتهاده از رویهــا ماتل ـ
جمـــاوور و تهســـیر دادههـــا و کنکـــای عمیـــ تر نتـــایل اصـــا از پرســـ نامه ،از
مصــا ها نیمهســاج مند نیــز اســتهاده شــد .جلســات مصــا ه در عــرر یــ

ههتــه

ان ام شد .هـر مصـا ه ت ری ـاً  70دقی ـه بـه طـول ان امیـد .مح ـان بـرا بـهدسـ ووردن
اطلاعـــات لـــازم از شـــرک کنندران ،شـــ

ســـپال پرســـیدند و ســـ

پاســـ ها

شــرک کنندران در مصــا ه ض ـ  ،پیــاده ،و مــورد تحلیــا محتــوا قــرار ررفتنــد .السوهــا و
مهــاهیم مشــتره پاســ ها ،اســتاراج ،کدرــ ار و نهایتــاً «کمیســاز »( 7دورنــی،2001 ،2
ن )263 .شـده و در جـدولی ارا ـه رردیـد .علـاوه بـر ایـ  ،مح ـان ،کلا هـا انسلیسـی
تاصصــی بــرا دانشــ ویان رشــتة کــام یوتر را مشــاهده و از چــ
سودمند افشـار و موثـ ( )2076اسـتهاده کردنـد .پـ

لیســ

مشــاهدة

از اتمـام جمـاوور دادههـا ،بـهعلـ

توزیــا غیــر نرمــال ،بــرا پاســ بــه دو ســپال ناســ

از وزمــون ناپارامتریــ

رت ــه

علام ـ دار ویلکاکســون 9و بــرا پاس ـ بــه ســپال ســوم بــه منظــور تعیــی معنــادار بــودن
تهاوت میان نظـرات دانشـ ویان و اسـاتید ،از وزمـون ناپارامتریـ

مـ -ویتنـی یـو 3اسـتهاده

شــد .بــرا ت زیــه و تحلیــا دادههــا کیهــی اصــا از مصــا ة نیمهســاج مند هــم ،از
روی تحلیا محتوا به نحو که ق لاً ذکر شد استهاده رردید.

1. Quantitized
2. Dornyei
3. Wilcoxon signed-rank Test
4. Mann-Whitney U Test
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 .4یافتهها
 .1 .4دادههای کمی
 .1 .1 .4پاسخ سؤال اول

بــه منظــور نشــاندادن دیــدراه دانش ـ ویان نسـ
دانش ویان رشـتة کـام یوتر انتشـارات سـم  ،ناسـ
(پارامتریــ

بــه کتــاب انسلیســی تاصصـی بــرا
جهـ

تعیـی نـو وزمـون اسـتن اطی

یــا ناپارامتریــ ) ،وزمــون کولمــورروف-اســمیرنوف جهــ

بررســی توزیــا

نرمال دادهها استهاده شد .نتایل ای وزمون در جدول  7ارا ه شده اس .
جدول  .1نتیجة آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت سنجش توزیع نرمال دادههای دانشجویان

منبع

میزان در دسترس بودن

اقتصادی بودن منبع

تطابق با اهداف آموزشی

همــانطور کــه در جــدول  7در ردیـ

در مخاطب

درجه معنادار

یـ

میزان ایجاد انگیزه یادگیری

نکات فنی-آموزشی کتاب

تطابق با نیاز مخاطب

000.

.
000

000.

000.

.007

000.

.007

000.

در کتاب

وماره

7777

.17

7701

7729

2709

7757

7711

7779

مهارتهای گنجانده شده

انحراف معیار

7777

.17

7701

7729

2709

7757

7711

7779

میانسی

درجـة معنــادار مشــاهده میشــود ،توزیــا هــی

از دادههـا نرمـال نیسـ  ،زیـرا  p ≤ .05اسـ ؛ در نتی ـه ،از وزمـون ناپارامتریـ

علام دار ویلکاکسـون جهـ
فــرر صــورت ررفــ

خلاقیت

1713

2701

3772

9739

70770

6709

6793

3701

شاخص

رت ـه

پاسـ بـه سـپال اول اسـتهاده شـد .تهسـیر نتـایل نیـز بـا ایـ

کــه ارــر تهاضــا عــدد اصــا از تعــداد ســپالات هــر شــاج

ضــربدر عــدد  9یعنــی امتیــاز متوســ در م یــا
دیــدراه شــرک کنندران در مــورد شــاج

لیکــرت (رزم ــو و ر یســی )2070 ،و

مــدنظر ،معنــادار و براســا

رت ــهها منهــی

7

1. Based on negative ranks
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باشــد ،میتــوان نتی ــه ررف ـ

کــه دیــدراه شــرک کنندران در مــورد شــاج
رت ـهها من ـ

مطلوب اسـ  .امـا ارـر اجتلـاف ،معنـادار ن ـوده و یـا براسـا

33

مــورد نظــر
باشـد ،ایـ

دیدراه مطلوب نیس  .نتایل پاس به سپال اول در جدول  2ارا ه شده اس .
جدول  .2آمار توصیفی و نتایج رتبه علامتدار ویلکاکسون جهت سنجش نظر دانشجویان درباره شاخصها
شاخص

انحراف

درجه

فراوانی

میانگین

19

1713

7777

اقتصاد بودن من ا

19

2701

.17

2

تطاب با اهداف وموزشی

19

3772

7701

3

-1753b

19

9739

7729

3

-1751b

0700

19

70770

2709

70

-1711b

0700

19

6709

7757

6

-1712b

0700

19

6793

7711

6

-1730b

0700

19

3701

7779

3

-1755b

0700

میزان در دستر

بودن

من ا

میزان ای اد انسیزه
یادریر در مااط
نکات فنیوموزشی کتاب
تطاب با نیاز مااط
مهارتها رن انده شده
در کتاب
جلاقی

معیار

میانه

Z

1

-1737a

0700

-6731b

0700
0700

معناداری

a. Based on negative ranks.
b. Based on positive ranks.

همانرونــه کــه جــدول  2نشــان میدهــد ،شــاج
بالــاتری میــانسی (70ا )70و شــاج
(01ا )2میباشــد .میــانسی شــاج

نکــات فنــیوموزشــی کتــاب دارا

اقتصــاد بــودن من ــا ،دارا کمتــری میــانسی
میــزان در دســتر بــودن من ــا کــه 13ا 1میباشــد،

ــاکی از در دســتر بــودن نسـ ی من ــا اسـ  .همچنــی همــانطور کــه مشــاهده میشــود،
ومــاره  Zدر همــه مت یرهــا معنــادار اس ـ  ،امــا تنهــا در شــاج
وماره  Zبر اسا
مــورد ایـ شــاج

میــزان در دســتر بــودن،

رت هها منهـی بـهدسـ ومـده کـه نشـان میدهـد نظـر دانشـ ویان تنهـا در
بــه لحــاا ومــار معنــادار و مطلــوب اسـ  .بــرا فهــم بیشــتر و بهتــر
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در نمــودار 2

مطالــ  ،میــانسی پاســ بــه هــر ســپال در نمــودار  7و بــه هــر شــاج
رن انده شده اس .

3.76

3.98

4.5
4
3.5
3

2.25 2.23

2.24

2.00

1.99

2.13 2.02 2.17 2.08 2.10

1.94 2.05 1.93 1.96 2.00

2.5

2.08 2.04 2.08

2
1.5

میانسی

1
0.5
0
سوال 20

سوال 73

سوال 71

سوال 71

سوال 76

سوال 75

سوال 73

سوال 79

سوال 72

سوال 77

سوال 70

سوال 3

سوال 1

سوال 1

سوال 6

سوال 5

سوال 3

سوال 9

سوال 2

سوال 7
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10.11
7.80
6.35
4.07

6.04
3.94

10
8
6

4.12
2.08

4
2

میانسی

0
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 .2 .1 .4پاسخ سؤال دوم

بــه کتــاب انسلیســی تاصصــی بــرا

بــه منظــور ت یــی دیــدراه مدرســان نســ

دانش ویان رشـتة کـام یوتر انتشـارات سـم  ،ناسـ
(پارامتریــ

تعیـی نـو وزمـون اسـتن اطی

جهـ

بررســی توزیــا

یــا ناپارامتریــ ) وزمــون کولمــورروف-اســمیرنوف جهــ

نرمال دادهها استهاده شد .نتایل ای وزمون در جدول  9ارا ه شده اس .
جدول  .3نتیجة آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت سنجش توزیع نرمال دادههای مدرسان
میزان در دسترس بودن منبع

اقتصادی بودن منبع

تطابق با اهداف آموزشی

وماره

.71

.91

.91

.91

.91

.91

.23

.91

.000

.000

.000

.000

.007

.000

.007

.000

درجه معنادار

همــانطور کــه در جــدول  9در ردیــ
هــی یـ

در مخاطب

انحراف معیار

7700

.51

7775

7775

7719

.51

2701

.51

میزان ایجاد انگیزه یادگیری

نکات فنی-آموزشی کتاب

تطابق با نیاز مخاطب

مهارتهای گنجانده شده در

خلاقیت

میانسی

3700

3766

3799

3799

77700

5766

5766

9766

کتاب

شاخص

درجــة معنــادار مشــاهده میشــود ،توزیــا

از دادههــا نرمــال نیسـ  ،زیــرا  p ≤ .05اسـ ؛ در نتی ــه ،هماننــد ســپال اول ،از

وزمون ناپارامتریـ

رت ـة علامـ دار ویلکاکسـون جهـ

پاسـ بـه سـپال دوم اسـتهاده شـد.

نتایل در جدول  3ارا ه شده اس .
جدول  .4آمار توصیفی و نتایج رتبه علامتدار ویلکاکسون جهت سنجش نظر مدرسان دربارۀ شاخصها
شاخص

میزان در دستر
من ا

بودن

فراوانی

میانگین

9

3700

انحراف
معیار

7700

میانه

Z

3

-7760a

درجه
معناداری

0700
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ادامه جدول 4
انحراف

درجه

شاخص

فراوانی

میانگین

اقتصاد بودن من ا

9

3766

.51

تطاب با اهداف وموزشی

9

3799

7775

5

9

3799

7775

5

9

77700

7719

72

-7769b

9

5766

.51

6

-7769b

0700

9

5766

2701

6

-7760b

0700

9

9766

.51

3

-7769b

0700

میزان ای اد انسیزه
یادریر در مااط
نکات فنیوموزشی کتاب
تطاب با نیاز مااط
مهارتها رن انده شده
در کتاب
جلاقی

معیار

میانه

Z

5

-7769a

0700

-7769b

0700

-7769b

0700
0700

معناداری

a. Based on negative ranks.
b. Based on positive ranks.

همانرونــه کــه جــدول  3نشــان میدهــد ،شــاج
بالـــاتری میـــانسی (00ا )77و شـــاج
میباشــد .میــانسی شــاج
دســتر

نکــات فنــیوموزشــی کتــاب ،دارا

جلاقیـــ  ،دارا کمتـــری میـــانسی (66ا)9

میــزان در دســتر بــودن من ــا کــه 00ا 3میباشــد ــاکی از در

بــودن نس ـ ی من ــا اس ـ  .همچنــی همــانطور کــه مشــاهده میشــود ،ومــارة  Zدر

همـــه مت یرهـــا معنـــادار اســـ  ،امـــا تنهـــا در دو شـــاج
اقتصاد بودن من ا ،ومارة  Zبراسا
شاج

رت ـهها منهـی بـهدسـ

میـــزان در دســـتر بودن و
ومـده کـه نشـان میدهـد ایـ

ها به لحاا ومار معنادار و مطلوب اس .

برا فهـم بیشـتر و بهتـر مطالـ  ،میـانسی پاسـ بـه هـر سـپال در نمـودار  9و بـه هـر
شاج

در نمودار  3رن انده شده اس .
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5.00

4.67 4.67
4.33

4.50
4.00
3.50
3.00

2.67
2.33
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8
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2

میانسی

0
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 .3 .1 .4پاسخ سؤال سوم

بــرا پاس ـ بــه ســپال ســوم و بــه منظــور م ایســه نظــرات دانش ـ ویان و مدرســان ،از
وزمون ناپارامتری

م -ویتنی یو استهاده شد .نتایل در جدول  5ارا ه شده اس .
جدول  .5نتایج آزمون من-ویتنی یو
من-ویتنی یو

Z

درجه معناداری

شاخص

5275

16.7-

01.0

اقتصاد بودن من ا

075

76.9-

00.0

تطاب با اهداف وموزشی

70575

36.0-

63.0

میزان ای اد انسیزه یادریر

3575

17.0-

31.0

نکات فنیوموزشی کتاب

3775

11.0-

39.0

3375

60.0-

53.0

36

61.0-

33.0

36

63.0-

31.0

میزان در دستر

بودن من ا

تطاب با نیاز مااط
مهارتها رن انده شده در کتاب
جلاقی

بــا توجــه بــه ســطح معنــادار وزمــون مــ -ویتنــی در جــدول  ،5تنهــا در شــاج
اقتصــاد بــودن من ــا بــی دانش ـ ویان و مدرســان تهــاوت معنــادار وجــود دارد و در ســایر
شــاج

ها ،اجتلــاف نظرهــا معنــادار نیس ـ  .بــا توجــه بــه تعــداد دانش ـ ویان و مدرســان

شـرک کننده در ایـ پـژوه

و میــانسی کسـ

بــا اســتهاده از م ایســه میــانسی ای ـ شــاج

شــده در شـاج

اقتصــاد بـودن من ــا و

 ،میتــوان بــه ای ـ نتی ــه رســید کــه از نظــر

مدرســان کتــاب انسلیســی تاصصــی بــرا دانش ـ ویان رشــتة کــام یوتر انتشــارات ســم
اقتصــاد تر اســ  .بــرا فهــم بیشــتر و بهتــر مطالــ  ،میــانسی پاســ بــه هــر ســپال در
نمودار  5و به هر شاج

در نمودار  6رن انده شده اس .
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5.00
4.50
4.00
3.50

3.00
2.50

معلمان

2.00

دانش ویان

1.50
1.00
0.50
0.00
سوال 20

سوال 73

سوال 71

سوال 71

سوال 76

سوال 75

سوال 73

سوال 79

سوال 72

سوال 77

سوال 70

سوال 3

سوال 1

سوال 1

سوال 6

سوال 5

سوال 3

سوال 9

سوال 2

سوال 7

نمودار  .5مقایسه میانگین نمرات دانشجویان و مدرسان به هر یک از سؤالات
12
10
8
6
4

دانش ویان

2

معلمان

0

نمودار  .6مقایسة میانگین نمرات دانشجویان و مدرسان به هریک از شاخصها
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 .2 .4نتایج دادههای کیفی حاصل از مصاحبة نیمهساختمند

بــرا پاسـ بــه ســپال  3و تشــریح و صــول اطمینــان از نتــایل اصــا از پرسـ نامه،
از ی

مصـا ة نیمهسـاج مند نیـز اسـتهاده شـد .مح ـان بـرا بـهدسـ ووردن اطلاعـات

لــازم از شــرک کنندران (مدرســان و  75نهــر از دانشــ ویان) ،شــ
ســ

ســپال پرســیدند و

پاســ ها شــرک کنندران ضــ  ،پیــاده ،کدرــ ار و مــورد تحلیــا محتــوا واقــا

شــدند .مهــاهیم تکــرار و السوهــا مشــتره پاســ ها شناســایی ،کدرــ ار  ،و نهایتــاً
«کمیســـاز » (دورنـــی ،2001 ،ن )263 .شـــد .پاســـ ها دانشـــ ویان در جـــدول  6و
پاس ها مدرسان در جدول  1ارا ه میرردند.
جدول  .6نتایج تحلیل مصاحبة دانشجویان
پاسخ

فراوانی

درصد

سؤال

بله

73

99ا39

جیر

7

61ا6

کتاب با

بله

0

0

نیازها دانش ویان:

جیر

75

700

 .9کافی بودن زمان

بله

9

20

جیر

72

10

مهارت جواندن

75

700

معنی کلمه

1

99ا59

ترجمه

6

30

مهارت مکالمه

79

63ا16

ررامر

72

10

تلهظ

1

66ا36

2

93ا79

72

10

1

99ا59

1

66ا36

 .7ضرورت دورة انسلیسی
برا اهداف ویژه برا
دانش ویان:
 .2مطاب

تدری

کتاب:

 .3نو مهارتها و اجزا
زبانی تیکید شده در کتاب:
 .5نو مهارتها و اجزا
زبانی که باید در کتاب
مورد تیکید قرار ریرد:

ای اد علاقه و نسری من

 .6اشکالات کتاب با توجه

عدم وموزی مهارت مکالمه

به نیازها دانش ویان:

عدم وموزی ررامر
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ادامه جدول 6

سؤال

سا

پاسخ

فراوانی

درصد

یم بودن کتاب مت ها

6

30

6

30

و دشوار عدم هماهنسی
سطح دان

زبانی

کتاب با سطح دانش ویان
 .6اشکالات کتاب با

72

عدم تیکید بر مهارت تلهظ

توجه به نیازها

عدم هماهنسی موضوعات هر

دانش ویان:

30

در

6

66ا26

اشکالات ویراستار

3

66ا26

رن اندن مت ها قدیمی

3

93ا79

تیکید بسیار بر رو مهارت

2

93ا79

جواندن

2

همــانطور کــه در جــدول  6مشــاهده میشــود ،اکنــر دانش ـ ویان ،دورة انسلیســی بــرا
اهــداف ویــژه را ضــرور میدانســتند و ااهــار داشــتند کــه کتــاب براســا
ن وده ،زمان تدری

بـا توجـه بـه

نیازهــا ونهــا

ـم کتـاب کـافی نیسـ  ،بیشـتر بـر مهـارتجوانـدن در

کتاب تیکید شده اسـ  .ونهـا همچنـی بـر ایـ ع یـده بودنـد کـه مهـارت مکالمـه بایـد در
کتــاب مــورد تیکیــد قــرار ریــرد و عمــدهتری اشــکال کتــاب از نظــر ت ری ـاً نیمــی از ونهــا
عدم وموزی مهـارت مکالمـه میباشـد .ط ـ نتـایل بـهدسـ

ومـده از مصـا ه ،در م مـو

دانش ویان نظر مطلوب و مساعد در جصون کتاب نداشتند.
جدول  .7نتایج تحلیل مصاحبة مدرسان
سؤال

پاسخ

فراوانی

درصد

 .7ضرورت دورة انسلیسی برا اهداف

بله

9

700

ویژه برا دانش ویان:

جیر

0

0

کتاب با

بله

0

0

نیازها دانش ویان:

جیر

9

700

بله

2

61ا66

 .2مطاب

 .9کافی بودن زمان تدری

کتاب:
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ادامه جدول 7
پاسخ

فراوانی

درصد

سؤال

جیر

7

99ا99

مهارت جواندن

9

700

معنی کلمه

2

61ا66

ترجمه

7

99ا99

 .5نو مهارتها و اجزا زبانی که باید در

مهارت مکالمه

9

700

کتاب مورد تیکید قرار ریرد:

ررامر

9

700

 .9کافی بودن زمان تدری

کتاب:

 .3نو مهارتها و اجزا زبانی تیکید شده
در کتاب:

اشکالات ویراستار

 .6اشکالات کتاب با توجه به نیازها
دانش ویان:

تیکید بسیار بر رو مهارت

9

700

جواندن

9

700

عدم وموزی ررامر

9

700

عدم وموزی مهارت مکالمه

9

700

عدم هماهنسی سطح دان

2

61ا66

زبانی کتاب با دانش ویان

همــانطور کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود ،مدرســان ،دورة انسلیســی بــرا اهــداف
ویژه را برا دانشـ ویان ضـرور میدانسـتند ،ااهـار داشـتند کـه کتـاب براسـا
دانش ویان طرا ی نشـده اسـ  ،زمـان تـدری

بـا توجـه بـه

نیازهـا

ـم کتـاب کـافی میباشـد،

بیشــتر بــر مهــارت جوانــدن در کتــاب تیکیــد شــده اس ـ  .همچنــی  ،ونهــا بــر ای ـ ع یــده
بودند که مهارت مکالمـه و ومـوزی دسـتور زبـان بایـد در کتـاب مـورد تیکیـد قـرار ریـرد و
عمــدهتری اشــکالات کتــاب از نظــر ونهــا عــدم ومــوزی مهــارت مکالمــه ،اشــکالات
ویراســتار  ،تیکیــد فــراوان بــر رو مهــارت جوانــدن و عــدم ومــوزی دســتور زبــان
میباشد .ط ـ نتـایل بـهدسـ

ومـده از مصـا ه ،در م مـو  ،مدرسـان نیـز نظـر مسـاعد

در جصون کتاب مورد ارزیابی نداشتند.
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 .3 .4نتایج مشاهدات

بــه منظــور بررســی دقیــ تر مســئله و صــول اطمینــان از صــح
پرســ نامه و مصــا ه ،مح ــان هــر ســه کلــا
استهاده از چـ لیسـ

نتــایل اصــله از

انسلیســی بــرا رشــتة کــام یوتر را بــا

مشـاهدة سودمندافشـار و موثـ ( )2076مشـاهده نمودنـد کـه نتـایل

ون در جدول  1ارا ه میشود.
جدول  .8نتایج مشاهدات کلاسهای انگلیسی تخصصی برای رشتة کامپیوتر
فراوانی

درصد

سؤال

9

700

هر دو

9

700

هر دو

9

700

9

700

9

700

7

99ا99

7

99ا99

0

0

 .1مهارتها (جواندن ،نوشتار  ،شنیدار  ،رهتار )

مهارت جواندن

9

700

و اجزا زبانی (وا ران ،دستور زبان ،تلهظ) مورد

وا ران

9

700

تلهظ

7

99ا99

9

700

9

700

9

700

(مدر

 .7نو مدر

پاسخ

رشته زبان انسلیسی ،مدر

محتوا ،هر دو)
 .2زبان مورد استهاده در کلا

انسلیسی

(فارسی ،انسلیسی،

هر دو)
 .9روی ارزیابی استهاده شده توس مدر

مدر

وموزی زبان

(وجر

ترم ،در طول ترم ،هر دو)
 .3کتابها درسی و مواد وموزشی مورد استهاده

محلی (انتشارات

(محلی ،بی المللی ،ارا ة جزوه توس مدر )

سم )
کار فرد

 .5السو کار دونهرها رروهی

دو نهره

(کار فرد ا دونهرها رروهی)
 .6تعاما کلاسی بی دانش ویان و مدر  ،و یا بی
دانش ویان

ارا ه شده به دانش ویان توس
مدر

 .3روی تدری

استهاده شده توس مدر

دستورترجمه ،روی ارت اطی ،و)...

مدر
بی دانش ویان

تیکید در کلا
 .1نو تکالی

بی دانش ویان و

نوشت معانی ل ات
جدید
ترجمة مت

(روی

روی دستور-ترجمه
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همــانطور کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود ،همــة مدرســان ،مــدر
انسلیســی بــوده و از هــر دو زبــان فارســی و انسلیســی در کلــا

رشــتة زبــان

اســتهاده میکردنــد .ونهــا

دانشــ ویان را هــم در طــول تــرم و هــم در وجــر تــرم ارزیــابی کــرده و ،بــا توجــه بــه

سیاســ ها وموزشــی ،کتــاب انسلیســی تاصصــی بــرا دانشــ ویان رشــتة کــام یوتر
انتشــارات ســم

را تــدری

میکردنــد .نــو تمرینــات موجــود در کتــاب ،بیشــترکار فــرد
ت ری ــاً تعامــا کلاســی انــدکی داشــته و

را ال ــا میکــرد .همچنــی  ،دانشــ ویان و مــدر

هــی تعامــا کلاســی در میــان دانش ـ ویان مشــاهده نشــد .تیکیــد اصــلی کلــا

بــر مهــارت

جوانــدن و وا رــان بــود .بــهعلــاوه ،تکــالی

دانشـ ویان بــه نوشــت معــانی ل ــات جدیــد و

ترجمــة مــت محــدود بــوده و روی تــدری

روی ســنتی دســتور-

بـهکــار رفتــه در کلــا

ترجمه بود.
 .5بحث

ارزیــابی کتابهــا موجــود ،ن ــاب ضــع
مدرســان کم ـ

و قــوت ونهــا را وشــکار میســازد و بــه

میکنــد تــا بتواننــد کتــابی را انتاــاب نماینــد کــه نیازهــا دانشــ ویان و

انتظــارات ونهــا را بــروورده میکنــد .پــر واضــح اسـ
معای ـ

جاص ـی اس ـ

ق لاً ذکر شـد ،پـژوه

و هــی کتــابی کامــا نیس ـ

کــه هــر کتــاب درســی دارا مزایــا و
(کانینــثور  .)7313 ،همــانطور کــه

اضـر بـه ارزیـابی ملا ظـات عملـی ،مسـا ا موضـوعی ،سـازرار

بــا اهــداف ،مســا ا زبــانی ،مهارتهــا و راه ردهــا ،تمرینــات ،طرا ــی و محتــوا و همچنــی
به ت یی ن اب قـوت و ضـع

کتـاب انسلیسـی تاصصـی بـرا دانشـ ویان رشـتة کـام یوتر

پرداجــ

کــه بــا توجــه بــه نتــایل اصــا از پرســ نامه ،مصــا ه و

انتشــارات ســم

مشاهده ،نتایل چهـار سـپال پـژوه

در ایـ باـ

مـورد بحـ

و بررسـی قـرار میریـرد.

ال ته لـازم بـه ذکـر اسـ  ،از ون ـا کـه سـپال چهـارم پـژوه  ،از ماهیـ

کیهـی برجـوردار

بـوده و نتـایل ون بــا هـدف بررســی عمیـ تر و یـافت چرایــی پاسـ ها باـ

کمـی (ســه

ســپال اول پــژوه ) ،ا صــا شــد ،بنــابرای  ،یافتــهها ایـ ســپال نــارزیر ،در طــی بح ـ
مربوب به هر سه سپال اول ،به فراجور مطل

تلهی و رن انده شده اس .
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اولــی ســپال مطالعــه ،بررســی دیــدراهها دانشـ ویان رشــتة کــام یوتر در مــورد کتــاب
م کور بـود .در ایـ رابطـه ،نتـایل نشـان داد کـه دانشـ ویان علـیرغم ای کـه دورة انسلیسـی
بــرا اهــداف ویــژه را در رابطــه بــا رشــتة تحصیلیشــان ضــرور میدانســتند ،نظــر
مســاعد در مــورد کتــاب مربوطــه نداشــتند .بــا توجــه بــه یافتــهها ای ـ مطالعــه ،از نظــر
دانشــ ویان ،کتــاب مــ کور ،تنهــا از نظــر شــاج
عملی) نس تاً مناس

بــودن من ــا (ملا ظــات

در دســتر

میباشد.

در جصون سـازرار بـا اهـداف وموزشـی و تطـاب بـا نیـاز مااطـ  ،بایـد رهـ

کـه

کتــاب مــورد بررســی از نظــر شــرک کنندران ای ـ اهــداف را بــروورده نمیکنــد .بــهعلاوه،
دانشـ ویان بــر ایـ بــاور بودنــد کــه کتــاب بــا توجــه بــه اهــداف ایـ دوره مناسـ
اس ـ  .انسلیســی بــرا اهــداف وکادمی ـ

ن ــوده

بــا انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه کمــی متهــاوت

اس  ،اولی برا م اصـد علمـی ماننـد توانـایی جوانـدن و دره متـون و م الـات مربـوب بـه
رشتة تحصـیلی دانشـ ویان فـرا ررفتـه میشـود ،در الیکـه دومـی ،بـه توانـایی اسـتهاده از
زبــان م صــد بــرا اهــداف ارت ــاطی در مــوقعیتی جــان اشــاره میکنــد .در مــورد
دانش ـ ویان انسلیســی بــرا اهــداف وکادمی ـ

در ایــران ،کارشناســان امــر جملســی بــر ای ـ

نکته اتها نظر دارنـد کـه ایـ دورههـا بـه اهـداف جـود دسـ
دانش ویان نمیتواننـد از دانـ
پــ

نیافتهانـد ،بـدی مههـوم کـه

جـود در دنیـا واقعـی ،بـهعنـوان یـ

کـاربر واقعـی زبـان

از فــارا التحصــیلی اســتهاده کننــد (طیــ پور2005 ،؛ یــاتی2001 ،؛ فتحــی2001 ،؛

امیریــان و تــوکلی2003 ،؛ ســودمند افشــار و موثــ 2076 ،؛ تــوکلی و توکــا .)2071 ،یکــی
از دانشـ ویان در مصـا ه ااهـار داشـ
نیسـ

کـه «ایـ کتـاب متناسـ

و کمکــی بــه یــادریر ونهــا در ــوزة زبــان جارجــه نمیکنــد ،بلکــه باعـ

نــوعی ـ

بیرغ تــی و عــدم تمایــا در دانش ـ ویان نس ـ

بــا توجــه بــه یافتــهها ایـ مطالعــه ،میتــوان نتی ــه ررفـ
براســا

نیازهــا دانش ـ ویان طرا ــی نشــده اس ـ

ندارد .کانینـثور
مطاب ـ

بـا نیازهـا دانشـ ویان

( )7335معت ـد اسـ

بــه در

ای ــاد

میشــود» .بنــابرای ،

کــه کتــاب درســی مــورد نظــر

و بــا اهــداف دورة تحصــیلی مطاب ـ

کـه کتابهـا درسـی بایـد بـا نیازهـا فراریـران

و بــا اهــداف و م اصــد برنامــه یــادریر زبــان ســنای

داشــته باشــند .نتــایل ای ـ
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مطالعـــه ،یافتـــهها تاجالـــدی ( ،)2005بـــال یزاده و ر یمـــی ( ،)2077اسلامیراســـ
( ،)2070وثــوقی و همکــاران ( ،)2079ســودمند افشــار و موثــ ( )2076و تــوکلی و توکــا
( )2071را تیییــد میکنــد کــه همســی نشــان میدهنــد کتابهــا انسلیســی بــرا اهــداف
وکادمی ـ

در ایــران براســا

نیازهــا مااط ــان و نیــز براســا

ت زیــه و تحلیــا نظاممنــد

نیازها دانش ویان طرا ی نشدهاند.
نتایل اصا از بررسـی پرسـ نامه ،همچنـی نشـان داد کـه کتـاب مـورد نظـر در مـورد
مسا ا موضـوعی (موضـوعات رن انـده شـده در کتـاب) جـ اب و مهـیل ن ـوده و براسـا
علا

ونها نمیباشد .به منظـور تهیـة یـ
ماننــد دانـ

و مسـا ا ماتلـ

توجه قرار ریرد .بـا ایـ

زمینـها ایشــان و ســطح بســندری زبـانی ونهــا بایــد مــورد

ـال ،یافتـهها ایـ مطالعـه نشـان داد کـه بسـیار از دانشـ ویان

معت د بودنـد کـه ایـ کتـاب در سـطح دانـ
چـ لیسـ

کتـاب درسـی مناسـ

بـرا دانشـ ویان ،نکـات

زبـانی و یـا بسـندری ونهـا نیسـ  .براسـا

مشـاهده کــه توسـ مح ـان در طــی مشــاهده کلا هـا انسلیســی تاصصـی

برا رشـتة کـام یوتر تکمیـا شـد (جـدول  ،)6اغلـ

اوقـات ،مـدر  ،بـا توجـه بـه سـطح

بســندری پــایی دانش ـ ویان ،بــهجــز مــوارد کــه بــرا دانش ـ ویان قابــا فهــم بــود ماننــد
جملـات امـر

سـادهPlease open your books Read this part, Listen to me, Do :

? you have any questions?, Did you understandو غیــره از زبــان فارســی اســتهاده
میکــرد ،نکتــها کــه یکــی از دانشــ ویان دقی ــاً در مصــا ه بیــان کــرد« :مت هــا و
موضــوعات ارا ــه شــده در کتــاب بــا ســطح دانــ
بنــابرای  ،در نظررــرفت ســطح دان ـ
کت

انسلیسی برا اهـداف وکادمیـ

زبــانی دانشــ ویان تناســ

زبــانی دانش ـ ویان ،نکتــها

ــا ز اهمی ـ

نــدارد».
در تــیلی

و ویـژه میباشـد کـه مپلهـان بایسـتی ایـ نکتـة مهـم

را در نظر بسیرند.
مسئلة مورد بررسی دیسـر مربـوب بـه مسـا ا زبـانی و نکـات فنـیوموزشـی کتـاب بـود.
نتــایل بــهدســ

ومــده از پرســ نامه و مصــا ه نشــان داد کــه دانشــ ویان از نظــر

ساجتارها دسـتور زبـان انسلیسـی و ومـوزی و تمـری تلهـظ ،از کتـاب رضـای
یکی از مصا هشوندهها ااهار داشـ

کـه «بـا توجـه بـه اهمیـ

نداشـتند.

تلهـظ ،هـی رونـه تیکیـد

سال پن اه و یکم

ارزیابی کتاب درسی انسلیسی تاصصی برا دانش ویان ...

بـر ون در کتــاب نشــده و دســتور زبــان کــه رکنـی مهــم در یــادریر زبــان اسـ
نشده اس » .همچنی نتـایل اصـا از چـ لیسـ
تـدری

کلا
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اصــلاً قیــد

مشـاهده نشـان داد کـه دسـتور زبـان در

نمیشـد زیـرا کتـاب مـورد ارزیـابی ،اساسـاً فاقـد نکـات وموزشـی دسـتور

بود .کتابهـا درسـی انسلیسـی بـرا اهـداف وکادمیـ

و ویـژه بایـد شـاما تمـری تلهـظ

و ســاجتارها دســتور ضــرور باشــند (بــال یزاده و ر یمــی .)2077 ،بــهعلاوه ،هــی
نظــم منط ــی در ارا ــة ســاجتارها از ســاده بــه مشــکا و بازیافــ
بعــد وجــود نداشــ

وا رــان در درو

و تکــرار ســاجتارها و

کــه یافتــهها بــال یزاده و ر یمــی ( )2077در

ایـ جصــون را تیییــد میکنــد کــه معت دنــد ســاجتارها و وا رــان ســاده بایــد زودتــر و در
درو

اول کتــاب معرفــی شــوند تــا ای کــه دانشــ ویان در مواجهــه بــا تعــداد زیــاد از

ساجتارها جدید ،دست اچه و ممطرب نشوند.
از منظــر طــرع و جصوصــیات فیزیکــی کتــاب بایــد رهـ
معــدود عک ـ
ن

کــه کتــاب تنهــا شــاما تعــداد

یــا تصــویر اس ـ  .از ون ــایی کــه طــرع و جصوصــیات فیزیکــی کتــاب،

مهمی در افزای

انسیـزة فراریـران ونهـا دارد بـه نظـر میرسـد کـه عـدم رعایـ

ایـ

موضــو بــرا دانشــ ویان کســاکننــده میباشــد .همانرونــه کــه بــال یزاده و ر یمــی
( )2077معت دنــد ،طــرع کتــاب میتوانــد ن ــ
افزای

انسیزة ونها داشته و یکـی از فنـون افـزای

مهمــی در جلــ

توجــه دانشــ ویان و

انسیـزه و علاقـة ونهـا بـهشـمار مـیرود،

اســتدلالی کــه بــا نتــایل مطالعــة ســودمند افشــار و موث ـ ( )2076نیــز مطاب ـ
دریافتنـد کـه طرا ـی فیزیکــی کتابهـا درسـی انتشــارات سـم

دارد .ونهــا

و موضـوعات و مطالـ

ونها به اندازة کافی جـ اب و مهـیل نیسـتند .بنـابرای  ،بایـد بـه ایـ موضـو نیـز در تـیلی
کتـ

درســی انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه بــهطــور اعــم و در ت دیــد چــاا کتــاب مــورد

ارزیابی در ای مطالعه بهطور اج

توجه کافی و وافی بهعما وید.

از لحـاا مهارتهــا و راه ردهــا موجــود در کتــاب نیــز ،دانشـ ویان نسـ

بــه کتــاب،

نسری منهی داشتند .بهعلاوه ،یافتـهها نشـان داد کـه ایـ کتـاب بـر مهـارت جوانـدن ،تیکیـد
فراوانــی دارد ولــی راه ردهــا جوانــدن را ومــوزی نمیدهــد .همچنــی کتــاب ،تیکیــد بــر
وموزی مهارت مکالمه کـه رکـ اساسـی در بـهکاربردن زبـان انسلیسـی بـرا ای ـاد ارت ـاب
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میباشــد ،نــدارد .در تیییــد ای ـ فرضــیه ،یکــی از مصــا هشــوندهها ااهــار داش ـ
مــ کور ،چیــز جــز مــت نیســ

و ــاو ل ــات بســیار ســا

«کتــاب

میباشــد کــه ایــ در

یــادریر زبــان انسلیســی فایــدها نــدارد و تیکیــد بــر مهــارت مکالمــه کــه در یــادریر
زبان مهم اسـ  ،نمیکنـد» .ط ـ چـ لیسـ
جواندن بیشتر از همه مـورد تیکیـد قـرار ررفـ

مشـاهده ،در میـان مهارتهـا زبـان ،مهـارت
و مهارتهـا دیسـر ماننـد مهـارت مکالمـه

و مهارت شـنیدار نادیـده ررفتـه شـدند .همچنـی  ،از میـان اجـزا زبـانی مـورد تیکیـد در
کلا  ،وا ران بود؛ با ای

ـال ،مـدر

بـر تلهـظ صـحیح نیـز تیکیـد داشـ  .نتـایل مطالعـة

اضـــر بـــا نتـــایل مطالعـــات فـــاجر ع

شـــیر ( ،)2077طیـــ پور ( )2005و ر یمـــی

( )2001همســو میباشــد کــه نشــان میدهنــد برنامــهها درســی زبــان تاصصــی در ایــران
بــه مهــارت شــنیدار و رهتــار تــوجهی نمیکننــد و بــی مهارتهــا چهاررانــة یــادریر
زبــان تعــادل وجــود ن ـدارد .ال تــه ن ایــد از ای ـ نکتــه م هــول مانــد کــه لــازم نیس ـ
انسلیسی بـا اهـداف ویـژه و وکادمیـ

برنامهها و درو

همــة

بـر هـر چهـار مهـارت اصـلی زبـان

و ســه مهــارت فرعــی یــا اجــزا زبــان (دســتور ،وا رــان و تلهــظ) ،تیکیــد و توجــه یکســانی
داشته باشند چرا که اساساً وجه تمـایز انسلیسـی بـا اهـداف ویـژه ،یـا زبـان تاصصـی همـان
جــانبــودن و نیــازمحور بــودن ون میباشــد کــه بــا توجــه بــه اهــداف برنامــهها درســی و
نیاز مااط ان ،برا باف ها و رشتهها ماتل  ،متهاوت اس .
نتایل همچنـی نشـان داد کـه تمرینـات و فعالی هـا کتـاب مـورد ارزیـابی ،تنـو لـازم
کشـیدن دانشـ ویان را ندارنـد .مشـاهدات کلاسـی نشـان داد کـه مدرسـی

بـرا بـه چـال

بــرا ان ــام تمرینــات و فعالی هــا ،بیشــتر بــر کــار فــرد متمرکــز میشــدند چــرا کــه نــو
فعالی هــا رن انــده شــده در کتــاب شــاما تمرینــات صــحیحاغلــ  ،ترجمــه و ارت ــاب
وا رــان مــرت

و متــرادف بــود .بنــابرای  ،بــا توجــه بــه ماهی ـ

رروهــی در کلــا

تمری هــا ،هــی رونــه کــار

مشــاهده نشــد .یکــی از مصــا هشــوندهها ااهــار داشــ

تمری هـــا کتـــاب در جصـــون ترجمـــه و دره مطلـــ
چــال کشــیدن دانش ـ ویان کــافی نیس ـ

میباشـــد کـــه بـــرا بـــه

و بــه ای ـ دلیــا ،کلــا

جستهکننده میباشـد» .بنـابرای  ،میتـوان نتی ـه ررفـ

کــه «اکنــر

در  ،اغل ـ

بــرا مــا

کـه وجـود تمری هـا متنـو بـرا
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ای اد انسیـزه و علاقـه در دانشـ ویان بسـیار مـپثر اسـ  .در تیییـد ایـ اسـتدلال ،اسکرسـو
( )7337بــر ایــ ع یــده اســ

7

کــه تنــو فعالی هــا و تمری هــا کتابهــا درســی

میتوانند در مهید بودن ونها تیثیرر ار باشند.
یافتــهها همچنــی نشــان داد کــه کتــاب مــورد بررســی دارا اشــکالات و ایــرادات
ویراســتار میباشــد .یکــی از دانشــ ویان در مصــا ه ااهــار داشــ
ن ای

ویراستار اثر ،قابا توجه اسـ

کــه «ایــرادات و

تـا ون ـا کـه برجـی از ل ـات تـی بـا دیکتـة غلـ

نوشــته شــدهاند کــه در ایــ صــورت روجــوانی را بــرا ی ـ
میکند و ایـ کاسـتی میتوانـد از شـین یـ

زبــانوموز غیربــومی مشــکا

کتـاب درسـی بکاهـد» کـه ااهـارات فرهـاد

( ،2005ن )5 .در ایــ زمینــه را تیییــد میکنــد کــه معت ــد اســ
انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه انتشــارات ســم

کتابهــا درســی

«نامناسـ  ،بــی اثــر و در بعمــی مــوارد بــا

جطاها تای ی و نوشتار و محتوایی دور از شین تحصیلات دانشساهی میباشد».
بــه نظــر میرســد دلیــا اصــلی نامناس ـ بــودن بســیار از کتابهــا درســی انسلیســی
بــرا اهــداف وکادمیـ

و ویــژه عــدم ان ــام نیازســن ی نظاممنــد ق ــا از تــیلی

بنــابرای  ،ط ـ شــواهد و قــرا

بــه نظــر میرســد کــه نویســندران کتابهــا درســی زبــان

تاصصــی ماصوص ـاً مــپلهی کت ـ

ســم  ،هنســام نوشــت مطال ـ  ،مااط ـ

نظر نمیریرنـد .بـه نظـر میرسـد کـه ونهـا از دسـتورالعماها از پـی
همــة دورههــا و کتــ

ونهاسـ .
هــدف را در

تعیـی شـده بـرا

پیــرو میکننــد .بــه ع یــدة ســودمند افشــار و موثــ (،)2076

کتابها درسی انتشارات سـم

بیشـتر بـر پایـة ـد

و نظـر نویسـندران در مـورد نـو

مهارتهـا و نیازهـا زبـانی مـورد نیـاز دانشـ ویان انسلیسـی بـرا اهـداف وکادمیـ
و براســا

بـوده

رویهــا نظاممنــد نیازســن ی رــردوور و بــه رشــتة تحریــر در نمیوینــد.

