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چکیده
مکالمه و برقراری ارتباا مار ر ،ناوی ررایناا اجاماای اسا

واه توسار زنجیرههاای

واژگان و زبان نماود پیااا م وناا در واقا سان را م تاوان ناوی واساطر ارتباا
بهشامار وورد وااه باه داناای زبااان و تاوانی سااننرو باااار دارد اماا چنانچااه هااا
غااای مکالمااه برقااراری ارتبااا ماار ر باشااا ،بایااا رراتاار از رساایان بااه ق ااا و نیااات
شن اا گویناااه گااام برداشاا

در پاااوهی گاراار نرارناااگان بااا در نظاار گااررا

مفهااوم «پااااتی یر» در گااام رراتاار از تااوانی ارتبااا

 ،براساااغ سااا اار م ااز و

واروردهای مربو باه لو هاا ،الراوی باه ناام «زباام ز» را معررا م ونناا واه ارازون
باار سااا اار واژگااان  ،بااه بررساا نیاای تفکاار ،هیجانااات ،گااواغ و ررهناا

در

ارتبا ااات م پااردازد ایا الرااو ،زبااان را اباازاری باارای ت ییاار رراااار و رشااا م دانااا و
براساااغ سااا اار م ااز و زبااان (زبااام ز) ،چهااار مفهااوم زبااارکر (شاانا
زباااان) ،زباهیجاااان (هیجاااان در زباااان) ،زباهنااا

(ررهنااا

و تفکاار در

در زباااان) و زبااااگواغ

(گااواغ در زبااان) را مطاارم م ونااا براساااغ الرااوی زبااام ز م تااوان واروردهااای
ولااان م ااز را در زبااان جااااجو واارد و ت ااویر مافاااوت و مناااجم از زبااان ارائااه داد
وه در برقراری روابر مار ر باا دیراران تااهی گر اسا

از ایا منظار در مکالماه ،ارازون

بر زبان ود واه ،زباان دگر اواه نیاز بایاا ماانظر قارار گیارد و اراراد بایاا ارازون بار
توانی ارتبا

به توانی درمان زبان (زبان برای زناگ بهار) نیز توجه وننا

____________________________
* نویسنده مسئول shimaebrahimi@um.ac.ir
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کلیدددوا هها :تااوانی ارتبااا

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ سوم

 ،تااوانی درمااان زبااان  ،زبااام ز ،زبااارکر ،زباهیجااان،

زباهن  ،زباگواغ
 .۱مقدمه

در تعاملااات روزمااره ،یااوامل ماننااا داناای زبااان و دساااوری گوی ااوران ،داناای
اجامااای ررهنر  ،داناای یملراارا و مهااارت اسااافاده از زبااان و میاازان درگیااری گااواغ و
هیجانااات همراا گااائز اهمیاا

هاااانا ارااراد بایااا باارای برقااراری ارتبااا ماار ر

انعطا پااریر باشاانا و راهکارهااای ماعااادی را باارای ون مااانظر قاارار دهنااا در واقا باارای
در مکالمااه ،بایااا رابطاار دوسااویهای در ارساااپ پیااام از

ایجاااد هیجانااات و انریاازۀ مثباا

ررساااناه و گیرناااه وجااود داشاااه باشااا و گویناااۀ موراات رااردی اس ا
ارتبا

وااه تلااا

م ونااا

دوسویه برقرار ونا

اًوااانر )3009( 9ارتبااا ماار ر را نایجاار درن نراار
ونهااا م دانااا و معایااا اس ا

چنانچااه ارتبااا ماار ری میااان گویناااه و منا ااص صااورت

گیاارد ،پاس ا های بهاااری در ای ا مکالمااه دریار ا
اگااارام بااه ونهااا بای ا

سااایری و اگااارام بااه دیاااگاههای

م ا شااود بنااابرای  ،توج اه بااه ارااراد و

م شااود ارتبااا وارومااا بااهوجود ویااا و در نایج ار ارتبااا ماار ر،

ایاماد شک بریرد
در راساااای ارتبااا بااا منا ااص ،چرااونر اسااافاده از الفاااو و واژگااان در مکالمااه از
اهمیاا

بااایاری بر ااوردار اساا

زیاارا هاار رااردی درجااهای از اگااسااات دارد و بااار

هیجااان  3واژگااان باارای هاار رااردی مافاااوت اساا
 )3099در واقا  ،ترتیااص و ترویااص واژگااان بایا

(پییقااام ،وداماااون 9و شایااااه،

م شااونا واقعی هااای بیرونا مافاااوت

جلوه وننا و گوینااۀ ولاام بایاا توجاه داشااه باشاا واه باه چاه میازان قاادر اسا
ترتیصها برای تای یر بار منا اص بهاره ببارد بایاا توجاه داشا
اهمیاا

زیااادی بر ااوردار اساا

از ایا

در مکالماات ایا تای یر از

ایاا گونااه بااهنظر م رسااا امااروزه ارااراد در مکالمااات

1. O’Connor
2. emotional load
3. Adamson

معرر الروی «زبام ز» و بررس نیی ون در برقراری

معمول ااً در جه ا

یااارا بااه اهاااا

دس ا

9

و نیااات « ااود» پاایی م رونااا و «دیرااری» و

اگااسااات او چناااان مااورد توجااه قاارار نم گیاارد ای ا اماار در گااال اسا
روی منا ص میزان مورییا

وااه تاای یر باار

مکالماه را ن اان م دهاا و میازان اشاایاب باه تعاما  9اراراد و

سطح درگیری گا هیجان ونها با یکایرر رابطر مااییم دارد (پییقام)3092 ،
باار ای ا اساااغ ،زبااان م توانااا اراازون باار سااا اار واژگااان م ااطلح در زبانشناس ا
ازدیاااگاه سااا اار م اازی نیااز ونکااا
گواغ و ررهنا

