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ر تجررت نجرررل شررران زفجمررا ن براسررا

دو ظررام معررررنانن

آفرننرن من ماننر  .از آ جرا ره رار رد ظرام معنرانن ه زررا ،افر
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پاوهوررزران برره مطالع رة فرانن ر

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

گفررن ترجمرره و از سررونن دنزررر ،گرراز مجرجمرران برره

م اررة ظررر در تفاوتهررا فرهنزررن ،برررا بهدررود عمحررن ترجمههانورران رررورت انررن
پاوه

را توجگه من مانن .

کلیدواژهها :جدرران حگر جدرران ،وا همعناشناسرن زفجمرا ن ،ترجمره ،پگرامدر ،ه زررا،
وازرا ،اسگن الهن رموها
 .1مقدمه

ترجمرره بررهعنوان مررود از تحررارن سرره عن ررر د گررا ،ا سرران ،و معنررا ،در تعرنررد
زرنماس رن« 9زفجمرران»،919۹( ۹

 )79 .ص ر

من ن ر  .در فرانن ر ترجمرره همررواره تنوررن

بررگن زفجمرران و سررا جار زبرران مدرر و بررا زفجمرران و سررا جار زبرران م
ت ابر  9انررن دو ،فراننر  4ترجمرره ااصر منآنر  .پگ فررر

پراوه

رر وجررود دارد و از
انررن اسرت رره ظررام

غالب معنانن برا هر مجنن منتوا ر ه زررا 5باشر نرا وازررا .6ظرام معنرانن 9ه زررا منجرر
به ترجمها با ظام ارزشرن ه رنخرت 7و ظرام معنرانن وازررا منجرر بره ترجمرها برا ظرام
ارزشررن اه رنخررت 1منشررود .در ظررام ارزشررن ه رنخررت ،ترجمررة وایهبررهوایه منتوا رر
رنخجررار و عناصررر فرازبررا ن 90مررجن مد ر و را برره زبرران م

ر ا ج ررال ده ر  .در ظررام ارزشررن

اه رنخررت ،ترجمررة وایهبررهوایه ررار رد ارزشررن وررا هها را مخجرر من نرر و مجرررج
به اچرار بانر بررا ا ج رال معنرا بره نکرن از سره رونکررد اررو ،99ت حگر  ،9۹و اسرجعحا
معنررا تررن دهر  .هر و پرراوه

99

اا ررر انررن اسررت رره ورران دهر در ترجمرة پگررامدر ،اثررر
1. Greimas AJ
2. discourse
3. dialectic
4. synthesis
5. convergent
6. divergent
7. semantic system
8. homomorphic value system
9. non homomorphic value system
10. meta language
11. elimination
12. reduction
13. transcendence

9

تجحگ فرانن ا ج ال معنا در ترجمه با رونکرد وا همعناشناسن زفجما ن ...

جدران حگ جدران ،9برزرردان الهرن رمورها  ،ا ج رال عناصرر فرازبرا ن هرر فرهنر  ۹تجرت
نجرررل شررران زفجمررا ن براسررا

دو ظررام معنررانن ه زرررا و وازرررا ررررار دارد و مجنررا ر بررا

انررن دو ظررام معنررانن ،ترجمررة مررر ور ترراب دو ظررام ارزشررن زفجمررا ن ه رنخررت و
اه رنخررت اسررت .در همررگن راسررجا ،پرراوه

هررور دو ظررام

اا ررر ابجرر ا بن زاههررا

معنانن فو الرر ر را در مرجن اصرحن پگرامدر بازشناسرن من نر  .سرس ،،برا تکگره برر ترجمرة
الهررن رموررها  ،جهررتزگر و در چررارچو
معنررانن را وا رراو من نر  .دلگر ا جخررا
عوام فرازبرا نا

ظامهررا ارزشررن مندع ر

ترجمرة فو الررر ر ،اشررراو و تسررح مجرررج بررر

ظگرر عرفران شرررن و عرفران غربرن و دلگر ا جخرا

حگر جدررران ،هرمنوتگر

از انررن دو ظررام
انرن اثرر از جدرران

عرفررا ن و تعر د معررا ن ررمنن مسررججر در آن منظومرره اسررت رره

دسررت تیونرر مررجن را برررا ا رروا ظامهررا معنررانن ترجمرره هرر برراز منزرررارد و هرر
منبنرر د .بررهعدررارت دنزررر وجرره تنوررن 9زفجمرران در ترجمررة اثررر مررر ور پرر ر
پرراوه

جررار در پررن پاس ر برره چهررار پرس ر

در

مدنررا مکجرب سررا جزرانن در فراننر ترجمرره ،ر امنر
مرزهررا معنررانن ر
هر ن

ررو

اسررت.

آن اثررر منباش ر  :اول ،بررر

از عناصررر فرازبررا ن در جابررهجانن

برجسررجها داردت دوم ،رواب ر موجررود مگرران دالهررا و م ر لولها در

از دو زبان ،به چره ظامهرانن طد هبنر

منشرو ت سروم ،برا توجره بره ار ردهرا

دلالجن موجود در ظامهرا در فراننر ا ج رال معنرا ،4مجررج چزو ره منتوا ر

رمن ا عکرا

انن ار ردها در ترجمرة رود بره هر ارز مگران مرجن اصرحن و مرجن ترجمره دسرت نابر ت
چهررارم ،چزو رره بررا توس ر برره دو رونکرررد ه زرررا و وازرررا ،منترروان برره ررار رد ارزشررن
ترجمه پن برردت فر رگهها پراوه
فراز دو زبان مدر و و م

ر

عدارتا ر از :اول ،فرهنر  ،عمومراً چجرر اسرت برر

ره بخر

عمر ها از عناصرر فرازبرا ن را تجرت سرگطرۀ رود

ررررار منده ر  .دوم ،ظررام ه زرررا شرراه بررر ا طدررا دالهررا و م ر لولها در هررر ن ر
زبرران اسررت و ظررام وازرررا در

ررو

از دو

دالهررا و م ر لولها غگرمنطدررد در دو ظررام وارد
1. Gibran Khalil Gibran
2. culture
3. tensional
4. the process of transferring meaning
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عم منشود .سروم ،در
امررا در

ررو

رو

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

ظرام ه زررا ،ترجمره بهصرورت وایهبرهوایه مگسرر اسرت

ظررام وازرررا مجدررور برره توسر برره سرره رونکرررد ارررو ،ت حگر و اسررجعحا

ررواهگ بررود .چهررارم ،در صررورت همسررونن عناصررر دالررن و مرر لولن منترروان برره ظررام
ارزشررن ه رنخررت و در صررورت ع ر م ت ررارن آنهررا ،برره ظررام ارزشررن اه رنخررت دسررت
نافررت .از ن ر

سررو ،ر آثررار ترجمهش ر ۀ ادبررن بخوررن از حارگتهررا ادبررن و در جگجرره

راهنمرررا مجرجمررران اسرررت و از سرررونن دنزرررر،
پاوه ها

تررروجهن مجرررام دا ورررزاهن بررره

وا همعناشنا جن ترجمه ،رورت تجرنر م الة اا ر را اثدات من مان .

تررارن ترجمرره برره دو دورۀ «پگوازبانشناسررن» و «پسازبانشناسررن» ت سررگ منشررود .در
دورۀ پگوازبانشناسن برگن ا روا مجرون اعر از مررهدن و ادبرن تفراوتن وجرود اشرجه و بره
مثالهررا و رو هررا عمحررن ترجمرره توجرره زنرراد
 .)4در انرررن دوره از دو رو

منشر ه اسررت ( گومررارک،9177 ،9

.

ترجمرررة تجرررتالحفظن و ترجمرررة مفهرررومن (آزاد) اسرررجفاده

منش ر ه اسررت .از سررال  9150دورۀ توصررگدزرانن بررا تمر ررن برره عح ر زبانشناس رن آغرراز
شرر (ما رر

 )1 .و مرر لها زبانشررنا جن سوسررور ،9نا وبسررن ،4لررامدرت 5و

،۹009 ،۹

ان ا 6به ظرنرات ترجمره راه پگر ا ررد .ترجمرة تجرتالحفظن سرا جار زبران مدر و را منج ر
من مانا رر  ،رره مفهرروم آن را .ترجمررة آزاد گررن منتوا سررت شررک ا نوررگ ن ،فرهنرر
مفرراهگ فرازبررا ن را منج ر

ن ر  .از همررگن رو مالگنوفسررکن 9رو

را معرفررن رررد (صررح جو،9999 ،
پگررامدر بررا همررگن رو

زررار

زبرران مدرر و ،اواشررن را براسررا
ترجمررهها مجعرر د از جررا

و

ترجم رة همررراه بررا شررر

 .)49 .ترجمررة اسررگن الهررن رموررها از جررا

نافجرره ،امررا بررهجررا تو ررگ در

ررو

مجنا رهررا فرهنزررن در زبرران م

عناصررر فرهنزررن
رر وشررجه اسررت.

پگررامدر برره زبرران فارسررن منجوررر شرر ه اسررت .تعرر اد

پاوه هررانن رره بررا مو ررو مطالعررات ترجمررهها آثررار جدررران حگ ر جدررران در انررران
1. Newmark
2. Munday
3. Saussure
4. Jacobson
5. Lambert
6. Nida
7. Malinowski
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ا جام شر ه ،گرن سردجاً رابر ردرول اسرت .از آن جمحره منتروان بره پانان امرها اشراره ررد

موسرروم برره تعررادل زنداشررنا جن در مجررون ادبررن از منظررر زنداشناسررن درنافررت ،مرروردپاوهن
ترجمررهها

جررا

پگررامدر اثررر جدررران حگرر جدررران (صررفن ااد و ناعررن فرنرر و

رربانصرردا  .)9914 ،پرراوه

مررر ور بررا تطدگررد سررگنده ترجمرره از جررا

پگررامدر عوامرر

تیثگرزرررار بررر صررور گررال و بررر عناصررر زنداننشررنا جن مررجن را بررا رونکرررد وا ن ر همجور
نکررا

رررده اسررت .همچنررگن اسررت م الررات «تجحگرر شررگوهها برررررار ارتدررا بررا

مخاطررب بررر مدنررا ارجیررا اررال در پگررامدر جدررران حگ ر جدررران» (همجگرران و هاشررمن،
 )9914و «تجحگرر و مررادپرداز پگررامدر ،وشررجة جدررران حگرر جدررران ،بررا توجرره برره
هنالزوهررا نررو زن» (جعفررر  )9971 ،امررا هگچ رر ام برره ترجمررة انررن اثررر از منظررر
وا همعناشررنا جن توجرره در ررور

اشررجها  .در زمگنررة وا همعناشناسررن پاوه هررا

فراوا ن در انرران ا جرام شر ه اسرت ره از آن جمحره «تجحگر فراننر معناسراز در ترجمره
و ظررام ارزشررن زفجمرران از منظررر ردهمعناهررا اججمرراعنفرهنزن و فاتررن» (شررعگر و
اشررجر  )9914 ،در ارروزۀ ترجمرره را منترروان ررام برررد و «تجحگرر

ررار رد تنورررنزبا ن

’ ررور‘ و ابعرراد معنررانن آن در ظررام زفجمررا ن ’شررر ا رر وه‘ و ’اجرر سرردن‘ سررهرا »
( نعررا ن )9916 ،و « وا همعناشناسررن زفجمرران تدحگ ررن موسررن» (ا دررر زاده و مج ررص،
 )9916در اوزۀ ادبن .دو پراوه

فرو برر ظرام تنورن تمر رن دار ر  .همچنرگن در زمگنرة

وا همعناشناس رن ،جررب فراوا ررن در دسررجر

اسررت ،از آن جمحرره وا همعناشناس رن ادبگررات

(شرررعگر  ،)9915 ،مدرررا ن معناشناسرررن رررونن (شرررعگر  ،)9919 ،تجننررره و تجحگررر
وا همعناشنا جن زفجما ن (شعگر .)9975 ،
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مطالعات زبان و ترجمه

 .2مبانی نظری

 .1 .2گفتمان تنشی
بر حاو ظام انسرجا

1
۹

وا هشناسرن سرا جزرا ره صررفاً مدجنرن برر رابطرة مکرا گکن دال

و م لول است « ،وا همعناشناسرن 9رونن» ظرامن پونرا و سرگال اسرت ره رابطرة بگران (دال)
و مججرروا (م ر لول) را در ایررور ز ر ه ،مو ر دار و فرهنزررن نوررزر مندا رر « .زفجمرران،
بهعنوان جگجة رن

زبرا ن ،بره زو رهها مر لولن فراننر تولگر ات زبرا نا زفجره منشرود

ه پونا ،جهرتمنر  ،و ه فر ار هسرجن و بره تولگر مرجن منجرر منشرو » (شرعگر ،9975 ،
« .)1 .زفجمرران تنوررن از تدررا ن دو رطررب زسررجره 4و فورراره 5پ نرر منآنرر  .ازررر انررن
تدررا ن رو دسررجزاه د ررارتن برره مرران
است ،شا
است ،شا
سررگال تررن

زراشررجه شررود ،رطررب زسررجره ،رره معمول راً مّررن

ة مجرور اف رن دسرجزاه را تورکگ مندهر و رطرب فوراره ،ره معمولراً گفرن
ة مجور عمرود را .مرودار مدجنرن برر تررریار

انرن دو مجرور مدرگّن فراننر

منباشرر » .نعنررن «تررن » برآننرر تدررا ن دو مجررور مررن (زسررجره) و گفررن

(فواره) است .لُبّ حام اننکه:
فیررا تنوررن فیررانن اسررت رره از دو منط ررة فوررارها و زسررجرها توررکگ شرر ه
اسررت .منط رة فوررارها منط ررها شوشررن اسررت رره سرروزگر آن بررر درو ررهها عرراطفن
ایور سویه مجمر رن اسرت در ارالن ره منط رة زسرجرها منط رها اسرت ره سروزگر
آن بر د گا بگرو ن ،مّن ،و شنا جن مجمر ن است( .شعگر ،9915 ،

)1 .

 .2 .2نظامهای انتقال معنایی و ارزش معنایی

در هر مجن ،ظام معنرانن غالرب برر دو زو ره اسرت :ظرام معنرانن ه زررا ،ظرام معنرانن
وازرا.

1. tensif
2. statics
3. semiotics
4. extensity
5. intensity
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 .1 .2 .2نظام همگرا

در انن ظام دال و مر لول در نر

تنرا ر ن برهن

برا هر رررار دار ر  .نعنرن صرورت

بگان ،صورت مججوا را مسرج گماً ت ررن من نر  .بره تعدگرر اومدرترو ا رو 9مرجن «بسرجه» و بره
تعدگررر رولرران بررارت ۹مررجن از ررو «مررجن وا ررا» اسررت (برره رر از تسررحگمن،9979 ،

.

 )979و دارا سررط معنررانن ت لانرره و غگر ررمنن .مجنهررا عحمررن مو ررههانن برررا انررن
و ظام معناننا .
 .2 .2 .2نظام واگرا

در انررن ظررام دال و م ر لول برره س ردت نکسررا ن هم ر نزر را پوررجگدا ن من نن ر  .نعنررن
صررورت بگرران بررا صررورت مججرروا

گررت مللررد در سرردجن مج ررارن ررررار ر ارد .برره تعدگررر

اومدرتو ا و ،مجن «براز» اسرت و بره تعدگرر رولران برارت «مرجن ونسرا» اسرت و دارا سرط
معنانن چن لانره و رمنن .عناصرر وازررا وران مندهنر

ره معنرا در فراننر ترجمره امرر

سررگال و ت گگرپرررنر اسررت .بررهتعدگررر عد ر الکرن سرررو « ،ترجمرره تفسررگر مخج ررر اسررت و
تفسررگر ترجم رة مف ر » (برره ر از صررح جو،9915 ،

 .)7 .مجررون شررعر

مو ررههانن از

انن و ظام معناننا .
مجرررج  ،بررهعنوان فرررد

رره مرزهررا بررگن سررط بگرران و سررط مججرروا را جابررهجا

من نر  ،مجنررا ر بررا دو ررو ظررام معنررانن فو الررر ر ،منتوا ر دو ررو ظررام ارزشررن را در
فرانن ر ترجمرره اتخرراف ن ر  :ظررام ارزشررن ه رنخررت ،ظررام ارزشررن اه رنخررت .از منظررر
سوسررور ارز

معنررانن برره مفهررومن ا جناعررن دلالررت من ن ر

رره در بررر زگر ر ۀ مجموع رة

ونازنهررا معنررانن و اربردشررنا جن عدررارات در بافررت حررامن اسررت (سوسررور،9999 ،
.)909 .
 .۳ .2 .2نظام ارزشی همریخت

در انن االت ،مجررج برا چرال

چنر ا ن مواجره خواهر برود چرا ره هرر ت گگرر در

صررورت بگرران (دال) ،برره همرران سرردت موج ر ت گگررر در صررورت مججرروا (م ر لول) واه ر
1. Umberto Eco
2. Roland Barthes

مطالعات زبان و ترجمه
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برود .مرودار مجنررا ر برا انرن ظررام ،از منظرر سد شناسرن زنحدربررر  ،9دارا سرد
اسررت .نعنررن فراننرر

نوررن

۹

بر امررهمجور و همررراه بررا رشرر نکنوا ررت و ترر رنجن اسررت.

مجرجمرران مجررون دننررن معمولرراً ررود را مکحررد برره اسررجفاده از انررن ررو ظررام ارزشررن
مندا ن .

نمودار  .1نظام ارزشی همریخت

انن مرودار مدرگن اهمننسرجن « سردن» برگن ورا زن  prophetدر مرجن مدر و برا ورا زن
«پگامدر» در مجن م

است.

 .۴ .2 .2نظام ارزشی ناهمریخت

در انررن االررت ،مگنررة ت گگرررات در صررورت بگرران (دال) در زبرران م

رر  ،منجررر برره

بگوگنة فاصرحه از صرورت مججروا (مر لول) در زبران مدر و واهر شر  .برهعدارتن ،در مگنرة
زسررجرۀ صررورت بگرران ،ازهرران صررورت مججرروا دچررار بگوررگنة فوررارۀ ت گگرررات منشررود و از
همررگن رو بررا رش ر عرراطفن ازهررا ن و شرروک معنررانن همررراه واه ر بررود .در انررن االررت
مجرررج  ،بهواسررطة عر م ت ررارن بررگن دامنرة معررا ن مررجن مد ر و بررا م

ر  ،در چررال

فیررا

زفجمان تنورن رررار منزگررد .مرودار مجنرا ر برا آن از منظرر سد شناسرن زنحدربرر  ،دارا
سررد

شوشررن 9اسررت .در ترجمررهها مجررون شررعر بهواسررطة چگرزررن رطبهررا مجرراز

1. Zilberberg
2. mode of actionality
]3. etat [Fr
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و اسجعار در مرجن مدر و و عر م ا طدرا آن برا رطبهرا اسرجعار و مجراز زبران م
معمولاً دارا

1

ر

ظام ارزشن غالب از و ظام ارزشن اه رنخت منباشن .

نمودار  .2نظام ارزشی ناهمریخت

مررودار  ۹مدررگن ظررام ارزشررن اه رنخررت اسررت رره مجنررا ر بررا ظررام معنررانن وازرررا،
رابطررة دال و مرر لولن را از زبرران مدرر و بررا شررگوهها ارررو ،ت حگرر و اسررجعحا ررمن
دزرزو ن به زبان م
مجررج در چررال
رمنزان م

 ،منج

من ن .

ترجمرة مجررون وازرررا بررا

اسررجن فاصرحة صررورت (دال) در دسررجزاه

و مججوا مرجن در دسرجزاه رمنزران مدر و بره سره شرگوه مجوسر منشرود.9 :

ارررو معنررانن  .۹ت حگ ر معنررانن  .9اسررجعحا معنررانن .ازررر صررورت (دال) مد ر و معررادلن
بررهلجرراص صررورت (دال) در زبرران م

ر داشررجه باشر  ،امررا مر لولها انررن دو صررورت بررا

ه در تنا ر ام ررار زگر ر  ،راه رنخجن سردن واهر برود ،امرا ازرر برهلجراص صرورت
گن معرادلن در زبران م

ر وجرود اشرجه باشر و مجررج بره معادلسراز مجوسر شرود،

اه رنخجن مطحد رو

واه داد.
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مطالعات زبان و ترجمه

 .۳روش پژوهش
 .1 .۳معرفی و خلاصة داستان

هرچنر جدرران ،جرا

پگرامدر را برهعنوان نر

غگرا زحگسرنزبران امرا بره زبران ا زحگسرن

وشررجه ،انررن مسرر حه از بحاغررت و ف رراات اثررر او کاسررجه اسررت .جدررران تنهررا ادنررب
غگرا زحگسنزبان ره بره زبران ا زحگسرن آثرار ادبرن برجسرجه حرد ررده گسرت .پرگ

از او

گ رن جرروزو نررراد لهسررجا ن بررا لرررد ج رگ  ،رحررب تررارنکن و  ...آثررار ما ر زار در ادبگ رات
ا زحگسن حد رده برود و افرراد دنزرر

گرن برا شرهرت مجرر از انرن دو وجرود دار ر

ره

اننزو ه بودها  .الدجره دانر از ظرر دور داشرت ره را مرار هاسرک و دنزرر دوسرجان
و دسررجگاران آمرنکررانن جدررران ،آثررار ا زحگسررنزبرران او را چنرر ننبررار ونررران
من رد ر ترا بررا چرا
سران

و ت ررجگ

آمراده شرود .برا انرن همره ،وشرجها جدرران پرنس سرال تمرام برا

و باز ونسنهرا پگراپن پگرامدر دسرت بره زرندران برود .زبرا ن ره جدرران در جرا

پگ رامدر برره رار م رنزگ ررد ،زبررا ن باش رکوه امررا سرراده و روان اسررت و بررا آهنز رن نکنوا ررت،
وا ن ه را در حسرها رازآزرگن فررو مرنبررد .او سراده سرخن مرنزونر چرا ره در مگران
مخاطدررا
حررام

مررردم عرراد

گرن بس رگار  .امررا انررن سررادهزونن چگررن از زندررانن و شرراعرا زن

م رن اه ر  .بررا ان رن توصررگدها ،اج رن برررا آ رران ره زبرران مادرنورران ا زحگس رن

گست ،مجن جا

چن ان دشوار و سنزگن بره ظرر مرنرسر و بر نهن اسرت ره ازرر سرن

بجوا پگامدر را به زبان اصحن آن بخوا لرت دوچن ا ن از وا ن آن واه برد.
م طفن پگامدر فرزا ه است ره دوازده سرال پرگ
جنن ررۀ اورفررالگ ،م رنآن ر  .پرر ،از ن ر

از آغراز داسرجان ،برا نر

ورجن بره

دورۀ دوازدهسرراله بررا باززوررت وررجن ،پگررامدر از

چو ا جظار در منآنر  .ر اثرر پگرامدر ،در وارر زفجزوهرا پانرا ن الم رطفن در هنزرام
ودا اسررت بررا مردمرن ره نجکاوا رره و اننآلررود برررا ودا برا او در مگر ان اصررحن شررهر،
در جنررب معد ر تجم ر

ردها ر  .هررر ف ر از انررن اثررر ،ب رهجررن دو ف ر آغرراز و پانرران،

زفجزونن است ره برا پرسر

نکرن از ماننر زان ارورار صرنفن مخجحرد آغراز مرنشرود و

م رطفن برره آن پاسرخن اکگما رره مرندهر  .شخ رگت حرن او و رام م ررطفن ،آمگرنها از
پگررامدر اسررحام و ایرررت مسررگ اسررت .م ررطفن ل ررب پگررامدر اسررحام اسررت و سررخنان

تجحگ فرانن ا ج ال معنا در ترجمه با رونکرد وا همعناشناسن زفجما ن ...

م طفن به حام عگسرن مسرگ در اح رة اوارنرو
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ما سرجه اسرت .م رطفن در اثرر جدرران

حگرر جدررران ،بررهمعنررا عررام «برزننرر ه» اسررت امررا عنرروان جررا

بررا ررام پگررامدر انجرراد

بگنامجنگررت مررن نرر  .شخ ررگت م ررطفن در اثررر مررر ور دارا تفکررر جهانشررمول و
فرامرز اسرت امرا برا هرونجن سردجاً شرررن .اثرر پگرامدر ما نر
جدران ،مج الج ا دو فرهن

مسگجن و فرهن

رال

 ،نعنرن ما نر

حگر

اسحامن است.

پگ رامدر اثررر اسررت دربررارۀ لجظ رة هزسسررت م ررطفن .م ررطفن شررادمان از باززوررت
وجن اسرت ،امرا دل نر ن از مردمرن ره دوازده سرال برا آنهرا زنسرجه و از زراه آ ران گرن
م ررطفن «چررون جررا ن برروده رره در مگرران آنهررا رامگرر ه و سررانها

ررور برروده بررر

چهرههانوان» بسگار دشروار مرن مانر  .امرا م رطفن رازننر اسرت از رفرجن ،پر ،مر تن در
مگان مردم مرنما ر  .برا آنهرا ه حرام مرنشرود و برانوران مگراثرن از راهنمرانن مرنزررارد.
«عوررد»« ،ز اشررو ن» « ،ود ران»« ،داد و دهر » « ،ررور و ررو » « ،رار»« ،شرراد و ا ر وه»،
« ا رره»« ،جامرره»« ،داد و سررج »« ،زنرراه و گفررر»« ،رررا ون»« ،آزاد » « ،رررد و ااسررا »،
« ودشناسرن»« ،آمررو جن»« ،دوسررجن»« ،زفجررار»« ،زمرران» « ،گر
«زندررا ن»« ،دنررن» ،و «مررر » مو رروعاتن هسررجن
پرس ر

و بر » « ،گران » « ،وشرن»،

رره جرر ا جرر ا در هررر زفجزررونن مررورد

وار ر م رنشررود و او بررا فرزا زررن پاس ر م رنزون ر  .پگ رامدر ازرچرره دن ر زاههررانن

مالطحدا رره و آرمررانزرا دارد ،از وارعگررات فاصررحه منزگرررد .او عوررد را بررا جمحرراتن
آرمانزرانا ه توصگد من ن  ،امرا جرانن هر بررا عوردها زمگنرن برارن مرن هر و آن را
ا کار و ت دگ

من ن  .بههمرگن ترتگرب ،ورجرن دربرارۀ ز اشرو ن حرام مرنرا ر  ،برر اسرج حال

شخ رگت افررراد در عرگن بررا هر بررودن و عورد ورزنر ن تی گر مرن نر  .او دربررارۀ هرچرره
سررخن م رنزون ر  ،چگ رن فراتررر از ررواهر را در ظررر م رنزگ ررد .حمررات

فراتررر از مرزهررا،

فراتررر از زمانهررا و فراتررر از مکانهاسررت .ازرچرره بررا مررردم «اورفررال »،سررخن م رنزون ر ،
طرراب

ف ر بررا آ رران گسررت .او در ا گ ررت بررا تمررام مررردم د گ را سررخن م رنزون ر و در

ارروهرران
پگررامدر

چگرن نافررت مرنشرود ره او را بره محررت و فرهنزرن را
رره زفجمررا

در اشررجراک تمررام سررسهرها

منجسررب نر .

وررا ها ررررار زرفجرره اسررت .همررگن

ونازن اسرت ره بره سرخن جدرران ،در گونرورک و بگرروت جررابگجن نکسران مرنبخور و
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پگ رامدر را مد ر ل برره چهرررها جهررا ن م رن ن ر  .او از اننک ره در روززررار گوررخن ز ان ،ن ر
ان الگسررت باشرر بررگ

اشررجه و در جررانن رره دنزررران سرسررسردۀ زنر ررن افسررو زران

منشو  ،از پردا جن به ا اند ساده هراسگ ه است.
 .2 .۳روش گردآوری دادهها

عنرروان هررر ف رر  ،بررهعنوان مرررز ف ررول ،بررهلجاص وا همعناشناسررن سررا جار روانررت،
وررن تعگگن نن ر ه در ت ر اعن معررا ن در فهررن زفجررهنررا

و شررک زگر پگ فر

هررا دارد

چرا ه «عنوان» ازرچه اسگر بافت حن اثرر اسرت ،بره هرر ارال ورا ها اسرت ره هنروز برا
رگرود جمحره و پرارازراو مجر ود و مهرار ور ه اسرت .لرررا سرگالگت و تر اعن آزاد بگوررجر
را در فراننر معناسرراز انجرراد من نر تررا وررا ها
وار  ،عنوان ن

ف

 ،رود

رره اسررگر بافررت جمحرره شر ه اسررت .در

لنزرر برر تمرام ف ر اسرت .از انرن رو در ابجر ا ،ترجمرة

عنرراونن ف ررول ،بررهلجاص وررا همعناشررنا جن زفجمررا ن ،در مجررور همنوررگنن بررا سررانر
عنوانهررا ف ررول دنزررر و گررن در مجررور جا وررگنن بررا م انس رة عنوانهررا بررال وها
منتوا سررجن ا جخررا

شررو  ،بررهصررورت ونرراه بررسررن و رر

رره

آن در شررک زگر و

ت گگرررات معنررانن وا رراو منشررود سررس ،برره بررسررن وا همعناشررنا جن چزررو زن شررران
ا ج ال معنا در چارچو

ظرام ه زرانرن و وازرانرن بره فاصرحة معنرانن برگن مرجن ف رول در

ترجمة الهرن رمورها در زبران م

ر و مرجن اصرحن پگرامدر ،اثرر جدرران حگر جدرران ،در

زبرران مدرر و پردا جرره منشررود .در همررگن راسررجا ،بررا موررخص ررردن ظامهررا ارزشررن
ه رنخررت و اه رنخررت معنررانن در سررسهر وررا ها ترجمررة مررر ور ،چزررو زن انجرراد
شررران ا ف ررال و ات ررال زفجمرران را از طرنررد دو مجررور فورراره و زسررجره مررورد تفجررص و
تدگگن ررار مندهگ و هرر جرا ره ررورنات چرارچو

ظرر انجرا

مجن پگکره ،بهصورت ت ادفن برزنن ه و بهعنوان شاه ادعا ،ف ر واهگ

نر  ،شرواه
رد.

از
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 .۴نتایج و بحث
 .1 .۴تحلیل نامگذاری فصلها

ررام هررر ف ر همنمرران دارا دو رابط رة ات ررالن و ا ف ررالن بررا ررود آن ف ر اسررت.
ا ت به انن رابطرة مجنرار

«پراررزون» 9منزونر  .بر حراو ا رت ،انرن پراوه

را ر بره

وجه ا ف الن امها هرر ف ر  ،در ردرال ر مرجن ،گسرت چرا ره ازرر هرر ف ر را نر
حان وررا ه در ظررر بزگرن ر  ،ر اثررر ،بررهمثاب رة مررجن ،از همنوررگنن انررن حان وررا هها (انررن
ها) پ ن ه آم ه است و رام هرر ف ر  ،بهمثابرة دال ،و رود هرر ف ر  ،بهمثابرة مر لول

ف

آن وا ه ،به شمار منآن .
مجرررج بررهلجاص وا همعناشررنا جن برررا ا ج ررال معنررا هررر ف رر  ،بررهعنوان نرر
حان وررا همعنا ،مرررحنم برره اما ررتدار وجرره وررا ها مررجن مدر و اسررت .نکررن از محرررنومات
اما تدار وجره ورا ها مرجن ،افر ارتدرا

رام هرر ف ر  ،بهمثابرة دال (صرورت بگران)،

و ررود ف ر  ،بهمثاب رة م ر لول (مججرروا بگرران) اسررت .ش رگوۀ امزرررار اولررگن و آ رررنن
از منظومرة پگرامدر ( )9115برا امزررار تمرام ف رول مگرا ن آن ،تفراوت دارد چرا ره

ف

بهجن انن دو ف

 ،امزرار ب گرة ف رول برا اررو ا رافة  onآغراز منشرود .انرن تفراوت

در مجررور همنوررگنن امزرررار ف ر ها ،مدررگن تفرراوت مججرروا انررن دو ف ر اسررت .انررن
دو ف
غررو

ابج انن و ا جهرانن بره معرفرن و تودنر پگرامدر ،آمر ن و رفرجن ورجن ،گرن طحرو و
ورشررگ منپررردازد و بر حرراو دنزررر ف ر ها رره در

ررو

رروراک ،عوررد ،دادوسررج  ،و ...بود رر  ،دربررارۀ پاسرر برره مو ررو

مو رروعاتن ما نر
ررا

مطر شرر ۀ

پرسوررزران گسررت .از آ جررا رره رعانررت انررن تفرراوت در امزرررار ها ترجم رة رموررها
( )9979لجرراص ور ه اسررت ،مجرررج بررا اسررجفاده از شررزرد «ت حگر معنررانن» انررن ا جحرراو را
در سررط همنوررگنن ف ررول ادنرر ه زرفجرره اسررت ،دراالن رره ازرارررو ا ررافة «از» را
برابر هاد  onرررار مرنداد نرا از اررو ا رافة «دربرارۀ» اسرجفاده من ررد ،عحراوه برر رعانرت
«ه زرانررن ترجمرره» و برره ررارزگر « ظررام ارزشررن ه رنخررت» ،منتوا سررت انررن ا جحرراو

1. parergon
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تعمّ

در امزررار ف رول را ره مدرگن مججروا آن ف رول بروده اسرت ،برجسرجه مانر .

برررا

امزرررار ف رر خسررت ،الهررن رموررها تر گررب «باززوررت وررجن» را در مجررور

جا وررگنن بررهعنوان برابر هرراد برررا  the coming of the shipا جخررا

رررده اسررت.

مججرروا ف ر خسررت دررر از آم ر ن وررجنا اسررت رره پگررامدر را ن بررار ردح راً برره آن
سرزمگن آورده اسرت و پر ،از زرشرت دوازده سرال دوبراره ورجن آمر ه اسرت ترا او را برا
ود بدررد .دامنرة معنرانن م ر ر مرر
م

ر «آم ن» اراو زسرجر

در فرهنرر

«باززورت» عحراوه برر در برر داشرجن دامنرة معنرانن

دامنرة مر لولن (تکثگرر مججروا بگران) گرن منباشر  ،چرا ره

اسررحامن« ،باززوررت برره جررانن رره از آ جررا آمرر هان » و «ا ررا لححرره و ا ررا الگرره

راجعرون» را برره مجموعرة مر لولات آن وررا ه منافنانر  .همچنررگن اشررارها دارد برره مراحرة
چهررارم از اسررفار اربع رة محاص ر را مدنررن بررر «السررفر فررن الخحررد ،بررالجد» .در اسررفار اربعرره،
عارو پ ،از اننکه بهسو

ر ا مرنرود و رود را جرات مندهر  ،دوبراره برهسرو

رجعت من ن و انن بار در مگران حرد منآنر ترا برا جرات مرردم برهسرو
بنررابرانن رموررها در چررارچو

حرد

ر ا براززردد.

« ظررام معنررانن وازرررا» از شررزرد «اسررجعحا معنررانن» برررا

ترجمرره اسررجفاده رررده اسررت .در اررالن رره ازررر از م ر ر «آمر ن» بررهجررا م ر ر مررر
«بررراززوت» اسررجفاده من رررد ،ترجمررها

ظگررر برره ظگررر و در چررارچو

« ظررام معنررانن

ه زرررا» و بررا « ظررام ارزشررن ه رنخررت» انجرراد رررده بررود .رموررها منتوا سررت بررهجررا
«باززوررت» ،از م ر ر «رسررگ ن» گررن در چررارچو
آن صررورت ،بررر حرراو م رر ر مررر

« ظررام معنررانن وازرررا» اسررجفاده نر  .در

«باززوررت» ،مفهرروم «تکرررار» و «دوبررارهآمرر ن» در

دامنرة مر لولها م ر ر «رسررگ ن» ررررار اشررت امررا در عررو

 ،مفهرروم «ا جظررار» از دامن رة

مر لولها م ر ر «رسررگ ن» برره مررجن مررر ور افررنوده منشر چرا رره «رسررگ ن» بررا فرراعحن
به ار منرود ه مخاطدن در ا جظرار آمر
فرهن

بره سرر منبررد .مفهروم «ا جظرار» گرن از مفراهگ

اسرحامن اسرت ره در مجرور همنورگنن برا دال « ورجن» ،برهمثابرة مفهروم عرفرا ن و

اسررحامن «سررفگنهالنجات» ،ت ونررت منشررود .پرر« ،رسررگ ن وررجن» گررن برره زو ررها دنزررر،
منتوا سرت «اسرجعحا معنرانن» را در چرارچو
در ا ثررر عنرراونن ف ر هانن رره بهصررورت ن ر

« ظررام معنرانن وازررا» ررر بن ر  .رموررها
حم رة منفرررد (ب ر ون میرراوالگه نررا ب ر ون
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عطرررد) ما نررر «عورررد» « ،رررار»« ،رررروا گن»« ،آزاد »« ،آمرررو جن»« ،دوسرررجن»« ،زفرررجن»،
«زندررانن»« ،مررر » ترجمرره رررده اسررت ،از چررارچو
ه رنخررت پگرررو

ظررام معنررانن ه زرررا و ظررام ارزشررن

رررده اسررت امررا در امزرررار ها تر گدررن (تر گررب میرراوالگهن نررا

تر گررب عطفررن) مث ر «دهر

و بخو ر »« ،پارچررهها و لدا هررا» « ،ا رره و اشررا ه»« ،سررود

و سررودا و بگر و شرررا»« ،ر ررس و مجنررت»« ،پگو ر ز اشررونن»« ،باززوررت وررجن» معمول راً از
چارچو

ظرام معنرانن وازررا اسرجفاده ررده اسرت .نعنرن ،همزرو ن واجرن (واجآرانرن) و

همزررو ن سررا جار

امزرررار ها را برره ترجمررة تجررتالحفظن ترررجگ داده اسررت .برره

عدارت دنزر ،همانزو ه ه برا برابر هاد تر گداتن ما ن :
eating and drinking, joy and sorrow, buying and selling, crime and
punishment, reason and passion, good and evil, self-knowledge, coming of
the ship

از تر گدررات دو حمررها اسررجفاده رررده اسررت ،بررهطور موررابه ،برررا عنرراونن ت
زبان مدر و گرن برابر هراد بهصرورت تر گدرات دو حمرها (در زبران م

حمررها

ر ) اسرجفاده ررده

اسررت .از همررگن رو ،در ترجمررة houses, giving, clothes, pain, pleasure, religion

گررن همچنرران برره اف ر سررگا تر گررب دو حمررها « ا رره و اشررا ه»« ،ده ر

و بخو ر »،

«پارچررهها و لدا هررا»« ،ر ررس و مجنررت»« ،لرررت و عورررت»« ،دنررن و دنا ررت» وفررادار بررارن
منما  clothes .دالن برا دو مر لول «لدا هرا» و «پارچرهها» اسرت .بنرابرانن برهجرن تر گرب
عطفرررن «پارچرررهها و لدا هرررا» ررره برابر هررراد دالّ دومررر لولن  clothesمنباشررر  ،ب گرررة
ترجمررهها دو حمررها ا گررر منتوا سررت بهصررورتن ه زرررا ،صرررفاً بهصررورت ت

حمررها

ترجمرره شررود .مثحراً منتوا سررت در ترجمرة  housesبررهجررا « ا رره و اشررا ه» صرررفاً نکررن
از وایزان « ا ره» نرا « اشرا ه» را اسرجفاده نر  .از طرفرن عحامرت جمر را ،بره اطر اسرن
همنوررگنن (همزررو ن بررا سررانر عنرراونن) ،ادن ر ه زرفجرره و ب ر ننترتگررب از رو

«ارررو»

برا ترجمرة «وازررا » رود بهرره بررده اسرت .زراهن در ترجمرة بعیرن عنراونن ،رهتنهرا
معنررا اسررجعحا گافجرره اسررت بحکرره رموررها صرررفاً بررا تجرنررد و ت حگ ر معنررانن دسررت برره
ترجمررها وازرررا زده اسررت .مثحرراً در ف ررحن بررا عنرروان  teachingآموززررار از پگررامدر
در واسررت من ن ر دربررارۀ «آمرروز » چگررن برره آنهررا بگرراموزد .پگررامدر جرروا

منده ر :
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«هررگچ رر ،منتوا ر برره شررما چگررن بگرراموزد مزررر اننکرره .»...همانزو رره رره از فجرروا
پاس پگامدر برر منآنر و برا توجره بره شر

«آموززرار» ره در رابطره برا «نراد دادن» اسرت،

بهجر بود  teachingبا روشرن ه زررا بره «آمروز
چرا ه «آمروز

دادن» ترجمره منشر  ،ره بره «آمرو جن»

دادن» در ُنره رود عمحرن اسرت ره برا فراعحن بره رام «آموززرار» تر اعن

منشررود ،امررا ورجررن رموررها آن را برره «آمررو جن» ترجمرره من نرر فاعرر برره «طحدررة در
دادن» توجرره برره فعحررن اسررت رره ن ر

جسررججو عحر » بر ل منشررود .نعنررن در «آمرروز

آموززرار ا جرام مندهر ولرن در «آمرو جن» توجرره بره فعحررن اسرت ره نر
منده ر لرررا عنرروا ن موسرروم برره «آمررو جن» بررا فجرروا

شرازرد ا جررام

ررود ف ر همخرروا ن ر ارد و

ترجمة رمورها در انرن جرا ،دچرار تجرنرد و ت حگر معنرانن شر ه اسرت و ظرام ارزشرن
اا

برر ترجمرها

بره « راه رنخجن مطحرد» ا جامگر ه اسرت .بره ظرر منآنر رمورها بره

همخرروا ن موسررگ انن تحفر عنرراونن در مجررور همنوررگنن بررگ
توجرره داشررجه اسررت چرا رره سررا جار فعر مر ررب «آمرروز
هررگچ نر

از عنرراونن دنزررر

از معنررا منفرررد هررر عنرروان
دادن» نررا «نرراد دادن» شرردگه برره

گسررت رره رموررها ترجمرره رررده اسررت ،لرررا سررگا «فعر

مر ررب» را نررار منزرررارد و «آمررو جن» را رره م ر ر سرراده اسررت و موررابه اسررت بررا
عنرروان «زفررجن» « ،رروردن» و ...ترررجگ مندهر  .زرراهن انررنرر ر اهمگررت موسررگ ن عنرراونن
برررا مجرررج بالررا م رنرود رره برررا «واجآرانررن» برره «اطنررا » رو م رنآورد .برررا مثررال،
عنرروان «سررود و سررودا ،بگ ر و شرررا» را رموررها برابر هرراد  buying and sellingررررار داده
است .رمورها در سراسرر ترجمرها

تررجگج

را برر اسرجفاده از اصرطحااات عرفرا ن بنرا

هاده اسرت .مثحراً برهجرا « رود» از « فر »،تاجرانن ره ممکرن باشر اسرجفاده من نر  .از
همررگن رو در شررگوۀ عنوانزرررار ها ف ررول جررا

گررن همچنرران عحارهمنرر

برره انجرراد

بگنامجنگت از طرنرد بره ارزگر اصرطحااات عرفرا ن را افر من نر  .مثحراً «معرفرت فر»،
را در ترجمررة  self-knowledgeبرره ررار منبرررد ،رره اصررطحا روانشررنا جن « ودآزرراهن»
را .همگنطور است ا جخا

عناونن «ع

و عود»« ،ر س و مجنت» و....
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تجحگ فرانن ا ج ال معنا در ترجمه با رونکرد وا همعناشناسن زفجما ن ...

 .2 .۴بررسی انتقال ویژگیهای سبکی

لحن و زبان :لجن بگان سرخة اصرحن جدرران حگر جدرران ،سراده و روان اسرت امرا بره
چهار دلگ رموها از لجن و زبان فخگ ادبن در ترجمه اسجفاده رده است.
 .9ا جظار مخاطب از لجرن پگرامدرزون انرن اسرت ره بره راطر ر سرن و مراورانن برودن،
بررا زبرران عامرره تفرراوت داشررجه باش ر  ،رره اننکرره عرراد و ندن ر

برره مجرراوره باش ر  .لجررن

مجرراوره و عرراد  ،پگررامدر را در سررط دوسررجن صررمگمن و همجررراز بررا ررود مررا ت حگ ر داده
اسررت ،در اررالن رره فجرروا پررنر ر  ،شخ ررگت پگررامدر را مجفرراوت از ب گرره و بهصررورت
پگر

مان

مندهر

است آن را به لجن

ره ارزورا ابهامرات مهر بورر اسرت .ترجمرة رمورها توا سرجه
ا زو ه و برتر از عموم ،اسجعحا ده :
It is when you give of yourself that you truly give.

ترجمة الهن رمورها  :بخور
نن (جدران حگ جدران،9979 ،

ا گ رن آن اسرت ره از وجرود رود بره دنزرر ه نره
.)99 .

نمودار  .۳نشانگیِ  prophetدر متن مبدأ با نشانگی «پیامبر»
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مررودار  9مدررگن رراه زنسررجن « سرردن» بررگن وررا زن  prophetدر مررجن مدر و بررا وررا زن
اسرت .در مرجن اصرحن لجرن و بافرت حرام «پگرامدر

«پگامدر» در مجن م

هچنر ان زمگنرن

و ررهچن ر ان مرراورانن» را برره فهررن مجدررادر من ن ر  ،امررا در ترجم رة الهررن رموررها لجررن و
بافت حام «پگرامدر مراورانن» برا حرامن فرازمگنرن را مجدرادر من نر  .لررا ااسرا
از «پگرررامدرزو زن» شخ رررگت اصرررحن ترجمرررة مرررر ور ،برررگ

وا نر ه

از اررر« ،پگرررامدرزو زن»

شخ گت اصحن در مرجن ا زحگسرن حگر جدرران اسرت .برهعدرارت دنزرر ترجمرة رمورها ،
در جهررت افررنان

فورراره باعرر

اسررجعحا معنررانن «پگررامدر» شرر ه اسررت ،در اررالن رره

ترجمها عامگا ه ،پگامدر را برا ونازنهرا نر

ا سرا ن زمگنرن و دوسرجن صرمگمن بره فهرن

وا ن ه مجدرادر من نر و در رالرب ظرام ارزشرن اه رنخرت سردن بهسرو ت حگر معنرانن
سو پگ ا من ن .
 .۹در زبرران فارسررن روانجررن رره بررا وایزرران غگرادبررن و برر ون ابهررام شرراعرا ه و
بهصررورتن ر ررال ارا رره داده شررود ،مرروزون و منظرروم تح ررن منشررود و ارز

ادبررن یا ررر را

تننل منده  .9لجن عارفا ه و صوفگا ه در زبان فخگ م دولتر منافج تا لجن عاد
 .4در داسررجان تررارنخن ،لجررن فخررگ و شرراعرا ه ،ترروه دور بررودن زمرران ر رر ادها
داسجان را برا مخاطب انجراد من نر و بر ننترتگرب برا فاصرحه زراشرجن ورران داسرجان از
زمان اال ،باورپررنر را زنراد من نر  .لررا رمورها از ظرر لجرن برا بهرهزگرر از شرزرد
«اسجعحا معنانن» رو بهسو

ظام ارزشن اه رنخت هاده است.

 .۳ .۴انسجام کلام

مررجن و زبرران رموررها نک سررت و دارا ا سررجام اسررت .در سرره مررورد در واسررت
ماننرر زان اصررناو از پگررامدر ،بهصررورت پرسوررن و همررراه بررا منررادا  masterصررورت
پرنرفجرره اسررت و در ب گررة مرروارد بهصررورت امررر و برر ون طررا  .رموررها سررگا و
چگررن

دسررجور پرسوررن و امررر در واسررتها را در چررارچو

ظررام ارزشررن ه رنخجرن

مجفوص داشجه و امن ظام معنانن ه زرا مجن ش ه است.
برابر هرراد «پگررر ردمنر » نررا «اکررگ » برررا  masterارراف ا ج ررال رابطرة اسجادشررازرد
از مررجن مد ر و برره مررجن م

ر اسررت .شرران رعانررت جانزرراه اسررجاد و شررازرد در زفجمرران

تجحگ فرانن ا ج ال معنا در ترجمه با رونکرد وا همعناشناسن زفجما ن ...

المگجرررا مجحرن از اعرررا
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اشررجه باشر چرا رره در سراسررر زفجمانهررا المگجرررا ،بررهونرراه در

ف ر آ ررر ،رابط رة عوررد و شررو

در زرراهن اسررت رره المگجرررا برره م ررطفن دارد .انررن

زفجمرران عرراطفن و و ررعگت شوشررن ،راع ر تاً بان ر و ررعگت آسررجا ها پگررامدر را رره بررگن
رفرررجن و ررررفجن در تردنررر رررررار دارد ،تیرررعگد نررر  .نعنرررن و رررعگت شرررو

بانررر

عحنالاصررول «زفجمرران سررفر» را برررا پگررامدر تیررعگد نرر  .از سررونن دنزررر ،وررا ة «پگررر
ردمنرر » ،بررهعنوان پررارادانمن از زفجمرران «عرفرران انرا ررن» ،رر
من نر  .انررن پادزفجمرران بگررا زر گرررو « رررد» و گرررو «بگررن

«پادزفجمررا ن» را انفررا

عرفررا ن» پگررر اسررت رره

مدجنن بر زرشجة تنومنر تررهگب فر ،اوسرت و آن پگورگنه منتوا ر بررا جدرران تیرعگد
نرو ن زفجمرران سررفر وارد رارزار شررود تررا انرن پادزفجمرران عرفررا ن ،فرة ترررازو را برره فر
بُع ر عرفررا ن م ررطفن سررنزگن ن ر و منجررر برره ع ر م غحد رة شررو

بررر ررن

او شررود ،در

االن ره معادلسراز «اسرجاد» رر رت پادزفجمران شر ن و جدرران آن زفجمران تیعگدشر ه
را رر ارد .بنررابرانن رموررها بررا ترجمررة «پگررر ردمنرر » برررا  masterبررار دنزررر در
چارچو
در
معنا

ظام وازرا ،بهسمت ظام ارزشن منسج ار ت رده است.
 ،ترجمة رمورها مدجنرن برر ظرام وازراسرت .الدجره زراهن گرن برهدلگ عر م درک
منن مجن اصحن ،مجدرور بره اسرجفاده از ه زرانرن شر ه و انرن ابهرام معنرا از طرنرد

ترجمة مدجنن بر ه زرانن به سسهر زبان م

منج

ش ه است ،ما ن

You were born together, and together you shall be forevermore.

شررما بررا هر زاده شر ن و بانر

رره پگوسررجه بررا هر باشررگ ( حگر جدررران،9979 ،

.

.)99
ترجمة ه زرا فرو در بره د گرا آمر ن همنمران نر

زوج ز اشرونن ،برا تجربرة زنسرجة

ما همخوان گست چرا ه زن و شوهر معمولاً با ه به د گا منآنن .
برهطور مورابه در  the newly born of its mother’s milkارجرا

رمگر  itsدر زبران

مد و به «زوسفن » ،برهعنوان اگروان دلالرت داشرجه اسرت ،در ارالن ره در زبران م
ارجررا بررا جانزرررار

ر انرن

ادرسررت برره « رروزاد ا سرران» ت گگررر معنررا داده اسررت .لرررا بررا اننکرره

ترجمة لف برهلف ا جرام شر ه اسرت ،ظرام ارزشرن ااصر

اه رنخرت و همرراه برا ت حگر

۹0
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ررا

«م ررطفن» و «المگجرررا» در سررخة

ا زحگسرن برا اررو تعرنرد عربرن «ال» وشرجه شر ها  ،امرا رمورها در ترجمرها
برا نکرن از انرن اسرامن را
اسررت (نعنررن برررا نر

افر

«ال» را

ررده اسرت و بررا دنزرر «ال» را اررو ررده

سررا جار دسررجور نکسرران و در شررران بررافجن نکسرران ،مجرررج از

دو زو ه ترجمة ه زرا و وازرا در ن

مجن واا اسجفاده رده است).
…AL Mustafa the chosen and beloved

م ررطفن رره ررام

معنررن برزننر ه و مجدررو

داشررت( ...جدررران حگر جدررران،9979 ،

.)۹9 .
…Then said Almitra

آ زاه المگجرا زفت( ...جدران حگ جدران،9979 ،

.)۹1 .

نمودار  .۴رابطة نشانگیِ دالّ  almitraبا مدلولش

رابطررة وررا زن دال  Almitraبررا مرر لول

در زبرران مدرر و تجررت نرر

ظررام معنررانن

ه زرا ررار دارد و برا نر

ظرام ارزشرن ه رنخرت تدر ن بره رابطرة ورا زن دالّ «المگجررا»

در زبرران م

ر منشررود .سرردت فورراره برره زسررجره در زبرران مد ر و بررا سرردت

بررا م ر لول

فواره به زسجره در زبان م

نکسان است.

تجحگ فرانن ا ج ال معنا در ترجمه با رونکرد وا همعناشناسن زفجما ن ...

۹9

 .۴ .۴لنگرهای تفسیری

برا ا ج رال معنرا ااشگه ونسرنهانن ره رمورها در رالرب اشرعار از مولا را و اراف
و ...ا جررام داده اسررت ،بررر وجرره تفسررگر ترجمرره لنزررر منا رر ازد .انررن تفسررگرزرانن در
وایزان رموها را مجیثر سا جه است.

مجور جا وگنن گن ا جخا

در ترجمررة  talkingاز عدررارت «ارررو و زفررت و صرروت» اسررجفاده رررده اسررت و
عحرراوه بررر انررن ،عدررارت مررر ور را بررا اررروو سررگاه پرر رر  ،برجسررجه رررده اسررت تررا
غگرمسرج گ وامزگررر انرن اصررطحا عرفرا ن را از مولررو زوشرند نر و در رالرب ترجمرره،
تحمگجن بن به بگت زنر:
ارو و زفت و صوت را بر ه ز  /تا ه بن انن هر سه با تو دم ز
رموها برا ا جخرا

انرن اصرطحا  ،سرعن ررده مرجن را برا عرفران انرا رن پگو ر دهر و

لرررا از شررزرد وازرررا و « ظررام ارزشررن اه رنخررت» برررا اسررجعحا ترجمرره اسررجفاده رررده
است.
And then a scholar said "Speak of talking.

زفررت :ا دا ررا روززررار از ارررو و زفررت و صرروت سررخن بزررو

آنزرراه دا وررمن

(جدران حگ جدران،9979 ،

.)95 .

 .۵ .۴آرایههای ادبی

در سراسررر ترجمرة رموررها عحارهمنر
تحمگجررات تررارنخن ،بررگ
اشررار  ،انهامهررا

برره انهامهررا مدجنررن بررر اصررطحااات عرفررا ن و

از انهامهررا صرررفاً زنداننشررنا جن ادبررن ( ظگررر انهامهررا

نررانن و )...برره چو ر من ررورد .مثح راً و در اصررطحا «ارررو و زفررت

و صرروت» بررا اشرراره برره رررا ون عرفررا ن «سررکوت» ،تحمگجررن عرفررا ن مررنآورد رره صرررفاً
انهررامن زنداننشررنا جن .رموررها هررگچ اصرررار

رر ارد بررر اننکرره بررگن «اح ررة ز جگررر» و

«اح رة چور » پگو ر زنداننشررنا جن ادبررن (انهررام اشررار ) برررررار نر وزر رره منتوا سررت
از ترجمههانن شدگه بره انرن جمحره اسرجفاده نر « :هرچنر
آفجرا

ره اح رة چورمان آن ز جگرر در

مندر وررن و اح رة چوررمان شررما را گررره من ننر  ،».امررا او ،برهدور از انهررامهررا

صرفاً ادبن ،از ترجمها ه زرا اسجفاده رده است.

۹۹
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In truth that which you call freedom is the strongest of these chains,
through its links glitter in the sun and dazzle your eyes.

بره ا گ رت آ چره را ره شررما آزاد من وا گر مجک تررنن انرن ز جگرهاسرت .هرچنر
رره اح ررهها آن ز جگررر در آفجررا
حگ جدران،9979 ،

مندر وررن و چو ر شررما را گررره من نن ر (جدررران

.)64 .

رموررها برررا زنداسرراز

حررام عحرراوه بررر «ا ررافة اسررجعار » (مث ر « فرر ،ز ر زن» و

«دسررت ز رر زن» و «جامررة غرررور»« ،بالهررا
مر

گررال» و )...برره رررات از «ا ررافة ارجرا ررن»

منزگرررد .در تر گررب «ا ررافة ارجرا ررن» بررار معنررن رو میرراو اسررت و میرراوالگه

اسررمن اسررت رره میرراو بررا آن ررررنن و همررراه اسررت .مثر «نررو اسررارت» رره بررهمعنررا
«نوغن است ه برا اسرارت همرراه اسرت» .اسرجفاده از بسرام بالرا ا رافة ارجرا رن شرگوها
است ه از چو بسگار از مجرجمان انن اثر دور ما ه است.
Assume no weight of gratitude lest you lay a yoke upon yourself and
upon him who gives.

ترجمة رموها  :مدادا ره برر زرردن رود و زرردن آن ر ،ره شرما را بخوورن ررده
است ،نو اسارت هگ (جدران حگ جدران،9979 ،
ترجم رة شرررنعتپناهن :آزرراه باشررگ

رره بررار س رنزگن ر رشناسررن را برره دو

مدادا ه با انرن رار نروغن برر زرردن رون
،9916

.)91 .
کوررگ .

و بخورن ه بگا ازنر (جدرران حگر جدرران،

.)64 .

ترجمرة م

ررود  :ز هرار تررا برار

منبخو (جدران حگ جدران،9970،

داشررن سرنزگن بررر پورت ررون

و برر دو

آ کرره

)9۹ .

ترجمة رناان :بار سساسزنار برر زرردن مزگرنر
منبخو  ،نو بن ن (جدران حگ جدران،9976 ،

ره مدرادا برر رود و برر آن ر ،ره
)91 .

از همررگن دسررت منترروان برره ا ررافات ارجرا ررن «شررهوت رفرراه» جدررران حگ ر جدررران،
،9979

« ،)50 .چوررر شرررهود» (جدرررران حگررر جدرررران،9979 ،

تنهانن» (جدران حگ جدران،9979 ،

 )99 .و ...اشاره رد.

« ،)99 .سرررکوت
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 .۵نتیجهگیری
 .1 .۵بررسی فرضیات

در انررن بخرر

بررا اسررجناد برره بج هررانن رره در

ترجمررة الهررن رموررها از

ررو

پگررامدر جدررران حگرر جدررران ا جررام شرر و بررا توجرره برره مودارهررا منرر رج ،در

جررا
چارچو

ظام وا همعناشنا جن به تینگ نا رد فر گات مطرو ش ه منپردازن .

 .1 .1 .۵بررسی فرضیة اول

اولررگن پرس ر
ام ن

پرراوه

انررن بررود :بررر مدنررا مکجررب سررا جزرانن در فراننرر ترجمرره،

از عناصر فرازبا ن در جابهجانن مرزها معنانن

انررن پرراوه

بررا طررر انررن پرسرر

درصرر د بررود رر

شک زگر معنا ،برهعنوان عن رر زبرا ن ،مران
دن ه ش  ،فرهن

برجسجها داردت
عناصررر فرازبررا ن را در

دهر  .برر همرگن اسرا

همرانزو ره ره

مه تررنن عن رر فرازبرا ن و موجر سرسهر ورا ها برهشرمار منآنر لررا

ترجمه بان برا توجره بره سرسهر ورا ها زبران م

ر تدر ن ها و برابر هادهرا

رود را در

مجررور جا وررگنن برزننن ر و در صررورت لررنوم ت گگررر ده ر  .مثح راً بررا عنانررت برره مررودار ،9
موررخص منشررود رره مجرررج بررا اسررجفاده از ا جخررا

وایزرران در مجررور جا وررگنن و

ت گگرررات جررو جمحررات ،لجررن سرراده و صررمگمن پگررامدر جدررران حگ ر جدررران (در زبرران
مدر و) را برره لجررن فخررگ و ادبررن پرطمطرررا ت گگررر داده اسررت .هر و از انررن ت گگررر لجررن،
انررن برروده اسررت رره وررا زن  prophetرا بررهزو ررها باورپرررنر و مطررابد بررا پگوررگنة
فرهنزناسررطورها زبرران فارسررن وارد سسهر وررا ها زبرران م
مر

رر

نرر  .از همررگن رو بررا

ت گگررر لجررن وررا ة مررر ور را ،بررهعنوان پگررامدر سررر و مرراورانن ،برررا

باورپرررنر من مان ر  .بنررابرانن پرراوه

وا ن ر ه

اا ررر ورران منده ر لازم رة ا ج ررال معنررا ،در ظررر

زرررفجن تعادلهررا در بسررجر فرهنرر

اسررت .در واررر  ،بررا توجرره برره اشررجرا ات و افجرارررات

فرهنزن دو سرسهر ورا ها زبران م

ر و مدر و ،پ نر ۀ ترجمره تج رد مننابر  .در ترجمرة

رموها الجفات به فرهن

در بع عرفا ن بسگار مورد توجه وار ش ه است.

مطالعات زبان و ترجمه
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 .2 .1 .۵بررسی فرضیة دوم

پرسر

دوم پراوه

انررن برود :روابر موجرود مگرران دالهرا و مر لولها در هرر نر

دو زبان ،به چه ظامهانن طد هبن
انن پاوه

از

منشو ت

دو ظرام معنرانن ه زررا و وازررا را برر هرر مرجن ارا

چزررو زن ترجمررة وایهبررهوایه را تجررت ظررام معنررانن ه زرررا برره مرران

مندا ر  .مرودار 4
درآورده اسررت.

مررودار مررر ور مدررگن انررن اسررت رره مجرررج برررا ترجمرة  ،almitraاز برابر هرراد «المگجرررا»،
با همان اررو تعرنرد «ال» ،اسرجفاده ررده اسرت بنرابرانن هرر چ ر ر رابطرة ورا زن دال
و م لول ،در سسهر ورا ها اولگره ،تنزاتنر تر باشر  ،مرجن ترجمره گرن تجرت ظرام معنرانن
ه زراتر ررار منزگرد.
از طرفررن ،ازررر رابطررة وررا زن دال و مرر لول در سررسهرها

وررا ها

سرردت برره هرر

مجداعرر و فاصررحهدار باشرر  ،هالررها از معررا ن بررر مررجن مسررجولن منشررود و انررن باعرر
منشرود مجرررج جوا ر تمررامن انررن هالرة معررا ن را از سررسهر وررا ها زبرران مدر و برره سررسهر
وا ها زبان م

منج ر

نر  .برهعدرارتن دنزرر ،مجررج عناصرر سرسهر ورا ها اولگره را

منتوا رر بهصرررورت تمررام و مرررال برررا عناصررر فرهنزرررنا بررا رررار رد زفجمرررا ن و
معناشنا جن همسان ،در سسهر وا ها دوم ،جانزننن ن .
در ترجمرة رموررها ایررور هررر دو ظررام معنررانن بسررام بالررانن دارد .در بر ررن مرروارد
عرر م همخرروا ن ظررام معنررانن وازرررا مررجن اصررحن بررا ظررام معنررانن ه زرررا مررجن
ترجمهش ه منجر به ت گگر و اجرن ته نر معنرانن منشرود ،مرا اننکره در ف ر ردر بره آن
اشاره ش .
بنابرانن دو ظرام معنرانن ه زررا و وازررا مدرگن چزرو زن توزنر فورارۀ معنرانن ورا ه
در زسجرۀ فاصحة دال و م لول اسرت .برهعدرارتن دنزرر ،ظرام ه زررا فورارۀ معنرانن مجررا
و امنعطفن را بر زسرجرۀ فاصرحة تنزاتنر

مگران دال و مر لول تجمگر من نر در ارالن ره

ظرام معنررانن وازرررا فوررارۀ معنررانن مجرر و سررگالگت معنررا را ،در زسررجرۀ فاصررحة مجداعر دال
و م لول ،انجاد من ن  .فورارۀ بالرا معنرا در ظرام ه زررا ااصر رطعگرت معنرا و ااصر
رابطرة وررا زن تنزاتنر

دال بررا مر لول اسررت رره مجررج را برره ترجمرة وایهبررهوایه سررو
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منده ر  .ظامهررا ه زرررا مجنررا ر بررا ظررام رمنزانهررا ر ر رت بالانن ر  .در ط رة م اب ر ،
فوررارۀ معنررانن رر  ،ااصرر عرر م رطعگررت معنررا و ااصرر رابطررة وررا زن مجداعرر و
وازراست ه مجرج را بهسرو ت گگرر معنرا سرو مندهر  .ظامهرا معنرانن وازررا مجنرا ر
با ظام رمنزانها ر رت پانگن منباشن .
 .۳ .1 .۵بررسی فرضیة سوم

سروم پراوه

پرسر

انرن اسرت :برا توجره بره ار ردهرا دلرالجن موجرود در ظامهرا

در فرانن ا ج رال معنرا ،مجررج چزو ره منتوا ر

رمن ا عکرا

انرن ار ردهرا در ترجمرة

ود به ه ارز مگان مجن اصحن و مجن ترجمه دست ناب ت
در

رو

ظرام ه زرررا ،ترجمره بهصرورت وایهبررهوایه مگسرر اسرت ،همررانزو ره رره

در مودار  4دن ه منشود .امرا در

رو

ظرام وازررا مجررج مجدرور بره توسر بره سره

رونکرد ارو ،ت حگ و اسجعحا واه بود.
ارو اررو ا رافة  onدر ترجمرة عنراونن ف رول مدجنرن برر ظرام وازرانرن اسرت ره
با رونکرد ارو ااصر آمر ه اسرت .همچنرگن در جرانن دنزرر ،رمورها برا افرنان
م ر ار «چنر

رگر

» برررا «م ر ار زمرران ما ر ن در ر » مررجن را در مجرراورت صررفت «اب ر

»،

بهعنوان صفجن ه مدگن ما ن ترا ابر در ر اسرت ،برهجرا سرو دادن مرجن بره بازتولگر
معنانن ،آن را دچار تنرار

و ت حگر معنرانن ررده اسرت چرا ره نکرن از انرن اصرطحااات

مدجنررن بررر زسررجره و فوررارۀ ر اسررت و دنزررر مدجنررن بررر زسررجره و فوررارۀ زنرراد اسررت و
اججماعورران در ن ر

وررا ه امکان اپرررنر .در رونکرررد ت حگحررن ،مجرررج بررا ت حگرر مججرروا

مجن اصحن م لول مورد ظرر رود را بگران من نر  .ازرچره انرن شرگوه ،بهجرر از اررو حرن
دال موجررود در مررجن مد ر و از مررجن ترجمرره ش ر ه موجررود در زبرران م
مجرررج ارفررها

درروده و باعر

ر اسررت ،ا جخررا

از دسررت رفررجن و اتحرراو مگنا ررن از اطحاعررات مررجن اصررحن

منزردد.
در رونکرد اسرجعحانن ،مجررج رهتنهرا هرگچ رسرمجن از مرجن اصرحن را در ترجمره اررو
من ن بحکه ،برا رعانرت جا رب اما جر ار آن را بهزو رها منطدرد برا فرهنر
جامعررة م

و معگارهرا

رر  ،برره وا نرر ه ارا رره من مانرر  .در چنررگن صررورتن اسررت رره ازرچرره ررار
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ترجمه ،برهآسرا ن و بهصرورت ه زررا ،رخ ر اده اسرت ،باعر

اعجحرا آن زردنر ه و هرگچ

رسمجن از آن را ادنر ه زرفجره اسرت .بره رار بسرجن چنرگن شرگوها  ،تنهرا توسر مجرجمرن
ارفررها ممکررن اسررت رره بررا برره ررارزگر مهررارت رروا
ردهفرهن ها مناسب و منطدد با جامعة م

مررجن اصررحن و زررننن

 ،صورت منپرنرد.

 .۴ .1 .۵بررسی فرضیة چهارم

چهارمگن پرس

پراوه

انرن برود :چزو ره برا توسر بره دو رونکررد ه زررا و وازررا،

منتوان به ار رد ارزشن ترجمه پن بردت
در صررورت همسررونن عناصررر دالررن و م ر لولن منترروان برره ظررام ارزشررن ه رنخررت و
در صررورت ع ر م ت ررارن آنهررا ،برره ظررام ارزشررن اه رنخررت دسررت نافررت .ظررام ارزشررن
اه رنخت بر دو زو ه است :اه رنخت مطحد و اه رنخت سدن.
 .2 .۵نتیجهگیری

آ چرره زفجرره شرر مدررگن انررن بررود رره در فراننرر ترجمرره ،همررواره رنخجارپرررنر و
رنخجررارزرنن  ،وررا هها سگسررج رمنزررا ن را برره سرره شررک بررا نک ر نزر در تعام ر ررررار
منده :
 .9رنخجارپرررنر  ،وررا هها را در همننسررجن مسررالمتآمگن بررا نک ر نزر ررررار منده ر

رره

تجت عنوان « ظام ارزشن ه رنخت» از آن ناد منشود
 .۹رنخجارزرنن
 .9رنخجررارزرنن

وا هها را در اهمننسجن مطحد سدت به ه ررار منده
وررا هها را در اهمننسررجن سرردن ررررار مندهرر  .از مرروارد  ۹و 9

بررهعنوان « ظررام ارزشررن اه رنخررت» نرراد منشررود .عناصررر ه زرررا مررجن را در جهررت
همننسررجن مسررالمتآمگن و عناصررر وازرررا در جهررت اهمننسررجن مطحررد نررا سرردن ررررار
مندهن .
بررهطررور حررن هررر جررا عناصررر فرهنرر  ،بررهعنوان عناصررر فرازبررا ن ،در شررران
رراه رنخجن (زسسررت) ررررار منزگر ر  ،وازرانررن زسررجر

منناب ر و از آ جررا رره عناصررر

وازرررا وررا زر سررگالگت جرنرران معناننرر  ،مسررگر ارزشررن ترجمرره جرنرران معنررازرنن نررا
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بررهتعدگررر « رراه رنخجن» را طررن من نر  .رراه رنخجن در ترجمرة مجررون ادبررن و مجررو ن رره
رطرب اسررجعار و مجرراز در آن برجسرجه اسررت ،امررر

ررازننر اسرت امررا در مجررو ن ظگررر

مجون عحمن ،ظام معنانن ه زرا ترجمه را بهسو ه رنخجن (پگوست) سو منده .
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تجحگ فرانن ا ج ال معنا در ترجمه با رونکرد وا همعناشناسن زفجما ن ...

