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کــه بــه آمــوز

مهــارتهــاز زنــدری در کنــار آمــوز

زبـان انیلیسـی کـاربردموور
تنصصــی زبــان تأکیــد دارد و

همچنین لزوم بررسـی نکـات ارا ـهشـد در انـن ننرنـة نوپـا ،سـا و و اسـتهاد عملـی
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ضــرورز بــه ننــر میرســد .در راســتاز الــوی ننرنــة آمــوز

زبــان کــاربردموور،

بررســی رو هــاز افــزانش مهــارتهــاز زنــدری ماننــد لاکیــو ،نکتــة الــلی
پرسشنامة پـیشِ روسـو .انـن پـژوهش بـه سـا و و هنجارنـابی پرسـشنامة لاکیـو
پردا ته اسـو کـه میـزان تأثیررـاارز کتابهـاز آمـوز

زبـان در افـزانش انـن مؤلهـه

را بررسی میکنـد .پرسـشنامـة لاکیـو بـا  54سـؤای بعـد از بررسـی و مطالعـة الـوی
دنیر مدیهـاز مربـود در روانشناسـی ررا ـی و بـر روز  765معلـ زبـان مؤسسـات
آموزشی آزمـانش شـد .بررسـی نتـان بـهدسـوآمـد توسـ مدیسـازز ر  ،سـؤالاتی
را کــه داراز  MNSQبالــاتر از  7/5۴بودنــد را فاکــد صولــیو ن ـ بعــدز تشــنی
داد کــه لــازم اســو ــاا شــد نــا تیییــر نابنــد .در نتیجــه مشــن

شــد کــه انــن

پرســشنامه پــا از تیییــر چنــد ســؤای ،بــهعنــوان مــدلی تـ وجهــی هـ میــزان روانــی
بالــانی داشــته و ه ـ داراز ری ـ

لیکــرت شــشرزننــهاز لــوی اســو .در پانــان بــه
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کــاربرد انــن پرســشنامه و نتــان

شمارة چهارم

الـ از انــن پــژوهش در دنیــر زمینــههاز آمــوز

زبان اشار شد اسو.
کلیدواژهها :آمـوز

مهـارتهـاز زنـدری ،برنامـة درسـی زنـدریمبنا ،لاکیـو ،شـیوة

مدیسازز ر  ،ننرنة آموز

زبان کاربردموور

 .1مقدمه

افــزانش روزافــزون تعــداد علاکــهمنــدان بــه نــادریرز زبــانهــاز ــارجی و بالــارفتن
اهمیو کیهیو آموزشـی ،ننرنـهپـردازان و ررا ـان کتـابهـاز درسـی را مصـم سـا ته تـا
بــه تننــی مطــالبی مناســ

و بــهروز بپردازنــد .ننرنــههاز منتل ـ

آمــوز

زبــان دوم در

انــن نکتــه مشــتر اند کــه زبــانآموزان را بــراز اســتهاد عملــی از زبــان دوم در موــی هــاز
ــارا از کلــاس درس آمــاد ســازند و موف یــو آنهــا در انــن امــر تــا ــدز وابســته بــه
ننرنة آموزشـی کتـابهـا و تـا ـدز مربـود بـه چیـونیی تـدرنا و تعامـ مدرسـان بـا
زبــانآموزان اســو .میــزان کــارانی و بــاز ورد انــن کلــاسهــا نیــز براســاس میــزان توانــانی
آنها در تعلی زبانآمـوزانی بـا دانـش زبـانی بالـا و رـرفتن مـدار زبـانی منتلـ

سـنجید

میشود؛ اما اهمیـو فراریـرز لـوی و کـارانی مطلـوب دور هـاز آموزشـی زبـان ،مطلبـی
نیســو کــه بتــوان در رســترة آمــوز

زبــان دوم تنهــا بــه آن بســند کــرد .توجــه بیشــتر بــه

اهمیو انن موضوع ،ننرنـهپردازانـی چـون پـیشکـدم ( )2۴77را بـر آن داشـته تـا بـا دنـدز
عمیــ تــر و اندنشــهاز ژراتــر بــه انــن م ولــة آموزشــی نیرنســته و بــه ارا ــة ننرنــهاز
آنند ررا بپردازند.
در واکع ،بوث آمـوز

زبـان انـن کابلیـو کمـی و کیهـی را دارد تـا علـاو بـر پـردا تن

بــه الــوی لــرفاً ننرنــهاز و بالــابردن «دانــش علمــی» زبــانآموزان بــا داشــتن چشـ انــدازز
آنند ررا ،روشـة چشـمی هـ بـه مسـا
داشــته باشــد .ننرن ـة آمــوز

مربـود بـه زنـدری و «دانـش عملـی» زبـانآموزان

زبــان کــاربردموور کــه پیشکــدم ( )2۴77آن را مطــرک کــرد،

روناز زواناز علمی و عملـی اسـو کـه اهمیـو ونـژ از بـه آمـوز
در کنار مهارتهاز زبانی داد اسو.

مهـارتهـاز زنـدری

سا و و هنجارنابی پرسشنامة افزانش لاکیو زبانآموزان در ...

سای پنجا و نک
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در واکــع ،مهارتهــاز زبــانیزنــدری ماننــد اســت لایرلبــی ،تهکــر انت ــادز ،توانانیهــاز
عــارهی ،مهارتهــاز اســتدلالی و لاکیــو از جملــه مهــارتهــاز لــازم بــراز زنــدری مـؤثر
در عصر اضر بود و مجهز شـد بـه آنهـا در سـنین پـانینتر میتوانـد بـه داشـتن زنـدری
بهتــر و روابـ انســانی ســودمندترز منجــر شــود .لاکیــو بــهعنوان عامـ موــر بســیارز
از فعالیوهـاز اجتمـاعی و نهنـی ن ـش تعیـینکننـد از در شناسـانی توانـانیهـاز فـردز و
در نتیجه در چیـونیی کیهیـو زتـدری وز داشـته و کـادر اسـو روابـ اجتمـاعی و زبـانی
شن

را جهو مناس

دهد.

بهکار بـردن ننرنـة آمـوز

زبـان کـاربردموور بـهعلـو داشـتن اف ـی والـاتر از آمـوز

مهاهی زبانی ،نیازمند استهاد از برنامـهرنـزز درسـی الـی میباشـد کـه مطـاب بـا الـوی
انــن ننرنــه پونــا بــه آمــوز

مهــارتهــاز زنــدری بپــردازد .برنامــة درســی زنــدریمبنــا

(پیشکدم )2۴77 ،بر همـین اسـاس شـام مبا ـث آموزشـی ونـژ از اسـو کـه زبـانآموزان
را درریــر مســا

فرازبــانی و ســط بالــاتر نهنــی ماننــد نــافتن را ـ هــاز مناس ـ

بــراز

مشــکلات روزمــر زنــدری میســازد .از جملــه مه تــرنن مهارتهــاز لــازم بــراز زنــدری و
ب ا در جامعه رو به رشد امـروزز ،برنامـة درسـی زنـدریمبنـا بـه مهـارت لاکیـو بـهعنوان
نکــی از اساســیترنن مهــارتهــاز ب ــا و پیشــرفو انســانی پردا تــه و آمــوز
شیو هاز افزانش لاکیـو در زنـدری در کنـار آمـوز

همزمــان

مهـارتهـاز زبـانی را بـه مدرسـان

انن رشته وعد داد اسو.
همچنــین ،در برنامــة درســی زنــدریمبنا (پــیشکــدم و نبیوــی )2۴72 ،اســاس بوــث
ود را بر انن موضوع رااشـتهاند کـه انـن برنامـة درسـی علـاو بـر نکـات ننـرز بـه ارا ـه
شــیو هاز عملــی تــدرنا کــه افزانشدهنــدة مهــارت لاکیــو در زبــانآمــوزان اســو
پردا ته و از انـن جهـو نسـبو بـه برنامـههاز درسـی پیشـین از مزنـو الـی بر ـوردار
اســو .تأنیــد انــن نکتــه کــه اســتهاد از برنامــة درســی زنــدریمبنا نــهتنهــا بــه افــزانش
مهــارتهــاز زنــدری منجــر شــد بلکــه بــه کــاهش مشــکلات فــردز در زبــانآموزان ماننــد
اضــطراب منجــر میشــود ،از جملــه مــواردز اســو کــه میتوانــد پژوهشــیران و معلمــان
بسیارز را در امر آموز

نارز رساند.
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بــهمننــور اعمــای دســتورالعم هــاز برنامــة درســی زنــدریمبنا و بررســی کمیــو و
کیهیو افزانش لاکیـو در زبـانآموزان بـا توسـ بـه انـن شـیوة درسـی مـدرن ،لـازم اسـو
کــه از شــران کتــابهــاز آموزشــی اضــر در مؤسســات آمــوز

زبــان در ســط شــهر

ملا نــهاز بــهعمـ آنــد .بــدننمننــور ،از معلـ هــاز زبــان مؤسســات واســته شــد تــا بــا
پرکردن پرسـشنامهاز بـه درجـهبنـدز انـن نکـات بپردازنـد کـه کتـابهـاز آموزشـی زبـان
موجود تا چه انـداز داراز مطالـ  ،تصـاونر ،تکـالی  ،نـا تمـارننی هسـتند کـه بـه افـزانش
و ت ونو مهـارت لاکیـو در زنـدری زبـانآموزان منجـر میشـود .تلـا

انـن پـژوهش بـر

انــن اســو کــه بــه ررا ــی و اعتبارســازز انــن لیســو بررســی پردا تــه تــا بتــوان از آمــار
ارا هشــدة انــن لیســو بــراز آمــاد ســازز کتــابهــاز زبــانی بــا نیــر

افــزانش علاکــة

زندریمبنا استهاد کرد.
 .2پیشینۀ پژوهش
 .1 .2خلاقیت و اهمیت آن در آموزش

لاکیــو بــهعنوان نکــی از مهــ تــرنن مبا ــث عصــر اضــر هــ بــهعنوان مهــارتی
اجتمــاعی و هــ مهــارتی آموزشــی مــورد بوــث کــرار میریــرد .ارا ــة تعرنهــی وا ــد و
نکپارچــه از انــن واژ هـ نیــرممکن بــه ننــر میرســد (اســتندلر )7331 ،و هـ بســتیی بــه
بافــو کــاربردز واهــد داشــو کــه کلمــة « لاکیــو» در آن مههــوم مینابــد .اهمیــو و
پیچیدری انن موضوع شـاند از آنجـا نشـ و میریـرد کـه تمـام عنالـر مربـود بـه لاکیـو
بههـ مربـود بـود و انـن واژ در کنـار اعیـاز دنیـر
شن

معنـا مینابـد .بـهعبـارت دنیـر،

لاق براز تیـمین موف یـو ـود بـه بسـتر لاکانـة مناسـ  ،انتنـاب شـیوة اجـرا

و چش انداز در ور شـران و آمـادری بـال وة لاکانـهاز نیـاز دارد تـا بتوانـد توانـانی ـود
را به مر لة اجرا بیاارد (برون7313 ،؛ لوبرت.)7335 ،
بــا بررســی پیشــینة پــژوهشهــاز انجــامشــد در ــوزة آمــوز

زبــان میتــوان درنافــو

کــه تــأثیر بســیارز از مؤلهــههاز زبــانشــنا تی ماننــد اســتعداد زبــانی ،هــو

و ســب هاز

رونــارون تهکــر و نــادریرز تــاکنون مــورد بررســی کــرار ررفتــه ولــی ســنجش تــأثیرات
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و نـادریرز ،هنـوز در انـن ـوز بسـیار

جــاز بوــث دارد (دو ـ و فــرنه 7333 ،؛ رــاردنر و م ـ

اننتــانر7339 ،7332 ،؛ آکســهورد

و ارمــن7339 ،؛ اســکهان  .)7337 ،7313در واکــع ،بــا تیییــر شــیو هاز تــدرنا زبــان دوم
و تســل ش ـیو هاز تــدرنا ارتبــاری و تمــرننموــور کــه زبــانآموز را بــه بهــر ریــرز از
تــوان تنی ـ در نــادریرز تشــون میکننــد ،مو ــان را بــر آن داشــته تــا نیــا ونــژ از بــه
لاکیو داشته باشند (آلبرت و کورموس.)2۴۴5 ،
واض ـ اســو کــه بــا مطالعــه و بررســی صولــیات و عملکــرد زبــانآموزان لــاق در
کلاس ،میتوان به ارتبـاد بـدنهی میـان توانـانی نـادریرز و لـاقبـودن پـی بـرد .بـهعبارت
دنیر ،لـاقبـودن در کلـاس درس بـه زبـانآموزان کابلیـوهـاز فراوانـی ماننـد کنجکـاوز،
پرسشــیرز و پانرنــدری چــالشهــا داد و آنهــا را ملــزم بــه رعانــو کــوانین نمیکنــد
(شارپ.)2۴۴5 ،
بــا توجــه بــه نکــات ارزشــمندز کــه در ماهیــو لاکیــو وجــود دارد میتــوان از
زبــان انیلیســی

صولــیات آن در زمینــههاز متهــاوت آموزشــی و منصولــاً آمــوز

بهــر بــرد .پژوهشهــاز متعــددز بــه اهمیــو تــأثیر نــادریرز زبــان دوم بــر روز رشــد
فراننــدهاز ردة بالــاز فکــرز در فــرد تأکیــد داشــتهاند کــه از جملــة آنهــا میتــوان بــه
پــژوهش ابــوت و کاکاوبـ ( )2۴۴1اشــار کــرد کــه تمرکــز بــر روز توانــانیهــاز رد بالــاز
فکرز ماننـد مهـارتهـاز لاکیـو ،را

نـابی و مههـومسـازز در آمـوز

را بسـیار مـؤثر

و ا ز اهمیـو دانسـتهاند .همچنـین ،میتـوان بـه انـن نکتـه اشـار کـرد کـه فیـانی کـه در
موــی آمــوز

زبــان ــارجی بــهوجــود میآنــد ،بســتر مناســبی اســو بــراز زبــانآموزان

بــراز ارت ــاز مهــارتهــاز رد بالــاز فکــرز ،را ــ نــابی و انعطــااپــانرز شــنا تی
(هاکوتا.)7316 ،
در همین راسـتا ،پـیشکـدم ( )2۴77بـه اهمیـو موضـوع لاکیـو در آمـوز
پردا تـه و بــر انــن بــاور اسـو کــه «کلــاسهــاز آمــوز

زبـان انیلیســی بــه دلیـ ماهیــو

منوصــر بــهفردشــان ،انــن کابلیــو مه ـ را دارتــد کــه پــیش از آمــوز
مهــارتهــاز لــازم زنــدری ماننــد لاکیــو ،هــو

زبـان دوم

اجتمــاعی ،هــو

زبــان بــه آمــوز
عــارهی و نیــر
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بپردازند» (ص .)7۴ .بهدلان نکرشـد  ،م الـة اضـر بـه دنبـای انـن اسـو کـه بـا اسـتناد بـه
ننرنة برنامة درسـی زنـدریمبنا بـه بررسـی کابلیـو کلـاسهـاز آمـوز

زبـان انیلیسـی در

جهــو افـــزانش لاکیــو مبـــادرت ورزد و پرســشنامـــهاز در انــن راســـتا ررا ـــی و
هنجارنابی نماند.
 .2 .2آموزش زبان کاربردمحور و برنامۀ درسی زندگیمبنا

روانشناسان انسانرـرا همـوار بـر انـن نکتـه تأکیـد داشـتهاند کـه آمـوز

نـهتنهـا نانـد

شیو از براز انت ای ارلاعـات باشـد ،بلکـه بانـد افـراد را بـهسـوز آننـد و زنـدری سـودمند
بهرونهاز رهنمون سـازد کـه انـواع رونـارون مهـارتهـاز زنـدری را نیـز بیاموزنـد و افـراد
را بــا آمــوز

مهارتهــاز شنصــی ،فکــرز و اجتمــاعی بــراز آننــد از روشــنتر آمــاد

سازند .در واکع تعرن

سـنتی آمـوز

کـه بـر رشـد فکـرز و آرـاهی زبـانآموزان از دنیـاز

بیرون تمرکز داشـته ،رفتـهرفتـه در مکتـ

فکـرز انسـانرـرا جـاز ـود

را بـه تعـارن

نـوننی داد کــه در آنهــا توجــه ونــژ از بــه دنیــاز درونــی زبــانآموزان توجـه دارد و تأکیــد
بــر روز عوارــ

و ا ساســات آنهــا بــهوضــوک مشــاهد میشــود (ونلیــامز و بــردن،

.)2۴۴2
بهعبـارت دنیـر ،رونکردهـاز آموزشـی انسـانررا در آمـوز
کــرار دادن زبــانآمــوز بــهعنوان «شــن

زبـان انیلیسـی ،بـا مرکـز

کام ـ » و کا ـ شــدن هونــو شنصــی بــراز وز،

انـن کابلیــو را داشـته کــه زبـانآمــوز را بـه آن جنبــه از صولـیات نــادریرز کـه بــر روز
مهــارتهــاز زنــدری تأکیــد داشــته و در دنیــر رونکردهــاز آموزشــی از آن نهلــو شــد را
پررنــس ســا ته و جانیــا ونــژ از بــراز زبــانآموزان فــراه نمــود اســو .مــوارد نکرشــد
کــه زبــانآمــوز را بــهعنوان موجــودز عــارهی نــام بــرد و او را نیازمنــد ودافشــانی در
کلاس دانسته (هاماچ  )7311 ،و دنیـر ننرنـههاز ارا ـهشـد در انـن زمینـه بـه تأنیـد ننـر
فرنــر ( )7331میانجامنــد کــه میرونــد «تمــامی شــیو هاز آموزشــی بــه ارا ــة نــ
کنجکـــاوز و پژوهنـــدری ناموـــدود در زمینـــة زنـــدری و چـــالشهـــاز پـــیشرو در آن
پردا تهاند» (نکرشد در پیشکدم و ضبیوی ،2۴72 ،ص.)9 .

سای پنجا و نک
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بــراز عملــیکــردن تمرکــز بــر روز زبــانآمــوز و نیازهــانش در موــی آموزشــی بــه
برنامــههاز درســی متهــاوتی از شـیو هاز ســنتی ا تیــاا اســو .برنامــههاز درســی کبلــی در
آمــوز

زبــان انیلیســی ،ماننــد برنامــههاز موصــویموــور کــه بــر روز نــادریرز ررامــر،

لی ـات و عملکــرد-ماهیــو تمرکــز کــرد نــا برنامــههاز درســی فراننــدموور کــه هدفشــان
نادریرز در کنار انجـامدادن تمـرنن بـود و زبـانآمـوز را در مرکـز توجـه کـرار داد (نونـان،
 )7311هــی کــدام انــن توانــانی را نداشــتهاند کــه فلســهة «آمــوز
معناز واکعـی مطلـ

بــراز زنــدری» را بــه

عملـی سـازند و بـه انـن وسـیله بـه زبـانآموزان کمـ

کننـد در کنـار

نــادریرز زبــان ،مهارتهــاز مربــود بــه زنــدری را هــ فــرا بییرنــد .در نتیجــه ،میتــوان
رهو که بـا وجـود برنامـههاز درسـی متنـوع ،هنـوز هـ بـه برنامـة درسـی جـامع و نـوننی
نیــاز اســو کــه علــاو بــر تأکیــدات ننــرز ،توانــانی عملــیســازز مههــوم «آمــوز

زبــان

انیلیسی براز زندری» را داشته باشد (پیشکدم و نبیوی.)2۴72 ،
با توجـه بـه مـوارد نکرشـد و اهمیـو  ELTکـه در راشـته بـهعنوان زنرمجموعـهاز از
زبانشناسـی کـاربردز شـنا ته میشـد  ،در ـای اضـر بانـد وضـعیتش بهبـود نابـد و بـه
ننرنــهپــردازان و معلمــان انــن توانــانی ــاص را بدهــد کــه بتواننــد «ن ــش تولیــد کننــد را
برعهــد ررفتــه» و باعــث انجــاد «ن ــش مــوثرترز» در کلــاسهــاز آمــوز

زبــان شــوند

(پیشکدم ،2۴77 ،ص.)77-3 .
لالــه میتــوان رهــو کــه ننرنـة آمــوز

زنــدریموــور بــر انــن بــاور تکیــه دارد کــه

کلــاسهــاز زبــانآمــوزز را میتــوان فراتــر از پــ هــانی بــراز انت ــای دانــش زبــانی بــه
زبانآموزان در ننر ررفو .علاو بـر آن ،در انـن ننرنـه بـر انـن مهـ تأکیـد شـد اسـو کـه
براز بهـر ریـرز مببـو از کلـاسهـاز درسـی از انـن جهـو بـه نـوعی برنامـة درسـی نیـاز
اسو کـه کلـاسهـاز آمـوز
بر لاا شیوة سنتی آموز

زبـان را بـه ن ـاد پرشـی بـراز زبـانآموزان تبـدن نمـود و
زبان ،نیرشی زندریموور و آنند ررا داشته باشند.

ننرنة نـامبـرد تـاکنون در پـژوهشهـاز منتلهـی مـورد تو یـ و بررسـی کـرار ررفـو
شــد و عملیــاتی شــدن آن بــه تأنیــد رســید اســو .بــهعنوان مبــای ،پــیشکــدم ( )2۴77بــه
بررسی انن موضـوع پردا تنـد کـه چیونـه مطالـ

آموزشـی زبـان انیلیسـی باعـث ارت ـاز
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توانــانیهــاز فکــرز انت ــادز زبــانآموزان بــه رد هــاز بالــاتر نهنــی میشــود .همچنــین ،در
تو ی ی دنیر بـر انـن نکتـه تأکیـد شـد کـه آن دسـته از معلمـان زبـان در انـران کـه نیـر
مببتی نسبو بـه فرهنـس آمرنکـانی داشـته و سـعی کرد انـد تـا انـن موضـوع را در تـدرنا
ود پررنـس نماننـد ،باعـث شـد تـا زبـانآموزان از فرهنـس مـادرز ـود فالـله بییرنـد.
نتان تو ی

اکی از آن بـود کـه چیونـه معلمـان زبـان توانـانی و فرلـتی ـاص دارنـد و

میتواننــد باعــث شــک ریــرز نــا واپاشــی هونــو ملــی زبــانآموزان شــوند (پــیشکــدم و
لــبورز .)2۴77 ،در تو ی ــی دنیــر ،پــیشکــدم و کهــارز ( )2۴72بــا اســتناد بــه ننرنــة
زنـدریموور بــه ررا ــی چـ لیســتی مبــادرت کرد انـد بــراز بررســی توانـانی کتــابهــاز
آمــوز

زبــان موجــود در ارت ــاز مهــارتهــاز مربــود بــه هــو

هیجــانیاجتمــاعی

زبانآموزان.
از انــن رو میتــوان بــر انــن نکتــه دوبــار تأکیــد کــرد کــه بــهکــارریرز برنام ـة درســی
زندریمبنا در کلاسهـاز آمـوز

زبـان نـهتنهـا بـه نـادریرز بهتـر زبـان دوم کمـ

میکنـد

بلکـه مویطــی امیـدبنش بــراز نـادریرز مهــارتهـاز یــاتی زنـدری بــراز زبــانآموزان را
بـه ارمیـان مـیآورد .مویطـی مـؤثر کــه آمـوز

مهـارتهـاز زنـدری ماننـد لاکیــو را در

الونو کار ود کرار داد و در عـین ـای از آمـوز
نشد و در نـ

کلـام ،آمـوز

مهـارتهـاز زبـانی بـهروز هـ نافـ

زبـان را بـه «لـنعتی بـراز زبـان و زنـدری» تبـدن میکنـد

(پیشکدم و ضبیوی.)2۴72 ،
 .۳روش پژوهش
 .1 .۳هدف پژوهش

هدا اللی انـن پـژوهش ررا ـی و هنجارنـابی پرسـشنامـهاز اسـو کـه بـا آن بتـوان
مطال ـ

آموزشــی زبــان کنــونی در مؤسســات آموزشــی را از ننــر توانــانی ارت ــاز لاکیــو

بررسی کرد تـا در آننـد براسـاس ننرنـة زنـدریموور بـه تیییـر و تولیـد مطالـ

آموزشـی

در زمینــة افــزانش لاکیــو پردا ــو .از انــن رو ،تمرکــز اولیــة انــن پــژوهش بــر روز
تــدونن و ررا ــی پرســشنامــهاز بــراز ارزنــابی کیهیــو آموزشــی مطال ـ

درســی از ننــر
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افــزانش لاکیــو بــود و ســپا روز انــن نکتــه متمرکــز شــد کــه پرســشنامة فــوق را
براساس صولیات روانسنجی تأنید نماند.
 .2 .۳شرکتکنندگان

زبـان در

جمعآورز داد هـا بـراز انـن پـژوهش در آموزشـیاههـاز صولـی آمـوز

سط مشـهد لـورت ررفـو .پرسـشنامـههـا بـهلـورت یـورز و نیر یـورز (پسـو
الکترونیــ ) توســ  765معلــ زبــان انیلیســی پاســد داد شــد .در کســمو ارلاعــات
شنصــی ،معلمــان علــاو بــر پرســشهــانی در صــوص جنســیو ،ســن ،رشــتة توصــیلی و
تجربة تدرنا به نـام کتـابی کـه بـر مبنـاز آن بـه پرسـشنامه پاسـد دادنـد ،اشـار کرد انـد.
پاسددهندران انـن پرسـشنامه معلمـان زبـان بـین  24تـا  62سـای بودنـد کـه اکبـر آنهـا را
زنــان ( )%19/2و ب یــه را معلمــان زبــان مــرد ( )%26/1تشــکی دادنــد .بــیش از نیمــی از انــن
جمعیــو آمــارز ( )%15/5در رشــتههاز منتلــ

زبــان انیلیســی ماننــد آمــوز

زبــان،

ادبیـــات انیلیســـی و مترجمـــی زبـــان انیلیســـی توصـــی کـــرد و ب یـــه ( )%24/6داراز
مــدارکی بــه نیــر از رشــته زبــان بودنــد .بــا توجــه بــه اهمیــو چیــونیی پاســدرــونی بــه
سؤالات مربـود بـه لاکیـو در کتابهـاز آموزشـیا هاز زبـان ،مـدر توصـیلی و سـاب ة
تدرنا انـن معلمـان نیـز پرسـید شـد .بـر انـن اسـاس ،از مجمـوع معلمـان شـرکوکننـد ،
 %93/7داراز مـــدر کارشناســـی %45/3 ،داراز مـــدر کارشناســـی ارشـــد و  6درلـــد
داراز مدر

دکترز بودند.

از مدرســان همچنــین اســ کتــابی کــه ســؤالات پرســشنامه را در ارتبــاد بــا آن پاســد
دادنــد پرســید شــد بــود کــه در میــان آنهــا کتابهــاز زنــر بودنــد 22( Total English
درلـــد) 71( Interchange ،درلـــد) 75/4( True to Life ،درلـــد)،
 77/1( English Filesدرلد) و  95/1( Top Notch Seriesدرلد).
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جدول  .1آمار توصیفی شرکتکنندگان

جنسیت

سن

مدرک تحصیلی

رشتۀ تحصیلی

کتب درسی

سابق تدریس

بین  2۴تا 9۴
سای ( 3۴نهر)
بین  9۴تا 5۴
آموز

بین  7تا  3سای

Top Notch Series
( 65نهر)

( 795نهر)

92( Total English

بین  7۴تا 73

نهر)
 21( Interchangeنهر)
 24( True to Lifeنهر)

زبان

زن (72۴

سای ( 55نهر)

لیسانا ()1۴

نهر)

بین  5۴تا 4۴

فوق لیسانا

( 726نهر)

مرد (55

سای ( 26نهر)

( 3۴نهر)

سانر رشتهها

سای ( 23نهر)

نهر)

بین  4۴تا 6۴

دکترز ( 5نهر)

( 91نهر)

بین  2۴تا 23
سای ( 7نهر)

سای ( 9نهر)
بین  6۴تا 1۴

American English
 75( Fileنهر)

سای 7

 .۳ .۳ابزار پژوهش

هــدا انــن پــژوهش ررا ــی و هنجارنــابی پرســشنامة افــزانش لاکیــو زبــانآموزان
در آمـوز

زبـان بـه شـیوة کـاربردموور بـا اسـتهاد از رو

مدیسـازز ر

اسـو کـه بــه

شـک مبسـود در دنیـر کسـموهـاز انـن پـژوهش توضـی داد شـد اسـو .بــدننمننور،
ابتــدا پیشــینة پــژوهش بــا دکــو مطالعــه شــد و براســاس ننــرات شــارپ ( ،)2۴۴5رانکــو
( ،)7333تــن ( ،)2۴۴۴مــورنا ( )2۴۴6و دنیــر لــا

ننــران انــن زمینــه مــواردز کــه

جزو مؤلهـههاز الـلی و زنربنـانی لاکیـو هسـتند ،بررسـی شـد .سـپا بـر مبنـاز آن 54
سؤای به شـک لیکـرت ررا ـی شـد کـه ننـرات معلمـان را در ریـ
تواف ـ مــورد ســنجش کــرار داد .بعــد از آن از دو متنص ـ

توافـ کامـ و عـدم

روانشناســی و آمــوز

زبــان

واســته شــد تــا ننــر ــود را دربــارة روانــی موتــوانی انــن پرســشنامه اعلــام نماننــد .در
مر لــة بعــد از پــن نهــر کــه داراز ونژرــیهــاز رــرو هــدا (معلمــان آمــوز

زبــان

انیلیسی) بودند واسـته شـد تـا بـه سـؤالات پرسـشنامه پاسـد دهنـد .در نتیجـه ،واژ هـا و
کلمات مبه و نامههوم در سؤالات مشن

و تیییرات لازم اعمای شد.

سای پنجا و نک
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بــدننترتی ـ  ،پرســشنامــهاز جهــو ســنجش می ـزان افــزانش لاکیــو زبــانآموزان در
آموز

زبان ررا ـی شـد تـا بدننوسـیله بتـوان بـه بررسـی موتـواز کتـابهـاز آموزشـی

زبان مؤسسات پردا و (ضمیمة .)2
 .۴ .۳روش جمعآوری و تحلیل دادهها

پــا از تأنیــد پرســشنامه و تیییــرات لــازم در ســؤالات ،از  765معلــ زبــان انیلیســی
که در مؤسسـات مشـهد مشـیوی بـه تـدرنا بودنـد واسـته شـد تـا بـه پرسـشنامه پاسـد
دهند.
بعــد از جمــعآورز داد هــا بــراز بررســی اعتبــار ســازة پرســشنامة ســنجش لاکیــو در
انــن پــژوهش از مــدی آمــارز ر

آنــدرن

بـا شــا

( )7311اســتهاد شــد .پرســشنامه

مــورد اســتهاد در انــن پــژوهش  54ســؤای دارد کــه از  765مــدرس زبــان بــهرور مســت ی و
نیرمســت ی جمــعآورز شــد و داد هــا پــا از بررســی وارد نــرمافــزار  SPSSشــد .بــراز
سنجش اعتبار انـن داد هـا از شـیوة تولیلـی ر

اسـتهاد شـد تـا میـزان تناسـ

داد هـا در

انن مدی مواسبه شود.
 .۴نتایج

بــراز بررســی روانــی ســازة پرســشنامة افــزانش لاکیــو زبــانآموزان در آمــوز
بــه شــیوة کــاربردموور از شــیوة مدیســازز ر
مــدی آمــارز ر

بــا شــا

آنــدرن

زبــان

اســتهاد شــد اســو .پــا از اســتهاد از

( )7311بــر روز داد هــاز پرســشنامة ســنجش

لاکیو ،نتان زنر بهدسو آمد.
تکبعدی بودن و آمار برازش
تولیــ  54ســؤای پرســشنامة لاکیــو نشــاندهنــدة )item seperation index (isi

برابــر  5/42بــا میــزان پانــانی ( ۴/34جــدوی  )2و ) person seperation index (psiبرابــر
با میزان پانانی اسو (جدوی .)2
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جدول  .2خلاصۀ نتایج  ۴4سؤال پرسشنامه

بررســی نتــان  54ســؤای پرســشنامه نشــاندهنــدة  item seperation indexبراب ـر 5/42
بــههمــرا پانــانی  ۴/34و بررســی  person seperationn indexبرابــر  4/۴1همــرا بــا
پانــانی ( ۴/36جــدوی  )9نشــاندهنــدة انــداز ریرز دکی ـ اســو .همچنــین از انــن جــداوی
میتـوان نتیجـهریـرز کـرد کـه بررسـیها ،مـوارد پرسـشنامه را در ریـ

متییـرز از -۴/16

(مــورد شــمار  -21درریــر ک ـردن زبــانآموزان در تمــارننی کــه رنس ـ پــانرز را افــزانش
دهنــد) تــا ( ۴/51مــورد شــمار  -99ملــزوم کــردن زبــانآمــوز بــه اســتهاد از الــوهــاز
متنوع لوتی براز بیان اهانش در پاسد به تمارنن درسی) کرار میدهد.
جدول  .۳خلاصۀ نتایج  161فرد اندازهگیریشده

سای پنجا و نک
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همــانرــور کــه جــدوی پــانین نشــان میدهــد  5ســؤای پرســشنامه در مــدی ر
نمیشــوند بــه انــن دلی ـ کــه شــا
ســؤالات براســاس عــدم تناس ـ

هــاز تناس ـ

در شــا

تأنیــد

آنهــا از  7/5بیشــتر بــود اســو .انــن

مربــع میــانیین ) (MNSQشــام ســؤالات ،2

 ،71 ،72 ،7۴و 99میشوند (جدوی .)5
ســؤالات نکــر شــد از انــن جهــو کــه ســؤالات شــام شــا
هســتند بــه رهتــة لینــاکر ( )2۴۴3نشــاندهنــدة تناسـ

تناس ـ

کمتــر از ۴/6

بــیش از ــد بــود و شــام انراداتــی

ماننــد کابــ پــیشبینــی بــودن نــا اضــافی بــودن هســتند ،ولــی نمیتواننــد روانــی ســازة
پرســشنامه را توــو تــأثیر کــرار بدهنــد .در ادامــه میتــوان رهــو ســؤالاتی کــه داراز
شــا

مربــع میــانیین ) (MNSQبیشــتر از  7/5هســتند از مــدی مــورد ننــر مــا تنطــی

کرد و تولی داد ها را دشهدار میکنند.
براساس مههوم ت بعدز بودن ،نکتـة الـلی روانـی سـاز انـن اسـو کـه همـة سـؤالات
پرســشنامه نشــانیر عملکردهــاز کلــی ن ـ

ســازة زنربنــانی وا دنــد (پــیشکــدم ،ب ــانی،

شــما ،و شمســانی .)2۴77 ،از انــن رو آن دســته از س ـؤالاتی کــه ســازة زنربنــانی وا ــدز
را نکســان انــداز نمیریرنــد باعــث انجــاد چندبعــدز بــودن میشــوند و بانــد از لیســو
سؤالات اا شوند.
نامتناس ـ ترنن مــورد پرســشنامه در بررس ـیها مربــود بــه ســؤالات ( 72مطال ـ

کت ـ

درسی شام داسـتانهـانی بـراز افـزانش توانـانی در م ابلـه بـا مشـکلات زنـدری میشـود)
و ( 71ســؤالات ابتــدا و انتهــاز مطال ـ

مهــارت وانــدن بــا زنــدری شنصــی زبــانآموزان

ارتبــاد برکــرار میکننــد) میشــود کــه ) (infit mean squareآنهــا برابــر  2/37میباشــد.
مــوارد بعــدز در انــن ری ـ

مربــود بــه ســؤالات ( 2کت ـ

موتــواز انییزشــی هســتند) و ( 7۴موضــوعات و مطالــ

شــام مطال ـ

و تصــاونرز بــا

درســی باعــث انجــاد رابطــة

دوسـتانه بـین معلمــان و زبـانآموزان میشــوند) آنهـا برابـر  2/3۴میباشــد .همچنـین ســؤای
( 99ملــزوم کــردن زبــانآمــوز بــه اســتهاد از الــوهــاز متنــوع لــوتی بــراز بیــان
اهانش در پاسـد بـه تمـارنن درسـی) بـا  infit mean squareبرابـر بـا  2/72مـورد بعـد
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از موارد مشک ساز میباشد کـه انـن مـوارد باعـث چندبعـدز شـدن شـا

شـد و بانـد

از لیسو سؤالات اا شوند.
جدول  .۴آمار تناسب سؤالات

نمودار  7نشاندهندة انن نتیجه اسـو کـه سـازة ارا ـه شـد توسـ سـؤالات بـهلـورت
کام ـ توس ـ م یــاس پوشــش داد شــد اســو .همچنــین رســتردری ســؤالات بــهلــورت
کام ـ در ارــراا م یــاس بیــانیر انــن نکتــه اســو کــه ســؤالات مــوردننر بــه ــوبی دامن ـة
وســیعی از ســاز هاز پرســشنامه بود انــد .نکت ـة دنیــرز کــه از شــک  ،7بــهدســو میآنــد
مؤند انن واکعیـو اسـو کـه جمـع شـدن مـوارد در وسـ شـا

آمـارز نکتـهاز مببـو
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بهشمار آمد و نشاندهنـدة دکیـ بـودن مواسـبة روانـی و مناسـ بـودن آنهـا بـراز هـدا
مورد ننر انن تو ی اسو.

نمودار  .1پراکندگی سوالات-اشخاص

عملکرد دستهبندی ) (category fumctioningو آمار شاخص ردهبندی (Rating Scale
)Statistics
7

در بررســیهــاز آمــارز ،واژة «دســتهبنــدز» همــان برچســبی اســو کــه در پرســشنامه
به هر دسـته (ماننـد کاملـاً موافـ  ،نسـبتاً موافـ  ،کاملـاً منـال ) ارلـاق میشـود و همچنـین
الــطلاک «تعــداد مشاهد شــد » 2نشــانیر تعــداد دفعــاتی اس ـو کــه هــر دســتهبنــدز تکــرار
شــد اســو .جــدوی  4کــه مــوارد فــوق را نشــان میدهــد رونــاز انــن مطل ـ
شــا

اســو کــه

بــهدلی ـ افــزانش هماهنــس میانیینهــاز مشــاهد شــد و امتیــازات دســتهبنــدزها

بهدرستی عم میکند.
جدول  .4آمار ردهبندی شاخص

1. category
2. observed count
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بررســی جــدوی  4نشــان میدهــد کــه آســتانة مــدی «آنــدرن -ر » متمــانز بــودن هــر
دســتهبنــدز را بــراز داد هــاز تو یـ تأنیــد مینمانــد ،بــا توجــه بــه انــن نکتــه کــه تعــداد
دستهبندزها باند دکی و کافی باشـد کـه هـ همـة رزننـهها را در بـر بییـرد و هـ در عـین
متمــانز بــودن ،از اتلــاا ارلاعــات جلــوریرز کنــد .لینــاکر ( )7333ع یــد دارد آســتانة
دستهبندزها باند بـین  7/5تـا  4کـرار بیبـرد .در تو یـ
کــه دســتهبنــدزها بــر روز شــا

اضـر انـنرـور مشـاهد میشـود

لیکــرت کــافی بــود  ،آمــار لــویوی را ارا ــه نمــود

اسو.
همانرور کـه در نمـودار  2مشـاهد میشـود ،دسـتهبنـدز شـا
کلی مناس

رد بنـدز بهلـورت

اسو؛ زنرا معیارهـاز دسـتهبنـدز و میـانیینهـاز مشـاهد شـد بـه تناسـ

ارز هــاز دســتهبنــدزها افــزانش مینابنــد و علــاو بــر آن ،آســتانهها و شــا
 MNSQدر ری

بـا
هــاز

مناسبی از  ۴/6تا  7/5کرار میریرند.

نمودار  .2منحنی دستهبندیها

 .4بحث و نتیجهگیری

همانرور که در بالا نکـر شـد ،امـروز نیـاز بـه شـیوة تـدرنا و برنامـة درسـی الـی
براز کلاسهاز آموز

زبـان مـورد نیـاز اسـو کـه بـا شـیو هاز سـنتی کـه تنهـا بـه انت ـای

ارلاعات زبانی پردا ته متهاوت بـود و انـن کابلیـو را داشـته باشـد کـه زبـانآمـوز را نـراز
موــی اجتمــاعی فراتــر از کلــاس درس آمــاد ســا ته و وز را بــراز دنیــاز بیــرون مجهــز
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کنــد .انــن ملزومــات در ننرن ـة آمــوز

71

زبــان بــه شــیوة زنــدریموــور پــیشکــدم ()2۴77

وعد داد شد و وکو آن اسو کـه اهمیـو و کـاربرد آنهـا بـهرـور عملـی در کلـاسهـا و
زبـان بـه سـود زبـانآموزان اسـتهاد شـود .در انـن راسـتا ،معلمـان و

مطال

درسی آمـوز

مطال

درسی بانـد وسـیلهاز باشـند بـراز کشـ

کابلیـوهـاز پنهـان زبـانآموزان و بتواننـد

راهکارهانی براز افزانش مهارتهاز رد بالاتر فکرز مانند لاکیو پیدا کنند.
همــانرــور کــه رهتــه شــد هــدا انــن پــژوهش اعتبارســنجی پرســشنامة ســنجش
زبــان موجــود در مؤسســات آموزشــی بــود.

لاکیــو در مــورد کتــابهــاز آمــوز

بــدننمننــور از  765مــدرس زبــان انیلیســی واســته شــد تــا در جمــعآورز داد هــاز انــن
پژوهش شرکو نماننـد .بررسـیهاز منتلـ

بـا اسـتهاد از مـدی ر

نشـان داد کـه بـهجـز

 5سؤای ،پرسشنامة ررا یشد از روانی و پانانی وبی بر وردار اسو.
بــا در لــوی از نیازهــاز زبــانآموزان و ســرلو ه کــرار دادن ملزومــات مهــارتهــاز
زندری ،میتـوان از کلـاسهـاز آمـوز

زبـان کـه بسـیار نـزد زبـانآموزان موبـوب بـود و

صولـیات لـازم بـراز تمــرنن و تجربـه مهـارتهـاز رد بالــاز فکـرز ماننـد را

نــابی

و رنســ پــانرز دارنــد ،بــهعنوان مکــانی آننــد رــرا بــراز افــزانش مهــارتهــانی ماننــد
لاکیو بهر بـرد .بررسـی بـر روز پرسـشنامه ررا ـی شـد در تو یـ

اضـر انـن مهـ

را تأنیــد مینمانــد کــه انــن پرســشنامه کابلیــو ســنجش فه ـ از لاکیــو را دارا اســو  .از
انــن رو ،امیــد اســو ررا ــی ابــزارز از انــن دســو بتوانــد بــه معلمــان زبــان و ررا ــان
کتابهاز درسی کم

کند تـا بـه شـک منسـج و علمـی بتواننـد افـزون بـر دانـش زبـانی

دانش زندرانی و مهارتی افراد را افزانش دهند.
نتــان تو یــ

اضــر ،پرســشنامة ســنجش افــزانش لاکیــو زبــانآموزان در آمــوز

زبـــان بـــه شـــیوة کـــاربردموور توســـ رو

مدیســـازز ر

را هنجارنـــابی و تأنیـــد

مینماند .انن پرسـشنامه در جهـو عملـیسـازز الـوی زنربنـانی ننرنـة آمـوز

زبـان بـه

شیوة کـاربردموور پـیشکـدم ( )2۴77ررا ـی و تـدونن شـد و بـهدلی کـاربردز و بـهروز
بــودن انــن ننرنــه و شــا
اص آموزشی راهیشا باشد.

بــودن موضــوع لاکیــو میتوانــد در رســیدن بــه اهــداا
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ررا ــان و مؤلهــان کتابهــاز آموزشــی زبــان در سراســر کشــور میتواننــد بــا تکیــه بــر
مؤلهههاز ارزشمند لاکیـو کـه در سـؤایهاز انـن پرسـشنامه اسـتهاد شـد بـه تـدونن و
تهیه مطال

آموزشـی نپردازنـد تـا بتواننـد علـاو بـر ارا ـة نکـات زبـانی ،بـه الـوی مهـ و

ضــرورز مربــود بــه افــزانش لاکیــو بــهعنوان نکــی از مهــارتهــاز زنــدری مبــادرت
ورزند.
علــاو بــر تــدونن کتــابهــاز زنربنــاز افــزانش لاکیــو ،معلمــان زبــان ه ـ میتواننــد
مؤلهــههاز انــن مهــارت را در شــیوة آموزشــی و امتوــانی ــود جــاز داد و بــدننترتی ـ
کلـــاسهـــاز آمـــوز

انیلیســـی را بـــه مکـــانی بـــراز تبـــادی ارلاعـــات زبـــانموور و

زنــدریموــور تبــدن نماننــد .انــن پــژوهش همچــون هــر پــژوهش دنیــرز داراز انرادتــی
اسو کـه در مطالعـات بعـدز بانـد مـورد بررسـی دکیـ کـرار ریـرد .در انـن پـژوهش ف ـ
فه معلمـان زبـان از لاکیـو را سـنجید شـد .ابـزارز دنیـر لـازم اسـو تـا میـزان واکعـی
لاکیــو را بســنجد .در انــن پــژوهش تعــداد موــدودز کتــاب واکــاوز شــد .تو ی ــات
دنیرز لازم اسو تـا تعمـی پـانرز را افـزانش دهـد .افـزون بـر انـن ،میتـوان از رو هـاز
آمارز دنیرز همچون تولی عاملی براز سنجش روانی ابزار استهاد کرد.
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1 ضمیمۀ
Creativity Scale for English Language Learning Textbooks

In the Name of God
Dear Friends!
The following questionnaire attempts to collect some information on the
current status of English language textbooks available in the EFL settings
in our country. Regarding the purpose of our research project, we had
designed the items so that they would analyze the materials of the
textbooks (e.g., texts, pictures, exercises, topics, conversations and the
like). As important as the findings of such analysis are, we would
appreciate if you read each sentence carefully and select the best choice
relevant to the materials of the textbook you teach at the present time. To
maintain confidentiality, all forms will be anonymous. We would like to
express our gratitude for your time in advance.

Teacher Information:
 Age:
 Gender: Male 
Female 
 University major:
 Educational Level: High school  B.A./B.S. 
M.A./M.S. 
 Years of experience as an EFL teacher:
 Title of the book you want to evaluate:

Ph.D. 

*After reading each item, please select the appropriate option that best
points out the degree to which the following capabilities are addressed in
the textbook you are evaluating.

Capability

1. This course book
provides the learners with
exercises that promote
innovative thinking.

Totally
Disagree

Mostly
Disagree

Slightly
Agree

Moderately
Agree

Mostly
Agree

Totally
Agree
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Capability

2. This course book
presents lessons with
motivating pictures and
exercises.
3. The exercises allow
teachers to help learners
to
become
more
independent.
4. This book’s materials
help the learners to act in
harmony with their inner
needs and potentialities.
5. The texts help the
learners to think in
opposites, analogies, or
metaphors rather than in a
straightforward manner.
6. The exercises of the
book allow learners to
take initiatives in solving
the problems in their own
way.
7. The tasks of units are
challenging enough to
encourage learners to take
risks.
8. The exercises of the
book
present
opportunities for the
learners to self-express
themselves.
9. By following the lesson
plan of this book, teachers
can provide a nonthreatening and noncontrolling climate in the
classroom.
10. Topics and materials
which are presented in
this book allow teachers
to build a friendly
relationship with learners.

Totally
Disagree

Mostly
Disagree

Slightly
Agree

Moderately
Agree

22
Mostly
Agree

Totally
Agree
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Capability

11. The exercises in this
course book stimulate
learners to think and
discover the answers by
themselves.
12. The reading materials
in this course book
narrate
stories
that
promote learners to cope
with life difficulties.
13. The course book and
workbook activities are
stimulating enough to
prepare
learners
for
problem-solving
situations.
14. The instructions to the
exercises help the learners
to create and combine
their
ideas
before
expressing themselves.
15. The course book
assesses the learners
based on their differences
not similarities.
16. The course book
exercises make learners
aware that their new and
creative
ideas
are
expected and welcome.
17. The warm up
questions at the beginning
of reading sections (or
wrap-up questions at the
end) reinforce learners to
relate the materials to
their own experiences.
18. The course book
requires the teacher to
introduce
innovative
methods for learning
vocabulary, writing or
other skills.

Totally
Disagree

Mostly
Disagree

Slightly
Agree

Moderately
Agree

سای پنجا و نک
Mostly
Agree

Totally
Agree
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Capability

19.
The
follow-up
exercises (especially after
Grammatical points or
new
Dialogues)
encourage the learners to
role-play the learned
materials based on their
own characters.
20. The writing topics are
not always book-based.
Sometimes
they
ask
learners to relate the topic
to their own lives’
problems.
21. There are lots of
group tasks by which
learners can share their
ideas freely and pile them
up to reach to a solution.
22. The book does not
impose
one
correct
answer to the questions
instead it praises the idea
of varying responses.
23. The book suggests the
question-making activity
as a home assignment to
reading and conversation
sections.
24. In order to seek more
information
on
the
subject, the book offers
the consult of ‘library’ or
‘internet’ as sources with
multi-ideas.
25. The characters being
discussed in the reading
sections are popular and
motivational
for
the
learners to learn from.