بــهعلاوه ،محتویــات و قالــ

کتابهــا درســی انتشــارات ســم

«سهارشــی» و اضــر

میباشند (ن.)739 .
دومی سـپال تح یـ  ،دیـدراه مدرسـان انسلیسـی تاصصـی بـرا دانشـ ویان کـام یوتر
را در مــورد کتــاب ،مــورد بررســی قــرار داد .نتــایل مطالعــه ،نشــان داد کــه مدرســان نیــز
1. Skierso
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همچــون دانش ـ ویان ،نظــر مســاعد در مــورد کتــاب نداشــتند .براســا
تنهــا در مــورد اقتصــاد بودن و در دســتر بــودن من ــا رضــای

نتــایل ،مدرســان،

داشــتند .در جصــون

مــوارد کــه در تشــریح نتــایل ســپال  7در بالــا بــدان اشــاره شــد ،مدرســان انسلیســی بــرا
اهــداف ویــژه نیــز نظــر دانشــ ویان را تیییــد کردنــد .بــهعلاوه ،نتــایل اصــا از مصــا ه
ــاکی از ون اس ـ

کــه همــة مدرســان در ــالیکــه دورة انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه را

برا دانشـ ویان ضـرور میدانسـتند ،کتـاب مـورد بررسـی را مطـاب بـا نیـاز دانشـ ویان
نمیدانســتند .بــرا منــال ،یکــی از مدرســان در مصــا ه ااهــار داشــ
کتابهــا انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه انتشــارات ســم
دورة وموزشــی نیس ـ

براســا

کــه« ،اغلــ

نیازهــا دانشـ ویان و

زیــرا ای ـ کتابهــا ف ـ بــر رو مهــارت جوانــدن تیکیــد میکننــد

ولــی یــادریر زبــان انسلیســی ف ـ جوانــدن نیس ـ » .اشــکالات کتــاب نیــز از نظــر ونهــا
تیکید بی

از اندازه بـر رو مهـارت جوانـدن ،عـدم ومـوزی دسـتور زبـان و عـدم ومـوزی

مهارت مکالمه بود.
ســومی ســپال پــژوه
کتــاب پرداج ـ  .براســا

اضــر بــه م ایســة دیــدراه مدرســان و دانشــ ویان در مــورد
نتــایل ب ـهدس ـ

ومــده ،بــی نظــرات دانش ـ ویان و مدرســان در

مــورد ملا ظــات عملــی ،موضــو  ،مهارتهــا و راه ردهــا ،تمرینــات ،طرا ــی و محتــوا
کتــاب ،تهــاوت معنــادار وجــود نداشـ  .شــرک کنندران ،مدرســان و دانشـ ویان ،نسـ
به در دستر بودن کتـاب مـورد بررسـی ،نسـری من ـ

داشـتند .بـهعلاوه ،بـه ع یـدة ونهـا،

تنهــا تمرکــز کتــاب بــر رو مهــارت جوانــدن ،دره مطلــ
براســا
داشـ

چ ـ لیس ـ

مشــاهده ،تعامــا انــدکی بــی مــدر

و تمــری دره مطلــ
و دانش ـ و در کلــا

و ت ری ـاً هــی تعــاملی میــان دانشـ ویان وجــود نداشـ  ،زیــرا بیشــتر وقـ

بـرا جوانـدن ،ترجمـه و ان ـام تمری هـا دره مطلـ

بــود.

وجــود
کلــا

صـرف میشـد .همچنـی  ،مپلـ

کتــاب ،نظــم منط ــی در مــورد ارا ــة ســاجتارها و وا رــان از ســاده تــا مشــکا را در نظــر
نسرفته اس  .بـهعلاوه ،ایـ کتـاب تـوجهی بـه نیازهـا زبـانی یادریرنـدران نداشـته اسـ .
همة شرک کنندران (مدرسـان و دانشـ ویان) معت ـد بودنـد کـه کتـاب مـورد بررسـی ،فاقـد
باــ

ومــوزی دســتور زبــان میباشــد .مح ــان بــر ایــ باورنــد کــه ارــر برجــی
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ازســاجتارها دســتور زبــان بــرا توانمندســاز دانشــ ویان در دره و تولیــد جملــات
دســتور در کتــاب رن انــده شــوند ،بــه به ــود کیهی ـ

وموزشــی کتــاب و برنامــة درســی

جواهد کـرد .همچنـی  ،شـرک کنندران نظـر مسـاعد و من تـی نسـ

کم

کتــاب نداشــتند ،بــدی معنــا کــه محتــوا براســا

نیــاز و دانــ

بـه موضـوعات

پ زمینــة دانشــ ویان

درجهبند نشده اس  .در رابطه بـا مهارتهـا و راه ردهـا ،بایـد رهـ

کـه کتـاب بیشـتر بـر

رو مهارت جواندن متمرکز شـده ،امـا سـایر مهارتهـا زبـان را نادیـده ررفتـه اسـ  .بـه
ع ارت دیسر ،کتاب مـورد بررسـی ،تـوازن مناسـ
اس

بـی چهـار مهـارت زبـان برقـرار نکـرده

که ال ته به نظر مح ـان ،همـانطـور کـه ق لـاً هـم ذکـر شـد ،شـاید ضـرورت چنـدانی

بــرا ای ـ امــر وجــود نداشــته باشــد .شــرک کنندران از فعالی هــا و تمرینــات موجــود در
کتاب نیز راضی ن ودنـد ،زیـرا تمری هـا ،تنـو لـازم بـرا بـه چـال کشـیدن دانشـ ویان را
نداشــتند .همچنــی  ،نتــایل نشــان داد کــه تمــام شــرک کنندران نســ

بــه طــرع و

جصوص ـیات فیزیکــی کتــاب نســری منهــی داشــتند .از ون ــا کــه ای ـ کتــاب تعــداد کمــی
عکـ

و تصــویر در بــر دارد ،میتوانــد از علــا

دانشـ ویان بــرا یــادریر بکاهــد .نتــایل

مطالعــة اضــر بــا یافتــهها مطالعــة رزم ــو و ر یســی ( )2070کــه دیــدراه مدرســان و
دانشــ ویان را بررســی کــرد ،مطاب ــ

دارد .هــر دو رــروه شــرک کننده در مطالعــة ونهــا

نیز نظر مساعد در مورد کتاب انسلیسی برا اهداف ویژة انتشارات سم

نداشتند.

 .6نتیجهگیری و کاربردهای پژوهش

هـــدف از پـــژوه

اضـــر ،ارزیـــابی کتـــاب درســـی انسلیســـی تاصصـــی بـــرا

دانشــ ویان رشــتة کــام یوتر از دیــدراه دانشــ ویان و مدرســان زبــان تاصصــی رشــتة
کام یوتر و تهاوت بی ایـ دو دیـدراه بـود .هشـتاد و سـه دانشـ و و سـه مـدر
بــرا اهــداف ویــژه رشــتة کــام یوتر در ایــ مطالعــه شــرک

انسلیسـی

کردنــد .علــاوه بــر تکمیــا

پرس ـ نامه ،از  75نهــر از دانشــ ویان و هــر ســه مــدر  ،مصــا ه بــهعمــا ومــد .نتــایل
ت زیــه و تحلیــا دادههــا نشــان داد کــه بــی نظــرات دانشــ ویان و مدرســان در مــورد
ملا ظــات عملــی ،موضــو  ،مهارتهــا و راه ردهــا ،تمرینــات ،طرا ــی و محتــوا کتــاب،
تهاوت معنـادار وجـود نـدارد .دیـدراه کلـی ونهـا ایـ اسـ

کـه کتـاب درسـی براسـا
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نیازهــا دانشــ ویان طرا ــی نشــده و بــا اهــداف دورة تحصــیلی مطاب ــ

نــدارد .ایــ

کتــاب بــهرغم داشــت برجــی شایســتسیها ،عمــدتاً بــر مهــارت جوانــدن تمرکــز کــرده و
مهارتهــا دیســر از جملــه مهــارت مکالمــه و دســتور زبــان را نادیــده ررفتــه اســ  .بــا
توجـه بــه نتـایل مطالعــه ،میتــوان نتی ـهریر کــرد کـه یـ
اهــداف ویــژة مناسـ  ،بایــد براســا

کتــاب درسـی انسلیســی بــرا

نیازهــا دانشـ ویان طرا ــی شــده باشــد ،بــه انــدازة

کــافی مهــیل و ج ـ اب بــوده و انسیــزه دانش ـ ویان را بــرا یــادریر زبــان انسلیســی بالــا
ب رد ،ـاو با هـا ومـوزی دسـتور زبـان و تلهـظ باشـد ،بـر هـر چهـار مهـارت زبـان
انسلیسی تیکیـد کنـد ،شـاما تمری هـا متنـو بـرا بـه چـال کشـیدن دانشـ ویان باشـد،
ســطح دانــ

زبــانی دانشــ ویان را در نظــر بسیــرد ،بــا اهــداف دورة تحصــیلی مطاب ــ

داشته و فاقد هررونه ایرادات ویراستار و نوشتار باشد.
بنــابرای  ،بــه طرا ــان برنامــهها درســی ،سرفصــاها و مطالــ
انسلیســی بــا اهــداف ویــژه و وکادمیـ
میشــود براســا

یـ

بــرا بافـ

درســی دورههــا

ومــوزی زبــان تاصصــی ایــران توصــیه

نیازســن ی نظاممنــد و بررســی دقی ـ و هدفمنــد ،نیازهــا جامعــة

هدف مانند موارد که در بالـا بـدان اشـاره شـد را در تـیلی
نظـر قـرار دهنـد .ماصوصـاً بـه مپلـ
کــام یوتر توصــیه میشــود ،شــاج

کتـ

زبـان تاصصـی مطمـح

کتـاب انسلیسـی تاصصـی بـرا دانشـ ویان رشــتة
ها و مپلهــهها مــورد ارزیــابی در ایــ مطالعــه را ،در

چااهــا بعــد کتــاب ارت ــا داده تــا بــرا ومــوزی دانشــ ویان ،مهیــدتر واقــا رــردد.
همچنــی پیشــنهاد میشــود ،مدرســان زبــان تاصصــی هــم بــا مداقــة بیشــتر  ،کتــاب مــورد
اســتهاده در کلــا

را انتاــاب نماینــد تــا باع ـ

افــزای

بهــرهور درو

زبــان تاصصــی

شود.
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پیوست 1
شرکتکنندگان گرامی

پرس نامة زیر برا تح یـ در مـورد ارزیـابی کتـاب درسـی طرا ـی شـده اسـ  .لطهـاً
سپالات را با دق

باوانید و با انتااب یکی از رزینهها ایدة جود را بیان کنید.

عالی= ،5جوب= ، 3متوس = ، 9ضعی = 2و جیلی ضعی =7
 .7تا چه اندازه کتاب موجود و در دستر
ال ) عالی ب) جوب

میباشد؟

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی

 .2تا چه انـدازه مـواد درسـی و وموزشـی میتوانـد بـه موقـا در دسـتر

دانشـ و قـرار

ریرد؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی

 .9ویا کتاب درسی م رون به صرفه اس ؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

 .3اهداف کتاب تا چه د با اهداف دورة تحصیلی مطاب
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی
دارد؟
ه) جیلی ضعی

 .5تا چه ـد بـه نظـر میرسـد کتـاب درسـی بـا نسـری وموزشـی رسـتردهتر هماهنـث
باشد؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی
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میباشد؟
ه) جیلی ضعی

ج) متوس د) ضعی

 .1تا چه ـد کتـاب درسـی ـاو السوهـا اساسـی دسـتور زبـان انسلیسـی و وا رـان
میباشد؟
ال ) عالی ب) جوب

ه) جیلی ضعی

ج) متوس د) ضعی

 .1تــا چــه ــد وقــو و تکــرار ســاجتارها و وا رــان بــه تــدریل از ســاده بــه پیچیــدهتر
رک

میکند؟

ال ) عالی ب) جوب

ه) جیلی ضعی

ج) متوس د) ضعی

 .3تا چـه ـد وا رـان و سـاجتارها جدیـد در در هـا بعـد بـرا ت ویـ

تکـرار

میشوند؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

 .70تا چه د ،موضو در

شما را تشوی و علاقهمند میکند؟

ال ) عالی ب) جوب
 .77تا چه د ،ترتی

ه) جیلی ضعی

ج) متوس د) ضعی
سرفصا مطال

ال ) عالی ب) جوب
 .72تا چه ـد محتـوا مطالـ

ه) جیلی ضعی

بهطور منط ی تنظیم شده اس ؟

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی

درسـی براسـا

نیـاز و اطلاعـات زمینـها دانشـ ویان

درجهبند شده اس ؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی

 .79تا چه د کتاب درسی ،مهارت جواندن را وموزی میدهد؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی

 .73تا چه د کتاب درسی ،راه ردها جواندن را وموزی میدهد؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی

 .75تا چه د کتاب درسی ،مهارت مکالمه را وموزی میدهد؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی
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 .76وی ـا تمرینــات و فعالی هــا بــه انــدازة کــافی بــرا بــه چــال کشــیدن دانشــ ویان
دارا تنو میباشند؟
ال ) عالی ب) جوب

ه) جیلی ضعی

ج) متوس د) ضعی

 .71تا چه د کتاب درسی ج اب و چشمسیر اس ؟
ال ) عالی ب) جوب

ه) جیلی ضعی

ج) متوس د) ضعی

 .71تــا چــه ــد عک هــا و تصــاویر در کتــاب بــه شــما انسیــزه میدهــد تــا در مــورد
موضو بح

کنید؟

ال ) عالی ب) جوب
 .73تا چه د مطال

ه) جیلی ضعی

ج) متوس د) ضعی
درسی به رشتة شما مربوب میباشد؟

ال ) عالی ب) جوب
 .20تا چه ـد محتـوا براسـا

ه) جیلی ضعی

ج) متوس د) ضعی

سـطح بسـندری (سـطح زبـانی) دانشـ ویان درجهبنـد

شده اس ؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی

پیوست 2
سؤالات مصاحبه

 .7ویــا دورة انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه بــرا دانش ـ ویان در رابطــه بــا
رشتة ونها ضرور میباشد؟
 .2ویا کتاب ذکر شده براسا
 .9با توجه به

نیازها دانش ویان اس ؟

م کتـاب ،ویـا مـدت زمـان کلـا

بـرا دانشـ ویان کـافی

میباشد؟
 .3کدام مهارتها و اجزا زبانی در کتاب تیکید شده اس ؟
 .5کدام مهارتها و اجزا زبانی باید در کتاب تیکید شود؟
 .6اشکالات کتاب با توجه به نیازها دانش ویان چیس ؟
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پیوست 3
چکلیست مشاهده

 .7نو مدر

(مدر

رشتة زبان انسلیسی ،مدر

 .2زبان مورد استهاده در کلا

محتوا ،هر دو).

(فارسی ،انسلیسی ،هر دو).

 .9روی ارزیابی استهاده شده توس مدر

(وجر ترم ،در طولترم ،هر دو).

 .3کتابهــا درســی و مــواد وموزشــی مــورد اســتهاده (محلــی ،بــی المللــی ،ارا ــة
جزوه توس مدر ).
 .5السو کار دونهرها رروهی (کار فرد ا دونهرها رروهی).
 .6تعاما کلاسی بی دانش ویان و مدر  ،و یا بی دانش ویان.
 .1مهارتهــا (جوانــدن ،نوشــتار  ،شــنیدار  ،رهتــار ) و اجــزا زبــانی (وا رــان،
دستور زبان ،تلهظ) تیکید و کار شده در کلا .
 .1نو تکالی

ارا ه شده به دانش ویان توس مدر .

 .3روی تــدری
ارت اطی ،و.)...

اســتهاده شــده توســ مــدر

(روی دســتور-ترجمــه ،روی
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چکیده
پــژوهک یفــی پــیک رو ،در پــی شــت و تودــیت دلایــو علایــه و بــرایک م ا ــان
ایرانــی بــه فیل هــا و ســریا های ــر ای و تولیــد رفــدارزیرنوی

و زیرنــوی

بــرای

ایــم موصــولات تلویزیــونی بــود اسـ ب بــرای رســیدن بــه ایــم هــد  ،م موعــهای از
ا لاعــات تودــیفی و شــناز ی ،از مصــا ه بــا  62شــر
ــوزة تولیــد رفــدارزیرنوی
ا لاعـــات بـــهدســـ

موصــولات ــر ای شــامو بیس ـ

زــان و شــک یــا و

مد از ت ربیـــات و مشـــاهدات پژوهشـــ ر بـــهعنوان یکـــی از

تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی

در ایــم ـوز بــرد وری شــد و بــا تکیــه بــر ن ری ـة

داد بنیــاد تولیــو شــد اسـ ب بــازة ســنی شــر
فعالی

نندة من ــف فعــا در

نهـا در ایـم ـوز یـ

نندبان  71تــا  14ســا اسـ ب ســاب ة

تـا د سـا بـود و ا ثـراً دارای توصـیلات ادمیـ

در رش ههای فنیمهندسـی یـا مـرت ب بـا علـوم ت ربـی اسـ ب یاف ـههای ادـو از ایـم
پـــژوهک نشـــان داد ـــه ا ثریـــ
رفــدارزیرنوی

یـــت تولید ننـــدبان ایرانـــی فعـــا در ـــوزة

فارســی فیل هــا و ســریا های ــر ای هــوادارن فرهنــم و موصــولات

رســانهای شــور ــر بــود ــه دلیــو ادــلی علایــة زــود بــه ایــم موصــولات را تشــابه
فرهن ــی و اس ـ فادة مناســف فیل ســازان ــر ای از مفــاهی شــریی در نــار تکنی هــای
بــهروز فیل ســازی ،بــه دور از ممــامیم پــو غیرازلــایی عنــوان نمودنــدب ایــم افــراد بــا
تولید رفدارزیرنوی

فارسی بـرای ایـم فیل هـا و سـریا ها ،علـاو بـر رفـ نیـاز دی ـر

علایهمنــدان نا شــنا بــه زبــان ــر ای و ان لیســی بــه زیرنــوی

فارسـی ایــم موصــولات،

از بازی ر مورد علایه و موصو رسانهای مو وبشان نیز مای

می نندب

____________________________
تاریخ پذیرش0931/13/10 :
تاریخ دریافت0931/10/10 :
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کلیدددوا هها :ترجمــة دیداریشــنیداری ،زیرنــوی  ،رفــدارزیرنوی  ،مــو

ــر ای،

فیل ها و سریا های ر ای ،انیمه ،فرهنم
 .1مقدمه

جامعة ما تو

تـثییر و نفـو شـدید رسـانه اسـ

رسـانهای ـه موصـولات تلویزیـونی

و ســینمایی ،ب ــک مهمــی از پیکــرة ن را تشــکیو داد و ترجم ـة ایــم موصــولات ،امــروز
ب ــک اع ـ فعالی هــای ــوزة ترجمــة رســانه را از ن زــود ــرد اس ـ

(ماتکیوســکا،7

)6171ب رویکــرد ملــی و رســمی شــور مــا در ــوزة ترجمــة موصــولات رســانهای،
رویکرد دوبلاژ اسـ  ،امـا مشـاهد مـیشـود ـه ب ـک بسـ رد ای از موصـولات رسـانهای
وارداتــی بــه شــور ،بــه ور غیررســمی و توســب رفــداران ایــم موصــولات ،زیرنــوی
شـد ــه ب ـک یابــوتـوجهی از ایــم زیرنوی هـا موســوم بـه رفــدارزیرنوی  6بـه ــوزة
موصــولات رســانهای ــر ای از صــاد داردب بس ـ رو و مو وبی ـ
موسوم بـه مـو

فرهنــم ــرة جنــوبی،

ـر ای یـا هـالیو 9از اوازـر دهـة  7331شـرو شـد و سـریا های ـر ای

بهعنوان یکـی از ار ـان ادـلی ر ـ

ایـم مـو  ،رفـداران بیشـماری را در سراسـر سـیا

ـرد اسـ

(جونـم)6113 ،1ب ایـم رفـداران بـهدلایـو م لـت

و جهان به زـود معطـو

و از را های بونـابون بـا مـو

ـر ای شـنا شـد و از ن تـثییر پذیرف هانـد ،امـا ایـم تـثییر

بــرای تمــام ایــم م ا ــان یکســان ن ــود اسـ ب یفــی از م ا ــان مــو

ــر ای ،تنهــا بــه

لذتبـردن از تماشـای سـریا های ـر ای بسـند مینماینـد ،یـت دی ـری هسـ ند ـه بـه
رفــداران فعــا تولید ننــدة زیرنــوی
دی ــری بــر ابعــاد های ریــدی 4مــو

و موصــولات رســانهای ــر ای ت ــدیو شــد و بُعــد
ــر ای میافزاینــد (جونــم)6113 ،ب در اب ــدای شــرو

تــف رفدارزیرنویســی فارســی فیل هــا و ســریا های ــر ای در ایــران ــه بــه ده ـة 79۳1
بــاز میبــردد ،ایــم ــار توســب فروشـ ا های این رن ــی و ســن ی پ ــک فــیل و س ـریا های

1. Matkivska
2. Fansub
3. Hallyu
4. Jung
5. Hybrid

سا پن ا و یک

ان یز ها و دلایو رفدارزیرنویسی فیل ها و ببب

ــر ای ماننــد «ادفهانشــا » و «یکدونــه» در جهــ
سریا ان ـام شـد اسـ
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منــاف مــالی توزی ننــدبان فــیل و

امـا در ـی سـا های ازیـر ایـم رونـد ترییـر ـرد و رفـداران

فیل هــا و ســریا های ــر ای بهدــورت امل ـاً رای ــان ایــم ــار را ان ــام میدهنــد و ایــم
موصــولات را معمولــاً بهدــورت ساف ســا  7در ســای های توزیــ فــیل و ســریا  ،در
از یــار ــاربران علایهمنــد یــرار میدهنــدب بــرو «م ــرجمیم ریــایی» اولــیم بــرو
رفــدارزیرنوی
زیرنــوی

فارســی ایرانــی در دهــة  ۳1شمســی بــود اســ

ــه بهدــورت رای ــان

فارســی فیل هــا و ســریا های ــر ای را در از یــار م ا ــان زــود یــرار داد

اس ب
تــا نون پــژوهک یابــوتــوجهی در ــوزة رفدارزیرنویســی فیل هــا و ســریا های
ــر ای در ایــران ان ــام نشــد و پژوهکهــای انــدو بــرونمــرزی در ایــم ــوز (ماننــد
دوایــر 6176 ،6روزام 6174 ،9وون ــزری )6172 ،1نیــز معمولــاً بــه جن ــههایی فنــی ایــم
ــوز پرداز هانــد و زاویــة ن ــا م ا ــف و دلایــو نهــا بــرای فعالیــ

در ایــم ــوز ،

نچنــان ــه بایــد در پژوهکهــا بررســی نشــد اسـ ب ال ــه پژوهکهــای دی ــری در زمینـة
رفدارزیرنویســی انیمــهها (زووســلی ه و فایــلی

پنــا  )7934 ،و فیل هــای غربــی

(ماننــــد زووســــلی ه ،عــــامری و مهــــدیزادزانی )617۳ ،و رفداردوبلــــه (نــــورد،
زووســــلی ه و عــــامری )6174 ،و

ــــی رفدارزیرنویســــی بازیهــــای ویــــدئویی

(زووســلی ه و عــامری )7932 ،در ایــران ان ــام شــد اسـ ب در ایــم پــژوهک ،تلــاو شــد
بررسی شـود چـرا مـردم ایـران بـه موصـولات رسـانهای شـور ـرة جنـوبی علایهمندنـد و
ایم موصولات در ایم
زیرنوی

7ب زیرنوی

ـ بسـ رد  ،چـرا توسـب افـرادی تولیـد و من شـر میشـود ـه از

ایم موصولات بهلواظ مالی ،هیچ سودی نمیبرندب

جدا از ویدئو به دورت فایلی جدابانه تهیه و من شر میشود
2. Dwyer
3. Rossum
4. Wongseree
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 .2پیشینة پژوهش
 .1 .2ترجمة غیرحرفهای محصولات دیداریشنیداری و ظهور طرفدارزیرنویس

تــثییر فناوریهــای پیشــرف ه بــر دنیــای موصــولات رســانهای و ــوزة ترجمــه و تعامــو
بیکازپــیک میــان موصــولات رســانهای و م ا ــان علایهمنــد ــه بــر بــازار ترجمــة
موصــولات رســانهای تــثییر بذاش ـ هاند ،بــه ان شــار موصــولات ترجمــهشــدة بونــابون بــه
زبانهــای م لــت من ــر شــد (بولــد )6177 ،و نــو جدیــدی از ترجمــه را در ــوزة
ترجمــههای دیــداریشــنیداری پدیــد ورد اســ ب بــه ایــم نــو جدیــد از ترجمــه،
رفــدارزیرنوی

یــا زیرنــوی

رفــدار و زیرنــوی

اسـ

غیر رفــهای بف ــه میشــودب واژ ای ــه تر ی ــی از دو لمــة
(وینچیــوا)6172 ،7ب در وایـ بــه تهیــة هربونــه زیرنــوی

بــرای

فیل هــا و ســریا های زــارجی بهدــورت رای ــان توســب بروهــی از افــراد علایهمنــد بــه
دنیــای ســربرمیهای تلویزیــونی و تصــویری ،زیرنــوی

غیر رفــهای یــا رفــدارزیرنوی

بف ــه میشــود (لــوزا  ،6هولیلــوزا  9و وای روبالســکا)6171 ،1ب ال ــه درسـ
در بذشــ ه تنهــا از زیرنــوی

انیمــههای ژاپنــی بــه عنــوان زیرنــوی

اسـ

ــه

غیر رفــهای یــا

رفــدارزیرنوی

نــام بــرد میشــد امــا ا نــون ایــم واژ بــرای دی ــر زیرشــازههای

رفــدارزیرنوی

فیل هــا و برنامــههای م نــو تلویزیــونی نیــز

چــون انــوا زیرنــوی

اس ـ فاد میشــود (زووســلی ه و فایــلی

پنا )7934 ،ب افــرادی ــه ایــم نــو زیرنــوی

را تولید می نند علـاو بـر داشـ م مهارتهـای زبـانی و فنـی ،انـرژی و زمـان زیـادی را هـ
دــر

تولیــد زیرنــوی

مــی ننــد و در ی ــا ن هیچبونــه منفعــ

نمیشــود ،امــا ایــم ــار را بــا ریــای

مــالی نیــز نصی شــان

امــو بــهدلیــو علایــهای ــه بــه ایــم موصــولات

رســانهای دارنــد ،ان ــام میدهنــد (ژانــم)6179 ،ب ایــم نــو زیرنــوی
 73۳1بــر روی انیمــههای ژاپنــی دــورت برف ـ

اولــیمبــار در دهــة

زمــانی ــه رفــداران ایــم ژانــر ،اولــیم

لو های هواداران انیمهها را تشکیو دادند (دیاسسین اس و مونچز)6112 ،ب
1. Vinczeová
2. Luczaj
3. Holy-Luczaj
4. Cwiek-Rogalska

سا پن ا و یک
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ان یز ها و دلایو رفدارزیرنویسی فیل ها و ببب

 .2 .2طرفدارزیرنویس :زیرنویس و طرفداری در کنار یکدیگر

اغــران ن واهــد بــود ابــر ب ــویی

امــروز مه تــریم بونــه از م ــاهر

رفــدارزیرنوی

ترجمــههای ان امشــد توســب م ا ــان و رفــداران موصــولات رســانهای اســ
همچــون مــوجی از فعالی هــای این رن ــی ،ت ــدیو بــه ت ــی فرابیــر در ســط جوام ـ

ــه
نــونی

شــد و از ریــ شــ کههای م ــازی ،و ســای ها و چ رومهــا وارد اج مــا میشــود
(دیاسســین اس و مــونچز)6112 ،ب بولــد ( )6177بــه ایــم مه ـ اشــار می نــد ــه امــروز
برای م ا ـان بسـیار سـان اسـ

تـا در پروژ هـایی مشـ رو ،مربـوه بـه ال ـو ،اسـطور و

بــازی ر یــا برنامــههای مــورد علایــهشــان شــر

ننــد و موصــو ایــم فعالی ـ

«مو ــوای اربرســاز ه» 7مینامنــدب ایــم م ا ــان تمایــو دارنــد ه ـ در ن ــک مصــر

نهــا را
نند

و هـــ در ن ـــک تولید ننـــدة مو ـــوای رســـانهای ،در مویطـــی تعـــاملی وـــاهر شـــوند
( یو ییــو )6171،6و موصــولی ــه ایــم افــراد ارائــه میدهنــد معمولـاً توـ
جن ــههای م لــت هوی ـ

نــان اس ـ

مــذهف و مــواردی ــه

ــی بــر نوــوة ســون پیــدا ــردن نهــا بــه ــوزة تولیــد

رفـــدارزیرنوی

ماننــد ملی ـ  ،یومی ـ ،

تــثییر مسـ ی

ـة اج مــاعی ،جنســی ،

تـــثییر دارد (پرزبـــونزال )6176 ،ب ایـــم افـــراد موصـــولات م لـــت

دیداریشــنیداری را بــا توجــه بــه ســلی ه و ـ ز ـود ترییــر میدهنــد و بســیار در ــوزة
تولیــد موصــولات فرهن ــی یدرتمنــد شــد اند تــا جایی ــه میتواننــد بــه دردســر بزربــی
بـرای دـنع
ه به ای اد

رسـانة دیداریشـنیداری شـور زـود بـد شـوند (ماسـیدا )6174 ،مسـللهای
زطر و ن رانی در مسلولان ایم دنع

میان امدب

 .3 .2طرفدارزیرنویسی سریالها و برنامههای تلویزیونی

زیرنــوی

برنامــههای م لــت تلویزیــونی و غیرتلویزیــونی از جملــه انیمــه و مان ــا،

ســریا  ،فــیل  ،بــازی ،موزی ویــدئو و غیــر سا هاس ـ

ــه ب ــک مهمــی از فعالی هــای

رفـــداران ـــوزة موصـــولات رســـانهای بهزصـــود هـــوادارن فیل هـــا ،ســـریا هـــا و

1. User-Generated Content
2. QIU
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انیمههاس

شمارة سوم

(هه)6172 ،7ب ایـم رفـداران سـانی هسـ ند ـه عمی ـاً بـه فرهنـم ،برنامـه یـا

بــازی ری زــاد وابســ ی داشــ ه و ن را توســیم می ننــد و ایــم علایــه تــا بــدانجــا
تثییربــذار اس ـ

ــه

و روو زندبیشــان نیــز ن ــک عمــد ای

ــی در شــکوبیری هوی ـ

ایفــا می نــد (لــی)6171 ،ب در این ــا دی ــر تنهــا علایهمنــدی بــه ــوزة رســانهای زادــی
اهمی ـ

نــدارد بلکــه ایــم نــوعی هوازــواهی دــر

سریا  ،انیمه و فرهنم شوری زـاد اسـ
رفــدارزیرنوی

ـه جریـة اولیـه بـرای پیوسـ م بـه برو هـای

را زواهــد زدب ایــم یمــیه تــا بــدانجــا اهمی ـ

همکــاران ( )6171بــرای عمــوی
فیل ها ،اهمیـ

و تعل زــا ر بــه ن ال ــو ،اســطور ،

و ارزو عمـوی

شازصــههای ان ــا

اســ

دارد ــه بهبف ــة لــوزا و

در بعمــی برو هــای رفــدارزیرنوی

ســریا ها و

در بـرو رفـداران بـازی ر یـا سـریالی زـاد ،یکـی از

و داشــ م ا لاعــات در زمینــة ســریالی زــاد،

ــی بــاهی

مه تر از یدرت ترجمه و ا لاعات زبانی فرد اس ب
همچنــیم علایــه و تعل ـ زــا ر بــه بــازی ر یــا برنامــهای زــاد ،م ا ــان و رفــداران
ن ش ـ ی یــا برنامــه را م ــا

می نــد تــا هرچــه ســری تر برنامــة مــورد ن رشــان را در

از یــار دوســ ان و دی ــر م ا ــان ن برنامــه یــرار دهنــدب در برزــی شــورها ،م ا ــان
بهدلیـو عـدم دس رسـی مناسـف بـه برنامـة مـورد ن رشـان بـا یفیـ

بالـا ،تـرجی میدهنـد

بــهجــای نکــه زمــان زیــادی را در ان ــار پ ــک نســ ة دوبلهشــد از تلویزیــون رســمی
شــور زــود ب ذراننــد ،ن را دانلــود ــرد و بــا مــ

رفــدارزیرنوی

تماشــا ننــد

(اوربــو)6176 ،6ب ایــم م ا ــان و رفــداران ــوزة رســانه ،بــر ایــم باورنــد ــه نســ ة
زیرنــوی شــدة برنامــهها بــه نهــا ایــم فردـ

را میدهــد تــا همزمــان ب واننــد از موســی ی

ادــلی برنامــه و دــدای ادــلی زــود بــازی ران اســ فاد ــرد و لــذت ب رنــد و دیــدی
همهجان ه و ت ربهای امـو و بین یـر از تماشـای برنامـة مـورد علایـهشـان بـهدسـ

ورنـد

(وون زری)6172 ،ب

1. He
2. Orrego
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 .1 .3 .2موج کرهای و طرفدارزیرنویس فیلمها و سریالهای کرهای

بسـ رو مو وبیـ

ســریا ها ،زواننــدبان و ورزشــکاران ــر ای ،توجــه یــت وســیعی

از مردم جهان را بـه فرهنـم ـرة جنـوبی معطـو

سـاز

و مـوجی از علایـه و ت ایـا بـه

موصــولات م لــت رســانهای و غیررســانهای ایــم شــور را بــهوجود ورد (ترولــان،7
)6171ب از ایــم مــو زروشــان افــزایک مو وبیـ
جهان بهعنوان مـو

فرهنــم شــور ــرة جنــوبی در سراســر

ـر ای یـا «هـالیو» 6نـام میبرنـد (لـی)6177 ،ب ایـم عنـوان را اولـیمبـار

روزنامــهن اری چینــی در ســا  7331بــرای تودــیت مو وبیــ

چشــم یر درام ــر ای

پ ــکشــد از ش ـ کة سیســیتیوی 9چــیم بــا نــام «همــه چیــز دربــارة عش ـ » بــه ار بــرد
(جونــم)6113 ،ب در وایـ ایــم درام را میتــوان جریــة شــرو ایــم مــو و بسـ رو ن در
سراسر ســـیا دانســـ ب از ن زمـــان مو وبیـــ

موصـــولات ـــر ای از جملـــه ســـریا های

تلویزیونی ایم شور ،در سـیا رو بـه فزونـی نهـاد و بـهدلیـو جـذابی
ارزانتــر موصــولات هنــری ــر ای نســ
زــود ،مــوجی از درزواس ـ

داسـ انی و دـادرات

بــه هم اهــای ژاپنــی ،هنــم ن ی و مریکــایی

بــرای ایــم موصــولات تلویزیــونی و ســینمایی در شــورهای

م لت بهوجود مـد (شـی )6112 ،ب مـو

ـر ای چـه بهدـورت مو وبیـ

ــر ای در مریکــا و فرانســه و چــه بهدــورت مو وبیــ
تلویزیونی ـر ای در زاورمیانـه و سـیای جنـو

موسـی ی پـا

یــت بســ ردة ســریا های

شـریی ،من ـر بـه ارت ـای دـنع

ــرة جنــوبی و افــزایک علایــه بــه ایــم موصــولات در سراســر جهــان شــد اسـ

رسـانة
(ترولــان،

)6171ب
موصولات رسانهای ر ای بـه ایـم دلیـو ـه از ن ـر دـادرات و فـروو ارزانتـر بـود ،
از ن ــر یفی ـ
پیرایــ

ه ســط نمونــههای مشــابه ژاپنــی و غربــی زــود بــود امــا مشــکلات ـ

نهــا را نداشــ ه و

ــی از ن ــر مســائو فرهن ــی نیــز مشــابه

بیشــ ر و

1. Trolan
2. Hallyu
3. CCTV
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بیشــ ری

نزدیک ــری بــا شــورهای همســایه زــود دارنــد ،مــورد ای ــا و مو وبیــ
یراربرف ند (ترانم)6171 ،7ب
شــاید ب ــوان مه تــریم دلیــو بسـ رو ایــم مــو و موف یـ

هنرمنــدان ــر ای در میــان

جوام ـ ســیایی را نزدیکــی فرهنــم ایــم جوام ـ و فرهنــم شــور ــر بــه ســا

ورد

(لی)6177 ،ب فمـای م ـازی نیـز بـهعنوان تثییربـذارتریم رسـانة جمعـی ،مـویعی ی منوصـر
به فرد را برای پیونـد یـت وسـیعی از علایهمنـدان جهـانی بـه فرهنـم شـور ـرة جنـوبی
ورد و از ایــم ریــ جوانــان و نوجوانــان علایهمنــد توانســ ند «ت ــار

فــراه

عــا فی

جدیـــدی» را در نـــار یکـــدی ر ســـف ننـــد ( ـــایی و همـــدانی ،7934 ،دب )711ب
همچنــیم فیل ســازان ــر ای بــا اس ـ فاد از رووهــای فیل ســازی روز دنیــا ــه بســیاری از
نها م علـ بـه سـینمای هـالیوود بـود و در دـنع

فیل سـازی ـر  ،بومیسـازی شـد اند

و با زلـ نو وریهـای زـاد فنـی و تکنیکـی و اسـ فاد از نهـا در چهـار مولفـة روایـ
و داســ انبویی ،تــدویم ،موســی ی و بــازی ری ،بــه ســ کی جدیــد و بــدی و مــوف ی ی
ن یــر در دــنع
موف یـ
جه

رســانة دنیــا دســ

یاف نــد (دــائ ی و هاشــمی)7931 ،ب و ــا ایــم

بــه مــدد م ا ــان ایــم فیل هــا و ســریا ها و تلاشــی ــه باهانــه یــا نا باهانــه در
معرفـی فرهنـم و موصـولات ـر ای بـه دی ـر م ا ـان رسـانهای ایـم موصـولات

ان ام میدهند روزبهروز در ا بس رو اس ب
 .2 . 3 .2سریالهای کرهای پلی جدید میان فرهنگ ایران و کره

