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چکیده
اصلیترین هدف
کیای د

بررسدی

پدژوهپ پدیپرو ،اسدتااده از تللیدل آمداریتوصدیای جهد

خددفمات ترجمدده بددا رویکددرد مشددتریمددفاری در دارالترجمددههای ایددران اس د .

علدداوه بددر ایددن ،دغفغددۀ اصددلی ایددن مطالعدده حددل مع ددل خسددت ی و ابهامددات
تصددمیمگیرنددفگان در حددوزة ارزی دابی کیا دی خددفمات ترجمدده بددا اسددتااده از رو هددای
مختل د

مشددتریمفاری اس د  .ای دن تلقی د بددا همکدداری  06ناددر از خگرگددان علم دی و

بددا ترکیددب دو رو

نمونددهگیری غیراحتمددالی هففمنددف و گلولددۀ برفددی انجددام شددفه

اس د  .در ای دن راسددتا ،مجموعددهای از دادههددای بددهدس د
تللیل عوامل مدؤثر بدر کیاید

آمددفه از اب د ار انددفازهگی دری و

خدفمات ترجمده در ایدران بدا رویکدرد مشدتریمفاری در

دارالترجمددههای کشددور ،در بهمنمدداه سددا  ۸۹۳0تددفوین گردی دف .بددا توجدده بدده ن ددرات
حرفددهای کارشناسددان در زمینددۀ بررسددی کیایدد

خددفمات ترجمدده در ایددران در طیدد

ها تایی مقیاس لیکرت ،بدهعندوان مهمتدرین عوامدل مدؤثر بدر تللیدل کیاید

خدفمات

ترجمدده در ایددران بددا رویکددرد مشددتریمفاری در دارالترجمددههای کشددور تعیددین شددف.
سدس

بدا مقایسدۀ وضددعی

عملکدرد کندونی عوامددل منتخدب بدا توجدده بده اهمید

ایددن

عوامددل تللیددلهددای مربوطدده صددورت گرف د  .در نهای د  ،تللیددلهددای ایددن پددژوهپ
نشددان داد کدده عملکددرد کنددونی فاکتورهددا در مؤسسددات ارا ددهدهنددفة خددفمات ترجمدده در
قیاس با میان ین اهمید

عوامدل ،بسدیار ضدعی

بدوده و بده ن در میرسدف مدفیران بایدف

در خصوص این عوامل اقفامات لازم را به عمل بیاورنف.
کلی دواژهها :خددفمات ترجمدده ،دارالترجمددههای کشددور ،رویکددرد مشددتریمفار ،تللیددل
آماری توصیای ،کیای

ترجمه
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 .1مقدمه

ترجمدده ،بَنددا بدده دلایددل مختلد

کیاید

عوامددل زیگدداییشددناختی ،مدد،هگی،

ن یددر رعاید

سیاسددی ،آموزشددی ،اداری و مددالی ماهددومی بنیددادین اسدد
کیای د

در خددفمات ترجمدده از اهمی د

بالددایی برخددوردار اس د  ،پژوهش د ران همددواره بددر

آن بودهانف تا تعریادی دقید بدرای کیاید
جه
هددف

ارزیدابی کیاید

(ویلیددام  .)2662 ،۸از آنجددا کدده

خدفمات ترجمده ارا ده و رو هدای کارآمدفتر را

ترجمده شناسدایی نمایندف .در همدۀ پدروهههدای ترجمده ،در حقیقد

متددرجم میبایسدد

ارا ددۀ مطالددب بددا کیایدد

همچنین به گاتۀ سلاشدای ،)26۸6( ۹کیاید
فاکتورهددای بسددیاری ن یددر هددو

بسددیار بالددا باشددف (شددانر.)۸۳۳1 ،2

مطالدب ارا دهشدفه توسدم متدرجم مدیتواندف بدا

روایددی مترجمددان (حیددفری ،خددو

 ،)۸۹۳2پیشددینۀ اجتمدداعی مترجمددان ،تلددا

بددرای ارتقددای وضددعی

سددلیقه و هاشددمی،

حرفددهای خددود ،هوید

حرفهای آنها و تصدویر آنهدا از خدود بدهعندوان متدرجم در ارتگداا باشدف (بدهنقل از کدافی،
خو سددلیقه و هاشددمی .)26۸0 ،بددا ای حددا  ،نددردوا )26۸2( 2بددر ایددن بدداور اس د
حددا حاضددر مجموع دۀ معیددار جددامعی بددرای ارزیددابی کیای د

کدده در

اثددر ترجمددهشددفه در دس د

نیس  .اگر چنین بود ،همدۀ ترجمدههدای ارزیدابیشدفه بده کمدع معیارهدایی از ایدن دسد ،
بایف مورد پد،یر

واقد مدیشدفنف و بدهتگد آن ،بلد

فایدفه بددود .نیومددار  ،5ترجمدۀ باکیاید

دربدارة کیاید

ترجمده کاملدای بدی-

را ترجمددهای مدیدانددف کدده تدا حددف امکددان از من ددر

معنددای لیددوی ،بُعددف کدداربردی ،بعددف ارجدداعی و همچنددین از دیددف من ورشددناختی دقیدد و
اقتصددادی باشددف ( .)۸۳۳۸همچنددین براسدداس دیددفگاه کددارکردگرایی ،بددرای ارزیددابی کیای د
ترجمدده ،نگایددف صددرفای مددتن ترجمددهشددفه را ملددا قددرار داد .بددرای چنددین بررسددی ،می د ان
تلقد هددف

ترجمددۀ مددتن نید از اهمی د

ویددژهای برخددوردار اس د

 .نایددفا 0معتقددف اس د

مترجم بایدف بده در صدلیلی از رابطدۀ میدان ترجمده و مخاطدب برسدف .بدهعگدارت دی در،
1. Williams
2. Schäffner
3. Sela-Sheffy
4. Nerudova
5. Newmark
6. Nida

تللیل کیای

۹

خفمات ترجمه با رویکرد مشتریمفاری ...

ترجمددۀ یددع مددتن بایددف براسدداس نددوا مخاطددب آن انجددام شددود ( .)۸۳۱2وی همچنددین
ارزیددابی کیاید

معتقددف اسد

از یددع مددتن ،بایددف بددر مگنددای ظرفید

ترجمددههددای مختلد

هریددع از ایددن ترجمددههددا در دسددتیابی بدده مقاصددف و اهددفا
صورت بسد،یرد .بندابراین ،سدنجپ مید ان رضدای

تعیددینشددفه بددرای هرکددفام

مشدتری در جهد

ارزیدابی کیاید

یدع

ترجمدده ،راهکدداری کاملدای کارآمددف خواهددف بددود؛ چراکدده مقصددود ترجمدده ،تاحددفودی توسددم
راهگردهای مدورد ن در مشدتری تعیدین مدیشدود (پدیم .)۸۳۳۱ ،۸نتدای حاصدل از ایدن قگیدل
ارزیددابیهددا نقددپ بسدد ایی در ارتقددای عملکددرد آتددی افددراد و گددروههددای دخیددل در ایددن
فعالی

خواهف داش .

یکددی از ن رانددیهددای ب د ر

در خصددوص کیای د

ترجمدده در ایددران ،رشددف کمددی ایددن

زمینده بدفون تلدو کیادی اسد  .یکدی از عوامددل تأثیرگد،ار در ایدن مسدئله ایدن اسد

کدده

متأسدداانه در بسددیاری از کشددورها از جملدده در ایددران بددهدلیل کمگددود مترجمددان حرفددهای
(سددتن و لیانددا لیانددا26۸۸ ،2؛ سددو  )26۸5 ،۹و همچنددین فقددفان معیددار ورود بدده بددازار
بددرای مترجمددان (کددافی ،خو سددلیقه و هاشددمی )26۸۱ ،هددر فددردی حتددی بددفون داشددتن
تلصددیلات مددرتگم مددیتوانددف ادعددای متددرجم بددودن داشددته باشددف (کددتن .)266۳ ،2ایددن در
حالی اس

که مترجمان بدا برگرداندفن مدتن از یدع زبدان بده زبدان دی در ،در حقیقد

آن را

از ف ایی به ف ای دی در منتقدل مدی نمایندف؛ از ایدن رو مترجمدان همدواره بدهعنوان رابطدان
فرابددومی شددناخته میشددونف (فخددارزاده و امینددی )۸۹۳1 ،کدده نشددان میدهددف چدده وظیاددۀ
خطیددری بددر عهددفه دارنددف .در ایددن راسددتا ،انت ددار مددیرود واحددفهای خددفماتی در راسددتای
بهگددود کیایدد

خددفمات خددود گددام بردارنددف .همچنددین در جهدد

ایددن فراینددف تلددو و

دگرگدددونی ،ضدددرورتهای جفیدددفی در تصدددمیمگیری ،برنامدددهری ی ،سدددازماندهدددی و
مددفیری

واحددفهای خددفماتی بددهوجددود آمددفه اسد

مؤثر کیای منطقی بهوضوح ح

و نیدداز بدده بررسددی و شناسددایی عوامددل

می شود (گودرزی ،جهانیان و حقیقی.)۸۹۳0 ،
1. Pym
2. Setton & Liangliang
3. Sook
4. Katan
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ارا ددهدهنددفگان ایددن خددفم
خددفماتی بسددیار پررندداتر اسد
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مشدددتری» مهمتدددرین م یددد

ملسددو

رقدددابتی در میدددان

میشددود و ایددن مهددم در رویکددرد سددازمانهای

بددهنلددوی کدده همددواره تلقیقددات زیددادی را در ایددن زمیندده

انجددام میدهنددف .همچنددین ،ارزیددابی کیایدد

خددفمات ،نقددپ بسدد ایی در جلددب رضددای

مشتریان ایاا میکندف و تداکنون مدف های زیدادی بدرای ایدن امدر بدهکدار گرفتده شدفه اسد .
مشددتری بددا رویکددرد ج ین ددر و ندده بددهطددور

الگتدده همددۀ آنهددا بدده ارزیددابی رضددای

سیستماتیع ،میپردازنف (صفرآبادی ،ابراهیمزاده پ شکی و بنافراشاه.)۸۹۳2 ،
در حقیقدد  ،اصددلیتددرین هددف
بدددرای بررسدددی کیایددد

پددژوهپ پددیپرو ،اسددتااده از تللیددل آماریتوصددیای

خدددفمات ترجمددده (غیرادبدددی) بدددا رویکدددرد مشدددتریمفاری در

دارالترجمههاس  .بهعگدارت دی در ،در حقیقد
و ابهامددات تصددمیمگیران در حددوزة کیایدد

در ایدن پدژوهپ بده حدل مع دل خسدت ی
خددفمات ترجمدده بددا رویکددرد مشددتریمفاری

میپردازیم .سؤا پدیپروی ایدن پدژوهپ ایدن اسد
بالددابردن کیای د

کده از ن در مشدتریان کدفام عوامدل در

خددفمات ترجمدده و در نتیجدده می د ان رضددایتمنفی آنهددا از ایددن خددفمات

مدؤثر اسد  .سددؤا دی ددر ایددن اسد

کدده در حددا حاضددر دارالترجمددهها تددا چدده انددفازه در

برآورده کردن این عوامل موف شفهانف.
 .2مبانی نظری پژوهش

انددفازهگیددری کیای د

در سددازمانهای خددفماتی قددفمتی کمتددر از  26سددا دارد (میسددالا و

پددا  )26۸۱ ،۸و (اوکددامسو و همکدداران .)26۸1 ،2کیای د
و تعری د
کیایدد

خددفمات موضددوعی پیچیددفه اس د

آن شددامل ابعدداد مختلاددی میشددود .بدده عقی دفة پاراسددورامان و همکدداران)۸۳۱۱( ۹
خددفمات ،نددوعی ق دداوت جهددانی در ارتگدداا بددا م ایددای خددفمات ارا ددهشددفه بدده

مشددتریان وجددود دارد .همچنددین ،زیتمددل و پددری و پاراسددورامان )۸۳۱۱( 2کیایدد
را بدده من لدۀ ارزیدابی مشددتری از کیاید

خددفمات

کلدی خددفمات مدیدانندف .بددهعگارت دی ددر ،کیاید

1. Meesala & Paul
2. Ocampo, Bongo, Alinsub, Casul, Enquig, Luar & Panuncillon
3. Parasuraman, Zeithaml & Berry
4. Zeithaml, Berry & Parasuraman

تللیل کیای
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خددفمات بدده من ل دۀ می د ان انطگدداب بددا انت ددارات مشددتری اس د  .پاراسددورامان و همکدداران

۸

( )۸۳۱5بددر ایدن باورنددف کدده مشددتریان همددواره بدده مقایسدۀ انت ددارات اولیدۀ خددود بددا نسددخۀ
نهایی خفمات دریدافتی مدیپردازندف و ایدن رویکدرد «عدفم همداهن ی یدا عدفم تناسدب» ندام
دارد (ص .)22 .اغلددب کارشناسددان معتقفنددف مطمددئنتددرین راه موفقیدد
مانددفگاری در ذهددن مشددتری اسدد
کیای

بهدس

در ارا ددۀ خددفمات،

و ای دن مهددم تنهددا بددا ارا دۀ ملصددولات و خددفمات بددا

مدیآیدف .بده گاتدۀ پاراسدورامان و همکداران ( ،)۸۳۱5کیاید

انت ار را میتوان بدهصدورت طیادی متشدکل از کیاید
گرف  .به این ترتیدب ،در مشدتری از کیاید
انت ددارات وی و کیاید
لازم به ذکر اسد

ایدف ا تدا کیاید

خدفمات مدورد
ندامطلو

خدفمات نید بسدته بده مید ان اختلدا

خددفمات دریددافتی در نقدداا مختلاددی از ایدن طید

در ن در
میدان

قددرار مدیگیدرد.

همدانطدور کده انت دارات و ادرا هدیچ دو نادری از یدع پفیدفة یکسدان

ماننددف یکددفی ر نیسدد  ،کیایدد

خددفمات نیدد از ن دداه افددراد مختلدد

شددامل معیارهددای

گوندداگونی مدیشددود (هددافمن و بیتد ن .)26۸6 ،2بددا ایدنحددا بدده عقیدفة ناینددفورو،)26۸2( ۹
در سا های اخیر ،ملققدان بده رو

اندفازهگیدری کیاید

توجده ویدژهای نشدان دادهاندف .در

ایددن راسددتا در سددا  ،۸۳۱۱پاراسددورامان ،زیتمددل و بددری بددا ارا ددۀ مددفلی ماهددومی بددرای
کیایدد

خددفمات ،نخسددتین گددام را در ایددن مسددیر برداشددتنف و آن را براسدداس جهدد گیری

مشددتریان و شددکا

موجددود می دان مشدداهفات مشددتریان از ی دع سددروی

از همددان خددفم  ،تعریدد

و انت ددارات آنهددا

کردنددف .سدده سددا بعددف یعنددی در سددا  ،۸۳۳۸پاراسددورامان،

زیتمل و بری اب ار دی ری را بدا عندوان «مدف کیاید

خدفمات» بده من دور ارزیدابی کیاید

خددفمات ارا دده دادنددف .ای دن مددف اب د اری تللیل دی بدده شددمار م دیرود کدده مددفیری
مددیسددازد شددکا هددای کیاددی مددؤثر در کیایدد

را قددادر

خددفمات را شناسددایی کنددف .ایددن مددف از

تمرک بالایی برخوردار بوده و همانطور کده پدیپتدر هدم اشداره شدف بدرای بهگدود مدفیری
بسددیار مای دف اس د  ،چراکدده معیارهددای کیای د

خددفمات را از دی دفگاه مشددتریان بدده نمددایپ

1. Parasuraman, Zeithaml & Berry
2. Hoffman & Bateson
3. Nyandoro

0
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مددیگدد،ارد (هددرم  .)26۸2 ،۸لددازم بدده ذکددر اسدد

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

«مددف کیایدد

خددفمات» یکددی از

معتگرترین معیارهای سدنجپ مربدوا بده ایدن بخدپ از بازاریدابی در جهدان اسد
متمددای از کیایدد

و نمدایی

خددفمات را نشددان میدهددف .بسددیاری از ملققددان از جملدده بابدداکوس و

من ولددف ،)۸۳۳2( 2پیددر و پین ددانجیرا ،)26۸۸( ۹ناینددفورو ( )26۸2در پژوهپهددای خددود
از ایددن مددف اسددتااده کردهانددف و یافتددههایشددان در مجمددوا حدداکی از انسددجام بالددای ابعدداد
مختل

ایدن مدف اسد  .علداوه بدر ایدن ،پاراسدورامان و همکداران ( ،)۸۳۱۱دَه معیدار بدرای

سددنجپ کیایددد

خدددفمات توسددم مشدددتریان معرفدددی کردهانددف قابدددل اطمیندددانبدددودن،

پاسددخ ویی ،شایسددت ی ،دسترس دی ،حسددن نی د  ،ارتگدداا ،اعتگددار ،امنی د  ،در مشددتری و
ویژگدیهددای ملمددوس .پد

از انجددام یدع تج یده و تللیدل عملدی ،بددرای تعیددین تعاملددات

ممکن میان این ابعاد ،سه معیدار اصدلی در ایدن مدف  ،از جملده ویژگدیهدای ملمدوس ،قابدل
اطمینان بودن و پاسدخ ویی بدهعندوان مدوارد مهمتدر بداقی مانفندف و هاد

معیدار دی در بده

دو دسددتۀ ب رگتددر از جملدده حسددن اعتگددار ،بدده معنددای دانددپ و حسددن نیدد

کارکنددان و

توانایی آنها در جلدب اعتمداد مشدتریان و همچندین همدفلی ،بده معندای ابدراز توجده فدردی
برای هر مشدتری توسدم شدرک
کیای

ارا هدهندفة خدفمات ،تقسدیم شدفنف .بدا توجده بده اهمید

در عرصههای رقدابتی ،کیاید

خدفمات بدهعندوان یکدی از ملورهدای اصدلی رقابد

شددناخته شددفه و لدد،ا مراک د ارا هدهنددفة خددفمات بایسددتی بدده دنگددا راههددایی نددوین بددرای
سدنجپ کیاید

خددفمات خدود باشددنف تددا بدا افد ایپ رضددای

مشدتری و کدداهپ شددکایات

بتواننف سدهم خدود را در بدازار خدفمات افد ایپ دهندف .ایدن مسدئله راهکداری جد افد ایپ
کیایدد  ،ایجدداد فراینددفهای دارای ارز

افدد وده ،تگددفیل نیازهددای عملیدداتی بدده ال امددات

سیسددتمی ،ن ددارت بددر فراینددفها و اسددتااده از اب ارهددای مهنفسددی کیای د

نخواهددف داش د

(رسلان و همکاران.)26۸5 ،2

1. Harmse
)2. Babakus & Mangold (1992
)3. Peer & Mpinganjira (2011
)4. Roslan, Wahab & Abdullah (2015

تللیل کیای
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از دوران حاضددر ،ب دا عنددوان عصددر کیای د
م ی

1

یدداد میشددود و کیای د

بدده من ل دۀ مهمتددرین

رقدابتی در میدان اکثدر سدازمانهدا ،اعدم از تولیدفی و خدفماتی همدواره مطدرح اسد .

بنددابراین ،سددازمانها بدده من ددور ارتقددای سددودآوری ،کدداهپ منطقددی ه ینددههددا ،حادد و
اف ایپ سهم بازار ،ف ونی رضدای
بددرای بهگددود روز اف د ون کیای د
توجه به اینکه یکدی از تعداری

مشدتریان و دی در مدوارد بده دنگدا یدافتن رو هدای ندو
ملصددولات و خددفمات خددود هسددتنف .از طددر

ارا دهشدفه بدرای کیاید  ،ارا دۀ خدفمات براسداس خواسد ِ

مشتری اسد  ،همچدون اصدلی اساسدی بدرای بهگدود کیاید

ابتدفا بایدف بدا اسدتااده از ابد ار

سنجشددی معتگددر و جددام و بددا در ن ددر گددرفتن دیددفگاه مشددتریان ،کیای د
قرار داد و سدس

دی ددر ،بددا

در برنامدههدای ارتقدای کیاید

را مددورد سددنجپ

آیندفه ،نقطدهن در مشدتریان را در مدورد آن

للددان نمددود (پوراسددافن قنگددر ،شددجاعی و شددیری .)۸۹۱۳ ،از همددین روس د

کدده همددواره

نخسددتین گددام اساسددی در تددفوین برنامددههددای بهگددود کیای د  ،شناسددایی در و انت ددارات
مشددتریان از کیایدد

خددفمات یددا کالاهددایی اسدد

کدده در نهایدد

دریافدد

مددیکننددف

(بسدارینچی و آمیتداوا .)26۸5 ،۸در ایددن راسدتا ،برخددی از صداحبن ران بدر ایددن باورندف کدده
مشتریملدوری ،مدیتواندف معداد مناسدگی بدرای مدفیری
مسئله تدا آنجدا پدیپ رفتده اسد

خدو

و مدؤثر تلقدی شدود .ایدن

کده در میدان چهدار ویژگدی کده ن ریدهپدردازان آمریکدایی

بددهعنددوان اصددل و اسدداس مددفیری

مطلددو

ذکددر میکننددف (پلسدده و یوسددای )26۸۱ ،2و

(هسددو و کینددا ،وانددا و هسددیه )26۸۱ ،۹از جملدده برنامددهریدد ی براسدداس انت ددارات
مشددتریان ،سددازمانفهی مندداب و تجهی د ات ،هددفای
اهددفا  ،و بددار دی ددر پدد،یر
تعیینکننفة کیای

مندداب و رهگددری ،کنتددر و دسددتیابی بدده

در و انت ددارات مشددتریان بددهعنددوان اصددلیترین عوامددل

شناخته میشونف.

دانسددتن ایددن نکتدده ضددروری اسدد

کدده تادداوت شدد رفی از للددان میدد ان توجدده بدده

مشددتریگرایددی در میددان سددازمانهای ارا هدهنددفة خددفمات و سددازمانهای تولیفکننددفة کالددا

1. Basfirinci & Amitava
2. Palese & Usai
3. Hsu, Qing, Wang, & Hsieh

۱
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وجدود دارد ،چراکدده وقتددی صددلگ
نخستین نکتهای اس

از کیاید
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کالددا بدده میددان مددیآیددف مشخصددات فندی کالددا

که به ذهن مشتریان خطور میکنف.

با توجه به موارد اشداره شدفه ،سدنجپ کیاید

خدفمات ،پدیپزمیندهای ضدروری بدرای

برنامهری ی در جه

بهگدود کیادی خدفمات سازمانهاسد  .هرچندف بدا رقدابتیشدفن ف دای

بازار ،مطالعدۀ کیاید

خدفمات ارا دهشدفه از سدوی سدازمانها از دیدفگاه

جنگدههای مختلد

کاربران ،از دیرباز موضوا پدژوهپهدای متعدفدی قدرار گرفتده اسد  .ایدن ندوا از تللیلهدا
با مطرحشدفن مدف تللیدل شدکا  ،دسدتخو

تلدولی بنیدادین شدفهانف .از طرفدی تداکنون

در تلقیقددات مربددوا بدده رشددتۀ مطالعددات ترجمدده بدده مس دئلۀ انت ددارات مشددتریان خددفمات
ترجمدده پرداختدده نشددفه و تنهددا تعددفاد ملددفودی پددژوهپ مددرتگم در حددوزة ارتگاطددات فنددی
که زمیندهای در حدا رشدف ،بدینالمللدی و چنفزبانده اسد

انجدام شدفه و ارتگداا و اهمید

ترجم دۀ کتگددی و شددااهی تددا حددفود زیددادی در آن آشددکار اس د

(ریسددکو ،پیچلددرو وی د ر،۸

 .)26۸1بددهدلیل کمگددود تلقیقددات مقت ددی در حددوزههددای اشددارهشددفه در زمینددۀ خددفمات
ترجمه در ایدران ،در ایدن پدژوهپ سدعی کدردیم تدا بده تللیدل کیاید
مشددتریان در دارالترجمددههددا بددا اسددتااده از مددف تللیددل شددکا
جددفو  ۸آمددفه ،پ د

خدفمات از دیدفگاه

بسددردازیم .مددواردی کدده در

از بررسددی مندداب موجددود در ادبیددات ن ددری پددژوهپ و بددا الهددام از

پژوهپهددای اسددتاانو و همکدداران ،)26۸5( 2لیددو و همکدداران ،)26۸5( ۹پلسدده و یوسددای
( ،)26۸۱هسدددو و همکددداران ( ،)26۸۱میسدددالا و پدددا ( ،)26۸۱اوکدددامسو و همکددداران
( ،)26۸1رسددلان و همکدداران ( )26۸5و بسددارینچی و میتددرا ( )26۸5بددهعنددوان فهرسدد
همسددنجی بددرای ارزیددابی کیای د
شکس

ترجمدده پیشددنهاد شددفه کدده بایددف در بررسددی موفقی د

یددا

ترجمه مورد توجه قرار گیرد.

1. Risku, Pichler, & Wieser
2. Stefano, Filho, Barichello, & Sohn
3. Liu, Cui, Zeng, Wu, Wang, Yan & Yan

تللیل کیای
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جدول  .1آیتمهای موجود در فهرست همسنجی ارزیابی کیفیت خدمات ترجمه
قابلی

ویژگیهای ملموس و ملسوس ()Tangibles

اطمینان خفمات مؤسسه
()Reliability

شناخ

مؤسسه در ارا ه خفمات

و در مشتریان خفمات مؤسسه
ساارشیسازی خفمات مؤسسه ()Customization

( Understanding/Knowing the
)Customer
امنی

در خفمات مؤسسه ()Security

یکفلی و حسن نی

قابلی

پرسنل مؤسسه

دسترسی به خفمات مؤسسه ()Access
ارتگاطات موجود در خفمات مؤسسه

()Empathy

()Communication

شایست ی پرسنل مؤسسه ()Competence

اعتگار خفمات مؤسسه ()Credibility

پاسخ ویی و مسئولی پ،یری در خفمات

انواا متون ترجمه ()Text-type

مؤسسه ()Responsiveness

معیار انتخا

ه ینۀ خفمات مؤسسه ()Cost
ضامن کیای

مترجم (Eligibility

)Requirements
نقصها و کمگودهای ترجمهها )(Errors

ترجمه )(Garuntee

قابلی ها و مهارتهای مورد انت ار از مترجمان

انفازة موسسه )(Size

)(Skills

بازبینی و بررسی مجفد ترجمههای انجامشفه
)(Edit and Review

 .3روش پژوهش

در پژوهپ حاضدر کیاید

خدفمات ترجمده بدا رویکدرد مشدتریمفاری و بدا اسدتااده از

تللیددل آمدداری توصددیای ،بددهصددورت مشددروح بررسددی و تللیددل شددفهانف .همچنددین ،بددرای
خلاصددهسددازی و توصددی

دادههددا از امکانددات آمددار توصددیای نددرمافدد ار  SPSSماننددف

میان ین ،چدول ی ،انلدرا معیدار و دی در مدوارد اسدتااده شدفه اسد  .ایدن بدرای اولدینبدار
در تلقیقددات مطالعددات ترجمدده اس د
مددرتگم بددا موضددوا بررسددی کیاید
اسددتااده میشددود .از آنجددا کدده ماهی د

کدده از تللیددل آمدداری توصددیای در حددوزة پژوهشددی
خددفمات ترجمدده (غیرادبددی) بددا رویکددرد مشددتریمفاری
تعدداملی پددژوهپ «بررسددی کیای د

خددفمات ترجمدده

۸6
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با رویکرد مشدتریمفاری» مسدتل م گاتمدان بدین پژوهشد ر و خگرگدان حدوزة مدوردِ مطالعده
اسد  ،لدد،ا در فراینددف گاتمددان ،سددوب برداشد های پژوهشد ر ،بدده آگدداهی تگددفیل میشددونف.
رو

انجددام ایددن پددژوهپ از من ددر رسددیفن بدده هددف  ،توصددیایارزشددیابی اس د ؛ زیددرا از

سددویی اقددفام بدده توصددی

دقی د مادداهیم مددرتگم بددا تللیددل و کیای د

رویکرد مشتریمفاری میکندف و از جهد

خددفمات ترجمدده بددا

دی در روابدم بدین ایدن ماداهیم ،توسدم خگرگدان

ارزیابی و تعیین مدیشدود .بدهدلیدل اسدتااده از مقالدات و اسدناد مدرتگم بدا تللیدل و کیاید
خددفمات ترجمدده بددا رویکددرد مشددتریمفاری ،رو

گددردآوری اطلاعددات در ایددن پددژوهپ

«مطالعۀ مدوردی» اسد  .ن درات خگرگدان در طید

هاد تدایی مقیداس لیکدرت (بیاهمید

()۸؛ اهمیدد
اهمیدد

کددم ()2؛ اهمیدد

خیلددی کددم ()۹؛ اهمیدد

متوسددم ()2؛ اهمیدد

زیدداد ()5؛

خیلددی زیدداد ( )0و بسددیار مهددم ( ))1جمدد آوری شددفه اسدد  .مددف ماهددومی

پددژوهپ ،بددا الهددام از پژوهپهددای ذکرشددفه در قسددم

چددارچو

ن ددری پددژوهپ بدده

شکل نمودار  ۸اس .

نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق :عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ترجمه با رویکرد مشتریمداری

تللیل کیای

خفمات ترجمه با رویکرد مشتریمفاری ...

از آنجا که متخصص بایف درگیدر مگلد
لددازم را ب دد،ارد ،لددازم اسد

۸۸

مدورد ن در بدوده و بدر فرایندف مدورد ن در تدأثیر

ایددن دو ویژگددی مهددم را دارا باشددف نخسد  ،بددا موضددوا آشددنا

باشف و همچنین ،برای آشدنایی لدازم بدا حدوزة مدورد بررسدی سدابقۀ کدار بیشدتر از دو سدا
داشددته باشدف .افددراد شددرک کننددفه در ایددن پددژوهپ همچنددین فددار التلصددیل یددا دانشددجوی
مطالعددات ترجمدده بودنددف یددا از سددابقۀ زبددانی مناسددب برخددوردار بودنددف .در واق د  ،جامع دۀ
مددوردِ مطالعدده ایددن پددژوهپ را میتددوان بدده دو گددروه کلددی شددامل گددروه او دربرگیرنددفة
اسدداتیف صدداحب ن ددر ،گددروه دوم دربرگیرنددفة مشددتریان و مترجمددان دارالترجمددههای کشددور
(مرکدد خددفمات تهددران ترجمدده ،شددگکۀ متددرجمین ایددران ،کددانون ترجمددۀ ایددران (گددروه
مترجمددان ترجمددۀ  ،)22دارالترجمددۀ مشددهف مرکدد ترجمددۀ متددون تخصصددی در مشددهف
خراسددان ،موسسددۀ عصددر زبددان مشددهف و دارالترجمددۀ رسددمی رضددای مشددهف) ،دسددتهبنفی
نمددود .نموندده متشددکل از  06ناددر از خگرگددان در دسددترس و متمایددل بدده همکدداری ( 26ناددر
از خگرگددان دانشدد اهی و مترجمددان و  26ناددر از مشددتریان خددفمات ترجمدده) بددود کدده بددا
ترکیگددی از دو رو
برفی انتخا

نمونددهگیری غیراحتمددالی هففمنددف (ق دداوتی) و نمونددهگیری گلولددۀ

شدفنف .بدهعگدارت دی در ،بدا توزید  ۸66پرسدپنامه در میدان خگرگدان جامعدۀ

آماری ،در پایان امکان گردآوری ن رات  06نار از خگرگان م،کور ،میسر شف.
همچنددین آزمددون آلاددای کرونگددا مؤلاددههای پددژوهپ  69۳۳گ د ار

شددف .ایددن آزمددون

برای بررسدی پایدایی ابد ار بومیسدازی مؤلادههای پژوهشدی کده بدهصدورت طید

طراحدی

شفه و جوا های آن چنفگ ینهای میباشنف ،بهکار میرود.
 .4یافتهها و بحث

دادههددای مربددوا بدده ابدد ار انددفازهگیری تددأثیر متییرهددای مددؤثر بددر بررسددی کیایدد
خددفمات ترجمدده در ایددران بددا رویکددرد مشددتریمفاری در دارالترجمددههای کشددور ،در
بهمنمدداه سددا  ۸۹۳0جمدد آوری شددفنف .جددفو  2بددهصددورت خلاصدده ،بدده توصددی
جمعی شناختی نمونۀ پژوهپ میپردازد.
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جدول  .2خلاصة اطلاعات خبرگان پژوهش
نوع مشخصات

جنسی

مفر تلصیلی

سابقه آشنایی با زبان
ان لیسی

سن

مشخصات

تعداد

فراوانی نسبی (درصد)

آقا

۹۱

0۹

خانم

22

۹1

کارشناسی

۹2

5۹

کارشناسی ارشف

۸۱

۹6

دکتری

۸6

۸1

 2تا  5سا

۹2

5۹

 0تا  ۸6سا

22

۹1

بیشتر از  ۸6سا

0

۸6

تا  22سا

2۳

2۳

 25تا  26سا

۸۱

۹6

بیشتر از  26سا

۸۹

2۸

برای بررسی این مهم کده ابد ار اندفازهگیدری ایدن پدژوهپ تدا چده حدف خصیصدۀ مدوردِ
ن ر را مدیسدنجف از اسدناد علمدی و اسدتانفاردهای مربدوا بده دارالترجمدههای کشدور ،ن در
استادان راهنما و مشداور و برخدی از خگرگدان ایدن حدوزه اسدتااده شدفه اسد  .ابد ار تعیدین
متییرهای مف تصمیمگیری اولیده نید بعدف از اعمدا ن درات ایشدان بده شدکل نهدایی خدود
رسددیف .در ایددن پددژوهپ بددرای تللیددل دادهه دا از میددان ین و انلرا معیددار ،بددرای توصددی
تقددارن دادهه دا از چددول ی( ۸عددفم تقددارن) دادهه دا اسددتااده شددفه اس د  .چددول ی معیدداری از
تقارن یا عدفم تقدارن تداب توزید اسد  .بدرای یدع توزید کاملدای متقدارن چدول ی صدار و
بددرای یددع توزی د نامتقددارن بددا کشددیفگی بددهسددم

مقددادیر بالدداتر چددول ی مثگ د

گرفتدده میشددود .بددرای توزی د نامتقددارن بددا کشددیفگی بددهسددم

در ن ددر

مقددادیر کوچددعتددر مقددفار

چددول ی مناددی اس د  .جددفو های مربددوا بدده اطلاعددات توصددیای متییرهددا و شدداخصهای

1. Skweness

تللیل کیای

خفمات ترجمه با رویکرد مشتریمفاری ...

مدددف بررسدددی کیایددد

۸۹

خدددفمات ترجمددده در ایدددران بدددا رویکدددرد مشدددتریمفاری در

دارالترجمههای کشور ،در ضمیمۀ  ۸آمفه اس .
همانطور کده در جدفو های مندفر در ضدمیمۀ  ۸مشداهفه مدیشدود ،براسداس ن درات
و تجربۀ حرفدهای کارشناسدان بررسدی کیاید
مددؤثر بددر بررسددی کیایدد

خددفمات ترجمدده در ایددران بددا رویکددرد مشددتریمفاری در

دارالترجمددههای کشددور ،درون یددع طیدد
بیاهمیدد

خدفمات ترجمده در ایدران ،مهمتدرین عوامدل
هادد تددایی ،از من ددر میددان ین اهمیدد

( )۸تددا بسددیار مهددم ( ،))1عگارتانددف از قابلیدد

(از

اطمینددان خددفمات ترجمددۀ

مؤسسه با میدان ین اهمیتدی برابدر بدا  ،59۳اندواا متدون ترجمده بدا میدان ین اهمیتدی برابدر بدا
59۱1؛ شایست ی پرسنل مؤسسدۀ ترجمده بدا میدان ین اهمیتدی برابدر بدا 59۱2؛ معیدار انتخدا
مترجم بدا میدان ین اهمیتدی برابدر بدا  ،59۱رو هدای بدازبینی و بررسدی مجدفد ترجمدههای
انجامشفه توسم مترجم یدا ویراسدتار بدا میدان ین اهمیتدی برابدر بدا 5911؛ ایدن عوامدل دارای
بالدداترین میددان ین اهمیتیانددف ،درحددالیکدده میددان ین وضددعی
ضددعی تددر گ د ار

عملکددردی آنهددا ،بسددیار

شددفه اس د  .بدده بیددانی دی ددر ،قابددل اطمینددان بددودن خددفمات ترجم دۀ

مؤسسه با میان ین وضدعیتی برابدر بدا  ،۹906اندواا متدون ترجمده بدا میدان ین وضدعیتی برابدر
بددا  ،۹91۳شایسددت ی پرسددنل مؤسس دۀ ترجمدده ب دا میددان ین وضددعیتی برابددر بددا  ،29۱0معیددار
انتخا

متدرجم بدا میدان ین وضدعیتی برابدر بدا  2955و رو هدای بدازبینی و بررسدی مجدفد

ترجم دههای انجددامشددفه توسددم متددرجم یددا ویراسددتار بددا میددان ین وضددعیتی برابددر بددا ۹9۱۹
ملاسددگه شددفهانف .در اینجددا ،براسدداس خروجیهددای نددرماف د ار تللیددل آمدداری  SPSSنیدداز
اس

مدفیران دارالترجمدههای کشدور ،بده وضدعی

عملکدردی متییرهدای زیدر توجده ویدژه

داشته باشدنف قابدل اطمیندان بدودن بده خدفمات ترجمدۀ مؤسسده در برگیرندفة معیارهدایی از
قگیددل توانددایی مؤسسدده در انجددام خددفمات ترجمدده در موعددف مقددرر ،توانددایی مؤسسدده در
انجام خفمات ترجمده بدا دقد

و متعهفانده ،تواندایی مؤسسده در انجدام خدفمات ترجمده بدا

اطمینان متعهدف شدفه ،ت دمین کیاید

خدفمات ترجمده توسدم مؤسسده ،شداافی

خددفمات ترجمدده و وجددود اسددتانفاردهای حرفددهای در مؤسسدده ،وضددعی

در ارا دۀ

عملکددردی متییددر

شایسددت ی پرسددنل مؤسسدده در برگیرنددفة معیارهددایی از قگیددل وجددود مهارتهددای لددازم در
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پرسددنل مؤسسددۀ ترجمدده ،وجددود دانددپ و اطلاعددات لددازم در پرسددنل مؤسسددۀ ترجمدده،
کددارایی پرسددنل مؤسسدۀ ترجمدده ،وضددعی

عملکددردی متییددر رو هددای بددازبینی و بررسددی

مجفد ترجمدههای انجدامشدفه توسدم متدرجم یدا ویراسدتار در برگیرندفة معیارهدایی از قگیدل
مقایس دۀ ترجمدده بددا مددتن اصددلی بددرای حصددو اطمینددان از مطابق د

کامددل و دقی د آنهددا،

خددوانپ ترجمدده بددرای حصددو اطمینددان از تطدداب نددوا مددتن اصددلی بددا ترجم دۀ آن (بددرای
مثدا یددع آگهدی تگلییدداتی ،بروشددور ،قدرارداد) ،خددوانپ ترجمدده بدرای ارزیددابی روان بددودن
مددتن ترجمدده هسددتنف و همچنددین وضددعی

عملکددردی متییددر انددواا متددون ترجمدده در

برگیرندددفة مدددواردی از قگیدددل مکاتگدددات ،قراردادهدددا ،تگلییدددات ،مسدددتنفات اداری ،متدددون
دانشد اهی و وضددعی
قگیددل پرداخدد
دریافدد

عملکددردی متییددر معیددار انتخددا

پددایینترین ه یندده بددرای ترجمدده ،صددر

متددرجم در برگیرنددفة معیارهددایی از
کمتددرین زمددان بددرای ترجمدده،

و مشدداهفة نمونددۀ ترجمددهشددفه پددیپ از انجددام کددار ،تجربیددات متددرجمگ بن دداه

ترجمدده ،تلصددیلات متددرجم یددا کارکنددان بن دداه ترجمدده ،قابلید

اطمینددان از تلویددل ترجمدده

در تصدمیمات راهگدردی شددرک  .سدایر تللیلهددای مربدوا بده آمارهددای توصدیای دادههددای
پدژوهپ را میتدوان در جدفاو مندفر در ضددمیمۀ مقالده یافد  .در ادامده ،در نمدودار  2تددا
 5فراوانددی ن ددرات شددرک کننددفگان مربددوا بدده چهددار عامددل از مجموعددۀ مهمتددرین
متییرهای پدژوهپ از من در میدان ین اهمید
عامل (انتخا
و ضعی

ارا ده شدفه اسد ؛ مید ان فراواندی ایدن چهدار

شفه از بدین همدۀ عوامدل) در درجدۀ عدالی ،بسدیار خدو

(براسداس طید

و خدو  ،متوسدم

 1تدایی لیکدرت) بدر حسدب آرای شدرک کنندفگان درجدهبندفی

شدفه اسد  .ایدن نمدودار در واقد نشدداندهندفة مید ان فراواندی ن درات شدرک کننددفگان در
خصوص یع عامل خاص در یع ملفودة خاص از مقادیر اس .

تللیل کیای

خفمات ترجمه با رویکرد مشتریمفاری ...
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نمودار  .2فراوانی مربوط به قابلیت اطمینان خدمات ترجمة مؤسسه بر حسب نظر شرکتکنندگان به درصد در سه
سطح بالا ،بسیار بالا و عالی

نمودار  .3فراوانی مربوط به انواع متون ترجمه بر حسب نظر شرکتکنندگان به درصد در چهار سطح

نمودار  .4فراوانی مربوط به شایستگی پرسنل مؤسسة ترجمه بر حسب نظر شرکتکنندگان به درصد در سه سطح

مطالعات زبان و ترجمه

۸0

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

نمودار  .۵فراوانی مربوط به معیار انتخاب مترجم بر حسب نظر شرکتکنندگان به درصد در چهار سطح

در نمودارهای توصیای بالا ،همدانطدور کده پدیپ از ایدن نید گاتده شدف ،براسداس نتدای
بهدسد آمدفه کده در ضدمیمۀ  ۸قابدل مشداهفه اسد  ،متییدر قابدل اطمیندان بدودن خدفمات
ترجمدۀ مؤسسدده بددا میددان ین اهمیتددی برابددر بددا  ،59۳متییددر انددواا متددون ترجمدده بددا میددان ین
اهمیتی برابدر بدا  ،59۱1متییدر شایسدت ی پرسدنل مؤسسدۀ ترجمده بدا میدان ین اهمیتدی برابدر
با  59۱2و متییدر معیدار انتخدا

متدرجم بدا میدان ین اهمیتدی برابدر بدا  ،59۱از ن داه خگرگدان

بالدداترین اهمیدد

را در بددین متییرهددای تعری شددفه دارنددف .در ادامدده در نمودارهددای5-2

فراوانددی اهمی د

ایددن متییرهددا از ن ددر خگرگددان ،بدده درصددف نشددان داده شددفه اس د  .بددرای

مثددا  ،در خصددوص متییددر قابلی د
در ن رسنجی ،اهمید

اطمینددان خددفمات ترجمدده %۹۹ ،خگرگددان شددرک کننددفه

ایدن متییدر را در حدف عدالی %2۹ ،بسدیار بالدا و  %22بالدا دانسدتهاندف.

از سددوی دی ددر ،آزمددون آمدداری آلاددای کرونگددا کدده آزمددون پایددایی ابدد ار بومیسددازی
مؤلا دههای پددژوهپ اس د  ،انجددام شددف .جددفو  ،2دادههددای مربددوا بدده آمارهددای پایددایی
ن ددرات و تجربددۀ حرفددهای مددفیران و متخصصددان کیایدد

خددفمات ترجمدده در مددورد

متییرها و معیارهای پژوهپ را با استااده از آزمون آلاای کرونگا نشان میدهف.
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جدول  .2آمارهای پایایی متغیرها و معیارهای پژوهش به تفکیک هر گروه از سؤالات با استفاده از آزمون
آلفای کرونباخ
متغیرها و معیارهای پژوهش در بعد اهمیت عامل به تفکیک گروهها

ضریب آلفای کرونباخ

تعداد آیتمها

ویژگیهای ملموس و ملسوس مؤسسه در ارا ه خفمات ترجمه

69۱2

1

ساارشیسازی خفمات ترجمه توسم مؤسسه

69۱2

5

69۱0

5

ارتگاطات موجود در خفمات ترجمه

69۱2

۹

اعتگار خفمات ترجمه مؤسسه

69۱۱

0

اطمینان خفمات ترجمه مؤسسه

69۳۹

1

و در مشتریان خفمات ترجمه مؤسسه

69۱۹

5

در خفمات ترجمه مؤسسه وجلوگیری از جرایم اینترنتی

69۳۸

5

69۱۱

5

شایست ی پرسنل مؤسسه ترجمه

69۳۹

2

پاسخ ویی و مسئولی پ،یری در خفمات ترجمه مؤسسه

691۱

2

ه ینه خفمات ترجمه مؤسسه

691۱

5

ترجمه

691۱

2

بن اه ترجمه

69۱۳

0

69۱2

2

قابلی ها و مهارتهای مورد انت ار از مترجمان

69۳۸

۱

انواا متون ترجمه

69۳6

۱

69۳2

1

نقصها و کمگودهای ترجمه ها

69۳1

۸6

آلاای کل آیتمها

69۳۳

۸60

دسترسی به خفمات ترجمه مؤسسه

قابلی

قابلی
شناخ
امنی

یکفلی و حسن نی

ضامن کیای
وسع

پرسنل مؤسسه

رو های بازبینی و بررسی مجفد ترجمههای انجامشفه توسم مترجم
و یا ویراستار

معیار انتخا

مترجم

 .۵بحث و نتیجهگیری

پژوهشدد ران بسددیاری از نقطددهن رهددای گوندداگون در صددفد بررسددی مقولددۀ کیایدد
ترجمه برآمفهاندف و مؤلادههدای مدؤثر بدر کیاید

ترجمده را بررسدی کردهاندف .بدرای داشدتن

۸۱

مطالعات زبان و ترجمه

ترجمددهای کامددل و بددفون نقددص ،نخسد

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

بایسددتی بدده دنگددا مترجمددی آگدداه و مجددر

(رزمجددو .)266۹ ،۸مالکیددل )2660( 2معتقددف اس د

کدده کیای د

بددود

ترجمدده و عملکددرد متددرجم
خدفمات ،اغلدب بدا توجده

هر دو به دانپ و مهارت متدرجم وابسدتهانف .از آنجدا کده کیاید

به می ان همسدویی آن بدا انت دارات و نیازهدای مشدتری مشدخص مدیشدود ،متدرجم شایسدته
مددیبایسدد

نسددگ

بدده رفتارهددا ،عددادات ،سددنن و همچنددین رسددوم اجتمدداعی و فددردی

گویشددوران زبددانهددای مقصددف و مگددفأ آگدداهی نسددگی داشددته باشددف ،چراکدده در غیددر ایددن
صورت ،ترجمه بده سدط مدورد قگدو نخواهدف رسدیف .در صدنع
از نارضددایتی مشددتریان از کیای د

مشددتری از ترجمدده و بدد ،توجدده بدده خددفمات مددورد

انت ار مشتریان ،میتواننف اف ایپ کیاید
ذکر اس

(کددوبی و همکدداران.)26۸2 ،۹

ترجمدده مطددرح شددفه اس د

از ایددنرو ،ارزیددابی میدد ان رضددای

ترجمده ،مدوارد متعدفدی

آثدار ترجمدهشدفه را در پدی داشدته باشدف .لدازم بده

مؤسسات خدفماترسدان بدهدلیل وجدود عدواملی همچدون دسترسدی مشدتریان بده

هرگونه اطلاعات و وجود شدرک هدا و سدروی هدای مشدابه بسدیار ،همچدون گ،شدته قدادر
به رقابد

بدا یکدفی ر نیسدتنف .در نتیجده ،سدازمانهدا و مؤسسدات بایسدتی افد ایپ کیاید

خفمات را در دستور کدار خدود قدرار دهندف (اربدن و هاوسدر .)26۸۱ ،2علداوه بدر ایدن ،اگدر
مشتریان از خفمات دریدافتی رضدای

داشدته باشدنف ،خدود عامدل تگلید سدازمان یدا مؤسسدۀ

خفماتدهی شفه و سایرین را بده اسدتااده از خدفمات آنهدا ترغیدب مدینمایندف (شدن ،تدن
و شددیه .)2666،5در ایددن راسددتا ،در ایددن پددژوهپ بددا عنایدد
تصمیمگیران جه

بررسدی کیاید

مشددتریمفاری بدده بررس دی کیای د
از رو

خدفمات ترجمده ،تلدا

بدده خسددت ی و ابهامددات

شدف تدا بدا اسدتااده از رویکدرد

خددفمات ترجمدده در دارالترجمددههای کشددور بددا اسددتااده

تللیدددل آمددداری توصدددیای پرداختددده شدددود .براسددداس اطلاعدددات پژوهشددد ران،

تلقیقددات ملددفودی در زمینددۀ سددنجپ کیایدد

خددفمات ترجمدده از دیددفگاه مشددتری در

سراسر دنیا انجدام شدفه و در ایدران هدم پژوهشدی در ایدن زمینده صدورت ن رفتده اسد  .از
)1. Razmju (2003
2. Malkiel
)3.Koby, Fields, Hague, Lommel, & Melby (2014
)4. Urban & Hauser (2018
5. Shen, Tan & Xie
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ای دن رو انجددام پددژوهپ پ دیپِ رو بددرای ارا ددهدهنددفگان خددفمات بددهوی دژه خددفمات ترجمدده
بسیار کارآمف و مایف خواهف بود.
بر این اساس ،برای دستیابی بده هدف
با کیاید

ایدن پدژوهپ کده توصدی

دقید ماداهیم مدرتگم

خدفمات ترجمده بدا رویکدرد مشدتریمفاری و نید تعیدین و ارزیدابی روابدم میدان

این مااهیم توسدم شدرک کنندفگان ایدن مطالعده بدود ،ابتدفا مدف ماهدومی پدژوهپ کده در
برگیرنفة عوامل مؤثر بدر کیاید

خدفمات ترجمده بدا رویکدرد مشدتریمفاری اسد  ،مطدرح

شددف .بددر ایددن اسدداس ،پرسددپنامددهای طراحددی شددف تددا آرای شددرک کننددفگان در خصددوص
ایددن متییرهددا چدده از للددان میدد ان اهمیدد

هریددع از آنهددا و چدده از للددان وضددعی

عملکددرد کنددونی مؤسسددات در رابطدده بددا ایددن عوامددل جمدد آوری شددود و بررسددی شددود.
درایددن پرسددپنامدده ،براسدداس ن ددرات و تجربیددات حرفددهای کارشناسددان بررسددی کیایدد
خدفمات ترجمده در ایدران ،عوامددل مدؤثر بدر کیاید

خددفمات ترجمده در ایدران بدا رویکددرد

مشددتریمفاری در دارالترجمددههای کشددور ،درون یددع طیدد
پ

هادد تددایی قددرار گرفدد

و

از جمد آوری و تللیدل ایدن دادههدا مدهتدرین عوامدل مشدخص شدفنف .در نهاید  ،بالدا

بددودن پایددایی درونددی اب د ار بومیسددازی مؤلاددههای پژوهشددی بددا اسددتااده از آزمددون آلاددای
کرونگددا بدده تاکیددع بددرای هددر گددروه از سدؤالات پرسددپنامه نشددان داده شددف و ایددن خددود
نمایان ر قابل اعتماد بودن اب ار این پژوهپ اس .
یکی از مهمترین نتای بدهدسد آمدفه ایدن پدژوهپ لد وم بررسدی و توجده بده وضدعی
عملکردی ویژگیهدای کلیدفی در ارا دۀ خدفمات ترجمده و همچندین اعمدا هرچده بهتدر و
مددؤثرتر آنهددا توسددم دارالترجمددههای کشددور در تصددمیمات راهگددردی خددود بددوده اسدد .
همچددون سددایر واحددفهای خددفماتی ،دارالترجمددههددا نی د بددهعنوان ن ددامی پویددا و هففمنددف
دارای دو بعددف کمددی و کیاددی هسددتنف و توسددعۀ پایددفار آن در گددرو رشددف مددوزون هددر دوی
ایدن ابعداد قدرار دارد (پلسده و یوسدای .)26۸۱ ،ایدن ویژگدیهدا کده ضدرورت آنهدا توسدم
مشددتریان نیدد تأییددف شددفه اسدد  ،در جددفو های منددفر در بخددپ ضددمیمه بددهصددورت
مشدروح آمددفه اسد  .بددا توجدده بدده مندفرجات جددفو وضددعی

عملکددردی کدده در ضددمیمۀ

یددع آمددفه اسدد  ،برحسددب ن ددر شددرک کننددفگان ایددن پددژوهپ ،عوامددل «ملتددوای

26

مطالعات زبان و ترجمه

مؤسسدده» و «ضددامن کیایدد

و سددای

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

ترجمدده» هددر دو بددا  5962بیشددترین و عوامددل

«ویژگیهددای ملمددوس و ملسددوس مؤسسدده در ارا ددۀ خددفمات ترجمدده» و «شدداافی
ارا دۀ خددفمات ترجمدده» بدهترتیددب بددا  ۹92۳و  ۹92۸کددمتددرین میددان ین وضددعی
را در میددان متییرهددای پددژوهپ دارنددف .چنانک ده از نتددای وضددعی

در

عملکددردی

عملکددردی مؤسسددات در

ایددن تلقیدد مشددخص اسدد  ،عوامددل ظدداهری و فی یکددی مؤسسددات ،نلددوة توضددی در
خصدوص خدفمات در طدو فرایندف ترجمده و خدفم رسدانی از سدوی کارکندان مؤسسده از
ن ر مشتریان چنفان رضای بخپ نیستنف.
متییرهددای کلیددفی

همچنددین در ایددن پددژوهپ لدد وم بررسددی و توجدده بدده اهمیدد

پددژوهپ از دیددف مشددتریان در ارا ددۀ خددفمات ترجمدده و برنامددهری ی در جهدد

شددمو و

اعمددا هرچدده بهتددر و م دؤثرتر آنهددا توسددم دارالترجمددههای کشددور در تصددمیات راهگددردی
خددود مطددرح گردیددف .بددا توجدده بدده منددفرجات جددفو اهمی د

متییرهددای پددژوهپ کدده در

ضددمیمۀ یددع آمددفه اس د  ،براسدداس ن ددرات شددرک کننددفگان ،عوامددل «دانددپ مربددوا بدده
اصددطلاحات تخصصددی در یددع زمینددۀ علمددی خدداص (مثددل فددنآوری یددا اقتصدداد)» و
«خصددایل پرسددنل مؤسسددۀ ترجمدده در اعتگددار بخشددیفن بدده مؤسسدده» هددر دو بددا 59۳۹
بیشددترین و عوامددل «ویژگیهددای ملمددوس و ملسددوس مؤسسدده در ارا دۀ خددفمات ترجمدده»
و «وضددعی
وضددعی

تجهیدد ات مؤسسددۀ ترجمدده» بددهترتیددب بددا  59۹0و  592۸کمتددرین میددان ین

عملکددردی را در میددان متییرهددای پددژوهپدار مددیباشددنف .همددانطددور کدده مشدداهفه

میشود در دارالترجمههدا شایسدت یهدای عامدل انسدانی چده از ن در علمدی و چده حرفدهای
بدرای مشددتریان از اهمید

بالددایی برخددوردار هسددتنف و در مقابددل وضددعی

شامل ساختمان و تجهی ات به نسگ

عوامل دی ر از اهمی

فی یکددی مؤسسدده

پایینتری برخوردارنف.

در نهای  ،تللیلهدای ایدن تلقید نشدان داد کده عملکدرد کندونی عوامدل در مؤسسدات
ارا هدهنددفة خددفمات ترجمدده در قیدداس بددا میددان ین اهمی د

آنهددا بسددیار ضددعی

اس د

و

مددفیران مؤظانددف در خصددوص ایددن بهگددود ایددن عوامددل اقددفامات لددازم را بدده عمددل بیاورنددف.
این مهدم تنهدا بدا افد ایپ رضدای

مشدتریان و در نتیجدۀ کدم کدردن شدکا

مشددتریان و درکشددان از آنچدده در پایددان بددهعنددوان خددفمات دریاف د

بدین انت دارات

مددیکننددف قابددل تلق د

تللیل کیای
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(پاراس دورامان و همکدداران .)۸۳۱5 ،راهکارهددایی ک ده در خصددوص رف د ایددن شددکا

مددیتددوان ارا دده داد عگارتانددف از  .۸انجددام پژوهپهددای بیشددتر بددا ملوریدد

بددازار و

شناسددایی عوامددل مددؤثر و افدد ایپ آگدداهی ارا ددهدهنددفگان خددفمات از نیازهددا و انت ددارات
مشددتریان؛  .2بهگددود خددممشددی ،اسددتانفاردها حرفددهای و چشددمانددفاز مؤسسددات ارا ددهدهنددفة
خددفمات؛  .۹تقوی د

روحی دۀ همکدداری گروهددی در سددازمانهددا و نی د اسددتلکام روابددم بددر

مگنای همکداری و اعتمداد متقابدل و گاتمدان و تگداد ن در بدین واحدف مدفیری  ،کارکندان و
مشدددتریان شدددرک هدددا؛  .2افددد ایپ سدددط آگددداهی مشدددتریان و شددداا سدددازی فرایندددف
خفم رسددانی ،ویژگددیهددای مددتن اصددلی و ملددفودی هددای اجرایددی بددرای آنهددا توسددم
شدرک

ارا هدهنددفة خددفمات (سددانی)26۸5 ،۸؛  .5توجدده ویدژه بدده مادداد قددرارداد منعقددف بددین

ارا هدهنددفة خددفمات و مشددتری (شددامل اهددفا
که بایف برای نیل به آن اهفا

مشددتریان از سدداار

خددفمات و شددرایطی

فراهم شود) (ورمیر.)2662 ،2

همچنددین بددرای افد ایپ عملکددرد و کیاید

خددفمات ترجمدده ،مشددتریان بایددف نسددگ

حقددوب خددود آگدداهی لددازم را داشددته باشددنف و از قددفرت قددانونی خددود در جهدد

بدده

احقدداب

حقوقشان استااده نمایندف (گیدفن  .)۸۳1۳ ،۹اگدر مشدتریان بتوانندف بده درسدتی توجده متدرجم
و سددازمان را بدده نیدداز و انت ددار خددود معطددو

کننددف ،مترجمددان و مددفیران نیدد موظدد

خواهنددف بددود بددا ایجدداد زیرسدداخ هددای مددورد نیدداز ،رعاید

اصددو و ضددوابم حرفددهای در

حین انجدام کدار و در ن در داشدتن انت دارات مشدتریان از رخدفادن هرگونده پیامدف ندامطلو
در ایددن راسددتا جلددوگیری نماینددف .همچنددین در طددو فراینددف ترجمدده ،وجددود در متقابددل
میددان مشددتری ،متددرجم و مسددئو سددازمان (اسددلیمن )۸۳۳1 ،2ال امددی اسدد
گددروههددا بایددف در جهدد

شددناخ

و افددراد یددا

و در نیازهددای یکددفی ر ف ددای مددورد نیدداز را بددرای

تولیددف ملصددو مددورد قگددو فددراهم سددازنف .در غیددر ایددن صددورت ،متددرجم ،مشددتری،

)1. Soni (2015
)2. Vermeer (2004
)3. Giddens (1979
)4. Seligman (1997
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یددا هددر سدده ناراضددی خواهنددف بددود و ایددن نتیجددهای جد افد

کیاید

نهایی نخواهف داش .

علدداه بددر ایددن ،تکنیددع صددفای مشددتری ( )VOCبددهعنددوان یددع راهگددرد ن ددارتیآمدداری
بددرای انعکدداس نیازهددای مشددتری ب دهصددورت یددع سدداختار طگقددهبنددفیشددفه بددا توجدده بدده
اهمید

نسددگی عوامددل مطرحشددفه و ضددرورت اجددرای گ ینددههددای مددورد نیدداز مددیتوانددف در

ارا ۀ بهتر خفمات ترجمده راهگشدا باشدف .اگرچده ایدن تکنیدع اغلدب در ابتدفای فرایندفهای
جفیددف یددا ارا دۀ طددرحهددای خددفمات انجددام مددیشددود (گسددکین ،گددریاین ،هاوسددر ،کت د و
کلین ،)26۸۸ ،۸زمدانی کده مشدتری راهنمداییهدا و پیشدنهادهایی را در طدو فرایندف ترجمده
بدده متددرجم ارا دده مددیدهددف و حتددی پ د

از تلویددل ترجم دۀ نهددایی و بدده اشددترا گدد،اری

ن ددرات و بازخوردهددایپ بدده متددرجم یددا شددرک

ارا ددهکننددفة خددفمات نی د قابددل اسددتااده

اس .
با توجه بده مطالدب مد،کور ،مهمتدرین توصدیهها و پیشدنهادها بدرای پژوهپهدای بعدفی
را میتوان این چنین بیان کرد
 اسددتااده از تکنیعهددای تصددمیمگیددری چنددفمعیاره ( )MCDMبددرای رتگهبنددفی
شگکهای روابدم موجدود در مدف بررسدی کیاید

خدفمات ترجمده بدا رویکدرد

مشتریمفاری؛
 اسدددتااده از سدددایر تکنیعهدددای هدددو

مصدددنوعی ،بدددهویژه شدددگکۀ عصدددگی

مصددنوعی و مهمتددرین و مرتگمتددرین ال وریتمهددای موجددود در حددوزة هددو
مصدنوعی ،بدهمن ور افد ایپ غندای ملتدوایی مدف مد،کور و نید بهگدود فرایندف
اسددتنتا فددازی آن بددرای حددوزة بررسددی کیای د

خددفمات ترجمدده بددا رویکددرد

مشتریمفاری؛
علاوه بر ایدن ،بدا توجده بده بررسدیهای انجدامشدفه ،مهمتدرین ملدفودی های پدژوهپ
پیپرو را میتدوان مشدکلات موجدود در حدین انجدام کدار ،از قگیدل عدفم وجدود یدع مدف
مشددابه بددهمن ددور بررسددی کیایدد

خددفمات ترجمدده بددا رویکددرد مشددتریمفاری دانسدد .
)1. Gaskin, Griffin, Hauser, Katz, & Klein (2011

تللیل کیای
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همچنددین بددا اسددتااده از یافتددههای آن میتددوان متییرهددای پددژوهپ را بهصددورت جددام تری،
تللیددل کددرد .از دی ددر ملددفودی های پددژوهپ میتددوان بدده عددفم دسترسددی بدده تعددفاد
بیشددتری از خگرگددان حددوزة بررسددی کیای د

خددفمات ترجمدده بددا رویکددرد مشددتریمفاری و

احتما وجدود پاسد های ذهندی خگرگدان اشداره کدرد .مسدئلۀ دی در عدفم بررسدی هانرهدای
ترجمده اسد

مختل

(در ایدن پدژوهپ ن درات خگرگدان تنهدا در خصدوص ترجمدۀ متدون

غیرادبددی ب دهطددور کلددی بررسددی شددف) ،زیددرا ممکددن اس د

ن ددرات مشددتریان در خصددوص

ترجمۀ ادبی با دیفگاهشدان در مدورد ترجمدۀ مقالدات علمدی متاداوت باشدف و پدژوهپهدای
آینفه میتواننف بده حدوزههدای تخصصدی ترجمده بسردازندف .ایدن پدژوهپ فقدم کمدی بدوده
اس

و پژوهپهای کیای یا آمیخته میتوانف در پژوهپهای آتی بهکار گرفته شود.
کتابنامه

پوراسافن قنگر ،ا ،.شجاعی ،ا ،.ا ،.و شیری ،م .)۸۹۱۳( .سنجپ و اولوی بنفی کیای
آموز

ایران خودرو با استااده از اب ار سروکوا

خفمات واحف

( ) SERVQUALو فراینف تللیل

سلسلهمراتگی ) .(AHPنشریۀ پژوهپنامه اقتصاد و کسب و کار.۹۸-22،)۸(۸ ،
حیفری،

 ،.خو سلیقه ،م ،.و هاشمی ،م .)۸۹۳2( .هو

روایی و کیای

ترجمه .مطالعات زبان و

ترجمه.۸۹6-۸۸۹ ،)2(2۱ ،

صفرآبادی ،ن ،.ابراهیمزاده پ شکی ،ر ،.و بنافراشاه ،ن( .شهریور .)۸۹۳2،ارا ۀ مفلی برای ارزیابی
کیای

خفمات دانش اهی با استااده با رویکرد ترکیگی مف سازی ساختاری تاسیری و هفپر .

