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چکیده
کنددکوکاو در پیشددینر تدداریغی برازددن در زبانهدداف رارسددی و انگریسددی ،مددا را بددا بر ددی
هماننددکفها و تمایزهددا و در نجیجدده قهبنددکف برددازی شددنا میکنددکد در ایددا مقالدده،
میکوشیم بده واکداوف تط یقدی یادی از شدا ههاف اساسدی برازدن در حوزههداف زبدانی
و ادبددی در مرددم «بیددان» یعنددی «اسددجعاره» و قهبنددکف انددوا ن در زبانهدداف رارسددی و
انگریسددی بپددردازیم تددا بدده ایددا ترتیدد

بدده زمینددهها و اسددجگاههاف جهدداننگرف و

زی اشدنا جی ایدا دو زبدان دسدن یدابیمد اسدجعاره از تغیید میزتریا صدنامات مطددرر در
قرمددرو مرددم بیددان اسددن کدده در برازددن رارسددی و انگریسددی در کنددار وجددوه تمددایز،
هماننددکفهاف بسددیارف نیدددز دارنددکد اسدددجعاره در زبددان انگریسدددی بدده سدددجرد ی و
جزنگددرف زبددان رارسددی بهدد

نشددکه و کریتددر و در مددیا حدداق ،دقیدد تر و منظمتددر

بررسی شکه اسند در زبدان بردازی انگریسدی کدر هدر دو در

اصدری تشد یه (مشد ه و

مش ّهبه) کده در زبدان بردازی رارسدی جدز تشد یهات قهبندکف میشدود اسدجعارة صدری
وانددکه شددکه اسددند اسددجعاره در رارسددی و انگریسددی داراف قهبنددکفهایی اسددن کدده
میتددوان نمونددههایی از اسددجعاره را در میددان ایددا دو زبددان یارددند ضددما ن کدده در
برازددن انگریسددی ونددهاف اسددجعاره وجددود دارد کدده در ن هددر دو رکددا اصددری اسددجعاره
حذ

میشونک که ایا نو در برازن رارسی نمونهاف نکاردد

کلیدددوا هها :زبانهدداف رارسددی و انگریسددی ،اسددجعاره ،ردهشناسددی ،زبانشناسددی ،بررسددی
تط یقی
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 .1مقدمه

موضددو اساسددی برازددن ،بررسددی تأثیر ددذارف اثددر ادبددی بددر مغا دد

و ترزیدد

و

بددرانگیغجا اوسددند سدده مرددم «معددانی»« ،بیددان» و «بددکی » ،بددرروفهددم دان هدداف
زی اشدنا جی ۸ندام ررجهاندک کده دربدارة تررندکهاف شدامرانه سدغا می ویندک و سدغا را بده
مقجضدداف حدداق و مقددام میسددنجنک و میکاونددکد هرچنددک مفهددوم برازددن (رتوریدد ) از
روز ددار اررددا ون تددا امددروز دسددجغوت تشییراتددی شددکه (رکد احمددکف ،۸۹۳1 ،صد )72
برازدددن در تعریددده ،شدددا هها و اندددوا ن ،قهبندددکفها و روتشناسدددی در زبانهددداف
رارسددی و انگریسددی بددهدلی

اسددجگاه هنددرف ،زمینددههاف جهدداننگرف و نگرههدداف بنیددادیا

زبانشددنا جی و زی اشددنا جی بددا یاددکیگر هماننددکفها و دداه ناهماننددکفهایی دارنددک کدده در
ایددا مقالدده میکوشددیم بدده واکدداوف تط یقددی یاددی از شددا ههاف اساسددی برازددن یعنددی مرددم
«بیان» و کدارکرد اسدجعاره در رارسدی و انگریسدی بپدردازیم تدا بده ایدا ترتید

بده زمیندهها و

اسجگاههاف جهاننگرف و زی اشنا جی ایا دو زبان دسن یابیمد
جایگاه و اهمین اسدجعاره در ادبیدات جهدان بدهحدکف اسدن کده «شدعر را کردامی م جندی
بددر اسددجعاره و اوصددا

دانسددجهانک» (شددفیعیکککنی ،۸۹21 ،صد )7۸۹د اهمیددن اسددجعاره در

برازدددن اسدددرامی (رکد شدددفیعیکککنی ،۸۹21 ،صد  )۸۸۹-۸۸7و هدددم در برازدددن زربدددی
(رکد ولدد

و وارن ،۸۹2۹ ،صد  )702تددا نجاسددن کدده ن را از ارکددان اساسددی شددعر

بهشددمار ورده و در تعریدده شددعر نجانیکهانددکد سددغنوران اروپددایی اسددجعاره را «مراددر
تشددد یهات مجدددازف» نامیکهاندددک (کروچددده ،۸۹11 ،صد )11د اسدددجعاره از جمرددده صدددنامات
بیددانی اسددن کدده معندداف حقیقددی کرمددات را تشییددر میدهددک و در معندداف مجددازف بددهکار
میرود:
زبان مجازف یعنی زبانی کده مقودودت همدان نیسدن کده مدی ویدکد اتوم ی هدا کرداه بدر
سددر نمی ذارنددکد دمهددا کشددجی نیسددجنکد زمددان رود اندده نیسددند ش د
صد

کاسددر

نیسددن و

در ن سددنی نمیانددکازدد زبددانی کدده مقوددودت همددان باشددک (یددا می واهددک همددان

باشددک) کدده می ویددک و کرمددات را در معندداف زبددان «معیددار» بددهکار میبددرد ،معیددارف بر ررجدده
1. aesthetics

بررسی تط یقی ردهشناسی و قهبنکف اسجعاره با ددد

از رویددر معمددوق وینددک ان مجعددار

۹

ن زبددان اسددن ،زبددان حقیقددی نامیددکه میشددودد زبددان

مجازف دانسدجه در نظدام کداربرد حقیقدی زبدان تودر
اسن که م ارات هر اه در معنداف حقیقدی بدا ید

میکندک ،زیدرا بدر ایدا ردرک مجادی

شدیا در ارت داد باشدنک ،بده شدیا دیگدر

نیز میتوان منجقرشان کردد (هاوکس ،۸۹22 ،صد )۸7
ایا جایگاه مجمایز اسجعاره در شدعر ،مدا را بدر ن داشدن کده بده بررسدی ایدا م هد

بده

شددا دقیدد تددرف و جزئیتددر بپددردازیم؛ بنددابرایا در ایددا مقالدده میکوشددیم بدده واکدداوف
اسجعاره کده یادی از مهمتدریا صدنامات مطدرر در قرمدرو مردم بیدان اسدن در زبدان بردازی
رارسی و  Metaphorدر زبان برازی انگریسی بپردازیمد
ایا تهقی میکوشک به پرس هاف زیر پاسخ دهک:


م دانی مشددجرک و مجفدداوت در تعریدده و ارکددان اسددجعاره در زبانهدداف رارسددی و
انگریسددی ککامانددک و یددا ایددا دو زبددان در م ه د

اسددجعاره قابریددن تط ی د بددا

یاکیگر را دارنک؟


زبانهددداف رارسدددی و انگریسدددی در چدددارچو

قهبندددکف اسدددجعاره چددده

هماننکفها و ناهماننکفهاف دارنک؟


کددکامیدد

از ایددا دو زبددان دقی تر ،سددجردهتر و منظمتددر بدده م هدد

اسددجعاره

پردا جهانک؟


بددیا برازددن تط یقددی مرددم بیددان و کدداربرد اسددجعاره در دو زبددان رارسددی و
انگریسددی بددا اسددجگاه هنددرف ،زمینددههاف جهدداننگرف و نگرههدداف بنیددادیا
زی اشنا جی ایا دو زبان چه ارت ا ی میتوان یارن؟

 .۲ .1فرضیههای تحقیق

ایا پژوه

بر ایا ررضیهها اسجوار اسن:

دد بدا توجدده بده ایددا ناجده کده برازددن بده زبددان و قدوم اصدی وابسددجه نیسدن ،م هد
اسجعاره در دو زبان رارسی و انگریسی ،قابرین تط ی با یاکیگر دارنکد
دد بدا توجده بده اسدجگاه اولیدر مشدجرک زبانهداف رارسدی و انگریسدی ،م هد
در ایا دو زبان هماننکفها و ناهماننکفهایی داردد

اسدجعاره
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ددد کدد نگرف ،دقیدد تر و منظمتددر بددودن برازددن انگریسددی بددا جزانگددرف ،ریزبینددی و
سجرد ی م اح

اسجعاره در برازن رارسی قاب تط ی اسند

ددد در بررسددی تط یقددی برازددن مرددم بیددان و کدداربرد اسددجعاره در دو زبددان رارسددی و
انگریسددی ،اسددجگاه هنددرف ،زمینددههاف جهدداننگرف و نگرههدداف بنیددادیا زی اشددنا جی ایددا
دو زبان با یاکیگر پیونکهایی دارنکد
 .۲پیشینة پژوهش

پیشینر ایا پژوه

را میتوان در سه روه قهبنکف کرد:

ال د  .کتا هددا :نویسددنک ان بسددیارف از کجا هدداف برددازی بدده م ه د

اسددجعاره توجدده

کردهانددک ،امددا تعددکاد انددککی از نهددا بدده بررسددی اسددجعاره در زبددان رارسددی و زبانهدداف

اروپددایی و بددهویژه انگریسددی پردا جهانددکد از جمرددر ایددا کجا هددا میتددوان بدده واژهنامددر هنددر
شددامرف :ررهنددی تفوددیری اصددطراحات رددا شددعر و سدد

ها و ماج هدداف ن نوشددجر

میمنددن میرصددادقی ( )۸۹۱1اشدداره کددرد کدده در ن بر ددی از ناددات تدداریغی و اصددطراحی
اسدددجعاره در برازدددن رارسدددی و انگریسدددی دیدددکه میشدددودد شمیسدددا ( )۸۹۳7مرددداوه بدددر
اصددطراحات بیددان رارسددی مناسد

بددا موضددو  ،نمونددههایی از اصددطراحات برازددن انگریسددی

را ورده و ررهنددی اصددطراحات ادبددی نوشددجر سددیما داد ( )۸۹۳7صددنامات و رنددون ادبددی
مطددرر در زبانهدداف رارسددی و انگریسددی را بددهصددورت تط یقددی و جکا اندده بررسددی کددرده
اسند
د پایاننامددهها :از جمردده پایاننامددههاف نگاشددجه شددکه در ایددا زمیندده میتددوان بدده

پایاننامددر زهددرا قازینددالی ( )۸۹۱1بددا منددوان «مقایسددر صددور یدداق در ادبیددات رارسددی و
انگریسی» که در ن نویسنکه بده بررسدی تط یقدی اندوا صدور یداق «تشد یه ،اسدجعاره ،مجداز
و کنایدده» در دو زبددان رارسددی و انگریسددی پردا جهاسددن و پایاننامددر مددزتالردده سددپهونک
( )۸۹۳۸بددا منددوان «برازددن تط یقددی در حددوزة رارسددی و انگریسددی» اشدداره کددرد کدده در ن
دان هدداف زی اشددنا جی (معددانی ،بیددان و بددکی ) و صددنامات مطددرر در ایددا مرددوم بدده
صورت مقایسهاف در دو زبان رارسی و انگریسی مورد بررسی قرار ررجه اسند

1

بررسی تط یقی ردهشناسی و قهبنکف اسجعاره با ددد

پ .مقالددات :از جمردده مقالدداتی کدده در زمین ده اسددجعاره نگاشددجه شددکه میتددوان بدده مقالددر
«اشددعار تددید الد الیددوت در زبددان رارسددی :بررسددی مددوردف ترجمددر اسددجعارهها در سددرزمیا
بیحاص » نوشدجر سدجادف و رسدجمی ( )۸۹۳۹اشداره کدرد کده در ن ،اسدجعاره بدا توجده بده
بازنماییها در ترمیهدات شدعر یداد شدکه بررسدی شدکه اسدند مقالدر «مفهومشناسدی اسدجعاره
در زددر

و برازددن اسددرامی» نوشددجر براتددی ،صددالهی مازنددکرانی ،امددامی و لددویمی مطردد

( )۸۹۳1ضددما بررسددی سددیر تطددور تدداریغی مفهددوم اسددجعاره در برازددن اسددرامی و در
زدر  ،معاید

و مزایدداف ایدا بررسددی را نیدز بیدان اسددند مقالدر «بررسددی و ارزیدابی نظریددر

اسددجعارة مفهددومی» نوشددجر براتددی ( )۸۹۳1بدده بررسددی نظریددههاف معاصددر اسددجعاره در برابددر
نظریددر سددنجی پردا جدده اسددند مقالددر «واکدداوف اس دجعاره از منظددر برازددن سددنجی و جکیددک در
زبانهدداف رارسددی ،مربددی و انگریسددی» نوشددجر کددایمیت ددار ( )۸۹۳1معندداف لشددوف و
اصددطراحی ،ویژ یهددا ،مر دن پیددکای

و کددارکرد اسددجعاره را از نگدداه ذشددجگان و معاصددران

بررسی و نقک کرده اسدند مقالدر «بررسدی نظریده «اسدجعاره :تشد یه کوتداه شدکه» و نسد ن ن
بددا نظریددههاف جکیددک اسددجعاره (مطالعددر مددوردف :سدده نظریدده از سددااکی ،ماددس بردد

و

دیویکسددون)» نوشدددجر معوددومی ،اباالرسدددوق ،اقدددانی اصددفهانی و رریعدددی ( )۸۹۳2بدددا
مطالعددهاف تط یقددی «تشدد یه کوتدداهشددکه» را در هددر دو زبددان بررسددی کددرده و کاسددجیهاف
هری د

را شددرر داده اسددند مقالددر «اسددجعاره در ددذر زمددان؛ بررسددی ،تهری د و نقددک تطددور

بردازی مربددی و رارسدی» نوشددجر رضدایی ( )۸۹۳۱بدده بررسدی و تهرید تعداریه اسددجعاره در
بیشجر مجون مربی و رارسی پردا جده اسدند امدا دربدارة موضدو مدورد بهد

بایدک بده مقالدر

«بررسددی اجمددالی صددور یدداق در برازددن رارسددی و انگریسددی» نوشددجر قاحسددینی و
قازینددالی ( )۸۹۱1اشدداره کددرد کدده در ایددا مقالدده نویسددنک ان بسددیار مغجوددر بدده بررسددی
تط یقی بر ی از م اح

اسجعاره در زبانهاف رارسی و انگریسی روف وردهانکد

با توجده بده نچده فجده شدک ،بی مدان در میدان پژوه هداف برازدن تط یقدی و کداربرد
اسجعاره در زبانهداف رارسدی و انگریسدی ،تداکنون هدی اثدر مسدجقری نگاشدجه نشدکه اسدن و
ایا رأ پژوهشی ،موج

شک نویسنک ان به چنیا پژوهشی دسن یازنکد

1

مطالعات زبان و ترجمه

 .1 .۲بررسی تطبیقی تعری

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

«استعاره» در بلاغت فارسی و انگلیسی

ارسدطو نغسددجیا کسددی اسدن اسددجعاره را تعریدده کددرده اسدند وف در کجددا رددا شددعر
(ارسددطو ،۸۹1۹ ،صد  )۳0اسددجعاره را چنددیا تعریدده کددرده اسددن« :اسددجعاره م ددارت از ایددا
اسددن کدده اسددم چیددزف را بددر چیددزف دیگددر نقد کننددک»د ال جدده بر ددی از مجرجمددان ن را بدده
مجدداز ترجمدده کردهانددک ،امددا  Metaphorدر اصدد از واژة یونددانی  Metaphoraررجدده
شددکه کدده ددود مشددج اسددن از  Metaبدده معندداف «رددرا» و  ،Phereinبددهمعندداف «بددردن»
(هدداوکس ،۸۹22 ،صد )۸۸د بنددابرایا اصددطرار  Metaphorبدده معنددی «ررابددرده» یددا انجقدداق
اسددند ارسددطو ( ،۸۹1۹صد  )۳۸-۳0در کجددا

رددا شددعر اسددجعاره را بدده چهددار نددو تقسددیم

میکنک۸ :د نق از جنس به نو ؛ 7د نقد از ندو بده جدنس؛ ۹د نقد از ندو بده ندو ؛ 1د نقد
به حس

تمثی د

مثاق نقد از جدنس بده ندو « :در ایاجدا کشدجی مدا ایسدجاد»د لنگدر اندکا جا هدم ندومی
ایسجادن شمرده میشودد امدا نقد از ندو بده جدنس مثد ایدا م دارت اسدن« :اولدیس دههدا
هددزار کددار بددزر

کددرده اسددن»د زیددرا دههددا هددزار دلالددن بددر بسددیارف میکنددک و در ایددا

موضدو بدهجاف کرمدر بسدیار بدهکار رفتده اسدتد نقد از ندو بده ندو مثد ایدا م دارت
اسددن« :زنددک انی

را بددا روییندده تیشددی بدده پایددان بددرد یددا رویینددهاف تیددز زنددک انی

کرد»د در ایاجدا بده پایدان وردن و قطد کدردن هدر دو بده ید

را قطد

معندی مدکه اسدن و معندی

هر دو جدان سدجانکن و هرداک کدردن اسدند مدراد از نقد بده تمثید

ن اسدن کده از چهدار

تع یددر مفددروک ،نس د ن تع یددر دوم بددا تع یددر اوق درسددن ماننددک نس د ن بددیا تع یددر چهددارم
باشک با تع یر سدومد در بعضدی مدوارد هدم کرمدهاف را کده در معندی حقیقدی دوی

بدهکار

رفتدده اسددت بددهجاف نچدده مجددازاب بددکان تعردد دارد می ورنددکد چنانکدده ،نسدد ن جددام و
باکول همدان نسد جی اسدن کده بدیا سدپر بدا مدارل وجدود داردد بندابرایا ممادا اسدن از
سپر به جام مارل و از جام به سپر باکول تع یر کردد
از میددان چهددار نددومی کدده ارسددطو بددراف اسددجعاره کددر کددرد ،تنهددا نددو چهددارم بددهمنوان
اسددجعاره شددنا جه شددکه اسددند در مندداب انگریسددی یدد اصددطرار  Metaphorچنددیا
مکهاسن« :کرمدات یدا م دارت در معندایی زیدر از معنداف تهدنالرفظیشدان بدهکار میروندکد

بررسی تط یقی ردهشناسی و قهبنکف اسجعاره با ددد

یعنی کرمهاف که به ی

2

شیا یا کدار مشدغص اشداره دارد بدراف شدیا یدا کدار دیگدر مدورد

اسجفاده قرار می یرد ،امدا بده شد اهن میدان نهدا اشداره نمیشدود» (ای رامدز و الدن هدررم،
 ،۸۹۳1صد )۸1۸؛ بددراف نموندده چنددکیا اسددجعاره «در ابیددات زی در از زدداز هنددی «در ددوق
ساقها» ۸اثر رونالک اسجورت تومال 7وجود دارد:

Shelley dreamed it. Now the dream decays.
The props crumble. The familiar ways
Are stale with tears trodden underfoot.
The heart’s flower withers at the root.
Bury it, then, in history’s sterile dust.
The slow years shall tame your tawny lust.

شری ن را وا
صهنر نمای
اش

دیکد اکنون رؤیا از بیا میرودد
رد شکد شیوههاف شناد

در زیر پا ام زده اسن؟
قر

در ریشه پژمرده میشودد

سپس ن را در رد و ز ار سجرون تاریخ درا کنیکد
سدداقهاف رام بایددک هددول وابیددکه ددود را تسددغیر کنددکد (کددادن ،70۸۹ ،۹صد -1۹7
)1۹۹
در برازن رارسدی «اسدجعاره ن اسدن کده م دارتی از موضد اسدجعمال

در اصد لشدن،

بددهجهن زرضددی بدده معندداف دیگددرف منجق د کننددک و ن زددرک یددا بددراف شددرر و روشددا
نمددودن ن اسددن یددا بددراف تأکیددک و م الشدده اسددن یددا بددراف اشدداره نمددودن بدده ن بددا لفظددی
انددکک» (مسددارف ،۸۹27 ،صد )۹17د در واق د در برازددن رارسددی اسددجعاره را میتددوان هددم
نددومی تشدد یه و هددم نددومی مجدداز دانسددند چنانکدده در تعریدده ن فجهانددک« :اسددجعاره
تشدد یهی اسددن کدده یاددی از ددرریا ن حددذ

شددکه باشددک یددا مجددازف اسددن بددا مراقددر

مشددابهن ،بددا وجددود قرینددهاف کدده هددا را از معنددی حقیقددی دور کنددک و بدده معنددی مجددازف
برسانک» (مروفمقکم و اشر زاده ،۸۹۳۹ ،صد )۸۸2د
1. At the Year’s Turning
2. Ronald Stuart Tomas
3. Cuddon

مطالعات زبان و ترجمه
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شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

همددان ور کدده در تعدداریه اسددجعاره مشددغص شددک هددر دو زبددان ،اسددجعاره را بددر م ندداف
تشدد یه قددرار دادهانددکد در میددان تمددامی مردد و به وددوص زبانهدداف رارسددی و انگریسددی،
تشدد یه از نغسددجیا اشددااق توددویر رف نددزد شددعرا بددوده اسددند بدده مددوازات تاامدد
تودویر رف ،ررجهررجده تشد یه مغجودرتر و رشدردهتر شدکه و پدس از حدذ
اسددجعاره نزدیدد

ادات تشد یه بدده

شددکه اسددند ایددا معنددی در تعریدده برددازیون باسددجان همچددون ارسددطو

بدده وبی مددنعاس اسددند او اسددجعاره را تشدد یهی میدانددک بددکون ادات شدد ه (رکد داد،
 ،۸۹۳7صد )۸۹1؛ بنددابرایا در برازددن رارسددی و انگریسددی اسددجعاره را تشدد یهی رشددرده

۸

دانسددجهانکد از سددوف دیگددر ،رجهددان اسددجعاره بددر تش د یه در هددر دو دیددک اه امددرف پذیررجدده
شکه اسن:
کرمهاف کده در اسدجعاره بدهکار مدیرود حداوف معندی وسدی و سدجردهاف اسدن کده بده
واننکه و شنونکه وا ذار میشدودد بدا ایدا همده بعضدی امجقداد دارندک کده تشد یه از اسدجعاره
زنددکهتر و پرتهرکتددر و در نجیجدده مدداثرتر اسددن و وجددود ارکددان تشدد یه در کرددام ن را
رسدداتر میکنددک ،امددا بعضددی تددأثیر اسددجعاره را بیشددجر و قددوفتر از تش د یه میداننددک ،بددا ایددا
اسجکلاق که در تش یه ی

یدا چندک مدورد مشدابهن بدیا مشد ه و مشد ّهبه مدورد نظدر ویندکه

اسن ،در حالیکه در اسدجعاره ،مشد ّهبه جدایگزیا مشد ه مدیشدودد ارسدطو ریرسدو

یوندانی

با نکه بدراف تشد یه تدأثیرف رو العداده قائد اسدن ،اسدجعاره را بدر تشد یه تدرجی میدهدک،
از نظددر ایاکدده در تش د یه شددامر دو شددیا جکا اندده را مین داب یاددی نمیدانددک ،امددا در اسددجعاره
یای را جانشیا دیگرف میکنکد (میرصادقی ،۸۹۱1 ،صد )71-71
وجدده تمددایز اسددجعاره در برازددن رارسددی بددا  Metaphorدر برازددن انگریسددی ن اسددن
کدده در برازددن رارسددی اسددجعاره بددر م ندداف مجدداز نیددز تعریدده میشددود ،چنانکدده فجهانددک:
هنرفتددریا نددو مجدداز ،اسددجعاره اسددن کدده بدده مراقددر مشددابهن اسددن ،ولددی در انگریسددی از
قوق یاکوبسا فجه شکه اسن کده اسدجعاره بدر م نداف مشدابهن ،مجفداوت از مجداز بدر م نداف
مجاورت اسن (رکد مهکفزاده سراج ،۸۹2۳ ،صد )217د

1. condensed simile

۳

بررسی تط یقی ردهشناسی و قهبنکف اسجعاره با ددد

 .۲ .۲بررسی تطبیقی «ارکان و پایههای استعاره» در بلاغت فارسی و انگلیسی

در برازن رارسی اسجعاره داراف سه رکا اسن که م ارتانک از:
۸د مسجعار و ن لفظ مش ّهبه اسند
7د مسجعارٌمنه و ن معنی مش ّهبه اسند
۹د مسجعارٌله و ن معنی مش ه اسند
مسددجعار و مسددجعارٌله را ددرریا تش د یه نامنددک و صددفن بددیا ددرریا را کدده در تش د یه بدده
وجه ش ه موسوم اسن در اینجا جام

وینک (رجایی ،۸۹1۹ ،صد )7۱۱د

در برازن انگریسدی ریچداردز ۸بده وجدود دو منودر در اسدجعاره ا مدان دارد؛ یادی نچده
بیددان نشددکه و مددراد اصددری وینددکه همددان بددوده کدده بدده ن منظددور اصددری 7یددا مسددجعارٌله
می وییم و دیگدر نچده بهکارررجده یعندی کرمدر بده ماریدن ررجده شدکه کده ریچداردز ن را
وسددیره ۹می وانددک کدده در برازددن مددا بدده ن مسددجعارٌمنه فجدده میشددود (مسددجعار بدده لفددظ
اسددجعاره ا رددا میشددود و ن کرمددر اصددری کدده از ن اسددجفاده شددکه مسددجعارٌمنه اسددن)د
بندابرایا ریچداردز معجقددک اسدن کدده اسدجعاره ترکی دی از مسددجعارٌمنه و مسدجعارٌله اسددن (رکد
ریچاردز ،۸۹۱7 ،رو  1و )1د

ارکان و پایههای استعاره
در بالزن انگریسی
Vehicle

Tenor

در بالزن رارسی
جام

مسجعارٌله

مسجعارٌمنه

مسجعار

نمودار  .1ارکان و پایههای استعاره

1. I. A. Richards
2. tenor
3. vehicle
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 .3روش پژوهش

در ایددا پددژوه

بددا روت کجابغانددهاف ،در پددی بررسددی تط یقددی قهبنددکف اسددجعاره ،در

دو زبدددان رارسدددی و انگریسدددی هسدددجیمد روت اسدددجکلالی تهقیددد در ایدددا مقالددده روت
اسددجقرایی (جددزا بدده کد ) و روت تهری د دادههددا نیددز روت کیفددی اسددند از سددویی دیگددر،
ایا پژوه

براسال ماج

مریاایی ادبیات تط یقی نگاشجه شکه اسند

 .۴یافتهها و بحث
 .1 .۴طبقهبندیهای استعاره در زبان فارسی و انگلیسی

در برازددن رارسددی و انگریسددی اسددجعاره را از منظرهدداف ونددا ون میتددوان قهبنددکف
کرد:
 .1 .1 .۴طبقهبندی استعاره به اعتبار وجود لفظ مستعار
ال  .در بلاغت فارسی

در برازددن رارسددی اسددجعاره را ،از دیددک سددا جار ن ،بدده دو ونددر بنیددادیا تقسددیم
کردهانک:
د استعارة مصرحه (آشکار)

اسدجعارهاف اسدن کده در ن مشد ه حدذ

و مشد ّهبه ورده میشدود ال جدده بایدک نشدانه یددا

قرینهاف در جمره باشدک کده از وابسدجگان مشد ه مهدذو

اسدند ایدا نشدانه هدا وانندکه

را از معندداف حقیقددی مسددجعار دور میکنددک و بدده معندداف مجددازف میرسددانک (رکد مروفمقددکم
و اشر زاده ،۸۹۳۹ ،صد )۸۸۱د براف نمونه:
بجددی دارم کدده ددرد د ز سددن

سددای ان دارد

بهددار مارض د

طددی بدده ددون ارزددوان دارد
(حارظ ،۸۹۱1 ،صد )۸70

۸۸
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د استعارة مکنیه (کنایی)

ا ر در ها هنرمنک تش یهی پنهدان باشدک و بدراف بیدان ایدا تشد یه ،مشد ه را کدر کندک و
مش د ّهبه را حددذ
مش ّهبه مهذو

نمایددک ال جدده بایددک نشددانه یددا قرینددهاف در جمردده باشددک کدده از وابسددجگان
اسن (رکد مروفمقکم و اشر زاده ،۸۹۳۹ ،صد  )۸7۸ماننک بین:

شددددد ی یسورروهشدددددجه بددددده دامدددددا

پراسدددددیا معجدددددرو قیرینددددده دددددرزن
(منوچهرف ،۸۹21 ،صد )۱1

در برازددن رارسددی نچدده کدده بددا نددام تشددغیص از ن یدداد میشددود در اص د اسددجعارهاف
اسن مانیه که مش ّهبه مهذو

ن انسان اسن؛ براف نمونه:

قرم را ن زبان ن دود کده سدر مشد

ویدک بداز

وراف حددک تقددکیر اسددن شددرر رزومنددکف
(حارظ ،۸۹۱1 ،صد )11۸

در برازددن رارسددی بدداقی اسددجعارهها زیددر مجمومددر ایددا دو (اسددجعارة مانیدده و موددرحه)
قرار دارنکد
 .در بلاغت انگلیسی
د استعارة صریح یا آشکار
در برازددن انگریسددی« Explicit Metaphor ،سددادهتریا نددو اسددجعاره اسددن کدده بددا
تعریدده ارسددطویی از اسددجعاره مطابقددن داردد در ایددا قسددم از اسددجعاره هددم لفددظ مسددجعار و
هم لفظ مسجعارٌمنه هر دو کر میشونک» (داد ،۸۹۳7 ،صد )۹0؛د براف نمونه:
Sorrow is my own yard.

زم و زوه حیاد ما اسند (پرایا ،70۸۱ ،۸صد )21۹
در نمونددر مددذکور «اصددطرار حقیقددی  Sorrowو اصددطرار مجددازف  yardهددر دو کددر
شکهانک» (پرایا ،70۸۱ ،صد )221د
همان ورکه در تعریده اسدجعاره ذشدن ،اسدجعاره تشد یهی اسدن کده مرداوه بدر حدذ
ادات ،یاددی از ددرریا اصددری تشد یه (مشد ه یددا مشد ّهبه) نیددز بایددک مهددذو

باشددنک ،امددا در

اسددجعارة صددری برازددن انگریسددی کددر هددر دو پایددر تشد یه نیددز مددانعی نددکارد کدده ایددا نددو
1. Perrine

۸7
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مطالعات زبان و ترجمه

اسجعاره معدادق تشد یه برید و نیدز تشد یه ماکدک (مهدذو الادات) در برازدن رارسدی اسدن؛
بددهم ارت دیگددر نچدده در برازددن انگریسددی اسددجعارة صددری نامیددکه میشددود در برازددن
رارسی در زمرة تش یهات قرار می یرد (رکد قاحسینی و قازینالی ،۸۹۱1 ،صد )12د
د استعارة تلویحی
در برازددن انگریسددی دو اسددجعارة موددرحه و مانیددر رارسددی ،ی د اصددطرار Implicit

 Metaphorیددا اسددجعارة ترددویهی قددرار می یرنددکد توضددی

نکدده «اسددجعارة ترددویهی در

برازددن انگریسددی بدده ور کرددی بددر پوشددیک ی یاددی از اجددزاا یددا هددر دو جددزا مس دجعار یددا
مسددجعارٌمنه اسددجوار اسددن» (داد ،۸۹۳7 ،صد )۹0؛ بنددابرایا بایددک فددن اسددجعارة ترددویهی در
برازن انگریسی در سه قسم یاهر میشود که م ارتانک از:
۸د در قسددم اوق ،مشدد ه کددر و مشدد ّهبه سربسددجه و ترددویهی بدداقی میمانددک و کددر
نمیشددود عمعددادق اسددجعارة مانیددر رارسددیو؛ بددراف نمون ده در ابیددات زیددر سددرودة لنگسددجون
هیوز dream ،۸مش ه کر و عbombو مش ّهبه حذ
چه اتفاقی براف رؤیا ارجاده اسن؟
یا ن اموت میشود؟
ماننک رنی کشمشی ورشیک؟
یا ماننک ی

جراحن اموت میشود

و سپس ادامه مییابک؟
یا ن را ماننک وشن راسک میکنک؟

ردیکه اسن:
?What happens to a dream deferred
?Does it dry up
?Like a raisin in the sun
Or fester like a sore
?And then run
?Does it stink like rotten meat

یا پوسجه و شار روف ن

Or crust and sugar over

ماننک شربجی شیریا اسن؟

?Like a syrupy sweet

شایک ن را رقط ب نکد

Maybe it just sags

ماننک بارف سنگیا

Like a heavy load.

یا یا ن منفجر میشود؟

?Or does it explode

1. Langston Hughes
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7د در قسددم دوم اسددجعارة ترددویهی ،مشدد ه حددذ

و مشدد ّهبه کددر می ددردد عمعددادق

اسجعارة مورحر رارسیود
۹د در نددو سددوم مش د ه و مش د ّهبه هددر دو مهددذو

هسددجنک عدر رارسددی رای د نیسددنود

شعر زیر هر دو شا (مورد  7و  )۹را نشان میدهک:

ن از زرباق سربی م ور میکنک

It sifts from Leaden Sieves
It powders all the Wood.

ایا پودر تماماب چوبی اسن
ن را با پشم سفیک پر میکنک

It fills with Alabaster Wool
The Wrinkles of the Road

چیا و چروک یابان

It makes an Even Face

ن حجی منظره را میسازد

Of Mountain, and of Plain

از کوه ،و از دشن
سرت را از مشر بیرون میکشک

Unbroken Forehead from the East

بسدددیار ،مجدددکداب از مشدددر (پدددرایا،

Unco the East again.

 ،70۸۱صد )221-221د
در ابیات مذکور سرودة امیری الیزابن دیاینسون ۸دو اسجعاره وجود دارد:
الددهد در بنددک سددوم ،م ددارت  It Fills with Alabaster Woolکرمددر  woolبددهمنوان
مشدد ّهبه کددر شددکه اسددن و بددا توجدده بدده قرینددهاف در رعدد  Fillsمیتددوان دریارددن کدده
عsnowو بددهمنوان مشد ه سربسددجه و ترددویهی بدداقی مانکهاسددن کدده ایددا قسددم از اسددجعاره در
برازن انگریسی معادق اسجعارة مورحه در برازن رارسی اسند
د در بنددک اوق ،م ددارت  Its sifts from Leaden Sievesبددا توجدده بدده قریندده در
رع  siftsو نیدز مفهدوم کد شدعر میتدوان دریاردن عsnowو مشد ه و عflourو مشد ّهبه هدر
دو مهذو انددکد ایددا نددو اسددجعاره در برازددن رارسددی وجددود نددکارد (رکد پددرایا،70۸۱ ،
صد )221د

1. Emily Elizabeth Dickinson
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مطالعات زبان و ترجمه

د تجسم شخصیت

تجسددم شغوددین ۸در برازددن انگریسددی شددام « ،دادن ویژ یهدداف ی د
حیوان ،ید

شدیا یدا ید

انسددان بدده ی د

مفهدوم اسدند ایدا بهراسدجی زیرمجمومدر اسدجعاره اسدن ،ید

مقایسددر ترددویهی کدده در ن ،اصددطرار مجددازف مقایسدده (مشدد ّهبه) همیشدده انسددان اسددن»
(پددرایا ،70۸۱ ،صد )221د بددراف نموندده جددان میرجددون 7در بهشددن مشددکه ۹نجددا کدده دم
سی

ممنومه را از زد ،نوشن اسن:

Sky lowered, and muttering thunder, some sad drops
Wept at completing of the mortal sin.

سمان سر ررود ورد ،زیر ل
در پی ن ناه مهر

رمکف کشیک و از زم چنک قطره اش

ریسن (ای رامز و الن هررم ،۸۹۳1 ،صد )۸11د

بدده ور کرددی جسددججو در کجا هدداف برازددن ایددا مقیددکه را تأییددک میکنددک کدده «همددواره
مثاقهدداف اسددجعارة مانیدده ،مثاقهددایی اسددن در حددوزة تشددغیص» (شددفیعیکککنی،۸۹21 ،
انسددان ،جانددکار و ضددمیر

صد  )۸1۹و ن اسددجعارة مانیددهاف اسددن کدده «مش د ّهبه» مهددذو

ف رور اسددن ،در مقابدد  Personificationبدده معندداف تشددغیص در برازددن انگریسددی
نمیتوانک معدادق اسدجعارة مانیده رارسدی قدرار یدردد در برازدن رارسدی رابطدر تشدغیص و
اسجعارة مانیه مموم و ووص مطرد اسدن ،هدر تشغیودی اسدجعارة مانیده اسدن امدا هدر
اسددجعارة مانیددهاف تشددغیص نیسددند اسددجعارة مانیدده از تشددغیص بسددیار وسددی تر اسددن
(رکد قاحسینی و قازینالی ،۸۹۱1 ،صد )20د
طبقهبندی استعاره به اعتبار وجود لفظ مستعار
در بالزن انگریسی
Hypostatiza
tion

Personificat
ion

Implicit
Metaphor

در بالزن رارسی
Explicit
Metaphor

اسجعارة

اسجعارة

مانیّه

مورّحه

نمودار  .۲طبقهبندی استعاره به اعتبار وجود لفظ مستعار
1. personification
2. John Milton
3. Paradise Lost
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 .۲ .1 .۴طبقهبندی استعاره به اعتبار کیفیت لفظ مستعار
ال  .در بلاغت فارسی
د استعارة اصلیه

ا ر کرمدر مسدجعار اسدم جدنس باشدک ،اسدجعاره را اصدریه ویندک چدون مسدجقیماب اسدجعاره
اسن (اصطراحات اسجعارف که تاکنون کر شک اسم بودنک)د
د استعارة تبعیّه

اسجعارة ت عیّه در برازن رارسی بر دو نو اسن:د
۸د کرمر مسجعار رع یا مشجقات ن باشک؛ براف نمونه در بین:

« ن روزها ررجنک
ن روزهایی کز شاا

پر هاف ما

وازهایم ،چون ح ابی از هوا ل ریز ،میجوشیک

چشمم بر روف هر چه میلشزیک
ن را چو شیر تازه مینوشیک» (رر زاد ،۸۹1۳ ،صد )۸0د
«میلشزیک» رع اسدن و اسدجعارة ت عیّده و لشزیدکن اسدم اسدن و اسدجعاره از تندک دویدکن
و با شجا

ررجاد

7د نددو دیگددر اسددجعارة ت عیّدده اسددجعاره در صددفن اسددن؛ بددراف نموندده در «ز مددی تابددان
داشن» تابان ،اسجعارة ت عیّه از بسیار ونیا اسند
 .در بلاغت انگلیسی

در زبددان انگریسددی نیددز ،اسددجعاره در رعدد و صددفن وجددود داردد «اسددجفادة اسددجعارف از
رع  ۸در نمای

تاجر ونیزف 7ویریام شاسپیر ،پردة پنجم ،صهنر اوق دیکه میشود:
How sweet the moonlight sleeps upon this bank

نور ماه چه زی ا بر روف ایا ساح می رامکد

1. verb
2. Merchant of Venice
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مطالعات زبان و ترجمه

و اسجفادة اسجعارف از صفن ۸در شعر «باغ» )۸1۱۸( 7اثر نکره ماروق ۹وجود دارد:
Annihilating all that's made
To a green thought in a green shade.

نابود کردن همه چیز سا جگی اسن
بدددا انکیشدددهاف سددد ز زیدددر سدددرپناهی سددد ز (ای رامدددز و الدددن هدددررم ،۸۹۳1 ،صد
۸1۹د)۸17د
طبقهبندی استعاره به اعتبار کیفیت لفظ مستعار
در بالزن رارسی

اسجعارة اصریّه

در بالزن

Noun metaphor

انگریسی

اسجعارة ت عیّه
Adjective

Verb metaphor

metaphor

نمودار  .3طبقهبندی استعاره به اعتبار کیفیت لفظ مستعار

 .3 .1 .۴طبقهبندی استعاره به اعتبار جامع
 .1 .3 .1 .۴استعارة قریب (نزدیک و مبتذل)
استعارة مبتذل و تکراری و آسان فهم

اسددجعارهاف اسددن کدده در ن ربددط بددیا مسددجعاربله و مسددجعاربمنه شدداار باشددکد ایا وندده
اسددجعارهها دداهی بهحددکف تاددرارف و بدده اصددطرار کریشددهاف میشددونک کدده در حاددم لشددن
معمددولی قددرار می یرنددک و نیددروف هنددرف ددود را کامرداب از دسددن میدهنددکد اسددم دیگددر ن
در مجون برازی اسدجعارة مامیدر م جذلده اسدند منشدأ ایدا ونده اسدجعارات ،تشد یهات کهنده و
تاددرارف اسددن؛ نمونددههاف ن در ادبیددات مددا لع د در معنددی ل د
ت

و سددن

در معنددی زلدده،

در معنی ر سار و هنکو به معنی زلده ،ندر س بده معندی چشدم ،د بده معندی ونده

و سرو به معنی برنکبالا اسند (شمیسا ،۸۹۳7 ،صد )707
1. adjective
2. The Garden
3. Andrew Marvell
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همددکم دد نمیشددود یدداد سددما نمیکنددک

سددرو چمددان مددا چددرا می د چمددا نمیکنددک

(حارظ ،۸۹۱1 ،صد )۸۳7

در مقابد در برازددن انگریسددی« ،اسددجعاره از جهددن واژ ددانی شددکن در ررهنددی لشددن بدده
دو نو ۸ :د اسدجعارة مدرده ۸و 7د اسدجعارة زندکه 7تقسدیم میشدود و اسدجعارة زندکه اسدجعارهاف
جکیددکف اسددن کدده در واژ ددان زبددان ث ددن نشددکه اسددن» ( قاحسددینی و قازینددالی،۸۹۱1 ،
صد )27د بایک ارزود که موادی اسجعارة قری

در برازن انگریسی دو نو اسن:

۸د اصطرار اسجعارة مرده ،اسدجعارهاف اسدن کده از دیدر زمدان مدورد اسدجفاده قدرار ررجده
و بدده قددکرف راید شددکه اسددن کدده مشددایرت مانسددجه و ماننددکه توجدده مددا را جرد

نمیکنددک،

ماننک «پاف میدز» ،و «جدان کردام» ،امدا بسدیارف از اسدجعارههاف مدرده عجدان ن ا جده وو صدرراب
در حدداق مددردن هسددجنک و دوبدداره بدده راحجددی نهددا را بدده حیددات باز ردانددکد شغوددی از
روچددو مددارکس پرسددیک « Are you a man or a mouse? :یددا تددو مددرد هسددجی یددا
مددوت؟» او پاسددخ داد،Throw me a piece of cheese and you'll find out :
«تاهاف پنیر برایم بیندکاز تدا بفهمدی» مدوت در ایدا جمرده بده معندی ترسدو اسدن و در اثدر
تکاوق به اسجعارة مرده ت کی شکه اسدند تداریخ زبدان نشدان میدهدک کده اکثدر واژههداف کده
ما اکندون ردرک مدیکنیم معنداف صدری دارندک ،در ذشدجر دور اسدجعاره بودهاندک (ای رامدز و
الن هررم ،۸۹۳1 ،صد )۸11-۸1۹
بددهم ارت دیگددر «اسددجعارة مددرده یدد

معنددی معمددولی و قددراردادف دارد کدده از اصدد

مجفدداوت اسددن ،میتددوان ن را بددکون دانسددجا مفهددوم اولیدده درک کددرد» (براتددی ،۸۹۳1 ،صد
)2۸-20د ناجددهاف کدده بایددک بدده ن توجدده داشددن ایددا اسددن کدده «در بسددیارف مددوارد وقجددی
زمینددر زبددانی ی د

چنددیا اسددجعارهاف تشییددر میکنددک اسددجعارة مددرده بددار دیگددر تشددغص و

تدداز ی مییابددک؛ بددراف نموندده م ددارت ( ’ )grey cat in the nightربددر اکسددجرف در
شدد ‘ در انگریسددی اسددجعارة مددردهاف مهسددو

میشددود امددا هنگددام ترجمدده بدده رارسددی،

تاز ی و حیات دوباره مییابک» (داد ،۸۹۳7 ،صد )۹۹د

1. dead metaphor
2. live metaphor
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7د در برازددن انگریسددی اصددطرار  Clichéنیددز موددکاقی بددراف اسددجعارة قریدد
چنانکدده در تعریدده ن فجهانددک« :م ددارتی کهندده و م جددذق و بددی

اسددن؛

از حددک اسددجفاده شددکهاف

کدده دیگددر زنددکه نیسددند بسددیارف از اصددطراحات بددهدلی اسددجفادة مفددرد بدده کریشدده ت ددکی
شکهانک» (کادن ،70۸۹ ،صد )۸7۳د
 .۲ .3 .1 .۴استعارة بعید (دور و شگفت)

ایا اسجعاره دقیقاب در مقاب اسجعارة قری

قرار می یرد چنان ه فجهانک:

بددرماس اسددجعارة قریدد  ،هنرمنکاندده اسددن و معمولدداب حاصدد رعالیددن هنددی هنرمنددک
اسددن ندده تقریددک اود در ایددا اسددجعاره ربددط بددیا مسددجعارٌله و مسددجعارٌمنه نددو و دور و زری د
اسددن و در مجددون برددازی بدده ن اسددجعارة اصددیر زربیدده نیددز فجهانددکد جددام دیریددا

و

مهجدداج یدداقورزف اسددن و هنرمنددک بددیا دو چیددز بدده یدداهر کامرداب ندداهمگون و ندداهمغوان
ش اهجی یریه کشه کرده اسند (شمیسا ،۸۹۳7 ،صد )707
دق بدددده مددددی دربنددددک تددددا مردانددددهوار

دددددردن سدددددالول و تقدددددوا بشدددددانیم
(حارظ ،۸۹۱1 ،صد )1۱۹

شددامر در مددالم یدداق سددالول و تقددوا را بدده صددورت انسددان یددا حیددوانی مجسددم کددرده
اسند
در برازددن انگریسددی اصددطرار  Outlandish metaphorرا میتددوان بددا اسددجعارة بعیددک
تط ی داد؛ چنا که فجهانک:
«بر ددی از شددامران از اسددجعارههاف ابجاددارف و مجیدد

لددذت میبرنددک؛ بددراف نموندده

«زددزق مددذه ی پددانزده» )۸1۹۹( ۸اثددر جددان دان 7چنددک نموندده از ایددا مقایسددههاف زیرمعمددوق
را ارائه میدهک:
Batter my heart, three-personed God; for You
;As yet but knock, breathe, shine, and seek to mend
That I may rise and stand, o'erthrow me, and bend
Your force to break, blow, burn, and make me new.

قر

مرا رد کا ،کاف سه نفره ،براف شما
1. Holy Sonnet XIV
2. John Donne
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هنوز به دن اق کوبیکن ،تنفس ،در ش  ،و اصرار اسن
که ما قادرم بر یزم ،بایسجم ،مرا ب غ

و م شوم

نیددروف شددما بددراف شاسددجا ،ضددربه زدن ،سددو جا و سددا جا بددراف مددا نوسددن»
(بارتون و هادسون ،۸۳۳2 ،۸صد)۸00د
در ایددا مثدداق« ،تثرید

مقددکل» را بددا هنگددر و بنددکزن مقایسدده میکنددک کدده ماننددک نهددا

میشددانک ،میدمددک ،میسددوزانک و از نددو میسددازدد امددا ارت دداد «تثریدد

مقددکل» و هنگددر

یرددی دور از هددا اسددن و تشددابه ن یرددی تغیرددی بدده نظددر میرسددک ( قاحسددینی و
قازینددالی ،۸۹۱1 ،صد )1۱-12د کددر ایددا ناجدده نیددز ضددررورف اسددن کدده Conceit

بهمنوان تشد یه بعیدک کدر ردیدک« ،در برازدن زربدی «اسدجعارة دور و شدگفن» 7نیدز نامیدکه
میشددود ،امددا چددون «مش د ه و مش د ّهبه» در ن کددر می ددردد ،در زمددرة تش د یهات رارسددی و
«تش یه بری » اسن» ( قاحسینی و قازینالی ،۸۹۱1 ،صد )27د
طبقهبندی استعاره به اعتبار جامع
در بالزن انگریسی
Conceit
metaphor

Outlandis
h
metaphor

Cliche

در بالزن رارسی
Dead
Metaphor

اسجعارة

بعیک

اسجعارة

قری

نمودار  .۴طبقهبندی استعاره به اعتبار جامع

 .۴ .1 .۴طبقهبندی استعاره به اعتبار بهکارگیری الفاظ استعاره

الفدداا ارائدده شددکه در اسددجعاره بدده امج ددار نددو بددهکار یرف داراف قهبنددکفهایی هسددجنکد
ناجر قاب

کر ن اسن کده ایدا قهبندکف در مردم بیدان م هد

قابد توجدهاف نیسدن امدا

بهدلی توضی اسجعارة تهامیه نا زیر اشارهاف به ن میکنیمد

1. Barton and Hudson
2. conceit metaphor
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ال  .در بلاغت فارسی
د استعارة وفاقیه

ن اسن که اججما دو سوف اسجعار در ی

تا برااشااق باشکد

د استعارة عنادیه

جدا یدا در ید

ن اسن که اججما دو سدوف اسدجعاره در ید

تدا ممادا ن اشدک (ردک:

شمیسا ،۸۹۳7 ،صد .)701

د استعارة تهکمیه

از ررو اسدجعارة منادیده اسدجعارة تهامیده اسدن در برازدن رارسدی بده اسدجعارة تهامیده
اسجعارة ریشدغنکف و ترمیهیده هدم فجهاندک و ن اسدن کده ید

واژه در معدانی ضدک دود

و براف نز و ریشغنک بهکار رود؛ ماننک بین:
ترسددم کدده بهددرهاف ن ددرد روز باز واسددن

نددددان حردددداق شددددیخ ز

حددددرام مددددا

(حارظ ،۸۹۱1 ،صد )۸7
 .در بلاغت انگلیسی

۸د اصددطرار  Diminishing metaphorم ددارت اسددن از« :توددویرف کدده در ن یدد
نددومی مددکم توار د یددا ا جرددا
زمددانی رم میدهددک کدده ید

م د هم در میددان مش د ه و مش د ّهبه وجددود داردد ایددا ا جرددا
انکیشدده و توددویرف کدده ن را مجسددم میکنددک ،بدده ونددهاف در

کنددار یاددکیگر قددرار می یرنددک کدده کامردداب مناسدد

و سدداز ار نیسددجنکد نجیجددر ن ازردد

شددوم عی ،هیجددانانگیز و تهددرک مددا فی اسددند چنددیا اسددجعارهاف در شددعر مجاریزیدد
(مدداورااالط یعی) رای د اسددن؛ مثدداق مشددهور ن زدداز سددرود ماشددقانر چید لفددرد پرورددراک

۸

از تید الد الیوت 7اسن:
Let us go then, you and I
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a table.
1. The Love Song of Alfred Prufrock
2. T. S. Eliot
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بیا برویم ،تو و ما
در سمان پها شکه اسن

وقجیکه زرو

چون بیمارف که بر روف میز بیهوت اسند (کادن ،70۸۹ ،صد )701
7د اصطرار « Antiphrasisصدنامجی بدکیعی کده ید
معنی معمدوق ن اسدن؛ بدراف نمونده نامیدکن ید
ی

کرمده مسدجقیماب بده معنداف مغداله

دم زدوق پیادر بدا مندوان کوچد

و یدا

دشما بهمنوان دوسن» (بالکی  ،700۸ ،۸صد )۸1د
طبقهبندی استعاره به اعتبار بهکارگیری الفاظ استعاره
اسجعارة منادیّه

اسجعارة وراقیّه

اسجعارة تهامیّه
Diminishing
metaphor

Antiphrasis

نمودار  .۵طبقهبندی استعاره به اعتبار بهکارگیری الفاظ استعاره

 .۵ .1 .۴طبقهبندی استعاره به اعتبار واحد کلمه

اسجعارهها به امج ار تعکاد اجزاف کرام به دو دسجه تقسیم میشونک:
ال  .در بلاغت فارسی
د استعارة مفرد

هر اه اسجعاره ی

کرمه د امدم از مفدرد یدا مرکد

د باشدک ن اسدجعاره ،اسدجعارة مفدرد

نامیکه میشود؛ بندابرایا اسدجعارة ت عیّده نیدز اسدجعارهاف مفدرد اسدند بده ورکری بایدک فدن
تمام م احثی که تاکنون دربارة اسجعاره مطرر شک اسجعارة مفرد مهسو

میشونکد

1. Baldick
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د استعارة مرکب

اسددجعارة مرکدد

در برازددن رارسددی ن اسددن کدده «مشدد ّهبه یددا مسددجعارٌمنه مددذکور

بهصورت جمره باشک و واژه ن اشک» (مروفمقکم و اشر زاده ،۸۹۳۹ ،صد )۸72
تددددو و ددددوبی و مددددا و قامددددن یددددار

رادددر هدددر کدددس بددده قدددکر همدددن اوسدددن

دور مجندددون ذشدددن و نوبدددن ماسدددن

هددددر کسددددی پنجددددروزه نوبددددن اوسددددن
(حارظ ،۸۹۱1 ،صد )12

 .در بلاغت انگلیسی

اصددطرار « mixed metaphorاسددجعارهاف اسددن کدده دو مش د ّهبه اسددجعارف مغجردده یددا
حجی بیشجر از ن ترفی میشدونکد ید
همرن در حکی

نموندر اسدجعارة میشدی (مرکد ) جمردهاف اسدن کده

نفس ود دربارة وضعین پریشان ود به زبان ورده اسن:

To take arms against a sea of trouble, / And by opposing end them

براف مقابره بدا دریداف مشدارات بدازوان دود را شدودهام و بدا مقابرده کدردن بده نهدا
اتمه میدهم (ای رامز و الن هررم ،۸۹۳1 ،صد )۸1۹د
در نمونددر مددذکور «در سددطر نغسددن دو مشد ّهبه حضددور دارد؛ یاددی مشد ّهبهی کدده کددر
نشددکه یعنددی «مددرد جنگجددو» امددا ایددا مش د ّهبه از نشددانههاف ن کدده سددرار بر ددررجا باشددک
معردوم میشدود و دیگدرف مشد ّهبهی کده کددر شدکه و ن «دریدا» اسدن کده مشدارات بددا ن
مقایسدده شددده اسددت» (داد ،۸۹۳7 ،صد )۹7د شمیسددا ( ،۸۹۳7صد  )۹1۸در مددورد تمددایز
ایا اسجعاره با اسجعارة مرک

در برازن رارسی مینویسک:

ایددا اسددجعاره را میتددوان اسددجعارة مغددجرط یددا میغجدده و امثدداق ن ترجمدده کددرد (یاددی از
معانی  Mixهم شدجی دادن و سداز ار شدکن اسدن) امدا مرکد
مرک

ن ایدک فدن تدا بدا اسدجعارة

اشج اه نشود و ن اسن که چندک اسدجعاره کندار هدم بیایندک امدا بدیا نهدا نداهمغوانی

و مکم سنغین باشکد (شمیسا ،۸۹۳7 ،صد )۹1۸
بنددابرایا ا ددر اصددطرار  mixed metaphorاسددجعارة مغددجرط ترجمدده شددود میتددوان
نمونههایی از ن را در برازن رارسی یارن ،ماننک ایا بین حایم نظامی:
ز سدددن

کدددرد بدددر ددد مشددد

بیدددزف

ز نددددر س بددددر سددددما سددددیما

ریددددزف

بررسی تط یقی ردهشناسی و قهبنکف اسجعاره با ددد

در ایا بیدن سدن

7۹

اسدجعاره از زلده ،د اسدجعاره از صدورت ،مشد

بیدزف اسدجعاره از

پریشددان کددردن مددوف بددر چهددره ،نددر س اسددجعاره از چشددم ،سددما اسددجعاره از صددورت و
سیما ریزف اسجعاره از اش

ریغجا اسن (بهنق از شمیسا ،۸۹۳7 ،صد)۸17د
طبقهبندی استعاره به اعتبار واحد کلمه

در بالزن انگریسی
اسجعارة مفرد

Mexid metaphor

در بالزن رارسی
اسجعارة مفرد

اسجعارة مرکّ

نمودار  .۶طبقهبندی استعاره به اعتبار واحد کلمه

 .۶ .1 .۴استعارة گسترده

در برازددن انگریسددی اسددجعارهاف بددا منددوان  Extended metaphorوجددود دارد کدده در
شعر زیر از امیری الیزابن دیاینسون روشا میشود:
"Hope" is the thing with feathers

امیک چیزف داراف پر اسن
جاف اما ن در رور اسن
و واز را بکون کرمات می وانک

And sings the tune without the words
And never stops at all

و هر ز مجوقه نمیشود
و در وران شیریاتر شنیکه میشود
و سغجی بایک در وران باشک
ن میتوانک پرنکة کوچ

That perches in the soul

را از بیا ب رد

ن یری رم اسن
ما ن را در سردتریا سرزمیا شنیکهام

And sweetest in the gale is heard
And sore must be the storm
That could abash the little Bird
That kept so many warm
I've heard it m the chillest land

و در زری تریا دریاف نفن

And oil the strangest Sea

با ایا حاق ،هر ز ،در انجها

Yet, never, in Extremity,
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It asked a crumb of Me.