سریا های تلویزیـونی ر ای بـهعنوان یکـی از ار ـان ادـلی پدیـدة مـو

ـر ای ،توجـه

م ا ــان م موعــههای تلویزیــونی را در سراســر دنیــا بــه زــود معطــو

ــرد و بســیار

مو و

شدند و بهسـ ف ایـم مو وبیـ  ،ت ایـا بـرای ایـم موصـولات و بـهت ـ

بــرای زیرنــوی

ایــم موصــولات بــه زبانهــای م لــت نیــز افــزایک یاف ـ ب ایــران نیــز از

تــثییرات بســ رو مــو
مو وبیــ

ن ،ت ایـا

ــر ای در ســیا بــه دور نمانــدب مه تــریم بازتــا

ســریا های ــر ای و توزیــ

ن ،افــزایک

نهــا در میــان مــردم ایــران اســ ب ورود مــو

ــر ای بــه ایــران ،بــه اب ــدای دهــة  79۳1و رونــ دــادرات موصــولات فرهن یهنــری
1. Truong
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شور رة جنـوبی از جملـه فیل هـا و سـریا های ـر ای بـاز میبـردد ( ـایی و همـدانی،
)7934ب ســریا هایی همچــون «جــواهری در یصــر»« ،افســانة جومونــم»« ،امپرا ــور دریــا»،
«دونــمیی» وببب بســیار پرم ا ــف بــود و یــت وســیعی از ایرانیــان را شــیف ه زــود
رد انــد (م یــدی و هوشــمند)79۳3 ،ب رفــداران ایرانــی فرهنــم و هنــر ــر نیــز ماننــد
دی ر هواداران جهـانی ایـم ـوز  ،بـه مـدد بسـ رو وسـایو ارت ـاهجمعی ماننـد این رنـ ،
تلاو ردنـد بـه مایـ

از موصـولات و بـازی ران مـورد علایـة زـود بپردازنـد ( ـایی و

همــدانی)7934 ،ب مــیتــوان تــف تولیــد رفــدارزیرنوی

فارســی فیل هــا و ســریا های

ــر ای در ایــران را موصــو همــیم تلاوهــا و ان یز هــای رفــداران تثییرپذیرف ــه از مــو
ر ای دانس ب
 .1 .2 .3 .2قدمت روابط فرهنگی ایران و کره و تشابهات فرهنگی و زبانی

شــنایی ایرانیهــا و ر ایهــا بــا ســریا های ــر ای و موصــولات دــادراتی نها پ ـ
از ان شـار مـو

ـر ای غـاز نشـد بلکـه بــه سـا ها ی ـو بـاز میبـردد و مو ـان بـر ایــم

باورنــد ــه غــاز روابــب ت ــاری ایــم دو شــور بــه یــرن هف ـ پــیک از میلــاد برمیبــردد
(شی ی)6172 ،ب شت یار باسـ انی مربـوه بـه یـرن چهـارم و پـن

پـیک از میلـاد ،نشـان

میدهــد ــه ــر و شــورهای ــوزة زاورمیانــه در هــزاران ســا ی ـو ،از ری ـ دریــا و
مسیرهای زمینی چـون جـادة ابریشـ بـا یکـدی ر روابـب ت ـاری و سیاسـی داشـ هاند (لـی،
)6171ب یــار باسـ انی ب ـهدسـ
سلسلة سیلا 6ه بـه سـ

مد از م ر هــای هــم شــهر بیون

ــو ،7پای ـ

باس ـ انی

ساسـانیان سـاز ه شـد اند و نشـان از روابـب ت ـاری و فرهن ـی

مــابیم ایــران و ــر دارنــد ،دــو ی بــر ایــم مدعاســ

(شــی ی)6172 ،ب تــثییر فرهنــم

ساســانی ،بــهزصــود در وز هــایی چــون موســی ی ،هنرهــای ت ســمی و ادبیــات ،عمی ـاً
در فرهنم و هنر باسـ انی ـر مشـاهد میشـودب
از م ر هــای شــهر بیون

ـی برزـی از یـار باسـ انی شـتشـد

ــو ،مــزیم بــه تصــویر الهــة باسـ انی ایرانــی ناهی ــا و پیکــر هــای

ن اشــیشــد از بازربانــان ایرانــی و زاورمیانــهای بود انــدب میتــوان شــهرت و مو وبیــ

6ب سلسلة سیلا یا شیلا یکی از سه پادشاهی باس انی سرزمیم ر اس

1. Gyeongju
ه در سا  41پیک از میلاد مسی تثسی شدب
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رحهــای ایرانــی در ــر را در اسـ فادة زیــاد نهــا در جــواهرات مــزیم بــه نــد اریهای
ایرانیـان باسـ ان

برجس ه و مرواریدنشـان ،اسـ فاد از زطـوه و رحهـای م ـارن بـه سـ

و تصــاویر جــانوران و جانــداران بــه شــکو زــدای ان باس ـ انی ایرانــی مشــاهد ــرد (لــی،
)6171ب
همچنــیم نــام شــور ــر و سلســلة ســیلا در یکــی از من ومــههــای ماسیاســا یری
ایرانی با نام « وونامـه» مطـرح شـد اسـ

ـه میتوانـد نشـانهای از روابـب سیاسـی ایـران

و ــر در دوران باسـ ان باشــدب وونامــه من ومــهای تــاری ی و افســانهای مربــوه بــه ســدة
شش ه ـری ایـران اسـ

ـه بـه سـ

شـاهنامه سـرود شـد اسـ

اسا یری ایران را بـه روای ـی م فـاوت امـا ه عـر

و تـاریی باسـ انی و

بـا شـاهنامة فردوسـی بـازبو مینمایـد

(رجــفزاد )79۳7 ،ب در ایــم من ومــه ،داس ـ ان ب ــیم ،شــاهزاد ایرانــی ،بــازبو میشــود ــه
پ

از فرار از چن ا یـواو مـاردوو بـه مـاچیم دوم یـا همـان سـرزمیم سـیلا میبریـزد

و ن ــا بــا شــاهزاد ای ــر ای بــه نــام «فرارنــم» شــنا شــد و دل از ــه او میشــود و بــا او
ازدوا می نــد (ای لــوئر)6179 ،7ب ال ــه در شــاهنامه هــ بــه ش صــی

فرانــ

همســر

ب ــیم و مــادر فریــدون ــه همــان فرارنــم وونامــه ،شــاهزادة ــر ای و دز ــر پادشــا
سرزمیم سیلاس

اشـار شـد امـا دـو ی از نسـف او و چ ـون ی ازدواجـک بـا ب ـیم در

شاهنامه به میان نیامد اس

(علویم دم و ی سروی)7934 ،ب

همچنیم زبانهای فارسـی و ـر ای نیـز چـه از لوـاظ بعمـی نکـات دسـ وری و زبـانی
و چه از لوـاظ ـاربرد فرهن ـی و اج مـاعی دارای تشـابهاندب ابـر چـه ایـم دو زبـان بـه دو
زــانوادة زبــانی م فــاوت تعل ـ دارنــد ،از ن ــر ــاربرد واژ هــای ا رام میــز و پســوندهای
نشــان ر اد
شــ اه

و مرت ــة اج مــاعی و فرهن ــی ،دارای تشــابهات زیــادی هســ ند ــه نشــان ر

تــاری ی و ن امهــای

ــاتی و اج مــاعی اعصــار بذشــ ة دو شــور اســ

(دفارم دم)79۳۳ ،ب

1. Iglauer

سا پن ا و یک

۳4

ان یز ها و دلایو رفدارزیرنویسی فیل ها و ببب

 .3روش پژوهش

پدیــدة رفدارزیرنویســی فیل هــا و ســریا های ــر ای در ایــران مــاهی ی ناشــناز ه و
پژوهکنشــد داردب همچنــیم دس رســی بــه افــرادی ــه در ــوزة رفــدارزیرنوی

فیل هــا

و ســریا های ــر ای فعــا هســ ند بــهدلیــو ناشــناز ه بــودن و رســمی ن ــودن ــوزة
فعالی شــان ،بســیار س ـ
شــــر

بــود و مــاری رســمی از تعــداد ایــم افــراد در دس ـ

نیس ـ ب

نندبان در ایــــم پــــژوهک از اعمــــای فعــــا برو هــــای بــــرزب تولیــــد

رفــدارزیرنوی

فارســی فیل هــا و ســریا های ــر ای و تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی

در برو هــای هــواداری بــازی ران ر ایانــد ــه بــا اس ـ فاد از روو بلولــهبرفی 7ان ــا
نندبان دارای توصــیلات دانشــ اهی در رشــ ههایی ن یــر م رجمــی

شــدندب ا ثــر شــر

زبـــان ان لیســـی ،پزشـــکی و پرســـ اری ،فیزیـــ
مدیری  ،پـژوهک هنـر و غیر انـدب تنهـا سـه شـر

اتمـــی ،مهندســـی ـــامپیوتر و یتـــی،
نند دارای توصـیلات دیـپل بـود یـا

موصــو دبیرســ انی بودنــد و ب یــه در ســطوح ارشناســی و ارشناســی ارشــد در ــا
توصیو بودند یا فارغال وصیو شد بودندب
جدول  .1اطلاعات آماری شرکتکنندگان در پژوهش
بازة سنی

زن

مرد

مدتزمان فعالیت

شرکتکنندگان

 7۳تا11

3

4

 7تا  71سا

برو های هواداری بازی ران ر ای

 61تا 11

77

7

 7تا  74سا

کل

 11تا 44

21

6

 1تا  11سال

برو های عمومی رفدارزیرنوی
فیل ها و سریا های ر ای

برای جم وری ا لاعـات از ابـزار مصـا ة نیمهسـاز اریاف ة فـرد بـه فـرد اسـ فاد شـدب
س ـؤالات بهدــورت یفــی بــا تث یــد بــر هــر فــرد بــهعنوان ی ـ
رفــدارزیرنوی  ،ــرح شــد و بــا هــر شــر
بــهدلیــو پرا نــدبی جررافیــایی شــر

عنصــر فــردی تولید ننــدة

نند بهدــورت انفــرادی مصــا ه شــدب

نندبان در ایــم پــژوهک ،ب ــک اع ـ مصــا هها

1. Snowball Sampling

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

۳2

از ریــ چــ

نوشــ اری و ووی چــ

شمارة سوم

در شــ کههای م ــازی و ب شــی نیــز بهدــورت

مــوری ان ــام شــدب همچنــیم پژوهش ـ ر بــه مطالعــة لــی و مــوردی اعمــا و برو هــای
تولید ننــدة رفــدارزیرنوی

فارســی فیل هــا و ســریا های ــر ای در بــازة زمــانی یــ

ســا ونیمه ،ایــدام ــرد و بــا تهیـة بــزارو و یادداشـ های فــردی ،مشــاهدات زــود را نیــز
و ی ـ ب ــرد و در نهای ـ

یـ

داد هــای بدس ـ

مــد بهشــیو یفــی تولیــو و بررســی

شدب
 .4نتایج
 .1 .4عاملیت فعال در حوزة طرفدارزیرنویسی فیلمها و سریالهای کرهای در ایران

عامـــو تولیـــد رفـــدارزیرنوی

فارســـی فیل هـــا و ســـریا های ـــر ای در ایـــران،

هــواداران پروپــا یــرد فیل هــا و ســریا های ر ایانــد ــه ماننــد دی ــر هم ایــان زــود در
وز های دی ر موصـولات رسـانهای ،بروهـی یـا فـردی ایـدام بـه تولیـد رفـدارزیرنوی
می ننــدب بــازة ســنی نهــا ــدوداً  74الــی  14ســا اســ
تشــکیو میدهنــدب ایــم در ــالی اســ

و ا ثــر ایــم یــت را بــانوان

ــه در پــژوهک یفــی عــامری ( )6171بــهن ــر

میرســد ــه زیرنوی بــذارن فیل هــا و ســریا های غربــی بیش ـ ر یــا باشــند و تنهــا در دو
مــورد ــه زیرنــوی بــذارها زــان بودنــد نهــا در زمینــة ترجم ـة فــیل و ســریا ســیای
شریی مثو ژاپم و ر فعالی

داشـ ندب همچنـیم ایـم را بایـد افـزود ـه بـهن ـر میرسـد در

شـورهای دی ـر زیرنوی بـذاران ادـولاً در دوران نوجــوانی زـود یعنـی زیـر  61سـا بــه
ســر میبرنــد (لــوزا و هــولیلــوزا )6171 ،ب ال ــه موــدودی

نــو بــزینک افــراد بــرای

مصا ه را ن ایـد فرامـوو ـرد ـه میتوانـد بـر ن ـایا زادـی مثـو سـم و جنسـی

تـثییر

ب ـذاردب افــراد فعــا در ایـم ــوز معمولـاً در رشـ ههای مهندسـی یــا زیرشــازههای علــوم
ت ربــی توصــیو می ننــد و تســلب زــوبی بــه زبــان ان لیســی و بــاهی ــر ای دارنــدب ایــم
افراد معمولـاً تنهـا بـه ترجمـه و زیرنـوی

موصـولات ـر ای علایـه نشـان میدهنـد امـا در

مــواردی موــدود ،در نــار فیل هــا و ســریا های ــر ای بــه تولیــد زیرنــوی

بــرای

سا پن ا و یک

۳1

ان یز ها و دلایو رفدارزیرنویسی فیل ها و ببب

موصــولات شــورهایی چــون ژاپــم ،چــیم ،تــایوان و موصــولات مریکــایی و اروپــایی و
ی هندی نیز م ادرت میورزندب
 .2 .4دلایل فعالیت افراد در حوزة طرفدارزیرنویسی فیلمها و سریالهای کرهای

با توجه به یاف ههای بـهدسـ
بونــابون را بــه فعالیــ

مـد از مصـا ه ،دلایـو م فـاوتی وجـود دارنـد ـه افـراد

در ــوزة رفدارزیرنویســی فیل هــا و ســریا های ــر ای ســون

میدهنــدب چهــارد نفــر از  62نفــر شــر
فعالیـ

نندة ایــم پــژوهک ،اولــیم اولوی ـ

زــود بــرای

در ایـم ـوز را علایـة ش صـی بـه فیل هـا و سـریا های ـر ای و  76نفـر علایـه

به بازی ری زاد عنـوان ردنـدب نهـا از ایـم را امـرار معـاو نمی ننـد و در پایـان ـار،
نچه ان ام داد اند بـه نهـا تعلـ نمیبیـرد تنهـا بـاهی توسـب مـدیر بـرو ،

ویی باب

می ننــدب بعمــی از ســای ها و

م لرــی نــاچیز یــا هدیــهای بــهعنــوان تشــوی ی دریافــ

فروشــ ا های این رن ــی و غیراین رن ــی توزیــ و پ ــک فــیل و ســریا  ،از دســ رنا ایــم
افــراد اســ فاد می ننــد ــه معمولــاً هیچ ــدام بــا اجــاز و ریــای
زیرنوی
جــذ

ننــد نیســ ب در مــوارد معــدودی ممکــم اســ
شــر

بــرو و شــ ی

تولید ننــدة رفــدارزیرنوی ،

های زصودــی پ ــک زــان ی فــیل و ســریا شــود یــا زــود تصــمی بــه

سف در مد از ایم را ب یـرد ـه تعـداد ایـم افـراد ان ش شـمار اسـ ب سـه نفـر از بیسـ
زــان شــر

نند در ایــم پــژوهک عنــوان ردنــد ــه جــذ

چنــد شــ کة زصودــی

پ ک زـان ی و دوبلـة فـیل و سـریا و یکـی از شـ کههای فارسـیزبـان زـار از شـور
شــد اند و در ی ــا

ــون تواف شــد بــه ترجمــه و تولیــد زیرنــوی

میپردازنــدب همچنــیم ی ـ

بــرای ایــم ش ـ کهها

نفــر از شــک یــایی ــه در ایــم پــژوهک شــر

ــرد بــود

عنوان ـرد ـه در بذشـ ه بـه همـرا تعـدادی از دوس انشـان ،سـای ی بـرای فـروو فـیل و
ســریا

ــر ای دایــر ــرد و بــا تولیــد رفــدارزیرنوی

معــاو رد انــد ،امــا در ــا
برو هــای رفــدارزیرنوی

ایــر بــدون دریافــ

هیچبونــه هزینــهای بــا یکــی از

فارســی فیل هــا و ســریا های ــر ای همکــاری می نن ـدب یکــی

دی ــر از دلــایلی ــه تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی
فعالی

و فــروو ایــم موصــولات ،امــرار

در ایـم ـوز بـدان اشـار رد انـد مـ

فیل هــا و ســریا های ــر ای بــرای
بـه دوسـ ان اسـ ب معمولـاً جریـة اولیـة

۳۳

فعالی

شمارة سوم

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

ایـم افـراد در ان ممهـای بوـو و بف ـو پیرامـون فیل هـا و سـریا های ـر ای یـا

در فم لا هــا و وبلاگهــای رفــداران بــازی ری زــاد و در ــیم بوــو و بف ــو بــا
دی ــر دوســ ان ه ن رشــان زد میشــود زیــرا بــا توجــه بــه تســلب بــه زبــان ان لیســی
میتواننــد از زیرنوی هــای ان لیســی و در مــوارد معــدود ،ــر ای اســ فاد ننــد امــا
دوس انشان ه به زبان ان لیسـی و ـر ای تسـلب ندارنـد یـادر بـه ان ـام ایـم ـار نیسـ ند و
ایم مسلله باعو میشود ایم افـراد برنامـة مـورد ن رشـان را بـرای ایـم دوسـ ان ،بـه فارسـی
ترجمــه ننــد و نهــا را نیــز در لــذت تماشــای ن برنامــه شــری

ننــدب از ایــم ان یــز بــا

عنوان ان یـزة رابیمهـودی در پیشـینة تو ی ـات غربـی یـاد میشـود (لـوزا و هـولیلـوزا ،
)6171ب عــامری ( )6171ه ـ بــه ایــم ان یــز در میــان زیرنوی بــذاران فــیل و ســریا های
ان لیســی اشــار ــرد اس ـ ب ال ــه دلیــو ایــم امــر ه ـ وای ـ اس ـ ب در ایــران بــهدلیــو
موــدوی های فرهن ــی و سیاســی تمــایلی بــه دوبلــة هــر موصــو زــارجی نیســ
بســیاری از موصــولات ادــلاً فرد ـ

و

ورود بـه ن ــام چندبانـة ترجمــه دیداریشــنیداری در
مــردم برس ـند (زووس ـلی ه و عــامری 6171 ،و

ایــران پیــدا نمی ننــد تــا ب واننــد بــه دس ـ
 )6172ولی بینندة امروزی سیریناپذیر اس ب
ا ثــر شــر

نندبان در ایــم پــژوهک ( 61نفــر) عنــوان ردنــد ــه بســیار علایهمندنــد

فونالعادة تماشـای برنامـة مـد ن رشـان را بـا دی ـران بـه اشـ راو ب ذارنـد و در وایـ
لذتشان را ت سـی

ننـدب همچنـیم فعالیـ

در ایـم ـوز نـوعی ـ

ریـای مندی و مفیـد

بــودن را بــرای ایــم یــت از افــراد جامعــه بــهزصــود یشــر ـ سموســا تر بــه ارمرــان
مــی وردب لــذتی ــه از دیــد شــدن و مــورد تشــوی و تم یــد دی ـران یراربــرف م بــه نهــا
دســ
شــر

میدهــد برایشــان تودــیتناپــذیر و بســیار شــیریم و جــذا
نند همچنــیم عنــوان ردنــد از یفیــ

دوبلــة فیل هــا و ســریا های ــر ای در

ایران نارایی بود و به همیم دلیـو تصـمی برف هانـد زودشـان دسـ
فیل هــا و ســریا ها را بــا زیرنــوی
یرار دهندب هفـد نفـر از شـر

اســ ب بیســ

بـه ـار شـد و ایـم

فارســی ،ســری تر و م ا فپســندتر در از یــار ب یــه

نندبان در ایـم پـژوهک عنـوان ردنـد ـه بـههـیچعنـوان

علایــهای بــه تماشــای ســریا های ــر ای دوبلــه و پ ــکشــد از دــدا و ســیما ندارنــد و

سا پن ا و یک

ان یز ها و دلایو رفدارزیرنویسی فیل ها و ببب

تماشــای نهــا را بــا زیرنــوی

۳3

ان لیســی تــرجی میدهنــدب م ــود تعــداد فیل هــا و

سریا های ر ای پ کشـد از دـدا و سـیما نیـز یکـی از دلایـو ایـم افـراد بـرای پیوسـ م
بـه برو هــای رفــدارزیرنوی

فارســی فیل هــا و سـریا های ــر ای بــود اسـ ب در زمینــة

هواداری از بـازی ر یـا سـریالی زـاد ،یشـر فعـا  ،معمولـاً زان هـا هسـ ند بـههمیمدلیـو
مشــاهد میشــود ــه ا ثــر بــانوان فعــا در ــوزة رفــدارزیرنوی

فیل هــا و ســریا های

ر ای تنها در همیم ـوز فعـا بـود و تعصـف زادـی بـر روی ـوز و بروهـی دارنـد
می ننــدب امــا یایــان معمول ـاً در نــار تولیــد زیرنــوی

ــه در ن فعالی ـ

ســریا های ــر ای بــه تولیــد زیرنــوی

در وز هــای دی ــر ماننــد فیل هــا و ســریا های

مریکــایی ،چینــی و ژاپنــی و انــوا موصــولات رســانهای میپردازنــدب هفـ
تولید رفدارزیرنوی

بــرای فیل هــا و
زــان و  1یــا،

موصولات غیر ر ای را ت ربه رد اندب

 .3 .4رقابت و هواداری در تولید طرفدارزیرنویس فیلمها و سریالهای کرهای

در مــوارد بســیاری دلایــو ان ــام زیرنــوی

از علایــة ش صــی فراتــر رف ــه و ت ــدیو بــه

نــوعی ریاب ـ

بــیم رفــداران دو فــیل یــا ســریا

دوازد شر

نند  ،ر ردنـد ـه بـهدلیـو علایـه بـه بـازی ری زـاد وارد ـوزة تولیـد

رفــدارزیرنوی
مو و

ــر ای یــا دو بــازی ر ــر ای میشــودب

موصــولات ــر ای شــد اند و تث یــد داشــ ند ــه میزواهنــد بــازی ر

یـا سـریا مـورد علایهشـان بیشـ ر شـناز ه شـود و بـه همـیم دلیـو بـه ترجمـه و

تولیــد زیرنــوی
ریاب هــایی

بــرای برنامــههای مــرت ب بــا او م ــادرت میورزنــدب از چنــیم دســ
ــی مــابیم رفــداران بــازی ران و ســریا های ــر ای ،در میــان هوادارانشــان

در شورهای م لت نیز دیـد میشـودب ایـم هـواداران میزواهنـد بـهنـوعی بـه بـازی ر یـا
دس اندر اران سـریالی زـاد نشـان دهنـد ـه ایـم افـراد در شورشـان چ ـدر مو وبیـ
دارنــد و زــود و شورشــان را بــه ایشــان بشناســانند ب ـه همیمزــا ر دس ـ

بــه زیرنــوی

تمــام برنامــهها و ســریا های ن بــازی ر یــا یســم های م لــت ن ســریا میزننــد تــا از
ایــم ری ـ در جامع ـة بیمالمللــی بــهعنــوان شــوری زــاد ،شــناز ه شــوندب از ایــم نــو
ان یــز بــا عنــوان «مثموری ـ » یــاد شــد اس ـ

چرا ــه بعمــی از زیرنوی بــذاران وویفــة

زود میدانند ژانر زادـی را در شـور م صـد ت لیـن ننـد و ارزشـک را بالـا ب رنـد (لـوزا
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و هولیلـوزا )6171 ،ب پـنا شـر
ـر ای ،تولیـد رفـدارزیرنوی
علایه داش ند اویـات فراغـ
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نند در نـار علایـة ش صـی بـه فیل هـا و سـریا های
را بـهعنـوان نـوعی تفـری و سـربرمی نیـز ـر رد انـد و

زـود را بـا ایـم ـار پـر ننـدب هشـ

ــر ردنــد ــه از تولیــد رفــدارزیرنوی

نفـر از شـر

نندبان

بــرای ایــم ســریا ها و فیل هــا بــهعنــوان نــوعی

روو موزشـی بــرای به ـود ســط زبـان و ســف تسـلب بیشـ ر در ـوزة ترجمــه اسـ فاد
می نند ،اما ما ان هم ی بر ایـم مهـ ا عـان داشـ ند ـه دلیـو ادـلی نهـا بـرای فعالیـ
در ایم ـوز  ،علایـه بـه فرهنـم شـور ـر و فیل هـا و سـریا های ـر ای اسـ

و ب یـة

دلایو ،فرعیاندب
 .4 .4دلایل محبوبیت سریالهای کرهای در ایران

ایران شـوری بـا ـدود بـیک از  ۳1میلیـون جمعیـ

بـه نسـ

جـوان و توصـیلکرد

و علایهمنــد بــه فرهنــم و هنــر و رســانه ،از دیربــاز در زمینــة واردات موصــولات رســانهای،
پیشـ ام بــود و میتــوان فراینــد ورود موصــولات رســانهای دی ــر شــورها بــه ایــران را تــا
دورة یاجار و ورود فیل های دـام
در دوران پ ـ

از ان لــا

بـه شـور دن ـا نمـودب امـا مسـللهای ـه بـهزصـود

اســلامی ،در مــورد ورود موصــولات رســانهای بی انــه بــه شــور

همیشـه مـورد توجـه بـود  ،ممـامیم و مفـاهی فرهن ـی و داسـ انی اسـ

ـه بـاهی

ــی

زــب یرمــز ورود موصــولات بی انــه تل ــی میشــودب بــهدلایــو فرهن ــی و مــذه ی ،ژانــر
موصــولات وارداتــی ،معمولـاً زــانوادبی ،تــاری ی و ا شــم بــود و در ــی فراینــد دوبلــاژ،
بسیاری از مفـاهی  ،بومیسـازی یـا

ـی سانسـور شـد و ترییـر می ننـد تـا بـا ارزوهـای

فرهن ــی و ملـــی شـــور تط یـــ داد شــوندب شـــاید دلیـــو ادـــلی ورود م موعـــههای
تلویزیــونی ســاز

شــورهای شــرن دور بــرای اولــیمبــار پ ـ

از دوران ان لــا

اســلامی

نیــز نشــان از همــیم رویکردهــای فرهن ــی ،ملــی و مــذه ی داش ـ ه باشــدب ایــم شــورها از
ن ر ساز ار فرهن ی و اج مـاعی شـ اه
ش اه

زیـادی بـه جامعـة ایـران داشـ ه و بـهت ـ

ن ایـم

در سـاز ار برنامـهها و موصـولات رسـانهای ایشـان نیـز دیـد میشـود امـا معمولـاً

ایــم موصــولات از شــورهایی چــون چــیم و ژاپــم و هنم نــم وارد ایــران شــد و دوبلــه
میشــدند و دی ــر شــورها ســهمی در ایــم واردات مو ــو

رســانهای نداش ـ ه یــا ســهمی

سا پن ا و یک
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بســیار انــدو داشــ هاندب در ســا  79۳4بــرای اولــیمبــار ســریا (جــواهری در یصــر) از
ش که دوم سـیما پ ـک شـد و مـو جدیـد ورود سـریا های ـر ای بـه ایـران را ریـ زدب
پ ک ایم سریا بهدن ا مو وبیـ

فرهنـم ـرة جنـوبی در سـیا موسـوم بـه مـو

اتفان اف ادب ورود ایـم مـو  ،هـ بـه مـدد مو وبیـ

ـر ای

و فرابیـری ن در سـیا و هـ بـهدلیـو

روا تفکــر ا ــرام بــه دی ــر فرهنمهــا (بف ــوی تمــدنها) ــه در ایــران مــورد توجــه
وافری یـرار برف ـه بـود ،روی داد و باعـو شـد مسـلولان دول ـی و دسـ

انـدر اران دـدا

و سیمای جمهوری اسلامی بـه فکـر ت ـاد فرهنـم بـا شـور ـر جنـوبی اف ـاد و واردات
موصولات رسانهای رة جنـوبی را در دسـ ور ـار یـرار دهنـدب بـهدن ـا ورود مـو

ـر ای

به ایران و جلف توجه م ا ـان فارسـیزبـان بـه موصـولات رسـانهای شـور ـرة جنـوبی،
ـ

نیــاز بــه زیرنــوی

مویوعی پراهمی

ســریا ها و فیل هــای ــر ای بــرای م ا ــان ایرانــی ت ــدیو بــه

شد زیـرا در ن سـا ها ایـم موصـولات تنهـا بـهدـورت دوبلـهشـد از

ددا و سـیمای جمهـوری اسـلامی پ ـک میشـدند و تعـداد نهـا بـه چنـد سـریا زـاد
در ژانرهایی مودود زلاده میشدب
 .1 .4 .4تشابه فرهنگی

شــاید ب ــوان اولــیم و مهـ تــریم دلیــو علایــة م ا ــان ایرانــی بــه فیل هــا و ســریا های
ــر ای را تشــابه فرهن ــی دانســ ب م ا ــان ایرانــی و تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی
فارسی فیل هـا و سـریا های ـر ای ،نـوعی ن ـا و علایـة زـاد فرهن ـی نسـ

بـه ـر

و فرهنــم ایــم شــور دارنــد ــه نشــثت برف ــه از شـ اه های فرهن ــی دو شــور اس ـ ب
 61نفــر از شــر

نندبان در ایــم پــژوهک ،تمــایز ادــلی فیل هــا و ســریا های ــر ای بــا

موصــولات تلویزیــونی و ســینمایی دی ــر شــورها از جملــه شــورهای غربــی را در همــیم
تشابه فرهن ی عنوان ردندب ایـم افـراد بـر ایـم باورنـد ـه ش صـی های فیل هـای ـر ای
پــر از ا ســاس هســ ند ،بــا ا رافیانشــان مؤدبانــه دــو

می ننــد ،بــه بزرب رهــا ا ــرام

میبذارنــد ،وی ــی بــا غری ــهای روبــهرو میشــوند او را بــا نــام دــدا نمیزننــد و بــا ال ــا
ا رام میز زطـابک می ننـد ماننـد نچـه مـا در فرهنـم ادـیو ایرانـی مشـاهد مـی نی و
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بــه همــیم دلیــو به ــر میتواننــد ش صــی های ایــم ســریا ها و فیل هــا را درو ننــد و
دارندب

نها را بیش ر دوس

 .2 .4 .4مضامین شرقی

عشـ و مو ـ  ،ممــامیم ادــلی بیشـ ر فیل هــا و ســریا های ــر ای اسـ

ممــامینی

ــه بــرای م ا ــف ایرانــی جای ــا ویــژ ای داش ـ ه و ریشــه در فرهنــم و تــاریی باس ـ انی
ایـران دارنــدب ر ایهـا بــر ارزشـمند بــودن ایـم ممــامیم در داس انهایشـان تث یــد می ننــد،
در زلــا روایــ

داس انهایشــان مفــاهیمی چــون درس زیســ م و انســانبــودن را بــه

م ا ــف عریــه می ننــد ،ب ـرای ایثــار ،جــوانمردی ،اززودبذش ـ ی ،ش ـ اع

و انســانی

ارزو یائواند و بـه بیـانی به ـر ،ر ایهـا شـریی هسـ ند و ایـم شـریی بـودن را بـهویـوح
در فیل هــا و سریا هایشــان بــه نمــایک میبذارنــدب ا ثــر شــر

نندبان در ایــم پــژوهک

( 69نفر) نیز تث ید داشـ ند ـه ایـم رنـموبـوی شـریی همـرا بـا روای ـی زی ـا و جـذا
زندبی اس

ه نهـا را بـه زـود جـذ

می نـدب داسـ انهایی بـا شـ اه

از

بسـیار زیـاد بـه

فرهنم و ن رو ادیو ایرانی و هم ـوان بـا تفکـر و مفـاهی شـریی ـه بـرای نهـا بسـیار
ملمــوس و یابــو پــذیرو و

ــی ا رام میــز اس ـ ب ایــم مســلله باعــو میشــود م ا ــف

ایرانــی بــا ش صــی های ایــم ســریا ها بــهرا ــی همذاتپنــداری نــد و تماشــای ایــم
فیل هــا و ســریا ها را بــه بســیاری از فیل هــا و ســریا های غربــی تــرجی دهــدب بیس ـ
چهــار نفــر از شــر
ردنــد ــه شــ اه

و

نندبان در ایــم پــژوهک ،م صودــاً بــانوان ( 73از ،)61عنــوان
فرهن ــی مــابیم ایــران و ــر را جــذا

و دوس داش ـ نی میداننــد و

جملــات ا رام میــزی را ــه در فیل هــا و ســریا های ــر ای بــر زبــان ش صــی ها
جاریس

و نهـا را یـاد روابـب ا رام میـز بـیم ایرانیهـا میانـدازد میپسـندندب

نفــر ا عــان ــرد ــه ش صــی های ســ

وو و مصــم

ـی یـ

ــر ای و تلــاو نهــا در را

رســیدن بــه هدفشــان را توســیم می نــد و از تماشــای اشــ یان نهــا بــه زیســ م لــذت
میبـــردب د نفـــر زـــان شـــر

نند در ایـــم پـــژوهک همچنـــیم تث یـــد داشـــ ند ـــه

ش صــی های زن در فیل هــا و ســریا های ــر ای پریــدرت ،جــذا
میشــوند و ن ــا ت عی

میــز نس ـ

بــه جــن

و مســ و وــاهر

زن ،م ــر از دی ــر فیل هــا و ســریا های

سا پن ا و یک
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ان یز ها و دلایو رفدارزیرنویسی فیل ها و ببب

غیر ر ای در ایـم موصـولات دیـد میشـود تـا جـایی ـه در یـت ثیـری از ایـم فیل هـا
و ســریا ها ن ــک ادــلی و مــؤیر داس ـ ان زن اس ـ

ــه ره ــری مــاجرا را بــه عهــد دارد و

در ان هــای داســ ان بــه جای ــا زــاد و مهمــی دســ

زواهــد یافــ

و دســ

وردهای

بیشماری سف زواهـد ـردب ایـم مسـلله تماشـای فیل هـای ـر ای را بـرای ایـم یـت از
جامعه لذتب ک و جذا

می ند و ایم مسلله مطلو

نهاس ب
ــی

ایــم ممــامیم و شــ اه ها نــهتنهــا در فیل هــا و ســریا های امــروزی بلکــه

پیچیــد تر و عمیــ تر در ســریا های تــاری ی ــر ای ،م ا ــان ایرانــی را شــیف ة زــود
رد انــدب نُــه نفــر از شــر

نندبان در ایــم پــژوهک بیــان ردنــد ــه ش صــ های

افســانهای و تــاری ی ــر ای شــ اه
دارند ه بـر زلـا

زیــادی بــا اســطور های تــاری ی و باســ انی ایرانــی

ایرانیهـا ـه هیچبـا ن ـور ـه بایـد و شـاید بـه نهـا نپرداز هانـد،

ر ایهــا بــا اشــ یان فــراوان ســالانه د هــا فــیل در مــورد ایــم یهرمانــان تــاری ی و
اسطور هایشــان میســازند و بــه نهــا اف ــار می ننــدب

ــی داسـ انهای عمیـ و باسـ انی

ایم ی یو سریا ها و فیل های تـاری ی بـه ع یـدة ایـم افـراد ،بسـیار بـه داسـ انهای باسـ انی
ایرانــی شــ اه

دارنــد و ترجمــه ایــم دیالوگهــای تــاری ی ،برایشــان چــالک جالــف و

جذابی اس ب
 .3 .4 .4همگام بودن فرهنگ زیبای شرقی با تکنیکهای فیلمسازی نو و بهروز جهانی

جذابی

سـریا های ـر ای بـرای م ا ـان ایرانـی تنهـا در تشـابه فرهن ـی داسـ انهای

ــر ای بــا فرهنــم ایرانــی زلادــه نمیشــود بلکــه تر یــف داســ انپردازی یــوی بــا
تکنی های بـهروز و موفـ فیل سـازی اسـ

ـه باعـو میشـود

هم ایــان شــریی زــود ماننــد چــیم و ژاپــم را نیــز پشـ

ـی ب واننـد موصـولات

ســر ب ذارنــدب ســریا های ــر ای

مملــو از دــونههایی شــاد و غم ــیم بــا جلو هــای بصــری زی ــا و رن ارنــم اس ـ

ــه بــا

تکنی هــای رفــهای ف ـیل بــرداری و تصویرســازی زل ـ میشــوند و بســیار زووســاز
و جذابنــدب داســ انها بیــرا و پرا ســاس بــا تصــاویری سرشــار از منــاوری یعــی و
چشــ نوازند و ش صــی های زووپــوو و جــذا

ــر ای رونــد داســ ان را در نهــا

جلــو میبرنــدب ایــم فیل هــا عمومــاً نیــازی بــه تث یــد دــر

بــر جنســی

ش صــی

و
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نشــاندادن دــونههایی بــا ممــامیم نام عــار

شمارة سوم

جنســی را ندارنــد و زانواد هــای ایرانــی

میتواننــد دور هــ جمــ شــد و ایــم فیل هــا و ســریا های عامهپســند را در ژانرهــای
م فــاوت تماشــا ننــدب تعــداد زیــادی از شــر

نندبان در ایــم پــژوهک( 71از  62نفــر)،

ا ثراً زان ها ( 74از )61بـر ایـم مهـ تث یـد داشـ ند ـه علایـه دارنـد فیل هـا و سـریا های
ــر ای را همــرا زــانواد ب یننــد و ن ــود دــونههای نام عــار

و ممــامیم غیرازلــایی در

بســیاری از ایــم فیل هــا در نــار دــونههای عاشــ انه و موزی هــای مــ م فونالعــاد
ا ساســی و زی ــای ایــم موصــولات بــه همــرا جلو هــای بصــری بــهروز و جــذا

و

همچنــیم بــازی ران جــوان و زــووچهــرة ــر ای در ل اسهــایی زی ــا و زوودوزــ

و

زوورنــمولعــا  ،یکــی از مه تــریم دلایــو علایــة نهــا بــرای ان ــا

فیل هــا و

سریا های ر ای اس ب
 .5 .4تفداوت طرفددارزیرنویس فیلمهدا و سددریدالهای کرهای با طرفدارزیرنویس فیلمها و
سریالهای غربی

و دو شــر

بیســ

نند بــر ایــم باورنــد ــه عشــ و لطافــ

ســریا ها و فیل هایشــان چیــزی اس ـ

ــه نهــا را بــهســم

روابــب ر ایهــا در

ایــم ســریا ها می شــاند و

برایشـان ترجمـة جملـات پرا ســاس ــر ای بسـیار لــذتب کتر از ترجمـة جملــات نسـ اً
رو و زش ـ

فیل هــا و ســریا های غربــی اســ ب بــه همــیم دلیــو فیل هــا و ســریا های

ــر ای را بــه هم ایــان غربیشــان تــرجی میدهنــدب غربیهــا مســ یماً یکــدی ر را دــدا
میزننــد تــا جایی ــه ممکــم اس ـ
بزننــدب اســ فاد از ال ــا
بی انه اس

ب ـهرا ــی بزرگترهــای زــود را بــا نــام وچ ـ

دــدا

ا رام میــز را تــا ــدود زیــادی چاپلوســی میداننــد و برایشــان

در الی ه فرهنـم ا ـرام بذاشـ م بـه بـزرگترهـا در شـرن ریشـهدار اسـ

و مس ی و بییید دو

ـردن بـا نهـا بیا رامـی و بیادبـی تل ـی میشـودب بـه همـیم

دلیــو م رجمــان فارســیزبان ع یــد دارنــد برزلــا

روو بــا زشــم و مســ ی بیــان

دیالوگهــا در ســریا های غربــی ،روو بف وهــای ــر ای شــنا و یابــو درو اســ

و

ترجمــة دیالوگهــای پرا ســاس و مو رمانــة ــر ای برایشــان جــذا تر اســ ب ســه
شـر

نند

ـی بیـان ردنــد ـه ترجمـه و تولیـد زیرنـوی

بـرای فیل هـا و ســریا های

سا پن ا و یک

ان یز ها و دلایو رفدارزیرنویسی فیل ها و ببب

ــر ای برایشــان ســانتر از تولیــد زیرنــوی
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بــرای ســریا های مریکــایی و غربــی اس ـ

زیــرا از ن ــر ایــم افــراد ،ان لیســیزبانها از ادــطلا ات ی یــو و پیچیــد تری نســ

بــه

ر ایها اس فاد می نند اما دو نفـر دی ـر بـر ایـم بـاور بودنـد ـه ان لیسـیزبانهـا سـاد تر
دــو

می ننــد و ادــطلا ات و پیچیــدبی زبــان ــر ای در ترجمــه بیش ـ ر اس ـ ب نچــه

مســل اسـ

نمیتــوان از ایــم دو نــو اوهــار ن ــر بــه ن ی ــة یطعــی رســید زیــرا در وهلــة

او هــر دو بــرو در ا ثــر مــوارد از زیرنــوی

ان لیســی و زبــان واســب اسـ فاد می ننــد و

مطملن ـاً بســیاری از پیچیــدبیهای زبــان ــر ای ی ل ـاً توســب م ــرج بــرای نهــا بر ــر
شــد و در وای ـ ن ــرو درس ـ ی از میــزان پیچیــدبی زبــان و فرهنــم ــر ای ندارنــدب دوم
شــور در ســریا های م لــت بــا ژانرهــا و