شااود و در ایاا بررساا نیاای تفکاار ،هیجانااات،

در ارتبا اات قابا توجاه اسا

رشا روزارزون رنااوری ا لایاات ،در قاام
و بایا نراه سانا را نااب
ررهناا

باه بزا

در واقا در دنیاای وناون باا توجاه باه

زباان نیاز نیااز باه ناوووری و لاقیا

اسا

زباان ت ییار داد چنانچاه اراراد باانناا رکار ،هیجاان،

و گااواغ ورای واژگااان چیااا  ،باااون تردیااا بااایاری از م ااکلات ارتبااا

هیجاان و شاانا

ررااااری ونااان ت ییاار م یابااا وااه ایا همااان درمااان زبااان  3اسا

،

و در

ون زبان بهینوان ابازار ت ییار ررااار ،رشاا و ابازاری بارای بهباود گااپِ راردی دیرار اسا
با توجه باه ایا ملاگظاات ،هاا

نرارنااگان از پااوهی گارار معررا الراوی زباام ز و

زیرمجمویااههای ون (زبااارکر ،9زباهیجااان ،4زباهناا  5و زباااگواغ )2بااهینوان الرااوی
واروما در برقراری ارتبا مر ر اس
 .۲نظریۀ توانش ارتباطی( 7زبان به عنوان ابزاری برای ارتباط)

نظریاار تااوانی ارتبااا
معایااا اساا

نناااای بار توساار هااایمز )9193( 8مطاارم شاااه اساا

وی

باارای برقااراری ارتبااا ماار ر ،ارااراد بایااا داناای و توانااای لااازم را باارای

اسافاده از زبان بهدسا
ممک  ،همنوان سا

وورناا ایا دانای شاام ا لایاات لاازم درباارۀ ساا اار دسااوری
با بارا

زباان و توجاه باه زباان صازیح اسا

پا

از وی ونا

)1. willingness to communicate (WTC
2. linguistic therapy
3. cogling
4. emoling
5. cultuling
6. sensoling
7. communicative competence
8. Hymes
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و سوای  )9180( 9نیز ایا نظریاه را باه چهاار بُعاا تیاایک وردناا و معایاناا چنانچاه رارد
بنواها رابطر موری با دیرران برقارار وناا ،بایاا ایا ماوارد را ماانظر قارار دهاا لاازم باه
ذور اس

واه ایا ماوارد معمولااً بهصاورت نا ودوگااه توسار اراراد رارا گررااه م شاونا

در زیر توریح هر یک از ای ابعاد از دیاگاه ون و سوای ( )9180ذور شاه اس :
 9تااوانی دساااوری :3ایاا تااوانی بااه ورریاا
صااز

یااک جملااه را بااا توجااه بااه ای ا ورریا

واژگااان و دساااوری توجااه دارد و
مااانظر قاارار م دهااا بااهیبااارت

دیرر ،اگر ررد بنواها باا دیراران ارتباا برقارار وناا در اباااا بایاا واژه یاا ساا اار
مناسااص را برگزینااا و ایاا واژگااان و سااا اار م تواننااا در ااانواده رراگرراااه
شونا
 3تااوانی گفامااان  :9یعن ا راارد بایااا باانااا چرونااه جملاااتی را بااه یکااایرر ارتبااا
دها (اناجام) 4تا منا ص او و گفامان یا ما را به وب درن ونا
 9توانی جامعهشناس زباان :5رارد بایاا بااناا چاه واا  ،در وجاا و باا چاه راردی در
گاپ مکالمه اسا

و چروناه باا او ارتباا برقارار م وناا باهینوان نموناه ،صازب

وااردن بااا دوسا  ،رئاای  ،معاااون و غیااره بااا یکااایرر راارب دارنااا و براساااغ نااو
منا ااص و باراا  ،2ولمااات انانااا

م شااونا واژگااان ماننااا «دراز»« ،بلنااا»،

«رشاایا» اگرچااه در واااهر هکمعنااا بااهنظر م رساانا ولا بااه لزاااو معنااای مافاااوت
هاااانا راارد بایااا باانااا هاار یااک را در چااه بااارا و وجااا بااهوار بباارد و ولمااات
ماراد

صا در صا وجود ناارد

 4توانی راهبردی :9ایا تاوانی باه راهبردهاای واه اراراد بارای شارو  ،پایاان ،اداماه،
ترمیک و ت ییر جها

ارتباا باهوار م گیرناا ،اشااره دارد باهیناوان نموناه ،اراراد در

هنرام برقاراری ارتباا ممکا اسا

ماوردی را رراماو

ونناا و در ایا هنراام از

1. Canal & Swain
2. grammatical competence
3. discourse competence
4. cohesion
5. sociolinguistic competence
6. context
7. strategic competence
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راهبردهااا ماااد م گیرناا بااهواربردن یبااارات ماننااا «داشاااک ما گفاک»« ،همااان ااور
وه ودت م دان » و غیاره از جملاه راهبردهاای هااانا واه گوینااه ممکا اسا
بااا بااهوار بااردن ونهااا ق ااا ریااان زمااان و ررص ا
مطلب را وه ررامو
لااازم بااه ذواار اس ا
تااوانی ارتبااا

باارای ااود داشاااه باشااا تااا

ورده راگ تر به یاد بیاورد
پییقااام ،ابراهیم ا و با بائیااان ( )9918بااا توجااه بااه اهمی ا

 ،بُعااا دیرااری بااه نااام تااوانی هیجانگا ا  9را معرر ا واارده و معایانااا

ارااراد اراازون باار چهااار بُعااا ینوانشاااه در نظریاار ون ا و سااوای ( ،)9180بایااا از لزاااو
گا و هیجان نیز باه منا اص توجاه ونناا تاا ارتباا باه بهااری شایوۀ ممکا صاورت
گیرد بار ایا اسااغ ،هرچاه شاکا

ومااری باه لزااو گاا و هیجاان میاان گوینااه و

منا ااص برقاارار باشااا ،درن م ااارن از مورااو شااک م گیاارد و میاازان یااادگیری و رهااک
اراازایی م یابااا بنااابرای  ،از ونجاوااه در نظریاار تااوانی ارتبااا
رسایان بااه واساااههااا و اهااا