دربارة نویسندگان
لیلااا تااوکلی دا وررجو د جررر زبررانشناسررن همزررا ن دا وررزاه آزاد اسررحامن،
واارر تهررران جنررو

اسررت .زمگنررة پاوهوررن انورران مطالعررات ترجمرره و

وررا همعناشناسررن اسررت و تررا نون دو جررا

از زبرران ا زحگسررن برره فارسررن

ترجمه رده است.
حمیدرضااا شااعیری اسررجاد زررروه زبرران فرا سرره دا وررزاه تربگررت مرر ر

و

سررردبگر مجحررة جسررجارها زبررا ن و دوف ررحنامة روانررتشناسررن مررنباشرر .
پررراوه هرررا اصرررحن انوررران در اررروزۀ ورررا همعناشناسرررن زفجمرررا ن و
روانتشناسن است.
علی ربیاع اسرجادنار و هگ رت عحمرن زرروه مجرجمرن زبران ا زحگسرن دا ورک ۀ
ادبگررات فارسررن و زبانهررا

ررارجن دا وررزاه آزاد اسررحامن واارر تهررران

جنررو  ،دار رر ۀ مرر رک دا وررور و د جررر زبانشناسررن از دا وررزاه دهحررن
هن وسرررجان اسرررت .زمگنرررهها مرررورد عحاررررة انوررران ،مطالعرررات ترجمررره،
آواشناسن ،واجشناسن و سد شناسن است.
علی کریمای فیروزجاانی دا ورگار و عیرو هگ رت عحمرن دا ورزاه پگرام رور
است .زمگنة پاوهون انوان زبانشناسن و وا هشناسن است.
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مقالۀ پژوهشی

معرفی الگوی ارتباطی مؤثرِ تدریس در پرتو آموزش َهیَجامَدمحور
رضا پیشقدم* (گروه زبان انگلیسی و روانشناسی تربیتی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)
شیما ابراهیمی (گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)

چکیده
تعام ل مللر ر ب ل م مللورف و یرا للران نقللم مهم ل در یللاد ر انللان دارد .بللهمنظور
ایجاد ه جانلات و انگ لزۀ مثبل

در یرا لران ،بایلو رابطلة دوسلویها در ارسلال پ لام از

یرسللدنوه (مللورف) و رنللوه (یرا للر) در محلل ک اسللاف وجللود داشللده باشللو .از
انجللای الله تللوری

اارامللو بلله ا ر لل ار مثبلل

بللر یرا للر و هللوای

او بهسللم

اهواف اموزشل اشلاره دارد ،هلوف از پل وهم اعلر معریل الگلو توری ل اسل
اه زم نه را برا ایجاد ارتبلا ملر ر م لان ملورف و یرا لر یلراه سلازد و بلا در لر
واف ب شدر انان ،م زان ه جلان مثبل
بلله اهم لل

نقللم ه جانللات

ب شلدر تول لو نمایلو .در ایلم راسلدا ،بلا توجله
لل در تللوری

هَ َجامَللومحور ،مللورف بللهعنوان یللرد

و بللا در نظللر للریدم امللوز

ا للاه در نظللر ریدلله م شللود الله هللوایدگر

اسللاف اسلل

و للورت تع لل م و مطر اللردن موعللوعات م دسلل

چنانچلله و

للادر باشللو از ش ل وهها خسا انلله الله بلله در للر

م شللود بهللره للرد ،م توانللو مطالل

در اسللاف را دارد.
للواف ب شللدر منجللر

را بهدللر در ذهللم یرا للران نهادینلله انللو .در ایللم

شللرایک و بللا للرار للریدم در انللار یرا للران در محل ک اسللاف نقللم یار رسللاننوه را
ایفللا اللرده و بلله انللان در هَ َجامَ لوایزای امللم م انللو .از سللو دیگللر ،و م توانللو
نقللم

محللرر را ن للز ایفللا انللو .در ایللم شللرایک او یرا للر را تشللوی م انللو تللا

خود پسکلان هَ َجامَلوایزای را ل نمایلو .از ایلم رو ،در ج لدار اعلر نگارنلو ان بله
معریلل نقمهللا

ا للاه و

مرلفللة ارتبللا و للواف ،تکن مهللا
و للللوافمراز و تکن مهللللا
____________________________
* نویسنده مسئول pishghadam@um.ac.ir
تاریخ دریافت  1331/03/11 :تاریخ پذیرش 1331/00/22 :

محرالل مللورف پرداخدلله و بللا توجلله بلله دو
ا للاه را در دو زیرمجموعللة ارتبللا مراز
محرالللل را در دو زیرمجموعللللة پ راارتبللللا و
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پ را لواف ملو نظللر لرار م دهنلو .اندظللار مل رود چنانچلله تلوری

بلا توجلله بله ایللم

تکن مهللا صللورت للرد ،ارتبللا مللر ر م للان مللورف و یرا للر بر للرار و یراینللو
یاد ر ت ه

شود.
هَ َجامَلللومحور،

کلیددددوا هها :املللوز

محراللل  ،پ را لللواف،

ا لللاه ،

وافمراز ،ارتبا مر ر
 .۱مقدمه

مللورف محللور اصللس اسللاف درف اسلل
یک ل از وی

هللا خللار تعری ل

تللوری

و وجللود تعاملل بلل م مللورف و یرا للران
اس ل

(شللعبان  .)9933 ،چگللونگ بر للرار

ارتبا مورف با یرا ران نقلم ب لزای در یلاد ر انلان ایفلا م انلو و املوز
اسدفادۀ صح ح از مهارتها ارتبا

ب دگ دارد (بسنو و دیگران.)3003 ،9

سلللالبر  ،)3002( 3یکللل از اصلللس تریم عناصلللر تلللوری
پاسخده یرا لران ن لب

ملر ر بله

باا ف للل

را چگلللونگ

بله عمسکلرد ملورف و در مجملول تعامل ملر ر م لان ملورف و

یرا للر بللر م شللمارد .بللر ایللم اسللاف ،بر للرار ارتبللا مللر ر نقللم اس للو در تللوری
اارامللو دارد و م للزان مویق لل

مللورف را م تللوان از ا ف لل

ارتبللا او بللا یرا للران

ارزیللاب اللرد (ا ل و چللان .)9111 ،9از سللو دیگللر ،عام ل اصللس مویق ل

یرا للران در

اسافهللا درف ن للز بلله چگللونگ ارتبللا معسمللان بللا انللان ب للدگ دارد (ریللان و اللوپر،1
3000؛ پ م للوم ،ابراه ملل و با با ،للان )9913 ،و م تللوان فلل
منف ل  ،اعللطراا و اسللدرف در اسللاف از عللوم ارتبللا مناس ل

انسلل

نگر هللا

یرا للر بللا مللورف ناش ل

م شود (پکران.)3091 ،5
مللورف توانللا بللا بهره للر از شلل وهها تللوری
یرا للر تسللا

م انللو تللوری

خسا انلله و بالللابردن للورت تفکللر

خللود را ج ل اا سللاخده و ارتبللا م للان خللود و یرا للر را

اسللدحکام ب شللو .در چنلل م محلل ک اموزشلل  ،بللا ایللزایم توانای هللا ارتبللا

یرا للر

1. Bland, Wersal, VanLoy, & Jacott
2. Sahlberg
3. Cole & Chan
4. Ryan & Cooper
5. Pekrun

معری الگو ارتبا
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خللودابراز ر  9و ب للان عق للوه پ للوا م انللو و ایللم عواملل م توانللو بلله ایللزایم

یرصلل
عزت نف

و اعدمادبلهنف

اساسلل هللو

در او منجلر شلود .ایلزون بلر ایلم ،یلراه اوردن محل ک مناسل

ه جللان  3یرا للران را ایللزایم م دهللو و بلله انهللا در اللاهم و اندللرل

اعللطراا و بهبللود مهارتهللا بلل میللرد امللم م انللو (

لل ن  ،پ م للوم و نللاور ،

.)3090
اشللم

 )9115( 9معدقللو اسل

بللرا اینکلله یراینللو یللاد ر اتفللاف ب فدللو مللورف بایللو

للادر باشللو توجلله زیللاد از یرا للر را در اسللاف درف بلله خللود معطللوف سللازد .چنانچلله
یرا للر بلله مللورف توجلله اللای مبلل ول دارد ،بلله فدللهها او وااللنم دوسللویه نشللان
م دهللو و ارتبللا مللر ر شللک م
جسل

للرد .یک ل از عللوامس الله م توانللو نقللم ب للزای در

توجلله یرا للر داشللده باشللو بللرانگ دم ه جانللات مثبل  1و عوا ل

انللان در محل ک

اساف اسل  .ه جانلات یلرد در اشلد اف بله یلاد ر  ،5انگ لزه 1و خسا ل  2او تلث ر زیلاد
دارنللو (پکللران )3091 ،و براینللو ایللم عواملل بر للرار ارتبللا مللر ر مللورف و یرا للر
خواهللو بللود .رو هللا تللوری

مسللالاور و سللند تنهللا موجبللات دلزد ل و ب عسللا گ

یرا للران را یللراه م سللازنو (پ م للوم و ابراه ملل  .)9911 ،در ایللم شلل وهها تللوری ،
مللورف تنهللا محللور اسللاف اس ل
صللورت نم

و معمولللا رابط لة دوسللویة مللر ر م للان او و یرا للران

للرد؛ زیللرا همللواره للورت اسللاف در دسلل

شللرایک ایللراد محللوود و منفع انللو الله یرص ل

تمللریم مهارتهللا ارتبللا

را نوارنللو.

عمومللا بهصللورت نظللر  3انجللام م شللونو و ب لهجللا

زیللرا ایللم ونلله ش ل وهها تللوری
ااربرد ب شدر فظ ات و یاد ر

اوسلل

و یرا للران در ایللم

و

وار 1مو نظر اس

(تئو و ونگ.)3000 ،90
1. self-disclosure
2. emotional intelligence
3. Schmidt
4. positive emotions
5. willingness to learn
6. motivation
7. creativity
8. theoretical
9. rote learning
10. Teo & Wong
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الله بللا ا للاه از اهللواف اموزش ل مح ل ک اسللاف را بلله
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در بر للرار ارتبللا دوسللویه دارد .و

همللواره ارتبللا م للان خللود و یرا للران در اسللاف را ارزیللاب

م انللو و سللع در ریللع موانللع ارتبللا
للریدم شللرایک مح ط ل و عللا ف

تسللا

م نمایللو .در چن ل م شللرایط مللورف بللا در نظللر
م انللو م للزان ه جانللات مثب ل

دهللو و زم نللة رشللو زبللان او را یللراه انللو .چنانچلله و

یرا للر را ارتقللا

للادر باشللو مطاللل

به ونللها ارا،لله انللو الله بللرا یرا للران جلل اا و للل تب م باشللو ،مطاللل
ایظلة بسنومللوت 9انللان تثب ل

درسلل را
بهدللر در

خواهللو شللو (پ م للوم ،ابراه مل و با با ،للان .)9913 ،در

ایم م ر ،جو اساف و تجربة ه جان یرا ر نقم اس و در م زان یاد ر او دارد.
یکلل از راههللای الله م توانللو بلله تحریللم ه جانللات مثبلل
اسللدفاده از للواف پن انلله 3در تللوری

یرا للران امللم انللو،

اسلل  .مورسللان م تواننللو بللا ایجللاد ارتبللا

ه جللان مطسللوا و تث ر لل ار بللر للواف ،تللوان یللاد ر یرا للر را ایللزایم دهنللو.
بنابرایم ،با توجله بله اهم ل

ارتبلا ملر ر بل م ملورف و یرا لر و نقلم ان در ا رب شل
هَ َجامَللومحور» 9اله مبدنل بللر ل

یراینلو یللادده و یللاد ر  ،در ایلم ج للدار «امللوز

و ه جلللان اسللل  ،بررسللل م شلللود .هَ َجامَلللو( 1پ م لللوم )3095 ،مفهلللوم نلللویم در
روانشناس ل امللوز

اس ل

الله از تسف ل دو واژۀ «ه جللان» و «ب للامو» 5ب لهدس ل

اشللاره بلله ه جانللات دارد الله در ند جللة اسللدفاده از للواف م دسلل

امللوه و

اصلل م شللونو

(پ م للوم ،با با ،للان و نللاور  .)9913 ،براسللاف ایللم الگللو اموزشلل و بللا در نظللر
للریدم م للزان للواف یرا للر ،مللورف بللهعنوان یللرد

ا للاه( 1پ م للوم3091 ،ا) و

محللرر( 2پ م للوم ،ابراه ملل و با با ،للان )9913 ،در نظللر ریدلله م شللود الله
م توانلللو بلللا تصلللم

ر در ملللورد م لللزان و چگلللونگ در لللر

لللواف او ،از

1. long-term memory
2. five senses
)3. Emotioncy Based Education (EBE
4. emotioncy
5. frequency
6. envolver
7. transvolver

در پرتو اموز
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تکن مها توری

مربو بله هلر یلم در ایجلاد ارتبلا ملر ر بهلره ببلرد (پ م لوم ،مکل

و محدشلل 3093 ،؛ پ م للوم و همکللاران .)3091 ،از ایللم رو ،هللوف از ج للدار اعللر
ا للاه و

معریلل نقمهللا

محرالل مللورف در راسللدا امللم بلله ت لله

یاد ر ملواد اموزشل و بر لرار ارتبلا ملر ر اسل
مو نظر رار م

اله تحل

عنلوان الگلو ارتبلا

رد.

 .۲پیشینۀ پژوهش

بللا توجلله بلله اهم لل
یللاد ر مطال ل

بر للرار ارتبللا مللر ر مللورف و یرا للر در امللر تللوری

و

اموزش ل  ،تللاانون پ وهمهللا مدعللود در بررس ل عوام ل مللر ر انجللام

شوهانو اه در زیر به تعواد از انان اشاره م شود:
ن س للون و لللوربر )3001( 9بللر اهم لل

وجللود ارتبللا مللر ر م للان مللورف و یرا للر

تثا للو م اننللو و معدقونللو ایللم ارتبللا مح طل ایمللم بللرا یرا للران یللراه م سللازد الله
عار از هلر ونله ا

لاف منفل  ،اعلطراا و نگرانل اسل  .در چنل م مح طل یرا لران

بللرا یللاد ر مطاللل

انگ للزه دارنللو و ا ساعللات یاد ریدهشللوه را بللهخوب بلله یللاد

م اورنللو .بللر ایللم اسللاف ،مللورف و چگللونگ تللوری
مطاللل

او نقللم مهملل در یللاد ر

درسلل ایفللا م انللو (اینلل  .)3099 ،3مللازر )3099( 9ن للز معدقللو اسلل

یرا للران یعال

هللا اساسلل را معنللادار بواننللو و از ارتبللا بللا مللورف و ه اساسلل ها

خللود ل ل ت ببرنللو ،مطال ل

اموزش ل را بهدللر یللاد خواهنللو ری ل  .ایللم یرا للران ه جللان

مثب تر در مح ک اساسل تجربله م اننلو ،م لزان عسا لة انلان بله مطالل
اسلل

چنانچلله

اموزشل ب شلدر

و بللا انللرژ ب شللدر در اسللاف رللور م یابنللو (مللازر .)3093 ،چنلل م مورسلل

ت لله اننوۀ جریللان تللوری

اس ل

و م للزان یللاد ر یرا للران را ارتقللا م دهللو (تاب ن لو،

ا س ل و بللان  .)3099 ،1پ اندللا )9111( 5معدقللو اس ل

چنانچلله یرا للران رابط لة صللم م بللا
1. Nielson & Lorber
2. Ayeni
3. Mazer
4. Tabind, Ageely, & Bani
5. Pianta
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مورف خلود تجربله اننلو و را در نقلم یلرد
یاد ر

مای

م انو و یاد ر را ت ه

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

لام م پنوارنلو اله از انهلا در یراینلو

م سازد.

یرایم یلله و هوسللر )3000( 9م للزان مهللارت مللورف را بللا انگ للزۀ یرا للران مللرتبک
م داننللو و معدقونللو ابهللام در س ل م وی مللورف م توانللو بللهعنوان مللانع ارتب لا
در امر تلوری

بهشلمار ایلو .دیلوی  )3009( 3ن لز بلر ایلم املر صلحه م

ل ارد و اذعلان

دارد روابللک بلل م اسللداد و دانشللجو عاملل ب لل ار مهملل در راسللدا انگ للز
للاا م ایللو .چنانچلله ریدارهللا ارتبللا

به

جللو
یللاد ر

مللورف بللا یرا للر بهصللورت مللاید و در

راسدا تشوی او صلورت لرد منجلر بله ایلزایم ا رب شل املوز

خواهلو شلو (وبسلز،

برا ملللان و هو ملللایزر .)9119 ،9در ایلللم محللل ک ،یرا لللران مشلللدا انه در یعال
اموزشلل مشللارا
تقویلل

م اننللو و مشللارا

هلللا

یعالانللة انللان در یراینللوها اساسلل موجلل
یللاد ر م

سللطو عم لل تر تفکللر و ت لله

للردد (هاااسللورن و همکللاران،1

.)3099
ا ل  )9119( 5معدقللو اس ل

رو

تللوری

مللورف نقللم مهم ل در ایجللاد ارتبللا دارد

و مورف هنگام م توانلو در ارتبلا خلود بلا یرا لران ند جلها
الله ش ل وۀ توری ل ترن

اننللوه و مدناس ل

شللعار ن اد ( )9930ایللم ش ل وۀ تللوری

ابل توجله ا ل

انلو

بللا راهبردهللا یللاد ر انللان داشللده باشللو.

را زمللان مللر ر م دانللو الله یرا للر را بلله تفکللر

خسللاف و اندقللاد وا دارد .در چن ل م توری ل  ،مللورف بللر تفکللر منطق ل  ،ت للسک و مهللارت
مطسوا در اموخدم و راهنمای یرا ران برا چگونگ پ وهم تثا و دارد.
در پ وهشلل دیگللر ،ب ابللانگرد ( )9931اندقللال واعللح و شللفاف ا ساعللات را یکلل از
جنبللهها مهل ارتبللا مللر ر م دانللو و معدقللو اسل
ب للان مجللود و بررسلل درر مطسلل

اسللدفادۀ صللح ح از اسمللات اس للو و

یرا للران ،اسللدفادۀ صللح ح از واعللو دسللدور ،

1. Frymie & Houser
2. Davis
3. Wubbels, Brekelmans, & Hooymayers
4. Hackathorn, Solomonb, Blankmeyerb, Tennialb, & Garczynski
5. Kyle

معری الگو ارتبا

مر رِ توری

صلللحب اردن بلللا سلللرع
راهبردها مناس

در پرتو اموز
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مناسللل  ،صلللریح و روشلللمبودن مطالللل

درسللل از جمسللله

در بر رار ارتبا اارامو اس .

همان ونللله اللله مشلللاهوه م شلللود انسللل
مهارتهللا ارتبللا

92

پ وهمهلللا صلللورت ریدللله در زم نلللة

مللورف بللا یرا للر ،بلله بررس ل عوام ل مه ل در ایجللاد ارتبللا مللر ر

پرداخدهانللو .بایللو توجلله داشل

الله در بر للرار ارتبللا مللر ر ،عوامل روانشللناخد ماننللو

ه جانللات و للواف یرا للر ن للز از اهم ل

زیللاد برخوردارنللو .در یراینللو تللوری  ،زبللان

مللورف م توانللو بللا ه جانللات درام دلله باشللو؛ یعنلل واژ للان و عبللارات زبللان الله او
اسلللدفاده م انلللو م تواننلللو بلللار ه جلللان  9مدفلللاوت داشلللده باشلللنو اللله «زباه جلللان»

3

(زبان+ه جلللان) نام لللوه م شلللونو (پ م لللوم و ابراه مللل  ،زیرچلللا ) .زباه جانهلللا در
ارتبا از چنلان اهم دل برخوردارنلو اله بلر درر و شلناخ

ایلراد ن لب

بله یلم پویلوه،

مفهومسللاز  9و تف ل ر یرهنگ ل انللان تث ر ارنللو .یعن ل ه جانللات واژ للان بلله شللناخ
ان للان جه ل

م دهنللو و نم تللوان در بررس ل زبللان ایللراد جامعلله و تعامسللات انللان نقللم

روانشللناخد ه جانللات را نادیللوه ریلل
در توری

ن ز بهعنوان یم یراینو ارتبا

(پ م للوم و همکللاران ،زیرچللا ) و ایللم مهلل
بایو مو نظر رار رد.

بر ایم اسلاف ،بلا توجله بله خسلث پ وهشل در زم نلة بررسل نقلم ه جانهلا
در بر للرار ارتبللا مللر ر در اداملله بلله معریل الگللو اموزشل مبدنل بللر ل
(الگللو امللوز

ل
و ه جللان

هَ َجامَللومحور) و بررسلل نقللم ان در ایجللاد ارتبللا مللر ر و م للزان

یاد ر یرا ران پرداخده م شود.
 .۳الگوی آموزش هَیَجامَدمحور

از انجللا الله ه جانللات و عوا لل

یرا للر نقللم مهملل در روابللک دروناساسلل بللا

مورف و ه اساسل ها ایفلا م اننلو و بلر اشلد اف بله یلاد ر او ا لر م
الله نحللوۀ پللرداز

لل ه جان ایللراد ریدللار انللان را ن للز دسللد و

ارنلو و از انجلا
ت للر م انللو

1. emotional load
2. emoling
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( رین ل م )9112 ،9و بللر صللو ،ن ل

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

و موعللول ر

وین لوه و م ا ل

ب لللزای دارد (پ م لللوم و همکلللاران ،زیرچلللا ) ،م تلللوان فللل
ه جان

یرا لر بلا ملورف تع ماننلوۀ ا ف ل

در مکالملله ا للر

ا ف للل

تعامسلللات

یلاد ر اوسل  .از ایلم منظلر ،اسلاف

درف را م تللوان محل ک ه جللان و عللا ف بهشللمار اورد الله در ان ه جللان ،توجلله یللرد را
اندللرل م انللو و بللر انگ للز
لازم به ذالر اسل

ل ارد.

او بللرا یللاد ر و بر للرار ارتبللا اارامللو ا للر م

اله لواف در ایلم یراینلو نقلم ابل تلوجه ایفلا م اننلو .پ م لوم

( )3001اذعللان دارد در اسللافهللای الله روابللک ه جللان مللورد توجلله للرار ملل
یرا ران موی ترنو و یراینو یاد ر با سرع

رنللو،

ب شدر اتفاف م ایدو.

یک ل از عوام ل مهم ل الله بلله تول للو ه جللان یرا للر در اسللاف درف امللم ب للزای
م انو ،بلهاار ر

لواف ب شلدر او در محل ک اساسل اسل  .اسلدفاده از لواف م دسل

(ب نللای  ،شللنوای  ،لم لل  ،چشللای و بویللای ) در یللاد ر باعلل

م شللود الله یرا للران

مشلللدا انهتر وارد تعامللل شلللونو و انچللله م اموزنلللو ،بلللرا ملللوتزمان وللللان تر در
ذهنشان با

بمانو (ب نز3003 ،3؛ نق در ابراه م .)9911 ،

از ایللم رو ،بللا توجلله بلله اهم لل

نقللم للواف و ه جللان در یللاد ر  ،پ م للوم،

با با ،للان و نللاور ( )9913بللا الهللام از دیللو اه روانشللناخد تحللول تفللاوتهللا مبدن ل
بللر ارتبللا  9الله ه جانهللا را پایلله و اسللاف تحللول یللاد ر م دانللو ( رین ل م و ویللور،1
 ،)9113مفهللوم «هَ َجامَللو» را عنللوان اردهانللو .ایللم مفهللوم معدقللو اس ل
اموزشلل دارا درجللة بالللاتر از ه جللان

چنانچلله موعللول

للل بللرا یرا للر باشللو ،یلللاد ر ان

را ل تر اسل  .پ م للوم ( )3095بللرا درر بهدللر تفللاوت

ل ه جان ایللراد ن للب

تجرب لة موعللوعات مدفللاوت ،م للزان هَ َجامَللو انللان را در شللم سللطح در نظللر م
بللهترت لل

بلله

للرد الله

عبارتانللو از :هَ َجامَللو تهلل  ،)0( 5هَ َجامَللو شللن وار  ،)9( 1هَ َجامَللو دیللوار

2

1. Greenspan
2. Baines
3. DIR/ Developmental, individual differences, relationship-based
4. Greenspan & Weider
5. null emotioncy
6. auditory emotioncy
7. visual emotioncy

مر رِ توری

معری الگو ارتبا

( ،)3هَ َجامَ لو لم ل

در پرتو اموز

91

...

راد  ،)9( 9هَ َجامَللو درون ل  )1( 3و هَ َجامَللو جللامع .)5( 9ایللم شللم

سللطح در زیرمجموعللة سلله سللطح اسلل ه ا للاه ( 1تهلل ) ،برونا للاه ( 5شللن وار ،
دیوار  ،لم

راد ) و درونا اه ( 1درون و جامع) ابس

در مر سلة ه ا للاه (تهل ) تجربلة یرا للر ن للب
و ه

ونلله دانللم پ مزم نللها  2ن للب

دسدهبنو دارنو.

بلله موعللول درسل صللفر اسل

و

بلله ان نللوارد .بللا ایللزایم م للزان تجربلله

بهصللورت شللن وار  ،یرا للر م توانللو وارد مر س لة برونا للاه شللوه و هَ َجامَللو شللن وار
را ا

انلو .چنانچله بله تجربلة شلن وار او تجربلة اموزشل دیلوار ن لز اعلایه شلود،

هَ َجامَللو و بلله سللطح دیللوار رسلل وه اس ل  .مللورف در مر سللة بعللو تللوری
م توانللو از اش ل ا در امللوز

ن للز بهللره بگ للرد و تللوری

خللود

خللود را ع ن تللر سللازد .در ایللم

مر سلله بللا در للر

للواف شللن وار  ،دیللوار و لم لل

سللطح هَ َجامَللو لم ل

راد برسللانو .در تمللام ایللم سلله مر سلله ،تجربلة ه جللان یرا للر

از نللول ه جانللات دور 3اسلل

راد م توانللو یرا للر را بلله

و او موعللول درسلل را م للدق تجربلله نکللرده اسلل

(پ م للوم ،ابراه ملل و شللک با .)9912 ، ،مللورف م توانللو در مر سللة بعللو تللوری
خللود ،امکللان تجرب لة م للدق موعللول را بللرا یرا للر یللراه سللازد؛ یعن ل یرا للر للادر
خواهللو بللود خللود از نزدیللم بللا موعللول مللورد بح ل
عمسلل و اللاربرد انجللام دهللو .در نهایلل
تکس ل

مواجلله شللود یللا ان را بهصللورت

مللورف م توانللو تللوری

درسل بلله یرا للر بلله پایللان برسللانو .پرواعللح اسل

دل ل در للر

خللود را بللا دادن

الله در دو مر سلة پایللان بلله

للواف ب شللدر از یرا للر و امکللاناوردن تجرب لة ه جللان نزدیللم 1موعللول،

درر او بلله مر س لة درونا للاه م رسللو و م للزان یللاد ر ایللزایم م یابللو .در ایللم نللول
شلل وۀ اموزشلل یرا للر بللا امللم مللورف از سللطح صللفر بللا تجربللة پسکللان ه جللان
1. kinesthetic emotioncy
2. inner emotioncy
3. arch emotioncy
4. avolvement
5. exvolvement
6. involvement
7. background knowledge
8. distal emotion
9. proximal emotion
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بهصورت شن وار  ،دیلوار  ،لم ل  ،درونل و جلامع بله سلطح پایلان اله هَ َجامَلو جلامع
اس  ،دسل
اسلل

یایدله و م لزان تجربلة ه جلان و لواف او ن لز سس لسهمراتب ایلزایم داشلده

(پ م للوم ،ابراه ملل و با با ،للان9913 ،؛ ابراه ملل و همکللاران9911 ،؛ ابراه ملل

و همکللاران .)9912 ،سللطو چنو انللة هَ َجامَللو را م تللوان بلله ور خساصلله در شللک 9
مشاهوه ارد:

شکل  .۱سطوح چندگانۀ هَیَجامَد (پیشقدم)۲1۱2 ،

لللازم بلله ذاللر اسلل

در شللک  9مرلفللهها

(م للزان تجربللة یرا للر) و امّ لل
لم ل

ل

و ه جللان ا ف لل

و مرلفللة ب للامو

هللر یللم از سللطو هَ َجامَللو (شللن وار  ،دیللوار ،

راد  ،درون ل و جللامع) را نشللان م دهن لو الله یرا للر بایللو ایللم الگللو سس لسه

مراتبل را بهصللورت پسکللان

ل انللو تللا بلله درون سللاز اامل ا ساعللات درسل دسل

یابللو .مللورف م توانللو بللرا رسللانون یرا للر بلله سللطو بالللا هَ َجامَللو از تکن مهللا
اموزشلل خسا انلله اسللدفاده انللو و انللان را در رسللانون بلله ایللم سللطو یللار رسللانو.
محررها هَ َجامَو  9در شک  3اب مشاهوه اس :

1. trans-emotioncy

معری الگو ارتبا

مر رِ توری

در پرتو اموز
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...

شکل  .۲محرکهای هَیَجامَدی

۱

پ م للوم (3091ال ل ) اذعللان دارد رابط لة م للدق م م للان اشللد اف بلله تعام ل  3و سللطو
هَ َجامَللو وجللود دارد .از ایللم منظللر ،م تللوان ف ل

هرچلله سللطح هَ َجامَللو یرا للر بالللاتر

باشللو ،م للزان اشللد اف بلله تعام ل او بللا مللورف ن للز بالللاتر خواهللو بللود .بنللابرایم ،یرا للران
درونا للاه ب شللدر از انهللای الله برونا للاه ه للدنو ،بلله بر للرار تعام ل و ارتبللا تمای ل
نشللان م دهنللو .از ایللم رو ،مللورف بایللو از تکن مهللا توری لل اسللدفاده انللو الله بللا
در للر

للواف ب شللدر م للزان ه جللان ب شللدر را در یرا للران تول للو انللو و انللان را بلله

سطو درونا اه برسانو اه در ادامه بوانها پرداخده م شود.
 .۴مدرس بهعنوان فردی حسآگاه و حسمحرک

همان ونه اه اشاره شلو ،ملورف بایلو بلا اسلدفاده از محررهلا هَ َجامَلو تسلا

انلو

یرا للر را از سللطح هَ َجامَللو تهلل (ه ا للاه ) بلله سللطح هَ َجامَللو جللامع (درونا للاه )
برسانو .هرچه در ایم راه مویل تر عمل انلو م لزان یلاد ر یرا لر ب شلدر خواهلو بلود و
ارتبللا مللر رتر م للان مللورف و یرا للر شللک خواهللو ری ل
شرایط ملورف تصلم م

(خللرم .)3092 ،در چن ل م

لرد بله چله موعلوعات درسل در اسلاف ب لردازد .پ م لوم

)1. Adapted from Khorram. O. (2017
)2. Willingness to communicate (WTC
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مطالعات زبان و ترجمه

(3091ا) مورسللان را ایللراد
مللورد چگللونگ ارا،للة مطاللل

ا للاه در نظللر م

ر در

للرد الله للورت تصللم

اموزشلل را دارنللو .بلله ایللم معنلل الله مللورف م توانللو

تصللم بگ للرد یرا للران را در اللل
صللحب

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

هَ َجامَللو تهلل نگلله دارد و اصللسا در مللورد مطسبلل
تصللم بگ للرد یرا للران را بلله

نکنللو (ه ا للاه ) .از سللو دیگللر ،ممکللم اسل

هَ َجامَللوها شللن وار  ،دیللوار و رادلل برسللانو (برونا للاه ) .در بالللاتریم مر سلله،
مللورف تصللم م

یابنللو

للرد یرا للران بلله هَ َجامَللوها درونلل و جللامع دسلل

(درونا اه ) (پ م وم ،ابراه م و با با ،ان.)9913 ،
در توری
صللورت م

بهصلورت سلند اله مطالل

بلر پایلة تکلرار و تقس لو و بهصلورت شلن وار

للرد ،مللورف یرا للران را در سللطح برونا للاه نگللاه ملل دارد .چنانچلله

تصللم بگ للرد از شل وهها خسا انلله الله بلله در للر
للرد ،یرا للران بلله سللطح درونا للاه رس ل وه و مطال ل

للواف ب شللدر منجللر م شللود ،بهللره
در ایظ لة بسنومللوت انللان بهدللر

نهادینهساز م شلونو .از ایلم رو ملورف بایلو در محل ک اسلاف یلرد

ا لاه باشلو و

بوانللو در چلله زمللان یرا للران را ه ا للاه ،برونا للاه و درونا للاه انللو (پ م للوم،
مک ابللاد و محدشلل 3093 ،؛ پ م للوم و همکللاران .)3091 ،در چنلل م شللرایط مللورف
بللرا هَ َجامَللوایزای  9یرا للر ش صللا وارد عملل شللوه و بلله او در رسلل ون بلله ه جللان
مطسوا بهعنوان تصم

رنوه یار م رسانو.

نقللم مللورف م توانللو از
مللورف

ا للاه یللرد اسل

بالللاریدم از پسکللان هَ َجامَللو م

ا للاه ن للز یراتللر ریدلله و بلله

محللرر تبللوی شللود.

الله در انللار یرا للر رللور م للدمر دارد و دسل
للرد .در مقابلل  ،مللورف

او را در

محللرر یللرد اس ل

الله

یرا للر را تشللوی م انللو تللا خللود از پسکللان هَ َجامَللو بالللا بللرود و در وا للع ت لله اننوۀ
یراینو دسد اب به هَ َجامَلو جلامع اسل

3

و نقلم انگ زشل ایفلا م انلو .در چنل م شلرایط ،

مللورف نقللم تحریماننللوۀ للوافِ یرا للر را بللر عهللوه دارد .و از تکن مهللا تللوری
ه جللانانگ ز و خسا انلله اسللدفاده م انللو امللا اخد للار بالللاریدم از پسکللان هَ َجامَللو برعهللوۀ
1. emotionalization
2. facilitator

معری الگو ارتبا

یرا للر اسلل

مر رِ توری

در پرتو اموز
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و ایللم اخد للار را دارد الله تصلل بگ للرد از ایللم پسکللان بالللارود یللا خ للر

(پ م لللوم ،ابراه مللل و با با ،لللان .)9913 ،خساصلللة نقلللم ملللورف بلللهعنوان یلللرد
ا اه و

محرر در شک  9اب مشاهوه اس :

شکل  .۳نقش مدرس بهعنوان حسآگاه و حسمحرک (پیشقدم ،ابراهیمی و طباطبائیان)۱۳۳۱ ،

پرواعح اس

اله مورسل م توانلو بهصلورت مویل عمل انلو اله از هلر دو تکن لم

ا للاه و

محرالل در موا للع لللزوم بهللره ببللرد و هلل بهصللورت عمسلل و در

صحنه به هَ َجامَلوایزای یرا لران املم انلو و هل شلرایط را بهصلورت انگ زشل بلرا
انان یراه سازد تا خود سطو ه جانایزای را

نماینو.

 .2معرفی الگوی ارتباطی مؤثر مدرس و فراگیر

بللا توجلله بلله اهم ل

ه جانللات و للواف در تللوری  ،مللورف بایللو محل ک تللوری

را

ممسو از عناصر انو اله لواف پن انلة یرا لران را م لدق یلا ن رم لدق در لر انلو؛
زیرا پ وهمهلا مدعلود نشلان دادهانلو اله اسلدفاده از لواف پن انله در املوز
بهبللود عمسکللرد م للز م ل شللود (شللم

باعل

و سل دز )3003 ،9و ایللم امللر از اعللطراا یرا للران
1. Shams & Seitz
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مطالعات زبان و ترجمه

در یراینللو تللوری

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

م ااهللو .در ق قل  ،مللورف بایللو از تکن مهللا اموزشل ا اسللدفاده

انللو الله انگ للزه و ه جللان ب شللدر در یرا للران ایجللاد م اننلو؛ زیللرا چنانچلله یرا للران در
یراینللو امللوز

ه جللان مثبدلل داشللده باشللنو ،هورمللون اا

ا ساعللات بلله ایظللة اللار  9یرسللداده م شللونو و پلل

توسلل م ترشللح شللوه و

از تجزیلله و تحس لل بلله ایظللة

بسنوموت اندقال م یابنو ( با با ،یاران  ،پ م وم و مق م .)9913 ،
بللر ایللم اسللاف ،بللا توجلله بلله نقللم
درف ،نگارنللو ان بللا توجلله بلله امللوز

ا للاه و

محرالل مللورف در اسللاف

هَ َجامَللومحور در اداملله بلله معریلل تکن مهللا

مربللو بلله هللر نقللم بللرا بر للرار ارتبللا مللر ر م پردازنللو و از ان بللهعنوان الگللو
ارتبا

مر ر یاد م اننو.

در الگللو ارتبللا

مللر ر ،جه ل

یللاد ر مللر ر مطال ل

و براسللاف نقللم مللورف در

ارتبللا بللا یرا للر م تللوان ارتبللا را بلله دو دسللدة ارتبللا مراز 3و پ راارتبللا  9تق ل اللرد.
منظور از تکن مهلا مرالز انهلای ه لدنو اله ملورف بله ور م لدق اسلدفاده م انلو
تللا بلله مقولللة هَ َجامَللوایزای در یرا للر ب للردازد .در چنلل م شللرایط  ،ارتبللا مللورف بللا
یرا للر م للدق صللورت م پلل یرد .در پ راارتبللا  ،مللورف بهصللورت ن رم للدق در
صللحنه رللور دارد .بللهعبارت دیگللر ،نقللم و ب شللدر انگ زشلل اسلل
صحنهاراسللل

و او ب شللدر

تلللا صلللحنه ردان اسلللاف .بنلللابرایم ،ارتبلللا و بلللا یرا لللر در مر سلللة

محرا ب شدر از نول پ را واف اس .
از سللو دیگللر ،چنانچلله براسللاف امللوز
ن للز در تللوری

هَ َجامَللومحور دو مرلف لة ل

و ه جللان را

مللر ر بللوان براسللاف اسللدفادۀ م للدق یللا ن رم للدق مللورف از للواف

یرا للر در یللاد ر  ،ن للز م تللوان

ا،ل بلله وجللود للوافمراز 1و پ را للواف 5باشل  .در

تکن مهللا مراللز مللورف بهصللورت

ا للاه و بلله ور م للدق

للواف یرا للر را

در للر م انللو تللا او بدوانللو خللود را از پسکللان هَ َجامَللو بالللا بکشللانو .در مقابلل  ،در
1. working memory
2. centri-communicative
3. peri-communicative
4. centri-sense
5. peri-sense

مر رِ توری

معری الگو ارتبا

در پرتو اموز
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تکن مهللا پ را للواف ،مللورف بهصللورت
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محللرر و بلله ور ن رم للدق

یرا ر را تحریم م نمایو تا و خود به سطو بالا هَ َجامَوایزای دس
ش وۀ توری

للواف

یابو.

مورف در لوافمراز بلرا بر لرار ارتبلا مرالز بلا یرا لر بله ایلم

صللورت خواهللو بللود الله و ابدللوا در مللورد مطس ل

اموزش ل الله صللو دارد بلله یرا للر

اندقال دهو ،بهصلورت شلن وار توعل ح م دهلو تلا ل

شلن وار او در لر شلود .پل

از ان با نشاندادن تصلاویر مربلو بله موعلول یلا اسلدفاده از لو یشلردۀ تصلویر  ،یل س و
ان م شللم ،امکللان مشللاهوۀ تصللویر موعللول را بللرا یرا للر یللراه ملل اورد .در اداملله،
بللرا مسمللوف شللون ب شللدر موعللول و م توانللو در صللورت امکللان ابللزار و اشلل ا
مربللو بلله ان را بلله اسللاف اورده تللا یرا للران از نزدیللم ان را مشللاهوه و لملل

اننللو.

همان ونلله الله مشللاهوه ملل شللود ،در ایللم شلل وۀ تللوری  ،للواف پن انللة یرا للر در
یللاد ر  ،م للدق در للر م شللونو و او للادر بلله یللاد ر به نلة مطالل
ق ق  ،مورف با تمرالز بلر ملویری
و سع م انو به
در تللوری

خواهللو بللود .در

لواف یرا لر ،م لدق بلا او وارد ارتبلا م شلود

ورز و تجربة ه جان مثب

امم انو.

بهصللورت مراللز  ،ریدارهللا

مللاید مللورف و م للزان توجلله او بلله

یرا للر بلله پ امللوها مطسللوب ماننللو مویق لل

تحصلل س  ،و سلل ار اارامللو در لل م

ارا،للة مطاللل  ،اللاهم یشللارها روانلل و ریدللار  ،مشللارا

در یعال

هللا اساسلل ،

ایزایم سلاعات مطالعله ،ایجلاد رابطلة لرم و صلم م و ایجلاد انگ لزه در ا ل
منجر خواهو شو (مسدف

مویق ل

و خ ر.)9919 ،

از سو دیگلر ،توری ل را م تلوان مویل دان ل

اله از سلطح نظلر خلاره شلوه و

به سلطح عمسل و الاربرد  9نزدیلم شلود .در چنل م شلرایط  ،بهدلر اسل

ملورف نقلم

ت لله اننوه و انگ زشلل داشللده باشللو و عمللوۀ اللار اساسلل را بلله یرا للر وا لل ار انللو؛
بنللابرایم ،ت للسک بلله تکن مهللا پ را للواف بللرا ارتبللا مللر ر ن للز از عللروریات تللوری
اس .

1. practical

11

مطالعات زبان و ترجمه

لللازم بلله ذاللر اسلل

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

للواف در یللاد ر  ،دو امللوز

براسللاف م للزان در للر

للوافایزوده 9و وافااسللده 3توسللک پ م للوم ( )3093معریلل شللوهانو .در امللوز
للوافایزوده ،تسللا
مقابلل  ،امللوز

بللر ایللم اس ل

الله للواف ب شللدر از یرا للران در للر شللونو .در

وافااسللده ،تنهللا بلله یللاد ر مطاللل

توسللک یرا للر اادفللا اللرده و

م للزان در للر زیللاد از للواف در ان مللو نظللر ن ل  .بللر ایللم اسللاف ،از انجللا الله در
ارتبا مراز ب شدر یاد ر به نلة مطالل
شلللن وار بلللرا تفهللل مطالللل

ملو نظلر اسل

بهلللره م

وافااسللده دان لل  .در مقابلل  ،تکن للمهللا

و ملورف تنهلا از اسلام و ل

لللرد ،م تلللوان ان را از جلللن
مراللز از جللن

املللوز

وافایزودهانللو و

تثا للو بللر اسللدفاده از تمللام للواف در یللاد ر دارنللو .الگللو ارتبللا

مللر ر بهصللورت

خساصه در شک  1اموه اس .

1. thick-slice sensory
2. thin-slice sensory

معری الگو ارتبا

مر رِ توری

در پرتو اموز
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شکل  .۴الگوی ارتباطی مؤثر براساس نقش حواس

همان ونلله الله شللک  1نشللان م دهللو ،نگارنللو ان تکن مهللا

ا للاه را بلله دو

زیرمجموع لة ارتبللا مراللز و للوافمراللز تق لل اردهانللو .در تکن مهللا ارتبللا مراللز،
مللورف م توانللو مطال ل

را م للدق ارا،لله انللو .در ایللم مر سلله و م توانللو بللرا اندقللال

13

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

مطالعات زبان و ترجمه

از تکن مهللا توری لل ماننللو ارتبللا اسللام  ،9مدقاعوسللاز  3یرا للر و

مللر ر مطاللل

روایدگر  9اسدفاده انو.
در ارتبا اسلام  ،ملورف بایلو بلا مفهلوم تلوانم اسلام  1اشلنای داشلده باشلو و بوانلو
چلله اسمللها را اجللا ،چلله زمللان و چگونلله بللهلحاظ واژ للان یللا دسللدور بللهاار ببللرد تللا
ارتبللا مللر رتر بر للرار للردد (دا و لل )3091 ،5؛ بنللابرایم ،نحللوۀ صللحب اردن مللورف
با یرا لر و دان لدم اصلول تلوانم اسلام بلرا تعامل بلا او از جمسله ملوارد اسل

اله

م توانللو ارتبللا را مللر ر سللازد .در مدقاعوسللاز  ،مللورف بایللو چگللونگ مدقاعللواردن
یرا للران را بوانللو .در ایللم مر سلله و بایللو بوانللو چگونلله خللردورز انللو ،چگونلله
ا

اسات ایراد را تحریم انلو و چگونله بلا منطل ایلراد را مدقاعلو انلو .بلهعبارت دیگلر،

مورف بایو بله یلم ب لان در مدقاعلواردن یرا لران م لسک باشلو اله هملان رعایل

اصلول

سلله انة مدقاعوسللاز  1ارسللطو (اعدبللار وینللوه ،2ه جللان شللنونوه 3و منطل  )1اسل  .اعدبللار
وینوه ،به ت سک و ت صلص ملورف دربلارۀ موعلول ملورد بحل
تحریللم ا

اشلاره دارد .ه جلان ،بله

اسللات یرا للر از ریلل اسللام اشللاره دارد الله در مدقاعوسللاز او نقللم

ب زای ایفلا م انلو و منطل بله وعلو  ،صلح
دارد (ارسطو .)3090 ،پرواعلح اسل

و بلات اسلام بلرا مدقاعوسلاز اشلاره

اله ملورف مویل ایلم اصلول سله انه در سل نور

را همواره مو نظر رار م دهو.
روایدگللر  ،اشللاره بلله هللو
درس ل را روای ل

روایلل  90مللورف دارد الله بایللو بوانللو چگونلله مطاللل

انللو .رنللول )9111( 99معدقللو اس ل

الله هللو

روای ل توانللای تول للو و

1. verbalization
2. persuasion
3. narration
4. communicative competence
5. Dai & Li
6. rhetoric
7. ethos
8. pathos
9. logos
10. narrative intelligence
11. Randall

معری الگو ارتبا

درر روای ل

مر رِ توری

در پرتو اموز
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...

اس ل  .یعن ل مللورف بایللو ا للاه باشللو چگونلله صللحب

خللود را انللاز انللو،

چگونه ان را ادامله دهلو و چگونله بله پایلان برسلانو .چنانچله یراینلو ارا،لة مطالل
را ب ان یم روایل
خساصللهاردن مطال ل
مطاللل

در نظلر بگ لری  ،مورسل اله بله هلو

درسل

روایل م لسک باشلو توانلای

و نحللوۀ مواجهلله بللا مشللکسات را م دانللو و ا للاه اس ل

الله چگونلله

را اولوی بنللو انللو (پلل رنللگ داسللدان .)9تصللویرها ذهنلل الله در ایظللة

یرا للران شللک م

رنللو مه انللو (ش صلل

منطق ب م رویلوادها ،دلایل و عوا ل
منظللر ،یراینللو تلوری

پرداز  )3و مللورف همللواره بایللو ارتبللا

را ملو نظلر لرار داشلده باشلو (روایدگلر ) .از ایلم

را م تللوان ژانللر و رویللواد مشل ص در نظللر ریل

یکویگر اتفاف م ایدنلو (ژانرسلاز  )9تلا یرا لران توانلای تشل ص مطالل

الله بللهدنبللال
و تل تلوری

را داشده باشنو (ت ساز .)1
یکل دیگللر از تکن مهللا مربللو بلله ارتبللا مراز ،شفافسللاز  5مطالل
اس ل  .چنانچلله مللورف للادر باشللو مطال ل
دهللو ،مطال ل

را م للدق و بللوون ابهللام بلله یرا للر امللوز

بهدللر در ایظ لة او نهادینلله خواهن لو شللو .تکن مهللای الله در ایللم مر سلله

م توان در نظر ریل

توعل ح ب شلدر مطالل

درسل بلا اسدعارهسلاز  ،1تصویرسلاز  2یلا

اجلرا ان بهصللورت نمللایم 3اسل  .منظللور از اسدعارهسللاز ایللم اسل
هللو

بللرا یرا للر

الله مللورف بایللو

اسللدعار  1داشللده باشللو و در تللوری  ،از تشللب ه و مثللال بللرا واعللحتراردن فدلله

اسللدفاده انللو .و بایللو بوانللو هنگللام الله مطاللل

دشللوارنو ،چگونلله از تشللب هها و

اسللدعارهها و مثالهللا بللهمو ع بللرا مسمللوفاردن موعللول و سادهسللاز مطالل

اسللدفاده

انو.

1. emplotment
2. characterization
3. genre-ation
4. thematization
5. clarification
6. metaphorization
7. visualization
8. demonstration
9. metaphorical intelligence

50

مطالعات زبان و ترجمه

للاه مللورف هنگللام الله بلله موعللول تللوری

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

م للدق دسدرسل نللوارد و نم توانللو

موعللول را از نزدیللم تجربلله انللو ،از یرا للران م خواهللو از للوا ت لل خللود بللرا
تصویرسللاز بهللره رنللو و بلله تصویرسللاز ذهن ل م پللردازد؛ بنللابرایم ،توانللای ایجللاد
تصلللویرها ذهنللل مناسللل

یکللل دیگلللر از راههلللا بر لللرار ارتبلللا ملللر ر اسللل .

تصویرسللاز ها ذهنل بلله پللرور

خسا ل

یرا للران امللم زیللاد م اننللو و از جمسلله

موارد ه دنو اه بایو مو نظر رار بگ رنو.
اجللرا نمایشل  ،توعل ح مطالل

درسل بللا امللم زبللان بللون 9و بهرهبللردن از اعرللا

بللون نظ للر دس ل  ،پللا و سللر اس ل  .یعن ل ایللزون بللر اسللام ،بللا اسللدفاده از ایمللا و اشللاره و
راللات اعرللا بللون ،مللورف بدوانللو مفهللوم را بهدللر توعلل ح دهللو .اسللدفاده از
توعلل حات ن راسللام در انللار توعلل حات اسللام باعلل

م شللود تث رپلل یر یرا للر از

مللورف ایللزایم یابللو .همان ونلله الله مشللاهوه م شللود در تمللام تکن مهللا اشارهشللوۀ
یللوف ،مللورف م للدق بللا یرا للران در ارتبللا اسلل
م

و بللر م للزان یللاد ر انللان ا للر

ارد.
چنانچه ملورف در تلوری

بلله تکن مهللا

للوافمراز

لواف چنو انلة یرا لر را ن لز م لدق

در لر انلو ،بایلو

ا للاه در بر للرار ارتبللا مللر ر توجلله داشللده باشللو.

نگارنلللو ان ایلللم تکن مهلللا را بللله دو دسلللدة مهلللارتورز  3و لللوافورز  9تق للل
اردهانلو .مللورف م توانللو تلوری
نقلم لواف در تثب ل

مطالل

خللود را بللا توجلله بله اهم ل

امللوز

للوافایزوده و

در م لز ،عمسل و در اار اههلا اموزشل انجللام دهلو یللا

یرا للران را بلله رد هللا عسملل ببللرد .در تعللواد از موعللوعات الله ابس لل

اجللرا

بهصللورت ااردسللد دارنللو ،شب هسللاز و درسلل اردن ماا هللا اموزشلل م توانللو
توان یلاد ر یرا لران را ایلزایم دهلو .در ایلم شل وۀ ارتبلا
سللطو بالللا هَ َجامَللو (هَ َجامَللو درون ل ) للرار م
دیوار و لم ل

راد ) در انلان ب شلدر اسل

 ،از انجلا اله یرا لران در

رنللو ،در للر

للواف (شللن وار ،

و تلوان یلاد ر ارتقلا م یابلو .ملورف بلا
1. body language
2. skill development
3. sensory enrichment

معری الگو ارتبا
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امادهسللاز امکانللات امماموزشلل ماننللو یراه اللردن شللرایک سلل نران بللرا یرا للر،
یراه اللردن تصللاویر مللرتبک بللا موعللول و بللردن انهللا بلله مکانهللای ماننللو ازمایشللگاه بلله
یرا للران در للوافورز و در للر
م رود بلا در لر

ل

ب شللدر در یللاد ر امللم م انللو و اندظللار

لواف ب شلدر ه جلان مثبل

زیلادتر تول لو شلوه و ارتبلا ملر رتر

شک بگ رد.
ایلللزون بلللر تکن مهلللا
بر لرار ارتبللا مللر ر اهم ل

ا لللاه  ،تکن مهلللا اموزشللل

ب للزای دارنلو .ایلم تکن مهللا نقللم انگ زشل داشللده و بلله

یرا للر امللم م اننللو عسا لة ب شللدر بلله یراینللو تللوری
تللوری

محراللل ن لللز در

مللورف نشللان داده و در جریللان

ب شللدر در للر شللود .در تکن مهللا مربللو بلله پ راارتبللا  ،مللورف بهصللورت

ن رم دق در ارتبلا ملر ر نقلم ایفلا م انلو .ایلم دسلده از تکن مهلا بله دو زیرمجموعلة
ارتبللللا اجدماع عللللا ف  9و ارتبللللا ه جان
اجدماع عللا ف عللوامس ماننللو شللو

لللل  3تق لللل شللللوهانو .در ارتبللللا

بع  9مللورف ،خودایشللای  1و خللا ره وی  5از

جمسلله مللوارد ه للدنو الله یرا للر را ن رم للدق عسا همنللو بلله بر للرار ارتبللا م اننللو.
شللوخ اردن بللهمو للع مللورف در اسللاف موج ل
یرا للران را ن للب

نگللر

بلله یللاد ر مثبلل

دیگللر ،اسللدفاده از شللوخ باعلل

تسط ل

یرللا اساس ل خواهللو شللو و

م انللو (هماچللم .)9123 ،1از سللو

ایللزایم انگ للز

در یرا للران م شللود و انللان تمایلل

ب شللدر بلله بر للرار ارتبللا و یللاد ر از خللود نشللان م دهنللو .رف )3001( 2معدقللو
اس

شو

بع بله ایلراد املم مل انلو تلا بلا تعارضهلا ه جلان یلا عوامل یشلارزا

ب رون از ری اهم
ایللزون بللر شللو

دادن به جنبهها

نزام ز و سر رماننوه مقابسه اننو.

بع  ،خودایشللا ر مللورف در مقابل یرا للران ن للز نقللم مهمل در

بر للرار ارتبللا دارد .منظللور از خودایشللا ر  ،صللحب

مللورف از تجرب للات پ شل م خللود
1. socio-emotional
2. emo-sensory
3. humor
4. self-disclosure
5. memory telling
6. Hamacheck
7. Reff
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اشدم تجرب ات خوا و بلو خلود بلا یرا لران اسل  .ایلم املر باعل

تجللارا بللهخوب مندق ل شللود و یرا للران ا

م شلود

اساتشللان را را ل تر بللا مللورف در م للان

بگ ارنللو .خللا ره وی مللرتبک بللا موعللول درس ل ن للز از جمسلله تکن مهللا مللر ر اس ل .
ایللم خللا رات ایللزون بللر انکلله اموزنللوه ه للدنو ،باعلل

تسط لل

یرللا اسللاف درف

م شونو.
مورسان بایو بله تکن مهلا ارتبلا ه جان
در نظر ریدم عوامل ه جلان و

ل در تلوری

ارتقا سلطح ه جلان یرا لر در ا لر در لر
ه جان

ل ن لز م لسک باشلنو .ایلم تکن مهلا بلا
به ونلها عمل م اننلو اله هویشلان
لواف ب شلدر اسل  .ملورف بایلو تلوانم

لل  9داشللده باشللو ،یعنلل درجللة هَ َجامَللو یرا للر را ب للنجو و براسللاف ان

شرول بله بر لرار ارتبلا انلو و سلع انلو و را بله درجلة ه جان

ل خلود برسلانو

تا ارتبلا بلوون سلواتفاه ادامله یابلو (پ م لوم ،ابراه مل و با با ،لان .)9913 ،بلر ایلم
اساف ،اسلدفاده از نلوازه 3در اسلاف ،توجله بله سلبمها یلاد ر  9یرا لران و اانالهلا
ارتبلا

 1بلله انلان در بر للرار ارتبلا مللر ر و در لر اللردن یرا لر بهصللورت ن رم للدق

در یرا اساس املم م انلو .نلوازه بله رسم
او (ش را  )3001 ،5اس
( )9133معدقللو اس ل

اله ل

خلوا دیوهشلون توسلک ملورف را القلا م انلو .بلرن

تعام ل ان للانها بللا یکللویگر مجموعللها از نواز هللا اس ل

برا اینکه بدواننو الل
را در نظللر م

1

و ایللراد

خلوا رو ل  ،روانل و ج لم خلود را فل اننلو ،بله نلوازه

ن للاز دارنللو .مورس ل الله از نوازههللا مثب ل
عوا لل

شلناخدم رلور شلا رد و توجله بله بله

در اسللاف درف اسللدفاده م انللو ،ا

للاف و

للرد و انگ للزۀ یللاد ر را در یرا للر بالللا م بللرد .در چنلل م

شللرایط  ،یرا للر للادر خواهللو بللود در مللو ع د ارام و بللوون اعللطراا بلله درر محدللوا
درسللل ب لللردازد .شللل وهها مدفلللاوت بلللرا بهرسم

شلللناخدم رلللور شلللا ردان و
1. emo-sensory competence
2. stroke
3. learning styles
4. channelization
5. Shirai
6. Berne
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دیوهشون انلان توسلک ملورف وجلود دارد .بلهعنوان مثلال ،دان لدم نلام اوچلم یرا لران،
تشللوی انللان بهصللورت اسللام و ن راسللام (ماننللو دسل زدن ،لب نللوزدن ،تمللاف چشللم
و ن للره) و تشللوی

هللا مثبل

ابس

و ایللوهها انللان باعل

خواهللو شللو یرا للر توسللک

مورف مورد توجله لرار لرد (ایلرهزاد .)3095 ،در ایلم راسلدا ،مورسلان اله صلبورنو و
از اسملهها علا ف زیلادتر بللهعنوان نلوازه اسلدفاده م اننلو ،روابللک بهدلر بلا یرا للران
خود بر رار م اننو و به انان توجه ب شدر مب ول م دارنو (ویگوت.)3003 ،9
از سللو دیگللر ،چنانچلله مللورف تللوری
ایللراد جسللو ببللرد در انهللا ا

خللود را بللا توجلله بلله سللبمها یللاد ر

للاف بهدللر بللهوجود خواهللو اورد .سللبم بلله ترج حللات

یللرد ایللراد بللرا یللاد ر اشللاره دارد (ا ل و  .)3001 ،3بللویمصللورت الله هللر یللم از
انها ترج ح م دهو به شل وۀ خاصل ا ساعلات ارا،له شلود و ا لر نحلوۀ ارا،لة ا ساعلات بلا
سللبم یللاد ر انهللا همللاهنگ داشللده باشللو ،پللرداز

ا ساعللات یللاد ر سللریعتر و

اسللانتر خواهللو بللود .بنللابرایم ،ا للاه مورسللان از سللبمها یللاد ر بلله هم وسللاز
سللبم تللوری

و سللبم یللاد ر یرا للران ملل انجامللو و یللاد ر را ت لله

بللویممنظور ،مورسللان بایللو منعط ل
تلوری

ملل انللو.

عم ل اننللو و تمللام سللبمها یللاد ر را هنگللام

در نظلر بگ رنلو و بله هملة انهلا توجله اننلو تللا انگ لزه یرا لران ایلزایم یابللو و

یللاد ر سللرع

للرد .از انجللای الله ایللراد بللا سللبمها یللاد ر مدفللاوت در اسللاف

درف رلللور دارنلللو ملللورف م توانلللو ترا بللل از شللل وهها شلللن وار  ،دیلللوار ،
لم ل

راد و ن للره را در اسللاف درف بللهاار ببللرد تللا یرا للران بللا سللبمها یللاد ر

مدفاوت را اننا انو.
اانالهللا ارتبللا
رالل

بلله رعایلل

یاصللسة مناسلل

بللا یرا للر ،اسللدفاده از بللو خللو ،

در اسللاف و نحللوۀ نگللاهاردن اشللاره دارد (شای للده ،پ م للوم و مق ملل )3091 ،؛

اینکه مورف بوانلو چگونله و اجلا بایلو بله ایلراد دسل
رعای

انلو و بله او دسل

بزنلو یلا لری ارتبلا

خلود را

نزنلو یلا از چله لهجلها بلرا بر لرار ارتبلا ملر ر اسلدفاده
1. Vygot
2. Cassidy

51

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

مطالعات زبان و ترجمه

انللو .ایللم اانالهللا را اانالهللا یرهنگلل ن للز م تللوان در نظللر ریلل
یرهنگ ل و ذا،ق لة یرهنگ ل یرا للران توجلله م انللو .پرواعللح اس ل
لل

مللوارد

الله بلله م للا،

الله توجلله بلله چن ل م

خوشللاینو بلله یرا للر م دهللو و و را لل تر بللا مللورف خللود وارد

ارتبا خواهو شو.
از سللو دیگللر عللوامس همچللون تما للاه  9و مح کا للاه  3بللهعنوان تکن مهللا
پ را للواف

محرالل نقللم مهملل در تول للو للواف بهصللورت ن رم للدق دارنللو.

تما اه بله اسلدفادۀ مناسل

از بلون در یلاد ر اشلاره دارد .توجله بله وعلع

بللون یرا للر در و تول للو ل

مثب ل

اللرده و او بللا ا

مناسل

للاف را د ل در مح ل ک اسللاف،

ارتبللا بهدلللر بر لللرار م انلللو (ابراه ملل )9913 ،؛ چنانکللله ایلللوانز و لللریم)3001( 9
معدقونو ذهلم ان لان تحل
او را تحل

تلث ر وعلع

بلون و

تللث ر للرار م دهللو و ایللم تللث ر انس ل

لرار دارد .یعنل بلون یلرد ،شلناخ
ناخودا للاه اس ل  .یللراه اوردن امکللان

تحللرر در یرللا اسللاف ،وجللود صللنول ها نللرم و را ل
در اساف به یرا ران از جمسه ملوارد اسل

و اجللازۀ خللوردن و اشللام ون

اله بله یرا لر امکلان تجربلة خوشلاینو بلون

م دهو .ملورف مل توانلو بلا بهره لر از ایلم رو  ،بلا در رالردن ه جانلات زبلاناموز
و م للزان را د ل وعللع

بللون انهللا ،یراینللو بللهخا راوردن مطال ل

یاد ریدلله را ت لله

انو.
ایللزون بللر تما للاه  ،توجلله بلله محلل ک و یرللا اسللاف ن للز نقللم مهملل در تول للو
للواف یرا للر بهصللورت ن رم للدق دارد .اسللدفاده از پاورپوین هللا رنگلل و تصللاویر
زیبللا مربللو بلله مطال ل

اموزش ل  ،پ للم موس ل ق ارام و بللوون اسللام مللرتبک بللهعنللوان

پ مزم نة صلوا ملورف و بلو مطبلول در یرلا ،در یرا لر ه جلان مثبل

ایجلاد الرده و

انگ لزۀ او بلله یللاد ر را ایللزایم م دهللو .در چنلل م شللرایط  ،مللورف بایللو بلله یرا للر
نوازۀ

 1بوهلو .نلوازۀ

ل توجله نلوازه ر بله عناصلر موجلود در محل ک بلرا دادن
1. body-related
2. environment-related
3. Evans & Green
4. sensory stroke

معری الگو ارتبا
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اله بهدلر اسل

بلرا ارتقلا ا ف ل

اموزشل در املر

مو نظر رار بگ رد (پ م وم ،ابراه م و با با ،ان.)9913 ،

 .۶نتیجهگیری

در رویکردهللا نللویم اموزشلل م تللوان نقللم پررنگلل بللرا ه جللان و انگ للزۀ
یرا ران ا ،شو .بنلابرایم ،هلوف از تلوری

نبایلو صلریا املوز

صلرف مطالل

باشللو .از انجللای الله در للر اللردن تعللواد للواف ب شللدر در یراینللو امللوز
ه جانلللات لللا،ز اهم للل

ایللم اسللاف ،مللورف م توانللو یللرد
و م توانللو نقللم

و تول للو

اسللل  ،در پللل وهم اعلللر بلللا در نظلللر لللریدم املللوز

هَ َجامَومحور ،تکن مهلا مربلو بله ایلزایم ه جلان
یللاد ر یرا للر دخالل

درسل

ل معریل و بررسل شلونو .بلر

ا للاه هللاهر شللود الله م للدق ما در جریللان

دارد و او را بلهسللم

م انللو .ایللزون بللر ایللم،

یللاد ر هللوای

محللرر ن للز داشللده باشللو الله بللا تحریللم ن رم للدق یرا للر او را
ا للاه و

بللهسللو یللاد ر رهنمللون م سللازد .هللر یللم از تکن مهللا

محرال

بللله زیرمجموعلللهها ارتبلللا مراز ،لللوافمراز ،پ راارتبلللا و پ را لللواف دسلللدهبنو
شللونو .بللهنظر م رسللو تک نمهللا مبدن ل بللر للواف ( للوافمراز و پ را للواف) نقللم
پررنگلل در بالللابردن م للزان ه جانللات ن للب

بلله تکن للمهللا ارتبللا مراز دارنللو .ایللم

تکن مهللا م تواننللو در نقللم محررهللا هَ َجامَللو در نظللر ریدلله شللونو الله یرا للر را
م تواننللو از سللطو پللای م هَ َجامَللو بلله سللطو بالللا ان برسللاننو و براسللاف انهللا م للزان
یاد ر یرا ر ایزایم م یابو (خرم.)3092 ،
از سو دیگر ،ایظله یکل از اجلزا مهل یراینلو یلاد ر مح لوا م شلود .و دل
ا ساعات وارد س لد پلرداز

ان لان م شلود ،ابدلوا در ایظلة

تصللویر و ایظ لة صللوت اس ل  ،ب ل
اس

م شللود .ایظ لة

ل  9اله شلام

ایظلة

ل ب ش ل از یراینللو ادرار

اله بلا د ل  ،توجله و انگ لزۀ یرا لر رابطلة تنگلاتنگ دارد .بلویممعنا اله بلا یراینلو

توجه و د

 ،ا ساعلات از ایظلة

ل بله ایظلة الار اندقلال م یابلو و پل

از ان بلا

1. sensory memory
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تکللرار و مللرور ذهنلل  ،ا ساعللات بلله ایظللة بسنومللوت اندقللال یایدلله و یراینللو یللاد ر
صللورت م پلل یرد ( با با ،یللاران  ،پ م للوم و مق ملل  .)9913 ،هم للو بللا پ وهمهللا
ابراه ملل ( ،)9911ابراه ملل و همکللاران ( ،)9912ب نللز ( ،)3003پ م للوم ،ابراه ملل و
با با ،لللان ( ،)9913پ م لللوم و ی روزیلللان پوراصلللفهان ( ،)9911اسلللدفاده از لللواف
م دسل

در یللاد ر سللب

م شللود یرا للران انچلله را الله م اموزنللو ،بللرا مللوت زمللان

ولللان تر در ذهللم خللود نگلله دارنللو؛ زیللرا هرچ له تعللواد للواف در للر ب شللدر باشللو،
یللاد ر بللا عمل و مویق ل

ب شللدر همللراه خواهللو بللود (موند للور 3001 ،9؛ ابراه مل

و همکلللاران9911 ،؛ پ م لللوم و ی روزیلللان پوراصلللفهان  .)9911 ،بنلللابرایم ،اسلللدفاده از
اموز

واف زیادتر در یرا ر خواهو ارد.

هَ َجامَومحور امم زیاد به در ر

ایزون بر ایم ،م لز ان لان دارا املواه مدفلاوت از ب ل الفلا و بدلا اسل

اله هلر یلم

از ایم امواه الارارد خاصل بلر عهلوه دارنلو .ملوه بدلا در تمرالز ،توجله و تفکلر و ملوه
الفللا در خسا ل  ،اللاهم اعللطراا و ارامللم ذهن ل دخ ل ه للدنو (ام ل و همکللاران،3
 .)3099بللر ایللم اسللاف ،هللوف از معری ل یعال
مللوه بدللا و یعال

هللا

للوافمراز و ارتبللا مراز تقوی ل

هللا پ را للواف و پ راارتبللا ایللزایم مللوه الفللا اس ل  .ایللم دو مللوه

مکملل یکویگرنللو و تعللادل م للان ان دو باعلل

ایللزایم مانللو ار یاد للار در ایظللة

بسنومللوت یرا للر خواهللو شللو .بنللابرایم ،مللورف بایللو بلله هللر دو نقللم
محرا خلود در لول یراینلو تلوری
توجلله بلله تکن مهللا

ا للاه و

هملواره توجله انلو .چنل م اندظلار مل رود اله

للوافمراز و پ را للواف بللا بللهوجود اوردن ا

اسللات مثب ل

در

یرا للر بلله ازادسللاز هورمونهللا شللاد اور دوپللام م 9و سللروتون م 1در م للز امللم
اننللو .در چن ل م شللرایط  ،توانللای تق ل اردن م للزان توجلله یرا للر بلله مطال ل
یللاد ر انللان ارتقللا م یابللو (ایللزن و اشللم

درس ل و

3002 ،5؛ با با ،یللاران  ،پ م للوم و

مق م .)9913 ،
1. Montessori
2. Campbell, Davalos, McCabe, & Troup
3. dopamine
4. serotonin
5. Isen & Shmidt
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بلله ور اس ل  ،بللا توجلله بلله نقللم ه جانللات و للواف در یللاد ر و ب ل
ایظ لة بسنومللوت ،الگللو ارتبللا

مفللاه در

معری شللوه و تکن مهللا مربللو بلله ان م توانللو در

هَ َجامَ لوایزای یرا للران نقللم ب للزای ایفللا انللو و مورسللان بللا اسللدفاده از ایللم تکن مهللا
م تواننللو امللوز

خللود را اارامللو سللازنو و ارتبللا مللر ر بللا یرا للران ر ل زننللو .در

چنلل م شللرایط م تللوان اندظللار تعاملل مللر ر ،یللاد ر بهدللر و بلل
بسنومللوت یرا للر را داش ل

مطاللل

در ایظللة

و مح ل ک اسللاف بللرا مللورف و یرا للران تبللوی بلله مح ط ل

للل تب م خواهللو شللو .بنللابرایم ،ارتبللا بلل م مللورف و یرا للران ،نقللم اساسلل در
یللاد ر شللناخد و عللا ف دارد و م للئول اصللس ایللم ارتبللا  ،مورسللان ه للدنو ( ایل و
همکللاران .)3001 ،9ا

للاف مللورد توجلله رار للریدم یرا للر از جانلل

م للئسة ابلل توجلله در تللوری

اسلل

مللورف ،همللواره

(سللس م 9933 ،؛ هللاوتون و همکللاران )9110 ،و

مورسللان بایللو در تمللام زمللان تللوری  ،بللوان توجلله داشللده باشللنو .الگللو ارتبللا
معری شوه در پ وهم اعلر ایلم ن لاز یرا لر را بلا ارا،لة تکن مهلا مدفلاوت مبدنل بلر
ل

و ه جللان بللراورده م سللازد و امللم ب للزای در بر لرار تعام ل مللر ر بللا یرا للر

خواهو ارد .بنابرایم ،بهاار ر ان در اسافها درس به مورسان پ شنهاد م شود.
کتابنامه
ابراه م ،

 .)9911( .بررسللل تلث ر تلوری

هَ َجامَو ،ه جانات ،نر گ  ،هو

مبدن بر الگو هَ َجلامَو بر یاد ر نکات یرهنگ ،

یرهنگ  ،سبمها یاد ر و نگر

زباناموزان ن ریارس زبان

زن در ایران( .رسالة مندشرنشوۀ دادر ) .دانشگاه یردوس مشهو ،ایران.
ابراه م ،

اموز
ابراه م ،

 .)9913( .مویری

(ر .)301-922 .مشهو :اندشارات دانشگاه یردوس مشهو.
 ،.اسللداج  ،ا ،.پ م وم ،ر ،.و ام میزد  ،ف .ا .)9911( .بررسل تث ر اسللدفاده از الگو

هَ َجامَو بر نگر
ابراه م ،

واف و مح ک .در رعللاپ م وم (ویراسللدار) ،معری الگو مفهوم

به یاد ر یرا ران .مطالعات زبان و ترجمه.99-9 ،)3(50 ،

 ،.پ م وم ،ر ،.اسللداج  ،ا ،.و ام میزد  ،ف .ا .)9912( .بررسلل تث ر توری

مبدن بر

الگو هَ َجامَو بر ه جانات یرا ران ن ریارس زبان زن در ایران .ج دارها زبان .12-19 ،)9(1 ،
1. Gayle, Preiss, Burrell, & Allen
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ب ابانگرد ،ا .)9931( .روانشناس پرورش  .تهران :ویرایم.
پ م وم ،ر ،.ابراه م ،
تث رات ان در اموز
پ م وم ،ر ،.ابراه م ،

 ،.و شللک با، ،

 .)9912( .معری مفهوم سللرمایة ه جان

ل و بررسل

زبان دوم .مطالعات زبان و ترجمه.31-9 ،)3(59 ،

 ،.و با با ،ان ،م .ف .)9913( .رویکرد نویم به روانشناس اموز

زبان.