اینکــه نمــود پیچیــدبی فرهنــم و زبــان ی ـ

داســ انهای م لــت یکســان ن واهــد بــود و نمیتــوان ن را ملــاو تشــ یی تمــایز
پیچیـدبی ادــطلا ی و فرهن ــی دو زبــان دانسـ

و نیـاز بــه بررســی فا ورهــای پیچیــد تر

و م فــاوتتری بــرای تمیــزدادن ایــم مــورد در دو زبــان میباشــد ــه از ــوزة بوــو ایــم
پژوهک زار میباشدب
 .5بحث و نتیجهگیری

یاف ــههای ایــم پــژوهک ــا ی از وجــود دلایــو م عــددی بــرای فعالیـ
اســ

در ایــم ــوز

از جملــه :علایــه بــه شناز هشــدن و تشــوی و تم یــد دوســ ان و علایهمنــدان بــه

تماشــای موصــولات رســانهای ــر ای ،م ـ
ــر ای و ســهی

بــه دی ــر دوس ـ داران فیل هــا و ســریا های

ــردن نهــا در لــذت و ت ربــة تماشــای برنامــة مــورد علایــه ،نشــاندادن

علایة زود به بـازی ر یـا دسـ انـدر اران فـیل یـا سـریا

ـر ای مو وبشـان ،شناز هشـدن

بــهعنــوان یکــی از شــورهای دارای بیشــ ریم هــوادارن فیل هــا و ســریا های ــر ای،
ریابــ

بــا هــوادارن دی ــر بــازی ران مطــرح ــر ای ،شناســاندن بــازی ر و اســطور ها و

ال وهــای ــر ای مو ــو
یــ
شــر

زــود بــه دی ــر ه ـوادارن و یــادبیری و تســلب بیش ـ ر در ــوزة

زبــان زــارجیب دلایــو

رنــمتری چــون تفــری و ســربرمی نیــز توســب بعمــی

نندبان در ایــم پــژوهک مطــرح شــدندب یاف ــههای ایــم پــژوهک تــا ــدود زیــادی

ه راس ـ ا و مشــابه بــا یاف ــههای پژوهش ـ رانی چــون بولــد ( ،)6177ژانــم ( ،)6179لــوزا
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و همکــــاران ( ،)6171وون ــــزری ( )6172و زووســــلی ه و فایــــلی
عــامری ( )6171در مــورد دلایــو فعالیــ

پنا ( )7934و
در شــورهای

تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی

م لــت دنیاســ ب پــرز-بــونزال

( )6111ایــم بف ــه را در پــژوهک زــود در مــورد

تولید ننــــدبان رفــــدارزیرنوی

انیمــــهها ،ژانــــم ( )6179دربــــارة تولید ننــــدبان

در چـــیم ،یو ییـــو ( )6171در مـــورد رفـــدارزیرنوی

رفـــدارزیرنوی

ســریا های مریکــایی توســب تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی
( )6171در مــورد تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی
می ننــد ــه ــ

نو دوســ ی و مــ

فیل هـــا و

چینــی و لــوزا و همکــاران

در جمهــوری چــ

و لهســ ان بیــان

بــه دی ــر علایهمنــدان برنامــههای رســانهای و

سـهی ـردن نهــا در ت ربـة لـذتب ک تماشــای ایـم برنامـهها یکــی از مهـ تـریم عوامــو
ســون پیــدا ــردن تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی

بــه فعالیــ

در ایــم ــوز اســ ب

یو ییــو ( )6171و وون ــزری ( )6172وابســ ی هنــی بــه یــ
تلویزیــونی و اســطور و مــد زــاد و شــون هــواداری و مای ـ
دلایــو ســون پیــدا ــردن تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی

بــه فعالیــ

ش صــی  ،برنامــه
از ن را از مه ـ تــریم
در ایــم ــوز بــر

میشــمارندب همچنــیم ژانــم ( )6179و لــوزا و همکــاران ( )6171تثییــد می ننــد ــه
یکــی از دلایــو تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی
برای فعالیـ

در چــیم و جمهــوری چــ

و لهســ ان

در ایـم ـوز  ،فرابیـری زبـان زـارجی ،م صودـاً ان لیسـی و تسـلب بیشـ ر

بر ن بود اس

ه با ن ایا ایم پژوهک ه راس اس ب

در زمینة فرابیـر شـدن فرهنـم و موصـولات رسـانهای ـر ای ،ایـم پـژوهک نشـان داد
ــه اساســیتریم عامــو نفــو فرهنــم شــور رة جنــوبی در ایــران و علایــة مــردم ایــران بــه
فیل ها و سـریا های ایـم شـور ،تـا ـدود زیـادی شـ اه
درس ـ

فرهن ـی دو شـور و اسـ فادة

و ب ــای فیلمســازان ــر ای از تکنولوژیهــای روز دنیــا و مفــاهی عمی ـ شــریی و

هم ــام ــردن ن بــا فرهنــم زــود بــود اسـ ب تناســف فرهن ــی میــان روایـ
م ا ــف از اهمیـ

زیــادی برزــوردار اسـ

داسـ انی و

و عــدم ســازباری میــان موصــو وارداتــی بــا

پیکزمینــههای فرهن ــی شــور م صــد باعــو میشــود م ا ــف ن را نپــذیرد و بــه دلیــو
دور بــودن روایــ

داســ انی موصــو از فرهنــم م ا ــف ،وی نمیتوانــد بــا ن ارت ــاه

سا پن ا و یک
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بریــرار ــرد و بــه همــیم دلیــو ن ســریا را رهــا می نــد (م یــدی و هوشــمند)79۳3 ،ب از
ن ـایی ــه دو شــور ایــران و ــرة جنــوبی ار ــان مشــابهی در پیشــینة اج مــاعی ،فرهن ــی
و مذه ی دارند ،مـردم ایـران به ـر میتواننـد بـا ش صـی های فیل هـا و سـریا های ـر ای
ارت ــاه بریــرار ــرد و همذاتپنــداری ننــدب شــاید بســیاری از مفــاهی و رویکردهــای
فرهن ــی مــورد اس ـ فادة ر ایهــا نیــز بربرف ــه از نمونــههای مریکــایی و غربــی باشــد امــا
رنــموبــوی شــریی و ســیایی تلفیــ شــد بــا نهــا ،مشــروعی

لــازم بــرای ورود بــه

شــــورهای ســــیایی و مســــلمان را بــــه ایــــم موصــــولات داد اســــ

( ــــایی و

عزیزیهمــدانی)7934 ،ب همچنــیم ر ایهــا بــا اســ فاد از جدیــدتریم و پیشــرف هتریم
روو و ادـو فـیل سـازی دنیـا ـه بــاهی بسـیاری از نهـا را از سـینمای هـالیوود یــر
برف ــه و مطــاب بــا ســلی ه و ــ و فرهنــم مــردم زــود بومیســازی نمود انــد ،بــه
نو وریهـای فنـی و تکنیکـی زـاد زـود ایــدام نمـود و بـه مـوف ی ی
رسانة دنیا دس

ن یـر در دــنع

یاف هانـد تـا جـایی ـه موصـولات زـود را بـه سراسـر دنیـا دـادر ـرد و

ــی روو فــیل ســازی هــالیوود را ــه بومیســازی رد انــد دوبــار بــه هــالیوود و دی ــر
شــورها دــادر می ننــد (دــائ ی و هاشــمی)7931 ،ب ایرانیهــا تماشــای دــونههای مملــو
از ممامیم عمیـ و پرا سـاس شـریی و یعـ
نـو و بــهروز دــنع

زی ـای شـور ـر همـرا بـا تکنی هـای

فیل ســازی شـور ــرة جنــوبی را بــه نمونـههای مشــابه غربــی ــه در

ا ثـر مـوارد بــا دـونهها و ممــامیم نام عـار

جنســی و بـاهی ناشایسـ

همـرا میباشــند

ترجی میدهند و بـه همـیم دلیـو از ایـم موصـولات بـیک از هم ایـان غربـیشـان اسـ ا
می نندب به هـر ـا  ،پژوهکهـایی در یالـف مطالعـات دریافـ

بـا تعـداد بیننـدبان بیشـ ر،

به ـر میتوانــد بــر ایــم مســلله دــوه ب ــذارد (بــرای نمونــه ربوب زووســلی ه و همکــاران،
 617۳عامری و زووسلی ه 617۳ ،عامری ،زووسلی ه و ززاعیفرید)617۳ ،ب
بــهن ــر میرســد بــا وجــود افــزایک تعــداد پژوهکهــای ان امشــد دربــارة پدیــدة مــو
ــر ای بــهعنــوان پدیــد ای فرهن ــی و اج مــاعی در همــة شــورها ،جن ــههای مربــوه بــه
هوادارن بیمالمللـی و فعالی هـای نهـا در ایـم ـوز  ،بررسـی نشـد اسـ

(لـی)6171 ،ب

ایم پژوهک شاید اولـیم پـژوهک در ایـم ـوز باشـد ـه بـه دلایـو م ا ـان ایرانـی ایـم
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ســریا های ــر ای پرداز ــه اســ ب بــا

مد از ایــم پــژوهک بــا ن ــایا ادــو از تو ی ــات

پژوهشــ رانی چــون ــایی و عزیزیهمــدانی ( )7934و م یــدی و هوشــمند ( )79۳3ــه
به دلایو علایة م ا ـان ایرانـی بـه فرهنـم شـور ـر و اشـ یان شـدید نهـا بـه تماشـای
سریا های ر ای پرداز هاند ه راس ا بود اس ب
بـــا توجـــه بـــه ایم ـــه رفدارزیرنویســـی فیل هـــا و ســـریا های ـــر ای پدیـــد ای
چنــدوجهی اس ـ

و پــژوهک پــیک رو تنهــا توانس ـ ه اس ـ

تمر ــز نــد ،لــازم اسـ

پژوهکهــایی ایــم را را دن ــا

بــر بعمــی ابعــاد ایــم پدیــد
ــرد و ابعــاد پــژوهکنشــدة ایــم

پدیـد در ایـران را چـه در ـوزة فرهن ـی و اج مـاعی و چـه در ـوز موزشـی ،وا ــاوی
و بررسی نندب همچنیم بـا ن ـاهی بـه موف یـ

مـو

م ا ــف جهــانی نیــز میتــوان عوامــو موف ی ـ

ایــم مــو را بررســی و مطالعــه ــرد و در

توسـعه و پیشـرف

جه

موصـولات رسـانهای دازلـی از نهـا بهـر جسـ ب ابـر مـا نیـز

ن ــاهی جهــانی و بــهروز و هم ــام بــا بازبش ـ
زود نسـ
جه ـ

ـر ای و ت ربـة موفـ

ن در جـذ

بــه ریشــهها و ادــو فرهن ــی و مــذه ی

بـه تولیـدات رسـانهای شـورمان داشـ ه باشـی و از تکـرار و ت لیـد دـر
ســف منــاف مــالی ،بــدون در ن ــر بــرف م هوی ـ

نمایی  ،در یند میتوانی شاهد پیشرف

در

هنــری و فرهن ــی زــود دوری

روزافزون وزة رسانة شورمان باشی ب
کتابنامه

زووسلی ه ،م و فایلی

پنا  ،اب ()7934ب فر یند و ویژبیهای زیرنوی

غیر رفهای در ایرانب م له:

فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه7-63،)6(13 ،ب
زووســـلی ه ،مب ،و عامری ،سب ()7932ب عاملی
ویدئویی (موردپژوهی نچارتد  :1فرجام ی
ایی ،مب ،و عزیزیهمدانی ،مب ()7934ب مو

م رج و ویژبیهای ترجمة غیر رفهای بازیهای
دزد)ب جس ارهای زبانی611-7۳7 ،)4(۳ ،ب

ر ای در ایران :ان یز ها و یار ای ا به فرهنم عامهپسند

ر ای در ایرانب مطالعات رسانههای نویم761-11 ،)9(7 ،ب

رجفزاد  ،ب ()79۳7ب ژاپم در وونامهب ا

ما تاریی و جررافیا42 ،و17-24 ،)4(41ب
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 تثییرات جهانی بر ن وتثییرات ن بر:)ب ســینمای جدید ر جنوبی7931(  م ب، و هاشــمیب، مب،دــائ ی
ب11-24 ،)6(9 ،هنرهای نمایشی و موسی ی-سینمای جهانب نشریة هنرهای زی ا

،)ب م ایسـة عنادر اد در زبانهای ر ای و فارسیب فصونامة تو ی ات فرهن ی79۳۳(  اب،دـفارم دم
ب31-11 ،)7(6
وونامهب

)ب تولیو تط ی ی داسـ ان یـواو بر اساس روای7934(  حب، و ی سـروی، مب،علویم دم
ب61-1 ،)6(7 ،مطالعات ن ریه و انوا ادبی

)ب بررسـی دلایو پرم ا ف بودن سریا های ر ای در بیم جوانانب79۳3( ز ب، و هوشـمند، نب،م یدی
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چکیده
رمــان سرگذشــن ندیمــه بــه ملــر مارگــارت اَتــوود مفهــوم مافــاوتی از زنــاندی را در
ســاااار جامعــهای ضــد اتوپیــایی و بــیرحر بــه نــام جلیــد ارائــه میدهــد .در ایــ
حکومـــن اســـازدادی زنـــان براســـا

مـــدرت جفـــنگیری و توانـــایی تولیـــدمثل

ارزشگـذاری مـیشـوند و هــر نـون رناـرس و سـررو

بــه بهانـةة اصـلاحات مــذهزی و

اجاماعی مشـرون بـهشـمار مـیآیـد .اسـاثمار ،شیءشـدگی ،بیدـاندی و اسـافادة ابـزاری
از بــدن ندیمــه را در سراســر ای ـ روایــن م ـیتــوان دیــد .در ای ـ راســاا ندــا منفــی و
ابزاری نسـزن بـه بـدن زنانـه در بافـن اجامـاعی توجیـه میشـود .اَتـوود در ایـ رمـان
نشان میدهـد چدونـه بـدن زنـان مـیتوانـد توسـ ایـدئولو ی مردسـالارانه و بـا هـد
اصــلاحات مــذهزی و اجامــاعی مــورد اســاثمار مــرار گیــرد .پــژوه

حاضــر بــا

مطــر رــردن دیــدگا های اجامــاعی ،مــذهزی و سیاســی بــه تعریــن هویــن زنانــه و
ارزیــابی زنــان براســا

ایــدئولو ی حــارر میپــردازد .بخـ

مدرتمنــد بــدن زنانــه بهمثابــة ابــزاری ایــدئولو ی
سرنوشــن جامعــه اااصــا

پایــانی بــه موضــون نمــود

در رویــارویی بــا مــدرت حــارر بــر

داد شــد و تقابــل آن را بــا نظــام ســررو گــر نشــان

میدهد.
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 .۱مقدمه

رمــان سرگذشــن ندیمــه 7جامعــة ضــداتوپیایی جلیــد 2را بــه تصــویر مــیرشــد رــه
جــایدزی ایالاتماحــد امریکــا شــد اســن .در ایــ حکومــن اودمخاــار مســیحی ،بــه
علن راه

زاد و ولـد ،از زنـان بـهعنوان ابـزار جنسـی در جهـن ادامـة نسـل فرمانـدهان و

زنان عقیرشـان اسـافاد میشـود .در چنـی جامعـهای فرمانـدهان حـارر ،سرنوشـن سـارنان
ای سرزمی را تعیـی رـرد  ،بـدن زنـان را تقویـن میرننـد و آنـان را مطـابا اهـدا

اـود

پــرورش میدهنــد .ندیمــهها برد هــای جنســی هســاند رــه در چهــاردیواری پایدا هــای
پــرورش زن بــرای تولیــدمثل تحــن نظــارت مــداوم مــرار میگیرنــد .تنهــا دلیــل زنــد مانــدن
آنهــا ،ادامــة نســل فرمانــدهان ایــ سیســار حکــومای اســن .نقــ

بــاروری آنچنــان

هوینشان را تحن تـثییر مـرار داد اسـن رـه فقـدان آن زناندیشـان را زیـر سـلاس میبـرد.
زندگی ای زنـان بـر اعاعـن ،سانسـور ،وحشـن و فسـاد بنـا شـد اسـن .ومـای داسـاان از
زبــان شخصــین اصــلی ،آفــرد 9رــه یکــی از ندیمههاســن ،روایــن میشــود .آفــرد بــا یزــن
اــاعرات گذشــاه و وضــعین رنــونیاش ســعی در رهــایی از محــدودینهای ایــ نــون
زنــدگی دارد .مارگــارت اَتــوود 1بــا نشــاندادن جامعــة مردســالار رــه در آن زنــان آزادی،
هویــن و حقــوس انســانی اــود را از دســن داد انــد ،موضــعی سیاســی گرفاــه و بــه نقــد
جامعة اودرامه جلید رـه هـر نـون سـررو

را بـا هـد

اصـلا اجامـاعی توجیـه میرنـد،

میپردازد.
رمــان سرگذشــن ندیمــه در ســاس  7391نوشــاه شــد اســنن دورانــی رــه منامشــات
اصلا حقـوس برابـر 1میـان زن و مـرد جریـان داشـن .فیـای آزادیاواهانـه و انقلا هـای
اجامــاعی دهــة  7390بــا محــدودین و محافظــهراریهای بی المللــی مغــایر بــود .حــز
ارثریـــن االـــامی 9ســـازمانی بـــود رـــه در دههـــة  7390و در حمایـــن از برنامـــة رـــار
1. The Handmaid’s Tale
2. Gilead
3. Offred
4. Margaret Atwood
5. Equal Rights Amendments
6. The Moral Majority
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ای ـ ســازمان اولــی بــار توس ـ جــری فــالوس

2

( )7390مطــر شــد رــه مخــالن حقــوس برابــر و حــا ســق جنــی بــود و آن را تهدیــدی
علیــه ارزشهــای اــانوادگی تلقــی میرــرد .ایـ ســازمان رــه براســا
شکل گرفاـه بـود ،بـر آمـوزش تعـالیر مـذهزی در مـدار

اعاقــادات مســیحین

و دیدـر نهادهـای تربیاـی جامعـه

تثرید داشن.
سرگذشــن ندیمــه روایاــی از ضــد اتوپیــا 9اســن رــه در آن مــردم براســا

جنســین و

عزقة اجامـاعی شـناااه میشـوند .ایـ رمـان نقـدی اسـن بـر اـداباوری مسـیحین رـه در
آن بــدن زنانــه بــهنــام دی ـ و بــا هــد

اصــلاحات اجامــاعی اســاثمار میشــود .ای ـ رمــان

جامعــة اســازدادی جلیــد را بــه تصــویر میرشــد رــه در آن افراعیــون مــذهزی حکومــن
میرنند و حارمان با تکیه بـر ندـا سـنای بـر و ـاین جنسـیای زنـان تثریـد مـیرننـد و بـه
ســررو

آنــان میپردازنــد و مخــالن نظریــات آزادیاواهانــه فمنیســنها هســاند .در ای ـ

جامعــه رــاه

میــزان موالیــد ،نابــاروری و هــرا

از ایــرات مخــر

انــر ی هســاهای

تصــویری دگرگــون از جهــان ارائــه میرنــد رــه در آن حارمــان مــدرت بــهدنزــاس تشــکیل
مدینهای فاضله 1هسـاند رـه دروامـ آینـد ای بـ
تحقیــا پــی

وحشـانا تر بـرای زنـان بـه دنزـاس دارد.

رو بــا تثریــد بــر بــدن زن از جنزــههای مخالــن زیسنشــنااای و اجامــاعی،

چدــوندی برداشــن و اســاثمار آن را توســ دســادا های مخالــن مــدرت مــورد بررســی
مــرار میدهــد .مطالعــات پیرامــون نمــود زن بــهعنوان جــن

دوم 1و نیــز تزعیــن جنســی

چهــارچو  ،اصــلی ایــ تحقیــا را تشــکیل میدهنــد .نمودهــای مردســالارانه در انجیــل
برای تحلیل نمودهای دینی بدن در ای رمان بهرار گرفاه شد اسن.
در رمان سرگذشـن ندیمـه ،نمودهـای تعـدی بـه بـدن زنـان از دو جهـن مابـل بررسـی
اســنن نمودهــای زیسنشــنااای و نمودهــای اجامــاعی .نمــود زیسنشــنااای رــه در

1. Religious Fundamentalist Agenda
2. Jarry Falwell
3. Dystopia
4. Utopia
5. Second sex
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نخسن جسـاار پـی رو بـدان اـواهیر پردااـن ،دیـدگاهی جزرگرایانـه 7بـه بـدن زن

بخ

دارد و آن را صرفاً ابـزاری بـرای بـاروری تلقـی میرنـد .دیـدگا اجامـاعی بـه بـدن در ایـ
مطالعــه آمــوز هــای مــذهزی و نیــز دیــدگا های امادارگرایانــه در نظــام مردســالارانه را مطمـ
نظــر مــرار مــیدهــد .دیــدگا زیسنشــنااای بــدن زن را صــرفاً وســیلهای بــرای تولیــدمثل
تعریــن میرنــد و از منظــر دیــدگا اجامــاعی در ایـ رمــان بــدن زنــان بــا ســوء اســافاد از
آموز های مذهزی و تحن سلطة امادار مردسالارانه سررو

میشود.

 .۲نمودهای زیستشناختی بدن

دیدگا های مطلا زیسنشـنااای بـر ایـ پایـه اسـاوار هسـاند رـه ویژگیهـای مافـاوت
زیسنشــنااای زنــان ماننــد توانــایی تولیــدمثل ،و ــاین اجامــاعی مافــاوتی را بــر آنــان
تحمیــل میرنــد (بــووار،2070 ،

 .)701 .در ایــ صــورت ،جنســین مشخصــهای اســن

رــه بــا عزیعــن تعریــن میشــود و براســا

تفــاوت جنســیای و برتــری مردانــه توجیــه

میشــود .بــووار مخالفــن ایــ دیــدگا اســن .بــه بــاور او بــدن زن بــرای تعریــن او و
اراسا

هویـن فـردی رـافی نیسـن .زیسنشناسـی بـهتنهایی مـادر بـه پاسـ گـویی تمـامی

دلایــل بــرای دگــر انداشــا  2زنــان نمــیباشــد .بــدن زن بایــد بــهعنوان حقیقاــی در تــاری و
جامعهای ره در آن تفسیر میشـود مـورد بررسـی مـرار گیـرد .بـووار معاقـد اسـن رـه زنـان
بــهعور عزیعــی بــارور نیســاند بلکــه آنهــا درصــورتیره شــرای حــارر چــار ای جــز
مادربودن برایشـان ندذاشـاه باشـد تولیـدمثل میرننـدن بـهعور مثـاس در شـرایطی رـه ازدوا
بر آنان تحمیل و سق جنی از نظر مانونی من شد اسن (

.)19 .

دیــدگا های زیسنشــنااای بــدن زن بــا نمودهــای اجامــاعی آن شــناااه میشــودن
بهعزارتدیدر تعریـن زنـان براسـا

توانـایی آنـان بـرای تولیـدمثل نمایـاندر نـوعی مـدرت

مردســالارانه اســن .ترنــر ( )2009معاقــد اســن ســررو

اجامــاعی و جنســیای زنــان از دو

منظر عزیعـن 9و فرهنـ  1مابـل توضـی اسـن .ازآنجـاییرـه زنـان دارای توانـایی بـاروری
1. Deterministic biological view
2. Otherness
3. Nature
4. Culture

ساس پنجا و یکر
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هساند بـا عزیعـن شـناااه میشـوند ،از ایـ جهـن جایدـاهی نـازستری نسـزن بـه مـردان
رــه بافرهن ـ

شــناااه میشــوند ،دارنــد .شناســایی زنــان در دســاهبندی عزیعــی و تعریــن

مــردان در دســاهبندی اجامــاعی ،اــود ی ـ
دلیل اسـن رـه تمکـی زنـان نـهتنهـا یـ

نــون تقس ـیربندی فرهندــی اســنن بــه همــی
پدیـد زیسنشـنااای بلکـه یـ

نـون برداشـن

فرهندــی بــهشــمار میآیــد .در مــا رمــان نمونــههای ماعــددی دیــد میشــود رــه در آن بــه
ندیمهها گفاه میشـود آنچـه در بـدنشـان مهـر تلقـی میشـود توانـاییشـان بـرای تولیـدمثل
اســن ،بــه همــی دلیــل زیزــایی ــاهری اهمیاــی نــدارد و آنچــه اساســی اســن انــدامهــای
تناســلی آنهاســن .بــهعنوان مثــاس زمــانی رــه مــویرا ،7یکــی از ندیمــهها ،مصــد فــرار دارد،
شــکنجه میشــود .عمــه لیــدیا ، 2رــه در ای ـ حکومــن دارای اماــدار بــرای فرمــاندادن بــه
ندیمــهها در انجــام و ایفشــان اســن ،بــه دیدــران ماــذرر میشــود رــه هــر نــون آســی

بــه

اعیای بدن آنهـا حاـی اگـر دائمـی باشـد مشکلسـاز نیسـن ،چـرا رـه حکومـن فقـ بـه
اعیــای مفیــد در تولیــدمثل آنهــا اهمیــن میدهــد .آفــرد در ای ـ بــار مــیگویــدن «اهمیاــی
نمــیدادنــد رــه بــا پاهــا یــا دســن هایم ـان چــه میرننــد ،حاــی اگــر بــرای همیشــه علیــل
میشدند .عمه لیدیا میگفن ،یادتون باشـه واسـه رـاری رـه مـا بـا شـما داریـر داشـا پـا و
دسن ضروری نیسن» (اَتوود،

.)717 .

ارزیــابی ندیمــهها از بــدن اــود ،براســا

ارزشهــای نهادینــه شــد در جامعــهای اســن

رــه در آن زنــدگی میرننــد .آفــرد بــه بــدن اــود میاندیشــد و اشــار میرنــد رــه ندیمــهها
«آوند» بهشـمار میآینـد و دااـل بـدن آنهـا مهـر اسـن .آنچنانرـه در مـا رمـان روایـن
شــد بیــرون بــدن «ســخن و چروریــد اســن مثــل پوســاه بــادام» (اَتــوود،

.)719-711 .

آفــرد بــدن اــود را ماشــینی بــرای تولیــدمثل میاندــارد .او عمــل تولیــدمثل را و یفــة اــود
میدانــد بنــابرای هــر زمــان رــه نایجــة معاینــه بــاروری منفــی اســن  ،نایجــة منفــی نــوعی
«شکسن» محسـو

میشـود .آفـرد مـیگویـدن «تـنر را بـه دیـد یـ

ابـزار بـرای لـذت یـا

وسیلهای برای نقلواناقاس یـا ابـزاری بـرای بـرآورد سـااا مـیلر ندـا مـیرنر .میتوانسـار
1. Moira
2. Aunt Lydia
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از آن بــرای فــرار ،بــرای فشــردن درمــهها  ،بــرای ایجــاد راــدادهای تــاز اســافاد رــنر.
محدودینهایی وجـود داشـن ،امـا تـنر چالـا  ،تنهـا ،سـفن و بـا وجـودم هماهنـ
(اَتوود،

بـود»

 .)771 .ای مثاسهـا نشـان میدهنـد رـه چدونـه اجـزای تولیـدمثل بـهعنوان تنهـا

عنصر اساسی و تعیی رننـد در زنـد ندهداشـا ندیمـهها عمـل میرننـد .از بـدن ایـ زنـان
اناظــار مــیرود رــه وسـیلة لــذت مــردان و تولیــدمثل باشــد و بــدون ایـ ابــزار ،آنهــا هــی
هویای ندارند.
 .۳بررسی جایگاه زن از منظر اجتماعی (نمود اجتماعی بدن زنانه)

نمودهای اجاماعی بـدن بـهدنزـاس فرضـیههای زیسنشـنااای رـه مزلـاً بـه آن اشـار شـد
مابــل بررســی اســن .ارتزــاگ تنداتن ـ

زنــان بــا عزیعــن موج ـ

شــد اســن رــه مزنــای

ارزشــیابی زن ،بــدن زنانــهاش و معیــار ارزش مائــلشــدن بــرای مــردان ،طهــ منطقــی و
عقلانین آنان باشد.
بــاتلر ( )7330معاقــد اســن ،در ایــدئولو ی مســیحی و درــارتی ،7بــدن در تیــاد بــا
رو مــرار دارد و نســزن بــه آن از جایدــا پســای براــوردار اســن .بــدن بهمثابــة «عنصــر
بیرـن  ،بیـاندر الـائی نامقـد  ،مقـامی تنـزسیافاـه ،فریزنـد  ،گنـا رـار و نمـود اسـاعاری
جهــنر و مادینــة ابــدی اســن» (
بلکــه وامعیاــی گنــ

 .)719 .بــدن موجــودی اودآگــا و اودرــار نیســن

و نیازمنــد هــویای غیرمــادی و مــاورایی بــرای رســ

معنــا و ارزش

اســن .بنــابرای بــدن همــوار در احاعــه نیروهــایی اســن رــه اماــدارش را ضــعین رــرد و
اساثمارش میرنند.
مراســر بــاروری رــه هــر مــا بــی آفــرد ،فرمانــد و همســرش ســرنا جــوی 2برگــزار
میگردد دروام یـ

نـون و یفـة اجامـاعی محسـو

میشـود .آفـرد از ایـ مراسـر تحـن

عنــوان عملــی «ناشایســن» و «شــرمآور» یــاد میرنــد .هندــام روایــن داســاان ،آفــرد اــود را
بــه نحــوی توصــین میرنــد رــه گــویی ابــزار و شــیئیســن رــه تنهــا هــد

و رــاربردش

تولیــدمثل اســن .آفــرد اــود را ماننــد رســی رــه «روی میــز اتــاس عمــل» و «روی صــحنة
1. Christian and Cartesian ideology
2. Serena Joy

ساس پنجا و یکر

انقیاد و مدرت بدن زنانه در رمان سرگذشن ندیمه ...

703

تئــاتر» اســن توصــین میرنــد .او از پاهــای پرمــو و زیــر بغــل اودآگــا اســن امــا ای ـ هــا
دیدــر اهمیاــی نــدارد .عمــل تولیــدمثل بــه او احســا
«زمخـــن و نخراشـــید ای» دارد (اَتـــوود،

منزجررننــد ای میدهــد ،او حــ

 )212 .چـــون او بـــه چنـــی شـــکلی از

جفنگیری عادت نداشاه اسن.
آفرد وضعین رنونی اـود را بـا گذشـاه مقایسـه میرنـد .در جامعـة رنـونی جلیـد ،عـدم
توجه زنان نسل مزل بـه و یفـة جفـنگیری ،دیـدگاهی منفـی تلقـی میشـود .عمـه لیـدیا بـه
ندیمــهها یــادآور میشــود رــه آنهــا از گذشــاة وحشــانا جــان ســالر بــه در بــرد انــد و
مومعین رنونیشـان دروامـ حفا ـن در برابـر هـر نـون اطـری اسـن رـه زنـان گذشـاه را
تهدید میرـرد اسـن .در جلسـات دائمـی ارشـاد ندیمـهها ،عمـه لیـدیا نمـوداری را از آمـار
تنزلی زاد و ولـد در گذشـاه نشـان میدهـد و زنـانی را رـه بـه آینـد امیـدوار نزودنـد و نیـز
اـود را در معـرد دیـد مــردان گذاشـاه و تولیـدمثل را عملــی بیهـود میانداشـاند« ،زنــانی
تنزــل» و «پایــار » مینامــد (اَتــوود،
میداند ره در نایجـة آن باعـ

 .)710 .لیــدیا توجیــه ایــ زنــان را عیزــی بــزر

میشـود هویـن زنانـة اـود را از دسـن بدهنـد و بـه «زنـان

اجاسرور» تزدیل شوند.
ندــا منفــی بــه بــدن زن بــا ایــدئولو یهای مــذهزی ،سیاســی و مردســالارانه رــه در
مســمنهای بعــد بــه آن اشــار میشــود ادامــه مییابــد .دیــدگا های مــذهزی و مردســالارانه،
زنان را غالزـاً بـا ویژگیهـای باروریشـان معنـا میرنـد و بـر نمـود زنـان بـهعنوان جنسـیای
بــی رــن

و رهاــر نســزن بــه مــردان تثریــد دارد .ایــدئولو ی سیاســی ســعی بــر رناــرس و

داالــن در بــدن زن بــه نــام اصــلاحات اجامــاعی دارد .در رمــان سرگذشــن ندیمــه ایــ
دیدگا ها با هـر در ارتزـاگ هسـاند بنـابرای بـه جهـن ارائـة تحلیـل جـام تر ،هـر رـدام بـا
عنوان جداگانهای مورد بررسی مرار اواهد گرفن.
 .۴بررسی جایگاه زن از منظر مذهبی (در مسیحیت)

ماــون مــذهزی بیــاندر نمادهــای مهمــی در ارتزــاگ بــا جنســین هســاند .راــا

مقــد ،

ما اصـلی بـهرـار گرفاـه شـد در بافـن رمـان سرگذشـن ندیمـه اسـن .اَتـوود آگاهانـه از
تلمیحات انجیلـی ماننـد سـرزمی جلیـد اسـافاد میرنـد و آن را بـا عنـوان ضـداتوپیا تغییـر
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شــکل میدهــد ،بنــابرای هــر نــون توصــین رمــان از ای ـ جامعــه را میتــوان ندــا اناقــادی
نویسند به دی تلقی رـرد .مـانون مصـو

فراگیـر دیکاـاتوری در جلیـد بـهنـام حکـر الهـی

تحمیــل شــد و اــود را در جامعــة مشــرون ســاااه اســن .تلمی هــای بــه رــار رفاــه در
رمـان ،ماننــد نقـ

پیــدای  7و مکاشــفات 2گرفاــه شــد اســن.

بــاروری ندیمــهها ،از راـا

اشــارات ماعــدد مــا رمــان بــه راــا مقــد
برای رسیدن بـه اهـدا

نشــاندر آن اســن رــه از ایــدئولو ی مــذهزی

شـر اسـافاد شـد اسـن .در ایـ رمـان  ،نقـ

یادآور ای داسـاان راـا مقـد

تولیـدمثل ندیمـهها

اسـن رـه در آن راحیـل 9عقـیر ،اـدماکارش بلهـه 1را در

ااایــار همســرش یعقــو  1مــرار میدهــد ،راحیــل چــون دانســن رــه نازاســن ،بــه اــواهر
اود حسد برد .او به یعقو
یعقو

گفنن «به م فرزندی بد  ،اگرنه اواهر مرد».

اشمدی شد و گفنن «مدـر مـ اـدا هسـار رـه بـه تـو فرزنـد بـدهر اوسـن

ره تو را نازا گردانید اسن».
راحیل به او گفـنن «بـا رنیـزم بلهـه هربسـار شـو و فرزنـدان او از آن مـ اواهـد بـود»
(پیدای ،90 ،

.)9-7 .

همــانعور رــه عزــارت نقــل شــد نشــان میدهــد ،ندیمــه اــدمن جنســی اــود را
بــهعنوان ی ـ

و یفــه انجــام میدهــد و در نایجــه یمــرة آن بایــد بــه اربــاب

تحویــل داد

شود .ای تلمی انجیلـی رـه در اباـدای مراسـر بـی آفـرد ،فرمانـد و همسـرش بـدان اشـار
میشود ،نمایاندر اسافاد ابزاری از وجود ندیمه جهن باروری اسن.
 .۱ .۴اقتدار مردانه راهی برای اثبات هویت مرد

براســا

ندــا مردســالارانهای رــه در راــا مقــد

زن از مــرد بـیواســطه از جانـ

مطــر شــد اســن ،مــانون تزعیــن

اداونــد نــازس شــد اســن و عزــا ایـ ندــرش در روابـ

اجاماعی ،زنان نزاید مسـاقیماً مـورد اطـا

مـرار گیرنـد و اغلـ

ناشـناااه بـامی میماننـد.

1. Genesis
2. Revelation
3. Rachel
4. Bilhah
5. Jacob
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زنان همچون رودرـان و بردگـان وابسـاه بـه جامعـة مـردان هسـاند و از عریـا و ـایفی رـه
برایشــان در نظــر گرفاــه شــد و یــا بهواســطة رابطــة مالکیــن بــا مــردان تعریــن میشــوند.
مقــد  ،مــانون الهــی مــرتز بــا مردســالاری ،امــری

روتــر ( )7392معاقــد اســن در راــا

عزیعــی تلقــی میشــود .تســل مــردان بــر زنــان و رهزــری بیچونوچرایشــان ماننــد
فرمـانروایی اـدا بـر آفریننــد های

اسـن« .اعاعـن زنـان از مــردان بهسـان اعاعـن بــدن از

سر اسن .رهزـران مـرد در جامعـه ،نماینـدگان اـدا بـر روی زمـی هسـاند ،از آنجهـن رـه
ادا پـدر مقـد

اسـن ،زنـان نمیتواننـد مظهـر اـدا باشـند» (

 .)19-19 .فرمـانبرداری

از مــردان در اشــکاس مخالــن پادشــاهان ،اربابــان ،همســران و پــدران ماننــد فرمــانی الهــی
اســن و اعاعــن از آن واجــ

محســو میشــود .هــر در عهــد مــدیر 7و هــر در عهــد

جدید ،2بر تزعین زنان از مردان تثرید شد اسن.
ای زنــان ،همچنــان رــه از مســی اعاعــن م ـیرنی ـد ،از شــوهرتان نیــز اعاعــن نماییــد.
زیــرا شــوهر رئــی

و سرپرســن اــانواد اســن ،همــانعور رــه مســی رئــی

رلیساسن .بههمی علن بود رـه او جـان

و سرپرســن

را فـدا رـرد تـا نجاتدهنـد رلیسـا گـردد .پـ

شــما زنــان نیــز بایــد در هــر امــری بــا رمــاس میــل از شــوهر اــود اعاعــن رنیــد درســن
همانگونه ره رلیسا مطی مسی اسن( .افسسیان،1 ،

)21-22 .

سـاااار مردســالارانه و سلســلهمراتزــی اــانواد در ماـون مقــد

نمایــاندر اماــدار جــن

مذرر بر همة اعیـای اـانواد اسـن .ایـ تفـوس در جنزـههای مخالـن زنـدگی اـانوادگی
اعماس میشـودن مـرد اربـا

اانـه اسـن و زن هماننـد اـدماکار و حیـوان دارایـی او تلقـی

میشــود و هــر زمــان رــه مــرد اراد رنــد میتوان ـد زن را بــهعنوان ب ـرد بفروشــد .حکومــن
جلیــد دیــدگا مردســالارانة یکســانی را دربــارة زنــان دنزــاس میرنــد ،رناــرس بــدن زنــان بــا
هد

تولیدمثل و ادمنرسـانی بـه جامعـة مـردان .بـه نظـر میرسـد مـوانی شـدید در هـر

دو صـورت یکسـان اسـن و فقـ نــام آن تغییـر یافاـه اسـن رــه بـا مـوانی مـذهزی توجیــه
میشــود .بــهعنوان مثــاس مراســر بــاروری عملــی «مقــد » تلقــی میشــود و نــه تجــاوز
1. Old Testament
2. New Testament
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(راس ـ ،7331 ،

 .)211 .در نظــام اصلا شــد ای رــه بــر ســرزمی جلیــد حــارر اســن،

تصــویر زنــان در یــ

شمارة سوم

موضــون الاصــه میشــود و آن تصــویر رحرهــای بــارور هســاند

چنانرــه آفــرد مزــل از ورود غیرمــانونیاش بــه اتــاس فرمانــد بــا اــود ای گونــه میاندیشــدن
«مــا بــرای زادوولــد اینجــا هســایر  ...در مــا هی چی ـز ســرگرمرنند ای نزایــد باشــد  ...نزایــد
ردپــایی از عشــا وجــود داشــاه باشــد .مــا رحرهــایی دوپــا هســایر ،همــی و بـ » (اَتــوود،
.)201-209 .
در رمــان سرگذشــن ندیمــه ،پوشــ

مرمــز ،زنــان را از دیــد شــدن بــازمیدارد و

درعی حــاس آنهــا را ماننــد رحرهــایی دوپــا در معــرد دیــد مــردان مــرار مـیگیرنــد .آزادی
زنــان در جلیــد ،بــا اجزــار آنهــا بــه پوشــاندن بدنهایشــان ،از آنهــا ســل
پوشاندن بدن ندیمـه در پوشـ

اـا

شــد اســن.

اـود میتوانـد بیـاندر مفـاهیر ماعـددی باشـد ولـی

در بافن جامعة جلیـد ،توجیـه مـذهزی ،ریشـه اصـلی اعمـاس اجامـاعی و سیاسـی اسـن رـه
در مزح

بعدی ای مقاله به آن پرداااه میشود.