تنهااا برقااراری ارتبااا و

شن ا در مکالمااه مهااک اسا  ،م تااوان تااوانی درمااان

زبان ( 3زبان بارای زنااگ بهاار) را نیاز در تکمیا توانیهاای اشااره شااه بارای برقاراری
ارتبا مر ر معررا نماود در ایا مفهاوم ،زباان ما یار واباااه نیاا
اس

بلکاه ما یار مااای

وه م توانا اود من ای ت ییارات باشاا بار ایا اسااغ ،نرارنااگان براسااغ ساا اار

م ااز و زبااان (زبااام ز،)9چهااار مفهااوم زبااارکر (شاانا
(هیجااان در زبااان)  ،5زباهناا

(ررهناا

و تفکاار در زبااان) ،4زباهیجااان

در زبااان) 2و زباااگواغ( 9گااواغ در زبااان) را

مطرم م ونناا و باه نیای ونهاا در برقاراری ارتباا مار ر م پردازناا بارای تفهایک بی اار
ای مطالص ابااا در زیر به تئوری م زهای سهگانه 8پردا اه م شود

1. emo-sensory competence
2. linguo-therapeutic competence
3. brainling
4. cogling
5. emoling
6. cultuling
7. sensoling
8. triune brain
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 .۳نظریۀ مغزهای سهگانه

براساااغ نظریاار م زهااای سااهگانه (سااه م ااز در یااک م ااز) مااکلی  ،)9198( 9م ااز
اناااان از سااه سااا اار بااههااکپیوساااه شااام م ااز زناااه ،3م ااز لیمبیااک 9و م ااز
وورتک /نئووااورتک  4ت ااکی شاااه اساا

وااه ایاا سااا اارها باار هااک ا رگرارنااا و

ت کی یک و را م دهنا ای سا اار در شک  9قاب م اهاه اس :

شکل  .۱مغزهای سهگانه (پیشقدم ،ابراهیمی و طباطبائیان ،۱۳31 ،ص)۲07 .

همانگونااه وااه در شااک  9م اااهاه م شااود ،پااایی تری و قااایم تری قااام
(ساقر م ز) ،م ز زناه یاا م از پاای ( 5م از قاایک) اسا

م ااز

واه بی اار گاواغ سااده مانناا

درد ،لاارت و غیااره را شااام م شااود و میااان اناااان و سااایر موجااودات م ااارن اساا
ا لایااات وااه از ننااا م ویااا ،ابااااا وارد ایاا قااام
گواغ اس

شایان ذوار اسا

م شااود و من ااول تزلیاا

ایا م از راقاا لارت اگااسا اسا  ،رراارهاای ولی اهای

بر پایار یادگیریهاا را بریهااه دارد و ماائوپ ایمااپ غریازی اسا
میان م ز اس
یوا ف اس

و بای انااان و پاااانااران م اارن اسا
و به ور ول وویفار تباای گا

م از لیمبیاک ،قاام

ایا م از ماائوپ اگااساات و

باه اگاااغ باه وماک گارظاه را بریهااه
1. MacLean
2. reptilian brain
3. limbic brain
4. neocortex brain
5. posterior brain
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دارد تکام یاراااهتری لایاار م ااز وااه ریاار مناااص اناااان اساا  ،ق اار جایااا ماا یااا
نئووااورتک ( 9م ااز جایااا) نااام دارد وااه تفکاار انازای ا  ،برقااراری ارتبااا ولااام و زبااان،
اسااالاپ و گا مااائله و ررایناا یااادگیری پیچیااه بریهااۀ ون اسا

(ماکلی  9189 ،نیا

در پییقام ،ابراهیم و با بائیان)9918 ،
براساااغ ساااا اار م زهااای ساااهگانه ،زبااارکر مرباااو بااه قاااام
مربااو بااه قااام

زباهیجااان و زباهناا

نئوواااورتک ،

لیمبیااک و زباااگواغ مربااو بااه قااام

م ااز

زناااه م باشاانا بنااابرای زبااان و چرااونر برقااراری ارتبااا بااا دیرااران م توانااا از
جانص ای چهار بُعا بررس شاود ارازون بار م زهاای ساهگانه ،وشانای باا لو هاای م از
و وااارورد ونهااا نیااز در برقااراری ارتبااا ماار ر ومکونناااه اساا

۲

وااه در ادامااه باااانها

پردا اه م شود
 .۴لوبهای مغز و کارکردهای آن

م ز شام قاام های اسا

واه هار یاک دارای واارورد م ن ا هااانا اباااا م از

به دو لایر روقان  9و تزااان  4تیاایک م شاود واه باهنظر م رساا لایار روقاان بارای انجاام
وارهای ماننا با

ناوار م ازی قابا دساارغتر اسا

انفعالااات وااه باار روی وااورتک
لایههای اوااری م از اسا
م ااز را بااه چهااار لااو

و باا ایا قاام

اتفاااب م اراااا را اناااازهگیری واارد قااام
واه غیرقابا دساارغتر باهنظر م رساا پا

(قااام ) پی ااان  ،5لااو

وهیانااهای ،2لااو

پا

م تاوان رعا و
تزاااان م ااز
از ون م تاوان
سااری 9و لااو

گیجگاااه  8تیااایک واارد وااه همااراه بااا واروردهااای ونااان در شااک  3قابا م اااهاه اس ا
(اورواپ)3001 ،1
1. neocortex
2. lobes of brain
3. cortical
4. subcortical
)5. frontal lobe (PFC
6. parietal lobe
7. occipital lobe
8. temporal lobe
9. Overwalle
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شکل  .۲لوبهای مغز و

کارکردها۱

همانگونااه وااه در شااک  3م اااهاه م شااود ،قااام
بااه تفکاار ،گارظااه ،رراااار (ت اامیکگیری) و گروا
م اراااا قااام

اس ا

جلااوی م ااز (پی ااان ) ،مربااو
و تجزیااه و تزلی ا در ون اتفاااب

مرواازی ساار مربااو بااه زبااان ،لم وااردن و انجااامدادن اساا

دیااااری اناااان (رصاااوردن و دیااان تجربیااات گرشاااه) مربااو بااه قااام
اساا

و قااام

پ ا

بناای
م ااز

وناااری ساار وااه نزدیااک گو هاساا  ،بناای مربااو بااه شاانیااری،

یااادگیری و اگااسااات (دریار ا وردن) اس ا
ولمااهای را در مان ا م بینااا ،ون ولمااه ننا ا
م رود و در زیار ایا قاام