Totally
Disagree

Mostly
Disagree

Slightly
Agree

Moderately
Agree

25
Mostly
Agree

Totally
Agree

24
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Capability

26. By the assessment
criteria, teachers are
required to value the
uniqueness
of
each
response and not to score
based on a single pre-set
answer.
27. Besides the formal
exercises, teacher is asked
to suggest unusual and
informal assignments.
28. The book requires the
learners to engage in
activities that promote
risk-taking behavior.
29. The book’s group
activities are to move the
learners towards decision
making roles.
30. The book’s group/pair
activities point out that
every group’s success is
valued based on their
synergy achievement.
31. After most activities,
the book has mentioned
some further remarks that
arouse the curiosity of
learners to probe more on
the subject.
32. The book’s topics
lead the learners rise to
challenges rather than
single answers solutions.
33. The book requires the
learners to report the
answer to some exercises
with different tones of
voice to demonstrate
different feelings.

Totally
Disagree

Mostly
Disagree

Slightly
Agree

Moderately
Agree

سای پنجا و نک
Mostly
Agree

Totally
Agree
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Capability

34. The book content and
materials are gathered in a
way that promotes openmindedness.
35. The assessment to the
book content is reported
in a way that increases the
self-confidence of the
learners.
36. Some of the exercises
require the learners to
prepare their responses
based on any specialty
they might have.
37. The ultimate aim of
most of the exercises is to
uncover the hidden talents
of learners in a special
topic which is discussed
via new materials.
38. The book content
promotes the various
ways of thinking in order
to survive in modern
world.
39. There are exercises
that reinforce the use of
puzzles and word-games.
40. The overall aim of the
book is to generate
mindful learners who
keep a journal of their
own progress and report it
to the teacher.
41. By getting involved in
the
group
exercises
presented in the book,
learners feel free to be
active and express their
ideas.
42. The topics which are
covered through the book
lead learners to think

Totally
Disagree

Mostly
Disagree

Slightly
Agree

Moderately
Agree

26
Mostly
Agree

Totally
Agree

21
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Totally
Disagree

Capability

beyond
materials.

the

book

43. The book presents
questions which can be
responded variously and
flexibly.
44. This book permits the
learners to approach some
exercises
in
an
imaginative way.
45. The book boosts the
learners’ confidence so
that they could employ
alternative techniques for
learning new materials.

Mostly
Disagree

Slightly
Agree

Moderately
Agree

سای پنجا و نک
Mostly
Agree

Totally
Agree

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی) ،علمی ـ پژوهشی ،شمارة چهارم ،زمستان 7931

مقطع متوسطۀ اول در ایران و مالزی
سعید کتابی (دانشیار آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران ،نویسندة مسئول)
ketabi@fgn.ui.ac.ir
مینا کریمی (کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران)

چکیده
بیــان مهــاهیمی ن یــر ش ـ  ،اجرــار و یــر (بیــان نشــری دو)نــد ) از تــر م تلهــی
امکــانپــر)ر ا ــ

کــه )کــی از ن رویهــا ،ا ــتهاد از افعــا کمکــی وجــهنما و

ــااتارهاف فعلــی وابســته بــه نها ـ  .هــد

پــژوهپ پــیپ رو برر ــی مقا)ســهاف

مـوزی نـه فعــک کمکــی وجــهنما و ــااتارهاف فعلــی مربــو  ،در کتابهــاف مــوزی
زبان انشلیسـی ا)ـران و مـالاف ا ـ  .بـراف نیـک بـه ا)ـ هـد

از کتابهـاف انشلیسـی

دورة مقطع متو ـطة او در ا)ـران و کتابهـاف انشلیسـی مقطـع متنـا(ر (از ـط  7تـا
 )9در مــالاف ا ــتهاد شــد ا ـ  .هم نــی بــراف مقا)س ـة کــاربرد افعــا نــامررد در
کتابهــاف مــوزی زبــان انشلیســی ا)ــران و مــالاف بــا کــاربرد ا)ــ افعــا در زبــان
انشلیســی معیــار ،از داد هــاف مــرتر در منرــع مرجــع British National Corpus

ا ــتهاد شــد ا ـ  .نتــا) پــژو نشــان داد کــه در اصــوا فراوانــی نســری براــی از
ا)ـ افعــا و ــااتارهاف مربــو بــه نهــا در کتابهــاف ا)ــران و مــالاف شــراه ها)ی
وجــود دارد ،امــا بــهتــور کلــی فراوانــی ا)ــ د ــته از افعــا در کتابهــاف موزشــی
مـالاف بیشـتر از کتابهـاف موزشـی در ا)ـران ا ـ  .هم نـی بـی کـاربرد ا)ـ افعــا
در کتابهــاف موزشــی مــرکور و فــرم تریعــی کــاربرد زبــان ،تهــاوتهــا)ی بــهلحاظ
ترتیــف فراوانــی وجــود دارد .نتــا) ا)ــ پــژوهپ میتوانــد در زمینــة مــوزی افعــا
کمکی و تولید مواد در ی مؤثر در )ند  ،کاربرد داشته باشد.
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کلیدددوا هها :مطالعـة تطریقــی ،افعــا کمکــی وجــهنمــا ،کتــف مــوزی زبــان انشلیســی،
ا)ران ،مالاف ،مقطع متو طة او
 .۱مقدمه

ا ـــتهادة منا ـــف از راهرردهـــاف وجهـــی در نشـــاری و کلـــام منرـــع مهمـــی بـــراف
زبــان موزان بــهشــمار مــیرود (ها)لنــد )7331 ،و نقــپ ایــلی را در تعیــی میــاان اعتمــاد و
)قــی نشارنــد و دو)نــد نســر

بــه کــه بیــان میدارنــد ا)هــا میکنــد (مـ

ارنــی و کا)هــک،

 .)2332بنــابرا) توجیــه موزشــی روشــنی بــراف بــهشــمار وردن یــور وجهــی کلــام
بــهعنــوان )کــی از کاربردهــاف مهــن در زبانشنا ــی و بــراف کم ـ

بــه زبــان موزان بــراف

دــاهی از ایــو و راهکارهــاف ا ــتهادة یــحی از نهــا وجــود دارد (ها)لنــد.)7331 ،
عموم ـاً دســترة افعــا کمکــی وجهــی و اتلاعــات مربــو بــه کــاربرد نهــا در کتابهــاف
موزشــی کــافی نیسـ

و هلـ

از ا) ـ ب ــپ مهـن و کــاربردف زبــان نشــانشر اودمحــور

بــودن کتابهــاف موزشــی و نرــود اتلاعــات تجربــی در رابطــه بــا جواعــد جامعــهشــنااتی
زبــان بردرفتــه از جوامــع علمــی بــومیزبانــان انشلیســی ا ـ

(حســینیاــوا  ،مهرمحمــدف،

فـــردانپ و اکرـــرف7932 ،؛ فســـنقرف و عـــاد 7931 ،؛ ها)لنـــد .)7331 ،امـــروز برنامـــة
در ی بهعنوان )کـی از حوز هـاف شـاا
تربی

شنااته شد ا

در میـان حوز هـاف وابسـته بـه دانـپ تعلـین و

(مهرمحمدف.)7912 ،

بنــابرا) بــا مقا)س ـة مجموعــهکتابهــاف موزشــی و منــابع مرجــع کــه نشــانشر کــاربرد
تریعــی زبانانــد ،ا) ـ امــر یــرورف بــه ن ــر میر ــد کــه با)ــد اتلاعــات زبــانیاف را کــه
زبــان موزان در معــرآ ن جــرار میدیرنــد ،دوبــار برر ــی کــرد تــا منــابع موزشــی
مؤثرترف بـراف نهـا تولیـد شـود .در واجـع منـابع مرجعـی ماننـد  BNC7میتواننـد محققـان
را بــه شنا ــا)ی نقــا ااتلــا
هم نی میتواننـد جابلیـ

بــی کتابهــاف موزشــی و منــابع مرجــع راهنمــا)ی کننــد و

)ـاددیرف ،ـ تی و مهیـد بـودن ـااتارهاف د ـتورف معـی را

1. British National Corpus
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کننــد .هاچینســون و تــور  )7331( 7بیــان میدارنــد کــه

کتابهــاف در ــی از اجــااف ایــلی مــوزی در ــط جهــانی تلقــی میشــوند و هــی
محــی

موزشــی بــدون کتــاب دراــور و منا ــف اــود ،کامــک نیسـ ؛ در واجــع کتابهــاف

در ــی از عوامــک ایــلی رفــع نیازهــا)ی کــه در ــط کلا هــاف در ــی و فراتــر از نهــا
پد)دار میشوند ،بهشـمار می )نـد .بـر همـی ا ـا
شراه

هـد

پـژوهپ حایـر برر ـی میـاان

فراوانـی ارائـة افعـا کمکـی وجهـی در کتابهـاف مـوزی زبـان انشلیسـی ا)ـران و

مالاف و نحوة ا تهادة زبـان موزان از ا)ـ د ـته از افعـا ا ـ  .بـه همـی من ـور پـژوهپ
حایــر ،بــه مقا)س ـة فراوانــی نســری ن ـه فعــک کمکــی وجهــی ایــلی و ــااتارهاف فعلــی
مربـو بــه نهـا در کتابهــاف موزشــی مقطـع متو ــطة او در ا)ـران و مــالاف میپــردازد.
هم نـی  ،فراوانـی و ترتیـف ارائـة ا)ـ افعــا در کتابهـاف مـرکور بـا داد هـاف متنــا(ر در
منرــع مرجــع  BNCمقا)ســه شــد ا ــ

کــه تهاوتهــاف بــی ا ــتهاد از ا)ــ افعــا در

کاربرد تریعی زبان و کتابهاف موزی زبان در ا)ران و مالاف مش

دردد.

 .۲پیشینۀ پژوهش

یور وجهی کلام نـهتنهـا بـه تریـی میـاان احتمـا کلـام میپردازنـد بلکـه بازتـابدهنـدة
رابطــة بــی نو)ســند و اواننــددان هســتند و در نتیجــه اعترــار و اثــر ب شــی کلــام را
ا ــتحکام میب شــند (ها)لنــد7331 ،؛ مــ

رنــی و کا)هــک .)2332 ،یــاحفن ــران حــوزة

موزی زبان انشلیسـی اـود بـر ا)ـ باورنـد کـه در ا)جـاد تحـو در مـوزی زبـان برنامـة
در ی نقـپ کلیـدف دارد ،بـههمـی دلیـک ا ـ

کـه در بسـیارف از کشـورها کـه تحـو در

مــوزی زبــان را ــرلوحة کــار اــود جــرار داد انــد و مســیر تحــو از برنام ـة در ــی ــاز
شــد ا ــ

(عنــانی ــراب .)7933 ،عمومــاً دســترة افعــا کمکــی وجهــی و اتلاعــات

مربو به نحـوة ا ـتهاد از نهـا در کتابهـاف در ـی بسـیار محـدود ا ـ  .یـور وجهـی
کلام از اهمیـ

کـافی بـهمن ـور وارد کـردن نهـا حتـی در کتابهـاف مرتـدف براوردارنـد

و )ــاددیرف نهــا بــهتــور حــتن فرا)نــدف ا ــ

کــه زبــان موزان میبا)ســ

از ابتــدا در

1. Hutchinson & Torres
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معــرآ ن جــرار دیرنــد .کمرــود اتلاعــات در کتــابهــاف در ــی در ا) ـ زمینــه میتوانــد
تأثیرات جدف بـر )ـاددیرف فاکتورهـاف مهـن ارترـاتی در بافـ
2333؛ م

کلـام داشـته باشـد (ها)ـ ،

ارنی و کا)هک2332 ،؛ کیون2373 ،؛ )انگ.)2372 ،

در اصــوا مطالعــاتی کــه در در رابطــه بــا زبــان موزان و منــابع موزشــی د)شــر
کشــورها بــهمن ــور برر ــی نحــوة ا ــتهاد و ارائـة افعــا کمکــی وجــهنما یــورت درفتــه،
میتــوان بــه پــژوهپ فیشــواروا ،ا)ســیار و و دــارات 7در ــا  2332اشــار کــرد .در ا)ــ
پــژوهپ بــهمن ــور شــناا

نقــا یــع

زبــان موزان ژاپنــی در ا ــتهاد از افعــا کمکــی

وجهــی ،مجموعــهاف از نوشــتههاف ا)ــ زبــان موزان کــه ز)رمجموعــهاف از نشاریهــاف
بی المللی زبـان موزان انشلیسـی بـود ،جمـع ورف و برر ـی شـد .نتـا) مشـ

کـرد کـه

زبــان موزان افعــا کمکــی وجهــی ن یــر  can, could, will, wouldرا کــه از فراوانــی
بالا)ی براوردارند ،اشـترا بـهکـار میبرنـد .در واجـع ا)ـ امـر تریعـی ا ـ
ژاپنی درا)پ به ا تهاد از افعـا کمکـی وجهـی کـه نسـر
هســتند امــا شــنا)ی یــر

کـه زبـان موزان

بـه نهـا دانـپ بالـا)ی دارنـد،

نهــا بــا ا) ـ افعــا موجــف عــدم ارتکــاب نهــا بــه اطــا در

کاربردشــان نیس ـ  .از ترفــی چــون ا) ـ افعــا بــهتــور مکــرر در زبــان انشلیســی ا ــتهاد
میشــوند ،نیــاز بــه ا ــتهادة یــحی از ا) ـ افعــا در ارتراتاتشــان دارنــد .امــا نکت ـة مثر ـ
)افتهها ا) بـود کـه فراوانـی ا ـتهاد از افعـا کمکـی وجهـی تو ـ زبـان موزان ژاپنـی بـا
فراوانــی ا ــتهاد از ا)ــ افعــا تو ــ بــومیزبانــان انشلیســی مشــابه بــود .امــا  %1۶/۶از
اطاهاف زبـان موزان اشـتراهات د ـتورف بودنـد؛ بنـابرا) بـه من ـور حـر

ا)ـ تعـداد از

اطاهــاف د ــتورف و هم نــی بــه من ــور ارتقــاف ــط دانــپ د ــتورف زبــان مــوزان،
نهتنها دانپ پا)هاف د تور زبـان بلکـه دانـپ نکـات جائـی د ـتورف بـا توجـه بـه تـدر)
عملشرا)انة ااتارهاف پی یدة زبان انشلیسی لازم ا

.

در مطالعــاتی د)شــر بــه من ــور ارز)ــابی ــااتارهاف افعــا وجهــی در انشــاهاف
زبــان موزان دبیر ــتانی چینــی تو ـ ش ـا)ون در ــا  2379و )انــگ در ــا  ،2372نتــا)
مشــ

ــاا

کــه ــااتارهاف بــا افعــا  must ،will ،canبســیار ا ــتهاد شــد اند
1. Figueroa, Iciar & Garate

ا پنجا و )کن
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درحـالیکـه ـااتارهاف بـا افعـا  would ،couldو  shouldبسـیار کمتـر ا ـتهاد شـد اند.
هم نــی  ،زبــان موزان دبیر ــتانی چینــی بــه ا ــتهاد از ــااتارهاف ــاد اف هم ــون
«یمیر ش صـیففعک وجهـی» و «فعـک وجهیففعـک ایـلی بـا زمـان و نمـود نامشـ

»و

ا ــتهادة نــادر از یــور مجهــولی ــااتارهاف وجهــی تما)ــک ز)ــادف داشــتند .چنــد) عامــک
بــهعنــوان علــک احتمــالی ا ــتهادة بــیپ از حــد )ــا ایلــی کــن زبــان موزان چینــی از
ااتارهاف وجهی دونادون تو

:

محقق پیشنهاد شد ا

 زبــان موزان تــرجی میدادنــد کــه از ــاد تر)

ــااتارهاف زبــانی بــهمن ــور

جلودیرف از ارتکاب اطاهاف د تورف ا تهاد کنند.
 معلنها تنها به ترجمـة مسـتقین افعـا وجهـی از انشلیسـی بـه چینـی اتکـا میکننـد و
ا) درحالی ا

کـه بسـیارف از ا)ـ افعـا معـاد مسـتقین در زبـان چینـی ندارنـد.

هم نــی معلنهــا بــه تــدر)

کاربردهــاف فرادیــر افعــا وجهــی دــرا)پ دارنــد؛

بنــابرا) نوشــتههاف دانــپ مــوزان بــهتــور )کنوااــ
ااتارهاف تدر) شدة پرتکرار ا

شــامک ا)ــ د ــته از

.

 تهاوتهاف فرهنشـی بـی بـومیزبانـان انشلیسـی و چینـی موجـف ا ـتهادة نامنا ـف
از ااتارهاف وجهـی تو ـ زبـان موزان چینـی شـد ا ـ  .در واجـع بـومیزبانـان
مویــو میپردازنــد دریــورتیکــه

انشلیســی بــه شــر یــر) و بــیترفانــة ) ـ

زبــان موزان چینــی بیشــتر دــرا)پ بــه داشــت احســا
)ـ

مویــو دارنــد و همــی امــر ممکـ ا ـ

ااتارهاف وجهی در زبان انشلیسی شد ا
علــاو بــر ا)ــ در پــژوهپ بــ
زبان موزان کر اف نشان داد که نهـا از )ـ

مس ـئولی

نســر

بــه شــر

موجــف ا ــتهادة نامنا ــف نهــا از

.

و لــی ( )2371بــر روف نمونــهها)ی از نشــاری
ـو از افعـا وجهـی بـا مههـوم جطعیـ

ماننـد

 willبســیار ز)ــاد ا ــتهاد کرد انــد و از ــوف د)شــر از افعــا وجهــی بــا مههــوم احتمــا و
امکــان ماننــد  would ،could ،might ،mayبســیار انــد ا ــتهاد کرد انــد .بنــابرا)
افــاا)پ دــاهی زبــان موزان کــر اف و چینــی از میــاان یــراح
وجهــی در انــوا م تل ـ

در ا ــتهاد از افعــا

نوشــتار یــرورف بــه ن ــر میر ــد کــه ا) ـ اــود نیــا مســتلام
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افــاا)پ دــاهی نــان نســر
هم نــی

بــه انــوا م تلــ

شمارة چهارم

نوشــتار و فرهنــگ زبــان مقصــد ا ــ .

تــالری ،ا ــدف و دواتشــرف ( )7931بــا پــژوهپ بــر روف فرادیــران ا)رانــی نشــان

دادند که زبـان موزان میبا)سـ

انـوا م تلـ

مـت و ژانـر را تشـ ی

دهنـد و ا)ـ امـر

میتواند تأثیر مهیدف در تو عة جنرة مهمی از مهارت نوشتارف نها داشته باشد.
از بــی پژوهپهــا)ی کــه در کشــورهاف مــورد برر ــی پــژوهپ حایــر (ا)ــران و
مــالاف) یــورت درفتــه  ،میتــوان بــه پژوهپهــاف مانــا

( ،)2331اجســته و موکونــدان

( ،)2377اجســته و ر)نــدر ( ،)2379جرــارف و یــدجی ( )2372و اجســته و کــافیپور
( )2372اشار کرد .ا)ـ پژوهپهـا بـهتـور الایـه بـه تریـی چنـد مویـو در رابطـه بـا
کتابهاف موزی زبان انشلیسی مقطع متو طه او در ا)ران و مالاف میپردازد:
 ا ــتهاد از تعــداد انــدکی از ا)ــ د ــته از افعــا بــراف بیــان کاربردهــاف معنــا)ی
تکرارف
 عــدم تطــابق بــی فراوانــی افعــا کمکــی وجهــی در کتابهــاف ا)ــران و مــالاف بــا
ارائهاف مربوته در منابع مرجع
 تأکیــد بــر روف کاربردهــاف معنــا)ی جا)ــی بــهجــاف کاربردهــاف معنــا)ی ایــلی و
الف.
نتــا) بــهد ــ

مــد از ا)ــ مطالعــات بیــانشر ا)ــ مســئله ا ــ

کتابهــاف موزشــی برا ـا
بیشــتر برا ــا

کــه تــدو) ا)ــ

داد هــاف کــاربرد تریعــی زبــان در منــابع مرجــع نرــود  ،بلکــه

درون )افــ  7اــود نو)ســنددان کتــاب بــود ا ــ  .تــأثیر ا)ــ امــر در

نوشتههاف زبان موزان نیا جابـک مشـاهد ا ـ

بـهدونـهاف کـه مطالعـات بالـا بـه ا)ـ نکتـه

نیا اشار میکنند که:
 .7زبــان موزان تنهــا از تعــداد محــدودف از افعــا کمکــی وجهــی بــراف بیــان معــانی
دونادون ا تهاد میکردند؛
 .2ترتیــف فراوانــی ا ــتهاد نهــا از ا) ـ افعــا بــا ترتیــف ا ــتهاد از ا) ـ افعــا تو ـ
بومیزبانان انشلیسی مطابق

زبادف ندارد؛
1. intuition

ا پنجا و )کن

 .9بیشتر)
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مار اطاف زبـان موزان مربـو بـه ن د ـته از افعـا کمکـی وجهـی بـود کـه

به زبان موزان تدر)

مستقین نشد بود؛

 .1زبان موزان در بهکـاردیرف افعـا کمکـی منا ـف بـا مهـاهین مـورد ن ـر دچـار اشـکا
بودنــد؛ بــد) یــورت کــه افعــا کمکــی مربــو بــه مهــاهین «امکان/احتمــا  ،الــاام و
جطعیــ » بســیار کمتــر از افعــا کمکــی مربــو بــه مههــوم «توانســت » ا ــتهاد شــد
بودند؛
 .2زبــان موزان بیشــتر بــراف مههــوم «توانســت » از افعــا  canو  couldا ــتهاد میکردنــد
و ا) امر بـا داد هـاف مربـو بـه بـومیزبانـان انشلیسـی میـا)رت داشـ ؛ چراکـه نهـا
بیشتر از مههوم «امکان داشت » فعک کمکی  couldا تهاد میکنند.
شا)ان ذکر ا ـ

کـه مطالعـات مـرکور در اصـوا تحلیـک رابطـة احتمـالی بـی نحـوة

ارائه افعا کمکـی وجهـی در کتابهـاف مـوزی زبـان انشلیسـی ا)ـران و مـالاف ،بـه منـابع
موزشی و هم نـی زبـان موزان مقـاتع بالـا اشـار دارنـد .بنـابرا) ا)ـ نکتـه یـرورف بـه
ن ر میر د که بـا توجـه بـه اهمیـ

مـوزی زبـان در مقـاتع پـا)ی بـه زبـان موزان ـنی

پا)ی تر ،رابطة بـی فراوانـی افعـا کمکـی وجـهنما در کتابهـاف موزشـی مقـاتع پـا)ی و
نحــوة ا ــتهادة ا) ـ د ــته از زبــان موزان از ا) ـ افعــا نیــا برر ــی جــرار دیــرد .بنــابرا)
مطالع ـة حایــر ،بــه برر ــی میــاان شــراه

بــی فراوانــی ارائ ـة افعــا کمکــی وجهــی در

کتابهـاف مــوزی زبــان انشلیســی ا)ــران و مـالاف در مقطــع متو ــطة او و نحــوة ا ــتهادة
زبان موزان ا) مقطع از ا) د ته از افعا میباشد.
 .۳روش پژوهش
 .۱ .۳کتابهای بررسیشده

بــه من ــور نیــک بــه هــد

ا) ـ مطالعــه ،از کتــابهــاف مــوزی زبــان انشلیســی در ــه

مقطــع متو ــطة او در ا)ــران و مــالاف ا ــتهاد شــد .اتلاعــات مربــو بــه نو)ســنددان و
ا انتشار کتابهاف مرکور به شر ز)ر ا

:
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کتابهای آموزش زبان انگلیسی متوسطۀ اول در ایران ()L1, L2, L3

اــد)ر شــربیان ،ی ،.ایر بــادف ،ر ،.علــوفمقــدم ،ب ،.عنــانی ــراب ،م ،.فروزنــد
شــهرکی ،ا ،.و جربــانی ،ن .)7932( .زبــان انشلیســی پا)ــة ههــتن .تهــران :شــرک

چــا

و

نشر کتابهاف در ی ا)ران.
علـــوفمقـــدم ،ب ،.ایر بـــادف ،ر ،.فروزنـــد شـــهرکی ،ا ،.اـــد)ر شـــربیان ،ی ،.و
نیکوپور ،ج .)7931( .زبـان انشلیسـی پا)ـة هشـتن .تهـران :شـرک

چـا

و نشـر کتابهـاف

در ی ا)ران.
علــوفمقــدم ،ب ،.ایر بــادف ،ر ،.رحیمــی ،م ،.و علــوف ،م .)7931( .زبــان انشلیســی
پا)ة نهن .تهران :شرک

چا

و نشر کتابهاف در ی ا)ران.

کتابهای آموزش زبان انگلیسی متوسطۀ اول در مالزی ()F1, F2, F3
1. Khairi Izwan bin Abdullah, Doris Wee and Toe Hwee Bien, (2002).
)English Form 1. Carina Lee Yu Ching (Editor). Pustaka Alhas (M
Sdn. Bhd.: Kuala Lumpur
2. Rohini Shanta, Uma Kurup and Shalani Lorenz, (2003). English Form
2. Datin June Yogeswaran and Choo Kar Yik (Editors). Penerbit Mega
Setia Emas Sdn. Bhd.: Petaling Jaya
3. Ahmad Salihin bin Mat Saat, Mohd Salleh bin Salehin and Wan
Zuraidi bin Wan Zaid, (2003). English Form 3. Ee Ewe Hock (Editor).
Sutrapadu (M) Sdn. Bhd.: Petaling Jaya

 .۲ .۳روش تحلیل دادهها

پــژوهپ حایــر از نــو مطالع ـة تطریقــی ا ـ

و از ا) ـ رو بــا رعا) ـ

چهــارچوب و

مراحــک حــاکن بــر مطالعــات تطریقــی از تحلیــک محتــواف کمــی (ا ــتهاد از مــار تویــیهی:
فراوانی) براف نیـک بـه هـد
از نو واحدهاف کوچ

پـژوهپ ا ـتهاد شـد ا ـ  .واحـد تحلیـک پـژوهپ حایـر

چـون کلمـه و جملـه ا ـ ؛ بـراف مثـا در مقا)سـة کـاربرد افعـا

کمکـــی وجـــهنما در برنامـــة در ـــی دو کشـــور ،کلمـــات ،ـــااتارهاف جملـــهاف و
یرجملــهاف (جملــات بــههــنر) تــه و جملــات ناکامــک کــه در تمر)نــات بــهکــار میرونــد)
مـورد توجــه جــرار درفتهانــد .هم نــی اتلاعــات مربــو بــه فراوانــی و ترتیــف کــاربرد ا)ـ
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داد هـاف مقالـة نوشـته شــد تو ـ موکونــدان

و اجسته و در ا  2377ا ت راج درد)د.
 .۴یافتهها

جــداو  7و  2بیــانشر توز)ــع فراوانــی افعــا کمکــی وجهــی در ــه ــط کتابهــاف
موزی زبان مقطع متو طة او در ا)ران و مالافاند.
جدول  .۱توزیع نُه فعل کمکی وجهی اصلی در سه سطح ( )F1, F2, F3کتابهای آموزش زبان
انگلیسی مقطع متوسطه اول در مالزی
F3

F2

F1

Central Modals

291

239

292

naC

722

729

7۶۶

’lliW/ll

32

92

31

dluolS

17

1۶

۶۶

’SiWuolS

27

۶1

11

touM

21

23

92

taM

91

71

92

nuolS

27

73

1

t/glM

2

2

1

Shall

جدول  .۲توزیع نُه فعل کمکی وجهی اصلی در سه سطح ( )L1, L2, L3کتابهای آموزش زبان
انگلیسی مقطع متوسطۀ اول در ایران
L3

L2

L1

Central Modals

19

۶3

12

naC

2

۶

9

’lliW/ll

3

۶

3

dluolS

7

3

2

’SiWuolS

3

3

3

touM

3

7

3

taM

2

3

3

nuolS

3

3

3

t/glM

3

3

3

Shall
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همــانتــور کــه داد هــاف مربــو بــه فراوانــی  3فعــک کمکــی وجهــی در کتابهــاف
مــوزی زبــان انشلیســی مقطــع متو ــطة او در ا)ــران و مــالاف در جــداو  7و  2نشــان
میدهنــد ،بیشــتر) فراوانیهــا نســر
کتابهاف ا)ران مالاف مربو به افعا

بــه افعــا وجهــی در هر)ــ
 willو  Canبود ا

از ــطو متنــا(ر در

.

جدول  .۳مقایسه فراوانی کلی افعال کمکی وجهی در کتابهای آموزش زبان مقطع متوسطۀ اول در ایران
و مالزی
Total

latoT

Central Modals

N

154

۶12

naC

1

11

111

’lliW/ll

2

6

227

dluolS

3

3

729

’SiWuolS

4

0

723

touM

5

1

712

taM

6

2

29

nuolS

7

0

11

t/glM

8

0

71

Shall

9

همانتور کـه داد هـاف جـدو  9نشـان میدهـد ،بیشـتر) فراوانـی در اصـوا افعـا
کمکـی وجهــی در کتابهـاف مــوزی زبــان مقطـع متو ــطة او در ا)ـران و مــالاف مربــو
بــه افعــا بــا مهــاهین توانســت و جطعی ـ

( canو  )willبــود ا ـ

و د)شــر افعــا وجهــی

با مهاهین الاام ،احتما و امکان به ترتیف فراوانی کمترف بهاود ااتصاا داد اند.
جدول  .۴مقایسۀ ترتیب فراوانی افعال کمکی وجهی در  BNCو سه سطح کتابهای آموزش زبان
انگلیسی ایران و مالزی در مقطع متوسطۀ اول
Modal auxiliaries in
Iranian English
textbooks

Modal auxiliaries in
Malaysian English
textbooks

Modal auxiliaries in
the BNC

N

Can
Will
Should
Would
Could

Can
Will
Should
Would
Must

Will
Would
Can
Could
May

1
2
3
4
5

ا پنجا و )کن
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Modal auxiliaries in
Iranian English
textbooks

Modal auxiliaries in
Malaysian English
textbooks

Modal auxiliaries in
the BNC

N

May
-

May
Could
Might
Shall

Should
Must
Might
Shall

6
7
8
9

همانتور کـه در جـدو  1نشـان داد شـد  ،در مـورد داد هـاف مربـو بـه ترتیـف ا)ـ
افعــا در بــی کتابهــاف مــرکور در دو کشــور شــراه ها)ی وجــود داش ـ  .شــا)ان توجــه
ا ـ

کــه در داد هــاف مربــو بــه ترتیــف فراوانــی افعــا وجهــی بــی کتابهــاف مــوزی

زبــان در ا)ــران و مــالاف ومنرــع مرجــع  BNCتهاوتهــا)ی وجــود داش ـ  .بــراف مثــا در
 BNCافعــا  would ،will، could ،canبــهعنــوان افعــا بــا بیشــتر) فراوانــی مطــر
شــد اند امــا همــانتــور کــه مشــ

ا ــ

فعــک  couldدر کتابهــاف ا)ــران و مــالاف

بهترتیـف در جا)شا هـاف پـنجن و ههـتن جـرار دارد ،فعـک  shouldدر جا)شـا

ـوم و افعـا

 would ،will ،canدر بــی افعــا بــا بیشــتر) فراوانــی در کتابهــاف ا)ــران و مــالاف
مطر انـــد .فعکهـــاف  shall ،might ،mustدر کتابهـــاف موزشـــی مـــالاف و در منرـــع
مرجــع  BNCمطــر شــد اند (درچــه تهاوتهــا)ی در ترتیــف فراوانــی افعــا مــرکور در
بــی ا) ـ دو وجــود دارد) ،امــا ا) ـ افعــا ایــلاً در کتابهــاف موزشــی ا)ــران در مقطــع
متو طة او وجـود ندارنـد .جـدو  2نما)ـانشر  3ـااتار فعلـی م تلـ

ا ـ

کـه افعـا

کمکی وجهی ایلی میتوانند در نها بهکار برد شوند.
جدول  .۵ساختارهای مختلف با افعال کمکی وجهی
Example

Structure

Who will go? I will
Sam can swim. / She must be
hungry.
It should be replaced.
They will be arriving soon.
He might have done it.
It might be being done tomorrow.
It should have been fixed.
He must have been lying.
He might have been blackmailed.

Modal alone

N
1

Modal+infinitive

2

Modal+be+past participle
Modal+be+present participle
Modal+have+past participle
)Modal+be+being+past participle (or adjective
Modal+have+been+past participle
Modal+have+been+present participle
)Modal+have+been+past participle (or adjective

3
4
5
6
7
8
9

13
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جــداو شــمار هاف  ۶و  1نشــانشر نحــوة توز)ــع فراوانــی نــه ــااتار فعلــی ا ـ
شامک چهـار فعـک از  3فعـک کمکـی وجهـی در بـی
ا)ــران و مالافانــد ) .ـ
ا

کــه

ـه ـط کتابهـاف متو ـطة او در

دا)ن ـة ) (Nدر ا) ـ جــدو وجــود دارد کــه شــامک افعــا وجهــی

که در جملـات پر شـی و در اـر جملـات بـهکـار بـرد میشـوند و نیـا ن د ـته از

افعالی کـه در تمر) هـا (پرکـردن جاهـاف اـالی ،جملـات بـههـن ر) تـه و ـؤالات چهـار
دا)نهاف) بهکار برد میشوند و ااتار جملهاف ندارند.
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همــانتــور کــه جــداو  ۶و  1نشــان میدهنــد ،بیشــتر) فراوانــی ــااتارهاف ب ـهکــار
بــرد شــد بــا افعــا کمکــی وجهــی در کتــابهــاف موزشــی ا)ــران و مــالاف مربــو بــه
ــااتار دوم (فعــک کمکــی ف یــورت مصــدرف فعــک) و بــا فعــک کمکــی  canا ــ .
جــداو  2و  3بیــانشر نحــوة توز)ــع فراوانــی نــه ــااتار فعلــی کــه شــامک پــن فعــک از نـه
فعک کمکـی وجهـی در بـی

ـه ـط کتابهـاف متو ـطة او در ا)ـران و مـالاف هسـتند،

میباشد.
جدول  .۸توزیع ساختارهای افعال کمکی وجهی در سه سطح کتابهای آموزش زبان انگلیسی در ایران
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شمارة چهارم

همانتور که جـداو  2و  3نیـا نشـان میدهنـد در مـورد پـن فعـک د)شـر نیـا ـااتار
دوم (فعــک کمکــی ف یــورت مصــدرف فعــک) بیشــتر) فراوانــی را در بــی

ــااتارهاف

فعلی در کتابها موزشـی ا)ـران و مـالاف دارا ـ ؛ لـرا بـا توجـه بـه ا)ـ نکتـه کـه افعـا
 shouldو  mustاز جملــه افعــالی هســتند کــه در ــااتارهاف مجهــو بســیار کــاربرد
دارنــد ،میبا)ســ

ــااتارها در کتابهــاف مــالاف و

فراوانــی بیشــترف در رابطــه بــا ا)ــ

م صویـاً در کتابهــاف ا)ــران وجــود داشــته باشــد .هم نــی بــا توجــه بــه ا)ـ نکتــه کــه
 would ،shouldو  mustدر بـی افعــالی هســتند کــه در ــااتارهاف بــا وجــه کامــک کــاربرد
بسیار دارنـد ،میبا)سـ

فراوانـی بیشـترف در رابطـه بـا ا)ـ

ـااتارها در کتابهـاف ا)ـران

و مالاف وجود داشته باشد.
علاو بر ا)ـ  ،تهاوتهـاف بسـیارف بـی ا)ـ دو دـرو از کتابهـا (ا)رانـی و مالا)ـا)ی)
مشــاهد میشــود؛ چراکــه برالــا

کتابهــاف مالا)ــا)ی ،بــهجــا ــااتارهاف  7و  2و (،)N

فراوانــی بــراف د)شــر ــااتارهاف فعلــی در کتابهــاف موزشــی ا)ــران در مقطــع متو ــطة
او  ،یــهر ا ـ  .بنــابرا)  ،بــا توجــه بــه اهمیـ
زبــان ،لــازم ا ــ

فراوانــی ــااتارها و واژدــان در مــوزی

ــااتارهاف فعلــی بــا افعــا کمکــی وجهــی فراوانــی بیشــترف در

کتابهــاف مــوزی زبــان ا)ــران داشــته باشــند .ترــق دهت ـة مور ــیا 7و فــر)م ( 2بــهنقــک از
موکونـــدان و اجســـته ،)2377 ،ـــااتارهاف م تلـــ
میبا)سـ

زبـــانی در تـــو دورة مـــوزی

مرتــف تمــر) و تکــرار شــوند .ــااتارهاف جرلــی با)ــد دوبــار تکــرار شــوند و

1. Celce Morcia
2. Larsen Freeman
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زبــان موزان نهــا را مرتــف تمــر) کننــد و تهاوتهــاف نهــا را بــا ــااتارهاف جد)ــد
متوجه شوند.
 .۵بحث و نتیجهگیری

نتـا) بـهد ـ

مــد نشـان میدهنـد کـه در اصــوا فراوانـی افعـا کمکـی وجهــی و

ــااتارهاف مربــو بــه نهــا در بــی کتابهــاف مــوزی زبــان ا)ــران و مــالاف در مقطــع
متو ــطة او شــراه ها)ی وجــود دارد؛ لــرا میتــوان از میــان علــک م تلــ  ،ا)ــرادات
اتلاعــات موجــود در ارترــا بــا فراوانــی افعــا

مشــتر ا)ــ زبــان موزان را بــه شــراه

کمکــی وجهــی و نحــوة ارائــه و تأکیــد نهــا بــر روف براــی از ا) ـ افعــا وکاربردهــاف
معنــا)ی نهــا در مقابــک د)شــر افعــا وجهــی و کاربردهــاف معنــا)ی د)شــر ،نســر
)افتــههاف بـهد ـ

داد.

مــد بــا نتــا) پژوهپهــاف د)شــر هم ــون فیشــوارا ،ا)ســیار و دــارات

( ، )2332اجســته و کــافیپــور ( ،)2372شــا)ون ( ،)2379بــ

و لــی ( )2371و )انــگ

( )2372همسو میباشد؛ چرا که نهـا نیـا بـه ا)ـ نکتـه اشـار دارنـد کـه داد هـاف موجـود
در کتابهــاف موزشــی مــورد برر ــی در اصــوا افعــا کمکــی وجهــی ،تــأثیر مســتقیمی
بر روف نوشتههاف زبان موزان داشته ا

.

در اصــوا نحــو و میــاان ا ــتهاد از افعــا کمکــی وجهــی و مــوارد اشــکا در
)ــاددیرف نهــا تو ـ زبــان موزان ا)رانــی و مالا)ــا)ی در مقطــع متو ــطة او  ،میتــوان بــه
موارد ز)راشار نمود:
 عـــدم تطـــابق در ترتیـــف فراوانـــی ا ـــتهاد از  3فعـــک کمکـــی وجهـــی تو ـــ
بــومیزبانــان انشلیســی و زبــان موزان ا)رانــی و مالا)ــا)ی (اجســته و شــکرپور،
)2371؛
 ا ــتهادة بیشــتر از زمــان حــا افعــا کمکــی وجهــی نســر

بــه زمــان درشــتة ا) ـ

افعـــا (بـــه یـــر از فعـــک ( (shouldکیـــدر ،بیشـــی و واثقـــی2379 ،؛ اجســـته و
شکرپور)2371 ،؛
 ا ــتهادة بیشــتر از افعــا  willو  canدر مقا)ســه بــا ــا)ر افعــا کمکــی وجهــی
(وتامنی ،مانا

و اکررف2332 ،؛ کیدر ،بیشی و واثقی)2379 ،؛
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 عــدم برجــرارف تمــا)ا بــی افعــا  must ،should ،have toدر بــی زبــان موزان
ا)رانی (فضیل فر و یدجی.)2371 ،
ا) ـ مــوارد را میتــوان بــه عــدم تطــابق در ترتیــف فراوانــی افعــا مــرکور بــی مرجــع
 BNCو کتابهــاف موزشــی و هم نــی بــه ناکــافی بــودن فراوانــی براــی افعــا مــرکور
در کتابهــاف موزشــی ا)ــران نســر

بالــاا

داد .بــراف مثــا  ،در کتابهــاف موزشــی

ا)ــران و مــالاف ارائـة افعــالی ماننــد  canو  willاز فراوانــی بیشــترف نســر

بــه ــا)ر افعــا

براوردارند و همی امـر مـیتوانـد ـرف توانـا)ی بیشـتر نهـا در ا ـتهاد از ا)ـ د ـته از
افعا نسر

بـه ـا)ر افعـا شـد ا ـ  .در اصـوا ا ـتهادة بیشـتر زبـان موزان از زمـان

حــا افعــا کمکــی وجهــی نســر

بــه زمــان درشــتة ا) ـ افعــا نیــا میتــوان بــه همــی

مویو اشار نمود.
در رابطــه بــا نحــو و میــاان ا ــتهاد و مراحـ

مــورد اشــکا در )ــاددیرف ــااتارهاف

فعلــی افعــا کمکــی وجهــی تو ـ زبــان موزان ا)رانــی و مالا)ــا)ی در مقطــع متو ــطة او ،
میتوان به موارد ز)ر اشار نمود:
 اشــکا در )ــاددیرف و بــهکــاردیرف افعــا  mightو  wouldبــهاصــوا در بــی
زبــان موزان مالا)ــا)ی بــهعل ـ

عــدم تطــابق ) ـ

بــه ) ـ

بــا افعــا ن یــر در زبــان

مادرف (اجسته و ر)ندر2379،؛ فضیل فر و یدجی)2371 ،؛
 احتمـا بـهکـاردیرف راهرـرد عـدم ا ـتهاد از ـااتارهاف مربـو بـه افعـا وجهـی
بــهمن ــور جلــودیرف از ارتکــاب اطــا در بــی زبــان موزان ا)رانــی ومالا)ــا)ی
(اجسته و شکرپور2371 ،؛ مانا )2331 ،؛
 عـــدم ا ـــتهاد از ـــااتارهاف متنـــو افعـــا کمکـــی وجهـــی در نوشـــتههاف
زبــان موزان ا)رانــی بــه یــر از ــااتار دوم (فعــک کمکیفمصــدر) تقربیــاً در همــة
موارد (اجسته و شکرپور)2371 ،؛
 بیشــتر) دریــد ا ــتهادة یــحی زبــان موزان ا)رانــی و مالا)ــا)ی مربــو بــه افعــا
وجهــی بــا مههــوم «توانســت » ( (can ،couldمیباشــد (وتــامنی ،مانــا
(2332؛

و اکرــرف،

ا پنجا و )کن
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ا ــتهاد از کاربردهــاف معنــا)ی افعــا will, could, must, shall

بــی زبــان موزان ا)رانــی و بومیزبانــان انشلیســی .بــهعنــوان مثــا  ،همــانتورکــه در
ب ــپ پیشــینة پــژوهپ ذکــر شــد ،زبــان موزان ا)رانــی بیشــتر از مههــوم «توانســت »
فعــک  couldنســر

بــه مههــوم «امکــان داشــت » ا)ــ فعــک ا ــتهاد میکردنــد،

درحالیکه ا)ـ مویـو در مـورد بـومیزبانـان انشلیسـی بـرعک

ا ـ

(اجسـته و

شکر پور.)2372 ،
مــوارد فــو را میتــوان بــه عــدم تنا ــف بــی فراوانــی ارائـة ــااتارهاف متنــو افعــا
کمکــی وجهــی بــهاصــوا درکتــابهــاف موزشــی ا)ــران نســر

داد .بــهعنــوان مثــا

بیشــتر) دریــد ا ــتهادة یــحی از ــااتارهاف افعــا وجهــی در بــی زبــان موزان ا)رانــی
و مالا)ــا)ی مربــو بــه افعــا  canو  couldبــود ا ــ

کــه ا)ــ امــر را میتــوان بــه

ااتصــاا بیشــتر ارائــة ــااتارهاف افعــا کمکــی وجهــی بــه ا)ــ د ــته از افعــا در
کتابهاف موزشـی نسـر

داد .هم نـی عـدم کـاربرد یـحی د)شـر افعـا کمکـی و عـدم

ا ــتهادة کــافی از ــا)ر ــااتارهاف فعلــی در بــی زبــان موزان ا)رانــی و مالا)ــا)ی میتوانــد
به رف کمرود فراوانی و عدم تریی
میتــوان نتیجــه درفــ

ااتارهاف م تل

در کتابهاف موزشی باشد.