مشهو :دانشگاه یردوس مشهو.

پ م وم ،ر ،.با با ،ان ،م .ف ،.و ناور  ،ر .)9913( .تحس

اندقاد و ااربرد نظریهها یرا ر

زبان اول از پ وایم تا تکویم .مشهو :دانشگاه یردوس مشهو.
( .ت رماه  .)9911معری الگو هَ َجامَو و ش وهها ایزایم ان در اموز

پ م وم ،ر ،.و ابراه م ،

زبان یارسلل به یرا ران ن ریارسلل زبان .مقالة ارا،هشللوه در دوم م همایم مس اموز

زبان و

ادب ات یارس  ،دانشگاه یردوس مشهو ،مشهو.
( .زیرچا ) .معری زباهنگ :مطالعها در ژنها یرهنگ ایران ان .مشهو:

پ م وم ،ر ،.و ابراه م ،
دانشگاه یردوس مشهو.

پ م لوم ،ر ،.و ی روزیلان پوراصلللفهلان  ،ا .)9911( .معری هَ َجامَو بهعنوان ابزار مر ر در پ یر
نوواژهها مصوا یرهنگ دان زبان و ادا یارس  .ج دارها زبان .905-21 ،)5(3 ،
پ م وم ،ر.؛ ابراه م ،

.؛ شلع ر  . ،ر ،.و درخشان ،ل( .زیرچا ) .معری زباه جان بهعنوان سقة

مفقودۀ ومنگار ارتبا  :مکم الگو  SPEAKINGهایمز .ج دارها زبان .
سلللس م  .)9933( . ،مطالعة تث ر ریدار معس بر نظ پ یر دانماموزان در مورسللله .نواور ها
اموزش .903-11 ،)3(3 ،
شللعار ن اد ،ل .ا .)9930( .نگاه نو بر روانشللناسلل اموخدم یا روانشللناسلل ت ر ریدار .تهران:
چاپ م.
شعبان  .)9933( . ،مهارتها اموزش وپرورش ؛ رو ها و ینون توری  .تهران :سم .
بلا بلا ،یلاران  ،ف ،.پ م وم ،ر ،.و مق م  ،ف .)9913( .معری الگو هَ َجامَو بهعنوان شللل وها
اارامو برا ااهم اعطراا خوانون در زبان خارج  .مطالعات زبان و ترجمه.19-95 ،)3(53 ،
مسدف  ،ف ،.و خ ر ،م .)9919( .رابطة ب م ادرار دانماموزان از سلللبم ریدار معسمان با بهزی لللد
روانشناخد در انها .عسوم ریدار .320-319 ،)9(1 ،
Aristotle. (2010). Rhetoric (W. Rhys Roberts, Trans.). New York, NY: Pennsylvania
State University.
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اس ة ا ای ة چالشهةةا در تمةةا

بةةا هرهنةةع و رناصةةر هرهن ة باش ة ر نمةةود داش ة ه و

م ةةرجر را بةةا پاچاةةد ها و دشةةوار ها کةةار بسةةاار روبةةرو م سةةازدا هةةدا از
ای ة پةةژوهش کن ةدوکاو دربةةارۀ چ ةةون

ترجمةةه و ان قةةال رناصةةر هرهن ة در م ةةون

دیدار شةةةنادار در قالةةةی زیرنةةةویس بةةةا توجةةةه بةةةه مق ضةةةاات و محةةةدودی ها
هناورانةةه ،زبانشةةنای

و زیباشةةنای

و

اسةة ا در ایةة نوشةة ار ،پةةس از تعریةة
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از چ ون ا ةه ترجمةةت
حةةاک از آن اسة
یةةم مةة

ارههةةا شةةفاه هرهن ة در ای ة پاکةةره بةةه دس ة

کةةه

آمدهانةةد،

کةةه ترجمةةه «یردهرناصةةر هرهن ة » و اشةةارات هااةةلانت موجةةود در

هر ةة بهصةةورت ساسةة ر بسةة ه رمةةی نم کننةةد ،بلکةةه قادرنةةد در ازا

هروریةة ب باشةة از ارزبهةةا معنةةای  ،ف مةةان یةةا سبمشةةنای
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 .۱مقدمه

ونةةا ون ارامةةه شةةده اسةة ا پةةس از ویلاةةام  ،9185( 9صا

بةةرا هرهنةةع تعةةاری

 )36کةةه اولةةا مةةروم ایةة مفهةةوم بةةود ،لةةامبرت ،2113( 2صا  )29و ةةاراردو،2191( 9
صا  )295در پژوهشهةةا یةةود اارةةان کردهانةةد کةةه تةةا چةةه انةةدازه برداشةة
هرهنةةع در رشةة هها ما لةة
م فةةاوت و ناشةة از آن اس ة

از مسةة لت

رلةةوم اج مةةار  ،بةةهویژه جامعهشناسةة و مردمشناسةة
کةةه «’هرهنةةع‘ مس ة قاماب بةةه بازنمودهةةا نمةةادی و معنةةا و

مفهةةوم کةةه مةةا از آن در اهةة یةةود م سةةازیر» اشةةاره داردا بةةهربارت  ،هرهنةةع «بةةه
برسةةای ها اهنةة مةةا و معنةةای کةةه مةةا از آن م سةةازیر دلالةة
مسةة لها اسةة

دارد و ایةة همةةان

کةةه مةةا در درآ آن بةةا مشةةکی روبةةهرو هسةة ار» ( ةةاراردو ،2191 ،صا

)229-221ا
«رناصةةر هرهن ةة » ناةة بةةا تعةةارا م عةةدد و بعضةةاب نام ةة ار ها م فةةاوت همةةراه
شدهاندا اما صةرا نظةر از تعةدد نام ة ار ها و تعةاریف کةه در زیةر بةه شةرآ آن یةواهار
کةةه در ما اةةات زبةةان ،

پردای ة  ،رناةةر هرهن ة کوچةةمتری واحةةد هرهن ةة اس ة

جغراهاةةای و زمةةان یاصةة قابةةی بازیةةاب و درآ و ههةةر اسةة ا از آنجةةا کةةه ههةةر ایةة
رناصةةر تنهةةا بةةرا

ویشةةوران آن زبةةان قابةةی درآ اسةة  ،مسةة لت ترجمهپةة یر یةةا

ترجمهناپةة یر رناصةةر هرهن ةة کةةه هرازبةةان را در بةةر م اةةرد بةةرا نظریةةهپردازان و
م رجمان چالش بران اة م نمایةدا در ایة یاةوص نظریةهپردازان ما لفة ماننةد نایةدا بةا
ارامةةت مفهةةوم «معةةادل پویةةا» 6یةةا «معادل(هةةا ) کةةارکرد » 8بةةر ایةة باورنةةد کةةه رناصةةر
هرهن ةة را کةةه از دیةةد روهةة ترجمهناپ یرنةةد ،م تةةوان بةةا اسةة فاده از تکنامهةةای بةةه
زبان مقاد من قی کرد تةا جةای کةه ماا ةی با انةه بةدون داشة
تجربةه از آن رناصةةر ب وانةةد م وجةةه منظةةور مة
اس

که انسان دارا ظرهاة

هاچ ونةه پاشزمانةه یةا

از آن رناصةةر بشةةودا در واقة نایةةدا مع قةةد

«رةادتکةردن» بةه ره ارهةا

ونةا ون اسة  :بةدی معن کةه
1. Williams
2. Lambert
3. Gajardo
4. equivalence dynamique
5. equivalence fonctionnelle
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م توانار دی ةران را درآ کنةار هرچنةد ةرز تفکرشةان بةا مةا هةرا داشة ه باشةد و هرچنةد
ای رناصر بریاس ه از تجرباات شاا  ،تاریا و مل ما نباشد:
در اب ةةدا شةةاید تفةةاوت هرهنعهةةا قابةةی توجةةه بةةهنظر رسةةد ،امةةا بةةهمةةرور مةة تةةوان
شةةباه ها باشةة ر و باشةة ر را یاهةة
ویژ ة هةةای را بازیاه ة

و در زیةةر پوسةة ت بارونةة ای لاهةةات ظةةاهر

کةةه در ماةةان هرهنعهةةا مش ة رآ اس ة ا ای ة مؤلفةةهها مش ة رآ

همةةان رناصةةر جهانشةةمول یةةا ن دیةةم بةةه جهانشةةمول هسةة ند کةةه برقةةرار ارتبةةا
بانازبان و درونزبان را ممک م سازندا (نایدا ،9136 ،صا )36
براسةةا

ای ة رویکةةرد ،تفاوتهةةا موجةةود در اقةةوام و روههةةا زبانشةةنای

مةةان

از ان قةةال رناصةةر هرهن ةة جهانشةةمول ماةةان آنهةةا ناسةة ا بریلةةاا نایةةدا بریةة از
من قةةدان ترجمةةه همچةةون ورتاسةةاهویچ 9مع قدنةةد کةةه رناصةةر هرهن ةة منحاةةراب بةةرا
یواننةةد ان یةةا باننةةد ان کةةه بةةه هرهنةةع مبةةد مسةةل م باشةةند یةةا بةةه ور معمةةول
ویشةةوران زبةةان مبةةد قابةةی ههةةر اس ة ا ای ة دیةةد اه کةةه برآمةةده از تفکةةر تک ر راس ة
هرهنةةع را واجةةد مؤلفةةهها

هرهنةةع را چةةه

ارمش ة رآ دانس ة ه و ان قةةال هر ونةةه دلال ة

در قالی ترجمةت درونزبةان و چةه بانازبةان نةاممک م دانةدا بنةابرای در ایة ن ةاه ،ههةر
و درآ «کمانةةهها هرهن ةة »« ،2کمانةةهها راماانةةه» 9یةةا «وار ةةان قةةوم » 6بةةرا
کاربران آن زبان و آن هرهنع ماسر ناس

اةةر

(ورتاساهویچ ،9112 ،صا )65-66ا

ای ة دو رویکةةرد م ضةةاد بةةه جریةةان هکةةر منجةةر شةةد کةةه براسةةا

آن چنةةا هةةر

م شود کةه ا رچةه م ةرجر نمة توانةد بهصةورت لغةو رناصةر هرهن ة مة کور را کةه در
بس ة رها هکةةر  ،تةةاریا و هةةوی

در بةةازۀ زمةةان

ره ةةه بةةهراح ةة بةةه هرهنةةع و هویةة

س ة رده در جامعةةها یةةاص شةةکی

دی ةةر ان قةةال دهةةد ،مةة توانةةد ایةة کنایةةات و

ارجارةةات را بةةا بةةهکةةار ار راهکارهةةا م نةةو بةةه ماا ب ةانش تواةةاد دهةةدا بةةهربارت
م ةةرجر نم ة توانةةد همةةان هاجانةةات و معةةان اصةةل را کةةه کنایةةات م بةةور ن ة د ماا ةةی
1. Wojtasiewicz
2. culturemes
3. folkloremes
4. ethnonymes
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بوم بر م ان ا د ،به ماا ةی اربةوم ان قةال دهةد ،امةا بةه هةر تقةدیر باشة از پاةام بةه
ماا ةةی هةةدا من قةةی مةة شةةود؛ بنةةابرای  ،در ةةول ایةة تغااةةر باشةة از بةةار معنةةای ،
م رود (ورتاساهویچ)9112 ،ا

را ف  ،هاجان ای رناصر در زبان مقاد از دس

در ایةة نوشةة ار قاةةد داریةةر ترجمهپةة یر یةةا ترجمهناپةة یر رناصةةر هرهن ةة و
چ ةةون

ان قةةال آن بةةه ماا ةةی را در نةةو یاصةة از م ةةون دیدار شةةنادار و آن هةةر

قالةی یاصة از آن کةةه همانةا ترجمةه بهصةةورت زیرنةویس اسة

بررسة نمةایارا ترجمةةه

در قالةةی زیرنةةویس بةةا مشةةکلات و محةةدودی ها هناورانةةه از منظةةر زمةةان و مکةةان و
شةةمارب کارک رهةةا و چالشهةةا زبانشةةنای
مسة له هن ةام

ةام

و زیباشةةنای

بسةةاار روبةةهروس ة ا ای ة

م شةود کةه م ةةرجر در لابلةا دیالوگهةا و روای هةا هةالر بةةا

رناصةةر هرهن ةة کةةه یةةاص ما اةةات هکةةر و هرهن ةة در برهةةها از زمةةان اسةة

و

بنةةابرای بةةرا همةةت ماا بةةان شةةنای هشةةده و جهانشةةمول ناسة  ،روبةهرو شةةودا بنةةابرای
در ای ة نوش ة ار مس ة لت چةةالشبران ا ترجمهپ ة یر و یةةا ترجمهناپ ة یر رناصةةر هرهن ة
بةةه بحةةا

اشةة ه م شةةودا در رةةا حةةال ،مسةة لت پةة یرب یکسةةان یةةا اةةر یکسةةان

ماا یها یعن ماا ی دسة اول کةه پاةام را بةه زبةان اصةل دریاهة
دس ة دوم کةةه پاةةام را براسةةا

م کنةد و ماا ةی

ترجمةةه ادراآ م نمایةةد نا ة پرسةةشبران ا اس ة ا در ای ة

رابطةةه ،توجةةه بةةه راهکارهةةا م ةةرجر در ماةةابرۀ حةةداک ر پاةةام حةةام اهماةة
م رسةةدا هةةر

را بةةر آن م

ارجارةةات زبانشةةنای

بةةهنظةةر

ةة اریر کةةه م ةةرجر بةةهدلای ناآشةةنای ماا ةةی مقاةةد بةةا

و پاشةةانهها تةةاریا و هرهن ةة

ویشةةور اصةةل نم توانةةد

ترجمةةه دقاق ة در زبةةان مقاةةد ارامةةه دهةةد م ةةر آنکةةه و باش ة از ارزبهةةا معنةةای ،
ف مةةان یةةا سبمشةةنای
تعةةدیی در م ة

زبةةان مبةةد را از ماةةان بةةرده و پاةةام را پةةس از ههةةر و تعباةةر و

مقاةةد بازتولا ةد کنةةدا بةةا ای ة حةةال بةةه نظةةر نم رسةةد کةةه «یردهرناصةةر

هرهن ة » و اشةةارات هااةةلانه موجةةود در یةةم مة

بهصةةورت ساسة ر بسة ه رمةةی کننةةد و

هةةاچ درآ و ههمةة را بةةه یةةارم از ساسةة ر زبانشةةنای

و سبمشةةنای

یةةود من قةةی

نکننةةدا بةةهرکةةس بةةهنظةةر م رسةةد م ةةرجر بةةا اتاةةاا پةةارها از راهکارهةةا ب وانةةد مفهةةوم را
مةةنعکس سةةازد هرچنةةد ارزبهةةا زبانشةةنای

و سبمشةةنای  ،در برداش ة

سوسةةور

ترجمه(نا)پ یر رناصر هرهن
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کلمةةه کةةه در «کمانةةهها هرهن ة » زبةةان مبةةد موجةةود اسة  ،در زبةةان مقاةةد رنةةع و بةةو
بای ه باشدا
ای نوش ار ،با بررس مورد یود به پرسشها زیر پاسخ م دهد:
9ا آیا رناصر هرهن

ترجمهپ یرند یا ترجمهناپ یر؟

2ا آیةا م تةوان چنةا ادرةا کةرد کةه ماا ةی مقاةد زیرنویسهةا ،پاةام را مشةابه
ماا ی مبد ادراآ م کند؟
9ا ا ةر م ةرجر باواهةد ترجمةها قابةی درآ بةرا ماا ةی مقاةد ارامةه دهةد
مجبور به اس فاده از چه راهکارهای اس ؟
 .۲پیشینة پژوهش
 .۱ .۲فرهنگ و عنصر فرهنگی

پاشةةانت پةةژوهش دربةةارۀ هرهنةةع ،رمةةدتاب بةةه مفهةةوم هرهنةةع و چاسةة
م

ةةرددا بنةةابرای بجاسةة

کةةه از تعریةة

هرهنةةع بةةر

هرهنةةع و رناةةر هرهن ةة بهصةةورت رةةام

شةةرو کنةةارا در ادامةةه رابطةةت هرهنةةع و رناةةر هرهن ةة را بةةا ترجمةةه کةةه یةةود ناةة
محاول تعاملات زبان و هرازبان اس
بةةرا رناصةةر هرهن ةة تعةةاری

بررس م کنارا
ونةةا ون ارامةةه شةةده اسةة ا مةةول  )9136( 9رناةةر

هرهن ةة را بةةه «اترهةةای هرهن ةة » کةةه تشةةکایدهندۀ پاکةةرۀ هرهنةةع در یةةم مکةةان
جغراهاةةای و ظةةرا زمةةان اسةة

تشةةباه مةة کنةةدا بنةةابرای بةةه ار قةةاد مةةول «هرهنةةع»

جورچان از «رناصر هرهن ة » اسة

کةه توسة یةم «اتةر اج مةار » ،یعنة انسةان ،پدیةد

آمده و در نوش ارها و رسانهها بازتاب م یابدا
اُکسةةار )9155( 2پةةژوهش در بةةاب رناصةةر هرهن ة یةةا کمانةةهها هرهن ة را از منظةةر
تبةةادل هرهن ةة بررسةة م کنةةدا ایةة درحةةال اسةة
باش ر از نو جامعهشةنای

کةةه رویکردهةةا اووسةةاو)9158( 9

اسة ا بةه ار قةاد اووسةاو رناةر هرهن ة محاةول یةم کةنش
1. Moles
2. Oksaar
3. Evseev
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کةةه از بةةدو تأثار ة ار یةةم پاةةام بةةر یةةم پا ةام ار آ ةةاز م ة شةةودا ای ة

مرحله ،مرحلت پساشکی ار پاام اسة  ،امةا یةم رناةر هرهن ة مة توانةد شةامی مرحلةت
پاششةةکی ار و پاشرملکةةرد بةةوده و در نهایةة

رقبةةت آن بةةه یةةا رۀ ماا ةةی یةةا

دانةةش هرهن ة ماا ةةی بةةاز ةةرددا از سةةو دی ةةر لون ةةو بةةادوآ )2116 ( 9در تلةةاب بةةرا
ارامةةت تعریف ة از کمانةةت هرهن ة  ،آن را در تقةةابل دو انةةه بةةا سةةایر مفةةاهار نظاةةر «معنةةا
اةةمن »« ،2کنایةةه»« ،نوسةةای

وار ةةان » 9و «واحةةد ترجمةه» قةةرار مة دهةةد و مع قةةد اسة

«کمانةةت هرهن ةة » بةةا «معنةةا اةةمن » م فةةاوت اسةة ؛ چراکةةه معنةةا اةةمن در بةةاه
یةةاص بالفعةةی مةة شةةود و براسةةا
براسةةا

آن باهةة

ههةةر و درآ مةةا از جملةةه یةةا ربةةارت را

معنةةا ثانویةةها کةةه آن واره یةةا ربةةارت بةةا یةةود بةةه همةةراه مةة آورد ،شةةکی

م ة دهةةدا ای ة در حةةال اس ة
ارتبا ات معنای ناس

کةةه کمانةةت هرهن ة بةةههةةاچوجةةه وابس ة ه بةةه شةةبکهها

و الباب همان اولةا معنةای را کةه بةه اهة یطةور مة کنةد ،شةامی

م شودا
همچنةةا ناکلامةةه )2198( 6در ترکاةةی و سةةای

کمانةةهها هرهن ةة  ،ویژ ةة هةةا

هرهن ةة موجةةود در لایةةت زبةةان (وارههةةا ،هرمولبنةةد زبةةان ،رناصةةر پارازبةةان ) ،لایةةت
هرازبان (زمةان ،مکةان ،هواصةل ماننةد دور و ن دیکة ) و لایةت ارزبةان (زبةان دسة

و

صورت و پا ،حرکات بدن) را بررس م کندا
بةةةر همةةةا اسةةةا  ،کةةةاظم اردکةةةان ( ،9912صا  )263اةةةم ارامةةةت دسةةة هبند
منظرتر ،به تعةاری
هرهن

کمةاباش مشةابه رسةاده اسة ا رناةر هرهن ة کوچةمتری ویژ ة

در یم هرهنع یةا همةان رسةر مرسةوم یةا روامیاه ةه اسة ؛ رناةر کةه البةاب بةا

یک از پنج مشاات زیر یا با مجمورها از آن شنای ه م شود:
 .۱عقایددد و باورهددا :مةةراد از رقایةةد و باورهةةا در اینجةةا« ،باورهةةا قدس ة » و رقایةةد
اس

که شامی ایمةان بةه اةی م شةود ،نةه رقاةده و بةاور بةهمعنةا «ر

و نظةر»ا ةاه
1. Lungu-Badea
2. connotation
3. neologisme
4. Oana Nicolae
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در محةةاورات شةةناده م شةةود کةةه شاا ة م
ای ة اسة »ا در ای

ویةةد« :رقاةةدۀ م ة در مةةورد هلةةان مس ة له،

ونةةه مةةوارد مةةراد از رقاةةده ،ر

و نظةةر اسة

نةةه معنةةای کةةه در ای ة

بحةةا از رقاةةده ،ارامةةه و اراده شةةده اسةة ا باع ةةاب آ ةةاه و جهةةانبان مقبةةول در یةةم
جامعه و رایشهةا هطةر بةه امةور معنةو  ،پای ةاه اصل سةازندۀ رقامةد دینة بهحسةاب
م آیندا
 .۲نگرشهددا :منظةةور از ن ةةرب ،برداش ة  ،تلق ة و قضةةاوت نهةةای هةةرد دربةةارۀ یةةم
مفهةةوم ،پدیةةده یةةا شةةاص اس ة ا ممک ة اس ة
آ اه ها او و یا ح

ای ة برداش ة

و تلق ة  ،مطةةاب یةةا برآینةةد

مغةایر بةا بریة از آ اه هةا او باشةدا و ناة ممکة اسة

صةرهاب

چنةةد آ ةةاه از ماةةان تمةةام آ اه هةةا مربةةو بةةه یةةم مواةةو یةةا مفهةةوم ،ن رشة را در
هرد ایجاد کنةدا بةهربةارت دی ةر ،شةاید ب ةوان فة « :ن ةرب ،مسةاو بةا همةت آ اه هةا
ناس ة  ،بلکةةه نةةور جم بنةةد یةةا برداش ة
ممکة اسة

من اب ة از آ اه هاس ة ا» بری ة از اوقةةات

ن ربهةةا بةةا رقامةةد هم وشةةان داشة ه باشةةند چةةون بةةه ور کلة ن ةةرب بةةه

ارزیاب نهای اهراد دربارۀ هر چا

ا لاا م شودا

 .3علددا و و گرایشهددا :تمایلةةات و رلاقهمنةةد ها اهةةراد نا ة ج ة و امةةور اس ة

کةةه

م تواند رناصر کلاةد هرهنةع تلقة شةودا ةرایش ا رچةه ماننةد بریة دی ةر از رناصةر
هرهنع ،امر درون و شااة محسةوب م شةود ،آنجةا کةه بةه هةر حةال بةروز و ظهةور
بارون پادا م کند ،قابةی شناسةای یواهةد بةود و هن ةام کةه وجةه مشة رآ اهةراد جامعةه
م شود رنار هرهن

بهحساب م آیدا

 .4رفتارها و آداب شخصدی :نةو ره ارهةا شااة اهةراد جامعةه و آدابة کةه نحةوۀ
ره ةةار آنهةةا در موقعا هةةا ما لةة
هرهن

زنةةد

را بازتةةاب م دهنةةد ناةة بةةهنةةور رناةةر

یا «سبم زند » دانس ا

 .5آیددین و رمددوت اجتمدداعی :منظةةور آن دسة ه از آداب اج مةةار اسة
تعاملةةات انسةةان را در مناسةةبات اج مةةار و زنةةد

کةةه چ ةةون

جمعة تعاةةا م کنةةدا رسةةوم مربةةو

به اظهار ر و شاد  ،سو وار ها و ارااد از اهر ای آیا ها به حساب م آیندا
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«نمادها و نشةانهها» هةر ج مة از هرهنةع یةم جامعةه محسةوب م شةوند و م تواننةد
در تظاهرات و ظهةور و بةروز هةر یةم از ایة رناصةر هةوا بةهکةار ره ةه شةوند و معةان
زبةان یةم هرهنةع تلقة شةوندا بةا ایة حةال نمادهةا

یاص یودشان را القا نمایند ،و ح

و نشةةانهها باشة ر تبعة و هرر انةةد تةةا اصةةای و تعاا کننةةده؛ بةةههمةةا دلاةةی آنهةةا را جة و
رناصر اصل هرهنع تلق نم کنندا
بنةةابر ای ة تعری ة  ،بةةه نظةةر م رسةةد امةةر کةةه بناس ة
تلقّ شةود ،بایةد البةاب تحة

بةةهرنوان هرهنةةع و رناصةةر آن

یکة از رنةاوی پنج انةها کةه در بالةا آمةد ،قةرار اةردا بةا

توجةةه بةةه ایة تعةةاری « ،رناةةر هرهن ة » ،کوچةةمتری ج ماةةات یةةم زنةةد

اسة

کةةه

در رابطه بةا هرهنةع ،بةهرنوان یةم ابررسةای ار ،معنةا م یابةد و م قابلةاب بةه آن معنةا م دهةدا
در ای تعری  ،رنار هرهن ة از یةم جة ا یةا باشة کةه بةه رناصةر و باشهةا دی ةر
تقسارپ یر ناسة

تشةکای شةده اسة ا بریة رناصةر هرهن ة  ،بةاش از یةم شة ا سةاده

ناس  ،م لاب یم ان ش ر ،قاچة یةا راةا ،امةا رناصةر دی ةر ناة هسة
بلکه نمونها از ره ار و چ ةون
ة اردن ،زبةةان و سةبم زنةةد

تفکةر آدمة اسة  ،ماننةد دسة دادن ،سةلامکةردن ،نمةاز
ا اشةةاا دسة ت اول را «رناصةةر مةاد هرهنةةع» و دسة ت دوم

را «رناصةةر ارمةةاد هرهنةةع» م نامنةةدا براسةةا
از تعریة

کةه مةاد نبةوده،

«رناةةر هرهن ة » م تةةوان فة

آنچةةه در بالةةا ف ةةه شةةد و در جم بنةةد

کةةه «یةةردهرناةةر هرهن ة » یةةا همةةان «کمانةةت

هرهن ةة » ،کوچةةمتری واحةةد هرهنةةع اسةة

کةةه ا ةةر تج یةةه شةةود ،دی ةةر باشةة از

هرهنع ناواهد بودا
ای ة تنةةو و تعةةدد در تعری ة

هرهنةةع و رناةةر هرهن ة در حةةوزۀ مطالعةةات ترجمةةه،

بةةهویژه در رویکردهةةا کةةارکرد را بةةه ترجمةةه ،واةةوآ باشةة ر داردا نةةورد 9در ک ةةاب

یود ،ترجمةه بةهرنوان هعةالا

هدهمنةد :تواةاد رویکردهةا کةارکرد  ،بةهرقاةدۀ هةانس

ورماةر در رابطةةه بةةا هرهنةةع اشةةاره مة کنةةد« :منظةةور از هرهنةةع مجمورةةها از هنجارهةةا و
قراردادهاس ة

کةةه هةةرد بةةهرنوان رضةةو از جامعةةت یةةود بایةةد بدانةةد تةةا هماننةةد "سةةایر

اهراد" آن جامعه باشد یةا بةا آ ةاه از ایة هنجارهةا قةادر باشةد تةا م فةاوت از سةایر اهةراد
1. Nord
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آن جامعةةه رمةةی کنةةد» (نةةورد ،9116 ،صا )99ا در ایةة تعریةة  ،هرهنةةع مجمورةةها از
هنجارها و قراردادهاسة

کةه والةد و مولةد اقةدامات جمعة و هةرد اسة

و از آن جملةه

کةةنش ترجمةةها اسة ؛ چراکةةه در ال ةةو کةةارکرد  ،ترجمةةه پةةاش از هةةر چاة
کةةه در جهة

اسة

 ،کنشة

بةةرآوردن هةةدا صةةورت مة پة یردا بنةةابرای  ،از دیةةد اه نةةورد کةةنش

ترجمها که ماها ةاب از منظةر هرهن ة حةام اهماة

اسة

منجةر بةه ایجةاد نةو مقایسةه و

ال وپ یر هرهنعها از یکدی ر م شودا
در یاةةوص رابطةةت ماةةان زبةةان و هرهنةةع و براسةةا

تعریف ة کةةه از رناةةر هرهن ة

در بالةةا ارامةةه شةةد م تةةوان چنةةا ادرةةا کةةرد کةةه زبةةان ناةة نظةةام از بازنمودهةةا
تفکامناپ ة یر هرهن ة اس ة
رناصر یم م

کةةه آن هرهنةةع را بةةه پةةاش م رانةةدا بةةر ای ة اسةةا  ،تمةةام

م توانند هرهن ة باشةند؛ زیةرا زبةان بةهرنوان هةوی

مسة قی یةود م علة

بةه هرهنةع اسة ا از رهة بااناةت جهةان یونسةکو در مةورد تنةو هرهن ة بةر ایة بةاور
صةةحه م

ةة ارد کةةه « ف ةةو بانةةاهرهن

به ةةری اةةام صةةلد اسةة » (یونسةةکو،

)2112ا در ایةة ماةةان ترجمةةه نقةةش مهمةة را در ف وهةةا هرهن ةة بةةهرهةةده دارد،
چراکه ترجمةه البةاب شةکیدهنده و قوامدهنةدۀ ایة

ف وهاسة ا از آنجةا کةه ترجمةه تنهةا

در قلمةةرو تولاةةد نمةةود نةةدارد ،بلکةةه موجةةی بةةازیورد و بازتولاةةد نا ة م شةةودا در واق ة
هرهنةةع پ یرنةةده ،بةة تعریةة  ،از معاارهةةا م فةةاوت نسةةب

بةةه هرهنةةع ارسةةالکننده

م توانةد مةان مفاهمةه و پة یرب

بریوردار اسة ا از ایة رو ،نم تةوان فة

چةه چاة

م قابةةی هرهنعهةةا م شةةود یةةا چةةه چا ة

بارةةا تنةةو هرهن ةة شةةده یةةا بةةهرکةةس در

وشةةها از جهةةان بارةةا کررنةةعشةةدن «تفاوتهةةا هرهن ةة » و سةةاالا
هرهن

مرزهةةا

و هکر م شودا

بةةا وجةةود ایةة  ،آنچةةه در ایةة
اج مةةار هرهن

ةة ر و ان قةةال مهةةر م نمایةةد ،نقةةش دلال هةةا

در بازتولاةةد معنةةا و مفهةةوم و ان قةةال «ا ةمناات هرهن ة » ،9یةةا بةةهربارت

ناشنای هها و نا ف هها ،2از یم زبةان بةه زبةان دی ةر یةا از یةم «دایةرۀ هرهن ة » 9بةه دایةرۀ
1. implicites culturels
2. non-dits
3. aires culturelles
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دی ةر اسة ا بةدی ترتای ،وظافةت م ةرجر ،رلةاوه بةر ة ینش معةادل بةرا معنةا،

آشةةنای بةةا زنةةد
و بلةا

اج مةةار  ،سةةای ارها هکةةر و زبةةان و در نهای ة

ویشةوران زبةان مبةد اسة ا بةه ار قةاد ریةااُی

9

قالیهةةا سةةبک

( ،9111صا  )66-39ترجمةه تةا

حةةد امکةةان بایةةد توانةةای حف ة «ارجارةةات هرهن ة » 2و رناصةةر چنةةدمعنای م ة

مبةةد را

داش ة ه باشةةد و «بةةرا یةةود هضةةا باةةان ویةةژها کةةه تةةاریخ و برچسةةی یةةود را دارد»
ایجاد نمایةدا در ایة رابطةه ،مالانوهسةک  )9129( 9مع قةد اسة
وارد کردن وارها ان لاسة بةهجا وارۀ مةادر  ،بةا ههرسة
از توصةةا

آداب و رسةةوم ،از روانشةةنای

بةهجةا ترجمةه ،و صةرهاب
بلنةد بالةا و هراینةد پاچاةده

اج مةةار و سةةازمانها قةةوم و محلةة کةةه

مةةابةةهازا آن در زبةةان دی ةةر وجةةود دارد یةةا نةةدارد روبةةهرو هسة ارا ملاحظةةه مة کنةار کةةه
تحلایهةا زبانشةنای

لةاجرم مةا را بةه بررسة تمةام مواةورات سةوا مة دهةد کةةه در

چهارچوب مطالعات قومن ار قرار م

ارندا (صا )912-919

هونةةعوو  ،9111( 6صا  )992-929ناةة  ،بةةا تقسةةار هرهنةةع بةةه سةةه مقولةةه (هرهنةةع
مةةاد  ،هرهنةةع نهةةاد و هرهنةةع اهنة ) بةةه ونةةها دقاة تر و روش ة تر از رابطةةت رناصةةر
وابس ه به هرهنع و ترجمةه سةا

ف ةه و مع قةد اسة

کةه زبةان در شةکی ار و کةاربرد

یةةود محاةةول «هرهنةةع اهن ة » جامعةةه اس ة ا منظةةور از «هرهنةةع اهن ة » هةةر آن چا ة
اسةة

کةةه بةةه قةةوا هکةةر  ،ره ارهةةا ،شةةاوهها هکةةر  ،باورهةةا ،ارزبهةةا و اامقةةهها

زیباشةةنای

ارجةةا داده م شةةودا هونةةعو تواةةاد م دهةةد کةةه تةةا چةةه انةةدازه هرهنةةع

اهنةةة چان هةةةا ،کةةةه بسةةةاار م فةةةاوت از هرهنةةةع اهنةةة و هکةةةر
آن لوساکسونهاس ة  ،در ههرس ة
ماادی زیباشنای

رب هةةةا بةةةهویژه

وار ةان و سةةای ار زبةةان چان ة و نا ة در م ةةون و سةةایر

م جل اسة ا بةر ایة اسةا  ،هةر چةه هاصةلت ماةان دو هرهنةع یةا دو

جامعه از یکةدی ر باشة ر باشةد ،نةاهم ون و رةدم تشةابه ماةان رناصةر وابسة ه بةه ف مةان
هرهن

ای دو جامعةه باشة ر یواهةد بةودا در ایة یاةوص ،مشةکلات ترجمةه کةه ماةان
1. Xioaoyi
2. references culturelles / cultural references
3. Malinowski
4. Hongwei
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دو هرهنةةع بسةةاار دور از هةةر بةةهوجةةود م آیةةد (م لةةاب هرهنةةع ربةة و هرهنةةع آسةةاا
شةةةرق  ،بسةةةاار هراتةةةر از ترجمةةةت «وار ةةةان هرهن ةةة »( 9ناومةةةارآ ،)2119 ،هراتةةةر از
«قراردادهةةةا نوشةةة ار » دولاةةةی ،9119( 2صا  ،)939هراتةةةر از «اسةةة عارهها و نمادهةةةا»
کوشةةمال ،9118( 9صا  )38اسةة ا بةةهرنوان م ةةال اردهةةا سةةرل یةةا لةةای در هرهنةةع
چان نماد شة ون و اقبةال اسة ا حةال آنکةه در هرهنةع ربة اردهةا م بةور بةهراح ة
بةةا ناةةرو اهریمنة یلة م شةةودا بنةةابرای مسة لها کةةه ایجةةاد مشةةکی کةةرده «باشة ر در
یاةةوص ناهم ون هةةا و رةةدم تشةةابهها ماةةان ره ارهةةا ،ارزبهةةا و باورهةةا و صةةد الب ةةه
تفةةاوت ماةةان پارادایرهةةا ماةةان دو هرهنةةع اسةة »ا لةة ا از م ةةرجر ان ظةةار مةة رود تةةا
بةةهرنوان یةةم ماةةانج توانمنةةد در برابةةر دشةةوار ها ترجمةةه راهکارهةةا م ناسةةیتر و
مدونتر را ارامه دهدا (هونعوو )9111 ،ا
 .۲ .۲چارچوب نظری :ترجمة عناصر فرهنگی در زبانشنامی مبکشناختی و فرهنگی

پاش از ای

ف ه شد که تمةام رناصةر یةم مة

اساسةاب بةةهرنوان هةةوی

مسة قی یةةود محاةةول تعاملةةات هرهن ة اسة ا رناصةةر کةةه بةةا

هرهنةةع مبةةد در ارتبةةا اس ة
مشةةاص م ة

مة تواننةد هرهن ة باشةند؛ زیةرا زبةان

از نقطةةه نظةةر ترجمةةه بةةا مشاا ةت هرهن ة یةةاص یةةود

ةةرددا از آنجةةا کةةه ای ة ویژ ة هةةا محاةةول زبةةان و هرهنةةع مبةةد هس ة ند،

درآ و ههر رناصةر هرهن ة هقة در هرهنةع مبةد قابةی تشةااصاندا ایة امةر صةد الب ةه
بةةه ةةام

شةةدن ترجمةةه و چ ةةون

برقةةرار

مة انجامةةدا در اینجةةا

ف مةةان بانةةاهرهن

باش دوم پرسةش ایة نوشة ار مجةال ظهةور م یابةد و آن اینکةه م ةرجر بةرا ان قةال ایة
دلال هةةةا معنةةةای  ،هرهن ةةة و اج مةةةار از چةةةه راهکارهةةةای اسةةة فاده م کنةةةد تةةةا
ترجمهناپ یر رناصر هرهن ة را کةاهش داده و بةه یةم وسةالت ارتبةا
بةةرا هم ةةان دسة

قابةی ههةر نسةب

یابةةد؟ در واقة زبانشناسةةان و سبمشناسةةان چةةون وینةه و داربلنةةه،6

رویکردهةةا یةةا دسةة هبند هةةا یاصةة را ارامةةه مةة دهنةةد کةةه م ةةرجر در حةةا ترجمةةت
1. cultural terms
2. Delisle
3. Kussmaul
4. Vignay and Darbelenet
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هرهنع و رناصر وابس ه به آن لةاجرم از یةم یةا چنةد اسة راتژ اسة فاده مة نمایةدا وینةه و
داربلنةةه ( )9166اس ة راتژ ها ترجمةةه بهصةةورت رةةام را بةةه هف ة

دس ة ه تقسةةار م کننةةد:

راریةةه ار  ،9رتةةهبردار  ،2ترجمةةت تحةة اللفظ  ،9تةةرانهش ،6تنظةةار ،8معادلسةةاز ،3
اق با  ،6باهر ة ار  ،5حجارسةاز  ،1تاةرید 91و ا نةاب99ا ایة هفة

آرایةه نةهتنها بةرا

رویةةاروی بةةا دشةةوار ها ترجمةةه بةةه ور رةةام ،بلکةةه در یاةةوص دشةةوار ها ترجمةةه
بةةه ور یةةاص ،از جملةةه ترجمةةهها دیدار شةةنادار  ،ناةة مطةةرآ اسةة ا در ادامةةه بةةا
دسةةة هبند رناصةةةر هرهن ةةة در زبانشناسةةة سبمشةةةنای

و زبانشناسةةة هرهن ةةة

روبةةهرو هسةة ارا بةةهویژه اینکةةه در مطالعةةات هرهن ةة ترجمةةه دسةة هبند نظریةةهپردازان
هرهن ةةة لهسةةة ان از جملةةةه پاسارسةةةکا و توماسةةةک یهویچ ،)9113( 92هژووسةةةک
( )2116و ناةة ورتاسةةةاهویچ از اهماةةة

بسةةةاار بریوردارسةةة

99

(نةةةما وارموزینسةةةکا-

رو ةةةور)2198 ،96ا بةةةدی منظور ،اب ةةةدا بةةةه دسةةة هبند کلةةة مردمشةةةنا

هرهن ةةة و

نظریةةهپرداز ترجمهشناسةة لهس ان الاصةةی ،ورتاسةةاهویچ ،98اشةةاره مةة کنارا ورتاسةةاهویچ
( )9112رناصةةر هرهن ة را بةةه پةةنج دس ة ت اصةةل تقسةةار نمةةوده و از هم ة ای ة رناصةةر
تح

رنوان «اشارات هاالانه» 93یاد م کند:

1. emprunt
2. calque
3. traduction mot a mot
4. transposition
5. modulation
6. equivalence
7. adaptation
8. collocation
9. etoffement
10. explicitation
11. paraphrase
12. Pisarska and Tomaszkiewicz
13. Hejwowski
14. Warmuzińska-Rogóż
15. Wojtasiewicz
16. allusions d’érudition
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الف .غالب امامی ،خطابها و ناتهای خاص

بةةه اةةر از آن نامهةةا و یطابهةةای کةةه بةةا هرهنةةع مبةةد و مقاةةد کمةةاباش مشةةابه
اس

و یةا در هرهنةع مقاةد همةان کةارکرد را دارد کةه در هرهنةع مبةد مةورد اسة فاده

م باشةةند ،سةةایر نامهةةا ،اسةةام و یطابةةهها یاص ة کةةه بةةرا برقةةرار یةةا ن ةةه داش ة
ارتبةةا یةةا لةةی اسةة مداد بةةهکةةار ره ةةه م شةةوند و یةةاص هرهنةةع مبةةد م باشةةند
بةةه ونةةها کةةه در هرهنةةع مقاةةد معةةادل بةةرا آن ناس ة  ،ج ة و ای ة دس ة هبند قةةرار
م

ارندا بر ای اسا  ،ربةارات چةون دده جةان ،یةالو ،مرشة  ،آقةا سةاد یةا حةاج جةان،

حةةام یةةانر کةةه در هرهنةةع ایرانةة هراواننةةد ،معةةادل دقاقةة در زبةةان و هرهنةةع هرانسةةه
ندارنةةدا ادوات تعجةةی (یةةا پةةنج تة ! یةةا رلة !) و تحة یر (یةةا اللةةه! م لةاب در حةةا ورود بةةه
یانه و برا تح یر بانوان نامحرم) نا در ای دس ه جا م

ارندا

ب .امامی و اصطلاحات ناظر بر مبک زندگی خاص

وُرتاساهویچ در ای دس ه دو مقوله را قابی تفکام م داند:
9ا اسةةام کةةه بةةه رریةةر سااس ة  ،نظةةام آموزش ة  ،مجمورةةه قةةوانا تشةةریع و قةةانون
یاصة اشةةاره دارنةةد و در ن اجةةه معةةادل درسة

از آنهةةا در هرهنةةع مقاةةد ناسة  :نظةةام

اربةةاب و ررا ةة  ،نظةةام ملةةمالطوایف  ،قبالةةها و رشةةارها  ،رهبریةة
لو

ر  ،لم نا م ،سبم زند

دین اسلام  ،سبم زند

دینةة سااسةة ،

رب اااا

2ا تعاراهةةا و تکل هةةا ،تقةةدیرها و تقبادهةةا« :سةةالار مةةا هس ة ااا!»« ،قابةةی نةةدارهااا!»،
«حالا مهمون ما باشةادااا!»« ،چشةر شةما روشة ااا!»« ،یسة ه نباشة پهلةوانااا!» «،زیةر سةایت
مرتض رل ااا!»« ،دم همهتون رمااا!»« ،یال مالاارااا!»« ،یر

ندهااا!»،ااا

ج .منتها ،آیینها و عادات

هر ونةةه اشةةاره یةةا تواةةاد در یاةةوص سةةن ها مةة هب  ،جشةة ها ،رةة ادار هةةا،
رةةادات تغ یةها و آشة
مةة اةةردا «آب پشةة
آوردن»« ،حجام

در ایةةی مقولةةت رةةادات و آداب و رسةوم دین ة یةةا ماهنة قةةرار
پةةا یةةوردن»« ،نةة ر دادن»« ،بلةةهبرون کةةردن»« ،چشةةرروشةةن

کردن» ،ااا
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د .اصددطلاحات زبانی و اشددارات کاملاه فرهنگی به ادبیات ،باورها و نقلقولهای موجود در
فرهنگ مبدأ

هر ونةةه اشةةاره بةةه اةةربالم یها (آب از سرچشةةمه ولةةه ،دود از کنةةده بلنةةد ماشةةه ،تةةا
نباشةةد چا کةة مةةردم ن وینةةد چا هةةا) ،م یهةةا (آب کةةه سةةر بالةةا بةةره قوربا ةةه ابورطةةا
م یونه!) ،مر یها (اتی م ةی یةم مورچةهااا قةدم مة زد تةو کوچةهااا) ،ف ةهها( 9بةا آل رلة
هر که در اه اد ،ور اه ةاد) هر ونةه رابطةت بانةام ن و ارجةا بةه رمةان و قطعةات ادبة  ،نظةر
و ن ر ،ت اتر ،نمایشهةا مة هب و آیانة و اسةطورها در ایة دسة ه قةرار م اةردا زبةان،
هرهنةةع و ادب رامةةه پةةر اس ة

از ای ة ارجارةةات و جهانبان هةةا کةةه در قالةةی کوتةةاهتری

جملةةات و در لابلةةا اشةةعار کودکةةان ،لالةةای مةةادران ،سةةرودهها و ترانةةهها ملة و محل ة
م جلةة م

ةةرددا اسةة فاده شااةةا

داسةة ان از باةة

حةةاه «دوب از جنةةاب راصةة

پام بشارت آمةد کة حضةرت سةلامان رشةرت اشةارت آمةد» در یةم دیةالوگ کوتةاه یةا
بةةازآهرین جدیةةد از آرب و سةةودابت شةةاهنامه در هالمةة امةةروز از جملةةه اشةةارات
هرهن

و ادب محسوب م شوندا

ه .اشارات تاریخی و هنری

هةةر ونةةه اشةةاره بةةه جنعهةةا و صةةلدها ،معاهةةدهها ،ما ااهةةا ،تةةاریخ اهکةةار ،نقاشةة ،
موسةةاق  ،هالرهةةا شةةایص و مانةةد ار و دیوارکوبهةةای کةةه بةةه قسةةم

از تةةاریخ تمةةدن

و هنر یةم کشةور اشةاره م کنةد و بةا ایة اشةاره سلسةلها از تةدار ها تةاریا  ،ملة ،
حماسةة و ماهنةة در اهةة باننةةده شةةکی م
بةةهشةةمار م آیةةدا اشةةاره بةةه آ ةةاز نهضةة

اةةرد ج مةة از اشةةارات تةةاریا و هنةةر
مشةةرو ه در رونةةد شةةکی ار جامعةةت

مردمسةةالار دینةة در ایةةران یةةا اشةةاره بةةه حملةةت ناروهةةا م فةة بةةه یةةاآ ایةةران در
مجمور ةها تلوی یةةون ماةةادی اشةةارات تاریا انةةدا قةةرار ةةره

س ةکانسهای از هةةالر

لابلةةا مجمورةةها تلوی یةةون یةةا زم م ةت ترانةةت پةةاب باش ة از اشةةارات هنةةر را در بةةر
م اردا

1. dictons
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در ادامةةه ،مسةة لت چةةالشبران ا ترجمهپةة یر یةةا ترجمهناپةة یر رناصةةر هرهن ةة و
نحةةوۀ ماا ةةی ار رناصةةر هرهن ة موجةةود در

ارههةةا شةةفاه مجمورةةت تلوی یةةون

در چشر بةاد کةه بةه زبةان هرانسةه زیرنةویس شةدهاند بررسة یواهةد شةدا در ایة رابطةه،
راهکارهةةا م ةةرجر در ماةةابرۀ حةةداک ر پاةةام بةةه ماا ةةی یةةود برایمةةان جةةا سةةؤال
اسة ا از ایة رو  ،هةةر
ارجارةةات زبانشةةنای

بةةر آن اسة

کةةه م ةةرجر بةةهدلای ناآشةةنای ماا ةةی مقاةةد بةةا

و پاشةةانهها تةةاریا و هرهن ةة

ویشةةور اصةةل نم توانةةد

ترجمةةت دقاق ة در زبةةان مقاةةد ارامةةه دهةةد م ةةر آنکةةه و باش ة از ارزبهةةا معنةةای ،
ف مةةان یةةا سبمشةةنای
تعدیی در م

زبةةان مبةةد را از ماةةان بةةرده و پاةةام را پةةس از ههةةر و تعباةةر و

مقاد بازتولاةد کنةدا بةا ایة حةال بةهنظةر نم رسةد «یردهرناصةر هرهن ة »

و اشارات هااةلانت موجةود در یةم مة

بهصةورت ساسة ر بسة ه رمةی کننةد و هةاچ درآ

و ههمةة را بةةه یةةارم از ساسةة ر زبانشةةنای

و سبمشةةنای

یةةود من قةةی نکننةةدا

بهرکس ،بهنظر م رسةد م ةرجر بةا اتاةاا پةارها از راهکارهةا م توانةد مفهةوم را مةنعکس
سةةازد هرچنةةد ارزبهةةا زبانشةةنای
که در «کمانهها هرهن

و سبمشةةنای  ،در برداشةة

» زبان مبد موجود اس

سوسةةور کلمةةه،

در زبان مقاد رنع بای ه باشدا

 .3روش کار و محدودیتها

پاشتر تعةاری

کلة در یاةوص هرهنةع و رناصةر وابسة ه بةه آن (رناصةر هرهن ة )

و دیةةةد اهها م ناقضةةة کةةةه در یاةةةوص ترجمهپةةة یر یةةةا ترجمهناپةةة یر رناصةةةر
هرهن ةة وجةةود داشةة  ،ارامةةه دادیةةرا در ایةة باةةش ،م الهةةای از مجمورةةت تلوی یةةون
پنجةةاه قسةةم

در چشةةر بةةاد را کةةه بةةه هرانسةةه زیرنةةویس شةةدهاند براسةةا

ورتاسةةاهویچ بررس ة یةةواهار کةةردا از آنجةةا کةةه امکةةان تحلاةةی همةةت
هةةراهر ناس ة  ،ابعةةاد صةةرهاب زبانشةةنای
کةةردیرا سةة س آن دسةة ه از

در

دسةة هبند

ارههةةا شةةفاه

ارههةةا شةةفاه را از مةةدار تحلاةةی یةةارم

ارههةةا شةةفاه کةةه در آن مقولةةهها هرازبةةان (هرهن ةة )

نمةود باشة ر داشة ند ان اةاب و بقاةت

ارههةةا هرهن ة را کةه حةةاو کنایةات هرهن ة

یةةا رناصةةر ناپاةةدا و ارمسةة قار هرهن ةة بودنةةد از مةةدار تحلاةةی کافةة یةةارم شةةدندا
مقایسةةت بةةا

ارههةةا شةةفاه در مةة

اصةةل و معادلهةةا زیرنةةویسشةةده در زبةةان
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هرانسةةه بةةه مةةا امکةةان م دهةةد راهکارهةةای را کةةه م ةةرجر ای ة مجمورةةه بةةرا بازتولاةةد
و دق ة

رناصةةر وابس ة ه بةةه هرهنةةع بةةهکةةار بةةرده شناسةةای کةةرده و صةةح

م ةةرجر را در

ارامت معادلها پویا ارزیاب کنارا
 .4تحلیل زیرنویسهای فرهنگی در مجموعة در چشم باد

در ایةة قسةةم  ،باشةة از زیرنویسهةةا هرانسةةو از مجمورةةه ارههةةا شةةفاه
سریال تلوی یةون ایرانة در چشةر بةاد را بةا جداسةاز

ارههةا زبانشةنای

ارههةةا واجةةد مؤلفةةهها هرهن ة ان اةةاب نمةةودیرا سة س از ماةةان

صةرا از

ارههةةا شةةفاه

واجةةد بةةار هرهن ةة  ،تعةةداد را بهصةةورت تاةةاده ان اةةاب نمةةودیرا در ةةام بعةةد،
ارههةةا شةةفاه موجةةود در مجمورةةت تلوی یةةون بةةه زبةةان هارس ة را بةةا زیرنویسهةةا
ارامهشةده بةه زبةان هرانسةه مقابلةه مة کنارا بةدی منظور ،بةا تکاةه بةر رویکةرد زبانشناسة
هرهن ةةة ورتاسةةةاهویچ معادلهةةةا ان اةةةاب در زیرنویسهةةةا را هةةةر از نظةةةر ماا بةةةان
هرانسهزبةان کةه سةای ار اهنة و هرهن ة و نظةام ارزشة آنهةا تةا انةدازها بةا ماا بةان
ایران م فاوت اس

و هةر از نظةر حفة یةا ریة ب بةار هرهن ة در حةا ترجمةه از مبةد

بةةه مقاةةد ارزیةةاب مة کنارا در پایةةان هةةر جةةدول تواةةاحات بةةههمراه پاشةةنهاد ترجمةةها
یود ارامه م دهارا
الف .غالب امامی خطابها و ناتهای خاص
زیرنویس

گزارة شفاهی

یا پنج ت !

!O Dieu! Aide-moi
زمان69:16 :

در اولا دسة هبند رناصةر هرهن ة بةا یطابهةا ،نةداها ،ربةارت تعجبة یةا تحة یر
روبةةهرو هس ة ارا اسة غاثه بةةه پةةنجت ة یةةا بةةهکةةار بةةردن آن بهصةةورت تعجةةی یکة از ای ة
رناصةةر هرهن ة اس ة ا پةةنجت بةةرا شةةاعاان ربارتانةةد از پاةةامبر اسةةلام (ص) ،رل ة ( )
حضرت ها مه ،امام حس و امةام حسةا ( ) کةه همةت آنهةا بةهمناسةب

زیةر یةم کسةا یةا

ربا ره ند و به پنجتة آلربةا شةهرت یاه نةدا زمةان کةه هةرد مسةلمان شةاعه بةه مشةکی یةا

ترجمه(نا)پ یر رناصر هرهن
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ره ةةار بةةر م یةةورد بةةه یةةدا و پاةةامبر و اهةةی باة ش تمسةةم م جویةةد و بةةرا رهة آن
مشةةکی و ره ةةار بةةه آنهةةا م وسةةی شةةده و از ایشةةان کمةةم م یواهةةدا ربةةارت «یةةا
پنجت » کنایةه از همةا مسة له اسة

(دانشةنامه جهةان اسةلام)9918 ،ا م ةرجر بةهدلای رةدم

تنةةاظر وارۀ م بةةور در هرهنةةع لاماةةم ،در برابةةر ای ة رناةةر هرهن ة از وارۀ یةةدا بةةهجةةا
پةةنجت اسةة فاده کنةةدا بنةةابرای م ةةرجر وارۀ اصةةل را حةة ا و در ةةام بعةةد رناةةر
ارجار م فاوت را ان ااب کةرده اسة ا بةدیه اسة

کةه باشة از یةردهرناةر هرهن ة

کةةه م ةةأثر از صةةبغهها م ة هب ار قةةاد شةةاعاان اس ة
اسة ا بةهنظةر م رسةد ا ةر م ةرجر بةهجةا

بةةه ماا ةةی با انةةه من قةةی نشةةده

! O Dieu! Aide-moiاز ربةارت O! 5 bénis

! de Dieu aide-moiاس فاده م کرد ،ای باش با ری ب معنای همراه نم شدا
گزارة شفاهی

برا سلام

همچنةةا بةةرا

حامقاسر صلواتا

زیرنویس

Dites un salawat pour la santé de Hajji
Ghassem.
زمان69:86 :

ة ارۀ شةةفاه م بةةور نا ة بةةا همةةا مشةةکی روبةةهرو هسة ارا در واق ة

«صةةلوات» اکةةر یةةاص بةةه زبةةان ررب ة و شةةامی درود بةةر پاةةامبر اسةةلام (ص) اسة

کةةه

مسلمانان در تشهد نماز و ناة هن ةام شةنادن یةا بةه زبةان آوردن نةام حضةرت محمةد(ص)
آن را ایةةراد م کننةةدا «صةةلوات» جم ة «صةةلاه» از ریش ةت «ص ل و» بةةهمعنةةا درود ،تحا ة
و رحمة

اسة ا «صةةلوات» جم ة «صةةلاه» یعنة نمةةاز اس ة ؛ا چراکةةه نمةةاز شةةامی دراهةةا

م باشةةةدا بدی سةةةان در رربةةة بهصةةةورت جمةةة «صةةةلوات» آورده م شةةةودا در بةةةاور
مسةةلمانان «صةةلوات» هةةر اح ةةرام بةةه پاةةامبر (ص) اسةة
مب

دناةو داردا مسةلمانان بةه مناسةب ها ما لة

و هةةر ثةةواب ایةةرو و اثةةرات

ماننةد اظهةار شةاد در جشة ها یةا

آ ةةاز کارهةةا از بةةاب تبةةرآ صةةلوات م هرس ة ندا رایجتةةری شةةکی صةةلوات ن ة د مسةةلمانان
اکر «الهر صل رل محمد و آل محمد» اس ا
در ای قسم
قادر به یاه

از ترجمةه بةهدلای تفةاوت باورهةا دینة ماةان دو زبةان ،م ةرجر باع ةاب

واره یةا معةادل مناسةب بةرا «صةلوات» نبةوده اسة ا بةرا ان قةال پاةام کةه
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بةةر م آیةةد (اظهةةار شةةاد و یوشةامد وی بةةرا ورود حةةام قاسةةر) م ةةرجر رةةا

ربارت را راریه ره ةه اسة ا ایة اسة راتژ هرچنةد در بةدو امةر صةحاد بةهنظةر م رسةد
اما پاام بةرا ماا ةی هرانسةه زبةان ماةابره نم شةود؛ چراکةه او اساسةاب نم دانةد صةلوات
چاسة

و بةةرا چةةه در جش ة ها و یارمقةةدم وی ها اشةةاره بةةه پاةةامبر اسةةلام و یانةةدان او

م شودا در ایة جةا بةهنظةر م رسةد شةاید ا ةر م توانسة

رلةاوه بةر ای الاةم کةردن وارۀ

صةةلوات تواةةاد کوتةةاه بةةرا «صةةلوات» بةةه زیرنةةویس ااةةاهه کنةةد ،ان قةةال رناةةر
مة هب بةةهدرسة

هرهن

صةةورت م رهة ا بةةرا آشناسةةاز ماا ةةی هرانسةةه زبةةان بةةا

ایةة رناةةر هرهن ةة م ةةرجر م توانسةة

هةةر ربةةارت صةةلوات را ای الاةةم کةةرده و هةةر

توااح در پران اااهه کند:
Dites un Salawat pour la santé de Haj Ghassem! (Qu’il soit sous les
)auspices de Prophète de l’Islam

در ادامةةه ماا ةةی هرانسةةهزبةةان صةةلوات دسةة هجمعةة بةةازی ران را بةةر پةةردۀ نمةةایش
م بانةةد و بةةه هراسةة
سةةلام

در م یابةةد کةةه رملةة کةةه در جریةةان اسةة

بةةرا بةةازی ر مةةورد نظةةر اسة ا در ای ة حالة

نةةور

لةةی یاةةر و

اهة ودن تواةةاحات دایةةی پران ة

که م رجر هالر در چشر باد شةاید بةهدلایةی هنة و کمبةود هضةا کاراک رهةا مجةاز بةرا
زیرنةةویس از انجةةام آن سةةر بةةاز زده ،م توانةةد بهصةةورت ارمس ة قار در ان قةةال مةةؤثر ای ة
دس ه از رناصر هرهن

ایفا نقش کندا

ب .امامی و اصطلاحات ناظر بر مبک زندگی خاص
در دومةةا دسةة هبند ورتاسةةاهویچ بةةا اسةةام و اصةةطلاحات کةةه نةةاظر بةةر سةةبم
زند

یاص م باشةند روبةهرو هسة ارا اشةاره بةه «چالةهماةدان بةودن» در ة ارۀ شةفاه

زیر از جمله ماادی بروز مشکی در ترجمت کمانهها هرهن
گزارة شفاهی

اس
زیرنویس

He les gens, je suis le représentant
آها مردم! م نماینده پابرهنهها چالهمادونر!
!d’un quartier simple
زمان96:96 :

ترجمه(نا)پ یر رناصر هرهن
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و رونة تهةةران از زمةةان دوران صةةفو آ ةةاز شةةدا یعنة درسة

همةةان زمةةان

بهدلای دهة دناةا بة رگ صةفویان بنةام سةاد حمة ه در شةهر ر تاةمار بةه

آبادان تهران رهة

و کرکةر وجةود باغهةا وسةا و آب ةوارا و چنارهةا بلنةد و زیبةا

در تهران بارا شد که شةاهان صةفو هةر از ةاه سةر بةه تهةران و ر ب ننةدا بةه ایة
ترتای تهران که باش ر از همةه مةورد توجةه پادشةاهان صةفو بةهویژه شةاه هماسةی یکةر
قرار ره ه بود ،نااز به امناة
سای

باشة ر داشة ا بةههمةا دلاةی شةاه هماسةی یکةر دسة ور

بةاروی بةه دور شةهر داد کةه چهةار دروازه و 996بةرم ،بةه تعةداد سةورهها قةرآن

کةةریر ،داشة ا کةةار ران بةةرا بنةةا حاةةار شةةهر مجبةةور بودنةةد از دو منطقةت دایةةی شةةهر
یةةاآب ةردار کننةةد کةةه ای ة دو منطقةةه بعةةدها بةةه «چالةةهماةةدان» معةةروا شةةدند (هرقةةان ،
)9958ا صرا نظةر از ایة پاشةانه ،در هرهنةع ایرانة زیسة
مکةةان پس ة

در «چالةهماةدان» زنةد

در

و هرومایةةه را بةةه اه ة م بةةادر م کنةةدا اصةةولاب زمةةان کةةه بةةه کس ة صةةف

«چالةةهما ةدان » م دهنةةد منظةةور آن اس ة

کةةه و هةةرد بةةه دور از ادب و هرهنةةع اس ة ا

در ةة ارۀ شةةفاه هةةالر م ةةرجر «چالةةهماةةدان» را بةةا  quartier simpleترجمةةه کةةرده کةةه
بةةهمعنةةا «محل ةت سةةاده» م باشةةدا معةةادل کةةه م ةةرجر بر یةةده کامل ةاب یةةال از بةةار منف ة
«چالةةهماةةدان» و رةةار از کنایةةات تةةاریا و هرهن ةة و رةةادات لم نةة مةةردم محلةةهها
یاص از تهران قدیر اسة ؛ بنةابرای شةاید ا ةر م ةرجر از تواةاد ااةاهه یةا معادلسةاز
به ر بةرا ایة منطقةه اسة فاده م کةرد ،یةا لااقةی از جای ة ار ارجةا هرهن ة مناسةب
در زبةةان مقاةةد بةةهجا زبةةان مبةةد اسة فاده م کةةرد ،درآ مطلةةوبتر از رناةةر هرهن ة
م بور برا ماا ی هراهر م آمدا
زیرنویس

گزارة شفاهی

حضرت رباس بچه تهرون و لُی مطلی ریب و
تنهاا

En bref, ils sont étrangers et seuls.

زمان96:96 :
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در هرهنةةع ایرانةة بةةرا تأیاةةد و تاةةدی کلةةام ،اهةةراد م وسةةی بةةه نةةام یةةدا و اممةةه
م شوند که «حضرت رباس » رایجتری نو ای قسرهاس
از مة

م رجر در ای قسةم

(هاشم )9911،ا

کلةاب ایة ربةارت را نادیةده ره ةه و حة ا کةرده اسة
را من قةةی نکةةرده ،بلکةةه از نظةةر زبانشناس ة نا ة

کةةه ای ة امةةر نةةهتنها بةةار هرازبانشةةنای

اشارها به قسر به ور کلة و ح ة بةه نةام و هةرد حضةرت ابوالفضةی اشةاره نشةده اسة
حةةداقی معةةادل زبانشةةنای

در صةةورت کةةه  je prête sermonم توانسةة

در ایةة

رابطه باشدا
«بچةةه تهرون ة » باشةة از اصةةطلاحات م ةةداول و ماةةطلد در سةةطد جامعةةه اسةة ا از
آنجا که تهةران پای اة

ایةران اسة

سةاکنان آن از بةه دوب کشةادن ایة لقةی لة ت بةرده

و بةةه یةةم سةةر صةةفات کةةه پاةةرو آن نةةام برایشةةان بةةه ارمغةةان آورده م شةةود ماننةةد مةةرام،
معره

وااا م بالنةدا م ةرجر ایة اصةطلاآ را نادیةده ره ةه و از ترجمةت آن اج نةاب کةرده

اس ة

نا ة بةةا ح ة ا آن ری ة ب مؤلفةةهها هرهن ة را بةةه بةةار آورده

کةةه در ای ة قسةةم

اس ا
گزارة شفاهی

زیرنویس

تا حالا دید صنار حروم از لوم پایا بره؟

?Ai-je piégé les gens pour leur argent

زمان6:98 :

«صنار» واحد قدیم پةول ایةران اسة

و در زمةان سةلطان محمةود

نةو معةادل صةد

دینةةار بةةوده اسة ا امةةروزه واحةةد پةةول ایةةران ریةةال و صةةنار دی ةةر منسةةول شةةده اسة ا از
آنجا که صةنار در مقایسةه بةا پةول امةروز بسةاار بة ارزب و نةاچا اسة  ،ةاه اوقةات
در محاوره برا نشان دادن ب ارزشة یةا نةاچا بةودن یةم مواةو یةا یةم وسةاله از ایة
واره اس فاده م شود (ماهنامه یواندن  ،9951 ،صا )93ا
از ره « ،حةرام» در لغة
کرده و ارتکاب آن ناه اس ا

بةه معنةا کةار اسة

کةه اسةلام از نظةر شةرر آن را منة

ترجمه(نا)پ یر رناصر هرهن
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در اینجةةا م ةةرجر ،از آوردن دو وارۀ مهةةر «صةةنار» و «حةةرام» کةةه هةةر یةةم بةةهترتاةةی
دارا ارزب معنةةای هرهن ةة تةةاریا و هرهن
روب تنظةةار و اق بةةا

م هب انةةد ،اج نةةاب کةةرده و تةةا حةةد از

اسةة فاده کةةرده ،اهةةی از اینکةةه بةةا انجةةام ایةة کةةار ماا ةةی
بةار معنةای آنهةا محةروم کةرده اسة ا به ةر ایة بةود کةةه

هرانسةهزبان یةود را از دریاهة

م ةةرجر ای ة دو واره را در ترجم ةت یةةود اس ة فاده و رتةةهبردار م کةةرده و بةةهجا اینکةةه
ای ة جملةةه را کامل ةاب تغااةةر دهةةد و م ل ةاب ب ویةةد «تةةاکنون دیةةدها کةةه مةةردم را بةةرا پةةول
هریةی دهةر؟» ،جملةت نسةب اب ن دیةمتر را بةه ة ارۀ شةفاه

م ةی Ai-je jamais gagné

? sanar d’illicite dans ma vieبر ینةةدا ربةةارت  gagner sa vieکةةه در کنةةار وارۀ
ای الاةم صةةنار قةةرار م اةةرد قةةادر یواهةةد بةود بةةه اهة ماا ةةی هرانسةةه معنةةا اولاةةه را
م بادر کندا اما ماا ةی از کجةا بفهمةد کةه صةنار معةادل پةول قةدیر ایرانة و بةه اصةطلاآ
امةةروز پةةول ب ة ارزب اس ة ؟ بةةهنظةةر م رسةةد در ای ة رابطةةه چنانچةةه م ةةرجر بعةةد از
ربةةةارت ای الاةةةم صةةةنار در دایةةةی پران ةةة معةةةادل مفهةةةوم آن بةةةه زبةةةان هرانسةةةه
م

اشة

) (sous noirsمؤلفةت هرهن ة م بةور بةه شةاوها مةؤثرتر بةه ماا ةی هرانسةه
و ماا ی م دانس

زبان ان قال م یاه

که صنار معادل پول ب ارزب اس ا
زیرنویس

گزارة شفاهی

Nader, va au café pour prendre trois
نادر جان برو قهوهیونه سه تا دشلمه ب ارا
thés.
زمان6:85 :

«دشةةلمه» در ادباةةات هارس ة بةةهمعنةةا چةةا تلةةخ م باشةةدا مدتهاس ة
هارسة بةهجةةا ایة صةةف
یوردن رةادت اسة

کةةه در زبةةان

کةةه ویةةا ترکة اسة « ،قنةةدپهلو» را بةةهکار م برنةةدا دشةةلمه

کةه براسةا

آن اب ةدا قنةد را بةه دهةان

ارنةد و چةا تلةخ را رو

آن بنوشند (انور  ،9959 ،صا )9216ا
در اینجةةا م ةةرجر بةةرا ترجمةةت «چةةا دشةةلمه» از وارۀ  théکةةه وارها ین ةة بةةرا
چا اس

اس فاده کةرده اسة ا ایة در حةال اسة

کةه چةا دشةلمه را اقشةار یاصة از
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جامعه مانند بازاریان ،حجةرهداران و اهةراد قةدیم کةه بةه نوشةادن چةا بةه سةبم قةدیم
رةةادت دارنةةد ،اس ة فاده م کننةةد :یعن ة نوشةةادن چةةا پةةر رنةةع و لعةةاب در اس ة کانها
کمرباریةةم و انةةدای

حبةةها قنةةد در دایةةی دهةةانا همةةان ونةةه کةةه در زیرنةةویس هرانسةةه

مةة بانار م ةةرجر از بازتولاةةد اسةةر و صةةف

سةةرباز زده و تةةرجاد داده بةةا اسةة فاده از وارۀ

سةر روه ،9اشةارها بةةه ما اةات چةةا نداشة ه باشةةدا بةا ایة حةةال بةه نظةةر م رسةد کةةه
اه ودن صةف

ماننةد  corséبةه چةا تةا انةدازها ب وانةد ویژ ة چةا را روشة کةرده و

تفةةاوت چةةا دشةةلمه بةةا چةةا معمةةول را نشةةان دهنةةدا هرچنةةد ماا ةةی هرانسةةهزبةةان
بةةهدلای هقةةدان ما اةةات هرهن ة  ،نم دانةةد کةةه  thé corséمااةةوص بةةه چةةه قشةةر از
جامعه ایران اس

یا سار

و رادت نوشادن آن ن د ایراناان به چه شاوه اس ا

همچنةةةا بر ةةةردان قهوهیانةةةه بةةةه  caféیةةةال از ابهةةةام ناسةةة ا در زبةةةان هارسةةة
مکانها م عةدد بةرا صةرا چةا وجةود دارد :م لةاب م تةوان بةه قهوهیانةه ،چا یانةه
وااا که در آن چا بةا قلاةان و سةایر ادوات دیاناة
حالةة

ماةرا م شةود ،اشةاره کةردا در ایة

معةةادل هرانسةةو وارۀ قهوهیانةةه ،یعنةة  caféا رچةةه بةةهزرةةر هوژوُوسةةک نةةور

معادل کارکرد  2اس

امةا نةو مکةان کةه قهوهیانةت قةدیم بةا آدمهةا

ارمنة ه و بعضةاب

سةةطد پةةایا جامعةةه دارد بةةا نةةور مکةةان کةةه یةةم کةةاه شةةاب شةةام و مةةدرن دارد و
م توانةةد پةةاتوق بةةرا قةةرار و ملاقاتهةةا رسةةم و یةةاص باشةةد ،بسةةاار م فةةاوت اسة ا
در ای ة مةةورد م ةةرجر ای ة ای لةةاا و تمةةای در هضةةاها هرهن ة را در نظةةر ن ره ةةه و از
وارۀ  caféاسةة فاده کةةرده اسةة ا امةةا چنانچةةه م ةةرجر انةةدک از باه ةةار امةةروز هرانسةةه
هاصةةله م رهةة  ،اح مالةةاب م توانسةة

از وارۀ  bistrotناةة اسةة فاده کنةةدا در حقاقةة

 bistrotرس وران در ماانت راهها و جادههةا یةا کاهةهبةار قةدیم در سةطد شةهر اسة
در آنجةةا م تةةوان بةةه قام ة
که به آن ره

کةه

ارزان یةةورد و نوشةةادا هضةةا موجةةود در  bistrotو آدمهةةای

و آمد م کنند ،تقریبةاب ن دیةم بةه همةان حةال و هةوا و هضةای اسة

کةه در

قهوهیانةةهها پةةر دود و دم بةةا همهمةةهها و قةةال و مقالهةةا قهوهیانةةهها قةةدیم حةةاکر
1. hyperonyme
2. equivalent fonctionnel
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اسة ا پاسارسةةکا و توماسةةک یهویچ از ایة شةةاوه تحة
قهوهیان ةت سةةن
چنانچه م رجر دس

رنةةوان تبةةدیی 9یةةاد م کننةةدا وارۀ

در هارسةة معةةادل تقریبةة یةةود را در  bistrotهرانسةةه م یابةةدا بنةةابرای
بةه تبةدیی مة زد (وینةه و داربلنةه ایة شةاوه را بةه نةام معادلسةاز ،

پاسارسةةکا و توماسةةک یهویچ ای ة شةةاوه را قلةةی و هژوُوسةةک بةةه نةةام معةةادل کةةارکرد
م شناسند) ،بر ردان به ر از قهوهیانه بهدس

م آمدا

پةاشتةةر اشةةاره کةةردیر کةةه از دیةةد ورتاسةةاهویچ ،الةةی تعاراهةةا و تکل هةةا ،تقةةدیرها
و تقبادهةةا بر ره ةةه از سةةبم زنةةد
تکلةة

یةةاص در کشورهاسة ا در هرهنةةع ربة تعةةارا و

چنةةدان وجةةود نةةداردا حةةال آنکةةه در هرهنعهةةا آسةةاا شةةرق اسةة فاده از

سةةای ارهای کةةه ادا اح ةةرام را م رسةةانند یةةا ربةةارات مح رمانةةه انعکةةا
در هرهنةةع ایران ة  ،تعةةارا و تکل ة

باش ة ر داردا

و تمل ة بةةه ور ملمةةو

بةةه چشةةر م آیةةدا ة ارۀ

شةةفاه از جملةةه ف مانهةةا تمجاد ونةةه و تعارا ونةةه اسة

کةةه م ةةرجر آن را در قالةةی

اق با

یا معادل کارکرد من قی کرده اس ا
گزارة شفاهی

زیرنویس

بهبه! چشر شما روش ! بهسلام ! قدمش سبم!