(اورواپ )3001 ،بنااابرای  ،هنرااام وااه راارد
بااه بناای دیااااری (قااام

پ ا

م ااز)

بنای هیجاناات قارار گررااه اسا

در ونجاا م از جاااجو

م ونااا وااه ویااا ون ولمااه را پاایی از ایاا دیاااه یااا نایاااه اساا

و ون ولمااه دارای چااه

معنای ساا

ساا ، ،ولماار مااورد نظاار باارای تجزیااه و تزلیاا بااه قااام

ما رود و ون ولماه و معناایی در بارا

پی ااان م ااز

بررسا م شاود در پایاان باه بنای روقاان م ااز

برای انجام دادن (بهینوان مثاپ نوشا ) م رود
 .۵معرفی الگوی زبامغز

همانگونه وه اشاره شاا ،براسااغ ساا اار م از ،م از انااان شاام ساه قاام
و گااااق چهااار لااو

اساا

اصال

وااه بر باات ایاا دساااهبنای پییقااام ( ،3030ل)909 ،

1. http://www.macmillan.org.uk/_images/Brain-lobes-functions-labelled_tcm9-155258jpg
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الرااوی بااه نااام زبااام ز را مطاارم نمااوده اس ا

وی معایااا اس ا

زبااان را از مناااور منالااف وااه یموم ااً از جاازء بااه و ا اس ا

«در زبانشناس ا اصااولاً

(وا شناس ا  ،9سااا

واژه،3

نزااو ،9معناشناساا  ،4واربردشناساا  ،5تزلیاا گفامااان 2و غیااره) بررساا م وننااا» ،امااا
الروی زبام ز اشاره باه نماود زباان در م از دارد و اینکاه زباان در م از چروناه تجلا پیااا
م ونا باهیبارت دیرار ،اراراد در صازب وردن اود م توانناا از وا واروردهاای م از و
سا اار مرباو باه ون اساافاده ونناا تاا باوانناا ارتباا

اوب را باا منا اص برقارار ونناا

بنااابرای  ،در ایا الرااو بااا توجااه بااه اهمیا دادن بااه مباااگث ماننااا زبااان و تفکاار ،زبااان و
هیجااان ،زبااان و گااواغ ،زبااان و ررهناا

و جایراااه هاار یااک از ونااان در سااا اار م ااز

مفاااهیم ماننااا زبااارکر (نمااود رکاار در زبااان) ،زباهیجااان (نمااود هیجااان در زبااان)،
زباااگواغ (نمااود گااواغ در زبااان) و زباهن ا

(نمااود ررهن ا

در زبااان) مطاارم م شااونا

وه در شک  9قاب م اهاه هاانا:

شکل  .۳الگوی زبامغز و زیرمجموعههای آن
1. phonology
2. morphology
3. syntax
4. semantics
5. pragmatics
6. discourse analysis
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پییقاااام ( ،3030ل  )909معایاااا اسااا
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«براسااااغ الراااوی زباااام ز مااا تاااوان

واروردهای ولاانِ م از را در زباان جاااجو وارد و ت اویر مافااوت و منااجم از زباان را
ارائااه داد» در ادامااه بااه تعریااف هاار یااک از زیرمجمویااههای الرااوی زبااام ز و وااارورد
ونها در برقراری ارتبا مر ر پردا اه م شود:
زبددافکر (رکاار در زبااان) :بااه ای ا مورااو اشاااره دارد وااه انانااا
زبان گونااگون ،رکار مافااوت تولیاا م وناا در گیییا
و هار ترویاص و اناناا

ترویص واژگاان اوسا

وساع

واژگااان و ورایاای

نرااه ودما در گجاک و

واژگاان تای یری مافااوت بار اراراد دارد و

ونااان بایااا بااازی ای ا ترویااص را باارای برقااراری ارتبااا ماار ر بااننااا بااهینوان نمونااه ،دو
واژۀ «یی » و «و » هار دو باهتنهای واژگاان باا باار معناای مثبا

هااانا واه در ترویاص

واژگااان «ییاا واا » بااار معنااای منفاا پیاااا م وننااا اسااافاده از جملاار «ماا رااردا بااا
گا

ااانوم م ا ویک» بااهجااای جملاار «م ا رااردا بااا همااارم م ا ویک» م توانااا ن اااندهناۀ

میاازان ماارهب بااودن راارد باشااا وااه تاارجیح داده اساا
«گا

بااهجااای واژۀ «همااار» از واژۀ

انوم» اسافاده ونا تاا ایا باار معناای را باه منا اص نیاز منایا ساازد بناابرای  ،باا

ترویااص و ترتیااص واژگااان مافاااوت م تااوان تاای یر گوناااگون ایجاااد واارد و از قباااپ ون
م تاوان ذها ارااراد را نیااز وانااا در ایا راساااا ،رکرشناسا در رواباار از اهمیا
زیااادی بر ااوردار اساا
برقرار نم شاود ایا مبزا

و اگاار زبااارکر درساا
همانناا بزا

بااایار

ت اانیص داده ن ااود ،ارتبااا ماار ری

نظریار ذها  9در روانشناسا اسا

ایا نظریااه ،صااورتهای گوناااگون ادران اجامااای و هیجااان وااه بااه شاانا

براسااغ
ارااراد نیااز

مربو هااانا ،نیای مهما در رشاا اجاماای وناان دارناا (وارپیناااپ و لاوی )3002 ،3
بنااابرای  ،نظریاار ذهاا درن گالااات ذهناا  ،هیجانااات ،باورهااا ،تمایلااات ،نیااات و سااایر
تجربیااات دروناا

ااود و دیرااران اساا

و از ریاات رراااار اناااان ن ااان داده م شااود

(پییقااام ،با بائیااان و ابراهیم ا  ،زیرچااا ) باار ای ا اساااغ ،ارااراد م تواننااا مزاویااات