ما اسند

در بنددک اوق شددعر ،اسددجعاره صددری اسددن مشدد ه شدداارا بددهمنوان « Hopeامیددک»
مشددغص شددکه ،امددا مشد ّهبه عbirdو «پرنددکه» رقددط « thing with feathersچیددزف بددا پددر»
توصددیه شددکه اسددند در بنددک دوم شددعر ،اسددجعاره بددا نددام مشدد ّهبه « Little Birdپرنددکة
کوچدد » شدداار میشددودد « Hopeامیددک» موضددو مقایسدده اسددن و « Little Birdپرنددکة
کوچدد » چیددزف اسددن کدده موضددو بددا ن مقایسدده شددکه اسددند بددا توجدده بدده اسددجعارة
دیاینسون ،امیک چیزف شد یه پرندکه اسدن بده ایدا معندی کده «هر دز مجوقده نمیشدود» مدا
را رام میکنک ،حجدی ا در واز واندکن ید

پرندکه بده یداهر «هر دز مجوقده نشدود»د ایدا

مقایسددر بددیا امیددک و پرنددکه در سراسددر شددعر حفددظ و توسددعه یارجدده اسددن ،و ن را یدد
اسدددجعارة سدددجرده کدددرده اسدددن (بدددارتون و هادسدددون ،۸۳۳2 ،صد )۸00-۳۳د در شدددعر
رارسی نیز نمونههایی از ایا نو اسجعاره را میتوان یارن:
زمان ذشن
زمان ذشن و شب روف شا ههاف لغن اقاقی ارجاد
شب پشن شیشههاف پنجره سر می ورد
و با زبان سردت
تهمانکههاف روز ررجه را به درون میکشیکد (رر زاد ،۸۹1۱ ،صد )۹1
چنانکدده مراحظدده میشددود دو نموندده تفدداوت دارنددک و ن حضددور همزمددان مشد ه Hope

و مشدد ّهبه  Little Birdدر شددعر امیرددی دیاینسددون اسددن در حالیکدده اسددجعاره بدده شددمار
می یددک و همددان ور کدده کددر شددک در رارسددی ایددا نددو اسددجعاره تش د یه بری د و در برازددن
انگریسددی اسددجعارة صددری اسددند ناجددر دیگددرف کدده بایددک بدده ن اشدداره شددود ن اسددن کدده
«تمثی  ۸حاص ارت اد بیا مشد ه و مشد ّهبه اسدند در تمثید اصد بدر ایدا اسدن کده رقدط
مش ّهبه کدر شدود و از ن مجوجده مشد ه شدویم و بدکیا لهداا ررنگیدان بده تمثید اسدجعارة
سجرده 7هم می وینک» (شمیسا ،۸۹۳7 ،صد )71۹د
1. allegory
2. extended metaphor

بررسی تط یقی ردهشناسی و قهبنکف اسجعاره با ددد
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 .۵نتیجهگیری

اسجعاره از تغیید تریا صدنامات مطدرر در قرمدرو مردم بیدان اسدن کده در میدان تمدامی
مرنهدددا بررسدددی شدددکه اسدددند اسدددجعاره در برازدددن رارسدددی و  Metaphorدر برازدددن
انگریسددی در کنددار وجددوه تمددایز هماننددکفهاف بسددیارف نیددز دارنددکد ایددا صددنعن برددازی در
هددر دو دیددک اه معندداف حقیقددی کرمددات را تشییددر داده و در معنددایی مجددازف بددهکار مددیرودد
چنانکدده ذشددن در برازددن هددر دو زبددان اسددجعاره را ونددهاف تش د یه دانسددجهانددک بددا ایددا
تفاوت که در برازدن رارسدی اسدجعاره وندهاف مجداز نیدز هسدند از سدویی دیگدر ،رجهدان
اسددجعاره بددر تشدد یه در هددر دو زبددان امددرف پذیررجهشددکه اسددند اسددجعاره در رارسددی و
انگریسددی داراف قهبنددکفهایی هسددن کدده میتددوان نمونددههایی از اسددجعاره را بددا وجددود
نامگددذارفهاف مجفدداوت در میددان ایددا دو زبددان یارددند از سددویی دیگددر ،در زبددان انگریسددی
نمونههاف از اسدجعاره در برازدن رارسدی را بدا وجدود ایاکده هدی ندامی از نهدا در برازدن
انگریسددی بددرده نشددکه نیددز دیددکه میشددود از جمردده اسددجعارة اصددریه ،امددا بایددک ارددزود در
انگریسددی وجددود ونددهاف اسددجعاره کدده یدد اصددطرار  Explicit Metaphorمطددرر و در
ن هر دو رکا اصری تشد یه کدر میشدود و در برازدن رارسدی ایدا ندو در زمدرة تشد یهها
قهبندکف میشددود و تشد یه برید اسددن نشددان میدهدک کدده برازددن انگریسددی ماننددک برازددن
رارسددی همچددون زنجیددرف دسددنوپا یر نیسددند از سددویی دیگددر ،در برازددن انگریسددی
ونددهاف اسددجعاره وجددود دارد کدده در ن هددر دو رکددا اصددری اسددجعاره حددذ

میشددونک کدده

ایا نو در برازن رارسی نمونهاف نکاردد
کتابنامه

احمکف ،م ،پورنامکاریان ،تد ()۸۹۳1د در مکف بر مهمجریا معانی اصطرار رتوری د رورنامر مطالعات
زبان و ترجمه17-72 )۸(10 ،د
ارسطود ()۸۹1۹د را شعرد ترجمر م کالهسیا زریاکو د تهران :بنگاه ترجمه و نشرد

قاحسینی ،رد ،قازینالی ،زد ()۸۹۱1د مقایسر اجمالی صور یاق در برازن رارسدی و انگریسدید دوهر
ویا22-1۳ ،)۸(۸ ،د
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قازینالی ،زد ()۸۹۱1د مقایسر صور یاق در ادبیات رارسدی و انگریسدید پایاننامدر کارشناسدی ارشدکد
دانشگاه اصفهان ،اصفهاند
ای رامز ،اد ،و جفرف الن ،هد ()۸۹۳1د ررهنی توصیه اصطراحات ادبید ترجمر سعیک س زیان .تهدران:
رهنماد

براتی ،مد ()۸۹۳1د بررسی و ارزیابی نظریر اسجعارة مفهومد پژوه

مطالعدات زبدانی و بردازی)۸1( ۱ ،د

۱1-1۸دد
براتی ،مد ،صالهی مازندکرانی ،مد رد ،امدامی ،ند ،و لدویمی مطرد  ،کد ()۸۹۳1د مفهومشناسدی تط یقدی
اسجعاره در زر

و برازن اسرامید جسجارهاف ادبی۸7۱-۸02 ،)۸۳7(1۳ ،د

حارظ ،تد ()۸۹۱1د دیواند بهتوهی بهااالکیا رمشاهید تهران :دوسجاند
داد ،لد ()۸۹۳7د ررهنی اصطراحات ادبید تهران :مرواریکد
رجایی ،مد مد ()۸۹1۹د معالمال رازه در مرم معانی و بیان و بکی د شیراز :انجشارات دانشگاه شیرازد
رضایی ،اد ()۸۹۳۱د اسجعاره در ذر زمان؛ بررسی ،تهری و نقک تطور تعریده اسدجعاره در ثدار بردازی
مربی و رارسید مجرر رنون ادبی2۸-1۹ ،)71(۸۸ ،د
ریچاردز ،د اد ()۸۹۱7د ررسفر برازند ترجمر مری مهمکف سیابادفد تهران :قطرهد
سپهونک ،د ()۸۹۳۸د برازدن تط یقدی در حدوزة رارسدی و انگریسدید رسدالر دکجدرفد دانشدگاه مرامده
ا ایی ،تهراند
سجادف،

د ،رسجمی ،ند ()۸۹۳۹د اشعار تید الد الیدوت در زبدان رارسدی :بررسدی مدوردف ترجمدر

اسجعارهها در «سرزمیا بیحاص »د رورنامر مطالعات زبان و ترجمه۹1-۸۳ ،)۸(12 ،د
سریمانی ،زد ()۸۹۳0د قر ن ،رمنمایی و بالنک ی مروم برازی ،رکک س زواران۸0۱-۳۸ ،)۱(7 ،د
شفیعیکککنی ،مد رد ()۸۹21د صور یاق در شعر رارسید تهران :اهد
شمیسا ،لد ()۸۹۳7د بیاند تهران :میجراد

مسارف ،اد هد ()۸۹27د معیارال رازه مقکمهاف در م اح

مردوم برازدن (ترجمدر صدنامجیا نظدم و نثدر

مربی)د ترجمر مهمک جواد نویرفد تهران :انجشارات دانشگاه تهراند
مروفمقکم ،مد ،اشر زاده ،رد ()۸۹۳2د معانی و بیاند تهران :سمند
رر زاد،

د ()۸۹1۳د تولکف دیگرد تهران :مرواریکد
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کایمی ت ار ،مد د ( ۸7 ،۸۹۳1بهما)د واکاوف اسجعاره از منظدر برازدن سدنجی و جکیدک در زبدانهداف
رارسی ،مربی و انگریسید مقالر ارائر شکه در دومیا کنفدرانس بدیاالمرردی بررسدی مسدائ جدارف
زبانها ،وی ها و زبانشناسی ،ماسسر پژوهشگران انکیشمنک ،اهواز ،ایراند
کروچه،

د ()۸۹11د کریات زی اشناسید ترجمر رااد روحانید تهران :بنگاه ترجمه و نشر کجا د

لیاا  ،جد ()۸۹۱1د نظریر اسجعارهد ترجمر رروزان ساجکفد تهران :سورة مهرد
معوومی ،اد ،اباالرسوق ،مد رد ،اقانی ،مد ،و رریعی ،د ()۸۹۳2د بررسی نظریر «اسجعاره :نشد یه کوتداه
شکه» و نس ن ن با نظریههاف جکیک اسجعاره (مطالعر موردف :سه نظریه از سااکی ،ماس برد

و

دیویکسون)د انجما ایرانی زبان و ادبیات مربی۸07-۱۹ ،1۱ ،د
مهکفزاده سراج ،مد ()۸۹2۳د تهری معنایی مجازد مجمومه مقالات دانشگاه مرامه ا ایی-210 ،۳۸ ،
220د

میرصادقی ،مد ()۸۹۱1د واژهنامر هندر شدامرف :ررهندی تفودیری اصدطراحات ردا شدعر و سد
ماج هاف ند چاپ سومد تهران :کجا

ها و

مهنازد

هاوکس ،تد ()۸۹22د اسجعارهد ترجمر ررزانه اهرفد تهران :نگاهد
ول  ،رد ،وارن ،د ()۸۹2۹د نظریر ادبیات ،ترجمر ضیاا موحک و پرویز مهاجرد تهران :مرمی و ررهنگید
Baldick, C. (2001). The concise Oxford dictionary of literary terms (2nd Ed.).
Oxford, England: Oxford University Press.
Barton, E., & Hudson, G. (1997). A contemporary guide to literary term. Boston,
MA: Houghton Mifflin Company.
Cuddon, J. (2013). A dictionary literary terms and literary theory (5th Ed.). Now
York, NY: Penguin Books.
Perrine. (2018). Literature structure, sound and sense (13th Ed.). Boston, MA:
Cegange Learning.
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چکیده
هووور روییووی ری توینووایی دوورد در سووازماندهی و توضوویر رویوودیدها در الووت روییوو ،
یو یز آنهووا ،توینووایی دوورد در دنمیوودن و

توینووایی دوورد در دنمیوودن رویی هووا و بردیش و

ییجواد سواارارها روییوی و توینوایی یو در ییجواد پاسوع طوا می مهو هوا ی باسوی بووا
رویی هووا شوونیدهشووده ،تعریووک دردهینوود .در ووالیدووه تیقیقووات زیوواد دربووارة
هورهووا طووا می و دمووامی در ده وۀ گذشووره ینجووام شووده یس و  ،مطالعووات دمووی بوور
رو هور روییی صورت گردره یسو  .لوذی تیقیوا یایور بوه بررسوی توثییر دموا هوا
آموووزر زبووان ینیمیبووی بوور هووور روییووی زبووانآموووزین در مؤسبووات زبووان ینیمیبووی و
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هووور روییووی شوورد دننوودگان یز

وودم و دییوورین ( )54۸۸یسوورماده شوود .یادرووهها

پس یز تجزیه و تیمیو دیدههوا بوا یسورماده یز آزمونهوا آموار توی مبورق و
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دینوو آموووزین و زبووانآموووزین داروور نبووب
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هووور ممنووومی پیچیووده یسوو

و بووه ییوو اووا ر در وزههووا مخرمووک بووری آن

مدلها ببویار دیده شوده یسو  .یبرودی هوور بوهطنووین توینواییی مجوزی و دموی در ن ور
گردرووه میشوود دووه میتوینب و

بوور مودقی و

موواد یدوورید ییوور بیووذیرد (جووارویس.)5442 ،

گواردنر ( )۸۳۳4مودل جوام تر یز هوور ،بوهنووام هوور چندگانوه ۸یریئوه دید دوه یز هشو
نوع هور تشویی شوده بوود .گممو ( )۸۳۳1بوا معردوی هوور طوا می 5بوهطنووین ییوی یز
ینووویع هووور ،آن ری ببوویار مناتوور یز ضووریت هوشووی ( )IQمیدینوود .یایووریً برونوور ()۸۳۳4
ن ریه هوور روییوی ۹ری مطور دورده یسو

و معرقود یسو

تیییوریت یدیوار بشور سوورودار دیرد جنوان ی وری
هووا

یدورید یز ریوا روییو

دوه بوا

اووود ری درک میدننود (مواتینیمی ،لوتیووه

و توورو  .)544۱ ،ینبووان بووهاووا ر سوواارار منبووجا ،جالووت و سووببی رویی و  ،یز آن

بری شی دیدن بوه رویودیدها ،ینرقوال دینو

بوه دییورین و آمووزردیدن و یوادگیر یسورماده

میدند.
پی

وودم ( )54۸۸ن ریووۀ آموووزر زبووان دوواربرد  0ری در وووزة مطالعووات زبووان دوم و

زبان اارجه مطر درد .آموزر زبوان دواربرد بوه شویوة مرمواوت بوه دموا هوا آمووزر
زبووان مینیوورد .در دما هووا آموووزر زبووان نووهتننووا میتوووین در مووورد سوواارار و دممووات
زبووان بی و

دوورد ،بمیووه میتوووین بووه مموواهیا زنوودگی یز بی و نیازهووا یامووا ی ،مووذهبی،

رو ووی ،یجرموواطی ،طووا می و روینووی زبووانآموزین پردیاوو  .بووه گمرووۀ پی
زمان آن رسیده یسو

توا مرخ

بیندیزنود و یز یادرووهها ییو
یی و بوواور یس و
تقوی و

وودم ()54۸۸

وان دییور رشورهها بوه ووزة آمووزر زبوان نیواه توازهی
وووزه در تیقیقووات اوود یسوورماده دننود .پی

وودم ( )54۸۸بوور

دووه ویژگیهووا منی ووربهدوورد دمووا هووا زبووان ینیمیبووی میتوینوود بووه

و شوویودایی جنبووهها مخرمووک زنوودگی زبووانآموزین دمووک دننوود .یی و ویژگیهووا

طبارتینوود یز .۸ :بیوو

در مووورد موضوووطات یجرموواطی ،طممووی و سیاسووی؛  .5ینجووام دووار
1. Multiple Intelligences
2. Emotional Intelligence
3. Narrative Intelligence
4. Applied ELT

۹۸

بررسی تثییر دما ها آموزر زبان ینیمیبی بر ...

گروهووی در دمووا ؛  .۹مقایبوۀ دو درهنووم مخرمووک؛  .0آشوونایی بووا سوواارار و دممووات یووک
زبووان دییوور؛  .2صوویب

بووه زبووان دییوور دووه در آن شووخص آزید بیشوورر دیرد؛  .1مطالعووۀ

زبان دییر بهصورت جد ؛ و  .7جو جالت و جذیب دما .
تیقیقووات ینووددی دربووارة تووثییر دما هووا آموووزر زبووان ینیمیبووی بوور رو رشوود و
پیشورد

ودم ( )۸۹۱1نقو

جنبووهها مخرموک ههنووی زبوانآموزین ینجووام شوده یسو  .پی

دما هووا آموووزر زبووان ینیمیبووی ری بوور تویناییهووا ینرقوواد زبووانآموزین مووورد بررسووی
ووریر دیده یسوو  .نرووایت تیقیووا و نشووان دیده یسوو

دووه بی هووا یدبووی در دما هووا

آموووزر زبووان ینیمیبووی تووثییر مهبرووی بوور تویناییهووا ینرقوواد زبووانآموزین دیرد .بووینی،
پی

وودم و نواور ( )۸۹۱۳تووثییر دما هووا آموووزر زبووان ینیمیبووی ری بوور هووور طووا می

زبووانآموزین مووورد بررسووی ووریر دیدهینوود .نرووایت تیقیووا نشووان دیده یس و
آموووزر زبووان ینیمیبووی بووه ور ابوو مما
میدهنوود؛ زیووری در یی و دما هووا درص و

دووه دما هووا

ووهی هووور طووا می زبووانآموزین ری یدووزیی

زیوواد ب وری تعام و و دووار گروهووی وجووود دیرد

دووه یز ویژگیهووا منی ووربهدرد دما هووا آموووزر زبووان ینیمیبووی یسوو  .بووینی
( )54۸۸در تیقیووا دییوور بووه ییو نریجووه رسوویده یسو
تقویوو

دووه اوینوودن مرووون روییووی باطو

هووور روییووی زبووانآموزین و نیووز منارتهووا زبووانی آنووان میشووود .در تیقیووا

دییوور دووه پی

وودم و صووبور ( )54۸۸ینجووام دیدهینوود مشووخص شوود دووه چیونووه در

دما ها زبوان ینیمیبوی هویو

درهنیوی و مموی زبوانآموزین شوی میگیورد هنیوامیدوه

در یی و دما هووا ،زبووانآموزین یز درهنووم اووود دور شووده و بووهسووم
سوو مییابنود .پژوه هوا بالوا همیوی وادی یز آن یسو
ینیمیبووی نق و

منمووی در شووی دهووی و پیشوورد

درهنووم آمرییووایی

دوه دما هوا آمووزر زبوان

جنبووهها مخرمووک زنوودگی زبووانآموزین

دیرد .ارد ایموی و موال یمیور ( )54۸2نشوان دیدنود بوی هوور روییوی زبوان یول و زبوان
دوم جامعووۀ آماریشووان (معممووان زبووان ینیمیبووی دارسوویزبان) ریبطووه ابوو
دیرد .اا ووانینژید و چوواهیبخ

بووولی وجووود

( )54۸2دریادرنوود دووه یسوورماده یز دوویما و رمووان ینیمیبووی

هووور روییووی و ببووندگی زبووان ینیمیبووی یدوورید ری بنبووود مووی بخشوود .گمووابی و یوودر
( )54۸۳نیووز بووه ییوو نریجووه رسوویدند دووه هووور روییووی معماهووا زبووان ینیمیبووی رو
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یووادگیر زبووانآموزین تووثییر مهب و

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

دیرد .ضوویایی ،نبووولی ،شووانچی و شوونریار ( )۸۹۳7بووا

یسوورماده یز تعریووک رینوودیل ( )۸۳۳۳یز هووور روییووی ،شووااص سوونج

هووور روییووی در

نوش ورار ری ری ووی و یطربارسوونجی دردنوود .تیقیقووات بالووا همیووی ووادی یز آن یس و
دمووا

هووا آموووزر زبووان ینیمیبووی نقوو

منمووی در شووی دهی و پیشوورد

دووه

جنبووهها

مخرمک زندگی زبانآموزین دیرند.
در وزة ترجمه و آمووزر ترجموه نیوز بوه هوور روییوی توجوه شوده یسو  .یودر ،
اورسوومیقه و هاشوومی ( 54۸1و  )۸۹۳0تووثییر هووور روییووی بوور دیمیوو
میووان شوورد دنندگانی دووه زبووان مووادر آنهووا دارسووی یسوو
پووژوه

آنووان نشووان دید دووه هووور روییووی نق و

بررسووی دردهینوود .نرووایت

طموودهی در طممیوورد مووؤیر و مودقی و

مررجمووان و دیمی و

ترجمووه دیرد .در قیق و

دیشوورند ،یز دیمیوو

بالوواتر در ترجمووه براوووردیر بودنوود .پی

شوورد دنندگانی دووه هووور روییووی بالوواتر
وودم ،شایبووره و یوودر

( )54۸1بووه ییوو نریجووه رسوویدند دووه هووور روییووی ،هووور دمووامی و دینوو
دیمی

ترجمووه ری در

ترجمه یز زبان مبدأ به زبان مق د و برطیس تثییر مهب

زبووانی رو

میگذیرد.

 .۲پیشینة پژوهش

بووه گمرووۀ رونالوود بووار

روییو

و زنوودگی بشوور یز ییوودییر تمییووک ناپذیرنوود تاریخچوۀ

روییو

بوا تاریخچوۀ بشور شووروع میشوود و بشور بوودون روییو

دیش و

( ،۸۳۳1در سووییس و گی و  .)5441 ،یدوورید یز ریووا یلیووو رویی و

هنیووام صوویب
ری بووه نمووای

وجووود ندیشوره و نخویهوود
و دمموواتی دووه

در مووورد تجربیاتشووان یسوورماده میدننوود سوورمایۀ یجرموواطی و درهنیووی اووود
میگذیرنوود (لنیمیوور544۸ ،؛ در ریبووم  .)544۸ ،هووور روییووی بووه «توینووایی

درد در تن ویا ’هوا در سواار و هوا در بوازگویی‘ و تودیوم بخشویدن ’هوا در دنوا و هوا
در اوینوودن‘ دیسووران زنوودگی اووود» گمرووه میشووود (رنوودیل .)۸۳۳۳ ،یو معرقوود یسو

هووور

روییی ری بایود ننموی نووع هوور یز هورهوا همریانوه گواردنر ( )۸۳۳4و هوور طوا می
گمموو ( )۸۳۳2دینبوو  .یز ن وور گوواردنر ببوویار یز طممیردهووا روزمووره زنوودگی یدوورید
بوودون هووور روییووی غیوورممی و غیوور اب و درک میشوووند .یدوورید دنیووا ی ریدشووان ری بووا
روییریوور و دیسووران درک میدننوود (رنوودیل .)۸۳۳۳ ،هووور روییووی ب وهطنوووین یووک توینووایی

۹۹
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منووا در دن هووا شوونااری روزمووره بووهتوووین بووازگویی یووک دیسووران ،رمووان و ابوور چووه
وی عی و چه سوااریی گمروه میشوود (یسوری  .)۸۳۱1آمووی ( )54۸۹بور ییو بواور یسو
رویی

دوه

دیسرانها زندگی به یدورید دوه قشوان تعویی شوده ،ماننود سیاهشوسوران و زنوان،

یجوازة یبوریز وجوود مویدهود؛ بوههمی دلیو  ،دیسوران و روییو

یبوزیر تیقیوا دمنیبو ها و

ردودیرین قوو بشور نیوز میباشود .یز ن ور رنودیل ( )۸۳۳۳ابمی هوا هوور روییوی دوه
هریک یز آنها نشانیر نیرر ما بوه جنبوهها مخرموک یوک رویودید یسو

شوام پونت زیور

گروه یس .
 .۸پییرهبنوود  :۸بووه توینووایی دوورد ی مووا میشووود در شوور و تعوودی شوور و بووازگویی
آنچووه در ی ووری

یو رخ میدهوود یووا آنچووه دوورد بووا وووی

پنجیانووه در مووییابوود و نیووز

دوتاهدردن رویدید ،تیییر و تن ویا آنچوه در الوت تعواد یوا تعوارن بوا آن مویجوه میشوود.
پییرهبند طبارت یسو
هد

یز تعیوی یولویو

آنچوه ظواهریً مورتب بوا یوک مو عیو

یسو

یوا

جار آن ری برآورده میسازد.
 .5شخ ی پردیز  :5جم بنود و یریئوۀ ت وویر د یوا یز اوود یوا دییورین بور مبنوا

شویهد جار و موجود در مو عی

یس .

 .۹روییریوور  :۹رنوودیل ( )۸۳۳۱روییریوور ری مووت هووور روییووی میدینوود .روییریوور
یعنی یینیه درد یز ریوا درک یرتبوام منطقوی بوی رویودیدها (طمو و نروایت یموور) آنچوه ری
در ال رخدیدن یس

و یتموا ی ری دوه رخ اویهود دید بوه دییورین ینرموال مویدهود .روییو

دیسرانی اوب روییری یس

ده نوه بوا شویوة بیوانی نوو و نوه بوا تقمیود یز دییورین ،شونونده ری

به شونیدن یدیموۀ مواجری مشورا نیوه دیشوره ،بمیوه بوه یو نوه جرئیوات یضوادی و نوه دمرور یز
د لازم یریئه میدند.
 .0ژینربنووود  :0بوووه توینوووایی دووورد در وووریر دیدن رویووودیدها در الوووتهوووا مناسوووت
( وووزنینییوووز ،دمووود  ،دنایوووهدیر و غیوووره) گمروووه میشوووود .دووواربرد ییووو توینوووایی در
1. Emplotment
2. Charecterization
3. Narration
4. Gnreation
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دیسوورانسوورییی و بیووان تجربووه یس و  .دیسووران اوووب بووه دیسوورانی گمرووه میشووود دووه در آن
دعووایی مشووخص (وی وو گرییووی ،بوودبینی ،اوشووبینی و غیووره) ووادا باشوود و آن دعووا
یسوورمریر دیشووره باشوود و ریو بروینوود ووال و هوووی شخ ووی ها دیسووران

ری ی بووا

درده و بهدرسری بازگو دند.
 .2تعیی موضوطی  :۸بوه توینوایی تشوخیص ییودهها یصومی یوک دیسوران بوا توجوه بوه
یتما ووات میوورر در رویوودید و یریئووه توضووییاتی بووری طمو

رخ دیدن چنوودی بووارة آن گمرووه

میشود.
بووا توجووه بووه ن ربووۀ آموووزر زبووان دوواربرد دووه پی
دما ها آمووزر زبوان ینیمیبوی طمواوه بور بیو

وودم ( )54۸۸یریئووه دیده ،در

در موورد سواارار و دمموات زبوان ،بوه

مموواهیا زنوودگی یز بی و نیازهووا یامووا ی ،مووذهبی ،رو وی ،یجرموواطی ،طووا می و روینووی
زبووانآموزین پردیارووه میشووود .همچنووی بووا توجووه بووه ویژگیهووا منی ووربهدرد دما هووا
آموووزر زبووان پی

وودم ( )54۸۸دووه در بخ و

دووه میتوینوود در دما هووا آموووزر زبووان تقویو

مقدمووه هدوور گردیوود ،ییووی یز تویناییهووایی
شووود هووور روییووی زبووانآموزین یسو ؛

زیووری در یی و دما هووا در مووورد موضوووطات یجرموواطی ،طممووی و سیاسووی ببویار صوویب
میشووود و همچنووی زبووانآموزین آزیدینووه ن ووریت و ییوودهها اووود ری و همچنووی تجربیووات
شخ یشووان ری بیووان میدننوود و بووه ن ووریت و تجربیووات بقیووه گووور میدهنوود دووه تمووامی
یی ها میتویند به تقوی

هور روییی زبانآموزین دمک دند.

در ووالیدووه تیقیقووات مرعوودد بوور رو هووور روییووی و نقو
در وووزة آموووزر زبووان صووورت گردرووه یسو
یلیزیب و  ،مووی و چووی544۱ ،؛ پی

آن بوور طویمو مخرمووک

(بووری مهووال :بمووک و هووویرد جووونز5444 ،؛

وودم ،گمشوورور و اویجووو 54۸۸ ،؛ پی

وودم و معریووک،

54۸5؛ رؤیووایی و یویزیده ،)54۸۹ ،تیقیقووات ببوویار دمووی دربووارة تووثییر وووزة آموووزر
زبووان ینیمیبووی بوور رو دییوور وزههووا ینجووام شووده یسوو
پی

وودم و نوواور ۸۹۱۳ ،؛ پی

هووی گونووه تیقیقووی دربووارة نقوو

(پی

وودم۸۹۱1 ،؛ بووینی،

وودم و صووبور 54۸۸ ،؛ بووینی .)54۸۸ ،بووه ور ویووژه،
دما هووا آموووزر زبووان در تقویوو

هووور روییووی
1. Thematization
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زبووانآموزین در ییوورین و اووارج ینجووام نشووده یسوو  .لووذی تیقیووا یایوور بووه بررسووی تووثییر
دمووا هووا آموووزر زبووان ینیمیبووی بوور هووور روییووی زبووانآموزین در مؤسبووات زبووان
ینیمیبی و مودیر

دولروی میپوردیزد .بوه ور ویوژه ،در ییو تیقیوا سوعی بور آن یسو

تموواوت بووی دین آموووزین موودیر

دولرووی و زبووانآموزین مؤسبووات ا وصووی زبووان

ینیمیبووی یز ن وور هووور روییووی بشووردیزد .همچنووی ریبطووۀ بووی جنبووی
روییی آنها در میی ها آموزشی مربوم مورد بی
یایر با هد

پژوه

بوه

یدوورید و هووور

ریر اویهد گرد .

به پاسخیویی به چنار سؤیل زیر پی

میرود:

 .۸آیووا بووی هووور روییووی زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی و دین آموووزین
مدیر

دولری تماوت معنادیر وجود دیرد؟

 .5آیووا بووی زیرمجموطووهها هووور روییووی زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی و
دین آموزین مدیر

دولری تماوت معنادیر وجود دیرد؟

 .۹آیووا بووی جنبووی

یدوورید و هووور روییووی آنهووا در میی هووا آموزشووی هدوور شووده

تماوت معنادیر وجود دیرد؟
 .0آیووا بووی زیرمجموطووهها هووور روییووی زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی و
دین آموزین مدیر

دولری بر بت جنبی

تماوت معنادیر وجود دیرد؟

 .3روش پژ وهش

در یی پژوه
شوورد

 044نمور دوه زبوان ینیمیبوی ری بوهطنووین زبوان اوارجی یواد میگردرنود،

دردنوود .یز ییوو تعوودید  544نموور یز مؤسبووات زبووان ینیمیبووی ووادد ،نویوود و

زبانبری وی

در شنرسوران سویرجان در یسوران درموان بودنود دوه همیوی بوه مودت  5یلوی ۹

سووال در آموزشوویاهها مربو ووه عووور دیشوورهیند و تعوودید  544نموور دییوور یز پایووهها
یول ،دوم و سوووم دبیرسووران در موودیر

دولرووی بیریلعموووم و ییهووار در شنرسووران سوویرجان

ینرخوواب شوودند 544 .نموور یز شوورد دنندگان پبوور و  544نم ور دییوور داروور بودنوود و س و
آنها بی  ۸0تا  ۸2سال بود.
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بووری سوونج
(پیوسوو

هووور روییووی شوورد دننوودگان یز شووااص سوونج

 )۸یسوورماده شوود .شووااص روییووی (پی

سؤیل یس
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وودم و دییوورین )54۸۸ ،مرشووی یز ۹2

دوه بوه هور سوؤیل بوی  ۸توا  2یمریواز تعموا میگیورد و اصو نمورة ننوایی آن

بی  ۹2توا  ۸72میباشود  .روییوی میرووییی ییو یبوزیر اصو

ری وی آن بور مبنوا یصوول

و رورهووا یریئووهشووده توسوو رنوودیل ( )۸۳۳۳یسوو  .بووری سوونج
یبووزیر ،پی

هووور روییووی

۸

روییووی سووازة ییوو

وودم و دییوورین ( )54۸۸بووا یسوورماده یز موودل رر 5نشووان دیدنوود دووه تمووامی

سؤیلات یی یبزیر بهجز شو

موورد همیوی بوا معیوار یوکسووییی همخووینی دیرنود .نروایت

اصو یز ییو سوونج ها نشوواندهنوودة پایووایی  4/۳۳هوور یووک یز آیراهووا ییو شووااص و
پایایی پیرسون  4/۳۱میباشد.
بری سونج

هوور روییوی شورد دننودگان ،نخبو

یک طیوس بوا توا دیسورانی دیده شود (پیوسو

بوه هور یوک یز شورد دننودگان

 )5و یز آنهوا اویسوره شود توا بوری مودتی

بووه طیووس نیوواه دننوود و سووشس دیسوورانی ری دووه یز آن ت ووویر یلنووام میگیرنوود بووازگو دننوود.
سوشس یز شوورد دننودگان اویسووره شوود توا بووه اد هشووان رجووع دورده و اووا رة روز یول
سووال نوشووان ری تعریووک دننوود .طمو

یینیووه اووا رة روز یول سووال نووو ری یز آنهووا اویسووریا

یی بود ده شانس به یوادآور اوا رة طیود بالوا بوود؛ چریدوه یولواً زموان م وا بهها بعود یز
شروع سوال نوو بوود و دوم یینیوه ییو رویودید بوهلیاظ درهنیوی بوری هموۀ ییرینیوان دیری
یهمی

زیواد یسو

و همیوان تقریبواً آیوی و سون ها مشوابنی در روز یول طیود دیرنود.

بنابریی آنچوه شورد دننودگان بایود میگمرنود تقریبواً ابو پوی بینوی بوود و دقو چیونوۀ
گمر ییو دیسورانهوا یز یهمیو
یسوو

بالوایی براووردیر بوود .هدور ییو نیروه نیوز وائز یهمیو

دووه بووه شوورد دننوودگان یز بوو دربووارة ماهییوو

هووور روییووی و مؤلمووهها آن

توضییاتی دیده شده بوود و آنهوا بوا زمینوۀ ییو تیقیوا آشونایی لوازم ری پیودی دورده بودنود.
بووری جموو آور دیدههووا مووذدور بووا هریووک یز دیو مبووان شوورد دننووده در تیقیووا
بوهصووورت ینمورید مما ووات شود .هریووک یز شورد دننوودگان دیسورانها اووود ری گمرنوود و
1. Narrative Intelligence Scale
2. Rasch
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صدییشان ضب شود و سوشس توسو میققوان میرووب شودند و سوشس هریوک یز آنهوا بور
مبنا شااص هور روییوی توسو دو نمور یرزیواب یرزیوابی شوده و پایوایی یرزیابیهوا نیوز
سنجیده شود .دیدههوا

اصو یز هریوک یز دعالی هوا سونج

هوور روییوی توسو دو

نموور یرزیوواب نموورهگووذیر شوودند و اص و جم و نموورة د و هووور روییووی و هریووک یز
زیرشووااهها منووارتی آن بووری هوور شوورد دننووده بوور مبنووا میووانیی هوور دو آزمووون
آمود .بوری بررسوی تمواوت بوی هوور روییوی دین آمووزین

سنج

هور روییی بهدسو

مدیر

دولروی و زبوانآموزهوا مؤسبوات زبوان ینیمیبوی یز آزموون توی مبورق و تیمیو

ویریانس چندمرییره یسرماده شد.
 .4یافتهها

بری پاسوع بوه سوؤیل یول ،آموار توصویمی هوور روییوی دین آمووزین مودیر
و زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی بووری سوونج

دولروی

هووور روییووی شوورد دننوودگان

یریئووه شوود (جوودول  .)۸نرووایت نشووان دید شووااصها دجووی و دشوویدگی مرییرهووا بووی ±۸
دووه نشوواندهنوودة مطموووببووودن وضووعی

یسو

مرییرهووا بووری ینجووام تیمی هووا پوواریمرر

یس .
جدول  .۱شاخصهای توصیفی نمرههای دانشآموزان مدارس دولتی و زبانآموزان مؤسسات زبان انگلیسی
در متغیر هوش روایی
Kurtosis

Skewedness

Max.

Min.

STD

Mean

N

Groups

0.59

-0.4

97

36

14.12

76.44

200

زبانآموزین مؤسبات

-0.64

-0.79

70

27

11.4

51.65

200

دین آموزین مدیر

Variable

هور روییی

بری مشوخصدوردن وجوود تمواوت بوی هوور روییوی ییو دو گوروه و معنویدیر آن
یز آزمووون تووی مبوورق یسوورماده شوود .نرووایت جوودول  5نشووان میدهوود دووه دوورن همینووی
ویریانسهوووا در مرییووور هوووور دموووامی بر وووریر یسووو
مربوم بوه تمواوت در هوور روییوی دین آمووزین مودیر

( .)F)1،398(=19.31،P=0.000نروووایت
دولروی و زبوانآموزین مؤسبوات

زبووان ینیمیبووی نیووز نشووان دید بووی هووور روییووی دو گووروه تموواوت معنووادیر وجووود دیرد
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( ،)t)398(=19.31،P=0.000زبوووانآموزین مؤسبوووات زبوووان ینیمیبوووی یز هوووور روییوووی
به دین آموزین مدیر

بالاتر نبب

دولری براوردیرند.

جدول  .۲تفاوت بین هوش روایی دانشآموزان مدارس دولتی و زبانآموزان مؤسسات زبان انگلیسی
Sig

df

t

0.000

398

19.31

Levene's Test for Equality of
Variances

0.38

Variable

Groups

زبانآموزین مؤسبات

0.75

دین آموزین مدیر

بووری پاسووع بووه سووؤیل دوم ،آمووار توصوویمی دین آموووزین موودیر

هور روییی

دولرووی و زبووانآموزین

مؤسبووات زبووان ینیمیبووی در هریووک یز زیرشووااهها هووور روییووی میاسووبه شوود .
ی ماطووات جوودول  ۹توزی و نمرههووا آزمودنیهووا مووورد مطالعووه در زیرشووااهها هووور
روییووی (پییوورهبنوود  ،شخ ووی پووردیز  ،روییریوور  ،ژینربنوود و تعیووی موضوووطی ) ری بووه
تمییوک دو گووروه نشوان میدهوود .نرووایت نشوان دید شووااصها دجوی و دشوویدگی مرییرهووا
بووی  ±۸یس و

دووه نشوواندهنوودة مطموووببووودن وضووعی

مرییرهووا بووری ینجووام تیمی هووا

پاریمرر یس .
جدول  .3شاخصهای توصیفی نمرههای دانشآموزان مدارس دولتی و زبانآموزان مؤسسات زبان
انگلیسی در زیرشاخههای هوش روایی
Kurtosis

Skewedness

Max.

Min.

STD

Mean

N

Groups

0.45

-0.23

32

9

5

23.48

200

مؤسبات

-0.61

-0.27

26

2

4.82

16.71

200

0.45

-0.37

24

8

3.61

18.89

200

-0.65

-0.25

22

5

3.63

12.66

200

0.66

-0.95

24

6

3.6

17.96

200

-0.69

-0.08

18

5

2.93

11.46

200

-0.4

-0.05

14

3

2.5

8.37

200

-0.6

0.41

11

3

1.81

5.62

200

-0.46

0.02

14

3

2.29

7.73

200

0.34

0.81

10

3

1.61

5.18

200

مدیر
مؤسبات
مدیر
مؤسبات
مدیر
مؤسبات
مدیر
مؤسبات
مدیر

Component

پییرهبند
شخ ی پردیز
روییریر
ژینربند

تعیی موضوطی
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بووری مشووخصدووردن وجووود تموواوت بووی شووااهها هووور روییووی ییوو دوگووروه و
معنووادیر آن یز تیمیوو ویریووانس چنوودمرییره یسوورماده شوود .نرووایت مربوووم بووه بریبوور
موواتریس دویریووانس (جوودول  )0نشووان دید دووه شووااص  Mبووادس بووهلیاظ آمووار معنووادیر
یسوو

( ،)Box's M= 62.76، F)15،637784.5( = 4.128،P=40444در نریجووه دوورن بریبوور
یما بوهطمو

دویریانسها بر ریر نیب
تخطووی یز آن مقوواوم یس و

هوا جوابوودن اانوهها مرقوا

ممورون در بریبور

و میتوووین دوورن بریبوور دویریووانسهووا ری پووذیرد

(تاباچنیووک

و دیوودل ،5447 ،ص .)525 .نرووایت شووااص چنوودمرییره ویمیووز لامبوودی نشووان دید وودی
در ییووی یز مؤلمووهها هووور دمووامی بوور بووت آموزشوویاه و مدرسووۀ میوو تی ووی
تمووواوت معنوووادیر وجوووود دیرد=.)P=0/000) 0.474,F(5,394)= 87.6 Wilks' Lambda
نرووایت مقایبوووه هریووک یز شوووااهها هووور روییوووی دین آموووزین مووودیر

دولروووی و

زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی نشووان دید در همووۀ زیرشووااهها هووور روییووی
(پییووورهبنووود ( ،)F)1،398(=189.441،P= 0.000,ƞ2=40۹55شخ وووی پوووردیز (=40051
295.401،P=0.000,ƞ2

=( ،)F)1،398روییریووووووووووور (=391.74،P=0.000,ƞ2=400۳1

( ،)F)1،398ژینربنووووود ( )F)1،398( =157.937،P=0.000,ƞ2=405۱0و تعیوووووی موضووووووطی
( ))F)1،398(=164.659،P=0.000,ƞ2=40۹۳۹بووی ییوو دو گووروه تموواوت معنووادیر وجووود
دیش و

و و زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی در تمووامی زیرشووااهها هووور روییووی

نمریت بالاتر دیشرند.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برای نمرههای دانشآموزان مدارس دولتی و زبانآموزان
مؤسسات زبان انگلیسی در زیرشاخههای هوش روایی
Partial Eta
Squared

.Sig

F

Mean
Square

df

Type III
Sum of
Squares

4٫۹55

4٫44

۸۱۳000۸

02۱۹05۳

۸

02۱۹05۳4

پییرهبند

4٫051

4٫44

5۳2004۸

۹۱۱۸05۳

۸

۹۱۱۸05۳4

شخ ی پردیز

میی آموزشی

4٫0۳1

4٫44

۹۳۸0704

0552044

۸

05520444

روییریر

(مدرسه و

4٫5۱0

4٫44

۸270۳۹7

7210524

۸

7210524

ژینربند

آموزشیاه)

4٫۹۳۹

4٫44

۸10012۳

107074۹

۸

107074۹

Dependent
Variable

موضوطی بخشی

Source of
Variability
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Partial Eta
Squared

.Sig

F
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Mean
Square

df

Type III
Sum of
Squares

500۸۳0

۹۳۱

۳15۳0۸44

پییرهبند

۸۹0۸۹۳

۹۳۱

255۳0۹24

شخ ی پردیز

۸407۱2

۹۳۱

05۳502۸4

روییریر

007۱۱

۹۳۱

۸۳420724

ژینربند

۹0۳۹0

۹۳۱

۸2120272

Source of
Variability

Dependent
Variable

error

موضوطی بخشی

بووری پاسووخیویی بووه سووؤیل سوووم تیقیووا ،آمووار توصوویمی بووری هووور روییووی
دین آموووزین موودیر

دولرووی و زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینییمیبووی بریسووا

جنبووی

میاسووبه شوود (جوودول . )2نرووایت نشووان دید شووااصها دجووی و دشوویدگی مرییرهووا بووی
 ±۸یسوو

دووه نشوواندهنوودة مطموووببووودن وضووعی

مرییرهووا بووری ینجووام تیمی هووا

پاریمرر یس .
جدول  .5شاخصهای توصیفی نمرههای دانشآموزان مدارس دولتی و زبانآموزان مؤسسات زبان انگلیسی
در متغیر هوش روایی بر حسب جنسیت
Kurtosis

Skewedness

Max.

Min.

STD

Mean

N

Groups

-0.79

-0.42

87

28

15.45

60.7

200

مذدر

-1

-0.32

97

27

19.42

67.39

200

مؤن

Variable

هور روییی

بووری مشووخصدووردن وجووود تموواوت بووی هووور روییووی ییوو دو گووروه بوور بووت
جنبووی

آنووان و معن وادیر آن یز آزمووون تووی مبوورق یسوورماده شوود .نرووایت جوودول  1نشووان

میدهووود دوووه دووورن همینوووی ویریانسهوووا در مرییووور هوووور روییوووی بر وووریر نیبووو
( )F)1،398( =19.31،P=0.000یمووا بووهطمو

هووا زیوواد بووودن تعوودید یدوورید در دو جوونس (مووذدر

و مؤنوو ) ،ییوو آزمووون در بریبوور تخطووی یز ممروضووه همینووی ویریانسهووا مقوواوم یسوو .
نرووایت مربوووم بووه تموواوت در هووور روییووی دین آموووزین موودیر
مؤسبووات زبووان ینیمیبووی بوور بووت جنبووی

دولرووی و زبووانآموزین

آنووان نیووز نشووان دید بووی هووور روییووی

شوورد دننوودگان دو جنس(مووذدر و مؤنوو ) تموواوت معنووادیر

وجووود دیرد (-،P=0.000

0۸
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 )t)398( =3.81و شووورد دننووودگان دارووور یز هوووور روییوووی بالووواتر نبوووب

بووووه

شرد دنندگان پبر براوردیر هبرند.
جدول  .۶تفاوت بین هوش روایی دانشآموزان مدارس دولتی و زبانآموزان مؤسسات زبان انگلیسی بر
حسب جنسیت
Sig.

df

t

0.000

398

-3.81

جن و

Levene's Test for
Equality of Variances

21.19

0.0

Variable

Groups

زبانآموزین آموزشیاه
دین

آموزین مدیر

هور روییی

پاسووخیویی بووه سووؤیل چنووارم تیقیووا دووه طبووارت بووود یز بررسووی تموواوت بووی

هووور روییووی دین آموووزین موودیر
بووت جنبووی

دولرووی و زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی بوور

آنووان در زیرشووااهها هووور روییووی (پییوورهبنوود  ،شخ ووی پردیز ،

روییریوور  ،ژینربنوود  ،تعیووی موضوووطی ) آمووار توصوویمی شوورد دنندگان هوور دو گووروه در
هوور یووک یز زیرشووااهها هووور روییووی میاسووبه شوود  .ی ماطووات جوودول  7توزیوو
نمرههووا آزمودنیهووا مووورد مطالعووه در زیرشووااهها هووور روییووی (پییوورهبنوود ،
شخ ووی پووردیز  ،روییریوور  ،ژینربنوود  ،تعیووی موضوووطی ) ری بووه تمییووک دین آموووزین
موودیر

دولرووی و زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی بر بووت جنبووی

آنووان نشووان

میدهوود .نرووایت نشووان دید شووااصها دجووی و دشوویدگی مرییرهووا بووی  ±۸یسوو
نشاندهندة مطموببودن وضعی

دووه

مرییرها بری ینجام تیمی ها پاریمرر یس .

جدول  .7شاخصهای توصیفی نمرههای دانشآموزان مدارس دولتی و زبانآموزان مؤسسات زبان انگلیسی
بر حسب جنسیت در زیرشاخههای هوش روایی
Kurtosis

Skewedness

Max.

Min.

STD

Mean

N

Groups

-0.89

-0.43

27

7

5.22

18.47

200

مذدر

-0.32

-0.66

32

2

6.23

21.72

200

مؤن

-0.93

-0.32

23

5

4.51

15.27

200

مذدر

-0.79

-0.44

24

5

4.98

16.28

200

مؤن

-0.87

-0.19

22

6

4.03

14.19

200

مذدر

Component

پییرهبند
شخ ی پردیز
روییریر
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Groups

Kurtosis

Skewedness

Max.

Min.

STD

Mean

N

-0.25

-0.04

24

5

5.09

15.24

200

مؤن

-0.67

0.18

12

3

2.1

6.58

200

مذدر

-0.85

0.28

14

3

2.93

7.41

200

مؤن

-0.93

0.18

11

3

1.96

6.18

200

مذدر

-0.74

0.52

14

3

2.66

6.73

200

مؤن

Component

ژینربند
موضوطی بخشی

بووهمن ووور مشووخصدووردن وجووود تموواوت بووی شووااهها هووور روییووی دین آموووزین
موودیر

دولرووی و زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی بوور بووت جنبووی

و معنوویدیر

آن یز تیمیوو ویریووانس چنوودمرییره یسوورماده شوود .نرووایت مربوووم بووه بریبوور موواتریس
دویریووانس نشووان دید دووه شووااص  Mبووادس بووهلیاظ آمووا معنووادیر یسوو

(=40444

 ،)Box's M=57.24،F)15،637784.5( =3.765،Pدر نریجوووه دووورن بریبووور دویریوووانس هوووا
بر ریر نیب

یموا بوه طمو

آن مقوواوم یس و

هوا جوابوودن اانوهها مرقوا

ممروضوه در بریبور تخطوی یز

و میتوووین دوورن بریبوور دویریووانسهووا ری پووذیرد

(تاباچنیووک و دیوودل،

،5447ص .)525 .نرووایت شووااص چنوودمرییره ویمیووز لامبوودی نشووان دید وودی
مؤلمووهها هووور روییووی بوور بووت جنبووی

در ییووی یز

دین آموووزین تموواوت معنووادیر وجووود دیرد

( .),F(5,394)= 10.26,p= 0,000 Wilks' Lambda= 0.885نروووایت مقایبوووه هریوووک یز
شووااهها هووور روییووی بوور بووت جنبووی

زبووانآموزین نشووان دید در هم وۀ شووااهها

هوووووور روییوووووی (پییووووورهبنووووود 40470( :

=0.000,ƞ2

=31.945،P

= (،)F)1،398

شخ وووووی پوووووردیز  ،)F)1،398( =4.507،P=0.034,ƞ2=404۸۸( :روییریووووور =404۸۹( :
5.219،P=0.023,ƞ2

تعیوووی موضووووطی

= ( ،)F)1،398ژینربنوووووود  )F)1،398( =10.573،P=0.001,ƞ2=40451( :و
( ))F)1،398( = 5.617،P=0.018,ƞ2=404۸0بوووی دین آمووووزین پبووور و

داروور تموواوت معنووادیر وجووود دیرد و شوورد دنندگان داروور در شووااهها هووور روییووی
نمریت بالاتر نبب

به شرد دنندگان پبر دیرند.

0۹
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جدول  .8نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برای نمرههای دانشآموزان مدارس دولتی و زبانآموزان
مؤسسات زبان انگلیسی بر حسب جنسیت در زیرشاخههای هوش روایی
Partial
Eta
Squared

Sig.

F

Mean
Square

Df

Type III
Sum of
Squares

4٫470

4٫44

۹۸0۳20

۸421052

۸

۸4210524

پییرهبند

4٫4۸۸

4٫4۹

00247

۸4504۸4

۸

۸4504۸4

شخ ی پردیز

4٫4۸۹

4٫45

205۸۳

۸۸40524

۸

۸۸40524

روییریر

4٫451

4٫44

۸4027۹

1۱0۱۳4

۸

1۱0۱۳4

ژینربند

4٫4۸0

4٫4۸

201۸7

۹40۱4۹

۸

۹40۱4۹

۹۹0421

۹۳۱

۸۹۸210۸0

5501۹2

۹۳۱

۳44۱01۹4

5۸0۸50

۹۳۱

۱0470514

102۸2

۹۳۱

52۳۹0۸۸4

200۱0

۹۳۱

5۸۱50072

Dependent
Variable

Source of
Variability

جنبی
(مذدر،مون )

موضوطی بخشی
پییرهبند
شخ ی پردیز
روییریر

Error

ژینربند
موضوطی
بخشی

 .5بحث

یی پژوه

تماشوی در جنو

یوادر پاسوع بوری سوؤیلات مطور شوده در بوم

یول

بووود .سووؤیل یول و دوم تیقیووا در ا وووص یووادر تموواوت میووان دین آموووزین موودیر
دولرووی و زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی در هووور روییووی و زیرشووااهها آن بووود.
نرووایت تیقیووا نشووان دید دووه میووان ییوو دو گووروه در هووور روییووی و زیرشووااهها آن
تموواوت معنوویدیر وجووود دیرد .نرووایت بووهدسوو آمووده در چنووارچوب آموووزر زبووان
دوواربرد  ،ویژگیهووا منی ووربهدرد دما هووا آموووزر زبووان یریئووهشووده توسو پی
( )54۸۸و بیوو

وودم

معمووامیووور و دین آموزمیووور تعاموو دماسووی در دما هووا زبووان

ینیمیبی اب توجیه یس .
در ریسوورا ن ریووۀ آموووزر زبووان دوواربرد  ،۸وووزة آموووزر زبووان بموواً بخشووی یز
وووزة زبووانشناسووی دوواربرد بووود و یز یادرووهها آن یسوورماده میدوورد ولووی آموووزر زبووان
1. Applied ELT
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مطالعات زبان و ترجمه

دوواربرد نقوو

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

دعووالتر دیشووره و میتوووین یز یادرووهها آن در دییوور وزههووا طممووی

یسوورماده دوورد .بووه گمرووۀ پی

وودم ( )54۸۸زمووان آن رسوویده یسوو

ووان دییوور

تووا مرخ

رشوورهها بووه وووزة آموووزر زبووان نیوواه تووازهی بیندیزنوود و یز یادرووهها ییوو

وووزه در

تیقیقات اوود یسورماده نماینود .بوه دلیو یینیوه در دما هوا آمووزر زبوان در مؤسبوات
میشووود ،بمیووه مموواهیا

زبووان ینیمیبووی ،نووهتننووا در مووورد سوواارار و دممووات زبووان بی و

زندگی یز بی نیازهوا یاموا ی ،موذهبی ،رو وانی ،یجرمواطی ،طوا می و روینوی زبوانآمووز
مرتم و میگووردد و زبووانآموزین در مووورد هریووک یز ییوو موضوووطات بیوو

و تبووادل ن وور

میدننود ،توینووایی آنووان در گموور ن ووریت و تجربیاتشووان (بیووان دیسووران زنوودگی اودشووان) و
گوووردووردن و درک ن ووریت و تجربیووات همیماسوویها در دمووا
زندگی دییرین) یدوزیی

زبووان (دنووا دیسووران

مییابود .یز آنجواییدوه منوارت بیوان دیسوران زنودگی اوود و دنوا

دیسووران زنوودگی دییوورین جنبووههایی یز ه وور رویییینوود ،میتوووین چنووی یسوورنبام دوورد دووه
دما ها آمووزر زبوان ینیمیبوی منجور بوه تقویو

هوور روییوی زبوانآموزین میگردنود.

یز آنجووایی دووه چنووی ویژگیهووایی در دما هووا آموووزر زبووان ینیمیبووی موودیر

دولرووی

وجووود نوودیرد ،میتوووین چنووی نریجووه گرد و

دووه یی و دما هووا منجوور بووه تقوی و

هووور

روییی زبانآموزین نمیشود؛ زیری هی گونه بی

و تبادل ن ر صورت نمیپذیرد.

پی

وودم ( )54۸۸بوور ییوو بوواور یسوو

ینیمیبی میتوینود بوه تقویو

دووه ویژگیهووا منی ووربهدرد دماسوونا زبووان

و شویودایی جنیوه هوا مخرموک زنودگی زبوانآموزین دموک

دننوود .ییوو ویژگیهووا طبارتینوود یز  .۸بیوو

در مووورد موضوووطات یجرموواطی ،طممووی و

سیاسووی؛  .5ینجووام دووار گروهووی در دمووا ؛  .۹مقایب وۀ دو درهنووم مخرمووک؛  .0آشوونایی بووا
سوواارار و دممووات زبووان دییوور؛  .2صوویب

بووه زبووان دییوور دووه در آن شووخص آزید

بیشوورر دیرد؛  .1مطالعووۀ زبووان دییوور ب وهصووورت جوود ؛ و  .7جووو دمودریتیووک ،جالووت و
جووذیب دمووا  .تبووادل ن وور در مووورد موضوووطات مخرمووک یجرموواطی ،طممووی و سیاسووی در
دمووا

هووا مؤسبووات ا وصووی زبووان ینیمیبووی ،باطوو

تقویوو

هووور روییووی و

زیرشااهها آن میشود؛ زیری یینیوه شوخص چوه بیویود و بوه چوه نیوو بیویود و آنچوه
میگوید در چه البی بیان شوود و یینیوه چقودر بوه جزئیوات بشوردیزد و نیوز درک تموام ییو
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مویرد هنیوام گووردیدن بوه شوخص دییور همیوی مربووم بوه هوور روییوی و یجوزی آن
میشود .باید یضاده درد ده دار گروهوی و صویب
و سوورگرمدننوودة دمووا

در

بوه یوک زبوان دییور و نیوز جوو جوذیب

زمینووه ری بووری تبووادل ن وور بیشوورر و در نریجووه تقویو

هووور

روییووی دووریها میدنوود .یلبرووه در دمووا هووا مؤسبووات ا وصووی زبووان ینیمیبوووی
زبانآموزین بوا دو درهنوم مخرموک ،بوهنووطی دو دیسوران مخرموک ،آشونا میشووند دوه ییو
نیز میتویند توثییر زیواد در تقویو
در مدیر

هوور روییوی آنوان دیشوره باشود .تموام ییو ویژگیهوا

دولری وجود نودیرد دوه ییو اوود میتوینود توا ود زیواد نروایت تیقیوا یایور

ری توجیه دند؛ زیوری ییو دما هوا زبوان مودیر

ابورهدننوده و دبو دنندهینود و چیونوه

تبووادل ن وور در آنهووا صووورت نمیپووذیرد؛ در یی و دما هووا یز تمرینووات گروهووی ابوور
و زمینۀ آشنایی با درهنم دییر در یی دما ها دریها نیب .

نیب

نروایت تیقیووا یایور در چنووارچوب تعامو دماسوی ۸نیووز ابو توجیوه یسو  .در مقایبووه
بووا دما هووا زبووان در موودیر

دولرووی دردمووا هووا آموووزر زبووان در مؤسبووات

ا وصی زبان ینیمیبوی زبوانآموزین سونا بیشورر در گمریوو دماسوی دیرنود .بوهطبوارت
دییر ،در دما هوا مؤسبوات ا وصوی تعامو بیشورر صوورت میگیورد و و و
ووهی یز دمووا

مما

بووه دارهووا گروهووی و گمریووو زبووانآموزین بووا یی ودییر و بووا معمووا

یار وواص دیده میشووود دووه ییوو اووود باطوو
موودیر

ابو

دولرووی بیشوورر و وو

دمووا

تقویوو

هووور روییووی میگووردد .ولووی در

بووه توودریس معمووا یار وواص دیرد و دین آموووزین

یغمت شنونده هبرند .در نریجه هور روییی آنان تقوی

نمیشود.

سووؤیل سوووم و چنووارم تیقیووا در ا وووص یووادر تموواوت میووان دین آموووزین موودیر
دولرووی و زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی در هووور روییووی و زیرشووااهها آن بوور
بت جنبی

آنوان بوود .نروایت تیقیوا نشوان دید دوه میوان شورد دنندگان پبور و دارور

در هووور روییووی و زیرشووااهها آن تموواوت معنووادیر وجووود دیرد .نرووایت ب وهدس و آمده،
بووا نرووایت یووک تیقیووا مشووابه توسو پی

وودم ( )54۸۸همخوووینی نوودیرد .پی

وودم ()54۸۸

هور روییوی پبورین و دارورین ری در رشورهها مخرموک بررسوی دورد و هوی گونوه ریبطوۀ
1. Classroom Interaction
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مطالعات زبان و ترجمه

معنووادیر بووی هووور روییووی پبوورین و داروورین مشوواهده نیوورد .نرووایت ب وهدس و آمووده در
چنارچوب تماوت هیتی میوان موردین و زنوان ابو توجیوه یسو  .ااناهوا نبوب
بیشرر صویب

بوه آ ایوان

میدننود .هور اوانا در روز بوه وور میوانیی  54444دمموه و هور مورد دقو
زمووان ااناهووا بنروور میتویننوود ن ووریت،

 ۸۹444دممووه یدی میدنوود .در نریجووه بووا گذشوو

تجربیات و دیسورانهوا زنودگی اوود و دییورین ری بیوان بیننود و نیوز ن وریت ،تجربیوات و
دیسوورانهووا زنوودگی دییوورین ری بنروور درک میدننوود و در ننای و

بووه مووردین هووور

نبووب

روییی بنرر دیرند.
 .۶نتیجهگیری

در ییوو تیقیووا مشووخص شوود در دما هووا آموووزر زبووان ینیمیبووی ،زبووانآموزین
مؤسبووات زبووان نبووب

بووه دین آموووزین موودیر

براوووردیر بودنوود .بووا توجووه بووه یهمی و

نق و

دولرووی یز هووور روییووی بالوواتر

هووور روییووی در پیشوورد

یدوورید و نیووز یووادگیر و ینرقووال منارتهووا ضوورور زنوودگی (پی

زبووانی و طممووی

وودم )54۸۸ ،بووه ن وور

میرسوود دووه شووریی موجووود در دما هووا آموووزر زبووان در موودیر

دولرووی بایوود بووه

نیو تیییر و تعودی پیودی دنود توا هوور روییوی زبوانآموزین بوه ور دوادی تقویو
در ییوو ریسوورا جووذیبدووردن دعووا دمووا  ،دیدن درصوو
دین و آموووزین ،ینجووام دووار گروهووی ،دوواه

وو

بیوو

شوود.

و تبووادل ن وور بووه

ص ویب دووردن معمووا و نیووز دیدن آزید

بیشرر به دین آموزین بری بیوان ن وریت اوود در موورد مبوائ مخرموک میتوینود گورهگشوا
باشوود .بووهطبووارت دییوور ،میتوووین شووریی دما هووا آموووزر زبووان در مؤسبووات زبووان
(بالووثاص ویژگیهووا منی ووربهدرد ییوو دما هووا (پی
زبان مدیر

وودم ))54۸۸ ،ری در دما هووا

شبیهساز درد.

در پایووان بایوود یووادآور شوود دووه پژوه هووا بیشوورر در زمین وۀ هووور روییووی در وووزة
آموووزر زبووان نیوواز یس و

دووه یز آن میووان میتوووین بووه بررسووی هووور روییووی مدرس وان در

مؤسبات زبان ینیمیبوی و مودیر

دولروی ،بررسوی هوور روییوی درابهوا تودریسشوده

در یی دو میی آموزشی و تثییر آن بر طممیرد زبانآموزین یشاره درد.
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 مطالعوات زبوان و.تمیر ینرقاد یز ریا مبا هۀ یدبوی در دما هوا زبوان ینیمیبوی

 یدزیی.)۸۹۱1( . ر،دم

پی

.۸17-۸2۹ ،)0(0 ،ترجمه
دما ها آموزر زبان ینیمیبوی در یدوزیی

 تثییر و نق.)۸۹۱۳( . ص،  و ناور،. ر،دم
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چکیده
جستار حاضر مباا ی ظاری پا یرش ادبای را از منظار پاراور تطبیا گر آمریکاایی ،تبیای
م ایکن ا و س ا

ظاارات او را باار پ ا یرش رباعی اات عماار خی اام در ا گلسااتان اِعمااا

م ایکن ا  .پ ا یرش رباعی اات عماار خی اام ترجم ا ادوارد فیتزجرال ا ما ن ا هاار اثاار ادب ای
دیگر در ا گلستان با فاراز و فرودهاایی هماراه باوده اسا  .ایا مجموعا شاعر در ابتا ا
بااا اابااا نن ا ا ی مواجااه ش ا  ،امااا بهتاا ریب بااه کم ا

عااواملی نن ا مقبااو عباا

ا گلیسیهاا افتااد .مطااب یافتاههای ایا تققیا عاواملی ما نا کیفیا

ترجماه ،کتاا

گزاریهاای ادبای ،تقریظهاای اها الا ،،ا جم هاای ادبای و هناری ،اشاران ،ظیرههاا
و قیضااهها ،ناپهااای غیرمجاااز و ناپهااای مصااور هری ا

بااه ااوعی مساایر اابااا

ادبی رباعیات خیام را کاه در ابتا ا موفاو ما ا ه باود هماوار کرد ا تاا جاایی کاه ایا
ترجمه بومی ش و در زمرة آثار اصی ا گلیسی ارار گرف .
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 .1مقدمه

حکاای ،عماار خیااام شااابوری یکاای از شااگفتیهااای شااعر جنااان اساا  ،نراکااه او
سااراین ة اشااعاری مااوجز و پرموااز اسا  .اشااعار ای ا فیلسااوع شاااعر کااه در کمااا ِ ایجاااز
سروده ش ها پرده از اسارارِ نفتا د ِ آدمیاان بار مایگیر ا  .بایتردیا  ،ایا رباعیاات کاه
پیاار شااابور دور از اغیااار در خلااوتِ متفکرا ااهاش ساارود از پختااهتری و ساانجی هتری
مو ههای شعر جنان بهشمار مایآینا  .خیاام در سا نر شاعر جناان یگا اه اسا  ،زیارا تنناا
شااعری اسا

کاه باا ایا حجا ِ،ا ا ت اشاعار توا ساته اسا

یاب  .ب ینی اس

باه شانرتی عاال،گیر دسا

که ای شانرتِ جناا گیر ،کاه منتناایِ آماا هار شااعری اسا  ،از ساویی

وامدار ترجمااا ااتباسگو اااه و نیرهدساااتا ادوارد فیتزجرالااا و از دیگااار ساااو مرهاااونِ
مضااامی ِ جنانشاامو خااود رباعیااات اساا

(یوساافی ،۸۹۱۱ ،ص .)۸03 .از رهگاا ر ایاا

ترجم شااعرا ه باود کاه شاعر خیاام از گوشا خاموشای و فراموشای باه در آما و خاوش
درخشی  ،و فیتزجرال ِ گوشهگیر یز برای خود اس ،و آوازهای جنانشمو یاف .
ب ایگمااان رباعیاااتِ خیااام یکاای از مشااکلاتِ لاینق ا ادبیاااتِ کلاساای
نراکااه در ا تسااا

ای ا رباعیااات بااه عماار خیااام ش ا

تردی از اینجا آغااز مایشاود کاه خیاام در دورانِ حیاات
یاا

از معاصاارا

و تردی ا های بساایار وجااود دارد.
باه شااعری اما ار باود و های

در بااا ِ شاااعری او سااخنی گفتها اا (ذکاااوتی اراگوزلااو،۸۹۱5 ،

ص .)3.تازه ،تقریباً ص سا پا

از مارا اوسا

کاه باه اولای اشااره و قا یا

از او بار مایخااوری .،بااهعلاوه ،از ایا روزگااار باه بعا اسا
ی

پارساای اس ا ،

ربااعی

کااه در خلااا ِ متااون مختلا

یا ننا ربااعی از او قا شا ه اسا  .ایا متاون عبارتا ا از آثاار و منااب تااریخی،

متاون و کتتاار عرفااا ی ،و جتنگهااا و ساافینههای ادباای کاه فیااً و اثباتااً بااه اشااعار او اسااتناد
ماایکنناا  .شااایان ذکاار اساا

کااه زدیاا

مجموعااهرباعیات او یکاای پا

از دیگااری ت ا وی و گااردآوری مایشااود .غاارپ پااژوه

حاضاار ایاا اساا

بااه سااه ااارن بعاا از مااراِ خیااام اساا

کااه

کااه پاا یرش رباعیااات عماار خیااام ترجماا ادوارد فیتزجرالاا را در

ا گلسااتان عصاار ویکتوریااا بررساای کن ا  .مااراد از پ ا یرش ادباای ،مطاااب روش تققی ا در

پ یرش رباعیات عمر خیام ترجم ادوارد فیتزجرال ...

ادبیاات تطبیقاای ،عبااارت اسا
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یااا عا م مقبولیا

از بررساای ساایر مقبولیا

اثااری ادباای در

فرهنگ مقص .
 .2پیشینة پژوهش

بررساای پاا یرش ادباای شاااعر یااا ویساان های در فرهنااگ و زبااا ی دیگاار در الماارو
تققیقات دو رشت سبتاً وپاا یعنای ادبیاات تطبیقای و مطالعاات ترجماه اارار مایگیارد .تاا
آ جا که ویسن ه بررسای کارده اسا

باهعور گا را در خلاا برخای مقالاات یاا کتا هاای

فارساای بااه اابااا بااه شااعر خیااام در ا گلسااتان و گاااه آمریکااا بااهعور کلاایگویا ااه و
ژور الیساتی اشااره شا ه اسا  ،امااا پژوه هاای روشمنا و مبتنای باار ظریاههای ادبیااات
تطبیقاای و مطالعااات ترجمااه دربااارة پا یرش رباعیاااتِ خیااام در ا گلسااتان بااه زبااان فارساای
ا جااام شاا ه اساا  .البتااه در زبااان ا گلیساای در ایاا بااا
گرفتااه اس ا

پژوه هااای نناا ی صااورت

کااه در زیاار بااه من،تااری آنهااا اشاااره میشااود .غال ارِ ای ا پژوه هااا در

ساالیا ی ،اواخاار ااارن ااوزده ،و اوایا ااارن بیساات ،،ا جااام شا ه اسا

کااه ایا دو رشااته،

خاصه مطالعاات ترجماه ،هناوز ننا ان مقباو و تکاما یافتاه بود ا  .باهعلاوه ،بسایاری از
ای تققیقات یا به دورة خاصی مقا ود مایشاود یاا تماامی عواما مادثر در پا یرش ادبای
ی

اثر یا یا

شااعر را لقاا

مایکنا و ال،ا ا از باه یکای دو فقاره اشااره مایکنا و از

مابقی مایگا رد .از هماه من،تار اینکاه ،ایا پژوه هاا ننا ان باه مباا ی ظاری دو رشاته
م کور اعتنایی ار  .امتیاز مقال حاضر ایا اسا

کاه مایکوشا بار اسااس مباا ی ظاری

و بهعور روشمن به پ یرش ادبی ای اثر ادبی ب ردازد.

آلفاارد مکنلاای ترهیااون در کتااا ز گیناماا فیتزجرالاا متاارج ،رباعیااات عماار خیااام
( ،)۸۳53در فصاالی تقاا

۸

عنااوان «سرگ شاا ِ رباعیااات عماار خیااام» (ص)4۸5-405 .