مقالۀ ارا هشفه در دومین کناران

بینالمللی مفیری

کارآفرینی و توسعۀ اقتصادی .،دانش اه پیام

نور قم ،قم.
فخارزاده ،م ،.و امینی ،م .)۸۹۳1( .بررسی جریان ترجمهای ادبیات از زبان فارسی به روسی با رویکرد
سری زمانی .مطالعات زبان و ترجمه.56-21 ،)2(5۸ ،
گودرزی 9س ،.جهانیان 9ر ،.و حقیقی،

تأثیرگ،ار بر اف ایپ کیای

( .اردیگهش  .)۸۹۳0 ،شناسایی و رتگهبنفی مؤلاههای

خفمات آموزشی با منط فازی .مقالۀ ارا هشفه در اولین کناران

ملی

پژوهپهای نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی ،حقوب و علوم اجتماعی ،دانش اه
علمی کاربردی شوشتر ،شیراز.
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 جدول اطلاعات توصیفی مربوط متغیرهای پژوهش.1 ضمیمة
اطلاعات توصیفی مربوط به
وضعیت عملکردی متغیرهای
پژوهش

اطلاعات توصیفی مربوط به
متغیرها و معیارهای پژوهش

میانگین

3.29

اهمیت متغیرهای پژوهش
میانگین

 ویژگیهای ملموس و ملسوس مؤسسه در ارا ه. ال
)Tangibles( خفمات ترجمه

5.36

4.38

تسهیل فراینف ارا ۀ خفمات ترجمۀ مؤسسه

5.50

3.48

شرایم ملیطی مؤسسۀ ارا هدهنفة خفمات ترجمه

5.52

4.75

ویژگیهای فی یکی ساختمان مؤسسه

5.66

4.90

ظاهری پرسنل مؤسسه

4.18

تجهی ات مؤسسه ترجمه

5.04
4.61

مؤسسه

وضعی
وضعی

ملتوای و سای

ساارشیسازی خفمات ترجمه توسم مؤسسه)Customization(

5.73
5.41
5.73
5.70
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اطلاعات توصیفی مربوط به

اطلاعات توصیفی مربوط به
اهمیت متغیرهای پژوهش

وضعیت عملکردی متغیرهای

متغیرها و معیارهای پژوهش

پژوهش

میانگین

5.64
5.73

میانگین

تمایل مؤسسه به ساارشیسازی خفمات ترجمه بر
اساس نیازهای مشتری
توانایی مؤسسه در ساارشیسازی خفمات ترجمه
براساس نیازهای مشتری
پاس به نیازهای مازاد مشتری

5.59
5.86
5.48

قابلی

ساار

-قابلی

و برآورد قیم

با سرع

3.83
3.86
4.53

بالا

دسترسی به خفمات ترجمۀ مؤسسه
()Access

4.62
3.56

5.80

آسانی تماس با مؤسسه

4.28

5.57

ن دیع بودن ملل مؤسسه

3.67

5.70

مسیر بودن مؤسسه

4.68

دسترسی به حمل و نقل عمومی و مترو

3.83

5.77
5.50
5.63
5.63

خو
قابلی

د-ارتگاطات موجود در میان افراد حاضر در مؤسسه
()Communication
اطلاا رسانی به مشتریان در خصوص انواا خفمات
ترجمه
بیان فراینفهای موجود در خفمات مؤسسه به زبان قابل
فهم برای مشتری

4.59
4.86
4.72

5.67

ه-اعتگار خفمات ترجمه مؤسسه ()Credibility

4.00

5.80

مورد اعتماد بودن و اعتگار خفمات ترجمه مؤسسه

4.79

5.53
5.63

باور به کیای

خفمات ترجمه مؤسسه

شهرت (نام) مؤسسۀ ارا هدهنفة خفمات ترجمه

3.53
4.83
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اطلاعات توصیفی مربوط به

اطلاعات توصیفی مربوط به
اهمیت متغیرهای پژوهش

وضعیت عملکردی متغیرهای

متغیرها و معیارهای پژوهش

پژوهش

میانگین

5.93

میانگین

خصایل پرسنل مؤسسۀ ترجمه در اعتگار بخشیفن به
مؤسسه
تعهف مؤسسه در رابطه با ارا ه خفمات ترجمه با

5.73

بالاترین کیای
و-قابلی

5.90

توانایی مؤسسه در انجام خفمات ترجمه در زمان

5.83
5.50

متعهفشفه
توانایی مؤسسه در انجام خفمات ترجمه با دق

توانایی مؤسسه در انجام خفمات ترجمه با اطمینان
متعهف شفه

شاافی

5.57

در ارا ۀ خفمات ترجمه

وجود استانفاردهای حرفهای در مؤسسه

5.63

5.80

خفمات ترجمه توسم

مؤسسه

5.63

5.60

متعهف

شفه

بیمه کردن و ت مین کیای

ز-شناخ

و در مشتریان خفمات ترجمۀ مؤسسه

)(Understanding/Knowing customer
تلا برای شناخ و در مشتریان خفمات ترجمۀ
مؤسسه
تلا

4.59
3.60

()Reliability

5.73
5.87

اطمینان خفمات ترجمه مؤسسه

3.50

برای در احتیاجات خاص هر یع از مشتریان

3.60
3.79
3.67
4.52
3.41
4.83
4.80
4.55
4.67

5.77

ارا ۀ توجه ویژه به هر مشتری

4.24

5.57

تشخیص مشتریان وفادار و دا می بهطور ن اممنف

3.83
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اطلاعات توصیفی مربوط به

اطلاعات توصیفی مربوط به
اهمیت متغیرهای پژوهش

متغیرها و معیارهای پژوهش

میانگین

5.50
5.43
5.63
5.47
5.79
5.57

2۳

وضعیت عملکردی متغیرهای
پژوهش
میانگین

در خفمات ترجمه مؤسسه وجلوگیری از

ح-امنی

جرایم اینترنتی ()Security
مصون بودن خفمات ترجمۀ مؤسسه در برابر سرق
ادبی و هر گونه تهفیف دی ر
فی یکی خفمات ترجمه ارا ه شفه توسم

امنی

مؤسسه
مالی در خفمات ترجمه ارا ه شفه توسم

امنی

مؤسسه
حا حریم خصوصی خفمات ترجمه ارا ه شفه توسم
مؤسسه
ا-یکفلی و حسن نی

پرسنل مؤسسه ()Empathy

4.63
3.76
4.73
4.93
4.24
4.79

5.69

رعای

اد

پرسنل در ارا ه خفمات ترجمه

4.89

5.70

رعای

احترام پرسنل در ارا ه خفمات ترجمه

4.10

5.90
5.79
5.82

ملاح ه و مراعات پرسنل در برخورد با مشتری هن ام
ارا ۀ خفمات ترجمه
رفتار دوستانه پرسنل در ارا ۀ خفمات ترجمه
ی-شایست ی پرسنل مؤسسۀ ترجمه
()Competence

4.38
4.69
4.86

5.43

وجود مهارتهای لازم در پرسنل مؤسسۀ ترجمه

4.00

5.62

وجود دانپ و اطلاعات لازم در پرسنل مؤسسۀ ترجمه

4.07

5.62

کارایی پرسنل مؤسسۀ ترجمه در ارا ۀ خفمات مربوا

4.55

5.68

پاسخ ویی و مسئولی پ،یری در خفمات ترجمهمؤسسه ()Responsiveness

4.72
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اطلاعات توصیفی مربوط به

اطلاعات توصیفی مربوط به
اهمیت متغیرهای پژوهش

وضعیت عملکردی متغیرهای

متغیرها و معیارهای پژوهش

پژوهش

میانگین

5.55
5.50

میانگین

به نارضایتیهای

مسئولی پ،یری مؤسسه نسگ
مشتری
قابلی

به شکایات مشتری

پاسخ ویی مؤسسه نسگ

عمل در ارا ه خفمات ترجمه

4.52
3.45

5.42

سرع

5.50

-ه ینۀ خفمات ترجمه مؤسسه ()Cost

4.38

5.52

پایین بودن ه ینۀ خفمات ترجمه

3.48

5.66

منصاانه و متناسب بودن ه ینه خفمات ترجمه

4.75

4.71

مقیاس پ،یر بودن ه ینه خفمات ترجمه مؤسسه
5.73

(توضی خفمات صورت گرفته و ه ینه هر کفام آنها

4.90

بصورت جفاگانه)
5.42

خفمات ترجمه بهعنوان یع معیار

در ن ر داشتن قیم

رقابتی قوی
م-ضامن کیای

5.73

5.73

) بن اهی که ترجمه را به آن ساار
) مشارک

4.61
میدهف

موثر مشتری در فراینف ترجمه
ن-وسع

5.59
5.86

5.04

ال ) مترجم

5.70
5.64

ترجمه

خیلی ب ر

4.18

4.52
3.86

بن اه ترجمه

4.53

(بیپ از  ۸66نار کارمنف)

3.41

5.48

ب ر

(بین  26تا  ۳6نار کارمنف)

3.56

5.80

متوسم (بین  ۸۸تا  ۹6نار کارمنف)

4.28

5.57

کوچع ( بین  2تا  ۸6نار کارمنف)

3.67

تللیل کیای

خفمات ترجمه با رویکرد مشتریمفاری ...

اطلاعات توصیفی مربوط به

اطلاعات توصیفی مربوط به
اهمیت متغیرهای پژوهش

متغیرها و معیارهای پژوهش

میانگین

5.70
5.77
5.50

۹۸

وضعیت عملکردی متغیرهای
پژوهش
میانگین

بسیار کوچع (زیر  ۹نار کارمنف)
س-رو های بازبینی و بررسی مجفد ترجمههای
انجامشفه توسم مترجم یا ویراستار
مقایسۀ ترجمه با متن اصلی برای حصو اطمینان از
مطابق

کامل و دقی ترجمه با متن اصلی

4.68
3.83
4.59

خوانپ ترجمه برای حصو اطمینان از تطاب گونه
5.63

متنی ترجمه و متن اصلی (برای مثا یع آگهی

4.86

تگلییاتی ،بروشور ،قرارداد)
5.63

خوانپ ترجمه برای ارزیابی روان بودن متن ترجمه

4.72

5.67

ا-قابلی ها و مهارتهای مورد انت ار از مترجمان

4.00

5.80

مفر دانش اهی در رشتۀ مترجمی یا مفارکی در زمینۀ
مهارت ترجمه از مؤسسات زبان

4.79

5.53

مفر دانش اهی در رشتۀ زبان مربوا (ان لیسی)

3.53

5.63

جواز دارالترجمۀ رسمی

4.83

5.93

دانپ مربوا به اصطلاحات تخصصی در یع زمینۀ
علمی خاص ( مثل فناوری یا اقتصاد)

4.83

5.73

سواب و تجربه کاری بهعنوان مترجم

4.59

5.90

مهارت استااده از نرماف ارهای حاف ۀ ترجمه

3.60

5.73
5.87

مهارت استااده از نرماف ارهای کمع مترجم و
اب ارهای بومیسازی و غیره
-انواا متون ترجمه

3.60
3.79

5.83

مکاتگات

3.67

5.50

قراردادها

4.52
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اطلاعات توصیفی مربوط به

اطلاعات توصیفی مربوط به
اهمیت متغیرهای پژوهش

متغیرها و معیارهای پژوهش

میانگین

وضعیت عملکردی متغیرهای
پژوهش
میانگین

5.63

تگلییات

4.45

5.63

مستنفات اداری

4.83

5.60

متون دانش اهی

4.80

ص-معیار انتخا

5.80

مترجم

پایینترین ه ینه برای ترجمه

5.57

صر

5.77

کمترین زمان برای ترجمه

4.55
4.67
4.24

5.57

بررسی نمونۀ ترجمۀ آزمایشی پیپ از شروا کار

3.83

5.50

تجربیات مترجمگ بن اه ترجمه

4.63

5.43

تلصیلات مترجم یا کارکنان بن اه ترجمه

3.76

قابلی

5.63

اطمینان از تلویل ترجمه

4.73

5.47

ب-نقصها و کمگودهای ترجمه ها

4.93

5.79

خطاهای دستوری

4.24

5.57

اشتگاهات تایسی

4.79

5.69

بیدقتی در برگردان اعفاد

4.89

5.70

جا انفاختن قسمتی از متن هن ام ترجمه

4.10

5.90
5.79
5.82
5.43

ترجمۀ متن تا حف زیاذی با توجه بهترتیب قرار گرفتن
کلمات در متن اصلی
استااده از زبان غریب و غیرعادی در ترجمه
برداش

غلم مترجم از من ور نویسنفة متن اصلی و
برگردان آن به زبان مقصف

ترجمۀ نادرس

اصطلاحات زمینههای تخصصی

3.86
4.69
4.86
4.69

تللیل کیای

خفمات ترجمه با رویکرد مشتریمفاری ...

اطلاعات توصیفی مربوط به

اطلاعات توصیفی مربوط به
اهمیت متغیرهای پژوهش

متغیرها و معیارهای پژوهش

میانگین

5.62

۹۹

وضعیت عملکردی متغیرهای
پژوهش
میانگین

نامناسب بودن سگع ترجمه با توجه به گونۀ متنی یا
متن اصلی
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چکیده
بددنون ترد،ددن ،مهددارت و دددنن و درک مطزدده  ،ددی ز صهددار مهددارت صددزی در زبددان
دگزیسی سد

هده دقده مهمدی در دلدر زدن و د دده ،فدا میهندن و بده همدی دلید
ز میددان و م د م تزفددی هدده بددر هیفی د

مددورد توجدده صددا هدظددر ن س د

مهددارت

و دددنن و درک مطزدده تددیریر میگذ ردددن ،ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی ز
و ،د ه ی بر ددورد ر س د

پ وهلددگر ن مددو رد م تزفددی هم ددون رسددن ل ط و

همی د

شددیوة دگارشددی متفدداوت ،و م د

رهنگددی و تددرا ز طددا ر ز د ،جدداد ضددطر خ

و دددنن در زبددان ددارجی معر ددی هرده دددن در هنددار  ،د مددو رد و بددا در دظددر گددر ت
جا،گدداه ددو ا و هیجانهددای مثبدد

و منفددی در رودددن ،ددادگیری زبددان ددارجی،

میتددو ن سددطه هیجامددن زبددانآموز دسددب

بدده میتددو ی مددت ر  ،ددی ز زدد ،جدداد

ضطر خ و ددنن در زبدان دارجی د دسد

هیجامدن هده ترهیبدی ز سده مؤلفدۀ د،،

هیجان ،و بسامن سد

بده ،د د تدۀ مهدن شداره د رد هده در د هیجانهدای م تزفدی ر

در ردر تجربددههای سدی م تزددر در رتبدا بددا و بگدان زبددان تجربده میهننددن جسددتار
اضر میهوشدن میدا ن و ترتیده سدتفاده ز دو ا پنجگاددۀ زبدانآموز بدر ی بالدابردن
سددطه هیجامددن و تقو،دد

سددرما،ههای سددیهیجادی در رتبددا بددا میتددو ی مددت ر ،

بدده نو ن ر ه ارهددا،ی بددر ی هنتددرط ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی معر ددی هنددن
در دها ،د  ،پیلددنهاد میشددود پ وهههددای تجربددی دیدداز س د

هدده میددا ن تیریرگددذ ری

دددو ه هیجامددن ،ترتیدده و ترهیدده سددتفاده ز ددو ا بددر ی هنتددرط ضددطر خ و دددنن
بررسی شود
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کلیدددوا هها :آمددوزز زبددان دگزیسددی ،ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی ،هیجامددن،
سرما،ۀ هیجادی سی
 .1مقدمه

زبددان بدده نددو ن امدد پی یددنة برقددر ری رتبددا  ،همددو ره مطمدده دظددر هارشناسددان
وزههای گودداگون ز قبید زبانشناسدی و رو نشناسدی بدوده سد

بدا توجده بده همید

،ادگیری زبان دارجی هده دیداز بده صدرا زمدان ،ددربی ،و مندابو گودداگون د رد (صاپدان و
پ تدداز ،)31۸۹ ،۸مؤلفددههددا و مهارتهددای م تزددر زبددادی مددورد بی د

مت صصددان قددر ر

د ردددن مهددارت و دددنن و درک مطزدده در زبددان ددارجی  ،ددی ز صهددار مهددارت صددزی
هدده بددر ی پیلددر

سد

زمددی و رهنگددی و بهددره بددردن ز ،ا تددههای سددا،ر هلددورها و

رهنگهددا ضددروری بددوده و طبددن دظددر ِدددی ،)3113( 3،دقدده بسددیار مهمددی در ر گیددری
طزا ات و رتقای تف ر د رد
مددروزه تو دددا،ی درسدد

و دددنن و هددن مددت تبددن ،بدده دیددازی ساسددی بددر ی تمددام

سددطوع زمددی و موقعی هددای شددیزی شددنه سدد

(رجدده ،ون زهر،ددا ،بددن لر م ،

َسددنی )31۸3 ،۹ز ،دد رو ،شناسددا،ی ددو مزی هدده با دد
ُسددنی ،و َ
پیلددر

مهددارت و دددنن میشددود ز همیدد

گوددداگون بدده مددو رد م تزفددی شدداره شددنه س د
و ددنن در زبددان دارجی سد
سدد

،جدداد تزدداط در

و،دد ه ی بر ددورد ر سدد

در مطالعددات

هدده  ،ددی ز مهنتددر ،آنهددا ضددطر خ

بدهطور هزددی ،ضدطر خ دددو ی الد

دگر دددی و ددداآر می

هدده سددی شددبیه بدده تددرا در ددرد ،جدداد میهنددن ( شددلیزبرگر۸۳۱۹ ،4؛ باسدداو دا،3

 )3111تجربۀ ضدطر خ مم د

سد

میدنود بده مهارتهدای اصدی ز جمزده ر دندنگی،

س د نر دی در مقاب د جمعی د  ،و ،ددا ر گیددری زبددان ددارجی باشددن در  ،د ر سددتا ،سددا،تو،
هددورو،تا ،و گددارز  )۸۳۳۳( 3ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی ر بدده نددو ن  ،ددی ز
1. Çapan and Pektaş
2. Ennis
3. Rajab, Wan Zakaria, Abdul Rahman, Hosni, and Hassani
4. Spielberger
5. Basavanna
6. Saito, Horwitz, and Garza

۹3

معر ی لگوی «هیجامن» به نو ن شیوه ی هارآمن

ددا

دددو ه ضددطر خ هدده و بسددته بدده ،ددی موقعیدد

و ز،ددر مجمو ددۀ ضددطر خ زبددان

ارجی (هورو،تا ،هدورو،تا و هدو  )۸۳۱3 ،۸سد  ،معر دی هردددن ،د گوددۀ ضدطر خ
میتو دددن سددبه ددنم تو یددن زبددانآموز در مهددارت و دددنن شددود در قیقدد  ،هنگددام
تجربدۀ ضددطر خ در ددی
هدده ،دد

و دددنن مددت  ،عالید

قلددر پیهپیلددادی 3میددا هدداهه می،ابددن

مددر منجددر بدده ددنم هامیددابی ددرد در بدده هددارگیری سددازوهارهای هنتددرط توجدده

میشود هه بر ی تجا،ه و تیزید مدت مدورد دیداز سد

(ددیز  ،مدوط ،سدی ما-دی جوددگ

۹

و بدداا )31۸3 ،گرصدده پیلددتر مطالعدداتی دیددا بددا هددنا ر،لدده،ابی ز د ،جدداد  ،د دددوه
(بددر ی مثدداط ،بردتمییددر3113 ،4؛ صاپددان و پ تدداز،)31۸۹ ،

ضددطر خ دجددام شددنه سدد

صددو

هماهددان شناسددا،ی سددا،ر و مد و ر ئدۀ ر ه ارهددای مناسددهتر در ،د

ضددروری

س
بدده دظددر میرسددن  ،ددی ز ر ههددای هدداهه ضددطر خ در ددی

و دددنن مددت بدده زبددان

ددارجی ،سددتفاده ز «هیجددان» 3و « ددو ا» 3در رتبددا بددا میتددو ی مددت

سد

در همددی

ر سددتا ،پیهقددنم ،طباطبائیددان و ددداوری ( )۸۹۳3لگددوی هیجامددن 3ر معر ددی هرددددن هدده بددر
ترهیدده ددو ا و هیجادددات اص د ز تجربددههای سددی تیهیددن د رد هیجامددن ز ترهیدده
د ،،هیجددان و بسددامن بدهدسد
ددو ا سدد

هدده تیدد

دسبیسددازی شددنا

آمددنه سد

و بدده معنددی هیجاددات منددت

ز بهرهگیددری ز

تددیریر تجربددههای سددی (بسددامن) ،تیییددر میهننددن و سددبه

ددر د ز مفدداهین گوددداگون میشددودن (پیهقددنم ،جدداجرمی و شا،سددته،

)31۸3
میتدو ن گفد

هدده  ،دی ز دشددو ریهای پددیه روی ر گیدر ن زبددان دگزیسددی مددن،ر،

هردن ضدطر خ داشدی ز رو،دارو،ی بدا متندی سد

هده دسدب

بده و بگدان تلد ی دهننه و

میتددو ی آن ز هیجامددن دددنهی بر ورد ردددن و  ،د د تدده میتو دددن بدده درک دادرس د

مددت

1. Horwitz, Horwitz, and Cope
2. Prefrontal cortex
3. Sikkema-de Jong, and Bus
4. Brantmeier
5. Emotion
6. Senses
7. Emotioncy
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منجددر شددود بددا توجدده بدده همیدد
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مهددارت و دددنن و درک مطزدده در زبددان دگزیسددی،

دگاردددنگان ،دد جسددتار سددتفاده ز ددو ا گوددداگون ،هیجانهددای مثبدد  ،سددرما،ههددای
هیجادی سددی و لگددوی هیجامددن ر بددر ی رزبدده بددر ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی
معر ی میدما،نن
 .2چارچوب نظری
 .1 .2اضطراب

و بة ضددطر خ هدده ز زبددان آلمددادی و رد دگزیسددی شددنه ،تعددار،ر گوددداگودی د رد بددر ی
دمودده ،شدلیزبرگر ( )۸۳۱۹ضدطر خ ر ،د گودده تعر،در میهندن « :سداا دروددی تددنه،
بدین ،ددداآر می و دگر دددی همدر ه بددا بر دگی تگددی سیسددتن صدبی ودهددار» هنصنددی  ،بیسددر،
صددیری ،ددر زی و شددا،گان صدد ( )31۸3معتقندددن هدده ضددطر خ دددو ی هیجددان منفددی
سدد

هدده بددا تددرا همددر ه سدد

و ر،لددۀ شددنا تی ،۸صددبیز،سددتی 3و ر تدداری د رد

باسدداو دا ( )3111ضددطر خ ر دددو ی الد
تهن،ددن ،پر،لددادی و بددین شددبیه بدده تددرا سد

دداطفی مید دددن هدده ز لیدداد د ر بددودن دد،
ز منظددری د،گددر ،ضددطر خ دقدده دطبدداقی

د رد ،بددن ،معنددا هدده ددرد ر بددر ی مو جهدده بددا شددر ،ط طرددداک تمددالی آمدداده میدما،ددن
تجربۀ طولدادی مدنت ضدطر خ مز درد طبیعدی درد ر م تد میهندن (پداولن و ،صرددی و
گوب ینددا )311۳ ،۹ضددطر خ ،هدده بدده قیددنة هر شدد  ، )۸۳۱3( 4ددی ز یزترهددای دداطفی
هنگددام ،ددادگیری زبددان ددارجی س د  ،بدده صنددن دسددته تقسددین میشددود بر سدداا  ،دی ز
دسدددتهبننیها ،ضدددطر خ سددده ددددوه د رد :صدددف  ،3الددد  3و موقعیددد ( 3می ،نتدددا،ر و
گددارددر )۸۳۳۸ ،ضددطر خ صددف

زمیندۀ پا،ددن ر د رد و ددرد مم د

دصدار ضدطر خ شددود ( شدلیزبرگر )۸۳۱۹ ،ضددطر خ الد

سد

،دی موقعید

در هددر مددوقعیتی
هیجدادی موقد

1. Cognitive
2. Neurobiological
3. Pavlenko, Chernyi, and Goubkina
4. Krashen
5. Trait
6. State
7. Situation-specific

معر ی لگوی «هیجامن» به نو ن شیوه ی هارآمن

س

۹۳

( شدلیزبرگر )۸۳3۳ ،هده توسدط سیسدتن صدبی عداط میشدود؛ و ضدطر خ موقعید ،

آنصنان هه ز نو ده بر میآ،دن ،ددو ی ضدطر خ صدف
،ددی موقعیدد

و عالیدد

ددا

سدد

بده شدمار میآ،دن هده و بسدته بده

و پیوسددته در آن موقعیدد

سدداا میشددود

(می ،نتددددا،ر و گددددارددر )۸۳۳۸ ،آللددددرت و هددددابر ( )۸۳31دیددددا دو دددددوه ضددددطر خ
تسددهی هنننه ۸و داتو نهننددنه 3ر معر ددی دموددددن هدده بدده بیددان آهسددفورد ( )۸۳۳۳بددهترتیدده
ضددطر خ مفیددن ۹و ضددطر خ مضددر 4و دددنه میشددودن و دوردیدده ( )3113دیددا آنهددا ر
سددودمنن 3و بازد ردددنه 3میدامددن بنددابر  ، ،همددۀ ضددطر خها منفددی دیسددتنن ،بز دده گدداهی
دگر دددی در مددورد ت زیددر میتو دددن ددامزی مثب د

بددر ی ره د

بدده جزددو باشددن (بددر ون،

 )3111ز آدجا هده ضدطر خ ب ده جن ،یداپدذ،ر زددنگی سد  ،هدر زمدان ملدیوط دجدام
هداری باشددین هده شددر ،ط ضدطر بی ر ،جدداد هنددن ،مادندن هزااهددای زبدان ددارجی، ،هد ،
بدددنن و ر تارمدددان درگیدددر میشدددود (بیگدددنلی )31۸1 ،بددده بیدددان د،گدددر ،دددنم تدددو زن
یا،ولوب،ددی و رو نشددنا تی داشددی ز ضددطر خ ،ددادگیری دددهتنهددا بددر بددنن مددا تددیریر
میگددذ رد ،بز دده مز ددرد ،هدد و دها،تدداً ،ددادگیری ر م تدد میسددازد (بیگددنلی)31۸1 ،
بنددابر  ، ،ضروریس د
با

بددا موقعی هددای م تزددر مربددو بدده ،ددادگیری زبددان ددارجی هدده

،جاد ضطر خ میشودن ،آشنا شو،ن
 .2 .2اضطراب زبان خارجی

ضددطر خ زبددان ددارجی 3گوددده ی ز ضددطر خ س د

هدده در موقعی هددای مربددو بدده

،ددادگیری زبددان ددارجی ،ددا سددتفاده ز آن پن،ددن ر میشددود (رفدداررمر و شددیر زیز ده،
 )۸۹۳1گددارددر و می ،نتددا،ر ( )۸۳۳۹معتقندددن هدده ضددطر خ زبددان ددارجی سدداا
ترا ،دا دگر ددی سد

هده زبدانآموز هنگدام هداربرد زبدان دارجی بده آن دصدار میشدود
1. Facilitative anxiety
2. Debilitative anxiety
3. Helpful
4. Harmful
5. Beneficial
6. Inhibitory
7. Foreign language anxiety

مطالعات زبان و ترجمه
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هورو،تا و هم ار ن ( )۸۳۱3هده بدر ی ولدی بدار سدازة ضدطر خ زبدان دارجی ر معر دی
هرددددن ،آن ر مجمو دده ی ز در هددات ش صددی ،قا،ددن ،ساسددات و ر تارهددا مید دنددن هدده
مربددو بدده هزدداا زبددان و برگر تدده ز مر د منیصددربه ددرد ،ددادگیری زبدان سد
جه  ،ضطر خ زبدان دارجی بده ضدطر خ و بسدته بده موقعید  ۸شدباه

ز ،د

د رد (هدورو،تا،

311۸؛ می ،نتددا،ر )۸۳۳۳ ،دداون بددر ،دد  ،هددورو،تا و هم ددار ن ( )۸۳۱3لگددو،ی بددر ی
سددنجه میددا ن ضددطر خ زبددان ددارجی در هزدداا زبددان ر ئدده د ددددن و آن ر «مقیدداا
ضددطر خ زبددان ددارجی» 3دامیندددن ضددطر خ زبددان ددارجی و زد بددروز آن در مطالعدات
متعددندی و هدداوی شددنه دن هدده بر ددی ز مهنتددر،
ضددطر خ زبددان ددارجی» دجددام شددنه سدد

 ،د مطالعددات بددا سددتفاده ز «مقیدداا

(بددر ی مثدداط ،آ،ددن ۸۳۳4 ،؛ لربددی31۸3 ،۹؛

ودووگبدددوزی ،بیزدددی و دلدددی۸۳۳۳ ،4؛ بیزدددی۸۳۱۹ ،3؛ هرشدددنر31۸3 ،3؛ ،اددددگ)۸۳۱3 ،3
بر سدداا ،دد مطالعددات ،بددهطور هزددی ،سدده امدد جنسددی  ،۱سددطه زبددان ۳و تجربیددات
زبددانآموز ز هلددور زبددان مقصددن ۸1ر میتددو ن بر ددی ز و مد صددزی تیریرگددذ ر در ،جدداد
ضدطر خ زبدان دارجی د دسد
در زمین دۀ و م د ش د

،اددگ ( )۸۳۳۸دیدا ،ز طر،دن مدرور مطالعدات دجدامشدنه

گیری ضددطر خ زبددان ددارجی ،شدده ام د ر معر ددی میهنددن۸ :

ضددطر خ ددردی و بینددا ردی۸۸؛  3قا،ددن زبددانآموز دربددارة ،ددادگیری زبددان۸3؛  ۹قا،ددن
معزددن دربددارة آمددوزز زبددان۸۹؛  4تعامزددات بددی معزددن و زبددانآموز۸4؛  3رودددن هزدداا۸3؛ و

1. Situational anxiety
2. Foreign language classroom anxiety scale
3. Alrabai
4. Onwuegbuzie, Bailey, and Daley
5. Baily
6. Hershner
7. Baily
8. Gender
9. Course level
10. Learners’ experiences with the target language country
11. Personal and interpersonal anxiety
12. Learner beliefs about language learning
13. Instructor beliefs about language teaching
14. Instructor-learner interactions
15. Classroom procedures

معر ی لگوی «هیجامن» به نو ن شیوه ی هارآمن

 3رز،ددابی زبددان ۸دمددود ر  ۸مهنتددر،

4۸

و مد متعددند تیریرگددذ ر بددر ،جدداد ضددطر خ زبددان

ارجی ر دلان میدهن:

نمودار  .1مهمترین عوامل ایجاد اضطراب زبان خارجی

 .3 .2اضطراب خواندن در زبان خارجی

و دددنن و درک مطزدده در زبددان ددارجی  ،ددی ز صهددار مهددارت صددزی سدد

هدده

زبانآموز ن با،ن بر سداا هدن ا و دیازها،لدان در بگیرددن مدا ،بر دی ز پ وهلدگر ن بدر
 ،باورددن هده گرصده مهدارت و ددنن در زبدان دارجی میتو ددن منلدی ،جداد ضدطر خ
زبددادی باشددن ،آنطددور هدده شا،سددته سدد

بددن ن دلرد ته دددن (سددزرز3111 ،3؛ لددی۸۳۳۳ ،۹؛

ماتسددود و گوب د  )3114 ،4بددا وجددود  ،د  ،پ وهههددا،ی بدده منظددور مطالع دۀ  ،د دددوه ز
ضددطر خ و ر،لدده،ابی آن دجددام شددنه س د

(ب در ی مثدداط ،بردتمییددر3113 ،؛ جددی31۸3 ،3؛
1. Language testing
2. Sellers
3. Lee
4. Matsuda and Gobel
5. Jee
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صاپددان و پ تدداز31۸۹ ،؛ قنسددولی311۹ ،؛ هوآدددگ )31۸3 ،۸بررسددی دبیددات مددرتبط بددا
 ،د موضددوه مبددی آن س د
ددا

هدده ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی بدده نو ن گوددده ی

ز ضددطر خ زبددادی بددر ی د سددتی بددار توسددط سددا،تو و هم ددار ن ( )۸۳۳۳معر ددی

شددن در بدداخ تعر،ددر ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی ،ب ئددو ،د،نیددا و گیددو ()31۸۹
معتقندددن بدده  ،د دلی د هدده زبددانآموز ن  ،د دددوه ز ضددطر خ ر در ددی

و دددنن زبددان

ارجی تجربه میهننن ،با مهارت زبادی و دنن مرتبط س
بددر ی و هدداوی بیلددتر ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی ،سددا،تو و هم ددار ن ()۸۳۳۳
«مقیدداا سددنجه ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی» 3ر طر ددی دموددددن هدده بعددنها در
مطالعددات متعددندی مددورد سددتفاده قددر ر گر د
دظددر سددا،تو و هم ددار ن ( ،)۸۳۳۳دو جنبدۀ ددا
با د

(بددر ی مثدداط ،طیدده و جنتددی )31۸3 ،ز
ز و دددنن زبددان ددارجی مم د

سد

ضددطر خ شددود ۸ :رسددن ل ط و شددیوة دگارشددی داآشددنا هدده بدده دلی د دشددو ری در

رماگلددا،ی مددت بددر ی هددن و تیزیدد آن میتو دددن ضددطر خ ،جدداد هنددن؛ و  3مفدداهین
رهنگی بیگاده هه در ،د

الد

مم د

سد

مدت رماگلدا،ی شدنه بدا سدا تار رهنگدی

و دننه تطدابن دن شدته باشدن ز د،گدر مطالعداتی هده در ،د زمینده صدورت گر تده سد ،
میتو ن به پد وهه ب ئدو و هم دار ن ( )31۸۹شداره دمدود در ،د مطالعده ،متدون داآشدنا،۹
موضددو ات داآشددنا 4و دگر دددی در مددورد درک مطزدده ،3بدده نو ن و مدد صددزی ،جدداد
ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی معر ددی شددندن همدداطگر ،ی 3دیددا بدده نو ن امدد
د،گددری بددر ی ،جدداد ضددطر خ زبددان ددارجی ،مددورد و هدداوی قددر ر گر تدده س د

(بددر ی

مثدداط ،رفدداررمر و شددیر زیز ده۸۹۳1 ،؛ زدد  ،هوو،دد  ،بزنت سددتی و هولددن۸۳۳۸ ،3 ،؛
گرگرسدد و هددورو،تا )3113 ،هددورو-گددود  )311۳( ۱دیددا ،مددو ردی هم ددون و مدد
1. Huang
2. Foreign language reading anxiety scale
3. Unfamiliar scripts
4. Unfamiliar topics
5. Worry about comprehension
6. Perfectionism
7. Flett, Hewitt, Blankstein, Koledin
8. Kuru-Gunen

4۹
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ش صددی( ۸شددام سددتفادة دامناسدده ز سددتر بیهای و دددنن ،تددرا ز درک مطزدده،
دن شددت

دگیدداه ،دن شددت

تمدداد بدده دفدد ،و دتظددار ت ز،دداد) ،مددت ( 3شددام موضددو ات،

و بگددان داآشددنا ،سددا تار زبددادی پی یددنه ،میتددو ی رهنگددی دامددادوا و قالدده مددت ) و دورة
درسددی و دددنن و درک مطزدده( ۹شددام هتدداخ درسددی ،میددیط هزدداا ،و دددنن جبدداری،
معزددن و رزشددیابی) ر در ،جدداد ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی مددورر مید دددن در
پ وهلددی د،گددر ،قنسددولی و لهددی ( )31۸1ودهارآمددنی زبددانآموز ر بدده نو ن ددامزی
مورر در تعیدی سدطه ضدطر خ و ددنن در زبدان دارجی معر دی میدما،ندن دمدود ر  3بده
ش

گو،اتری مهنتدر،

و مد

،جداد ضدطر خ و ددنن در زبدان دارجی ر هده تداهنون

شناسا،ی شنه دن به تصو،ر میهلن

نمودار  .2مهمترین عوامل ایجاد اضطراب خواندن در زبان خارجی

 .4 .2معرفی الگوی هیجامد

مفهددوم «هیجامددن» ،بددر ی ولددی بددار ،در هتدداخ تیزی د دتقددادی و هدداربردی دظر،ددههای
ر گیددری زبددان وط ز پیددن ،ه تددا ت ددو ،توسددط پیهقددنم ،طباطبائیددان و ددداوری ()۸۹۳3
1. The personal factors
2. The reading text
3. The reading course
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معر ددی شددن لگددوی هیجامددن بددا لهددام ز مددنط رو نشددنا تی تیددوط  ،لارص دۀ دسددان ،ددا
لگددوی تیددولی-تفاوتهددای ددردی مبتنددی بددر رتبددا ( ۸گر،ندداپ و و،ددنر ،)۸۳۳۱ ،3ش د
گر تدده سددد

(پیهقددنم ،آد مسدددون و شا،سددته )31۸۹ ،گر،نددداپ ( )۸۳۳3هیجاددددات ر

زق دۀ گملددنة دظر،ددههای پیلددی در ددوزة ،ددادگیری زبددان وط مید دددن بددر  ،د

سدداا،

وی رو ،ردهددای گوددداگون ر بددا هددن ترهیدده دمددود و مفهددوم مهددن تیددوط هیجددادی ر
بدده نو ن هسددتۀ مرهددای لگددوی ددود در دظددر گر دد

(پیهقددنم و هم ددار ن )31۸۹ ،بددا

توجدده بدده شددباه های ،ددادگیری زبددان ددارجی بدده ر گیددری زبددان وط ،مددی تددو ن ز  ،د
رو ،ددرد در مطالعددات مربددو بدده ،ددادگیری زبددان ددارجی دیددا بهددره بددرد «  ،د رو ،ددرد،
د ددده موجددود دربددارة ،ه د و میددا ر  ،لارصدده میسددازد و ظر ی هددای شددنا تی ،زبددادی،
هیجددادی و جتمددا ی هدده همدده ز طر،ددن رو بددط تعددامزی (شددام تبددادط دداطفی) آمو تدده
میشددودن ،مددن دظددر قددر ر میگیردددن» ( بر هیمددی ،سددتاجی ،پیهقددنم و مددی ،ددادی،۸۹۳3 ،
 )3هیجامددن هدده ترهیبددی ز « ددو ا»« ،هیجددان» و «بسددامن» سدد  ،دلدداندهنددنة آن
سد

هدده و بگددان هددر زبددان بددر ی ددر د م تزددر آن جامع دۀ زبددادی ،درجددات م تزفددی ز

هیجددان ر ،جدداد میهننددن هدده «هیجامددن» آن و به دددام د رد ز  ،د رو ،هددر قددنر هدده سددطه
هیجامددن و به ی ،پیددرو تجربددههای گوددداگودی هدده ددر د ز طر،ددن ددو ا پن گاددده مادنددن
شدنینن ،د،ددنن و لمدد ،هددردن بددهدسد

آورده دددن ،بالدداتر باشددن ،آن و به بددر ی سد

گو،ان

آن جامعۀ زبادی قاب درکتر و هن بود (پیهقنم و هم ار ن)۸۹۳3 ،
درجددات ،ددا سددطوع م تزددر هیجامددن ،ددی و به ر میتددو ن بددر روی ،ددی طیددر و در
شدده جا،گدداه در دظددر گر د

هدده بدده ترتیدده بارت دددن ز :هیجامددن تهددی ،)1( ۹هیجامددن

شددنین ری ،)۸( 4هیجامددن د،ددن ری ،)3( 3هیجامددن لمسددی -رهتددی ،)۹( 3هیجامددن درودددی

3

1. Developmental Individual- Differences Relationship-based
2. Greenspan and Wieder
3. Null
4. Auditory
5. Visual
6. Kinesthetic
7. Inner
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( )4و هیجامدددن جدددامو( )3( ۸پیهقدددنم )31۸3 ،جدددنوط  ۸سدددطوع م تزدددر هیجامدددن ر
دلان میدهن
جدول  .1انواع هیجامد (پیشقدم و همکاران)2016 ،
نوع هیجان

سطح تجربه

میزان تجربه

هیجامَن تهی

1

هنگامیهه رد هیچ تجربه ی در مورد ،ی و به ،شیء ،ا مفهوم دن رد

هیجامَن شنین ری

۸

هنگامیهه رد در مورد ،ی و به ،ا مفهوم صر اً تجربۀ شنین ری د رد

هیجامَن د،ن ری

3

هنگامی هه رد درمورد ،ی و به ،شیء ،ا مفهوم تجربۀ شنین ری و
د،ن ری د رد

هیجامَن لمسی رهتی

۹

هنگامیهه رد اون بر د شت تجربۀ شنین ری و د،ن ری ،آن شیء ر
لم ،دیا هرده س

هیجامَن درودی

4

هنگامیهه رد ،اون بر مو رد بالا ،تجربۀ مستقیمی ز شیء ،و به ،ا
مفهوم هسه هرده س

هیجامَن جامو

3

هنگامیهه رد ،اون بر مو رد بالا ،بر ی هسه طزا ات بیلتر در
مورد شئ ،و به ،ا مفهوم تیقین هرده س

دمود ر  ۹سطوع م تزر هیجامن ر بهطور و ضهتر به تصو،ر میهلن

نمودار  .3سطوح چندگانه هَیجامَد (پیشقدم)2012 ،

1. Arch
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بر سدداا دمددود ر  ،۹هنگددامی هدده ددردی و به ی ر دلددنینه باشددن ،دسددب

بدده آن و به

هیچگوده د ،داطفی اصدی ددن رد و در دتیجده و بة مدورد دظدر در سدطه هیجامدن تهدی
(سطه صدفر) قدر ر میگیدرد هده ز لیداد درک ،در دوزة هیچآگداهی ۸میباشدن (پیهقدنم،
بر هیمددی و شد یبا،ی )۸۹۳3 ،هنگددامی هدده ددرد آن و به ر بددر ی ولددی مرتبدده میشددنود ،ز
سددطه صددفر بدده سددطه هیجامددن شددنین ری (سددطه ،ددی) صددعود میهنددن و گددر بتو دددن
مابدده ز ی بیرودددی آن و به ر ببینددن و ،ددا لمدد ،هنددن ،بدده ترتیدده و رد سددطوع هیجامددن
د،ددن ری (سددطه دو) و لمسددی -رهتددی (سددطه سدده) شددنه سد

هدده در قیقد  ،در  ،د

مر زدده ،هیجامددن ددرد و رد ددوزة بروداگدداهی 3میشددود در ،دد مر زدده  ،ددرد و به ر
میشناسن و قدط ز بیدرون بدا آن آشدنا،ی پیدن هدرده سد

(پیهقدنم و یروز،دان)۸۹۳3 ،

به همی ترتیه ،صناد ه درد در مر د بعدنی ،بدا دا ،ه بسدامن تجربده ،آگداهی دود ر
دسددب

بدده آن و به ددا ،ه دهددن ،هیجامددن درودددی (سددطه صهددار) شدد

میگیددرد هدده

میتو دن با تیقیدن و تفیدص ،بده مر زدۀ بعدنی ،عندی هیجامدن جدامو (سدطه پدن ) دسد
،ابددن و بدده ددوزة دروداگدداهی ۹و رد شددود در  ،د مر زدده ،ددرد بدده درک دقیقددی ز و به ،ددا
مفهوم مورد دظر میرسن هده مندت بده ،دادگیری میدن و هدن شدن ( بر هیمدی و هم دار ن،
۸۹۳3؛ پیهقنم و یروز،ان)۸۹۳3 ،
 .1 .4 .2حواس

بددا در تیددار د شددت
بلناسددنن و بدده دسددب

دددن مهای سددی ،دسددانها میتو دنددن ددیددای طددر ا ددود ر

موقعید  ،و هنههددای مناسددبی د شددته باشددنن ( ،رو دددی و ددن پناهی،

 )۸۹۳3دداون بددر ،د  ،دسددان میتو دددن ز ،هددا،ی هدده د رد بددر ی ،ددادگیری بهددره ببددرد
بدده بیددان د،گددر ،میرکهددای سددی سددبه میشددودن هدده مددا ز ددو ا متناسدده بددا میددرک
بر ی ،ادگیری سدتفاده هندین (بیندا )311۱ ،4و هرصده تعدن د دو ا درگیدر دی ،دادگیری
بیلددتر باشددن، ،ددادگیری میددنتر و هددن بددود (پیهقددنم و یروز،ددان )۸۹۳3 ،دددو ه ددو ا
1. Avolvement
2. Exvolvement
3. Involvement
4. Baines
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بارت دددن ز :دد ،بینددا،ی هدده برتددر،
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دد ،شددنا ته میشددود ،دد ،شددنو ،ی هدده مددو

صوتی میرک آن هستنن ،د ،بو،دا،ی هده ز طر،دن طدر و بدو بر دگی تده میشدود ،د،
صلددا،ی هدده طعددن و ماههددا میرکهددای سددی آن بدده شددمار میرودددن و دد ،لمسددی و
رهتدی هدده وسددیوتر،

ددن م سددی ،عنددی پوسد

میتو دن ز  ،لامسده سدتفاده هندن تدا ددن زه ،شد

ر در تیددار د رد و در قیقد  ،دسددان
و با د

شدیای طدر ه ر بررسدی

دما،ن (بینا311۱ ،؛ مِی)3113 ،۸
 .2 .4 .2هیجان (کیفیت)

دسددانها در رصددههای گوددداگون بددا دددو ه هیجددان روبددرو میشددودن و بددر ی توصددیر
تجربۀ هیجادی ود ز و بگدادی هم دون شدادی ،لدن ،آر مده (هیجدان مثبد ) و ،دا ردن،
ترا ،لن ،ا ضدطر خ (هیجدان منفدی) ،بده تناسده موقعید  ،سدتفاده میهنندن هیجانهدا
پاسدد های ر تدداری و شددنا تی ودهددار و داآگاهاددده ی هسددتنن هدده میددا در پاسدد بدده
میرکهدای مثبد

و منفددی تولیدن میهنددن (هنددنط ،شدو رتا ،جِسِد  ،سددیگزباوم و هادسددل ،3

 )31۸۹هیجانهددا سدداز و هارهددای صهشددنا تی د ردددن و ر تددار مددا ر هددن ،

میهننددن

(گاتا دیگددا، ،ددوری و منگددان )31۸4 ،۹بددهطور هزددی ،هیجددان ،ز لیدداد یا،ولددوب ،ی،
مرتبط با دسدتگاه صدبی ودهدار 4سد

هده دود ،توسدط هیلوتالداموا 3هنتدرط میشدود؛

هیلوتالداموا دیدا ،ترشده هورمونهدا ر هنتدرط میهندن ز سدوی د،گدر ،دگی تگدی 3ددامزی
مهن در رتبدا بدا هیجدان سد
هدده ددود متلدد
هددورت ،

۳

رهدد

و بده همدی دسدتگاه عاطسداز شدب ه ی 3هدن ،

ز مجمو دده ی ز دددورونهاسدد

هدده ز سددم

میشدود

سدداقۀ میددا ۱بدده سددوی

میهننددن (گاتا دیگددا و هم ددار ن )31۸4 ،هم نددی  ،دگی تگددی در
1. May
2. Kandel, Schwartz, Jessell, Siegelbaum, and Hudspeth
3. Gazzaniga, Ivry, and Mangun
)4. Autonomic nervous system (ANS
5. Hypothalamus
6. Arousal
7. Reticular activating system
8. Brainstem
9. Cortex
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ددی تجربددههای هیجددادی ،و هنهه دا،ی ر بدده صددورت یا،ولددوب ،ی ،ددا ضددزادی در ددرد
،جدداد میهنددن ( بر هیمددی )۸۹۳3 ،بددر ی مثدداط ،تجربددۀ ،ددی هیجددان مثبدد
شددیمیا،ی و صددبی ر تیدد

سددازوهارهای

تددیریر قر رمیدهددن ،سددبه رهاسددازی هورمددون دوپددامی در

دا یددۀ پیهپیلددادی میشددود و بددن ،ترتیه ،ا ظددۀ هدداری ۸ر تقو،دد

و میددا ن توجدده ر

هنترط میهنن (آ،س و شمی )3113 ،3
 .3 .4 .2بسامد (کمیت)

مؤلفدۀ د،گددر هیجامددن ،بسددامن سد
صهشددنا تی قاب د بی د
هدده ۹سدد

سد

هدده تیریرگددذ ری آن بددر ،ددادگیری و بگددان ز لیدداد

هددارهرد مؤلف دۀ بسددامن هنر سددتا بددا دظر ،دۀ تددیریر ت ددر ر

هدده بر سدداا آن ،ت ددر ر هددردن سددبه تیییددر ت متابولیددی سددزوطهای میددا

میشددود ( بر هیمددی ،پیهقددنم ،سددتاجی و می ،ددادی )۸۹۳3 ،سددزوطهای میددای ز طر،ددن
دتقاطهددای سیناپسددی 4بددا هددن مددرتبط هسددتنن و ،دد

رتبددا شددزیی دددورودی 3دددام د رد

صناد ه رتبدا میدان سدزوطهای میدای بدهطور م درر ر دهدن ،با د

میشدود هده تصداط

بی سزوطها قدویتر شدود بده بیدان د،گدر ،بر سداا دظر،دۀ دعطااپدذ،ری سیناپسدی 3هِده،
هنگامی هه شدزییهای ددورودی بدهطور همامدان و در پاسد بده میرهدی دا

ر دهندن،

میتو دنددن سددبه تیییددر ت یا،ولددوب ،ی شددودن (گیددی)311۳ ،3؛ بددر ی مثدداط ،ت ددر ر هددردن،
میزی سازی ۱در طر ا آهسدونها ۳ر دا ،ه میدهدن هده ،د

مدر بده دودی دود سدبه

پددرد زز سددر،وتر طزا ددات و بالددابردن سددطه ،ددادگیری میشددود (ز تددوره ،یزددنز و بِددر ،۸1
 )31۸3هه دیا ،دربارة ردر ت در ر در میدا، ،د گودده بیدان مدید رد هده صدهها،ی هده بدا
هدن شدزیی میشددودن ،بده  ،ددن،گر متصد میشدودن (گیدی)311۳ ،؛ بددن ،صدورت ،بسددامن
1. Working memory
2. Isen and Shmidt
3. The Hebb repetition effect model
4. Synaptic
5. Neuronal firing
6. Synaptic plasticity
7. Geake
8. Myelination
9. Axons
10. Zatorre, Fields, and Berg
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بالای مو جهه با ،ی مفهوم دا

4۳

، ،عندی ت در ر مفداهین ،میتو ددن منجدر بده ،دادگیری بهتدر

شود

نمودار  .4هرم هَیجامَد آموزشی برگرفته از پیشقدم ()2016

بددن ،ترتیدده ،معزمددان میتو دنددن بددا سددتفاده ز روزهددا و بددا ر گوددداگون آموزشددی،
زبددانآموز ن ر ز سددطوع بتددن ،ی هیجامددن بدده سددم

سددطوع بالدداتر هددن ،

هننددن بددر ی

مثدداط ،هنگددامی هدده زبددانآموز ن هیچگوددده طزا دداتی ر جددو بدده ،ددی و به ،ددا مفهددوم ددا
دن ردن ،در سدطه وط دمدود ر  4قدر ر میگیرددن هده هیجامدن صدفر سد
مم

س

بر ی تدنر ،،قدط ز سد نر دی سدتفاده هندن هده در سدطه هیجامدن شدنین ری

قر ر د رد معزن د،گری مم د
ز پاورپو،ندد

پد ،ز آن ،معزدن

سد  ،بدا هدنا د ید هدردن د ،د،دن ری در ،دادگیری،

بددر ی تددنر ،،سددتفاده دما،ددن هدده بددهطور همامددان ددو ا شددنین ری و

د،دن ری ر درگیددر میهندن در سددطیی بالداتر ،هیجامددن لمسدی رهتددی قدر ر د رد هدده شددام
هددر سدده سددطه شددنین ری ،د،ددن ری و لمسددی رهتددی میباشددن بددر ی دسددتیابی ب ده سددطه
هیجامددن لمسددی رهتددی ،معزددن میتو دددن شددیا ،ددا بددا ر همددی آموزشددی مادنددن ماه هددا ،ددا
مولابهددای بددنن دسددان ر بددا ددود بدده هزدداا ببددرد و ،دد موقعیدد

ر ددر هن هنددن هدده

زبانآموز ن آنهدا ر لمد ،هنندن و ز داد،دی ببینندن در مر زدۀ هیجامدن دروددی دیدا معزدن
دقدده تیریرگددذ رتری بددر ی زبددانآموز ن در دظددر میگیددرد و بدده آنهددا جددازة سددتفاده ز
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دو ا صلدا،ی و بو،ا،یشدان ر میدهدن بدر ی مثداط ،گدر موضدوه درا ددو ی ددور هی
باشددن ،زبددانآموز ن رص د

صلددینن آن ر د رد دن، ،ددا ،ن دده در رتبددا بددا مفهددومی د،گددر،

مثزا ز طر،دن ،فدای دقده در ،دی دمدا،ه هزاسدی بده آگداهی میدنتری ز موضدوه درا
دس د

می،ابنددن در مر ز دۀ دهددا،ی ،زبددانآموز ن در مددورد مبی د

میپرد زدددن و همددر ه بددا شدد
میهننددن د تدۀ ددائا همید

مددورد دظددر بدده پ د وهه

گیددری هیجامددن جددامو مطالدده مددرتبط ر درودیسددازی
،د

سد

هدده در تمددام ،د مر د معزددن با،ددن تزدداز هنددن

و ا پن گاددۀ زبدانآموز ن ر  ،بده ر دور روز تنر،سده ،در مدر ،دادگیری د ید هندن
و بددن ،ترتیه میددا ن هیجددان آنهددا ر ددا ،ه د ده و ،ددادگیری ر در آنهددا تثبیدد

دما،ددن

(پیهقنم و بر هیمی)۸۹۳3 ،
جنبددههای گوددداگون لگددوی هیجامددن در ددوزه ،ددادگیری زبددان ددارجی بررسددی شددنه
سددد

بدددر ی مثددداط ،پیهقدددنم و هم دددار ن ( )31۸۹هوشدددیندن هددده مفهدددوم هیجامدددن،

هیجادیسازی ۸و هیجدان بدی

دردی 3ر بده دوزة ،دادگیری زبدان دارجی معر دی دما،ندن

آنهددا بیددان د شددتنن هدده بددا توجدده بدده دقدده هیجانهددا در ،ددادگیری و بگددان و سددا تارهای
دسددتوری زبددان وط ،هیجادیسددازی و با

منددنی ۹در هنددار  ،ددن،گر بدده درک بهتددر و بگددان

و سددا تارهای زبددان ددارجی منجددر میشددود  ،د بددن ن معناسد
هدده بددار دداطفی همتددری د ردددن در با

هدده میتددو ن و بگددادی ر

هددای مناسدده بدده هدداربرد و ز ،د طر،ددن بدده درک

بهتددر آنهددا همددی دمددود در مطالعدده ی د،گددر ،دتددا ،پد وهه پیهقددنم و شا،سددته ()31۸3
در رتبددا بددا دقدده هیجامددن در ،ددادگیری و بدده اطرسددلاری و بگددان دداهی ز آن بددود هدده
زبددانآموز دی هدده ز پلددتو دۀ جتمددا ی و قتصددادی قددویتری بر ددورد ر بوددددن ،مز ددرد
بهتری در ،دادگیری لیدات د شدتنن پیهقدنم و شا،سدته ( 31۸3لدر) ،دیدا ،دلدان د دددن هده
هیجامن میتو دن امد تسدهی هنندنة ر ،ندن ،دادگیری زبدان دارجی باشدن ،بدن ،صدورت
هه پزی میشدود میدان زددنگی زبدانآموز و تجربیدات سدی و دسدب

بده زبدان و در دتیجده

معنا و هارهرد مفاهین زبان ارجی ر گر ته میشودن
1. Emotionalization
2. Interemotionality
3. Contextualization
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در مطالعات د،گری هده بده هدن ا جسدتار اضدر داد،یترددن ،دقده هیجدان بده نو ن
 ،ددی ز مؤلفددههای صددزی هیجامددن در ر گیددری مهارتهددای زبددان ددارجی بررسددی شددنه
سد

بددر ی مثدداط ،پیهقددنم ،ضددابطیپور و مددی ز ده ( )31۸3دقدده هیجددان در ر گیددری

مهارتهددای صهارگاد دۀ زبددادی ر بررسددی هرددددن  ،د پ د وهه دلددان د د هدده زبددانآموز ن
ضددم طددی هددردن مر دد
گوداگودی ز قبید

ر گیددری مهارتهددای م تزددر زبددان ددارجی هیجانهددای

لدن ،سدتگی ،ضدطر خ و دا میدنی ر تجربده میهنندن هده بدر هیفید

،ددادگیری آدددان تددیریر میگددذ رد برسددیپور ( )31۸3دیددا همیدد

ساسددات و هیجانهددای

زبددانآموز ن ر در رتبددا بددا مهددارت و دددنن و درک مطزدده بررسددی هددرده و دلددان د ده
سد

هدده هیجددان زبددانآموز ن دسددب

بدده متددون  ،ددی ز ددو مزی س د

هدده سددبه درک

مطزدده میشددود طبددن دتددا ،پد وهه وی ،صناد دده زبددانآموز ن ز هیجامددن بالدداتری دسددب
به موضدوه مدت بر دورد ر باشدنن ،تما،د آنهدا بدر ی و ددنن آن مدت دیدا بالداتر و هدن
بددود در پ وهلددی د،گددر ،شدداهیان ( )31۸3ررگددذ ری هیجامددن بددر مهددارت و دددنن و درک
مطزدده زبددانآموز ن ر بررسددی هددرده س د
سطه هیجامن بالاتری دسدب

بر سدداا دتددا،

 ،د پ د وهه ،ددر دی هدده ز

بده موضدوه بر دورد ر بودددن ،مو دن شدندن دمدرة بالداتری در

و دددنن و درک مطزدده هسدده هننددن هنصنددی  ،پیهقددنم و بددااد د ( )31۸3دیددا ز
مفهددوم هیجامددن سددتفاده هرددددن تددا روز دددو،نی بددر ی سددنجه سددطه و دددا،ی ۸آزمددون
معر ی هنندن دتدا،

،د پد وهه دلدان د د هده دا ،ه سدطه هیجامدن بده دا ،ه سدطه

درک مطزه و هن دجامین
 .3نتیجهگیری

شدداره شددن ،دددو ه م تزددر هیجانهددای مثب د

و

همددانگوددده هدده در ب ههددای پیلددی

منفددی هدده در زمینددههای تیصددیزی و ،ددادگیری تجربدده مددیهنین ،میتو دنددن تددیریر ت مثب د

و

منفددی گوددداگودی بددر هیفید

،دادگیری د شددته باشددنن ( ،مورد،نددو،-ادددگ و د ماسددیو3113 ،3؛

1. Readability
2. Immordino-Yang and Damasio
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مطالعات زبان و ترجمه

پ ددر ن ،گددوئتا ،تیتددا و پِددری )3113 ،۸معزمددان میتو دنددن بددا ،جدداد شددر ،طی هدده همددر ه بددا
هیجانهددای وشددا،نن و درگیددری ددو ا بیلددتر باشددن ،شددر ،ط مطزددوخ و بدده دور ز
هیجادددات منفددی ر بددر ی زبددانآموزی ددر هن هننددن ،د جسددتار بددر آن سد

تددا بدده همددی

هیجامددن ر ه دداری بددر ی رزبدده بددر ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی ،بدده نو ن گوددده ی
هیجان منفی ،ر ئه دهن
بر سدداا لگددوی هیجامددن ،هرصدده زبددانآموز ز سددطه هیجامددن بالدداتری دسددب
مفهومی ا

بدده

بر ورد ر باشدن، ،دا بده بیدان د،گدر ،پلدتو دۀ جتمدا ی و رهنگدی قدویتری

بر ی آن مفهوم د شدته باشدن، ،دادگیری مفداهین مدرتبط در زبدان دارجی ،بدر ی وی سدادهتر
و هددن شددن (پیهقددنم و شا،سددته31۸3 ،؛ پیهقددنم و هم ددار ن )31۸۹ ،در ،دد ر سددتا،
پیهقددنم ،ش د یبا،ی و شا،سددته ( )31۸۱سددرما،ۀ هیجددادی سددی ر معر ددی هرددددن هدده بددن ن
معناسد

هده بده دلا،د قتصدادی ،جتمدا ی ،رهنگدی و مییطددی ،در د تجربیدات متفدداوتی

ز ،ی مفهوم و دن د رددن و ،د سدبه میشدود سدطوع متفداوتی ز هیجامدن ر در رتبدا
بددا آن مفهددوم تجربدده هننددن بنددابر  ، ،بر ددورد ری ز پلددتو دۀ هیجددادی سددی هددا ی دسددب
به مفاهین م تزر میتو ددن منبعد

ز تجربدۀ سدی ،دی مفهدوم ،تلد یص هیجدان مدرتبط

بددا آن تجرب دۀ سددی ،بر ددورد ری ز  ،یددرة زبددادی مناسدده بددر ی دامگددذ ری آن هیجددان و
در دها ،د  ،مددن،ر،

ر تددار متناسدده بددا آن مفهددوم باشددن (پیهقددنم و شا،سددته31۸3 ،خ)

بر ی مثاط ،ردی هه دسب
ز ددردی هدده دسددب

بده ،دی مفهدوم دا

در سدطه هیجامدن دروددی باشدن ،بیلدتر

بدده همددان مفهددوم در سددطه هیجامددن شددنین ری قددر ر د رد ،ز سددرما،ۀ

هیجادی سی بهره میبرد
پیرو مطالعدات مربدو بده تدیریر هیجانهدای مثبد

و منفدی هده در زمیندههای تیصدیزی،

ز جمزه ،ادگیری زبان دارجی ،صدورت گر تده سد  ،میتدو ن بده ،د دتیجدۀ هزدی رسدین
هه معزمان زبدان دارجی با،دن در صدند دا ،ه هیجانهدای مثبد

مادندن شدادی و هداهه

هیجانهددای منفددی مادنددن ضددطر خ باشددنن (بددر ی مثدداط ،بر هیمددی و هم ددار ن۸۹۳3 ،؛
پ در ن و هم ددار ن )3113 ،ر ه دداری هدده جسددتار اضدر بددر ی هدداهه ضددطر خ و دددنن
1. Pekrun, Goetz, Titz, and Perry

3۹

معر ی لگوی «هیجامن» به نو ن شیوه ی هارآمن

در زبددان ددارجی پیلددنهاد میهنددن ،تمرهددا بددر هیجانهددای مثب د
سددرما،ههای هیجددادی سددی زبددانآموز ن سدد

ز طر،ددن بدده هددارگیری

بدده بددارت د،گددر ،ضددطر خ و دددنن در

زبددان ددارجی ر میتددو ن ز منظددر سددطوع م تزددر هیجام دن در رتبددا بددا میتددو ی مددت
ددارجی هدده در تیددار زبددانآموز ن قددر ر میگیددرد ،بررسددی هددرد در قیق د  ،معزددن زبددان
ددارجی با،ددن میتددو ی متددون و دددنن و درک مطزدده ر بددا توجدده بدده میددا ن سددرما،ههای
هیجددادی سددی زبددانآموز ن دت دداخ هن دن ،بددهگوددده ی هدده هرصدده زبددانآموز ن دسددب

بدده

میتدددو ی مدددت در سدددطه بالددداتری ز هیجامدددن قدددر ر بگیرددددن، ،عندددی ز بروداگددداهی و
دروداگدداهی بر ددورد ر باشددنن ،سددرما،ههای هیجددادی سددی بیلددتری در تیددار و هنددن
دش

و با ت یده بدر آنهدا ز هیجانهدای مثبد

بیلدتری در مهدارت و ددنن بهدره میبرددن

و در دتیجده ،هیجددان منفددی ضدطر خ ر همتددر تجربدده و هندن هددرد بددن ،ترتیه ،دمددود ر 3
ر بطۀ میان سدرما،ۀ هیجدادی سدی ،سدطوع م تزدر هیجامدن و ضدطر خ و ددنن در زبدان
ددارجی ر بدده تصددو،ر میهلددن طبددن دمددود ر  ،3هنگددامی هدده زبددانآموز در مر زددۀ
هیچآگدداهی قددر ر د رد ،ز سددرما،ۀ هیجددادی سددی بددر ی آگدداهی دسددب
بهرهمنددن دیس د

بدده مددت

و دددنن

و بدده همددی دلی د  ،تمدداط تجرب دۀ ضددطر خ و دددنن ،قددویتر میشددود

هنگددامی هدده زبددانآموز دسددب

بدده میتددو ی مددت در مر زددۀ بروداگدداهی باشددن ،شددنا

اص د ز  ،د هیجادددات رر قآمیددا بددوده و بددا و قعی د
و شا،سددته)31۸3 ،؛ پدد ،،مم دد

سدد

اصددزه د رد (پیهقددنم ،جدداجرمی

در مددو ردی بروداگدداهی دیددا ،پیهزمیندده ی بددر ی

،جدداد ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی باشددن در مر زددۀ دروداگدداهی  ،شددنا
اص د ز هیجانهددا بدده و قعی د