)1. theory of mind (TOM
2. Carpendale & Lewis
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ذه و هیجاناات اود و دیراران را بفهمناا و در م از قااما وجاود دارد واه مرباو باه
ق ا و نی

وان ررد و دیرران اس

پروارااح اس ا

وااه بااا صاازب

( )9299و جملاار معاارو

(مزمازاده و رم بنادو )9914 ،
از «رکاار» ،ذه ا بااهساام

وی «ماا رکاار ماا ونک ،پاا

«ما » مااااوی بااا «تفکاار» اسا
رکر ررد و دیرران مهاک اسا

هااااک» 3ماا رود در ایاا جملااه

و رااردی وااه تفکاار وناا ،اناااان مزاااو

اینجاساا

م شااود یعنا

و بارای برقاراری ارتباا مار ر بایاا باهدنباپ ت ییار نرار

رکاار دیرااران بااود بنااابرای « ،تفکاار» براباار بااا «اناااانی » اس ا
ایماااپ راارد اساا

ریلاااوران ماننااا دوااارت

9

و

و بیااانرر گالااات ذهن ا و

وااه اساااغ ادران و یااادگیری وی را شااک م دهااا گاااپ سااراپ

«ارااراد چرونااه رکاار م وننااا؟» و ایاا سااراپ بااه ویروتاااک )9198 ،9192( 9

روانشااناغ روغ باار م گااردد وااه تفکاار را همرااام و هماااو بااا تولیااا زبااان م دانا ا
وی بااا مطرموااردن نظریاار واسااطه )9198( 4و اهمیاا
چنانچااه ررهن ا

چرااونر تفکاار ،معایااا اساا

بهمثاب ار رراااار اجامااای  5در نظاار گرراااه شااود ،باااور جمع ا و م ااارن

ارراد بر ون تای یر زیاادی م گارارد بناابرای  ،ارتباا زیاادی میاان ررهنا

جامعار زباان و

تفکاارات ارااراد ون جامعااه وجااود دارد در نظریاار واسااطر او ،اباازاری 2وجااود دارد وااه
ررایناااهای سااطح پااایی ذه ا  9ماننااا لم وااردن و اگااسااات را بااه ررایناااهای یااال و
سااطح بالااای ذها  8ماننااا هااو  ،لاقیا

و غیااره ماارتبر م سااازد و رراینااا تفکاار اتفاااب

م اراااا وی ای ا اباازار و واسااطه را «زبااان» م دانااا از نظاار او ،زبااان اباازاری باارای تفکاار
اسا

و اگاار زبااان نباشااا ،تفکاار پیچیاااه ننواهااا بااود بااهینوان نمونااه ،واژگااان وااه یااک

مان ص م از و ای اا

از واژۀ «سار» در ذها

اود دارد ممکا اسا

واژگاان یااک راارد یااادی باشاا زیاارا اباازار زبااان و واژگاان ا

چناا صاا برابار

ماارتبر بااا گرراار اوسا
1. Descartes
2. I think, therefore I am
3.Vygotsky
4. mediation theory
5. social behavior
6. tools mediation
7. lower-order processes
8. higher-order processes
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بنابرای  ،زبان ابزاری اسا

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ سوم

واه باه رارد وماک م وناا بهاار بینای اا در نظار ویروتااک ،

چنانچه ررد واژه نااشااه باشاا تفکار نیاز نااارد و اگار تفکار نااشااه باشاا ،انااان نیاا
زیااادی

در واقاا واژگااان بااه تزلیاا جهااان راارد و تفکاار او ومااک م ونااا و از اهمیاا
بر وردار اس
اراازون باار مااوارد اشارهشاااه ،چرااونر انایاااپ تفکاار نیااز از اهمی ا
اسااا

وساااا  )9195( 9در نظریااار وااانی گفاااااری ،3معایاااا اسااا

زیااادی بر ااوردار
براسااااغ وارهاااای

گوناگون واه رارد م تواناا باا ولماات انجاام دهاا ،تزلی هاای مافااوت از ونهاا م تاوان
ارائه داد و در گییی

ریلاوران بار ایا یییااه بودهاناا واه زباان باهوار گررااه م شاود تاا

جهااان را بازنمااای ونااا (زرقااان و ا لاااق  )9919 ،باار ایاا اساااغ وی معایااا اساا
گویناااه بااا بااهزبانووردن جملااات وااار انجااام م دهااا از ای ا رو ،او سااه سااطح مافاااوت
واانی بیااان  ،9واانی منظااوری 4و واانی تاای یری 5را مطاارم م ونااا و اذیااان دارد هاار
گفاهای ای سه وانی را در باردارد منظاور از وانی بیاان  ،معنا تزا اللفظ اسا
یبااارات اشاااره دارد وااه معنااا و م ااااب دارنااا واانی منظااوری ،ق ااا و نی ا

و باه

گویناااه از

ولااام را مااانظر قاارار م دهااا و واانی تاای یری بااه ا ااری وااه جملااه باار روی منا ااص
م گاارارد ،توجااه دارد بااهینوان نمونااه ،مااادری بااه د ااار
«سوساک»! منظاور از گفاا ایا واژه ایا اسا

بااه یااکباااره م گویااا:
باا

واه «سوساک را بکای» اماا د اار

شاانیان ایاا واژه رریاااد م و ااا و راارار م ونااا واانی بیااان ایاا جملااه یعناا «اینجااا
سوسک وجود دارد» اما منظاور ماادر از گفاا ایا یباارت و اا سوساک باوده اسا

ناه

باار دادن در مااورد اینکااه سوسااک وجااود دارد تاای یری وااه ایاا جملااه باار روی د ااار
گراشاه نیاز رارار باوده اسا
نیاراه اسا

ناه و اا سوساک بناابرای  ،ماادر باه می اود اود دسا

لاازم باه ذوار اسا

راارد چیااز دیرااری اساا

بی اار ساوءتفاهمات از ایا امار ناشا م شاود واه رکار

و بااا ولمااات رکاار ااود را منایاا م ونااا ،امااا تاای یری وااه از
1. Austin
2. speech act theory
3. locutionary act
4. illocutionary act
5. perlocutionary act

