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جهااانوطم/م اای اار  ،بنگاااد ر یی مره ی /قتصاااد  ،تروریسااب نرامی /قتصاااد
بر یام ن تاه تثکگا د رد کاه بنگااد ر یی و تروریساب پاگ

مقالااه

ز ین اه نگارههاایی دینای و

ماره ی باشان مفااهگمی قتصاااد ن و یالاات متحا ه نگا پااگ

ز ین اه قرباانی ینهااا

باش عامد یجاد ینهاس

کلیدددواژهها :محساام دمگاا  ،بنگاااد ر

ناخو سااته ،تروریسااب نرااامی ،تروریسااب

قتصاد  ،یالات متح ه ،بنگاد ر یی قتصاد  ،بنگاد ر یی مره ی
 .1مقدمه

دااو د

عرااگب بگم لم اای مانناا جنگهااا جهااانی ،جنگهااا صاا گ ی ،کشااتارها

دسااتهجمعاای ،نسدکشاای و وگااره تغگگاار ت شااگر ی ر در نرامهااا
جتماااعی و رهنگاای ساا

میشااون ی اای ز یاام دااو د

اار  ،سگاساای،

تثثگر اار ر در معادلااات

بگم لم ی ،دم ات نتحاار یاازده سااتام ر باه برجهاا دوق او ساازمان تجاارت جهاانی
در سااا  800۸در نگویااور

سا

کااه ز ین بااا عنااو ن  ۳/۸۸یاااد میشااود باایتردی ا یاام

دادثه ،در بعااد و ت فاات ،باا رخا د خساارتباار مثاد جناگ جهاانی دوم قاباد مقایساه
نگس ا

و ن یشاامن نی مانن ا ینتااونی گ ا ن  ۸بازتااا

مید ننااا ( گااا ن  ،8008 ،ص  )۸0ماااا بازتاااا

دادث اة یااازده ساااتام ر ر م الغااهیمگ ا
رساااانه

یااام رویااا د و پگامااا ها

سااترده ش ین ر بااه ی اای ز شاااخصتریم تفاقااات قاارن بگسا وی ااب با

کاارده س ا

ی اای ز پگاماا ها دااو دثی مانناا دم ااات یااازده ساااتام ر ر میتااو ن تغگگاار پااار د یب
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د نس
اار  ۹معتقاا ساا

ترومااا 4قابااد بازنمااایی نگساا

سااتام ر تنهاا در تجربگاات «دور اه» 5قاب گا
با بهکار گر

فتاار پگونا

و وقاااید تروماتگاا

بازنماایی مییابنا

مانناا یااازده

ز نرار و دبگاات دور اه

یام م اان ر مییابا کاه در بر بار زباان والا

مقاوما

کنا

1 Anthony Giddens
2. paradigm shift
3. Richard Gray
4. trauma
5. hybrid

۹

بازخو نی تغگگر پار د یب پسایازده ساتام ر در

و رخاا دها نمودناپااریر ر بنمایاا ( اار  ،80۸۸ ،ص  )۸2رمااان بنگاااد ر ناخو سااتة
محساام دمگ ا  8بااهع

د ر بااودن شاخصااهها دیاساااور یی ۹و و قااد ش ا ن بااگم فتمااان

یمری ااایی و پاکسااتانی قاب گا

بازتااا

دادثاة یااازده ساااتام ر و تغگگاار پااار د یب ناشاای ز ین

ر د رد ر و رمااان ،جااو نی پاکسااتانی بااه نااام چنگگاا
ویی نمایشاای» 5رو یاا

«تاا

در یمری ااا ر باار
میاطاا
رو

ناشاانا
س

۸

4

ساا

تمااام رمااان بهصااورت

میشااود ر و در پاکسااتان ساا

و تجربگااات زناا ی ش

میاااط ی یمری ااایی نقااد میکناا ط اار رو چنااگم تاا
در تمااام ماا ت رو یاا

وییهااایی،

ساا وت ختگااار میکناا و تنهااا بااا شااارهها

که خو نن ه باه وجاود و پای میبارد چنگگا جاو نی پاکساتانی سا

تحصااگد بااه یمری ااا یما ه و د نشااجو د نشااگاه پرینسااتون سا

ز بتا

کاه بار

رمااان ،تجرباة

قام ا

و در یمری ااا بااا چااال

چن ا نی روبااهرو نگس ا

واار

بسااگار خوشااحا ساا

دم ااات نتحااار یااازده ساااتام ر و ر بااه بااازنگر در

بسااگار

و ز زن ا ی ،تحصااگد و کااار در

ز ب ا یهگات زن ا ی ش و مااید رد و مسااگر زن ا ی ش ر د ر ااون میسااازد در

پایااان رو ی ا  ،چنگگ ا بااه پاکسااتان باز شااته و بااه ی ا

عااا

ا یمری ااایی م ا

شا ه

س
در دااالی کااه و ا

مطالعااات پگشااگم تغگگاار نگاارش نس ا

بااه مس ا مانان ر در بااازة

زمااانی پااس ز یااازده ساااتام ر میپریرناا و ین ر نتگجااة بنگاااد ر یی دیناای و دم ااات
نتحار مید نن  ،مقالاة پاگ

روساعی در ت گاگم یام ن تاه د رد کاه در رماان دمگا بعااد

ز بنگاااد ر یی تحاا

عنااو ن بنگاااد ر یی قتصاااد ر مینمایاا کااه خااود عامااد

تااازه

یجاد بنگاد ر یی و ر طی ار دینای سا

« ۹دیاساور ی

پر کن ی جمعی زسرزمگم مادر

دیاساور  ،ز شاخصهها عم ه

س

تحقگار دا ار ساه دو اناة مهاب ر باه چاال
1. The Reluctant Fundamentalist
2. Mohsin Hamid
ع یروب تثکگ بر کوچگ ن ز وطم بهعنو ن عامد ش ددهن ه باه

که دیاساور ر ز سایر قسام نقاد م اان متماای میساازد ،پگونا وگرقاباد ن اار ین باا

سرزمگم مادر س » (درز نژ د و جمگ ی ،۸۹۳1 ،ص  )۸2۸در نتگجه اعد دیاساور یی همو ره در نوساان مگاان فتماان
سرزمگم مادر و سرزمگم مگ بان س
4. Changez
5. dramatic monologue
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متحاا ه ر ز قربااانی دم ااات نتحااار یااازده

ساااتام ر بااه عامااد یجادکنناا ة ین تغگگاار میدهاا

یاام دو انااهها ع ارت ناا ز یمری ااا

م ی ر  /جهانوطم ،بنگاد ر یی مره ی /قتصاد و تروریسب نرامی /قتصاد
 .2پیشینة پژوهش

هارتنااد ( )80۸0یاام رمااان ر در بسااتر چناا رهنگی یالااات متحاا ه پااس ز یااازده
ساتام ر بررسی کرده س

نژ دپرساتی

ز دیا اه هارتناد ع ایرواب ین اه دمگا بار نقا

در به ص اح م اارزه باا تروریساب تثکگا مایورزد ،بعضای ز وجاوه یام ت عاگ
وسوسااه نگگا سا
خااو ن

دمگا ماریالگسااب یمری ااایی ر مگاار

بار

و

سااتعمار روپااایی مید نا مااا

هارتنااد ز رمااان و  ،م ااان اارر یمری ااا ز تفاوتهااا نااژ د ر خاطرنشااان

میسازد
مااور ( )80۸۸رمااان دمگاا ر نقطااة عطفاای در دبگااات پسااایازده ساااتام ر مید ناا
ز نتشاار یام رماان ،رمانهاا پساایازده سااتام ر ماننا ساناد بودنا

بهعقگ ة و تا پاگ

کااه یااا رو ن زخبهااا و یسااگ ها

اارد ر رو یا

دو محور تقابد تما نها شااره د شاتن ماور

میکردنا یااا بااه تفاوتهااا

رهنگاای

دعاا میکنا کاه رماان دمگا باا ساتفاده

ز ت نگ هااا رو یاای مانن ا واار  ،تمثگااد ،ر و وگاار قابااد عتماااد ،و یشاانایی زد یاای ز
تجار

خو ن

و هما د پنا ر خو ننا ان ،وناة ج یا

ر باا عناو ن «خو ننا ة با ون

ق مرو» معر ی میکن
نشااا ( )80۸8رمااان دمگاا ر « ا تاری » یااا خااو ن

متفاااوت تااارییی در مو جهااه

بااا سا امهر ساای پااس ز دم ااات یااازده ساااتام ر باار ماایشاامارد ز دیا و ،دمگا تصااور
ر یا

ز تروریسااب ر بااهعنو ن ت ااا یجااویی وگاارمنطقاای بااه چااال

روشاانگر

بعاااد میت ا

میکشاا و سااعی در

ماریالگسااب د رد یاام مقالااه بااا دی ا نتقاااد نس ا

بااه نرری اة

تقابااد تم ا نها ،باار رت ااا مگااان ماریالگسااب یمری ااایی ،بنگاااد ر یی و جهانیساااز صااحه
می ر رد
شااگر ز ( )80۸۱م گ ا
تعری

ر ز قگ ا تعاااری

معمااو میرهان ا و ین ر ضااا م سااوطی

میکنا کاه در بار گرنا ة مهااجر نی سا

کاه شاهرون ن جهانی نا

و باه شارح
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بازخو نی تغگگر پار د یب پسایازده ساتام ر در

ضااا بگنااابگنی مگااان کشااور مگ بااان و دنگااا جهااانیشاا ه میپاارد زد و م گاا
مح ودة مرزها جغر گاایی معاگم رهاا میکنا و بار هویا

دیاسااور یی چنا م گتی تثکگا

ماایورزد و تااثثگر م ی ر یاای یمری ااایی پااس ز یااازده ساااتام ر ر باار دیاساااور
ساکم در یمری ا بررسای میکنا باه عقگا ة شاگر ز  ،رماان دمگا رو یا
م ی با شهرون

ر ز

پاکسااتانی

مو جهاة هویا

جهانی س

و ی  )80۸۳( ۸باه تح گاد ارم و سااختار مقالاه میپارد زد و ین ر مقا م بار م ادراات
سگاسی می نگارد ز نگااه و رماان باا تمسا

باه تمثگدهاایی باا محوریا

سافر ،باه ت گاگم

مقاص ا سگاساای ش م ااادرت ماایورزد تعامااد قهرمااان رمااان بااا شیاصاای بااا م گ هااا
نمااد تعاماد م

میت

نگارنا ه همنناگم باه ر و وگرقاباد

هاا در صاحنة جهاانی سا

عتماد رمان شاره میکن و ین ر تمثگ ی ز تردی ها پسایازده ساتام ر مید ن
 .3روش پژوهش

«پار د یب دستاورد ع مای سا
ما تی مساالد و ر ه ددهاا

کاه باه وناه

عماومی پریر تاه شا ه سا

و بار

لگاو ر در ختگاار جامعاة ع مای قار ر میدها » (صاادقی،

 ،۸۹۳۱ص  .)۸۹۱نرریااة تغگگاار پااار د یب توسااو گ سااوک و گ ی اا ن یمری ااایی ،تااامس
کوهم 8مطرح شا ه سا

دی شانر ماریاام وبساتر ،۹تغگگار پاار د یب ر یام وناه تو اگ

میده « :تغگگر داصاد ز جاایگ یم کاردن روش ج یا

بار

تف ار ر جاد باه چگا

یاا

نجام عم ی » دی شانر کم اری هاب تو اگ مشاابهی ر لاه میدها « :شار یطی کاه در ین
روش معمااو و مااورد ق ااو باار

نجااام کااار یااا تف اار در مااورد چگ ا

تغگگر میکنا » دی شانر کسا وکاار 4مثا هاایی ر بار
میکناا  :تغگگاار نگاارش در مااورد مرک یاا

روشامتر شا ن تعااری

عو ط

اا ه

زمااگم یااا خورشااگ در منرومااة شمساای،

نق ا ی ریناای خ ااا چهار انااه یااا مگ رو هااا در یجاااد بگمااار  ،و نس ا
به ق

بااهطور کامااد

د دن تف اار و

یا مغ
1. Mandala White
2. Thomas Kuhn
3. Merriam Webster
3. Business Dictionary
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کوهم تغگگار پاار د یب و نق اا

ع مای ر باه تغگگار نگارش شاتالتی تشا گه میکنا در

مثا رد -خر اوش ارد در یا

لحراه متوجاه میشاود تصاویر کاه تااکنون خر اوش

بهنرر میرساگ ز نگااهی دیگار میتو نا رد
جا

باشا در یام نگااه ج یا باا ین اه هماة

سااابر دضااور د رنا  ،مااا معنااا و تعریا

یننه ق اً اوش خر اوش باود کناون باه ناو

ینهااا تغگگاار کاارده سا
رد ت ا ید شا ه سا

بااهعنو ن مثااا
(صاادقی،۸۹۳۱ ،

ص )۸۹5
دتشاااامی ( )8002معتقااا سااا

تغگگااار پاااار د یب در پااای داااو د

تروماتگااا

و

سس ا ها عمگاار تااارییی و قااد میشااود و بااه دااو دثی مانن ا سااقو دیااو ر باارلگم
( )۸۳۱۳شاااره میکناا کااه نگارههااا دوقط اای پااگ

ز خااود ر منسااو میکناا و

جهااانیشاا ن و نرااام ساارمایهد ر ر بااهعنو ن نگارههااا والاا
جایگ یم میکن و معتق سا
موجااود ر در سگاسا ها
جهان پگنگ ه و خطرنا

کاه دادثاة تروماتگا

یالااات متحا ه تقویا

پااس ز جنااگ ساارد

یاازده سااتام ر ،چهاار نگاارة مهاب

میکنا تااا ینهااا ر باار

بهوجاود یما ه تجهگا کنا

رویااارویی بااا

یام چهاار قا م مهاب تشا گددهنا ة

پااار د یب پااس ز یااازده ساااتام ر هسااتن و ع ارت ن ا ز :تضاامگم سااتگ ا و و ااة نرااامی و
قتصاااد یمری ااا ،قاا مات پگ دسااتانه و پگشااگگر نه بااهعنو ن محااور سگاساا

خااارجی،

و ااه باار تروریسااب جهااانی و منااد ساا احها کشااتار جمعاای ،و سااترش دموکر ساای در
خاور مگانة ب رگ بر

یالات متح ه ( دتشامی ،8002 ،ص )۹

تثمگم منگ

در مقاباااد یااام دیااا اه کاااه دم اااات تروریساااتی یاااازده سااااتام ر و تروریساااب و
ر
بر

ر یاای ر بااهطور ک اای پااگ
محا ر

اارد در نراار می گاارد و تصاامگمات یمری ااا ر ق ا می

ز خاود در بر بار یام ناا منی یجادشا ه مید نا  ،نگارش دومای هاب وجاود

د رد کااه تقاا م ر بااه بنگاااد ر یی و تروریسااب نمیدهاا  ،ب ااه معتقاا ساا
ت عگ

یمگ بر

جهاانی سا

مهااجر ن و قتصااد ساتثمار

قاا مات

یالاات متحا ه ،زمگناهسااز یجااد تروریساب

در یام دیا اه تغگگار پاار د یب یالاات متحا ه پاس ز یاازده سااتام ر متقا م

باار تروریسااب جهااانی ساا

نااه متااثخر باار ین مع ااب ( )8008یاام پگ

تروریسااب س ا امی بااهعنو ن ماااهگتی مسااتقد ز واار

وجااود د رد بااه چااال

اارد ر کااه
میکش ا و

2

بازخو نی تغگگر پار د یب پسایازده ساتام ر در

تصری میکن خ ر «دیگار » مسا مان در فتماان «شار شناساانة وار
منااا د قتصاااد و سگاساای واار
کااه ت عااگ

ساا

باهمنراور تاثمگم

در خاورمگانااه صااورت می گاارد و دقگقاااً همااگم هاا ک

و طاارد مهاااجر ن مساا مان یااا خاورمگانااه

ر در دیاساااور توجگااه

میکناا » (مع ااب ،8008 ،ص  )8۳۱بااه عقگاا ة مع ااب« ،بااا روپاشاای جماااهگر شااورو  ،و
متعاقاا

ین منطاار دوقط اای جنااگ ساارد ،خ ااثیی در دگااات رهنگاای و سگاساای یمری ااا

یجاااد شا بنگاااد ر یی سا امی مهگااا بااود تااا ی ا

چااارچو

و با یجاااد

خ اااقی خااو

کن » (مع اب ،8008 ،ص  )8۳۳شاعار پاس ز یاازده سااتام ر م نای بار ین اه «هارکس کاه
باار ع گااه ماساا » (مع ااب ،8008 ،ص  )۹00مرزبناا

بااا مااا نگساا

یجاااد میکناا در یاام مرزبناا
بنگاد ر هااا تااا داا تروریساا
ج ی

ر در تقابد با وار

«خود» ور

نشئ

وگرقابااد نعطااا ی ر

تمااام مساا مانان بنگاااد ر نگاشااته میشااون و تمااام
تناا

مییابناا (مع ااب ،8008 ،ص  )8۳۱تااا دوقط اای

یجااد کننا در یام دیا اه ،بنگااد ر «دیگار » سا

کاه ز

می گرد

 .4نتایج و بحث

مقالااة پااگ ِرو رمااان بنگاااد ر
بر یم بااور سا

ناخو سااته ر ز منراار یاام نگاااه دوم تح گااد میکن ا و

کاه چنگگا در ثار سگاسا ها ت عگ

یالات متحا ه بهصاورت ناخو ساته م ا
تغگگاار پااار د یب پسااایازده ساااتام ر ،بسااگار

یمگا  ،ساتثمار  ،و منا و کننا ة

باه بنگااد ر میشاود در و قاد خاو ن

دمگا ز

ز نگارههااا ر یا ر در مااورد یالااات متحا ه،

بنگاد ر یی و تروریسب و کاو میکن
 .1 .4بازخوانی دوگانة آمریکای جهانوطن/ملیگرا

چنگگ در بت

رو یت

خاود ر ارد معر ای میکنا کاه ناهتنهاا خو ساتار دواام در

جامع اة چن ص ا یی یمری اس ا  ،ب ااه ز طاارک یاام جامعااه هااب بااا منااد ج ا
نگسا

نقااد م ااان بااه نگویااور و مشیصااً منهااتم قا می سا

در جها

نگااد بااه یاام

ه ک و می وی دساساب در یام جابجاایی «بار خ ااک نتراار ،ماننا باز شا
بااود» (دمگ ا  ،80۸8 ،ص  )۸۳دلااای ی ر کااه و باار

یاام دسااا

روب اهرو
باه خاناه

تع اار خاااطر مطاارح

۱
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میکناا ع ارت ناا ز :زبااان ردو ر نناا ان تاکساای ین منطقااه ،مرکاا تهگااة واار یی کااه
سم وسااه و چانااا ساارو میکاارد ،شاانگ ن موسااگقی یسااگا جنااو
ساایر مرااهر رهنگاای
دساااا

کاه چنگگا در ینهااا ریشاه د شا

شاارقی ز ب ناا وها و

دلگاد دیگار کااه بار

یاام

«در-خاناااه-باااودن» (باباااا ،۸۳۳4 ،ص  )۸۹ذکااار میکنااا  ،جهاااانوطنی باااودن

نگویااور و کاابرنااگش ا ن تفاوتهااا قااومی و م اای در ین س ا
مترو رنگ پوسا
ز مم یدر
محاا

مام در مگاناة طگا

و هااار مااید رد «در

رنگهاا باود در وشاه و کناار خگاباان توریسا ها

میپرساگ ن در طای چهاار ساا و ناگب هر ا یا

یمری اایی نشا م ماا باه

ورودم ،نگویااورکی شاا م» (دمگاا  ،80۸8 ،ص  )۸۳نگویااور باار

د ب وطنی سا
ناشنا

میاط

کاه در ین دساا

نمیکنا در زماان رو یا

وربا

خود می وی که هنوز هب نگویور در ق

چنگگاا در

رماان ،چنگگا باه

و جا د رد

نگااارة دوااام در یمری ااا ،پااس ز یااازده ساااتام ر در چنگگا دسااتیوش تحااو میشااود
و که در زماان دم اات در مثموریا

شاغ ی در گ گااگم باه سار میبارد ،هنگاام باز شا

تفاوتهااا محسوساای ر در میکنا ورود بااه یمری ااا پااس ز یااازده ساااتام ر بااا خااروج
ز ین پااگ

ز دادثااه بسااگار متفاااوت سا

ر داطااه کاارده ساا

ی اااه ساا

جا میکنا « :ینهااا بااه صا

چنگگا بااهخوبی ز دسااا

بااهمحاا

ورود ،د رة مهاااجرت و و هم ااار ن

شااهرون ن یمری ااایی پگوسااتن و ماام بااه صا

(دمگ ا  ،80۸8 ،ص  )۹۹رون ا بازرساای و طولااانیتر ز هم ااار ن
پااگ

سااو ناای کااه و

ز و ماار ر تاار کردناا و و بااهتنهااایی باز شاا

ساتام ر نمیتو ن وطم چنگگ باش

ر

خارجیهااا»

ش ا بنااابر یم ینهااا

یمری ااا پااس ز یااازده

و یم «دیگربود ی» ۸ر بهخوبی لمس میکن

چهاارة یمری ااا پااس ز یاام دادثااه بااهشاا ت د ر ااون میشااود پرچبهااا یمری ااا
همااهجااا دی ا ه میشااود ز منراار چنگگ ا  ،پرچبهااا پگااامی ر ریاااد میزدن ا « :مااا یمری ااا
هستگب ] [ ق رتمن تریم تم نی که تااکنون جهاان باه خاود دیا ه سا
کردیااا مر قااا

شاما ماا ر تحقگار

خشاااب ماااا باشاااگ » (دمگااا  ،80۸8 ،ص  )۹4منهاااتم کاااه باااهخااااطر

ویژ یهااا چناا م گتی ش دااس وطاام ر بااه چنگگاا لقااا میکاارد ،پااس ز یاام شااو
1. Othering

۳

بازخو نی تغگگر پار د یب پسایازده ساتام ر در

وگرمنترااره رنااگ عااود میکناا رسااتور ن پااا -پنجااا
چنگگ تمام ت اش

مرکاا شااایعاتی میشااود کااه

ر میکنا کاه باه ینهاا توجاه ن نا « :ر ننا هتاکسایها پاکساتانی تاا

مرز کش  ،ماورد ار

و شاتب قار ر می گرنا

کبایی

باه مسااج  ،مغازههاا ،و دتای

خانااهها یااورش میباارد ماارد ن مس ا مان ناپ ی ا میشااون و دتمال ااً بااه مر ک ا بازد ش ا
تنااگ و تاریاا

باارده میشااون تااا بااازجویی شااون » (دمگاا  ،80۸8 ،ص  )۹۳چنگگاا

نمیتو نا بااهر دتی تغگگاار بااهوجااود یما ه ر باااریرد و بااا خااود می ن یشا کااه بساگار
یم شایعات یا خ ااک و قد نا یاا با رگنماایی میشاون و دتای ار هاب و قعگا
باشن بار

قشار قگار و درمانا ه تفاا مای تنا ناه بار

ز

د شاته

اار لتحصاگ ان پرینساتون باا

دریماا سااالانة هشااتاد هاا ر دلااار (دمگاا  ،80۸8 ،ص  )۹۳و بااهخااوبی مید ناا کااه
قتصاد در یالات متح ه عامد مهمای سا
هااب جابجااا کنا بااا یاام دااا تاان
(بابااا ،۸۳۳4 ،ص  )۹1م اا

ر

کاه میتو نا دتای مارز باگم وطام و وربا

و یشاافتگی موجااود ،منهااتم ر ز وطاام بااه «ناااوطم»

میکناا شااگر ز ( )80۸۱معتقاا ساا

ساتام ر در تعارد باا رودگاة جهاانوطنی سا

یمری اا در جها

۸

یمری ااا پسااایازده
دفاز مرزهاا هویا

بومی خود باه طارد و نفای شاهرون ن مهااجر و تناو ناژ د ،دیام و رهناگ رو ماییورد،
در صااورتی کااه تااا پااگ

ز یاام ،بااه رساامگ

شااناختم یاام ونااا ونی مایاة م اهااات یاام

کشااور بااود (شااگر ز  ،80۸۱ ،ص  )81یاام عاا م پااریرش ز سااو جامعااة یمری ااا،
شهرون ن مهااجر ماننا چنگگا ر باه بهسام

«بساتر سااز مجا د» ( ری سام،8002 ،

ص  ،)۸4۸یا تم ریشهها بومی و م ی ر یی سو میده
دو هفتااه

کااه در طااو تعطگ ااات چنگگاا در پاکسااتان بااه ساار میباارد ریشاا

ر

ز ر ااتم ریش ا

ر

نمیتر ش ا هنگااام تاار پاکسااتان مااادرش ز و میخو ه ا کااه پااگ

بتر شاا (دمگاا  ،80۸8 ،ص  )50و ز یاام کااار ساارباز ماایزناا هنگااام رو یاا

یاام

مو و می وی که دقگقااً باه خااطر نماییورد کاه در ین زماان نگگا ه ش چاه باوده سا
«شااای یاا

جااور عتاار د ،نماااد

ز هااویتب ] [ نمیخو سااتب بااه لشاا ر جو نااان

ص ا احکاارده کااه هم ااار نب بودن ا باگون ا م ] [ بااهش ا ت عص ا انی بااودم» (دمگ ا ،80۸8 ،
1. unhomely

۸0
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ص  )5۸چنگگا معتقا سا

کااه بااا وجااود ین ااه شااای ریا

صورت باشا و همگا
پوسا

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

تنهااا یا

چنا نی ن شاته باشا  ،ولای یام مسائ ه بار

و در یمری ااا بااهشا ت همگا

شیصای باا رناگ

پگا میکنا (دمگا  ،80۸8 ،ص  )5۸تااا پااگ

یم چنگگ در متارو مشا ی پگا نمیکارد و باهر دتای باا خگاد جمعگا
کنااون ص ا اح ن ااردن صااورت مااوج تااوهگم و حاشاای ر بااهساام
شاارک

ما

یر یا

ترکگا

ز

میشا

و رو نااه میکاارد در

محااد کااارش هااب زم مااهها و نگاههااا خگااره بااه و متمرک ا ش ا پااد هاااپر ۸بااه
ق گ ااه ر یی» (هاااپر ،8001 ،ص

مفهااومی بااا عنااو ن «جهانیش ا ن و عق ا نشااگنی بهساام

 )۹۱شاااره میکن ا و ذعااان مااید رد کااه زیسااتم در رون ا جهانیش ا ن زن ا ی در «عصاار
ب ااات گفی» سا

و «جسااتجو

منگا

و ث ااات ،برخاای ز اار د ر بهساام

کشا

مجا د

طمگنان و شاتر کات قا یمی باهشا د هوی هاا قاومی ،ناژ د و م ای ساو د ده سا »
(هاپر ،8001 ،ص  )۹۳شای بتاو ن فا
ق یمی س

کاه ریا

چنگگا ی ای ز یام شاتر کات

بار

که در سردر می پس ز یازده ساتام ر به ین تمس

میجوی

پااس ز ر وا

ز تحصااگد چنگگا هماار ه بااا روهاای ز ااار لتحصاگ ان پرینسااتون بااه

یونان سافر میکنا

باه ری اا 8میشاود کاه تاا

یام سافر ساریواز یشانایی و دلا د ی و

پایااان رمااان و ر رهااا نمیکن ا لااگ م ری ااا د در اارو عشااقی دیگاار د رد کااه س ا ر ه
چنگگ ماای شااود ری ااا و کااریس ز کااودکی در همسااایگی ی ا یگر زناا ی میکرده ناا
دوسااتی دور ن کااودکی بااه عشااقی عمگاار م اا

میشااود هاار دو ینهااا در د نشااگاه

رصا

د ماة تحصاگد ر ز کاریس می گارد در

پرینستون پریر تاه میشاون ولای بگماار

سااالی کااه ری ااا د نشااجو سااا و بااود کااریس مغ ااو
میساارد ری ا هر

نمیتو ن باا یام قا ن کناار بگایا

چنگگا مهاااجر دور ز وطاام سا « :ماام هااب دلااب باار

ساارطان ریااه میشااود و جااان
ری اا معتقا سا

و نگا ماننا

وطاانب تنااگ میشااود بااا یاام

تفاوت که وطام مام مارد باا نگشاتان ب نا و لااور باود» (دمگا  ،80۸8 ،ص  )۸۱پاس
ز ماارگ کااریس ،ری ااا دچااار ساارد ی ش ا ی میشااود و م ا تی ر در بگمارسااتان سااار
1. Paul Hopper
2. Erica

بازخو نی تغگگر پار د یب پسایازده ساتام ر در

میکن

۸۸

ولگم باار کاه چنگگا باه خاناة ری اا مایرود تاا خاانو ده ش ر م اقاات کنا  ،باا

دی ا ن تااا ری ااا بااا خااود می ن یش ا  « :دسااا

کااردم در خان اة خااودم هسااتب» (دمگ ا ،

 ،80۸8ص )85
یالااات متح ا ة یمری ااا در رمااان دمگاا ز طریاار دو ج ااوة ر م ااانی تج اای مییاباا :
شاارک

یناا روود سامسااون ۸و ری ااا هاار دو یاام تع اار خاطرهااا ر میتااو ن تفسااگر

ساام گ

ز جم ااه هارتنااد ،80۸0( 8ص ،)۹

کشااور یمری ااا تع گاار کاارد منتق ا ن متع ا د

مااااور  ،80۸۱( ۹ص  ، )8۹۸چاااام ،80۸۹( 4ص  )۸8۳و اااار ( ،80۸۸ص  )18بااااه
تفسگر تمثگ ی یام دو شااره کرده نا

ز کاد یمری اا تصاور کارد

ری اا ر میتاو ن مجااز

و عشاار چنگگ ا بااه و ر عشاار بااه یمری ااا تع گاار کاارد اار ( ،80۸۸ص  )1۳باار یاام
باور سا

کاه در رماان دمگا مناسا ات شیصای و سگاسای در هاب مییمگ نا و ری اا در

و قاد مجااز جا

ز کاد (یم) ریا

ری ااا ر م اقااات میکنا  ،شا
سا

سا

ولاگم باار کااه پاس ز یاازده سااتام ر چنگگا

هفتااه ز یخااریم دی رشااان می ااررد ری ااا قا ر یشاافته

و اار کااریس و ر رهااا نمیکناا شاا ها مج ااور ساا

دو و اة ذهناای ری ااا کشااتهش ا ن بااه دس ا
تجارت جهانی،

تروریس ا ها نگس ا

ار قا یمی ر کاه ماننا رساو

برهب زد کنون ی

ذهن

در تاه یا

بااه زور قاارص بیو باا
ب ااه «تیری ا

مرک ا

دریاچاه تاهنشاگم شا ه باود

باا چگ هاایی کاه ق ااً ینهاا ر نادیا ه می ر ا

ادیلاود شا ه

بااود» (دمگ ا  ،80۸8 ،ص  )۹5بااا وجااود ین ااه ری ااا و چنگگ ا زمااان زیاااد ر بااا هااب
می رر نن و هر روز بار شا ت ع اقهشاان باه ی ا یگر ا وده میشاود ،یام عشار هر ا
بااه رجااام نمیرسا

ری ااا پااس ز ماارگ کااریس نمیتو نا بااا هااگد ماارد ر بطااه د شااته

باش چنگگ تصاری میکنا « ،ع ایرواب مگاد بااطنی ش باه مام ،با ن
(دمگ ا  ،80۸8 ،ص  )۹۱چن ا روز می ااررد و ز ری ااا خ اار نگس ا
پگامهااا چنگگا هااب پاسا نمیدها بالاااخره وقتاای تمااا

مار پاس مایزد»
بااه تما هااا و

می گاارد و میخو ها چنگگا
1. Underwood Samson
2. Anna Hartnell
3. Peter Morey
4. Pei Chen

۸8
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مطالعات زبان و ترجمه

ر ب گن  ،چنگگ باا ری اا متفااوتی روباهرو میشاود ،لااور ،رنگپریا ه ،مضاطر
در

و وار

ااار کااریس (دمگاا  ،80۸8 ،ص  )48چنگگاا و ر بااه یپارتمااان خااود میباارد ز و

میخو ه کاه و ر کاریس تصاور کنا و خاود نگا هماگم نقا
جسااب ری ااا و ر رد نمیکناا تنهااا صاامگمگ

ر و نماود میکنا دیگار

گ ی اای کااه بااگم ینهااا شاا د می گاارد

مح ا ود بااه همااگم تجرب اة متراهر نااه میشااود (دمگ ا  ،80۸8 ،ص  )4۹ری ااا چنگگ ا
میپریرد کاه خاودش نگسا
پریر تم نقا
رقگ

چنگگا پاس ز یام ر بطاه دساا

ر

شرمساار میکنا «باا

دیگار مام خاود ر در چشاب خاودم خاو ر کاردم ویاا باا و اة د ماهد ر

بیجانب در یم مث ث عشقی عجگ

تحقگر ش م» (دمگ  ،80۸8 ،ص )4۹

دمگا پااار د یب یمری ااایی م ااارزه بااا تروریسااب ر ز رهگاارر نمااود نسااانی ین در ری ااا
بااه چااال

میکش ا بااا اارد ا رة «ماام ب ا نب هسااتب و ب ا نب ماام س ا » (عرگماای و

دماا ز ده ،۸۹۳2 ،ص  )۸04جسااب ری ااا تجساامی ز خااود و و بااه ت ااد ین نمااود
یمری اس ا

ز

یمری ااا ،نمودیا تااه در ری ااا ،چنگگ ا پاکسااتانی مس ا مان ر پااس ماایزن ا و و

تنها زمانی پریر تاه میشاود کاه م گا

و ماره

خاود ر ر ماوش کنا و نقا

«دیگار »

ر باااز کناا در دیاا اه تمثگ اای کااه ذکاار شاا  ،چنگگاا بگااانگر تغگگاار یااا نماااد
چنگگ خاااان مغاااو ( ااار  ،80۸۸ ،ص  )5۱و کاااریس نمااااد ریشاااهها مساااگحگ
کریساات

ک ماا

و رویااارویی ش بااا یمری ااا (هارتنااد ،80۸0 ،ص  )۹4۹ساا

چنگگ تنهاا باا ن اار هویا

مسا مان خاود یاا هویا

یساگایی ش و پاریر تم نقا

ز
یاااا

بنااابر یم
ساگاح

روپایی میتو ن ساهمی ز جامعاة پساایازده سااتام ر یمری اایی د شاته باشا یمری اا دیگار
«دیااگ ذو » (هارتنااد ،80۸0 ،ص  )۹۹2ق ااد ز یااازده ساااتام ر نگسا
و خرده رهنگهاا ر باا پگشاگنهها قاومی ،م ای ،و ماره ی میت ا

ز ینهااا شااهرون جهااانوطم بسااازد دمگاا  ،بنگاااد ر

کااه تمااام مهاااجر ن

در خاود جاا دها و

ناخو سااته ر د سااتانی عاشااقانه

معر ی میکن و تصری میکن :
رمانهااا ساانتی مهاااجر ن ،ر جااد بااه یم ا ن بااه یمری این ا
قاارن بگس ا
ماایر ن ا

ماام میخو سااتب قط گ ا

و ی ااب ر نشااان دهااب وقتاای کااه جریااان یهاامربااا تغگگاار میکن ا و ینهااا ر
صااد یاام د سااتان در مااورد کساای س ا

کااه عاشاار یمری اس ا  ،عاشاار زناای

۸۹

بازخو نی تغگگر پار د یب پسایازده ساتام ر در

ساا

یمری ااایی ساا  ،ولاای مج ااور بااه تاار میشااود د سااتان عاشااقانة وااب نگگاا
(هارتند ،80۸0 ،ص )۹۹2
در کنار د عة یمری ا نسا
ز نرر دور د شا

یام سا

نگ گس باه تحصاگد و عالگا

کاه دمگا نویسن ه یسا
مشاغو باوده سا

پاکساتانی کاه ساا ها در یمری اا و

هماانطاور کاه در مق ماه شااره شا ،

در «منطقااة تمااا »( ۸یانااگ ،80۸8 ،ص  )۸51مگااان شاار و واار

تجربااة زیساا
به نویسن ه

باه مهااجر ن ،پاس ز یاازده سااتام ر ،ن تاه

کاه نمیتاو ن

دیاسااور یی «دور اه» م ا

( گ اارو  ،۸۳۳۹ ،ص  )۸خااود ر نساا

کارده سا

ور

کاه نمیتو نا «خودی ااهی دو اناه»

بااه دو فتمااان رقگاا

نادیاا ه بگگاارد هرچناا

ها ک پااگ ِرو دا اار بررساای دیاساااور یی رمااان نگسا  ،یاام مساائ ه شااایان توجااه سا
کااه بیشاای ز ش س ا
مقاوماا

چنگگ ا باار

و اار بااا جامع اة یمری ااا ،سااگالگ

در بر باار هاار دو ونااة جمااود ،ساا ون و قطعگاا

ساا

دیاساااور یی و و
مط اای ر کااه ر د،

ارساگان و بامشا ی ( ،۸۹۳2ص  )۹در ر بطاه باا دبگاات تط گقای بگاان میکننا میتاو ن باه
دبگات دیاساور یی تعمگب د د ز نرار ینهاا « دبگاات تط گقای در هار زماان بار ین سا
«خااود » ر در ییناة «دیگاار » ب گنا و بشناسا » چنگگا در مییابا کااه هویا

کاه

پاکسااتانی

مسااتق ی ناا رد یاام تج اای در شااگ ی و بااا بازدیاا ز خانااة پاااب و ناارود در و ر
میده :
دتمالاً بیشی ز ش س
در بسااگار

ت اشها مام بار

مار وده باا ری اا باه یام ع ا

ز مسااالد ساساای نمید نسااتب کااه کجااا یسااتاده م ماام اقا یا

باود کاه

هسااتة ثابا

بودم مم مطمئم ن اودم کاه متع ار باه کجاا باودم  -نگویاور  ،لااهور ،هاردو ،هگن ا م –
و بااههمااگم ع ا

زمااانی کااه و دس ا

یااار بااه ساامتب در ز کاارد ،چگ ا قابااد عر ااه

ن شتب که به و ب هب شای به همگم خااطر باود کاه مایاد باودم کاه نقا
کنب ،زیر هوی
باار

کاریس ر بااز

خودم بسگار شا نن ه باود ولای باا یام کاار و نااتو نی در ر لاة جاایگ ینی

نوسااتالژ م ا مم ری ااا ،بگشااتر و ر در ساار رد نی ش واار کااردم (دمگ ا ،80۸8 ،

ص )52-51
1. contact zone

مطالعات زبان و ترجمه
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۸4

نارود  ،شاااعر م ااارز شااگ گایی کاه ما ت زیاااد

ز عماار خاود ر در ت عگا سااار کاارد،

ر در چنگگ ا بگ ا ر میکن ا کااه و نگ ا «ی ا

یاام دریا ا
د مااة قاماا

ت عگ ا

و در یمری ااا در اارو مصااالحة رزشهااا

خودخو سااته» س ا

وساا

و

(دگاا ر ،80۸8 ،ص

)888
یمری ا بر

ق د ز تر

همگشاه ،چنگگا بار

یخاریمباار باه دیا ر ری اا مایرود در

یسایشگاه رو نای باه و مای وینا کاه ری اا دو هفتاه پاگ
ر ن دیاا

پرتگاااه صاایره

یاا

وگا

زده سا

پگاا کردناا ولاای هااگد بقایااایی ز جساام

نمیشااود کساای نمید نا کااه خااودش ر کشااته یااا اار ر کاارده سا
 )1۸هنگامی که سر نجام چنگگ به پاکستان باز می ردد به میاط

سا

یا اا

(دمگا  ،80۸8 ،ص

خود می وی :

ماام بااه پاکسااتان بر شااتب ولاای قااامتب در کشااور شااما متوق ا
ری اس ا  ،چگ ا

ل ا هاای

نش ا

دساسااب در گاار

ز وجااودش ر بااا خااودم بااه لاااهور یوردم  -یااا شااای صااحگ تر یاام

کااه بگااویب ماام چگ ا

ز وجااودم ر در و ااب کااردم بااهطور کااه دتاای در شااهر

محد تول م جایب ر پگ نمیکنب (دمگ  ،80۸8 ،ص )14
پااس ز باز شاا

هااب ،چنگگاا همااو ره در نترااار خ اار

یمگااد زدن بااه و نگا باار نمااید رد ،هرچنا هاگدوقا

پاساایی دریا ا

 ،80۸8ص  )15و اار میکن ا خگ اای عاااد بااا ری ااا در رت ااا
ص  )15شگر ز  ،مارگ ری اا ر مارگ «رویاا

ز ری اساا
سا

و دساا

ز

نمیکنا (دمگا ،
(دمگ ا ،80۸8 ،

مری اایی» مید نا کاه هماة مهااجر ن ر

شگفتة خود میکن (دمگ  ،80۸8 ،ص )85
 .2 .4بازخوانی دوگانة بنیادگرایی مذهبی/اقتصادی

گاا ن جهانیشاا ن ر م تناای باار کشاام
می د ن ا و
دعای

بااگم دیاا اه جهااانوطنی و بنگاااد ر یی

هااور بنگاااد ر یی ر مقااارن بااا پگ ا ی

جهانیش ا ن مید ن ا و باار

ث ااات

بر یم ن ته تثکگ میکنا کاه باا ین اه بنگااد ر یی نیساتگمباار باه عقایا برخای ز

پگرو ن رقاة پروتساتان در یمری اا کاه د رویام ر طارد کارده بودنا ط اا شا  ،تاا و خار
دهة پنجااه مگ ااد  ،چناگم ک ماه
بااه دهاة شصا

در لغتناماة یکسافورد وجاود ن شا

و با

یام و ه

مگ اااد باار می ااردد ( گا ن  ،8008 ،ص  )42بااه عقگا ة و «بنگاااد ر یی

۸5

بازخو نی تغگگر پار د یب پسایازده ساتام ر در

باه متاون پایاه و خو نا ن تحا ل فرای

متر دک اشگسب یا ست د نگسا » ،ب اه باز شا

ینهااا و بااهکااار گر ینهااا در زناا ی جتماااعی ،قتصاااد و سگاساای ساا
کسااانی کااه معنااا و قعاای متااون مقا

بنااابر یم

یااا سااایر متااون ر می همنا قا رت ر بااه دسا

می گرنااا ( گااا ن  ،8008 ،ص  )42در باااازخو نی دمگااا ز تغگگااار پاااار د یب پساااایازده
بررساای کاارد در دقگقاا

ساااتام ر ،بنگاااد ر یی ر نمیتااو ن بهصااورت مسااتقد ز واار

«بنگااااد ر یی رزنااا جهانیشااا ن سااا » ( گااا ن  ،8008 ،ص  )4۱و چنگگااا بنگااااد ر
محصااو د نشااگاه بنااام یمری ااایی و شاارک

مو اار تجااار یمری ااایی ساا

در بنگاااد ر یی در رمااان دمگا قتصاااد سا

یااازده ساااتام ر موعا تهاااجب بااه برجهااا

دوق و سازمان تجارت جهاانی سا  ،باه یام معنای کاه چگا
پگ رة قتصااد یا

برقا رت یام عرصاه سا

هااب تفاقااات یااازده ساااتام ر یاام س ا
جهانی قر ر دهگب» (بهنقد ز ل ور

ک گاا و ة

کاه با ن دم اه میشاود

یاژ  ۸معتقا سا

سا او

کااه ین ر در بسااتر ا ی

«تنهاا ر ه

بااا نرااام ساارمایهد ر

 ،80۸0 ،ص )۱8

ورود چنگگ ا بااه یمری ااا مقااارن ورود و بااه د نش اگاه پرینسااتون س ا

و پرینسااتون ر

بااانویی معر اای میکناا کااه د نشااجویان ر در د مااان خااود میپاارورد و هاار پااایگ د مااان
می شااای و دساا پروردههااا خااود ر بااه صاااد ان مشاااود معر اای میکناا (دمگاا ،
 ،80۸8ص  )۸0یاام تصااویر مادر نااه ز پرینسااتون ر میتااو ن جامع اة یمری ااا اارد کاارد
که بر

چنگگ در مر داد ولگاة قاامت

باهمثاباة ماام وطام سا

در دااوزة قتصاااد نق ا ی ریناای میکنن ا شاارک
شااغ ی رشا بر نگگا باار
کااه چنگگ ا ی اای ز ینهاس ا
شرک

نمااد کشاور یمری اسا

ین ا روود سامسااون ی اای ز رص ا ها

ار لتحصااگ ان پرینسااتون سا

د نا یموختگااان پرینسااتون ،توسااو یاام شاارک

در سااا  800۸هشا

تجااار باار

ز منراار تمثگ اای کااه پااگ
چام معتقا سا

ماادر کاه رزنا ن
نفاار ز

مصاااد ه دعااوت میشااون

ز یاام بااه ین ش ااره ش ا  ،یاام

کاه داروک بتا یی شارک

ینا روود سامسااون ،8یعناای  ،USهمااان دااروک ولگاة یالااات متحا ه سا

قتصااد

(دمگا ،80۸8 ،

1. Slavoj Žižek
2. Underwood Samson
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ص  )۸8۳بااه عقگ ا ة و شاارک

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

ین ا روود سامسااون و یالااات متح ا ه نماااد «ساارمایهد ر

جهااانی و نی ااه ر یاای» (دمگاا  ،80۸8 ،ص  )۸۹0هسااتن جااگب مساائو مصاااد ه و
سااتی م نگروهااا ج یاا ساا

باار خ اااک نترااار ،چگاا

میشود ص ادگ هایی ذکرشا ه در رزوماه ش نگسا
مااالی پرد خ ا

کااه باعااث تو گاار چنگگاا

یام ن تاه کاه خاانو دة چنگگا تاو ن

ه ینااة تحصااگد و ر ن رناا و و بااا بورسااگه کم ا
توجااه جااگب ر ج ا

یمری ااا یم ا ه س ا
رساانه بااود باار

میکن ا

ه ینااة تحصااگ ی بااه

و ذعااان میکن ا  « :ین ااه در ز د اه ا

ماام ن تااة مث تاای ساا » (دمگاا  ،80۸8 ،ص  )۸۸هاا ک تطمگااد

قتصاد مهاجر ن و به خ م

ر تم ینها در یم

ین

مشهود س

جگب م م به چنگگ می ویا کاه خاود و هاب مساگر مشاابه ر ز قار باه م نا
کرده سا

و ز یام روسا

میشود «مم هر

کاه باه چنگگا و مو قگ هاای

به یام جهاان دساا

ص  )۹۸چنگگ ا در یمری ااا بگگانااه س ا

ع اقاهمنا سا

تع ار ن اردم ،درسا
و «دیگاار » بااودن

دسااا

بگگااانگی عنااو ن میکن ا

و یااد یور

مثاد تاو» (دمگا ،80۸8 ،
دور ز نترااار نگس ا

یاام مساائ ه در مااورد جااگب کااه خااود یمری ااایی و در صا ر شاارک
جا سؤ د رد زمانی کاه چنگگا ع ا

طای

مااا

تجااار ماو قی سا

ر جویاا میشاود ،جاگب قار ر ع ا

صا ی یام

و می وی ا « :ماام در ین سااو ب ا رگ ش ا م در نگماای ز

زن ی م مم در بگارون مغاازة شا ات روشای باودم و باه د خاد نگااه میکاردم» (دمگا ،
 ،80۸8ص  )۹۸بااا یاام عتاار ک ،جااگب یاام ن تااه ر متاارکر میشااود کااه در ساااختار
قتصاااد یمری ااا «دیگاار » تنهااا اار د بااا نااژ د ،م گا

و مااره

قاار عامااد تثثگر اار ر در یاام «دیگربااود ی» ساا

پااس ز یااازده ساااتام ر و ااا

قتصاد کمی مت ل
خو ه ا ر اا

متفاااوت نگسااتن ب ااه

میشاود جاگب باه چنگگا طمگناان میدها کاه و اا رو باه به اود

و ز زمااان د نشااجویی خااود باار

چنگگاا تعریاا

میکناا  ،دور ن رکااود

قتصاااد دهاة هفتاااد« ،ولاای میشا رص ا ها ج یا ر ستشاامام کاارد یمری ااا ز ی ا
کشور تولگ

به یا

کشاور خا ماتی ت ا ید میشا  ،یا

تغگگار عراگب ،ب رگتار ز ینناه

تا ین زمان دی ه بودیب» (دمگ  ،80۸8 ،ص  )40و د مه میده :

بازخو نی تغگگر پار د یب پسایازده ساتام ر در

قتصاااد مثااد یا

دگااو ن سا  ،ت امااد مییابا در بت ا بااه ماهگنااه دتگاااج د ش ا

کنون تمام خونی که میتو نسا
جایی س

۸2

ذخگاره کنا بهسام

که مام میخو ساتب باشاب در قسام

و یم همان جایی سا
یورده ش

کاه تاو در ین یساتاده

مغا ش ساگد میشاود یام هماان
و کاار هماهناگ کننا ه

ماالی در کسا

تاو خاونی هساتی کاه ز بیشای ز با ن

که یم دگاو ن دیگار باه ین نگااز نا رد دم ماننا مام ماا ز جاهاایی یما ه یب

که در دا ه ر ر تم بودیب (دمگ  ،80۸8 ،ص )40
ها جگب ما تها

صح

ار چنگگا ر باه خاود مشاغو کارده باود چنگگا تصا یر

میکناا کااه دقااایقی در فتااهها جااگب نهفتااه ساا  ،ولاای یاام تصااور کااه ساارزمگن ،
همنون دم ی

دگو ن ،باه مثاباه عضاو

تااا برقاا رتها

بنگاااد ر

قتصاااد

ز پگ ارة قتصااد باود کاه مح اوم باه زو باود

د مااة دگااات دهناا یز رش مااید د دمگاا  ،در مصاااد ه ،

ناخو سااته ر د سااتان مو جه اة شاایص بااا نرااام ساارمایهد ر مید ن ا (سااگنگ،

 ،80۸8ص  )۸54گ ن هب به یم نابر بر جهانی شاره میکن :
بسااگار
ب بگنانه نس

ز شاارک ها باا رگ چناا م گتی در یمری ااا مسااتقر هسااتن ]…[ دیاا اه
به جهانی شا ن ،یام مسائ ه ر قا م شاما صانعتی مید نا کاه کشاورها

دردا توسعة جناو

یاا نقا

عاالی در ین ن رنا یاا دضورشاان بساگار کمرناگ سا

یاام دی ا اه ،جهانیش ا ن ر میاار
وخااگب کنن ا ة و ااعگ

رهنااگ مح اای ،ا ی

دهن ا ة نااابر بر جهااانی و

قاار مید ن ا بااه نراار برخاای ،جهانیش ا ن دنگااا ر بااه دو بی ا

برناا هها و بازناا هها تقسااگب میکناا  ،ااروه ناا کی شااتابان بهساام
مابقی مح وم به یث

کامگااابی ،و کثریاا

و تهیدستی ( گ ن  ،8008 ،ص )8۳

چنگگ ا بااهخوبی دااس میکن ا کااه در یاام نااابر بر

قتصاااد  ،و در ااروه بازن ا هها

جا می گرد وقتای کاه چنگگا باه روز ساتی م خاود و هم اار ن ج یا ش در شارک
تجااار
میت ا
د شتن

اار میکن ا  ،ونااا ونی ینهااا ر بااه یاااد مااییورد ینهااا زجنسااگ

و م گ هااا

بودنا بااا یاام دااا شااتر کاتی ماننا ار لتحصااگ ی ز د نشااگاهها درجااه یا
و می ویا  « :ار موهایماان ر کوتااه میکاردیب و ل اا

نراامی بار تام میکاردیب

قاباااد تشااایگص ز ی ااا یگر ن اااودیب» (دمگااا  ،80۸8 ،ص  )8۸مقایساااة کارشناساااان
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شاارک

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

تجااار بااا ساارباز ن صااحنة ن اارد ،بااه ه ا ک سااگطره ط ان اة قتصاااد شاارک

معطوک س
شتغا در شرک
س

تجاار ینا روود سامساون ،در کناار عشار باه ری اا ،نقطاة رجااعی

که چنگگا ر باه یمری اا پگونا میدها

صاد ک ای کاه خاو مشای شارک

میکناا شااعار «تمرکاا باار م ااانی» (دمگاا  ،80۸8 ،ص  )40ساا
بنگاااد ر یی ترجمااههایی هسااتن کااه باار
ش ا ه ن ب ا یهی س ا

دو ک مااة م ااانی و

ک مااه ان ا منتا و ان ا منتالگ م در نراار ر تااه

کااه در شااعارها شاارک

در خاورمگانااه تثکگاا باار م نااا ،بنگاااد ،و سااا

تجااار یمری ااایی و جن
ساا

هااا

که ع اارت «بنگااد ر یی» تنهاا یا

ر طاای

بنااابر یم تثکگاا باار «م ااانی» در

ین ا روود سامسااون نااوعی «بنگاااد ر یی قتصاااد » ( اار  ،80۸۸ ،ص  )1۹ساا
خور توجه یم س

ر معاگم

ن تااة در

باار در رماان باه کاار ر تاه سا

در ولگم م اقات چنگگا باا خاانو دة ری اا ،پا ر ری اا ز و اا و داو پاکساتان ساؤ
میکنا و چنگگا پاسا ها معمااو ر میدها و تشا ر میکنا پا ر ری ااا بااه مشا اتی
ز ق گااد ساااد ،دی تاتور  ،خت اااک ط قاااتی و بنگاااد ر یی در پاکسااتان شاااره میکناا بااا
ین ااه چنگگ ا در درون ا

فتااهها

و ر تص ا یر میکن ا  ،لحاام تحقگریمگ ا یمری ااایی ش

ر نمیتو ن تحمد کنا باا یام داا خاود ر کنتار میکنا و باه پاسا مودباناة « و اا
بااه یاام ب ا

هااب نگس ا » (دمگ ا  ،80۸8 ،ص  )81کتفااا میکن ا تااا پایااان رمااان ،دتاای

زمانی که چنگگ باه یا

عاا د نشاگاهی ا یمری اایی م ا

میشاود ،هاگد ااه عناو ن

بنگاااد ر یی ر بااه خااود ط ااا نمیکناا در بااازخو نی کااه دمگاا در بر باار پااار د یب
یمری ایی ر له میدها  ،بنگااد ر یی قتصااد

سا

تاا ماره ی و منشاث ین وار

سا

ناه

شر
شاای دم ااات یااازده ساااتام ر ین قا ر کااه یمری اییهااا ر مرعااو
تح

تثثگر قار ر نا د ،لاگ م دم اات هفا

و رد میکنا تااا پااگ

ساااخ

کت ار باه غانساتان اربة تروماتگا

ز یاام و ی اای ز کارکنااان مو اار و خااوشیتگاة شاارکت

پس ز یم تحولات سگاسی ،تغگگار تمرکا و محساو
خ ار تهاجب باه غانساتان ،چنگگا بار

چنگگا ر

سا

ولاگم باار خاو

پاس ز شا

ر باه و
بااود مااا

پار تان

نشار

میمانا و دیار باه سار کاارش

۸۳

بازخو نی تغگگر پار د یب پسایازده ساتام ر در

ماایرود (دمگ ا  ،80۸8 ،ص  )4۸پااس ز رش ا

شااو

ولگااه و سااعی میکن ا خااود ر

متقاع کن که یام تفاقاات ک اان در جهاان ربطای باه زنا ی شیصای و ن رنا و کاار
ز دس ا

در عااگم دااا و بااهخوبی ی اااه س ا

و ساااخته نگس ا

همنناان در وجاودش روشام سا
عه ا ة ین باار مییم ا نتو نس ا

ولگااه

کااه خگاار یت ا

ین روز چنگگا کاار ر کااه همگشاه خگ ای خااو

ز

نج اام ده ا « ،تمرک ا باار م ااانی» (دمگ ا  ،80۸8 ،ص )4۸

همسویی و با بنگاد ر یی قتصاد رو به نقصان می ر رد
چنگگ باه مثموریا

ج یا

سی کوش ساابر نگسا
خودد ر یمری اا بار
شاارک

در شاگ ی رساتاده میشاود در شاگ ی چنگگا دیگار ارد

تماام

یجادشا ه باگم هنا و پاکساتان و

ارش معطاوک تان

به اود رو باو باگم دو کشاور سا

شااگ گایی ،ز کاابکااار

خاو ن-باتگساتا ،۸هم اار و در

و بااه تنااگ میییا بااه پگشاانهاد و چنگگا بااه دیا ن خاناة

پاب و نارود مایرود در یمری اا جناوبی و در مو جهاه باا خاو ن-باتگساتا و پااب و نارود
اار  ،باورهااا جهااانوطنی چنگگا دچااار چااال

چا
ک گاا

میشااود دسااگم دهشااگار «تعااارد

» بااگم تف اار ت جهانیشاا ن و کمونگسااب ر ن ارناپااریر مید ناا بااه تصااری

«دم ة ش ی به مفهاوم جهانیشا ن و نقا

سافی ین ،کثار ً ز نادگاة طگا

چا

و

سگاسای

س » (دهشگار ،۸۹۱۱ ،ص )4
هرچ اه می ااررد چنگگ ا همااا بگش اتر در نجااام و ااایف
یا

روز خااو ن-باتگسااتا و ر باار

صاارک واار

در ینجاا و بااه چنگگا می ویا مشاایص سا

نشااان میده ا تااا ین ااه

شااگ گایی بااه رسااتور ن دعااوت میکن ا
کااه و ز چگا

نار دا

سا

ساااس ز

و میپرس « :ییاا یام مسائ ه کاه مار ر معااش تاو ز طریار میتاد کاردن زنا ی دیگار ن
نجاااام میشاااود یز رت میدهااا ؟» (دمگااا  ،80۸8 ،ص  )52چنگگااا ز در ن اااار در
میییا و پاسا میدها کااه ینهااا قااو یا
روشهااا م خ ااه
چنگگاا شاا گ

ن رن ا شااای سااؤ بع ا

شاارک

رزش اار ر هسااتن و در خریا و

خااو ن-باتگسااتا تگاار خ اااص ر بااهسااو

میکناا و همااان «کاتااالگ ور» (دمگاا  ،80۸8 ،ص  )52ساا

کااه و باار

1. Juan-Bautista
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و ر جااد بااه «جاااننثارهااا» ۸ز چنگگاا میپرساا و

تصاامگب نهااایی بااه ین نگازمناا ساا

وقتاای هااار باای ط اااعی و ر میبگناا خااودش تو ااگ میدهاا  :جاااننثارهااا «پساار ن
مسااگحی بودن ا کااه توسااو عثمانیهااا دسااتگگر میش ا ن و یمااوزش میدی ن ا تااا ساارباز ن
ب رگتااریم لشاا ر در جهااان ،یعناای لشاا ر مساا مانان باشاان ینهااا بسااگار درناا هخااو و
و اااد ر بودناا  :ینهااا باار

محااو کااردن تماا ن خودشااان جنگگاا ه بودناا  ،بنااابر یم ر ه

بر شااتی ن شااتن » (دمگ ا  ،80۸8 ،ص  )52چنگگ ا تمااام ش ا
یام تف ار ت باه کاام

در شر یو خود میپرد زد نتاای

ر بااه تف اار و باز ن یشاای

بسای ت ا

سا « :مام جااننثاار

عصر کنونی بودم ،خا متگ ر مار طاور یمری اا هنگاامی کاه د شا

باه کشاور همساایه م

توطئاه میکارد تاا کشاور مام هاب باا ته یا جناگ مو جاه

دم ه میکرد شای هب د شا

شود» (دمگا  ،80۸8 ،ص  )5۱چنگگا عا م

ر جا م میکنا تاا مثموریا

رهااا کن ا و بااه نگویااور باااز ااردد ت اشهااا جااگب و دیگاار ن باار
باایثماار س ا

و ز تمااام عو ق ا

ر نگماهکااره

منصاارک کااردن و

قطااد هم ااار بااا شاارک  ،مثااد باطااد ش ا ن وی ا

یمری ااایی ش و در نتگجااه ج ااار و باار

تاار

یاام کشااور ،بااهخوبی ی اااه س ا

چنگگ ا

مید نا کااه «روزهااا تمرکا باار م ااانی بااه ساار رسااگ ه سا » (دمگا  ،80۸8 ،ص  )5۱و
و د ر نمیتو ن به عالگ ها بنگاد ر یانة قتصاد
همانطاور کاه در بتا

یام بیا

د مه ده

ذکار شا  ،بنگااد ر یی باز شا

باه متاون پایاه و

خو ناا ن تحاا ل فراای ینهااا و بااهکااار گر ینهااا در زناا ی جتماااعی ،قتصاااد  ،و
سگاساای ساا
باز شاا
ثاب

( گاا ن  ،8008 ،ص  )42خااو ن

چنگگاا ز پااار د یب یمری ااایی پااس ز

ز شااگ ی دسااتیوش تحااو میشااود تغگگاار در نگاارش و نساا

و تح گد متفااوت ینهاسا

بااه د دههااا

درسا

ماننا مثاا خر اوش -رد  ،وقااید ثابتنا ولای

نو نگاه متحو ش ه سا « :در باز شا

باه نگویاور تصامگب ار تب باه خاودم باا نگااه

«جاااننثااار سااابر» نگاااه کاانب ،بااا چشاامان تح گ گاار ی ا

محصااو پرینسااتون و ین ا روود

سامسااون ،ولاای با ون قگا ل مااات متعا د د نشااگاه و شااغد باار

نتگجااه رهااا باار ساانجگ ن ک گاا

تمرکا باار جا

و در

جامعااة شااما» (دمگاا  ،80۸8 ،ص  )5۳کنااون کااه
1. Janissaries

8۸

بازخو نی تغگگر پار د یب پسایازده ساتام ر در

چنگگ با نگااه ج یا ش باه رشاته می ن یشا  ،دساا
در جهااان باار ی

نفاارت نگگ ا بااوده س ا

میکنا هماو ره عم ارد یمری اا

«م خ اة مسااتمر در مااور سااایر کشااورها ] [

ویتنااام ،کااره ،تااایو ن ،خاورمگانااه ،غانسااتان» (دمگاا  ،80۸8 ،ص  )5۳یناا
در میکن که « با ر صا ی مار طاور یمری اا بار

چنگگاا

عماا قا رت در جهاان پاو باود»

(دمگاا  ،80۸8 ،ص  )5۳و یاام کااار ر بااا ت اااد کم هااا و تحریبهااا بااه دول هااا
میت اا

نجااام مااید د چنگگاا دیگاار نمیخو هاا نقشاای در یاام و ااة قتصاااد د شااته

باش ا میتااو ن عالگ ا

ین ا روود سامسااون ر ت اشاای در جه ا

جهانیساااز د نس ا

نگم اة و رمااان ،چنگگ ا مسااحور رهیوردهااا شیصاای یاام جهانیساااز

«در

س ا » (مااور ،

 ،80۸۱ص  )8۹۸هنگااامی کااه چنگگاا ز د مااة هم ااار ساارباز ماایزناا در و قااد در
کااه بااه ورباایساااز و یمری اااییساااز بساان ه میکناا مقاوماا

بر باار «جهانیساااز

میکن » (پی-چم ،80۸۹ ،ص )۸۹5
بااا ین ااه چنگگاا در دلاا

نساا

«متش رم خو ن-باتگساتا ] [ بار

بااه خااو ن-باتگسااتا دسااا

ین اه باه مام کما

ق رشناساای میکناا ،

کارد کاه نقاابی ر کاه در پشا

ین تمااام یاام مسااالد پنهااان شاا ه بااود کنااار باا نب» (دمگاا  ،80۸8 ،ص  ،)52شیصااگ
دیاساااور یی ش قااادر بااه یاا سااونگر و ماناا ن در یاا
م اید دم ماار من ااو

میکن ا

سااو ماارز نگساا

«عرماا

چگ ا

کااه ز دس ا

جناا

و جااوش و هگجااان سااحریمگ ش نمیشاا م؟» (دمگاا  ،80۸8 ،ص  )52ساار نجام

چنگگا بااه پاکسااتان باااز ماای ااردد و بااهعنو ن م ا ر

ییااا دلتنااگ یاام شااهر رص ا ها و
د نشااگاه مشااغو بااه کااار میشااود

چنگگاا دیاساااور یی نمیتو ناا مگااان دو نااو بنگاااد ر یی ماارز قالااد شااود و ی اای ر باار
دیگاار رجحااان ده ا

و بااه میاط ا

رییااتم خااون دیگاار ن متنفاار س ا
ساا

خااود می وی ا کااه طر ا ر خشااون
(دمگ ا  ،80۸8 ،ص  )12و ی ا

(دمگاا  ،80۸8 ،ص  )12کااه در بتاا

عااا

نگس ا

ا یمری ایی

رمااان خااود ر دوساات ر یمری ااا معر اای

میکنا (دمگا  ،80۸8 ،ص  )۳باهعقگا ة گا ن « ،بنگاااد ر یی رصااتی باار

تفاسااگر ما هب

و متع ا د و هوی هااا چن انااه ن ا رد بنگاااد ر یی متنااا ز فتگااو در جهااانی س ا
صاا

و دو ماا

و ز

کااه

در اارو محاااوره ساا » ( گاا ن  ،8008 ،ص  )4۱چنگگاا مااا یاا
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شیصااگ
روس

دیاساااور یی ساا

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

کااه در دااا تحااو و سااگالگ

که در تمام طاو رماان چنگگا یا

بنگااد ر

ماا وم ساا

و ز همااگم

«ناخو ساته» بااقی میمانا شاگر ز

( ،80۸۱ص  )8۱بااه ع ااارت ناخو سااته در عنااو ن رمااان شاااره میکن ا و معتق ا س ا
یاام صااف