داد،ددیتر س د

(پیهقددنم ،جدداجرمی و شا،سددته)31۸3 ،

بددن ،ترتیه ،بدده دظددر میرسددن تجربدۀ ضددطر خ و دددنن بددر ی زبددانآموزی هدده دسددب

بدده

میتددو ی مددت در مر زددۀ دروداگدداهی سدد  ،و سددرما،ۀ هیجادی سددی بیلددتر و شددنا تی
داد،ددی بدده و قعیدد

د رد ،همتددر باشددن مطالعددات تجربددی آتددی در ،دد زمیندده میتو دددن

روشنگر باشدن و ر ه ر بدر ی سدتفادة مزدی ز سدطوع م تزدر هیجامدن بدا هدنا هداهه
ضطر خ و دنن در زبان ارجی همو ر هنن

مطالعات زبان و ترجمه
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نمودار  .2رابطۀ میان سرمایههای هیجانیحسی ،سطوح هیجامد ،و اضطراب خواندن در زبان خارجی

تیریر مثبد

سدرما،ههای هیجدادی سدی ر در بداخ ،دادگیری مفداهین جن،دن ،میتدو ن ز

د،ددنگاه صهشناسددی توضددیه د د ز ،دد منظددر ،طزا ددات سددی و هیجددادی ،بتددن  ،ز
طر،ددن هاداطهددای سددی ۸م تزددر بدده تالدداموا 3رسددتاده میشددودن سددل ، ،،د

طزا ددات

دو شا ه شدنه و و رد گدذرگاه بالدا ۹و گدذرگاه پدا،ی  4میشدودن در گدذرگاه پدا،ی  ،جدن
دددنهی ز طزا ددات مسددتقیما بدده آمیگددن ط 3میرودددن ،سددل ،،بددهترتیدده ،بدده سدداقۀ میددا 3و
ماهی ههای بنن ر ته و و هنههدای سدر،و تولیدن میهنندن مدا ،در مسدیر ریدر مسدتقین بالدا،
طزا ات سی وط به قلدر میدا 3ر تده و پد ،ز آن بده آمیگدن ط رسدتاده میشدودن صدون
قلر میدا ب لدی ز ،د مسدیر سد  ،پدرد زز طزا دات میدنتر و و هنههدا بدا سدر
همتری تفاق می تنن د تدۀ دائا همید
دهن هه تجربده ی دا

،د

سد

هده صناد ده رز،دابی طزا دات دلدان

طدری بده همدر ه ددن رد ،طزا دات مجدند بده آمیگدن ط رسدتاده
1. Sensory channels
2. Thalamus
3. Upper pathway
4. Lower pathway
5. Amygdala
6. Brain stem
7. Cortex

معر ی لگوی «هیجامن» به نو ن شیوه ی هارآمن

شددنه و و هنههددا بددر آن سدداا شد

33

میگیردددن هم نددی  ،در گددذرگاه بالددا ،هیجادددات بدده

ددوزة تیزیدد تجربیددات مددا ضددا ه میشددودن و رز،ددابی تجربیددات سددی بدده و سددطۀ
هیجاددددات همدددر ه بدددا آنهدددا صدددورت میگیدددرد (ز ط )31۸۸ ،۸و سدددطهای صدددبی

3

و سوپرسددی  ۹و هسیتوسددی  4دیددا ،دقدده مهمددی در هنتددرط هیجددان در آمیگددن ط د ردددن ز
،ددی سددو ،هورمددون و سوپرسددی بددا بددر دگی ت

ضددطر خ ،مسددیوط ر تارهددای منفددی و

تهدداجمی سدد

و ز سدددوی د،گددر ،هسیتوسددی هورمدددودی سدد

ضددطر خ سدد

در قیقدد  ،در آمیگددن ط ،هسیتوسددی مسددیر عالیدد

سددن میهنددن و ر تارهددای ضددطر بی و تهدداجمی بددا عالی د
در ،د

هدده هاههدهندددنة
و سوپرسددی ر

هسیتوسددی هدداهه می،ابنددن

الد  ،بددا ترشدده هسیتوسددی  ،طزا ددات سددی و هیجددادی هدده بدده تالدداموا و رد

شنه دن ،بهجدای گدذرگاه پدا،ی و ورود مسدتقین بده آمیگدن ط ،و رد گدذرگاه بالدا شدنه و بده
ا ظ دۀ هدداری و سددل ،بدده ا ظ دۀ بزننمددنت منتق د میشددودن (ز ط31۸۸ ،؛ گیددی)311۳ ،
ز آدجا هه وهسیتوسی هورمون شدر ،ط مثبد

و ضدن ضدطر بی سد ، ،د طدور بده دظدر

میرسن هه گدر بده و سدطۀ سدرما،ههای هیجدادی سدی و سدطه بالدای هیجامدن ،دسدب
و به ی ا

بده

هیجدان مثبتدی د شدته باشدین ،هورمدون هسیتوسدی ترشده شدنه و طزا دات

بدده ا ظ دۀ هدداری رسددتاده مددیشددودن و پدد ،ز تجا،دده و تیزی د  ،بدده ا ظ دۀ بزنددن مددنت
دتقاط می،ابنن
هنون صاله پیه رو ،د

سد

هده معزمدان زبدان دارجی و طر دان هتده آموزشدی

صگوددده میتو دنددن ز دددو ه هیجامددن در متددون آموزشددی و دددنن و درک مطزدده سددتفاده
هننن تدا بده هنتدرط ضدطر خ و ددنن در زبدان دارجی همدی هنندن بده گفتدۀ پیهقدنم و
بر هیمددی ( )۸۹۳3ترتیدده ترهیدده ددو ا و دسددب
اص

ترهیدده ددو ا میتو دددن بددر دتددا،

ز آموزز زبان به همی لگدوی هیجامدن تدیریر بگدذ رد بده بیدان د،گدر، ،ن ده بتدن

هددن م،ی ز ددو ا پددن گاددۀ زبددانآموز ن درگیددر ر گیددری مفدداهین زبددان ددارجی شددود و
1. Zull
2. Neurotransmitter
3. Vasopressin
4. Oxytocin

مطالعات زبان و ترجمه
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دسددب

سددتفاده ز ددو ا گوددداگون در مقا،سدده بددا  ،ددن،گر صگوددده باشددن ،میتو دددن بددر

هیفی د

،ددادگیری و آمددوزز تیریرگددذ ر باشددن  ،د موضددوه با،ددن در مددورد تهی دۀ میتددو ی

درسی دیا ،من دظر قر ر بگیرد
در پدد وهه پددیهِ رو ،سددتفاده ز سددرما،ههای هیجددادی سددی زبددانآموز ن و ددا ،ه
سطه هیجامن آنهدا دسدب

بده میتدو ی متدون و ددنن و درک مطزده ،بده نو ن ر ه داری

بددر ی هدداهه ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی پیلددنهاد شددنه سد
هنترط هرصه بیلدتر ضدطر خ و ددنن ،بهتدر سد

مددا، ،ن دده بددر ی

آمدوزز متدون درک مطزده و میتدو ی

آموزشی  ،متون با سدتفاده ز هدن م ددوه هیجامدن آرداز شدود ،بده صده ترتیده پدیه رود،
هددن م،ی ز ددو ا زبددانآموز ن در ،ددادگیری د ی د شددود ،و ترهیدده هددن م،ی ز ددو ا
میتو دن موررتر بده هداهه ضدطر خ و ددنن بینجامدن ،با،دن در مطالعدات آتدی بده صدورت
تجربددی بررسددی شددود دمددود ر  3ترتیدده م انپددذ،ری دددو ه هیجامددن بددر ی ر ئ دۀ میتددو ی
و دنن ر دلان میدهن

نمودار  .6ترتیب ارائۀ محتوای خواندن براساس انواع هیجامد
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بر سدداا دمددود ر  ،3صناد دده مددت دربددارة و بة «مادگوسددتی » ۸باشددن ،و زبددانآموز ن
ر جددو بدده آن در سددطه هیچآگدداهی باشددنن ،معزددن میتو دددن بدده شددیوههای م تزددر و بددا
سددتفاده ز ددو ا گوددداگون زبددانآموز ن ،سددطه هیجامددن آنهددا ر دربددارة میتددو ی مددت
تیییر دهن و ز  ،طر،دن بده آنهدا همدی هندن هده دی
د شته باشنن بر ی مثداط ،مم د

سد

و ددنن مدت  ،ضدطر خ همتدری

معزدن بتدن دربدارة و بة «مادگوسدتی » قدط صدیب

هنددن و زبددانآموز ن بدده وی گددوز هننددن (هیجامددن شددنین ری) در  ،د

ال د  ،زبددانآموز ن

ز طر،ددن دد ،شددنو ،ی ددود طزا دداتی هسدده میهننددن سددل ،،معزددن میتو دددن تصددو،ر
«مادگوستی » ر دما،ه دهدن (هیجامدن د،دن ری) ،دا ،ن ده ،د میدوه ر بدا دود بده هزداا
درا ببرد و به زبدانآموز ن جدازه دهدن هده آن ر لمد ،هنندن (هیجامدن لمسدی رهتدی) ،دا
طعدن آن ر ب لددنن (هیجامددن درودددی) ز سددوی د،گددر ،بددر ی تددنر ،،متنددی دربددارة همددی
و به ،مم

س

هده معزمدی میدوة «مادگوسدتی » ر بدا دود بده هزداا درا بدرده و پدیه

ز هرگوددده توضددییی ر جددو بدده آن ،ز زبددانآموز ن ب و هددن هدده میددوه ر لمدد ،هننددن ،ددا
ب لددنن و پدد ،ز آن ر جددو بدده «مادگوسددتی » توضددیه دهددن بددن ،ترتیه ،درک زبددانآموز ن
ز میتددو ی متنددی هدده ر جددو بدده «مادگوسددتی » سدد  ،مم دد

سدد

بر سدداا شددیوههای

م تزددر هیجامددن ا ،ی و ،ن دده بدده ترتیدده هددن م،ی ز ددو ا زبددانآموز ن بددر ی آشددنا،ی
بددا «مادگوسددتی » د یدد شددنه سدد  ،متفدداوت باشددن ،و در دتیجدده ،ضددطر خ اصدد ز
و دددنن آن مددت دیددا میتو دددن تی د

تددیریر شددیوهها و ترتیههددای م تزددر هیجامددن ا ،ی

باشن پ وهههای تجربدی بیلدتر در ،د زمینده دیداز سد

تدا ملد ص شدود صده ترتیبدی

ز ترهیدده ددو ا میتو دددن بیلددتر بدده زبددانآموز ن همددی هنددن هدده ضددطر خ و دددنن ر
هنترط هننن
در ،دد پدد وهه ،دن شددت هیجامددن هددا ی و سددرما،ۀ هیجادی سددی دددنک دسددب

بدده

میتددو ی و دددنن بدده نو ن  ،ددی ز زدد ،جدداد ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی
معر ی شن در ،د ر سدتا ،ر ئدۀ میتدو ی درسدی متناسده بدا سدطوع هیجامدن زبدانآموز ن
بدددا ترتیههدددای گودددداگون ،د یددد هدددردن دددو ا م تزدددر زبدددانآموز ن ،شددد

گیری

1. Mangosteen
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در پددی سددتفاده مناسدده ز ددو ا ،و هسدده شددنا

صددییه و هددا ی

به میتو ی متدون و ددنن ،بده نو ن ر ههارهدای رزبده بدر ضدطر خ و ددنن پیلدنهاد

گرد،ددن لبتدده ،در  ،د زمیندده ،پ وهههددای تجربددی لددازم سدد

تددا هارآمددنی ترتیههددای

گوداگون ر ئۀ میتو بر ساا دو ه هیجامن ر به تا،ین رسادنن
کتابنامه
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چکیده
مترجمااان ی اای ز گروههااا عما ة کاااربر ن فرهنگهااا دوزبانااه ر تشا
لاا

میدهن ا .

فرهنگنگااار ن ز دیرباااز انااان ر در زماارة دیگاار کاااربر ن در ن اار گرفته ناا و

کمتاار بااه ن ازهااا آااا

انااان در زاات اده ز فرهنگهااا پرد آته نا  .بنااابر ی در دنا

زاااا آ اار مساا ة طر حاای فرهنگهااا ویااژة مترجمااان مطاارد گردیاا ه و کارهااایی
پژوهشاای و عم اای در ی ا حاامزه نجااام ش ا ه زاا .،باار ی ا م نااا ،پااژوه
کمششااای بااامده زااا ،تاااا یااا

حا اار

فرهناااگ دوزباناااة فارزااای و نگ سااای در حااامزة

صااط احات ر هنمااایی و ر نناا گی و بااا تنک اا باار ن ازهااا مترجمااان ت ااه گااردد.
زاآتار ی فرهنگ بار یا

پ ارة تط قای دوزباناة متامن ر هنماایی و ر ننا گی زاتم ر

زاا ،کااه بااا زاات اده ز معناشنازاای ااال ی بردس ا گذ ر ش ا ه زاا .،ب ا ی من اامر
ی

هستانشاناآ ،و یا

یا

ر باار کاااربر باار

شا ة اال ی بار

یا حامزه طر حای شا ه زا .،زا

جسااتجم در ی ا د دگااان طر حاای ش ا ه زاا ،کااه م انااات

مخت اای ز اا جسااتجم زاانتی ل ااایی و جسااتجم م تناای باار معنااا ر فاار هم
میزااازد .یا کااار بااه مترجمااان ،کااه در حق قاا ،گااروه مخاط ااان ها
هسااتن  ،کما

میکنا تااا بااا د اا ،و کاراما

یا فرهنااگ

ب شااتر بتم ننا بااه ط عیتااری شا مة

ب ان م اه م ممرد ن ار آامد در هار دو زباان دزا ،یابنا  .در پایاان ن ا نت جاة کاار باا
برآی کارها

نجامش ة دیگر مقایسه ش ه ز.،

کلیدددوا هها :فرهنگنگااار دوزبانااه ،فرهنااگ ویااژة مترجمااان ،معناشنازاای ااال ی،
پ رة تط قی ،صط احات ر هنمایی و ر نن گی
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 .1مقدمه

به ما د پ شارف ،فناور هاا ر یاناه  ،پ رههاا زباانی در دهاهها
ی اای ز جریانهااا غال ا
ش ه ن  .دل

آ ار ت ا ی باه

در حاامزة زبااان و زبانشنازاای ،و در پاای ان مطالعااات ترجمااه،

صا ی مب مب ا ،زبانشنازای پ اره

بافتااار ط عاای زاا .،یاا زاا

دزترزای باه کااربرد عناصار زباان در

میشاامد تااا زاات اده ز پ رههااا ،بااهویژه در زم نااة

فرهنگنگااار  ،گری ناپااذیر گااردد .مااا در کنااار م ی،هااا پرشاامار ،کاااربرد پ رههااا
مساااا

ویاااژة آااامد ر ن ااا باااه همااار ه د رد .ز ان جم اااه میتااام ن باااه روشهاااا

بردسا گذ ر زبااانی و جسااتجم کارام ا ط اعااات ماامرد ن اار در حجاام بس ا ار زیاااد
ز د دهها زبانی شااره کارد .در نت جاه ،شا مهها زااآتاردهی باه د دههاا متنای ممجامد
در پ رهها ز رورت بالایی برآمرد ر ز.،
در دن زااا آ ار ،مقملاة پ رههاا زباانی زازااً زیرمجممعاة حامزه
نااام فرهنگنگااار

ل ترون اای ۸ش ا ه زاا .،در ی ا باااا گر نااژه 2دن ا

ریشااهها فرهنگنگااار

ب رگتار باه
مینمیس ا کااه

ل ترون اای کااه رفتهرفتااه در حاااا ت اا ی شاا ن بااه رشااته

مسااتق زاا ،،بااه ده اة  ۸۳51و و ی ا دهاة  ۸۳61بااازمیگردد ،یعناای زمااانی کااه ان ر بااه
نااام فرهنگنگااار ر یانااه

میشااناآتن و دناا

فرهنگهااایی ر ن اا  ،بااهجااا ل اا

فرهناااگ ل ترون ااای ،فرهنگهاااا ماشااا آم ن ۹مینام نااا (گر ناااژه و پااااکم،21۸2 ،4
 .)۸ما نق

کاه بار بسا ار

ل ترون ای و رد زا ،یا

ز فرهنگهاا

زا ،کاه ی هاا

زازاً همان فرهنگهاا کاغاذ زانتی ن کاه صارفاً درون ر یاناه رآ اره شا ه ن و تباما
ن افتاه و ت اااوت دنا نی نسا  ،بااه فرهنگهااا زاانتی ن رنا (وشا ر 5و پ اات .،)2111 ،6
گر نژه ن

ی نق ر تنی میکنا  ،ولای در عا

زم نااه در حاااا رد د دن زاا ،و ز شاا

حااا رعاان میکنا کاه تبملااتی در یا

زم نااه نااام میباارد کااه در انهااا نماور هااایی
1. Electronic lexicography
2. Granger
3. Machine-readable
4. Paquot
5. Weschler
6. Pitts

طر حی پ ره و فرهنگ دوزبانة صط احات ر هنمایی و ر نن گی ...

پ ر ماامن زاات اده ز ر یانااه در فرهنگنگااار
فا ی
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نجااام شاا ه زاا :،زاات اده ز پ رههااا،

کم اا ،و ک اا ،د دههااا ،شا مهها ناام در دزترزاای بااه م اااه م و و ژههااا (یعناای
ل اایی و ژگاان) ،ز ارشیزااز د دههاا

فر تار ز ترت ا
کاااربر ،و ترک اا

ابا مشااه ه باه فر آامر ن ااز

و گنجاناا ن ناام ف مخت ااو منااابد و ژگااانی در یاا

ترت ا  ،تناامف فرهنگهااا

یجادش ا ه میتم ن ا مخاط ااان گمناااگمنی ر ه ا

ی مس ه بهویژه با ن ار باه شار یر مترجماان ز هم ا ،ویاژه
ع اایرغم ن ازهااا بسا ار آااا
فرهنگهااا ،ر بطااة باا
،2114

برآامرد ر زا ،،در کاه

ترجمااه و فرهنگنگااار

ز دیرباااز مغ ااما ماناا ه (هااارتمَ ،۸

نقصهاااا بیشااامار باااهلباظ باااراوردن

ن ازها مترجمان ن ( زن همرنبی ،2پُ  ،۹و بنانی،۸۳۱۳ ،4
در طر حای یا

اار ر ده ا .

و مت اااوت انهااا نسا  ،بااه زباااناممز ن و دیگاار کاااربر ن

 )9 .و فرهنگهاااا کنااامنی د ر

مقال اة حا اار نممنااه

فرهنااگ .بااه یاا

.)5 .

ز کاربساا ،روی اارد پ رهبن اااد بر زااا

معناشنازاای ااال ی

5

فرهناگ دوزباناة صاط احات ر هنماایی و ر ننا گی زا .،یا فرهنااگ ز

ان ج اا ،اباا م اح ااه زاا ،کااه نخساا ،،م تناای باار پ ااره زاا ،و دوم ،روی اارد
معناشااناآتی ر در ر زااتا زاااآتاردهی بااه پ رههااا زبااانی بااه کااار بسااته زاا .،در یا
ر زااتا ،یاا

پ اارة تط قاای دوزبانااة نگ ساای و فارزاای در حاامزة ر هنمااایی و ر نناا گی

ت ااه شاا ه زاا ،و جم ااات ان بااا زاات اده ز داااردما معناشنازاای ااال ی بهصاامرت
دزااتی بردساا گذ ر و همتر ززاااز شاا ه ن  .زاا

جسااتجمگر باار

یاا پ ااره

طر حای شا ه زا ،تااا مترجماان و دیگار کااربر ن ز یا طریاه باه جساتجم و ژگااان و
صااط احات در فارزاای و نگ ساای ب رد زناا  .هاا

یاا پااژوه

ج ا ،طر حای فرهنگهاا معناامبمر زا ،،حاامزه

کاه فع ااً در زباان فارزای در اغاااز

ر ه آاامد اار ر د رد .همچناا

برد شاات گااامی در

ویژگاای دیگاار یاا فرهنااگ اب اا ،جسااتجم بر زااا

ال هااا معنااایی زاا ،کااه ،مطااابه انچااه در بالااا بااه نقا ز گر نااژه گ تااه شا  ،در زماارة
1. Hartmann
2. Snell-Hornby
3. Pöhl
4. Bennani
5. Frame semantics
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زاا .،در د مااه ،پاا

مختصر درباارة پ رههاا باه معرفای کمتااه معناشنازای اال ی میپارد زیم .زا

ز بب اای
روش کاار

در پااروژة حا اار شاارد د ده میشاامد و دزااتاوردها ان رکاار آم هاا شاا  .شااایان رکاار
زاا ،کااه پ اارة طر حیشاا ه و فرهنااگ دوزبانااة حاصاا ز ان ،پاا
اینااا ه

ز تمااام کااار و در

ن دیااا  ،بهصااامرت بااارآر و جساااتجمپذیر ز طریاااه ینترنااا ،در آت اااار

ع ا من ن ر ر آم ه گرف.،
 .2پیشینة پژوهش
 .1 .2پیکرههای زبانی

بنااا بااه گ ت اة و یساار ،)21۸6( ۸پ اارة زبااانی ع ااارت زاا ،ز مجممعااه
نمشتار یا گ تاار کاه بر زاا
زااات اده ااار ر میگ رنااا (

حامزه و ها فی مشاخص بار

تب

ز مت هااا

هاا زباانی مامرد

 .)۸۹ .گرداااه پ رههاااا ( ل تاااه در مق ا هاااا بسااا ار

کمداا تر ز مااروز) ز گذشااتة دور هماام ره در پژوه هااا زبااانی بااهکااار میرفته ناا
(باار

ماارور باار ی ا تاریخچااه رک .فصا وا ما

نر  2و وی س ا  ،)211۸ ،۹بااا و اامر

و پ شااارف ،ر یاناااهها معناااا پ اااره رفتهرفتاااه منبصااار باااه مجممعاااه
رآ رهش ه و اب جساتجم در ر یاناه شا تاا جاایی کاه ماروزه ،باا فا ی

ز مت هاااا
نجاممی حجام

پ رههااا زبااانی ،م اامم پ اارة آااارا ز ر یانااه بهصاامرت کاغااذ دیگاار اباا تصاامر
ن ساا .،شاااآه

ز ع اام زبانشنازاای ر کااه بااه بررزاای و روششنازاای زاات اده ر

پ رهها میپرد زد زبانشنازی پ ره  4مینامن .
پ رههاااا کاربردهاااا پرشااامار د رنااا (رک .فصااا د اااارم مااا

نر و وی سااا ،

 ،)211۸مااا ی اای ز م متااری انهااا کااه بااا جُسااتار حا اار در رت ااات ن دیاا

زاا،

فرهنگنگااار میباشاا  .تاانر ر پ رههااا باار فرهنگنگااار بساا ار عم ااه باامده و غاار
ن س ،گار بگامی م کاه کاربسا ،پ رههاا زا

تبملاات بن اادی در فرهنگنگاار بامده
1. Weisser
2. McEnery
3. Wilson
4. Corpus linguistics

طر حی پ ره و فرهنگ دوزبانة صط احات ر هنمایی و ر نن گی ...

و همچنااان آم هاا باامد (هَاان
رد نماامده زاا .،هاان

،211۳ ،۸

( )211۳پاا

6۳

 .)2۹5 .یاا تاانر ر ز جن ااهها گمناااگمنی
ز ماارور کمتاااه باار پ شاا نة فرهنگنگااار

پ رهبن اااد بااه م متااری حمزههااا تاانر ر پ رههااا باار فرهنگنگااار میپاارد زد کااه
ع ارت ناا ز حاامزة زبااانی ماامرد پمشاا  2یاا
بااار

ر هشاا ه

فرهنااگ ،ک اا ،تعریوهااا

مااا آ ها ،ط عااای بااامدن شااااه م ااها ،د ااا ،در جن اااهها کاربردشاااناآتی،۹

ع ارتهااا دن ک مااه

و گروههااا و ژگااانی ،4و ویژگیهااا دزااتمر زبااان .آ اصااه،

میتاام ن گ اا ،کاااربرد پ رههااا ز ا

فا ی

د اا ،،جامع اا ،و ه

مطابه باا ن ااز کااربر ن میگاردد .ماا پ رههاا زباانی ر بر زاا

فرهنگهااا

من ا

ویژگیهاایی دامن نامف

مت ها ،بازة زمانی تمل ا مت هاا ،و یاا تعا د زبانهاا مامرد زات اده در پ اره میتام ن باه
ناام ف مخت اای ط قهبن ا

کاارد .ی اای ز م اکهااا تقس ا مبن

دآ ااا در پ اااره زااا .،پ رههاااایی کاااه د ر

پ رههااا تع ا د زبانهااا

هااا فی مااارت ر باااا ترجماااه و یاااا

فرهنگنگار دوزباناه (یاا دن زباناه) میباشان نااگ یر حااو متامن تمل شا ه در با
ی

ز

زبان هساتن و در و اد پ رههاایی دوزباناه (یاا دن زباناه) ما د میشامن  .ز جم اه

کسانی کاه نخسا ،باه جایگااه ویاژة پ رههاا دن زباناه شااره کردنا میتام ن باه بیکدر
شاره کرد که در مقالاة مشا مر آامد باا عنام ن «زبانشنازای پ اره

و مطالعاات ترجماه:

پ اماا ها و کاربردهااا» (ب اار )۸۳۳۹ ،5بااه ر بطااة م ااان زبانشنازاای پ ااره
ترجمااه میپاارد زد .در زاااا  211۸ن اا ماا

نر و وی ساا

مقایسه با پ رهها ت زباناه زاخ میگمینا  ،ماا در عا
میتم ن پ

و مطالعااات

ز کم اامد یاا پ رههااا در
حااا می ف ینا کاه باهازاانی

ب نای کارد کاه تبملااتی کاه در عرصاة فرهنگنگاار ت زباناه رد د ده زا،

بااا گسااترش پ رههااا دن زبانااه و ب رهااا بازیااابی ط اعااات مناز ا
فرهنگنگاااار دن زباناااه ن ااا رد آم هااا د د (مااا

ی ا پ رههااا در

نر و وی سااا ،211۸ ،

-۸44 .

1. Hanks
2. Coverage
3. Pragmatics
4. Phraseology
5. Baker
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.)۸45پ رههااا دن زبانااه بااه دو گااروه عماا ه تقساا م میشاامن  :پ رههااا ماام ز  ۸و
پ رههااا تط قاای .2پ رههااا تط قاای متشاا

ن ز متاامنی کااه هاا

ر بطااة ترجمااه

مسااتق می م ااان انهااا وجاامد ناا ردن یعناای مت هااا ترجمااة هماا یگر ن سااتن ن مااا در
پ رههااا ماام ز مت هااا ترجم اة ی ا یگر هسااتن و ی ا ر بط اة ترجمااه
ی زاامیه و هاام دوزاامیه باشاا (ز نتاا ،21۸2 ،۹
پ رهها مم ز

ی

زا ،کاه بار

هاام میتم ن ا

 .)۸۸ .ن تااة م اام در آصاام

ب رهگ ار ب ناه ز یا پ رههاا در ر زاتا

ها

گمناااگمن بای ا انهااا ر در زااطو و ژه ،ع ارتهااا دن ک مااه  ،یااا جم اه همتر ززاااز
کرد (ما
بخ

نر و وی سا ،211۸ ،

در مت

)۸5۸ .ن با ی معناا کاه بایا مشاخص کارد کاه کا م

صا ی معاادا کا م بخا

زاآتار هر دو نمف پ ره نمای

در ترجماه زا .،در نمامد ر  ،۸طارد زااده

ز

د ده ش ه ز.،

نمودار  .1طرح کلی ساختار پیکرههای تطبیقی و موازی
1. Parallel
2. Comparable
3. Zanettin

طر حی پ ره و فرهنگ دوزبانة صط احات ر هنمایی و ر نن گی ...

م ی ،م م پ رهها تط قای یا

9۸

زا ،کاه متامن در هار دو زباان کام ااً ط عای تمل ا

ش ا ه ن و بنااابر ی من عاای اب ا ت ااا باار

فرهنگنگااار دوزبانه ن ا  ،مااا کازااتی ب ا رگ

پ رهها مام ز  ،یا

م اان مت هاا وجامد

ی پ رهها ،برآ ا

زا ،کاه ها

ر بطاه

ن رد و بنابر ی معادایابی ز زباانی باه زباان دیگار باهازاانی م انپاذیر ن سا .،پا
م ان متمن دو زبان در یا

گار

پ ارة تط قای نامعی ر بطاة معناایی بر ار ر گاردد ،باا جساتجم

در مت هااا ی اای ز زاامیهها پ ااره میتاام ن بااه بخ هااا متناااور معنااایی در زاامیة
دیگاار دزاا ،پ ا کاارد و ب ا ی ترت ا
پاژوه
بر زا

صاامرتها و ژگااانی معااادا ر زااتخر ا نماامد.

حا اار باار ان زاا ،تااا یا تناااور معنااایی م ااان مت هااا یا
یجاد ش ه

پ اارة تط قاای ر

ال ی که ریشه در معناشنازی ال ی د رد ،یجاد نمای .

 .2 .2معناشناسی قالبی

بااار در زاااا  ۸۳94تمزاار م نس ا ی 2در حاامزة هاامش مصاانمعی

و ژة ال ا  ۸نخساات

پ شاان اد ش ا  .م نس ا ی میگمی ا کااه د ن ا

مااا در حاف ااه بهصاامرت زاااآتارها د ده

رآ اره میشاامد کاه « الا » نااام د رنا (باار ون ۹و یاما،۸۳۱۹ ،4

 .)2۹۱ .یا م اامم در

زبانشنازی به شا مهها مخت ای تعریاو شا ه زا ،،ماا انچاه م ناا معناشنازای اال ی
و بااهآصاام

پایگاههااا د ده

ز .،ف ممر (،۸۳95

 )۸2۹ .ال

ال بن اااد ،اار ر گرفتااه ن یشااهها دااارل ف ماامر
ر ی گمنه تعریو میکن :

داردماهااایی ز م اااه م یااا و ژههااا کااه بهصاامرت ی ا
جن اه

بار
ی

5

ن ااام بااه هاام میپ من ن ا و

ز تجرب اات نساان زااآتار و نساجام و اد میکننا  .برآای ز عناصار هاار

ز ی داردماها مم

ز ،همزمان بخشی ز داردماها دیگر ن باشن .

در حق ق ،انچه ماروزه «ن ریاة ال هاا» یاا «معناشنازای اال ی» میآام ن م عما تاً بار
م نااا

ن یشااهها ف ماامر زاا ،و بااه دن اااا ان زاا ،کااه دگمنااه گمیشاامر ن ز زبااان در
1. Frame
2. Minsky
3. Brown
4. Yule
5. Fillmore
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ج اا ،یجاااد ز وی اة دی ا باار

برد شاا،ها رهناای آاامد ز ج ااان و ااد ب ااره میگ رن ا

(آر رت ،21۸1 ،۸

 .)225 .یا
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یجااد ز ویاة دیا با ی صامرت زا ،کاه هار الا
های

زبااانی بااهعنم ن ماام ع تی ول ااه تع اار میشاامد کااه هم اة مص ا

در ج ااان و ااد ر

نس  ،به ان میزنجن .
بااهعنم ن م ااالی در ی ا آصاام
کرد .2دنا

فر اای معام اة تجااار ا شاااره

میتاام ن بااه ال ا

اال ی رهن ا ،ماا ر درباارة فر ینا د دوزات تجاار میزاازد .در ینجاا لاازم

به تم و ز ،کاه هار الا
مینااام م .م ااً ال ا

متشا

ز ج یای زا ،کاه انهاا ر «بُ مایاه»هاا

معام اة تجااار ا میتم ن ا د ر

بُ مایااههایی همچاامن رآری ا رر،

رفروشاان هر ،رماامرد معام ااهر ،رم اا ر ،و 4...باشاا  .در نت جااه هاار و ژه
الا

مربمت به یا

الا

۹

و بُ مایاهها ان باشا در رها مخاطا

الا

کااه بااهناامعی

معام اة تجاار ا ر

باار می نگ اا د .همچناا  ،جم ااات هممعنااایی کااه ز دو دیاا گاه مت اااوت (م اااً مع اامم و
مج ما یا فعااا دوزامیه

ماننا «د دن» و «گارفت ») ب اان میشامن در یا

ر ر د رن  .م اً هار دو جم اة « شا ان ماشا

الا

و حا

آامد ر باه ماریم فروآا »،و «ماریم ماشا

ش ا ان ر آری ا » بااه معام اة تجااار ا شاااره د رن ا و زیربنااا شااناآتی انهااا در ره ا
گمیشمر فارزایزبان ی ساان زا .،فر نمیسای 5یا دو جم اه باا زات اده ز الا
معام ة تجار ا به ش
[ش

ان]فروشن

[مریم]آری

زیر ز:،

ه [ماش

ر [ماش

فر ای

آمد ر ]ممرد معام ه [به
[ش

ان]فروشن

مریم]آری ر [فروآ]،و ح

ه ر ]ممرد معام ه [آری

]و ح

و ژگانی ص ی.

ن ریاة ال هاا ف مامر در زااا  ۸۳۳9منت ای باه پاروژه
امری ااا شاا کااه هاا

ان طر حاای یاا

پایگاااه د ده

و ژگانی ص ی.

ر یانااه

با رگ در د نشاگاه برک ای
ال بن اااد باار

نگ ساای زاا .،یا پااروژه ،کااه نااام فریمناا 6،ر باار ان ن ادنا (و ز هما

زبااان

جااا نخساات
1. Geraerts

 .2در جستارِ حا ر ،بر

تمای ِ ال ها ز عناصرِ و ژگانیِ زبان ،نامِ ال ها ر درونِ اک اد ر ر میده م.
3. Frame elements

 .4همچن

نامِ ب مایهها هر ال

ر ب ِ دو ع ام ِ،م  ،ر ر میده م.
5. Annotation
6. FrameNet

طر حی پ ره و فرهنگ دوزبانة صط احات ر هنمایی و ر نن گی ...

بار بهطمر عام نام ش ة ال ی ۸بر

9۹

شاره باه یا نامف د دگاان باهکاار رفا ،)،تمصا ی بار

پایة معناشنازای اال ی ز ها ر ن و ژة زباان نگ سای ر اه میکنا و یا تمصا ات ر بار
جم ااات شاااه

ز پ رههااا معاصاار نگ ساای کااه ز ن اار معنااایی بردساا گذ ر

ش ه ن زتم ر میزازد (ب ر ،2ف ممر ،و لُم،۸۳۳۱ ،۹

.)۱6 .

ب اار ،ف ماامر و کاار ن  )211۹( 4زاااآتار فریمناا ،برک اای ر م ساامت شاارد د ده ناا .
د دهها فریمنا ،نگ سای باه دو بخا

ک ای تقسا م میشامن  .بخا

وا متشا

ز ف رزاا ،ال هااا ،تعریااو ال هااا ،ب مایااهها ممجاامد در هاار الاا
مرباامت بااه و ح ا ها و ژگااانی 5کااه در هاار ال ا
و ژگااانی 6نااام گذ شااته ن  .بخ ا

و ط اعااات

اار ر میگ رن ا  .ی ا بخ ا

دوم شااام جم ااهها نممنااه

زا،

ر د دگااان

زاا ،کااه ز پ رههااا

زبان نگ سی زتخر ا ش ه ن و بر م نا د دگان و ژگانی فر نمیسی ش ه ن .
م متاااری بخااا

در د دگاااان و ژگاااانی ف رزااا ،ال هازااا .،تعااا د ال هاااا در

فریمناا ،نگ ساای نسااخة  ۸/9کااه تااا زمااان نگااارش یاا جُسااتار اآااری نسااخة اباا
زاا .،دناا نممنااه ز یاا

دریافاا ،یاا پ ااره زاا ،،حاا ود  ۸211الاا

ال هااا

ع ارت نااااااااااااااا ز Employment_scenarioاCause_motion ،اAssessing ،ا،
TravelاSocial_event ،ا ،و Attackا .نخسااات
الاا

تعریااو ان زاا .،پاا

ط اعاااات ممجااامد در هااار

بخااا

ز یاا تعریااو ،ف رزااتی ز همااة ب مایااهها ان الاا

بههمر ه تعری ای و در برآای مام رد م االی ،بار

هار یا

ز انهاا اما ه زا .،ف رزاتی

ز هماة و حا ها و ژگاانی مشخصشا ه بار

هار الا

ز ف رزا ،ب مایااهها ان

اماا ه زاا .،م اااً باار

پا

Assessingا ،و حاا ها و ژگااانی ع ارت ناا ز،appraisal :

،rate ،rank ،judge ،grade ،evaluation ،evaluate ،assessment ،assess ،appraise
 value ،reappraise ،reappraisalو  .weighهمااة یاا و ژههااا در نگ ساای بر نگ نناا ة
1. Frame-net
2. Baker
3. Lowe
4. Cronin
5. Lexical unit
6. Lexical database
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Assessingا در رهاا گمیشاامر ن ن ن بنااابر ی و حاا هایی و ژگااانی ر تشاا

میدهناا  .کاربردهااا زیاااد ر میتاام ن باار
بااازنممد د ناا

نسااانی باار

شاا هها

ااال ی برشاامردن باار

م اااا

ر یانااه در زااامانهها هاامش مصاانمعی و پاارد زش زبااان

ط عاای ،طر حاای زااامانهها درک و تمل ا زبااان ط عاای ،بازیااابی ط اعااات و د دهکاااو و
فرهنگنگااار  .مااا در مجماامف میتاام ن گ اا ،کااه م متااری کاااربرد یاا پایگاههااا در
ر زااتا پااژوه

حا اار کم ا

بااه ت ا وی فرهنگهااا م مممباامر ،آاام ه فرهنگهااا

نسااانآم ن و آاام ه ماش ا آم ن زاا .،دن ا
مترجمااان و زباااناممز ن ،ز ی ا

فرهنگهااایی ر میتاام ن باار

کم ا

بااه

زاام و ن ا پارشگرهااا ۸و ماش ا ها ترجمااه ،ز زاام

دیگر ،بهکار برد.
پا

ز فریمنا ،نگ ساای ،طر حای شا هها

اغاااز شاا  .م متااری

یاا پروژههااا باار

اال ی باار

زبانهااا

برآای زبانهااا دیگار ن ا

زاا ان ایی (زاامب ر ت  2و پتااروک،۹

 ،)211۹ژ پناااای ( وهااااار  4و هم ااااار ن ،)2114 ،المااااانی (بمرشااااارت ،رک ،فر ناااا ،
کم لساا ی ،پااادو و پ ن اااا211۳ ،5ن رک 6و هم ااار ن ،)211۹ ،د ناای (یاام ،9ل اام ،۱و ل اام،
 ،)2119پرتغااالی (زااالما م ،)211۳ ،۳زاام

(باامری  ۸1و هم ااار ن ،)21۸1 ،و یتال ااایی

(لنساای ،۸۸جانساا  ،۸2و لاپسااا )21۸1 ،۸۹نجااام شاا ه زاا ،کااه در مر حاا مخت اای ز
پ شاارف ،آاامد اار ر د رناا  .در یاا م ااان ،برآاای ز یاا شاا هها (مانناا پرتغااالی و
زا ان ایی) تااا ن ا زة بسا ار زیاااد باار پایاة زاااآتار ال هااا فریمناا ،برک اای هسااتن و

1. Parser
2. Subirats
3. Petruck
4. Ohara
5. Burchardt et al.
6. Erk
7. You
8. Liu
9. Salomao
10. Borin
11. Lenci
12. Johnson
13. Lapesa

طر حی پ ره و فرهنگ دوزبانة صط احات ر هنمایی و ر نن گی ...

برآاای دیگاار ن ا (مانن ا المااانی) پااروژه
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مج ا بمده ن ا کااه طر حااان انهااا کمش ا ه ن
زبااان فارزاای ن ا

زاااآتار ااال ی انهااا ر بااا زاااآتار ش ا ة برک اای تط ااه دهن ا  .باار

گردااه تاااکنمن شاا ة ال بن اااد جااامعی طر حاای نشاا ه زاا ،،ت اشهااایی در ج اا،
کاربساا ،روی ردهااایی م تناای باار معناشنازاای ااال ی نجااام شا ه زاا .،نایا لم ی ،عاصاای
ال بن ااد بار م ناا فریمنا ،نگ سای بار

و فر شی ( )۸۹۳4در حااا زااآ ،شا ه

زباان فارزای ن کاه تاا حا زیااد بار پایاة ترجماة مساتق م ال هاا برک ای باه فارزای
صاامرت گرفتااه زاا .،همچناا

دلااار میفر ،یمزاا ان ،ل ااهبخ

و اهنگاار ( )۸۹۳6در

حاا زاآ ،شا ة معناایی ال بن ااد فعا زباان فارزای ( )VFNزا ،کاه تااکنمن حا ود
ه تاد الا

ول اة فع ای بار

زباان فارزای ر در آامد جاا د ده زا .،حساابی ()۸۹۳4

ن اا بااه بررزاای همااة ال هااا معنااایی مم اا باار

فعاا «آاامردن» در زبااان فارزاای

شاا ة ال بن اااد در ت اا

معنااا عناصاار و ژگااانی زبااان ر

پرد آتااه و اب ،هااا ی ا

نشااان د ده زاا .،برآاای پژوه هااا ن اا ز داااردما معناشنازاای ااال ی باار
گمنااهها دیگاار

طر حاای

ز شاا هها و ژگااانی زاات اده کرده ناا  .م اااً ممزاام ( )۸۹۳6ز

معناشنازاای ااال ی باار

یجاااد یاا

شاا ة باهماییهااا زبااانی و متمل ااان و مبماا پمر
یجاااد ی ا

و ژهنام اة تقاااب ی ورف اا ،فعاااا

( )۸۹۳5ز ی ا داااردما ن اار در ر زااتا

نگ سی و فارزای زات اده کرده نا  .ماا مم امف پاژوه

حا ار ،یعنای طر حای فرهناگ

ال بن اد دوزباناه یاا دن زباناه بار

حمزههاا تخصصای زباان ،۸مم امعی زا ،کاه باه

تازگی ممرد تمجاه ار ر گرفتاه و کارهاا

نا کی بار رو ان نجاام شا ه زا .،نممناه

ز ی روی ارد در صط ادشنازای تخصصای ،2کاار فاابر بن ات  ،۹ماارک

ل ناار  4و بگاا

ط قهبناا

صااط احات و

کس مزاا تم )2115( 5زاا ،کااه ز ال هااا معنااایی باار
م اه م حمزة م ن زی زام ح  6ب اره گرفتاه زا .،همچنا

یا

نممناة ممفاه نجامشا ة

)1. Language for specific purposes (LSP
2. Terminology
3. Faber Benítez
4. Márquez Linares
5. Vega Expósito
6. Coastal engineering
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دیگاار شا ة ااال ی زااهزبانة حاامزة فمت اااا بااه نااام  Kicktionaryزاا ( ،شاام .)211۳ ،۸،
ل اامبخ

پاروژة مااذکمر کااه تااا حا زیاااد

پااژوه

حا اار باامده زاا ،،حاامزة معنااایی

فمت اااا ر بااه صاابنههایی 2تقس ا م کاارده زاا ،کااه هاار صاابنه متش ا
زاا .،ز ا

پ ااره

ز تع ا د

ال ا

ز گ رشهااا فمت اااا بااه نگ ساای ،المااانی و فر نساام بررزاای

ش ا ه و و ح ا ها و ژگااانی مرباامت بااه ال هااا زااتخر ا ش ا ه ن  .ز ا
و ژگااانی بااه هماار ه جم ااهها م اااا بردس گذ ر شا ه درون یا

ی ا و ح ا ها

شا ة ااال ی زااهزبانه

ر اا ،شاا ه ن  .پ رههااایی ز یاا دزاا ،،ز ان ج اا ،کااه رت ااات م ااان م اااه م و
صاامرتها و ژگااانی ر در ط قهبناا
فرهنگنگااار دن زبانااه بس ا ار م

یاا

حاامزة تخصصاای لباااظ میکنناا  ،باار

ناا  .در د مااه بااه شاارد روش کااار طر حاای پ ااره و

فرهنگ دوزبانة ال بن اد و بررزی م یا دن

پ ره

آم ه م پرد آ.،

 .3روش پژوهش

باه شارد روش کاار آامد در یا پاروژه میپارد زیم .با ی من امر ،بااه

در یا بخا

بررزی شا مة گارداور پ اره ،طر حای پایگااه د نا  ،۹فر نمیسای پ اره و طر حای ر بار
کاربر میپرد زیم.
 .1 .3گردآوری پیکره

نخساات

بخا

یا پااژوه  ،ت اة یا

ر هنمااایی و ر نناا گی باامده زاا .،بخاا
(دفتاار تبق قااات کاااربرد پ اا

پ اارة دوزباناة نگ ساای و فارزاای در حاامزة
فارزاای پ ااره ر « اام ن

ر هاامر ناجااا )۸۹۳۸ ،و بخاا

نگ ساای ان ر «کتابچااة

ر هنمااا ر نناا گان در ن میاامرک» (زااازمان وزااای نق ااة ممتاامر
 )21۸۱تشا

میدها کاه باهترت ا

و مقاارر ت ر هاامر»
یالاا ،ن میاامرک،

حا ود ً حااو  ۹1111و  ۹5111ک مه نا  .باهع اااوه،

حا ود  5111ک ماه آ اار تر ف ای باه زباان فارزای و  5111ک ماه باه زباان نگ سای ن ا
در یا پ ااره گنجانا ه شا ه زاا .،با ی ی زاا ،کااه هماة مت هااا بااه زبااان صا ی آاامد
1. Schmidt
2. Scene
3. Knowledge base

طر حی پ ره و فرهنگ دوزبانة صط احات ر هنمایی و ر نن گی ...

نمشااته ش ا ه ن و ه ا

99

بخشاای ز انهااا ترجمااه ن ساا .،ی ا متاامن پ ا

صاامر مختصاار ،درون پایگاااه د ده

بااا ال ا

 XMLرآ ااره ش ا ن  .دن ا

همانگمنه که در بالاا رکار ان رفا ،،پ ارة تط قای میناام من پ اره
ص

در دو زبان و پ ر ممن ی

ز ویر ی هااا
ر،

پ ااره

کاه در ان مت هاایی

مم مف مشترک گرد میاین .

 .2 .3طراحی پایگاه دانش

من اامر ز پایگاااه د نا
زااامانة ر یانااه

در حق قاا ،مجممعااه

تعریااو میشاامد .در پااژوه

ممجمد در پ ارة دوزباناه ز یا
بخا

وا یا

پایگااه د نا

هستانشااناآ ۸،و بخا

ز د نا
حا اار باار

متشا

ز ساا همر ت ی ماه ،هااا  2ممجاامد
نا

یااا حاامزه ر در آااامد میگنجانااا .

 ،ت اش شا ه زا ،حامزة مامرد مطالعاه ،یعنای حامزة ر هنماایی و ر ننا گی ،ز

لباااظ شااناآتی ط قهبنا
شمد .بار

زات اده شا ه زا.،

حاامزة ر هنمااایی و ر نن ا گی و پایگاااه صاابنه-و -ال ا

همااة صااابنهها و ال هاااا طر حیشاا ه بااار
ب ی ترت

ط قهبناا

ز دو بخا

معنااایی م اااه م

دوم ن ا د دگااان مرباامت بااه صاابنهها و ال هااا

میباشاا  .هستانشااناآ ،ع ااارت زاا ،ز ط قهبناا
در ج ااان طر حیش ا ه باار

ج ااان و ااد زاا ،کااه باار

شاامد و ماه ،هااا و صاابنهها و ال هااا معنااایی ان زااتخر ا

یا کاار ،مت هاا پ اره بررزای شا ن و بر زاا

م اکهاا منطقای و شام

زبااانی پژوهشااگر ن ف رزااتی ز صاابنهها بااه هماار ه ال هااا و ب مایااهها هاار الاا
زااتخر ا شا  .دل ا زاات اده ز داااردما معناشنازاای ااال ی در یا پااژوه
کاااه معناااا در پژوه هاااا فرهنگنگار ناااه جایگااااه ویاااژه
شااا هها معناااایی باااهطمر عاااام و شااا هها

د رد و بناااابر ی

ال بن ااااد باااهطمر آاااا

فرهنگنگااار تاااکنمن بارهااا و بارهااا ماامرد تنک ا اار ر گرفتااه زاا( ،باار
کن به َت ن  ،۹ر ن ا 4و زاتم211۹ ،5ن هن

یا

زاا،
هم ااا،

 ،در مااار
م اااا رجاامف

211۳ ،ن فمنتن .)21۸2 ،6
1. Ontology
2. Entities
3. Atkins
4. Rundell
5. Sato
6. Fontenelle
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لااازم بااه رکاار زاا ،کااه بااه دل ا ماه اا ،ز ا اا و م ارناپااذیر ماارو شااناآ ،نسااان
تاکنمن ه

رویاة کام ااً ع نای و فاارز ز نگرشهاا رهنای بار

نشاا ه زاا ،و حتاای روش پ

ط قهبنا

معاانی یجااد

گرفتااه در پااروژة فریمناا ،برک اای هاام صاارفاً مت اای باار

کن اش زبانشنازان در تمل ا ت زباانی و زات ادة اناان ز منطاه رهنای و شام زباانی آامد
دعااا ن ا ان زاا ،کااه در ه ا

زاا .،گاام ه ی ا

یا

ز مسااتن ت منتشرش ا ه پ ر ماامن

فریمناا ،،ز جم ااه کتابچااة رزاامی ی ا پایگاااه (روپ هاامفر ۸و هم ااار ن ،)21۸6 ،مر ح اای
ن اممناا باار

ط قهبناا

برشمرده نشا ه زا .،بار

ال هااا و فر یناا دگاامنگی تشااخ ص یاا

الاا

ج یاا

طر حای هستانشاناآ ،،در بتا تعری ای حتی لام اان فر گ ار

ز حمزة ر هنمایی و ر نن گی باه شارد زیار ر اه شا کاه نمامد ر  2ن ا بهصامرت بصار
ی تعریو ر نمای

میده :

در ن ااام ر هنمااایی و ر نناا گی ،کاااربر ن کااه برآاای بااا وزاا ة نق ااه و برآاای باا ون
وز ا ة نق ه ن ا بهصاامرت مشااترک ز مب طاای زاات اده میکنن ا  .مجممع اة کن هااا

یا

کاربر ن در مب ر به وز ة انمن م یری ،میشمد.

نمودار  .2تعریف بنیادین از حوزة راهنمایی و رانندگی

باار هم ا

زااا  ،هستانشااناآتی متش ا

ت وی گردی که در نممد ر  ۹به نمای

ز د ااار حاامزة ص ا ی و زیرشاااآهها ان

درام ه ز.،

1. Ruppenhofer

طر حی پ ره و فرهنگ دوزبانة صط احات ر هنمایی و ر نن گی ...

نمودار  .3هستانشناخت طراحیشده برای حوزة راهنمایی و رانندگی
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در حق قاا ،،صاابنهها و ال هااا ممجاامد در پایگاااه صاابنه-و -ال ا
جا

بارهمکن

رکر ز ،کاه بار
ط قهبن

یا هستانشااناآ ،میباشاان و بر زاا
فا ی

م ا ن ج اات در یا

همگاای حاص ا

انهااا تعریاو شا ه ن  .شااایان

هستانشاناآ ،ن اایتی ن سا ،و یا

ر میتام ن بسا ار ری تار کارد .ماا یا هستانشاناآ ،صارفاً بر زاا

ممجاامد در پ ااره طر حاای شا ه و ج ااات ان در زااطبی منازا

ط اعاات

بااا م اااه م رکرشا ه در

پ ااره نگااه د شااته ش ا ه زاا .،ف رزاا ،صاابنهها و ال هااا طر حیش ا ه در ج ا وا ۸
ام ه ز.،
جدول  .1صحنهها و قالبهای طراحیشده برای حوزة راهنمایی و رانندگی
صحنه

تصاد
ب مه

قالبها

برآمرد کردنا ،پ ام تصاد ا ،نجات د دنا
ب مه کردنا
دزااتمر د دنا ،ممناامف کااردنا ،جااازه د دنا ،مباا ود کااردنا،

ن مبخشی

آتصااا

د دنا ،ولمیاا ،د دنا ،کنتاارا ع اامر و ماارورا ،مساات نا

کردنا
ع مر و مرور
تنم

یمنی

حم و نق

حرک ،جریان ع مر و مرورا ،ت آ با جریان ع مر و مرورا
یجاد کردن آطرا ،مباف  ،کردنا
جابهجا کردنا ،بارگ ر کردنا ،تخ ه کردنا
ن دیا

شا نا ،رزا نا ،ج امگ ر

ز برآاامردا ،ترما کااردنا،

د مااه د دنا ،هاا ی ،کااردنا ،ع اامر کااردنا ،تصاام م گاارفت ا،
کازات زارع،ا ،منبار

شا نا ،ر نا نا ،و رد شا نا ،دن اااا

کااردنا ،فاا ودن زاارع،ا ،بااراورد کااردنا ،ماناا نا ،تاارک
کن

کاربر

کاردنا ،نگاااه کاردنا ،ز دزاا ،د دن کنتاراا ،حرکاا ،باه عقا ا،
حرکاا ،بااه ج ااما ،تمجااه کااردنا ،مسااابقه گذ شاات ا ،و کاان
د دنا ،بااه دزاا ،اوردن کنتااراا ،زااتر ح ،کااردنا ،بازگشاات ا،
برآازاااات ا ،ع اماااا ،د دنا ،تم ااااو کااااردنا ،دور زدنا،
حت ات کردنا ،ر ه د دنا

طر حی پ ره و فرهنگ دوزبانة صط احات ر هنمایی و ر نن گی ...
صحنه

قالبها

برهمکن

کاربر و انمن

برهمکن

کاربر و وز ة
نق ه

مر  ،ز وز ة نق ه
کن

ناآم زتة وز ة نق ه

زا

باار

۱۸

هاار ال ا

مال اا ،آاامدروا ،درآم زاا ،مجاامزا ،نقااو کااردن ااانمنا،
جریمه کردنا ،پ رو
برهمکن

ز انمنا

با ج ا

تعم ر کردنا ،زمآ،گ ر کردنا ،تم کردنا
حرک ،ناآم زتها ،تم و ناآم زتها

ن ا مجممعااه

جاا وا  2تعریااو و ب مایااهها

ز ب مایااهها تعریااو گردی ا  .باار

م اااا ،در

برآاامرد کااردنا ز صاابنة «تصاااد » ر ماایب ن م.

همااانطمر کااه در جاا وا مشااخص زاا ،،در تعریااو الاا

ز عناصاار ممجاامد در

هستانشناآ ،زت اده ش ه ز ،که درون اا ر ر گرفته ن .
جدول  .2بنمایههای {برخورد کردن}
تعریف قالب :دو یا دن [کاربر] مم
نق ه] باش  .برآمرد در ی

ی ی ز [کاربر]ها بای زم ر بر [وز ة

ز ،برآمرد کنن  .ح

[م ان] و به نمعی مشخص رد میده  .ش ت ان ن

اب تمص و ز.،

بنمایه

تعریف

رشرک،کنن هر

کاربر نی که با هم برآمرد کرده ن

رم انر

مب ی که برآمرد در ان رد د ده ز،

رنمفر

شادبهشاد)

رش تر

نبمة تصاد

(م اً تصاد

م ن ش ت برآمرد

لازم باه رکار زا ،کاه گااهی در آ ااا فر نمیسای پ اره باه مام رد برآامرد میشا
که با پایگاه د نا

ابا تمج اه ن امد .بناابر ی برآای تغ ار ت و صا احات در رونا کاار

در ی پایگاه عماا میگردی  .انچه در بالا ام نسخة ن ایی پایگاه د ن

بمد.

۱2
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 .3 .3فرانویسی پیکره

زت اده ز پ رههاا دوزباناه بار
زا .،ماا مشا
متش

تا وی فرهنگهاا دوزباناه ر های منطقای و د اه

با رگ ینجازا ،کاه در پ رههاا دوزباناة مام ز  ،یا

ز مت ها ترجمهشا ه زا ،کاه تاا نا زه

باار

فرهنگنگااار

ها

زامیة پ اره

تصانعی ن و باه نا زة متامن صا
دیگاار ،متاامن پ رههااا تط قاای

ابا ت ااا ن سااتن  .ز طاار

در زاطو ع ارتهااا یااا جم ااهها بااا ی ا یگر همتاار ز ۸ن سااتن و بااا جسااتجم یا

و ژه در

مت ها ی ای ز زبانهاا نمیتام ن م باه معاداهاا ان در زباان دیگار پای ب اریم .ماا دامن
پ رههاااا تط قااای حااااو مت هاااا
فرهنگنگار کننا  ،پا
مش ا
ال ی بر

صااا ن و میتم ننااا کمااا

بایا باا یاافت ر های منازا

بار

بسااا ار باااه

همتر ززااز انهاا بار یا

فااا ه ام ا  .روی اارد مااا در ینجااا زاات اده ز پایگاااه د نش ای م تناای باار معناشنازاای
فر نمیسی پ ره ز.،

بااا د شاات

ط اعااات مرباامت بااه هستانشااناآ ،،صاابنهها و ال هااا ،کااار فر نمیساای

مت هااا پ ااره اغاااز ش ا  .باار

ی ا کااار ،و ح ا ماات ر جم ااه در ن اار گاارفت م و هم اة

مت ها ر بهصمرت جم هها مجا تقط اد کاردیم .ز انجاا کاه ی ای ز ها
پ ااره ت اة یا

عما ة یا

فرهنااگ تخصصاای باامد ،در نت جااه بردسا گذ ر جم ااهها حتی لام ااان

بااا د اا ،و در همااة زااطمد عاام ز و ژه ،ترک اا

یااا ع ارتهااا طملااانیتر نجااام شاا ه

زاا .،دیگاار ین ااه بردس ا گذ ر فقاار منبصاار بااه و ژگااان و صااط احات ر هنمااایی و
ر ننااا گی میباشااا و حااامزة زباااان عماااممی ر دربااار نمیگ ااارد .باااهعنم ن م ااااا،
بردس گذ ر ی

جم ه زیر در ج وا  ۹مشاه ه میشمد.

1. Aligned

۱۹

طر حی پ ره و فرهنگ دوزبانة صط احات ر هنمایی و ر نن گی ...
جدول  .3نمونهای از برچسبگذاری یک جمله
جمله :وز ة نق ه

که در مس ر مجاز در حاا حرک ،ز ،بر وزای نق ة متم ی که در حاا شروف

حرک ،به ج م یا عق  ،گردش یا دور زدن هستن حه تق م ع مر د رد.
صحنه

کن

کاربر

قالب

ر ن نا

ن مبخشی

جازه د دنا

ن مبخشی

ولمی ،د دنا

کن

کاربر

تم و کردنا

کن

کاربر

حرک ،به ج ما

کن

کاربر

حرک ،به عق ا

کن

کاربر

دور زدنا

کن

کاربر

دور زدنا

بنمایه(ها)ی فعال

متن

رهستهر

در حاا حرک ،ز،
وز ة نق ه

روز ة نق هر
رر هر

در مس ر مجاز

رهستهر

مجاز

رممرد جازهر

مس ر

رهستهر

حه تق م ع مر د رد

رصاح

ولمی،ر

وز ة نق ه

که در مس ر مجاز در

حاا حرک ،ز،
بر وزای نق ة متم ی که در حاا

رو گذ رکنن ة ولمی،ر

شروف حرک ،به ج م یا عق ،
گردش و یا دور زدن هستن

رهستهر

متم ی

روز ة نق هر

وزای نق ة

رهستهر

حرک ،به ج م

روز ة نق هر

وزای نق ه

رهستهر

حرک ،به عق

روز ة نق هر

وزای نق ه

رهستهر
روز ة نق هر
رهستهر
روز ة نق هر

گردش
وزای نق ه
دور زدن
وزای نق ه

همااانطمر کااه ماایب ن م ،در جم اة ممجاامد در ج ا وا  ۹مجممع ااً هشاا ،بااار ال هااا
فر آم نی شا ه ن  .ط عتااً در فر آام نی هار الا  ،هم شاه هماة ب مایاهها در جم اه باروز
نمییابنا  .بنااابر ی فقاار ب مایااهها فعاااا در یا جا وا بااه نمااای

درام ه نا  .تم ا و

۱4

مطالعات زبان و ترجمه

دیگر ین ه در هار الا
ل ماااً زاا
کما

یا

ب مایاه باه ناام هساته وجامد د رد کاه پ ا ی

فر آاام نی ان الاا

نرم فا ر

ان در جم اه

میگااردد .کااار بردساا گذ ر بهصاامرت دزااتی و بااا

نجااام شا کااه تمزاار پژوه گاار ن طر حاای ش ا ه زاا .،طر حاای ی ا

نرم ف ر در زبان برنامهنمیسای ویاژو ا ب سا
طر حیش ه بر

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

۸

نجاام شا  .تصامیر  ۸ن ا نماایی ز برناماة

بردس گذ ر پ ره ر نشان میده .

تصویر  .1نمایی از برنامة طراحیشده برای فرانویسی

باا ی ترت اا  ،پاا

ز تمااام فر نمیساای ،پ ااره

ر نن گی به دز ،ام کاه میتام ن بر زاا

دوزبانااه در حاامزة ر هنمااایی و

معناا در متامن هار دو زباان در ان باه جساتجم

پرد آ ،فارز ز ین اه صامرت ع اارت مامرد ن ار ماا د سا .،یا
میکنا تاا هماة صامرتها ممجامد باار

ب اان یا

اب ا ،باه ماا کما

م اامم و حا ر در هار دو زبااان در

ان و ح مشاه ه کن م .رزش یا کاار باهویژه و تای مشاخص میشامد کاه برآای م ااه م
فر تاار ز زااطو ک مااه و در الا

یا

گااروه و ژگااانی ،یا

ع ااارت یااا حتاای یا

جم ااه

مطرد شامد .م ااً دنانچاه دن ااا کاردنا ر در پ اره جساتجم کنا م ،جم اههایی حااو
ع ارتهااایی همچاامن «عاا م رعایاا ،فاصاا ة طااملی»« ،رعایاا ،ن ااردن فاصاا ة طااملی» و
«فاصا ة آاامد بااا آاامدرو ج اامتر ر ح ا

کااردن» در فارزاای و following too closely
1. Microsoft Visual Basic.NET® 2013

طر حی پ ره و فرهنگ دوزبانة صط احات ر هنمایی و ر نن گی ...

و  tailgatingدر نگ ساای نمااای
نمای

۱5

د ده میشاامن  .زاااآتار ک اای پ ااره در نماامد ر  4بااه

درام ه ز.،

نمودار  .4ساختار کلی پیکرة دوزبانة راهنمایی و رانندگی

مرح ة ن اایی یا پاروژه پا
باار

ز تماام فر نمیسای پ اره ،طر حای یا

زاات اده ز ان بااهعنم ن یاا

ر بار کااربر

فرهنااگ دوزبانااة صااط احات ر هنمااایی و ر نناا گی

زاا .،م یاا ،عماا ة یاا فرهنااگ ،ع اااوه باار پ رهبن اااد باامدن ،یاا

زاا ،کااه حاااو

پ من ا ها معنااایی م ااان و ژههااایی زاا ،کااه شاااره بااه ال هااا یااا ب مایااهها مشااترک
د رن .
 .4 .3طراحی رابط کاربری برای فرهنگ

ز یا بخا

ها

طر حاای یا

ر باار کاااربر

زاا ،تااا مترجمااان و دیگاار کاااربر ن

بتم نن در پ اره باه جساتجم ب رد زنا  .در د ماه باه شارد ویژگیهاا

یا ر بار کااربر

میپاارد زیم .شااایان رکاار زاا ،کااه تصاااویر زیاار متع ااه بااه مب ا ر نرم ف ا ر ازمایشاای
میباشن  ،ماا نساخة ن اایی یا فرهناگ در پایاان بهصامرت پایگااه ینترنتای ر اه آم ها
ش  .نخست

ویژگای یا ر بار کااربر  ،هماننا هار فرهناگ دیگار  ،م اان جساتجم در

و حاا ها و ژگااانی زاا( ،در آصاام
هم ا

مقالااه) .ب ا ی ترت

م اامم و حاا و ژگااانی رک .بخاا

 ،کاااربر ااادر زاا ،در بخ ا

ن اار آاامد ر و رد کناا و زاا

 .2 .2در

جسااتجم ،و ح ا و ژگااانی ماامرد

زااامانه ،در صاامرت ممجاامد باامدن ان و حاا و ژگااانی،

همة ال هایی ر کاه ان و حا باه انهاا تع اه د رد ،نماای

میدها  .انگااه باا ک ا

بار

۱6

رو هر الا

مطالعات زبان و ترجمه

میتام ن باه مبتام

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

ان و باه مجممعاة جم اهها فر نمیسیشا ة ان الا

دزااا ،یافااا .،همچنااا  ،دنانچاااه ع اااارت مااامرد جساااتجم باااه ی ااای ز مقملاااهها
هستانشااناآ ،ن اا شاااره نمایاا  ،ان مقملااه بااه نمااای

در میایاا  .م اااً بااا جسااتجم

«گااردش»« ،گااردش کااردن»« ،دور زدن» ،یااا «پ چ اا ن» در فارزاای یااا « »turnو « make a

 »turnدر نگ سی میتم ن باه الا

دور زدنا دزا ،یافا .،باا دزترزای باه یا

الا ،

کاااربر میتم ناا همااة ب مایااهها و و حاا ها و ژگااانی بااهع اااوة تعاااریو و جم ااات
فر نمیسیش ا ة انهااا ر بااه فارزاای و نگ ساای مشاااه ه نمای ا  .تصاااویر  .2لااو تااا .2پ
نشاندهن ة ی

م ان ن .