 .۲ .۴پوشش راهی برای حفظ هویت زن

همانعور رـه اشـار شـد ،در راـا مقـد

تفـاوت جنسـیای بنیـادی و ضـروری اسـن

و عزــا مــانون الهــی توجیــه میشــود .تفــاوت جنســیای بــا روشهــای ماعــددی تحمیــل
میشود .بهعنوان مثـاس در مسـیحین زنـان مل فنـد سـر اـود را بدوشـانند امـا مـردان چنـی
و یفهای ندارند چراره چنی موانینی از عر

اداوند به مردان تفویض شد اسن.

اما میاواهر ای موضـون را نیـز یـادآور شـوم رـه هـر زن بایـد از شـوهر اـود اعاعـن
رنـد و شـوهر نیـز از مســی  ،همـانعور رـه مســی هـر از اـدا اعاعــن میرنـد .بـه همــی
دلیل اگر در جلسـهای مـردی بـا سـر پوشـید  ،دعـا یـا نزـوت رنـد ،بـه مسـی بـیاحارامـی
ررد اسـن ،زیـرا ایـ پوشـ

یـا رزلـه نشـانة اعاعـن از انسانهاسـن .همچنـی اگـر زنـی

در جلسهای ،با سر برهنه دعـا یـا نزـوت رنـد ،بـه شـوهرش بـیاحارامـی رـرد اسـن ،زیـرا
زن بــا پوشــاندن ســر اـــود ،اعاعــن اــود را از شـــوهرش نشــان میدهــد .اگـــر زن
نمیاواهــد ســر اــود را بدوشــاند ،بایــد مــوی ســرش را باراشــد و اگــر از ایــ عمــل
اجالـن میرشــد پـ

بایــد ســر اـود را بدوشــاند .امــا مـرد نزایــد بــه هندـام عزــادت ،ســر
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اــود را بدوش ـاند و یــا رلــاهی بــر ســر داشــاه باشــد .مــرد ،جلــاس و شــکو اداســن و بــه
شکل او آفریـد شـد  .زن نیـز جلـاس و شـکو مـرد اسـن .نخسـای مـرد ،از زن بـه وجـود
نیامد ،بلکه اولـی زن از مـرد بـهوجـود آمـد .در ضـم نخسـای مـرد رـه «آدم» بـود ،بـرای
حوا آفرید نشد ،بلکـه حـوا بـرای آدم آفریـد شـد .پـ

زن بایـد سـر اـود را بدوشـاند تـا

نشان دهد ره مطیـ شـوهرش اسـن ،ایـ وامعیاـی اسـن رـه حاـی فرشـادان بـه آن توجـه
دارند و به سز

آن شادند( .اوس مرنایان،77 ،

)3-9 .

پوشــ ها در رمــان سرگذشــن ندیمــه بــهعنوان وســیلهای بــرای یکسانســازی ــاهر
ندیمــهها مــورد اســافاد مــرار میگیــرد .مــدس لزــا

ندیمــهها نمایــاندر یکدــارچدی ــاهری

آنان با یکدیدر اسن و الزاـه از ندـاهی دیدـر میتوانـد نمـود سـل

هویـن آنـان نیـز تلقـی

شــود .در جلیــد زنــان بــا توجــه بــهجایدا های منصو شــد لزا هــایی بــا رن هــای
مخالن بـر تـ دارنـد .ندیمـهها مل فنـد رـه ردایـی راملـاً مرمـز شـزیه بـه پوشـ

راهزـهها

بدوشندن
غیــر از لفا هــای دور صــورتمان یکســر مرمــز پوشــیرن رنــ

اــون رــه شــاا

وضــعین و جایدــا ماســن .دام هایمــان مارســی اســن و بلنــد و حائــل پهـ و صــافی رــه
تــا روی ســینهها میآیــد وصــل اســن .آســای هایمان بلنــد اســن .لفا هــای ســفید نیــز
اجزاری اسن .لفا ها برای ای اسـن رـه ناـوانیر رسـی یـا چیـزی را بزینـیر و دیدـران نیـز
ناوانند ما را بزینند( .اَتوود،
ایـ نـون پوشـ

)71 .

از نظــر مـدمن بـه پوششــی رـه در راـا مقــد

بـه آن اشـار شــد

اســن برمیگــردد و توســ سیســار مردســالارانه بــرای «حفــع عفــن و مســاور داشــا
زناندی» بهرار گرفاه میشود (ریلر،7393 ،
ســل

.)10 .

هویــن و انکــار فردیــن ندیمــهها ،آنــان را تزــدیل بــه موجــوداتی نــامرئی میرنــد

ره از دیدن و دیـد شـدن منـ شـد اند .در جامعـة جلیـد دیـد نشـدن ندیمـهها نـوعی ارزش
محســو

میشــود چــرا رــه نمایــاندر عفــن اســن زیــرا «تواضــ یعنــی دیــد نشــدن...

دیــد شــدن یعنــی ...فــا شــدن .شــما دااــرا بایــد فــا نشــدنی باشــی » (اَتــوود،
جامعــة جلیــد ای ـ پوش ـ

.)11 .

را وســیلهای بــرای مصــونین بــدن ندیمــه در برابــر مزاحمــن و
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میدانــد .در جامعـة رنارسشــدة جلیــد ،پوشــاندن اجــزای بــدن اجزــاری اســن و هــر

نــون مزاحمــن بــرای دیــدن آنچــه پشــن پوش هاســن بــه معنــی تخطــیرــردن از مــوانینی
اســن رــه جایدــا زن در آن تعریــن شــد اســن .حاــی آینــهها از دســار

ندیمــهها دور

هساند چراره ای زنـان نزایـد بـه زیزـایی اـود اهمیـن بدهنـد و هـر نـون بازتـا

بدنشـان

دروامــ نــوعی ســرپیچی از مــانون پوشــید بــودن بــدن آنهاســن .حاــی رنــ

مرمــز

مرمــز لزــا

لزا هایشــان بــار معنــایی منفــی دارد« .رنــ

و معنــای آن ریاــا 7را] دلخــور

رــرد اســن .فکــر میرنــد ممک ـ اســن مــریض شــوم یــا بلــایی ســرم بیایــد» (
آینهای ره بـر روی دیـوار سـال نصـ

.)71 .

شـد اسـن آفـرد را بـه شـکل شـمایلی تیـر نشـان

میدهد و نه انسانی رامـل .آفـرد همـوار بـه شـکل ـاهری و هیکـل اـودش میاندیشـد و
بــهدنزــاس یــافا راهــی اســن بــرای الــا

شــدن از ردای مرمــزی رــه بــدن او را محزــو

ررد و به اجزار باید بر تـ داشـاه باشـد .نزـود آینـه آفـرد را بـه مـرز بـیهـویای مـیرشـاند
چنانره با دیـدن انعکـا

تصـویر اـود در آینـه ،نمیتوانـد تمامیـن بـدن اـود را آنگونـه

رــه هســن در رنــدن «هندــام پــایی رفــا از پلــهها م ـیبی ـنم  ،مــدور ،محــد  ،ســاونی
شیشــهای مثــل چشــر مــاهی ،تصــویر اــودم در آن چــون ســایهای رجومعــو  ،تقلیــدی
هزسآمیز از اودم ،پریای با شـنل مرمـز رـه یـ
سوس مییابد ،راهزهای غرس اون» (

لحظـه بـه مهقـرای بـیمیـدی اطرآفرینـی

.)79 .

عمه لیدیا بـه ندیمـهها یـادآور میشـود رـه هـر نـون تعـرد و دسـندرازی نسـزن بـه
بدن آنان ،تقصیر زنان اسن و نه ر

دیدر .زنان در گذشاه حکر اشیا را داشاندن

«مثل گوشن سرخشـد روی سـی بـه اودشـون روغـ مـیمالیـدن» .وماـی بـدن زنـان
بدون پوش

اسن و در معـرد دیـد مـردان اسـن ،هـر نـون اتفـاس «نفرتاندیـز ،پسـن یـا

هولنا » ممکـ اسـن برایشـان بیفاـد« .زنـدگی موفقیـنآمیز از نظـر او زنـدگیای بـود رـه
از چیــزا دور بــود ،رــه چیــزا درش را نمییافــن .ایــ چیــزا بــرای زنــای محاــرم اتفــاس
نمیافا » (اَتوود،

.)91 .
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آفــرد هندــام دیــدن توریســنهای اپنــی آزادی گذشــاه اــود را بــه یــاد مــیآورد.
دام هــای روتــا  ،رف هــای پاشــنهدار ،موهــای پوشــید و ر ل ـ

را شــهوتاندیز تعریــن

میرنــد و در مقایســه بــا لزا هــای رامل ـاً پوشــید او ،ای ـ زنــان «تقریز ـاً برهنــه» و «ومــی »
هساند او نمیتواند از ایـ زنـان چشـر بـردارد و از دیـدن آنهـا هـر بـه وجـد آمـد و هـر
منزجر شد اسنن «به نظر میآید لزـا
همی عور لزا

بـه تـ ندارنـد ...بعـد فکـر مـیرنر ،مـ نیـز زمـانی

میپوشیدم .ای آزادی بود .میگفاند غربی شد » (

.)11-19 .

در ای رمـان ،بـدن ندیمـهها در همـة شـرای حاـی زمـانی رـه تنهـا هسـاند آسـی پذیر
اسن .حمام تنها مکـانی اسـن رـه آنهـا میتواننـد لزا هایشـان را دربیاورنـد و بـدن اـود
را بــدون هرگونــه پوششــی بزیننــد .پوشــ
احسا

اود را به بـدن

اجزــاری و دائمــی آفــرد باعــ

از دسـن بدهـد بهگونـهای رـه عریـانیاش بـرای

شــد رــه او
بیدانـه اسـن.

علاو بر ای  ،از ندا رردن به بدن اود بیزار اسن.
حمام یـ

ضـرورت اسـن ،امـا فرصـن مغانمـی نیـز هسـن .فقـ برداشـا لفا هـای

ســفید و روبنــد  ،فق ـ ح ـ رــردن دوبــار موهــایر بــا دســنهای اــودم فرصــای علــایی
اسن .حالـا موهـایر بلنـد و اصلا نشـد اسـن .موهـا بایـد بلنـد ،امـا پوشـید باشـند .عمـه
لیدیا میگفـن ...برهندـیام بـرایر غریـ

اسـن .تـنر بـه نظـر منسـوخ و رهنـه میآیـد .آیـا

وامعاً در ساحل مایو مـیپوشـیدم بلـه ،بـیشـ

در میـان مردهـا بـدون ندرانـی از ایـ رـه

پاهــایر ،بازوهــایر ،رانهــایر و پشــار معلومانــد رــه دیــد میشـوند .شــرمآور ،گســاااانه ،از
ندــا رــردن بــه تــنر ابــا دارم ،نــه بــهاــاعر شــرمآور یــا گســاااانه بــودن  ،بلکــه چــون
نمیاواهر بزیـنم  .نمـیاـواهر بـه چیـزی رـه تـا ایـ حـد تحنالشـعاع
رنر( .

هسـار ندـا

)39 .

چنــانرــه آفــرد در ای ـ صــحنه مطــر میرنــد ،پوش ـ

بــهعنوان نمــادی از نشــاندادن

ارزشها و باورهـای زنـان سـار جلیـد ،نمایـاندر هویـن فـردی آنـان اسـن بهگونـهای رـه
داشــا پوشـ

حکای ـنگر داشــا هویــن و نداشــا پوشـ

هویــن فــردی ی ـ

زن محســو

نشــاندر تزلــزس شخصــین و

میشــود .اهمیــن ای ـ موضــون در بیشــار نقــدهای ای ـ
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رمــان مطــر شــد اســن .چنانرــه ون ویچلــ ( )2072بــر ایــ مطلــ
پوش

میتواند زنان را با «نفی بدنشان» صرفاً به ی

بنابرای پوش

نشانه تزدیل رند (

میتوانـد نمـادی از بـدن زنانـه باشـد رـه براسـا

سیاسی و جنسیای معنی پیدا میرنـد .از ایـ منظـر ،پوشـ

تثریــد میرنــدن

.)271 .
مصـداسهای مـذهزی،

صـرفاً یـ

نشـانه نیسـن بلکـه

نمادی اسن رـه انـوان مخالـن ایـدئولو یهـا را در فیـاهای سیاسـی و اجامـاعی مـنعک
میرند .پوش  ،زنان را هر از دیـدن و هـر از دیـد شـدن بـاز مـیدارد .در دیـدگا رلـیتـر،
ای نـون پوشـ

سـل

هویـن از زنـان و سـار بـر جامعـة آنـان را نشـان میدهـد .پوشـ

زنان ،دروامـ  ،نمایـاندر مررزیـن اماـدار مردانـه ،تخیـل و رنجکـاوی آنهـا بـرای داـوس و
دسارسی به بدن زنان و نیز یکی از ابزارهای رنارس در جامعه بهشمار آید.
 .۵دیدگاههای سیاسی

در رمــان سرگذشــن ندیمــه یکــی از عوامــل تعیی رننــد در ارائــة نمــادی بــدن زنانــه ،
تفســیر مفــاهیر براســا
اهدا

تعــابیر سیاســی اســن .حــز

سیاسی بررسـی رـرد .ایـ بخـ

و مرامزــن بــدن را میتــوان از منظــر

از مقالـه نق هـای مخالـن نفـوط مـدرت بـر بـدن

را بررسی میرنـد .همـانعور رـه نمودهـای مخالـن بـدن نشـان داد انـد ،بـدن یـ

عنصـر

واحــد نیســن بلکــه مفهــومی ماــثیر از بافــن اجامــاعی اســن .دیــدگا های سیاســی یکــی از
بخ هــای اساســی مــرتز بــا بــدن در ای ـ رمــان هســاند .از منظــر سیاســی ،بــدن زنــان،
نمــودی از ســاااار مــدرت حــارر اســن .در رمــان سرگذشــن ندیمــه ،بــدن زنــان توس ـ
سیســار مردســالارانه ،رــه آن را اطــر یــا تهدیــد تلقــی میرننــد ،بهشــدت تحــن مرامزــن و
نظــارت مــرار میگیــرد .زنــان اــود را از ندــا مــردان مــیبیننــد .بــهعزارتدیدر ایــ
«اودمرامزهگری» بـهعنوان یـ

اصـل در وجـود زنـان در ایـ جامعـة درونـی شـد و زنـان

را تزــدیل بــه پلی هــایی از جــن

همــان ســاااار مــدرت میرنــد رــه آنهــا را عــرد و از

بدنهایشــان ،رــه در آن اســیر شــد اند ،بیدانــه رــرد اســن (

 .)92 .حیــور همیشــدی

مرامزــن در ســخ لیــدیا اــود را بهوضــو نشــان میدهــدن «جمهــوری جلیــد مــرز
نمیشناسد .در درون ماسن» (اَتوود،

.)10.

ساس پنجا و یکر

انقیاد و مدرت بدن زنانه در رمان سرگذشن ندیمه ...

771

در راســاای روش ـ رــردن دیــدگا سیاســی نســزن بــه زن در راــا سرگذشــن ندیمــه
میتـوان از توصـین فدرسـاون در توضـی تـثییر اعمـاس انیـزاعی ،اجامـاعی و ریفـری بـر
بدن انسان ،اسـافاد رـرد .او بـدن را ماشـینی تلقـی میرنـد رـه میتوانـد تعمیـر و بازسـازی
شـود و یــا از پاانسـیلهای مکــانیکی آن بـرای افــزای
و دیدران،7337 ،

سـودآوری اســافاد شـود (فدرســاون

.)299 .

در سرگذشــن ندیمــه ،نظــارت و مرامزــن بــا هــد

رناــرس دمیــا صــورت میگیــرد و

بــدن ندیمــهها نیازمنــد بازرســی و نظــارت مــداوم و دمیــا اســن .از اباــدای داســاان،
توصــینهــا نشــان میدهــد رــه ندیمــهها در مکانهــایی بســاه ماننــد پادگــان یــا زنــدان
ندــهداری میشــوندن «تخنهــا را بــا فاصــله چیــد بودنــد تــا ناــوانیر بــا هــر حــر

بــزنیر.

ملافــههایمان فلانــل بــود مثــل ملافــه بچــهها .پاوهــای ارتشــی داشــایر  ...عمــه ســارا و عمــه
الیزابــن مــدام در اتــاس گشــن مــیزدنــد .باتومهــای برمــیشــان از تســمه رمربنــدهای
چرمیشان آویزان بود» (اَتوود،

.)9 .

از نظــر سیاســی ــاهراً فرمانــد مدرتمنــدتری فــرد رمــان اســن ،امــا براســا

روایــن

اَتــوود از عزقــات مخالــن اجامــاعی در جلیــد ،صــرفاً مــردان بالــاتری مقامهــای مدرتمنــد
بـهشــمار نمیآینــد .ایـ حکومــن اســازدادی ،دارای سلســله مراتزـی اســن رــه در نایجــه آن
مــدرت در دســن زنــان عــالیرتزــه (مانن ـد همســر فرمانــد  ،عمــهها و فرشــاهها) نیــز مــرار
میگیــرد .ای ـ زنــان فرمانــد بــر زنــان تحــن ســلطة اــود حکمرانــی میرننــد (ســمکاررا،
،2009

 .)91-91 .در ایـــ رمـــان ،روابـــ پیچیـــد حوز هـــای فـــردی و اجامـــاعی

نمایــاندر تغییــر مــداوم رواب ـ مــدرت میــان جنسینهاســن .در حکومــن اودرامهةجلیــد،
نقـ

زنــان عالیمرتزــه هماننــد نقـ

ارتـ

اســن .بــهعنوان مثــاس «عمــهها 7تعــالیر جامعــة

جلیــد را میــان زنــان اشــاعه میدهنــد و مــانون زنســالارانه را رــه شــکلی از ارتـ
گرفاــه اســن اعمــاس میرننــد» (اَتــوود،

بــه اــود

 .)19 .اگرچــه آنهــا مــدرت مــردان را ندارنــد،

میتواننــد ای ـ مــدرت را بــه نحــوی بــر زنــان زیردســن اــود اعمــاس رننــد .نمونــة دیدــر

1. Aunts
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همسر فرماند اسن رـه رونـد بـاروری و نایجـه آن را رناـرس میرنـد امـا دروامـ ایـ آفـرد
اسن ره بر او برتری جنسی دارد.
 .۱ .۵نظارت پزشکی بر بدن زنان بهمثابة کنترل سیاسی

نکاــة دیدــر مابــل طرــر در بررســی دیــدگا سیاســی ،روش نویســند در بیــان اشــارات
ضمنی به واحـدهای نظـارتی در جلیـد اسـن .اَتـوود در نقـد ایـ جامعـة اودرامـه نظـارت
پزشکی را همچون ابـزاری بـرای رناـرس و حفـع مـدرت بـهرـار میگیـرد .چنانرـه مرامزـن
پزشــکی از ندیمــهها نشــاندهند جایدــا سیاســی علــر پزشــکی جهــن رناــرس بــاروری
اسن و بهوسـیله آن میـزان فرمـان بـرداری ندیمـهها مـورد ارزیـابی حارمـان مـرار میگیـرد.
بــهعزارتدیدر بــه رم ـ

مرامزنهــای پزشــکی و بــا اســافاد از نظــارت ســازماندهیشــد ،

بــدن ندیمــهها تزــدیل بــه ابــزاری منفعــل شــد و بــا تحمیــل و یفــه «تولیــدمثل» در اــدمن
مــدرت حــارر مــرار میگیــرد .بــهعنوان مثــاس ،پزشــکان ــاهراً بــدن ندیمــه را بــرای اهــدا
پزشــکی معاینــه میرننــد امــا دروام ـ از مــدرت اــود در جهــن افــزای
سیاسی بهر میبرند (سمکاررا،2009،

مــدرت جنســی و

.)11-19 .

رــوپر ( )7331مفهــوم ندــا پزشــکی 7فورــو 2را بــرای بررســی ندــا پزشــ

بــهعنوان

یکی از ابزارهای نظـارت جهـن اسـاثمار بـدن زنانـه بـهرـار میگیـرد .وی در مطالعـات

بـه

را هــایی رــه زنــان جلیــد هویــن اــود را از دســن داد انــد ،اشــار میرنــد .در رمــان
سرگذشــن ندیمــه ،نظــارت بــه دو شــکل دیــد میشــودن «جنســین مردانــه» و «دیکاــاتوری
مردســالار» .مرامزــن جنســی یـ

نــون رناــرس سیاســی ،تفــوس و نظــارت جهــن مداالــه در

بــدن زنانــه بــهشــمار میآیــد و معاینــه پزشــکی مــنظر پزشــکان و دانــ
بررســی دااــل بــدن ندیمــهها بیــاندر «ازتــا

عینــی آنهــا در

رــل سیســار نظــارت پزشــکی جلیــد» اســن.

مثموران مرامزـن ،9آزادی و اجـاز ورود بـه تمـامی جنزـههای شخصـی زنـدگی مـردم جلیـد
را دارند و در نداهی جـام تر میتـوان گفـن رـه ندـا پزشـکی نمایـاندر «ندـا مردسـالارانه

1. Clinical eye
2. Foucault
3. The Eye
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و اودرامــه» اســن .در حکومــن اســاثمارگر مردســالارانه جلیــد ،بــدن زنــان بــه «محــل
تر  ،تشوی
عریــا وســوا

و میـل مردانـه تزـدیل میشـود و اعیـای جنسـی معنـای سیاسـی اـود را از
فکــری دائمــی جامعــة مــردان در نظــارت ،رناــرس ،اســاثمار و نــابودی بــدن

زنانه در بافنهای مخالن به دسن میآورند» (

.)19-17 .

علاو بر نظـارت سیاسـی ،سوءاسـافاد های پزشـکان بـا مجـوز معاینـههای پزشـکی ،نیـز
در ای رمان بـه تصـویر رشـید شـد اسـن .در یکـی از صـحنههای نااوشـایندی رـه آفـرد
توصین میرند تعرد پزش

به وی را به هندام معاینه ای گونه رواین میرندن

«ملافــه از روی پوســار رنــار زد میشــود ...اندشــای ســرد ،لاســای

پــوش و لــهماننــد

معاینــهام میرنــد ،...مــیتــونر رمکــن رــنر» ..دســن اوســن رــه از پــایر بالــا مــیاــزد
دســاک

را درآورد « .در مفلــه .هــی ر

نیسن»( .اَتوود،

تــو نمــیآد .هرگــز نمــیفهمــ رــه بچــه اون

)39 .

 .۲ .۵زوال فردیت و نمود بدن بهمثابه شیء

در رمــان سرگذشــن ندیمــه ،عــدم حــا مالکیــن زنــان را میتــوان یکــی از را هــای
تملـ

و تحمیــل مــدرت دانســن .ندیمــهها از هــر نــون آزادی شخصــی محرومانــد و حاــی

نامشان از آنها گرفاه شد اسـن .شـکل مردانـه نامهـایی رـه بـه آنهـا منسـو
بازتــا

رابطــة رئــی

و مرئــو

شـد اسـن

بــا فرمانــدهان اســن .بــهعنوان مثــاس نــام «آفــرد» معــانی

ماعــددی داردن رســیرــه بــرای جامعــه مربــانی میشــود ،7آفــرد نــام دارد چــون لزاســی مرمــز
میپوشد( 2ریلر،7393 ،

.)11 .

علاو بر ای  ،نقـض مالکیـن رامـل بـدن زنـان آنـان را از بدنهایشـان بیدانـه مـیسـازد.
آفرد میاندیشـدن «وجـودم چیـزی اسـن رـه حالـا بایـد تنظـیم

رـنر ،مثـل رسـیرـه مـا

ســخ رانیای را تنظــیر میرنــد .آنچــه بایــد ارائــه دهــر نــه چیــزی زاد شــد  ،رــه چیــزی
ســاااه شــد اســن» (اَتــوود،

 .)709 .ایــ دیــدگا نشــان میدهــد رــه چدونــه بــدن

بــهمحض مالکیــن پــذیرفا بیدانــه میشــود .بــدن آفــرد بــه ی ـ

شــیء تقلیــل یافاــه و بــه
1. Offered
2. Of red
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دارایــیای تزــدیل میشــود رــه بــه دســن فرمانــد ســاااه شــد و مالکیــن مــیپــذیرد و
درنهایـن بــه نفـ جامعــه اســافاد میشــود .بــدن آفــرد بــه حیــوانی تشــزیه شــد اســن رــه
بهمصــد مالکیــن زنــدانی و شــمار گذاری شــد اســن ن نــوعی اــاسروبی بــر مـ او نوشــاه
شد اسن رـه آفـرد آن را یـ

سـرمایه رـر یـا

تلقـی میرنـدن «حالـا اوا نـااوا چشـمر

به ااسروبی روی مـ پـایر مـیافاـد .چهـار رمـر و یـ

چشـر ،گذرنامـهای بـالعک  ،رـه

تیــمی میرنــد هرگــز در منظــر ای دیدــر محــو نشــوم .مــ ایلــی مهــر و ایلــی نــادر
هسار .م یکـی از منـاب عزیعـی هسـار» (
اانــه 7شـ

 .)707 .آفـرد همچنـی بعـد از جشـ سـلیطه

را بــا فرمانــد ســدری میرنــد و حـ

شـیءبودگی اــود را ای گونــه توصــین

میرنــدن «دارد نوازشــر میرنــد ،از فــرس ســر تــا نــو پــا  ...دســا
مـوزرر را لمـ

میرنــد ،آهسـاه مثــل الندــو ،همانجـا را رــه اــاسروبی شـد  ،همــان اـ

بریلــی رــه میتوان ـد بخوانــدش ،داگ گــاو و گوســفند .معنــای
(

ب ـیحررــن م ـیمانــد.

تمل ـ

و تصــاح

اســن»

.)991 .
بیدــاندی بــدن ندیمــه همچنــی در نمــود تکهتکــه شــد  2بــدن مابــل بررســی اســن.

همــانعور رــه در بخ ـ
را هــای پوشـ

دیــدگا های مــذهزی اشــار شــد ،حجــا

یکــی از اساس ـیتــری

ندیمــه اســن .میتــوان ا هــار داشــن رــه ایـ نــون نمــود ،شــکل تکهتکــه

شـد از بـدن را ارائـه میدهـد و بـه شیءشـدگی 9ندیمـهها مـیانجامـد .ندیمـهها مل نانــد
ره تقریزـاً تمـام اجـزای بـدن اـود را بدوشـانند و فقـ بخشـی از صورتشـان مشـهود اسـن
چرا ره مابـل رؤیـنبودن ،آنـان را در برابـر تجـاوز آسـی پـذیر میرنـد« .چیـزی رـه مجـاز
بــه دیــدن

هســاند فقـ لفا هــای ســفید ،بخشــی از صــورت ،چانــه و گوشــهای از دهــان

اســن .عامــلتر از آن هســار رــه بهصــورت ماــرجر ندــا رــنر .ارثــر مارجرهــا مــثموران
مرامزن هساند ...تواض یعنی دید نشدن» (اَتوود،

.)11 .

1. Jezebels
2. Fragmentation
3. Objectification
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نمــود تکهتکــه شــد بــدن توســ میلــز ( )7331در رویکــرد سز شناســی فمنیســای

7

بررسی شد اسن .ایـ نـون نمـود بـدن در ادبیـات پورنـوگرافی و مجلـات زیزـایی بـهوفور
دیــد میشــود .ایــرات اولی ـة ش ـیوة تکهتکــهشــدن ،زواس شخصــین ،2شیءشــدگی و تقلیــل
بدن به اجزای

اسـن .میلـز ( )7331معاقـد اسـن رـه تکهتکـهشـدن دیـدگا زنانـه بـا ندـا

مردانه 9مرتز اسن چـرا رـه زن یـ

«موجـود فیزیکـی آگـا » بـهشـمار نمیآیـد و همـوار

ندــا مــرد تلقــی میشــود (

 .)717 .در ایـ رمــان مــیبینیر رــه از ندیمــهها صــرفاً

هــد

بــهمنظور توانــایی تولیــدمثل اســافاد میشــودن آنهــا رحرهــایی دوپــا هســاند رــه نقــ
باروریشــان تعــرد مــردان را توجیــه میرنــد .اجــزای بــدن ندیمــه بــهجای رــل بــدن او
عاملیــن 1پیــدا مــیرننــد و در عــود رلیــن زنــان بــه موجــوداتی منفعــل تزــدیل میشــود.
جفریــز ( )2001معاقــد اســن رــه جداســازی اجــزای بــدن ،مخصوصـاً آن دســاه از اجزایــی
رــه بــه نق ـ

جنســی و بــاروری مــرتز اســن ،جنســین را بــا فردیــن در تســاوی مــرار

میدهــد و در زنــان از اــود و ارتزــاگ بــا نق هــای اجامــاعیشــان را تحــن تــثییر مــرار
میدهــد (

 .)17 .در رمــان سرگذشــن ندیمــه ،بــه ب ـدن ندیمــه بــه شــکل تکهتکــه شــد

اشــارات ماعــددی شــد اســن .هــد

اصــلی ندــهداری ندیمــهها در تعــالیر جلیــد واض ـ

اسن و اجزای باروری بـدن در اعمـاس اجامـاعی بـهعور مکـرر مـورد اشـار مـرار میگیـرد.
بهعنوان مثـاس عمـه لیـدیا بـه ندیمـهها تـذرر میدهـدن «واسـه رـاری رـه مـا بـا شـما داریـر
داشــا دســن و پــا ضــروری نیســن» (اَتــوود،

 .)717 .عمــه لیــدیا بــه رحــر و نقــ

بــاروری آن بــهعنوان جــز اساســی و مفیــد بــدن بــرای رســیدن بــه اهــدا
میرند .آفرد به نق
دو بخـ

حکومــن اشــار

بـاروری اـود احاعـه دارد و بـه بـدن اـود بـهعنوان یـ

آونـد رـه از

مجــزای درونــی و بیرونــی تشــکیل شــد اســن ندــا میرنــدن «مــا فقـ آونــدیر.

تنهــا انــدرون ماســن رــه اهمیــن دارد» (

 .)711 .او در رنــونی اــود از بــدن

گذشاه مقایسه میرنـدن «پـار ابـری هسـار ،رـه حـوس یـ

را بــا

رـانون مررـزی سـفن و یـ زد
1. Feminist Stylistics
2. Depersonalization
3. Male focalization
4. Agency

722

شمارة سوم

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

شد ام ،مررزی به شـکل گلـابی ،رـه سـفن و حقیقـیتـر از مـ اسـن و در دس لفـا
شــفاف

بــا تلــثلوئی ســرخ مـیدراشــد .در دلـ

آســمان شــ

و تیــر و هلــالی» (

نیمـه

فیــای اــالیای هســن ،گســارد چــون

 .)771 .ایــ نمونــهها نشــان میدهنــد رــه چدونــه

اعیای بدن ندیمه مجزا شـد تـا براسـا

اهـدا

اجامـاعی و سیاسـی مـورد اسـافاد مـرار

گیرد.
آفرد از اعمـاس مـدرت در جلیـد آگـا اسـن .او میدانـد رـه ابـزاری در دسـن حکومـن
اســن و فامــد هــر نــون آزادی و یــا مــدرت مزــارز علیــه آن اســن .آفــرد بــدن اــود را در
ااایــار حکومــن مــرار میدهــد چــون میدانــد را دیدــری بــرای

نمانــد اســن .وی از

زمــانی رــه از فرزنــد اــود دور افاــاد اســن در اانــه فرمانــد امامــن میرنــد و از ســرنا
جوی سـراگ فرزنـدش را میگیـرد امـا سـرنا جـوی ازـر را نـزد اـود ندـه مـیدارد و از آن
بهعنوان وسیلهای برای اجزار آفرد به آبسـا شـدن بـا نیـ

اسـافاد میرنـد بـیآنکـه بـه وی

بدویــد هی گــا مــرار نیســن فرزنــدش را بزینــد .آفــرد ــاهراً تســلیر مــوانی تحمیلــی شــد
اسن ره از او مویترندن
م درد نمـیاـواهر .نمـیاـواهر یـ

رمـا

باشـر ،پاهـایر در هـوا باشـد ،بـا سـری

مساطیلی شکل و بیصـورت زیـر پارچـهای سـفید .نمـیاـواهر عروسـکی باشـر آویـزان از
دیوار .نمـیاـواهر فرشـاهای باشـر بیبـاس .میاـواهر زنـدگی رـنر ،در هـر شـکل ممکـ .
تــنر را بــه چندــاس دیدــران مــیســدرم .میتواننــد هرچــه اواســاند بــا مــ بکننــد .مــ
فرومایهام .برای اولی بار مدرت حقیقیشان را ح

میرنر( .اَتوود،

)190 .

 .۳ .۵پتانسیل بدن زنان بهمثابة نیروی قدرتمند

به نظر میرسـد ،برالـا

تمـامی محـدودینهای بـدن ،آفـرد بـه نقشـی رـه بـدن

میرنــد آگــا اســن و از توانــایی اــود در جهــن اســافاد از مــدرت بــدن
لــذت م ـیبــرد .در رمــان مــیبینیر رــه آفــرد بــه بــدن

ایفـا

علیــه مــردان

احاعــه داردن او تشــنه دان ـ

و نیــز

شــررن در فعالینهــایی اســن رــه از آنهــا من ـ شــد اســن ماننــد اوانــدن ،بــازیرــردن،
نوشیدن و رابطـة جنسـی بـا نیـ  .شـررن در ایـ اعمـاس غیرمـانونی نشـان میدهـد رـه او
از وجــود مدرتمنــد بــدن اــود ،اوشــنود اســنن اــاعرات لــذتبخ

و مادرانــهاش در
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را حفـع میرنـد و ایـ نـون فعالینهـا میتوانـد

ابزاری در جهن آزادیاش باشد (اسکیاز،2009 ،

.)779 .

برداشن اَتـوود از مفهـوم مـدرت در رمـان سرگذشـن ندیمـه از نظـر سیاسـی بـا مفهـوم
مدرت به تعزیـر فورـو هراـوانی دارد .بـه نظـر فورـو ،مـدرت بـه معنـای تسـل تثزینشـد
فــرد ،بــر گــرو یــا عزقــه ااصــی نیســن .مــدرت در دســن ی ـ

نفــر مامررــز نمیشــود.

تفاوتی بـی صـاحزان مـدرت و مطیعـان آن ایجـاد نمیرنـد .مـدرت عنصـری اساسـی اسـن
ره در همـهجـا وجـود دارد و بهمثابـة زنجیـری عمـل میرنـد رـه تمـامی روابـ پیچیـد را
تحن سلطه اود مرار داد اسـن .مـدرت همچـون رالـایی مصـرفی و یـا یـروت وابسـاه بـه
مکـان و یـا منحصــراً در دسـار

عـد ااصــی نیسـن بلکــه پدیـد ای جـام اســن رـه بــه

شــکل شــزکهای فراگیــر ،منســجر و زنجیـر وار اعمــاس میشــود .افــراد صــرفاً هــد

مــدرت

نیســاند و عامــل گســارش آن نیــز بــهشــمار میآینــد .بــهعزارتدیدر افــراد ابزارهــای اناقــاس
مدرت هساند و نه مررـز اعمـاس آن .در نایجـه ایـ سیسـار ،مـدرت در بافـن جامعـه تولیـد
میشود ،توسـ ابزارهـای مخالـن اعمـاس میشـود ،تـرویج و تغییـر شـکل مییابـد (فورـو،
،7390

.)39 .

فورـو معاقـد اسـن ،در هــر جـایی رـه مـدرت وجــود دارد مقاومـن نیـز رخ میدهــد و
در ای صورت اسـن رـه مـدرت معنـا پیـدا میرنـد .مـدرت تنهـا بـر سـو های آزاد اعمـاس
میشــود .منظــور از ســو آزاد ســو های فــردی یــا جمعــی هســاند رــه بــرای مقاومــن در
برابــر مــدرت بــا پاانســیلهای ماعــددی رــه رفاارهــا و رن هــای ااصــی را بــه دنزــاس دارد
تشــخی

داد میشــوند .آزادی دروامــ شــرای مناســ

را بــرای اعمــاس مــدرت فــراهر

میرنــد زیــرا بــدون حیــور آزادی ،مــدرت صــرفاً ابــزار فیزیکــی اشــونن محســو
میشــود (فورــو،7392 ،

 . )130 .الزاــه همــانعــور رــه شــر آن در بالــا آمــد آزادی در

معنی رایـج آن در جلیـد وجـود نـداردن آنچـه هسـن تقلـای افـراد بـرای بـه چـال رشـیدن
سلطه حکومن اسن.
آفــرد رابطــه مخفــی اــود بــا فرمانــد و نی ـ
ره رابطه داشا با نی

را «غیرمــانونی» تلقــی میرنــد .او میدانــد

در عی ایـ رـه اطرنـا اسـن همچـون «فریـاد» یـا «شـلی رـردن
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به رسـی» جسـورانه هـر هسـن .شـاید ا هـار اینکـه بـدن آفـرد بـهعنوان نیرویـی مدرتمنـد
اســافاد شــود بیــانی مانــامض باشــد .بــهعنوان مثــاس ،آفــرد بــدن اــود را در معــرد دیــد
ندهزانان مرار میدهد رـه فقـ میتواننـد بـا چشمانشـان زنـان را لمـ

رننـد .او بـه انفعـاس

اودآگا اسـن ولـی بـا وجـود ایـ از مـدرتی رـه بـرای اغـوای مـردان دارد لـذت میبـرد.
جامعة مردسالار جلید هی نون دسارسـی بـه زنـان نـدارد در نایجـه هـر نـون براـورد آنهـا
با بدن زنانه برایشـان دشـوار اسـن چـرا رـه آنهـا را فقـ بـا تصـورات شـهوتاندیز اـود
تنها میگذاردن
وماـی از آنجــا دور میشـویر ،مـیدانر رـه مــا را ندــا میرننـد ،ایـ دو مـرد رــه هنــوز
رننـد .در عـود بـا چشرهایشـان لمـ

اجاز ندارند زنهـا را لمـ
باسنر را تکان مـیدهر و حـ

میرننـد و مـ رمـی

مـیرنر رـه دامـ بلنـد مرمـزم دور پاهـایر حررـن میرنـد.

مثـل ایـ اسـن رـه از پشـن حصــار بیلـاخ نشانشـان بـدهی یـا اسـاخوانی را دور از دنــدان
سدی ندهداری و بـه سـخر اش بدیـری .بـرای ایـ رـار از اـودم شـرمر میآیـد ،چـون

ر
هی ی

از ای ها تقصیر مردان نیسن .آنها ایلی جواناند( .اَتوود،

)91 .

ایـ شــواهد مانــی از رمــان نشــاندر ای ـ اســن رــه مقاومــن دمیقـاً در جــایی رــه از آن
جلوگیری میشـود میتوانـد رخ دهـد .بـدن آفـرد همیشـه تحـن نظـارت ،رناـرس و داالـن
ابزارهــای مــدرت اســن امــا او از ایــ بــدن بــهعنوان عنصــری بــرای مقاومــن در برابــر
محدودین اسافاد میرنـد .آفـرد بـا روایـن داسـاان حزسـ  ،بـه بـدن اـود بـاز میگـردد،
بدنی ره «از او مصادر شـد اسـن ،بـدنی رـه بـه یـ

بیدانـة غیرعـادی ،شـمایلی بیمـار یـا

مــرد  ،مصــاحزی زننــد و علــن و محــل اویشــا داری تزــدیل شــد اســن» (سیکســو ،
روه و روه ،7319 ،

.)990

آفــرد بــا شــررنرــردن در فعالینهــای غیرمــانونی ،گذشــا از مرزهــای تزیــی شــد
جامعــة جلیــد و نیــز نوشــا تجربیــات حزس ـ

توانــایی ای ـ را دارد تــا یابــن رنــد بــدن

دیدر جزئی بیدانه از او نیسن و مادر به شکسا بندهای تحمیل شد اسن.

ساس پنجا و یکر

انقیاد و مدرت بدن زنانه در رمان سرگذشن ندیمه ...
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 .۶نتیجهگیری

همانگونه ره در ای مقالـه اشـار شـد ،بـدن زنانـه جایدـا نشـاندادن مصـادیا مخالـن
مــدرت اســن .بــدن از را هــای مخالــن همــوار تنزیــه میشــود و مــورد ســوء اســافاد و
داالن مرار میگیرد .ازآنجـاییرـه بـدن عنصـر اساسـی رمـان اَتـوود بـهشـمار میآیـد ،ایـ
تحقیـــا تلـــاش رـــرد اســـن بـــه بررســـی نمودهـــای مخالـــن بـــدن در مفروضـــات
زیسنشــنااای و اجامــاعی بدــردازد .نمــود زیسنشــنااای بــدن بــه نــابرابری ضــروری
جنسینها اشار میرند و بـر توانـاییهـای عزیعـی و طاتـی زنـان ماننـد بـاروری تثریـد دارد.
ندیمهها بـا توانـایی تـولی مثـل اـود شـناااه میشـوند و بـاروری رلیـد نجـات آنهاسـن.