معرر الروی «زبام ز» و بررس نیی ون در برقراری

منا ااص اناظااار دارد ممکاا اساا
رکااری اس ا
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ر ناهااا در واقاا م تااوان گفاا

وااه گویناااه بااه تاای یری وااه مااانظر دارد دس ا

سااوءتفاهمات ایجادشاااه جملااات گا ا تاای یر منف ا

هاار زبااان

پ اا

نم یابااا و ممک ا اس ا

و بااالعک

بااا

ب ار روی منا ااص داشاااه

باشا
اراازون باار منظااور و تاای یر ،م تااوان مفهااوم بااهنام «پااااتی یر» 9را نیااز مطاارم واارد در
ای مفهوم تی یر بلناماات و توجاه باه «دیراری» مهاک اسا
و تی یر ولام او پ
زبارکر درسا

از گفا چاه باوده اسا
منایا ن ااه اسا

میایاه ونیک ،م توان گف

اینکاه رارد رکار وناا یواقاص

واه گااه م تواناا ن ااندهناۀ ایا باشاا واه

چنانچاه بناواهیک پاااتی یر را باا تای یر ماوردنظر وساا

رارد در وانی گفاااری ریار باه رسایان باه واسااه م انای اا
یعنا در ون لزظاه ممکا اسا

مزیات شاود

و تی یر ماانظر وی از ناو ووتاهماات اسا

یا یار در جملار راوب و اا سوساک ماانظر باوده واه مزیات ن ااه اسا

گااپ در ون

لزظه ممک اس

ماادر اود بارای و اا سوساک اقااام وارده باشاا اماا در گای رراا

پایی لیز ورده و بر زمای
دیرری وه هماان ماادر
ررار وردن ود

اورده اسا
اسا

باهلزااو پاااتی یر در چنای لزظاهای د اار باه

م انای اا و اود را سارزنی م وناا واه واا

بارای و اا سوساک اقااام وارده باود تاا پاای ماادر

همانگونااه وااه م اااهاه م شااود تاای یر رراااار راارد بلنامااات اس ا

باهجاای

نم شکاا

و

و وی دربااارۀ یملکاارد

ااود بی ااار م انای ااا ایاا تفک ار بی ااار در مااورد یملکاارد ساابص م شااود گاااپ راارد
و

یا باا شاود و وی ررااار اود را برگااص ون ت ییار دهاا بناابرای  ،باه ت ییار ررااار

نیز منجر م شاود بهصاورت ولا  ،در وانی تای یری ،رسایان باه واسااه در ووتاهماات و
در لزظااه مااانظر اس ا

امااا در پااااتی یر راارد بااه تاای یر یملکاارد در بلنامااات م پااردازد و

راارد دیرااری را نیااز در نظاار م گیاارد در واق ا  ،زبااارکر ،تعام ا باای « ااود» و «دیرااری»
اسا

وااه اگاار میااان ونهااا تعااادپ برقاارار باشااا ،ارتبااا ماار ر شااک م گیاارد و اگاار ای ا

تعادپ شک نریرد ررد به ها

ود در مکالمه دس

نم یابا

1. postlocution
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زباهیجددان (هیجااان پ ا
ماا ونک ،پاا

یبااارات زبااان ) :ریربااک 9بااا گفااا جملاار «م ا اگااااغ

هااااک» 3بر لااا

م دانا ،معایا اس

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ سوم

دوااارت ( )9129وااه بااودن اناااان را منااو بااه تفکاار

وه انااان م تواناا بااون رکار غارا بناورد ،اماا نم تواناا بااون غارا

وردن رکر ونا یعنا اگار انااان غارا نناورد رکاری وجاود نااارد بار ایا اسااغ ،وی
معایااا اساا

هماار ماااائ زناااگ اناااان تفکاار نیااا

و یااوامل ماننااا اگااسااات و

هیجانااات نیااز در زناااگ او نیاای پررنر ا دارنااا داماساایو )3009 ،9114( 9نیااز باار ای ا
امر صزه م گرارد و باا مارتبر دانااا م از و اراده معایاا اسا

یوا اف و هیجاناات بار

ت اامیمات ارااراد تاای یر زیااادی م گرارنااا یعن ا اناااانها ماشاای هااای رکااری نیاااانا وااه
اگااااغ نیااز دارنااا بلکااه ونهااا را م تااوان ماننااا ماشاای های یااا ف دانا ا
تفکر نیز هاانا او بر ایا بااور اسا
او نیا ا

وااه دارای

واه یا فاه بنای مجزایا از م از انااان یاا ارد
وااه جایراااهی در م ااز اس ا

بلکااه سااطز پااایی تر از اارد اناااان اس ا

و

باااون یا فااه ،اارد در ت اامیکگیریهااایی دچااار م ااکلات یایاااهای م شااود بنااابرای ،
اگر ررد بنواها رکار
رردی م توانا و
ذواار اساا

او

واار وناا گامااً بایاا ایا تفکار هماراه باا هیجاان باشاا و

ت میک بریرد واه هیجاان نیاز چاشان تفکار وی باشاا البااه لاازم باه

ایاا گفاااه بر لااا

نظاار دوااارت ( )9129اساا

پررن ا وردن تفکاار بایااا هیجانااات را نادیاااه گرر ا

وااه معایااا بااود باارای

بایااا توجااه داش ا

باارای برقااراری

ارتبااا ماار ر نم تااوان میااان دوگاناار هیجااان و تفکاار اار و اایا و ای ا دو را از یکااایرر
جاا ورد و م تاوان بار ایا ایایااد باود واه باا ومرن شاان میازان هیجاان م تاوان شااها
سیو تفکر نیز بود
بااا توجااه بااه مااواردی وااه ذواار شااا ،مفهااوم زباهیجااان نناااای بار توساار (پییقااام و
ابراهیم ا  ،زیرچااا ) مطاارم شاااه اس ا
م ونااا ،هیجااان وجااود دارد (مثباا
نیا