کــه ب شــی از ا)ــرادات زبــان موزان ا)رانــی و مالا)ــا)ی در

بــهکاردیرف ــااتارهاف م تلــ

افعــا کمکــی وجهــی و هم نــی عــدم بــهکــاردیرف

براـی از ـااتارهاف مـرکور ،بــا نحـوة ارائـه و فراوانـی ا)ـ افعـا و ـااتارهاف مربــو
در کتابهــاف موزشــی همــاهنشی دارد .بنــابرا)  ،بــراف بهرــود کیهی ـ

)ــاددیرف و کــاربرد

مؤثرتر ا)ـ افعـا و ـااتارهاف مربـو بـه نهـا تو ـ زبـان مـوزان ،میبا)سـ
افعــا کمکــی وجهــی (بــه نســر

تمـامی

کــاربرد نهــا تو ـ بــومیزبانــان انشلیســی) مکــرر در

کتابهاف موزشـی ارائـه و بـر نهـا تأکیـد شـود تـا میـاان در زبـان موزان از ا)ـ افعـا
و کاربردها)شان بهتر شود.
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چکیده
اگرچــه ترجمــه بالندســه دارای ماهیــت تــاراسی ا ــت ،پــژوهد دربــارة جنبــههــای
تاراسی آن اا بهعبـارتی «تـارا نگـاری» ترجمـة بحثـی نسـبتاً جداـد ا ـت و تـاننون در
اان زمینه نسـبت بـه داگـر حـوز هـای پژوهشـی ترجمـه نـار چنـدانی نـورت نگرفتـه
ا ت تا حدی نه میتـوان گدـت وضـعیت تـارا ترجمـه لابـا لیـات بـا تـارا نگـاری
در ــاار رشــتهها نیســت ااــن پــژوهد ،در چــارچو

مطالعــات تونــیدی ترجمــه

اعنــی نیرا ـة تــوری در مــورد هن ارهــا و لــوانین ترجمــه ،اونزهــر در بــا

رپرتــوای

فرهنگــی و مطالعــات پیکــر ای در ترجمــه ان ــام شــد ا ــت هــدا ااــن پــژوهد
تونیف هن ارهـای زبـانی ـه نسـا از مترجمـان ادبـی ااـران ا ـت در ااـن پـژوهد
هدت هن ـار زبـانی ،ترنیـ

لیـد و نـدت ،وانگـان عربـی ،گرتـهبرداری نحـوی ،تنـو

لیــود تونـیفننندة افعــان نالــا ،تنــو فعــا نالــا ،نقطــهوارگــون و ــر تیــر در ــه
پیکــر از ــه نســا متــرجس ادبــی پ ـ

از مشــرو ه انتســا

ااــن پــژوهد نشــان داد نــه بــا گتشــت زمــان ،بســامد ترنی ـ

و برر ــی شــد اافتــههای
لیــد و نــدت ،وانگــان

عربــی ،لیــود تونــیفننندة افعــان نالــا ،افعــان نالــا یــر از «گدــت» ،گرتــهبــرداری
نحوی ،نقطـهوارگـون و ـر تیـر بیشـتر شـد ا ـت اافتـهها برا ـات ـنت ترجمـه،
امکانات زبان فار ی و توانمندیهای مترجمان ه دور واناوی شد
کلی دواژهها :هن ارهــای زبــانی ،مترجمــان ادبــی ،تــارا نگــاری ترجمــه ،مطالعــات
پیکر ای
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شمارة چهارم

 .۱مقدمه

در تارا زبـان فار ـی ،جنـبد مشـرو یت اکـی از عوامـا مهـس بیرونـی تأثیرگـتار بـر
دگرگــونی زبــان ب ـهواــژ نثــر فار ــی ا ــت بــا جنــبد مشــرو یت مــا وارد دور تــاز ای
میشـواس نـه دگرگـونی زبـان را نیـگ نـاگگار مـیننـد در ااـن دور مسا ـ

ادبیـات عامـة

مــردم مــیشــود؛ ارزشهــا و افکــار جداــد پداــد مــیآاــد و در نتی ــه زبــان بــه ــادگی
م ـیگراا ـد و نهضــت اد نواس ـی آ ــاز م ـیگــردد؛ نث ـر معانــر فار ــی بهتــدرا متحــون
میگردد؛ بر ی ترجمه را منبـ عمـدة ـادگی نثـر و نگداکـی آن بـه زبـان گدتـار مـیداننـد
و بر ــی داگــر تعــاملی معتــدن بــا ــنت و ت ــدد را در ااــن را ــتا ،آزادی بــوگر ()0575
ه ناراو تر یس نمود ا ت:
در ناراوی نسست ،نثـر مـدرن فار ـی ناملـاً از راـ ترجمـه بـهوجـود آمـد و ـاد
شد اان امر بـه ااـن دلیـا نـورت گرفـت نـه در نوشـتن نثـر ترجمـه هن ارهـاای از پـید
وجود نداشـت نـافی بـود مترجمـان زبـانی جداـد لـ نننـد ،وانگـانی نـو ابـدا نننـد و
حس

ذوق و درک ـود معـادنهـاای بـهدلسوا بـرای مدـاهیس وارداتـی پیـدا نننـد در ااـن

ــناراو ،ترجمــه عــاملی ا ــت نــه فار ــی مــدرن را مــی ــازد و در ااــن نــار بــه التــدار و
مرجعیت زبان فار ی نـه زبـان ارتبـا ی تثبیـت شـد در جامعـه ا ـت اعتنـاای نمـیننـد و
برای مداهیمی نه در جامعه وجود ندارد زبانی نو ل مینند
در ــناراوی دوم ،ترجمــه نثــر مــدرن فار ــی را مـی ــازد امــا بــرای ااــن نــار از زبــان
متداون گدتار ا تداد مینند بهعبارت داگـر ،ترجمـه باعـ

مـیشـود زبـان گدتـار بـه زبـان

نوشتار را پیدا ننـد بـر بـ ااـن ـناراو ،گدتمـانی جداـد مـیتوانـد در فرهنگـی داگـر و
با ا تداد از ابگار همـان فرهنـغ الـ

شـود بـیآنکـه بـین ااـن دو زبـان لگومـاً اشـترانات

مدهــومی وجــود داشــته باشــد در اان ــا ترجمــه حکــس ناتــالیگور دارد و فضــاای را بــهوجود
مــیآورد نــه در آن زبــان گدتــار در ترنیــ
گدتمان های وارداتی را تصـاح
نوشتار ،زبان مکتو

بــا زبــان نلا ــی

بســر میاابــد تــا بتوانــد

ننـد بنـابراان ،ترجمـه بـا واردنـردن زبـان گدتـار بـه زبـان

را متحون نرد ولی زبانی ناملاً جداد بهوجود نیاورد

ان پن ا و اکس

میتـوان بـا ترنیـ

تونیف بر ی هن ارهای زبانی مترجمان ادبی ااران
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ااــن دو ـناراو ،ـناراوی ـومی را متصــور شـد در ااـن ــناراو،

زبــان تــا حــدی مقاومــت میننــد و تــا حــدی مصــالحه بــهعبــارت داگــر ،زبــان هــس از
گدتمانهای وارداتـی تـأثیر میپـتارد و هـس ـعی بـر حدـص انـالت ـود دارد و در نتی ـه
ماهیتی دوگانه میاابـد اگـر بذـتاراس نـه نثـر مـدرن فار ـی تحـت تـأثیر ترجمـه بـهوجـود
آمد  ،ناراوی نسست در مورد بسشـی از زبـان نـه تحـت تـأثیر ترجمـه تحـون پیـدا نـرد
نادق ا ت در اان نـورت میتـوانیس بگـوایس نـه هـیج هن ـار زبـانی وجـود نداشـت نـه
در مقابــا ترجمــه مقاومــت ننــد و لــتا فار ــی ــود را بــه زبــان مبــد تســلیس نــرد ولــی
حقیقت ااـن ا ـت نـه همـة هن ارهـای زبـان مقصـد ،ناملـاً ـود را تسـلیس نکردنـد زاـرا
ـــنت و ابـــداعات بـــومی (بالـــاای  ،0552ص 93؛ احمـــدزاد  ،0559ص  )11در برابـــر
تحون مقاومت نشان دادند
 .۱ .۱هدف پژوهش

ااــن پــژوهد مبتنــی ا ــت بــر تقســیسبندی پیشــنهادی و ــهگانة گاعــیفــر از
مترجمــان ادبــی ااــران از عصــر مشــرو ه تــا حــان حاضــر (شــرد در بســد روش تحقیـ )
بنــابراان تقس ـیسبندی ،ــه نســا از مترجمــان ادبــی وجــود دارنــد نــه از حی ـ

هن ارهــای

زبــانی تد ـاوتهــای آشــکاری بــا اکــداگر پیــدا م ـینننــد هــدا ااــن پــژوهد تونــیف
هن ارهای زبانی اان ه نسا مترجمان ادبی ااران میباشد
 .۲ .۱مبانی نظری تحقیق

ااــن پــژوهد ،در چــارچو

مطالعــات تونــیدی ترجمــه اعنــی نیراــة تــوری در مــورد

هن ارهــا و لــوانین ترجمــه ،اونزهــر در بــا

رپرتــوای فرهنگــی و مطالعــات پیکــر ای در

ترجمه ان ام میشود
 .۳ .۱سؤالهای پژوهش

 7مترجمـان نســا اون بــه ا ــتداد از امکانــات بالدعــا و بــالقوة زبــان فار ــی گــرااد
داشتهاند اا زبان مبد ؟
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 0مترجمـان نسـا دوم بـه ا ـتداد از امکانــات بالدعـا و بـالقوة زبـان فار ـی گــرااد
داشتهاند اا زبان مبد ؟
 9مترجمان نسا ـوم بـه ا ـتداد از امکانـات بالدعـا و بـالقوة زبـان فار ـی گـرااد
داشتهاند اا زبان مبد ؟
 .۴ .۱فرضیههای پژوهش

 7مترجمـان نســا اون بــه ا ـتداد از امکانــات بالدعــا و بــالقوة زبــان فار ــی گــرااد
دارند
 0مترجمــان نســا دوم بــه ا ــتداد از امکانــات بالدعــا و بــالقوة زبــان فار ــی و نیــگ
ا تدادة گا و بیگا از امکانات بالدعا زبان مبد گرااد دارند
 9مترجمان نسا وم به ا تداد از امکانات بالدعا زبان مبد گرااد دارند
 .۲پیشینة پژوهش

بهر ـس اهمیـت افعـان نالـا در ترجمـه ،تـاننون پـژوهد چنـدانی در ااـن مـورد ان ـام
نشــد ا ــت نــورا ( )7933ت ـأثیر ترجمــه را بــر تنــو افعــان نالــا در متــون روااــی زبــان
فار ــی وانــاوی نــرد اافتــههای ااــن پــژوهد نــه بــر متــون ت ـألیدی و ترجمــهای معانــر
فار ی متمرنگ بـود نشـان داد نـه تنـو بالـای فعـا نالـا در انگلیسـی و گـرااد مترجمـان
ادبی ااران به لدصگرااـی موجـ

افـگااد تنـو افعـان نالـا در متـون ادبـی معانـر فار ـی

شـد ا ـت در پژوهشـی مشـابه ،بهـگادی ،گاعـیفـر و ـوش ـلیقه ( )7931بسـامد نقــا
لونهــای مســتقیس و یرمســتقیس را در رمانهــای لــداس و رمانهــای جداــد فار ــی برر ــی
نرد انــد اافتــههای پــژوهد آنــان نشــان داد نــه بســامد نقــا لــون مســتقیس در هــر دو نــو
دا ــتان بیشــتر از نقــا لــون یرمســتقیس بــود و بــر اثــر ترجمــه رفتــه رفتــه بــر شــمار نقــا
لونهــای یرمســتقیس در رمانهــای جداــد فار ــی افــگود شــد ا ــت هــر دو پــژوهد
گدتهشد نشان میدهنـد نـه ترجمـه اکـی از عوامـا مـؤثر در تغییـر شـیوة بـهنارگیری نقـا
لونها در متون ادبی تألیدی فار ی بود ا ت

ان پن ا و اکس
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در اان بین ،بر ـی پژوهشـگران بـه چالدهـای برگـردان افعـان نالـا پردا تهانـد بیکـر
( )0555با مقابلة ب شـنا تی ترجمـههـای پیتـر بـوش و پیتـر نلـارک مترجمـان انگلیسـی
پی برد نه تدـاوتی د درنـدی در بسـامد افعـان نالـا در ترجمـههای ااـن دو متـرجس بـود
نــه بیکــر ااــن تدــاوت را بــه تـأثیرات زبــان انــلی و ــب

ــاص دو متــرجس نســبت داد

ا ت علاو بـر ااـن ،مـالینوا ( )0575بـا تحلیـا مشسصـههای ـبکی ترجمـة ـذیددندان
ج

لنـدن بـه زبـان چکـی پـی بـرد نـه متـرجس در برگـردان فعـا نالـا «گدـت» بـه زبـان

مقصد به ظرافتهای معنـاای مـتن انـلی چنـدان پاابنـد نبـود و بـا پیـروی از ـب

فـردی

ود فقر افعالی را نـه نشـانگر اامـا و اشـار بود انـد بـه زبـان مقصـد منتقـا نـرد ا ـت
اان مطالعـات در م مـو نشـان مـیدهنـد نـه ترجمـة افعـان نالـا از رفـی تـاب
مــتن انــلی و از ــرا داگــر تــاب

ــب

ـا تار

فــردی متــرجس ا ــت نــوآوری پــژوهد جــاری

ااــن ا ــت نــه در آن هن ارهــای نــاربرد افعــان نالــا در پیکــر ای نســبتاً بــگرا از
ترجمههای ه نسا از مترجمان ادبی اارانی برر ی و تونیف میشود
در مورد نـاربرد وانگـان عربـی در متـون تـألیدی و ترجمـهای فار ـی نیـگ بسـیار ـسن
گدتــه شــد ا ــت بــرای نمونــه ،مطالعـة امینــی و نیــازی ( )7930نشــان مـیدهــد نــه دامنـة
معنــاای بســیاری از وانگــان عربــی دگرگــون شــد بــهنحــوی نــه وانگ ـان عربــی اننــون بــا
معانی متداوت از معانی عربی بهنـار مـیرونـد بـه گدتـة ااـن دو پژوهشـگر ،تحـون معنـاای
وانگان عربـی ترجمـه بـه ااـن زبـان را دشـوار نـرد امـا موجـ

گسـترش نـاربرد وانگـان

عربــی در ترجمــههای فار ــی شــد ا ــت در مطالعــهای مشــابه ،رضــاای و رحیمــی
( )7930بــا مقابلــة متــون مطبوعــاتی ــانهــای  7975و  7977ااــران و مقااســة آن بــا
مطبوعــات فار ــی اـ

دهـة ا یــر پــی بردنــد نــه یــف و ــیعی از وانگــان عربــی نــه در

ــانهای دور بــه مطبوعــات فار ــی را اافتــه بودنــد بــه مــرور زمــان مه ــور شــد اند بــه
گدت ـة ااــن دو محق ـ  ،روا ـدادهای فرهنگــی و اجتمــاعی ،تغییــر ذائق ـة زبــانی واننــدگان و
تغییــر تابلوهــای فرهنگــی از عوامــا مه ورشــدگی وانگــان عربــی مــورد بح ـ
بود اند

در فار ــی
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بر ــی از پژوهدهــای مربــوب بــه علــائس نگارشــی بــه نقــد د ــتوری و معنــاای علــائس
نگارشــی پردا تــه ا ــت بر ــی از پژوهدهــا بــه نقــد علــائس نگارشــی در ترجمــه
پردا تهانــد نــل جــو پ ـ

از بح ـ

تدصــیلی در مــورد نشــانههای نگارشــی چنــین نتی ــه

گرفتـه ا ـت نـه گرچـه نـسبـودن نشـانهها ـواند مـتن را دشـوار میننـد امـا زاـاد روی
درناربرد نشانهها هـس گـاهی بـه گـی شـدن و نا واناشـدن نوشـته من ـر میشـود بـه گمـان
وی ،زاــاد روی در نشــانهگتاری از ت ـأثیر نشــانهها نــس میننــد و هن ــار ننــونی در میــان
نواسندگان را ر دنیا اان ا ت نـه تـا میتواننـد منیـور ـود را بـا نمتـران نشـانههـا بیـان
ننند (نل جو)7939 ،
 .۳روش تحقیق
پــژوهد حاضــر پژوهشــی نتابسانــهای ا ــت نــه بــه تونــیف هن ارهــای زبــانی
مترجمــان ادبــی ااــران از آ ــاز نهضــت مشــرو ه تــا حــان حاضــر مــیپــردازد ماهیــت
پر دها و هـدا پـژوهد حاضـر مـا را ملـگم بـه انتسـا

روش تحقیـ ترنیبـی (نیدـی و

نمی) مینند تا روااتی تونیدی-تحلیلی-تاراسی بهد ت آوراس
 .۱ .۳روش نمونهگیری

با توجه بـه اانکـه بـازة زمـانی ااـن پـژوهد نسـبتاً گسـترد ا ـت و ادبیـات فار ـی بـه
جهــت ت ـألیف و ترجم ـة ادبیــات دا ــتانی در ااــن بــاز هــس از لحــا نیدــی هــس از لحــا
نمی رشد فگااند ای داشـته ا ـت برر ـی تمـام متـون در تحقیـ حاضـر ناشـدنی ا ـت؛ از
را داگر چون تحقیـ حاضـر لصـد دارد ـیر تحـون و تصـور نثـر ترجمـه را بهنـورت
زمــانی و تــاراسی تر ــیس نمااــد نــاگگار متــون بهنــورت یرتصــادفی انتســا
معیار ااـن انتسـا

شــد اند؛

یـر تصـادفی ارزاـابی ادبـا و محققـان ادبیـات فار ـی و ترجمهشنا ـان

نسبت به آثار مؤثر در تحـون نثـر معانـر فار ـی مـیباشـد بـا مطالعـة آثـاری نـه در بـا
نثر مترجمان بگرا نگاشـتهاند و نمونـههای برجسـته را ذنـر نمود انـد مـا نیـگ بـر آن شـداس
تا پیکرة تحقی حاضر را محدود به همین آثار ننیس

ان پن ا و اکس
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در گــام بعــد ،واژگــیهــای زبــانی مــورد تحقیــ مشــسگ گرداــد بــدان منیــور،
ـب شنا ـی زبـانی 7لــیج و شـرت ( )0551چـارچو

روش تحقیـ ااــن مقالـه ا ـت بــه

زعــس ااــن دو محقــ  ،تحلیــا ــبکی بســیار ماهیــت گگانشــی دارد و دو عامــا در تعیــین
اهمیــت ــبکی اـ

واژگــی مهــس هســتند :عامــا ادبــی و عامــا زبــانی لــیج و شــرت ااــن

واژگــیهــا را نشــانگرهای ــبکی 0مــینامنــد و آنهــا را در چهــار مقولــه تقســیسبنــدی
مــینننــد :مقولــة وانگــانی9؛ مقولــة د ــتوری1؛ مقولــة نــناا لدیــی0؛ و مقولــة بافــت و
انس ـ ام ،0551( 2ص  )21-27برا ــات ااــن د ــتهبندی ،متغیرهــای وانگــان عربــی ،لیــود
تونــیفنننــد و فع ـا نالــا در مقول ـة وانگــانی لــرار م ـیگیرنــد؛ متغیرهــای گرتــهبــرداری
نحــوی و ترنیــ

لیــد و نــدت در مقولــه د ــتوری جــای مــیگیرنــد و متغیرهــای

نقطهوارگون و ر تیر در ذاا مقولة بافت و انس ام برر ی میشوند
از آن ــاای نــه موضــو پــژوهد حاضــر برر ــی واژگ ـیهــای زبــانی ترجمــهها ا ــت
مناب تحقی ما نیـگ متـون ترجمـهای مـیباشـند در تـارا معانـر ترجمـة ااـران ،ـه نسـا
متــرجس وجــود دارد نــه هراــ

هن ارهــای زبــانی متدــاوتی دارنــد مترجمــان نســا اون

همــان مترجمــان برجســتة دورة لاجــار مــیباشــند؛ مترجمــان نســا دوم مربــوب بــه دورة
پهلــوی تــا  7925مــیباشــند؛ مترجمــان نســا ــوم نیــگ متعلــ بــه دهــة  7925تــاننون
میباشـند از ااـنرو در تحقیـ حاضـر ـه پیکـر تشـکیا داد ااـس :پیکـرة مترجمـان نسـا
اون (پیکرة )7؛ پیکـرة مترجمـان نسـا دوم (پیکـرة )0؛ پیکـرة مترجمـان نسـا ـوم (پیکـرة
 )9هرا ـ

از پیکر هــا شــاما پــانگد متــرجس اــا ب ـهعبــارتی پــانگد اثــر از پــانگد متــرجس

میباشد از هر ا

از نتا ها  95ندحه از ابتدای اثر برر ی شد

1. Linguistic stylistics
2. Style markers
3. Lexical category
4. Grammatical category
5. Figures of speech
6. The context and the cohesion
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پیکرۀ ۱

تیر بستــان ترجمــة او ــف اعتصــامالمل  ،ــه تدنگــدار ترجمــة محمــد اهر میــرزا،
ناــا بلــات ترجمـة محمــد ان نرمانشــاهی ،حــاجی بابــای انــدهانی ترجمـة میــرزا حبیـ
انــدهانی ،میشــا ا ــتروگف ترجمـة اوانـ

ــان ،شــرد حــان ــا رات مادمــازن ترجمـة

محمــد حســن ــان اعتمادالســلطنه ،هــانری ــوم ترجمــة ــردار ا ــعد بستیــاری،

رگتشــت گراپ ـرن ترجمــة منــوچهر بــن عمادالدولــه ،تلمــاک ترجمــة نــاظسالعلوم ،ننــت
مونت نراستو ترجمـة لیـا ـان ثقدـی ،پسـر پاردااـان ترجمـة میـرزا حبیـ

عینالملـ ،

ترجمــة حیــات فوبلــات ترجمــة علــی بســد میــرزا ،بو ــة عــترا ترجمــة یدحســین

شــیرازی ،ــدر هشــتاد روز دور دنیــا ترجمــة میــرزا حســین ــان ذناءالملــ  ،هــانری
چهارم ترجمة محمدامین دفتر
پیکرۀ ۲

دن نیشــوت ترجمــة محمــد لاضــی ،بازمانــد روز ترجمــة ن ــف دراابنــدری ،ــاعون
ترجمــة رضــا یدحســینی ،جنــغ و نــل ترجمــة ــروش حبیبــی ،ــانواد تیبــو ترجمــة
ابوالحسن ن دی ،آرزوهـای بـگرا ترجمـة ابـراهیس اونسـی ،اوننـی گرانـد ترجمـة عبداللـه

تونــا ،مــرا در آنــد ترجمــة عبداللــه نــوثری ،ربــهنا ترجمــة پرواــگ شــهباز ،بــرق نقــر ای
ترجمة نـراس امـامی ،مـوبی داـ

ترجمـة پرواـگ داراـوش ،ند ـان تنهـاای ترجمـة بهمـن

فرزانــه ،زمــان بازاافتــه ترجمــة مهــدی ــحابی ،شــوهر دلســوا ترجمــة مهــدی برااــی،
برادران نارامازوا ترجمة نال حسینی
پیکرۀ ۳

نمــاد گمشــد ترجمـة شــبنس ــعادت ،اِمــا ترجمـة رضــا رضــاای ،دا ــتانهــای شــرلوک
هــولمگ (در وحشــت) ترجم ـة مــژد دلیقــی ،ظلمــت در نیمــروز ترجم ـة ا ــدالله امرااــی،

اومــونرا ترجمـة پیمــان انســار ،تابســتان آن ــان ترجمـة شــیران لنــدهاری ،مــون پلــات
ترجمة لیلا نصیریهـا ،للبـی بـه ااـن ـذیدی ترجمـة مهسـا مل مرزبـان ،تسـونورو تـازانی
بیرنـغ و ـانهـای زاـارت او ترجمـة فـرزان فـرزام ،پرنـدگان مـیرونـد در پـرو بمیرنـد
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ترجمــة ــمیه نــوروزی ،نــد ــان تنهــاای ترجمــة زهــر روشــندکر ،عمــارت معصــوم
ترجمة شـیوا مقـانلو ،مـرا بـه پمبرلـی مـیآاـد ترجمـة فرنـاز تیمـورازا ،عشـ تابسـتانی
ترجمة

سته نیهان ،ون مدفون ترجمة امیرمهدی حقیقت

هن ارهای زبانی مورد برر ی به شرد زار میباشد:
تنو فعا نالـا ،لیـود تونـیفننندة فعـا نالـا ،ترنیـ

لیـد و نـدت ،وانگـان عربـی،

گرتهبرداری نحوی ،نقطهوارگون ،ر تیر
 .۳ .۳تعریف متغیرها
 .۱ .۳ .۳تنوع فعل ناقل

عبارتهای نقـا لـولی بسـد مهمـی از معـانی هـر زبـان را شـکا مـیدهنـد نـه هنگـام
تحلیا متونی همچون روزنامـهها و ادبیـات دا ـتانی لابـا ا مـا

نیسـتند زبـانهـا از نیـر

نــاربرد انــوا مستلــف فعــا نالــا متداوتانــد در انگلیســی عبــارات نقــا لــون بــرای بیــان
گدتار اا رفتـار شـسگ بـهنـار مـیرونـد فعـا نالـا اـا بهنـورت مسـتقیس گدتـار و افکـار
گواند را بیان مـیننـد (مثلـاً گدـت) اـا نحـوة گدـتن را مشـسگ مـیننـد (مثلـاً راـد) اـا
مرحلة گدتار را بیـان مـیننـد (مثلـاً افـگود) (بـاابر ،ننـراد و لـیج؛  ،0550ص  )301در ااـن
پژوهد موارد نـاربرد فعـا نالـا «گدـت» و افعـان نالـا یـر از «گدـت» برر ـی مـیشـود
افعــان نالــا گــاهی بــا لیــود تونــیفننند همچــون لیــود حالــت ،زمــان ،مکــان و یــر
میآانـد و شـمار ااـن لیـود تونـیفننند نیـگ بـهعنـوان متغیـر داگـر ااـن تحقیـ برر ـی
میشود
 .۲ .۳ .۳ترکیب قید و صفت

لیود تونیدی لیودی هستند نـه همـرا بـا نـدت مـیآانـد و نقـد آنهـا تعـداا معنـای
نــدات و اــا افــگودن جگئیــاتی بــه معنــای نــدات ا ـت (هادلســتون و پولــوم ،0550 ،ص
 )030بــرای نمونــه در عبــارت «جــوانی بســیار نیــ
تونیدی ظاهر شد ا ت

منیــر» لیــد «بســیار» در نقــد لیــد
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 .۳ .۳ .۳واژگان عربی

مقصــود از وانگــان عربــی وانگــانی ا ــت نــه راش ـة عربــی دارنــد و بــرای گواشــوران
امروز فار ـی نامـانوت هسـتند اـا لاالـا برابـر نهادهـای فار ـی مـانوتتری بـرای آنـان در
فار ــی امــروز وجــود دارد بــرای نمونــه ،وانة «ا ــتسلاص» نــه بــهجــای آن مــیتــوان وانة
«رهاای» را بهنار برد
 .۴ .۳ .۳گرتهبرداری نحوی

بــه گدتــة هــاان و نوتــوا ( ،0552ص  )09گرتــهبرداری نحــوی «انتقــان معنــای وانگــانی
اا د توری از زبانی بـه زبـان داگـر ا ـت نـه ـی آن زبـان دوم ظرافتهـای نـوری زبـان
اون را بازتــا

مــیدهــد» بــرای نمونــه« ،نشــانی الکترونیکــی» گرتــهبــرداری نحــوی از

«اامیا» در انگلیسی ا ت
 .۵ .۳ .۳خط تیره

مقصود از ـر تیـر در ااـن پـژوهد نشـانة ( )-ا ـت نـه در جملـات معترضـه و ـر
جملات بهنـار مـیرود بنـابراان ،داگـر مـوارد نـاربرد نشـانة گدتـهشـد  ،در آ ـاز اـا پااـان
طور مورد نیر نبود ا ت
 .۴نتایج و بحث
 .۱ .۴قیود توصیفکنندۀ فعل ناقل

در ااــن پــژوهد ،نــاربرد لیــود تون ـیفننندة افعــان نالــا در ترجمــههای ــه نســا از
مترجمان ادبی برر ی شد نتاا در جدون  7نشان داد شد ا ت

ان پن ا و اکس
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جدول  .۱بسامد قیود توصیفکنندۀ فعل ناقل در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران
فعل

فعل

ناقل

ناقل

آثار دورۀ

بههمراه

بدون

دوم

قید

قید

تیر بستان

00

03

دن نیشوت

ه تدنگدار

71

72

بازماند روز

1

ناا بلات

1

3

اعو

13

03

77

3

13

30

ظلمت در نیمروز

07

9

99

01

اومون را

05

75

0

03

13

تابستان آن ان

91

19

25

73

اوننی گراند

1

0

مون پلات

5

77

00

3

مرا در آند

92

92

للبی به اان ذیدی

3

75

72

2

ربهنا

93

39

75

19

32

15

برق نقر ای

15

09

3

03

پسر پاردااان

01

05

موبی دا

1

73

ند ان تنهاای

73

09

فوبلات

2

09

72

95

عمارت معصوم

بو ه عترا

3

13

73

3

هانری چهارم

1

759

نون ورن

05

32

09/0

95/9

آثار دورۀ دوم

حاجی بابای
اندهانی
میشا
ا ترگف
ا رات
مادموزان
هانری وم
رگتشت
گراپرن
تلماک
پسر ننت
مونت نراستو

میانگین دورة
اون

جنغ و
نل
انواد تیبو
آرزوهای
بگرا

ند ان
تنهاای
زمان
بازاافته
شوهر
دلسوا
برادران
نارامازوا
میانگین
دورة دوم

فعل

فعل

ناقل به

ناقل

همراه

بدون

قید

قید

77

77

نماد گمشد

03

93

2

اما

0

3

شرلوک هولمگ

01

09

92

90
75

فعل ناقل
به همراه
قید

فعل
ناقل
بدون

آثار دورۀ سوم

قید

بیرنغ و انهای
زاارت او
پرندگان میروند در
پرو بمیرند

مرا به پمبرلی

0
7

0

71

07

عش تابستانی

07

05

00

0

ون مدفون

9

70

00/52

90/32

میانگین دورة وم

03/9

01/3

میآاد
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همــان ــور نــه در جــدون  7م ـیبین ـیس ،میــانگین بســامد افعــان نالــا همــرا بــا لیــد در
متــون دور هــای اون تــا ــوم بــهترتی

 00/52 ،09/0و  03/9بــود ا ــت از ــرا داگــر،

میــانگین بســامد افعــان نالــا بــدون لیــد در متــون دور هــای اون تــا ــوم بــهترتی

،95/9

 90/32و  01/3بود ا ت اان نتـاا نشـان مـیدهـد نـه بسـامد افعـان نالـا همـرا بـا لیـد
بهمرور زمان فگونـی اافتـه ا ـت ااـن نتـاا مؤاـد نتـاا پـژوهد نـورا ( )7933ا ـت نـه
نشان داد بود شـمار افعـان نالـا همـرا بـا لیـد در متـون ادبـی تـألیدی و ترجمـهای پـ

از

مشرو ه بسیار بیشتر از متـون مشـابه لبـا از مشـرو ه بـود ا ـت ااـن پژوهشـگر اکـی از
علا احتمالی اان افگااد را ورود افعان نالا همرا با لید بر اثر ترجمه دانسته بود
نمونــههاای از لیــود تون ـیفننندة افعــان نالــا در ترجمــههای ــه دور در ادامــه آمــد
ا ت:
پیکرۀ نخست

منتر متبسـمانه جـوا

داد مـن بسیـان آن نیسـتس نـه تـرا از طـای ـود ـرزند نـنس

(تلماک ،ص )00
ذ

به اگراهـی هرچـه تمـامتر گدـت یـان داری ااـن ا ـتر را ب نیـد بدروشـی (ناـا

بلات ،ص )3
بــا نمــان احتــرام و اد

عــر

نــرد آاــا امشـ

اعلــیحضــرت ااــن چــانر را ــرافراز

واهند فرمود (هانری وم ،ص )1
پیکرۀ دوم

تتــهپتــهننــان حــرفد را تمــام نــرد « :ــرونله میمــونهــا نــه تــوی رامیلیــا پیــدا بشــود،
میآاس» (شوهر دلسوا )7230 ،
ــذ

هــر دو بــازواس را گرفــت و بــا عبــارات تر ــناک زاــر بــه ــسن ادامــه داد

(آرزوهای بگرا ،ص )05
«ب

نن بابا» نارنیو با ندای دهاش التمات مینرد (مرا در آند ،ص )03
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پیکرۀ سوم

با اد

تمام گدت« :ممنونتان هستس انسها» ( ون مدفون ،ص )19

آلــای نیــدر بــا لبسنــد ،ملــاامتی بــید از حــد و نگــاهی شــگدتزد گدــت :تــو ناتیــا؟
(عش تابستانی ،ص )93

روااشــوا بــا لبسنــدی زورنــی گدــت :حــدالا ااــنبــار در ــت تــنس نــردم (ظلمــت در
نیمروز ،ص )72
 .۲ .۴ترکیب قید و صفت

در ااــن پــژوهد بســامد لیــود تونــیدی اــا همــان ترنیــ

لیــد و نــدت در آثــار

مترجمان ادبی ه دور برر ی شد نتاا در جدون  0نشان داد شد ا ت
جدول  .۲بسامد ترکیب قید و صفت در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران
بسامد
آثار دورۀ نخست

ترکیب قید

بسامد
آثار دورۀ دوم

و صفت

ترکیب قید

بسامد
آثار دورۀ سوم

و صفت

ترکیب قید و
صفت

تیر بستان

5

دن نیشوت

1

نماد گمشد

0

ه تدنگدار

5

بازماند روز

3

اما

70

ناا بلات

5

اعون

01

شرلوک هولمگ

00

10

ظلمت در نیمروز

00

میشا ا ترگف

5

انواد تیبو

71

اومون را

70

ا رات مادموزان

5

آرزوهای بگرا

3

تابستان آن ان

00

هانری وم

5

اوننی گراند

70

مون پلات

01

رگتشت گراپرن

5

مرا در آند

70

للبی به اان ذیدی

75

تلماک

5

ربهنا

97

5

برق نقر ای

09

حاجی بابای
اندهانی

پسر ننت مونت
نراستو

5

جنغ و نل

بیرنغ و انهای
زاارت او
پرندگان میروند در
پرو بمیرند

70
00

20

شمارة چهارم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
ادامه جدول ۲
بسامد
آثار دورۀ نخست

ترکیب قید

بسامد
آثار دورۀ دوم

و صفت

بسامد
آثار دورۀ سوم

ترکیب قید

ترکیب قید و

و صفت

موبی دا

صفت

71

ند ان تنهاای

03

پسر پاردااان

1

1

عمارت معصوم

71

فوبلات

5

ند ان تنهاای

مرا به پمبرلی میآاد

70

بو ه عترا

1

زمان بازاافته

90

71

هانری چهارم

5

شوهر دلسوا

1

عش تابستانی

نون ورن

0

برادران نارامازوا

1

ون مدفون

0

میانگین دورة اون

5/22

میانگین دورة دوم

72/99

میانگین دورة وم

72/05

همــان ــور نــه در جــدون  0مــیبینــیس ،میــانگین بســامد ترنیـ
نسست نمتر از ا

لیــد و نــدت در دورة

مورد در هر اثـر بـود ا ـت درحـالینـه در هـر اـ

دوم و وم به ور میـانگین  72نمونـه ترنیـ
گواای آن ا ـت نـه ترنیـ

از آثـار دور هـای

لیـد و نـدت مشـاهد مـیشـود ااـن نتـاا

لیـد و نـدت هن ـار زبـانی مترجمـان دورة اون نبـود امـا بـا

گتشت زمان اان هن ار احتمالـاً تحـت تـأثیر مـتن انـلی بـه ترجمـههای فار ـی مترجمـان
دو نسا بعد را اافته ا ت به نیر مـیر ـد نـه ااـن انتسـا

مترجمـان بـه امکانـات زبـانی

فار ی افـگود ا ـت ااـن تحـون را مـیتـوان مصـداق همـان پداـد ای دانسـت نـه تـوری
«تدا ا مثبت» نام نهاد ا ـت نـه ـی آن بر ـی امکانـات زبـان مبـد بـه زبـان ترجمـه را
میاابد و با وانند مثبت و البان مترجمان روبهرو میشود (توری ،7330 ،ص )010
نمونههاای از ترنی

لید و ندت در ترجمههای ه دور در پااین آمد ا ت:

پیکرۀ نخست

عضلات چانه بسیار منبسر شـد علامـت داگـری بـود نـه ااـن جـوان از اهـا نا ـکون
ا ت ( ه تدنگدار ،ص )0
اان شترها حیوان بسیار آرام هستند (میشا ا ترگف ،ص )1

ان پن ا و اکس

29

تونیف بر ی هن ارهای زبانی مترجمان ادبی ااران

والعاً بااد تو یلی وش ال باشی (پسر ننت مونت نراستو ،ص )77
پیکرۀ دوم

رنــغ چهــر اش نبــود بــود و لیافــهای بســیار مگــین داشــت (نــد ــان تنهــاای ،ص
)01
نقــگ ،اعنــی نوتــاهی لــ
جتا

و دهــان نیمــهباز ،چنانکــه همیشــه در زنهــای بهرا ــتی

نادق ا ت (جنغ و نل  ،ص )91

لهو ای رنغ و شـ

و ـراپا شـکافته و بـه ظـاهر شـکنند بـود (اوننـی گرانـد  ،ص

)93
پیکرۀ سوم

ابراشمی ،فرابند  ،و به رز مضحکی گرانلیمت بود (عش تابستانی ،ص )70

اتــاق بــگرا نبــود ،امــا تنا ــبد بــه رزی فوقالعــاد رضــااتبســد بــود (مــرا بــه
پمبرلی میآاد ،ص )00
تیترهــا بــه شــکا رابــی تر ــناک بودنــد ،بــا نشــاب و لــدرتی یرانســانی (امــونرا ،ص
)00
 .۳ .۴واژگان عربی

در ااـن پــژوهد بسـامد وانگــان عربــی در آثـار مترجمــان ادبــی ـه دور برر ــی شــد
نتاا در جدون  9نشان داد شد ا ت
جدول  .۳بسامد واژگان عربی در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران
آثار دورۀ نخست

بسامد واژگان
عربی

آثار دورۀ دوم

بسامد واژگان
عربی

آثار دورۀ سوم

بسامد واژگان
عربی

تیر بستان

090

دن نیشوت

23

نماد گمشد

۲2

ه تدنگدار

02

بازماند روز

35

اما

۲2

ناا بلات

773

اعون

79

شرلوک هولمگ

۴4

90

ظلمت در نیمروز

۱۵

حاجی بابای
اندهانی

30

جنغ و نل

21

شمارة چهارم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
ادامه جدول ۲

آثار دورۀ نخست

میشا ا ترگف

بسامد واژگان
عربی

آثار دورۀ دوم

بسامد واژگان
عربی

آثار دورۀ سوم

بسامد واژگان
عربی

01

انواد تیبو

75

اومون را

3

11

آرزوهای بگرا

71

تابستان آن ان

3

30

اوننی گراند

93

مون پلات

0

00

مرا در آند

9

00

ربهنا

93

03

برق نقر ای

09

پسر پاردااان

31

موبی دا

ا رات
مادموزان
هانری وم
رگتشت
گراپرن

للبی به اان
ذیدی

9

بیرنغ و
تلماک

انهای زاارت

3

او
پسر ننت مونت
نراستو

پرندگان میروند
در پرو بمیرند

9

1

ند ان تنهاای

72

فوبلات

21

ند ان تنهاای

3

عمارت معصوم

5

بو ه عترا

799

زمان بازاافته

3

مرا به پمبرلی
میآاد

0

هانری چهارم

23

شوهر دلسوا

7

عش تابستانی

0

نون ورن

13

برادران نارامازوا

2

ون مدفون

71

میانگین دورة اون

33

میانگین دورة دوم

01/79

میانگین دورة
وم

70/99

همــان ــور نــه در جــدون  9م ـیبین ـیس ،بســامد وانگــان عربــی نامــانوت در ــه دورة
ترجمـة ادبــی ااــران رو بــه نــاهد بــود ا ــت ااــن نتــاا بیــانگر آن ا ــت نــه مترجمــان
ادبــی ااــران بــهتــدرا از شــمار وانگ ـان عربــی ثقیــا و نام ـأنوت در ترجمــههای فار ــی
ـود نا ـتهاند و وانگـان فار ـی و اــا عربـی مـأنوتتـر را بــهنـار برد انـد ااـن مســهله از
رفــی مؤاــد تغییــر هن ارهــای وانگــانی مترجمــان نســاهــای دوم و ـوم بــود ا ــت از
رفی ،به نیر مـیر ـد نـه بر ـی مترجمـان نسـا ـوم احتمالـاً در رپرتـوای زبـانی ـود
وانگان عربی نمتری در مقااسه با دو نسا گتشته داشتهاند

تونیف بر ی هن ارهای زبانی مترجمان ادبی ااران

ان پن ا و اکس

20

نتــاا ااــن پــژوهد بــا اافتــههای دــاری ( )7913ه ـس ــوانی نــدارد وی بــا برر ــی
پداد های لرضـی زبـان فار ـی از مشـرو ه تـاننون دراافتـه بـود نـه ترجمـه در اـ
ا یـر موجـ

لـرن

ورود وانگـان مطـرود عربـی بــه زبـان فار ـی شـد ا ـت البتـه در پــژوهد

داری بسامد وانگان عربی در ترجمههای فار ی مورد نیر نبود ا ت
نمونههاای از وانگان عربی ترجمههای ه دور در ادامه آمد ا ت:
پیکرۀ نخست

چیگی به من ننوا

زاـرا نـه طـت لـااقر و ا ـبا زحمـت مـن ا ـت (مـادموران دو

مانت پانسیه ،ص )72
داــد مــردی لصــیرالقامه لــا ر و گنــدمگون بــا ولــار تمــام وارد گشــت (حیــات فوبلــات،
ص )77
رای

ـاب بـا آن دو ندـر معـاونین در ـرا امـین و اسـار و لـف او بـا نمـان اد

ااستادند (پسر پاردااان ،ص )0
پیکرۀ دوم

ا می نـه بـه نیـرش باشـکو و آهنگـین آمـد و از آن مسـتداد میشـد نـه حیـوان ابتـدا
چه بود و اان

چه شد (دن نیشوت ،ص )73

معلــوم شــد آن برهــای جگئــی چنــد مــا ا یــر ناشــی از مســامحه در احالــه وظــااف
نارننان زارد تس بود ا ت (بازماند روز ،ص )05
داشــتن ندــوذ در میــان متندــتان و اعیــان ــرمااهای ا ــت نــه بااــد در حدــص آن بســیار
نوشا بود (جنغ و نل  ،ص )12
پیکرۀ سوم

هی ــان رو بــه تگااــدی از آنچــه پــیدرو داشــت وجــودش را فراگرفــت (نمــاد گمشــد ،
ص )71
من معتقدم نـه اکـی از بردبـارتران ابنـا بشـر هسـتس (دا ـتانهای شـرلوک هـولمگ ،ص
)9

22

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

ااــن نتــا

شمارة چهارم

نــرد

را بــه انض ـمام نتــاا ی نــه از حســا ها و آزماادهــای ــود نس ـ

بود برای مقامهای حکومت به مرنگ فر تاد (ند ان تنهاای ،ص )3
 .۴ .۴گرتهبرداری نحوی

در ااــن پــژوهد بســامد گرتــهبرداری نحــوی در آثــار مترجمــان ادبــی ــه دور برر ــی
شد نتاا در جدون  1نشان داد شد ا ت
جدول  .۴بسامد گرتهبرداری نحوی در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران
بسامد
آثار دورۀ نخست

گرتهبرداری

بسامد
آثار دورۀ دوم

نحوی

گرتهبرداری

بسامد
آثار دورۀ سوم

نحوی

گرتهبرداری
نحوی

تیر بستان

1

دن نیشوت

1

نماد گمشد

71

ه تدنگدار

72

بازماند روز

0

اما

01

ناا بلات

5

اعون

0

شرلوک هولمگ

71

حاجی بابای اندهانی

7

17

ظلمت در نیمروز

0

میشا ا ترگف

2

انواد تیبو

2

اومون را

71

ا رات مادموزان

5

آرزوهای بگرا

1

تابستان آن ان

95

هانری وم

5

اوننی گراند

79

مون پلات

97

رگتشت گراپرن

9

مرا در آند

7

للبی به اان ذیدی

01

تلماک

9

ربهنا

2

5

برق نقر ای

73

پسر پاردااان

77

موبی دا

پسر ننت مونت
نراستو

جنغ و نل

بیرنغ و انهای
زاارت او
پرندگان میروند در
پرو بمیرند

2
0

91

ند ان تنهاای

97

فوبلات

1

ند ان تنهاای

9

عمارت معصوم

72

بو ه عترا

72

زمان بازاافته

3

مرا به پمبرلی
میآاد

03

هانری چهارم

70

شوهر دلسوا

2

عش تابستانی

10

نون ورن

71

برادران نارامازوا

71

ون مدفون

91

میانگین دورة اون

2/51

میانگین دورة دوم

77/1

میانگین دورة وم

07/22

ان پن ا و اکس

تونیف بر ی هن ارهای زبانی مترجمان ادبی ااران

21

نتاا ارائهشد در جـدون  1نشـان مـیدهـد نـه میـانگین بسـامد گرتـهبرداری نحـوی در
آثـار دورة نسســت  2مــورد در هــر اثــر بــود ا ــت نــه نشــان مـیدهــد مترجمــان دورة اون
نمتر تحت تـأثیر ـا تار د ـتوری مـتن انـلی بود انـد ااـن میـانگین در دورة دوم لـدری
بیشـتر شـد ا ـت و در دورة ــوم بـا جهشـی چشـمگیر بــه رلـس  07/22مـورد در هـر اثــر
ر ــید ا ــت ااــن ارلــام نشــان م ـیدهــد نــه مترجمــان دورة ــوم گــرااد بیشــتری بــه
گرتهبرداری نحوی داشـتهاند نـه ااـن گـرااد احتمالـاً ناشـی از ناآشـناای ااـن مترجمـان بـا
ا تارهای معادن در زبان فار ی بود ا ت
اافتــههای ااــن پــژوهد تأایدنننــد نگرانــی ا ــت نــه ن دــی ( ،7927ص  )79ــانها
پید از اان ابراز نرد بـود وی گدتـه بـود نـه بـر اثـر گرتـهبرداری نحـوی «حـروا اضـافه
فار ــی بــه جــای اکــداگر بــه نــار م ـیرونــد و مدعونهــای بیوا ــطه و باوا ــطه در هــس
میآمیگند و جای فعـا و فاعـا و مدعـون عـو
شـدن زبــان بین امـد» پـ

مـیشـود نـه بـیس آن مـیرود بـه نـامدهوم

از ااـن هشــدار ،همچنــان بـر شــمار مـوارد گرتــهبرداری نحــوی

در ترجمههای فار ی مترجمان نسا وم افگود شد ا ت
نمونههاای از گرتهبرداریهای نحوی ترجمههای برر یشد در ادامه آمد ا ت:
پیکرۀ اول

بقسمی در هی ان بود نه گوای دشمنی بر وی تا ته ( ه تدنگدار ،ص )1
از لشون روت نه عبـارت بـود از دو هـگار ندـر نـه دا ـا در میـان دو د ـته از دشـمن
شد بودند اننون بیشتر از چند ندر رباز بالی نماند بود (ا ترگف ،ص )0
و شا حالیه ما جـوان بلکـه دـا ا ـت و آن چـه از او ناشـی میشـود مـن یـر اراد و
بدون ور و تدلی ا ت (مادموزان دو مانت پانسیه ،ص )1
پیکرۀ دوم

ذ

ری به تهداد تکـان داد و گدـت« :لعنـت بـه مـن آگـه نتـونس بسورمشـون ،و آگـه

حالا هس تقراباً یان اان نار را نداشته باشس» (آرزوهای بگرا ،ص )73
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فاجعــه بــهلــدری یرمعمــون و نامــا بــود و بــرای عــد بســیار زاــادی از مــردم بــه
انــداز ای اهمیــت شسصــی داشــته ا ــت نــه حالــا مــا دچــار وفــور حــدت و گمــان و
فرضیهپردازی شد ااس (برق نقر ای ،ص )727
اگــر در نیــر اون نــه بــه موجــود اجنبــی ماننــد نواونوئ ـ
شــهر متمــدنی در گــردش بــود نــردم ــست متع ــ

نــه در میــان مــردم مــؤد

شــدم همــین نــه بــه اون گــردش

بامــدادی ــود در نوچــههای نیوبــدفورد پــردا تس آن تع ـ

از اــادم رفــت (مــوبی دا ـ ،

ص )19
پیکرۀ سوم

دلواپسـی نـه هیچگـا شـداد نبـود و بـید از آنکـه از ااـن اضـطرا
میتواند تولعـات نارفرمـای آتـیاش را برآورد انـد در ااـن اضـطرا

نشـات بگیـرد نــه

راشـه داشـت نـه آاـا

آن نارفرما تولعات او را برآورد مینند اا یر (عمارت معصوم ،ص )1
درگا

یلـی از اتاقهـای هگارتـو نـرفاً تالیهـاای ـاد بودنـد و بـه چشـس رو ـتاایان

اان بی درو پیکری مگاحس فضای صونیشان نبود ( ون مدفون ،ص )79
تــو بــا د الــت ــودت ممکــن ا ــت نــه تنهــا یــری بــه آنهــا نر ــانی بلکــه حتــی بــه
ودت هس ضرر بگنی (اما ،ص )05
 .۵ .۴تنوع افعال ناقل

در ااــن پــژوهد بســامد و نــو افعــان نالــا در آثــار مترجمــان ادبــی ــه دور برر ــی
شد نتاا در جدون  0نشان داد شد ا ت
جدول  .۵بسامد و نوع افعال ناقل در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران
آثار دورۀ

فعل ناقل

فعل ناقل

آثار دورۀ

نخست

با گفت

بدون گفت

دوم

فعل
ناقل با
گفت

فعل ناقل
بدون گفت

فعل
آثار دورۀ سوم

ناقل با
گفت

فعل ناقل
بدون گفت

تیر بستان

12

1

دن نیشوت

79

3

نماد گمشد

00

11

ه تدنگدار

90

1

بازماند روز

7

3

اما

79

5

ناا بلات

70

7

اعون

21

71

شرلوک هولمگ

97

1

ان پن ا و اکس

23

تونیف بر ی هن ارهای زبانی مترجمان ادبی ااران
ادامه جدول ۵

آثار دورۀ
نخست

فعل

فعل ناقل

ناقل با

بدون

گفت

گفت

حاجی
بابای

05

5

اندهانی
میشا
ا ترگف
ا رات
مادموزان
هانری وم
رگتشت
گراپرن

آثار دورۀ

فعل ناقل

دوم

با گفت

جنغ و
نل
انواد

79

75

1

3

21

2

97

5

مرا در آند

73

9

ربهنا

تیبو
آرزوهای
بگرا
اوننی
گراند

757

فعل ناقل
بدون
گفت

15

93

90

07

07

1

0

97

93

37

93

آثار دورۀ

فعل ناقل

فعل ناقل

سوم

با گفت

بدون گفت

ظلمت در
نیمروز
اومون را
تابستان
آن ان
مون
پلات

93

90

01

3

23

93

1

1

للبی به
اان

70

1

ذیدی
بیرنغ و

تلماک

انهای

2

3

زاارت او
پرندگان

پسر ننت
مونت

797

9

برق نقر ای

05

77

نراستو
پسر

19

فوبلات

01

0

بو ه عترا

00

9

757

0

هانری
چهارم

در پرو

00

77

بمیرند
7

پاردااان

میروند

موبی دا
ند ان
تنهاای
زمان
بازاافته
شوهر
دلسوا

09

77

90

77

05

1

17

00

ند ان
تنهاای
عمارت
معصوم

03

79

9

0

مرا به
پمبرلی

9

5

میآاد
عش
تابستانی

01

71

15
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ادامه جدول ۵
آثار
دورۀ
نخست