بااه مقاوم ا

کااه

چنگگ ا در بر باار هم اة نااو جمااود و بنگاااد ر یی ،عااب ز م اای،

دیاساور یی ،رهنگی و مره ی تعمگب مییاب
 .3 .4بازخوانی دوگانة تروریسم نظامی /اقتصادی

در رمان دمگ مارز باگم خاود /وگرخاود برد شاته میشاود و تمگگا مگاان تروریسا
ورباای و مساا مان مگساار نگساا
میاط ا

پرساا

«تروریساا

یمری ااایی ش مطاارح میشااود رو ی ا

کگساا ؟» در معاشاارت چنگگاا بااا
ز

دیاساااور یی دمگ ا بااهطاارز ماهر نااه

پاس به یام ساؤ طفاره مایرود در و قاد دمگا ساعی در باازخو نی پاار د یب یمری اایی
تروریسااب و م ااارزة بااا تروریسااب د رد در یاام باز ن یشاای ،ک گشااههایی مانن ا «تروریس ا
مس ا مان» ی اای ز «دیگاار »ه اایی س ا
س

کااه در جریااان جنااگ بااا تروریسااب یجاااد ش ا ه

(دمگ  ،80۸8 ،ص )882
همااانطااور کااه ق ااً شاااره شا  ،چنگگا پااس ز باز شا

د نشااگاه میپاارد زد و بااه میاااط

بااه پاکسااتان بااه تا ریس در

می ویا کااه «تجربگااات جاااننثااار سااابر» خااود ر در

ختگااار د نشااجویان قاار ر میدهاا (دمگاا  ،80۸8 ،ص  )11و تاااق
د نشااجویان ع اقااهمناا ساا

(دمگاا  ،80۸8 ،ص  )12و بااهتاااز ی ع گااه سگاساا ها

یمری ا در م اارزه باا تروریساب مصااد ه کارده سا
مو جااه شا ه سا

کااه مم اام سا

اار میکن ا کااه تحاا

همااو ره مم ااو ز

تعقگ ا

یمری ااا کساای ر ساار و

سا

یم شال ه وجاود د رد کاه ییاا میاطا

و ز ساو دوساتان

باا یام هشا ر

بفرساات و و هااب همااو ره

(دمگاا  ،80۸8 ،ص  )1۱در طااو رمااان همااو ره
یمری اایی هماان مثموریسا

کاه باه سار چنگگا

رستاده ش ه س
در بت
مثموریاا

رماان ،ااهر ً میاطا
ساا

یمری اایی باهدن اا چگا

می اردد و در داا نجاام

(دمگاا  ،80۸8 ،ص  )۳ناا کی پااس ز شاارو

می وی جا نگر نی نگسا

و مارد تاازهو رد ارساون ینهاسا

فتگااو ،چنگگاا بااه و
و لاازم نگسا

دسا

باه

بازخو نی تغگگر پار د یب پسایازده ساتام ر در

زیر کت

ب رد درسا

8۹

زماانی کاه خو ننا ه ر تاار مرماوز مارد یمری اایی ر جساتجو بار

یااا تم س ا اح تع گاار میکن ا  ،چنگگ ا د مااه میده ا  ،اار ماایکنب بااهدن ااا کگ ا
وقتاای واار یمان تمااام ش ا دسااا

می اارد

ماایکنگب (دمگ ا  ،80۸8 ،ص  )۸0در د مااه

چنگگ تثیگا میکنا کاه ارساون ااهر ترسانا
و کام ااً مااؤد
بع

سا

و رص ا

پول ا

د رد ،ماا ب ا اصا ه

اا ه میکنا کاه

هر ونااه قضاااوتی ر ز خو نن ا ه می گاارد وقتاای ن ا کی

ارسون چاا سارو میکنا  ،چنگگا ز مهماان خاود میخو ها کاه باه مساموم باودن
ر اد ساو م و دا ار سا

چا مشا و ن اشا و بار

فتگااو ،میاط ا

(دمگ ا  ،80۸8 ،ص  )۸8در تمااام طااو

ر باا و عاود کنا

چاای

یمری ااایی معاار

سا

و بااه

طر ک نگااه میکنا چنگگا ر تاار و ر باه دگاو نی تشا گه میکنا کاه ز لاناه ش دور مای
تا و در محااگو نایشاانا نمید نا کااه صااگ سا
تناااق

عام نااه س ا

چنگگ و میاط

یااا صااگاد (دمگا  ،80۸8 ،ص  )۸۳یاام

کااه خو نن ا ه هااب ز دااد ین عاااج س ا
سا

یمری اایی ش کا م تروریسا

و کا م قرباانی تارور؟ وقتای داگم

فتگو نا هان بار قطاد میشاود ،مارد یمری اایی بهسارع
زیاار کاات

در منازع اة ق ا رت بااگم

ب نا میشاود و دسات

میباارد چنگگ ا بااه و طمگنااان میده ا کااه کساای کگ ا

پااول

ر باه

ر بااه ساارق

نیو ه برد (دمگ  ،80۸8 ،ص )8۱
در تمااام ما ت رو یا

خاموشا

رمااان ،چنگگ ا و میاطا

در رسااتور نی در پاکسااتان

نشسته ن و منترر سرو ور هساتن وقتای رماان رو باه پایاان مایرود وار دا ار میشاود
مارد یمری ااایی منتراار کاارد و چنگااا سا

ولای چنگگا و ر بااه خاوردن واار بااا دسا

دعااوت میکن ا « :زمااان ین رسااگ ه کااه دسااتانمان ر کثگ ا
لاارتبیاا

کنااگب] [ لمااس ش ا ار بسااگار

ساا » (دمگاا  ،80۸8 ،ص  )4۳همااانطااور کااه مشاااه ه میشااود ،یهااام

ع ااار ت یلااودن دسااتان و ش ا ار ر نمیتااو ن نادی ا ه ر ا

در نتهااا واار  ،چنگگ ا ی ا

دسر شگریم سافارش میدها باا یام توجگاه کاه «سارباز ن هابوطام تاو هنگاام عا م باه
جنااگ ،جگاارة شا ات دریا ا

میکننا بنااابر یم چشااب نا ز شااگریمکااردن کااام پااگ

دتاای خااونگمتریم مثموری هااا چن ا ن هااب باار
 )5۹ساااس چنگگ ا متوجااه بریم ا ی

تااو وری ا

در زیاار ک ا

میاط ا

ز

نگس ا » (دمگ ا  ،80۸8 ،ص
ناشاانا

میشااود ،مااو ز
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سااتیو ن جنااا  ،درسا

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

همااان جااایی کااه مااثمور ن منگتاای میفاای ،و اااک سا حة خااود ر
دیگار ر جاایگ یم ارد نیساتگم میکنا دتمااً کگا

میبن ن ولی ب ا اصا ه دا

پو مسا رتی ش ر ینجاا ر شاته سا

تاا ز دسات رد ساارقان دفاز شاود (دمگا ،80۸8 ،

ص  )54هم اانطااور کااه طاای مثا هااا متع ا د عنااو ن ش ا  ،دمگ ا تصااور مس ا
میاط

بااودن

یمری ایی ر به کار ت در خو ننا ه برمای نگگا د ،ولای ب ا اصا ه باا ماناهزنیهاا

قتصاد مجا به رجام رسان ن تصور ت ولگه ر ز خو نن ه می گرد
زمانی که تصامگب باه تار رساتور ن می گرنا  ،متوجاه میشاون کاه ار د  ،ز جم اه
ارسااون خااوشخاا م

رسااتور ن ،در دااا تعقگاا

در پایان رمان ،ارسون بهسارع
یمری ایی ر دساتگگر کنا
قص ا نساا

باه ینهاا ن دیا

ینهایناا (دمگاا  ،80۸8 ،ص )14

میشاود و باه چنگگا شااره میکنا تاا

یام بهاام کاه ییاا ارساون و چنگگا ز بتا تصامگب باه ساو

بااه ماارد یمری ااایی ر د شااتن یااا بااا ط ااا ز نگاا

م ادرت به یم ق م کردنا هاگد ااه داد نمیشاود میاطا
کاات

می ااردد چنگگا باار

دتم ااً باار

و باار

ناشانا

تاارور چنگگاا
در

باهدن اا چگا

ا ر میبگنا ولاای سااعی میکنا خااود ر متقاعا کنا کااه

گاارة کارتهااا تجااار ش بااوده س ا

(دمگ ا  ،80۸8 ،ص  )1۱جااایگ ینی

س حه با کارت تجار میتو ن شاره باه یام مو او د شاته باشا کاه ساتگ ا وار

بار

جهان ز طریار سارمایه و کارتادهاا ق رتمنا میتو نا قاباد مقایساه باا جناگ و کشاتار
باشا لگن سای ین باالفور ،80۸1( ۸ص  )8معتقا سا
متضاد نگساتن  ،ب اه هار دو میتو ننا باه یا
نگ معتق س

سا اح کشاتار و قتصااد ،دو قطا

نا زه عاماد یجااد خشاون

باشان

ار

کاه بگناابگنی باودن رماان دمگا ین ر ز ساایر رمانهاا معطاوک باه یاازده

ساااتام ر متمااای میسااازد و بسااتر ر اار هب مااییورد کااه در ین فتمانهااا م تناای باار
تمااای یاام/ین زیاار سااؤ ماایرود یااا دتاای و ااون میشااود و پاس ا بااه بهاماااتی مانن ا
تروریساا

کگساا ؟ و بنگاااد ر کگساا ؟ همااو ره بااا دشااو ر روبااهروساا

( ،80۸۸ص

)15

1. Lindsay Anne Balfour
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بازخو نی تغگگر پار د یب پسایازده ساتام ر در

 .۵نتیجهگیری

چااال

کااه مقالااة پااگ

عماا ه

رو سااعی در پاساا بااه ین د رد یاام کااه ییااا تغگگاار

پااار د یب صااورت ر ته در یالااات متحاا ه پااس ز یااازده ساااتام ر ،بااهویژه در برخااورد بااا
مهاااجر ن مساا مان ،نتگجااة ر

ر یاای هااا دیناای و مااره ی مساا مانان ساا

سگاسا ها من ا و کنن ا ه و تمامگ ا خااو ه یالااات متح ا ه خااود عااام ی باار
مهاجر ن بهسم
مره

ع م تط گر باا جامعاة مگ باان سا

پرده ز بعاد ج ی

ص

سااو د دن

مقالاه باا تثکگا بار قتصااد باهجاا

ز بنگاد ر یی و ر طی ر بر مید رد

بااه عقگاا ة ومگر لاای )80۸2( ۸دمگاا سااعی در و نوشااتم 8فتمانهااا
د رد تا هوی

یااا ین ااه

منگتاای موجااود

مسا مان ر ز ساو تفاهماات بایهویا کننا ه برهانا در رماان دمگا تنهاا
جاو ن مسا مان پاکساتانی معتارد سا

رسا ،صا

کااه چاار میاطاا

پاسا دمگا باه یام ساؤ

یمری ااایی ش ر مساا وت ر شااته ساا  ،یاام ساا

رسااانه ،بااهخصااوص رسااانة یمری ااایی ،همااو ره ع ااس یاام شاار یو صا
چاام ،80۸۹ ،ص  )۸48در و ق اد دمگ ا سااعی کاارده س ا

کااه «در دنگااا
میکنا » (پاای-

بیشاای ز د سااتان ر رو یاا

کن کاه وال ااً باه داشاگه ر نا ه میشاود و ز نرار دور میمانا رماان بنگااد ر ناخو ساته
بهع

و قاد شا ن «در-مگاان» فتمانهاا رقگا

 ،۸۳۳4ص  )8بااار

درز دریا

و دتای متیاصاب« ،شا اکهایی»( ۹باباا،

هاااا ج یااا ااار هب ماااییورد در یااام رماااان تغگگااار

پااار د یب پااس ز یااازده ساااتام ر ،متفاااوت بااا یننااه در مجااامد رساامی ت گاام میشااود
بااازخو نی میشااود در یاام بااازخو نی ،قا مات ت عگ
طرد ینها باعاث تقویا
باشاا قتصاااد
نهای

ساا

ر

ر یای و تروریساب سا

و در جهاا

تقویاا

یمگا واار

بااا مهاااجر ن مسا مان و

بنگااد ر یی پاگ

ماریالگسااب قتصاااد

ز ین اه ماره ی

برق رتهاساا

در

ین ه تروریسب مالی و قتصااد ماورد تثیگا وار  ،ن ارد بایصا ولای برّنا ه در

بر بر هگاهو تروریساب نراامی سا
بازتااا دهناا ة تجربگاااتی ساا

و در عاگم داا میتو نا کشان هتر باشا
کااه مرزهااا ثاباا

یام رماان

جغر گااایی ،اار و معر تاای ر
1. Aumeerally
2. writing back
3. interstices
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رمااان در یاا

جهااان یسااتانه
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ز مرزهااا مت ثاار کااه در ین

ر میدهاا  ،در زنجگااره

شیصااگ ها و رهنگهااا ز هم ا یگر ع ااور میکنن ا وتضااادها دو انااه

ر کااه ر ک ا و

یسااتا بااهنراار میرسااگ ن منحااد و بازساااز میکنناا » تضااادها دو انااة یمری ااا
جهاااانوطم/م ی ااار  ،بنگااااد ر یی ماااره ی /قتصااااد و تروریساااب نرامی /قتصااااد در
خااو ن
پگ

دمگ ا ز تغگگاار پااار د یب پسااایازده ساااتام ر بااازخو نی میشااون همااانطااور کااه
ز یم ذکار شا  ،عناو ن بنگااد ر در رماان ،کسای ر میاطا
که بنگااد ر

چال

ناخو ساته کگسا

قار ر نمای دها و یام

باا بهاماات عمگقای مو جاه سا

باا خو نشای کاه

ر لااه ش ا شااای بتااو ن دعااا کاارد نرااام قتص ااد یمری ااا ،چنگگ ا ر مانن ا «جاااننثااار ن»
مسااگحی در رت ا

عثمااانی ،بهصااورت «ناخو سااته» بااه «بنگاااد ر

قتصاااد » ت ا ید کاارده

بود تغگگار نگرشای کاه چنگگا پاس ز یاازده سااتام ر تجرباه میکنا و تحاولی کاه تفساگر
تمثگ اای نااام

لقااا میکناا  ،سااتن اک و ز یفااا نقاا

در پگ اارة ماریالگسااب قتصاااد

یالات متح ه س
کتابنامه
درز نژ د ، ،و بر در ن جمگ ی،
که
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مقاله پژوهشی

موردپژوهی نتایج تأثیر گفتمان اصلاحات بر شبکة نشر رمان
نسرین اشرفی (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)
محمدرضا هاشمی* (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)
حسین اکبری (گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)
علی خزاعی فرید (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)

نشرررر ،بز بنهادهرررا بصررردی تمررر ن ج ررر ،
فعررالهتی بجتمررافی ،فرهنر آفررر و و تمر نسرراز
و تأثهرگذبر برر تیههرر و تحرل مسرهر رو ر بها،
ا ب جراد مسرهرها ترازهب در رونر آنهاسر.
نشررر در فررهو کررا
فرهنر

رره تررأثهر میگررذبرد ،بز

و تمر ن ه ر تررأثهر مسررتقه میپررذ رد.

(آذرن )۸۹۳5 ،
چکیده
کلزة نشرر رمران همرلبره برا تیههرربت ناشری بز تحللرات بجتمرافی همرربه برلده بسر.
مقالرر کاضررر در پرری تحدهررر تیههررربت بررازبر نشررر رمرران بررر م نررا تیههررربت در
سررااتارها سهاسرری و بجتمررافی بوبسررة دهرر  ۸۹31بسرر .بررازة زمررانی مرر ن ر
سررا ها  ۸۹36و  ۸۹33شمسرری ،همزمرران بررا رو

ارآم ر ن دولرر .بصررداکات بسرر.

بررا تلجرره برره ماههرر .مهانرشررتهب ب ررو پررژوهز ،بز دو چررارچل
چن گانرره» ب ررلِن-زُهَررر و «سررااتمن

ن ررر «ن امهررا

» گهرر نز بسررتداده شرر ه بسرر .برررب بررسرری

تیههربت کرلزة نشرر رمران در دو بعر ترألهف و ترجمره بز تحدهرر شر اه بسرتداده شر ه
بس .همچنرهو بررب درع فلبمرر سرااتار و فرامدهتی مرثثر برر تیههرربت نشرر رمران
در ب و دوره با بسرتداده بز ماراک هها نهمرهسرااتار افته برا ناشرربن ،سرعی شر ه بسر.
____________________________
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پرژوهز نشران میدهر

ره سرااتار نشرر رمران

در ب ررو دو سررا  ،دچررار تیههررربت م ری و هدرری ز رراد ش ر ه بسرر .رره در ب ررو مهرران
تررأثهر سررااتار سهاسرری و بررهت ررآ آن وضررعه .در کررلزة بجتمررافی بافررو تقل رر .ررا
مح ودساز ق رت نشگر ناشربن و مثلدان/مترجمان ش ه بس.
کلیدواژهها :ش ا نشر ،رمان ،تحدهر ش اه ،بصداکات ،نشگربن
 .1مقدمه

بمررروزه برراور فمررلمی تقر راً برره ب ررو ناترره بذفرران دبرد رره ن امهررا گلنرراگلن جامعرره
(بفر بز سهاسری ،بجتمرافی ،فرهنگرری ،بقتاراد و بهرره) برر همر گر ترأثهر متقابرر دبرنر
ب و همان رببطره د الاتهرم مهران ن امهرا و ز رر ن امهاسر .ره بز بسرهار جهرات با سرتی
ملرد تحقهق و بررسری قرربر گهررد زمرانی ره ب رلِن-زُهَرر ۸در دهر  ۸۳۳1ن ر ر ن امهرا
چن گانه رب مطرح رد تلجه پژوهشرگربن مطالعرات بدبری بره ناترهب جدر

شر

ره ترا آن

زمان میدل مان ه بلد :رو اررد دران بره مطالعرات بدبری و تلجره بره مدراههمی چرلن ن رام
و اردهن ررام ارری بز نتررا

درران ب ررو رو ارررد  ،تأ هر بررر ماههرر .مهانرشررتهب مطالعررات

بدبرری و ترجمرره بررلد پژوهشررگربن و صرراک ن ربنی چررلن تررلر ب ررو رو ارررد رب نقطرر
فطدرری در مطالعررات ترجمرره دبنسررتن و آن رب ارری بز مارر ب ها چررراز پرراربد و
شارگهر پاربدب «رو ارد تلصهدی» در مطالعات ترجمه معرفی ردن
ای بز فم هتر و نق ها وبرد بر ن ر ب لِن-زُهَر ،ف م تلجه به باف .بجتمافی بس.
هرچن وبمگهر بو بز ب و رشته (در بنتخا

وبژگانی چلن ن ام و اردهن ام) تا ک

نشان بز

درع بجتمافی و دبرد بما برای صاک ن ربن جامعهشناسی ترجمه ن ر ن امها چن گانه
رب بهفد .نپردباتو به فلبمر داهر در ن ام بدبی (مانن

نشگربن و نهادها) ش

بً به چالز

شه هبن چگلنه مماو بس .بلگل ی درباره الا فرهنگی بربئه دبد بما نقز تعههو نن ه ق رت
و د گر فلبمر بجتمافی مانن نحله تعامدات نشگربن بازبر نشر رب در آن ناد ه بنگاش( .گنتزلر،9

1. Even-Zohar
2. Gentzler

تأثهر گدتمان فرهنگیسهاسی بال

۹۸

بر ش ا

 911۹وُلف)9113 ۸؟ بهطلر دی رو ارد ب لِن-زُهَر ،ار رد سااتار بس ( .اوده)911۹ ،9
و بنابرب و تددهق آن با د گاهی ه به نز فامدان بپردبزد ،ضرور بس.
در ب و ربستا و ن ر بره بهمهر .فلبمرر بجتمرافی در تعامدرات برازبر نشرر ،در ب رو مقالره
سررعی اررلبهه

رررد بررا نگرراهی شر اهب  ،کررلزة نشررر رمرران در سررا ها  ۸۹36و  ۸۹33رب

در برت رراب بررا ن ررام سهاسرری و بجتمررافی بررسرری نرره من ررلر بز نگرراه شرر اهب  ،بتخرراذ
روش «تحدهر شر اهها بجتمرافی» بسر .ره در آن برت راب برهو نشرگربن شر اه بررسری
مرریشررلد م تهاسرر .ره نگرراه فدمرری و آ ادمهررم برره کررلزة نشررر دب برره ارشناسرران
بنگش .شمار ب و کلزه بس .و لذب در ب رو مقالره برر آنره ترا برا بربئره ب رو روش ،آبرازگر
رو ارررد فدمرری و روششررنااتی برره نشررر باشرره ناترره مهرر در ب ررو تحقهررق بررسرری
ش اهها ترجمره و ترألهف برهطلر ج بگانره بسر .ترا بترلبن تیههرربت نشرر رب ملشراافانهتر
بررسی رد و نگاهی تازه به سهاس.گذبر صحهح بازبر نشر شلر دبش.
 .۲پیشینه و چارچوب نظری

چررارچل

ن ررر پررژوهز کاضررر برره دو بخررز تقسرره میشررلد :ن ر رر ن امهررا

چن گانرره ۹ب ررلِن-زُهَررر ( )۸۳۳1و ن ر رر سررااتمن

 4گهرر نز )۸۳۱4( 5در بدبمرره ،بررهطلر

بجمالی به بحو دربارة مه تر و جن هها ب و ن ر ات البهه پردبا.
 .1 .۲نظریة نظامهای چندگانه

بررا ظهررلر رو اردهررا تلصررهدی و ربههررابی مطالعررات فرهنگرری برره کررلزة مطالعررات
ترجمرره ،تلجرره برره روببررة پل ررا و متقابررر در فرب نرر ترجمرره و نقررز ترجمرر بدبرری در
شاردهی به هل ر .مدری بفرربد جامعره برهز بز گذشرته مرلرد تلجره محققران قرربر گرفر.

1. Wolf
2. Codde
3. polysystem theory
4. structuration theory
5. Giddens
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(آلررهس ۸و بررربون 911۸ ،9ب ررلِن-زُهَررر 9111 ،رررونهو )9116 ،۹نخسررتهو بررار ،ب تمررار
ب رلِن-زُهَررر ( )9111/۸۳3۱نگرراه سهسررتمی و ن اممنر برره فرب نر ترجمرره رب در قالر

ن رر

ن امهررا چن گانرره ،در مطالعررات ترجمرره مطرررح رررد ب ررو ن ر رره بز آن پررس بررهمثابرر
بلگل ی برب تحقهق در ن امها بدبی جلبمآ گلناگلن به ار گرفته ش
جررلهرة پررژوهز ب رلِن-زُهَررر تدرراش برررب فه ر پل شرری بسرر .رره بز رببط ر متقابررر و
پهچهر ة ن امهررا گلنرراگلن بررهوجلد میآ ر (بر رر )۸۹۱5 ،.زمررانی رره بدبهررات در بافرر.
وسررهآ بجتمررافیفرهنگرری قررربر گهرررد ،د گررر محرر ود برره متررلن نمیشررلد بدارره معنررا ی
وسهآتر می ابر و مجملفره فلبمرر کرا

برر تللهر را بشرافه و در افر .ب رو مترلن رب در

بر میگهرد (ب لِن-زُهَر ،۸۳۳1 ،ص )۸5
ب رلِن-زُهَررر ( )۸۳۳3در مقالررهب بررا فنررلبن «فلبمررر و وببسررتگیها فرهنگرری :نگرراهی
دوباره بره ناراش فرهنگری ن ر ر ن امهرا چن گانره» ،برا بربئر طرکری دراننگر ،فلبمرر
داهررر در ن ررام بدبرری و برت رراب متقابررر آنهررا رب بررسرری رررده بسرر .نمررلدبر  ۸سررااتار
ن ر بو بهمثاب قال

تحقهق در کلزة بدبهات و مطالعات فرهنگی رب نشان میده

شکل  .1ساختار نظریة نظامهای چندگانه (ایوِن-زُهَر)1991 ،

1. Ellis
2. Brown
3. Cronin

تأثهر گدتمان فرهنگیسهاسی بال

۹۹

بر ش ا

در سررااتار فررل فررلبمدی چررلن سهاسرر ،.ب رر ئلللژ  ،بقتارراد و زبرران نرره بهمثابرر
فررلبمدی ج بگانرره بدارره بررهفنلبن جزئرری بز ن ر رر فرهنگرری ن امهررا چن گانرره در ن ررر
گرفته ش ه بسر .بررب مثرا  ،نهراد قر رت ۸برا بسرتداده بز تشرل ق را ترلبهو تلله ننر ه و
د گررر فلبمررر بجرب رری ،بررر هنجارهررا و دهرر .فرب نرر در بررازة پهشرراتلله  ،کررهو تللهرر و
پسرراتلله ن ررارت و نتررر دبرد و بررا سهاسرر.گررذبر

ررم بثررر رب

درری مهررزبن مان ر گار

تعهررهو می نر ب ررو نهرراد متشررار بز منتقر بن ،مرب ررز نشررر ،مجدررات و نشررر ات ،گروههررا
نل سن گان ،مسئللان دولتری ،نهادهرا آملزشری و نهرز رسرانهها جمعری بسر .بره فقهر ة
ن ر هپرردبزبن مطالعرات ن اممنر  ،نهراد قر رت سرازمانی اپارچره و متحر نهسر .بداره برا
چالزهرا و تعرار

هرا بهنراگروهی و بهنرافرد ملبجره بسر .و همرهو چالزهرا ملجر

پل ا ی ن ام بدبی میشلد
فامر سرما بدبی 9در ن رام بدبری جامعره ،بره قرلبنهو و مترلنی بشراره دبرد ره بز تللهر
تا مارف بر رونر

دری ترأثهر گذبشرته و آن رب نترر می نر بز د ر زبرانشناسری سرنتی،

سرما زبانی تددهقری بسر .بز قلبفر نحرل  ۹و وبژگرانی 4زبران سررما بدبری مجملفرهب
بز قلبنهو ،قلبف و دبنرز مشرتر ی بسر .ره بربسرا

آن رم بثرر بدبری ،بنتخرا

و تللهر

میشلد سرما بدبی ملجرلد ن رام بدبری تعهرهو ننر ة برزش بثرر نهرز هسر .سررما بدبری
در سرره سررطح شررار مرریگهرررد ۸ :سررطح بررازبر (مجملفرهب بز فلبمررر داهررر در فرضرره و
تقاضرا محارللات بدبری)  9بفرزب ز تقاضرا برازبر بررب ژبنرر اراص و  ۹محارل
( الا) ه برآ ن رفتار جمعیِ فلبمر بس.
در کالی ه ن ر ن امهرا چن گانره تلجره ااصری بره کلزههرا زبران و تللهر بدبری
دبرد و جا گرراه ن امهررا بدب ری رب بررا جا گرراه فرهنگ ری م ر و و مقا ر مرررت ة میدبن ر در
فهو کا  ،ب و نق به ن ر ره ب رلِن-زُهَرر وبرد بسر .ره جامعر پهربمرلنی و بثرربت ناشری بز
آن رب ناد ه گرفته بسر .گلآنرلو چ )۸۳۳3( 5برر ب رو براور بسر .ره ب رلِن-زُهَرر ترا کر
1. institution
2. repertoire
3. grammar
4. lexicon
5. Gouanvic
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ز راد فرد ر .بفرربد داهررر رب مرلرد ببمرا

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

قرربر دبده بسرر .ب رو ملضرل در جامعررهب

ماننرر ب ررربن رره نل سررن گان ،ناشررربن و مترجمرران بررهز بز آنارره تررابآ سهسررت باشررن در
تدرراش برررب بث ررات و نشرران دبدن فرد رر .اررلد هسررتن  ،بمررر بسرر .بسررهار مهرر و
تأمررربربنگهررز ازبفرریفررر و بشرررفی ( )۸۹۳۸در پژوهشرری برره تأثهرپررذ ر ن ررام بدبرری بز
د گر ز رن امها بهو ژه ن رام سهاسری پردباتهبنر پرژوهز آنهرا محر ود بره ده ناشرر بدبری
و در چارچل

ن ر ر ن امهرا چن گانره بنجرام شر نترا

آن پرژوهز اری بز نخسرتهو

بنگهزههررا پررژوهز کاضررر بسرر .در ب ررو تحقهررق فدرراوه بررر بسررتداده بز پتانسررهر ن ر ر
ن امها چن گانه ،بز ن ر ر سرااتمن

گهر نز بررب رفرآ اسرتیهرا ن ر ره ب رلِن-زُهَرر

مم گرفتهب
 .۲ .۲نظریة ساختمندی

رببطرر بررهو فامدهرر .و سررااتار در کررلزة جامعررهشناسرری ارری بز مسررائر بساسرری در
مناقشررات روششناس ری ،معرف.شناس ری و هسررتیشناسرری بررلده بسرر .ن ر ر سررااتمن
گهرر نز ( )۸۳۱4ارری بز نخسررتهو تداشهررا در جهرر .تددهررق فامدهرر .و سررااتار بسرر..

گهرر نز ررارش رب بررا تمررا ز قائررر شرر ن مهرران ن ر ررهها

دررانی چررلن ررار ردگرب ی

سررااتار و سررااتارگرب ی و ن ر ررههررا ارررد چررلن ن ر رر ررنز متقابررر نمرراد و و
پ ر هشناس ری آبرراز می ن ر نقطررهآبرراز هسررتیشررنااتی گه ر نز ،نرره آگرراهی ،ررا «سرراا.
بجتمررافی وبقعهرر ،».بسرر .و نرره سررااتار بجتمررافی ،بدارره د الاتهررم مهرران فعالهرر.هررا و
شرررب ة بسرر .رره در زمرران و مارران ر میدهرر (ر تررزر )۸۹۳۹ ،دو فررر

گهرر نز در

بازسرراز جامعهشناسرری مرر رن ف ررارت بسرر .بز ۸ :همرر بمررلر بجتمررافی بز بفمررا ِ
فامدررانی آگرراه سرچشررمه میگهرررد « 9قدمرررو فامررر بنسررانی محرر ود شرر ه بسرر».
(همهدتلن ،۸۹۱5 ،ص )۸13
برنسررتا و )۸۳۱۹( ۸معتقر بسرر .جررلهرة بصرردی ن ر ر گهر نز نشرراندبدن رببطر متقابررر
و دوسررل فامدهرر .و سررااتار بسرر .بررهزفر و بفررربد سررازن ة جامعهبنر بمررا جامعرره نهررز

1. Bernstein

تأثهر گدتمان فرهنگیسهاسی بال

۹5

بر ش ا

محرر ود و مقه شرران می نرر گرچرره ررنز و سررااتار معمللرراً مدرراههمی متضرراد تدقرری
میشررلن  ،در وبقررآ دو رو
رد (جدائیپلر و محم

ررم سرراهبنرر و نمیتررلبن آنهررا رب ج ر ب بز ا ر گر تحدهررر

 ،۸۹۱۱ ،ص )۹3۹

گهرر نز سررااتار رب برکسرر

قلبفرر و منررابآ تعر ررف می نرر ( رب رر  ،۸۹۱۱ ،ص

 )۸4۹بو معتقر بسرر .جامعهشناسرری فقررة بررا در ن ررر گرررفتو ردبرهررا بجتمررافی بررهفنلبن
ملضل مطالعه میتلبن برر دوگرانگی سرنتی رنز و سرااتار فرائق آ ر ب رو دوگرانگی در
وبقآ دووجهی بلدن بسر :.رم «چهرز» را رم ملضرل مرلرد مطالعره برا دو وجره وجرلد
دبرد بر ب و بسرا  ،قدمررو بساسری پرژوهز در فدرلم بجتمرافی نره تجربر نشرگر فررد
و نرره وجررلد نررلفی دهرر .بجتمررافی ،بدارره ردبرهررا بجتمررافی سررامان افترره در زمرران و
مارران بسرر ( .رب رر  ،۸۹۱۱ ،ص  )۸45-۸44تدرراوت ن ر رر سررااتارگرب ی بررا ن ر رر
گه نز ب رو بسر .ره در سرااتارگرب ی ،نشرگر فررد

سااتمن

را فلبمرر بنسرانی درون

سررااتار ،در شررارگهر سررااتار چنرر بن نقشرری ن برنرر و بال رراً تحرر .تررأثهر ناالدآگرراهِ
سااتارها ،بره بلزبمهرا و تارالهف سرااتار ارلد فمرر می ننر بمرا در ن ر ر سرااتمن
گهر نز ،فلبمررر بنسررانی هرچنر در چررارچل

سررااتارها و تررا بنر بزهب تحرر .بلررزبم قلبفر

سرااتار فمرر می ننر  ،بمرا در تیههرر ،تامهرر و کتری سراا .سرااتارها نرل میتلبننر
نقز دبشته باشن
سررااتمن

بررهمعنررا تیهه رر در ردبرهررا و همچن رهو ن هررا و بسررتمربر در آنهاسرر.

رو ارررد گهرر نز شرر هه برره جرران د ررل ی ،پربگماتهسرر .آمر اررا ی بسرر .د ررل ی بسررت لا
می نر

ره جامعره برا رو رههرا ،روب هرا و فرادبت پا ر بر مشرخص مریشرلد ،بمرا در مهران

آنها همهشه ملبرد بسرتثنا و تیههرربت ناگهرانی هر د ر ه مریشرلد ،درسر .همرانطرلر ره
تیهه رربت فرررد و بجتمررافی وجررلد دبرد بگررر باتدررالی در آنچرره مسررد پن بشررته ش ر ه ،را
برهدلهر تیههرربت در شرررب ة اررارجی را بن شرره و تداررر در بخشری بز برراز گر وجررلد دبرد،
پررس بمارران تیههررربت در ب ررو گلنرره بقرر بمات وجررلد دبرد ب ررو تیههررربت مرریتلبنرر برره
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تیههرربت بجتمررافی مرررت ة باشر  ،در کررالی رره ب رو مررلبرد در مقهرا
( لهو ،9111 ،۸ص .)۱5-۱۹

با بهز بز م باز گر مرت طن
ب رو بنسررانها هسررتن

وسرهآتر و بزرگتررر

ره در ط ری زمرران سررااتارها رب ادررق و متحررل م ری نن ر ول ری

فعاله.ها و ببتااربت اداقانره آنهرا ترابآ محر ود .هرا بجتمرافی بسر ..نمرلدبر  9مر
برت اب مهان فامده .و سااتار رب بز من ر گه نز نشان میده

شکل  .۲رابطة بین عاملیت و ساختار در نظریة ساختمندی گیدنز

بررهطلر اداصرره ،ن ر رر سررااتمن

گهرر نز ب ررو پرسررز رب بررسرری می نرر

رره آ ررا

وبقعهرر .بجتمررافی رب بفررربد شررار میدهنرر ررا نهروهررا بجتمررافی .بو بز بتخرراذ ملضررآ
بفربطی پرههرز می نر و برر ب رو براور بسر .ره بگرچره مرردم در بنتخرا

بفمالشران امدراً

آزبد نهسررتن و دبنررز آنهررا محرر ود بسرر ،.در فررهو کررا فامدررانی هسررتن

رره سررااتار

بجتمررافی رب بازتللهرر می ننرر و تیههررربت بجتمررافی رب بررهوجررلد میآورنرر

(گهرر نز و

ساتلن)91۸3 ،
در ب نجرا برره شر اه.هررا ی در ن ر ر سررااتمن

و ن امهرا چن گانرره برر مرریاررلر

ملضلفی ه ب رلِن-زُهَرر برا نرام نهراد قر رت بز آن راد می نر تقر راً همران «سرااتار» در
ن ر گه نز بس .بمرا مرلرد

ره بز د ر ب رلِن-زُهَرر میدرل مانر ه بحرو فامدهر .بسر.
1. Cohen

تأثهر گدتمان فرهنگیسهاسی بال

۹3

بر ش ا

ه گه نز بهالبی آن رب بسة دبده بسر .بنرابرب و برا تلجره بره شررب ة برازبر نشرر در ب رربن
رره ناشررربن ،مترجمرران و نل سررن گان هررل تی مسررتقر و بررا بنگهزههررا قررل فرررد در آن
مشرریل برره ارنر  ،نمیتررلبن «فامدهرر ».رب ناد ر ه گرفرر .در کقهقرر .نشررر رمرران «برآ نر »
رببطرر مهرران سررااتارها بجتمررافی و فمدارررد فامدرران بجتمررافی بسرر .نررل و ماههرر.
سااتارها ملجرلد برر تقل ر .را محر ود  .فمداررد نشرگربن کرلزة نشرر رمران ترأثهر
میگررذبرد ه ر زمرران ،نشررگربن مختدررف برررب تحقررق به ر بف اررلد در ب ررو کررلزه سررعی
می نن ر شرررب ة رب تیههررر دهن ر و بررا تلجرره برره سررااتار جامعرره ،اروجرری نشررر رمرران رب
تعههو می نن
 .3روش پژوهش

در ب ررو پررژوهز بز روشهررا

مرری و هدرری بسررتداده شرر ه بسرر .در وهدرر بو ،

دبدهها مربلب به نشر جمرآآور شر (شررح ب رو مرکدره در قسرم .بعر البهر آمر )
سپس با ناشربن مر ز

ه بز کهرو تعر د نشرر آثرار متمرا ز بلدنر  ،ماراک ه شر ترا بترلبن

بز برآ ن د گاهها و بسناد ،به نتا

بهتر دس .په ب رد

 .1 .3بازة زمانی مورد مطالعه

بررازة زمررانی پررژوهز سررا ها  ۸۹36و  ۸۹33بسرر .بنتخررا

ب ررو سررا ها بز چنرر

جهرر .کررائز بهمه ر .بسرر .نخسرر .ب نارره چررلن ه ر ف ب ررو پررژوهز تحدهررر و بررسرری
تأثهرپررذ ر ن ررام بدبرری بز گدتمرران سهاسرری بصررداکات بسرر ،.سررا  ۸۹36بولررهو سررا
شرو ب رو گدتمران سهاسری در سرپهر ن رام سهاسری شرلر بسر .بهمهر .د گرر ب رو برازة
زمررانی برره شرررب ة فرهنگرریبجتمررافی شررلر در دهر هدترراد شمسرری برراز میگررردد در ب ررو
دوربن شررلر پررس بز پشرر .سررر گذبشررتو تحللررات سهاسرریبجتمافی گسررترده تررا ک ر ود
به ث ات رسره ناگدتره په بسر .تیههرر و تحللرات ب رو دوره محر ود بره تیههرربت فرهنگری
و ن ررام بدبرری ن ررلده ،بمررا بهمه ر .بدبهررات در بدررله فرهنگرری ررم مدرر .ملضررلفی مه ر و
دراررلر مطالعرره و تحقهررق بسرر .در بدبمرره برره بهمهرر .پررژوهز در کررلزة جامعهشناسرری
بدبهات نهز البهه پردبا.
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 .۲ .3گردآوری دادهها

فرب نرر گررردآور دبدههررا برره دو بخررز فمرر ه تقسرره میشررلد بخررز بو شررامر
جمآآور دبدهها بسناد مربرلب بره آمرار نشرر رمانهرا ترألهدی و ترجمرهشر ه در برازة
زمررانی مررلرد مطالعرره میشررلد و بخررز دوم مارراک ه بررا ناشررربن مر ررز در کررلزة نشررر
بدبی رب در بر میگهرد برا تلجره بره ب ناره آمرار همهشره اری بز چرالزبربنگهزترر و مسرائر
و معضرردات پژوهشرری شررلر بسرر .ب ررو تحقهررق نهررز بز ب ررو ن ررر مسررتثنا ن ررلده بسرر .در
فهو کا  ،محققان تمام تداش الد رب برب رسه ن به آمار دقهق به ار گرفتهبن
بانررم بطدافرراتی تابخانرره مدرری من ررآ بصرردی گررردآور دبدههررا آمررار ب ررو تحقهررق
بس .بل تره اانر
دقهق نشر تا

ترا

نهرز در کرا کاضرر بز مربجرآ ذ صرداح بررب دسرتهابی بره آمرار

در شلر بهشرمار مریرود برا تلجره بره ب ناره ب رو مثسسره در سرا ۸۹35

پا هگررذبر ش ر ه و برره گدت ر مسررئللان بمررر ،بانمهررا بطدافرراتی ب ررو مثسسرره فاق ر آمررار
جررامآ مربررلب برره پررهز بز سررا  ۸۹۱1بسرر ،.بز ب ررو مر ررز بررهفنلبن من ررآ مامررر در ب ررو
تحقهق بستداده ش ه بس .شرا ان ذ رر بسر .ره آمرار

ره بانمهرا بطدافراتی در باتهرار

محققرران گذبشررتن مربررلب برره ررر بدبهررات دبسررتانی بررلد و ج بسرراز فنرراو و مربررلب برره
رمان و دبستان بدن

ه الد فرب ن

بسهار طللانی بلد ،بر فه ه محققان بلد

مرکد ر دوم گررردآور دبدههررا مربررلب برره مارراک ه ب را ناشررربن مر ررز در کررلزة نشررر
رمران در شرلر برلده بسرر .ناتر مهر در ب نجرا مدرراع و معهرار «مر ز ر ».ناشرربن بسرر.
رره بررهنلفی برره افتررهها دبدههررا مرکد ر بو برراز میگررردد :ناشررربنی رره بهش رتر و آثررار
چرراش ش ر ه در ب ررو کررلزه رب دبشررتهبن و نهررز بررا نل سررن گان ررا مترجمرران بهشررتر

ررار

ردهبنر  ،ناشررربن «مر ررز » قدمر بد شر هبن بررا نگرراهی شر اهب  ،ناشررربن مر ررز ناشررربنی
هسررتن

رره ش ر اهها بزرگتررر و قررل تر ب جرراد ردهبن ر در ب ررو مرکدرره بررا مارراک ه بررا

مر ربن ناشررربن مر ررز ن ررر آنرران دربررارة تررأثهر تیههررربت سررااتار سهاسرری و بجتمررافی در
ب و دوره بر کلزة نشر رمان ،بهدس .آم

تأثهر گدتمان فرهنگیسهاسی بال

۹۳

بر ش ا

 .3 .3تحلیل دادهها

بررا تلجرره برره نررل دبدههررا گررردآور شرر ه ،دو روش تحدهدرری مررلرد بسررتداده قررربر
گرفرر .دبدههررا مربررلب برره رمانهررا چرراششر ه برره صررلرت چهررار مرراتر س همجررلبر
(صرردر و ررم) مربررلب برره دو سررا متررلبلی ( ۸۹36و  )۸۹33و نهررز دو کررلزة تررألهف و
ترجمه در آم (شار  )۸و سرپس مراتر س مزبرلر بررب

تحدهرر شر اه بره نررمبفرزبر آر )(R

دبده ش

شکل  .3ماتریس مجاورت رمانهای تألیفی سال 1311

برب تحدهر ش ا نشرر رمران بز نرمبفرزبر آر بسرتداده شر

ره رم محرهة برنامهنل سری

آمررار مررتو برراز بسرر .زبرران ب رو نرمبفررزبر زبرران برنامررهنل سرری و محررهة نرمبفررزبر برررب
محاسررر ات آمرررار و تحدهرررر دبده بسررر .و اررری بز مهررر ترررر و ببزبرهرررا تحدهرررر و
مالرسرراز شر اهها بجتمررافی در کررلزة آ ادمه رم بهشررمار مرریآ ر بسررتهها ،igraph
 egonet ،sna ،statnetبز جمدرره بسررتهها

رراربرد در ب ررو نرمبفررزبر برررب تحدهررر شرر اه

بسرر .در ب ررو تحقهررق بز بسررت  igraphبسررتداده شرر برررب تحدهررر مارراک هها نهررز بز
گذبر باز و محلر مطابق با بقتضائات روشی ب و تانهم بستداده ش
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 .۴نتایج

همانگلنرره رره در قسررم .ق ررر تلضررهح دبده شرر آمررار نل سررن گان و مترجمرران برره
همررربه ناشر/ناشررربنی رره بررا آن ران ررار ردهبن ر برره تداهررم سررا و نررل بثررر (ترجمرره ررا
تررألهف) در قالرر

مرراتر س برره نرمبفررزبر آر دبده شرر و مر ز رر .درجررهب هررر ناشررر (بررا

هرر ف ررافتو ناشررربن مر ررز ) مشررخص گرد رر در ب ررو قسررم .ببترر ب اروجیهررا
رمانهررا تررألهدی رب مرررور م ری نه شررار  4مربررلب برره ش ر ا نشررر رمرران در سررا ۸۹36
بس.

شکل  .۴شبکة نشر رمان تألیفی در سال 1311

همانگلنرره رره در شررار  4بررهالبی مشرراه ه مرری نه برت رراب ااصرری بررهو ناشررربن
مختدف برقرربر نشر ه بسر( .جرز مرلبرد جزئری) سره ناشرر مر رز

ره دبرب بهشرتر و

آثار چاش شر ه بلدهبنر ف ارتبنر بز بل ررز ،پرر و درسرا بل تره نشرر چاراوع هر در رت ره
چهارم قربر میگهرد بمرا ناشرربن د گرر بز کهرو تعر د رار در کاشرهه قرربر دبرنر اطرلب
قرمز نشراندهن ة پهلنر قرل برهو ناشرر و نل سرن ه بسر .بر ومعنرا ره نل سرن ه در ب رو
سرا برهز بز  9رار برا آن ناشرر دبشررته بسر .شرار  5وضرعه .همرهو شر اه رب در سررا
 ۸۹33نشان میده

تأثهر گدتمان فرهنگیسهاسی بال

4۸

بر ش ا

شکل  .5شبکة نشر رمان تألیفی در سال 1311

ب ررو شررار اروجرری مربررلب برره سررا  ۸۹33بسرر .همررانطلر رره مشررخص بسرر .در
دبار ب و ش اه و بز طر رق نل سرن گان ،چنر الشره (اُرردهگرربف) منسرج برهو ناشرربن
شررار گرفترره بسرر .ناشررربنی رره در شررار  4مر ز رر .ز رراد دبشررتن در ب ررو شررار بررا
ناشررربن لچررمتر مرررت ة ش ر هبن نشررر بل رررز در ب ررو شررار بز طرفرری بررا نشررر چارراوع،
پگاه و بربلبن در برت اب بسر .و بز سرل د گرر برا نشرر پهاران و براری د گرر بز ناشرربن
در الشررهب د گررر نهررز ناشررربنی مثررر بنتشرراربت فدمرری ،جاو رر  ،نگرراه و روزگررار بررا
نل سن گان مشتر ی ار ردهبن
جدول  .1شاخصهای شبکة نشر تألیف رمان در سالهای  1311و 1311
سال

1311

1311

تع بد پهلن ها ش اه
گرب ز به الشهبن

۹۸
1/۳4

۸۹۹
1/۳4

بنسجام ش اه

1/15۹

1/91۸

چگالی ش اه

1/1۹4

1/1۸۸

مر ز  .درجه
مر ز  .بهرونی

1/14
1/1۹۱

1/1۸3
1/1۸3

شاخص

مطالعات زبان و ترجمه

33

سال

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم
1311

1311

مر ز  .درونی

1/۸۸9

1/169

بتاالی بلدن
مهانگهو فاصده
فشردگی ش اه
قطر ش اه

1/۹9۱
5/۱13
1/۸15
۸3

1/۸65
6/۹۱۸
1/14۹
۸3

شاخص

همانگلنره ره شرارها مربرلب بره شر اهها نشرر رمران ترألهدی در سرا هرا ۸۹36
و  ۸۹33نشرران میدهرر  ،تعرر بد پهلنرر ها شرر اه بز  ۹۸پهلنرر در سررا  ۸۹36برره ۸۹۹
پهلن در سا  ۸۹33بفزب ز افته بسر .ره نشران مریدهر نشرر رمانهرا ترألهدی در سرا
 ۸۹33نس  .به سرا  ۸۹36رشر ز راد دبشرته بسر .برهربر بفرزب ز تعر بد پهلنر ها در
سا  ،۸۹33تحدهرر سرااتار شر اه نشران میدهر تیههرر هدری در ماههر .پهلنر ها شر ا
نشر رمان تألهدی ر نر بده بسر .شرااص گررب ز بره الشرهبنر

در هرر دو سرا 1/۳4

بسرر .رره بهررانگر چگررالی قررل درون الشررهها و چگررالی ضررعهف بررهو الشررههاسرر.
بررهف ررارت د گررر در ش ر ا نشررر رمرران تررألهدی تع ر بد پهلن ر ها درون الش رهب بهشررتر و
تع بد پهلنر ها برهو الشرهب

مترر بسر .بل تره برا تلجره بره بفرزب ز تعر بد پهلنر ها در

سررا  ۸۹33چگررالی شر اه رراهز افترره بسرر ،.عنرری نسر  .تعر بد پهلنر ها ملجررلد در
ش ر اه برره ک ر ب ثر تع ر بد پهلن ر ها مماررو در سررا  ۸۹33نس ر  .برره سررا  ۸۹36رراهز
افترره بسرر .هرچن ر بنسررجام ش ر ا نشررر رمرران تررألهدی بز  1/15۹برره  1/91بفررزب ز افترره
بسرر ( .عنرری اردهگربفهررا ملجررلد در شرر اه بز طر ررق پهلنرر ها مسررتقه  ،قررل و
فربوبن نس  .به سرا  ۸۹36بهشرتر بره ار گر متارر شر هبنر ) ،مهرزبن بنسرجام شر اه در
ر دو سا پا هو بسر .سرا ر شرااصها در جر و آورده شر ه بسر .در بدبمره بره مررور
افتررهها تحقهررق دربرراره شرر ا ترجمرر رمرران میپررردبز
ترجم رمان در سا  ۸۹36بس.

شررار  6مربررلب برره شرر ا

تأثهر گدتمان فرهنگیسهاسی بال

بر ش ا

4۹

شکل  .1شبکة نشر رمان ترجمهشده در سال 1311

همررانطلر رره در شررار  6مرریبهنه تعرر بد گرههررا شرر ا ترجمرره در سررا  ۸۹36بز
تع بد گرهها شر ا ترألهف در همران سرا بسرهار بهشرتر بسر .و ب رو بر بن معناسر .ره
باتدرراف آمررار بررهو آثررار تررألهدی و آثررار ترجمررهشر ه در کررلزة رمرران در ب ررو سررا بسررهار
محسل

بسر .شرار  3وضرعه .شر ا نشرر رمران ترجمرهشر ه رب در سرا  ۸۹33نشران

میده

شکل  .1شبکة نشر رمان ترجمهشده در سال 1311
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همانگلنرره رره در شررار  3په بسرر .در ب ررو سررا چنرر و الشرره در درون شرر اه
شار گرفته بسر .بررب نملنره نشرر نگراه بز سرل ی برا نشرر چشرمه و روشرنگربن برت راب
په ر ب رررده و بز طرفرری بررا بنتشرراربت مجه ر و فررردو
نل و ه

بنتشرراربت سررمهر ،دبهررر ،لهلسررا و

ره تما رر بره چراش رمانهرا ترار خی دبرنر الشرهب د گرر رب در ب رو شر اه

شار دبدهبن
جدول  .۲شاخصهای شبکة نشر ترجمة رمان در سالهای  1311و 1311
سال

1311

1311

تع بد پهلن ها ش اه

۸۸۳

۸۱۱

گرب ز به الشهبن

1/۳6

1/۳4

بنسجام ش اه

1/1۸3

1/1۸۹

چگالی ش اه

1/1۸9

1/11۱

مر ز  .درجه

1/19۳

1/1۸۳

مر ز  .بهرونی

1/19۳

1/1۸۱

مر ز  .درونی

1/16

1/159

بتاالی بلدن

1/91۳

1/95۹

مهانگهو فاصده

6/1۸6

۸1/۱56

فشردگی ش اه

1/155

1/14۹

قطر ش اه

۸5

۹9

شاخص

بررسرری شررااصها مربررلب برره شر ا نشررر رمرران ترجمررهش ر ه نشرران میده ر تع ر بد
پهلنرر ها شرر اه بز  ۸۸۳پهلنرر در سررا  ۸۹36برره  ۸۱۱پهلنرر در سررا  ۸۹33بفررزب ز
افته بسر .برا بفرزب ز تعر بد پهلنر ها شر اه در سرا  ۸۹33گررب ز بره الشرهبن
شر اه نهررز تررا بن ر بزهب
د گررر نشرران میدهرر

رراهز افترره بسرر .رره محسررل

در

نهسرر .همچنررهو شررااصها

رره گرررب ز برره ب جرراد الشررهها نشررر بررهو مترجمرران و ناشررربن

بالاسرر .و مهررزبن بنسررجام و نهررز چگررالی ش ر اه در هررر دو سررا پررا هو بسرر .بمررا در سررا
 ۸۹33اهز نهز افته بس.

تأثهر گدتمان فرهنگیسهاسی بال

45

بر ش ا

بگرچرره تعرر بد روببررة و پهلنرر ها ب جادشرر ه در دو شرر ا نشررر رمانهررا تررألهدی و
ترجمررهب در سررا  ۸۹33نسرر  .برره سررا  ۸۹36بفررزب ز افترره ،ماههرر .شرر اهها تیههررر
ااصی په ب نارده بس .برر ب رو بسرا

میترلبن نتهجره گرفر .ره ترأثهر تیههرربت سهاسری

بهشتر بز کهو ب جاد فضا بررب نشرر تا هرا رمران ترألهدی و ترجمرهشر ه برلده ره ق دراً
بجازه ا فضرا لرازم بررب بنتشرار ن بشرته بسر .و ب رو تیههرر سهاسری نتلبنسرته در ماههر.
و هدهرر .روببررة بررهو نشررگربن ب ررو کررلزة عنرری ناشررربن و مثلدرران/مترجمرران تیههررر
چن بنی ب جاد نما
همررانگلنرره رره در بخررز ق ررر گدترره ش ر در ب ررو تحقهررق پررس بز گررردآور دبدههررا
آمررار  ،بررا بنجررام مارراک ه بررا چن ر ناشررر کرف رهب و باسررابقه در کررلزة بدبهررات دبسررتانی
ن ربت آنان رب جل را شرل

تمرامی ناشرربن برر رو چنر ناتر بصردی بتدرا ن رر دبشرتن

ه به تداهم در بخز بع به آنها بشاره البهه

رد

 .5بحث

پررس بز مرررور گربفهررا اروجرری ش ر ا نشررر و تلصررهف سررااتار شررارها و نهررز
مرررور مه تررر و مررلبرد ادش ر ه در مارراک هها ،در ب ررو بخررز برت رراب مهرران ش ر اه نشررر و
بستر فرهنگیبجتمرافی نشرر رب در برازة تحقهرق بررسری مری نه برازبر نشرر ترا

در دهر

هدتراد و برا گذشر .برهز بز رم دهره فررربز و فررود ناشری بز نلپرا برلدن بنقدرا

بسرردامی،

جن ر

تحمهدرری و مشررادات بقتارراد  ،وبرد فضررا مناس ر تر ش ر (بشرررفی )۸۹۳۱ ،در

وبقررآ ،در ب ررو زمرران بررلد رره ز رسرراا.ها مررلرد نهرراز نشررر تررا

و رسرره ن برره

بسررتان برها نشررر ،فررربه ش ر در کررلزة بدبهررات دبسررتانی نهررز ،برریشررم دگرگلنیهررا
گستردهب

ه جامعر ب رربن بعر بز پهرروز بنقدرا

و جنر

تحمهدری برا آن روبرهرو شر ،

من آ البی برب پرردباتو بره آن و نگراه بره دبسرتان برهطلر جر

و کرفرهب برلده بسر.

بل ترره ب ررو دهرره شررامر دو دوره میشررلد :ارری دورة محرر ود .ها و ملبنررآ نشررر بدبهررات
دبستانی و د گر دورة گشا ز و رها ی بز بنزوب
بررازة زمررانی مررلرد مطالعرره در ب ررو تحقهررق رب میتررلبن نقط ر گررذبر در گدتمرران سهاسرری
بعر بز بنقدرا

در ب ررربن ،عنری گرذر بز گدتمرران سرازن گی بره گدتمرران بصرداکات ،بهشررمار
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و مسرائر فرهنگری ماننر نشرر و بدبهرات اری بز نقراب

ضررعف دولرر .سررازن گی بسرر .بل ترره شررا ب ررو ضررعف بررا در ن رگرررفتو شرررب ة کرراد
سهاسی و بقتااد آن دوربن می قابرر تلجهره برلده باشر بمرا ترأثهر سرل ارلد رب برر جرا
گذبش .ف م تلجره بره بسترسراز فرهنگری پرس بز بنقدرا

و جنر

بافرو شر ب ثر ر.

جامعرر دبنشررگاههان و ط قرر روشررندار در ربسررتا مطال ررات فرهنگرری اررلد ،در زمرران
بنتخابات ر اس .جمهلر بعر

 ،فررد رب بره ر اسر .دولر .بنتخرا

ننر

ره صر یه و

پهشهن فرهنگی دبشته باش پهشرهن فرهنگری بالراتر و مرجرآ بجرب ری شرلر برهسررف .برر
بررازبر نشررر تررأثهر گذبشرر ،.بررهطلر

رره بفررزب ز تعرر بد رمرران (بهااررلص رمانهررا

تررألهدی) رب میتررلبن برره «بندجررار بررازبر نشررر» تع هررر نمررلد همررانطلر رره در قسررم .ق ررر و
اروجیهررا گربفهارری ش ر ا نشررر شرراه بررلد  ،تدرراوت بررهو آمررار نشررر و نهررز ب جرراد
شرر اهها برت رراطی بررهو ناشررربن در سررا ها  ۸۹36و ۸۹33بررهطلر چشررمگهر متدرراوت
بس .ب و مهزبن باتدراف بررب تنهرا رم سرا جرا بررسری و تحقهرق دبرد در ب رو سرا
با رو

ار آم ن دولتی ج

فضرا فرهنگری شرلر بره مهرزبن قابرر ترلجهی تیههرر ررد

برراز شرر ن فضررا مط لفرراتی ،رو آوردن جلبنرران برره مجدررات بدبرریفرهنگرری ،گسررترش
نقرر ها بدبرری ،تاثرگرب رری و ترررو

چن صرر ب ی در کررلزة بدبهررات بز جمدرره نتررا

رو ارررد فرهنگرری ج ر بررلد گدتمرران بصررداکات بررهز بز آنارره گدتمررانی سهاسرری باش ر
گدتمررانی فرهنگرری بررلد تررا آنجررا رره «بحررو گدتگررل تم ر نها» شررار گرفرر .تأ ه ر بررر
«گدتگررل» عنرری برببررر  ،آزبد  ،سررع صر ر و بل ترره بکتررربم برررب شررالفا ی و رسرره ن برره
رونق نس ی با ستی تمرامی ب رو مدراهه در کرلزة نشرر بفمرا شرلد با ر

رنز نشرگربن

محاررل آگرراهی و نهررات ه فمنر باشر و نرره صرررفاً وب نشرری نسر  .برره شرررب ة فرهنگرری
ملجلد در بدبمه ب و بخز مررور بجمرالی برر تیههرر و تحللرات شر ا نشرر پرهز و پرس
بز رو

ار آم ن گدتمان بصداکات البهه دبش.

 .1 .5شبکة نشر پیش از استقرار دولت اصلاحات

در بررازة زمررانی ۸۹39تررا  ،۸۹36وزبرت برشرراد ن ررارت سررخ.گهربنرره و شرر
چرراش و نشررر تررا

بررر

دبشرر .سررخ.گهر هررا برره بن ر بزهب بررلد رره ارری بز ناشررربن بز آن
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بر ش ا

دوره با فنلبن «دوربن سهاه نشرر» نرام بررد ،دوربنری ره نره تنهرا بز ناشرربن کما ر .نمیشر
بدارره سانسررلر و ممهررز و تلقهررف تررا

امدرراً معمررل بررلد سررخ.گهررر نسرر  .برره

بدبهات تألهدی بهز بز بدبهرات ترجمرهشر ه بفمرا میشر ناشرربن ب رو ملضرل رب برهفنلبن
ارری بز فلبمررر ف ر م رش ر بدبهررات دبسررتانی تررألهدی میدبنسررتن

ارری بز ناشررربن بررر ب ررو

باور بلد ه:
نل سررن ه بررلمی هنگررامی رره قدرر برمرریدبرد با سررتی بز دب بررهها و مسررائر
جامعرهبش بنل سر و بررا اداقهرر .هنرمن بنر اررلد آن رب در قالر

ررم دبسررتان ررا

رمان بپروربن بما ب و در کرالی بسر .ره ب رو کرق بز نل سرن ه مرا سرد

میشرلد

چلن مسائر بجتمافیفرهنگی ما به نلفی در مسائر سهاسی ر شه دبرد
ناشررر د گررر همررهو ناترره رب فامررر الدسانسررلر نل سررن گان بررلمی دبنسررته و بنجررام
همهو محر ود .ها سرخ.گهربنه برر آثرار ترألهدی برلمی رب فامرر فر م بق را فامره مرردم
به دبستانها تألهدی میدبن
در ب ررو دوربن ،بررهدلهر فرر م تخاررص مرر ربن هررهچ تعررامدی بررهو وزبرت برشرراد
بررهفنلبن متررللی بررازبر نشررر تررا

و ناشررربن وجررلد ن بشرر .ارری بز ناشررربن بررزرگ رره

نهتنها در بدبهات دبسرتانی بداره در چراش ملضرلفات د گرر نهرز فعرا بسر .دربراره تعامرر

وزبرت برشرراد بررا ناشررربن در آن دوربن چنررهو گدرر« :.زمررانی رره تا هررا مررا تلقهررف
میش ر کترری نمیتلبنسررته برررب دفررا بز آن برره برشرراد برررو چررلن سرری ن ررلد رره بز
بدبهات سر در بهاورد»
 .۲ .5شبکة نشر پس از استقرار دولت اصلاحات

در سررا  ۸۹33همزمرران بررا تیههررربت ن ررام سهاسرری ،نحررله فمدارررد وزبرت برشرراد در
ملرد ن رارت و ممهرز برهطلر دری فرل
بلدن ر

رره اررلد در کررلزه تررا

شر مسرئللان برشراد در ب رو دوره بز سرانی

و نشررر دسررتی بررر آتررز دبشررتن و در نتهجرره سهاسرر.