منظور از هیجاان ایا اسا

و بای معناس ا

وااه در زبااان وااه راارد اسااافاده

یااا منفاا ) منظااور از هیجااان در اینجااا لزوماااً واژه
واه یباارت م تواناا در بارا

هیجاان مثبا

یاا منفا

1. Feuerbach
)2. I feel, therefore I am (Sentio, ergo, sum
3. Damasio
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یاا باا شاود

ایجاد ونا و براساغ ون رضا م توانا بااز یاا باااه شاود و گااپ اراراد او

نظااام

در واقاا  ،هنرااام وااه هیجااان وارد یااک مکالمااه م شااود ،گفامااان را بااهساام

یااا ف سااوب م دهااا و یکاا از وجااوه ایاا نظااام یااا ف  ،قاابط (ر اااره) و بااار
(گااااره) گفامااان اس ا

(شااعیری )9985 ،نکا ار قاب ا توجااه ای ا اس ا

مکالمااهای قاابط گفامااان بی ااار باشااا ،هیجانااات و گ ا
میاب گااارۀ باایار بالاا بایا
و در

وااه چنانچااه در

و ادران ون بی ااار اس ا

و در

گ اایی در سان م شاود (پییقاام ،ابراهیما  ،شاعیری

ان ،زیرچا )

از ای ا منظاار دو نااو هیجااان ودوااار (درون ا ) 9و هیجااان رکااری (بیرون ا ) 3وجااود
دارد وااه ارااراد ونااان را بااهماارور زمااان و از مزاایر بیاارون ومو اهانااا و نیاای ایاا دو در
مکالمااه قاب ا توجااه اس ا

در هیجانااات ودوااار/درون ا  ،هیجااان در ذات وجااود دارد و

اتوماتیااک اتفاااب م اراااا ماننااا درد وااه در ذات ااود هیجااان منفاا ایجاااد م ونااا و
نا ودوگاااه و ودوااار اتفاااب م اراااا هیجانااات رکری/بیروناا ماننااا ومااکوردن وماا
رکر نیااز دارد و باهمارور زماان از مزایر بیارون باهدسا

بناابرای  ،ایا ناو

ومااه اسا

هیجان م توانا به دو دسار میانرردی و میانررهنر تیایک شود:
هیجااان رکری/بیرون ا میااانررهنر  :هیجانااات از ررهنرا بااه ررهن ا

دیر ار م تواننااا

باارای واژگااان مافاااوت باشاانا و واژگااان مافاااوت در ررهن هااای گوناااگون م تواننااا
تولیااا هیجانااات مافاااوت نماینااا بااهینوان نمونااه ،در ررهنراا «ساا » نجاا
هیجااان وااه باارای اغلااص مااردم در ون ررهناا
ررهنر دیرار ،سا

یضاو اانواده مزااو

اساا

ایجاااد م ونااا ،از نااو منفاا اساا
م شاود و گاا ممکا اسا

و
در

باه او وااا

نیز تیایک شاود در واقا در ایا ررهنا  ،سا

همن ای ودما در نظار گررااه م شاود و

اسا

غرب ا «ج ااا» نماااد اارد،

هیجااان ناااب
دانای و ییلانیا

بااه ون نیااز از نااو مثب ا
اسا  ،اماا در ررهنا

یااا در ررهن ا

ایرانا ایا پرنااه شاوم و نزا

اسا

و هیجاان

1. automatic emotion
2. deliberative emotion
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منف ا تولیااا م ونااا پ ا

بایااا دق ا

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ سوم

واارد ولمااات وااه در مکالمااات اسااافاده م ا شااونا

بهلزاو ای دساهبنای نیز تی یرات و هیجانات مافاوت در ارراد ایجاد م وننا
هیجااان رکری/بیرونا میااانرردی :هیجانااات از رااردی بااه راارد دیراار م توانااا مافاااوت
باشا بهینوان نموناه ،راردی ممکا اسا
واژه هیجان منف به او دسا
یلاقها

«میراو» دوسا

نااشااه باشاا و باا شانیان ایا

م دهاا و در میابا راردی دیرار ممکا اسا

میرو باشا و باا شانیان ناام ون هیجاان مثباا باه او دسا

مافاااوت بااااه بااه هیجانااات گوناااگون ناااب
م وننااا و تفکاار مافاااوت ناااب

غارای ماورد

باهاا بناابرای  ،اراراد

بااه واژگااان ،باار هیجااان مافاااوت را تجربااه

بااه ونهااا دارنااا باار ای ا اساااغ ،هیجانااات ناااب

واژگااان مطلاات نیاااانا و ناااب م باشاانا بااهینوان نمونااه ،رااردی ممک ا اس ا
لاب زنااگ ا

بااا اتفاااب

او گررااه و در ماایر بهااری پایی بارود و راردی ممکا اسا
دگرگااون شااود و سرنوشاا

اتفاااب زناااگ ا

بااه

باا ایا

باااتری باارای او رقااک بنااورد بنااابرای ،

همانگونااه وااه م اااهاه م شااود ااود واژۀ « لاااب» اگرچااه دارای هیجااان منفاا اساا ،
برای رارد اوپ ممکا اسا
واژه در دو بار

تولیاا هیجاان مثباا وناا ناابی

را م تاوان نااب

باه ایا

مافاوت م اهاه ورد

باار ایاا اساااغ ،از ونجااای وااه میااان جهااان واژه ،جهااان بیاارون و جهااان درون م ااز
ارتباا وجااود دارد (اوساایچرو ،)3098 ،9نم تااوان قااارت واژگاان و تاای یرات وااه باار ارااراد
م گاارارد را وااکاهمیاا

بهشاامار وورد بااای معنا وااه واژه ماا توانااا بااا درگیروااردن

قااام هااای ماارتبر م ااز ،جهااان بیاارون راارد را مافاااوت ونااا وااه ایا
قااارت و اهمی ا