الف :جستجوی واحد وا گانی «تصادف کردن»

ب :انتخاب و نمایش قالب {برخورد کردن}

پ :انتخاب بنمایة +هسته +از قالب {برخورد کردن} و نمایش همة جملههای موجود در پیکره که به
این بنمایه اشاره دارند.
تصویر  .2امکان جستجوی واحدهای وا گانی

۱9

طر حی پ ره و فرهنگ دوزبانة صط احات ر هنمایی و ر نن گی ...

ر ه دیگاار دزاات ابی بااه ط اعااات در یاا فرهنااگ ز طریااه ماارور و جسااتجم در
ف رزااتی ز صاابنهها و ال هازاا .،بااه یاا ترت اا
مشاه ه میکن و باا ک ا

کااه کاااربر ف رزاا ،صاابنهها ر

بار رو هار صابنه میتم نا ز م اان ال هاا ممجامد در ان

نتخاا کن  .در تصمیر  ،۹ال ها صبنة «ن مبخشی» به نمای

در ام ه ن .

تصویر  .3امکان مرور صحنهها و قالبها در رابط کاربری

مااا اآااری و شااای اباا تمجااهتری ویژگاای یاا ر باار کاااربر
ترک اای زاا .،در ینجااا میتاام ن بااهطمر همزمااان یاا
همر ه ی

الا

م ااان جسااتجم

مفل ااه ز هستانشااناآ ،ر بااه

یاا ی ای ز ب مایاهها ان جساتجم کارد .ب تار زا ،باا رکار م االی یا

اب  ،ر تم و ده م .فرض کن میآم ه م جم ة زیر ر به نگ سی ترجمه کن م:

ر نن ه بای با نمربالا به آمدرو مقاب ع ام ،ب ه .
«ع اماا ،د دن بااا نمربالااا» حتمالاااً کماای در ترجمااه مش

زاااز آم هاا باامد .هاار دو

فرهنااگ فارزاای بااه نگ ساای ح اا م ( )۸۹۳۹و ک م ااا ( )۸۹۳۹باار

ع ااارت «نمربالااا»

معااادا « »high beamsر رکاار کرده ناا  .مااا همچنااان در معاداگااذ ر ط عاای «ع اماا،
د دن باا نمربالاا» ر هگشاا ن سا ،و ماا نااگ یر بایا

ز معاادا زااآتگی « signal with high

 »beamsزت اده کن م .ز انجا کاه یا ع اارت در زباان روزماره ن ا کمبساام زا ،،دنا
فرهنااگ ر یااگ نگ ساای بااه نگ ساای همچناا

فع اای ر ریاا ماا آ «»high beams

ن اورده ن  .ما در فرهنگ دوزبانة ماا ،اال ی باه ناام بارهمکن

باا جا ا وجامد د رد .یا

۱۱

مطالعات زبان و ترجمه

در

ال

ب مایه

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

باه ناام ر طعاة مامرد زات ادهر زا .،گار مام رد و امف یا ب مایاه

ر بااه هماار ه مقملااة «نمربالااا» ز هستانشااناآ( ،وزاا ة نق ااه :طعااه :حالاا )،جسااتجم
کن م ،جم اتی واهر میشامن کاه کااربر باا نمربالاا آامدرو بارهمکن

د رد و حتمالااً باه

جاام ا آاامد آاام ه م رزاا  .ی اای ز جم ااهها بهدزاا،ام ه در نگ ساای ،جم ااة زیاار
ز:،
If an approaching driver does not dim the headlights, flash your headlights
to high beam for a second, then return to low beam.

پا

بااا ی ا

م ااان ماایتاام ن جسااتجمها مرک اای نجااام د د کااه مااا ر در معادایااابی

ط عی صط احاتی که به ر حتی در فرهنگها ممجمد یاف ،نمیشمن یار میکنن .
 .4یافتهها و بحث

در عصاار فناااور و رت اطااات ل ترون اای ،ترجمااه ن ا همچاامن بس ا ار

ز حرفااهها

ددار تغ ر تای دناان بن اادی شا ه زا ،کاه دیگار روشهاا زانتی جم بگام ن ازهاا
ی حرفاه ن سا .،با ی ترت ا

تام ن

مامرد ن ااز ترجماه ،داه در مب رهاا حرفاه

دااااه در مب رهااااا اممزشاااای (رک .حم

و

صاااا ا و مر یاااای۸۹۳1 ،ن زااااالار و

آ عیفریاا  ،)۸۹۳4 ،م ااممی بساا ار وزاا دتر یافتااه زاا .،د ن اا گاام دک )2119( ۸در
کتاااا آاامد بااا نااام حرف اة ترجمااه ز حرف اة ترجمااه در دن ااا
ط ااو گسااترده

مااروز زااخ میگمی ا و

ز فعال ،هااایی ر نااام میباارد کااه مترجمااان مااروز در باااز ر کااار نجااام

میدهن  .و ع اوه بر ترجماة «مباو» 2باه فعال ،هاا « فا وده» ۹شااره میکنا کاه بسا ار
متناامف و فر تاار ز د من اة کااار مترجمااان گذشااته ن  .ز ا
م ارتهااا ماامرد ن اااز مترجمااان بباا
پااژوه

بااهطمر م ساامت در آصاام

میکناا  .در یاا م ااان ،دو م ااارت ز من اار

مااا ویژه ن ا  :صط ادشنازاای و ع ااارتپرد ز  .4ز انجااا کااه مترجمااان مااروز در

برآاای ماام رد ح اام نمیساان ه ر پ ا میکننا (م ااً مستن زاااز فناای 5و آ اصهزاااز یااا
1. Gouadec
2. Pure
3. Extended
4. Phraseology
5. Technical documentation

طر حی پ ره و فرهنگ دوزبانة صط احات ر هنمایی و ر نن گی ...

و گاامیی ۸متاامن) و بااا تمجااه بااه م اح ا

۱۳

گاام دک ،مترجمااان بااه منااابد ط اعاااتی ج ی ا

ن ازمن ناا کااه انهااا ر در یاا فعال ،هااا یااار کنناا  .یاا منااابد بایاا هاام در ماار
رم گشااایی 2و هاام رم گااذ ر  ۹بااه متاارجم کم ا

کنن ا و و ر در ع ااارتپرد ز صااب و

م اه م و کاربرد درز ،صط احات در زبان مقص ه ی ،نماین .
مااا بس ا ار
و ان مش ا

یا

ن ایت ااً ترک ا
دن ا و ژه

ز پایگاههااا و فرهنگهااا

صااط احات تخصصاای مش ا

عم ا ه

زاا ،کااه ت قاای انهااا ز صااط اد تخصصاای مب ا ود بااه ی ا

دو و ژه میشاامد .حاااا ان ااه بس ا ار
میباشاان یااا ص ا اً بااه شاا

ول ااامر  4و تاااارپ،21۸4( 5

د رن ا
و ژه یااا

ز صااط احات تخصصاای ع ارتهااا

جم ااه ب ااان میشاامن  .باار

م اااا ،فاام رت -

 )۸21 .تخمااا

میزننااا کاااه حااا ود  91درصااا ز

صااط احات حساااب ر در ز ا ان ایی دن ک مااه

زااه یااا

هسااتن کااه ب شااتر ی هااا د ر

د اااار ک ماااة مساااتق ن  .ی ااای ز ر ه ارهاااا

یااا مسااا ه طر حااای پایگاههاااا

صط ادشااناآتی بااا زاات اده ز زاااآتارها م ااممی زاا .،بنااابر ی  ،فااارز ز ین ااه ی ا
یا دن صط اد متار د
همگاای در یا

ما آ

یاا معاادا باه داه صامرتی در یا

یاا دنا زباان ب اان میشامن ،

ابا دزترزاای میباشاان  .بااه ع اااوه ،شا مة پ منا یا م اااه م بااه

م اه م و بساتة انهاا ن ا تشاریو میشامد .با ی ترت

 ،یا

زاتخم نبن

م اممی هماة

صااط احات ر در پ من ا بااا ی ا یگر اار ر میده ا و متاارجم میتم ن ا بااا کس ا

تصاامر

صب و ز ی رو بر م اممی انهاا ر باه نبام ط عای و د اه در زباان مقصا  ،یاا زباان
آمد ،به ب ان دراورد.
بر

م اا ،فرض کن مترجم به جم ة فارزی زیر برمیآمرد:

ر نناا ه کااه در ج اا ،زاار زیر در حرکاا ،زاا ،بایاا بااه کنااارة ر ه رفتااه و بااه
ر نن ه

که در ج  ،زربالایی در حرک ،ز ،تق م ع مر ب ه .

1. Paraphrase
2. Decoding
3. Encoding
4. Fuertes-Olivera
5. Tarp
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مطالعات زبان و ترجمه

باار

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

ترجم اة «بااه کنااارة ر ه رفاات » بااه نگ ساای میتاام ن ع ااار ت صااب و « drive to

 »the roadsideو « »drive to the edge of the roadر در رها آاامد زاااآ ،و بااهکااار
باارد .مااا زااف ا ینجازاا ،کااه ب ااان ط عاای یاا م اامم در متاامن ر هنمااایی و ر نناا گی
ز ت و ژههااا «بااه»« ،کناااره»« ،ر ه» ،و

د ساا ،بااه حتماااا زیاااد بااا جسااتجم ها یا

«رفاات » در فرهنگهااا فارزاای بااه نگ ساای نمیتاام ن و ژه

منازاا

باار

دناا

حرکتی با وزای نق اه یافا،ن زیار یا ت و ژههاا بسا ار عام نا و باار تخصصای آاصای
ن رن  .در ی فرهنگ ما اال ی باه ناام منبار

شا نا وجامد د رد کاه باه تغ ار ج ای

مساا ر و د مااة همااان ر ه اا (و نااه دور زدن) شاااره میکناا  .بااا جسااتجم در جم ااات
بردس گذ ر ش ه با ی

ال

به جم ة نگ سی زیر بر میآمریم:

If a driver follows you too closely (tailgates), move to another lane if
possible or reduce speed and pull off the road to let the driver go by.
بنابر ی ع ارت  pull off the roadر بهعنم ن معادلی ط عی بر میگ ین م.

زازاااً مساا ه

کااه در فرهنگنگااار تخصصاای وجاامد د رد ع ااارت زاا ،ز ین ااه

ماارز م ااان تخصصاای و عمااممی باامدن و ژههااا و م اااه م و ین ااه کا می
در ی

ز انهااا ر بایا

حامزة تخصصای پاذیرف ،مشاخص ن سا .،صط ادشنازاان همام ره باا زاه گاروه

ع اااارت و ژگاااانی زاااروکار د رنااا  :صاااط ادها ،ن مه صاااط ادها ،۸و و ژههاااا عاااام
(فاام رت  -ول اامر و تااارپ،21۸4 ،
ع اامر ز کنااار وزااای نق اة طاار
طاار

 .)۸21 .باار

مقاب ا مش ا

م اااا ،در ع ااارت «در ر ههااایی کااه

میباش ا » ،باار

ترجم اة «وزااای نق اة

مقاب ا » بهصاامرت ط عاای نگ ساای بااا مش ا ی روبااهرو میشاامیم .ع ااارت «طاار

مقاب » در فارزای ع اارتی کام ااً عاام زا ،و باا جساتجم در فرهنگهاا فارزای نگ سای
بااه معاداهااایی همچاامن  oppositeو  facingباار میآاامریم .ط عت ااً میتاام ن معااادا « the

 »vehicles on the opposite directionر زاااآ ،و زاات اده کاارد کااه کام ااً هاام صااب و
و ط عاای زاا .،مااا بااا نگاااهی بااه ب مای اة رج اا،ر در ال ا

حرکاا ،جریااان ع اامر و

مرورا به جم اتی ز ی دز ،بر میآمریم:
…… when you are within 500 feet of an oncoming vehicle
1. Semi-terms

۳۸

طر حی پ ره و فرهنگ دوزبانة صط احات ر هنمایی و ر نن گی ...

ماایب ن م کااه معااادا بهدزاا،ام ه در زبااان ر هنمااایی و ر نناا گی ط عیتاار و بساا ار
پربسااام زاا .،دل اا یاا
زاا ،ز «د ا

زاا ،کااه تع اار شااناآتی « »oncomingدر نگ ساای ع ااارت

کااه ز ن اار زمااانی یااا م ااانی بااه گمین ا ه ن دی ا

شاناآتی «مقابا » در فارزاای د ر
مم ع اا ،م ااانی آااا

یا

مفل اة «ن دیا

میشاامد»ن مااا م اامم

شا ن» ن ساا ،و فقار بااه ر رگ اار در
ی ا دو و ژه در فرهنگهااا عمااممی

شاااره د رد و بنااابر ی

فارزی نگ ساای بااا هاام معااادا اار ر نگرفته نا  .حاااا ان ااه در زبااان ر هنمااایی و ر نن ا گی
ع ااارت «طاار

مقاباا » ر میتاام ن بااه « »oncomingترجمااه کاارد .یاا در و ااد برتاار

عم ة ت وی فرهنگها تخصصی معنامبمر بر فرهنگها زنتی ز.،
در حاامزة فرهنگهااا دوزبانااة تخصصاای معنااامبمر بااا روی اارد ال بن اااد هناامز در
فارزی کاار ابا تامج ی ر اه نشا ه زا .،در زاطو ج اانی ن ا فع ااً ب شاتر پروژههاا
نجامش ا ه در زااطو مب ا ود و عم ا تاً بااا ه ا

تبق قاااتی میباشاان  .ی اای ز نممنااهها

م اام پااروژة « »Kicktionaryزاا ،کااه تممااا

شاام  ،طاار د ان باامده زاا ( ،شاام ،،

 .۸)211۳ی پاروژه یا

فرهناگ زاهزبانة فمت ااا زا ،کاه حااو صابنهها و ال هاایی

در زم نااة فمت اااا و مت هااایی بردس گذ ر شاا ه ز گ رشهااا فمت اااا بااه زااه زبااان
المااانی ،نگ ساای ،و فر نساام میباشاا  .فاام رت  -ول اامر و تااارپ (،21۸4

-۸54 .

 )۸55مش ا ات ص ا ی ی ا پااروژه ر تعاااریو دشاام ر و دیاارف م ،نقصااان و ناکارام ا
بردساا گذ ر ها ،و تنک اا باا

ز حاا باار طر حاای و تقساا مبن

در

ال هااا بااه ب ااا

کمبااامد ط اعاااات جاااان ی ر هشااا ه ( ز ااا تعااااریو و معاداهاااا) مید ننااا و ان ر
نممنااه

ز «فرهنگنگااار ت نناای» 2بااهشاامار میاورنا  .ل تااه باار یا

یاار د ت بایا ر باار

کاااربر ر ن اا فاا ود کااه ن ازهااا مترجمااان ر کااه آم هناااآم ه بخاا
فرهنااگ مذکمرناا  ،بااراورده نمیزااازد .نگارناا گان جسااتار پاا

ع اام کاااربر ن

ِ رو در تاا وی فرهنااگ

صااط احات ر هنمااایی و ر نناا گی کمشاا ه ن برآاای ز یاا نقصااانها ر  ،بااهویژه در
آصم

اب ،ها جستجم با ر بر کاربر  ،برطر

زازن .

 .۸ی پروژه در نشانیِ  www.kicktionary.deاب ِ دزترزی ز.،
2. Lexicotainment
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مااا مب ا ودی،هایی در ی ا فرهنااگ وجاامد د رد کااه بای ا در کارهااا این ا ه برطاار
گردناا  .نخساا ،ین ااه یاا پ ااره متشاا

ز حاا ود  41111ک مااه نگ ساای و حاا ود

 ۹5111ک مااه فارزاای زاا .،ط عتاااً فاا ی

تعاا د ک مااات بااه جامع اا ،پ ااره کماا

آم ها کاارد .در تمج ااه ی ا مبا ودی ،دو ن تااه ابا رکاار زاا .،ولااً ،بردسا گذ ر
پ ره کاار زماانبر زا ،و (هماننا هار پاروژة فرهنگنگاار با رگ) مسات م پاروژه
جمعای بااا حمای،هااا مااالی زااازمانها میباشا  .بنااابر ی فر نمیساای متاامن ب شااتر در یا
بااازة زمااانی م ساار ن اامد .ران اااً ،ز انجااا کااه متاامن ر هنمااایی و ر نناا گی ب شااتر حالاا،
ای نامااه

د رنا بسا ار فشاارده و پاار ز و ژگااان و صااط احات تخصصاای میباشاان  .پا

بااا هم ا

مق ا ر ماات ن ا ه ا ر ن و ژة تخصصاای در داااردما ال هااا مشخصش ا ه

بااهدزاا ،ام ا ه زاا ،کااه میتم ن ا بااهآاامبی نمایااانگر بخ ا

ب رگاای ز حاامزة معنااایی

ر هنمااایی و ر ننا گی باشا  .ل تااه بایا تمجااه د شاا ،کااه یا پ ااره باااز زاا ،و اب اا،
ف ودن مت ها فر نمیسیشا ه باه ان وجامد د رد .مبا ودی ،دیگار ن ا مربامت باه تعا د
ال هازاا .،ال هااا بهدزاا،اما ه کام ااً مسااتخرا ز مت هااا پ ره نا و پژوهشااگر ن
ز ره آمد به انها

د

افه ن رده نا  .دل ا مار هام یا

زا ،کاه ار ر ن امد ها

ال ی آاالی ز جم اات م ااا و و حا ها و ژگاانی باا ی بمانا  .بناابر ی مم ا
بس ا ار

ز ماام رد بتاام ن ال هااایی دیگاار باار یاا تقساا مبن

ف ی هااا یااا تغ اار ت ن اا باار

یاا پ ااره پ

زا ،در

فاا ود ،کمااا ین ااه یاا

ب ناای شاا ه زاا ،و اب اا ،تغ اار در

زاآتار ال ها در این ه وجمد آم ه د ش.،
در مجماامف ،در آصاام

روی اارد تخارشا ه در ی ا فرهنااگ بایا گ اا ،کااه زاااآ،

شااا ة اااال ی و زااات اده ز ان بااار
تخصصی به مر ت

همتر ززااااز پ رههاااا تط قااای در حمزههاااا

کارام تر ز زباان عماممی زا .،ماا در زباان عماممی باا آ ا ع مای

ز م اااه م و درجهبن ا
بناااابر ی ط قهبنااا

ها روبااهرو هساات م کااه عم ا تاً پاار ز معااانی دن گانااه و رهنی ن ا .
شاااناآتی زباااان عماااممی بسااا ار دشااام رتر زااا ،و نااااگ یر ز

دگرزااانیها ب شااتر

زاا .،در مقاباا  ،در حمزههااا تخصصاای معمملاااً م اااه م د ر

تعریوهااا و ط قهبناا

ها مشااخصتر هسااتن و ازااانتر میتاام ن انهااا ر باار م نااا

طر حی پ ره و فرهنگ دوزبانة صط احات ر هنمایی و ر نن گی ...

شاناآتی دزااتهبن
کاه د ر

کاارد .یا

۳۹

ماار باهویژه در ح طااههایی م ا زبااان ر هنمااایی و ر ننا گی

جن ااهها حقام ی پررنگاای هسااتن ب شاتر بااه دشاام میآامردن در کااه ااانمن ،و
میگ اارد .ب ا ی ترت

زبااان ان ،زاز ااً باار پای اة تعاااریو جااامد و ماااند ش ا

زمااان و ه ینااة لااازم میتاام ن در هاار حاامزة تخصصاای پ ااره

 ،بااا صاار

دوزبانااه بااا اب اا،

جسااتجم معنااایی زاااآ ،کااه نمایااانگر ن ااام صط ادشنازاای ان حاامزه باار پای اة معنااا
ال هاا شاناآتی در هار دو زباان باشا  .دل ا دیگاار ن ا یا
عماا ه

عمااممی ،بخاا

زا ،کاه ،برآ اا

ز حمزههااا تخصصاای و بسااتگی دناا نی بااه پ

فرهنگاای و جغر ف ااایی ن رن ا و بنااابر ی یااافت

زبااان
زم نااة

ال هااا معنااایی مشااترک م ااان دو زبااان

بس ار ازانتر ز.،
 .5نتیجهگیری

انچااه در یاا جسااتار اماا  ،بررزاای روناا طر حاای یاا

فرهنااگ دوزبانااة فارزاای و

نگ ساای ویااژة مترجمااان در حاامزة ر هنمااایی و ر نناا گی باامد .یاا فرهنااگ ت اشاای در
ر زتا براوردهزااز ن ااز مترجماان باه فرهنگهاا دوزباناة ویاژة آامد زا .،نخسات
پ ارة دوزباناة تط قای نگ سای

ویژگی ی فرهنگ ع ارت زا ،ز ین اه م تنای بار یا

و فارزاای در ی ا حاامزه زاا .،بنااابر ی ه ا ک ا م ز زاامیهها پ ااره حاااو مت هااا
ترجمهشاا ه ن سااتن و در نت جااه د اا ،بالاااتر ر در معادایااابی فاار هم میکنناا  .دوماا
ویژگاای م اام ی ا فرهنااگ بااهکارگ ر ی ا
در تاا وی ان زاا .،باا ی ترت

د اااردما معناشااناآتی (معناشنازاای ااال ی)

پااا ر فر تاار ز فرهنگنگااار زاانتی م تناای باار ترت اا

ل ااایی و حاا ها و ژگااانی ن اااده یم و م ااان جسااتجم ر بر زااا
جستجم بر زا
ب ن یا

صمرت و ژههاا) فار هم کارده یم .باا یا

م امم آاا

میشمد میتم ن باه ها

(و ناه یا

معنااا (در مقاباا

م اان ،مترجمای کاه میآم ها

و ژه) در زباان دیگار دگمناه و باه دنا حالا ،ب اان

آامد دزا ،یابا  .زامم

ویژگای ن ا ر بار کااربر ر یاناه

زاا ،کااه شاا مهها مخت ااو جسااتجم ر م ساار میزااازد کااه در فرهنگهااا زاانتی
م انپذیر ن مده ن .
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در پایااان بایا گ اا ،کااه فرهنگنگااار بااه شا مهها ناام در زبااان فارزاای در اغاااز ر ه
آاامد زاا .،ی اای ز داردماهااا ن اار

م ا بخ

در فرهنگنگااار معناشنازاای ااال ی

میباش  .ل تاه معناشنازای اال ی ن ا همچامن هار روی ارد م یاا و معایا
پاروژة فریمنا ،برک اای و ماما کارهاا پژوهشاای و عم ای کاه پا
آمد گم ه هم  ،یا نگارة زبانشاناآتی زا .،صار

آامد ر د رد.

ز ان برآازاته زاا،

ن ار ز پژوه هاایی کاه در هماة

زم نااهها بااهویژه پاارد زش زبااان ط عاای ش ا ه زاا( ،رک .فری ا  ۸و ن یفمری ا و،)21۸۹ ،2
در دن زااا آ ار فرهنگنگاار ن ا زا م م مای در پژوه هاا م تنای بار معناشنازای
ااال ی د شااته زاا( ،باار

نممنااههایی ز یاا پژوه هااا رک .بااما  .)211۳ ،۹ز زاام

دیگر ،نق هایی هم بار ره افا ،معناشنازای اال ی و رد اما ه زا .،م ااً فام رت  -ول امر
و تااااارپ ( )21۸4یر د تاااای ر پ ر ماااامن کاربساااا ،معناشنازاااای ااااال ی در زم نااااة
صط ادشنازاای تخصصاای 4مطاارد میکنناا و ب ااان مید رناا کااه زازاااً بن ااان ن ااادن
صط ادشنازاای باار م نااا معناشنازاای ااال ی ماار مت ل ا ا و ناپایا ر زاا .،مااا مگاار نااه
ین ه مارو رها و زباان ژرفاایی بیپایاان د رد و هرگمناه روی ارد د قای باه ان مسات م
پ چ گیها روششاناآتی زا ،پا

در ن ایا ،بار

ازمامدن هار روی ارد بایا ان

ر در بمتة عما ن ااد و نمیتام ن ان ر صارفاً باه دل ا دشام ر و پ چ ا گی کناار ن ااد و
مباف هکار نه باه روشهاا زانتی وفااد ر مانا  .کمشا هایی ز یا دزا ،،حتای گار باا
اا هم مم جه نشمن  ،دز،کم ر هنما پژوه ها این ه آم هن بمد.

1. Fried
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چکیده

پژژژوهح ضا ژژر بژژر ن اژژب تژژا رتیژژا ب ژ

ژژی ز جنیژژههای ص ژ ی ریر ژژه

جتمژژا یفرهنگی و گوتس ژ ی ( ،)۸۳9۱عنژژی و گو ژژه ر  ،بژژا اژژت لاط منطقژژی و
داژتاورد زبژاری د رشژجو ان ر رژی برراژی دنژ  .ژ
پو ژژا بژژ
هر ک ز

رتیژا میتنژی بژر تعژام ی

ژژ رت اژژت لاط منطقژژی و و گو ژژة د رشژژجو ان وهمچنژژ

رتیژژا

اژاتتارها بژا داژتاورد زبژاری نهااژب .بژر ی داژت ابی بژه هژ

پژژژژوهح 522 ،د رشژژژجوی زبژژژان رگ سژژژی ز د رشژژژگاههای مخت ژژژی ژژژر ن
پراژژحرامهها ی ر ت م ژژک دردر ژ  .ز شژژردبدنن گان تو اژژته ش ژ اژژه بخژژح
ز فعال ژژژبهژژژا ( اژژژتنیا  ،اژژژتنتا و رزشژژژ ابی اژژژت لاطهای منطقژژژی) ر ز
پراژژحرامة « رز ژژابی تر ژژر رتقژژادی و تسژژون گ ژژ ر»ش ( )52۸2رجژژام دهنژژ .
ژژاوه بژژر ژژ  ،ز نهژژا تو اژژته شژژ بژژه پراژژحرامة «و گو ژژه» طر ضژژیشژژ ه
تواژژ ا گر سژژب ( )۸۳۳2پااژژ دهنژژ  .بژژر ی برراژژی داژژتاورد زبژژاری ،ز
شژژردبدنن گان تو اژژته شژژ معژژ ط تژژود ر دژژر دننژژ  .م طاژژازی معادلژژات
اژژاتتاری بژژر ی تی ژژک مژژ ط بر اژژا

د دههژژا رجژژام شژژ  .بژژر ی تع ژژ

راپ واژژتگیهژژای شنااا ش ژ ه در م ژ ط ،هژژر مس ژ ر دژژه رما ژژارگر رو ب ژ

ژژی و

مع ولی اب بهطور مجژ برراژی شژ  .د دههژا ،پژ حب نژیهژای ریژری در مژورد
ر بطژة ب ژ

اژژت لاط منطقژژی و و گو ژة د رشژژجو ان ر تأ ژ مژژیدننژ  .بژه ژژاوه،
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تی ژژک د دههژژا رشژژان د د دژژه و گو ژژة د رشژژجو ان بژژا اژژه ز رمجمو ژژة اژژت لاط
منطقی همیستگی مثیژب و ژ رت پژ حب نژی تژوبی بژر ی نهژا د رد .ژاوه بژر
 ،اه مؤلرژة اژت لاط منطقژی بژه شژ ک مژؤرر و مثیتژی م ژ ن داژتاورد زبژاری
د رشجو ان ر رژی ر پژ حب نژی مژیدننژ  .در رها ژب میتژو ن رت جژه گرفژب دژه
و گو ه میتو رژ همیسژتگی غ رمسژتق و مثیتژی بژا داژتاورد زبژاری د رشژجو ان
د شته باش .
کلیدددوا هها :اژژتنتا  ،رزش ژ ابی اژژت لاطهای منطقژژی و گو ژژه ،داژژتاورد زبژژاری،
ات لاط منطقی
 .۱مقدمه

رشژژ شژژناتتی ۸رسژژان و تو رژژا یهژژای مرتیژژة بالژژاتر 5نهژژا بژژه نو ن و مژژک ض ژژاتی
شناتته ش ه و ز اژاطها پژ ح مژورد بیژو بژوده رژ  .گژر تر ژر بژه نو ن بخشژی ز رشژ
شژژناتتی رسژژان در ریژژر گرفتژژه شژژود ،با ژ در مژژورد مرهژژوم ن ط ا ژات ب شژژتری دس ژ
دژژرد .بنژژابر  ،طیژژر ریژژر ها ژ گر ،۸۳21( ۹بژژهرقک ز پ تژژرز ،)522۱ ،1رژژو م مخت ژژی تر ژژر
در انب غربژی وجژود د رد .بژر

اژا  ،تر ژر ر مژیتژو ن در تعژار ی مخت ژی در ریژر

گرفژژب مارنژ اژژت لاط( 2د شژژت دلا ژژک متعژ د بژژر ی راژ ن بژژه ژژک رت جژة و ضژ ) ،ضژژک
مسژژه ه( 6پ ژژ دژژردن ر هضژژک مژژی بژژر ی ضژژک مسژژا ک) ،درک( 9تر ژژر ریاممنژژژ )،
ش اراازی ( ۱ش اراژازی رچژه راشژناتته اژب) و پژرد زش ط ا ژات ( ۳رچژه بژه ضژوزة
رو نشنااژژی شژژناتتی مربژژو مژژیشژژود) .در تعر ژژی د گژژری ز تر ژژر ،پژژرو ه رجمژژ
ف سری مر ا ،)۸۳۳2( ۸2تر ژر رتقژادی۸ر مطژر مژیدنژ دژه بژه ترسژ ر ،تی ژک ،رز ژابی
1. cognitive development
2. higher order abilities
3. Heidegger
4. Peters
5. reasoning
6. problem-solving
7. understanding
8. revealing
9. information Processing
10. American Philosophical Association Project
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و اژژتنتا منجژژر مژژیشژژود (بژژهرقک ز فسژژ ون و فسژژ ون .)۸۳۳6 ،5طیژژر ریژژر و تسژژون و
گ ژ ر ،)5225( ۹ژ رژژوم تر ژژر ر مژژیتژژو ن ز طر ژژر برتژژی ز ز رمجمو ژژهها ی مارنژ
اژژتنیا ( 1تشژژخ ص بژژ
موجود) ،اتنتا ( 2تع
فژژر

درجژژات دراژژب بژژودن ژژا غ ژژ بژژودن درک مژژا ز د دههژژای
ن ژه ژا رتژا ع معژ

ل ومژاً بر اژا

ط ا ژات جم ژات و پژ ح

ها نژژ د ژژا ت ژژر) و رزشژژ ابی اژژت لاطهای منطقژژی( 6تشژژخ ص ن ژژه دژژ م

ات لاطها ژوی و مژرتی هسژتن و دژ م ژع ی و رژامرتی ) رژ زهگ ژری دژرد .بنژابر ،
مژژیتژژو ن اژژت لاط منطقژژی 9ر بژژه نو ن ژژی ز بخحهژژای مهژژارت تر ژژر رتقژژادی در ریژژر
گرفژژب .و گوتس ژ ی( ۱و گوتس ژ ی ،میار ژ
جتمژژا یفرهنگی ریر ژژة رشژژ

و مژژازل )۸۳9۱ ،۳

ژژان مژژید رد دژژه ریر ژة

هنژژی بشژژری و فعال بهژژای هنژژی پ شژژرفته اژژب .و

معتق اب رتیاطژات جتمژا ی بژه نو ن رقطژة شژروم رشژ و پ شژرفبهای هنژی بشژری
در ریژژر گرفتژژه مژژیشژژور  .و همچنژ

د ژژا مژژیدنژ دژژه فژژر د زمژژاری دژژه بژژه رو ژ دهای

جتمژژا ی مژژیپ ور رژژ درگ ژژر فعال بهژژای هنژژی و رتیژژاطی مژژیشژژور  .در ضق قژژب،
طرف ژ ر ن ژ ریر ژژه معتق ر ژ دژژاردرد هنژژی بژژه نو ن و اژژطه شژژامک و ژژا عی اژژب دژژه
با ژژو اژژاتت
هنژژی ز می ژ

رتیژژاطی بژ

در ژژای درورژژی فژژرد و در اهژژای ب رورژژی و مژژیشژژود .م ژژرد

ب رورژژی ،ز طر ژژر تعامژژک جتمژژا ی ،بژژه می ژ

د ت ژژی ،ز طر ژژر فعال ژژب

رو رژژی تواژژعه مژژی اب ژ  .و اژژطهها در ژ فر ن ژ ب ژ ر فرهنگژژی مرتیژژهبالژژا ۸2بژژه ضسژژا
می ن  .به ریر میرا زبان ز

ض و ،تود ک و اطه اب (لنت ی.)5222 ،۸۸

طیژژژر ریژژژر و گوتسژژژ ی ( )۸۳۱6زمژژژاری دژژژه هژژژ
چژژالحبر رگ

ژژا ب ژژان مژژک اژژب بر ژژر ری رتیژژا

ز گرتگژژژو ضژژژک مشژژژ ک

ز طر ژژر گرتژژار اااژژاً شژژامک
1. critical thinking
2. Facione & Facione
3 Watson & Glaser
4. inference making
5. deduction
6. evaluation of arguments
7. logical reasoning
8. Vygotsky
9. Vygotsky, Embong, & Muslim
10. higher level cultural tools
11. Lantolf
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م ردهای رو نشناای بالاتری اب .بژا صژییب دژردن بژا تژود بژهجژای م المژه بژا فژرد
د گر ،فرد شر

ر بهگوره ی مژیاژازد دژه و ر ژادر مژیدنژ دژه شخصژ بهای گرتژاری

و شژژن ری ر اژژازمار هی دژرده و د ژ گاه فژژرد د گژژری ر تصژ ر دنژ  .بژژر ژ

اژژا ،

پ شژژرفب رسژژان در م ردهژژای پ شژژرفتة رو نشژژناتتی ر مژژیتژژو ن منطق ژاً بژژه نو ن درک
و ز تواژژعة جتمژژا ی فر ن ژ تر ژژر توص ژ ی دژژرد (ف گنیژژام )۸۳۳5 ،۸دژژه در ن مژژیتو ر ژ
رش شژناتتی تژود ر ز طر ژر تعامژک در میژ

جتمژا ی تواژعه دهژ  .و گو ژه سژمب

مهمی ز ریر ة جتمژا یفرهنگی ر تشژ ک مژیدهژ دژه پژژوهح بژر روی توجژه بسژ اری
ز میققژژان ر بژژه تژژود ج ژژ

دژژرده اژژب .در همژژ

معتق ر برراژی و گو ژه مژیتو رژ در درک فر نژ

ر اژژتا ،د ام ژژا و رتژژون ()5221

هنژی فژر د بسژ ار مهژ باشژ  .هرچنژ

دژژژه طیژژژر ریژژژر جارسژژژون ( )5221ب شژژژتر تیق قژژژاتی دژژژه در چژژژارچو

ریر ژژژة

جتمژژا یفرهنگی و بژهتصژژود در زم نژة و گو ژژه رجژژام شژ ه ر مژژرتی بژژا تول ژ و گو ژژه
توا ژ دوددژژان و اژژتراده ز ن در دتسژژا

زبژژان مژژادری تودر ژ  .جارسژژون معتق ژ اژژب

ژژیرغ ژ هم ژژب ز ژژاد رش ژ شژژناتتی بشژژر و تژژأر ر تول ژ و گو ژژه در ن ،بس ژ ار د ژ بژژه
و گو ژة تول ش ژ ة فژژر د ب رگسژژاط توجژژه ش ژ ه اژژب .در و ژ برتژژی ز پژوهحهژژا بژژه
وجود و گو ه در فر د ب رگسژاط شژاره درده رژ ولژی بژه ریژر مژیراژ هژ دژ م ز نهژا
به ر زة دافی بژه هم ژب رقژح و گو ژه در ژادگ ری زبژان تژارجی رپرد تتژه رژ ( رتژون و
د ام ژژژا۸۳۳۳ ،؛ پ ژژژب و بژژژرودس .)۸۳۳1 ،هچنژژژ
مم ژژ

م ژژژافرتی ()۸۳۳۱

ژژژان مژژژید رد

اژژب ترژژاوتهژژای فرهنگژژی ر ژژ در م ژژان فژژر د ب رگسژژاط در تول ژژ و گو ژژه و

داژژتاورد زبژژاری 5نهژژا مژژؤرر باشژژ  .فژژر د بژژا زبژژانهژژای مژژادری مخت ژژی مم ژژ
و گو ژژههژژای مترژژاوتی ز تژژود بژژروز دهنژ دژژه بژژه تناا ژ

اژژب

رژژوم و میتژژو ی و گو ژژه رور ژ

اژژت لاط و در رت جژژه داژژتاوردهای زبژژاری نهژژا مترژژاوت تو هژژ بژژود .بژژه اوه ب شژژتر
مطالعاتی دژه در چژارچو

جتمژا یفرهنگی و گوتسژ ی رجژام شژ ه ر بژه برراژی رقژح

م ژژارجیگری ۹زبژژان بژژه نو ن بژژ ری بژژر ی ژژادگ ری زبژژان تژژارجی پرد تته رژژ ولژژی
1. Feigenbaum
2. language achievement
3. mediation
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ه

ژک ز نهژا رورژ
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هنژی ( اژژت لاط) فژر د ر در هنگژام زبژژان موزی و رتیژا

تول ژژ و گو ژژه و داژژتاورد زبژژاری در ژژک چژژارچو

ن ر بژژا

برراژژی ر رده رژژ  .هم ژژب ژژ

پژوهح در ن اب ده مژیتو رژ بژه فژر د دمژک دنژ تژا گاهارژه بژه دنتژرط فعال ژبهژای
زبژژاری تژژود ز طر ژژر تول ژ و گو ژژه و اژژت لاط بپرد زر ژ  .همچن ژ
میتو ر بر ی م راژان زبژان مر ژ باشژ  ،بژ

رتژژا ع ژ پژژژوهح

صژورت دژه ت ن ژکهژا ی ر طر ضژی دژرده

تژژا ژ رت اژژت لاط ر همژژر ه بژژا تول ژ و گو ژژه در فژژر د تقو ژژب دژژرده و ب ژ

ترت ژ

بژژه

نهژژا بژژر ی داژژتاورد زبژژاری ب شژژتر دمژژک دنن ژ .پژژژوهح دنژژوری بژژه برراژژی ر بطژژة ب ژ
رت اژت لاط منطقژی د رشژجو ان ر رژی در ضژ
و تول ژ و گو ژژه تواژ

رجژام فعال بهژای میتنژی بژر اژت لاط

نهژژا مژژیپژژرد زد دژژه ژژا ترژژاوت معنژژاد ری ب ژ

تول ژ و گو ژژه و

رت ات لاط منطقی و م ن داتاورد زباری نها وجود د رد ا ره.
بنابر

پژوهح دنوری در جستجوی پاا به اؤ لات ز ر اب:
 .۸ژا ر بطژژة مژاری معنژژاد ری بژ

و گو ژة د رشژژجو ان ر رژی و ژ رت اژژت لاط

منطقی نها وجود د رد؟
 .5ژژا ر بطژژة مژژاری معنژژاد ری بژ

ژ رت اژژت لاط منطقژژی د رشژژجو ان ر رژژی و

م ن داتاورد زباری نها وجود د رد؟
 .۲پیشینة پژوهش

در

بخژح بژه برراژی تعژار ی و پژوهحهژای مژرتی بژا متر رهژای پژژوهح عنژی

ات لاط و گو ه و داتاورد زباری میپرد ز .
 .۱ .۲استدلال واگویه ۱و دستاورد زبانی

دور ن منطژر زمژاری شژروم شژ دژژه مژردم بژه طژور ریاممنژ بژر مرهژوم تر ژر متمردژ
ش ر .

جر ان ات لاط منطقژی رام ژ ه مژیشژود دژه بژه دو رژوم صژ ی تقسژ میشژور :

لقا ی( 5پرد زشی منطقی اژب دژه در ن رت جژهگ ژری بر اژا

پژ ح فژر

هژای متعژ دی

1. private speech
2. inductive reasoning
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اب ده غ
(در

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

دراژب ر و گژاهی بژه ن منطژر بالژا بژه پژا

رژوم ز اژت لاط پژ حفژر

هژای متعژ د در دنژار هژ ژر ر مژیگ ررژ تژا بژه ژک

رت جة د ی بران و گاهی به ن منطژر پژا
 .)5226ر تة مه

ژ

 ۸گرتژه مژیشژود) و ااژی

5

بژه بالژا ۹هژ گرتژه مژیشژود) (بسژب و دژان،1

اژب دژه اژت لاطها منیصژر بژه فژرد ر سژتن و مم ژ

اژب بژ ح

ز ژژک رژژوم اژژت لاط هم مژژان مژژورد اژژتراده ژژر ر بگ ژژرد .مث ژاً در ژژک اژژت لاط اژژییی

2

همانطور ده ل  )5221( 6شاره مژیدنژ «فر ژ ه ژا فر ژ هها ب ژاندننژ ة ژب مژیباشژن
و رت جژژهگ ژژری رما ژژارگر تژژأر ر راشژژی ز ژژب اژژب» (د .)۳1 .لژژازم بژژه دژژر اژژب دژژه
د ای اییی شامک رتیژا بژ

ژب و مع ژوط اژب .بژه ژ ترت ژ  ،همژانطور دژه لژ

میگو ژ « ،در بر ژر ری رتیژا تژو

بژ

فر ژ ات و رت جژهگ ری دژه در ن مژا در مژورد

ب و مع ژوط اژت لاط مژیدنژ  ،با ژ بژه تعر ژی رژوم ر بطژة ژی و مع ژولی بپژرد ز »
(د .)۳1 .ات لاط ز تعم  ،9روم د گژری ز اژت لاط اژب دژه مژیتو رژ رشژان دهژ دژه
ط ا ات د ی در مورد ک رو ژ د مژیتو رنژ بژه مژا در تع ژ
همان چارچو

ژک رو ژ د تژاد دژه در

ر ر میگ ژرد ،دمژک دنژ  .لژ ( )5221معتقژ اژب «هنگژامی دژه چنژ

چارچوبی جژاد مژیشژود ،مژا با ژ بر اژا

د رژح د ژی تژود و رژه بر اژا

ژک د رژح

تژژاد رت جژژه گ ژژری دن ژ » (د .)9۱ .طیژژر ریژژر و تسژژون و گ ژ ر (  ،)52۸2ز طر ژژر
پراژحرامة تر ژر رتقژادی ،مژیتژو ن تو رژا ی اژت لاط منطقژی د رشژجو ان ر ز طر ژر پژنع
ز رشژژاتة اژژتنیا  ،شنااژژا ی مررو ژژات( ۱تشژژخ ص مررو ژژات ژژا مرژژاه

دررش ژ ه در

جم ات) ،اتنتا  ،تعی ژر و ترسژ ر( ۳ترسژ ر و رز ژابی شژو ه موجژود و تصژم بژر ن ژه
ژژا رتژژا ع و تعمژژ هژژا مژژورد یژژوط هسژژتن ژژا ت ژژر) و رزشژژ ابی اژژت لاطهای منطقژژی
مشژژخص دژژرد .در م ژژان ژژ ز رشژژاتهها ،اژژتنتا  ،اژژتنیا و رزشژژ ابی اژژت لاطهای
1. top-down
2. deductive reasoning
3. bottom-up
4. Best & Khan
5. causal reasoning
6. Allen
7. reasoning from generalization
8. recognition of assumptions
9. interpretation
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منطقی در
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پژژوهح مژورد اژتراده ژر ر گرفتنژ  .بژا توجژه بژه هم ژب مطالعژات مژرتی

بژژا اژژت لاط منطقژژی (شژژادلو ،شژژهر اری و نسژژولی ،)۸۹۳2 ،تژژ د دی و غنژژیز ده ()52۸۸
بژژه برراژژی تژژأر ر رقشژة هنژژی ۸بژژر اژژت لاط د رشژژجو ان زبژژان رگ سژژی پرد تتنژ  .رتژژا ع
مطالعژژات نهژژا ب ژژارگر ر بطژژة مثیژژب و معنژژاد ر بژژ
پژژژوهح د گژژری بژژا هژ

ژژافت

اژژاتتارها بژژود .بژژه همژژ

ترت ژژ ،

رژژر تی ژژک گرتمژژان رتقژژادی 5بژژر اژژت لاط ادگ رر ژ گان

رجژژام شژ  .میققژژان بژژا رجژژام پژژژوهح تجربژژی ،رشژژان د درژ دژژه تی ژژک گرتمژژان رتقژژادی
تژژأر ر ابژژک تژژوجهی بژژر تر ژژر رتقژژادی فژژر د و در رت جژژه بژژر تو رژژا ی اژژت لاط و داژژتاورد
زبژژاری نهژژا د رد (هاشژژمی و غنژژیز ده .)52۸5 ،رقژژح مثیژژب تر ژژر رتقژژادی دژژه در ن
اژژت لاط ر ژژ گنجارژژ ه شژژ ه اژژب ،تواژژ پژوهشژژگر ن د گژژر ر ژژ تأ ژژ شژژ ه اژژب
(بژژه نو ن مثژژاط :اژژامنر۸۳12 ۹؛ اژژت ا5222 ،1؛ اژژتورزرهوف ر522۱ ،2؛ هژژودس52۸2 ،6؛
پژژ ح ژژ م ،هاشژژمی و ضسژژامی ر رژژی .)52۸5 ،و گو ژژه بژژه نو ن مرض ژژة رتقژژالی مهژژ ز
در ژژای تعام ژژات جتمژژا ی بژژه در ژژای رو نشژژناتتی فژژرد ،بژژه نو ن پا ژژه و اژژا

د گژژر

مر ضژژک ف ژژری پ شژژرفته تعر ژژی شژژ ه اژژب دژژه شژژامک توجژژه رتخژژابی ،9د وط یارژژه ۱و
شژ کگ ژژری مرهژژوم ۳و بازتژژا

تژژود

۸2

اژژب (بژژرک ،بژژهرقک ز بررژژیهژژو و ل ژژود،۸۳۳۳ ،۸۸

د( )۹1 .ب ژژژون و بژژژرک۸۳۳2 ،۸5؛ د ژژژاز و بژژژرک52۸1 ،۸۹؛ ل ژژژود و فرر هژژژو.)۸۳۳۳ ۸1
و گو ژژه فر نژژ ی اژژب دژژه دوددژژان تواژژ

ن بژژه ژژادگ ری ز طر ژژر تژژودتنی می

۸2

1. concept mapping
2 Critical Discourse Analysis
3. Sumner
4. Stella
5. Stuerzenhofecker
6. Hooks
7. Selective Attention
8. voluntary
9. concept formation
10. self-reflection
11. Berk, cited in Fernyhough & Lloyd
12. Bivens & Berk
13. Diaz & Berk
14. Lloyd & Fernyhough
15. self-regulate
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مژژیپرد زرژژ  .طیژژر ریژژر و گوتسژژ ی ،میار ژ

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

و مژژازل ( )۸۳9۱غژژاز اژژتراده ز و گو ژژه

ب شتر به ش ک تعام ژات جتمژا ی اژب دژه بژهتژ ر ع بژه دو رژوم تژاد تقسژ میشژود:
گرتار بر ی رتیا با د گر فر د و گرتژار بژر ی بر ژر ری رتیژا بژا تژود .بژا توجژه بژه ریژر
اتن ی )52۸۸( ۸به دل ژک ن ژه و گو ژه فژرم مشژتر شژ ه ز گرتژار جتمژا ی مژیباشژ  ،ن
ظهژار د شژب دژه

ر بژه رژو ی تر ژر د ژامی بژا صژ ی ب نژ تیژ ک مژیدنژ  .و همچنژ

و گو ه میتو ر به نو ن رژو ی ز ا سژت ریژارت بژر تژود 5رگاشژته شژود دژه فعال بهژای
فرد ر دنتژرط مژیدنژ (ب ژون و بژرک .)۸۳۳2 ،ژاوه بژر ژ  ،ر بطژة بژ
جتنژژا راپژژر ر اژژب (غ ژژامی ،صژژالیی،

ر شژه و گرتژار

ژژ ی و فضژژ ی( )52۸6 ،ل ین ژژ و ون ل ین ژژ ،۹

۸۳۳6؛ اژژودولو۸۳95 ،1؛ لژژاک .)۸۱1۸ ،2بژژا توجژژه بژژه تمژژا بژژ
و گو ه ،چهار و ژگژی گرتژار جتمژا ی رفتژار ،تمژا

گرتژژار جتمژژا ی و

ز طر ژر چشژ  ،همیسژتگی زمژاری و

رشژژارگرهای میتو نژژ  .ز طرفژژی و گو ژژه بژژه نو ن واژژ ه ی بژژر ی تژژودتنی می ،تر ژژر و
رتیا با تژود اژب (و نسژ ر ،فرر هژو ،مژک لژارن و وی .)5222 ،6طیژر تعر ژی ورژ بو
( )52۸2و گو ه صییب دژردن شژخص بژا تژود واژب دژه در ن شژخص بژا صژ ی ب نژ
ف ژژر مژژیدنژ و مژژیتژژو ن گرژژب دژژه و گو ژژه واژ ه ی بژژر ی فعال ژژبهژژای هنژژی و دنتژژرط
رفتار اژب .لنت ژی و فر ولژی )۸۳۱۹( 9جژ و ولژ

میققژاری بودرژ دژه پژوهحهژا ی در

زم نة و گو ه فر د در ض طژة ژادگ ری زبژان دوم رجژام د درژ  .تیق قژات رجژامشژ ه تواژ
لنت ی و فر ولژی ( )۸۳۱۹و فر ولژی و لنت ژی )۸۳۱2( ۱رشژان د درژ دژه رتژا ع مشژابهی بژ
و گو ژژة بهداررفتژژه توا ژ دوددژژان و و گو ژژه ب رگسژژالان وجژژود د رد .بژژا در ریژژر گژژرفت
تول و گو ه ،فر ولژی و لنت ژی بژه ژ رت جژه راژ ر دژه ب رگسژالاری دژه زبژان رگ سژی
بژژر ی نهژژا زبژژان غ ژژر بژژومی اژژب و دوددژژاری دژژه زبژژان رگ سژژی زبژژان بژژومی نهااژژب
1. Stanley
2. self-monitoring system
3. Leibniz & von Leibniz
4. Sokolov
5. Locke
6. Winsler, Fernyhough, McClaren, & Way
7. Lantolf & Frawley
8. Frawley & Lantolf
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دارهژژای مشژژابهی ر رجژژام مژژیدهن ژ  .بژژه اوه لنت ژژی و فر ولژژی ( )۸۳۱۹بژژه مقا سژژة ب ژ
م ژژ ن مهژژارت رتیژژژاطی در زبژژان دوم و دژژژاهح تول ژژ و گو ژژژه پرد تتنژژ  .همچنژژژ
م ژژافرتی )۸۳۳1( ۸پژوهشژژی رجژژام د د دژژه در ن بژژه برراژژی ر بطژژة ب ژ

مهژژارت زبژژاری و

تول و گو ه بژا اژتراده ز تصژاو ر پرد تژب .رتژا ع بژهداژب مژ ه شژو ه ی بژر ژ

د ژا

بودر ده با فژ ح مهژارت زبژاری م ژ ن تول ژ و گو ژه دژاهح می ابژ ؛ گرچژه م ژافرتی
( )۸۳۳5به

رت جژه راژ دژه مم ژ

اژب و مژک د گژری ر ژ در تول ژ و گو ژه تژأر ر

د شته باشژن  .بژهطور مشژابه اژو ک ترو ژی )۸۳۱۱( 5تیق قژی ر بژر روی دوددژاری رجژام
د د دژژه ز فژژرمهژژای زبژژان دوم در و گو ژژههژژای تژژود اژژتراده مژژیدردرژژ و بعژژ ها ن
و گو ههژا ر در میژاور ت جتمژا ی بژه دژار مژیگرفتنژ  .میققژان د گژری ر ژ بژه برراژی
و گو ژژه در زبژژان موزی پرد تتنژژ (بژژه نو ن مثژژاط :تام نسژژون522۸ ،۹؛ لژژ س522۹ ،1؛
ر ژژ  )5226 ،2در د مژژه دورژژاتو)۸۳۳1( 6

ژژان مژژید رد دژژه د رشژژجو ان بژژر ی هژژ ب

رفتارها شان م المژه ی بژا صژ ی ب نژ بژا تودشژان د ررژ  .شژا ان دژر اژب دژه در ژ
مطالعژژات ژ بافژژب جتمژژا ی اژژب دژژه با ژژو بژژروز و گو ژژه مژژیشژژود .مژژیتژژو ن رت جژژه
گرفژژب دژژه و گو ژژه رقژژح تژژودتنی می د رد و طیژژر رچژژه دورژژاتو ( ،۸۳۳1د )1۱ .بژژه ن
معتقژژ اژژب و گو ژژه «اژژی

تواژژعه زبژژانشنااژژاره و د رژژح تجمعژژی مژژیشژژود» .در

پژوهحهژژای د گژژری رقژژح و گو ژژه در تژژودتنی می و ضژژک مسژژه ه (و نسژژ ر ،مژژاررر و
د ژژاز 5229 ،9و نسژژ رو رژژاگ ری )522۹ ،۱منطقژژة مجژژاور رشژژ ( ۳شژژارک و ز مژژرم ،۸2
 )۸۳۳1و دنتژژرط فعال بهژژا تواژژ تژژود شژژخص (ف ژژوط ،بژژ

و چ نسژژ ی)۸۳66 ،۸۸

بررای ش .
1. McCafferty
2. Saville-Troike
3. Tomlinson
4. Ellis
5. Ehrich
6. Donato
7. Winsler, Manfra, & Diaz
8. Winsler & Naglieri
9. ZPD
10. Schunk & Zimmerman
11. Flavell, Beach, & Chinsky
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۸2۱

پاتر ک و بر و رژک )5222( ۸ر بطژة بژ
و ترت ژژ

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

و گو ژه ،اژ  ،جنسژ ب ،درجژة اژختی فعال ژب

رجژژام فعال ژژب ر برراژژی دردرژژ  .رتژژا ع پژژژوهح نهژژا رشژژان د د دژژه ر بطژژة

معناد ری ب

رجژام فعال بهژا وجژود رژ رد ،مژا رابژب

و گو ژه و اژ و و گو ژه و ترت ژ

شژژ دژژه هرچژژه درجژژة اژژختی فعال ژژب ب شژژتر باشژژ  ،فژژر د ز و گو ژژة ب شژژتری اژژتراده
میدنن  .پژژوهح د گژری بژه برراژی رقژح ت ژر ر ،بژه نو ن شژ ی ز و گو ژه ،در تسژه ک
تعامژژک بژژا د گژژر د رشژژجو ان پرد تتژژه اژژب .رتژژا ع پژژس ز رجژژام فعال بهژژا و مصژژاضیهها
رشژژان د در ژ دژژه د رشژژجو ان ز ت ژژر ر بژژر ی ه ژ

مخت ژژی رتیژژاطی اژژتراده مژژیدنن ژ

(روباک و وگنژر .)5221 ،5پژژوهح د گژر ت اشژی بژر ی تی ژک گرتژار د رشژجو ان دژالع در
در
منااژژ

رشژژا بژژه زبژژان اژژپار ا ی بژژود .رتژژا ع ژ پژژژوهح رشژژان د درژ دژژه و گو ژژه ب ژ ری
ز بژژروز مشژژ ک اژژب (د ام ژژا و رتژژون.)5221 ،

بژژر ی تمردژژ و جتنژژا

پژوهح د گژری بژه مطالعژة ر بطژه بژ
پرد تب تژا ترژاوت ضتمژالی بژ

و گو ژه در فژر د بژومی و غ ربژومی زبژان رگ سژی

نهژا ر برراژی دنژ  .بژر ی رجژام ژ پژژوهح ،روش

د رژژژی شژژژامک مصژژژاضیههای غ رراژژژمی ،مشژژژاه ه و ژژژی و ژژژ و ی م ژژژرد
شردبدنن گان مژورد اژتراده ژر ر گرفژب .رتژا ع پژژوهح رشژان د دد دژه گرتژار دو گژروه
ترژژاوت معنژژاد ری بژژا هژ ر ررژ  .بژژه یژژارت د گژژر ،هژژر دو شژ ک گرتژژار ،هسژژته و ب نژ ،
تواژژ

نهژژا اژژتراده شژژ ر (اژژورم  .)52۸۸ ،۹تورشژژ ی و بژژاد خو ه ( )52۸۹فژژرم و

میتژژو ی و گو ژژه زبژژان موز ن ر رژژی ر هنگام ژژه بژژر روی فعال بهژژای توصژژ ری دژژار
مژژیدردرژژ برراژژی دردرژژ  .رتژژا ع ژژ پژژژوهح رقژژح و گو ژژه در دنتژژرط فعال بهژژا و
اازمار هی رتیژا ر تأ ژ دردرژ  .همچنژ
و پاا

ژ پژژوهح رشژان د د دژه ت ژر ر و پراژح

ز رژو م ر ژع و گو ه رژ دژه زبژان موز ن ز نهژا اژتراده میدننژ  .ژ و گو ژهها

میتو رنژ بژه شژ ک زم مژه ژا بژا صژ ی ب نژ باشژن دژه منژتع بژه داژتاورد زبژاری ب شژتر
تواژ زبژژان موز ن مژژیشژژود (اژژنتنو دژژورت و ج من ژ ج من ژ 5221 ،1؛ د ام ژژا و رتژژون،2
1. Patrick & Abravanel
2. Roebuck & Wagner
3. Sonmez
4. Centeno-Cortes & Jimenez-Jimenez
5. DiCamilla & Antón

بررای ر بطة و گو ه ،ات لاط منطقی و داتاورد زباری ...

 .)5221ه او با پژوهحهژای یژک ،پژوهشژی بژا هژ

۸2۳

دشژی و گو ژة زبژان موز ن ر رژی

رجام ش و رتا ع پژوهح رشان د درژ دژه بژا اژتراده ز و گو ژه فژر د ر ضژبتژر مژیتو رنژ
فعال ژژب دنن ژ  .زبژژان موز ن اژژطو بالژژاتر ،تر ژژر ت تژژود بژژه زبژژان رگ سژژی ر ب شژژتر ز
میتژژ ان بژژروز مژژیدهنژژ (تورشژژ ی و بژژاد خو ه  .) 52۸۹ ،ل ژژور  ،۸۳9۱( ۸بژژهرقک ز
د ژژاز و بژژرک )52۸1 ،دژژه پژوهشژژی بژژر روی و گو ژژهها رجژژام د د ز فر نژژ اژژت لاط در
ه زبان موز ن ضما ب مژیدنژ و معتقژ اژب دژه و گو ژه در ژ فر نژ رقژح بسژ ی
د رد .و به تی ک و گو ژههژا ی مژیپژرد زد دژه در طژی رجژام فعال ژبهژای میتنژی بژر ضژک
مسژه ه تواژ زبژان موز ن تول ژ شژ ه اژب.پژژوهح د گژری بژر ی دشژی رژو م و گو ژة
د رشژژجو ان ر رژژی و ر بطژژه هژژر ژژک بژژا ژژ رت اژژت لاط نهژژا بژژه روش تجربژژی و بژژا
اژژتراده ز رقشژژه هنژژی رجژژام شژژ  .بژژر ی ژژ دژژار ،شژژردبدنن گان در پژژژوهح بژژه دو
گژژروه زمژژا ح و گژژو ه تقسژ شژ ر  .د رشژژجو ان گژژروه زمژژا ح تیژژب تع ژ

اژژتراده ز

رقشة هنی بر ی ف ح ژ رت اژت لاط ژر ر گرفتنژ  .رتژا ع ژ پژژوهح رشژان د دد دژه
برتژژی ز رژژو م و گو ژژه (ت ژژر ر ،پراژژح ،ترجمژژه و بژژهدار بژژردن زبژژان مژژادری) بژژر روی
ژ رت اژژت لاط د رشژژجو ان و زبژژان موزی نهژژا تژژأر ر د رر ژ (م رز ژژی و مرتژژون.)52۸6 ،
میسژژنی ( )52۸9مطژژر دژژرد دژژه و گو ژژه ه گژژاه بژژهطور دامژژک میژژو رمیشژژود و
ب رگسژژالان معمولژژاً زمژژاری ز ن اژژتراده میدننژژ دژژه در ضژژاط رجژژام ت ژژال ی تژژود بژژا
مش ی مو جه میشور و ز

طر ر میتو رن مش ک تود ر ضک دنن .

 .۳روش پژوهش

دو سژژژب د رشژژژجوی ر رژژژی دژژژه  ۳۱ررژژژر نهژژژا مژژژرد و  ۸25ررژژژر زن بودرژژژ ز
د رشژژژگاههای مخت ژژژی ژژژر ن (مشژژژه  ۸22 ،ررژژژر ( )%99/2تهژژژر ن 52 ،ررژژژر ( )%۸5/2و
رشژژب 52 ،ررژژر ( ))%۸2در ژژ پژژژوهح شژژردب دردرژژ  .شژژردبدنن گان د رشژژجو ان
رشژژتة مژژوزش زبژژان رگ سژژی بودر ژ  .ا ژ

نهژژا ب ژ

 52تژژا  ۹5اژژاط بژژود .تع ژ د ۸92

د رشژژژجوی مقطژژژ دارشنااژژژی ( 55 ،)%۱2د رشژژژجوی دارشنااژژژی رشژژژ ( )%۸۸و ۱

1. El’konin

۸۸2

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

د رشژژجوی ددتژژری ( )%1بودرژژ  .پژژس ز تو ژژ ر مختصژژری ر جژژ بژژه هژژ

پژژژوهح و

پراژحرامهها ،ز نهژا درتو اژب شژ بژه اژؤ لات دو پراژحرامه در مژ ت زمژان د ااژی
تژژود پاا ژ دهن ژ  .نهژژا بژژه پراژژحرامة «و گو ژژه» و پراژژحرامة «و تسژژون گ ژ ر» در دو
ج سه متژو لی پااژ د درژ  .پراژحرامهها د گژر ری شژ ر  .بژر ی برراژی داژتاورد زبژاری
د رشژژجو ان ز نهژژا تو اژژته شژ معژ ط تژژود ر دژژر دننژ  .بژژه د رشژژجو ان طم نژژان د ده
ش ژ دژژه ط ا ژژات شخصژژی نهژژا فژژاش رخو ه ژ ش ژ  .ت م ژژک پراژژحرامة وط ض ژ ود 52
د قژژه د ژژا

و ت م ژژک پراژژحرامة دوم ض ژ ود ً  5اژژا ب د ژژا

ر بژژه تژژود تتصژژاد

د د .ز شردبدنن گان تو اژته شژ تژا اژامی تژود ر بژر روی پراژحرامهها دژر ر ننژ .
ژ متر رهژا مژ ط معادلژات اژاتتاری مژورد اژتراده ژر ر گرفژب

بر ی بررای ر بطة بژ

دژژه اژژت لاط منطقژژی در واژ

ژ مژ ط ژژر ر گرفتژژه اژژب و رقژژح ن بژژر روی داژژتاورد

زبژاری برراژژی شژ  .بژژه اوه ،ژ رت پ حب نژژی و گو ژژه بژژر ی هژژر ژژک ز ز رمجمو ژژههای
ات لاط منطقی ( اتنتا  ،اتنیا و رزش ابی ات لاطهای منطقی) بررای ش .
 .۱ .۳ابزارهای پژوهش
 .۱ .۱ .۳پرسشنامة واگویه

بژژر ی ر ژ زهگ ری م ژ ن و گو ژژهها ،پراژژحرامة  59تمژژی دژژه توا ژ ا گر سژژب ۸در
اژژاط  ۸۳۳2طر ضژژی ش ژ اژژتراده ژژر ر ش ژ  .همژژانطور دژژه ز ا ژ

ژ پراژژحرامه بژژر

می

جم ژات ن بژه برراژی گرتژار فژر د بژا تژود میپرد زرژ  .ژ پراژحرامه بر اژا

مق ا

ل رت 5و با پااژ های «دام ژاً مخژالر » تژا «دام ژاً مژو فق » تنیژ شژ ه اژب .ژ

پراحرامه به برراژی و گو ژههای مخت ژی فژر د در ضژال فعال ژب یپژرد زد .جم ژات ز ژر
رموره ی ز ت های

پراحرامه ر .