Bon! qu’elle soit toujours en bonne
santé, quelle vive longtemps.

رمرب ولان ! زیر سایه مرتض رل !

زمان2:62 :

اشاره به نةام حضةرت رلة ( ) و ملقةی نمةودن ایشةان بةه «مرتضة » یةا «راا شةده»
هةةارغ از د د ةةهها هرهن ة و دینة ایراناةةان ناسة ا رلة ( ) پاشةةوا امامة
در اهنا ة

شةةاعاان و

ایراناةةان محضةةر قةةدرت و مردان ة و جةةوانمرد اس ة ا اصةةطلاآ «زیةةر سةةایت

مرتض رل » کنایه از بامةهکةردن سةلام
و لی آرامةش و امناة

و زنةد

هةرد بةهنةام نةام حضةرت رلة ( )

یةا ر بةرا اوسة ا در زیرنةویس هرانسةه بةهیةوب رةدم تمایةی

م ةةرجر در بر ةةردان ف مةةان مةة هب م بةةور احسةةا

م شةةودا در ن اجةةه ایةة

ةة ینش،

حس آرامةش و تسةکان کةه بةازی ر بةا ادا ایة اصةطلاآ م یواهةد بةه ماةا بش من قةی
1. conversion
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م ة رودا شةةاید ا ةةر م ةةرجر از معةةادل

چةةون Qu’elle vive

toujours en bonne santé et pour longtemps sous les auspices du Saint Imam
 Aliاسةةة فاده م کةةةرد ،ماا ةةةی با انةةةه هرصةةة باشةةة ر بةةةرا آشةةةنای بةةةا رناصةةةر

هرهن

م هب در هالر ایران داش

یا لااقی با نام او آشنا م شدا

همچنةةا اصةةطلاآ «چشةةر کسة روشة » در هرهنةةع ایرانة کنایةةه از شةةاد و مامنة
و آرزوها یوب برا کسة داشة

اسة

و زمةان از ایة اصةطلاآ اسة فاده م شةود کةه

هرزند بةه دناةا م آیةد یةا مسةاهر بةه یةانوادب بةر م

ةردد یةا بةه ور کلة اتفةاا یةا

رویداد یوش برا کسة رل م دهةدا در اینجةا م ةرجر رلةاوه بةر حة ا ایة اصةطلاآ و
نا ة اصةةطلاحات بعةةد آن از جملةةه «قةةدمش سةةبم» کةةه بةةار هرهن ة
اصةةطلاحات اسةة

ن ة دارد و ج ة و

کةةه در اک ةةر یانوادههةةا ایرانةة مرسةةوم و ماةةطلد اسةة  ،بةةه ارامةةت

مفهوم کلة از تعارهةات و تکلفةات ایرانة بسةنده کةرده و ماحاةی آرزو و لةی یاةر را
در قالی

ارها ین

بازتاب داده اس :
Qu’elle soit toujours en bonne santé, quelle vive longtemps

مةةورد دی ةةر از رناصةةر هرهن ة را کةةه بةةه سةةبم زنةةد

 ،تعةةارا و تکل ة

و بةةاور

ار قاد یاص اشاره دارد ،در ترجمت ربارت «هدا سرت! قضا بلا بود» م بانار:
گزارة شفاهی

چا

ناس

زیرنویس

Ce n’est pas grave, madame Haj, Ce
حاجاه یانر هدا سرت قضا و بلا بود
n’est pas important.
زمان69:18 :

«قضا و بلةا» بةه معنةا رهة بلةا یةا ماةاب
زمان که اتفةاق بةرا هةرد یةا چاة

یةا دور شةدن یطةر از سةر کسة اسة

و

م اه ةد در هرهنةع ایرانة از ایة اصةطلاآ بةرا

آرام کةةةردن ةةةرا مقابةةةی اسةةة فاده م کننةةةد و م

وینةةةد «انشااااقضةةةا و بلةةةا بةةةودهااا»

(اناار شةةی)9918 ،ا در اینجةةا م ةةرجر ای ة اصةةطلاآ را ترجمةةه نکةةرده و بةةهجا ترجمةةت
آن از ربةةارت کاملةاب ین ة  Ce n’est pas importantاسة فاده کةةرده اسة ا شةةاید ربةةارت
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« Que le péril soit ainsi écartéانشةالله دهة بلةا شةد» اسة فاده م نمةودا بةهرلةاوه تعباةر
«هدا سرت» نا کاملاب از ترجمه ح ا شده اس ا
ج .منتها ،آیینها و عادات

سوما دسة هبند ورتاسةاهویچ نةاظر بةر سةن ها ،آیا هةا و رةادات هرهن ة و بانشة
یم کشور اس ا
زیرنویس

گزارة شفاهی

Juste, il faut attendre jusqu’au nouvel
ف ه باشر تا راد نوروز باید صبر کنرا
an.
زمان29:86 :

«راةةد» در لغةة  ،شةةاد دوبةةاره و سةةرور را وینةةد کةةه سةةالاانه تکةةرار م شةةود
(انةةور  ،9959 ،صا)8991ا «نةةوروز» بةةهمعنةةا روز نةةو اسة
های بهار اس
آ ةةاز م

که باعة

کةةه در هرهنةةع ایراناةةان ،اول

نةو و تةازه م شةود و بةه یُمة ایة

ةةردد و مةةردم آن را جشةة م

ةراوت و تةاز

سةال نةو

ارنةةد (انةةور  ،9959 ،صا)5126ا «راةةد نةةوروز»

در هرهنع ایراناان تجلة سةال نةو بةا باعة

نةو اسة ا م ةرجر در اینجةا «راةد نةوروز» را

با  nouvel anترجمةه کةرده کةه ترجمةت تحة الفظ اسة

و مةا بةا آن مواهة هسة ار ،امةا

باز هةر بةر ایة بةاوریر کةه اسة فاده از راریةه ار در ترجمةه و درم ربةارت  Nowruzدر
زیرنةةویس بهصةةورت ای الاةةم و سةة س آوردن ترجمةةت رتةةهبردار شةةده در دایةةی پران ةة
به ةةری شةةاوه بةةرا وارد کةةردن ای ة واره در قةةامو
واره چند سال اسة

هرانسةةو اس ة ا بةةهویژه اینکةةه ای ة

کةه در هرهنةع جهةان یونسةکو ثبة

شةده و تواةاد دوکلمةها آن

در دایی پران بةه جةا اه ةادن هرچةه به ةر آن بةرا ماا ةی اربةوم زبةان هارسة مةؤثر
اس ا

55

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

مطالعات زبان و ترجمه

زیرنویس

گزارة شفاهی

C’est comme ça Esmal? Si quelqu’un
اینجوریه اسمال؟ دلاآ مف ر ار بااد اول تو باید
travaille gratuitement c’est toi le
حجام کن ا
premier client.
زمان62:16 :

از دی ةةر اصةةطلاحات کةةه در مجمورةةت تلوی یةةون در چشةةر بةةاد بةةه سةةن
یةةاص اشةةاره م کنةةد ،حجامةة
هرهنةةع انةةور «دلةةاآ کس ة اس ة

ار در حمامهةةا رمةةوم توسةة دلةةاآ اسةة ا در
کةةه در حمةةام انةةدام مةةردم را بمالةةد و کاسةةه بکشةةد؛

مشةةة مالچ » (انةةةور  ،9959 ،صا )2661ا در زمانهةةةا قةةةدیر ،رهةةة
کةةردن در حمامهةةا رمةةوم ماةةان ایراناةةان بسةةاار مرسةةوم بةةودا امةةا بةةا
تغاارات در سبم زنةد

و آیةةا

و اسةةة حمام
شة

زمةةان و

اهةراد هرهنةع اسة حمام ناة در ماةان یانوارهةا تغااةر کةرده و بةه

شةةکی امةةروز کةةه هةةر یةةانوادها در من ة ل یةةود دارا حمةةام یةةا حمامهةةا یاوص ة
م باشند ،مبدل شدا
«حجامة » ناة اصةةطلاحاب بةةه روشة از یةةون ار ا لةةاا مة شةةود کةه جهة
بعض از بامةار هةا بةهکةار مة رود و دارا سةابقت تةاریا هفة
سن

بةهرنوان سةن

درمةةان

هة ار سةاله اسة ا ایة

الهة در روایةات و سةاره پاةامبران و اممةت ا هةار ( ) مطةرآ ردیةده

و ج و احکام امضام اسلام و در ةی سةن
زبةةان رلمةة از حجامةة

بةهرنوان رکة درمةان بةهحسةاب مة آیةدا بةه

بةةه drycupping ،bloodietting ،wetcupping ،scarification

تعبار م شود که الب ه با توجه به مفةاهام کةه از دیةد اه اسةلام بةهدسة

مة آیةد وارههةا

نةةامبرده کامةةی ناسةة ند (روزنامةةت شةةرا)9911 ،ا در ةة ارۀ شةةفاه م بةةور م ةةرجر بةةرا
ترجمةةت قسةةم
اسة

اسة فاده نمةوده اسة ا در واقة باشة از سةبم زنةد

دلةةاآ و حجامةة
هرهن

اول بةةهجا وارۀ «دلةةاآ» از وارۀ  quelqu’unکةةه وارها کاملةةاب ین ةة
مةردم قةدیر کةه اسة فاده از

ر بةةوده حةة ا ردیةةده و بنةةابرای ماا ةةی بةةا ریةة ب معنةةای و

روبةهرو شةده اسة ا بةا ة ینش  quelqu’unنةهتنها معةادل زبانشةنای

بةةرا دلةةاآ ان اةةاب نشةةده بلکةةه ماا ةةی اربةةوم از شةةرآ وظةةای
نظاه کنندۀ جسةر و ح ة ماسةارور کةه در

صةحاح

او بةةهرنوان باةةی،

شة ه بةه باةرونرانةدن دردهةا جسةم و
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آلةام روحة از ریة

ماسةار دادن و صةحب

کةردن مبةادرت داشة ه بة یبةر مة مانةدا در

رةةا حةةال ،ة ینش م ةةرجر بةةرا ربةةارت حجام ة

نا ة نادرس ة

اس ة

( C’est toi le

?)premier clientا در واقة بةا حة ا وارۀ دلةاآ ،ماا ةی اربةوم نم دانةد کةه بةازی ر
قرار اس

«مشة ر چةه چاة

ةردد؟»ا اح مالةاب چنانچةه م ةرجر از معةادل کةارکرد  ،9یةا

تبدیی 2اس فاده م نمةود ،معةادل روشة تر از پاةام بةه ماا ةی ماةابره م شةدا امةا دقاقةاب
چةةه ترجمةةها را م تةةوان از دلةةاآ ارامةةه داد؟ آیةةا بر ةةردان آن بهصةةورت ماسةةارور،
نظةةاه چ بةةدن یةةا مشةةاور درمةةان صةةحاد اسةة ؟ آیةةا هاچیةةم از معادلهةةا هرانسةةه
م توانةد مجمةةو ایة مشةةا ی را در حرهةةها بةه نةةام دلةةاک کةه پاشةةانها تةةاریا دارد و
شةةاید امةةروز وجةةود یةةارج نداش ة ه باشةةد بازتةةاب دهةةد؟ بةةهنظةةر م رسةةد کةةه

اش ة

ربةارت چةون  massageur des bains turcsشةاید بةه انةدازها ب وانةد معةادل بةرا دلةاآ
باشةةد ،ب آنکةةه م ةةرجر مجبةةور بةةه قلةةی ربةةارت یةةا پاةةدا کةةردن معةةادل بر ره ةةه از دناةةا
ارجار ماا ی و در ن اجه ری ب ارزب معنای و هرهن

باشدا

د .نقل قولها و اشارات کاملاه فرهنگی به ادبیات و فرهنگ مبدأ

همان ور کةه ورتاسةاهویچ در چهةارما دسة ت رناصةر هرهن ة اشةاره م کنةد هر ونةه
نقیقةول ،م ةی و اةربالم ی ،هر ونةه رابطةت بانةام ن و ارجةا بةه رمةان و قطعةات ادبة ،
نظر و ن ر ،ت اتر ،نمایشها م هب و آیان و اسطورها در ای دس ه قرار م اردا
گزارة شفاهی

چاه؟ دار

زیرنویس

اوه سورال م کن ؟

?Quoi? Il y a un problème
زمان1:66 :

« اةةوه» اصةةولاب پا پوش ة اسة

سةةبم ،بةةادوام و مناسةةی بةةرا راه امای هةةا

ولةةان

در مسةةارها نةةاهموارا بةةا توجةةه بةةه ایةة یاوصةةاات ،ا لةةی اهةةراد پاةةدایش آن را بةةه
1. equivalent fonctionnel
2. conversion
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روز اران قدیرتر از پادایش سةایر انةوا پةاپوب نسةب

دادهانةد و همةا امةر بارةا شةده

پادایش اوه با اهسةانهها پاونةد باةوردا کمةا اینکةه در اک ةر منةاب  ،تولاةد ناسة ا
به او ،پهلةوان داسة ان ایةران کةه بةه روایة
نسب

اةوه را

هردوسة پسةر ةودرز و دامةاد رسة ر بةوده،

دادهاند (رمضانماه )9919 ،ا
در ایة جةةا بةةازی ر بةةا اس ة فاده از ربةةارت «چاةةه؟ دار

دارد بةةه ور اةةمن بةةه ماةةا بش ب ویةةد «چةةرا اوقاتةة
ناراحة

اةةوه سةةورال م کن ة ؟» قاةةد
تلةةخ اسةة ؟» یةةا اینکةةه «چةةرا

هسة ؟»ا از آنجةةای کةةه م ةةرجر ن وانسة ه اصةةطلاح بةةرا ایة ربةةارت در زبةةان

مقاةةد بةةا اس ة فاده از وارۀ اةةوه باابةةد سةةع کةةرده از تواةةاد و تاةةرید یةةا بةةهنةةور از
شفااسةةاز اس ة فاده کنةةدا در حقاق ة
کهنةه اسة

نةةه یبةةر از وارۀ اةةوه کةةه پةةا اه ار ایران ة و

شةةده و نةةه اثةةر از بر ةردان ایة اصةةطلاآا در حقاقة

اصةةطلاحات ،م یهةةا و

تعةةابار اهةةا از سةةر ناچةةار یةةا قلةةی م شةةوند (پاسارسةةکا و توماسةةک یهویچ،)9113 ،
یةةا بةةه تعباةةر هژووسةةک بةةا تواةةاد بةةازآهرین  9م شةةوند یةةا ح ةة بهواسةةطت ترانهشةة
توصاف  2به ماا ةی من قةی م ردنةدا در ایة

ة اره مةا بةا م ةرجر مواهة بةوده و ان قةال

به مفهةوم را ن دیةمتری راهحةی بةرا ان قةال معنةا مة دانار ،هرچنةد ایة کةار بةا از ماةان
ره

مؤلفهها هرهن

همراه باشدا
زیرنویس

گزارة شفاهی

Je ne suis qu’un homme simple! ni un
لا قبام ،نمد به سر ،اوه صد پاره به پا
aristocrate, ni un nanti.
زمان96:11 :

«قبا» در ادباات هارس به معنةا لبةا
هةةر وصةةی م شةةودا « لةةا» در لغ ة

بلنةد مردانةه اسة

کةه از دو ةرا بةا دکمةه بةه

بةةه معنةةا «یةةم لایةةه» اس ة ا اصةةطلاآ «یةةه لةةا قبةةا»

به ور امن کنایه از «هرد مفلس ب پول و هقار» دارد (انور  ،9959 ،صا )8668

ا

1. reproduction avec explication
2. transposition descriptive
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در م ون ااا

«نمد» نور از هرب که از پشةر یةا کةرآ مالاةده حاصةی م شةودا پارچةها کلفة

کةه

از پشةةر یةةا کةةرآ مالاةةده سةةازند و از آن هةةرب و کلةةاه و جامةةه کننةةد کةةه در ای ة دیةةالوگ
بةازی ر از کلةةاه نمةد صةةحب
اسةة

م کنةد کةةه بةاز هةةر تأکاةد بةةر هقةر و تن دسة

(انةةور  ،9959 ،صا)6169ا « اةةوه» نةةور پةةا اه ار اسةة

و سةةاد

کةةه رویةةه آن را از

ریسةةمان و نةةخ پةةرگ یعنة ریسةةمانها پنبةةها باه ةةه و زیةةره یةةا تةةه آن را ةةاه از چةةرم و
باش ر از ل هها بهر هشرده و در هر کشاده سازند (انور  ،9959 ،صا)3925ا
م رجر در ایة قسةم  ،وار ةان هرهن ة را تغااةر داده و سةه وارۀ مهةر «قبةا»« ،نمةد» و
« اوه» را که دارا بار هرهن ة بسةاار نة بةرا نشةان دادن البسةت ایرانة در زمةان قةدیر
م باشةةد ،نادیةةده ره ةةه و بةةه ور اةةر مسةة قار معنةةا آن جملةةه را کةةه کنایةةه از هقةةر و
تن دس ة

دارد ،آورده اس ة ا بةةهربارت م ةةرجر از ح ة ا ،تنظةةار و معادلسةةاز براسةةا

جهان ارجةار ماا ةی اسة فاده کةرده اسة ا لةازم بةه اکةر اسة
با آوردن یا راریةه ةره

کةه م ةرجر م توانسة

از ایة اسةام و بةا کمة تواةاد دربةارۀ آنهةا هرهنةع نة و

پرمعنةةا ایةة نةةو البسةةه را بةةرا ماا ةةی هرانسةةو زبان یةةود معرهةة سةةازد؛ چراکةةه
پوشةةش و البسةةه باةةش مهمةة از هرهنةةع جامعةةه اسةة ا وان هةة اسةة فاده م ةةرجر از
 un homme simpleدر زیرنةةویس نةةهتنها نم توانةةد هقةةر و ب پةةول را بةةه ماا ةةی ان قةةال
دهد بلکه شاید  simpleبةودن نةور صةف
بةةار هرهن ةة بةةهدرسةة

هةر تلقة شةود؛ بنةابرای در اینجةا هةر

م بة

من قةةی نشةةده و هةةر معةةادل ةة ینششةةده از نظةةر زبانشةةنای

صةةحاد ناس ة ا شةةاید ا ةةر بةةهجا

ربةةارت م بةةور از je suis un homme fauché, en

 haillon, ni titre, ni parureاس ة فاده م شةةد ،برداش ة
ن دیمتر به

ماا ةةی هرانسةةو زبةةان انةةدک

ارۀ شةفاه هارسة بةودا ة ارۀ شةفاه بعةد مربةو بةه اةربالم ی «بةه

تاریج قبا کس بریوردن» اس ا
گزارة شفاهی

بهش م ر وزیرپاشه و هنردوس

زیرنویس

رو دروت کردم

به تاریج قباب بر م یورها

Je lui ai dit qu’ils sont pour l’art mais
il n’aime pas.

زمان2:92 :
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«تاریج» تغاار شةکییاه ةت «تاریة » یةا همةان «تةراز» جامةه اسة
به پایا لبا

و نقطت اتاال دو پارچةت لبةا

از کس ة اس ة

کةه در واقة حاشةات رو

اسة ا «بةه تاةریج قبةاب بةر م یةوره» کنایةه

کةةه «از حره ة یةةا کةةار بةةدب آمةةده و بةةه شااةةا ش بریةةورده باشةةد»

(بةةاقر )9911 ،ا از آنجةةای کةةه م ةةرجر ن وانسة ه اسة

معةةادل مناسةةب بةةرا اصةةطلاآ «بةةه

تاةةریج قبةةاب بةةر م یةةوره» در زبةةان هرانسةةه باابةةد سةةع کةةرده از تةةرانهش بةةه مفهةةوم
توصةةاف  9اسةة فاده کنةةد و تةةا حةةد ربةةارت ن دیةةم بةةه آن اصةةطلاآ را در زبةةان مقاةةد
مةةنعکس سةةازدا امةةا بایةةد در نظةةر ره ة

کةةه  il n’aime pasنا ة بسةةاار ین ة اس ة

و

نم تواند بةار هرهن ة و معنةای آن ربةارت را بةه ماا ةی هرانسةهزبةان من قةی کنةدا پةس
در ای ة

ة اره نا ة زیرنةةویس بةةار دی ةةر در یاةةوص مؤلفةةهها هرهن ة دچةةار ری ة ب
در ارزبهةةا هرهن ةة اج مةةار شةةده ،ب آنکةةه م ةةرجر بةةرا

معنةةای و هروکاسةة

اهة ایش درآ به ةةر ماا ةةی هرانسةةه زبةةان یةةود باواهةةد از ربةارت
 mineکه معادل صةرهاب زبانشةنای

اسة

ماننةةد il en fait de

و هاقةد هر ونةه رنةع و لعةاب هرهن ة سةن

و رامه ایران اس  ،اس فاده نمایدا
در اةةم در قسةةم

دوم ای ة دیةةالوگ ،م ةةرجر وارۀ وزیةةر را ح ة ا کةةرده و ربةةارت

 qu’ils sont pour l’artآورده کةةه تةةا حةةد بةةرا ماا ةةی ابهةةامبران ا اسةة ا در
صةةورت کةةه بةةه ار قةةاد مةةا ا ةةر بةةهجا
م ره  ،شاید تا حد ابهةامزدای

ة ارۀ م بةةور همةةان ترجمةةت تحة الفظ صةةورت

م شةد و پاةام شةفاا بةه ماا ةی م رسةاد م لةاب j’ai

 convoqué ministres et artistes: il se fait la mineا در ایة حالة
اس فاده از قدرت سةا

(وزیةر) و هةر قةدرت نةرم (هنرمنةدان و اهةی هنةر) و معنةای کةه

از ای دو ناش م شةود بهدرسة
برداش ة
برداش

را داش ة

پاةةام بةةازی ر در

بةه ماا ةی هرانسةهزبةان م رسةاد و و اح مالةاب همةان

کةةه ماا ةةی هارس ة زبةةان از درةةوت وزیةةر و وکاةةی و هنردوس ة

وااا

م کردا

1. transposition à équivalent descriptif
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در م ون ااا
زیرنویس

گزارة شفاهی

حالا برا م مار بالا منبر و قاه حسا کُرد

?Qu’est-ce que tu racontes

شبس ر ما
زمان2:91 :

اةةربالم ی بعةةد «قاةةت حسةةا کرد شبسةة ر

فةة » اسةة

کةةه الب ةةه ریشةةهها

تاریا آن موجةی تةرویج کمانةت هرهن ة م بةور در زبةان رامةه شةده و از مةدتها پةاش
تا به امروز در قهوهیانهها و ة ر اهها نقةی م شةده اسة ا «منبةر» بةهمعنة کرسة ماننةد
پایةةهدار کةةه وار ة یةةا یطاةةی بةةر بالةةا آن نشس ة ه یطبةةه یوانةةد و مورظةةه کنةةد .کرس ة
یطای یا وار هماننةد آنچةه در مسةجد وجةود دارد و از بالةا آن بةا جمة سةا

وینةد

جای اه رها وارة و سةانور را نشةان م دهةد و بةهدلای بلنةد بةودن آن نسةب

بةه جای ةاه

مس م آن را «منبر» م یواننةدا اصةطلاآ «رو منبةر رهة » بةه ایة معنة اسة

کةه هةرد

دی ةةران را مورظةةه م کنةةد و از مورظةةه و ناةةاح

دسةة بردار ناسةة ا از رهةة « ،قاةةه

حسةةا کةةرد شبسةة ر » در دورۀ صةةفویه جریةةان داشةة ه اسةة ا «حسةةا کةةرد» یکةة از
چوپانزاد ةان و پهلوانةان ایةران اسة
تبری

از پهلوانان دربار شةاه ربةا

کةه در آ ةاز مه ةر و شةا رد پهلةوان مسةاد تکمهبنةةد
صةفو بةودا حسةا کةرد پةس از ای لةاا بةا همسةر

مسةةاد تکمهبنةةد ،تبریةة را تةةرآ م کنةةد و در اصةةفهان بةةه جمةة پهلوانةةان شةةاه ربةةا
م پاونددا زمةان کةه حسةا کةرد مالاةات هف سةالت ایةران را از پادشةاه هنةد رهة
دربةةار شةةاه آورد ،شةةاه ربةةا

بةةه او یلعةة

هةةراوان داد و از آن پةةس ،حسةةا کةةرد از

ن دیکةةان شةةاه شةةدا جای ةةاه او در ماةةان پهلوانةةان شةةاه ربةةا
جم ة پهلوانةةان شةةاهنامه اسةة ا پهلوانةةان داس ة ان بةةه سرپرسةة
یدم

شةاه ربةا

و بةه

همچةةون جای ةةاه رس ة ر در
سةةاد ماربةةاقر آجرپةة در

بةه سةر م برنةد و بةا دشةمنان شةاه کةه باشة ر ترکةان ر مةان و ازبةم

هس ند مبارزه م کنند (حاج لو ،9951 ،صا)91ا
«قا ةت حسةةا کةةرد شبس ة ر تعری ة
که رةوام مةاجرا یةا شةرآها

کةةردن» کنایةةه اس ة

از پر ةةوی اهةةراد ،آن ونةةه

ولةان را بةه قاةه حسةا کةرد تشةباه م کننةدا م ةرجر در
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هةةاچ اشةةارها نةةه بةةه اصةطلاآ «رو منبةةر ره ة » و نةةه اشةةارها بةةه داس ة ان

«حسةةا کةةرد شبسةة ر » کةةرده؛ بنةةابرای بةةا حةة ا رناةةر هرهن ةة و ترجمةةه بهواسةةطت
ان قال مفهةوم روبةهرو هسة ارا ا رچةه در ایة شةاوه بر ةردان مؤلفةهها هرهن ة مبةد در
زبان مقاةد ماسةر ناسة  ،بةهنظةر م رسةد م ةرجر لااقةی بةا اسة فاده از تبةدیی یةا اق بةا
م توانسةة

معةةادل کمةةاباش ن دیکةة را بةةه ةة ارۀ شةةفاه هارسةة ارامةةه دهةةدا م لةةاب

م توانسةة

معةةادل چةةون  verbiagerرا بةةهجا «حسةةا کةةرد فةة » ب ةة ارد ،هرچنةةد

اسةة فاده از ایةة تبةةدیی و اق بةةا
رنار هرهن

ناةة نم توانةةد ارزب اج مةةار هرهن

و بةةار معنةةای

را به ماا ی دس دوم ماابره کندا

ه .اشارات تاریخی و هنری
زیرنویس

گزارة شفاهی

اون موق که ندم ر براب تلخ شده بود و هو
ماس

مُسراوی کرده بود باید هکرب رو م کردا

Elle devait y penser avant de mépriser
et de viser haut.

زمان1:29 :

ربةةارت « نةةدم ر » اشةةاره بةةه واقعا ة تةةاریا دین ة داردا اب زیةةاد هرمةةان حکوم ة
ر را بةةه نةةام رمةةر بة سةةعد اب ة ابة وقةةاص صةةادر کةرد و او را بةةا چهةةار هة ار سة اه
مأموری

داد که پةس از سةرکوب دیلماةان بةه حکومة

آن سةامان (ر ) بةرودا رمةر سةعد

مشغول تةدارآ سةفر شةد و حمةام ارةا را لشةکر اه سةای

تةا بةه ةرا ایةران ر یمة

کند و مانند پةدرب کةه پةس از هة د قادسةاه بةر سةریر هرمةانروای مةدام تکاةه زده بةود او
نا شار مردان جبال دیلةر را منکةوب کةرده بةر تاة
از بلاد معظةر ایةران بةهشةمار م رهة
آن راةةر و زمةةان به ةةری

جلةو

حکمرانة شةهر ر کةه در آن موقة

نمایةد و از نةدم سةفاد و معنبةر ر کةه در

نةةدمها یاورماانةةه بةةوده اسة  ،نةةان برشة ه و یةةوبیةةوراک

تناول کندا اشارۀ تاریا م بور در مةوارد بةهکةار مة رود کةه کسة قاةد تةأما منةاب از
دو جانی را داش ه باشد به ایة معنة کةه مقاةودب از یةم سةو حاصةی اسة

و بةهرلة

حرص و مة یةا جهةات دی ةر باواهةد از ریة دی ةر ،یةواه معقةول و یةواه نةامعقول،

ترجمه(نا)پ یر رناصر هرهن
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به اقنا و اراا مطةام یةویش اقةدام کنةد ،ولة نةهتنها در ایة مةورد مقاةودب حاصةی
نم آید بلکه منةاه اولاةه را ناة از دسة
پرسود و منفع

م دهةدا «ماسة

مسةای» هةر دلالة

بةر کةار

دارد (ااام )9916 ،ا

زیرنویس که م ةرجر ارامةه نمةوده هاقةد ارجارةات تةاریا و هرهن ة اسة
م رسةةد برداشةة

و بةهنظةر

صةةحاد از آن صةةورت ن ره ةةه باشةةدا در واقةة رلةةاوه بةةر حةة ا یةةا

بهربارت رةدم ترجمةه ،قلةی معنةای ما اةر در مفهةوم صةورت ره ةه اسة ا در واقة
ة ارۀ زیةةر دلال ة
ارواقع

بةةر ای ة دارد کةةه قبةةی از اینکةةه دیةةر بشةةود و یةةودت را در رؤیاهةةا

را ببان بایةد هکةر ایة روز ةار سةا

را م کةرد ا ایة در حةال اسة

م ةةرجر اةةربالم ی م بةةور را بةةا ربةةارت «یةةود را دسة
بةةدون تردیةةد منظةةور ةة ارۀ شةةفاه هارسةة برداشةة
دیدار شةةنادار م دهةةد کةةه الب ةةه م ةةرجر م توانسةة

کةه

بالةةا ةةره » یکة کةةرده اس ة ا
م فةةاوت از برداشةة

م ةةرجر

اح مةةال لغ یةةدن در د ر ةةون

معنةةای را بةةا ارامةةت ترجمةةه بةةه مفهةةوم و تبةةدیی بةةه ة ارها ن دیةةم بةةه آنچةةه در ایةةی
پاشةةنهاد م شةةود تقلاةةی دهةةد؛ هرچنةةد رناصةةر هرهن ة موجةةود در ای ة اشةةاره تةةاریا
یعن ة « نةةدم ر » و «ماس ة

مسةةای» قابلا ة

جای ة ار بةةا ارجارةةات هرهن ة در زبةةان

هرانسةةه را نةةدارد و بنةةابرای  ،زیرنةةویس لةةاجرم بةةا هروریةة ب بةةار هرهن ةة و ارزب
تاریا اج مار اربالم ی م بور مواجه یواهد بودا
Il fallait y réfléchir avant qu’on lui promette des monts et des merveilles.

 .5نتیجهگیری

پةةس از دسةة هبند و بررسةة تحلالةة توصةةاف زیرنویسهةةا هرانسةةو مجمورةةت
تلوی یةةون ایرانةة در چشةةر بةةاد از منظةةر زبانشناسةةان هرهن ةة لهسةة ان و در پاسةةخ بةةه
ای پرسةش کةه آیةا رناصةر هرهن ة ترجمهپ یرنةد یةا ترجمهناپة یر و اینکةه آیةا ماا ةی
مقاةةد م توانةةد رناصةةر هرهن ةة موجةةود در زیرنویسهةةا را مشةةابه رناةةر هرهن ةة
ماابرهشده به ماا ی دس اول (ماا ی مبد ) ادراآ کند ،دو هر

مطرآ شد:

الدددف .م ةةةرجر بةةةهدلای ناآشةةةنای ماا ةةةی مقاةةةد بةةةا ارجارةةةات زبانشةةةنای
پاشةةانهها تةةاریا و هرهن ة

و

ویشةةور اصةةل نم توانةةد ترجمةت دقاقة در زبةةان مقاةةد
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ارامه دهد و بنابرای ماا ةی مقاةد قةادر بةه ورود بةه جهةان هرهن ة و ارزشة ماا ةی
مبد ناس ؛
ب .م ةةرجر بةةا اتاةةاا پةةارها از راهکارهةةا م توانةةد مفهةةوم را مةةنعکس سةةازد ،هرچنةةد
کةةه ارزبهةةا زبانشةةنای
موجةةود اس ة

کةةه در «کمانةةهها هرهن ةة » زبةةان مبةةد

و سبمشةةنای

در زبةةان مقاةةد رنةةع و بةةو بای ةةه باشةةدا در ای ة هةةر

ورود نسب به هضا هرهن
مقایسةةت ماةةان

ماا ةةی امکةةان

و ارزش مبد را داردا

ارههةةا شةةفاه بةةه هارس ة و زیرنویسهةةا هرانسةةو ای ة مجمورةةت

تلوی یون به ن ایج زیر من ج شد:
 .۱عدت توفیو قطعدی متدرجم در انتقدال کمیندههای فرهنگدی :ان قةال معنةا و مفهةوم از
زبان به زبان دی ةر بةا حفة همةت بةار معنةای و ارزبهةا هرهن ة مة
مقاةةد مس ة ل م آن اس ة

مبةد بةه زبةان

کةةه ماا ةةی پاشزمانةةه یةةا تجربةةها از رناصةةر هرهن ة زبةةان

مبد داش ه باشد تا قادر بةه درآ کامةی آن رناصةر بةا بةار معنةای صةحاد آن باشةد کةه ایة
امةر بةرا اک ریة

ماا بةان مقاةد بةهدلای رةدم آشةنای ایشةان بةا رناصةر هرهن ة زبةان

مبةةد و نا ة تعل ة آنهةةا بةةه جهةةان ارجةةار  ،ارزش ة و بانش ة م فةةاوت لااقةةی بةةهراح ة
مقةةدور ناسةة ا بنةةابرای م ةةرجر دیدار شةةنادار ح ةة ا ةةر بةةه شةةکی بسةةاار حرهةةها
زیرنویسسةةاز کنةةد و بةةه هراس ة

از تکنامهةةا م ة کور اس ة فاده نمایةةد ،قطع ةاب قةةادر بةةه

ان قةةال بةةار معنةةای رماةة و ریشةةهدار ایةة رناصةةر در هضةةا محةةدود و تعباةةهشةةده در
زیرنویس م ون دیدار شنادار به ور صد درصد ناواهد بودا
 .۲از میدددان رفدددتن مدددیا های کلدددامی و تیپمدددازیهای شخصدددیتی :م ةةةرجر
دیدار شةةنادار مجمورةةت تلوی یةةون در چشةةر بةةاد رلة ر ةةر توهاة در ارامةةت معادلهةةا
مناسةةةی بةةةرا سةةةای ارها زبانشةةةنای

و برقةةةرار ارتبةةةا مناسةةةی بةةةا ماا ةةةی

هرانسةةهزبان ،در اک ةةر مةةوارد نةةهتنها در جهةة

تقویةة

و معرهةة رناصةةر هرهن ةة بةةوم

ایران ة کررنةةع ظةةاهر شةةده ،بلکةةه در ارام ةت یردهرناصةةر هرهن ة بهصةةورت کامل ةاب ین ة
رمةةی نمةةوده ،تةةا جةةای کةةه در زیرنةةویس هرانسةةه بسةةاار از ام ةةال و تعباةةرات ،سةةاااها
یةةاص کلةةام  ،ف مةةان روزمةةره و پوپولاسةة

ایةة مجمورةةت تلوی یةةون از ماةةان ره ةةه

ترجمه(نا)پ یر رناصر هرهن

در م ون ااا

اس ا یعن رناصر هرهن
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ایة مجمورةه یةا حة ا شةده ،یةا زیرنویسسةاز ها بةا ریة ب

ارزبهةةا معنةةای هرهن ة همةةراه شةةده و ح ة در بری ة مةةوارد بةةا د ر ةةون معنةةای
مواجةةه شةةده کةةه الب ةةه باشةة از آن قابةةی توجاةةه م باشةةدا در ایةة رابطةةه ،بسةةاار از
تاپهةةا شااةةا  ،ماننةةد تاةةپ بازارمنشةةانت شااةةا

داس ة ان نةةادر کةةه سةةااا کلةةام

یةةاص اهةةال بازارهةةا قةةدیم تهةةران را دارد ،از ماةةان ره ةةه و مةةا بةةهجا تاةةپ نةةادر بةةا
شااا

کةه مشااةت کلةام و زبةان یاصة نةدارد روبةهرو هسة ارا ایة مسة له بارةا

م شةةود کةةه ماا ةةی مقاةةد کةةه ترجمةةت ای ة مجمورةةه را دریاهة

م کنةةد ،از بسةةاار از

آداب و رسةةوم ،حةةال و هةةوا و ف مةةان هرهن ةة مردمةةان تهةةران قةةدیر بةةهدور باشةةد و
بساار از قالیها کلام و کنش را درآ نکندا
 .3امددتفاده حددداکاری از تبدددیل و اقتبدداس :م ةةرجر دیدار شةةنادار لةةاجرم مجبةةور
به ة ینش روبهةای اسة

کةه بةا اسة فاده از آنهةا ب وانةد رناصةر هرهنةع یةود را بةه

هرهنةع اریةةود رراةةه کنةدا بنةةابرای و بایةةد تلةاب کنةةد تةةا نةه صةةورت معنةةا ،بلکةةه
مفهةوم 9و منویةات 2ف ةهپرداز را بةه ماا ةةی با انةه ان قةال دهةدا بةدی منظور و بةةه ازا
ارههةةا شةةفاه بةةه زبةةان هارسة از معادل ة ار  ،تبةةدیی یةةا اق بةةا
در ای

ار لةاجرم ریة ب معنةای دسة

اسة فاده م نمایةةدا

یواهةد داد و پاةام آن ونةه کةه توسة ماا ةی

بوم درآ و ههر م شود ،توس ماا ی اریود قابی ههر ناواهد بودا
 .4انتقدددال نسدددبی و مشدددرو کمیندددههای فرهنگدددی :رلةةة ر ةةةر اینکةةةه م ةةةرجر
دیدار شةةنادار بةةه مةةدد اس ة فاده از تکنامهةةا ارام ةهشةةده توس ة صةةاحینظران ترجمةةه
م تواند معنا و مفهةوم حاصةی از رناصةر هرهن ة مة
ان قال دهةد ،امةا لةازم اسة

بةوم را نسةب بةه ماا ةی با انةه

کةه و بةا تجربةه و زیرکة و بةا اسة فاده از جةادو تاةویر،

کلةةام ،حرکةةات بةةدن و صةةورت بةةازی ران باش ة ری بهةةره را در جه ة
رناصر هرهن

شناسةةای و ان قةةال

زبةان مبةد بةه ماا ةی مقاةد رراةه کنةدا در ایة راسة ا م رجمة موهة

م شةةود کةةه ب وانةةد بةةا وجةةود محةةدودی ها هناورانةةه کةةه همةةواره در زیرنویسسةةاز
1. sens
2. vouloir dire
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زیرنةةویس ،زمةةان کوتةةاه ،جابجةةای سةةری

تاةةویر و زیرنةةویس،ااا) جةةای بةةرا آشةةنای ماا ةةی مقاةةد

اربةةوم و اح مال ةاب بةةاز کةةردن زمانةةهها تحقا ة و کةةاوب در ااهةةان

ماا بان مقاد باز نمایدا
 .5ضددرورت امددتفاده معقددول از توضددی یددا عاریددهگیری :شةةاید چنانچةةه م ةةرجر
بهجا ح ا ،یا تبدیی یةا ترجمةه بةه مفهةوم ،از تواةاح کوتةاه (ولةو در حةد دو یةا سةه
کلمةةه) یةةا راریةةه ار اسة فاده م نمةةود ،یعنة رانةاب همةةان واره را در زیرنةةویس بةةه شةةکی
ای الام مشاص م نمود یةا از راریةه ار بهةره م بةرد ،بةه مةدد جةادو هم مةان صةوت
و تاةةویر هرصةة

بةةرا تقویةة  ،معرهةة و آشةةنای رناصةةر هرهن ةة نامةةألوا و ناآشةةنا

برا ماا ی با انه هراهر م آمدا
در آیر اینکةه بةهنظةر م رسةد کةه ترجمةته «یردهرناصةر هرهن ة » و اشةارات هااةلانت
موجةةود در یةةم مة

هر ة بهصةةورت ساسة ر بسة ه رمةةی نم کنةةد ،بلکةةه قةةادر اسة

ازا هروری ة ب باش ة از ارزبهةةا معنةةای  ،ف مةةان یةةا سبمشةةنای
پاام را پس از ههر ،تعباةر و تعةدیی در مة
بانةةاهرهن

در

در زبةةان مبةةد ،

مقاةد بازتولاةد کةرده و پلة بهسةو «مفاهمةت

» از تغااةةر ترجمةةه بةةاز ایجةةاد کنةةدا بنةةابرای کمانةةهها هرهن ةة در قالةةی

صةةةورت ترجمهناپ یرنةةةد ،امةةةا قابلاةةة

ان قةةةال مفهةةةوم دارنةةةد و چنانچةةةه م ةةةرجر

دیدار شةةةنادار در زمةةةان مناسةةةی از راهکارهةةةا ترجمةةةها مناسةةةی اسةةة فاده کنةةةد،
چهبسةا زمانةهها ورود وار ةان ،مفةاهار و سةای ارها اهنة ماا ةی مبةد مجةال نفةوا
به دامنت وار ةان زبةان ،سةای ارها اهنة و شةبکهها مفهةوم ماا ةی مقاةد را داشة ه
باشةةدا وان ه ة  ،شةةنای

دقا ة تر مکاناسةةر ان قةةال کمانةةهها هرهن ة پژوهشهةةا کم ة

و کاف ة دامنةةهدارتر را بةةه مةةدد م

لبةةدا همچنةةا بةةرا بررس ة توها ة ترجمةةت رناصةةر

هرهن ةةة در آثةةةار دیدار شةةةنادار ناازمنةةةد در ای اةةةار داشةةة

نسةةةاهها م عةةةدد

ترجمةةهشةةده از اثةةر و توزیةة پرسةةشنامةةه در ماةةان ماا بةةان اسةة ا اینکةةه بةةدانار کةةدام
ترجمةةه بةةا اقبةةال باش ة ر روبةةهرو شةةده و شناسةةای دلایةةی موهقا ة

بری ة آثةةار در برابةةر
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کةه

در م ون ااا

و حةی مسة لها اسة

ترجمه(نا)پ یر رناصر هرهن

کراقبال ترجمةت آثةار رقاةی از جملةه مطالعةات آسایشةنای
لبندا

م

س ردهتر را به مشارک

پایش و تحلال
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دربارة نویسندگان
نصددرت حجددازی اس ة ادیار ةةروه زبةةان هرانسةةه دانش ة اه تربا ة

مةةدر

اس ة ا

حةةوزۀ رلاقهمنةةد ایشةةان ترجمةةه و آمةةوزب ترجمةةه بةةرا مقاصةةد یةةاص
حرهها  ،اصطلاآشناس  ،ادباات و پاراادباات در ترجمه و نقد ادب م باشدا
رویا شیرین کارشةنا
ترباةة

مةةدر

ارشةد مطالعةات ترجمةه و م رجمة زبةان هرانسةه دانشة اه

اسةة ا حةةوزۀ پژوهشةة ایشةةان ترجمةةه بةةرا مقاصةةد یةةاص

ای ااص بهویژه ترجمت دیدار شنادار و ترجمت رسانها اس ا
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چکیده
مقال ة حاض ر ب ر آن اس
ب حاصل اث ر ت

ک ه ترجم ههای فارس

چه ارم ش عرِ س رزم ِ

ِ بخ

اس ال وت را ب ا ب هکارگ ری مب ای یظری ة جهای ه ای ترجم ه و ب ا

توج ه وی ه ب ه مفه وم «یاخودآگ اه جمع » بررس

من ابف فراوای

و مقای ه کن

ب ات تع اری  ،ای وا و کارکرده ای مفه وم که الگ و در دس ارس اس
از منظ ر ترجم هپ وه تلاش

بازیمای که الگوه ا در آث ار ادب

ب ا توج ه ب ه اینک ه که الگوه ا مف اه م جهانش مول و ثاب
زبانه ای مخال
دیگ ر ،کارب

در

 ،ام ا بررس

ی و ب هش مار م رود
ه ان  ،اب راز آنه ا در

ب ه ش وهای ت ا ح ی یک ان ص ورت پسیرفا ه اس

از س وی

یظری ة جهای ه ای ترجم ه در بررس

مع ادلگزین که الگوه ا در

ترجم ة ای

از ش عر در مقای ه ب ا

ین ان م ده

ترجمههای گوی اگون فارس

دیگ ر بخ ه ا کما ر چ ال برایگ ز ب وده اس

بخ

ب ام بال ای که الگوه ا در بخ

چه ارم ش عر س رزم ِ ب حاص ل ب ا ون وان «م رد در آت» ،باو ش ش ه ترجم ههای
فارس ِ صورتگرفاه از ای

 ،در مقای ه ب ا دیگ ر بخ ه ای ش عر ک ه کما ر ب ه

بخ

که الگ و پرداخاهای  ،دارای کما ری اخال اد در ترجم ه باش ن بخ

چه ارم ش عر

دارای فض ای م سهب  ،اس طورهای و ح اوی ب ن اری تع اد که الگ وی بهکاررفا ه
ی ب
اس
بخ

ب ه دیگ ر بخ ه ای ای
یافا ههای پ وه

ش عر ب وده و از ای

رو از زب ای آرکای ب برخ وردار

حاض ر ،ب هدیبال تحل ل هف

چهارم ش عر م سکور ،ین اندهن ۀ ای

____________________________
* نویسنده مسئول b.sajadi@uok.ac.ir
تاریخ پذیرش 1931/11/10 :
تاریخ دریافت 1931/11/50 :

اس

ترجم ة مام ایز فارس

از

ک ه از لح ا ت راکم واژگ ای  ،تن و
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واژگ ای و م ایگ

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

اری در ما ه ای

ط ول وب ارات و جمل هها ش باه های ب

ترجمه ش ه وجود دارد و جملگ حول یقطهم ای یب گ اره قرار داری
کلیدددوا هها :س رزم ِ ب حاص ل ،اس طوره ،یاخودآگ اه جمع  ،که الگ و ،جهای ه ای
ترجمه
 .1مقدمه

که الگ و 9ازجمل ه مبحشه ای ج سات ب رای مطالع ة رابط ة م ان ادب ات

بررس

ب هوی ه ش عر و اس طوره اس
بازیم ای ش

که الگوه ا در اس طورهها ب هکار گرفا ه ش ه و در ادب ات

های وناص ر اسطورهش ناخا ی ا ب مای ههای که الگ وی از گنجخای ة

تص اویر که الگ وی س ر ب ر م آوری

ب هوبارت دیگ ر ،اس طوره از طری

که الگوه ا ی ا

تصویر که الگوی در شعر ماجل م شود:
و موس ق ای بازیم ای ش وی و چ ه ب ه

ای ب مایهها چ ه بهص ورت دی اری ،یماین

رشاة کل ام درآین  ،ب ن ار بهص ورت ما وال ب ا ه م در ارتب ا ه ان ک ه اس طوره یام
م ش وی ل سا ،اس طورهها معمول اً تراوشه ای خودج وش روان ی
فرهن

رش

و یم و م

یابن

از تص اویرِ

 2ابن ای بن ر ،گوی های ش گف ایگ ز از

(واکر ،2002 ،ص )4

ب ه ب اور واک ر ( )2002اسطورهشناس
اس

ان  ،بلک ه بهواس طة

در قرنه ای مام ادی ،فرهن ه ای غن

که الگ وی من ارم م ان یاخودآگ اه جمع
اسطورهها اب ا کرده اس

ه

رویهمرفا ه آین های ب رای یاخودآگ اه جمع

ک ه بن ان روانش ناخا من ارم زی گ ابن ای بن ر مح وت م ش ود «اس طورهها

ب انگر س اخاارهای غری زی و که الگ وی یاخودآگ اهِ نه

ه ان » (واک ر ،2002 ،ص

)4
که الگوه ا یماده ای جهای ای

ک ه ب ه ش وههای مخال

اَش کال ،او اد و ری ه ا در ما ه ای ادب
همانگوی ه ک ه ویلرای

از جمل ه مف اه م ،ب مای هها،

و هن ری م ورد بازیم ای ق رار م گ ری

( )9114در کا ات اس اعاره و واقع

توض

م ده

ای

1. archetype
2. collective unconscious

اشعار ت

اس ال وت در زبان فارس

یمادها برای اکثری
«حق قا
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قری ب ب ه اتف ا م ردم جه ان ،مفه وم واح
اس

قاب ل کن

یماده ای من خص ،ماین

ک ه ای

ار من ابه داری

یاب

و غ ره،

آس مان ،زم

مَ و

ب هطور مک رر در فرهن ه ا تک رار م ش وی » (گ ری  ،لَ ب ور ،م ورگِ  ،ری
ویل نگهام ،2002 ،ص )914
ای فرهن ها ی ز ب ه اَش کال مخالف

همچ ون اس طوره در ادب ات یم ود پ

اسطوره راهنمای فه م که الگ و اس
که الگوه ا ک

کن م (پاین

بم

و ب ا بررس

اس طورهها در واق ف ش ناخ

ه ،9914 ،ص  )99وموم اً آث ار ادب

ب هوی ه ش عر مل ل ،دارای روح پ رواز تخ ل

ا م کنن

 ،اس طورهها و ی ز که

ه ان منظوم ة بلن

س رزم ِ ب حاص ل 9اث ر ت

ش عر و ادت ق رن ب

ام م خواین ؛ ش عری ب ا خص ل

دق ق

از

برت ر جه ان،

الگوه ای فراوای

اس ال وت 2را از ت بش اهکارهای
چن لحن و چن ص ای ک ه از

دل معماری وظ م فک ری ،پ وی های ب ش مار و ب یظ ری ب ا س ایر ش عرها و س ن ه ای
ادب

ای

ت اریج ایج اد ک رده اس

ش عر ترک ب

اس

از اس طورهه ا ،باوره ای دین ،

روای ه ای ش رق  ،پن ارهای ش اورایه ،ارجاو ات و ین ایهه ا و ارتباط ات ش بکهای و
ح اتش ۀ آنه ا ب ا ه م ک ه در قال ب حکای ه ای ای وهزدۀ ج ا از ه م س روده ش ه
اس

ب ا ای

ح ال ،آیچ ه پ وهن گران را ب ه ای

که الگوها و تص اویر که الگ وی در ای
بخ

ش عر ب ود از آیج ا ک ه که الگ وی ب

چه ارم از ش عر س رزم ِ ب حاص ل ی ب

رفا ه ،ب رآی م دق

تر ،تنه ا ب ه بررس

بررس

ترغ ب ک رد ،وج ود ف راوان

ب ه س ایر بخ ه ای ای

و مقای ة ترجم ههای ماف اوت بخ

ت ری در

ش عر ب هکار
چه ارم ای

منظومه در زبان فارس بپردازیم
ش عر س رزم ِ ب حاص ل از س ال  9994ت ا  ،9911چ ه بهص ورت مجمووهش عر مج زا
و چه هم راه دیگ ر اش عارِ ت
اس

اس ال وت ،ب

(ج ول  ،)9ام ا یق های ب

آنها ص ورت گرفا ه اس

اهم

از ده ب ار ب ه زب ان فارس

ار ای ک در م ورد ای
اص ل پ وه

ترجم ه ش ه

ترجم هها و خ وای

حاض ر ب ر ای

واقع

تطب ق

اس اوار ب وده
1. the waste land
2. T. S. Eliot
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ک ه ای

بررس

بررس

که الگوه ای بهکاررفا ه در آث ار ادب  ،ب هوی ه ش عر ،از منظ ر ترجم ه م پ ردازد

یاایج ای

اول

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

پ وه

تل اش چ ه در ای ران و چ ه خ ار از ای ران اس

م توای

به

ک ه ه فمن

ب رای مارجم ان ،ترجم هپ وهان ،مناق ان ترجم ه و ی ز س ایر

پ وهنگران دیگر حوزههای مرتبط با ادب ات و ترجمه مف باش
ب ا توج ه ب ه ماه
ترجم ههای فارس
مقای

که الگوه ا ،در ای

جهانش مول

ه ش وی ای

مقال ه س ع ب ر آن اس

چه ارم ش عر س رزم ِ ب حاص ل بررس

ص ورتگرفاه از بخ
مقای

م

و

هها در چ ارچوت یظ ری «جهای ه ای ترجم ه» ک ه ب ک ر

( )9119و ی ز ب ا توج ه ب ه رویک رد اسطورهش ناخا یوی
ص ورت م گ ری

که

( )9194ب ه مفه وم که الگ و

ب ک ر ( )9111در دس اهبن ی خ ود از «جهای ه ای ترجم ه» ب ان

دارد ک ه در «تص ری » (الگ وی س وم) اطلاو ات تل ویح موج ود در م ا مب

بهص ورت آش کار در م ا مقص
از طرف

واژگ ای یم ود داری

ب ان م ش وی ک ه در س ه س ط مان
در «همگرای

 ،س اخااری و

» (الگ وی چه ارم) ب ر تن ابه ما ه ای

ترجم های ب ه یک یگر اواق اد دارد؛ ب ی معن ا ک ه ما ه ای ترجم های از لح ا ت راکم
واژگ ای  ،تن و واژگ ای و م ایگ

ط ول جمل هها ش ب ه ب ه یک یگری

یقطهم ای یب گ اره ق رار داری ؛ ل سا ،ب ا توج ه ب ه یزدیک
که الگوه ا ب ه وی گ

وی گ

و در ح ول

«جهانش مول» ب ودن

«تن ابه ما ه ای ترجم های در م ا مقص » ک ه در یظری ة ب ک ر

( )9111مط رح م ش ود ،یظری ة «جهای ه ای ترجم ه» ب رای چ ارچوت یظ ری پ وه
حاضر ایاخات ش ه اس
ب ا وج ود کااته ا و مقال ههای ب
بازیم ای که الگ و ،منبع
که الگو در ش عر ایگل

ار زی ادِ م رتبط ب ا تعری

م

اقل و مقال های موث

 ،یاف

وج ود چن

ین

 ،تحل ل ،تق

مبن ی و

در ارتب ا ب ا راهکاره ای ترجم ة
منبع

از ای

لح ا ح ایز اهم

بود که پ وهن گران م توای ان ب ا اش اره ب ه آن راهک ار ی ا راهکاره ای ترجم های خ اص
در مقای ههای تطب ق

خ ود ،تحل ل دق

تری ارای ه ک رده و ی ز ب رای ی افا چ ارچوت

یظ ری م رتبط ب ا که الگ و از منظ ر ترجم ه زم ان کما ری را ص رد یماین ؛ ای
اص ل تری مح ودی

پ وه

حاض ر اس

ول اوه ب ر ای

م هله

 ،از دیگ ر مح ودی های
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اشعار ت

اس ال وت در زبان فارس

پ وه

م ت وان ب ه در دس ارس یب ودن تم ام ترجم ههای فارس

تع ادی از ترجمهها س الها پ

اث ر اش اره ک رد؛

ای

در ای ران منان ر ش ه ام ا دیگ ر تج ی چا

از طرد دیگ ر ،تع ادی از ای

ین های و

ترجم هها در خ ار از ای ران منان ر ش های ک ه دسارس

به آنها ب ار دشوار بود
 .2پیشینة پژوهش

درب ارۀ مفه وم که الگ و ،ای وا و کارکرده ای مخال
ولومای

ای و ب هوی ه یق

آن در حوزهه ای مخال

اس طورهای/که الگوی  ،9مقال هها و کااته ای زی ادی یوش اه

ش ه اس  ،اما چه در داخ ل ای ران و چ ه در خ ار از ای ران پ وهن

یاف

 ،ب هوی ه در ش عر س رزم ِ ب حاص ل ،از منظ ر ترجم ه

ب ه که الگوه ا در آث ار ادب
پرداخا ه باش

یم ش ود ک ه

در داخ ل ای ران تنه ا دو مقال ه ب ه بررس

شعر سرزم ِ ب حاصل پرداخاهای لازم ب ه نک ر اس

ترجم ة اس اعاره و تلم ح ات در

ک ه ای

اش ارهای ب ه

دو مقال ه ه

ترجمة که الگوها یکردهای
س جادی و رس ام ( )9919ب ا ب هکارگ ری یظری ههای ترجم ة م رتبط ب ا اس اعاره ک ه
ی وم ارم ( )9111در زب ان ایگل

و شم

ا ( )9919در زب ان فارس

ارای ه کردهای ،

در ای

مقال ه ،اس اعاره

ش ه اس

یا ایج ای

ترجمة اس اعارهها در ش عر س رزم ِ ب حاص ل را بررس

کردهای

ب ا توج ه ب ه بازیمای ه ا در تلم ح ات ش عر یادش ه ،بررس
پ وه

ین ان م ده

در روی

مارجمه ا از ترجم ههای پ
آنه ا ین ان م ده
تبع ه در فارس
اقاباس در ایگل

ترجم ة ای

ش عر ،ش واه قایفکنن های وج ود داری

از خ ود ب ه ی وو تقل

ش باه های چن مگ ری ب

 ،اس اعارۀ اباک اری در ایگل
ب ا اس اعارۀ مرک ب در فارس

کردهای

همچن

 ،یا ایج تحق

اس اعارۀ مُ رده در ایگل
ب ا اس اعارۀ بع

ب ا اس اعارۀ

در فارس

وج ود دارد؛ ام ا چن

که

و اس اعارۀ

ب هیظر م رس

ک ه مارجمه ا در ی افا مع ادل ب رای دیگ ر ای وا اس اعارهها در ه ر دو زب ان ب ا من کل
بزرگ مواجهای

1. mythological/archetypal criticism
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احم

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

گل و منب ری ( )9910ی ز چه ار ش عر پ رتلم

اس ال وت از جمل ه

ت

س رزم ِ ب حاص ل را ب ا ب هکارگ ری یظری ة «ب ن امان » کری اوا ( )9191و م ل لپ ه الم
کردهای

( )9111بررس

ه د ای

بررس  ،راهکاره ای مارجمه ای ایرای

تلم حات ب ن امان در اش عار ال وت ب ه زب ان مقص
م ده

ب وده اس

تحق

ین ان

راهک ار «حف ا اس م» در ترجم ة تلم ح ات اس ام خ اص و دو راهک ار «تغ ر

ح اقل» و «توض

» م ورد ترجم ه ب هترت ب پرب ام تری راهکاره ا در

ص ری تلم

ترجم ة تلم ح ات وبارته ای کل
م ده

یا ایج ای

ب رای ایاق ال

ب

ام راهکاره ا ین ان

ی بودهای

ک ه در ط ول زم ان ،راهک ار «تغ ر ح اقل» روی ی کاهن

داش اه و ،در مقاب ل،

ی افزاین

یا ایج بررس

راهک ار «توض

ص ری » روی

ب ر ای

اس اس ،یگ رش

داش اه اس

مارجمه ای ایرای

ب ه ترجم ة تلم ح ات در گ سر زم ان تغ ر اساس

وب ه

یافا ه اس

روی ی ش اابنام بهس وی راهکاره ای خواین هم ار و مامای ل ب ه زب ان مقص

تب یل ش ه

اس
ام ا ت ا ج ای ک ه یوی ن گان مقال ة حاض ر بررس
تخصص

وم

پرداخا ه اس

مفه وم که الگ و در ش عر س رزم ِ ب حاص لِ ال وت

اقل ب ه بررس
ل ازم ب ه نک ر اس

که الگوه ا ین ه اس

کردهای  ،تنه ا ی ب مقال ه ب هطور

ک ه در ای

تحق

احم ی چن اری ( )9912خواین

ی زه

اش ارهای ب ه ترجم ة
از مفه وم م رد در

تطب ق

چکام ة «س رزم ِ ب حاص لِ» ال وت و اش عار س بات ،ش اور ی وپرداز و رت ،ب ر مبن ای
یظری ة که الگوه ا ارای ه داده اس

در ای

جنب ههای یم ادی

ج اار تل اش ش ه اس

مفه وم «م رد» در چکام ة «س رزم ِ ب حاص ل» من هورتری اث ر ال وت ب هونوان م ا
تأث رگ سار و اش عار س بات ب هونوان م ا تأث رپ سیر ،براس اس دادهه ای یق
بهص ورت تطب ق
که الگ وی نه

تحل ل ش ود ه ر دو ش اور فن ارهای روای
وس ع از یماده ا فرافکن

را ب ر ط

یماده ای اس طورهای ب ن اری ب
ت رس و ب م ،ام
ح ات ادب

و یاام

ام را داری

برخاس اه از بخ

کردهای

ک ه در ای

م ان،

در واق ف ،آنه ا اس طورهها را تجلب گ اه

ی و ارزشه ای ماع ال و م نحط ی و ای

خ ود از آنه ا اله ام گرفاهای

که الگ وی

ان دی های

و در

وه ور که الگ و در ش عر ال وت منحص ر ب ه

اشعار ت

اس ال وت در زبان فارس

یمادهای جهانش مول اس

901

باو ش م ش ود ردپ ای که الگوه ا

 ،ام ا تن و مب ای ایگ زش

در شعر س بات در چهار سط تجربة فردی ،ملب  ،قوم و جهای دی ه شود
چه ارم از ش عر س رزم ِ ب حاص ل در

در مقال ة حاض ر ،ترجم ة که الگوه ا در بخ
پرت و چ ارچوت یظ ری ره اف
یاخودآگ اه جمع

جهای ه ای ترجم ة ب ک ر ( )9119و براس اس ای

ک ارل گوس ااو یوی

( )9194بررس

و تحل ل م ش ود که الگوه ا

بهمنزل ة تص اویر که الگ وی و همگ ای یهفا ه در ض م ر یاخودآگ اه جمع
اس طوره تجل

م یابن

ادام ه ین ان داده خواه

و در آث ار ادب
ش  ،ای

واژههای معمول در بخ
ماجل م شوی که هم

ا م کنن

و هن ری یم ود پ

 ،بهص ورت

هم انطور ک ه در

م هله س بب ش ه ترجم ة که الگوه ا در مقای ه ب ا

چه ارم از ای

یکاة مهم را از یظ ر دور داش

ۀ

ای

ش عر کما ر چ ال برایگ ز باش ؛ ام ا یبای

ک ه که الگوه ا گ اه بهواس طة زب انِ رم ز و یم اد در م ا

امر باوش دشواری ترجمة آنها م شود

 .3مفهوم کهنالگو و ناخودآگاه جمعی

واژۀ یوی ای «آرک تای پ» (که الگ و) از جمل ه رای جت ری اص طلاحات در ص
اخ ر اس
اله ات ،و یق

ک ه در حوزهه ای مخال
و یظری ة ادب

و فرهنگ

پ ای ش اخهای از یق  ،ب هیام «یق

از جمل ه روانشناس

ولم

س ال

 ،ای انشناس

،

ک اربرد دارد و ک اربرد وس ف آن در ادب ات ب ه

که الگ وی » ی ا «یق

یموی ه ازل » منج ر ش ه اس

(داد ،9919 ،ص  )411واژۀ «آرک تای پ» ب رای اول ب ار در ده ة ،9240در ل ات
بهش کل  archetypumوارد زب ان ایگل

ش

ه اس

 ،archētuposبهمعنای قال ب ،گرفا ه ش ه اس

بخ

؛ البا ه خ ود از واژۀ یوی ای
یخ

ای

ترک ب یعن

از فع ل یوی ای  ،archēinب همعنای «آغ از ک ردن ،اوبل  ،اص ل » ،من ا ش ه اس
دوم آن ی ز از واژۀ  tuposب همعنای «م ل ،الگ و ،یموی ه» گرفا ه ش ه اس
کلم ات چ ون ( typeی و ) و ( prototypeپ

یموی ه) م ت وان یاف

archē

بخ

ک ه آن را در
از ای

رو ،واژۀ

 archetypeرا با توج ه ب ه مؤلف ههای آن م ت وان «الگ وی یخ ا » ی ا «که الگ و» ترجم ه
ک رد هم انطور ک ه پ وهن گر ش ه ر گفام ان یق
اس

«در یق

داین گاه  ،ام اچ آبرام ز ،اب راز داش اه

ادب  ،اص طلاح که الگ و ین اندهن ۀ طرحه ای روای  ،الگوه ای کنن ،
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ت په ای شخص ا  ،درونمای هها ،و ص ورتهای مک رر اس
اس اط ر ،رؤیاه ا و حا

آثار ادب  ،همچن

گ اردهای از

ک ه در ط

ش عایر اجام او قاب ل شناس ای ای » (آبرام ز،

 ،2001ص )92
 ،اص طلاح «که الگ و» را ب رای مفه وم ب هکار م ب رد ک ه آن را

از س وی دیگ ر ،یوی

«صورتهای ازل » ،ی ا «بقای ای روای » الگوه ای تکرارش وی ه در تج ارت ی اک ان باس اای
م ا م یام

ک ه ب هاواقاد وی ،در «یاخودآگ اه جمع

اس طورهها ،دی

 ،رؤیاه ا ،خ الپردازیه ای شخص

» ی اد بن ر ب اق مای های
و ی ز آث ار ادب

(آبرام ز ،2001 ،ص  )92ض م ر «یاخودآگ اه جمع
س رک

تجل

و در

م یابن

» ،گنج ن ة غرای ز ،ایگ زهه ای
محرمه ای زی ا در قال ب

و ب پای ان و محرمه ای زی ا اس

وقا

ای

تص اویر یم ادی در خ الپردازیه ا ب روز پ

ا کنن

 ،که الگ و مح

وت م ش وی و

که الگوها در قالب پ کره ،9چ ه ای ای ی ا غ رای ای و چ ه ی ب فراین  ،ی وو اس طوره
م آفرینن (حری)9911 ،
که الگوه ا تص اویری من ارم در نه
خایه داری
یاش