باورهــای دینــی رــه در مــا راــا مقــد

بــه آنهــا اشــار شــد ،نمایــاندر ایــدئولو ی

مردسالار و دیـدگا منفـی نسـزن بـه زنـان اسـن .تلمی هـای ماعـدد دینـی نشـاندر اسـافاد
ابــزاری از بــدن ندیمــه بــرای تولیــدمثل را نشــان داد و بــر اماــدار مــردان و تزعیــن زنــان از
مردان تثریـد میرنـد .بافـن اجامـاعی رمـان همچنـی ندـا رالـایی بـه بـدن و نیـز را هـای
مخالفی را ره بدن توسـ ابزارهـای مخالـن مـدرت بـهنـام اصـلاحات اجامـاعی تزـدیل بـه
شــیء شــد و مــورد اســاثمار مــرار گرفاــه اســن تثیی ـد میرنــد .ابزارهــای مخالــن مــدرت
ماننــد مــثموران مرامزــن ،فرمانــدهان و پزشــکان نمــود جامعــة اودرامــه هســاند .در ایــ
رمان اَتوود علاو بـر نشـاندادن مصـادیا نظـارت و رناـرس بـر بـدن ندیمـه ،از سـوی دیدـر
بــدن زنــان را نیرویــی مدرتمنــد میدانــد رــه در مقابــل ایـ نظــارت ،توانــایی مقاومــن دارد.
روایــن آفــرد از تجربیــات اعاعــن و تســل بــر بــدن  ،بــهعنوان ســرپیچی از جامعــة
مردســالارانة جلیــد ،میتوانــد امیــدی هرچنــد رــرســو را بــرای گسســا بنــدهای انقیــاد و
تلاش برای دسایابی به آزادی در جامعة سررو گر جلید نوید دهد.
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چکیده
ادبیات داستانی قرن بیسـت فرانسـه بـا ااد ـامکـردن واقعیـو و ایـار در بطـ سـاز های
داســتانی توانســته اســو بســیاری از شــواد
بازســازی کنــد تــاری و

شــته را بــا روایــو منحصــربهفــرد

شــتة یــس ســرزمی از ورای ادبیــات و داســتانهــای

رئالیســتی و اتوبیو رافیــس میتوانــد هویــو و عنا ــر فکــری ن ســرزمی را نشــان
دهــد جنــج جنــانی دوم مســر بســیاری از درونمایــههای دیگــر بــرای نویســند ان
معا ـر فرانســوی همنـون پاتریــس مودیـانو ابــزاری را فـراه میکنــد تـا بــا توسـر بــه
راــدادهای فرامــوه شــد و بــا توجــه بــه تحولــات داســتانپــردازی ،از ورای تجربــة
شسـی ،تــاری و شــواد ی را بــه تصــویر کشـند کــه هــی کــر را از ن ریــزی نیســو
داستانا شـتی شـاانه یـا کـاوه هـویتی در تیر ـی و تاریکیهـا واقعیـاتی را بـه تصـویر
میکشــد کــه جــدا از تجربــه ،در بطـ شاف ــه و پریشــانیهای یــس فــرد ،جامعــه ،ملــو
قرا رفته اسو و بـرای بـه تصـویر در وردنا ن بایـد بـه زمـان و مکـان متوسـر شـد تـا
ریشــة هویــو رایی یــا هویوســتیزی شخصــیوهای داســتانی را در قلمــرو اــا ر و
روایو نشان داد

کلیدواژهها :داستان ،زمان ،تشویش ،هویو ،مودیانو ،شتیا شاانه
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پاتریــس مودیــانو 7یکــی از نویســند ان معا ــر فرانســه در ســار  7391از مــادری
بلژیکــی (بــازیگر ت)ــاتر) و پــدری ینــودی و عتیقــهفروه متولــد شــد وی در هم ـة ــاره
ردپــای نوســتالژی درد لــود دوران کــودکی اــود را نشــان میدهــد ــاره بیشــتر بــا
درونمایــههایی همنــون مقاومــو ،تننــایی ،مراهــی ،تزویــر سیاســی ،تشــویش ،دوران
ااشــلار فرانســه ،منــامی ،بیهــویتی ،ک ـودکیا مشــد و جنــون در عصــر شانــر شــنااته
میشــوند در اــا رات وی از عــدم شپــور پــدر و مــادر رفتــه تــا تجربـة نــا زمودة جنــج
جنــانی در زنــد ی وی ،مــو میزننــد در واقــ  ،تصــویر پــدری ایــ

و بیهویــو

همنــون معمــایی بســته یکــی از مپــامی ا محــوری داســتانهــای او را رقـ میزنــد؛ زیراکــه
در دوران ااشلار فرانسـه بـه ونـهای یرقـانونی و بـا نـامی مسـتعار (هـانری لگگـرو )2زنـد ی
میکــرد نویســند در ایــ داســتان یکــی از مخــو تری برهــههای تــاریخیا فرانســه را در
بحاوشــة جنــج جنــانی دوم بــه تصــویر میکشــد لاــرت ،پــدر مودیــانو ،در ســار 7311
فرزند را وارد اـدمو در ارتـش میکنـد و همـی امـر انصصـار همیشـگیاه بـا پـدر اسـو

در ننایــو لاــرت در ســار  7311در اونــاو و اشــوار مــان میمیــرد شــتیا شــاانه
( )7313دومی رمان مودیـانو محسـو

9

میشـود کـه جـایزة ادبـی پلـوم 9را از نا اـود کـرد

و شخصیو ا ـلی ن بـهنـام لوسـیگ لگکبمـ  1تـا انتنـای ایـ داسـتان منـام اسـو وی بـه
شلقـة جانـة مقاومــو پیوســته و دوســتانش از وی میاواهنــد تــا براــی از عنا ــر اــودی
را جاسوسی کند شنر پـاریر ،در ایـ داسـتان مسـر همـة داسـتانهـای مودیـانو ،بـه کـانون
ا ــلی شــواد

زنــد ی فــردی و اجتمــاعی تاــدیر شــد و در ایـ مقطـ تــاریخی (-7390

 )7391چنر ه ـایی تیــر و تــار ب ـهاــود می یــرد ،همنــون شخصــیوهــای داســتان کــه در
«تردید و بیهـویتی» 1بـه سـر میکننـد شـنر پـاریر نیـز رنـج و بـوی شـصته و مـان دارد
)1. Patrick Modiano (1945
2. Henri Lagroux
3. La ronde de nuit
4. Plume de Diamant
5. Lucien Lacombe
6. Hésitations
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میکنـد بـا یـس رمـان تـاریخی و پلیسـی سـر و کـار اسـو

مودیــانو در ایــ داســتان ،اواننــد را نیــز همنــون راوی وادار میکنــد تــا ســؤالاتی را در
شیطــة تپــادها و کشــمکشهای درونــی انســان مطــر کنــد :اــائ کیســو چــه کســی
عپو شتاپو اسو چـهکسـی عپـو اشـزا

مقاومـو فرانسـه اسـو مـرز بـی واقعیـو و

تـوه در نــزد مودیــانو تــا کجاســو یــا زمـان بــرای مودیــانو مجــار شناســایی و بازســازی
هویــو و ریشــههای اــود را فــراه مــی ورد در واقــ داســتان بــر محــور رایشهــای
تــاریخی و سیاســی چــر میزنــد تــا واقعیــو یــس تــوه را بــه تصــویر کشــد قنرمــان
داستان که عپو شـتاپو اسـو بـه یـسبـار در بـی براـی از مأموریـوهـای اـود از یـس
شــاکة جان ـة مقاومــو ســر در مــی ورد و راوی در ای ـ هیــاهو و موقعیــو شــصته ،در یــر
مسـ)ولیو فـردی اـود نیـز هسـو اکســر اسـامی و شخصـیوها نیـز در ـاز رمـان نشــانگر
یکــی از مؤلصــههای بــارز داســتانهــای پبســومدرن اســو در ســااتار ایــ داســتانهــا،
بــاز فرینی رویــدادها و تکــرار واقعیــو بــه ــرز شــگصو وری بــا بحــران هویــو و ــاهی
دره میخته اسو
 .۲پیشینة پژوهش

مقالــة شانــر بــا بررســی عنا ــر ســازندة داســتان شــتیا شــاانه بــهعنــوان بخشــی از
فرهنــج و ماهیــو ادب ـیا معا ــر فرانســه ،تلــاه بــر ای ـ اواهــد داشــو تــا پینیــد یهای
یـــس روایـــو را از منشـــور تـــاری  ،هویـــو و راـــدادهای

شـــته در بســـتر تخیـــر و

داســتانپــردازی نشــان دهــد؛ چنانکــه بررســی ادبیــات ،کنکــاه در ماهیــو و واقعیــات
فرهنگــی ،اجتمــاعی و سیاســی یــس ســرزمی اســو براــی از مؤلصــههای تحقی ـ  ،در ــار
مودیــانو مونــوعات اساســی مــورد بررســی بود انــد در مقالــهای بــا عنــوان «ســصر در ــار
پاتریــس مودیــانو از دیــد ا مپــمونی» ،کریمیــان و همکــاران ( )7939بــا اشــار بــه مصنــوم
و ســااتار ســصر و ارتاــاآ ن بــا مصنــوم مکــان در ــار مودیــانو ویژ ــی برتــر نوشــتاریا
مؤلف را نشـان میدهنـد یکـی دیگـر از بررسـیهای ـورت رفتـه ،مقالـة «تکیـه اهی در

میــان شـ های روان :مــورد بررســی تصــاد

شــاانه ا ــر پاتریــس مودیــانو» نوشــته فلــا نژاد

( )7931اســو کــه نگارنــد بــا نشــاندادن شــواد

ســازندة رمــان مـ کور ،شخصــیتی را بــه
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تصــویر میکشــد کــه بــا ــر س ـؤالاتی در بــا

شمارة سوم

شــته و ب ـهاصــوت تصــادفی ر داد ،

بــهدناــار شناســایی هویــو اــویش اســو نژادمحمــد و همکــاران ( )7931نیــز در مقالــة
مشــد و ابعــاد و مصــادی

«کبن الگــوی کــود

ن در تصــاد

شــاانه ا ــر پاتریــس

مودیــانو» بــا بررســی ســااتار داســتانیتخیلــی رمــان م ـ کور و کــاوه در هویــو و زمــان،
کن الگوی کـود

مشـد را در بسـتر روایـو و سـاز های داسـتانپـردازی مودیـانو نشـان

دادنــد بنــابرای مطالعــه و تحلیــر مپــمونهــای ادبــی در داســتانهــای فرانســوی یــا
ترجمــهشــد بــه فارســی مودیــانو میتوانــد ســااتار ادبــی ،اجتمــاعی و تــاریخی نوشــتار وی
را شکار سازد
 .۳تحلیل
 .۱ .۳دغدغة زمان

در قــرن بیســت عر ـة داســتانپــردازی ب ـهجــای تاعیــو از یــس رویکــردا اطــی ،یــس
سااتار پراکنـد بـهاـود رفـو ا رچـه داسـتان مقولـة بیـانیا زاد بـهشـمار میرفـو ولـی
ای مؤلـف بـود کـه سـااتار ن را دچـار تحـور کـرد برجستهسـازی زمـان و بـهاصـوت
انتخــا

کــانون روایــو یکــی از شااصــههای ا ــلی داســتان مودیــانو را در کنــار مقولــات

دیگر شکر میدهد مودیانو بـا نمـایش یـس مسـیر روایـی پـرپی و اـ  ،تلـاه میکنـد تـا
در نزد اوانندة اـود ،بـه مکانهـای متعـددی در بطـ شـنر پـاریر در در داسـتان متوسـر
شود روایو کـه بـا اناـوهی از اسـامی اشـخات شـروو شـد یـسبـار شـصتگیهای ذهنـی
راوی و بدبیاری شـواد

را ترسـی میکنـد مقولـة زمـان جـز ا ـلی سـااتار روایـی مـت

مودیانو بهشمار مـیرود و تکـرار و بـهکـار یری ن اواننـد را بیوقصـه بـا شـواد

شـته

مواجه میکند به ـوریکـه مکـان و زمـان تـاریخی بـه ـور تنگاتنـج بـا یکـدیگر در ارتاـاآ
هســتند و هــر بازســازی تــاریخی مســتقیماً بــا یــس موقعیــو اــات مکــانی مــرتا اســو
براــی مواقـ همــی چــارچو

زمــانی بــا شاـمای مکــانی میختــه شــد و شــاوی ارجــاعی

تشــویش میز اســو« :شــک ا پــاریر جنگلــی چنــدرنج از جمــاعتی مــاهیفروه و
قصــا » (مودیــانو ،7313 ،ت  )12ب ـه ــوریکــه شخصــیو داســتان قربــانیا «یــس فراینــد
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پیــری و تجزیــه جســمانی و االــاقی میشــود» (مودیــانو ،7313 ،ت  )31شــار نکــه
شاف ة جمعیا مرتا همیشه بـه یـس مکـان مقـد

یـا سـنتی ارجـاو داد میشـود مودیـانو

سیر زمانی و مکـانی داسـتان اـود را پیرامـون راوی میچراانـد تـا بـا شـاحی کـه در واقـ
از یکسو همـان پـدر اسـو و از سـوی دیگـر ااشـلار اـا فرانسـه ،رو در رو شـوند شـار
نکــه شناســاییا هویــو پــدر ،ســؤار اساســی دوران جــوانی وی اســو «مســر همــة
انســانهــای بیریشــه و بیســرزمی  ،د د ــة ذهنــیا مــ دوران شــصته و ننگــی ا اشــلار
فرانســه اســو و همیشــه ب ـهدلایــر مــان اــانواد ی ،ای ـ اشســا
کــابو

را داشــت کــه از ایــ

متولــد شــد ام» (اازی ـ  ،7317 ،ت  )22در داســتان مودیــانو ،تــاری اــود را وقــف

سرنوشو فردی نمیکنـد بلکـه جایگـا فـرد را در یـس بافـو کلـی نشـان میدهـد بـهقـور
پبــر ریکــور «تــاری شکایــو و بیــان را در زمــانا ’جنــانی̒ دوبــار اد ــام میکنــد» (ریکــور،
 ،7311ت  )211بنـــابرای شکایـــو تـــاریخیا شـــتیا شـــاانه مـــا را در بطـــ ا زمـــانی
ریزناپ یر قرار میدهـد همـی زمـان قـادر اسـو سـو ة انسـانی را مـورد بازاواسـو قـرار
دهد یکـی دیگـر از عنا ـر روایـی در ایـ داسـتان ،اشپـار وقـای

شـته بـهمـدد مانـی

اســتمراری اســو ایــ شــکر زمــانی تخیــر را از مپــمون تــا ایــدئولو ی و درونمایــة
داستان را از تاری تـا واقعیـو نشـان میدهـد« :از مـ میپرسـید کـه یـا میشـود هـ زمـان
سوسیالیســو و مســیحی بــود یاســم  ،هــانری دو بارنــازار را تحســی میکــرد و اسـ همــه
ســتار ها را میدانســو اببلیگــادو یــس روزنامــه سیاســی مینوشــو» (مودیــانو ،7313 ،ت
 )779ا ــر دو بعــد شاد هســازی داســتان را اعــ از زمــان و مکــان در کنــار یکــدیگر و در
بط داسـتان مودیـانو نگـا کنـی اـواهی دیـد کـه پیوسـتگی و تنیـد یا نهـا بـیش از هـر
بعــد دیگــر فراینــد تو ــیف وقــای

شــتهمحور را بــه پــیش میبرنــد تــا ــر داســتان

ورت عینـی و واقعـی بـهاـود بگیـرد همننـی ذکـر براـی از مکـانهـای شـنر پـاریر
مســر «دفتــر میــدان ســیماروزا» 7اشــارة واقعــی بــه مکــانی دارد کــه شــتاپو در دوران ااشــلار
زندانیان را شـکنجه میکـرد بـههمـی دلیـر ،نوشـتار بـرای مودیـانو در شکـ مـأوایی بـرای
وی اســو در واقــ  ،تجربــه و بیــنش مودیــانو رشــتههایی هســتند کــه پیوســته در ــور
1. bureau 3 bis square Cimarosa
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داســتان شــواد

شمارة سوم

دوران ااشــلار فرانســه توس ـ نازیهــا را بــازاوانی و بازنویســی میکننــد

بنابرای کـاوه هویـو همـان ـور کـه بعـداً ـر اواهـد شـد در ایـ داسـتان در براـی
ببرهــههای زمــانی ــر میشــود کــه تــاری تیــر و تــار ســارهــای  7399-7390را افشــا
میکند از ای من ر ،شتـی باز شـو بـه

شـتة اـود و جامعـه ،بـرای مودیـانو یـس شـکر

وسواســی دارد تــا ــورتی معمــور و متعــار ؛ «سـ ر بــرای

رانــدن زمــان ،تــا سـ ید دم

منت ــر پایــان جنــان بــودم» (مودیــانو ،7313 ،ت  )12در بعپــی بخــشهــای داســتان،
جملات راوی ای شـر را القـا میکنـد کـه شتـی از بعپـی زمـانهـا و مکـانهـای مربـوآ
بــه

شــته ،فــراری اســو و نمیاواهــد کوچــستــری ا ــری از ن دور هــا در زنــد یاه

باقی بماند؛ زیرا تر همیشـة ایـ دور هـا ،بـرای او شکـ نویـد ینـد دارد جایگـاهی کـه
ســارهــای ســار ،هماننــد اــود دوران کــودکی ،بـهعنــوان الـأ بزر ــی در زنــد ی او شــر
میشد و باعث شد بهنوعی پـوچی و بیمعنـایی ماـدر شـود بـههمـی اـا ر قاـر از ایـ
اشار کـردی کـه ایـ جسـتجو ،بـه زنـد یاه معنـا و مصنـومی جدیـد داد و هـدفی بـدی
و متعالی برای ن تعریـف کـرد اسـو بـدی من ـور ،وی بـا تاـدیر زمـان شـار بـه
و شــار ،تکسیــر و تلییــر وقــای را نشــان میدهــد« :ویولاــو مــوریر نــر

شـته
هنج را

میسنجد درشالیکـه ایـ کلمـات را زمزمـه میکنـد :امـا دوسـتو در سـصر اسـو سـویینج
تروبگــدورا بــدبخو

ســتوان یــا ایــ تــوهمی اســو کــه از اســتگیا مصــرآ مــ ناشــی

میشــود » (مودیــانو ،7313 ،ت  )19مودیــانو در ــر زمــانیا شــواد

دوران ااشــلار

فرانســه بــه شاف ــهای متوســر میشــود کــه تصاوتهــا و پیونــدهای سیاســی را از یکســو بــا
کیصیــات نشانهشـنااتی و از ســوی دیگــر بــا اــا رة ســمالیس و تــاریخی نشــان میدهــد در
واقــ وی بــا یــس پــارادوکر مواجــه اســو از یــس ــر
فپــای اجتمــاعی و سیاســی ریشــههای اــود و از ــر

کــاوه

شــته و شناســایی

دیگــر امتنــاو از پ ـ یره واقعیتــی

که در ننایو به همسانسـازی وی متننـی اواهـد شـد مجنـوربـودن هویـو پـدری کـه در
زمــان ااشــلار فرانســه در بــازار ســیا بــه فعالیــوهــای مرمــوزی اشــتلار داشــو و در دوران
نوجــوانی مودیــانو ناپدیــد شــد مودیــانو تونــیت بیشــتری نســاو بــه پــدر اــود ارائــه
نمیدهــد ولــی رد پــای منــام و بیهویــو او را در قال ـ

شخصــیوهــایش بــرای اواننــدة

سار پنجا و یک

کتــا
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از د د ة زمان تا بحران هویو در داستان شتیا

اــود نشــان میدهــد بــه بیــان دیگــر ،مودیــانو بــره ــولی از برهــههای زیســتی را
روایـی را بـر هـ میزنـد شتـی تیتـر کتـا

کـه بـهعنـوان

ارائه نمیدهد بلکه سااتار مـن

لصــا و ابمگــا در عر ـة روایــو عــرد انــدام میکنــد نشــان از تــاریکیا شـ

و تیر یهــا و

فسادا ن دارد در واقـ  ،د د ـه زمـان بـا شپـور تیر یهـای شـ
لح ـة ش ـ

تجسـ مییابـد« :همـان

مــد بــودی کــه م ـ هم ـة اعپــای شــاکه را لــو دادم» (مودیــانو ،7313 ،ت

 )12مودیــانو کــه تحــوتــأ یر ادبیــات نگلوساکســون و مریکــا و ویلیــام فــاکنر اســو در
ــصحة ــازی کتــا

جملــهای را از اســکات فیتزجرالــد ،نویســندة مریکــایی ،نقــر

میکند« :چرا با اودا مـا ا وششـو و تـرشم همسـان شـد بـودم » نقـر قـولی کـه بیـانگر
شپــور موجــودی نــعیف ،بی اــات و ســی پ یر در در داســتان اســو کــه در مقابــر
تر

و وششـو دچـار د ردیسـی میشـود همـه ـور عاریـهای و ـرایشروایـی نشـانگر

شپــور پررنــج فنــون ســااتاریا پیرامتنیــو و بینامتنیــو در نــزد مودیــانو هســتند مودیــانو
که تـوالی زمـانی داسـتان را بـرای نیـر بـه «جریـان سـیار ذهـ » بـره میزنـد و « شـصتگیا
زمــانی» در روایــو ایجــاد میکنــد ،در واقــ

ونــهای دیــالوگ مــابی شخصــیو ا ــلی و

دارودســتة مخــالف برقــرار میکنــد و ای ـ اواننــد اســو کــه داســتان شــواد
«نگــا ا» همــی شخصــیو ارزیــابی میکنــد راوی از یــس ــر
نازیهــا اســو و از ــر

را از ورای

ســوینج تروبگــدور 7همکــار

دیگــر پرنســر دو لاماگــر 2کــه وارد شــز

مقاومــو علیــه

فاشیســو شــد اســو ،الاتــه ســؤالاتی نیــز در داســتان مطــر میشــود :یــا او همکــار
نازیهاسـو یـا اینکـه بـا شـز

مقاومـو همکـاری دارد همـی نمـایش دو هـویتی راویا

روایــو ،کــه در ــور داســتان و ب ـهتــدریظ هــاهر میشــود ب ـهدنا ـار شــیوهایی از روایــو
ناهمگون اسو که صتـار و اشسـا
میشـود و بــه

را برجسـته کنـد در ایـ پـردازه زمـان دچـار تحـور

شــته بــر می ــردد« :زمـان باز شــو بــه دوران نوجــوانی» (مودیــانو،7313 ،

ت  )99در واقــ  ،جریــان ســیالیا راــدادها در نــزد مودیــانو از لایــههایی از ذهــ (نــه
اهی) نشـ)و رفتـه اسـو کـه شـاکههای ذهنـی و تداعیکننـدة پـیش از صتـار را مشـنود
1. Swing Troubadour
2. Princesse de Lamballe
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میســازند تجربیــات رؤیــا نیــز در کنــار همــی شــاکهها در داســتان مودیــانو بــا نشــانههایی
اوانند را همراهـی میکنـد ،همـی نشـانهها ـاهی مـرز واقعیـو و ایـار را بـرای قنرمـان
بســیار تنــج میکننــد« :پیوســته در یــس نیمــهاوا

شرکــو مــیکن » (مودیــانو ،7313 ،ت

 )719بــه ــوریکــه شتــی تــداعی زمــان نیــز بــرای مودیــانو از یــسســو شــر تعلــ را
برانگیختــه و از ســوی دیگــر تجربــة جمعــی درد لــودی را نشــان میدهــد بــرای مودیــانو
شتــی معنــای ایـ زمــان نیــز در شــار تلییــر اســو تــا اشســا

وی را در مقابــر

شتــی ریشــههایش برجســته کنــد بنــابرای در پرتــو زمــان و اگشــکار نمــادی
شته بازسازی میشـود و بـهکمـس همـی تـداعی
وی شناســایی میشــوند از یــس ــر
زاردهنــد و مخــر

شــته و

ن اســو کــه

شـته هویـو شخصـیوهای داسـتانیا

زمــان رامبخــش مؤلــف اســو و از ســوی دیگــر

بنــابرای مودیــانو بــا بازســازی زمــان بــا اــودا مصنــوم تــاریخیا زمــان

مقابلــه میکنــد از ایــ من ــر «زمــان و مکــان هــر دو نقشــی برتــر در ســااتار فرااــوانی
جمعی و تپمی شصظ کردنی نها دارند» (هالاواکر ،7332 ،ت )712
 .۲ .۳ساختار روایی داستان

داســتان شــتیا شــاانه دارای شخصــیوها و جزئیــات زیــاد اســو و روایــو کمــی
ــورت پینیــد دارد ولــی ســیالیو و جنــاش شــواد

در بط ـ نوشــتار معمــایی را ــر

کـرد و اواننــد را بـهدناــار اـود میکشــد در واقـ ایـ رمــان از قـوانی قــراردادی اــو
واقعیو و داستان ویی جدا شـد و بـا روایـو نامتعـار

تلـاه کـرد تـا ماهیـو جسـمانی

و مــادی را از دنیــای ــوری بگیــرد و در مکــان شقیقــیاه قــرار دهــد ســوینج تروبگــدور
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کــه یــس راویا مــردد اســو چیــزی از پــدر اــود نمیدانــد و ـه ــاهی ــرفاً بــه او اشــار
میکند بـا ایـ همـه از یـاد نمیبـرد کـه پسـر الکسـاندر استاوینسـکی اسـو« :نامهـایی را از
او نــزد اــود دارم کــه قاــر از اودکشــی بــه مــادرم نوشــو» (مودیــانو ،7313 ،ت )717
ای ـ شــیوة اــو جریــان ذه ـ «از ایارپردازیهــای عوامانــه و ســاد یهای رئالیس ـ فراتــر
رفته ،تا واقعیوهـای برتـری را بیـان کنـد [زیراکـه] رمـان زادتـری اسـو و ایـ

زادی نـه

1. Swing Troubadour

سار پنجا و یک

از د د ة زمان تا بحران هویو در داستان شتیا

فقــ بــرای شــاعرانهتربودن بلکــه راســتگوتر نســاو بــه اشســا
 ،7337ت  )901در ایـ داســتان ،مودیــانو از ببرهــهای مخــو
تجربه نکرد ولـی در پـیا زنـد کـردن نشـانهها و شـواد
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زنــد ی اســو» (تاــرن،

پــرد بــر مــیدارد کــه ن را

ن اسـو راوی داسـتان همنـون

قنرمانان سالی و کامو تـا شـدودی بـه نـدقنرمان تاـدیر میشـود تـا در انتنـای داسـتان بـه
نیســتی و پــوچی و شــصتگی شیــات اــود کامل ـاً اعتــرا

کنــد ب ـه ونــهایکــه وی بیوقصــه

نــاهر و شــاهد وقــای اســو بــدون اینکــه داــالتی در نهــا داشــته باشــد« :بیــان اعتقــادات
درونــیام هــاهراً اونــو متقاعــد کــرد [ ] درد و انــدوهی کــه بعــد از شکســو اشســا
میکــردم و اراد ای کــه بــرای ادام ـة ناــرد داشــت افتخــار و دلگرم ـیا همکــار نهــا بــودن»
مقاومــو فرانســه و

(مودیــانو ،7313 ،ت  )701-701راوی بــه ــور همزمــان بــا شــز

شــتاپو همکــاری دارد براــی از شخصــیوهــا واقعیانــد همنــون ااـدیو ،7رئــیر شــتاپو
که در زبان عسمانی بـه معنـای سـلطان یـا اربـا

اسـو و فیلیااـر( 2بـازر

قـدیمی) کـه هـر

دو ای ها عپو شـتاپو هسـتند ـار داسـتانی مودیـانو بـه انـر اتوبیـو رافی ـرایش دارنـد
زیراکــه بیشــتر بــا اور شــخ
اتوبیو رافی « داستان منسور
شخصــیا وی» ایــ

مطــر میشــوند بــهقــور فیلیــ

رب ون ( ،7311ت )79

شته کـه شا ـر شیـات واقعـیا یـس فـرد اسـو و بیـان تـاری

ــورت روایــی بیشــتر معطــو

بــه اــودا فــرد ،اــانواد  ،کــودکی،

دیگری و روابـ اشساسـی اسـو ا ـر پیـدایش روایـو داسـتان فـردی را از قـرن هجـده
ملاش ــه کنــی در قــرن بیســو ای ـ تحلیــر اشساســات و شــواد

فــردی بــه کمــس ســایر

علوم ،اگشـکار بسـیار عمیـ بـه اـود می یـرد در واقـ «کافیسـو کـه ـادا باشـی تـا از
رویــدادهای زنــد یمان یــس شکایــو کامــر و بــینق

الـ کنــی » (مــورووا 7321 ،ت

 )790سااتار روایـیا داسـتان نـهتننـا مـابی واقعیـو و ایـار بلکـه بـهقـور ناـو «مـاورای
واقعیو و ایار شرکـو میکنـد» ( بناـو ،7337 ،ت  )33بـه ـوریکـه در بطـ ایـ شـیوة
روایــو ،تلییــر و د ر ــونی در کنــار بــاز فرینی
میکنــد ــاهی نیــز تصــاویر مــان

ش ـته و ســاز های ایــالی عــرد انــدام

شــته و توهمــات درهــ میختــه میشــوند «یــس
1. Khédive
2. Philibert

791

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

شرکــو ناشــیانه کــافی بــود و م ـ پیوســته در یــس نیمــهاــوا

شمارة سوم

پــیش مــیروم» (مودیــانو،

 ،7313ت  )719در ایــ داســتان ،شــنر پــاریر از دو زاویــه روایــو میشــود :منطقــة
شــانزد و نیروهــای شــتاپو ،منطقــة پــانزد و ننپــو مقاومــو بــدی ترتیــ

راوی

بیهویو در میانة ایـ دو ور ـه ـام بـر مـیدارد« :دیگـه نمیدونسـت کـی هسـت سـتوان،
م وجود ندارم و هر ز کارت شناسایی نداشت » (مودیانو ،7313 ،ت )701
اوا هــای مــا محصــور اــا رات مــا هســتند و اــا رات مــا امکــان بازیــابی زمــان
شــته و وقــای مطلــو

و نــامطلو

را برایمــان مقــدور میســازند؛ زیراکــه همــی

اـا رات شــد فا ــر مـا بــا جنــان پیرامـون و دیگــران اســو بـه بیــان دیگــر «شـ

و روز

ماشص ـرا دنیــایی بیپایــان از تصــاویر و اشساســات اســو و بیانتنــایی تمــامشــدنی اســو»
(مــورووا ،7321 ،ت  )791در نــزد مودیــانو نیــز وقــای داســتانی واقعیــو و اــا راتی را
تــداعی میکننــد کــه «همنــون سیســتمی از رمزهــا و نشــانهها عمــر میکنــد» (بلــانکمگ ،
 ،2003ت )71؛ واقعیتــی کــه بیشــتر اــود را بــه سوررئالیســ ذهنــی نزدیــس میکنــد؛
زیراکــه ا ل ـ

راوی مــابی اــوا

و واقعیــو رفتــار میشــود در نیمــة دوم رمــان ،راوی

اــود را ســاد لو معرفــی میکنــد« :م ـ بــدجنرتر از دیگــری ناــودم فق ـ

ن جنــاش را

دناــار کــردم همــش همینــه» (مودیــانو ،7313 ،ت  )729و بــهتــدریظ شخصــیو داســتان
قربــانیا عقایــد اــود میشــود تــا نیم ـة ربمــان ،روایــو دســتگیری اعپــای جان ـة مقاومــو
مطــر اســو و از نیم ـة دوم تــا اــری
شــار و

ــصحات نگــاهی بــه

شــته و چیــدمان اشوالــات

شــته بیــان میشــود؛ « ننــه را کــه دیــدم و تجربــه کــردم را نقــر مــیکن بــدون

هی ونه نقش و نگار» (مودیانو ،7313 ،ت )799
 .۳ .۳روایت در تعارض

در واقــ ســااتار روایــی داســتان یــس ســااتار تــاریخی بــا اــود دارد در نیمــة اور
داســتان ،کــانون روایــو عینــی و راوی کنشــگر ناــود و داســتان ناهمســان 7اســو ولــی در
بخش دوم داسـتان ،کـانون روایـو ذهنـی و راوی کنشـگر اسـو از ایـ رو روایـو داسـتان
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شــکر همســان 7بــه اــود می یــرد؛ «زنــد بــاد ملــو مـ  ،همــان قــدر کــه بخواهنــد ،ن را
تکــرار اــواه کــرد» (مودیــانو ،7313 ،ت )13؛ شار نکــه در بطــ ســااتار روایــی،
صتمــان عــا صی نیــز روایــو را همراهــی کــرد و کــارکرد القــایی ن را تقویــو میکنــد و
ـاهی جلو هــای روایـی بــا بیــانی سـری سـ ری میشـوند «همــهچیــز ایلـی ســری سـ ری
شــد» (مودیــانو ،7313 ،ت  )11شتــی عنــوان رمــان ( شــتی) بــرای راوی تــداعی را
پــاریرا تحــو ســلطة نازیهــا اســو در واقــ مودیــانو تلــاه میکنــد تــا روایــو را از
ورت نمادی و سـنتی بـهسـوی «جریـان سـیار ذهنـی» منتنـی کنـد زیراکـه تس وییهـای
درونی با تودرتوهـای اـود اواننـد را بـه تـوه میکشـانند« :بـوی ندیـد ی در هـوا بـود
بــهاصــوت بــا فــرا رســیدن شــ

» (مودیــانو ،7313 ،ت  )777در ایــ قلمــرو روایــی،

اوانند نااید بهدناار دستیابی به واقعیتـی ننـایی باشـد بلکـه بـهدناـار یـس کـاوه ذهنـی و
تاریخی؛ زیراکه «رمان مبـدرن بازتـا

ایـ امـر اسـو کـه واقعیـو منحصـربهفـرد در شیـات

روانی اسـتقرا یافتـه اسـو و بـرای نمـوددادن جنـان واقـ در ن ،بایـد ن را بـه زیـر سـؤار
بــرد» (کگنــون 2007 ،ت  )72بنــابرای در بطــ ایــ جریــان ســیار ذهنــی و یــا جریــان
تجار

ذهنی به سـاس جیمـز جـویر و یـا فـاکنر ،نویسـند نقشـی نـدارد و راوی بـا تمـام

قــوا و ب ـه ــور ایعــی تجــار

اــود را روایــو میکنــد بــدی ســان اشساســات و افکــار

شخصیوهای اود را دقیقـاً اـو میکنـد در واقـ  ،همـی جریـان در روایـو ،یـس «زمـانا
ذهنــی» را دناــار میکنــد کــه بــه قنرمــان داســتان کمــس میکنــد تــا اــا رات ب ـه ــورت
سلسلهوار تکرار شوند همـی روایـو ذهنـی ا لـ

بـا زمـان ترکیـ

میشـود «مـا ا اوت در

پــاریر ســیر اــا رات را برمیانگیــزد فتــا  ،ایابانهــای اــالی ،ــدای اشاــشا
دراتنــای شــا بلوآ » (مودیــانو ،7313 ،ت  )11راوی کــه اــود میتوانــد تصــویری از
پدر ینود و ه دسو نازیها قلمـداد شـود بـا هـویتی مـان و فعایوهـای پننـان نمـود پیـدا
میکنــد بــدی ترتی

مودیــانو نیــز بــا روایوشــکنی ســنتی نشــان داد کــه ســااتارا داســتانش

«تأکیــد بــر کنــد و کــاو در ســطو پیش صتــار ــاهی دارد و هــدفش نشــاندادنا وجــود
ذهنــی و روانــیا شخصــیو داســتان اســو » (هــامصری ،7312 ،ت  )9در ایــ عر ــة
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روایــو ،ــنعو قیــا  7نیــز جایگــا ویــژ ای را بــه اــود ااتصــات داد اســو «افــراد:
موههــایی کــه بعــد از نــابودی ســاکنی شــنر توسـ

ــاعون ،شــنر را بــه دســو رفتنــد »

(مودیــانو ،7313 ،ت  )29داســتان شــتیا شــاانه ویــای اشوالــات روشــی و روانــی اــود
راوی اســو کــه پیوســته در کوچــه و پــر کو هــای پــاریر در شــار شــت زدن اســو در
بخــش اور راوی بــا اــدیو همــرا اســو و در بخــش دوم راوی بــا دوســتان عپــو جانــه
مقاومــو همــرا میشــود بنــابرای  ،راوی ــا بــرای بازیــابی شرهــای مشــدة
ناچار به

شــته،

ر به همـان فپـای جلرافیـایی میشـود تـا بـهواسـطة تجربـة مکـانی ،بـه تجربـة

شسی (دلشور ) و دلیـر ن نائـر شـود ایـ در شـالیسـو کـه زمـان بـرای او للـو شـد و
به ور موازی دناار هـویتی اسـو کـه شـاید بـرای اـود او نیـز بیگانـه اسـو ایـ شـر از
اودبیگــانگی ،و جســتجوی هویــو اــود در میــان هویــوهــای ا یــار ،پدید ایســو کــه در
ادبیات معا ر جایگـا ویـژ ای داشـته و مـورد توجـه منتقـدی شـوزة جامعهشـنااتی و نیـز
روانشــنااتی میباشــد اینجاســو کــه اهمیــو تصــویر یریــو در بازشناســی هویــو
مشــخ

میشــود ب ـهن ــر میرســد راوی در جســتجوی اــود ،ســعی بــر اجتنــا

فپاهای تودرتـو دارد تـا از ـراشـدن هرچـه بیشـتر در تـاریکی

از ای ـ

شـتة اـود و از مصنـوم

بیهــویتی ناشــی از ن ،رهــایی یابــد شــاید فپــای مــت مودیــانو ،تننــا را ریــز و تننــا
پناهگا برای دردهای وی باشد بـه ـوریکـه ایـ نـوو نوشـتار ،همزمـان هـ افشـا ر درد و
هــ مــره

ن میباشــد از ایــ نــوو نوشــتار در ادبیــات بــه نوشــتار زادیبخــش و یــا

رهــاییبخش یــاد میشــود بنــابرای همــان ــور کــه انتنــای زمــان و

شــته بــه انحطــاآ و

تیر یهــای بشــریو منتنــی میشــود « شــتیها و رفــو و مــدهای [راوی] نیــز ننایت ـاً بــه
تاریکیها ات میشود» (مودیانو ،7313 ،ت )772
 .۴ .۳تشویش فضای پردازش :نوشتاری وسواسمحور

ســااتار روایــی و شــصتة بخــشهــای داســتانی نشــانگر ایــ اســو کــه مودیــانو بــا
جســتجوی کلمــات و ــر

نهــا ،تلــاه داشــته تــا «فــوبی» و «وســوا » اــود را بــه
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از ای ـ داشــو تــا از ســال بگـ رد و از بــی

ـرو هـای فشـرد بـرای اـود راهـی پیـدا کنـد » (مودیـانو ،7313 ،ت  )91زیراکـه در

ننایــو همنــون راویا اــود جــز یــس «پروانــة شــصته کــه از چرا ــی بــه چرا ــی دیگــر
مــیرود» (مودیــانو ،7313 ،ت  )19ناــود راوی کــه بــه ســااتار شخصــیتی اــود شــنایی
دارد و شتــی از «فپــای ســکوت» (مودیــانو ،7313 ،ت  )12ل ـ ت میبــرد اــود را ا ل ـ
«هیجانی و شسا » نشان میدهـد شـار نکـه افـراد هیجـانی در مواجـه بـا انـد اسـتر
نـــاتوان هســـتتند و واکنشهـــای نـــامعمور نشـــان میدهنـــد در واقـــ  ،اشساســـات راویا
مودیـانو در ایـ داسـتان بـه محـی بیرونـی وابسـته اسـو شـر تپـعیف و فرسـود ی بــه
مسابه تشـویش درونـی شخصـیوهای مودیـانو کـه فکـر و ذهـ ا نهـا را در بـر رفتـه یـس
اشسا

بی ااتی را فرا می یـرد کـه سـااتار شخصـیو نهـا را بـه زیـر سـؤار بـرد اسـو

زیراکــه ا لــ
وســوا

تشــویش نهــا از نگــا ا نهــا بــه

شــته شــاد

میشــود کــه بــه ــور

ور نهــا را از درون بــه تحلیــر میبــرد «بــرام ســردرد میــار و نصســمو میببــر »

(مودیــانو ،7313 ،ت  )90در ابتــدای داســتان اشســا

بــر ایـ اســو کــه روایــو داســتان

توس راوی ـورت می یـرد کـه اـار از روایـو 7اسـو و «مـ ا» راوی در اـر ـصحه
بیسو هاهر میشـود« :کوکـو لـاکور سـیگار میکشـید ااسـمارالدا بـا اونسـردی شـربو انـار
مینوشــید [ ] بــه ای ـ اــا ر نهــا را دوســو دارم » (همــان ،ت  )20از ای ـ