م گژاهی و ژات ف ژار تژود ر بژا صژ ی ب نژ میگژو  ،مخصوصژاً زمژاری دژه بژهمش ی برتورد میدن .

1. Siegrist
2. Likert Scale

۸۸۸

بررای ر بطة و گو ه ،ات لاط منطقی و داتاورد زباری ...

مژژ گژژاهی و ژژات بژژر ی بررامژژهر ی دارهژژا  ،ف ژژار تژژود ر بژژا صژژ ی ب نژژمیگو .
طیژژژر ریژژژر ا گر سژژژب ( ،)۸۳۳2رو ژژژی ۸و پا ژژژا ی 5ژژژ پراژژژحرامه در چنژژژ
پژژژوهح تأ ژژ شژژ ه اژژب (پا ژژا ی  .)2/۳1م ژژارگ

رمژژر ت ژژ پراژژحرامه میتو رژژ

ب ژژارگر م ژ ن و گو ژژة د رشژژجو ان بژژهطور د ژژی باش ژ  .در ژ پژژژوهح پا ژژا ی ی دژژه بژژا
اتراده ز دروریاخ لرا ۹میاایه ش  2/9۱گ رش ش ه اب.
 .۲ .۱ .۳پرسشنامة واتسون-گلیزر

ژ پراژژحرامه ز  2سژژمب تش ژ ک ش ژ ه اژژب دژژه بژژا ن میتژژو ن ژ رت اژژت لاط
د رشژژجو ان ر برراژژی دژژرد .ژژ  2سژژمب شژژامک مژژو رد ز ژژر اژژب .۸ :اژژتنیا ؛ .5
شنااژژا ی مررو ژژات1؛  ۹اژژتنتا ؛  1تعی ژژر و ترسژژ ر2؛  2رزشژژ ابی اژژت لاطهای منطقژژی
(و تسژژون و گ ژژ ر .)52۸2 ،ز رجژژا ی دژژه اژژت لاط ژژی ز ز رمجمو ژژههای مرهژژوم
م ر تر ر رتقادی میسو

میشژود ،اژه زمژون ز ژ پراژحرامه دژه ب شژتر ز همژه بژا

مرهژژوم اژژت لاط منطقژژی مژژرتی

اژژب بژژر ی هژژ

ژژ پژژژوهح اژژتراده شژژ  :زمژژون

اژژتنیا دژژه بژژه برراژژی اژژتنیا های ژژک شژژخص بژژر مینژژای د دههژژای معژژ

و م ژژ ن

دراتی ا رادراتی نهژا میپژرد زد؛ زمژون اژتنتا دژه بژه برراژی رتژا ع معژ

بژر مینژای

د دهها و جم ژات معژ

میپژرد زد و زمژون رزشژ ابی اژت لاطهای منطقژی دژه بژه برراژی

تو رژژا ی فژژرد در تشژژخ ص اژژت لاطهای ژژوی و ژژع ی میپژژرد زد .بنژژابر  ،بژژر ی ه ژ
ژ پژژژوهح اژژه زمژژون وط ،اژژوم و چهژژارم ز ژ پراژژحرامه عنژژی زمژژون اژژتنیا ،
اژژتنتا و رزش ژ ابی اژژت لاطهای منطقژژی اژژتراده ش ژ ر تژژا ز ژ طر ژژر بتژژو ن ژ رت
اژژت لاط منطقژژی د رشژژجو ان ر برراژژی دژژرد .پا ژژا ی د ژژی ژژ پراژژحرامه  2/۱۹تواژژ
و تسژژون و گ ژژ ر ( )52۸2گژژ رش شژژ ه اژژب و شژژاتص پا ژژا ی ن در ژژ پژژژوهح

1. validity
2. reliability
3. Cronbach’s Alpha
4. recognition of assumptions
5. interpretation

۸۸5

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

 ( 2/99اژژتنتا ( ،)2/96رزشژژ ابی اژژت لاطهای منطقژژی ( )2/۱2و اژژتنیا ( ))2/91بژژود
دژژه بژژا روش دروریژژاخ لرژژا میااژژیه شژژ  .در مژژورد رو ژژی ژژ پراژژحرامه با ژژ گرژژب
پراژژحرامة و تسژژون و گ ژژ ر د ر ی رو ژژی صژژوری ،۸میتژژو ی 5و اژژاتتاری ۹اژژب
(غنژژیز ده و م رز ژژی .) 52۸5 ،میم ژ اری ( )5225ب ژژان میدنژژ دژژه ژژ پراژژحرامه و
زمونهژژای ز رمجمو ژژة ن د ر ی رو ژژی در فرهنژژ

ر ری رژژ و ژژ

مژژر بژژا اژژتراده ز

روش تی ک امک تأ ی 1به ریات را ه اب.
 .۴یافتهها

بژژر ی برراژژی ررمژژاط بژژودن توز ژژ د دههژژا ،زمژژون د موگژژور  -اژژم رری 2بژژهدژژار
 6بژژر ی برراژژی م ژ ن ریژژر

گرفتژژه ش ژ  .زمژژون دژژی

توز ژ د دههژژا ز ژژک توز ژ

ررماط ابک مقا سه ،اتراده مژیشژود .جژ وط  ۸رتژا ع مربژو بژه زمژون دژی

ر رمژا ح

میده .
جدول  .۱نتایج آزمون کلموگوروف-اسمیرنف
کلموگوروف-اسمیرنف
معناداری 9درجة آزادی 8آماره

7

522.

522

522.

و گو ه

26۸.

522

۸۱2.

اتنتا

522.

522

۸62.

اتنیا

۸22.

522

 ۸۹6.رزش ابی ات لاطهای منطقی

292.

522

۸۸6.

داتاورد زباری

1. face validity
2. content Validity
3. construction validity
)4. Confirmatory Factor Analysis (CFA
5. Kolmogorov-Smirnov test
6. K-S test
7. Statistic
8. Df
9. Sig

۸۸۹

بررای ر بطة و گو ه ،ات لاط منطقی و داتاورد زباری ...

همژژانطور دژژه مشژژاه ه مژژیشژژود معنژژاد ری مژژاری بژژر ی همژژه متر رهژژا بالژژاتر ز 2/22
اب .رت جه ن ه د دهها بژر ی هژر اژه متر ژر بژه صژورت ررمژاط توز ژ شژ ه ر  .جژ وط 5
مار توص ری و گو ة د رشجو ان ر ری ر رشان میده .
جدول  .۲آمار توصیفی واگویة دانشجویان
انحرافمعیار

میانگین

بیشینه

کمینه

تعداد

2۸.۳۳

۸۹2.۹۸

۸۱۳.22

59.22

522

و گو ه

522

تع د

( 2۸/۳۳ریر مع ار ۸۹2/۹۸ ،۸م ارگ )5

جژ وط  ۹مژژار توصژ ری ژ رت اژژت لاط منطقژژی د رشژژجو ان ر رژژی ر دژژه شژژامک اژژه
زمون ( اتنتا  ،اتنیا و رزش ابی ات لاطهای منطقی) اب رشان میده .
جدول  .۳آمار توصیفی استدلال منطقی د رشجو ان و سه زیرمجموعة آن
انحرافمعیار میانگین بیشینه کمینه تعداد

1.۸2

522 ۸.22 ۸2.22 ۳.۱۸

اتنتا

۹.۳9

522 ۸.22 ۸2.22 ۳.91

اتنیا

۹.۱6

 522 ۸.22 ۸2.22 ۳.۱1رزش ابی ات لاطهای منطقی
522
(م ارگ

تع د

 ،۳/۱۸ریر مع ار )1/۸2

ج وط  1مار توص ری داتاورد زباری د رشجو ان ر ری ر رشان میده .
جدول  .۴آمار توصیفی میزان دستاورد زبانی دانشجویان
انحرافمعیار میانگین بیشینه کمینه تعداد

۸.۱2

 522 ۸۹.22 52.22 ۸6.۱۸داتاورد زباری
522

تع د

1. SD
2. mean

۸۸1

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

طیژژژر جژژژ وط ،ضژژژ ک رمژژژره در م ژژژان د رشژژژجو ان  ۸۹و ضژژژ دثر  52ز  52اژژژب
 ،۸6/۱۸ریر مع ار .)۸/۱2

(م ارگ
ژژر

همیسژژتگی ۸م ژژان و گو ژژه ،ژژ رت اژژت لاط منطقژژی و داژژتاورد زبژژاری در

ج وط  2م ه اب.
جدول  .5ضرایب همبستگی بین واگویه ،استدلال منطقی و دستاورد زبانی دانشجویان ایرانی
دستاورد زبانی

ارزشیابی استدلالهای

استنباط

استنتاج واگویه

*۹۸.

**۱۱.

**۱۱.

**۳۸.

25.

22.

22.

22.

منطقی

۸

همیستگی پ راون
معناد ری). (2-tailed

522

522

522

522

522

تع د

**۹6.

**۳6.

**۳9.

۸

**۳۸.

همیستگی پ راون

22.

22.

22.

22.

معناد ری). (2-tailed

522

522

522

522

تع د

**۹9.

**۳۹.

۸

22.

22.

522

522

522

**۹6.

۸

522

**۱۱. **۳9.
22.

22.

معناد ری). (2-tailed

522

522

تع د

**۳۹.

**۱۱. **۳6.

22.

22. 222.

معناد ری). (2-tailed

522

522

522

522

۸

**۹6.

**۹9.

522

522

*۹۸. **۹6.

اتنتا

همیستگی پ راون

همیستگی پ راون

22.

و گو ه

تع د

اتنیا
رزش ابی
ات لاطهای منطقی

همیستگی پ راون

22.

22.

22.

25.

معناد ری). (2-tailed

522

522

522

522

تع د

داتاورد زباری

**.همیستگی در اطر معناد ری (2-tailed).2.2۸
*.همیستگی در اطر معناد ری (2-tailed).2.22

1. correlation coefficients

بررای ر بطة و گو ه ،ات لاط منطقی و داتاورد زباری ...

همژژانطور دژژه د ژ ه میشژژود ،بالژژاتر
ز اژژژت لاط منطقژژژی) اژژژب ( ژژژر
ژژر
( ژژر

همیسژژتگی بژژ

۸۸2

اژژتنتا و اژژتنیا (دو سژژمب

همیسژژتگی بژ

همیسژژژتگی  2/۳9و  .)2/22<pاژژژپس بالژژژاتر

اژژتنیا و رزشژژ ابی اژژت لاطهای منطقژژی گژژ رش شژژ ه اژژب

همیسژژتگی  .)2/22 <p ،2/۳۹بعژژ ز ن ب شژژتر

اژژتنتا اژژب ( ژژر

همیسژژتگی بژژ

همیسژژتگی  2/۳۸و  .)2/22<pهمچنژژ

و گو ژژه ر بطژژة ژژوی و

معنژژاد ری بژژا اژژتنیا و رزش ژ ابی اژژت لاطهای منطقژژی د رد ( ژژر
 .)2/22<pدمتژژر
( ژژژر

همیسژژتگی معنژژاد ر بژژ

و گو ژژه و

همیسژژتگی  2/۱۱و

و گو ژژه و داژژتاورد زبژژاری گژژ رش شژژ

همیسژژژتگی  2/۹۸و  .)2/22<pز همیسژژژتگی و گو ژژژه ،اژژژت لاط منطقژژژی و

داتاورد زباری میتو ن رت جژه گرفژب دژه بالژاتر

همیسژتگی در ژ ر بطژه بژ

و گو ژه و

همیسژژتگی بژژ

و گو ژژه و

اژژتنتا بژژه نو ن بخشژژی ز اژژت لاط منطقژژی و پژژا

تر

داتاورد زباری د رشژجو ان ر رژی اژب .بژر ی برراژی ن ژه ژا بژر زش ۸د دههژا در مژ ط
فر ژی بژر ی و گو ژه ،اژت لاط منطقژی و داژتاورد زبژاری وجژود د رد ،ز رژرم فژ ر ل ژ رط

5

م ژ ط  ۱/22اژژتراده ش ژ تژژا م ژ ط معادل ژة اژژاتتاری جژژر و تی ژژک مس ژ ر ۹رجژژام شژژود.
شاتصهای ز ر ،بر زش م ط ر رشان میدهن .

شکل  .۱طرح کلی رابطة واگویه ،استدلال منطقی و دستاورد زبانی
1. Fit indices
2. LISREL
3. Path Analysis

۸۸6

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

در ژژ پژژژوهح ،رو بژژ اژژاتتاری برراژژی شژژ ر و مژژ ط فر ژژی ،زمژژا ح شژژ .
تع دی شاتص بر زش بر ی تخمژ

بژر زش مژ ط برراژی شژ ر  :مقژ ر مجژرور دژا ۸دژه

ریا معناد ر باشژ  ،مجژرور دژای رسژیی 5دژه ریا ژ ب شژتر ز  ۹باشژ ( ،شژاتص بر زرژ گی
هنجارشژژ ه ،)2/62 ۹شژژاتص بژژر زش تطی قژژی 2/62 1بژژا بژژرش رزش ب شژژتر ز  2/۳2و
شژاتص ر شژة تطژژای تقر ژ

م ژژارگ

مجژژرور ت 2ضژ ود ً  2/26ژژا ( 2/29شژژر یر ،رژژور ،

ات ع ،بارلو و د ن .)5226 ،
همژژانطور دژژه در ش ژ ک  ۸رشژژان د ده ش ژ  ،همژژه شژژاتصهژژا بژژه اژژتارة ابژژک یژژوط
راژ ر  :مجژژرور دژای رسژژیی ( ،)5/۱5شژژاتص ر شژة تطژژای تقر ژ

م ژژارگ

مجژژرور ت

( )2/292و شاتص ر و ی بر زش (.)2/۳2
مقاد ر تژی و بر وردهژای اژتار رد برراژی شژ ر تژا ژ رت رو بژ

ژب و مع ژولی

در م ان متر رها بررای شود.
همژژانطور دژژه در شژژ ک  ۸مشژژخص اژژب ،دو بژژر ورد بژژر روی مسژژ رها مشژژخص
اب .ول

د بر روی مسژ ر ژ د بتژا ژا ژر

متر ژژر مسژژتقک ر مشژژخص مژژیدنژ و همچن ژ

اژتار رد اژب دژه ژ رت پ حب نژی
ژژک تصژژو ر و ژژر ز رژ زه رژژر ن ر ژژه

میده  .شا ان دژر اژب هرچژه ژ م ژ ن بژه  ۸ر د ژکتر باشژ  ،م ژ ن همیسژتگی بهتژر
و رت پ حب نی ب شژتر اژب .دومژ

ژ د ،رژ زة تژی اژب دژه گژر تژی>  5ژا تژی <

 -5باش رت جه ز ریر ماری معناد ر اب.
رتا ع رشان د در ده و گو ژه ،ژ رت پ حب نژی ابژک توجژه و همیسژتگی مثیتژی بژا هژر
اژژه متر ژژر ز رمجمو ژژة اژژت لاط منطقژژی ( اژژتنتا  ،اژژتنیا و رزشژژ ابی اژژت لاطهای
منطقی) د رد .ز طرفی ،ب

اژه متر ژر اژت لاط منطقژی ر ژ همیسژتگی و ژ رت پژ حب نژی

ابژژک تژژوجهی رسژژیب بژژه داژژتاورد زبژژاری وجژژود د رد .ژ اژژه متر ژژر اژژت لاط منطقژژی بژژا
داژتاورد زبژاری همیسژتگی مثیژب د ررژ  .رژ زة همیسژتگی نهژا بژه رژ زه ی ژوی اژب
1. Chi-square
2. Chi-square/df ratio
3. Normed fit index
4. Comparative fit index
5. Root Mean Square Error of Approximation

بررای ر بطة و گو ه ،ات لاط منطقی و داتاورد زباری ...

ده بژه اژطر معنژاد ری مژیراژ و بنژابر

۸۸9

رو بژ معنژاد ر ر تضژم

میتو ن رت جه گرفب دژه و گو ژه مژیتو رژ بژهطور غ رمسژتق
همیسژژتگی معنژژاد ری د شژژته باشژژ  .همچنژژ

مژیدنژ  .اژر رجام،

و مثیژب بژا داژتاورد زبژاری

و گو ژژه ژژ رت پ حب نژژی مثیتژژی بژژر ی

داتاورد زباری د رد.
 .5بحث

ضتمژژالی ب ژ

و گو ژژة د رشژژجو ان ر رژژی بژژا

هژ

پژژژوهح ضا ژژر برراژژی رتیژژا

اژژت لاط منطقژژی و داژژتاورد زبژژاری نهژژا بژژوده اژژب .هژ

رتیاطژژاتی بژژر

برراژژی چنژ

مینای مژ طهژا و ریر ژههای دنژوری ژادگ ری اژب دژه معتق رژ و گو ژه مژیتو رژ ژ رت
ات لاط منطقی و متعا یاً داتاورد زباری فر د ر ف ح ده .
افتههای پژوهح دنژوری ،ژ

د ژا ر تأ ژ میدنژ  :اژت لاط منطقژی دژه تواژ اژه

متر ژژر اژژتنتا  ،اژژتنیا و رزش ژ ابی اژژت لاطها اژژنج ه ش ژ ه (م رز ژژی و مرتژژون52۸6 ،؛
پراحرامة تر ژر رتقژادی )52۸2 ،مژیتو رژ تواژ و گو ژه فژ ح ابژ  .در همژ
نگ ژژ ح)52۸۹( ۸

ژژان د شژژب دژژه مژژاهرتر

و ژژع یتژژر

ر اژتا،

اژژت لالگرها ،رژژو م

مخت ری ز و گو ژهها ر تول ژ مژیدننژ دژه تقر یژاً ز ریژر تعژ د بژا هژ بر بررژ  .در و ژ ،
نگ ژژ ح معتقژژ اژژب تراوتهژژای ابژژک تژژوجهی در و گو ژژههای ژژی شژژ ه در م ژژان
اژژت لالگر ن وجژژود د رد و ژژ رشژژاندهن ة درک و اژژت لاط مترژژاوت نهژژا ز فعال ژژب
زبژژاری مژژورد ریژژر اژژب .نگ ژ ح ظهژژار مژژید رد دژژه تول ژ و گو ژژه تواژ ضژژکدننژ گان
ضرفژژه ی مسژژا ک ،ماه ژژب فعال ژژبهژژای زبژژاری میتنژژی بژژر اژژت لاط ر رشژژان مژژیدهژژ و
منع سدنن ة تو رژا ی نهژا در ژافت رو بژ مرهژومی ( در دژی) و تیژ ک نهژا بژه د مژات
اژژب .هم مژژان ،اژژت لالگر ن ژژع یتر و گو ژژههژژا ی ر تول ژ مژژیدنن ژ دژژه رشژژاندهن ة
توجژه دمتژر نهژژا بژه بعژاد مخت ژژی فعال ژب اژب .د ر ژ

و چژ  )۸۳۳۳( 5ب ژان دردرژ

ده به ریژر مژیراژ و گو ژه متع ژر بژه رورژ رش شنااژی فژر د اژب .افتژههای پژژوهح

1. English
2. Duncan & Cheyne

۸۸۱

مطالعات زبان و ترجمه

د ر ژژ

و چژژ

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

مشژژخص دژژرد دژژه و گو ژژههای شژژ ار د ر ی رقشژژی و اژژطه ی ر دژژه

تودتنی می و ضک مسه ه ر در دور ن ب وغ دنترط میدنن .
برتژژی افتژژهها ضژژادی ز ن اژژب دژژه تول ژ و گو ژژه در فعال ژژبهژژای اژژخبتر ب شژژتر
ز تول ژژ و گو ژژه در فعال ژژبهژژای اژژادهتر اژژب (م ژژافرتی .)۸۳۳1 ،همچنژژ  ،شژژو ه
گورژژاگوری وجژژود د شژژتن دژژه رشژژان د درژژ دژژه رو بژژ بژژ

تول ژژ و گو ژژه و دشژژو ری

فعال بهژژا تنهژژا بژژه دور ن دژژوددی میژ ود رمژژیشژژود .در و ژ  ،ژ رژژوم ر بطژژه تژا بعژ ز
دور ن ب وغ ر ژ د مژه مژی ابژ  .بژه ژ معنژی دژه فژر د بژاله ر ژ همچژون دوددژان ،د ر ی
ژ رت شژژناتتی برتژژر بژژر ی ضژژک فعال بهژژای پ چ ه رژ  .در رت جژژه نهژژا و گو ژژه ب شژژتری
تول ژ مژژیدنن ژ (د ر ژ

ترت ژ  ،ل ژژور

و چ ژ  .)۸۳۳۳ ،بژژه هم ژ

(بژژهرقک ز د ژژاز و

بژژرک )52۸1 ،تیق قژژی ر بژژر روی و گو ژژهها رجژژام د د دژژه در ن روی رقژژح اژژت لاط در
زبان موز ن توا و گو هها تأد درد.
فان )52۸۸( ۸پ شژنهاد دژرد دژه اژت لاط مژیتو رژ بژه تژودتنی می در طژوط ژادگ ری و
تژ ر س دمژژک دنژ و مژژیتژژو ن ن ر رژژو ی تمژژر
د ا درد ده همژاهنگی بژ

ژ

جژ  ،عنژی بژ

شژژناتتی در ریژر گرفژژب .همچنژ

و

اژت لاط و تژودتنی می مژیتو رژ اژی

رشژژ شژژناتتی زبژژان موز ن شژژود .دژژوپ ر )5225( 5دژژر میدنژژ دژژه گسژژترش ر ههژژای
تودتنی می همارن اژتراده ز و گو ژههژا ،مم ژ
فژژر د شژژود .بژژه اوه ،لور ژ

اژب منجژر بژه فژ ح ژ رت اژت لاط

و دمیژژر ،)522۹( ۹رت جژژه گرفتن ژ دژژه رو ب ژ معنژژاد ری ب ژ

ات لاط و تودتنی می ( اتراده ز و گو هها) وجود د رد.
دربژژارة ر بطژژه ب ژ

تول ژ و گو ژژه توا ژ د رشژژجو ان و داژژتاورد زبژژاری نهژژا ،رتژژا ع

پژژژوهح ضا ژژر رشژژان د دد دژژه تول ژ و گو ژژة د رشژژجو ان مژژیتو رژ بژژهطور مثیژژب و لیتژژه
غ رمستق م ن داتاورد زباری نهژا ر پ حب نژی دنژ  .در رت جژه مژیتژو ن گرژب دژه بژ
دو متر ر ر بطژة معنژاد ری وجژود د رد .در همژ

ر اژتا مطالعژات مخت رژی رشژان د درژ

دژژه ادگ رر ژ گاری دژژه درجژژات بالژژاتری ز تژژودتنی می د رر ژ تو رژژا ی ژژادگ ری ب شژژتری
1. Phan
2. Kupier
3. Leung & Kember
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د رر و مشتاقتر بژه ژادگ ری بژا هژ

۸۸۳

موزشژی ر (بژر ی مثژاط :ز مژرم و دی شژارک،۸

522۸؛ پژژژا ره و شژژژارک 522۸،5؛ ه ،مژژژور و تپوتااژژژمی .)522۹ ،۹بر اژژژا
رجژژامشژژ ه تواژژ غنژژیز ده و م رز ژژی ( 52۸5لژژی و

پژژژژوهح

) ،رقژژح مژژؤرر مهژژارتهژژای

تژژودتنی می در م ژژ ن ژژادگ ری دادم ژژک ر مژژیتژژو ن بژژه میژژ هژژای ژژادگ ری زبژژان
تارجی و در م ان زبژان موز ن تعمژ د د .ژ مو ژوم همسژو بژا افتژههای لژی و لژور ن
( )5222اب .همژانطور دژه ی ژاً دژر شژ و گو ژه مژیتو رژ اژی
شژژود .بنژژابر

1

فژ ح تژودتنی می

و گو ژژه ،ب ژ ری بژژر ی ژژادگ ری (داژژتاورد زبژژاری) ز طر ژژر تژژودتنی می

اب.
لنت ژی تژژورن و پژورر ( )52۸2ر ژ معتق رژ و گو ژژه مسژه ه ی بسژ ار مهژ در درک ژ
مط

اب ده زبژان چگورژه ف ژار ر هژ ب میدنژ  .ز طژر

د گژر ،ر بطژة بژ

مژ ن

داژژتاوردهای موزشژژی و تژژودتنی می ،در پژوهحهژژای ی ژژی بژژه ریژژات راژژ ه اژژب
(به نو ن مثاط :مازودو و دوور5229 ،2؛ م اک و هم ار ن.)5222 ،6
بژژه ریژژر جارسژژون ،دژژار و ژژوه ،)۸۳۳۱( 9د رشژژجو ان در مهژژارت تو رژ ن بژژه رزشژ ابی
اژژت لاطهای منطقژژی ،رت جژژهگ ژژری ،توجژژه بژژه راهمخو ریهژژای موجژژود در اژژت لاطها و
اتنیا میپرد زر  .تمژام مژو رد دژر شژ ه دام ژاً در ض طژة تو را یهژای ردهبالژا هسژتن دژه
میتو رن ژ بژژه در افژژب معنژژا ز روشژژته و ترس ژ ر مط ژ

منجژژر شژژور  .همچن ژ

افتژژههای

پژوهح دنوری همسژو بژا رتژا ع تورشژ ی و بژاد خو ه ( )52۸۹اژب دژه معتق رژ تول ژ
رژژو م و گو ژژه بژژا ف ژ ح ژ رت اژژت لاط منژژتع بژژه زبژژان موزی بهتژژر فژژر د تو ه ژ ش ژ .
همچنژژژ

م رز ژژژی و مرتژژژون ( )52۸6در پژژژژوهح تژژژود رشژژژان د درژژژ دژژژه تژژژ ر س

ت ن ژژکهژژا ی بژژر ی فژ ح ژ رت اژژت لاط منطق ژیِ د رشژژجو ان زبژژان رگ سژژی در گژژروه
زمژژا ح ( ز طر ژژر برراژژی فادتورهژژای د گژژر) ،منجژژر بژژه تول ژ و گو ژژه ب شژژتر و متعا ی ژاً
1. Zimmerman & D. Schunk
2. Pajares & Schunk
3. Ee, Moore, & Atputhasamy
4. Lee and Loughran
5. Mazzocco & Kover
6. Miyake et al
7. Jonassen, Carr, & Yueh
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شژ تژژا د رشژژجو ان ترژژاوت معنژژاد ری بژژا گژژروه گژژو ه در فعال ژژبهژژای زبژژاری د شژژته

باشن  .شژا ان دژر اژب دژه رت جژة پژژوهح دنژوری بژا ریژات فژ ح داژتاورد زبژاری بژا
فژ ح تول ژ و گو ژه و ژ رت اژژت لاط منطقژی ،مخژالی رتژا ع لنت ژی و فر ولژژی ()۸۳۱۹
و م ژژافرتی ( )۸۳۳1اژژب دژژه رابژژب دردر ژ بژژا تول ژ و گو ژژه م ژ ن مهژژارت زبژژاری فژژر د
داهح می اب .
 .۶نتیجهگیری و پیشنهادها

هژ

پژژوهح دنژوری ژافت ر بطژة بژ

و گو ژة د رشژجو ان ر رژی ،اژت لاط منطقژی

و داتاورد زبژاری نهژا ز طر ژر رجژام تی ژک مسژ ر بژود .رتژا ع ژ پژژوهح رشژان د دد
دژژه ژ رت اژژت لاط منطقژژی د رشژژجو ان تیژژب تژژأر ر تول ژ و گو ژژة نهااژژب .بژژه اوه،
پژوهح دنوری به برراژی ر بطژة بژ

و گو ژه و داژتاورد زبژاری د رشژجو ان ر ژ پرد تژب.

بهطور ت اصه ،مژیتژو ن رتژا ع پژژوهح ر بژ

شژ ک ب ژان دژرد :افتژههای ژ پژژوهح

رشان د در دژه و گو ژة د رشژجو ان بژهصژورت مثیژب و معنژاد ری ژ رت اژت لاط منطقژی
نها ر تیژب تژأر ر ژر ر میدهژ ( اژتنتا  ،اژتنیا  ،رزشژ ابی اژت لاطهای منطقژی) .بژه
یارت د گر ،رضمام و گو ژه بژهطور د ژی اژی

فژ ح اژت لاط منطقژی و بژهو ژه اژی

فژ ح اژژتنتا  ،اژتنیا و رزشژ ابی اژژت لاط منطقژی مژژیشژژود .همچنژ  ،تول ژ و گو ژژه
توا د رشجو ان همیستگی مثیتی با م ن داتاورد زباری نها د رد.
اوه بر ژ  ،پژژوهح دنژوری ت ژاش دژرد دردژی ز مرهژوم و گو ژه در ژادگ ری زبژان
تارجی ر ه ده  .در و ژ  ،بژا برراژی د ژر و گو ژهها ی دژه د رشژجو ان تول ژ میدننژ ،
م راژژان زبژژان میتو رنژژ درک فژژوق لعژژاده ی ز رژژو م ر ههژژا و روشهژژای زبژژان موزی
د رشجو ان د شته باشن و بژه ضژک مسژا ک ژادگ ری در بافژبهژای ژادگ ری زبژان تژارجی
بپرد زر  .همچنژ

مژیتو رنژ ز ژ درک در طر ضژی و رز ژابی د گژر فعال ژبهژای زبژاری

مشژابه اژژتراده رما نژ  .در ژ ر اژتا ،م راژژان زبژژان رگ سژژی مژیتو رنژ رقژژح مهمژژی در
تشژژو ر د رشژژجو ان بژژه اژژتراده ز و گو ژژه د شژژته باشژژن و ژژ دژژار ر ز طر ژژر فژژر ه
دردن فعال بهژای منااژ
چنژ

رجژام دهنژ  .تمر هژای موزشژی بژا هژ

ژادگ ری ر ژاز بژه

مو ژژو اتی د ررژ تژژا بتو رنژ فعال ژژبهژژا ی پا ژ ر بژژا میور ژژب مژ ر

و د رشژژجو
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فژر ه دننژ ؛ فعال بهژا ی هوشژمن ره ی طر ضژی شژ ه و بسژ ار معتیررژ و ز طر ژر رجژام
تمر های اژت لالی و درگ ژر دژردن و ت قژ

دژردن بژه د رشژجو ان و بژر رگ خت

نهژا در

بهیود مهارتهژای زبژاری بژهداژب نژ ( اژتن ی .)52۸۸ ،ز ژ طر ژر طر ضژی و اژتراده
ز تمژژر هژژا ی بژژر ی فژ ح مهارتهژژای ف ژژری مرتیژژهبالژژا ز ی ژژک تر ژژر رتقژژادی دژژه در
ن ات لاط منطقی گنجار ه ش ه ،ز هم ب بس ی برتورد ر اب.
تصوص ات

ی ژک فعال ژبهژا مم ژ

اژب مترژاوت باشژ و ژ ترژاوت بر اژا

بژژافتی اژب دژژه ژژادگ ری زبژژان در ن صژژورت میگ ژژرد (بژژه نو ن مثژژاط ،اژژتراده ز رقشژژة
هنی بر ی فژ ح تر ژر رتقژادی در م ژان د رشژجو ان) .در و ژ  ،افتژههای ژ پژژوهح
داتاوردها ی بر ی م راژان و طر ضژان دتژ

دراژی زبژان رگ سژی د رد دژه مژیتو رژ بژه

نها در طر ضی و جژر ی فعال ژبهژای تژاد زبژاری دمژک دنژ ؛ ژ فعال بهژا بژه روبژة
تژژود مژژیتو رنژژ بژژه د رشژژجو ان در تیر ژژک و اژژتراده ز و گو ژژهها و اژژت لاط منطقژژی
دمک دنن و داتاوردها و موفق بهای تیص ی فر د ر به همر ه د شته باشن .
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چکیده
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پژوهشهای بینالمللی به اثبات رسیده است ،هدف پژوهش حاضر پاسخ به پرسشهایی در
خصوص موقعیتهای مختلف یادگیری زبان انگلیسی در خارج از کلاس درس و نیز دیدگاه
دانشجویان ایرانی در رابطه با جایگاه محصولات سینمایی در تقویت مهارتهای زبان
انگلیسی است .دادههای تحقیق به دو صورت کمی و کیفی از طریق پرسشنامه و مصاحبه
از میان دانشجویان سال اول کارشناسی رشتههای مختلف جمعآوری شده است .نتایج کلی
پژوهش حاکی از آن است که دانشجویان بسیاری به تماشای فیلم و سریال انگلیسی بهصورت
زبان اصلی و با کمک زیرنویس تمایل دارند .دیگر نتایج نیز مؤید این مسئله است که
دانشجویان از میان فعالیتهای خارج از کلاس درس از قبیل خواندن کتاب یا تماشای آنلاین
ویدیوهای انگلیسی و  ...در جهت یادگیری زبان انگلیسی ،زمان بیشتری را به گوش کردن
به آهنگهای انگلیسی و تماشای فیلم و سریال انگلیسی اختصاص میدهند .با توجه به اینکه
اکثر شرکتکنندگان ،فیلم و سریالهای خارجی را از طریق زیرنویس فارسی تماشا میکنند،
به نظر میرسد زیرنویس بینزبانی در تقویت مهارتهای زبانی و یادگیری تصادفی دارای
اهمیت است .بهعلاوه زبانآموزان ،تماشای فیلم و سریال انگلیسی را از سه نظر مثبت ارزیابی
کردند :آشنایی با تلفظ واژگان ،تقویت مهارتهای شنیداری و افزایش دامنة واژگان.
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 .1مقدمه
در مقایسه با چند دهة گذشته ،به لطف پیشرفت فناوریهایی از قبیل اینترنت ،دسترسی به
محصولات سینمایی به حدی آسان شده است که افراد بهسادگی و تنها با فشردن چند کلید وارد
دنیای محصولات چندرسانهای میشوند .با توجه به رویکرد محافظهکارانة صنعت دوبله در ایران
که دوبلة فیلم و سریال ها با تأخیر بسیاری همراه است یا امکان دارد هر فیلم و سریالی مناسب
دوبله تشخیص داده نشود (خوشسلیقه و عامری ،)21۸1 ،در حال حاضر محصولات سینمایی
خارجی بهصورت غیرقانونی و تقریباً رایگان در وبسایتهای بسیاری در دسترس عموم قرار
میگیرد و زیرنویسگذارن فعال در این حوزه زمینة مساعدتری را برای افراد در جهت تماشای
فیلم و سریالهای مختلف فراهم میکند (خوشسلیقه و فاضلی حقپناه .)۸۹۳5 ،برکسی پوشیده
نیست که تماشای فیلم و سریال به زبان اصلی ابزار بسیار مهمی برای یادگیری تصادفی یا
غیرتصادفی زبان خارجی محسوب میشود .از این موضوع با عنوان یادگیری غیررسمی ۸یاد
میشود .در واقع به گفتة سوکت ( ،21۸۲ص )۸۲ .در این موقعیت ،یادگیری زبان نه هدف اصلی
بلکه محصول جانبی تماشای مستمر برنامههای سینمایی است .برای مثال ،به گفتة روپرز میکولا،
فنول و بنالاستانول ( ،)21۸۳بهرهگیری مداوم از رسانههای انگلیسیزبان ،فرایند فراگیری زبان
انگلیسی را تسهیل میکند؛ زیرا سطح مهارتهای زبانی افراد در کشورهایی که در آن فیلم و
سریال خارجی بهصورت زیرنویسشده نمایش داده میشود بهدلیل دسترسی افراد به زبان اصلی
در زیرنویس فیلم ،بهمراتب بالاتر از افرادی است که در کشورهای دوبلهمحور زندگی میکنند.
سوکت و همکارانش پژوهشهای بسیاری دربارة یادگیری غیررسمی با تأکید بر نقش مثبت
تماشای فیلم و سریال در یادگیری غیررسمی انجام دادهاند (توفالی و سوکت 21۸1 ،و 21۸5؛
سوکت و توفالی .)21۸2 ،با توجه به یافتههای این پژوهشها ،عواملی همچون گوش کردن به
موسیقی و تماشای فیلم و سریال انگلیسی تحریک حسی افزودهای هستند که تأثیر مثبتی بر
یادگیری زبان دارند ،اگرچه افراد ممکن است توجه چندانی به محتوا نداشته باشند (سوکت
 ،21۸۲ص .)۸5 .این امر به تعریف یادگیری غیررسمی که در ادامه بحث به آن پرداخته میشود
بسیار نزدیک است .از دیگر سو ،پژوهشگران حوزهی ترجمه دیداریشنیداری نیز به کارکرد
1. informal learning
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مثبت ترجمه دیداریشنیداری و به ویژه نقش زیرنویس در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی
تأکید کردهاند (مثل ًا گامبیه ،کیمی و ماریوتی21۸5 ،؛ وندرپلانک21۸1 ،؛ مکلاگلین ،لرتولا و
تالاوان .)21۸۱ ،وب ( ) 21۸5هم بر این باور است که تماشای فیلم و سریال بهطور گسترده
میتواند نیاز زبانآموزان به فرآوردههای زبان دوم را برآورده سازد.
این حوزة پژوهشی در ایران همچنان ناشناخته مانده است و نمیتوان به طور دقیق به
پرسشهایی در ارتباط با موارد ذیل پاسخ داد:
 دانشجویان ایرانی علاوه بر کلاس های دانشگاهی یا آموزشگاهی تا چه اندازه با
فعالیتهای غیرکلاسی و غیررسمی در زمینة زبانآموزی درگیر هستند؟
 چه میزان از این فعالیتها به فیلم و سریال اختصاص دارد؟
 تماشای فیلم و سریال تا چه اندازه به کمک زیرنویس بینزبانی انجام میپذیرد؟
با در نظر گرفتن این موارد ،هدف پژوهش حاضر پاسخ به پرسشهایی در خصوص عوامل
یادگیری زبان انگلیسی در خارج از کلاس درس و نیز دیدگاه دانشجویان ایرانی در رابطه با
جایگاه محصولات سینمایی در تقویت مهارتهای زبان انگلیسی است.
 .2پیشینة پژوهش
 .1 .2یادگیری خارج از کلاس درس و یادگیری غیررسمی

یادگیری زبان انگلیسی و تقویت مهارتهای مربوط به آن در زبانآموزان تنها از طریق حضور
آنان در ساعات محدودی در طول هفته در کلاسهای آموزشی زبان انگلیسی امکانپذیر نیست.
این امر ،زبانآموزان مشتاق را وا میدارد تا خارج از محیط کلاس آموزشی مشارکتهای فعالی
در این زمینه داشته باشند و از طرق مختلف ،پیشرفت خود در مهارتهای زبانی را تسریع
ببخشند .فعالیتهای خارج از کلاس زبانآموزان میتواند شامل یادگیری زبان از طریق تماشای
فیلم و سریال ،گوش دادن به موسیقی ،شرکت در بازیهای ویدیویی و از این قبیل موارد باشد.
همچنین بعضی پژوهشگران بر این باورند که در مورد بسیاری از زبانآموزان ،یادگیری زبان
خارجی عمدتاً خارج از کلاس روی میدهد تا در کلاس درس (سوندکویست.)21۸۸ ،
سوندکویست ( ) 21۸۸برای توصیف پدیدة یادگیری زبان خارج از کلاس درس از اصطلاح
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 extramuralاستفاده میکند .این اصطلاح به هرگونه یادگیری خارج از کلاسهای رسمی درسی
اطلاق می شود .یعنی ،فرد فعالیتی را با هدف یادگیری یا تفریح و لذت انجام میدهد.
جفری سوکت ( )21۸۲براساس پژوهشها در حوزة یادگیری زبان ،سه مقولة اساسی مربوط
به این حوزه را توضیح میدهد :یادگیری رسمی 1که محدود به نظام آموزشی و کلاسهای رسمی
آموزش زبان است که شرکت در آنها ممکن است داوطلبانه یا براساس جبر آکادمیک باشد.
صرفنظر از موارد مورد توجه در این نوع یادگیری ،نکتة مهم این است که این نوع یادگیری در
بافت یا محیطی رسمی صورت میگیرد .یادگیری نیمهرسمی یا آزاد 2که از طریق استفاده از مواد
آموزشی حرفهای از قبیل کتابهای درسی ،وبسایتها و دیویدیهایی که ویژة آموزش زبان
است در بافت غیرآکادمیک صورت میگیرد .یادگیری غیررسمی در یک بافت غیرسازمانی و
غیرآکادمیک صورت میگیرد و بهطور طبیعی و بدون استفاده از منابعی است که بهطور خاص
برای اهداف آموزشی طراحی شدهاند .این نوع یادگیری در واقع فرایند یادگیری ناخودآگاهی
است که عدم توجه آگاهانة زبانآموز در فرایند یادگیری غیررسمی ،توجه پژوهشگران را به
مفهوم یادگیری تصادفی یا ضمنی 3معطوف ساخته است .بر خلاف دیدگاههایی که یادگیری
غیررسمی را فرایندی آگاهانه تلقی میکنند ،سوکت ( )21۸۲رویکردی را اتخاذ میکند که
براساس آن افراد در یادگیری غیررسمی ممکن است از فرایند یادگیری آگاه نباشند و به همین
دلیل توصیه میکند که بهجای لفظ زبانآموزان از لفظ کاربران زبانی ۲استفاده شود .وی یادگیری
غیررسمی را در بافت فرایندهای مرتبط با یادگیری تصادفی مثل گوش دادن به موسیقی ،تماشای
سریالهای تلویزیونی و فیلمهای انگلیسی و غیره قرار میدهد .البته به گفتة آلیس ()۸۳۳۲
یادگیری تصادفی محدود به یادگیری خارج از کلاس نمیشود و آن را میتوان عاملی مهم در
یادگیری زبان در بافتهای رسمی هم تلقی کرد .مفهوم دیگری که سوکت ( )21۸۲در ارتباط با
یادگیری غیررسمی مطرح میکند مفهوم یادگیری خارج از کلاس 5است .این مفهوم بهطور عمده
به کوشش های عامدانه در جهت تقویت سطح زبان انگلیسی افراد اشاره دارد و از این منظر با
1. formal learning
2. non-formal learning
3. incidental learning
4. language user
5. out-of-class learning
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مفهوم یادگیری تصادفی تفاوت دارد .این کوششها از طریق مواردی از قبیل تماشای برنامهها و
فیلمهای تلویزیونی ،خواندن و استفاده از اینترنت و غیره میسر میشود .همچنانکه در پژوهش
حاضر نیز ،مصاحبهشوندگان بر هدفمند بودن تماشای فیلم و سریالهای انگلیسی در جهت
تقویت سطح زبان انگلیسی خود تأکید داشتند .در مواردی که این نوع یادگیری غیرعامدانه باشد
از آن بهعنوان یادگیری طبیعی یاد میشود .در واقع سوکت ( )21۸۲دو حالت برای یادگیری
غیررسمی در نظر دارد که نقطهاشتراک آنها یادگیری خارج از محیط کلاس است؛ با این تفاوت
که یادگیری تصادفی در کاربران زبانی بهطور ناخودآگاه صورت میگیرد و یادگیری خارج از
کلاس در زبانآموزان بهطور آگاهانه و هدفمند صورت میگیرد .در این مقاله به هر دوی این
موارد یعنی یادگیری ناخودآگاه و یادگیری عامدانه و آگاهانه پرداخته میشود.
به گفتة پیکارد ( )۸۳۳1گوش دادن به رادیو و خواندن روزنامه و رمان خارج از کلاس درس
از جمله مهمترین فعالیتهای یادگیری زبانآموزان است .با توجه به سال چاپ این مقاله در
اواسط دهة  ،۸۳۳1بدیهی است که در آن زمان ،گوشکردن به رادیو و خواندن روزنامه و رمان
به منظور تقویت زبان خارجی در اولویت بوده است؛ زیرا فناوری اینترنت و دسترسی به مواد
چندرسانهای تقریباً از سال  2111به بعد رشد چشمگیری داشته است .سایر و بان ( )21۸۲در
پژوهشی دربارة شیوههای یادگیری زبان انگلیسی خارج از کلاس درس توسط دانشآموزان
مکزیکی به مهمترین موارد و فعالیتهای مؤثر در یادگیری زبان انگلیسی خارج از محیط کلاس
اشاره میکنند که از قرار ذیل است :گوش دادن به موسیقی انگلیسی ،تماشای فیلمهای انگلیسی،
انجام بازیهای ویدیویی ،استفاده از اینترنت و غیره .از نظر این دو پژوهشگر ( ،21۸۲ص ،)۹21
چنین فعالیتهایی بهویژه اگر در سنین پایینتر شروع شود سه پیامد مثبت خواهد داشت:
 .۸داشتن نگرش مثبت نسبت به زبان انگلیسی و اشتیاق برای جستجوی فرصتهایی خارج
از کلاس برای تمرین زبان انگلیسی؛
 . 2توانایی استفاده از ابزارهای زبانی و فنی برای درک زبان انگلیسی در موقعیتهای ارتباطی
حقیقی؛
 .۹دسترسی به دامنة گستردهتری از امکانات فرهنگی و اجتماعی از طریق زبان انگلیسی.
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فاریا سلطانا ( )21۸۲شیوههای یادگیری زبان انگلیسی خارج از محیط کلاس را در مورد صد
دانشجو در یکی از دانشگاه های بنگلادش مورد مطالعه قرار داده است و از مواردی از جمله
رسانه های الکترونیک ،زیرنویس ،موسیقی ،فیلم ،روزنامه و کتاب بهعنوان رسانههای بالقوه در
تقویت مهارت های زبانی آنها نام برده است و بر این باور است که بهتر است مواردی از این
قبیل در برنامههای آموزشی زبان انگلیسی دانشجویان گنجانده شود .گراو ( )211۳پژوهشی انجام
داده است که در آن به بررسی و مقایسة نحوة استفاده از زبان انگلیسی خارج از کلاس درس و
نیز در کلاس درس توسط دانشآموزان دبیرستانی در آلمان پرداخته است .براساس این پژوهش،
دانشآموزان در اوقات فراغت خود از طریق تماشای تلویزیون ،گوش دادن به موسیقی ،بازیهای
رایانه ای ،استفاده از اینترنت و سفر ،سطح زبان انگلیسی خود را ارتقا دادهاند .گراو ( )211۳در
مقایسهای که دربارة این فعالیت ها بین دختران و پسران انجام داده است به این نتیجه دست یافته
است که پسران در مقایسه با دختران گرایش بیشتری به شرکت در بازیهای رایانهای دارند در
حالی که دختران تماشای برنامههای انگلیسیزبان و نیز گوش دادن به موسیقی را ترجیح میدهند.
ونمن فت ( )21۸2و اورهون ( )21۸۱نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتهاند که از
نظر زبانآموزان ،تماشای فیلم و سریال نقش مؤثری در جهت تقویت مهارتهای زبانی آنها
خارج از کلاس ایفا میکند .براساس نتایج پژوهشی که ونمارسنیل ( )21۸1انجام داده است،
بیش از  ۳1درصد از شرکتکنندگان پژوهش بهطور مستمر به تماشای فیلم و سریال انگلیسی
میپردازند .یافتههای حاصل از پژوهش مانکریف ( )21۸2تا حدی متفاوت بود؛ زیرا
شرکت کنندگان در این پژوهش زمان بیشتری را به صحبت با افراد انگلیسی زبان ،دوستان و
خواندن کتاب اختصاص میدادند .البته لازم به ذکر است که شرکتکنندگان بر این باور بودند
که تماشای فیلم و سریال در مقایسه با سایر موارد نقش مؤثرتری در تقویت مهارتهای زبانی
ایفا میکند.
قسمت بعدی مقاله به بررسی دقیقتر نقش محصولات دیداریشنیداری در یادگیری زبان
میپردازد.
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 .2 .2نقش محصولات دیداریشنیداری در یادگیری زبان

در چند سال اخیر پژوهشگران بسیاری بر کارکردهای مؤثر و مثبت ترجمة دیداریشنیداری
در آموزش و یادگیری زبانهای خارجی تأکید داشتهاند .سرآغاز پژوهشهای دادهمحور در این
زمینه دهة  ۱1میلادی است ،زمانی که وندرپلنک ( )۸۳۱۱در پژوهش خود به اهمیت زیرنویس
در تقویت مهارتهای زبانی زبانآموزان پی برد .از آن زمان تاکنون مقالات و کتابهای بسیاری
در این زمینه منتشر شدهاند که بهعنوان جدیدترین این موارد میتوان به ویژهنامة مجلة
 Translation and Translanguaging in Multilingual Contextsدر سال  21۸۱اشاره کرد.
تحقیقات در این حوزه نهتنها بر زیرنویس (بینزبانی و درونزبانی) بلکه بر اهمیت دوبله و
توصیف شفاهی ۸نیز تأکید کردهاند؛ اگرچه در گذشته ترجمه بهدلیل بروز خطاهای زبانی ناشی
از زبان مادری بهعنوان مانعی در آموزش زبان تلقی میشد (لاویسا .)21۸۲ ،به نظر پاوسی و
پرگو ( )211۱سطح مهارتهای زبانی افرادی که در کشور آنها زیرنویس شیوة اصلی پخش
محصولات دیداریشنیداری است نسبت به افرادی که این محصولات را بهصورت دوبله در
اختیار دارند بهمراتب بالاتر است .این دیدگاه نسبتاً قدیمی در تازهترین مقاله براساس دادههای
حاصل از کشورهای مختلف جهان به اثبات رسیده است (روپرز میکولا و همکاران .)21۸۳ ،البته
این نتیجه تا حدی در یافتههای مرکز شاخص بسندگی زبان انگلیسی ایاف 2نیز مشهود است
به طوری که کشورهایی از قبیل سوئد ،هلند ،سنگاپور و دانمارک بالاترین سطح توانش در زبان
انگلیسی را دارند .نکته قابل تأمل آن است که در این کشورها استفاده از زیرنویس رویکرد غالب
در پخش محصولات چندرسانهای است (شاخص بسندگی زبان انگلیسی ایاف.)21۸۱ ،
براسااس یافتههای حاصال از پژوهشهای دادهمحور پیشین ،مکلاگلین و همکاران ()21۸۱
به این نتیجه دسات یافتند که تماشاای محصاولات چندرسانهای بهصورت زیرنویسشده نقش
مؤثری در تقویات مهاارتهاای شااانیاداری و گفتاری ،افزایش آگاهی فرهنگی و مهارتهای
یاادگیری در حالت کلی دارد .بهزعم بانوس و ساااوکولی ( ،21۸5ص  )21۲اساااتفاده از مواد

1. audio-description
2. EF English Proficiency Index
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آموزشاای دیداریشاانیداری در کلاس خواه بهصااورت زیرنویس درونزبانی یا بینزبانی نتایج
مثبت زیر را در پی دارد:


ایجاد تنوع و جذابیت در محیط آموزشی



افزایش انگیزه در زبانآموزان



آشنایی زبانآموزان با عناصر فرهنگی و زبانی اصیل و معتبر که در بافت ارائه شدهاند



قابلیت تغییر براساس نیاز زبانآموزان و مدرسان



تسهیل آموزش مهارتهای زبانی



امکان استفاده مستقل از آنها توسط زبانآموزان

دانان ( )21۸1نیز عقیده دارد که آموزش زبان از طریق ترجمه و دوبلة مواد دیداریشنیداری
موجب افزایش دامنة واژگان ،آگاهی از سیاق کلام ،تأکید بر اختصار و تسلط بر عناصر فرازبانی
میشود (ببینید مکلاکلین.)21۸۳ ،
تمامی پژوهشهای مذکور بهطور عملی در بافت داخل کلاس انجام گرفتهاند و با توجه به
اینکه در دهة اخیر امکان دسترسی به فیلم و سریالهای خارجی و نیز زیرنویس آنها (درونزبانی
یا بینزبانی) به سادگی فراهم شده است ،این فرضیه قوت میگیرد که ظاهراً بخش اعظم یادگیری
زبان بهطور ناخواسته ،تصادفی یا حداقل خارج از کلاس درس از طریق این محصولات در حال
انجام است .بهعنوان مثال ،دایوال و پاواکانون ( )۸۳۳5در پژوهشهای خود نشان دادهاند که
تماشای محصولات چندرسانهای بهصورت زیرنویسشده موجب یادگیری تصادفی واژگان
میشود .در واقع در فیلمهای زیرنویسشدة استاندارد افراد از تصاویر و صداهای این محصولات
لذت می برند و داستان را از طریق زیرنویس دنبال میکنند .براساس نتایج حاصل از تازهترین
پژوهش ها در این حوزه ،اطلاعات تصویری نقش بسیار مهمی در یادگیری تصادفی واژگان دارد.
در واقع تصاویر از طریق غنیسازی یادگیری زبان ،فرایند یادگیری را بهطور عمیقتری تحکیم
میبخشند (بیسون ،وانهوفن ،کانکلن و تونی.)21۸5 ،
براساس نتایج حاصل از پژوهش دیگری که بهطور همزمان در چند کشور اروپایی انجام شده
است ،کاربران زبان اصول ًا برای تقویت مهارتهای شنیداری و گفتاری خود برنامههای
دیداریشنیداری را بهصورت زیرنویسشده تماشا میکنند و بسیاری از این افراد تجربه مثبتی از
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تماشای برنامههای زیرنویسشده دارند بهگونهای که مهارتهای خواندن و دانش عمومی آنها
در زبان خارجی تقویت شده است (ماریوتی .)21۸5 ،نتایج سایر پژوهشها (لیندگرن و مونیوز،
 )21۸۹حاکی از این است که تماشای محصولات چندرسانهای زیرنویسشده ارتباط مثبتی با
توانش خواندن و درک شنیداری نوجوانان دارد .همچنین پژوهش مذکور نشان میدهد که گوش
کردن به موسیقی و انجام بازی های ویدیویی نیز موجب تقویت توانش خواندن و درک شنیداری
نوجوانان میشود اما تأثیر آن کمتر از تأثیر تماشای محصولات چندرسانهای بر این موارد است.
در پژوهش دیگری (پیترز ) 21۸۱ ،هم مشخص شد که نوجوانان فنلاندی مدت زمان زیادی را
صرف گوش کردن به موسیقی خارجی و تماشای فیلم و سریال میکنند .همچنین براساس این
پژوهش و پژوهش پیترز و وب ( ،)21۸۱رابطة مثبتی میان تماشای فیلم و سریال و دانش واژگانی
زبانآموزان وجود دارد.
در پژوهش دیگری توفالی و سوکت ( )21۸1به این نتیجه دست یافتند که در مقایسه با
مهارتهای خواندن و نوشتن ،زبانآموزان زمان بیشتری را به گوش کردن به موسیقی و تماشای
فیلم و سریال به زبان انگلیسی خارج از کلاس درس اختصاص میدهند .در تحقیق کیفی دیگری
مشخص شد که زبانآموزان ،تماشای فیلم و سریال خارجی را در جهت تقویت مهارتهای
شنیداری و آشنایی با تلفظ و زبان روزمره مؤثر میدانند (سوکت و توفالی .)21۸2 ،کیوسایک
و ساک ( )21۸2نیز دریافتند که نیمی از شرکتکنندگان در پژوهش آنها بهطور منظم فیلم و
سریال خارجی تماشا میکنند و بیش از نیمی از شرکتکنندگان فیلم و سریال را به زبان اصلی
و با زیرنویس فرانسوی (زبان مادری شرکتکنندگان) تماشا میکنند .بیش از  11درصد از
شرکتکنندگان پژوهش ،فیلم و سریال را با هدف تقویت زبان انگلیسی خود تماشا میکنند.
همچنین تقریباً بیش از  15درصد از زبان آموزان نیز بر این عقیده بودند که تماشای فیلم و سریال
نقش مؤثری در یادگیری واژگان داشته است .توفالی و سوکت ( )21۸5در تازهترین پژوهش
خود به بررسی دیدگاه مدرسان زبان دربارة یادگیری غیررسمی پرداختهاند .نتایج حاکی از آن
است که از نظر مدرسان ،تعداد بسیاری از زبان آموزان به نحوی درگیر یادگیری غیررسمی و
خارج از کلاس هستند و به نظر میرسد که یادگیری غیررسمی زبان ،مهارتهای زبانیها آنها
از قبیل درک مطلب ،تلفظ و غیره را تحت تأثیر مثبت خود قرار داده است .همچنین شیوة تدریس
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مدرسان متأثر از این شیوة یادگیری دانشجویان بوده است؛ مثلاً گروهی از مدرسان در کلاسهای
خود از فیلم و سریال استفاده میکنند.
تا آنجا که نویسندگان این مقاله اطلاع دارند ،تاکنون پژوهش چندانی در زمینه فرایند یادگیری
زبان در خارج از کلاس و نقش فیلم و سریال در یادگیری غیررسمی در ایران انجام نشده است.
برای پر کردن این خلأ پژوهشی و با عنایت به پیشینهای که شرح داده شد ،این جستار میکوشد
تا به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 .۸زبانآموزان دانشگ اهی در زمینة یادگیری زبان انگلیسی خارج از کلاس با کدام فعالیتها
و به چه میزان درگیرند؟
 .2به چه میزانی زبانآموزان دانشگاهی تماشای فیلم و سریال را برای یادگیری زبان انگلیسی
مثبت ارزیابی میکنند؟
 .۹چرا زبان آموزان دانشگاهی تماشای فیلم و سریال را برای یادگیری زبان مناسب میدانند
و چگونه از مزیتهای آن بهرهمند میشوند؟
 .3روش پژوهش
 .1 .3شرکتکنندگان

با توجه به ماهیت سؤالهای پژوهش ،در این پژوهش تلاش شد تا دادهها به دو صورت کمی
و کیفی جمعآوری شود؛ یعنی برای پاسخ به پرسشهای پژوهش از روش ترکیبی ۸استفاده شد
(مایستر .)21۸۱ ،دو سؤال اول پژوهش با شیوة کمی و سؤال آخر هم به کمک شیوه کیفی
پاسخ داده شدند .در بخش کمی این پژوهش ۸21 ،زبانآموز شرکت کردند که دادههای مربوط
به  ۸1نفر به دلیل نقص از فرایند تحلیل کنار گذاشته شد .در مجموع  ۸1۲دانشجوی سال اول
کارشناسی از سه دانشگاه دولتی بجنورد ( 5۱نفر) ،شهید باهنر کرمان ( 2۱نفر) و فردوسی مشهد
( ۸۱نفر) از رشته های مختلفی همچون فیزیک ،اقتصاد ،مهندسی برق ،مهندسی صنایع،
دامپزشکی ،نقشهبرداری ،علم اطلاعات و دانششناسی و زبان و ادبیات فارسی در این پژوهش
شرکت کردند که  5۳/۱۸درصد آنها دانشجوی خانم و مابقی دانشجوی آقا بودند .انتخاب
1. mixed-methods
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دانشجویان سال اول به این دلیل بود که عموماً درس زبان عمومی خارجه در سال اول کارشناسی
ارائه میشود .دانشجویان شرکتکننده در زمان انجام این پژوهش درس زبان انگلیسی عمومی
را میگذراندند که میانگین سنی آنها  ۸۳/1۲گزارش شد .بنابراین ،نتایج این پژوهش احتمالاً
برای این گروه سنی صدق خواهد کرد .در بخش کیفی پژوهش شش دانشجو از دانشگاه بجنورد
شرکت کردند (رجوع شود به ضمیمه) .شرکتکنندگان بخش کیفی براساس علاقة آنها به
تماشای فیلم و سریال و تجربهای که در این زمینه داشتند انتخاب شدند.
 .2 .3ابزار پژوهش
از دو ابزار پرسشنامه (برای بخش کمی) و مصاحبة نیمهساختاریافته (برای بخش کیفی)
برای جمعآوری دادههای پژوهش بهره گرفته شد .با توجه به اینکه پرسشنامهای کاملاً مرتبط با
اهداف پژوهش یافت نشد ،پرسشنامه توسط نویسندگان طراحی شد .با وجود این ،در
بخشهایی از پرسشنامه از جمله موقعیتهای مختلف یادگیری زبان از پژوهشهای پیشین نیز
استفاده شد (وانگ 21۸1؛ ون مارسنیل .)21۸1 ،پس از طراحی پرسشنامه توسط نویسندگان و
مشورت با دو فرد آگاه در زمینة ترجمه و مطالعات زبان ،یک نسخه از آن در میان شش
شرکت کننده از دانشگاه فردوسی مشهد توزیع شد تا سنجش اولیة ابزار پژوهش انجام شود و
اطمینان حاصل شود که سؤالات پرسشنامه از نظر شرکتکنندگان قابل فهم و عاری از ابهام
است .پس از جمعآوری نظرات شرکتکنندگان در مرحلة سنجش اولیه ،برای توزیع پرسشنامه
از وبسایت  http://www.cafepardazesh.irاستفاده شد و دادهها بهصورت آنلاین جمعآوری
شد .پرسشنامه شامل سه بخش بود :الف .اطلاعات عمومی و پیشزمینهای شرکتکنندگان ،ب.
موقعیتهای مختلف یادگیری زبان و ج .یادگیری از طریق تماشای فیلم و سریال انگلیسی زبان.
بخش موقعیتهای مختلف یادگیری زبان شامل  ۸۸گویه با طیف پاسخ از بسیار زیاد ( )1تا اصل ًا
( )۸و بخش یادگیری از طریق فیلم و سریال شامل  ۸2گویه و با طیف پاسخ از کاملاً موافقم ()5
تا کاملاً مخالفم ( )۸بود .پایایی (کرونباخ آلفا) هر دو به بخش به ترتیب  1/۱1و  1/۳1گزارش
شد و پایایی کل ابزار 1/۱۳گزارش شد.
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 .3 .3فرایند پژوهش و تحلیل دادهها

فرایند جمعآوری داده های پژوهش یک ماه به طول انجامید .برای جمعآوری دادههای کمی
از مدرسان زبان انگلیسی دانشگاههای ذکر شده در بالا خواسته شد تا لینک آنلاین پرسشنامه را
در گروههای کلاسی خود به اشتراک بگذارند تا دانشجویان از طریق ورود به محیط آنلاین
پرسشنامه به سؤالات موردنظر پاسخ دهند .پس از جمعآوری دادههای کمی ،برای تحلیل آنها
از نرمافزار  SPSSنسخة  2۹استفاده شد .تحلیل دادههای کمی شامل آمار توصیفی از قبیل درصد
و میانگین است .دادههای حاصل از مصاحبهها پس از پیادهسازی توسط نویسندگان با روش
«تحلیل موضوعی»( ۸براون و کلارک )2111 ،کدگذاری شدند.
 .۴نتایج
 .1 .۴نتایج دادههای کمی
 .1 .1 .۴اطلاعات پیشزمینهای

آمار توصیفی میزان تسلط دانشجویان بر زبان انگلیسی در مهارتهای مختلف در جدول ۸
ارائه شده است .این اطلاعات براساس خوداظهاری شرکتکنندگان است؛ به همین دلیل ممکن
است با محدودیتهایی مواجه باشد ،هرچند اطلاعات خوداظهاری به شکلی منطقی با
سنجشهای عینی همبستگی دارد (ماریان ،بلومفیلد و کاشونسکیا .)2111 ،با توجه به نتایجی که
در جدول  ۸مشخص است ،به نظر می رسد دانشجویان تنها در مهارت خواندن توانایی نسبی
دارند چرا که بیش از نیمی از شرکت کنندگان مهارتهای خواندن خود را بالاتر از متوسط و
پیشرفته ارزیابی کردند ( ۹1/۸۳و  ۸۸/۲۹درصد) .ولی در مهارتهای ارتباطی همچون شنیداری

و گفتاری توانایی بالایی ندارند .این نتایج تقریباً همراستا با نتایج اخیر شاخص بسندگی زبان
انگلیسی ایاف دربارة ایران است؛ ایران از جمله کشورهایی است که مردم آن توانش و بسندگی
بسیار پایینی در زبان انگلیسی دارند و به نظر میرسد که این بسندگی در چند سال اخیر با کاهش
همراه بوده است (شاخص بسندگی زبان انگلیسی ایاف.)21۸۱ ،

1. thematic analysis
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جدول  .1میزان مهارت زبان انگلیسی دانشجویان به درصد
مهارت

مبتدی

بالاتر از مبتدی

متوسط

بالاتر از متوسط

پیشرفته

شنیداری

22/۲۹

۸۸/2۸

۲5/1۳

۸۲/۳5

5/1۸

گفتاری

21/۲2

۸1/۳2

۹2/1۱

۸۱/۱1

۲/12

خواندن

۳/52

۸۹/۹۹

2۳/52

۹1/۸۳

۸۸/۲۹

نوشتاری

۸۹/2۸

۳/۲۹

51/۳۲

۸۱/۱1

1/55

نتایج مربوط به میزان تماشای فیلم و سریال خارجی نشان میدهد که مدت زمان تماشای
فیلم و سریال خارجی در  1۸/1۳درصد از دانشجویان کمتر از یک ساعت ،در  ۸1/۱2درصد از
دانشجویان دو تا سه ساعت ،در ۸1/2۱درصد از دانشجویان چهار تا پنج ساعت و تنها در ۸1/2۱
درصد از دانشجویان بیش از شش ساعت در طول هفته است .این در حالی است که تقریباً نیمی
از دانشجویان به طور گسترده درگیر تماشای فیلم و سریال خارجی هستند .نتایج همچنین مؤید
آن است که بیش از نیمی از دانشجویان ،فیلم و سریال خارجی را با زیرنویس فارسی تماشا
میکنند .با توجه به اینکه ایران کشوری است که دوبله شیوة رسمی پخش محصولات
دیداریشنیداری است (خوشسلیقه و عامری21۸1 ،؛ عامری و خوشسلیقه )21۸۱ ،این نتیجه
کمی دور از انتظار بود (نمودار  .)۸این نکته را نباید فراموش کرد که در ایران ،وبسایتهای
بسیاری بهصورت غیرقانونی فیلم و سریالهای بهروز خارجی را در اختیار بینندگان ایرانی
گذاشته اند و با توجه به رویکرد غالب نظام دوبله ایران که در آن هر فیلم و سریالی دوبله نمیشود
یا با تأخیر دوبله میشود ،به طور حتم ،بینندگان بسیاری بهسمت زیرنویس غیرحرفهای گرایش
دارند تا فیلم و سریال مورد نظر خود را بدون تأخیر و سانسور تماشا کنند .همانطور که نمودار
 ۸نشان میدهد ،درصد کمی از شرکتکنندگان ،فیلم و سریال را با زیرنویسدرونزبانی تماشا
میکنند و بیشتر این افراد ترجیح میدهند برنامهی مورد نظر خود را با زیرنویس بینزبانی تماشا
کنند.