نون
ورن

فعل ناقل

فعل ناقل

آثار دورۀ

با گفت

بدون گفت

دوم

759

9

میانگین
دورة
اون

13/79

9/19

برادران
نارامازوا
میانگین
دورة دوم

فعل

فعل ناقل

ناقل با

بدون

گفت

گفت

9

9

91/99

71/32

آثار دورۀ

فعل ناقل

فعل ناقل

سوم

با گفت

بدون گفت

72

0

ون
مدفون
میانگین
دورة وم

07/22

70/09

همــان ــور نــه در جــدون  0مـیبینـیس ،بســامد فعــا نالــا «گدــت» در دور هــای دوم و
ــوم بهتــدرا نــاهد اافتــه ا ــت ( 91/99و  )07/22و مترجمــان احتمالــاً تحــت تــأثیر
تنــو بالــای افعــان نالــا در متــون انــلی بــه نــاربرد افعــان نالــا یــر «گدــت» گــرااد
اافتهانـد تنـو افعـان نالـا یـر «گدـت» نیـگ بهتـدرا افـگااد اافتـه و از  01نـو فعــا در
پیکــرة نسســت بــه  23و  13نــو فعــا در پیکر هــای دوم و ــوم ر ــید ا ــت بــا وجــود
اان ،بسـامد افعـان نالـا یـر «گدـت» در دورة دوم بیشـتر از دورة ـوم بـود نـه ااـن امـر
احتمال ـاً ناشــی از دااــر وانگــانی گســترد تر مترجمــان نســا دوم بــود ا ــت نتــاا ااــن
پژوهد مؤاد اافتـههای پـژوهد نـورا ( )7933ا ـت نـه نشـان داد بـود تنـو بالـای فعـا
نالــا در انگلیسـی و گــرااد مترجمــان اارانــی بــه لدصگرااــی موجـ

افــگااد تنــو افعــان

نالا یر از «گدت» در فار ی شد ا ت
ااــن پــژوهد همچنــین هسرا ــتا بــا پــژوهد هاشــمی مینابــاد ( )7930ا ــت نــه بــا
برر ــی رواکــرد مترجمــان یراارانــی آثــار فار ــی پــی بــرد ااــن مترجمــان بــا رواکــردی
تحلیلــی و عالمانــه توانســتهاند یدــی از معادنهــای دلی ـ را بــرای افعــان نالــا فار ــی بــه
نــار ببرنــد ااــن پژوهشــگر همچنــین بــا برر ــی ترجمــة انگلیســی هنــری فیلــدانغ از
رباعیــات یــام نشــان داد نــه فیلــدانغ ظرافتهــای معنــاای و نقــد افعــان نالــا رباعیــات
یام را به ـوبی بـا نـاربرد معادنهـای دلیـ انگلیسـی نشـان داد ا ـت (هاشـمی مینابـاد،
)7933

تونیف بر ی هن ارهای زبانی مترجمان ادبی ااران

ان پن ا و اکس
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نمونههاای از افعان نالا در ترجمههای برر یشد را ملاحیه ننید:
پیکرۀ نخست

پر ـید آاـا ممکـن ا ـت همـین لســس ااسـتاد بمـانس (پسـر ننـت مونـت نراســتو ،ص
)75
متع ـ

شــد پر ــید نــی وشــگا بــود

طــا

مینــرد و گدــت میلــادی و ــد

نرد ( ه تدنگدار ،ص )70
با شمشـیرهای ا تـه بـر او حملـهور شـدند و فراـاد زدنـد بااـد بمیـری و هلـاک شـوی
(هانری وم ،ص )73
پیکرۀ دوم

نمی انت ماند و ذ

ادامـه داد :اگـر وضـ بـه ااـن منـوان ادامـه اابـد تـا پـن

ـان

داگر نار به ن ا واهد نشید؟ (برادران نارامازوا ،ص )92
آنا پاولنا تکـرار نـرد :انقلـا

و شا نشـی را آلـا نـاری بـگرا میدانـد (جنـغ و نـل ،

)13
ــانس فونتــانن توضــی داد :نمیدانیــد ااــن دلــ

چقــدر عصــبی و حســات ا ــت

( انواد تیبو ،ص )73
پیکرۀ سوم

م گینتی موفـ شـد لبـا از آنکـه از هـس جـدا شـوند چنـد نلمـهای در گـوش زنـدانی
زمگمه نند :اان لضیه (دا تانهای شرلوک هولمگ ،ص )713
لرصتــر از لبــا بــا همــان ن ــوای آزار دهنــد و نــدای ار ماننــدش ادامــه داد :ببیــنس
والعاً اان را می واهی (للبی به اان ذیدی ،ص )10
ولتی ر ـیدم ،واکتـور اعلـام نـرد :داگـر موزا هـای لـدامی نـه ،موزا هـای رلصـی
هس نه (مون پالات ،ص )07
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 .2 .۴نقطهویرگول و خط تیره

در ااـن پـژوهد بسـامد نـاربرد نقطـهوارگون و ـر تیـر در آثـار مترجمـان ادبـی ــه
دور برر ی شد نتاا در جدون  2نشان داد شد ا ت
جدول  .2بسامد کاربرد نقطهویرگول و خط تیره در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران
آثار دورۀ

نقطه

خط

نخست

ویرگول

تیره

تیر بستان

5

5

دن نیشوت

ه تدنگدار

5

5

بازماند روز

13

ناا بلات

5

5

اعون

3

5

5

5

77

2

ظلمت در نیمروز

5

5

انواد تیبو

9

1

اومون را

9

5

5

آرزوهای بگرا

71

75

تابستان آن ان

10

5

5

5

اوننی گراند

5

70

مون پلات

3

0

5

5

مرا در آند

9

1

70

5

5

5

ربهنا

11

9

5

5

برق نقر ای

75

9

پسر پاردااان

5

5

موبی دا

فوبلات

5

5

حاجی بابای
اندهانی
میشا ا ترگف
ا رات
مادموزان
هانری وم
رگتشت
گراپرن

آثار دورۀ دوم

جنغ و نل

نقطه

خط

ویرگول

تیره

9

9

نماد گمشد

70

اما

13

شرلوک هولمگ

3

77

77

0
77

آثار دورۀ سوم

للبی به اان
ذیدی

نقطه

خط

ویرگول

تیره

9

0
5

بیرنغ و
تلماک

انهای زاارت

1

95

او
پسر ننت

پرندگان میروند

10

7

0

705

ند ان تنهاای

37

5

93

72

عمارت معصوم

0

2

بو ه عترا

5

5

زمان بازاافته

72

71

3

9

هانری چهارم

5

5

شوهر دلسوا

75

71

عش تابستانی

72

95

نون ورن

5

5

1

3

ون مدفون

03

71

5

5

/52

میانگین دورة

72

وم

09/32

1/22

مونت نراستو

میانگین دورة
اون

ند ان
تنهاای

برادران
نارامازوا
میانگین دورة
دوم

71/19

در پرو بمیرند

مرا به پمبرلی
میآاد

ان پن ا و اکس

تونیف بر ی هن ارهای زبانی مترجمان ادبی ااران

همــان ور نــه در جــدون بالــا مــیبینــیس ،نقطــهوارگون و ــر تیــر در هیچیــ

19

از

ترجمــههای نســا اون داــد نمــیشــود در دورة دوم میــانگین نــاربرد نقطــهوارگون در
ترجمــهها  71/19مــورد بــود ا ــت و در دورة ــوم بــه اوخ ــود ر ــید ا ــت (می ـانگین
 09/32مــورد در هــر اثــر) ااــن نتــاا نشــان م ـیدهــد نــه هن ــار نــاربرد ااــن دو نشــانه
تدرا اً بـه ترجمـههای فار ـی را اافتـه ا ـت بـه گدتـة نـلح و ( )7939هن ـار نـاربرد
علااس نگارشی در فار ـی بـا زبانهـای اروپـاای متدـاوت نیسـتند بنـابراان ،مـیتـوان گدـت
نــه ــیر افگااشــی نــاربرد دو نشــانه نگارشــی نقطــهوارگون و ــر تیــر در ترجمــههای
فار ی تا حدود زاادی متأثر از متن انلی بود ا ت
 .۷ .۴واکاوی فرضیههای تحقیق

فرضــیة اون ااــن پــژوهد آن بــود نــه مترجمــان نســا اون گــرااد بــه ا ــتداد از
امکانــات بالدعــا و بــالقو زبــان فار ــی داشــتهاند فرضــیة دوم ااــن پــژوهد آن بــود نــه
مترجمــان نســا دوم گــرااد بــه ا ــتداد از امکانــات بالدعــا و بــالقوة زبــان مبــد و زبــان
فار ی داشتهاند فرضـیة ـوم ااـن پـژوهد هـس آن بـود نـه مترجمـان نسـا ـوم گـرااد
بــه ا ــتداد از امکانــات بالدعــا زبــان مبــد داشــتهاند در ااــن بســد ،فرضــیة گدتهشــد در
مورد همه متغیرهای تحقی فعلی برر ی میشود
نتــاا ااــن پــژوهد نشــان داد نــه مترجمــان نســا اون نمتــران ا ــتداد را از لیــود
تون ـیفننند فعــا نالــا داشــتهاند دلیــا ااــن مســهله آن ا ــت نــه بســامد و تنــو لیــود
تونـیفننند فعــا نالــا در آن دور نمتــر از دور هــای بعــدی بــود ا ــت (نــورا)7933 ،
ااــن نتــاا بــا اافتــههای حــداداانمقــدم ( )0571همســوانی دارد نــه بــا برر ــی ترجمــة
شم الملوک مصاح

از رمـان ـرور و تعصـ

نشـان داد بـود متـرجس لیـود مـتن انـلی

را بــا ا ــتداد از امکانــات بالدعــا زبــان فار ــی ترجمــه نــرد ا ــت در دورة دوم بســامد
لیود تونیفننند فعا نالـا فگونـی اافتـه ا ـت در دورة ـوم بـه بیشـتران میـگان ر ـید
ا ت مترجمـان نسـا ـوم بیشـتران ا ـتداد را از لیـود تونـیفننند فعـا نالـا نرد انـد
و ناربرد افعان نالا بـدون لیـد را بـه حـدالا ر ـاند اند ااـن مسـهله بیـانگر فانـله گـرفتن
مترجمــان نســا ــوم از لابلیتهــای فار ــی و گــرااد آنــان بــه ا ــتداد از امکانــات زبــان
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انلی ا ت بـه نیـر مـیر ـد نـه ااـن گـرااد تـا حـدود زاـادی ناشـی از ضـعف تسـلر
نســا ــوم مترجمــان ادبــی بــر امکانــات فار ــی ا ــت بــرای نمونــه ،رضــاای ( )7931بــا
ان ــام مطالعــهای پر ــدنامــهای بــه ضــعف زبــان فار ــی دانش ـ واان و و بر ــی ا ــاتید
ترجمــه در دانشــگا های ااــران پــی بــرد نــابونچی ( )7931هــس بــا وانــاوی ترجمــههای
ــانهای ا یــر بر ــی مترجمــان ادبــی بــه ااــن نتی ــه ر ــید نــه دانــد وانگــانی و
ــا تاری ااــن مترجمــان بــرای ترجمــه نــافی نبــود ا ــت انتسا هــای مترجمــان نســا
دوم در میانــه یــف لــرار م ـیگی ـرد و ااــن مترجمــان بــه امکانــات زبــانی فار ــی و زبــان
انلی توام با هس پاابنـد بود انـد مهـدی ـحابی اکـی از مترجمـان ااـن نسـا ا ـت نـه در
مقدمــه ترجمــة ــود از اثــر نــارلوت فــوئنت  ،پاابنــدی تو مــان بــه زبــان مــتن انــلی و
امکانــات زبــان فار ــی را شــرب موفقیــت در ترجمــه دانســته ا ــت (فــوئنت ،7939 ،
مقدمه)
دومــین هن ــار برر ـیشــد ترنیـ
نه در دورة نسست بسـامد ترنیـ

لیــد و نــدت ا ــت نتــاا ااــن تحقیـ نشــان داد

لیـد و نـدت بسـیار پـااین و میـانگین آن نمتـر از اـ

مورد در هـر اثـر برر ـی شـد بـود ا ـت مترجمـان دورة نسسـت در ااـن بسـد هـس بـه
هن ارهــا و لابلیتهــای زبــانی فار ــی در زمــان ــود پاابنــد بود انــد پــید از ااــن،
فرشیدورد ( ،7930ص  )019فهر ـتی بلنـدبالا از ترنیـ

لیـد و نـدت نـه بـر اثـر ترجمـه

از زبانهــای ربــی بــه فار ــی را اافتهانــد را نقــا نــرد ا ــت نــه از آن جملــه م ـیتــوان
«نامل ـاً مســتقا»« ،نــرفاً یا ــی»« ،عمیق ـاً شــنود» ،و «بانــطلاد دمکراتی ـ » را نــام بــرد
میــانگین نــاربرد ترنیــ

لیــد و نــدت در ترجمــههای دورة دوم و ــوم بــه بــید از 72

مورد در هر اثر ر ید ا ـت ااـن آمـار نشـان مـیدهـد نـه ـا تار اادشـد بـر اثـر نـوعی
گرتــهبرداری مثبــت بــه فار ــی را اافتــه و بسشــی از امکانــات نهادانــه زبــان فار ــی شــد
ا ــت پــید از ااــن ،ــمیعی گیلــانی ( ،7932ص  )02گدتــه بــود نــه گرتــهبرداری در
بر ی مـوارد بـه انتقـان «همـه وجـو معنـاای» زبـان مبـد بـه ترجمـه نمـ

مـیننـد و بـر

امکانات زبـان مبـد مـیافگااـد مترجمـان نسـا دوم در ااـن میـان نقشـی پررنـغ داشـتهاند؛
زاــرا نــاربرد ترنی ـ

لیــد و نــدت در دورة دوم بــه اوخ ر ــید و پ ـ

از آن نیــگ تقراب ـاً
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بــدون تغییــر بــالی مانــد ا ــت ب ـدانترتی ـ  ،م ـیتــوان گدــت نــه مترجمــان نســا دوم
نوشید اند با ا تداد از امکانات زبان انلی بر لابلیتهای فار ی بیدگااند
ومین هن ـار برر ـیشـد نـاربرد وانگـان نامـانوت عربـی ا ـت نتـاا ااـن تحقیـ
نشــان داد نــه مترجمــان نســا اون بیشــتران وانگــان عربــی را در ترجمههااشــان بــه نــار
برد انـد بــداهی ا ــت نــه ااـن پداــد هرگــگ تحــت تــأثیر مـتن انــلی اــا همــان زبانهــای
اروپاای نبود ا ـت و ناشـی از پیـروی مترجمـان از نثـر فار ـی عصـر ـود ا ـت بسـامد
بالــای وانگــان ثقیــا عربــی از مشسصــههای نثــر دورة لاجــار ا ــت ( ــاتمی و انــغری
رلـــی7937 ،؛ آرامدپـــور )7930 ،در ترجمـــههای دورة دوم بســـامد وانگـــان نامـــانوت
عربــی بســیار نمتــر شــد و در دورة ــوم بــه پــااینتران ــط ر ــید ا ــت ااــن آمــار
نشان میدهـد نـه مترجمـان نسـا دوم هنـوز تـا حـدودی هن ـار نـاربرد وانگـان عربـی در
زبــان فار ــی را حدــص نرد انــد امــا مترجمــان نســا ــوم گرااشــی بــه ا ــتداد از وانگــان
عربی نداشتهاند نسـا دوم مترجمـان ادبـی ااـران در دورانـی فعالیـت مـینردنـد نـه بحـ
موافقــان و مسالدــان ــر گراای در نثــر فار ــی پررونـ بــود ا ــت چهر هــاای مثــا ذبــی
بهروز و محمد مقـدم در آن دوران هـس حـامی نـاربرد وانگـان ـر فار ـی بود انـد و هـس
وان ــازی در ااــن میــان بر ــی هــس در آن دوران ر نواســی را عملــی مســر

تلقــی

م ـینرد انــد (عطرفــی و افرازنــد 7933 ،؛ رن بــران )7935 ،ااــن دو گــرااد موج ـ

شــد

تا مترجمان نسا دوم هـس نـه حـامی ـنت نگـارش فار ـی بود انـد وانگـان عربـی را ولـو
نمتر از مترجمان نسا لبا به نار گیرند
چهــارمین هن ــار برر ـیشــد گرتــهبرداری نحــوی ا ــت اافتــههای پــژوهد جــاری
نشــان داد نــه مترجمــان نســا اون نمتــران ا ــتداد را از ااــن روش داشــتهاند ــوری نــه
میــانگین گرتــهبرداری نحــوی در ترجمــههای آنــان حــدود  2مــورد در هــر اثــر بــود ا ــت
ااــن نشــان م ـیدهــد نــه مترجمــان نســا اون بــه ــا تار نحــوی و لابلیتهــای ــا تاری
فار ــی در عصــر ــود پاابنــد بود انــد پیدتــر ســروبیگی و فیضــی( )7937بــا وانــاوی
ترجمــههای عصــر لاجــار از  7075تــا پااــان دور نانــرالدان شــا نتی ــه گرفتنــد نــه
مترجمــان آن عصــر عمــدتاً «میــرزا»هــاای بــا اشــراا گس ـترد بــر امکانــات زبــان فار ــی
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بــه متــون تــألیدی عصــر ــود بــود ا ــت انــوار،

نارشــنات نس ـ عصــر لاجــار ،نیــگ زبــان بیشــتر ترجمــههای دورة نسســت را «ترجمــههاای
دلی ـ » و نثــر آنهــا را «پستــه و ا ــتوار» تونــیف نــرد ا ــت (انــوار ،بــهنقا از آذرنــغ،
 )7931اان تونـیف بیـانگر پاابنـدی مترجمـان ااـن عصـر بـه ا ـتداد از لابلیتهـای زبـان
فار ــی ا ــت در دورة دوم ،گرتــهبرداری نحــوی در ترجمــههای فار ــی فگونــی اافتــه
ا ــت مترجمــان نســا دوم بــا گرتــهبرداری نوشــید اند ظرافتهــای معنــاای و ــا تاری
مــتن انــلی و ــب

نواســند را بــه فار ــی انتقــان دهنــد بــرای نمونــه ،گاعیفــر()7932

در تونــیف ترجمــة نــراس امــامی ،از مترجمــان نســا دوم ،لدصگرااــی و گرتــهبرداریهای
او را در بســیاری از مــوارد موجــ

تــدا ا مثبــت و ورود امکانــات معنــاای و ــا تاری

مــتن انــلی بــه فار ــی دانســته ا ــت در دورة ــوم ،بســامد گرتــهبرداری نحــوی در
ترجمـهها بــه اوخ ر ـید امــا نمونـههای زاــادی از ـا تارهای نامــانوت در ااـن ترجمــهها
به چشـس می ـورد نـه نشـاندهند ناآشـناای بسـیاری از مترجمـان نسـا ـوم بـا امکانـات
زبــان فار ــی ا ــت حــان آنکــه بــه گدتــة ــمیعی گیلــانی ( ،7932ص  ،)02متــرجس بااــد
بداند نه «نـدام تعبیـر را میتوانـد عینـاً وارد زبـان ننـد و نـدام تعبیـر را نمیتوانـد» بنـا بـر
اافتههای پژوهد جـاری ،مترجمـان نسـا دوم از امکانـات هـر دو زبـان بهـر برد انـد حـان
آنکه مترجمان نسا وم همچنان به امکانات ا تاری متن انلی پاابند بود اند
پن مین هن ار مورد برر ـی در ااـن پـژوهد تنـو افعـان نالـا ا ـت نتـاا مـا نشـان
داد نه مترجمـان نسـا اون بیشـتران ا ـتداد را از فعـا نالـا «گدـت» نرد انـد امـا میـانگین
بســامد افعــان نالــا یــر از «گدــت» در هــر ا ـ

از ترجمــههای دورة اون نمتــر از  1مــورد

بود ا ت اان نتـاا همرا ـتا بـا پـژوهد نـورا ( )7933ا ـت نـه نشـان داد بـود ترجمـة
رمانهای مـدرن موجـ

ورود یدـی از افعـان نالـا بـه رمـان فار ـی شـد ا ـت پـید از

اان ترجمـهها ،فعـا «گدـت» بیشـتران بسـامد را در میـان افعـان نالـا فار ـی داشـته ا ـت
حســینی( )7931هــس در پــژوهد ــود بــر روی نثــر ــهروردی بــه بســامد بالــای فعــا
«گدت» پی بـرد نـه بـه گمـان وی نتی ـه ـا تار داـالواوار دا ـتانهای نلا ـی

فار ـی

ا ت اافتـههای پـژوهد جـاری مؤاـد پاابنـدی مترجمـان دورة اون بـه هن ـار افعـان نالـا
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در دورة لاجــار ا ــت در ترجمــههای دورة دوم تنــو افعــان نالــا یــر از «گدــت» فگونــی
اافتــه نــه ااــن تحــون همگــام بــا افــگااد تحــون افعــان نالــا در رمانهــای تــألیدی فار ــی
بود ا ت (نـورا )7933 ،بـهر ـس ااـن تحـون ،بسـامد و تنـو افعـان نالـا یـر از «گدـت»
در دورة ــوم نــاهد اافتــه ا ــت ااــن ر ــداد را میتــوان نتی ــه افــت دانــد وانگــانی
مترجمان نسا ـوم دانسـت بـدانترتی  ،مترجمـان نسـا دوم افعـان نالـا جداـدی را نـه
بــر اثــر ترجمــه بــه فار ــی را اافتــه را بــه نــار برد انــد ولــی مترجمــان نســا ــوم از ااــن
امکانات جداد نااگا بود اند
دو هن ار آ ر پـژوهد نقطـهوارگون و ـر تیـر هسـتند نتـاا ااـن بسـد نشـان داد
نــه دو متغیــر اادشــد هــیج بســامدی در ترجمــههای دورة اون نداشــتهاند پولــاک هــس در
ــدرنامة ــود نوشــته نــه علــااس نگارشــی در متــون لبــا از دور نانــری متــداون نبــود و
بهتــدرا بــه متــون ــنگی و چــاپی فار ــی را اافتــه ا ــت بابــازاد ( )7911نیــگ در
پـژوهد ـود بـر روی متـون چـاب ـربی عصــر لاجـار بـه نتـاا مشـابهی د ـت اافــت
بنابراان ،نبـود علـااس نگارشـی در ترجمـههای دورة نسسـت بـه تبعیـت از هن ارهـای زبـان
فار ــی در آن روزگــار بــود ا ــت در ترجمــههای دورة دوم حضــور نقطــهوارگون و
ــر تیــر بســیار پررنــغ ا ــت ااــن واژگــی تــا حــدود زاــادی متــأثر از هن ــار الـ

در

رمـــان فار ـــی ا ـــت بـــرای نمونـــه همتـــی ،ـــلیمی و عابـــدی ( )7931بـــا وانـــاوی
ب شــنا تی اکــی از رمانهــای دولتآبــادی نشــان دادنــد نــه ــر تیــر و وارگــون ،در
لالــ

ونــف ،بــدن و انصــراا از موضــو  ،بســامد بالــاای در ااــن رمــان دارد ااــن

پژوهشــگران بســامد بالــای دو نشــانه اادشــد را بــا شــیوة روااــت در رمانهــای دولتآبــادی
مــرتبر دانســتند در دورة ــوم نــاربرد نقطــهوارگون نســبت بــه دورة دوم بیشــتر شــد امــا
بسامد ـر تیـر تقلیـا اافتـه ا ـت چنـدان عامـا در ااـن آمـار نقـد دارنـد نـه اکـی از
آنهــا ــب

فــردی مترجمــان ا ــت بــرای نمونــه بســامد نقطــهوارگون در ترجم ـة بهمــن

فرزانــه متــرجس نســا دوم از نــد ــان تنهــاای نمتــر از نصــف تعــداد نقطــهوارگون در
ترجمة زهر روشـندکر متـرجس نسـا ـوم از همـان رمـان ا ـت از رفـی احتمالـاً هن ـار
نــاربرد علــااس نگارشــی در آثــار تــألیدی فار ــی هــس بــر انتسا هــای مترجمــان مــؤثر بــود
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ا ــت بــرای مثــان ،اعقــوبی جنبه ــراای و منتشــلو ( )7937نشــان دادنــد نــه دا تاننواســی
پسامدرن موجـ

تغییـری جـدی در نـاربرد علـااس وارااشـی در رمانهـای فار ـی دو دهـة

ا یــر شــد ا ــت در م م ـو میتــوان گدــت نــه مترجمــان نســا دوم و ــوم هــس تــاب
امکانــات و هن ارهــای نــاربرد علــااس نگارشــی در مــتن انــلی بود انــد و هــس لابلیتهــای
زبان فار ی
 .۵نتیجهگیری

هدا اان پـژوهد تونـیف هن ارهـای زبـانی مترجمـان ادبـی ااـران پـ
بود اافتههای ااـن پـژوهد نشـان داد نـه بـا گتشـت زمـان بسـامد ترنیـ

از مشـرو ه
لیـد و نـدت،

وانگــان عربــی ،لیــود تونـیفننند افعــان نالــا ،افعــان نالــا یــر از «گدــت» ،گرتــهبرداری
نحــوی ،نقطــهوارگون و ــر تیــر بیشــتر شــد ا ــت نتــاا بــر پااــه میــگان پاابنــدی
مترجمان هر دور به امکانات و لابلیتهای زبان فار ی واناوی شد
ااــن پــژوهد همچــون هــر پــژوهد داگــری بــا محــدوداتهاای روبــرو بــود ا ــت
اکـی از ااــن محــدوداتها عـدم مقابلــة ترجمــهها بـا مــتن انــلی و عـدم ا ــتداد از پیکــر
متون تـألیدی فار ـی در دور هـای مـورد برر ـی ا ـت بـرای ااـن انتسـا

علـا و دلـاالی

لابا ذنر ا ـت نسسـت ااـن نـه پیکـرة ااـن پـژوهد شـاما  10اثـر بـود و برر ـی متـون
انلی و متون تألیدی فراتـر از تـوان نواسـندگان بـود دوم ااـن نـه نثـر ترجمـهای در بر ـی
د ــتهبندیهــا همچــون د ــتهبندی امــین ( ،7931ص  )27-91اــ

نــو مســتقا از مــتن

ادبی با مشسصههای اص تلقـی شـد ا ـت بنـابراان ،ترجمـه را مـیتـوان بـه ور مسـتقا
مــورد پــژوهد لــرار داد ــوم ااــن نــه بســیاری از متغیرهــای مــورد برر ــی در ااــن
پــژوهد پــید از ااــن موضــو بســیاری از پژوهدهــای ادبیــات فار ــی بود انــد و
اافتــههای آن مطالعــات در د ــت ا ــت بــا همــه ااــن اونــاا ،مقابلــه ترجمــهها بــا مــتن
انلی و متون تألیدی فار ی ودمند واهد بود

تونیف بر ی هن ارهای زبانی مترجمان ادبی ااران
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کتابنامه

ا تکی ،آ ( )7933آزمون فرضـیة اد ـازی :برر ـی واژگـیهـای اد ـازی در متـون التصـادی
ترجمهشد و ترجمهنشد پاااننامة نارشنا ی ارشد دانشگا اندهان ،اندهان
امین ،ت د ( )7931ادبیات معانر ااران تهران :داار المعارا اارانشنا ی
امینی ،ا  ،و نیازی ،ش ( )7930ماهیت و پیامـدهای تحـون معنـاای وانگـان عربـی در زبـان فار ـی
جستارهای زبانی12-09 ،)0(2 ،
( )7931تارا ترجمه در ااران ،از دوران با تان تا پااان عصر لاجار تهران :لقنوت

آذرنغ،
آرامدپور،

( )7930برر ی یر تحون تأثیر زبان عربی بر نیـس و نثـر فار ـی از نیمـة لـرن ـوم

ه ری تا پااان لاجاراه ر الة دنتری دانشگا شهید چمران اهواز

بابازاد  ،ش ( )7911واژگیهای نتابهای چاب ربی دورة لاجار موجود در نتابسانة ملـی جمهـوری
ا لامی ااران پاااننامة نارشنا ی ارشد دانشگا تهران ،تهران
بهگادی ،م  ،گاعیفر ، ،و وش لیقه ،م ( )7930تحون افعان نالا در متون رواای فار ـی در اثـر
ترجمه زبان و ادبیات فار ی90-1 ،37 ،
پولاک ،ی ا ( )7927درنامة پولاک .ترجمة نیکاووت جهانداری تهران :وارزمی
حسینی ،م ( )7931تأثیرپتاریهـای ـهروردی از حداقـه ـناای در آفـراند دا ـتانهای رمـگی و
تداوت مصداق پیر در نیرگا اان دو در ماجرای «دادار با پیر» پژوهدهای ادبی01-93 ،00 ،
حیاتی آشتیانی ،ک  ،و شیرازینژاد ،ت ( )7930میانگین ون جملـات در ترجمـة متـون مطبوعـاتی
بو یقا91-09 ،)9(7 ،

اتمی ،ا  ،و انغری رلی ،م ( )7937ااة نثر لاجار بر شیوة نگارش فار ـی امـروز اد فار ـی،
19-07 ،)0(0
گاعیفر،

( )7932نگاهی داگر به گتسبی بگرا مترجس99-03 ،10 ،

گاعیفر ، ،و فت اللهی ،م ( )7933تأثیر ترجمة رمانهای مدرن انگلیسی بـر هن ـار ـبکی ـون
جمله در رمان فار ی (موردپژوهیِ نُه رمان نلا ی

و مدرن) مطالعات زبان و ترجمه-91 ،)9(7 ،

03
سروبیگی ، ،و فیضی ،م خ ( )7937ترجمه در دورة لاجار (از  7075ق تـا پااـان دورة میدـری)

اد

فار ی712-700 ،)0(0 ،
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رضاای ،ر ( )7931داند فار ی در رشتة مترجمی زبـان انگلیسـی :اهمیـت ،وضـعیت و راهکارهـای
بهبود مطالعات ترجمه05-1 ،20 ،
رضاای ،و  ،و رحیمی ،م ( )7930برر ی مه ورشدگی وانگان عربی در مطبوعـات زبـان فار ـی در

دة ا یر مطالعات زبان و گوادهای ر

ااران95-70 ،)0(7 ،

رن بران ،ا ( )7935برر ی و تحلیا معیارها و عواما ر نواسی در زبان فار ی از مشرو ه تا ان
 7930ش پاااننامة نارشنا ی ارشد دانشگا تربیت مدرت ،تهران
میعی گیلانی ،ا ( )7932گرتهبرداری ،گدتوگو با گاعیفر مترجس97-00 ،29 ،

نابونچی ،م ( )7931اهمیت شـنا ت فرهنـغ در ترجمـه بـا ا ـتناد بـه چنـد نمونـه پژوهدهـای
زبانشنا تی در زبانهای ارجی907-999 ،)0(0 ،

نالحی ،ز ( )7937برر ی مقااسهای متون یا ی ترجمهشد و انلی فار ی از لحا ترانس وانگان،
ون جملات و ضرا

تعداد نلمات متداوت در ا

متن پاااننامة نارشنا ی ارشد دانشگا شی

بهاای ،اندهان
نلح و،

( )7939در با

علااس

اوندی مترجس19-99 ،01 ،

عطرفی ،علی انبر و منیژ افرازند ( )7933ر گراای در تارا اد

فار ی تارا ادبیـات-727 ،21 ،

733
داری ،م ( )7913پداد های لرضی در زبان فار ی (فرانسه ،انگلیسی) از مشرو ه تا امروز پاااننامة
نارشنا ی ارشد دانشگا فردو ی مشهد ،مشهد
مسوا  ،ا  ،و گاعیفراد،
ه ترجمه از «پیامبر» و ا

( )7935مقااسة نمی ب

متن انلی و متن ترجمهشد (مورد پژوهی:

ترجمه از« ربگدگی») مطالعات زبان و ترجمه773-759 ،)9(0 ،

فرشیدورد ،خ ( )7930د تور مدصا امروز بر پااة زبانشنا ی جداد تهران :سن
فوئنت  ،ک ( )7939مرا آرتمیو نروز ترجمة مهدی حابی تهران :آگا

لداانی ،ت ( )7937برر ی همگانیهای ترجمه در متون ترجمهشد از انگلیسی به فار ی در ادبیات
نودک و نوجوان پاااننامة نارشنا ی ارشد دانشگا تهران ،تهران
ن دی ،ا ( )7927آاا زبان فار ی در طر ا ت؟ نشر داند70-1 ،71 ،
نورا ،م ( )7939تحون افعان نالا در متون رواای فار ی در اثر ترجمه مترجس33-13 ،)01(09 ،
هاشمی میناباد ،د ( )7933یام به رواات ادوارد هنری واندیلد معارا33-33 ،21 ،
هاشمی میناباد ،د ( )7930فعا «گدتن» در ترجمه از فار ی به انگلیسی مترجس19-21 ،)25(00 ،
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) ب شنا ی رمان آن ماداان ـرخاـان نوشـتة محمـود7931(  د، و عابدی، ، لیمی،  ش،همتی
711-777 ،21 ،دولتآبادی متنپژوهی ادبی
) هس علائس وارااشی در دا تاننواسی پسامدرن فار ی7937(  م، و منتشلو،  ب،اعقوبی جنبه راای
717-700 ،00 ،اد پژوهی
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ترجمهها
ا تر ،ب ( )7932مون پالات ترجمة لیلا نصیریها تهران :اف
او تین ،خ ( )7933اما ترجمة رضا رضاای تهران :نشر نی
ااشیگورو ،ک ( )7910بازماند روز ترجمة ن ف دراابندری تهران :نارنامه
ااشیگورو ،ک ( )7931ون مدفون ترجمة امیرمهدی حقیقت تهران :چشمه
بارگات او ا ،م ( )7937مرا در آند ترجمة عبدالله نوثری تهران :آگه
بالداچی ،د ( )7931تابستان آن ان ترجمة شیران لندهاری تهران :آموت
براون ،د ( )7933نماد گمشد ترجمة شبنس عادت تهران :افراز
پارگات او ا ،م ( )7937مرا در آند ترجمة عبدالله نوثری تهران :آگا
پانسیه ،د ( )7977شردحان ا رات مادمازن ترجمة محمدحسن اعتمادالسلطنه
پرو ت ،م ( )7913زمان بازاافته ترجمة مهدی حابی تهران :مرنگ
پرو ت ،م ( )7913زمان بازاافته ترجمة مهدی براای تهران :آگا
پلوان ،و ( )7930آمون را ترجمة پیمان انسار تهران :زاوش
پلوان ،و ( )7930آمون را ترجمة پیمان انسار تهران :زنوش
تالستوی ،ن ( )7911جنغ و نل (نتا

اون) ترجمة روش حبیبی تهران :نیلوفر

جوا  ،ک و ( )7939عش تابستانی ترجمة

سته نیهان تهران :پار ه

جیمگ ،ب د ( )7933عمارت معصوم ترجمة شیوا مقانلو تهران :نتابسرای تندا
جیمگ ،ب د ( )7932مرا به پمبرلی میآاد ترجمة فرناز تیمورازا تهران :لطر
دا تاادسکی ،ا ( )7931برادران نارامازوا (جلد اون) ترجمة نال حسینی تهران :ناهید
دوبالگاک ،ا ( )7910اوننی گراند ترجمة عبدالله تونا تهران :زوار

ان پن ا و اکس

تونیف بر ی هن ارهای زبانی مترجمان ادبی ااران

دوما ،ا ( )7952ه تدنگدار ترجمة محمد اهر میرزا
دوما ،ا ( )7909هانری چهارم ترجمة محمدامین دفتر
دوما ،ا ( )7901هانری وم ترجمة ردار ا عد بستیاری
دوموراه ،د ( )7911ربهنا ،ترجمة پرواگ شهباز تهران :جامی
دوئا ،آ ک ( )7913در وحشت ترجمة مژد دلیقی تهران:هرم
داکنگ ،چ ( )7993آرزوهای بگرا ترجمة ابراهیس اونسی تهران :نسا
رنه لو ان ،آ ( )7977ناا بلات ترجمة محمد ان نرمانشاهی تهران :بینا
رنولدز ،خ (بیتا) بو ه عترا ترجمة ید حسین شیرازی ابوالمعالی تهران :بینا
زوانو ،م ( )7952پسر پاردااان ترجمة میرزا حبی

آلا عینالمل

ت ،و ( )7933شوهر دلسوا ترجمة مهدی براای تهران :چکاوک
روانت  ،م ( )7993دن نیشوت ترجمة محمد لاضی تهران :گلشن
علیبسد م ( )7957ترجمة تارا حیات فوبلات تهران :بینا
فنلن ،ا ( )7951تلماک ترجمة ناظسالعلوم تهران :بینا
نامو ،آ ( )7932اعون ترجمة رضا یدحسینی تهران :نیوفر
نانن دوئا ،آ ( )7910برق نقر ای ترجمة نراس امامی تهران :رد نو
نانن دوئا ،آ ( )7913در وحشت ترجمة مژد دلیقی تهران :هرم
نستلر ،آ ( )7935ظلمت در نیمروز ترجمة ا دالله امراای تهران :نقد و نگار
گار یا مارنگ ،ا ( )7921ند ان تنهاای ترجمة بهمن فرزانه ا تکهلس :آرش
گاری ،ر ( )7939پرندگان میروند در پرو بمیرند ترجمة میه نوروزی تهران :چشمه
گراپرن )7975( ،رگتشت گراپرن ترجمة منوچهر بن عمادالدوله تهران :بینا
لومینا ،ن ( )7970پسر ننت مونت نراستو ترجمة لیا ان ثقدی (اعلسالدوله)
مارتن دوگار ،ر ( )7913انواد تیبو ترجمة ابوالحسن ن دی تهران :نیلوفر
ماراات ،خ ( )7939للبی به اان ذیدی ترجمة مهسا مل مرزبان تهران :چشمه

ملواا )7911( ،موبی دا

اا وان دید ترجمة پرواگ داراوش تهران :امیرنبیر

مورانامی )7931( ،تسونورو تازانی بیرنغ و انهای زاارت او تهران :لقنوت
موراه ،خ ( )7970رگتشت حاجیبابای اندهانی ترجمة میرزا حبی
هوگو ،و ( )7959تیر بستان ترجمة او ف اعتصامالمل

تهران :بینا

اندهانی تهران :بینا
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ان تهران :بینا

ورن ،ن ( )7972در هشتادروز دور دنیا ترجمة میرزا حسین ان ذناءالمل

تهران :بینا
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چکیده
در ســا هــاا اریــر ،شــمار زیــادا از تیقیقــات ادبــی بــه بررســی بــدن در ادبیــات
پردارتهانــد .اگرچــه بررســی بازنمــایی بــدن در ادبیــات امــرا نووهــور نیســا ،پیــدای
شــارهاا جدیــد از مطالعــات بــدن در جامعهشناســی در دهــة هشــتاد میلــادا ،بــر
میبوبیــا موضــو بــدن در مطالعــات ادبــی تــیریر گذاشــا و پژوه هــاا ای ـ حــوز
را دســتشو

تغییــر کــرد .در ایـ تیقیـ بــر ن هســتی تــا بــا بررســی مدهــوم بــدن در

جامعهشناسی بـدن و تبیـی تدـاوت رویکـرد جدیـد بـه بـدن بـا رویکردهـاا گذشـته و
معرفــی مشتصــر مطالعــات جامعــهشناســانِ سرشــناا ای ـ حــوزة پژوهشــی ،تصــویرا
کلی از مطالعـات بـدن در جامعـهشناسـی و ارتبـا و تـیریر ایـ مطالعـات در تیقیقـات
ادبی بهدسا بدهی .
کلیدواژهها :ادبیات ،بدن زیسته ،جامعهشناسی ،رود تنانه ،مطالعات بدن
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 .1مقدمه

در ادبیـــات ،موضـــو بـــدن همیشـــه از جاذبـــة راصـــی بررـــوردار بـــود اســـا؛
تصویرســازا بــدن در ادبیــات غــر

بــه افســانههاا یونــان باســتان و پــی

از ن بــر

میگردد .حتی اگر ادبیات بـدن را بـهطـور کلـی همـان بازنمـایی بـدن بـدانی  ،بـهقـو نیـ
فاکس ،7نشسـتی بازنمـایی بـدن همـان اسـا کـه بـه دسـا اجـداد مـا بـر دیوارهـاا غـار
نقـ

بســا (فــاکس ،2172 ،ص ،)9 .امــا در قــرن بیســت نــو ندــا بــه بــدن در غــر

تیولاتی رو به رو شـد .از یـ

بــا

سـو مسـاتا تـاریشیاجتمـاعی نیمـة نشسـا قـرن بیسـت از

قبیــا جنگهــاا جهــانی او و دوم بــا تصــاویر غریبـی کــه از اجســاد و بــدنهاا رون لــود
و دردمنــد در ذه هــا حــ

کردنــد تــیریر پایــدارا بــر بازنمــایی بــدن در ادبیــات غــر

گذاشـــتند .از ســـوا دیدـــر مطالعـــات زنـــان و نیـــ مطالعـــات نوومارکسیســـتی و
پساســارتارگرا ،در اواســن قــرن ،توجــه پژوهشــدران ادبــی را بــه سیاســاهاا بازنمــایی
بدن در طو تـاری و نیـ بـه سـیر تـاری ادبیـات بـدن جلـ

کردنـد .پیشـرفاهاا علمـی

و فناوراهــایی کــه امکــان تغییــرات اساســی در بــدن را فــراه میکردنــد از دیدــر عــواملی
بودنــد کــه بــر مسـولة بازنمــایی بــدن در ادبیــات تــیریر گذاشــتند .امــا فــارا از ایـ تیولــاتِ
گوناگون ،بـهطـور کلـی رشـد فرهنـگ مصـر گرایی تـومم بـا پیامـدهاا زیسـامییطـی ن
و بالا رفـت میـاندی طـو عمـر در قـرن بیسـت  ،بـدن را هـ بـهعنـوان یـ
کالــا و رــدمات و ه ـ بــهعنــوان ی ـ

مصـر کننـدة

معرــا در کنتــر و مــدیریا جمعیــا ،بــه مس ـولة

اساسی در علوم مشتلف تبدیا کرد.
در ایــ دوران ،جامعــهشناســان نیــ بــه مطالعــة بــدن علاقهمنــد شــدند .دهــة هشــتاد
میلــادا ،از حیــک کتــرت و تنــو مطالعــات بــدن ،تدــاوت فاحشــی ب ـا ســا هــاا پــی
رــود دارد و نقط ـة عطدــی در مطالعــات بــدن ب ـهحســا
جامعــهشــناا سرشناســی کــه نشســتی نســشة کتــا
ایجــاد ایــ تیــو نقــ

از

می یــد .ب ـه تعبیــر برایــان ترنــر،2
جامعــه و بــدن ( )7361/2116او در

بســ ایی داشــته ،مــا در جامعــهاا جســمانی 9بــهســر میبــری ؛
1. Nick Fox
2. Bryan Turner
3. Somatic Society

سا پنجا و یک
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جامعــهاا کــه در ن بــدن هـ جــان ماســا ه ـ جهــان مــا (ترنــر ،2112 ،ص .)72 .امــا در
روزگار ما ،توجه بـه مقولـة بـدن امـرا عـادا شـد اسـا .بـه گدتـة کانینـگ ،7333( 7ص.
 )133از بدن سش به میان رانـدن مـد زمانـة مـا شـد اسـا و بـراا بررـی مطالعـات بـدن
صرفاً جـاید ینی امروزاتـر بـراا مطالعـات جنسـیا ،هویـا ،توالـد و تناسـا شـد اسـا،
حتی اگر نچـه از ن سـش بـه میـان می یـد ارتبـا معنـادارا بـا بـدن و مطالعـات تنانـه

2

نداشته باشـد .ناگدتـه پیداسـا کـه ایـ تکتـر و تنـو در مطالعـات بـدن ،پیکـرة گسـترد اا
را رلــ کــرد کــه از حیــک موضــو  ،رو شناســی ،ســارتار و حتــی هستیشناســی
تداوتهـاا عمـد اا بـا هـ دارنـد .امـا نهـه از ن بـه جامعهشناسـی بـدن تعبیـر میشـود،
در عی تکتر ،اسـلو

منیصـربهفـرد و ریشـههاا تـاریشی و معرفـاشناسـی رـاص رـود

دارد که ن را از دیدر مطالعات بدن متمای میکند.
نظر به ای که جامعهشناسی بـدن در سـا هـاا اریـر در ایـران نیـ مـورد توجـه میققـان
و اندیشمندان اد

پارسی قرار گرفتـه اسـا در ایـ مقالـه بـر نـی تـا بـا ندـاهی گـذرا بـه

ســیر تــاریشیِ مدهــوم بــدن و بــا بررســی توصــیدیتیلیلــی شــمارا از رــار دهــة هشــتاد
میلــادا بــه اندیشــههایی کــه بنــاا جامعــه نااا

دن را پا ا کند پنجر اا

بدشــایی  .در ایـ بررســی اجمــالی ،نــاگ یر بش هــاا مهمــی از تــاری ادبیــات بــدن و نیـ
شــمارا از اندیشــمندان ای ـ حــوز از قل ـ رواهنــد افتــاد ،امــا امیــدواری کــه ای ـ نوشــته
بتوانــد در ســیر مطالعــات بــدن در ایــران چــه در حــوزة ادبیــات پارســی و چــه در حــوزة
ترجمه سهمی هرچند کوچ

ایدا کند.