ــصحه بــه

بعد ،سـؤالات ااـدیو و قـای فیلیااـر شپـور یـس فـرد الـث را برجسـته میکننـد در بطـ
ایـ شــیوة روایــی ،ــر ســااتار اجتمــاعی و توپو رافیــس یــس شــنر و یــا کلانشــنر نیــز
شائز اهمیـو اسـو همـان ـور کـه «شپـور شـنر در داسـتان مدرنیسـتی ،بازنمـایی روابـ
و مناساات شـنری و یـا هـ سـویی شخصـیوهای داسـتان بـا بخشـی از ایـ روابـ اسـو»
(بینیاز ،7911 ،ت  )200ایـ شپـور در نـزد مودیـانو بـا یـس نگـا تخریـ
زمانی ش

بهاـود ـورت تحقـ می یـرد« :از وسـ یـس شـنر

میز در بـازة

لـود شرکـو مـیکن

ش ـ هنگام شــوالی ســاعو نــه ،شــنر در یــس ااموشــی مرمــوز فــرو مــیرود » (مودیــانو،
 ،7313ت )11
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یکــی از مصــاهی اساســی در روانشناســی کــه مســتقیماً بــا ســااتار نااود ــا فرویــد
پیونــد اــورد اســو قلمــرو زارنــد «وســوا » اســو کــه دربر یرنــدة یــس نشــخوار و یــا
ااتلــار فکــری ،تشــویش و یــا یــس رواننژنــدی 7اســو شار نکــه ایــ ااتلــار ذهنــی،
ت اهرات جسمانی ،روانی و زبـانشـنااتی بـههمـرا دارد ایـ شـکر ناـوروز در بطـ متـون
ادبی جلو هایی را پدیـد مـی ورد کـه عملـاً زیاـایی مـت را تحـو شـعاو قـرار داد و بعپـاً
تاــدیر بــه منشــأ الاقیــو میشــود همــی شــکر نشــخوار شتــی بــا تصــویرهای مکــانی و
زمانی مصـور شـد نیـز بـرای مودیـانو میتوانـد شـاوی تشـویش باشـد «پـاریر را دوسـو
داشــت ســرزمین جنــنم محاــو
 )717وســوا

قــدیمیا بســیار بــز زد ام » (مودیــانو ،7313 ،ت

فــردی در نــزد مودیــانو وســیلهای اســو تــا درد و رنــظ را از اعمــاا پننــان

بیرون کشـید و در بطـ نوشـتار اد ـام کنـد «تننـا مـ نگـران و دلـواپر بـودم سـه بنـه
بــودی کــه در دااــر یــس اــودرویا بــزرگ از تاریکیهــای شــوم و اهریمنــی می شــتی »
(مودیـــانو ،7313 ،ت  )93وی بـــا تو ـــیف شـــتاپو و نیروهـــای مقاومـــو بـــه «ااـــرد
جمعی» در عصـر شـاک شملـه میکنـد والـایش سـائ های زارنـد نیـز در نـزد وی مصنـوم
اــود را ب ـهتــدریظ از دســو میدهــد و فلســصهای مأیو کننــد را ب ـهوجــود مــی ورد کــه
شا ر ن نیز جـز پـوچی و عاـث افکـار و ایـدئولو ی عصـر شـاک نیسـو «اـواهی مبـرد
[ ] بــه انتنــای مســیر رســیدی و دیگــر نمیتــوانی بر ــردی» (مودیــانو ،7313 ،ت )12
در واقــ شس شارنویســی تخیلــی و یــا اــود تخیرنویســی 2بــرای مودیــانو تگیــه ا و
پشتوانه ادبـی و الاقانـه اسـو تـا وی را در مقابـر زا هـای

شـته و کابو هـایش قـرار

دهد بنـابرای در سـااتار روایـی داسـتان نمیتـوان قلمـرو اتوبیـو رافی را از قلمـرو ایـالی
جــدا کــرد زیــرا بـهقــور اــود مودیــانو «ســن و اجــزا اتوبیــو رافی م ـ کاملـاً بـهواســطه
قلمرو تخیلی د ر ـون شـد اسـو» (راماـور )7319 ،زیراکـه مـرز مـابی اـا رات و تخیـر
بســیار «مــان » اســو ولــی در ننایــو ایـ اــا رات هســتند کــه بــازی را بــه نصـ روایــو
نی انــداز میکننــد داســتان مودیــانو شناســایی معمــا و تصــویر پــدری اســو کــه ــرفاً در
1. névrose
2. autofiction
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بــازة زمــانی ــورت تحق ـ ب ـهاــود می یــرد« :بــه بررســی افــراد محــروم ،شاشیهنشــی ها
تمایــر دارم تــا از ورای نهــا تصــویر ریــزانا پــدرم را پیــدا کــن تقریاــاً چیــزی از او
نمــیدان امــا ن را از اــودم اــواه ســااو» (مودیــانو ،7313 ،ت  )11بــهن ــر مــاری
داریوس ـس 7همــی فراینــد ترکی ـ
ا

«اــود و ایــار» در بســتر روایــو (« )autofictionیعن ـی

زند ی جدیدی کـه نویسـند بـرای اـود الـ میکنـد و چـون شـرای زنـد ی واقعـیاه
ســخو و

انگیــز و اســتهکنند اســو ،اــود را در پوســو شخصــیو می نجانــد و

وقــایعی کــه اــود میاواهــد را زنــد ی میکنــد » (نا ــحی)7937 ،؛ بنــابرای کــاوه
مودیــانو در شاف ـة
نمــایش

شــته و بــهعاــارتی «جمعــی» یــس کــاوه پلیســی اســو کــه هــدفش

شــتهای نامحتمــر و زارنــد اســو از ســوی دیگــر شاف ــة جمعــی یکــی از

عنا ر تشکیردهنـدة هویـو یـس فـرد یـا یـس ملـو محسـو

میشـود در واقـ «شاف ـة

جمعــی مجموعــهای از ا ــراتا شــواد ی اســو کــه جریــانا تــاری ا ــرو هــای مربو ــه را
تحــوتــأ یر قــرار میدهنــد و ای ـ شاف ــه قــدرت نمــایش ای ـ اــا رات مشــتر را دارد »
(ریکــور ،7311 ،ت  )791همــی شاف ــه بــا بی هــا و واهمــههایی همــرا اســو اســا
همــی تشــویش در یــس نگــره اودکــاوی نشســته اســو کــه راوی بــا اــود بــه نجــوا
میپــردازد « :رزو داشــت کــه ای ـ جملــه بــرایش هویــو واقع ـیا م ـ را افشــا کنــد :هویــو
پســری اشــ و هیجــانی » (مودیــانو ،7313 ،ت  )11در ایــ داســتان مصــاهی االــاقی و
ارزشــی نیــز جــای اــود را بــه شــصتگیهای اجتمــاعی و فــردی میدهنــد و نشــاندادن ن
یکــی از مپــامی محــوری مودیــانو را شــکر میدهــد «قطع ـاً جنــان پــر از اش ـ و هیــاهو
اســو» (مودیــانو ،7313 ،ت  )711هیــاهویی کــه بیشــتر رتــهبرداری از رمــان ویلیــام

فــاکنر بــود و روایــو و ســااتاری شــصته و سســته را نمــود میدهــد در رمــان شــتی
شــاانه نیــز همنــون رمــان فــاکنر ،اواننــد شــاهد یــس بــازی ذهــ و ــورتپردازی
تشویش و وسوا

اسو به ـوریکـه وسـوا

فـردی بـا وسـوا

اجتمـاعی میختـه شـد

و قنرمــان داســتان تلــاه میکنــد تــا چنــرة واقع ـیا اــدیو را افشــا کنــد «افــراد شــیدایی
بیشــتری را ملاقــات اــواهی کــرد افــرادی کــه نــامعقورتری چیزهــا را از تــو اواهنــد
1. Marie Darrieussecq
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اواســو » (مودیــانو ،7313 ،ت  )19بنــابرای در قلمــرو شــیدایی نــزد مودیــانو ،پیوســته
اواننــد بــا یــس تحریسپــ یری و بن ریختگــی ذهنــی و وسواســی بافــو روایــی مواجــه
میشــود ای ـ شــیدایی بر رفتــه از عصــار های رمــان نــو 7اســو کــه مودیــانو عنا ــر ن را
در ــور داســتان اــود ســترد اســو بــه بیــان دیگــر ،وی بــه «دوران شــصتهای متمایــر
اواهــد بــود کــه مــا ن را تجربــه کــرد ای » (مودیــانو ،7313 ،ت  )793شتــی شــیصتگی
مؤلــف نســاو بــه

شــته شــکلی از وســوا

را نشــان میدهــد کــه بــهســوی ریشــهها و

ا ــالو اــویش ــرایش دارد «ایــ ســکوت ،ایــ شــنر اــالی از ســکنه ،بــا ونــعیو
روشــی و روانــیام همخــوانی داشــو » (همــان ،ت  )723در واق ـ همــی زوار االــاقی و
جنانی انسان کاملاً بـا تو ـیف مکـانی منطاـ اسـو «انسـانی کـه هـویتش همنـون دنیـای
تنزریافتـــه دریـــد شـــد اســـو » (ناتالااـــس ،7311 ،ت  )11بنـــابرای اودتخیرنویســـیا
مودیانو در ای داستان اگشـکار زیـادی را بـهاـود می یـرد و بـر روی چنـار عنصـر اساسـیا
داســتانپــردازی اعـ از شخصــیو ،زمــان ،مکــان و ــر ا تــاریخیا

شــته چیر ــی اــود را

نشــان میدهــد و همــی تخیــرپردازی اتوبیو رافیــس بــه شخصــیو پــدری ــر اــورد
اسو که در زمان و مکـان و درونمایـة داسـتانی قابـر دسـتیابی اسـو بـههمـی دلیـر اسـو
که «بازنمـایی تـاری دوران ااشـلار فرانسـه و پرسـشهـای زارنـد در بـا

تعنـد و تزویـر

رشــتههایی هســتند کــه مپــمونا وســوا محور را شــکر میدهنــد » (روو ،7333 ،ت
 )70مودیــانو در دهــههای شصــو دورانــی را تجربــه میکنــد کــه وار جنــج جنــانی دســو
کمی از اـود جنـج نـدارد «بـهن ـرم دوران ااشـلار فرانسـه بـود کـه شـروو میشـد نـوعی
پــاریر انت ــامی و پلیســی منــو بــه تــر

و وششــو میانــدااو در یــس هــرا

گارســ ،
پارانویــایی زنــد ی میکــردم مســر اینکــه دســتگیریا جمعــی ســار  7392بــود » ( گ
 )2001ذکــر همــی تــاری از ــر

مودیــانو بــه شــواد

دســتگیری شــمار زیــادی از

 7یکی از جناشهای ادبی دهة شصو میلادی در ادبیات فرانسه اسو که سااتار روایی و قواعد شاک بر رمان کلاسیس را
به زیر سؤار برد و با روایو ندرمان و یا ندشخصیتیا اود ،به ونهایی ر و درونمایة داستانی را همنون سااتار شصتة
اجتماعی عصرا اود نمایان میکند
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ینودیــان در تــاری  21اوت  7392توســ نازیهــا و انتقــار نهــا بــهســمو اردو ا هــای
کار اجااری اوشویتز 7کشور لنستان اشار دارد
 .۵ .۳هویت به روایت تصویر

بیشتر شخصـیوهای داسـتانی مودیـانو هـویتی مـان و معما ونـه دارنـد ولـی بـا زیاـایی
در بطــ واقعیــو ایــالی نجانــد شــد اند از ایــ من ــر ،نــزد مودیــانو شــر و تجربــه
دره می میزد تا تردیـدها و اـا رات شقیقـو اـود را نشـان دهنـد مـت مودیـانو بسـتری
اســو کــه واقعیوهــای اجتمــاعی و فپــای سیاســی را بــه تصــویر میکشــد« :ســتوان
دومینیس [از شـز

مقاومـو] بـه مـ

صـو :ت ـاهر اـواهی کـرد کـه نقـش نهـا را داری

بــازی میکنــی امــا بــهاــوبی میدانســو کــه مــ روزی همدســوا نهــا اــواه شــد »
(مودیـــانو ،7313 ،ت  )12همـــی بازســـازی فرااوانیســـو از یـــس روایـــو جمعـــی و
تــاریخی دوران ااشــلار فرانســه بنــابرای اــود شاف ــه در نــزد مودیــانو شــکر ســیار و
ــورت روایــی دارد و «بازســازی و روای ـوا اــا رات ــورت و کبــنشا اجتمــاعی دارن ـد »
(ریکـــور،7919 ،ت  )93جســـتجوی هویـــو در نـــزد شخصـــیوهای مودیـــانو همیشـــه
مــابی تــاری و قــوة ایــار اودنمــایی میکنــد در بطـ همــی کــاوه ،تخیــر داســتانی بــا
عنا ر اتوبیـو رافی میختـه شـد اسـو بـا نگـاهی کلـی میتـوان ـار داسـتانی مودیـانو را
«تالــور زمــانی و مکــانی تصــاویر هــویتی» در بط ـ شــواد
نمــودی از روایــو کــه تجــار

شــصتة

شــته قلمــداد کــرد

فــردی و تنشهــای اجتمــاعی در یــس یینــه نشــان داد

میشــوند «بــههرشــار ،نصنمیــدم چــه کســی هســت و ای ـ اجــاز را بــه زند ینامــهنویرا
اــود مــیده تــا مــرا ایلــی ســاد یــس انســان اطــا
بنــابرای مودیــانو در ای ـ فپــای پر شــو

کنــد » (مودیــانو ،7313 ،ت )719

شخصــیوهایی را بــه تصــویر میکشــد کــه در

مورد «ریشهها ،ا ـالو ،نـام و ملیـو و هسـتیا اـود دچـار تردیـد هسـتند » (لـوران،7311 ،
ت  )11در نتیجــه الزامــاً همــی تردیــدها در ننایــو در نــزد راوی بــه تشــویش منتنــی
میشــوند «و مــ مــابی ایــ دو بــا رزوهــایا نــاچیزم ایــ

ــر

و ن ــر

مــیرفت »

(مودیانو ،7313 ،ت )19
1. Auschwitz
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تحولــات رشــد فــردی و اجتمــاعی بــه مجموعــهای از تلییــرات عوامــر محیطــی نیــز
وابسته اسـو زیراکـه «نـوو وقـای زنـد ی و زمـان وقـوو نهـا نقـش منمـی در چگـونگی
تسایـــو هویـــو دارد [ ] همننـــی ســـااتار هویـــو در دور جـــوانی شـــدیداً متـــأ ر از
زمینــههای اجتمــاعی و فرهنگــی اســو » (لطف بــادی 7910 ،ت  )271از ایــ من ــر،
سااتارشــنااتی و رفتــاری فــردی همنــون مودیــانو بــهشــدت تحــو تــأ یر فاکتورهــای
اجتمــاعی ،شــواد

محیطــی و اــانواد ی و د ر ونیهــای درونــی میباشــد هرچنــد کــه

تسایو هویو با توجـه بـه تصـاوتهـای فـردی متلیـر اسـو ولـی در مجمـوو ،هویـو «مـ »
در بط ـ هویــو جمـ مصنــوم مییابــد «مــادرم دور از اینجاســو و پــدرا بــدبخت الکســاندر
استاویســـکی مـــرد اســـو » (مودیـــانو ،7313 ،ت  )791در ننایـــو ،در کنـــار انـــزوای
اــانواد ی ،تننــایی و مــرگ زودهنگــام بــرادره ،هویوهــای سیاســی را نیــز همنــون
منر هــای شــطرنظ در در داســتان اــود جابجــا میکنــد ب ـه ونــهایکــه در زنــد ی و تصکــر
مودیــانو اشساســات ،عا صــه و سیاســو در کنــار یکــدیگر عرنــه میشــوند قنرمــان
داســتان ،شــتاپو را بــرای همکــاری بر زیــد و اعپــای جانــه مقاومــو را لــو میدهــد و
ســ ر ااــدیو را میکشــد ولــی همــی تخریــ

نیــز بــا تردیــد هــویتی همــرا اســو

«بــههــرشــار ،هر ــز نصنمیــدم چــهکســی بــودم » (همــان ،ت  )719در واق ـ  ،واقعیوهــای
اجتماعی و ا رات نهـا باعـث میشـوند تـا رویـدادهای تـاریخی یـس سـرزمی بـه ماهیـو
سیاســی و اجتمــاعیا شاف ـة ن ســرزمی تاــدیر شــود بـهعاــارت دیگــر «هویــو و شاف ــه
عمیقاً بهه وابستهاند از نجـاییکـه نـه فقـ هویـو ریشـه در شاف ـه دارد بلکـه ننـه بـه
یــاد ورد میشــود توســ هویــو مصــرود تعریــف شــد اســو » ( یلــیر ،7339 ،ت
 )9ایــ راوی مودیــانو بــا داشــت «هــویتی دو انــه» و پرسشــی از اــود بــا «قنرمــان یــا
ااــرچی » (مودیــانو ،7313 ،ت  )703در ــدد اســو تــا هویــو اجتمــاعی اــود را بــه
یــس هویــو ملــی فرا یــر مردمــان یــس ســرزمی تعمــی دهــد از ســوی دیگــر منشــا
اا رات در شاف ـة مودیـانو کـه بیشـتر براـوردار از شـکر و شـمایا اجتمـاعی-اـانواد ی
اســو راــدادهایی هســتند کــه مودیــانو تجربــه مســتقیمی از نهــا نــدارد ولــی بیشــتر در
شاف ة جمعـی یـس اجتمـاو ،یـس سـااتار اـانواد ی ،مـأوا زیـد اسـو و عامـر و بـانی
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اکســر صتمــانهــای هــویتی بــود اســو و هم ـة ن راــدادها ب ـه ونــهای بازســازی شــد و
تعلقــات متنــی مؤلــف را شــکر میدهنــد راوی و شخصــیوا داســتان ینــود اسـو و وابســته
به شتاپوی فرانسه همی امـر اشـار ای اسـو بـه سـایة پـدری ینـود و بیهویـو در ـور
همة ـار مودیـانو ا لـ

شخصـیوهای مودیـانو در تننـایی و تردیـد و ابنـام اـود شـار

میشوند تـا ماـادا هویـو اـود را از دسـو دهنـد «جـز یـس پروانـة هراسـان نیسـت کـه از
یــس روشــنایی بــهســوی روشــنایی دیگــر مــیروم » (همــان ،ت  )12بنــابرای «مــ ا»
تشــویش میز مودیــانو در تصویرســازی وی از

شــته ،جنــون ،افســو

و شیــرت رمیــد

اسو که بـهسـوی ابفقـی تـا انتنـا شرکـو میکنـد «در ننایـو در تاریکیهـا بـ میشـوم »
(همــان ،ت  )772از ای ـ من ــر« ،م ـ ا» راوی یــس ســااتار نــاق
عوامر محیطی قـرار رفتـه اسـو بـدی ترتیـ

دارد کــه تحــو تــأ یر

«مودیـانو بشـریتی را نشـان میدهـد کـه از

ســااتارهای اولی ـة تمــدن مبــدرن جــدا شــد اســو » (بلــانکمگ  ،2003 ،ت  )701ب ـهعلــاو
شــکا

عــا صی و روانشــنااتیا راوی در ــور داســتان ،اــود ــوا بی اــاتیا هویــو وی

اســو فقــدان والــدی و بیهــویتی و شــصتگی جامعــه پــاریر دهــههای شصــو در سراســر
داســتان اــود را نمایــان میکننــد ا ــر بتــوانی تصکیکــی بــی شخصــیوهای مودیــانو و
مارســر پروســو قائــر بشــوی بایــد اذعــان کــرد کــه در نــزد پروســو ،یــاد و اــا رات
ا
قنرمانــان داســتان محصــور «لــ تها و شــعفها و اشساســاتا» زیســتی نهــا اســو
شار نکــه شخصــیو داســتانی مودیــانو ســااته و پردااتــه محــی اــانواد ی و فرهنگــی و
جامع ـة دیــروز اســو راویا پروســتی دارای شاف ــهای بســیار پایــدار همنــون جامع ـة قــرن
نــوزد اســو شــار نکــه شاف ــة راویا مودیــانو در تلــا

و نوســان بــود و در بطــ

شــصتگیهای اجتمــاعی جامع ـة پــر از جنــج جنــانی دوم ،ــورت روایــی پیــدا میکنــد
شتی براـی مواقـ  ،شناسـایی موقعیـو و هویـوا راوی بسـیار مشـکر اسـو «سـتوانا مـ ،
مــ وجــود نــدارم مــ هر ــز کــارت شناســایی نداشــت » (مودیــانو ،7313 ،ت )771
وانگنــی مودیــانو بــا زیــر ســؤاربــردن «هویــو ملــی» دروان ااشــلار فرانســه و بــا توســر بــه
شاف ـة جمعــی روایــومحور ،فریــ
نقش شز

مســلسهای سیاســی عصــر اــود را نشــان میدهــد

مقاومـو فرانسـه و ارتـش متصقـی بـرای مودیـانو پوشـید نیسـو بنـابرای وی
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بــا ــر هســتههای مقاومــو دوران ااشــلار فرانســه از یکســو مین پرســتی جامع ـة اــود را
بــه تصــویر کشــید و از ســوی دیگــر بــا برجســتهکــردن ســرکو

مخالصــان و جاسوســان

بـهدســو شــتاپو و نازیهــا ،اشــونو و هویوســتیزی ن دوران را در ــار داســتانی اــود
نشــان میدهــد در مجمــوو ،پــدر مودیــانو قربــانی مســلسهای سیاســی شــد و ا رچــه
«قربــانیبــودن ،انســان را از شــ اعتــراد و شــکایو براــوردار میســازد» (تــودور ،
 ،7331ت  ،)11ولــی عــدم تــوان اعتــراد و مــرگ پــدر در هالــههای ابنــام و بــه دور از
شصا ســازیها معمــایی را بــرای مودیــانو فــراه مــی ورد تــا بــا باز ردانــدن روایــو بــه
شــته و بــا بیــان تــر

و تزویــر ســارهــای ااشــلار ،هویوهــایی را در در تاریکیهــا

بازســازی کنــد و همــی روایــو بــا ــاهی و شــر ا تجربــه ،اســطورة تــاریخیا مقاومــو را
در شاف ة جمعی یس سرزمی زند میکند
 .۴نتیجهگیری

بــرای مودیــانو ،رو و ذه ـ مــا دارای یــس واقعیــو پنن ـان و بســیار دور از ــاهیا مــا
اسو و ما بسیار کـ بـه ایـ بخـش از ـاهی و ذهنمـان ارجـاو مـیدهی الـا شا ـر از
فقــدان والــدی بــهاصــوت هویــو پــدری منــام ،زنــد ی مؤلــف را دچــار تشــویش و
انــطرا

میکنــد هماننــد شــر رســنگی و تشــنگی در واقـ شاف ــه مودیــانو در ردیــابی

مارســر پروســو دناــار
ا
اــا رات ،یــس فراینــد اودشناســی و اودکــاوی را همنــون
میکنــد زیراکــه شاف ــه و فراموشــی بــرای وی همزیســتی دارنــد داســتان شــتیا شــاانه،
چر هــایی تکــراری از شــواد ی را روایــو میکنــد شار نکــه بــه ــور محســو

مصــاهی

نهــا را تلییــر میدهــد و ای ـ بازســازی معنــادار در پــی کشــف ریشــههای اــود اســو و
اودا ای امر در بطـ داسـتان اشـار ای بـه بی اـاتی اـودا راوی اسـو بنـابرای تننـا جنـون
و بیهــویتی اســو کــه شخصــیوهــای داســتانی را در درون نابســامانیهای سیاســی و
اجتمــاعی بــه تحــر میکشــد روایــو راوی پیوســته در شــاکههای پــی در پــی ذهنــی و
مابی «زمـان عینـی و ذهنـی» در جریـان اسـو بـهزیر سـؤاربـردن هویـو انسـانی مولصـهای
اسو که اکسر شخصـیوهای مودیـانو بـا ن مواجـه هسـتند بـهعلـاو زمـان در نـزد مودیـانو
همنــون شاف ــه ســااتار نمــادی ولــی شــصتة اــود را در قالـ

روایــو شصــظ میکنــد در
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ایــ داســتان ،ارتاــاآ نزدیــس زمــان ،شاف ــة جمعــی و هویــو از ورای تصاوتهــا و
جریانــات سیاســی ،تــاری

شــته را بازســازی میکننــد بنــابرای  ،ســااتار متنــی و روایــی

مودیــانو و متص القــور بــا پبــر ریکــور ،یــس شــکر و منشــا اجتمــاعی دارد کــه متناسـ
شــرای

بــا

صتمــانی ،معــانی اــود را شا ــر کــرد اســو در ای ـ داســتان ،مصــاهی زمــانی و

مکــانی درهـ تنیــد شــد اند و مودیــانو بــا ــر زمــانیا
فرانســه بــر می ــردد کــه هویوهــا از هـ
نیســو نوشــتار مودیــانو در قلــ

شــتة شــواد

بــه دوران ااشــلار

ســیخته شــد اند و بــاقی جــز تزویــر و تخریـ

هویــوجویی ونــهای نوســتالژی ریشــهها را در بطــ

شــتة مــه لود بــه تصــویر میکشــد در مجمــوو ،بازســازی هویــوهــای پننــان و شاف ــة
جمعــی در نــزد مودیــانو عمیق ـاً بــا تمایــر نوســتالژیس ــر اــورد اســو تــا اســطور ای
تــاریخی را بــا زبــانی پســامبدرن روایــو کنــد کــه در فپــای سیاســی و اجتمــاعی شــاک
شاکی از اشونو و سراورد یها بود
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چکیده
تحقیق حاضر به بررسی دو مفهوم انتقادی اصالت زن و تداوی روحیطبیعت در یکی از
رمانهای آلیس واکر باعنوان اکنون زمان دل گشودن است می پردازد که در سال  4002به
چاپ رسید .مفهوم اصالت زن از دید واکر رویکردی جهانشمول و غیرجداییطلب است
که بر اهمیت اجتماع ،یکپارچگی و احیای زنان تأکید میکند .اما اصالت زن فقط نوعی نقطة
آغاز به حساب میآید .واکر درادامة پروژة خود برای توانمندسازی زنان ،تداوی
روحیطبیعت را معرفی کرد ،مفهومی مستقل از بدن که تجسم نوعی انرژی پویا است و برای
آسایش فرد ضرورت دارد .تجلیل وی از پیوند ذاتی میراث آمریکایی-آفریقاییها با فرهنگ
بومی آمریکا و تمرکزش بر وابستگی معنوی بین همة عناصر زندگی از جمله خصوصیات

مرحلة دوم زندگی حرفهای آلیس واکر در نقش یک نویسنده است .رمان اکنون زمان دل
گشودن است نشانة ورود او به این مرحلة فکری جدید است؛ مرحلهای که مشخصة آن
تجلیل از تقدس و یکپارچگی حاصل از اتصال «انسان» با کل «هستی» است .او در مورد
اهمیت ارتباط واقعی با طبیعت و محیط اطراف در حکم پیشنیازی برای یکپارچگی جسمی
و عاطفی توضیح دیگری نداده است .این مقاله به فرایند مشقتبار سفر شخصیت اول داستان
برای کشف خود می پردازد که با هدف التیام جسمی و معنوی انجام میگیرد .خودبازسازی
نهایی شخصیت اول داستان از طریق رجعت داوطلبانة او به طبیعت صورت میگیرد .این
تاریخ دریافت1937/80/17 :

تاریخ پذیرش1937/11/80 :

DOI: 10.22067/lts.v51i3.76498
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استقلال تازه بهدستآمده باعث می شود که شخصیتها نظم نمادینِ سرکوبگر را بیثبات
سازند ،از تروما جان سالم به در برده و انرژی بازیابی شده خود را علیه گسستگی ذهن بهکار
گیرند.
کلیدواژهها :تداوی روحیطبیعت ،گسست ،یکپارچگی ،اصالت زن ،شفای نیایی
 .1مقدمه

اولین مجموعة مقالات آلیس واکر تحت عنوان در جستجوی باغچههای مادرانمان 7که در
سال  7392به چاپ رسید ،بازتاب خوبی در سطح جهان داشت و مانند کتابی مقدس دربارة
اصالت زن 4شناخته شد .این کتاب پاسخی بود به فمینیسم سفیدپوستی که منحصراً بر مقولة زنان
سفیدپوست از طبقة متوسط تمرکز میکرد و نژاد و طبقة اجتماعی را بهمثابة موضوعاتی حاشیهای
و غیرمرتبط نادیده میگرفت .اصالت زن در حکم نشانة آثار واکر به رسمیت شناخته شد ،مفهومی
که از فرهنگ آفریقاییآمریکایی و تجربیات روزمرة زنان سیاهپوست تجلیل میکرد .کاوش
پیچیدگیهای زندگی زنان سیاهپوست ،ظهور نهایی آنها در نقش عاملهایی پیروزمند و ایجاد
نوعی جامعة نیمه برابرگرا مرز بین آثار واکر و نوشتههای همکاران فمینیست اوست که در
جبههای مشابه میجنگیدند.
مرحلة دوم در زندگی حرفهای واکر تعمیم مرحلة مبتنی بر اصالت زن به منظور گنجاندن
کل دنیا ،انسان و غیرانسان در آن بود .دومین مجموعه مقالات واکر با عنوان زندگی با کلمه 9که
در سال  7399منتشرشد ،مفهوم تداوی روحیطبیعت 2را معرفی میکند که نویسنده از آن به مثابه
راهکاری برای دستیابی به آسایش و سلامت کلی نام میبرد .جستجوی واکر برای کلیت و
یکپارچگی و احیای قرابت ازبینرفته بین همة عناصر زندگی به بهترین نحو در مرحلة دوم حرفة

نویسندگی او نمود پیدا میکند ،بهویژه در معبد آشنای من )7393( 1و اکنون زمان دل گشودن
است.)4002( 6
1. In Search of our Mothers’ Gardens
2. womanism
3. Living By the Word
4. eco-spirituality
5. The Temple of My Familiar
6. Now Is the Time to Open Your Heart
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او از عشق ،کرامت و سخاوتمندی متجسم در دنیای طبیعی تجلیل میکند و آن را تنها راه
علاج روانترومایی و چندپارة افراد (چه سیاهپوست چه سفیدپوست) میداند .نزدیکی واکر با
فرهنگ بومی آمریکا الهامبخش او برای بازیابی پیوندهای گسستهاش بود و باعث شد که دوباره
با عناصر طبیعی آشتی کند .خودشکوفایی از نظر آلیس واکر به معنای پذیرش تفاوتها و عبور
از مرزهای تعریف شده است و در این میان هماهنگی با دنیای طبیعت ،اتحاد و توانمندسازی
زنان و تکامل معنوی بهعنوان استراتژیهای کاربردی برای تحقق این خودشکوفایی مورد تأکید
قرار می گیرند.
مشخصة غالب اکثر نوشتههای آلیس واکر سیرشخصیتهاست که به منظورشکستن مرزهای
اجتماعی ،نژادی و مردسالارانه انجام می شود .این سیر رهاییبخش منحصراً از دید یک شخصیت
متعهد به اصالت زن تجربه نمی شود .نیروی اساسی زندگی که برای بقا و رهایی انسان لازم است

باید از طریق ایجاد نوعی رابطة سالم بین همة عناصر زندگی فعال گردد .اکنون زمان دل گشودن
است ،تلاش نهایی واکر در رماننویسی است که در آن رمانهای قبلی خود را به لحاظ هنری
بررسی می کند .با وجود این ،او هیچ جای دیگری اهمیت رابطة واقعی با انسان و دنیای طبیعی
را به مثابه راه نهایی برای دستیابی به یکپارچگی توضیح نداده است.
در این مقاله ابتدا پیشینة پژوهش میآید که عمدة مطالعات انجامگرفته روی مفاهیم اصالت
زن ،فمینیسم سیاهپوستی و بهطور کلی رمانهای واکر را در بر میگیرد .بخش بعدی چهارچوب
نظری مقاله است که به مطالعة مفاهیم انتقادی اصلی ،یعنی اصالت زن و تداوی روحیطبیعت
بهمنظور تحلیل رویکرد واکر به شکلگیری هویت سیاهپوستان میپردازد .در ادامه ،خوانش رمان
واکر با توجه به مفاهیم نظری انجام میشود .در بخش نتیجهگیری نیز نتایج مطالعه ارائه خواهد
شد.
 .2پیشینة پژوهش

یکی از جامعترین کتب بررسی مفهوم اصالت زن را لیلی فیلیپس 7نگاشته است .فیلیپس در
کتاب اصالت زن )4006( 4سابقة نظری و ماهیت میانرشتهای این واژه را توضیح میدهد .وی
1. Layli Phillips
2. The Womanist Reader
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ویژگیهای نهفته در مفهوم اصالت زن ،تأثیر آن در ایجاد تحول اجتماعی و رابطة آن با دیگر
دیدگاهها را بررسی میکند ،رابطهای که مرزبندی نظریهها را نادیده میگیرد .وی در مقدمة کتابش
مفهوم فوق را اینگونه توصیف میکند« :اصالت زن نوعی دیدگاه تغییر اجتماعی است که در
تجربیات روزمرة زنان سیاهپوست و دیگر زنان رنگینپوست و روشهای هرروزة آنها برای
حل مسئله در زندگی عادی ریشه دارد ...تعادل بین افراد و محیط را بازمیگرداند و زندگی انسان
را با بعد معنوی آشتی میدهد» (فیلیپس ،4006 ،ص .)xx .کتاب فیلیپس نوعی تحلیل عملی
عمیق از این واژه در رشتههای مختلف را به خواننده ارائه میدهد :از الهیات ،ادبیات ،نقد ،تاریخ،
ارتباطات ،مطالعات فیلم و روانشناسی گرفته تا انسانشناسی و مطالعات شهری.
کتاب پاتریشیا هیل کالینز 7با عنوان تفکر فمینیستی 4که در سال  4000به چاپ رسید پژوهشی
برای تعیین نوعی استاندارد به منظور ارزیابی تجارب و ایدههای زنان سیاهپوست است .او سعی
کرده است ارتباط متقابل بین نژاد ،جنسیت و طبقة اجتماعی را در زندگی زنان سیاهپوست بررسی
کند .کالینز ویژگیهای متمایز تفکر فمینیستی سیاهپوستان را اینگونه مشخص میکند :به رسمیت
شناختن پیوند بین آگاهی زنان سیاهپوست و تجارب زندگی روزمرة آنها ،میراث مبارزه،
بازسازی تصاویر زنان تحقیرشدة سیاهپوست ،مبارزه با جنسیتگرایی ،مقاومت و میل به تعریف
از خود .این کتاب آثار متفکران فمینیست و سیاهپوست برجستهای مثل آنجلا دیویس ،بل هوکس،
آلیس واکر و آدره لورد 9را در بر میگیرد و اولین نمونه از تحلیل ترکیبی از تفکر فمینیستی را
در اختیار خواننده میگذارد.
گلوریا واتکینز 2که بیشتربانام بل هوکس شناخته میشود ،یکی دیگر از پژوهشگران
سیاهپوست است که مقولههای اصلی نژادپرستی و نیاز فوری به معرفی نوعی جنبش نظری برای

پایاندادن به خشونت را بهطور دقیق بررسی کرده است .وی در کتاب نظریة فیمنیستی :از حاشیه
تا مرکز )7392( 1سیاست جنسی را بهدقت بررسی میکند و نوعی فمینیسم ارائه میدهد که
ریشه در همبستگی ،یکپارچگی و شفقت دارد .فمینیسم واقعی از دید بل هوکس اینگونه تعریف
1. Patricia Hill Collins
2. Black Feminist Thought
3. Angela Davis, bell hooks, Alice Walker and Audre Lorde
4. Gloria Watkins
5. Feminist theory: From Margin to Center
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میشود« :مبارزهای برای از بینبردن ایدئولوژی سلطه که در سطوح مختلف فرهنگ غرب رسوخ
کرده است و نیز پرورش نوعی حس تعهد به ایجاد جامعهای که در آن رشد فردی مقدم بر
امپریالیسم ،گسترش اقتصادی و خواستههای مادی قرار گیرد( ».هوکس ،4000 ،ص .)46 .چنین
موضعی هم شخصی است و هم سیاسی :از نظر هوکس  ،تجربة فردی به اندازة آسایش جمعی
اهمیت دارد.
مگه یه زن نیستم 7کتاب مهم دیگری از بل هوکس است که در سال  7397منتشر شد .این
کتاب تأثیر تبعیض جنسی رایج در جوامع سیاهپوست از یک طرف و نژادپرستی سفیدپوستان از
طرف دیگر را بر تنزل مقام زنان سیاهپوست بررسی میکند .هوکس کارکرد سیستم مبتنی بر
تبعیض جنسی و نژادی را توضیح میدهد و از فرضیات نهادینهشدة نژادی و جنسی فراتر میرود.
دغدغة اصلی او این است که نظریة فمینیستی جامعی ارائه دهد که متعهد به ریشهکن کردن همة
اشکال ظلم و بیانگر تاریخ واقعی سیاهپوستان باشد و جامعهای را به رسمیت بشناسد که در آن
تمایل به تغییر جمعی بر تحقق آرزوهای فردی مرجح است.
هارولد بلوم 4مجموعة جامعی از مقالات انتخابی مرتبط با آثار اصلی واکررا در کتابی با
عنوان آلیس واکر 9در سال  4001منتشر کرد .او جستجوی نویسنده برای عشق و ارزشهای
شخصی و نیز شکلگیری هنر رهاییبخش او در رمانهای اصلی ،داستانهای کوتاه و آثار اصلی
غیرداستانیاش را بررسی میکند .مقدمة خود بلوم بر این کتاب بهوضوح بیانگر دغدغة او برای
ترسیم سبک منحصربهفرد نوشتاری واکر –که بسیار تحت تأثیر زورا نیل هرستون 2است و خود
واکر هم آن را قبول دارد– میباشد ،نویسندهای که نمایندة تاریخ سیاهپوستان و نیز زمان حاضر
آنهاست.

ملانی ال .هریس 1در مقدمة کتاب خود تحت عنوان موهبت فضیلت :آلیس واکر و اخلاق
مبتنی بر اصالت زن )4070( 6تکامل الهیات وابسته به این مفهوم (که پژوهشگرانی مثل کیتی
1. Ain’t I a Woman
2. Harold Bloom
3. Alice Walker
4. Zora Neale Hurston
5. Melani L. Harris
6. Gifts of Virtue: Alice Walker and Womanist Ethics
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کانون و دلورس اس .ویلیامز پیشنهاد کردهاند) را ردگیری میکند و درمییابد که این نوع الهیات
ریشه در آثار و نظریههای آلیس واکر دارد .آنها از طریق نوعی تحلیل میانبرشی 7و با تکیه
برمفهوم اصالت زن ،سوبژکتیویتة پیچیدة زنان سیاهپوست را مورد تأکید قرار داده و از دیدگاههای
دینی و اخلاقی خود دفاع کردهاند .از دید او ،زنباوری واکر از طریق ایجاد مجموعهای جدید از
ارزشها مانند مسئولیتپذیری ،ارتباط متقابل ،کفایت همگانی ،تدبیر و خوداتکایی ،تجارب
انسانیتزدایانة قبلی افراد سیاهپوست را به شیوهای انقلابی باز تعریف میکند.
کتاب زندگی کامل ،اینجا و آنجا :بینش شفادهنده در آثار آلیس واکر 4نوشتة کارلا سیمچیکوا

9

که در سال  4001به چاپ رسیده است درکی جامع از مفهوم معنویت آلیس واکر ارائه میدهد
که از مدل مبتنی بر اصالت زن فراتر میرود .این خرد معنوی به شیوة دیدن و مشارکت در دنیا
توسط واکر اشاره میکند ،شیوهای که بهخصوص از علاقهاش به معنویت بومیان آمریکا نشأت
گرفته است .همانگونه که سیمچیکوا بهوضوح اشاره میکند« :تنها راه تحقق یکپارچگی ،احترام
متقابل و همزیستی مسالمتآمیز است ،رابطهای متقابل که عمیقاً معنوی است چراکه دانستن از
روح میآید (سیمیکوا ،4001 ،2ص .)47 .او اعتقاد دارد که ،در نقش انسان ،ما بخشی از شبکة
بههمپیوستة هستی هستیم و باید از طریق بازیابی ارتباط اولیة خود با «زمین مقدس» ،یکپارچگی
را دوباره تجربه کنیم .این همزیستی برابرگرایانه با زمین و طبیعت با عنوان تداوی روحیطبیعت
معرفی می شود.
یکی از جذابترین و ابتکاریترین مقالات در مورد آلیس واکر اثر ایزابل تررد 1می باشد.
این مقاله با عنوان «اصالت زن ،شفای جنسی و تداوی روحیطبیعت در رمانهای آلیس واکر :از
مریدین تا اکنون زمان دل گشودن است» در سال  4077به چاپ رسید و تحلیلی است بر
نقشهای معنویت و «آفریقاییبودن» مفاهیمی که شخصیتها همچون ابزاری برای مبارزه علیه
چندپارگی و ازخودبیگانگیِ ناشی از تاریخچة طولانی بردهداری و بهرهبرداری بهکار میگیرند.