۸۲1

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

7.55

4.72

29.25

دوبله

زیرنویسشدهبهفارسی
زباناصلی

58.48

زیرنویسشدهبهانگلیسی

نمودار  .1شیوة تماشای فیلم و سریال خارجی

براساس دیگر نتایج ،دانشجویان با اهداف متفاوتی به تماشای محصولات چندرسانهای
میپردازند که به قرار زیر است:


یادگیری زبان ( ۹۸/15درصد)



سرگرمی ( 12/1۳درصد)



سایر ( 5/51درصد)

 .2 .1 .۴یادگیری زبان انگلیسی خارج از کلاس

بخش دیگر پژوهش به این مسئله میپردازد که دانشجویان چه مدت زمانی را به فعالیتهای
یادگیری زبان خارج از کلاس اختصاص میدهند .جدول  2نتایج موقعیتهای مختلف یادگیری
در خارج از کلاس درس را گزارش میدهد و طیف پاسخگویی از بسیار زیاد ( )1تا اصلاً ()۸
است .در حالت کلی میانگین پاسخ گویی در دو طیف سه و دو یعنی متوسط و کم قرار گرفته
است با وجود این ،در ستون دوم جمع درصد گزینههای بسیار زیاد و زیاد برای درک بهتر نتایج
آورده شده است.
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جدول  .2مدتزمان اختصاص یافته به موقعیتهای مختلف یادگیری زبان
گویه

میانگین

جمع درصد بسیار زیاد و زیاد

گوش کردن به موسیقی انگلیسی

۹/52

21/۳

تماشای کلیپهای انگلیسی در شبکههای اجتماعی

۹/21

2۸/2

بازیهای تلفن همراه

2/۳2

۸۳/۲

تماشای فیلم انگلیسی

2/۱1

۸1/1

تماشای سریال انگلیسی

2/۲2

۳/1

بازیهای کامپیوتری انگلیسی

2/۲2

۸1/1

خواندن کتاب انگلیسی

2/۹۳

5/۳

خواندن مطالب آنلاین انگلیسی (وبسایت)

2/۸۹

5/۳

تماشای برنامههای مستند انگلیسی

2/12

۹

خواندن مجله یا روزنامه انگلیسی

۸/1۱

۸

گوش کردن به رادیو انگلیسی

۸/۲۱

۸

براساس نتایج مندرج در جدول  ،2به نظر میرسد زبانآموزان زمان بیشتری را به گوش کردن
به موسیقی انگلیسی ،تماشای کلیپهای انگلیسی در شبکههای اجتماعی و تماشای فیلم و سریال
انگلیسی اختصاص میدهند که البته با توجه به نتایج نمودار  ۸میتوان پیشبینی کرد که تعداد
زیادی از شرکتکنندگان فیلم و سریال خارجی را بهصورت زیرنویسشده به فارسی ،تماشا
میکنند .این امر حاکی از این است که برنامههای چندرسانهای از جذابیت بیشتری برخوردارند
و به همین دلیل زبانآموزان ترجیح میدهند زمان بیشتری را به آنها اختصاص دهند .نکتة جالب
توجه در جدول  2این است که به نظر میرسد زبانآموزان در مقایسه با برنامههای مستند که
علاقه به تماشای آنها تقریباً در ردههای آخر جدول قرار گرفته است ،علاقه بیشتری به فیلم و
سریال یا همان ژانر داستانی دارند .این در حالی است که براساس تازهترین پژوهشها ،تماشای
مستند در مقایسه با ژانر داستانی به یادگیری تصادفی بیشتری میانجامد .دلیل این امر آن است
که واژگان خاص در برنامههای مستند بیشتر تکرار میشود و این تکرار و مواجهه بیشتر با واژگان
شانس یادگیری تصادفی را بهشدت افزایش میدهد .دلیل دیگر این امر آن است که تصاویر
ارتباط نزدیکتری با واژگان بهکار رفته در کانال صوتی برنامههای مستند دارند (روجرز.)21۸۱ ،
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 .3 .1 .۴یادگیری زبان از طریق فیلم و سریال

در بخش دیگری از پژوهش ،دیدگاه دانشجویان دربارة نقش تماشای فیلم و سریال در
یادگیری زبان انگلیسی بررسی شد که نتایج آن در جدول سه گزارش شده است .طیف
پاسخگویی به آیتمهای این بخش از کاملاً موافقم ( )5تا کاملاً مخالفم ( )۸بود .در حالت کلی
میانگین پاسخگویی در دو طیف چهار و سه یعنی موافقم و نظری ندارم قرار گرفته است اما در
ستون دوم جمع درصد انتخاب گزینههای کاملاً موافق و موافق درک بهتر نتایج آورده شده است.
جدول  .3نقش فیلم و سریال در یادگیری زبان انگلیسی
میانگین

جمع درصد موافق و کاملاً موافق

۲/۸2

۱1/۹

آشنایی با تلفظ واژگان

۲/۸2

۱۹/5

تقویت مهارت شنیداری

۲/۸۸

۱5/5

افزایش دایرة واژگان

۹/۳1

15

افزایش دایره اصطلاحات

۹/۱۲

1۲/۲

تقویت مهارت گفتاری

۹/۱

1۸/۱

آشنایی با مسائل فرهنگی

۹/11

15/۲

آشنایی با موقعیتهای مختلف یادگیری زبان

۹/11

12/۸

آشنایی با لهجههای مختلف زبان

۹/1۲

11/۱

ترجیح یادگیری از طریق تماشای فیلم و سریال

۹/25

۲5/۸

آشنایی با ساختار و گرامر زبان

۹

21/۳

گویه

سودمندی زیرنویس فارسی برای درک بهتر
گفت وگوهای فیلم و سریال

با توجه به نتایج مندرج در جدول شمارة سه ،دانشجویان تماشای فیلم و سریال را مؤثرترین
عامل در آشنایی با تلفظ صحیح و تقویت مهارتهای شنیداری میدانند .همچنین به نظر آنها،
بهرهگیری از زیرنویسهای فارسی برای درک بهتر محصولات چندرسانهای مفید است .لازم به
ذکر است که هیچیک از گویههای این قسمت از پرسشنامه میانگینی کمتر از سه نداشتند؛ یعنی
دانشجویان تقریباً با هیچ گویهای مخالف نبودند؛ اما در مهمترین قسمت پژوهش ،از دانشجویان
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دربارة میزان علاقة آنها به یادگیری زبان خارج از کلاس درس سؤال شد .به نظر میرسد که
دانشجویان در این باره دیدگاه مثبت یا منفی نداشتند به طوری که میانگین پاسخ به این سؤال
 ۹/25بود یعنی  21/5درصد نظر مخالف یا موافقی نداشتند اما  2۱/۲و  ۲5/۸درصد از دانشجویان
به ترتیب با این امر مخالف و موافق بودند .اما طیف قابل توجهی از این افراد علاقة خود به
یادگیری زبان خارج از کلاس درس را بیان کردند.
در سؤال آخر از دانشجویان خواسته شد تا خلاصهای از فعالیتهای خارج از کلاس خود را
در زمینه تقویت زبان انگلیسی ذکر کنند .البته تمام دانشجویان به این سؤال تشریحی پاسخ ندادند
و پاسخهای دریافتی مشتمل بر موارد ذکر شده در جدول  ۲ارائه شده است.
جدول  .۴فعالیتهای خارج از کلاس برای یادگیری زبان انگلیسی
شرکت در کلاس زبان

مطالعه کتابهای انتشارت لقمه

تماشای فیلم و سریال

خواندن متنهای کوتاه انگلیسی

بازیهای رایانهای

خواندن کتابهای انگلیسی به همراه ترجمة فارسی

خواندن کتاب انگلیسی

کانالها و گروههای مختلف زبان در تلگرام

چت انگلیسی

بازیهای اینترنتی با الزام تکلم به زبان انگلیسی

تایپ فینگلیش

انجام فعالیتهای مختلف به زبان انگلیسی

تماشای کلیپهای موسیقی

مطالعه لغات  51۲بر روی تلفن همراه

مطالعة لغات در فرهنگ لغت

 .2 .۴نتایج دادههای کیفی

تعداد شش نفر از دانشجویان دانشگاه بجنورد که تجاربی در زمینة یادگیری زبان انگلیسی از
طریق تماشای فیلم و سریال داشتند به دلخواه در این مصاحبهها شرکت کردند .پرسش اصلی
در این مصاحبهها مبتنی بر شیوههای تماشای فیلم و سریال انگلیسی و نیز چگونگی بهرهمندی
از مزایای این امر در جهت تقویت مهارتهای زبان انگلیسی بود .در این مصاحبهها دانشجویان
همچنین نظر خود را دربارة شرکت در کلاس های آموزش زبان انگلیسی ابراز داشتند و در این
اظهارنظرها به مقایسة میزان کارآیی یادگیری زبان انگلیسی از طریق شرکت در کلاسهای
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آموزشی و نیز تماشای فیلم و سریال انگلیسی پرداختند .دادههای حاصل از این مصاحبهها با
کمک «تحلیل موضوعی» کدگذاری شدند (براون و کلارک .)2111 ،بهمنظور کشف و استخراج
مهمترین مضامین مورد بحث در مصاحبهها ،پاسخهای دانشجویان به پرسشهای مورد سؤال در
این مصاحبه ها به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و تلاش شد تا هر یک از مضامین
اصلی به مضامین فرعی مرتبط با آن تقسیمبندی شود .در فرایند کدگذاری دادهها ،هریک از
مضامین اصلی با مضامین فرعی مرتبط با آن در ذیل یک کد واحد طبقهبندی شدند و پس از
بررسی و بازبینی این طبقهبندیها ،طرح نهایی آن تهیه شد .بهطور خلاصه ،براساس نتایج حاصل
از این بررسیها ،در مباحث مطرح شده در این مصاحبهها ،مضامین اصلی از قرار ذیل بود.
 .1 .2 .۴ترجیح یادگیری زبان انگلیسی از طریق تماشای فیلم و سریال زبان انگلیسی

بهطور خلاصه ،با توجه و تمرکز بر دادههای مورد بررسی ،مضمون شمارة یک به مضامین
فرعی زیر قابل تقسیمبندی است:
 .1 .1 .2 .۴یادگیری ناخودآگاه

مصاحبه شوندگان بر این امر اتفاق نظر داشتند که در فرایند یادگیری زبان انگلیسی از طریق
تماشای فیلم و سریال انگلیسی که در مراحل اولیه همراه با زیرنویس انگلیسی بوده است ،بهطور
ناخودآگاه ،کلمات و اصطلاحات فیلمها و سریالها را در موقعیتهای مشابه در زندگی واقعی
به کار میبردند و تکرار این امر منجر به تقویت مهارتهای گفتاری و شنیداری آنها در زبان
انگلیسی شده است .آنها بهطور نامحسوس و گاه ناگهانی متوجه تغییر سطح زبان انگلیسی خود
شدهاند که این امر حس رضایت و شادی را برای آنان به همراه داشته است .مصاحبهشوندگان،
یادگیری ناخودآگاه را بهعنوان نقطه قوت و تمایزی در یادگیری از طریق تماشای فیلم و سریال
در مقایسه با یادگیری از طریق شرکت در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی ذکر کردند که مورد
اخیر را شامل یادگیری آگاهانه میدانستند که در آن ،مدتزمان قابل توجهی به یادگیری از طریق
تقویت مهارتهای دیداری و شنیداری اختصاص داده نمیشود .آنها همچنین بر کارآیی بیشتر
یادگیری از طریق دیدن و شنیدن در مقایسه با یادگیری از طریق خواندن تأکید داشتند؛ زیرا
فرایند ناآگاهانة یادگیری را مؤثرتر و ماندگارتر میدانستند.
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 .2 .1 .2 .۴یادگیری موقعیتمند

یکی دیگر از دلایلی که مصاحبهشوندگان را به یادگیری زبان انگلیسی از طریق تماشای فیلم
و سریال انگلیسی تشویق کرده است این است که آنها از این طریق میتوانند کلمات ،جملات
و اصطلاحات خاص را در موقعیت مناسب آن ببینند و بشنوند و عامل دیداریشنیداری به تثبیت
بیشتر موارد فرا گرفته شده کمک می کند و عدم وجود این عامل در فرایند یادگیری از طریق
خواندن ،منجر به فراموشی سریع موارد مذکور میشود؛ زیرا یادآوری و مرور این موارد از طریق
خواندن ،اتصال ذهنی زبانآموزان را با موقعیتهای دیده یا شنیده شده برقرار نمیکند و عدم
موقعیتمندی در این شیوه ،عامل نارضایتی زبانآموزان و ناکارآمدی آنان در رابطه با مهارتهای
دیداریشنیداری است .همچنین با توجه به اینکه شرکتکنندگان فیلم و سریال را بهصورت
زیرنویس درونزبانی و بینزبانی تماشا میکنند میتوان به نقش مثبت و مؤثر زیرنویس در
یادگیری هرچه بهتر موارد مذکور اشاره کرد.
 .3 .1 .2 .۴یادگیری جبرگریز

از جمله مواردی که مصاحبهشوندگان را به سمت یادگیری زبان انگلیسی از طریق تماشای
فیلم و سریال انگلیسی سوق داده است این است که بر خلاف یادگیری از طریق شرکت در
کلاس های آموزشی زبان انگلیسی ،تماشای فیلم و سریال انگلیسی در خارج از محیط کلاس،
عاری از جبر و قانونمندی است و در نتیجه ،یادگیری زبان انگلیسی تحت فشار و اجبار صورت
نمیگیرد و به انتخاب ،تصمیم و برنامهریزی زمانی دلخواه آنان بستگی دارد .از نظر آنان ،آزادی
عمل ،یادگیری را با حس رضایت خاطر توأم میسازد.
 .۴ .1 .2 .۴یادگیری مفرح

مصاحبه شوندگان در مراحل اولیة تماشای فیلم و سریال به زبان انگلیسی ،به جنبة تفریحی
و سرگرمکنندگی آن توجه داشتهاند ،با این وجود حتی در مراحل بعد که بهصورت هدفمند و به
منظور یادگیری زبان انگلیسی به تماشای فیلم و سریال انگلیسی پرداختهاند نیز به جنبة تفریحی
آن توجه داشته اند .آنان بر آسانی و راحتی این نوع یادگیری تأکید داشتند .نکتة قابل تأمل در این
مصاحبهها این است که بیشتر مصاحبهشوندگان تماشای فیلم را به تماشای سریال بهدلیل

۸۲1

مطالعات زبان و ترجمه

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

پایانپذیری سریع آن ترجیح میدهند و این نکته را میتوان در ارتباط با یادگیری با حداقل سطح
کوشش که نشانه ای از اهمیت بعد تفریحی یادگیری از این طریق است در نظر گرفت .براساس
نظر یکی از مصاحبهشوندگان (شرکتکنندة شمارة  )۸که تسلط بیشتری در مهارتهای
دیداری شنیداری داشت ،تماشای سریال انگلیسی از منظر تقویت مهارت شنیداری مؤثرتر از
تماشای فیلم انگلیسی است ،زیرا تداوم سریال منجر به آشنایی بیشتر بیننده با شخصیتهای
سریال و همچنین لهجة آنها میشود چون بهتدریج گوش بیننده با صدای شخصیتها مأنوس
میشود در حالی که چنین موقعیتی در مورد فیلم چندان فراهم نمیشود .بیشتر مصاحبهشوندگان،
یادگیری از طریق فعالیتهای کلاسی را فرایندی زمانبر و خستهکننده میدانستند که در مقایسه
با یادگیری از طریق تماشای فیلم و سریال ،نقش کمرنگتری در تقویت مهارت شنیداری ،افزایش
دامن ة لغات و اصطلاحات در زبان انگلیسی و نیز ماندگاری موارد فرا گرفته شده دارد.
 .2 .2 .۴شیوههای یادگیری زبان انگلیسی از طریق تماشای فیلم و سریال

در ادامة فرایند تحلیل دادههای مستخرج از مصاحبهها ،مضمون شماره دو نیز به مضامین
فرعی زیر قابل تقسیمبندی است:
 .1 .2 .2 .۴شیوههای تماشای فیلم و سریال

بیشتر مصاحبه شوندگان ،در مراحل اولیة یادگیری زبان انگلیسی ،از زیرنویس انگلیسی فیلم
و سریالها استفاده کرده اند و به تدریج با توجه به تأثیر این امر در تقویت زبان انگلیسی ،از
استفاده از زیرنویس بینیاز شدهاند یا کمتر به آن اتکا دارند .اگرچه برخی از این افراد ابتدا از
زیرنویس فارسی برای فهم فیلم و سریال استفاده کردهاند و در دفعات بعدی تماشای فیلم و
سریال به زیرنویس انگلیسی متوسل شده اند .تمام این افراد بر مؤثر بودن استفاده از زیرنویس
انگلیسی فیلم و سریالها بهویژه در مراحل اولیة یادگیری زبان انگلیسی اتفاق نظر داشتند.
 .2 .2 .2 .۴چگونگی یادگیری زبان انگلیسی از طریق زیرنویس فیلم و سریال

تعدادی از مصاحبهشوندگان در هنگام تماشای فیلم و سریال انگلیسی با زیرنویس انگلیسی،
به تمام کلمات و جملات زیرنویس توجه داشتهاند و حتی در صورت نیاز به ایجاد وقفه در
تماشای فیلم و سریال ،تلاش داشتهاند تا تمام اقلام زبانی موجود در زیرنویس را با آنچه در فیلم
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و سریال می شنوند تطبیق دهند و این امر فرایند تماشای فیلم و سریال را گاه ،فرایندی زمانبر
ساخته است اما نتیجة کار تا حدی برای آنان رضایتبخش بوده است .بعضی از این افراد
(شرکتکنندگان شمارة  ۲ ،2و  ) 5هنگام تماشای فیلم و سریال انگلیسی به کمک زیرنویس،
دفترچة یادداشتی به همراه داشتهاند تا کلمات ،اصطلاحات یا جملاتی را که از نظر آنها خاص
یا جدید و قابل توجه بوده است ثبت کنند و در زمانهای بعد با مراجعه به موارد ثبتشده قادر
بودهاند موقعیت و بافت کاربردی آن موارد را در فیلم و سریالها به خاطر بیاورند؛ اما بعضی از
این افراد (شرکتکنندگان شمارة  ۸و  )۹عقیده داشتند که نیازی به ثبت و نوشتن موارد زبانی
جدید و خاص که در زیرنویس فیلم و سریالها با آنها مواجه میشدند نداشتهاند و در حین
تماشای فیلم و سریال انگلیسی در جستجوی یافتن معانی اقلام زبانی جدید نبودهاند؛ زیرا توجه
عمدة آنها بر نوع استفاده از کلمات و موقعیت جملات و اصطلاحات در فیلم و سریالها معطوف
بوده است .برای نمونه ،یکی از این افراد (شرکتکنندة شمارة  ،)۸تنها کلمات و اصطلاحات
بسیار خاص و جالب را در فرهنگ لغت همراه خود یادداشت کرده است و هر از گاهی به آنها
مراجعه میکند و این امر را باعث ماندگاری بیشتر این موارد زبانی خاص در ذهن میداند.
 .3 .2 .2 .۴خلاقیتهای فردی برای تسهههیل یادگیری زبان انگلیسههی از طریق تماشههای فیلم و
سریال

بهکارگیری خلاقیت های فردی در فرایند یادگیری زبان انگلیسی از طرق مختلف امری معمول
است و به همین دلیل از مصاحبهشوندگان خواسته شد تا تجارب خود در این زمینه را ذکر کنند.
البته برخی از این افراد (شرکتکنندگان شمارة  5و  )1اشاره کردند که خلاقیت فردی خاصی در
این زمینه نداشتهاند و تنها به اختصاص زمان بیشتری به تماشای فیلم و سریال انگلیسی به منظور
یادگیری زبان انگلیسی و یا تکرار تماشای یک فیلم و سریال اکتفا کردهاند .یکی از
مصاحبهشوندگان (شرکتکنندة شمارة  )۸دربارة تجربة خود در زمینة بهکارگیری خلاقیت فردی
در یادگیری زبان از این طریق به این امر اشاره میکند که به مدت  ۲تا  5سال هر شب با سریال
میخوابیده است البته به این صورت که سریالهای پُردیالوگ را که بازی بدن در آنها حضور
کمرنگ تری در مقایسه با دیالوگ داشته ،انتخاب و آنها را به فایل صوتی تبدیل میکرده است
و شبها در حین گوش کردن به این فایلهای صوتی قادر بهمرور جنبههای دیداری آن موارد
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شنیداری و در واقع تجسم صحنههای مربوط به دیالوگها بوده است .یکی دیگر از این افراد
(شرکتکنندة شمارة  )۲که از دفترچة یادداشت برای ثبت موارد زبانی مهم در زیرنویسها استفاده
میکرده به تجسم صحنههای مربوط به این موارد در فیلم و سریالها توجه داشته است .از دیگر
خلاقیتهای فردی در این زمینه میتوان به جایگزین کردن خود با یکی از شخصیتها در فیلم
و سریالها و تکرار دیالوگهای آنها در حین تماشای فیلم و سریال و نیز تمرین و تکرار موارد
فراگرفتهشده در زندگی روزمره و با افراد واقعی اشاره کرد (شرکتکنندة شمارة .)2
 .۵بحث و نتیجهگیری

در این پژوهش ،یادگیری زبان انگلیسی خارج از کلاس درس به همراه نقش تماشای فیلم و
سریال انگلیسی در این امر بررسی شد .براساس یافتههای حاصل از تحلیل دادهها ،زبانآموزان
زمان بیشتری را به برنامههای چندرسانهای از جمله موسیقی و فیلم و سریال اختصاص میدهند.
این در حالی است که مواردی همچون خواندن کتاب ،مجله یا روزنامة انگلیسی چندان مورد
توجه آنها نیست .دلایل زیر بر صحت این امر دلالت دارند:
 .۸دسترسی آسان و ارزان افراد به فیلم و سریال و موسیقی خارجی در ایران؛
 .2جذابیت محصولات دیداریشنیداری بهویژه به این دلیل که در آن تصاویر و صداها
معناسازند؛
 .۹امکان تقویت همزمان مهارتهای خواندن ،شنیدن و تلفظ از طریق تماشای فیلم و
سریال همراه با زیرنویس انگلیسی؛
 .۲تسهیل فرایند یادگیری و درک به موجب ماهیت چندرسانهای فیلم و سریال (گیچون
و مکلوران.)211۱ ،
یکی از نتایج جانبی پژوهش این بود که در حدود  11درصد از شرکتکنندگان ،فیلم و
سریال خارجی را با زیرنویس فارسی تماشا میکنند که این امر در راستای مقالة کیوسایک و
سوک ( )21۸2است .از منظر ترجمة دیداریشنیداری ،این نتیجه همچنین در راستای نتایج
پژوهشگران اروپایی است که نشان دادهاند حتی در کشورهایی همچون اسپانیا که دوبله شیوة
غالب پخش برنامههای دیداریشنیداری است ،دانشجویان گرایش خاصی به تماشای محصولات
دیداریشنیداری بهصورت زیرنویس دارند (ماتامالا ،پرگو و بوتیرولی .)21۸1 ،بنابراین شاید
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بتوان پیشبینی کرد که در آینده سطح بسندگی زبانی ایرانیها افزایش خواهد یافت چون افراد
گرایش بیشتری به تماشای فیلم و سریال انگلیسی پیدا کردهاند.
بهطور کلی نتیجة اصلی بخش اول مبنی بر تماشای زیاد فیلم و سریال و گوشکردن فراگیر
به موسیقی در یادگیری زبان ،در مقایسه با سایر برنامههای خارج از کلاس دانشجویان ،همراستا
با نتایج پژوهش گراو ( ،)211۳من فت وو ( ،)21۸2سایر و بان ( ،)21۸۲ون مارسنیل ()21۸1
و اورهون ( )21۸۱است .لازم به ذکر است که بهطور دقیق نمیتوان گفت که آیا زبانآموزان این
فعالیتهای خارج از کلاس درس را فقط برای تفریح و سرگرمی انجام میدهند یا بهنحوی در
پی یادگیری نیز هستند .با وجود این ،واضح است که زبانآموزان در زندگی روزمرة خود با
برخی فعالیتهای خاص بیشتر درگیرند همچون تماشای گسترده فیلم و سریال خارجی ،و این
امر میتواند منجر به یادگیری تصادفی شود .به گفتة وب و نیشن ( ،)21۸1زمان کلاسهای زبان
محدود است بهطوری که زبان آموز فرصت چندانی برای یادگیری واژگان در حجم بالا ندارد.
بهزعم وب ( ،) 21۸5یادگیری تصادفی واژگان از طریق تماشای فیلم و سریال بهراحتی صورت
میپذیرد؛ زیرا در هنگام تماشای قسمتی از سریال یا فیلم واژگان خاصی تکرار میشود و هرچه
این تکرار بیشتر شود احتمال یادگیری آن واژه نیز افزایش پیدا میکند (وب  .)2111برای مثال،
وب و روجرز ( ) 211۳بر این باورند که تماشای یک ساعت فیلم و سریال در روز بهمدت یک
سال منجر به یادگیری تصادفی واژگانی بسیار زیادی میشود .بهطور کلی هشت تا ده بار مواجهه
با واژه جدید ،یادگیری آن را بسیار تسهیل میکند (پیترز و وب .)21۸۱ ،این نتایج را میتوان از
منظر نظریة یادگیری چندرسانهای (میر و مورنو )۸۳۳۱ ،بررسی کرد؛ براساس این نظریه وقتی
زبانآموز همزمان به اطلاعات تصویری و صوتی دسترسی دارد ،تلاش میکند در ذهن خود میان
آنها ارتباط ایجاد کند .ترکیب چنین ارتباطی با دانش پیشینی زبانآموز موجب تسهیل یادگیری
زبان میشود.
به نظر میرسد شرکتکنندگان تماشای فیلم و سریال را از سه جنبه مثبت ارزیابی کردند:
آشنایی با تلفظ واژگان ،تقویت مهارتهای شنیداری و افزایش دامنة واژگان .پژوهشهای روجرز
( )21۸۹و لیندگرن و مونیوز ( )21۸۹نیز بر این امر صحه میگذارد .در واقع فیلمها و سریالهای
انگلیسی حاوی نمونههای نسبت ًا واقعی از گفتار روزمرة مردم انگلیسیزبان است و میتواند منبع
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بسیار مناسبی برای تقویت موارد مذکور باشد (وب .)21۸5 ،اما زبانآموزان شرکتکننده در
پژوهش حاضر تقریباً تمامی گویههای این بخش از پرسشنامه را مثبت ارزیابی کردند .این نکته
را هم باید متذکر شد که پژوهشهای جدید حاکی از این است که داشتن دانش واژگانی و دستور
زبان در سطح نسبتا بالا به همراه عوامل شناختی در درک شنیداری افراد نقش مهمی در راستای
ارتقای سطح مهارتهای زبانی دارند.
با توجه به دادههای بخش کیفی مقاله ،تعدادی از شرکتکنندگان با توجه به پیشزمینة خوبی
که در زبان انگلیسی دارند ،تماشای فیلم و سریال را فرصتی مناسب برای یادگیری بیشتر زبان
میدانند .در واقع این فعالیت مهمترین فعالیت خارج از کلاس درس در جهت تقویت زبان
انگلیسی است .دلیل این امر هم همانطور که شرکتکنندگان در بخش کیفی اعلام کردند این
است که یادگیری به این طریق انگیزهبخشی بالایی دارد زیرا تماشای فیلم و سریال برای فرد
جذاب است (گروبا2111 ،؛ وانگ )21۸2 ،و آن جبری که در کلاسهای درس وجود دارد در
این زمینه بیمعنا میشود؛ چون فرد ،خود ،مسئولیت یادگیری را به عهده دارد .همچنین مسئلة
موقعیتمندی را نباید فراموش کرد .تماشای فیلم و سریال میتواند موقعیتهای بسیار واقعی را
در اختیار زبانآموز قرار دهد و افراد میتوانند زبان را در بافت و کاربرد واقعی خود یاد بگیرند.
به نظر وندرپلنک ( ،)21۸1هیچ معلم و کلاسی نمیتواند به اندازة برنامههای چندرسانهای
موقعیتها و مدلهای مختلف زبان خارجی را در اختیار زبانآموز قرار دهد.
نکتة دیگری که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است استفاده از زیرنویس در تماشای
محصولات دیداریشنیداری است ،در قسمت کمی پژوهش مشخص شد که زیرنویس بینزبانی
بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد نه به این دلیل که با هدف یادگیری صورت میگیرد بلکه،
بلکه احتمالاً بهدلیل اینکه زیرنویس درک مطلب را تسهیل می کند و همة افراد ممکن است فیلم
و سریال را صرفاً به دلیل یادگیری زبان تماشا نکنند بلکه لذت و تفریح ممکن است قسمت
مهمی از انگیزة اولیه باشد .البته استفاده از زیرنویس بینزبانی شاید برای یادگیری زبان در مراحل
اولیه مفیدتر باشد ولی در قسمت کیفی مشخص شد که زیرنویس درونزبانی در میان گروهی
از افراد استفاده میشود به این دلیل که ،همانطور که تحقیق وینک ،گس و سیدورنکو ()21۸1
نیز نشان میدهد ،زبان آموزانی که محصولات چندرسانهای را همراه با زیرنویس تماشا میکنند،
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در مقایسه با افرادی که از زیرنویس استفاده نمیکنند ،درک مطلب بالاتری دارند .همچنین این
امر ،مهارتهای درک مطلب زبانآموز را تقویت میکند( .ماریوتی)21۸5 ،
از مهمترین کاربردهای این تحقیق این است که معلمان زبان میتوانند قسمتی از زمان کلاس
را به فیلم و سریال اختصاص دهند؛ زیرا به نظر میرسد زبان آموزان به تماشای فیلم و سریال
علاقه بیشتری دارند و این امر انگیزه و سرعت یادگیری در آنها را افزایش میدهد (فروموسلو،
دیمایر و دونش و گوتیرس کولون .)21۸5 ،محدودیت زمانی کلاسهای زبان ،امکان آموزش
طیف وسیعی از واژگان را برای زبانآموزان فراهم نمیکند (وب ،)21۸5 ،به همین دلیل آنها
میتوانند تماشای فیلم و سریال را در خارج از کلاس درس بهعنوان منبع کمکی به زبانآموزان
پیشنهاد کنند .به گفتة وب ( )21۸5تماشای سریال نسبت به فیلم سینمایی اهمیت بیشتری دارد؛
زیرا مدتزمان پخش سریال کوتاهتر است (برای مثال سریالهای کمدی  21دقیقهای) و دانش
پیشزمینهای با تماشای قسمتهای مختلف سریال افزایش مییابد ۸.همچنین نباید از جنبههای
مثبت روانی یادگیری خارج از کلاس غافل شد .همانطور که نتایج کیفی این پژوهش نیز نشان
داد ،این نوع یادگیری خارج از کلاس برای دانشجویان مفرحتر است؛ زیرا عاری از استرس و
دغدغة موجود در کلاس است و فعالیتی زبانآموز محور است .یعنی در آن زبانآموز بهطور
مستقل عمل میکند و مسئولیت یادگیری خود را بر عهده دارد و کنترلکنندة اصلی فرایند و
محتوای یادگیری زبانی خود است (بنسن.)21۸۸ ،
این پژوهش مانند سایر پژوهشها با محدودیتهایی همراه است .دادههای این پژوهش از
نمونة محدود انتخاب شدند و محدود به حوزه دانشگاه است .پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی
طیف وسیعتری از زبانآموزان را در تحقیق خود در نظر بگیرند .همچنین پیشنهاد میشود که از
زبانآموزان آموزشگاههای خصوصی نیز در پژوهشهای آتی استفاده شود؛ زیرا بخش اعظمی از
یادگیری زبان در ایران در آموزشگاهها و مؤسسات خصوصی صورت میگیرد .برای بررسی ابعاد
عمیقتری از تأثیر تماشای فیلم و سریال بر یادگیری زبان ،انجام پژوهشهایی از طریق طراحی
آزمایش پیشنهاد میشود .پژوهشهای آتی بایاد دقیقاً به نقش مثبت یا منفی ترجمة
 .۸با توجه به اینکه استفاده از مواد دیداریشنیداری در کلاس باید براساس اصول و قواعد باشد ،معلمان برای اطلاعات بیشتر
میتوانند به پژوهش وب ( )21۸5رجوع کنند.
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دیداری شنیداری در یادگیری زبان دوم در خارج از کلاس درس بپردازد؛ مثلاً زبانآموزان تا چه
اندازه فکر میکنند که تماشای فیلم و سریال زیرنویسشده به فارسی میتواند در تقویت مهارت
زبانی آنها کمک کند .اگرچه زبانآموزان مهمترین کارگزاران یادگیری زبان انگلیسی هستند،
مدرسان زبان نیز نقش بسیار مهمی در تشویق آنها به یادگیری زبان خارج از کلاس دارند .به
همین دلیل لازم است دیدگاهها و نظرات مدرسان نیز در این باره بررسی شود .با توجه به اینکه
زبان انگلیسی مهمترین زبان خارجی در ایران است و بیشتر محصولات سینمایی دوبله یا
زیرنویس شده در ایران محصول ایالات متحده است ،این سؤال مطرح میشود که آیا مسئلة
بررسی شده در این پژوهش در یادگیری سایر زبانها مثل آلمانی ،فرانسوی و حتی عربی که
سهم بسیار پایینی از تولید محصولات سینمایی جهان را دارند نیز صدق میکند.
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ماشتی اثتر هتارنر متولر را میتتوان در

طعم گیالس نوشتت عبتاس ییارتتتمی و هملت

انتقتتتاد از اتتتتارت هتتت و انتتت وا هنرمنتتت در دنیتتتا ماشتتتینی در تتتتار نظررتتت
انسانشناتتتیادبی پیتتر بوردرتتو بررتتتی و تبیتتی یتترد رورکتترد مشتتترن ارتت رثتتار در
برابتتر میتت ان ،تت رت ،مبتنتتی بتتر درالکتیتت
درالکتی

خیال با وا،عیت

اجتمتتاعی ،یتتن

و درالکتیت

تتترمار فرهنگتتی بتتا تتترمار اجتمتتاعی،

متت بتا فترامت اتت

زرباریشتتناختی و یتتن

یته در تته م تور یتن ِ

فرامتنتتی ،ابتتل ت لیتتل اتتت

بتتا توجتته بتته

جارگتتاه شتتاخص ارتت رثتتار در تتتطج جنتتانی و در هنتتر مستتتقل ،از مکتتتق تطبیقتتی
رمررکتتا بتترا بررتتتی مضتتامی  ،گرار هتتا ،تختتیالت و تکنی هتتا اجرارتتی مشتتترن
در ارتت دو اثتتر اتتتتداده میشتتود همچنتتی روش ت قیتتت توصتتیدی بتترا ت لیتتل
م تتوا مدنتوم ،ت رت و بررتتی همینشتتی نشتانهها متنتی در ارت پتژوه
بتهیار متتیرود رافتتتهها پتتژوه

تطبیقتتی

کتتایی از اشتتتران ارت رثتتار در فعتتال تتتاخت

مخاطق رتا تبت رل مخاطتق بته تتوةة یُن منت اتت

هت

چنانکته ارت رثتار در برابتر هنتر

هالیوود رتا عامهپستن بتهجا تقلیت از وا،عیتات رتتانها بتهدنبال یشت

وا،عیت

طررتتت مخاطتتق و ارجتتاد گدتمتتان میانفرهنگیان ت نشانهشناتتتی ار ت رثتتار از ر ت

از
تتتو

بیتتانگر  ،ت رت هنتتر در واةگونتتتاز زبتتان رتتتانه و تاختارشتتکنی وا،عیتتات یلیشتتها
و از تتتو درگتتر نشتتانگر تتت ثیر درالکتیتت

متتن

بتتر تتتاختارها ا،تصتتاد اجتماعی

بتترا تع ت رل می ت ان  ،ت رت از طررتتت توتتتعه ارزشهتتا هنتتر معناگرات ت

در نتیجتته

هر دو اثتر بتهعنوان رثتار پست م رن بتا اتتتداده از تترمارهها فرهنگتی و تکنی هتا
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پستتادراماتی  ،تقابتتل عینیتت

بتتا هنیتت

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

در خشتتون

نمتتادر را متتورد پرتتت

،تترار

میدهن و اثر را به متنی باز و تلطهناپذرر تب رل میینن

کلیدددواژهها :نظررتت انسانشناتتتیادبی پیتتر بوردرتتو ،طعتتم گتتیالس ،هملتت

ماشتتی ،

عباس ییارتتمی ،هارنر مولر ،فرامت
 .۱مقدمه

شار مقارست دو اثتر ادبتی هملت

ماشتی اثتر هتارنر متولر و طعتم گتیالس اثتر عبتاس

ییارتتمی به نظر دور از هت باشت  ،امتا رنچته بته ارت مطالعت تطبیقتی انستجام میبخشت ،
نوپتتتا هنتتترِ مستتتتقل ۱در عرصتتت یشتتتای

دنبتتتال یتتتردن هورتتت

فرهنگیا،تصتتاد و اجتمتتاعی اتت

در ارت راتتتتا ،بارت توجتته داشت

با ،القشکنی از انواع ادبتی ،بته شتکل و م تتوا هنتر ماهیت
بتوانتت بتتا اجتترا پستت دراماتی

و تلدیتتت نمتتار

تتتترمارهها

یتته پس م رنیستتم

تتازه میبخشت تتا مخاطتق

و فتتیلم در صتت نه کضتتور بیشتتتر

داشته باش نوشتار ،در ار و گدتتار بته هتم میپیون نت تتا انستان پست م رن فرصتتی بترا

تتتندذ ه ت و بتتازنگر در روش تدکتتر و متتن ِ زن ت گی پی ت ا ین ت اگتتر همل ت

ماشتتی

ترگشتتتگیِ همل ت ِ امتتروز در میتتان ررزوهتتا از دت ت رفت انستتانی و خشتتون ِ وص ت
ناپتتذررِ تتتاختارها فرهنگتتی و اجتمتتاعی را بتتا ا،تبتتاس از هملتت ِ شکستتریر در جامعتت
مییشتان  ،طعتم گتیالس همتان تترس و وکشت ِ انستان از تدکتر

رلمان بته صت ن نمتار

،البی و زن گیِ ماشینی را در کوم ر
نمتتار

هملتت

دربتتارة متترد اتتت

شنر صنعتی ترتیم میین

ماشتتی  )۱۹77( 2بتته ،لتتم و یتتارگردانی هتتارنر متتولر ،بتتهطور خالصتته
یتته تتتالش دارد از اتتتارت ارتت ژولوة ها گونتتاگون همچتتون

یمونیستتم ،تتترمارهدار و فاشیستتم رهتتاری رابتت ارتت اثتترِ اجرام تتور دارا پتتن صتت ن
ا،تباتتی اتت

یته بهصتورت مینیمالیستتی رتتا موج گتوری تننتا عناصتر ترور اثتتر را در

یوتتتاهترر شتتکل نمتتار

میدهتت (نتتازرزاده یرمتتانی ،۱۳۸۱ ،ص  )42هملتت

اتدا،تتات هملتت ِ شکستتریر را بتته روزنمتتاری و تیییتتر میدهتت  ،چنانیتته شخصتتی

ماشتتی
اصتتلی

1. independent art
2. Hamletmachine

نشانهشناتی تطبیقی مدنوم « ،رت» در طعم گیالسِ

نمار
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درگر بته دنبتال انتقتام از ،اتتل پت ر ختود نیست

بلکته شتاهان را خودیامته و نقطت

مقابتتل رزاد میدانتت (ورتمتتور ،۱۳۸6 ،ص  )۱۹ت گوریهتتا ِ بلنتت هملتت  ،مبتنتتی بتتر
زبتتان پیچیت ه ،رزاردهنت ه ،دارا صتتراک
اتدا،ات مختل

ل ت و هنجارشتتکنانه اتت  ،چنانیتته مدتتاهیم و

را به شتکل جررتانِ تتیالِ هت و نتامرتبب بیتان میینت تتا مخاطتق را بته

ت مل بیشتتر وادارد در صت ن تتوم ،فیلستوفانِ مُترده بتا یتتاب بتر تتر هملت
تتتریوب تدکتتر رزاد را نشتتان دهن ت (متتولر ،2000،ص  )2۱0همل ت

میزننت تتا

از بیتتتوجنی نستتب

به اوفیلیا اکساس پشتیمانی میینت و بترا همت رد لبتاس زنتان فاتت را بته تت میینت
هوراشتتیو

(متتولر ،2000 ،ص  )20۹او از رفتتتار مندع طلبانتت اطرافیتتان همچتتون دوتتتت

اکستتاس دلستترد و پتتوچی میینتت در صتت ن چنتتارم از تلور رتتون و رخچتتال ختتون
میرر و همل

بته اعتتراد در برابتر تتلط چارچوبهتا فکتر بتا تبتر تتر از تت ِ تته

چنتترة برجستتت ،تترن بیستتتم شتتامل متتاریذ ،لنتتی و متتاژو ج ت ا یتترده و در برابتتر اتتتارت
انستتان در دنیتتا ماشتتینی و هجم ت مصتتر
میین اوفیلیا بترخال
ر

هملت

یاالهتتا تتترمارهدار ص ت ن نمتتار

را تتترن

صت نه را تترن نمیینت و در صت ن پتنجم بتهعنوان نمتاد

زن معتترد فررتاد خشتم تتر میدهت در همتی کتال ،دو مت مور بتا روپتوش تتدی ،

دهان و دت

و پا او را میبن ن

طعتتتم گتتتیالس )۱۹۹7 ( ۱نوشتتتته و بتتته یتتتارگردانی عبتتتاس ییارتتتتتمی خشتتتون
اتتتارت فرهنگتتیِ انستتان در جامعتت ارتت ژولوةر

و

و دنیتتا تتترمارهدار را بتته یمتت

دوربتتی بتته تصتتورر مییش ت درکالییتته فتتیلم بتتا روار ت

متتوج و مینیمالیستتتی ،تصتتمیمِ

متترد میانستتال بتته نتتام ر،تتا ب ت رعی بتترا خودیشتتی را روار ت

میین ت (نانستتی،200۱ ،

ص  ،)۸2فاصتتلهها طتتوالنی متت تِ تتتکوت ،اتتتتداده از نابازرگرهتتا ،نبتتود ین هتتا
تتتینماری ،اتتتتداده از لنجتت م لتتی ،بتت اه

زبتتان و صتت نههتتا گمگشتتتگیِ شخصتتی

اصتتلی در میتتان شتتنر و کومتته، ،التتق فیلمهتتا هتتالیوود را بتته چتتال

مییشتتان و

مخاطق را رزار میدهت تقابتلِ طبیعت ِ روتتتاری بتا ماشتی رالتِ ختانبردار رتادرور نیتاز
بت رعی بتته فتترد اتت

تتتا در ازا دررافت

مبلیتی ،ابتتل توجتته ،بتتر رو بت نِ بیجتتان
1. Taste of Cherry
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درونِ گور یه خود در زرتر درخت

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

گتیالس منیتا یترده ،ختان بررت د او ،صت دارد ،بتل

از تبت رل شت ن بتته انستتانِ ماشتتینی و رنت ِ بیشتتتر از زنت گی ارت ژولوةر  ،پتتذ از مصتتر
چن ت ر ،تترص ختتوابرور از ص ت ن زن ت گی ختتارد شتتود اثتتر در پتتن ص ت نه ،برختتورد
یتتارگر تتتتن بر  ،تتتترذ

بتت رعی بتتتا ردمهتتا متدتتتاوت را نشتتتان میدهتت  :نخستتت

پالتتتتی جمعی یتته بتتا وجتتود نیتتاز متتالی شتت ر بتتا بیتدتتاوتی پیشتتنناد بتت رعی را رد
میینت  ،تتترباز جتتوان نیت از پیشتتنناد او ترتتتی ه و فتترار میینت  ،تتترذ طلبت افیتتان او را
موعظتته میینتت  ،امتتا ب ت رعی ،تتانع نمیشتتود؛ در ننار ت
تعرر

یارمنتت متتوزة کیتتات وک ت

ماجرا خودیشی ختود و ارنکته چطتور «مت ة رت

بتتا

تتوت شتیرر متانع از رن شت »،

نظتتر ب ت رعی را بتته ختتود جلتتق میین ت در پارتتان ،زاور ت دوربتتی تیییتتر میین ت و پش ت
صتت ن فیلمبتتردار را نشتتان میدهتت  ،چنانیتته بتت رعی پتتذ از تتترر یردن رتت

شتتق

تتتخ ِ بتتارانی از گتتور بیتترون رمتت ه و در ینتتار یتتارگردان و گتتروه فیلمبتتردار تتتیگار
مییش
نظررتتت انسانشناتتتتیادبی پیتتتر بوردرتتتو ۱بیتتتانگر نقتتت
خودرگتتاهی ،میتتانِ جامعتته و تعت رل تتتاختار ،ت رت اتت

ادبیتتتاتِ مستتتتقل در ارجتتتاد
بتتر ارت اتتتاس نورستتن گان و

هنرمن ت ان یتته االتتق از ،شتتر متوتتتب جامعتته بتتر میررن ت در یشتتای
پاری دت

ا،شتتار باالدت ت

و

جامعته بتا اراژت درت گاهها هنتر ایرمیر تانه موجتق گستترش دگران رشتی،

پیونتت عنیتت

و هنیتت

و چتتال

بتتا تتتاختار یلیشتتها ،تت رت میشتتون بتتا اتتتتداده از

نظررتت انسانشناتتتیادبی پیتتر بوردرتتو ،ارتبتتاد درالکتیتت

میتتان میتت ان ادبتتی بتتا میتت ان

ا،تصاد اجتماعی و می ان  ،رت در ار رثار بررتی ،رار میشود
چارچوب نظتر ارت پتژوه

بته دنبتال وجتود نشتانهها مشتترن هنتر مستتقل در دو

اثتتتر پستتت م رنِ منتختتتق از هتتتارنر متتتولر و عبتتتاس ییارتتتتتمی براتتتتاس نظررتتت
انسانشناتتتیادبی پیتتر بوردرتتو اتت

فتترد اصتتلی بتتر رن اتت

یتته بتتا وجتتود تدتتاوت در

تتتب ِ اجتترا ،ارت دو نورستتن هیارگردان مطتترد در تتتطج جنتتانی ،دارا وجتتوه مشتتترن در
ارجتتاد رثتتار هستتتن یتته در ارتبتتاد تکتتورنی بتتا جامعت ختتود نوشتتته شت ه و ایرمیر تتانه،
1. theory of literary anthropology
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میتت انها ا،تصتتاد  ،اجتمتتاعی و فرهنگتتی را نقتت مییننتت تختتیالتِ ادبتتی از و،تتارعِ
اجتمتتاعی گسستتتنی نیستت

و بتته دنبتتال چتتال

فرهنگتتی بتتا هژمتتونی  ،رتان ت در ارتت

راتتتتا ،نظرر ت بوردرتتو مبتنتتی بتتر ج اریناپتتذرر ِ نورستتن ه از شخصتتی ها ادبتتی ات ت

و

بر لت وم یتاربرد روش عینی هنتی بتهعنوان جتارگ ر روش صترفاذ هنتیِ مت گترا رتا روش
صتتترفاذ عینتتتیِ جامعتتتهگرا در نشانهشناتتتتی رثتتتار ادبتتتی منتختتتق ت ییتتت دارد در وا،تتتع،
ترگشتتتگی و ناتتتازگار ِ شخصتتی ها و نورستتن گان در هتتر دو اثتتر نشتتاندهن ة رورکتترد
انتقتتاد و مبتنتتی بتتر ارتبتتاد متقابتتل نشتتانهها متنتتی و نشتتانهها فرامتنتتی بتترا کدتت
اتتقالل در گاه هنر از تلط  ،رت ات
در ار ت راتتتتا ،ه ت

پتتژوه

پتتی

(بوردرو ،۱۹۹0 ،ص )۱56
رو ،رتتافت ارتبتتاد زرر ت

 ،ت رت ،در شتتعاع مشتتترن می ت ان هنتتر ِ همل ت

نشتتانههتتا ادبتتی بتتا

ماشتتی و طعتتم گتتیالس براتتتاس نظرر ت

انسانشناتتتیادبی پیتتر بوردرتتو ات ت

در کقیق ت  ،ت لیتتل مدتتاهیم ادبتتی و رورکتترد هنتتر

در ارتت رثتتار ،مبتنتتی بتتر شتتناخ

رونتت اتتتتقالل میتت ان هنتتر از تیاتتت ها یتتالن

فرهنگیاجتمتتتاعی و ا،تصتتتاد در جامعهشناتتتتیِ ادبیتتتات پستتت م رن اتتتت
م قتتت میبارس ت

در نتیجتتته

هم متتان مدتتاهیم متترتبب بتتا  ،ت رت را در ارتبتتاد تختتیالت شتتاعرانه بتتا

وا،عی هتتا اجتمتتاعی در می تان ار ت متتتون و جامع ت رنهتتا بتتهل اظ نشانهشناتتتی بررتتتی
ین ت چنانیتته تصتتاورر کتتایی از اختتتال

عمیتتت هن ترِ مدنتتومی بتتا رتتتانهها هتتالیوود ،

یتتاربرد زبتتان ادبتتی بتترا انتقتتاد از هرگونتته تتتلط فرهنگتتی ،تقابتتل بتتا ادبیتتات متعن ت رتتا
ارتت ژولوةر  ،عتت م وابستتتگی هنتتر نتتاب بتته تتترمارهها ا،تصتتاد و جتت اری از هرگونتته
مندع

تیاتی ات

برررن ت مو،عی ت

ارتبتتاطی ار ت رثتتار بتتا نیروهتتا اجتمتتاعی را میتتتوان براتتتاس نظرر ت

انسانشناتتتیادبی بوردرتتو بتته شتتکل ماتررکستتی از روابتتب پیچیتت ه و متییرهتتا متتاد و
هنی مشاه ه یترد یته بته درالکتیت
متتن

اثتر بتا میت انِ ،ت رت شتکل میدهنت در ارت راتتتا،

شخصتتی ها ،جارگتتاه اجتمتتاعی نورستتن گان مستتتقل ،رزاد مختتاطبی در تدستتیر

ار گونته رثتار و دور از هتر نتوع جنتتاد بنت

تیاتتی را میتتوان از متییرهتا اصتتلی در

چتتارچوب نظتتر مطالعتته کا تتر بهشتتمار رورد چنتتی رورکتترد هنتتر در هتتر دو اثتتر بتتا
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رورکتترد ادبتتی بوردرتتو در ت لیتتل شتترارب اجتمتتاعی و معرفتتی ،تت رت نمتتادر بتتهعنوان
عامتتل تتتلطه بتتر هنی ت

افتتراد همستتوری دارد ،چنانیتته او معتق ت ات ت

طبق ت بتتورةوا از

طررتتت رتتتانهها جمعتتی بتتهطور ایرمستتتقیم عامت متتردم را تستتلیم اعمتتال خشتتون

ختتود

مینمارتتت (یررمتتتی ،۱۳۸۹ ،ص  )۱5۹-۱5۸ارتتت نتتتوع خشتتتون  ،جستتتم را نشتتتانه
نمیگیتترد ،بلکتته در ناخودرگتتاهِ ه ت افتتراد ننادرنتته میشتتود (دورتیتته ،۱۳۸۱ ،ص  )2۳0و
با همداتتانی رنها به بازتولی تلطه میپردازد (فکوهی ،۱۳۸4 ،ص )۱52

در ار راتتا ،هملت

ماشتی و طعتم گتیالس تعررت

متدتاوتی از هنیت

و نقت

فترد

در جامعتتته اراژتتته میدهنتتت یتتته فراتتتتر از تننتتتاریِ انستتتان متتت رن ،بتتتر تتتتلطهناپذرر و
ترگشتتتگی او ت ییتت دارنتت (پتتورر ر و تتتخنور ،۱۳۹4 ،ص  )4۹-4۸در وا،تتع ،نطدتت
پس م رنیستتم در یشتت

ختتودِ اجتمتتاعی و ،القناپتتذرر ات ت

یتته بتتهجا توصتتیهها

ار ژولوةر  ،نیازمن گدتمتانِ شتناختی از ختود و کدت فردرتتی اتت
افتتراد جامعتته گتتره ختتورده اتتت
پسادراماتی

ت یی ت بتتر خودرگتتاهی مخاطتتق و یتتاربرد تکنی هتتا

بتهعنوان ابت ار ت ثیرگتذار فرهنگتی بتر میت ان ،ت رت را نمیتتوان در ارت رثتار

نادرت ه گرفت
و فرامتنی

یته بته کتررم تتارر

بنتتابرار پتتژوه

به ارتباد درالکتیت

کا تتر از جوانتتق مختلت

جامعهشناتتتی ،زرباریشناتتتی

هنتر مستتقل بتا ،ت رت ،تت ثیر رن در عت م بازتولیت مدتاهیم

اجتماعی و ارتباد تکورنی مت با فرامت در رثار منتخق میپردازد
 .۲پیشینة پژوهش

راد ،فارتتتیان و بامشتتکی ( )۱۳۹7براتتتاس مقارست تصتتاورر جنت

بتته مقارستته دو رمتتان

میپردازنتت دروا،تتع ،پژوهشتتگران از ادبیتتات تطبیقتتی بتتهعنوان راهتتی بتترا گررتت از
تعصتتبات ادبیتتات بتتومی و اتصتتال بتته تدکتتر رزاد ادبیتتات جنتتانی اتتتتداده مییننتت
نورستتن گان دو اثتتر بتتا یتتاربرد نگتتاه زنتتان ،نتتهتننا جنتت

بلکتته نبتترد ،تت رت را بتتهعنوان

پ ر ها اجتماعی در دو جامع متداوت مورد رتیقشناتی ،رار میدهن
کقتتی، ،ربتتان صتتباو و تتتاژبی نقنتت ر ( )۱۳۹7تقابتتل زنتتان بتتا ،تت رت اتتتتب اد را
بررتتتی میینن ت نشتتانهها اتتتتدادة اب ت ار از ب ت ن زنتتان توتتتب ار ت ژولوة مردتتتاالرانه
و بتته بنان ت اصتتالکات متتذهبی و اجتمتتاعی ت لیتتل میینن ت پژوهشتتگران بتته ار ت نتیجتته

۱6۳
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رتتتی هان یتته ب ت ن زن مص ت ام اعمتتال  ،ت رت تیاتتتی و اجتمتتاعی ات ت
جنسیتی نیازمن نگاه دگران رشانه به ماهی

زن ات

م مت یاشتتی ( )۱۳۸4بتتر ارت بتتاور اتت
موفقیتت
اوتتت

و رفتتع تبعتتی

یتته منتقت ان نظتترات مختلدتتی دربتتارة علت

زبتتان تتتینماری ییارتتتتمی دارنتت یتته منمتتترر رنهتتا شتتیوة روارتت ِ ایرخطتتی
او بتتهطور متتارپیچی بتته ،صتتهها و شخصتتی ها ن درتت

نکات کاشیه مت را بتا کتذ

رنهتا و بترانگیخت ینجکتاو مخاطتق بیتان میینت پارتان

فیلمهتتا نتیجتتهگیر ،طعتتی ن ت ارد و تتتب
اتتتتنباطی وا،عیت

میشتتود و بستتیار از

پارتتان بتتاز ،بتتا اتتتتداده اصتتل چن ت الرگی درن

را بتتر عنت ه مخاطتتق میگتتذارد ییارتتتتمی توانستتته بتتا نمتتار

عناصتتر

مشتتترن انستتانی همچتتون تختتیالت اعترا تتی ،تصتتاورر خستتتهینن ة زن ت گی شنرنشتتینی و
ت شات از چنرههتا خستته و تننتا ،چگتونگی ت میتل ،ت رت بتر افتراد در جوامتع بستته
و تتتنتی نشتتان دهتت در عتتی کتتال ،اتتتتداده از تکنی هتتا پستت دراماتی
ب اهتتهگوری بتتهجا فیلمنامتته رتتا دیوپتتاة ،اولورتت
نابازرگران او را مبتکر زبان ج ر
عقیقتتی ( )۱۳۹6معتقتت اتتت

بتتازرگر بتته شخصتتی

همچتتون

و اتتتتداده از

در تینما ارران میین
تتتب

رورد چنانیتته او بتتا اتتتتداده از درالکتیتت

ییارتتتتمی را میتتتوان پس نئورژالیستتم بهشتتمار
میتتان وا،عیتت

و خیتتال موفتتت میشتتود تتتا

وا،عی هتتا پننتتان در زنتت گی روزمتتره را تصتتورر ینتت او از تکنی هتتا فیلمبتتردار
همچون تب رل نماها بستته بته نماهتا بتاز بترا بیتان ارتبتاد متقابتل هنیت

بتا عینیت

در شخصتتی ها اتتتتداده میین ت در عتتی کتتال ،ییارتتتتمی مبتک ترِ وا،تتعگراری شتتاعرانه در
تتتینما ارتتران اتت

چنانیتته در طعتتم گتتیالس ،اتتتتداده از ب اهتتهگوری نابازرگرهتتا بتتهورژه

ل تت ر ر ِ شخصتتی ِ ر،تتا بتتا،ر بتتهعنوان نمتتاد از پیرخرابتتاتی متتورد اتتتتداده ،تترار
میگیتترد او یتته بتتهطور تصتتادفی در ارتت فتتیلم کضتتور پیتت ا میینتت النتتامبخ ِ لتت وم
بازگش ت

انستتان بتته عنصتتر طبیع ت ِ درون ختتود بتترا مبتتارزه بتتا زن ت گی ماشتتینی ات ت

ییارتتتتمی در ار ت اثتتر بتتا ع ت م روتتتوش چنتترة بازرگرهتتا و ع ت م اتتتتداده از ص ت اگذار ،
زاور متداوتی از وا،عی

ایررتانها را به نمار

میگذارد
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فررتت م ( )2007ازنتتار متتیدارد هتتارنر متتولر تتتعی دارد ا،شتتار پتتاری جامعتته را
مخاطتتق ختتود ،تترار ده ت تتتا بتتا ارجتتاد خودرگتتاهی در رنهتتا اثتتر ختتود را بتته ر ت

هنتتر

ت ثیرگتتذار تبتت رل نمارتت او بتتهعنوان چتتال برانگی ترر نمار نامتتهنورذ معاصتتر بتتا هتتر
ته ،ت رت مستتولی بتر رلمتان در دورههتا مختلت

شتامل هیتلترِ فاشیستتی ،یمونیست ها

و نظتتام تتترمارهدار در تقابتتل م ت اوم بتتود اگرچتته او شتتعار تیاتتتی نمیده ت و از گتتروه
تیاتی معینتی پیترو نمیینت  ،از زبتان هنتر بترا زرتر تترال بتردن اتتتیال ارزشهتا
 ،رت بر جامعه اتتداده مینمار
 .۳روش پژوهش

پتتژوه

کا تتر از روش توصتتیدی بتترا ت لیتتل م تتتوا مدنتتوم ،تت رت و اتتتتنباد

همینشتتی نشتتانهها متنتتی بتتا می ت ان اجتماعیا،تصتتاد و فرهنگتتی در همل ت

ماشتتی اثتتر

هتتارنر متتولر و طعتتم گتتیالس نوشتتت عبتتاس ییارتتتتمی در ،التتق پژوهشتتی تطبیقتتی اتتتتداده
مینمار بهعبارت درگتر ،روششناتتی مبتنتی بتر فرارنت تبت رل پیامهتا زبتانی و تصتاورر
ادبتتی بتته نگرشهتتا هنتتر و توصتتی
چتتال انگی داتتتتانی ات ت

وا،عی هتتا اجتمتتاعی در ارتبتتاد بتتا ص ت نهها

در ار ت راتتتتا ،مدنتتوم  ،ت رت بتتهعنوان برررن ت تتترمارههتتا

ا،تصتتاد اجتماعی و فرهنگتتی از نقتت

تاختارشتتکنان هنتتر و ادبیتتات تتت ثیر میپتتذررد،

(فکتتوهی ،۱۳۸4 ،ص  )۱46چنانیتته هملتت

و بتت رعی را میتتتوان نمتتاد شخصتتی هتتا

ت ثیرگتتذار هنتتر بهشتتماررورد یتته بتتهطور مستتتقل تتتاختارها بازتولیتت اجتمتتاعی را بتته
مییشن

چال

همچنتتی پتتژوه
مختل

کا تتر از روش نشانهشناتتتی الرتتها  ۱بتترا اتتتتخراد نشتتانهها

فرهنگتی ،اجتمتاعی و ا،تصتاد مترتبب بتا میت ان ،ت رت در رثتار منتختق اتتتداده

مینمار ب ر معنا یته ،نشتانهها متنتی چن بُعت

و بتههم پیوتتتهان و ارت پ رت ه نتهتننا

متتت را از چتتارچوب ،طعتتی-بستتته بهتتتو ر ت

اث ترِ پی ارشتتی-بتتاز تتتوم میده ت  ،بلکتته

ارتبتتاد متتتون مختلت

بتتا رکت رگر را تبیتتی میینت (تتتجود  ،۱۳۸۳ ،ص  )65-6۱بتترا

1. layer semiotics
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مثتتال ،همل ت

در هملتتت

۱65

در تتته بُع ت شخصتتی ِ شتتاه ادة متمتتول ،منتق ت اجتمتتاعی و منتق ت فرهنگتتی
ماشتتتی زتتتاهر میشتتتود و بتتته انتقتتتاد از تتتتاختارها تبعی

میپردازد شخصتی

بت رعی نیت در طعتم گتیالس نشتاندهن ة چتال
بتت رعی و هملتت

فرهنگیا،تصتتاد و اجتمتتاعی بتتا رکتت رگر اتتت

رمیتتت جامعتتته

و تعامتل نشتانههتا
هتتر دو نشتتاندهن ة

ترگشتتتگی و تتتالش انستتان پس ت م رن بتترا رهتتاری از چارچوبهتتا فرهنگیا،تصتتاد
و اجتماعیان ت بنتتابرار  ،نشتتانههتتا از تتته جنب ت یتتن
ین

اجتمتتاعی ،یتتن

زرباریشناتتتی و

فرامتنی بررتی میشود
از تتتتو درگتتتر ،روششناتتتتی ارتتت پتتتژوه  ،ابتتت ار بتتترا بررتتتتی نظررتتت

انسانشناتتتیادبی پیتتر بوردرتتو در همل ت

ماشتتی و طعتتم گتتیالس ات ت

بوردرتتو دو ورژگتتی مشتتترن میتتان رثتتار مختل ت

بتتر ار ت اتتتاس،

ادبتتی و هنتتر را تبیتتی میین ت  :نخس ت ،

ایرمیر انه ۱بتودن ادبیتات نتاب؛ دوم ،همولتوة متت و میت ان رتا رابطت ناگسستتنی میتان
اثتتر و جامعتته بتتهعبارت د،یتتتتر ،بوردرتتو شتتاخص جامع ت م ت رن را تمتتار و چتتال
می ت انها مختل ت