 .2پیشینة پژوهش
 .1 .2سرآغاز بدن :سیر تفکر در باب مسئلة بدن از فلسفة دکارت تا جامعهشناسی کلاسیک

وقتـی ســش از بــدن بــه میــان می یــد ،بیــک اغلـ

بــه تیملــات رنــه دکــارت 9و تمــای

فلسدی که او بـی ذهـ و بـدن ایجـاد کـرد کشـید میشـود .هرچنـد دکـارت اولـی کسـی
1. Kathleen Canning
2. embodied
3. René Descartes
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نبود کـه ایـ تمـای را مطـرد کـرد و سـابقة ایـ تمـای بـه فلسـدة یونـان باسـتان میرسـد،
بیــک دوگــاندی ذه /بــدن بــه دکــارت نســبا داد میشــود؛ چراکــه او معتقــد بــود هویــا
مســتقا از بــدن و قــات بــه ذهــ اســا (دکــارت ،2111 ،ص .)87 .دوگانــة ذه /بــدن
دکارت نهتنهـا سـنگ بنـاا مدهـوم هویـا فـردا و مسـتقا در دوران مـدرن شـد ،بلکـه بنـا
نهادن هویا بـر قـدرت ذهـ
تدکر بهحسـا

غـازگر گسسـتی عمیـ بـی بشـر و هـر مشلـوق فاقـد قـوة

مـد .تعریدـی کـه در غـاز عصـر مـدرن از قـوة تدکـر و انسـانبـودن اراتـه

میشــد وســعا چنــدانی نداشــا و نــهتنهــا حیوانــات ،زنــان ،و کودکــان ،بلکــه تمــدنهــاا
که غیرغربی نی مشمو گـ ارة «مـ فکـر مـیکن پـس هسـت » نمـیشـدند؛ بـدی ترتیـ ،
تدکـر بـراا قـرنهــا ملـ

طلـ مــردان غربـی تلقـی میشــد .دوگانـة فلسـدی ذه /بــدن در

پیونــد بــا عوامــا تــاریشی عصــر مــدرن بــه رلــ دوگانــههاا دیدــرا نظیــر مــرد/زن،
سدیدپوســا/رندی پوســا ،متمدن/بــدوا و تربیا/طبیعــا انجامیــد .بــدن در گــذار از
مدرنیته دیدر شر لازم و کـافی بـراا وجـود فـر

نمیشـد .بـدن چیـ ا بـود کـه هویـا

مستقلی بـهنـام «مـ » ن را یـدک میکشـید و ریـا عبـور از ن بـه کمـ

قـدرت ذهـ را

در سر میپروراند .شایان ذکر اسـا کـه حتـی در موز هـاا مسـیییا نیـ کـه بـه ریاضـا
بدن شهر هستند ،تا پی

از مدرنیس  ،بـدن در ایـ حـد رـوار نشـد بـود و بـا سـهمی کـه

در رســتاری داشــا پــار اا جــداییناپــذیر از «مــ » بــود .هرچنــد فهمــی کــه فرقــههاا
گوناگون مسـیییا پـی

از مدرنیتـه از «مـ » و بـدن داشـتند یکپارچـه نبـود ،هـر روانشـی

که «م » را به تـ پیونـد مـیداد در گـذار از مدرنیتـه دسـتشو

تغییـر شـد (ندـا کنیـد بـه

کوکلی.)2119 ،7
دوگانة ذه /بدن تیـا تـیریر دکـارت ،در فلسـده و حتـی الهیـات مسـیییِ مـدرن چنـان
ریشه دوانـد کـه سـا هـا بعـد وقتـی جـان لـاک 2در «رسـالهاا در بـا

فهـ بشـر» ()7331

اوهار کـرد کـه دانسـتهها و تدکـرات ذهنـی متـیرر از دریافـاهـا و میـدودیاهـاا حـواا
بدن اسـا ،بیکهـاا فلسـدی پردامنـهاا بـی او و اسـقف ورسسـتر غـاز شـد (ندـا کنیـد
1. Coakley
2. John Locke

سا پنجا و یک
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به لاک .)7629 ،اما پـس از لـاک فلاسـدة دیدـرا نیـ در عصـر روشـندرا بـر نقـ
بُعــد جســمانی در میــدودیا فهــ بشــر اصــرار ورزیدنــد .صــر

بـدن و

نظــر از تداوتهــا،

تجربهگرایان ،ماداگرایـان ،و بـهطـور کلـی ارباتگرایـان قـرون هجـده و نـوزده میلـادا
رفتهرفته دوگانة ذه /بدن دکـارت را مـورد شـبه قـرار دادنـد؛ امـا بـه گدتـة ترنـر ،بـه سـب
ای ـ کــه ای ـ مکات ـ

فکــرا همهنــان بــه دوگان ـة طبیعا/تربیــا معتقــد بودنــد و حــواا

بــدنی را باعــک میــدودیا ذه ـ میدانســتند ،اندیشــههاا نــان بــی

از نکــه بــه تدــوق

بــدن بینجامــد باعــک رــوارا بُعــد جســمانی شــد و بــه تدکــر جبرگرایــی زیســتی منجــر
گردیــد ( ،2116ص .)1-8 .ایمانوتــا کانــا 7از دیدــر فلاســدهاا بــود کــه بــا پــردارت بــه
مسولة ابعاد ذهنـی و جسـمانیِ وجـود ،نقـ

بسـ ایی در بازاندیشـی مدـاهی بنیـادا فلسـده

دکارت ایدا کرد (ندا کنید به اسوار.)2118 ،2
فـردری

نق

هدـا 9و کـار مـارکس 1کـه از فلسـدة هدـا تـیریر پذیرفتـه بودنـد ،نیـ

در سیر فلسدة بـدن انکارناپـذیر اسـا (ندـا کنیـد بـه راسـ 2117 ،1؛ فـاکس .)2171 ،8ایـ
دو فیلسو

بـا پـردارت بـه قرـیة هویـا از دو منظـر مشتلـف تـیریر بسـ ایی بـر متدکـران

پــس از رــود داشــتند؛ متدکرانــی از مکاتـ

پدیدارشناســی و ســاراگرایـی در قــرن بیســت

کــه بــه رابط ـة بــی ت ـ « ،م ـ » ،میــین و هویــا پردارتنــد .اندیشــههاا هدــا و مــارکس
بیشتر از ایـ جهـا حـات اهمیـا اسـا کـه نقـا ضـعف تدکـر لیبرالیسـ قـرن نـوزد را
پدیــدار میکنــد .در تعریدــی کــه هدــا از «رــودِ» دمــی اراتــه میکــرد اهمیــا نقــ
«دیدــرا» نشــان داد میشــد .او مدهــوم هویــا را از مدهــومی بســته در مرزهــاا بــدن فــرد
رــارج کــرد و ن را بــه می ـ ان پــذیر
طــر
نق

دیدــرا از رــود وابســته کــرد .کــار مــارکس ،از

دیدــر ،فردیــا و ارادة زاد را بــا شــراین اقتصــادااجتمــاعی در پیونــد میدیــد و بــه
میین در سـارت هویـا میپردارـا .بازتـا

افکـار نهـا ،بـا بیتـی کـه در فلسـده
1. Immanuel Kant
2. Svar
3. Friedrich Hegel
4. Karl Marx
5. Russon
6. Fox
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بــاز کردنــد ،حتــی تــا جامعــهشناســیِ بــدنِ امــروزا میرســد و بــهطــور غیرمســتقی در
مداهیمی چـون اررگـذارا ،7تـیریر و تـیرر بـی بـدن رـود و بـدن دیدـرا ،و «بـدن زیسـته»

2

(تعریدــی از بــدن کــه بــر رابطــة بعــد زیســتی و اجتمــاعی صــیه میگــذارد) انعکــاا
مییابد .9اما ،در اوارر قـرن نـوزده  ،ایـ فـردری

نیهـه بـود کـه عملـاً فلاسـده را دعـوت

کرد تا دوبار به فرضـیات دکـارت بیندیشـند و ایـ پرسـ

را مطـرد کـرد کـه چـرا اساسـاً

بایــد پــذیرفا کــه نهــه دکــارت «فکرکــردن» نامیــد «احســااکــردن» نــام نــدارد و چــرا
دکارت از ای زیربناا بـینـامونشـان مسـتقی بـه ایـ نتیجـه رسـید اسـا کـه «مـ » فکـر
میکن پس هسـت و چـرا سـیر فلسـدی رـود را از اینجـا غـاز نکـرد کـه «چیـ ا هسـا»
که فکر یا احساا میکند (نیهه ،2112 ،ص.)71 .
در گذر از قرن نوزده بـه قـرن بیسـت و در نیمـة نشسـا قـرن بیسـت مکاتـ
نی در تعریف رابطة ذهـ و بـدن بـازندرا کردنـد .یکـی از مهـ تـری ِ ایـ مکاتـ
که تـا سـا هـا بـر فلسـدة غـر

دیدـرا
فکـرا

سـایه انـدارا ،اندیشـههاا زیدمونـد فرویـد 1لمانیتبـار

بود .اندیشههاا فرویـد ( )2171نـهتنهـا نـو رابطـهاا را کـه در مدرنیتـه بـی ذهـ و بـدن
جریان داشا دگرگون کرد بلکـه مسـولة تعریـف هویـا نیـ را بـا چالشـی اساسـی روبـهرو
کرد .اگر بشواهی نسـباِ ندـا فرویـد بـه مسـولة ذه /بـدن را بـا فلسـده دکـارت و ندرشـی
کــه پــی

از مدرنیسـ نســبا بــه ذه ـ  ،بــدن و هویــا وجــود داشــا بســنجی بــه چنــی

روایتــی میرســی  :پــی

از دکــارت ،اندیشــمندان مســییی ذهــ و بــدن را در زیــر چتــر

رود جمع میکردنـد و هویـا را قـات بـه رود میدانسـتند .نهـا بـراا بـدن ،غیـر از بُعـد
جسمانی ،بُعدا الـوهی نیـ قاتـا میشـدند و تـذهی

بـدن را امـرا ضـرورا بـراا تعـالی

رود میدانســتند .حتــی شــمار کتیــرا از نهــا بــهواســطة اعتبــارا کــه بــدن در عــال بالــا
1. affectivity
2. lived body
 .9اگرچه هدا و مارکس با تیریرا که بر اندیشمندان بعد از رود گذاشتند بر سیر فلسدة بدن تا رسیدن ن بـه فلسـدة بـدن
امروزا نق

داشتند ،اما باید گدا که جامعهشناسـی بـدن بـراا عبـور از غایاشناسـی هدـا و مـارکس ،بهرصـوص در

مداهیمی متا «اررگذارا» و «بدن در روند» ( )body-in-processبیشتر به فلسدة باروخ اسـپینوزا چنـگ میانـدازد (نـ .
ماشرا.)2177 ،
4. Sigmund Freud

بهسوا تعریدی تاز از بدن :تیلیا مسولة بدن از ...
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داشا کالبدشـکافی بـدن را رلـا

37

شـر میپنداشـتند (مهتـا .)2177 ،7امـا پـس از دکـارت،

بدن و ذه بـه دو عـال متدـاوت تعلـ یافتنـد؛ بـدن بُعـد الـوهی رـود را از دسـا داد و از
اعتبار افتاد .ای چنـی بـود کـه دکـارت بـدن را بـهعنـوان ابـژ اا بـراا موشـکافی بـه علـ
ط

پیشـک

کـرد و وجـود ذهـ را بـراا تعریـف هویـا شـرطی لـازم و کـافی دانسـا.

پس از فروید اما ،نـهتنهـا بـدن اعتبـار پیشـی رـود را بازنیافـا بلکـه ذهـ نیـ از اعتبـارا
کــه در دوران مــدرن ،بــهرصــوص پــس از عصــر روشــندرا ،یافتــه بــود ب ـهواســطة بُعــد
جسمانی که فروید براا فکر قاتـا شـد سـاقن شـد و ایـ چنـی بـود کـه علـ  ،ایـ بـار از
منظــر روانکــاوا ،بــه کالبدشــکافی ذه ـ مشــغو شــد .فروی ـد ذه ـ و بــدن را دو ســاحا
مجــ ا نمیدانســا .بــه عقیــدة او ،ســاحا رــود ذهــ از ســه عامــا «نهــاد»« ،2رــود» 9و
«فرارود» 1و سه بشـ

رود گـا  ،نیمـهرود گـا و نارود گـا تشـکیا شـد بـود .تمایلـات

و نیازهاا جسمانی از بش

نارود گـا ذهـ سـر بـر مـی ورد و ل ومـاً بـه سـطخ رود گـا

نمیرســـید (فرویـــد ،2171 ،ص .)9318 .تعریدـــی کـــه در روانشناســـی بـــا تکیـــه بـــر
موز هاا فروید از هویـا اراتـه میشـد ،رـود را اساسـاً یـ

«رـود بـدنی» 1تلقـی میکـرد

و بــا تعریــف دکــارتی هویــا تداوتهــاا هستیشــنارتی اساســی داشــا ،امــا ایـ تعریــف
هنــوز قاتــا بــه تدــوق ذه ـ بــر بــدن بــود .علــاو بــر ای ـ  ،دوگانــههاا تربیا/طبیعــا و
بیــرون/درون در مکتــ

فرویــد جایدــا ویــژة رــود را کماکــان حدــ کردنــد؛ چــرا کــه

«رود» ،از نظـر فرویـد ،اساسـاً اعتـدالی بـود کـه بـی ارضـاا تمایلـات درونـی و اقترـاتات
بیرونی برقرار میشد (فروید ،2171 ،ص.)9387-9319 .
مسولة هویا تیـا تـیریر عوامـا تـاریشیاجتمـاعی و نیـ تیـا تـیریر اندیشـههایی کـه
کــار مــارکس ،فــردری

نیهــه و در نهایــا زیدونــد فرویــد در بــا

هویــا و میــین بیــان کردنــد ،بــه اساس ـیتری مســولة پــی

ارتبــا بــی ذه ـ ،

روا فلاســده غربــی در قــرن

1. Mehta
2. Id
3. ego
)4. super-ego (ideal ego
5. bodily ego
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بیســت بــد شــد .در قــرن بیســت  ،روانشناســانی چــون لاک لاکــان 7و لولیــا کریســتوا،2
پساســـارتارگرایانی چـــون میشـــا فوکـــو 9و مارکسیســـاهایی از قبیـــا لـــوتی لتوســـر
جملدی بـه بازاندیشـی مسـولة هویـا و ارتبـا
ای مکات

ن بـا ذهـ و میـین پردارتنـد .هریـ

فکرا و فلسـدی در مسـیرا کـه در پـی

دورا میجســا .هرچنــد ای ـ مکات ـ

1

از

گرفتـه بـود از مدهـوم دکـارتی هویـا

در تبیــی مدهــوم هویــا همســو نبودنــد ،فاصــلهاا

کــه نهــا از مدهــومِ دکــارتیِ هویــا گرفتنــد باعــک شــد کــه در قــرن بیســت اتدــاق نظــرا
براا استعما کلمـة «سـول » 1بـراا اشـار بـه مدهـوم هویـا بـهوجـود بیایـد تـا بـی ایـ
کلمه و کلماتی نظیـر انسـان و فـرد کـه ریشـه در فلسـده فردگرایـی متـیرر از دکـارت داشـا
تــا حــد امکــان فاصــله ایجــاد شــود (ندــا کنیــد بــه دریــدا .)7337 ،ناگدتــه نمانــد کــه
پدیدارشناسانی چـون ادمونـد هاسـر  8و مـارتی هایـدگر 1نیـ بـا تیلیـا رابطـة بـی ذهـ
(سول ) و جهـان (ابـژ ) سـه بسـ ایی در ایـ تیولـات فکـرا داشـتند .ترنـر بـهرصـوص
بـه نقـ

پدیدارشناســان فرانسـوا در فاصــله گـرفت از دوگانـههاا دکــارتی اشـار کــرد و

تیکیــد میکنــد کــه ایـ متدکــران فرانســواتبار بــا تبیــی ایـ مسـوله کــه بــدن اگرچــه یـ
بــرونذات اســا ،صــرفاً شــیوی فی یکــی نیســا و همیشــه از طریـ اســتعار درک میشــود،
نق ـ

بسـ ایی در مطالعــات بــدن در دهــههاا بعــد داشــتند .بــا ای ـ حــا  ،بــه اعتقــاد ترنــر،

پدیدارشناســان فرانســوا از جملــه گابریــا مارســر ،6لان-پــا ســارتر 3و مــوریس مرلــو-
پونتی ،71با وجود ورود به ایـ بیـک ،بـه وصـف تنـاندی بسـند کـرد « ،مسـولة معنـا را بـه
مســولة وجــود ارجییــا داد » و از وجــه اجتمــاعی تجربــة تنــاندی غافــا ماندنــد (،2116
ص .)12 .به نظر میرسد که دربارة اهمیـا نقـ

فلسـده مرلـو-پـونتی بـا ترنـر توافـ نظـر
1. Jacques Lacan
2. Julia Kristeva
3. Michel Foucault
4. Louis Althusser
5. subject
6. Edmund Husserl
7. Martin Heidegger
8. Gabriel Marcel
9. Jean-Paul Sartre
10. Maurice Merleau-Ponty
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کــاملی وجــود نــدارد .بــهعنــوان متــا  ،بــاتلر ،7نظریــهپــرداز سرشــناا حــوزة بــدن ،حســا
مرلــو-پــونتی را از دیدــر پدیدارشناســان جــدا کــرد و مــدعی میشــود کــه نظری ـة مرلــو-
پــونتی ( )7386فلســدة او را از فلســدة پدیدارشناســانی متــا س ـارتر متمــای میکنــد .از نظــر
بــاتلر نظریـة لمــس پرچمــدار نظریــاتی میشــود کــه در رــار اندیشــمندان بعــدا بــه مدهــوم
«رــود تنانــه» 2میانجامــد و بــه درک ارتبــا تنداتنــگ هویــا بــا تبادلــات اجتمــاعی یــارا
میرساند (باتلر ،2171 ،ص.)82-98 .
در نتیجــه تیولــات فکــرا متــیرر از مکات ـ

فــوقالــذکر ،مطالعــات بــدن کــه در همــی

برهـة زمــانی دورة تکــوی رـود را میگذرانــد ،بــا سـؤالاتی نظیـر چیســتی بــدن و رابطـة ن
با هویا و میین روبهرو بود .امـا تـا پـی

از شـرو جنـب ِ مطالعـات جامعـهشناسـی بـدن

در ده ـة هشــتاد میلــادا ،در اکتــر مطالعــاتی کــه بــدن را میــور رــود قــرار داد بودنــد ،بــه
گدتة ترنـر بـی

از ن کـه حرـور بـدن حـس شـود غیبـا ن میسـوا بـود ( ،2116ص.

 .)99-92بـــراا متـــا  ،مکاتـــ

روانشـــنارتی لاکـــانی و کریســـتوایی بـــدن را ابـــژ اا

میدانســتند کــه بــا شــکاگیرا هویــا زبــانی فهــ چیســتی ن از دســترا ذهــ رــارج
میشود و بـدی طریـ از توضـیخ چیسـتی بـدن بـه سـهولا عبـور میکردنـد یـا مطالعـات
فمینیســتی و نوومارکسیســتی ندــاهی برســاراگرایانــه بــه بــدن داشــتند ،بــدی معنــی کــه
اساس ـاً بــدن را بــه متابــة ابــ ارا در دســا نظامهــاا قــدرت میدانســتند کــه بــا تعریــف
چیســتی بــدن براســاا ایــدتولولا رــود درصــدد رلـ ســول اا همســو بــا ن ایــدتولولا
بر می مدند .ای ندا برسـاراگرایانـه بـه بـدن کـه بـی

از همـه تیـا تـیریر فوکـو بـود

اســا شــالودة رابط ـة دکــارتی بــی م ـ  ،ذه ـ و بــدن را از اســاا برچی ـد .میشــا فوکــو
دوگانة ذه /بدن را وارونـه کـرد؛ چراکـه از نظـر او از سـوا گدتمانهـایی کـه مدهـوم ذهـ
و بــه تبــع ن «رــود» را بــهعنــوان هــویتی کــه میتوانــد مســتقا از تـ وجــود داشــته باشــد
عنــوان میکننــد میــدودیتی بــر درک بــیواســطة بُعــد جســمانی تیمیــا میشــود .از همــی
منظــر اســا کــه او جمل ـة معــرو

«رود زنــدان ت ـ اســا» را بــه زبــان مــی ورد (فوکــو،
1. Judith Butler
2. embodied self
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 ،7331ص .)91-23 .بــدی ترتیــ

ترنــر و بــاتلر دیــدگا فوکــو را زیــر ســؤا میبرنــد.

انتقاد اصلی ترنر به فوکو ایـ اسـا کـه فوکـو طـورا از بـدن و تـاری
که اندار بدن یـ

شمارة چهارم

ن صـیبا میکنـد

مدهـوم واحـد اسـا و لـذا تداوتهـا و پیهیـدگیهایی را کـه رـود بـدن،

جـــدا از گدتمانهـــا ،دارد ،نادیـــد میگیـــرد (ترنـــر ،2116 ،ص .)11-11 .بـــاتلر از بعـــد
هستیشناسی به نقد فوکـو و دیدـر برسـاراگرایـان میپـردازد .بـه اعتقـاد او ،سـش گدـت
از بــدن و بــهطــور کلــی مــاد  ،بــهگونــهاا کــه اندــار مــاد چی ـ ا اســا کــه اگــر تمــامی
گدتمانهــا برچیــد شــوند بــه ذات اصــیا رــود بــر میگــردد رــود نــوعی دوگانــهاندارا
اسا که یـ

سـوا ن مـاد و سـوا دیدـر ن گدتمـان اسـا .او بـر ایـ بـاور اسـا کـه

ای ـ متدکــران ،تدــاوت فاحشــی بــا پیشــینیان رــود ندارنــد؛ نهــا «مــ » را از مرک یــا و
قــدرتی کــه در فلســده فردگرایــی داشــته برداشــتهاند و بــهجــاا ن «گدتمــان» را نشــاند اند
(باتلر.)7339 ،
بــا وجــودا کــه غیبــا بــدن در رویکردهــایی کــه پــی

از جنــب

جامعــهشناســی بــدن

وجود داشـا ملمـوا بـود ،تیولـات فکـرا قـرن بیسـت بـراا ایـ جنـب

دسـتاوردهایی

غیرقابا انکار بههمـرا داشـا .بـهعنـوان نمونـه ،ارتبـاطی کـه لاک لاکـان بـی زبـان و بـدن
بهعنوان دو قط ِ وجودا سـول برقـرار میدیـد توجـه او را بـه نقشـی کـه میـین از طریـ
زبان بر شکاگیرا هویـا داشـا جلـ

کـرد .در نتیجـه ایـ توجـه بـه میـین ،نظریـههاا

لاکان پلی ایجاد کردنـد بـی روانشناسـی و جامعـهشناسـی .کیـا کرگـان اذعـان میکنـد کـه
نظریــههاا لاک ـان تــیریر بس ـ ایی بــر جامعــهشناســی «و متعاقب ـاً بــر تدســیر مدهــوم بــدن در
جامعــه» داشــته اســا (کرگــان ،2172 ،7ص)717 .؛ برایــان ترنــر نیـ بــا وجــود انتقــادا کــه
از فوکو میکند بـه نقـ

تدکـر فوکـو در جامعـهشناسـی بـدن پردارتـه و اذعـان میکنـد کـه

بسیارا از مداهی کتـا

جامعـه و بـدن او ریشـه در نـو تیلیـا فوکـو از تـاری بـدن دارد

(ترنر ،2116 ،ص.)98 .

1. Cregan
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در ســوا دیدــرا از ای ـ بره ـة تــاریشی در مطالعــات بــدن ،جامعــهشناس ـان تــا اوارــر
قرن بیست  ،هـ بـه گدتـة ترنـر و هـ بـه نقـا از کـریس شـیلینگ ،7شـکا سـنتی مطالعـات
رود را حد کردنـد و بـه بـدن بـه چشـ یـ

پدیـدة طبیعـی ندریسـته و از پیهیـدگیهاا

ن غافــا بودنــد (شــیلینگ ،2119 ،ص .)21-21 .روایــا ترنــر از علــا شــنارتی کــه عامــا
ای غدلـا بودنـد روانـدنی اسـا .بـه اعتقـاد او اگـر ریشـههاا شـکاگیرا جامعهشناسـی
را بهعنوان علمی امروزا دنبا کنی بـه ایـ نتیجـة مهـ میرسـی کـه نطدـة جامعـهشناسـی
اساسـاً در واکــن

بــه اربــاتگرایـیِ فراگیــرا کــه در قــرن نــوزده رواج داشــا بســته شــد

اما ،با وجود تراد در رویکردهـا ،جامعـهشناسـی بـهشـدت وابسـته بـه داد هـا و مـارا بـود
کـه اربـاتگرایـان ربـا و ضـبن کـرد بودنـد .بـه اعتقـاد ترنـر ،جامعـهشناسـان بـراا اینکــه
مسیر رود را از مسـیر ارباتگرایـان جـدا کننـد بـر ایـ اصـا مارکسیسـتی اصـرار ورزیدنـد
کــه میــین نق ـ

تکــوینی در طبیعــا دارد .ترنــر معتقــد اســا کــه بنــا بــر ای ـ اصــا در

جامعهشناسی ،واقعیاهـاا میـین اجتمـاعی مه تـر از مسـوله بـدن شـدند و دوگانـة اصـلی
جامعــهشناس ـیِ کلاســی

دوگانــه جامعــه/رود شــد (ترنــر ،2116 ،ص .)91-99 .از نجــایی

کـه ارباتگرایــان در رفتارشناســی انســان و جوامــع بیشـتر بــه عوامــا زیســتی میپردارتنــد و
در قــرن نــوزده  ،بــدنِ زیســتی مبنــاا تعریــف چیســتی بــدن بــود ،جامعــهشناســان کــه
رفتارشناسی رود را بـر عوامـا مییطـی متکـی کـرد بودنـد علاقـة رـود را بـه مسـولة بـدن
از دسا دادند .مطالعات بـدن نیـ  ،بـهتبـع ایـ نـو ندـا  ،میـدود بـه مطالعـات رفتارهـا و
تکنی هــاا بــدنی بــهعنــوان زیرمجموعــهاا از رفتــار انســانها در جامعــه شــد .بــه گدتــة
شــیلینگ ،مطالعــات بــدن در رــار جامعهشناســانی چــون امیــا دورکــی  ،2مــاکس وبــر 9و
گوــورز زیمــا 1از همــی جــنس بودنــد و بــه بــدن بــهعنــوان موجودیــا صــرفاً فی یکــی و
زیستی که در ارتیار روابن اجتماعی بود میندریستند (شیلینگ ،2119 ،ص.)761 .

1. Chris Shilling
2. Émile Durkheim
3. Max Weber
4. Georg Simmel
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شمارة چهارم

 .۳بحث و بررسی
 .1 .۳بازگشت بدن :بازتعریف بدن در مطالعات جامعهشناسی نوین

در اوارــر قــرن بیســت در غــر  ،جنبشــی در مطالعــات جامعــهشناســی تیــا عنــوان
«بازگردانــدن بــدن» 7شــکا گرفــا« .ایـ جنــب

در کتــرت تیلیدــاتی دربــارة بــدن [در دهــة

هشتاد و نـود میلـادا] ،تیسـیس نشـریهاا تشصصـی بـا نـام بـدن و جامعـه 2در سـا 7331
و در پــی ن ،تیســیس دروا دانشــداهی دربــارة بــدن نمــود یافــا» (فریــ ر و گرکــو،
 ،2111ص .)7 .ای ـ جنــب
تیریر گرفته بود .هد

از تیولــات فکــرا کــه در بش ـ

اصلی جنب

ایـ بـود کـه بـدن را بـی نکـه تبـدیا بـه ابـژ شـود در

مرک مطالعات جامعهشناسی قـرار بدهـد .از نجـا کـه علـ طـ
بر بدن زیسـتی نقـ

پیشــی بــه نهــا پــردارتی
پـس از مدرنیتـه بـا تمرکـ

بسـ ایی در ایجـاد ندـا ابـژ وار بـه بـدن داشـا ،نشسـتی بارقـههاا

ای مطالعات بـر رابطـة بـی بـدن و طـ

پرتـو افکنـد .زیرشـارهاا از علـ جامعـهشناسـی

بــهنــام «جامعهشناســی ســلاما و بیمــارا» در رلــا همــی دهــهها شــکا گرفــا .البتــه
عوامــا دیدــرا نیــ در پیونــدِ مطالعــات بــدن بــا مطالعــات حــوزة ســلاما وجــود دارد.
ماریام فری ر و مونیکـا گرکـو پـس از تیلیـا ایـ عوامـا تیکیـد میکننـد کـه بـهطـور کلـی
مسولة بدن متعلـ بـه حـوزة زیسـاشناسـی فـر

میشـد و ورود مطالعـات جامعهشناسـی

به حوزة سلاما به نـوعی بـاز پسگیـرا بـدن از رشـته زیساشناسـی و تیکیـد بـر ایـ امـر
بــود کــه بــدن در مــرز بــی بعــد زیســتی و اجتمــاعی قــرار داشــته و مطالعــة ن نــاگ یر
میبایســا ی ـ

پژوهشــی بینارشــتهاا باشــد ( ،2111ص .)3-8 .بــههرحــا  ،جامعهشناس ـی

ب ـدن بــه حــوزة ســلاما میــدود نبــود و ریلــی زود بــه حوز هــاا دیدــرا نظیــر فلســده،
فنــاورا ،اقتصــاد ،معمــارا ،ارلــاق ،حقــوق و تربیــا بــدنی پیونــد رــورد .ریشــههاا ای ـ
جنــب

تنانــه بــه رــار پدیدارشناســانی چــون مرلــو-پنتــی ،جامعــهشناســانی چــون مارســا

مــوا 9و اروینــگ گــافم  ،1پساســارتارگرایانی چــون میشــا فوکــو ومــردمشناســانی چــون
1. bringing bodies back in
2. Body and Society
3. Marcel Mauss
4. Erving Goffman
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مرا داگلاا 7میرسید ،اما تیکیـدا کـه بـر سـول انداشـت بـدن در ایـ دهـهها بـود وجـه
تمای نهـا را بـا رـار پیشـی رقـ مـیزد .ایـ ندـا سـول وار بـه بـدن در جامعـهشناسـی
نوی مدـاهی جدیـدا از قبیـا «بـدن بـاز»« ،2رـود تنانـه» و «بـدن زیسـته» را شـکا داد کـه
درک هری
کتا
جنــب

از نها نداهی جامع به سیر مدهوم بدن میطلبد.
جامعه و بدن برایان ترنـر کـه در سـا  7361انتشـار یافـا تـا سـا هـا بیانیـة ایـ

تنانــه در جامعــهشناســی تلقــی میشــد .ترنــر معتقــد بــود کــه بــدن اســتعارة اصــلی

جوامــع مشتلــف بــراا ســارا هویــا اجتمــاعی اســا کــه معنــاا ن در کشــمک
گدتمانهــاا غالـ

شــکا میگیــرد .از ای ـ رو بــه اعتقــاد او مطالعــات جامعــهشــنارتی بــدن

میتوانــد بــر چهــار میــور اصــلی متمرک ـ باشــد« :تولیــد و مــدیریا جمعیــا در زمــان و
مکــان ،مهــار و بازنمــایی بــدن بــهعنــوان اب ـ ار هویــا» (ترنــر ،2116 ،ص .)12 .بــه عقیــدة
ترنر وجود دوگانة منط /میـا 9و دوگانـههاا وابسـته بـه ن در تـاری تدکـر غـر

بـود کـه

اعظـ کتـا

رـود را

مطالعة بدن حـو ایـ چهـار میـور را ایجـا

میکـرد .ترنـر بشـ

بـه بررســی زوایــاا ایـ رویکــرد و تیلیــا تــاریشی دوگانــههاا مشتلــف در جامعـة غــر
ارتصــاص داد و کوشــید کــه مطالعــات پــی

از رــود را ذیــا یکــی از ای ـ چهــار میــور

قرار داد و به بیـان نقـا ضـعف و قـدرت نهـا بپـردازد .جامعـهشناسـی بـدن در ندـا او،
تیلیـاِ رو ِ گدتمانهـاا غالـ

بـراا اِعمـا دوگانـههاا فرهندیاجتمـاعی رـود بـر بــدن

و جوامع بود .ترنر به تدصـیا در ایـ کتـا

بـه تبیـی تدـاوت رویکـرد رـود بـا نظریـههاا

پیشـــی بـــهویـــژ نظریـــههاا میشـــا فوکـــو پردارتـــه و ســـعی میکنـــد از تتمـــة
دوگانهانداراهـاا فلسـدی کـه بـهزعـ او حتـی در رـار پساسـارتارگرایانی متـا فوکـو نیـ
مشهود اسا فاصله بدیرد .از منظـر میقـ ادبـی میتـوان گدـا کـه چهـارمی میـور مـورد
نظــر ترنــر کــه مطالع ـة «بازنمــایی بــدن بــهعنــوان اب ـ ار هویــا» اســا پیونــد ن دیکــی بــا
مطالعــات پساســارتارگرایانه بــدن در ادبیــات دارد کــه بــا رویکــرد تیلیــا گدتمــان بــه

1. Mary Douglas
2. open body
3 .reason/desire
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بررسی متون ادبی میپردازنـد .امـا قرـیه ایـ اسـا کـه داسـتان مطالعـات بـدن بـه فرمـو
ترنر رت نمیشود.
پــس از اینکــه ترنــر شــمارا از دوگانــهها را در کتــا
کــرد و بــه نقــد کشــید بــه چــال
ذه /بـدن دکــارت اغلـ

رــود از لیــاخ تــاریشی بررســی

کشــیدن ای ـ دوگانــهها ،کــه بــهواســطة شــهرت دوگان ـة

از نــان بــهعنــوان دوگانـههاا دکــارتی یــاد میشـود ،بــهمــرور بــه

نــوعی ســنا در نظریــهپردازاهاا حــوزة بــدن تبــدیا شــد .شــمار زیــادا از کتا هــا و
مقالــاتی کــه در حــوزة جامعــهشناســی بــدن در دو دهـة پایــانی قــرن بیســت و دهـة غــازی
قرن بیساویـ

نداشـته شـدند فصـا یـا سرفصـا مج ایـی بـه بیـک دوگانـههاا دکـارتی

ارتصاص دادنـد .ناگدتـه نمانـد کـه نویسـندگانی نیـ در همـی سـا هـا بـر ن شـدند تـا از
دوگان ـة ذه /بــدن دکــارت دفــا کننــد (از جملــه بیکــر و مــوریس )7338 ،7یــا بــا تیلیــا
تـــاریشی و موضـــوعی تیملـــات فلســـدی دکـــارت ،فلســـدة وا را از مـــته بـــودن بـــه
دوگانــهاندــارا تبرتــه کننــد (از جملــه روزمانــد.)7336 ،2حتــی رــود مرلــو-پنتــی ه ـ بــا
وجــود نقــدا کــه بــر دوگانــهاندارا مینویســد اســاا ندــا دوگانــهاندارانــه را در بــدفهمی
فلســده دکــارت و نــه ل ومــاً در افکــار رــود دکــارت میدانــد ( .)7381بــههــر روا ایــ
دفاعیات فلسدیتاریشی را رود را نچنـان کـه بایـد بـه جامعـهشناسـی بـدن بـاز نمیکننـد.
ادلمــ و روجــی در مقالــهاا تیــا عنــوان «جامعــهشناســیِ بــدن» مــدعی میشــوند کــه
جامعــهشناســی بــدن ،بــا تمــام تکتــر و تنــوعی کــه دارد« ،پــرول اا اســا مشــترک بــراا
ســاراشــکنی دوگانــههاا ســهااندــار و بــراا فه ـ تنــاندی هویــا انســان در د روابــن
اجتماعی که جنبههایی به غایا جسمانی دارند» ( ،2171ص.)6 .
هرچنــد تمایــا بــه ســاراشــکنی بــا ترنــر شــرو نشــد و فلاســده برســارتارگرا،
پسااســتعمارگرایان و فمینیســاها همــه پــی

از او از ن ســش رانــد بودنــد ،تقابــا بــا

دوگانة ذه /بدن در جامعـهشناسـی کـه شـاید بیشـتر از تـیریر از هـر مکتـ

دیدـرا وامـدار

فلسدة مرلو-پونتی ( 7381و  )2112بـود ،چنـان مرک یـا یافـا کـه فرمـو رـود ترنـر نیـ
1. Baker and Morris
2. Rozemond
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بــر همــی اســاا توســن جامعــهشناســان بــدن زیــر ســؤا رفــا .تنهــا چهــار ســا پــس از
چــاپ بــدن و جامعــه ،پیتــر فرونــد 7نظریــههاا ترنــر را نمون ـة بــارز مطالعــاتی روانــد کــه
نتوانســتهاند از دوگانــة ذه /بــدن بهانــدازة کــافی فاصــله بدیرنــد (فرونــد ، 7366 ،ص.

 .)612در ســا هاا بعــد ،ترنــر در ویرای هــاا بعــدا ایـ کتــا و نی ـ در ســامان بــدنها
( ،)7332کتــابی کــه بــا بیــک دربــارة مدــاهی ســلاما و بیمــارا بــه حــوزة جامعهشناس ـی
وارد میشــود ،بــه ســاماندهی نظریــهها و بــازندرا رو شناســی رــود پردارــا؛ امــا
کــریس شــیلینگ ( ،)2119یکــی از سرشــنااتری چهر هــاا ایـ حــوز در دهــههاا بعــد،

به نقد نظریـههاا ترنـر در جامعـه و بـدن و نیـ تیلیـا انتقـادا رو شناسـی او در کنتـر
بدنها پردارته و عنوان کـرد کـه تـیریرا کـه ترنـر از نظریـات ضـد مبنـاگرایی فوکـو گرفتـه
همــوار او را بــهســما غدلــا از بعــد جســمانی وجــود ســوق میدهــد .نقطــهضــعف
مطالعات ترنر ای بود که به حـد کدایـا بـه بُعـد زیسـتی بـدن و در نتیجـه بـه مدهـوم رـود
زیســته نمیپردارــا .امــا اجــاز بدهیــد قبــا از اینکــه ای ـ مدهــوم را بــاز کنــی رویکــرد
برری دیدر از مطالعات دهة هشتاد را بررسی کنی .
نهــه جامعــهشناســی بــدن را در دهــة هشــتاد میلــادا از رویکردهــاا جامعــهشــنارتی
پیشی در مطالعـة بـدن متمـای میکـرد همـی میـا بـه عبـور از دوگانـهانداراها و بـهدنبـا
ن پردارت به پرس
کتا

اساسـی چیسـتی بـدن بـود .غیـر از کتـا

پـن بـدن ( )7361/2111جـان اونیـا 2کـه شـهرت

دهه چندی کتا

جامعـه و بـدن ترنـر و نیـ

کـ از کتـا

و مقالة مهـ دیدـر نیـ منتشـر شـد کـه هریـ

ترنـر نبـود ،در ایـ

بـه نوبـة رـود میکوشـید

بــه بررســی مدهــوم بــدن پردارتــه و اهمیــا موضــو بــدن را بــر مبنــاا مطالعــات رــود
ترســی کنــد .در مقالــهاا تیــا عنــوان «بازگردانــدن بــدن :نهــه در ی ـ

دهــه گذشــا»،

رتور فرانـ  )7331( 9بـه بررسـی انـوا رویکردهـا بـه بـدن در مجمـو رـار دهـة هشـتاد
پردارتــه و بــراا ســاماندهی ایــ رویکردهــا چهــار نــو بــدن را معرفــی میکنــد :بــدن

1 Peter Freund
2. John O'Neill
3. Arthur Frank
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«طــ زد »« ،7بــدن جنســیتی»« ،2بــدن مطیــع» 9و «بــدن گویــا» .1او ســپس بــه دســتهبنــدا
مطالعات دهـة هشـتاد میپـردازد« .بـدنِ طـ زد » هسـتة مطالعـاتی را شـکا میدهـد کـه بـه
تــیریر طـ

بــر تجربــهاا کــه فــرد از بــدن و هویــا رــود دارد میپردازنــد .مطالعــات «بــدن

جنســیتی» بــه رابطــة بــی مدهــوم فرهندیاجتمــاعی جنســیا و بــدن معطو انــد .در
مطالعات «بدن مطیـع» ،بـدن زادة فنـون سـلطهاا تعریـف میشـود کـه رـود فـرد یـا عوامـا
بیرونی بهکار میبرند تـا بـدن را تیـا انقیـاد رـود در بیاورنـد و مطالعـات «بـدن گویـا» بـه
نق ـ
هری

کلیــدا بــدن در نظــام زبــانی و بــهتبــع ن نظــام ادراکــی معطــو
از ای عنوانهـا ،فرانـ

هســتند .در ذیــا

بـه بررسـی میتـوایی رـار و تیلیـا معرفـاشـنارتی نهـا

میپــردازد .بــهعنــوان نمونــه ،او شــمارا از مطالعــات لیکــا
بدنی را در قسـما بـدن گویـا قـرار میدهـد .فرانـ

و جانســون 1از اســتعار هاا
و

معتقـد اسـا کـه مطالعـات لیکـا

جانسون در تعریدـی کـه از ارتبـا بـدن و میـین اراتـه میدهنـد هـ از عینیگرایـی فاصـله
گرفتهاند ه از نسـبیگرایی و بـه تعبیـرا بـی ایـ دو پـا زد انـد؛ زیـرا نهـا از یـ

سـو

به وجود جهـان و بـدن بـهعنـوان بـرونذات معتقدنـد و از سـوا دیدـر بـر ایـ باورنـد کـه
تجــار

بــدنی درک مــا از جهــان را تهدیــد میکننــد (فرانــ  ،7331 ،ص.)713-718 .

پلــی کــه بــدی طریــ بــی عینیــا و نســبیا زد میشــود در واقــع درهــ شکســت
دوگانــههاا درون/بیــرون ،صــورت/معنا و عینی/انت اعــی اســا و فرانــ
مطالعــات لیکــا

از ایــ منظــر

و جانســون را ارزشــمند و راهدشــا میروانــد .از منظــر فران ـ

نجــا کــه

مطالعــات مشتلــف گرفتــار ندر هــاا دوگانــة گونــاگون از قبیــا دوگانــة طبیعا/تربیــا
هستند یا از اساا ،تمایلات ضـد مبناگریانـه دارنـد بازروردشـان ایـ اسـا کـه بـدن یـا بـه
دو ســاحا مجــ اا زیســتی و اجتمــاعی تدکیــ
میشــود کــه گدتمانهــاا غال ـ

میشــود یــا صــرفاً تــود اا تعریــف

پ شــکی ،جنســیتی ،سیاســی و زبــانی ن را بــه میــا رــود

سامان داد اند .نقطهقـوتِ مطالعـات جامعـهشـنارتی بـدن از دیـدگا او جـایی عیـان میشـود
1. The Medicalized Body
2. The Sexual Body
3. The Disciplined Body
4. The Talking Body
5. Lakoff and Johnson
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که میق میتواند بـر شـکا
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بـی ایـ دو سـاحاِ بـدن پـا زد و در توجـه بـه جنبـههاا

ســارتارا و زیســتیِ بــدن تعــادلی برقــرار کنــد .از ای ـ رو مطالعــاتی کــه در پــردارت بــه
داد هــا و نظریــهها تــوازن برقــرار میکننــد (فران ـ  ،7331 ،ص )791 .یــا تیقیــ در بــا
بدن را بر جنبههایی از بدن زیسـته رـودِ میقـ بنیـان مینهنـد تـا تجربـه زنـدگی در نـوعی
رــاص از بــدن را بــا گدتمانهــاا معطــو

بــه ن نــو از بــدن در می نــد تیســی او را بــر

میاندی نــد (فرانــ  ،7331 ،ص .)711-712 .در دهــههاا بعــد ایــ دو رویکــرد بیشــتر در
تیقیقات بهکار گرفته میشود (از جمله مارتی 2117 ،7؛ واکو. )2111 ،2
از منظر میق ادبـی ،شـاید یکـی از مه تـری بش هـاا ایـ مقالـه بیـک سـلطه باشـد
که فران

در بشـ

بـدن مطیـع بـه ن میپـردازد .در ایـ بشـ

میشا فوکو و پیـروان مکتـ

فرانـ

نظریـههاا متـیرر

او را در تقابـا بـا نظریـات پیـر بوردیـو 9قـرار داد و میگویـد

کــه شــاید دیدــر زمــان عبــور از مکت ـ

فوکــو رســید باشــد .از نظــر او مطالعــات بــدن در

از اینکـه بـر رـوان

فوکـویی از تـیریر نظامهـاا سـلطه بـر بـدن اسـتوار

یند  ،احتمالاً بی

باشند به جنبـهاا از بازاهـاا سـلطه رواهنـد پردارـا کـه بوردیـو از نهـا تیـا عنـوان
«نیــا بــه وجــه تمــای » 1یــاد میکنــد .تــورقی در کتا هــاا دهــههاا بعــد مهــر تیییــدا بــر
پــی بینــی او میزنــد .فــارا از شــباهاهاا فراوانــی کــه نظریــات فوکــو و بوردیــو دارنــد،
تدــاوت اصــلی نهــا در ای ـ اســا کــه در تعریــف فوکــویی از رابط ـة نظامهــاا ســلطه و
بــدن ،نقــ

بــدن مندعــا اســا ،امــا در تدکــر بوردیــو بــدن و اَعمــا ن در مرکــ قــرار

میگیرند .از سوا دیدـر مدهـومی کـه بوردیـو بـراا قـدرت قاتـا اسـا بـی
نظــام ســلطة فوکــو ن دی ـ

باشــد بــه مدهــوم هژمونی ـ

از ن کـه بـه

قــدرت در تدکــر نتونیــو گرامشــی

( )7317شــباها دارد .مدهــوم کلیــدا وجــه تمــای در جامعــهشناســی بوردیــو بــالواقع بــه
اَعمــا بــدنی ســول بــراا رســیدن بــه تمــای ا اشــار دارد کــه ویژگــی طبق ـة اجتمــاعی،
فرهندــی یــا سیاســی راصــی اســا .ای ـ وجــو تمــای بــا قــدرتی کــه در ارتیــار طبقــات
1. Martin
2. Wacquant
3. Pierre Bourdieu
4. the achievement of distinction
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مشتلف اسا پیوند داشـته و سـول بـا نیـا بـه ایـ وجـو تمـای در بـازا قـدرت شـرکا
میجوید .از ایـ رو در ندـا بوردیـو بـی سـب

زنـدگی ،سـلای  ،اعمـا بـدنی و هژمـونی

ارتباطی تنداتنگ وجود دارد (بوردیو.)2171،
ی

دهـه بعـد ،شـی واتسـون 7و پیتـر جـاورز 2را عبـور جامعـهشناسـی از دوگاندیهـا

را در د فلســده پســا مــدرن میجوینــد .نهــا معتقدنــد توجــه بــه «اررگــذارا» بایــد در
رما مطالعــات جامعــهشــنارتی بــدن قــرار بدیــرد .از نظــر واتســون و جــاورز ( ،)7331بــا
پــردارت بــه جنبــههاا حســی وجــود ،تمرکــ بــر توانــایی اتصــا بــدنها بــه بــدنهاا
پیرامونشـان و توجـه بـه نهــه در مـرز بـی مــاد و فـرا مـاد قــرار دارد میتـوان بـه مدهــوم
اررگــذارا دســا یافــا .نهــا در مقالـة مشترکشــان بــا تکیــه بــر نظریــههاا لیــا دلـوز 9و
فلـیکس گوتـارا ،1لان-فرانسـوا لیوتــار ،1ویلیـام بـوروز 8و اســلاوا لیـژک 1ایـ مدــاهی را
تبیــی میکننــد .در همــی ســا  ،زبــورن )7331( 6را گــذر از دوگــاندی ذه /بــدن را در
فراموشــی راهبــردا بــدن میبینــد .بــه بیــان ســاد  ،مطالع ـة بــدن از نظــر او ،بــی

از نکــه

مطالعة اشکا و اعرا و حرکـات بـدن باشـد مطالعـة مسـاتا مربـو بـه بـدن اسـا .از نظـر
او مطالعــاتی از قســ مطالعــات لان بودریــار ،3جامعــهشــناا و فیلســو
کـه بـی

از حـد معطـو

پساســارتارگرا،

بـه بـدن هسـتند ،نـاگ یر بـدن را بـه ابـژ تبـدیا میکننـد و ایـ

چنی بدن بـه سـاحتی بـراا بازنمـایی نشـانهها تقلیـا مییابـد .او رویکـرد مطالعـات جدیـد
بدن را که اصـا فراموشـی راهبـردا را حدـ کرد انـد ،بـه دو دسـتة اصـلی تقسـی میکنـد:
«رویکــرد تنانــه» 71و «رویکــرد کردارشــنارتی» .77مطالعــات تنانــه بــی

از ن کــه دربــارة

بدن به معناا زیسـتی و معمـو ن باشـند نظـر بـه تجربیـات بـدن و گدتمانهـاا حـاک بـر
1. Sean Watson
2. Peter Jowers
3. Gilles Deleuze
4. Félix Guattari
5. Jean-François Lyotard
6. William Burroughs
7. Slavoj Zizek
8. Thomas Osborne
9. Jean Baudrillard
10. embodiment approach
11. ethological approach
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دارنــد ،درحــالیکــه مطالعــات کردارشناسـی بــر ایـ دو پرسـ
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اســتوارند« :از

بــدن چــه بــر می یــد؟ و بــر بــدن چــه مــیرود؟» ( زبــورن ،7331 ،ص .)737 .مطالعــات
کردارشناســی کــه بــه نظــر میرســد بیشــتر مــورد تیییــد او هســتند ،بــراا حدــ اصــا
فراموشی راهبردا ،بر ای عوامـا متمرکـ میشـوند« :قـواا ادغـام کـه باعـک پیونـد بـدنها
میشــود ،و قــواا اندصــا کــه باعــک گسســا بــدنها میشــود» ( زبــورن ،7331 ،ص.
 .)739زبـورن در بشـ

قــواا ادغــام بــه تبیــی ایـ مسـوله میپــردازد کــه بــدن اساسـاً نــه

یکپارچــه اســا و نــه مرزبنــدا مششصــی دارد بلکــه همــوار در تغییــر اســا .انســان بــا
اتصــا بــدن رــود بــه ی ـ

شــبکة گســترد بــه فراموشــی ای ـ واقعیــا کــه بــدن همیشــه

تکــهتکــه و در تغییــر اســا دســا مــیزنــد .بــراا متــا « ،تکنی ـ

گــرو گرایــی» 7باعــک

میشود که افراد با پیوست به اَعمـا بـدنی مـد نظـر گـرو بـه تنـاندی رـود معنـی ببششـند
یــا «ســارتارهاا شــبکهاا» 2متــا فاضــلا ها در جوامــع مــدرن باعــک میشــوند انســان
بــهراحتــی میـ ان تبادلــات روزمــر اا را کــه بــی بــدن او و میــین قــرار دارد بــه فراموشــی
بسپارد ،درحالیکه فرامو

کـردن بـدن بـراا جوامـع بـدوا بـه ایـ سـادگی نبـود اسـا.