از ای

ه ر ش خص گوی ا خ اطرات فن ردۀ اج اد خ وی
نهن

در براب ر موقع

من

تص اویر در آفرین ه ای هن ری مخال

که الگوه ا س بب

ب هوی ه ش عر ،خ ود را ب هخوب
و ش عر ی ز ب ه یاخودآگ اه

که الگ و ب ا یماده ا و اس اط ر ه م در ارتب ا اس

یماده ا ب هیظر م رس

دارد تص اویر

ه ای من ابه در سرتاس ر جه ان

ین ان م ده ؛ چ ون ب ا یاخودآگ اه اف راد در ارتب ا اس
وت اس

را در نه

ه ا در واق ف «که الگ و» را ب هوجود م آوری

واکن ه ای من ابه اف راد مخال
م ش وی ای

بن ری ای ک ه در یاخودآگ اه وج ود آدم

یماده ای جه ای هم ان که الگوه ا ه

مبن ی

و در تق

ان (ی کوبخ

،

بزردب گ ل  ،قبادی و سلمای ی اد مهرآبادی)9911 ،
ک ارل گوس ااو یوی
با طرح مباح ش مهم

 )9199-9112( 2روانپزش ب و مافک ر ب هیام سوی
چ ون ض م ر یاخودآگ اه جمع

اس

و که الگوه ا ب ه بررس

که
اس اط ر،

1. figure
2. Carl G. Jung
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پن ارهها و رؤیاه ا پرداخا ه اس
یاخودآگ اه ق وم آن ملب
م کن

معاق

یوی

زی ه و پابرج ا اس

بنابرای  ،م ت وان انو ان داش
فرهن

در شناخ

تم ام اس اط ر که

اس

و رفااره ای کل

ک ه درم مف اه م اس اط ر که

و رفاارهای ق وم م وثر باش

ال اده معاق

اس

ی ب ملب

آن ملب

در

را کنا رل

ی ب ق وم م توای
و یوی

ک ه فروی

خواساهای اس طوره را ب ه فراین ی یاخودآگ اه تقل ل دهن  ،ح ال آیک ه اس طوره ،پ ی های
والمگ ر یا کل اس
وج ود و فعال

ک ه ب ای س اخااری واقع
موج ودات ف و طب ع

و ی ا ی وو س اخاار واقع

و روش نگر
اس

و الگ وی دس اوری ب رای س لوم آدم

(ب هیق ل از س ااری ،9911 ،ص  )991م راد از ص ورت اس اط ری ی ا که الگ و ک ه
اصطلاح یوی

ب رای محاوی ات یاخودآگ اه جمع

اس

 ،ب ه آن دس اه از افک ار غری زی و

م ادرزادی و تمای ل ب ه رفااره ا و پن ارهای اطل ا م ش ود ک ه فط ری و نات
ای ان وج ود دارد در واق ف ،یاخودآگ اه جمع

ش امل تص اویر که الگ وی اس

در ی و
ک ه در

خواین ه وکسالعمل و بازتات وم ق ایجاد م کن (شم ا ،9911 ،ص )14
یوی

ب اور اس

بر ای

ک ه ض م ر یاخودآگ اه اف زون ب ر فردیب ودن و خودب ن گ ،

«جمع » ی ز ب وده ک ه از گسش اة من ارم ابن ای بن ر در روان آدم
(ح ری )9911 ،ب ه اواق اد یوی

 ،ب ا اینک ه ممک

واژه در روانک اوی فروی ) و تعب ر و تف

اس

ب ه ارث رس

توج ه ب ه رؤیاه ا (کل

ر آنه ا ت ا ح

زی ادی ب ه بررس

ه اس
یتری
روان ف رد

کم ب کن  ،رؤیاه ا و تص ورات دیگ ری ی ز ه ان ک ه تنه ا رین ه در یاخودآگ اه ف ردی
ی اری

خاس اگاه آنه ا را در گسش اة یاخودآگ اه ت اریخ  ،ق وم و ی ادی ابن ای

و بای

بنر دیبال ک رد یوی
جمع

( )9194از ای

ی و یاخودآگ اه من ارم و م وروث ب ه «یاخودآگ اه

» تعب ر ک رده اس

و تص اویر جه ای یهفا ه در آن را ک ه در قال ب اس طوره

ا م کنن

م یابن ،

ص ورت ب ای پ

و بهواس طة زب ان رم ز و یم اد در آث ار هن ری تجل

«که الگو» م یام
ب ه اواق اد یوی
یاخودآگ اه جمع
از یظ ر یوی

پ

ش ر زای

اس طوره ،در حق ق

 ،گنج ن ة س اخاارها ،تجرب ات و مض ام

در دلِ س اخاار روان اس
که الگ وی اس

و

()9194

 ،اس طورهها ،داس اانهای تقابله ای که الگ وی ه ان در واق ف ،اس طوره،
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اس اعارهای از یهایگ اه که الگ وی مح وت م ش ود طب

دی گاه ،اس طورهها ی ه

ای

اب ا  ،بلک ه تجرب ه م ش وی «اس اط ر ،تجل ات بن ادی روان پ ن اخودآگاه و یموده ا و
جلوهه ای آزاد درب ارۀ رخ

ادهای روای

 )12در مجم و  ،آیچ ه از کل ام یوی

مح

وت م ش وی » (س امویلز ،9112 ،ص
از ی ب س و ،توج ه ب ه یاخودآگ اه و

من هود اس

جنبههای آن و از س وی دیگ ر ،توج ه ب ه که الگ و ب ه منزل ة گنج ن ه و یهایگ اه یگارهه ا و
یماده ای یاخودآگ اه جمع

اس

ب ههم

خ اطر اس

ک ه اس طورهها ممک

در

اس

ادب ات ملل گویاگون ،در قالب الگوها و یمادها تجل یابن
که الگوه ا را م ت وان در س ه ط
که الگوی » و «ژایره ای ادب » م ورد یق
یماده ای جه ای من ارک ماین

ماف اوت «تص اویر»« ،یق مای هها یایظامه ای
ق رار داد تص اویر ش امل معقول ات و

و بررس

آت ،دری ا ،خورش

 ،او اد مق س و یق مای هها ی ا

یظامه ای که الگ وی ش امل مب احث چ ون م رد و ی وزای (تول

دوب اره) ،بازگن

به

بهن  ،آف رین  ،فنایاپ سیری و مف اه م مرب و ب ه دل اوری و جنگ اوری قهرم ان داس اان و
تح ول و رس اگاری اوس
ک ه در آث ار ادب

(گ ری و همک اران ،2002 ،ص  )291اس طوره ب ه ه ر یح و

و ای ج ا در ش عر ،وه ور کن  ،یک

م شود که بای ا در کنار س ایر اج زا ،در خ م

از اج زای اث ر ادب

س اخاار کل

اث ر ق رار بگ رد بن ابرای ،

از دی گاه ساخااری ،تنها اش اره ب ه که الگ و ،ب ه اس طوره در ش عر کفای
آیچ ه اهم

دارد چگ ویگ تبل ور ای

مح

وت

یم کن  ،بلک ه

که الگ و در ک ل س اخاار ش عر و ارتب ا آن ب ا

دیگر اجزای شعر اس
در بخ
بردهش
م گ ری

چه ارم ش عر «س رزم
ه در دو ط

ب حاص ل» ب ن ار مف اه م که الگ وی ب هکار

«تص اویر» و «یق مای هها ی ا یظامه ای که الگ وی » ج ای

تص اویر ،او اد و مف اه م وم ه که الگ وی در ای

بخ

از ش عر وبارتای

از دریا ،و د چهارده ،مرد ،آت ،فراز و فرود ،گردات ،چرخ ،باد ،و پ ری و جوای

اشعار ت
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 .4چارچوب نظری جهانیهای ترجمه

براس اس ره اف

1

جهای ه ای ترجم ه از منظ ر ب ک ر ،آن دس اه از وی گ ه ای ک ه

تص ور م ش ود در تم ام ما ه ای ترجمهش ه وج ود داری

و یا ج ة فراین

ترجم ه ی ز

ه ان ب همثاب ة «جهای ه ای ترجم ه» قلم اد م ش وی ب ا ش کلگ ری پ کرهه ای ب زرد
جهای ه ای ترجم ه امکانپ سیر ش

زب ای  ،کن

بهنجارسازی از جمله اول

اص طلاحات کل

ی در مطالع ات ترجم ه توض

ک ه وی گ ه ای فو ال سکر ارتب ا چن ای ب ه زبانه ای مب

در یا جة ت اخل 2یظامه ای زب ای ب هوجود یم آین
از اواس ط ده ة  9110آغ از ش
وپ

ه اس

جهای های ترجمهای (فرحزاد)9914 ،

پال امبو ( )2001در فرهن
م ده

تص ری  ،سادهس ازی ،و

ای

زبانشناس

و در حق ق

پ وه

 ،یا ج ة رش

پ ک رهای در ده ههای پ ن

ی اری

و مقص

و

درب ارۀ جهای ه ای ترجم ه
و ش کوفای مطالع ات ترجم ه

ب ود ب ک ر ( ،)9111جهای ه ای

ترجمه را به چهار اصل سادهسازی ،بهنجارسازی ،تصری و همگرای تق م م کن :
سادهس ازی 9:ب ک ر سادهس ازی در ترجم ه را ب ه سادهس ازی زب ان م ورد اس افاده در
ترجم ه ،تعری

م کن

براس اس ای

تعری

زب ان ما ه ای غ رترجم های س ادهتری یک

 ،زب ان ما ه ای ترجم های در مقای ه ب ا
سادهس ازی در ترجم ه

از یموده ای ای

پ ای تر ب ودن ماوس ط ط ول جمل هها در ما ه ای ترجم های اس

تن و و ت راکم

واژگ ای کما ر در ما ه ای ترجم های ،از دیگ ر یموده ای سادهس ازی در زب ان ترجم ه
ه ان
بهنجارس ازی 4:بهنجارس ازی در ترجم ه ب ه فراین ی دلال
وناص ر ما اول و رای ج در زب ان مقص
م گ ری

م کن

ک ه براس اس آن

ج ای وناص ر غ رما اول زب ان م ا مب

ب هوبارت دیگ ر ،بهنجارس ازی ش امل فراین

ی اس

را

ک ه براس اس آن

س اخاارهای دس اوری ،الگوه ای ه مین ن و واژگ ان رای ج زب ان مقص

در ترجم ه

1. translation universals
2. interference
3. simplification
4. normalisation
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اس افاده م ش وی ؛ بن ابرای  ،م ا مقص
واژگان غ رماعارد کماری ی ب
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س اخاارهای دس اوری ،الگوه ای ه مین ن و

به ما مب خواه داش

تص ری  9:تص ری در ترجم ه براس اس آیچ ه ب ک ر ب ان م
دارد ک ه براس اس آن اطلاو ات تل ویح موج ود در م ا مب

دارد ب ر فراین ی دلال
بهص ورت آش کار در م ا

مقص ب ان م شوی که در سه سط مان  ،ساخااری و واژگای یمود داری
همگرای  2:بن ا ب ر تعری
دلال

ب ک ر ،همگرای

ب ر تن ابه ما ه ای ترجم های ب ه یک یگر

دارد ،ب ی معن ا ک ه ما ه ای ترجم های از لح ا ت راکم واژگ ای  ،تن و واژگ ای و
طول جملهها شب ه به یک یگری و در حول یقطهم ای یب گ اره قرار داری

م ایگ

از س وی دیگ ر ،جهای ه ای ترجم ه از یگ اه ب ک ر وب ارت اس
یوو اً در م ا ترجمهش
یظامه ای زب ای ی
ش

ه دی

از« :منخص ههای ک ه

ه م ش وی ی ه در گفا ههای اص ل و یا ج ة م اخل ة

ان » (ب هیق ل از ش اتلورت و ک اوی ،2094 ،ص  )919ب ک ر ()9119

منخصة زیر را در ای مقوله م گنجای :
 9گرای
 2ب

مب گرای

به تصری یک از وی گ های منارم ما های ترجمه ش ه اس ؛
اری از ما ه ای مقص

ب ه س ادهکردن و ابه امزدای از قطع ههای م بهم م ا

داری ؛

 9ه ر م ا مقص

غالب اً دس اور مهارین

را بهنج ار و دیگ ر

ی زب ان مب

منخصههای غ رماعارد ما مب را مع ار م کن ؛
 4م وارد تک رار ی ا ب ا اس افاده از مارادده ا در قال ب الف ا دیگ ری در م آین

ی ا در

برخ موارد بهکل حسد م شوی (توری ،9110 ،ص )990؛
 2ما رجم در تل اش ب رای «ب وم کردن» م ا مقص  ،ممک

اس

در ب هکار گ رفا

منخصههای خاص زبان مقص مبالغه یا زیادهروی کن ؛

1. explicitation
2. levelling out

اشعار ت
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 9ممک

فراین

اس
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ترجم ه باو ش ش ود «برخ

ترجمهش ه در مقای ه ب ا ما ه ای مب

منخص هها در ما ه ای
بهص ورت

و ی ز ما ه ای اص ل ِ زب ان مقص

خاص توزیف شوی » (بهیقل از شاتلورت و کاوی ،2094 ،ص )919
بن ا ب ر آیچ ه ک ه گفا ه ش  ،ارتب ا یزدی ب و دوس ویهای م ان یظری ة جهای ه ای
اساس

ترجم ه و پرس

ِرو در پ وه

پ

حاض ر وج ود دارد ک ه وب ارت اس

ترجم ههای من ابه که الگوه ا ب ا توج ه ب ه حض ور فراگ ر آنه ا در زب ان مقص

از
یظری ة

جهای ه ای ترجم ه در واق ف ب ه وی گ ه ای ما ه ای ترجمهش ه در مقای ه ب ا ما ه ای
یوشاهش ه به زبان مقص م پ ردازد از ای

بع ی مقال ه ب ا توج ه ب ه ب ام

رو ،در بخ

قابل توج ه که الگوه ا در زب ان فارس  ،تلاشه ای ماف اوت مارجمه ای مخال
بررس

به زب ان فارس

ش

و بح ش خواه

یکا ه ین ان داده خواه

و ای

ای حوزه ب نار تلاشه ا ب هدل ل وج ود مف اه م که الگ وی ت ا ح

ب

ای
ش

اث ر
ک ه در

ار زی ادی یک ان

و منابهای
 .5روش پژوهش

م ا مب

در پ وه

ش عر و ادت س ۀ ب

حاض ر ،منظوم ة بلن

ام ،ی ب ش عر ایگل

آیک ه ازرا پاوی  9آن را وی رای
منان ر ش

ما ه ای مقص

ا اس

ک ه یخ ا بار ،پ س از

ک رده و ب ه  494مص ر ک اه

داد ،در اکاب ر س ال 9122

بررس

سرزم ِ ب حاص ل ه ان ای
فارس ترجم ه ش ه اس

م ری

ش ه در ای

پ وه  ،ترجم ههای فارس

ش عر توس ط ده ما رجم ایرای

از م ان ای

( ،)9921ج واد ول افچ ( )9919و بهم
یاف

س رزم ِ ب حاص ل از تبش اهکارهای

از ش عر

از س ال  9994ت ا  9911ب ه

ترجم هها ،تنه ا س ه ترجم ه ،یعن

ح

ش هباز

ش علهور ( ،)9919در ب ازار کا ات ب ه س هول

ش ی  ،اما ترجمههای دیگر ی ا غ رقای ل دس ارس بودی

ی ا دسارس

ب ه آنه ا ب

دش وار ب ود؛ زی را هم انطور ک ه قبل اً اش اره ش  ،تع ادی از ترجم هها س الها پ

ار
در

1. Ezra Pound

994
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ای ران منان ر ش ه ،ام ا دیگ ر تج ی چا

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

ین های و از ط رد دیگ ر تع ادی از آنه ا در

خار از ایران منانر ش های که دسارس به آنها ب ار دشوار بود
با ای حال ،در مجم و هف

ترجم ه ب رای پ وهن گران پ

ای

از :دش

حاض ر بهش مار م روی

ترجم هها وبارتای

ترجم ة پروی ز لن کری ()9920؛ منظوم ه س رزم
()9921؛ دش

اش

س ارون و اش عار دیگ ر

ب حاص ل برگ ردان ح

س ارون ترجم ة ش هریار ش ه ی ()9911؛ س رزم
ه رز ترجم ة بهم

ج واد ول افچ ()9919؛ س رزم

ک ه پ ک رۀ پ وه
ش هباز

ب حاص ل ترجم ة

وی ران

ش علهور ()9919؛ س رزم

برگ ردان محم ود داوودی و خل ل پامی ا ()9919؛ و ارض باطل ه ترجم ة محم ود
م عودی ()9911
ج ول  ،9ون وان ترجم ه ،ی ام ما رجم ،یاش ر ،س ال ایان ار ،و تع اد ص فحات را ب رای
منانرش ه از س رزم ِ ب حاص ل ال وت ،و ترجم ههای

ه ر ک ام از ترجم ههای فارس

موجود و غ رقابل دسارس در داخل و خار از ایران را ینان م ده
جدول  .1ترجمههای موجود و غیرقابل دسترس از شعر سرزمین بیحاصل در داخل و خارج از ایران
ردیف

9
2
9

عنوان

سرزم
دش

ویران

1

شهباز

9921/9111

249

تهران

شهریار شه ی

9911/9111

11

هما

هرز

مه ی وهاب

9919/2002

10

اما اد

ب حاصل

جواد ولافچ

9919/2002

921

ی لوفر

9912/2009

991

آزاد پ ما

ب حاصل

2
9

پرویز لنکری

9920/9112

990

یل

منظومه سرزم

سرزم
سرزم

ح

جن

هنر و

9994/9129

اشعار دیگر

4

رازی ،حم

صفحات

؟؟؟

سارون و

دش

مترجم(ها)

سال

تعداد

ناشر

سارون

خراتآباد

ونای  ،چنگ ز من ری

ح

محم حام یوری

ادت دفار اول

اشعار ت

اس ال وت در زبان فارس

ردیف

عنوان

1

سرزم

هرز

1

سرزم

ویران

90

بخ
پن

992

مترجم(ها)

سال

بهم شعلهور
محمود داوودی ،خل ل
پامی ا
محمود م عودی

ارض باطله

تعداد

ناشر

صفحات

9919/2001

12

چنمه

9919/2001

901

س ودو حرد

9911/2001

900

س ودو حرد

چه ارم ش عر س رزم ِ ب حاص ل تقریب اً ترجم ة دق

ِ بن ِ آخ رِ یک

9

از اش عار

ک ه ب هی امِ «در رس اوران» 2و ب ه زب انِ فرای ه س روده ش ه اس

ال وت اس

(مَ ری )2001 ،ای

ک ه کوت اهتری ق م

بخ

ق م های دیگ ر ش عر اس

(ش علهور )9919 ،بخ

ش عر اس

تقریب اً ب هیوو خلاص ة
ش عر تح

چه ارم ای

ون وان

«م رد در آت» 9دارای فض ای م سهب  ،اس طورهای و ح اوی ب ن اری تع اد که الگ وی
بهکاررفا ه ی
برخ وردار اس

ب

ب ه دیگ ر بخ ه ای ش عر اس

و از ای

رو از زب ای آرکای ب

؛ ل سا ،ب ا توج ه ب ه ه د پ وه  ،ک ل بخ

چه ارم از ش عرِ س رزم ِ

ایاخ ات ش ه اس

تبت ب

ب حاص ل ب رای بررس

در ای

کلمات و وب ارات ح ایز اهم

پ وه
در بخ

چه ارم ای

بررس

در ای

ش عر در ه ر هف

ترجم ه ب ا ه م

مقابله و مقای ه م شوی
 .6نتایج و بحث

در ای

بخ

 ،ب ه بح ش و کن وکاو در یموی ههای ترجمهش ه از بخ

چه ارم ش عر

سرزم ِ ب حاصل پرداخا ه م ش ود ب رای ایاخ ات یموی هها ،ب ا توج ه ب ه ه د پ وه
حاضر ،س ع ب ر آن ب وده تنه ا واژگ ان و وب ارات ک ه ح اوی که الگ و ه ان گ زین
بررس
در ای

و

ش وی مع ار اص ل تن خ ص و ایاخ ات مف اه م ،او اد و تص اویر که الگ وی
پ وه  ،من ابف دس

اول در ح وزۀ مباح ش یاخودآگ اه جمع

 9ینرِ «س ودو حرد» در کنور سوی و در شهر اساکهلم فعال

و رویکرده ای

دارد
2. dans la restaurant
3. death by water

مطالعات زبان و ترجمه

999

اسطورهای اس

ک ه از ای

ح وزه ب ا ون وان ای

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

م ان م ت وان ب ه اث ر کلاس ب ک ارل گوس ااو یوی

ان و س مبلهای

در ای

( ،9194ص  )20-2و فص ل مرب و ب ه

رویکرده ای که الگ وی و اسطورهش ناخا در کا ات رویکرده ای ایاق ادی ب ه ادب ات
یوشاة گری و همکاران ( ،2002ص  )912-1اشاره یمود
جدول  .2مقایسة ترجمههای عنوان بخش چهارم شعر سرزمین بیحاصل
متن مبدأ

متن مقصد

مترجم(ها)

مرد در آت

پرویز لنکری

مرد یاش از آت
یادداش د  :چنایک ه ب ایو ج

وساون در کا ات از ش عایر دین
ت ا داس اانهای واش قایه آورده،
در اوص ار که  ،در خ ام مص ر
ر اس کن ریه ،پ ک رۀ

و در بن

را ک ه از چ وت

خ ای طب ع

ساخاه ش ه ب ود ب ه درون دری ا
م افکن ی
Death by Water

ت ا ین ایة آن باش

ک ه ب ه ی روی قه ار آن پای ان
بخن

های و آت ب ا جری ان

طب ع

پ ک ره را ب ه

خ ود ای

ح

شهباز

«ب اب لوس» واق ف در خ ام لبن ان
ام روزی م ب رد و در آیج ا
اه ال ب ا تن ریفات پ ک ره را از
آت گرفا ه و ب ه منزل ة تول
مج
س اای

د رتالن و در مع رض
و پرس ا

م ردم ق رار

م دادی
مرد در آت

شهریار شه ی

اشعار ت

991

اس ال وت در زبان فارس
متن مبدأ

متن مقصد

یادداش  :ال وت تح

مترجم(ها)

تأث ر ایج ل
که

مق س و رس الة پولس اس
خط ات ب ه روم ان م گوی :
یم دای که جمف ما که در و
تعم

یافا م ،در موت او تعم

ی افا م ،پس چویکه در موت او
تعم

یافا م با او دف ش

آیکه به هم

یم تا

ق م که م

به

جلال پ ر از مردگان برخاس

ما

ی ز در تازگ ح ات رفاار یمای م!
(کاات مق س ،وه ج ی  ،رس الة
پولس رس ول ب ه روم ان ،بات
شنم ،سطور  )2-9فل باس هم در
آت غ ل تعم یافاه و به اب ی
و جاودایگ پ وساه اس
مرد در آت
یادداشدد  :تق ابل آش کار دارد
ب ا «مووظ ة آت
ک ه در بخ

 9آم

مقای ه کن

ب ا س طر  41و 22

از بخ

همچن

اول شعر
مرد در آت

بهم شعلهور

مرد در آت

محمود داوودی و خل ل پامی ا

مردن در آت

محمود م عودی

همانگویه که از ج ول  2من خص اس
چه ارم ،یعن

» و س وخان

جواد ولافچ

 ،پ نج ما رجم از هف

ما رجم ون وان بخ

« »Death by Waterرا ش ب ه ب ه ه م و ب ه «م رد در آت» ترجم ه کردهای

تنها دو مارجم با ای م تفاوت ی ب

ب ه ترجم ههای دیگ ر ای

ون وان را ب ه «م رد یاش

و

991

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

مطالعات زبان و ترجمه

از آت» (ش هباز) و «م ردن در آت» (م عودی) ترجم ه کردهای
سه مارجم (شهباز ،ش ه ی و ول افچ ) در یادداش

ل ازم ب ه نک ر اس

کوت اه ب ه ش رح ب ن ار ای

که
ون وان

پرداخاهای
جدول  .3مقایسة ترجمههای سطر  312در بخش چهارم شعر «سرزمین بیحاصل
متن مبدأ/شمارة سطر شعر

مترجم(ها)

متن مقصد

فل باس ف ن ق

پرویز لنکری

فلهباس فن قای

شهباز

ح

فل باس فن ق
Phlebas the
Phoenician

شهریار شه ی

فِلِباس فن ق
یادداش  :مطاب حاش ه ال وت بر سطر
از

 ،291فلباس فن ق وجه دیگری اس

جواد ولافچ

آقای یوگ ن س ،تاجر یبچنم
فِلِباس  Phlebasفن ق

992

بهم شعلهور
محمود داوودی و خل ل

فِلهباسِ فن ق

پامی ا

فِلباسِ فِن ق

ب ا توج ه ب ه ج ول  9م ت وان گف

ه ر هف

محمود م عودی
ما رجم وب ارت Phlebas the

 Phoenicianرا شب ه به ه م ترجم ه کردهای ؛ تنه ا تف اوت جزی
ش کل یوش ااری فارس

وب ارت اس

ح رود تلف ا ص ح

وب ارت ایگل

همچن

تنها ولافچ در یادداش

ترجم ة آنه ا ب ا ه م در

ک ه ه ر ما رجم س ع ک رده اس
در فارس

را ب ه مخاط ب فارس

کوتاه به شرح ب نار ای وبارت پرداخاه اس

ب ا آوایگ اریِ
ین ان ده

اشعار ت

991

اس ال وت در زبان فارس

جدول  .4مقایسة ترجمههای سطر  312در بخش چهارم شعر سرزمین بیحاصل
متن مبدأ/شمارة سطر شعر

a fortnight dead

که دو هف

متن مقصد

مترجم (ها)

دو هفاه مرده

پرویز لنکری

روز گسشاه از زمان مرگ

کز دم مرگ

ح

دو هفاه م گسش

شهریار شه ی

مردۀ چارده روزه

992

جواد ولافچ

دو هفاه پس از مرگ
که چهارده روز از مرگ

بهم شعلهور
محمود داوودی و خل ل پامی ا

م گسرد

یب مردهیِ پایزده روزه

ج

ول  ،4ترجم ههای مخال

چهارم شعر را ین ان م ده
که الگوه ا یماده ای جهای ای
ادب
ایجامش

شهباز

محمود م عودی

وب ارت  a fortnight deadدر س طر  992بخ
ت ر و در بخ

هم انطور ک ه پ

ک ه ب ه ش وههای مخال

و هن ری م ورد بازیم ای ق رار م گ ری
ه من خص م ش ود ک ه ش

از ای

مق م ه ب ه آن اش اره ش ،
از جمل ه او اد در ما ه ای

رو ،ب ا یگ اه ب ه ترجم ههای

ما رجم درم من ارک

داش اهای و آن را ب ه «دو هفا ه» و «چه ارده روز» ترجمهای

از کلم ة fortnight

ام ا تنه ا ی ب ما رجم

(م عودی) ای کلمه را به «پایزده روز» ترجمه کرده اس
جدول  .5مقایسة ترجمههای سطر  313در بخش چهارم شعر سرزمین بیحاصل
متن مبدأ/شمارة سطر شعر

the deep seas swell

999

متن مقصد

مترجم(ها)

مو های وسط دریا

پرویز لنکری

خ زات دریای ژرد

شهباز

ح

مو ژرد آتها

شهریار شه ی

خ زات ژردِ دریا

جواد ولافچ

اموا ژردِ دریا

بهم شعلهور

آتهای سهمگ ِ دریا

محمود داوودی و خل ل پامی ا

تلاطمِ وم ِ بحرها

محمود م عودی

920
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طب

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

ج ول  ،2پ نج ما رجم کلم ة  seasرا ب ه «دری ا» و دو ما رجم آن را ب ه «آته ا»

(شه ی) و «بحرها» (م عودی) ترجم ه کردهای
مارجمه ا تقریب اً یک

ب وده اس

مع ادل ایاخ اب تم ام

ک ه م ت وان گف

هم ط ور ،چه ار ما رجم کلم ة  deepرا ب ه «ژرد» و

س ه ما رجم آن را ب ه «وس ط» (لن کری)« ،س همگ » (داوودی و پامی ا) و «وم
(م

عودی) ب ر گردای های

ک ه از م ان آنه ا تنه ا مع ادل ایاخ اب «داوودی و پامی ا»

ی اهمگون ب ا دیگ ر معادله ای ایاخ اب ش
واژۀ  swellرا ب ه «م و » ،دو ما رجم ای

همچن

ما رجم دیگ ر اس

ه د پ وه  ،آیچ ه در ای

 ،س ه ما رجم

واژه را ب ه «خ زات» و دو ما رجم دیگ ر آن را

ب ه «آته ا» (داوودی و پامی ا) و «تل اطم» (م عودی) ترجم ه کردهای
وب ارت دارای اهم

ام ا ب ا توج ه ب ه

ب وده واژۀ «دری ا» اس

«دری ا» ج زو

که الگوه ا ق رار م گ رد و تقریب اً تم ام مارجمه ا آن را یک ان ترجم ه کردهای
وی گ

هم

»

موج ب ش ه کلم ههای  deepو  swellی ز ب ه تبع

ک ه

از کلم ة  seaترجم ة

تقریباً منابه داشاه باشن
جدول  .6مقایسة ترجمههای سطر  314در بخش چهارم شعر سرزمین بیحاصل
متن مبدأ/شمارة سطر شعر

profit and loss

994

ج
م ده

ول  ،9ترجم ههای مخال
هم انطور ک ه من خص اس

وب ارت ارای ه کردهای

متن مقصد

مترجم(ها)

سود و زیان

پرویز لنکری

سود و زیان

شهباز

زیان و سود

ح

شهریار شه ی

ای ینة سود و زیان

جواد ولافچ

سود و زیان

بهم شعلهور

سود و زیان

محمود داوودی و خل ل پامی ا

بهره و زیان

محمود م عودی

هف

ما رجم را ب رای  profit and lossین ان
ه ر هف

ما رجم مع ادل یک ای را ب رای ای

از س وی دیگ ر ،تنه ا ول افچ در ترجم ة خ ود واژۀ اض اف

اشعار ت

929

اس ال وت در زبان فارس

«ای ین ه» را ب هکار ب رده اس
شای باوان گف

ک ه ب ا توج ه ب ه س بب ترجم ة وی ب رای دیگ ر وبارته ا
اضافه برای ای وبارت بوده اس

که او بهیوو در پ توض

جدول  .7مقایسة ترجمههای سطر  316در بخش چهارم شعر سرزمین بیحاصل
متن مبدأ/شمارة سطر شعر

مترجم(ها)

متن مقصد

فراز آم و فرو رف
به فراز م رف

he rose and fell

پای

ح

و به ین ب

م ش و بالا

به پا خاس

ج ول  1ترجم ههای مخال
از مقای ة ترجمهها منخص اس

شهباز

شهریار شه ی
جواد ولافچ

تا فرو افااد

از ین ب و فراز م گسش

999

معادلگزین کردهای ؛ ای

پرویز لنکری

بهم شعلهور

فراز آم و فرو افااد

محمود داوودی و خل ل پامی ا

او به فراز بود و به فرود

محمود م عودی

وب ارت  rose and fellرا ین ان م ده
 ،ه ر هف

ما رجم ت ا ح

ب

هم انطور ک ه

ار زی ادی ش ب ه ب ه ه م

معادلگزین ه ای من ابه س بب ش ه س اخاار دس اوری جمل هها

هم تقریباً یک ان باش
جدول  .8مقایسة ترجمههای سطر  317در بخش چهارم شعر سرزمین بیحاصل
متن مبدأ/شمارة سطر شعر

He passed the stages
of his age and youth

مترجم(ها)

متن مقصد

از مراحل پ ری و جوای گسش

پرویز لنکری

از مراحل ومر و جوای گسش

شهباز

دوران شبات و ومر خود را پن

ح
سر

بگساش
دوران یوجوای و پ ری را پ مود
991

مراحل سالخوردگ و جوای

را پ مود

از سالهای پ ری و جوای اش گسش
گسر کرد از گاههایِ پ ری و جوای ِ خود

شهریار شه ی
جواد ولافچ
بهم شعلهور
محمود داوودی و خل ل پامی ا
محمود م عودی
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هم انطور ک ه پ
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مفه وم که الگ و و یاخودآگ اه جمع

«پ ری و ج وای » در دس اهبن ی که الگوه ا ج ای م گ ری
مقای ة ترجم هها در ج ول  ،1م ت وان گف

ه ر هف

از ای

اش اره ش ،

رو ،ب ا توج ه ب ه

ما رجم مع ادل یک ای را ب رای

وبارت  age and youthبرگزی های
جدول  .9مقایسة ترجمههای سطر  318در بخش چهارم شعر سرزمین بیحاصل
متن مبدأ/شمارة سطر شعر

متن مقصد

مترجم(ها)

ترجمه ین ه

پرویز لنکری

و به گردات ای ر ش
Entering the whirlpool
991

ج
م ده

ح

و در گردات ای ر ش

شهریار شه ی

و آیگاه به گردات فروش

جواد ولافچ

و به گردات رس

بهم شعلهور

تا گردات بلع ش

محمود داوودی و خل ل پامی ا

فرورَوان در گردات

محمود م عودی

ول  ،1ترجم ههای مخال

واژۀ  whirlpoolرا توس ط هف

هم انطور ک ه از مقای ة ترجم هها من خص اس

«گردات» را ب رای ای

شهباز

واژه ب ر گزی های

ل ازم ب ه نک ر اس

،ش

ما رجم ین ان
ما رجم و ن اً مع ادل
وب ارت را

ک ه لن کری ای

ترجمه یکرده اس
جدول  .11مقایسة ترجمههای سطر  321در بخش چهارم شعر سرزمین بیحاصل
متن مبدأ/شمارة سطر شعر

O you who turn the
wheel

متن مقصد

مترجم(ها)

ای آیکه فرمان را به دوران م آوری

پرویز لنکری

ای آیکه به دس داری سکان را
ای که سکان را به ک

داری

ای آیکه چرخ و سکبان به دس

توس

ح

شهباز

شهریار شه ی
جواد ولافچ

اشعار ت
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متن مبدأ/شمارة سطر شعر

مترجم(ها)

متن مقصد

یادداش  :چرخ و سکبان :سکبان کنا و
قای ؛ همچن
920

(مقای ه کن

چرخ سریوش
با سطر  29ما )

بهم شعلهور

ای آیکه چرخ را م گردای

محمود داوودی و خل ل

تو که سکان م چرخای

پامی ا

ای توی که سُکبان م چرخای

طب

ج ول  ،90ش

ما رجم واژۀ  wheelرا ب ه «سُ کبان» و «چ رخ» ترجم ه کردهای ،

در حال ک ه تنه ا ی ب ما رجم (لن کری) ب رای ای
اس

از ای

محمود م عودی

رو ،م ت وان گف

تقریب اً هم ة مارجمه ا درم من ارک از ای

و به تبف آن ،معادل من ابه ایاخ ات کردهای
ای وبارت را در قالب یادداش

واژه از مع ادل «فرم ان» اس افاده ک رده

همچن

کوتاه توض

واژه داش اه
اس

 ،ول افچ تنه ا مارجم

که

داده اس

جدول  .11مقایسة ترجمههای سطر  321در بخش چهارم شعر سرزمین بیحاصل
متن مقصد

مترجم(ها)

متن مبدأ/شمارة سطر شعر

بهره وزش باد چنم دوخاه

پرویز لنکری

and look to windward

ح

و م یگری به سوی باد
یظر م افکن در رهگسار باد

920

ج ول  ،99ترجم ههای مخال
که از مقای ة ترجم هها من خص اس

چنم

شهباز

شهریار شه ی
جواد ولافچ

به جایب باد

و بهسوی باد م یگری

بهم شعلهور

در پ ی باد

محمود داوودی و خل ل پامی ا

و جه ِ باد را مراقبای

محمود م عودی

را ب رای واژۀ  windwardین ان م ده
 ،ه ر هف

ما رجم ت ا ح

ب

هم معادلگزین کردهای ؛ واژۀ  windجزو که الگوها مح وت م شود

هم انطور

ار زی ادی ش ب ه ب ه

924
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جدول  .12مقایسة ترجمههای سطر  321در بخش چهارم شعر سرزمین بیحاصل
متن مبدأ/شمارة سطر شعر

مترجم(ها)

متن مقصد

که روزی چون تو بلن بالا و خوشای ام

پرویز لنکری

بود
که روزی هماین تو بود :خوشس ما و بلن
who was once
handsome and tall as
you

ح

ای ام
که روزی همچو تو او ی ز بلن ای ام و زیبا

شهریار شه ی

بود
که چون تو روزگاری بالابلن و زیبا بود

جواد ولافچ

که روزی چون تو رش و زیبا بود

929

بهم شعلهور
محمود داوودی و خل ل

که همچون تو بلن و زیبا بود

پامی ا

که روزگاری زیبارو بود و بلن بالا بود

محمود م عودی

همچون تو

ب ا توج ه ب ه ج ول  92و مقای ة ترجم هها م ت وان گف
من ابه را ب رای واژهه ای  handsome and tallبرگزی های

شهباز

ه ر هف

ما رجم مع ادل

زیب ای  ،ق

و در مجم و

هرآیچ ه ک ه ب ه وی گ ه ای و اهری ای ان مرب و باش  ،ج زو که الگوه ا مح وت
م شود
با توجه به مقای ة ترجم ههای ف و ال سکر م ت وان ماوج ه ش
در ترجمههای خ ود ت ا ح

ب

ار زی ادی ش ب ه ب ه ه م وم ل کردهای

آنها ی ز ب ار ب ه یک یگر ش ب های تع
دیگ ری اس

در پ وه

م ت وان ب ا توج ه ب ه برخ

و ل سا ترجم ههای

راهکاره ای ترجم های مارجمه ا ب رای ترجم ة

که الگوه ا ارتب ا م اق م ب ا مبح ش پ وه
پ

ک ه ه ر هف

ما رجم،

حاض ر ی ارد و خ ود موض و پ وه

ِرو ،تن ابهات ح ایز اهم

در ترجم ة که الگوه ا را

از الگوه ای «جهای ه ای ترجم ه» ک ه ب ک ر ( )9111معرف

کرده یظ ر «تصری » و «همگرای » ،بررس و مقای ه کرد

اشعار ت

922
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که الگوه ا ،الگوه ای تکرارش وی ه ،یماده ای جه ای و تص اویر من ارم در تم ام
دورههاین

ک ه در یاخودآگ اه نه

موجود در م ا مب
تعری

بن ری

رو ،اطلاو ات تل ویح

وج ود داری ؛ از ای

ی ز بهص ورت آش کار در ما ه ای ترجمهش ه ب ان ش های بن ا ب ر

ب ک ر ،ما ه ای ترجمهش ه از لح ا ت راکم واژگ ای  ،تن و واژگ ای و م ایگ

طول جمل هها ب

ار ش ب ه ب ه یک یگر و در ح ول یقط هم ای ی ب گ اره ق رار گرفاهای

(ب کر)9111 ،
در ب ن ار مطالع ات تطب ق

از ی ب اث ر ادب

ترجم ههای مخال

خ اص س ع

م ش ود ب ر روی تفاوته ای موج ود در ترجم هها ص حه گساش اه ش ود ،در پ وه
جهای ه ای ترجم ه و ی ز رویک رد اسطورهش ناخا س ع

حاضر اما بنا ب ه ه ر دو ره اف

اث ر برج اه ش وی ؛ ل سا ،ب ا توج ه ب ه

ب ر آن ب ود تن ابههای ترجم ههای ماف اوت از ای

تنابهها و قراب ه ای موج ود م ان ترجم ههای فارس

چه ارم ش عر م ورد بح ش،

بخ

آنچن ان ک ه در ج ولهای بال ا ب ه آنه ا اش اره ش  ،م ت وان گف
ب مای ههای که الگ وی ب ن ار از الگ وی واح

م گ ری

ین ه

همان یاخودآگاه جمع و اشاراکات اسطورهای در زبانهای مخال
ج ای از ای

م وارد ،اگرچ ه ره اف

رویک رد اسطورهش ناخا از دی
ک اربرد داری  ،9در یهای
اس
یک

یگر اس

 ،یزدیک

؛ یعن

اسطورهش ناخا ب ه وی گ

وی گ

دو رویک رد قاب ل ملاحظ ه

وی گ ه ای من ارم آنه ا ب ه

«جهانش مول » که الگوه ا در رویک رد

«تن ابه ما ه ای ترجم های در م ا مقص » ک ه در یظری ة

ش ود در جه

که الگوها در ما های مخال
 9ره اف

م ان ای

دو ب هدل ل یزدیک

«جهای ه ای ترجم ه» مط رح م ش ود ای
همچون س رآغازی تلق

اس

( )9194در دو ح وزۀ گفام ای ماف اوت

ی وو همخ وای و قراب

همخ وای و قراب

ک ه دل ل اص ل آن ی ز

«جهای ه ای ترجم ه» از یظ ر ب ک ر ( )9119و

گاه یوی

م ان ای

ترجم ة مف اه م و

ه مس ویهگ

و ارتب ا یزدی ب م توای

ایج ام پ وه ه ای ی و درب ارۀ چگ ویگ ترجم ة

ادب و فل ف

«جهای های ترجمه» در حوزۀ مطالعات یظری ترجمه و «رویکرد اسطورهشناخا » در حوزۀ ای انشناس بهمثابة

یک از شاخههای ولومای ای کاربرد داری
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 .7نتیجهگیری

در مقال ة حاض ر تل اش ش

ب ا ب هکارگ ری ره اف

منظ ر موی ا ب ک ر ( )9119و براس اس ای
گوسااو یوی
فارس

( )9194بخ

آن بررس

یظری ة «جهای ه ای ترجم ه» از

ۀ یاخودآگ اه جمع

در آرا و ای ین ة ک ارل

چه ارم ش عر س رزم ِ ب حاص ل اث ر ال وت ب ا ترجم ههای

و مقای ه ش ود بخ

ش عر ب ا ون وان «م رد در آت»،

چه ارم ای

دارای فض ای م سهب  ،اس طورهای و ح اوی ب ن اری تع اد که الگ وی بهکاررفا ه ی ب
ش عر ب وده و از ای

ب ه دیگ ر بخ ه ای ای

رو از زب ای آرکای ب برخ وردار اس

که الگوه ا ،الگوه ای تکرارش وی ه ،یماده ای جه ای و تص اویر من ارم در تم ام دورهه ا
ه

بن ری

ان ک ه در یاخودآگ اه نه

وج ود داری
ِ مخال

جهانش مول که الگوه ا ،ترجم ههای فارس

بخ ه ای ش عر دارای کما ری اخال اد در ترجمهای
تراکم واژگای  ،تن و واژگ ای و م ایگ
یقطهم ای ی ب گ اره ق رار گرفاهای

؛ ل سا ،ب ا توج ه ب ه وی گ
ای

بخ

ی ز ما ه ای ترجمهش ه از لح ا

ط ول جمل هها ب
ای

در مقای ه ب ا دیگ ر

در ح ال اس

ار ش ب ه ب ه یک یگر و ح ول
دیگ ر

ک ه ترجم ههای فارس

بخ ه ای ش عر س رزم ِ ب حاص ل ب هدل ل وج ود گفاگوه ای زی اد پرس ویاها و
شخص
مخال

ه ای ماع د اث ر ،وج ود اس اعارهها و تلم ح ات و ی ز س ببهای ادب
ب ار ماف اوت ه ان برخل اد دیگ ر مطالع ات تطب ق

تفاوتهای موج ود در ترجم هها تأک
تن ابههای ترجم ههای فارس

مخال

بنابرای  ،با توج ه ب ه یا ایج بهدس

م ش ود ،در پ وه
آم ه در ای

خصوص ا ک ه ب ک ر ( )9111ب رای تب
ترجم ه» معرف

در ح وزۀ ترجم ه ک ه ب ر

حاض ر س ع ب ر آن ش

از ش عر س رزم ِ ب حاص ل پ
پ وه

زب ای

من خص ش

ا و بررس

که

ش وی

ک ه از م ان چه ار

ب ن ار دی گاه خ ود در ب ات «جهای ه ای

ک رده  ،الگوه ای «تص ری » و «همگرای » بها ری گزین هها ب رای بررس

ترجم ة که الگوین

همچن

 ،ل ازم ب ه نک ر اس

ک ه تع

راهکاره ای ترجم های

مارجمها برای ترجم ة که الگوه ا ارتب ا م اق م ب ا مبح ش پ وه
ای خود موضو پ وه

دیگری اس

حاض ر ی اش

و

اشعار ت
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کتابنامه
احم گل  ،م  ،و منبری ،س ( )9910اش عار ت

تلم حات پ وه
احم یچناری،

اس ال وت در زبان فارس  :بررس موردی ترجمة

ادب ات معاصر جهان29-2 ،)99(99 ،

( )9912بررس

تطب ق مفهوم مرد در چکامة «س رزم

ویرانِ» ال وت و اش عار

س بات بر مبنای یظریة که الگوها زبان و ادب ات ورب 21-9 ،)1(2 ،
حری ،ا ( )9911کارکرد که الگوها در ش عر کلاس ب و معاصر فارس در پرتو رویکرد ساخااری به
اشعار شاملو ادب ات ورفای و اسطورهشناخا داینگاه آزاد91-9 ،)92(2 ،

داوودی ،م  ،و پامی ا ،خ ( )9919سرزم
سااری،

ویران اساکهلم ،سوی  :س ودو حرد
و اسطوره تهران :مرکز

( )9911جهان اسطورهشناس آی

س جادی ،ت  ،و رس ام  ،ن ( )9919اش عار ت
اساعارهها در «سرزم

اس ال وت در زبان فارس  :بررس موردی ترجمة

ب حاصل» مطالعات زبان و ترجمه99-91 ،)9(41 ،
هرز تهران :چنمه

شعلهور ،ت ( )9919سرزم

شم ا ،س ( )9919ب ان و معای
شم ا ،س ( )9911ایوا ادب

ویرای

دوم تهران :م ارا

تهران :م ارا

شهباز ،ح ( )9921منظومة سرزم ِ ب حاصل تهران :بنگاه ترجمه و ینر کاات

شه ی ،ش ( )9911دش
ولافچ ،

( )9919سرزم

فرحزاد ،د ( )9914فرهن
لنکری،

( )9920دش

سارون تهران :هما
ب حاصل تهران :ی لوفر
جامف مطالعات ترجمه تهران :ولم
سارون و اشعار دیگر تهران :ی ل

م عودی ،م ( )9911ارض باطله استکهلم ،سوئد :س ودو حرد
ی کوبخ  ،ن  ،بزردب گ ل  ،س  ،قبادی ،ح  ،و سلمای ی اد مهرآبادی ،ص ( )9911بررس که الگوی
آت و درخ

در شعر طاهره صفارزاده پ وه های ادب 991-942 ،)24(9 ،
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دربارة نویسندگان
داین گاه کردس اان در
ب ا

و فرهنگ

سددید بختیددار سددجادی داین ار گ روه زب ان و ادب ات ایگل

و یظری ة ادب

 ف اکنر و،ب هوی ه ال وت

پ وه ه ای وی ب ن ار در ح وزۀ یق
م ایگل

 م ری،

س وژه و هوی

اس

س نن

توجه خاص به برس اخ

 ادب ات کردی و ادب ات معاصر فارس اس،جویس
، داین گاه آزاد اس لام

آم وزش زب ان ایگل

سددید شددجاع نینددوا کارشناسارش

 ترجم ة،پ وه ه ای وی ب ن ار در ح وزۀ مطالع ات ترجم ه
. اس

اس

س نن

واح

 ترجمة دی اریشن اری و آموزش زبان ایگل، ادب
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الناز پاکار (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)
مسعود خوشسلیقه* (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)
زهرا خزاعی راوری (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران)

چکیده
پژژهو ح ضا ژژر بژژا ژژ ب بررسژژ و طبقهبنژژ ی ممیژژزی ژژای فژژی د در رسژژا ة م ژژ ،
سژ ة دوب ژژهشژ ۀ سژژهگا ة پ رخوا ژ ه را بررسژ دژژرده و ممیژزی ژژای آن را اسژژر را
و دسژژرهبن ی مژژوده اس ژ  .ای ژ سژژهگا ه دژژه از آرژژار برجسژژرة سژژینمای جهژژان اس ژ ،
مو ژواات فر نیژ و ایژ وولو ی

بسژیاری ییژر اشژ ،،خشژو  ،جنایژ

و مژ

را در بردارد دژه در دوب ژة فارسژ از طریژ ،اامژال ممیژزی بژا نجار ژای ایژ وولو ی
و فر نیژ دشژژور مسژژو شژ ها  .پژژاراداید تیقیژژ ،،بهرهگیژری از رویکژژرد دی ژ بژژوده
اس ژ

و مو ژژهگیری بژژه روش

فمن ژ صژژورت گرف ژ

و دادهدژژاوی بژژه روش تی ی ژل

میرژژوای اسژژرقرای ا جژژام شژ ه اسژ  .یافرژژه ای پژژهو ح شژژان داد ممیژزی ژژا در سژژه
سژژطت تصژژویر ،د ژژام و ص ژ ا اامژژال ش ژ ها و مسژژاول م ژ ب  ،فر نی ژ و سیاس ژ را
شژژامل مژژ شژژو  .در ایژژ فژژی د ،اغ ژژ

صژژینه ای دژژه ماد ژژا و آیی ژژای دیژژ

مسژژییی  ،روابژژر خژژار از ازدوا  ،روابژژر جنسژ  ،خشژژو  ،وشژی
ماد ای آمریکا را بژه تصژویر مژ دشژن  ،ضژ ب شژ ها ژ و اغ ژ
مژژی دسژژ

ژژای الک ژ و

گ ریو ژای دژه بژه

مو ژژواات اشژژاره دارد یژژز جژژاییزی یژژا ضژژ ب شژژ ه اسژژ  .سژژ

یافرژژه ا از طری ژ ،مصژژاضبه بژژا پژژن ت ژ از گوین ژ گان و م ژ یران دوب ژژا سهسویهسژژازی
شژژ  .در پایژژان ،یافرژژه ای پژژهو ح بژژا توجژژه بژژه پهو ح ژژای لب ژژ مژژرتبر بیژژ
ش ها .
کلیددددواژهها :ایژژژ وولو ی ،ممیژژژزی ،ترجمژژژة دی اریشژژژنی اری ،دوب ژژژه ،سژژژهگا ة

پ رخوا ه
____________________________
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 .۱مقدمه

در اغ ژ

دشژژور ا از جم ژژه ایرالیژژا ،اس ژ ا یا ،آلمژژان و فرا سژژه و البرژژه ایژژران ،دوب ژژه ،بژژا

وجود زینه بالژا ،روشژ غالژ

بژرای ترجمژة فی د ژای خژارج در رسژا ة م ژ میسژو

م شژژود؛ چرادژژه بژژه سژژواد خوا ژ ن یژژا تنژ خوا
آسژژانتر اسژژ
تثبی

یژژازی ژ ارد و فهژژد آن بژژرای م اطبژژان

(پرییژژو ،9رگژژو دارمو ژژا 2و بژژوتیرول  .)2196 ،9مچنژژی  ،ایژژ روش ،بژژه

زبان م ژ و ج ژوگیری از گسژررش زبان ژای بییا ژه یژا می ژ دمژ

وضژژ ت زبژژان موجژژ

م دنژ چژون

وضژژ ت اجرمژژاا و سیاسژژ م شژژود (دا ژژ  .)9119 ،4بژژه یر

م رس ای باور در بسژیاری از دشژور ا مچنژان رایژ اسژ  .ا ژاوه بژر آ چژه گ رژه شژ ،
دوب ژژه امکژژان ممیژژزی 1در فی د ژژا را فژژرا د م ژ آورد؛ زیژژرا ص ژ ای اص ژ
م اطژژ

م رسژژ و م تژژوان بهصژژورت ضرفژژهای و اغ ژژ

تغییژژژرات ایژژژ وولو ی

فژژی د بژژه گژژوش

بژژ ون ج ژژ

توجژژه ببیننژژ ه،

لژژژازم را اامژژژال مژژژود (بسژژژق 2196 ،6؛ بوگوتسژژژک 2199 ،7؛

دولسژژرارا ،8پیرژژرز  1و اسژژ ینوب2192 ،91؛ دا ژژ  .)9119 ،ممیژژزی در اغ ژژ

دشژژور ا بژژا

ا ژ اب و بژژه درجژژات م ر ژژر اجژژرا م شژژود؛ بژژرای مثژژال ،پهو ح ژژا شژژان داد ژ دژژه در
گ شژژره ،ضکوم
بژژرای مطابق ژ

ژژای فاشیسژژ

دشژژور ای از جم ژژه ایرالیژژا و اسژژ ا یا از ایژژ لاب یژژ ،

فی د ژژا بژژا ای ژ وولو ی هادپرسژژرا ة خژژود بهژژره م برد ژ (گژژومز دسژژررو،99

2196؛ مژژرو2196،92؛  .)2192در سژژال ای اخیژژر دژژه اقایژژ فاشیسژژر در ایژژ دشژژور ا
دمر گ ش ه اسژ  ،ممیژزی غالبژاً بژهدلایل اخ ژال و فر نیژ و بژرای پیشژییری از آسژی

1. Perego
2. Orrego-Carmona
3. Bottiroli
4. Danan
5. censorship
6. Beseghi
7. Bogucki
8. Koolstra
9. Peeters
10. Spinhof
11. Gomez Castro
12. Mereu

سیاس
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اجرمژژاا بژژر دوددژژان و وجوا ژژان اامژژال م شژژود (دیژژا -سژژینرا 2198 ،9؛ مژژرو2196 ،؛
ز ژژژات 2196 ،2؛ سژژژا رل 2196 ،9؛ سژژژولر پژژژاردو2191 ،4؛ پرینژژژ 2194 ،1؛ مژژژرو2192 ،؛
بیوداریژژا .)2111 ،6پ یژژ ۀ ممیژژزی ،در پهو ح ژژای صژژورتگرفرژژه در دشژژور ای مژژ ب
ییر دشور ای ارب (دی جیوا 2196 ،7؛ یایوی  )2196 ،8یز شا

ای م ااین .

در رسژژا ة م ژژ دشژژور مژژا ،روزا ژژه چن ژ ی فژژی د خژژارج در شژژبکه ای م ر ژژر بژژه
مژایح گ اشژژره م شژود و شژژای برژوان گ ژ

شژمار آن ژژا از فی د ژای داخ ژ

دژه گژژا

بیشژژرر اس ژ  .برخ ژ از ای ژ فی د ژژا دارای تصژژاویر و گ ریو ژژای اس ژ

دژژه بژژا اژژرب و

لژژوا ی رای ژ در جامعژژه اسژژازگار  .مسژژلولان پ ژح فژژی د یژژز دژژه م دا ن ژ ای ژ مسژژاول
بهصژژورت مسژژرقید یژژا غیرمسژژرقید بژژر بیژژنح و سژژب

ز ژ گ م اطبژژان تژژیریر م گ ار ژ

(مژژرو  ،)2192 ،بژژهمنیژژور ض ژژن یژژام باور ژژا و لژژوا ی  ،ممیزی ژژای بژژر فی د ژژا اامژژال
م دنن  .از آ جا ده روش غال

ترجمژه فژی د در دشژور مژا یژز دوب ژه اسژ  ،امکژان اامژال

ممیژژزی بسژژیار بالاسژ  .امژژا از آ جژژا دژژه دسژژرورالعمل ا و لژژوا ی ممیژژزی دوب ژژه بهصژژورت
دامژژل و منسژژجد در دسژژرر
دوب هشژ ه بژا سژ ه ای اصژ

م باشژژ  ،م تژژوان از طریژژ ،بررسژژ و مقایسژژة سژژ ه ای
فی د ژا بژه سژازودار ممیژزی و در ریجژه یژوۀ رویژاروی

مژژا بژژا فر نژژگ و ایژژ وولو ی بییا ژژه پژژ بژژرد .ا میژژ

بررسژژ ممیژژزی در مطالعژژات

دی اریشنی اری ده یک زیژر شژاخه ای رشژرة مطالعژات ترجمژه اسژ
لژژژرار گرفرژژژه (پژژژرز گژژژو زال 2194 ،1؛ دیژژژا
ژژژرورت آن در مژژژورد دوب ژژژه ای فارسژژژ
مهژژ یزادخا

بار ژا مژورد تیدیژ

سژژژینرا 2192 ،؛ گمبیژژژر )2111 ،91و

یژژژز در مقالژژژة خوشسژژژ یقه ،اژژژامری و

( )2197بیژژان شژژ ه اسژژ  .البرژژه ایژژ مو ژژو تژژادنون در چنژژ پژژهو ح
1. Díaz Cintas
2. Zanotti
3. Sandrelli
4. Soler Pardo
5. Parini
6. Bucaria
7. Di Giovanni
8. Yahiaoui
9. Pérez González
10. Gambier
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ایژ پهو ح ژا یژا سژ ه ای دوب ژهشژ ه توسژر مؤسسژات

خصوصژ را تی یژژل مژژوده یژژا را برد ژژای ممیژژزی را میژژور اصژ
(خوشسژژ یقه ،اریژژ

پژژهو ح لژژرار دادها ژ

و اژژامری2191 ،؛ خوشسژژ یقه و اژژامری 2196 ،؛ دنویسژژ  ،چ

امژژژر و ج الیژژژان دلیژژژ2196 ،،؛ اژژژامری و لا ژژژ زاده2191 ،؛ خوشسژژژ یقه و اژژژامری،
2194؛ صژژژ یق و اجیژژژان2192 ،؛ لا ژژژ زاده و مردا ژژژ 2199 ،؛ لژژژوام اژژژادل.)9981 ،
پژژهو ح ضا ژژر بژژا ژ ب بررسژ و طبقهبنژ ی ممیزی ژژای فژژی د در رسژژا ة م ژ  ،در یژژر
دارد س ژ ة دوب ژژه ش ژ ۀ مجموا ژة «پ رخوا ژ ه »9دژژه در سژژال  9911از شژژبکة ی ژ
شژژ ه اسژژ

پ ژژح

را بررسژژ دژژرده و ممیزی ژژای آن را اسژژر را و دسژژرهبن ی مایژژ  .سژژهگا ة

پ رخوا ژ ه دژژه از آرژژار شژژاخص و برجسژژرة سژژینمای جهژژان ل م ژ اد م شژژود ،دربردار ژ ۀ
مو ژژواات فر نیژژ و ایژژ وولو یک بسژژیاری ییژژر اشژژ ،،خشژژو  ،جنایژژ

و مژژ

اسژ  ،از ایژ رو بررسژ آن از منیژژر ممیزی ژژای صژژورتگرفرژژه م توا ژ بسژژیار روشژژنیر
باش  .البره لازم به ذدر اس

ده ایژ سژهگا ه ،پیحتژر بژا چنژی

ژ ف بررسژ شژ ه (ما نژ

لژژوام اژژادل )9981 ،ولژژ از آ جژژا دژژه در پژژهو ح ذدژژر شژژ ه ،ممیزی ژژا براسژژا
را برد ژا ترجمژه دسژژرهبن ی شژ ها  ،طبقهبنژ ی دامژل و دلیقژ از میرویژژات ممیژزیشژ ه
و طبیع

آن ا اراوژه شژ ه اسژ  .پژهو ح ضا ژر در یژر دارد بژا دلژ

ممیژژزی بژژهداررفرژژه در ایژژ سژژهگا ة د اسژژی
دام

بیشژرری مو ژو

را وادژژاوی دژژرده و طبقهبنژژ ی منسژژجد و

از میرویات ممیزیش ه اراوه د .

 .۲پیشینة پژوهش
 .۱ .۲ایدئولوژی

ژژر جامعژژه ،فر نژژگ ،باور ژژا و ارزش ژژای خژژاخ خژژود را دارد دژژه در گژژ ر زمژژان
شکل گرفرها ژ  ،برخژ از آن ژا مرع ژ ،بژه فر نژگ مژان جامعژه بژوده دژه سژل بژه سژل
ا رقژژال یافرژژه و برخژ دییژژر در تعامژژل بژژا سژژایر جوامژ بژهدسژ

آمژ ه اسژ  .جوامژ بژژه

شژژیوه ای م ر ژژ بژژا ژژد در تعاملا ژژ  .یکژژ از مهدتژژری راه ژژای تعامژژل ،تژژرجد
1. the godfather

سیاس
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میصژژولات فر نیژژ از جم ژژه درا

999

ژژا ،مج ژژات و میصژژولات دی اریشژژنی اری (چژژون

فی د ژژا ،سژژریال ا و بازی ژژا) اسژژ  .امژژروزه ،بژژها
میصژژژولات دی اریشژژژنی اری «پردژژژاربردتری

گسژژررش تکنولژژو ی ،ترجمژژة

ژژژو ترجمژژژه» میسژژژو

م شژژژود (پژژژرز

گژژو زال  ،2194 ،خ .)9 .در میژژان ای ژ میصژژولات ،فی د ژژا و سژژریال ا ،سژژهد بزرگ ژ را
بژژه خژژود اخرصژژاخ دادها ژ دژژه ا ژژاوه بژژر اینکژژه موج ژ

سژژرگرم م شژژو  ،اط ااژژات،

فر نژژگ ،ارزش ژژا ،باور ژژا ،اارقژژادات و ضر ژ د یشژژه ا را از جامعژژهای بژژه جامع ژة دییژژر
ا رقال م د نژ  .بژا وجژود ایژ  ،جوامژ بژهسژادگ اجژازه ورود ژر مط بژ را م د نژ و
در مرض ژة ا ر ژژا

و ترجمژژه ،ب ژهویژژهه بژژرای پ ژژح در رسژژا ة م ژ خژژود ،لژژوا ین بژژرای

ممیژزی تژ وی مژ دننژ  .ایژ مسژل ه بژهویهه دربژارۀ ترجمژژة فژی د و سژریال بیشژرر صژ
م ژ دن ژ ؛ زیژژرا رچژژه م اطبژژان ی ژ

رسژژا ه بیشژژرر باش ژ  ،ممی ژزی ژژا س ژ رییرا هتر اس ژ

(مردل.)2191 ،9
از آ جژژا دژژه ممیژژزی رابطژژهای تنیاتنژژگ بژژا ایژ وولو ی دارد (مردژژل ،)2191 ،ابرژ ا شژژر
م رصژژری از م هژژوم ایژژ وولو ی اراوژژه م شژژود و سژژ

بژژه مبیژژ

سژژری بژژار فی سژژوب فرا سژژوی ،دیسژژروت دو تریسژژ  ،2در درژژا

ممیژژزی م پژژردازید.
خژژود وا ۀ یو ژژا

ایژژ وولو ی را بژژه معنژژای «ا ژژد ایژژ ه ا» بژژهدژژار گرفژژ  .بژژهاقیژژ ۀ ون دایژژ ،)2111( 9
دیسژژروت تریس ژ ای ژ م هژژوم را بژژه مژژان معنژژای بژژهدژژار گرف ژ

دژژه امژژروزه از آن بژژه

روانشناسژ یژژا ا ژژد شژژناخر تعبیژژر م شژژود .در گژ ر زمژژان ایژ وا ه بژژا لژژرار گژژرفر در
دنژژار مکژژاتب چژژون ماردسیسژژد ،دمو یسژژد ،اسیو الیسژژد ،لیبرالیسژد ،فیمینیسژژد ،هادپرسژژر ،
هادپرسژژر و غیژژره ،معژژا
وا ه اراوه ش ه اسژ

من ژ و مثبر ژ ب ژه خژژود گرف ژ  .تع ژاریر مرع ژ دی از ای ژ

دژه وجژه مشژررت تمژام ایژ تعژاریر ایژ اسژ

دژه «ایژ وولو ی ا

دربژژارۀ اقای ژ و باور ژژای جمع ژ و مشژژررت افژژراد سژژرن » (ون دای ژ  ،2111 ،خ.)99 .
بژژهزاژژد ون دایژ

( ،2111خ ،)96 .ایژ وا ه در معنژژای اژژام ،ژژوا «شژژناخ

اجرمژژاا »

1. Merkle
2. Desttut de Tracy
3. Van Dijk
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گژژروه و اا ژژای آن» .فچینژ  9و م کژ

و در معنژژای خژژاخ« ،باور ژژای بنیژژادی یژ

( )2199یژژز ایژژ وولو ی را «مجمواژژه ت کژژرات ژژر فر نژژگ م دا نژژ دژژه شژژامل باور ژژا،
اارقژژادات و نجار ژژا م باشژژ » (خ )9 .دژژه در ایژژ پژژهو ح بژژه ایژژ تعژژاریر اسژژرناد
م شود.
بژژا چژژرخح فر نیژژ در د ژژة  9181بی
ترجمه یژز راه یافژ
و زبا

ژژای مژژرتبر بژژا ایژژ وولو ی بژژه مطالعژژات

(بسژن  )9118 ،2و میققژان ایژ ضژوزه بژهتژ ری از رویکژرد ا مژ

مبرن بر م هژوم تعژادل دسژ

دشژی ه و بژه رویکژرد فر نیژ تغییژر جهژ

بژه بیژان دییژر ،واضژ ترجمژه از مژر بژژه فر نژگ تغییژر یافژ

داد ژ .

و میققژان بژهجای مقایسژة

مر ژژای مبژ أ و مقصژ و ارزیژژاب آن ژژا بژژر مبنژژای میژژزان وفژژاداری ترجمژژه بژژه اصژژل ،بژژه
تی یژژل ترجمژژه ا از منیژژر فر نژژگ ،سیاس ژ

و ای ژ وولو ی پرداخرن ژ  .بژژه ای ژ ترتی ژ  ،در

پهو ح ژژای بسژژیاری ترجمژژه بهمثابژژة پ یژ های ایژ وولو ی
سیاسژژ

ژژر دشژژوری تیریرگژژ ار اسژژ

تعریژژر شژ دژژه بژژر تژژاریو و

(مث ژاً ،مرینژژو آلژژوارز2196 ،9؛ زاب بیسژژکو2196 ،4؛

لژژ 2199 ،1؛ ژژژورد2199 ،6؛ والژژژ وون2199 ،7؛ بسژژن 9118 ،؛ تژژژوری9111 ،8؛ رمژژژا ز،1
 .)9181بژژا ایژ ضژژال ،مباضژ
پ داوت دیژا

سژینرا

فر نی ژ و ایژ وولو یک تقریبژاً در د ژة اخیژژر و بژژهویهه در

در سژال  2192بژه ضژوزۀ مطالعژات دیژ اریشژنی اری راه یافژ

دژژه تژژا پ ژیح از آن چن ژ ان مژژورد توجژژه بژژود .دیژژا

سژژینرا

( ،2192خ )219 .در ای ژ

باره م گوی « :بژا وجژود اینکژه رسژا ه ای دی اریشژنی اری قژح بسژیار مهمژ در جامعژه
ای ژژا م دنن ژ  ،تیقیقژژات بسژژیار ا ژژ د بژژه مو ژژو تژژیریر لژژ رت ،ای ژ وولو ی ،ممیژژزی و
مناس سژژازی در ترجم ژة ای ژ بر امژژه ا بژژه زبان ژژا و فر نگ ژژای دییژژر ،اخرصژژاخ یافرژژه
اس ».
1. Facchini
2. Bassnett
3. Merino-Álvarez
4. Zabalbeascoa
5. Li
6. Nord
7. Valdeón
8. Toury
9. Hermans
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 .۲ .۲ممیزی

سا سور یا ممیژزی دژه زیرمجمواژة مطالعژات ایژ وولو ی لژرار مژ گیژرد از فعژل لژاتی
 censereگرفره ش ه دژه ژزد برخژ بژار مثبژ
د

و ژزد برخژ بژار من ژ دارد .در لغژ امژة

ا سا سژور بژهانوان ممیژزی و ت رژیح مطبواژات ،مکاتیژ

اسژژ  .در بافژژ

و مژای امژه ا معنژا شژ ه
ژژا بژژهجای وا ه

ایژژران ،بژژهویهه در سژژال ای اخیژژر ،در رسژژا ه و درا

سا سژژور ،از ممیژژزی اسژژر اده مژژ شژژود .معرمژژ هاد ( )9987یژژز ممیژژزی را «بررسژژ
درا
صاض

ژژا ،روز امژژه ا ،مایشژژنامه ا ،فی د ژژا ،امژژه ا و غیژژره بژژه دسژژرور ضکوم ژ

یژژا فژژرد

الر ار پیح از اجژازه ا رشژار ،مژایح یژا توزیژ آن ژا» تعریژر مژ دنژ (بیژانشژ ه

در معصژژژوم  ،9911 ،خ  .)229بژژژهزاژژژد بی یژژژا  ،2117( 9خ )9 .ممیژژژزی «دخژژژل و
تصژژرب در باز ویس ژ گ رمان ژژا از سژژوی ی ژ
ا رقال پژارهای از اط ااژات از یژ

مسژژلول یژژا سژژازمان بژژا ژ ب مما ع ژ

منبژ بژه منبژ دییژر مژ باشژ  .آلژان 2و بژوری ،2116( 9

خ  )92یژژز ممیژژزی را «پیشژژییری و مما ع ژ

از ا رشژژار س ژ نان یژژا وشژژره ای م ژ دا ن ژ

دژژه بژژه ص ژ ا جامعژژه یس ژ » و دژژاردرد آن را میافی ژ

مردمژژان آن جامعژژه از آس ژی

اخ ژال و ضرژ جسژژم مژ دا نژ  .تمژژام ایژ تعژاریر دژژد و بژژیح بژژه ایژ
دار ژ دژژه قژژح ضکوم

از

ای

کرژژه اشژژاره

ژژا در چیژژو ی ا رقژژال مرژژون ترجمژژهشژ ه ،از جم ژژه میصژژولات

دیژژ اریشژژنی اری ،بسژژیار مهژژد اسژژ

(بی یژژا  .)2117 ،ای ژژای ایژژ

قژژح بژژا دخژژل و

تصژژرفات  4مژ ا جامژ دژژه امومژاً بژژهدلژژای

چژژون ض ژژن لژ رت سیاسژ  ،اقایژ مژ ب ،

و ج ژژوگیری از آسژژی

ای اجرمژژاا  ،اخ ژژال و فر نیژژ صژژورت

ایژژ وولو ی غالژژ

مژ گیژرد (مردژژل .)2191 ،البرژژه میشژژه ای گو ژژه یسژ
مقژژررات و بژهدسژ

ضکوم

دژژه ممیژژزی بژه واسژژطة لژژوا ی و

ژژا صژژورت گیژژرد ،ب کژژه اامژژال سژ یقة بژژازار و م اطبژان یژژا

س ژ یقة خژژود مرژژرجد یژژز ممک ژ اس ژ

بژژه ممیژژزی یژژا سا سژژور بینجام ژ (گمبیژژر،2112 ،

بیانشژ ه در سژا رل  .)2196 ،دو م هژوم ممیژزی و دخژل و تصژرب معژا

در ژدتنیژ های
1. Billiani
2. Allan
3. Burridge
4. manipulation

996

مطالعات زبان و ترجمه

دار و اغ ژ

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

بژهجژای ژد بژهدژار گرفرژه مژ شژو  ،ولژ دیژا

م دن ده دخل و تصرب ممکژ اسژ
ممیزی صرفاً اش از ای وولو ی اس

بژهدلایل ایژ وولو ی
و ممک اس

سژینرا

( )2192اشژاره

یژا فنژ صژورت گیژرد ،ولژ

بهدلایل میام صورت گیرد.