داستانگو ه ،ننانکه از عنوان ایا فصا دا ساته مایشاود ،در االارِ روایتای گیارا باه فاراز
و فرود پا یرش رباعیاات خیاام در ا گلساتان پرداخا

و باه دو ساه عاما کاه در رو ا و

رواجِ ایاا اثاار تگثیرگاا ار بااود اشاااره کاارد .آرتااور جااان آربااری در کتااا سرگ شاا ِ
1. The life of Edward FitzGerald, Translator of the Rubáiyát of Omar Khayyám
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آ .م .ترهیااون اس ا  ،در ساارآغاز کتااا

عنااوان «مقال ا مق ا ماتی» (ص )۹۳-۸۹ .بااه سااروا ِ ای ا موضااو رف ا

«در ای ا

اوراق باارآ  ،تااا تاریخچ ا پ ا یرش رباعی اات را بررس ای کاان .،از تابسااتان  ۸۱35کااه کاااو
اولی بار فیتزجرال را با خیام آشنا کارد ،تاا بناار  ۸۱3۳و پاا ناادنِ شاعر او باه جناان ،بای
آن کااه توجااه کساای را برا گیاازد» (آربااری ،۸۳3۳ ،ص .)۸۹ .ننااان کااه ملاحظااه کردیاا ،
گسترة پژوه

آرباری فقاس ساه ساا را در بار مایگیارد .امای رضاوی ( )4003در فصا

هشاات ،کتااا

صاانبایِ خاارد ز اا گی ،شااعر ،و فلسااف عماار خیااام 4بااا عنااوان «خیااام در

غر » ،باه پا یرش (عارد یاا اباو ) رباعیاات عمار خیاام ترجما فیتزجرالا در ا گلساتان،
آمریکااا ،آلمااان ،فرا سااه و هلن ا م ایپااردازد .بخ ا

پ ا یرش رباعی اات در آمریکااا از بقی ا

کشااورهای ماا کور (ا گلسااتان ،آلمااان ،فرا سااه ،و هلناا ) مفصاا تر اساا  .در اساام
مربااو بااه پ ا یرش رباعی اات در ا گلسااتان ویساان ه فقااس باار ق ا

دو ناااد ادب ایهنااری

(ا جم پی رافائلیان و ا جما عمار خیاام) تگکیا کارده و باه عواما متعا د و منمای کاه
در تااارویب و تثبیااا ِ رباعیاااات در ا گلساااتان سااان ،بزرگااای داشاااتها  ،ما نااا قااا
کتااابگزاریهااا ،ادبااا ،شااعرا و اها الاا ،،اشااران ،آزادا یشااان و مخالفااان مناااف ام راتااوری
ا گلستان در هن  ،و ناپهای ااناای اشاره کرده اس .
دامن ا پااژوه
المروِ پژوه

در ادبی اات تطبیق ای بس ایار گسااتردهتر از ادبی اات مل ای اس ا  .تطبیقگااران

در ادبیات تطبیقای را باه حوزههاای متعا دی تقسای ،مایکننا  .یکای از ایا

حوزههااا کااه گسااتردهتری الماارو پااژوه

در مطالعاااتِ تطبیقاای یااز بهشاامار ماایرود،

روابااس ادب ای یعن ای بررس ای تگثیرهااا و شباه هاس ا  .گفتن ای اس ا

برخ ای از تطبیقگااران

بررساای تگثیرهااا و شااباه ها را دو هاا ع اصاالی مطالعاااتِ تطبیقاای ماایدا ناا  .از منظاار
فرا سااوا یوساا  ،۹یکاای از بنیا گاا اران مکتاار آمریکااایی ادبیااات تطبیقاای ،ایاا حااوزة
تققی به بخ هاای کونا تری ظیار منبا یاا منااب الناام( 5الناماات یاا اعلاعااتی کاه از
1. The Romance of the Rubaiyat
2. The Wine Of Wisdom: The Life, Work, And Legacy Of Omar Khayyam
3. Francois Jost
4. source of inspiration
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رهگ ر ویسن گان یا آثاار خاارجی اخا و فرباه مایشاود) ،ااباا و پا یرش( ۸پا یرش یاا
توفی ا ی اا تااگثیری کااه ادبی اات ی ا
تصااویر ی اا ساارا ( 4ای ا ة درس ا

کشااور از ادبی اات کشااور دیگااری کساار م ایکن ا ) و
ی اا ادرس ا

کااه ملت ای از ادبی اات مل ا

دیگااری دارد)

تقسی ،میشود (یوس  ،۸۳35 ،ص.)۹5 .
هاا ع ایاا جسااتار تبیاای مبااا ی ظااری پاا یرش ادباای از منظاار پااراور ،۹تطبیقگاار
برجست آمریکایی اس  .سا

ایا

ظارات بار پا یرش رباعیاات عمار خیاام در ا گلساتان

اِعما میشود .اگفتاه ما ا کاه رااا ،ایا ساطور ننا ماورد بار ماوارد پیشاننادی پاروار
یااز افاازوده اساا  .زیگباارت سااالم پااراور ( )40۸4 -۸۳43در سااا  ۸۳43در خااا وادهای
ینااودی در آلمااان بااه د یااا آم ا و در سااا  ،۸۳۹۳وات ایکااه پااراور ننااارده ساااله بااود ،بااه
ا گلسااتان مناااجرت کرد اا  .پااراور تقصاایلات

را در ا گلسااتان ادامااه داد و بعاا ها باار

کرساای اسااتادی ادبیااات آلمااا ی و ادبیااات تطبیقاای دا شااگاه آکساافورد تکیااه زد .وی
صاااحر تگلیفااات متع ا دی در زمین ا ادبی اات آلمااا ی و ادبی اات تطبیق ای اس ا  .ب ایتردی ا
یکاای از من،تااری آثااار او کتااا
اساا  .ایاا کتااا

ارزشاامن درآم ا ی باار مطالعااات ادب ای تطبیق ای)۸۳3۹( 5

از معتبرتااری کتا هااای درساای کلاساای

رشاات ادبیااات تطبیقاای در

دا شگاههای معتبر جنان بهشمار میرود.
پااراور معتقا بااود کااه باارای فناا ،ادبیااات خااارجی تخسا
ی

بایا ادبیااات ملاای خااود را

فنمی
مطاااب تجرب ا معلماای م ا  ،در بریتا یااای کبیاار ،آلمااان ،و ایالااات متق ا ه ،کسااا ی درت

درسااتی از ادبیااات و فرهنااگ خااارجی دار ا کااه شااناخ ِ عمیقاای از ادبیااات خااود داشااته
باشاان  ،و ایاا

گاارش کااه «از ا گلسااتان نااه ماایفنمناا  ،آ ااان کااه تننااا ا گلسااتان را

ماایشناساان » ،علاااوه باار جورافیااا ،جامعهشناساای و علااوم سیاساای در مقافاا ِ ادباای یااز
مقبو اس

و مص اق دارد( .پراور ،۸۳3۹ ،ص)۳ .
1. fortune or reception
2. image or mirage
3. Siegbert Salomon Prawer
4. Comparative Literary Studies: An Introduction
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 .۳روش تحقیق

از منظاار پااراور بررساای پاا یرش ادباای ق ا
دارد .بااهعلاوه ،ا جااام ایاا دساا
مطالعااات در دس ا

منماای در پژوه هااای ادبیااات تطبیقاای

مطالعااات بااه تجربااه و تخصااص یاااز دارد .ایاا گو ااه

افااراد اآشاانا بااا ادبیااات تطبیقاای بااهآسااا ی بااه فنرسااتی سااطقی خاات،

میشود ،یعنی باه تا وی گزارشای مملاو از اساامی و عنااوی  ،آماار و ارااام ،تااری نااپ
و ااام مترجمااان و اشااران خواهاا ا جامیاا  .حااا آ کااه لازماا نناای پژوه هااائی
باریا بینی ،پترمااایگی ،روشمنا ی و تقلیا عالما ا شاارایطی اسا

کااه اابااا ادباای در آن

(پااراور ،۸۳3۹ ،ص .)۹۸ .باایگمااان پاا یرش یاا

ویساان ه در فرهنااگ

رخ داده اساا

دیگاار همااواره بااا فااراز و فرودهااایی همااراه اساا  .باارای ا جااام ایاا کااار ،مطاااب ِ روش
تققی ا در ادبیااات تطبیقاای ،تطبیقگاار بای ا مراح ا زی ار را ع ای کن ا او اینکااه ،تطبیقگاار
بایا فنرسااتی از ترجمااههای آثااار ویساان ة مفااروپ را بااهترتیار تاااری
س

شاار تنی اه کن ا ،

تمامی مقالات و قا هایی را کاه بار آنهاا وشاته شا ه گاردآوری و باهداا

تقلیا

کن  .دوم اینکاه ،او بایا باه تقلیا شارایطی ب اردازد کاه ااباا ادبای در آن رخ داده اسا ،
بااه عبااارت دیگاار ذائق ا ادباای و ز ا گی فرهنگاای و اجتماااعی کشااور مقص ا را عاای ای ا
سا ها ما ظار اارار دها  .ساوم اینکاه ،او بایا باه قا
رادی او ،و تلویزیااون کااه در اشاااع آوازة ی ا
تطبیقگر بای قا

عاواملی ما نا کیفیا

دیگار رساا ههای ما نا ساینما،

اثاار مدثر ا ی از توجااه کن ا  .ننااارم اینکااه،
ترجماه ،کتاابگزاریهاای ادبای ،تقریظهاای اها

الاا ،،ا جم هااای ادباای و هنااری ،اشااران ،ظیرههااا و قیضااهها ،ناپهااای غیرمجاااز ،و
ناپهااای مصااور را یاز لقااا کنا (پااراور ،۸۳3۹ ،ص .)۹۸ .گفتناای اسا
موارد لزوماً در با
اس

و معتق اسا

پا یرش اثار ادبای اتفااق مایافتا  .ژرار ژ ا

۸

کااه هما ایا

یاز باا پاراور ها ،ظار

کاه افازون بار مات ترجمهشا ه ،بایا باه عواما فرامتنای 4در پا یرش

اثر یاز توجاه داشا  .ژ ا

عناصار فرامتنای را باه دو دساته کلای تقسای ،مایکنا عناصار

درونمتنی( ۹مطالبی کاه متارج ،یاا اشار باه اثار ترجمهشا ه اضاافه مایکنا ما نا مق ماه،
1. Gérard Genette
2. paratexts
3. peritexts

3۳

پ یرش رباعیات عمر خیام ترجم ادوارد فیتزجرال ...

ماادخره ،اه اا امااه ،عاارج روی جلاا و  )...و عناصاار برونمتناای( ۸مطااالبی کااه در داخاا
همااان مجلاا منتشاار شاا ه وجااود اا ارد ما ناا کتااابگزاریهااا کااه دیگااران آنهااا را
مای ویساان ) .از منظاار ژ ا

ایا عواما

قا

منماای در تاارویب و رو ا اثاار ترجمهشا ه

دارد (ژ اا  ،۸۳۳3 ،ص .)۸4 .افاازون باار ای هااا ،در ترجماا اثاار ادباای« ،رویکاارد متاارج،
سب

در ارتباا باا سا نر گفتماان جامعا مقصا ،

به س نر گفتمان مات اصالی پلای اسا

[و] عاماا منماای در باز مااایی تصااویر آن اثاار و یااز رد و پاا یرش ترجماا آن در جامعاا
مقص بهشمار میرود» (شریفی ،۸۹۳3 ،ص.)۹ .
خااالی از فایا ه خواها بااود کااه پا یرش رباعیاات عماار خیاامِ فیتزجرالا در ا گلسااتان
را باهعنوان شاااه مثاا ذکاار کنای ،و برخاای از مااوارد ما کوری را بررساای کنای ،کااه مساایر
پ یرش آن را که در ابت ا موفاو ما ا ه باود هماوار کرد ا  .از آ جاا کاه در جساتاری دیگار
برخاای از مااوارد م ا کور را بررس ای کااردهای( ،رت .ا وشاایروا ی و حسااینی )۸۹۳0 ،در ایاا
وشتار فقاس باه ماورد نناارم یعنای قا ِ عاواملی ما نا کیفیا

ترجماه ،کتاابگزاریهاای

ادبای ،تقریظهااای اها الاا ،،ا جم هااای ادبای و هنااری ،اشااران و مدسسااههای ا تشاااراتی،
ظیرهها و قیضهها ،ناپهای غیرمجاز ،و ناپهای مصور میپردازی.،
 .۴نتایج و بحث

درس

اس

که ویسان گان و شااعران ا گلیسای از اارون وساطا با ی ساو باا مضاامی

آثار ایرا ی آشنا ش

 ،اماا از یااد بایا بارد کاه آشانایی آ اان باا زباان و ادبیاات پارسای از

رهگ ا ر زبانهااای می اا جی مث ا لاااتی  ،آلمااا ی ،فرا سااه و حت ای ایتالی اایی بااود .مطالعااات
ایرا ی باهعور آکادمیا

در ا گلساتان در اوایا ِ اارن هفا ه باا تگسای ِ کرسای زباان عربای

در دو دا شااگاه معتباار آکساافورد و کیمبااریب آغاااز ش ا  .امااا بااهعور ج ا یتاار اواخاار ااارن
هج ه بود کاه بهتا ریب آثاار شااعران و ویسان گان ایرا ای باه ا گلیسای ترجماه شا  .ایا
اماار از سااویی مرهااون تساالس و تبقاار زبانشااناختی و ادباای ساار ویلیااام جااو ز (–۸355
 ،)۸3۳5و از دیگر سو بهخاعر ایا حقیقا

باود کاه زباان فارسای زباان رسامی دربارهاای

1. epitexts

50

مطالعات زبان و ترجمه

هناا بااود .هی یاا

از شاااعران باازرا و کوناا

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

دورة رما تیاا

ا گلسااتان کااه اوجِ

شااکوفایی شااعر ا گلیساای یااز بهشاامار ماایرود ،از پرساای شاالی و لتاارد بااایرن گرفتااه تااا
سموئ تیلار کاولریب و رابارت سااوذی باا زباان فارسای آشانایی ننا ا ی اشاتن  .از ایا
رو ،ااتباسهااا و برداش ا های آ ااان از مضااامی شااعر فارس ای بس ایار مق ا ود و سااطقی و
من،تر اینکه اارر باه ترجماه از زبانهاای واساطه ،باهویژه آلماا ی ،باود .در دورة ویکتوریاا
( )۸۳0۸–۸۱۹4بااود کااه ویساان گان و شاااعران ا گلیس ای ب ا ون واسااطه بااا زبااان و ادبی اات
فارسی آشنا ش

و بهجِ کوشای

کاه از مقتاوای شاعر فارسای و تاا حا ا ا کی از فارم

آن اخاا و ااتباااس کنناا  .باایهی شاا

در میااان آثااار فارساای رباعیااات عماار خیااام

درازدام تری تگثیر را بر ز گی و ادبیات دورة ویکتوریای ا گلستان داشته اس .
تا آ جاا کاه مایدا ی ،مستشارق ا گلیسای ،تاام
که یا

ربااعی منساو

هایا  ،خساتی پژوهشاگر غربای باود

باه خیاام را باه لااتی ترجماه کارد .پا

از او ،باه احتماا ااوی،

هنااری جاارج ک ای باارای اول ای بااار رباااعیای از عماار خی اام را بااه ا گلیس ای ترجمااه کاارد.
ک،کاا ،ترجم ا مجموعااهای از رباعیااات خیااام بااه ا گلیساای رو ا بااازار پی ا ا کاارد .لااویزا
اسااتوارت کاسااتلو خسااتی متاارج ،ا گلیس ای بااود کااه مجموعااهای از رباعی اات خی اام را در
االبی منظوماهما نا باه ا گلیسای ترجماه و در کتاا
گور اوزلای در کتاا
ماارگ

باا گتا پارسای کارد .پا

از او سار

کااتی درباارة ز گیناما شااعران فارسای کاه در ساا  ۸۱55پا

از

منتشاار شاا  ،نناا رباااعی از خیااام را بااه ا گلیساای ترجمااه کاارد .در سااا ۸۱3۱

ادوارد بااایلز کاااو مقال ا منم ای دربااارة خی اام ،بااههمااراه ترجم ا  ۹4رباااعی او بااا عنااوان
«عمرخیااام ،ماانج ،شاااعر ایرا اای» ،در مجلاا کلکتااه ( ،۸۱3۱شااماره  ،۹0ص)۸54-۸5۳ .
منتشر کرد.
پ
زدیاا

از ای مترجمان وبا

باه ادوارد فیتزجرالا مایرسا  .فیتزجرالا تاا پایاان عمارش

سااه دهااه ( )۸۱۱۹-۸۱35پیوسااته روی رباعیااات عماار خیااام کااار ماایکاارد .گاااه

تع اد رباعیات را ک ،و زیاد مایکارد ،گااه ترتیار و نیان

آنهاا را پا

و گاااه الفااا و عبااارات آنهااا را توییاار ماایداد .در دوران حیااات

و پای

مایکارد

ننااار ویاارای

از

رباعیات عمر خیام را بای اام منتشار کارد .اولای نااپ کاه مشاتم بار  33ربااعی باود ،در

5۸

پ یرش رباعیات عمر خیام ترجم ادوارد فیتزجرال ...

سااا  ۸۱3۳ب ا ون ذکاار ااام ،در مجل ا ی ساااده بااههمااراه مق مااه و ماادخرهای منتشاار ش ا .
ناااپ دوم ،ناااپ سااا  ،۸۱5۱شااام  ۸۸0رباااعی بااود ،امااا در ناااپ سااوم و ننااارم کااه
بااهترتیر در سااا  ۸۱34و  ۸۱3۳منتشاار شاا  ،تعاا اد رباااعیهااا بااه  ۸0۸رباااعی کاااه
یاف ا  .پ ا

از مااراِ فیتزجرال ا  ،دوساات

رای ا  ،در یاا

ویلیااام الاا ی

اااوعی حلباای

سخ ناپشا ة مات  ۸3۱۳را پیا ا کارد کاه فیتزجرالا در آن یاز توییراتای داده باود .ایا
ناااپ ،پنجماای و آخااری ماات بااازبینیش ا ه ،در  ۸۱۱۳در کتااا

امااهها و آثااار پراکناا ة

ادوارد فیتزجرال ( ۹جلا ) منتشار شا  ،و بارای اولای باار اام او باهعنوان متارج ،رباعیاات
عمر خیاام بار آن ذکار شا  .اکناون بنتار اسا

باه پا یرش رباعیاات خیاام در ا گلساتان و

عواملی ب ردازی ،کاه در تارویب و پا یرش (ماراد مقبولیا

یاا عا م مقبولیا ) ایا ترجماه

تگثیرگا ار بود ا  .بایگمااان توفیا شااعر خیااام معلااو علا عااام و خاااص ننا ی اسا .
یکای از من،تااری علا عااام «کامیاابیِ رشا ا گیز و حتسا ِ ابااو ِ بایسااابق خیاام آیینااهای
اس

که او در برابر غربیاان نااد تاا آ اان تصاویر سرگشاتگیهاا و درما ا گیهاای خاود را

به عیاان در آن ببیننا اا تاو گاویی خیاام از ذها و زباان آ اان ساخ مایرا ا » (حساینی،
 ،۸۹۳3ص .)۸۸5 .سایر عل خاص عبارت از
 .1 .۴کیفیت ترجمه

یکای از عااواملی کااه در اشاااع پا یرش یا
کیفی ا ِ ترجمااه اس ا

اثاار ادبای در فرهناگِ مقصا ماادثر اسا

(پااروار ،۸۹۳3 ،ص .)5۸ .ب ا ینی اس ا

کااه ترجمااهای هنرمن ا ااه تااا

نه ا ازه میتوا تگثیرگ ار باشا  .اگفتاه ما ا کاه ترجما شاعر در سانجه باا دیگار آثاار
ادباای (رمااان و مااای

امااه) از جاان

دیگااری اسا  .زیارا ترجما شااعر بااهعل

موساایقیِ

کلمااات ،نیا مانِ الفااا و عبااارات ،صااناعاتِ لفظاای و معنااوی ،و از همااه من،تاار ،تقیا بااه
فرهنگِ مب أ سخ تری
ی

ا تخا

او ترجما ادبای اسا  .جا ا از ای هاا ،متارج ِ،شاعر هماواره باا

دشوار مواجه اس

شاعر را باه شاعر ترجماه کنا یاا باه ثار فیتزجرالا شاعر

پارسی را باه شاعر ا گلیسای برگاردان کارده اسا  .جملگای برآ نا کاه ترجما فیتزجرالا
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یکی از بنتری ترجماههایی اسا

کاه تاا کناون از شاعر فارسای ،و توساعاً شاعر شارق ،باه

زبان ا گلیسی صورت گرفته اس  .به گفت نارلز الی

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

ورت )۸۱5۳( ۸

فیتزجرالا  ...را بایا «متاارج »،امیا فقااس بااه ایا علا
یافا  .او روج شاااعرا ه را از یا

کااه لفااظ دیگااری مایتااوان

زبااان بااه زبااان دیگاار درآورده و در االاار تااازهای منتقا

کاارده کااه یکسااره از االاار ساااب آن متفاااوت یس ا  ،بااهعلاوه آن را بااا مقتض ایات زمااا ی،
مکااا ی ،عااادات و رویاا فکااری بافاا

ج یاا سااازگار کاارده اساا  .در سرتاساار تاااری

ادبیااات مااا بااهسااختی ماایتااوان مو اا درخشااانتری از ایاا ترجماا منظااومِ اسااتادا ه ،از
مترجمی اشناخته ،از شاعر شارق سارا گرفا  .ایا ترجماه تماامِ ویژگایهاای یا
اصاالیِ ممتاااز را داراساا

و تشااکوه آن بنتااری دلیلاای اساا

کااه م ایتااوان باار عظماا

شاعر ایرا ای اااماه کارد .بایشا  ،رباعیاات عمار خیاام کاار یا

اهمی

ملناا ،از شاااعر دیگااری اساا

شااعر اسا

تقلیاا ی از آن یساا  ،بلکااه بازساارایی آن اساا

یس ا  ،بلکااه بااازآفرینی النااامی شاااعرا ه اساا  .حیاارتآور اس ا
شاعر ایرا ی ای ا ر به افکاار و عواعا

اماروز ماا زدیا

مات ِ
و
کاه

ترجمااه

کااه افکااار و عواعاا

اسا  .از ایا رو ،ایا شاعر در

کسوتِ ا گلیسیاش بیا گر اولای و آخاری تقیار و تردیا سالی اسا

کاه ماا خاود با ان

تعلاا داریاا .،احتمالاااً در میااان ا بااوهِ ترجمااهها یااا ااتباسهااای ا گلیساای از شااعر شاارق
ترجماهای وجاود ا ارد کااه بتوا ا باا ایا متجلا ِ ماوجز پنلااو بز ا  .شایوایی و پیراسااتگی
ایاا ترجمااه ،فصاااح ِ لفااظ و بلاغاا ِ معنااا بااا ااا رت تخیاا و یااروی معنااوی کاملاااً
مطابق

دارد ( .ورت  ،۸۱5۳ ،ص)333 .

بنابرای  ،کیفی ِ ای ترجماه سابر شا کاه ماردم آن را باهعنوان شاعر ب یر ا و سا
به س آن را ا تقا دهن .
 .2 .۴معرفی و نقدگونههای ادبی

بایشا

معرفای و ق گو اههای ادبای 4قا

منمای در آگاها یا ن عاما ماردم دربااارة

تازههای شار و همچنای آمااده کاردن عی هاای مختلا

خوا نا گان بارای ااباا باه یا
1. Charles Eliot Norton
2. literary reviews
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اثاار خاااص دار ا  .یک ای از روشهااای بررس ای اابااا و پ ا یرش اثااری خاااص از رهگ ا ر
معرفی و ق گو اههای وشاتهشا ه بار آن اثار حاصا مایشاود ،زیارا معرفای و ق گو اهها
در واا مجموعهای از واکن هاای مثبا

و منفای ساب

باه ویسان ه یاا متنای و در ماورد

ترجمااه ،بخشاای از قاا ترجمااه را آشااکار ماایکنناا (ما اا ی ،400۱ ،ص .)۸33 .در ابتاا ا
معرف ای و ق گو ااههای ج ا ی باار ترجم ا فیتزجرالاا وشااته ش ا و ایاا اثاار ننااان کااه
قا و معرفای شا  .تاازه یا

شایست آن اس
از ا تشااار ویاارای

دوم رباعیااات ،نااارلز الیاا

سااتای آمیز دربااارة ایاا ترجمااه در ااور

دهاه بعا در  ،۸۱5۳یعنای یا

ساا پا

ااورت مقالااهای ( قاا و معرفاایگو ااهای)
امااریک ریویااو( ۸مجلاا آمریکااای شاامالی،

 ،۸۱۳5شاامارة  ،۸0۳ص )3۱5-353 .منتشاار و توجااه مقاف ا ادب ای آمریکااا را ب ا ان جلاار
کاارد .پاا

از آن کااه ایاا معرفاای و ق گو ااههای علاااا بساایاری از آمریکاااییهااا را

برا گیخ ا

بهت ا ریب توجااه بس ایاری از خوا ن ا گان ا گلیس ای را ی از بااهخود جلاار کاارد ،و

در تارویب اثاار فیتزجرالا بای

از هاار اثار دیگااری ماادثرتر وااا شا (بیخسااترات .)40۸3 ،

بنااابرای  ،بس ایاری از افااراد در ص ا د برآم ا سااخهای از رباعی اات را تنی اه کنن ا  .شااایان
ذکر اس

کاه ناارلز الیا

اورت در ایا معرفای و ق گو ا مفصا ترجما فیتزجرالا را

بااا ترجماا فرا سااوی رباعیااات بااه الاا ،یکلااا مقایسااه و بااهعل

کیفیاا ِ خااو

ترجماا

فیتزجرالاا آن را تقساای کاارده بااود .بااهعلاوه ،ویساان ه بااه تعاا ادی از رباعیااات اسااتناد
جسته و کوشی ه بود توجه خوا ن گان را ب ان جلر کن .
 .۳ .۴اهل قلم( 2شاعران و نویسندگان)

اه ال( ،شاعران ،ویسان گان ،مترجماان و )...باا وشات تقاریظ یاا تق یمیاه مایتوا نا
بااه رواج اثاار کم ا

شااایا ی کنن ا  .ای ا اماار از دیرباااز در حوزههااای ادباای مرسااوم بااوده

اس  .آلفرد لرد تنیس  ،مل الشاعراا دورة ویکتوریاا ،یکای از ایا افاراد باود کاه باا تقا ی،
شااعری بااه فیتزجرالاا و تمجیاا از ترجماا او در ایاا راه گااامِ بلن ا ی برداشاا

(آربااری،

1. North American Review
2. literrati
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 ،۸۳53ص .)۸۹ .تنیساا در سااا  ۸۱۱3مجموعااه اشااعار تیرزیاااس و سااایر اشااعار ۸را
منتشاار کاارد کااه در آغاااز آن شااعری بااه ااام «تقاا ی ،بااه ا .فینزجرالاا » 4وجااود داشاا
تنیساا دیگربااار ،البتااه دو سااا پاا

از ماارا او ،از ترجماا ااا ِ دوساا

و

دیاارین

سااتای ها کاارده بااود« ،امااا فیتااز پیاار در سااا  ۸۱۱۹در گ شااته بااود ،و سااتای

بلیااغ

مل الشااعراا خیلای دیرهنگااام بااود تااا او را در آخااری روزهااای غ،ا گیاز ز ا گی

تساالی

بخش ا » (آربااری ،۸۳53 ،ص .)۸۹ .درس ا

اس ا

کااه ای ا تمجی ا دیرهنگااام بااود و در آن

ایام فیتزجرال ز ه باود تاا از ساتای ِ صااداا تنیسا  ،مثا باار او  ،متعجار و مقظاو
شااود ،امااا تمجیاا مل الشااعراا در رواج و گسااترش شااعر او در میااان ساا های بعاا ی
زیاارا «واتایکااه در ساا  ۸۱۱3آلفاارد لاارد تنیسا مجموعااه

بایگمااان تااگثیر زیاادی داشا

شااعر تیرزیاااس و سااایر اشااعار را بااه فیتزجرالاا تقاا ی ،کاارد ،از رهگاا ر ایاا اثاار در
بریتا یای کبیر علاا روزافزون باه رباعیاات آغااز شا و باه نناان ابعاادی رسای کاه اکناون
معروعِ همگان اسا

و مجاام ا گلیسایزباان با ان استشاناد مایکننا » (مای  ،۸۳53 ،ص.

.)3
 .۴ .۴انجمنهای ادبی و هنری

ا جم های ادبی و هنری باه خااعر جایگااهی کاه در جامعا ادبای هار کشاوری دار ا
مایتوا نا مساایر اشاااع یا

اثاار ادباای را همااوارتر و پااراکن

آن را تسااری کننا  .ا جما

پی رافائلیااان ۹و ا جماا عماار خیااام 5در رواج شاانرت ترجماا فیتزجرالاا در ا گلسااتان
قا

بااه ساازایی داش ا  .دا تااه گبری ا رزت ای 3را بااه ح ا بای ا یکاای از اول ای مروج اان

رباعیااات دا ساا  .رزتاای از بنیانگاا اران ا جماا پی رافااائلی بااود .ایاا ا جماا عماار
کوتااهی داشا  ،اماا اها اع آنهااا در قاشایهااای برنجااو ز ،5عرجهاای ویلیااام مااوری ،3
1. Tiresias and Other Poems
2. To E. FitzGerld
3. Pre-Raphaelite Brotherhood
4. Omar Khayyam Club
5. Dante Gabriel Rossetti
6. Edward Burn-Jones
7. William Morris
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آثااار جااان راسااکی  ۸و اشااعار رزتاای و الگاار

نااارلز سااوینبرن 4ادامااه یافاا  .اعضااای

ا جمااا پی رافاااائلی مساااقورِ رباعیاااات بود ااا «زیااارا رباعیاااات دربرگیر ااا ة همااا
ویژگ ایهااایی بااود کااه اساااس ای ا جنااب
 .)435ای ترجمه توساس رزتای باه دسا

را تشااکی م ایداد» (ام ای رضااوی ،4003 ،ص
ساوینبرن رسای «کاه تماام هفتااد و پانب ربااعی

را بااه زودی حفااظ کاارد کااه ااه تننااا همااه را پشاا
مایتوا سا

کااه آنهااا را سااطر بااه سااطر از آخاار تااا بااه او یااز بخوا ا  ،یعنای از مصاارا

سیصاا م و بعاا دویساا
ساا

ساار یکاا یگر از باار ماایخوا اا ،

ااود و ناا ،و همی عااور تااا او » (مینااوی ،۸۹۱۹ ،ص.)۹4۹ .

 ،سااوینبرن ساااخهای از آن را شااادما ه ااازد جاارج مریااا یث ۹باارد .ماااوری

و

برنجااو ز سااخهای از رباعی اات را باار روی ناارم ساااغری وشااتن و ت ا هیر کرد ا  ،و در
سااا  ۸۱34آن را بااه جورجیا ااا ،5همساار برنجااو ز ،ه یااه داد اا  .بااه ایاا ترتیاار،
پی رافائلیان به اشاع رباعیات هما

گماشاتن  .حا باا آرباری اسا

ترجما فیتزجرالا تصااادفاً مااورد رغبا
احتمااا زیاااد مقااامی پَساا

قااادان زبردسا

کاه مای ویسا «اگار

ه،عصاار وی وااا مایشا بااه

در میااان ادبیااات فراموششاا ه و ااانیز دورة ویکتوریااا پیاا ا

ماایکاارد» (آربااری ،۸۳3۳ ،ص .)5۱ .بنااابرای  ،اعضااای ا جماا پی رافائلیااان ،هریاا
قااوی از ا قاااا ،بااه تاارویب ای ا ترجمااه کم ا

بااه

شااایا ی کرد ا و آن را از افتااادن در بوت ا

فراموشی جات داد .
از آخااری کوشاا های ا جااام شاا ه در اواخاار ایاا ااارن باارای رواج هرنااه بیشااتر
رباعیات تگسی

ا جم عمر خیاام باود .ک،کا ،اارن اوزده داشا

باه پایاان مایرسای کاه

در  ۸5اکتباار  ۸۱۳4گروه ای از جیرزادگااان بریتا ی اایی ،کااه از عرف ا اران رباعی اات بود ا ،
ا جم عمر خیام لنا ن را بنیااد ناد ا  .در میاان اعضاای ا جما برخای از مقققاان ،ادیباان
و هنرمن ا ان مشاانور عصاار -ما ن ا ادوارد هاارن آل ا  ،ادمو ا گاااس ،ا ا رو لنااگ ،تااام
هاردی ،مااک

بئار باوم ،لاار

آلماا تادماا ،آرتاور رکنا ،،ج .ت .نساترت  ،آرتاور کاا
1. John Ruskin
2. Algernon Charles Swinburn
3. George Meredith
4. Georgiana
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دوئا  ،آلا وک
کرد  .فعالی

هاکساالی ،و ویلیااام بااتلر ییتااز اااا بود ا کااه بااه اشاااع رباعیاات کما
اصالی اعضاای ا جما لنا ن ایا باود کاه دو وبا

شااام و گرامی اشاا
میشا

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

در ساا بارای صارع

یاااد و ااامِ خیااام و فیتزجرالاا و خوا اا ن رباعیااات دور هاا ،جماا

 .ا جما لنا ن دو کتاا

منتشر کرد و به پاراکن ِ بای

باهترتیر در ساا  ۸۳۸0و  ۸۳۹۸باا مشاارک
رباعیاات داما زد .گفتنای اسا

از پای

اعضاای

کاه از ساا ۸۳۸0

بااه بع ا ز ااان ی از مجاااز بود ا در ضاایاف هااایِ خاااص ا جم ا بااهعنوان مینمااان حاضاار
شو  .ایا امار سابر شا کاه ز اان فرهیختاه و متعلا باه عبقا بالادسا ِ جامعاه یاز در
ترویب ای اثر گامی ،ولو ا ت ،بردار .
 .۵ .۴ناشران و مؤسسههای انتشاراتی

اشران و مدسساههای ا تشااراتی قا

اثار ادبای دار ا  .مثلااً

منمای در شناساا ن یا

در جنان غر  ،در روزگار ماا ،اگار اشار بزرگای مثا گالیماار ۸یاا پنگاوئ  4ترجما اثاری
را منتشر کن بایتردیا گاامِ منمای در اشااع آن برداشاته اسا  .در ساا  ۸۱۱۹فیتزجرالا
درگ ش ا

و میراثاای گرا بنااا و ما ااا باارای ادبی اات ا گلیساای از خااود باار جااای گ اشاا .

رایا  ،۹دوسا
ویارای

زدیا

و وصایِ ادبای فیتزجرالا  ،پا

از مارا او در یا

اااوعی حلبای

ننااارم رباعیاات را پیا ا کاارد کااه فیتزجرالا در آن یاز توییراتای ا جااام داده بااود.

ایا ناااپ ،پنجمای و آخااری ماات تج یا ظر شا ة رباعیاات بااود کااه در سااا  ۸۱۱۳در
کتا

امهها و آثاار پراکنا ة [ادوارد فیتزجرالا ] 5باه اهتماام رایا

منتشار شا  .بارای اولای

بار ام فیتزجرال باهعنوان متارج ،رباعیاات بار آن ذکار شا و ا تشاار ایا اثار ساه جلا ی
توسااس ا تشااارات م میلااان بااه ساان ،خااود در رواجِ رباعی اات تگثیرگا ار بااود ،امااا شاانرتِ
وااعای رباعی اات در ا گلسااتان ی ا

سااا بع ا آعاااز ش ا  ،یعنای زمااا ی کااه در سااا ۸۱۳0

ا تشااارات م میلااان اولای ناااپ مجاازای شااعر فیتزجرالا را منتشاار کاارد .ایا اماار اتفاااقِ
مبااارکی باارای فیتزجرالاا بااود ،زیاارا متنفاا تری و معروعتااری

اشاارِ ا گلسااتان اثاار

1. Gallimard
2. Penguin
3. William Aldis Wright
4. Letters and Literary Remains of Edward FitzGerald
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فیتزجرال را در کنار آثاار ویلیاام شکسا یر و آلفارد لارد تنیسا نااپ کارده باود .رارع ده
سا ای ناپِ موجز جل نرمیِ م میلان سیزده بار تج ی ناپ ش .
افاازون باار ایاا  ،در سااا  ۸۱۳۳اتفاااقِ خااو
فیتزجرالا افتاااد ،و آن ایا بااود کااه شاارک

دیگااری باارای رباعیااات عماار خیااامِ

ا تشاااراتی م میلااان ،بعا از ناپهااایِ مکاارر

از رباعیاات ،ایا کتااا

را در شاامار مجموعا گلا ن تاارژری[ ۸گنجینا زریا ] خااود ااارار

داد .ایاا وااعااهای باا

خوشاااین باارای رباعیااات بااود زیاارا معروعتااری و من،تااری

شاارک

ا تشاااراتی ا گلسااتان در آن روزگااار بااه ای ا کااار هم ا

تقاضایِ مکرر مخاعباان آ اان مجباور شا

گماشااته بااود .بااه خاااعر

در آن ساا ساه باار ایا اثار را تج یا نااپ

کنن  ،و ای اثر از آن زمان باه بعا هماواره خواهاان داشاته اسا  .بایگماان ،رواج ک ،ظیار
رباعیات تا ح ی مرهون ای دو اشر بزرا و معتبر آن دوران اس .
 .۶ .۴نظیرهها و

نقیضهها2

اب از پرداخت باه ایا بخا
کناای .،ظیااره عبااارت اساا

بنتار اسا

باه اختصاار ایا دو اصاطلاج ادبای تعریا

از آثاااری کااه بااه تقلیاا اثااری دورانساااز سااروده یااا وشااته

میشاود .قیضاه کاه در فناون و صاناعات ا گلیسای باه آن پاارودی مایگوینا در اصاطلاج
ادبای عبااارت اسا

از تقلیا عنزگو اه از یا

اثار ادباای یاا هنااری .پا

از ا تشااار ترجما

فیتزجرال ا  ،و مقبااو عب ا مااردم واا ا ش ا ن ،ویساان گان و شاااعراِن مختلفاای دس ا
ساارای

بااه

ظیرههااا و قیضااههایی باار ای ا اثاار او زد ا  .ی اوس بیخسااترات  ،۹فیتزجرال ا پژوه

برجساات هلن ا ی ،در ای ا زمینااه مقال ا ارزشاامن ی وشااته اس ا  .اگرنااه هی ک ا ام از ای ا
قیضااهها بااه ا اا ازة اثاار فیتزجرالاا موفقیاا آمیز بود اا (بیخسااترات  ،4003 ،4003 ،ص.
 ،)3اما دس

ک ،به اشاتنار آن کما ِ شاایا ی کرد ا  .یکای از ایا

قیضاهها باه الا ،ماارت

تااوای  ،5ویساان ة پتاارآوازه آمریکااایی ،اساا  .مااارت تااوای اولاای بااار در دهاا  ۸۱30از

1. Golden Treasury Series
2. literary parallels and parodies
3. Jos Biegstraaten
4. Mark Twain
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رهگ ا ر پ ا ر روحااا ی جااوزع تویچ ا  ۸بااا رباعی اات عماار خی اام ترجم ا فیتزجرال ا آشاانا
ش ا  .عااولی کشاای تااوای دلبساات رباعیااات ش ا و در ص ا د برآماا تااا مجل ا ی از ایاا
ترجمااه را بااهدساا

آورد .او در سااا  ۸۱۳۳در امااهای بااه دوسااتی ،خااودش را «غلااامِ

حلقهبااهگوش خیااامِ فیتزجرالاا » خوا اا  .وی در سااا  ۸۳03بااا صااراح

گفاا

شعری ابلاً تا ایا ا ا ازه مارا خوشاقا کارده اسا  ،ایا تنناا شاعری اسا
و هش ا

همااراه خااودم داشااتهام ،بیس ا

سااا اس ا

«هاای

کاه همیشاه

کااه ای ا شااعر رفی ا ِ راه م ا اس ا »
قاا

(امی رضااوی ،40۸5 ،ص .)430 .رباعیااات در ز اا گی شخصاای و شاااعرا ه تااوای

منماای داشاا  .در سااا  ۸۱۳۳مااارت تااوای تقاا ِ فااوذ ترجماا فیتزجرالاا و در پاای
مصااائر مختلا

بگااوی ،قیضااهای)

ز ا گی شخصایاش باار آن شا ظیارهای (بنتاار اسا

بر رباعیات بسارای  .مقصاو کاار او ننا و پانب ربااعی باا عناوان «رباعیاات ممتااز عنا
شاابا » 4اس ا  .از آ جااایی کااه تااوای

ویساان ة مشاانوری بااود ،عااولی کشاای کااه اثاار او

علاااوه باار هموعنااانِ آمریکاااییاش توجااه بساایاری از مااردم ا گلسااتان را برا گیخاا
ای عری بر شنرتِ بی

از پی

و از

رباعیات افزود (امی رضوی ،40۸۹ ،ص.)453 .

 .۷ .۴چاپهای مصور

اثاار ادب ای ممک ا اس ا

بااه اشااکا مختل ا

(معمااولی ،ف ای  ،کاغ ا ی ،گااالینگور ،و

مصااور) ناااپ شااود .مااراد از ناااپ مصااور در الماارو ادباای ناااپی اس ا

کااه همااراه بااا

تصاویر و قاشیهاای هناری هماراه باشا  .ناپهاای مصاور بهواساط جا ابیتی کاه دار ا
افازون باار خوا نا گان معمااولی مایتوا نا توجااه برخای از مجموعااهداران ،کتا دوسااتان ،و
هنرمن ان دیگر حوزههاا را یاز باهخاود جلار کننا و اثار منظاور را بای
زبانها بیا از  .رباعیات عمر خیاام ایا بخا ِ بلنا را داشاته اسا

از پای

بار سار

کاه ناپهاای مصاور

متعاا د و متنااوعی از آن منتشاار شااود .مثلاااً در سااا  ۸۱۱5الینااو ودر ،۹قاااش آمریکااایی،
براساااس ناااپ سااوم رباعیاااتِ عماار خیااام ترجماا فیتزجرالاا ( )۸۱34مجلاا مصااوری

1. Joseph Twichell
2. Age —A Rubaiyat
3. Elihu Vedder

5۳

پ یرش رباعیات عمر خیام ترجم ادوارد فیتزجرال ...

و مازی باه  35قاشای منتشار شا کاه

روا باازار شار کارد .نااپ او در جلا ی جا ا
غوغایی به پا کارد و بار مقبوبیا ِ عاام ایا اثار بای
اصاالی در آرتااز کلااا
داش  .ناپ کتا

بوساات

در شا

۸

از پای

افازود .ماای

قاشایهاای

(باشااگاه هنااری بوسااتون) روزا ااه تااا  4۸00بازدی کنناا ه

روز تماام شا و ننا ی باار تج یا نااپ شا (بیخساترات ،

.)400۱
 .۸ .۴چاپهای

غیرمجاز2

ناپهااای غیرمجاااز کااه بااه دلای ا مختل ا
اس ا

منتشاار م ایشااو  ،یکاای دیگاار از عااواملی

م ایتوا ن ا در پ ا یرش اثااری تااگثیر بگ ار ا  .دو ناااپ غیرمجاااز از رباعی ااتِ عماار

خیام ترجم فیتزجرال در ا گلساتان و آمریکاا منتشار شا کاه بننگاام بود ا و باه پاراکن
زیااادی کرد ا ناااپ مَا چرَس و ناااپ اوهاایو .وایتلاای اساتوک  ،۹اولاای مااروج

آن کما

رباعیاتِ عمار خیاام ترجما فیتزجرالا  ،قا
اساااتوک

بسایار منمای در تارویب ایا اثار ایفاا کارد.

در رواج رباعیاااات در میاااان آزادا یشاااان ،ساااکولارها و مخالفاااان منااااف

ام راتااوری در هن ا ساان ،بزرگ ای داش ا  .داسااتان از ای ا ااارار اس ا

کااه در سااا ۸۱54

اسااتوک  ،بااه امی ا آین ا ة شااولی بنتااری ،وارد مَ ا چرَس هن وسااتان ش ا  .اسااتوک
ارزشاامن رباعیااات را کااه از کتابفروشاای کااواری خریاا ه بااود همااراه خااود داشاا
ص ا د کاشاات ب ا ر شاانرت آت ای آن برآم ا  .اسااتوک
سرگرد تام

ایوا

با

5

بود که ای ة تگسی

و در

ورودش رباعی اات را بااه

شاان داد .در آن ایاام با منشای افتخااری ا جما ادبای ما رس

هن وستان باود .سارگرد بِا اهتنناا عاشا شاعر و اد
حاز

بااه مق ا

سااخ

باود ،بلکاه فارد ساکولار متعنا ی

ساکولار رادیکاا در ا گلساتان را یاز اشااعه داده باود .بِا پا

از خوا ن رباعیاات مفتاون فلساف آزادا یشاا ه و ایماژهاای متناو آن شا  .از آ جاایی کاه
کتااا

در دسااترس بااود ،در سااا  ۸۱54اسااتوک

و بِاا تصاامی ،بااه تج یاا ناااپ آن

بااهعور خصوصاای و غیراااا و ی (در پنجاااه سااخه) گرفتناا  .بِاا

سااخهای از ایاا ناااپ
1. Arts Club, Boston
2. pirated editions
3. Whitely Stokes
4. Thomas Evans Bell
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او ای اثر وسایعاً و باا زباان پختاه اصاو اساسای مسایقی
او خوا اا ن آن را بااه هم ااالکیهااای خااوی

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

هااالیاوت ۸فرسااتاد .او کااه از
را ساخ

پسان ی  ،زیارا باهزعا،

را تکا یر مایکارد .بناابرای ،

توصاایه کاارد و آن را در میااان آزادا یشااان

رواج داد .ناااپ مَاا چرَس در لناا ن  ۸۱5۹عرفاا اران زیااادی پیاا ا کاارد ،خاصااه در میااان
اصااو گرایا ی کااه باارای آرمانهااایی ظی ار آزادی ایتالی اا ،ح ا رأی ز ااان ،و من،تاار از همااه
اصاالاحات هن وسااتان ماایجنگی اا  .بنااابرای  ،ناااپ مَاا چرَس قاا

منماای در رواج

رباعیااات در میااان آزادا یشااان ،فعالااان سیاساای و مخالفااان مناااف اسااتعماری ایفااا کاارد
(پو  ،40۸۹ ،ص.)۳3 .
ننانکااه آما ااورت در سااا  ۸۱5۳کتااابگزاری تمجیا آمیزی باار ناااپ دوم فیتزجرالا
( )۸۱5۱وشاا  .ایاا مقالااه ااهتننا توجااه بساایاری از آمریکاااییهااا بلکاا علاااا شاامار
نشاامگیری از خوا ناا گان ا گلیساای را یااز برا گیخاا  .بنااابرای بساایاری از علااهمناا ان
کوشی

تا ساخهای از آن را تنیاه کننا  .از آ جاایی کاه ایا ترجماه ایاا

باود براسااس

سااخ  ۸۱5۱در کلمبااوس اتهااایو 4در سااا  ۸۱30ناااپ غیرمجااازی از آن منتشاار شا  .ایا
ناپ غیرمجاز به میان خیا ا باوهِ عرفا اران رباعیاات در آمریکاا ،کاه ساب
و علاا فزاین های داشتن  ،راه یاف

با ان اشاتیاق

و به شنرت بیشتر آن ا جامی .

 .۵نتیجهگیری

در تققی ا حاضاار علاایرغ ،مق ا ودی های بساایار ،مث ا دسترساای بااه آرشاایو مجلااات
ااارن ااوزده ،کااات ارزشاامن ی در بااا
فیتزجرال بهدس

اابااا بااه رباعیااات عماار خیااام ترجماا ادوارد

آما  .عواما متعا دی را کاه تطبیقگاران بارای بررسای پا یرش اثار ادبای

در فرهنگ مقصا توصایه مایکننا اعماا کاردی .،تاایب شاان مایدها کاه مجماو ایا
عواماا مساایر مقبولیاا

رباعیااات عماار خیااام در ا گلسااتان عصاار ویکتوریااا را همااوارتر

کرد .
1. George Jacob Holyoake
2. Columbus, Ohio
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پ یرش ادبی یعنای بررسای عاواملی کاه منجار باه مقبولیا

یاا عا م مقبولیا

یا

اثار

در فرهنااگ مقص ا م ایشااود .تطبیقگااران ای ا عوام ا را دسااتهبن ی کردها ا  .معمول ااً ای ا
عااواملی از اثااری بااه اثاار دیگاار و از فرهنگاای بااه فرهنااگ دیگاار متوییاار اساا  .مطاااب
یافتههای تققیا حاضار رباعیاات عمار خیاام ترجما ادوارد فیتزجرالا در ا گلساتان عصار
ویکتوریا با فراز و شایرهای بسایار هماراه باوده اسا  .ننانکاه ملاحظاه کردیا  ،در ابتا ا
وافااهای دوساااله در پاا یرش آن بااه وجااود آم ا و ایاا ترجمااه ،برخلاااع توا ا متاارج،،
توجه کسی را به خود جلار کارد ،تاا اینکاه ا ا کی بعا وایتلای اساتوک
کش

ایا ترجماه را

و باه پی رافائلیاان معرفای کارد و آ اان یاز آن را در مقافا ادبای رواج و گساترش

داد ا  .بااه بیااان دایا تر ،ای ا ترجمااه از سااا  ۸۱3۳تااا  ۸۱5۱ننا ان مقبااو وااا یفتاااد.
تقریباً ی

دهه بع باود کاه فیتزجرالا بار آن شا نااپ دوم آن را باا جارج و تعا ی ها و

افزودنهااا و کاساات هایی ،روا ا بااازار شاار کنا  .وی در ایا مجلا شاامار رباعیااات را بااه
 ۸۸0مورد افازای
خیاام پا

داد تاا مجاا بیشاتری باه بیاان ا یشاههای خیاام ب ها  .رباعیاات عمار

از ا تشااار ناااپ دوم و سااوم مااورد توجااه و اابااا بایسااابقهای ااارار گرفا  ،و

هتننا ا گلساتان بلکاه بهتا ریب جناان غار

را در وردیا  .عواما مختلفای باعاث و باا ی

ای توفی نشمگیر ادبی باود .ایا عواما ها ،درونمتنای و ها ،برونمتنای بود ا  .پاارهای
از ای عواما عبارتا ا از کیفیا

ترجماه ،کتاابگزاریهاای ادبای ،تقریظهاای اها الا،،

ا جم هاااای ادبااای و هناااری ،اشاااران ،ظیرههاااا و قیصاااهها ،ناپهاااای غیرمجااااز ،و
ناپهای مصور .ای عواما جملگای دسا

باه دسا

ها ،داد ا و در اشااعه و گساترش

ای ترجمه قا ِ ا کار اپا یری ایفاا کرد ا  .باا ایا کاه رباعیاات عمار خیاامِ فیتزجرالا در
ابت ا مورد توجه کسای وااا شا « ،اماا پا

از کشا

هرگاز در مقااقِ فراموشای یفتااد و

سرا جام در زمرة آثار برتر ادبیات ا گلیسی ارار گرف » (باسن  ،40۸5 ،ص.)۳5 .
کتابنامه
امی رضااوی ،م .)۸۹۱3( .صاانبای خرد شاارج احوا و آثار حکی ،عمر خیام یشااابوری .ترجم
مج ال ی کیوا ی .تنران سخ .
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.5۱-3۸ ،)۸۹(۳ ،ق زبان و ادبیّات خارجی
 ترجم علی رضااا ا وشاایروا ی و مصااطفی. درآم ی بر مطالعات ادبی تطبیقی.)۸۹۳۹( . س. ز،پراور
.  تنران سم.حسینی
،)4(5۳ ، مطالعات زبان و ترجمه. ق ی بر ترجم م خلی از دا شاانام ایرا یکا.)۸۹۳3( . م،حسااینی
.۸4۱ -۸۸۹
. تنران عرج و.) و شاعر، عمر خیام (حکی.)۸۹3۳( . ،ذکاوتی اراگزلو
از

 بررسی س نر گفتمان در ترجم بارک.)۸۹۳3( . م، و فتوحی رودمعجنی،. م، هاشامی،. ا،شاریفی
.۸3-۸ ،)۸( 3۸ ، فصلنام مطالعات زبان و ترجمه.اشعار مثنوی مولا ا
. تنران عوس. پا زده گفتار.)۸۹۱۹( . م،مینوی
.  تنران سخ.) نشم روش (دی اری با شاعران.)۸۹۱۱( . ،یوسفی
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چکیده
داستتنان جاتاتتتان متتر دریتتایی و شتتازده لو ولتتو زارشتتی از ستتیرهایی تم ی تتی بتترا
رسیدن بته لما اتتد .لمپبت معنقتد استق رمرمتان در ستیر بهستو تاخودآ تاه تستتق
بایتتد از ستترزمینی لتته بتتدان ختتو رینتته دزیمتتق لنتتد و ستتپ

در مک تاتی تاآشتتنا ،بتتا

تیروهایی تاشتناخنه رویتارو شتود و آزمونهتایی را از ستر بذرراتتد و ستپ
ایتتس ستتیر بتترا ایجتتاد ترتتو بتته ستترزمیس ختتوی
تظریة تت استطورة ووز

بتا رهتاورد

بتتاز ردد .پیرستتس لتته از شتتار ان

لمپبت استق ،ادنقتاد دارد لته رمرمتان در تو سته مر ته

ستتیر ختتود ،بایتتد دوازده لمسالذتتو معصتتوم ،ینتتین ،جنذجتتو ،تتامی ،جوینتتده،
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بپتترورد تتتا بتته مر تتة شتتناخق خویشتتنس و تولتتد دوبتتاره برستتد .بررستتی دو داستتنان از
ایتتس منظتتر ،تشتتان میدهتتد لتته هتتر دو داستتنان ایتتس دوازده لمسالذتتو را در ور ستتاخق
ختتود در رالتتا تمادهتتایی پتترور
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 .۱مقدمه

یوتت

۸

متتار لمسالذتتو اصت ی را در رالتتا پرستتوتا ،ستتایه ،آتیمتتا /2آتیمتتو  ۹و ختتود

معریی لرده اسق .پ

از او ووز

اسا یر از الذتو ثتابنی پیترو

لمپبت 4لوشتید تتا تشتان دهتد لته ستیر همتة رمرماتتان
میلنتد .رمرمتان بایتد پت

از جتدایی از زتتد ی متللو ،

در سرزمینی تاآشتنا ترتق تع تین تیروهتایی آیینتی رترار یترد و روح ختود را ج تا بسشتد،
سپ

با دیتد و داتت

بتهدستقآورده ،بهستو جامعته بتاز ردد .پیرستس 7ایتس مرا ت سته

اتتته را تلیی تد میلنتتد و بیتتدار رمرمتتان درون را ،در تترو یعتتا شتتدن دوازده لمسالذتتو
میداتد تا مقدمات سیر دروتتی و باز شتق او یتراهن شتود .شترر ستیر رمرمتان ایتس استق
لتته ابنتتدا بتتر زتتتد ی متتت ش شتتودس ستتپ
تتتر

آن را در اوج تواتتتایی و یر تتی ،رهتتا ستتازد.

از متترر ،درد ،رتتتو و از دستتق دادن را لنتتار بذتترارد تتتا تمامی تق زتتتد ی را تجربتته

تمایتد (پیرستس ،۸۹۳4 ،ص .)5۳ .از تظتر پیرستتس ،مرا ت سته اتة ستتیر رمرمتان بته وتتتها
دری با مرا

رشد رواتی اتتان هنترازتد .او می وید:

ابنتتدا ختتود را پتترور

متتیدهینس ستتپ

بتتا جتتان روبتترو میشتتوین و ستتراتجام یتت

خویشتتنس منرصتتربهیتترد را بتته دتیتا متتیآورین .ستتیر ختتود ،بتته متتا یتاد میدهتتد ذوتتته در
جمتان ایمتس و مویت باشتینس ستیر جتان ،بته متا لمت

میلنتد تتا در تنیجتة رویتارویی بتا

ور تتتریس استترار زتتتد ی ،وارع تی و اص تی شتتوین و ستتیر خویشتتنس ،راه را بتته متتا تشتتان
میدهد تا اصالق ،ردرت و آزادیمان را بیابین و ابراز لنین( .پیرسس ،۸۹۳4 ،ص)7۱ .
در مر ة دزیمتق ،لمسالذوهتا معصتوم ،ینتین ،جنذجتو و تامی یعتا میشتوتد تتا
رمرمان ،شایتنذی ،شتجادق ،اتتتاتیق و ویتادار ختود را ثابتق لنتد و آمتادة ستیر شتود.
در مر ة تشر

لته مر تة رویتارویی بتا رتتو ،دشت و مترر بترا د ر توتی خویشتنس

آدمتتی و تولتتد قیقتتی استتق ،لمسالذوهتتا جتتتنجو ر ،داشتت  ،تتتابود ر و آیریننتتده بتته
میتتدان میآینتتد .در مر تتة باز شتتق ،لمسالذوهتتا

تتالن ،دلقتت  ،یرزاتتته و ستتا ر در
1. Jung
2. anima
3. animus
4. Jozef Kampbel
5. Carol S. Pearson.
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مییابتتد تتتا او بنواتتتد بتته شتتناخق دمی ت و درک درستتنی از وارعی تق

هتتتنی برستتد و لام ت شتتود .پ ت

از باز شتتق ،رمرمتتان ،تتالن ر متترو ختتود میشتتود.

لمسالذتتو ستتا ر ،ر متترو پادشتتاهی را پیوستتنه تتتازه و شتتادا

تذتته متتیدارد .بتته یتتار

لمسالذتتو یرزاتتته ،توهمتتات و آرزوهتتا پیشتتیس را رهتتا میلنتتد و بتته ویتتعیق آزاد و
رطتتت تع ت میرستتد و بتتا پتتریر

لمسالذتتو لتتوده ،شتتادمان در لرظتته زتتتد ی میلنتتد.

دوازده لمسالذو رمرماتی ،به رشد روان ما لم
در ایتتس جتتتنار هتتد

میلنند.
از

پاستتش بتته پرس ت ها زیتتر استتق :لمسالذوهتتا در ه تر ی ت

مرا ت ستتیر ،در دو داستتنان «جاتاتتتان متتر دریتتایی» و «شتتازده لو ولتتو» در هیتتلت تته
لتتتاتی تمتتودار شتتده و لتتدامی

از مرا ت ستتیر رمرمتتان و لمسالذوهتتا دوازده اتتته ،از

ردوتتتة روایتتق یرواینادهاتتتد؟آیا تتتوالی رشتتد لمسالذوهتتا در روان رمرمتتان در ستتنج

بتتا

تظریة پیرسس ردایق شده اسق یا خیر؟
 .۲پیشینة پژوهش
 .۱ .۲گزارش داستان جاناتان مرغ دریایی

ایتتس اثتتر سر رشتتق مراتتی دریتتایی استتق لتته د باخنتتة آمتتوخنس ب ندپروازیتتتق .بتته
همتتیس ستتبا از یتتوج راتتتده میشتتودس ولتتی در تبعیتتد ،بتته تمتتریس پتترواز در اوج ادامتته
میدهتتد .ستتراتجام روز دو پرتتتدة تتتوراتی ،در آستتمان تتاهر میشتتوتد و او را بتته آستتماتی
بالتتاتر میبرتتتد .جاتاتتتان ماتنتتد دو متتر راهنمتتا ،تتتوراتی میشتتود و بتتا آموز هتتا تتتازها
رویتتارو میشتتود تتتا بنواتتتد بتتر مرتتدودیقها زتتتد ی ا بتته لنتتد .ستتراتجام پتترواز بتتا
سردق تیکتر در رشتنه و آینتده را میآمتوزد و وجتود
مطتترود میشتتود لتته بتته آمتتوز
تمتتریس پتترواز را در ستتا

سرشتار از ممترورز بته مراتان

و مایتتق تیتتاز دارتتتدس پ ت

بتتاز می تتردد و ج تتتات

بر تتزار میلنتتد .بهتتتدریو مراتتان لنجکتتاو یتتوج ،بتته جاتاتتتان

میپیوتدتد .از ایس میان مراتی لته رتادر بته پترواز تیتتق ،بتا پتریرینس آزاد مراتان ،رتادر
بتته پتترواز میشتتود .در تنیجتتة ایتتس رختتداد ،مراتتان یتتوج جاتاتتتان را ستتا ر یتتا ختتدا لقتتا
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میتمنتتد .جاتاتتتان ،ری تزان از درک تادرستتق مراتتان ،با هتتای

را بتترا ستتیر بتته آستتماتی

دیذر می شاید و رهبر مراان را به شا ردان خود میسپارد.
 .۲ .۲گزارش داستان شازده کوچولو

شازده سالس ستیارة لتو کی بتا سته آتشیشتان ،یت
لتته بتتا رشتتد بتتاورتکردتی ،جتتا را بتتر او تن ت
خودپتتند

ت ستترا ،راه ستیر در پتی

ت سترا و یاهتان هترز بتود

میتمودتتتد .روز شتتازده ،رتجیتتدهخا ر از

ریتتق و پت

از ترر از شت

ستیاره و دیتتدار

با سالنان آن به زمیس رسید و به یتار روبتاه بته میمتوم دشت پتی بترد و پت

از دیتدار بتا

ا زوپر  ۸له در اثر خرابی هواپیمتا تا تار بته یترود ایتطرار شتده بتود ،بترا یتاینس آ
در بیابتتان روان شتتدتد .بتتا یتتاینس تتاه و ستتیرا
ا زوپر برا او لشیده اسق ،به سیارها
بتته آستتمان ختتود
راهی سرزمیس خوی

شتتدن ،شتتازده بایتتد بتتا تق ت

بتاز تردد .پت

بتترها لتته

بتا جتان رهتا شتده از بنتد تتس،

بتتاز می تتردد .ا زوپتتر هتتن لتته بتته تعمیتتر هواپیمتتای

توییت یاینتته،

میشود.

در ارتبار با داسنان «جاتاتتان ،متر دریتایی» تتالنون سته پتژوه

اتجتام شتده استق .از

جم تته ،مبتتارک و یوستتیی( ،)۸۹۳7مرمتتد بتتدر و ایتتنیر مقدم ()۸۹۳۸همچنتتیس لوپتتا،
جتتاز و ایتتنیر مقدم ( )۸۹۱۳بتته تر یتت و تطبیتت مرنتتوا ایتتس دو اثتتر پرداخنهاتتتد.
صتتباایان ،استتدال می و جتتوار ( )۸۹۳7تیتتز تشتتان دادهاتدلتته شتتازده لو ولتتو تمتتود از
لودک درون تویتنده اسق.
در ستتا ها اخیتتر اربتتا زیتتاد بتته تر یتت داستتنانها تم ی تتیروایتتی از منظتتر
روانلتتاوان و اسطورهشناستتان شتتده استتق .ایتتس پژوه هابهراماینکتته بتته تقتتد روانلاوات تة
داستتتنانها روایتتتی پرداخنهاتتتتد ،بتتتا الذتتتو پیرستتتس یاصتتت ه دارتتتتد .در جتتتتنجوها
بهدم آمتده ،پژوهشتی لته بته مویتو مقالتة ایتر پرداخنته باشتد ،تتالنون مننشتر تشتده
اسق.

1. Exupéry
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در پتتژوه

ایتتر بتتا رو

توصتتیییتر ی تتی ،پتت

از تتزار

لوتتتاه دو داستتنان،

تستتتق الذوهتتا دوازده اتتتها لتته در هتتر مر تته متتور میتماینتتد ،معریتتی میشتتوتدس
سپ  ،دو داسنان با آنهتا ستنجیده میشتود .تویتتند ان بتر ایتس باورتتد لته ایتس داستنانها
د اوه بتر ایتس لته میتواتنتد ستیر بیروتتی باشتند ،روایقلننتدة ستیر دروتیاتتد .ستیر
لتته در آن خودآ تتاه وجتتود ،دتیتتا تاشتتناخنة درون را درمیتتتوردد و پتت

از شتتناخق

خویشتتنس ،بتتازمی ردد تتتا ر تتی تتتو درایکنتتد .در ایتتس راه از تقتتد و تظرهتتا آ اهتتان بتته
ایتتس تظریتته متتدد رینتتهاین و داور ختتود را بتته یتتار آن دیتتد و دریایقهتتا ،استتنوار
لردهاین.
 .۴نتایج و بحث

در تستتتتنیس مر تتتة ستتتیر استتتطورها  ،سرتوشتتتق ،رمرمتتتان را بهستتتو ر متتترو
تاشتتناخنهها تشتتوی میلنتتد و او را بتته تتال

میلشتتد .و ییتتة رمرمتتان ،بتتازلردن تتو

جتتان بتترا دریایتتق تتتدا پیکتتی استتق لتته از دتتالن بتترون یتتا درون او را بتته ختتود
یرامیخواتد تتا بتا رهتا لتردن تع قتات ،پتا در راه ستیر تمتد و در تو متتیر بتا رتتو،
دش و مرر روبترو و وجتود او د ر تون شتود .آتذتاه بتاز ردد تتا جامعتة ختوی

را تیتز

از برلتتق ایتتس ستتیر د ر تتون لنتتد« .ختتود» ،جایذتتاه آ تتاهی استتق و آدمتتی میتواتتتد بتتا
برآوردن تیتاز بقتا و لتتا ادنمتاد بته تیت  ،مقتدمات شتکویایی خویشتنس را یتراهن آورد.
ختتود ،در تتتوزاد شتتک تذرینتته استتقس ولتتی بهتتتدریو لتتودک میلوشتتد بتتا ممتتار رینتتار و
ینتتار ختتود ،بتتر هتتتنی تتتلثیر بذتترارد و بتتدیسترتیا «ختتود» زاده میشتتود .بتتهراتتن رشتتد
بشتتر ،لتتودک درون او همچنتتان شتتکننده استتق .پتترور

متتار لمسالذتتو معصتتوم ،ینتتین،

تتامی و جنذجتتو بتته ت بیتتق ختتود و مرایظتتق از لتتودک درون لمتت

میلننتتد(پیرستتس،

 ،۸۹۳4ص .)74 .در هتتر دو داستتنان رمرمتتان پتترواز میلنتتد .پتترواز بتترا جاتاتتتان ویژ تتی
اریزیتتتق ولتتی ا زوپتتر خ بتتاتی استتق لتته پتترواز را آموخنتته استتق .پرتتتده لتته «یکتتی از
مناستتاتریس تمادهتتا بتترا تشتتان دادن تعتتالی ،و ...بیتتاتذر ویژ یهتتا ختتاص مکاشتتیه
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استتق»(یوتتت  ،۸۹۱۹ ،ص )227 .میتواتتتد رمتتز از روح رهاشتتده از دام تع قتتات متتاد و
پرلشتیده بته ستو ستو دتالن بالتا باشتتد .اتتتان یتز جتز ایتس جتتتن تتتاهر را در
وجتتود ختتود ا تتتا

میلتترده و آن را در تماشتتا پتترواز پرتتتد ان ،بیشتتنر درمییاینتته

استتق« .ستتیر هتتوایی بیعنتتاگ براتذیزتتتده ا تتتا
ستب

بالتتا ریتتنس و اوج تترینس یتتا دروجتتی

و آسان اسق» (باش ار ،۸۹74 ،ص.)۹7 .