اما زبورن معتقد اسا کـه قـواا اندصـا متـا درد یـا نقـ

عرـو بـه ناگـا انسـان مـدرن

را بــا تجربـة تنــاندی مواجــه میکننـد و بــه مــا یــاد ور میشــوند کــه بــدن همـوار در حــا
تغییــر و «شــدن» 9اســا .دســتهبنــداها و متا هــایی کــه او بــراا ای ـ قــوا بــر م ـیشــمرد
هرچنــد بســیار جســته و گریشتهانــد حــ مطلــ

را بــهرــوبی ادا میکننــد .پــردارت بــه

متا هایی که زبورن بـر مـیشـمرد از حوصـلة ایـ بیـک رـارج اسـا ،امـا رویکـرد کلـی
کــه او بــراا ای ـ قس ـ از مطالعــات بــدن تبیــی میکنــد بــه ای ـ شــرد اســا« :مطالعــات
کردارشناسی به بازنمـایی چیسـتی بـدن (بـر اینکـه دربـارة بـدن نظریـهپـردازا شـود یـا بـر
تقلیــاناپــذیرا ن تیکیــد ورزیــد شــود) معطــو

نیســتند ،بلکــه بــهدنبــا را هــایی بــراا

پردارت به مسولة بـدن هسـتند؛ مسـوله بـه مدهـوم متبـا ن و نـه بـه معنـاا مشـکا ،بلکـه
به معناا فرایی براا اندیشه و عما» ( زبورن ،7331 ،ص.)732 .
1. sociality technique
2. network systems
3. becoming
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در دهــههاا بعــد ،مطالعــات بــدن در موضــوعات مشتلدــی وارد میشــوند و پراکنــدگی
رو شــنارتی و موضــوعی ایــ مطالعــات ایــ قبیــا دســتهبنــداها را ،اگــر ندــویی
ناممک  ،میـدود و تشصصـی میکنـد .اغلـ

کتا هـایی کـه در قـرن بیسـاویـ

در بـا

نظریــههاا بــدن نداشــته شــد اند میــدود بــه موضــوعی رــاص هســتند (از جملــه فــاکس
2172؛ هــورن ،جَــرا و تاملینســون)2171 ،7؛ امــا بررــی دیدــر رویکــرد جــامع مطالعــات
دهة هشتاد به مسولة بـدن را بـا دو راهکـار حدـ کرد انـد :تقسـی فصـو کتـا

بـر مبنـاا

نظریــهپــردازان و یــا براســاا دغدغــههاا مشــترک نهــا (از جملــه هنکــاک 2و دیدــران،
2111؛ فریــ ر و گرکــو 2111؛ کرگــان  .)2172بــه گمــان نویســندگان ایــ مقالــه ،در اکتــر
ای

رار مداهی پایهاا و مشـترکی وجـود دارنـد کـه ریشـة بسـیارا از نهـا بـه همـان رـار

دهــههاا هشــتاد و نــود بــر مــیگــردد .یکــی از ای ـ مدــاهی کلیــدا مدهــوم «بــدن زیســته»
اســا .مطالعــات بــدن زیســته بــر تجــار
تجــار

و احساســات بــدن متمرکــ میشــوند .بیــک

و احساســات ،بــدن را بــا میــین پیرامــون ن مــرتبن میکنــد .تقابــا اَعمــا بــدن و

میینِ پیرامـون تمرکـ میقـ را بـر هـر دو سـاحا فـردا و عمـومی ،زیسـتی و اجتمـاعی
ندــه مـیدارد .یکــی از مبــانی نظــرا مطالعــات بــدن زیســته ای ـ اســا کــه بــا دوگانــههاا
دکارتی در میافتد و از تدکی

وجـود بـه دو بعـد ذه /بـدن یـا تقسـی بـدن بـه دو سـاحا

زیســتی/اجتماعی میپرهی ـ د .مدهــوم بــدن زیســته در واقــع حاصــا ی ـ

تغییــر در نســباِ

رابطة رود و بدن اسا .ایـ تغییـر بـر ایـ مهـ تیکیـد میکنـد کـه گـ ارة «مـ بـدن دارم»
گـ ار اا ناکار مـد اسـا .بـه زبـان سـاد تر ،در ایـ مطالعـات دو پـی
 .7م ـ بــدن هســت و بــدن م ـ اســا؛  .2تجــار

فـر

وجــود دارد:

م ـ هرگ ـ بــیواســطه نبــود و در د

ســارتارهاا اجتمــاعیفرهندــی شــکا میگیــرد ،امــا از مطالعــه و تیلیــا ایــ ســارتارها
نمیتوان به تمام ابعاد تجار

مـ دسـا یافـا .بنـد او  ،رـود بـه مدهـوم اساسـی دیدـرا

در جامعهشناسی بدن بـر مـیگـردد :مدهـوم «رـود تنانـه» .ایـ چـرر
کلمـة رــود تنانــه معــر ِ نــوعی تغییــر در ندــر

از کلمـة سـول بـه

اســا .جامعهشناسـی بــدن دیدــر مدهــوم
1 Horne, Jarry and Tomlinson
2. Hancock
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ســول برســاراگرایــان را قبــو نــدارد .اینکـه بــدن یــا رــود ،مندعلانــه ،از د ســارتارهاا
فرهندی اجتمـاعی زاد شـد باشـند ،بـی نکـه بعـد مـادا و زیسـتی نهـا نقشـی در نچـه
به ن تبدیا شـد اند بـازا کـرد باشـد ،دیدـر تیلیلـی نـ نمـا شـد اسـا (ندـا کنیـد بـه
بلکمـ  ،2116 ،ص .)29-21 .مدهـوم رـود تنانــه بـههـر دو بُعــد زیسـتی و اجتمـاعی توجــه
دارد :بُعــد اجتمــاعی ن در مدهــوم رــود و بُعــد زیســتی ن در مدهــوم تنانــه بازتــا

داد

میشــود .ای ـ مدهــوم بــا پیونــدا کــه بــی مطالعــات زیســاشناســی و مطالعــات اجتمــاعی
برقــرار میکنــد هــ از جبرگرایــی زیســتی و هــ از برســاراگرایــی اجتمــاعی فاصــله
میگیرد.
اجــاز بدهیــد بــا ذکــر متــالی ملمــوا از مطالعــات متــیررتر بررــی از رویکردهــا و
مدــاهیمی را کــه در دهـة هشــتاد مــورد تیکیــد قــرار گرفتنــد تبیــی کنــی  .فــاکس ( )2172در
کتابی با عنوان بـدن کـه مشـاطبی اصـلی ن کسـانی هسـتند کـه در حـوزة سـلاما مشـغو
بهکار هستند ،با رلـ ششصـیتی ریـالی بـهنـام لـیس مـارتی  7کـه از بیمـارا رتـروز رنـ
میبــرد مــرز بــی داد  ،نظریــه ،ریــا و واقعیــا را در مینــوردد تــا بــر مدهــوم بــدن زیســته
تیکیــد کنــد .او از طری ـ شــردحــا لــیس بــر ای ـ مه ـ تیکیــد مـیورزد کــه تجربـة تنان ـة
رتــروز ابعــاد مشتلدــی دارد .از نظــر او بــا وجــودا کــه عل ـ پ شــکی اطلاعــات زیــادا از
بیمــارا رتــروز و رو هــاا درمــان ن دارد و زیســافناوراهــاا درمــانی ای ـ بیمــارا
پیشرفا شـایانی داشـتهاند ایـ اطلاعـات و فناوراهـا بـدون پـردارت بـهرـود تنانـهاا کـه
رتــروز را تجربــه میکنــد نمیتواننــد رونــد درمــانی درســتی را در پــی

بدیرنــد .او بــا

استداد از نظریـههاا دلیـوز و گوتـارا بـه هماینـدهاا 2مشتلدـی میپـردازد کـه بـا رتـروز
لــیس در ارتبــا هســتند .لــیس ،زنــی  11ســاله کــه در طبق ـة چنــدم ی ـ
زندگی میکند ،یـ

عمـا زانـو انجـام داد و عمـا دیدـرا در پـی

اســا و فرزنــدان

دور از او زنــدگی میکننــد و اســتقلا رــود را بش ـ

فـرداا

میدانــد ،نیـاز بــه رونـدا درمــانی دارد کــه بـا تجــار

پارتمــان تنهــا

دارد ،فعـا اجتمـاعی
مهمــی از هویــا

تنانـه او همشــوانی داشــته
1. Alice Martin
2. assemblage
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او بـر داد هـاا

مطالعة دیدرا که بـا تکیـه بـر مصـاحبه و مشـاهد انجـام داد اسـا تکیـه میکنـد (فـاکس،
 .)2111مطالع ـة پیشــی او نشــان داد اســا کــه تجرب ـة کهولــا س ـ در جامع ـة مــارا او،
تایلنــد و اســترالیا ،بــه تعریــف فرهندیاجتمــاعی کهولــا و از کــار افتــادگی ،ارتبــا بــدن
فرد مس با بـدنهاا اطـرا

بسـتدی دارد.

او و نظامهـاا گدتمـانی حـاک بـر ایـ تجـار

بــهعنــوان نمونــه ،باورهــاا بــودایی مصــاحبهشــوندگان در تایلنــد و نیــ زنــدگی در کنــار
اعرــاا جــوانتر رــانواد  ،پــذیر

کهولــا س ـ بــهعنــوان بششــی از چرر ـة زنــدگی را
بــهســشتی بــا

بــراا نهــا ســها میکنــد ،درحــالیکــه مصــاحبهشــوندگان در اســترلیا اغلـ

مســولة از دســادادن اســتقلا کنــار می ینــد ( ،2172ص .)37 .از ســوا دیدــر شــمار
زیادا از مصاحبهشـوندگان تایلنـدا رسـیدگی بـه وضـع رـود را وویدـة مراقبـان رـود کـه
اغل ـ

فرزندانشــان هســتند میداننــد و از اینکــه مســوولیا نهــا کمتــر شــد اســا بعر ـاً

لــذت میبرنــد ،درحــالیکــه تعریــف متدــاوتی کــه اســترالیاییها از هویــا دارنــد باعــک
میشود از کارافتـادگی رـود را بـارا بـر دو
داد هــا و مشــاهد و بــا رل ـ

مراقبـان رـود و جامعـه ببیننـد .بـا تکیـه بـر

لــیس مــارتی  ،کــاراکتر ریــالی ای ـ کتــا  ،فــاکس ارتبــا

رتروز با مجموعة عواملی را کـه بـا تجربـه تنـاندی رتـروز در پیونـد هسـتند بـراا کسـانی
که بهعنوان مراق

در حوزة سلاما کار میکنند روش میکند.

پیداســا کــه از لیــاخ رو شناســی ،در مطالعــات بــدن رویکردهــاا جدیــد و متنــوعی
بــهکــار گرفتــه شــد اســا .بششــی از ای ـ تغییــر رو شناســی ،بــه گدتـة ادلمـ و روجـی
( ،)2171به سب
در رو

ای بـود کـه مطالعـات بـدن در جامعـهشناسـی نـوی بـا تیولـاتی بنیـادا

تیقیــ ِ علــوم اجتمــاعی هم مــان شــد اســا .یکــی از ایــ رو هــاا تیقیــ

جدید کـه ردپـاا ن در متـالی کـه در بالـا ذکـر شـد نیـ مشـهود اسـا ،گـرای

بـه نـوعی

رویکــرد قــومندارانــه 7اســا :رویکــردا کــه بــراا مطالعــة تنانــة مــردم ی ـ

جامعــه بــه

جمــع ورا داد دربــارة تجــار

نهــا از زبــان رودشــان میپــردازد .ادلمــ و روجــی

( )2171علــا دیدــر ای ـ تغییــرات رو شــنارتی را در وهــور فناوراهــایی میجوینــد کــه
1. ethnographic

سا پنجا و یک
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مدهــوم بــدن را دگرگــون کرد انــد .ناگدتــه پیداســا کــه اســاا ای ـ مطالعــات بــا وجــود
رو هــاا متدــاوتی کــه بــهکــار میبرنــد هنــوز همــان اســا کــه پی تــر در مقالــه زبــورن
دستهبندا شد بود ،بدی معنـی کـه یـا بـر تجربیـات بـدن توجـه دارنـد یـا بـر اینکـه بـدن
چیسا و از نهـه برمـی یـد متمرک نـد .فناوراهـاا زیسـتی ،بـا پیونـد بـدنهاا گونـاگون
به یکـدیدر ،نـهتنهـا در تعریـف چیسـتی بـدن علـوم مشتلـف را بـا مسـاتلی اساسـی مواجـه
کرد اند ،بلکه میققان و نظریـهپـردازان حـوزة بـدن را بـا ایـ پرسـ

روبـهرو کرد انـد کـه

مرز بدن رـود و دیدـرا کجاسـا؟ تیمـا دربـارة پاسـ ِ ایـ پرسـ

مدهـوم «بـدن بـاز» را

مطرد کرد اسا.
مجل ـة جامعــه و بــدن کــه پــس از گذشــا چنــد دهــه هنــوز یکــهتــاز میــدان در حــوزة
مطالعــات بــدن اســا مطالعــات بــدن بــاز را زیرفصــا بش ـ

اهــدا

میکند .توجه به «بـدن بـاز» از جهتـی بازگشـا بـه مدهـوم بـدن پـی

و حیط ـة رــود ذکــر
از مدرنیتـه اسـا کـه

بــدن را از میــین و طبیعــا جــداییناپــذیر میدیــد (ندــا کنیــد بــه ترنــر ،2116 ،ص،)93 .
ولی از سوا دیدر بـه سـب

تیکیـدا کـه بـر «اررگـذارا» داشـته و بـه واسـطة تـوجهی کـه

ب ـه فنــاوراهــاا زیســتی ینــد دارد مدهــومی ترابشــرا و فراانســانی اســا .درک مدــاهی
«رــود تنانــه»« ،بــدن زیســته» و «بــدن بــاز» فقــن در پیونــد بــا یکــدیدر امکــانپــذیر اســا.
بــهعنــوان متــا  ،بســیارا مده ـوم فراانســان را در غلب ـة فناوراهــاا ینــد بــر ضــعفهاا
انسانی و در امکانـات وسـیعی کـه فنـاورا بـراا دسـا بـردن در بـدن فـراه میکنـد درک

میکنند ،اما نچنان که لیـ ا بلکمـ  ،سـردبیر مجلـة جامعـه و بـدن ،در کتـا بـدن :مدـاهی
پایه یاد ور میشود توجه به بـدن بـاز ،از منظـر مطالعـات تنانـه ،توجـه بـه مسـاتا ارلـاقی و

اجتماعی اسا که با مدهوم ترابشـر درهـ تنید انـد؛ زیـرا مدهـوم بـدن زیسـته بـه مـا یـاد ور
میشود که بدن شیء نیسـا کـه بتـوان بـهراحتـی و بـدون هـیپ پیامـدا در ن دسـا بـرد:
بــدن م ـ اســا و م ـ بــه واســطة بــدن در جهــان زیســا م ـیکن و فناوراهــاا زیســتی
نبایــد بــه ســهولا چشمشــان را بــر تنــاندی و بعــد وجــودا بــدن ببندنــد (بلکم ـ ،2116 ،
ص.)776-778 .
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اجاز بدهید پی

شمارة چهارم

از عبور از ایـ بیـک بـه متـا دیدـرا را نیـ ذکـر کنـی کـه هـ بـه

مدهــوم بــدن بــاز اشــار دارد و ه ـ رو شناس ـی ن بســیار نــو و براســاا تجرب ـة میق ـ
اســا .بلکمـ در کتــا
دیدــرا را بــه چــال

رــود بــه مطالعــهاا اشــار میکنــد کــه نــهتنهــا مــرز بــی رــود و
میکشــد بلکــه مدهــوم اررگــذارا را در فرــاا ارتبــا بــی انســان و

غیــر انســان بــه تصــویر میکشــد .در ای ـ پــژوه  ،میق ـ بــا گــاهی از نتــای بررــی از
مطالعاتی که در حـوزة اررگـذارا انجـام شـد تلـا
اس

میکنـد کـه بـا وجـود فلـ  7عرـو در

رود با شبیهسـازا حرکـات یورتمـه و حرکـادادن بـدن رـود بـر پشـا اسـ

القا کند که در حا یورتمه اسـا تـا شـاید احسـاا بـدن اسـ
یکی شد و اس
اسـ

بـه او

بـا احسـاا بـدن سـوارکار

بر ضـعف عرـلانی رـود غلبـه کنـد .بـا مـداوما ایـ تمری هـا عرـلات

مجــدد بــهکــار افتــاد و قــدرت را رفــت را بــاز مییابــد (بلکمـ  ،2116 ،ص 3-6 .و

 .)773ای پژوه

که نتـای

ن در مجلـة جامعـه و بـدن نیـ بـه چـاپ رسـید اسـا نشـان

میدهــد کــه چدونــه تیکیـد صــر

بــر ســاحا زیســتی بــدن و نادیــد گــرفت ارتبــا بــی

ذه و بدن باعـک شـد کـه کمتـر مطالعـاتی در جسـتجوا را هـاا درمـان نـوی از طریـ
اررگذارا پیوند بدنها بر مجموعة بدن و ذه باشند.

کتا
بشــ

بدن :مداهی پایه نوشـتة لیـ ا بلکمـ ماننـد کتـا
بــه ن پــردارتی کتــا

طبقهبنـداهایی کوچـ

برایـان ترنـر کـه در ابتـداا ایـ

جــامعی اســا کــه تیــا سرفصــاهایی روشــ بــا

بـه شـمار زیـادا از دغدغـههاا مشـترک میققـان بـدن میپـردازد

و تیقی هــاا بســیارا را معرفــی و بعر ـاً تیلیــا میکنــد ،امــا در فاصــلة چــاپ ایــ دو،
کتا

دیدرا در حوزة جامعـهشناسـی بـدن بـه چـاپ میرسـد کـه در نـو رـود کـ نظیـر

اســا :کتــا
اغل

بــدن و نظری ـة اجتمــاعی ( )2119نوشــتة کــریس شــیلینگ کــه در کتــا نام ـة

رار متیررا کـه ذکـر شـد بـه چشـ میرـورد و پـی تـر نیـ بـه ن اشـارة گـذرایی

کـردی  .شـیلینگ در ایـ کتـا

ندرانـی رـود را از پراکنـدگیِ مطالعـات بـدن ابـراز کـرد و

عنوان میکند کـه ایـ تکتـر و تنـو  ،در پـردارت بـه مسـولة بـدن ،بـه بیربـاتی در تعریـف
بــدن منجــر شــد اســا .او مینویســد« :در دهـة نــود ،دیدــر یـ

چی ـ معلــوم بــود ،اینکــه
1. paralysis

سا پنجا و یک
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دا انعطـا پـذیر بـههـر چیـ ا غیـر از

رــود دلالــا کنــد» (شــیلینگ ،2119 ،ص .)767 .او در ایـ کتــا

عنــوان میکنــد کــه بــدن

به دالی بد شد که هرکسی از وـ رـود یـار ن میشـود و ایـ باعـک شـد کـه بـدن بـه
چیــ ا در حــد یــ

اســتعار تنــ

یابــد .شــیلینگ در ایــ کتــا

ضــم بررســی ســیر

مطالعــات بــدن بــر جنبــة مــادا بــدن تیکیــد مــیورزد و از فلاســده و نظریــهپردازان ـی کــه
مادیــا بــدن را در زبــان بــازا نظــرا گ ـ میکننــد انتقــاد میکنــد .او در کتــا

دیدــرا،

تغییــر بــدن :عــادت ،بیــران و رلاقیـا عنــوان میکنــد کــه مطالعــات بــدن بایــد مهـ تــری
درا رــود را از عماگرایــان بدیرن ـد کــه معتقدنــد «اعمــا توســن افــراد انجــام میشــوند،
افــراد تنهــا در د ســارتارهاا اجتمــاعی و طبیعــی پــا بــه عرصــة وجــود میگذارنــد ،امــا
ورفیاهـا و نیازهــاا نووهــور افــراد از ایـ ســارتارها فراتــر مـیرود و باعــک میشــود کــه
نهـا در تکــوی میــین اجتمــاعی رــود نقشـی فعــا داشــته باشــند» (شــیلینگ ،2116 ،ص.
 .)1عمــاگرایی مــورد نظــر شــیلینگ در شــمار زیــادا از مطالعــات جامعــهشــنارتی بــدن
مبناا کار قرار میگیرد ،امـا حتـی یـ

ندـا گـذرا بـه مقالـاتی کـه مجلـة بـدن و جامعـه در

دهة اریر بـه چـاپ رسـاند نشـان میدهـد کـه تنـو در رو شناسـی کماکـان بـاقی مانـد
اســا .شــاید بتــوان گدــا کــه فراگیرتــری تــیریر شــیلینگ همــان تیکیــد بــر بعــد زیســتی و
مــادا بــدن و رواگردانــدن او از اســتعار بــازا باشــد ،تــیریرا کــه بــازرورد ن بــراا
میققان ادبیات که بـا بـدن زیسـتی و مـادا سـر و کـار چنـدانی ندارنـد ریلـی د اندیـ بـه
نظــر نمیرســد .از ایــ رو دور از انتظــار نیســا کــه مجلــة بــدن و جامعــه در لیســا
بلنــدبالایی کــه از حوز هــاا مقالــات بــی رشــتهاا در مطالعــات بــدن اراتــه میدهــد نــامی از
ادبیات نمیبرد.
 .2 .۳سرگشتگی بدن :وضعیت کنونی مسئله در مطالعات ادبی

بـــه گمـــان نویســـند  ،مطالعـــات بـــدن در ادبیـــات در واقـــع بـــا مســـاتا عدیـــد اا
روبــهروســا .از ی ـ

ســو بیتــوجهی بــه مدــاهی بنیــادا جامعهشناس ـی ،از قبیــا عبــور از

دوگانــههاا دکــارتی کــه در دهــههاا اریــر در جنــب
باعــک ش ـد مطالعــات ادبــی از ای ـ جنــب

مطالعــات بــدن مطــرد ب ـود اســا

تنهــا میبوبیـاِ موضــو ِ بــدن را وام بدیرنــد و
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اگــر بــه نقــا قــو کانینــگ ( )7333در ابتــداا مقالــه برگــردی ایـ قسـ از مطالعــات بــدن
هــیپ ارتبــا معنــادارا بــا مدهــوم بــدن در جامعــهشناســی ندارنــد .از ســوا دیدــر بــه ای ـ
دلیــا کــه مطالعــات بــدن در ادبیــات در پیونــد بــا شــارههاا مطالعــات زنــان و مطالعــات
برساراگرایانه حتـی پـی

از جنـب ِ مطالعـات بـدن در جامعـهشناسـی نیـ وجـود داشـته

اســا ،تعــداد کتیــرا از مطالعــات ادبــی کماکــان همــان رــن ســیر را دنبــا میکننــد .بــا
ایـ حـا  ،اگــر بـه نقـدهایی کــه جامعـهشناســان بـه برسـاراگرایــان وارد دانسـتهاند توجــه
نکنــی حرکــا در ای ـ مســیرهاا از پــی
بدن ن دی

پیمــود شــد مــا را بــه مطالعــات جامعهشناس ـی

نشواهد کرد .اگر بـه دلایـا تیکیـد جامعـهشناسـان بـر مدهـوم بـدن زیسـته توجـه

کنی رواهی دیـد کـه اساسـیتری مشـکا مـا در ادبیـات ایـ اسـا کـه «در ادبیـات بـدنی
وجــود نــدارد» (هــیلم و مــاد ،2171 ،7ص .)9 .ای ـ غیب ـا بــدن بــه مدهــوم زیســتیِ ن در
ادبیات عد اا را بر ن داشـته اسـا کـه گمـان کننـد هـر جـا سـش از د و دسـا و سـر و
پا بود ما بـا بـدن زیسـته مواجـه هسـتی و ایـ چنـی تصـور نادرسـتی بـه ارتلـا

بـر سـر

فه بدن در ادبیات و جامعهشناسی دام زد اسا.

هــیلم و مــاد در مقدمــهاا کــه بــر راهنمــاا کمبــری بــراا مطالعــات بــدن در ادبیــات
( )2171مینویســند تیکیــد میکننــد کــه ادبیــات از منظــر مطالعــات تنانــه چیــ ا کــ از
فلســده و علــوم نــدارد .نهــا از زوایــاا گونــاگونی بــه نقــا مشــترک بازنمــایی بــدن در
ادبیات و مطالعاتِ نـوی بـدن میپردازنـد .هـر چنـد هـیلم و مـاد مـدعیِ ایـ نیسـتند کـه
گ ـ ین

نهــا در راهنمــاا کمبــری بــراا مطالعــات بــدن در ادبیــات ارــرا بینارشــتهاا را

پدید ورد و در بهکـار بـردن کلمـة جامعـهشناسـی بسـیار میتـا عمـا میکننـد .نهـا بـا
بــه سرفصــاهایی کــه رابط ـة ن دیکــی بــا مدــاهی کلیــدا در مطالعــات اری ـرِ

تقســی کتــا

بدن در جامعـهشناسـی دارد پیونـد ایـ مجموعـه را بـا ایـ رشـته ندـه میدارنـد؛ هـیلم و
ماد رود معتر
ایـ کتــا

هسـتند کـه هنـوز در تیقیقـات ادبـی بـدن و بـه تبـع ن در مبـاحتی کـه در

بــهعنــوان نمونـة اراتــه شــد  ،نــوعی «کترتگرایــی نظــرا التقــاطی» وجــود دارد

(هیلم و ماد ،2171 ،ص.)2 .
1.Hillman and Maude
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هــیلم و مــاد ( )2171مطالعــات معمــو ادبــی بــدن را بــه چنــد دســته کلــی تقســی
میکنند .به گدتـة نـان ،تعـداد کتیـرا از مطالعـات بـدن در ادبیـات پیـرو تدکـر فوکـویی یـا
پســالاکانیاند .تعــدادا دیدــر ماتریالیســ فرهندــی را مبنــاا کــار قــرار داد انــد ،و گــرو
سومی ه هسـتند کـه بـر پدید شناسـی فرانسـواِ پـس از جنـگ تکیـه میکننـد .اگـر مـا از
دید جامعهشناسی به ای مطالعات ندا کنـی بایـد بدـویی کـه هـر سـه گـرو ممکـ اسـا
را را رطــا برونــد .گــرو او بــهدلیــا ماهیــا برســاراگرایــی کــه مطالعــات نــان دارد
ممک اسا بدنِ تنانی را بـهدسـا فراموشـی بسـپرند و بـه بـدن صـرفاً بـه چشـ یـ

ابـژ

ند ـا کننــد .گــرو دوم دی ـدِ تــاریشی اجتمــاعی وس ـیعترا را اتشــاذ میکننــد و بــه همــی
سب

پیونـد ن دیـ ترا بـا مطالعـات جامعـهشناسـی بـدن دارنـد ،امـا اشـتباهی کـه ممکـ

اسا دام گیر نها شود ایـ اسـا کـه فرامـو

کننـد «بـدنِ متنـی» 7معـاد عینـی و واقـع

نمــاا بــدنِ مــادا نیســا و میتوانــد مســتقا از ن بــه حیــات رــود ادامــه دهــد .بــه بیــان
ســاد تر ،هرچنــد در تیلیـاِ بــدنِ متنــی شــراین تــاریشیاجتمــاعی مــت بایــد مــد نظــر قــرار
گیرد ،نمیتوان فر

را بر ایـ گذاشـا کـه بـدن متنـی ،فـارا از بعـد زمـانیمکـانی کـه بـا
متصـا کنـد.

بدن مادا دارد ،میتوانـد مـا را بـیواسـطه بـه بـدنهاا زیسـتة زمانـة رـود

پــس در اینجــا نیــ همــان مســولة پیشــی مطــرد میشــود کــه اگــر دغدغــههاا اصــلی
جامعهشناسـی بـدن مبنـاا کـار قـرار ندیـرد توجـهِ صـر

بـه بعـد تـاریشیاجتمـاعی بـدنِ

متنــی بــهرــودا رــود نمیتوانــد ادبیــات را نهنــان کــه شایســته اســا بــه مطالعــات
جامعــهشناســی بــدن پیونــد دهــد .گــرو ســوم ،بــه بــدن متنــی و معنــاا نمــادا ن توجــه
میکننــد ،امــا نهــه بایــد بــه ن توجــه داشــته باشــند انتقــادا اســا کــه جامعــهشناســان بــه
پدیدارشناســان وارد دانســتهاند :غدلــا از بعــد اجتمــاعیزیســتی و توجــه صــر

بــه معــانی

نمادی بدن.
هیلم و ماد دو نکتـة اساسـی را مـد نظـر قـرار میدهنـد کـه مجموعـة مقالـات انتشـابی
نهــا را بــه حــوزة جامعــهشناســی ن دی ـ

میکنــد .نهــا از ی ـ

ســو بــه مدهــوم تجرب ـة

تناندی تیکید میورزنـد و از سـوا دیدـر از چیسـتی بـدن سـش مـیگوینـد .از نظـر نهـا،
1. textual body
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بازنمــایی بــدن در ادبیــات ،تجــار ِ زنــدگی تنانــه را بــه تصــویر میکشــد و بازنماییهــاا
ادبــی کــه تیکیــد بــر ارتبــا هویــا و تجربـة تنــاندی دارنــد میتواننــد بــه مطالعــات «رــود
تنانــه» پیونــد بشورنــد .بــا الهــام از گـ ین

هــیلم و مــاد ،میتــوان گدــا کــه پــردارت بــه

زوایــاا تجرب ـة بــدن متنــی میتوانــد ادبیــات را بــه مطالعــات جامعــهشناســی ن دی ـ

کنــد.

تجاربی تنانه از جنس تجربـه بـودنِ بـدنی بـا جنسـیا ،نـژاد و یـا پوششـی رـاص ،تجـار
تنانــه درد و لــذت ،از کارافتــادگی و ســالشوردگی ،تجربــه پیونــد بــا بــدنهــاا دیدــر،
بــدنهایی از جــنس فنــاورا یــا بــدنهــایی فراانســان و حتــی تجرب ـة شــهود هم ـة تجــاربی
هســتند کــه جامعهشناس ـی بــدن در ســا هــاا اریــر بــه تدصــیا بــه نهــا پردارتــه اســا.
میتـــوان مـــدعی شـــد کـــه اســـتداد از داد هـــاا جامعـــهشناســـی دربـــارة زوایـــاا
تــاریشیاجتمــاعی ایـ تجــار

و پــردارت بــه بازنمــایی ایـ تجــار

در ادبیــات میتوانــد

پلی بی ای دو رشته باشـد .امـا بایـد در نظـر داشـا کـه پـردارت بـه تجـار

بـدن متنـی،

بیشتر در ادبیـات روایـی معنـی پیـدا میکنـد .از سـوا دیدـر ،هـیلم و مـاد ( )2171عنـوان
میکنند کـه بازنمـایی بـدن در ادبیـات فرـاا مناسـبی را بـراا پـردارت بـه مرزهـاا قابـا
انعطــا

مدهــوم بــدن فــراه میکنــد؛ چراکــه شــاهکارهاا ادبــی نجــا کــه وارد بیــک بــدن

میشــوند ،اغل ـ  ،چیســتی بــدن را بــه چــال

میکشــند .ای ـ دیــدگا نــان را میتــوان بــه

مطالعــة بــدن در ادبیــات غیــر روایــی تعمــی داد و در مطالعــات بــدن ادبــی بــه دنبــا
استعار ها و بازنماییهایی بود که مدهـوم سـنتی بـدن را بـه چـال

کشـید و بـهعنـوان متـا

مــا را بــا بــدنهایی بــی مــرز رو بــه رو میکننــد کــه در پیونــد بــا بــدنهاا دیدــر بــا مدهــوم
نوی هویا و بدن در شدن همشوانی بیشترا دارند.
هــر چنــد ادبیــات در لیســا مطالعــات بــی رشــتهااِ سرشــنااتری مجلــه مطالعــات
جامعهشناسی بدن از قلـ افتـاد اسـا ،مطالعـات فرهندـی همهنـان در ابتـداا ایـ لیسـا
جایدا رود را حد کـرد اسـا .بـا توجـه بـه ایـ نکتـه و مسـاتلی کـه در بالـا ذکـر شـد
ندارنــدگان مقالــة پــی

رو بــر ایــ باورنــد کــه مطالعــات ادبــی اگــر رویکــرد مطالعــات

فرهندــی را در رو شناســی رــود نهادینــه کننــد میتواننــد بــا مطالعــات جامعــهشناســی
پیونــد ن دیــ ترا برقــرار کننــد .اگرچــه ن دیــ تری رویکــرد در ادبیــات بــه مطالعــات
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جامعهشناسـی بـدن رویکـرد مطالعـات فرهندـی اسـا ،بـا در نظـر گـرفت پـی شـر هایی
کــه اســلو

جامعــهشناســی بــدن را حدــ کننــد میتــوان از تیلیــا گدتمــانی و تیلیــا

نشــانهشناسـیِ ارــر ادبــی نیـ بــه جامعــهشناســی بــدن پــا زد .ندارنــدگان مقالــة پــی

رو در

مطالعــات اریــر رــود ای ـ را را در پــی

گرفتهانــد لــیک ذکــر متا هــاا کــه از ادبیــات و

به ویژ شعر اندلیسیامریکایی بود از اهدا

ای مقاله فاصله داشا.

کتــا

راهنمــاا کمبــری بــراا مطالعــات بــدن در ادبیــات ( )2171یکــی از جدیــدتری

منابعی اسا کـه بـه مطالعـات بـدن در ادبیـات میپـردازد ،امـا کتـا
در قل

دیدـرا پـی

از ن و

التها هـاا دهـههاا هشـتاد و نـود بـه چـاپ رسـید کـه مجموعـهمقالـاتی دربـارة

رابطه بدن و ادبیـات در ن جمـع ورا شـد  .امـا نهـه در ایـ کتـا
رویکرد کلـی اسـا کـه در مقدمـة کتـا

حـات اهمیـا اسـا

اتشـاذ شـد اسـا .پـردا 7در مقدمـة ایـ کتـا

دربــار ن ســا ها مینویســد« :دربــارة بازنمــایی ادبــی (و غیــر ادبــی) بــدن ،در ایـ ســالهــا
بسیار نوشته شد اسـا و فریـاد بـدن کـه از هـر گوشـه و کنـارا برراسـته گـو

نقـدهاا

ماتریالیســتی و مطالعــات فرهندــی را نی ـ پــر کــرد اســا» (پــردا ،7338 ،ص .)1 .هرچنــد
پــردا هنــوز بــه مدهــوم «بــدن زیســته» کــه در س ـا هــاا بعــد پررنــگتر میشــود اشــار اا
نمیکنــد و بــدن را همهنــان ســاحتی میدانــد کــه ایــدتولولاها بــر ن حکــ میراننــد،
دستهبندا کـه او از دغدغـههاا مطالعـات فرهندـی در ن سـا هـا اراتـه میدهـد بـه نـوعی
مطــالبی را کــه در ای ـ مقالــه بــه نهــا اشــار شــد رلاصــه میکنــد .او مــدعی اســا کــه
رای تری پـی فر

هـا در مطالعـات بـدن نـوی ایـ بایدهاسـا .7« :دوگانـة ذه /بـدن از

میوریــا رــارج شــد یــا درهــ شکســته شــوند؛  .2نقــدها تــاریشی ،منطقــهاا و عینــی
باشــند؛  .9زمین ـة مقابلــه بــا گدتمانهــاا غال ـ

یــا تشطــی از نهــا بــهطــورا کــه بــه بــاز

اندیشــی مدهــوم بــدن بینجام ـد فــراه شــود» ،امــا بــه گدت ـة او شــاید «بــراا منتقــدان ادبــی
مه تــر از اینکــه چدونــه بــه بــدن بیندیشــند ،چدونــه بــا بــدن بیندیشــند و چدونــه بــدن را
بنویسند ای باشد که یاد بدیرند چدونه بدن را بشوانند» (پردا ،7338 ،ص.)1 .

1. Anthony George Purdy
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 .۴نتیجهگیری

مطالعات بدن در ادبیات از دیربـاز وجـود داشـته اسـا امـا بـا توجـه بـه اینکـه مطالعـات
بــدن در دهــههاا اریــر رنــگوبــوا تــاز اا بــه رــود گرفتــه اســا و میبوبی ـاِ مطالعــات
بــدن از رشــتة جامعــهشناســی بــه دیدــر رشــتهها ســرایا کــرد  ،توجــه بــه مدــاهی کلیــدا
جامعهشناسی بـراا هـر میققـی کـه علاقـهمنـد بـه موضـو بـدن اسـا ضـرورا مینمایـد.
تــورقی در کتــا هــا و مقالــاتی کــه بــه اجمــا در ایـ مطالعــه بررســی شــد بــه مــا یــاد ور
میشــود کــه مدهــوم بــدن در مطالعــات جامعــهشناســی نــوی دســتشو
بــه نظــر نویســند  ،ای ـ چــرر

تغییــر شــد اســا.

پارایــدامی بــر ســه اصــا اســتوار اســا :گــذار از دوگان ـة

اندــارا ،عبــور از هــر دو گدتمــان غالــ

جبرگرایــی زیســتی و برســاراگرایــی بــا فهــ

مسوله بدن بهعنـوان مسـولهاا کـه بـا هـر دو سـاحا زیسـتی و اجتمـاعی در پیونـد اسـا و
فه هویا بهعنـوان هـویتی تنانـه و غیـرذات اندـار کـه از طریـ تجـار

تنانـه و در پیونـد

بــا بــدنهاا دیدــر شــکا میگیــرد .در مطالعــات ادبــی بــدن ،رویکردهــاا برســاراگــرا،
پدیــد شــنارتی و فمینیســتی کــه تــا ســا هــا رو شناســی مطالعــات ادبــی بــدن را تعیــی
میکردند نمیتوانند بـا همـان ندـا سـنتی بـه مسـوله بـدن بـهکـار رـود ادامـه دهنـد چراکـه
جامعهشناسان بـه هـر یـ

از ایـ مکاتـ

انتقـادا را وارد سـارتهاند کـه بایـد در مطالعـات

جدید بدن بـه نقـد نهـا توجـه کـافی مبـذو داشـا .رـار دهـة هشـتاد میلـادا کـه نطدـة
جامعــهشناســی بــدن در ن دهــه بســته شــد بــه مســاتا گونــاگونی از دا

غــذا رــوردن و

دفــع گرفتــه تــا ارتبــا بــی بــدن و فنــاورا پردارتهانــد .دســتهبنــداها نشــان میدهــد کــه
توجه بـه تجـاربی کـه بـدن میانـدوزد ،ارتبـا درهـ تنیـدة بـی بـدن و هویـا ،توجـه بـه
چیســتی بــدن در رلــا گدتمانهــا و فناوراهــا و تــیریر و تــیرر بــدنها بــر یکــدیدر هســته
ایـ مطالعــات را تشــکیا میدهــد .در دهــههاا بعــد ایـ تکتــر و تنــو بیشــتر میشــود امــا
تیکید بـر عبـور از دوگانـههاا دکـارتی در فهـ چیسـتی بـدن و نیـ توجـه هم مـان بـه هـر
دو بعــد زیســتی و اجتمــاعی شــالود ایــ مطالعــات را بــهه پیوســته ندــه مــیدارد .ایــ
تیکیــد بــر تجــار

بــدن زیســتی متشــکا از پوســا و رــون و گوشــا ،در کنــار توجــه بـه

نظریههاا اجتماعی ،مطالعـات را بـهسـما رو هـاا تیقیـ نـوینی سـوق میدهـد کـه بـا
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توازن بی داد و نظریه و یا تیلیـا تجربـة رـود میقـ  ،ارتبـا بـی تجربـة بـدنی از زبـان
رــودِ فــرد و تیلیــا گدتمــان از زبــان میقـ را ندــه میدارنــد .در ادبیــات ،امــا ،نهــه از ن
تیا عنوان غیـا

بـدنِ مـادا در متـون نوشـتارا یـاد کـردی کـار را بـراا میقـ دشـوار

میکند و بسیارا را بـر ن مـیدارد کـه فـر

را بـر ن بدذارنـد کـه هرجـا سـش از د و

دســا و ســر و پــا بــود مــا بــا «بــدن زیســته» روبــهرو هســتی  .از نجــایی کــه مدهــوم بــدن
زیسته ه به مسـولة تجـار
ایـ تجــار

تنانـه و هـ بـه مسـاتا اجتمـاعی ،فرهندـی و سیاسـی کـه بـه

معنــا میدهنــد توجــه دارد ،هــیلم و مــاد ( )2171از ایـ مدهــوم بهــر جســته

و عنــوان میکننــد کــه اگرچــه بــدن مــادا در متــون نوشــتارا غای ـ
مناسبی براا پـردارت بـه تجـار

اســا ،ادبیــات بســتر

تنانـه اسـا چراکـه بسـیارا از متـون ادبـی بـه بازنمـایی

تجربــه تنــاندی میپردازنــد .از ســوا دیدــر نهــا بــراا ســاماندهــی کترتگرایــی نظــرا
التقــاطی کــه در بــی

رــار وجــود دارد سرفصــاهاا کتــا

رــود را بــر مبنــاا دغدغــههاا

اصــلی مطالعــات نــوی جامعــهشناســی میچیننــد .در فه ـ مس ـولة بــدن در ادبیــات ،میق ـ
میتوانــد بــا رو

تیلیــا گدتمــان و از طریــ پیونــد ن دیکــی کــه از طریــ مطالعــات

فرهندی با جامعـهاا کـه در ن بـدن متنـی نوشـته شـد یـا روانـد میشـود برقـرار میکنـد
ارتبــا بــی دو ســاحا زیســتی و اجتمــاعی را ندــه دارد .اگرچــه مطالعــات فرهندــی
ن دی تری میانبرا اسـا کـه مطالعـات ادبـی میتواننـد بـه مطالعـات بـدن ب ننـد ،تیلیـا
متنی ارر روایی بـا تکیـه بـر تجـار
پرس ـ

تنانـه یـا تیلیـا متنـی ارـر غیرروایـی بـا تکیـه بـر سـه

اساســی بــدن متنــی چیســا ،بــر بــدن متنــی چــه م ـیرود و از بــدن متنــی چــه بــر

می یــد نیـ میتواننــد مطالعــات ادبــی بــدن را بــه دغدغــههاا اصــلی جامعهشناسـی ن دیـ
کنند .به هـر روا ،شـاید مهـ تـری قـدم بـراا میقـ ادبـی بـدن کـه میرواهـد مطالعـهاا
بــی رشــتهاا انجــام دهــد ای ـ باشــد کــه مشتصــات تیقی ـ رــود را در ای ـ پیکــرة وســیع
مطالعات بدن پیدا کنـد ،بـر داد هـاا مطالعـات جامعـهشناسـان در حـوزة مـورد علاقـة رـود
نظرا بینـدازد ،از تداوتهـا و ترـادها بـی نظریـهپـردازان گـا شـود و از التقـا نا گاهانـة
نظـرا بپرهیـ د؛ امــا بــهطــور قطــع ب رزتــری دســتاوردا کــه مطالعـة رــار جامعــهشناســان
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چکیده
هــدا ا ــا م الــه راحــی و اعتبارســن ی شــا س سن ش ـی اس ـ

کــه بتــوان بــا آن
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ا ــا شــا س ســن
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روا نمــرات رــورت گرف ـ

نتی ــه ا ــا پــژوه

بــه شــا س سن شــی دَ گز نــهاا
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 .1مقدمه

همان ـور کـه رنـدا ( )7333بیـان داشـته ،نرر ـة هـور چندگانـه کـه گـاردنر ()7389
آن را مطــر کــرد را را بــراا وهــور انــوا د گــر هــور ماننــد هــور اجتمــاعی ،هــور
احساســی و همچنــیا هــور روا ــی همــوار نمــود (پی

ــدم و شــما )0270 ،اهمیــ

انــداز گیرا هــور بــه زمــان بینــه در ابتــداا ــرن  02بــاز مــیگــردد در آن زمــان ،هــور
افراد بـا توجـه بـه توانـا ی آنهـا در حـ مسـائ ر اضـی و زبـانشناسـی سـن ید مـیشـد
(بــراون0221 ،؛ ســرانی ،کشــاورز و زمــانپور )0270 ،در واکــن

بــه ا ــا مفهــوم ت بعــدا

و البتــه ناعادلان ـة هــور ،گــاردنر ( )7389نرر ـة هــور چندگانــه را ارائــه کــرد کــه هف ـ
هـور زبـانی ،منط ـیر اضـی ،موسـی ی ،فیـا ی،

نو هـور متفـاوت را در بـر میگرفـ

حرکتــی ،بیعــ گرا ،درونفــردا و بینــافردا (گــاردنر ،7333 ،بــهن ــ از بــراون،0221 ،
ص  )728نرر ــة چنــدگانگی هــور ،را را بــراا د گــر م

ــان همــوار کــرد تــا بــه

نرر هپـردازا دربـارة انـوا جد ـدا از هـور بتردازنـد ،چنانکـه بتـوان افـرادا را هـش کـه
توانــا ی حـ مســةلة ر اضــی ندارنــد در زمــرة افــراد بــاهور ــرار داد بــراا ملــا  ،هــور
عــا فی گلمــا ( )7331و هــور روا ــی کــه نهمــیا هــور م ســوم مــیشــود ،تصــور
متعــارا از هــور را بــه چــال

کشــاندند (رنــدا  7333 ،بــهن ـ از حیــدرا ،ورســلی ه

و هاشــمی )7931 ،شــا د هــی گــا بــه کهــا کســی طــور نمــیکــرد کــه توانــا ی تولیــد و
درک داســتان بــهگونــهاا از هــور مــرتبش باشــد امــا شــا د تفــاوت در توانــا ی بــازگو ی
اتفا ات در افـراد متفـاوت و نیـز تمـا ز انسـانهـا از حیوانـات در امـر داسـتان گـو ی دلیلـی
شد که ا ا توانا ی را هور بنامند
اهمیـ

هــور روا ــی چنــان اسـ

کــه بــارتا ( )7331آغــاز تــار ر روا ـ گرا را بــا

آغاز تـار ر بشـرا کسـان مـیدانـد و انسـان را بـدون روا ـ گرا و داسـتانسـرا ی ابـ
تصور نمیداند (بهن

از رو ا ی و عوضزاد )0270 ،

مرگــان ( )0222معت ــد اســ

روا ــ

و روا ــ گرا در ــرن ششــش بــ از میلــاد

مسی  ،زمانیکـه فلسـفه جا گـا و ـژ اا داشـ  ،اهمیـ
ا لاعــات گــردآوراشــد در حیط ـة داســتان و روا ـ

پیـدا کـرد در ح ی ـ
بــه ارســطو نســب

بسـیارا از

داد میشــود او

سا پن ا و کش

راحی ،روا ابی و اعتبارسن ی شا س سن

کسی بود که فلسفه و هنـر نمـا
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را بـه هـش پیونـد زد (بـاچر و د گـران ،7317 ،بـهن ـ از

اندرسون )0271 ،هرچند پـا از مـدتی بـا گسـترر سـواد و بـا توییـر افسـانههـاا شـفاهی
به داستانهاا نوشـتارا ،ا ـا پیوسـتگی از هـش گسـیی
را از حیطـة فلســفه و نمــا

فراتــر گراشـ

م ولـــهاا میانرشـــتهاا شـــد کـــه ت

و بـهمـرور زمـان ،روا ـ گرا پـا

و بــا ورود بــه حوز هــاا میتلــد تبــد

بــه

تـــر یر د ـــدگا ها ی همچـــون ســـا تارگرا ی،

روانشناســـی (برونـــر )7381 ،و جامعهشناســـی (لبـــاو و والتســـکی )7311 ،کاربردهـــاا
متفــاوتی نیــز پیــدا کــرد از آن ــا کــه نگــا بــه روا ـ گرا و داســتانگــو ی اکنــون فراتــر از
ابزارا براا بیـان درتهـاا ا لـا ی اسـ  ،توانـا ی کهنـی و هـور مـرتبش بـا آن (هـور
روا ــی) نیــز از اهمیــ

و ــژ اا بر ــوردار اســ

در تعر ــد رنــدا ( )7333از هــور

روا ی کـه اسـات کـار ا ـا م الـه را تشـکی مـیدهـد ا ـاگونـه از هـور نیـز ماننـد انـوا
د گر آن داراا ز رم موعهها ی میباشد که در ز ر به ا تصار توضی داد میشود
 .1 .1هوش روایی از دید رندال

رنــدا ( )7333هــور روا ــی را م موعــهاا از چنــد نــو توانــا ی متفــاوت مــیداندکــه
به شـک گیـرا داسـتان ـوم ـا درک مناسـ

از داسـتان مـیان امـد ا ـا توانـا یهـا ـا

بهعبارتی ز رم موعههاا هور روا ی عبارتاند از
 7بیـان و ــا  ( 7ـا پیکر بنــدا ،بــه تعبیـر حیــدرا و د گـران )0271 ،عبــارت اسـ

از

توانـــا ی تشـــییس و درک اتفا ـــات و هـــر آنچـــه توســـش حـــوات پنجگانـــه درک
میشود و نیز توانا ی براا لارهگو ی و ا و تمیز اتفا ات مهش از کشاهمی
 0شیصی نگارا 0توانا ی شنا

و ترسیش شیصی

ود و د گران

 9روا ـ گرا 9ارتبــاب بر رارکــردن و و ــا را بــهترتی ـ

و ــو بیــانکــردن ،مشــتا

نگــهداشــتا شــنوند در دنبــا کــردن داســتان و اســتفاد از ل ــا مناس ـ

بــراا بیــان

روا

1. emplotment
2. characterization
3. narration
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 1سب گرا ی 7بیان و ا با الگو ی کمابی

شمارة چهارم

اب پی بینی

 1موضو گرا ی 0آگاهی از الگوهاا معنا ی داستان و تشییس و درک نمادها
علاو بر مؤلفههاا ککـر شـد  ،رنـدا ( )7333معت ـد بـود کـه سـه نـو از انـوا هـور
چندگانــة گــاردنر ( )7389نیــز در هــور روا ــی مؤ رنــد هــور زبــانی ،هــور درون ـ
فــردا و هــور بینــافردا او همچنــیا حافرــه را عامــ مهمــی در میــزان ا ــا هــور
میدانسـ

چـرا کـه ا ـاد ،ک یـر و باز ـابی داسـتانها و روا ـات از ووـا د مهـش حافرــه

هستند
حا سـؤا ا ـا اسـ

کـه چگونـه میتـوان رد پـاا ا ـا هـور را در داسـتانهـاا بـه

ت ر ر درآمد جست و کرد؟ آ ـا ابـزار مناسـبی بـراا ا ـاکـار وجـود دارد؟ نبـود ـا کمبـود
ابــزار مناســ