گذبر ها شان بهشرتر سرم .و سرل فرهنگری دبشر .ترا سهاسری ن رارت و ممهرز  ،چره
در بنتخررا

ملضررل و چرره در محتررلب بثررر (ترجمررهشرر ه و تررألهدی) ،آزبد بررلد ناشررربن،

نل سن گان ،مترجمان و پژوهشرگربن بدبری همگری برر رو ب رو ملضرل بتدرا ن رر دبرنر
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ه دوربن بصداکات در کرلزة نشرر برهنرلفی دوربن شرالفا ی برلد اری بز ناشرربن دربرارة

ب و دوره چنهو گدر« :.پرس بز سرخ.گهر هرا شر
ردن بعضی وق.ها الدمران هر باورمران نمیشر

بره ا راره بنر بسرارت مرا رب براز
ره هرچره مریالبسرته مریتلبنسرته

چاش نه »
سهاس.ها کمرا تی نهرز بره گلنرهب شر
و در جرگ ر ناشررربن درآم ن ر

ره بسرهار بز مرردم بره نشرر رو آوردنر
وزبرت برشرراد برره ناترره

ارری بز مسررئللان بدبرة ررر تررا

جال ی بشاره رد:
ب ناه وزبرت برشاد بره همره مرردم بفدرام ررد بها نر و جرلبز نشرر بگهرنر  ،شرا
در وهدرر بو بز د رر تخاارری سهاسرر .درسررتی ن ررلد برررب مثررا برارری بز
سررهمهه ابررذ بسررتداده م ری ردن ر و بز ب رو ربه س ر
آناه دب ب فرهن

سرررما ه م ری ردن ر ب ر ون

و نشرر دبشرته باشرن بمرا ب رو مرلبرد دلهرر رافی بررب چشر

پلشرری بز بر ررات ب ررو ررار نهسرر .در آن دوره ارراطرم هسرر .اان هررا اانرره
دبر میآم ن و میالبسرتن

ترا

زنر گی الدشران رب چراش ننر همرهو بمرر

بسهار برزشمن بسر .عنری آشرتی مرردم فامره برا ترا
الدش ترا

بنل سر بررب

ترا

و ترابخلبنی مرادر

ره

و نل سرن ه برزش قائرر بسر .و ب رو فرهنر

ساز رب در اانلبدهبش بنجام میده
ارری د گررر بز مررلبرد

رره مرریتلبنرر در قدمرررو سهاسرر.ها کمررا تی جررا بگهرررد

بحررو جررلب ز بدبرری بسرر .در دوربن بصررداکات برررب نخسررتهوبررار بثررر دبسررتانی برررب
جا زة تا

سا

ه جرا زهب دولتری برلد ،بنتخرا

شر و ب رو عنری بهرا دبدن بره ملضرل

بدبهات دبستانی ه تا پرهز بز آن میدرل مانر ه برلد بل تره جرلب ز بدبری االصری بسرهار
در ب رررو دوربن شرررار گرفتنررر و فدررریرب بثرگرررذبر و جر رررانسررراز متأسررردانه در
دول.ها بع

به دلا ر فم تاً مالی ،ای پس بز د گر تعطهر ش ن

بمررا در ب ررو جررا بز من ررر ن امهررا چن گانرره برره نقشرری متدرراوت بز نهرراد ق ر رت ۸بررر
میاررلر

بز نگرراه ب ررلِن-زُهَررر ،نهرراد قرر رت بررا تشررل ق ررا تررلبهو تلله ننرر ه و د گررر
1. Institution
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بر ش ا

فلبمر بجرب ی ،برر هنجارهرا و دهر .فرب نر پهشراتلله  ،کرهو تللهر و پسراتلله ن رارت و
نتر دبرد و با بتخراذ سهاسر.ها

دری مهرزبن مانر گار

رم بثرر رب تعهرهو می نر ب رو

نهرراد متشررار بز منتقرر بن ،مرب ررز نشررر ،مجدررات و نشررر ات ،گروههررا نل سررن گان،
مسررئللان دولترری ،نهادهررا آملزشرری و نه رز رسررانهها جمعرری بسرر .بل ترره چررلن وزبرت
فرهن ر

و برشرراد بسرردامی متررللی بمررر نشررر در شررلر بسرر .اررلبهنرراالبه ن ررام سهاسرری

ق ر رتی نررامتلبزن نس ر  .برره د گررر گروههررا مانن ر ناشررربن و مط لفررات دبرد ،بررهطلر

رره

نهرراد قر رت بز د ر گاه ب رلِن-زُهَررر تقر راً همرران ن ررام سهاسرری بسرر .بدررلر ( )۸۹۳6بررر
ب و براور بسر .ره ب ر ئلللژ کرا

ممارو بسر .در دو سرطح برر شرارگهرر بدبهرات

ترجمررهشرر ه در ن ررام چن گانرر بدبرری ب ررربن تررأثهر بگررذبرد ۸ :تأثهرگررذبر بهرمسررتقه بز
طر ق ب جاد فضا مناسر

بررب بنتخرا

و بنتشرار براری آثرار و فضرا سرتهز و مقابدره برا

آثرررار د گرررر و  9تأثهرگرررذبر مسرررتقه بز طر رررق ممهرررز و بررسررری پرررهز بز بنتشرررار
تا هررا ترجمررهشرر ه در پررژوهز د گررر نهررز تجل رر

و معرراذبلدهی ( )۸۹۳5بررا

وبمگرررفتو بز بدبهررات بلرد ررل بررر وببسررتگی امررر مه ر بن نشررر در ب ررربن برره مه ر بن ق ر رت
ردن

تأ ه

ناترره قابررر تلجرره در مطالعرره کاضررر ب ررو بسرر .رره دولرر .بصررداکات بز من ررر
سهاس.ها کما تی تداوت چنر بنی برا دولر .پهشرهو ن بشر .بمرا مشخاره رشر

مری و

رونررق بدبهررات دبسررتانی در ب ررو دوره تررا کرر ز رراد تنهررا مرهررلن ن ررارت معقررل تر و
منطقیتر نس  .به گذشته بلد ره ناشری بز تیههرر در قلبفر کرا
 )91۸۱بل ته نتهجه ب رو گشرا ز ،محر ود بره رشر

برر نشرر بسر( .بشررفی،

مری رمران و بفتر ب در ممهرز ن رلد

برگررزبر جشررنلبره بررزرگ بدبهررات دبسررتانی و تجدهررر بز جر انهررا ملجررلد و برتر وهررا
ب ررو کررلزه ،ب جرراد و ربهبنرر بز مجرر د تشررارها ی ماننرر بنجمررو بهررر قدرر و ررانلن
نل سن گان بز نملنرهها تلجره بره جر ران دبسرتان در شرلر برلد ب رو مرلبرد نملنرههرا ی
بس .بز آنچره ط رق ن ر ر گهر نز با ر بره جر ران نشرر بنگهرزه دبد و در تقل ر .آن تدراش
رد
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چنانچه بز من ر گه نز بره ب رو وضرعه .بنگرر برهارلبی در مری رابه ناشرربن برهفنلبن
ای بز تأثهرگذبرتر و نشگربن در برازبر نشرر شرلر برهارلبی ارلد رب برا شررب ة ملجرلد
وفررق میدهنرر در شرررب طی رره رو ارررد بنق اضرری و ن ارتهررا سررخ.گهربنرره بررر آثررار
تألهدی ز اد باشر بره ترجمره رو مریآورنر ترجمره در ب نجرا ترا کر
ب دا می ن «نجات» بز ورطر سرقلب و نرابلد

نقرز «مُنجری» رب

دری رم ناشرر و کتری نل سرن ه آنگلنره

رره ارری بز مترجمرران و نل سررن گان در مارراک هب بفدررام رررد «نسرر  .تأثهرگررذبر
ترجمرره قابررر مقا سرره بررا تررألهف نهسرر .وقترری رره نمیشررلد کرررف زد ترجمرره روزن ر
بمه

باز می ن  ،ما نهراز بره بمهر وبر دبر ر و ترجمره ببرزبر بمهر وبر بسر ۸» .براری بز

ناشررربن در مارراک هها فنررلبن ردن ر در برارری مررلبرد بررهدلهر کساسرره.ها شر
بر رو

کترری

ارهرا ترجمرهشر ه ،بره چراش مجر د آثرار دبسرتانی داسرهم رو میآوردنر بز

ن ررر گهرر نز ( )۸۳۱4بازتللهرر سهسررت بجتمررافی تنهررا تلسررة فامدرران فرررد و آگرراه
بماانپذ ر بس .شر ا نشرر بدبری برهفنلبن اری بز مه ترر و فرصرهها فرهنگری جامعره
نمیتلبنرر بز ب ررو قررانلن مسررتثنا باشرر شرر اه نشررر ،بز من ررر رو ارررد گهرر نز ،ن ررامی
بجتمررافی بسرر .رره بز ررم سررل فامدرران و نشررگربنی چررلن مترررج  ،نل سررن ه و ناشررر در
آن ب دررا نقررز مرری ننرر و بز سررل د گررر سررااتار بسرر .متشررار بز قلبفرر و منررابآ
ارراص شر ا نشررر با ر مرراههتی مسررتقر دبشررته باشر بمررا تار خچر نشررر بدبرری در شررلر
نشرران میدهرر

رره ب ررو شرر اه هررهچوقرر .بز بسررتقدا لررازم براررلردبر ن ررلده و فمدارررد

فامدرران در آن ب رهش ر ت تحرر .تررأثهر تیههررربت سررااتار بررلده بسرر .بل ترره ف ر م بسررتقدا
کلزة نشر تنهرا متلجره ن رام سهاسری نهسر .بداره ن رلد سرازو ارها بقتاراد مناسر

و

کرفررهب ن ررلدن فامدرران نشررر نهررز بز فلبمررر تأثهرگررذبر در فرر م بسررتقدا ب ررو کررلزه
محسل

میشلد شا بترلبن گدر .فمداررد ناشرربن شرلر در کرلزة نشرر برهز بز آناره

محال

نز آنها باش نتهج وب نز آنان به شرب ة محهطی و سااتار بس.

 ۸اشا ار د ههمی (مااک ه با مهرنامه ،آذرماه )۸۹۱۳

تأثهر گدتمان فرهنگیسهاسی بال

5۸

بر ش ا

بررهطلر درری شرر ا نشررر بدبرری در ب ررربن ،پ رر هب برسررااته و برآ نرر

 ۸بز فلبمررر

گلناگلن بسر .ره بره هرهچ رم بز آنهرا قابرر تقدهرر نهسر .شرار  ،۱برا تر هر
ن امهرررا چن گانررره و سرررااتمن

 ،مررر لی تددهقررری بربئررره می نررر

ن رر

ررره در آن شررررب ة

سااتار  ،فامدان بصدی داهر در ب و کلزه و فلبمر محهطی لحاظ ش هبن
در ب و م

هر بره م اکرو ن رر و هر بره شررب ة برلمی شرلر تلجره شر ه بسر.

در دنها بمروزِ نشرر ،نشرگربن د گرر نهرز در ب رو کرلزه فعالهر .می ننر  ،بمرا مه ترر و
فامدرران فعررا در بررازبر نشررر بدبرری شررلر ناشررربن ،مترجمرران ،نل سررن گان ،و ربسررتاربن و
ررارگزبرن بدبیبنرر

ررارگزبرن بدبرری بهشررتر نقررز مشرراوربن بدبرری رب برررب ناشررربن ب دررا

م ری نن ر در مارراک ه بررا ناشررربن مشررخص ش ر

ره ناشررربن تررازه ررار و باتجربرره ،بنررا بررر

اةمشی فارر و بدبری اراص ارلد ،بز ب رو مشراوربن بهرره میبرنر بل تره برهدلهر ب ناره
نشررر در ب ررربن هنررلز وجهرر کرفررهب برره اررلد نگرفترره بسرر ،.ب ررو مشرراوربن ببدرر

بز

پژوهشگربن و منتق بن بدبیبن

شکل  .8مدل تلفیقی شبکة نشر ادبی در ایران

1. emergent phenomenon
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فررل میتررلبن درع بهتررر بز تررأثهر گدتمرران بال ر

بررر ش ر ا نشررر

دبش .گدتمان بصداکات ،برا تأ هر برر رو اردهرا فرهنگری ،شررب ة نشرر بدبری شرلر رب
برهشر ت تحرر .تررأثهر قررربر دبد سهاسرر.ها کمررا تی بز ناشررربن ماننر ار ر تعر بد ز رراد
تا

بز آنهرا بررب بسرتداده در تابخانرهها فمرلمی شرلر ،محر ود رردن سهاسر.ها

تح رر

ماننرر ممهررز و برراز ررردن فضررا مط لفرراتی بز سهاسرر.ها ارراص دوره

بصررداکات بررلد رره برره گررلبه ناشررربن و د گررر بفررربد داهررر در ب ررو کررلزه برره نررلفی برره
هدری آثرار در ب رو دوره مریتلبنر

شالفا ی بازبر نشر منجر ش بل تره بحرو برر سرر رشر

ملضل مطالعهب د گر باش بمرا ناگدتره په بسر .ره جر ران نشرر بدبری در شرلر نهازمنر
سهاسرر.گررذبر ها بدن ر م ر ت بسرر .نقررز نهرراد دولترری بررهفنلبن متررللی بمررر نشررر در
شلر با سرتی فربترر بز ممهرز آثرار باشر بیشرم تعر بد بالرا ترجمره نسر  .ترألهف در
شررلر تنهررا نتهج ر ممهررز و الدسانسررلر نل سررن گان مررا نهسرر .ازبفرریفررر و بشرررفی
( )۸۹۳۸جا گرراه مر ررز ترجمرره نس ر  .برره تررألهف در بدبهررات دبسررتانی رب نتهج ر «بحربنرری
م بوم» در ب رو کرلزه مریدبننر بمرا دلهرر تر بوم بحرربن چهسر.؟ بگرر بخرلبهه بز د ر گاه
گه ر نز برره ب رو سررثب بنگررر  ،ررم رو سرراه بحررو سررااتار و سهاسرر.ها ممهررز
برشاد بسر .ره برهنرلفی اداقهر .رب بز نل سرن گان سرد

مری نر بمرا رو د گرر سراه

بحرو نشرگربن بسر .ناشررربن در ب رربن چراش و نشرر ترجمرره رب برهدلهر فرروش بهترر بررر
نشررر بدبهررات تررألهدی ترررجهح میدهنرر نل سررن گان مررا فمرر تاً بررهدلهر ن بشررتو اررلربع
فار مناس

نتلبنستهبن برا اداقهر .و جر رانسراز جا گراه ارلد رب در برازبر نشرر بدبری

ث ررات بخشررن بل ترره بربئ ر اررلربع فاررر مناس ر

بررار د گررر برره فلبمررر سررااتار برراز

مرریگررردد سهاسرر.گررذبر صررحهح در ن ررام آمررلزش و پرررورش شررلر (چرره در فرص ر
آشرررنا ی برررا بدبهرررات و چررره در فرصررر تررررو

ترررابخلبنی) ،بررراز رررردن فضرررا

فرهنگیبجتمافی و نهرز پرذ رش هل ر .مسرتقر برازبر نشرر قطعراً بافرو رشر و شرالفا ی
ب و کلزه البه ش
نات کائز بهمه .ب رو بسر .ره ن رام بدبری تنهرا متشرار بز نشرگر و سرااتار نهسر.
بداه فلبمر محهطی نهز برر ب رو ن رام ترأثهر میگذبرنر و متقابدراً بز آن ترأثهر مریپذ رنر در

تأثهر گدتمان فرهنگیسهاسی بال

بر ش ا

شرار  ،۱جررلب ز بدبرری ،شر ا تلز ررآ تررا

5۹

و نهرز مجدررات بدبرری برهفنلبن سرره فامررر مهر

ذ ررر ش ر هبن ر ش ر ا تلز ررآ شررامر سهاسرر.ها تلز ررآ تررا

در تابدروشرریهررا و نه رز

بازالرد البننر گان بسر .تلز رآ و فرروش بر ون در ن رر گررفتو ذبئقر مخاطر

ممارو

نهس.
مجد رهها بدبرری ه ر بررهنررلفی برره ررنز کرفررهب و تأثهرگررذبر پژوهشررگربن و منتق ر بن
بدبرری بشرراره دبرد رره بل ترره در برا ری دورههررا ب ررو جر رران رو برره رش ر بررلده و در برا ری
د گر به دی ناد ه گرفته شر ه بسر .جرلب ز بدبری اری د گرر بز فلبمرر مرثثر و مهر در
پل ررا ی فضررا فرهنگرری و ب جرراد بنگهررزه برررب فعالرران کررلزة نشررر و مخاط رران بررهشررمار
میرونر ب ررو جررلب ز هر بز سررل نهادهررا دولترری و هر بز سررل مثسسررات االصرری
بفطررا میشررلد ،بمررا تحقهقررات دفتررر مطالعررات و برنامررهر ررز وزبرت فرهنرر

و برشرراد

بسرردامی نشرران میده ر بررهرب ر ب نا ره کما رر .نهادهررا دولترری در به ر ب جررلب ز دولترری
بافررو رقابرر .نررامتلبزن بررا جررلب ز بخررز االصرری میشررلد بمررا همررلبره جررلب ز بخررز
االصی بز تأثهرگذبر و مق لله .بهشتر برالردبر بلدهبن
 .1نتیجهگیری

بررسی شر ا نشرر رمران در دو سرا  ۸۹36و  ۸۹33ره برازة زمرانی مر ن رر پرژوهز
کاضر بلد ،نشان میده تیههربت برهوجرلد آمر ه بهشرتر مری بلدهبنر و برر هدهر .روببرة
مهان نشرگربن مختدرف در ب رو کرلزه ترأثهر چنر بنی نگذبشرتهبن بنرابرب و ،ماههر .شر ا
نشررر در شررلر در فررهو تأثهرپررذ ر بز سررااتارها بجتمررافی و سهاسرری ،بررهلحرراظ هدهرر.
و ماههرر .روببررة بررهو نشررگربن بصرردی رونرر

ثابرر .دبشررته بسرر .بخررز بزرگرری بز

تیههررربت بز نررل

م ری و در تع ر بد آثررار ،مثلدان/مترجمرران ،ناشررربن ،البنن ر گان و بسرر.

بررر ب ررو بسررا

گدتمرران بصررداکات بررهفنلبن ررم گدتمرران نتلبنسرر .در لترراهمرر ت بررر

ماهه .ش ا نشر رمان در شلر تأثهر چن بنی بگذبرد
نتا

ب و تحقهق رب میتلبن به شرح ز ر اداصه رد:

 ۸ش ا نشر شلر بهدلهر ف م بستقدا هل  .دچار «بحربنی م بوم» بس.
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 9فمدارررد ناشررربن بدبهررات دبسررتانی بررهز بز آنارره محاررل

ررنز آنهررا باش ر نتهج ر

وب نزشان نس  .به شرب ة محهطی و سااتار بس.
 ۹سانسررلر و ممهررز تنهررا فامررر فرر م پهشرررف .بدبهررات دبسررتانی نهسرر .ن ررلد
برنامررهر ز و سهاسرر.گذبر صررحهح در ن ررام آمررلزش و پرررورش و نهررز فرر م بسررتقدا
بقتااد ناشربن نهز بز د گر فلبمر مثثر در ب و کلزه میباشن
 4بررا تلجرره برره آمررار بهدسرر.آم ر ه ،تیههررربت سررااتار بررر ش ر ا نشررر رمرران تررألهدی
بهشتر بز ش ا نشر رمان ترجمه ترأثهر گذبشرته بسر ،.بمرر

ره ناشری بز فر م وجرلد ن ر

و ث ات در ب و کلزه بس.
ب و پژوهز بر آن بلد ترا برازبر نشرر بدبری (رمران) رب بره روشری فدمری بررسری نر و
نقررز گدتمرران سهاسرری بال ر

رب در فرص ر فرهنگرری شررلر نشرران ده ر دو ناترره در ب ررو

تحقهق کرائز بهمهر .بسر .نخسر .ب ناره ب رو پرژوهز ترأثهر لتراهمر ت تیههرر رو اررد
دولتی رب نشان میدهر چهبسرا برنامرهر ز هرا بدن مر ت بتلبنر ترأثهربت بسرهار شرگرفی
در ب ررو کررلزه دبشررته باش ر نات ر دوم ف ررارت بسرر .بز بتخرراذ روش فدم ری برررب تحقهررق
در االص ش ا نشر شرلر بسر .روشری ره بررب نخسرتهوبرار در ب رو کرلزه بره رار
گرفته ش ه بس.
کتابنامه

بشررفی ،ن  ،و هاشمی ،م ( )۸۹۳۱ن امها چن گانه و ش اهها نشر بدبی :تحدهر ش ا نشر رمان در
ب ربن تهربن :ملراان
آذرن ،

( )۸۹۳5نشر و تم ن بخارب49-۹4 ،)۸۸5(۸۳ ،

بر ،.

( )۸۹۱5بدبهات و ن ر ن ام چن گانه :نقز بجتمافی نلشررتار نام فدلم بجتمافی،)9(9۱ ،

۳3-۱9
بدلر  ،م ( )۸۹۳6نقز سرهاسر.ها کلزة زنان در بنتخا

آثار بدبی فمهنهستی برب ترجمه به زبان

فارسی مطالعات زبان و ترجمه43-9۳ ،)۹(51 ،
تجل

 ،ه  ،و معاذبلدهی ،ش ( )۸۹۳5تأثهر تحللات «مه بن» نشررر بر «فادتوبره» مترجمان بدبی بز

 ۸۹91تا  ۸۹45مطالعات زبان و ترجمه۸15-۱۹ ٬)۹(4۳ ،

55

بر ش ا

تأثهر گدتمان فرهنگیسهاسی بال

 نی:) ن ر هها متأار جامعهشناسی تهربن۸۹۱3(  ج،

 و محم،  ح،جدائیپلر

 ترجمه و تألهف بدبی در ن ام چن گان.) نگاهی تلصهدی به وضعه۸۹۳۸( . ن، و بشرفی،. ،اربفیفر
4۸-۸۳ ،)۸(45 ، مطالعات زبان و ترجمه۱1 بدبی ب ربن در ده
 فدمی،) ن ر هها جامعهشناسی در دوربن معاصر ترجم محسو ثداثی تهربن۸۹۳۹(  ج،ر تزر
 آگه:مخ ر تهربن

ترجم ف ا

) ن ر بجتمافی م رن بز پارسلنز تا هابرما۸۹۱۱(  ب، رب

 در تار و نگار و جامعهشناسی تار خی ترجم،) تار و نل در جامعهشناسی۸۹۱5(  گ ج،همهدتلن
 ل ر:تهربن
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مقاله پژوهشی

نمونة موردی برگردان فارسی رمان دل تاریکی
علیرضا راستی* (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه سلمان فارسی کازرون ،کازرون ،ایران)

چکیده
هدد ا ز پددژوهو ینددرسی برر ددی ر هبردهددای ترجمددا اعددا ساقدد بدده اار ددی در
چددارچرر رهفاادد

معناشنا ددی قددالبی دد ی بدد

اع ساقد مرجدرد در مدت

منظددرر در مددام و تمددام ٠٦٣

صدری رمدان د تدار تی دت ر شد و دس

مطداب بدا

قددالبی ددم ( )9٣٣2بددا ساق هددای مددررد ددت اده در برمددرد ن اار ددی ددر

اهر دد

تر ددص صددالی یسددفنی بددهطرر تطبفق دی برر دی ش د ی ااتددهها عردداوه بددر بسددام بسددفار
بالددای قالبهددای معنددا ی رتبدداب بفدداسی ،یددایی ز بسددام سسددبی قالبهددای رتبدداب
پر شی ،رتباب ی د سربد  ،رتبداب یدالتی ،و رتبداب صدرتی و سفد ردد د سد
ع د م وجددرد مقدداد

دا

مربددرب بدده ددا ر قالبهددا در هددر دو ددر بددردی در مددام بع د ی

پدژوهو ،دو زده ر هبدرد ترجمده یده تر دص متدرجت دت اده شد ه بدرد ،شنا دا ی شد ی
ااتددهها یددایی ز ن بددرد یدده پد

ز ر هبددرد برمددرد ن تحد لر ظی ،ر هبردهددا ی سظفددر

تب

ساق های لحنی بده دنیدی ،تبد

قفد

اعد و عبدارت یددرا فدااه اعد  ،و تبد

مقق بفشتر

اعد غفرساقد بده ساقد  ،دت اده ز داد های
اعد ساقد بدده دو ساقد در مددت

بسام ر در پفترة زبداسی د شدتن ی بدا ترجده بده ااتدهها بدهسظدر مدیر د

زبددان سیرفسددی بددهو ژه در مرسددا دبددی رو ددی دددرد ز اعددا م تدداری بفشددتر و
اد های با سعطاا بفشتری سسدب

بده اار دی بهدره مدیجر د یده برمدرد ن نهدا ر

بددر ی متددرجت اار ددی چددالوبر سیف مددی ددازدی ز ستددا ا دد تحقفدد و تحقفقددات
تتمفری مشابه میتدر ن در تر سمن دازی مترجمدان تدازهیدار و یمدب بده غندای ترافد
برمرد ن اار ی بهره جس ی

کلی دواژهها :اعدد ساقدد  ،ر هبردهددای ترجمدده ،معناشنا ددی قددالبی ،متددرن رو ددی ،د
تار تی
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 .۱مقدمه

ساق ها ۸د ته ی ز اعدا هسدتن یده بدر ی بفدان و ستقدا م تدهها و تهدار ت دب ادرد
بدده اددرد د یددر بددهیددار مدیروسد و در مرسدا سرشددتاری زبددان ،بددهو ژه در مرسددههای م ترد
دبفددات رو ددی عددت ز د ددتان یرتدداه و رمددان یرتدداه و برندد  ،مسددتردمی و تنددر قابدد
مرایظدده ی د رسد ی ساق هددا همچنددف در مرسدا زبددان مطبرعدداتی ز قبفد دبددر و م رشهددای
دبددری سقددو برجسددته ی ددا مدیینند چددرن در د مرسددا زبدداسی ر ددا در عقددر یافددر
قددر ر د

تدداهری بیطددرا ر ئدده دهند و رو د دها ی ر یدده مد رش میدهن د عفنددی و

ااق جهد مفدری داصدی سشدان دهند ی د

اعدا و تریفبدات همدر ه بدا نهدا در دبفدات

د تاسی د ر ی یاریردهدا ی چند سظفدر جداد بااد

زمفنده ،2لقدای ید

ش ق دف ها بدده م اطددب ،یمددب بدده شنا ددا ی بهتددر ماهف د
د ددتاسی مشدد ص ،وییی هسددتن ی ددم ،200۳( ۹
رو

و د د ماه ددا

ش ق دف ها ،جدداد ایددای

ی  )۸۴۱معتقدد

دد

اعددا ساقدد در

هددای سیرفسددی «دراقاسددهتر» بددهیددار مراتدده م دیشددرس و در مرس دا مطبرعدداتی یدداربرد

نهددا مح د ود بدده معراددی ش ق دف های ج د ی د

یدده در دبددر ب دهدقرصددی ددای

سقددو مدیینند و در د جددا غرددب قالببند یشد ه و یرفشدده یترسد ی دراقفد
در یاربرد ساق هدا در مرسدا دبدی رو دی ز د رو سشدئ

بهیارراتدده

مدیمفدرد یده دفردی ز اعدا و

دداد ها ی یدده ا داً در ددا ر باا هددای زبدداسی یدداربردی غفددر ز بفددان م تددههای اددرد
د رس  ،سقو اع م تاری به ددرد مدیمفرسد بدهمرسده ی یده مدیتدر ن م د
اعد متمددا

بدا دب دری

ز ینوم تارهددای مر ددرم و جا اتدداده در مرسددا م تدداری زبددان ددرویار د ر ددتی

بر ی میا  ،در زبان سیرفسدی اعد  gaspبدهمعندای تند و ساشدمرده و سدامنظت س د
همر ه با ب سقد قدر مدی د و یالد

یشدف ن

اف تدی بفدان جمرده دا جمردات مر ند ه ر سشدان

م دیده د ی یدداربرد چنددف اعرددی صددرلاً در ددا ر مرسددههای زبدداسی بسددفار سام د سرس و دور ز
ذه میسما د ی ز دری د یدر ،داد های مربدرب بده سقد قدر صدرااً ز دب مر ند ه و
اع ساقد تشدتف سمدیشدرس برتده غردب ،دقرصداً در دبفدات د دتاسی سرشدتاری ،بسدص
1. quoting verbs
2. contextualization
3. Sams

7۳

رو ترد معناشنا اسا قالبی به سر اع ساق و ییی

د ده میشرس و عناصدر د یدری ر سفد در بدر مدیمفرسد یده بده در سند ه سدهتنهدا طراعداتی
مر ندد ه مددیدهندد برتدده لحدد و چیددرسیی د ی م تددهها ر سفدد منتقدد

دربددارة هر دد
میسما ن ی

برمددرد ن اعددا ساق د بددهو ژه ز سیرفسددی بدده زبانهددا ی یدده ااق د تنددر و مسددتردمی
یدداربرد و سعطدداا دداد های ساق د سیرفسددی س بددهدلا د ز ددادی ز دشددر ری و در عددف
یدا تر اد

داصدی بردددررد ر د ی ولداً ،همدانطددرر یده پفوتددر بد ن شدداره شد  ،در

بسددفاری ز مددر رد در مرسددا دبف دات رو ددی سرشددتاری اعددا ساق د دو سقددو ترأمددان ر
میینن  ،ب
هددت یتویف د

ددا

معنا یه هدت سداتر بدر م تدههای شد ص س و مر ند ه ر بده مدا مدیسما اسند  ،و
اف تددی و لحنددی بفددان ر بهصددررتی دقف د و قاب د تقددرر بدده م اطددب ددر

ستقا میدهن ی اسفاً ،در مقدام مقا سده ،اعدا ساقد مرجدرد در زبدان سیرفسدی ز سظدر تعد د
بدده اعددا ساقد اار ددی مدیچربند و برتددری قابد مرایظدده ی د رسد ی ز د رو ،مترجمدان
بددر ی لقددای تر ددی یدده تر ددص ساق هددای زبددان مبدد أ سما اسدد ه مددیشددرد سام رسدد بدده
ر هبردهددای برمرد سددی بهدقددر

و بعی داً دراقاسدده ی تمسددب جر ن د یدده یاص د تجرب دا

بسفار سان در ترجما در رو ی و ا ر مرسههای بهلحاظ اد

ساقری غنی

ی

 .۲پیشینة پژوهش

تداینرن پژوهوهددا ی چند بدده مقرلددا اعددا ساقد و ماهفد

برمددرد ن نهددا بدده اار ددی

پرد دته سدد (بهدد دی ،د عددیار دد  ،و دددرش ددرفقه۸۹۳7 ،؛ م تدداری ردیدداسی2002 ،؛،
سددرر ۸۹۳۹ ،؛ سددرر و د عددی ار د )۸۹۳7 ،ی بددا د یددا  ،ز جنبدده ترصددف ی ،شدداه ت یدده
هفچ د تهبن ی جدامعی در د زمفنده وجدرد سد رد و ز سجدا یده تعد د نهدا در مقا سده
بدددا اعدددا ساقددد زبدددان سیرفسدددی یمتدددر (م تددداری ردیددداسی2002 ،؛ سدددرر  )۸۹۳۹ ،و
یددت سعطددااتر دد  ،برر ددی تطبفقددی پرد مندده و بسددفاری تر ددص پژوهشددیر ن مطالعددات
ترجمده و زبدانشنا ددی یداربردی در مددررد ماهفد

معنددا ی نهدا و سفد یتویفد

برمددرد ن

نهددا ز ددب زبددان بددهلحاظ ساقد غنددی مید سیرفسددی بدده زبددان اار ددی صددررت سس راتدده
دد

تددا یفاسدداً چالوهددای یتمددالی یدده مترجمددان ددار در رو ددی سیرفسددی بددا ن

مر جه س  ،مش ص شردی

00
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سرر ( )۸۹۳۹تی ز مع ود مدر ردی د
اار ی در قبد و بعد ز سهید
پد

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

یده بده برر دی روسد تحدر اعدا ساقد در

ترجمده پرد دتده و سفد «شدفرههای ترجمده» د

اعدا ر

ز برر دی مدر رد ردد د ن در صد و ترجمدا ده رمددان متسدبی بد ر  ،م تیددر در

یات ر  ،و منسد فر پدار تدا ید ودی دت ر
ینددرسی ر متمددا

و اهر د

ز مع د ود ددار سجامش د ه در زمفنددا ماهف د

اار ددی مدی ددازد د

د

سمدرده د ی سچده پدژوهو
اعددا ساق د در ترجمددههای

یدده د پددژوهو هرچن د مددرردپژوهی د

و مسددترده بدده

چنددف مقرلدداتی سمددیپددرد زد بددا ت دداذ رو تددردی زبانشنا دداسه (بددهطرر دددا
معناشنا دداسا قددالبی) ددعی در برر ددی سددر

دد

رو تددرد

اعددا و ر هبردهددای ترجمددا نهددا بدده

اار ددی د ردی ددا ر پژوهوهددای سجددامشدد ه در بددار اعددا ساقدد غرددب سظدداممندد و در
قالب چارچربی سظری ا تحرفری زبانشنا اسه به برر ی نها سسرد دته س ی
در ا ر زبانهدا ،پژوهوهدای بفشدتری در زمفندا اعدا ساقد تر دص محققدان مطالعدات
ترجمدده و زبانشنا دی یدداربردی سجددام ش د ه د ی چنددف پژوهوهددا ی یمددابفو بدده دو
شت عم ه سجام شد ه د
در ددب زبددان دددا

د دتا و پژوهوهدا ی هسدتن یده سدر و یداریرد نهدا ر

میدد سیرفسددی (بفتددر2000 ،۸؛ پددررتفن 200۹ ،2؛ یرسددر)20۸۹ ،۹

برر ددی یرده س د  ،و د ددتا دوم پژوهوهددا ی هسددتن یدده بهصددررت تطبفقددی مف د ن رد د د
و ماهف د

یدداریردی نهددا ر در برمددرد ن متددرن عمدد تاً رو ددی ز زبدداسی بدده زبددان د یددر

تحرف سمرده س (پفسالراا20۸2 ،۴؛ و را سارو20۸2 ،7؛ و نترز)2007 ،0ی
در زبدان سیرفسدی همچنددف چند

د ددتهبن ی جدام ترصدف ی بددر ی مطالعده ،مقا سدده،

و در بهتددر اعددا ساقدد ر ئدده شدد ه دد ی یردد س-یرلتددارد،۸۳۳۴( 7
میا  ،چنف

ی  ،)۹00بددر ی

اعالی ر بده ده د دتا یردی اعدا م رشدی ،۱اعدا ترصدف ی ۳و اعدا متندی

۸

1. Baker
2. Puurtinen
3. Konno
4. Pipalova
5. Wirf Naro
6. Winters
7. Caldas-Coulthard
8. speech-reporting verbs
9. descriptive verbs
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رو ترد معناشنا اسا قالبی به سر اع ساق و ییی

تقسددفت م دیین د ی د ددتا و عنددی اعددا م رشددی دددرد بدده دده د ددتا یرچددبتر اعددا
دددادتاری دنیدددی 2سظفدددر  sayو  ، answerاعدددا ار مددد ره ی ۹سظفدددر  remarkو  urgeو
اعددا ار زبدداسی ۴سظفددر  narrateتقسددفت م دیشددرس ی اعددا دنیددی «م تدده ی ر ب د ون نتدده
صددر یتاً ن ر مددررد رز ددابی و قیدداوت قددر ر دهن د معراددی م دیینن د » (یر د س-یرلتددارد،
،۸۳۳۴

ی  ،)۹07در یددالی یدده اعددا ار م ره ی/زبدداسی بددر شدد ت عم /تدد فر اعدد و

ت د فر مر ن د ه متمری س د ی اعددا ترصددف ی یال د
میشرد سشدان مدیدهند ی د

و د د ماه مر ن د ه ر در قبددا سچدده سق د

اعدا در د دتهبن ی یرد س-یرلتدارد بدر دو قسدت س

اعدا

عروفددی 7سظفددر  cryو  shoutو اعددا غفرزبدداسی 0ماسندد  laughو whisperی اعددا متنددی
ماسند  go onیدده «سشدداندهند ة رتبدداب م تدده بددا ددا ر جد ی یرام سد » (یرد س-یرلتددارد،
،۸۳۳۴

ی  ،)۹00تر ددص سر سددن ه بددر ی سظددت د دن بدده بروسدد د زبدداسی اددرد بددهیار

میروس ی
ددم ( )200۳در زبددان سیرفسددی ،بددا ت دداذ رهفاادد
پژوهو ینرسی د  ،بده د دتهبن ی قالبهدای ۱م ترد

معناشنا دداسا قددالبی 7یدده مبنددای
اعد ساقد پرد دتده د ی عتبدار

معناشنا ددی قددالبی بدده چددارل افرمددرر ،۳زبانشددناس مر تددا ی ،مددیر دد یدده سقوهددای
معنا ی ۸0ماسند سقدو ینشدیر ،۸۸بد ر ،۸2تجربدهمدر ۸۹وییی ر بدر ی ترصدف

معندای و نمدان

سایدداای م دید د ی ز د د افرمددرر ،قالددب ۸۴بدده ددب چددارچرر و ددنار ری ذهنددی دددا
طراق مدیشدرد یده معندای و نههدای مدرتبص بدا هدت در پد زمفندا ن تر دص ادر د در و
1. transcript verbs
2. neutral structuring verbs
3. metapropositional verbs
4. metalinguistic verbs
5. prosodic verbs
6. paralinguistic verbs
7. frame semantics
8. framenet
9. Charles Filmore
10. semantic roles
11. agent
12. instrument
13. experiencer
14. frame
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اهددت مددیشددرد (مددررای و یا ددترا،20۸0 ،۸
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ی )۸۱۱ی وی س سددتف بددار در جددا ی یدده

مترجدده شدد اعددالی سظفددر  purchase ،sell ،buyو  payهمیددی وجدده شتر یشددان قالددب
معنددا ی تبادلددات مددالی د
ت ر

و در چددارچرر چنددف م هددرم یرددی د

یدده معنددا ز نهددا

میشرد م هرم قالب معنا ی ر در مررد اعا بهیار بردی

ز یف د

یفطددههای معنددا ی ،مهتتددر

اعددا ساق د در سیرفسددی بدده  ۸۹قالددب تقسددفت

میشرس ( م )200۳ ،ی ج و  ۸برمراته ز طبقهبن ی م ()200۳
جدول  .۱فهرست قالبهای معنایی افعال ناقل و مصادیق آنها (برگرفته از سمز)۲۰۰۲ ،
قالبهای معنایی ناقلها

نمونهافعال ناقل

۸

ب ن/یریات ب ن

clap, shrug, yawn

2

ب ن/تغففر چهره

frown, grin, sneer

۹

ب ن/تن

breathe, gasp, sigh

۴

شناد  /ماهی

note, observe

7

شناد  /رز ابی

boast, compliment, scold

0

رتباب/یال

babble, mutter, shout, slur, stammer, whisper

7

رتباب/ص

bark, call, cry, hiss, scream, snap, yell

۱

رتباب/پر و

ask, inquire

۳

رتباب/بفان

announce, comment, declare, explain, inform,
remark, say, state, tell

۸0

سرب

رتباب/ی

add, begin, finish, pursue, interrupt

۸۸

عاط ه/اشار

blurt (out), explode, gush, ooze

۸2

در /تجربه

hear, overhear

۸۹

ترغفب

advise, encourage, urge, warn

ددم ( )200۳پفتددره ی زبدداسی متشددت ز دبفددات د ددتاسی و متددرن مطبرعدداتی ر ز
یفد

سدر و چیدرسیی یداربرد داد های زبداسی ساقد ( 2اعد ساقد همدر ه دب عبدارت
1. Murphy and Koskela
2. quotative

0۹

رو ترد معناشنا اسا قالبی به سر اع ساق و ییی

ا بن ) مقا سه یرد و به د ستفجده ر دف یده یتویفد

یداربرد چندف

ز مرسدا زبداسی ۸یده در ن بدهیار مدیروسد ی وی در ااد

دادتارها ی تدابعی

یده مرسدا سرشدتاری رو دی

عم تاً ز اد های ساقد تهدی ،2دت اده ز قفد در نهدا ،و فدمفر در مقدام مر ند ه بهدره
م دیجر د ی ز طددرا د یددر ،مرس دا مطبرعدداتی بفشددتر ز اعددا ساق د
ا و روسه ،و سف عبار ت وص ی در اد

ساق های غاز

با در سظر د شد

ت اده میین ی

درد پژوهشدی مربدرب بده اقد ن د دتهبن ی ترصدف ی اعدا ساقد در

زبددان اار ددی ،پددژوهو اعرددی بددر ن د
دددا

ساق

قالددب رتبدداب بفدداسی،

تددا بددا برر ددی مددرردی ،اعددا ساقد ز منظددری

عنددی منظددر معناشنا دداسه قددالبی فددم ترصددف

سفدد مفدد ن بسددام ن ر در مددت

مقرلددات ن بهصددررتی تطبفقددی و

صددری ددب رمددان سیرفسددی (د تددار تی ۹ددر جددرزا

ینددر د )۸۳۳7 ،۴و برمددرد ن اار ددی ن (ترجمددا صددالی یسددفنی )۸۹0۴ ،مش د ص یندد بددا
ترجدده بدده عدد م هم ددر سی عدد دی اعددا ساقدد در سیرفسددی و اار ددی یدده عرددی لقاعدد ه
پددفوبفنددی م دیشددرد برمددرد ن نهددا ر بددر ی متددرجت زبددان مقق د (اار ددی) دشددر ر ین د
مترجمددان در مر جهدده بددا چنددف

دداد های زبدداسی پرتتددر ری در مرسددهها ی سظفددر مرسددا

در رو ددی و مرسددا مطبرعدداتی ( ددم  )200۳ ،در عمدد ز چدده ر هبردهددای ترجمدده

7

بهدقرصی بهره مدیجر ند و یفاسداً بده چده سدر وریهدا و بتتارعم هدا ی در د زمفنده
د

میزسن ی

 .۳روش پژوهش

روش بهیارراتدده در دد پدددژوهو ز سددر ترصف ی یتشددداای ( 0ددال سا و وبدددر ،7
 )20۸۹دد

یدده بددا هدد ا ترصددف

اهر ددتی ز ر هبردهددای ترجمدده بهیارراتدده در

برمددرد ن اار ددی رمدداسی سیرفسددی و سما اسدد ن مقدداد

زبدداسی و یاریردهددای ن صددررت
1. genre
2. Null quotative
3. Heart of Darkness
4. Joseph Conrad
5. translation strategies
6. descriptive-explanatory
7. Saldanha & O'Brien
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مراتدده د ی عر داوه بددر ن ،د پددژوهو یرش دف ه مف د ن و سددر قالبهددای معناشنا دداسا
اعا ساق ر هت در پفترة زبان مب أ و هت در زبان مقق تشر ی ین ی
د پددژوهو در دو مریردده سجددام شد ی در مددام و  ،مددت زبددان مبد أ (رمددان سیرفسددی
د تددار تی جددرزا ینددر د )۸۳۳7 ،و برمددرد ن اار ددی ن (تر ددص صددالی یسددفنی)۸۹0۴ ،
دقفد برر ددی شد تددا تعد د اعددا ساقد در نهددا شنا ددا ی و شددمارش شددردی شنا ددا ی و
شمارش

اعا  ،بدر ی اد و پا دا ی ۸د دههدا ،دو بدار بده ااصدرا زمداسی دو مداه تر دص

پژوهشیر سجام شد ی در د مریرده ،بند های 2یداوی داد های ساقد در هدر دو پفتدره
زبدداسی شددام اع د ساق د و منیددمات ن ،اددرد ساق د  ،و سف د عبددارت سق د ش د ه همددر ه بددا
طراعاتی سظفر نته ا اد

ساقد بعد ز عبدارت سقد شد ه و قد

د

دا قبد

ز ن ،و

نته ا و روسیی (جابجدا ی اعد و ااعد ) یداده شد ه دا دفدر ،در جد ولی بده ت تفدب
بددا ذیددر ص د حه ب د

ش د ی عردداوه بددر ن ،در هددر مرتبدده دددر سو مددت دو پفتددرة زبدداسی و

شمارش مدر رد ردد د اعدا ساقد  ،هدر اعد بدا جد و معناشنا داسا قدالبی دم ()200۳
مطابق

د ده ش و قالب ن شنا ا ی ش و شمارش ش ی

در مریردا بعد ز پددژوهو ،مجد د ً متددرن هددر دو پفتددره بدده دقد

مطالعدده شد و ز ن

جددا یدده در اار ددی تددا جددا ی یدده محق د طرددا د رد ،تدداینرن یددار ترصددف ی دردددرری در
زمفنا سحرة ترجمدا داد های ساقد و عنقدر مرید ی نهدا عندی اعد صدررت سیراتده،
ترصددف ات و برچسددبها ی در مددررد ر هبردهددای برمرد سددی بددر ی مددر رد مشددابه تر ددص
پژوهشیر ست ار ش س ی بر ی میا  ،مر در مدت

صدری تنهدا دب اعد ساقد

مد ه بدرد مدا

متددرجت ن ر بهصددررت دو اع د متددر لی یدده بددا یددرا ربددص (و) متق د ش د ه س  ،ترجمدده
یددرده بددرد ر هبددرد مددررد سظددر ر هبددرد «تبدد

اعدد ساقدد بدده دو اعدد در مددت مققدد »

سامیدد ری شدد  ،ددا مددر اع د پفتددرة مبدد أ ز سددر «ترصددف ی لحنددی» (یردد س-یرلتددارد،
 )۸۳۳۴برد ما مترجت بده هدر دلفردی ن ر بهصدررت اعد «دنیدی» بده اار دی بدر مرد سد ه
برد عنر ن و برچسب «تب

اع لحنی به اع دنیی» بر ی ن ست ار ش ی
1. reliability
2. clauses
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 .۱ .۳پیکرة زبانی

پژوهو پدفوِرو پژوهشدی د

تطبفقدی یده بده برر دی رمدان سیرفسدی د تدار تی و

برمرد ن اار دی ن ز سقطدهسظدر ماهفد

قالبهدای معندا ی اعدا ساقد در هدر دو پفتدره و

ددت ر ر هبردهددای ترجمدده ن دو م دیپددرد زدی عر د
یه ستظار میرا

ست ددار پفتددرة سیرفسددی د بددرد

مرفر پژوهو عندی اعدا ساقد یده بده مدر ه مطالعدات مدرتبص پفشدف

( ددم  ،)200۳ ،بفشددتر

بسددام و تنددر ر در ن سددر دبددی رو ددی سرشددتاری در زبددان

سیرفسددی د رد ،در پفتددرة زبدداسی مدد سظددر سفدد ز مفدد ن رددد د قابدد تددرجهی بردددررد ر
باشد ی میدداااً نتدده رمددان مددررد سظددر ز سقطددهسظددر پددیرسد  ۸د ددتان در د ددتان بددهشددمار
میرود یه

مرفر یتما رد د تع د اعا ساق ر در پفتره بفشتر می اد ی

د تددار تی تددی ز رمانهددای شددادص جددرزا ینددر د ،سر سددن ة لهسددتاسیبر تاسفددا ی
دد

یدده در و دددر دد ة سددرزدهت بدده رشددتا تحر ددر در مدد ه دد

و بدده شددرر دد ر

پرماجر ی مارلر 2به رزمف تدا ن زمدان ساشدنادتا ار قدا و مراقدات بدا دب تداجر عدا بده
سام یررت  ۹و برن پرو زیها و ارجام یار وی میپرد زدی
در ر بطه با برمرد ن اار دی در د تدار تی با د م د
یسفنی د بدرد یده یسدفنی بدهدلفد

عرد

ست دار برمدرد ن صدالی

دابقه و شدتهار بالدا و سفد تسدرص ز داد بده ترجمدا

قالبهددای دبفددات رو ددی قاع د تاً م دیتر سس د

در قفدداس بددا مترجمددان تددازهیددار ددا یتتددر

شددنادتهش د ه ز ر هبردهددای بفشددتر ،متنددر تر و پفچف د هتری در برمددرد ن دداد های ساق د
بهره برده باشد ؛ مدری یده تحرفد د دههدای پدژوهو اعردی بدهوفدرر یدایی ز ن بدرد و
ااتهها بهسرعی بر ن صحه م ش ی

1. plot
2. Marlowe
3. Kurtz
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 .۴نتایج و بحث
 .۱ .۴بررسی نوع و میزان قالبهای معنایی افعال ناقل بهکاررفته در پیکرههای زب انی مب د و
مقصد

در برر ددی ترصددف ی یدداربرد ساق هددا در مددت
همانطدرر یده پفوتدر شداره شد  ،بتد مدت

صددری ددر یدده بدده زبددان سیرفسددی د ،
در دو بدار مجد

ن هدت بده ااصدرا دو مداه

برر دی شد و در هددر بددار برر ددی ،ساق هددا شنا ددا ی شد س و تعد د نهددا مشد ص شد ی
دو بددار دددر سو صدد و برمددرد ن ددر ز دد رو صددررت مرادد

تددا پا ددا ی مقرلددههای

شنا دا یشد ه اد و ابد و بده راد بهدام ز مددر ردی یمدب یند یدده ست دار نهددا در
غفار یاربرد صر ی ب اع ساقد محد بحد
 ۹02ساقدد در اار ددی و  ۹00ساقدد در مددت

و ترد د بدردی پد

ز طدی د دو مریرده

صددری شنا ددا ی شدد ی دلفدد

یدداربرد ر هبددرد ا د ودن تر ددص متددرجت ددر د

دد مغددا رت

یدده در مددر ردی تقددمفت مراتدده قب د ز

سق قر هدای طرلداسی و مسسدتا ش قدف ها ،ددرد ش قداً اعدالی فدااه یند تدا یتمالداً
بدده زعددت دددرد در سندد ه مسددفر م تارهددا و ددفر رو دد دهای د ددتاسی ر بهتددر و بددا سظددت
بفشددتری دسبددا یند ی در مددام بعد ی پددژوهو ،ساق هددا ،چددرن در زبددان سیرفسددی ز سعطدداا
عمرتددردی بسددفار بالددا ی بردررد رس د  ،ز سظددر معفارهددا ی سظفددر متددان قر رمفددری (قب د
بع ز عبارت ا عبار ت سقد شد ه) ،و روسیدی ( ۸عندی جابجدا ی اعد ساقد و ااعد
سقدو مر ند ه ر د ر د ) برر دی و شددمارش شد س ی میا هددای ز در یدده ز مدت

ددا

ن یده
سیرفسددی

رمان مراته ش ه ،یار سجامش ه ر روش تر می ازد
)'Oh, I never see them,' he remarked. (Heart of Darkness, 1995, p. 13
)جا یاه پسفنی اع ساق  /اد ااق و روسیی(
She said suddenly very low, 'He died as he lived.' (Joseph Conrad: Three
)جا یاه پفشفنی اع ساق  /اد ااق و روسیی( )Novels, 1995, p. 90
'Anything since then?' asked the other hoarsely. (Joseph Conrad: Three
)جا یاه پسفنی اع ساق  /اد و ج و روسیی( )Novels, 1995, p. 36
1. inversion

رو ترد معناشنا اسا قالبی به سر اع ساق و ییی

ااتههای
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ب و در ج و  2م ه

جدول  .۲اطلاعات مربوط به مکان قرارگیری/وارونگی افعال ناقل در پیکرة انگلیسی
تع د (در مت

صری ر)

برر ی ردد د قالبهدای م ترد
ستته برد یده پربسدام تر

جایگاه پیشینی

جایگاه پسینی

وارونگی

۸۹7
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7۸

در مدت

سیرفسدی و برمدرد ن اار دی در مؤ د

د

قالدب معندا ی مربدرب بده یفطدا رتبداب بفداسی در هدر دو پفتدرة

اار ی و سیرفسدی بدرد بدا د ت داوت یده ردد د چندف قالبهدا ی در اار دی  ۴7مدررد
بفشتر ز مدت

سیرفسدی بدرد ،یتمالداً بده د دلفد یده اار دی در مرسدا سرشدتاری رو دی،

تع د و تندر اعدا ساقد سیرفسدی ر د ر سفسد

و متدرجت سدام ر ز یداربرد بفشدتر اعدا

ساق مربرب به قالدب رتبداب بفداسی مدیشدرد در جدا ی یده در مدت
قالبهددای معناشنا دداسا د یددر بددهیار م دیروس د ی پ د

صدری اعدالی ز جدن

ز قالددب معنددا ی رتبدداطی بفدداسی یدده

رد د ز داد نهدا دور ز ذهد هدت سمدیسما د  ،دا ر قالبهدا بدهترتفدب شدام قالبهدای
رتبدداب یددالتی ،رتبدداب پر شددی ،رتبدداب ی د سرب د  ،رتبدداب صددرتی و در یددی بفشددتر
رددد د و بسددام ر د شددتن ی جدد و  ۹مفدد ن رددد د و درصدد بهیارراتددا هددر ددب ز
قالبهای معنا ی در پفترهها ر سشان میده
جدول  .۳نوع و میزان رخداد قالبهای معنایی بهکاررفته در پیکرهها
میزان بسامد در پیکرة

میزان بسامد در پیکرة

متن اصلی (انگلیسی)

ترجمه (فارسی)

۸

ب ن/یریات ب ن

2

2

2

ب ن/تغففر چهره

۸

۸

۸

۸

۴

شناد  /ماهی

۹

2

7

شناد  /رز ابی

۸

0

0

رتباب/یال

(۴2 )%۸۸/77

(۹۳ )%۸0/7۴

7

رتباب/ص

(2۸ )%7/7۱

(۸0 )%۴/۴

قالبهای معنایی ناقلها

۹

ب ن/تن

0۱
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میزان بسامد در پیکرة

میزان بسامد در پیکرة

متن اصلی (انگلیسی)

ترجمه (فارسی)

۱

رتباب/پر و

(2۱ )%7/7۸

(2۱ )%7/7۸

۳

رتباب/بفان

(۸7۸ )% ۴7/7

(2۸0 )% ۳۳/00

۸0

سرب

(27 )%7/7

(۸۳ )%7/2۴

۸۸

عاط ه/اشار

(۳ )%2/7

۹ )%0/۱2

۸2

در /تجربه

(۸7 )%۴/۸0

(۸۹ )%۹/7۳

۸۹

ترغفب

(۸2 )%۹/۹۹

(۴ )%۸/۸

۸۴

شناد /ت تر

7

0

۸7

شناد /قق

2

۸

قالبهای معنایی ناقلها

رتباب/ی

ستتا یائ همفتی یده وجدرد د رد و با د دربدارة جد و  ۹بد ن شداره یدرد د
یه در برر ی پفترههای زبانهای مبد أ و مققد دو قالدب معندا ی د یدر بدهد د

د
مد یده

در ج د و قتبدداسش د ه ز ددم ( )200۳سشدداسه ی ز نهددا سفس د ی تددی ز د قالبهددا،
قالب معنا ی شنادتی/ت تری د

یده در پفتدرة مبد أ پدنا مقد ق بدر ی ن مرجدرد بدرد

ما در پفتدرة مققد بهصدررت قالبهدای معندا ی د یدر برمدرد ن نهدا تر دص متدرجت در
در مدت

صررت مراتده د ی ز جمرده اعدالی یده بدا د و ژمدی ددا

سیرفسدی رمدان

م ه میتر ن بده اعدا ساقد  thinkدا  reflectشداره یدردی قالدب د یدر یده بسدام یمتدری
در هدر دو پفتدره د رد قالدب شدناد /ققد (سظفدر اعد  )hopeد

یده در جد و

ددم

( )200۳سفس ی
مسئرا مهدت د یدر عد م تنا دب عد دی مفدان اعدا ساقد قالدب ترغفدب در مدت مبد أ
( )۸2و مققدد ( )۴۳دد ی بدده سظددر مددیر دد چددرن در سیرفسددی محدداوره ی و سفدد در
اار ی یاریرد صدری د
رو ی سیرفسی یال
دشر ر و چالوبر سیفد

اعدا

ا داً بفدان سقد قدر سفسد

و بفشدتر در متدرن سرشدتاری

ساقد بده ددرد مدیمفرسد برمدرد ن نهدا بدر ی متدرجت اار دی زبدان
د

و متدرجت در سدام ر ز ر هبدرد برمدرد ن تبد

به ساق بفاسی (دنیی) میشرد یه در هر دو زبان بسام ز ادی د ردی

ساقد لحندی

0۳

رو ترد معناشنا اسا قالبی به سر اع ساق و ییی

 .۲ .۴بررسی راهبردهای برگردان افعال ناقل به فارسی
در مددام دوم ،مددت برمددرد ن بدا دقد

مطالعدده شد و ر هبردهددای تتر رشددرس ة برمددرد ن

اعددا ساق د شنا ددا ی و متعاقب داً شددمارش مرد د ی در مجمددر  ۸2 ،ر هبددرد در د مریردده،
ددت ر مرد دد ی جدد و  ۴سددر و مفدد ن بسددام ر هبردهددا در پفتددرة مققدد ر سشددان
میده
جدول  .۴انواع و درصد راهبردهای بهکاررفته در برگردان فارسی
راهبردهای بهکاررفته در برگردان افعال ناقل

برمرد ن تح لر ظی

۸
تب

2
۹

اع ساق لحنی به اع دنیی
اع غفرساق به ساق

(22 )%0/20

اد

۴
اد
تب

0

۸0

تب

اد

(۸0 )%۴/77

یرا فااه اع

(۸7 )%۴/27

اع ساق به دو اع در برمرد ن

(۸2 )%۹/۴

7
۳

قف

اع

فااهیردن اع ساق

۱

(27۴ )%72/۹0
(2۱ )%7/۳7

تب

7

بسامد در پیکرة فارسی

(0 )%۸/7

تب

اع ساق به غفرساق

(۴ )%۸/۸۹

قف

اع به ب اع ساق در زبان مقق

(۸ )%0/2۱

اع ساق دنیی به لحنی

(۸ )%0/2۱

تب

۸۸

ی ا اع ساق

(۸ )%0/2۱

۸2

برمرد ن یاوی یشر معنا ی

(۸ )%0/2۱

برر ی ج و ادرق یداوی ستدات مهدت و قابد تدرجهی د ی پدر تتر رتدر
ر هبددرد برمددرد ن تحد لر ظی د

ر هبدرد،

عنددی ددب معدداد در زبددان مققد در ز ی ددب اعد

ساق با همان معندا قدر ر مراتده د ی د ر هبدرد بفشدتر در مدررد اعدا ساقد مربدرب بده
قالددب معنددا ی رتبدداب بفدداسی (سظفددر  )sayو قالددب معنددا ی رتبدداب پر شددی (ماسندد )ask
صررت مراته
‘Yes, I know,’ I said with something like despair in my heart, … (Joseph
)Conrad: Three Novels, 1995, p. 89
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بددا چف د ی سظفددر سرمف د ی در دلددت ،گف ت (برمددرد ن تح د لر ظی) «بردده ،مددی د سددت» ،ییی
(د تار تی ،۸۹0۴ ،ص)۸77 .
‘Ever any madness in your family?’ he asked, in a matter-of-fact tone.
)(Joseph Conrad: Three Novels, 1995, p. 13

بدده لحنددی عددادی پرس ید (برمددرد ن تحدد لر ظی) « ددابقا د ددر سیی در ددداسر ده ت
سبرده؟» (د تار تی،۸۹0۴ ،

ی )۴7

در دومددف ر هبددرد برمددرد ن اع د ساق د یدده بفشددتر
مطربددی ر بددا یالدد

بسددام ر د رد ،اعدد سدداقری یدده

ددا لحدد صددرتی داصددی د مددییندد ددا بددار معنددا ی داصددی د رد

بهصررت ب اعد دنیدی (ااقد لحد صدرتی دا و ژمدی م تداری) بده اار دی برمرد سد ه
ی بسدام سسدبی بالدای د ر هبدرد در پفتدره اار دی یتمالداً بدار د یدر بدهدداطر

ش ه
یاربرد س

چنف

اعدالی در اار دی در مقا سده بدا سیرفسدی دا ا داً عد م یداربرد نهدا

بهصررت اع ساق در زبان اار ی
… ‘It must be this miserable trader-this intruder,’ exclaimed the manager,
)(Joseph Conrad: Three Novels, 1995, p. 44

م ر ییی در آم د (تبد
بیچشت و رو

اعد ساقد

ی» (د تار تی،۸۹0۴ ،

لحندی بده اعد دنیدی) یده «یدار یدار د تداجر
ی )۳2

متددرجت ددر در ددرمف ر هبددرد پریدداربرد ترجمدده ،اعددالی ر یدده در یالد
سفستن (د

یت در زبان م تاری) به اعد ساقد تبد

طبفعی جرره د دن ترجمه در زبان مققد باشد ی فدم

مدییند ی د

عددادی ساقد

مدر یتمالداً بدهدداطر

نتده عد م تنداتر دببده دب مفدان

ساق هددای سیرفسددی و اار ددی در ستفجدده تعدد د سددابر بر نهددا در ت دداذ چنددف ر هبددردی
سمیتر س بیت فر برده باش
‘Mind,’ he began again, … ‘Mind, none of us would feel exactly like this
)…’ (Joseph Conrad: Three Novels, 1995, p. 7

ز تر گف ت (تبد
چنف

یسا ی به ما د

اعد غفرساقد بده ساقد ) « د ر بیدر ت یده مدر مدا بدرد ت عدف
سمید د ییی» (د تار تی،۸۹0۴ ،

ی )۹0

7۸

رو ترد معناشنا اسا قالبی به سر اع ساق و ییی

در ر هبردهای برمرد سی سسدبتاً پدر بسدام شدماره  ۴و  ،7متدرجت قد م بده ترجمده اعد
تددب یرمدده سیرفسددی ،یدده عم د تاً ددب اع د لحنددی د  ،بددا ددت اده ز م عددر یددرا
فااه/عبارت قف ی اع میسما
‘And I was not with him,’ she murmured. (Heart of Darkness, 1995, p.
)90

ب هپ

پچ ه گف ت ( دداد

تار تی،۸۹0۴ ،

یددرا فددااه اع د ) «و م د در ینددارش سبددردمی» (د

ی )۸7۳

He protested indignantly. Mr. Kurtz couldn’t be mad. (Joseph Conrad:
)Three Novels, 1995, p. 66

ب ا عت اخ و خگ اخ گف ت ( دداد
د ر سیی یجای (د تار تی،۸۹0۴ ،

یددرا فددااه اعد ) یدده قددای یددررت یجددا و

ی )۸2۴

‘Everything that could be done –’I mumbled. (Joseph Conrad: Three
)Novels, 1995, p. 90

منمنکنان گفت ( اد
تار تی،۸۹0۴ ،
د د
دو اع

قفد ی اعد ) «هدر یداری یده ز د دتت بدر مدی مد ییی» (د

ی )۸7۳

دددر ،در پدداره ی ز مددر رد ،سر سددن ه اع د ساق د صددری ر در اار ددی بهصددررت
ورده

تا هت یالد

سقد قدر

ن ر ی د یند و هدت لحد یردامی دا یالد

اف تی ن ر منتقد یدرده باشد ی متدرجت ز د ر هبدرد دقرصداً بدر ی برمدرد ن دو اعد
 assureو  interruptبسفار بهره جسته
I hastened to assure him I was not in the least typical. (Joseph Conrad:
)Three Novels, 1995, p. 13

بددیمعطرددی خی الش را آس وده ک ردت و گف ت (تبدد

اعدد ساقدد

برمرد ن) « سیرفسی دالص و درص سفستت ییی» (د تار تی،۸۹0۴ ،

بدده دو اعدد در

ی )۴7

‘Are you an alienist?’ I interrupted. (Joseph Conrad: Three Novels, 1995,
)p. 13
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به میان ح رفش در آم دت و گف ت (تبد
رو ستاو هستف ؟» (د تار تی،۸۹0۴ ،
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اعد ساقد بده دو اعد در برمدرد ن) «میدر

ی )۴7

ز مر رد یت یداربردتر ر هبردهدای برمرد سدی مدررد دت اده صدالی یسدفنی مدیتدر ن بده
ا ودن اع ساق زبان مققد در جدا ی یده در پفتدره مبد أ در بر بدر ن م ندا تهدی وجدرد
د رد و سفدد تبدد

اعدد ساقدد بدده اعدد غفرساقدد در اار ددی شدداره یددردی در یالدد

سر سددن ه ،یتمالدداً جهدد

و ،

برقددر ری و ی دد رو سددی یرددام ترجمدده شدد ه دددرد ،اعرددی ر

(عم تاً ز قالب رتباب بفاسی) به مت ترجمه ش ه فااه میین
)Did I not think so? (Joseph Conrad: Three Novels, 1995, p. 85

بع د پرس ید ک ه ( فددااه یددردن اع د ساق د ) میددر سظددر شددما د طددرر سفس د ؟ (د
تار تی،۸۹0۴ ،

ی )۸72

)‘I say, I don’t like this ...’ (Joseph Conrad: Three Novels, 1995, p. 62

«بب ین ،د ر دددرش س د رم ییی» )تب د
،۸۹0۴

اع د ساق د بدده اع د غفرساق د ( (د تددار تی،

ی )۸۸۱ی

ستا ا پژوهو یافدر ز جهداتی مؤ د ااتدههای تحقفقداتی د

یده در زمفندا مقا سده

اعددا ساق د در اار ددی و ددا ر زبانهددا دقرص داً سیرفسددی صددررت پ راتدده د ی بددر ی
میا  ،مش ص ش بفشدتر

ر هبدرد ترجمده در دار مترجمدان اار دی همچدرن در اعردی،

ر هبددرد ترجمددا تحدد لر ظی (سددرر  )۸۹۳۹ ،دد ی چنددف ر هبددردی عمدد تاً در ر بطدده بددا
اعدا قالدب معندا ی رتبداب بفداسی سظفددر  sayو قالدب رتبداب پر شدی همچدرن  askعمددا
میشدرد؛ چدرن در اار دی معداد چندف
باا

اعدالی بسدام سسدبتاً ز دادی د رد و ز مسدتردمی

بسفاری برددررد ر د ی همچندف  ،ر هبردهدا ی سظفدر قفد

اعد  ،ید ا ،و تبد

به اع ساقد د یدر نچندان یده در پدژوهو سدرر ( )۸۹۳۹مشدهرد د

در پفتدرة اار دی

د پددژوهو سفد بددهیار مراتدده شد ه س ی بددهسظددر مدیر د تددی ز وجددره تمددا و برتددری
پددژوهو پددفوِرو بددر پددژوهو سددرر ( )۸۹۳۹یاربسدد

ااتددههای ترصددف ی رو تددرد

رو ترد معناشنا اسا قالبی به سر اع ساق و ییی

یده باعد

معناشنا اسه قالبی

7۹

شد ه میرداً در مدررد شدفرة «تبد

بده اعد ساقد د یدر»

سر و قالب معنا ی د یرمرن ش ه بهوفرر مش ص شردی
در ر بطدده بددا ددا ر ر هبردهددای ت ر ش د ه ،بددهسظددر م دیر د زبددان اار ددی ز ب د ر
یدداای و منا ددب بددر ی برمددرد ن مقرلددههای یمتددر پددژوهوشدد ه ی همچددرن دداد های
سق قرلی بهرهمن باش ی مسئرا صری د

د

یده بداور د شدته باشدفت زبدان اار دی درمفدر

سرعی برهتینو دا رتبداب دو در ه و هت ا اسده بدا ار ند ترجمدا متدرن زبانهدای د یدر
ب
ددت ر

معندا یده ت تدر و درونسیدری در منداب و تراف هدای بفداسی اار دی و یشد

و

نهددا هددت بددر تنددر و مسددتردمی دداد های مددررد ددت اده در ترجمدده ددر

میم رد و هت ددرد بدر در ترجمده ،غندیتدر مدیشدرد و بدر ی بفدان مقاصد و م داهفت دا
بازمرد ن مقرلات و اد ها یار م تر میشردی
با ترجه به

یه ن سرهدای سسدبتاً ج د دبفدات رو دی سظفدر رمدان در دن

یالای و رد تدی بدهشدمار مدیروسد و بدهطرر ددا

دبدی مدا

در دبفدات روپدا ی پدرورده شد ه س و

سف مر ماسن سرر ( )۸۹۳۹بسد ر ت یده برمدرد ن دار رو دی غربدی بدر تندر وغندای اعدا
ساق در اار ی ا وده

 ،میتدر ن ستفجده مراد

یده اار دی هدت بدهلحاظ بد ر و منداب

زباسی یه در دتفار د رد بر چندف غندا ی تد فر م شدته و هدت ز ن متد ر شد ه د ی د
م دیتر س د درس و تجربدده ی بددر ی مترجمددان تددازهیددار و یددتتجربدده باش د یدده بددا غددرر و
ت حدص بفشددتر در ددار و منداب شد اهی و یتبددی زبددان اار دی مهارتهددا و شا سددتییهددای
یراه ی درد ر رتقدا دهند ی د