.۱ .۴کهنالگوی معصوم

تستتتنیس لمسالذتتویی لتته در وجتتود رمرمتتان یعتتا میشتتود ،معصتتوم استتق .هتتر یتترد
برا

یور در اجنما بته تقتابی ویتژه تیتاز دارد .تقتا  ،تمتا بیروتتی و شسصتینی استق

ل ته شتتسص بتتا آن در اجنمتتا ج وه رمیشتتود و بتته آن تظتتاهر میلنتتد (یوردهتتام،۸۹77 ،
ص« .)۱۳ .معصتتوم در تشتتکی پرستتوتابه متتا لم ت

میلنتتد ...در بمنتتریس التتق ،معصتتوم

پرستتوتایی را برمی زینتتد لتته م بتتق و از تظتتر اجنمتتادی ستتاز ار باشتتد» (پیرستتس،۸۹۳4 ،
ص .)51-7۱ .در ایتتس ویتتعیق آدمتتی بتترا آن لتته بنواتتتد ممارتهتتا زیتتتنس را بیتتاموزد،
تا زیر از ادنماد به دیذران اسق.
جاتاتتتان داش ت پتترواز بتتود و یقتتیس داشتتق لتته «بتته ایتتر از ایتتس آمتتد و شتتد پرتق تتا
لتتتالقبارلرجیها متتاهی یر  ،دلیتت دیذتتر تیتتز بتترا زیتتتنس وجتتود دارد» (بتتاا،
 ،۸۹۳۹ص .)۹4 .پرستت ها بیشتتمار ذهتتس او را بتته ختتود مشتت و میداشتتق و همتتة
همق او بتر خ تا

دیذتر مراتان دریتایی ،صتر

پترواز در ارتیتا بالتا میشتد .ر ته بته

تصتتیرق پتتدر ،لتته اتترا ختتوردن را دلی ت پتترواز میداتتتتق ،لوشتتید ماتنتتد دیذتتر مراتتان
دریایی ،همان تقابی را بته متره بزتتد لته متورد ربتو جامعته بتودس امتا تنواتتتق از دمتدة
ایس لار ،برآید .پ

تصمین ریتق تقتابی دیذتر بتر متره زتتد لته از دیتد یتوج مراتان بتا

ی یق و ستنق ختاتواد ی مراتان دریتایی ستاز ار تبتود .در داستنان ا زوپتر هتن ،تقتا
تستتتنیس تقتتابی بتتود لتته آتنتتوان بتترا ختتود بر زیتتد و بتتا لشتتیدن متتار بتتوآ لتته یی تتی را
ب عیده بود ،هنر خود را دریته لتردس ولتی ایتس تقتا

را اجنمتا تپتریریق .او بته بزر نرهتا

تقاشتتی را رهتتا لتترد و بتته یرا یتتر تتتاریش ،ج راییتتا ،تتتا

و دستتنور رو آوردس ولتتی

همواره در دیتدار بتا یترد لته لمتی روشتسیکتر میتمتود ،یزیممتی او را بتا تشتان دادن
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تقاشی مار بوآ بتنه میآزمود .ا تر او تیتز ماتنتد دیذتران یقتش در ایتس تصتویر تقت

یت

ل تتاه را میدیتتد ،آن ورتتق دیذتتر تتته از متتار بتتوآ تتر

متتیزد و تتته از جنذ ت و ستتنار ان،

ب کتته ختتود را تتتا ستتطی او پتتاییس متتیآورد و از بتتاز

تتس و سیاستتق و لتتراوات بتتا او

ستتسس می یتتق (ا زوپتتر  ،۸۹۳7 ،ص .)۸۳ .در ایتتس لرظتتات ،ستتایة لمسالذتتو معصتتوم
در وجود رمرمتان یعتا شتده استق .زیترا ،رمرمتان آزردهختا ر ،ا تتا
سرلو

آزرد تی ختود را

میلند.

 .۲ .۴کهنالگوی یتیم

ینتتین آن بست

از وجتتود ماستتق لتته متتا را از شتترایش آسیارستتان دور میستتازد .ورنتی
تمتتاد ،بتته هنذتتام باز شتتق بتته ستتا

جاتاتتتان ارتیتتا  2411منتتر را زیتتر با هتتای

بهواستتطة بیپروایتتی در تادیتتده تترینس مت تؤولیقهای
راتتتده شتتد .شتتودهشتتدن راه ریایتتق وتبعیتتد پتتی
یرهن ت

و دستتقیتتابی بتته تیتترو لاریزماتی ت

،

از یتتوج بتته صتتسرهها دور دستتق
پتتا رمرمتتان ،بتترا رستتیدن بتته یتتر و

رهبتتر  ،درونمایتتها استتق لتته در بیشتتنر

داستتنانها تم ی تتی و نتتی تتتاریسی بتته شتتن میختتورد .جاتاتتتان بتتا اتنستتا
مراتی تیزپتترواز ،تبعیتد میشتتود و بتتا از دستق دادن مایتتق ا راییتات

پرستتوتا

در اصتتط اح ،ینتتین

میشتتود .رمرماتتتان بنتتام و تاریشستتاز ،تته در ستت وک در دتیتتا درون و تته در مبتتارزات
اجنمادی ،تا زیر از ترک دیار بودهاتتد تتا بتا پشتق ستر راشتنس آزمونهتا دشتوار ،یتا در
تنیج تة مکاشتتیهها اشتتراری و بالتتا بتتردن آ تتاهی ختتوی

آمتتادة بمره یتتر از یرصتتقها

جدیتتد شتتوتد و هتتتنی را از دریچتة دیذتتر بنذرتتد .رهآورد ایتتس لمسالذتتو بتترا جاتاتتتان
اتکا به تی
پی

اسق .او در تبعیتد میآمتوزد لته تنمتا بته تیروهتا دروتتی ختود تکیته لنتد .او

از راتده شدن  ،در اتتزوا پروازهتا ب نتد ختود بته معنتا و راز زتتد ی پتی بترده بتود:
و بتترا رهتتایی» (بتتتاا ،۸۹۳۹ ،ص .)۹7 .او

«زیتتتنس بتترا آمتتوخنس ،بتتترا النشتتا

میخواستتق راز زتتتد ی را بتتا یتتوج بتته اشتتنراک بذتتراردس زیتترا تتتا ورنتتی رمرمتتان در یطتتة
منتتایت شسصتتی دم ت میلنتتد ،در پتترور
اخ تتاری میپتتردازد ،بتته پتترور

ختتود متتؤثر استتق و آن تتاه لتته بتته لارهتتا

یراختتود لم ت

میلنتتد (پیرستتس ،۸۹۳4 ،ص .)51-7۳ .امتتا

ابتتار دادت ،نتتان آیینتتة د مراتتان یتتوج را پوشتتاتده بتتود لتته شتتن و تتو

را بتته رو
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دیدن و شنیدن تجربتة قیقتق زتتد ی بتتنه بودتتد .پت  ،ت تا

جاتاتتان بیتنیجته ماتتد و

پیوتد برادر میان او و روه مراان تتنه شد.
پتتربچة در ختوان ،شترایش را بترا

یت و بقتا

آتنوان تیز با اتنستا

پرستوتا یت

میسنجد و بته ایتس تنیجته میرستد لته بایتد تقاشتی را رهتا لنتدس ولتی ترای

بته تقاشتی

همیشه در د او بتاری میماتتد .همتیس ستبا میشتود لته او در میتان جمتت و دلت

جتا

دیذتتر باشتتد و بتتدیسترتیتتا تنمتتا و بتتیآنلتته لتتتی را داشتتنه باشتتد زتتتد ی میلنتتد.
همچنتتیس او در توجتتواتی بتتا از دستتق دادن پتتدر

ینتتین میشتتود .او ایتتس جنبتته از ینتتین

بتتودن را بتته اجبتتار پریرینتته استتقس زیتترا ،ا تتر ایتتس لمسالذتتو پریرینتته تشتتود ،هتتن از ستتو
جمتتان و هتتن از ستتو رمرمتتان تترد شتتده استتق .بتتا پتتریر

ایتتس لمسالذتتو بتته ایتتس درک

میرستتین لتته زتتتد ی در جمتتان همیشتته دادلاتتته تیتتتق و بایتتد بیتتاموزین لتته در برابتتر ایتس
زتد ی متؤو باشین .ایس لمسالذتو بته متا لمت

میلنتد تتا «در مکانهتا امتس ،تر هتا،

آستتتیاپریر ها و رتوهایمتتتان را ستتتمین شتتتوین و از جایذتتتاهی استتتنوار ،صتتتاد و
آسیاپریر با دیذتران پیوتتد یتابین .ایتس یراینتد اجتازه میدهتد صتمیمیق را دهتد و ر تا
را می شتتاید تتتا بنتتواتین یتتاد بذیتترین لتته بتتا خودمتتان و دیذتتران ممربتتان باشتتین» (پیرستتس،
 ،۸۹۳4ص.)۸5۹ .
 .۳ .۴کهنالگوی جنگجو

هم تة آرزوهتتا متتا از هیجانهتتا و می هتتا بنیتتادینی سر شتتمه می یتترد لتته در «تمتتاد»
رتترار دارد .هتتد ها «ختتود» تیتتاوت نتتداتی بتتا «تمتتاد» تتتدارد« .ختتود» لتته واستتطة میتتان
«تمتاد» و جمتتان بیترون استتق ،بتا مرتتدودیقها منطقتی لتته یتراهن متتیآورد میلوشتد تتتا
تمتتاد را ممتتار لنتتد .بتترا ایتتس لتتار لمسالذتتو جنذجتتو یعتتا میشتتود .بتتدون جنذجتتو،
رؤیاهتتایی لتته معصتتوم ترستتین لتترده و ینتتین مواتتتت آن را تشتتسیص داده استتق ،بتته تتتدرت
ترقتت مییابنتتد« .جنذجتتو ،رؤیاهتتا و ایکتتار خ اراتتته را می یتترد و هتتد

و تقشتتها را

رح میلنتد ،اتیتبار پیترو از تقشته را یتراهن متیآورد و در صتورت لتزوم ،دقاتشتینی
راهبتترد را توصتیه میلنتتد( ».پیرستتس ،۸۹۳4 ،ص )۸۱7 .ایتتس لمسالذتتو بتتا تقویتتق رو یتة
شتتجادق ،رمرمتتان را آمتتادة ستتیر میلنتتدس زیتترا« ،تستتتنیس پی تیازهتتا یتت

لتتردار
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رمرماتاتتته ،ییتتی قها شتتوالیها ویتتادار  ،لتتس تیتت

و شتتجادق استتق(».لمپبتت ،

 ،۸۹۳۹ص)2۹۹ .
جاتاتان در تبعید ،بر تر

از تنمتایی و شکتتق ا بته لترد و «پتی بترد لته تتر  ،م تا

و خشتن د تق لوتتاهی دمتر مراتان استق و بتا پتاک لتردن آنهتا از ذهتس ختود ،زتتتد ی
ولتتتاتی و متتتترتبسشتتتی را بتتترا ختتتود تتتتداوم بسشتتتید» (بتتتاا ،۸۹۳۹ ،ص .)۹۱ .او
شجاداته سیر را آااز لرد و تا پایتان داستنان بته یتوج ویتادار ماتتد و ایتس لازمتة جنذجتو
بودن ،برا تبتدی جمتان بته مکتاتی امتس استق .او بترا رهتایی از ریتود ستنق ،اجنمتا و
رص تان ،برا ستیر بتا می شتاید لته بته رستیدن او بته مرتبتة «پیتر داتتا» میاتجامتد.
ستتیر بتترا رستتیدن بتته آزاد از راه تعتتالی ،یکتتی از رایوتتتریس تمادهتتا رؤیا وتتته استتق.
یتتور آتنتتوان در جن ت

ی ت و تتس تی تز تشتتان از یعتتا شتتدن ای تس لمسالذتتو در

بتترا

بالاتریس سطی خود در روان او دارد.
 .۴ .۴کهنالگوی حامی

تتامی ،لمسالذتتو بسشتتنده ،خ تتا  ،پرممتتر و سرشتتار از توجتته بتته رشتتد و پتترور
استتنعدادها و د تتای ل تودک درون استتق« .هتتر اتتتدازه تتامی در ستتطوح بالتتاتر از روان و
یرهن ت

متتا یعتتا باشتتد ،بتته همتتان اتتتدازه یراوات تی و آزاد بیشتتنر را بتترا همتتة متتا بتته

ارم تتان متتیآورد» (پیرستتس ،۸۹۳4 ،ص .)214 .در تبعیتتد ،ورنتتی جاتاتتتان در تتا پتترواز
ص ت یآمیز بتتود ،تا متتان دو متتر تتتوراتی در لنتتار
بالاتر ببرتد .ویی دورة در
رسیده بود تا او با های

پدیتتدار شتتدتد تتتا جاتاتتتان مطتترود را

پترواز بترا جاتاتتان بتا مویقیتق پایتان یاینته بتود و زمتان آن

را به مقصد سیر تو در ارتیاداتی تاشناخنه بذشاید.

آتنتتوان تیتتز در آاتتاز توجتتواتی بتتار تترران زتتتد ی متتادر و ختتواهرات
می یرد در تق

ابتزار

را بتته دو

تامی تتانآور ختاتواده رینتار میشتود .رمرمتان بترا مراربتق از

لتتودک درون ،تتتا زیر از پتترور

ایتتس لمسالذتتو در روان ختتوی

ایتتس لمسالذتتورا در ستتطوح بالتتاتر پتترور

استتقس ولتتی لتتتی لتته

داده باش تد ،د تتاوه بتتر مایتتق و مراربتتق از

لودک درون ،بته مایتق از اجنمتا میپتردازد .در قیقتق ایتس لمسالذتو بته او میآمتوزد
لتته ذوتتته اولویقهتتا و مرتتدودیقهای

را بشناستتد ،استتنعدادهای

را پتترور

دهتتد و
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هایی را بیابد تتا آزردهختا ر تشتود .ستسس یتنس آتنتوان از لتراوات و بتاز

تس و

سیاستتتق ،در برابتتتر لتتتتاتی لتتته تقاشتتتی او را درک تکردهاتتتتد ،یکتتتی از والن هتتتا
لمسالذو

امی اسق.

.۵ .۴کهنالگوی جوینده

همة رمرماتان در ابندا میداتنتد لته ته یتز را تمیخواهنتد ،امتا لمنتر لتتی میداتتد
یتتتق .در همتتة ایتتس ستتیرها اسطورهشناستتی ،مکتتاتی وجتتود دارد لتته

لتته جویتتا

رمرماتتتان در جتتتنجو آن هتتتنند .ولتتی از تظتتر لمپبتت  ،مکتتاتی لتته در پتتی یتتاینس آن
هتتتتنین ،در درون ختتتود متتتا رتتترار دارد (لمپبتتت  ،۸۹۳۹ ،ص .)245 .ددتتتوت دو پرتتتتدة
توراتی ،یراخوان روح بترا

ترر از آستناته و یتاینس آینتدها بمنتر یتا بنتا جمتاتی آرمتاتی

و یرصنی برا لشس سترزمینی تتو ،یکتر و تجربتههایی تتازه استق .جاتاتتان بایتد تتر

از

متتترر ،رتتتتو و از دستتتق دادن را از ختتتود دور ستتتازد تتتتا بنواتتتتد در بمشتتتنی دور از
مرتتدودیق ،تمامیتتق زتتتد ی را تجربتته لنتتد و بتتا تکی ته بتتر امکاتتتات منرصتتربهیتترد ختتود
برا تجربته ،بته یتز تبتدی شتود لته هر تز یترد دیذتر تجربته تکترده و تمیتواتتتنه
تجربتته لنتتد .ر تته جتتتن جاتاتتتان در آستتمان جدیتتد لتته آن را بمشتتق میپنداشتتق،
توراتی شده بود ولتی همچنتان مرتدودیق را در بتدن تتازها

ا تتا

میلتردس یعنتی بتاز

هن مرز برا شکتتنس وجتود داشتق .روادتد دتیتا جدیتد بتا زمتیس منیتاوت بتود .ایتس
جا همه بتا ت تهپاتی آشتنا بودتتد و ستؤالات در ستکوت پرستیده میشتد .یتور جاتاتتان و
دیذر مراان در ایتس دتیتا ،پیامتد زیتتنس آتتان در لرظته بتود .هتر یت
یراخور ا خود پی

از ایتس پرتتد ان بته

از ایتس صتدها یتا هتزاران جتان را زیتتنه بودتتد ،یقتش بترا آن لته

بیممند یز به تتام لمتا وجتود دارد .التا هتن بایتد صتدها بتار دیذتر زتتد ی لننتد تتا
دربتتارة هتتد

زتتتد ی لتته دستتق یتتاینس بتته لمتتا استتق ،صتتا ا اتدیشتته شتتوتد .دتیتتا

دیذتتر لتته پتتی

رو آتتتان خواهتتد بتتود از میتتان آموخنههایشتتان در ایتتس جمتتان اتنستتا

میشود .اما جاتاتتان یکبتاره آن رتدر آموخنته بتود لته تیتاز بته هتزار بتار زیتتنس تداشتق
(بتتاا ،۸۹۳۹ ،ص .)4۱ .تتویی «متتادامی لتته جنبتتها را در زتتتد ی ختتود تمیپتتریرین،
ایتتراد را بتته زتتتد یمان ج تتا متتیلنین لتته آن جنبتته را از ختتود تشتتان میدهنتتد .هتتتنی

تقد تطبیقی سیر رمرمان درون در داسنانها ...

پیوسنه در ت ا

۱7

استق تتا بته متا تشتان دهتد لته وارعتاگ ته لتتی هتتنین و یاریمتان لنتد

دوبتتاره لامتت و یکپار تته شتتوین» (یتتورد ،۸۹۱1 ،ص .)۳۹ .بتتا تترر از آستتناته ،جاتاتتتان
بتترا اثبتتات شتتجادق و مایتتق بتتا آزمونهتتایی ،اا تتا در ارتبتتار بتتا ستتردق در پتترواز،
روبرومیشود تا در جنذجتو بتودن ممتارت یابتدس زیترا ،ایتس همتان یتز استق لته لترت
زتتتد ی را بتتدو میبسشتتد .او بتترا لم ت

بمشتتق تتتا زیر از درک ستتردق تامرتتدود بتتودس

یعنی باید به ایس ممارت دستق مییایتق لته بته ستردق اتدیشته ،ختود را در میتان زمانهتا
و مکانها جابهجتا تمایتد .جاتاتتان بتا مویقیتق در ایتس آزمتون ،بته ستیارها اریتا مننقت
شتتد بتتا آستتماتی ستتبز و زوج ستتنار اتی در تقت

خورشتتید .بتتا لتتتا ایتتس ممتتارت ،پرتتتدة

تیزپرواز بته رلتق میتان رشتنه و آینتده تواتتا شتد .التا آمتاده بتود دشت و ممربتاتی را
درک لند.
ا زوپتتر هتتن در آرزو

یتتور یردیتتتق لتته بنواتتتد بتتا او دربتتارة یزهتتایی ستتسس

بذویتتد لتته ا راییتتان او از یممتت

تاتواتنتتد .تتویی یتترود اجبتتار  ،زمتتاتی بتترا لشتتس

ستترزمیس ،یکتتر و تجربتتههایی تتتازه استتق .او بتتا شتتجادق بتترا تعمیتتر هواپیمتتا آمتتاده
میشتتود .بتترا اثبتتات رتتدرت مایتتق ،شتتازده بتتا برختتوردار از داتت  ،در پشتتق ستتر او
تتاهر میشتتود .شتتازدة مننارضتمتتا ،رمتتز از تاخودآ تتاه استتق لتته بتته اهر بتته شتتن
تمیآیتتتدس ولتتتی ،دظتتتین و بتتتا شتتتکوه استتتق .یتتتور او در بیابتتتاتی دور از آبتتتاد و
خواستتنهها لودلاتتتها

بتتا هتتیط منطقتتی رابتت توجیتته تیتتتق .ا زوپتتر میتواتتتد او را

تادیده بیاتذارد و بته لتار تعمیتر بپتردازد .ولتی ،جوینتد ی رمرمتان ایتس داستنان بتا ترای
او به پرواز و آااز سیر له به صررا ایریقا میاتجامد ،تمادیس شده اسق.
 .۶ .۴کهنالگوی عاشق

دشت «یراختتواتی از ستتو جتتان ماستتق تتتا از شتتیوة پرالنتتده و مجتتزا زتتتد ی لتتردن
دور شتتوین ... ،بتتر منیی رایتتی ختتود یتتره شتتوین» (پیرستتس ،۸۹۳4 ،ص .)25۹ .رمرمتتان
باید تستتق داشت شتود تتا دلبتتنذی ،منعمتد بتودن بته ارز هتا و اتدیشتهها را بیتاموزد.
پتت

از آمتتوخنس دلبتتتنذی ،یتتاد یر دوسقداشتتنس و تعمتتد بتتدون وابتتتنذی ،بتترا او

رهاییبس

خواهتد بتودس زیترا ،او میتواتتد همتة اجتزا هتتنی را دوستق بتدارد .آختریس

۱7

مطالعات زبان و ترجمه

آموزة یاتت

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

تیتز دمت لتردن در راه دشت استق(باا ،۸۹۳۹ ،ص .)72 .بتا ریتنس یاتت

از زتد ی جاتاتان ،او میاتدیشتید لته ا تر در ستا
بتترد ،یممیتتده بتتود ،زتتتد یا

 ،اتتدلی از آتچته را لته در ایسجتا پتی

در رو زمتتیس پرمعنتتاتر میشتتدس پ ت

در

ممتترورز بتته

مراتتاتی را در د تمتتریس میلتترد لتته میخواستتنند در میتتان یتتوج از قیقتتق ستتسس
بذوینتتد« .رو

او بتترا تشتتان دادن دش ت ایتتس بتتود لتته بسشتتی از قیقنتتی را لتته ختتود

درک لتترده بتتود ،بتته مراتتی بسشتتد لتته در جتتتنجو دیتتدن آن بتتود» (بتتاا ،۸۹۳۹ ،ص.
 .)74ت تتا

جاتاتتتان بتترا باز شتتق بتته یتتوج وآمتتوز

ممارتهتتایپرواز بتته دیذتتر مراتتان،

خود تواتمنتتد دیذتر استق لته او بایتد بترا رستیدن بته مقتام متر بتزرر بته دستق
آورد.
همتتیس لتته خ بتتاتی تتتابذر ،دری ت و منطقتتی ،در صتتررایی هتتزار مای ت دور از آبتتاد ،
آدمکتتی خار العتتاده ،باورتتار و منیکتتر را بتته هنصتتربنی بپتتریرد و بتترا اثبتتات یتتور او،
بته توجیمتاتی بترا اثبتات ستیارة «  »7۸2منوست شتود و بته راهنمتایی او در پمنتة بیابتان
در پی یتاینس آ

روان شتود ،از متر

امذتیس شتود و دلننت

خنتدهها او باشتد ،تشتان

میدهتتد لتته او د باخنةلت تی استتق لتته در باورهتتا تسواهتتد نجیتتد .شتتازده در پتتی یتتاینس
دوستتنی بتتر رو زمتتیس استتق (ا زوپتتر  ،۸۹۳7 ،ص )۳1 .و روبتتاه بتتدو میآمتتوزد لتته
برا رهایی از زتتد ی لتتالقبار بایتد یذاتته شتد .ایتس یذتاتذی در ترو تیتاز استق لته
بتته هتتن دارتتتد( .ا زوپتتر  ،۸۹۳7 ،ص )۳2-۳۸ .شتتازده درمییابتتد اه تتی شتتدن همتتان
یتتز استتق لتته او و ت ستترا ستتیارها

را بتته هتتن پیوتتتد میدهتتد .ت ستترا «تشتتاتة

لما تام و تمامیتق بتدون تقتص  ...تمتاد جتام زتتد ی ،روح ،ر تا و دشت استق ...بوتتة
ت ستترا تصتتویر ی ت

باززاییتتده ،ی ت

تولتتد دوبتتاره یاینتته استتق( ».شتتوالیه و ربتتران،

 ،۸۹۱7ج  ،4ص 544 .و  )547تمتتاد رایی دووجمتتی روبتتاه« ،تیتتادها دروتتتی بیعتتق
بشتتر را تجتتتن میبسشتتد( ».شتتوالیه و ربتتران ،۸۹۱۱ ،ج  ،۹ص )۹77 .روبتتاه میتواتتتد
به ستبا شتموتبار ی ،تمتاد از برلتق و اصت خیز باشتد .نتی تاهی دارا التتیر
زتتتد ی تصتتور شتتده استتق( .شتتوالیه و ربتتران ،۸۹۱۱ ،ج  ،۹ص )۹75-۹77 .بتتر خ تتا
یرهن

ما لته روبتاه رمتز از یریبنتد ی استق ،در اتر  ،تمتاد دقت و زیرلتی استق .در

۱5

تقد تطبیقی سیر رمرمان درون در داسنانها ...

ایس جا دق مددلار دش میشتود و بته شتازده میآمتوزد لته بتا دشت میتتوان دوبتاره بته
آسمان وجود راه یایق و به

سرا درون ،معنا بسشید.

 .۷ .۴کهنالگوی ویرانگر

ایتس لمسالذتو مرتور د ردیتتتی استق و اا تا «در اوج مویقیتتق بتا آدمهتایی برختتورد
میلنتتد لتته هویتتق لام تاگ رشتتد یاینتتها دارتتتد و بتته تواتاییهتتا ختتود مطمتتسس هتتتنند...
ویراتذتتر بتته تقتتا

اجنمتتادی لتته ختتو

متتوارد ،راه را بتترا

ستتاخنه شتتده باشتتد ،م تته میبتترد و در بمنتتریس

یتتز تتتازها بتتاز میلنتتد» (پیرستتس ،۸۹۳4 ،ص .)27۸ .بتترا درک یت

آموزة جدید ،باید لمنهها را رهتا لترد و رتتو ،بته اجبتار یتا بته اخنیتار ،متا را از وابتتنذیها
بیرون میلشتد .بترا ایتس لتار بایتد بیتاموزین تتا آن ته را لته بترا ادامتة ستیر متا مییتد
تیتتتنند ،رهتتا لنتتین .میمتتوم ستتیر متترر بهستتو آزاد و رهتتایی ،بتته همتتراه ارواح شتتیی و
راهبر و پشنیباتی آنهتا  ،در ایتس داستنان بتا دبتور او از آستمان دتیتا و ورود آستماتی جدیتد
لتته بمشتتق پنداشتتنه میشتتود ،تمتتادیس شتتده استتق و میتتتوان آن را پایتتان ی ت

مر تته از

س ت وک داتتتتق .ایتتس متترر ،بتترا تولتتد و لشتتس دوبتتاره بایتتتنه استتق و آاتتاز دیذتتر
بترا واد دیذتر از مرا ت خودشناستی خواهتد بود.
جاتاتان با ترر از آستناتة زمتیس ،همچنتان لته «بتر یتراز ابرهتا و در همتاهنذی لامت بتا
دو مر سناره ون از زمتیس یاصت ه می ریتق ،دریایتق لته بتدت

ماتنتد آتتان تتوراتی شتده

استتتق» (بتتتاا ،۸۹۳۹ ،ص .)4۹ .د ردیتتتتی جتتتتن او بهستتتو توراتیشتتتدن ،تمتتتاد از
ویراتتتی جتتتن و زادهشتتدن او بتتا جتتتمی دیذتتر استتق .در دتتتالمی لتتته بتتتاا آن را
بتتتهصتتورت دتتالن پت

از متترر تصتتویر میلشتتد ،ت تتا

و تمتتریس در ستتطری دالیتتتتر از
رشتتنه ،ادامتتته دارد و ایقتتتی

رشتتنه و بتتا وستتعق دمت بی تتتر و بتتدون مرتتدودیقها

یراتتر را در دتالن جتتنجو و تا لشتس قیقتق ،بته رو او می شتاید .دتیتا پت
مرر بترا جاتاتتان ،ماتنتد دتتالن دمتت استق و لوشت

رمرمتان بترا لشتس و رستیدن

بتته قیقتتق همچنتتان ادامتته مییاب تتد .بتتا ایتتس تیتتاوت لتته پتتت
اووستیتتتر و و مردودیقها یکر و اتدیشها

از

از متتترر ،دامنتتتة دمتتت

برا درک قیقق لمنر میشود.

۱۱

مطالعات زبان و ترجمه

شتتازده بتتا پتتریر

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

ستتسنان متتار زرد ،و ا مینتتان از زهتتر ختتو

او آمتتاده میشتتود تتتا بتتا

رهتتا لتتردن جتتتن ستتنذین  ،ختتود را بتته ستتیارة تاخودآ تتاه دور لتته از آن آمتتده بتتود،
برستاتد .او میداتتتق و میلوشتید بته آتنتوان هتن بیمماتتد لته «او بته تاهر خواهتد متردس
ولتتی ایتتس راستتق تیتتتق ...ایتتس جتتتن ماتنتتد رشتتر لمنتتها خواهتتد بتتود لتته بتته دور
بیندازتتتد» (ا زوپتتر  ،۸۹۳7 ،ص .)۸۸7-۸۸4 .همیشتته «آتچتته اصتت استتق بتته شتتن
تمیآیتتد» (ا زوپتتر  ،۸۹۳7 ،ص .)۸۸۸ .شتتازدة لو ولتتو در زمتتیس میمیتترد تتتا در ستتنارة
ختتوی

دوبتتاره زاده شتتود .ایتتس دومتتیسبتتار استتق لتته در ایتتس داستتنان متتار خودتمتتایی

میلند .مار بته ستبا پوستقاتداز متداوم  ،تمتاد د ردیتتی استق« .تمتاد رایی متار بته
شتتدت وابتتتنه بتته میمتتوم زتتتد ی استتق (شتتوالیه و ربتتران ،۸۹۱5 ،ج  ،7ص«.)7۸ .رت ت
زرد مارلتته در رتتت
میلنتتد ،رت ت

شتتا

تتردن و در موهتتا

تتایی شتتازدة لو ولتتو تیتتز خودتمتتایی

تتتور و زتتتد ی  ...مرم ت جتتواتی ،تیتترو و ابتتدیق التتاهی استتق» (شتتوالیه و

ربتتران ،۸۹۱۱ ،ج ،۹ص .)44۱ .بتتا تتز

متتار زردرتت  ،رتتدرت زتتتد ی جاوداتتته و ابتتد

به شتازده مننقت میشتود .ورتو مترر او در شتا تشتان از رازواراتته بتودن مترر او دارد.
زیتترا «شتتا تصتتویر تاخودآ تتاه استتق و در رؤیتتا شتتا تاخودآ تتاه آزاد میشتتود» (شتتوالیه
و ربران  ،۸۹۱7 ،ج  ،4ص.)۹1 .
رمرمان ،تنما در رویتارویی بتا اودهتا درون و مواجمته بتا رتتو میتواتنتد تنو جتان را
به دسق آورد و رتدرت ختود را پت
از اودها درون استق .بته لمت

بذیترد .تویی در ایتس داستنان متار زردرتت

او شتازده میتواتتد بتدون جتتن ستنذین

تمتاد

راهتی آستمان

شود .ر ه روانلتاروان ،آتیمتا را روان زتاتتة مترد داتتتنهاتد و در داستنان تیتز بته جنتتیق
شتتازدة لو ولتتو اشتتاره تشتتده استتق ،بتتهتظتتر میرستتد تمتتاد از آتیمتتا ا زوپتتر استتق.
شازده از سسس ینس با متار نتان ترستیده بتود لته «ر تب

ماتنتد ر تا پرتتدة تیتر ختوردة

در تتا متترر میتپیتتد» (ا زوپتتر  ،۸۹۳7 ،ص )۸۸1 .ولتتی خندیتتد و یتتق« :امشتتا
بی تتتر ختتواهن ترستتید» (ا زوپتتر  ،۸۹۳7 ،ص .)۸۸۸ .ولتتی تتتر

تمیتواتتتد او را از

مرر بذریزاتتدس زیترا ،مترر و شتیدن رتتو آن لازمتة تولتد دوبتارة او در سیارهایتتق لته
تتی اه تتی شتتده در آن ،تیازمنتتد یتتور و مراربتتق اوستتق .او میلوشتتد تتتا از راه پتتریر

۱۳

تقد تطبیقی سیر رمرمان درون در داسنانها ...

ریزتاپریر مترر ،معنتا تتازها بته زتتد ی ختود بسشتد .بتا پتریر

رتتو ،لمسالذتو

ویراتذتتر بتتا رمرمتتان هنپیماتمیشتتود و در کتتن مشتتاور او را راهنمتتایی میلنتتد .رمرمتتان
از تجربتة متترر ،اجتتازة ورود بتته مر تة بالتتاتر را بتتهدستتق متتیآورد (پیرستتس،۸۹۳4 ،

پت

ص.)24۱ .
 .۸ .۴کهنالگوی آفریننده

هر ی
« تتو

از ما میتتواتین از ریت خودآ تاه لتردن تاخودآ تاه ،دستق بته آیترین

بتزتین.

دادن بتتا تسی تی پتتریرا بتترا لشتتس آن لته رلتق بعتتد متتا تته باشتتد ،یکتتی از

ممنتتتریس ممارتهتتا زتتتد ی استتق لتته در اخنیتتار داریتتن» (پیرستتس ،۸۹۳4 ،ص.)24۱ .
آ تتاهی بتته متتا لمت

میلنتتد تتتا سرتوشتتق و داستتنان زتتتد ی ختتود را بتته شتتیوها جدیتتد

بنویتین.
هنذتتامی لتته لمسالذتتو آیریننتتده در زتتتد ی متتا یعتتا استتق ،بتتهتتتودی بتته تت
سرتوشتتق و متتتؤولیق پتتریریمان و مرقتت ستتاخنس آن پنتتداره آ تتاه هتتتنین .شتتاید
ا تا

لنتین لته ا تر ایتس لتار را اتجتام تتدهین ،جاتمتان را از دستق ختواهین داد .نتیس

النی درسق ماتند آن اسق لته در ویتعیق مترر یتا زتتد ی رترار رینته باشتینس بتا ایتس
تیاوت له آن مرر ییزیکتی تیتتقس ب کته مترر جتان استق .لمسالذتو آیریننتده متا را از
تق هتتا ایراصتتی بیتترون میراتتتد تتتا هوینمتتان را مطالبتته لنتتین .هنذتتامی لتته ایتتس
لمسالذویعتتا استتق ،آدمهتتا همتتان رتتدر تیازمنتتد آیتترین

زتتتد ی هتتتنند ل ته تقاشتتان بتته

تقاشتی لشتیدن یتا شتتادران بتته ستترودن تیتاز دارتتتد .همتتان وتتته لته تقاشتتان و ستترایند ان
بزرر ایترتد پتو  ،رتدرت ،و مورعیتق را لنتار بذرارتتد تتا هنرشتان را بیایریننتد ،ورنتی
لمسالذتتو آیریننتتده در زتتتد ی متتا یعتتا استتق ،بتته پ تی

راتتتده میشتتوین تتتا دستتق ل تن

برا خود تصمین بذیترینس نتی ا تر ایتس رلتق بته آن معنتا باشتد لته تاشتنا  ،یقیتر و
تنما بمیرین( .پیرسس ،۸۹۳4 ،ص)۹17 .
با دور شتدن یاتت

از ییتا داستنان ،جاتاتتان در شتن دیذتر مراتان نتان رمتق

مییابتتد لتته تتویی «مربتتی بتته دتیتتا آمتتده بتتود»(بتتاا ،۸۹۳۹ ،ص .)4۹ .او بتته یتتار تعتتالین
یاتتت  ،در آستتماتی تتتو و در هیتتلتی تتتازه زاده میشتتود لتته اصتت آن ،ممتترورز بتته
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مراتتاتی استتق لتته جتترأت بیتتان قیقتتق را پیتتدا میلننتتد .التتا او تتتتبق بتته تیازهتتا
روز تتار و هنروز تتارات

تتتا

شتتده استتقس یعنتتی ،میتواتتتد د تتاوه بتتر متتتؤولیق
را تیز بر دمده یرد.

زتد ی خود ،متؤولیق زتد ی هنروز ارات

شتتازده بتتر رو زمتتیس میآمتتوزد و میآموزاتتتد لتته آدمتتی مت تؤو
آتمتتا را اه تتی لتترده استتق .او متتتؤو
 .)۸۸7شتتازده بایتتد بتته ستتیارها
لند .پ

استتق(ا زوپر  ،۸۹۳7 ،ص.

بتتاز ردد و از ت ستترا لو ت

و بیدیتتاد

مراربتتق

جتن ستنذیس شتده از دم زدن در هتوا زمتیس را لته متاتعی بترا ستیر بتهشتمار

میآیتتد ،رهتتا میلنتتد و بتتا تتز
رو تت
خوی

تت ستترا ستتیارها

یزهتتایی استتق لتته

متتار زهرآلتتود لتته او را بهستتو متترر ستتو دهتتد،

را تجتتات میدهتتد .متترر زمینتتی بتترا او آیتترین

و تولتتد دوبتتاره در ستتیارة

استق .در پایتان داستنان اتدیشتة رمرمتان منرتو شتده استق .ا زوپتر یقتیس دارد

لتته شتتازده بتته ستتیارة ختتوی

بر شتتنه استتق .تتاهی رمرمتتان آ اهاتتته پتتا در راه ستتیر

میتمدس ولی اینجتا خرابتی موتتور هواپیمتا ا زوپتر را تتا زیر از یترود در صتررا آیریقتا
له تماد از دتیا اریتا تاخودآ تاه ،استق میلنتد تتا بنواتتد بتا آتیمتای
شتتناخق آتیمتتا ،توشتتیدن آ

تتاه لتته تمتتاد از شتترا

دیتدار لنتد .بتا

جتتاوداتذی استتق و ستتراتجام بتتا

متترر آتیمتتا و و تتدت آن بتتا آتیمتتو  ،خویشتتنس وارعتتی رمرمتتان زاده میشتتود و او در
یرایند تیرد ،به لمتا میرستد .بته همتیس ستبا استق لته شتازده دریقتاگ یت
هبتتور ،آمتتادة باز شتتق بتته متتلوا ختتوی
سنج

ی

ستا پت

از

در اوج آستتمان میشتتودس زیتترا« ،ستتا تمتتاد

روتد دوراتی لام اسق» (شوالیه و ربران ،۸۹۱۱ ،ج  ،۹ص.)71۳ .

.۹ .۴کهنالگوی حکمران

پتترور

رمرمتتان در متتتیر تشتتر  ،وستتی ها بتترا رستتاتدن او بتته کمراتتتی استتق.

تربیتتق مراتتان یتتوج میتواتتتد تشتتاتی از رستتیدن جاتاتتتان بتته مرتبتتة کمراتتتی باشتتد .التتا
رمرمتتاتی لتته دیذر تتون شتتده استتق ،آمتتادة باز شتتق استتق تتتا رهتتاورد ایتتس ستتیر را در
ختتدمق د ر تتوتی ر متترو

بتتهلتتار بنتتدد .کمتتران ،تمتتاد ی پتتار ذی و دستتنیابی بتته

خویشتتنس استتقس زیتترا تتتهتنمتتا ختترد جتتوان و پیتتر را در هتتن میآمیتتزد و آنهتتا را در تنشتتی
پویتتا ی ت میلنتتد و ر مرویتتی آرام و هنآهن ت

را بتتهوجتتود متتیآورد ،ب کتته شتتام زن و

۳۸

تقد تطبیقی سیر رمرمان درون در داسنانها ...

مرد میشود .یرمتاتروا دوجنتتینی ،تمتاد تکمیت یراینتد د ر تونلننتدة لیمیتا ر استق.
با یعا شدن ایتس لمسالذتو در زتتد ی رمرمتان ،او بته ایتس شتناخق میرستد لته ر مترو او
بازتتتتا

درون اوستتتق (پیرستتتس ،۸۹۳4 ،ص .)۹24-۹2۸ .پتتت  ،متتتتؤولیق اتنستتتا
را میپتتتریرد و اجتتتازه تمیدهتتتد لتتته زتتتتد ی را بتتترا او اتنستتتا

زتتتتد ی ختتتوی

لنند.جاتاتان از تیاز مراان راتدهشدة یتوج بته یت
لتته آموختتق ،در

مربتی تواتتا ،آ تاه بتود و آختریس درستی

باز شتتق بهستتو یتتوج بتتود .او بتتههمتتراه رهتتاورد ای تس ستتیر ،یعنتتی

تواتتتایی ستتیر بتته رشتتنه و آینتتده بتتا ستتردق اتدیشتته ،بتته یتتوج باز شتتق ول تی باز شتتق
رمرمان پایان سیر تیتق.
رمرمتتان بتتا تذریتتتنس بتته ر متترو بیتترون ،لاستتنیها ر متترو درون را میشناستتد .تقتتص
ینی هواپیما ،تشتاتة وجتود مشتک اتی در روان ا زوپتر استق .پت
متتتیر تشتتر

از پشتق ستر راشتنس

و رستتیدن بتته شتتناخق ،رمرمتتان تتتوان تعمیتتر هواپیمتتا را پیتتدا لتترده استتق و

تتون دتیتتا بیتترون بازتتتا
مشتتک ات از پتتی

دتیتتا درون استتق ،میتتتوان یتتق بتتا از آموز هتتا شتتازده،

پتتا خودآ تتاه برداشتتنه شتتده استتق و التتا او میتواتتتد بتتا موهبقهتتایی

له در اخنیار دارد برا خود و جامعها

ثمربس

باشد.

 .۱۱ .۴کهنالگوی پیر فرزانه

لمسالذتتو پیتتر داتتتا یکتتی از برجتتتنهتریس لمسالذوهتتایی استتق لتته یتترد در متتتیر
دسنیابی به یردیق ،با و دیدار میلند.
یرزاتتته ،آن بستت

از روان استتق لتته در تمرلتتز دمیتت بتتهدنوان خویشتتنس بی تتر

تجربتته میشتتود .یرزاتتته ایک تار و ا تاستتات متتا را مشتتاهده میلنتتدس امتتا یراتتتر از هتتر دو
آنهاسق .به ایس ترتیا ،یرزاته بته متا لمت

میلنتد تتا بتا هر ته در زتتد ی وارعتی استق

رو بتته رو شتتوین و بتته یراستتو خویش تنس لو کمتتان بتتروین تتتا بتتا قتتای لیمتتاتی یکتتی
شوین( .پیرسس ،۸۹۳4 ،ص)۸۸4 .
در آااز داسنان ،ورنی جاتاتتان بتا ت ییتر زاویتة با هتای

ستقور لترد ،تصتمین ریتق

شکتتتق را بپتتریرد و بهستتو یتتوج بتتاز رددس ول تی تتتدایی دروتتتی او را خطتتا

رتترار داد:

«مراتتان دریتتایی هر تتز در تتتاریکی تمیپرتتتد .ا تتر لتتازم بتتود در تتتاریکی پتترواز لنتتی ،بایتتد
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یتت

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

ج تد را میداشتنیس بایتد تقشتههایی در سترت میداشتنیس بایتد با هتا لوتتاه

شتتاهیس از آن تتتو بتتود» (بتتاا ،۸۹۳۹ ،ص .)22 .یقتتش هنذتتامی میتتتواتین آزاد باشتتین

له از جن

بتا قیقتق دستق بتردارین .جاتاتتان بتا تو ستپردن بته تتدا ایبتی یرزاتته،

تواتتتتتق جتتتور یس قتتتایقی را لتتته در ا تتترا

او جتتتار بودتتتتد لامتتت لنتتتد و راز

تیزپتترواز شتتاهیس را درک تمایتتد :با هتتا لوتتتاه .ایتتس همتتان یتتز بتتود لتته او بتترا
پرواز بدان تیاز داشق .هر تاه جاتاتتان بتر ستر دو راهتی اتنستا

ستر ردان استق ،مراتاتی

راهنمتتایی او را بهستتو لمتتا بتر دمتتده می یرتتتد .یکتتی دیذتتر از موهبقهتتا لمسالذتتو
پیتتر یرزاتتته استتق لتته دوستتقداشتتنس دیذتتران را بتتدون وابتتتنذی بتته رمرمتتان میآمتتوزد .در
ایس صورت هنذتامی لته از آنهابیتیتاز بتود ،میتواتتد اجتازه دهتد تتا بته آرامتی از زتتد ی
او ختتتارج شتتتوتد .هنذتتتام ورود بتتته دتیتتتایی لتتته جاتاتتتتان آن را بمشتتتق میپنداشتتتق،
لمسالذتتو یرزاتتته در جامتتة یاتتت

و ستتالیوان ،تتاهر میشتتود و بتتدو مییمماتتتد لتته

دتیایی جدید له جاتاتتان بتدان رتدم تمتاده ،بمشتق تیتتق و «اصت اگ نتیس مکتاتی وجتود
تدارد .بمشق مکان تیتتقس زمتان هتن تیتتق .بمشتق یعنتی لامت شتدن»(بتاا ،۸۹۳۹ ،ص.
.)72جاتاتتتان آموختتق لتته لمت

بمشتتق یعنتتی لمت

ستتردق لامت  .بتتهدبتتارت دیذتتر هتتر

ددد مردودینی استق و ستردق لامت یعنتی تمرلتز و یتور در جتایی لته بتدان یکتر
میلنتتدس یعنتتی رلتتق میتتان زمانهتتا و مکانهتتا بتته ستتردق تیکتتر (بتتاا ،۸۹۳۹ ،ص.)74 .
رهتتایی از وابتتتنذی بتته مرتتدودیق پتترواز در زمتتان و مکتتان ،او را بتته دتیتتا شتتاد «لتتوده»
راهنمایی میلند .همچنتیس یاتت

او را بتا میمتومی بته تتام «متر بتزرر»آشتنا میلنتد لته

قیقنتتی بتتالقوه در درون ختتود اوستتق و تنمتتا بتتا بتتهلار بتتتنس و شتتکویا لتتردن همتتة
تواتتاییهتتتا دروتتتی و استتنعدادها ذاتتتی او بتتروز خواهتتد تمتتود .بتتا رشتتد رمرمتتان،
یات

از دایرة زتد ی او خارج میشتود و بتهتتدریو ختود بته مرتبتة متر بتزرر میرستد.

به تظر میرسد الا دیذر جاتاتان ،پیر داتاسق له مراان دیذر را هدایق میلند.
در داستتنان شتتازده ،روبتتاه در تق ت

لمسالذتتو یرزاتتته ،اه تتی لتتردن را بتتدومیآموزد و

سراتجام ،خود بته دستق شتازده لو ولتو اه تی میشتود تتا بتدو بیتاموزد لته اه تی لتردن
مقدمة شتناخق استقس آتچته اصت استق از دیتده پنمتان استقس ارز

هتر یتز بته مقتدار

تقد تطبیقی سیر رمرمان درون در داسنانها ...

دمر اسق لته متا بته پتا او صتر

۳۹

لتردهاین و در تمایتق ،اه یلتردن متتؤولینی در پتی

خواهتتد داشتتق (ا زوپتتر  ،۸۹۳7 ،ص .)۳5-۳2 .التتا تذتتر

و شتتناخق او از دوستتق

داشنس لام میشود و مییممتد لته ر ته ت سترا او صتدها تظیتر بتر رو زمتیس دارد،
ولی همچنان تتزد شتازده لو ولتو بیهمناستقس نتان لته میتتوان بته پتای

جتان داد .در

تمایتتق بتته ایتتس مر تته از شتتناخق میرستتد لتته او متتؤو همتتان ت ستترخی استتق لتته
رتجتت

از خودستتناییهای  ،پتتا شتتازدة لو ولتتو را بتته ایتتس ستتیر بتتاز لتترده بتتود .در

قیقتتق لتتاو  ،او را در متتتیر دشتت رتترار داده استتق .همتتیس لتته میتتان لمسالذتتو
جوینده و داشت در درون او تیتاد تیتتق ،ستبا میشتود تتا او همتة هتتنی را آن وتته
لتته هتتتق بپتتریرد و از خوشتتیها ستتیر لتترت ببتترد و از ستتسنیها و درشتتنیها آن
در

بی تاموزد .شتتازدة لو ولتتو مت تؤولیق اه تتیلتتردن ا زوپتتر را بتتر دو

دارد و بایتتد

دشتت و دوستتق داشتتنس را در د او بیتتدار لنتتد .امتتی لتته بتتا شتتنیدن ستتسنان شتتازده
لو ولتتو دربتتارة رشتتق یت

ستتا از یتترود او در تزدیکیهتتا

رخنه میلنتد و بترا شتنیدن صتدا خنتدة آدمت

لو ولتو د تنت

تتاه آ  ،در د ا زوپتتر
میشتود ،تشتان از آن

دارد لتته شتتازده لو ولتتو در لتتار ختتود پیتتروز شتتده و او را داشت ختتود لتترده استتق .او از
ستتتویی تمتتتاد معریتتتق ،تیکتتتر ،بصتتتیرت و المتتتام استتتق و از ستتتو دیذتتتر ،تمایتتتاتذر
خصتت قها تیکتتی همچتتون ختتو تینی و میتت بتته یتتاور استتق (یوتتت  ،۸۹7۱ ،ص.
 ۸۸2و .)۸۸۱
 .۱۱ .۴کهنالگوی لوده

لمسالذو لوده به متا لمت

میلنتد تتا شتاد بی تتر را تجربته لنتین .لتوده معمولتاگ

در لرظات به تاهر بتتیار دردتتاک در زتتد ی متا ستر برمتیآورد تتا بته متا یتادآور لنتد
زتد ی نی در ستسقتریس لرظتات

شتیریس استق« .لتوده ،ریشتة ت

بنیتادیس تشتار و

ستترزتد ی ماستتق لتته ختتود را بتته صتتورت خ اریتتق بتتازیذو  ،خودجتتو  ،لودلاتتته و
ابنتتدایی بیتتان متتیدارد .لتتوده همچنتتیس اتتترو بتتتیار تتتناا ،بیادننتتا بتته اصتتو اخ تتاری و
هتترج و متترج بتتی استتق لتته بقتته بنتتد ها و تتد و مرزهتتا را از ادنبتتار میاتتتدازد»
(پیرستتس ،۸۹۳4 ،ص .)۹۱۱ .رتتاتونشتتکنی جاتاتتتان در باز شتتق بهستتو یتتوجی لتته از آن
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از تصتمین بتته

راتتده شتده بتتود ،تمتاد یعتتا شتدن لمسالذتتو لتوده استتق .جاتاتتان پت

باز شتتق بهستتو یتتوج بیدرت ت « ،تصتتویر یتتوج بزر تتی از مراتتان ستتا ی را در زمتتان
دیذتتر یراخواتتتد .بتتا تیتترو تمتتریس میداتتتتق لتته تنمتتا استتنسوان و پتتر تیتتتقس ب کتته
تمتتود لام ت از آزاد دم ت و پتترواز استتق لتته ب تا هتتیط یتتز دیذتتر مرتتدود شتتدتی
تیتتتق» (بتتاا ،۸۹۳۹ ،ص .)7۱ .او بیدرتتت

بتتا ی چتتر لینتتد روبروشتتدس

یتتاتذر راتتتده

شتتده از یتتوج بتتیآن لتته ی چتتر از او درخواستتق یتتار تمایتتد ،او رستتالق ختتوی

را آاتتاز

لتترد و دیتتر تذرشتتق لتته دتتدد شتتا ردان او بتته هیتتق رستتید .جاتاتتتان از همتتان آاتتاز
تربیتتق ،بتته شتتا ردات

آموختتق لتته یتتوج مراتتان را ببسشتتایند و روز بتترا لمتت

بهسو آتتان باز ردتتد (بتاا ،۸۹۳۹ ،ص .)51 .همچنتیس «پترواز دریت

تامی بهستو بیتان

بیعق وارعتی ماستق .هر ته متا را مرتدود میلنتد ،بایتتنی لنتار بذترارین» (بتاا،۸۹۳۹ ،
ص.)57 .
هدیتتة لتتوده بتترا متتا رتتدرت برخاستتنس و شتترو دوبتتاره استتق .خنتتدهها شتتازده
لو ولتتو در لرظتتاتی لتته در نتتد رتتدمی متترر ایتتتناده و ت تتا

بتترا توجیتته خودآ تتاه

برا لرت بتردن از هتتنی بتا یتاد او ،تشتاندهنتدة یعتا شتدن ایتس لمسالذواستق .بیابتان و
صتتررایی لتته ا زوپتتر و شتتازده بتترا ی تاینس آ

بتتدان ر تدم میتمنتتد ،دو میمتتوم تمتتادیس

دارد« :یک تی تشتتاتة بیتمتتایز اولی ته استتق و دیذتتر ،تشتتاتة ستتطری پمنتتاور و بتتایر لتته در
پشتتق آن بایتتد قیقتتق لشتتس شتتود» (شتتوالیه و ربتتران ،ج  ،۸۹۱7 ،4ص .)۸۹۱ .تتاه
آ  ،همان قیقنی لته در پت

بیابتان بترا ا زوپتر تمینته استق و شتازده در ا ترا

آن

بر زمیس یرود آمده استق .تاه تمتاد آ تاهی و مشتسصلنندة اتتتاتی استق لته بته آ تاهی
و شتتناخق رستتیده استتق ...و در تمتتام ستتنقها ،تتالنی مقتتد
 ،۸۹۱۱ج  ،۹ص .)4۱4 .ا زوپتتر
زیتترا ،خورشتتید تتتوربس

تتاه آ

دارد (شتتوالیه و ربتتران،

را بتته هنذتتام دمیتتدن خورشتتید پیتتدا میلنتتدس

و آشتتکارلنندة یزهاستتق و «بتتهختتود ختتود ،هتتو

(شتتوالیه و ربتتران ،۸۹۱۱ ،ج  ،۹ص )۸۸۳ .بتتهشتتمار میآیتتد .ورنتتی دلتتو پترآ
میآیتتد ،دکتت

لتترزان خورشتتید در آ

لیمتتاتی»
از تتاه بالتتا

دیتتده میشتتود(شتتوالیه و ربتتران ،۸۹۱۱ ،ج ،۹
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ص )۸14 .و توشتتیدن آبتتی لتته خورشتتید در آن تمایتتان استتق ،مقدمتتةآن استتق ل ته آ تتاهی
سراسر وجود رمرماتان درون و بیرون داسنان رایرا یرد.
 .۱۲ .۴کهنالگوی ساحر

آرامت

لازمتتة ادامتتة راه استتق و بازتتتا

درون متتا ،دتیتتا بتترون متتا را تیتتز آرام

آرامت

خواهتتد ستتاخق .بتتدون ستتا ر ،ر متترو تتالن راب ت د ر تتوتی تیتتتق« .هنذتتامی لتته ایتتس
لمسالذو در آ تاهی متا االتا استق ،معمولتاگ تشتاتههایی از رویتدادها آتتی زتتد یمان را
در خوا هتتا و خیا پرداز هتتا و لرظتتات بیتتن

شتتمود تجربتته متتیلنین» (پیرستتس،

 ،۸۹۳4ص .)۹47 .ر تته بت رتتواتیس یتتوج ،مجتتازات ستتسس یتتنس و نتتی تذریتتتنس بتته
مراتتان مطتترود ،تترد از یتتوج بتتود (بتتاا ،۸۹۳۹ ،ص،)۱2 .ول تی بهتتتدریو ،صتتیی از مراتتان
لنجکتتاو در تتتاریکی شتتباتذاه بتتر تترد شتتا ردان جاتاتتتان و بتترا شتتنیدن رهنمودهتتا او
تشکی میشد لته پتی

از پذتاه تاپدیتد میشتدتد .یت

متاه بعتد تستتنیس متر دریتایی از

ختتش یتتوج دبتتور لتترد و بتته جاتاتتتان پیوستتق .لم تی بعتتد مرا تی لتته از تکتتاندادن بتتال
تاتوان بتود از جاتاتتان درخواستق لمت

لترد و بتا رتاتون متر بتزرر لته بتدو می یتق:

«تو ایتس آزاد را دار لته ختودت باشتی خویشتنس وارعتیات همیسجتا و همتیس التاس و
هتتیط یتتز تمیتواتتتد راه تتتو را ستتد لنتتد» (بتتاا ،۸۹۳۹ ،ص ،)۱۳ .تواتتتتق بتته آزاد
ختتود ایمتتان آورد ،با هتتای

را بذشتتاید و پتترواز را تجربتته لنتتد .مراتتان بتتا ایتتس رختتداد

جاتاتان را شتیطان یتا ختدا تامیدتتد .ایتس برداشتقها پاداشتی درختور جاتاتتان تبتود .او لته
بترا د ر تتون لتردن یتتوج مراتتان دریتایی بتته ستا

باز شتتنه بتتود ،رهبتر را بتته ی چتتر

لینتتد واتمتتاد و بتترا یتتار ی چرهتتا دیذتتر لتته ممکتتس بتتود تیازمنتتد هتتدایق باشتتند ،از
دید ان تاپدید شد .جاتاتان سیر دیذتر را آاتاز لترد تتا بتا رهتاورد دیذتر بترا شتادا
تذاه داشنس یتوج بتاز ردد .تویی رمرمتان در هتر ستیر رطعتها از جتور یس دظتین جمتان
را بتتا ختتود بتته همتتراه متتیآورد تتتا ستتراتجام د ر تتوتی تمتتایی اص ت

تتردد و جمتتان بتته

یکپار ذی و و دت برسد.
ا زوپر تیز سا ها پت

از باز شتق ،لمتی تتتکیس یایتق .تون تتتکیس لازمتة ادامتة

راه استتقس ا تتر جمتتاتی آرام میختتواهین بایتتد آرامتت

را از ختتود شتترو لنتتین .رمرمتتان

مطالعات زبان و ترجمه
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بته شتتازده میاتدیشتد و مننظتر باز شتتق اوستتق

و ایتتس بیعتتی استتق .تتون ستتیر رمرمتتان هر تتز پایتتان تمییابتتد و بایتتد دوبتتاره در جتتایی
دیذتر آاتتاز تردد تتتا سترزمیس او هر تتز پژمتترده و خشت

تذتتردد و بترا همیشتته شتتادا

بماتد.
 .۱۳ .۴دیگر عناصر نمادین

در داسنان شازده لو ولتو ،شت

ستیاره رمتز از صتیات دروتتی متا هتتنند و ستالنان

آنهتتا رمتتز از یکتتی از روههتتایی لتته ستتاخنار اجنمتتا را میستتازتد .س ت طان ،تمتتاد از
تیتت
ختتتوی

رتتدرت ا و یزونختتواه استتق .ردا

تتتنردة او ،تمتتام وجتتود را زیتتر ستت طة

رینتتته و راه زتتتتد ی را بتتتر هر یتتتور بتتتتنه استتتق .ستتتیارة دوم ،معتتتر

متس خودپتتتند استق لته جتز ختتود را تمیتواتتد ببینتتد .مترد میختتوارة ستیارة ستتوم هتتن
تشتتاتی از ای تتق همیشتتذی ماستتق لتته شتترا

میتوشتتین تتتا تتتداتین لتته بتتر ردمتتان تته

می ررد و با تکترارآن نتی میختواهین لته شرا توشتی ختود را تیتز از یتاد ببترین و ایتس
یعنی پا تمادن به راهتی لته جمت مرلتا را در پتی خواهتد داشتق .مترد تتاجر هتن تشتاتی
از متتس تابذرماستتق لتته از اتدوخنتتههای
یتتاتو

بمتترها تمیبتترد .روشتتس و ختتامو

در ستتیارة پتتنجن ،یتتادآور دو آتشیشتتاتی هتتتنند لتته در ستتیارة شتتازده لو ولتتو

یعالندس بتا ایتس تیتاوت لته او آ اهاتته ایسهتا را ختامو
هر یت

لتتردن

و روشتس میلنتد .ختامو

شتدن

از ایتس روزتتهها راه را بتر معریتق متا میبنتدد .همچنتیس ایتس تکنته را تیتز بته یتاد

میآورد له متا اا تا پیترو زمتاتین در تالی لته بایتد از زماتته پیشتی ریتق .لتایی استق
امی بته ج تو بتردارین تتا شتاهد و هتا و ارو هتا باشتین و زمتان را در دستق یترین.
ج راییدان داتشمند استق لته در ستطی لیت یروماتتده و بته لایتهها
دسق تیاینه استق .یعنتی هنتوز داتت
ریتتا

بتتا ستتیارهها ش ت

یتاتبس

معنتا

و د تن ،بتا وجتود متا دجتیس تشتده استق .زمتیس در

اته تیتتره استتقس زیتترا مطتتاب تظتتر یوت ت  ،تاخودآ تتاه روشتتس

استتق و خودآ تاه تیتتره .شتتازده تاخودآ تتاه ماستتق لتته بتته ستتطی خودآ تتاه راه مییابتتد تتتا
آتچه را در درون متا می تررد ،در اخنیتار خودآ تاهی بذترارد لته بته پترواز در آمتده تتا بتا
نتتد و تتون هتتتنی آشتتنا شتتود .در اا تتا داستتنانها خودآ تتاه بتته هنذتتام ورود بتته تترین
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تاخودآ اه تستق یا سایه دیدار میلنتدس ولتی در ایتس داستنان آتیمتا بتا ستایه دیتدار میلنتد
و تنایو اص از ایس دیتدار را بترا خ بتان بازمی ویتد .آتیمتا بتیآن لته بته والنشتی تنتد
در برابتر ایتس صتتیات ستایه بپتردازد بتته آرامتی از لنتار آنهامی تتررد و ایتس یعنتی پتتریر
سایه .آتیما دریاینهها خود را از دیدار با سایه ،در اخنیار رمرمان ررار میدهد.
درخنتتان بائوبتتا  ،تمتتاد از ج وههتتا تیتتتاتی وجتتود ماستتق لتته بایتتد هتتر لرظتته
ریشتتهلس شتتوتد و رتتته جتتا را بتترا

ت دشت  ،ایمتتان و یذتتاتذی تنت

میلننتتد و تشتتار

ت استترارآمیز را لتته شتتو زیتتتنس را در متتا زتتتده تذتته متتیدارد ،از بتتیس میبرتتتد .دو
آتشیشتتان روشتتس ،رمتتز از تتو

و شتتن میتواتنتتد باشتتند لتته روشتتس بودتشتتان ستتبا

بینتتایی و داتتتایی ماستتق .آتشیشتتان خاموشتتی لتته شتتازده هتتن امیتتدوار استتق روشتتس شتود،
د ماستتق لتته بایتتد بتته تتتور دش ت  ،ایمتتان و معریتتق شتتع ه بکشتتد و زمتتاتی ایتتس اتیتتا
خواهد ایناد لته تاخودآ تاه بتا خودآ تاه دیتدار لنتد .مراربتق روزاتته از آتشیشتانها و ت
ستترا و ریشتتهلسلتتردن بائوبا هتتا تشتتاتی از یتتات یعتتا و معنتتو تاخودآ تتاه و سرشتتار
بودن وجود ما از معریق تماتیتتق .ت سترا بایتد از هجتوم بادهتا لته تمتاد از القائتات
و وسوستتهها بیروتتتی استتق و میتواتتتد درون متتا را برآشتتوبد ،مرایظتتق شتتود .او در
لمتتا هشتتیار از معریتتق استترارآمیز درون مراربتتق میلنتتد تتتا آن را بتته خودآ تتاه برستتاتد
و سبا تتتکیس او شتود .بترها لته ا زوپتر بته تصتویر لشتیده« ،در ستیید بتدون لکته
و پرج تتال  ،مظمتتر بمتتار استتق و مظمتتر پیتتروز توبمتتار و تجتتتن یتتنی زتتتد ی بتتر متترر
استتق» (شتتوالیه و ربتتران ،۸۹۱۱ ،ج  ،2ص .)۱4 .بتتره ،تماینتتدة دقتت یعتتا و تت
روشس خودآ اه استق لته بته دتالن تاخودآ تاه راه مییابتد تتا از استرار درون مراربتق لنتد.
جعبها له ا زوپتر در صتیره تقت

لترده و بته شتازده داده استق ،یشتردها از معریتق

خودآ تتاه استتق تتتا آن را در لنتتار معریتتق دظتتین درون بذتترارد و در مجمتتو متتا را تواتتتاتر
سازد .تاخودآ اه ما به د تواتاسق له میتواتد اسرار سربتنه را بسواتد.
شتتازده در باز شتتق ،تصتتویر بتتره را بتتا ختتود میبتترد .در ستتیارة او یتتاه و جمتتاد بتتودس
ولتتی از یتتوان خبتتر تبتتود .بتتا یتتور بتتره ستتیاره او از ستته تیتترو بمرهمندمیشتتود .تتتام
ستتیارة شتتازده مرلتتا استتق از یتت

شتت

و یتت

دوازده یعنتتی ستته شتت

لتته بتتا ستته
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آتشیشتتان و ستته صتتیق تبتتاتی ،یتتواتی و جمتتاد لتته وجتتود متتا را تشتتکی میدهنتتد،
هنختتواتی دارد .شتتازده راه درون را در پتتی
تقتتص ینتتی هواپیمتتای

می یتترد و ا زوپتتر هتتن بتتا بر تتر

لتتردن

لتته رمتتز از وجتتود ل تتی ختتود اوستتق ،در آستتمان اوج می یتترد.