میتتان

ادبتتی ،ا،تصتتاد  ،فرهنگتتی و اجتمتتاعی میدان ت یتته برررن ت رنهتتا بتته

 ،رت شکل میده در ارت راتتتا ،خصوصتی

متمتار میت ان ادبتی و هنتر نتاب بتا تتارر

می انها مو تع انتقتاد رنهاتت ؛ زرترا بتر ختال

منطتت ،ت رت بته دنبتال مندعت جوری

نیستن
خصوصتتی
عینی

درگتترِ ادبیتتات و هنتتر مستتتقل در ماهیتت

و،ارع اجتمتاعی اتت

ج اریناپتتذررِ تختتیالت ادبتتی از

مطتابت ارت رهیافت  ،بتی مو تع نورستن ه در میت ان تولیت

ادبتتی و مو تتعگیر ها بیانش ت ه در جنتتانِ رمتتان ،نتتوعی رابط ت تنتتازر وجتتود دارد یتته
رنهتتا را مکمتتل رکتت رگر میتتتازد در وا،تتع ،عمتتلِ نورستتن ه در میتت ان تولیتت ادبتتی از
منطقتتی تبعیتت

میینتت یتته ورژگیهتتا متتن ِ نورستتن ه و ،واعتت ِ میتت ان رن را درکتتته

میین ت متتن ِ نورستتن ه ،توانتتاری ادران درگرگون ت جنتتان را بتته او میده ت و نورستتن ه در
تتتار تعلیمتتات تتتخ  ،بتته متتن
تادهانگارانه اتت

زرباریشناتتتانها دت ت

میراب ت یتته در تقابتتل بتتا نگتتاهِ

در یُنتهِ نگتاه زرباریشناتتانه ،اتتتقاللِ وجتود اثتر نندتته اتت  ،کتال
1. disinterested
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میباشت بت ر ترتیق،

رنکتته نگتتاهِ تتتادهانگارانه بتته تترورتها و یاریردهتتا اثتتر معطتتو
تقابتتل هنتتر مستتتقل بتتا می ت ان  ،ت رت مبتنتتی بتتر اشتتکال مختل ت
ترمارهها ا،تصاد  ،اجتمتاعی و فرهنگتی اتت

درالکتی ت

اثتتر بتتا انتتواع

یته در ارت مقالته متورد ب تی و بررتتی

،رار میگیرد
در عی کتال ،اتتاس مقارست رثتار در ارت مطالعته ،مکتتق تطبیقتی رمررکاتت
ختتال

یته بتر

مکتتتق فرانستتو م ت ود بتته معیارهتتا ملیتتتی و تتتاررخی نمیباش ت ار ت مکتتتق

مبتنی بر درت گاه جنتانوطنی اتت

چنانیته دو ورژگتی منتم رن ،اعتقتاد بته رزاد مطلتت و

ع م وجود مرز تیاتتی و ،تومیتی بترا ادبیتات اتت

ارت گترار

وجود انستجام یمتتر در تقتارن متوارد متورد مقارسته ،فرصت
مقارست هتتر نتتوع تخیتتل ،مضتتمون ،گتترار

از ادبیتات تطبیقتی ،بتا

تبتادل نظتر بیشتتر را بترا

و متتوارد مشتتابه درگتتر در میتتان انتتواع مختل ت

ادبی و رثار هنر ارجاد میین (روت  ،۱۳۹7 ،ص )566-55۳
 .۴نتایج و بحث

نشانهشناتتتی مدنتتوم ،تت رت در همل ت

ماشتتی اثتتر هتتارنر متتولر و طعتتم گتتیالس اثتتر

عبتتاس ییارتتتتمی براتتتاس نظررتت انسانشناتتتیادبی پیتتر بوردرتتو در تتته م تتور بتتا هتتم
ارتباد معنیدار دارنت  :یتن
الگوهتتا روار ت

اجتمتاعی ،یتن

زرباریشناتتی و یتن

خطتتی پیتترو نمیینن ت و بتترخال

تتتب

فرامتنتی ارت رثتار از

م ت رن و یالتتتی  ،ارتبتتاد

می ان ادبی بتا عرصتههتا ا،تصتاد  ،تیاتتی و فلستدی را بته گونتها مطترد مییننت یته
پیتتام ،طعتتی و مشتتخص بتترا مخاطتتق نتت ارد (تتتل ن ،ور وتتتون و برویتتر ،20۱7 ،ص
 )۱۸۱ارت رورکتترد بتتا درت گاه تلدیقتتی بوردرتتو در همنشتتینی تتتاختارگراری بتتا انتقتتادگراری
همستتوری دارد ،چنانیتته تتتاختار گسستتته ،بُتترد انتقتتاد اثتتر را افتت ار
هنی ِ مخاطتق اجتازه میدهت تتا بتا اندکتان عناصتر دراماتیت

میدهتت و بتته

بته زرفیت هتا نندتته و

خودبازنگرانتت اثتتر برتتردازد (پتتورر ر و تتتخنور ،۱۳۹4 ،ص  )54-5۳تتتوةة اثتتر همچتتون
رثتتار برش ت

بتته تتتوةة جمعتتی و ت ثیرگتتذار بتتر جامعتته تب ت رل میشتتود (ر رم ،۱۳۹5 ،ص

 )۱7-۱۸جوانق مشترن نشانهها را میتوان چنی برشمرد:
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 .۱ .۴کنش اجتماعی

طعتتم گتتیالس و هملتت
مرزبن ت

ِ انتتواع مختل ت

ماشتتی از جملتته رثتتار پستتام رنی بهکستتاب میررنتت یتته

ادبتتی را نادر ت ه گرفتهان ت (در پرت ت  ،۱۳۹۳ ،ص  )4۸تتتا بلکتته

با اراژ هنر و ادبیات بته شتکل رت
نستتب

رورکترد چنت رتتانها  ،نمارتانگر ماهیت ِ مستتقل هنتر

بتته تتتلط ا،تصتتاد و هنجارهتتا اجتمتتاعی باشتتن (ترایتتور ،۱۹۸5 ،ص  )6ارتت

گونتته رثتتار تتم دارا بتتودن جنب ت تتتلبی یتته موجتتق تشتتکی گراری و ااتشتتاش فکتتر
اتت  ،دارا جنبت ارجتتابی و مثبت

نیت میباشتتن  ،چنانیتته درصت د نقت فرهنگتتی و کتتل

معضتتتالت ناشتتتی از م رنیتهانتتت (نظتتتر  ،۱۳۸5 ،ص  )۱۱7در ارتتت رورکتتترد هنتتتر
میتوان تقابل پسام رنیستم بتا تیاتت ها تترمارهدار را بته شتکل بتروز نگتاه بیطرفانت
انستتان جنانشتتمول در برابتتر منتتافع تتترمارهداران مشتتاه ه یتترد (هتتاچ  ،200۱ ،ص
)۱2۳-۱27
هنتتر نتتاب بخشتتی از تتترمار فرهنگتتی اتتت
انتقتتادات اجتمتتاعی اتتت
بتتر ختتال
کمارتت

یتته مبتنتتی بتتر زبتتان تاختارشتتک و

(مقتت س جعدتتر  ،رعقتتوبی و یاردوتتت  ،۱۳۸6 ،ص  ) ۸6و

تتترمار ا،تصتتاد و اجتمتتاعی از ،تتوانی ان صتتار و منتتافع تبعی

رمیتت

نمیینتت (عیستتیون و توکیتت فام ،۱۳۹۱ ،ص  )77-76ارتبتتاد هنتتر و ،تت رت

در ارت رثتتار مبتنتتی بتتر تقابتتل متتن  ،عتتادتواره و تتتالرت افتتراد بتتا تتترمار نمتتادر اتت
(بوردرتتو ،۱۹۹۸ ،ص  )70بنتتابرار  ،هنتتر نتتاب بتتا تعمتتیم تتتالرت متدتتاوت ،زمینت مقاومت
در برابتتر بتتورةواز و ختترده بتتورةواز را فتتراهم متتیرورد (مقتت س جعدتتر  ،رعقتتوبی و
یاردوت  ،۱۳۸6 ،ص )7۹-7۸
بتته اعتقتتاد بوردرتتو میت ان ادبتتی تننتتا راه مقابلتته بتتا جنانیتتتاز ِ تتتلط تتترمار نمتتادر
اتت  ،چنانیتته ادبیتتات مستتتقل متتانع از ان صتتار اتتتتان اردها زبتتانی و اجتمتتاعی میشتتود
(ربتتتانی خوراتتتتگانی و خوشرمتتت
اجتمتتاعی و ،ابلیتت

 ،۱۳۸۸ ،ص  )۱5۹هنتتتر مستتتتقل دارا یتتتاریرد

ت ثیرگتتذار بتتر تتتاختار ،تت رت اتتت  ،چنانیتته عادتوارههتتا،

ب رنیات یوریننت ه ،تتالرت ت میلشت ه بتر جامعته رتا دویستا و ارزشهتا رارت در میتان

۱6۸
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ا،شتتار مختلتت

را متتورد پرتتت

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

،تترار میدهتت و بتته جنانیتتتاز ِ ارزشهتتا رتتتانها

تمارلی نشان نمیده (بوردرو ،۱۹۹۱ ،ص )۳۸
هنتتر نتتاب بتتا اتکتتا بتتر هنرمنتت ان و نورستتن گان مستتتقل یتته بختت

،ابتتل تتتوجنی از

تتترمار فرهنگتتی را تشتتکیل میدهنتت  ،متمارتتل بتته فاصتتل درتت گاه هنتتر از ،تت رت و
برختتورد بیطرفانتته بتتا مستتاژل اجتمتتاعی اتت

چنانیتته بتترخال

درت گاه ا،تصتتاد-فرهنت

بتته برنامهگتتذار تیاتتت ها یتتالن فرهنگتتی نمیپتتردازد (گنجتتی و کیتت رران،۱۳۹۳ ،
ص  )۸۳-۸0ارتت رورکتترد متتت ثر از جارگتتاه میتتانی هنرمنتت ان نستتب
باالدت

و طبقت پاری دتت ِ جامعته اتت

در ننارت

بتته طبقتت مرفتتهِ

میت ان دتترتتی بته ابت ار توتتعه و
میتتان تتترمار فرهنگتتی و

نایتتامی عقالنیت

مت رن در توجتته بتته نیازهتتا فتترد بتته چتتال

ا،تصتتاد-فرهنتت

معنتتا میبخشتت (ممتتتاز ،۱۳۸۳ ،ص  )۱56هنتتر مستتتقل بتتی

از جنبتت

ا،تصتتاد متوجتته روشتتنگر و یلیشتتهزداری از مدتتاهیم فرهنگتتی اتتت

بتتهطور یتته

میتتتوان رن را بازارناپتتذرر و متتورد توجتته عال،من ت ان ختتاصِ می ت ان فرهن ت

بهشتتمار رورد

شتتکل تتتاختارزدا ،۱اتتتتقالل اج ت ا ِ زررتتتاختی ،2رهتتاری از ان صتتار متتت و یثرتگرار تی
(پتتورر ر و تتتخنور ،۱۳۹4 ،ص  )57از ورژگیهتتا هنتتر مستتتقل اتتت

یتته بتتا انتقتتاد از

تمریتتت ،تتت رت ،بُتتت وارگی و زنتتت گی ماشتتتینی ،از ارزشهتتتا بتتتورةواز و تتتتلط
ارتتت ژولوةر

و تتتترمارهدار انتقتتتاد میینتتت ( ،لستتتدلی و میرخوشتتتخو ،۱۳۹6 ،ص

)۱0۳4

در ارتت راتتتتا ،طعتتم گتتیالس و هملتت

ماشتتی از رثتتار شتتاخص جنانیانتت یتته

تدکی ناپتتذرر ِ تتتوةه و ابتتژه در می ت ان هنتتر و تدستتیرها اجتمتتاعی و ا،تصتتاد را مطتترد
میینن ت (بتترگ  ،۱۹۹7 ،ص  )۱5۸هنتتر معنتتاگرا بتتا رورکتترد پستتام رن ،مرزبن ت
را تیییتتر میدهتت و بتتا کتتذ

هنتتر

فاصتتل تتتوةه از فضتتا «تتتوةة جمعتتی» را مطتترد میینتت

(طنتتتتور  ،۱۳۹۱ ،ص  )۸ارتبتتتتاد ناگسستتتتتنی هنرمنتتتت از منتقتتتت  ،نستتتتبی گراری،
رنارشیستتم ،رزاد ختتواهی ،چن ص ت اری ،تجربتتهگراری ،دور از ختتب مشتتی تیات تی ،ت یی ت
1. deconstructive form
2. infrastructural components
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بر ارتباد ناگسستتنی فترد از جامعته ،اتتتداده از زبتان مردمتی ،نادرت ه گترفت تلستلهمراتقِ
تاخ رافته ،توجه به اهمیت
طبیعتت

زنت گی ،درت گاه فراجنستیتی ،ان رشت بت ون مترز و ت ییت بتر

انستتانها از نشتتانهها یتتن

(بتترگ  ،۱۹۸6 ،ص

اجتمتتاعی در ارتت رثتتار اتتت

 )2۹در وا،تتع ،تصتتورر جامعتته در ار ت رثتتار بتته نمارشتتی ایرم ایتتاتی تب ت رل میشتتود یتته
بتتهجا تقلی ت و بازنمتتاریِ وا،عی هتتا عموم تاذ پذررفتتته ش ت ه ،بتته اجتترا پس ت دراماتی
کقارتِ نسبی و متکثترِ کاصتل از تعامتل تتوةه بتا ابتژه میپتردازد (پتورر ر ،تتخنور،۱۳۹4 ،
ص )54
همچنتتی بیتتان تتتالرت متدتتاوت شخصتتی ها بتتهعنوان بخشتتی از یتتن

اجتمتتاعی بتتا

نظرر ت انسانشناتتتیادبی بوردرتتو ارتبتتاد معنتتیدار نشتتان میده ت شخصتتی ها مختل ت
نمتتاد تقابتتل درتت گاهها مختلتت
چنانیتته متتن

هملت

ات

اجتمتتاعی ،فرهنگتتی و ا،تصتتاد در جامعتته هستتتن

هملتت  ،اوفیلیتتا و بتت رعی بیتتانگر روکیتت تمتتار طلبی هنرمنتت در جامعتته
بتا هجتو عادتوارههتا در برابتر میترا

پت ر و ،ت رت نمتادر عمتو ختود

ارستتتادگی میین ت و ازنتتار متتیدارد« :ا متتردم متتا بتتا شتتما چتته یتتردهارم؟» (متتولر،۱۳۹4 ،
ص  ) 75بتت رعی نیتت شخصتتیتی منتقتت اتتت

چنانیتته دا اتتهها روزمتترة زنتت گی را

ینتتار میگتتذارد و در جستتتجو طعتتم زنتت گی ،تتتن ها ،هنجارهتتا اجتمتتاعی و ،تتوانی
جتتار را عتتاج از درن معنتتا وجتتود میدان ت درعتتی کتال ،عملکتترد هتتر دو شخصتتی
اصتتلی بتتا نورسن گانشتتان رعنتتی متتولر (پتتیذ ،۱۹۹6 ،ص  )۱۸و ییارتتتتمی ( ییانیتتان،
 )۱۳۹5هومولتتوة نشتتان میدهت و رتتادرور ،ت رت تشتتخیص و ارستتتادگی هنرمنت مستتتقل
در برابر ارزشها عامهپسن ات

(پرتت )۱۳۸5 ،

تضتتاد تتترمار فرهنگتتی بتتا تتترمار نمتتادر و تتترمارهها ا،تصتتاد و اجتمتتاعی در

همل ت

ماشتتی و در طعتتم گتتیالس موجتتق شتتکلگیر درالکتی ت

میتتان می ت ان  ،ت رت و

میتت ان هنتتر میگتتردد بتت ر ترتیق ،درالکتیتت ِ ار ژالیستتتی هگتتل و درالکتیتت ِ ا،تصتتاد
متتاریذ در تو تتیج  ،ت رت بتته شتتکل متدتتاوتی از درالکتی ت

میتتان متتن

و تتتلیق فتترد بتتا

تتتاختارها اجتمتتاعی مطتترد میشتتود یتته از درتت گاه بوردرتتو میتوانتت تتتلط نمتتادر ِ
،تت رت را تیییتتر دهتت (جمشتتی

ها و پرتتتت  ،۱۳۸6 ،ص  )۱2تنتتا،

در تتتالرت و

۱70
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عادتوارههتتا فتترد تتترمار فرهنگتتی را در برابتتر ثبتتات تتترمار ا،تصتتاد ،تترار میده ت

(بوردرتتو ،20۱0 ،ص  )256-25۱بتترا مثتتال ،همل ت

ماشتتی یویتتایوال را بتتهعنوان نمتتاد

تتترمارهدار مستتخره میینتت و تستتخیر فضتتا جامعتته بتتا انتتواع یتتاال تتترمارهدار را
نتتوعی اتتتتیال بتتر هت و فکتتر متتردم ،لمت اد میینت (فررت م  ،2007 ،ص  )۱4در مقابتتل
او بتتهطور نمتتادر لبتتاس زنتتان ،ربتتانی جامعتته را بتته تتت میینتت  ،در برابتتر اوفیلیتتا ابتتراز
پشیمانی میین و بتا تکتهیردن نمتادر بت ن شتاه تمارتل ختود بته تقستیم ،ت رت را نشتان
میده (مولر ،۱۳۸۹ ،ص )۳۱

رورکتترد رنارشیستتتی در همل ت
ع م تمارل به ثبات اجتماعی نیست
م

ود ینن ة ه بشر اتت

ماشتتی بتته معنتتا نادر ت ه گتترفت ت ت مالت فلستتدی رتتا
بلکته متولر تننتا بته دنبتال رهتاری جامعته از ،القهتا

او یته ختود پی تتر عضتو کت ب یمونیستم بتوده بتا توجته

به تجربت زنت گی در هتر دو بلتون شترم و اترب بته دگران رشتی و جتارگ رنی یمونیستم
و تتترمارهدار میان رشتت  ،چنانیتته متتولر معتقتت اتتت

متتردم از تتترمارهدار خستتته

خواهن ت شتت  ،همتتانطور یتته از توتیالیستتم خستتته شتت ن در نتیجتته ،هملتت

بتته شتتکل

نمتتادر تتتر از بت ن پیشتتگامان ارت ژولوة یمونیستتم همچتتون لنتتی  ،اتتتتالی و متتاژو ج ت ا
میین ین
تتتب

اجتماعی اثتر بته انتقتاد از ارت ژولوة خاتمته پیت ا نمیینت و متوجته انتقتاد از

زنت گی ماشتتینی اتت  ،چنانیتته انستتان در اواتتا زنت گی شتتنر تمارتتل ختتود بتته

ت متتل ،هنیتت

رزاد ،عشتتتورز بتته انستتانها درگتتر و طبیعتت

را از دتتت

میدهتت

(باریر ،20۱2 ،ص )40۱
همچنتتی نشتتانهها درالکتی ت

هنتتر بتتا می ت ان  ،ت رت در تننتتاری و تتترگردانی انستتانِ

مبتال به تدکر ماشتینی در طعتم گتیالس ،ابتل مشتاه ه اتت
طبیعتت ِ درون بتتا ،القهتتا خشتت
ننار ت

ر،تا بت رعی در اثتر تعتارد

فکتتر  ،بتتهطور نمتتادر ،صتت خودیشتتی دارد در

فتتیلم بتتا رفتتت بتتازرگر بتته پشتت

دوربتتی خاتمتته میرابتت یتته منتقتت رمررکتتاری،

رزنبتتام ،۱ار ت صت نه را شتتاهکار تتتینماری و نشتتاندهن ة برتتتر در ت گاه هنتتر نستتب

بتته

ت تتوالت اجتمتتاعی ،لمتت اد میینتت (بنتتارلو ،۱۳7۹ ،ص  )۱۱2-۱۱۱ارتت اثتتر جتت ا از
1. Jonothan Rosenbum
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جرران اصتلی تتینما جنتان و در مقابتل هژمتونی تتینما هتالیوود ،ترار دارد چنانیته بتا
اتتتتقالل نستتبی در تولیتت و پختت  ،بتتر

ج رتت

را در تتتاررس تتتینما راتتاز میینتت

(نانستتی ،200۱ ،ص  )۹بتتهرام انتقادهتتا بتتهعمل رم ت ه از ییارتتتتمی دربتتارة ع ت م توجتته
بتته و،تتارع اجتمتتاعی او جامع ت جنتتانی را مبنتتا نگتترش ختتود ،تترار میده ت (اتتتالمی و
فرهادپور ،۱۳۸7 ،ص )۹5-۹0
طعم گتیالس ارتبتاد هنتر بتا ،ت رت را بته شتکل نام ستوس ،امتا بستیار عمیتت مطترد
میینت گدتمتتان بتتا شخصتتی ها گونتتاگون و از جملت طلبت افیتتانی نشتتاندهن ة برختتورد
می ت انها مختل ت
در ننار ت

ات ت

اجتمتتاعی ،ا،تصتتاد و فرهنگتتی و ارتبتتاد ناگسستتتنی رننتتا از رک ت رگر
نگتتاه هنتتر بتتا تکیتته بتتر عنصتتر طبیع ت

ماشتتینی را بتته چتتال
ت

مییشتتان و بتتا اتتتتداده از نقت

ت ثیر ،رار میده (در پرت

و تتتاده زرستتتی ،تتتلط تدکتتر

یتتاریرد فرهنگتتی ،میت ان ،ت رت را

و پرتت  ،۱۳۹۳ ،ص )4۹-4۸

بت ر ترتیق ،طعتتم گتتیالس و هملت

ماشتتی از نظتتر یتتن

اجتمتتاعی و یتتن

فرهنگتتی

دارا وجتتوه مشتتترن ،ابتتل توجهان ت تقابتتل هنتتر مدنتتومی بتتا هنتتر هتتالیوود (تجتتار )،
گتترار

بتته گتتذار اجتمتتاعی ،پورتتاری فرهنتت  ،دور از هنتتر عامهپستتن  ،دگران رشتتی،

ت لیل معنا عمقی یتالم ،دور از زنت گی ماشتینی ،چتال

بتا متر

و اهمیت

توجته بته

طبتتع درون ،جنب ت مجتتاز معنتتا و جوانتتق درونتتی زربتتاری در ار ت رثتتار مشتتاه ه میگتتردد
(یتتارتر ،2004 ،ص  )۱7-۱6در نتیجتته ت ییتت بتتر مدنتتوم و اهمیتت

ت تتوالت اجتمتتاعی

در ار ت رورکتترد هنتتر منجتتر بتته تیییتتر فتترم و زنتتور هنتتر پس ت دراماتی

میگتتردد یتته

میتوان الگوری برا تئاتر و تینما معناگرا در عصر پس م رن بهشمار رر
 .۲ .۴کنش زیباییشناختی

تاختار هملت
ات
تدکی ت

ماشتی و طعتم گتیالس مبتنتی بتر تصتاورر گسستته از خیتال و وا،عیت

یه با رکت رگر رابطت درالکتیت

دارنت بتهعبارت درگتر ،خیتال و وا،عیت

از رکت رگر

ناپذررنتت چنانیتته میتتتوان ارتت رثتتار را فراوا،عگرارانتته و بیتتانگر تقابتتل و تعامتتل

رور ت ادها گسستتته در متترز خودرگتتاهی و ناخودرگتتاهی بهشتتمار رورد (نتتازرزاده یرمتتانی
 ،۱۳۸5ص  )4۱۱عتت م انستتجام درونتتی و فتترم چن رتتتانها در ارتت رثتتار نشتتاندهن ة
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تدستیر وا،عیت
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و ارتبتاد رن بتا هت مختاطبی در الرتهها مختلت

براتتاس هنیت

جامعته اتت

و تخیتل افتتراد گونتاگون صتتورت میپتذررد چنانیتته هنتتر
وا،عی هتتا معلتتوم نیست

مدنتتومی از نظتتر زرباریشناتتتی بتته دنبتتال م ایتتات رتتا نمتتار

در وا،تتع ،ارتت رورکتترد هنتتر بتته دنبتتال رهتتاری تخیتتل از انقیتتاد نظتتام تتترمارهدار و
تبعی

(گی  ،۱۳۹0 ،ص )۱67

ها اجتماعی ات

در ارتت راتتتتا ،رورکتترد هنتتر مستتتقل بتتا اتتتتداده از تکنی هتتا پستتادراماتی
ترییق ن مار
در نمتتار

بتا فتیلم ،از بتی بتردن مترز میتان تماشتاگر و نمتار  ،اتتتداده از نابتازرگران
و اولورتت

بتتازرگر بتتر شخصتتی  ،بتتر تعامتتل خیتتال بتتا وا،عیتت

خودرگتتاهی در مخاطتتق تکیتته دارد رورکتترد پستتادراماتی
نمتتار

ماننتت

و ترایتتق

در ارتت رثتتار بهصتتورت ابتت ار

پستتام رن عمتتل میین ت و بتتهجا اراژ ت تصتتورر از وا،عی ت ِ پی تتتاخته ،دارا

رورکتترد انت اعتتی نستتب

بتته مستتاژل انستتانی و اجتمتتاعی ات ت

ب ر صتتورت ،تکنی هتتا

نتتور و صتت ا ،تاختارشتتکنی ،تمتتار بتتازرگر از شخصتتی  ،تعلیتتت مدتتاهیم ،ت گوریهتتا
طتوالنی و هجتو زنت گی ماشتینی ،مخاطتتق را از اندعتال و تستلیم در برابتر عقالنیت

کتتایم

بتتر رتتتانهها جمعتتی ختتارد میتتتازد و فرارنتت تدکتتر و گدتمتتان فعتتالِ مخاطتتق را بتتا
نادرتت ه گتترفت ،القهتتا پی تتتاخته و کضتتور مخاطتتق در صتت نه فتتراهم میتتتازد
(رراگتتا  ،20۱2 ،ص  )۱۳4متترز میتتان صت نه بتتا مخاطتتق م تتو میشتتود تتتا بیننت ه متتانعی
بتترا کضتتور تخیتتل ختتود در صت نه و اردتتا نقت

مترثر در پیشتتبرد اجتترا ن اشتتته باشت

رورکتتترد خواننتتت هم ور و عناصتتتر تمریتتت زدا مخاطتتتق را بهتتتتو پیونتتت گر رثتتتار
چن رتتتانها تتتوم میده ت یتته بتتهمعنا ندتتی ،ی ت و بن ت ،القهتتا هنتتر بتترا انتقتتال
مدتتاهیم از تتتو هنرمن ت میباش ت بنتتابرار  ،رورکتترد پستتادراماتی

بتتا اتتتتدادة هم متتان از

نمتتار  ،موتتتیقی ،فتتیلم ،تکنی هتتا درجیتتتال و متتت بتته خواننتت ه فرصتت
ارتبتتاد چن گانتت ج رتت

را تجربتته ینتت (بستتکاد  ،شتتیس منتت

میدهتت تتتا

و نتت اری ،۱۳۸۹ ،ص

)۱5-۱۸
ت ییتت تکنی هتتا پستتادراماتی

بتتر خودرگتتاهی مخاطتتق و ارتبتتاد میتتان خیتتال بتتا

وا،عی  ،مخاطتق را وادار میتتازد تتا گسست ها درون اثتر را بتا هنیت

ختود پتر ینت ،
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چنانیه تصاورر مختلت
اتتتت

۱7۳

همچتون معمتا ،م ترن تخیتل و هومولتوة میتان متت بتا جامعته

(دتتتتمون  ،20۱۱ ،ص  )۱4۸متتتن

مخاطتتتق ت تتت

تتتت ثیر هومولتتتوة متتتن

شخصتتتی ها و نورستتتن ه ،تتترار میگیتتترد و خودرگتتتاهی او را در برابتتتر هنجارهتتتا

اجتماعیا،تصتتاد و فرهنگتتی فعتتال میتتتازد بتترا مثتتال ،اولتتی اجتترا همل ت

ماشتتی

پتتذ از فروپاشتتی درتتوار بتترلی متتورد اتتتتقبال رلمانیهتتا ،تترار میگیتترد ،چنانیتته همل ت
بتتهعنوان نمتتاد رتت

شخصتتی

درنامیتت  ،م تت ودر ها اجتمتتاعی و زنتت گی ماشتتینی را

نمیپتتذررد و در برابتتر کایمیتت

توتیالیستتتی در رلمتتان بتته معتر تتان خیابتتانی مل تتت

میشتتود (متتولر ،۱۳۸۹ ،ص  ) 7۹همچنتتی اولتتی نمتتار
تن مخاطبی همتراه بتود یته ت ت

طعتتم گتتیالس بتتا واین هتتا

تت ثیر متن ِ بت رعی در چتال

بتا انبتوه تاخ وتتازها

در جامعتت صتتنعتی ،تترار داشتتتن  ،چنانیتته او بتتا تاختارشتتکنی از هنجارهتتا ا،تصتتاد و
اجتماعی از تخیتل و اکساتتات ختود همچتون تت اعی مت ة گتیالس و اکستاس تننتاری در
زرر باران برا رتی ن به خودرگاهی اتتداده میین
تقور

عنصر خیال نتهتننا بتا ت تول متن

شخصتی ها بلکته بتا افت ار

نسبیگراری در مخاطتق ارتبتاد میرابت درالکتیت

خیتال بتا وا،عیت

خودرگتاهی و

موجتق میگتردد تتا

مخاطتتق در فرارنتت گدتمتتانِ بیپارتتان بتتا درگتتر  ،بتته درن فراتتتر از ختتود دتتت

رابتت

(پتتورر ر و تتتخنور ،۱۳۹4 ،ص  )4۸تتتوةه بیثبتتات میگتتردد و متترز تخیتتل بتتا وا،عیت

از

میان میرود تتا مخاطتق در تقابتل میت ان هنتر بتا میت ان ،ت رت بته درن بتاالتر از جنتان
اطرا

خود دتت

پیت ا ینت رورکترد هنتر مستتقل بتا شتالوده شتکنی از ارتبتاد ر طرفت

میان توةه-ابژه بته رابطت خیتال بتا وا،عیت
شخصی ها بر عن ة مخاطق اتت

معنتا تتازه میبخشت  ،چنانیته تدستیر متن

و ارتبتاد متقابتل میتان شخصتی

بتا مخاطتق بته ماننت

تتتوةه-ابتتژة گشتتتاور عمتتل میین ت (متتالوو  ،۱۳77 ،ص  )۱6مخاطتتق ،گسس ت
ابعاد مختل

اثتر همچتون تدتاوت خیتالِ شخصتی

در ننارتت

بتتا اتتتتداده از مجمتتوع تصتتاورر ،وا،عیتت

(پورر ر ،تخنور ،۱۳۹4 ،ص )54

میتتان

بتا دنیتا وا،عتی را در نظتر میگیترد و
نستتبی را در هتت ختتود میتتتازد
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شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

اجرارتتی را جتتارگ ر بازنمتتاری وا،عیتت

میگردان ت و معنتتا در ت ت اوم گدتمتتان اجتمتتاعی بهصتتورت بتتاز و هم متتان رفرر ت ه میشتتود
وا،عیت

ماهیت

برتتتاخته ۱پیت ا میینت و بتته تلدیقتتی از عینیت

یتته بتته اعتقتتاد بوردرتتو الزم و مل ت وم رک رگرن ت (جمشتتی

تبت رل میشتتود

و هنیت

ها و پرتتتت  ،۱۳۸6 ،ص -۳

 )4اولور ت ِ متتت جتتا ختتود را بتته نتتورپرداز  ،کریتتات ب ت ن ،طراکتتی لبتتاس و ص ت نه،
اجتترا متدتتاوت بتتازرگران و اتتتتنباد گونتتاگون مختتاطبی میدهتت (پتتورر ر و تتتخنور،

 ،۱۳۹4ص  )5۱ب ر صتتورت اجتترا متدتتاوت از هملتت

ماشتتی نشتتاندهن ة اهمیتت

یتتن

زرباریشناتتتانه در اتتتتدادة هم متتان از تجربیتتات هنتتی و مو،عی ت

اتتت

اجتترا متدتتاوت مبتنتتی بتتر اتتتتراتژ ینشتتگران در رتتتی ن بتته رمتتالی اتتت

،طعیتت

نتت ارد (جمشتتی

ها و پرتتتت  ،۱۳۸6 ،ص  )۱۸-2۱از رتت

مینیمالیستتتی ،مکتتان و زمتتان نتتامعی و گستتترش در ت گاه درالوةرت

عملتتی بتتازرگران
یتته

تتتو ،صتت نهها

موجتتق خودمضتتمونی

اثتتر میگتتردد (پتتورر ر و تتتخنور ،۱۳۹4 ،ص  )6۳-5۸و از تتتو درگتتر ،واگشتتاری 2و
اندکتتان عناصتتر نمارشتتی منجتتر بتته خودان رشتتی ۳و رفتتع تتتوهم از وا،عی هتتا یلیشتتها
میگردد (پورر ر و تخنور ،۱۳۹4 ،ص )57
بنتتابرار عامتتل چتتال
تلدیت خیال بتا وا،عیت

ینشتتگران و شخصتتی ها پستت م رن بتتا عقالنیتت

و عت م تدکی پتذرر رنهتا از رکت رگر اتت

ایتتر ارستتتا و در یشتتای

تیییر شکل میدهت بترا مثتال ،هملت

گتاهی نقت

نیستت

چنانیتته تمتتارلی بتته اردتتا نق ت
عشتتوهگر و در ننار ت

رود رتت
نق ت

و در مو،عی هتتا

روشتندکر ،گتاه نقت

پشیمان ،تترذ لبتاس زن ت فتروش را بته تت یترده و در ننارت
چنانیتته در ابتتت ا نقتت

شخصتی ها،

برختتورد تخیتتل رزاد بتتا می ت انها ا،تصتتاد اجتماعی و فرهنگتتی

شتتکل متکثتتر بتتهخود میگیتترد بتتهعبارت درگتتر ،تتتوةه ثابتت
مختل

متن

متت رن،

ن ت ارد اوفیلیتتا نی ت چن ت نق ت

مجترم

بتازرگر را رهتا میینت
نمتتادر بتته عن ت ه دارد

زن ،ربتتانی را بتتاز میینتت  ،تتترذ نقتت

رتت

زن

زن بیت ار و معتر تی را میرفررن ت و از تتتابوت بیتترون میرر ت
1. constructed
2. Decomposition
3. Self-reflection
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تتتا  ،ت رت تخیتتل رزاد ختتواه و تمتتارالت فمینیستتتی ختتود را در برابتتر متتر

و یتتاالوارگی

زن در دنیا ترمارهدار نشان ده (پل ان  ،2004 ،ص )2۳6
یتتن
وا،عی ت

زرباریشتتناختی در طعتتم گتتیالس نیتت نشتتاندهن ة چتتال
تکهچستتبانی تصتتاورر متنتتا،

ات ت

بیپارتتان تخیتتل بتتا

 ،نشتتاندهن ة ابعتتاد متدتتاوت وا،عیتتتی ات ت

یه تننا در ه بینن ه به اجمتاع میرتت نگتاه خیرهیننت ة تتوةه بهتت رر بته نگتاه تتوةة
جمعتتی تب ت رل میشتتود چنانیتته ب ت رعی نشتتاندهن ة انستتان ترگشتتته در جامعتت صتتنعتی
ات ت

وا،عی ت

یتته در ننار ت

را در زربتتاری ر ت

تتتوت شتتیرر پی ت ا میین ت او در کوم ت

یالنشتتتنر ،شتتتاه تصتتتاورر طبیعتتت

در ینتتتار تاخ وتتتتازها اتتتولپیکر و تتتتکوت

درختتان در برابتر هیتتاهو شتنر اتت

یتته او را از اکستاس زنت گی تنتتی تتاخته اتت

ارتت صتت نهها مخاطتتق را بتته مقارستته وا متتیدارد تتتا در خصتتوص ترگشتتتگی و افتتول
انستتان در دنیتتا ماش تینی ت متتل یتترده و بیان رش ت تصتتورربردار ب ت ون بتترش ،اتتتتداده از
دوربتتی دتتتتی درجیتتتال ،بتتاز نابتتازرگران و صتت نهها مستتتن گونه ،نشتتاندهن ة تقابتتل
بتتا می ت ان هنتتر تجتتار ات ت  ،چنانیتته دوربتتی فضتتا ج ر ت

می ت ان فرهن ت

را بتترا

ارتباد گذشته بتا کتال و ررنت ه فتراهم متیرورد و ماننت چشتم تتوم پتذ از اتمتام داتتتان
متوجتته پشتت

صتت نه و خلتتت گدتمتتان اجتمتتاعی میتتان اثتتر بتتا وا،عی هتتا بیتترون از رن

میباش (در پرت

و پرتت  ،۱۳۹۳ ،ص )5۳

 .۳ .۴کنش فرامتنی

رنچتته هملتت

ماشتتی و طعتتم گتتیالس را فراتتتر از میتت ان ادبتتی بهرکتت رگر متترتبب

میتتتازد ،عناصتتر فرهنگتتی مشتتترن در عصتتر پسام رنیستتم ات ت
ار رثتار صترفاذ متکتی بتر متت نیست
مختل ت

بتتهعبارت درگتتر ،تدستتیر

بلکته وجتوه مشتترن در ختارد از متت بته اشتکال

بینتتامتنی ،۱متتتون متتواز  ،2متتتون ارجتتاعی ،۳مو تتوع ارجتتاعی 4رتتا متتتون پیشتتی

5

1. intertextuality
2. paratextuality
3. metatextuality
4. architextuality
5. hypertextuality
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رنهتتا را بتته رکتت رگر متترتبب میتتتازد (ر ر ،۱۳۹5 ،ص  )20در ارتت راتتتتا ،تصتتاورر
همچون مقابله بتا زنت گی ماشتینی ،گدتمتان انتقتاد  ،رنت از تتلطهگر  ،جنتانوطنی ،بیتان
تمتتار ات اجتمتتاعی ،تخیتتل رزاد ،تتترس از متتر  ،تتترگردانی ،انتت وا هنرمنتت  ،گستتترش
چن ت فرهنگی ،نق ت

عم ت ة خیتتال در پیشتتبرد وا،عیتتات و ت یی ت بتتر خودرگتتاهی از جملتته

چال ها مشتترن عصتر پسام رنیستم در ارت رثتار اتت

ارت عناصتر را میتتوان اتتاس

هنر مستقل و متت ثر از گستترش تقابتل میت ان فرهنگتی بتا میت ان ا،تصتاد و از میتان رفتت
عقالنی ِ واک در م رنیسم بهشمار رورد (یات  ،2000 ،ص )27

از تتتو درگر ،عناصتتر فرامتنتتی در همل ت

ماشتتی و طعتتم گتتیالس از اصتتول مشتتترن

همچتتون بیطرفتتی ،تکتتور و پورتتاری برختتوردار اتتت

یتته بتتا نظررتت انسانشناتتتیادبی

بوردرتو همختتوانی دارد برار اتتتاس ،بوردرتو بتتر تتتاختار و یتاریرد مستتتقل هنتتر در میت ان
ادبتتی ت ییتت میینتت و رن را دارا خصوصتتیاتی میدانتت یتته میتوانتت همچتتون اهرمتتی
متترثر در تع ت رل می ت ان  ،ت رت عمتتل ین ت (پرتتتت  )۱۳۸5 ،در وا،تتع ،بوردرتتو بتترخال
فویتتو ،دررت ا ،لیوتتتار و بودررتتار نگتتاه م روتتتانه بتته امکتتان تعت رل تتتلط ،ت رت نت ارد او
نق ت

نمتتادر را ،ابتتل

ین گتترانِ می ت ان ادبتتی در انتقتتاد از نگتتاه یارر ماگونتته بتته فرهن ت

توجتته میدانتت (بوتتتچتی ،2006 ،ص  )۱5-۱۱در ارتت خصتتوص عناصتتر فرامتنتتی بتته
شرد زرر ،ابل توجه ات :
نخس

عنصر بیار ی ۱رتا بیطرفتی در میت ان ادبتی موجتق میشتود هنتر مستتقل بته

تدکتترات رنارشیستتتی و تاختارشتتکنی از چتتارچوب عقتتلگراری تمارتتل داشتتته باشتتن (
میتت ان ا،تصتتاد

شتتنباز  ،۱۳۹۱ ،ص  )۱۳۹۱بتتهعبارت درگتتر ،میتت ان ادبتتی بتتر ختتال

جنب ت مندع طلبانتته ن ت ارد ،بلکتته بتتا اتکتتا بتتر تتترمار فرهنگتتی و خودرگتتاهی نستتب
ارزشهتتا هنتتر  ،تبعی

بتته

هتتا موجتتود در می ت ان  ،ت رت را مطتترد میین ت بتترا مثتتال،

اوفیلیا در ص ن پتنجم هملت

ماشتی بتا ل ت ایسررتیونیستتی بته تتتار

از کتذ تندتر،

1. disinterestedness

نشانهشناتی تطبیقی مدنوم « ،رت» در طعم گیالسِ

طییتتان و متتر
 )4۱6هملتت

۱77

میپتتردازد و یلیت تمتتار ات جنستتی را م کتتوم میینت (بتتاریر ،20۱2 ،ص
نیتت در صتت ن اول بتته صتتراک

میدهتت او در تتتخنان

از رتت

روابتتب اشتترافی

ارتت ژولوة ختتاص پیتترو نمیینتت  ،چنانیتته تمتتام

ررزو او مل تتت شتت ن بتته رات طبیعتت

و پنتتاهجوری در اجتت ا بتت ن ختتود اتتت

همچنتتی بت رعی در طعتتم گتتیالس شخصتتیتی پیچیت ه اتت
ر

یتته نمیتتتوان تدکتترات

ارت ژولوة ختاص م ت ود یترد او فترد تترگردان اتت

و در ننتتاد طبیعتت

را متتورد انتقتتاد ،تترار

یته پنتاه ختود را در متر

جستتتجو میینتت انتقتتاد از درتت گاه ان صتتار و النتتام از ،تتوانی

بیطرفان طبیعت  ،او را بته تتو رت

نگتاه جنتانی بترا گتذار از زنت گی مت رن و رفتت

بتته تتتو زن ت گی روتتانشتتینی پیشتتام رن تتتوم میده ت یتته بتتر اهمی ت
تب

زن گی ت یی دارد (شیس من
دوم ،فرامتنی ت

اتت

را بتته

خودرگتتاهی در

و پورجعدر ،۱۳۸۱ ،ص )۳۱

در هنتتر مستتتقل مبتنتتی بتتر ماهی ت

تکتتورنی فرهن ت

بتتر ار اتتتاس ،دتتتتاوردها فرهنگتتی و هنتتر متعلتتت بتته رت

در پس م رنیستتم
فرهنت  ،زبتتان و رتتا

متتت ختتاص نیستتتن بلکتته نشتتاندهن ة همینشتتی و تعامتتل درتت گاهها هنتتر  ،ادبتتی،
ا،تصتتاد و اجتمتتاعی در نقتتاد مختلتت

دنیتتا بتتا رکتت رگر میباشتت در ارتت خصتتوص

نمیتتتوان روابتتب بتتازِ ا،تباتتتی میتتان متتتون ادبتتی گونتتاگون را نادرت ه گرفت

(ةنت ،۱۹۹7 ،

ص  )xix-5چنانیه پسام رنیستم مترز میتانِ متت بتا دنیتا بیترون را م تو میینت  ،نقت
عتتامالن اجتمتتاعی و عادتوارههتتا در تشتتکیل هنجارهتتا ثاب ت

و تتتاخ

 ،ت رت را متتورد

انتقاد ،رار میده و بته میت ان ادبتی در جامعته یتاریرد مستتقل میبخشت (مورت ککمت ،
 ،۱۳۹2ص  )۱6۹-۱6۸ار گونته ارتبتاد اثتر بتا و،تارع و تتارر متتون ،م وررت
فرامت منتقل میین تا ا،تباس و تیییر روار

رن را بته

جارگ ر داتتانپرداز شود

ار رورته در تبتادالت فرهنگتی موجتق تعمیتت نگتاه ادبتی نستب
تتترمارهها نمتتادر میگتتردد ،چنانیتته بوردرتتو بتته چتتال

بته میت ان ،ت رت و

هنتتر مستتتقل در تقتتاطع ،ت رت،

میتان تترمار فرهنگتی و تترمار ا،تصتاد بتاور دارد بته اعتقتاد او هنتر نتاب در تعتتامالت
جنتتانی و گتتذار از جامع ت مب ت بتته جامع ت پیشتترفته نق ت

اتاتتتی دارد؛ زرتترا ختتود ،ر ت

می ت ان مستتتقل در تعامتتل بتتا تتتاختارها اجتمتتاعی و ارزشهتتا فرهنگتتی بهشتتمار میرر ت

۱7۸

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم
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(بوتتتچتی ،2006 ،ص  )۱7در وا،تتع ،هنتتر نتتاب بتتا دا اتتهها جامعتته ،اتتتتع اد ،زرفی ت ِ
شناخ

و شتیوة عمتل مناتتق در جامعته ارتبتاد مستتقیم پیت ا میینت چنانیته مبتنتی بتر

عقل مُردن ات

و نه مُردن برا عقل (بارنگانی و یازمی ،۱۳۸۹ ،ص )۹

در ارت راتتتا ،فرامتنیت
بهصتتورت رتت

انستان پستام رن در هملت

هورت

تتتوةة انستتانی ین منتت مطتترد میینتت (بابتتاری ،بیتتتا) هملتت

انسان پسام رنی ات

تخ خود را با فعل ما تی «مت هملت
فرامتنتتتی در روارتتت

صتت ا

یه در برابتر هجمت زنت گی ماشتینی بتهطور صتررج لتق بته اعتتراد

میگشتتار ؛ زرتترا نمیتوانتت هماننتت هملتت
اتتتت

شکستتریر ،شتتاه ادة جتت ا از جامعتته باشتت او
بتودم» راتاز میینت یته از ابتت ا نشتان ت توالت

(متتتولر ،۱۳۸۹ ،ص  ) 26او بتتته زود مستتتاژل درون ،صتتتر

السینور را با رخت ادها فرهنگتی رلمتان ،ترن بیستتم و ترنوشت
زلم رفته بتر رنهتا بته دتت
نیست

ماشتی و طعتم گتیالس را

و ادعتتاری بتترا شتتناخ

متردم پیونت میزنت و از

شتاهِ پت ر گالرته میینت او درگتر رت

اومانیست ِ یمتالگرا

جنتتان ن ت ارد ،امتتا از نگرانتتی ختتود دربتتارة از میتتان رفتتت

رزاد ِ انسان در عصر م رنیتته و تبت رل شت ن انستانها بته ماشتی تتخ میگورت (بتاریر،
 ،20۱2ص  )402همچنتتتی بتتت رعی در طعتتتم گتتتیالس ت تتتوالت رتتت

تتتتوةة انستتتانی

ین منتت را در جستتتجو رزاد و درن لتتذت زنتت گی نشتتان میدهتت باوجودرنکتته اثتتر
ادعتتاری بتتر درن اتتتتعالری از انستتانی
شتتنر ،اشتتاع اتتتتعارها اتتت

ن ت ارد ،تصتتمیم ب ت رعی بتترا خودیشتتی در کوم ت

در فرامتنیتت

اثتتر یتته بتتر تعتتارد خودبیگتتانگی در میتتان

شتتنرون ان دنیتتا پستت م رن بتتا خودرگتتاهی و گررتت رنهتتا از زنتت گی ماشتتینی بهتتتو
طبیع

درون ت یی دارد

توم ،عنصتر پورتاری در فرامتنیت

بتا توتتع درت گاه درالوةرت

در هنتر مستتقل ارتبتاد

دارد تتتاختار بتتاز در ار ت رثتتار ،هستیشناتتتی و مدتتاهیم ت متتل برانگی ت همچتتون متتر
،تت رت را بتته چتتال

مییشتت تتتا جنبتتهها نندتتته در وا،عیتت

 ،20۱7ص  )۱0۸-۱0۳در وا،تتع ،ارتت جنبتته از فرامتنیتت
مختلتت

و

را رشتتکار تتتازد (اتتتتم،

متوجتته ارتبتتاد درنامیتت

انتتواع

رثتتار ادبیهنتتر مستتتقل بتتا رکتت رگر در تراتتتر دنیتتا و در برابتتر اتتتتیال

ارزشهتتا نمتتادر ا،تصتتاد و اجتمتتاعی اتتت

چنانیتته هنتتر نتتاب بتته دنبتتال بتترروردن

نشانهشناتی تطبیقی مدنوم « ،رت» در طعم گیالسِ

خوات ت

۱7۹

مخاطتتق ،تسلیبخشتتی و رتتا اراژ ت هنتتر عامهپستتن نیس ت  ،بلکتته بتته اعتقتتاد پیتتر

بوردرتتو از جتتنذ مستتتقل و دارا طبقهبنتت

(بوتتتچتی ،2006 ،ص -۱0

داخلتتی اتتت

 )۱۱بتهعبارت درگتتر ،ارت رورکتترد هنتر ایتتر نخبتتهگرا و مولت میت انی اتت

یتته تتم

دارا بتتودن ،واعتت نستتبتاذ مستتتقل از زرباریشناتتتی ایراتتتطورها برختتوردار اتتت

و بتتا

تارر رثار هنر و اجتماعی ارتباد ناگسستنی دارد
ب ر صتتورت ،نشانهشناتتتی روار ت

در همل ت

ماشتتی و طعتتم گتتیالس بیتتانگر  ،ت رت

هنتر در واةگونتتتاز زبتتان رتتتانه و تاختارشتتکنی از وا،عیتات یلیشتتها اتت
بتتهجا انتقتتال پیتتام ،بتتر اتتتتداده از فضتتا گدتمتتان و چتتال
دارنت هتتر دو اثتتر متتر

در ت گاهها مختل ت

ت یی ت

تتتوةة فتترد را مطتترد مییننت و متترز میتتان هنتتر و جامعتته را از

میتتان بتتر میدارن ت تتتا شتترارب تراةر ت

انستتان پستتام رن را نشتتان دهن ت چنانیتته داتتتتان

شخصتتی ها از داتتتتان زن ت گی روزانتت متتردم جتت ا نیس ت
 ،۱۳۹4ص  )۳۳-۳2هملت

ارت رثتتار

داتتتتان ختود را روارت

(کستت زاده نیتتر و اتتتالمی،

نمیینت بلکته تقابتتل درت گاه هنتتر بتتا

درتت گاه تیاتتتتم اران ،فیلستتوفان و شتترارب اجتمتتاعی را بهتصتتورر مییشتتان در کالییتته
توانتتاری تیییتتر تتتلط تتترمارهدار و مندعتت طلبی رارتت در جامعتته را نیتت دارد (بتتتل،
 ،20۱2ص  )۱۳-۱2او بتته فکتتر اراژتت رتت

نمتتار

اشتترافی بتترا دربتتار نیستت  ،بلکتته

تتترجیج میدهتت در میتتان متتردم در خیابانهتتا رلمتتان ت صتت ینتت (متتولر ،۱۳۸۹ ،ص
 )۳2همچنتتی تصتتاورر درکتتتاتور در تلور رونهتتا بتت ون صتت ا نشتتاندهن ة خنثتتی بتتودن
زبان رتانهها جمعی و یلمات یلیشه ن د اوت
طعم گتیالس نیت بتا رورکترد هنتر بته بررتتی شترارب انستان پستام رن و درالوةرستمِ
میان طبقات مختلت

جامعته متیپتردازد در وا،تع ،ییارتتتمی بتا شتو طبعی فلستدی تقابتل

در گاه ب رعی بتا درت گاه مرتتوم در جامعته دربتارة تتوةة متر

را نشتان میدهت (رزنبتام

و تتتعی وفا ،۱۳۹6 ،ص  )57خودیشتتی در ار ت اثتتر تتتابعِ اصتلِ عت مِ ،طعیت
ینتتاری نستتب

بتته مدتتاهیم تتتلطهناپذرر ات ت

و دارا بتتار

چنانیتته مخاطتتق را وامتتیدارد تتتا بتتا نگتتاه

متدتتتاوت بتتته هنجارهتتتا اجتمتتتاعی بنگتتترد (متتتالوو  ،۱۳77 ،ص  )۱2بنتتتابرار  ،او
بهصتتورت تتتمبولی

میمیتترد و بهوتتتیل تتتربازان تشتتییع میشتتود ،در کتتالی یتته نمتتار

۱۸0

مطالعات زبان و ترجمه

ایتتر نتظتتره و ایررتتتمی گپوگد ت

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

گتتیالس نشتتاندهن ة تیییتتر

تتتربازان در زرتتر درخ ت

زاورتت درتت داتتتتان بهتتتو درتت گاه هنتتر دلختتواه یتتارگردان اتتت

همچتتون هملت

ماشتتی از دارتترة صت ن نمتتار

مخاطبتتان رنهتتا را متوجتته لتتذت طبیعتت

در انتنتتا بتت رعی

ختتارد میشتتود تتتا بتتا تیییتتر زاورتته نگتتاه

در هنجتتارگرر

از اتتتلوب زنتت گی ماشتتینی

بنمار
 .۵نتیجهگیری

مطالعتت تطبیقتتی نشتتانهها ،تت رت در هملتت

ماشتتی و طعتتم گتتیالس نشتتاندهن ة

روابتتب پیچی ت ة می ت ان ادبتتی بتتا انتتواع تتترمارهها فرهنگتتی ،ا،تصتتاد و اجتمتتاعی ات ت
ار ت رثتتار تتم برختتوردار از ،تتوانی نستتبی مستتتقل بتتا اتتتتداده از ین هتتا اجتمتتاعی،
مییشتتن تقابتتل متتن

زرباریشناتتتی و فرامتنتتی هژمتتونی میتت ان ،تت رت را بتته چتتال

نورسن ه و شخصتی ها داتتتان بتا تتالرت هنتر هتالیوود  ،تماشتاچی را بتهعنوان انستانی
ین منتت و خودرگتتاه متتورد خطتتاب ،تترار میدهتت و بتته تاختارشتتکنی از هنجارهتتا
اجتمتتاعی و ا،تصتتاد دعتتوت میینتت همچنتتی تقابتتل درتت گاهها و عتت م نتیجتتهگیر
صتتررج در ارتت رثتتار از خصوصتتیات هنتتر مستتتقل بهشتتمار میررتت ؛ زرتترا عتت م ،ضتتاوت
دربتتارة برتتتر ارزشهتتا منجتتر بتته تاختارشتتکنی از تمتتار ات تتتاختاررافته در هتت
مخاطق میگتردد در ارت رورکترد هملت

و بت رعی از ،التق شخصتی

داتتتانی ختارد و

به گدتگو مستقیم بتا مخاطتق میپردازنت تتا مترز تتاختگی میتان هنتر و جامعته برداشتته
شتتود اتتتتداده از تکنی هتتا رزار دهن ت ة نتتور ،ص ت ا ،گستتیختگی متتت همتتراه بتتا یتتالة و
درالو ها خشت همچتون شتون ،خودرگتاهی مخاطتق را ت ررت
کضتتور در صتت نه میدهتت اصتتول نمتتار
ارتتت ژولوةر

در ننارتتت

فرهنتتت

پستت دراماتی

بتتا ت ییتت بتتر گسستت ها

صتتتنعتی مبتنتتتی بتتتر تولیتتت و گستتتترش هنی هتتتا

پی تاخته را زرر ترال میبترد متت در ارت رثتار شتکل ثابت
اتتت

و بته مخاطتق کتذ

نت ارد و تننتا نقطت راتاز

بتترا ا،تبتتاس مستتاژل مشتتترن و گدتمتتان میتتان فرهن هتتا تتتاختار بتتاز و امکتتان

تدستتیر رزاد ،در ننار ت

اثتتر را از م ت ودة متتت ختتارد یتترده و بتته امتتر نام ت ود و ایتتر
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،ابل تتلطه تبت رل میینت  ،چنانیته هملت

۱۸۱

و بت رعی را میتتوان شتنرون انِ جنتانی میت ان

ادبی بهشمار رورد
کتابنامه
ر ر ،ا ( )۱۳۹5ت لیلی بر نظررات ترامتنی

ةنتی پژوه ها نق ادبی و تب

شنا تی-۱۱ ،)24(7 ،

۳۱

ر رم ،م ( )۱۳۹5برر تی مدنوم توةه و بازتاب رن در شیوة اجراری بر ش  :پروةة عملی یارگردانی
نمار

نگنبان (پاراننام منتشر نش ة یارشناتی ارش ) دانشگاه تربی

م رس ،تنران ،ارران

اتالمی ،م  ،و فرهادپور ،م ( )۱۳۸7پاررذ-تنران :تینما عباس ییارتتمی تنران :فرهن

باباری ،پ (بیتا) بی متنی

صبا

در نمار نام مادر نوشته برتول برش  .برگرفته از
http://anthropology.ir/article/29504.html

بارنگانی ،ب  ،و یازمی ،ع ( )۱۳۸۹بررتتتتی مبانی تئورر

فرهن

مدنوم تتتترمار فرهن

فصتتتلنام بر

2۱-۸ ،)24( ،

بسکاد  ،م  ،شیس من

 ،ع  ،و ن اری ،ا ( )۱۳۸۹ورژگیها پسام رن در هنر چن رتانها

یتاب ماه

هنر۱۹-۱2 ،)۱42(۱۳ ،
بنارلو ،ع ( )۱۳7۹عباس ییارتتمی تنران :نوروز هنر

بوتتتتچتی ،ر ( )2006پژوه

بوردرو در زمین ادبیات زمینه ها ،تتتتنم ها و نگرش ها ترجم ررش

کس پور تنران :ترجمان
پرتت  ،ش ( ۳0 ،۱۳۸5د ) نظرر انسانشناتی ادبی پیر بوردرو برگرفته از
http://anthropology.ir/article/2029.html

پورر ر ،ر  ،و تخنور ،د ( )۱۳۹4چیستی و چراری شخصی پرداز پسادراماتی

در فضا رتتانها

تئاتر معاصر نق زبان و ادبیات خارجی77-45 ،)۱5(۱۱ ،
جمشی

ها ،و  ،و پرتت  ،ش ( )۱۳۸6درالکتی

من

و می ان در نظرر عمل بوردرو فصلنام علوم

اجتماعی۳0-۱ ،)۳2( ،
ک س زاده نیر  ،م  ،و ا تالمی ،ر ( )۱۳۹4ه ستی شنا تی پ سام رن در دا تتان «م دانلی یل ه ستم»
براتاس نظرر براران م هیل ادبیات پارتی معاصر42-25 ،)۱6(4 ،
کقی ،س ، ،ربان صباو ،م و تاژبی نقن ر  ،ز ( )۱۳۹7انقیاد و  ،رت ب ن زنانه در رمان ترگذ ش
ن رمه نوشت مارگارت اتوود مطالعات زبان و ترجمه۱26-۱04 ،)۳(5۱ ،

۱۸2
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دورتیه ،ة ( )۱۳۸۱پیر بوردرو انسانشناس ،جامعهشناس نام انسانشناتی225-2۳7 ،۱ ،
در پر ت  ،م  ،و شنبا ،م ( )۱۳۹۳ت ورلها فل سدی از تینما ییار تتمی با ت یی بر رراء ةان لون
نانسی مطالعات میان رشتها در رتانه و فرهن 62-45 ،)7(4 ،
راد ،ر  ،و فارتیان ،م  ،و بامشکی ،س ( )۱۳۹7بررتی تطبیقی تصورر جن

جنانی در رمانها خون

درگران و تووشون مطالعات زبان و ترجمه2۹-2 ،)۳(5۱ ،
ربانی خورا تگانی ،ع  ،و خوشرم

 ،م ( )۱۳۸۸مق مها بر جامعه شنا تی زبان پیر بوردرو ف صلنام

مطالعات فرهنگی و ارتباطات۱۸6-۱55 ،)۱6(5 ،
رزنبام ،د  ،و تعی وفا ،م ( )۱۳۹6عباس ییارتتمی تنران :چشمه
( )۱۳۸۳ن شانه شنا تی الرها و یاربرد رن در ت لیل مت هنر

تجود ،

همان رشی نشانهشناتی هنر (ص  )74-5۹به هم

شتتنباز  ،ر ( )۱۳۹۱فرارن تب رل همل

فرزان تجود

مجموعه مقاالت اولی

تنران :فرهنگستان هنر

به ماشتتی بازخوانی ا،تباس هارنر مولر از ورلیام شتتکستتریر.

برگرفته از
http://anthropology.ir/article/13172.html

شتتتیس من

 ،ع  ،و پورجعدر ،م ( )۱۳۸۱بررتتتتی علل اتتتتتقبال منتق ان اربی از فیلم ها عباس

ییارتتمی فصلنام م رس هنر4۱-25 ،)2(۱ ،
طنور  ،ن ( )۱۳۹۱ورکتور برگم  :پاران نظررهپرداز هنر فصلنام ییمیا هنر2۱-7 ،)5(۱ ،
عقیقی ،س ( )۱۳۹6چ شمان ازها متییر :برر تی تطبیقی مولدهها م ستن و دا تتانی در رثار عباس
ییارتتمی ارران نام 26-7 ،)4(2 ،

عیستتیون  ،ل  ،و توکی فام ،م ( )۱۳۹۱فمینیستتم پستتام رن و ت ول در مدنوم دمویراتتتی ت قیقات
کقوم خصوصی و ییدر (دانشنامه کقوم و تیات )۸6-6۱ ،)۱7(۸ ،
فکوهی ،ن ( )۱۳۸4پیر بوردرو :پرتتتمان دان

و روشتتندکر

فصتتلنام علوم اجتماعی-۱4۱ ،)۱(2 ،

۱6۱
و هنر در

 ،ل سدلی ،م  ،و میرخو شخو ،ر ( )۱۳۹6هنر و تیا ت  :زمینهها تعامل و تقابل تیا ت
پس م رنیسم فصلنام تیات ۱04۳-۱025 ،)4(47 ،

یررمی ،م ( )۱۳۸۹علوم اجتماعی :ان رشتتته اجتماعی پیر بوردرو مجل فرهن

پژوه

دانشتتتگاه

با،رالعلوم۱60-۱۳7 ،)7(2 ،
ییانیان ،ر ( ۱۸ ،۱۳۹5شنررور) هیچ چی پننانی ن اررم/ییارتتمی پرچم ار ات

برگرفته از

https://www.isna.ir/news/95011805944

۱۸۳
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گنجی ،م و کی رران ،ا ( )۱۳۹۳ترمار فرهنگی و ا،تصاد فرهن

(با تایی بر نظررهها پیر بوردرو و

تراتبی) فصلنام راهبرد ۹7-77 ،)72(2۳
گی  ،ن ( )۱۳۹0مایذ وبر و نظرر پستتام رن :ج ال عقل و افستتون ترجم م مود مق س تنران:
روزنه
مالوو  ،ل ( )۱۳77ا صل ع م ،طعی

ییار تتمی (نگاهی به رثار ییار تتمی) ترجم شاپور عظیمی

فارابی ۱7-۱0 ،)4(7 ،
م م یاشی ،ص ( )۱۳۸4بررتی تطبیقی مولدهها زرباریشناتی در هنر تنتی و ورژگیها تینما
ییارتتمی یتاب ماه هنر6۱-4۸ ،40 ،
مق سجعدر  ،م  ،رعقوبی ،ع و یاردو ت  ،م ( )۱۳۸6بوردرو و جامعه شنا تی ادبیات ادبپژوهی،
۹4-77 ،)2(۱
ممتاز،

( )۱۳۸۳معرفی مدنوم طبقه از در گاه بوردرو پژوهشتتنام علوم انستتانی-۱4۹ ،)42-4۱( ،

۱60

ماشی

مولر ،ه ( )۱۳۸۹همل

ترجم ناصر کسینی منر تنران :گروه تئاتر

مولر ،ه ( )۱۳۹4تهگانه :هرایلذ  ،5ماژوزر ،همل
مور ککم  ،ن ( )۱۳۹2دررم

ماشی

ترجم ناصر کسینی منر تنران :روزبنان.

بر رورکرد روششتتتناختی پیر بوردرو به مدنوم تتتترمار فرهنگی

جامعهپژوهی فرهنگی۱7۸-۱55 ،)۱(4 ،
نازرزاده یرمانی،

( )۱۳۸۱یمینهگراری (مینیمالیستتتم) در هنر نمار

مجله هنرها نمارشتتتی،۳ ،

4۳-۱0
نازرزاده یرمانی،

( )۱۳۸5دررم

نانسی ،ة ( )200۱ب اه

به نمارشنامهشناتی تنران :تم .