مدر مسدتر م د

د

یده بدهقدر شدرن )۸۳۳2( ۸ادرد

عام  2در یراا درد هدت بده ت تدر در عمد  ۹مشدغر شدرد و هدت بده ت تدر بدر عمد ۴ی بده
عبدارت د یدر (در د مدررد ددا

عنددی ترجمده) ،متدرجت هدت در یدف برمدرد ن متددرن

در مر جهه با مسدائ ترجمده بده ینتداش در مدررد ر هبردهدای ید و اقد و ت فرمد ری
و یار م د ی نهددا بسددرد زد و هددت بع د ز تمددام یددار ببفن د ر هبردهددا و دداد های ت داذ
1. Schön
2. practitioner
3. reflection in practice
4. reflection on practice
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شد ه در مددررد ددب مسددئرا دددا
یرده باش ی در

زبدداسی چیرسدده ممتد

ر ه سچه بفو ز همده بده یدار ادرد عامد

ز د سدددو ت ققدددی و هندددرورزی

۸

ددد
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د

بدده ید

ن مسددئره یمددب

عندی متدرجت مدی د تر فقدی

(شدددرن)۸۳۳2 ،ی ترجمددده بدددهعنر ن یدددرزه ی

مفانرشدته ی با د بدهو ژه ز زبانشنا دی بدهعنر ن رشدتا مدادر و تغ دهمدر 2در تحرف هدای
درد سها

ت اده ر ببردی عراوه بدر چندف د سشدی دراقفد

متدرجت سفد مدیتر سد در ید

مسائ ترجمه ،سقو برجسته ی ا ین ی
در تحرفد پا دداسی مدیتددر ن م د
اار ی ،نچنانیه ز

یدده تنددر ر هبردهددای برمددرد ن اعددا ساقد در زبددان
بدر ترداش ز دادی یده

پژوهو مدرردی بدر مدی د  ،مدر هی د

مترجمان ار رو ی سرشتاری به در مدیدهند و سدرنی ی یده صدرا د یدار مدیینند ی
ز د یددر ددر ،د

مددر سشدداندهن د ة مسددتردمی بفشددتر و سعطدداا دداد های مربددرب بدده

اعا ساق در سیرفسدی د ی بدهسظدر مدیر د در زبدان اار دی جدای پژوهشدی ترصدف ی
دربارة سر اع ساق یده مترجمدان تدازهیدار بدا دتناد بده نهدا بده ترجمدا دار د دتاسی
سیرفسی مشغر شدرس دا ن ر در غاز یدار ددرد قدر ر دهند  ،همچندان ددالی د ی در
صررت ت وم مرردپژوهیهدا ی ز د د د
جددام  ،قاب د
ااد

مدیتدر ن مفد و ر بدرد بده اهر د

ترصدف ی

ددتناد و تعمددفتپ د ر ز ر هبردهددای ترجمددا اعددا ساق د در اار ددی د دد

و در برمددرد ن ددار غنددی ز اعددا ساقد یدده در ند ه ترجمدده در هند شد

ددت اده

یرد و به پ تیی و عترای نها ا ودی
 .۵نتیجهگیری

پددژوهو مددرردی یافددر یرشددف ه د

بددا برر ددی تطبفقددی ماهف د

و مف د ن رد د د

اعددا ساقدد در رمددان سیرفسددی د تددار تی و برمددرد ن اار ددی ن ز منظددر معناشنا ددی
قددالبی بدده اهر ددتی ز ر هبردهددای ترجمددا نهددا در اار ددی د دد
پددژوهو ،اعددا ساق د هددر دو پفتددرة م د یرر مطدداب بددا اهر د

ابدد ی در مریرددا و

معناشنا دداسا قددالبی ددم

( )200۳برر ددی ش د س یدده مش د ص ش د رد د د هددر مرسدده معنددا ی در دو پفتددره م د یرر
1. artistry
2. Feeder discipline
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رو ترد معناشنا اسا قالبی به سر اع ساق و ییی

تقر باً به شدت مشدابهی مشدهرد د ی تنهدا قالدب معندا ی رتبداب بفداسی در پفتدرة اار دی
بسدام بفشددتری سسدب

بدده پفتدرة سیرفسددی د شد

د مرفددر ر در

یدده مدیتددر ن عرد

یدداربرد بسددفار چنددف قالبهددا ی و یمددی ددا ر قالبهددا در اار ددی جسددتجر یددردی ددا ر
قالبها در پفتره زبدان مبد أ تتدر ر بفشدتری د شدتن یده بداز د

مدر تدا ید ی مربدرب بده

تنر و سعطداا یداربردی بفشدتر نهدا در سیرفسدی مدیشدردی در مدام دوم ،پد
سحددرة برمددرد ن د
اعا ساق
پ

اعددا در زبددان اار ددی اهر ددتی مشددتم بددر دو زده ر هبددرد برمددرد ن

ز پفتدرة اار دی دت ر

شد ی برر دی در صد تتدر ر ر هبردهدا سشدان د د یده

ز ر هبرد ترجمده تحد لر ظی ،بدهترتفدب ر هبردهدا ی سظفدر تبد

به دنیی ،تب

اعدا ساقد لحندی

اعد غفرساقد بده اعد ساقد  ،دت اده ز داد های قفد

فااه اع  ،و تب

ز برر دی

اع ساق به دو ساق در مت

ز ن جددا یدده چنددف

اعد و یدرا

سیرفسی بفشتر بهیار راته بردس ی

اعددالی دقرصدداً در دو مرسددا رو ددی سرشددتاری و مطبرعدداتی
دقرصداً جدر ی

( م  )200۳ ،بسفار ز داد بدهیار میروسد  ،سجدام مطالعداتی ز د د د

پرونههددای تحقفقدداتی مسددترده م دیتر س د منجددر بدده تهفددا اهر ددتی ترصددف ی ز معاد هددای
نهددا و بدده تبدد

ن ر هبردهددای ترجمدده در اار ددی شددرد تددا فددم

دقرصاً مترجمان تازهیار ،ز نهدا بهدرهمند شدرس سدرعی یسا دف
سسددب

بدده تراف د

دد یدده مترجمددان،
میبد

در د زمفنده

زبددان اار ددی در مددر ترجمدده در مفددان پژوهشددیر ن و مترجمددان جدداد

ین ی
مطالعددات تددی در دد زمفندده مددیتر سندد بددا ت دداذ رو تددردی ار ندد محرر بددا سجددام
روشها ی سظفدر سجدام مقدایبه بدا مترجمدان دار رو دی سیرفسدی غندی ز اعدا ساقد و
پژوهوهدای م شدتهسیددر ۸بده روش

ددازی ار ند های شددنادتی 2یده متددرجت چندف

دداری

در برمددرد ن دداد های ساقد ز نهددا ددت اده مدییند یمددب شددا اسی سما ند ی عردداوه بددر
ن ،بددهسظددر م دیر د جددای مطالعددات یدداربردی ،سظفددر رز ددابی و مقا س دا برمددرد ن ددری
بهدقددر

یدده تر ددص دو متددرجت بدده اار ددی برمددرد ن ش د ه ددا ددار ماهفت داً مت دداوت در
1. retrospective research
2. cognitive processes
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عرصددا ترجمددا دد یشددرر دددالی دد ی همچنددف  ،ز سقطددهسظددر بازترجمدده ۸ددب ددر
(یا ددتفن و پالرپر ددتی20۸0 ،2؛ لاو ر ددا ،پامدداسر ،یمسدداس و جددی ،)20۸7 ،محققددان تددی
مددیتر سندد سحددرة تطددرر و پفشددرا
دورهها و ار ص زماسی م تر

ترجمه ش ه برر ی ینن ی

ستظار میرود مطالعداتی ز د د د
میب

برمددرد ن اعددا ساقدد ر در ددری یرا ددفب یدده در
و تحقفقدات مسدتردهتر تدی بده جداد یسا دف

در مترجمان ،دقرصاً نهدا ی یده تدازه بده و دی برمدرد ن دار رو دی قد م سهاده سد

و سف محققان و رز ابدان ترجمده یمدب یند ی در د صدررت شداه غندای بفشدتر ترافد
زبان اار ی در ترجمه در هفت بردی
کتابنامه
به دی ،می ،د عیار  ،ی ،و درش رفقه ،می ()۸۹۳7ی تحرف شفرههای مرسامرن بازسمدا ی م تدار در
د تانهای اار ی قب و بع ز سهی

ترجمه در عقر قاجاری زبان و دبفات اار ی-7 ،)20(۱۸ ،

۹2ی
ینر د ،ن ()۸۹0۴ی د تار تیی ترجما صالی یسفنیی تهر ن سفرراری
سرر  ،می ()۸۹۳۹ی تحر اعا ساق در مترن رو ی زبان اار ی در ر ترجمهی مترجت۳۱-7۳ ،7۴ ،ی
سرر  ،می ،و د عیار  ،ی ()۸۹۳7ی ترصف

بردی هنجارهدای زبداسی مترجمدان دبدی در ن ز غداز
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چکیده
دراماااتژر

بخ ا

زیاااد از فراین ا پی تژلی ا  ،تژلی ا و پساااتژلی ایاار امایشاای را در

بر میگیرد و جایی در پیژساتار بایت تنمایت ماتت امایشانامة صار

تاا اماارت بار اجارا

و تنماایت و تعاا یل عناصاار مخت اار اجرایاای و ماا یریر ادباای اارار میگیاارد؛ یعناای
میتااژان مااناا لسااینا دراماااتژر

را مجمژعااة گسااتردها از مهارتهااا منقا ااااه

ما اد راارد یااا ماانا برشاار ،سااا ر دو شااقیم متناای-تژلیا
شاا

باارا دراماااتژر ائاال

ااا در عرصااة مطالعااات ترجمااه ،رابطااة میااان اجاارا (و تبعاااد دراماااتژر

ترجمااه اب ا

)و

بااه مسااائ ی ماانا دوگاایهااا اژاا پااریر و اجراپااریر یااا ترجمااه

برا صحنه یا مطالعه فروراساته شا ه اسار در مقالاة اضار ساعی بار ان اسار تاا باا
بررسی اباز پاردة او امایشانامة مارد بارا تماام ف اژ رابارت بژلار ،ترجماهها
مژجژد از ان (ا رساژ و طااهر ) و ماتت اجرایای بهمات فرماانارا از ایات ایار ،ضامت
واراااو سااااتار و راررردهااا دراماااتژر

در رشااژر ،اساابر متاارجت بااا دراماااتژر

مشخص شاژد بررسای ایات مجمژعاه پار چایت و شاقت در الا
رااژزان دا باار ان اساار رااه ترجمااة امایشاانامه اب اا
دراماااتژر

محسااژ

اقطااة شااروص صاارفی باارا

میشااژد و در هاار صااژرت ،چااه بااا تعریاار ماا یریر ادباای

لسااینیی و چااه دراماااتژر
پن اش ار و بااا تخ

متناای-تژلیاا

برشااتی ،امیتااژان متاارجت را دراماااتژر

اایش ا ن ایاات عرصااه ،شااای بتااژان متاارجت را دراماااتژر متناایم

ترجماای دااسر
کلیدواژهها :دراماتژر
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 .۱مقدمه

در مقااام اهاااد مااتقت و پابرجااا در امااام ت اااتر دایااا ،بااهع ر گسااتردگی

دراماااتژر

مهارتها ضارور ان ،دچاار ساژت تفااهتهاا و برداشارها متفااوت و متعارضای باژده
اسر ریشاة یژاااای ایات وا ه یعنای درامااتژرگژ  ۸باهمعناا «امای سااز» و «ت انیرگر
امای » بژده (رومااسقا ،48۸2 ،ص  ،)۸اا ااقاه اماروز بار اهال فات روشات اسار راه
بااا ا ا امات بنیااادیت لسااینا و برشاار ،دراماااتژر

مجمژعااها از مهااارتهااا گژااااگژن

را در بر میگیرد ره صارفاد ابال فروراسار باه فراینا تژلیا ماتت ایسار و تای باه بطات
اجاارا ایااک رشاای ه میشااژد (لارهرساار )4882 ،در مطالعااات ترجمااه ،اهاااد دراماااتژر
اب ا

اادی ا ه گرفتااه ش ا ه ،بیشااتر بااه اژاا پااریر

اجراپااریر یااا بااه دوگاااای ترجمااه

باارا صااحنه یااا ترجمااه باارا مطالعااه پردااتااه و اب اا

عام یاار متاارجت و فرایناا

بهصاحنهباردن ترجماه اادیا ه گرفتاه شا ه اسار (پااو 488۹ ،؛ بسانر )۸۳۱۸ ،در ماژارد
مع ود ایاک راه عام یار متارجت در تژلیا مح اژ اهاایی لحاا شا ه ،بااز پژوهشایران
به سارا دوگاایهاا ماانا بژمیسااز  4و بییااهسااز  ۹رفتهااا یاا مطالعاه ترجماه ت ااتر
بیشتر ردا مطالعات ا تبا

به اژد پژشی ه اسر (برود و رژ )48۸9 ،

ااا سااما مهاات ان اساار ر اه اگاار بخااژاهیت از ایاات دوگاایهااا و ر یشااهها مرسااژم
فاص ا ه بییااریت ،در میااااة بااه منااک بااردن مااتت در اماار اجاارا طاای فراین ا دراماااتژر

،

متاارجتم امایشاانامه چااه اقشاای ایفااا میرناا ؟ ایااا میتااژان و را بخشاای از فرایناا
دراماااتژر

و بااه احااژ اولاای ،دراماااتژر در اماار گرفاار و مث ااد اایژاااه رااه برااای (مث ااد

فرهاااد  )۸۹۳2 ،اعتقاااد دارااا  ،ایااا مترجمااان بااا (باز)ترجمااه و ارائااه تع یقااات اقاا
دراماااتژر را باااز میرنناا و میتااژان انهااا را در چناایت من اابی ت ااژر امااژد؟ تح یاال
ایاات مسا ه باعا

میشااژد رااه اااهتنهااا از ان دوگاایهااا فاصا ه گرفاار و اجاارا اهااایی را

مح ااژ ایسااتایی فاار ،اقاارد ،ب قااه طاای بررساای وضااعیر ر اای دراماااتژر

در دایااا و

1. Dramatourgos
2. domestication
3. foreignization
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اقباای بااه وضااعیر رنااژای دراماااتژر
فراین دراماتژر

۱۸

در ت اااتر ایااران ،جاییاااه ترجمااه و متاارجت را در

واراو ررد

 .۲پیشینه و چارچوب نظری پژوهش
 .۱ .۲دراماتورژی در گسترة تاریخ جهان

اولاایت بااار ایاات وا ه را در بیااان ت اااتر گژتهژل ا افااریت لسااینا ۸در مجمژع اه مقالااات

منتق ااااة اااژد ی اا عنااژان دراماااتژر
مقاایت ت اااتر هااامبژر  ،دراماااتژر

هااامبژر

( )۸۳24بااهرااار باارد و در مقااام منتق ا

را «تقنیاا( (یااا بژطیقااا ) هناار دراماتیاا(» و اصااژلی

باارا ت اانیر امایشاانامه میداااا (پاااو  ،۸۳۳۱ ،ص  )۸42لیساانا اااژد را امژزگااار
میدی ا رااه بااا معیارهااا ااااص زیباشاانااتی اااژد بای ا بیامژزاا ا و ذائقااة عمااژم را بااه
تحریاا( و تح اراک دراورد ،ولاای اعتقاااد و باار امااارت باار همااة اررااان اجاارا ،از ااتخااا
متت و بازاژیسی گرفتاه تاا اجارا و تای راارگرداای ،باعا

شا رارگردانهاا او را سا راه

اااژد ببینن ا  ،تااا جااایی رااه درگیر هااا م ا اوم بااا انهااا باع ا

ط ارد و ش ا (مااژین ،

 )۸۳۹۹سااا ها بعاا  ،ساا ر و  ،لژدویااا تیاا( ،4بااا ترجمااة ایااار شقساابیر بااه الماااای
( ،)۸۱۹۹-۸9۳9دو راااارررد ترجماااه و ا تباااا
(اور یبااراون ،488۸ ،ص  ،)۸92ولاای تااا پاای

را باااه وفاااایر درامااااتژر افاااکود
از ان ،دراماااتژر (یااا م ا یر ادباای) بیشااتر

بااه بررساای ترجمااهها مژجااژد میپرداااار ،بااهویژه در ساانر فرااقژفااژن (مث ااد بریتاایااا)
ره دراماتژر صرفاد باه ااتخاا

ترجماه از میاان ترجماهها مژجاژد یاا در اهایار سافار

ترجمه (لفظگرا) دسر میزا (تراجنی ،48۸2 ،ص )22
درماااتژر

بیرمتناای از سااژ برتژلاار برشاار و پااا از جنااا جهاااای دوم طاار

ش ا و الیااژیی ج ی ا باارا دراماااتژر

بااا عنااژان دراماااتژر

تژلی ا

 ۹بنیااان اهاااد

(پروفتااا ،48۸2 ،ص  )2رااه طاای ان ،دراماااتژر دییاار اااافر ایساار رااه همااه زیاار تی ا
ایااه

ع اا باه دساار ره ببیماینا  ،ب قاه گاروه را همقااار و همراهای اسار راه از بطاات
1. Gotthold Ephraim Lessing
2. Ludwig Tieck
3.production dramaturgy
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منااک بااه منااک ایشااان را یااار میرساااا (پاااو  ،۸۳۳۱ ،ص -۸8۳

 )۸2۸دراماااتژر برشاار پژوهشاایر اساار رااه بااه بیاار از تعریاار جاییاااه امااای
بازتعریر بافربناا

مجاا د ان ،باار جنبااهها صااژر و زیباشاانااتی ان ایااک امااارت

دارد میتاااژان درامااااتژر
(ااتخااا

و

برشاااتی را شاااامل دو بخااا

دااسااار :درامااااتژر

امایشاانامهاژیا ،امااای  ،متاارجت و بیااره و ااجااام هاار گژاااه پااژوه

در متت (بافارارایی) مطااب ااتماارات راارگردان) و درامااتژر

تژلیا

متنااای
و تغییاار

(هار امار مارتب

با بهصحنهبردن امایشنامه) (براون ،۸۳۳2 ،ص )22-29
پاااا از برشااار ،هااااینر ماااژلر ۸بخااا

اصااا ی امایشنامهاژیسااای را امژز هاااا

دراماتژر یاا( دااساار ،البتااه تفاااوتی رااه المااان مااژلر (در ااسااامبل باارلیت سااا  )۸۳94بااا
المان برشر و لساینا داشار ایات باژد راه اهااد باه ااام ما یر ادبای اینا( باه رسامیر
شنااته ش ه بژد (ماژلر )488۸ ،راار ماژلر باه دو دلیال در ایات برهاه اائک اهمیار بسایار
اساار :اخساار ااقااه وا ة دراماااتژر را بااا ریش اة رهاات ان یعناای ت اانیر امااای
راارد و در اا م بعاا اهاااد دراماااتژر
همااراه تژلیاا

عجاایت

را عام یاار بالاااتر اساابر بااه منتقاا لسااینیی و

برشااتی بخشاای و و را اااافر باار مااتت و رو ایاار دااساار (رالاا ،

 )۸۳۳۱فراتر بردن ایت اهااد ماتقت از مرزهاا

رمات باا عناژان ما یر ادبای در امار رنار

تینااان 4در ت اااتر م اای اای سااتان صااژرت گرفاار (بی ینیهااام ،4884 ،ص  )۸۹۹در ایالااات
متحاا ه ایااک ط ایااهدار دراماااتژر
بنیان اهاد باه زعات و  ،درامااتژر

 ،مااارک ب ااا  ،۹من اا

دراماااتژر را در ت اااتر امریقااا

ییاااه اهااد باژد راه در ا

ان ادبیاات دراماتیا(

و فراین ت اتر جار اسار راه تای میتژااا راارگردان ایاک تربیار رنا (لاااا،48۸9 ،
ص )۸۸8
بااها اصااه ،میتااژان گفاار رااه جا ا از ساانر الماااای ،بریتاایااا همانااان بااا مقاوماار در
برابر اط اق درامااتژر باه یا( شاخص روبروسار ،اا ااقاه ایالاات متحا ه روز باه روز
بر شأن درامااتژر افاکوده اسار همانایت در بریتاایاا ،ایاار ترجماه ساهت بسایار پاایینی در
1. Heiner Müller
2. Kenneth Tynan
3. Mark Bly
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تژلی ات امایشی داشاته و درامااتژر صارفاد دسار باه ااتخاا
یااا ساافار

از میاان ترجماهها مژجاژد

ان ماایزااا و گاااه ان را بازاژیساای میرناا در مقاباال ،فضااا چناا م یتی و

مهاجرپااریر ایالااات متح ا ه پااریرا ترجمااة ایااار مخت اار بااژده اساار و بساایار بیشااتر از
بریتاایااا مهارتهااا ترجماااای دراماااتژر را ط اا

میرناا (جژاااا  ،پروئاال و اوپااا،

 )۸۳۳2البتاااه در دوران پساااردراماتی( و گااارر از مناسااابات ساااه پاااردها ارساااطژیی و
تأریا افاکون بار ر اانوا ة اجارا باهجااا اماای  ،درامااتژر

بای

از پای

معطاژ

بااه

مناسبات بیت تیت اجرا و تماشاگر ش ه اسر (لممان)4882 ،
در اینجااا بهتاار ان اساار مشااخص رناایت بااا تمااامی ایاات تفاساایر ،منمااژر از عماال
دراماااتژر
دراماتژر

چیساار؛ مطاااب تعریاار اماار -اجرایاای چماارز ( )48۸8و لااااا (،)48۸9
شاامل ساه مر اة پای

از اجارا ،ایت اجارا و پاا از اجراسار :الار) پای

از اجاارا ۸ :تعریاار پاارو ه (چیسااتی ،ها
(سااافار

ااتخا

 ،بایاار و محا ودیرها)؛  4تح یاال امایشاانامه

ترجمه امایشااانامه ،تح یااال شخ ااایرها ،بررسااای زبااااای و تح یااال

سااااتار ،تهیااة پژشااة اجاارا ۸باارا بااازییران ،رااارگردان و تاایت اجرایاای و طرا اای مااژاد
تب یغاااتی)؛  ۹تمااریت (بسااته بااه دراژاساار رااارگردان و تاایت تژلی ا  ،ارتبااا بااا ایشااان و
روانساااز جریااان رااار)؛ و  ۹براامااهریک اجرایاای؛
(در الاا

امااای

اجرایااای اماااای

ت اااویر در لااابی ،تهیااه بروشااژر امااای
و پیشااانهاد اصااا ا ات؛

تماشاااگران و بررساای تخ
تق یاال دراماااتژر

) اایت اجاارا :ارتبااا بااا مخاط ا
و بیااره) و بررساای روااا

) پاااا از اجااارا :دریافااار بازاژردهاااا

اای اجاارا ااژ محژرهااا م ا امر رااارگردان بااهعبااارتی ،از

بااه وا ة میکااساات 4و اشااااهها دیاا ار صاار

(مااناا تراجیناای،

 )48۸2گاارر ماایرنیت ،چرارااه بااا وجااژد ااقااه اشااااهها دیاا ار بخاا

مهماای از

ت اتربژدگی هار اجرایای را تعیایت میرنا ولای اگار میکااسات را «باه ااااه بایا بار صاحنه
امااژد و گفاار» تساار دهاایت ،شااای بتااژان ان را معاااد دراماااتژر
مهماای از ان ت قاای راارد ،ولاای در پااژوه

یااا اا ا ل بخاا

اضاار ،باایت اشااااهها دیاا ار و شاانی ار
1. casebook
2. mise-en-scene
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تفقیاا( ائاال اااژاهیت شاا و بااه فرایناا رااار (و اااه صاارفاد مح ااژ اهااایی) اااژاهیت
پرداار
بهعبارت دییر ،درامااتژر ماانا ساایر عژامال در فراینا باه اجارا باردن اماای
اساار و دراماااتژر

دایال

عم اای دفعتاای ایساار؛ هماایت عاا م تح یاا وفااایر دراماااتژر و

گسترة ضاژر و در جاا جاا م فراینا اجراسار راه مهارتهاا بالاا ما یریتی ،ادبای،
تماشاااگاای و امای گاااای ۸را ط ا

میرنا و بااهتبا  ،جاییاااه متاارجت ایااک بایا در هماایت

راستا مژرد بررسی رار گیرد
 .۲ .۲دراماتورژی در ایران :نظر و عمل

ایل به دریافار جاییااه درامااتژر در عمال و امار ،ابتا ا ایاار امار شاااص مژجاژد
در بااازار رشااژر (ترجمااه و تااألیر) بررساای میشااژد و در ادامااه ،ااعقااا
دراماااتژر

دراماااتژر

اژاهاا اماا اخساار ،عبااا

ت اااتر و امااای

انهااا در عماال

شااادروان بااا ترجمااة بخشاای از رتااا

رادیااژیی ایاار مااژلر ( )۸۹۱2بااهدابااا تعریاار وا ه و رااارررد

ان اساار و بااه ااژلی ان را ایناا ة ت اااتر میداااا  ،ااا ااقااه گرچااه مااژلر ت ااژیر
دییرگژن از شخص یالثی ارائه میدها راه باهداباا ایجااد و ا ت در عایت رثارت اسار،
بیشااتر تح یاال متناای (گفتااار ) از دراماااتژر

دارد مث اااد ژاعاا دراماااتژر

را صاارفاد

ژاعاا درامپاارداز و دراماژیساای میداااا و راهقارهااایی عم اای ارائااه امیدهاا و در
اهایر ،امریهپرداز و به واد لفاافی و ادیباایی میرس

رتااا دراماااتژر  ،ااق ااا
درباره دراماتژر

در ت اااتر (لاااکهرساار )۸۹۳۹ ،ایااک تاریخاااه مبسااژطی

اژیت ارائاه و اشاان میدها چیژااه ایات اهااد باا مقاومرهاا مخت ار

از بخ ها مخت ر تایت تژلیا

مژاجاه میشا ه اسار و در ایات رتاا

ج یاا  ،یقاای تربیاار دراماتژر هااا تخ
متژن امایشای بارا اماژز
گرشته و ا دراماتژر

درامااتژر

اای (در یطااهها مخت اار) و یقاای ترجمااة
امژزان ،اشااره میرنا و بیار ان ،سراسار وصار

اسر ره به عرصة عمل وارد امیشژد

 ۸دو اصط ا تماشاگاای و امای گاای از رتا

باه دو مفهاژم

اافرزاده ررماای ( )۸۹۱۹اار ش ه اسر
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ااااریت ایارم صاارفاد ترجمااه ،یعناای گژساارلایاار :راهنمااایی مقا ماتی باارا دراماااتژر
(چمارز ،)۸۹۳2 ،شاای تنهاا رتاا

عم ای ترجمااهشا ه در زمیناة درامااتژر

ارائااه تعریاار راااربرد از دراماااتژر

باشا راه باا

 ،بااه تاریخاااه و عژاماال ماامیر باار ان میپااردازد،
میدااا و ایاک مسا ة مهات چرایای امایشانامه در

تح یل ماتت را شاروص فراینا درامااتژر

زمااان در مقااان ااااص و احااژة ضااژر دراماااتژر در فرایناا تژلیاا امااای
م مژ

را رام اااد

و عم ی و ساده تژضیح میده

از ترجماااه گرشاااته ،در یقااای از معااا ود رتا هاااا تاااألیفی ،یعنااای درامااااتژر
تمااریتایااار ویساات( ( ،)۸۹۳۸ااصاار سااینیمهر امااای
داا جژیاااا

ان ،فراین طای شا ه در ایات رتاا

دراماااتژر

را از جانا درامااتژر

یااا تمریتایااار و یباار مرا اال دراماااتژر

دراماتژر

را ماایاورد

و تاریخاهاژشااتی از

میدااا راه باه «مستن سااز

» میپااردازد ،ااا ااقااه ایاات تمریتایااار را

بیشااتر میتااژان رااارگرداایم امژزشاای دااساار تااا دراماااتژر
ایاات رتااا

ویساات( را بااا گروهاای از

تمااریت میرن ا و شاار ایاات تمااریت و بااه اجاارا بااردن امااای

در مق مااة ایاات رتااا  ،بفااار شاایروان بااا ذراار مرات ا

و

مطال ا

گاارداور ش ا ه در

شااامل شاارای اجاارا و م ااا بهها رااارگردان ،شااای بتژاااا مااادة اااام
دییر وا شژد ولی بهاژد اژد دراماتژر

اااافرزاده ررماااای در رتااا دراماا

محسژ

امیشژد

بااه امایشاانامهشناساای ( )۸۹۱۹پاانج اصااط ا

بنیااادیت باارا راررردهااا امایشاای (تماشاااگاای) ذراار میرناا  ۸ :ت اااتر (تماشااااااه)؛ 4
دراماااا (امایشااانامه)؛  ۹درامااااتژرجی (امایشنامهشناسی امایشااانامهرار )؛  2پرفاااژرمنا
(امایشااایان)؛ و  2پم مااای (باااازییر ) و درامااااتژرجی یاااا امایشااانامهرار را شاااامل
ت اانیر (امایشنامهاژیساای) ،شاایردها و سااب(ها ت اانیر و امایشاانامهپژوهی میداااا
راااه در یقااای از پااانج الااا

امایشنامهاژیسااای ،امایشااانامهپژوهی ،امایشااانامهگکینی،

امایشاااانامهپرداز و امایشاااانامهبرگرداای (ترجمااااه) اااارار میگیاااارد (ص )۹8-4۳؛
بااهعبارتی ،و صاارفاد اقا

دراماااتژر متناای را باارا دراماااتژر ائاال اساار و بعا اد و تاای

بااه بهاارهبااردن از امقااااات تمریناای و اجاارا (اعاات از صااحنه و اااژر و بااازییر و بیااره)
میرساا دییاار رفاای از دراماااتژر

ایساار (ص  9۹ا اصاانقه ه ا ایاار و بیشااتر در
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ایم اجاارا و بااه

بژطیقااا امایشاانامه ساایر میرنا تااا اینقااه بار ااة اااژر باار وا گااان تخ
احژ اولی «دراماتژرجی» بتاباا

چیساار؟

یقاای دییاار از مهتتااریت رارهااا تااألیر-ترجمااه∙ رتااا دراماااتژر

درامااااتژر ریسااار؟ (اااااری و براهیمااای )۸۹۳۹ ،اسااار راااه گ اینااای از ترجماااهها
ر اساای( و ماا رن دربااارة دراماااتژر
دراماااتژر

ااقااه در ایاات جنااا

بااهدساار میدهاا جالاا

 ،مطالاا

ترجمااهشاا ه وا گرایااااه و مطاااب رویااهها جااار روز جهاناااا

ولااای در دو مط ااا

گروهااای چیسااار (ص  )2۸2و فراینااا

دراماااتژر

تاااألیفی (درامااااتژر

داسااتان محمااژد و ایاااز (ص  ))2۹9دراماااتژر

در بهتااریت الاار چیااک

جک امایشنامهاژیسی یاا باه اژلی «ت انیر اماای » ایسار و صارفاد راارگردان اادر مط ا
اجراسر
امااا ااااریت ایاار بااا عنااژان دراماااتژر در ایااران وا ا گراتریت رتااا
رنااژای دراماااتژر

در زمینااة وضااعیر

در ایااران اساار (صاابایی و طاااهر  )۸۹۳2 ،رااه اهاات مطالاا

ان

عبااارتاااا از م اا ااهجژ دااسااتت دراماااتژر در رااارگرداای ،بیرضاارور پن اشااتت ایاات
من ا  ،فروراساار وفااایر و بااه رشاار ساارا در امایشاانامه یااا تژلیا مااتت ج یا یااا
بازاژیساای و ا تبااا

مااتت و گاااه دریافاار ایاار صااحنها و تح یاال گفتااار مااتت ،فقاا ان

تعریاار و صاانفی مشااخص باارا ان ،رااار صاافر یااا یقاای و در پایااان عاا م ایاااز بااه
اب یرها ترجماای دراماتژر (ص )9۱-۹۳
همااانطژر رااه در بالااا اما  ،صاارفاد دو ایاار بااه دراماااتژر
ورطااة اماار فراتاار امیروااا و و تاای هاات داماات دراماااتژر

عم اای میپردازاا و بااا ی از
بااه ت اااتر ایااران رشاای ه

میشژد به ت انیر امایشانامه بسان ه میگاردد ایات وضاعیر منااب مقتاژ
زیاااد بااا روااا عم اای دراماااتژر

ااطبااق بسایار

در رشااژر دارد طاای یقاای از معاا ود بررساایها

مژجااژد (لاارزاده ،)۸۹۳۱ ،مشااخص شاا رااه از میااان  428مااژرد ت ااادفی در ا ااا
سااا ها  ۱8تااا  ،۳9صاارفاد  4۹مااژرد از وا ة دراماااتژر اسااتفاده رردهاا ا و از میااان هماایت
مژارد ایک ،طی م ا بههاا

ضاژر و رتبای ،مشاخص شا ه اسار راه ریا

باه اتفااق

پاسااا دهن گان ( ۱8درصااا ) از ایااات وا ه بااارا تح یااال ماااتت و شخ ااایرها ماااتت
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امایشاانامه (یغتاای صاارفاد در مقااام راهیشااا پیایاا گیها پرسااژاا و مااتت) اسااتفاده
میرنن و دراماتژر داالتی در متت تحق یافته بر صحنه ا ارد
 .۳ .۲چارچوب نظری :دراماتورژی و ترجمه

بااا تژجااه بااه تعاااریر ذررشاا ه و هماناایت دریافاار دراماااتژر
ت اتر ،ایت ساما مطار میگاردد راه ایاا ترجماه ااژعی درامااتژر

در فضااا رنااژای
محساژ

میشاژد یاا

اینقااه ایاات دو مقژلااه دارا ماهیاار و ااسااتیاهی متفاااوتا ا و ارتبااا چن ا اای بااا هاات
ا ارا در بسیار از منااب مطالعاات ت ااتر و همانایت مطالعاات ترجماه ،اولایت بحثای راه
در مااژرد ترجمااة امایشاانامه مطاار میشااژد اجراپااریر (باز پااریر یااا بااهزعاات بعضاای
میکااساات) اساار (بساانر )۸۳۱۸ ،و یااا اینقااه اب اا
دراماااتژر

اصااط ا میکااساات∙ ع ااارة فشااردة

ت قاای میگااردد از رهیاارر ایاات ر یاا وا ه ،پاااو ( )۸۳۳۱بیشااتر بااه جنبااه

اجرایاای امایشاانامه میپااردازد و بساانر ( )۸۳۳۸بااه ماهیاار متناای ان در ایاات پااژوه ،
ایارا ا گان∙ میکااساات را بیشااتر معطااژ

بااه اجاارا میداان ا تااا مااتت و بااهعبااارتی متاارجت

بیشتر ایران «ااااه گفتاه میشاژد» اسار تاا «ااااه بایا گفتاه شاژد»؛ یعنای طای ترجماه،
اجراپریر در مرتباه دوم اسابر باه ااتقاا ماتت ارار میگیارد در اتیجاه ،ساما مهات ایات
اساار رااه ایااا باارا ساانج

و بررساای هاار مااتت ترجمهش ا ة امایشاانامه ،صاارفاد بای ا بااه

متنیر ان تژجه شژد و به اژلی اژاا پاریر بررسای شاژد یاا اینقاه بایا از ایات متنیار
صر

فراتر رفر و به اجراپریر ایک پرداار
البتااه پااژوه

پیرامااژن ترجمااه امایشاانامه صاارفاد محا ود بااه دوگاااای بالااا ایساار و بااه

بیااان زوبرامسااقریر ( ،)۸۳۱۱در پاانج ااژزه متمررااک اساار :گاارار از مااتت (ترجمااه)
امایشاانامه بااه اجاارا ،تااأییر متااژن ترجمااه و تژلیاا

در امااام ت اااتر مق اا (یعناای باار

امایشنامهاژیسااان ،منتقاا ان و تژلی رنناا گان) ،مطالعاااتی در مااژرد فرایناا اجاارا و تژلیاا
ترجماااة امایشااانامهها ،مطالعاااات تطبیقااای در یطاااة دریافااار امایشااانامه در امامهاااا
فرهنیاای متفاااوت و مطالع اة عام ااان دایاال در تفساایر معنااا ت اااتر بااه ایاات پاانج یطااه،
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۱۱

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

اسباسااا ( )48۸۹دو ااژزة بالااااژیا ۸بیتزباااای و دسترساایپریر در ت اااتر را افااکوده رااه
بیشااتر معطااژ

بااه فضااا فیکیقاای و ارائااة ت اااتر اساار (رگاااتیت )4882 ،در مطالعااات

ترجمااه ت اااتر  ،بیشااتر بااه متتبااژدگی و مح ااژ گژایی ترجمااه ( تاای در مقااام اجاارا)
پردااتااه ش ا ه و پژوه هااا رمتاار معطااژ
دراماااتژر

بااه فراین ا بااژده اساار (زوباار )48۸2 ،تح یاال

م ترجماااای ای ار بیشاا( ررتاای بااهسااژ تح یاال فراین ا و اجاارا امایشاانامه

اژاهاا بااژد و در اتیجااه ،بایاا بااهجااا تح یاال متنیاارم صاار م اسااخة اجرایاای و یقاای
پن اشااتت ان بااا دراماااتژر

(مااناا مااژاروای48۸4 ،؛ راینااار48۸۸ ،؛ روساایتر و دییااران،

 ،)488۱از الیژیی استفاده ررد ره فراین رار را اشان ده
در اتیجااه ،باارا تشااریح فرایناا  ،ماا
عناصاار امای (اامااه) و ترجماة ان مناسا

(تع یلشاا ه) رااژزان ( )۸۳2۱باارا تح یاال
بااه اماار میرسا ؛ بخ هااایی از الیااژ

(مث ااد ر ااانمقژلااهها زمااان و مقااان) بنااا بااه ع ا م ضاارورت در تح یاال اار

اضاار

میشااژا ،

ولی سایر بخ ها به اژت ااژد باا ی مااا ه و باا تژجاه باه ماهیار تح یال ،بیشاتر تأریا
باار ر یاار اشااااهها دی ا ار و شاانی ار و زیرمجمژعااهها انهاساار در م ا

اضاار

(جا و یاا() ،اشااااهها شاانی ار و دیا ار امااای  ،بااه تفقیاا( ذیاال  ۸۹مقژلااه ،مبایات
عناصار مخت فای اسار راه بار رو صااحنه دیا ه یاا شانی ه میشاژد و در تح یال تغییاارات
گرار از امایشنامه باه ترجماه و اجارا میتاژان ایات عناصار را داباا اماژد تغییراتای راه در
شااااص او (مااتت گفتااار م) ماا

رااژزان صااژرت میگیاارد در یطااة دیالژ هاساار و

چهار شااص دییر شر شخ یرها و صحنه اسر

1. surtitling
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جدول  .۱الگوی تعدیلشدة کوزان
ر مات
لحت

اشااهها شنی ار

متت گفتار

پااتژمیت
ایما و اشارات

بیان ب ن

بازییر

ررر
گریت
ارای

مژ

اشااهها دی ار

فاهر بازییر

لبا
اشیات صحنه
درژر

فاهر صحنه

اژر
مژسیقی
ج ژهها صژتی

بیربازییر
ص اها بیرر امی

اشااهها شنی ار

الیااژ شااماتی( رااژزان بااهاااژبی اشااان میدهاا رااه چاارا بایاا بااا بساانر ()۸۳۳۸
هااترأ شاا رااه معیااار اجراپریر اژاا پااریر  ،بااه سااه دلیاال تعاا ی ات اجرایاای،
منح ربهفرد باژدن مخت اات هار اجارا و عا م تناافر ی(باهیا( میاان ماتت اژشاتهشا ه و
مااتت اجرایاای ،امیتژاااا معیااار بااایی باارا بررساای ترجمااة امایشاانامه ماا اد شااژد،
چااهاینقااه اگاار رااارگردان مرعااژ

امایشاانامه ترجمه اباش ا و دساار دراماااتژر را از وا ه

به سا ر گفتمان بیشاای  ،شاای امایشانامه صارفاد پیشانهاد بارا اجارا باشا و هار یا(
از بخ ها پنجگاااه اشااهشانااتی راژزان در تقابال ،تاژاز یاا راساتا ماتت ارار گیارد
اااااه لاارزاده ( )۸۹۳۱ایااک در بررساای باای

از  98امایشاانامة اجراشاا ه رااه از زبانهااا

مخت ر (عما تاد اای یسای ،المااای و فرااساه) ترجماه شا ه باژد ،باه ان رسای ه ایات اسار
ره هات در شار صاحنه و هات دیالژ هاا ایات تغییارات اتفااق میافتا و ممقات اسار باه
صحنه تا پرده و یاا تای رال امایشانامه تسارا یابا ایات تبایتهاا شاامل ار  ،اضاافه،
تب یل و جابجایی میگاردد راه هار یا( بیشا( عقباها در درامااتژر

ایار دارد لارا در

مطالعات زبان و ترجمه
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مقالااة پاای رو ،بااه بررساای ایاات مملفااهها در دراماااتژر

صااحنهها

اخسر امایشنامة مارد بارا تماام ف اژ ااژاهیت پردااار و سابا ایات پانج شاااص
را در ترجمااه و مااتت اصاا ی بررساای اااژاهیت راارد تااا در اهایاار بااه اقاا
دراماتژر

متاارجت در

برسیت

در مقالة اضار ،امایشانامه و ترجماة چاا شا ة ان در ساه ساطح بررسای میشاژد۸ :
بیروای (شاااامل ج ااا و ساااااتار)؛  4ویژگیهاااا متنااای (شاااامل

ویژگیهاااا رالبااا

تژضاایح شخ اایرها ،پردههااا و صااحنهها و دیالژ هااا)؛  ۹ویژگیهااا بیرمتنی دیاا ار
(شامل اجراهاا پیشایت ،ت ااویر مرباژ باه بافار امایشانامه و بیاره) بخا
ارتبااا بساایار مسااتقیمی بااا دراماااتژر
رااژزان ،بخ ا

متناای اساار در م ا

باارا تح یاال ساامر دوم از ماا

بیرمتناای ایاار دارد و بخا

یا( و ساه

دوم وفا دراماااتژر

او و سااژم هااید جاییاااهی ا ا ارد؛ بنااابرایت صاارفاد
و اسااتفاده میشااژد و بخاا

او و سااژم (فاارامتت)

بهصااژرت ج اگااااه و بااا اسااتفاده از الیژهااا ر اای پیشاانهاد چماارز ( )۸۹۳2و لااااا
( )48۸9تبییت اژاه ش
 .۳روش پژوهش

از ااجاره ها

پاژوه

اضار ان اسار راه ببینایت از رهیارر ترجماه باه اجارا ،ایاا

متاارجت در ااتقااا مملفااهها دیا ار و شاانی ار مااتت ماامیر بااژده اساار و میتااژان و را
دراماااتژر دااساار یااا ایاار ،لااازم اساار در سااه سااطحم مااتت امایشاانامه ،ترجمااه و مااتت
اجرایی بررسی صاژرت گیارد ایال باه ایات منماژر ،اخسار دلیال ااتخاا

ایات ایار بارا

تح یاال ذراار میگااردد و ضاامت تژصاایر بافاار ایااار  ۸امایشاانامه ،ترجمااه و اجاارا،
ویژگیهااا رالب ا

 ،ضاامایت دراماتژر یاا( ترجمااه و اسااتفاده از انهااا در اجاارا تح یاال و

تفاااوت دو ترجمااة ا رسااژ ( )۸۹2۳و طاااهر ( )۸۹۱2بررساای اژاهاا شاا  ،چرارااه
یقاای از وفااایر دراماااتژر مقایسااه و در اماار داشااتت ترجمااه(ها ) پیشاایت اساار ساابا
باارا تح یاال اجاارا و دراماااتژر
 ۸بهااطر ااقه ایت بافر بسیار در دراماتژر

 ،بااا تهیااه پیقاارها دوزبااااه و مااژاز متشااقل از
دارا اهمیر اسر
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امایشاانامه ،ترجمااه و اسااخة اجرایایم صااحنهها ابااازیت و مقایسااه و تح یاال سااه مااتت بااا
اسااتفاده از الیااژ رااژزان ،تغییاارات اشااااهها دی ا ار و شاانی ار سااه مااتتم امایشاانامه،
ترجمااه و اسااخة اجرایاای مشااخص ماایگااردد لااازم بااه ذراار اساار رااه مااتت امایشاانامه و
هماناایت ترجمااة طاااهر بهصااژرت مقتااژ

مژجااژد اساار ،ولاای اسااخة اجرایاای از رو

اسااخه ت ااژیر  ۸بهصااژرت متناای پیاااده و بازساااز شا ه اساار تح یاال پااژوه

اضاار

ریفی بژده و اتایج اصل از تح یل بهصژرت تژصیفی بیان اژاه ش
 .۴نتایج و بحث

 .۱ .۴چرایی انتخاب نمایشنامة مردی برای تمام فصول

از چرایاای ااتخااا

ایاات ایاار باارا تح یاال ،اخساار ااقااه بااا تژجااه بااه پااژوه

( ،)۸۹۳۱صااژرت بیاشااان دراماااتژر

لاارزاده

ایااار امایشاای (اعاات از ترجمااه و فارساای) ان اساار

رااه اااام دراماااتژر در شناساانامة ایاار ذراار اشااژد :معمژلااد رااارگردان ایاار ایاات وفیفااه را (بااا
عناااژان راااارگردان-درامااااتژر ) عهااا هدار میشاااژد و در معااا ود ماااژارد از عنژانهاااا
بیرشااافا

و گنیااای ماانااا «تح یااالگر اقااا » و در ماااژارد بسااایار رمتااار از عناااژان

«دراماااتژر » اسااتفاده میشااژد دوم اینقااه بااهااطر ع ا م امااارت طاای سااالیان گرشااته باار
اجرا امایشنامهها ترجمهشا ه و صارفاد بسان ه راردن باه ااار رضاایر رتبای از متارجت
ایااار چااا ش ا ه (راهنمااا دریافاار مجااژز اجاارا امااای  ،)۸۹۳۱ ،شاااه یت رااه گاااهی
متااژن اجرایاای فا اا مااتت ترجمهاااا یااا در برااای مااژارد مااتت ترجمااه مژجااژد چنااان
بازاژیساای میشااژد رااه بتااژان ان را ترجمااة مجا د ا تبا

ما اد راارد تااا ایاااز بااه اااار

رضااایر متاارجت اباش ا شااایان ذراار اساار رااه هرگژاااه تح یاال متناای و دراماتژر یاا( و
میسار اسار راه هات ماتت اصا ی مشخ ای
ا
تطاب متت اصا ی و ترجماه صارفاد در ماژارد
وجژد داشاته باشا  ،هات ایات ماتت ترجماه و بهصاژرت مقتاژ
رارگردان درامااتژر ایاار در الا

منتشار شا ه باشا و هات

بروشااژر ،پژساتر و سااایر وساایل تب یغاااتی ایات مسا ه را

بیان رارده باشا باا مجماژص فر،هاا فاژق ،طای بررسای  428اجارا طای ساا ها -۱8
1. DVD version
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 ،۳9م ا به باا تژلی رننا گان ایات ایاار امایشای و بررسای اساخهها ترجمهشا ة مژجاژد
(لرزاده ،)۸۹۳۱ ،مرد بارا تماام ف اژ بهصاژرت گکینشای ۸بارا تح یال ااتخاا
زیاد گژیا وضعیر رنژای دراماتژر

ایت ایر تا

شا

ایران اسر

 .۲ .۴بافت نگارش و ترجمه و بازترجمة اثر

امایشنام مرد برا تماام ف اژ را رابارت بژلار در باا

زاا گاای سار تژماا

ماژر

در سااا  ۸۳22باارا رادیااژ بیبیساای اژشاار و ساابا اسااخة ت ژیکیااژای ان بااا باااز
براااارد هبتااژن در سااا  ۸۳29تژلیاا شاا بعاا از مژفقیاارم ایاار دییاار اژیساان ه یعناای
گی ا هااا شااقژفن ه 4بااژد رااه و ماارد باارا تمااام ف ااژ را باارا اجاارا صااحنه
بازاژیساای راارد ایاات ایاار اخساار در گ ااژ

ت اااتر لناا ن (گی یاااد ت اااتر رنااژای) بااه

رااارگرداای اژئاال وی ماات بااه صااحنه رفاار مطاار شا ن ان را در سااطح جهاااای بااا ارااران
فی ت برا ة اسقار باا همایت ااام ایار فارد زیناهمان ( )۸۳22و سابا پخا

فای ت ت ژیکیاژای

ان به رارگرداای چارلتژن هستژن ( )۸۳۱۱اتفاق افتاد
اشنایی ایراایاان باا ایات ایار اولایتباار از طریا دوب اه و اراران فای ت فارد زیناهمان (باه
ماا یر دوب ااا

منااژچهر اسااماعی ی )۸۹22 ،صااژرت گرفاار و فاااهراد بافاار اسااتع ایی،

رمااا ط بی و فااظ هژیاار و درسااتی و راسااتی در عرصااة سیاساار باع ا

ش ا در ایااران

مقبااژ بیفتاا (فرمااانارا )۸۹۳۹ ،هماایت مقبژلیاار عااام و ااااص بااژد رااه باعاا

شاا

امایشنامة اص ی رابارت بژلار در ساا  ۸۹2۳از ساژ ااتشاارات «ت ااتر زماان» باه ترجماة
عب الحسیت ا رسژ چاا

شاژد ،ولای فرجاام ان باژد راه ایات ایار ممناژص شاژد و اجاازه

اجاارا و امقااان ااتشااار مج ا د ایاب ا چااا

دوم ایاات ایاار در پاااییک سااا  ۸۹22منتشاار ش ا ،

چرارااه بااهزعاات فرمااانارا ( ،)۸۹۳۹در وه ااة اخساار ،شااباهتی میااان محم رضاشاااه (در
ع م تژفی در صا
ایت با

طب

فرزاا شا ن طای ازدواج باا یریاا) و هنار هشاتت وجاژد داشار و

قژمر ابژد

1. eclective
2. The Flowering Cherry
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ترجمااة ا رسااژ از جم ااه رتا ساافی هایی اساار رااه سااعی تمااام در هژیاارزدایی از
ماهیر اژد دارد (ت اژیر  ۸سامر راسار) و در چاا

بعا از ااق اا

هات راه ااتشاارات

زمان فرا با بیشتر داشاته ،فضاا باه سامر ااتاکاص رفتاه اسار (ت اژیر  ۸سامر چاپ)
ایاات ترجمااه از اسااخة اصاا ی چااا

هاااینمت ( )۸۳28بهصااژرت راماال ااجااام شاا ه و در

ساااراباز ترجماااه ،ا رساااژ رژتهاژشاااتی از ا

ار وود ۸مااایاورد راااه «در جامعاااة

اساتب اد  ،دولرهاا مسایر اا یشاة شاخص را بااه او تحمیال میرننا » ،چیاک راه م ا اق
 ،مق ماة راباارت بژلاار اما ه رااه ارتجاااص و

ب اف اال ع اار په ااژ اساار در بخا

بعا

براژردهااا ساا بی را از ویژگیهااا

قژمرهااا تژتااالیتر میداااا و در اااار ایااک از

بهرار بردن عالماااة تقنیا( فاصا هگرار برشاتی ،رئالیساتی باژدن رال امایشانامه و پرهیاک
از ااتژرالیست میگژی
امااا ترجمااها رااه فرمااانارا بااه طاااهر ساافار

داده ( ،۸۹۱2ص  )4۸از اسااخة

وینااتج ( )۸۳24برگرداا ا ه ش ا ه و باار ج ا اااژد عقااا تژمااا

مااژر را دارد (ت ااژیر )4

و ایاات اااژد گااژاهی اساار باار ااقااه امایشاانامه دربااارة ویژگیهااا اص ا ی و هااژیتی ایاات
شخ ایرم برسااااته و برگرفتااه از تاااری اساار طاااهر مق مااة مف اال راباارت بژلاار را
اار

راارده و اااژد مق مااة شااااکدهصاافحها باارا ای ات ترجمااه اژشااته اساار در ایاات

مق مااه و بااه ااژلی دیباچااه ،و بااا تژصاایر شاارای تاااریخی دوران تژمااا
شخ اایر ،ماارام و ماان
همااه در دراماااتژر

شخ اای و تااأییر و تاأیارات و مهارتهااای

مااژر ،از

میگژیا  ،اقاااتی رااه

شخ اایر و بساایار ااائک اهمیراااا البتااه همااة ایاات مطالاا

در

مق مة اژد بژلر هات باهاحاژ ام هااا و مشاخص ایسار جاک بیاان ااییاکه ترجماه ،ایات
بخ

چه مکیتی بر مق مه اژد بژلر دارد

1. E. R. Wood
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تصویر  .۱جلدهای پیش و پس از انقلاب ترجمة آلرسول

تصویر  .۲جلد ترجمة فرزانه طاهری

اقتااة مهاات دییاار رااه طاااهر ذراار میرنا شاااعربژدگی و مره مسا قی مااژر اساار
رااه هاار دو هاات در ترجمااة گفتااار و هاات در ت ااژیر رااردن شاامایل و بااهاحااژ اولاای
دراماااتژر

ایاار ماامیر اژاها بااژد در بخا

اااار مق مااه ،و پااا از تح یاال مضاامژای،

ضمت ذرار م اادیقی از فای ت زیناهمان ،ساعی در تح یال امایشانامه باا ارجااص باه فی تااماه
دارد ج ا از ارجاص مستقیت باه فای ت ،بخشای راه باه راار درامااتژر
برداشتی اوماایستی از ماژر و تژجیاه اورپیا

فاراوان میایا ارائاة

و ر اسای( باژدن امایشانامه اسار راه اقطاة

تبااایت یااا تشااابه هاار اجرایاای از ایاات امایشاانامه میتژاا ا باش ا در بن ا اااار ایاات مق مااه،
بیاایه و ااییاکة ترجماه اما ه و اینقاه ایات ترجماه سفارشای باژده از ساژ فرماانارا بارا
«ا تباسای» از ایاار در اینا ه و اینقاه ترجمااه در قیقاار وارنشاای اسار بااه ترجمااه اخساار
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از ا رسااژ رااه دارا «تفاوتهااایی» بااا ان از جم ااه اار

مق مااة راباارت بژلاار ایااک

هسر (ص )۸۸-۳
شااایان ذراار اساار رااه اقتااة برجسااتة ترجمااة ا رسااژ تأریا باار اصااط ا ات تقا یا
س ا طنر و افهااار اارسااار ماان ا « ب ااة عااالت» ،فاص ا هگرار ها س ا طنرمأبااه و ت ااا
در جهار بژمیسااز ر ااام و بیاان (دیاالژ

و شاار ) در ایات سایاق سااخت اسار ،گرچااه

ع م یق ستی در ایت سیاق و بهطژر ر ای گفتماان (و باهزعات راژزان ،لحات) هات باه چشات
میاااژرد ،چااه اینقااه مث ااد در پااردة او شاااه هناار در میای ا رااه «پااا ماات عه شااقت
هسااتت ،جنااا

مااژر .اااه ،اااه ،اااه ،شااژای ماایرنت ،ااااجژر شااژای ماایرنت اب ا

فقاار

ماایرنت رااه ماات ادم اشاانی هسااتت » ۸رااه رماای بااا بیااان عامیااااه مااتت دارا تبااایت و از
وا گان رسمیتر بهاره گرفتاه شا ه اسار باهطژر ر ای ،در دیالژ هاا اباازیت ،ترجماة
ا رسااژ بااه بافاار ر ااان گفتماااای ماارد عااام (ماارد میااااه ا در گفتااار و رااردار)
اکدیاا(تر اساار و ترجمااة طاااهر بااه بافاار ب اف اال ر ااامی یعناای احااژة سااخت گفااتت
ماارد عااام در ضااژر پادشاااهان اگاار بااه اشااااهها گفتااار ببااردازیت ،اشااااهها
بازترجماة ا رسااژ باه گقتمااان و لحاات (بیررسامی و عامیااااه) ماارد عاام اکدیاا(تر اساار،
امر ره فرماانارا دریافتاه و در ماتت اجرایای ،ترجماه را دگرگاژن و تای اسابر باه ماتت
ا رسژ ب یظتر میرن
همااانطژر رااه در بخ هااا پاای

ذراار شاا  ،یقاای از مهتتااریت رارهااا دراماااتژر

پااردااتت بااه لحاات شخ ایرها و گاااهی بازاژیساای دیالژ هاساار و در قیقاار ااتخااا
ترجمااه یااا بازترجمااه گاااهی اقطااة شااروص دراماااتژر

متناای محسااژ

میشااژد ترجمااة

طاهر ایت وفیفه را باهااژبی ایفاا و ساعی میرنا در بسایار از ماژارد از زیار «یاژ » ا
رساژ درایا  ،هرچنا ایات جا اییگکینی همیشااه باه معنااا تطااب بیشاتر بااا ماتت اصا ی
ابااژده اساار؛ ولاای در بساایار از مااژارد (بااهویژه در شاار صااحنهها و شخ اایرها)

1. Ha! So I break my word, Master More! No no, I’m joking … I joke roughly… I often
…think I’m a rough fellow
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ا ل گژشاة چشامی باه ان داشاته اسار  ۸باهطژر ا اصاه و باا مقایساة ماتت دو ترجماة
امایشنامه مژارد زیر شایان ذرر اسر:
 ۸تفاااوت در هی اار ارائااه ،سااااتار ،شااقل و ت ااژیر ج ا رااه اسااخة طاااهر رالب ا
اشقارتر و صریحتر اسر؛
 4بااژمیگرایی بیشااتر ترجمااة ا رسااژ بااا بافاار و اصااط ا ات س ا طنرمأبااة ان روز
هماااهنیی دارد و ترجمااة طاااهر ساار جاا اییگکینی از ترجمااة اخساار دارد و در
هماایت راسااتا گاااهی از مااتت اصاا ی ایااک فاص ا ه میگیاارد و بااهاحااژ گااژیی ساار
سازگار با فرضیة بازترجمه برمت ( )۸۳۳8ا ارد؛
 ۹شاار و تژصاایرها صااحنه در ترجمااة طاااهر ت اااتر تر و بااه اصااط ا ات رایااج
امایشی برگرداا ه ش ه ولی ترجمة ا رسژ فا ایت اصط ا ات اسر؛
 2ترجمااة طاااهر دارا ضاامایت ت ااژیر از تژمااا
قااژمتی ان دوران و دارا
تع یقااات )4اساار و از لحااا
پژشااة دراماااتژر

مااژر و سااااتمان و تکئینااات

ژاشاای و ضاامایت افااکوده (و بااهعبارتی ترجمااه بااا
ژاشاای و تع یقااات (ص  )488-۸۳8بااهاااژعی بااه

شااباهر دارد ،چیااک رااه ترجمااة ا رسااژ رام ااد از ان بیبهااره

اسر
در اتیجااه میتااژان ایاار طاااهر را رراار و اا مها اولیااه بهسااژ دراماااتژر
محساژ

رارد ،ا مهایی راه از پیشاانهاد ماتت ترجماه و ژاشاای و تع یقاات چا شا ة ان

فراتاار اماایرود؛ یعناای در اینجااا بررساای ترجمااه ،عاا م پااریر

(یااا شااای رفایاار) ان،

ترجمة مجا د و افاکودن تع یقااتم مفیا م اجارا را شاای بتاژان باه سابقة لساینیی بخشای از
م یریر ادبی (رمبااای) اماای

مرباژ دااسار راه هماه در فاصا ة دور از اجارا باه چاا

رسی هاا ؛ یاا باه روایار برشاتی ،و بخشای از فراینا درامااتژر

متنای را از طریا ایات

ا امات طی ررده ،هرچن اه اجرا وا عی ره اجرایی مفرو ،را اشااه رفته اسر

 ۸در بخ

بع مثا ها مبسژطی از شر صحنه و دیالژ ها و ترجمة انها و اسخة اجرایی اژاه ام
2. thick translation

ر افی سردرگت در دسر هکاران :در اژرد و شقنج

۳9

 .۳ .۴دراماتورژی و اجرا

پی

از ورود باه ماتت اجرایای فرماانارا ،بهتار اسار پژساتر اجارا در رناار پژساتر فای ت

زینهمان تح یل شژد (ت ژیر :)۹

تصویر  .۳پوستر فیلم و نمایش

تح یاال دراماااتژر

(سااطح سااه) د یق ااد از هماایت مااژاد تب یغاااتی اجاارا اباااز میشااژد

(چماارز48۸8 ،؛ لااااا :)48۸9 ،اخساار ااقااه فرمااانارا مشخ ااد تحاار تااأییر فاای ت بااژده و
تی سااتار رمینهگرا از پژساتر فای ت را البتاه باا تفاوتهاایی پیااده رارده اسار؛ تژماا
مااژرم زینااهمان ماارد اساار ااسااژتی رااه باار زماایت صااا

ا م باار ماایدارد و گامهااای

همسطح زمیتاا و اساتع ا و اساتع ا رفتاار اسار و ااه الکامااد وجاژد  ،اا ااقاه
تژما

ماژرم فرماانارا ا م باه بالاا و بالااتر میگارارد و هالاة ااژر بالاا سار و را شاای

بتااژان طعنااها بااه عااروج

(یعناای اسااتع ا وجااژد و ااسااژتی) دااساار شااقل ردا

مژر ایک راه باه شاقل مساتطیل طرا ای شا ه فااهراد تأریا
در یاا

اسار بار اصاژ گرا باژدن او

بااا طرا اای اساابتاد بیضاایوار زینااهمان راااا پازمینااة پژسااتر زینااهمان زرد اساار

و همه وسژساه و تع یا و واهماه و پازمیناة پژساتر فرماانارا سافی اسار باا رااا ات
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رمااک رااه ریخااتت محتااژم اااژن مااژر و فاجعااة در راه را تاا اعی میرناا  ۸از اشااااهها
پژسااتر گرشااته ،دیاا یت رااه طاااهر امایشاانامة ترجمااهشاا ه را بااه دساار فرمااانارا
درامااتژر رسااا ه و فرمااانارا ااژد اساخة اجرایاای را تنمایت و تا ویت راارده اسار باارا
یااا

امایشاانامه بااا ترجمااه و اسااخة اجرایاای ،مثا هااایی از شاار صااحنه و دیالژ هااا

اخسر پرده او را (باه ع ار مف ال باژدن در پیژسار) باه عیناه از ماتتم ترجماه و سابا
از ماتت اجرایاای 4مایاوریت و انهااا را باا اسااتفاده از ما

راژزان تح یاال رارده و بااه اقا

متاارجت و دراماااتژر باااز اااژاهیت گشاار لااازم بااه تژضاایح اساار رااه چااارچژ

تغییاارات

ایجاااد ش ا ه در پیقاارة ترجمااه و اسااخة اجرایاای (شااامل اار  ،اضااافه ،تع ا یل ،تب ا یل و
جابجایی) ۹از تح یل لرزاده ( )۸۹۳۱گرفته ش ه اسر

تصویر  .۴مرد عام در میانه صحنه

تصویر  .6معرفی مرد عام

تصویر  .5روشن شدن سرسرا

تصویر  .7تعظیم مرد عام

 ۸برا تح یل پژستر و رااها ،ر ک رژردیا و رژستژپژلژ48۸۱ ،؛ ارهیبژا48۸۱ ،
 4اسخة اجرا با استفاده از اسخة ت ژیر

اجرا تمام دا بازساز

ش ه اسر؛ بیش( اسخة اص ی دراماتژر

ش ة

رارگردان بازییران ژاشی و تع یقات بی تر داشر ره از ژص ة مقالة اضر اارج اسر
3. Addition, deletion, modification, modulation and relocation
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در او پاارده و دیالژ هااا ماارد عااام ،تفاوتهااا زیاااد میااان مااتت ترجمااه و مااتت
امایشنامه به چشت میاژرد:
 ۸شاار صااحنه و لبااا

تغییراتاای دارد و ضاامت فااظ شاار صااحنة دوسااا تی

(اا رون و سرسرا) ،احاژة چیان

اشایا و رااا لباا

باازییر و بیاره بناا باه ا تضاا

دیالژ هااا و بضاااعر فناای تغییاار یافتااه اساار (تغییاار ررااات و فاااهر بااازییران و
درژر و اشیا صحنه)؛
 4مااتت از الاار رساامی بااه الاار بیررساامی و عامیااااه تغییاار یافتااه و بااه محاااوره
اکدی( ش ه اسر (تغییر لحت)؛
 ۹برا درک بهتار و ساادهفهت باژدن ان ،وا ههاا متاراد

و هتاشایت باه ماتت اضاافه

شاا ه اساار :مث اااد «پاار از شاااه و راردینااا و دوک و لاارد و مقاماااتی از ایاات دساار»
(اضافه رردن به متت ر امی)؛
 2دیالژ ها در اب ا
ر

ماژارد ا اصاه و گااهی (در جاایی راه زعات دیرفهمای میرفتاه)

ش ه اسر ،مث ااد ار

مرد عام فروراستهاا  ( ».ر

«باا یا( تقاهپارچاة سایاه ایات افاا امااره را باه یا(
متت ر امی)؛

 2مژساایقی بااا الهااام از مژ عیاار زماااای و مقاااای ،مااار

ت اانیر ااتخا

ش ا ه اساار

(اضافهرردن ص ا بیرر امی)
طاهر جک در مژرد لحت (تبا یل ایمهرسامی باه رسامی) ساعی رارده اسار تاا تماامی
مملفااهها شاانی ار و دیاا ار راباارت بژلاار را در ترجمااه بازتژلیاا امایاا  ۸و تااا اا
مط ژبی (بهویژه در شر صحنه با اساتفاده از تقنیا( بسا ) ایاک باه ایات مهات دسار یافتاه
ولی در متت اجرایی هر پانج مملفاة راژزان دچاار تغییار شا ه اسار و هایدرا ام اباژده راه
اساابر بااه مااتت ترجمااه یاباار بمااا بااهعبارتی ،تمااامی اشااااهها دیا ار و شاانی ار در
درامااتژر