خرستتند و ریتتایق ا زوپتتر تشتتاتی از یذتتاتذی خودآ تتاه و تاخودآ تتاه استتق لتته در
ایس تم ی  ،ممکس شده اسق.
 .۵نتیجهگیری

هتتر دو داستتنان ت تتا

بتترا دستتقیتتابی بتته ستتردق بتترا رستیدن بتته شتتناخق دمیت

خویشتتنس و درک درستتق از هتتتنی استتق .از منظتتر تظریتتة پیرستتس ،بتترا رستتیدن بتته
یردیتتق ،بایتتد دوازده لمسالذتتو در روان رمرمتتان پتترور
داستتنان ستتا ها پتتی

از شتتک یر تظریتتة تت

تظریتته تذاشتتنه شتتدهاتد ،تت تت

یابنتتد .بتتهراتتن آن لتته هتتر دو

استتطورة لمپی ت و شتترح پیرستتس بتتر ایتتس

مرا ت و لمسالذوهتتا دوازده اتتتها لتته پیرستتس بتترا

رشد روان رمرمان لازم داتتنه اسق ،در آتمتا بتهروشتنی متور یاینته استق ،بتا ایتس تیتاوت
لتته روا منطقتتی متتور در هیتتق لمسالذتتو پایتتاتی ردایتتق تشتتده استتق .تتتوالی متتور
لمسالذوها در دو داسنان در جدو ی

تشان داده شده اسق.

جدول  .۱توالی ظهور کهنالگوها در دو جاناتان مرغ دریایی و شازده کوچولو
ردیف

کهنالگو

نمود در داستان جاناتان

کهنالگو

۸

معصوم

می زیتنس همچون دیذر مراان یوج

معصوم

2

ینین

۹

جنذجو

4

امی

7

جوینده

راتده شدن از یوج به سبا
ب ندپرواز
تمریس اوج یر در تبعید
آشکار شدن دو مر توراتی برا
هدایق جاتاتان
راه یاینس به آسمان جدید

ینین
جنذجو
امی
جوینده

نمود در داستان شازده

رها لردن تقا
پریر

تقا

برا

در اجنما

مرر پدر و برادر
اتنسا

خ باتی و جنذیدن
برا و س

مایق از خاتواده و مردم
سرزمیس
جتنس یرد له بنواتد
ریما او را بیممد

۳۳

تقد تطبیقی سیر رمرمان درون در داسنانها ...
ردیف

کهنالگو

نمود در داستان جاناتان

7

ویراتذر

ت یر شک یاینس پرها جاتاتان

داش

5

آیریننده

تولد دوبارة جاتاتان با بدتی توراتی

یرزاته

۱

کمران

رسیدن به مر ة هدایق مراان دیذر

لوده

۳

یرزاته

آموخنس پرواز با سردق اتدیشه

ویراتذر

۸1

لوده

۸۸

داش

۸2

سا ر

نمود در داستان شازده

کهنالگو

تا

برا اثبات یور

شازده و سیارها  -تیاز شازده
به یاینس دوسنی بر رو زمیس
آموز

دش و اه یلردن به

شازده برا آموخنس به
ا زوپر

بیادننایی به راتون ممنودیق
باز شق مراان مطرود
تا

برا آزاد مراان از بند تاداتی

خدا ج وهلردن در اتدیشةمرااتبه
سبا آموخنس پرواز به پرتدة تاتوان

خندهها شازده در لرظات
به مرر

تزدی

خرابی هواپیما آتنوان ،مرر

آیریننده
کمران
سا ر

شازده
تولد دوبارة شازده در سیارة
خوی
تعمیر هواپیما و باز شق
آتنوان
برا آرام

تا

پ

از

مرر شازده

کتابنامه
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باا ،ر .)۸۹۳۹( .جاتاتان مر دریایی .ترجمة لادن جمانسوز .تمران :بمجق.
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 .1مقدمه

مرررش ،بیرررودنی ،وودکشرری ،ورر وججج مفرراهیمی هدرر ن کرره جنگهررا جرررایی برره
روپررا قرررن بید ر د رترره د ش ر ن ج روشررنفرر ن روپررایی همبررون کررامو در مو جر ره بررا
نررین مفرراهیمی مدرررولی

روشررن ر جامع رة بجررر نزده ر بررر ر ر ه نری رره و بهسررر

مفرراهید مررورد بجررب ر در آ ررار وررود ننجای یرر ج یررن مفرراهید بررا جررای یر در دبیررات،
مرزهررا زبررایی و ج ر ییررایی ر در یوردی ی ر و بررههن ررام ورود برره زبرران و مرررایی دی ررر
ناهی ریگ و برویی م فراوت بره ورود نری نر ج نرین مفراهیمی کره واسر اهها م فراوتی
د ری  ،در مقاص م لفی ییز مورد بجب و قع ش ی ج
مرررش یررری ز و ینررایی سرر

کرره قرر م ی برره در ز

ترراری بشررر د ردی یررری ز

مردترررین مدررا لی کرره همررو ره سهررن یدرران ر برره وررود مش ر و سرراو ه س ر

و یررری ز

ساسیترین تدها یلدرفه سر ج آیبره بره ایرات بشرر معنرا میب شر یرا آن ر ز معنرا
تری میسازد ،یوع مو جره آدمری برا یرن پ یر ه سر ج مرا برورورد یدران برا یرن مفرروم،
در و تراری همرو ره دسر وب ت ییرر و تجرو بروده سر ی پرو تر
قرررن بید ر د ،تررری ز

قرراد ت و تج ر

سر

کره یدران

ت ر یر یلدررفهها پررو ی و نزید ایدیالید ر ی ،ز

مرش درکری کاملراً م فراوت برا پیشرینیان ورویر د ردج نرر جر د و  ،مررش ر سررآااز
مید ید ن  ،و یهتنرا به یرن شرروع دوبراره مع قر ییدر  ،کره آشررار بره مقابلره برا قیر ة
زی نی دوبراره میپررد زدج تجربرة جنگهرا جررایی سرب

شر ترا مررش بره مجرور تفررر

ی یشمن ن تبر ی نرردد و ارو یرن مجرور برود کره مفراهید ریرگ باو ره ،دوبراره ریرگ
معنا به وود مینری نر و بدریار مفراهید دی رر قر م بره جرران یلدرفه مینذ شر ن ج برر
مثررا  ،در نررین شررر یطی بررود کرره کررامو بررر

ی در ینبررار مفررروم

ی م مطلآ دور ن سر ر کررد و بر ینترتیر
در ی یجه یلدفه سرب
بر

یرران ر  ،ز ترراریری و

ز ریرآ مررش ،بره زیر نی معنرا ب شری ج

شر ترا مررش ،کره معنرا ایرات ر ربروده برود ،ورود دوبراره آن ر

زی نی به رم ان بیاوردج
یدرران ز ب ر

وجررود در تلرراب برروده س ر

ماهی ر

مرررش ر درک کرررده و بررهدیبا

آن به درک مفروم زیر نی یا ر آیر ج تلابهرا و در یرو ع دبری ییرز یمرود یای ره سر ج

بازتاب مفروم مرش در ی یشه آلبر کامو و صاده ه ی

مرش یرری ز مضرامینی سر

۸1۹

کره ز سرالیان دور در دبیرات ملر م لر

پرریگ د شر ه سر ی بره نو ن مثرا یرن مضرمون یرری ز رکنهرا
ر تشررری میدهرر ج دبیرراتی کرره صرراده هرر ی

اضرور یدرب اً

ساسری دبیرات سریاه

یررری ز یماینرر نان بجررآ آن در یررر ن

س ج ما ت ویر مررش در دبیرات بره یر ورور یرهنرگ و جامعرة هرر ملر  ،برا مل ری دی رر
م فرراوت س ر ج ب ر یری س ر

کرره بررر

بررسرری یررن مفررروم در دو یرهنررگ م ل ر

برره

تطبیررآ ییرراز سرر ج جدرر جو یقرراط شرر ر ک و ی ررر ه مفرررومی و ارر در دو یرهنررگ
نویررانون در ارروزة دبیررات تطبیقرری جررا مینیررردج یررری ز کارکردهررا

دبیررات تطبیقرری

یررای ن وجرروه مشر رک در آ ررار یررا ی یشرة دو یویدررن ه سر ج آلبررر کررامو و صرراده هر ی
یویدررن نان مررورد بررسرری در یررن یوشر اری ج کررامو ،یویدررن ه و ییلدرروف م عرر یر یدررو
کرره تررمن بررررهنیررر

سر

ز یلدررفه پرو ی ،ز ییر ة روپررا جنررگزده ،برره مبررارزه لیرره

پو ی شرر ی بشرر میپررد زدج و برا پررد و ن بره مضرامینی رون ور  ،مررش ،پرو ی و
یرران ،سررعی در ت ییررر ز ویرره دیرر سررن ی یدرران یدررب

برره یررن مفرراهید د ردج صرراده

ه ر ی  ،یررری ز بنیرراننررذ ر ن دبیررات یرروین یررر ن ،کرره در سیاهیویدرری شررررت بدررز یی
د رد ییز بدیار

ز مفراهید مرورد قبرو جامعره ر در آ رار ورود زیرر سرل میبرردج رتبراط

هر دو یویدن ه برا م ریی ره بر یری سر ج یوشر ار پریررو وو هر کوشری ترا مفرروم مررش
ر که یری ز مفاهید ت ییریای ره در مو جرره برا م ریی ره سر  ،مرورد بجرب و بررسری قرر ر
ده ر و بررهدیبا پاس ر ی بررر
ه ی

یررن سررل باش ر کرره آیررا مفررروم مرررش در تفرررر کررامو و

در جای اه یردایی قر ر د رد؟

ب ینمنظور پس ز نرذر برر دبیرات تطبیقری ،مررش ر بهصرورت تطبیقری ز منظرر هرر
دو یویدررن ه بررسرری کرررده و در ی رررا شررباه ها و تفاوتهررا دو دیر ناه ر بیرران وررو هید
کردج
 .2پیشینة پژوهش

در زمینررة مرش ی یشرری صرراده هرر ی  ،مقالرراتی نرر یوشرر ه شرر ه سرر ج در یررن
پژوهرهررا ،نرراهی ی اریرر نان برره بررسرری درونمایررة مرررش در آ ررار یررن یویدررن ه
پرد و ه یرر ی برره نو ن مثررا  ،برررارلو ( )۸۹1۳در مقالررة « شررآ و مرررش در آ ررار صرراده
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ررر ز آ ررار و برره یررن دو مفررروم یادش ر ه میپرررد زدج ز یظررر

یویدررن ه شررآ و مرررش در آ ررار هرر ی

بعرراً یرر

مرایررات تفدرریر همررهجایب رة آ ررار و ر ز یویدررن ه سررل

بجررب قررر رد د

سرر

و بررسرری

میکن ر ج در مقال رة «مرش ی یش ری

ه ر ی ی ی رشرری یلدررفی یررا رو نشناس رایه» شرراهینی و ی ر صررفرایی ( )۸۹۳1بررا توجرره برره
یظریرره رو نشناسررایة یرویرر دربررارة دو اریررزة شررآ و مرررش برره نو ن دو اریررزة صررلی
میپرد زیر ج یاترلی و امر

یدان ،به بررسری برنمایره د سر انها هر ی

( )۸۹۳1ییرز

درص د برآم یر ترا بهصرورت تطبیقری بره بررسری یرن مضرمون در آ رار یرن دو یویدرن ه
بارد زی ی در ین پژوهر یویدن نان برر یرن باوریر کره آیبره آ رار یرن دو یویدرن ه ر بره
هد یزدیر

دونرای ی و تضراد در مفرروم مررش سر ج سرروب ،مرز ر و

میسرازد االر

وامنه باقر ( )۸۹۳1به بررسی سره قطرره ورون صراده هر ی

و تر ولراه آیر ره ییر

میپرررد زد ،تررا بررا مطالعررة ت رراویر کرره در یررن دو ررر ،برواسرر ه ز یررو ی تشررویر و
ی ر یی یزد یویدرن نان یرن دو رمران سر  ،یشران دهر
برره رؤیاپرد ز هررایی بررر

ویره ت یر دو یویدرن ه منجرر

مقابلرره بررا اررس ی ر یرری و ترررم ز مرررش میشررود و برره ولررآ

ت راویر می یجامر کرره بیرای ر روایررات درویرری ش

ری هررا دو د سر ان میباشررن  .در

زمین رة مرش ی یش ری کررامو ییررز ک ررابی بررا نررو ن مرش ی یش ری ز نی ر نمررر تررا کررامو ررر
کماررایی ز رع ( )۸۹۳1در دس ر

سر

کرره مرش ی یش ری ر ز منظررر نی ر نمررر ،سررقر ط،

مولایا جلا ل ین مجم بل ی ،تولدر و  ،برا تمرکرز برر ک راب مررش یرو ن یلریه ،هایر نر،
آلبررر کررامو و آیررات و رو یررات سررلامی بررسرری میکنرر ج یویدررن ه در یررن ک رراب دی ر ناه
هری ر
ی یشرره

ز ی یشررمن ن دربررارة مرررش و مرش ی یشرری ،بررههمررر ه کرراربرد آن در مر

هررا

یشرران و ییرررز جریانشناسرری آن در دور ن معاصررر ر بررسررری کرررده سررر ج

مردترررین ررر تطبیقرری در زمین رة کررامو و ه ر ی
بجر ن بره قلرد ادرینی ( )21۸1سر

ییررز ک رراب بجررر ن م ریی رره و م ریی رره در

کره لب ره بره زبران یر یدره بروده و در یر یدره من شرر

ش ه س ج ما تا جایی کره لراع در دسر

سر

بررسی تطبیقی مفروم مرش در آ ار کامو و ه ی

تراکنون پژوهشری کره بره ور ورا
بارد زد ،یجام یش ه س ج

بره
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 .3روش پژوهش

سررام کررار یررن یوشرر ار بررسرری مفرررومی و ارر در ی یشرره دو یویدررن ه (کررامو و
ه ی ) سر

کره میبایدر

ش رک و ی ره ی

بهصرورت تطبیقری صرورت پرذیردی ر کره جدر جو یقراط

مفرروم در تفررر یرا آ رار دو یویدرن ه در اروزة دبیرات تطبیقری جرا

مینیررردج یررن تجقیررآ ییررز میکوش ر تررا تررمن بررهنیررر

ز دبیررات تطبیقرری مرررش ر ز

ی اه ین یویدن ه بررسی کن ج
 .1 .3ادبیات تطبیقی

دبیررات تطبیقرری ز شرراهرارها یق ر دبرری س ر
زبانها و یرهنگها م ل

کرره دبیررات ر در مفررروم کلرری آن در

مقایده مریکنر ج بره زبران سرادهتر مریترو ن نفر

تطبیقررری یرررو ی د دوسررر یرهن ررری میررران یرهنگهرررا م لررر

کره دبیرات

سررر ج (یارسررریان و

جو یمرد  )۸۹۳1 ،ین لد یری یفدره بره هریه صرلی بره جرز تطبیرآ ،کره مفیر ترین برز ر
بررر

تجلی ر آ ررار هنررر

مر وب در ی

س ر  ،م عر ر یید ر

و برره جررا مج ر ود کررردن مقاید رة آ ررار

زبان ،بر رر مرید یر کره پژوهشر ر در پری یرای ن وجروه شر ر ک یرن آ رار

در دی ررر زبانهررا باش ر (پررر ور )۸۳1۹ ،ا ی ر

س رران م رید رد کرره بدرریار

کشررور یر یدرره ر وو سر اه دبیررات تطبیقرری مرید ینر ج بررر

ز من ق ر ن،

ولررینبررار ،یر یدررو ویلمررن،۸

یرری ز سر اد ن برجدر ة دبیررات یر یدرره در د یشر اه سرروربن ،صرطلا دبیررات تطبیقرری ر
برهکرار بررد و پرس ز و ییرز سرن

بررو ،2من قر مشررور یر یدرو  ،یرن صرطلا ر برهکررار

نری رره و رو د د (ر د ،یارسرریان و بامشررری )۸۹۳1 ،مطالعررات دبرری تطبیقرری بررسرری
یقاط ش ر ک و ی رر ه ،تر یر و تر ر یرا منبرع لررام برین آ رار

سر

کره بره بریر ز یر

زبان یوش ه ش ه باشن ج به باور پر ور (:)۸۳1۹
تطبیق ررر ن لرراوه بررر مطالعرة رتبا ررات دبرری ،مررو رد دی ررر ر ییررز بررسرری مریکننر ،
ماینرر  :رتبرراط بررین دو یویدررن ه در یر سررو مرزهررا ملرری و زبررایی ،نررردآور شررو ه
مبنی بر آشنایی یویدرن ه

برا دبیرات ورارجی ،بررسری روبهرا

سر فاده ز یقر قو هرا
1. François Willemain
2. Saint-Beuve
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یررا تلمیجررات یویدررن ه
ب رها

یویدن ه

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

وررارجی در آ ررار یویدررن ة ملرری ،یشرران د دن ینررره

مر ه

ز یر

ویرره

رر ورارجی ر بر ون سکرر منبرع در رر ورود آورده

س  ،یرای ن ردپرا آ رار ورارجی در آ رار یویدرن نان دی رر ،یرا تعیرین میرز ن ت یرپرذیر
یویدررن ه و وررالآ ررر

ز یویدررن ه

وررارجیججج تمایرر یویدررن ه برره ت یرپررذیر

دی ر در ولآ آ رار دبری ،برر پایرة ادرام وویشراوی

یرا و روم

ز

مدرجور صرورت

مینیردج (پر ور)۸۳1۹ ،
همان ور کره بعر ً نرو ن وو هر شر کره ت یرپرذیر هر ی
ادام یزدیری و وویشاوی

ز کرامو ییرز بر سرام

و با یویدن ة یر یدو صورت مینیردج

ترر یر و ترر ر یررری ز اوزههررا بجررببر ی یررز دبیررات تطبیقرری سرر ج آلفرررد و ررن
آلرر رید در مجمو ررهمقالررات رزشررمن
وا ریشان کرده سر

بررا نررو ن دبیررات تطبیقرری :موترروع و روب

کره موتروع تر یر و تر ر ر یمریترو ن جر

۸

ز موترو ات «تشرابه»

و «قر برر » و «سررن » بررسرری کرررد .ججج ون آلرر رید (« )۸۳1۳تشررابه» یررا «قر برر » ر
شباه

در سب  ،ساو ار ،اال

یا تفررر برین آ رار مرید یر کره هریه رتبراط دی رر برا

هررد ی ری ر ج بنررابر ین یررن تجقیررآ ییررز کرره برره بررسرری شررباه ها و تفاوتهررا تفرررر دو
یویدررن ه در مررورد مفررروم مرررش مریپرررد زد ،در ارروزة تر یر و تر ر دبیررات تطبیقرری جررا
مینیردج
 .4یافتهها و بحث
 .1 .4مرگ از منظر آلبر کامو

ک رراب بی ایرره ،جاود ی رة آلبررر کررامو و ک ررابی کرره و ر برره شررررتی جرررایی رسررای  ،در
سررا  ۸۳11یعنرری در بجبوارة جنررگ جرررایی دوم من شررر شر ج در یررن دور ن مفررروم مرررش
یررری ز ساس ریترین مفرراهیمی س ر
بدیار

کرره سهررن روپررا ر برره وررود مش ر و د ش ر ه س ر ی

ز مفراهید دی رر کره ز دة روپرا قررن بیدر د هدر ن  ،برهنویره

که مجور تفررر ت یرن قررن سر  ،منشرع

ز یرن مفرروم

میشروی ی مفراهیمی همبرون مفرروم پرو ی و
1. Comparative Literature: Matter and Method
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ی یش رة پررو نر یررا بدوردیدرردج رره یررز برره ایررر ز مشرراه ة مرررش میلیونهررا یدرران،
لقاکننر ة مفرروم مررش و پرو ی ایرات یدران باشر ؟ در نرین شرر یطی برود

میتو ید

یویدررن نان پررو نر دس ر هبن ر

کرره یویدررن نایی همبررون کررامو کرره آنهررا ر در ردی ر

میکننرر  ،قرر م برره رصرررة یویدررن نی یررراده و برره شررررت رسرری ی ج کررامو یویدررن ه و
ییلدویی سر

کره همرو ره ی یشره و قلرد ورود ر در جرر

بدر ه سر ی یویدررن ه
دور ن با کم

ور م

بره بشرری

برهکرار

کره در نیررود ر جنگهررا جررایی و تفررر ت مر یومکننر ة یررن
یدان بجر نزدة روپا ش ای ج

دبیات ،به یار

مرررش یررری ز مفرراهیمی س ر

کرره در بدرریار

ز آ ررار و جررا ورروب کرررده س ر ،

آ ار ماین بی ایه ،ا ون ،کالی ولا ،سو تفاهد وججج
در بی ایه میورو یید «یدرب

بره ورودم مطمررن برودم ،مطمررن ز بابر

همره یرزججج ز

زی نی م و ز مرنی که به زود وو ه آم » (کامو)۸۳12 ،ج
ررا ون ،کالی ولررا و سررو تفاهد ییررز آ ررار هد ر ن کرره اررو مجررور مرررش می رو ر ج
کررامو در ررا ون وررود قررمررایی س ر
میکن ج کالی ولا ییز با درک قطعیر
یید ر

کرره در بر بررر مرررش و میررر مظلومایرره یدررانها قیررام

مررش نرو ن مرید رد کره یدران مریمیررد و سرعادتمن

و اررا سررعی بررر آن د رد پررو ی زی ر نی ر بررر

سررایر یررر د قاب ر درک کن ر ج در

یمایر یامه سو تفاهد ییز ،مرش بهدیبا سو تفاهد یجاد ش ه رخ مییمایای ج
کررامو بررا آیررره هرنررز د یرة ییلدرروف بررودن ی ش ر  ،همررو ره یررو ی تعرر یلدررفی در
وررود مریدی ر کرره سررب

میشر تررا بررا زدودن ابررار ور یررات ز شررمان مررردم ،سررعی در

آمررادهسرراز آنهررا بررر

د ش ر ه باش ر ج سررا ها جنررگ جرررایی دوم کرره

بررر

یر یدررویان تنرررا تر

مشرراه ه اقیق ر

ینررر مرررش ،پررو ی و برری معنررایی زیر نی بررود ،در شناسررای ن

کررامو و ی یشرره ب یقررر ایرقابر یرررار برراز مریکننر  ،ر کرره سررب
تریرره بررر یلدررفه ،بررر

ور م

برره مررردم در جر ر

شر ی کررامو بررا

می ب شرری برره آنهررا ،قلررد بزی ر ج در

سررا هایی کرره می ر برره زی ر نی در میرران یر یدررویان برره ارر ق کرراهر یای رره و یرر م و
یومیرر

در د هایشرران ریشرره دو ییرر ه بررود و سررایة نرسررن ی ،مرررش ،بیمررار وججج بررر

زی نی مردم بهووبی ادام میشر  ،کرامو برا قلرد زدن بره هر ف دل ررم کرردن مرردم بره
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ایات ،بهیرو ی در ارا ور م

بره بشرری

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

برودج ور م ی کره یرهتنرا م ر ص یر یدرویان

یبررود ،بلررره در سرتاسررر جررران یدررانها زیرراد ر ز باتلرراه پررو ی رهاییرر ج بنررابر ین
پو ی در تفررر کرامو برا آیبره کثرر پو نر یران بر ن براور د ریر م فراوت سر
مر سب

مریشرود تعریفری کره و

و همرین

ز مفرروم مررش و برهتبرع آن در مرورد جرران دی رر در

سهن د رد ییز م فراوت باشر ج دیر ناه کرامو در مرورد پرو ی و تر یر ت آن برر ایرات بشرر
ین نین س :
ادررام پررو ی وق رری رخ مرییمای ر کرره یررن رررو هر کرره و قعی هررا ر ز مررا پنررران
مید ش ن یرو بریزیر و در یرن لجظره یدران پری مریبررد کره تمرام یر ها درویری ب برا
و قعی هررا
به دس

بیعرری تنرراقر د رد و یمرریتررو ن معنررا و هرر یی وررار ز یررن بیعرر

آوردج اا در نرین شرر یطی کره جرران آکنر ه ز شرر و بر

یه میتو ن ه یی بر

زیر نی یایر

و یره مریترو ن جرو بی برر

جدرر ج در تررمن جای رراهی کرره بررر

و سر م ر

سر ،

یدر ی معنرا زیر نی

یدرران در یظررر نری ه یرر مناسرر

و ییدرر

و

جای اه دی ر ییز به جرز یرن دییرا وجرود یر ردج پرس ره بایر کررد؟ آیرا زیر نی رزب
زید ر ن د رد؟ وق رری رزشرری در ر م رزبهررا وجررود ی ر رد و جررران برریمعناس ر  ،پررس
ترلیرر

مررا یدرر ؟ ی یشررمن ن رره ر هرری ر بررر

بر ررر شرر ن یررن زیرر نی تجررویز

م ریکنن ر ؟ آیررا ساس راً ر ه یررر ر وجررود د رد؟ آیررا همرره یررنهررا جررو ز بررر

وودکشرری

میشود؟ (ی یر و شریفیان)۸۹۳2 ،
ادررام پررو ی مجرروز بررر

وودکشرری یید ر ی بررا مطالعرره و بررسرری آ ررار یلدررفی

کامو ،ماین یدرایه سریزی  ،بره یرن ی یجره میرسرید کره و مع قر بره پرو ی سر  ،مرا
پررو ی ر یرره یقط رة پایرران ،کرره یقط رة آارراز مید ی ر ج در ی یش رة کررامو یدرران پررو یید ر ،
جران پو ییدر

و هرر کر م بره ورود ورود رزشرمن و ارا ز همی یر ی یدران د ر

رزب وجررود و جررران سرشررار ز زیبررایی سرر  ،مررا آیبرره سررب

یجرراد ی یشرره و

ادام پرو ی در بشرر میشرود ،رتبراط ننرگ و برا یرن دییرا و سرروت جرران در بر برر
یر

وس ر ج برره قی ر ة کررامو جررران کررر و ننررگ س ر

و برره وو س ر هها بشررر پاس ر

یمیده ر ج در یظررر و زیرر نی یدرران معنررایی یر تررر ز آیبرره هد ر

یرر رد و جدرر جو
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نررین معنررا و مفرررومی بررر

۸1۳

ایررات ،شرر باه و وررودیریبی سرر ج و هرنویرره موجررود
یرن دییرا ر مییرر ی بنرابر ین برر برورورد ر

م اییزیری ر رد میکنر و تنررا بره مو هر

ز زیباییهررا جررران م مرکررز شرر ه و بررههرریهوجرره مشرروه وودکشرری ییدرر ج « و در
یادد ش هایر آشرار نو ن مریکنر کره یبایر ورود ر ز دییرا جر کرردججج ورود ر یبایر
یابود کرد» (کامو)۸۳9۸ ،ج یرری ز مجورهرا

ساسری تفررر کرامو،

یران سر ج آیبره کره

در یلدفة کرامو ز هرر مدررلة دی رر و تر تر مییمایر  ،ر م تمایر کرامو بره تدرلید در
بر بررر شررر ی

سرر ج یدررایی کرره ز پررو ی رتبررا ر بررا دییررا آنرراه سرر  ،یمیبایدرر

یرران کرره در یدررایه سرریزی

سررادهترین ر هار ر کرره همرران وودکشرری سر  ،برنزینر ج
بهووبی یشان د ده میشود ،در ی یشه کامو پلی س

کامو در یدایة سیزی

مع قر سر

بر

کره تنررا یر

بور ز بیرودنیج
مدررلة یلدرفی و قعری وجرود د رد و

آن وودکشری سر ج یرن ک رراب سرشررار ز پرو ی و لب رره
قلرری کرره بیرررودنی ایررات ر پذیری رره و
بر

سیزی

رریان در بر بررر و ر یانج یررن هررر دو سرکشرری

میر و شر یاه بره د مرة زیر نی ر بره رم ران مریآوردج

سام در تفرر کرامو سر و ر سر

کره یدران یمریبایدر

زی نی سر تدلید یررود آورد ،یدران آز د سر
ما

رریان سر ج

ریان دوم دهرنکجری سر

رریان در بر بررر
ریان و برر یرن

در بر برر همرة مرور منطقری در

و آز د یره ت رمید نری ره و قر م مریکنر ی

بره ور یایی کره و ر بره یجرام کرار بیرروده ی اشر ه

بودی ج و یایی که کامو آنها ر ی قام نیری ه یرض کرده س ج
نررو ن شر کرره کررامو منرررر وجررود هرنویرره موجررود م رراییزیری سر ج و بررهدیبا آن،
وجود و و جران ماور یی ر رد کررده و بره دیرن بره نو ن وطرر نمرر هکننر ه مریی ررد
که آز د ر ز بشرر سرل

میکنر ج و

قراد بره جرران دی رر ر یرو ی ورودیریبی و آن ر

بررا یفرری وویشرر ن بر بررر مررید یرر ج و در آ ررارب ییررز همررو ره منرررر وجررود و سرر ی
برره نو ن مثررا در کالی ولررا م رینوی ر « :مررن هرریه وق ر

و ر یی برره جررز تررند ی ش ر ه مججج»

(کامو)۸۳11 ،
آیبرره ز همرة یررن توترریجات بررر مرریآیر یررن سر
قطعرری و ت ییریاپررذیر سر

کرره مرررش در تفرررر کررامو مررر

کرره آن ر پایرران زیر نی تلقرری مریکنر ج مررا و بررههرریه نررو ن

۸۸1

مطالعات زبان و ترجمه

یدرران ر برره مرررش وودوو سرر ه ترایرر

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

یررررده بلررره در بدرریار مررو رد یدرران ر ز آن

یری میکن ج
 .2 .4آشنایی هدایت با کامو

سهررن روشررنفرر یر یرری در دهررهها  11و  91تقریب راً درنیررر همرران مفرراهیمی بررود کرره
سهن روشنفرر روپراییی برا یرن تفراوت کره روشرنفرر ن یر یری سرعی د شر ن یرن مفراهید
ر در رررار وب سررلامی تبیررین یماینرر ج مفرراهیمی همبررون آز د  ،مدرررولی  ،جبررر و
سریوش ج بدیار

ز روشرنفرر ن یر یری ز منظرر سرلامی بره ینهرا مری ی ریدرن مرا براز

هررد همرران ه ر ف روشررنفرر ن روپررایی ر میجد ر ن  :د رروت مررردم برره تجرررک و ر م
یفعررا  ،د رروت کررامو برره تدررلید یش ر ن در بر بررر آیبرره پررو ی زی ر نی یررام یررراده بررود و
د وت روشنفرر یر یی بره ر م تدرلید و رترا بره سریوشر

و جبرر زیر نیج روشرنفرر

یر ن در یرن دوره ،برا لررام ز ی یشرهها جریرانسراز سرارتر ،آلبرر کرامو ،یرر ی س یرایون،
مرره سررزر ،آی ر ره یی ر وججج برره آنرراهیب شرری تودههررا و یق ر ق ر رت و سیاس ر ها زمایرره
هم

نمارد و لرد م الفر

و ررره

برا سر ب د و وفقران د ولری بر یر شر

و یقلررابی و در ررین اررا مجبرروب و مردمرری ز وررود برره یمررایر نذ شرر
لن رررود ،۸۹۳1 ،

مع ررض
(ر سرر ی

ج )1۳ج توجرره برره روشررنفرر ن روپررایی در یررن دور ن بررها ر

سر

که بدیار با توس بره یامهرا م فررر ن اربری د را روشرنفرر میکننر ی جرو د مجرابی
شا ر و من ق دبی ز دور یری مینویر کره آ رار کدرایی رون ی ن پر سرارتر و آلبرر کرامو
رو

و و هدیدلایر تر یر بدریار د شر

و ل ویی در جر

و یره یقر جرذ ب کره پیرام

ت ییر یرار و باورها د ش

ک ابها سارتر و کامو پیام مرید د کره

(ر س ی لن رود ،۸۹۳1 ،

یران لیره شرر ی
ج )1۸ج

یران کنرید لیره آیبره آدمهرا و شرر ی

سرراو ه ی ج زی ر نی تجمیلرری ر ب ررذ رید کنررار و در ی ر

رزیررابی آناهایرره زی ر نی وررود ر

نرران کرره میپدررن ید ی رراب کنرریدج سررعی ک رردم بررا پیرررو
همه یزم ر ز یو شرروع کرند ز پوشراک و شر

ز مرا

ز ل وهررا تج ر د م ش ر ه،

و ریقرا نری ره ترا یررار و باورهراججج آ رار

کدایی مث د س ایفدری ،سرارتر ،کرامو و کایررا رو مرن بدریار تر یر د شر ن ج شرای برا آن
یوع زی نی بی سر و سرامان کره د یشرجو جرو ن در شررر اریر

د رد بره قرو هر ی

۸۸۸

بازتاب مفروم مرش در ی یشه آلبر کامو و صاده ه ی

در آن دییررا پررر ز یقررر و مدرررن  ،ک ابهررایی ز یررن دسرر  ،درسرر
ررف دی ررر،

ریان و پرواشر ر کره ز درون همررین یرروع زیر نی لیرره بری ر ل ی بررر

میویزد یضا آن یوع دبیات ر بر
میترو ن نفر

ما جذ ب میکردج (شروقی،۸۹۳۹ ،

ج )1۱

یضرا سیاسری آن دور ن یقرر مرمری در ندر رب ی یشرة پرو ی یفرا

میکردج نر ب و هید ویژه ز ه ی
و

جررا می ی ررادج ز

صجب

کنید بای ب ویید:

ز ریررآ زبرران یر یدرره برره دبیررات و ی یشررة جرررایی ر ه مییابرر ج در اقیقرر

ز

نذر ین زبان ،یویدن ه ی راهی ج یر برا اداسری ی مر رن بره جرران پیر مریکنر ج لراوه
کره ترقری روشرنفرر ن ییازمنر یرن سر

کره برا

بر ین ،ه ی

برر یرن براور بروده سر

مطالعة شاهرارها جرایی انری شرویدج بره همرین ورا ر بره یظرر مریرسر هر ی

جرذب

یویدن نان و م فرر یی ش ه برود کره ی اهشران بره زیر نی بره ی راه و یزدیر

بروده سر ج

(ادینی)21۸1 ،
هر ی

« ز پیر کررردن یدر ة بر ها وررود در زمانهررا و مرانهررا دور .و یزدی ر

لررذت میبررردج» (رایمرره،۸۹۱1 ،

ج  )9۸۸یررن وررود میتو یرر دلیلرری قررایعکننرر ه بررر

آشررنایی و بررا ییلدررویان و یویدررن نان موترروع پررو ی باشرر ج ز ریرری هرر ی
روزنررار مرریزید ر

در

کرره ی یشررمن ن پررو ی ،همررین ررور ییلدررویان وجررود در مرکررز

توجرره مجایررر روپرررایی بودیرر ج پرررس آشرررنایی و کرره ز برجدررر هترین روشرررنفرر ن و
یویدررن نان یر یرری بررود ،بررا یلدررفهها مرر ریی ررون یلدررفة پررو ی و وجررود و
یویدن نان برجدر ة روپرایی جرا تعجر

یر ردج توجره و بره یویدرن نایی رون کرامو

و سرارتر ر بررهورروبی میتررو ن ز وررا ر ت و یوشر هها م ررطفی یرز یرره یرمیر ی یرز یرره ز
هر ی  ،سرامی یویدرن نان معرروف اررب ر پرسری ه برود« :هر ی
ی رراهی برره پش ر
صر

ک ابهررا رو

بقررهبن ر

یر و

ز جرایر بلنر شر ،

و سررد یویدررن هها آنهررا ر بررا

بلن ر وو ی ر  :کایرررا ،ش ر ین ب ر  ،سررارتر ،کررامو ،ویرجینررا ول ر  ،سامرس ر

جویس وججج» (یرز یه،۸۹12 ،

مررو م،

ج )۹1ج

جرررایب لو در رری نف ررویی کرره بررا یویدررن ة ک رراب قرررن روشررنفرر ن د ش ر ه دربررارة
هر ی

مینوی ر  :ش ر ص ه ر ی ججج در مقایدرره بررا هم رة ید ر ها روشررنفرر

یررر ن در

۸۸2

مطالعات زبان و ترجمه

یرادر بروده سر ج هر ی

یر ن معاصرر ،پ یر ه

صرر سررا نذشرر ه بررودج هرر ی

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

تنررا رررة روشرنفرر مر رن یرر ن در

کدرری بررود کرره تعلررآ وررا ر آن روشررنفرر ر کرره

میوو هرر جرررایی بین یشرر در وررود د شرر ج و ز زبرران یر یدرره سرر فاده میکرررد و
رمانهایی هد به آن زبان مییوش

ون میوو س

جرایی یرر کن ج

و یرزی زمایة ورود برودج ا ری رالبوف و آوویر ز ده هرد یرزیر زمایرة ورود یبودیر ج
بلره یرن یدر درصر د بودیر دسر اوردها صر و پنجراه سرالة روپرا ر بره یرر ن من قر
کننر ج مثر روشررنفرر ن کشررور همدررایه ،ترکیرره ،کرره دقیق راً همررین یقررر ر یفررا میکردی ر ج
ه ی

یقر دی ر هرد د شر ج و بره یر یدره ریر

د س ان روپایی توجه ج

و در همران زمران بره سرینما ،ترراتر و

یشان د دج و یرزیر زمران ورود برود بره یرن معنرا کره کرار ر

کرره بایرر در آن موقررع یجررام مررید د ،مییرمیرر و برره آن تررن مررید دج هرر ی
بررهیررو ی نف ررو تم ر یی ر ز منظررر روشررنفرر تعقی ر
لدرررو در و ررو
ولاه وا

تم ر نها ارررف م ریزدی درس ر

وود ر د ش

در آن دوره

میکررردج و بررا یرررد ب ره یررام
کرره برره قررو یرز ی ره ،ه ر ی

سر

ج )21۸ج

و منزو هد بود (قزلدفلی،۸۹۱1 ،

 .3 .4مرگ از منظر هدایت

ر بررههمررر ه بررزرش لررو  ،مجم ر لی جمررالز ده و صرراده وب ر

هر ی

د س انیویدری یروین یرر ن مرید ینر ج در اقیقر

وسر

ز پر ر ن

کره زمینرة ورود دبیرات اررب ر

به د س انیویدری یرر ن یرر هد مریآوردج یرن مرر در تمایر و بره مطالعرة آ رار جررایی و
ز ین آ ار ،بر

ترجمة ن
بایرر نفرر

بر هیدبی

مثا آ ار کایرا و سارتر ،ریشه د ردج

رمرران قبرر ز هرر ی

یررا بررهشرریوة مدررال لمجدررنین و سرریاا یامررة

تاری ی ج مرا ی برود یرا برهجرا درنیرر شر ن برا قالر

و ی یشررهها مر رن ،د مرة سررن
تجربهها قب

ز هر ی

ت ررز و نلای رة شررعر یارسرری بررودج ز یررن رو ،مریتررو ن

ر صرریاً شرر ها همدرایی ز ق رهنرویی د یدر

ش ریوة یدررایهها کرررن در آن هم رة وقررایع د س ر ان در و ر م
م ریش ر و نرراه ،بررا ی یررزة یشرران د دن سرراده و سرر س ر
مندوخ ،در قالر

و ررار وب د سر ان

یر

کره نراه بره

ااد رة اررایی همدررو

زش ر یهررا جامعرره و شررآها

یوشر ههایی معمولراً ولرایی و پرااشریه یمرود ر مریشر ج بنرابر ین ،شرای

بازتاب مفروم مرش در ی یشه آلبر کامو و صاده ه ی

ب ررو ن هرر ی

۸۸۹

ر بنیای ررذ ر و قعرری دبیررات د سرر ایی یارسرری د یدرر

(قزلدررفلی،۸۹۱1 ،

ج )۸1ج یررن یویدررن ه کرره در سر سررر زی ر نایی ب قا ر برره پررو ی برروده و سررر یجام بررا
وودکشرری برره ایرراتر پایرران د د بررهنویرره

هنرمن یرره بیرررودنی زیرر نی ر در آ ررارب

یمایای ه و بهصرورتی یر ری بره مفرروم مررش پرد و ره سر  ،برهیجرو کره مرش ی یشری
یررری ز مردترررین مفرراهید آ ررار یررن یویدررن ه سرر ج مرش ی یشرری هرر ی

در دور ن

کررودکی و ریشرره د ردج و در سررا ها دبدرر ان در م رسررة لمیرره آن روز ،روزیامرره
دیو ر به یرام یر
بره دسر

مرو ت من شرر میکنر کره آرم آن ملر

د ردج در  21سررال ی قطعرره

که در یوع وود کردیظیرر سر

لمروت سر

کره د م مررش

برره یررام مررش در برررلین من شررر میکنر ج یررن قطعرره

در سر ایر ز مررش یرا یرشر ة مررش سر ی مرنری کره بره

ریدهررا بشررر واتمرره میدهرر و یقطررة پایررایی بررر رلررد و برری رر ل ی سرر ج بنررابر ین
ش ا سهنری د مری برا مررش بره سرر میبرردجج در و قرع و یرو ی وسرو م

ه ی

در ی

یدب

بره مررش د رد کره یعررام آن در سر سرر زیر نی و آ رارب هوی سر ج (برارلوییران

و سما یلی،۸۹1۳ ،
بررر

ج )۹۱1

مثررا در زی ر هبررهنررور م ریوررو یید « سررد بعضرری ز مردههررا ر کرره م ریوو ی ر م

یدوم میوروردم کره رر برهجرا آنهرا ییدر د برا ورود یررر مریکرردم یرنهرا قر ر
ووشررب

بوده یرر » (هرر ی ،۸۹۹1 ،

ررو د س ر ان مرت ر

ج )۸9ج ش

رری

صررلی زیرر هبررهنررور کرره در

در یرررر مرررش س ر  ،در آوررر د س ر ان ییررز وق رری شررور مرررش ر در

وود ادام میکن  ،مییوید :
االا دی ر یه زی نایی مریکرند و یره ورو ب هدر دج یره ز یرز ووشرد مریآیر و یره
ب م مریآیر ج مرن برا مررش آشرنا و مر یوم شر ه مج ی ایره دوسر
س

مرن سر ج تنررا یرز

که ز من دلجویی میکنر ج قبرسر ان مرون پاریرام بره یرادم مریآیر ج دی رر بره مردههرا

ادادت یمیورزمج من هد ز دییا آنهرا برهشرمار مریآیردج مرن هرد برا آنهرا هدر دج یر
زی هبهنور هد دج (ه ی ،۸۹۹1 ،

ج )۹1

ادررینی ( )21۸1بیرران میکنرر « بررآ ررررار ت هررور یرراور  ،برروف کررور د سرر ان
شردرر

و یاکررامی یدرران در مقابرر دییررا ر ارایرر

مرریکنرر ج ر و د سرر ان م وجرره

۸۸1

مطالعات زبان و ترجمه

برریمعنررایی وجررود وررود شر ه سر

و ارایر

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

تفاقرراتی ر کرره بررر یر پرریر آمر ه سر ،

شررر مرریدهرر ججج یررن ادررام نزید ایدیالیدرر ی شردرر

بررور

ز همررة آ ررار هرر ی

مریکنر »ج ا رری یررام یررن ررر ییررز وررود یشرراندهن ة مرررش سر  ،ر کرره در زبرران یارسرری
ج ر  ،یمرراد شررومی ،ب ش ر ویی و یررابود

س ر ج در یررن د س ر ان ییررز یویدررن ه مررررر ً برره
مریکنر کره همرو ره و ر

مضمون مرش میپررد زد و تراه ورو بر ر بره نرور توصری

به وود میوو ی  « :ن ینبرار یرن یررر برر ید آمر ه برود کره در ترابوت هدر دج شر ها بره
مریشر و مرر یشرار مرید دج آیرا در نرور همرین ادرام ر یمریکننر ؟

یظد تاقد کو

ج )12ج

آیا کدی ز اداسات بع ز مرش وبر د رد؟» (ه ی ،۸۹9۸ ،

مجمو رره د سرر انها سررگ ول رررد ییررز در  ۸۹2۸من شررر مرریشررودج سررگ ول رررد
میتو ی د سر ان زیر نی یدرایی بی ایره در جامعره

پدر

باشر ج در یرن د سر ان ایرو یی

کرره در ترره شرردهایر روا ری یدررایی دی ر ه م ریشررود ،ا رری یم ریتو ی ر کو ر ترررین
ر تی به زید

وفر برار ورود کنر ج هر ی

در د سر انها

یرن ک راب برار دی رر بره

مضررمونها مررورد لاقررة وررود مرریپرررد زدج در «دن یو ن کررر » کرره یقرر
«رمانهررا پد ر

سرر

بررر

شررآآلررود» و در «کاتیررا» و «تجلرری» ،ری ر ن معشرروقه بررا دی ررر  ،سررب

یروریرز درویرری مرررد اشررآ مریشررودج آدمهررا بی ایرره و تنرررا د سر انها «بررنبدر »،
«ت

بوی ر» و «تاریر ایه» ییرز در هرر نرام بره د م ترازه

بنبد

برسن و مررش ر برا آاروب براز باذیریر ج همرة آیران برا سرنشر ی در جدر جو

نمش ه ی ج در «سرگ ول ررد» هویر
دوس ی ینرا شر ه و در «ت ر
یمییابن ( مینی،۸۹۱1 ،

ز دسر

بوی رر» منیر

برر مریووریر ترا اقبر

بره

ری ره ،در «تجلری» و «برنبدر » شرآ و
و آسرایر رور

برر بدر ه ر مریجوینر و

ج )۹9ج

ادرینی ( )21۸1بره لرررو ۸در مق مرة ترجمرة برروف کرور شراره مریکنر و سکرر میکنر
کرره هرر ی

هرنررز و رر ة زیرر نی یررا و رر ة سریوشرر ی بر ررر و یر تررر ز زیرر نی زمینرری

یمیدهر  ،مرا ش

ری هایر ییرز جرازه یمریدهر ز یرن زیر نی زمینری ی ظرار د شر ه

باشن ج ین زیر نی بیورود یرا ماشرینی آن نراه کره ر یری در آن برهوجود میآیر و یدران
1. Lescot

۸۸9

بازتاب مفروم مرش در ی یشه آلبر کامو و صاده ه ی

ز پررو ی شررر یطر آنرراه میشررود ،در رورروت یرررو مرریرودج یررری دی ررر ز جنبررهها
مرش ی یش ی ه ی ،

قراد و بره جرران دی رر و زیر نی دوبراره سر ج و ییرز رون

م

کامو مرش ر پایران زیر نی یدران مرید یر و منررر زیر نی وررو
در آ ررار وررود ننجای ر ه س ر  .بررر

و یرن براور ر

سر

مثررا  ،در ترروم مرررو ر همررو ره در مقاب ر سررلام و

ررر ب قررر ر مررینیرررد و جررران دی ررر یعنرری زیرر نی آینرر ه سررب

یزجررار و تنفررر و

مریشررودج و در قررر ر برره یرز یرره مرینویر کرره تنرررا امآهررا برره وررود و ر ة برشر

و

زیر نی ورررو ورروب مریدهنر ج شرراهرارب ،برروف کررور ،ییررز ر و وررود ر م ررال

بررا

قاد ت ،دیرن ،ور و هرآیبره بره مراور مربروط سر  ،معریری مریکنر ج و در نر ین
جا

ین ک اب یریاد مری زیر « :جرران دی رر بره ره کرار مریآیر ؟» هر ی

ورررود ر سررر

کره در لجراد

سررر  ،آرزو ییدررر ی پرررس ز مررررش د رد و یررر ة زیررر نی دی رررر و ر

میهر سای و ز پا در میآورد (ادینی)21۸1 ،ج در بوف کور میوو یید:
کرره برره مررن تلقررین ش ر ه بررود ،آر مررر م

ز دور ری ر ن قای ر

وصرری در وررودم

اس میکرردمج تنررا یرز کره ز مرن دلجرویی مریکررد ،میر ییدر ی پرس ز مررش برودج
یرر زی نی دوباره مر مریترسرایی و ودر ه مریکرردج مرن هنروز بره یرن دییرایی کره در آن
زی نی میکرردم یرس ی ری ره برودم ،دییرا دی رر بره ره درد مرن مریورورد؟ (هر ی ،
،۸۹9۸

ج )1۹

و در موترروع ترررر ر یعررا آدمرری و یرنررو و ی و بیررروده بررودن آنهررا ییررز جملرراتی
صررری د رد نایررره در یام رة مررورخ /۸1مرره 2۳/کرره برره دک ررر تقرری رتررو یوش ر ه س ر
دی ر شام مریورورید بعر هرد مریورو بید بعر سرر بروه سرگ

مینوی « :تقریباً ییدسا

ز وو ب بی ر میشویدج روزهرا همره یر
،۸۹۱1

جرور مرینرذردج بریورود و برییایر ه» ( مینری،

ج )۹9ج

 .4 .4تفاوت دو دیدگاه

همرران ررور کرره مرش ی یشرری در ی یشررة کررامو ویررژه
موتی هرا

ی یشره و آ رار صراده هر ی

مررریبینرررید بدررریار

زش

د رد« ،یررری ز مجررور ترررین

ییرز مررش و مرش ی یشری سر ج ترا جرایی کره

ررری ها د سررر انها

و سرررر یجامی جرررز مررررش ی ریررر »

۸۸1

مطالعات زبان و ترجمه

( مررنوررایی،۸۹۳2 ،

ج )11ج کررامو برره مرررش مرری ی یشرر و آن ر مررر مدررلد و قطعرری

م رید ی ر و بررهدیبا آن برره بررررهمن ر

ز جررران ت کی ر م ریکن ر ی زی ر نی ر دوس ر

هرنررز در جد ر جو مرررش یید ر  ،مررا آ ررار ه ر ی
مردن ارای

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

د رد و

همرره ز لاق رة و یررر و برره مرررش و

میکن ج

آیبرره با ررب تمیررز ی یشرره و آ ررار هرر ی
بروررورد ر

بررا آ ررار کررامو شرر ه ،در تمرکررز کررامو برره

ز جررران یرف رره س ر ج کررامو می ر برره زی ر نی د رد و برره زیبرراییهررا جررران

لاقررهمنرر سرر ج بررا وجررود ینررره ز پررو ی سرر ن مررینویرر و یدرران ر ز آن مطلررع
میسازد ،آن ر همبرون سررآااز مرید یر کره برا یررد آن بایر ز آن نرذر کرردج بنرابر ین
برولرراف سررایر پو نر یرران کرره تدررلید و وودکشرری ر ی یجررة بیعرری ادررام پررو ی
مرید ینر  ،کررامو وودکشرری ر یررو ی

ررر ف مرید یر برره ینررره زیر نی ر یمرییرمریدج ز

یظررر و آنرراهی ز پررو ی زیرر نی ،پلرری سرر

بررر

بررور ز یررن پررو یج بنررابر ین در

ی یش رة کررامو تدررلید جای رراهی ی ر ردج و بررا رد تدررلید در بر بررر شررر ی  ،بررر

ورود ر ر ره مریکنر ی ر هالری کره در یدرایة سریزی

پو ی ر ها ورا

یای رره س ر ج ز منظررر کررامو منطقرری س ر
دلیلی بر

البرره بررر

یمرود زیراد

کرره یدرران بررا آنرراهی یررای ن ز پررو ی زی ر نی،

د مة ایرات ییابر  ،مرا یبایر در بر برر هرر منطقری تدرلید شر ج کرامو بره یدران

ر هالری رتره د شر

ترا بر ن وسریله بررر پرو ی شرر ی یررا آ آیر ج و برره بشرر کرره در

رلمات ی م ر هی جرز تدرلید یمیدیر  ،روزیره

ه یره کررد کره رر ه ر ه و برر

د مرة

ایات بودج کامو در مدریر م رال

تدرلید نرام یرراد و مفررومی ر بره جراییران معریری کررد

که تا آن زمان بری سرابقه برود:

یران .و برا ر رة نرین مفررومی برر تدرلید و وودکشری

و بطلان میکشر و یدرانها ر د روت مریکنر ترا شرجا ایه و ناهایره بره ایرات ورود
د مه دهن ج
ین می به زی نی بهو رو
لب ه یه در کلی

و شرای تنررا زمرایی کره یدران بره مرتبرة مررش آنراهی،

آن ،میرسر ارادتر سر ج مرا در آ رار هر ی

ق ر م زدن در کنررار هررد و ا رری ارررف زدن دربررارة یزهررا
یق ن آناهی موج

مریشرود تررم ز مررش هرد هیرر

وبرر

ز ریر ن بره براه و

رراد زی ر نی یید ر ج یررن

و ترجی ی شر ه باشر ج در و قرع،

۸۸1

بازتاب مفروم مرش در ی یشه آلبر کامو و صاده ه ی

مررش مش

ا و مرزهرا زیر نی آنقر ر یامشر ص سر

کره معلروم ییدر

شررروع مریشررودج کدتررر پرریر مریآیر کرره ش

ری ها د سر ان بررر

راً ز کجرا

نریررز ز مرررش برره

تررراپو بیف ن ر ج در بیش ر ر مررو رد ،وررود آن مطلرروب و وو س ر نی س ر  ،لررا در مرریرنپرس ر
که ش

ی

نریز ز مررش ییدر

صلی جز بر

هرر ی  ،میرر برره مرررش قدررم ی ز هویرر
( باساور،۸۹۳۹ ،
آ ررار هرر ی
ش

نرر دسر

ش

بره کرار مری زیر ج در ی راه

رری ها د سرر ان ر شررر مرریدهرر ج

ج )۸۸۱
 ،اررس یاکررامی ،یدررردنی و تنرررایی سرر ج آیبرره

سرشررار ز یا میرر

رری ها د سرر انهایر ر بررهسررم

مرنرری وودوو سرر ه سرروه مرریدهرر ج میرررز

ادررین لرری ،برررر م ،آبجرری ورراید ،روزبررران و ودت همرره ش

ری هایی هد ر ن کرره بررا

وودکشری بره زیر نی ورود واتمره د دیر ج بنرابر ین مشررود سر
هرر ی

ز جای رراه ویررژه

بروررورد ر سرر ج هرر ی

کره وودکشری در تفرررر

در د سرر انهایر مرررش ر دو یرری

مید ی بر دردها بریدرمرایی کره یررد ز تجمر آنهرا راجز سر ج بره نو ن مثرا  ،ریر ن
معش روقه بررا دی ررر  ،شررآ و دوس ر ی یابودش ر ه ،آر مررر ز بررین ری رره وججج همرره و همرره
دلررایلی هدرر ن کرره ش

رری ها

و ر بررهسررم

وودکشرری سرروه مرریدهنرر ج هرر ی

رسرری ن برره مرررش ر نرران رسرری ن برره کامیررابی و ووشررب ی توصرری
مرش ر بر ب ی مرید یر ج هن رامی کره ش

کرررده و دور

ز

ری ها د سر انهایر بره «مررش» مریرسرن ،

شادمایی آنهرا ر ز رسری ن بره مق رود برا کلمرات ت رویر مریکنر ج و برهقر ر وو هران
مرررش و آسررودنی پررس ز آن سر

کرره ز ت ررور زیر نی پررس ز مرررش ادررام واشر

میکن ج آیبه با رب تمرایز ی یشره هر ی
می ش ی به مرش س
شررایان سکررر س ر
زی نی ش

یه ی

که در آ ار ه ی

ز ی یشرة کرامو سر  ،یرن نریرز ز زیر نی و
بهویور یای

میشودج

کرره یررن میرر برره مرررش و وودکشرری یررهتنرا در د س ر انها کرره در
ییز برارز بروده سر ج هر ی

برر

ی در ینبرار در رودوایره مرارن

یر یدرره ق ر م برره وودکشرری کرررد کرره یاکررام مای ر مررا در دومررین ق ر م برره وودکشرری بررا
بازکردن شیر ناز در آپارتمان وود در پاریس به زی نی ب واتمه د دج

۸۸۱

مطالعات زبان و ترجمه

ب ینترتیر

هر ی

یویدرن ه

کره ش

سر

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

ری هایر برهدیبا یاکرامیهرا پیراپی

در زیرر نی و بررا هرر ف یررای ن آر مررر در ییدرر ی ،همررو ره در جدرر جو مرش یرر ج یررن
یعنی همان ور کره شر ص یویدرن ه تدرلید شرر ی شر ه و ورود ر بره مررش مریسراارد،
ری ها ییررز برره تبعی ر

ش

ز ی یش رة وررالآ وررود در بر بررر یاملایمررات سررر تدررلید یرررود

آورده و مرش ر با آاوب باز پذیر میشوی ج
بنررابر ین کررامو یررهتنرا مشرروه وودکشرری یید ر
هر ی

کرره برره زی ر نی تشررویآ م ریکن ر مررا

در کثررر د س ر انهایر س ایش ر ر مرررش و مشرروه وودکشرری س ر ج «تررا کنررون در

دبیات مرا هریه یویدرن ه

ز یظرر تبلیرو و تشرویآ وودکشری ماینر هر ی

و هرریه پیررام و رسررال ی جررز وودکشرری ی ش ر
( مینی،۸۹۱1 ،

یبروده سر ج

و در یررن موترروع مبل رری برریهم اس ر »

ج )11ج

 .5نتیجهگیری

هرر ی

و کررامو هر نرر دو واسرر اه کاملرراً م فرراوت د ریرر  ،مررا هررر دو بررا م ریی رره

درنیری که در مقاب سن

قرر ر مرینیرردج هرر دو آنهرا بره رزبهرا قر یمی «یره» مری

نوین ج هر دو آنها یدب

به جرران و یدران و ر بطرة آن دو بره آنراهی مریرسرن مرا بره

یررن قضرریه دو ی رراه م فرراوت د ری ر و دو مدرریر م فرراوت ر بررر مررینزینن ر ج «آیررا زی ر نی
رزب زیدرر ن د رد؟» پرسشرری سرر

کرره کررامو بررهصررر ا

میکن ج سل لی که یقطة ج یی تفرر کامو و ه ی
پاس

در یدررایه سرریزی

مطررر

س ج

ی یشمن روپرایی برا جرو ب روشرنفرر شررقی کاملراً م فراوت سر ج تفررر کره

بر زی نی ین دو یویدرن ه و یجروة مررش آنهرا ییرز مرل ر سر ج هر ی

برا وودکشری بره

ایاتر پایران مریدهر ی ر کره جرو بر بره سرل کرامو منفری سر  ،مرا کرامو بره مررش
بیعرری و در ت ررادف تومبی ر در اررالی کرره همبنرران بررر

آین ر ه بریامرره د ش ر

ز دییررا

میرودج
هرر ی

و کررامو هررر دو پررو ی و بیرررودنی جررران ر میپذیریرر  ،مررا در تفرررر آنهررا

تفاوتها یااشی س ج ی یشرة هر ی
و سیاهی س  ،میلری بره بررره منر

سرشرار ز یومیر

 ،بر بینی یدرب

بره هرر یرز

ز زیباییهرا و ووشریها جرران در وجرودب دیر ه

بازتاب مفروم مرش در ی یشه آلبر کامو و صاده ه ی

یمیشررودج یدررب

برره شررآ ،دوس ر ان و وررایو ده ورروب بررین یید ر

۸۸۳

و همررو ره در آ ررارب

س ایشرر ر مرررش سرر ج اررا آیررره کررامو تررمن لرراع ز بیرررودنی جررران ،پیوسرر ه برره
بروررورد ر
سرر

ز زیباییهررایر تاکیر میکنر  ،برقررر ر ر بطرره بررا زنهررا بررر یر لررذت ب ررر

و میقرراً وو هرران زیرر نی سرر ج بنررابر ین مرررش در ی یشرره کررامو و هرر ی

جای اهی کاملاً م فراوت ر شر ا کررده سر ج شرای ب رو ن نفر

تفراوت صرلی آنهرا در

یان لیه پو ی و تدرلید آن شر ن سر ج یرن تفاوتهرا در آ رار یرن دو یویدرن ه کاملراً
قاب لمس هد ن ج
کتابنامه
منوایی ،عج ()۸۹۳2ج نزید ایدیالیدد و دبیات معاصر یر نج ترر ن :لمیج
مینی ،ج ()۸۹۱1ج یلدفة پو یج مشر  :کنرابج
برارلو ،مج ()۸۹1۳ج شآ و مرش در آ ار صاده ه ی ج ماهنامه نلد ایه ۸1( ،و 1۱-۸1 ،)۸۱ج
برارلوییان ،بج ،و سما یلی ،فج ()۸۹1۳ج شناو یامة صاده ه ی ج ترر ن :قطرهج

پر ور ،زی برت سالمنج ()۸۳1۹ج درآم

بر مطالعات دبی تطبیقیج ترجمرة لری رترا یوشریرو یی و

م طفی ادینیج ترر ن :سم ج
ر د ،آج ،یارسیان ،مج ،و بامشری ،مج ()۸۹۳1ج بررسی تطبیقی ت ویر جنگ جرایی در رمانهرا ورون
دی ر ن و سووشونج مطالعات زبان و ترجمه۹۸-۸ ،)۹(9۸ ،ج
ر س ی لن رود  ،ج ()۸۹۳1ج سارتر در یر نج ترر ن :و ر نج

رایمه ،نج ()۸۹۱1ج مد ه ی

ز مد  ،به کوشر لری دهباشری ،یادیامرة صراده هر ی ج تررر ن:

البج
سروب ،مج ،مز ر  ،نج ،و وامنه باقر  ،طج ()۸۹۳1ج بررسی ترم ز مرش در سه قطره وون هر ی
و ت ولاه یی بر سام روب یق ییلبر دور نج یق زبان و دبیات وارجی2۳۸-219 ،)۸9(۸۸ ،ج
شاهینی ،عج ،و ی ر صرفرایی ،مج ()۸۹۳1ج مرش ی یشری هر ی ی ی رشری یلدرفی یرا رو نشناسرایه؟
پژوهر زبان و دبیات یارسی۸11-1۳ ،)2۹( ،ج
شروقی ،عج ()۸۹۳۹ج تاری شفاهی دبیات معاصر یر نج ترر ن :البج
باساور ،مج ()۸۹۳۹ج هنر و یلاک ج ترر ن :هیلاج
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یارسیان ،مج ،و جو یمرد  ،مج ()۸۹۳9ج بررسی تطبیقی سراو ار و مج رو در رمران ویر رور هونرو و
د س ان شاپور قری ج مطالعات زبان و ترجمه۸۸1-۸1۸ ،)۸(1۳ ،ج
یاتلی ،فج ،و ام

 ،فج ()۸۹۳1ج دونای ی مفروم مرش در آ ار صراده هر ی

و دنرار آلرن پروج

مطالعات دبیات تطبیقی۸۹۹-۸1۳ ،)۹1(۳ ،ج
یرز یه ،مج ()۸۹12ج آشنایی با صاده ه ی ج ترر ن :مرکزج
قزلدفلی ،مج ()۸۹۱1ج قرن روشنفرر نج ترر ن :هرمسج
کامو ،آج ()۸۳11ج کالی ولاج ترجمة بو لجدن یجفیج ترر ن :زمانج
کامو ،آج ()۸۳9۸ج یدان اایج ترجمة مرب یر یی ل ج ترر ن :قطرهج
کامو ،آلبرج ()۸۳12ج بی ایهج ترجد» مرر ن زی هبود ج مشر  :مجقآج
کماایی ز رع ،مر