 .3 .۲مروری بر پژوهشهای پیشین

ما ن بسیاری از دشژور ای دییژر ،در ایژران یژز ممیژزی لژ مر بژه ا ژ ازۀ سژینما دارد
ده در ب شژ از درژا
به ت صیل مورد بیژ
دورۀ ضکومژژژ

چهارج ژ ی تژاریو اجرمژاا سژینمای ایژران وشژرة سژعی
لژرار گرفرژه ،ایژ درژا

دژه بژه مو ژو سژینما از زمژان ورود آن در

لاجاریژژژان ،تژژژا په ژژژوی اول و دوم و د ژژژه ای اول ا ق ژژژا

مژ پژژردازد ( 2199و  .)2192مچنژژی

کژژات

یسژ

9

یژژز در درژژا

اسژژژ ام

ژژای دا یژژال 2و مه ژ ی ()2116

بژژه ژژامِ فر نژژگ و رسژژومات ایژژران و ارژژر دوج ژژ ی یرافژژر ( 9919الژژر و

) بژژه ژژامِ

تاری چ ژة دامژژل دوب ژه بژژه فارس ژ در ایژژران آورده ش ژ ه اس ژ  .بژژا وجژژود ای ژ  ،اط ااژژات
مربوط به سژازودار ممیژزی در سژال ای اخیژر را بایژ در پهو ح ژای اخیژر جسژرجو دژرد
دژژه برخ ژ بژژا ژ ب اراوژژة را برد ژژای ممیژژزی از دسژژرهبن ی اراوژژهش ژ ه توسژژر شژژری
دارچین ژ

و

( ،9988خ )992 .در رمان ژژای ترجمژژهش ژ ه اسژژر اده مودها ژ و برخ ژ دییژژر

سژژع دردها ژ مسژژرق اً بژژا بررس ژ فی د ژژا ،بهصژژورت ادرشژژاف طبقژژهبن ژ ی مر ژژاوت اراوژژه
د ن  .در اینجژا مو ژواات ممیژزی بهدسژ آمژ ه از پهو ح ژای پیشژی را بژرای سژهول
درت در چهژژار دسژژرهبن ی طبقهبنژژ ی دژژرده و گژژزارش مژژ دنژژید .9 :مسژژاول مژژ ب  :از
جم ژژه غژ ا ای ض ژژال و ضژژرام ما نژ مشژژروبات الک ژ  ،تژژو ی بژژه چهره ژژای مژ ب و
ل یسژژان ،بیژژان ویهگ ژ ژژای ب ژ رفرژژاری یژژا اژژادات اجرمژژاا ما ن ژ دزدی و غیژژره ،بیژژان
مساول و باور ای دین  ،اارقژادی و ف سژ

دژه بژا باور ژای مژا ت ژاد داشژره باشژ  ،غیبژ

و دروغ؛  .2مساول سیاسژ  :از جم ژه طژر مسژاو

دژه برخ ژاب منژاف دشژور اسژ

مثژل

ا ژژر ی اتم ژ  ،مسژژل ة آزادی و ل ژ رت آمریکژژا ،بیژژان برخ ژ از مسژژاول سیاس ژ دژژه ژژوا
ته ی دننژ ۀ منژژاف جامعژژه یژژا بااژ

بژ ربژژات جامعژة مرژژرجد شژژود ،مچنژژی

سژژب

دادن

1. Naficy
2. Daniel

سیاس
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برخژ از خصوصژژیات بژژه شژژغل ای د یژ ی جامعژژه؛  .9مسژژاول جنسژ  :از جم ژژه اریژژا ،
روابر جنسژ  ،ژامبردن ا ژ ام تناسژ

و روابژر پژیح از ازدوا ؛  .4ب ضرمرژ  :مثژل فیژح

و اسژژژژزا و داژژژژوا (لا ژژژژ زاده و مردا ژژژژ 2199 ،؛ خوشسژژژژ یقه و اژژژژامری 2194 ،و
 2196؛ دنویسژژ  ،چ امژژر و ج الیژژان دلیژژ .)2196 ،،رژژای مقالژژة لژژوام اژژادل ()9981
بژژا مو ژژو «ممیژژزی در پ رخوا ژژ ه» یژژز شژژان داد دژژه در ایژژ مجمواژژه ،ممیزی ژژا از
طریژژ ،را برد ژژای ضژژ ب ،جژژاییزین  ،ضژژ ب صژژ ا و ض ژژن صژژینه اامژژال شژژ ها و
شژژامل مژژوارد زیژژر اسژ  :صژژینه ای بوسژژی ن و رلصژژی ن و اشژژارات ل یژ بژژه مشژژروبات
الک ژژ  ،روابژژر جنسژژ  ،لاچژژا  ،روابژژر خژژار از ازدوا  ،آمریکژژا ،رلصژژی ن ،اسژژزا،
داا ای مربوط بژه دیژ مسژییی
ده اغ

و مسژل ة مژواد م ژ ر (لژوام اژادل .)9981 ،از آ جژای

تیقیقژات صژورتگرفرژه بژر را برد ژای ممیژزی مرمردژز بژوده تژا مو ژواات آن

یژژا بژژه بررسژژ ممیژژزی در فی د ژژای دوب ژژهشژژ ه در شژژبکه ای خصوصژژ پرداخرها ژژ ،

بنژابرای  ،ایژ تیقیژ ،بژژهد بال طبقهبنژ ی مو ژواات ممیژزی در دوب ژة رسژژم پ رخوا ژ ه
اس

ده بار ا از رسا ة م

پ ح ش ه اس .

 .3روش پژوهش

سژژهگا ة پ رخوا ژژ ه سژژال ا پژژیح دوب ژژه و آخژژری بژژار در مژژرداد  9911از شژژبکة 9
پ ح ش ه اس  .ایژ فژی د از جم ژه برجسژرهتری آرژار سژینمای اسژ

دژه دوب ژة فارسژ

بسیار موفق داشره اس  ،با وجود ایژ  ،دوب ژة ایژ مجمواژه بژا ممیژزی بسژیاری یژز مژرا
بژژوده اسژ  .ای ژ فژژی د ،درامژ جنژژاو بژژه دژژارگردا
دشژژور آمریکاسژژ
آمریکاس ژ  ،روای ژ

فرا سژژی

فژژورد دوپولژژا و میصژژول

دژژه داسژژران خژژا وادۀ مافیژژای ایرالیای تبژژار دورللو ژژه را دژژه مقژژید
م دن ژ  .مژژاجرای اص ژ

ل رت بیشژرر اسژ  .در لسژم

دشژژمکح با ژ ای مافیژژای بژژرای تصژژاض

 9مژ بینید دژه دون ویرودورللو ژه دژه در فژی د پ رخوا ژ ه

امی ه م شژود  ،مژراه فرز ژ ا ح با ژ مافیژای ل رتمنژ ی را در آمریکژا تشژکیل داده و بژه
دسژژ ودژژار م پرداز ژژ  .آن ژژا دژژه گژژاه سژژع در اجژژرای اژژ ال
گروه ژژای مافیژژای در فژژی د بژژا مرا ژژان خژژود خژژو

دار ژژ  ،ما نژژ سژژایر

و بژژا م ال ژان خژژود ب رضدا ژ  .در

میژژان فرز ژژ ان دون ،مایکژژل دژژه دژژوچکرری فرز ژژ خژژا واده اسژژ  ،ا الژژهای بژژه شژژغل
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شژان م د ژ ولژ پژ

از دشژره شژ ن بژرادر بزرگرژرش و دنژارهگیری پژ ر از

ل ژ رت ،ش ژ ص اول خژژا واده ش ژ ه و لق ژ
لسژژم

 9و در لسژژم

خژژا واده دس ژ

بژژه جنای
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پ رخوا ژ ه بژژه او تع ژژ ،م گیژژرد و از اواخژژر

 2تب ژ یل بژژه ف ژردی ب ژ رضد شژ ه دژژه بژژرای ض ژژن جژژان و منژژاف
 9دژژه از برخ ژ از اامژژال

ژژای ولنژژاد م ز ژ و در لسژژم

گ شژژرهاش پشژژیمان اس ژ  ،ل ژ رت را بژژه بژژرادرزاده س ژ رده و دنژژارهگیری م دن ژ ول ژ در
پایژژان فژژی د ،دخرژژر خژژود را در پژژ ا رقژژام یکژژ از شژژردا از دسژژ
دس ژ

م د ژژ و در غژژد از

دادن فرز ژ  ،بژژرادر و دو مسژژرش در تنهژژای جژژان م س ژ ارد .رو ژ پژژهو ح بژژه

ای صورت بژود دژه سژ ة دوب ژهشژ ه ژر سژه لسژم

پ رخوا ژ ه را از سژای

ت وبیژون

9

دا ود مژودید .ایژ سژای  ،امژ ۀ فی د ژا و سژریال ای ایرا ژ و خژارج را دژه در چنژ
سال اخیژر در شژبکه ای م ر ژر م ژ بژه مژایح درآمژ ه راییژان در اخریژار امژوم مژردم
لرار م د ژ  .پژ

از دا ژود فژی د ،سژ ة اصژ

ممیزی ژژای اامژژالشژژ ه را اسژژر را
اسژژرقرای  ،داده ژژا ب سژ

و دوب ژهشژ ه را بژا دلژ

مقایسژه و تمژام

مژژودید و بژژا تکیژژه بژژر روش تی یژژل میرژژوای

آمژ ه را د گژ اری بژژاز مژژودید و سژ

در د گژ اری میژژوری

بژژه سژژه سژژطت د ژ دژژه ابارتا ژ از ممیژژزی در میرژژوا ،ص ژ ا و تصژژویر ،تقسژژید دژژردید.
ممیژژزی در میرژژوا بژژه ایژ معناسژ

دژژه در گ ریو ژژا ،وا ه یژژا وا گژژا

جامعژژة مقصژ از منیژژر سیاسژ  ،اخ ژژال  ،فر نیژ یژژا مژ ب

امناسژ

وجژژود دارد دژژه در
ا یاشژژره م شژژو

دژژه م توا ژ شژژامل شژژا ه ای ش ژنی اری و شژژا ه یژژام گرافیک ژ (بژژرای اط ااژژات بیشژژرر
رجژژو شژژود بژژه مهژژ یزادخا
معناسژژ

و خوشسژژ یقه .)9916 ،ممیژژزی در تصژژویر یژژز بژژه ایژژ

دژژه تصژژویری در فژژی د وجژژود دارد دژژه در جامعژژة مقصژژ امناسژژ

گ ریو ژژای آن صژژینه ژژد ،چژژه مناسژ

باشژ و چژژه امناسژ  ،بژژه مژژراه تصژژویر ضژ ب

ش ها  .ممیزی در صژ ا بژه ایژ معناسژ

دژه صژ ای در یژ

ض ب ش ه یا بهخژاطر وجژود آن صژ ا ،دژل سژکا
را مج د با توجه بژه سژطت ممیژزی ،براسژا
در سژژه جژژ ول در لالژژ

اسژژ

و

سژکا

وجژود داشژره دژه

ضژ ب شژ ه اسژ  .در ادامژه ،داده ژا

تشژابه مو ژو  ،د گژ اری میژوری مژوده و

دژژ ای بزرگتژژر و دوچژژ تر اراوژژه دادیژژد و هایرژژاً ردژژ ام از
1. https://www.telewebion.com
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جژژ اول بررسژژ و بیژژ
اسژژ .سژژ
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شژژ ه و بژژرای روشژژ شژژ ن بیژژ  ،مو ژژه ای

یژژز آمژژ ه

یافرژژه ای تیقیژژ ،بژژرای تیییژژ و سهسویهسژژازی بژژه  1ژژر از گوینژژ گان و

م یران دوب ا داده ش و از آن ژا خواسژره شژ تژا بژه ایژ سژه سژؤال پاسژو د نژ  .9 :آیژا
ردژ ام از مژوارد ذدرشژ ه در جژ ول ،جژژزو ممیزی ژژای ص اوسیماسژ

یژژا بژژها ر دییژژر

اامژژال ش ژ ه  .2آیژژا مچنژژان مژژوارد ذدرش ژ ه در ص اوسژژیما ممیژژزی م شژژو

 .9چژژرا

بای چنی فی د ژای دژه یژاز بژه ضجژد زیژادی از ممیژزی دار ژ  ،ا ر ژا  ،دوب ژه و پ ژح
شژژو

جامعژژة افژژراد شژژرد

دنن ژ ه در تیقیژژ ،ضا ژژر ،گرو ژ از گوین ژ گان و م ژ یران

دوب ا ژژای باتجربژژه در ایژژران بود ژ  :تژژور مهرزادیژژان (گوینژ ۀ پیشکسژژوت) ،دژژرید بیژژا
(گوینژژ ه و مژژ یر دوب ژژا ) ،اشژژکان صژژادل (گوینژژ ه و مژژ یر دوب ژژا ) ،ا ژژ بژژال ری
(گوین ه ،مژ یر دوب ژا ) و ا ژ اصژغر لرهخژا

(گوینژ ه و مژ یر دوب ژا ) .امکژان ارتبژاط و

مصژژاضبه از طریژ ،یکژ از دوسژژران میقژژ ،بژژه ژژام جمژة اضمژ ی دژژه در ضژژال ضا ژژر در
ضرفژة دوب ژژه فعالیژ

دار ژ  ،میسژژر شژ  .سژ

مصژژاضبه ا بهصژژورت ض ژژوری در تهژژران

در اسر یو ای د یای آوای د یای خیال و دوالیما ا جام گرف .
 .۴یافتهها

طب ،جژ ول  ،9بررسژ مقاب ژهای سژ ة اصژ
 9ضژژ ود  11دلیقژژه ،از لسژژم

و دوب ژة فژی د شژان داد دژه از لسژم

 2ضژژ ود  61دلیقژژه و از لسژژم

 9یژژز ضژژ ود  61دلیقژژه

ض ژ ب ش ژ ه اس ژ  .زمان ژژای ض ژ بش ژ ه دام ژاً بیژژا یر ای ژ مسژژل ها دژژه س ژ ة دوب ژه
بژژهمراتژژ

دوتژژاهتر از سژژ ة اصژژ

فژژی د اسژژ

و بررسژژ ا شژژان داد دژژه ممیزی ژژای

بسیاری بر فی د اامژال شژ ه اسژ  .در ادامژة ایژ مقالژه مو ژواات ممیژزی در سژه جژ ول
اراوه تی یل م شود.
 .۱ .۴ممیزی در تصویر

بررسژژ فی د ژژا شژژان داد دژژه امژژ ه سژژکا
تصویر بوده اس

ای ضژژ بشژژ ه بژژها

ده در ج ول زیر ای مو واات فهرس وار بیان ش ها .

ممیژژزی در
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جدول  .۱ممیزیهای اعمال شده در سطح تصویر در سهگانة پدرخوانده
مراسد و ماد ای م ب دی مسییی
روابر جنس
یةااشقا
یاه ا
مرد، ،
زن هو زدی
در فاص
بروز  ،شسر
دس
امشرو )ما ن بوسی ن،
مشروه وو چه
رابط
چه در
اضساسات بی
آغوش گرفر و غیره
روابر ااشقا ة خار از ازدوا مثل دوس دخرر و دوس پسر
مسائل مذهبی

لبا

ای امناس

خا د ا

مصرب مشروبات الک
جش ا ده با رلصی ن ،خوا ن گ  ،پ یرای با مشروبات الک

و بروز اضساسات

بی زن و مرد مراه اس .
واخر آلات موسیق مثل گیرار و چنگ
بازی پاسور
رفرار ای خشو آمیز ما ن دشر یا ر وشرد
مسائل فرهنگی

رفرار ای خ اب آدا

اجرماا مثل ادرار دردن در م ی اام

سییار دشی ن خا د ا
مسائل سیاسی

ماد ای فر نگ آمریکا

طبژ ،جژ ول  ،9سژه دسژژرهبن ی د ژ اراوژهشژ ه ابارتا ژ از مسژاول مژ ب  ،فر نیژ
و سیاس  .ب ح مسژاول مژ ب بژه آن دسژره از مو ژواات اشژاره دارد دژه در دیژ اسژ ام
ضژرام دا سژژره شژ ها  .بژژرای مثژژال ،ژژر شژکل از بژژروز اضساسژژات فیزیکژ بژژی دو جژژن
م الر در ای مجمواة ضژ بشژ ه اسژ  .ایژ ضژ فیات شژامل مژواردی چژون روبوسژ ،
دسژژ دادن ،بوسژژی ن دسژژ  ،گژژرفر دسژژ  ،گژژرفر بژژازو ،دسژژ ا ژژ اخر دور دمژژر ،در
آغژژوش دشژژی ن ،شسژژر در فاص ژ ة بسژژیار زدی ژ  ،یاه ژژای ااشژژقا ه یژژا روابژژر جنس ژ
م شژژود .معاشژژرت و روابژژر خژژار از ازدوا یژژز در بسژژیاری از صژژینه ا ضژ ب شژ ها .
از آ جژژای دژژه ب شژژ از داسژژران ایژژ فژژی د ،بژژه روابژژر خژژا وادگ و ااشژژقا ة خژژا وادۀ
دورللو ه م پردازد ،ضژ ب صژینه ای مربژوط بژه روابژر ااشژقا ه در ایژ فژی د ،دژه تعژ اد
لابلتوجه

د سژرن  ،ژه تنهژا موجژ

شژژود ب کژژه از ج ژ ابی

شژ ه ب شژ از روایژ

داسژران بژهدرسژر منرقژل

ای ژ فژژی د ُژژهسژژااره یژژز داسژژره اس ژ  ،چرادژژه مژژابق فژژی د بژژر

سیاس
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دشمکح ای خا واده ای مافیژای بژر سژر لژ رت مرمردژز اسژ

دژه شژای بژرای برخژ از

ببیننژژ گان خسژژرهدننژژ ه باشژژ  .تصژژاویر زیژژر مو ژژه ای از سژژکا
فی دا ژ  .تصژژویر  9بژژه ای ژ دلیژژل ض ژ ب ش ژ ه اس ژ

ای ضژژ بشژژ ه در

دژژه مایکژژل و د ژ در دوران لبژژل از

ازدوا در ضژژال خری ژژ و مایکژژل بژژازوی دژژ را گرفرژژه اسژژ  .در والژژ در اینجژژا
گوشهای از روابطة ااشقا ه آن ا پیح از ازدوا را شا

سرید.

تصویر  .۱پدرخوانده  ۱که در نسخة دوبلهشده بهعلت تماس فیزیکی حذف
شده است .زمان22:۴4:۲۲ :

تصژژاویر  2یژژز مایکژژل دس ژ

خژژود را بژژر دور دمژژر مژژری ا اخرژژه و مژژاجرای ازدوا

خود با آپولو یا در سیسیل را برای فرز ا ح تعریر م دن .

تصویر  .۲از پدرخوانده  3که در نسخة دوبلهشده بهعلت تماس فیزیکی
حذف شده است .زمان2۱:3۲:۱2 :
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ضژژ بشژژ ه از ارتبژژاط پنهژژا

مژژری و وینسژژن

را

شان م د .

تصویر  .3از پدرخوانده  3که در نسخة دوبلهشده که بهعلت رابطة خارج از
ازدواج حذف شده است .زمان2۱:۱0:20 :

لبا

ای امناسژ

ش صژی

ای فژی د یژز گژا

منجژر بژه ضژ ب صژینه ای مهمژ

از فی د شژ ه اسژ  ،بژهانوان مثژال صژینه گ ولژه خژوردن مژری (تصژویر )4و مژرگ وی در
پایان لسم

 9ب ژاطر امناسژ

بژودن لباسژح بژا ضژ ب بسژیار مژراه اسژ

دژه موجژ

دا ح تیریر ای صژینه شژ ه اسژ  .در دوب ژه ای ج یژ  ،معمولژاً ای گو ژه صژینه ا را بژا
اسر اده از تکنی

پوشش ض ن م دنن .

تصویر  .۴از پدرخوانده  3که در نسخة دوبله شده که بهعلت نامناسب بودن
لباس حذف شده است .زمان2۲:33:0۱ :

ما طور دژه در جژ ول  9بیژان شژ  ،یکژ از مهدتژری ممیژزی ژای ایژ فژی د ،ضژ ب
دامل یا ب ح بزرگ از جشژ

اسژ  .در سژه لسژم

ایژ فژی د ،شژا

چنژ ی جشژ و

سیاس
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مهما

بژزرگ؛ چژون ،اروسژ دژا

در لسژژم
لسژژم

 2و مراسژژد بزرگ اشژژ

در لسژم

 ،9جشژن بژرای پسژر مایکژل و سژال ژو

مایکژژل ب ژژاطر دم

ژژایح بژژه د یسژژا در ابرژژ ای

 9سژژرید دژژه در تمژژام آن ژژا ،مهمان ژژا در ضژژال رلژژص و خوشژژی را

ودر خ ژژال ای ژ جش ژ ا ،شژژا
مافیژژای ضا ژژر در مهمژژا
ز ان لبا
دسژ

949

سژژرن

رژژروت ،ل ژ رت ،روابژژر خژژا وادگ و روابژژر بژژی سژژران

سژژرید .ب ژژح اایمژ از ای ژ مهما

ژژا ض ژ ب شژ ها زیژژرا

ژای امناسژب بژر تژ دار ژ وصژینه ای چژون رلژص ،خوا نژ گ  ،روبوسژ ،
دادن ،در آغژژوش دشژژی ن ،خژژوردن مشژژروبات الک ژ بژژه فژژراوان دیژ ه م شژژو دژژه

با موازی اس ام و فر نیژ دشژور مژا مطابقژ

ژ ارد و بژه واسژطه ضژ ب ایژ صژینه ا،

ب شژ از گ ریو ژژای فژژی د یژژز ترجمژژه شژ ها ؛ بنژژابرای  ،روایژ

فژی د در ای ژ ب ح ژژا

بهصژژورت دامژژل ا رقژژال یافرژژه و ب ح ژژای از فژژی د ا سژژجام خژژود را از دسژ

داده اسژ .

از جم ژژه ممیزی ژژای مژژ ب دییژژر ایژژ مجمواژژه ،ضژژ ب ماد ژژا و آیی ژژای مژژ ب
مسژژییی

اس ژ

دژژه بژژه فراوا ژ در ای ژ فژژی د دی ژ ه م شژژو و تکژژرار و یک سژژر ای ژ

ضژژ ب در ژژر سژژه لسژژم  ،شژژاند نژژ ۀ ضساسژژی
صژژینه ای از ایژژ دسژژ

ایژژ مو ژژو اسژژ  .بژژرای ضژژ ب

م تژژوان سژژه دلیژژل برشژژمرد :دلیژژل اول ،م توا ژژ ت ژژاوت در

اارقژژادات مسژژ مان و مسژژیییان در برخژژ ماجرا ژژا ،از جم ژژه تصژژ ی
باش ؛ زیرا مجسمة مسژیت مصژ و

ض ژژرت مسژژیت

بژهدفعژات در ایژ فژی د شژان داده م شژود (مسژ ما ان

بژژر پای ژة آی ژة  917و  918سژژورۀ سژژاء برخ ژژاب مسژژیییان معرق ژ فژژرد دییژژری ب ژهجژژای
مسیت به صژ ی

دشژی ه شژ ه اسژ ) ،دلیژل دوم یژز م توا ژ بژه اژ م تمایژل رسژا ة م ژ

بژژه تب یژژن دی ژ مس ژییی

برگژژردد و سژژومی دلیژژل ض ژ ب ای ژ صژژینه ا را م تژژوان ا ژ م

تمایژژل بژژه شژژاندادن خژژا وادهای خ افکژژار دا سژژ

دژژه پایبنژژ آدا

دین ا ژژ ؛ زیژژرا در

بسژژیاری از ب ح ژژای فژژی د مژ بینید دژژه خژژا وادۀ دورللو ژژه در د یسژژاین و بژژه آدا
پایبن ژژ  .تصژژاویر زیژژر از چنژژ مو ژژه از سژژکا
ض ژ ب ب شژژ از روایژژ
ات ژژا م افر ژ  .پ ژ
وینسن

ای ضژژ ب شژژ ه اسژژ

فژژی د شژژ ه اس ژ  .تصژژویر  4از سکا سژژ اس ژ

از آ کژژه دژژا

در مورد قشژة لرژل چنژ

دین ژ

دژژه موجژژ
دژژه در د یسژژا

در مقابژژل مجسژژمة مسژژیت زا ژژو زده و داژژا م دن ژ  ،بژژا
ژر از از روؤسژای مافیژا دژه در تژرور مایکژل مشژارد
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فژژی د ایژ اسژ

ری رژژه ش ژ ه اس ژ  .تصژژویر  1یژژز از

مراسژژد م ژ ب مسژژییی

به یر م رس ض ب بژهدلیل وجژود مجسژمة مسژیی اسژ
اس ژ  .بژژه مژژی ترتی ژ  ،در پایژژان لسژژم
تیریرگ ژ ار اپراخژژوا
اس

دژژه ببیننژ ۀ فارسژ
را شژژان م د ن ژ و

دژه بژه آن پژول آوی رژه شژ ه

 ،9ب ژژح زیژژادی از سژژکا

سژژبراً طولژژا

و

پسژژر مایکژژل دژژه مژژراه بژژا آن مایش ژ اجژژرا م شژژود ض ژ ب ش ژ ه

بهطوری ده در س ة دوب ه تنهژا دو یژا سژه صژینة دوتژاه بژ ون صژ ا را مژ بینید دژه

ببینن ه تصور م دنژ دژه مایشژ دوتژاه بژا بژازی پسژر مایکژل در ضژال اجراسژ  .ممیژزی
به ا

چژون دشژواری دوب ژة اپژرا و اجژرای مایشژ مژ ب دژه در آن پیکژر بژه صژ ی

دشی ه ش ه مسیت را م بینید ،م توا مرتبر باش .

تصویر  .۴نماد دین مسیحیت در پدرخوانده  3که

تصویر  .0مجسمة مسیح در پدرخوانده  ۲که در

در نسخة دوبله حذف شده است .زمان2۱:20:33 :

نسخة دوبله حذف شده است .زمان2۱:00:۴0 :

از مژژوارد دییژژر ممیژژزی ،ض ژ ب ماد ژژای فر نی ژ آمریکاس ژ  .بژژرای مثژژال ،تصژژویر 6
دژژه در آن پژژرچد آمریکژژا دیژژ ه م شژژو دامژژل ضژژ ب شژژ ه اسژژ  .تصژژویر  7تصژژویر
اص اسژژ

دژژه در آن در دوردسژژ

مجسژژمة آزادی دیژژ ه م شژژود در ضژژال دژژه مژژان

تصویر (یعن تصویر  )8در س ة دوب ه ،ب ون مجسمه اس .

سیاس
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تصویر  .4پرچم آمریکا در پدرخوانده  ۱که در نسخة دوبله حذف شده
است .زمان2۲:24:۴0 :

تصویر  .7وجود مجسمة آزادی در نسخة اصلی در

تصویر  .3نسخة دوبلهشده بدون مجسمة آزدی زمان:

پدرخوانده 22:07:۲2 .۱

22:37:20

جالژ

اینکژژه در مژژة سکا سژ دژژه سژژران مافیژژا در یژ

سر لاچا مواد م

دور مژ در ضژژال توافژژ ،بژژر

ر ژ  ،پژرچد آمریکژا دژه بژهطور وا ژت در گوشژة سژم

م شژژود ض ژ ب ش ژ ه و بژژه یر م رس ژ تعم ژ ی و ای ژ وولو ی
دییژژر ممیژژزی در ای ژ فژژی د ،صژژینه ای مژژایح دشژژرار و خشژژو

راسژ

دیژ ه

اس ژ  .از جم ژژه مژژوارد
اس ژ

دژژه ب ش ژ از

درونمایژژة فژژی د را م سژژاز دژژه در س ژ ة دوب ژژه بسژژیار دوتژژاه یژژا ض ژ ب ش ژ ها ما ن ژ
تصویر .1

تصویر  .0خشونت شدید در پدرخوانده  3که نسخة دوبله حذف
شده است .زمان 22:30:۲2
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سییار دشژی ن خا د ژا یژز مشژمول ممیژزی شژ ه اسژ  .در ایژ فژی د در صژینهای از
جش اروسژ  ،دژ در ضژال سژییار دشژی ن اسژ
ضژژال سژژییار دشژژی ن اسژ
شژ  ،سژکا

و در صژینهای از لسژم

 ،9مژری در

دژژه ژژر دو ضژ ب شژ ها  .مژژانطژژور دژژه در جژ ول  2ذدژژر

ای دژه ژواخر آلژات موسژیق و خوا نژ گ را شژان م د نژ یژز ضژ ب

ش ژ ها  .در لسژژم

 9در مهمژژا ای در سیسژژیل ،پسژژر مایکژژل ،آ رژژو  ،گیرژژار م ژژوازد و

به مراه آن م خوا ژ و چنژ سژکا

بعژ یژز در مراسژد اُپژرا ،خژا م چنژگ م ژوازد و

م خوا ژ دژه ایژ دو سژکا

یژز بژهدلایل ذدرشژ ه ممیژزی شژ ها  .مچنژی در

آ رو

ای فی د ،در چن صژینه شژا

بژازی پاسژور یژز سژرید دژه در سژ ة فارسژ

شژان داده

ش ها .
 .۲ .۴ممیزی در محتوا

در گ ریو ژژای فژژی د بژژه مو ژژواات اشژژاره شژژ ه اسژژ
سیاس ژ

و

دژژه بژژا فر نژژگ ،مژژ

دشژژور مژژا در ت ژژاد و مررجمژژان یژژا تژژید ترجمژژه ژژاگزیر در فی د امژژه دخژژل و

تصژژرب مودها ژژ  .ایژژ مو ژژواات در جژژ ول  2بژژهطور فهرسژژروار ذدژژر شژژ ه و سژژ
برای روش شژ ن بیژ  ،مثال ژای بژرای ژر دژ ام آورده شژ ه و بیژ
ذدژژر اسژژ

شژ ه  .لژازم بژه

دژژه مژژوارد ممیژژزی در میرژژوا در ایژژ فژژی د در سژژطو م ر ژژ از یژژ

گرفره تا سطت روای

وا ه

فی د دی ه م شود.

جدول  .۲ممیزیهای اعمال شده در سطح محتوا در سهگانة پدرخوانده
مسائل سیاسی

تمجی از آمریکا
اشاره به وا ه ای یهودی و دمو یسد
داا ا و اارقادات دی مسییی
وا ه ژژا و ابژژارات دژژه بژژه رابطژژة خژژار از ازدوا دو جژژن

مسائل مذهبی

ابژژراز اضساسژژات بژژی دو جژژن
دارد.
الک»
مشروباتدارم
ابارتبه«دوسر
اشاره
اشاره به وا ۀ رلصی ن
اشارات جنس

و میک ه

م ژژالر اشژژاره

م ژژالر پژژیح از ازدوا ما نژژ اسژژر اده از

سیاس
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وا ه ای لبیت و ب ادبا ه ما ن فیح و اسزا
تو ی به سایر هاد ا

اولژژی مو ژژوا دژژه در جژژ ول  2در ب ژژح مسژژاول سیاسژژ بیژژان شژژ ه ،تمجیژژ از
آمریکاس ژ  .در خ ژژال گ ریو ژژای ای ژ سژژه س ژ ه بژژه جم ژژات برخژژوردید دژژه تمجی ژ از
آمریکا بژود .از آ جژای دژه از ابرژ ای ا ق ژا

اسژ ام  ،دشژور مژا رابطژة تیژرهای بژا آمریکژا

داشژژره (دنویسژژ  ،چ امژژر و ج الیژژان دلیژژ2196 ،،؛ لژژوام اژژادل )9981 ،و تمژژای
تب یژژن مثبژژ

بژژه

دربژژارۀ ایژژ دشژژور ژژ ارد ،در تمجیژژ ای درون ایژژ فژژی د یژژز دخژژل و

تصژژرفات صژژورت گرفرژژه اس ژ  .جال ژ

اینکژژه در اولژژی گ ریو ژژای پ رخوا ژ ه  ،9ی ژ

مو ه ا رقاد از یژام ل ژای آمریکژا ژد بژه چشژد م خژورد دژه در ترجمژه در ارژر اامژال
دخژژل و تصژژرب ایژ وولو ی

شژ ت بیشژژرری یافرژژه اسژ  .مو ژژه ای ذدرشژ ه در جژ ول

 9ب ش از ای گ ریو اسژ  .داسژران از ایژ لژرار اسژ

دژه لسژم

 9بژا جشژ اروسژ

دژا  ،دخرژژر دون ویرژژو دورللو ژژه ،آغژژاز م شژود .در مژ ت دژژه میهمژژا

در جریژژان اسژ ،

پ ژ رخا واده ،دون ویرژژو دورللو ژژه ،در دفرژژر دژژار خژژود بژژا افژژرادی دی ژ ار م دن ژ  .از جم ژژه
میهما ژژان او مژژردی ایرالیژژای اسژ
اسژژ  .وی پژژ

بژژه ژژام بو اسژژرا دژژه یکژ از دوسژژران خژژا وادۀ دورللو ژژه

از اینکژژه مژژاجرای تجژژاوز دو پسژژر غیرایرالیژژای بژژه دخرژژرش را شژژر

م د ژ  ،از پ رخوا ژ ه تقا ژژا م دن ژ آن ژژا را بژژه جژژزای امژژل خژژود برسژژا  .ب ش ژ از
ماجرای ده بو اسرا تعریژر م دنژ اشژارات بژه آمریکژا دارد .جم ژهای دژه اارقژاد خژود را
به آمریکا بیژان م دنژ تغییژر یافرژه و جم ژهای دژه بژه یژام ل ژاو آمریکژا ا رقژاد م دنژ ،
ترجمژة آن بژژه شژژکل دییژژری ا جژژام شژ ه دژژه اصژژل ایژ وولو ی آمریکژژا در مژژورد آزادی را
ق م دن و ا نجاری ای اجرماا را ریجة اارقاد به آزادی در آمریکا م دا .
جدول  .3تمجید و اشاره به آمریکا
متن جایگزینشده در دوبله

متن اصلی

بوناسددرا :م سژژال ا پیح به آمریکا اوم م (بهجای Bonasera: I believe in America.
America has made my fortune. And I
«م به آمریکا ایمان دارم») .در آمریکا پول در آوردمraised my daughter in the American .
)fashion. (The Godfather I
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متن اصلی

و رسژژژوم ایرژژالیژژای

دردم ،مونطور دژژه خودمون

بزرگ ش ید (ای ابارت در مر

یس )

بوناسدرا :رفرد پیح پ ی  ،مثل ر شهرو دییهای
(بهجای «مثل ر آمریکای خو

دییه»).

ر دو پسر به میادمه دشی ه ش ن.

Bonasera I went to the police, like a
good American.

These two boys were brought to trial.

آزادی،
ول دادگژژاه تی ژ انوان ابژژارت مق ژ
The judge sentenced them to three
مجرمی را آزاد درد (بهجای «لا اون ا رو به سه years in prison, but suspended the
سال ز ان میکوم درد») .م هوم آزادی در ای دشور !sentence. Suspended the sentence
They went free that very day! (The
مسژژاوی اسژژ با آزاد دردن مجرمی و از بی بردن
)Godfather I
ضقو ضقه ا سژژژان ای ب ب ر مثل دخرر م (ای
جم ه ا شژاگو ه د ده اصژ اً در مر اصژ

یس )

(ب ژهجژژای «ضکد را مع  ،درد! ضکد را مع  ،درد!
مون روز آزاد ش ن»).

در گ ریژژوی ج ژ ول  4یژژز ص ژ

ا در ابژژارات «ای ژ دشژژور تمیژژز» و «آمریکای ژژای

خو » ض ب ش ها ؛ زیرا هتنها تمجی از آمریکاس  ،ب که یا

هادپرسرا ه دارد.

جدول  .۴تمجید از آمریکاییها
متن جایگزینشده در دوبله

سناتور :دلد می واد ببیند بیای ای مم ک
دشژژژور تمیز) بژا مو ژای چر  ،بژا اون لبا

متن اصلی

(ای
ای

ابریشژژم تون .شژژما می وای آمریکای ا را لی مال
دنیژ
بز ی »).

(بژهجژای «خود را جای آمریکای خو

جا

The senator: I don't like your kind of
people. I don't like to see you come out
to this clean country in oily hair,
dressed up in those silk suits and try to
pass yourselves off as decent
)Americans (The Godfather II

سیاس

941

ممیزی در دوب ة رسم در ایران ...

طبژژ ،جژژ ول  1وا ه ژژای دمو یسژژد و یهژژودی یژژز ضژژ ب شژژ ها  .در گ ریژژوی اول
ج ژ ول  ،1وا ۀ یهژژودی در ترجمژژه ض ژ ب ش ژ ه و در جم ژة دوم یژژز وا ۀ «دمو یسژژد» بژژا
«لماش» جاییزی ش ه اس .
جدول  .0اشاره به واژههای یهودی و کمونیسم
متن اصلی

متن جایگزینشده در دوبله

?Who should I give this job to
ای دار به د ب م فع اً اج ه ک  .اضریا به اا ای
Not to our pais.
دنیره و دادسژژژران دل دارید (بهجای «ب ه به یک از
Give it to a Jew Congressman in
یهودیان اا ای دنیره در منطقهای دییر» .بع اً تما
another district. Who else is on the
?list
م گیرید).
بالاخره ما مه از ی

After all, we're not communists.

لماشید.

مانطور دژه ماد ژای دیژ مسژییی
م ب

در ایژ فژی د ضژ ب شژ ها  ،داا ژا و اشژارات

یز ترجمه شژ ها  .بژرای مثژال ،در پایژان لسژم

 9مژ بینید دژه طژ یژ

مراسژد

م ب مایکل ،پ رخوا ژ ۀ خژوا رزاده خژود م شژود و داژای دژه طژ آن مراسژد خوا ژ ه
م شود ضژ ب شژ ه اسژ  .در لسژم
لایق

 2یژز فژردو ،بژرادر مایکژل ،لبژل از مژرگ خژود در

شسره و شعری م ب م خوا ده اص اً به فارس برگردا ه ش ه اس .
در س ة دوب ه ،تو ی به سایر هاد ا و لومی

ا از جم ه به ایرالیای ا و

سیاهپوسژژران یژژز ا رقژژال یافرژژه اسژژ  .در مو ژژهای دژژه در جژژ ول  6آمژژ ه ،در میژژان
گ ریو ژژای بژژی سژژران مافیژژا در مژژورد لاچژژا مژژواد م ژژ ر ،بژژه سیا وسژژران بژژا لقژژ
«ضیوا ژژات» اشژژاره ش ژ ه دژژه در ترجمژژه ب ژهد ژ ض ژ ب ش ژ ه اس ژ  .وا ۀ  infamiaدژژه بژژه
معنای ب شرم و ب آبرویژ اسژ
و معنای من

یژز ،امژ اً یژا سژهواً ،بژه «مژا هادپرسژرید» ترجمژه شژ ه

را به مر ا افه م مای .
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جدول  .4توهین به نژادها

متن اصلی

متن جایگزین شده در دوبله

اصژ اً بای به بچه ا فروخره بشه .ما هادپرسرید .تو I don't want it sold to children. That's an
infamia. In my city we would keep the
شژژهر م فقر بای بی سژژیاهپوس ژ ا پ ح بشژژه.
traffic to the coloured. They're animals,
سژیاه ا بای به او ا فروخره بشژه .بای سل او ا را از so let them lose their souls (The
)Godfather III
بی ببرید.

جالژ

اینکژژه دخلوتصژژرف در گ ریژژوی مایکژژل بژا داردینژژال اامژژال شژ ه (جژ ول )7

دژژه ممکژژ اسژژ

موجژژ

برداشژژر من ژژ از وجژژود دیژژ مسژژییی

در جامعژژة اروپژژای

شژژود .در گ ریژژوی زیژژر داردینژژال بژژا مایکژژل در مژژورد وجژژود ف ژژای مسژژییی
ا م ژوذ مسژیت در دل ژای مژردمح صژیب

در اروپژژا و

م دنژ تژا بژه دنایژه بژه مایکژل ب هما ژ بژا

اینکژژه فژژرد م ژ ب و دین ژ اری اس ژ  ،مسژژیت در دلژژح ژژود کژژرده و بژژر اامژژال او تژژیریر
ی اشژژره اسژژ  .چنا چژژه ایژژ ابژژارت بهصژژورت دلیژژ ،ترجمژژه م شژژ ممکژژ بژژود بژژه
ادارآم ی دی تعبیر شژود و اساسژاً اشژااة ایژ گو ژه م ژا ید در جامعژة دینژ اری مثژل مژا
خطر ژژات اس ژ  ،بنژژابرای ای ژ ابژژارت بهصژژورت «بژژرای لرن ژژا مژژردم در ف ژژای مسژژیی
ز ژ گ درد ژ  .امژژا در درو شژژون ی ژ

دیژژو وجژژود داره» ترجمژژه ش ژ ه اس ژ

اضساس را بهوجود م آورد ده اارقژاد بژه دیژ مسژییی

موجژ

دژژه چنژژی

بژهوجژود آمژ ن دیژو در

درون مردم اروپا ش ه اس .
جدول  . 7اشارات به دین مسیحیت
متن جایگزین شده در دوبله

ببینی دام اً خوشی ه( .ای ب ح مع وم یس
دلی

متن اصلی

به چه

ض ب شژژ ه اسژژ « :به ای سژژنگ یاه د .

سژژال ا در درون آ
کرد»)

بوده ول آ

به درون آن ود

Cardinal Lamberto: Look at this
stone. lt has been in the water for a very
long time, but the water has not
penetrated it. Look... Perfectly dry.
The same thing has happened to men in
Europe. For centuries they have been
surrounded by Christianity, but Christ
has not penetrated. Christ doesn't live
)within them (The Godfather III

سیاس
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متن اصلی

متن جایگزین شده در دوبله

می ات ژا در مورد اروپا افراده .برای لرن ا مردم
در ف ژژای مسژژیی ز گ درد  .اما در درو شژژون
ی

دیو وجود داره.

مانطور دژه در ب ژح ممیژزی در تصژویر بیژان شژ  ،ممیژزی برخژ از مو ژواات در
فی د امژژه موج ژ

تغییژژر در روای ژ

فژژی د ش ژ ه اس ژ  ،از جم ژه ممیژژزی روابژژر خژژار از

ازدوا  .برای مثال ،در چنژ جژای فژی د ،اسژزای «ضرامژزاده» بژه وینسژن
به ای مو ژو اشژاره دارد دژه وی فرز ژ امشژرو سژا
«او

اسژ

گ رژه م شژود و

دژه در سژ ة فارسژ بژه

» ترجمه ش ه اس .
مچنژژی مژژ بینید دژژه در مهمژژا

گزارشیری آشنا شژ ه و شژ
لص جژان وینسژ

تقژژ یر از مایکژژل در لسژژم

 ،9ویسژژن

را در دنژار ژد م گ ار نژ ولژ در مژان شژ

بژژا دخرژژر
دو ژر بژه

بژه خا ژه او وارد شژ ه و دخرژر را گروگژان م گیر ژ  .ا ژاوه بژر اینکژه

ب شژژ از صژژینه ای ایژژ سژژکا

ضژژ ب شژژ ه ،در مکالمژژة وینسژژ

بژژا گروگژژانگیر،

ب ش دژه بژه رابطژة دوتژاه آن ژا اشژاره دارد ضژ ب شژ ه (جژ ول ) تژا ایژ طژور تصژور
و اص اً م خوا

شود ده ای دخرر امزد اوس

جا ح به خطر بی ر .

جدول  .3تغییر روابط شخصیتهای فیلم
متن جایگزینشده در دوبله

قاتل :جوش زن رفی ،گ وش میبره.
وینسددنت :ب ون ترجمه (م

م شژژناسژژمح ،پ

گ وش رو ببر ،چرا بای برام مهد باشه )

مژژانطژژور دژژه در بیژژ
لسم

متن اصلی

The Hitman: Okay, chief...Drop your
gun or he'll cut her throat.
Vincent: l hardly know her, so cut her.
What the fuck do l care? (The
)Godfather III

ممیژژزی در تصژژویر بیژژان شژژ  ،رابطژژة وینسژژ

و مژژری در

 9یز با ممیژزی در تصژویر مژراه اسژ  .در گ ریو ژای فژی د بژه ایژ مو ژو دژه

تمایل بژه ازدوا دار ژ اشژارهای شژ ه اسژ

ولژ در سژ ة دوب ژه سژع شژ ه بژا اامژال
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تغییژژر در برخژژ از گ ریو ژژا بژژه ببیننژژ ه القژژا شژژود دژژه ایژژ دو لصژژ ازدوا دار ژژ  .در
گ ریوی زیر (ج ول  )1مایکژل دو مرتبژه از وینسژن

م پرسژ «تژو بژا دخرژر مژ چژهدژار

داری » ،در ضژژال دژژه در ترجمژژه ،یک ژ از آن ژژا بژژا «م خژژوای بژژا دخرژژرم ازدوا دن ژ »
مشرو به خود گیرد.

جاییزی ش ه تا رابطة آن شک

جدول  .0تغییر روابط شخصیتهای فیلم
متن جایگزین شده در دوبله

متن اصلی

مدایکدل :تو بژا دخرر م چژهدژار داری م خوای

Michael Corleone: What are you
doing with my daughter? What are you
doing with her? lt's too dangerous. (The
)Godfather III

با اش ازدوا دن

ای دار خطر اده.

در گ ریژژوی جژژ ول  91یژژز تغییژژر اامژژالشژژ ه فقژژر بژژرای بژژهدژژار بژژردن وا ۀ
«دوسژژ پسژژر» اسژژ

دژژه موجژژ

ایجژژاد تنژژالت در مژژر شژژ ه اسژژ  .ژژمناً در مژژر

ترجمژژهش ژ ه تیدی ژ ش ژ ه ای ژ دو پسژژر آمریکای ا ژ  ،در ضژژال دژژه در مژژر اص ژ

چنژژی

تیدی ی وجود ارد.
جدول  .۱2اشاره به رابطة خارج از ازدواج
متن جایگزینشده در دوبله

متن اصلی

(ابارت «بهح آزادی دادم» ض ب ش ه ،شای برای I gave her freedom, but I taught her
never to dishonour her family. She
ج وگیری از آموزش و القای ای گزاره اسژژژ ) .در
found a boyfriend, not an Italian.
م ازش خواسرد شراف خا وادگ را ض ن دنه.
اون با ی

پسژر جوان امزد ش

ژامزد شژژژ ه ،پ

تجاوز معن

بود» ،شژژژای آمریکای

ی

آمریکای (اگر

م د ) («ایرالیای

د بود و اگر د بود لطعاً

لرار بود ای د مه بیان شود).

جم ژژة  99یژژز بژژه رابطژژة خژژار از ازدوا سژژا

بژژا لوسژژ اشژژاره دارد دژژه از زبژژان

پ رش ویرو دورللو ه بیان م شود و در ترجمه دام اً تغییر یافره اس .

سیاس
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جدول  .۱۱اشاره به رابطة خارج از ازدواج
متن اصلی

متن جایگزینشده در دوبله

سژژنرینا .بیا اینجا .تو چ ش ژ ه  .مثل اینکه مغزت از Santino. Come here. What's the matter
with you? Your brain is going soft from
دار افراده یا شای م خودتو به لودگ زدی.
playing with that girl .

در ای ژ فژژی د ابژژراز اضساسژژات بژژی دو جژژن

م ژژالر دژژه در رابط ژة خژژار از ازدوا

سرن یز ض ب شژ ه اسژ  .در مثژال جژ ول  ،92دژ زمژا

دژه نژوز بژا مایکژل ازدوا

کژژرده بژژا او تما گرفرژژه تژژا ضژژالح را جویژژا شژژود و در ایژژ تمژژا

بژژه او ابژژراز ا الژژه

م دن ده در ترجمه با وا ۀ «خ ا را شکر» جاییزی ش ه اس .
جدول  .۱۲جایگزینی واژة احساسی
متن اصلی

متن جایگزینشده در دوبله

?Kay: I love you. I love you! Michael
Mike: Yeah, I know
Kay: Tell me you love me.
)(The Godfather I

د  :گ رد خ ا را شکر.
مای  :چ
د  :چ چرا چیزی م گ

تم ژام اشژژارات بژژه مشژژروبات الک ژ

یژژز ض ژ ب ش ژ ها و جال ژ

آ کژژه در یک ژ از

جم ژژات دوب ژژهشژ ه ،بژژرای ض ژژن ا سژژجام معنژژای  ،وا ۀ «مژژواد م ژ ر» جژژاییزی مشژژرو
الک

ش ه اس

(ج ول )99
جدول  .۱3حذف اشاره به مشروبات الکلی
متن جایگزین شده در دوبله

متن اصلی

(م ت ا به می منوال گ شژژ ) تا اینکه دو ماه پیح Two months ago he took her for a
drive with another boyfriend. They
دخررمو برد سژژژواری با ی دوسژژژ دییهاش .بهزور
made her drink whiskey...
بهح مواد م ر دادن (بجای «مشرو داد »).
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جژژاییزی شژژ ه اسژژ

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

و ز ژژان» بژژا «خی ژژ چیز ژژای دییژژر»

و در جژژای دییژژر وا ه ژژای «میکژژ ه»« ،لماربژژازان»« ،دژژازینو»،

«رلصژژی ن» ترجمژژه ش ژ ها  .مچنژژی  ،مناس سژژازی و تع ژ یل ال ژژا
مواردی اس

اسژژزا یژژز از جم ژژه

دژه در تیقیقژات گ شژره یژز بژه آن ژا اشژاره شژ ه اسژ  .مثژال در راسژرای

تییی ژ ای ژ مو ژژو آم ژ ه اس ژ  .از آ جژژا دژژه ای ژ ال ژژا ش ژ ت اضساسژژات و ش صژژی
بژژازییران را شژژان م د نژژ مرژژرجد سژژع دژژرده در جم ژژات دژژه از زبژژان برخژژ از
ای خشژ و اصژبا

ش صژی

مثژژل افژژراد خ افکژار (گ ریژژوی اول جژ ول  )94یژژا سژژا

بیان م شژود ،ل یژ مشژابه ولژ مناسژ تر ا ر ژا

ش صژی

دنژ تژا سژب

ول ژ در جا ژژای دژژه امکژژان ض ژ ب بژژوده ای ژ دژژار را ا جژژام داده اس ژ
جژژ ول  .)94پرینژژ ( )2194معرقژژ اسژژ

ضژژ ب یژژا جژژاییزین

ض ژن شژود

(در گ ریژژوی دوم

اسژژزا ا در دوب ژژه ای

ایرالیژژای را بایژژ صژژرفاً ممیژژزی در یژژر گرفژژ  ،ب کژژه بژژه ژژوا را بژژرد بوم سژژازی
(و ژژوت  )9111 ،یژژز میسژژو

9

م شژژود؛ زیژژرا در فی د ژژای ایرالیژژای ایژژ گو ژژه وا گژژان

بسژژیار دمرژژر از فی د ژژای آمریکژژای ب ژهدژژار م رو ژ  .ای ژ گ رژژه را م تژژوان بژژه فی د ژژای
ایرا ژ

یژژز تعمژژید داد؛ زیژژرا در فی د ژژا و سژژریال ای ایرا ژژ

یژژز تعژژ اد وا ه ژژای اسژژزا

بسیار دمرر اس .
جدول  .۱۴تعدیل الفاظ ناسزا
مر جاییزی ش ه در دوب ه

جوی
جوی
از رو اون ماشی بیا پایی و گر ه خرابح م دن .
از رو اون ماشی بیا پایی تولهسگ
گورتو گد د برو  ...گمشو  ...گمشو
و اون دو تژا بب شژژژربع بعژ از آزاد شژژژ ن به م
خن ی ن.

مر اص

!Hey, Joey Zasa! Joey, up your ass
!Joey, up your ass
!Get off the car
Get the fuck off this car.
l'll break your fucking balls.
!Get out of here
!Run, Joey! You piece of shit
)(The Godfather III
Those two bastards, they smiled at
me.

1. domestication strategy
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یکژژ از گ ریو ژژای دییژژر پ رخوا ژژ ه  9دژژه ترجمژژه شژژ ه بژژه زیبژژای و سژژیر و
جادوی ز ان سیسژی

اشژاره دارد دژه امژری جنسژ ت قژ و در ریجژه ضژ ب شژ ه اسژ .

در مو ة  91یز وا ۀ  bangingدژه بژه رفرژاری جنسژ اشژاره م دنژ و بژا معنژای دییژری
جاییزی ش ه اس .
جدول  .۱0اشاره به رفتار جنسی
متن جایگزینشده در دوبله

غری

دار ای اجی

متن اصلی

ازش سژژر م زد .دسژژ

بود

ده به مشرری ا برسه.

!He was banging cocktail waitresses
Players couldn't get a drink.

جم ژة جژژ ول  96یژژز در س ژ ة دوب ژژه ترجمژژه ش ژ ه زیژژرا بژژه ای ژ مو ژژو اشژژاره
م دن دژه پ ژی

در تجژارت لمژار بژا گروه ژای مافیژای

مژژواد م ژ ر مکژژاری وا ژژ دژژرد .ا ژژ
لطعی

بیژان دژرد ولژ م شژود ضژ

چهرۀ پ ی

مکژاری داشژره ولژ در لاچژا

ترجمژژه ش ژ ن ایژژ گ ریژژو را م تژژوان بژژا

زد دژه بژها

اژ م تمایژل بژه مثبژ

شژان دادن

در آمریکاس .
جدول  .۱4اشاره به عدم مشارکت پلیس آمریکا در قاچاق مواد مخدر
متن جایگزین شده در دوبله

(ضر پ ی

ده در گ شره در لمار و دار ای دییر

با ما مکاری م درد ،در لاچا مواد م
وا

متن اصلی

ر مکاری

درد .ای را لب اً م دا سژژژرد و الان د باور

دارم).

Even the police that have helped us in
the past with gambling and other
things...
...are going to refuse to help us when it
comes to narcotics. I believed that
then... and I believe that now.

 .3 .۴ممیزی در صدا

در چن جای فی د یز شا

ض ب ص ا بودید ده در ج ول  97بیان ش ها .

جدول  .۱7ممیزیهای اعمالشده در سطح صدا در سهگانة پدرخوانده
مسائل مذهبی

موسیق با د ام
خوا ن گ
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تق ی ص ای ابهنجار (ما ن تق ی ص ای الاغ توسر ا سان)

مسائل فرهنگی

بژژرای مثژژال ،در لسژژم

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

 9در نیژژام ورد مایکژژل بژژه شژژهر سیسژژیل ،موسژژیق سژژنر آن

شژژهر پ ژژح م شژژود دژژه ضژژ ب شژژ ه اسژژ  .در مژژی لسژژم  ،در صژژینة اپراخژژوا
آ رو  ،صژ ای او بژه گژوش مژ رسژ و ایژ طژور تصژور م شژود دژه در ضژال بژازییری
بژژهدلایل مژژ ب یژژا بژژها

اسژژ  .ایژژ ضژژ ب ممکژژ اسژژ

دشژژواری دوب ژژه باشژژ

(لژژو ،2197،بیژژانشژژ ه در خوشسژژ یقه و میمژژ ا یزاده سژژاما  .)9918 ،در والژژ ترجمژژة
آ نگ بها

آمی ریژ دو بعژ زبژا

فی د پر اس

از موسیق و ترا ه ده ضژ ب آن ژا ژهتنهژا بژر ب شژ از روایژ

زده ،ب کژژه اضساسژژات و اژواط
اسژژ

و موسژیقای بژا دشژواری زیژادی مژراه اسژ  .ایژ

را دژژه از آن طریژژ ،برا یی رژژه م شژژود ،یژژز از میژژان بژژرده

(خوشسژژ یقه و اژژامری2196 ،الژژر) .مچنژژی در صژژینة لبژژل از گ ولژژهخژژوردن

مری ،مردی بژر روی پ ژه زا ژو زده و صژ ای

ما نژ صژ ای الژاغ از خژود در مژ آورد دژه

آن صژ ا یژژز ضژ ب شژ ه اسژ  .بژژه یر م رسژ بژژه ایژ دلیژژل اسژ
آدا

فژی د آسژی

اجرمژژاا در فر نژژگ ایژژران میسژژو

دژژه رفرژژاری خ ژژاب

م شژژود .از آ جژژا دژژه رسژژا ة م ژژ سژژع در

ارتقای فر نگ دارد در برخ موارد ای گو ه صینه ا را ض ب م دن .
رژژای ایژژ تیقیژژ ،شژژان م د ژژ طیژژر وسژژیع از مو ژژواات در ایژژ ارژژر بژژزرگ
سینمای ممیزی ش ها دژه مژورد تیییژ گوینژ گان و مژ یران دوب ژا مصژاضبهشژو ه لژرار
گرفرن  .آن ا اظهار داشرن ایژ مژوارد مچنژان ممیژزی م شژو  ،بژهجژز پوشژح امناسژ
خا د ا دژه امژروزه اغ ژ

از طریژ ،تکنی

به ض ب صینه یس  .در مورد ا

ژای پوششژ لابژل اصژ ا اسژ

اینکژه چژرا بایژ چنژی فی د ژای دژه یژاز بژه ضجژد

زیادی از ممیزی دار  ،ا ر ژا  ،دوب ژه و پ ژح شژو
 .9پرم اط

و دییژر یژاز

یژز دلایژل م ر ژ را ذدژر درد ژ :

بژودن فژی د :دوب ژه بیشژرر از آ کژه نژر ت قژ شژود یژ

صژنع

اسژ  ،پژ

ژژر فی مژ دژژه پژژیحبینژ شژژود بیننژ ۀ بیشژژرری داشژژره دارد ،بژژرای دوب ژژه اولویژ

م یابژ

ضر به لیم

اامژال ممیژزی زیژاد؛  .2مراسژرا بژودن مو ژو فژی د بژا ایژ وولو ی غالژ

جامعه .گا

برخ از فی د ا ده بژا ایژ وولو ی جامعژه دراسژرا سژرن  ،بژا وجژود یژاز بژه

سیاس
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ممیژژزی زیژژاد دوب ژژه م شژژو ؛  .9پژژر دژژردن بر امژژة شژژبکه ا :روزا ژژه تع ژ اد زیژژادی فژژی د
خارج از رسژا ة م ژ پ ژح م شژود و گژا

جژز پ ژح فژی د ولژو بژا

چژارهای یسژ

ممیژژزی زیژژاد؛  .4اژژ م یژژارت دلیژژ ،در نیژژام خریژژ  :گژژا
خریژژ اری م شژژو و زینژژة زیژژادی بابژژ

آن پرداخژژ

فی د ژژا بژژا ضجژژد بالژژا

م شژژود ،پژژ

برخژژ از آن ژژا،

به اچژار ،بژا وجژود یژاز بژه ممیژزی زیژاد دوب ژه م شژو ؛ و  .1سژ رییری بژیح از ضژ و
اامژژال س ژ یقة ش صژژ برخژژ از ویراسژژراران دژژه مسژژلولی

ممیژژزی را بژژه اهژژ ه دار ژژ .

سژژ رییری و سژژ یقهای بژژودن ممیژژزی آنلژژ ر زیژژاد اسژژ

دژژه رامبژژ جژژوان ،دژژارگردان،

بژژازییر و تهیهدننژژ ۀ معژژروب سژژینما و ت ویزیژژون ،در صژژ یة ش صژژ اش در اینسژژراگرام
به ای مو و اشاره داشره:
مژژ دژژه بژژیح از  26سژژاله دژژه در ت ویزیو مژژون دژژار مژژ دند و نژژوز همیژژ م چژژه
چیز ژژای لابژژل پ ژژح در ت ویزیژژون سژژر و چژژه چیز ژژای
و شژ

مکژژارا د ژژد م ژ دو

یسژژر  .شژژ

ژ ارم مسژژلولی میرژژرم پ ژژح ژژد م ژ دو

ژ ارم م ژ یران شژژبکه ا ژژد م ژ دو

و لطع ژاً ش ژ

ژ ارم ریژژی

و پ ژح یژ

و شژ

میرژژرم سژژازمان ژژد

مژژ دو  .یژژه روز خی ژژ دور یژژه مژژ یر پ ژژح (مسژژلول ممیژژزی) در جژژوا
گیج مط  ،م ده در ضژی سژاخ

ژژ ارم بقیژژه

سژژؤال و

بر امژه بژودم گ ژ  :لژوا ی سا سژور و

ممیزی در ت ویزیون «سیاله» ر چیزی ممکنه امروز اجازه داشره باشه و فردا ه.
 .0بحث

ریجژژة بررسژژ ممیژژزی در ایژژ پژژهو ح شژژان داد مو ژژواات بسژژیاری درایژژ فژژی د
موجژ

ممیژزی شژ ه اسژ

دژژه مزایژا و معژژایب دارد .از جم ژژه مزایژای آن تطژژاب ،فژی د بژژا

فر نژژگ و باور ژژای اجرمژژاا و سیاسژژ دشژژور اسژژ  ،لژژ ا ایژژ فژژی د مژژ توا ژژ بژژه
ایژ وولو ی ژژای غالژ
وال ژ ی

دشژژور آسژیب برسژژا و فر نژژگ سژژایر دشژژور ا را تژژروی د ژ و

مژژراه فرز ژ ان خژژود ب ژهراضر ژ م ژ توا ن ژ ای ژ ف ژی د را تماشژژا دنن ژ  .معصژژوم

( ،9911خ )99 .م گوی :
اار ژژای فکژژر بشژژری بژژه ضژژ ی رسژژی ه دژژه مطالعهدننژژ ه و تیقیژژ ،دننژژ ه بدر اینجژژا
م توان به تماشژاگر فژی د ژد تعمژید دادع از اط ااژات دژاف و فکژر افژ برخژوردار باشژ
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و در آزادی مط ژژ ،بیژان ،ژیچ مشژژک
چه در غر

تعژ اد دسژا

پژیح یایژ  .والعیژ

دژه درجژة آگژا

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

آن اسژ

دژژه چژژه در شژژر و

و اط ااژات و الرژ ار فکریشژان بژه درجژهای

رسی ه باشژ دژه ژر چژه بیژان مژ دننژ از روی میاسژبة دلیژ ،معرفرژ باشژ  ،بسژیار دژد
اس  .لژ ا اگژر گ رژه ا و وشژره ا دنرژرل شژود ارژرات سژوء آن ژا مچژون آتش شژان بژر
سر مردم اآگاه فرود مژ آیژ در ادامژه ایژ

کرژه را مرژ در مژ شژود دژه ژ ب از اضکژام و

لژژوا ی در لژژا ون اساسژ و فقژژه اسژ ام دژژه بژژهواسژژطة آن ژژا سا سژژور ا اامژژال مژ شژژو
«ض ژژن دی ژ بژژهانوان یک ژ از مص ژ ی

ای اساس ژ ز ژ گ بشژژر و باور ژژا و اارقژژادات

توضیژژژ ی بژژژهانوان یکژژژ از ضقژژژو فطژژژری آن اسژژژ » (معصژژژوم  ،9911،خ.)99 .از
د سژ

جم ه معای

اارمژاد ببیننژ ه اسژ ؛ زیژرا در ایژران دسژرورالعمل ای ممیژزی گژاه

بیح از ضژ سژ رییرا ها  ،بژه یژوی دژه زیژان آن از من عژ

آن بیشژرر اسژ  .در شژرایط

ده بیننژ ه بژهراضرژ م توا ژ فی د ژای خژارج را بژ ون ممیژزی از راه ژای دییژر تماشژا
دن  ،ممیزی ای زیاد و ا م وفادارای بژه میرژوای فژی د موجژ
رسا ة م

دژه سژرمایة اوسژ

از دسژ

بژرود و ببینژ ه بژهسژم

یاب  .البره ممیزی بژهویهه در امژور فر نیژ امژری ژروری اسژ

مژ شژود اارمژاد بیننژ ه بژه
دا ال ژای دییژر گژرایح
ولژ مسژل ه بژر سژر ضژ

و ضژژ ود آن اسژژ  .اساسژژاً وفژژاداری بژژه فی د امژژه یکژژ از شاخصژژه ای دی ی سژژنج در
دوب ه میسژو

م شژود دژه ایژ سژهگا ه از ایژ منیژر امریژاز بالژای

)2117؛ زیرا ممیزی از ض یژ

تصژویر یژا یژ

مژ گیژرد (چاومژه،۱

وا ه فراتژر رفرژه و بژه تغییژرات اساسژ در

میرژوای فژی د منجژژر شژ ه و در ب ح ژای ا سژژجام منطقژ فژی د را بهژد زده اسژ  .ولرژ
فی م برای پ ح یاز بژه ممیژزی اساسژ دارد ،شژای بهرژری راه ایژ اسژ

دژه دژل فژی د

را ممیژزی دنژید ،یعنژ اصژ اً آن را شژژان ژ ید؛ چژون بژژا ممیژزی سژنیی روی فژی د ژژد
ضقو مؤلر ت ژیی م شژود و ژد ضژ ،بیننژ ه دژه خیژال م دنژ آ چژه م بینژ برابژر بژا
اصژژل اسژژ  .رژژای پژژهو ح صژژورتگرفرژژه دربژژارۀ دریافژژ

دوب ژژه در ایژژران (اژژامری،

خوشسژ یقه و خزااژ فریژ  )2198 ،در میژان  477شژژرد دننژ ه یژز شژژان داد دژژه دومژی
مو ژژو پرا میژژ

در دوب ژژة مط ژژو  ،وفژژاداری بژژه تصژژویر و میرژژوای فی منامژژه اسژژ ،
1. Chaume

سیاس
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بژژهطوری دژژه بسژژیاری از شژژرد دنن گان بژژه تماشژژای فژژی د بژژ ون ممیژژزی تمایژژل شژژان
داد ژژژ (اژژژامری و خوشسژژژ یقه .)2198 ،چاومژژژه ( ،2117خ )81 .یژژژز در تیییژژژ ایژژژ
مو ژژو م گوی ژ دژژه بژژرای ببینن ژ گان امژژروزی «ممیزی ژژای سیاس ژ  ،م ژ ب و جنس ژ »
یس ژ  .جال ژ

چنژ ان مط ژژو
بر امهای ت ویزیو

اینکژژه مسژژعود فراسژژر  ،منرق ژ مشژژهور س ژینمای ای ژران ،در

به ممیژزی ایژ فژی د اارژرا

دییر ممیزی ژای ب جهژ

دژرده اسژ

دژه «مژ امیژ وارم ایژ لژ ر

باشژ ؛ زیژرا ایژ فژی د بسژیار مهمژ در تژاریو سینماسژ

مه د دی ها  .لییات ده اضیا ژاً بژه یر م رسژی لابژل پ ژح یسژ

دژه

را ایژ لژ ر تعمژید

ن و ممیژزی سژ یقهای کننژ » (آپژارت ،ا رقژاد مسژعود فراسژر بژه سا سژور پ رخوا ژ ه
در ص ژ ا وس ژیما) .م ژانطژژور دژژه م ژ دا ید ممیژژزی منیصژژر بژژه ایژژران یس ژ
بسیار رای در جهژان اسژ

و پ ی ژ های

دژه از زمژان ورود سژینما تژا بژه امژروز در بسژیاری از دشژور ا

اامژژال م شژژود .یافرژژه ای ای ژ پژژهو ح م وشژژا

ای بژژا یافرژژه ای تیقیقژژات در ضژژوزۀ

ممیژژزی در سژژایر دشژژور ا دارد ،مث ژژاً تصژژاویر و وا گژژان روابژژر جنسژژ در دوب ژژه ای
ایرالیژژای آرژژاری چژژون ا یمژژه ،9در فی د ژژای آمریکژژای دژژه میژژور آن ژژا جوا ژژان 2سژژرن و
مچن ژی در سژژریال ای آمریکژژای ممیژژزی م شژژو (پرین ژ  ،)2192 ،ضرب ژژای ب ادبا ژژه
و اسژژزا یژژز در دوب ژژه ای اس ژ ا یای و ایرالیژژای ض ژ ب م شژژو (ز ژات 2196 ،9؛ بسژژق ،
2196؛ بیوداریژژا2111 ،؛ پرینژژ 2194 ،؛ چیژژارو )2117 ،و می طژژور ،مسژژاول سیاسژژ و
ایژژژ وولو ی

در ایرالیژژژا (بیوداریژژژا )2111 ،و دشژژژور ای اربژژژ (دی جیژژژوا 2196 ،؛

یژژایوی  .)2196 ،ممیژژزی سژژ ة اسژژ ا یای ایژژ فژژی د در دوران ضکومژژ

دیکرژژاتوری

فرا کو ده با س رییری زیادی مژراه بژود بژر روابژر جنسژ و اسژزا ا اامژال شژ ه اسژ
(گمژز دسژررو )2196 ،و در مقایسژه بژژا رژای ایژ تیقیژ ،م تژژوان دریافژ
ایران با ش ت بیشژرری اامژال م شژود .البرژه از آ جژای دژه دی یژ
بالاسژ

دژه ممیژژزی در

دوب ژه در ایژران بسژیار

و گژژاه خ ژی اشژ از ممیژژزی را م پوشژژا و بژژه باورپژ یری میرژژوای فژژی د دمژ

م دن  ،گاه ببین گان مروجه بسیاری از ممیزی ا م شو .
1. anime
2. youth films
3. Zano
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 .4نتیجهگیری

بررسژژ مقاب ژژهای سژژهگا ة پ رخوا ژژ ه بژژا سژژ ة اصژژ
سطت ا جام ش

شژژان داد ممیزی ژژا در سژژه

ده شامل موارد زیر :

الژژر .در سژژطت تصژژویر .9 :مسژژاول مژ ب چژژون بژژروز اضساسژژات فیزیکژ بژژی زن و
مژژرد ،معاشژژرت و روابژژر آزاد پژژیح از ازدوا  ،لبا

ژژای امناسژژ

خا د ژژا ،خژژوردن

مشروبات الک ژ  ،جشژ ا ،ژواخر آلژات موسژیق بژه مژراه خوا نژ گ و بژازی پاسژور؛
 .2مسژژاول سیاس ژ چژژون مراسژژد و ماد ژژای م ژ ب دی ژ مسژژییی
آمریکژژا؛  .9مسژژاول فر نیژژ چژژون اامژژال خشژژو
رفرار ای خ اب آدا

و ماد ژژای فر نژژگ

آمیژژز ،سژژییار دشژژی ن خا د ژژا و

اجرماا مثل ادرار دردن در م ی اام؛

 .در سژژطت د ژژام .9 :مسژژاول سیاس ژ چژژون تمجی ژ از آمریکژژا و اشژژاره بژژه وا ه ژژای
از جم ژژه یهژژودی و دمو یسژژد؛  .2مسژژاول م ژ ب چژون تژژو ی بژژه س ژایر هاد ژژا ،داا ژژا و
اارقادات دی مسژییی  ،وا ه ژا و اشژارات بژه مشژروبات الک ژ و میکژ ه ،وا ه ژای لبژیت
و ب ادبا ه ،اشاره به وا ۀ رلصی ن و اشارات جنس ؛
 .در سژژطت صژژ ا :موسژژیق باد ژژام روی تصژژویر ،آواز دژژه ضژژ ب آن ممکژژ اسژژ
بهدلایل مژ ب یژا دشژواری دوب ژه باشژ و تق یژ صژ ای ابهنجژار الژاغ توسژر ا سژان یژز
ده بهدلیل منافژاتح بژا شژلو ات اخ ژال و فر نیژ ممیژزی شژ ها  .لژوام اژادل ()9981
ده پیحتر بژه بررسژ دوب ژة سژه لسژم

فژی د پ رخوا ژ ه بژا دو ژ ب بررسژ ممیزی ژا

و اراوژژة ا ژژوا را برد ژژای آن پرداخرژژه اسژژ  ،بژژه ممیزی ژژای زیژژر اشژژاره مژژوده اسژژ :
بوسژژی ن ،رلصژژی ن ،اشژژارۀ ل یژ بژژه مشژژروبات الک ژ  ،روابژژر جنسژ  ،اشژژاره بژژه لاچژژا ،
روابژژر خژژار از ازدوا  ،اشژژاره ل یژژ بژژه آمریکژژا ،اشژژاره بژژه رلصژژی ن ،اسژژزا ،داا ژژای
مسیی  ،اشاره به مواد م

ر.