ایار و تهیااة اساخة اجرایای دچااار تغییار شا ه و بااه عباارتی ،گاژیی امایشاانامه

اقشااه یااا مااارتی بااژده در دسااتان دراماااتژر (و در اینجااا دراماااتژر -رااارگردان یعناای
 ۸ا تمالاد ایت امر برا ایجاد روایی و ااسجام بی تر در متت ااجام گرفته تا به اصط ا متت اهایی اژ اژانتر شژد
(ر ک اژ س یقه و س یماایراد ،) ۸۹۳9 ،هرچن ایت امر در بسیار مژارد به تغییر اشاایان متت مق

منجر ش ه اسر
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فرمانارا) تا با اساتفاده از ایات اقشاه و باا پیارو از اساخة ساینمایی ،ایار مط اژ

ااژد را

با تمامی محا ودیرها فنای ،اجرایای و بروناجرایای ا ا رنا تبایتهاا معا ود ایاک
(مااناا جااا اااژردن از ریفیاار شاارا
مرتبة او و گفتت ش

اایت ت فااظ ر مااة شااااکدهت و ابتاار ماااا ن ان در

به جا شاااکده) در ماتت ر اامی طااهر اسابر باه ماتت بژلار باه

چشت میاژرد ره در اسخة اجرایی ایک ایت ر

و تع ی ات عیناد منتقل ش ه اسر

البتااه بای ا تژجااه داشاار رااه تبااایت لحناای مااژرد اشاااره گرچااه در رواب ا بینااافرد و
هماناایت تمهیاا ات دیاا ار اجرایاای (مااناا دو بخاا

رااردن اژشاای ن شاارا ) تااأییر

میگاارارد ولاای شااای بتااژان ایاات مااژارد را بااه ساافار
«متفاوتامایی» متارجت اسابر داد باهعبارتی ،ار
زده و در اااا ک مااژارد (مااناا

ترجمااه یااا همااان قاات

ااار را در ایات ماژارد ایاک درامااتژر

اار ) پیاارو متاارجت بااژده اساار اار

اشااااهها

دیاا ار و بااهویژه شاانی ار شااای راه بازگشااتی در اجاارا ایاارارد ،میاار اینقااه مقاب ااة
مجاا د صااژرت گیاارد رااه چناایت چیااک (یعناای ویراسااتار و مقاب ااة ترجماااای)
بههیدوجه در باازار ترجماة ایاران رایاج ایسار ،چاه برسا باه اینقاه مثال اینجاا ،ترجماه∙
سفارشاای باش ا بااه مترجماای شاانااتهش ا ه و مااژرد ویااژق رااارگردان مخ ااص ر ااام ااقااه
صااژرتگرفتااه رو مااتت ،هاات مااناا تح یاال ااتقاااد لسااینییم مطاار در

دراماااتژر

بریتاایااا ،بااه دابااا ااتقاااد از ترجمااه(ها ) گرشااته اساار و هاات بااهع ر ارائااة ترجمااها
ج یا  ،بساان ه اقااردن بااه اسااخة مژجااژد و بااازتعریر اب ا
دراماتژر

اشااااهها در اجاارا ،بااه ساانر

امریقایی طعنه میزا و اهاد بینابینی اسر

 .5نتیجهگیری

دراماااتژر

یقاای از میانرشااتها تریت بخ هااا هناار ت اااتر اساار رااه فنااژن و

مهارتها زیااد میط با و ااژد گرااییااه هماة عناصار دیا ار و شانی ار اجراسار
ایت من

ما رن راه زادگااه

باه الماان و ت ا هاا لساینا در جاییااه منتقا و ما یر

ادباای باااز میگااردد هناار پاسااخیژیی بااه سااما بساایار مهاات «چاارا ایاات امایشاانامه ،در ایاات
زمااان و در ایاات مقااان؟» و ترساایت اقشااة راه براسااا

ایاات شاهسااما در هاار اجراساار

(چماارز )48۸8 ،دراماااتژر در تاا(تاا( ررااات و سااقنات

شااا ژلی بااه اساات مااتت
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اجرایاای در ااتیااار دارد رااه همااة عژاماال و عناصاار ت اااتر را بااا ان تااراز میرنا بااهعبااارتی
شااار ة ت اااتر م ا رن ،دراماااتژر
دراماتژر

دو روا معارو

و شااار ة دراماااتژر

و بالا

 ،مااتت اجرایاای اساار در سااا ر
لساینیی راه باهعباارتی منتقا و

اسار :درامااتژر

م ا یر ادباای اساار و اااژد را بیشااتر اااافر اجاارا میداا ا تااا همااراه ان رااه البتااه رمباایهااا
پریرفتهاااا رااه همااناا تجربااة اااامژف لسااینا ،دییاار امیتااژان بااه ماا یر ادباای اجااازه
داالتی رییامأبااه بهجا همراهی دلسژزااه داد
از سااژ دییاار ،دراماااتژر

برشااتی دارا دو سااا ر متفاااوت متناای و اجرایاای اساار

و سااا ر اجرایاای اهمیتاای دوچناا ان در تژلیاا ایاار دارد ،چرارااه مااتت اولیااة امایشاانامه
گاهی صرفاد مادهااامی اسار راه طای تماریت و گارر از مراتا

و مرا ال مخت ار تهیاه و

تژلیا ایاار امایشاای ،شااق ی دییرگااژن بااهاااژد میگیاارد جاییاااه ما رن دراماااتژر

البتااه

ویژگیهااایی از هاار دو دسااته در د اااژد دارد بااا هم اة ایاات اوصااا  ،شااغل دراماااتژر
در رل دایاا (باه جاک چنا رشاژر) چنا ان جاییااه مساتحقمی اا ارد و گااهی وفاایر ان
را مخاال وفااایر سااایر عژاماال (بااهویژه رااارگردان) میداان ا و بااه هاار رو از اسااتفاده از
چناایت عنااژاای ا تااراز میرنناا بررساای وضااعیر ت اترهااا (امای هااا) و تماشااااااهها
ایران دا بر ان اسر ره در ایاران سات اایار رایاج اسار و تای بکرگاان ایات عرصاه ایاک
گاااه از اسااتفاده از ایاات عنااژان ابااا دارااا بااهعبااارت دییاار ،وا ة دراماااتژر
پااکده سا اایر بسایار مطار شا ه اسار ولای ایات من ا

بااهویژه در

اااص بیار از ماژارد معا ود

چن ا ان جاییاااه و برجسااتیی ا اشااته و شااغ ی بااه اااام دراماااتژر در ا ت اااد ت اااتر امااروز
ایران امیتژان مت اژر شا و هاید صانفی ایاک مسا ژلیتی در باا ایشاان اا ارد (صابایی و
طاهر ۸۹۳2 ،؛ لرزاده)۸۹۳۱ ،
بحاا

دراماااتژر

اساار اب اا

در مطالعااات مربااژ بااه ترجمااة امایشاانامه بساایار ااائک اهمیاار

پژوه هااا بااه اژاا پااریر و اجراپااریر مااتت پردااتااه یااا اینقااه

پژوهشاایران بااه ساارا دوگاایهااایی چااژن ترجمااه باارا اجاارا یااا ترجمااه باارا مطالعااه
رفتهااااا (بسااانر۸۳۳۸ ،؛ بااارود  ،)48۸4 ،مسااا ها راااه باااا تژجاااه باااه درک جاییااااه
دراماتژر در تژلیا ایار اهاایی اب ا

مح ای از اعارا

اا ارد اا ایاا میتاژان متارجت را
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دراماااتژر و در تژلیاا مااتت اجرایاای دایاال دااساار؟ بااهعبارتی ایااا میتااژان طباا ماا
رااژزان ( ،)۸۳2۱و را اااال اشااااههااا دی ا ار و شاانی ار ایاار رو صااحنه دااساار؟
ضمت بررسی جاییاه درامااتژر و متارجت در تژلیا ایار اهاایی و همانایت تمرراک بار پاردة
او امای

مرد بارا تماام ف اژ میتاژان اتیجاه گرفار راه در صاژرت ت اژر شاغ ی

به ااام درامااتژر

یا( شاخص ،۸تای در

و جما شا ن مجماژص ا اایص ان در الا

صژرت ااذق و بناام باژدن متارجت (در اینجاا فرزاااه طااهر ) ،ارائاة ترجماها مرجا از
مااتت امایشاانامة اصاا ی ،ارائااة اضااافات و تع یقااات و تهیااة رتابا اة اجاارا ،جااک در معاا ود
مژاردم وجاژد محا ودیرها درواای و برواای و اجبااراد اجارا اعلباهاعل و اا باها و
صحنهبهصحنة ماتت ،چاه در تعریار لساینیی و چاه در تعریار برشاتی ،متارجت امایشانامه
امیتژاا دراماتژر

ما اد شاژد و صارفاد تژلی رننا ة ماتت اولیاه بارا تژلیا ماتت اجرایای

اسر
را مساات کم وجااژد مشااابل مخت اار باا اایت و مث اااد

البتااه در صااژرتی رااه دراماااتژر

دراماااتژر م ترجماااای ،ترجمااهها مژجااژد را بررساای و بهتااریت انهااا را ااتخااا
ترجمها ج ی (در راستا اها ا

رن ا یااا

اجارا یاا تمناا درون یاا هار ع ار دییار ) باهدسار

ده ا  ،میتااژان و را بخشاای از زاجیاارة مهارتهااا هتافکایاای دراماااتژر
و باز هت ااه شاخص درامااتژر  ،چاهاینقاه ا ا لم درامااتژر

∙ پارداز

م ا اد راارد
اماای

اسار و

متاارجت اگاار امااای پرداز را رااار اااژد ب اااا  ،بیشاا( از واد ترجمااه بااه تفساایر و
ا تبااا

رشاای ه میشااژد ،چرارااه متاارجت اخساار بایاا

ااافظ اشااااهها دیاا ار و

شاانی ار امایشاانامة اص ا ی باش ا  ،اااه واض ا انهااا ،و دراماااتژر اساار رااه بااه اژاساار
رااارگردان ایاات تغییاار و تعا یل را ر اات میزاا ؛ یعناای دراماااتژر میتژااا متاارجت باشا و
دراماااتژر اعاات از متاارجت اساار اااه باارعقا گاااه ایااک صاارفاد متاارجت تأمیترننا ة یقاای از
دروندادهااا فراینا دراماااتژر

اساار و البتااه هاار ا ر ایاات درونداد پار پیمااانتر باشا ،

میتژان امی داشار راه از ایات ماژاد ،درامااتژر اساتفادة رامالتر رنا و هار ا ر دچاار
اق ان و ر

شژد ،در برونداد دراماتژر

 ۸ماان اینقه مث اد رارگرداای را متا ر به شخص وا

تأییر اژاه گراشر
به اام رارگردان میداایت
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نمودار  .۱نقش مترجم در دراماتورژی

در امااژدار  ،۸اخساار ااقااه بساایار از فرایناا ها دراماااتژر

مقاارراد تااا اجاارا

اهاایی و تای فراتاار از ان اداماه مییابنا  ،اا ااقااه ترجماه در ابتا ا صاژرت میگیاارد و
ترجمة متنای اسار ایساتا و ماتتم اجرایای∙ پژیاایی ااژد را تاا اااریت اجارا فاظ اژاها
ررد و تا(تا( عناصار دیا ار و شانی ار اجارا ابال باازبینی و تغییار اسار ضامناد هار
عم ی ره باع
دراماااتژر

تغییر یا تژسعة ماتت اجارا اسابر باه ترجماة امایشانامه شاژد جاکت لاینفا(
محسااژ

اژاه ا ش ا ؛ بااهعبارتی ،تح یاال مااتت اجرایاای در یااا

متت تاا ا زیااد چنا و چاژن اتیجاه و بارونداد درامااتژر

بااا ترجمااة

را مشاخص اژاها رارد

و ضژر دراماتژر در تمریتها متت اجرایی را شقل اژاه داد
در پااژوه
یاا

اضاار ،از منماار الیااژ اشااهشاانااتی رااژزان بااه دراماااتژر

اجاارا در

باا ماتت ترجماه پردااتاه شا ؛ مط باای راه شاای بتاژان ان را باهزعات براای (ماانا

تراجناای )48۸2 ،فروراساار مااتت امایشاای بااه اشااااه و جاا اییگکینی از متتبااژدگی

۸

ماا اد راارد از ااجااا رااه منمااژر ،اسااتفاده از فرفیرهااا مطالعااات اجاارا در مطالعااات
ترجمااه بااژد ،ایاات رویقاارد اتخاااذ شاا در پژوه هااا اتاای میتااژان بااه سااا ر
درامااااتژر

از منمرهاااایی ماانااا گفتمانشناسااای و رویقردهاااا ج یااا تر ماانااا
1. textuality
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چناا معیاربژدگی ۸پرداااار ،مساا ها رااه جااا ان در مطالعااات ترجمااه ت اااتر اااالی
اسر
هماناایت اسااخة متناای دراماااتژر
اضاار) اب اا

در دسااتر

شاا ة رارگردااااان و بااازییران (مااناا پااژوه

پژوهشاایران اارار ااا ارد و صاارفاد از رو اسااخة ت ااژیر

مژجااژد ،تح یاال ارائااه میگااردد ،اااژعی بازساااز فرایناا دراماتژر یاا( رااه هاات بساایار
فریاار و سااا

بااژده و ایاااز بااه بااازبینی مقاارر اسااخة ت ااژیر دارد (و در بساایار

مژارد زاویاة اادرسار دوربایت باعا

از دسار رفاتت بخشای از ایار میشاژد) و هات اینقاه

بااهطژر راماال اشاااندهن ة اسااخة جااام م دراماااتژر
فراوان اژاها داشار؛ لارا در پژوه هاا بعا
جااام دراماااتژر
اق

شا ه ایاار اخژاها بااژد و اق ااانها
میتاژان ساعی در دسترسای باه رتابااة

م اجرایاای ااااص داشاار تااا در تح یاال دراماااتژر

و بااالتب بررساای

ترجمه و مترجت در ان ،به فراین طیش ه اکدی(تر شژیت
کتابنامه

بالر ،ر ( )۸۹2۳مرد برا تمام ف لها ترجمة ص ا رسژ تهران :زمان
بژلر ،ر ( )۸۹۱2مرد برا تمام ف ژ ترجمة فرزااه طاهر

تهران :طره

چمرز ،م م ( )۸۹۳2گژسر لایر :راهنما مق ماتی برا دراماتژر
سینیمهر ،ن ( )۸۹۳۸دراماتژر

تهران :سمر

و تمریتگار ویست( تهران :افراز

ااری ،م و براهیمی ،م (ت ویت رنن گان) ( )۸۹۳۹دراماتژر

چیسر؟ درامااتژر ریسار؟ تهاران:

بی گل
اژ س یقه ،م  ،و س یماایراد ،ا ( )۸۹۳9بررسی هت این ها در شافافیر و روااای ماتت ترجماهشا ه

(مژردپژوهی رتا بیسر داستان از بیسر اژیسن ه برا ة جایکة اژبال ادبیاات) مطالعاات زباان و
ترجمه۳4-22 ،)۸(2۸ ،
صبایی،
فرمانارا،

و طاهر ،

( )۸۹۳2دراماتژر در ایران مشه  :ارسا

( )۸۹۳۹مرد برا تمام ف ژ [ت ژیر متحرک]

1. multimodality
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 دراماتژر، ترجمه:و ترجمه
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، فرهاد
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،مژلر

،اافرزاده ررماای

) راهنما دریافر مجژز اجرا امای۸۹۳۱( وزارت فرهنا و ارشاد اس امی

https://khz.farhang.gov.ir/fa/help/namayesh
Arhipova, A. (2018). Knock design into shape: Psychology of shapes. Retrieved
from https://tubikstudio.com/knock-design-into-shape-psychology-of-shapes
Bassnett, S. (1981). The translator in the theatre. Theatre Quarterly, 10(40), 37-48.
Bassnett, S. (1991). Translating for the theatre: The case against performability.
TTR (Traduction, Terminologie, Redaction, IV(1), 99-111.
Berman, A. (1990). La retraduction comme espace de traduction [Retranslation as a
space for translation]. Palimpsestes, 1-7.
Billingham, P. (2002). Theatres of conscience, 1939-53: A study of four touring
British community theatres. London & New York: Routledge.
Bolt, R. (1960). A man for all seasons. Portsmouth, England: Heinemann.
Bolt, R. (1962). A man for all seasons: A play in two acts. New York, NY: Vintage
Book.
Brodie, G. (2012). Theatre translation for performance: Conflict of interests,
conflict of cultures. In R. Wilson, & B. Maher (Eds.), Words, images and
performances in translation (pp. 63-81). New York, NY: Continuum.
Brodie, G., & Cole, E. (2017). Introduction. In G. Brodie, & E. Cole (Eds.),
Adapting translation for the stage. London & New York: Routledge.
Brown, R. E. (1995). Bertolt Brecht as dramaturg. In B. Cardullo, What is
dramaturgy? (pp. 57-64). Bern, Switzerland: Peter Lang.
Chemers, M. M. (2010). Ghost Light: An introductory handbook for dramaturgy.
Carbondale, Illinois: SIU.
Espasa, E. (2013). Stage translation. In C. Millán, & F. Bartrina (Eds.), The
Routledge handbook of translation studies (pp. 317-331). London & New York:
Routledge.
Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. London: Doubleday.

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

۸82

Heston, C. (Director). (1988). A man for all seasons [Motion Picture].
Jonas, S. S., Proehl, G. S., & Lupu, M. (1996). Dramaturgy in American theater: A
source book. Boston, Massachusetts: Cengage Learning.
Kalb, J. (1998). The theater of Heiner Müller. London, England: Cambridge
University Press.
Katalin, T. (2014). Dramaturgy and mise en scène. Retrieved from
http://www.critical-stages.org/10/dramaturgy-and-mise-en-scene/
Kaynar, G. (2011). Dramaturgical translation in the post-dramatic era: Between
fidelity to the source text and the target dramaturg-as-text. Journal of
Adaptation in Film & Performance, 4(3), 225–240.
Kourdis, E., & Kostopoulou, L. (2018). The seduction of translating film posters as
imagetexts. In E. Zantides (Ed.), Semiotics and visual communication II:
Culture of seduction (pp. 136-144). Newcastle, England: Cambridge Scholars.
Kowzan, T. (1968). The sign in the theater: An introduction to the semiology of the
art of the spectacle. Diogenes, 16(61), 52-80.
Lang, T. (2017). Essential dramaturgy: The mindset and skillset. London & New
York: Taylor and Francis.
Lehmann, H.-T. (2006). Postdramatic theatre. London and New York: Routledge.
Lessing, G. E. (1962). Gotthold Ephraim Lessing. Michigan, MI: Dover
Publications.
Luckhurst, M. (2006). Dramaturgy: A revolution in theatre. London, England:
Cambridge University Press.
Muench, R. M. (1933). The principal dramatic theories in Lessing's
"Hamburgische Dramaturgie" and their application in his later works.
Madison, Wisconsin: University of Wisconsin.
Müller, H. (2001). A Heiner Müller reader: Plays, poetry, prose (C. Weber,
Trans.). Michigan: Johns Hopkins University Press.
Muneroni, S. (2012). Culture in text and performance: The translation and
dramaturgy of Osvaldo Dragún's Tres historias para ser contadas. Translation
Studies, 5(3), 296-311.
Oakley-Brown, L. (2011). Shakespeare and the translation of identity in early
modern England. Edinburgh, England: A&C Black.
Pavis, P. (1998). Dictionary of the theatre: terms, concepts, and analysis. Toronto,
Canada: University of Toronto Press.
Pavis, P. (2003). Theatre at the crossroads of culture. London and New York:
Routledge.
Profeta, K. (2015). Dramaturgy in motion: At work on dance and movement
performance. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press.
Regattin, F. (2004) Théâtre et traduction: Un aperçu du débat théorique [Theater
and translation: An overview of the theoretical debate]. L’Annuaire théâtral:
Revue québécoise d’études théâtrales 36, 156–71. Retrived from http:// id.
erudit. org/ iderudit/041584ar

۸89

 در اژرد و شقنج:ر افی سردرگت در دسر هکاران

Romanska, M. (2014). The Routledge companion to dramaturgy. London and New
York: Routledge.
Rossiter, K. et al. (2008). From page to stage: Dramaturgy and the art of
interdisciplinary translation. Journal of Health Psychology, 13(2), 277–286.
Trencsényi, K. (2014, October). Dramaturgy and mise-en-scène: The relationship
between mise en scène and dramaturgy in the production process. Retrieved
from http://www.critical-stages.org/10/dramaturgy-and-mise-en-scene/
Trencsenyi, K. (2015). Dramaturgy in the making: A user's guide for theatre
practitioners. London, England: Bloomsbury Academic.
Turner, C., & Behrndt, S. K. (2008). Dramaturgy and performance. Basingstoke
England: Palgrave Macmillan.
Zinnemann, F. (Director). (1966). A Man for All Seasons [Motion Picture].
Zuber, O. (2014). The Languages of theatre: Problems in the translations and
transposition of drama. Oxford, England: Pergamon Press.
Zuber-Skerritt, O. (1988). Towards a typology of literary translation: Drama
translation science. Meta, 33(4), 485-90.

۸8۱

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

پیوست
جدول  .۲مقایسة نمایشنامه ،ترجمه و متن اجرایی
تغییرات
نمایشنامه

ترجمة طاهری

ترجمه
نسبت به

تغییرات
نسخه اجراشده

نمایشنامه

نسخه اجرا

نوع

شده نسبت

پارهگفتار

به ترجمه

(مژسیقی
مار
(When the
curtain rises,
the set is in
darkness but
for a single
spot which
descends
vertically
upon the
Common
Man, who
stands in front
of a big
property
)basket.

در ترجمه صن وق

امامی

وسایل به صن وق

در دوردسر،
(و تی پرده بالا

یر تب یل ش ه

چرا ها روشت،

میرود صحنه

ررر،

زمینی مسطح

مژسیقی،

تاری( اسر به جک

درژر،

در سرسرا

اژر،

اژرافقت تابی ه بر

اژر،

روشت میشژد،

ررات،

مرد عام ره بر ی(

اجکا

پیشقار در

اجکا

یر

صحنه

وس صحنه

صحنه

اشسته

(تب یل)

ایستاده و

(اضافه)

صن وق
بکر

اسر )

تحلیل

و احژه تاب

اژر و

ررات بازییر
اا ری تغییر ررده
شر

اسر در اسخه
اجرا ،مژسیقی و
طرا ی مقاای
صحنه ،چین

صن و ی در

بازییران و ررات

سمر راسر

انها بهطژر ر ی

رار دارد )

افکوده ش ه اسر

[ت ژیر ]2

در ترجمه ،بهع ر
تغییر مژ عیر
بازییر ،ررتی
-

(از رو صن وق

ررر

ب ن میشژد)

(اضافه)

-

-

افکوده ش ه ره
-

-

شر

بهع ر تغییر رامل
جاییاه و رو
صحنه ،در
دراماتژر

ر

ش ه اسر
-

ها ها ها

ر مات

ها

(اضافه)

طی دراماتژر
دیالژ

،

ر ماتی به دیالژ
اضافه ش ه اسر تا
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تغییرات
نمایشنامه

ترجمة طاهری

ترجمه
نسبت به

تغییرات
نسخه اجراشده

نمایشنامه

نسخه اجرا

نوع

شده نسبت

پارهگفتار

تحلیل

به ترجمه

بار روایی اسخة
اجرایی را بالا ببرد
در ترجمه ،لحت
متت رمی رسمیتر
و به تع اد ر مات
ر مات
!It is perverse

به در

دییر از

ش ه اسر.

(اضافه)

دییه شژرشژ

لحت

دراوردن

(تب یل)

ایک افکوده ش ه

ر مات،
لحت

دیالژ

(تب یل)

اسر در اسخة
اجرایی ،هت ر مات
اسبر به ترجمه
رمتر ش ه و هت
لحت بیررسمی
ش ه اسر

And an
intellectual
would have
shown enough
majestic
meanings,
coloured
propositions,
and closely
woven
liturgical stuff
to dress the
House of
!Lords

و اگر فرهیخته بژد

در ترجمه ،ضمت

معاای باشقژه و

فظ لحت ،از

مطال

ر مات دیالژ

طمطراق و

اطبههایی چنان

ر مات

اژ بافر تحژیل

( ر )

-

ر مات
( ر )

دیالژ

میداد ره میش

اسخة اجرایی،
بهطژر ر ی ایت

مج ا اعیان را با
ان فر

راسته ش ه ،ولی در

بخ

ررد.

ر

ش ه

اسر
ر مات افکوده ش ه
به اجرا ،بنا به
ا تضا سایر

-

-

-

الا بیرریت

ر مات
(اضافه)

بخ ها متت
دیالژ

اجرایی ،بار روایی
را بالا برده و به متت
الر بیررسمیتر
و صمیمااهتر
بخشی ه اسر،
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ترجمه
نسبت به
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تغییرات

نسخه اجراشده

نمایشنامه

نسخه اجرا

نوع

شده نسبت

پارهگفتار

تحلیل

به ترجمه

ت میماتی ره همه
در دراماتژر
گرفته ش ه اسر
(اژر به سرعر
صحنه را روشت
(Lights come
up swiftly on
set. He takes
from the
basket five
silver goblets,
one larger
than the
others, and a
jug with a lid,
with which he
furnishes the
table. A burst
of
conversational
merriment
off; he pauses
and indicates
head of
)stairs.

میرن از صن وق

ترجمه م به م

پنج جام اقره ره

امایشنامه را دابا

یقی از انها

ررده اسر ولی در

بکر تر از بقیه

(به سرا اااه

اسر و تنیی دردار
را بیرون میاورد،
انها را رو میک

پشر سر
-

میچین ص ا
ب ن گفروگژ

اسخه اجرا ،بنا به

ررر،

مح ودیرها

اجکا

اشاره میرن و

صحنه،

روبه تماشاگران

درژر ،اژر

ادامه میده )

( ر )

شر

صحنها و ت میت
دراماتژر  ،شر
مخت ر ش ه اسر
و در ررات
بازییران ،اجکا

شاد از بیرون شنی ه
میشژد مق

صحنه و درژر

میرن و بالا

داشتهایت

راه

پ هها را اشان
میده )

-

-

-

(سرا در

با تژجه به تغییراتی

طبقها بالاتر و

ره دراماتژر در

پشر سرسرا

سایر بخ ها به

روشت میشژد؛

اشیات

ائل ایت دو

صحنه،

بخ

چن پ ه

رژتاه اسر

درژر ،اژر
(اضافه)

وجژد اورده در ایت
شر

بخ

مجبژر ش ه

اسر رمکگان
ت ژیر ج ی به

سرا بسیار

اشیا صحنه ،درژر

تجم اتیتر از

و اژر بیفکای تا

سرسراسر

راه ها پیشیت
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تغییرات
نمایشنامه

ترجمة طاهری

ترجمه
نسبت به

تغییرات
نسخه اجراشده

نمایشنامه

نسخه اجرا

نوع

شده نسبت

پارهگفتار

تحلیل

به ترجمه

میان ایت دو
بخ

را جبران امای

بیر از

پ ه پاگرد
بکرگی وجژد
دارد ) [ت ژیر
]2
(ا متقاران
دییر از
(Puts down
)the jug.

(تنا را رو میک
میگرارد )

-

سمر چپ با
اشربه وارد
میشژا )
[ت ژیر ]2

ا تضائات
دراماتژر ی( و

ررر،
اجکا
صحنه

تغییرات پیشیت
شر

(تب یل،

اجکا صحنه تب یل

اضافه)

و به ررات ایک
اضافه شژد

(در طبقه بالا،
سر تژما

در ااریت بخ
(During the
last part of the
speech, voices
off. Now,
enter, at head
of stairs, Sir
Thomas
)More.

گفتار او ،ص اهایی
از بیرون صحنه
شنی ه میشژد ا
در بالا پ هها سمر
تژما

مژر وارد

میشژد )

-

باع

ش ه اسر ره

ترجمه تغییر

با

اسبر به امایشنامه

مهمان ،رید ،از

ا ارد ولی در اجرا،

سمر چپ

برا ت اوم تغییرات

وارد میشژد؛
پیشخ مرها
همانان در
ا چی ن

ررر،
درژر
(اضافه)

شر

پیشیت و ررات
افکودة سایر
بازییران صحنه،
ررات و اجکا

صحنه هستن )

صحنه افکوده ش ه

[ت ژیر ]9
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چکیده
مارکس انگیزههاا اقتصااد را زمیناهسااز تماامی تصامیمات مها جامعاة کاپیتالیساتی
میدانااا  .مارکسیسااا ها جامعاااة کاپیتالیساااتی را باااه ساااه واااروه بااا ر واز ،
خردهباا ر واز و ق قااة کااارور تقساای میکنناا  .در نمایشاانامة داسااتان باااش و اا ،
ن شاتة ادوارد ال ای ،پیتار را میتا ان نماینا ة خردهبا ر واز یاا ق قاة مت سا و جار
را نماینااا ة ق قاااة کاااارور در نگااار وررااا  .ماااارکس قیااا ه دارد کاااه در جامعاااة
کاپیتالیسااتی ،دو وااروه آخاار در جامعااه ،قربااانی ق ق اة ب ا ر واز میش ا ن ؛ زیاارا ای ا
وروه از آن دو وروه دیگر بارا رسای ن باه اها اد خا د بهاره میویارد .براساا

نگار

ل ا یی آلت ساار کااه ادامااهدهن ا ة راه مارکسیس ا اس ا  ،سیساات از قریاات دسااتگاههااا
ایاا ئ ل یک ( )ISAو ساارک بگر ( )RSAباار مااردم

ماا

میکناا  .دسااتگاها

ای ئ ل یک غال ااً شاام نهادهاا اجتماا ی ماننا خاان اده ،م رساه و کلیساا میشا د.
پیتاار و جاار دو شخصاای

نمایشاانامه ،قربانیااان جامعهاناا  ،ی اای بااهدلیاا رقاار و

ا سااا

بیگااانگی و دیگاار بهواسااطة تلقاای

«تلقای

قایا » را روشای میدانا کاه هژما نی از قریات آن ،اراراد را وادار باه پاریر

ایاا ئ ل

قایاا و شستشاا

خاا د میکناا  .آلت ساار همچناای منشاا ایاا تلقاای

میااز  .آلت ساار
قایاا را سیساات

آم زشاای ،ماارهو و رسااانه میدان ا  .ه ا د ایا مقالااه بررساای نمایشاانامة داسااتان باااش
و

 ،براسا

نگر آلت سر اس  .بار ایا اساا  ،پیتار باه نا ان رارد کاه در شارک

انتشاااراتی کااارمی کناا و اهاا مطالعااه و تماشااا تل یزیاا ن اساا  ،در مرکااز تلقاای
قایاا قاارار دارد .م هاا م دیگاار کااه در ایاا نگریااه وجاا د دارد ،م هاا م بیگااانگی
اس ا  .از قرراای ،مااارکس بیگااانگی را رق ا ان در ن ااس میدان ا  .بااا ت جااه بااه ای ا
____________________________
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مسئله ،ارراد ه از خ د بیگاناه میشا ن و ها باا ی ا یگر .یارتاهها ایا مقالاه نشاان
میده که جر نهتنها از خا د بل اه باا دیگار اراراد جامعاه نیاز بیگاناه شا ه اسا  .او
در تنهایی و انازوا در خاناها زنا وی میکنا کاه شا یه بااش و ا
خ د بیگانه ش ه اسا ؛ زیارا نسا
ای ئ ل

باه شارایط

اسا  .پیتار نیاز از

باه ن ان شخصای کاه قرباانی تلقای

جامعة کاپیتالیستی اس  ،آواه نیس .

کلیدددوا هها :داسااتان باااش و اا  ،مارکسیساا  ،آلت ساار ،تلقاای

قایاا  ،بیگااانگی،

هژم نی ،ادوارد ال ی
 .۱مقدمه

داسااتان باااش و ا  )۸۳91( ۸ن شااتة ادوارد ال اای نمایشاانامهن ا یس آمری ااایی ،در زماارة
نمایشاانامهها ابس ا رد 2قاارار میویاارد و دارا
ای نمایشانامه از نگار ناما ن

ناصاار و ویزواایهااا مارکسیسااتی اس ا .

با دن ،باا نمایشانامههاا ای سا  ۹و شااو 1مت ااوت اسا .

ا تمالاً ها د ال ای از ن شات ایا نمایشانامه ،نشااندادن پا چی و بایرایا ه با دن زنا وی
انسااانهااا و ا م ایجاااد ارت ااا بااا ی ا یگر اسا  .معم لااً نماایتا ان م اااهی زیاااد را از
نمایشاانامة ابساا رد بااه دساا

داد؛ زیاارا همااانو نااه کااه از نااام آن باار ماایآیاا  ،چناای

نمایشنامها زن وی را ناامعق  ،،بایها د و بایمعنای جلا ه میدها  .داساتان بااش و ا
نیز از ای شارای مسات نا نیسا

اماا باا بررسای دقیاتتار میتا ان ت سایر مارکسیساتی از

ای اثر ارائه داد.
مارکسیسا  ،م ت اای کااه براسااا

قایا کااار ،مااارکس قاارار دارد ،دیا واهی اسا

کااه

دلای ا اقتصاااد را زمینااهساااز بساایار از تصاامیمات و رعالی هااا ماایدان ا  .مارکسیس ا ها
بر ای باورنا کاه ملا گاات اقتصااد  ،بسایار از رعالی هاا سیاسای و اجتماا ی را کاه
شام سیسات آم زشای و یاا رساانهها میباشان را کنتار ،میکنا  .بناابرای هماانو ناه کاه
تایسااا ن ( ،2119ص )41 .بیاااان میکنااا « ،اقتصااااد ،پایاااها اسااا

کاااه رراسااااختارها
1. The Zoo Story
2. absurd
3. Ibsen
4. Shaw

نمایشنامة داستان باش و
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اجتمااا ی ،سیاساای و ای ا ئ ل ی ی ساااخته میشا ن » .مارکسیس ا ها جامعااه را بااه ق قااات
و ناااو ن تقساای کاارده و راصاالة م ج ا د میااان ق قااات اجتمااا ی را باار اثاار و ااعی ها
مت اااوت اقتصاااد میدانناا  .بااه قیاا ة تایساا ن ( ،)2119معیااار واقعاای باارا تقساای دو
وااروه در جامعااه ،ت اااوت میااان «داشااتهها» و «ن اشااتههااا» اس ا

کااه با ا

میش ا د ق ق اة

ب ر واز کنتر،کنن ه باش  ،و ق قة کارور ،کنتر،ش ه.
مااارکس تنهااا راه نجااات ق قااة کااارور از و ااعی
ق قاااتی میدان ا  .او همچناای نق ا
میدان  .مارکس معتق اسا

ای ا ئ ل

م جاا د

را در ش ا

کاه ق قاة ااک از ایا ئ ل

ارااراد اساات اده میکناا و در برخاای ماا ارد با اا

را اراازای

آواااهی

دادن بااه خ دآواااه ارااراد مه ا
باه نا ان ابازار بارا کنتار،

منزو شاا ن ارااراد میشاا د .در برخاای
سارمایهدار

ما ارد نیاز شخصای ها «ت سا نگاام سیاساای و ایا ئ ل

ااک کاه ت ا

ساالطه آن زناا وی میکنناا  ،غیراجتمااا ی میشاا ن » ( ساا رزاده و شاا انی ،۸۹۳2 ،ص.
 .)۱2ای ایا ئ ل
برا

با ا

میشا د اراراد باه آرمانهاایی بااور پیا ا کننا کاه ق قاة ااک

ظ ق رت خا د آنهاا را باهوجا د آورده اسا  .ماارکس ایا آرمانهاا غیرواقعای

را «آواااهی کااا

» میناماا  .نم نااها از ایاا آواااهی کااا

جامع اة کاپیتالیسااتی اس ا  .ای ا آواااهی کااا

با ا

 ،ت لیاا مصااردورایاای در

میش ا د ارااراد بااه خری ا چیزهااایی

رو بیاورنا کااه نیاااز بااه آن ن ارنا  .در ای ا مقالااه سااعی باار آن اسا

تااا از رو هااا

مارکسیسااتی و قایاا لاا ئی آلت ساار از جملااه ،م هاا م قربااانیشاا ن ،بیگااانگی ،آواااهی
کا

 ،آواهی ق قاتی و درویر ق قاتی ،مصرد ورایی و تلقی
متاا ول

قای است اده کنی .

کااه در ایاا مقالااه اساات اده شاا ه ایاا ههااا مااارکس و رلساا ة مارکسیساا

اس ا  .از ای ا میااان ،نگاارات ل ا ئی آلت ساار کااه ادامااهدهن ا ة راه مارکسیس ا اس ا

اساات اده

شاا  .آلت ساار دسااتگاههااا ایاا ئ ل یک ( )ISAو دسااتگاه ساارک بگر ( )RSAرا معرراای
ماایکناا  .دسااتگاها ایاا ئ ل یک شااام خااان اده ،م رسااه و کلیسااا ماایشاا د .آلت ساار
همچنای «تلقای

قایا » ۸و شستشا

میاز را مطاار مای کنا  .آلت ساار تلقای

قایا را

1. interpellation

۸۸9
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روشاای ماایدان ا کااه از قریاات آن ،هژم ا نی ،ارااراد را وادار بااه پااریر
میکن  .الت سر منش ای م

ای ا ئ ل

خا د

ع را را نگام آم زشی ،مرهو و رسانه میدان .

 .۱ .۱مفهوم تئاتر ابسورد

ی ای از مه تاری ویژویهاا تئاااتر ابسا رد ،نشاان دادن م ها م «پا چی» اسا

کتااا ارسااانة ساایزی

کااه از

ن شااتة آل رکااام باار آما ه اسا  .در ایا نا ع از نمایشاانامهن یساای،

ویژویهایی از جملاه از دسا

دادن ،بایها ری ،ساردرومی ،ا م ایجااد ارت اا  ،تنهاایی و

انااازوا وریزناپاااریر انساااان و بااایمعناااایی زنااا وی نشاااان داده میشااا د .ایااا نااا ع
نمایشاانامهها ای س ا و جا رن برنااارد شاااو رک ا

نمایشاانامهن یساای کااه خلاااد جها

میکن  ،چهاار ویژوای اصالی تئااتر ما رن را کاه شاام زباان ،تا و با مایاه ،شخصای

و

وسای ص نه هست  ،زیر سؤا ،میبرد.
در ای ن ع از تئااتر کاه میتا ان آن را یاک سای
رخ نمیده  .اور چهار ویژوی را

و ت ارار نامیا  ،هایچ ات اا خاصای

را خیلای ک تااه بررسای کنای  ،خا اهی دیا کاه زباان

م ج ا د در ای ا ن ا ع از نمایشاانامهها باارا ایجاااد ارت ااا بااهکااار نم ایرود و شخص ای ها
نمیت انن ا بااا ه ا ارت ااا برقاارار کنن ا  .در ای ا ن ا ع تئاااتر ت ا خاصاای دی ا ه نمیش ا د.
شخص ای ها و تع ا اد آنهااا بااه ا اق مم ا کاااه

مییابن ا و اص ا لاً وسااای ص ا نة

خاصاای در آنهااا دی ا ه نمیش ا د .ن یساان وان تئاااتر ابس ا رد باارا بیااان ان یشااهها خ ا د
رو هااا مت اااوتی را بااهکااار بردهانا  .در تئاااتر ابسا رد ،انسااان بااا شاارای واقعاای روباارو
میشاا د و قهرمانااان ایاا ن ا ع تئاااتر  ،دارا ویژویهااا مشااترکیان  .اک اار آنهااا درویاار
مسائلی از جمله تنهایی ،ناامی

 ،انزوا و بیه یتیان .

آل رکاااام ی ااای از نمایشااانامهن یساااان و رلاسااا ها اسااا

کاااه پیرامااا ن رلسااا ة

اوزیستانسیالیساا و تئاااتر ابساا رد سااخ ماایراناا  .رلساا ه اوزیستانسیالیساا تاا ثیرات
رراواناای باار هناار معاصاار و نمایشاانامة ماا رن قاارن بیساات داشاا

(و ااانچی ،۸۹۳1 ،ص.

 .)۸19پااس از جنااا جهااانی دوم و در سااا ،۸۳92 ،مااارتی اساالی وا ة «تئاااتر ابس ا رد» را
ب اهکااار باارد و آن را معرراای کاارد .اساالی میو ی ا تئاااتر ابس ا رد «تلااا
خا د از بایمعناا با دن و اعی

میکن ا تااا در

بشار و نقاص رهیار هااا منطقای را باا کناار وراشاات

نمایشنامة داستان باش و

کاماا شااگردها

۸۸1

 :خ انشی مارکسیستی

قلااانی و ان یشااهها اساات لالی بیااان کناا » (اساالی  ،۸۹۱۱ ،ص-29 .

 .)21بسیار از نمایشانامهن یساان ها صار اسالی باا ایا
نپریررتناا  ،امااا جناا

کردنا و آن را

نا ان مخال ا

و تئاااتر ابساا رد ،م اا ود بااه کشاا ر ررانسااه ن اا د .اساالی از

ن یساان وان پیشاارو ایاا م تااو را ان نااه ،آرتاا ر آداماا د ،او ن ی نساا  ،و سااام ئ
ب

ناام میبارد .ایا ن یسان وان بارا ما تی تئااتر پااریس را پاس از ساا ۸۳14 ،ق ضاه

کرده و به شهرتی جهانی دس

یارتن (اسلی  ،۸۹۱۱ ،ص.)۸۳-۸1 .

 .۲ .۱البی و تئاتر ابسورد

سردم ار تئااتر ابسا رد ساام ئ ب ا

اسا

و بزروتاری نمایشانامة او در ایا م تاو،

در انتگااار وا دو نااام دارد .رااارش از نمایشاانامهن یسااان باازرو و برجسااتة ساان

ابسا رد کااه

در اروپا رعاا ،ب دنا  ،اوار بخا اهی باه تئااتر ابسا رد در ادبیاات آمری اا بپاردازی بایساتی

از ادوارد ال ی ناام ب اری  .ال ای کاه در ادبیاات نمایشای آمری اا باا تئااتر خاارن از بارادو
رعااا ،با د ،اولاای نمایشاانامهن یساای اسا

۸

کااه از او بااه نا ان نمایشاانامهن یس ابسا رد یاااد

میشا د .آثاار نمایشاای ال ای بااهخصا ص اولای نمایشاانامهها او باهخا بی نشاان میدها
هرآنچه ن شاته اسا
نشان داده اس

باه واقا در تئااتر ابسا رد جاا میویارد .ال ای در ایا نمایشانامهها

که تمامی ناصر و ویژویها ابس رد را بهخ بی بهکار وررته اس .

در ای ا آثااار ،ال اای ،تعاا اد اناا

شخصاای  ،ا م وجاا د اباازار ص ا نه ،ن اا د پلااات

داسااتانی مشااخص و مهاا تاار از همااه ،اا م ایجاااد ارت ااا شخصاای هااا بااا ی اا یگر را
بااهخا بی نشااان داده اسا  .داسااتان باااش و ا

ال اای ی اای از هماای نمایشنامههاسا

کااه

ای ا مقالااه بااه بررساای و ت لی ا آن پرداختااه اس ا  .تنهااا اباازار ص ا نه در ای ا نمایشاانامه
نیم تی اسا

کاه در پاارکی قارار دارد .شخصای ها نمایشانامه رقا دو ن ار هساتن کاه

هرک ا ام از ق قااة اجتمااا ی و دنیااایی کامل ااً ج ا ا در ای ا پااار بااه ه ا رس ای هان و ا م
ایجاد ارت ا آنها باا ی ا یگر در ایا داساتان کاملااً نمایاان اسا  .ایا دو شخصای

اصالاً

1. Off-Broadway

۸۸۱
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ی ا یگر را نمیرهمن ا و نمیت انن ا مانن ا دو انسااان اااد در جامعااه آمری ااا بااا ی ا یگر
ارت ا برقرار کنن .
 .۲بحث و بررسی

صا نة آغااازی نمایشاانامه قساامتی از پااار مرکااز نی یا ر اسا
تنهااا ،جاار و پیتاار ،را روایا

و داسااتان دو ماارد

میکنا کااه هرکا ام را میتا ان نماینا ة ق قااات م جا د در

اجتماااع در نگاار ورراا  .ال اای کااه در دورة روناات اقتصاااد پااس از جنااا در آمری ااا و
تمای ا بااه تجملااات زناا وی میکن ا  ،در ایاا نمایشاانامه ،ارز هااا جامع اة خاا د را بااه
سخره میویرد .او رؤیاا امری اایی ۸را ما رد اساتهزا قارار میدها و ساعی میکنا خیاالی
ب ا دن آن را نشااان ده ا  .در جامعااها کااه ال اای از قریاات دو شخصاای

ای ا نمایشاانامه بااه

تصا یر میکشا  ،سااعی میکنا ایا خیااا ،و وها را درها ش سااته و قیقا

جامعااه را

نشااان ده ا  .در ابت ا ا نمااای  ،همانو نااه کااه دساات ر ص ا نه نشااان میده ا  ،همااه چیااز
آرام و ایاا ئا ،اساا ؛ یااک بعاا ازتهر آرتااابی ،م یطاای آرام و ساااک

و ماارد در ااا،

مطالعه .ال ای باا اسات اده از جار ایا تا ه را درها ش ساته و ورا آن را باه ماا نشاان
میده ا  .چیااز کااه در نگاااه او ،بااه نگاار میآی ا  ،برخ ا رد دو آدم از دو ق قااة اجتمااا ی
اس

که قادر باه ارت اا باا ی ا یگر نیساتن  .پیتار نماینا ة ق قاة مت سا و جار نماینا ة

ق قة ت

ست یا کارور اس .

در ای نمایشانامه م ها م قرباانی شا ن آدمهاا نیاز وجا د دارد .پیتار و جار  ،هار دو
قربانیااان جامعااه و ررهنگاای هسااتن کااه آنهااا را ا اقااه کاارده اساا  .لناای ( ،2111ص.
 )212معتقاا اساا

«کشاا ر کاپیتالیسااتی ...در اصاا دارا سااه ق قااه اساا  :باا ر واز ،

خردهب ا ر واز و ق قااة کااارور» .ق قااة ب ا ر واز یااا کاپیتالیس ا

هااا نق ا

قربانی کردن دو ق قة دیگر دارنا  .از آنجاایی کاه قرباانی کاردن ق قاة ت ا
اصاالی ایاا ئ ل

کاپیتالیسااتی اساا  ،مااارکس ،رراماا

انگیاازة اصاالی مقاوم ا

اصاالی را در
سات  ،ویژوای

ن ااردن ایاا قربااانی شاا ن را

میدان ا (رااری  ،2114 ،ص .)41 .او همچناای اشاااره میکن ا کااه

1. American Dream

نمایشنامة داستان باش و

۸۸۳

 :خ انشی مارکسیستی

م ا رد ساات قراروااررت ق قااة کااارور کااه بااه ته ا ر کاپیتالیس ا میانجام ا  ،از ویژویهااا
اصاالی کاپیتالیساا اساا

(رااری  ،2114 ،ص .)21 .در جامعااة کاپیتالیسااتی کااه ال اای بااه

تص یر میکش  ،جر نماینا ة ق قاة ت ا
جامعها اس

سات کاارور اسا  .شارای با و رقار او نتیجاه

که او را نادی ه وررتاه اسا  .پیتار نیاز باه نا ی دیگار ،قرباانی ایا جامعاه

اساا  .او بااه ن ان نمایناا ة ق قااة مت ساا هاا د تلقاای

قایاا  ۸و شستشاا

میااز

کاپیتالیس هاس .
قای ا آنو نااه کااه مااک واای ( ،21۸1ص )۸ .مین یس ا «راهاای اس ا

تلقاای

آن قای وارد میز انسان ش ه و باهن ا

بار زنا وی آنهاا تا ثیر میورارنا و ماا آنهاا را

بااه ن ان باورهااا خ ا د میپااریری » .ااارت «تلقاای
ش تا نشان دها کاپیتالیسا چگ ناه با ا

کااه در

قای ا » ت س ا لا یی آلت ساار 2اب ا اع

میشا د رارد «خا د را باه ن ان م جا د آزاد

و مسااتق از نیروهااا اجتمااا ی در نگاار بگیاارد» ( ،211۸ص .)۸94 .آلت ساار معتق ا اس ا
قای ا جااایگزی برخ ا رد ریزی اای اس ا

کااه تلقاای

اجتمااا ی میش ا د کااه نتیجااها

تمرکااز ثااروت و ق ا رت در دس ا

( ،211۸ص .)۸94 .بنااابرای  ،پیتاار شخصاایتی اساا
اس  .او ت ا

تا ثیر ایا ئ ل

کااه منجاار بااه «رااراه آم ا ن شاارای
کااه ایاا ئ ل

خااص قارار وررتاه اسا

کاه با ا

ارااراد خاصاای اس ا »
و قاا رت را پریررتااه
میشا د او خا د را

به ن ان نم ناها از رؤیاا آمری اایی در نگار بگیارد .آلت سار همچنای ا لاان ۹را رراینا
از تلقی

قای میدان  .او ارسار پلیسای را م اا ،مای زنا وقتای کاه کسای را مخاقاو قارار

میده « :آها  ،تا » (لنای  ،2111 ،ص ،)۸۸۱ .شخصای کاه ما رد خطاا

قارار وررتاه بار

میوردد و باه او نگااه میکنا  .آلت سار باا اسات اده از ایا م اا ،قصا دارد نشاان دها کاه
ایا ئ ل

 1بااهقا ر نام سا

اس  .پیتر کاملااً نسا
ررتااار

باه ایا م

ما میکنا کاه در آن باارا اراراد تقری ااً غیاارمم
ا ع ناآوااه اسا  .او همانو ناه کاه سا ک زنا وی و

نشااان میده ا  ،در معاارت تلقاای

قای ا کاپیتالیس ا قاارار دارد .از س ا یی دیگاار،
1. interpellation
2. Louis Althusser
3. hailing
4. ideology

۸21
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جر کاملاً نس
اس ا  ،واکاان

باه تلقای
تن ا
واکن

جر به تن
پیتر :دوس

قایا مقاوما

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

نشاان میدها  .او باه زباانی کاه مشاابه ا لاان

نشااان میده ا  .هنگااامی کااه پیتاار میو ی ا «دوس ا

زیااز م ا ،»...

نشان میده :

زیز م ...
زیز م ( .ال ی ،۸۳9۸،ص)۹ .

جر  :به م نگ دوس
در الی کاه پیتار از ت ا

تا ثیر قرارواررت

قایا بایاقلااع و ناآوااه اسا  ،جار از

آن کاملاً آواه اس  .او همچنی ساعی میکنا پیتار را نسا

باه شارایطی کاه در آن باه سار

میبرد آواه کن اما م رت نمیش د.
آلت ساار تلقاای

» ) (ISAدر نگاار میویاارد

قای ا را روشاای از «اباازار رساامی ای ا ئ ل

کااه از قریاات خااان اده ،رسااانه یااا سیساات آم زشاای م ا میکنن ا (مرس ا ی  ،21۸۸ ،ص.
 .) ۸1او میو یااا کاااه مااارهو و سیسااات آم زشااای ساااازمانها اصااالی اشاااا ة
ای ئ ل

انا  .اوار ی ای از منااب تلقای

ه ه د تلقای

قایا را رساانه در نگار بگیاری  ،پیتار را میتا ان

قایا و ها من ا آن دانسا  .او در یاک شارک

بنابرای ابازار تلقای

قایا را ت لیا میکنا  .او همچنای دائمااً در اا ،مطالعاة کتا هاا و

مجلااات اساا  ،بنااابرای در جریااان تلقاای

قایاا قاارار دارد .هنگااامی کااه جاار سااعی

میکن ا او را آواااه کن ا  ،پیتاار تمااایلی بااه رهاااکردن کتاااب
مقاب ا آواااه شاا ن مقاوماا

پیتاار ،کتاباا

خیلی خ

که پیتر کتاب

را با خ د میبرد:
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 ...الا زود برو( .ال ی ،۸۳9۸ ،ص)۸2 .
ت اا

تاا ثیر تلقاای

شااای جاار بااهدلیاا ن اشاات تل یزیاا ن در آپارتمااان کاا چ

قای ا قاارار ن ا ارد .او همچناای هاایچ واااه اشااارها بااه مطالع اة هاایچ کتااا

یااا مجلااها

نمایشنامة داستان باش و
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نمیکناا  .شاارای باا ق قااة کااارور نیااز برخاسااته از اارص و قماا کاپیتالیساا هاساا .
شاارم ( ،۸۳۳4ص )۳1 .معتقاا اساا
ارراد نیس

کااه «از نگاار مارکسیساا ها ،رقاار اصاا ک تاااهی

بل اه در نتیجاة اقتصااد کاپیتالیساتی باهوجا د میآیا » .بناابرای مسائ  ،واقعای

شرای رعلی جر  ،جامعة اوس .
جار  ،پیتاار را بااه ن ان «ویااه» میبینا « :تا یااک ویااهی باارو رو زماای دراز ب ا »
(ال ی ،۸۳9۸ ،ص.)۸۸ .
شااای منگا ر جاار ای ا اسا
ن ا ارد .مم ا اس ا
کامل ااً خ ا بی اس ا

کااه پیتاار قااادر بااه ر رکااردن نیسا

منگ ا ر او ت عی ا

و زنا وی م یا

پیتاار از هنجارهااا اجتمااا ی باش ا  .پیتاار شااهرون

کااه اجتماااع بااه آن نیاااز دارد؛ او دارا همساار ،ررزن ا  ،شاای و خانااه

اس  .این ه جر  ،پیتر را ویاه میبینا بسایار جالاو اسا  .اوار دقا

کنای  ،پیتار بار رو

صن لی در االی کاه ت اان نمیخا رد  ،دقیقااً ماننا یاک ویااه ررتاار میکنا  .جار ماننا
یاا انی اس ا

کااه از راه بااهدساا

آوردن آواااهی ،از ق ساا

رهااا و آزاد شاا ه اساا  .او

میخ اه ا پیتاار را نیااز از ق ساای کااه اجتماااع باارا او ساااخته رهااا کن ا و او را وادار کن ا
ی ان ررتار کنا  .او بارا رسای ن باه ایا ها د باه نا ی قرباانی شا ن نیااز دارد.

مانن

هنگااامی کااه در پایااان نمایشاانامه ،پیتاار ،جاار را میکش ا  ،جاار میو ی ا « :صاان لیات را
از دس

داد اما به هر اا ،از شارارت

در واقا ویاااه نیسااتی ،تا

درااع کارد  .و پیتار میخا ام یاه چیاز بگا  ،تا

یا انی .الااا دیگااه ویاااه نیسااتی ،بل ااه یا انی»(.ال اای،۸۳9۸ ،

ص)۸1 .
در ای ا مر لااه ،جاار ر اار میکن ا کااه هاار دو آزاد ش ا هان  .پیتاار از ق ااس اجتماااع و
جر از ق س خ د .
جاار در ق ا  ،نمایشاانامه چن ا ی بااار بااه شااما ،اشاااره میکن ا « :آیااا م ا بااه ساام
شما ،اوم م؟ ...پس اوما م سام

شاما،؟ ...هما ن شاما ،خا

 ...اماا ناه شاما ،واقعای»

(ال ی ،۸۳9۸ ،ص.)۸ .
او میو ی ا ای ا شااما ،،شااما ،واقعاای نیس ا

امااا بااه آن شااما ،ماای و ین ا  .شااای

منگ ا ر او از شااما ،،ارز هااا و اخلاقیااات واقعاای یااا رو هااا درس ا

زن ا وی باش ا در
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مقایسااه بااا شاامالی کااه پیتاار میو یا « :آنهااا بااه آن شااما ،ماایو ینا » (ال اای ،۸۳9۸ ،ص.
.)۸
ارز هااایی کااه جامعااه بااه شااهرون ان ت میاا میکناا  ،همااان شااما ،کااا

اساا .

بنابرای جر از ابت ا و تگ  ،هنجارها و ارز ها جامعه را زیر سؤا ،میبرد.
م هاا م دیگاار کااه نتیجااة ج اماا کاپیتالیسااتی ماا رن بااا دیاا واهها ماااد ورایانااه
اساا  ،بیگااانگی و اناازوا ۸اساا  .مااارکس معتقاا اساا

«پیشاارر ها ماااد در ج اماا

کاپیتالیسااتی  -اقتصاااد  ،لماای و رناااور  -از نگاار تاااریخی من صااربهراارد ب دناا ،
همانو نه که سطح رقر ،به اشایه ررات  ،بیگاانگی و قرباانی شا ن نیاز ارازای

پیا ا کارده

اسا » (تااارو ،2119 ،ص .)۸۸ .تئا ر بیگااانگی او همچناای میو یا کااه «چگ نااه ارااراد
ت ا

تا ثیر کاپیتالیسا از خا د و دیگااران بیگانااه میشا ن » (بااهنقا از برامااان .)21۸1 ،در

جامعااة ماااد واارا ،مااردم بیشااتر بااه منااار خ ا د میان یشاان  .در چناای شاارایطی ارااراد از
ی اا یگر بیگانااه میشاا ن ؛ زیاارا تنهااا چیااز کااه رواباا باای آنهااا را تعیاای میکناا
ماد ورایی اس

ناه انساانی  .بناابرای راصالة بای ق قاات ارازای

راصااله باای ارااراد در هاار ق قااه نیااز اراازای
 )4۳مین یساا  ،ایاا ا سااا
بیایاا و مرباا

مییابا  .ایا ارازای

مییاب ا  .همااانق ر کااه ساای ( ،2111ص.

بیگااانگی «مم اا اساا

در اثاار شاارای اجتمااا ی ب جاا د

میشاا د بااه م یطاای کااه ارااراد در آن زناا وی میکنناا  .بااه بیااانی دیگاار

اجتماع در مجم ع س بیگانگی را بر ا ضا خ د ت می میکن ».
مااارکس بیگااانگی را «رقاا ان در » (بااهنق از الساانر ،۸۳۱9 ،ص )1۸ .میداناا  .الساانر
( )۸۳۱9میو ی ا نئ مارکسیس ا هااا «ب ا تری جن اة مارکسیس ا » را ا م آواااهی مااردم از
بیگااانگی خ ا د میدانن ا  .آنهااا باار ای ا باورن ا کااه وقتاای ارااراد «در مصااردورایی اراارا
میکنناا » ،نلااا

باارا در خاا د غیاارمم

میشاا د .زناا وی در مرکااز مصااردورایی،

شرای در ن اس را از بای میبارد .پیتار باه ن ان رارد کاه در مرکاز جامعاة مصاردورا
زنا وی میکنا  ،نسا

بااه بیگااانگی خا د ناآواااه اسا

و جاار سااعی میکنا او را آواااه

کن  .بنابرای بیگانگی ها باه معناا بیگاانگی رارد از خا د باهدلی ن ا د خ داوااهی اسا
1. alienation

نمایشنامة داستان باش و
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و ه به معنا بیگاانگی از ساایر اراراد اجتمااع .در ایا نمایشانامه ،جار تنهاسا

و قاادر

به برقرار ارت ا نیسا  .اد اا او در ما رد بایت ااوت با دن ی اناات نسا

باه او کاه

در واقاا بااه مااردم اشاااره دارد ،باار تنهااایی او ت کیاا میکناا  « :ی انااات نساا

بااه ماا

بیت اوتن  ...م

مردم» (ال ی ،۸۳9۸ ،ص.)1 .

سعی او در دوساتی باا یاک ساا نشااندهنا ة ا م ت اناایی او در برقارار ارت اا باا
مردم اس  :جر  ...مسئله آینه کاه آواه نتا نی باا ماردم تعاما کنای ،مج ا ر از یاه جاایی
شروع کنی .با ی وناا  ...کجاا بهتار از ایا  ...بارا این اه در کنای و در بشای ...بارا
این ه ب همن  ...با یه سا( .ال ی ،۸۳9۸ ،ص)۳ .
بنابرای او از پیتر شاروع میکنا  .او ابتا ا ساعی میکنا پ تار را آوااه کارده و باه ساطح
یااک ی ا ان برسااان  ،سااپس سااعی میکناا در کن ا و در ش ا د .جاار نمیت ان ا بااا
سااا ارت ااا برقرارکن ا بنااابرای سااعی میکن ا سااا را ب ش ا  .پااس از آن او خ دکشاای
میکن ا ؛ زیاارا قااادر بااه برقاارار ارت ااا بااا دیگااران نیااز نیس ا  .او در آپارتمااانی زن ا وی
میکن که دقیقااً مشاابه ق سهاا بااش و ا

اسا  .در ایا آپارتماان اراراد باا دی ارهاا

نااازکی از ه ا ج ا ا ش ا هان  ،امااا هاایچ خ اار از ه ا ن ارن ا و در بیگااانگی از ی ا یگر و
اناازوا کاماا بااه ساار میبرناا  .تاای صاا نة نمااای
قساامتی دور ارتاااده از پااار هماای

نیااز بااا دو صاان لی دور از هاا در

ااس را منتقا میکنا  .نا ی ا م در متقابا باای

دو وروه وج د دارد .جر دربارة ساا باه پیتار میو یا  ،اماا پیتار دلیا ایا ررتاار جار
را مت جه نمیشا د .شاای در ایا مطلاو بارا او مشا

باشا  .در دنیاایی کاه انساانها

نمیت اننا باا ی ا یگر ارت اا برقاارار کننا  ،ارت ااا باا یااک ساا شااای جاایگزی خا بی
باش .
همانو نااه کااه ق ل ااً و تااه ش ا  ،نق ا

رسااانه در ش ا

دهاای آواااهی ارااراد بساایار مه ا

اس ا  .در جامعااة کاپیتالیسااتی چیااز کااه دی ا ارااراد بااه جهااان را ش ا

میده ا رسااانه

اساا  .تل یزیاا ن ،روزنامااهها و مجلااات اا املی هسااتن کااه هژماا نی از قریاات آنهااا
ایاا ئ ل

خاا د را منتشاار میکناا  .ولاا برو ( ،211۳ص )۸۸2 .معتقاا اساا

نگاار ،هژم ا نی بااه معناای پیااروز ق قااة اااک در ارائااه تعری ا

«از ایاا

خ ا د از جهااان میباش ا
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دیگاران باه ن ان واقعیا

در نگار وررتاه شا د» .از نگار

بااه ایاا هها ،ااادات و ا مااا ،ق قااة باا ر واز اشاااره باار

میوردد» (برسلر ،2111 ،ص.)۸۳1 .
ج ا نز ( ،211۳ص )۸۳۳4 .معتق ا اس ا
شااارک

«مناااب اصاالی رسااانهها خ اار ت س ا چن ا
ایااا شااارک ها

م ااا ود ا اقاااه شااا ه و اراااراد مااا رد ملاااه ایااا ئ ل

قراروررتهانا » .ت لیا مصااردورایی نیااز کاااربرد دیگاار ایا رسانههاسا  .ک جا

()211۱

ای مسئله را ای و نه بیان میکن :
امری اییهااا ت اا ی بااه جامعااها مصااردورا شاا هان  .رسااانهها جمعاای و نگااام
ساارمایهدار دائم ااً در ااا ،ت می ا مصااردورایی و ماد وراییان ا  .همااانق ر کااه ارااراد
بهتا ری قا رت خا د را در مقابا ایا ماشای ها از دسا
از دسا

میدهنا  ،رردیا

خا د را نیااز

میدهنا  .در رؤیااا پیشاارر  ،جامعااه ساان ها خا د را نیااز از دسا

میدها .

جامعااة آمری ااایی دارا بیشااتری میاازان مصااردورایی اس ا  .مااردم بااا کالاهااا و ناااو ن
ا اقااه ش ا هان  .صاانع
بااهساار

ت لییااات بهت ا ری وسااتردهتر میش ا د کااه با ا

خری ا ار ش ا ه و بااا کالاهااا ج ی ا جااایگزی ش ا ن ( .ک ج ا

میش ا د کالاهااا
 211۱ ،ص.