ج ()۸۹۳1ج مرش ی یشی ز نی نمر تا کاموج ترر ن :ی اه معاصرج

ی یر  ،مج ،و شریفیان ،مج ()۸۹۳2ج معنا زی نی ز دی ناه آلبر کاموج یلدفه و لریات-۸1۳ ،)1۸(۸۱ ،
۸۹9ج
ه ی ،

ج ()۸۹۹1ج زی هبهنورج ترر ن :ک ابها پرس وج

ه ی ،

ج ()۸۹9۸ج بوف کورج ترر ن :ساررج

Hosseini, R. (2017). Crise de la modernité et modernité en crise [Modernity crisis
and modernity in crisis]. Paris, France: Harmattan.
Owen Aldridge, A. (1969). Comparative literature: Matter and method. London,
England: University of Illinois Press.
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 .۱مقدمه

طنززز۸ب ززس لاینفزز

آرززارردبی ،هززیل و بززه طززور کلززی زبززان رسزز

(تیسززگ )200۳ ،2

هززاا رنززورت م ملززن طنززز نظیززر جززوک ،شززوخی ،و لطیفززه سززرگرمکردن رهززررد و خنارنززان
آنهززا میباشززا (ونززات )20۸0 ،۹ورژه طنززز ،مفززاهیمی نظیززر کمززا  ،مطالزز
مسزز ره رر نیززز پوشززس میدهززا الیززرغ رهمیزز
رجمززاای بززرر تعریززن آن در میززان صززار
ریزو مفهززوم همگززانی و وربسززمه بزه هرهنز

خنززاهدرر و

طنززز در ررتراطززات زبززانی روزمززره،

نظززررن وجززود نززاررد (چاومززه )20۸2 ،1زیززرر
محززور رسز

(رهز سززون-وسز  )۸۳۱۳ ،5بززه

ارارت دیگر ،تعریزن طنزز بسزمگی بزه هزاهی دررد کزه بزارن منظوررصزطلان طنزآمیزز مزورد
رسمفاده اررر گرهمه رس

(آتاردو)2002 ،6

چزون هززاا رز ریزو پززژوهس ،بررسزی ترجمززه طنززز در رنیمیشززو مزیباشززا ،لززازم رسز
ربمززار بززه تعریززن دو نززوت طنززز دیززارر شززنیارر بسززردرزی منظززور رز طنززز شززنیارر ،
دسززم ار رجزززر زبززان گفمززار یززا شززنیارر شززام کلمززات ،ارززاررت ،کلمززات اصززار،
راضززرجوربی ،تمسزز ر ،تحقیززر و سززرکوه
رسز

و نیززز خودکوچ شززمار و ر ایززات بززامزه

و هززاا رز بزهکززارگیر آنهززا ریجززاد ررززر طنزآمیززز رو بیننززاه یززا شززنوناه رسز

رز

سززو دیگززر ،طنززز دیززارر رز ریماژهززا دیززارر نظیززر ررکززات بززان و ررکززات صززورت
برر خلز طنزز رسزمفاده مزیکنزا کزه بزه خنزاة بیننزاگان منجزر مزیشزود (درینز )200۳ ،7
چزون ترجمزه دیزارر شزنیارر شزاخه رصزلی مطالعزات ترجمزه رسز  ،بررسزی روزههزا
چالشی نظیر دوبله طنز در ریزو نزوت ترجمزه توجزه زیزاد رر بزه خزود جلز

نمزوده رسز

(اامر )۸۹۳7 ،

1. Humor
2. Tisgam
3. Vandaele
4. Chaume
5. Raphaelson-West
6. Attardo
7. Dynel

ترجمة طنز در دوبلة هارسی سریات رنیمیشو بچهرئیس

ن مة مه دیگر که ترجمة طنزز رر تحز
مقصا رسز

۸2۹

تزیریر ازررر مزیدهزا باهز

جامعزه یزا محزی

طرز نظزر ونزوتی )20۸7( ۸ترجمزة مزمو خزارجی بایزا همسزو بزا ررزشهزا

هرهنگی زبان مقصزا باشزا بزه ارزارت دیگزر ،هزر گونزه دخز و تصزرا در ترجمزة زبزان
مراأ بایا به نفز م اطرزان و نیزز هرهنز
زبززان و هرهن ز

زبزان مقصزا صزورت گیزرد هزر چزه ممزرج بزه

مرززاأ و مقصززا بیشززمر تسززل درشززمه باشززا ،ررترززاطی منسززج تر و نزدی مززر

ب زیو م اطرززان و مززمو ترجمززه براززررر میکنززا بززه بیززان دیگززر شززناخ
محززی بززرر ممززرج بسززیار ضززرور رسزز

هززر دو هرهن ز

و

(رسززینی و کمیلززیدوسزز  )۸۹۱۳ ،چررکززه

محزاوی هزا محیطزی ،زبزانی ،رجممزاای و هرهنگزی زبزان مقصزا ،ترجمزه رر تحز
خود ازررر مزیدهنزا (خزرازیهریزا و ااضزیزرده )۸۹۳1 ،مشز

ممرجمزان ریزو رسز

تززیریر
کزه

نمیدرننززا چگونززه ررززر طنززز در زبززان مرززاأ رر در ترجمززه لحززا کننززا و مناس ز تریو روش
رر برر رنمقات آن بزه زبزان مقصزا برگزیننزا بزه نظزر دومزوی  )2001( 2وظیفزة ممزرج تنهزا
ترجمززة مززمو نیس ز

بل ززه بایززا هم زة جنرززهها هرهنگززی ممعل ز بززه هززر دو زبززان مرززاأ و

مقصا رر در ترجمه لحزا کنزا بزرر رین زه ترجمزه در زبزان مقصزا پفیرهمزه شزاه و جزا
بیفما در بعضی رز مورا بایسمی ترجمه رز رص ررر هاصله بگیرد (تیموژکو)2000 ،۹
همانگونه کزه ذکزر شزا ،مقولزة طنزز زبزانی ،چالشزی بززرگ بزر سزر رره ممرجمزان ازررر
مززیدهزززا (رسززسن ی2007 ، 1؛ ونزززات )2002 ،و همزززورره توجززه پژوهشزززگررن ترجمزززة
دیارر شزززنیارر رر بزززه خزززود جلززز

کزززرده رسززز

(ونزززات )20۸0 ،رز سزززو دیگزززر،

پژوهسها رناکی در رزوزه ترجمزة طنزز در ممزون دیزارر شزنیارر کودکزان رنجزام شزاه
رسززز

(کزززوئی20۸2 ،5؛ دنزززمو و شزززامسی20۸2 ، 6؛ نچ ریزززا20۸2 ،7؛ نیمزززنو2007 ،۱؛

روماورتی )20۸۹ ،۳بنزابرریو ،پزردرخمو بزه ریزو رزوزه و بررسزی ترجمزة طنزز در ریزو نزوت
1. Venuti
2. De Mooij
3. Tymoczko
4. Spanakaki
5. Cui
6. Denton & Ciampi
7. Nachkebia
8. Nieminen
9. Rahmawati
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ممون ضزرور بزه نظزر مزیرسزا تزا آنجزا کزه نویسزناه ریزو جسزمار رطلزات دررد ،محققزان
معززاود نیززز در ریززررن بززه بررسززی ریززو موضززوت در دوبلززه پردرخمززهرنززا کززه رز میززان آنززان
مززیتززورن بززه رمززام ( ،)۸۹۳5امززی ( ،)۸۹۱۱جرززار و رویززز ( ،)20۸2صززاداسور (،)20۸۹
دهراشززی شززرین و میررهضززلی کهنگززی ( )۸۹۳۱رشززاره کززرد بنززابرریو ،بررسززی طنززز در
ترجمززة محصززولات دیززارر شززنیارر در ریززررن ،بررسززی بیشززمر مززیطلرززا ن مززهر کززه
رزائز رهمیز

رسز

ریزو رسز

کززه امومزاً نقززس محززی مقصزا در رنم ززا

ترجمززه در تحقیقززات ارلززی مافززوت مانززاه رسزز

رسززمررتژ ها

(خاربنززاه و رهضززلی )20۸6 ،لززفر ،ریززو

پززژوهس بززه بررسززی نقززس محززی مقصززا در دوبل زة رنیمیشززو بچززهرئیس رز رنگلیسززی بززه
هارسی در دو کانات تلویزیونی نهات ۸و ج جونیور 2میپردرزد
رز آنجززایی کززه تش ز یص رصززطلارات طنزآمیززز و درک مفهززوم آن کامل زاً ش صززی رس ز
و رنم زا

رصزطلارات طنزآمیزز بزه شز ص ممزرج بسزمگی دررد و نیزز همزة پژوهشززگررنی

کززه ترجمززة طنززز رر بررسززی کردهرنززا ،غیررنگلیسززیزبززان بززوده و نمززای آمززار مززرتر بززا
پایایی و رامرار نمونزه بزردرر و تحلیز پزژوهس خزود رر نیزز گززررش ن زردهرنزا ،پزژوهس
راضر به یاهمو پاسخ به سؤرلات زیر پردرخمه رس :
 ۸آیا ممرجمزان مزا نظزر پزژوهس راضزر ،نمونزههزا طنزز زبزانی موجزود در رنیمیشزو
بچه رئیس رر شناسایی کردهرنا؟
 2رسززمررتژ ها بززهکاررهمززه توسزز ممرجمززان در ترجمززة ارززاررت طنززز رنیمیشززو
بچهرئیس در دو کانات تلویزیونی نهات و ج جونیور چه هسمنا؟
 .۲پیشینة پژوهش
 .۱ .۲دوبله در ایران

ترجمززه دیارر شززنیارر
بیسم  ،با آغزاز هنزر هفزم و صزنع

شززاخهر جایززا در ترجمهرسزز

کززه رز روریزز اززرن

سزینما ظهزور کزرد (خزوش سزلیقه ،ازامر  ،نزوروز ،

 )۸۹۳۱در کشززور مززا ریززررن ،روی ززرد رسززمی کشززور بززرر ترجمززه هیملهززا خززارجی،
1. Nahal TV
2. Gem Junior

ترجمة طنز در دوبلة هارسی سریات رنیمیشو بچهرئیس

روی ززرد دوبلززهمحور رسزز
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(اززامر  )20۸۱ ،۸ارزز رز ورود صززنع

رورس ز دهززة  ،۸۳10ربزززرر ترجمززة هززیل هززا صززام

دوبلززه بززه ریززررن در

و باصززار ،ممرجمززی بززود کززه بززه رو

دیلماج میگفمنا دیلماج ه زمان بزا پ زس هزیل  ،آن رر ترجمزه مزیکزرد بزرر رولزیو بزار
در ریررن ،کما هررنسزو پرمیزر رنزاز-ووس بزا دوبلزة هارسزی پ زس شزا دلیز رنم زا
دوبلززه بززهجززا زیرنززویس بیسززورد اامززة مززردم ریززررن در آن زمززان بززود (اززامر )20۸۱ ،
رز آن به بعزا ،دوبلزه بزهانورن گزینزة رسزمی ترجمزة دیارر شزنیارر رنم زا

شزا و همزة

شززر ههززا تلویزیززون ملززی و نیززز ویززائوها پ ززس خززانگی موجززود در بززازرر ،ریززو نززوت
ترجمه رر بزهکار میبردنزا در دوبلزه صزار زبزان رصزلی بزا نسز ة جایزا در زبزان مقصزا
جایگزیو میشزود و رز آنجزایی کزه صزار رصزلی رزفا مزیشزود ،محمزور هیل هزا در
معرض سانسور و دسم ار رسز

سانسزور همچنزیو مم زو رسز

بزهالز

سز

بزودن

نوت ترجمه یا تاییزررت هرهنگزی بزیو زبزان روت و خزارجی باشزا (خزوشسزلیقه و ازامر ،
 )20۸6هررینززا دوبلززاژ در ریززررن رز چنززا مررلززه تشزز ی مززیشززود :ربمززار ،دیالوگهززا
برنامززة مززانظر ترجمززه مززیشززونا سززسس ،ریززو دیالوگهززا در رخمیززار مززایر دوبلززاژ اززررر
مززیگیززرد تززا رز لحززا همگززاهی آغاز پایززانی ،2ل همگززاهی ۹و همگززاهی ررکمززی 1بررسززی
میشززود (چاومززه )20۸2 ،بززرر همگاهسززاز در تصززویر ،ررکزز
مم و رس

لزز

و ررکززات بززان،

ممو ترجمهشاه بارها بازنویسی و رصلان شود

پززس رز رتمززام همگاهسززاز  ،مززایر دوبلززاژ ،دیالوگهززا مربززوب بززه ش صززی هززا
م ملززن هززیل رر رو صززفحات جارگانززه چززا
صارپیشززگان مناسزز

مززیکن زا پززس رز آن ،نوب ز

بززه رنم ززا

مززیرسززا .هنگززام ضززر صززار ،نسزز هر رز دیززالوگ در رخمیززار

دوبلورهززا اززررر مززیگیززرد تززا بززا کمزز

و ررهنمززایی مززایر دوبلززاژ نقززس خززود رر در

صززارگفرر ریفززا نماینززا مم صززص صززارگفرر  ،دیالوگهززا رر ضززر نمززوده و آنهززا رر بززا
صارها مناس

و جلوهها صوتی تلفی میکنا (تهامی)20۸۸ ،5
1. Ameri
2. synchronizing – isochrony
3. lip synchrony
4. kinetic synchrony
5. Tahami
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 .۲ .۲طنز

ترجمزززة طنزززز رر مزززیتزززورن ی زززی رز پیچیزززاهتریو رنزززورت ترجمزززه درنسززز
دیزاگاههززا م ملززن بزه رنززورت گونززاگونی طرقززهبنزا شززاه رسز

طنزززز رز

بززرر مثززات ،رسززسن ی

( )2007طنزز رر بزه سزه دسزمه تقسزی مزیکنزا :طنزز زبزانی  ،طنزز جهزانی و طنزز هرهنگزی
طنز زبانی که مربوب بزه شز

آوریزی یزا نوشزمار رسز

بزهخزاطر رین زه بزه سزاخمار زبزان مرزاأ وربسزطه رسز

شزام بزاز بزا کلمزات رسز

در بیشزمر مزوررد ،غیزر اابز ترجمززه

رس ؛ ولی در طنزز جهزانی ،رنمقزات معنزا و مفهزوم طنزز رم زانپزفیر رسز
هیچ هرهن

و زبان و م زان خاصزی نیسز

توجه به هرهن

چزون وربسزمه بزه

طنزز هرهنگزی نیزز نزوای رز طنزز رسز

هر کشور ممفزاوت مزیباشزا هرچزه تفزاوت هرهنگزی بزیو دو ملز

باشا ،رنمقات معنا و مفهوم طنزز رز زبزان و هرهنز

و

مرزاأ بزه زبزان و هرهنز

کزه بزا
کممزر

مقصزا آسزانتر

صززورت میگیززرد (رسززسن ی )2007 ،بززه نظززر برگززر ( )20۸0هززاا رز بیززان طنززز ،غززاهلگیر
کردن م اط

رس

بهارارت دیگزر ،آنچزه م اطز

بزا آن روبزرو مزیشزود ،چیزز نیسز

که رنمظارش رر درشمه باشا
رو طنز رر چهزار گزروه تقسزی مزیکنزا :طنزز کلزامی (مثز مرالازه ،طعنزه ،راضزرجوربی،
مس رهکزردن) ،طنزز منطقزی (مثز

پزرتوپلزا گفزمو) ،طنزز مزاهو (مثز نقزس دیگزر رر

باز کزردن ،کاری زاتور) و طنزز کنشزی (مثز نمزایس خنزاهدرر همزرره بزا شزوخی و سزر و
صززار) درینزز ( )200۳طنززز رر بززه رنززورت م ملفززی شززام جززوک ،معمززا ،۸طنززز ورژگززانی،2
کلمززات اصززار ،۹ردرت سززر ی ،1بززاز بززا کلمززات ،5تحریززن ،6دس ز رنززارخمو ،7تحقیززر ۱و
نیز خودکوچ شمار  ۳طرقهبنا میکنا

1. riddles
2. lexemes
3. witticisms
4. stylistic figures
5. word plays
6. distortions
7. teasing
8. putdowns
9. self‐denigrating humor
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 .۳ .۲ترجمة طنز

در وراز  ،ترجمززة ارززاررت طنزآمیززز همززورره بززرر ممرجمززان دشززورر بززوده رسز

(گارسززیا

بززاروس )20۸5 ،۸بززه نظززر رسززسن ی ،)2007( 2طنززز مقولززهر ش صززی رسزز

و تعیززیو

محرکهززا و رنگیزههززا آن کززار سززادهر نیس ز
روربززانو ،)20۸5( ۹آرمزز  ،آرمزز

بسززیار رز پژوهشززگررن رز جملززه آل ززرز

و گوگززوت ،)20۸2( 1کیززارو ،)20۸0( 5دنززمو و شززامسی

6

( ،)20۸2لززاو ینززا و سززری ینمززو )20۸2( 7بززهدلی چالسهززا بسززیار کززه ممرجمززان در
رونززا ترجمززة رصززطلارات طنزآمیززز رز زبززان مرززاأ بززه زبززان مقصززا بززا آن روبززرو میشززونا،
ترجمززة طنززز رر هررینززا بسززیار دشززورر درنسززمهرنا در همززیو ررسززما ،نوهززوس)20۸1( ۱
معمقا رس

رنمقات طنزز رز زبزانی بزه زبزان دیگزر کزار سزادهر نیسز

و بیشزمر ممرجمزان رز

رنمقززات تززیریر طنززز ااجزنززا صززاد پور و امززار ( )20۸5نیززز معمقانززا رصززطلارات طنزآمیززز
منع سکننززاة آدر

و رسززوم ،رهمارهززا و اقایززا خا

زبززان مقصززا وجززود نززاررد ن مززة مه تززر ریززو رسزز
میبایسزز

رنززا و معززادت دایقززی بززرر آنهززا در
کززه ارزز رز ترجمززة طنززز ،ممززرج

ربمززار انصززر طنزآمیززز رر شناسززایی و درک کززرده و سززسس معنززا و تززیریر آن رر

منمق کنا (گارسیا باروس )20۸5 ،بزا توجزه بزه ربعزاد م ملزن طنزز ،دیزاگاهها ممفزاوتی دربزارة
ترجمهپفیر آن رررئه گردیاه رس

بزرر مثزات ،کیزارو ( )20۸1بزر ریزو بزاور رسز

کزه جملزات

طنززز رساسزاً ترجمززهناپفیرنززا چززون دسززمیابی بززه معززادت اابز ارززوت کززه تززیریر همسززان رز
مطل ز

طنزآمیززز بززیو زبززان مرززاأ و مقصززا ریجززاد کنززا ،دشززورر رس ز

رو چهززار رسززمررتژ

م ملززن رر بززرر ترجمززة طنززز معرهززی میکنززا :ترجمززة تحزز رللفظززی ،۳جانشززینی،۸0

1. García Barros
2. Spanakaki
3. Alcaraz Urbano
4. Armat, Armat & Googol
5. Chiaro
6. Denton & Ciampi
7. Lutviana & Subiyanto
8. Nufus
9. lteral translation
10. substitution
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جززایگزینی ۸و رززفا 2رز نظززر رززر ( )۸۹۱5طنززز مربززوب بززه مقولززات هرهنگززی رس ز

و

کلمززاتی ماننززا جنززاس و کنایززه ترجمززهناپفیرنززا در مورجهززه بززا ترجمززة طنززز هرهنگززی،
رسزززسن ی(  )2006سزززه روش رر پیشزززنهاد مزززیدهزززا :بزززومیسزززاز  ،۹بیگانزززهسزززاز  1و
خنثیساز

5

بومیساز در وراز  ،ترجمزة زبزان مرزاأ بزه زبزان مقصزا مزیباشزا بزهطزور

که تفاوتها هرهنگزی و زبزانی بزرر م اطز
ررر بهسم

زبزان مرزاأ رهمزه و هویز

اابز ههز باشزا در بیگانهسزاز  ،ترجمزة

هرهنگزی زبزان مرزاأ در هرهنز

میشود در روش خنثیسزاز تلزاش ممزرج بزر ریزو رسز

زبزان مقصزا رفز

تزا بمورنزا رز یز

هرهنگززی زبززان مرززاأ رر رف ز کنززا و رز سززو دیگززر نیازهززا و الززای م اط ز
هرهن

سزو اناصزر
رر نیززز در

و زبان مقصا برآورده سازد

بسززیار رز محققززان بززه بررسززی ترجمهپززفیر یززا ترجمهناپززفیر طنززز پردرخمززهرنززا
بززرر مثززات ،در سززات  ،200۳جن وس ز ا 6چگززونی ترجمززة اناصززر طنزآمیززز هززیل رنیمیشززو
آمری ززایی شززرک 7رز رنگلیسززی بززه لهسززمانی و رسززسانیایی رر بررسززی کززرد رو دریاهزز

کززه

بیشززمر ارززاررت و رصززطلارات طنزآمیززز ترجمهناپفیرنززا در همززیو ررسززما ،دنززمو و شززامسی

۱

( )20۸2بززه بررسززی ریززو ن مززه پردرخمنززا کززه آیززا م اطرززان کززودک ریمالیززایی اززادر بززه درک
اناصر وربسمه بزه هرهنز

در هزیل کمزا پسزررن تزاریخ ۳هسزمنا یزا خیزر نمزای پزژوهس

آنهززا نشززان درد کززه تنهززا  50درصززا کودکززان اززادر بززه ههمیززان ن ززات وربسززمه بززه هرهنز
بودنا آنچه رز نمای ریو دو پژوهس بزر مزیآیزا ریزو رسز

کزه مسزائ وربسزمه بزه هرهنز

رر نمیتزورن بزهطور کامز رز زبزان مرزاأ بزه زبزان مقصزا منمقز کزرد در پژوهشزی مشزابه،
آل ززرز روربززانو )20۸5( ۸0مشزز لاتی رر کززه ممرجمززان هنگززام ترجمززه ن ززات وربسززمه بززه
1. replacement
2. omission
3. naturalization
4. exotization
5. neutralization
6. Jankowska
7. Shrek
8. Denton & Ciampi
9. The History Boys
10. Alcaraz Urbano
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هرهن

۸2۳

پیس رو درشزمنا ،در سزه هزیل آمری زایی بررسزی کردنزا و خزاطر نشزان کردنزا کزه

ترجمززة ارززاررت و رصززطلارات طنززز ی ززی رز دشززوررتریو اسززم هززا ترجمززه رسزز
بسیار رز جوکها رر نمیتزورن بزه زبزان مقصزا برگردرنزا ریزو در رزالی رسز
رز پژوهسهززا پیشززیو ر ایزز

و

کزه برخزی

رز ترجمززة اابزز ارززوت ارززاررت طنزآمیززز درشززمنا بززرر

نمونززه ،مززارتینز سززیرر )200۳( ۸بززه شناسززایی و بررسززی ررهرردهززا ترجم زة طنززز در دوبلززة
رنیمیشو سیمسسونها 2رز زبزان رنگلیسزی بزه رسزسانیایی پردرخز
به خوبی تورنسمه رس

و نمیجزه گرهز

کزه ممزرج

مفهزوم طنزز رر رز زبزان مرزاأ بزه زبزان مقصزا رنمقزات دهزا در همزیو

ررسززما ،رمیریززان و درمنززه )20۸1( ۹بززه شناسززایی رسززمررتژ ها بهکاررهمززه توس ز ممرجمززان
ریررنززی در ترجمززة رنیمیشززو طنززز آمری ززایی »سیمسسززونها» پردرخمنززا و دریاهمنززا کززه
ارززاررت طنزآمیززز بززهطور کامزز توسزز ممرجمززان ریررنززی درک شززاه و بززه زبززان هارسززی
برگردرنززاه شززاه رسزز

نفززس )20۸1( 1نیززز ترجمهپززفیر ارززاررت طنززز رر رز زبزززان

رنگلیسی به زبان رنزاونزیایی بررسزی کزرده و نشزان درده رسز
رززا اابزز ارززولی ،رم ززانپززفیر رسزز

کزه ترجمزة ارزاررت طنزز تزا

جرززار و رویززز  )20۸2( 5تعززارد رز ارززاررت

طنزآمیز رر در ده رنیمیشو آمری زایی کزه بزه زبزان هارسزی دوبلزه شزاه بزود ،بررسزی کردنزا
نمای نشان درد نزهتنها ارزاررت طنزز زبزانی و هرهنگزی رز زبزان رنگلیسزی بزه هارسزی ترجمزه
شاه بودنا بل زه تعزارد ارزاررت طنزز در زبزان مقصزا بیشزمر هز شزاه بزود رنزارس گلزر

6

( )20۸5نیززز پززارهر رز مشزز لاتی رر کززه ممرجمززان در ترجمززة ارززاررت طنزآمیززز هززیل
خززانوردة مززارن 7پززیس رو درشززمنا ،شناسززایی نمززوده و نمیجززه گره ز
ترجمة دیارر شزنیارر

کززه ترجمززة طنززز در

هرگزز نمزیتورنزا بزه رنزارزة ارزاررت طنزز در زبزان مرزاأ خنزاهدرر

باشا

1. Martínez-Sierra
2. The Simpsons
3. Amirian & Dameneh
4. Nufus
5. Jabbari & Ravizi
6. Andrés Galar
7. Modern Family Sitcom
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امززاة پژوهسهززا ریززو رززوزه بززه شناسززایی رسززمررتژ ها ممرجمززان بززرر ترجمززة
طنززز رخمصززا

نیمززنو )2007( ۸بززه بررسززی رسززمررتژ ها دوبلززة ارززاررت

یاهمززه رسزز

طنزآمیز زبانی رنیمیشزو شزرک پردرخز

ریزو رسزمررتژ ها شزام بزاز بزا کلمزات ،تلمزی ،

طعنززه و کنایززه بودنززا نچ ریززا )20۸2( 2نیززز مززمو رنگلیسززی رنیمیشززو مادرگاسزز ار ۹رر بززا
ترجمة گرجی آن مقایسزه کزرد و دریاهز
رنطرززا  1ترجمززه شززاه رسز

کزه ریزو کزارتون بیشزمر بزا رسزمفاده رز رسزمررتژ

و ررجااززات هرهنگززی طنززز در هرهنز

مقصززا تاییززر کردهرنززا

رومززاورتی )20۸۹( 5نیززز بززه بررسززی نحززوة ترجمززة طنززز زبززانی در ترجمززة رنیمیشززو ریززو 6رز
رنگلیسززی بززه رنززاونزیایی پردرخم زه و نشززان درده رس ز
مقصززا اابزز ارززوت رسزز

کززه برگززردرن طنززز زبززانی بززه زبززان

و رسززمررتژ ها غالزز  ،شززام بززاز بززا کلمززات ،تلززوی و

کنایهرنا امی ( )۸۹۱۱نیزز ارزاررت طنزز شزس کزارتون رنگلیسزی رر بزا دوبلزة هارسزی آنهزا
تطریزز درده و هفزز

رسززمررتژ بسزز  ،بازنویسززی ،رنمقززات ،جابجززایی ،کززاهس ،ت ززررر و

رززفا رر شناسززایی کززرده رس ز

همچنززیو ،کیززانب ز

( )20۸5بززه بررسززی رسززمررتژ ها

بززهکاررهمززه در ترجمززة زیرنززویس ارززاررت طنزآمیززز هززیل وود آلززو 7پردرخم زه و دریاهمززه
رس ز

کززه ممرجمززان ریررنززی مززمو رصززلی رر دسززم ار نمززوده و تززا رززا رم ززان ترجمززه رر

بومیسززاز میکننززا تززا آن رر بززه هرهنزز

ریررنززی نزدیزز

نماینززا صززاداسور ( )20۸۹نیززز

رسززمررتژ ها ترجمززة هارسززی ارززاررت طنزآمیززز رر در پززن رنیمیشززو اصززر ی رنززارن،۱

شززرک  ،1بعززا رز همیشززه ،۳ریززو ،پانززار
دریاهمه رسز

کونگفوکززار ،و شیرشززاه ۸0بررسززی کززرده رسز

رو

کزه ممرجمزان ریررنزی در ترجمزة ارزاررت رصزطلاری و محزاورهر بزه ترجمزة

آزرد مموسز مزیشزونا تزا م اطرزان کزودک رر ب نارننزا ازامر ( )۸۹۳7نیزز نمونززههایی رز
1. Nieminen
2. Nachkebia
3. Madagascar
4. Adaptation
5. Rahmawati
6. Rio
7. Woody Allen
8. Ice age
9. Forever After
10. The Lion King
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ترجمة طنز در دوبلزهها ررهزهر هارسزی رر بررسزی کزرده و بزه ریزو نمیجزه رسزیاه رسز
بهصزورت تصزویر  ،لطیفزه ،بزاز بزا کلمزات ،و کلزامی

که در هیل ها ،طنزز مم زو رسز

بیززان شززود در همززیو ررسززما ،دهراشززی شززرین و میررهضززلی کهنگززی ( )۸۹۳۱بززه بررسززی
رسززمررتژ هززا ترجمززة طنززز در دوبلززة رنیمیشززو زوتوپیززا ۸پردرخمهرنززا و پززی بردهرنززا کززه
ممرج در رنمقات طنز موه بوده رس
در ایو رات ،آنچه که بیشمر پژوهشگررن (نظیر کیارو20۸0 ،؛ هونمس لوکه20۸0 ،2؛ چاومه،
 ) 20۸2بر آن رتفا نظر دررنا ریو رس

که هاا رصلی ترجمه طنز رف نقشی رس

که طنز در

زبان مراأ ریفا میکنا که ریو در ورا همان ترجمه نقس-گرر ۹میباشا در ریو هررینا ،گام ن س ،
تش یص انصر طنزآمیز در زبان مراأ و درک آن و سسس رنمقات آن به زبان مقصا رس
باروس )20۸5 ،همانطور که ارلا گفمه شا ،شناسایی ارارتها طنز کار سادهر نیس
مقولهر ش صی و منحصر به هرد رس
شود رز هرهنگی به هره ن

رود ،دیگر لزوما طنزآمیز نیس
در ممو رصلی خناهدرر نیس

چون

(رسسن ی )2007 ،و بردرشمی که رز اناصر طنزآمیز می

دیگر و نیز بیو رهررد م ملن ممفاوت رس

ررسما ،کاررر ) 200۳( 1بر ریو باور رس

(گارسیا

که ارارت طنزآمیز ی

(نفس  )20۸1در ریو

ممو ،رگر در ممو دیگر به کار

ترجمه طنز در ترجمه دیارر شنیارر

نیز هرگز به رنارزه طنز

(آنارس-گیلر )20۸5 ،5به منظور خل همان نقشی که ارارت طنز

در ممو مراأ ریجاد نمودهرس  ،ممرج بایا رز انصر خلاای

در دوبله کارتونها رسمفاده کنا

(کوئی )20۸2 ،6چون ررزشها ،رخلاایات ،و ریائولوژ هرهن ها م ملن ممفاوت رز ی ایگر
هسمنا بنابرریو ،ممرجمان بایا در هنگام مورجه با ترجمه طنز اراررت هرهنگی رز زبان مرار به
مقصا خلااانه ام کرده و اورم ممعاد رر در نظر بگیرنا (کیارو)20۸0 ،

1. Zootopia
2. Fuentes Luque
3. skopos
4. Carra
5. Andrés Galar
6. Cui
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 .۴ .۲بافت جامعه و دوبلة طنز

ممایززر دیگززر کززه ترجمززة طنززز رر تح ز
محززی مقصززا ترجمززه رس ز

تززیریر خززود اززررر میدهززا باه ز

جامعززه یززا

کززه پززژوهسهززا مربززوب بززه آن رز سززات  ۸۳۳0شززروت شززا

(اززامر و خوشسزززلیقه )20۸۱ ،بززرر مثزززات ،هزززونمس لوکززه ( )200۹سزززط پزززفیرش
ترجمة طنز هیل درک سز  ۸رر بررسزی نمزوده و نشزان درده رسز
زیرنززویس ،م اطرززان رر تح ز

کزه دوبلزة هزیل بیشزمر رز

تززیریر اززررر درده و م اطرززان جملززات طنززز رز زبززان رنگلیسززی

بززه زبززان رسززسانیایی رر درک میکننززا رمززا نمززای تحقی ز مشززابهی کززه توس ز هززونمس لوکززه
( )20۸0نقززس محززی مقصززا رر بززر دوبلززه هززیل طنززز بررسززی کززرده ،نشززان درده رس ز

کززه

بیشززمر تماشززاگررن ریمالیززایی مموجززه جملززات طنززز نمیشززونا در همززیو ررسززما ،تحقیقززات
بوکاریززا )2007( 2نشززان میدهززا کززه تماشززاگررن ریمالیززایی اززادر بززه درک مسززائ هرهنگززی
زبان خارجی ترجمزهشزاه بزه ریمالیزایی نیسزمنا هماننزا پژوهشزگررن پیشزیو ،گزات)200۱( ۹
کززارتون رنگلیسزی هززررر مرغهززا 1رر بززا ترجمزة رومانیززایی و مجارسززمانی ررزیززابی کززرده و بززه
ریو نمیجه رسیاه رس

که ممرج در ترجمة طنزها کلامی موه نروده رس

کززوئی ( )20۸2معمقززا رس ز

بززهدلی تفززاوت در ررزشهززا ،رخلاایززات و ریززائولوژ بززیو

هرهن هزا ،ممرجمزان بایزا رز خلاایز

خزود در ترجمزة کارتونهزا بهزره بررنزا چزون نگزاه

بززه کودکززان رز جامعززهر بززه جامعززة دیگززر و رز هرهنگززی بززه هرهنز
رس  ،ممرجمزان رنیمیشزوهزا کودکانزه بایزا رز ویژگزیهزا باهز

دیگززر بسززیار ممفززاوت
جامعزهر کزه بزرر آن

ترجمه میکننا ،آگاهی درشزمه باشزنا ،چزون ریزو باهز  ،ترجمزة آنهزا رر تحز

تزیریر خزود

اززررر مززیدهززا (شززوی  )۸۳۱۸ ،5خاربنززاه و رهضززلی ( )20۸6نیززز پززس رز بررسززی تززیریر

جامع زة مقصززا بززر دوبلززة هارسززی رنیمیشززو آمری ززایی بززا

رسززفنجی 6دریاهمهرنززا بززهدلی ز

وجززود معیارهززا هرهنگززی و مززفهری ریررنززی ،دوبلززه ریززو رنیمیشززو در کانززات تلویزیززونی
1. Duck Soap
2. Bucaria
3. Gall
4. Chicken Run
5. Shavit
6. Sponge Bob Square Pants

ترجمة طنز در دوبلة هارسی سریات رنیمیشو بچهرئیس

ریررنززی مقصززامارر رسزز

۸۹۹

رمززام ( )۸۹۳5بززه بررسززی ترجمززة هارسززی هیل هززا کززارتونی
کونگفوکزار پردرخز

رئیس مزراه ،شزن ارمزز  ،و پانزار

و بزه ریزو نمیجزه رسزیاه رسز

که ترجمة هیل ها خزارجی بزه گونزهر صزورت مزیگیرنزا کزه م اطز

مموجزه خزارجی

بززودن هززیل نمززیشززود و ترجمززة بیشززمر هیل هززا رز نززوت ترجمززة آزرد بززوده و هززاا آنهززا
س زرگرم کززردن م اط ز

برزینس ز  )20۸2( ۸و سززان  )20۸2( 2ترجم زة چنززا هززیل

رس ز

کززارتونی رر بررسززی کززرده و بززه ریززو نمیجززه رسززیاهرنا کززه ترجمززه رنیمیشززوهززا بایسززمی
ممناس

با سو و هوی

هرهنگی کودکان زبان م اط

باشا

وجززه تمززایز پززژوهس راضززر بززا پژوهسهززا ارلززی ریززو رسز

کززه ریززو پززژوهس ربمززار

همززاهنگی بززیو پززن ممززرج در شناسززایی ارززاررت طنززز زبززانی موجززود در رنیمیشززو
بچززهرئیس رر ررزیززابی کززرده رس ز
دوبلة طنز رر هق در یز

ن مززة دیگززر رین ززه پززژوهسهززا پیشززیو رسززمررتژ ها

کانزات تلویزیزونی بررسزی کردهرنزا و تزوجهی بزه مقایسزة ترجمزة

کارتونهززا طنززز توسزز ممرجمززان م ملززن نارشززمه و نیززز نقززس محززی مقصززا رر در
ترجمة دیارر شنیارر نادیزاه گرهمزهرنزا بنزابرریو ،پزژوهس راضزر درصزاد رسز

بعزا رز

شناسززایی ارززاررت طنززز سززریات رنیمیشززو بچززهرئیس ،رسززمررتژ ها بهکاررهمززه در ترجمززة
رنیمیشزو رر در دو کانززات تلویزیززونی نهززات و جز جونیزور شناسززایی کززرده و در ریززو ررسززما،
نقس محی مفصا رر نیز بررسی نمایا
 .۳روش پژوهش

سریات رنیمیشزو بچزهرئیس دررر دو هصز مزیباشزا کزه چهزارده اسزم
آن بررسی شزا دلیز رنم زا

رز هصز روت

ریزو رنیمیشزو ریزو بزود کزه بچزهرئیس نزامزد جزایزة بهمزریو

رنیمیشو آکزادمی رورردز ۹و گلزان گلزوبز 1بزوده و نیزز پزر رز ارزاررت طنزآمیزز زبزانی رسز
در ریززو رنیمیشززو ،نززوزرد اجیزز

و غریزز  ،خززوشپززوش و دررر کیززن سامسززون

1. Burczynska
2. Song
3. Academy Awards
4. Golden Globes
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بهانورن برردر تازهممولاشاة «تزی تمسلمزون» ۸بزه خانزه وررد مزیشزود .هزر اسزم
دایقه رسز
هر اسم

تقریرزاً 27

کزه در مجمزوت ،نمونزهر  ۹7۱دایقزهر بزرر ریزو پزژوهس هزرره شزا مزمو
نیز رز رینمرن

رسم ررج شا

2

نس ز ههززا دوبلهشززاة ریززو رنیمیشززو نیززز رز دو کانززات تلویزیززونی و مززاهوررهر گرهمززه
شززانا :کانززات تلویزیززونی نهززات کززه رز سززیما جمهززور رسززلامی ریززررن پ ززس مززیشززود و
جزز جونیززور کززه رز مززاهورره توسزز گززروه جزز ( )GEMپ ززس مززیشززود تمززامی
گفمگوهززا دو ش صززی
اسززم

رصززلی ریززو رنیمیشززو یعنززی «تززی تمسلمززون» و «بچززهرئیس» در ۸1

هصز روت بززهانورن دردههززا رصززلی ریززو پززژوهس رنم ززا

گردیززا ،چززون بررسززی

آزمایشی ارز رز تحلیز رصزلی نشزان درد کزه گفمگزو سزایر ش صزی ها در نسز ة دوبلزه
در هر دو کانات تلویزیونی دسم ار شاهرنا
 .۱ .۳روش کار

ممرجمان طنز بایا خصوصزیات لزازم بزرر ترجمزة طنزز رز جملزه تجربزه کزاهی ،آگزاهی
رز هنزززون ترجمزززه و رنم زززا

روشهزززا مناسززز

در ترجمزززة طنزززز ،درشزززمو پیشزززینة

رجممززاایهرهنگززی مشززمرک درشززمه و رز رززس شززو طرعی برخززوردرر باشززنا (پززاریس،۹
 )20۸0به نظزر کیزارو ( )20۸0ممرجمزانی کزه الاازه بزه ترجمزة طنزز دررنزا بایسزمی الزاوه
بر آشنایی بزا زبزان و هرهنز

زبزان مرزاأ و مقصزا ،رزس شزو طرعی نیزز درشزمه باشزنا تزا

مموجه جملزات طنزز بشزونا در غیزر ریزو صزورت مم زو رسز

مموجزه طنزز بشزونا ولزی

جملات طنز به نظرشان بیمزه باشا
بززرر پاسززخ بززه رولززیو سززؤرت پززژوهس ،پرسززسنامة سززنجس شززو طرعی)SHQ( 1
خشززوای ،اریضززی سززامانی و آاززایی ( )۸۹۱۱تهیززه شززاه و بززیو پززانزده ممززرج در هش ز
درررلمرجمززة م ملززن رصززفهان درده شززا تززا ت میز کننززا .ریززو پرسززسنامه شززام  25سززؤرت
رسز

کزه ممرجمزان جززور

خزود رر بزهصززورت کاملزاً مزورهق  ،مززورهق  ،تزا رزا مززورهق ،

1. Tim Templeton
2. https://www.springfieldspringfield.co.uk/tv_show_episode_scripts.php.
3. Paris
)4. Sense of Humor Questionnaire (SHQ
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نظززر نززاررم ،م ززالف  ،تززا رززا م ززالف  ،کاملززاً م ززالف رنم ززا
پرسسنامه هر شرک کننزاه بزرر کز پرسزسنامه یز

نمزرة نهزایی کسز

بالززا در ریززو پرسززسنامه نشززاندهنززاة شززو طرعی بیشززمر رسزز

کردنززا در ریززو
میکنزا و نمزرة

پززس رز رنجززام مررلززة

جم آور  ،دردههزا بزه نزرمرهززرر  SPSSوررد شزاه و پزس رز تحلیز  ،رز پزن ممزرج بزرر
شرک

در ریزو پزژوهس دازوت بزه امز آمزا ممرجمزان ( ۹مزرد و  2زن) هزارغرلمحصزی

رشزمة ممرجمزی زبززان رنگلیسزی بززا میزانگیو سزنی رززاود  ۹1بودنزا و سززابقة هعالیز

آنهززا

در درررلمرجمه بیو  ۹تا  5سات بود
پس رز رین زه ریزو پزن ممزرج کزه دررر خصوصزیات لزازم بزرر ترجمزة طنزز بودنزا،
رضززای

و مورهقز

خززود رر بززرر شززرک

در ریززو پززژوهس رالززام نمودنززا ،روش و هززاا

مطالعززه بززرر آنهززا توضززی درده شززا پژوهشززگر راضززر ،در طززی جلسززة آموزشززی
دوسززاامه ،رنززورت م ملززن طنززز زبززانی رر بررسززاس طرقهبنززا درینزز ( )200۳بززرر آنهززا
توضززی درد ریززو مززات ،طنززز رر بززه رنززورت م ملفززی شززام جززوک ،معمززا ،طنززز ورژگززانی،
کلمات اصار ،ردرت سزر ی ،بزاز بزا کلمزات ،تحریزن یزا الز  ،دسز رنزارخمو ،تحقیزر و
نیزز خودکوچ شززمار طرقهبنززا میکنززا رز ریززو پزن ممززرج خورسززمه شززا هززر چهززارده
اسززم

رز ریززو رنیمیشززو رر بززه زبززان رصززلی (رنگلیسززی) تماشززا کننززا ،مززمو رنگلیسززی آن رر

ب ورننا و تمامی اراررت طنز آن رر شناسایی نماینا
در مررلززة دوم پززژوهس کززه هززاا آن شناسززایی رسززمررتژ ها ممرجمززان ریررنززی در
ترجمززة ارززاررت طنززز و یززاهمو تفاوتهززا بززیو آنهززا بززود ،ارززاررت طنزآمیززز رر کززه
ممرجمززان شناسززایی کززرده بودنززا ،بززا ترجمززة ممرجمززان ریررنززی در دو کانززات نهززات و ج ز
جونیززور بززهصززورت جارگانززه مقایسززه شززا بززایوترتیز  ،رسززمررتژ ها ممرجمززان در ریززو
دو کانززات شناسززایی شززا تززا مش ز ص گززردد آیززا طر ز مززات کیززارو ( ،)20۸0رسززمررتژ ها
ی سزانی توسز ممرجمززان دو کانزات بزه کزار بزرده شزاه یززا خیزر کیززارو (،20۸0

)7-6

چهار رسمررتژ م ملن رر برر ترجمة طنز معرهی مینمایا:
 ۸ترجمززة تحز رللفظی کززه در آن ارززاررت طنززز بززاون تاییززر بززه زبززان مقصززا برگززردرن
میشونا
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مثلززاً جملززهر نظیززر ? Weird kid, creepy, pants-lessدر کانززات جزز جونیززور
بهصورت «یزه بچزة اجیز

پزاش بزوده» ترجمزه شزاه رسز

کزه هقز پوشز

بزه ارزارت

دیگر ،در ریو رسمررتژ  ،ممو مراأ بهصورت ورژهبهورژه ترجمه شاه رس
 2جانشززینی کززه در آن طنززز زبززانی مززمو مرززاأ بززا ارززارتی تقریرززاً معززادت جززایگزیو
مززیشززود مثلززاً جملززة ? Weird kid, creepy, pants-lessدر کانززات نهززات ،بهصززورت
همانگونزه کزه

«یه بچزة مرمزوز ،یزه خزورده کثیزن تزو ریزو مایزههزا» ترجمزه شزاه رسز
مشاهاه میشود ،بهجا کلمة  pants-lessارارت جایگزیو بهکار برده شاه رس

 ۹جززایگزینی کززه در آن طنززز زبززانی مززمو مرززاأ بززا ارززارتی رصززطلاری در زبززان مقصززا
جزایگزیو مززیشززود مثلزاً  Stump the chimp, The Two Dollar Double Dateدر
کانات نهات بهصزورت «مازز بزا  5۹هززرر تزومو» جزایگزیو شزاه رسز

(مازز گزاو  5۹هززرر

تومو میررزد)
 1رفا که در آن طنز زبزانی مزمو مرزاأ بزهطور کامز در دوبلزه رزفا مزیشزود مثلزاً
جملزززةcurse these German engineers and their impeccable baby-

! proofingدر ج ز جونیززور بهصززورت «لعن ز
شاه رس

(لعن

بززه ریززو طززرن صززنالی کودکانززه» ترجمززه

به طرن ریو صزنالی بچزه) همزانطور کزه مشزاهاه مزیشزود ،بزرر سزاده

کردن دیزالوگ و اابز ههز کزردن آن بزرر کودکزان ،ارزارت «مهناسزیو آلمزانی» در دوبلزه
رفا شاه رس
به منظور بررسزی تزاریر محزی مقصزا بزر رنم زا
طنزآمیززز گفمگوهززا ریززو دو ش صززی

رسزمررتژ ترجمزه  ،ترجمزة ارزاررت

رصززلی در دو کانززات نهززات و جزز جونیززور بززا

ی ایگر مقایسزه شزانا پزس رز آن ،دلایز رسزمفاده رز هزر رسزمررتژ بررسزاس مزات چاومزه
(،20۸2

 )۸۱-۸5شناسزززایی گردیزززا چاومزززه پزززن معیزززار رر بزززرر مفهزززوم «مقصزززا

ریائات» ۸تعرین میکنا که ارارت رس

رز:

1. ideal receiver

۸۹7

ترجمة طنز در دوبلة هارسی سریات رنیمیشو بچهرئیس

 ۸کززا یززا رمززز زبززانی :۸بایززا بززیو مززمو نوشمهشززاه و هززرم گفمززار آن کززه بایززا رورن و
ی نورخ

باشا ،تعادت وجود درشمه باشا

 2تطاب زمانی اابز ارزوت :2آنچزه دوبلزه شزاه بایزا بزا ررکزات لز

و دهزان بزازیگررن

رو صززفحة تلویزیززون بززهلحا زمززانی تطززاب درشززمه و نیززز بززا ررکززات بززان بززازیگررن
تطاب درشمه باشا و با آنچه بازیگر مراأ میگویا نیز هماهن

باشا

 ۹تعززارد معقززوت و اابزز ارززوت دیالوگهززا :۹تعززارد کلمززات مززمو ترجمززهشززاه بایززا
تناس

لازم رر با تعارد کلمات ممو رصلی درشمه باشا

 1رنسجام بیو تصزاویر و ورژگزان :1بزرر وهزادرر مانزان بزه مزمو مرزاأ ،بایزا بزیو پلزات
و دیالوگها رنسجام و هماهنگی وجود درشمه باشا
 5ترجمزة وهززادرر :5مززمو دوبلززه بایززا وهززادرر خززود بززه مززمو مرززاأ رر رز لحززا محمززور،
هرم و نقس رف نمایا
 .۴نتایج و بحث

بززهدلی ماهیزز

ش صززی تشزز یص ارززاررت طنززز ،میزززرن همززاهنگی پززن ممززرج در

شناسایی اراررت طنزز محاسزره شزا بزا رسزمفاده رز هرمزوت هلزیس کاپزا 6کزه در وراز پایزایی
بززیو چنززا ررزیززا

رر در تحقیقززات کمززی محاسززره مززیکنززا (بیززرت و پ ز  ،)20۸۸ ،7میزززرن

همززاهنگی بززیو ممرجمززان پززژوهس راضززر محاسززره شززا طر ز هرمززوت هلززیس کاپززا ،رگززر
ممرجمان نظر موره برر تعییو کزا در ترجمزة مزورد نظزر درشزمه باشزنا ،نمزرة کاپزا معزادت
ی
ی

میشود و رگر تورهقی بزیو ممرجمزان نراشزا نمزرة کاپزا صزفر مزیشزود هرچزه نمزره بزه
نزدی مر باشا ،توره بیو ممرجمان بیشمر رس

(رُبرریو و سالانا)20۸1 ،۱

1. the linguistic code
2. acceptable synchrony
3. credible and realistic dialogue lines
4. coherence between images and words
5. loyal translation
6. Fleiss Kappa
7. Bayerl and Paul
8. O'Brien & Saldanha

مطالعات زبان و ترجمه

۸۹۱

بررسززاس ضززری

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

پایززایی کاپززا ،ارززاررت طنزآمیززز کززه رز سززط بالززایی رز پایززایی یززا

همززاهنگی بززیو پززن ممززرج برخززوردرر بودنززا ارارترنززا رز :جززوک ( ،)0/6۸معمززا(،)0/6۹
طنززز ورژگززانی ( ،)0/6۸کلمززات اصززار ( ،)0/51ردرت سززر ی ( ،)0/65بززاز بززا کلمززات
( ،)0/1۱تحریزززززن یزززززا الززززز

( ،)0/1۱دسززززز رنارخمو ( ،)0/۱۳تحقیزززززر ( )0/۱0و

خودکوچ شزززمار ( )0/۱0بودنزززا مقزززادیر کممزززر رز  0/60رزززاکی رز ازززام وجزززود
هماهنگی او بیو ررزیابان رسز

ضزری

کاپزا و تحلیز آمزار مرمنزی بزر آن ازاد بزیو

 -۸تا  +۸رس  ،که هرچزه بزه  +۸نزدیز تر باشزا بیزانگر وجزود تورهز ممناسز
رس

رنزارزهها نزدیز

و مسزمقی

بزه  -۸نشزاندهناة وجزود تورهز ا زس و رنزارزهها نزدیز

بزه

صفر اام توره رر نشزان میدهزا (لنزایس و کزو  )۸۳77 ،۸بررسزاس ریزو یاهمزه ،مزیتزورن
چنززیو نمیجززه گرهز

کززه هززر پززن ممززرج در زمینززة شناسززایی جوکهززا ،معماهززا ،طنزهززا

زبززانی ،ردرت سززر ی ،دس ز رنززارخمو ،تحقیززر و تمس ز ر و نیززز خودکوچ ز شززمار رتفززا
نظر درشمهرنا جاوت  ۸بساما اراررت طنز رر در ممو مراأ ریو رنیمیشو نشان میدها
جدول  .۱بسامد عبارات طنزآمیز در متن مبدأ انیمیشن بچهرئیس
نوع طنز

بسامد

درصد

جوک

6۱0

26/۸۹

معما

۹0

۸/۸5

طنز ورژگانی

۸7۱

6/۱1

ردرت سر ی

۱7

۹/۹1

دس رنارخمو

۸020

۹۳/2

تحقیر

5۳7

22/۳1

۸0

0/۹۱

خودکوچ شمار
مجموت

2602

در مجمززوت 2602 ،ارززارت طنززز (بززا در نظززر گززرهمو همززاهنگی بززیو  5ممززرج در
شناسززایی آنهززا) رز مززمو مرززاأ ریززو رنیمیشززو بززر گرهمززه شززانا کززه رز میززان آنهززا جززوک
1. Landis & Koch

۸۹۳

ترجمة طنز در دوبلة هارسی سریات رنیمیشو بچهرئیس

( ،)26/۸۹دسزززز رنارخمو ( )۹۳/2و تحقیززززر ( )22/۳1بیشززززمریو بسززززاما رر بززززه خززززود
رخمصززا

درده بودنززا در ریززو اسززم  ،بررسززاس مززات درینزز ( )200۳رز هززر نززوت طنززز

مثالی میآوری :
جوک وررا کلزامی شزام روریز

یزا دیزالوگی رسز

کزه بزه تعجز

خزم و منجزر بزه

مناهات یا تنااض مزیشزود مثلزاً در م المزة زیزر بزیو بچزهرئیس و ی زی رز کارکنزانی رسز
کززه مززیخورهززا در رتززا خززودش رجابزز
میدها که مواعی

مزززرج کنززا جملززه آخززر رطلااززاتی رر بهدسزز

رر روشوتر مینمایا:

ترجمه

دیالوگ

قسمت

زمان

بچهرئیس :ریو چه کاریه تو دهمر مو؟

The Boss Baby: What in
?the corporate world
Amal: «Can I get a little
”?privacy
The Boss Baby: «Amal,
are you going corner in
”?my office
Amal: «You're the one
”working in the restroom.

پرسمار بچه

00:0۸:02

آمات :میشه ی

تنها باش ؟

بچهرئیس :آمات! آخه ت لیه تو دهمر مو؟

آمات :خو تو آما تو دسمشویی کار
میکنی!

معما یا چیسمان ،سؤرلی رس

که با پاسخ پیس بینینشاه و ررمقانه دنرات میشود:

ترجمه

دیالوگ

قسمت

زمان

تمسلمون :چی شاه با رخلا ؟

Templton: What's wrong,
?widdle grump-grump
Tummy gurgles? Izzums
sweepy? Doodles in the
?didee
The Boss Baby: Baby talk
is hate speech,
Templeton.
 !Templton: I got itWhat? See that bump on
his gums? He's getting his
first tooth. No wonder
poor baby is so cranky.
The Boss Baby: Staci,
what do we have for tooth
?pain

رس وتر باس ی

00:۸۸:۹۸

ش م

درد می نه؟ مامان رر

می ا ؟ ن نه جات سرده؟
بچهرئیس :بچهگونه ررا زدن
توهینه تمسلمون!
تمسلمون :مموجهرم ،آن برآماگی
رر میبینی؟ درره دناونس در
میاد به خاطر همیو بارخلا
شاه

بچهرئیس :رسمیسی برر دناون
درد چی درری ؟

۸10

مطالعات زبان و ترجمه
ترجمه

رسمیسی :پسمون

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

دیالوگ

یخزده

زمان

قسمت

Staci: Frozen pacifier.

طنز ورژگانی در وراز نزوای ورژهسزاز رسز

مثلزاً کلمزة کزوکی-کزوپمر کزه بچزهرئیس

بهجا کلمة هلیکوپمر رز آن رسمفاده میکنا:
ترجمه

دیالوگ

قسمت

زمان

بچهرئیس :می ا خفه ش تمسلمون؟

The Boss Baby: What? Are
you trying to choke me, you
homicidal maniac? Gotta
 !mash those mammajammas][Mom.
Mother: Ready for me to clear
– ?plates
!Templton: One more minute
Mother: I bought cookies if
you're done! The Boss Baby:
Mashed, Templeton! I want it
pureed so fine, it'll be in my
diaper by sundown.
][Dad.
Father: Okay, here comes the
!cookie-copter

رس وتر باس ی

00:۸۸:۹۸

بایا ریو خوشمزهها رر پوره کنی
مادر :بچهها بشقاباتون رر تموم
کردیا؟ رگر غفرتون رر خوردیا
بررتون کلوچه بیارم؟
تمسلمون :تا یه دایقه دیگه
بچهرئیس :لهس کو تمسلمون،
میخام رینقار نرم بشه که بمون
کلس رر یه لقمه کن

پار :خیلی خو  ،کولوچهها دررنا
میانا

کلمات اصار ،پاسخها زیرکانه به سؤرلات رس

مثلاً:

ترجمه

دیالوگ

قسمت

زمان

بچهرئیس :مو میمون لوبیات رر

The Boss Baby: I'm happy to
?eat the beans, but for free
[gasps.]. Was there a fire that
burned down the rules of
?business
Templton: This isn't a
 business. We're a family.?We're supposed to
The Boss Baby: I don't live in
«supposed-ta, Templeton." I
live in the free market. It's all
business

رس وتر باس ی

00:0۸:55

ب ورم ،منمهی مجانی؟ مو کاسر ،
ن نه ش صیم آتس گرهمه و رز بیو
رهمه؟

تمسلمون :رین ه کاسری نیس ! ما یه
خانوردهری ناسلاممی؟
بچهرئیس :مو ناسلاممی-ملاممی
رالی نیس

تمسلمون ،مو هق

معامله میکن  ،زناگی رر کاسری
میبین

ترجمة طنز در دوبلة هارسی سریات رنیمیشو بچهرئیس

ردرت سر ی شام تشزریه و مقایسزه رسز

۸1۸

کزه بزه منظزور مقایسزة چیزز بزا چیزز دیگزر

با رسمفاده رز کلماتی نظیر «شریه» یا «مث » بهکار میرود:
ترجمه

دیالوگ

قسمت

بچهرئیس :می ا خفه ش

The Boss Baby: What? Are
you trying to choke me, you
homicidal maniac? Gotta
!mash those mammajammas
- Mashed, Templeton! I
want it pureed so fine, it'll
be in my diaper by sundown.
«Come on, beat it like it
”!owes you money

رس وتر باس ی

تمسلمون؟ بایا ریو خوشمزهها رر
پوره کنی ،لهس کو تمسلمون ،می ام
رینقار نرم بشه که بمون کلس رر یه

لقمه کن یه جور بزن رنگار پول
رر خورده

زمان

00:02:۹۹

بززاز بززا کلمززات (شززام هماینززاها ،رصززطلارات ،ه نززامهززا ،کلمززات چنززامعناییهززا و
کلمزه رر خطزا

ه آورها) معمولاً به جزوکی بزر مزیگزردد کزه معنزا دیگزر رز یز

ازررر

میدها یا به کلماتی بر میگردد که در تلف ی سان و در معنا ممفاوتنا:
دیالوگ

ترجمه

رسمیسی :آن بالیخره آما

بچهرئیس :همة رر بر میگیره ما رر
چررغ نفمی! درغون! صرر کو! چه رتفاای
رهماده؟

رئیس بزرگ جنا مگا توپوله :باب
شای  ،باب

شای  ،باب

خطر بزرگ شرک

شای  ،یه

رر تهایا می نه،

بچهرئیس بایا مش

رر ر کنه،

رسیاگی به ریو جور کارها با رنه

تحریززن یززا الز

]elevator bell rings.
]- [alarm blaring.
][scoffs.
!He's finally here
The Boss Baby: Snitches
get stitches, Peg.
][blaring continues.
The Boss Baby: Wait, what
?happened
Mega Fat CEO Baby:
Whee-oo-whee-oo! Drama,
drama, drama! There's a
critical threat to our
company. Boss Baby is our
man in the field. He's
supposed to catch these
things.

قسمت

گربه در
گهورره

زمان

00:۹:20

بززر پایززة جززایگزینی ،رززفا یززا رضززاهه بززه هززرم و معنززا رصززلی مززمو

صورت میگیرد که منجر به خل ضا ضر رلمث ها میشود:

مطالعات زبان و ترجمه

۸12

دیالوگ

ترجمه

پار :چرر کار میکنی که بچهها رای

ه

بشنا؟
مادر :ما خیلی بای ریو رصلاً مسابقه نیس !

مجر  :رالا مو با رخمیاررتی که بهانورن
مجر مسابقات دررم رالام میکن که ریو
مسابقه برر همیشه جم شا همة بچهها
برناه هسمنا رارا بیشمرشون

Why did we ever make babies
?compete against each other
We're awful! This pageant is
!awful
By the power vested in me as a
celebrity with a microphone, I
hereby declare this pageant
canceled forever. All babies are
winners. Or, at least, most.

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم
قسمت

ماشیو
غوت

دس ز رنارخمو کززه در ورا ز خنززاهدرر و در اززیو رززات همززرره بززا اصززرانی

زمان

00:2۸:50

یززا رنمقززاد

رس  ،نقسها معنایی ممعاد نظیر تمس ر ،تهایا یا ردر درآوردن رر ریفا میکنا:
ترجمه

رئیس بزرگ جنا

دیالوگ

مگا توپوله :تو چقار

سادهر پسر جون!
بچهرئیس :مو همیو رلان میرم و درسمس
میکن

رئیس بزرگ جنا مگا توپوله :پس چی؟ و
گرنه سری به رئیسام رطلات میام ،یعنی هییت
مایره ،بعا ه میمون رخررج

کن  ،گفم که

باونی ،دیگه خودت میاونی باشه بچهرئیس

Mega Fat CEO Baby: «Oh,
aren't you just a peach, high?tops
The Boss Baby: I'll take care
of this Scooter Buskie.
Mega Fat CEO Baby: «Uh,
"yeah, or else.” «The «else
means I take this matter to my
bosses. The Board of
Directors. And then I get to
”fire you, so's we clear.

قسمت

رس وتر
باس ی

زمان

00:07:۸۳

منظززور رز تحقیززر رسززمفاده رز ارززاررت خشززو و تززوهیوآمیززز بززرر تحقیززر یززا رنمقززاد رز
دیگررن رس :
ترجمه

دیالوگ

قسمت

زمان

بچهرئیس :خیلی خو  ،خیلی خو ،
تو درنشگاه آزرد درس خونا ،
درسمه؟
نمیدون !
بچهرئیس :رالا ه جرأت پیار کرد
رز مو رشوه بگیر  ،درسمه؟

The Boss Baby: all right, all
right. So, you went to a
community college, is it? I don't
know! And you the guts to ask
!me for a bonus, now? Ha! see

بازگش
بچهرئیس

00:07:۸۳
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طنززز خودکوچ ز شززمار زمززانی رسززمفاده مززیشززود کززه ش ز ص رز خززودش رنمقززاد یززا
گلایه میکنا:
ترجمه

تمسلمون :میاونی ،رن ش س

دیالوگ

ناپفیره،

دسممون رر خوناه ،آنقارها ه با نیس
بهانورن پرسمار منظورمه ،بهمره
بیخیالشی
بچهرئیس :تسلی نمیشی  ،رینجا خونه و
زناگی ماس

قسمت

زمان

رگر نمونی ش سمس بای

نمیتونی سرمون رر بالا بگیری (در رات
خودزنی) مو کی  ،مو رئیس کوچی ،

You know, she's not that
bad. I mean, for a babysitter.
– - Maybe we let this happen
The Boss Baby: No
surrender! This is our house.
If I can't beat a teenage girl,
]who am I anymore? [grunts
I'm a little boss! I'm a little
!boss

پرسمار بچه

00:0۳:1۸

مو رئیس کوچی

در مررلززة بعززا ،بززرر پاسززخ بززه سززؤرت دوم ،رسززمررتژ هایی بررسززی شززا کززه ممرجمززان
در دوبلززة ارززاررت طنزآمیززز دو ش صززی

رصززلی ریززو رنیمیشززو در دو کانززات نهززات و ج ز

جونیور بهکزار گرهمزه بودنزا جزاوت  2بسزاما و درصزا هزر رسزمررتژ و دلایز رسزمفاده رز
آنها رر در کانات ج جونیور بررساس مات چاومه ( )20۸2نشان میدها:
جدول  .۲دلایل استفاده از استراتژیهای انطباق در کانال جم جونیور
بسامد

درصد

دلیل

استراتژی

۸5۱0

60/72

همگاهساز  ،طنز

جانشینی

۹00

۸۸/52

طنز

جایگزینی

576

22/۸۹

رفا

۸16

5/6۸

مجموت

2602

ترجمه تح

رلفظی

طنز ،ربهام در ممو ،صحنهها نامناس
ربهام در ممو مراأ ،مسائ هرهنگی مربوب به زبان
مقصا

۸11
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جاوت  2نشزان میدهزا کزه ترجمزة تحز رللفظی رسزمررتژ غالز

کانزات جز جونیزور

مثلزاً جملزاتی نظیزر ? Weird kid, creepy, pants-lessو Uh, little bit

بزوده رسز

 of baby acne on my tushدر کانززات ج ز جونیززور بززهترتی ز  ،بهصززورت «یززه بچززه
اجی

پزاش بزوده» و «نشزیمنگاه چنزا تزا جزوش ریزز زده» ترجمزه شزاه

که هق پوش

بودنا
رسززمررتژ دیگززر کززه در کانزات جز جونیززور رسززمفاده شززاه رسز  ،جززایگزینی ارززارت
طنز ممو مراأ با ارارت رصطلاری در دوبله بود ( 22/۸۹درصا) برر مثات ،جملات
!you shout your lying mouth
Mashed, Templeton! I want it pureed so fine, it'll be in my diaper by
sundown

بهصززورت «لطف زاً در آن غززار الززی ص زار رر برنززا بچززه» و «لهززس کززو می ززام هززردر تززو
پوش

یه ررر هنر تحوی بام» ترجمه شاه رس

ک ز بسززاماتریو رسززمررتژ نیززز رززفا ارززاررت طنزآمیززز در ریززو کانززات رس ز

بززهانورن

مثات ،اراررت
Why does your brother look like Halloween just threw up on his
?face
!Curse these German engineers and their impeccable baby-proofing

بهصززورت «چززرر دردرش ز

مس ز رهبززاز در میززاره؟» و «لعن ز

بززه ریززو طززرن صززنالی

کودکانه» ترجمه شانا
جدول  .۳دلایل استفاده از استراتژیهای انطباق در کانال نهال
استراتژی

بسامد

درصد

ترجمه تح رلفظی

۸۹0

1/۳۳

جانشینی

۸0۳0

1۸/۱۳

جایگزینی

501

۸۳/۹6

رفا

۱7۱

۹۹/71

مجموت

2602

دلیل

همگاهساز
مسائ هرهنگی مربوب به زبان مقصا ،طنز
مسائ هرهنگی مربوب به زبان مقصا ،طنز ،ربهام در
ممو مراأ
مسائ هرهنگی مربوب به زبان مقصا

۸15
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جززاوت ۹نشززان مززیدهززا ،جززایگزینی بززا  1۸/۱۳درصززا ،رززفا بززا  ۹۹/71درصززا و
جززایگزینی بززا  ۸۳/۹6درصززا پربسززاماتریو رسززمررتژ ها بززهکار رهمززه در کانززات نهززات
بودنززا ک ز بسززاماتریو رسززمررتژ نیززز ترجمززة تح ز رللفظی بززا  1/۳۳درصززا هررورنززی بززوده
رس

مثلاً جملاتی نظیر
?Weird kid, creepy, pants-less
Uh, little bit of baby acne on my tush.