بژژا مقایس ژة رژژای ای ژ دو تیقیژژ ،م تژژوان بژژه برخ ژ از مو ژژواات دژژه لژژوام اژژادل
( )9981بژژه آن ژژا اشژژاره کژژرده دسژژ

یافژژ

آمریکژژژای  ،ماد ژژژای مسژژژییی  ،خشژژژو  ،لبا

دژژه ابارتا ژژ از :ماد ژژای فر نژژگ
ژژژای امناسژژژ

خا د ژژژا ،یاه ژژژای

ااشقا ه ،سژییار دشژی ن خا د ژا ،ژواخر آلژات موسژیق بژه مژراه خوا نژ گ  ،اشژاره بژه

سیاس
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وا ه ژژای «یهژژودی» و «دمو یسژژد» ،وا ه ژای اضساس ژ  ،موسژژیق باد ژژام ،رفرار ژژای خ ژژاب
اجرمژژاا و صژ ا ای ابهنجژژار .ا ژ

آدا

بیژژان کژژردن ای ژ مژژوارد توسژژر لژژوام اژژادل

شای ای باش دژه میقژ ،بیشژرر تمایژل بژه اراوژة دسژرهبن ی را برد ژا داشژره و مژی امژر
ش ه ا ژوا ممیژزی بژا دسژرهبن ی مشژ ص و بهصژورت دامژل اراوژه شژود .مچنژی

سب

بژژه یر م رسژ در مجمژژو رژژای ضاصژژل از ای ژ تیقیژژ ،بژژه مژژواردی اشژژاره دژژرده دژژه در
سژژایر پهو ح ژژا اشژژاره شژژ ه بژژود :ماد ژژای فر نژژگ آمریکژژای  ،ماد ژژای مسژژییی ،
یاه ای ااشژقا ه ،سژییار دشژی ن خا د ژا ،ژواخر آلژات موسژیق بژه مژراه خوا نژ گ ،
اشژژاره بژژه وا ه ژژای «یهژژودی» و «دمو یسژژد» ،وا ه ژژای اضساسژژ در خژژار از ازدوا و
صژ ا ای ابهنجژژار توسژژر ا سژژان .از آ جژژای دژژه یافرژژه ای ایژ پژژهو ح بژژه یژ
سژهلسژمر میژ ود اسژ  ،م تژوان رژای آن را تعمژید داد و ممکژ اسژ
از بررس ی

سژژریال

رژای ضاصژژل

سریال یژا ا ژری دییژر بژه دسژرهبن ی ای مر ژاوت منجژر شژود ،بژهویژهه بژا

توجژژه بژژه اینکژژه سیاسژ

شژژبکه ای م ر ژژر ص اوسژژیما و دوره ژژای م ر ژژر سیاسژ بژژر

سژژازودار ممیژژزی تیریرگژ ار اسژ  .بژژا ایژ ضژژال ،رژژای ضاصژژل از ایژ پژژهو ح اط ااژژات
ج یژژ ی در زمینژژة سژژازودار ممیژژزی اراوژژه م د ژژ و تکمیژژلدننژژ ۀ رژژای پهو ح ژژای
گ شره در زمینة ممیژزی اسژ  .پژ بژردن بژه اصژول ممیژزی م توا ژ در آمژوزش ترجمژه و
ضرفژة دوب ژژه یژژا زیر ژژوی
سیاس ژ

راهگشژژا باشژ  .ولژ

مچنژژان یژژاز بژژه تیقیقژژات بیشژژرر دربژژارۀ

ای دوب ژژه ،ب ژهویژژهه از زاوی ژة تمژژایز سیاس ژ

ممیژژزی ،اضسژژا

شژژبکه ا در ا ر ژژا

م شژژود .در ژژم  ،تیقیقژژات بژژا رویکژژرد تژژاری

فژژی د و میژژزان

یژژز م ی ژ خوا ن ژ

بود.
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ً
دربارة نویسندگان
الناز پاکدار دا حآموخرژة ددرژری ت صصژ مطالعژات ترجمژه از دا شژیاه فردوسژ مشژه
. مژژ او ترجمژژه در گژژروه زبژژان ا ی یسژژ دا شژژیاه فردوسژژ مشژژه اسژژ

و مژژ ر

پهو ح ژژژای اخیژژژر ایشژژژان مرمردژژژز بژژژر مطالعژژژات فر نیژژژ ترجمژژژه رسژژژا ه ای
. دی اریشنی اری در ایران اس
مسددعود خوشسددلیقه دا شژژیار مطالعژژات ترجمژژه گژژروه زبژژان ا ی یس ژ دا شژژیاه فردوس ژ
 آموزشژ و تعام ژژات،  پهو ح ژژای اخیژژر ایشژژان مرمردژژز بژژر ابعژژاد اجرمژژاا. مشژژه اسژ
. بی فر نی در ترجمة رسا ه ای دی اریشنی اری در ایران اس
زهرا خزاعدی راوری اسژرادیار ادبیژات ا ی یسژ گژروه زبژان ژای خژارج دا شژیاه شژهی
، پژژهو ح ژژای ایشژژان بیشژژرر در مطالعژژات فر نی ژ و ادبی ژات جهژژان. بژژا نر درمژژان اس ژ
. رمان و مایشنامه اس

ً
ً
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مقالة پژوهشی

ابوالفضل خدامرادی* (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران)
مجتبی مقصودی (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران)

چکیده
هد

سددا

ای د پددهوه

و هنجاریدداب پرس د نامهای بددرای تعیددی صددحاتی های

ترفهای معحمان زبان انگحیسد بدود .بده اید منظدور از مدرور متدون سده مؤلفد اصدح و
 24گویدده اسددتارا گردیدد و پدد

از تأییدد روایدد محتددوای توسدد صددات نظران،

پرس د نام نه دای بددا  96گویدده تعیددی و از اعتبددار آن از طری د آزمددون-آزمددون مج د د
( )r= 0/91و همسددان دروندد آلفددای کرونبددا ( )α=0.92اطمینددان تاصدد شدد .
سد

پرسد نام نهددای بددا  96گویدده بددر روی ید

نموند  901نفددری فارغالتحصددیحان

رشددت زبددان انگحیسد اجددرا گردید  .بددهمنظور بررسد سددا تار عددامح از تححید عددامح
اکتشاف و تأیی ی اسدتفاده شد  .در قالد

تححید عدامح اکتشداف نتدای تاصد نشدان

داد تنهددا سدده عام د دان د  ،مهددارت و نگددر

قاب د اسددتارا اس د  .همچنددی نتددای

تححید عدامح تأیید ی نشدان داد همد ضدرای

رگرسدیون و همبسدتگ بدی متغیرهددای

مکنددون ،ضددرای

اسددتان اری بددهشددمار م روندد  .لدد ا م تددوان نتیجدده گرفدد

پیشنهادی از هر دو رو

تححی عامح با انتظار طراتان پرس نامه مطابق

کلیدواژهها :هنجاریاب  ،صحاتی های ترفهای معحمان ،دان  ،مهارت ،نگر

____________________________
* نویسنده مسئول khodamoradi@cfu.ac.ir
تاریخ دریافت  1231/11/32 :تاریخ پذیرش 1231/11/11 :

دارد.

مدد ل

Doi: lts.v53i1.79165/10.22067
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 .۱مقدمه

بددهعقیدد ۀ دیددوی  )9146( 9سیسددت های آموزشدد در هددر جامعددهای یکدد از مه تددری
ابزارهددای تددأمی پیشددرف

م شددون ؛ لدد ا امددروزه تحا هددای

و اصددحا جامعدده محسددو

فراوان صدورت م گیدرد تدا بدا ارتقدای دردهسیسدت های نظدام آموزشد  ،کد وکید
بهبددود بباشددن  .یک د از ای د
تربی د

ددردهسیسددت ها ،سیسددت تربی د

معح د اس د

کدده ه د

معحم دان شایس دته بددوده ،از جمحدده مؤلفددههای بسددیار تأثیرگ د ار بددر کیفی د

آموزشدد یدد

کشددور محسددو

م شددون (چاندد

آن را

و هددو 4001 ،4؛ دارلیندد

آن

سیسددت
هموندد و

برنسددددفورد4006 ،9؛ کددددوکران-اسددددمی 4009 ،2؛ گددددودوی  .)4001 ،1در ایدددد زمیندددده
صددات نظران و متاصصددان امددر آمددوز

همددواره بددا بررسد نیازهددا و الزامددات محی هددای

آموزشدد  ،بددهدنبددال ارا دد چهارچو هددای مفهددوم دقیدد تری بودندد تددا بتوانندد تصددویر
جامعتری از ویهگ ها و شا صدههای ید

معحد باصدحاتی

ترسدی کنند  .امدروزه بده اید

ویهگ ها و شا صهها «صحاتی های ترفهای معح » 6اطحاق م شود.
صدددحاتی های ترفدددهای بددده مجموعددد دانددد  ،مهارتهدددا ،بین هدددا ،ارز هدددا و
صیصددههای فددردی اطحدداق م گددردد کدده معحد را قددادر م سددازد در موقعی هددای متفدداوت
بدددهطور ترفدددهای عمددد کنددد (کوسدددتر و دنگرینددد  .)4001 ،1لددد ا م تدددوان گفددد
صدحاتی های ترفدهای معحد نددا ر بده مجموعدهای از شددا صها و ویهگ هدای اسد

کدده

تحصی آنها معحد را بدرای اتدراز ترفد معحمد واجد شدرای م کند و اتتمدال توفید
او را امددر طیددر تعحددی و تربی د

افددزای

م ده د  .لددازم بدده اکددر اس د

کدده صددحاتی های

معحمدد بددا مقولدد شایسددتگ معحمدد  1متفدداوت اسدد  .مفهددوم صددحاتی های معحمدد
مجموعددهای از توانمندد های معحدد در توزههددای ماتحدد

اسدد  ،تددال آنکدده شایسددتگ ،
1. Dewey
2. Chong & Ho
3. Darling-Hammond & Bransford
4. Cochran-Smith
5. Goodwin
6. teachers’ competencies
7. Koster & Dengerink
8. teacher competence

سا
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توانای کح فرد در رسدی ن فدرد بده سدطش مشاصد از عمحکدرد اطحداق م شدود (مولد ر،9
 ،4009ص .)16 .بددهعبددارت سددادهتر م تددوان گفدد

کدده صددحاتی های ترفددهای معحدد

آجرهددای سددازن ۀ شایسددتگ معحمدد هسددتن کدده ددود از الزامددات بسددیار مهدد آمددوز
بهتسا

م آید و بدا موفقید

دان آمدوزان نیدز همبسدتگ بالدای دارد (پدوتری ،یواسدترا،

عزیز و یوس .)4091 ،4
چهارچو هددای مفهددوم متعد دی بددرای بدده تصددویر کشددی ن مؤلفددهها و زیرمؤلفددههددای
صددحاتی

ترفددهای معحمددان ارا دده شدد ه اسدد  .هوسددتان )9911( 9ایدد صددحاتی ها را در
مشدابه،

سه تیط دانش  ،مهدارت و ارزشد طبقهبند ی مد کند و در طبقهبند ی کد وبدی

ریچدددد و سددددالگانی  )4006( 2ایدددد متغیددددر را متشددددک از داندددد  ،مهارتهددددای
شددنا ت ترکت د و نگر هددا م دانن د  .همچنددی در تقس دی بن ی دیگددری ،سددحوی)4090( 1
صددحاتی های ترفددهای معحمددان را در سدده تددوزۀ صددحاتی های تاصصدد  ،تربیتدد و
فرهنگ طبقهبن ی م کن .
تفدداوت در چهارچو هددای مفهددوم مطددر شد ه بددرای صددحاتی های ترفددهای معحمددان
از بر دد متغیرهددا متددأثر اسدد

کدده از جمحدده ایدد متغیرهددا م تددوان بدده رشددت تحصددیح

معحمددان و ارز هددای نهفتدده در باف د

فرهنگ اجتمدداع محی هددای آموزش د اشدداره کددرد؛

ل ا منطق بدهنظر م رسد کده صدحاتی ها و شایسدتگ های متصدور بدرای ید
انگحیس د در ی د

معحد زبدان

کشددور بددا صددحاتی ها و شایسددتگ های تعری د ش د ه بددرای ی د

معح د

ریاضدد در کشددور دیگددری متفدداوت باشددن  .شددای بددههمددی دلیدد باشدد کدده بهندد رت
چهارچو هدای مفهددوم ا تصاصد بددرای معحمدان ید
اگددر تحا هددای در ای د زمیندده صددورت گرفتدده اس د
نظددری بددوده اسدد

رشدت
ادح د

دداص ارا ده شد ه اسد

و

در ت د و ت د ود بیددان مبددان

و مؤلفددهها و زیرمؤلفددههای مطددر شدد ه کمتددر در قالدد

پددرو های

تحقیقددد اعتبارسدددنج یدددا هنجاریددداب شددد هان ؛ لددد ا بررسددد و ارزیددداب مددد لها و
1. Mulder
2. Putri, Yoestara, Aziz, & Yusuf
3. Houstan
4. Rychen and Salganik
5. Selvi
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ابددزار سددنج

ایدد متغیددر م تواندد از
باشدد  .بددا توجدده بدده

اولوی هددای اصددح متاصصددان و سیاسدد گدد اران تددوزۀ آمددوز

صددحاتی های ترفددهای معحمددان زبددان انگحیس د و همچنددی فق د ان ابددزار

اهمی د

سددنج

سددنج

ایدد متغیددر ،نویسددن گان ایدد جسددتار بددر آن شدد ن تددا ابددزاری بددرای سددنج

صحاتی های ترفهای ای دسته از معحمان طرات و هنجاریاب نماین .
 .2پیشینة پژوهش

معحدد بددهعنوان یکدد از مه تددری ارکددان آمددوز
آموزش د بددوده اس د
نم توان د از کیفی د

همددواره مددورد توجدده متاصصددان

تددا آنجددا کدده بر د بددر ای د باورن د کدده کیفی د

سیسددت آموزش د

معحمددان آن سیسددت فراتددر رود (بدداربر و مرش د )4001 ،9؛ ل د ا نیدداز بدده

بررسد عمحکدرد کمد و کیفد اید مؤلفد تأثیرگد ار همدواره اتسدا

شد ه اسد  .بددرای

ارزیدداب عمحکددرد ای د عنصددر اثددربا  ،مفهددوم «صددحاتی های ترفددهای معح د » در تددوزۀ
تربیدد

معحدد مطددر شدد ه اسدد

صیصددهها و باورهددای اس د
م گردن د  .ادبیددات پددهوه
تقس دی اس د  .با د
مقوله اس

کدده نددا ر بددر مجموعددهای از دان هددا ،توانمندد یها،

کدده متناس د

بددا نیازهددای روز محی هددای آموزش د تعری د

در تددوزۀ صددحاتی های ترفددهای معحمددان بدده دو با د

قاب د

اول شددام تعدداری  ،م د لها و تقس دی بن یهای کح د و جز د ای د

کده مبدان نظدری اید تدوزه را تشدکی م دهد و باد

دوم شدام تحقیقدات

و هنجاریدداب ابددزار سددنج

ای د متغیددر صددورت

تجرب د اس د

کدده یددا ب دا ه د

پ یرفتهان یا ک وکی

سددا

برنامههای تربی

در تددوزۀ نظددری ،تعدداری
مطددر شد ه اسد  .در ید
را در سه تدوزه داند

معح را م سنج .

و تقسددی بن یهای متعدد دی از صددحاتی هددای ترفددهای

تقسدی بن ی ،هددانتح  )4001( 4صددحاتی های ترفددهای معحمددان

ترفدهای ،عمد ترفدهای و تعهد ترفدهای دسدتهبن ی کدرده اسد .
محتددوای  ،شددنا

فراگیددران و آگدداه از راهبردهددای

داندد

ترفددهای شددام داندد

ت ری

و یادگیری اسد  .عمد ترفدهای شدام طراتد یدادگیری ،ایجداد محدی یدادگیری
1. Barber and Mourshed
2. Huntly

سا
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و سددنج

مناسد
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و ارزش دیاب اس د  .تعه د ترفددهای نیددز بددهعنوان مؤلف د سددوم ی دادگیری

ترفهای ،مشارک  ،رهبری ،ارز ها ،ارتباطات و ا حاقم اری را شام م شود.
در یددد

تقسدددی بن ی دیگدددر کوسدددتر ،برکحمدددان  ،کورتددداگ و وابحدددز)4001( 9

صدحاتی های ترفدهای معحمدان را بده پدن سرشدا ه اصدح تقسدی م کنند کده عبارتاند
از .9 :داند

تاصصد شددام اطحاعددات فن د لددازم بددرای تد ری ؛  .4مهارتهددای ارتبدداط

بددرای برقددراری ارتبددا بددا دان آمددوزان؛  .9مهارتهددای م د یریت بددرای م د یری
تنظی برنامد درسد مطداب بدا اهد ا

زمددان و

سدازمان ؛  .2مهارتهدای آموزشد بدرای نیازسدنج

دان آمددوزان ،تنظ دی برنام د درس د  ،طرات د فعالی هددای ی دادگیری و اسددتفاده از فندداوری
رفتددداری همچدددون داشدددت نگدددر

در تددد ری ؛  .1صدددحاتی

دموکراتیددد  ،اتسدددا

مسئولی  ،اشتیاق برای یادگیری مادامالعمر و ص اق .
در سددال  ،4002مؤسسدده محدد آمددوز
تربی

معح

صدحاتی

سددنگاپور در راسددتای بددازنگری برنامددههای

دود مد ل را بدا عندوان چهدارچو

ویا کد ( 4)VSKرا طراتد کدرد کده

ترفددهای معحمدان فارغالتحصدی از دانشددگاه را در سدده سرشددا

اصددح دان هددا،

مهارتهددا و ارز هددا و بددا چندد ی زیرشددا ه بددرای هددر کدد ام تعری د

کددرد .ایدد مدد ل

تاصدد یافتددههای تحقیقددات متعدد دی بددود کدده بددا تمرکددز بددر نیازهددای روز محی هددای
آموزش د  ،ماهی د

متغیددر ای د نیازهددا و نظریددات ج ی د در تددوزۀ آمددوز

تصویر جامع از معحد شایسدته در سده سرشدا
داندد

محتددوای  ،داندد

سرشددا

اصدح ترسدی کند  .در سرشدا

دربددارۀ محددی آموزشدد  ،داندد

زمیندد نظریددات تددد ری  ،شددنا
ارتبدداط  ،مهارتهددای ت د ری

داند ،

برنامددهریزی درسدد  ،داندد

دان آمدددوزان و شددنا

مهارتهددا ،مهارتهددای مددد یری

سددع داش د
در

دددود پیشددنهاد شددد  .در

کحددا  ،مهارتهددای فددردی ،مهارتهدددای

و مهارتهددای تددأمح مطددر ش د و در سرشددا

ارز هددا،

بدداور داشددت بدده یددادگیری مشددارکت  ،یددادگیری مددادامالعمر ،تعهدد شددغح  ،تربی پدد یری

1. Koster, Brekelmans, Korthagen, & Wubbels
2. VSK (values, skills, knowledge) framework
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داشددت در قبددال تمددام

مسددئولی

دان آموزان پیشنهاد ش .
بددا گد ر زمددان مد ل ویا کد کمد بسد داده شد ه و عناصددر دیگددری بدده آن اضددافه
گردیدد ه اسدد  .در مدد ل اصددحا شدد ه کدده بددا عنددوان  V3SKشددنا ته م شددود سرشددا
ارز ها دود بده سده شدا ه تقسدی م شدون کده هرکد ام از اید شدا هها ،زیرشدا ههای
دداص ددود را دارندد  .همچنددی سرشددا ههای مهددارت و داندد
بیشدددتری دارنددد  .در سرشدددا
دان آموزمحددور ،هویدد
شددا

نگر هدددا ،سددده شا صددده بدددا عنددداوی ارز هدددای

معحمدد و دد م

بدده ترفدده و جامعدده مطددر شدد ه اسدد  .در

ارز هددای دان آموزمحددور ،مؤلفددههای همچددون همدد ل  ،بدداور داشددت بدده همدد

دان آمددوزان ،تعه د بدده پددرور

پتانس دی های هددر دان آمددوز و ار نهددادن بدده تفاوتهددای

فددردی اکددر شدد ه اسدد  .در شددا
اشددتیاق بددرای یددادگیری ،تحددا
اس د

نیددز زیرشددا ههددای

و در شددا

د م

معحدد  ،مؤلفددههای تعیددی اسددتان ارهای بالددا،

هویدد

بددرای پیشددرف  ،ا حاقم د اری و ترفددهایش د ن بیددان ش د ه

بدده ترفدده و جامعدده ،مؤلفددههای ی دادگیری مشددارکت  ،مسددئولی

اجتمدداع و مباشددرت مطددر گردی د ه اس د  .در با د
صددحاتی

سرشددا

مهارتهددای لددازم بددرای

ترفددهای ،مهارتهددای تددأمح  ،آموزشدد  ،مدد یریت  ،اجرایدد  ،ودمدد یریت ،
هیجددان پیشددنهاد شد ه اسد

فندداوری ،ابد اع و هددو

و در سرشددا

داند  ،معحد باید

دربددارۀ ددود ،دان آمددوزان ،محتددوا ،آمددوز  ،سیاسد ها ،برنام د درسد  ،محدی زیس د

و

فرهن ها اطحاعات کاف داشته باش .
در یکدددد از ج یدددد تری مدددد لهای صددددحاتی
آموز وپرور

ترفددددهای کدددده توسدددد وزارت

ترکیده معرفد شد ه نیدز سرشدا ههای داند

و نگر هددا و ارز هددا مطددر شدد ه اسدد
ترفددهای اجددزای دان د

موضددوع  ،دان د

ترفدهای ،مهدارت ترفدهای،

(اوزتوسددان .)4091 ،9در سرشددا ه داندد

تاصص د  ،و دان د

آیی نامددهای قددرار م گیددرد.

در زیرمجموعدد مهددارت ترفددهای ،مهددارت طراتدد آموزشدد  ،مهددارت مدد یری
یددادگیری ،مهددارت مدد یری

فرایندد تدد ری

و مهددارت سددنج

محددی

و ارزیدداب مطددر شدد ه
1. Uztosun

سا
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و در سرشدددددا

اسددددد
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نگر هدددددا و ارز هدددددا ،پاینددددد ی بددددده ارز هدددددای

ا حدداق لمح لبددی المحح د  ،نگددر

درس د

بدده دان آمددوز ،بدداور بدده کددار جمع د و

نسددب

مشارکت و اعتقاد به توسع ترفهای پیشنهاد ش ه اس
از بررسدد تعدداری

(کارتال و باسول.)4091 ،9

و مدد لهای متعدد د صددحاتی های ترفددهای معحمددان ای گوندده

اسددتنبا م د ش دود کدده اکثددر آنهددا ارز هددا ،دان هددا و مهارتهددا را بددهعنوان مؤلفددههای
اصددح صددحاتی

ترفددهای مطددر کردهاند  .بدده بدداور بسددیاری از صددات نظران ،ارز هددا و
برنامدد تربیدد

معحدد باشددن (فراسددر و سددان رز ،)9111 ،4امددا

تحقیقددات نشددان دادهان د سدده ای د با د

معح د ندداچیز

نگر هددا بایدد در اولویدد
بددوده اسدد

(هیدد ان .)9111 ،9مهددارت در محی هددای آموزشدد بدده رفتارهددای اکتسدداب

اطحاق م شود که تاصد عمحیدات کدردن داند
بدده دان آمددوزان و مدد یری
طی د

در بس دیاری از برنامددههای تربی د

کحددا

اسدد

اکتسداب بدهمنظدور تسدهی فرایند یدادده
(اروایدد  .)4009 ،2ایدد دسددته از شایسددتگ ها

گسددتردهای را تشددکی م دهن د کدده اه د آنهددا عبارتان د از :مهارتهددای آموزش د ،
دانشدد صددحاتی

ترفددهای

ارتبدداط  ،تددأمح  ،فددردی و مهارتهددای مدد یریت  .سرشددا
معحمددان نیددز طیدد

گسددتردهای را شددام م شددود .در تقسددی بن یای ،چاندد

1

( )4001ایدد طیدد

را بهصددورت جز دد تفسددیر و زیرشددا ههای همچددون اطحاعددات

دربددارۀ محی هددای آموزشد  ،داند

محتددوای  ،داند

و چدد

برنامد درسد  ،آشددنای بددا فراگیددران،

دان آموزش و ودشناس را مطر کردهان .
چانددد

و چددد ( )4001در پدددرو های تحقیقددد  ،پرسددد نامهای را بدددرای ارزیددداب

صددحاتی های ترفددهای نومعحمددان در سددنگاپور طراتدد و هنجاریدداب کردندد  .در ایدد
تحقیدد  616دانشددجومعح  90گویدد پرسدد نام صددحاتی

ترفددهای را ارزیدداب کردندد .

نتای تاصد از تححید عدامح تأیید ی نشدان داد سدا تار عدامح مفدرو
آن داندد  ،مهددارت و ارز

محققدان کده در

بددهعنوان مؤلفددههای اصددح صددحاتی های ترفددهای مطددر
1. Kartal and Başol
2. Fraser and Saunders
3. Haydon
4. Irvine
5. Chong Cheah
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گردید ه ،مدورد تأیید اسد  .در اید پرسد نامه بداور بده تربی پد یری همد دان آمددوزان،
نیاز بده تد ری

تدأمح  ،ایجداد روتیده ابد ا و ندوآوری ،تعهد بده ترفده معحمد  ،نیداز بده

تعام د بددا وال د ی  ،در تفاوتهددای فددردی ،ارتقددای مسددتمر دان د

فددردی و د م

جامعدده بددهعنوان زیرمؤلفددههای سرشددا ه ارز هددا تعیددی گردی د  .در سرشددا
زیرمؤلفددههددای تدد ری

اثددربا  ،تشددوی دان آمددوزان ،مدد یری

آمددوز  ،نظریددهپردازی در تددوزۀ آمددوز  ،م د یری
درسدد تعیددی شدد و در بادد

داندد  ،زیرمؤلفددههددای دان د

مهارتهددا،

کحددا  ،سددنج

آمو تددههای دان آمددوزان ،تعامدد بددا دیگددر عناصددر آمددوز  ،کاربسدد
زمددان و م د یری

بدده

نظریددات در

فعالی هددای برنام د

محتددوای  ،انتاددا

پاسدداگوی بدده سددؤالات ،راهبردهددای ت د ری  ،فناوریهددای ت د ری  ،سددنج

منددابع،

و ارزیدداب ،

بدداز ورد ،مشدداوره ،سددازگار کددردن محتددوا بددا نیدداز دان آمددوزان و اسددتفادۀ بهیندده از ابددزار
سنج

استارا ش .

در تحقیقدد دیگددر کاسددن  )4091( 9پرسدد نامهای طراتدد و اعتبارسددنج کددرد تددا
صددحاتی

ترفددهای معحمددان عحددوم را در مددالزی بسددنج و ارزشددیاب کن د  .براسددا

موجددود  61گویدده بددرای صددحاتی
واسته ش اهمی

منددابع

ترفددهای اسددتارا شدد و از  490معحدد دبیرسددتان

آنهدا را در مقیدا

پدن نقطدهای لیکدرت تعیدی کنند  .نتدای تاصد از

تححیدد عددامح اکتشدداف نشددان داد  24گویدده از  61گویدده در پرسدد نام اولیدده در سدده
سرشا

ارز ها ( 91گویده همچدون بداور بده تربی پد یری همد دان آمدوزان ،تعهد بالدا

بدده ترف د ت د ری  ،تشددوی دان آمددوزان بدده کددار گروه د و پیددروی از اصددول ا حدداق )،
دان هددا ( 91گویدده از جمحدده آشددنای بددا تقددای  ،مفدداهی  ،اصددول ،نظریددهها ،آشددنای بددا
اصول ارزشیاب  ،آشدنای بدا مندابع آموزشد و آشدنای بدا راهبردهدای یدادده -یدادگیری) و
مهارتها ( 6گویده شدام مد یری
وال ی و کاربرس

کحدا

و آزمایشدگاه ،مهدارت تعامد بدا دان آمدوزان و

نظریات یادگیری در ت ری ) بارگ اری ش ن .

1. Kosni

سا
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در تددوزۀ آموز هددای فن وترفددهای نیددز تحقیقددات پیرامددون صددحاتی های ترفددهای
معحمددان صددورت گرفتدده اسدد  .در پهوهشدد  ،آفددری  ،راسددت  ،انددور و عمددر )4091( 9بدده
مددد ل از صدددحاتی

ترفدددهای رسدددی ن کددده تمدددام صدددحاتی های ترفدددهای معحمدددان

فن وترفدده ای 4در چهددار طبقدد تددوان
تددوان

تدد ری  ،تددوان

فددردی قددرار م گیرن د  .همچنددی بددا ه د

ترفددهای ،تددوان

ارتبدداط و

تعیددی صددحاتی های ترفددهای معحمددان

فن وترفدده ای در فنحاندد در تحقیدد دیگددری تاپددان و سددالون  )4091( 9بدده مدد ل دسدد
یافتن د کدده صددحاتی های ترفددهای معحمددان در  19ددردهمهددارت و سدده تددوان
تربیت و سنجش تعری

آموزش د ،

م شود.

بررس پهوه هدای انجامشد ه نشدان م دهد در اکثدر قرید
داندد  ،مهددارت و نگددر

سرشددا ههای اصددح صددحاتی

بدهاتفاق آنهدا مؤلفدههای
ترفددهای معحمدد بهشددمار

م روند ؛ امددا آنچدده ضددروری بددهنظر م رسد بررسد اید مد ل سددهوجهد بددرای ارزیدداب
صدددحاتی های ترفدددهای معحمدددان در رشدددتههای ددداص و در بافددد
محی هددای دداص آموزشد اسد  .تددوزۀ آمددوز
توزههاسدد

و کیفیدد

کدده بددا توجدده بدده کمیدد

فرهنگ اجتمددداع

زبددان انگحیسد در ایددران از جمحدده اید
تحقیقددات صددورت گرفتدده از بسددترهای

مناس د

بددرای انجددام ای د دس د

سنج

صدحاتی های ترفدهای معحمدان زبدان انگحیسد در ایدران محققدان بدر آن شد ن تدا

در قال د

تحقیقددات محسددو

طرت د تحقیقددات ابددزاری بددرای سددنج

طرات د و هنجاریدداب نماین د  .ضددرورت سددا
تربی د

م شددود .ل د ا نظددر بدده فق د ان ابددزار
صددحاتی های ترفددهای در ای د تددوزه

ای د ابددزار از آن جه د

دبیددر زبددان انگحیس د در ایددران ا یددراً بددا تأس دی

ج ی و برنامد درسد کامحداً ندوین
ای برنام درس بی

از پی

دانشددگاه فرهنگیددان بددا سددازوکار

وارد مرتحد تدازهای شد ه اسد

تا ز اهمی

بددود کدده برنام د

و سدنج

روجد

اس .

1. Arifin, Rasdi, Anuar, & Omar
2. vocational teachers
3. Tapani and Salonen
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 .3روششناسی
 .۱ .3آزمودنیها

جامعد آمدداری ای د تحقی د شددام هم د فارغالتحصدیحان کارشناس د  ،کارشناسد ارش د
و دکتری گرای های زبدان انگحیسد در ایدران بدود کده در محی هدای آموزشد مشدغول بده
تدد ری

بودندد و از بددی آنهددا  901نفددر بددهعنوان نموندد در دسددتر

مشاصات جمعیت نمون پهوه

شدد ن .

انتاددا

در ج ول  9آم ه اس .

جدول  .۱مشخصات جمعیتی نمونة پژوهش
درصد

فراوانی

طبقهبندی

9ل99
1ل61
4ل6
6ل42
6ل42
4ل41
9ل91
1ل11
6ل2
4ل1
6ل4
1ل1
11
1ل94

11
490
91
11
11
11
11
461
92
96
1
41
491
91

مرد
زن
1-9
90-1
40-90
41-40
90-41
آموز
مترجم
ادبیات
زبانشناس
کارشناس
کارشناس ارش
دکتری

متغیر

جنسی

سابقه ت ری

(سال)

گرای

م ر تحصیح

 .2 .3روش پژوهش

رو

ای د پددهوه

توص دیف از نددو پیمایش د بددود .ابت د ا مبددان نظددری صددحاتی های

ترفددهای معحمددان زبددان بررسدد شدد و براسددا

چهارچو هددای نظددری مطددر در ایدد

تددوزه سدده مؤلف د اصددح و  24زیرمؤلفدده توس د محققددان اسددتارا ش د  .س د

گویددهها

برای تأیید رواید محتدوای در ا تیدار پدن نفدر از صدات نظران در تدوزۀ آمدوز

زبدان

نظددرات مطددر ش د ه ،بر د گویددهها تحفی د  ،ت د

 ،یددا

انگحیس د قددرار گرف د  .براسددا

سا
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اضددافه ش د و در نهای د
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 96گویدده در پرس د نامه گنجان د ه ش د  .پ د

از آمادهسددازی فددرم

اولیدد پرسدد نامه ،در پهوهشدد مقدد مات از  91نفددر از فارغالتحصددیحان کارشناسدد ارشدد
گددرای

آمددوز

زبددان واسددته ش د پرس د نامه را تکمی د نماین د  .س د

در صددوص سددهول

نظددرات آنهددا

فهدد سددؤالات و پاسدد ده بدده آنهددا جمددعآوری شدد  .براسددا

نظرات مطدر شد ه پدارهای تغییدرات لفظد و مفهدوم در پرسد نامه اعمدال شد و نسدا
نهددای بددا همددان  96گویدده تهیدده و تنظددی ش د  .آزمودن هددا در ای د پرس د نامه بای د گوی د
صدحاتی

ترفدهای را بددا اسدتفاده از مقیدا

پدن نقطددهای لیکدرت ( یحد مهد  ،1مهد ،2

نظدری ند ارم  ،9قابد صدر نظر کددردن  ،4دیرضددروری  )9ارزیدداب کنند  .نظددر بدده اینکدده
سددطش زبددان آزمددودن هددا سددطش پیشددرفته بددود زبددان بددهکاررفتدده در پرسدد نامه ،زبددان
انگحیس د انتاددا

ش د  .اعتبددار پرس د نامه بددر روی  90آزمددودن بدده رو

مجدد د بددا فاصددح زمددان دو هفتدده محاسددبه شدد  .ضددری

همبسددتگ دو بددار اجددرای

پرسدد نامه برابددر بددا 19ل 0بددود کدده در سددطش 009ل 0معنددادار اسدد
پرسدد نامه از طریدد آلفددای کددرونبددا 149ل 0بددهدسدد
هیچید

آزمددون-آزمددون

و همسددان دروندد

آمدد  .نتددای نشددان داد تدد

از گویددهها تغییددر قابد تددوجه در اعتبددار پرسد نامه ایجدداد نم کند و از اید رو

تمددام  96گویدده مناسدد ان  .پدد

از اطمینددان از روایدد محتددوای و پایددای پرسدد نامه،

ایدد ابددزار در ا تیددار  994فارغالتحصددی کارشناسدد  ،کارشناسدد ارشدد و دکتددری رشددت
زبان انگحیس قدرار گرفد

کده از اید تعد اد پرسد نامه ،دادههدای  901نفدر بدرای بررسد

اعتبار سازهای تححی ش .
 .4نتایج

برای بررسد سدا تار عدامح پرسد نامه در ابتد ا تححید عدامح اکتشداف بدهکدار بدرده
ش وس

بدرای بررسد سدا تار عدامح مفدرو

عامح تأیی ی استفاده ش .

شد ه توسد محققدان ،از رو

تححید

911

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

مطالعات زبان و ترجمه

 .۱ .4تحلیل عاملی اکتشافی

بددرای بررسدد سددا تار عددامح پرسدد نامه در ابتدد ا از رو
اسددتفاده شدد  .رو

تححیدد عددامح اکتشدداف

تححیدد عددامح بددهکاررفتدده عبددارت بددود از رو

تححیدد مؤلفددههای

اصددح  .قبدد از تفسددیر نتددای تححیدد عددامح در ابتدد ا بایدد تعدد اد عوامدد پرسدد نامه
مشدداص شددود .بددرای بررسدد تعدد اد عوامدد اکتشددا

شدد ه از رو

تححیدد مددوازی و

منحن سنگریزهای استفاده ش .
در نمددودار  9منحند سددنگریزهای بددرای تعیددی تعد اد عوامد اصددح پرسد نامه ترسدی
ش ه اس  .بدا توجده بده اید منحند مشداص اسد

کده سده عامد اصدح بدرای سدا تار

پرس نامه توس نرمافزار مشاص ش ه اس .

نمودار  .۱منحنی سنگریزهای برای تعیین تعداد عوامل اکتشافی پرسشنامه

منحند سددنگریزهای بددرای تعیددی تعد اد عوامد پرسد نامه رو

قابد اعتمددادی

رو

نیس  .بههمی دلید بدرای تعیدی دقید تعد اد عوامد پرسد نامه از رو

تححید مدوازی

اسددتفاده م شددود .در جدد ول  4واریددان
همچنی مقدادیر ویدهۀ هدر ید

تبیددی شدد ه توسدد مؤلفددههای پرسدد نامه و

از مؤلفدهها گدزار

شد ه اسد  .همچندی در اید جد ول

سا

و هنجاریاب پرس نام صحاتی های ترفهای ...

مقددادیر ویددهۀ تولی شدد ه توسدد رو
متغیر گزار

911

تححیدد مددوازی بددا فددر

تعدد اد  901نموندده و 96

ش ه اس .
جدول  .2واریانس و مقادیر ویژة استخراجشده توسط مؤلفة اصلی و تحلیل موازی

گویه

تحلیل موازی

مقادیر ویژة اولیه
مجموع

 %از واریانس

 %از انباشته

مقادیر ویژه صدک

9

699ل1

112ل49

112ل49

111ل9

4

991ل4

116ل0

160ل41

612ل9

9

112ل9

241ل2

411ل92

642ل9

2

291ل9

199ل9

491ل91

199ل9

1

411ل9

110ل9

111ل29

210ل9

6

499ل9

961ل9

911ل21

209ل9

1

19ل9

411ل9

191ل21

911ل9

1

901ل9

011ل9

210ل19

991ل9

1

062ل9

112ل4

222ل12

416ل9

90

111ل0

122ل4

911ل11

491ل9

99

111ل0

611ل4

126ل11

400ل9

94

191ل0

126ل4

914ل64

969ل9

99

110ل0

222ل4

196ل62

999ل9

92

111ل0

291ل4

491ل61

011ل9

91

140ل0

411ل4

110ل61

061ل9

96

112ل0

911ل4

141ل19

091ل9

91

196ل0

022ل4

119ل19

001ل9

91

101ل0

161ل9

120ل11

111ل0

91

611ل0

104ل9

624ل11

121ل0

40

626ل0

119ل9

296ل11

144ل0

49

641ل0

196ل9

914ل19

116ل0

44

601ل0

611ل9

116ل14

161ل0

49

111ل0

692ل9

210ل12

191ل0

910
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گویه

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول
تحلیل موازی

مقادیر ویژة اولیه
مجموع

 %از واریانس

 %از انباشته

مقادیر ویژه صدک

42

160ل0

111ل9

021ل16

194ل0

41

149ل0

219ل9

211ل11

116ل0

46

194ل0

249ل9

191ل11

111ل0

41

109ل0

919ل9

999ل10

190ل0

41

219ل0

929ل9

614ل19

104ل0

41

211ل0

419ل9

149ل14

616ل0

90

229ل0

494ل9

911ل12

621ل0

99

244ل0

914ل9

941ل11

649ل0

94

911ل0

011ل9

242ل16

119ل0

99

914ل0

111ل0

209ل11

161ل0

92

921ل0

111ل0

964ل11

191ل0

91

901ل0

111ل0

496ل11

109ل0

96

414ل0

112ل0

000ل900

211ل0

با توجده بده نتدای گزار شد ه در جد ول  4مشداص اسد

کده رو

تححید مدوازی

نیز سه عام بدرای پرسد نامه مشداص م کند ؛ چراکده بدر طبد قاعد ه نکتده بدر
تعیددی تع د اد عوام د مقایس د مقددادیر ویددهۀ اسددتارا ش د ه توس د رو

بدرای

تححی د مددوازی و

تححی عامح اس  .با توجه بده اینکده مقد ار ویدهۀ مؤلفده چهدارم کده در تححید مؤلفدههای
اصددح استارا شدد ه برابددر بددا 291ل 9اسدد
تححید مددوازی کوچد تر اسد

و ایدد مقدد ار از اندد ازۀ گددزار شدد ه بددرای

(199ل ،)9فقد سدده عامد بددرای پرسد نامه قاب اسددتارا

اس .
بعدد از تعیددی تعدد اد عوامدد پرسدد نامه و تثبیدد
تفسددیر نتددای تححیدد عددامح از چددر

تعدد اد عوامدد پرسدد نامه ،بددرای

متمایدد دایرکدد

استفاده ش  .در جد ول  9نتیجد تححید عدامح بدا چدر
بدده نتددای گزار ش د ه در ج د ول  9مشدداص اس د

ابحددیم ()direct oblimin

متماید آمد ه اسد  .بدا توجده

کدده مؤلف د اول اسددتارا ش د ه بددرای

سا

و هنجاریاب پرس نام صحاتی های ترفهای ...

پرسدد نامه متشددک از گویددههددای اسدد
پرسدد نامه شددام گویددههای اسدد
گویههای که مؤلف دان

کدده بُعدد نگددر

919

را م سددنج  ،بُعدد دوم

کدده مهددارت را م سددنجن و بُعدد سددوم تدداوی

را م سنج .

جدول  .3تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش direct oblimin
شماره

گویه

91
96

متعه بودن به اصول ا حاق
در اتساسات و شرای دان آموزان

99
94

Component
2
1

اعتقاد به ت ری
اتسا

مسئولی

تأمح

.748
.714
.701

در قبال تمام دان آموزان

.596

41

اعتقاد به یادگیری گروه و مشارکت

.572

41

اعتقاد به اص تفاوتهای فردی

.567

41

اعتقاد به نوآوری و رش فردی

.533

92

داشت رویکردهای صحیش در آموز

.508

90

باور داشت به یادگیری مستمر

.428

99

و تعه

.365

داشت اتسا

مسئولی

92

مهارت آزمونسازی

.756

91

مهارت ایجاد انگیزه

.723

40
49

مهارت زبان

.769
منابع

مهارت م یری

.698

99

مهارت اق امپهوه

.668

96

مهارت مشارک

.649

49

مهارت ت مسئحه

.536

91

کحا

.526

مهارت م یری

44

مهارت ت ری

.518

42

مهارت ودارزیاب

.435

91

مهارت ایجاد هماهنگ بی اجزای ماتح

.410

91

دادهها

.404

مهارت تصمی گیری براسا

3
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شماره

گویه

Component
2
1

مهارت در استفاده از فناوری آموزش

41

مهارت م یری

46
94

3

.343

زمان و ت ری

.317

آگاه از فنون و راهبردهای ت ری

.762

9

دان

سازمان

.755

90

دان آموزش

.732

فراگیران

.690

شنا

1

محتوای آموزش

.671

برنامهریزی درس و طرات سرفص درس

.645

روانشناس

.520

محتوای

.497

دان

1
دان

2

دان

9

دان

4
دان

6

فناوری اطحاعات و ارتباطات
دان

1

زبان

1

دان

آموزش

99

دان

تحقی

.480
.454

.431

.315
.304

.312

بددهطور حاصدده نتیجدد تححیدد مؤلفددههای اصددح گویددای ایدد بددود کدده پرسدد نام
پهوه

از سه مؤلف اصح تشکی ش ه اس .

 .2 .4تحلیل عاملی تأییدی

در مرتحد بعد بددرای وارسد نتددای تححید عددامح اکتشدداف از تححید عددامح تأیید ی
بهددره گرفتدده ش د  .بددرای انجددام تححی د عددامح تأیی د ی از نرمافددزار  AMOSاسددتفاده ش د .
رو

بددرآورد پارامترهددای سددؤال رو

بیشددینه درسدد نمددای بددود .در شددک  4روجدد

مدد ل بددرآوردهشدد ه بددرای پارامترهددای سددؤال و همچنددی رابطدد بددی متغیرهددای مکنددون
ترس دی ش د ه اس د  .لددازم بدده اکددر اس د
متغیرهای مکنون ضرای

استان ارد اس .

کدده هم د ضددرای

رگرسددیون و همبسددتگ بددی

سا

919

و هنجاریاب پرس نام صحاتی های ترفهای ...

نمودار  .2تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه

قبد از تفسددیر نتددای تاصد از تححید عددامح تأیید ی باید از بددراز
اطمینددان تاصدد کددرد .در جدد ول  2شددا صهای بددراز
تجربد گددزار
مشاص اس

مد ل بددا دادههددا

مدد ل سددا تاری بددا دادههددای

شد ه اسد  .بددا توجدده بدده مقددادیر گددزار شد ه در اید جد ول بهوضددو
کده مد ل پیشدنهادی تحقید دارای مقدادیر قابد قبول بدراز

اسد  .بندابرای

912

مطالعات زبان و ترجمه

م تددوان نتیجدده گرفدد

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

مدد ل پیشددنهادی محققددان از طریدد هددر دو رو

تححیدد عددامح

اکتشاف و تأیی ی مطاب با انتظار طراتان پرس نامه بود.
جدول  .4شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی
میزان

شاخص برازش

94ل 901درجه آزادی

x2
مطح

تطبیق

12

-

-

0061ل0

بیشتر از 01ل0

شا ص نیکوی براز

()GFI

11ل0

بیشتر از 10ل0

قاب قبول

شا ص توکر -لوی

()TLI

11ل0

بیشتر از 10ل0

قاب قبول

تطبیق ()CFI

11ل0

بیشتر از 10ل0

مطحو

011ل0

کمتر از 01ل0

p value

شا ص براز

ریشه میانگی مربعات طای برآورد
مقتص

ملاک

تفسیر

()RMSEA
شا ص براز

هنجار ش ه ()NFI

12ل0

ع م براز

براز

قاب قبول

بزرگتر از 10ل 0براز

مطحو

 .5بحث و نتیجهگیری

هد

ای د پددهوه

و هنجاریدداب پرسد نامهای بدرای سددنج

سددا

صددحاتی های

ترفددهای معحدد زبددان در ایددران بددود .بدد ی منظددور از تححیدد عددامح اکتشدداف و تأییدد ی
سددا تار عددامح پرسد نامه اسددتفاده شد  .در قالد
از رو

تححید عددامح اکتشدداف  ،نتددای تاصد

تححیددد مدددوازی و منحنددد سدددنگریزه بدددرای تعیدددی تعددد اد مؤلفدددههای اصدددح

پرس نامه و نتای تاصد از چدر

متماید دایرکد

ابحدیم بدرای تفسدیر نتدای تححید

عامح گویههدا نشدان داد سده عامد بدرای پرسد نامه قابد اسدتارا اسد  .بدرای تححید
عددامح تأیی د ی بددا اسددتفاده از نرمافددزار  AMOSرو
پارامترهددای سددؤال انتاددا

بیشددین درس د نمددای بددرای بددرآورد

گردیدد کدده نتددای نشددان داد همدد ضددرای

همبسددتگ بددی متغیرهددای مکنددون ،ضددرای

رگرسددیون و

اسددتان اردی هسددتن  .همچنددی بددراز

سددا تاری بددا دادههددا نشددان داد کدده مد ل پیشددنهادی دارای مقددادیر قابد قبول بددراز

مد ل
اسد .

سا

و هنجاریاب پرس نام صحاتی های ترفهای ...

بنددابرای م تددوان نتیجدده گرف د
محققددان از هددر دو رو
سنج

911

اعتبددار و پایددای چهددارچو

مفهددوم مطددر ش د ه توس د

تححیدد عددامح تأییدد شدد و ایدد پرسدد نامه م تواندد بددرای

صحاتی های ترفهای معحمان زبان انگحیس در ایران استفاده شود.

در ای د پرس د نامه سدده مؤلف د دان د

( 94گویدده) ،مهددارت ( 92گویدده) و نگددر

گویه) اسدتارا و تأیید شد ن  .اید چهدارچو

مفهدوم بدا چهدارچو

تددوزۀ صددحاتی های ترفددهای کدده سددهگان داندد  ،مهددارت و نگددر
صددر نظر از زیرمؤلفددههددا کامحدداً مطابقدد

(90
در

مفهدوم دالد

را مطددر م کندد

دارد .تددا آنجددا کدده نویسددن گان ایدد جسددتار

م دانندد  ،هنددوز پرسدد نامهای بددرای سددنج

صددحاتی های ترفددهای معحمددان زبددان

انگحیسدد در ایددران طراتدد و هنجاریدداب نشدد ه اسدد ؛ لدد ا مقایسدد زیرمؤلفددههددای
صددحاتی های ترفددهای در ایدد تددوزه امکانپدد یر نیسدد  ،امددا تعدد اد قابدد توجه از
زیرمؤلفدددههدددای تأیی شددد ه در ایددد پرسددد نامه بدددا صدددحاتی های مطر شددد ه در
پرس د نامههای طرات ش د ه در توزههددای دیگددر هم وشددان دارن د  .بددهنظر م رس د ع د م
انطباق بر
ماهید

گویههدای اید پرسد نامه بدا پرسد نامههدای طراتد شد ه ناشد از تفداوت

صدحاتی هددای ترفدهای معحمددان زبدان انگحیسد بددا صدحاتی هددای ترفدهای دیگددر

معحمان باش .
در تددوزۀ آمددوز

زبددان انگحیسدد  ،مؤلفدد مهددارت از اهمیدد

توزههای دیگر همانن تدوزۀ آمدوز
نهتنها بای بر دان

بیشددتری نسددب

بدده

ریاضد و عحدوم بر دوردار اسد ؛ زیدرا معحد زبدان

زبدان تسدح داشدته باشد بحکده باید در مهدارتهدای چهارگاند زبدان

(شددنی اری ،گفتدداری ،نوشددتاری ،و واندد اری) نیددز از سددطش بالددای بر ددوردار باشدد  .از
طرف د  ،ت د ری

زبددان انگحیس د بددا رویکردهددای ج ی د همانن د رویکددرد ارتبدداط ایجددا

مدد کندد معحدد در تددوزۀ مهددارتهددای ارتبدداط و تعددامح مهددارت زیددادی داشددته باشدد .
همچنی اید یافتده بدا نظرید آمدوز
بددر دان د

عحم د و دان د

زبدان کداربردمحور پدی قد م و ابیحد  )4094( 9کده

عمح د برنامددههای زبددانآموزی تأکی د دارد همسددو اس د  .ای د

نظریه بر ای باور تکیده دارد کده کحا هدای زبدانآموزی م توانند پحد بدرای انتقدال داند
1. Pishghadam and Zabihi
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مطالعات زبان و ترجمه

دود نیازمند برنامد درسد ویدهه اسد

برای رسی ن به مهارتهای زند گ باشد کده اید

(ندداوری ،پددی ق د م ،فدداطم و هاشددم  .)9911 ،ل د ا بددا توجدده ب ده نق د
کیفی د

کحی د ی معح د در

برنام د زبددانآموزی ا تصدداص بیشددتری تع د اد گویددههددا بدده مؤلف د مهددارت دور از

انتظار نیس .
در بر

مدوارد همچدون داند

فنداوری و مهدارت اسدتفاده از فنداوری یدا داند

و مهارتهددای چهارگاندد زبددان تنددا ر ی بددهی
ریشه در نگر

وجددود دارد کدده بدد ون شدد

معحمان و سیست ارزشد آنهدا داشدته باشد  .اید تندا ر ید بدهید

م دهد کده در سرفصد هدای درسد تربید

م تواندد
نشدان

معحد  ،گنجاند ن دروسد کده صدحاتی هدای

ترفددهای معحدد را در هددر سدده تددوزۀ داندد  ،مهددارت و نگددر
اسد  .آنچدده صددحاتی

زبدان

ترفددهای معحد را در معددر

تنددمی کندد  ،ضددروری

طددر قددرار مد ده د توجدده بددی

از

ت د بدده مقولددههددای دانش د دانشددجومعحمان ب د ون فددراه کددردن شددرای تب د ی آنهددا بدده
مهارت اسد  .در اید میدان اصدحا نگدر

اید طید

از دانشدجویان بدا توجده بده تجربد

چندد ی سددال تنددور آنهددا در دوران تحصددی و الگددوبرداری از معحمانشددان نیددز بایدد از
اولوی های برنام تربی

معح باش .

قددرار گددرفت ده گویدده در مؤلف د نگددر

نیددز بسددیار قاب د تأم د اس د  .ا حدداق گرای ،

مسددئولی پ یری ،در دان آمددوزان ،اعتقدداد بدده تدد ری

تددأمح  ،اعتقدداد بدده یددادگیری

مشددارکت  ،باورداشددت بدده اص د تفاوتهددای فددردی ،نددوآوری و یددادگیری مسددتمر از جمحدده
مؤلفههای هستن که شداکح جهدانبین معحد را تشدکی م دهند  .مقایسد اید مؤلفدهها بدا
عحددد ب انگیزگددد دانشدددجومعحمان (اقتصدددادی )9911 ،نشدددان م دهددد ب انگیزگددد
دانشجومعحمان بدهطور مسدتقی یدا دیرمسدتقی متدأثر از فقد ان ید

یدا چند مؤلفد نگرشد

اس .
بدا توجده بده تنددا ر گویدههدا در مؤلفدههددای داند

و مهدارت ،محققدان در پهوه هددای

آت م توانن م ل را طراتد و ارزیداب کنند کده بدرای هدر صدحاتی
داندد  ،صددحاتی های دیگددری در تددوزۀ مهددارت تعریدد
بد ون کسد

داند

امکانپد یر نیسد

و کسد

داند

ترفدهای در تدوزۀ

کندد ؛ چراکدده کسدد

مهددارت

و از طرفد ارتقددای سددطش مهددارت

سا
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نیددز دالب داً بددا نگددر

افددراد رابط د تنگدداتنگ دارد .ای د رون د پددهوه

تححیدد عددامح اکتشدداف  ،صددح
بررس د و کنکددا
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و سددق مدد ل دالدد

در ایدد تددوزه را بددی

کن د  .همچنددی بددا توجدده بدده اینکدده نق د

ج یدد گسددتردگ بیشددتری پیدد ا کددرده اسدد
معحم د را در دو با د

م توان د بددا اعمددال
از پددی

و کددارکرد معح د در تعدداری

طراتدد پرسدد نامهای کدده صددحاتی هددای

صددحاتی هددای عمددوم و صددحاتی هددای ا تصاص د ارا دده نمای د

م توان از دیگر توزههدای آتد تحقید باشد  .بد ون شد

عناصدر و مؤلفدههای آموزشد

در دنیددای امددروز دا م داً در تددال تغییرن د و صددحاتی های ترفددهای معحمددان نیددز تددابع از
متغیدددر واهددد بدددود؛ لددد ا سدددا

ایددد ماهیددد

ابدددزار ج یددد و توسدددع مددد لها و

چهارچو های مفهوم تازه از ضرورتهای ای توزه واه بود.
کتابنامه
اقتصادی ،ا )9911( .انگیزه و چال های آن در بر

دانشجومعحمان زبان انگحیس دانشگاه فرهنگیدان

مشه  :مطالعهای آمیاته .مطالعات زبان و ترجمه.991-999 ،)4(19 ،
ناوری ،ص ،.پی ق م ،ر ،.تسین فاطم  ،آ ،.و هاشم  ،م .)9911( .سا
افزای

حاقی

زبانآموزان در آمدوز

و هنجاریداب پرسد نام

زبدان بده شدیوۀ کداربردمحور ،بدا رو

م لسدازی ر .
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پرسشنامة صلاحیتهای حرفهای معلم زبان انگلیسی (نمونهای از گویهها)
 -۱بهنظر من دانش تحقیقی برای یک معلم زبان ..................
-

اهمی

-

قاب صر نظر کردن اس

-

نظری ن ارم

-

مه اس

-

بسیار مه اس

ن ارد

 -2بهنظر من مهارت مدریت کلاس برای یک معلم زبان .......................
-

اهمی

-

قاب صر نظر کردن اس

-

نظری ن ارم

-

مه اس

-

بسیار مه اس

ن ارد

 -3بهنظر من باور داشتن به کار گروهی برای یک معلم زبان .......................
-

اهمی

-

قاب صر نظر کردن اس

-

نظری ن ارم

-

مه اس

-

بسیار مه اس

ن ارد

919

... و هنجاریاب پرس نام صحاتی های ترفهای

سا

Questionnaire on English Language Teacher Competencies
Dear participant,
This questionnaire aims at investigating your opinion about the significance
of English language teacher competencies. Please fill out the bio data
section, and then indicate your level of agreement with the significance of
each of these competencies.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name: ……………………………...........…..
5- 10 ⃝
10-20 ⃝
Degree: BA ⃝ MA ⃝ Ph.D.⃝
Literature ⃝ Linguistics ⃝

BIODATA
Teaching Experience: 0 ⃝

≤5 ⃝

Major: Teaching ⃝ translation ⃝

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. I think action research skill (doing small-scale research in the
class) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
2. I think assessment tool design skill (designing tests) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
3. I think believing in cooperation and collaboration is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
4. I think believing in diversity and individual differences is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
5. I think believing in innovation and personal improvement is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
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6. I think believing in life-long learning is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important
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d. important

7. I think believing in reflective teaching (getting feedback from
learners for improvement) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
8. I think child development/psychology knowledge is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
9. I think classroom management skill is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

d. important

10. I think content area knowledge is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

d. important

11. I think contextual, institutional, organizational knowledge
(knowing the context) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
12. I think cooperative skill (school-environment relationship skill)
is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
13. I think coordinating skills (organizing teaching elements to work
well together) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
14. I think curriculum development and syllabus design knowledge is
……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important

919
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15. I think data-driven decision-making skill (deciding based on data
and evidence) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
16. I think educational knowledge (historical, philosophical,
sociological knowledge) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
17. I think enthusiasm generation skill (motivating students) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
18. I think having care and concern for all students is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
19. I think having commitment and feeling responsible is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
20. I think having right attitudes towards teaching and learning is
……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
21. I think ICT knowledge (computer literacy) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

d. important

22. I think language skills (listening, speaking, reading, & writing)
is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
23. I think learners knowledge (awareness of learners’ needs, their
prior knowledge,…) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important

سا
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24. I think linguistic knowledge (vocabulary and grammatical
knowledge) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
25. I think material/resource management skill (using the available
resources well) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
26. I think pedagogical content knowledge (using pedagogical
knowledge in a specific situation) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
27. I think pedagogical knowledge (knowing theories, approaches,
methods in general) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
28. I think pedagogical skill (applying theories in a real context) is
……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
29. I think problem-solving skill is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

d. important

30. I think reflective and self-evaluative skill is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

d. important

31. I think research knowledge is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

d. important

32. I think Showing concern about professional ethics (following
moral rules and principles) is ……

911
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e. very important
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b. negligible

c.no opinion

d. important

33. I think Strategies and technique knowledge is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
34. I think Technological skill is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

d. important

35. I think Time management/lesson plan skill is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

d. important

36. I think Understanding students’ feelings and problems (empathy)
is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important

دربارة نویسندگان
. ابوالفضللل خللدامرادی اسددتادیار گددروه زبددان انگحیسدد دانشددگاه فرهنگیددان اسدد
. معح م باش

پهوه های ایشان بیشتر در توزۀ تربی

 پدهوه هدای. مجتبی مقصودی اسدتادیار گدروه زبدان انگحیسد دانشدگاه فرهنگیدان اسد
. ایشان بیشتر در توزۀ دوزبانگ و معح فکور م باش

سا

مطالعات زبان و ترجمه دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول (بهار  ،)9911صص 222-911

فارسی در ایران
فهیمه محمدپور (گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران)
محمدتقی شاهنظری درچه* (گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران)
محمود افروز (گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران)

چکیده
عااادتواره از اساسایتاارین مفااام جامعهشناساای بوردیااو اسا

کااه مطالعااات ترجم اه

از آن بهااره جهاا ه اساا  .بااا اساا فاده از ماا ل جامعهشناساای پ اار بوردیااو ،پاا وم
حاضااار عاااادتوارۀ م رجماااان ایرا ااای رمانماااای عاشاااةا ن ا سی هااای را از منظااار
بااهکااارر ری رامبردمااای ترجماان عناصاار هرمنساای در دورۀ قبااو و بعاا از ا ةیااا
هرمنساای در سااال  9932در ایااران بررساای میکناا  .دادهمااای پاا وم

مماا مو باار

 9221جمیاان دارای عناصاار هرمنسیا اا کااه از رمانمااای عاشااةا ن ا سی هاای وداع بااا
اساای،ه ،بیناا یمااای بااادر ر :عمااه مرراا ماایم اارد ،ده اار طااا رات و دو ترجماان
هارساای از مریااا از آنمااا اساا ارا شاا ها  .دادهمااای مهاا ار بااا اساا فاده از
دس ا هبن ی ادغامش ا ۀ ل ا ا

ت،ی ااو ش ا

 .رامبردمااای ترجماان عناصاار هرمنساای بااا

آمار توص فی از ریه مةایهن هراوا ای و درصا اراهاه شا
اه ا ای

اع بااار دادهمااای پ ا وم

هصااینامن م اارج
راارای

ا اراهااه ش ا

 .اها ون بار ایان ،باهمنظاور

حاضاار ت،ی ااو ک فاای مصاااحبهمای چااا شاا ه در
 .پ ا وم

حاضاار سااه یاه اان اساساای در باار داش ا :

مب ا حم،ور معنااادار در م ااان م رجمااان ایرا اای رمانمااای عاشااةا ن ا سی هاای در

دورۀ پ ا

از ا ةیااا

در هایا

اها ای

هرمنساای ،حف ا ایاان راارای
ب ما ر ایاان راارای

____________________________
* نویسنده مسئول m.shahnazari@fgn.ui.ac.ir
تاریخ پذیرش 0931/00/02 :
تاریخ دریافت 0931/02/20 :

در دورۀ پهااا ا ةیااا

در سااالمای قبااو تااا پا

از ا ةیااا

هرمنساای ،و
هرمنساای.

Doi: lts.v53i1.84761/10.22067
مقالة پژوهشی
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ااایآ آزمااون طاایدو از تفاااوت معنااادار کاااربرد مجمااوع رامبردمااای ما یااد در دو
دوره حکای

داش ن .

کلی دواژهها :ترجمااان رمانماااای عاشاااةا ه ،رویکاارد بوردیاااو ،عاااادتواره ،عناصااار
هرمنسی ،دورۀ پ

/پ

از ا ةیا

هرمنسی ،جامعهشناسی ترجمه

 .1مقدمه

به باور پ ر بوردیو ،9جامعاه را مایتاوان باا ت،ی او کن ماای عامیاان آن کاه باه جایسااه
و س ا ر تکامااو اج ماااعی آنمااا ماارتبا اس ا  ،تفه ا ر کاارد (بااوزل ن ،2003 ،2ص .)912 .از
م ااان رویکردمااای ما یااد جامعهشناساای ،رویکاارد پ اار بوردیااو بااهساابا اینکااه اباا ار
مفهااومی ق رتمن ا ی را باارای ت،ی ااو من ة ا ان ة ا

م رجمااان ،بااهعنوان عامی اان اج ماااعی

و هرمنساای هعااال ممااارک کنن ا ه در تول ا و بازتول ا هعال
میدم به اری از م فکاران ایان رشا ه را باه طاود جاه
ص .)921 .ایاان توجااه رو بااه اه ا ای
این امار مارتبا دا ها

مااای م ناای و رف مااا ی اراهااه
کارده اسا

(اینس یاری،2003 ،9

بااه رویکاارد جامعهشااناط ی بوردیااو را م ایتااوان بااه

کاه اساسایتارین مفاام ایان ظریاه یعنای م ا ان ،2عاادتواره 3و

ساارمایه 1در مطالعااات ترجمااه قابی اا

بااهکااارر ری دار اا (روآ ااوی  ،2003 ،1ص.)922 .

ساا مو ی )9112( 2بااا معرهاای مفهااوم عااادتوارۀ ترجمااهای 1پااای ظریاان جامعهشناساای
بوردیو را به مطالعات ترجمه کما .
ب رگتاارین جیااوۀ اج ماااعی هرمنساای ا ةیااا
ممااهود اس ا  .پ ا

از ا ةیااا

اساایامی ایااران در «ا ةیااا

اساایامی در سااال  ،9931ا ةیااا

زم ناان هرمنساای رد داد کااه بااه «ا ةیااا

هرمنساای»

دیسااری در سااال  9932در

هرمنساای» شااهرت دارد .ا ةیااا

هرمنساای تاایر ر

1. Pierre Bourdieu
2. Buzelin
3. Inghilleri
4. field
5. habitus
6. capital
7. Gouanvic
8. Simeoni
9. translational habitus
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به ایی بار ترجمان رمانماای عاشاةا ه از ا سی های باه هارسای و باه ور دق اهتر بار م ا ان
ترجمااه و عامیااان آن ،م رجمااان ،داش ا « .عامی ا

بااه ایاان موضااوع اشاااره م ایکن ا کااه

م رجمااان عااامی نی ق رتمناا و ارررااهار مهاا ن ( ».طوشساای ةه و عااامری ،9911 ،ص.
 .)921در ایاان پ ا وم  ،چااارچو
ش ا ه اس ا ؛ زیاارا توض ا

ظااری بوردیااو ( 9129 ،9111و  )9122بااهکااار رره ااه

کااامیی اراهااه م ایدم ا کااه عامیااان اج ماااعی چسو ااه م ا ان را

میسااز و م ا ان چسو اه بار کن ماای آنماا تایر ر مایراهارد .باه ظار بوردیاو ()9122
این چارچو

به تفه رابطن م ان ترجمه و عامیان درر ر در آن یاری میرسا .