)۸۳
مصااردورایی پایااة رؤیااا آمری ااایی اس ا  .همانو نااه کااه تایس ا ن ( ،2119ص)91 .
بیااان میکنا  ،مصااردورایی «ای ا ئ ل
میخرم ارز

ا اسا

کااه میو یا م ا بااه انا ازة چیااز کااه

دارم» .ای مسائله در واقا نا ی آوااهی کاا

اسا  .پیتار نماینا ة جامعاة

مصااردورا آمری ااایی اس ا  .او دو دسااتگاه تل یزی ا ن ،دو ق ا قی و یااک وربااه دارد کااه
س ک زن وی مصاردورایانة او را نشاان میدها  .همای مسائله با ا

میشا د ،پیتار خا د

را برتر ب ان ؛ زیارا باه اساتان اردها رؤیاا آمری اایی نزدیاکتر اسا  .جار منتقا ایا
س ک زنا وی اسا ؛ بناابرای اثار از رساانهها در زنا وی او نمیتا ان یارا  .ماارکس بار
ای ا باااور اس ا

کااه کالاهااا ت لی ش ا ه در جامعااة کاپیتالیسااتی کاااربرد بیشااتر از ارز

مصرری دارن  .تایس ن ( )2119میو ی :

نمایشنامة داستان باش و
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باارا مارکسیس ا ها ارز

یااک کالااا در کاااربرد آن (ارز

میزان پ  ،یا کالاهاا دیگار اسا
در جایگاه اجتماا ی اسا
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مصاارری) ۸نیس ا

کاه میت انا باا آن معاملاه شا د (ارز

کاه باه صاا

میدها (ارز

بل ااه در

م ادلااتی) 2یاا

نشاان-م ادلااتی .)۹یاک شای

هنگااامی میت ان ا بااه ن ان کالااا در نگاار وررتااه ش ا د کااه دارا ارز

م ادلاااتی یااا ارز

نشان-م ادلاتی باش ( .ص)29 .
خان اة پیتاار در قساام

بالااا شااهر دارا هماای کاااربرد ارز

نشااان-م ادلاااتی اس ا ؛

زیرا جایگاه اجتما ی او را نشان میده .
رساانهها ا املی هسااتن کااه هنیا

پیتاار را نسا

دادهان  .کااربرد رساانه دادن آوااهی باه شاهرون ان نیسا
قای ا یااا شستش ا

بااه سااایر ق قااات اجتمااا ی شا
بل اه ها د اصالی آنهاا تلقای

میااز مخاق انشااان اساا  .بن اابرای پیتاار کااه ااادت بااه مطالعااه و

تماشااا تل یزیاا ن دارد ،در جهااان واقعاای زناا وی نمیکناا  .او اقلا ااات خاا د را از ایاا
رسااانهها میویاارد .او مطلااو مربا

بااه پروتااز را در روزنام اة تااایمز (ال اای ،۸۳9۸ ،ص)۸ .

خ اناا ه اساا  .هنگااامی کااه جاار دربااارة زن صااا خانه بااه او میو یاا  ،پیتاار جاا ا
میده «نمیت ن بااور کان کاه چنای آدمهاایی ها وجا د دارنا » و جار کاه دلیا ایا
ناباااور پیتاار را میدانا میو یا «بااه درد کتااا هااا میخا ره نااه؟ ...و بهتااره واقعی هااا رو
ت

کتابا خ ن » (ال ی ،۸۳9۸ ،ص.)9 .
در واقاا پیتاار در جهااانی زناا وی میکناا کااه رسااانهها باارا او ساااختهان ؛ بنااابرای

هنگامی که باا جهاان واقعای روباهرو میشا د وای میشا د .باه نگار میرسا وجاه تماایز
بی ایا دو شخصای

رساانه اسا  .پیتار باه ن ان نماینا ة ق قاة مت سا  ،مجلاة تاایمز را

میخ اناا و جاار بااه ن ان نمایناا ة ق قااة کااارور اهاا مطالعااه نیساا  .بنااابرای کلمااه
«ا ماات» (ال اای ،۸۳9۸ ،ص )۸ .در ای ا نمایشاانامه ،اسااتعاره از ق قااة کااارور اس ا  .امااا در
واق اور بتا ان انساان ااقلی در ایا نمایشانامه پیا ا کارد جار اسا ؛ زیارا او از شارای
ارراد در اجتماع اواه اس

و خ د را قربانی میکن تا به ارراد آواهی ده .
1. use value
2. exchange value
3. sign-exchange value
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هایی کااه کاپیتالیس ا ت لی ا میکن ا تعصااو ق قاااتی اس ا  .تایس ا ن

( ،2119ص )4۳ .ایاا تعصااو ق قاااتی را ایاا و نااه تعریاا
ارز

میکناا « :ایاا ئ ل

کااه

ررد به ن ان انساان را برابار باا ق قاة اجتماا ی رارد میدانا ؛ هرچاه ق قاة اجتماا ی

راارد بالاااتر باشا  ،او انسااان بهتاار اسا » .براسااا

ایا ایا ئ ل

 ،ارااراد ق قااه مت سا

برتاار از ارااراد ق قااة کااارور هسااتن  .پیتاار بااه ن ان ق ق اة مت س ا خ ا د را برتاار از جاار
میدان ا  .همااانق ر کااه جاار میو ی ا او میخ اه ا از همااه چیااز ساار دربیاااورد (ال اای،
 ،۸۳9۸ص .)1 .پیتااار ابتااا ا جااار را دزد میبینااا (ال ااای ،۸۳9۸ ،ص .)۹ .او باااه جااار
ا تماد نا ارد ،ایا مطلاو نشااندهن ة نگااه او باه ق قاة پاایی تر اسا  .تای هما رد او
بااا جاار مصاان ی بااه نگاار میرس ا  .باارا م ااا ،،هنگااامی کااه جاار در م ا رد پ ا ر و
مااادر

بااه او ت

اایح میده ا  ،پیتاار میو ی ا «وا خ ا ایا؛ وا خ ا ایا» و جاار پاس ا

میده «وا خ ایا چی؟» (ال ی ،۸۳9۸ ،ص.)4 .
پیتر کارهاا مها تار از پرکاردن تنهاایی یاک مارد تنهاا دارد .روابا انساانی بارا او
اهمیتاای ن ارناا و بااه نگاار میرساا ق قیهااای

باارا او مهاا ترناا  .همااانق ر کااه

الساانر( ،۸۳۱9ص )۸۹1 .مین یس ا  ،اواار راارد قص ا اق ا ام لیااه تعصااو ق قاااتی داشااته
باشا  ،نخسااتی قا م «داشاات در درسا
ق قة مت س نس

به شرایط

ال اای دیال وهااای

از شاارای و منااار خا د اسا » .پیتاار بااه ن ان

ناآواه اس  ،اما جر کاملاً اواه اس .

را بااهن ا

شا

داده اس ا

کااه جاار در ابت ا ا راارد ساااده و

ناآواااه بااه نگاار میرسا امااا پااس از مطالعااة دوباااره ،ابعاااد دیگاار از شخصاای
میش ن ؛ جر ررد اس

او نمایااان

دارا آواهی ق قاتی .مارکس میو ی :

آو ااهی ق قاااتی وسااتر

آواااهی راارد از تعلاات بااه ق ق اة خاااص و آواااهی از منااار و

دشمنان آن اس  ...در م رد ق قة کاارور ایا آوااهی باه معنای آوااهی انقلاابی اسا ؛ زیارا
تنهااا از قریاات انقلااا

و براناا از ساارمایهدار میتاا ان بااه منااار ق قااة کااارور رساای .

(واکر و ور  ،211۳ ،ص)49 .
آواااهی ق قاااتی جاار را میتاا ان از سااؤا ،او در ماا رد «راصااله باای بالاااتر از ق قااه
وس ا وس ا و پااایی تر از ق قااه بالااا وس ا « (ال اای ،۸۳9۸ ،ص )۹ .دریاراا  .امااا پیتاار

نمایشنامة داستان باش و
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و اد ااا میکنا کااه سااؤا ،جاار او را واای کاارده اسا

(ال اای،۸۳9۸ ،

ص .)۹ .آواااهی جاار بااهدلی شاارای با او در اجتماااع اسا  .او ما اً سااعی میکنا باار
خلاد هنجارها اجتما ی م کنا  .جامعاها کاه ایا شارای با را بارا او باه وجا د
آ ورده و خ ش ختی را از او دریا کارده اسا  .جار زماانی همجانس بااز با ده اسا

کاه

کاملاً بر خلاد زن وی اد پیتر اس :
پیتر تااب قا انی و مقاررات اسا
ازدوان کاارده و دارا ررزن ا اس ا
هاایچواااه باار خلاااد قاا انی
ای ئ ل

تاا بت انا در اجتمااع زنا وی کنا  ،باه همای دلیا
و بااه جاار نیااز ت صاایه میکن ا کااه ازدوان کن ا  .پیتاار

ماا ن اارده اساا

امااا جاار کساای اساا

کااه قاا انی و

جامعه را نادی ه وررتاه باهویاژه باهدلی همجانسبااز با دن  .باه همای دلیا او

یک ررد ناسازوار در نگر وررته میش د( .شمس و پ روی  ،21۸۹ ،ص) 4 .
در ای ا نمایشاانامه ،باار ساار صاان لی پااار د ا ا میش ا د (ال اای ،۸۳9۸ ،ص .)۸۸ .ای ا
ناازاع را میت ا ان برخاا رد ق قاااتی در نگاار ورر ا  .الساانر( ،۸۳۱9ص )۸۹1 .معتق ا اساا
«نزاع ق قاتی دارا انا اع مت ااوتی اسا  .از ا ماا ،مخ ای وررتاه تاا درویر هاا آشا ار،
از تقاب رودررو بی دو وروه درویر تاا ات ااد بای چنا واروه مختلا » .جار و پیتار بار
ساار یااک صاان لی ناازاع میکنن ا و ناازاع آنهااا ررتااهررتااه ت ا ی بااه ت ا هی  ،زور و قت ا
میش ا د .ای ا مساائله میت ان ا ن ا ی درویاار آش ا ار باای منااار ق قاااتی آنهااا در نگاار
وررتااه شاا د .الساانر ( ،۸۳۱9ص )۸۹1 .میو یاا چیااز کااه درویاار را ت اا ی بااه ناازاع
ق قاتی میکن « ،نخسا  ،ایا اسا

کاه قردهاا درویار از دو ق قاه باشان و دوم این اه

ه ا د ناازاع منااارعی باش ا کااه دووااروه بااه ن ان دو ق قااة اجتمااا ی دارن ا  ،نااه بااه ن ان
شهرون یا وروهها ق می».
براسااا

ایاا تعریاا  ،د اا ا پیتاار و جاار ناا ی ناازاع ق قاااتی اساا ؛ زیاارا

همانو نااه کااه ق ل ااً و تااه ش ا ای ا دو شخصاای  ،نماین ا ة دو ق قااة اجتمااا ی در جامعااة
ساارمایهدار ان و ه ا د آنهااا نیااز تنهااا یااک صاان لی نیس ا  .در ای ا پااار صاان لیها
دیگر نیاز وجا د دارنا اماا پیتار هماانق ر کاه خا د

میو یا باه آن صان لی خااص

ااادت کاارده اساا  .بنااابرای صاان لی را میتاا ان نماااد منااار ق قاااتی دانساا  .پیتاار
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و مزا ما

میخ اها صااا و همااهچیااز باشا کااه ناشاای از مصااردورایی اوسا

جاار

او را صاا انی میکناا  .جاار میخ اهاا پیتاار را از منااارع

م ااروم کناا  .اواار پیتاار را

نماین ا ة ق قااة ب ا ر واز در نگاار بگیااری  ،پااس در قیق ا

ای ا درویاار باارا م ااروم

کااردن ق قااة ب ا ر واز از ق ا رت اس ا « .جاار باارا تصااا و صاان لی م ااارزه میکن ا
بنااابرای او در ااا ،م ااارزه باارا براناا از ساااختار قاا رت اساا

کااه او را از زناا وی

اجتمااا ی م ااروم کاارده اساا » (شاامس و پ رویاا  ،21۸۹ ،ص .)۹ .صاان لی ،جایگاااه
اجتما ی اس

و پیتر نمیخ اه جایگاه

را از دس

پیتر تدر الی ه میلارزد] :ما ساا،هاسا

ب ه :

کاه میاام اینجاا؛ ما ل گاات خا بی اینجاا

داشت و ای برا یک مارد مهماه .ما آدم مسائ لیام ،یاه آدم باال  .ایا صان لی مناه و تا
ت ن ار ازم بگیری .
جر  :پس برا

بجنا .از خ دت دراع ک  .از صن لی

دراع ک .

پیتر :ت مج رم کرد  .پاش بجنا( .ال ی ،۸۳9۸ ،ص)۸2 .
جاار بااه ن ان نمایناا ة ق قااة کااارور مج اا ر اساا

باارا چیزهااایی کااه نیاااز دارد و

جامعااه او را از آن م ااروم کاارده بجنگاا « .ایاا جامعااهایساا
ن ارن ا و اواار بخ اهن ا چیااز در آن ب اهدس ا
پ رویااا  ،21۸۹ ،ص .)۹ .ک جااا

کااه اقلی هااا قاای در آن

آورن ا بای ا باارای

بجنگن ا » (شاامس و

( ،211۱ص )۸11 .معتقااا اسااا

م اااارزه بااارا

صن لی« ،مسائلة تصاا و اسا » کاه نشااندهن ة مااد ورایای جامعاة آمری اایی اسا  .او
میو ی « تای واررت یاک صان لی نیاز مسائلة تصاا و اسا
باارا مصااردورایی اس ا  .ک ج ا

و نشااندهنا ة قما پیتار

( ،211۱ص )۸11 .سااپس از ک ا لی نق ا میکن ا کااه

ای ص نه «قعنها تل در م رد اصرار جامعة آمری ایی بر تقسی کردن» اس .
جاار چن ا ی بااار کلم اة «باااش و ا » را ت اارار میکن ا کااه مه ا اس ا  .او ص ا
خ د با پیتر را با و ت ای جملات شروع میکن :
«م ررته با دم بااش و ا  ...و ات ررتاه با دم بااش و ا  .آقاا ،ما ررتاه با دم بااش
و

» (ال ی ،۸۳9۸ ،ص.)۸ .

نمایشنامة داستان باش و
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شای منگ ر ال ای از بااش و ا  ،جامعاه باشا ؛ زیارا او نمایشانامة خا د را داساتان بااش
و اا

میناماا و در آن داسااتان زناا وی دو آمری ااایی را بیااان میکناا  .از ایاا منگاار،

شهرون ان را میت ان مانن

ی انات بااش و ا

کاه باا دیا ار بیگاانگی باا ی ا یگر

دانسا

غری ااه شاا هان و قااادر بااه برقاارار ارت ااا بااا ی اا یگر نیسااتن .جر نمایناا ة ال اای در
و ال ی از قریت او نگر

داستان اس

جر  :ما ررات بااش و ا

را در م رد اجتماع بیان میکن .
ی وناا چطا ر در کناار آدماا زنا وی

تاا بتا ن ب هما

میکن و چط ر با ه و با آدما کناار میاان .راه خا بی ن ا د چا ن اوناا باا ق سهاا از ها
ج ا ش ه ب دن  ،از ه دیگاه و از آدماا .اماا بااش و ا

همای ق ریاه دیگاه( .ال ای،۸۳9۸ ،

ص ۸1 .و )۸۸
 .۳نتیجهگیری

داستان بااش و ا

نشااندهن ة جامعاة سارمایهدار اسا

دچااار شاا ه و قربااانی اجتماعاناا  .دو شخصاای

کاه اراراد در آن باه بیگاانگی

داسااتان را میتاا ان نمایناا ة دو ق قااة

اجتماااع در نگاار ورر ا  .همانو نااه کااه مااارکس میو یا  ،در جامع اة ساارمایهدار تمااامی
رواباا و تصاامیمات ت اا

تاا ثیر ملا گااات اقتصاااد قاارار دارناا و رابطااة باای پیتاار و

جر و ررتاار آنهاا نیاز از ایا قا ا ه مسات نا نیسا  .جار قاادر باه برقارار ارت اا باا
دیگران نیسا  ،بناابرای

ی اناات را تارجیح میدها و در پایاان نیاز دسا

میزنا ؛ و پیتار نیاز باهقا ر از خا د و دیگاران بیگاناه شا ه اسا
مسااائله نمیباشااا کاااه ت سااا هژمااا نی ،شستشااا

باه خ دکشای

کاه قاادر باه در ایا

میاااز شااا ه اسااا  .ماااارکس

مصااردورایی را پیاماا اجتنااا ناپااریر ساارمایهدار میداناا  .مصااردورایی نم نااها از
آواااهی کااا

اساا ؛ زیاارا ارز

راارد را براسااا

رؤیا آمری ایی نیز بار پایاة همای آوااهی کاا
براسااا
کا

دارایاایا

میاازان دارایاایا

میساانج  .م هاا م

قارار دارد .پیتار باه ن ان شاهرون

کاه

بااه ن ان نم نااها از رؤیااا آمری ااایی اس ا  ،در مرکااز ای ا آواااهی

قارار دارد .در تماام قا  ،داساتان ،جار ساعی میکنا پیتار را نسا

باه شارایط

آواااه کن ا  ،امااا پیتاار واکنشاای نشااان نمیده ا  .جاار برخلاااد پیتاار دارا آواااهی ق قاااتی
اس  ،باه ایا معنای کاه او از شارایط

باه ن ان ق قاة کاارور آوااه اسا

و میدانا پیتار
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قایا جامعاه سارمایهدار قارار وررتاه اسا  .د ا ا پیتار و جار بار

سر صن لی نیز نم نها از درویر ق قاتی اس .
بااه نگاار میرس ا ال اای راه لاای باارا مش ا
«اواار ای ا یااک باااش و ا

اس ا

جامعااه مطاار نمیکن ا  ،زیاارا میو ی ا

پااس بای ا هماای ق ا ر باش ا » (ص .)۸2 .شااای او راه

وریااز از ایاا شاارای نمیبیناا  .او سااعی میکناا ا تاارات خاا د را نساا

بااه ساا ک

زنااا وی آمری اااایی و تااا ثیر آن بااار رو روابااا انساااانی را از قریااات دو شخصااای
نمایشااانامها

نشاااان دهااا  .ی ااای از شخصااای ها او در پایاااان خ دکشااای میکنااا و

دیگار بایا بهااا ساانگینی بارا آواااهی از شاارای ق لایا
میدان  ،ایا ئ ل
براسااا

او ت سا رساانه شا

بپاردازد ،پیتاار خا د را برتاار

وررتاه اسا  ،شاهرون ایالاات مت ا ه اسا

و

معیارهااا آن تجسا رؤیااا آمری ااایی اسا ؛ ماارد م راات بااا شاایلی پردرآم ا ،

خانااها باازرو ،همساار ،دو ررزناا و  ....جاار مانناا ناا ا بیاا ار ا اساا
ت رار میکن « :ما ماننا

ی اناات بااش و ا

هساتی  .ماا ماننا

کااه دائماااً

ی اناات زنا وی مایکنی .

مااا ت سا سیسااتمی از ها بیگانااه شا های کااه تا را بااه ن ان یااک انسااان م راات در نگاار
میویرد در الی که مرا ران ه ش ه میدان ».
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 .1مقدمه

ز هییا ا زبییانآموزی سمینییان سییر ز دتقییاد مییآنر آد ییه زبییانآموز ن در ذهییش د ردییا
و درک آد ییه میروینیییا ( ینیییار جادی تییییادو ۸و یوسیییتادتو)211۱ ،2آ ررچیییه درک رفتیییار
همییر بسیییاری د رد  ،زبییانآموز ن بایییا بییر تولییا و تزفییآ و ههییای زبییادی زییه میآموزدییا
دییین مسییزب باشییناآ تزفییآ ز دظییر ُدن ،2116( ۹صآ « )2مطالعییة عزمییی سییا تار زبییان در
و جشناسیییی سیییر»آ وی هم نییییش اسردشیییان میزنیییا جیییا ز سیییایر وزههیییای
زبانشناسییی ،بییا مطالعیة آو هییای یییو زبییان میییتییو ن بییه سییا تار مییورد بررسییی در ییوزة
و جشناسیی دسیر یافیرآ میا «آد یه زبییانآموز ن در میورد تزفیآ باییا بیاموزدیا ،توجیه بییه
تزفآ آو ها در آو شناسی سر» (بومش ،2112 ،1صآ )۸آ
آمییوز

زبییان دیزیسییی بییهعنو ن زبییادی بیش لمززییی و هم نیییش بییهعنو ن یکییی ز دروس

صزی در دورة متوسیطه همیو ره همییر وییژه ی د شیته و توجیه بیه تزفیآ صیحیه آو هیای
یییش زبییان دغاغییة همیشیییی زبییانآموز ن و معزمییان بییوده سییرآ مسییا

زبانشیینا تی

متعییادی تزفییآ زبییان دیزیسییی ر بییر ی زبییانآموز ن مشییک میزنییاآ وردیییو 0و دسیییود

6

( ،۸۳۱1صآ  )xiمعتقادییا «یکییی ز مشییکزاتی زییه زبییانآموز ن دیزیسییی در تکز ی بییه یییش
زبییان د ردییا ،صییورت دوشییتاری چنارادییة بر ییی ز آو هاسییر زییه زبییانآموز ن ر در
رسیان بیه تزفیآ صیحیه بیه دردسیر می دیا زد»آ در و قیع ،تیو دت 7زبیانآموز ن در بسییاری
ز سییطوز زبییادی مادنییا دحییو ،۱سییا رو ه ۳و تییی معنیشناسییی ۸1در سییطه تییو دت
س ی نیوی بییومی در زبییان دوم سییر ،مییا غزییب در و جشناسییی دچییار مشییک میشییودا

1. Indrajani Tiono
2. Yostanto
3. Odden
4. Bowman
5. Vernick
6. Nesgoda
7. competence
8. syntax
9. morphology
10. semantics
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(هاشییمیان و یییاری سورشییجادی)21۸۹ ،آ بییه رفتییة زیییوری ۸و زرلیییت )۸۳۳2( 2دظییام
آو یییی و سییا تار هجییایی زبییان ود بییر رفتییار یییا تولیییا زبییانآموز ن زبییان دوم تیی نیر
میر ردآ بیهعبیارتی ،طاهیای تزفظیی فر رییر ن زبیان دوم تنهیا تزا هیای ت یادفی آنهیا
در تولیا آو های داآشینا دیسیر ،بزکیه ییش طاهیا دظاممنیا بیوده (زیارتر ۹و دودیان211۸ ،1؛
ُزییادر )211۹ ،0و بازتییاش دظییام آو یییی زبییان ولشییان سییر (سییو ن 6و سییمیر)211۸ ،7آ
ریمسییون ۱و زر تنییان )۸۳۳1( ۳معتقادییا در مییر فر ریییری زبییان دیزیسییی ،زبییانآموز ن بییا
پیشینههای زبیادی م تزیب بیا مشیکزات م تزفیی در تولییا آو هیای دیزیسیی مو جه دیا زیه
ییش میر بیهدلی تمیاین ت مییان زبانهاسیرآ ییش تفاوتهیا مادنیا میادعی در مقابی تییو دت
تزفظی زبانآموز ن دیزیسیی قیر ر میرییرد؛ زییر تولییا آو هیای جاییا همیو ره در دسیتیاه
رفتاری آنهیا عجییب میدماییا ،بیهویژه ریر فر رییری زبیان در بنررسیالی آغیاز شیودآ میا
یییش مشییک مییاتی پییز ز تمییریش و تکییر ر زیییاد برسییرا میشییودآ عزییاوهبر یش ،ز دییییر
عو می زبانشیینا تی زیه بییر مشیکزات زبییانآموزی می فن ییا ،تییا

زبیان مییادری و زبییان

دوم سییر (زتفییورد211۸،۸1؛ زییارتر و دودییان 211۸ ،بییر ون2111 ،۸۸؛ آیتییی و منییوچهری،
۸۹۳1؛ لاهفورییا21۸0 ،۸2؛ فارسیییان و جییو دمردی)۸۹۳6 ،آ در و قییع « یییش تییا

مربییو

به بر یی آو هیای دیزیسیی سیر زیه در زبیان میادری زبیانآموز وجیود دا ردیا» (لنتییش،۸۹
 )۱ :2116و زبییانآموز ن دیزیسییی بییر ی ی یییش مشییک بییه جییایینینی آو یییی ۸1متوس ی
میشییودا (زییارتر و دودییان)211۸ ،آ «در فر ینییا جییایینینی آو یییی ،یییو آو بییا شییبیهتریش
1. Avery
2. Ehrlich
3. Carter
4. Nunan
5. OʼConnor
6. Swan
7. Smith
8. Gimson
9. Cruttenden
10. Catford
11. Brown
12. Ladefoged
13. Lanteigne
14. sound substitution or adaptation
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آو ی موجییود در زبییان مق ییا جییایینیش میشییود» (جیی و رزمدیییاه ،۸۹۳7 ،صآ ،1۳
بییهدق ز زمابیی  ،۸۳۳۱ ،۸صآ )6۸آ مثزییا ز آدجییایی زییه در زبییان عربییی آو ی  /p/وجییود
دییا رد ،عرشزبادییان فر ریییر زبییان دیزیسییی آو ی ] [bر جییایینیش و ج  /p/میزننییا؛ مادنییا
و ة  paper /peɪpə/زیییه بهصیییورت ] [beɪbəتزفیییآ میشیییود (موسیییی۸۳72 ،؛ سیییو ن و
سییمیر)211۸ ،آ هم نیییش ،فر ریییر ن پرتغییالیز زبییانز دیزیسییی در یییادریری آو هییای ، θ
 /ð/و  /ŋ/و  æدیزیسییی زییه در زبییان پرتغییالی وجییود دا ردییا ،آنهییا ر بییا آو هییای مشییابه
ییود در زبییان مادریشییان جییایینیش میزننییا (دریشییر 2و دارسییون-هسیییه ۸۳۳1 ،۹بییهدقی
ز لنتیییش ،2116 ،صآ )۸آ در دتیجییه ،زبییانآموز ن یر دیییز زبییان دیزیسییی ،بییهویژه در سییطه
مقییاماتی ،مادنییا زبییانآموز ن سییایر زبانهییا در یییادریری زبییان دیزیسییی در تولیییا بر ییی ز
آو هییای زبییان دیزیسییی طاهییایی د ردییا زییه یکییی ز عزرهییای بییروز آنهییا جییایینینی
آو هییایی سییر زییه در زبییان فارسییی موجییود دیسییتنا و زبییانآموز ن آنهییا ر بییا آو هییایی
مشییابه در زبییان فارسییی جییایینیش میییزننییاآ ز یییش رو ،در یییش پییژوهت بییرآدی بر سییاس
دظریییة بهینیییی( 1پییرینز 0و سمولنسییکی )2111 ۸۳1۹،6بییه بررسییی طاهییای تزفظییی
زبییانآموز ن یر دیییز زبییان دیزیسییی در تزفییآ هم و نهییای  /ð/ ، θ ، wو  /ŋ/زییه جیینو
هم و نهای زبیان فارسیی دیسیتنا ،بایرد زی آ بیایشترتیب ،در ییش پیژوهت دو سیآ د زییر
مطرز میشود:
۸آ هم و نهای  /ð/ ، θ ، wو  /ŋ/با چه هم و نهایی جایینیش میشودا؟
2آ سبییل دظرییة بهینیییی ،رتبهبنییای محییاودیرهای مربییو بییه جییایینینی هم و نهییای
 /ð/ ، θ ، wو  /ŋ/چیسر؟
فرضیههای صفر پژوهت در پاسخ به دو سآ د فوق عبارت دا ز:

1. Campbell
2. Dreasher
3. Anderson-Hsieh
4. Optimality theory
5. Prince
6. Smolensky
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۸آ هم و نهییای  /ð/ ، θ ، wو  /ŋ/بییا هم و نهییا مشییابه در فارسییی یعنییی ]،[t] ،[v
] [dو ] [ŋɡجایینیش میشوداآ
2آ رتبهبنییای محییاودیرها بییه یییش صییورت سییر زییه محییاودیتی زییه عییام وقییو
هم و نهییای دییاموجود در فارسییی یعنییی  /ð/ ، θ ، wو  /ŋ/ر دقیی

میزنییا ،در مرتبییة

بالاتری قر ر د ردآ
 .۲پیشینة پژوهش

در رتبییا بییا طاهییای رفتییاری و هم نیییش مشییکزات زبییانآموزی در میییان زبییانآموز ن
یر دیز زبیان دیزیسیی پژوهتهیایی دجیام شیاه سیر زیه ز آن مییان تعیا د بسییار دیازی
مشییکزات زبییانآموز ن فارسیییزبان ر ز منظییر بهینیییی بررسییی زرده دییاآ ز جمزییه میتییو ن
بیه ب تیارودییا ( )2110شیاره زییرد زیه بییه بررسیی طاهییای تزفظیی داشییی ز تیا

دظییام

آو ییی زبییان فارسییی بییهعنو ن زبییان ود در میییان زبییانآموز ن زبییان دیزیسییی بییهعنو ن زبییان
دوم پرد ته سیرآ در ییش پیژوهت تفاوتهیای و جیی مییان زبیان فارسیی و دیزیسیی بیا
تمرزیین بییر ویژریهییای زدجیییری و زبرزدجیییری دو زبییان دییین بررسییی شییاه سییرآ دتییای
دشییان د ده سییر زبییانآموز ن فارسیییزبان در تزفییآ آو هییایی مادنییا  wآآ .و  زییه
ب شییی ز دظییام و جییی زبییان فارسییی دیسییتنا مشییک د رد یاآ هم نیییش قو عییا و جآر یییی و
مش

ییههای دییو یی مادنییا تکیییه و آهنیید در سییا تمان هجییای زبییان فارسییی متفییاوت بییا

زبان دیزیسی سر زه منجر به مشکزاتی بر ی زبانآموز ن میررددآ
جبییییاری و رغییییو ن ( )21۸1مشییییکزات زبییییانآموز ن فارسیییییزبان در یییییادریری
وشییههای هم ییو دی ۸در سییا تار هجییایی زبییان دیزیسییی در جاییاههییای آغییازه 2و
پایادییة ۹هجییا ر در چییارچوش دظریییة بهینیییی (پییرینز و سمولنسییکی )۸۳۳۹ ،بررسییی
زرده دییاآ دتییای دشییان د ده همییة زبییانآموز ن ،بییهویژه زبییانآموز ن سییطوز پییاییشتر ،در

1. consonant clusters
2. onset
3. coda
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تولیا وشیههای هم یو دی آغیازی هجاهیای زبیان دیزیسیی مشیک د ردیا و ییش مشیک
در تولیا وشة هم و دی پایادة هجا با بیت ز دو هم و ن تشایا میشودآ
فییاسمی ،سییبحادی و بو لحسیینی ( )21۸2بییه بررسییی بر ییی ز مشییکزات زبییانآموز ن
فارسیییزبان در تولیییا شییفاهی وشییههای هم ییو ن دیزیسییی پرد ته دییاآ شییو ها پییژوهت
ییازی ز آن سییر زییه زبییانآموز ن در مو جهییه بییا سییا تارهای هجییایی داآشیینا در زبییان
دیزیسییی بییه قو عییا و جییی زبییان مییادری ییود متوسیی میشییودا و سبییل سییا تارهای
هجایی زبان مادری ود ،وشههای هم و ن ر تولیا میزنناآ
دییوه بر هی ( )21۸2فر ریییری دظییام و جییی زبییان دیزیسییی ر توسییب زبییانآموز ن یر د ییز
بررسییی زییرده و بییه رزیییابی دقییا ضییعب و قوتشییان در تزفییآ هم و نهییا و و زییهها
پرد تییه سییرآ دتییای پییژوهت دشییان میدهییا دلییی بییروز طاهییا در تولیییا آو هییای
دیزیسییی ،تییا

ویژرییی و جییی زبییانآموز ن یر دیییز زبییان دیزیسییی سییرآ هم نیییش،

هاشییمیان و سییور جادی ( )21۸۹مشییکزات و جییی و تزفظیییز زبییانآموز ن یر دیییز زبییان
دیزیسی ر بررسی زرده دیاآ بیایش منظیور ،سیه رویشیور میرد فارسییزبان ر در سیه سیطه
یییادریری مقییاماتی ،متوسییب و پیشییرفتة زبییان دیزیسییی بییهسییور ت ییادفی دت ییاش زرددییاآ
تحزیییی د دههیییا دشیییان د د تزفیییآ آو هیییای و زیییههای  /aɪ/ ،/ʊ/ ،/æ/ ،/ɪə/و  /ɪ/بیییهترتیب
بهصییورت  /ɪ/ ،/ɔɪ/ ،/u:/ ،/e/ ،/eə/و ،/i:/تزفییآ آو هییای هم ییو دی  wبهصییورت ، v
 /ð/بهصییورت  dیییا  /θ/ ، zبهصییورت  tیییا  ، sو  /ŋ/مادنییا  nɡو تزفییآ دادرسییر
آو هییایی مادنییا  /ɜ:/ ،/ʌ/ ،/ɒ/و  /r/ز جمزییه ر ی تییریش طاهییای مشاهاهشییاه در میییان
زبانآموز ن داآ
در دهاییییر ،د یییرتیدیا و ذ زیییر ( )21۸1تیییا

های و جیییی و طاهیییای تزفظیییی

زبانآموز ن یر دییز زبیان دیزیسیی بیهعنو ن زبیان یارجی ر بررسیی زرده دیاآ دتیای دشیان
میدهییا بر ییی ز ر ی تییریش طاهییا در دتیجییة جییایینینی آو هییای دیزیسییی زییه جیینو
آو هییای زبییان فارسییی دیسییتنا (مادنییا  ɔ ، /ð/ ، θ ، wو  ،) ɪبییا آو هییای مشابهشییان در
زبییان فارسییی سییرآ هم نیییش ،جییایینینی آو هییای زوتییاه بییا آو هییای بزنییا ،دشییو ری در

۸۹۳
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تزفییآ و زییههای مرزییب و وشییههای هم ییو دی ز دییییر طاهییای تزفظییی زبییانآموز ن
سرآ
همییانسور زییه ز پژوهتهییای فییوق پیا سییر پژوهتهییایی زییه تییازنون دربییارة
طاهییای تزفظییی زبییانآموز ن یر دییی در یییادریری زبییان دیزیسییی دجییام شییاه سییر،
مشییکزات و جییی زبییانآموز ن ر ز جنبییههای م تزفییی مادنییا طاهییای موجییود در تولیییا
ویژریهییای زدجیییری و زبرزدجیییری آو هییا بررسییی زییرده دییا ،مییا تییازنون پژوهشییی زییه
مشییکزات تزفظییی آو هییای هم ییو دی زبییانآموز ن یر دیییز زبییان دیزیسییی ر در چییارچوش
دظری یة بهینیییی بررسییی زنییا ،دجییام دشییاه سییرآ در مییورد

وصیییات همیییادی دظری یة

بهینییییی و ماهییییر ردهشییینا تی آن ،پژوهشییییر دی مادنیییا موزیییارتی ،)2112( ۸زیییان

2

( )2111و زیییر )۸۳۳۳( ۹معتقادییا در همییة زبانهییا یییوسییری محییاودیرهای جهییادی
وجییود د رد زییه یییش محییاودیرها دق

پ یردییاآ تنهییا رتبهبنییای یییش محییاودیرها در

زبانهییا متفییاوت سییرآ در و قییع دظری یة بهینیییی دسییبر ب یه دیارههییای ز یشییی قبزییی بییه
تنو هییای مرزر ی ر 1زبانهییا میپییرد زد زییه ز محییاودیرهای دق

پ ی یر بر ورد ردییا ،مییا

دیارهییای ز یشییی ی مادنییا دظریییههای قاعییاهبنیییاد بییه صییود پییار متری غیرقابیی دقیی
میپرد زدییاآ بییر یییش مبنییا ،ضییرورت د رد طاهییای تزفظییی زبییانآموز ن فارسیییزبان در
تولیا هم و نهای دیزیسی ز دیاراه بهینیی تحزی شودآ
 .۳چارچوب نظری

دظریییة بهینیییی دسییتاوردی جایییا در دسییتور ز یشییی سییر زییه آن ر پییرینز و
سمولنسیییکی ( )۸۳۳۹مطیییرز زرددیییاآ ز دییییاراه موزیییارتی ( )2112در دییییارة دظرییییة
بهینیییی ،بییهجییای بازدماییهییای زیییریش 0و آو یییی 6موجییود در سیینر و جشناسییی ز یشییی،7
1. McCarthy
2. Kaun
3. Kager
4. cross-linguistics
5. underlying/ phonological representation
6. phonetic representation
7. generation phonology
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بییه ترتیییب دروند د و بییروند د بییهزار میییرودآ در یییش دیییاره ،ز یشیییر ۸زییه ز یییو
سییازوزار صییوریز ریاضیییروده بر ییورد ر سییر ،ر بییب میییان دروند د و بییروند د سییرآ
ز یشیییر ز یییو دروند د دریییافتی تعییا دی رنینییة بییروند دی رقیییب 2ر تولیییا میزنییاآ
رزیییاش ۹دییین مادنییا ز یشیییر بییا سییازوزار صییوری و ریاضیییرودة ییود ،پیییت ز ینکییه
ز یشییر رنینییههای رقیییب ر تولیییا زننییا ،ز میییان آنهییا رنینیة بهینییه (بییروند د و قعییی) ر
بر میرنیناآ
ز دظییر موزییارتی ( )2112رزیییاش بییا عمییاد محییاودیرهای ییاص زبییادی بییر
مجموعییة رنینییهها ،رنینییه ی ر بییهعنو ن بهینییه دت ییاش میزنییا زییه ز بالییاتریش مییین ن
همیاهنیی بییا د دههیای ییاص زبییادی بر یورد ر سییرآ محیاودیرها در دظریییة بهینیییی دو
دو دییییا :محییییاودیرهای پایییییایی (وفییییاد ری) 1و محییییاودیرهای دشییییاند ری0آ
محییاودیرهای پایییایی دییارر بییر همادنییای بیییش دروند د و بییروند ددییا و هررودییه تفییاوت
میییان رنینییههای دروند د و بییروند د ر جریمییه میزننییا ،مادنییا محییاودیر ضییا ی ا 6و
ضییا درج)2112( 7آ مییا محییاودیرهای دشییاند ری بییاون در دظییر رییرفتش شییباهر رنین یة
بییروند د بییا دروند د ،رنینیة بییروند دی ر جریمییه میزننییا زییه آنهییا ر دقی

زنییا ،مادنییا

و زییهها دبایییا یشییومی شییودا یییا هجاهییا دبایییا د ر ی پایادییه باشیینا (زیییر)۸۳۳۳ ،آ یییو
ص مهی در دظرییة بهینییی ییش سیر زیه محیاودیرها بیهسیور جهیادی دق
یش رو ،ییو رنینیه بیا دقی

پ یردیاآ ز

ییو محیاودیر جریمیه میشیود زیه بیا عزامیر سیتاره «*»

دشاند ده میشودآ در صیحنة رقابیر مییان رنینیهها ،بیر ی دشیاند دن ی ا ییو رنینیه در
زنییار عزامییر سییتاره «*» عزامییر تعجییب «!» دییین درج میشییود زییه بییه آن «ت طییی مهزییو»

۱

میرویناآ در میورد ادیههایی زیه در تعیییش رنینیة بهینیه دقشیی دا شیته باشینا هاشیور زده
1. generator
2. candidate
3. evaluator
4. faithfulness
5. markedness
6. MAX
7. DEP
8. fatal violation
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میشییودآ لییازم بییه ذزییر سییر ررچییه محییاودیرها همیادی دییا ،مییا یییش محییاودیرها در
زبانهییای م تزییب بییا رتبهبنییای متفییاوتی ر میدهنییاآ رتبهبنییای محییاودیرها همییان
ترتیییب ر ییا د محییاودیرها در یییو زبییان ییاص بر سییاس همیتییی سییر زییه هریییو ز
آنها در آن زبان د ردا (لجنردره ،۸رریمشو 2و ویکنر)211۸ ،۹آ
سییر دجام رنینییه ی بییهعنو ن رنینییة بهینییه دت ییاش میشییود زییه هیکرییاه بییر ی آن ز
عزامر تعجیب سیتفاده دشیاه باشیاآ ییش رنینیه ز بیشیتریش همیاهنیی بیا محیاودیرهای
با مرتبة بالاتر بر ورد ر سرآ
 .۴روش پژوهش

آزموددیهییای یییش پییژوهت 01 ،د دتآمییوز د تییر در مقطییع ر هنمییایی (دوبییر ود
سییاد هفییت ) و قییع در شهرسییتان رفسیینجان ،بییه رو

دمودییهریری ت ییادفی دت ییاش شییاداآ

دلییی دت ییاش یییش مقطییع یییش بییود زییه تمییامی زبییانآموز ن منت ییب در بتییا ی مر زییة
زبییانآموزی قییر ر د شییتنا و هیکیییو ز آنهییا قبزییا در ززییاس آمییوز
شییرزر دکییرده بوددییاآ در رو

زبییان دیزیسییی

دمودییهریری ت ییادفی ،درصییای ز یییو جامعییه بییهعنو ن

دمایناة آن جامعه دت اش میشود (دلاور)۸۹۱۸ ،آ
د دههییای یییش پییژوهت بییا شییرزر زبییانآموز ن در یییو آزمییون

و دییان تعییا دی

جمزات ریردآوری شیاه سیرآ ییش آزمیون  ۸1جمزیه د ردآ هیر جمزیه یا ق  2و ه د رد
زه یکیی ز هم و نهیای ییش و ههیا 6/ð/ ،0 θ ،1 w ،ییا  7/ŋ/سیرآ لیازم بیه ذزیر سیر
سییعی شییا توزیییع آو یییی یییش هم و نهییا در جاییاههییای م تزییب و ه یییا هجییا (جاییییاه
آغییازی ،میییادی و پایییادی) لحییاش شییودآ تنهییا در مییورد هم ییو ن  ،/ŋ/و ههییایی زییه یییش
1. Legendre
2. Grimshaw
3. Vikner
1آ هم و ن دیزیسی  wبا هم و ن ] [vدر فارسی جایینیش میشودآ
0آ هم و ن دیزیسی  θدر جاییاه آغازة هجا بهترتیب با هم و نهای ] [tو ] [dدر فارسی جاییریش میشودآ
6آ هم و ن دیزیسی  ðدر جاییاههای آغازه و پایادة هجا بهترتیب با هم و نهای ] [dو ] [zدر فارسی جایینیش میشودآ
7آ هم و ن دیزیسی  /ŋ/در جاییاه پایادة هجا با هم و ن ] [nɡدر زبان فارسی جایینیش میشودآ
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هم ییو ن در جاییاههییای میییادی و پایییادی آنهییا قییر ر د رد بررسییی شییادا؛ زیییر یییش
هم ییو ن در هیکیییو ز و ههییای زبییان دیزیسییی در جاییییاه آغییازی هجییا یییا بتییا ی و ه
مشییاهاه دمیشییود (روچ)21۸1 ،۸آ در دهایییر ،ز هییر یییو ز زبییانآموز ن و سییته شییا در
یو تاق دسیبتا سیازر در مآسسیه ،اضیر شیاه و جمزیهها ر ب و دنیاآ سیاز صیا ی هیر
یو ز آنهیا بیه میات  0دقیقیه ضیبب شیاآ بیا توجیه بیه تفاوتهیای تزفظیی زیه در تزفیآ
بر ییی ز آو هییا وجییود د شییر ،مادنییا تزفییآ و زییة ] [uقبیی ز هم ییو ن  /w/در وشییة
هم یو ن در جاییییاه آغییازة هجیا ،بییا سییتفاده ز درم فین ر پییرت( 2دسی ة 06آ 1آ  )6سییییناد
صوتی مربو بررسیی شیا و ز دحیوة تولییا دقییل ییش رودیه آو هیا سمینیان اصی شیاآ
عزیاوه بییر یییش ،ز سییه زبانشییناس آشیینا بیه آو شناسییی و سییته شییا بییه صییا ی ضببشییاة
زبییانآموز ن منت ییب رییو

دهنییا و و ههییای مییورد بررسییی ر بییا سییتفاده ز دظییام لفبییای

آو دیاری بیش لمززیی آیپیی ی ۹دسی ة دولیوس سیی  1آو دییاری زننیاآ زییر قبی

ز دجیام

هرروده تحزی و جشینا تی ،لیازم سیر بتیا د دههیای میورد بررسیی آو دییاری شیودا زیه
یکییی ز ر ی تییریش دظامهییای آو دیییاری ،دظییام لفبییای بیش لمززییی آیپییی ی (دسی ة دولییوس
سییی ) سییرآ در دهایییر ،دیاردییاران یییش پییژوهت زییه همیییی سییتاد درس آو شناسییی
بوددا صحر تزفیآ د دههیا ر ت یییا زرددیاآ در بررسیی د دههیا بیا توجیه بیه تنیو لهجیه ی
موجود در زبیان دیزیسیی ،تزفیآ و ههیا در لهجیة بریتادییایی 0لحیاش شیا و بیر ی سمینیان
ز صییحر تزفییآ و ههییا ،تمییامی و ههییای مییا دظییر در یییش پییژوهت در فرهنیید لغییر
آزسیییفورد (فرهنییید لغیییر دیزیسیییی آزسیییفورد )21۸۹ ،و فرهنییید لغیییر زبیییانآموز ن
پیشییرفتة زمبییری (فرهندلغییر زبییانآموز ن پیشییرفتة زمبییری  )21۸۹ ،6مجییاد بررسییی
شییاداآ ز یییش رو ،پییز ز بررسییی صییا ی ضببشییاة زبییانآمییوز ن ،بافرهییای ر ییا د هییر
یو ز یش هم و نها مورد توجیه قیر ر ررفیر تیا مشی ص شیود ر یا د ییا عیام ر یا د
1. Roach
2. Praat
)3. International Phonetic Alphabet (IPA
4. Doulos SIL
5. BBC accent
6. Cambridge Advanced Learners’ Dictionary
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۸1۹

چه محیاودیر(هایی) و بیا چیه رتبیه ی ،عزیر ییش تغیییر ت هم یو دی سیرآ در دهاییر،
تحزییی متناسییب بییا هییر یییو ز یییش تغییییر ت در چییارچوش دظریییة بهینیییی پییرینز و
سمولنسکی ( )۸۳۳۹ 2111ر ه شاآ
 .۵نتایج و بحث
در ب تهییای بعییای یییش پییژوهت ،تحزی ی بهینیییی تزفییآ هم و نهییای ð ، θ ، w

و  ŋدر رفتار زبانآموز ن فارسیزبان بررسی میشودآ
 .1 .۵همخوان  /w/در آغازة هجا

آو ی  wهم ییو دی دولبییی ،۸غزییر (دی و زییه) 2و و کد ر ۹سییر (روچ )21۸1 ،زییه
معمولییا بییهعنو ن هم ییو ن داسییودة 1لبیییدرمزییامی شیینا ته میشییود (زییار)۸۳۳۹ ،0آ نمییره
( ،۸۹۳0صآ  )۸11معتقییا سییر «و ج  /w/در فهرسییر و جهییای زبییان فارسییی مییروز
وجییود دییا رد و فقییب ردپییای آن در آو ی دورادییة  owدیییاه میشییود»آ در سیییر تحییود
آو ی  ، wبو لقاسییمی ( )۸۹۱1معتقییا سییر ،در فارسییی باسییتان بییه فارسییی میادییه تبییای
 bبه ] [wوجود د شته سیر میا در ری ر ز فارسیی میادیه بیه فارسیی معاصیر ،ییش سییر
تحییود تغییییر زییرده و مجییاد و ج  bبییر و ج  wغالییب میشییود ،مادنییا و ه «بییرا» زییه
در فارسییی باسییتان بهصییورت  /bafr/بییوده سییر و در فارسییی میادییه بهصییورت ][wafr

تزفآ میشاه و زنیون در فارسیی معاصیر مجیاد بیه همیان صیورت  barfریاهر میشیودآ
ج ( )۸۹۳2دیین شیو های مبنیی بیر وجیود هم یو ن  wدر فارسیی باسیتان دیافتیه سیر،
ز یییش رو ،آن ر بییا هم ییو ن  vدشییان د ده سییرآ بییا توجییه بییه د دههییای جییاود ( ،)۸در
یییادریری زبییان دیزیسییی ،زبییانآموز ن فارسیییزبان ،غزییب زمییادیزییه یییش هم ییو ن در
جاییاه آغیازة هجیا سیر ،آن ر بیا هم یو ن ] [vجیایینیش مییزننیا ،یعنیی بیه هم یو دی
زه جاییاه تولیا آن به  /w/دندیوتر باشا (زازاودا)۸۹7۳ ،آ
1. bilabial
2. semi-vowel
3. voiced
4. approximant
5. Carr

۸11
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مطالعات زبان و ترجمه

جدول  .1تبدیل همخوان دولبی  /w/به همخوان لبیدندانی ] [vدر جایگاه آغازة هجا
معنی فارسی

تلفظ زبانآموز
فارسیزبان

تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری
انگلیسی

غربی

][ves.tern

wes.tən

western

ررمتر

][vɑr.mer

wɔ:mə

warmer

صنالی چر د ر

][vi:l. ʧɛr

/wi:l.ʧeə/

wheel chair

زجا

][vɛr

/wɛː/

where

][cɑrvɑʃ

/kɑ:.wʃ/

carwash

ر رو ه

][pa:s.vord

/pɑ:s.wɜ:d/

password

ساداویک

][sand.viʤ

/san.wɪʤ/

sandwich

مایکروویو

][maɪk. re.veɪv

/maɪ.krə.weɪv/

microwave

زارو

سبییل د دههییای جییاود  ،۸هم ییو ن دولبییی  wدیزیسییی در جاییییاه آغییازة هجییا بییه
دندیییوتریش هم ییو ن ز دظییر جاییییاه تولیییا در زبییان فارسییی ،هم ییو ن لبیییددییا دی ]،[v
تبییای میشییودآ در تحزییی بهینیییی ،بتییا د دههییای مربییو بییه تزفییآ یییش هم ییو ن در
جاییییاه آغییازه و وش یة هم ییو دی بررسییی شییاآ در تحزی ی بهینیییی تبییای هم ییو ن /w/

بییه ] [vدر جاییییاه آغییازة هجییا ،محییاودیتی زییه بالییاتریش مرتبییه ر د ر سییر ،محییاودیر
دشییاند ری  *[wسییر زییه بییه موجییب آن وقییو هم ییو ن  /w/در جاییییاه آغییازة ممنییو و
دق ی

آن مهزییو سییرآ محییاودیر دییییر ،محییاودیر پایییایی ] IDENT[bilabialسییر

زه بیه موجیب آن دروند د و بیروند د باییا در ویژریی دولبیی یکسیان باشیناآ ر یا د ییش
فر ینیییا در و ة  whereدر تیییابزوی  ۸تحزیییی شیییاه سیییرآ رتبهبنیییای  ۸عیییام ر یییا د
هم ییو ن  /w/در جاییییاه آغییازة هجییا ر بیییان میزنییاآ بررسییی د دههییای جییاود  ۸دشییان
میدهییا زییه یییش محییاودیرها بییا رتبهبنییای  ،۸عامیی تبییای هم ییو ن دولبییی  wبییه
هم و دی لبیددا دی ] [vدر جاییاه آغازة هجا بوده سر:
](1) *[w >> IDENT[bilabial

۸10

طاهای تزفظی بر ی هم و نها در زبانآموز ن آآآ
تابلو  .1عدم وقوع همخوان  /w/در جایگاه آغازة هجا
]IDENT[bilabial

Input: /wer/

*[w

][wer

!*

a.

]b. ☞ [ver

*

همانرودیه زیه تیابزوی  ۸دشیان میدهیا ،رنینیة  aبیه دلیی دقی

محیاودیر  *[wزیه

بالاتریش مرتبیه ر د ر سیر ،ز دور رقابیر زنیار ر شیته میشیودآ بنیابر یش رنینیة  bتنهیا بیا
دقیی

محییاودیر ] IDENT[bilabialزییه مهزییو تزقییی دمیشییود ،رنینییة بهینییه معرفییی

میشودآ
 .۲ .۵همخوان  /w/در خوشة همخوان

زمادی زه هم یو ن  /w/بیهعنو ن عضیو دوم ییو وشیة هم یو ن در آغیازة هجیا باشیا
(مادنییا و ة  ،)switchسبییل د دههییای جییاود  ،2زبییانآموز ن تمایی د ردییا وشییة هم ییو ن
ر بشکننا و پز ز ولیش هم و ن و زة  /u/ر درج زنناآ
جدول  .۲درج واکة ] [uقبل از همخوان  /w/در خوشة همخوان در جایگاه آغازة هجا
معنی فارسی

تلفظ زبانآموز
فارسیزبان

تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری
انگلیسی

پیک

][tu.wist

/twɪst/

twist

سوییک

][su.wiʧ

swɪtʃ

switch

دوقزو

][tu.win

twɪn

twin

سو یز

][su.wit.ser.land

/swɪt.sə.lənd/

Switzerland

شیریش

][su.wi:t

/swiːt/

sweet

ز شان

][du.win.del

/dwɪnd(ə)l/

dwindle

در تحزیییی بهینییییی ،محیییاودیر دشیییاند ری ( COMPLEXonsetموزیییارتی،2112 ،
صآ  )2۸۹بالییاتریش مرتبییه ر د ر سییرآ برسبییل یییش محییاودیر ،آغییازة هجییا دبایییا د ر ی
وشییه باشییاآ محییاویر دییییر ( *[wزرشیینر ،211۸ ،صآ  )20سییر زییه وقییو هم ییو ن
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 /w/ر در جاییییاه آغییازة هجییا رد میزنییاآ در دهایییر ،محییاودیر پایییایی ضییا درج DEP

سییر زییه درج هییر و جییی ر در بییروند د جریمییه میزنییا و در مرتبهبنییای قییر ر میریردییاآ
یییش فر ینییا در و ة  twistدر تییابزوی  2بررسییی شییاه سییرآ رتبهبنییای  ،2درج و زییة u

قب

ز هم و ن  /w/ر در وشة هم و دی بیان میزنا:
, *[w >> DEP

onset

(2) COMPLEX

تابلو  .۲درج واکة ] [uقبل از همخوان  /w/در خوشة همخوانی در جایگاه آغازة هجا
DEP

*[w

COMPLEXonset
!*

*

Input: /twɪst/
][twɪst

a.

]b.  [tu.wist

همانسور زیه در تیابزوی  2دشیان د ده شیا ،رنینیة  aبیهدلیی دقی

مهزیو محیاودیر

دشیییاند ری  COMPLEXonsetز رقابیییر زنیییار مییییرودآ رنینیییة  bبیییا وجیییود دقییی
محییاودیر پایییایی  DEPو بییهدلی رعایییر دو محییاودیر دشییاند ری COMPLEXonset

و  *[wرنینة بهینه معرفی میشودآ
 .۳ .۵همخوانهای دندانی  /θ/و /ð/

 /θو  /ð/هم و نهییای ددییا دی هسییتنا بییهسییوری زییه دییوک زبییان بییه پشییر ددییا نهای
پیشیییش پییایینی و تیغیة زبییان بییه پشییر ددییا نهای پیشیییش بالییایی بر ییورد میزنییا و هییو ز
فضای بیش زبان و ددا نها به بیرون ر داه میشود (روچ)21۸1 ،آ
 .1 .۳ .۵همخوانهای  /θ/و  /ð/در جایگاه آغازة هجا

بییا بررسییی د دههییای جمعآوریشییاه ز زبییانآموز ن در جییاود  ۹یییش دتیجییه بییهدسییر
آمییا زییه زثییر زبییانآموز ن منت ییب در یییش پییژوهت تییرجیه میدهنییا هم ییو ن ددییا دی
سایشی بییو ک  /θر در جایییاه آغیازة هجیا بیه هم یو ن لثیویددیا دی دسیا دی بییو ک
] [tو هم ییو ن ددییا دی سایشییی و کد ر  /ð/ر در همیییش جاییییاه بییه هم ییو ن لثییویددییا دی
دسییا دی و کد ر ] [dتبییای زننییا؛ زیییر هم و نهییای  tو  dدندیییوتریش و جهییا ز

۸17

طاهای تزفظی بر ی هم و نها در زبانآموز ن آآآ

دظییر جاییییاه تولیییا در دظییام هم ییو دی زبییان فارسییی و جهییای  θو  ðمحسییوش
میشودا (هاد)2117 ،۸آ
جدول  .۳تبدیل همخوان دندانی بیواک  /θ/به همخوان لثویدندانی بیواک ] [tو همخوان دندانی
واکدار  /ð/به همخوان لثویدندانی واکدار ] [dدر جایگاه آغازة هجا
معنی فارسی

تلفظ زبانآموز
فارسیزبان

تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری
انگلیسی

غزیآ

][tik

/θɪk/

thick

سوم

][terd

θəːd/

third

فکر زردن

][tiŋk

/θɪŋk/

think

تئاتر

][tieter

/θɪətə/

theatre

آن

][dat

/ðat/

that

2

][de

)/ðə/ (/ðiː/, /ðɪ/

the

یش

][dis

/ðɪs/

this

هیکیو ز دو تا

][ni:der

/naɪ.ðə/, /niː.ðə/

neither

پار

][fɑ:der

/fɑː.ðə/

farther

-

زثییر زبییانآموز ن آو هییای لثییویددییا دی ] [tو ] [dر بییهترتیییب بییهجییای آو هییای ددییا دی
 /θ/و  /ð/در جایییییاه آغیییازة هجیییا بیییهزار میبردیییا و آو هیییای ] [sو ] [zر زبیییانآموز ن
زمتییری در یییش جاییییاه تزفییآ میزننییاآ عزییر یییش مییر ر میتییو ن در ویژرییی تقویییر

۹

جسییرآ هییایمش )۸۳70( 1فر ینییا تقویییر ر معییادد پرتییو ن شییان یییو آو مید دییاآ
برزو سیییر ،211۸( 0صآ  )۸6۱معتقیییا سیییر «هم و نهیییای قیییوی تمایییی د ردیییا در
جاییاه قیویتر هجیا قیر ر بییردیا»آ بیهعبیارت دیییر ،تیرجیه میدهنیا در آغیازة هجیا زیه
1. Hall
2آ در زبان فارسی معادلی بر ی را تعریب  theدیزیسی وجود دا رد ،ما با توجه به معرفهساز بودن یش را در بر ی
مو رد به « یش» یا «آن» ترجمه میشودآ
3. fortition
4. Hyman
5. Baerquest

مطالعات زبان و ترجمه
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محییییب قیییوی ی محسیییوش میشیییود ،و قیییع شیییوداآ بیییازوویک )۸۳۳1( ۸محیییاودیر
( STRONG ONSETآغیییازة قیییوی) ر بیییر ی ییییش فر ینیییا معرفیییی زیییردآ وی ییییش
محییاودیر ر عام ی تبییای هم ییو ن سایشییی  /ð/ر بییه هم ییو ن دسییا دی ] [dدر دمودییة
 ۹ز زبان ساادیایی مید دا:
](3) /ðato/→[dato

در تحزییی بهینیییی تبییای هم ییو ن  /θ/بییه ] [tو  /ð/بییه ] [dدر جاییییاه آغییازة هجییا
توسییب زبییانآمییوز ن ،محییاودیتی زییه بالییاتریش مرتبییه ر د رد ،محییاودیر دشییاند ری
 *dentalسییرآ یییش محییاودیر دشییاند ری وقییو هم ییو ن ددییا دی ب ییو ک و و کد ر ر
در در هییر جاییییاهی رد میزنییاآ محییاودیر پایییایی  STRONG ONSETدر رتبییة بعییای
قییر ر میریییرد و وقییو آغییازة ضییعیب ر جریمییه میزنییاآ محییاویر بعییای ز یه در رتب یة
پییاییشتری قییر ر میریییرد  LAZYسییرآ زرشیینر ،211۸( 2صآ  1و  )2۸عزییر وقییو
فر ینا تضعیب ر یو محیرک آو ییی معرفیی میزنیا زیه بیر ی زیاهت «زوشیت تولییای»

۹

و زییاربرد دیییروی زمتییر در تولیییا یییو صا سییرآ زرشیینر بییر ی یییش محییرک دقییت
محاودیر صیوری  LAZYر معرفیی میزنیا زیه بیهموجیب آن و یاهای و جیی باییا بیا
ز زوشییی تولیییا شییودا و وقییو و ج قییوی جریمییه میشییودآ در دهایییر ،محییاودیر
] IDENT[dentalد ر ی پییاییشتریش رتبییه سییر زییه بیییادیر یکسییادی دروند د و بییروند د
در ویژرییی ددییا دی سییرآ ز میییان و ههییای متعییادی زییه در رفتییار زبییانآموز ن بررسییی
شییا ،و ههییای  thinو  thisبییر ی تحزییی در تابزوهییای بهینیییی  ۹و  1دت ییاش شییاه داآ
رتبهبنییای ( )1عییام ر ییا د هم و نهییای /θ/و /ð/ر در جاییییاه آغییازة هجییا دشییان
میدها:
](4) *dental >> STRONG ONSET >> LAZY >> IDENT[dental

1. Baković
2. Kirchner
3. articulatory effort

۸1۳

طاهای تزفظی بر ی هم و نها در زبانآموز ن آآآ
تابلو  .۳عدم وقوع همخوان  /θ/در جایگاه آغازة هجا
IDENT
][dental

LAZY

*

*

STRONG
ONSET

*dental

Input: /θɪn/

*

!*

]a. [θɪn
]b. [sɪn

!*

]c.  [tɪn

تابلو  .۴عدم وقوع همخوان  /ð/در جایگاه آغازة هجا
]IDENT[dental

LAZY

*

*

STRONG
ONSET
*
!*

*dental

Input: /ðɪs/

!*

]a. [ðɪs
]b. [zis
]c.  [dɪs

در تابزوهیییای  ۹و  ،1رنینیییة  aبیییه یییاسر عیییام رعاییییر محیییاودیرهای  *dentalو
 STRONG ONSETز رقابیییر زنیییار ر شیییته میشیییودآ رنینیییة  bز محیییاودیر
 STRONG ONSETت طییی میزنییا و در دهایییر رنینییة  cبییه ییاسر رعایییر یییش دو
محاودیر بروند د بهینه معرفی میشودآ
 .۲ .۳ .۵همخوانهای  /θ/و  /ð/در جایگاه پایانة هجا

د دههییای جییاود  1ییازی ز آن سییر زییه زبییانآموز ن در جاییییاه پایاد یة هجییا تییرجیه
میدهنا بهجای دو هم و ن  /θ/و /ð/بهترتیب هم و نهای ] [sو ] [zر بهزار ببرداآ
جدول  .۴تبدیل همخوان دندانی بیواک  /θ/به همخوان لثوی بیواک ] [sو همخوان دندانی واکدار /ð/به
همخوان لثوی واکدار ] [zدر جایگاه پایانة هجا
معنی فارسی

تلفظ زبانآموز
فارسیزبان

تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری
انگلیسی

بزوتوس

][blu:tus

/bluːtuːθ/

Bluetooth

رفاه عمومی

][kɑmənvels

/kɒ.mən.welθ/

commonwealth

مکبث

][macbes

/məc.bɜθ/

Macbeth

همه

][hels

/hɜlθ/

health

۸01
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معنی فارسی

تلفظ زبانآموز
فارسیزبان

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری
انگلیسی

شماد

][nors

/nɔːθ/

north

دفززشیان

][bris

/briːð/

breathe

مامزردن

][beɪs

/beɪð/

bathe

دفرتد شتش

][ləʊz

/ləʊð/

loathe

تسکیشد دن

][su:z

/suːð/

soothe

ددا نها

][ti:z

/tiːð/

teethe

عزییر یییش مییر ر میتییو ن در فر ینییا تضییعیب ۸جسییرآ « یییش فر ینییا یییو صییا ر بییه
صییا یی زییه درجییة ررفتیییی 2یییا دیییر  ۹آن زمتییر سییر تبییای میزنییا» (زرشیینر،211۸ ،
صآ  )۹مادنا تبای هم و ن دسا دی  /G/به هم و ن سایشی ] [xدر و ة «وقر»:

](6) /vaGt/ → [vaxt

در تحزییی بهینیییی تبییای هم ییو ن  /θ/بییه ] [sو  /ð/بییه ] [zدر جاییییاه پایادییة هجییا
توسییب زبییانآمییوز ن ،محییاودیتی زییه بالییاتریش مرتبییه ر د رد ،محییاودیر دشییاند ری
 *dentalسیییرآ محیییاودیر دیییییر ،محیییاودیر پاییییایی  STRONG ONSETسیییر،
سییاز محییاویرهای  LAZYو ] IDENT[dentalدر پییاییشتریش مرتبییه قییر ر میریردییاآ
ز مییییان د دههیییا ،تحزیییی بهینییییی دو و ة  healthو  sootheبیییر ی تحزیییی در تیییابزوی
بهینیییی  0و  6دت ییاش شییاه سییرآ رتبهبنییای ( )7عییام ر ییا د هم و نهییای  /θ/و /ð/ر
در جاییاه پایادة هجا دشان میدها:
](7) *dental >> STRONG ONSET >> LAZY >> IDENT[dental

1. lenition
2. stricture
3. duration

۸0۸

طاهای تزفظی بر ی هم و نها در زبانآموز ن آآآ
تابلو  .۵عدم وقوع همخوان  /θ/در جایگاه پایانة هجا
]IDENT[dental

LAZY

*
*

!*

STRONG
ONSET

*dental

Input:/hɜlθ/

!*

]a. [hɜlθ
]b. [hɜlt
]c.  [hɜls

تابلو  .۶عدم وقوع همخوان  //در جایگاه پایانة هجا
]IDENT[dental

LAZY

STRONG
ONSET

*dental

Input: /su:ð/

!*

]a. [su:ð

!*
*

]b. [su:d
]c.  [su:z

در تیابزوی  0و  6رنینیة  aبیه یاسر عیام رعاییر محیاودیر  * dentalز رقابیر زنیار
ر شییته میشییودآ رنینییة  bز محییاودیر  LAZYت طییی میزنییا و در دهایییر رنینییة c

به اسر رعایر یش سه محاودیر ود بروند د بهینه معرفی میشودآ
 .۴ .۵همخوان نرمکامی /ŋ/