1. intersectional analysis
2. To live fully here and now: The healing vision in the works of Alice Walker
3. Karla Simcikova
4. Simcikova
5. Isabelle Treard
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قهرمانان زن رمانهای آلیس واکر با به رسمیت شناختن میراث اجدادی« ،خود» فردیشان را
بازسازی کرده و سلامت و یکپارچگی خود را باز مییابند.
مقالة پژوهشی مفید دیگری که به بررسی رمان اکنون زمان دل گشودن است می پردازد را
کایل گارتون-گاندلینگ 7در سال  4071تحت عنوان «اجداد ناشناخته :آلیس واکر ،دین آسیایی
و اصالت قومی» منتشر کرد .این مقاله بهدقت تعامل پربار بین مفاهیم قومی متفاوت و شیوة هنری
ویژه واکررا در ارائة تصویر اجدادی خود تجزیه و تحلیل می کند .واکر برای دستیابی به اصالت
فرهنگی و فردی بهدنبال گنجاندن محیط طبیعی و باورهای فرهنگی ،تاریخی ،اخلاقی و ایجاد
تعامل ثمربخش بین همه عناصر زندگی است.
 .3چهارچوب نظری پژوهش

ادبیات داستانی زنان آمریکایی آفریقاییتبار همواره درصدد گسترش دامنة صدای زنانه و
بازنمایی «خود» واقعی زنان سیاهپوست بوده است .این زنان نویسنده که پیشتر با عناوینی چون
طبقة دوم و غیرآکادمیک کنار گذاشته میشدند در دهههای اخیر بسیار مورد توجه نویسندگان
قرار گرفتهاند .نویسندگان زن سیاهپوست محصول بستر تاریخی خاصی هستند که مشخصة آن
ظلم است .بنابراین ،طبیعی است که تمرکز آنها روی خلق شخصیتهایی بوده است که بتوانند
استقلال درونی خود را کشف کرده و پتانسیل ذاتی و پنهان خود را آشکار سازند.
آمریکاییهای آفریقاییتبار در تاریخ طولانی مبارزه جایگاه ممتازی را بهخود اختصاص
دادهاند .بسیاری از نویسندگان سیاهپوست همگام با سایر مبارزان ،همکیشان خود را به شکستن
سکوت چند صدساله و تلاش برای توانمندسازی مجدد دعوت کردهند .ازآنجاکه مشخصة تاریخ
و فرهنگ سیاهپوستان دوگانگی ،تناقض و تغییرپذیری است ،راهی قطعی برای بقا و اظهار هویت
شخص وجود ندارد .بنابراین نوعی گفتمان محاورهای لازم است تا با بسیج عمومی سیاهپوستان
نوعی اشتیاق جمعی را برای خودشکوفایی در آنها برانگیزد.
پژوهش حاضر بر آن است تا رمان اکنون زمان دل گشودن است نوشتة آلیس واکر را ابتدا با
تمرکز بر نظریة اصالت زن واکر و بینش شفادهندهای که ارائه کرده است بررسی کند .در مرحلة

1. Kyle Garton-Gundling
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دوم ،دورشدن تدریجی نویسنده از موضع آغازین خود و تمرکزش برتداوی روحیطبیعت به
مثابه وسیلهای برای دستیابی به ثبات جسمی و عاطفی بررسی میشود .رویکرد و روششناسی
بهکاررفته براساس مفاهیم انتقادی پیشنهادی بل هوکس و آلیس واکر است و با استفاده از این
مفاهیم ،فرایند تغییر و واژگونی هژمونیهای سلسله مراتبی و جنسی و مبارزه شخصیتها برای
ابراز عقیده و بازیابی هویت اجدادیشان مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
 .1 .3اصالت زن از نگاه آلیس واکر

آلیس واکر در اولین مجموعه مقالات خود تحت عنوان در جستجوی باغچههای مادرانمان
اصطلاح «اصالت زن» را معرفی کرد .تعریف او از این اصطلاح اینگونه است:
اصطلاحی که معنایش فراتر از اولویتبخشی به زنان در برابر مردان است .بیشتر از آنکه زنان
ب خواهند جدا از مردان زندگی کنند .در واقع ،اگر بخواهیم با ارزشهای فرهنگی سیاهپوستان
سازگار باشیم....این واژه باید ،بهجای جدایی ،پیوستگی با کل جامعه و دنیا را تأیید کند،
صرفنظر از اینکه چهکسی با چهکسی کار میکند و ارتباط دارد( .واکر ،7399 ،ص)97 .
این اصطلاح را پژوهشگران خارج از گفتمان ادبی نیز بهسرعت مورد استفاده قرار دادهاند که
نشان از سودمندی و گویابودن آن دارد .اصالت زن نوعی دیدگاه فرهنگمحور است که به دنبال
آشتیدادن تفاوتها نه انکار یا گذر از آنها و توقف خشونت در همة اشکال آن است .اصالت
زن در شیوة تمرکززدای خود همه را دعوت میکند که طعم زندگی درونی خود را بچشند و
حالتی از فعالیت را مشخص میکند که غیرآکادمیک و غیرایدئولوژیک است و به زندگی روزمره
مربوط میشود.
جامعترین تعریف واکر از این اصطلاح در مقدمة مجموعه مقالاتش که در سال 7399چاپ
شد ،آمده است .چهار تقسیمبندی آن بهطور ماهرانه مفاهیم نهفته در این اصطلاح را توصیف
میکند:
اصالت زن

 .7برگرفته از زنگونه (در مقابل دخترگونه ،یعنی بیخیال ،غیرمسئول ،غیرجدی .... ).معمولاً
به رفتار افراطی ،جسورانه ،شجاعانه یا خودسرانه اشاره دارد....
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 .4همچنین زنی که زن دیگری را دوست دارد ،چه همراه با گرایش جنسی باشد یا نباشد.
فرهنگ زنان را ترجیح میدهد و ارج مینهد ،زنان....گاهی مردان را دوست دارد .به بقا
و یکپارچگی کل افراد ،مرد و زن ،متعهد است.
 .9موسیقی دوست دارد .ماه را دوست دارد .روح را دوست دارد .عشق ،غذا و تکامل را
دوست دارد .مبارزه را دوست دارد .فولکلور را دوست دارد .خودش را دوست دارد.
 .2اصالت زن همان رابطه را با فمینیسم دارد که رنگ بنفش با ارغوانی دارد( .واکر،7399 ،
ص)xii-ii .
این تعریف طولانی بیانگر تعهد واکر به برقراری تعادل است و نوعی تحول مهم در یک
دختر نوجوان را نشان میدهد که ممکن است بعد از یک تجربة ترومایی روی دهد .او باید از
خود عبور کرده و یاد بگیرد به دیگران توجه کند و آگاهانه تلاش نماید رؤیاها و مراسم مشترک
سیاهپوستان را کاوش نماید ،راه و رسمهایی که بیانگر تفکر جمعی سیاهپوستان می باشند .آلیس
واکر بر ماهیت فطری اصالت زن تمرکز میکند که به حیطههای مختلف ظلم نفوذ میکند و
آسایش جمعی همه را هدف قرار میدهد .اصالت زن نوعی استراتژی بقا است که روی کشف
خود ،مقابله ،پویایی و یکپارچگی متمرکز میشود.
تعریف واکر استانداردهای مرتبط با اصالت زن را در حکم نوعی استراتژی متحولکنندة
اجتماعی تعیین میکند ،استراتژیای که از طریق گفتگو ،هماهنگی ،میانجیگری و مهماننوازی
عمل مینماید .اصالت زن امکان پرورش را هم از درون و هم بیرون گروه فراهم میکند .خرد
شخصی لازم برای خودبسندگی از عشق میآید و صحنه را برای عشق متقابل و نیز عشق بهخود
آماده میکند :یعنی عشق به طبیعت و عشق بهخود .با رابطهای هماهنگ و دموکراتیک بین افراد،
طبیعت و روح همچون نوعی شفادهندة روانپالا 7عمل میکند و خود-التیامی نهایی از طریق
بازگشت آگاهانه به فرهنگ اصیل سیاهپوستان حاصل میشود.
 .2 .3تداوی روحیطبیعت

معنویت وابسته به زمین ،که گاهی از آن با عنوان تداوی روحیطبیعت یاد میشود ،جستجو
برای برقراری ارتباط معنوی با طبیعت است .تداوی روحیطبیعت که اغلب افراد بومی در سراسر
1. cathartic
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جهان تمرین می کنند ،در میان غربیان که احساس بیگانگی و انزوا میکنند هم طرفدارانی پیدا
کرده است .اساس این نوع از معنویت غیردینی بر پایة این اعتقاد است که همه چیز در عالم
هستی زنده ،هشیار ،قابلدسترس و دارای قدرت است .تداوی روحیطبیعت به معنی تجلیل از
ماهیت چرخهای حیات ،احترام به همة اشکال زندگی ،استفادة متعادل از منابع و رشد سازگار
طبیعت و انسان است .تداوی روحیطبیعت راهی است برای بازگشت به تعادل ،به ریشهها و
خود انسانی واقعیمان .ایزابل تررد 7این اصطلاح را به شکل زیر توضیح میدهد:
«تداوی روحیطبیعت را میتوان همچون نوعی پیوند ترمیمشده با زمین و محیط فرد (هم
محیط عاطفی و هم طبیعی) در نظر گرفت که با باور اجدادی به جانگرایی 4ترکیب شده است
و مشخصة آن تمایل به در نظرگرفتن جهان به مثابة محلی برای زندگی ارواح انسانانگارانه است.
این مفهوم قطعات گسسته هویت شکستة فرد را دوباره بههم متصل می کند و مثل نوعی بخیة
معنوی عمل میکند( ».ترد ،4077 ،9ص)92 .
تداوی روحیطبیعت که گاهی اوقات از آن با عنوان پاگانیسم 2یاد میشود ،تجسم انرژی
پویا است که از جسم فیزیکی جداست و برای آسایش و یکپارچگی یا تمامیت فرد ضرورت
دارد .در فلسفة افریقایی ،تداوی روحیطبیعت به وحدت همة چیزها اشاره دارد و نوعی هارمونی
وجودگرایانه 1است .اجزای مختلف کل در مقابل هم قرار ندارند بلکه همدیگر را تکمیل میکنند.
این واژه اشاره به نوعی انرژی متحولکننده است که علیه چندپارگی عمل میکند و مقولهای
اساسی در رمان واکر به حساب میآید .ملانی هریس در موهبت فضیلت ادعا میکند که:
«[تداوی روحیطبیعت] به چیزی بسیار عمیقتر اشاره دارد :به نوعی وحدت ،یکپارچگی و
هم پیوندی بین همة انسانیت و خلقت .این اصطلاح با فحوای اخلاقی درآمیخته است ،همچون
نوعی مفهوم اخلاقی عمل میکند و این ادعا را مطرح میسازد که وحدت ،برابری ،آزادی و
حقوق اساسی باید در اختیار همة افراد و همة بخشهای خلقت قرار بگیرد .تداوی روحیطبیعت

1. Isabelle Treard
2. animism
3. Treard
4. paganism
5. existentialism
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فراتر از یک پیوند صرف بین انسان و حلقههای نژادی یا فرهنگی گسترش مییابد و به عمق
شکافهای خود «مادر زمین» میرسد( .هریس ،4070 ،ص)61-66 .
تداوی روحیطبیعت ترکیب بومشناسی ،کیهانشناسی ،معنویت و بیانگر به رسمیت شناختن
قدرت شفابخشِ ذاتی طبیعت است؛ فصل مشترک شهود و بدن است که به برقراری مجدد تعادل
از دسترفتة فیزیکی و عاطفی میانجامد .این تعادل به معنای برقراری پیوندی دوباره بین ماده
و متافیزیک ،فعالیت و استراحت ،نور و تاریکی و رشد و سکون است .اثر نهایی چنین بازگشتی
به طبیعت بقا و معاش خواهد بود .این توسل به طبیعت روح را پاک میسازد و بهفرد کمک
میکند با خود درونیاش کنار بیاید.
 .4بررسی اکنون زمان دل گشودن است اثر آلیس واکر

نزدیکی آلیس واکر با فرهنگ بومی آمریکا اولین بار در در جستجوی باغچههای مادرانمان
مطرح شد ،جاییکه وی از یکپارچگی و سلامت معنوی به مثابة راه نهایی برای اتحاد مردم
طرفداری کرد .با وجود این ،بعد از انتشار زندگی با کلمه در  7399بود که توجهاش به بازسازی
پیوند گسسته بین انسانها ،محیط اطراف و سیارة زمین تغییر یافت .همزادپنداری با مادر
مادربزرگش ،که از قبیلة سرخپوست چروکی 7بود و بازسازی هویتی چندفرهنگی نوعی مقاومت
برای آلیس واکر بهحساب می آمد .این هویت چندبعدی به بهترین نحو در مرحلة دوم حرفة

نویسندگیاش بازتاب یافته است ،بهویژه در رمانهای معبد آشنای من ( )7393و اکنون زمان دل
گشودن است (.)4002

دومین مرحله از نویسندگی واکر ،که با آثاری مثل در پرتو لبخند پدرم )7339( 4و اکنون
زمان دل گشودن است ( )4002آغاز میشود ،اغلب از طریق نوعی مفهوم متفاوت ،اگرچه مکمل
بیان میشود :یعنی مفهوم تداوی روحیطبیعت .این واژه بهطور گسترده بهعنوان ارتباط متقابل
انسان با محیط طبیعی تعریف میشود که حاوی نیروی زندگی لازم برای بقا و رهایی انسان
است .آخرین رمان واکر که در سال  4002به چاپ رسید تجلیلی است از تقدس و یکپارچگی
که از طریق اتصال انسان با کل هستی حاصل میشود.
1. Cherokee
2. In the Light of My Father’s Smile
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تمرکز مطالعة حاضر بر دو استراتژی پایهای ،یعنی اصالت زن و تداوی روحیطبیعت ،است.
این دو استراتژی را آلیس واکر در رمان سال  4002با عنوان اکنون زمان دل گشودن است اتخاذ
کرد تا صدای خاموش شخصیتها را ،که اغلب زن هستند ،فعال سازد و تحول تدریجیِ عاطفی
و نیز فیزیکی شخصیتهای اصلی را از طریق توسل به طبیعت دنبال نماید .این تحول بهروشنی
در شخصیت کیت نلسون ،7شخصیت اول رمان ،انعکاس یافته است ،شخصیتی که با برقراری
نوعی رابطة متقابل و هماهنگ با طبیعت اطراف خود به منتها درجة استقلال میرسد.
 .1 .4اصالت زن :کلید بقا

اکنون زمان دل گشودن است اولین تلاش نویسنده برای کاوش شرایط بغرنج زنان سیاهپوست
و ظهور نهایی آنها در نقش عوامل پیروزمند است .به همة شخصیتها ،مرد و زن ،سیاهپوست
و سفیدپوست ،فرصت برابر برای تعریف خود داده میشود و این نگاه برابرطلبانه به
خودبازسازی ،خط مرزی بین نوشتههای واکر و همکاران همرزم فمینیست او را مشخص میکند.
شخصیت اول رمان ،یعنی کیت نلسون تاکینگتری ،4تجسم یک شخصیت زنباور است :او مظهر
خودشناسی و عشق بهخود در حکم ویژگیهایی بسیار مهم برای رستگاری شخصی است .با
این وصف ،این سیر استعاری را تعداد زیادی از شخصیتها با سوابق قومی متفاوت انجام
میدهند.
کیت تاکینگتری نویسندهای است که از آیین بودا ناخشنود است و بنابراین به دنبال آن است
که از طریق سفری ماجراجویانه به رودخانههای کلرادو و آمازون با گروهی از افراد دیگری که
به دنبال شفا (و اغلب زن) هستند معنویت اجدادی واقعی خود را احیا کند .او با کمک «ییج»

9

یا «دوای مادربزرگ» 2یک فرایند مشقتبار تطهیر جسمانی و معنوی را پشت سر میگذارد.
یولو ،1همراه کیت نیز طرفدار اصالت زن است و به سفر درونی خود میرود؛ دربازگشت به خانه
هر دو از لحاظ معنوی احیا شدهاند.
)1. Kate Nelson (Talking Tree
2. Talking Tree
3. yage
4. “yage” or “Grandmother Medicine” is a natural, herbal potion used by Indians as a healing
substance.
5. Yolo
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این رمان با بازنمایی کیت نلسون آغاز میشود ،نویسنده و هنرمندی سیاهپوست که در سن
پنجاه سالگی احساس میکند زندگیاش بهطور اسرارآمیزی در حال تغییر است .خستگی و
ناامیدی سرتاسر وجود کیت را فراگرفته و دیگر اثری از شادی و نشاط ذاتی او نیست« :او
احساس کرده بود که طبیعت زیر پایش تغییر کرد .یا روی پایش ،چون آن تغییر به زانوهایش
هدایت شده بود ...زانوهایش مثل لولای روغنکارینشده غژغژ میکردند .این برایش وحشتناک
بود( ».واکر ،4002 ،ص .)77 .هر شب درخواب یک رودخانة خشک در وسط جنگلی باستانی
را میبیند که در آن به دنبال حیات است .او به شیوهای مرموز انگیزة خود برای نوشتن را از
دست داده و مشتاق یافتن راهی برای احیای معنوی خود است.
اولین ازدواج غیررمانتیک کیت سالها او را گرفتار کرد .او خود را همچون فردی میدید
«که زمان از کنارش میگذشت» ( .)41او در درجة اول گرفتار داراییهایش بود و توسط شوهر
و بچههایش به فردی نامرئی تبدیل شده بود .زندگیاش توسط طمع و خواستههای خودخواهانة
آنها در حال از دست رفتن بود .او که در خانهای نسبتاً بزرگ زندگی میکرد به شدت تلاش
داشت همة هفت اتاق خالی آن را تزئین کند و این تلاش بیهودة روزمره ،وی را کسل و بیحال
کرده بود« :بغض گلویش را گرفته بود .بغضی از سر اندوه ،نومیدی و خشم» واکر ،4002 ،ص.
 .)41کیت تسلیم اولین ازدواج تحقیرآمیز خود نشد و خود را آزاد ساخت .تلاش زنباورانة اولیة
او برای ابراز وجود بدون تغییر سبک زندگی و محیط اطرافش کامل نمیشد:
محیط اطرافش انعکاس نوعی فروپاشی بود که در درون خود احساس میکرد .با اینکه
خانهاش را دوست داشت مرتب به فکر فروش آن بود ....احساس میکرد خانهاش اطراف او در
حال فروپاشی بود ،همانطور که وقتی والدینش که در طول روز به خیال او میآمدند ،به ناگاه
محو می شدند .نوعی احساس آرامش ،نوعی احساس رهاکردن وجود داشت که از آن استقبال
میکرد .یک روز نهتنها بعضی از نوشته هایش بلکه چند صد دلار اسکناس را هم سوزاند تا به
خودش نشان دهد که آن چیزها الهة زندگیاش نبودند) .واکر ،4002 ،ص.)72-79 .
او که برای یافتن معنای واقعی زندگیاش تقلا میکرد و سعی داشت نوعی منبع حیاتی انرژی
به منظور احیاشدن پیدا کند برای مدتی در کلاسهای مدیتیشن شرکت کرد ،اما حالت بیاعتنا و
سرد مربی که «زردپوستان ،سیاهپوستان و سفیدپوستان فقیر در سراسر دنیا را کنار میگذاشت»
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(واکر ،4002 ،ص .)2 .او را آزار میداد .او محرابش را برچید و ریشة واقعیاش را در طبیعت
پیدا کرد .او که مطالبة بیشتری از زندگی داشت در کنار تعدادی از افراد دیگر که در جستجوی
شفا بودند به کلرادو سفر کرد .در سفر دومش به آمازون به این توانایی دست یافت که آرامش
درونی را تجربه کند و آن را با دیگر همسفرانش به اشتراک بگذارد.
کیت که به تمرکز روی آسایش خود راضی نیست پیوندهای صمیمیای را با دیگر زنان
رنجدیده برقرار میکند .او اولین جستجوگری بود که تحت تأثیر دوای قبیلهای از لحاظ معنوی
شفا یافت« :و حال ،مثل هنرمندان قدیم که دانش خود در زمینة خلسه و قدرت را روی سنگها
حک میکردند ،میتوانست یک پیام ملایم و ماندگار را در مورد عشق بهخود به همة انسانهای
روی زمین بدهد» (واکر ،4002 ،ص .)21 .خودشناسی و عشق بهخود ،که کیت تازگی به آن
رسیده است ،پیروزی نهایی در الگوی زنباورانة آلیس واکر محسوب میشود .او احساس خود
را اینگونه توصیف میکند« :مثل بودن در قایقی کوچک بود ،همه با هم ،میدانستی تمام طول
رودخانه را با هم طی کرده و با امیدواری به مقصدت خواهی رسید و اگر بخت یار باشد به
جایی خواهی رسید که از تو استقبال خواهند کرد» (واکر ،4002 ،ص.)21 .
در نقش یک زنباور واقعی ،عشق کیت به دیگران هم انتقال پیدا کرد .این آرامش درونی در
چشمانش انعکاس مییافت و دیگران را تشویق میکرد که دل بگشایند .لالیکا 7در مورد تجاوز
یک مرد به او صحبت کرد .میسی 4در مورد پدربزرگش صحبت کرد و حتی ریک 9راز
خانوادگیاش را فاش ساخت« :نوعی صمیمیت در میان آنها (میسی ،کیت ،لالیکا ،هاگ ،آرماندو
و…) وجود داشت که بسیار باستانی به نظر میرسید و احساس شیرینی داشت» (واکر،4002 ،
ص .)766 .بازدید جمعی از «مادربزرگ» و آموزههای آرماندا (راهنما و مربی بومی) به آنها یاد
داد که از ته دل قدر زندگی را بدانند و بین زندگی واقعی و وجود داشتن صرف تمایز قائل
شوند .الوهیت و تعالی به شکل دیگری بازتعریف شد و نوعی منبع قدرت فراگیر در طبیعت و
محیط اطرافشان آشکار گشت .این نوعی بازنمایی صریح از لزوم ایجاد یک رابطة هارمونیک با

1. Lalika
2. Missie
3. Rick
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طبیعت است؛ اصطلاحی که اغلب از آن با عنوان تداوی روحیطبیعت یاد میشود که در بخش
بعد بررسی خواهد شد.
 .2 .4تداوی روحیطبیعت :طبیعت همچون منبعی برای تأمل در خود

معنویت ،فرایند ارتباط افراد با دنیایی بسیار فراتر از دنیای فیزیکی ،همیشه مورد توجه متألهین
و فلاسفه بوده است .دسترسی انسان به نوعی حیطة مقدس و استعلایی همواره هدف بسیاری از
آموزههای عمیق و الهامگونة استادان منتخب بوده است .تداوی روحیطبیعت ،اصطلاحی که

بهطور عام در اکثر نوشتههای آلیس واکر و بهطور خاص در رمان اکنون زمان دل گشودن است
استفاده و از آن دفاع شده است ،تأکید بر این واقعیت است که این تعالی مقدس بدون توسل
آگاهانه به طبیعت بهدست نخواهد آمد .امنترین راه برای برقراری دوبارة تعادل ظریف
انسان/انسان 7احترام به طبیعت و قدردانی از آن است.
اولین بار کیت نلسون را ،که نویسندهای  11ساله است ،در سالن مدیتیشن میبینیم .کیت
که بهشدت منتقد تمدن ظالمانهای است که سالها از طریق پیشرفتهای تکنولوژیک افراد را از
انسانیت غریزیشان بیگانه ساخته است به مدیتیشن پناه می برد .اطراف سالن مدیتیشن را درختان
چوبسرخ احاطه کرده است .او که در حالت مدیتیشن در حیاط راه میرفت احساس کرد که
بهشدت با طبیعت هماهنگ است« :او از این احساس که پاشنهاش خیلی پیشتر از اینکه یکی
از انگشتان به زمین برسد زمین را لمس میکرد لذت میبرد .مدیتیشن به این شیوه باعث شد
احساس کند که به اندازة یک گیاه کند است و این با اسم جدیدش سازگار بود» (واکر،4002 ،
ص .)9 .او که در سایة درختان بزرگ و تأثیر آرامشبخش طبیعت تسلی یافته بود چیزی در
قلبش دوباره زنده شد :پرندة طبیعتش فعال شد و یک ندای درونی آن را صدا زد.
کیت به توصیة یکی از دوستانش برای یافتن رودخانة واقعی و رفتن به آنجا عمل کرد
و«عمیقترین ،سریعترین و چالشانگیزترین رودخانه را انتخاب کرد :یعنی رودخانة کلرادو»
(واکر ،4002 ،ص .)72 .موج های سریع و خروشان رودخانه در واقع در ذهن و بدن او جریان
داشتند« ،نوعی خروش درونی ،گویی که صدای حجم عظیمی از واژهها که در طول یک عمر
جمع شده بودند و همزمان صحبت میکردند حال سعی داشتند از بدنش خارج شوند» (واکر،
1. human/man
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 ،4002ص .)49 .تطهیر جسمی کیت فقط اولین مرحله در فرایند طولانی شفا یافتن بود که باید
از طریق آموزههای آرماندو کامل میشد .معنایی جدید از زندگی در بدنش در حال جوانهزدن
بود:
حالت دلآشوبش از بین رفته بود و احساس سبکی میکرد ،گویی که در فضای باز اطرافش
غوطهور بود .دیوارهایش دیوارههای تنگه بود ....کف خانهاش ساحل رودخانه بود .منظرهاش
آسمان بود .او در این آزادی غوطهور بود ،در این خانة رؤیاها که مدتها آرزویش را داشت....
نوعی از انسانیت از بدنش ساطع میشد .نوعی هیجان .انرژیای که ....تا نقطة انفجار جمع شده
بود( .واکر ،4002 ،ص.)43 .
احساس سبکبالی که کیت به تازگی در ذهن و جسم خود یافته بود باعث شد که جادوی
سفرش را مزمزه کند .شفای روحیش در سفر دوم ،اینبار به آمازون کامل شد.
کیت بهزودی خود را در جمع کسان دیگری دید که در جستجوی دوا بودند :پنج مرد و دو
زن که همگی بهسمت جنگل آمازون روانه بودند .همگی آنها تحت نظارت آرماندو خوارز

7

بودند ،یک کاهن بومی چهل و چند ساله که «دوای مادربزرگ» یا ییج را معرفی کرد .این معجون
گیاهی باعث استفراغ و اسهال میشد تا بدن را تطهیر کند ،تصوراتی را در ذهن جستجوگرها
بهوجود میآورد ،و شکاف بین مسافران و «مادربزرگ» را ،تجسم نماد الههای که در واقع جنبهای
از «خود» است ،پر میکرد .رودخانة آمازون ،که خود یک منبع آفرینشگر است ،به تجربة جمعی
افرادی که در جستجوی سلامت و شفا بودند وزن و ارزش میبخشد.
وابستگی نزدیک کیت به طبیعت باعث میشود که او بتواند همة ارتعاشات ظریف آن را
حس کند« :همة موجودات حرف میزدند ،صحبت میکردند ،سوت میزدند و آواز میخواندند.
بهوفور هم اینکار را میکردند و همه چیز در حرکت بود» (واکر ،4002 ،ص .)19 .او چرخههای
طبیعی و فصول عادی در طبیعت را درمییابد و آگاهانه تلاش میکند بخشی از آن آزادی را
درک نماید و «مادربزرگ» به کیت یاد داد با ترسهایش مواجه شود:
چیزی که نابود میکنی خوشحالی خودت است .آسایش خودت ،چیزی که بسیار تلاش
کردهام آن را بسازم .آرامش ذهنی خودت .شادی خودت ...هر آنچه که لازم است این است که
1. Armando Jurez
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همه به یک ذهن واحد تبدیل شوند ...یکدیگر را درک کنند و با یک نگاه همدیگر را بشناسند.
(واکر ،4002 ،ص.)11 .
گوشه گیری او در آمازون کمکش کرد تا از طریق روح نیاکانش به روشنگری معنوی دست
یابد .کیت به مدت چند هفته به دور از بهاصطلاح تمدن زندگی کرد ،تمدنی که به گفتة
«مادربزرگ» «هدف اولیة آن زدودن دنیای «رام نشده» است که اسم دیگر من است» ((واکر،
 ،4002ص« .)731 .مادربزرگ» تجسم سرزندگی و نیروی زندگی بود و کیت اولین کسی بود
که ترسهای سرکوبشدهاش سر باز کرد و از طریق همزادپنداریاش با «مادربزرگ» رفع شد.
فقط کیت نیست که بازسازی دوبارة نوعی معنای اصیل از «خود» را تجربه میکند .همراه
وی ،یولو ،نیز جداگانه نوعی سیر استعاری و بازگشت به خانه را پشت سر گذاشته است .وقتی
کیت در سفرش به کلرادو یولو را ترک کرد خلاء درونش [درون یولو] ضعیفتر شد .یولو که
در افکارش غرق شده است به خواب میرود و خواب میبیند .اسم یولو ،جایی در رودخانه که
تندابهای خطرناک شکل میگیرد ،نشان از مسیری دارد که باید پیش بگیرد .سفر او با دیدارش
از عمه پرلو 7و عمه آلما 4ختم میشود ،دو ماهوی 9بومی که مرد بهدنیا آمدهاند اما همچون یک
زن زیستهاند  .ماریا لورت پیام عمه پرلو را اینگونه شرح میدهد:
این پیام تندرستی خاص یکی از آن زیرروایتهایی است که فرهنگ معاصر و سیاست آمریکا
را نقد میکند .اینکه افراد عادی چه کاری میتوانند برای خودشان و آیندة سیاره انجام دهند،
خود را از بند اعتیاد رها سازند ،غذای سالم بخورند ...،و از تأثیر سمی و زیانبار فرهنگ عامه و
رسانههای جمعی دوری کنند ،حاوی نوعی آزادی و امکان صلح جهانی است( .لورت،4077 ،2
ص)401 .
این نوع از هویت ،رابطهای که آلیس واکر از آن طرفداری میکند و عمه پرلو آن را به زبان
میآورد  ،نوعی مخالفت آشکار با همة ستمهای نژادی ،فرهنگی و طبقاتی است و مثالی از مراودة
متقابل را پیشنهاد میدهد .کاشتن بذر شادی ،ریشهکنی خودبینی و اعتقاد به آینده هستة اصلی
1. Aunt Perlu
2. Aunt Alma
3. Mahu: a third sex which is neither feminine nor masculine
4. Lauret

فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبیّات و علوم انسانی)
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شماره سوم

پیام عمه پرلو است .یولو که پیام عمه را درک کرده و در تطهیر جمعی گروه مشارکت میکند به
خانه بازمیگردد .او که با خود ،فرهنگ و محیط اطرافش به آشتی رسیده است به اندازهای قوی
شده است که بار تاریخ شخصی و فرهنگی را تحمل کند و پیوندهای قطعشدهاش با کیت را که
بسیار قویتر و واقعیتر از قبل هستند دوباره برقرار میسازد.
 .5نتیجهگیری

آثار واکر در پایان قرن بیستم بعدی معنویتر بهخود گرفتند .تلاقی ایدهها و ژانرهای متفاوت

در آثار پایانی او نشان از صعودش به یک مرحلة فکری بالاتر داشت .اکنون زمان دل گشودن
است منعکسکنندة آن تطهیر جسمی و عاطفی است که کنار هم پیش میروند تا جایگزین انفعال
غالب و مصرفگرایی رایج در سیستم سرمایهداری شوند .تاریخ بردهداری ظاهراً به پایان رسید
اما بردهداری روانشناختی تا کنون بهجد اصلاح نشده است .همة شخصیتهای اصلی در رمان
(کیت ،یولو ،لالیکا ،هاگ) قدم در راه پیشگامشان می گذارند تا زنجیرهای باقیماندة بردهداری
را از میان بردارند.
کیت نلسون اولین شخصیتی است که به گروهی چندفرهنگی از افرادی پیوست که به دنبال
سلامت و شفا بودند .همزمان که کیت بدنش را تطهیر کرد تاریخچة مشترک زندگیاش هم گفته
شد .او که دل گشاده و با تاریخچة شخصی اش آشتی کرده است به جایگاه یک شفادهنده ارتقا
مییابد .کیت نلسونِ ازخودبیگانه به کیت تاکینگتریِ خردمند و بابصیرت تغییر یافت :همان
عامل مشتاقی که آن تحول دراماتیک در شخصیتهای مقاومی مثل میسی را رقم زد .حرفهای
پایانی «مادربزرگ» به بهترین نحو سالمترین مسیری را که شخصیتها باید در پیش گیرند خلاصه
میکند « :چیزی که جزیی از وجود توست والاتر از چیزی است که به تو چسبیده شده است،
صرفاً چون مال توست» (واکر ،4002 ،ص.)404 .
رمان سال  4002آلیس واکر ارائة نوعی سفر متحولساز برای رسیدن به عاملیت منحصربهفرد
است .رمان پایانی او ،اکنون زمان دل گشودن است ،افق فکری وی را وسعت میبخشد تا تداوی
روحیطبیعت را به مثابة بعدی مکمل در مسیرش برای دستیابی به عاملیت و یکپارچگی
شخصی دربرگیرد .از این رمان بهعنوان واقعیترین بازنمایی داستانی از همة آن چیزی که او در
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سال پنجاه و یکم

 رمانی که حرفهای پایانی، مینوشت و انجام میداد یاد خواهد شد،زندگیاش فکر میکرد
. یعنی یکپارچگی شخصی و خوداتکایی:«مادربزرگ» را به شیوهای هنری اجرا میکند
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Abstract
The present paper sought to address Alice Walker’s 2005 novel, Now Is the Time to
Open Your Heart, in terms of two basic critical concepts: womanism and ecospirituality. Her womanist stance is a universal, non-separatist approach which
explores the importance of community, wholeness and female restoration. But
womanism is just the preliminary point of departure. She carried on her female
empowering project and introduced eco-spirituality as an embodiment of dynamic
energy, separate from the physical body, which is essential for the individual’s wellbeing. Her celebration of the inherent connectedness of African heritage to Native
American culture and her focus on the spiritual affinity between all elements of life
is characteristic of the second phase in Alice Walker’s writing career. Now Is the
Time to Open Your Heart is symptomatic of her rise to this new plateau characterized
by a celebration of both holiness and wholeness achieved through the ultimate
marriage of Man and the whole Universe. Nowhere else has she ever elaborated on
the importance of true communion with nature and the surrounding environment as
the pre-requisite for physical and emotional integrity. The argument presented in this
paper is to address the excruciating process of the protagonist’s journey of selfdiscovery aimed at physical and spiritual healing. It is the character’s voluntary
retreat to nature that has paved the way for the final self-reconstruction. The newlyacquired independence promoted the characters to destabilize the symbolic,
oppressive order, survive trauma and revive the transformative energy to work
against fragmentation.
Keywords: Eco-spirituality, Fragmentation, Walker, Wholeness, Womanism
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Abstract
By merging reality and imagination at the heart of fictional components, the French
fictional literature of the 20th century could rebuild most of the past incidents
through unique narrations. A country’s History, from beyond its realistic and
autobiographical literature and stories, can present the country’s identity and
frameworks of thought. By resorting to the forgotten events and paying attention to
evolutions of storytelling from beyond the sensual and historical experiences, the
Second World War, like many other motifs, provided opportunities for contemporary
French writers like Patrick Modiano to depict events in which there is no escape for
anyone. The story of Night Rounds is a probing of identity in blur and darkness,
depicting realities which are placed at the heart of a nation’s or individual’s memory
and distresses far from experience, the depiction of which requires one to resort to
the concepts of time and place so as to be able to demonstrate the roots of fictional
characters’ identitism or anti-identitism in the realm of memory and narration.
Keywords: Anxiety, Identity, Modiano, Night Rounds, Story, Time
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Abstract
Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale (1985) explores the notion of femininity
in the context of a dystopian society of Gilead. In this totalitarian society, women
are defined by reproduction ability of their bodies. Exploitation, objectification and
alienation of the handmaid’s body can be explored in both the text and the context
within which the novel has been written. In this novel, the negative and instrumental
view towards female body can be explored in the light of biological and social
contexts. The underlying assumption of these discourses is that female body can be
manipulated and appropriated by patriarchal ideology in the name of religion and
social reform. Tracing views on body in history, religion, society, and the novel
itself, this paper attempts to explore how female body is represented and perceived.
The following study focuses on the ways biological and social views try to define
female body with certain functions and consequently identify women based on
deterministic gendered ideologies. It also discusses the body’s potential to act as an
empowering force to oppose different manifestations of power.
Keywords: Body, Dystopia, Power Relations, Social Context, The Handmaid’s Tale
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Abstract
The current qualitative research was an attempt to discover the reasons that
led to the interest in watching Korean films and TV series among Iranian
audiences as well as making fan-produced subtitles for these products. To this
end, 26 select participants (20 women and 6 men) who have been active in
translating and subtitling Korean films and TV series in Iran were
qualitatively interviewed. Observational data also were collected by the
researchers in the fansubbing Iranian atmosphere. As for the data analysis,
grounded theory procedure was mainly used. Participants ranged from 14 to
45 years of age and have been working as a fansubber from one to ten years.
The academic background of the majority of these fansubbers was in
engineering or natural sciences. According to the results, these Iranian fansubbers
are keen enthusiasts of Korean culture and cinematic fiction. They state that their
interest in Korean audiovisual fiction is due to a wide range of shared cultural
similarities between the two nations as opposed to the western culture. They also
point to the non-physical sexuality of the Korean films and series that seem to have
an appeal to the Iranian public audiences. The Iranian audiences are also interested
in use of the best and the most advanced cinematography technologies as well as the
eastern color and philosophy in the Korean television products. Iranian fansubbers
proport to intended to help their Persian speaking friends and fellow-enthusiasts to
access these foreign language films and TV series so as to enjoy watching such
programs. In addition, they also feel motivated to support their favorite Korean film
actors as well as their work.
Keywords: Fansubbers, Korean Film and TV Series, Motivations, Subtitling
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Abstract
Textbooks are among the basic elements of learning and teaching in educational
systems. Thus, their meticulous selection and evaluation guarantees, to a great
extent, the success of educational programs. English language textbooks are no
exception and play a significant role in English language education. Every textbook
should thus be evaluated before use with regard to the specific needs of the students
and the classroom. Therefore, the current study focuses on the evaluation of Special
English for the Students of Computer published by SAMT from both the students’
and teachers’ points of view. The aim of the study was to evaluate whether this ESP
(or Technical English Language) textbook taught in Iran for BA students of
Computer satisfied students' objectives, needs, and wants from students’ and ESP
teachers’ perspectives. The participants included three ESP teachers and 83
computer students who completed a Likert scale questionnaire, attended a semistructured interview, and were also observed. The results of the data analysis
indicated that there was no significant difference between the students' and teachers'
views regarding practical concerns, subject matter, skills and strategies, exercises,
design, and content of the book. Their overall view was that the textbook, in spite of
having certain merits, focused mainly on reading skill and overlooked other skills
and sub-skills including speaking and grammatical structure. The findings of the
study can prove fruitful for material developers, course designers,and the instructors
of English for Academic Purposes.
Keywords: Computer, evaluation, SAMT publication, Special English for the
Students of Computer, students, teachers
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Abstract
Simone de Beauvoir and Simin Daneshvar are pioneers of women's writing and
activists of women's rights in France and Iran. In their writings, both authors are
engaged in offering an account of the status of women and the role they play in their
societies. In their writings, they called for full-fledged gender equality in their
societies. They are, therefore, in the public spotlight. Additionally, they are
considered committed authors among their contemporaries due to their political and
social works. The similarities between two authors’ writings, along with the
influences they might have exerted on each other, may offer fertile grounds for
comparative research. It is not surprising that the authors have produced similar and
relevant writings in a related area and this similarity is probably caused by similar
intersubjectivity and socio-historical conditions the authors had. Drawing on
imagology—as a branch of comparative literature— the present research is a
comparative study of Simone de Beauvoir’s The Blood of Others and Simin
Daneshvar’s Savushun as far as the image of World War II is concerned. This
comparative analysis suggests that the two authors yielded a different and similar
image of the war. Notwithstanding the cultural and geographical distances between
the two, the projected image concerns a common goal which is describing the war
from political, social and cultural perspectives. The two authors have perfectly drawn
the image of war for readers using such images as the fight and social conditions.
They condemned the war by projecting negative images of it.
Keywords: Comparative Literature, Simin Daneshvar, Simone de Beauvoir, War
Image
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