فیلم ترجم با،ر پرهام ،برویسل :اروةوارت

نظر  ،ع ( )۱۳۸5پسام رنیسم و هور

تیاتی فصلنام مطالعات ملی۱۳6-۱۱6 ،)۳(7 ،

ورتمور ،د ( )۱۳۸6تئاتر پس م رن ترجم صم چینی فروشان تنران :نمار .
روت ،

( )۱۳۹7دررم

بر ادبیات تطبیقی ترجم علیر ا انوشیروانی تم
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چکیده
بههه بههاور بعنههد منت هه ن ،رمانهههای رمههاننویس آمریکههاید د ن دلو ههو در حههوزة
م رنوسههو و ز ن ههر بریههد دیحههر در حههوزة پسام رنوسههو نوشههته شهه ه ن  .در م الههة
حاضر ،آیرین رمان دلو و بهه نهام کهدْ صهرر ( )30۸2بههمن هور برریهد حوطهة نحارشهد
آن و کههاوی ش ه ه ی ه  .ز آنجههاید کههه متام رنوسههو بههر پایههة نویههان بههون م رنوسههو و
پسام رنوسو بنا شه ه یه  ،یهن پههوها ز دیه ااه منت ه ند نهون تومها
ر بون وَن دِن آکر در مهورد متام رنوسهو بههره ار تهه یه

ورمِ هن و

تها در یهن رمهان بهه برریهد

هونشههوندهای نویههاند بههون م رنوسههو و پسام رنوسههو بپههرد زد .بهه ین من ههور ،نهههار
عامههم مت ابههم بهههون م رنوسههو و پسام رنوسههو رریهههد شهه ه ن کههه عرارت نههه ز
دیهه ااههای مثر ن یشههانه و شههکاکانه نسههر
کنایههه ،شههورتحد و بدترههاوتد نسههر

بههه مههرو و نههاوری ،صهه

ِ ارتههار و

بههه زنهه ادِ روزمههره ،و آرمانشهههر و ویر نشهههر.

یا تههای ین پههوها نشهان مهددهه کهه نمهدتهو ن یهن رمهان ر کام هاً م رنوسهتد یها
کام اً پسام رنوسهتد در ن هر ار ه ؛ زیهر بها یهن کهار بخها مت ابهم آن نادیه ه ار تهه
مدشهود .پههوها حاضهر بهه یهن نتوجهه مهدریه کهه کهدْ صهرر رمهاند متام رنوسهتد
یهه ؛ زیههر در یههن رمههان اههاهد ویهاههدهههای م رنوسههتد و اههاهد مشخصههههای
پسام رنوسههتد آن ج ههوة بوشههتری پو ه م هدکنن ه  .رمههان همچههون آونحههد ،بون هابون یههن
ویهادهای متنهادِ هونشهون نویهان مهدکنه و پویهاید ههردو-هوچکه م ر بهه نمهایا
مداذ رد.
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 .1مقدمه

دیرااهد یه
قههرن بوسهه

کهه یهخن ز مهرو پسام رنوسهو بهه اهو

مهدریه  .مها آیها در پایهان

و یکههو ،تههاری پسام رنوسههو بههه پایههان ریههو ه یهه

ر نسههوس وکویامهها

۸

( )۸۳۱۳در م ال هة یههود ب هه نههام «پایههان تههاری » بههر تمههام آن تأکو ه م هدکن ه  .من ههور وی ز
پایان تهاری

یهن یه

کهه بشهر ز ن هر « یه وولویی بهه تکامهم ریهو ه یه » (ص )4 .و

«دیحر هوچ پوشهر تد در صهو ِ بنوهادین مکانپهذیر نوسه ؛ زیهر تمهام یها لات مههو پوشهتر
مطههر ش ه ه ن » ( وکویامهها ،۸۳۳3 ،ص .)۸3 .مهها در م الههه ی ب ههنههام آین ه ه تههاری بههر ی ه ة
یود مرند بر پایان تهاری یهب بط هان مهدکشه و یهخن ز آینه ه تهاری بهه موهان مهدآورد
( وکویاما )30۸3 ،در یهن زمهان دعاههاید مرنهد بهر ینکهه «تهاری متوقه

نمهدشهود و بهه

وضههعو

یههکون نمههدریهه » قههوت مههداورنهه (آکههر ،اورنههو و ورمِ ههن ،30۸2 ،ص.)3 .

تومهها

ورمِ ههن و ر بههون ون دِن آکههر 3بهههعنو ن منت هه ن متام رنوسههو دعهها مههدکننهه کههه

«حرک

عصهر «مهاور ی پایهان تهاری » یه  .بهه

تاری هوچاهاه متوقه

عرارت دیحهر ،تهاری

نمهدشهود» .ینه

ز « نتههاید کهه بهر یا م ه ر کرده نه نوهو ر تهر مهدرود» (ورمِ هن و

آکر ،30۸0 ،ص .)3 .حها یرنوشه

پسام رنوسهو بههعنو ن یه

جنهرا دبهدتهاریخد نهه

مدشود
جهها

تههوت ۹بهها تأثورپههذیری ز کتهها

شههرا مههارکس )۸۳۳۸( 4ثههر ی د دری ه  1بههه

یههن بههاور مههدریهه کههه پسام رنوسههو دوبههاره همچههون «رو یههرارد ند» بههاز مههداههردد
(تههوت ، 30۸0 ،ص .)4 .بنههابر ین ،پسههام رن یهها «در حوههات پههس ز مههرو بههه زنه اد یههود
د مههه مههددههه » یهها و ذ تههاً «نههامور » یهه

(ر دروم و یههتارویس ،30۸2 ،2ص.)۸2-۸1 .

1. Francis Fukuyama
2.Tiomotheus Vermeulen and Robin Van den Akker
3. Josh Toth
4. Specters of Marx
5. Jacques Derrida
6. Rudrum & Stavris

هونشوندهای متام رنوستد در رمانِ کدْ صرر ثر د ن دلو و

حروب حسن ۸بر ین باور یه

یها

۸۱2

کهه «تهاری تها به یهود ر تکهر ر مهدکنه » (،۸۳۱2

ص)۱4 .
م رنوسو و پسام رنوسهو بها حهای د آهنهد یها دیهو ر نهون ز ههو جه نشه ه ن ؛ تهاری
و رهنه

همچون لهوحد بازنویسهد شه ه یه

آن بهه زمهان اذشهته ،حها و آینه ه نرهوذ

مهدکنه  .مهن امههان مهدکهنو کههه همهة مها در آن و حه کمههد ویکتوریهاید ،کمههد مه رن و
کمد پسام رن هسهتوو .نویسهن ه ممکهن یه
هو م رنوستد و هو پسام رنوستد

ثهری ر ی هک کنه کهه

در هو زنه اد

باش (حسن ،۸۳۱2 ،ص.)۱۱ .

بنههابر ین م رنوسههو و پسام رنوسههو م هدتو نن ه همههر ه بهها هههو در عصههر حاضههر حنههور
د شههته باشههن  .ز آنجههاید کههه «پسام رنوسههو دشههمن یههود ر در درون یههود د رد» (حسههن،
 ،۸۳۱2ص ،)۱2 .در هنحههام رجع ه

دوبههاره ،دشههمن یههود یعنههد م رنوسههو ر نوههو بهها یههود

بر مدارد نه  .در نتوجهه ،عصهر حاضهر ،مهدتو نه کهارز ر دوبهارة م رنوسهو و پسام رنوسهو
باش .
بههههع هههاوه ر نسهههوس لووتهههارد 3ز م رنوسهههو و پسام رنوسهههو بههههعنو ن «جریانههههای
دوره ی ۹کههه در ههو تههاری بههه ور متههو لد جههایحوین و جانشههون هههو مههدشههون » یههاد
م هدکن ه (بهههن ههم ز یههوو ،30۸3 ،ص .)3۱2-3۱1 .پههس م هدتههو ن نتوجههه ار ه

کههه یههن

جریانها در آین ه نوو نمایان مهدشهون  .در د مهه بهه برریهد نحهونحد ههور دوبهارة آنهها
پرد یته مدشود.
هههانن ،3000( 4ص )۸22 .در کتهها

یوای ه های پسههام رن دعهها م هدکن ه کههه مهها بههه

«پایههان پسام رنوسههو» ری هو ه یو و «زمان هة پسههام رن اذشههته ی ه » .و تأکو ه م هدکن ه کههه
«پسهها-پسام رنوسههو» 1نوازمنهه نههام و اههر یا ج یهه ی یهه
عنههو ند ج یهه بههر ی قههرن بوسهه

و یهه

و ز منت هه ن مههدیو ههه

ر وههه کننهه ( ،3003ص .)۸۱۸ .مهها هههانن در

م اله ی با نام «بر ی ب ر ته ما هنوز ینجای » بهه یهن نکتهه شهاره مهدکنه کهه بها وجهود
1. Ihab Habib Hassan
2. Francis Lyotard
3. Cyclical movements
4. Linda Hutcheon
5. Post-postmodernism

۸۱۱

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

ینکههه عصههر پسام رنوسههو اذشههته ،هنههوز هههو حنههور پسام رنوسههو حسهها

مههدشههود

(هانن ،3002 ،ص.)۸2 .
ورمِ ههن و آکههر در پای ه بههه ر یههو ن هههانن ،هههور متام رنوسههو ۸ر ع ههام م هدکنن ه .
آنههها متام رنوسههو ر «یههایتاری حسههد» 3تعریهه

مههدکننهه (آکههر ،اورههونو و ورم ههن،۹

 ،30۸2ص .)2 .ننههون تعریرههد بههر ی متام رنوسههو ز ارتههههای ن ریهههپههرد ز حههوزة رهن ه
ریمون ه وی و هامو 4ار تههه ش ه ه ی ه  .وی وههامو درد یههن نههو حههس ر «تجربههة جتمههاعد»
مهدد نه کهه اونهة یاصهد ز تجربههة جمعههد یه
متمههایو ی ه

و ز تجههار

(وی وههامو ،۸۳22 ،ص )۸۹۸ .یههن « حسهها

دورههها و نسههمهای قرههم

جمعههد تنههها م هدتو ن ه ز ریههک

هنههر درد شههود و باعهها یجههاد رترهها شههود» (وی وههامو و روم ،۸۳14 ،ص .)40 .بنههابر ین،
«یههایتار حسههد» بههه حسایههد شههاره م هدکن ه کههه در عصههر حاضههر ،پههس ز پش ه

یههر

اذ شههتن م رنوسههو و پسام رنوسههو ،بهصههورت مشههترد تجربههه مههدشههود .ارنههه ممکههن
یه

و یة متام رنوسههو و یة ج ی ه ی بههه ن ههر بری ه  ،پههواتههر در «حوزههههای مربههو بههه

جغر وهها ،مطالعههات نههاوری ،ووی ه  ،قتصههاد ،ریاضههوات و ع ههوم معنههوی شههرقد» یههتراده
شهه ه یهه  .بنههابر ین متام رنوسههو تههاری

ولههاند مهها پر کنهه ه د رد (آکههر و همکههار ن،

 ،30۸2ص.)4 .
بهههر ی مثههها  ،در یههها  ۸۳21و یة متام رنوسهههو ر ولهههون بهههار مسهههعود زو رز ده 1در
حههوزة دبوههات بهههکار ار ه

(آمرریههون  .)30۸1 ،زو رز ده ( )۸۳21نخسههتون بههار یههن و یه

ر بهعنو ن «ار یشد در دبوهات بههمن هور ر تهر ر هتن ز رمهان ترسهوری م رنوسهتد» بههکهار
بههرد (ص .)2۳ .آکههر و همکههار ن ( ،30۸2ص )4 .یههن اههر یا متام رنوسههتد زور ز ده ر
«نو دیحری ز پسا-مه رن» ت هد مهدکننه  .بهر ی روشهن شه ن تمهایو موهان متام رنوسهو و
پسام رنوسههو م هدتههو ن ز مرهومهههای محههوب زیسههتد مک ه ونو و بر نحههارت )3003( 2یعنههد
1. Metamodernism
2. Structure of feeling
3. Aker, Gibbons & Vermeulen
4. Raymond Williams
5. Masu’d Zavarzadeh
6. McDonough and Braungart

۸۱۳

هونشوندهای متام رنوستد در رمانِ کدْ صرر ثر د ن دلو و

کههو رز » 3کمهه

«بازیا هه

رزشههمن » ۸و «بازیا هه

«بازیا هه

رزشههمن » و بههه پسام رنوسههو «بازیا هه

ار هه

کههو رز » ارتههه مههدشههود« .بازیا هه

رزشمن » به یهترادة مجه د ز نوهوی بهه اونهه ی کهه بهر کوروه
شاره د رد ،در حالد کهه بازیا ه
رز

و کورو ه

کهو رز

(ص .)23 .بههه متام رنوسههو
آن هووده شهود

و رز

بهه یهتراده مجه د ز نوهوی بههصهورتد کهه ز

آن کایههته شههود شههاره د رد .بنههابر ین ،متام رنوسههو بههه یههتراده مج ه د و

رزشمن ز «یهر ها ،تکنو هها و قر رد دههای اذشهته» م رنوسهو مهدپهرد زد ،درحهالد کهه
پسام رنوسههو بههه «پههارودی و ت وهه ز آثههار هنههری» مههدپههرد زد .متام رنوسههو ز «زبالهههد ن
تاری » ۹آن عناصهری کهه بهر زمهان حها دلاله

مهدکننه و مکهان متصهور کهردن آینه ه ر

د رنه بههر مههدنونه (آکههر و همکههار ن ،30۸2 ،ص .)۸0 .متام رنوسههو در بخهها «نهارنو
ن ری پهوها» به ترصوم توضوح د ده مدشود.
 .2پیشینة پژوهش

کههو ر )30۸۱( 4در م ال هة یههود ب ها نههام «مالکو ه

پایههان دنوهها ک هدْ صههرر و تحههو پسهها-

پسام رنوسههو» ،جایحههاه مشههخص د ن دلو ههو 1ر بهههعنو ن نویسههن ه ی پسههام رن زیههر یهها
مدبرد .کو ر با تح وم موشهکا انه آیهرین رمهان دلو هو ،کهدْ صهرر ،در م ایسهه بها رمانههای
پوشههون و مخصوصهاً بر ه  ،)۸۳۱1( 2تحههو پوچوه ه ی ر در کهدْ صههرر مشههاه ه مهدکنه .
ین تحو و داراهوند بهر اصه هاهر تن و ز نحهر
ین بهاور یه

پسهام رن دلاله

مهدکنه  .کهو ر بهر

کهه دلو هو ز ریهک یهن رمهان ،پساپسام رنوسهو قهرن بوسه

و یکهو ر بهه

تصویر کشو ه ی .
بَههرِت )30۸۱( 2در م الههة یههود «دریشهها روزمراههد معمههو ِِغورمعمههو در رمههان
کدْ صهرر ثهر د ن دلو هو» ،ن ریهات ِیهتن د کهاو  ۱ر بهر روی کهدْ صهرر برریهد مهدکنه .
1. Upcycling
2. Recycling
3. Scrapheap of history
4. Eric Coffer
5. Don DeLillo
6. White Noise
7. Laura Barret
8. Stanley Cavell

۸۳0

مطالعات زبان و ترجمه

کاو بهر یهن بهاور یه

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

کهه مرهاهوو شهکاکانه و روزمراهدههای زنه ادِ معمهولد بها ههو

درآموخته ن  .بهرت معت ه یه

جرهری ،ر وی یهن رمهان ،ز یه

یهو بها نحهاهد شهکاکانه

زن اد مدکن و ز یهوید دیحهر زنه اد ر در عهادیتهرین لح هات روزمهرة زنه اد یهود
مدجوی .
دیند )30۸2( ۸در م الهة مهروری یهود بهه نهام «د ن دلو هو ،کهدْ صهرر» ،نکهات صه د ر
که دلو هو در یهن ثهر بهر آنهها تأکوه د شهته ز قروهم زنه اد ،مهرو ،زبهان ،به ن ،آینه ه و
و قعو ه

بههر مدشههمارد .دینههد ز ن طهههن ههر ت باکسهها  )30۸1( 3در کتههابا ب هه نههام « رز

رمان» نوو در م اله یهود بههره بهرده یه  .باکسها معت ه یه

رمهان قهرن بوسه

و یکهو

« مکان تصور کهردن و یهایتن دنواههای ج یه » ر هر هو مهدکنه  .یهن نهو رمهان «هنهر و
جسههو» ر بهها هههو در مههدآموههود (ص .)۸1 .در و قههن نحههار

در قههرن بوسهه

و یکههو ز

«تههاری نحههاری بههه آینهه هنحههاری» ۹تغووههر پوهه کههرده یهه  .نمونههه ی ز یههن نحههار

ر

مدتو ن در کدْ صرر دی (دیند ،30۸2 ،ص.)۸ .
بههر ی نجههام پهههوها حاضههر بههر روی رمههان کههدْ صههرر ( )30۸2نوشههتة د ن دلو ههو ز
ن ههر ت متام رنوسههتد تومهها
دیحر ،ن ریات آنهها نهارنو

ورمِ ههن و ر بههون ون دن آکههر یههتراده م هدشههود .بهههعرههارت
صه د یهن پههوها ر تشهکوم مهددهنه  .بر یها

ن ریهة

ورمِ ههن و آکههر ( ،)30۸0پوشههون «متهها» 4در متام رنوسههو «بهها ،بههون و ر تههر» معنههد مهدشههود.
آنها ین معاند ر ز ن هر معر ه شهنایتد ،1هسهتدشنایهد 2و تهاریخد برریهد مهدکننه و
بههه یههن نتوجههه م هدریههن کههه «متام رنوسههو ز ن ههر معر

شنایههد همههر ه بهها م رنوسههو و

پسام رنوسههو ،ز ن ههر هسههتدشنایههد بههون م رنوسههو و پسام رنوسههو ،و ز ن ههر تههاریخد
ر تههر ز م رنوسههو و پسام رنوسههو قههر ر د رد» (ص .)3 .اههر معنههای «متهها»« ،بههون یهها موههان»
در ن ر ار ته شهود ،متام رنوسهو بهر «بونهابوند» 2نویهاند دلاله

مهدکنه « .بونهابوند نویهاند»
1. Rachael Dini
2. Peter Boxall
3. Historiography to futurism
4. Meta
5. Epistemologically
6. Ontologically
7. In-betweenness

هونشوندهای متام رنوستد در رمانِ کدْ صرر ثر د ن دلو و

ی

«جریهان دیهالکتوکد» یه

۸۳۸

کهه بهر «نویهان بهون جایحاهههای متنهاد» شهاره د رد و بهه

آن «پویههاید هههردو-هوچکهه م »۸نوههو ارتههه مههدشههود (آکههر و همکههار ن ،30۸2 ،ص.)۸0 .
همان ور کهه ورمِ هن و آکهر ( )30۸0در مهورد یهن پویهاید توضهوح مهددهنه یهن جریهان
به ور «همومان بهون م رنوسهو و پسام رنوسهو در نویهان یه

ولهد ههوچ یه

به تنهاید شامم نمدشهود» .بهه عرهارت دیحهر نهه کام هاً مه رن یه

ز آنهها ر

و نهه کام هاً پسهام رن،

ب کههه در بههون یههن دو مرهههومِ مت ابههم در نویههان ی ه  .یههن پویههاید بههر مرهههومِ هها وند
«بونابونوهه » 3نوههو دلالهه

مههدکنهه  .ز ن ههر هها ون« ،بونابونوهه » کششههد یهه

کههه ز دو

رف بهون دو مرههوم متنهاد دراوهر یه  .در ینجها ها ون د یهتان یهطوره ی هرکهو
ر بههازاو م هدکن ه (ورمِ ههن و آکههر ،30۸۸ ،ص  .)2.ورمِ ههن ( )30۸3نوههو در مصههاحره

۹

بهها

پاتر 4بهه «د یهتان یهطوره ی بهه د م تهادن هرکهو بهون دنوهای یه یان و دنوهای نسهانها»
شههاره مههدکنهه  .هها ون بهها ن ریههة «بونابونوهه ِ» یههود «نویههان بههون یههن دو موقعوهه » ر
توضوح مددهه  .بههعرهارت دیحهر« ،هرکهو بهون دو دنوهای مخهال

بهه یهن یهو و آن یهو

کشو ه مدشود» در حالد که به هوچک م ز آن دو به ور کامم تع ک ن رد.
ورمِ هههن و آکهههر ( ،)30۸0منت ههه ن متام رنوسهههتد ،در م الهههة «یادد شههه هاید بهههر
متام رنوسو» 1مدکنن
متام رنوسههو بههون م رنوسههو و پسام رنوسههو در نویههان یه  .متام رنوسههو بههون م ه رن و
پسام رن ،بون مو و یها  ،بهون یهادهنحهری و د نهاید ،ههوحسهد و بهد حسایهد ،یحهانحد
و ننههه اانحد ،یکپهههارنحد و اسهههوختحد ،و وضهههو و بههههام پهههس و پهههوا مهههدرود.
متام رنوسو همچون آونحهد بهون قطبههای متنهاد نویهان مهدکنه  ...بههیهم
کههه نودیه

مهدشههود قطههب مخههال  ،آونه

ر بهههیههم

ههر قطهب

یههود مهدکشه زیههر وحه ت و

یحههانحد قطبهههای متنههاد مکانپههذیر نوسهه  .بنههابر ین ،پویههاید هههردو-هوچکهه م رخ

1. Both-neither dynamic
2. Metaxy
3. Hercules
4. Cher Potter
5. Notes on Metamodernism

۸۳3

مطالعات زبان و ترجمه

مدده که بههموجهب آن م ولهه ی ههو مه رن یه

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

و ههو پسهام رن ولهد ههوچیه

ز آن

دو بهتنهاید نوس ( .ورمِ ن و آکر ،30۸0 ،ص)2-1 .
بنابر ین ،متام رنوسهو ههو م رنوسهو و ههو پسام رنوسهو ر در یهود جهای مهددهه  .یها
بهتههر ز بحههویوو در «بونههابون» یههن دو قههر ر د رد و بههون آنههها در نویههان ی ه  .یههن همههان
پویاید هردو-هوچک م ر کهه در بالها ذکهر شه  ،روشهنتر مهدکنه (ورمِ هن و آکهر،30۸0 ، ،
ص .)2 .ار معنهای « ر تهر یها بعه » بهر ی «متها» در ن هر ار تهه شهود ،یهن جریهان ز «ن هر
تههاریخد بعهه ز پسام رنوسههو» بههه وقههو م هدپوونهه د و ت ریر هاً ز یهها  3000متام رنوسههو
بهههعنو ن «جریههان رهنحههد» غالههب ،جانشههون پسام رنوسههو مدشههود (آکههر و همکههار ن،
 ،30۸2ص .)۸۸ .متام رنوسههو ز ن ههر هسههتدشنایههد همههان ور کههه ورمِ ههن و آکههر ()30۸0
در «یادد ش ه هاید بههر متام رنوسههو» بههه آن شههاره م هدکنن ه «بههون م ه رن و پس ه م ه رن در
نویههان یهه » (ص )1 .و «همچههون آونحههد بههون قطبهههای مخههال
مدکن و یکدش ن ین قطبهای مخال

تههان و یوههو ن

مکانپذیر نوس » (ص.)2 .

 .3روش پژوهش

پههوها حاضهر مطالعهه ی توصههورد و کورهد بهر روی رمههان کهدْ صهرر )30۸2( ۸نوشههتة
د ن دلو ههو ی ه  .یههن رمههان در یههایة ن ریههات متام رنوسههوتد تومهها
دِن آکر ،در ت ها

یه

ورمِ ههن و ر بههون ون

کهدْ صهرر ر رمهاند متام رنوسهتد نشهان دهه « .هونشهوند» ،3یکهد

ز مهوتههرین صههو و شههاک ة «متام رنوسههو» ،زمههاند رخ مههددههه کههه «مرهههوم یهها ن ههری
بههه ور همومههان بهها مرهههوم یهها ن ههر دیحههری کههه دریه
موقعوه

در ن طههة م ابههم آن باشه  ،در یه

قههر ر بحوههرد» (آمرریههون .)30۸1 ،ز آنجههاید م رنوسههو و پسام رنوسههو ر مهدتههو ن

دو جریههان دبههدتههاریخد بهها ویهاهدهههای ت ریرهاً مت ابههم ت ههد کههرد و متام رنوسههو بههر پایهة
«نویههان بههون م رنوسههو و پسام رنوسههو» (ورمِ ههن و آکههر ،30۸0 ،ص )1 .یههتو ر ی ه  ،در
ین پهوها ،هونشوند نویهاند یهن دو جریهان در کنهار ههو مهورد برریهد قهر ر مهداوهرد.
بهه ینمن ههور بعهه ز توضههوح نوسههتد متام رنوسههو ،در رمههان کههدْ صههرر عناصههری ز
1. Zero K
2. Juxtaposition
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هونشوندهای متام رنوستد در رمانِ کدْ صرر ثر د ن دلو و

م رنوسههو و پسام رنوسههو کههه در ت ابههم بهها هههو قههر ر د رن ه ولههد در متام رنوسههو بهها هههو
هونشون ش ه ن  ،و کاوی مدشود.
 .4یافتهها و بحث

متأیرانه بوماریهای یهاص زیهادی وجهود د رنه کهه هنهوز ع هو نتو نسهته ر ههد بهر ی
درمان آنها پو کنه  .نویسهن ة مشههور آمریکهاید د ن دلو هو در آیهرین رمهان یهود بهه نهام

کدْ صهرر ر ههد بهر ی رههاید هر د د ر ی بومهاریههای یهاص ز درد ر وهه مهددهه  .کهدْ
صههرر ،د یههتان ت هها

بشههر بههر ی رهههاید ز مههرو و تحمههم درد ناشههد ز بومههاریهههای

لاع ههاا نسههان ی ه  .ر
بایههتان شههنا

لوکهههارت ۸مو وههاردری یه

کههه مصههمو ی ه

زنه اد همسههر

یههود ،آرتههوس مارتونهها 3ر ز بومههاری لاع ههاجد نجههات دهه  .و در پههرویه ی

بهنام ت اقد ۹یرمایهاذ ری مدکنه  .رهک یهن نهاوری به ن هرد د و هب یها بومهار لاع هاا
در دمههای صههرر مط ههک ک ههوین )کههدْ صههرر) یهها ˚ -32۹ی سههوو

منجمهه مههدشههود و در

کپسههو های یاصههد نحه ه ری مهدشههود تهها روزی کههه ع ههو و نههاوری بهههح ه ی پوشههر
کن کهه بتو نه و ر درمهان کنه و حتهد بهه و عمهر جاود نهه برخشه  .جرهری ،4پسهر ر
کههه ر وی د یههتان نوههو هسهه

ز ههرف پهه ر

بههر ی یهه حا د بهها نامههادری

بههه

قرقوویتان ،محم یهت ر ر پهرویه ،دعهوت مهدشهود .جرهری متوجهه مهدشهود کهه آرتهوس و
پ ر

بسوار بهه نتهایا یهن پهرویه یهو بون نه  .یهن یهو بوند تاحه ی یه

تصموو مهداوهرد بها وجهود یه امتد کامهم بهه همهر ه همسهر

کهه ر

هد ر ینه منجم یهازی

1

منجم شود تا زماند که دوبهاره بهه زنه اد براشهتن بتو ننه در کنهار ههو زنه اد جهاود ن
ر تجربههه کنن ه  .جر هری بههه یههن پههرویه کام هاً مشههکود ی ه
نجام ین کار باز د رد مها مو هک نمهدشهود .دیه ااه دلو هو نسهر

 .۹در ین م اله ز ترجمة یهوم یمّد یتراده ی

و یههعد م هدکن ه پ ه ر ر ز
بهه نهاوری منجم یهازی

1. Ross Lockhart
2. Artis Martinua
و در قسم هاید ز آن بهه صه اح ی نویسهن اان تغوور تهد د ده شه ه

ی  .ت اقد در ین ترجمه معاد  convergenceی .
4. Jeffrey
5. Cryonics
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یهور یطههد و مسههت ومد ر دنرهها نمهدکنه  .و ت هها
مخت ه
پررن

نسههر

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

مهدکنه هونشههوندهای بههون ن ریههات

بههه یههن نههاوری ر بهها ی ههک شخص هو هاید بهها دی ه ااههاید کام هاً متنههاد

کن  .و ز ی

ع هو و نهاوری یه

یهو مه ن پوشهر

و ز یهوی دیحهر نسهر

بهه نتوجهة نههاید آن ز ریهک نحهه ری نسهان بها منجم یهازی و ج یهازی مغهو و جسهو
نسان نن ن یو بون و مو و ر نوس .
ورمِ ههن و آکههر ( )30۸0تأکوهه مههدکننهه کههه متام رنوسههو بههون ویهاههدهههای متنههاد
م رنوسههو و پسام رنوسههو در نویههان ی ه  ...متام رنوسههو همچههون آونحههد بههون قطبهههای
متنههاد پههس و پههوا مهدرود ...بهههیههم
آونهه

ر بهههیههم

هههر قطههب کههه نودیه

یههود مههدکشهه (ص .)2-1 .بنههابر ین ،متام رنوسههو در «بونههابون»

م رنوسههو و پسام رنوسههو در نویههان یهه
نتوجه ار ه

مهدشههود قطههب مخههال ،

(ورمِ ههن و آکههر ،30۸0 ، ،ص .)2 .مههدتههو ن

کهه متام رنوسهو همچهون نهاوری ت هاقد در یهن رمهان عمهم مهدکنه و بهون

دو قطب متناد مهرو و زنه اد بهه یهن یهو و آن یهو مهدرود .در و قهن یهن رمهان ت هاقد
م رنوسو و پسام رنوسو ر نشان ده .
بههه ور ک ههد «م رنوسههو نحههاه یو بونانههه ی نسههر
 ،۸۳۳4ص .)۸3۹ .یوای
که «قطعهاً کوروه

دور ن مه رن بهر پایهة «پوشهر

بههه یا تههههای ع مههد د رد» (بِ هرمن،
» و یهن رضهوه بنها شه ه یه

زنه اد بایه بهرهود پوه کنه » و «ع هو و نهاوری بایه ننهون هه د ر

تنمون کن » .بههعرهارت دیحهر ،م رنوسهو بها « یه وولویی پوشهر

و تکامهم» شهکم ار تهه

(یههوو ،30۸3 ،ص .)3۱1 .در رمههانِ ک هدْ صههرر ،آرتههوس کههه بهههعنو ن د و ههب عههازمِ

یه

پایحاههههای پوشههر تة پوشههکدِ قرقوویههتان ش ه ه ی ه  ،شخصههوتد م رنوسههتد ،ی ه وا اههر و
مثر ن یا نسهر

بهه پوشهر

ع هوِ بشهری ر بهه تصهویر مهدکشه « و مشهتا نشهو ن

عههو آینهه ه یهه » (دلو ههو ،۸۹۳2/30۸2 ،ص .)۳4 .آرتههوس دربههارة آینهه ة نههاوریِ ت ههاقد
مداوی
مههن بههه یههه نمونههه بههالوند تر ه یم موشههو .در ی هها یههالوان پوشههر

هاید حاصههم موههاد.

بخاهاید ز ب ن جایحوین یا بازیهازی مهد شهه ...یهه جهور یهرهو کهردن دوبهاره ،تهو بهه

هونشوندهای متام رنوستد در رمانِ کدْ صرر ثر د ن دلو و

تو .من ز ههر جهه
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مطممهنو کهه در آینه ه بها در د ج یه ی ز دنوها نشهو بهاز مهدکهنو.

(دلو و ،۸۹۳2/30۸2 ،ص)4۳ .
بنههابر ین نحههاه آرتههوس بههه نههاوری و ع ههو ،نحههاهد کام ههاً وتوپوههاید و مثر ن یشههانه
ی .
ر

 ،همسههر آرتههوس ،نوههو بههه یه ة ز یهاِ دوبههاره معت ه یه ؛ «زمههاند مههد ریههه کههه

بهر ی م اب ههه بها شههر یطد کهه نسههان رو بههه آیهر یههب مهد ریههونن ،ر هههای مخت رههد پوه
یو هن ش  .ذههن و جسهو حوها مهدشهن ،بهه زنه اد بهر مهداهردن» (دلو هو،۸۹۳2/30۸2 ،
ص )۱ .و «آینهه ه تنههمون شهه ه یهه » (دلو ههو ،۸۹۳2/30۸2 ،ص .)۸0۱ .ر
یهه

نههاوری پوشههر ته ،زمههانِ حهها ناشهه ه ر بههه جههاود نحد مرهه

بههه کمهه

«مشههتا
کنهه »

(تالاتوموت.)30۸2 ،
ما با اذر زمان مثر ن یشهدِ م رنوسهو نسهر

بهه پوشهر

ع هو و نهاوری بهه شه

و

منرههدنحههری تر ه یم م هدشههود؛ زیههر پسام رنوس ه ههها در مههدیابن ه کههه هراونههه پوشههر
نههاوری بههه یههود بشههر نوس ه  .بههر ی مثهها  « ،نههریی هسههته ی» ز ن ههر «م رنوسههو» یههمرم
پوشههر

بشههر بههوده یه  .مهها همههون یه ه ،ضههع

م رنوسه ها ر نشههان مهددهه ؛ زیههر

آنههها بههاور د شههتن «هرآنچههه ج یهه باشهه بههر ی بشههر مروهه یهه » (یانهه  ،300۳ ،ص.
 ،)۸24مّا «بمبههای هسهته ی» بههعنو ن بو رههاید بهر ی کشهتن مهردم بهدد ها «هوروشهوما
و ناکاز کد» در جن های جهاند بهکار ار ته ش ن ( ورلونو ،300۸ ،ص.)34۹ .
جر هری ،پس هرِ ر

 ،یههمرمِ شخصههو

شههکادِ پسام رنوسههو ی ه

کههه اههوید نحههر

منرد دلو و نسر

به آثار زیهان بهار نهاوری ر بهازاو مهدکنه  .جرهری بها نحهاهد پریشهحر

یه

یههودجویانة متص ه یان پایحههاه آزمایشههحاهد ت ههاقد ر بههر ی آرتههوس،

در ت هها

نوّ ه

همسر پ ر  ،آشکار کن
به آین ه کر مدکنهد ینکهه براشهتن نهه حهس و حهالد د ره همهون جسهمه ،آره ،یها
شای یه جسو ص ا شه ه ،مها ذههن نهد یعنهد آاهاهد آدم دیه نخورده و به ون تغووهر
بههاقد مههدمونههه یعنههد همههون آدمِ قر ههد هسههتد کسههد کههه یههو مشههخص و پوشههونه و
یهها ر ت و ر ز و رمو یههد د شههته مههدموههره ،مهها بعه ز بوه ری همههه ینهها دیه نخههورده و
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مثههم قههر ن یعنههد کههمّ قنههوه مثههم یههو

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

شههب ولانوههه (دلو ههو،۸۹۳2 /30۸2 ،

یهه

ص)10.
شَ هه ِ جر هری نسههر

بههه منجم یههازی نسههان ز نحههونحد بازاش ه

رو بههه همههان

ب ن نشهأت مهداوهرد .وقتهد به ن منجمه مهدشهود و حتهد در مهو ردی مغهو ز به ن جه
م هدشههود و ج اانههه نحه ه ری م هدشههود ،و هههوچ ق ه مد در جه ه
رد صهورت نمهداوهرد ،نطهور مهدتهو ن موه د شه

کهه رو

حرههه رو و هوی ه

هرد منجم شه ه دقو هاً بهه

کالر ه یههویا بههاز اههردد ! ریش هة ننههون شَ ههکد ر م هدتههو ن در «وح ه تاههر بههودنِ ذ ت
نسههان» جسههتجو کههرد .نسههان ز «ی ه

به ن و یه

رو » ج ناپههذیر تشههکوم ش ه ه ی ه

(تالاتوموت .)30۸2 ،بنهابر ین ،ز ن هر جرهری جه کهردن جسهو و مغهو نسهان تویهب بشهر
و برارد ن ن همان هوی

و آااهد پوشون به رد ،تویب بشر ،مکانپذیر نوس .

ز ن ر ج  ،مجموعهة ت هاقد در ت ها

یه

مهردم ثروثمنه ر غرها کنه و بهه بهانهة

زن اد جاوی ن بهویههو ة نههاوری نجمههاد ،د و رههان ر یرکوسههه کن ه  .ج ه
مهداویه « کهر کههنو شس وشهوی مغویه

بههه پ ه ر

د دن .تهو قربههاند یهن محهوبِ پور مهوند شه ی.

ش ی عنو یه کوا و آوون .متوجه نوستد » (دلو و ،۸۹۳2/30۸2 ،ص)۸0۱ .
بنههابر ین ،رمههان دلو ههو هونشههوندهای بههون دی ه ااه مثر ه اههر یِ م رنوسههتد و شههکاکانة
پسام رنوس هتد نسههر

بههه نههاوری و رش ه ع ههو ر پررن ه

م هدکن ه  .رمههان هههر دو قطههب

متناد ر کهه بهه آن متام رنوسهو ارتهه مهدشهود در یهود جهای د ده یه

و بهون آنهها در

نویان ی .
مهروْ ،درونمایهة بوشهتر رمانههای دلو هو یه
نوس ه  .بههه ارت هة آمرریههون (« )30۸1ص ه
متام رنوسههتد ی ه  .اههر م ههادْ ص ه
ی ه  .م ها بر یهها

و کهدْ صهرر نوهو ز یهن قاعه ه مسهتثند

ِ ارتههار و کنایههه» مثهها مشخصههد ز هونشههوند

ِ ارت هار باش ه  ،مههرو نشههاندهن ة نههابودی و نح هها

آموزههههای م رنوسههتد و وتوپوههاید یههن رمههان ،م هرو نشههانة زن ه ادِ

جههاود ن و ناناپ هذیری بشههر ی ه  .آرتههوس و ر

«مههروِ موق ه » ر م هدپذیرن ه و «مههرو

ر بهههعنو ن پایههان منط ههد و نکارناپههذیر زنهه اد رد مههدکننهه » (کههو ر ،30۸۱ ،ص-41۳ .
 .)420ار با نحاهد کنایهآموو به مرو بنحهریو ،مهرو بهه مثابهة کانهالد یه

کهه آنهان ر بهه
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هونشوندهای متام رنوستد در رمانِ کدْ صرر ثر د ن دلو و

زن اد جاوی ن مدریان  .آنها به یهن موه کهه زنه اد به ی به ون مهرو د شهته باشهن ،
بههه یههت را مههرو غور روعههد م هدرون ه  .ع ههاوه بههر آن ،بههر در ن ِیههتانمارد ۸کههه و ع ههان
مجموعهة منج یههازی ن ک امشههان ز صه

و کنایههه پهر یه  .یکههد ز آنههها ریههماً ع ههام

مدکن که جای هوچ نحر نهد نوسه ؛ زیهر ت هاقد « هب شهما رو بهه کشهتن مهدده» (دلو هو،
 ،۸۹۳2/30۸2ص .)332 .یههن مثهها بههازری ز صهه

ِ ارتههار یههتانماردهایهه  .در عههون

حهها یههن جم ههه م هدتو ن ه بوههانحر زبههان کنایهههآموو یههن بههر در ن نوههو باش ه ؛ زیههر آنههها
یههخنحویان یههن پههرویة منجم یههازی ن و قاعه تاً و ورهة آنههها جههذ ِ د و رههان یه

نههه

د ن آنها .ع اوه بهر آن ،ر ههب کهه و ورهة مونهان د دن نسهانها بهه حوهات پهس ز مهرو
د رد ،یود به آن عت ادی نه رد «محهه تهو بهه حوهات دوبهاره عت هاد د ری دلهو نمهدیهو د
ننههون عت ههادی د شههته باشههو ...مههن مههدیههو م بموههرم و همهههنوههو بههر ی ب ه تمههام بش هه »
(دلو هههو .۸۹۳2/30۸2 ،ص .)40.در ینجههها ارتحهههوی ر ههههب و جرهههری ،زبهههان کنایههههآموو
ر هب ر آشهکار مهدکنه  .بنهابر ین ،دلو هو در ت ها

یه

ز ریهک ارتهارِ ر ههب ،بهر در نِ

یتانمارد و درونمایهة مهرو ،پهس و پهوا بهون هونشهوند صه

ِ ارتهار و کنایهه ر نشهان

ده .
شورتحد و بدتراوتد ،هونشهوند دیحهری یه

کهه شخصهو های رمهانِ دلو هو بهون یهن

دو قطههب نویههان م هدکنن ه  .یکههد ز ویها هدهههای ص ه د م رنوسههو «تجرب هة زمههان حهها »
( ولسههههن ،300۳ ،ص )۹ .و «درد عموههههک روزمراههههد» یهههه

(نِههههم ،300۱ ،ص.)۸۹ .

آرتههوس قرههم ز منجم ش ه اد کامههم در زمههان قههامتا در پایحههاه ،ش هورتة جوووههات زن ه اد
روزمرة یود مدشود
ز وقتههد ومهه م ینجهها ،بههد یتوههار روی نووهههای کونهه

تمرکههو مههدکههنو ،و بعهه

کون تر .ارههای ذهنو مثهم نه مایهورهها بهاز مهدشهن .بهه جوووهاتد کهه یا هایه

در

ذهنو م ون و او بودن کر مدکهنو .لح هاتد رو مهدبوهنو کهه قر هاً زشهون غا هم بهودم یها
ین ق ر بهد همو نه بهه ن هر مهدریهو ن کهه در یهادم نمهدمونه ن( .دلو هو،۸۹۳2/30۸2 ،
ص)۸2-۸2 .
1. Stenmarks

۸۳۱
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یههن غههر شهه ن در لح ههة کنههون ،زمههاند کههه و جههاری شهه ن قطههر ت آ
حمام ر توصو

ز دو

مدکن کام اً مشخص ی

مهن بهه قطرههههای آ

کهر مهدکههنو .یه مههددونهه نطهور در ریههو دو

مهد یسههتو و

قطهره ی رو کهه ز روی پهرده حمههام مهدیهرد تماشهها مهدکهنو؛ نطهور وقتهد آ
قطهره ،نکهه یها حرها

کنار یرم مدکوبه  ،بها تمرکهو بهه یه

آ

بههه

دو

نحهاه مهدکهنو و منت هر

مههدمههونو تهها حههون یههر زیر ش ه ن ز روی شههوارها و نونههها شههکم عههوه کنههه( .دلو ههو،
 ،۸۹۳2/30۸2ص)۸۱-۸2 .
آرتههوس هونشههوند مههوا مههدزنهه  .و ز ی ه

در شخصههو

یههو بههر ی رهههاید ز رنهها

دردهاید جسمد که تحمّم مدکنه تصهموو بهه منجمه شه ن مهداوهرد؛ بنهابر ین ،د و رانهه
زمان حا ِ زن اد یهود ر بهه موه آینه ه نها مهدکنه  .ز یهوی دیحهر ز زنه اد در لح هة
کنههون و توجههه بههه روزمراههدِ زنهه اد نوههو لههذت مههدبههرد .و همچههون آونحههد ،بههون
حسایات متناد یهود یعنهد بهون شهورتحد نسهر

بهه حها و بدترهاوتد نسهر

بهه آن در

نویان یه  .یهن هونشهوند دوقطرهد در شخصهو ِ جرهری نوهو وجهود د رد .بههعنو ن یه
شخصههو

پسام رنوسههتد نت ههار م هدرود کههه جر هری نسههر

بدترههاوت باش ه  ،مهها معت ه ی ه

بههه روزمراههد و زمههان حهها

کههه «زن ه اد ر لح ههات معمههولد م هدیههازن » (دلو ههو،

 .30۸2/۸۹۳2ص )۸04 .و یههن «لح ههات کوتههاه ز آنچههه بههه ن ههر مههدریهه اویاترنهه »
(دلو ههو ،30۸2/۸۹۳2 ،ص .)۸00 .جرههری ت هها

مههدکنهه ز « نجههام مههور روز نههة زنهه اد،

رزشد بر ی تأیو آن بواب » (کو ر ،30۸۱ ،ص)42۱ .
کارهای معمولد و ر مو ش ند کهه مهردم مهدکننه  ...مهن مهد یهو م یهن کارهها معنها
د شته باشهن  ،مهدیهو هو ز یهر ویهو
مههدیههو هو در

مه م بهه کوه

پهولو در جوهرو دیه

بکشهو ...

ج ههوید ر قرههم کههنو و دوبههاره ز قرههم بههودن آن مطمههمن شههوم ،بههه

شع ههای جا یر بهونو تها مرهاد شهع ههای بهدجهان شهود یها ز جهاید اهاز نشه

کنه ...

روزهای من در جریان ین بونابوندهای ( .دلو و ،۸۹۳2/30۸2 ،ص)۸۳4 .
بنههابر ین ،جر هری بهها وجههود «شههکاکو ِ عمو هکِ» یههود (دلو ههو ،۸۹۳2/30۸2 ،ص )۳۸ .یهها
همان شخصو

پسام رنوستدِ یود ،ویهادهای م رنوستد نوو ز یود بروز مدده

هونشوندهای متام رنوستد در رمانِ کدْ صرر ثر د ن دلو و

بع ز یامو

کردن شع هها م م جها ر برریهد مهدکهنو .شهبهنحهام نحهاه مهدکهنو

تا مطممن شوم که در قرم ی
عاقر ه
حو

۸۳۳

و بعه بهر مهداهردم یهر کهاری کهه مشهغولا بهودم ،مها

برمههد اههردم یههر در ،قرههم ر متحههان م هدکههنو ،دیههتحورة در ر م هدنریههانو تهها
قرم بودنِ در تأیو شهود ...در یوابهان قه م مهدزنهو و مه م کوه

ر لمس مهدکهنو تها بروهنو یهر جایشهان هسهتن یها نهه .کوه

پهو در جوهب نه ِ ع رهد،

ک وهه ها در جوههب ر یهه ِ ج ههوید .ز روی جوههب دیههتد بههه کوهه
مدکنو و ااهد نحش

پهو و ک وه هایو

شسهتو ر در جوهب هرو مهدکهنو تها یهود کوه

مههدکشههو و لمسهها
ر بهه ور مسهت وو

لمس کنو( .دلو و ،۸۹۳2/30۸2 ،ص)۸2۹ .
بنههابر ین ،دلو ههو بهها ی ههک شخصههو های متنههاد بهها ع ههایک نامتجههانس ،هونشههوندهای
متام رنوستد ر در ین رمان به تصویر مدکش .
آرمانشهههر م رنوسههتد و ویر نشهههر پسام رنوسههتد ،هونشههوندهای دیحههری هسههتن کههه
رمانِ کهدْ صهرر در بهون آنهها بهه یهن یهو و آن یهو مهدرود .در یهن رمهان بهر ی بومهار ن
لاع هاا آرمانشهههری تریهوو مهدشهود کههه بها پوشههر
آنها کش
ر

ع هو و نههاوری ر ههد بههر ی درمههان

یو هه شه و حتهد بهه آنهها عمهر جاویه ن نوهو د ده یو هه شه  .آرتهوس و

شخصهو های م رنوسههتد ی هسههتن کههه بههه یههن پوشههکدِ آرمههاند بههاور د رنه  .ع ههاوه

بر آن ،بر در نِ یتانمارد آرمهانار یهاند هسهتن کهه بهه ثروتمنه ن وعه ه «جهاید کهه حتهد
مرو هو مرو ن رد» ر مددهن (دلو و ،۸۹۳2/30۸2 ،ص.)331 .
«ویر نشهههر همههو د آرمانشهههر یهه » .ویر نشهههر« ،آرمانشهههری یهه
شتراه ر تهه یه

کههه بههه ر ه

یها هب بهه بخها یاصهد ز قشهار جامعهه یتصهاص د رد» (اهوردین،

تههای د و پر کهها  .30۸۸ ،ص .)۸ .هههر دو قسههم

یههن تعریه

در یههن رمههانِ دلو ههو صه

مههدکنهه  .ز آنجههاید کههه در آزمایشههحاههای ت ههاقد ،مغههو و جسههو د و رههان ج یههازی
م هدشههود ،آرمانشهههر ر ه غ طههد ر دنرهها م هدکن ه ؛ زیههر هههوچ تنههموند وجههود ن ه رد کههه
هویه

و آاههاهد قر هد بههه هرد برارد نه ه شههود .بع هاوه ،نجمادیههازی هب مخههتصِ قشههر

ثروتمن یه  .یکهد ز بهر در ن یهتانمارد مهداویه «بهه پهو و جهاود نحد کهر کنوه ...
زنهه اد بهه ی ز آنِ صههاحران ثروتهههای بههدن وههر یهه  ...آنچههه روزی بههه پادشههاهان،
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حالهها نصههوب ثروتمن ه ن ش ه ه ی ه » (دلو ههو،

 ،۸۹۳2/30۸2ص .)22 .بنههابر ین ،ریههو ن بههه جههاود نحد بهههویههو ة پوشههکدِ آرمههاند ههب
روی یههکه ی ه  .روی دیحههر آن ،مههروِ یههود یو یههته بهها کم ه

یه

دیحههر ن ۸ی ه  .ز

ن هر جرهری آنچهه در ت ههاقد رخ مهددهه «قتههم ع نوهه .یهن یهه جههور یودکشهد بها کمه
دیحر ن نوس

که و لعهاده زودهنحامهه .یها یهه جهور جنایه

متا وویکهه کهه و سهو ا بایه

تح و ا کنن» (دلو و ،۸۹۳2/30۸2 ،ص.)۸0۳ .
در ین رمهان ،د و رهان بهه مهروِ یهود بها کمه
اهوید مهرو زودر

کارکنهان مویسهه رضهای

مهددهنه .

ر کهادو پههوچ کهرده و بهه آنههها عطها کرده نه  .بها توجههه بهه یهن کههه

«آرمانشهههر و ویر نشهههر م ولههههاید مرترطههد هسههتن کههه بهصههورت همومههان بههاهو در
تعامم نهه » (اههوردین و همکههار ن ،30۸۸ ،ص ،)3 .مههدتههو ن نتوجههه ار هه

کههه نههاوریِ

ت اقد ،هونشوند آرمانشهر و ویر نشهر ر در رمان به نمایا مداذ رد.
 .5نتیجهگیری

م الة حاضر ،رمهانِ کهدْ صهرر ثهر د ن دلو هو ر بهه من هور یها تن هونشهوندهای نویهاند
بون م رنوسهو و پسام رنوسهو مهورد برریهد قهر ر د د تها یهن رمهان ر رمهاند متام رنوسهتد
معر ههد کنهه  .بر یهها

ن ریههة ورمِ ههن و آکِههر (« ،)30۸0متام رنوسههو بههون م رنوسههو و

پسام رنوسهههو در نویهههان یههه » (ص .)1 .بنهههابر ین ،هونشهههوندهاید ر کهههه در بونهههابونِ
م رنوسههو و پسام رنوسههو پههس و پههوا مههدرونهه مههدتههو ن هونشههوندهای متام رنوسههتد
نامو  .در ین رمهان ،نحهاه دلو هو بهه ع هو و نهاوری یهور مسهت ومد ر هد نمهدکنه  .و بها
ی ک شخصهو هاید همچهون ر

/آرتهوس و جرهری کهه نحاهههای مترهاوتد بهه یهن م ولهه

د رن ه  ،دی ه ااههای مت ابههم م رنوسههتد و پسام رنوسههتد ر نشههان م هدده ه  .رمههان ،همچههون
آونحد بون ین ن ریهات مثره اهر و شهکاکانه نویهان مهدکنه « .صه
نحههر

نسههر

ِ ارتهار و کنایهه» در

بههه مههرو و زن ه اد ،یههخنان بههر در ن یههتانمارد و عت ههاد ت ر هههب یههن

رمان مشههود یه  .اهر صهادقانه بهه م ولهة مهرو بشهر بنحهریو ،مهرو نشهانحر نهابودی و

1. Assisted suicide

هونشوندهای متام رنوستد در رمانِ کدْ صرر ثر د ن دلو و

زو

نسههان در یههن دنوهها ی ه  .مّ ها بر یهها

30۸

دی ه ااه وتوپوههاید یههن رمههان ،مههرو نشههانة

زن ه ادِ جههاود ن و ناناپ هذیری بشههر ی ه  .ب ههع ههاوه ،ک ههام یههتانماردههها پههر ز ص ه

«ت هاقد هب شهما رو بهه کشهتن مهدده»

کنایه ی  .بهر ی نمونهه ،شهعار آنهها یهن یه

(دلو هههو ،۸۹۳2/30۸2 ،ص .)332 .یهههن بوهههان ،ز یههه
مددهه ؛ نهون قطعهاً بها رو

مهددهنه و

نههون آنههها یههخنحویان صهه د یههن

د و رههان بوشههتر بههر ی جههاود ن یههایتن بشههری

تنههاد ارتههاری در ک ههام ر هرههد کههه و ورههه
مرو ی

یهههو صههه

ارتارشهههان ر نشهههان

منجم یهازی د و رهان جهان یهود ر ز دیه

ز یههوید دیحههر ارتارشههان همههر ه بهها کنایههه یهه
پرویه ن ه و ه شههان جههذ

و

ی ه  .یههن

بشههارت د دن نسههانها بههه حوههات پههس ز

و یود به آن عت ادی ن رد نوو دی ه مدشود.

شخصههو های یههن رمههان دلو ههو بههون شههورتحد و بدترههاوتد در نویههان ن  .آرتههوس
همانن م رنوسه ها غهر در لح هه کنهون یه

و ز روزمراهد زنه اد لهذت مهدبهرد .ز

یوی دیحر ،د و رانه زمان حها ِ زنه اد یهود ر بهه موه آینه ه نها مهدکنه  .بنهابر ین ،در
شخصههو

آرتههوس هونشههوند مههوا مههد زن ه  .و همچههون آونحههد بههون حسایههات متنههاد

یود یعند بهون شهورتحد نسهر
هونشههوند نویههاند در شخصههو

بهه حها و بدترهاوتد نسهر

بهه آن در نویهان یه  .یهن

پسام رنوسههتد جرههری نوههو وجههود د رد .ع ههاوه بههر آن،

آرمانشههههر م رنوسهههتد و ویر نشههههر پسام رنوسهههتد نوهههو نمونهههههای ز هونشهههوندهای
متام رنوسههتد ن  .آرمانشهههری کههه ر ه ر کهها ر تههه باشهه یهها ههب بههه اههروه یاصههد
یتصههاص پوه کنه  ،ویر نشهههر مهدشههود (اههوردین ،تو ههد و پر کهها  .30۸۸ ،۸ص .)۸ .بهها
پههذیر تن مههرو بهها کمه
قر هد ،ز دیه

دیحههر ن ،ج یههازی یههر ز تههن ،عه م قطعوه

د دن زبههان و ثروتمنه بههودن دو رههان ،مهو ردی یه

بازاشه

هویه

کههه نشههان مهددهه

در یههن رمههان آرمانشهههر هونشههون ویر نشهههر شهه ه یهه  .بنههابر ین ،کههدْ صههرر بههون
دیهه ااههای مثر ن یشههانه و شههکاکانه نسههر

بههه پوشههر

نوشههتار و کنایههه ،بههون شههورتحد و بدترههاوتد نسههر

ع ههو و نههاوری ،بههون صهه

بههه زمههان حهها و در نهایهه

ِ

بههون

آرمانشهههر و ویر نشهههر نویههان مدیابهه  .بهههعرههارت دیحههر ،دلو ههو در ی ههک یههن ثههر
1. Gordin, Tilley & Prakash
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هوچک ه م بههه تصههویر- ویهاههد مت ابههم ذکههر ش ه ه ر بهویههو ة پویههاید هههردو،متام رنوسههتد
 ههر دو بعه متنهاد در کنهار ههو در یهن ثهر هونشهون شه ه و آن، به بوان یهادهتر. مدکش
 کهدْ صهرر. ر مدیهازن و نمهدتهو ن آن ر صهر اً م رنوسهتد یها هب پسام رنوسهتد یو نه
کههه یو ننهه ة آن همچههون آونحههد بههون دو قطههب م رنوسههو و

رمههان متام رنوسههتد یهه

.پسام رنوسو به ین یو و آن یو کشو ه مدشود
یادداشتها

رهن ه ِ ن ریههه و ن ه دبههد

کتهها

تمههام صههط احات دبههد و ن ری هه ی یههن م الههه بر یهها

. یرویان و کو زی معاد یابد ش ه ن

و یاان و حوزههای و بسته تألو

کتابنامه
.  تهر ن نترن. ترجمة یهوم یمّد. کدْ صرر.)۸۹۳2( . د،دلو و
 تههر ن.دبهد و یاهان و حوزهههای و بسهته

ن ریه و ن

 رهن.)۸۹۱۱( . م. و کو زیان،.

،یرویان
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Abstract
Don DeLillo's recent novel, Zero K (2016), simultaneously has both modernist and
postmodernist characteristics. Therefore, it cannot be considered a completely
modernist novel or a very postmodernist one. Due to such outstanding
juxtapositions, the present study suggests that Zero K is a metamodernist novel. As
Metamodernism is an oscillation between modernism and postmodernism, this
article aims to utilize Timotheus Vermeulen and Robin Van den Akker's theories
on Metamodernism and analyze the metamodern juxtapositions in this novel. In
order to apply their theories on the text of this novel, some oppositional modern
and postmodern characteristics are chosen to be analyzed. Besides, the point of
oscillation between the two poles of modernism and postmodernism is surveyed.
Generally, the philosophy of modernism is based on optimism and utopianism.
However, the philosophy of postmodernism is entirely focused on skepticism and
pessimism. Modernists believe in utopia but postmodernist believe in dystopia.
Some of the characters in this novel embody modernism and some of them embody
postmodernism. There are moments that they simultaneously become the
embodiment of these oppositional states. Furthermore, the language of modernist
works is not ironical but the language of postmodernist works is ironical and there
is no sign of sincerity in their speeches. Besides, quotidian and routine moments of
life are the focus of attention in modernist works but such moments aren’t much
valuable in postmodernist works. Such oppositional characteristics exist between
modernist and postmodernist in Zero K. The results of this study show that the
metamodern juxtapositions are illuminated in this novel through skeptical and
optimistic views toward science and technology, sincerity and irony, engagement
in and indifference to present moments, and utopia and dystopia. As Zero K
oscillates like a swinging pendulum between the above-mentioned juxtapositions,
and depicts the both-neither dynamic, it can be labeled as a metamodernist novel.
Keywords: Metamodernism, DeLillo, Zero K, Vermeulen and Akker, Oscillation
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Abstract
According to Pierre Bourdieu’s Theory of Literary Anthropology, there are common
signs of Independent Art in Taste of Cherry by Abbas Kiarostami and
Hamletmachine by Heiner Muller criticizing mind control and isolation of the artist
in the machinized world. Both withstand the field of power through some dialectics
in-between: cultural capital versus social capital; fancy versus reality and text versus
transtextuality which are discussible from three aspects including social act, aesthetic
act and transtextual act. Having an outstanding placement in the world’s independent
art movement, American School of comparative literature is used in this study to
compare the common themes, modes, images and performative techniques between
the two selected works. In addition, a descriptive method is used for the content
analysis of “power” and the study of the interactive relations among contextual signs.
The results show both works raise consciousness in the audience and change her/him
into an active human subject. Opposite to Hollywood or popular art, these works do
not imitate realities reflected in the media, but they discover the truth through
intercultural dialogues and discussions made for the audiences. Their semiotics
signify the ability of pure art in the conversion of media language and deconstruction
of stereotyped realities. However, it signifies the influence of reflexivity dialectic on
socio-economic structures to moderate the power field through the development of
values in the conceptual art. Therefore, both postmodern works put the contradiction
between objectivity and subjectivity in Symbolic violence under question through
the application of cultural capital and postdramatic techniques.
Keywords: Pierre Bourdieu’s Theory of Literary Anthropology, Taste of Cherry,
Hamletmachine, Independent Art, Postdramatic Techniques,
Transtextuality.
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Abstract
Given the prominence attached to watching foreign films and TV shows in learning
a language, the present study aims to identify out-of-class language learning
opportunities and activities in which university students are engaged, and to examine
students’ attitudes towards watching foreign programs with the aim of learning a
language. In doing so, the data were quantitatively and qualitatively gathered a select
group of undergraduate students. Initial results suggest that a large number of
students watch foreign programs with Persian subtitles in their spare time.
Additionally, watching foreign programs, along with listening to foreign songs were
found to be the most frequent out-of-class language learning activities. As a result,
informal learning may take place from extensive watching of foreign cinematic
programs. Other findings illustrate that students perceived the use of foreign films
and TV shows relatively positive, more specifically from three aspects: improving
pronunciation, learning new vocabulary and enhancing listening skills.
Key words: Films and TV Shows, Language Skills, Learners, Audiovisual
Translation, Out-of-Class Language Learning
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Abstract
Vygotsky’s Socio-Cultural Theory stimulated lines of research seeking its effect on
second/foreign language learning. The current research makes an endeavor to
ignite the relationship between one of the central aspects of this theory, that is to
say, private speech (PS), with logical reasoning (LR), and language achievement
(LA) of Iranian EFL learners. This association is based on a dynamic interaction
between reasoning power and learners’ PS as well as the association of each of
these constructs with their academic achievement. To attain the purpose of the
study, a total of 200 advanced EFL university learners from different Universities
in Iran completed the questionnaires. The participants were asked to do three parts
of tasks (i.e., Deduction (D), Inference Making (IM), and Evaluation of Arguments
(EA)) in “Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal” (W-GCTA) designed by
Watson and Glaser (2010). Furthermore, they were requested to answer a “Selfverbalization Questionnaire”. The Structural Equation Modeling (SEM) was run to
analyze the model based on the data. To determine the incongruities detected in the
model, each individual path demonstrating the causal relationships was scrutinized.
The data supported the theoretical expectation of an association between using
learners’ LR and PS. Subsequent data analyses also indicated that the learners’ PS
is positively correlated with the three elements of reasoning and also it has a great
predictive power for them. Besides, the three components of reasoning strongly
and positively predict the students’ LA. Finally, it can be concluded that the PS is
indirectly and positively correlated with LA.
Keywords: Deduction, Evaluation of arguments, LA, LR, PS
1. Corresponding Author. Email: pmaftoon@srbiau.ac.ir

Language and Translation Studies, Vol. 52, No.2

3

Developing a Frame-Based Bilingual Corpus and Dictionary of Road
Transportation Terms
Alireza Amraee
Department of English Language, University of Isfahan, Isfahan, Iran
Akbar Hessabi 1
Department of English Language, University of Isfahan, Isfahan, Iran
Abbas Eslami-rasekh
Department of English Language, University of Isfahan, Isfahan, Iran

Received: May 21, 2019

Accepted: August 9, 2019

Abstract
Although translators are a major group of users of bilingual dictionaries, they have
been regarded by lexicographers as identical to other users and their needs have been
largely neglected. Over the recent years, the development of translator dictionaries
has become an important trend in both theory and practice. In this context, the present
paper reports on a study to compile a bilingual dictionary of Persian and English in
the field of road transportation with an emphasis on translators as the main audience.
This dictionary is based on a bilingual comparable corpus which was annotated using
semantic frames. A user interface was then designed to search the database with
several options including meaning-oriented, as opposed to alphabetic, search. This
provides translators facing an increasingly transforming job profile with another
route to access more natural ways of expressing a concept in the target language. In
the end, the results of this project are discussed in the context of translation-oriented
lexicography.
Keywords: comparable corpus, computational lexicography, frame semantics, road
transportation terms, translator dictionary
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Abstract
There is no doubt that reading comprehension is one of the main skills of English
language that plays a significant role in learning. Foreign language reading anxiety
is one of the issues that can affect the quality of reading comprehension. Researchers
have identified several factors such as different writing systems, and cultural issues
that may be anxiety provoking while the language learners are reading foreign
language texts. Given the significant role of positive and negative emotions in the
process of language learning, the language learner’s level of emotioncy regarding
the content of the reading comprehension text can be considered as another factor
that can cause foreign language reading anxiety. Emotioncy that consists of sense,
emotion, and frequency deals with different emotions about linguistic items that
language learners form due to different sensory experiences they have already had
about those items. The present study tries to introduce engaging the five senses of
language learners, and improving their emotioncy level for the content of reading
comprehension text as possible solutions to control foreign language reading
anxiety. Further studies are required to determine different types of emotioncy, and
the appropriate order and combination of the five senses to control foreign language
reading anxiety.
Keyword: Emotioncy, Emo-sensory Capital, English Language Teaching, Foreign
Language Reading Anxiety
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Abstract
The main purpose of the present research is to use a statistical-descriptive analysis
to assess the quality of translation services through the customer-oriented approach
in translation agencies. In addition, the main concern in this study is to solve the
problem of fatigue and ambiguities of decision makers in the field of qualitative
assessment of translation services using various methods of customer orientation.
This research was carried out with a sample size of 60 experts selected through a
combination of purposive sampling and snowball sampling methods. In this regard,
a set of data was obtained from the instrumentation and analysis of factors affecting
the quality of translation services in Iran through a customer-oriented approach in
translation agencies in Iran in February 2017. Considering the opinions of experts in
evaluating the quality of translation services in Iran in the seven-point Likert scale,
the most important factors affecting the quality of translation services were
determined. Then, by comparing the current performance status mean of these
factors with their importance mean, the analysis was done. Finally, the analysis of
this study showed that the current performance status of factors in the service
providers were rather poor in comparison to their importance mean, and managers
should take the necessary measures in order to improve them.
Keywords: Customer-Oriented Approach, Descriptive Statistical Analysis,
Translation Agencies, Translation Service
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