به ترتی

بهصورت «یه بچزه مرمزوز یزه خزورده کثیزن تزو ریزو مایزههزا» و «یزه جزوش

کوچولززو تززو کمززرم» ترجمززه شززاه رسزز

بززهارارت دیگززر ،ورژة کمززر جززایگزیو کلمززة

نشیمنگاه شاه و بهجا  pant-lessنیز ارارتی کاملاً ممفاوت جایگزیو شاه رس
برخزی رز جملزات نیززز بزرر رین ززه مناسز

شززرری هرهنگزی و مززواعیمی جامعزة ریررنززی

شونا و کودکان با آنها آشنا باشنا ،در دوبلة کانات نهات بازنویسی شاهرنا مثلاً
Stump the chimp, The Two Dollar Double Date or front row tickets
to Patty Feltmonster's Wiggling Jug Band, and we'll throw in
Jimbo's personal stuffed companion

کززه بززه «ماززز بززا  5۹هزززرر تززومو» (ماززز گززاو  5۹هزززرر تومززان مززیررزد) و «جایگززاه روت
کنسززرت نیمززا ،جهززن و ضززرر» ترجمززه شززاه رسز

در جملززة ارلززی ،ترجمززه and we'll

 throw in Jimbo's personal stuffed companionرزززفا شزززاه و «جهزززن و
ضززرر» ترجمززه شززاه رس ز
ررکات ل

)! (what the hellتززا همززاهنگی بززیو تصززویر و مززمو و نیززز

ش صی ها رف شود

در کانزات نهززات نیززز در  ۸۳/۹6درصززا رز مززوررد ،رز جزایگزینی رسززمفاده شززاه رسز

مثلزاً

جملززة خنززاهدرر مثزز ! Ugh, it’s a human car alarmبززهمنظززور بززومیسززاز و
رین ززه گفمگوهززا ش صززی ها مقصززامارر باشززنا ،بززه «مثزز صززار جیرجیززرک 60
سالهرس» ترجمه شاه رس
دومیو رسمررتژ بزهکار رهمزه در کانزات نهزات ،رزفا ( ۹۹/71درصزا) بزود مثلزاً ارزارت
? you homicidal maniacدر کانززات جزز جونیززور بززه «بززرردر کززس ارمزیزز ؟» و در
کانات نهات به «تمسلمون» برگردرن شاه بود

۸16
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با توجزه بزه ریزو نمزای  ،دلیز بزهکزارگیر رسزمررتژ ها ذکرشزاه ،مسزائ مربزوب بزه
زبزان مقصزا (هارسزی) رسز

هرهن

تزا بمزورن رز طریز ریزو رسزمررتژ  ،دیالوگهزا مزمو

مراأ رر رز لحا رجمماای و هرهنگی مناس

م اطران زبان مقصا کرد

یاهمززههززا مربززوب بززه سززؤرت روت ریززو تحقیزز کززه هززاا آن بررسززی میزززرن درک
ممرجمان رز مفهوم طنزز در مزمو مرزاأ رنیمیشزو بچزهرئیس بزود ،رزاکی رز وجزود همزاهنگی
در دریاه

اراررت طنز توسز هزر پزن ممزرج بزود بررسزاس ریزو یاهمزه ،مزیتزورن چنزیو

نمیجززه گره ز

کززه بززیو هززر پززن ممززرج در زمینززة شناسززایی جوکهززا ،معماهززا ،طنزهززا

زبانی ،ردرت سر ی ،دسز رنزارخمو ،تحقیزر و تمسز ر و نیزز خزود کوچز
به ارزارت دیگزر ،بررسزاس ریزو نمزای مزیتزورن گفز

وجود درشمه رس

شناسایی پیامهزا طنزآمیزز مزمو رنیمیشزو بررسزیشزاه ،مشز

شزمار تورهز
کزه ممرجمزان در

چنزارنی نارشزمنا رز سزو

دیگر ،هیچگونزه همزاهنگی بزیو آنهزا در درک کلمزات اصزار ،بزاز بزا کلمزات و تحریزن
یا ال

ریزو یاهمزه بزایومعناسز

وجود نارشز

کزه درک رنزورت طنزز ذکرشزاه رز ممرجمزی

به ممرج دیگر ممفزاوت بزود کزه ریزو مسزاله ،خزود مؤیزا ریزو وراعیز
طنززز کامل زاً ش صززی رسز
به هرهن

رسز

کزه دریاهز

(کیززارو20۸1 ،؛ رسززسن ی  )2007 ،و مفهززوم آن نیززز رز هرهنگززی

دیگر هر مزیکنزا (کزاررر )200۳ ،درک برخزی رز گونزههزا طنزز نظیزر جزوک،

معمززا ،طنزهززا ورژگززانی ،ردرت سززر ی ،تمس ز ر ،تحقیززر و خودکوچ شززمار بززه درنززس
وربسززمه بززه هرهن ز

و زبززان نیززاز نززاررد ،ولززی درک کلمززات اصززار ،بززاز بززا کلمززات و

تحرین نیازمنزا درشزمو تزورنس زبزانی (آتزاردو )2002 ،و درنزس کامز هرهنز
رسزز

زبزان مرزاأ

(جرززار و رویززز 20۸2 ،؛ سززینمس )2007 ،بنززابرریو درک آنهززا کززار دشززورر و

مسززملزم دا ز

بسززیار رس ز ؛ چززون در باه ز

هرهنگززی زبززان مززورد نظززر جززا گرهمززهرنززا

(رنارس-گالار)20۸5 ،
بززرر شناسززایی رسززمررتژ ها بهکاررهمززه در دوبلززه ارززاررت طنزآمیززز رنیمیشززو رنگلیسززی
بچززهرئیس بززه زبززان هارسززی در دو کانززات جزز جونیززور و نهززات ،مززات پیشززنهاد کیززارو
( )20۸2بززهکار گرهمززه شززا نمززای بررسززی چهززارده اسززم

رز ریززو رنیمیشززو نشززان درد

پربسززاماتریو رسززمررتژ ب اررهمززه در کانززات جزز جونیززور ترجمززة تحزز رللفظی (60/72

۸17
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درصززا) و در کانززات نهززات جانشززینی ( 1۸/۱۳درصززا) رس ز

مثل زاً جملززاتی نظی زر Weird

?kid, creepy, pants-lessو Uh, little bit of baby acne on my tushدر
کانززات جزز جونیززور بززه ترتیزز

بززه «یززه بچززة اجیزز

کززه هقزز پوشزز

پززاش بززوده» و

«نشززیمنگاه چنززا تززا جززوش ریززز زده» ترجمززه شززاه بودنززا روشززو رسزز

در دوبلززه

بززهمنظززور رفزز همززاهنگی بززیو تصززویر و کلززام ش صززی ها کززه ی ززی رز رسززمانارردها
کیفیزز

مززات چاومززه ( )20۸2رسزز  ،مززمو مرززاأ بهصززورت تحزز رللفظی یززا کلمهبهکلمززه

ترجمه شاه رس

همیو جملات در کانزات نهزات بزهترتیز

بزه «یزه بچزة مرمزوز یزه خزورده

کثین تزو ریزو مایزههزا» و «یزه جزوش کوچولزو تزو کمزرم» ترجمزه شزاه رسز

بزهارزارت

دیگر ،ورژهة کمر جزایگزیو کلمزة نشزیمنگاه شزاه و بزهجزا  pant-lessنیزز ارزارتی کاملزاً
ممفززاوت جززایگزیو شززاه رسز

دلیز ریززو رسز

کززه کلمززات تززابو بایززا در دوبلززة هارسززی

رززفا شززونا؛ چززون شززنیان ریززو گونززه کلمززات رز لحززا هرهنگززی بززرر کودکززان ریررنززی
نامناس

رس

رسززمررتژ دیگززر کززه در کانززات جزز جونیززور رسززمفاده شززاه ،جززایگزینی ارززارت
طنزآمیززز مززمو مرززاأ بززا ارززارت رصززطلاری در دوبلززه بززود ( 22/۸۹درصززا) در کانززات نهززات
نیز در  ۸۳/۹6درصزا رز مزوررد ،رز جزایگزینی رسزمفاده شزاه رسز
نمززای تحقیزز خاربنززاه و رهضززلی ( )20۸6رسزز

ریزو نمزای هز ررسزما بزا

کززه خاطرنشززان کردنززا کانززاتهززا

تلویزیززونی کززه در درخ ز ریززررن پ ززس مززیشززونا ،معیارهززا هرهنگززی و مززفهری جامعززة
ریررنززی رر راایزز

نمززوده و ترجمززهر مقصززامارر رررئززه مززیدهنززا دومززیو رسززمررتژ

بهکاررهمزززه در کانزززات نهزززات ،رزززفا ( ۹۹/71درصزززا) بزززود در ریزززو کانزززات ،برخزززی رز
رصززطلارات طنزآمیززز بززهدلی رین ززه رز لحززا هرهنگززی مناسزز

کودکززان ریررنززی نرودنززا،

ترجمه نشاه بودنا بزرر مثزات ،تمزامی کلمزاتی کزه مفهزوم هحزس رر منمقز مزیکردنزا ،در
کانات نهات رفا شزانا در رزالی کزه در کانزات جز جونیزور ترجمزه شزاه بودنزا رلرمزه در
کانززات جزز جونیززور نیززز بززهدلی ناآشززنایی کودکززان ریررنززی بززا رصززطلاراتی کززه ریشززه در
هرهن

رنگلیسی دررنا نظیزر رصزطلارات مربزوب بزه ورزش ،غزفر ،جشزوهزا ،رهزررد مشزهور

مطالعات زبان و ترجمه
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و و نیززز بززرر سززادهکززردن دیالوگهززا و آسانسززاز ههزز آنهززا بززرر کودکززان ،رز
رسمررتژ رفا ( 5/6۸درصا) رسمفاده شاه رس
نمززای پززژوهس راضززر نشززان درد کززه محززی مقصززا منجززر بززه تفززاوت معنززیدرر در
ترجمة ارزاررت طنزآمیزز در دو کانزات نهزات و جز جونیزور شزاه رسز

دوبلزة کانزات جز

جونیور بهوضون نشان میدهزا کزه ممرجمزان شزیوهر بزیو بزومیسزاز و بیگانزهسزاز رر
بززر مززیگزیننززا آنهززا برخززی رز جملززات بهکاررهمززه در رنیمیشززو خززارجی رر بززومیسززاز
مززیکننززا تززا ممناس ز

بززا ررزشهززا هرهنگززی ریررنززی گززردد در رززالی کززه امززارً برخززی رز

اسم ها رنیمیشو آمری زایی رر نیزز دسزم ار مزیکننزا تزا پزارهر رز اناصزر هرهنگزی رر
بیگانه و ناآشنا نشان دهنا
 .۵نتیجهگیری

نمززای پززژوهس راضززر نشززان درد کززه درک برخززی رز ارززاررت طنزآمیززز نظیززر کلمززات
اصار ،بزاز بزا کلمزات و تحرین/الز
دیگر ممفاوت رس

کاملزاً بسزمگی بزه ممزرج دررد و رز هزرد بزه هزرد

در رالی کزه تشز یص سزایر گونزههزا طنزز نظیزر جزوک ،معمزا ،طنزز

ورژگانی ،ردرت سر ی ،تمس ر ،تحقیر و خودکوچ شمار برر ممرجمان آسان بود
رسززمررتژ ها غالزز

بهکاررهمززه در ترجمززة ارززاررت طنزآمیززز رنیمیشززو آمری ززایی

بچززهرئیس بززه زبززان هارسززی در کانززات جزز جونیززور ،ترجمززة تحزز رللفظی ،جززایگزینی و
جانشززینی و در کانززات نهززات ،جانشززینی ،رززفا و جززایگزینی بززود جانشززینی و رززفا
بززهانورن ت نی هززا بززومیسززاز در نظززر گرهمززه مززیشززونا (ونززوتی )20۸7 ،بنززابرریو
مزیتزورن گفز

کزه ترجمزه در کانزات نهزات بیشزمر مقصزامارر رسز  ،چزون در ریزو کانززات،

صحنههزا و م المزات نامناسز  ،رزفا و بزا صزحنههزا و دیالوگهزایی کزه مناسز
ریررنی و زمینة هرهنگی کودکان ریررنی رس

جامعزة

جایگزیو شاه بودنا

همچنیو ،ریزو پزژوهس نشزان مزیدهزا ترجمزة ریزو رنیمیشزو در هزر دو کانزات نهزات و
جز جونیززور رز رسززمانارردها کیفززی مززات چاومززه ( )20۸2برخززوردرر رسز

ررکززات لز

و بان و نیزز گفمگوهزا ش صزی ها رصزلی ریزو رنیمیشزو در دوبلزه ،کاملزاً همگاهسزاز
شززاه رس ز

رز لحززا ااب ز راممززاد بززودن ترجمززة دیالوگهززا ،مززیتززورن گف ز

کززه مززمو
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ترجمززهشززاه در کانززات جز جونیززور مناسز تر رز مززمو ترجمززهشززاه در کانززات نهززات رسز
ریو رمر بایودلیز رسز
رس

در کانزات جز جونیزور ،ترجمزة تحز رللفظی

کزه رسزمررتژ غالز

که ریو بزه وهزادرر ممزرج بزه مزمو مرزاأ منجزر شزاه رسز

نهززات ،جانشززینی و رززفا رسززمررتژ ها غال ز

بودنززا و لززفر مززمو ترجمززهشززاه رز لحززا

محمور دیالوگهزا ،وهزادرر بزه مزمو مرزاأ رر رفز ن زرده رسز
گره

در رزالی کزه در کانزات
مزیتزورن چنزیو نمیجزه

که کانزات نهزات کزه رز سزیما جمهزور رسزلامی ریزررن پ زس مزیشزود ،دیالوگهزا

رر مطززاب بززا رسززمانارردها و هرهن ز

کودکززان ریررنززی ترجمززه نمززوده و ب زه ارززارت دیگززر،

ترجمة مقصامارر رررئه نمزوده رسز ؛ ریزو در رزالی رسز

کزه ترجمزة کانزات جز جونیزور

بیشمر مراأمارر بوده و شیوهر مابیو بومیساز و بیگانهساز رر رنم ا

کرده رس

با وجود ریزو ،ی زی رز رصزلیتزریو محزاودی هزا موجزود بزر سزر رره ریزو پزژوهس،
اام تمایز ممرجمزان بزه هم زار بزود زمزان زیزاد صزرا شزا تزا بمزورن ممرجمزانی رر
پیار کرد که هرص

و تمایز بزرر شزرک

تحلیزز چهززارده اسززم

در ریزو پزژوهس درشزمه و الاامنزا بزه تماشزا و

رز مززمو رصززلی سززریات رنیمیشززو بچززهرئیس باشززنا بنززابرریو،

شناسایی ویژگیها ش صزیمی و میززرن شزو طرعی آنهزا بسزیار محزاود بزود لزفر مم زو
رس

تحلی هایی که توس ریو رهررد صورت گرهمه تا راود خطا درشمه باشا
در نهای  ،نظر به رین زه هزاا نهزایی رنیمیشزوهزا طنزآمیزز ،خنارنزان کودکزان رسز ،

در تحقیقززات آتززی بززه تحلیزز نظززر منظ تززر بززرر مقایسززة دوبلززه در دو کانززات جزز
جونیززور و نهززات نیززاز رسز

تززا بمززورن دریاهز

کززارم کانززات در رنمقززات مفهززوم طنززز موهز تر

امزز مززیکنززا همچنززیو پززژوهسهززایی لززازم رسزز

تززا رز طریزز مقایسززة دیالوگهززا

ترجمهشزاه در دو کانززات ،نشززان دهززا کززارم کانززات م المزهها وراعززی روزمززره در هرهن ز
ریررنی رر بزهطور طریعزی مزنع س مزیکنزا پیشزنهاد مزیشزود پژوهشزگررن بزه بررسزی ریزو
ن مه نیز بسردرزنزا کزه کزارم کانزات بزه خلاایز
لهجهها خوشاینا رسمفاده میکنا

در ترجمزة طنزز توجزه بیشزمر درشزمه و رز
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چکیده
ادبیااات تطبیق ای بااه بررساای ت اااای ا ااار و اندیشااهها در م تهااای مخت ااو و رواب ا
پیچی ادة رهنگاای ،اجتمااا ی و تتاای تاااریخی شن در حاشااته و تااای از تی ا

ت ا یر و

تاا ر در توزههااای هنااری ،م اتااب ادباای ،جریانهااای ااری ،موضااو ها ،ا ااراد،
داستانها و ...میپردازد .ادبیات تطبیقای ایا ن تاه را باه ا باات مایرسااند کاه ت اماو و
ش ا و ایی ادبیااات هاار م اات بااهدور از اندیشااههای ادباای و م اای دیگاار ااااوام نااامم
اساات .مقالااة تاضاار بهشاایوة توصاای،ی ،تی ی اای و تطبیقاای ،بااه بررساای مقایسااهای و
تطبیقاای سااه ا اار رانسااوا موریااا و ج ااای شیاتمااد براسااا

روی اارد م تااب

وااعحرایی میپردازد .یا تههای ای تیقیا نشاانگر ایا اسات کاه هار ساه ا ار ایا دو
نویساانده کااه ا مشااان را باارای برم اااکردن یبهااا و نابسااامانیهااای جامعااهشااان بااهکار
بردهاند ،باه توصایو مییطای تیاره اصت اا
جساامی و روت ایانااد ،کاان
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شخ ایتها کااه برحر تااه از ااردی صااا

یااا ترکیباای از
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ادبیااات تطبیق ای ی اای از شاااصههای مهااو و ارزشاامند ااوم ادباای معاصاار اساات کااه از
رواباا ادباای م ااو مخت ااو و بازتاااش ادبیااات کشااوری در کشااورهای دیگاار سااخ
م ایحوی اد .در ادبیااات هاای یااا از م ااو نم ایتااوان می ااوی ادباای برجسااته و ممتااازی را
یا اات کااه از ادبیااات حسااترده و متنااو ای ا جهااان باازر

و که سااای کااو یااا زیاااد ت ا یر

نپایر تااه باشااد .شااناصت ت یرحااااری و ت یرپااایری رهنااو و اندیشااههای م تهااا و
میزان شن ،از طری مقایسة ادبیاات هار م ات باا م او دیگار میسار مایشاود .از ایا رهگاار
هااو از دادوسااتدهای ااری و ادباای م تهااا شحاااه ماایشااویو و هااو ااای و پیوناادهای
تاریخی را که موجب ت،ااهو و دوساتی شنهاا مایشاود ،مایشناسایو .رساالت دیگار ادبیاات
تطبیقاای ای ا اساات کااه م تهااای نوپااا و کوسااابقه را هرچنااد متماادن و پیشاار ته باشااند،
نساابت بااه م تهااای کها و صاااتب ادبیااات اناای ،متواضااع و ااادردان بااار مایشورد و در
ی تای ،ششنایی با ادبیات تطبیقای ،ات بااش و مشارو یتی بارای هماة م تهاسات تاا باا
شااناصت و طاارت مسااتقیو و ایرمسااتقیو ادبیااات دیگااران ،زمین اة ماناادحاری و ص اایاات شن
از مضاامی ادبای بیگاناه را کاه باا ادبیاات باومی هوساویی و سانخیت دارناد ،اراهو

بخ

ساازند .ضام این ااه صاود نیااز از انازوای ادباای بیارون مایشینااد .از ایا طریا باا بهتااری
اندیشهها ششنا شاده ،بار تعاالی اری و ادبای صاود مایا زایناد .شاناصت ت یرحاااریهاا و
ت یرپایریهای شاا ران و نویساندحان از هاو ،ماا را باا سایر تیاوی ادبیاات و توانااییهاا و
ت یرحااریهای چهرههای بزر

ادبی ششنا میسازد.

داستاننویس ای ی اای از ابزارهااای مهااو انتقااای م،اااهیو و ا ااار اندیشاامندان و مت ،ااران
هاار

اار اساات .نخبگااان و روشاان ،ران هاار

اار م،اااهیو سیاساای و ساا،ی را بااا اباازار

ناصاار داسااتان باارای مااردم ااادی اابااو هوتاار کاارده و بااا ایاا شاایوه موجااب ارتبااا
روشن ،ران و مردم اادی مایشاوند .بررسای تااریخی ایا رویاداد نشاان داده هرحااه ایا
ارتبا و انتقاای ساریعتر و دایا تر باشاد مایتواناد جریانهاای بازر

اجتماا ی و سیاسای

را سبب شود .شیاتماد از جم اه نویساندحانی اسات کاه باه ایا موضاو پای بارده باود و
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باار ایاا اسااا
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ی اای از ت یرحاااارتری روشاان ،ران و نویسااندحانی اساات کااه در انتقااای

م،اهیو ری بر نسو بعد از صود مو

بود.

باااهدنبای مشاااروطیت و ن،اااوگ رهناااو اااارش ،داستاننویسااای ب اااورت رایااا در
کشورهای اارش ،باه ایاران راه یا ات و بار درصات تنااور ادبیاات ایاران باه باار نشسات و
ص وصاایتها و کی،یتهااایی داشاات کااه شن را بااهطور ک اای از داسااتان ساانتی (ا ااههای
ب نااد و کوتاااه) حاشااته متمااایز ماایکاارد .ایاا تمااایز هااو از نتاار ساااصتاری توجااه بااه
ویژحیهاای صاا

داشات کاه شن را از اناوا ا اهها جادا مایکارد و هاو از نتار معناایی

بااه واااایع روزمااره و امااور یناای و میسااو

و ص وصاایت روانشناساای و انسااانحرایی

روی شورد و حروههااا و طبقااههای مخت ااو مااردم ایااران را از اتااوای ی ادیگر باااصبر کاارده
و به ا شاای نابساامانیهاای جامعاه و صودکاامیهاای تاکماان پرداصات .دو اماو بنیاادی،
یعنی روانشناسای و تقیقاتماننادی ،داساتانهای ناوی را از ا اههای سانتی جادا کارد و
نگاااه نویساانده را بااه م،اااهیو ااری و متاااهر طبیعاای و اجتمااا ی ت ییاار داد .نویساندحان و
شعرا از ابرها به زیر شمدند و بار دنیاای وااعای اادم نهادناد .رمانهاای شااازی

ارسای تاد

اص ا ی اساات میااان ا ااههای ب نااد و رمانهااای وااعاای ،ص وصاایتهای هاار دو نااو را
میتوان در شنها دید ،هو مثاو ا اههای کها پیرناو ضاعی،ی دارناد و بار میاور تاواد
مایحردنااد و هااو کمااابی

دارای ص وصایتهای روانشاناصتیانااد و حااامی اساات بهسااوی

ادبیات داستانی نوی  .در وااع ای نویسندحان پی اراولان داستاننویسی نوی اند.
ج ااای شیاتمااد ی اای از مردمایتااری نویسااندحان ایراناای اساات کااه پیوسااته از رسااالت
نویسنده و تعهد اجتماا ی ساخ ح،تاه و تی یاو ش اار داساتانی شیاتماد بار مبناای اندیشاه
و ش اار او تا یر بساایاری باار تیولااات ااری ،سیاساای ،اجتمااا ی ،رهنگاای و ادباای دوران
معاصر حااشته است.
رانسااوا موریااا  ،رماااننویس ،روزنامااهنگااار و صاااطرهنویساای کااه در مقااام نویسااندة
واااااعحرا ،ادرتمنااادتری و ت اندهنااادهتری ت ااااویر را از ضاااای بساااته و ص،قاااانشور
زندحی طبقة باورووازی شهرساتانی سادة بیساتو ترسایو کارده اسات کاه بهسابب تیزبینای و
موش ا ی روانشناسانهاش ،از شوازه و ا تبار صاصی برصوردار است.

مطالعات زبان و ترجمه
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هر دو نویسنده با توجاه زیاادی کاه باه رهناو اماه داشاتهاند ،توانساتهاند داساتانهای
رئالیسااتی ص ا کننااد و در شنهااا دردهااا ،یااوش ،نیازهااا و صواسااتههای مااردم جامعااه را
بهت ااویر ب شااند .ای ا ویژحاای باار جاااابیت داستانهایشااان ت ا یر زیااادی داشااته اساات .بااا
توجااه بااه حسااتردحی ش ااار منتشرشااده دربااارة ایاا دو نویساانده ،سااعی شااد بهحونااهای
همهجانبه ،ا اار و ش ارشاان چاه از لیااخ سااصتار داستاننویسای و چاه از لیااخ میتاوای
ااری و ساا،ی بررساای شااود .بااا رجااو بااه منااابع مخت ااو ساا،ی و تاااریخی دربااارة
جریانهااای ااری مااؤ ر باار ش ایوة نویسااندحی شیاتمااد چناای اسااتنبا م ایشااود کااه وی
حرچه م،اهیو را از اارش حر تاه ،از شنهاا باه نوان ابازاری بارای بررسای وضاعیت موجاود
جامعاة ایراناای و ارائااة دسااتورالعم ی باارای بهبااود اساات،اده کاارده اساات (بابایااری روشااتی و
یوس،یبهزادی،۸۹۳1 ،

.)۲1۴ .

 .۱ .۱پرسشهای پژوهش

شیااا ساابا نویسااندحی شیاتمااد و موریااا رئالیسااو اساات شیااا م ایتااوان مضااامی و
م،اااهیو ماانع سشااده در سااه ا اار موریااا و شیاتمااد را ،بااا توجااه بااه همزمااانی ای ا دو
نویساانده ،از منتاار رئالیسااو و ادبیااات متعهااد بررساای و تی یااو کاارد هاار یااا از ای ا دو
نویساانده تااا چااه تااد در انجااام رسااالت رئالیسااتی صااود مو اا بودهانااد و تااا چااه تااد
توانسااتهاند زناادحی وااعاای مااردم را بااه ت ااویر ب شااند اشااتراکات و ت،اوتهااای دو
نویسنده کدام است هاد

اصا ی ایا مقایساه شن اسات کاه دریاابیو تاواد

چه تا یری بار روناد شا وحیری مضاامی و م،ااهیو مشاتر

اارن بیساتو

در اندیشاة ایا دو نویساندة

شرای و اربی متعهد حااشته است.
 .۲ .۱ضرورت و اهمیت پژوهش

انیماایه ااای ( )۸۳۱1در تعریااو ادبیااات تطبیقاای میحویااد «ادبیااات تطبیقاای ماای
اساات کااه رواب ا صااارجی میااان م ااو حوناااحون را بررساای م ایکنااد و از ت یرپااایریهااا و
ت یرحااااریهااا میااان ادبیااات م اای یااا کشااور و دیگاار کشااورها سااخ م ایحوی اد» (

.

 .)۸۱ندا ( )۸۹۱۹نیز بر ایا بااور اسات کاه «دیادحاه یاا ادیاب نیاز مایتواناد باه ادبیاات

۸1۳
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دیگر سرزمی ها منتقو شده و شناان را باه تق یاد وادار نمایاد .مارز میاان ادبیاات یاا کشاور
با ادبیات دیگر کشورها در ا مرو پژوه های تطبیقی زبانهاست» (

.)۲1-۲1 .

پااراور ( )۸۹۳۹در تعریااو ادبیااات تطبیقاای میحویااد «مطالعااات ادبیااات تطبیق ای یعناای
بررساای وجااوه اشااترا و ا تااراا ،منبااع الهااام یااا ت ا یر و ت ا ر باای متااون ادباای (از جم ااه
متون نتریه و نقد ادبی) که به بای

از یاا زباان نوشاته شاده باشاند ،یاا مطالعاه و بررسای

رواب و مراودات ادبی بی دو یا چناد جامعاه کاه باه زبانهاای مخت او صایبت مایکنناد»
(

.)۸1 .
ب ایشااا هاای

ماای از ااوم جدیااد بااه اناادازة ادبیااات تطبیق ای بااه ادبیااات کشااورها

صدمت ن رده است؛ زیارا ادبیاات تطبیقای ما روابا و پیونادهای اری و هناری میاان
ادبیااات کشااورها را روشا ساااصته و نااو ی تعامااو دادوسااتد ب ایسااابقه میااان شنهااا ایجاااد
کرده اسات .از ایا رو هار کوششای در ایا زمیناه انیمات اسات و مایتواناد ماورد توجاه
ااهمندان ادبیات بومی و رام ی وااع شود.
باا بررساای ایا ش اار مایتااوانیو تا یر شایوة صااا

ایا نویسااندحان را در بااهکارحیری

ن اار رئالیسااتی از جم ااه بیااان واااایع اجتمااا ی و رهنگاای ،توصاایو وضااعیت زنااان،
شخ ایتپردازی ،زمااان و م ااان داسااتانها ...،بشناساایو و همچناای تا یر ایا

ناصاار را در

شاا وحیری ا ااری رئالیسااتی تشااخیص دهاایو و تاا یر ایاا شاایوة نگااارش را در انع ااا
جهااان داسااتانی دو نویساانده تشااخیص داده ،سااباهای دو نویساانده را باارای نمااای

و

توصاایو رئالیسااتی ضااا و شخ ایتهای داستانهایشااان را بشناساایو و در نهایاات ،با ا
شااناصت بهتاار ادبیااات داسااتانی و رئالیسااتی شاارا و ااارش شااویو (ب ارای مثااای ،رضااائی و
شه سازس ماسی،۸۹۳1 ،

.)۸۲1-۸۲1 .

بااازة زمااانی زناادحی موریااا بااه سااای شمساای  ۸۹۴۳-۸۲1۴و شیاتمااد۸۹۴۱-۸۹1۲ ،
اسات .موریاا یااا ساای پاس از ماار

ج اای از دنیاا مایرود و تقریباا  ۴1ساای از ماادت

زمان زندحی شنها مشتر بوده اسات .باا بررسای ش اار ایا دو نویساندة شاهیر مایتاوان باه
طاارت مواعیاات داسااتانی ،وضااعیت درام و کشاام

داسااتانی در طاای سااایهااای  ۸۹1۲تااا

 ۸۹۴۱در ش ار ایا دو نویسانده دسات یا ات و شارای و اوضاا جامعاه در شارا و اارش
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را مقایسه نمود که تااکنون هرحاز باه ش اار ایا دو باه ایا شا و پرداصتاه نشاده اسات .باا
اندکی ت ماو متوجاه مایشاویو کاه مضامون و درونمایاههایی کاه ایا دو نویسانده در ایا
ا اار معر ای کردهانااد ،ااباو مقایسااهاند ،هرچنااد ی ای شاارای و دیگاری ارباای اساات.

شا

ش ااار موریااا و شیاتمااد انع ااا
مهوتااری اهاادا

مسااائو اجتمااا ی و سیاساای جامع اة زمااانی شنهاساات.

ای ا مقالااه بررساای ا ااار و اندیشااههای دو نویسااندة هااو

متاااهر و نمودهااای وااعیاات در ایاا شااا

اار ،بررساای

ا اار ،بیااان تاا یر وااعیتهااای سیاسااای،

اجتما ی،اات ااادی باار ش ااار موریااا و شیاتمااد ،ت ا یر اندیشااههای موریااا و شیاتمااد در
بیدارحری جامعه و معر ی ای دو نویسنده به نوان اص اتحر اجتما ی است.
 .۲پیشینة پژوهش

دو ساادة اصیاار در اروپااا ،ساارشااز ت ییاار و تیولاااتی مااده ،در تمااامی رصااههای
رهنگاای ،اجتمااا ی ،سیاساای و ادباای بهشاامار مایشیاد .بعااد از جنااو جهااانی ،تقریبااا تمااام
کشااورهای دنیااا ،نگاارش صااود را نساابت بااه ادبیااات ،رهنااو و تمااام جنبااههای زناادحی
ت ییاار دادهانااد .م اتااب ااری ،ساا،ی و هنااری اص ایوتر و انسااانیتاار شاادند .اندیشااههای
جهااانیشاادن ،ریشااه حر اات و بزرحااان رهنگاای و سیاساای اا ااب کشااورهای دنیااا باارای
پیشاار ت و توسااعة کشورشااان ،همپااای کشااورهای اروپااایی اتسااا

مسااوولیت کردنااد و

دسات باهکار شادند .شاا ران و نویساندحان ،در ادبیااات جدیاد ارسای کاه باهطور مسااتقیو
از ادبیااات ااارش متاا ر بااوده ،یااا از طریاا ترجمااه ،از ا ااار و اندیشااههای نااوی اط ااا
یا تااه ،سااعی کردهانااد در کنااار تیولااات سیاساای و اجتمااا ی ،در زمینااههای ااری ،هنااری
و ادباای نیااز ایاا تیولااات را ایجاااد نماینااد .در ش ااار نویسااندحان معاصاار نیااز ،ماایتااوان
نشااانههای بااارزی یا اات کااه کام ااا منطبا باار اصااوی و اندیشااههای بیااان شااده در م اتااب
اروپاییاناااد« .ایااا ترجماااهها ،مجااارای شحااااهی جامعاااه از تیولاااات و در
قبماناادحی ایااران بااوده و دسااتاوردهای مهااو ایاا شحاااهی ،در حاارای
ا اازای

اااو

بااه نوصااواهی،

مطالبااات اجتمااا یسیاسای و حسساات از اندیشاة ساانتی ،صااود را ششا ار ساااصت»

(هاشاامی ،تیاادری و رضااایی داناا ،۸۹۳1 ،

 .)۹۹ .رئالیسااو از جریانهااای ادباای در

اروپاست که از راه ترجماه باه ادبیاات دیگار کشاورها باه مقتضاای جامعاه راه یا ات .ایاران
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بهواسااطة ساایر تیولااات انق ااابی کااه در اجتمااا شن ر ،داده اساات ،از طریاا ترجمااه بااا
جریان رئالیسو ششانایی یا ات و ایا شایوه در ش اار نویساندحان

نماود یا ات .شیاتماد از

نماینادحان برجسااتة ادبیاات دوران تجاادد اسات کااه باهدلیو ششاانایی باا ش ااار برجساتة ادباای
ااارش ،چااه از طری ا ترجمااه و چااه از طری ا ااارار حاار ت در ماات تیولااات مرکااز ادباای
اروپااا ( رانسااه) و تساا

باار زبااان رانسااه توانسااته اساات ش ااار باادیعی در رصااة ادش

ارساای ص اا کنااد (شاارکتمقدم و زیااار،۸۹۳1 ،

 )۸۹۲ .و ایاا حونااه ش ااار نمونااههای

بسیار حویای ت یرپایری ادبیات معاصر ارسی از م اتب ادبی و هنری اربیاند.
بساایاری از ادیبااان و پژوهشااگران تااوزة ادبیااات ش ااار ای ا دو نویسااندة شااهیر را مااورد
بررسی و دات نتار اارار دادهاناد .از میاان پژوه هاای انجامشاده مایتاوان باه زیار اشااره
کاارد پایاننامااة تاا یر ساابا نویسااندحی باار ساابا ترجمااه نویسااندحان متاارجو نوشااتة
باااصتری ( )۸۹۳۹کااه هااد

ای ا پااژوه

ا بااات ت ا یر ساابا ترجم اة ج ااای شیاتمااد از

سبا نویساندحی اوسات؛ رساالة دکتاری بررسای تا یر ادبیاات رانساه بار ج اای شیاتماد
نوشااتة شاارکتمقدم ( )۸۹۱۱کااه در مااورد تا یر نویسااندحان رانسااوی (کااامو ،ویااد ،سا ی ،

سااارتر) ،زبااان و ادبیااات رانسااه باار ج ااای شیاتمااد اساات؛ پایاننام اة بررساای رئالیسااو در
رمااان العباارات من ،ااوطی و ماادیر مدرسااه ج ااای شیاتمااد نوشااتة کریماای ( )۸۹۳1اساات.
رااااو ایاا سااطور نیااز رمااان العباارات و ماادیر مدرسااه را از لیاااخ م تااب رئالیسااو و

ت یرپااایری از نویسااندحان رانسااوی بررساای کاارده اساات .پایاننامااة بررساای تطبیقاای
رئالیسااو اجتمااا ی در داسااتانهای ج ااای شیاتمااد و نجیااب می،ااوخ ا اار چناااری ()۸۹۳۲
بااه بررساای رئالیسااو اجتمااا ی در ش ااار نجیااب می،ااوخ و ج ااای شیاتمااد پرداصتااه و
ویژحیهای م تب رئالیساو اجتماا ی را در ایا ش اار کاویاده اسات .مقالاة «مقایساة دیادحاه
ج ااای شیاتمااد و م ااط،ی لط،اایمن ،ااوطی در زمینااة روشاان ،ری و ارشزدحاای نوشااتة
رصااتیجویباااری ( ،)۸۹۳1دیاادحاههای دو نویساانده در زمینااة هجااوم ااارش بااه رهنااو
اس ا امی ،زن و تجاااش را واکاااوی کاارده اساات .امااا تاااکنون پژوهشاای تطبیقاای در مااورد
ابعاد رئالیستی ای سه ا ر موریا

و ج ای صورت نگر ته است.
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 .۳روش پژوهش

در ای مقالاه ساه ا ار موریاا

و شیاتماد باا روش توصای،یتی ی ای براساا

م تااب وااااعحرایی بررساای شاادهاند .نق ا

روی ارد

مهااو ادبیااات تطبیقاای در نشااان دادن دیاادحاه دو

نویساانده در توصاایو یااا موضااو مشااتر و اراباات یااا اصا ة باای دو رهنااو مت،اااوت
اساات .ادبیااات تطبیقاای سااهو بساازایی در ششااتیدادن رهنوهااا و ادبیااات م ااو مخت ااو بااا
ی اادیگر دارد و ای ا نق ا

تنهااا بااا ایا هااایی صااورت م ایپااایرد کااه از ص ااای یااا یااا

چناادی ا اار ادباای مت،اااوت بهدساات م ایشینااد (راد ،ارساایان و بامش ا ی،۸۹۳1 ،

 .)1 .از

شنجااا کااه تیقی ا در مااورد ش ااار ادباای اساات ،از روش و منااابع کتابخانااهای اساات،اده شااده
است.
 .۴یافتهها و بحث

ادبیات تطبیقی در وااع بارت است از
تیقیاا در باااش رواباا و مناساابات باای ادبیااات م ااو و ااااوام مخت ااو جهااان و
پژوهندهای که باه تیقیا در ایا رشاته اشات ای دارد ،مثاو شن اسات کاه در سارتد ا مارو
زبااان اااومی بااه کماای مینشاایند تااا تمااام مبادلااات و معام ااات ااری و ادباای را کااه از شن
ساارتد باای شن اااوم و ااااوام دور و نزدیااا دیگاار روی میدهااد تیاات نت اارت و مرااباات
صااوی

بگیاارد و پیداساات کااه تاصااو تیقی ا او بااا میاازان دااات و مراابتاای کااه در ای ا

تیقی بهکار بندد مناساب صواهاد باود .بناایرای شااید بتاوان ح،ات کاه تاصاو تیقیا در
کی،یاات تج اای و انع اساای اساات کااه ا اار ادباای اااومی در اااوم دیگاار پیاادا میکنااد.
(زری کوش،۸۹1۴ ،

)۸۲1 .

ادبیااات تطبیق ای نااو ی دادوسااتد رهنگاای اساات و از موازن اة ادباای جداساات .ادبیااات
تطبیقی برص ا

موازناة ادبای ،باه مقایساة مجارد بسانده نمایکناد ،ب اه مایکوشاد مع اوم

دارد «کدام یا از ش اار تیات تا یر و ن،اوگ دیگاری باهوجود شماده اسات و تادود تا یر و
ن،وگ هر ا ری در ش ار نویسندحان ااوام دیگر چیست » (زری کوش،۸۹1۴ ،

)۸۲۱ .
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ایاا م تااب تضااادها ،اص اایااات ،شداش و رسااوم و ص وصاایات ااردی و اجتمااا ی
ا ااراد جامعااه را بااه نوان نمودهااای شاارای اجتمااا ی ،بررساای میکنااد و صاار ا بااه ترساایو
شنچااه بهچشااو م ایشی اد بساانده نم ایکنااد ،ب ااه شاارای و وامااو بوجااود شورناادة شن را بااا
رابطة ی و مع ولی بررسی میکند
نویسااندة وااااعحرا در پاای ش ریاادن ت ااویری اساات کااه بهواسااطة شااباهت زیااادش ب اا
ادرا

ااادی مااا از زناادحی ،مجاااوشکننااده اساات .نویساانده ت ااویری مریااو و میاا

ص ا م ایکنااد و بااا تر ناادهای روانشااناصتی مجاشکنناادهای ،انگیزههااای حوناااحونی را کااه
منشاا ترکااات و ساا نات شخ یتهاساات ،بااه صواننااده نشااان ماایدهااد و ایاا اماار بااا
ت ااویری پااایر تنی از جامعااهای کااه شخ ایتها در شن زناادحی م ایکننااد ،همااراه اساات.
(پا،۸۹11 ،

)۸۸۹ .

 .۱ .۴بازنمود زندگی دو نویسنده در واقعگرایی آنان

موریااا و شیاتمااد ،هاار دو نویسااندههایی هسااتند کااه در صااانوادهای بساایار ماااهبی
پرورش یا تهاناد ،باه ضاواب  ،رساوم و اوا اد مااهبی کام اا ششانایی دارناد و بیشاتر از هار
جااوان دیگاار زیاار س ا طة صااانواده بودهانااد .در مییطاای باازر

شاادهاند کااه ت ا یر والاادی

بهشاادت باار شن سااایه انداصتااه اساات .از ای ا رو م ایتااوان ای طااور ت ااور کاارد بعاادها در
برصااورد بااا دنیااای بیاارون شااگ،تیهااای دردشلااودی را تجربااه کردهانااد .موریااا و شیاتمااد
کااه بااا ن اییتهای پرهیزکارانااه پاارورش یا تااه بودنااد ،شااا نداشااتند کااه تقیقاات چنااان
زیار سا طة پ یاادی اساات کااه معمولااا در تاالتی ی نواصاات و بایا تنااا بااه زناادحی روزمااره
ماااهر م ایشااود .ساایمای شنهااا سااای بااه سااای واض ا تر از حاشااته ترساایو مایشااود؛ زیاارا
شهرت صاود را باه بهاای ساازش باا زماان صاود بهدسات نیاوردهاناد و دیادحاههای تیاره و
سختحیرانهشااان نساابت بااه دنیااا باارای صوششمااد هو

رانشااان ش ا و نگر تااه اساات .در

داسااتانهای وااعحرایانااة صااود همیشااه ا ااهها را نشااانه حر تااه و از مؤل،ااههای م تااب
رئالیسو ت یر پایر تهاند.
هر دو نویسانده از ا عاای ماضای بیشاتر اسات،اده مایکنناد کاه دلیاو شن اهمیات حاشاته
و نقااد و تی یااو زناادحی حاشااتة صااود شنهاساات .حااویی در حاشااته زناادحی م ایکننااد و
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بهنادرت ا عاای شیناده باهکار مایبرناد ،زیاارا بیشاتر ناراتات شنچاه کاه ات،ااا ا تااده اساات،
هسااتند تااا شنچااه کااه م ایصواهااد روی دهااد .یااا شاااید بااه نوان یااا منتقااد در پاای تااو
مشا ات ااردی و اجتمااا ی هسااتند کااه بااا از باای ر اات شنهااا ،شیناادة بهتااری ر ،صواهااد
داد .از طر

دیگار باا تمرکاز بار ا ماای و ااادامات صاورتحر تاه در حاشاته ،دیادحاههای

انتقااادی صااود نساابت بااه شنهااا را مطاارت کاارده و در صاادد راه ارهااا و پیشاانهادهای
اص اتی بر میشیناد و بارای از بای باردن ضاعوها و کاساتیهاا مایکوشاند .ی ای از ابعااد
شخ اایتی موریااا و شیاتمااد وااااعحرایی اساات و بااههمی دلیااو داداااة اصاا ی شنهااا
طاارت ب ایپااروا و شااجا انة معض ا ات و مش ا ات سیاساایاجتمااا ی و ت اااش باارای اص ا ات
شنهاساات .میااان ح ارای

موریااا و شیاتمااد بااه کاااربرد ا عااای ماضاای و مضااار از نتاار

شخ اایتی م ایتااوان ای حونااه ارتبااا برااارار کاارد کااه شنچااه ایا دو نویساانده را باادی دو
زمااان و ت مااو دربااارة ات،ااااات در شنهااا سااوا ماایدهااد ،هماای وااااعحرایی و دیاادحاه
رئالیسااتی شنهاساات .در مجمااو مایتااوان ح،اات هااد

نویسااندحان از اساات،اده از دو زمااان

حاشته و تای ،دو چیز است
 -۸به ا تبار وجهیت صود میا زایاد؛ چراکاه وااعاهای را کاه نقاو مایکناد ،حاویی صاود
در شن شاارکت داشااته یااا بااه رأیالعاای دیااده اساات -۲ .مخاطااب را اااا گیر ماایکنااد و
زمی حیاار؛ زیاارا جم ااات و وااعااهای از تالاات ااادی صااارا شااده اساات و هیجااانی باار
مخاطب وارد میشاود  .از ساویی ،تساریعی اسات در بیاان وااو وااعاه و باهنیوی ترکات
و سیر سریع وااایع بارای صوانناده و مخاطاب تادا ی مایشاود( .براتایصوانسااری ،زیااری
و ضی می،۸۹۳۹ ،
موریا

و شیاتمد دیادحاه روشانی نسابت باه مساائو اجتماا ی روزحاار صاود داشاته،

در تااد جامعهشاانا
تااواد

)۹۳ .
در مااورد معض ا ات اجتمااا نتاار م ایدهنااد و بااا بهت ااویر کشاایدن

دوران و مش ا ات جامعااه در ش ارشااان و بیااان واااایع در االااب داسااتان ،تضااور

پررنگااای در صاااینة اجتماااا و سیاسااات داشاااتهاند .از نتااار شیاتماااد (،۸۹۳1

)1۲ .

«ادبیااات یعناای مواجهااة شدماای بااا زناادحی ،شدماای کااه ورای صااورد و صااواش و صشااو و
شااهوت ،اااو دیگااری هااو دارد» .هاار دو نویساانده از ادبیااات باارای بیااان اندیشااههای
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اجتمااا ی صااود بهااره بردهانااد و در ش ارشااان بااه طاارت وااعیااات اجتمااا مایپردازنااد؛ زیاارا
او جامعهشاان را ورای صواساتههای دیگار مایدانناد و از های صاینه ،رویاداد و معضا ی
در اجتماااا صودشاااان باااه ساااادحی نگاشاااتهاند؛ چاااون تاااس مساااوولیت و تعهدشاااان
نمیحاارد مش ات را ببینناد ولای های نگویناد و ننویساند .چشاوهای تیزبینشاان هماهجاا
را بهصوبی میپایند و برای یا ت تقاای باه هرجاایی سار مایزنناد و هماواره ا او بهدسات
باه طاارت وااعیااات مایپردازناد «میتااوای ااری ایا ت یاو یعناای سرحاشاات بشااری را
بهدساات حاار ت و بااهکما قااو و منطاا  ،معضاا ات امااور اجتمااا ی را تااو کااردن».
(شیاتمااد،۸۹۱1 ،

 .)۹۲۹ .از ایاا جهاات اساات کااه ش ااار موریااا و شیاتمااد همگاای

برحر ته از اجتماا اطرا شاان اسات و مایتوانناد روشا کنندة حوشاههایی از تااری معاصار
باشند و تقای بسیاری از اوضا اجتما ی ،سیاسی و رهنگی معاصر را شش ار کنند.
در ش ااار موریااا و شیاتمااد ،راوی کااه صااود نیااز ی اای از شخ اایتهای داسااتان
اساات ،صااودش از تجربیااات و زناادحی صااود سااخ مایحویاد کااه در ایا نااو از روایاات
باورپایری بیشتر است؛ زیارا صاود ارد هرشنچاه را تجرباه کارده ،بیاان مایکناد و مساائو و
مش ات هرادر هو پیچیاده و ایار ااباو بااور باشاد ،چاون از زباان صاود شخ ایت اسات
باورپااایر م ایشااود .حاااهی ای ا انتخاااش باارای شن اساات کااه از زبااان شن شخ اایت ،تمااام
شنچه را داداة شخ ی نویسانده اسات و هار انتقاادی کاه نسابت باه جامعاه دارد ،از زباان
شن شخ یت بیان کناد تاا صاود نویسانده باهطور صاری و مساتقیو باه نقاد جامعاه نپاردازد
ب ه از زباان دیگاری مساائو صاود را مطارت کناد .هرچناد انتخااش شخ ایتهای داساتان
و داداااه و مسااائ ی کااه مطاارت مایکننااد برصاسااته از گها نویساانده اساات ،بااا ایا روش
بااهطور ای ار مسااتقیوتر نتاارات صااود را بیااان م ایکنااد .ای ا شاایوه «بیشااتر مااورد اساات،ادة
نویسااندحان تواناساات و بهتااری داسااتانهای جهااان در هماای شاایوه نگااارش یا تهانااد»
(یونسی،۸۹۱۲ ،

.)1۲ .

در بررساای دیاا و ماااهب در ش ااار شیاتمااد بااا دو نتاار مت،اااوت از او مااواجهیو .در
ش اار اولیاة او بهص او

«دیااد و بازدیاد» و «زن زیااادی» ،دیا و ماااهب شاامو پااارهای از

صرا ات است که شیاتماد بهشادت باا شنهاا میساتیزد .اماا چنادی بعاد ،باا روتای صساته
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و دلاازده از ت ،اارات مااادی ،بااه تعماا در صویشاات صااوی
نهایات ،پ ای روتاانی و معناوی بای صاود و صادای

پرداصاات تااا شنجااا کااه در

براارار کارد .وی بعادها باا رسایدن

باه ب اوف اری و معنااوی و تیقیا در اجتماا ایاران بااه نقا

مهاو مااهب و روتااانیون

در تیولات اجتما ی پی مایبارد .در کتااش صسای در میقاات کاه سا،رنامة تا اوسات باه
ای تیوی روتی اشاره میکند «دیادم کاه تنهاا ’صسای‘ اسات و باه «میقاات» شماده اسات و
نااه ’کساای‘ و بااه ’میعااادی‘» (شیاتمااد،۸۹۴1 ،
بااوده اساات .هااد

 .)۱۲.بازحشاات وی بااه ماااهب شحاهانااه

شیاتمااد در بررساای هنرهااای روزحااار صااود چااون ادبیااات ،شااعر،

نمای  ،نقاشی و سینما ای است کاه نشاان دهاد کاار هنار در ایا سارزمی جهااد اسات و
ای ا هنرهااا تااا زمااانی کااه ای ا هااد

را دارنااد و در ت،ااس ساانت و ماااهب م ایکوشااند،

ارزشمندند .منتقاد باودن ی ای دیگار از ابعااد شخ ایتی شیاتماد اسات کاه هاو برشماده از
وااعحرایی و هو شرماانگرایی اوسات .شیاتماد اوی صاود را شمااا انتقاادات

اارار مایدهاد

و سااپس دیگااران ،ا مااای دولاات یااا تیپهااا را .از ای ا رو ،زاوی اة دیااد اوی شااخص و دوم
شااخص در داسااتانهای

بیشااتر کاااربرد دارد و در انتقادهااا ،صااود را جاادا از دیگااران

نمیانگارد .نویسندهای کاه از جم اات پرسشای اسات،اده مایکناد ،با ا

درحیار شادن گها

صواننااده ماایشااود و صواننااده را بااه ت ،اار میاا در مااورد شن موضااو و مسااو ه وادار
ماایکنااد و تاا یر ک ااام

بیشااتر ماایشااود .شیاتمااد در نوشااتههای

پرسشاای اساات،اده ماایکنااد و ماادام در نوشااتههای

بارهااا از جم ااههای

صااود بااه نوان راوی داسااتان اساات.

شیاتمااد بهواسااطة شخ اایت منتقااد گه ا پرس ا حر و مسااو هی ااب  ،از جم ااات پرسشاای
بساایار اساات،اده مایکنااد و بااا جم ااههای پرسشاای ر تااار و م اارد صااود را نقااد مایکنااد،
انتقادهااای

را نساابت بااهصود و دیگااران مطاارت م ایکنااد ،گه ا مخاطااب را بااا مس او ه یااا

مسااو ههای داسااتان درحیاار کاارده و او را بااه ت ،اار میا وا مایدارد .بنااابرای بااا توجااه بااه
کارکرد جم ههای پرسشای کثیار و متناو مایتاوان ح،ات کاه شیاتماد صااتب شخ ایتی
مسو همدار است.
مسائ ی که هر دو نویسنده ارائه میدهند بارتاند از
 -درماندحی انسان می وم به رن  ،مر

در جهان؛
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 اکثر شخ یتهای هر دو نویسنده وابسته به پوی و مسائو مادیاند؛ اااکتی کااه صااود انسااان بهواسااطة نیاااز و تمایااو بااه ااادرت و ااتاادار یااا باار سبهدلیو رمانبرداری من،عو در بهوجود شمدن

سهیو است؛

 تیرهبختیها و حر تاریهایی که هر روزه توس جامعة ستمگر بهوجود میشیند؛ شخ یتهای داستان از سرنوشت مقدر صود ناراضیاند؛ شخ یتهای داستان نمیتوانند تقدیر و سرنوشت صود را ت ییر دهند؛ شش،تگی ،حمراهی ،سرحردانی ،جستجوی هویت صود ،صودحویی؛ ت یر ماهب در رمانها ،سبا ادبی و جامعة دو نویسنده کام ا واض است. .۲ .۴شخصیتهای رمانهای دو نویسنده

موریا شخ یتهای رمانهای

را به چهار بخ

تقسیو میکند

 .۸شخ ایتهایی کااه بایهای اااوری ،ناحهااان بااه شراما

و طیااب ن،ااس مایرسااند.

مخاطب از ای حوناه شخ ایتها چیازی نمایشماوزد .ایا دساته از ا اراد هرحاز دسات باه
حناه نمیزنند .همهچیز را میپایرند و منطب با شن زندحی میکنند..
 .۲دستة دوم ا ارادی هساتند کاه دادااة ا ازای

پاوی و اروت و مادیاات دارناد .ایا

دسته ا اراد ا اب ماردهای دارناد ،مانناد شاوهر تارز؛ ا ارادی صودصاواه و ماادیحارا کاه از
ش بویی نبردهاند ،ق به صودشان میاندیشند و به جامعه نیز سودی نمیرسانند.
 .۹دسااتة سااوم حناهکاااران و حمراهااانی هسااتند کااه بهساابب ضااعو ،ا سااردحی و
بدبختی توس جامعه بهسامت حنااه ساوا مییابناد .موریاا باه ایا دساته از شخ ایتها

درش ارش اااه دارد .از میاان ایا ش اار مایتاوان باه تارز دسا یرو ،بچاة کثیاو و برهاوت
ش اشاره کارد .ایا شخ ایتها دوسات دارناد زنادحی صاوبی داشاته باشاند ،باه شرماان
صااود برسااند و میتاااا میباات و نی وکاااری هسااتند .شخ اایتهای موریااا اساارارشمیز،
مرمااوز و صواهااان اص ا ات صااود هسااتند ،کارهااای ایاار اابااو پی بین ای انجااام م ایدهنااد.
موریااا

اامنااد بااه روتهااای سرحشااته اساات ،حناهکااارانی کااه میتاااا هماادردی و

دلسوزی هستند.

مطالعات زبان و ترجمه
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ای ا دسااته کام ااا بااه شخ ایتهای شیاتمااد شااباهت دارد (در ای ا مقالااه بااه بررساای
ای دسته میپردازیو) شیاتماد «در تماام ش اار داساتانیاش باه جامعاة پیراماون صاود چشاو
داشاات و جهااان وااعاای را کااه شخ ااا تجربااه کرده...پایااه و شااالودة نوشااتههای
مااایدهاااد( ».اماااامی،۸۹1۱ ،

ااارار

 )11۴ .و مضااامون ش اااارش «پااارداصت باااه مساااائو

اجتمااا ی...و تاااکی از نگاااه دلسااوزانة نویساانده بااه شدمهااای قیاار جامعااه اساات» (بهااارلو،
،۸۹1۳

 .)11 .ویژحاای هاار دو نویساانده ایاا اساات کااه شخ اایتهای صااود را بااا

زنگارهااای روتاای معر اای مایکننااد ،ایا مسااو ه وااعحرایانااه اساات ،این ااه از انسااان هاای
صطااا و حناااهی ساارنزند ،دور از وااعیاات اساات .شخ اایتها همااواره در تااای تی یااو
کااردن صااود هسااتند و بااا صااوان

شنهااا مخاطااب بااه صودشناساای م ایرسااد .شخ ایتها

ا د دارند و ارت اش به حناه را برای صود روش سازند
«راوی در داسااتانهای وااااعحرا بااهطور مسااتقیو از ویژحاای شخ اایتها نماایحویااد،
ب ااه از طریاا ح،تمااان شخ اایتها و نشااان دادن کن هااای شنااان روایاات داسااتان را
وااااعحرا و نمایشاای ج ااوه ماایدهااد» (ریمونکنااان،۸۹۱1 ،

 )۳۹-۳۸ .و باادی طریاا

داستان وااعیتر ج وه ماینمایاد و بارای مخاطاب م ماو تر اسات «از ساویی دیگار ی ای
از ویژح ایهااای اص ا ی ش ااار داسااتانی شیاتمااد ایاا اساات کااه او شخ ایتها را در ماات
هیاهوی تب ی ای نشاان نمایدهاد ب اه مایکوشاد باا توصایو رنجای کاه هریاا از شنهاا
م ایبرنااد ،هماادردی صواننااده را نساابت بااه شنااان برانگیزنااد» (دریااایی و اسااعد،۸۹۱1 ،
 .)1۱موریا

نیز باا اهرماناان

.

هماااتپناداری مایکناد «بارهاا از پشات نردههاای زنادان

صانواده ،تو را میدیدم کاه بایسار و صادا و مست صاو دور صاودت مایچرصیادی ،و باا شن
چشاامان شاارور و امگاای ماارا ورانااداز ماایکااردی»( ۸موریااا ،۸۳۲1 ،

 .)۲۸ .در تاارز

دس یرو و بچاة کثیاو مواعیتهاا ،شخ ایتها را بهسامتی ساوا مایدهناد کاه دسات باه
صیاناات ،صودکشاای و در نهایاات حناااه بزننااد .همچنااان کااه در بچ اة مااردم شیاتمااد شاااهد
ارت اااش حناااه یااا اشااتباه از سااوی زن هسااتیو .شیاتمااد در تاای بررساای اات حناااه زن و
1. Que de fois, à travers les barreaux vivants d’une famille, t’ai-je vue tourner en rond, à
pas de louve ; et de ton œil méchant et triste, tu me dévisageais
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همی طااور بااا نااام نگااشاات روی شخ اایتهای  ،شخ اایتهای تیپیااا یااا نااو ی
میش ریناد و نشاان مایدهاد کاه در ایاران ،شاوهر جایگااه صادایحوناه دارد .مارد زنا
وادار به حنااه مایکناد و زن پاس از رهااکردن کاودک

را

در صیاباان ،ت ااش مایکناد م ا

را توجیااه و بااه شسااودحی وجاادان دساات یابااد .در هاار دو ا اار بچاة کثیااو موریااا و بچاة
مردم ج ای  ،مادر کود صود را رها میکند و زندحی او را به چال

میکشد.

 .۴دسااتة چهااارم ا ااراد کاتولیااا ،معتقااد و زاهاادی هسااتند کااه قا
میدهند .موریا

در رمانهاای

اارائ

را انجااام

چنادان باه بررسای ایا حاروه از شخ ایتها نمایپاردازد

زیاارا بااا نشااان دادن حناهااان شخ ایتهای

مایصواهااد بااه دیگااران در

اص اااا بدهااد و

چیزی به شنان بیاموزد.
دسااتة سااوم شخ اایتهای موریااا  ،ا ااراد حوحشااتهای هسااتند کااه توساا شاایطان
ریااب صااورده و دساات بااه حناااه م ایزننااد و تنهااا پااس از انجااام مااو حناااهشلود صااود ،از
صواش ا ،ت بر میصیزند ،باه شحااهی مایرساند ،باا صاود جادای میکنناد و مادام م ارد
صود را تی یو میکنند .باههمی دلیاو مایتاوان ح،ات کاه ش اار موریاا بیشاتر درام هساتند
تا تراودی .احرچه پایاان صوشای ندارناد ،باا ای تاای باا شحااهی همراهناد .مساو های کاه در
شخ اایتپردازی ش ااار شیاتمااد و موریااا مهااو اساات این ااه شخ اایتهای هاار دو
نویسنده ،ا ارادی وااعیاناد و از میاان اجتماا انتخااش شادهاند و پاس از انجاام ماو حنااه
یااا اشااتباه ،بااه حناااه صااود ا تاارا

م ایکننااد .جاااابیتهای شنااان بااهصاطر ااادرت هاار دو

نویسنده در بیان تای ایناان اسات ،ناه انجاام کارهاای تخی ای .در ا ار بچاة ماردم زن اساساا
بااه حناااه یااا اشااتباه صااود صاااداانه ا تاارا

مایکنااد .زن زیااادی براسااا

ا تاارا

صاااداانة

زنانه ش و میحیرد که باهدلیو زشات ،شب اهرو باودن و طاسای کاه تا یر مساتقیو بار زیباایی
دارند ط اا حر تاه ،یعنای همسارش او را باهاجبار ط ااا داده اسات (ا خماینیاا ،جاواری و
وصااای،۸۹۳1 ،

 ،)۲۳ .هرچنااد ط اااا در ایااران معاصاار ن وهیااده و در تااد یااا حناااه

مطرت میشد .در سانگی بار حاوری ،مارد ااادر باه بچاهدار شادن نیسات و دسات باه حنااه
میزند و مدام ت حناهان صود را تجزیه و تی یو میکند.
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در بچااة کثیااو موریااا  ،کااود هاای نقشاای در نامشاارو بااودن تولااد صااود ناادارد،
کود و یاا تتای والادی و اطرا یاان نمایتوانناد قبا تااده باودن کاود را ت ییار دهناد.
کااود کااه دیگاار نم ایتوانااد پ ای داوریهااای ا ااراد ده ااده را تیمااو کنااد ،دساات بااه
صودکشی میزند.
تاضر باه بررسای تارز دسا یرو ،برهاوت شا و بچاة کثیاو ا ار موریاا

پژوه

و

زن زیادی ،سنگی بر حوری و بچة مردم ا ر شیاتمد میپردازد.
 بچااة کثیااو داسااتان رناا کااودکی زشاات و قبا تاااده اساات کااه مااادرش او را«کثیاو» صادا مایزنااد .ارباانی ن،ارت مااادر کاه قا یااادشور صااطرات هولناا باارای وی
اساات ،اربااانی پ ای داوریهااای ا ااراد ده ااده م ایشااود و پاادر ناااتوان و ب ایارادة صااود را
بهسوی مر

سوا میدهد.