هم یییو ن  /ŋ/درمزیییامی ،یشیییومی و و کد ر سیییر زیییه جایییییاه تولییییا آن بیییا
هم و نهییای  /k/و  /ɡ/یکسییان سییرآ یییش آو هیکرییاه در جاییییاه آغییازیش هجییا رییاهر
دمیشییود (روچ)21۸1 ،آ در زبییان دیزیسییی هنیییامیزییه هم ییو ن لثییوی یشییومی  /n/در
جاییییاه پیییت ز هم ییو ن درمزییامی دسییا دی  /k/و  /ɡ/قییر ر ریییرد ،فر ینییا همیییودی ر
میدها و ییش هم یو ن بیه هم یو ن درمزیامی یشیومی ] [ŋتبیای میشیود (زیار)۸۳۳۹ ،آ
فر ینییا همیییودی هم ییو ن لثییوی دسییا دی  nو هم ییو ن درمزییامی دسییا دی  ɡو ی ا
هم و ن  ɡدر زبان دیزیسی در بازدمایی ودو ا ۸زیر مش ص شاه سر:

1. autosegmental

۸02

مطالعات زبان و ترجمه
][ŋ

]درمزامی[

/ɡ/

]درمزامی[

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

/n/

/ɡ/

/n/

]لثوی[

]درمزامی[

]لثوی[

بازنمایی خودواحد  .1همگونی همخوان لثویانسدادی  /n/و همخوان نرمکامیانسدادی  /ɡ/و حذف
همخوان  /ɡ/در زبان انگلیسی (نویسندگان)

لازم به ذزر سیر ی ا هم یو ن  /ɡ/در تمیام میو رد تفیاق دمی فتیاآ چناد یه پیز ز
هم ییو ن  /ɡ/ودییا ت ییریفی ضییافه شییود یییا در و ة بسیییب و زییه ی پییز ز آن قییر ر ریییرد،
یش هم و ن ی ا دمیریرددآ ی ا  /ɡ/زمیادی ر میدهیا زیه و ه بیه  /nɡ/یت شیاه
باشییا یییا پییز ز  /nɡ/ودییا شییتقاقی ضییافه شییود (لاهفورییا21۸0 ،۸؛ زییار۸۳۳۹ ،؛ روچ،
)21۸1آ
](8) a. /sɪnɡ/ → [sɪŋɡ] → [sɪŋ
]b. /sɪnɡ#ǝr/ → [sɪŋɡ#ǝr] → [sɪŋ#ǝr
]c. /fɪnɡǝr/ → [fɪŋɡǝr
]d. /lɔ:nɡ+ǝr/ → [lɔ:ŋɡ+ǝr

عزییر وقییو فر ینییا همیییودی فییوق ،محییاودیر پایییایی ] AGREE[placeسییر زییه
بییهموجییب آن و جهییای مجییاور بایییا بییهلحییاش جاییییاه تولیییا یکسییان باشیینا (بییازوویک،
2111؛ پینییروز)2117 ،2آ یییش محییاودیر در بالییاتریش مرتبییه قییر ر د ردآ محییاودیر بعییای،
محییاودیر دشییاند ری  *ŋɡسییر زییه وقییو هم ییو ن  /ŋ/ر در زنییار هم ییو ن  /ɡ/مییردود
میشیییماردآ محیییاودیرهای مرتبیییة پیییاییشتر میتو دیییا  MAXو ] IDENT[placeباشیییاآ
 MAXیی ا هررودییه و جییی ر در بییروند د جریمییه میزنییا و ] IDENT[placeییازی
ز آن سیر زییه دروند د و بیروند د بایییا در جاییییاه تولییا یکسییان باشیناآ تحزیی بهینیییی
و ة  singبییهعنو ن دمودییه در تییابزوی  7آورده شییاه سییرآ رتبهبنییای ( )۳یی ا  /ɡ/ر
در جاییاه پایان و ه دشان میدها:
](9) AGREE[place] >> *ŋɡ >> MAX >> IDENT[place
1. Ladefoged
2. Piñeros

۸0۹

طاهای تزفظی بر ی هم و نها در زبانآموز ن آآآ
تابلو  .۷همگونی محل تولید خیشومی و حذف  /ɡ/در زبان انگلیسی
]IDENT [place

MAX

*
*

*

*ŋɡ

]AGREE [place
!*

Input: /sɪnɡ/
]a. [sɪnɡ
]b. [sɪŋɡ

!*

]c. ☞ [sɪŋ

همانرودییه زییه در تییابزوی  7مشییهود سییر ،رنینییة  aبییهدلییی دقیی
] AGREE[placeز رقابییر زنییار میییرودآ دقیی
میشییود ،بنییابر یش رنینییة  bبییه اسر دقیی

محییاودیر

محییاودیر  *ŋɡدییین مهزییو تزقییی

یییش محییاودیر زنییار ر شییته میشییودآ در

دهایر ،رنینة  cبه اسر رعایر دو محاودیر د سر دروند د بهینه معرفی میشودآ
در زبیییان فارسیییی زمادیزیییه دو هم یییو ن  /n/و  /ɡ/در مجیییاورت یکیییاییر قیییر ر
میریردییا ،فر ینییا همیییودی تفییاق می فتییا و هم ییو ن لثییوی-ددییا دی  /n/درمزامیشییاه و
بییه هم ییو ن درمزییامی  /ŋ/تبییای میشییود ،مییا  /ɡ/یی ا دمیشییود (جیی )۸۹۱۱ ،آ
بازدمیییایی ودو یییا  2بییییادیر همییییودی هم یییو ن لثیییوی دسیییا دی  nو هم یییو ن
درمزامی دسا دی  ɡو عام
][ɡ

]درمزامی[

][ŋ

ا هم و ن  ɡدر زبان فارسی سر:
/ɡ/

]درمزامی[

/n/

]لثویددا دی[

/ɡ/

]درمزامی[

/n/

]لثویددا دی[

بازنمایی خودواحد  .۲همگونی همخوان لثویدندانی انسدادی  /n/و همخوان نرمکامیانسدادی  /ɡ/و عدم
حذف همخوان  /ɡ/در زبان فارسی (نویسندگان)

با توجه بیه بازدمیایی ودو یا  ،2فر ینیا همییودی مییان هم یو ن لثیویددیا دی  nو
هم ییو ن درمزییامی  ɡر میدهییا مییا هم ییو ن درمزییامی  ɡبعییا ز هم ییو ن درمزییامی
 ŋبر زییاا آد ییه در بازدمییایی  ۸مشییاهاه شییا ،ی ا دمیشییودآ یکییی ز مشییکزاتی زییه
فر رییر ن فارسییزبان در ییادریری زبیان دیزیسییی بیا آن مو جهه دیا ،وجیود بر یی آو هییای

۸01
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دیزیسییی سییر زییه در زبییان فارسییی وجییود دا ردییا ( زیییوری و زرلیییت۸۳۳2 ،؛ زنییورنی،
)۸۳۱7آ بییهعبییارتی ،طاهییایی زییه ممکییش سییر در تزفییآ بر ییی ز آو هییای دیزیسییی
بییهوقو بایودییاد بییهدلاییی م تزفییی ز قبییی تییا

زبییادی ،تفاوتهییای میییان دو زبییان

وتعمییی فر سییی سییر (زازاودییا)۸۹7۳ ،آ بییا توجییه بییه د دههییای جییاود  ،0عزییر ینکییه
زبییانآموز ن فارسیییزبان هم ییو ن درمزییامی دسییا دی  ɡر بعییا ز هم ییو ن درمزییامی
یشومی  ŋتزفیآ زننیا ،داشیی ز تیا

منفیی ۸زبیان فارسیی بیهعنو ن زبیان ود و زبیان

دیزیسیییی بیییهعنو ن زبیییان دوم سیییر (زازاودیییا)۸۹7۳ ،آ زبیییان فارسیییی تنهیییا د ر ی دو
هم ییو ن یشییومی  mو  nبییهترتیب بییا جاییاههییای تولیییا دولبییی و لثییویددییا دی
(نمییره )۸۹۳0 ،سییر و فاقییا آو ی یشییومی بییا جاییییاه درمزییامی (مادنییا زبییان دیزیسییی)
سییر ،زبییانآموز فارسیییزبان در تزفییآ و ههییایی زییه ز تییو لی دو هم ییو ن  nو ɡ

بر ورد ردییا عزییاوه بییر همیییودی محیی تولیییا دو هم ییو ن  nو  ، ɡپییز ز هم ییو ن
درمزییامی یشییومی  ، ŋهم ییو ن درمزییامی ] [ɡر دییین تولیییا میزنییاآ لییازم بییه ذزییر سییر
ر ییا د فر ینییا همیییودی در یییش بافییر بهصییورت جبییاری صییورت میپیی یردآ در و قییع
میتو ن رفیر ییش ییو فر ینیا همییادی سیر و ر یا د آن مییان تو لیهیای  nو  ɡدر
زبانهییا بهصییورت جبییاری ر میدهییاآ ز بررسییی د دههییای جییاود  0مش ی ص میشییود
زبییانآموز ن فارسیییزبان تماییی دا ردییا هم ییو ن درمزییامی  /ɡ/ر در جاییییاه پییز ز /ŋ/

ا زنناآ
جدول  .۵عدم حذف همخوان نرمکامی انسدادی ] [ɡبعد از همخوان نرمکامیخیشومی  /ŋ/در زبان
فارسی
معنی فارسی

بانسازی
زقه
پارزیند

تلفظ زبانآموز
فارسیزبان

تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری
انگلیسی

][bɑdibildiŋɡ

/bɒd.i.bɪld.ɪŋ/

body building

][riŋɡ

/rɪŋ/

ring

][pɑrkiŋɡ

/pɑːk.ɪŋ/

parking

1. negative transfer

طاهای تزفظی بر ی هم و نها در زبانآموز ن آآآ
تلفظ زبانآموز

معنی فارسی

فارسیزبان

۸00

تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری
انگلیسی

بنرگتر

][kiŋɡ

/kɪŋ/

king

پودیند

][pudiŋɡ

/pʊd.ɪŋ/

pudding

آو ز و دان

][siŋɡ

/sɪŋ/

sing

][ɡaŋɡster

/ɡaŋ.stə/

gangster

پیندپودد

][piŋɡpoŋɡ

/pɪŋ.pɒŋ/

ping-pong

پز دا ز

][seɪviŋɡ

/seɪvɪŋ/

saving

رشته

][striŋɡ

/strɪŋ/

string

وبا

در تحزییی بهینیییی یییش موضییو  ،مادنییا تییابزوی  7محییاودیتی زییه بالییاتریش مرتبییه ر
د رد AGREE[place] ،سیییرآ محیییاودیر بعیییای ،محیییاودیر پاییییایی  MAXسیییر و
محیییاودیرهای  *ŋɡو ] IDENT[placeدر مرتبیییههای پیییاییشتر قیییر ر د ردیییاآ تیییابزوی ۱
تحزییی بهینیییی عییام یی ا  /ɡ/در رفتییار زبییانآموز ن در و ة  singر دشییان میدهییاآ
رتبهبنای ( )۸1دین بر همیش ساس سر:
](10) AGREE[place] >> MAX >> *ŋɡ >> IDENT[place
تابلو  .۸همگونی محل تولید خیشومی و عدم حذف  /ɡ/در گفتار زبانآموزان فارسیزبان
]IDENT [place

*ŋɡ

*
*

MAX

]AGREE [place

Input: /sɪnɡ/

!*

]a. [sɪnɡ

!*

]b. [sɪŋ
]c. ☞ [sɪŋɡ

*

سبییل تییابزوی  ۱رنینییة  ،aهم نییان زییه در تییابزوی  7مشییاهاه شییا ،بییه دلییی دقیی
مهزییو محییاودیر ] AGREE[placeز رقابییر زنییار میییرودآ رنینییة  bدییین محییاودیر
مرتبییة بالییاتر  MAXر دقیی

میزنییا و مییردود شییمرده میشییودآ در دهایییر رنینییة c

به اسر رعایر یش دو محاودیر ،رنینة بهینه محسوش میشودآ

۸06
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 .۶نتیجهگیری

آد ییه زبییانآموز ن در مییورد تزفییآ لییازم سییر بیاموزدییا ،توجییه بییه تزفییآ آو هییا در
آو شناسی سیرآ عو می زبانشینا تی متعیادی در یجیاد مشیکزات تزفظیی زبیان دیزیسیی
ز سییوی زبییانآموز ن د ی ی سییرآ یکییی ز یییش مشییکزات ت ی نیر دظییام آو یییی و سییا تار
هجایی زبان ود بر رفتیار ییا تولییا زبیانآموز ن زبیان سیر پژوهتهیای پیشییش مشیکزات
و جییی زبییانآموز ن ر ز جنبییههای م تزفییی مادنییا طاهییای موجییود در تولیییا ویژریهییای
زدجیییری و زبرزدجیییری آو هییا بررسییی زرده دییاآ تییا جییایی زییه دیاردییاران مید دنییا تییازنون
پژوهشییی در ییوزة بررسییی مشییکزات تزفظییی آو هییای هم ییو دی زبییانآموز ن یر د ییز زبییان
دیزیسییی در چییارچوش دظری یة بهینیییی دجییام دشییاه سییر؛ ز یییش رو ،ز ی پییژوهت در
یش وزه ساس میشاآ
در ییییش پیییژوهت بر سیییاس دظرییییة بهینییییی (پیییرینز و سمولنسیییکی)2111 ۸۳۳۹ ،
طاهییای تزفظییی زبییانآموز ن یر دیییز زبییان دیزیسییی در تزفییآ هم و نهییای /ð/ ،/θ/ ، w

و  /ŋ/زییه جیینو هم و نهییای زبییان فارسییی دیسییتنا ،بررسییی شییاآ دتییای دشییان د د ،یییش
هم و نها بیا هم و نهیای مشابهشیان در زبیان فارسیی جیایینیش میشیوداآ بتیا سیتالاد
شییا زییه عییام ر ییا د هم ییو ن  /w/در جاییییاه آغییازة هجییا و جییایینینی آن بییا هم ییو ن
] [vبییهدلی محییاودیر دشییاند ری  *[wسییر زییه بییهموجییب آن وقییو هم ییو ن  /w/در
جاییییاه آغییازة هجییا ممنییو و دق ی

آن مهزییو سییرآ زمییادیزییه هم ییو ن  /w/بییهعنو ن

عضییو دوم یییو وش یة هم ییو دی در آغییازة هجییا باشییا ،زبییانآموز ن بییهدلی محییاودیر
دشیییاند ری  COMPLEXonsetتمایییی د ردیییا وشیییة هم یییو دی ر بشیییکننا و پیییز ز
هم ییو ن  ، wو زییة ] [uر درج زننییاآ سییاز سییتالاد شییا ،عزییر جییایینینی هم ییو ن /θ/
بیییا ] [tو /ð/بیییا ] [dمحیییاودیر دشیییاند ری  *dentalو محیییاودیر پاییییایی STRONG

 ONSETسییرآ عزییاوه بییر یییش ،بییا بررسییی و ههییایی زییه همیییی در دروند د د ر ی
هم ییو ن  /θ/و  /ð/در جاییییاه پایاد یة هجییا بوددییا مش ی ص شییا زییه زبییانآموز ن تییرجیه
میدهنییا هم ییو ن  /θ/و  /ð/ر بییهترتیب بییا هم و نهییای ] [sو ] [zجییایینیش دماینییاآ
بنابر یش سیتالاد بیر ییش بیود ،عامی جزوریریزننیاه در ییش بافیر محیاودیر دشیاند ری
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 *dentalسییرآ سییاز محییاودیر  LAZYمییادع ز ر ییا د هم و نهییای قییوی  tو d

در یییش بافییر میرییرددآ سییر دجام همیییودی هم ییو ن لثییوی یشییومی /n/در جاییییاه پیییت
ز هم یییو ن درمزیییامی دسیییا دی  /k/و  /ɡ/و عیییام ییی ا هم یییو ن  /ɡ/در رفتیییار
زبانآموز ن فارسیزبان با ر ة محاودیر ] AGREE[placeتبییش شاآ
بیییهسور ززیییی پیییژوهت اضیییر بر سیییاس دظرییییة بهینییییی دشیییان د د زیییه چیودیییه
محییاودیرها و مرتبهبنییای آنهییا میتو دییا عزییر جییایینینی بر ییی هم و نهییا ر بییا
هم و نهییای مشییابه در زبییان فارسییی توضیییه دهییاآ یییش پییژوهت هم ییون پژوهتهییای
پیشییییش (ب تیارودیییا2110 ،؛ فیییاسمی ،سیییبحادی و بو لحسییینی21۸2 ،؛ دیییوه بر هی 21۸2 ،؛
د ییرتیدیا و ذ زییر )21۸1 ،مآیییا یییش مطزییب سییر بر ییی طاهییای اصیی ز تولیییا
آو هییای دیزیسییی در دتیجییة تییا

ویژرییی و جییی زبییانآموز ن یر دیییز زبییان دیزیسییی

سییرآ شناسییایی و بررسییی عو میی تییا
آموز
تا

زبییادی در مییر تزفییآ ز همیییر ویییژه ی در

زبان دوم بر یورد ر سیر و پژوهتهیایی ز ییش دسیر سیبب میشیود تیا ز ییش
زبادی در مر

بعای زبانآموزی جزوریری شودآ
قدردانی

بییر ییود لییازم مییید دییی ز جنییاش آقییای دزتییر بشیییر جیی بییه ییاسر مشییاورهها و
ر هنماییهای رزشمناشان زماد تشکر و قارد دی ر د شته باشی آ
کتابنامه
بولقاسمی ،مآ ()۸۹۱۳آ دستور تاری ی زبان فارسیآ تهر ن :سمرآ
آیتی ،آ ،و منوچهری ،اآ ()۸۹۳1آ تجنیه و تحزی

طا در سییتفاده ز زمان دسییتوری زبان فر دسییه

توسب فارسیزبادان با د دت زبان دیزیسیآ مطالعات زبان و ترجمه72-00 ،)۸(11 ،آ
نمره ،یآ ()۸۹۳0آ آو شناسی زبان فارسی :آو ها و سا ر آو یی هجاآ تهر ن :مرزن دشر د دشیاهیآ
ج  ،شآ ()۸۹۱۱آ دظریة بهینیی و زاربرد آن در تبییش فر یناهای و جی زبان فارسیآ (رسالة منتشردشاة
دزتری)آ د دشکاه دبیات و عزوم دسادی ،د دشیاه تربیر مارس ،یر نآ
ج  ،شآ ()۸۹۳2آ و هدامة سنددوشتههای فارسی باستانآ تهر ن :پازینهآ
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)آ بررسیییی تطبیقی جیایینینی و جهیای مزازیز و مو های عربی در۸۹۳7( آ. ، و رزمدییاه، شآ، ج
-10 ،)26(۸2 ،فارسیییی معیار و رویت رودباری (زرمان) در چارچوش دظریة بهینییآ زبانپژوهی
آ66
 ویر یتآ:تحقیل در رو نشناسی و عزوم تربیتیآ تهر ن
طاهای زبانآموز ن یر دی در سییتفاده ز آرتیک های

)آ رو۸۹۱۸(  آ،دلاور

)آ تحزی۸۹۳6(  سآ، و جو دمردی، مآ،فارسیییان

آ۸6۸-۸11 ،)۹(01 ،زبان فر دسهآ ف زنامة مطالعات زبان و ترجمه
،۸2 ،)آ بررسییی مشییکزات فر ریری زبان دیزیسییی بر ی فارسیییزبادانآ زبان و دش۸۹7۳(  جآ،زازاودا
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چکیده
ترجمة قرآن بههعنهانن سسها ترین مهتن مقه ، ،ازهاز بهه نرزیهابی دقزهد دنردا نرزیهابی
اظاممن ،بایه ،بهر پایهة اظریههها و نلگاهها عممهی صهارت بگزهردا نز آاجها ههه تهاهنان
نلگهها جههامعی بههرن نرزیههابی ترجمههة قههرآن نرنمههه اشهه،ه ،لههازم ن ه

نبتهه،ن هارآمهه،

نلگاههها ماجههاد در مطالعههات ترجمههه در نرزیههابی ترجمههة قههرآن برر ههی شههادا
اظریهههپردنزنن ترجمههه نلگاههها میتمرههی بههرن نرزیههابی ترجمههه نرنمههه دندهناهه،ا در نیههن
مزان نلگا نرزیابی ترجمة آاتهانن بهرمن ههه بهر سرهل نصهال

مهتن مجه،ا و نجتنها

نز

نیجاد تغززهر در ترجمهه تیهزه ،دنرد ،بهرن نرزیهابی ترجمهة مجه،ا رن رضهایی نصهرهاای
نز قههرآن هههریت ناتیهها

شهه،ه ن ه ا بیشههها برر ههی ش ه،ه نیههن تیقزههد رن ترجمههة

ارهها نارها ،،تابهه ،نسه،ن  ،سجهرنت و تیهریت تشه ز میدهه،ا بهرمن روی هرد
منرههی بههه ترجمهههها آزند و مقصهه،میار دنرد و در نلگهها دههاد بههه ههز،ده ههرنیش
ریی شهه نااه در ترجمههه نشههاره میهنهه،ا پههژوهش ساضههر بههه قصهه ،برر ههی مزهه،نن
هارآمهه ،نلگهها بههرمن در نرزیههابی ترجمههة قههرآن ،ههرنیش شراف ههاز رن در ترجمههة
رضههایی نصههرهاای برر ههی هههرده ن ه ا نیههن برر ههی اشههان میدههه ،هههه در مههانرد
بهههدلز فقهه،نن تیازههت و ت نزههه در زبههان فار ههی ،نصههطماسات و نشههتقاقات عربههی بهه،ون
معههاد ،در زبههان فار ههی و ون ههان عربههی چنهه،معنا ،شراف ههاز در ترجمههة قههرآن
نجتنا ااپههریر ن هه  ،نمهها در ههایر مههانرد شراف ههاز ندتزههار ن هه

و مزهه،نن

ضرورت آن بها تاجهه بهه روی هرد ترجمهه مشهیص میشهادا نبهامهها ه،فمنه ،قهرآن
ماانهه ،سههروف مقطعههه در تمههام ناههانج ترجمههه و نبهههام آیههات متشههابه معنهها در ترجمههة
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مجهه،ا رن بایهه ،سرههل شههادا نز رنه ارههها نجتنهها

نز شراف ههاز میتههانن سرههل

سههرفها ه،فمنهه ،بههه قرین هة لرظههی یهها معنهها و نبهههام ه،فمنهه ،ضههمایر و ن ههتها
نشههاره ،سرههل مجههاز و ن ههتعاره و نهترهها بههه همتههرین تغززههر و نجتنهها

نز تاضههزیات

ترسزر و تعززن مصادید رن اام بردا
کلیدددوا هها :نلگهها نرزیههابی ترجمههه ،نرزیههابی ترجمههة قههرآن ،آاتههانن بههرمن ،رضههایی
نصرهاای ،شراف از
 .1مقدمه

قههرآن هههریت ویژ یهههایی دنرد هههه آن رن نز ههایر هتههن آ ههماای متمههای ،هههرده ن هه ا
ایس

آنهه تمام عجارنت و نلرها قهرآن ،هین ده،ن و هادتة نو ه ا دیگهر آا هه قهرآن

هتهها

همگههاای و معجهه،ة جاویهه ،ن ههمام ن ه ا بهها تاجههه بههه ویژ ههی نو ،ناتقهها،

ههه،نی

معههاای قههرآن بههه همههان شههزانیی هههه د،نواهه ،بزههان دنشههته ،نم ههان اهه،نرد و امیتاناهه ،جنجههة
ق ،ز

قهرآن رن دنشهته باشه،ا نمها برن ها

ویژ هی دوم ترجمهة قهرآن بهه زبانهها دیگهر

بههرن آشههنا هههردن مم ههها بزگااههه نز زبههان عههر

بهها سقههاید و معههارف قرآاههی ضههرورت

دنرد (معرف  ،۸۹۱1 ،صا )۸۱1ا نز آاجها ههه ترجمهه ،ناتقها ،مرههام نز یهب زبهان بهه زبهان
دیگههر بهها رعایهه

دقههاید و رنیهها هههر دو زبههان ن هه  ،هرچههه مههتن نصههمی دقزههدتر و

پرمیتانتر باش ،،ترجمه بایه ،بهه همهان اسهج

نز دقه

بزشهتر بردهاردنر باشه ،و ن هر مهتن

نصمی متنی باش ،ههه نز جااهن دهالد هسهتی بهرن هه،نی
ترجمههه آنچنههان جامعز ه

دمهد فهرو فر هتاده شه،ه ،بایه،

دنشههته باشهه ،هههه ضههمن ناتقهها ،مرههاهزت ونلهها ماجههاد در مههتن

نصههمی نز ن هههار اظههر شیصههی و ن ههتنجا ها بهه،ون دلزه معتجههر میرهها باشهه( ،معرف ه ،
 ،۸۹۱1صا )۸۳۳ا بههر نیههن ن هها  ،ترجمهههها قههرآن در بالههاترین درجههة سسا ههز
دنرا ،و بای ،دقزهد نرزیهابی شهاا،ا ن رچهه ا،ها ه

قههرنر

ههه اقه ،و نرزیهابی ترجمهة قهرآن در

هتا ههها و مقالههات میتمرههی صههارت می زههرد ،نمهها نیههن اقهه،ها غالجههاً نز مجههاای نرزیههابی
داصههی پزههرو ا ههرده و ن ههر ههاهی ازهه ،مجههاای معناشنا ههی و زبانشنا ههی در ترجمهههها
بههههههار میرفتهه ،بزشههتر تههابا دماقز ههها فههرد منتقهه،نن و مزهه،نن دناههش زبههاای و آشههنایی
آنههها بهها مجههاای زبانشنا ههی روز ههار دههاد بههاده ن ه

(هاشههمی و سزهه،رپار ،۸۹۳1 ،صا

برر ی چگااگی هارآم ،مؤلرة «شراف از » ااا
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)54ا رشههتة مطالعههات ترجمههه بهها ههه،ف برر ههی میصهها ،ترجمههه ،فرنینهه،ها نجتمههاعی و
ذهنههی آن و اقههش ترجمههه در جانمهها ااهها ان نز دهههة  ۸۳۱1بهصههارت یههب مزانرشههته
ونرد عرصههه شهه( ،فرسهه،ند ،۸۹۳5 ،صا  )۸۱۳تهها ترجمههه و اقهه ،آن مسههزر عممههی و
اظههر پزهه،ن هنهه،ا نز آن زمههان تههاهنان اظریهههپردنزنن ترجمههه نلگاههها میتمرههی بههرن
نرزیههابی ترجمههه نرنمههه دندهناهه،ا نمهها تههاهنان بههرن نرزیههابی ترجمههه نز عربههی بههه فار ههی و
بهههطار دههاص ترجمههة قههرآن ،نلگهها عممههی دقزقههی نرنمههه اشهه،ه ن ه ا بههرن نرنمههة چنههزن
نلگایی نبت،ن لازم ن ه

نلگاهها ماجهاد برر هی شه،ه ،مزه،نن هارآمه ،آنهها در نرزیهابی

ترجمة قهرآن مشهیص شهادا در همهزن رن هتا ،نیهن مقالهه نلگها آاتهانن بهرمن رن ماضهاج
هار داد قرنر دنده ن ه

تها بها نرزیهابی ترجمهة مجه،ا رن رضهایی نصهرهاای برن ها

نیهن

نلگهها ،مزهه،نن هارآمهه ،آن رن در اقهه ،ترجمههة قههرآن برر ههی هنهه،ا نلگهها بههرمن بههر سرههل
نصههال

مههتن مجهه،ا تیهزهه ،دنردا نو بهها نرنمههة ههز،ده ههرنیش ریی ش ه نااه در ترجمههه ،بههه

تغززرنتههی نشههاره میهنهه ،هههه مترجمههان در ترجمهههها آزند نعمهها ،میهننهه ،و آنههها رن مههارد
ناتقههاد قههرنر میدههه،ا پههژوهش پههزشرو نز مزههان نیههن ههز،ده ههرنیش ،بههه برر ههی ههرنیش
شراف از میپردنزد تا به پر شها زیر پا خ ده:،
۸ا مؤلرههة شراف ههاز نلگهها بههرمن تهها چههه مزهه،نن در نرزیههابی ترجمههة قههرآن
هارآم ،ن

؟

1ا شراف ههاز در ترجمههة قههرآن در چههه مههانرد صههارت می زههرد و تهها چههه
مز،نن نم ان نجتنا
۹ا رنه ارها نجتنا

نز آن وجاد دنرد؟
نز شراف از در ترجمة قرآن چزس ؟

5ا بهها تاجههه بههه دیهه ،اه قرآنپژوهههان چههه روی ههرد میتههانن اسههج
شراف از در ترجمة قرآن نتیاذ هرد؟

بههه
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 .2پیشینه و چارچوب نظری پژوهش
 .1 .2پیشینة پژوهش

تاهنان مقالهات بسهزار در اقه ،ترجمههها قهرآن ااشهته شه،ه ن ه ا نیهن مقالهات تها
مهه،تها بهههش ه

ههنتی و تجربههی و بهه،ون تاجههه بههه مجههاای اظههر و نلگاههها نرزیههابی
( )۸۹1۳در مقالهههن اقهه،ها ترجمههة قههرآن رن تهها هها۸۹1۳ ،

صههارت می رف ه ا سج ه

د ههتهبن ،میهنهه،ا در نیههن د ههتهبن ،اقهه،ها بههه دو د ههتة صههار و میتههانیی تقسههزت
میشاا،ا
اق،ها صهار

هاهی بهه یهب ترجمهة دهاص ندتصهاص پزه،ن میهننه ،و هاهی عهام

هستن،ا اق،ها داص اهی ترتزجهی هسهتن ،،بهه نیهن صهارت ههه تمهام ترجمهه یها قسهمتی
نز آن رن بهههترتزههن آیههات مههارد اقهه ،قههرنر میدهنهه،ا ماانهه ،اقهه،ها میمهه،عمی هاشهها نز
چن،ین ترجمة قهرآن و هاه عناننیافتهه هسهتن ،بهه نیهن صهارت ههه ی هی نز لغ،

اههها

ترجمههه مشههیص شهه،ه ،مصههادید آن نز یههب ترجمههة دههاص ن ههتیرن میشههادا ماانهه ،اقهه،
مرتضههی هریمیازهها ( )۸۹14نز ترجمههة م ههارم شههزرنز ا در مقابهه  ،اقهه،ها عههام بههرن
اهههها ترجمههه مصههادیقی نز ترجمهههها میتمهها پزهه،ن میهننهه،ا نیههن اقهه،ها ههاه

لغ،

بهصارت ماضهاعی هسهتن ،،ماانه ،مقالهة مرتضهی هربا هی ( )۸۹1۹بها عنهانن «مترجمهان و
ن» و مجماعههه مقالههات سسههزن ن ههتادولی ( )۸۹1۹بهها عنههانن

لغهه،

در فهههت معنهها

«لغ،

اهههها ترجمههة قههرآن هههریت» و ههاه بهصههارت ضههمنی در لابمهها هتههن و مقالههات

یافه

و

میشههاا،ا اقهه،ها ترجمههة قههرآن رن نز اظههر میتههانیی میتههانن بههه اقهه ،رو ههاد

رف اد

تقسهزت ههردا اقه،ها رو هاد

بهه هادتار هاهر جممهه ،ا هات د هتار

و ویرنیشههی و اگارشههی میپردنزاهه ،و اقهه،ها
فرنجممهههن پردندتههه ،بازتهها

رف ههاد

بههه مجاسههت فههرنون هن و

معنههایی ون هههها و اتههایا همههامی و نعتقههاد ترجمههة اادر ه

رن برر ی میهنن،ا (سج  ،۸۹1۳ ،صا )۱1-11ا
در هها،ها ندزههر نلگاههها نرزیههابی ترجمههه در اقهه ،ترجمههة قههرآن رنه پزهه،ن هردهناهه،ا
بههرن م هها ،نمزر فههر ،روشههنر ر ،پروینههی و زعررننلهها ( )۸۹۳6دیهه ،اه ازامههاری ،بز ههر و
لار هههان رن در برر هههی دطاهههها ترجمهههه در باهتآییهههها قرآاهههی بههههعنانن نلگههها
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بر ،ی،هناهه،ا مسههجاغ و غمههامی ( )۸۹۳6ازهه ،نز نلگهها ازامههاری بههرن برر ههی ترجمههة
ن ههتعارهها قههرآن همههب رفتهناهه،ا زاهه،وهزمی و نمرنیههی ( )۸۹۳6نلگهها ناس هجام هالزهه،
و سسن رن در برر ی ترجمة فالادوا ،بههار رفتهنا،ا
نلگهها آاتههانن بههرمن در برر ههی ترجمهههها عربههی بههه فار ههی تههاهنان تا ه دلشههاد
( )۸۹۳5در نرزیههابی ترجمههة اهانلجماغههه و تا هه مسههجاغ و مهه،نر دجسههته ( )۸۹۳6در
اقهه ،ترجمههة س م ههها رضهها و ازهه ،تا هه فرهههاد  ،مزرزنیههی و اظههر ( )۸۹۳6در
نرزیههابی ترجمههة صههیزرة ههجادیه بههههههار رفتههه ن ه ا نفضههمی و یا ههری ( )۸۹۳۹ازهه ،نیههن
نلگا رن در نرزیهابی ترجمهة مسهتان هع ،بهه عربهی مه ،اظهر قهرنر دندهناه،ا نیهن مقالهات
بعضههی نز مؤلرهههها نلگهها بههرمن رن در ترجمهههها منتیههن برر ههی هردهناهه ،و بههر آن
ن هها

مزهه،نن وفههادنر ترجمهههها رن ههنجز،هنا،ا در نیههن مقالههات نلگهها بههرمن بهههعنانن

معزار نرزیابی ترجمه مه ،اظهر قهرنر رفتهه ،نمها مزه،نن هارآمه ،آن در نرزیهابی ترجمههها
عربی برر ی اش،ه ن

ا

مقالة ساضر بهر دمهاف پژوهشهها
برن ا

رشهته ،بههجا ت زهه بهر نلگها و نرزیهابی ترجمهه

آن ،به برر ی هارآمه ،نلگها در نرزیهابی ترجمهة قهرآن بهه زبهان فار هی پردندتهه،

نرزیهابی ترجمهة رضههایی نصهرهاای رن بهههعنانن امااههن بههرن برر هی نلگهها در اظهر رفتههه
ن

ا بنابرنین در نین مقاله ه،ف نولزه نرزیابی نلگا

اه ترجمها

 .2.2چارچوب نظری پژوهش

در نین پژوهش نلگها آاتهانن بهرمن بهرن نرزیهابی ترجمههها مجه،ا رن قهرآن ههریت
برر ههی میشههادا بهها تاجههه بههه رنف ههها مههتن مقهه،

قههرآن بعضههی نز صههاسناظرنن

ترجمه بهر نیهن عقز،هناه ،ههه در ترجمهة متهان مق ،هی همچهان قهرآن ،روی هرد مقصه ،رن
نز هههارآیی لههازم بردههاردنر ازسهه

و بهههجا آن متههرجت چههارهن اهه،نرد هههه بههه روی ههرد

مقابه آن یعنهی روی ههرد مجه،ا رن رو آورد ،چههرن ههه در نیههن شهزاه نز ترجمههه نصهال
مههتن نصههمی دنده میشههاد و متههرجت تمهها

بههه

میهنهه ،تهها آاجهها هههه نم ههان آن فههرنهت باشهه،،

ویژ یههها زبههاای ،بهه،یعی ،بمههاغی و معنههایی مههتن مجهه،ا رن بههه مههتن مقصهه ،ناتقهها ،دههه،
(غضههنرر  ،۸۹۱۳ ،صا )15ا نلگهها بههرمن هههه اگههاهی مجهه،ا رن در اقهه ،ترجمههه دنرد،
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نلگهها منا ههجی بههرن برر ههی ترجمهههها مجهه،ا رن قههرآن بهههاظههر میر هه،ا در نیههن
پژوهش هارآم ،ی ی نز مؤلرهها نین نلگا در نین زمزنه برر ی میشادا
آاتههانن بههرمن ۸فزمسههاف فرناسهها  ،مههارر و متههرجت ندبزههات آلمههاای و ن ه اازایی ن ه
(ازهههاز و قا هههمی نصههه  ،۸۹۳1 ،صا )۹4ا نو در ترجمهههه نز پزهههرونن فهههردریش شهههمایر
مههادر ،فزمسههاف آلمههاای بههه سسهها

میآیهه ،و نغمههن نز طریههد اقهه ،ترجمهههها مترجمههان

هما ههزب و معاصههر ،اظریههات دههاد رن در مههارد ترجمههه مطههر می ههازدا آاتههانن بههرمن
اظریهههها

ههنتی ترجمههه رن هههه بههه ترجمههه بهههعنانن یههب باز ههاز آرنینهه،ة «معنههی»

میاگراه ،و در آنهها ترجمهه همچهان دهادم معنههی عمه میهنه ،،شه،ی،نً اقه ،میهنه،ا بههه
نعتقهاد و اجایهه ،نبهامهات ذنتههی زبهان بزگااههه رن نز بهزن بههرد و بایه ،مههتن بزگااهه رن بهها همههه
غرنب هههایش در زبههان مقصهه ،پههریرف

بهههعجههارت دیگههر ،زبههان مقصهه ،بایهه ،همچههان

مهمان ههرنیی در دورد ه ها پههریرن نیههن مزهمههان بزگااههه بهههعنانن یههب بزگااههه باشهه،ا نز
آثههار نو میتههانن بههه ترجمههه و لرههل یهها مهمان ههرنیی در دورد هه  ،1آزمههان بزگااههه ۹و
ترجمه و جستجا عممی 5نشاره هرد (نمزنی ،۸۹۱۱ ،صا )۸۸5ا

برمن در هتها ترجمهه و لرهل یها مهمان هرنیی در دورد ه

بها ناتقهاد نز دیه ،اه رنیها

در ترجمه ،به هه ویژ هی منرهی نیهن دیه ،اه نشهاره ههرده ،می ایه« ،نیهن دیه ،اه ،نز اظهر
فرهنگههی ،قاممهه،نر(قام مقصهه ،)،نز اظههر ندبههی ،فهه،ونمتن و نز اظههر فمسههری نفمههاطاای
ن ه ا نیههن ماهز ه

ههه ااه ماهز ه

ندمههاقی ،شههاعرناه و متر رناههة ترجمههه رن میپاش هاا»،

(نمزنههی ،۸۹۱۱ ،صا )54ا بههرمن (بههرمن ،11۸1 ،صا  )55ویژ ههی قههاممهه،نر رن نیههن ااههه
تعریها میهنه« :،بر ردناه،ن ههر چزه ،بههه فرهنها ،هنجارهها و نرز هها دهاد بها نیههن
نعتقههاد هههه هرچزهه ،بزگااههه منرههی ن ه

و بایهه ،بههرن نفهه،نیش غنهها فرهنهها آنههها رن بهها

فرهنا دندمی از ار ههرد»ا ف،ونمتنهی بهه معنها تغززهر صهار در مهتن نز طریهد تقمزه،،
نقتجهها

و ههرق

ندبههی ن هه ا ترجمههة قاممهه،نر اهها ،یر فهه،ونمتن و ترجمههة فهه،ونمتن
1. Antoine Berman (1942-1991).
2. La traduction et la lettre, ou L'auberge du lointain
3. L'Epreuvre De l'Etranger
4. traduction et recherché scientifique
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اهها ،یر قاممهه،نر ن ه ا نز اظههر بههرمن پزااهه ،ترجمههه بهها ندمههاغ ،شههعر ،تر ههر و مههرهن در
لرههل تعریهها میشههاد و در اتزجههه بههرن د ه

یههافتن بههه نیههن نبعههاد بایهه ،ههن

قاممهه،نر،

فههه،ونمتن و نفمهههاطاای ترجمهههه رن تیریهههن ههههرد (بهههرمن ،11۸1 ،صا )5۱-55ا بهههرمن
تیرین رن نز های ،ر می زردا
برمن در هتا

داد بهه برر هی رنیشههایی میپهردنزد ههه بها نولایه دندن بهه معنهی و

ههاهر زیجهها بههه تیریهها نص ه میپردنزاهه،ا نز اظههر بههرمن ماهز ه
میههالا ن ه

رمههان بهها چنههزن هههار

زیههرن ههادتار بهها معنهها پزااهه ،دههارده و بهها تغززههر ههادتار معنهها ازهه ،تغززههر

میهنهه ،،پههی بایهه ،ههادتار سرههل شههاد (بههرمن ،11۸1 ،صا )16-14ا بههرمن تیهزهه ،میهنهه،
هههه تیمز ه پزشههنهاد نو ماقهه

ن هه

و برن هها

تجربههة شیصههی و بهههعنانن متههرجت

(ن ا اً در ترجمه نز ندبزهات آمری ها لهاتزن بهه فرناسهه) شه
به نرزیابی اظاممن ،تجه،ی شهاد ،بهه مشهاره

رفتهه ن ه

و بهرن نین هه

مترجمهان در هایر زمزنههها ( هایر زبانهها

و آثههار) و ازهه ،زبانشنا ههان ،ندبهها و رونا ههاونن ازههاز دنردا و می ایهه ،نیههن تیمز ه منرههی
بای ،تا

اقطة مقابه آن یعنهی تیمزه م جه

سهتر

پزه،ن هنه،ا یعنهی تیمزه عممزهاتی

هه ریی شه نی رن میه،ود میهنه ،،هرچنه ،ههه نیهن تیمزه  ،بصهر و غزراظاممنه ،باشه،ا
نز اظههر نو نیههن عممزههات م جهه

اههاعی ضهه ،زسههتت رن تشهه ز میدههه ،هههه ههه،ف آن

دن ی ههاز یهها تضههعزا رنیشههها منرههی ن هه ا ترهزههن تیمزهه م جهه

و منرههی یههب

نلگا نرزیابی ترجمه رن نرنمهه میدهه ،ههه اهه صهرفاً تاصهزری و اهه صهرفاً هنجهار ن ه ا
بهههعقزهه،ة بههرمن تیمزهه منرههی نو عمهه،تاً متاجههه ترجمهههها قههام رن و ن ههتعمار ر و
ترجمهههها فرنمتنههی ( ههادتگی ،تقمزهه ، ،نقتجا ههی و بازاایسههی آزند) ن هه

هههه بههاز

تیریههها مهههتن آزندناهههه در آنهههها صهههارت می زهههرد (بهههرمن ،1115 ،صا )1۱6ا هههز،ده
رنیشههی هههه بههرمن آنههها رن عانمهه ریی شهه نااة ترجمههه میاامهه ،در جهه،و ۸ ،آمهه،ه
ن

ا
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منطقیسازی
شفافسازی
اطناب

تضعیفکیفی
تضعیفکمی

ازمنظربرمن

گرایشهایریختشکنانةترجمه

آراستهسازی

همگونسازی
تخریبریتم
تخریبشبکههایمعناییمستتردرمتن
تخریبالگوهایزبانی
تخریبیابومیسازیزبانهایمحلی

تخریباصطالحات
زدایشهمپوشانیزبانها
نمودار  .1گرایشهای ریختشکنانة ترجمه از منظر برمن

برمن در تاضزح مؤلرة «شراف از » ۸می ای:،
شراف ههاز اتزج هة منطق هی ههاز  1ن ه

و بهههطار دههاص ههطح «وضهها » هممههات و

معاای آنها رن م ،اظر قهرنر مهیدهه،ا در مهانرد ههه مهتن نصهمی مشه می بها نبههام اه،نرد،
زبان ندبی ما تمایه دنرد ههه وضها رن بهه آن تیمزه هنه،ا شراف هاز بهرن بسهزار نز
مترجمههان و مؤلرههان نصههمی اهها ،یر بهههاظههر میر هه،ا در ه
ترجمه ن

ن ه

هههه شراف ههاز ممههازم

 ،بهه نیهن نعتجهار ههه ههر ترجمههن تاضهزح بههشهمار مهیرود ،نمها نیهن مسهئمه

میتاناه ،دن ،بهر دو مطمههن باشه،ا تاضهزح میتاناهه ،آش ار هاز مطمجهی باشهه ،ههه آشه ار
ازس  ،نما در متن نصهمی بهه عمه ،پنههان شه،ه ن ه ا ترجمهه بها شراف هاز  ،نیهن عنصهر
پنهانش،ه رن نفشا میهنه،ا نیهن همهان مطمجهی ن ه

ههه هایه ،ر ( )۸۳6۱دربهارة فمسهره بهه
1. clarification
2. rationalization

۸6۳

برر ی چگااگی هارآم ،مؤلرة «شراف از » ااا

آن نشههاره هههرده ن ه « :رواهه ،تر ههر بهههون ههطة ترجمههه ،بههه رو یههب زبههان دیگههر منتق ه
میشههاد و در اتزجههه متیمهه د ر ههاای اهها ،یر میشههادا نمهها نیههن د ر ههاای میتاناهه،
مرز ،باش ،زیهرن پرتها ج،یه ،برن ها
رن همگام با هاله،رلزن ،اهایه

مسهئمه مینف نه»،ا نیهن قه،رت روشهنگر و بزهان

قه،رت بهر ترجمهه مهیدنازتا ولهی جنجهة منرهی شراف هاز

به آش ار از چزه ،میپهردنزد ههه در مهتن نصهمی امیدانهه ،آشه ار باشه،ا م مهاً ناتقها،
نز چن،معنایی بهه تبمعنهایی ی هی نز جماههها شراف هاز ن ه
یا ترسزر یب شهزاة دیگهر ن ه

و نیهن ن ه

و ترجمهة شهر دهنه،ه

ههه مها رن بهه تیریرهی دیگهر یعنهی نطنها

میر اا،ا (برمن ،1115 ،صا )1۱۳
با تاجه بهه نین هه مؤلرهة شراف هاز در نیهن مقالهه در ترجمهة قهرآن برر هی میشهاد،
ازاز ن

دیه ،اه قرآنپژوههان ازه ،در نیهن زمزنهه برر هی شهادا نبهامهات ه،فمنه ،قهرآن رن

آیههات متشههابه نز اظههر معنههایی تش ه ز میدهنهه ،هههه در مقاب ه آیههات می ههت قههرنر دنراهه،ا
آیات می ت آیاتی هسهتن ،ههه بههروشهنی امایهان ر معنها و مرههام معزنهی هسهتن ،و مرهاهزت
و معاای دیگر در بهر ا،نراه ،،نمها آیهات متشهابه آیهاتی هسهتن ،ههه هاهر آنهها نز مقصهاد
و منظههار دجههر امیدههه ،و معنههی مههارد اظههر این ه،ه رن آش ه ارن بزههان امیهنهه( ،معرف ه ،
)۸5۸4ا میتانن ر

ه روی رد در ترجمة آیات متشابه وجاد دنرد:

رویکرد اول :حفظ ابهام آیات متشابه

بعضههی نز صههاسناظرنن تیهزهه ،دنراهه ،هههه آیههات متشههابه و دیریهها

قههرآن هههریت بایهه،

همان ااههه ترجمههه شههاا ،تهها نص ه  ،آیزنهههونر ،بهها همههة چگااگیهههایش مههنع ی شههاد و
ترجمههه تهها سهه ،مم ههن بزشههترین شههجاه
مترجت اجای ،نلرا ی رن بنا بر مشهر

رن بهها نصه قههرآن دنشههته باشهه،ا بههه نعتقههاد آنههها

همهامی دهایش در ترجمهه ن هتراده هنه ،تها آیهه مانفهد

بهها آن مههرهن معنهها ب،ههه ،چههان دانانهه،ه بایهه ،نز طریههد ترجمههه ،ایسه
هریت نرتجا برقهرنر هنه ،،اهه بها ترسهزر و بردنشه
دیگر متراوت ن
معرفهه

بهها نصه قههرآن

متهرجت ههه هاهی بها بردنشه

متهرجت

(هریمی ،۸۹۱۹ ،صا )14ا

( ،۸۹۱1صا  )111در بزههان نصهها ،ترجمههة قههرآن می ایهه« :،بایهه ،سههروف

مقطعههه در نونی ه

ههار بهه،ون ترجمههه و هممههات متشههابه ماانهه« ،برهههان» در آیههة  1۱ههاره
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یا هها« ،دنبّههة» در آیههه  ۱1ههارة امهه و «نعههرنف» در آیههه  56ههارة نعههرنف بههه همههان
سال

نبههام ترجمهه شهاد و نز شهر و تجزهزن آنهها دهاددنر شهادا» نز اظهر و شهر و

تجززن نین ون هها نز عه،ة مترجت دار و به عه،ه ترسزر ن

(معرف )۸۹1۳ ،ا

ی ی نز دلایه هسهاای ههه قاممنه ،متشهابهات قهرآن اجایه ،ترجمهه شهاا ،،س متهی ن ه
هه زاطی ( )۸51۸برن وجاد آیات متشابه در قرآن هریت بزان میهن،ا و می ای:،
ن ر قرآن ی سره می ت باد تنهها مطهابد بها یهب مهرهن ونسه ،بهاد و بههصهرنس
مهرنهن دیگهر رن باطه میامهادا نیهن نمههر ن ه

تمهام

ههه صههاسجان دیگهر مهرنهن نز پههریر

آن ،اظههر در آن و منرع هههایش بیبهرهناهه،ا نمهها ن ههر قههرآن سههاو می ههت و متشههابه باشهه،،
صاسن ههر مهرهجی نمزه ،دنرد ههه ا تههن در تییزه ،مهرهن و نعتقهاد دهایش در آن بزابه،ا
بنههابرنین نربهها

مههرنهن همگههی در آن اظههر میهننهه ،و هرهسههی بهها هههر مههرهجی در تیمه و

تهه،بّر در آن میهاشهه،ا چههان در نیههن هههار نهتمههام بمزههن هننهه ،،می مههات روشههنهننهه،ة
متشابهات می ردا،ا ( زاطی)611/۸ ،۸51۸ ،
برن هها

تاضههزح ههزاطی ،رفهها نبهههام آیههات متشههابه برن هها

مشههر

همههامی متههرجت،

مرههاهزت قههرآن رن در یههب مههرهن دههاص میهه،ود و صههاسجان دیگههر مههرنهن رن نز پههریر
قههرآن بیبهههره میهنهه،ا نبازیهه )۸۹۱۳( ،تنههاج در مزهه،نن نبهههام و نجمهها ،رن ویژ ههی زبههاای
قرآن میدنا ،هه باعت نم ان رم ،شایی و وجاد دلال ها چن،لایه در آیات میشاد:
متن قرآای با نیهن ندتمهاف آیهات ،تنهها بهه تعزهزن هایه

دهاد و تمهای ،یهافتن نز دیگهر

متههان امیپههردنزد ،بم ههه نفهه،ون بههر نینههها ،بهها قههرنر دندن دههاد در معههر
تیوی ههها میتمهها در تمههامی زمانههها و م انههها ،دههایش رن میههار و ن هها
عربههین ههمامی می ههازدا متههان بهها دلالهه

ترسههزرها و
فرهنهها

معههزن و روشههن ،دنرن هههارهرد دجههر صههرف

هسههتن ،هههه و زرههة نصمیشههان رم ،شههایی نز پزههام و ر ههااز،ن زراهه،ه بههه مضههمان و
میتان پزام ،به ااة هام و اههایی ن ه ا نیهن ااهه متهان تقریجهاً بهه تمهامی ،نز دندههها
زبان عاد پزرو میهننه ،و بههههز وجهه ،زبهاای ویهژة دهاد نبه،نج امیهننه،ا نیهن نمهر بهر
دمههاف وضههعز

متههان برجسههته و ممتههاز ن ه ا در قههرآن هههریت ههطا زب هاای میتمرههی

مییههابزت :بردههی آیههات هههه در شههمار نا،یناهه ،،هههارهرد دجههر و نطماعههاتی صههرف دنراهه،،

۸1۸
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نمهها در دیگههر آیههات زبههاای «ندبههی» مییههابزت هههه دلال ههها تابرتهها و ههازوهارها نبهه،نعی
ویژة داد دنردا (نبازی ،۸۹۱۳ ،،صا )۹۸5
بر نین ن ها  ،شراف هاز در قهرآن تنهاج زبهاای آیهات می هت و متشهابه و چنه،لایگی
دلال ها قرآای رن نز بزن میبردا
رویکرد دوم :رفع ابهام آیات متشابه

بردههی نز صههاسناظرنن بهها تیهزهه ،بههر تمهها

در جههه

دانان ،ان ترجمه و قرآن و فهرنهت ههردن زمزنهة تمها
برطهرف ههردن مشه

ها ههتن نز ون ههطهها مزههان

بزشهتر و بهتهر آاهان بها نصه قهرآن،

آیهات متشهابه رن ضهرور میدنانه،ا نیهن هروه بهر نیهن باوراه ،ههه

متههرجت مسههممان امیتاناهه ،و اجایهه ،نز باورههها پریرفتهههشهه،ة دینههی د ه

بههردنردا نو بایهه،

قههرآن رن مطههابد بهها نصهها ،مسههمت دیههن ترجمههه هنهه ،،ستههی مترجمههان غزرمسههممان ازهه ،بایهه،
باورها مسهمت ن همامی رن رعایه
مم ن ن

هننه،ا در غزهر نیهن صهارت ،ترجمهه به،آماز دنشهته و

دانان،ة آن رفتار باورها اادر تی شاد (هریمی ،۸۹۱۹ ،صا )14ا

د،نعیفههر ( )۸۹۱6شراف ههاز رن ی ههی نز تغززههرنت نجتنا ااپههریر در ترجمههة قههرآن
میدنا ،و می ای:،
وقتی آیه نز صافی ترسهزر بگهررد تها دری و بهه زبهان دیگهر بزهان شهاد ،معنهی بههااچهار
میسهها تر و عزنیتههر می ههرددا چههان در ههطح ترسههزر (ترسههزر متههرجت) اههاز ،شهه،ه و
و ع

معنا هممهه بها بنه ،نلرها زبهان دیگهر میه،وده شه،ه ن ه ا متهرجت بهه تشهیزص

داد و با تاجه به عهانممی ههه در تصهمزت زر نو مهؤثر ن ه  ،نبههامی رن ههه در آیهه ن ه
یا سرل میهن ،یا بها ههاربرد ن هترنتژ ههاهش معنهایی ،آن رن میزدنیه ،،یعنهی ترسهزر دهاد
نز آن آیههه رن بههه سهه،نق لرههل در ترجمههه مههیآوردا در مجممههات یعنههی در مههانرد هههه بههه
دلای ه

ااهها ان ،نز جممههه ویژ یههها دههاص زبههان قههرآن و شههزاه دههاص بزههان در زبههان

عربههی ،عنصههر نز مههتن سههرف شهه،ه ولههی قابه دری ن ه  ،متههرجت عجههارنتی بههه ترجمههه
مینف،نیهه،ا ههه،ف نف،ودهههها زبههاای آن ن هه
طجزعی هه مزان دو زبهان نز جهه
ثقز یا اامیاا

هههه مههتن ترجمههه در اتزجههة ندتمافههها

شهزاة بزهان وجهاد دنرد ،بهه متنهی بریه،هبریه،ه و مهجهت و

در زبان فار هی تجه،ی اشهاد بم هه مهتن هاممهاً برن ها

قابمز هها زبهان
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و روناههی بردههاردنر باشهه،ا (د،نعیفههر ،۸۹۱6 ،صا

)۸5-۸1
رویکرد سوم :تقسیمبندی مجملات قرآن و پیشفرضهای مترجمان

رضههایی نصههرهاای ( )۸۹۱5بهها نعتههرنف بههه نین ههه مترجمههان در بنهه ،پزشفر
هسهههتن ،،پزشفر
پزشفر

ههها دههاد

هههها رن بهههه دو د هههتة ضهههرور و غزهههر ضهههرور تقسهههزت میهنههه،ا

هها ضهرور همهان مجهاای ترجمهه هسهتن ،ههه لهازم ن ه

مهه ،اظههر قههرنر زراهه،ا نمهها پزشفر

در ترجمهة ههر مهتن

ههها غزرضههرور ماانهه ،پزشفر

زا ههی ،نجتمههاعی و دیهه ،اهها شیصههی اجایهه ،در ترجمههه ددال ه

ههها فمسههری،

دنده شههاا( ،رضههایی

نصههرهاای ،۸۹۱5 ،صا )44ا نو سهه ،متا ههطی نز تجزههزن رن در ترجمههة قههرآن معزههار قههرنر
میده ،و می ای:،
ترجمههه اجایهه ،بهها ترسههزر و مجههاای همههامی دههاص متههرجت میمهها شههاد ،چههان رههه،ن
میشاد ،ولی رعایه

قطعهی و نصها ،مسهمت نعتقهاد ههه نز دهاد قهرآن و عقه بهه د ه

میآیهه ،لههازم ن ه ا بهههعجههارت دیگههر نرجههاج متشههابهات بههه می مههات بههرن فهههت مقصههاد
قرآن ضرور ن ه

و بهرن جمها زر نز دمه ترجمهه و ترسهزر و مجهاای همهامی میتهانن

نز پرناتهه ،ن ههتراده هههرد و تههیثزرنت رن بههه سهه،نق هههاهش دندا (رضههایی نصههرهاای،۸۹۱4 ،
صا  )6۹نز هها دیگههر میتههانن مزهه،نن شههرافز

و نبهههام تعههابزر قرآاههی رن بهها ن ههتراده نز

تقسههزتبن ،نصههالزان تعزههزن هههردا پزشههزنزان ترهزنههها زبههاای رن برن هها

ههازوهارها

رنب مزان منطاغ لرظهی و مرههام ذهنهی بهه چههار د هته تقسهزت مهیهننه :،ایسه
ن

هه منطهاغ آن بهر معنهایی روشهن و قطعهی دلاله

«اهص»

میهنه،ا دوم « هاهر» ههه منطهاقش

دو معنهها رن میر ههاا ،آن معنهها هههه هههار دنرد ،رنجههح ن هه ا ههام «تیویهه » هههه در آن
منطهاغ بههر دو معنهها دلاله
ههاهر ن ه
ی سان دلاله

میهنهه ،نمهها بههه ع ههی اههاج دوم معنهها رنجههح آن معنهها غزههر

و چهههارم «غ هامض» ن ه

هههه منطههاغ آن بههر دو معنهها مجههاز و سقزقههی،

میهنه ،و نز منطهاغ امیتهانن معنها مهرند رن تعزهزن ههردا هاه بهر نیهن نمهر

«غامض» اام «مجمه » ازه ،میاهنه،ا تمهامی نیهن نقسهام چهار ااهه نز رنبطهة منطهاغ ترهزهن
زباای با معنا یا دلال

آن پ،ی ،میآین( ،نبازی ،۸۹۱۳ ،،صا )۹11ا

۸1۹
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 .۳روش پژوهش

به منظار د تزابی بهه نلگهایی جهاما بهرن نرزیهابی ترجمهة قهرآن ،لهازم ن ه

نلگاهها

ماجاد و هارآم ،مؤلرههها آنهها در اقه ،ترجمهة قهرآن برر هی شهاا،ا پهژوهش ساضهر
نز مزان نیهن نلگاهها ،نلگها مجه،ا رن بهرمن رن بر ،یه،ه و نز مزهان هز،ده هرنیش آن ،بهه
برر ههی و اقهه ،شراف ههاز در ترجمههة قههرآن میپههردنزد تهها مزهه،نن هارآمهه ،آن بهههعنانن
ی ههی نز مؤلرهههها نلگهها نرزیههابی ترجمههة قههرآن روشههن شههادا در رن ههتا نیههن نلگهها
مج،ا رن ،ترجمهة مجه،ا رن رضهایی نصهرهاای نز هارهها نارها ،،تابهه ،نسه،ن  ،سجهرنت
و تیریت مارد تیمز قرنر می زهردا میمه،عمی رضهایی نصهرهاای بهرن نولهزنبهار نقه،نم بهه
ترجمههة روهههی قههرآن هههرده ،نیههن هههار رن در هها ۸۹11 ،آغههاز و در هها ۸۹۱۹ ،بههه پایههان
نز هرهه

متیصههص در زمزنهههها ندبزههات

ر ههاا،ه ن هه ا نیههن ههروه مترجمههان متشهه

عههر  ،ترسههزر ،ون هشنا ههی و ویرن ههتار بههاده ن هه

هههه در  611جمسههة متمرههه ،هههار

مرسمههه ناجههام دندهناهه،ا نیههن مرنسهه عجارتناهه ،نز :برر ههی مجههاای

ترجمههه رن در هشهه

ترجمه و اق،ها پزشهزن نز ترجمههها قهرآن ،مطالعهة ههر آیهه و برر هی ون هان ،نعهرن ،
عمام قهرآن و ترسهزر آیهه ،برر هی جمعهی ترجمهة آیهه و همسان هاز جممهات و ناتیها
ون ههان ،اگههار

نولزههة ترجمههه ،بههازدارد زر  ،ویههرنیش میتههانیی و صههار و مقابمههه

(رضهههایی نصهههرهاای ،۸۹۱6 ،صا )4/1ا رضهههایی نصهههرهاای رو
جممههه بههه جممههه در مقاب ه رو
ترجمههة نو ،دقهه

ن هه

ترجمهههة دهههاد رن رو

هممههه بههه هممههه و آزند معرفههی میهنهه،ا نولای ه

نو ،در

و نز مجههاای ترسههزر  ،همههامی ،ون ههاای و ندبههی داصههی پزههرو

میهنهه( ،رضههایی نصههرهاای ،۸۹۱6 ،صا )1ا در نیههن تیمزه مههانرد هههه متههرجت د ه

بههه

شراف از زده ،مطالعهه میشهاد و بها مقایسهه بها هایر ترجمههها نز جممهه ترجمهة آیتهی،
نلهههی قمشهههن  ،جما،نلهه،ین فار ههی ،فالادواهه ،و م ههارم و ه ی تیمز ه مههتن ،نم ههان یهها
عهه،م نم ههان نجتنهها

نز شراف ههاز برر ههی میشههادا مههانرد هههه رضههایی نصههرهاای یهها

ههایر مترجمههان مافههد بههه نجتنهها
مج

نز شراف ههاز شهه،هنا ،،میتاناهه ،نز مصههادید تیمز ه

و مانرد شراف هاز نججهار میتاناه ،بههعنانن مماسظهاتی بهر نیهن نلگها در نرزیهابی

ترجمة قرآن به زبان فار ی م ،اظر قرنر زرا،ا
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 .۴نتایج و بحث

ن رچههه ههرنیش شراف ههاز در ترجمههه ضههرور و نجتنا ااپههریر ن ه  ،در مههانرد
هه مطمجی در متن نصمی بای ،مجهت باش ،،نیهن ههار یهب تغززهر منرهی بههشهمار مهیرودا بهرن
نرزیههابی شراف ههاز در ترجمههة قههرآن ،بایهه ،نبهامههها قههرآن رن د ههتهبن ،هههردا ن ههر
عجههارتی در قههرآن بهه،ون نبهههام باشهه ،و بههدلز تراوتههها

ههادتار یهها فرهنگههی دو زبههان

در ترجمههه دچههار نبهههام شههاد ،رفهها نیههن نبهههام در ترجمههه ضههرور ن ه ا نمهها ن ههر نبهههام
ماجههاد در قههرآن ه،فمنهه ،باشهه ،،شراف ههاز بهههعنانن یههب مالرههة منرههی در اظههر رفتههه
میشههادا سههروف مقطعههه ،آیههات و ون ههان متشههابه و مجمهه نز نبهامههات ه،فمنهه ،قههرآن
بهههشههمار میرواهه،ا بنههابرنین شراف ههاز در ترجمههة قههرآن ههاه نججههار و ااشههی نز
تراوت ها

هادتار دو زبهان و هاه ندتزهار ن ه

و در ترجمهة آیهات متشهابه و مجمه

صارت می زهردا در زیهر مصهادید هریهب نز نیهن دو در ترجمهة رضهایی نصهرهاای برر هی
و با ایر ترجمهها مقایسه میشادا
 .1 .۴شفافسازی اجباری

در زبان فار ی بهر دمهاف زبهان عربهی ضهمزر و صهزغة مؤاهت و م نهی وجهاد اه،نردا نز
نین رو در چنهزن مهانرد ترجمهة ضهمزر به،ون نشهاره بهه مرجها در ترجمهه نبههامی نیجهاد
میهنهه ،هههه در مههتن نصههمی وجههاد ا،نشههته ن ه ا بنههابرنین متههرجت اهها ،یر نز ذهههر مرجهها
ضههمزر ن هه ا نیههن اههاج شراف ههاز نججههار ن هه

و بههه ترههاوت ههادتار دو زبههان

بازمی رددا

َو بِر ر ِ و أَهْ ررا َّ ل َلَیر ر ِ
م هههها :۸ ،نلهههها) و إِ ْذ أَسر ر لا َّبِلُِّر ر إِبر ر برع ر ِ ِ ِ ِ
َْ
َ
َ
رأ أَ ََْوَِّر ر َ ر ر یثًا فَرلَ لم ررا ََّرُّلر رِ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ض َ ررم بَر ْع ر َ
راأ ََّرُّلر رََِّ َ َّب َْعلر ریم َّبْ َخُِّیر را
رَ َ ر ْرم أَََُّّر رَِک َ ررا َذَّ قَ ر َ
رأ فَرلَ لم ررا ََّرُّلَِ َ ررا بِر ر قَابَ ر ْ
َر ر لا َ بَر ْع َ ر ر َو أَ ْ ر َرا َ

(تیریت)۹ /ا

ترجمههة رضههایی نصههرهاای :و (ی هاد ههن) هنگههامی رن ههه پز هامجر بهها بردهی نز همسههرناش
ینی پنههاای ره  ،و [لهی] هنگهامی ههه (همسهر ) آن رن دجهر [چزنهی] ههرد و ده،ن آن
رن بههر آن (پزههامجر) آشهه ار ههاد  ،بردههی نز آن رن (بههه نو) شنا ههاا ،و نز بردههی [دیگههر]
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رو
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ردنا ،و هنگامی ههه آن (همسهر ) رن به،نن دجهر دند ،ره « :چهه هسهی نیهن رن بهه