بااا بررساای پ م ا نن پ ا وم

دریاااه

کااه تع ا اد به ا ار م ،ا ودی پ ا وم

ترجمن رمانماای عاشاةا ن ا سی های باه هارسای باا تیک ا بار مام ا

در زم ن ان

اج مااعی و هرمنسای

آن در ایااران ا جااام شاا ه اساا  .مم ن ااور ب ماا ر پ وم مااای ا جامشاا ه موجااود در
رابطااه بااا ایاان رمانمااا در سااط ما ن ا جااام شا ها  .ایاان با ین معناسا
پ وم ماااا ترجماااه را باااهعنوان «هعال ااا

کااه ب ما ر ایاان

جامعاااهم،ور» (ل ا ااا  )2090 ،9در ظااار

م ایر ر ا  .بااهعبااارت به اار ،ااهتنها تاایر ر عامیااان باار م ا ان ترجمااه بیکااه تاایر ر عوامااو
اج ماااعیهرمنسی در م ا ان باار کاان
مطالعن ةا

م رجمااان ادی ا ه پن اش ا ه ش ا ه اس ا  .ب ا ینمنظور،

م رجماان باهعنوان عامیاان اج مااعی در م ا ان ترجماه قباو و بعا از ا ةیاا

هرمنساای معةااول و ضااروری اساا  .بنااابراین ،پاا وم

حاضاار ،بااا بااهکارر ری ماا ل

اج ماااعی بوردیااو م ایکوش ا بااا بررساای رامبردمااایی کااه م رجمااان ایرا اای قبااو و بع ا از
ا ةیا

هرمنسی بارای ترجمان عناصار هرمنسای 2باهکاار رره ها ا تغ ار عاادتوارۀ ترجمان

م رجمااان ایرا اای کااه ک ا مااای عاشااةا ه را از ا سی هاای بااه هارساای ترجمااه میکنناا ،
بررسی کن .
پ وممسران در پی یاه ن پاسخ برای پرس مای زیر :
 .9آیا در م اان م رجماان رمانماای عاشاةا ن ا سی های باه هارسای قباو از ا ةیاا هرمنسای
ره ار مم رکی 9در بهکارر ری رامبردمای ترجمن عناصر هرمنسی ممام ه میشود؟
1. Liang
)2. culture-specific items (CSIs
3. collective behaviour
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 .2آیا در م اان م رجماان رمانماای عاشاةا ن ا سی های باه هارسای بعا از ا ةیاا هرمنسای
ره ار مم رکی در بهکارر ری رامبردمای ترجمن عناصر هرمنسی ممام ه میشود؟
 .9آیا در ره ار مما ر م رجماان رمانماای عاشاةا ن ا سی های باه هارسای بعا از ا ةیاا
هرمنساای بااه هااب

م رجمااان قبااو از ا ةیااا هرمنساای در بااهکارر ری رامبردمااای ترجماان

عناصر هرمنسی تغ ری ممام ه میشود (یعنی در طیال سالمای  9920تا )9910؟
هرض بر این اس
بهرو های تیر ر رهاشا
باار عف ا

که ا ةیاا

هرمنسای بار جنباهمای ما یاد ز ا ریماای ماردم ایاران

کاه آن را بهساوی هرمنا

ماهمبی و م،اهظاه کاار غالاا باا تیک ا

عمااومی سااو داد؛ بع ااً چن ا ن جهااانب ناای در ایااران باار ش ا وۀ ترجماان عناصاار

هرمنسی در ترجمن ک ا ما تیر ررهار اس .
 .2پیشینة پژوهش

بررساای پ ما نه ماارتبا بااا جامعهشناساای م اارج و ترجمااه مااان میدم ا کااه به ا اری
در پ وم مااای طااود از ظریاان ظاممااای چن را ااه( 9ما ناا طواجااهپور ،ط اعیهریاا و
طوشساای ةه )9911 ،و ظریاان منجارمااا( 2ما ناا  ،ب اای ،طوشساای ةه و ماشاامی2092 ،؛
طوشساای ةه ،کاااهی و عااامری )2020 ،بهااره بردها ا  ،ولاای پا

از بااروز کاربردمااای بااالةوۀ

ظریاان جامعهشااناط ی بوردیااو ،اس ا فاده از ایاان ظریااه بااهعنوان چااارچو

ظااری مطالعااه

م اارج بااهشاا ت رهاا رش پ اا ا کاارد (ما ناا کاااهی ،طوشساای ةه و ماشاامی 2093 ،و
 .)2092از این رو ،در ایان باا

باه معرهای مفاام اساسای ظریان ظاام چن را اه ،ظریان

منجارما و ظریان بوردیاو و پ وم ماای ا جاامشا ه براساا

ایان ظریاهما پرداط اه شا ه

اس .
 .1 .2هنجار ،ایدئولوژی و قدرت

آغاااز تجیاای ررای مااای جامعهشااناط ی در مطالعااات ترجمااه را ماایتااوان در ظریاان
ظااام چن را ااه اون زوماار 9و پاا

از آن در ظریاان منجارمااا تااوری 2یاهاا  .ظریاان ظااام
1. polysystem theory
2. norms theory
3. Even-Zohar
4. Toury
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چن را ااه ،در قالااا ساااط اری سیهاایهمراتباای بااه روابااا ب ا ن ظاممااای ط ارد و کیااان بااا
یک یسر پرداط ه میشاود .در ایان ظریاه ،باه ةا

ترجماه در ظاام ادبای امم ا

ویا های

ماایرااردد (رن لاار،9

داده ماایشااود و در جااه ترجمااه باماای از ظااام ادباای م،هااو

 .)2009ساط ار سیهیهمراتبی در ایان ظریاه منا آ باه تغ ار جایسااه از مرکا باه حاشا ه یاا
باارعک

ماایشااود (ل ا اا  .)2090 ،لفااور )9112( 2بااه تیر ررااهاری عااوامیی مم ااون

«قااا رت»« ،ایااا هولو ی» « ،هااااد»« ،9دسااا کاری»« 2در شاااکور اااری ظامماااای ادبااای و
پااهیرش یااا عاا م پااهیرش و مع ااار شاا ن یااا غ رمع ااار ما اا ن آرااار ادباای» مع ةاا اساا
(بیااوری ،9911 ،ص .)90 .بااه باااور او «ترجمااه شااکیی از باز ویهاای م ا ن اصاایی براسااا
ایاا هولو ی و بو ةااای طاصاای اساا  ،از ایاان رو م،صااول ترجماان ماا ن را بااهمنظااور
عمیکاارد طاصاای در جامعاان مفااروض بااهرو ااهای طاااص دساا کاری میکناا » (احاا
الاواجاااا ،2092 ،3ص .)91 .بیاااوری ( )9911باااا مااا

سااانج

م ااا ان تیر رراااهاری

هادمااای قاا رت و س اس مایمااان در شااکور ری ادب ااات ترجمااهشاا ۀ ز ااان در ظااام
ادباای ایااران م ایکوش ا تاایر ر س اس ا ما و اق ا امات دو دول ا
در حااوزۀ ز ااان در ا اااا
پ

از ا ةیا
پا

اصاایا

یا و اصااولسرا را

آرااار ادباای هم ن ها ی باارای ترجمااه بااه زبااان هارساای در دوران

اسیامی بررسی کن .

از ظریاان ظااام چن را ااه ،ظریاان منجارمااای تااوری بااه ة ا

منجارمااا باار ره ااار

م رجمااان در هرایناا ترجمااه پرداط ااه اساا  .تااوری در دماان  9110منجااار را «السومااای
ره اااری کااه ا ظااارات ماارتبا بااا طااود ره ااار و م،صااولات آن را تنظ ا م ایکن ا » معرهاای
کااارد (شااافنر ،9112 ،1ص .)3 .باااه ب اااان دیسااار ،مااا

ظریااان منجارماااا مماااام ۀ

قاع همن ا یمااای ره اااری م رجمااان در م ،ا ا اج ماااعی ،هرمنساای و تاااریای اس ا  .ااورا
( )9911بااا ب اهکااارر ری ظری ان تااوری ،مف ا

منجااار زبااا ی سااه هااو از م رجمااان ادباای
1. Gentzler
2. Lefever
3. institution
4. manipulation
5. Ahed Alkhawaja
6. Schäffner
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مماارو ه را واکاااوی مایکنا  .ااایآ از م ا ان م فاااوت راارای

سااه

هاو م رجماان ایرا اای باه اسا فاده از امکا اات باالةوه و بالفعااو زباان هارساای و زباان مبا ح
حکای

دارد.

 .2 .2عادتواره ،میدان و سرمایه

عاااادتواره ،یکااای از پرکااااربردترین مفاااام

ظریااان بوردیاااو (9110

 ،ص،)32 .

اینرو ه تعریاد مایشاود« :عاادتواره باهعنوان م،صاول تااریخ و منمای کن ماای هاردی
و اج ماااعی باار مبنااای اار وارهمااای تول ش ا ه در تاااریخ اس ا  .ز ا هبااودن تجربااهمای
رهش ه را که در ترک اا مار موجاود ز ا های تاه ما ن شا ه اسا

قطع ا

مایباما  ».از

ظاار بوردیااو ره ارمااای عامیااان اج ماااعی از ریااه طصاای مای درو اایشاا های کااه
بررره ااه از تجربااه ،یعناای عااادتوارۀ آنماساا  ،ظاا ماایر ر اا و بااه اشاا را رهاشاا ه
م ایشااو و ااازی بااه پ ااروی از قواع ا مماااص و سااایر سااازوکارمای عی ای و معیااولی
ه

(اینس یری ،2003 ،ص.)993-992 .
باارای بااهکارر ری رویکاارد بوردیااو در مطالعااات ترجمااه ،ساا مو ی ( )9112مفهااوم

عااادتواره در ترجمااه را باز ویهاای مااود .وی عااادتوارۀ ترجمااهای را «پ اماا جااا بی،
م،صول سالما درو یسازیشا ن تجرباه و اه ل ومااً جان ت،صا و در م رساه» مایدا ا
(سا مو ی ،9112 ،ص .)99 .وی راای قابااو توجااه عااادتواره ایاان اسا

کااه ما «سااازوکار

ظ ا یاه ااه» دارد و م ا «سااازوکار ظ ا دمن ا ه» (س ا مو ی ،9112 ،ص ،)29-22 .از ایاان رو،
این مفهاوم باه پ ومماسران حاوزۀ مطالعاات ترجماه در یااه ن تصام م رجماان و شارایا
اج ماااعی حاااک باار ایاان تصاام ما یاااری ماایرسااا  .ما ااا )2092( 9بااا ماا
عااادتوارۀ م رجمااان ،تکااوین م ا ان ترجماان مای

امااه را در مصاار بااا اسا فاده از مفااام

دورا اان اس ا ةیال و وابه ا سی و رابطاان آنمااا را بااا هعال ا
شکهاار ر بررساای کاارده و دریاه اه اس ا
هااو اول و هااو دوم مای

بررساای

ترجماان م رجمااان تاارا دیمااای

کااه تفاااوت در هعال ا

امااهمای شکهاار ر بااهعی ا

ترجم ان م رجمااان عاار

تغ اار عااادتوارۀ آنمااا در ااول

1. Hanna
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زمااان اسا  .ایاارادی کااه بااه ت،ی ااو ما ااا وارد اسا
واقع
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تیک ا بها ار باار ت،ی ااو سااط کیااان

مای اج ماعیهرمنسی و ادی هرره ن ت،ی ومای م نی م رجمان اس .

به بااور بوردیاو ،کان
روزمره اس

«ره ارماای مم ماسی ،اساسااً با ون اسا لال ،با ون واکان  ،و

که طاود ار وارها ا اه بار مبناای ار واره ،قاع همن ا و اه وابها ه باه

قاعااا ه» (هری لنااا  ،2001 ،9ص .)222 .ظریااان پ مااانهادی وی جامعهشناسااای را باااهعنوان
عی ره ارمای اج ماعی مفهاومساازی مایکنا و بارای توضا

مفهاوم کان

میدم ] :عادتواره +سرمایه[  +م ا ان = کان  .بار ایان اساا  ،کان
عااادتوارۀ وی ،ساارمایه و م ا ا ی کااه در آن هعال ا
باارای ا باش ا

هارد م ایرر اسا

از

مایکنا  .عامیااان اج ماااعی در م ا ان

اشااکال ما یااد ساارمایه ازجمیااه ساارماین اق صااادی ،هرمنساای و مااادین بااا

یکاااا یسر کماااامک
ا باش

هرماولی اراهاه

دار اااا (بوردیااااو ،9111 ،ص .)29 .هری لناااا ( ،2001ص)109 .

سرمایه را «ش وۀ تااریای بارای بازتول ا تهایا در یاا م ا ان» مایدا ا کاه در آن

صاااحبان قا رت باارای کهااا قا رت برتاار در م ا ان بااا یکا یسر در رقاب ا ا  .از دری ااه
جامعهشناسای بوردیاو ،ل ا ا

( )2090کوشا تااا م ا ان تول ا ترجمان داسا انمای هااا ی

بعاا از دماان  9110در تااایوان را بررساای کناا  .بررساای در سااط طاارد بااا بااهکارر ری
پ کرهای موازی از چهاار داسا ان هاا ی و ترجمهمایماان ا جاام شا  .ما

ایان پا وم

مةایه ان بررساای عااادتوارۀ م رجمااان در سااط م ا ن بااود .ااایآ مااان داد ا کااه تمایااو
مب ا حم،وری در م ااان م رجمااان باارای ترجماان عناصاار هرمن ا م،ور وجااود دارد .شااوام
یاهاا شاا ه از ت،ی ااو م ااون در سااط طاارد ،از تعامااو م ااان عااادتوارۀ م رجمااان بااا
م ،ودی ما و هرص مای موجود در م ان ترجمن ادبی حکای

داش .

حا ادیان مةا م ( )2092بااا بااهکارر ری مفااام بن ااادین ظریان بوردیااو مم ااون م ا ان،
ساارمایه ،موضاا ر ااری 2و ا ساااره 9سااهسااط،ی پاا وم
( ،)2001عامی اا

عامی اا

توسااا پالوپوسااکی

2

را در ترجمااه هارساای و تول اا رمانمااای ا سی هاای در ایااران ماا رن (از
1. Friedland
2. disposition
3. model
4. Paloposki
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سااال  9993تااا حااال حاضاار) بررساای کاارده اس ا  .ااایآ از ایاان اماار حکای ا
عامیااان ترجمااه ،برطیااا

مام ا

بااه منص ان ظهااور بسهار ا  .ب ا
برای ترجمه ةمی پرر

پ

دار ا کااه

ا ۀ شاارایا س اساای ایااران ،توا ه ا ها عامی م اان را

از ایاان ،م رجمااان ایرا اای در ا اااا

رمانمااایی طاااص

داش ها .

پازمااات ی )2092( 9بااه بررساای ترجماان یو ااا ی ک ااا تاااریای ما اا ول ن کاپ ااان
کااارولی ( )9112از دی ا راه بوردیااو و بااا در ظاار رااره ن عوامااو اج ماااعی و ای ا هولو یکی
مااررر باار شاارایا اج ماااعی زمااان ترجماان اراار در  9113ماایپااردازد .وی تصاام مای
ترجمااهای طاااص را بررساای ماایکناا کااه بااهعنوان بازتول اا م ناای م اارج و مم ن ااور
دا ااا

هرمنسااای درو یشااا ۀ اشااار و ویراسااا ار ،مفاااام و منجارماااای هرمنسااای در

جه جوی اه اار در م انمای اج ماعی در ظر رره ه میشو .
احا الاواجااا ( )2092بااا ما

اک مااا

تاایر ر عوامااو اج ماااعیهرمنسی باار کن مااای

ترجمه در م ان ترجماه ،پ کارهای مما مو بار شا
ترجمه در مصر بررسای کارده اسا

رماان وشا ن ة اا م،فاو  ،2م ا ان

و ساعی کارده رابطان با ن م ا ان تول ا ات هرمنسای و

عامیااان آن را بررساای کن ا  .یاه ااهما مااان داد ا کااه تمایااو م رجمااان در ااول زمااان بااه
اس ا فاده از رویکردمااای ب سا هسااازی در ترجماان عناصاار هرمنساای ب م ا ر ش ا ه و ره ارشااان
کااه جاان عادتمایمااان اساا  ،م ناسااا بااا عوامااو س اساای و اج ماااعی و هرمنساای در
م ان ترجمه اس .
 .۳ .2عناصر فرهنگی

پوشااکر ،2001( 9ص )990 .هرمناا

را «دا اا

و باورمااای مماا ر و شاا وۀ دیاا ن و

ا جااام کارمااا در ظااام اج ماااعی ا هااانما» تعریااد م ایکن ا  .وی ( ،2001ص )990 .مع ة ا
اسا

کااه «عناصاار هرمنساای» را بااهسااا ی مایتااوان از سااایر با مااای زبااا ی (بااهوی ه از

ارتبا ااات ماا ن م،ااور و ر ارهمااای غ رکیااامی) تفک ااا کاارد .آکهاایا ،9111( 2ص)32 .
1. Pasmatzi
2. Naguib Mahfouz
3. Pöchhacker
4. Aixelá
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عناصاار هرمنساای را چناا ن تعریااد میکناا  :آن عناصاار هرمنساایای کااه کااارکرد و معنااای
ضمنیشان در ما ن مبا ح بارای ا ةاال باه ما ن مةصا مماکو ایجااد مایکنا  .ایان مماکو
اشی از بود ماورد ارجااع اسا

با ن م نای م فااوتی در ظاام هرمنسای

یاا اینکاه موقع ا

طوا ن ران م ن مةص وجود دارد.
 .۳روش پژوهش

پاا وم

پاا

کااه تیاااش دارد ره ااار مماا ر عامیااان

رو مااوردپ ومی توصاا فی اساا

ترجمااه را در طصااوص ترجماان عناصاار هرمنساای رمانمااای عاشااةا ه در م ا ان ادباای ایااران
مااان دم ا  .باارای ایاان م ا

و کمااد کن مااای م ناای عامیااان ترجمااه ،پ کاارهای مااوازی

اس ا فاده ش ا ه اس ا  .ت،ی ااو کیااان بااا بررساای آرش ا و مصاااحبهمای چااا ش ا ه در هصااینامن
م رج  ،روز امهما و صف،ات این ر

صورت میر رد.

 .1 .۳معیارهای انتخاب دادههای پیکرهمحور

دادهما براسا

مع ارمای زیر از پ کرۀ موازی اس ارا ش ها :

 .9م ون بررسیش ه در این پ وم

از ا ر رمانمای عاشةا ه اس .

 .2سه رماان از م اان رمانماایی کاه در مار دو دورۀ قباو و بعا ا ةیاا
یعنی از سال  9920تا  ،9910ترجمه ش ه ،ا اا

ش

اسایامی ایاران،

.

 .9رمانمای پرهروش و بر ۀ جای ه در مر دمها .
 .2رمانما را م رجمان ایرا ی ممهور ترجمه کردها .
 .3رمانما را اشران مع بر چا

کردها .

 .1با ن ترجمان قبااو و بعا از ا ةیااا

ایاان رمانمااا یااا تااا چهااار دمااه هاصاایه وجااود

دارد.
 .1رمانما مه ة ماً از ا سی هی به هارسی ترجمه ش ها .
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ایاان مع ارمااا ،سااه رمااان وداع بااا اساای،ه ،9بینا یمااای بااادر ر :2عمااه مررا

م ایم ارد ،ده اار طااا رات 9و دو ترجمااه باارای مریااا از آنمااا بااه ج ا ول  9ا اااا
ش ها .
جدول  .1پیکرة پژوهش
عنوان کتاب

وداع با اسی،ه
بین یمای بادر ر:
عمه مرر میم رد
ده ر طا رات

سال
نشر

9121
9221
9111

نویسنده

ار ه
مم نسوی
ام یی برو ه
کولا
اسرارک

مترجم نسخة
قبل از انقلاب

جد
دریابن ری
عییاصغر
بهرامب سی
ف هه مع کد

سال نشر

9920
9923
9932

مترجم نسخة
بعد از انقلاب

ک ومرث
پارسای
رضا رضاهی
مه ی
سجودی

سال نشر

9919
9910
9912

 .2 .۳مراحل استخراج و طبقهبندی دادهها (عناصرِ فرهنگی)

بااهمنظااور دس ا ابی بااه م ا

پ ا وم

 )299و ب کاار ( ،9112ص )29 .از هرمناا

حاضاار ،براسااا

تعاار

لارساان ،9122( 2ص.

و عناصاار هرمنساای و دادهمااای موجااود در

پ کاارۀ ما ظاار ،عناصاار هرمنساای در ایاان پ کااره بااه جا ول  2بااه مما

دسا ه تةها

ش ها .

1. a farewell to arms
2. wuthering heights
3. the note book
4. Larson
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جدول  .2دستهبندی عناصر فرهنگی
نمونهها

عناصر فرهنگی

عبارات مهمبی

Jesus Christ, Upon my soul, Good God

اس مای طاص ،رو همای ططا

و عناوین

Colonel Julyan, Ma’am, Hon. Miss Morton

غها و وش ی
سبا ز ری ،هعال

Soufflé, dessert, Constantia wine
مای روزمره و جمنما

اصطیاحات روزمره

Easter, piquet, Cassino
Out of sight, out of mind, the skeleton in the
family

لبا

shooting-jacket, waist coat

واح مای ا ازهر ری

guineas, pounds, mile

مکانمای جغراه ایی

Kerrith, Loire, Wigmore Street

بااهدل و حجاا مناسااا پ کااره ،ت،ی ااو پ کااره دساا ی ا جااام شاا و مماان مو ااهمای
عناصاار هرمنساای بااا دقا

تمااام جما آوری شا

تااا از اسا ارا کامااو عناصاار هرمنساای

ا م ناااان حاصاااو شاااود .آکهااایا ( ،)9111دیاااوی  )2009( 9و کی نسبااارگ)9121( 2
رامکارماای بااهظااامر م فااوت بااا عمیکاارد یکهاان باارای ترجماان عناصار هرمنساای پ ماانهاد
دادها اا  .رامکارمااای پ ماانهادی آکهاایا ( )9111عبارتا اا از :تکاارار ،9ا طبااا دساا ور
طاااا ،2ترجمااان زباااا ی (غ رهرمنسااای) ، 3تیویاااو ب ااارون مااا ن ،1تیویاااو درون مااا ن،1
م عااار سااازی ،2م ،ا ودی

جهااا ی ،1جها یسااازی مطیااه ،90ب عیسااازی ،99حااه  ،92و

1. Davies
2. Klingberg
3. repetition
4. orthographic adaptation
5. linguistic (non-cultural) translation
6. extratextual gloss
7. intratextual gloss
8. synonymy
9. limited universalization
10. absolute universalization
11. naturalization
12. deletion
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( )2009باهعنوان رامکاار ترجماه پ مانهاد مایدما عباارت

از :حفاا  ،2اهاا ودن ،9ادیاا ه رااره ن ،2جها یسااازی ،3طصوصیسااازی ،1تغ اارات،1

و طیااه .2رامکارمااای اصاایا وا رااان ،1اهاا ودن توضاا ،ات ،90ترجماان توضاا ،ی،99
توضاا ،ات طااار ماا ن ،92جااایس ینی معااادل در هرمناا
معااادل امنجااار در هرمناا

زبااان مةصاا  ،99تعااویی یااا

زبااان مةصاا  ،92سادهسااازی ،93حااه  ،91و بومیسااازی 91را

کی نسباارگ ( )9121پ ماانهاد ماایدماا  .باارای اراهااه ماا لی جااام کااه مماان رامکارمااای
پ ماانهادی ترجماان عناصاار هرمنساای کااه در عمااو بااا یک ا یسر م پوشااا ی دار ا  ،ل ا ا
( ،2090ص )929 .دساا هبن ی ادغااامشاا های از رامکارمااای ترجمااه را بااه ایاان صااورت
اراهااه داده اس ا  :حر ویهاای ،92ترجماان ت ،ا الفظی ،91جااایس ینی ،20قاارارداد ،29اه ا ودن
برونم نی ،22اه ودن درونم نی ،29ترق ه هرمنسی ،22ب عیسازی ،حه .

1. autonomous creation
2. preservation
3. addition
4. omission
5. globalization
6. localization
7. transformations
8. creation
9. rewording
10. added explanation
11. explanatory translation
12. explanation outside the text
13. substitution of an equivalent in the culture of target language
14. substitution of a rough equivalent in the culture of the target language
15. simplification
16. deletion
17. localization
18. transliteration
19. rendition
20. substitution
21. convention
22. extratextual addition
23. intratextual addition
24. cultural dilution
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رمانمااای ا سی هاای و ترجمااهمای هارساای آنمااا بااا ما
عناصاار هرمنساای کنااار ما طوا ا ه شا
ص )929 .تةه بن ی ش
در راس ا ای ساانج

و براسااا

شناسااایی چسااو سی ترجماان

بةهبنا ی پ ماانهادی ل ا ا

(،2090

.
روایاای پ ا وم  23 ،درص ا از دادهمااای جم ا آوریش ا ه جهاا
کااه بااا  11درصاا

دساا هبن ی یااا ک رااهاری در اط ااار پ وممااسر دیسااری قاارار ررهاا
ا طبا در طصوص ک رهاری یکهان تیی ش .
 .4نتایج
 .1 .4بررسی متنی (خُرد)
 .1 .1 .4حرفنویسی

حر ویهاای رامکاااری اسا
ترجمه ا ااا

کااه در آن دیاااتاارین آوای م ناااظر زبااان مةصا باارای

مایشاود و از ایان رو باه آن «ترجمان آواهای» ا رف اه مایشاود (ل ا ا ،

 ،2090ص .)929 .مو همای حر ویهی در ج ول  9آم ها .
جدول  .۳نمونههای حرفنویسی و فراوانی آنها در هر یک از آثار
کتاب

متن مبدأ

بین یمای
بادر ر :عمه
مرر

Take a glass
of wine? (p.
)10

میم رد
وداع با
اسی،ه

ده ر
طا رات
مجموع

He lived in
2) Udine. (p.

متن مقصد 1

حالا یا ر یا

فراوانی

شرا

م و بفرمای .

یا ر یا
312

شرا

میطوری ؟

(بهرامب سی ،ص)1 .

(رضاهی ،ص)92 .

پادشاه در یودین ز ری

شاه در یودین

میکرد( .دریابن ری ،ص.

112

)99
It was early
October
1946... (p.
)24

متن مقصد 2

فراوانی

میزیه .

292

321

(پارسای ،ص)99 .
اوایو اک بر سال

اوایو اک بر سال 9121
بود( ...مع کد ،ص)99 .

19

 9121بود...
(سجودی ،ص.

19

)91
9293

9093
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 .2 .1 .4ترجمة تحتالفظی

ترجمان ت،ا الفظی زماا ی باهکاار مایرود کاه مرجا هرمنسای باه دیااترین معنااای
م ناااظرش در زبااان مةص ا وا هبااهوا ه ترجمااه م ایشااود .ترجماان وا هبااهوا ه بااه اصااطیا
زبااان مب ا ح وهاداراس ا

و در زبااان مةص ا شاافا

اس ا  .ج ا ول  2مو ااهمایی از ترجماان

ت ،الفظی مه ار از رمانما را مان میدم .
جدول  .4نمونههای ترجمة تحتالفظی و فراوانی آن در هر یک از آثار
کتاب

بین یمای
بادر ر :عمه
مرر
میم رد

وداع با
اسی،ه
ده ر
طا رات

متن مبدأ

متن مقصد 1

Mrs.
Earnshaw
undertook to
keep her
sister-in-law
in due
restraint she
returned
home. (p.
)80
Good night,
Mr. Henry.
)(p. 11
Oh God,
what’s
happening to
me? Please
help me. (p.
)314

طا ار ما ،ممهر
ارباب
پ

فراوانی

ت،

ش وق ی طوامر

از بازرم
923

ظر و مراقب

21

اوه ط ایا ،چه به سرم
آم ه اس ؟ لطفاً
کمک کن( .مع کد،

از او بر ارد و
باش (.رضاهی،

شا با ر ،آقای منری
(دریابن ری ،ص)91 .

912

ط ایا ،چی داره به سرم
93

ص)922 .

مجموع

چم

119

ص)10 .

(بهرامب سی ،ص)12 .
(پارسای ،ص)93 .

شومرش بررم
مواظب

قرار دم .
شا با ر آقای منری

متن مقصد 2

طا ار ما ،م قرار

تعه کرد

کاترین ،وی را کامیاً

فراوانی

میآی ؟ تو رو ط ا
کمک کن( .سجودی،

22

ص)913 .
211

9911

 .۳ .1 .4جایگزینی

این رامکار بهمعناای جاایس ینی یاا اسا در زباان مبا ح باا اسامی باهل،ا صاوری یاا
معنااایی غ رماارتبا در زبااان مةصاا اساا

(مرمااا  ،9122 ،ص .)99 .در ایاان حالاا ،

عنصر هرمنسی زبان مبا ح باا عناصار هرمنسای دیساری در زباان مةصا جاایس ین مایراردد
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که ه بهل،ا صوری و ه بهل،اا معناایی باا یکا یسر ارتباا ی ار ا  .باه عباارت دیسار،
مااوردی جااایس ین مااورد دیسااری در زبااان مةص ا م ایشااود امااا «مم نااان بااوی ترجمااه
ماایدماا » (ل ا اا  ،2090 ،ص .)929 .جاا ول  3مثالمااایی را مااان میدماا کااه باارای
در به اار بااهکارر ری رامکااار جااایس ینی در ا ااواع ما یااد عناصاار هرمنساای بهصااورت
تصادهی از رمانما ا اا

ش ها .

جدول  .5نمونههای جایگزینی و فراوانی آن در هر یک از آثار
کتاب

بین یمای
بادر ر :عمه
مرر
میم رد

وداع با
اسی،ه

ده ر طا رات

متن مبدأ

She sat on
the sofa
quietly. (p.
)79
Aymo had a
basin of
spaghetti
with onions
and tinned
meat
chopped up
82) in it. (p.
Bacon,
biscuits, and
coffee,
nothing
spectacular
254) (p.

مجموع

فراوانی

متن مقصد 1

کاترین آرام و ساک

متن مقصد 2

فراوانی

کاترین آرام روی

روی مبیی مه ه بود.

3

(بهرامب سی ،ص)12 .

کا اپه مه ه بود.

92

(رضاهی ،ص)10 .

آیمو یا بادیه رش ه
هر سی داش

که پ از

و کنهرو روش

با آن

مایوط کرده بود.

آیمو ماکارو ی با
99

(دریابن ری ،ص.

کنهرو روش
درس

و پ از

کرده بود.

92

(پارسای ،ص)919 .

)929
امبون ،ب هکوی

،و

قهوه؛ صب،ا های
معمولی( .مع کد،

صب،ا های معمولی
9

ص)922 .

شامو امبون،
ب هکوی

 ،و قهوه.

2

سجودی ،ص)931 .
91

90

 .4 .1 .4قرارداد

در رامکااار قاارارداد مرج ا بااه روش قااراردادی مااورد قبااول ترجمااه م ایشااود .قاارارداد
باا

از ممااه باارای ترجماان اسااامی جغراه ااایی و شاصاا

مایشااود .اسااا

مای ادباای بااهکااار رره ااه

ایاان رامکاار را معنااا یااا آوای مرجا ما ظاار مایسااازد (ل ا ا .)2090 ،
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ج ا ول  1تع ا ادی از مو ااهمای مه ا ار از رمانمااا باارای ماااندادن بااهکارر ری رامکااار
قرارداد توسا م رج مه ن .
جدول  .6نمونههای قرارداد و فراوانی آن در هر یک از آثار
کتاب

بین یمای
بادر ر:
عمه مرر
میم رد

وداع با
اسی،ه

ده ر
طا رات

متن مبدأ

متن مقصد 1

I had been
his fostersister, and
excused his
behaviour
more readily
than a
stranger
would. (p.
)68

من طوامر رضاعی آقای

We go
whorehouse
before it
(p. 4) shuts.
I have some
bourbon in
the party. Is
that okay. (p.
)223

فراوانی

ار ما بودم و به ر و

من طوامر م ش رش

آسا ر از اشااص غریبه
میتوا ه ره ار ز ن ه و
غ رقابو بام

متن مقصد 2

فراوانی

بودم و ب
9

وی را

از

غریبهما ره ارش را

1

ت،مو میکردم.
(رضایی ،ص)13 .

ت،مو کن ( .بهرامب سی،
ص)29 .

سروان رف « :آه

سروان رف « :یالا پاشو
تا به ه م ه بری ...
طو ه( ».دریابن ری ،ص.

ب ای پ
1

مهما اا ه به ه شود

2

به آ جا بروی ».

)91

(پارسای ،ص)92 .

« وشابه طنا م دارم».
(مع کد ،ص)912 .

مجموع

از اینکه

یه مة ار آ
0

ا سور

طنا داری  ،طوبه؟

0

(سجودی ،ص)922 .
92

92

 .5 .1 .4افزودن برونمتنی

در رامکاااار اهااا ودن برونم نااای «توضااا ،اتی در باااا

معناااا یاااا کااااربرد عنصااار

هرمناا م،ور بهصااورت مجاا ا بااه ترجمااه اهاا وده ماایشااود .بااه ب ااان به اار ،ا یاعااات
اهاا ودهشاا ه در قالااا پااا وی  ،ههرساا

وا رااان ،پی وشاا  ،شاار و تفهاا ر ،مة مااه و
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غ ااره اراهااه م ایشااود» (ل ا ا  ،2090 ،ص .)921 .مثالمااای اراهااه ش ا ه در ج ا ول  1باارای
در به ر بهکارر ری رامکار اه ودن برونم نی اس .
جدول  .7نمونههای افزودن برونمتنی و فراوانی آن در هر یک از آثار
کتاب

بین یمای
بادر ر:
عمه
مرر
میم رد

وداع با
اسی،ه

متن مبدأ

فراوانی

متن مقصد 1

فراوانی

متن مقصد 2

 .9پ امبری که ممراما
The Jonah
1
, in my
mind, was
Mr.
Earnshaw,...
)(p. 134

او را در وهان در جایی

---------------(----بهرامب سی ،ص.

1

)999

از کم ی ب رون ا اط ن ،
اما در شک هنسی ما و
هن

91

او را سال به مةص

رسا ( .رضاهی)11 ،
I could get
a pheasant,
or a
woodcock1.
65) (p.

 .9پر های جنسیی و تا
«ممکنه براتون قرقاول یا
ییوه ته ه کن ».

زی با منةار باریا و بین
29

و پرمایی به ر

(دریابن ری ،ص)912 .

برگ

3

طما درط ان-م.
(پارسای ،ص)923 .

ده ر
طا رات

He went to
Norfolk and
worked at a
shipyard for
six months
)… (p. 61

او اب ا به ورهالا ره
وم تش

 .2دوم ن شهر ب رگ

ماه در یا

کارطا ه کم ی سازی

ایال
9

ویرج ن ا با جمع ی
ح ود  210م ار فر.

کار کرد( .مع کد ،ص.

م رج (سجودی ،ص.

)90

)29

مجموع

21

91

29

 .6 .1 .4افزودن درونمتنی

رویکاارد اهاا ودن درونم ناای ممااابه اهاا ودن برونم ناای اساا
«ا یاعااات توضاا ،ی اضاااهی بااهعنوان بااا

بااا ایاان تفاااوت کااه

لاینفااا ترجمااه بااه زبااان مةصاا » اهاا وده

ماایشااود (ل ا اا  ،2090 ،ص .)923 .در جاا ول  2مو ااهمای اهاا ودن درونم ناای مااان
داده ش ه اس .
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جدول  .8نمونههای افزودن درونمتنی و فراوانی آن در هر یک از آثار
متن مبدأ

کتاب

بین یمای
بادر ر :عمه
مرر
میم رد

She is, on the
whole, a very
fair narrator. (p.
)161
In September
the first cool
…nights come
)(p.57

وداع با
اسی،ه

ده ر طا رات

... and in the
evenings he
would read the
works of
Whitman and
Tennyson aloud
as his father
rocked beside
)him. (p.57

متن مقصد 1

فراوانی

این زن در ةو
سررهش

و داس ان

تب،ر طاصی دارد.

متن مقصد 2

آلن دین روی م
91

ره ه راوی به ار
طوبی اس ( .رضاهی،

(بهرامب سی ،ص)201 .

در ماه سر امبر
3

(دریابن ری ،ص)911 .
...شاما

از راه رس ...

اشعار وال
0

وی من و

تن هون ممغول

9

میکرد( .سجودی،

برای پ رش میطوا .

ص)91 .

(مع کد ،ص)22 .

مجموع

99

...طود را به طوا ن

وی من و تن هون (شاعر
ویک وریا) با ص ای بین

اه ن شبهای سرد
(پارسای ،ص)999 .

ک ابهای

ا سی هی دوران میکه

29

ص)911 .

در ماه سر امبر اه ن
شامای سرد آم ...

فراوانی

29

39

 .7 .1 .4ترقیق فرهنگی

ماا

ترق ااه هرمنساای «تول اا ترجمااهای کیاای یااا طنثاای اساا

بااه ایاان معنااا کااه

طوا ن ران زباان مةصا بهآساا ی باه پ ما نن هرمنسای زباان مةصا دس رسای داشا ه باشا »
(ل ا ااا  ،2090 ،ص .)923 .در جااا ول  1مو اااهمای ترق اااه هرمنسااای بااارای عناصااار
هرمنسی که از رمانما اس ارا ش ها آم ه اس .
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جدول  .9نمونههای ترقیق فرهنگی و فراوانی آن در هر یک از آثار
کتاب

بین یمای
بادر ر:
عمه
مرر
میم رد

وداع با
اسی،ه

ده ر
طا رات

متن مبدأ

He’ll be
cramming his
fingers in the
tarts and
stealing the
fruit, if left
alone with
them a
)minute. (p. 60
…I saw a
market-place
and an open
wine shop
with a girl
sweeping out.
)(p. 35
He went
inside for a
moment and
emerged with
another cup of
tea and a beer
for himself.
70) (p.

متن مقصد 1

متن مقصد 2

فراوانی

فراوانی

ارر یا دق ةه در اتا
پهیرایی تنهای
دس

ارر پ

بسهاری

را توی ظر

مهمانما باش

هوراً دس

ش رینی هرو طوام کرد

31

را هرو

میکن توی کیوچهما و

و م وهما را طوام

م وهما را م میدزدد.

دزدی ( .بهرامب سی ،ص.

(رضایی ،ص)11 .

1

)12
یا مغازه وشابه

یا هروشساه باز بود و

هروشی باز بود و

دط ری آشغالمای درون

دط ری زبالهما را به
ب رون جارو

13

میکرد.

میکرد( .پارسای ،ص.

(دریابن ری ،ص)902 .
ل،ظهای به داطو ره

)999

و

یا بار دیسر به آشر طا ه

با یا هنجان چای برای
الی و وشابهای برای
طودش به ایوان

آن را به ب رون جارو

آم و کمی بع با یا
2

هنجان چای برای الی و
یا وش ی طنا برای

بررم ( .مع کد ،ص.

طودش به ایوان بررم .

)29

(سجودی ،ص)12 .

مجموع

290

920

90

221

 .8 .1 .4طبیعیسازی

ماا

رامکااار ب عیسااازی «اراهاان ترجمااهای شاافا تر و روانتاار باارای طوا ناا ران

زبااان مةصاا اساا  .از ایاان رو جااایس ینی مرجاا هرمنساای زبااان مباا ح بااا یااا مرجاا
هرمنساای زبااان مةصاا را شااامو ماایشااود» (ل ا اا  ،2090 ،ص 921 .و  .)922مو ااهمای
ب عیسازی در ج ول  90آم ها .
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جدول  .11نمونههای طبیعیسازی و فراوانی آن در هر یک از آثار
کتاب

متن مبدأ

بین یمای
بادر ر :عمه
مرر
میم رد

…, Joseph
returned
bearing a
basin of milkporridge and
placed it
before Linton
334) (p.
“Rolls and
jam and
”coffee,
Catherine
119) said. (p.

وداع با
اسی،ه

Sarah
suggested
they get some
cherry
Cokes… (p.
)36

ده ر
طا رات

متن مقصد 1

متن مقصد 2

فراوانی

فراوانی

مم ن موق جوز
جوز

یا ظر

هر ی جیوی ل ن ون
روی م رهاش .

یا کاسه بیغور جو
101

(بهرامب سی ،ص)211 .

و ش ر بررم
را رهاش

و آن
مةابو

299

ل ن ن( .رضایی ،ص.
)229

کاترین رف  « :ون

کاترین رف :

سف و مربا و قهوه»

«کیوچه و مربا و

(دریابن ری ،ص.

312

قهوه» (پارسای ،ص.

)923

)223

سارا پ منهاد کرد به ر

پ منهاد کرد که به

اس

کوکای ر یاسی

91

بنوشن (مع کد ،ص.

اتفا شرب

بنوشن (سجودی،

)91

مجموع

ر یاسی

213

21

ص)21 .
132

9221

 .9 .1 .4حذف

حااه

زمااا ی اتفااا ماای اه اا کااه «عنصاار هرمن ا م،ور بااهدلایااو ایاا هولو یکی یااا

سااباشناساای باارای طوا ناا ه زبااان مةصاا امناسااا باشاا » (ل ا اا  ،2090 ،ص.)921 .
مو همای حه

در ج ول  99آورده ش ها .
جدول  .11نمونههای حذف و فراوانی آن در هر یک از آثار

کتاب

بین یمای
بادر ر:

متن مبدأ

Who is to
separate us,
pray? They’ll
meet the fate

متن مقصد 1

فراوانی

چه کهی میتوا
دو فر را از
یک یسر ج ا

متن مقصد 2

مرک
21

فراوانی

باوام ما را از

م ج ا کن ممان بیایی
سرش میآی که سر

9
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کتاب

متن مبدأ

متن مقصد 1

عمه مرر

!(p. of Milo
)128

کن ؟---

م یو آم ! (رضایی ،ص.

(بهرامب سی ،ص.

)11

میم رد

متن مقصد 2

فراوانی

فراوانی

)901
وداع با
اسی،ه

You want a
glass of
?(p. grappa
)100

یکی ر یا

رراپا

میطوری؟
(دریابن ری ،ص.

یکی دیسر---
میطوامی؟ (پارسای،

0

ص)203 .

)212
وآ  ----یا

ده ر
طا رات

He removed a
beer and a
bottle of hot
sauce, then
returned to the
)stove. (p. 115

ش مه س
برداش

اما وآ ب ون توجه،

تن

و بهسوی

اجا بررم .

11

س
99

تن و بطری سرکه

را برداش

و مج داً به

9

کنار اجا بررم .

(مع کد ،ص.

(سجودی ،ص)993 .

)993

مجموع

11

20

ت،ی ااو م ناای در سااط طاارد عااادتواره ترجمااهای عامیااان ترجمااه را ماایتااوان بااا
بااهکااارر ری مفهااوم بااومیررایاای 9و ب سا هسااازی 2و ااوتی ( )2002به اار تفه ا ر کاارد .بااه
م ا ی که مر رامکار باه حفا عناصار هرمنسای م مایاو باشا باه ب سا اهساازی تمایاو دارد
و به مر م ان کاه رامکااری باه جاایس ینی عنصار هرمنسای زباان مبا ح باا عنصار هرمنسای
زبااان مةص ا یااا حااه

آن راارای

داش ا ه باش ا بااه بااومیررایی م مایااو اس ا

(ل ا ا ،

 ،2090ص.)939 .
براسااا

آ ااه در مااودار  9مااان داده شا ه اسا

حر ویهاای ،ترجماان ت،ا الفظی،

جااایس ینی ،قاارارداد و اهاا ودن برونم ناای بااه ب سا هسااازی راارای
درونم نی ،ترق ه هرمنسی ،ب عیسازی و حه

دار اا و اهاا ودن

به بومیررایی م مایوا .

1. domestication
2. foreignizatin
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ب سا هسازی

حر ویهی

بومیررایی

ترجمن ت ،الفظی جایس ینی

ب عیسازی

قرارداد اه ودن برونم نی اه ودن درونم نی ترق ه هرمنسی

نمودار  .1گرایش رویکردهای ترجمه (لیانگ ،2116 ،ص)52 .

 .2 .4آمار توصیفی راهکارهای ترجمة عناصر فرهنگی

رامکارمااای بااهکاررره ااهش ا ه در ترجماان عناصاار هرمنساای تمااا ص داده ش ا

و بااه

تبا آن در دسا هبن ی مناسااا ما ل پ ماانهادی قاارار رره ن ا  .هراوا اای ماار شا وه شاامارش
شاا  .پاا

از آن ،درصاا شاا وهمای بااومیررایی (اهاا ودن درونم ناای ،ترق ااه هرمنساای،

ب عیسااازی و حااه ) در مةایهااه بااا شاا وهمای ب سا هسااازی (حر ویهاای ،ترجماان
ت ،الفظی ،جایس ینی ،قرارداد و اه ودن برونم نی) برای مر رمان م،اسبه رردی

و اایآ آزماون طایدو 9بارای ره اار جمعای م رجماان

ج ول  92آماار توصا فی اسا
ایرا ی قباو و بعا از ا ةیاا

.

هرمنسای در باهکارر ری رامکارماای ترجمان عناصار هرمنسای

مان میدم و مر رامبرد در مر دوره در مةایهه با یک یسر بررسی میکن .
جدول  .12آمار توصیفی و نتایج آزمون خیدو برای راهبردهای ترجمه
فراوانی

درصد

راهبرد

حر ویهی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

9293

29/21

حر ویهی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

9093

90/92

ترجمن ت ،الفظی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

211

99/12

ترجمن ت ،الفظی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

9911

92/19

جایس ینی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

91

0/33

جایس ینی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

90

0/21

قرارداد در پ

از ا ةیا

هرمنسی

92

0/93

قرارداد در پ

از ا ةیا

هرمنسی

92

0/29

21

0/23

اه ودن برونم نی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

x2

21/211
910/921
9/292
0/011

df

9
9
9
9

p

0
0
0/212
0/122

1. chi-square test

حه
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فراوانی

درصد

x2

df

p

اه ودن برونم نی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

29

9/2

9/022

9

0/99

اه ودن درونم نی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

29

9/2

اه ودن درونم نی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

39

9/33

ترق ه هرمنسی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

920

2/02

ترق ه هرمنسی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

221

1/31

ب عیسازی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

9221

93/13

ب عیسازی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

132

29/11

حه

در پ

از ا ةیا

هرمنسی

20

2/99

حه

در پ

از ا ةیا

هرمنسی

11

2/90

مجموع رامکارما در پ

از ا ةیا

هرمنسی

9221

900

مجموع رامکارما در پ

از ا ةیا

هرمنسی

9221

900

راهبرد

مماااان ور کاااه در جااا ول  92ماااان داده شااا ه اسااا
رایآتاارین رامکااار دورۀ پاا
پا

از ا ةیااا

در دورۀ پاا

از ا ةیااا

0/113
90/909
31/232
0/009
231/011

9
9
9
9
2

0/929
0
0
0/133
0

در مجماااوع  9221رااا اره،

هرمنساای حر ویهاای ( )% 29/21و در دورۀ

هرمنساای ترجماان ت،ا الفظی ( )% 92/19اس ا  .دوم ا ن رامکااار پرهراوا اای
هرمنساای و پاا

از ا ةیااا

از آن بااهترت ااا ب عیسااازی ( )% 93/13و

حر ویهاای ( )% 90/92اساا  .از سااوی دیساار ،ترجماان ت،اا الفظی و ترق ااه هرمنساای
که در دورۀ پ

از ا ةیا

هرمنسای در جایسااه ساوم و چهاارم قارار مایر ر ا (باهترت اا

 % 99/12و  )% 2/02در دورۀ پ ا

از ا ةیااا

هرمنساای اهاا ای

پ اا ا ماایکنناا (بااهترت ااا

 % 92/19و  .)%1/31کااا هراوا یتااارین رامکارماااا در مااار دو دوره جاااایس ینی ( %0/33و
 )%0/21و قاارارداد ( %0/93و  )%0/29مهاا ن  .هراوا اای رامکارمااایی کااه در دورۀ قبااو از
ا ةیاا

هرمنساای زیررااروه ب سا هسااازی قاارار مایر ر ا ( )% 33/11با

کااه در دسا ن بااومیررایی ( )% 22/29مها ن  .ایاان تمایااو در دوره پا
اا ادامااه پ اا ا کاارده اساا

از آنمااایی اسا
از ا ةیااا

هرمنساای

(بااهترت ااا %19/91 ،و  .)%99/19از آ جااا کااه ااایآ آزمااون

طااایدو ماااان داد مةااا ار  pکم ااار از  0/03اسااا
رامبردمای ما ید در دو دوره تیی

میشود.

تفااااوت معناااادار کااااربرد مجماااوع

مطالعات زبان و ترجمه
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نمودار  .2راهکارهای ترجمه بکار گرفته شده در رمانهای قبل و بعد از انقلاب فرهنگی

مااودار  2ماااندمناا ۀ تغ اار عااادتواره ترجمااهای در دو دوره اساا  .تصااویر اا
بااهطااوبی مااان ماایدماا تفاااوت معنااادار تنهااا در چهااار مااورد حر ویهاای ،ترجماان
ت ،الفظی ،ترق اه هرمنسای و ب عیساازی صاورت رره اه اسا  .باهعیااوه ،رشا تمایاو
م رجمان ایرا ی بهسام

ب سا هساازی در آن مماهود اسا  .باا ایان مماه ،باهمنظاور داشا ن

تصااویری واض ا تر از تمایااو م رجمااان در ماار دوره ااایآ کیاای در ج ا ول  99مااان داده
ش ها .
جدول  .1۳میزان تمایل مترجمان دورة قبل و بعد از انقلاب فرهنگی به بهکارگیری راهکارها در رمانهای
مورد پژوهش
بومیگرایی

بیگانهسازی

(افزودن درونمتنی ،ترقیق

(حرفنویسی ،ترجمة تحتالفظی،

فرهنگی ،طبیعیسازی و حذف)

جایگزینی ،قرارداد و افزودن برونمتنی)

دورۀ قبو از ا ةیا

هرمنسی

%22/29

%33/11

دورۀ بع از ا ةیا

هرمنسی

%99/19

%11/91
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 .۳ .4بخش فرامتنی (کلان)

باااه بااااور پالوپوساااکی ( ،2090ص ،22 .ةاااوشااا ه در بیاااوری ،9911 ،ص)912 .
«عامی ا

را م ایتااوان بااا روشمااایی چااون مصاااحبه بااا م اارج یااا ممااام ۀ او در م ،ا ا

کااارش بررساای کاارد» .از ایاان رو باارای دس ا ابی بااه ام ا ا

پ ا وم

حاضاار از مصاااحبه

بهعنوان اب ار دیسری برای رردآوری دادهما اس فاده ش .
بارای کماد ایان موضاوع کااه ظارات م رجماان باا یاه ااهمای ت،ی او ادبای ما راسا ا
اس

یاا ط ار ،مجموعاه مصااحبهمای چاا

شا ه در هصاینامن م ارج و ساایر آرشا ومای

موجود بررسی شا  .از آ جاا کاه ا جاام مصااحبه رودررو باا م رجماان اماری دسا

ااه نی

بااود ،ایاان هصااینامن منباا ارزشاامن ی از مصاااحبهمای بااا م،ةةااان ترجمااه و م رجمااان را
هرام آورد.
در پاسااخ بااه ایاان ساارال کااه « ...ر ینم ا ان در ا اااا
مبنااایی اساا وار اساا

تعاااب ر و اصااطیاحات باار چااه

یااا بااهعبااارت دق ااهتر طااا قرم مای ااان را چسو ااه مماااص

میکن  »....رضایی پاسخ داد:
اول اینکااه از تعب رمااای هارساای (چااه «رساامی» و چااه «ایرو اای») بای ا
کن که مویا

ااوری اس ا فاده

ما ن از با ن ارود؛ دوم اینکاه اسا فاده از ایان تعب رماا در عا ن حاال بایا

ماا ن را ااوری کناا کااه طوا ناا ه هکاار کناا دارد رمااان ایرا اای میطوا اا ؛ و در هایاا
هراموش م کن که ماا از ابا اری باه اام هارسای اماروز داریا اسا فاده مایکن  ،مرچنا
کااه ماای دا ا برداش ا

مااا از «زبااان هارساای امااروز» ل ومااً یکهااان شااای باش ا ( .اکبااری،

 ،9921ص)10-31 .
ممان ور که در مصاحبن بالاا مماهود اسا

بااور رضاایی ایان اسا

کاه در عا ن اراهان

ترجمااهای روان از م ا ن مب ا ح ،م رجمااان بای ا از م ا ن اصاایی ج ا ا شااو و اصااال

ما ن

مب ح بای حف شود .مم ن اور طوا نا ه بایا ب ا ا کاه باا م نای از هرمنا

ب سا اه مواجاه

کاه بار یاه اهمای باا

م نای (طارد)

اس  .این امر دل یی بر ررای ماای مبا حم،ور اسا
ص،ه میرهارد.
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در جایی دیسار ،رضاایی در پاساخ باه سارال «قباو از ا ااا

ک اابی بارای ترجماه ،آیاا

ب اه ماا بااان آن م ا هکاار م ایکن ا ؟ بااه ور کیاای ماا بااان یااا اراار چة ا ر در ا ااب ااان
تیر ررهار اس ؟» میروی :
ص در ص به ماا ا هکار مایکان  .چاون مان م رجمای حرهاهای مها و ز ا ریام
از این راه بای تیم ن شاود .پا

ب ع ااً ک اابی را ا ااا

ااوام کارد کاه چنا صا فار

ماا با

باشان  ،پا صا هااه بفروشا و بة اه در ا باار اشار بما ا  .بایا بارای ترجمان

یا ک ا

ماهاکرات مةا ماتی را باا اشار داشا ه باشا و الب اه مم ماه مماهچ باهدلااواه

ماان پ ا

م ایرود ،و چ مااایی را بااازار بااه اشاار و م اارج دیک ااه م ایکن ا  .ماان ج ا و

معا ود م رجمااان حرهااهای در ایاان کمااور مها کااه از راه ترجمااه ااان مایطااورم و هکاار
میکن شاما ب وا ا در ایاران پانآ فار مثاو مان پ ا ا کن ا کاه از ایان راه امارار معااش
میکنن ( .رضایی)9922 ،
براسااا
در رقابا

مصاااحبن بالااا ،م رجمااان بااهعنوان عامیااان اج ماااعی در م ا ان تول ا ات ادباای
بااا سااایر م رجمااان باارای کهااا ا اواع ما یااد ساارمایها  .در اینجااا رضااایی بااا

تیک بر پرهروش بودن ک ابی کاه ترجماه مایکنا باا در ظار راره ن ا ظاار طوا نا ران باه
امم ا

کهااا ساارمایهمای مااادین و هرمنساای در کنااار ساارماین اق صااادی واقااد اس ا .

مم ن ن به ة

اشران در م ان ترجمه اشاره میکن .

زمااا ی کااه از دریابناا ری ( )9922ساارال شاا چاارا در ممااان اواطاار دماان  20ک ااا
پ رمرد و دریا را ترجمه کرد ،پاسخ داد:
من اصولاً کارمایی را ترجماه کاردهام کاه وق ای آنماا را میطوا ا هام حا

کارده باودم

میتااوا ترجمهشااان بکاان و بعا ساارا ترجمااهاش ره ااهام .در مااورد پ رماارد و دریااا ایاان
را اشاا و هکاار میکااردم در ترجماان هارساای در میآیاا  .وق اای هاا ی را باارای

حاا

ترجمااه آورد ا ماان در آن موق ا در تیوی یااون کااار میکااردم و ایاان م ا ن را آ جااا ترجمااه
کردم.
پاسااخ دریابناا ری از ایاان اماار مااان دارد کااه وی «در زمااان ترجماان ک ااا
م رجما ی باود کاه باه جهاانب نی طاود ،دسا

باه ا ااا

در زماارۀ

و ترجمان ارار مایزد و عمیااً
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بر امااهری ی ظاممناا ی ،وی را بااه ایاان ساام

سااو اا اده بااود» (کاشاا سر ،9919 ،ص.

90؛ ةو ش ه در لرزاده ،9912 ،ص.)21 .
از عامی ااا

از سااوی دیسااار ،آ ااه در پاساااخ دریابنااا ری موی اساا

م رجمااای زبااا ه و توا منااا در م ااا ان ترجماااه در ایاااران حکایااا

وی باااهعنوان

دارد .در حة ةااا ،

دریابناا ری بهساابا کهااا ساارمایهمای هرمنساای ،مااادین و اق صااادی بااهق ا ری در ایاان
م ان ق رت دارد کاه میتوا ا در ا ااا

ک اا

و ترجماه یاا ترجماه کاردن آن ر ینمای

عمو کن .
زمااا ی کااه از ف هااه مع کااد در بااا

م ا ان وهاااداری بااه اصااو مطیااا ساارال شا  ،او

پاسخ داد:
از ا ا ازه .هایا

با

مسر اینکاه طیاا
موظد اس

سااعی طاود را مایکن کاه صا اق

قاوا ن کماورم باشا  .راسا

در ترجماه را رعایا

ترجماه کاار ساا ی اسا

حال و موایی را کاه منظاور ویهان ه اسا

مهاارت و تجرباه و تهاایا بار اصااطیاحات دو هرمنا

کاان ،

زیارا م ارج

باه طوا نا ه برساا  .م ارج بایا
و زبااان ما یاد چنا جنباه را مثااو

حف اما ا  ،رساا ن مفهاوم اصایی و روان باودن ترجماه را ما ظر قارار دما ( .مع کاد،
 ،9910ص)91 .
توض
با

مع کاد در ماورد وهااداری باه حاال و ماوای ما ن اصایی ا مویا یاه اهمای

م نای پا وم

حاضار اسا  .مم نا ن اععاان او باه رعایا

صا اق

در ترجماه باه

شاارط ع ا م قااا ون شااکنی دال باار آرااامی م رجمااان از ق ا رت و روابااا ق ا رت در م ا ان
ترجمااه دارد .زیاارا عامیااان ترجمااه ب اهطااوبی میدا ن ا صاااحبان ق ا رت میتوا ن ا جیااوی
ماار یااا اراار ادباای را بس ر ا و ایاان اماار ته یا ی باارای ممااه ا ااواع ساارمایهمای عامیااان
ترجمه م،هو

میرردد.

 .5بحث و نتیجهگیری

پ ا وم

حاضاار بااا م ا

کمااد ره ااار جمعاای م رجمااان ایرا اای در ترجماان عناصاار

هرمنساای در رمانمااای ا سی هاای ا جااام شاا ه اساا  .پرساا

اول پاا وم

سااعی داشاا

ره ار جمعای م رجماان ایرا ای را در باهکارر ری رامکارماای ترجمان عناصار هرمنسای قباو
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هرمنساای ایااران بررساای کنا  .بااه ظار مایرسا جهااا یشا ن در م ا ان تول ا ات

هرمنساای و ترجماان ادباای م رجمااان ایرا اای را بهسااوی بااهکارر ری عناصاار هرمنساای ماا ن
مباا ح سااو داده اساا  .از آ جااا کااه در رو اا جهااا یشاا ن تمایااو بااه کهااا دا اا
و رسااوم سااایر کمااورما و شااناط

ب ا نهرمنساای ،آشاانایی بااا آدا

سااایر تم ا نما وجااود

دارد ،م رجمااان ایرا اای ا بااا حف ا عطاار و بااوی م ا ن مب ا ح ا ظارطوا ن ا ران ک ا مااای
ترجمهش ه را م،ةه مایکننا  .ایان اایآ ممهاو باا یاه اهمای پازماات ی ( )2092اسا
مان داده باود م ارج ک اا

کاه

ما ا ول ن کاپ اان کاارولی باهمنظاور تول ا ترجماهای کاه در

جم ا م اا انمای هرمنساای ،س اساایتاااریای و اج ماااعی یو ااان مع باار باشاا  ،بااه دا اا
درو اای ،السومااای اج ماااعی و مم ناا ن ساااط ارمای اج ماااعیایاا هولو یکی مطااابه بااا
از ا ظار طوا ن ران ترجمه م وسو ش ه اس .

درک

در پرساا

دوم ،وجااود ره ااار جمعاای م ااان م رجمااان ایرا اای رمانمااای عاشااةا ن

ا سی هی در دورۀ پهااا ةیا

هرمنسای بررسای شا  .شاوام ایان پا وم

حااکی از تمایاو

غالااا م ااان م رجمااان ایاان دوره مما ناا دورۀ قبااو بااه ب سا هسااازی اساا  .امااا عیاا
میتوان به ایان امار مارتبا دا ها

کاه در دورۀ ا ةیاا

را

هرمنسای و ساالمای اب ا اهی پا

از آن «ترجمه به حرههای تب یو شا کاه مایتاوان باا آن امارار معااش کارد .باه ب اان دیسار،
از آ جااا کااه بهاا اری از روشاانفکران ماایتوا هاا ن در دا مااساهما کااه بااهطااا ر «ا ةیااا
هرمنسی» به ه ش ه بود ا تا ری

کننا باهعنوان آطارین ر یناه باه ترجماه روی آورد ا »

(ح ا ادیانمة ا م ،2092 ،ص .)992 .در ایاان شاارایا م رجمااان بای ا ترجمااهای تول ا کنن ا
که اح مال چاا
م رجمان باه رقابا
مویاا

آن توساا اشاران زیااد باشا و ب وا نا در م ا ان ترجمان ادبای باا ساایر
پرداط اه و از ایان ریاه سارماین اق صاادی کهاا ماینا  .ایان اایآ

ااایآ ما ااا ( )2092اساا

کااه مااان داده بااود هااو اول م رجمااان آرااار شکهاار ر

م رجمااان آزادی بود ا کااه بااهطااا ر اماارار معاااش تاااب م ا ن مب ا ح مم ن ا ن طواس ا همای
اشران و طوا ن ران بود .
در طصوص پرسا

ساوم مایتاوان رفا

کاه تمایاو باه حفا عناصار هرمنسای ما ن

مب ح در م اان م رجماان ایرا ای رماان عاشاةا ه از ا سی های باه هارسای در ساالمای پا

از
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ا ةیا
عی

هرمنسی به هب
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م رجماان قباو از ا ةیاا

را میتاوان در تیااش رو باه اها ای

هرمنسای ا اها ای

م رجماان ایرا ای جها

پ ا ا کارده اسا .

حفا سااط ار ،ر ا

و

بااو ،هضاااسااازی ویهاان ه و مم ن ااور تفاوتمااای ساابکی ویهاان ۀ م ا ن اصاایی دا ه ا .
ایاان ااایآ ممراسا ا بااا ااایآ ااورا ( )9911اسا
(در پ ا وم

حاضاار م رجمااان قبااو از ا ةیااا

کااه مااان داده بااود م رجمااان هااو دوم
هرمنساای) کوش ا ها ظراه مااای معنااایی

و ساااط اری م ا ن اصاایی را بااه هارساای ا ةااال دمن ا و م رجمااان هااو سااوم (در پ ا وم
حاضاار م رجمااان پاا

از ا ةیااا

هرمنساای) آن را بااه او طااود رسااا ها  .امااری کااه

ط اعااایهااار ( ،9921ةاااوشااا ه در اااورا ،9911 ،ص )11 .آن را در بهااا اری از ماااوارد
موجااا «تاا اطو مثباا

و ورود امکا ااات معنااایی و ساااط اری ماا ن اصاایی بااه هارساای

دا ه ه اس ».
این پا وم

مم اون مار پا وم

دیساری باا پاارهای م،ا ودی

روبارو باوده اسا .

یکاای از ایاان مااوارد ،عا م بررساای تاایر ر ترجمان اول باار سااایر ترجمااهمای ماار اراار اسا .
بنااابر ایاان ،بااه ا جااام پ وم مااای ب م ا ری در بااا

ترجمااه مج ا د اااز اس ا

تااا از ایاان

ریااه تاایر ر اولاا ن ترجمااهمای ماار اراار باار روی ترجمااهمای بعاا ی بررساای شااود .دوم
اینکااه ،پ کاارۀ ایاان پ ا وم

شااامو سااه ک ااا

و دو ترجمااه باارای ماار ک ا ام و تنهااا باارای

ک ا مای عاشةا ن ا سی هی ترجماهشا ه باه هارسای باود .از ایان رو ،پ مانهاد مایشاود کاه
در پ وم مااای آتاای از پ کاارهای بااا حج ا ب رر اار ،ا ااری م فاااوت و زبانمااای دیسااری
اس فاده شود تاا اایآ قاباو تعما تاری رره اه شاود .باهکارر ری چاارچو
مم ون ظرین عاموشبکن لاتور را

جامعهشناسای

میتوان پ منهاد کرد.
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A Sociological Look at Translators’ Behavior: A Case Study of English
Fiction Translated to Persian in Iran
Fahime Mohammadpour
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Abstract
Habitus is one of the key concepts of the Bourdieusian sociology from which
translation studies has benefited. Based on the Bourdieusian sociological model, this
study investigated the translatorial habitus of the Iranian translators of English
romance novels as far as the translation strategies of culture-specific items (CSIs)
are concerned before and after the Cultural Revolution of 1980 in Iran. The research
data include 3429 sentences containing CSIs extracted from A Farewell to Arms,
Wuthering Heights, and The Notebook, and their two Persian translations. The
extracted data were analyzed, adopting a consolidated typology of translation
procedures for CSIs. The strategies employed for translating CSIs are presented with
frequencies and percentages using descriptive statistics. Moreover, the results were
corroborated with a qualitative analysis of some archived interviews printed in
Motarjem [the translator] journal. The investigation revealed three essential findings:
a marked source-oriented tendency between Iranian translators of the English
romance novels when translating CSIs in the Pre-Cultural Revolution era,
maintaining the same tendency in the Post-Cultural Revolution era, and finally a
growing tendency in moving from Pre- to Post-Cultural Revolution era. The results
of the Chi-square test highlighted a significant difference between various strategies
used in two eras.
Keywords: English romance translation, Bourdieusian approach, Habitus, Culturespecific items (CSIs), Pre/ Post-cultural revolution era, Sociology of translation
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Development and Validation of the English Language Teacher
Competencies Questionnaire
Abolfazl Khodamoradi 1
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Abstract
This study aimed at developing and validating a questionnaire for measuring Iranian
English teacher competencies. Upon the survey of the literature, three constructs,
and 42 sub-constructs were identified, and after examining the content validation by
a group of expert panelists, the final questionnaire was developed with 36 subconstructs. Its reliability was then assured via test-retest method (r= 0.91), and splithalf method (α= 0.92). The final questionnaire was filled out by an available sample
of 305 graduates of English language. The data were gathered and both exploratory
and confirmatory factor analyses were done. The results of the exploratory factor
analysis indicated that only three factors of knowledge, skills, and attitudes can be
extracted from the questionnaire. Moreover, the results of the confirmatory factor
analysis showed that all regression and correlation coefficients among underlying
latent variables were standard ones and the suggested model had acceptable
goodness of fit index. Therefore, it is suggested that the proposed model of teacher
competencies in the questionnaire is supported by both types of factor analyses.
Keywords: Validation, Teacher competencies, Knowledge, Skill, Attitude
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Cultural Gate-Keeping Policies in Official Dubbing in Iran: A Case
Study of The Godfather Series into Persian
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Abstract
The present article investigated the themes and topics, which were deemed
unsuitable to the Iranian society, in an American film series The Godfather, which
has been broadcast on Iranian mainstream Television several times. This series
contains many controversial issues such as love, violence, religion, and politics that
have undergone heavy censorship in order to adhere to the target ideological and
cultural norms. The film is however the greatest films of all time. A comparative
study of the original and dubbed versions revealed that discrepancies between the
two were at visual, content, and auditory levels, and at each level, numerous
instances of religious, political, and moral appropriations were detected and
classified. For example, scenes or dialogues that promote Christianity and American
values, or contain illegitimate relationships, sexuality, violence, dancing, singing,
women’s smoking, women’s inappropriate clothes, and alcoholic beverages were
eradicated or concealed through substitution strategies. Then, five interviews were
conducted with outstanding dubbing artists and dubbing directors to see if they
confirm the findings as recurrent censorship themes in Persian official dubbing and
to ask why this series was broadcast with such heavy censorship.
Keywords: Ideology, Culture, Censorship, Audiovisual translation, Dubbing, The
Godfather
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T. S. Eliot’s Poetry in Persian:
A Case Study of Translating Archetypes in The Waste Land
Bakhtiar Sadjadi 1
Department of English Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj,
Iran
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Department of English, Islamic Azad University, Science and Research Branch,
Sanandaj, Iran
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Abstract
The present paper aims to study part IV of T. S. Eliot’s celebrated poem The Waste
Land and its Persian translations from the perspective of translation universals and
according to the concept of the collective unconscious. Although there is a rich
literature on the definitions, kinds, and functions of archetypes, examining the
representation of archetypes in translation studies appears to novel. Archetypes are
universal and constant concepts; their expressions in different languages sound
similar to some extent. The application of the theory of translation universals in
examining the coinages conducted for the translation of archetypes demonstrates that
the translation of this part of the poem has been less challenging in comparison with
the other parts. The high frequency of archetypes in Death by Water has led to slight
changes in its different Persian translations. This part of the poem includes a
religious and mythical atmosphere with more archetypes in comparison with the
other parts of the same poem. Investigating seven different Persian translations of
Part IV of the poem, the present research arrives at the conclusion that the translated
texts differ slightly in terms of the number and variety of words, and the phrases and
sentences in all Persian translations sound similar to each other and a central cannon
constitutes them.
Keywords: The Waste Land, Myth, The unconscious, Archetype, Translation
universals
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(Un)Translatability of Culture-Specific Items in Audiovisual
Translation: A Case Study of French Subtitles of the Iranian Movie In
the Eye of the Wind
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Department of French, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
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Abstract
Translation of films, TV shows, and any other audiovisual product demands special
procedures and techniques which become more challenging and complex when it
comes to culture-specific items. Due to the fact that the translator who crafts the
subtitles is confronted with myriads of technological restrictions, linguistic
requirements, and stylistic challenges, this question arises as to whether subtitles are
essentially able to reproduce the cultural elements. To study the modalities of the
transfer of the cultural messages from the original text (oral statements in Farsi) to
the translated formats (subtitles in French), we propose a descriptive-analytic
approach through a case study. After offering a brief definition and an outlook of the
concept, we discuss the possibility or impossibility of transferring cultural elements
using a classification of culture-specific items proposed by the Polish ethnocultural
scholars. Once the classifications are laid out, the analytical study of these elements
in French subtitles of the film In the Eye of the Wind is implemented. The results
lead us to the initial question: Translatability or untranslatability of cultural elements
and the way they will be perceived by the audience.
Keywords: Audiovisual translation, Oral statement, Subtitle, Cultural elements,
Translatability, Untranslatability
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Abstract
Effective interaction between teachers and learners plays a crucial role in the
learning process. In order to create positive emotions and motivation for learners in
the classroom environment, there should be a mutual relationship between the sender
of the message, namely the teacher, and the receiver of that message, namely the
student. Due to the importance of positive emotions in the learning process, the
purpose of the present study is to introduce a teaching model that provides the basis
for effective communication between learners and their teacher by means of
involving their senses more deeply, which consequently leads to producing more
positive emotions. Indeed, the teacher is considered as an envolver who controls the
class and is authorized to identify and classify various concepts in the classroom.
Should the teacher be able to use creative teaching methods for involving senses
more, s/he can get the materials internalized more effectively in the learners’ minds.
In such situations, s/he helps the learners as a facilitator in their emotionalization
process. Moreover, the teacher can become the transvolver, who encourages the
learners to move up the ladder of emotionalziation themselves. The authors of the
present study have therefore introduced the teachers' roles as envolvers and
transvolvers, and have used the two components of communication and senses to
divide teaching techniques into envolving and transvolving categories. Envolving
techniques have two subsets of centri-communication and centri-sensory, and
transvolving techniques are also divided into peri-communicative and peri-sensory.
It is expected that by utilizing such techniques, effective communication between
the teacher and the students be established and the content be internalized more
effectively in the long-term memory.
Keywords: Emotioncy-based education, Envolving, Transvolving, Peri-senses,
Centri-senses, Effective communication
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Abstract
Each translator directs his/her translation choices based on vocabulary substitution
and coherence of grammatical structures and by taking into account what intentions
the source text holds and the importance of the target culture. Given the fact that the
translator is under the influence of an interpolation space between source and target
languages, the semantic approach was employed to analyze the process of meaning
transfer. Given the semiotic definition of translation, which is understood as an
intercultural and intertextual relationship, the purpose of the present study is to show
that in the translation of The Prophet, the work by Gibran Khalil Gibran’s work,
which was translated by Hossein Elahi Qomshei, the culture of both source and target
languages play a role, following two converging and diverging semantic systems.
The function of the converging semantic system is to preserve the cultural morph of
the source text, and the function of the divergent semantic system is to create
intercultural anomalies. The question is, however, how cultural elements could
facilitate the transfer of meaning within the framework of a discursive value in the
abovementioned translation. The novelty of this study lies on the fact that it studied
the cross-cultural elements in this translation from the perspective of the semantic
sign.
Keywords: Gibran Khalil Gibran, Elahi Qomshei, Discourse Semiotic Approach,
Translation, The Prophet, Convergent, Divergent
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