 تاارز دس ا یرو ،زناای اساات زناادانیشااده کااه از همااهجا و همااهکااس بریااده؛ اهرمااانیاست م یو
ازدواج ا

کاه بادون های

اااش وجادانی ت ااش مایکناد صاود را از پای داوریهاای

و از تقاادیری کااه بااه او تیمیااو شااده اساات برهانااد ،هرچنااد کااه بهااای شن را

میپردازد.
 برهااوت شا داسااتان زناادحی بیااوهزناای (ماریااا کاارو ) اساات کااه دیگاار اااادر بااهتیمو پای داوریهاای ا اراد ده اده نیسات .همچنای شااهد راابات شاقی یاا پادر و
پسر برای یاا زن هساتیو .درایا داساتان موریاا بیهاودحی شا های انساانی را ت ادی
و مضمون اکت انسان بدون صدای پاس ای را م ور میکند.
 سنگی بر حوری ت ایات مارد قیمای اسات کاه تماام ت ااش صاود را باهکار مایباردتا بچهدار شود ولی نامو

است.

 زن زیااادی سرحاشاات زناای اساات کااه شااوهرش او را بااهصاطر زشاات ،شب ااهرو بااودنو طاساای بااهاجبار ط اااا داده اساات .زن ایراااو پااایی بااودن س ا ازدواا در شن زمااان و
تمااای

بااه ازدواا ،بااهصاطر زشاات ،شب ااهرو بااودن و طاساای تااا ساای و چهااار سااالگی

نتوانسااته ازدواا کنااد .وی سرنوشاات صااود را ابااو و بعااد از ازدواا مویااه مایکنااد و تمااام
بدبختی صود را ناشی از زشت ،شب هرو بودن و طاسی میداند.
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 بچااة مااردم ا تااراسااابق
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صاااداانة زناای اساات کااه شااوهرش نماایصواهااد بچااة همساار

را ساار ساا،رة صااود ببینااد و زن را مجبااور مایکنااد کااود را از صانااه بیاارون کنااد.

زن پس از رها کردن کود در صیابان به تی یو حناه صود میپردازد.
برای میق شدن یاا عاو بایاد تتماا چهاار عاو ماادفی یاا ا عاای ت یرحااار (بایسات ،
توانساات  ،صواساات و دانساات ) بااه کمااا عااو مااورد نتاار بیاینااد .زن زمااانی کااه بچااة
صاودش را از صاناه بیارون مایبارد تاا او را در صیاباان رهاا کناد ،باه ایا چهاار عاو اب اا
مجهز شاده اسات .زن عاو «بایسات » را از شاوهر و همچنای از جامعاه و رهنگای کاه در
شن زندحی میکند ،دریا ت کارده اسات .جامعاة مردساالار ایا روایات هاو شاار را بار زن
دو براباار م ایکنااد تااا ای ا کاان
مااادری

ا بااه کنااد ،کااودک

صااورت حیاارد .زن بایااد باار هم اة اتساسااات اااط،ی و
را بااه ورطااة نیسااتی ب شااد تااا مااانع روپاشاای زناادحی

جدیدش شاود .او بایاد زنادحی مشاترک

را ت،اس کناد .حنااه ایا بچاة ساه سااله کاه در

زنادحی پادر و ماادر صاود نیاز زیاادی اسات ،چیسات چارا ماانع صوشابختی شنهاسات
تقا

کادامی حنااه را پاس مایدهاد چارا نبایاد زیار ساایة شنهاا بازر

شاود و چگوناه

ماایتوانااد از ایاا سرنوشاات شااوم ،رهااایی یابااد «کاادام منطاا بایااد مااا را از رناا
تیموناپایر لیتاهای نجاات دهاد کاه در شن ،اردی کاه مایپرساتیم

و نزدی ای او بارای

زناادحی و تتاای تنمااان تیاااتی اساات ،بااا ا باای باایت،اااوت (و شاااید راضاای) بااا ایباات
همیشااگی مااا کنااار م ایشی اد باارای شنکااه برایمااان همااه چیااز اساات ،هاای چیااز نیسااتیو»
(موریا ،۸۳۲1 ،

۸

.)1۱-11 .

در وااااع ج ااای و موریااا م ایصواهنااد هیاااهوی درون انسااان را مطاارت کننااد ،ضاام
شن ااه مواعیتهااا از دسااتر

اارد صااارا هسااتند .همچااون ناباااروری در ا اار ساانگی باار

حااوری ،زشاات ،قبا تاااده و نامشاارو بااودن در بچ اة کثیااو ،نداشاات مااو در زن زیااادی.
ایا مواعیتهااا بااههی

نااوان در دساات شخ اایت میااوری نیسااتند ،ب ااه تقاادیری اساات

1. Mais quel raisonnement nous préserverait de cette insupportable douleur, lorsque l’être
adoré dont l’approche est nécessaire à notre vie même physique, se résigne d’un cœur
indifférent (satisfait peut-être) à notre absence éternelle? Nous ne sommes rien pour celle
qui nous est tout.

مطالعات زبان و ترجمه
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و تااای شخ اایت میااوری بایااد در مقابااو مواعیاات مقاادر شااده در جهااان واکاان

نشااان

بدهد
ای ا داف باط ااهای بااود کااه در رتااو باار پیشااانی ی اای م ایزن ایو ،کااه ماای زنااد ،مع ااوم
نیسات ،اماا زده مایشاود ،ا او مجهاوی اسات .یعنای اص ااا اسات و سانت اسات و ایا
تر هااای ا مبااه ... .ماایصااواهو مثااو همااه باشااو .در بچااهدار بااودن .و نماایتااوانو و
نمیصواهو مثاو هماه باشاو در تبعیات از مقاررات .و بایاد .باا ایا تضااد چاه بایاد کارد
(شیاتمد،۸۹11 ،

)۲۳ .

ای شخ یتها در نتر دارناد مشا ات و سانگی را کاه بار سار راه رسایدن باه شماای و
صواستههایشان ارار حر ته است ،بردارند.
 .۳ .۴مضامین مشابه شش اثر
هدف نویسندة واقعگرا

بااه نمااای

حااشاات اضااایای ک اای ،وااعیتهااای ک اای دربااارة نو هااای انسااانی کااه در

شاارای ویااژهای ااارار دارنااد .ایاا هااد

تعماایوبخشاایدن ،در وااااع در ت ااو نیااروی

میرکااهای اساات کااه بااه روایاات داسااتاننویس ااادرت میدهااد .اشااخا
صا

داسااتانی او هااو

انااد و هااو ااام .داسااتاننویس ،بااهمنتور رضاة وااعیتهااای ک اای دربااارة شخ اایت

و انگیزههااای انسااان ،کااردار و ح،تااار طبیعاای رای ا نمونااههای انسااانی و وااعاای جزئاای را
مااده نمیکنااد و نشااان نمیدهااد ب ااه چیزهااایی را بااه نمااای

میحاااارد کااه بهوساای ة

نمایناادحان نو هااای شخ اایتی ویااژه ،ح،تااه یااا انجااام شااده اساات( .دساات یب،۸۹1۱ ،

.

)۸۳1
بهجز مضامون تع یا بای دو پاو رساتگاری و لاات ن،اس ،مضامون مهاو دیگار بارای
ایا دو نویسانده نازا در صاانواده اسات .باارای ایا دو نویسانده ،صاانواده میادان جنااو و
نباارد اساات .بنااابرای موریااا و شیاتمااد دیاادحاهی من،اای نساابت بااه صااانواده دارنااد و
شخ یتها در صانوادهها به همدیگر ا تماد ندارند
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«روت صانواده نو ی بیزاری می را باه شنهاا ت قای مایکارد ،نسابت باه هار شنچاه کاه
تعادی شخ یتشان را تهدید مایکارد .اریازة ت،اس کشاتی ،باه ایا صدماه ،کاه می اوم باه
زندحی مشقتبار روی یا کشاتی واتاد بودناد ،ایا دادااه را القاا مایکارد کاه نگاارناد
هی شتشی روی شن روش شود( ۸».موریا ،۸۳۲1 ،

)1۴ .

مضاامون اصاا ی دیگاار باارای ایاا دو نویساانده ،اادم در متقابااو زوجاای اساات.
موریا

میحوید «جهانو صاانواده اسات» .باا انادکی ت ماو متوجاه مایشاویو کاه شیاتماد

نیز بر همی

قیده است

وای! هی دلو نمایصواهاد شن شاب را دوبااره باهیااد صاود بیااورم .صادا نیااورد! ای
به ای کوتاهی! قا یاادم اسات واتای قاد تماام شاد ،شماد رویاو را ببوساد و ما تاوی
شینااه صااورت ینااادارش را نگاااه ماایکااردم .در حوشااو ح،اات ̕واسااة زیرل،تیاات یااا
ک اااهحاایس اشاانو ساا،ارش دادم ،جااانو!̔ و م ا نم ایدانی اد چااه تااالی شاادم .تتمااا بایااد
صوشیای میشادم .صوشایای مایشادم کاه مط اب را همیاده و باه روی صاودش نیااورده
و با وجود همة ای ها مرا ابوی دارد .اما مثاو ایا باود کاه باا تخمااا تاوی م ازم کوبیدناد.
دلو میصواسات دسات ب انو و از زیار یناا چشاوهاای باباااوری شادهاش را در بیااورم.
پدرسوصتة بدترکیب وات ای بود که سار قاد مارا باه یااد بادبختیام مایاناداصت! الهای
صیاار از ماارش نبینااد! اصاا ا یااا لقمااه شااام از ح ااویو پااایی نر اات و صااون صااونو را
میصورد( .شیاتمد،۸۹۹۸ ،

)۸۹۱-۸۹1 .

در زن زیااادی شاااهد درماناادحی و دورا تااادحی زناای زشاات ،ت ایاات تاااریخی زن و
نیااوة ارزشحااااری او هسااتیو .بااهکار بااردن صاا،ت زیااادی ت کیاادی باار ای ا نوسااتالژی،
قبماندحی رهنگای و یاا شااید سااصتار جباری هساتی اسات .ن تاهای کاه در تماام ایا
داستانها اابو ت مو اسات ،ناو نگارش هار دو نویساندة شارای و اربای در ارتباا باا ایا
مساو ه و ناو ی پیشانهاد بارای تاو حوشااهای از مشا ات زوجای اسات کاه از زباان ایا
ا راد بیان میشود
1. L’esprit de famille leur inspirait une répugnance profonde pour ce qui menaçait
l’équilibre de leurs caractères. L’instinct de conservation inspirait à cet équipage embarqué
pour la vie sur la même galère, le souci de ne laisser s’allumer à bord aucun incendie.
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او (پو) بسیار کوتهبینانه در ایا تبااهی ازدواا ،و ایا زوالای کاه تاا اباد بارای صاوی
ساصته بود ،شرکت مایکارد .شابهنگاام ،ایا ریشاخند سرنوشات ،کاابو
برای بطالتی که تتی ساایهاش نیاز از او پنهاان شاده باود ،روتا

را ت ار

روصتاهشادن
مایکارد و او

را تااا سااپیدهدم بیاادار نگااه مایداشاات .تتاای هنگااامی کااه او صااود را بااا داسااتانها و یااا بااا
ت ،رات وای سرحرم میکرد ،اساا

ت ،ارات

ابات بااای مایماناد ،پاو تماام شاب را در

م مااات چاااهی کااه صااود را در شن پاارت کاارده بااود و مایدانساات کااه نمایتوانااد از شنج اا
بیرون بیاید ،با صود ک نجار میر ت( ۸.موریا ،۸۳1۸ ،
مضاامون اص ا ی دیگاار تس ا
داستانها من،ع ناد .نقا

)۸۲-۸۸ .

شااوهر و تیقیاار زن ناازد دو نویساانده اساات .زنااان ای ا

یاا وماایو بسایار میادود ،ر ای و انویاه ،شناان را باا انتتاارات

متضااادی مواجااه م ایکنااد کااه س ا امت جساامی و روان ایشااان و در نهایاات س ا امت کااانون
صااانواده را تهدیااد میکنااد .ایاا نوسااتالژی در بچااة مااردم نیااز بااه هماای شاا و چهااره
مینماید
شن شب په وی م هو نیامد .مث ا با ما اهار کارده باود ،شاب ساوم زنادحی ماا باا هاو
بود ،ولی با م اهر کارده باود .صاودم مایدانساتو کاه مایصواهاد مارا اضاب کناد تاا کاار
بچه را زودتر ی سره کنو .صب هاو کاه از در صاناه بیارون مایر ات ح،ات ’مهار کاه میاام
دیگااه نبااایس بچااه رو ببیاانو ،هااا!‘ و م ا ت یااو صااودم را از همااان وااات م ایدانسااتو.
(شیاتمد،۸۹۲1 ،

)۸۹-۸۲ .

نتااام مردسااالاری ،ارنهاساات پدی ادهای طبیعاای و اااانونی ت قاای شااده و همااواره زن را
زبااون و تس ا یو صواسااته اساات .در تاارز دس ا یرو شاااهد ت اارار همااان نوسااتالژی دردنااا
هستیو که ای بار نیز در چهارة زنای سارحردان ،مهجاور و دورماناده از هماهجاا مااهر شاده
است

1. Ainsi participait-elle plus étroitement à cette déchéance qu’elle avait épousée, qu’elle
avait faite sienne à jamais. La nuit, cette dérision du sort, l’horreur de s’être vendue pour
une vanité dont l’ombre même lui était dérobée, occupait son esprit, la tenait éveillée
jusqu’à l’aube.
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۸11

در شن روز ص،قااانشور روساای ،در ک یسااای تنااو و تاریااا ساا ک ر کااه صاادای ار
کهنه در میان همهمة زنان حاو مایشاد و باوی شنهاا طار اود را در صاود میاو مایکارد،
ترز اتساا

حوحشاتگی مایکارد .او مانناد صاوابگردی پاا باه درون ا،اس حااشاته باود ،و

سروصاادای ناشاای از بستهشاادن در ساانگی ا،ااس ،ناحهااان دصتاار باایچاااره را از صااواش
بیدار کرده بود( ۸.موریا ،۸۳۲1 ،

)۴۳ .

موریاا و شیاتماد باا در درساتی کاه از وضاعیت زناان داشاتند ،باه توصایو چهارة
وااعای زن و مسااائو و م اائب پیرامااون

پرداصتهانااد .موریاا و شیاتمااد ا اد دارنااد بااا

طاارت مسااائو و مشاا ات زن در جامعااة شن روزحااار و انع ااا

شنهااا در داستانهایشااان

راه ت ی برای بهباود ایا وضاعیت بیابناد .ایا دو همیشاه صواساتار ت ییار وضاعیت زن در
جامعة روزحار صود بودند.
موریااا و شیاتمااد معتقدنااد زناادحی زناادانی اساات اباادی ،همااه چیااز از ابااو مقاادر
شااده «سرنوشااتت تااا شصاار ماار تعیاای شااده؛ بهتراساات بخااوابی»( ۲موریااا ،۸۳۲1 ،

.

 )۳1و حریزی از سرنوشت نیست
برای م ایا بایبچگای شاده اسات یاا سرنوشات کاه پاای

ایساتادهام .های واات

هو کاری را تسرت بادلی ن اردهام و باه هار صاورت ترتیبای باه زنادحی صاود دادهام.]...[.
توص ه هو ندارم که صاودم را حاوی بازنو .ای جاوری کاه باشاد ،تنهااییام را همیشاه کاو
دست دارم .مایدانای ما اصا ا از همای انادازه اااه هاو کاه باه ایا دنیاا پیادا کاردهام
بیزارم( .شیاتمد،۸۹11 ،

)11 .

ما همواره مغلوب سرنوشتیم

و احار مایصواهاد باه هاار ایمتای از ایا م مات صاارا شااود ،احار مایصواهاد از ایا
جاگبااه اارار کنااد ،چااه راه دیگااری روی او حشااوده مایشااود جااز راه تیاارت و صااواش...
1. Le jour étouffant des noces, dans l’étroite église de Saint-Clair où le caquetage des
dames couvrait l’harmonium à bout de souffle et où leurs odeurs triomphaient de l’encens,
ce fut ce jour-là que Thérèse se sentit perdue. Elle était entrée somnambule dans la cage et,
au fracas de la lourde porte refermée, soudain la misérable enfant se réveillait. Rien de
changé, mais elle avait le sentiment de ne plus pouvoir désormais se perdre seule.
2. Ton sort est fixé à jamais: tu ferais aussi bien de dormir.
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[ ]...شصرسر باید کسی مهاور کناد تاا بایشن اه بدانناد ،ایا جازر و ماد ساوزان را از ما
وجودشان بیرون ب شد( ۸.موریا ،۸۳۲1 ،

)۸۳۴ .

در تااااب وی تنهاااایی انساااان ،شخ ااایتها باااه تاااد و مرزهاااای صاااود و ضاااعو و
ناتوانیشان در مقابو سرنوشت شحاهی مییابند
اینجا هو مثو جاهای دیگر ،هر کاس باا ااوانی صاا
هو مثو جاهاای دیگار ،سرنوشات هار کاس صاا

صاودش باه دنیاا مایشیاد؛ اینجاا

صاود اوسات؛ باا وجاود ایا بایاد در

مقابااو ای ا تقاادیر تزنشلااود جمعاای تس ا یو شااد؛ بعضاای مقاوماات م ایکننااد؛ و در نتیجااه
جایعی ر ،میدهد که صانوادههاا در مقااب

سا وت مایکنناد .زیارا هماانطور کاه اینجاا

ح،ته میشود؛ باید س وت کرد( ۲.موریا ،۸۳۲1 ،

)۱1-۱۴ .

ضااایی کااه ای ا دو نویساانده ترساایو م ایکننااد ضااای ص ااومت ،دشاامنی ،ناامیاادی و
پیروزی تیرهبختی است
شنها میتوانستند باا ساازندة صام ،،اااطرچی شسایاش یاا شا ارچی پرنادة ابیاا برصاورد
کنند .اما تمام کمادی های صااموش ایا نماای  ،صاود را از ایا حوشاة دنیاا کناار کشایده
بودند تا هاد ی کاه ایا دو موماو باه انجاام

بودناد ،اابات تیقا یاباد در تاالی کاه

ی اای دیگااری را بااهدنبای صااود ماایکشااید یااا اایراااو صااودش ،دیگااری را ترایااب
م ایکاارد هرحااز کساای شن را صواهااد همیااد شاااهد دیگااری جااز کااهااای تاایو الجث اة
شسیبدیدة دور و بر سد وجود نداشت( ۹.موریا ،۸۳1۸ ،
هااار دو نویسااانده درام انساااانها و کشااام

)۸۹۲-۸۹۸ .

درونااای شنهاااا ،درام ااادم ارتباااا ،

صودحااویی ،شخ ایتهای مثباات در مقابااو روتهااای تااریص ،شخ اایت اصا ی و «جهاانو
1. Et s’il en veut sortir coûte que coûte, s’il veut échapper à cette gravitation, quels autres
?défilés s’ouvrent à lui que ceux de la stupeur et du sommeil
2. Chacun, ici comme ailleurs, naît avec sa loi propre; ici comme ailleurs, chaque destinée
est particulière; et pourtant il faut se soumettre à ce morne commun; quelques-uns résistent:
d’où ces drames sur lesquels les familles font silence. Comme on dit ici: “ Il faut faire le
silence…”.
3. Ils auraient pu rencontrer un résinier, le muletier du moulin, un chasseur de bécasses.
Mais tous les comparses s’étaient retirés de ce coin du monde pour que s’accomplisse enfin
l’acte qu’ils devaient commettre, – l’un entraînant l’autre? Ou le poussant malgré lui? Qui
le saura jamais? Il n’y eut d’autres témoins que les pins géants pressés autour de l’écluse.

۸11

بررسی مؤل،ههای وااعحرایی در سه ا ر رانسوا موریا ...

دیگرانند» را باا اساتعاراتی حویاا بهت اویر مایکشاند «مگار ایا صوشابختی ن بات حر تاة
م و ای شوهر بیریختای کاه ن ایبو شاده باود کجاای زنادحی شنهاا را تناو کارده باود
چاارا تسااودی م ایکردنااد صاادا م ایدانااد چااه چیزهااا ح،تااه بااود» (شیاتمااد،۸۹۹۸ ،

.

.)۸۴1
شباهت دیگاری کاه تقریباا در تماام ش اار ایا دو نویسانده مانع س شاده اسات ،توجاه
بایانادازة شنهاا باه جامعاه ،ماردم و طبقاات مخت او اجتماا همچاون رساوم و سانتهای
م تهاست .دنیای هار دو نویسانده ،دنیاای « ار» و دنیاای «چاون و چارای قاو» اسات و
ش ار شنها بیشتر از هر چیزی شیینهای از وااعیات اجتما یاند تا دنیایی تخی ی.
نویسااندحان در داسااتانهای رئالیسااتی ،باار موضااو ات روز جامعااه و مسااائ ی کااه مبت ااا
بااه مااوم مااردم ا ااو از مسااائو اجتمااا ی ،اص اااای ،سیاساای ،اات ااادی و رهنگاای اساات،
تمرکااز م ایکننااد .نویس اندحان بااا نمایاناادن زشااتیهااای جامعااه ،زمینااهای باارای اص ا ات شن
راهو مایساازند .در ایا داساتانها نویسانده مایکوشاد باا اسات،اده از تا یر میای صاارا
وضااع روتاای اهرمااان صااود رواب ا طبیعاای را کااه در لابااهلای تااواد
دهد (سیدتسینی،۸۹1۱ ،

وجااود دارد ،نشااان

.)۸11-۸1۳ .

 .۴ .۴دیدگاه واقعگرایانة مشترک دو نویسنده

موریااا و شیاتمااد ا مشااان را باارای ایجاااد ا اار در جامعااه بااهمنتور برم اساااصت
یوش و نابساامانیهاای جامعاة صودشاان باهکار بارده و بارای انجاام رسااندن ایا رساالت
صود تا جایی پای

را

ر تهاناد کاه در تماام ش ارشاان لیا انتقادحراناه و ا شااکنندة صاوی

ت،س کردهاند .از ای نگااه هار دو نویسانده ش اار ادبای را وسای های بارای اباراز اندیشاههای
اجتمااا ی ،سیاساای و ماااهبی م ایدانسااتند و ارزشاامندی شنهااا از ای ا رو اساات کااه ارتبااا
اوی با زیربنای ری نویسنده دارند
نویسااندة داسااتان ،باارای ارائ اة تااواد  ،معمولااا صویشاات را در نقطااهای صااا
مایدهااد تااا بااه بهتااری شا و بتوانااد داسااتان

ااارار

را باارای مخاطااب ،وااعاای و اابااو پااایرش

نشان دهد .انتخاش زاویاة دیاد معمولاا باه واماو متعاددی وابساته اسات ،از جم اه هاوش
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نویسنده ،که به او کما میکناد تاا بهتاری مواعیات از جهات ا باه بار میتاوا اارار حیارد.
( رزاد،۸۹1۱ ،

)۸۴۹ .

هر دو نویسنده ضام انتقااد از نتاام مردساالاری ،باه د اا از تقاوا زناان پرداصتهاناد
و در ش ارشااان از م ااو بااه زنااان ،قاار و ساااد زنااان ،مت ومیاات شنااان در براباار شااارهای
زندحی مردمفدار و تبااه شادن تا و تقواشاان پرداصتهاناد و باه نقاد ر تارهاای زناان ،تا
دادن بااه رودسااتی ،ضااعیو ،اتساساااتی ،شاا ننده ،وابسااته و رمااانبردار بااودن زنااان
م ایپردازنااد .در زن زیااادی ،زن ساارا نده و اصاای بااه صان اة پاادری بازحشااته و روزهااای
شااوهرداری را بااه یاااد ماایشورد .ایاا تاادا یهااا ،درهااو شمیخاات صاااطرات ،شرزوهااا و
تسارتها ،زجااری چندحانااه را مجساو مایکنااد کاه در جامعاة مردسااالار بار زنااان تیمیااو
مایشااود .در ایا

ضااای مردسااالارانه ،زن از سااوی ماارد مااورد تاکمیاات ااارار مایحیارد و

جاارأت هی حونااه ا تراضاای ناادارد .بررساای جایگاااه زن کااه بااهصاطر جنساایت

و ضااای

ص،قااانشور جامعااه شزردهصاااطر شااده و ریاااد شزادی ساارمیدهااد «(شااوهر تاارز بااه او
میحوید ) چی چطور جرأت مایکنیاد نتار بدهیاد یاا شرزویای داشاته باشاید باس اسات.
دیگر هی نگویید .ق باید باه ما حاوش دهیاد ،اوامار ما را اجارا کارده و از ت امیمات
ااااطع م ا تبعیاات کنیااد( ۸».موریااا ،۸۳۲1 ،

 .)۸11-۸11 .در حاشااتهها ،جااو رهنگاای

منی اارا در اصتیااار مااردان و باار ساااصتة شنااان بااود(« .پاادر تاارز بااه او م ایحوی اد ) هرچااه
شوهرت مایحویاد هماان را انجاام مایدهای .چیاز بهتاری نمایتاوانو بگاویو( ۲».موریاا ،
،۸۳۲1

 .)۹1 .در ایاااران ،باااهویژه پاااس از مشاااروطیت و ششااانایی باااا ا اااار اربیاااان،

ت اشهااایی در ایاا مااورد صااورت حر اات و روشاان ،رانی بااه تیقیاا در مااورد زنااان و
وضاااعیت شناااان و ت ااااش در شحاهساااازی زناااان پرداصتناااد .ج اااای شیاتماااد از جم اااه
روشاان ،رانی اساات کااه در داسااتانهای

بااه بیااان وضاعیت زنااان پرداصتااه اساات .در بچاة

مردم ،مارد بهحوناهای ماو مایکناد کاه تماام اهرمهاای اادرت را در دسات دارد .تضاور
1. Quoi? Vous osez avoir un avis ? Émettre un vœu? Assez. Pas un mot de plus. Vous
n’avez qu’à écouter, qu’à recevoir mes ordres,- à vous conformer à mes décisions
irrévocables
2. Tu feras tout ce que ton mari t’ordonnera de faire. Je ne peux pas mieux dire.

۸1۳

بررسی مؤل،ههای وااعحرایی در سه ا ر رانسوا موریا ...

اهارم اادرت باا اهار کاردن مارد از زن و همچنای اتتیااا زن باه پاوی و در اداماه اتتیااا
زن بااه «پااوی تاکساای» در ماات نمایااان اساات .انتخاااش نااوان بچااة مااردم نیااز از شاادت
اط،ی بالایی برصوردار است «هناوز اشاا چشاوهایو را پاا ن ارده باودم کاه دوبااره باه
یاد کاری که شمده بودم ب انو ،ا تاادم .باه یااد شاوهرم کاه مارا اضاب صواهاد کارد ،ا تاادم.
بچهکو را ماا کاردم .شصاری مااچی باود کاه از صاورت

برمایداشاتو( ».شیاتماد،۸۹۲1 ،

 .)۸1-۸1 .از ص ای ش اار ایا دو نویسانده مایتاوان باه دیادحاههای شناان در ماورد زناان
و جامعة مردسالار شن زماان پای بارد «زناان صاناهدار تمایاو دارناد موجودیات اردی صاود
را از دساات بدهنااد .ایا زیباساات ،مااوهبتی اساات کااه بااه ایا جاانس بخشاایده شااده؛ ما
زیبایی ای میاو و ادا شادن را در مایکانو ...ولای ما  ،ولای ما ( ۸»...موریاا ،۸۳۲1 ،
 .)۸۹1 .نتااام پدرسااالاری و مردمفااداری طاای ارنهااا باار تمااام سااطوت رهنگاای و
سیاساای و اات ااادی تاااکو بااوده و بااه زنااان سااتو شااده اساات .زنااان داسااتانهای ای ا دو
نویساانده ،در ضااایی مردسااالار توصاایو م ایشااوند ،صااود را تقیاار مییابنااد ،نااه هااویتی
دارناد و ناه تقای بارای ا تارا

 .زناان در مییطای زنادحی مایکنناد کاه شزادی و تسااوی

باارای زن در مااو و نتاار وجااود ناادارد .در ای ا دوران از ب ایچااارحیهااا ،میرومیتهااا و
نداشاات شزادی زن در صااانواده و اجتمااا سااخ ح،تااه ماایشااود .ایاا دو نویساانده در
ش ارشان توجه زیاادی باه مساو ة زن نشاان دادهاناد و راهتاو رهاایی از جامعاة مردساالار را
بااه شنهااا نش اان م ایدهنااد .در ش ارشااان رحااههایی از مینیسااو نیااز دیااده م ایشااود .ج ااای
مخالو بیبنادوباری زناان اسات .وی معتقاد اسات کاه زناان بهشارطی کاه شخ ایت شناان
ت ،شود ،میتوانند در جامعه تضور داشته باشند .شیاتمد میحوید
تااا ارزش صاادمات اجتمااا ی زن و ماارد و ارزش کارشااان (یعناای مزدشااان) ی سااان
نشود و تاا زن همادوش مارد مساوولیت ادارة حوشاهای از اجتماا (ایار از صاناه کاه اماری
داص ی و مشاتر میاان زن و مارد اسات) را باه هاده نگیارد و تاا مسااوات باهمعنی ماادی
و معنوی میان ایا دو مساتقر نگاردد ،ماا در کاار شزادی صاوری زناان ساایهای ساای پاس
1. Les femmes de la famille aspirent à perdre toute existence individuelle. C’est beau, ce
don total à l’espèce; je sens la beauté de cet effacement, de cet anéantissement…Mais moi,
…mais moi
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از ای ا  ،هاای هااد ی و ارضاای جااز ا اازودن بااه صیااو م اار کنندحان پااودر و ماتیااا -
می وی صنایع ارش -نداریو( .شیاتمد،۸۹۴۸ ،

)۸1۲ .

جهااو ،تع اابات ماااهبی ،ا تقااادات ا اا  ،قاار اجتمااا ی رهنگاای زنااان شن دوره ،از
جم ه نقاا مشاتر اهرماناان زن ایا دو نویساندة مااهبی اسات کاه در ش ارشاان ،ت اویر
وااعحرایانهای از شنها ارائه نمودهاند
کمای یا ا ر رئالیساتی بساتگی باه کماای تاب وهاایی دارد کاه نویسانده از شنچاه اساسای
و تیاتی اسات و شنچاه مسایر زنادحی را پای مایا ناد ،ت اویر مایکناد .رئالیساو از میاان
انبوه وااعیتهاای زنادحی ،اساسایتاری و تیااتیتاری شنهاا را دساتچی مایکناد و باه
بازیااابی شنچااه کامااو و مااداوم اساات ،مایپااردازد .و بااه ااو

این ااه قا بااه یااا باارش

زندحی اانع شود ،هماة شن را ماورد مطالعاه اارار مایدهاد .انتخااش مساائو تیااتی ی ای از
مهوتااری اصااولی اساات کااه ت امااو رئالیسااو بااهشن وابسااته اساات .نویسااندة رئالیساات،
همیشااه صااود را بااا مسااائ ی مشا وی م ایدارد کااه مبت ااای مااوم و بهاصااط ات نقا
میسوش میشود( .پرهام،۸۹1۲ ،

زمانااه

)1۸ .

 .۵ .۴سبک (توصیف رئالیستی) دو نویسنده

 .۸رمانهای ای دو نویسنده به دلای ی سنتیاند و رمان نو میسوش نمیشوند
 داسااتان ،حاارها ناای ،طاارت و نقش اة مشخ ای وجااود دارد .داسااتان بااا مقدمااه شاااازماایشااود ،سااپس بساا داده شااده و در شصاار نتیجااهحیری ماایشااود .در وااااع داسااتان
روی یااا ص ا مشااخص پاای

مایرود و با اات داسااتانی مهوتاار از ساابا نگااارش اساات.

در ا ر رئالیستی ،لازمة انتخااش درسات ،توجاه دایا نویسانده ،باه مساائو مهاو و ضاروری
اجتمااا اساات .نویسااندة رئالیساات نماایتوانااد هاار مسااو های را باادون ساانج

منطقاای

موضو کار صاود اارار دهاد .انتخااش مساائو تیااتی ی ای از مهوتاری اصاولی اسات کاه
ت امااو رئالیسااو در حاارو شن اساات .هنرمنااد وااااعبی از میااان انبااوه تق اایقی کااه در دنیااای
پیرامااون صااود ماایبینااد ،تنهااا تقااای برجسااته و اساساای را برماایحزینااد و بااه شاایوهای
هنرمندانه شنها را به ت ویر میکشد.
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۸۱۸

 واایع ی ی پشت دیگری در یا صا مشاخص ات،ااا مایا تناد .ایا وااایع کام اا بااهو مرتبطند و از نقطاة مشخ ای شارو میکنناد و باه نقطاة پایاان مایرساند .نقطاة پایاان،
سرنوشاات اهرمااان داسااتان اساات کااه نویساانده نیاات صااود را ششاا ار ماایکنااد .هرچنااد
واپسنگااری ۸و شیناادهنگری (پی بین ای) در داسااتان وجااود داشااته باشااد ،اهرمااان و داسااتان
بهسمت نقطة پایان هدایت میشوند.
 هاار دو نویساانده واااایع را از یااا باعااد و در زمااانی اااراردادی ترساایو م ایکننااد .هاارداسااتان چهااارچوبی دارد و شخ اایتها در ساار راهشااان بااه مااوانعی برصااورد ماایکننااد.
صواه شخ ایتها بتوانناد بار مشا ات اائ شیناد ،صاواه م اوش مشا ات شاوند ،نهایتاا
شخ یت داستان به یا شحاهی یاا در

اص ااا مایرساد و باهنو ی باه یاا تجرباه دسات

مییازد.
 هر دو نویسانده نتارات صاود را باه صوانناده تیمیاو مایکنناد و مخاطاب را مجباورمیسازند تاا قایدشاان را بپایرناد .باهنتر موریاا  ،داساتاننویس مثاو صداسات؛ زیارا هار
طوری که دوست داشته باشد داستان

را میش ریند.

 همااواره و در تمااام لیتااات ،همااراه شخ ایتهای هاار دو نویساانده هسااتیو ولاای ازنقشة صانه ،وضعیت ،ترکیب و چیدمان اتااها یا تتی اسو شهر مط ع نیستیو.
 .۲تاا یر ماااهب و «توااوری حناااه» در رواباا صااانوادحی ،انگارههااا و دنیااای صااارد
صااانوادحی در کشااورهای شاارای (شیاتمااد) و در کشااورهای ارباای (موریااا ) بهوضااوت
اابو مشاهده است.
 .۹بااا توجااه بااه زاوی اة دیااد اوی شااخص م ایتااوان ت،اساایر متعااددی مبتناای باار ارتبااا
تنگاتنااو شخ ایتهای داسااتانها بااا صااود نویسااندهها درنتاار حر اات .هاار دو نویساانده در
داستانهای صود باه گکار تاواد ی مایپردازناد کاه باهطور مساتقیو باا شن روبارو باوده و از

نزدیااا شن را لمااس کردهانااد؛ «زنااان و مااردان دیااد و بازدیااد ،سااه تااار ،زن زیااادی ،ماادیر
مدرسااه االبااا تاای و تاضاارند و بیشترشااان از این ااه اهرمانهااای داسااتانهای ج ااای وااااع

1. flashback

۸۱۲
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 .)۸1-۳ .و تمااام رمانهااای

موریا تجسو طبیعت سرشار و ش وهمند دوران کودکی اوست.
 .۴در هر سه ا ر ای دو نویسنده
 اهرمان ا ر در شرزوی داشت چیزی است. اهرمان همة ت اش صود را مایکناد و ساختی بسایاری متیماو مایشاود تاا باه هادصود نائو شود.
 -رسیدن باه هاد  ،اماری میاای و ناامم

ماینمایاد ( قایو باودن ،نداشات ماو ،زن

بااودن و از دساات دادن شااوهر در جامعااة مردمفاادار ،ماار

رزنااد ،زشاات ،نامشاارو و

قبا تاده بودن همگی اکتسابی و تقدیریاند).
 -اندوه ،ی

و ناامیدی م وش شدن ،زندحی اهرمان را به چال

میکشد.

 با شحاهی یا درسی اص اا صاتمه مییابند. مهوتاااری ویژحااای رمانهاااا انتخااااش مساااو ة تیااااتی ،توصااایو انساااان باااه نوانموجااودی اجتمااا ی ،تشااخیص درساات ااو و وامااو پدیاادههای زناادحی ،توصاایو
زشتیها ،انتقاد از وضع موجود و ت اش برای وضعیت بهتر است.
 .1نامهااایی کااه ایاا دو نویساانده باارای داستانهایشااان انتخاااش کردهانااد ،ت ایاات از

جو ناامیدانه و ب ارن دارد .نامهاایی چاون زن زیاادی ،بچاة ماردم ،بچاة کثیاو ،سانگی بار
حوری و برهوت ش .
 .1شخ اایتهای داسااتانهای ایاا دو نویساانده ،شخ اایتهایی ناامیااد ،مضااطرش،
رن دیده و حوشهحیرند.
 .1در هاار سااه ا اار ایاا دو نویساانده ،برشهااایی از زناادحی مااردم و اوضااا و اتااوای
اجتمااا ی و همچناای مشاا ات موجااود در جامعااه بااه چشااو ماایصااورد و انع اساای از
اوضا زمانه و زندحی شنهاست.
 .۱در تمام ای ش ار ،ص،قان شخ یتها در زندانی ابدی شش ار است.
 .۳هر سه ا ر ای دو نویسنده ،داستان انتتار و رسیدن به شرام

است.

۸۱۹
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 .۶ .۴تفاوتهای بین این دو نویسنده

 -زبااان شیاتمااد ،زبااانی ایرمتعااار

اساات .او ش ا ی نادرساات از ا عااای و تشاابیهات

را تتی در ساصتار اصاط اتات و باارات باهکار مایبارد .شیاتماد باارات و ح،تاار لااتی،
امیانااه ،مردمپسااند و زبااان مخ ااو

مااردم ااادی جامعااه را بااهکار مایباارد .شیاتمااد در

ش ساات برصاای از ساانتهای ادباای و اوا ااد دسااتور زبااان ارساای شااجا تی کونتیاار
داشاات .نثاار او شااتابزده ،کوتاااه ،ت یرحاااار و در نهایاات کوتاااهی و ایجاااز اساات .اا ااب
نوشااتههای

میاااورهای اساات و صواننااده ماایتوانااد بپناادارد نویساانده هااو اکنااون در

برابرش نشساته و ساخنان صاود را بیاان مایدارد .ج اای در ش اارش جم اات منقطاع ،کوتااه
و مخت ر ،بریده و ایر مت او باههو باهکار مایبارد (در رماان سانتی ،با ات داساتان مهوتار
از زبااان نوشااتاری اساات) ،در تااالیکااه موریااا تمااام اوا ااد داستاننویساای را ر ایاات
کرده است.
 موریاا از پاایر ت انسااان ،بسااان موجااودی بایحناااه کااه در دنیااای باادی و باادبختیپرتااش شاده اسات ،سار بااز مایزناد و ریااد شاورش سار مایدهاد .او انساان را هرچناد
بیچاره ولی مجرم و مسووی مایداناد؛ زیارا مختاار باه انتخااش اسات؛ هرچناد مجارم ولای
درصااور بخش ا

اساات ،هرچنااد مسااووی ولاای دارای گاتاای متعااالی اساات .ت ا ابااژة ساااده

نیست ،ب ه وااعیتای مابهو اسات .زیارا هاو تنای اسات تساا

(مادرف ) و هاو تنای کاه

جهان را تس میکند (مدر )؛ هو اباژه و هاو ساووه .تاا زماانی کاه بیمااری و تاواد

ماا

را در تااد ابااژه-ت ا تق یااو ندهنااد ،مااا سااووههایی هسااتیو کااه احرچااه تاااکو باار شنچااه در
درون و تاا مااا ماایحااارد نیسااتیو ،امااا باایشااا تاااکو باار روشاای هسااتیو کااه بااه شن
وضعیتها و تالتهای درونی معنا و ارزش میدهیو.
نویسااندة بزرحاای همچااون شیاتمااد کااه بااهصوبی بااا نااون روایتاای ششناساات ،حاااهی
پیرناو روایتهاای

پرسا برانگیز اساات .رمانهاای ج اای بساایار کوتاهناد و اکثارا از سااه

وضااعیت اص ا ی هاار روایاات یعناای وضااعیت ابتاادایی ،میااانی و انتهااایی برصااوردار نیسااتند.
صواننااده باااور ماایدارد کااه تخریباای صااورت حر تااه اساات و تالااا کنشااگران بایااد ایاا
وضعیت نابساامان را ساامان بخشاند تاا روایات باه پایاان رساد .ولای چنای کنشای هرحاز
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صورت نمیحیرد و روایت بهشا و ناااص باه پایاان مایرساد .ارائاه ناااص پیرناو ،با ا
میشود روایات یادساتی معناایی صاود را از دسات بدهاد .در ساه ا ار سانگی بار حاوری،
بچ اة مااردم و زن زیااادی نیااروی سااامان دهنااده وجااود ناادارد و ج ااای شخ ایتهای

را

همااراه بااا مش اتشااان بااهتای صااود وانهاااده اساات .در ای ا سااه ا اار ،راوی در وضااعیت
انتهایی روایت اارار دارد و باا نگااهی باه قاب ،در تاای روایات کاردن وضاعیت ابتادایی،
میانی و انتهایی است .صوانناده زماانی کاه باه وضاعیت انتهاایی مایرساد ،وضاعیت ابتادایی
جدیدی برای روایت جدیدی ش و مایحیارد .نگااه سا بی ج اای نسابت باه مساائو ،ناو ی
باهوجود مایشورد درتاالیکاه رمانهاای موریاا

سردرحمی و بیهاویتی بارای اهرماناان

از سه وضعیت اص ی برصوردارند و پیرنو بهدرستی ر ایت شده است.
نتیجة تی یوهای ای مقاله در جدوی  ۸شمده است.
جدول  .۱نتیجة تحلیلهای آثار جلال آلاحمد و موریاک

نام اثر

شخصیت محوری

آرزوها

خواستهها ،آمال و

وضعیت اجتماعی

عملکرد واکنش

ش

کورو

موقعیت تأثیرگذار بر

برهوت

شخصیتها

مر  ،در

دکتر

کشمکش درونی

به رن و

میزند.

در تای

صوشبخ

ص،قان

تی،

جامعة

ش و

مادیحرا،

لات

مردسالار،

ن،س

نابرابر،
ستمگر و

راابت
شقی پدر
و پسر برای
یا زن و
طرد هر دو
از ناتیة زن

شخصیت محوری

ده ده

می وم

حیوم سر باز

میروند و

گناه و عملکرد اشتباه

کثیو

مع و

انسان

دادن به

ک نجار

نامشرو و
قبا تاده
بودن

خودگویی

بچة

حیوم

نزد

درماندحی

از در

مدام با صود

آگاهی و درس اخلاق

تی یو

ناتوانی و

مع و ده ده

شخ یتها

زشت،

صودحوی
ی ،ن مة

زندحی،

اندوه

زندانی

کودکانها

ابدی

ی

تجزیه و

است که

ش به

تی یو مو

در تمام

صدا ،یگانه

شخ یت

ش

های

وااعی و

شرزومند

بدبختی

صود هستند
تا به شرام
و طیب
ن،س برسند
و

یاشیهای
صیالی

شرام
ای دو

انسان بدون
صدا
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شخصیت محوری

آرزوها

خواستهها ،آمال و

وضعیت اجتماعی

عملکرد واکنش

موقعیت تأثیرگذار بر

شخصیتها

کشمکش درونی

شخصیت محوری

گناه و عملکرد اشتباه

خودگویی

دس یرو

دس یرو

یا ت

کوته ر

از ااش

نویسند

موجود

مت ی بر

وجدان

متب ور

یت

ریا ،پوی،

ردی و

شهرت و

هویت

صرا هپر

وااعی

ست..

برصورد با
وان شزودو

میشود

رهایی

اادام به

یابند.

کشت

و در بنیاد

شوهر

زندحی
موزون با
صمودی

صود
ماندن

بچة

زن

زیر

نره صر

مردم

بینام

سایة

دیگری را

شوهر

سر س،رة

رساندن
ریاد زنان
یه کمدی
رسوم
و«سرنوشت

زنان»

و م ای

شوهر زن
نمیصواهد

آگاهی و درس اخلاق

ترز

ترز
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رهاکردن
کودک
در صیابان

پس از
ای ش و
میحیرد.

توجه به
تقوا زنان
و مادران

صود ببیند.
ت اش برای

سنگی
بر
حوری

ج ای

بچهدار

شیاتمد

شدن

قیو بودن

بچهدارشد

چیرحی

ن (مشرو

طبیعت بر

یا

انسان

نامشرو )
ماندن

زن

زن

زیر

دصالتهای

زیادی

بینام

سایة

مادر شوهر

نداشت مو

استق ای
زنان

شوهر

 .۵نتیجهگیری

ترجم اة متااون رانسااوی باار شیاتمااد ت ا یر داشااته و ج وههااای شن در لابااهلای ش ااارش
اابااو مشاااهده اساات .تمااام ای ا ت ا یر و ت ا رات ،بیااانگر تعهااد ای ا نویسااندة وااااعحرا بااا
داداااههای انسااان دوسااتانه ،م وسااتیز ،تمایاات از مااردم رناا دیااده ،اسااتق ای زنااان و

۸۱1

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

رسالت اجتماا یاش اسات .واااعحرایی از م اتاب مهاو اری و هناری اسات کاه پارده از
رواب ا پدی ادهها باار م ایدارد و پدی ادهها را بااا در نتاار حاار ت رواب ا
تبیی میکناد .موریاا

اای و مع ااولی شن

و شیاتماد کاه موضاو داستانهایشاان برحر تاه از تاواد

وااعای

روزحارشااان اساات ،وااعیتهااای موجااود جامعااه را شاارت داده ،بااه طاارت موضااو ات و
مشا ات دوران صااود پرداصتااه و باارای تااو معضا ات ،راهتوهااایی پیشاانهاد دادهانااد .ایا
رمانها ،نشانگر نوساتالژی درونای و گاتای هار دو نویساندهاند .در هار ساه ا ار دو نویسانده
ضاای رئالیسااو انتقااادی تاااکو اساات .موریااا و شیاتمااد باارای روایاات داستانهایشااان از
مؤل،اههای رئالیساتی اسات،اده کردهاناد مانناد موضاو و درونمایاه ،بازتااش مساائو مخت او
زنادحی (اجتمااا ی ،رهنگای ،اات ااادی ،)...نیااز مااالی ،نماای

شخ اایت باه نوان نمایناادة

حااروه صااود در جامعااه ،تقابااو تجاادد و ساانت ،تجسااو وااعیتهااای یناای و دوری از الهااام
بااه نوان امااو تخیااو ،توصاایو ،تشااری و بیااان جزئیااات ،وااعاای و معمااولیبااودن
شخ اایتها و موضااو رمااان ،اادم وتاادت م اانو ی (رد امااو ت اااد ) ،ششاا،تگی و
هرا و مارا موجاود در جامعاه ،یا

و ناامیادی تااکو بار ماردم ،ت،اوتهاای جنسایتی و

مردسااالاری ،بایهااویتی زنااان و اادم ردیتشااان ،کوشا

باارای کشاو و شاناصت هویاات،

تنهااایی ،وضااعیت ت سااوبار زنااان .دو نویساانده مواعیتهااا و شخ اایتهای نااو ی و
باورپایر برصاساته از زنادحی اجتماا ی را کاه در جادای و کشام

باا اجتماا و م اائب

شن هسااتند ،ترساایو نمودهانااد .وااعیتهااای ت خاای را کااه در زناادحی زنااان وجااود دارد،
تشااری و از شاارای ناااحوار و درد مشااتر

اار و جامع اة صودشااان سااخ م ایحوینااد.

ش ارشااان صاادای م تشااان اساات و بیااداری شناان را مایط بااد .درد جان اااه اتسااا
دم تع  ،تنهایی ،یا

 ،بادبینی ،اراا ،بیهاودحی ،ادم امنیات ،ناپایاداری ،اتساا

پااوچی،
طارد

شاادحی ...بهوضااوت اابااو مشاااهده اساات .باارای شخ اایتهای موریااا و شیاتمااد
زناادحی ،زناادانی اباادی اساات .میبوسااان ناچارنااد ی اای از دو راه «ماار

کاااگش (صااواش

مار )» یاا «شااورش» را انتخااش کنناد .پیامااد هار دو حزیناه ،ناااراتتی و نگرانای اسات کااه
هار دو مساات زم و مع اوی ی دیگرنااد .در زناادانی کاه موریااا و شیاتمااد ترسایو مایکننااد،
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انسان یا بهواسطة تر
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و ناامیدی یاا باهدلیو همادردی باا همنو اان صاود ریااد و نالاه سار

میدهد.
«بازحو ا ه تا درمانها شود بازحو تا مرهو جانها شود»

(مولوی)

کتابنامه
ا خمینیاا ،م ،.جاواری ،م .ت ،.و وصاای ،م .)۸۹۳1( .تی یاو ادبای-جامعهشاناصتی زن زیاادی ج اای

شیاتمد بر طب الگوی لوسی ح دم  .پژوه

زبان و ادبیات رانسه دانشگاه تبریز-۲1 ،)۲1(۸۸ ،

.۹۳
امامی .)۸۹1۱( . ،شیاتمد ت ویرحر جامعهای نابسامان .برحر ته از «یادنامة ج ای شیاتمد» .تا لیو و
حردشوری
اهردهی،

ی دهباشی .تهران به دید -شهاش ااب.

 .)۸۹۳۴( .مطالعة تطبیقی دو رمان رانسه و ارسی وانهاده ا ار سایمون دو باوار و جزیارة

سرحردانی ا ر سیمی دانشور از منتر روایتشناسی( ،پایاننامة کارشناسی ارشد) .دانشگاه ردوسای
مشهد ،مشهد ،ایران.
شیاتمد ،ا .)۸۹۲1( .سه تار .تهران ابر س،ید.
شیاتمد ،ا .)۸۹۹۸( .زن زیادی .تهران ابر س،ید.
شیاتمد ،ا .)۸۹۴۸( .اربزدحی .تهران ابر س،ید.
شیاتمد ،ا .)۸۹۴1( .صسی در میقات .تهران ابر س،ید.
شیاتمد ،ا .)۸۹11( .سنگی برحوری .تهران ابر س،ید.
شیاتمد ،ا .)۸۹۱1( .در صدمت و صیانت روشن ،ران .تهران ردو .
شیاتمد ،ا .)۸۹۳1( .ارزیابی شتابزده .او وکان.
بابایاری روشتی ،م ،.و یوس،یبهزادی ،م .)۸۹۳1( .صوانشی ناو از ارشزدحای ج اای شیاتماد تقاباو
شرا و ارش .ا و -نشریة انجم ایرانی زبان و ادبیات رانسه.۲11-۸۳۸ ،)۲۱(۸۴ ،
باصتری ،ز .)۸۹۳۹( .ت یر سبا نویسندحی بر سبا ترجمه نویسندحان متارجو( ،پایانناماة کارشناسای
ارشد) .دانشگاه امه طباطبایی ،تهران ،ایران.
براتی صوانساری ،م ،.زیاری ،ت ،.و ضی می ،ا .)۸۹۳۹( .تی یو نو ی تداصو زمانی عو در متون روایی
ادیو .نشریة نون ادبی دانشگاه اص،هان.۴۴-۹1 ،)۸(1 ،
بهارلو ،م .)۸۹1۳( .داستان کوتاه ایران .تهران طرت نو.
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پراور ،ز .)۸۹۳۹( . .درشمدی بر ادبیات تطبیقی .ترجمة یرضا انوشیروانی و م ط،ی تسینی .تهران
سمت.
پرهام،

 .)۸۹1۲( .رئالیسو و ضد رئالیسو در ادبیات .تهران نیو.

پا ،ا .)۸۹11( .شیوة تی یو رمان .ترجمة اتمد صدارتی .تهران نشر مرکز.
چناری .)۸۹۳۲( . ،بررسی تطبیقی رئالیسو اجتما ی در داستانهای ج ای شیاتمد و نجیاب می،اوخ،
(پایاننامة کارشناسی ارشد) .دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
صبازیانزاده ،م.ا .)۸۹11( .ت نیا و مضاامی در ا ار تارز دسا یرو ا ار رانساوا موریاا ( ،پایانناماة
کارشناسی ارشد) .دانشگاه ردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشور،

 .)۸۹1۸( .اروش ج ای .او صرم.

دریایی ،م ،.و اسعد ،م .)۸۹۱1( .نتریة رماان و تی یاو رئالیساتی رماان کوتااه مادیر مدرساه .نشاریة
زیباییشناسی ادبی.۸11-11 ،)۸۳(۴ ،
راد ،ش ،.ارسیان ،م.ر ،.و بامش ی،

 .)۸۹۳1( .بررسی تطبیقی ت ویر جنو جهانی در رمانهای صاون

دیگران و سووشون .مطالعات زبان و ترجمه.۹۸-۸ ،)۹(1۸ ،
رضااائی ،م ،.و شه سازس ماسای،

 .)۸۹۳1( .مطالعااة تطبیقاای ناصاار معنااایی و سااب ی در جزی ارة

سرحردانی ا ر دانشور و سرنوشت بشر ا ر مالرو .پژوه

زباان و ادبیاات رانساه دانشاگاه تبریاز،

.۸۲۱-۸1۸ ،)۲1(۸۸

ریمونکنان ،ش .)۸۹۱1( .روایت داستانی .ترجمة ابوال،ضو تری .تهران نی و ر.
زری کوش .)۸۹1۴( . ،نقد ادبی ،ا .۸ .تهران امیرکبیر.
سیدتسینی ،ر .)۸۹11( .م تبهای ادبی .چاپ یازدهو ،ا .۸ .تهران نگاه.
شرکتمقدم،

 ،.و زیار ،م .)۸۹۳1( .سبا نوشتاری س ی و ت یر شن بر برصی ش ار شیاتمد .پژوه

زبان و ادبیات رانسه دانشگاه تبریز.۸11-۸۲۳ ،)۲1(۸۸ ،
بادزادهکرمانی ،م .)۸۹۹1( .سیمای زنان در شینة زمان .تهران تقایقی.
باسی .)۸۹۳۹( . ،روایتشناسی کاربردی .تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
سگریتسن و .)۸۹۱۳( . ،نقد اجتما ی رمان معاصر ارسی با ت کید بر ده رماان برحزیاده .تهاران
رزان روز.
وی ،ش .)۸۹۱1( .تاری ادبیات معاصر ایران .ترجمه سعید یروزشبادی .تهران تامی.
رزاد .)۸۹1۱( . ،دربارة نقد ادبی .تهران اطره.

۸۱۳

... ههای وااعحرایی در سه ا ر رانسوا موریا،بررسی مؤل

ی، مقایسااة دیاادحاه ج ااای شیاتمااد و م ااط.)۸۹۳1( . ، و رتیماایدون،. ر،رصااتیجویباااری
-۸1۸ ،)۲1(1 ، مطالعات ادبیاات تطبیقای جیر ات. ری و اربزدحی، وطی در زمینة روشن،یمن،لط
.۸۸1
، اوطی و مادیر مدرساه ج اای شیاتماد، بررسی رئالیساو در رماان العبارات من.)۸۹۳1( .

،کریمی

. ایران، تهران، دانشگاه امه طباطبایی.)(پایاننامة کارشناسی ارشد
 تهاران شارکت مای و. اندیشاهها و روششناسای ورو پولاه، نقد مضامونی؛ شرا.)۸۹۱۳( . م، معی
.رهنگی
. تهران صدرا.) ش ار و اندیشههای ج ای شیاتمد، ج ای اهو ا و (زندحی.)۸۹1۳( . ت،میرزایی
. تهران تندر. ج د دوم. صد سای داستاننویسی در ایران.)۸۹11( . ت،میر ابدینی
. تهران نی. ترجمة هادی نتری منتو. ادبیات تطبیقی.)۸۹۱۹( . ،ندا
 جامعهشناسی ترجمه متاون نمایشای در دوره.)۸۹۳1( . ی،  و رضاییدان،.

ونامة مطالعات زبان

، تیدری،.ر. م،هاشمی

.ااجار با نگاهی بر ت یر شرای اجتما ی شن دوران بر انگیزههای مترجمان
.۹۴-۸1 ،)۴(۴۳ ،و ترجمه دانشگاه ردوسی مشهد
. تهران نگاه. هنر داستاننویسی.)۸۹۱۲( . ا،یونسی
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Abstract
Comparative literature examines the confluence of thoughts and ideas in different
nations and its cultural, social complex relationships and even historical in the past
and present in terms of influence on artistic fields, literary schools, intellectual
currents, themes, individuals, stories, etc. Comparative literature proves that it is
impossible to evolve and flourish the national literature without consideration of
the international literatures, cultures and ideas. The present article, through a
descriptive, analytic and comparative method, compares the three oeuvres of
François Mauriac and Ale-Ahmad based on the school of realism approach. The
results of this research indicate that: All three oeuvres by these two authors, who
have used their pen to reveal the faults and disorders or turmoil of their
community, describing a dark environment that characters collapsing physically
and mentally. The actions of the characters, which are based on a particular person
or combination of the author’s experience in their life, are at the certain time and
place, and most of them can represent a group of people.
Keywords: Francois Mauriac, Jalal Ale-Ahmad, Comparative Literature, Realism
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Abstract
Translating verbal humor in audiovisual texts poses a serious challenge to
translators, so this study investigated the nature of challenges which affect the
translation of humor. For this purpose, the translators’ perception of humorous
expressions from fourteen episodes of an animated comedy entitled “The Boss
Baby” were identified and the selected expressions were compared to their dubbings
conducted by Nahal and Gem Junior channels and the translation strategies were
analyzed, then the impact of the reception environment and the reasons for using
each strategy were investigated. The frequency and percentage of strategies applied
were calculated and the findings revealed that while literal translation was the most
frequently used strategy in Gem Junior channel, substitution and omission were the
dominant strategies used in the other one. Nahal channel naturally rendered the
dialogues in a way which is familiar to the Iranian children’s culture; therefore, it’s
translation was target-oriented. On the other hand, Gem Junior channel's translation
opted for a method which was between domestication and foreignization. Finally,
the results showed that the translation of both channels met the quality standards of
dubbing.
Keywords: Audiovisual Translation, Categorization of Humor, Dubbing, Reception
Environment, Translation Strategies
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Abstract
Albert Camus, the French writer and philosopher who won the Nobel Prize for
Literature in 1957, is one of the writers who had a great influence on Iranian
intellectuals and writers. Camus is considered as an absurdist writer who always
paid attention to certain notions such as death, suicide and revolt in his works.
Sadegh Hedayat is an Iranian writer whose works feature the notion of death.
Because some critics consider him as Camus's disciple in absurdism, the
comparative study of the notion of death, which is one of the principle notions in
the works of these two writers, seems important and interesting. Considering the
significant importance of these two writers, each one was the subject of literary and
philosophical studies in both national and international research. This study, using
a comparative approach, attempts to examine the notion of death, in thoughts of
Camus and Hedayat. It also seeks an answer for this question: Does the notion of
death have the same place in the thoughts of these two writers?
Keywords: Albert Camus, Sadegh Hedayat, Absurdism, Death, Suicide

1. Corresponding Author. Email: farsian@um.ac.ir

Language and Translation Studies, Vol. 52, No.3

4
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Abstract
The story “Jonathan Livingston Seagull” by Richard Bach and the story “the Little
Prince” by Antoine de Saint-Exupéry which have been written in the form of two
pilots, and are reports of allegorical journeys for self-knowledge and perfection.
Campbell believes that on a journey to the unconscious the heroes must first leave
their land for an unknown land, and face with unknown forces and passes
experiences and then return to their homeland with the help of this journey to make
a transformation. Pearson, who is a contributor to Joseph Campbell's singlemythological theory, believes that during three stages of the journey, the hero must
develop twelve Jungian archetype: innocent, orphan, warrior, patron, cursor,
destroyer, creator, old man, ruler, farce, lover and the witch in his own psyche to
reach the stage of self-knowledge and rebirth. A review of two stories from this
perspective, suggests that both stories have raised these twelve patterns in their
deepest structure in the form of symbols that lead the hero toward individuality.
However, the sequence of the emergence of some Jungian archetypes in two stories
is not observed by Pearson’s theory.
Keywords: Jungian Archetypes, Hero's Journey, Pearson, Jonathan Livingston
Seagull, the Little Prince
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Abstract
The present paper formulates the theoretical tenets of literary receptions through
the prism of S. S. Prawers’s, the brilliant American comparatist, ideas. It also uses
Gérard Genette’s ideas on paratexts. Then it applies these theoretical tenets to the
literary reception of Edward FitzGerald’s Rubaiyat of Omar Khayyam in England
and America during the nineteen and twentieth centuries. Reception-studies plays a
major role in comparative literary studies. According to Prawer, these kinds of
studies must be done by expert comparatists. The literary reception of an author
does not happen in a vacuum. It is full of ups and downs, and is under the influence
of literary, social and even political discourses. To do so, the comparatist must do
the followings: first, he/she must collect all the materials and interpret them, and
began by examining of the chronology of translations. Second, he/she must pay
close attention to the literary tastes and literary discourses of the target country.
Third, the comparatist should note to the other media like radio, cinema, TV, and
so on which play a role in the diffusion of a work. Fourth, the function of factors
like the quality of translation, book reviews, introductions by literati, literary
circles and institutions, publishers, literary parallels and parodies, pirated editions
and editions must be examined by the comparatist. It must be noted that, these
elements does not work to all works.
Keywords: Reception Studies, S. S. Prawer. Rubaiyat of Omar Khayyam,
Comparative Literature
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Abstract
Mateas and Sengers (1999) view narrative intelligence as an entity’s ability to
narratively organize and explain experiences. Likewise, Graesser, Singer and
Trabasso (1994) regard narrative intelligence as the ability to comprehend and
make inferences about narratives that he is told. Other researchers state that
narrative intelligence is the ability to produce affective responses such as empathy
to narratives one hears (Mar et al., 2011). All cognitive processes in people’s lives
depend upon narrative intelligence. According to Randall (1999), narrative
intelligence is the ability to perceive and produce narrative structures. While the
role of emotional and verbal intelligences has been the subject of many studies in
the past decade, there has been a dearth of studies into narrative intelligence. As
such, the present study aimed to investigate the extent to which EFL classes boost
students’ narrative abilities in different educational contexts, namely, private
language institutes and public schools. In addition, it is intended to see if there was
a relationship between gender (male vs. female) and the narrative intelligence of
students in the above mentioned educational contexts. The data were collected
using the Narrative Intelligence Scale (NIS) and then fed into SPSS software. The
results of the study revealed that EFL learners in private language institutes
enjoyed a higher level of narrative intelligence compared to their counterparts in
public schools. In addition, it was revealed there was a significant difference
between gender and the narrative intelligence of students at the two educational
contexts.
Keywords: Narrative Intelligence, Narrative Intelligence Scale, Private Language
Institutes, Public Schools
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Abstract
Contemplation in the history of rhetoric in the Persian and English languages
introduces us to some rhetorical similarities and distinctions. In this paper, we try
to find a comparative study of one of the main branches of rhetoric in the science
of “expression”, that is, “metaphor” .To categorize of its varieties in Persian and
English rhetoric, in order to achieve the aesthetic and aesthetic origins of these two
languages is another aim of this article. The metaphor is one of the most
imaginative tricks in the realm of arithmetic, which has many similarities in terms
of distinction between Persian and English languages. Metaphors in Persian and
English are similar in terms if features of differentiation. In the English rhetoric,
the metaphorical metaphor is considered to be the reference to both the main sides
of the simile, which are classified in Persian rhetoric, other than similes. Metaphor
in Persian and English classifications can be found in examples of metaphor
between these two languages. In addition, there is a kind of metaphor in the
English rhetoric in which both main elements of the metaphor are eliminated,
which is not exemplified in the Persian rhetoric.
Keywords: Persian and English Languages, Metaphor, Classification, Linguistics,
Comparative Study
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