ماننــد شــا سهاا ســن

میتوانــد م

مواجه کند؛ ز ـرا ا ـا شـا سها میتواننـد بـه م

ـان کمـ

ــان را بــا چال هــاا بزرگــی
کننـد تـا عوامـ میتلـد را

انداز گیرا کرد و روابـش آنهـا را بـا کـد گر مـورد بررسـی ـرار دهنـد بـههمـیا دلیـ ،
نو سندگان ا ا م الـه تلـار کردنـد تـا بـا راحـی و اعتبارسـن ی شا صـی بـراا سـن
هــور روا ــی در نوشــتار 9انگلیســی زبــانآموزان ا رانــی ،کــی از لرهــاا موجــود را پــر
کنند
در نتی ه ،هدا پژوه
ـــ آ ــا شــا س ســن
پژوه

موجود پاسرگو ی به سؤا ز ر میباشد
هــور روا ــی در نوشــتار زبــانآموزان ا رانــی کــه در ا ــا

راحی شد از روا ی و اعتبار اب

بولی بر وردار اس ؟

 .2پیشینۀ پژوهش

سا هاســـ

کـــه روا ـــ گرا در حوز هـــاا میتلـــد ماننـــد روانشناســـی زبـــان،

جامعهشناســی زبــان ،ــادگیرا زبــان و مطالعــات زنــان مــورد ت یــ

ــرار گرفتــه اســ

(ملـــا لبـــاو و والتســـکی7311 ،؛ اوکبـــر  )7331 ،در روانشناســـی ،بیـــان روا ـــ

1. genre-ation
2. thematization
3. narrative writing intelligence

راحی ،روا ابی و اعتبارسن ی شا س سن

سا پن ا و کش

راهکارا براا معنادادن به دنیاا ا ـراا اسـ

هور روا ی در نوشتار

آمـوا ( )0279بـر ا ـا بـاور اسـ
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کـه بیـان

داستانهاا زندگی به افـرادا کـه ح شـان تیـیی شـد  ،ماننـد سیاهتوسـتان و زنـان ،اجـازة
ابــراز وجــود مــی دهــد بــههمــیا دلی ـ  ،داســتان و روا ـ

ابــزار ت ی ـ فمنیس ـ هــا و

رفداران ح و بشر نیـز میباشـد بـراا ملـا  ،چگـونگی بیـان « ـود» در داسـتان زنـدگی
هــر شــیس میتوانــد نما شــگر تبعی

هــا و برتــراهــاا اجتمــاعی ،اعتمــاد بــه نفــا و

جا گــا شــیس در ــانواد باشــد (اوکبــر  )7331 ،ا ــا کــاربرد روا ــ

میتوانــد در

زمینههاا متعددا ماننـد درمـان بیمـارا هـاا کهنـی و جسـمی و نیـز در پـرد برداشـتا از
هاا جنسـی ،نـژادا و اجتمـاعی در جامعـه بـه انسـان کمـ

تبعی
ترغیــ

افــراد بــه نوشــتا ادداشــ هاا روزانــه کــی از رورهــاا ــد می در حیطــه

روانشناســی ا ــ
اهمیــ

کنـد بـههمـیا ـا ر،

(م دونــا و م دونــا 7331 ،بــه ن ــ از دورنیــه )0221 ،شــا د همــیا

کلمــات و جملــات گفتــهشــد در روانشناســی ،جامعهشناســی و ــادگیرا زبــان

باعث شد که تمرکز م

ـان بیشـتر بـر عبـارات کلـامی 7اسـتفاد شـد باشـد چنانکـه لبـاو

و والتســکی ( )7331کوچــ تر ا واحــد زبــانی داســتان را «عبــارت» دانســتند و انــوا
میتلفــی هــش بــراا آن ائ ـ شــدند از د ــدگا آنهــا روا ـ  ،پیوس ـ
اس

که حدا

م موعــهعبــاراتی

رابش زمانی داشته باشند

لبــاو ( )7310روا ــ گــرا را متشــک از دو نــو عبــارت میدانــد روا ــی و ارزشــی
بررســی ا ــا عبــارات کــاربرد بســیارا در ت ی ــات متفــاوت دارد؛ بــراا ملــا شــیرو
( )0229بــراا ا ــاکــه بتوانــد توانــا ی کودکــان ونزوئلــا ی را در ارز ــابیکــردن بســن د ،از
آنهــا واســ

تــا داســتانی تعر ــد کننــد و عبــارات ارزشــی را در داســتانهــاا آنهــا

بررسی کـرد پیترسـون و م کیـ

( )7389نیـز هماننـد ا ـا پـژوه

را ان ـام دادنـد و بـه

ا ــا نتی ــه رســیدند کــه کودکــان از همــان ابتــدا در داســتانهاا ــود از عبــارات ارزشــی
استفاد میکننـد البتـه بچـههاا کشسـاتر نرـرات ـود را غیرمسـت یش بیـان میکننـد ،حـا
آنکه بزرگترها مسـت یش و بـا بیـان احساسـات و انگیز ها شـان ا ـا کـار را ان ـام مـی دهنـد
(بهن

از سا )0277 ،
1. clause
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چنیا به نرـر مـی آ ـد کـه در بسـیارا از مطالعـات ،داسـتان و روا ـ

بیشـتر وسـیلهاا

بــراا کنکــار زبــان و کهــا از ر ـ کلمــات و عبــارات بــود و شــا د تمرکــز بــر روا ـ
بهعنوان ماحصـ نـوعی از هـور بـه ـدر کـافی برجسـته نبـود اسـ
کارا ،نیاز بـه شـا س سن شـی 7اسـ

بـراا ان ـام چنـیا

کـه تمرکـز آن تنهـا بـر عبـارات ارزشـی و روا ـی

نباشــد و م موعــهاا از فاکتورهــاا متفــاوت را بــهعنــوان عوامــ ســازندة هــور در بــر
ـدم ،ب ـا ی ،شـما و شمسـا ی ( )0277گـام بزرگـی برداشـتند و

گیرد در ا ـا زمینـه پی

شــا س سن ش ـی را تهیــه کردنــد کــه هــور روا ــی را انــداز گیرا کنــد تفــاوت ارــلی
شــا س ســن

راحــیشــد در ا ــا پــژوه  ،تمرکــز بــر

آنهــا بــا شــا س ســن

وهــور متفــاوت هــور روا ــی اسـ ؛ در ا ــا پــژوه
درحالیکــه شــا س ســن

روا ــی اســ

پی

تمرکــز بــر وهــور نوشــتارا هــور

ــدم و د گــران ( )0277کلــام شــفاهی را

مبناا کار ود رار داد بود
راحــی ا ــا شــا س سن شــی توســش پی
کم

ــدم و د گــران ( ،)0277بــه م

ــان

کرد تا بتواننـد تمرکـز ـود را از بررسـی جملـات و عبـارات در داسـتانهـا ،بـه منشـر

وهور آنها (هور روا ـی) معطـوا کننـد در نتی ـه بررسـی رابطـة ا ـا هـور بـا عوامـ
میتلــد ــادگیرا ،میصور ـاً در زبــان او و دوم موضــو پــژوه
میصور ـاً در ا ــران ،شــد بــراا ملــا  ،پی
از شــا س ســن

پی

بر ــی پژوهشــگران،

ــدم ،گ ـ پرور ،واجــوا و ا ــرانراد ()0277

ــدم و د گــران ( )0277اســتفاد کردنــد تــا رابطــة موف یــ

آموزشی معلمان انگلیسی ا رانـی را بـا هـور روا ـی آنهـا ارز ـابی کننـد کـه نتـا ج ت یـ
رابطة ابـ

بـولی را بـیا ا ـا دو متویـر نشـان داد هرچنـد در ا ـا میـان ،سـب گرا ی کـه

از عنارــر تشــکی دهندة هــور روا ــی اس ـ

بیشــتر ا ــدرت پی بینــی را بــراا موف ی ـ

معلمان دارا بود
حســـینی فـــا می ( )0277نیـــز از شـــا س ســـن

پی

ـــدم و د گـــران ()0277

استفاد کـرد تـا برتـرا اسـتفاد از متـون روا ـی و داسـتانی را بـه متـون تفسـیرا در دروت
« وانــدن» زبــان دوم نشــان دهــد او در ت ــی

کــه بــر روا  37دانشــ وا زبــان
1. scale

راحی ،روا ابی و اعتبارسن ی شا س سن

سا پن ا و کش

هور روا ی در نوشتار
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انگلیســی ا رانــی ان ــام داد بــود نشــان داد کــه تــدر ا متــون روا ــی در کلــات ،باعــث
دانشــ و ان و نیــز افــزا

بهبــود توانــا ی وانــدن و درک مطلــ

هــور روا ــی آنهــا

میشود
پی

ــدم و معتکــد ( )0270نیــز رابطــة هــور روا ــی را بــا ــادگیرا زبــان مــورد

بررسـی ــرار دادنـد ا ــا ت یـ کـه بــر روا  772دان آمــوز دبیرسـتانی ان ــام شــد از دو
تعر ــد ــا ر و تعر ــد داســتان عکاهــاا کــارتونی تشــکی میشــد آنهــا بــا

بی ـ

اســتفاد از شــا س ســن

هــور روا ــی (پی

ــدم و د گــران )0277 ،رابطــة ابــ

بــولی بــیا هــور روا ــی دان آمــوزان بــا ســه نمــرة زبــان عربــی ،زبــان فارســی و زبــان
انگلیســی پیــدا کردنــد در بــیا ز ــر م موعــههاا هــور روا ــی ،روا ــ گــرا ــدرت
پی بینی بالاترا را براا نمرات زبانی به ود ا تصاص داد
پی

ــدم و شــما ( )0270نیــز در پــی ــافتا مــدلی بــراا توضــی عوام ـ مــؤ ر بــر

نوشتار زبـان دوم ،از شـا س سـن

پی

ـدم و د گـران ( )0277بهـر جسـتند تـا نشـان

دهند در بیا دو مد پیشـنهادا آنهـا ،مـدلی کـه درکنـار عوامـ زبـانی ماننـد دانـ

لوـوا

و ســا تارا ،هــور کلــامی و هــور روا ــی را هــش درنرــر مــیگیــرد ــدرت پــی بینــی
بهترا براا سط نوشـتار زبـان دوم دارد در وا ـ آنهـا بـه ا ـا پرسـ
چــرا زبــانآمــوزان بــا ســط زبــانی کســان و دان ـ

پاسـر دادنـد کـه

لوــوا و ســا تارا کســان ،توانــا ی

متفاوتی در نوشتار زبـان دوم دارنـد پاسـر آنهـا بـا توجـه بـه مـد ارائـه شـد تفـاوت در
هور روا ی بود
حیــدرا ،ورســلی ه و هاشــمی ( )7931نیــز بــه رابط ـة معنــادار بــیا هــور روا ــی و
کیفی

ترجمه دس

افتند ،چنانکه هور بالاتر ،ترجمة بهترا را به ارموان میآورد

با توجـه بـه تسـهی بررسـی رابطـة هـور روا ـی بـا متویرهـاا د گـر ،بعـد از راحـی
شــا س ســن

هــور روا ــی (پی

ــدم و د گــران )0277 ،نو ســندگان ا ــا م الــه

دررــدد برآمدنــد تــا فراتــر رفتــه و گــامی در جه ـ

تفکی ـ

هــور گفتــارا و نوشــتارا

بردارند بههمیا منرـور ،ا ـا م الـه بـا اسـتفاد از تعر ـد رنـدا ( )7333از هـور روا ـی،
شا س سن

هور روا ی در نوشتار را راحی و اعتبارسن ی میکند
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 .3روش پژوهش
 .1 .3شرکتکنندگان

م موعاً  022زبانآموز ا رانـی کـه در ـ
ت صی بودند در ا ا پـژوه

شـرک

مؤسسـة آمـوزر زبـان انگلیسـی مشـوو بـه

کردنـد سـا ا ـا زبـانآموزان کـه همگـی در سـط

 FCE7بودنـد بـیا  02تـا  92ســا بـود دو دلیـ بـراا انتیــام ا ـا سـط وجـود داشـ
او ا نکــه در ا ــا مؤسسـه ،زبــانآموزان بــراا ورود بــه ا ــا ســط با ــد  71تــرم را پشـ
سر بگرارنند ،البته بر ـی از زبـانآموزان بـا توجـه بـه امت ـان تعیـیا سـط

ـود میتواننـد

ا چند تـرم از ا ـا  71تـرم را نگرراننـد بـا توجـه بـه ا ـا تعـداد تـرم و بـا توجـه بـه
ت ربة نو سندگان م الـه ،انترـار مـیرود زبـانآموزان در ا ـا سـط  ،دانـ

زبـانی متوسـطی

داشته باشند که بتوانند از عهدة ان ـام ا ـاکـار ت ی ـی برآ نـد انیـاً ،ا ـا سـط نسـب

بـه

ســـطو بالـــاتر گز نـــة مناســـ ترا بـــود ز ـــرا معمولـــاً کلاتهـــا در ســـطو بالـــاتر،
کشجمعی تر هستند و زمان ولانیترا براا جم آورا داد ها لازم اس
 .2 .3ابزار پژوهش

ابزار ارلی مـورد اسـتفاد ا ـا پـژوه  ،شـا س هـور روا ـی در نوشـتار بـود کـه در
راسـتاا دســتیابی بـه هــدا ارـلی ا ــا ت یـ  ،راحـی و روا ــابی شـد پو انمــا ی چهــار
د ی هاا «بازاگِرا» نیز بهعنـوان ابـزار نما شـی مـورد اسـتفاد ـرار گرفـ

علـ

انتیـام

ا ا پو انما ی ا ـا بودکـه اولـاً در زمـان کوتـا  ،داسـتانی داراا شـرو  ،میانـه و پا ـان را بـه
نمــا

میگراش ـ

و نیــز امکــان ب ـروز بســیارا از صورــیات هــور روا ــی را فــراهش

میکــرد بــراا ملــا  ،دوگــانگی شیصــی

ارــلی داســتان ،توانــا ی «شیصــی نگارا»

نو ســند و وجــود رن هــاا متفــاوت و عنارــر مــرتبش بــا حــوات پــنجگانــه ،تــوان «بیــان
و ا » نو سـند را بـه چـال
کردند ،روا

میکشـید همـان ـور کـه بلـیا و همکـاران

کام روا تـی اسـ

کـه شـام سـه بیـ

( )7338بیـان

تورـید ،و ـا و ارز ـابی باشـد

که ا ا پو انمـا ی زمینـة بـروز ا ـا سـه عنصـر را بـراا نو سـند فـراهش میکنـد علـاو بـر
1. First Certificate Exam

سا پن ا و کش

راحی ،روا ابی و اعتبارسن ی شا س سن

هور روا ی در نوشتار

ا ــا چــون ا ــا پو انمــا ی بیکلــام اســ  ،درک مفهــوم داســتان ت
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تــر یر ســط زبــان

نو سند رار نمیگیرد
 .3 .3جمعآوری دادهها

در ابتــدا «شــا س ســن

هــور روا ــی در نوشــتار» براســات تعر ــد رنــدا

( )7333و صوریاتی که او بـراا ا اگونـه هـور بـر شـمرد بـود بـهرـورت پی نـو ا
آماد شد (ضـمیمه را ببینیـد) ا ـا پی نـو ا شـام  79گز نـه بـود کـه هرکـدام براسـات
ید لیکـرت 7نمر گـرارا مـیشـدند بـراا ا مینـان از واضـ بـودن ا ـا  79گز نـه بـراا
افــرادا کــه نوشــتههاا زبــانآموزان را ارز ــابی میکننــد ،در ابتــدا ا ــا رونــد بــهرــورت
آزما شی با  01زبـانآموز ان ـام شـد و دو نفـر بـهرـورت جداگانـه بـه ا ـا نوشـتهها نمـر
دادنــد تــا از درک کســان از گز نــههاا شــا س ســن

راحــی شــد ا مینــان حار ـ

کنند
در فرا نــد ارــلی ،تمــام مراح ـ کــار بــه زبــان فارســی بــراا زبــانآموزان توضــی داد
شــد تــا هــی گونــه ابهــامی بــا ی نمانــد در حــیا تماشــاا پو انمــا ی انتیــام شــد ،
دانش ـ و ان اجــاز اســتفاد از هی گونــه منب ـ زبــانی ماننــد فرهن ـ

لو ـ

و کتــام دســتور

زبــان و ــا حتــی ادداشـ بردارا را هــش نداشــتند؛ ز ــرا حافرــه ،انتیــام کلمــه و ســا تار
مناس

بیشی از هور روا ی اس

بعد از اتمام فیلش ،از زبـانآمـوزان واسـته شـد تـا همانگونـه کـه فـیلش را بـراا دوسـ
ــود تعر ــد میکننــد ،آن را بــه زبــان انگلیســی بنو ســند بــدون ا اکــه م ــدود تی در
تعداد کلمات و ا زمان وجود داشته باشد
 .۴ .3تحلیل دادهها

بعــد از جم ـ آورا نوشــتهها و نمر گــرارا آنهــا براســات شــا س ســن
شــد  ،ت لی ـ هــاا آمــارا بــرروا داد هــا ان ــام شــد ،بــد اترتی

راحــی

کــه تمــام نمر هــا بــه

نرمافـزار آمـارا  SPSS18منت ـ شـدند تــا شـا س مـورد نرــر از ر ـ  EFA0روا ــابی و
1. Likert Scale
2. Exploratory Factor Analysis
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اعتبارســن ی شــود ،گز نــههــاا نــاهمیوان بــا شــا س ســن
فاکتورهــاا مســتور در ا ــا شــا س ســن
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حــرا شــوند و تعــداد

نیــز مشــیس شــوند ســتا بــا توجــه بــه

م تــواا موضــوعی ،هــر فــاکتور نامگــرارا شــد و میــزان اعتبــار ا ــا فاکتورهــا و کــ
شا س سن

م اسبه شد

 .۴یافتهها

بعد از ان ام ت لیـ هـاا آمـارا  EFAدر نـرمافـزار  ،SPSSسـه فـاکتور بـا آ گـا ولیـو
آمدنــد کــه هرکــدام بــهترتی ـ

7

بزر تــر از ـ

ب ـهدســ

شا س سن

راحـی شـد بودنـد (جـدو  7و نمـودار شـنی را ببینیـد) در نتی ـه ،سـه

گز نه از سیزد گز نة شا س سن

دربرگیرنــدة  9 ،1و  9گز نــه از

نها ی حرا شد

جدول  .1همخوانی فاکتورها و گزینههای شاخص سنجش هوش روایی در نوشتار
3

Factor
2

.818
.816
.714

.774
.681
.640

1
.846
.743
.634
.625

Q2
Q3
Q9
Q5
Q1
Q12
Q10
Q7
Q4
Q6
Q8
Q11
Q13

Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

1. eigenvalue
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نمودار  .1نمودار شنی

شی

نمودار شـنی نشـان مـیدهـد کـه تنهـا فـاکتور  0 ،7و  9توانـا ی توضـی وار ـانا

شــا س ســن
کمتر از

هــور روا ــی در نوشــتار را دارنــد و فاکتورهــاا د گــر کــه آ گــا ولیــو

دارند مورد بررسـی ـرار نمـیگیرنـد ا ـا سـه فـاکتور توانـا ی توضـی 11/11

دررد وار انا ا ا شا س سن

را دارند (جدو  0را ببینید)

جدول  .2واریانس کل شاخص سنجش هوش روایی در نوشتار
Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared
Loadings
Loadings
Factor
% of Cumulative
% of Cumulative
% of Cumulative
Total
Total
Total
Variance
%
Variance
%
Variance
%
Initial Eigenvalues

44.254 5.394 41.495
41.495 2.715 20.883 20.883
58.512 1.507 11.593
53.087 2.510 19.304
40.187
66.766 .570 4.383
57.470 2.247 17.283
57.470
73.971
79.385
84.240
87.732
90.992
93.327
95.483
97.218
98.860
100.000
Extraction Method: Principal Axis Factoring.

1 5.753 44.254
2 1.854 14.258
3 1.073 8.254
4 .937 7.205
5 .704 5.414
6 .631 4.855
7 .454 3.492
8 .424 3.260
9 .304 2.335
10 .280 2.156
11 .226 1.736
12 .213 1.642
13 .148 1.140
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 2/88و اعتبـار سـه فـاکتور بـهدسـ

اعتبار ک شـا س سـن

 2/81و  2/81ارز ابی شدند که اعتبار اب

شمارة چهارم

آمـد بـهترتیـ

،2/88

بولی اس

ســتا هــر فــاکتور بــا توجــه بــه تعــداد و م تــواا گز نــهها ی کــه از «شــا س هــور
روا ی در نوشـتار» در بـر میگیـرد نـامگـرارا شـد فـاکتور  7کـه شـام گز نـههاا 1 ،9 ،0
و  3اســ

«انســ ام داســتان» ،فــاکتور  0کــه از گز نــههاا  72 ،1و  70تشــکی میشــود

«شناسـا ی و معرفــی عنارــر داسـتان» (ماننــد شیصــی ها ،اشـیا و ا ــد ها) و فــاکتور  9کــه
در برگیرنــدة گز نــههاا  77 ،8و  79میباشــد «فصــاح
م ا ســهاا بــیا شــا س ســن
روا ی در نوشتار ان ام گرف

پی

و بلاغــ » نــام گرفتنــد در انتهــا،
هــور

ــدم و د گــران ( )0277و شــا س ســن

که در ادامه بیان میشود

 .5بحث و نتیجهگیری

تعــداد مطالعــات بــر هــور روا ــی در زمینــههاا متفــاوت (ملــا  ،تراحــر0223 ،؛
ـــدم ،ب ـــا ی ،شـــما و شمســـا ی0277 ،؛ رو ـــا ی و عـــوضزاد 0270 ،؛ ســـرانی،

پی

کشــاورز و زمــانپور )0270 ،حــاکی از اهمی ـ

ا ــا هــور و ن ـ

مهــش آن در حوز هــاا

میتلــد از جملــه ــادگیرا زبــان میباشــد لــر نبــود شــا س سن شــی مناســ
انداز گیرا ا ا هـور در سـط نوشـتار ،نو سـندگان ا ـا م الـه را بـر آن داشـ

بــراا

تـا چنـیا

شا صی را راحی کنند
براســات نتــا ج بــهدس ـ آمــد  ،ســه فــاکتور برآمــد از ا ــا شــا س (انس ـ ام داســتان،
شناســا ی و معرفــی عنارــر داســتان ،فصــاح
شــا

ســن

و بلاغ ـ )  11/11دررــد از ک ـ وار ــانا

هــور روا ــی را توضــی میدهنــد ا ــا ســه فــاکتور بیــان و ــا ،

شیصــی نگارا ،روا ــ گرا ،ســب گرا ی و موضــو گرا ی را کــه بیشــی از تعر ــد
رنــدا ( )7333از هــور روا ــی اس ـ  ،در بــر میگیرنــد فــاکتور  ،7گز نــههاا مربــوب بــه
بیــان و ــا ( )1 ،9 ،0و روا ــ گرا ( )3را در برمیگیــرد فــاکتور  ،0گز نــههاا مربــوب
بــه شیصــی نگارا ( ،)1روا ــ گرا ( )72و موضــو گرا ی ( )70را شــام میشــود و
فــاکتور  ،9شــام روا ــ گرا ( )79 ،8و ســب گرا ی ( )77میباشــد بــر ا ــا اســات9 ،
گز نــه از شــا س  79گز نــة اولیــه حــرا میشــوند گز نــههاا  1 ،7و  1کــه در برگیرنــدة

راحی ،روا ابی و اعتبارسن ی شا س سن

سا پن ا و کش

هور روا ی در نوشتار

شا صة «بیان و ا » بودنـد بـهدلیـ نـاهمیوانی بـا شـا س سـن
شدند لازم بـه ککـر اسـ
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راحـیشـد حـرا

کـه گز نـة  1همزمـان در برگیرنـدة دو صورـی

«بیـان و ـا »

و «سب شناسی» بود
بــا توجــه بــه حــرا گز نــة  ،7میتــوان نتی ــه گرفــ

کــه شــرک کنندگان در ا ــا

مطالعــه ،تما ـ چنــدانی بــه بیــان جزئیــات ر ـ نة داســتان کــه بــا حــوات پنجگانــه درک
میشــوند نداشــتند؛ جزئیــاتی ماننــد رن ـ  ،شــک و انــدازة اشــیا ت ر بــاً در هــی کــدام از
نوشتهها به چشش نمی ورد
بیشتر نوشتهها در ا ـا پژوه هـا ،تمرکـز بـر بیـان اتفا ـات بـه ترتیـ
ر ــدادها را برحس ـ

عل ـ

و ـو داشـتند و

و معلــو بیــان نمیکردنــد اســتفاد از حــروا ربــش نیــز کــه

بــراا پیونــد و ــا کــاربرد دارنــد و دلا ـ و نتــا ج اتفا ــات را نشــان میدهنــد بســیار کــش
بهکار برد شد بودند که ا ـا امـر موجـ

حـرا گز نـة  1از شـا س سـن

اولیـه شـد

از ــرا د گــر ،بیشــتر از  %31نوشــتار گــردآوراشــد فا ــد عنــوان بودنــد؛ عنــی
نو سندگان بلافارله و بدون انتیـام اسـش ـا عنـوانی بـراا نوشتهشـان ،بـه تعر ـد داسـتان
پردا ته بودند که در نتی ه گز نة  1هش از شا س اولیه حرا شد
بـراا درک تفـاوت بـیا هـور روا ــی گفتـارا و نوشـتارا میتـوان م ا سـة میتصــرا
بــیا «شــا س ســن
پی

هــور روا ــی در نوشــتار» و «شــا س ســن

هــور روا ــی»

ــدم و د گــران ( )0277کــه بــا گــردآورا گفتــار زبــانآموزان تهیــه شــد اسـ  ،ان ــام

داد گز ن ـة مربــوب بــه بیــان جزئیــات و تورــید ر ـ نة داســتان در شــا س پی
د گران ( )0277با ی ماند حـا آنکـه از شـا س سـن
بــدان معنــا باشــد کــه فــرد راوا و تــی میا ـ
بیشــتر در جه ـ

ــدم و

نوشـتار حـرا شـد شـا د ا ـا

ــود را حاضــر میبینــد بــا بیــان جزئیــات

جــرم او تلــار میکنــد ،حــا آنکــه در هنگــام نوشــتا کــه میا ـ

در

دسترت نیس  ،تمرکـز بیشـترا بـر بیـان ر ـدادهاا ارـلی بـهجـاا جز یـات و تورـیفات
دارد هرچنــد ا ــا ترکیــد بــر بیــان رو ــدادهاا مهــش و ارــلی داســتان در شــا س ســن
پی

دم و د گران ( )0277نیز به چشش می ورد
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هــشراســتا بــا تعر ــد برونــر ( ،7337بــهن ــ از داتنهــان )0227 ،و داتنهــان ( )0227و
نشــان داد کــه در پیکــرة داســتان،

بر لــاا تعر ــد رنــدا ( ،)7333نتــا ج ا ــا پــژوه

«توالی» 7مهمتر از «پیامـد» 0اسـ ؛ عنـی بیـان رو ـدادها بـهترتیـ
در هور روا ی اسـ

علـ

تـا بیـان داسـتان برحسـ

و ـو  ،فـاکتور مـؤ رترا

و معلـو و ـا

در نتی ـة کلمـات

ربطی مانند «بنـابرا ا» و «در نتی ـه» کـه بـراا بیـان چرا ـی اتفا ـات بـهکار مـیرونـد کمتـر
در نوشـتهها د ــد شـدند بــا ا ـاحــا شـا س پی

ــدم و د گـران ( )0277ا ــا گز نــه را
را بیشــی از هــور روا ــی

حفــک کــرد؛ عنــی مــیتــوان اســتفاد از کلمــات ربطــی مناسـ

گفتــارا دانسـ  ،حــا آنکــه در مــورد هــور روا ــی نوشــتارا ا ــاگونــه نیسـ
تفاســیر ،شــا د بتــوان ماهیــ
نسب

بــا ا ــا

داســتانگو ی را بــه توانــا ی بیــان و ــا در تــوالی درســ

داد ا ـا توانـا ی حتـی در کودکـانی کـه بـه بیمـارا اوتیسـش مبتلـا هسـتند و توانـا ی

داســتانگو ی ندارنــد هــش د ــد میشــود (برونــر و فلــدما 7339 ،بــهن ــ از داتنهــان،
 )0227در همــیا راســتا میتــوان بــه شــکوهی و شــیرعلی ( )0277نیــز اشــار کــرد کــه در
مطالعة ـود بـه ا ـا نتی ـه رسـیدند کـه در نوشـتار روا ـی زبـانآموزان« ،تـوالی» مهشتـر ا
رابش معنا ی اس
بــد اترتیــ

هــور روا ــی در نوشــتار زبــانآموزان ا رانــی شــام بیــ

ز رم موعـههاا مطــر شـد توســش رنــدا ( )7333اسـ
بیــان اتفا ــات مهــش و حــرا جزئیــات کــشاهمی ـ
للی ا اد نکند؛ ا اد ارتباب زمـانی مناسـ
رــ ی  ،درنررگــرفتا میا ــ

اعرمــی از

لارــهکـردن داســتان در الـ

بــهرــورتیکــه در درک کام ـ داســتان

بـیا رو ـدادها و بـهکـاربردن افعـا بـا زمـان

در انتیــام ســا تار و کلمــات مناســ ؛ تورــید ابعــاد

میتلـد شیصــی هــاا داســتان؛ انتیــام شــرو و پا ــان مناسـ

بــراا داســتان؛ پــی بــرد

منط ــی داســتان بــهرــورتیکــه ارتبــاب رو ــدادها بــاهش مشــیس باشــد؛ پیــروا از الگــوا
مشیس بهگونـهاا کـه واننـد متوجـه رانـر (سـب ) نوشـته شـود؛ جهـ گیـرا نو سـند
در ملبـ

ــا منفــی دانســتا و ــا و نیــز درک بــهکــارگیرا ،و توضــی نمادهــا و نشــانههــا
1. sequence
2. consequence

راحی ،روا ابی و اعتبارسن ی شا س سن

سا پن ا و کش
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ز رم موعــــههــــاا ســــازند هــــوررواا در نوشــــتار م ســــوم مــــی شــــوند و
ز رم موعــهها ی همچــون تورــید جزئیــات رــ نة داســتان ،بیــان رو ــدادها برحســ
«پیامــد» نــه برحســ

«تــوالی» و انتیــام عنــوان مناســ

بــراا نوشــتار ،در ا ــا زمــر

نمیگن ند
هرچنــد رنــدا ( )7333و بر ــی پژوهشــگران ماننــد فهــیش و پی
از پی

ــدم و شــما ،)0270 ،هــور روا ــی را مســت

ــدم ( 0221بــهن ــ

از زبــان مــیداننــد ،کــی از

سؤالاتی که میتواند در پژوه هـاا آ نـد پاسـر داد شـود ا ـا اسـ

کـه آ ـا فاکتورهـاا

مربــوب بــه هــور روا ــی میتواننــد در زبــان او و دوم متفــاوت باشــند؟ از آنجــا کــه
شــا س ســن

پی

ـدم و د گــران ( )0277بــه زبــان او (فارســی) و شــا س ســن

ا ــا م الــه بــه زبــان دوم (انگلیســی) تهیــه شــد ،شــا د تفاوتهــاا موجــود در ا ــا
شا سهاا سن

تا حدا مربوب بـه زبـان مـورد اسـتفاد باشـند کـه با ـد مـورد بررسـی

ــرار گیــرد؛ البت ـه رد یلــی و مــا امیــرا ( )0271نشــان دادنــد بــیا هــور روا ــی زبــان
او و دوم جامع ـة آمار شــان (معلمــان انگلیســی فارســیزبــان) رابط ـة اب ـ

بــولی وجــود
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ضمیمه
شاخص سنجش هوش روایی در نوشتار
not at all poor average well
very well
1. The writer referred to any characteristic of the scene (such as color, size, shape
of things, sounds, heat, softness, taste or smell), so that the image in the readers’
mind assimilates that of the writer’s.





2. The writer summarized the story to a brief but to the point story. The important
events were mentioned, while the unnecessary things were not.





3. The writer’s script show the relativity of events in a way that you do not get
confused and distracted.





4. The writer displayed the events as consequences rather than more sequences.
(S)he used sufficient linking words such as “so that, because, since, as, as a result,
therefore,…”





5. The writer had a good sense of time. He correlated past, present and future well.





6. The title implied the writer’s emotional-behavioral reaction and the genre of
writing.





7. The writer constructed a clear picture of different dimensions of characters’
personality.





8. The writer considered the readers’ taste and interest in his/her selection of
grammar and vocabulary.





9. The writer’s rhetoric and style of storying in each phase (beginning, middle, end)
is appropriate.





10. The writer demonstrated his/her tone clearly. The readers find out when and
where the writer is optimistic or negativist.
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11. The pattern of writing is predictable. You can understand if the tone is tragic,
comic, etc.





12. The writer understood and identified the meaning of symbols and motifs well
(e.g., meaning of a gesture, a behavior or an object).





13. The order of narrated events is reasonable- based on tenses- so that they are not
disrupting or confusing.
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چکیده
هــدا از مطالع ـة حاضــر برر ــی ت ـأثیرات آمــوز
بــر خودکارآمــدن نرــار  2و اضــطرا

راهبردهــان نرــار  7در زبــان دوم

مهــارت نرــار  9در بــی زبــانآموزان ایرانــی

بــود .بــدی منرــور ،چه ـ و نــه دانشــیون مقطــک کارشنا ــی رشــتة زبــان و ادبیــات
نوـورد  4بـهطـور تصـادفی بـه دو هـرو آزمـاین و کنتـر

انرلیسی در دو کلاس د ـ

تقســی شــدند .بــران تحقــ اهــداا پــژوهن حاضــر ،دانشــیویان هــرو آزمــاین
(تعــداد  )22بــه مــدت یــت تــرم ( 72جلســه آموزشــی) آمــوز
زبــان انرلیســی را دریافـ
بــه رو

راهبردهــان نرــار

نمودنــد ،درحــالیکــه دانشــیویان هــرو کنتــر (تعــداد )29

معمــولی و بــدون دریاف ـ

آمــوز

راهبــردن مــورد آمــوز

بــران جمــکآورن داد هــا ،مقیــاس خودکارآمــدن مهــارت نرــار
مقیــاس اضــطرا
داد کــه آمــوز

نرــار

ــرار هرفتنــد.
در زبــان دوم و

در زبــان دوم ا ــت اد شــد .نتــای تحلیـ کوواریــان

راهبردمحــور 5در کلــاس نرــار

میــنان خودکارآمــدن نرــار

نشــان

زبــان انرلیســی بــهطــور معنــادارن

زبــانآموزان را افــناین داد ا ــ  .همچنــی  ،مشــو
1. writing strategy instruction
2. writing self-efficacy
3. writing anxiety
4. intact
5. strategy-based instruction
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شــد کــه ــطط اضــطرا
آمــوز

نرــار

راهبردهــان نرــار

شمارة چهارم

شــرک کنندهان هــرو آزمــاین پــ

از دریافــ

بــهطــور ابــ تــوجهی کــاهن یافتــه ا ــ  .یافتــههان

حاصـ از پــژوهن حاضــر بــران زبــانآموزان ،مدر ــان و پژوهشــرران م یــد و کارآمــد
ا

.

کلیدددواژهها :خودکارآمــدن در نرــار  ،اضــطرا

راهبردمحــور،

نرــار  ،آمــوز

انرلیسی بهعنوان زبان دوم
 .۱مقدمه

م هــوم راهبردهــان یــادهیرن زبــان دوم بــین از ــه دهــه در پژوهنهــان مربــوب بــه
آمــوز

زبــان دوم مــورد توجــه ویــژ بــود ا ـ

(دن ــیلوا و هراهــام2175 ،7؛ هری ی ـ

و آکســ ورد .)2174 ،2بــا وجــود ایــ  ،ایــ حــوز همچنــان از جــاابی
توجهی برخوردار بود و ه اکنـون بحـ

اصـلی ایـ ا ـ

کـه آیـا آمـوز

و اهمیــ

ابــ

ایـ راهبردهـا

میتوانــد موجــب بهبــود یــادهیرن و عملکــرد زبــانی شــود (دن ــیلوا و هراهــام2175 ،؛
پلونســکی .)2177 ،9حیــ ابــ تــوجهی از مطالعــات تیربــی نشــان داد ا ــ

کــه

بــهکــارهیرن راهبردهــان یــادهیرن زبــان دوم منیــر بــه بهبــود عملکــرد زبــانی شــد و
همچنی رابطـة مسـتقی و معنـادارن بـی ا ـت اد از راهبردهـا و یـادهیرن موفـ زبـان دوم
وجـــود دارد (آکســـ ورد2177 ،؛ کـــوه 2177 ،4؛ کـــوه و ماکـــارو .)2111 ،5در نتییـــه،
پژوهشــرران و مدر ــان متعــددن در حــوزة آمــوز

زبــان ،ا ــدام بــه اتوــاش آمــوز

راهبردمحــور نمــود و در کلاسهــان خــود بــه آمــوز

راهبردهــان موتلــ

مبــادرت نمود انــد (آکســ ورد .)2177 ،هــدا از دور هــان آمــوز

زبــان دوم

راهبردمحــور تشــوی

زبــانآموزان بــه بــهکــارهیرن کارآمــد راهبردهــا در یــادهیرن زبــان دوم ا ـ  .بــا ای ـ حــا ،
آنچــه پــژوهن در مــورد آمــوز

راهبردهــا را دشــوار نمــود ا ــ

راهبردهــان یــادهیرن زبــان ،عمــدتاً شهنــی و ریر ابـ رؤیـ

ایــ ا ــ

کــه

هســتند کــه ایـ امــر برر ــی
1. De Silva & Graham
2. Grifiths & Oxford
3. Plonsky
4. Cohen
5. Cohen & Macaro

ا پنیا و یک

راهبردمحور بر خودکارآمدن و اضطرا

تأثیر آموز

ا ــت اد وا عــی زبــانآموزان و کارآمــد بــودن آمــوز
(ماکــارو .)2112 ،بــهعلــاو  ،نقــن بافــ
آمـوز

بــود ا ــ

(هری یــ

...

راهبردمحــور را دشــوار نمــود ا ـ

و محیطهــان یــادهیرن موتلــ

راهبردهــا در پژوهنهــان موتلـ
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در اثربوشــی

مــورد تأکیــد پژوهشـرران فعــا در ایـ حــوز
و محــیط یــادهیرن در آمــوز

و آکســ ورد .)2174 ،نقــن بافــ

زبان دوم بـهطـور کلـی (کـرمن )7339 ،7و در حـوزة ا ـت اد از راهبردهـان زبـان بـهطـور
خــا( (آکسـ ورد7332 ،؛ کیونرســی و لیــو  )2112 ،2مــورد توجــه بــود ا ـ  .لــاا ،ای ـ
اعتقــاد کــه آمــوز

راهبردهــان زبــان دوم ممکــ ا ــ

در باف هــان موتلــ

نتــای

مت اوت و اثربوشی مت اوتی داشـته باشـد ،بسـیار ابـ توجیـه بـه نرـر میر ـد (آکسـ ورد،
2177؛ هری ی .)2179 ،2112 ،
یــادهیرن در کارآمــدن نقــن آمــوز

راهبردمحــور،

علــاو بــر نقــن مداخلــههر باف ـ

به نرر میر ـد کـه مطالعـات پیشـی نیـن بـه نتـای منسـی و ـاطعی د ـ

نیافتهانـد (دن

ــیلوا و هراهــام .)2175 ،همچنــی در حــوزة مهــارت نر ـار
نســبتاً انــدکی اثربوشــی راهبردهــان آمــوز

نرــار

را بــر عملکــرد نرــار

کرد انــد .بــران ملــا  ،نرــوی و هــو )2179( 9تــأثیر آمــوز
عملکــرد نرــار
فراشناختی نرار

در زبــان دوم ه ـ مطالعــات
راهبردهــان نرــار

برر ــی
را بــر

و ا ــتقلا زبــانآموزان برر ــی کرد انــد .در مطالعــة آنهــا راهبردهــان
به مـدت هشـ

ه تـه بـه هـرو آزمـاین آمـوز

داد شـد .نتـای ایـ

پــژوهن نشــان داد کــه هــرو آزمــاین در پایــان هــ از نرــر مهــارت نوشــتارن و هــ
ا ــتقلا یــادهیرن عملکــرد بهتــرن داشــتند .در پــژوهن دیرــرن ،ــنروپتا )2111( 4ت ـأثیر
آمــوز

راهبــرد بــازبینی 5در نرــار

آنهـــا در مـــورد نرـــار
شرک کنندهان پـ
خــود مــورد آمــوز

را بــر عملکــرد نرــار

شــرک کنندهان و دیــدها

بـــه زبـــان دوم مـــورد مطالعـــه ـــرار داد .در ایـــ پـــژوهن،

از نوشـت نسـوة او نرـار

خـود از نرـر نحـوة بـازبینی نوشـتههان

ــرار هرفتنــد .بــه هــرو کنتــر بــهصــورت ــنتی و بــدون دریاف ـ
1. Kramsch
2. Kyungsim & Leavell
3. Nguyen and Gu
4. Sengupta
5. revision strategy
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راهبـرد بـازبینی ،آمـوز

نرــار
از دریافــ

داد شـد .نتـای حاصـ از اجـران پر ـننامـه و آزمـون

بـ و بعــد از دورة آمــوز
آمــوز

نشــان داد کــه عملکــرد نرــار

هــرو آزمــاین پـ

راهبــرد بــازبینی بهتــر شــد .بــهعلــاو  ،نتــای مشــو

دیــدها هان دو هــرو در مــورد نرــار

( )2113ت ـأثیر ا ــت اد از راهبردهــان نرــار
ــعودن برر ــی کــرد .جنســی

داشــته ا ـ  .همچنــی  ،مــت مــول

را در بهبــود مهــارت نوشــتارن زبــانآمــوزان

و رشــتة تحصــیلی بــهعنــوان مت یرهــان تعــدی هر در نرــر

هرفته شدند .در ایـ پـژوهن ،راهبردهـان نرـار

در زبـان دوم بـهطـور مسـتقی آمـوز

داد شدند .نتای ای پژوهن ه بیانرر کارآمد بودن آموز
کـه در بافـ

راهبردهان نرار

در زبــان دوم را برر ــی

کرد انــــد .رحیمــــی 4و نــــوروزن ــــیام )2179( 5اثربوشــــی آمــــوز
بــر بهبــود عملکــرد نرــار

کرد انــد .شــرک کنندهان دو کلــاس نرــار
بـــه(ورت ت(ادان

بود.

ایـران ،پژوهنهـان نسـبتاً انـدکی (عبداللـهزاد 2171 ،7؛

محســنی اصــ 2174 ،2؛ یعقــوبی )2119 ،9راهبردهــان نرــار
فرهنرــیاجتمــاعی 2نرــار

کــرد کــه

مت ــاوت بــود کــه بیــانرر ای ـ بــود کــه آمــوز

راهبردمحــور بــر دیــدها شــرک کنندهان ت ـأثیر ملب ـ

لازم بهشکـر ا ـ

شمارة چهارم

راهبردهــــان

زبــانآموزان ایرانــی را بــررس

انرلیســی در دانشــرا بودنــد کــه هــر کــدام

نکن از گرو ان آزمـــاین و کنتـــر تقســـی شـــدند.

هرو آزماین بـه مـدت یـت تـرم تحصـیلی آمـوز

راهبردمحـور دریافـ

ایـ پــژوهن نشــان داد کــه هــرو آزمــاین از نرــر عملکــرد نرــار

نمودنـد .نتـای

از هــرو کنتــر بهتــر

بــود .در پژوهشــی دیرــر کــه محســنی اصــ ( )2179انیــام داد ،تــأثیر آمــوز
راهبردهان نرـار

بـر عملکـرد نرـار

و اضـطرا

مســتقی

مهـارت نوشـتارن برر ـی شـد .ایـ

پــژوهن از نمونــهان  42ن ــرن از زبــانآموزان ایرانــی بــا ــطط متو ــط مهــارت زبــانی
ا ــت اد نمــود کــه در آن هــرو آزمــاین (تعــداد  22ن ــر) در معــرو آمــوز

راهبردهــان

1. Abdollahzadeh
2. Mohseniasl
3. Yaghoubi
4. Rahimi
5. Noroozisiam
6. sociocultural

تأثیر آموز

ا پنیا و یک

راهبردمحور بر خودکارآمدن و اضطرا

...

پــیننوشــتارن 7رارهرفتــه و هــرو کنتــر (تعــداد  74ن ــر) آمــوز
نمودنــد .هــر دو هــرو پر ــننامة اضــطرا

نرــار
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ــنتی را دریافــ

را ب ـ و بع ـد از دور پا ــد دادنــد.

همچنــی بــهمنرور ــنین عملکــرد نرــار  ،شــرک کنندهان دو مقالــه بــ و بعــد از
دور بهعنوان پـینآزمـون و پـ آزمـون نوشـتند .نتـای ایـ پـژوهن بیـانرر ایـ بـود کـه
آمــوز

مســتقی راهبردهــان نرــار

بهبود بوشید و اضطرا

نرار

(راهبرهــان پیننوشــتارن) عملکــرد نرــار

را ه کاهن میدهد.

دن ــیلوا ( )2175در پژوهشــی طــولی ،نقــن آمــوز
از راهبردهان نرـار

و همچنـی عملکـرد نرـار

از ایــ مطالعــه نشــان داد کــه از طریــ آمــوز
نرــار

را

راهبردهــان نرــار

را ا ــت اد

مـورد برر ـی ـرار داد .نتـای حاصـ
راهبردهــان نرــار

میتــوان عملکــرد

و همچنــی ا ــت اد از راهبردهــا را بهبــود بوشــید .بــهطــور مشــابه ،دن ــیلوا و

هراهــام ( )2175تــأثیر آمــوز

راهبردمحــور را در ا ــت اد از راهبردهــان نرــار

زبــانآموزان بــا ــطط مهــارت زبــانی موتلـ
 72زبــانآموز شــرک

داشــتند .رو

بــران

مــورد برر ــی ــرار دادنــد .در ایـ پــژوهن

بــازنررن فعالی هــان کلا ــی 2بــهعنــوان ابــنار اصــلی

هــردآورن داد هــا مــورد ا ـت اد ــرار هرف ـ  .نتــای ای ـ پــژوهن بیــانرر ای ـ بــود کــه
آمــوز

راهبردمحــور بــه افــناین ا ــت اد از راهبردهــان هــر دو هــرو بــا ــطط مهــارت

زبــانی بالــا و ــطط مهــارت زبــانی پــایی کمــت میکنــد .همچنــی مشــو

شــد کــه

زبــانآموزان همنمــان از میموعــهان از راهبردهــا ا ــت اد میکننــد کــه هداهــاارن آنهــا
را در مهارت نوشتارن تقوی

میکند.

پژوهنهان مـاکور عمـدتاً تـأثیر آمـوز

راهبردهـان آمـوز

را بـر عملکـرد نرـار

زبانآموزان مـورد برر ـی ـرار داد انـد و بـه نرـر میر ـد تـأثیر آمـوز
مت یرهان عـاط ی و روانـی 9در نرـار
پیچیـــدهی فراینـــد نرـــار

راهبردمحـور بـر

زبـان دوم نادیـد هرفتـه شـد ا ـ  .بـا توجـه بـه

در زبـــان دوم کـــه نیازمنـــد همـــاهنری و انســـیام منـــابک و

1. pre-writing strategies
2. stimulated recall procedure
3. affective and psychological factors
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(کیلــوگ ،)7332 ،7پژوهشــرران بــهطور

فراینــدهان شــناختی و زبــانی موتلــ

ا ــ

هســترد بــه برر ــی نقــن و اهمیــ

عوامــ فــردن و روانــی (مللــاً خودکارآمــدن و

اضــطرا

اشــار کرد انــد (هــان و هــایور،2

در نرــار ) در اثرهــاارن بــر فراینــد نرــار

2172؛ کورمـــوس2172 ،9؛ پینیـــ و ـــینر .)2175 ،4بنـــابرای  ،بـــران جبـــران فقـــدان
مطالعــات تیربــی در زمین ـة عوام ـ ریرشــناختی 5در نرــار  ،در پــژوهن پ ـین رو تــأثیر
آمــوز
اضطرا

راهبردهــان نرــار
نرار

بــر دو عامــ روانــی 2شــام خودکارآمــدن نرــار

و

بهعنوان مت یرهان وابسته برر ی میشود.