تا دجر دند؟! « ر ( »:د،ن ) دناا [و] آ اه ،به من دجر دند!ا
در نیههن آیههه متههرجت ااچههار شهه،ه صههزغهها مؤاههت رن بهها ذهههر مرجهها ضههمزر مشههیص
هنهه،ا در ترجمههة تیه نلمرظی صههریعمزشههاه نیههن شراف ههاز صههارت اگرفتههه و میاطههن
در پز،ن هردن مرجا ضمایر دچار ردر می میشاد:
اجهی بهه بعضهی نز نزونجهش هینی

ترجمة صهری عمزشهاه :و هنگهامی ههه پنههان ره

رن ،پی چان دجهر دند بهه نو و نطمهاج دند نو رن ده،ن بهر نو ،بزهان ههرد بعضهش رن و نعهرن
اماد نز بعضی ،پی چهان دجهر دند

بهه نو ،ره

دجهر دند

ههی دجهر دند تهرن نیهن ،ره

مرن دناا آ اها

ِ
َ قرلوبک َما َو إِن تَظَا َ َاَّ َلَی ِ فَِإ لن َّ لَ َو َ ْوََل (تیریت)5/ا
صغَ ْ
) إِن تَرتوبَا إِب َّ ل فَر َق ْ َ
ترجمة رضهایی نصهرهاای :ن هر شهما دو (همسهر پزهامجر) بهه ها ده،ن باز ردیه ،پهی

(به اد شما

 ،چرن هه) به یقزن د،هها شهما (بهه ههژ ) رنیزه،ه ن ه

و ن هر بهر ضه،

نو ی ،یگر رن همب هنز ،پی (زیاای به نو امیر ااز ،،چرن) هه د،ن فق یاور نو

ا

ترجمة م ارم :ن هر شهما (همسهرنن پزهامجر) نز ههار دهاد تابهه هنزه( ،بهه ارها شما ه ،
زیرن) د،هایتان نز سد منیرف شتها
رضههایی نصههرهاای در ترجمههة نیههن آیههه صههزغة م نههی رن هههه در فار ههی معههاد ،اهه،نرد،
شراف از هرده ،ولهی نیهن هادتار در ترجمهة م هارم بها صهزغة جمها معاد ،هاز شه،ه
و باعت تعمزت دطا

آیه به تمام همسرنن پزامجر میشادا

بعضههی نز نصههطماسات فرهنگههی هههه ویههژة یههب فرهنهها داصناهه ،،در فرهنهها مقصهه،
معادلی ا،نرا،ا نز نیهن رو بایه ،در زبهان مقصه ،شهر دنده شهاا،ا ی هی نز نیهن نصهطماسات
« هار» ن
جاهمز

ههه نز ر هام جاهمزه

بهاده ،در فرهنها فار هی ههاربرد و معهادلی اه،نردا در

مرد با رتن عجهارت «ااه

منهی هظههر امهی» یها « ههری عمهی هظههر امهی» زن رن

طمههاغ مههیدند و نیههن هههار « هههار» اامزهه،ه میشهه( ،طجاطجههایی)114/۸6 ،۸5۸1 ،ا در ههارة
نس،ن نین نصطما به ش فع بههار رفته ن
َِّکم لََّلئ تظَا ِ او َن ِ ِ ْ م (نس،ن )5/
پ) أَ ََْو َ

:
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ترجمههة رضههایی نصههرهاای :همسههرناتان رن ههه اسههج

بههه آاههان « هههار» میهنزهه( ،و مههادر

داد میداناز)،ا
ترجمة م ارم :همسرناتان رن هه مارد هار قرنر میدهز،ا
نز آاجایی هه نصهطما

ههار بهر دمهاف نصهطماساتی ماانه ،نارهاغ ،زههات و غزهره بهرن

نغمههن میاطجههان فار ههیزبان شههنادتهشهه،ه ازسه  ،تاضههزح آن نولای ه

دنرد و امیتههانن آن

رن شراف ههاز منرههی بهههشههمار آوردا در ترجمههة رضههایی نصههرهاای معنهها نیههن نصههطما
ذهر ش،ه ،نما در ترجمة م ارم بهصارت قرضی ترجمه ش،ه ن
زبان عربی ،زبهاای نشهتقاقی ن ه

ا

و هادتار هممهه باعهت نیجهاد تغززرنتهی در معنها آن
ن ه

میشههادا در ونقهها یههب ون ه در عربههی دنرن چنهه ،دلاله

ریشه و بیشهی نز آن ااشهی نز هادتار ون ه ن ه ا نیهن داصهز
ش

وجاد اه،نرد و هاه متهرجت ااچهار میشهاد دلاله

هههه بیشههی نز آن ااشههی نز
در زبهان فار هی بهه نیهن

ریشهة هممهه و دلاله

هادتار آن

رن بهها ن ههتراده نز چنهه ،ون ه منتقهه هنهه،ا ی ههی نز ههادتارهایی هههه در زبههان عربههی نیجههاد
نیجههاز هههرده ،متههرجت فار ههیزبان رن دچههار مشه
ن ه ا نیههن سهرف دنرن چنهه،ین ههاربرد ن ه

میهنهه ،،ن ههتراده نز سههرف تعریهها «ن»،
ههه در هریههب نز آنهها معنههایی مترههاوت رن

نفاده میهنه،ا ناهانج «ن »،در زبهان عربهی عجارتناه ،نز« :ن »،تعریها ههه بهه هه د هته عهه،
ذهنی ،ذهر و سضهار تقسهزت میشهادا در عهه ،ذهنهی ،عمه

معرفهه بهادن ن هت هابقة

آشنایی اینه،ه و میاطهن بها آن ن هت ن ه ا ماانه :،نشهتری ب نل تها د امهی :دیهروز هتها
رن دری،ما اینه،ه نز هتها
در عههه ،ذهههر

بهدصاصهی سهرف میزاه ،ههه میاطهن ازه ،آن رن میشنا ه،ا

اینهه،ه بهههدلز نین ههه در جممهههها پزشههزن اههامی نز ن ههت بههه مزههان آورده،

هنگههام ت ههرنر ن ههت بههه آن «ن »،مینف،نیهه ،و آن رن معرفههه میهنهه،ا در عههه ،سضههار  ،دلز ه
معرفههه بههادن ن ههت ،سضههار اینهه،ه و میاطههن در آن ن هه

و ازههاز بههه معههاد ،اهه،نرد،

ماان ،نلزهام (نمهروز)ا ی هی نز دیگهر ناهانج «ن »،در زبهان عربهی اشهاندهنه،ة جهنی ن ه
بر نفهرند آن جهنی دلاله

میهنه ،و بهه معنها «هه ّ» ن ه

و

و بهرن ترجمهة آن در فار هی

میتانن نز معاد،هایی اظزر همه یا همگی ن تراده هرد (اا مزان ،۸۹۱6 ،صا)۹1ا
ص ََلت ْم ِ ِ َ َّبَُّْیَ (نارا)۹4/،ا
ت) َو َا کاَ َن َ
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ترجمة رضایی نصرهاای :و امازشان ا،د دااه (د،ن)ااا
ترجمة پارجاند  :امازشان در آن دااه ااا
ن ،در ون ة «َّبَُّْیرَ» عه ،ذهنهی ن ه

و میاطهن عصهر اه،و ،قهرآن بها شهنز،ن «نلجزه »

و با تاجه به زاغ متاجهه «بزه نلیهرنم» میشهادا نمها ون ة دااهه در ترجمهة فار هی چنهزن
معنههایی رن منتق ه امیهنهه ،و معههاد ،معنههایی دقزقههی ازهه ،بههرن ن ،عههه ،ذهنههی در فار ههی
وجاد ا،نرد ،نز نیهن رو رضهایی نصهرهاای بهرن تیصهزص معنها ااچهار شه،ه ون ة (ده،ن) رن
در پرناتهه ،نضههافه هنهه،ا در ترجمههة پارجههاند «ن »،بهها صههر

نشههارة «آن» جههایگ،ین شهه،ه

ن هه ا اهی هههاربرد هممههه در وزاههی دههاص معنههایی متمههای ،بههه آن میبیشهه،ا بعضههی نز
لغ شنا ان دربهارة ون ة فرقهان بهر وزن فبعمهان ،چنهزن دیه ،اهی دنراه ،و آن رن میهتص بهه
ج،ن هنن،ة سهد نز باطه میدنانه،ا م مهاً در مرهردنت آمه،ه ههه فرقهان نز فهرغ بمزهنتر ن ه ،
زیههرن در فههرغ بههزن سههد و باط ه بههه هههار مههیرود (رنغههن نصههرهاای ،۸5۸1 ،صا )6۹۹ا در
قاما

و نقهر

ازه ،قزه ،سهد و باطه در معنها هممهه در اظهر رفتهه شه،ه ،نمها طجر هی

می ایهه ،هههر فرغ رنراهه،هن فرقههان اامزهه،ه میشههاد و قههرآن رن نز آن جههه
می ایزت هه فارغ بزن سد و باط ن

فرقههان

(بهاق نز قرشی)۸61/4 ،۸۹1۸ ،ا

ث) یجدعد لّد تْ فبرْقدااًا (نارا)1۳/،ا
ترجمة رضایی نصرهاای :برن شما ج،نهنن،ه [سد نز باط ] قرنر میده،ا
ترجمة صرارزنده :د،نوا ،به شما فبرقان میبیش،ا
با تاجه بهه تاضهزیات بالها ،ن هر قزه ،سهد و باطه در دهاد ون ة فرقهان باشه ،،نفه،ودن
نیههن قزهه ،در ترجمههه شراف ههاز ازسهه  ،نمهها ن ههر دههار نز ون ه باشهه ،،نفهه،ودن آن
شراف از باده ولی با تاجهه بهه نین هه دلاله

آن بهر سهد و باطه در آیهه روشهن ن ه ،

رنیشی منری بههشهمار امهیرودا در ترجمهة صهرارزنده نیهن ون ه بهصهارت قرضهی ترجمهه
شهه،ه ن ه ا پ،یهه،ة نشههترنی لرظههی در زبههان عربههی و قههرآن هماانهه ،ههایر زبانههها وجههاد
دنردا در عمههام قههرآن در بیههت «وجههاه و اظههامر» نز مشههترهات لرظههی بیههت میشههادا ی ههی
نز ون ان چنه ،معنها قهرآن ههریت ون ة «فتنهه» ن ه

ههه در قهرآن در ابهه معنها آزمهایش،

عرن  ،شهری ،مرنههی ،ارهاغ ،بمها ،عجهرت ،عهرر و جنهان بههههار رفتهه ن ه

(رضهانای،
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 ،۸۹۳1صا )۹4ا بهها تاجههه بههه نیههن نشههترنی لرظههی ،متههرجت ااچههار ن ه

در هههر هههاربرد،

معادلی متراوت برن نین ون ه بر ،ین،ا
) ی ُّْغوََّکم َّب ِْف ْتَِة (تابه)51/
ترجمههة رضههایی نصههرهاای :بههزن شههما بههه فتنهههجایی (و تررقهههنف نی بههزن) شههما
میپردندتن،ا
ترجمة آیتی :تا فتنهناگز ،هنن،ا
رضهایی نصههرهاای ( )۸۹۱6در پزا ه

ترجمههة دههاد بهه نشههترنی لرظههی نیههن ون ه نشههاره

هههرده ،می ایهه« :،در نیههن ترجمههه ،بههه وجههاه و اظههایر تاجههه شهه،ه ن ه

(ماانهه ،ون هههها

فتنههه ،نمهه  ،قضههی و ااا) و نز منههابعی همچههان وجههاه و اظههایر دنمغههاای وااا ن ههتراده
هههردهنیت (ماانهه ،فتنههه بههه معنهها آزمههایش (بقههره ،)۸11/و آشههابگر (بقههره ۸۳۸/و  )۸۳۹و
فتنهههجایی (آ،عمهههرنن( »)1/رضهههایی نصههرهاای)۸5/1 ،۸۹۱6 ،ا بنهههابرنین شراف هههاز در
ترجمههة نیههن آیههه بهههعنانن رنه ههار بههرن برونرفهه

نز چههالش چنهه،معنایی ون ههان

مشههتری لرظههی آ اهااههه تا هه متههرجت صههارت رفتههه ن هه ا نمهها نین ههه متههرجت ون ة
فتنهههجایی رن بهههعنانن معههاد ،ذهههر هههرده ،و مصهه،نغ آن (تررقهههنف نی) رن در پرناتهه ،آورده
ن

 ،نستمالاً نز نین رو بهاده ههه بهه نصه ون ة مشهترهی ههه در قهرآن بههههار رفتهه ،نشهاره

هههرده باشهه ،و در نزن یههب ون ه در مههتن نصههمی ،چنهه ،ون ة مترههاوت در مههتن ترجمههه
ازاورده باشه ،و نصه همسان هاز ون ههها م هرر قهرآن رن تها سه ،نم هان رعایه

ههرده

باشهه،ا در ترجمههة آیتههی دههاد ون ه ذهههر شهه،ه و بههه ترههاوت معنههایی آن بهها ههایر هاربردههها
نشارهن اش،ه ن

ا

 .2 .۴شفافسازی اختیاری

در مهههانرد ههههه شراف هههاز در ترجمهههه ضهههرورتی ا،نشهههته باشههه ،،ن هههتراده نز آن
رنیشههی منرههی ن ه

و بهدصههاص در ترجمههة مجهه،ا رن بایهه ،نز آن نجتنهها

شههادا رضههایی

نصههرهاای در مههانرد بهه،ون ضههرورت بههه نیههن ههرنیش رو آورده ن هه ا ن ههترادهها
غزرضرور نز نین رنیش در مانرد زیر برر ی میشادا

۸1۳

برر ی چگااگی هارآم ،مؤلرة «شراف از » ااا

ن رچه تاضهزیات ترسهزر در ترجمههها میتهانیی قهرآن مجهاز ن ه  ،ترجمههن ههه
ویژ ههی بههارز دههاد رن دق ه

و وفههادنر معرفههی میهنهه ،،بایهه ،تاضههزیات ترسههزر رن بههه

ههایر ناههانج ترجمهههها و ترا ههزر ون ههرنر هنهه ،و نفهه،ودن تاضههزیات ترسههزر در چنههزن
ترجمهههن پریرفتههه ازسه ا رضههایی نصههرهاای در پزا ه

ترجمههة دههاد رتههه «ههه،ف نیههن

ترجمه نرنمة بر ردناهی دقزهد ،صهیزح ،ر ها و همزی نز قهرآن ههریت ن ه
دغ،غة روه دقه

ولهی مهتتهرین

در ترجمهه بهاده ن ه »ا نز نیهن رو تاضهزیاتی ههه اقهش رفها نبههام نز

معنهها جممههه رن ا،نراهه ،،در نیههن ترجمههه همگههی نز مصههادید شراف ههاز منریناهه،ا
ا

امااههایی نز نین شراف از ها ترسزر در زیر آم،ه ن
َ قرلوبر م (نارا)1/،ا
م ا :1 ،نلا) إِذََّ ذک َا َّ ل َو ِِلَ ْ
ترجمههة رضههایی نصههرهاای :هر ههاه دهه،ن یهاد شههاد ،د،هایشههان (نز عظمه

دهه،ن و هزرههر

نو) بهرن ،ا
ترجمة م هارم :مؤمنهان ،تنهها هسهاای هسهتن ،ههه هر هاه اهام ده،ن بهرده شهاد ،دلهاشهان
تر ان می رددا

ض ِابوَّْ ِ ِ ْ ْم ک لل بَرَِان (نارا)۸1/،ا
) َو َّ ْ

ترجمة رضایی نصرهاای :و همه ناگشتان (و د

و پا ) شان رن قطا هنز،ا

ترجمة م ارم :و همه ناگشتااشان رن قطا هنز،ا
ِِ
ْح َا َِّم (نارا)۹5/،ا
پ) یص و َن َ ِم َّب َْم ْسج َّب َ
ترجمههة رضههایی نصههرهاای :آاههان نز (عجههادت مههردم در) مسههج ،نلیههرنم جمهها زر
میهنن،ا
ترجمة جما،نل،ین فار ی :با نین ه آاان رنه مسج،نلیرنم بر میبن،ا،ا
اح فِی َما أَ ْخطَِْتم بِ (نس،ن )4/ا
س َلَیک ْم َِِ ٌ
ت) َو بَی َ
ترجمههة رضههایی نصههرهاای :و در مههارد آاچههه در آن (صهه،ن زدنههها) دطهها هردهنیهه ،،ههز
ناهی بر شما ازس ا
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ترجمة نلهیقمشهن  :و در هار ااشایستهن هه به دطا هنز ،بر شما ناهی ازس ا
ث) َ ت یِْتِ َ َّ ل بَِِ ْ ِاِ (تابه)15/ا
ترجمة رضایی نصرهاای :تا د،ن فرمان (عرن ) رن (به نجرن در) آوردا
ترجمة آیتی :تا د،ن فرمااش رن بزاوردا
) ث لم ب َْم یِقصوک ْم َشیئاً (تابه)5/ا

ترجمههة رضههایی نصههرهاای :ه ی ه هز چز ه( ،نز تعههه،نت دههاد رن) اسههج

بههه شههما

فرو رنر ا ردهنا،ا
ترجمة م ارم :و چز ،نز آن رن در سدّ شما فرو رنر ا ردا،ا
چ) َو ِ لما َرََقرَِْا ْم ی ِِفقون (نارا)۹/،ا
ترجمههة رضههایی نصههرهاای :و نز آاچههه بههه آاههان روز دندهنیههت( ،در رنه دهه،ن) مصههرف
میهنن،ا
ترجمة م ارم :و نز آاچه به آنها روز دندهنیت ،ناراغ میهنن،ا
) ق ْل أَ َِّفقوَّْ طَْو ًا أ َْو ک ْاً ا (تابه)4۹/ا
ترجمة رضایی نصرهاای :بگا :دانه یا اادانه (نمانلتان رن در جهاد) مصرف هنز،ا
ترجمة م ارم :بگا :ناراغ هنز ،دانه نز رو مز باش ،یا نهرنها
ر) فَاتلرقوَّْ َّ لَ (نارا)۸/،ا

ترجمة رضایی نصرهاای[ :دادتان رن] نز [عرن ] د،ن سرل هنز»،ا
ترجمة فالادوا :،پی نز د،ن پرون دنری،ا

د) إِن تَرتلقوَّْ َّ (نارا)1۳/،ا

ترجمة رضایی نصرهاای :ن ر دادتان رن نز (میالر

فرمان) د،ن سرل هنز،ا

ترجمة فالادوا :،ن ر نز د،ن پرون دنری،ا
در نلگهها بههرمن بههه هههاهش چنهه،معنایی بههه تبمعنههایی نشههاره شهه،ه ن هه ا ن ههر
تاضزیات ترسهزر باعهت تیصهزص آیهه بهه ی هی نز وجهاه ترسهزر شهاد ،مصه،نغ نیهن
هههاهش و بههر دمههاف نمااهه دنر در ترجمههه دانههه ،بههادا رضههایی نصههرهاای ( )۸۹۱6در
بزههان مجههاای ترسههزر ترجمههه دههاد می ایهه« ،در مههانرد هههه مرسههرنن قههرآن دیهه ،اهها

۸۱۸
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مترههاوتی در ترسههزر آیهههن دنشههتهنا ،،نیههن ترجمههه بهصههارتی نرنمههه شهه،ه هههه بهها همههة
دیهه ،اهها ههاز ار باشهه ،و در مههانرد هههه جمهها اظرههها مرسههرنن مم ههن اجههاده ،دیهه ،اه
مشهههار مرسههرنن مهه ،اظههر قههرنر رفتههه ن هه » (رضههایی نصههرهاای)۸1/1 ،۸۹۱6 ،ا ههاهی
متههرجت بهها نرنمههة تاضههزیی ترسههزر نز دلالهه

معنههایی آیههه ها ههته ،آن رن بههه ی ههی نز

نستمالههات ترسههزر میهه،ود میهنهه،ا متههرجت در م هها( ،نلهها) ،عم ه
عظم

تههر

رن بههه هزرههر و

ده،ن میه،ود ههرده ن ه ا در م ها ) ( ،مصه،نغ بنهان ،در (پ) ماضهاج بهازدنر ،

در (ت) ماضههاج دطهها و در (ث) مصهه،نغ نمههر میهه،ود ش ه،ه ن ه ا در ( ) بهها تاجههه بههه
نین ههه در نبتهه،ن آیههه آمهه،ه ن هه «إِلَل َّبلر ِ ی َم َا َ ر تم ِن ر َرم َّبْم ْ ر ِاکیم» مشههیص ن هه هههه
فرو رنر ا ردن مربا به عهه ،و پزمهان ن ه و ن هر ازهاز بهه ذههر متعمهد آن بهاد ،در آیهه
ذهر میشه،ا پهی نیهن نفه،وده نز ها متهرجت ضهرورتی اه،نرد و تشهیزص آن بهه عهه،ة
میاطن ن ه ا دربهارة م ها( ،چ) و ( ) بایه ،ره

ههه ن رچهه نارهاغ در نصه بهه معنها

در هردن و مصهرف ههردن ن ه  ،نمها در قهرآن بهه معنها دهر ههردن مها ،در رنه ده،ن
و ص،قه بههار رفتهه و هممهة نارهاغ بها همهزن معنها در فار هی بههعنانن یهب نصهطما دینهی
رون پزهه،ن هههرده ن هه ا ن ههر متههرجت نیههن نصههطما رن بههه همههزن شهه

در ترجمههه ذهههر

میهههرد ،ااچههار بههه شراف ههاز در پرناتهه ،امیشهه،ا در م هها( ،ر) و (د) متههرجت در هههر آیههه
یب مص،نغ برن تقان مطر هرده ن ه  ،در سهالی ههه بزهان آیهه عهام ن ه ا م ا،ههایی ههه
نز ههایر مترجمههان ذهههر شهه،ه اشههان میدههه ،هههه نجتنهها

نز شراف ههاز در ترجمههة نیههن

آیههات ،آ ههزجی بههه معنهها امیزاهه،ا ی ههی نز نبهامههات ه،فمنهه ،قههرآن آیههات و ون ههان متشههابه
هههه مههرنهن میتمهها آنههها رن بههه نش ه ا ،میتمهها ترسههزر میهننهه،ا در آیههات زیههر

ن ه

ترجمههة رضههایی نصههرهاای بهها بعضههی نز ترجمهههها دیگههر نز آیههات متشههابه مقایسههه شهه،ه
ن

ا

َّستَوی َلَ َّب َْع ْاش (نعرنف)45/ا
م ا :۹ ،نلا) ث لم ْ
ترجمة رضایی نصرهاای :ی بر تی (جهاا،نر و ت،بزر هستی) تسمّ یاف ا
ترجمة م ارم :ی به ت،بزر جهان هستی پردند ا
ترجمة جما،نل،ین فار ی :آاگاه بر عر

قرنر یاف ا
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(ق،رت) نو ،شاده ن

ترجمة آیتی :د
پ) ی َّ لِ فَر ْو َق أَی ی ِ م» (فتح)۸1/ا
(ق،رت) د،ن برفرنز د تان آاان ن
ترجمة رضایی نصرهاای :د

ا

»ا

هایشان ن

»ا

د،ن بالا د
ترجمة آیتی :د
ِ ِ
لم ِ ْم َذَُِّّْک َو ا تََِخلا» (فتح)1/ا
ت) بی ْغف َا بَک َّ ل ا تَر َق َ
ترجمة رضهایی نصهرهاای :تها ده،ن آاچهه نز پزامه( ،ههار) تها مقه،م شه،ه و آاچهه مهؤدّر
ش،ه رن برنی

»ا

بزامرزد»ا

ترجمههة م ههارم :تهها د،نواهه ،ناهههان رشههته و آینهه،هن رن ه هه بههه تهها اسههج

میدنداهه،

بجیش،ا
ترجمة آیتهی :تها ده،ن نهاه تها رن آاچهه پهزش نز نیهن بهاده و آاچهه پهی نز نیهن باشه،
برن تا بزامرزدا

ث) و بیِ ما ِ
جاب َو َلَ َّْْلَ ْ اَّ ِ ِر ٌ
ِاأ ی ْع ِافو َن کَلًّ بِسیما م (نعرنف)56/ا
َ ََ
ٌ
ترجمههة رضههایی نصههرهاای :و در مزهان آن دو [ ههروه بهشههتزان و دوزدزههان] مههااعی ن ه

و بر بمنه ،ها (نعهرنف ،رند) مردناهی هسهتن ،ههه ههر یهب (نز آن دو هروه) رن نز چهرهشهان
میشنا ن،ا
ترجمههة م ههارم :و در مزهان آن دو [بهشههتزان و دوزدزههان] ،سجههابی ن ه

و بههر «نعههرنف»

مردنای هستن ،هه هر یب نز آن دو رن نز چهرهشان میشنا ن،ا
َ بِ ِ َو َ لم بِ ا ب َْو َل أَ ْن َرأی بر ْا ا َن َربِنِ (یا ا)15 /ا
) َو بََق ْ َ لم ْ
ترجمههة رضههایی نصههرهاای :و بزق هزن (آن زن) آهنهها نو ه هرد و (یا هها از ه )،ن ههر دلز ه
روشن پرورد ار

رن ا،ی،ه باد ،آهنا و میامادا

ترجمههة م ههارم :آن زن قصهه ،نو هههرد و نو ازهه -،ن ههر برهههان پرورد ههار رن امیدیهه-،
قص ،و میامادا

۸۱۹
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متههرجت در (نلهها) بهها نفهه،ودن عجههارت «جهااهه،نر و تهه،بزر هسههتی» و در ( ) و (پ)
بهها نفهه،ودن «قهه،رت» نز آیههة متشههابه رفهها نبهههام هههرده ن هه ا در ترجمههة آیتههی نیههن
شراف ههاز ها صههارت اگرفتههه ن هه ا در (ت) متههرجت بهها ن ههتراده نز ی ههی دیگههر نز
معاد،ههها ون ة «ذاههن» نز اسههج

دندن نههاه بههه پزههامجر نستههرنز جسههته ن هه ا در ترجمههة

م ارم با نف،ودن عجارت «به تها اسهج

میدنداه »،همهزن رفها شهجهه صهارت رفتهه ،نمها در

ترجمههة آیتههی عجههارت ماجههاد در آیههه بههه ش ه

دههاد سرههل شهه،ه ن ه ا در (ث) و ( )

متههرجت ون ة «نعههرنف» و «برهههان» رن معاد ،ههاز هههرده ن هه ا بعضههی نز صههاسناظرنن
قاممن ،هه نین ون هان نز متشهابهات قهرآن هسهتن ،و اجایه ،ترجمهه شهاا،ا در ترجمهة م هارم
نین دو ون ه به ش

داد سرل ش،هنا،ا

در زبههان عربههی «سههرف» غالجهاً بهها دلای ه بمههاغی صههارت می زههرد ،بهههطار هههه بیههت
سههرف یههب بهها

نز عمههت معههاای رن بههه دههاد ندتصههاص دنده ن ه ا قههرآن ازهه ،نز ن ههما

سرف به مرنتهن بههره بهرده ن ه ا نمها مترجمهان غالجهاً عجهارنت میهروف و مقه،ر قهرآن رن
آشهه ار هردهناهه،ا وقتههی نیههن آش ار ههاز بههه غههر

بمههاغی آ ههزن بر ههاا ،،مصهه،نغ

شراف از منری به شمار میرودا

م ههها :5 ،نلههها) َو بَ ر ْرو أََّلر ر ْرم َرضر روَّْ َ ررا َهَّتَ ررئ م َّ ل َو َرس رروب َو قَ ررابوَّْ َ ْس ررَُِّا َّ ل َسر ری ْؤتِیَِا َّ ل ِ ررم
فَ ْ لِ ِ و رسوب إَِّلا إِب َّ لِ ر ِ
َّغُّون (تابه)4۳/ا
َ
َ َ
ترجمة رضایی نصرهاای :و ن هر (بهر فهر

) آاهان بهه آاچهه ده،ن و فر هتادهن

دنده ،رنضهی میشهه،ا ،و می رتنهه« :،دهه،ن مهها رن بههی ن ه

بهه آاهان

بهه،ود دهه،ن و فر ههتادهن  ،نز

بیشش داد به ما میدهن ،برن هتی ههه مها تنهها بهه ها ده،ن مشهتاقزتا» (نیهن بهرن آاهان
بهتر باد)ا
ترجمة پارجهاند  :ن هر بهه آاچهه ده،ن و ر هالش بهه آنهها دنده ن ه

رنضهی باشهن،،

و بگاین« :،د،ن برن ما ههافی ن ه  ،بهه زود ده،ن و ر هالش نز فضه دهاد بهه مها عطها
فرمای -،ما فق مشتاغ د،ن هستزتاا

۸۱5
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ِ
َ قرلوبک َم ر ررا َو إِن تَظَر ررا َ َاَّ َلَیر ر ر ِ فَر ر رِإ لن َّ لَ ر ر َرو َ ْوبَئر ر ر َو ُِِّ ِایر ر رل َو
صر ر رغَ ْ
) إِن تَرتوبَر ررا إِبر ر ر َّ ل فَر َقر ر ر ْ َ
صابِح َّبْم ْؤِ ِِیم (تیریت)5/ا
َ
ترجمة رضهایی نصهرهاای :ن هر شهما دو (همسهر پزهامجر) بهه ها ده،ن باز ردیه ،پهی
(به اد شما

و ن هر بهر ضه،

 ،چرن هه) به یقزن د،هها شهما (بهه ههژ ) رنیزه،ه ن ه

نو ی ،یگر رن همب هنز ،پی (زیاای به نو امیر ااز ،،چرن) هه د،ن فق یاور نو
ترجمة دانجها  :ن هر ههر دو به،ر اه ده،ن تابهه بریه ،،معمهام ن ه

ا

ههه دلهها شهما

بگشته ن ه  ،و ن هر بهر ضه ،نو هم شهتی هنزه ،،د،نواه ،و ججرمزه و صهالح مؤمنهان یهاور
نوین،ا
در ( 5نلا) جهان

شهر «لها» میهروف ن ه

و تقه،یر آن در نعهرن

نلقهرآن بهه نیهن

صهارت آمهه،ه ن ه « :لهها فعمههان ذلهب ل ههان دزههرنً لهههت» (صههافی)۹11/۸1 ،۸5۸۱ ،ا متههرجت
جههان

ش هر مقهه،ر رن در ترجمههه در پرناتهه ،ههاهر هههرده ن ه ا نیههن هههار معمال هاً تا ه

مترجمههان ناجههام شهه،ه و تنههها در ترجمهههها تیهه نلمرظی نز ذهههر جههان

شههر مقهه،ر
ا

نجتنا ش،ه ن ا در ( ) از ،همزن جب و همزن شراف از ت رنر ش،ه ن
پ) کاَبل ِ ی َم ِ م قَر ُّْلِک ْم (تابه)6۳/ا
ترجمههة رضههایی نصههرهاای( :شههما منافقههان )،همچههان هسههاای هسههتز ،ه هه پ هزش نز شههما
بادا،ا
ترجمة آیتی :هماان ،هساای هه پزش نز شما بادا،ا
َّهةٌ ِن َم َّ (تابه)۸/ا
ت) بَر َا َ
ترجمة رضایی نصرهاای( :نین آیات ،نعمام) ع،م تعهّ ،ن

اااا

ترجمة مع : ،بز،نر نز د،ن و پزمجر ا
در (پ) برن هها

نستمالههات ذهههر شهه،ه در نعههرن

نلقههرآن ،مجتهه،ن میههروف مم ههن

ن هه

«ااههتت»« ،وعهه »،یهها چزهه ،دیگههر باشهه( ،صههافی ،)۹11/۸1 ،۸5۸۱ ،نمهها متههرجت بهها

ناتیا

یب وجه باعهت فروها هتن چنه ،معنهایی بهه تهب معنهایی شه،ه ن ه ا در (ت) ازه،

مجت،ن میهروف در ترجمهه ذههر شه،ه ن ه ا غهر

نز ههاربرد ضهمزر ،نجتنها

نز ههاربرد

ن هت ن ه ا ن هر مههت مت قصه ،دنشههته باشهه ،مسهتقزماً بههه مرجها نشههاره هنه ،،بههه ن ههتراده نز

۸۱4
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ن امی مجهمی ماان ،ضمزر و ن هت نشهاره رو امهیآوردا متهرجت بها نشهاره بهه مرجها ضهمزر
در ترجمه غهر

مهت مت رن در عه،م ذههر ن هت باطه میهنه،ا امااههها نشهاره بهه مرجها

ضمزر و ن ت نشاره در زیر آم،ه ن

م ا :4 ،نلا) یسئلوََّک (نارا)۸/،ا

:

ترجمة رضایی نصرهاای( :ن پزامجر) نز تا ااا پر ش میهنن،ا
ترجمة آیتی :تا رن نز غنایت جنگی میپر ن،ا
) إِلَل تَِصاو (تابه)51/ا

ترجمة رضایی نصرهاای :ن ر نو[ ،یعنی پزامجر] رن یار ا نز،ا
ترجمة آیتی :ن ر شما یاریش ا نز،،ا
ََّ بَ م (تابه)5۹/ا
پ) بِ َم أ َِذ َ
ترجمة رضایی نصرهاای :چرن به آن (منافد) نن ردص

دند ا

ترجمة م ارم :چرن به آنها نجازه دند ؟!ا
ت) َو ِ ِ م َّبل ِ ی َم ی ْؤذو َن َّبِلُّ (تابه)6۸/ا
ترجمة رضایی نصرهاای :و نز آن (منافد) نن هساای هستن،ا
ترجمة م ارم :نز آنها هساای هستن ،هه پزامجر رن آزنر میدهن،ا
ث) إِب ی ْوِم ی ْل َق ْوََّ (تابه)11/ا
ترجمة رضایی نصرهاای :و تا روز هه نیشان آن [د،ن] رن مماقات هنن،ا
ترجمة فالادوا :،تا روز هه نو رن دی،نر میهنن،ا

) َو َا َِ َعلَ َّ ل إِلَل ب ْ َای (نارا)۸1/،ا
ترجمة رضایی نصرهاای :و د،ن آن (وع،ه نم،ند غزجی) رن ج ،مژدهن اااا
ترجمة م ارم :ولی د،نوا ،،نین رن تنها برن شاد و نطمزنان قمن شما قرنر دندا

ضا قَ ِایًُّا (تابه)51/ا
چ) ب َْو کاَ َن َ َا ً
ترجمههة رضههایی نصههرهاای :ن ههر (بههر فههر

دعههات تهها بههه هها غنزمهه ) ااپایهه،نر

ا،دی ی ،و رر هاتاه (و آ ان) بادا
ترجمة آیتی :ن ر متاعی د

یافتنی باد یا رر باد اه چن،نن درنزا
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َس ِطیا َّْْل لَوبِیم (نارا)۹۸/،ا
) إِ ْن َ َ َّ إِلَل أ َ
ترجمة رضایی نصرهاای :نین [قرآن] ج ،نفسااهها پزشزنزان ازس !ا
ترجمة آیتی :نین چز ،ج ،نفسااهها پزشزنزان ازس ا
ر) ذَبِک ْم فَ وقو (نارا)۸5 /،ا
ترجمة رضایی نصرهاای :نین [مجازنت دازا  ]،پی آن رن بچشز!،ا
ترجمة رمارود  :چنزن ن  ،آن رن بچشز،ا
د) َذبِک ْم َو أَ لن َّ لَ و ِ م کی ِ َّبْکافِ ِایم (نارا)۸۱/،
ترجمههة رضههایی نصههرهاای :نیهن ( رااشه مؤمنههان و ههافرنن بههادا) و در سقزقه
س هنن،ه ازراا هافرنن ن

دهه،ن

ا

ترجمة آیتی :نینچنزن بادا و د،ن س هنن،ه سزمه هافرنن ن
ذ) ِ م بَر ْع ِ ذَبِک (تابه)11/ا
ترجمة رضایی نصرهاای :ی د،ن -بع ،نز نین (جنا سبندزن)ا

ا

ترجمة آیتی :نز آن پی د،ن تابه هر هی رن هه بیانه ،میپریردا
در ترجمههة ( 4نلهها) ،مرجهها ضههمزر «ی» ،در ( ) مرجهها ضههمزر «ه» ،در (پ) و (ت)
مرجهها ضههمزر «هههت» ،در (ث) و ( ) مرجهها ضههمزر «ه» و در (چ) مرجهها ضههمزر مسههتتر در
«هههان» آشهه ار شهه،ه ن هه ا در ( )( ،ر)( ،د) و (ذ) مرجهها ن ههت نشههاره تعزههزن شهه،ه ،در
سههالی هههه باف ه

همههام میاطههن رن متاجههه مرجهها آنه ها میهنهه ،و ازههاز بههه شراف ههاز

آنها ازس ا تمام نیهن شراف هاز ها بها ندتزهار متهرجت و به،ون ضهرورت صهارت رفتهه
و دلال ه

معنههایی آیههه رن هههاهش میدههه،ا بهها مقایسههه بهها ههایر ترجمهههها مههرهار روشههن

میشاد هه در نین آیهات به،ون ذههر مرجها ضهمایر و ن هماه نشهاره ازه ،نم هان ناتقها ،معنها
وجاد دنردا
در قههرآن هههاربرد ن ههتعار و مجههاز بههه وفههار یافه
ن تعاره هره

رنه هار نرنمهه دنده ن ه

میشههادا ازامههاری بههرن ترجمههة

ههه در ترجمهة تیه نلمرظی ،جهایگ،ینی بها ن هتعارة

زبههان مقصهه ،،تجهه،ی ن ههتعاره بههه تشههجزه و تاضههزح ن ههتعاره دماصههه میشههاا( ،ازامههاری،
 ،۸۳۱۸صا )۳۸-۱۱ا برن ها

نلگهها بههرمن ،ن ههتعارهها و مجازههها بایهه ،همچههان مهمههاای

برر ی چگااگی هارآم ،مؤلرة «شراف از » ااا

به ش

۸۱1

نصهمی دهاد بهه زبهان مقصه ،منتقه شهاا( ،نمزنهی ،۸۹۱۱ ،صا)۸5ا در زیهر شهزاة

بردارد مترجت با ن تعارهها و مجازها قرآای برر ی میشادا
م ا :6 ،نلا) ی ْاضوََّکم بَِِفْر َوَّ ِ ِ ْم (تابه)۱ /ا
ترجمة رضایی نصرهاای :شما رن با دهان (و ینان) شان دشناد میهنن،ا
ترجمة م ارم :شما رن با زبان داد دشناد میهنن،ا
) َو یقوبو َن َو أذ ٌن (تابه)6۸/ا
ترجمة رضایی نصرهاای :و می این :،نو ا
ن

(  ،و دا باور) ن

!

ترجمة پاین،ه :و این :،نو ا
پ) َو ی ْقُِّ و َن أَی ِ ی َ ْم (تابه)61/ا
ترجمة رضایی نصرهاای :د هایشان رن (نز بیشش فرو) میبن،ا،ا
ترجمة نرفا :و د

ا

هایشان رن میبن،ا،ا

در م هها 6 ،نلهها ،نفههانه مجههاز نز ههینان ن هه

هههه متههرجت دلالهه

آن رن در ترجمههه

باز شههایی هههرده ن ه ا نمهها م ههارم بهها ن ههتراده نز معههاد« ،زبههان» بهههجا «دهههان» هههاربرد
مجهههاز متههه،نو ،در فار هههی رن بهههه ههههار رفتهههه ن ههه ا در ( ) «نذن» هنایهههه نز
«دا بههاور » ن ه

هههه متههرجت بههه آن نشههاره هههرده ن ه  ،ولههی در ترجمههة پاینهه،ه بههه

ترجمة تیه نلمرظی نهترها شه،ه ن ه ا برن ها

نلگها بهرمن در نیهن مهانرد بایه ،غرنبه

مهتن مجه،ا سرهل شهادا عجهارت (پ) ن هتعاره نز «بیه » ن ه
ش،ه ن

ههه در ترجمهه شراف ههاز

ا

 .۳ .۴تحلیل مثبت

رتهه شهه ،ههه بههرمن نلگها دههاد رن میه،ود بههه رنیشهها منرههی میدناه ،و نز ههایر
مترجمههان و اایسههن ،ان میدانههه ،هههه نیههن نلگهها رن بهها تیمزهه م جهه
رنه ارههها نجتنهها

و پزهه،ن هههردن

نز نیههن رنیشههها ت مز ه هننهه،ا میتههانن رنه ارههها میهه،ود هههردن

شراف از رن نز طرید مقابمهة ترجمهه بها هایر ترجمههها در تیمزه منرهی بههد ه
رنه ارهایی رن هه هایر مترجمهان بهرن نجتنها
در مهانرد زیهر برشهمرد :نجتنهها

آوردا

نز شراف هاز بهه ههار بردهناه ،،میتهانن

نز تاضهزیات ترسهزر غزرضههرور ماانه ،ترجمهة م ههارم

۸۱۱
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در ( 1نلهها) ،نجتنهها

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

نز تعزههزن مصههادید ماانهه ،ترجمهههها

ههایر مترجمههان در م ا،ههها

( ،)1ن ههتراده نز نصههطماسات قرآاههی متهه،نو ،در زبههان فار ههی ماانهه ،ترجمههة م ههارم در (1
چ) و ( ،) 1سرهل نبههام آیهات متشهابه ماانه ،ترجمهة فار هی در ( ۹نلها) و ترجمهة آیتههی
در (۹

 ،پ و ت) ،عهه،م ترجمههة ون ههان متشههابه ماانهه ،ترجمههة م ههارم در ( ۹ث و )،

سرههل سههرفها بمههاغی آیههه ماانهه ،ترجمهههها

ههایر مترجمههان در م ا،ههها ( ،)5سرههل

نبهههام ضههمزر و ن ههت نشههاره ماانهه ،ترجمهههها

ههایر مترجمههان در م ا،ههها ( ،)4سرههل

مجههاز ،ن ههتعاره و هنایههه بههه ش ه

ماجههاد در زبههان مجهه،ا ماانهه ،ترجمههة پاینهه،ه در (6

)

ونهترا به س،نق تغززر بهرن ترجمهة مجهاز بهه مجهاز مته،نو ،در زبهان مقصه ،ماانه ،ترجمهة
م ههارم در ( 6نلهها)ا مصههادید شراف ههاز نججههار و ندتزههار در تیمزهه منرههی و ازهه،
مصادید تیمز م ج

هه نز ایر ترجمهها ن تیرن ش ،،در امادنر  ۸آم،ه ن

نمودار  .2تحلیل مثبت و منفی شفافسازی

ا

۸۱۳
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 .۵بحث و نتیجهگیری

مؤلرههة شراف ههاز در مههانرد بسههزار در نرزیههابی ترجمههة قههرآن هارآمهه ،ن ه  ،نمهها بهها
تاجه به تناج زبهاای آیهات قهرآن امیتهانن شراف هاز رن ی سهره م جه

یها منرهی قممه،ند

هههردا شراف ههاز در ترجمههة قههرآن بههه دو د ههتة نججههار و ندتزههار تقسههزت میشههادا
شراف ههاز ها نججههار هههه دههاد بههرمن هههت بههه ضههرورت آن نذعههان دنرد ،اهها ،یر در
ترجمههة قههرآن ازهه ،نترههاغ مینفتهه ،و امیتههانن اههام تغززههر یهها تیریهها بههر آن اهههادا بعضههی
تراوتههها

ههادتار زبههان فار ههی و عربههی ماانهه ،فقهه،نن تیازههت و ت نزههه در فار ههی یهها

ویژ یههها زبههان قههرآن ماانهه ،نصههطماسات دههاص قههرآن یهها نصههطماسات دههاص فرهنهها
عهههر

متهههرجت رن اههها ،یر نز شراف هههاز میهنههه،ا نیهههن مهههانرد در برر هههی مؤلرهههة

شراف ههاز در ترجمههة قههرآن بایهه ،بهههعنانن ن ههت نا مهه ،اظههر قههرنر زراهه،ا شراف ههاز
ندتزههار در ترجمههة قههرآن بهههوفههار صههارت می زههردا در ترجمهههها میتههانیی و ترسههزر
بهها تاجههه بههه ههرنیش ترسههزر ترجمههه نیههن تغززههر ،تاجزههه دنرد ،ولههی در ترجمههة مجهه،ا رن
ماانهه ،ترجمههة رضههایی نصههرهاای ،شراف ههاز بایهه ،بههه مههانرد نججههار میهه،ود شههاد و
تاضزیات ترسزر به ایر ترجمهها و ترا زر ون رنر شادا
بههرن نرزیههابی شراف ههاز در ترجمههة قههرآن بایهه ،نبهامههها قههرآن رن د ههتهبن ،هههردا
ن ههر عجههارتی در قههرآن بهه،ون نبهههام باشهه ،و بهههدلز تراوتههها

ههادتار یهها فرهنگههی دو

زبان ترجمهه دچهار نبههام شهاد ،رفها نیهن نبههام در ترجمهه ضهرور ن ه ا نمها ن هر نبههام
ماجههاد در قههرآن ه،فمنهه ،باشهه ،،شراف ههاز بهههعنانن یههب مالرههة منرههی در اظههر رفتههه
میشههاد و بایهه ،نز آن نجتنهها

هههردا سههروف مقطعههه ،آیههات و ون ههان متشههابه و مجم ه نز

نبهامات ه،فمن ،قرآن بهشمار میروا،ا
بهههرن نجتنههها

نز شراف هههاز در ترجمهههة مجههه،ا رن قهههرآن ههههریت میتهههانن نز

رنه ارههههایی چهههان نجتنههها

نز تاضهههزیات ترسهههزر و تعزهههزن مصهههادید ،ن هههتراده نز

نصههطماسات قرآاههی متهه،نو ،در زبههان فار ههی ،سرههل نبهههام آیههات متشههابه ،عهه،م ترجمههة
ون ان متشهابه ،سرهل سهرف ،نبههام ضهمزر ،ن هت نشهاره ،مجهاز ،ن هتعاره هنایهه و نهترها بهه
س،نق تغززرنت در معاد ،از مجازها بهره بردا
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بههرن ن ههتراده نز نیههن مؤلرههه در نرزیههابی ترجمههة قههرآن بایهه ،نز دیهه ،اه قرآنپژوهههان
دربههارة رفهها نبهامههات قرآاههی بهههره رف ه ا در مزههان قرآنپژوهههان ،ههه روی ههرد مجنههی بههر
سرههل نبهههام ،رفهها نبهههام و د ههتهبن ،نبهامههات وجههاد دنردا در نیههن مزههان روی ههرد ههام
منا نتر بههاظهر میر ه ،زیهرن روی هرد نو ،مجنهی بهر سرهل نبههام تمهام متشهابهات قهرآن،
ترجمهههن مههجهت بهههد هه

میدههه ،هههه غههر

رن بههرآورده امی ههازدا امااههة چنههزن

ترجمههههایی در بیههش شراف ههاز نججههار دیهه،ه میشههادا روی ههرد دوم ازهه ،مجنههی بههر
رفا نبههام تمهام آنهها باعهت تیصهزص معهاای آیهات بهه یهب دیه ،اه دهاص میشهاد ههه
مصههادید آن در امااهههها شراف ههاز ندتزههار آمهه،ه ن هه ا بنههابرنین بهتههر ن هه
روی ههرد مزااههه در نیههن مزههان بر ،یهه ،،بهه،ین صههارت هههه آیههات مجمهه قههرآن و
پزشفر

ههها مترجمههان د ههتهبن ،شههاا،ا آاگههاه ن ههر شراف ههاز در ترجمههه ااشههی نز

پزشفر

ههها فمسههری ،زا ههی ،نجتمههاعی و دیهه ،اهها شیصههی متههرجت بههاد ،آن رن

نفهه،ودهن منرههی دناس ه ا نمهها نرجههاج متشههابهات بههه می مههات بههرن فهههت مقصههاد قههرآن
میآیهه ،،در

بهههمنظههار رعایه

نصهها ،مسههمت نعتقههاد هههه نز دههاد قههرآن و عق ه بهههد ه

ترجمه لازم ن ه

و بهرن جمها زر نز دمه ترجمهه و ترسهزر و مجهاای همهامی میتهانن نز

پرنات ،ن تراده هردا
بههرن تقسههزتبن ،نبهامههات قههرآن میتههانن نز مجاسههت نلرهها عمههت نصهها ،و بههرن
تقسههزتبن ،متشههابهات نز مجاسههت همههامی بهههره رفه  ،نمهها پههژوهش پههزشرو نز ساصههمه و
تیصههص چنههزن مطالعهههن دههار ن ه ا بنههابرنین پزشههنهاد میشههاد پههژوهش ج،ن ااهههن
تا ه آشهنایان بهه مجاسههت نلرها عمهت نصها ،و ازهه ،متشهابهات قهرآن در زمزنهة چگههااگی
بهره زههر نز تقسههزتبن ،نصههالی نبهامههات قرآاههی و تقسههزت همههامی متشههابهات در شههزاة
ترجمههة آنههها و تعزههزن ضههرورت شراف ههاز یهها نجتنهها
صارت بگزردا

نز آن در هریههب نز آن مههانرد

۸۳۸
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کتابنامه
نبنعاشار ،ما (بیتا)ا نلتیریر و نلتنایرا بیجا :بیااا
نبازی ،،نا ا ()۸۹۱۳ا معنا متن :پژوهشی در عمام قرآنا ترجمه مرتضی هریمیازاا تهرنن :طر ااا
نسم ، ،ما را ()۸۹۳1ا آاتانن برمن و اظریة « رنیشها ریی شههه نااه» معرفی و برر هههی قابمز
هاربرد آن در اق ،ترجمها اق ،زبان و ندبزات دارجی1۸-۸ ،)۸1(4 ،ا
ن تادولی ،ا ()۸۹1۹ا لغ،

اهها ترجمة قرآن هریتا بزنات۱1-۱۹ ،۸ ،ا

نمزر فر ،ما ،روشهههنر ر ،ما ،پروینی ،را ،و زعررننلا ،جا ()۸۹۳6ا دطهاهها ترجمهه در باهتآییها
قرآای با ت زه بر دی ،اهها ازاماری ،بز ر و لار انا پژوهشها ترجمه در زبان و ندبزات عربی،
۱6-6۸ ،)۸6(1ا

نمزنی ،ا ()۸۹۱۱ا ترجمة مق،مه و دو فص ایس

نز ترجمه و لرل یا مهمان رنیی در دورد

نثر

آاتانن برمن و تیمز و برر هی پز رة مطالعاتیا (پایاناامة منتشهر اش،ة هارشنا ی نرش)،ا دناشگاه
شهز ،بهشتی ،نیرننا
برمن ،آا ()11۸1ا نلترجمهه و نلیرف او مقهام نلجعه ،،ترجمهه جا دطابیا بزروت ،لجنان :نلمنظمة نلعربزة
لمترجمةا

د،نعیفر ،جا ()۸۹۱6ا ههاهش و نف،نیش در ترجمهة مجممات و متشهههابهات قرآنا اامه فرهنگسهههتان،
۹5-۳ ،)1(۹5ا
دلشهاد،

ا ،مسهجاغ ،ما ،و بیشهش ،ما ()۸۹۳5ا اق ،و برر هی ترجمة شهز ،نز اهانلجماغه برن ا

اظریة « رنیشها ریی ش نااه» آاتانن برمنا مطالعات ترجمه قرآن و س،یت۸11-۳۳ ،)5(1 ،ا
رنغن نصرهاای ،ا ()۸5۸1ا نلمرردنت فی غرین نلقرآن ،دمشد ،اریه :دنر نلعمتا
رسزمی دایگاای ،ما ( ،) ۸۹۳6اق ،ون اای ترجمه ما ها
معنایی-لغا

رمارود نز قرآن هریت (با ت زه بر طح

ار ی)ا مطالعات ترجمه قرآن و س،یت۳5-6۳ ،)1(5 ،ا

رضایی نصرهاای ،ما جا ()۸۹۱5ا برر ی شرنی مترجت قرآنا قرآنپژوهی پزام جاوی،نن64-4۹ ،)6(1 ،ا
رضایی نصرهاای ،ما جا ()۸۹۱4ا مجاای ترجمة قرآنا بزنات 5۳ ،و11-4۹ ،41ا
رضایینصرهاای ،ما جا ()۸۹۱6ا ترجمة روهی قرآن هریتا نصرهان :مره ،تیقزقات رنیااهن قاممزها
رضهانای ،نا ،و قنسالی ه،نره،

ا ()۸۹۳1ا چن،معنایی در قرآن هریت ،مطالعة مارد ترجمة ون ة فتنها

مطالعات زبان و ترجمه44-۹4 )5۸(5 ،ا
زمیشر  ،ما ()۸511ا نل شاف عن سقامد غانمض نلتن،ی ا بزروت ،لجنان :دنر نل تا

نلعربیا
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زا ،وهزمی ،ما تا ،و نمرنیی ،ما ا ()۸۹۳6ا نرزیابی مقایسههن ناسجام در ارة طارغ و ترجمة آن نز
میم،مه ،فالادوا ،نز دی ،اه اظریة هالز ،و سسنا مطالعات ترجمه قرآن و س،یت-۸ ،)1(5 ،
۹6ا
زاطی ،ا ()۸51۸ا نلإتقان فی عمام نلقرآنا بزروت ،لجنان :دنرنل تن نلعربیا

صافی ،ما ()۸5۸۱ا نلج،و ،فی نعرن

نلقرآنا دمشد و بزروت :دنر نلرشز ،مؤ سه نلایمانا

طجاطجایی ،ما ا ()۸5۸1ا نلمز،نن فی ترسهزر نلقرآنا قت :دفتر ناتشهارنت ن همامی جامعة م،ر زن سازة
عممزة قتا
غضههنرر  ،ما ()۸۹۱۳ا اگاهی به ت رنرها ون اای قرآن نز منظر زبانشههنا ههی اقشههی -ههاز اای و
دشانر ترجمه نین ااه عناصرا مطالعات زبان و ترجمه11-4۱ ،)1(51 ،ا
فرهاد  ،ما ،مزرزنیی نلیسههزنی ،ما ،و اظر  ،جا ()۸۹۳6ا اق ،و برر ههی نطنا
صیزره جادیه برن ا

و تاضههزح در ترجمة

اظریة آاتانن برمن (مطالعة مارد  :ترجمة ناصاریان)ا پژوهشها ترجمه

در زبان و ندبزات عربی45-۹۸ ،)۸1(1 ،ا

قرشی ،جا نا ()۸۹1۸ا قاما

قرآنا تهرنن :دنرنل تن نلا مامزها

هربا ی ،ما ()۸۹1۹ا مترجمان و لغ،

در فهت معنایانا بزنات۱۹-11 ،1 ،ا

هریمی ،ما ()۸۹۱۹ا ضرورت بههار زر باورها صیزح در ترجمة قرآنا معرف ۹5-15 ،)۱(۸۹ ،ا
هریمیازا ،ما ()۸۹14ا اق ،و برر هههی ترجمة قرآن هریت نز آی

نلمه م ارم شهههزرنز ا بزنات-۸51 ،۳ ،

۸4۹ا
مسهجاغ ،ما ،و غمامی ،جا ا ()۸۹۳6ا رو شهنا ی بر ردنن تصایرها ن تعار صینهها قزام
قرآن برن ا

نلگا ازاماریا پژوهشها ندبی قرآای۸4۸-۸1۹ ،)4(1 ،ا

مسههجاغ ،ما ،و م،نر دجسههته ،نا ()۸۹۳6ا ونهاو ترجمه پارعجاد نز س م ها رضهها برن هها
زستت تیریا متن آاتانن برمنا فصمنامه فرهنا رضا ۸11-۸14 ، )4(۸۳ ،ا
معرف  ،ما ها ()۸۹1۳ا ترسزر و مرسرننا قت :مؤ سه فرهنگی نلتمهز،ا
معرف  ،ما ها ()۸۹۱1ا تاریخ قرآنا تهرنن :م ا
معرف  ،ما ها ()۸5۸4ا نلتهمز ،فی عمام نلقرآنا قت :مؤ سه نلنشر نلا مامیا
اا مزان ،را ()۸۹۱6ا فن ترجمه (عربی-فار ی)ا تهرنن :دناشگاه پزام اارا
ارمنف،نر جاما نلترا زر ،اسیة ۹ا

در
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ازهاز ،

۸۳۹

ا ،و قها هههمینصههه  ،زا ()۸۹۳1ا نلگاهها نرزیابی ترجمه (با ت زه بر زبان عربی)ا تهرنن:

ناتشارنت دناشگاه تهرننا

هاشهمی ،ما ،و سز،رپار ،نا دا ()۸۹۳1ا مجاای معناشنادتی اق ،ترجمه در نیرنن معاصرا مطالعات زبان و
ترجمه5۱-11 ،)۸(56 ،ا
Berman, A. (2004). Translation and the trials of the foreign. (L. Venuti, Trans.).
London, England: Routledge.
Newmark, P. (1981). Approaches to Translation. Oxford, England: Pergamon.
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Abstract
The translation of the Qur'an as the most sensitive text needs an accurate assessment.
Translation theorists have presented different models for evaluating translation, but
there has not been a scientific model for evaluating translation from Arabic to
Persian, and in particular, translating the Holy Qur'an so far. To have such a model,
it seems necessary first to examine the efficacy of translation assessment models in
evaluating the Qur'an translation. For this purpose, present paper studies the efficacy
of the Berman model and examines the efficiency of clarification tendency in the
assessment of Rezaee ST-oriented translation as a case study. This study shows that
in some cases, due to lack of femininity and dual forms in the Persian language,
Arabic terms and derivations which have no equivalent in Persian and homonyms in
Arabic vocabulary, clarification in the translation of the Qur'an is compulsory and
inevitable. In other cases, however, clarification is optional and the translation
approach determines the degree of its necessity. Clarification avoidance strategies
include maintenance of omissions and ambiguities of demonstrative pronouns and
nouns, Euphemism and metaphorical preservation; suffice to slightest change and
avoidance of exegetical explanations and specifying instances.
Keywords: Translation Evaluation Model, Evaluation of Qur’an Translation,
Antoine Burman, Rezaee Isfahani, Clarification
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Abstract
One of language learning difficulties for Persian speaking learners is the
pronunciation of sounds that do not exist in their mother tongue. These sounds
include English consonants /w/, /θ/, /ð/, and /ŋ/. Due to the interference of the
first language (L1) and the second language (L2), most Persian speaking learners
replace the unfamiliar sound in L2 with a similar one in L1. This research, adopting
a descriptive-analytic approach, aims to investigate the substitution of each English
consonant with their corresponding consonants in Persian through argumentation
around their constraints and ranking of Optimality theory in order to avoid
interference in the later stages of language learning. To this end, 50 seventh-graders
(middle school students) were randomly-selected from those who had not previously
attended any English class outside school. Then they were asked to read 10 sentences
containing at least 2 words with one of the English consonants /w/, /θ/, /ð/ or /ŋ/.
The results show that these students substitute English consonants /w/, //, //, and
// with their corresponding counterparts in Persian [v], [t], [d], and [ɡ],
respectively. In some cases, depending on the consonant position in the syllable, they
are replaced by another similar consonants in Persian, as [s] and [z] instead of //
and // at coda position.
Keywords: Pronunciation Errors, Consonant Substitution, Iranian Learners of
English, Optimality Theory
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Abstract
Marxism is the school based on Karl Marx’s idea on the political and economic
conditions governing the world. Marx considers the economic motivations present
behind all decisions in the capitalist society. The aim of this article is to analyze
Marxist ideas present in Albee’s The Zoo Story, and to consider the effects of the
Capitalist society on the life of the citizens that the two characters of the play
represent. In The Zoo Story, Peter could be considered as the representative of the
petty bourgeoisie or the middle class and Jerry as the one representing the proletariat.
Marx believed that in the capitalist society the two classes are the victims of the
bourgeoisie, as the latter one uses them for its goals. Peter and Jerry are the victims
in the society, one through his poverty and being alienated, and the other by being
interpellated and brainwashed. Althusser defines interpellation as the way that the
hegemony makes the subjects believe in its ideology and consider it as their own.
Althusser also introduces the sources of interpellation as the education and religion
system and the media. Therefore, Peter as the one who works for the publishing
company and reads books and watches the TV is at the center on interpellation. The
findings of the article show that the characters are both alienated from each other and
from themselves. Jerry is alienated from other people and lives in a place that
resembles the zoo, and Peter is alienated from himself as he is not aware of his
situation as the victim of the interpellation of the capitalist ideology.
Keywords: Marxism, Interpellation, Alienation, Hegemony
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Abstract
In a theatrical event, dramaturgy often includes drafting a play, observing the
performance, modifying various performative elements, etc. In Lessingian tradition,
dramaturgy needs managerial/criticizing skills, while according to Brecht, it has two
textual/production facets. In the present paper, by analyzing the first scenes of Act
One of "A Man for All Seasons", and its Persian translations (Alerasoul & Taheri),
along with the performed version, it is tried to explore the structure of the Iranian
dramaturgy and to determine the relation of translator to dramaturg(y). Studying this
complex process under the modified version of Kowzan's model suggests that drama
translation is often a starting point for (even textual) dramaturgy and translator
cannot be claimed to be dramaturg, although if various dramaturges with different
skill would be imagined, the title of "translational dramaturg" fits translator.
Keywords: Dramaturgy, Stage Translation, Performability, Kowzan’s Model

1. Corresponding Author. Email: moin@fgn.ui.ac.ir

Language and Translation Studies, Vol. 52, No.4

3

A Frame Semantic Approach to the Study of Quoting Verbs and Their
Translation Strategies in Fiction: A Case Study of the Persian
Translation of Heart of Darkness
Alireza Rasti 1
Department of English, Salman Farsi University of Kazerun, Kazerun, Iran
Received: October 28, 2019

Accepted: January 04, 2020

Abstract
The present investigation set out to examine the strategies employed in the
translation of quoting verbs into Persian within a frame semantic approach. To
this end, in the first stage of the research, a total of 360 quoting verbs used in
Conrad's Heart of Darkness wasextracted and subjected to a comparative analysis
with those employed by the Persian translator Saleh Hosseini, based on Sams'
(2009) list of the frames of quoting verbs. Findings showed that, in addition to
the high frequency of the frame of communication / statement, frames such as
communication/question, communication/turn-taking, communication / manner,
and communication/noise had a comparatively high occurrence, respectively, and
that the realizations of other frames were either absent in both mini-corpora or
quite negligible. In the next stage of the study, twelve translation strategy types
employed by the translator were identified and their tokens were tabulated.
Findings indicated that, subsequent to the literal translation strategy, strategies
such as transformation of a descriptive quotative into a neutral one,
transformation of a non - quoting verb into a quoting verb, use of adverbial
phrase + verb and prepositional phrase + verb, and transformation of a single
quoting verb into two quoting verbs in Persian had, respectively, the highest
occurrences. It also seems that English in its written fictional genre deploys a
greater number of quoting verbs and more flexible quotatives compared to
Persian, thereby making the task of translation a challenging one for the Persian
translator. Similar yet comprehensive investigations are likely to contribute to the
empowerment of novice translators.
Keywords: Quoting Verbs, Translation Strategies, Frame Semantics, Fiction,
Heart of Darkness
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Abstract
Novel publishing in Iran has always been accompanied by fluctuations arising from
socio-political transformations. The present paper seeks to study Iran’s novel
publishing market through the lens of socio-political shifts in Iran before the end of
the second millennium. The period studied includes 1997 to 1998, when the
reformist administration gained victory after the presidential election of 1997. Given
the interdisciplinary nature of this research, two theoretical frameworks have been
adopted: Even-Zohar’s polysystem theory and Giddens’ theory of structuration.
Moreover, Social Network Analysis was used to study the changes in the field of
translated novel and domestic novel publishing. Furthermore, in order to understand
the structural and causal factors affecting changes in the publication of the novel
during this period, semi-structured interviews with publishers were conducted to
investigate the structural transformations from agents’ viewpoints. The results of the
study show that the structure of the novel has undergone a number of qualitative and
quantitative changes over the two years under review, in which the structural and
political impact of the situation has strengthened or restricted the active agency of
publishers and authors / translators.
Keywords: Publishing network, Novel, Social Network Analysis, Reformist
administration, Agency/Structure
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Abstract
Due to its diasporic features and being 'in-between' competing Pakistani-American
discourses, Mohsin Hamid (1971--)'s The Reluctant Fundamentalist (2007) has the
potential to deconstruct the dominant perceptions about influential incidents like
the September 11, 2001 terrorist attacks on the World Trade Center. The major
concept which is dislodged in this novel is the paradigm shift which occurs in the
West and especially the United States after the event. The United States claims that
its strategic alteration toward the Muslim immigrants in the post 9/11 era is a
reaction against the fundamentalism and terrorism engendered by them; whereas,
Hamid's critical reading against the grain, regards the post 9/11 alterations in the
reception of Muslim migrants as anterior to the global fundamentalism and
terrorism, rather than posterior to them. Put differently, the marginalized and oftneglected narrative of a Muslim migrant author of the post 9/11 tumults, recognizes
the United States as the origin of the global fundamentalism and terrorism and not
the victim of them as widely claimed. The redefinition of this change in American
policies in post 9/11 is depicted through the perspective of Changez, the novel's
protagonist. He is a Muslim Pakistani young man, a Princeton graduate, and
employed by a prosperous economic company. Hamid's redefinition of the post
9/11 paradigm shift is investigated along three axes and three important binary
oppositions are deconstructed in his novel; the cosmopolitan/nationalist United
States, the religious/ economic fundamentalism, and the military/economic
terrorism.
Keywords: Mohsin Hamid, The Reluctant Fundamentalist, Military Terrorism,
Economic Terrorism, The United States, Economic Fundamentalism, Religious
Fundamentalism
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