خودکارآمدن بهطور کلـی بـه عقایـد شـو

در رابطـه بـا انیـام فعـالیتی خـا( اشـار

دارد .ای عقایـد و خودبـاورن بـر یـادهیرن و درهیرنمـودن فـرد در فعالیـ هـان شهنـی در
محیطهــان آمــوز

تــأثیرن بســنایی دارد (بنــدورا .)7331 ،1تصــور بــر ایــ ا ــ

باف ه ـان آموزشــی و اجتمــاعی کــه در آنهــا فــرد از دیرــران بــازخورد دریاف ـ

کــه

نمــود و

همچنـــی نحـــوة انیـــام فعالی هـــا را تو ـــط دیرـــران مشـــاهد میکنـــد بـــر میـــنان
خودکارآمــدن فــرد ت ـأثیر میهــاارد (بنــدورا .)7322 ،در حــوزة یــادهیرن زبــان دوم نتــای
پژوهنهان تیربـی ابـ تـوجهی بیـانرر ایـ ا ـ

کـه احسـاس خودکارآمـدن زیـاد بـر

انیــام فعالی هـــا و مهارتهـــا در زبــان دوم تـــأثیر میهـــاارد (وودرو .)2177 ،2در ایـــ
را ــتا ،خودکارآمــدن نرــار
 )2179و بـــا اضـــطرا
نرـــار

مـــرتبط ا ـــ

خودکارآمـــدن نرـــار

از اهمیــ

بالــایی برخــوردار بــود (فــاطمی و وحیــدنیا،3

نرـــار  ،خودبـــاورن در نرـــار

و ارز

(پیـــارس .)2119 ،77همچنـــی  ،مشـــو
بـــا علا ـــه و میـــنان تلـــا

خودپنـــدارن 71در
شـــد ا ـــ

زبـــانآموز ،ظرفیـــ

کـــه

خـــودتنریمی،

1. Kellogg
2. Han & Hiver
3. Kormos
4. Piniel & Csizér
5. non-cognitive
6. psychological
7. Bandura
8. Woodrow
9. Fatemi & Vahidnia
10. self-perceived value
11. Pajares

تأثیر آموز

ا پنیا و یک

راهبردمحور بر خودکارآمدن و اضطرا

همبســتری ملب ـ

هداهــاارن موف ـ و عملکــرد موف ـ در نرــار

 .)2175در پـــژوهن حاضـــر ،خودکارآمـــدن نرـــار
خودباورن زبانآموز در نرار
اضطرا

در نرـار

به زبان دوم تعری
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دارد (پینی ـ و ــینر،
و

بـــهعنـــوان اعتمـــاد بـــه ن ـــ

میشود (هان و هایور.)2172 ،

عـاملی دیرـر در ایـ پـژوهن ا ـ

مورد برر ـی ـرار میهیـرد .تـأثیر بازدارنـدة اضـطرا

کـه بـهعنـوان مت یـر وابسـته

در یـادهیرن زبـان دوم امـرن مسـل

به نرـر میر ـد (هرهر ـ و مکـی تـایر .)2174 ،7همانهونـه کـه هـورویتن )2171( 2بیـان
میکنــد ،اضــطرا

زبــان دوم عــاملی شاتــی در یــادهیرن زبــان دوم ا ــ

محیطهــا و کلاسهــان زبــان دوم یافـ
اضــطرا

کــه در بیشــتر

میشــود .پژوهنهــان متعــددن ارتبــاب من ــی بــی

زبــان و عملکــرد زبــان دوم را تأییــد نمود انــد (هکونــو ،داوبنــی و دویــ ،9

 .)2171با توجه بـه اینکـه اخیـراً توجـه بـه اضـطرا

بـه مهارتهـان زبـانی بیشـتر

موـت

شــد ا ـ  ،نیــاز جــدن بــه انیــام پژوهنهــان بیشــتر در رابطــه بــا اضــطرا
مهارتهــان چهارهانــه زبــانی بیــانرر ت ییــر نرــر

و رویکردهــان جدیــد در ای ـ حــوز

میباشــد (دورنیــه و ریــان .)2175 ،4در زمین ـة نرــار
اضــطرا
عکــ

نرــار

مربــوب بــه

بــا باورهــان خودکارآمــدن ملبــ

در زبــان دوم ،بــه نرــر میر ــد کــه
و توانــایی خــودتنریمی ارتبــاطی

داشــته باشــد بههونــهان کــه اضــطرا  ،عصــبیبــودن ،دلهــر و نررانــی موجــب

تضــعی

عملکــرد و یــادهیرن فــردن در زبــان دوم مــیشــود (پینیــ و ــینر.)2175 ،

اضــطرا

همچنــی بــه اشــکا دیرــرن ماننــد خــود مقایســه نمــودن من ــی 5و خودارزیــابی

بسیار انتقادن بروز نمود کـه موجـب میشـود کـه زبـانآموز بیشـتر بـر نقـاب ضـع
در نرار

تمرکـن داشـته و انترـار عـدم موفقیـ

تأثیر من ی خواهد داش
بــا توجــه بــه اهمی ـ

داشـته باشـد کـه بـر کی یـ

نرـار

خـود
هـ

( وودرو.) 2177 ،
راهبردهــان یــادهیرن زبــان دوم و همچنــی فقــدان پژوهنهــان

تیربی کافی در حـوزة تـأثیر آمـوز

راهبردمحـور در نرـار

زبـان دوم بـهویـژ در بافـ

1. Gregersen & MacIntyre
2. Horwitz
3. Gkonou, Daubney, & Dewaele
4. Dörnyei & Ryan
5. negative self-comparisons
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بــه اهمی ـ

ایــران و همچنــی بــا عنای ـ

شمارة چهارم

مت یرهــان عــاط ی و روانــی در فراینــد یــادهیرن

مهارت نوشتارن در زبـان دوم ،پـژوهن حاضـر بـه برر ـی تـأثیر آمـوز
خودکارآمــدن و اضــطرا

نرــار

راهبردمحـور بـر

در بــی زبــانآموزان ایرانــی میپــردازد .یافتــههان

پــژوهن پــین رو میتوانــد بــه اثربوشــی آمــوز
ریرشــناختی مهــارت نوشــتارن بــهویــژ اضــطرا

راهبردهــان نرــار

بــر جنبــههان

و خودکارآمــادن کمــت نمایــد .بنــابرای ،

بهمنرور د تیابی به اهداا ای مطالعه دو ؤا مبنان پژوهن پین رو شد:
.7آیــا آمــوز

میــنان خودکارآمــدن نرــار

راهبردهــان نرــار

زبــانآموزان ایرانــی را

بهصورت معنادارن بهبود میبوشد؟
 .2آیــا آمــوز

راهبردهــان نرــار

ــطط اضــطرا

نرــار

زبــانآموزان ایرانــی را

بهصورت معنادارن کاهن میدهد؟
 .۲روش پژوهش

مقال ـة حاضــر بوشــی از پژوهش ـی ا ـ

کــه در آن ت ـأثیر آمــوز

راهبردهــان نرــار

در زبان دوم بر چندی مت یر مـورد برر ـی ـرار هرفتـه ا ـ  ،امـا در مقالـة پـین رو فقـط
بوشــی از پــژوهن هــنار
و اضطرا

نرار

میشــود کــه در آن ت ـأثیر آمــوز

بهعنوان دو مت یر وابسته برر ی شد ا

راهبــردن بــر خودکارآمــدن

.

 .۱ .۲جامعة آماری

بــران انیــام پــژوهن حاضــر 43 ،ن ــر از دانشــیویان دورة کارشنا ــی رشــتة ادبیــات
زبـان انرلیســی در یکـی از دانشــرا هان تهــران شـرک

کردنــد .ایـ شــرک کنندهان شــام

دانشــیویان مــرد ( 27ن ــر) و زن ( 22ن ــر) در بــازة ــنی  21تــا  24ــا بودنــد کــه در
حــا هارانــدن درس «نرــار

پیشــرفته» بودنــد .ایــ درس ،درس اصــلی دو واحــدن در

دورة کارشنا ــی رشــتههان زبــان انرلیســی ا ـ  .ایـ دورت نرــار
که دورة تـدری

بـه مـدت یــت تــرم

آن  72جلسـه بـود بـهطـو انیامیـد .شـرک کنندهان در ایـ پـژوهن در

وا ــک دانشــیویان دو کلــاس د ــ

نوــورد بودنــد کــه بــهطــور تصــادفی بــه دو هــرو

تأثیر آموز

ا پنیا و یک

راهبردمحور بر خودکارآمدن و اضطرا
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آزماین ( 22ن ر) و هـرو کنتـر ( 29ن ـر) تقسـی شـدند .لـازم بـه شکـر ا ـ
کلاس تو ط یت ا تاد با تیربه در حوزة آموز

زبان مورد آموز

کـه هـر دو

رار هرفتند.
ــطط

بــران برر ــی همرــ بــودن دو هــرو بــ از شــرو دورة آزمــون تعیــی

آکســ ورد( 7اوپیتــی) (آلــان )2114 ،2بــران دانشــیویان در دو هــرو اجــرا شــد .بــران
مقایسة میانری هان اوپـیتـی یـت آزمـون تـی مسـتق  9بـران مشـاهدة ت اوتهـان موجـود
بی دو هرو اجرا شـد .نتـای آزمـون تـی مسـتق (منـدر در جـدو  )7نشـاندهنـدة ایـ
بود که دو هـرو از نرـر ـطط کلـی دانـن زبـانی بـا یکـدیرر ت ـاوت معنـادارن نداشـته و
در یــت ــطط بودنــد .برا ــاس مقیــاس تصــحیط ارا ــهشــد تو ــط آلــان ( ،)2114نمــرات
بـی  41تـا  41در محــدودة بالـاتر از متو ـط )B2( 4ــرار مـیهیرنـد .بنــابرای بـا توجـه بــه
کــه ــطط آزمــودنیهــا تقریبـاً

میانری هــان نمــرات دو هــرو در جــدو  7مـیتــوان ه ـ
بالاتر از متو ط بود.
جدول  .۱نتایج آزمون اوپیتی
گروه

میانگین

انحرافمعیار

مقدار t

سطح معناداری

آزماین

49/54

77/44

-1/511

1/547

کنتر

44/12

77/22

 .۲ .۲ابزارهای پژوهش
 .۱ .۲ .۲آزمون مهارت زبانی

هرچنــد شــرک کنندهان در پــژوهن پــین رو دانشــیویان دو کلــاس د ــ

نوــورد

در یت دانشرا بودنـد ،بـران کنتـر نقـن مهـارت کلـی زبـانی بـهعنـوان مت یـر میـانیی و
تأثیرهــاار بــر مت یرهــان تحقیــ (خودکارآمــدن و اضــطرا
آزمون تعیی

در نرــار

زبــان دوم)،

طط آکسـ ورد (اوپیتـی) کـه شـام  21ـؤا بـود در هـر دو هـرو برهـنار

شـد .آلــان ( )2114طـرا ایـ آزمــون معتقـد ا ـ

کـه اوپیتــی بــران هـر تعــداد زبــان در
)1. Oxford Placement Test (OPT
2. Allan
3. independent -samples t-test
4. upper-intermediate
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تمامی طو از مبتدن تـا پیشـرفته میتوانـد ا ـت اد شـود .اوپیتـی بـران همسـو شـدن بـا
طو مهارتی بـر پایـة چـارچو

مرجـک مشـترک اروپـایی ،7آزمـونهـان ایسـو کمبـری

و دیرر آزمونهان اصلی بـی المللـی تنرـی شـد ا ـ
آزمون تعیی

2

(آلـان .)2114 ،ضـریب پایـایی ایـ

طط در پژوهن حاضر تو ط فرمو کرونباخ آل ا 1/27 9هنار

شد.

 .۲ .۲ .۲مقیاس خودکارآمدی نگارش در زبان دوم

زبــان دوم کــه آن را هــان و هــایور ( )2172طراحــی

مقیــاس خودکارآمــدن در نرــار

کرد انــد بــران ــنین ــطط خودکارآمــدن نوشــتارن بـ (بــهعنــوان پینآزمــون) و بعــد
(بهعنوان پ آزمـون) از دورة آمـوز

ا ـت اد شـد .ایـ مقیـاس شـام شـن ـؤا ا ـ

که در اصـ از پـژوهن میلـن ،پیـارس و هـرون )2112( 4هرفتـه شـد بـود .هـدا از ایـ
زبــانآموزان در تواناییهــان نوشــتارن

ـؤالات انــداز هیرن اعتقــادات و اعتمــاد بــه ن ـ

بــود .ای ـ پر ــننامــه بــهصــورت لیکــرت و شــن امتیــازن از ( 7شــدیداً موــال ) تــا 2
(شدیداً مواف ) مت یر بود .لازم به شکـر ا ـ

کـه بـا توجـه بـه ـطط زبـانآمـوزان و دشـوار

نبودن ؤالات پر ننامه ،نسوة اصـلی پر ـننامـه کـه بـه زبـان انرلیسـی بـود اجـرا شـد.
شاخ

پایایی ایـ مقیـاس کـه بـا فرمـو آل ـان کرونبـاخ انـداز هیرن شـد در پینآزمـون

 1/22و در پ آزمون  1/21هنار

شد.

 .۳ .۲ .۲مقیاس اضطراب نگارش در زبان دوم

بــران ــنین اضــطرا

نرــار

شــد .ایــ مقیــاس میــنان اضــطرا
مقیاس شـام  22ـؤا ا ـ
شناختی با هش

در زبــان دوم از پر ــننامــه چن ـ  )2114( 5ا ــت اد
بــه هنرــام نرــار

کـه ـه بعـد اضـطرا

ؤا و رفتار اجتنابی بـا ه ـ

در زبــان دوم را می ــنید .ایــ
فینیکـی بـا ه ـ

ـوا  ،اضـطرا

ـؤا را مـی ـنید .ایـ پر ـننامـه نیـن

بـهصــورت لیکــرت و پــن امتیــازن از ( 7شــدیداً موــال ) تــا ( 5شــدیداً مواف ـ ) میباشــد.
)1. Common European Framework of Reference (CEFR
2. Cambridge ESOL Examinations
3. Cronbach’s alpha
4. Mills,, Pajares, and Herron
5. Cheng

تأثیر آموز

ا پنیا و یک

راهبردمحور بر خودکارآمدن و اضطرا
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چــون زبــانآموزان دانشــیویان رشــتة زبــان انرلیســی بودنــد از نرــر مهــارت زبــانی ــادر
بودند کـه پر ـننامـه اصـلی را کـه بـه زبـان انرلیسـی بـود متوجـه شـوند .ضـریب پایـایی
ای ـ مقیــاس کــه بــا فرمــو آل ــان کرونبــاک انــداز هیرن شــد  1/12در پینآزمــون و 1/22
در پ آزمون هنار

شد.

 .۳ .۲روش جمعآوری دادهها

در آرــاز جهـ

برر ــی همرـ بــودن دانشــیویان دو هــرو از نرــر مهــارت کلــی زبــان

انرلیســی ،یــت ه تــه بـ از شــرو تــرم ،آزمــون اوپیتــی بــران هــر دو هــرو آزمــاین و
هــرو کنتــر برهــنار شــد .توجیــه برهــنار نمــودن ایـ آزمــون ایـ بــود کــه مهــارت کلــی
زبــانی شــرک کننــدهان عــاملی مهــ و تأثیرهــاار در میــنان خودکارآمــدن و اضــطرا
زبـــانآموزان محســـو

نرـــار

خودکارآمــدن و اضــطرا

نرــار

میشـــود .ـــد

در جلســـة او تـــرم ،مقیاسهـــان

در زبــان دوم بــهعنــوان پینآزمونهــان پــژوهن

برهنار شدند.
بران تحقـ اهـداا پـژوهن حاضـر ،یـت دورة آمـوز

د
بــر تــدری

راهبردمحـور بـا تمرکـن

راهبردهــان فراشــناختی مهــارت نوشــتارن در طــو یــت تــرم بــهمــدت 72

جلســه آموزشــی برهــنار شــد .چــارچو

ایــ دورة راهبردمحــور برا ــاس چــارچو

 CALLAبــود کــه شــاموت ،بارنهــارت ،الــدینارن ورابینــن )7333( 7طراحــی کرد انــد و
شــام پــن مرحل ـة اصــلی آماد ــازن ،2ارا ــه ،9تمــری  ،4ارزیــابی 5و هســتر  2ا ـ  .در
مرحلـة آماد ــازن تلــا
نرــار

بــر ای ـ بــود کــه پیشــینة اطلاعــاتی زبــانآموز در مــورد موضــو

فعــا هــردد و همچنــی آهــاهی و تیرب ـة زبــانآموزان در رابطــه بــا راهبــرد مــورد

نرر ،برر ی شـد .در مرحلـة بعـد ،مـدرس راهبـرد مـورد نرـر را بـا ا ـت اد از تکنیتهـان
موتل

ارا ه نمـود و بـه زبـانآموزان و ـ

کـافی بـران تمـری راهبردهـان ارا ـه شـد را
1. Chamot, Barnhardt, El-Dinary, and Robbins
2. preparation
3. presentation
4. practice
5. evaluation
6. expansion
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بــا ا ــت اد از فعالی هــان خــا( و نمونــه مقالــات فــراه نمــود .ــد

دانشــیویان

بهصـورت هروهـی در ارزیـابی و ت کـر دربـارة ا ـت اد و تـأثیر راهبردهـان مـورد نرـر بـه
بحــ

و برر ــی پرداختنــد .آنهــا همچنــی نرــر خــود را در مــورد میــنان یــادهیرن و

کارآمـــدن دورة آموزشـــی راهبردمحـــور بیـــان نمودنـــد .در طـــی مرحلـــة هســـتر  ،از
دانش ـیویان خوا ــته شــد راهبرهانهــایی را کــه یــاد هرفتــه بودنــد در فعالی هــان مشــابه
با فعالی

هـان تمـری شـد در دورة آموزشـی ا ـت اد نماینـد .بـران آمـوز

فراشــناختی برنامــهریــنن ،7نرــارت 2و ارزیــابی 9در نرــار

مهارتهـان

مقالــه بــران هــرو آزمــاین در

جلســة دوم ،میموعــهان از راهبردهــان فراشــناختی نرارشــی در برنامــة جلســات عــادن
کلاس نرار
نرــار

هنیاند شـد .در هـر جلسـه نـی ـاع

بـه آمـوز

راهبردهـان فراشـناختی

اختصــا( داد شــد .طــی جلس ـة دوم مبــانی ا ا ــی بنــد ویســی ماننــد موضــو ،

جمل ـة مقــدماتی ،ـازماندهــی ،بنــد مقــدماتی ،جملــات حــامی ،4انســیام ،ارتبــاب معنــایی،
بدنة مت و بنـد نتییـههیرن بـران زبـانآموزان توضـیط داد شـد .در جلسـات بعـدن هـرو
آزماین بـا دانـن پایـهان و کلـی در مـورد برنامـهرینن ،نرـارت و ارزیـابی بـران یـادهیرن
زبان انرلیسی بهطور کلـی و بـران نرـار

مقالـات بـهطـور خـا( آشـنا شـدند .علـاو بـر

ایــ  ،بــه زبــانآموزان ،اطلاعــات ،تکنیتهــا و راهبردهــان چرــونری برنامــهریــنن انیــام
فعالی هــان نوشــتارن آمــوز
نرـــار

داد شــد .هــدا ای ـ عم ـ آهــاهی دانش ـیویان از اهمی ـ

هدفمنـــد بـــود .در همـــی را ـــتا زبـــانآموزان بـــران ا ـــت اد از راهبردهـــا و

هداهــاارن و ارزیــابی فعالیـ

نوشــتارن ،آمــوز

لــازم را دریافـ

نمودنــد .بایــد خــاطر

نشان کـرد کـه راهبردهـان برنامـهریـنن فقـط زبـانی و ـاختارن نبـود بلکـه در طـو دورة
آموزشــی نیــن افــراد هــرو آزمــاین بــران برنامــهرینن محتــوان مقالــههایی کــه بایــد
مینوشــتند آمــوز

دیدنــد .ملل ـاً آنهــا بــا نحــوة انیــام بــار

فکــرن ،5فعا ــازن دانــن

1 .planning
2. monitoring
3. evaluating
4. supporting sentences
5. brain storming

تأثیر آموز

ا پنیا و یک

راهبردمحور بر خودکارآمدن و اضطرا
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طر وار ان 7مربـوب بـه موضـو نرـار  ،راهنمـایی فکرکـردن در مـورد موضـو و یـافت
و ــازماندهــی ایــد هان مــرتبط بــه موضــو نرــار

آشــنا شــدند .بــران ملــا  ،بعــد از

معرفی موضو  ،بـران برنامـهرینن محتـوایی ،ابتـدا مـدرس چنـد د یقـه از همـة دانشـیویان
هــر آنچــه اطلاعــات بلــی در مــورد موضــو دارنــد بــهصــورت کلیــدواژ رون

میخوا ـ

یت برهه بنویسـند و ـعی کننـد برا ـاس کلیـدواژ هـا چـارچو
مشــو
چــارچو

نماینــد و ــد

بــهطــور تصــادفی از چنــد دانشــیو میخوا ــ

کلیــدواژ ها و

محتــوایی خــود را بــران همــة اعضــان کلــاس بوواننــد .در جلســات بعــدن

دانشــیویان آموختنــد کــه بــران انیــام فعالیــ

نوشــتارن چرونــه ــازماندهــیشــد

برنامــهرینن کننــد کــه ای ـ شــام تصــمی بــران انتوــا
نرــرات خــود در مــورد موضــو و حمای ـ
نرـار

محتـوایی مقالـة خـود را

موضــو و نرــار

آن ،نرــار

از نرــرات خــود بــا ارا ــه اطلاعــات در ادام ـة

میشــود .هــرو آزمـاین از راهبردهــایی نیــن بـران چرــونری برنامــهرینن محتــوان

زبــانی نوشــتههان خــوین از طریــ توجــه بــه کلمــات متنا ــب ،جملهبنــدن ،ــاختار
جملــه ،ــازماندهــی و ابنارهــان مــرتبط ــازن جملــات بهر منــد شــدند .در طــو دورة
آموزشــی دانشــیویان در معــرو فعالی هــان نرارشــی متعــدد رارهرفتنــد تــا بتواننــد
مهارتهــان برنامــهرینن را کــه شــام برنامــهرینن ــاختارن 2و برنامــهرینن محتــوایی

9

بــود تمــری کننــد .در جلســات بــا یمانــد زبــانآموزان بــا نرــارت و ارزیــابی مهــارت کــه
بــران اجــران یــت فعالی ـ

نوشــتارن لــازم بــود ،آشــنا شــدند .ملل ـاً بــهمنرــور نرــارت بــر

نوشــتههان خــود ،مــدرس هــر ــه جلســه یــت بــار از دانشــیویان میخوا ــ

تکــالی

نوشتارن مربوب به دو جلسه بـ خـود را بـهطـور مبسـوب ارزیـابی نماینـد و نقـاب ضـع
خود را مشو

نمـود و راهکارهـایی بـران برطـرا نمـودن آنهـا ارا ـه نماینـد .همچنـی

بــران تمــری راهبــرد ارزیــابی ،بعــد از هــر دو جلســه از دانشــیویان خوا ــته مــیشــد کــه
بهصورت مکتـو

هنارشـی از بهبـود مهـارت نوشـتارن خـود ارا ـه داد و نرـر خـود را در

مورد راهبردهان تمری شد در کلاس و فایدة ا ت اد از آنها ابراز دارند.
1. schematic knowledge
2. organizational planning
3. content planning
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در هــرو کنتــر دانشــیویان بــهطــور مســتقی و در چــارچوبی مشــو

در معــرو

فراهیــرن راهبردهــان فراشــناختی در مهــارت نوشــتارن ــرار نررفتنــد و مــدرس کلــاس
نرـار

خـود را بـهصـورت عـادن بــا برنامـة همیشـری خــود ادار مینمـود بههونـهان کــه

همــان مباح ـ

و کتــا

در ــی و موضــوعات یکســان در کلــاس آزمــاین مــورد برر ــی

ــرار هرفــ  .زبــانآموزان هــرو کنتــر ملــنم بودنــد کــه هــر جلســه در مــورد موضــو
تعیی شد تو ط مدرس مقالـه بنویسـند و مـدرس هـ بـا دادن بـازخورد بـه آنهـا ایـرادات
را برطرا میکرد اما هـی هونـه آمـوز
دیرر هرچند در هـرو کنتـر هـ آمـوز

راهبـردن در هـرو کنتـر انیـام نشـد .بـهعبـارت
مـدرس و حـ تکـالی

خــورد معلـ وجــود داشـ  ،راهبردهــان نرــار

موتلـ

بـههمـرا بـاز

بــهویــژ راهبردهــان فراشــناختی بــهطــور

مستقی یا در الب چارچوبی منسی ارا ـه نمیشـد .همـانطـور کـه بلـاً اشـار شـد ،هـرو
آزمــاین برا ــاس مــد  CALLAبــهطــور مســتقی آمــوز
کــه ایــ آمــوز

راهبردهــا را دریاف ـ

نمودنــد

مســتقی خــود منیــر بــه افــناین هوشــیارن و توانــایی فراشــناختی

زبانآمـوزان شـد .در صـورتیکـه در هـرو کنتـر اهـر هـ راهبـردن تو ـط مـدرس ارا ـه
میشد بهصورت صـریط و در چـارچو
مقیاسهــان خودکارآمــدن و اضــطرا

مـدلی نرـاممنـد نبـود .پـ
نرــار

از اتمـام دور  ،میـدداً

در زبــان دوم بــهعنــوان پ آزمونهــان

پژوهن اجرا شدند.
 .۳نتایج

بــران برر ــی تــأثیرات دورة نرــار
نرار  ،آزمـون تحلیـ کوواریـان

راهبــرد محــور بــر خودکارآمــدن و اضــطرا

(آنکـووا )7یـتطرفـة بـی هروهـی اجـرا شـد .در وا ـک

آزمون آنکـووا بـران مقایسـة تأثیرهـاارن دو نـو آمـوز
ای پـژوهن بـر دو مت یـر خودکارآمـدن و اضـطرا
در ای تحلیـ نمـرات پینآزمـون بـهعنـوان کوواریـان

نرـار

نرـار
جهـ

بـهکـار هرفتـه شـد در

مـورد ا ـت اد ـرار هرفـ .
کنتـر آمـارن ت اوتهـان

بلــی بــی دو هــرو در نرــر هرفتــه میشــود .در هــر تحلیـ آنکــووا ،مت یـر مســتق شــام

1 ANCOVA

ا پنیا و یک

نــو تــدری

تأثیر آموز

(تــدری

راهبردمحور بر خودکارآمدن و اضطرا

راهبــرد محــور یــا تــدری

مقیاسهــان خودکارآمــدن نرــار

و اضــطرا
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ــنتی) و مت یــر وابســته شــام نمــرات
نرــار

بــود کــه در پایــان دورة آمــوز

برهنار شدند .بـران اجـران هـر آنکـووا ،برر ـیهان اولیـه بـران حصـو اطمینـان از عـدم
توطــی فرضــیة نرمــا بــودن ،خطــی بــودن ،7همرنــی واریان هــا و همرنــی شــیبهــان
رهر یون انیام شد.
جدول  .۲آمار توصیفی برای خودکارآمدی و اضطراب در نگارش
گروه ها

آزماین

کنتر

مقیاس ها

خودکارآمدن
اضطرا
خودکارآمدن
اضطرا

سددد ال اول :آیـــا آمـــوز

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

21/92

5/52

24/52

2/19

29/57

2/22

72/32

5/22

73/22

4/92

27/12

2/72

24/27

5/47

24/54

5/27

راهبردهـــان نرـــار

میـــنان خودکارآمـــدن نرـــار

زبانآموزان ایرانی را بهصورت معنادارن بهبود میبوشد؟
همــانهونـــه کــه جـــدو  2نشــان میدهـــد ،در هــرو آزمـــاین میــانری نمـــرات
خودکارآمـــدن نرـــار

از  21/92در پینآزمـــون بـــه  24/52در پ آزمـــون بـــهطـــور

معنــادارن (در ــطط معنــادارن  33درصــد اطمینــان) افــناین یافــ  .همچنــی بــهطــور
مشــابه در هــرو کنتــر نیــن میــانری خودکارآمــدن نرــار

از  73/22در پینآزمــون بــه

 27/12در پ آزمــون در ــطط معنــادارن  33درصــد اطمینــان افــناین یاف ـ  .امــا پ ـ
ــراردادن نمــرات پینآزمــون خودکارآمــدن نرــار

از

بــهعنــوان کوواریــان  ،نتــای آنکــووا

(منــدر در جــدو  )9نشــان داد کــه ت ــاوت آمــارن معنــادارن بــی دو هــرو از نرــر
نمـرات پ آزمـون خودکارآمـدن نرـار

وجـود داشـ F(1, 46) = 6.28, p = 0.01, ،

) .partial eta squared = 0.12ای ـ نتییــه بیــانرر آن ا ـ

کــه زبــانآمــوزان در هــرو
1. linearity
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آزمــاین از نرــر خودکارآمــدن در نرــار
کــه آمــوز

ای ـ ا ـ

زبــان دوم پیشــرف

راهبردهــان نرــار

شمارة چهارم

بیشــترن داشــتند کــه بیــانرر

میــنان خودکارآمــدن در انیــام فعالی ـ هــان

نرارشی زبانآموزان ایرانی را بهصورت معنادارن بهبود بوشید.
جدول  .۳نتایج آزمون آنکوا برای نمرات خودکارآمدی نگارش
منبع

میانگین

مجموع مجذورات

درجة آزادی

979/554

7

979/554

بی نمونهها

12/229

7

12/229

درون نمونهها

597/272

42

77/527

کوواریان
(پینآزمون)

سدد ال دوم :آیــا آمــوز

راهبردهــان نرــار

مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

21/727

1/111

2/222

1/172

ــطط اضــطرا نرــار

زبــانآمــوزان

ایرانی را بهصورت معنادارن کاهن میدهد؟
در رابطــه بــا اضــطرا

در نرــار

زبــان دوم و برر ــی ــؤا دوم پــژوهن ،آمــار

توصــی ی منــدر در جــدو  2نشــان میدهــد کــه میــانری نمــرات اضــطرا

نرــار

در

هــرو کنتــر از  24/27در پینآزمــون بــه  24/54در پ آزمــون افــناین یافــ  ،امــا در
هـــرو آزمـــاین میـــانری اضـــطرا

نرـــار

از  29/57در پینآزمـــون بـــه  72/32در

پ آزمــون کــاهن یاف ـ  .هــر دو ت ییــر در ــطط معنــادارن  33درصــد اطمینــان معنــادار
بــود .پـ

از در نرــر هــرفت نمــرات پینآزمــون اضــطرا

نرــار

بــهعنــوان کوواریــان

در تحلیــ آمــارن ،نتــای آنکــووا (منــدر در جــدو  )4بیــانرر ایــ ا ــ

کــه ت ــاوت

نرـار

در زبـان دوم

آمـارن معنـادارن بـی دو هـرو از نرـر نمـرات پ آزمـون اضـطرا

وجــود دارد .F(1, 46) = 21.544, p = 0.000, partial eta squared = 0.31) ،ای ـ
نتییــه نیــن نشــاندهندة ای ـ ا ـ
اضطرا

نرار

کــه آمــوز

راهبردهــان نرــار

زبانآموزان ایرانی را بهصورت معنادارن کاهن داد.

در زبــان دوم ــطط

تأثیر آموز

ا پنیا و یک

راهبردمحور بر خودکارآمدن و اضطرا
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جدول  .4نتایج آزمون آنکوا برای نمرات اضطراب نگارش
میانگین

مقدار F

سطح معناداری

732/772

7

732/772

72/919

1/111

بی نمونهها

947/421

7

947/421

27/544

1/111

درون نمونهها

123/125

42

75/251

مجموع مجذورات درجة آزادی

منبع

کوواریان
(پینآزمون)

مجذورات

 .4بحث و نتیجهگیری

هــدا از پــژوهن پــین رو برر ــی ت ـأثیر آمــوز
بــر خودکارآمــدن و اضــطرا

نرــار

در میــان هروهــی از زبــانآموزان ایرانــی بــود .نتــای

ایــ پــژوهن کمّــی نشــان داد کــه آمــوز
خودکارآمــدن نرــار

راهبردهــان نرــار

در زبــان دوم

راهبردهــان نرــار

بــهطــرز معنــادارن

زبــانآمــوزان را بهبــود بوشــید .تعــداد ابــ تــوجهی از مطالعــات

تیربی پیشی نین نشـان داد انـد کـه آمـوز

راهبردهـان زبـان دوم نـهتنهـا عملکـرد زبـانی

را بهبود میبوشـد بلکـه احسـاس خودکارآمـدن و بـاور بـه تواناییهـان خـوین را در بـی
زبــانآموزان ارتقــا میدهــد (پر ــلی و دیرــران7331 ،7؛ شــانت و زیمــرم  .)7332 ،2در
حقیق ـ

میتــوان ادعــا نمــود کــه آمــوز

اعتمــاد بــه ن ــ

راهبردهــان نرــار

بــه زبــانآموزان احســاس

و خودکارآمــدن بیشــترن در انیــام فعالی هــان نرارشــی داد ا ــ .

پژوهشـــرران دیرـــرن نیـــن بلـــاً تـــأثیر ا ـــت اد از راهبردهـــان یـــادهیرن بـــر ارتقـــان
خودکارآمـــدن یادهیرنـــدهان را تأییـــد نمود انـــد (بوفـــارد-بوچـــارد7331 ،9؛ پینتـــری و
دیرروت .)7331 ،در پـژوهن پـین رو ،یـادهیرن نحـوة بـهکـار بـردن راهبردهـان نرـار
احتمالــاً موجــب شــد ا ــ

زبــانآموزان اختیــار و کنتــر یــادهیرن خــود را بیشــتر در

اختیــار هرفتــه و همچنــی بیشــتر هــداهــاارن کننــد کــه بــهموجــب آن احســاس
خودکارآمــدن و خودبــاورن آنهــا در انیــام فعالی هــا ه ـ افــناین یافتــه ا ـ

(حســینی

1. Pressley
2. Schunk & Zimmerman
3. Bouffard-Bouchard
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فــاطمی ،پین ــدم و وحیــدنیا2174 ،7؛زیمــرم  ،بنــدورا و مــارتینن-پــونن7332 ،2؛ زیمــرم
و مــارتینن-پــونن .)7331 ،9بــهکــارهیرن راهبردهــان نرــار
آزمــاین ممک ـ ا ـ
موفقی
در نرار

تو ــط زبــانآموزان هــرو

موجــب شــد باشــد کــه در انیــام فعالی هــان آموزشــی احســاس

بیشترن داشته باشـند کـه ایـ تیربـة موفـ  4موجـب افـناین خودکارآمـدن آنهـا
شد باشد .بـهعلـاو  ،مد ـازن مـدرس بـه هنرـام اجـران راهبردهـان نرـار

بــهعنــوان منبــک تیربــة نیــابتی 5در افــناین میــنان احســاس خودکارآمــدن زبــانآموزان در
انیام فعالی هان نرارشی تأثیرن ملب

داشته ا

.

مطالعــات بلــی تصــدی نمود انــد کــه احســاس خودکارآمــدن و اعتقــاد بــه تواناییهــان
خــود میتوانــد اضــطرا

را کــاهن دهــد (مــی  ،ویر یلــد و اکلــ 7331 ،2؛ پینتــری و

دیرروت .)7331 ،1در وا ک میتـوان ای هونـه ا ـتدلا کـرد کـه آمـوز
راهبردهــان فراشــناختی در نرــار

بــه زبــان دوم موجــب کــاهن بــار شهنــی 2زبــانآموزان

شــد (اندر ــون )2119 ،3و در نتییــه اضــطرا

نرــار

(هــورویتن ،هــورویتن و کــ  .)7322 ،71همچنــی  ،آمــوز
موجب بهبـود عملکـرد نرـار

راهبردهـا بـهویـژ

آنهــا را ه ـ کــاهن داد ا ــ
راهبردهــان نرــار

زبـانآموزان شـد کـه بهوا ـطة آن هـ  ،اضـطرا

احتمالــاً
نرـار

کــاهن یافتــه ا ــ  .ایــ یافتــه در را ــتان نتــای مطالعــة تســیریوتاکی  ،وا ــیلاکی،
ا ــداندیداکی
آمــوز

و ا ــتاورو )2171( 77ا ــ

کــه در آن بــهکــارهیرن مــدلی راهبردمحــور در

مهارتهــان نوشــتارن موجــب کــاهن اضــطرا

در انیــام فعالی هــان نرارشــی

زبانآموزان شد .بهعلاو  ،مـی تـوان ایـ هونـه ا ـتدلا نمـود کـه ت ـویی اختیـارات بیشـتر
به زبـانآموزان و فعـا نمـودن آنهـا در برعهـد هـرفت مسـئولی

یـادهیرن خـود از طریـ

1. Hosseini Fatemi, Pishghadam, & Vahidnia,
2. Zimmerman, Bandura, & Martinez-Pons
3. Zimmerman & Martinez-Pons
4. mastery experience
5. vicarious experience
6. Meece, , Wigfield, & Eccles
7. Pintrich & DeGroot
8. cognitive load
9. Anderson
10. Horwitz, Horwitz, & Cope
11. Tsiriotakis, Vassilaki, Spantidakis, and Stavrou

ا پنیا و یک

دریافـ

تأثیر آموز

راهبردهــان نرــار

آمــوز

راهبردمحور بر خودکارآمدن و اضطرا
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نــهتنهــا ابلی هــان زبــانی شــرک کنندهان را بهبــود

میبوشــد بلکــه آهــاهی فراشــناختی و احســاس اطمینــان آنهــا را ارتقــا داد کــه در نهای ـ
آنهـا نیـن میشـود (کـالینن ،بـرون و نیـوم  .)7323 ، 7همـانهونـه

موجب کاهن اضـطرا

که پینتـر شکـر شـد نرـار
چنــدی نــو پــرداز
اضــطرا

بـه زبـان دوم فراینـدن پیچیـد ا ـ

کـه نیازمنـد همـاهنری

اطلاعــات بــهطور همنمــان میباشــد کــه خــود میتوانــد اییــاد

نمایــد .امــا آمــوز

راهبردهــا بــهویــژ راهبردهــان فراشــناختی ــدرت اجرایــی و

همــاهنری شهــ را در پرداز هــان چندهانــه بــه هنرــام نرــار
میدهد؛ امرن که میتواند اضـطرا
دهـــد (تســـیریوتاکی

نرـار

بـه زبـان دوم را تـا حـد ابـ تـوجهی کـاهن

و همکـــاران .)2171 ،از نرـــر چنـــ

موجــب میشــود زبــانآموز بــه هنرــام انیــام فعالیــ
اعتماد به ن

( ،)2114اضـــطرا

نرـــار

نرارشــی احســاس نررانــی ،عــدم

و فقـدان انریـنة کـافی را تیربـه نمایـد و انیـام فعالی هـان نرارشـی را بـه

تعوی ـ انداختــه یــا از آنهــا اجتنــا
تمــری بیشــتر در نرــار
به انیـام فعالی هـان نرـار
داد ا

در زبــان دوم ارتقــا

و دریاف ـ

کنــد .در نتییــه ،میتــوان ای هونــه ا ــتدلا کــرد کــه
آمــوز

راهبردهــان نرــار

را در بـی زبـانآموزان بیشـتر کـرد و انریـنة آنهـا را بهبـود

و ایـ ارتقـان اشـتیا و انریـن موجـب کـاهن اضـطرا

نرارشی شد ا

در زبــان دوم ،اشــتیا
در انیـام فعالی هـان

.

نتــای ای ـ پــژوهن فوایــد ابـ تــوجهی بــران حــوزة آمــوز

راهبــردن در زبــان دوم

خواهــد داشــ ؛ چراکــه پژوهنهــان تیربــی نســبتاً انــدکی اثربوشــی آمــوز
راهبردهــان نرــار

را بــر مت یرهــان روانــی و ریرشــناختی در حــوزة نرــار

در زبــان

نرــار

بــهعنوان

دوم را برر ــی نمود انــد .برر ــی دو مت یــر خودکارآمــدن و اضــطرا
دو مت یــر عــاط ی و فــردن از ای ـ دیــدها کــه اهمی ـ
فراینـدهان نرـار

مســتقی

مت یرهــان فــردن و ریرشــناختی در

در زبـان دوم بایـد مـورد توجـه ـرار هیـرد بسـیار حـا ن اهمیـ

ا ـ

(هان و هایور.)2172 ،

1. Collins, Brown, & Newman
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با در نرـر هـرفت اهمیـ

ایـ مت یرهـا و تـأثیر بـالقوة آنهـا بـر بهبـود مهـارت زبـانی،

کــه آمــوز

هســترد تــر و نراممنــدتر در

مــیتــوان ه ـ

راهبردهــان نرــار

بهتــر ا ـ

برنامههان در ی یـادهیرن زبـان انرلیسـی بـهعنـوان زبـان خـارجی هنیانـد شـود .یافتـهها
و شواهد تیربی بـهد ـ آمـد از پـژوهن پـین رو میتوانـد انریـن ان بـران پژوهشـرران
و مدر ان ای حـوز باشـد تـا توجـه بیشـترن بـه آمـوز

راهبـردن معطـوا نمـود و در

ای را تا ا دامات لازم را انیام دهند.
در پایان لازم به شکر ا ـ

کـه بـا توجـه بـه ماهیـ

شهنـی و ریر ابـ مشـاهدة ا ـت اد

از راهبردهــا (ماکــارو ،)2112 ،برر ــی اثربوشــی و منا ــب بــودن ا ــت اد از راهبردهــان
زبان دوم تو ط رو هان تحقیـ کمـی دشـوار بـه نرـر میر ـد .لـاا توصـیه میشـود کـه
پژوهشــرران بعــدن بــران درک بهتــر و عمیــ تر تــأثیرات ا ــت اد از راهبردهــان نرــار
چــه در کوتــا مــدت و چــه در بلنــد مــدت از رو هــان کی ــی یــا آمیوتــه ا ــت اد نماینــد
(هری یـــ

و آکســـ ورد .)2174 ،همچنـــی بـــران تعمـــی پـــایرن بیشـــتر یافتـــههـــا ،در

پژوهنهــان بعــدن میتــوان شــرک کنندهان بــا ــطو زبــانی مت ــاوت را در باف هــان
زبانی مت اوت برر ی کرد.
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Abstract
Research has consistently revealed that the employment of language learning
strategies (LLSs) produces a significant share of variance in language achievement
in general and writing strategy training on L2 writing performance, in particular.
However, very few studies have been conducted in the Iranian context, so the present
study aimed to investigate the effects of strategy-based instruction (SBI) in an
English as a Foreign Language (EFL) writing course on enhancing writing selfefficacy and writing anxiety. In so doing, a sample of 49 Iranian EFL students were
recruited. The participants were the students of two intact classes doing their BA in
the field of English Language Literature. For the purpose of the current study, a
twelve-week metacognition training program was integrated into the writing course
of the experimental group (n=26). The students in the control group (n=23) received
the regular, traditional writing instruction. The data were collected through
administration of the two scales measuring second language writing self-efficacy,
and anxiety. The findings indicated significant differences in favor of the
experimental students in the writing self-efficacy. Besides, it was revealed that
writing strategy instruction significantly reduced the writing anxiety of the
participants. The findings offer significant implications for both EFL researchers and
practitioners.
Keywords: Writing self-efficacy, Writing anxiety, Strategy-based instruction, EFL
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Abstract
The major aim of this study was to construct a Narrative Writing Intelligence Scale
(NWIS). To this end, the scale was designed by picking up the narrative intelligence
factors proposed by Randall (1999). The designed NWIS, composed of 13 items,
was used to score 200 pieces of writing of FCE students. These students were asked
to watch a short animation and narrate it in written form, while they were not allowed
to consult their teachers, classmates, or any English resources for vocabulary or
grammar. They were not allowed to take any notes while the movie was being played
either, since the power of memory and the range of vocabulary and grammar are
constituents of narrative intelligence. Then, the writings were scored by the newlydeveloped 5-point Likert type scale. The scores were transferred to SPSS 18 and
Exploratory Factor Analysis (EFA) was employed to determine the underlying
factors in the designed scale. At the end, three items were removed and the final
scale came out to be a 10-item scale. The results revealed that the scale can be
explained by a 3-factor solution with a good level of reliability. The three-factor
model accounted for 57.47% of the variance and the factors were named as Unity of
the plot, Identification (of characters, objects and ideas), and Voice and Rhetoric.
The variables which comprise the three factors, based on Randall (1999)’s definition
are related to emplotment, characterization, narration, Genre-ation, and
thematization.
Key-words: Exploratory Factor Analysis, Narrative Writing Intelligence, Narrative
Writing Intelligence Scale.
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Abstract
Representational studies of the body in literature are not new phenomena; however,
the concerns of a new field of body studies, formed in the 1980s in sociology and
becoming interdisciplinary soon after, transformed the concept of the body and the
meaning of body studies. There are few studies which sketch this paradigm shift for
literary researchers and consequently a great many are still confused about what is
the body in "body studies". The present research maps out the assemblages which
paved the way for this new definition of the body and tries to figure out the
sociological studies' line of flight from the previous approaches to the body and also
from the present understanding of the body in literary studies. At the end, the present
problematics of body studies in literature are briefly analyzed within this framework.
Keywords: Body Studies, Embodied Self, Literature, Lived Body, Sociology
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Abstract
Although translation is of a historical nature, research on its historical aspects, or the
"historiography" of translation, is a relatively new debate, and so far, there has been
little research in this regard compared to other areas of research. Therefore, it can be
said that the state of translation history is not comparable with historiography in other
disciplines. This research was conducted based on descriptive translation studies
including norms and rules of translation, cultural repertoire, and corpus-based
studies in translation. The purpose of this study was to describe the linguistic norms
of three generations of literary translators in Iran. To this end, seven linguistic norms
- intensifiers, Arabic vocabulary, syntactic calque, variety of adverbs describing
reporting verbs, variety of reporting verbs, semicolon, and dash- in three corpora
from three generations of literary translators after the constitutional revolution in
Iran were investigated. The findings of this study showed that, over time, frequency
of intensifiers, Arabic vocabulary, adverbs describing reporting verbs, reporting
verbs other than "say", syntactic calque, semicolon, and dash have increased. The
findings were analyzed based on the translation tradition, the repertoire of the Persian
language, and capabilities of the three generations of literary translators.
Keywords: Corpus-Based Studies, Linguistic Norms, Literary Translators,
Translation Historiography

1. Corresponding Author: khazaeefar@yahoo.com

Journal of Language & Translation Studies, Vol. 51, No.4, Serial Number 38

2

A Comparative Study of Modalities in Iranian and Malaysian High
School English Textbooks
Saeed Ketabi 1
Associate professor in TEFL, University of Isfahan, Isfahan, Iran
Mina Karimi
MA in TEFL, University of Isfahan, Isfahan, Iran
Received: December 26th, 2018

Accepted: April 27th, 2019

Abstract
A speaker’s view towards a specific matter such as ‘doubt’, ’obligation’, etc., is
expressed through different ways; one of these ways is through using modal auxiliary
verbs as well as their verb phrase structures. This study is to compare the presentation
of nine central modal auxiliaries and their related verb phrase structures in
pedagogical English textbooks of Iran and Malaysia. For this purpose, all three
grades of lower secondary level English textbooks in Iran and Malaysia were used.
Also, the British National Corpus was used in order to compare the use of such verbs
in English textbooks with their use in the Standard English. The results indicated that
there were similarities in the frequency distribution of these verbs between
pedagogical textbooks of Iran and Malaysia. But, such verbs are generally more
frequent in Malaysian textbooks in comparison with the Iranian ones. In addition,
there were some differences regarding their frequency distribution between the
textbooks and the Standard English in BNC. The results could have some
implications for effective material development in future.
Keywords: Comparative study, Modal auxiliary verbs, language pedagogy, Iran,
Malaysia, Junior secondary school
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Abstract
The present study sought to implement the idea of ELT for life among language
education practitioners by challenging and materializing the notion of Applied
ELT. In so doing, constructing some novel scales seemed inevitable. Highlighting
the premises of Life Syllabus, this study devised and validated a TPCS-ELLTs
(Teachers’ Perceptions of Creativity Scale for English Language Learning
Textbooks) with 45 items to evaluate the current English language textbooks
regarding the level they increase the creativity of language learners. The TPCSELLTs was validated through statistical procedures like Rasch rating model and
exploratory factor analysis (EFA) which at last provided a model with a 6-point
Likert scale. This scale was administered to a group of 164 EFL teachers at private
language institutes. After more investigation, it was clear through Rasch model
that, those items having infit MNSQ greater than 1.4 deviate from the expected
model and degrade the analysis. Therefore, after changing some items, it was
concluded that this scale as a unidimensional model, contains a high reliability and
also a correct 6-point Likert. In other words, this scale is a precise measurement of
the construct and therefore well-targeted for the sample. Furthermore, some
recommendations regarding the implication and conclusions of this study in other
fields of language teaching have been pointed out.
Keywords: Applied ELT, Life Syllabus, Language Syllabus, Creativity, Rasch
Rating Scale Model
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