مراقب ا

از واژگااان ،ت ااورات و تفکاارات اس ا

با بائیااان )9918 ،بایااا توجااه داشاا
هورمونهااای مثب ا

ااود ن اااندهناااۀ

(پییقااام ،ابراهیم ا و

وااه اسااافاده از واژگااان مثباا

منجاار بااه ترشااح

و شااادیوور ماننااا دوپااامی  ،3سااروتونی  ،9اوا توساای  4و غیااره در

م ااز م شااود و در میاب ا اسااافاده از واژگااان منف ا و غکانریااز تولیااا هورمونهااای منف ا
1. Ó Siochrú
2. dopamine
3. serotonin
4. oxytocin
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ماننااا وااورتیزوپ 9م ون اا و بااا تولیااا اسااارغ و ارااطرا

راارد نم توانااا تمروااز چناااان

داشاااه باشااا (پییقااام و ابراهیماا  9911 ،با بائ راااران  ،پییقااام و مییماا )9918 ،
جملااات ماننااا « ااوب ؟»« ،ادام اه بااام؟»« ،م

ااوای بعااا گاار

باازنیک؟»« ،وقااا وشاازاپ

شااام»« ،رکاار واانک امااروز تااو مااود نیاااا » و غیااره از م ااادیت توجااه هیجااان در زبااان
هاااانا وااه گویناااه بااا ووردن ونااان ن ااان م دهااا وااه بااه گ ا

و هیجااان منا ااص ااود

توجه م ونا
در بااارا دیراار ،رااردی رااوت م ونااا و دیرااران بااه اقااوام ماااور تااالی
چنانچااه تااالی

را بااهمعنای تااال دادن در نظاار بریااریک ،پاا

تال دادن ماایا شود اماا یباارات واه اراراد در ایا بارا
مافاااوت باشااا بر ا م گوینااا « ااونااا او را رگما
در به ا

م گوینااا

گاااپ راارد بایااا بااا ایاا

اساافاده م ونناا ممکا اسا
ونااا ،اناااان ااوب بااود جااایی

اسا » و بر ا م گوینااا «زود بااود ،گیااف شااا ،یلا جااوان بااود» چنانچااه

ااانواده ماااور ای ا دو جملااه را ب اانونا ،هیجانااات مافاااوت را تجربااه واهنااا واارد در
اول ممک اس
از نااو مثبا

باا شانیان یباارات مانناا «انااان او »« ،به ا » و غیاره هیجاان وناان
باشااا امااا در بار ا

دوم بااا شاانیان یبااارات ماننااا «گیفشااان»« ،زود رااوت

وردن» و غیاره هیجاان منفا را تجرباه م ونناا و دا وناان تاازه واهاا شاا بناابرای  ،باا
یبااارات زبااان م تااوان هیجااان مثباا
هیجانشناسا واارد و هیجااان پ ا

یااا منفاا در ارااراد تولیااا واارد و نیاااز اساا

ای ا یبااارات را شناسااای نمااود لااازم بااه ذواار اس ا

ادبیااات ایااران و راار المث ها از ای ا بااا
از راار المث ها گاااپ ارااراد را ااو

قابلی ا

بااایاری دارد م تااوان دیااا واااامیک

م ونااا و در ونهااا هیجااان مثبا ا تولیااا م ونااا از

همانها م تاوان در مکالماه اساافاده وارد و گااپ اراراد را او
وااه بااازی زبااان  ،بااازی هیجااان اس ا

وارد بایاا توجاه داشا

و بااازی هیجااان بااازی تفکاار و انای ااه اس ا

تااا

ارااارادی زنااااگ ساااالم را تجرباااه ونناااا زباهیجانهاااا در ارتباااا از چناااان اهمیاااا
بر وردارنااا وااه باار درن و شاانا

ارااراد ناااب

بااه یااک پایاااه ،مفهومسااازی 9و تفااایر

ررهنرا ونااان تی یرگرارنااا یعنا هیجانااات واژگااان بااه شاانا

اناااان جها

م دهنااا و
1. cortisol
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نم تااوان در بررس ا زبااان ارااراد جامعااه و تعاملااات ونااان نیاای روانشاانا ا هیجانااات را
نادیاه گرر
زباهن د

(پییقام ،ابراهیم  ،شعیری و در
(ررهن ا

ان ،زیرچا )

مااااار در زبااان) :بااه «سااا اارها و یبااارات از زبااان اشاااره دارد وااه

نما و شمای ررهنرا یاک قاوم را ن اان م دهناا و دربردارنااۀ رابطار دوساویه میاان زباان
و ررهن انا یعنا زباان م تواناا نمایاانرر ررهنا

یاک جامعاه باشاا» (پییقاام،9919 ،

ل  ،)49باانمعنا وه از دپ صازب وردن اراراد م تاوان باه ررهنا

جامعار ونهاا نیاز پا

برد و از ریت بررسا قطعاات زباان گاما ا لایاات ررهنرا جامعاه ،ررهنا

گااوک بار

ون جامعه و تفکار وناان را نیاز باه وب تبیای وارد پاوه ارران باایاری نیاز پیارو رابطار
میان زباان و ررهنا  ،رررایههای ماعاادی مطارم وردهاناا واه از چاالیبرانریزتری ِ ونهاا
و نیاااب  )3004 ،3اشاااره

م تااوان بااه ررراایر ساا،یر-ور ( )9152( 9نی ا در ی ا  ،ژان ا
واارد ونااان اذیااان دارنااا رابط ار تنرااانر میااان زبااان و ررهن ا
ررهنا

هاار مل ا

وجااود دارد و

از ریاات زبااان باار اارز رکاار ارااراد نیااز ا اار م گاارارد اراازون باار ای ا  ،زبااان باار

شااک گیری رراااار ارااراد نیااز تی یرگاارار اس ا
جامعه م توان به واواوی زبان ونها پردا
داووینااز )9192( 4در واااا
ای باور اس

و باارای شاانا

یااادات و ررهن ا

مااردم

(لیکا )9189 ،9

ژن ود ااواه 5بااا ینااوانوردن مفهااوم ماایک ررهنراا  2باار

واه از ریات بررسا وناان باهیناوان ردهررهنا  ،م تاوان جریاان و ررااار

را در جامعااه بررساا واارد زیاارا ونااان واگااای بنیااادی از نظاارات ،نمادهااا و ونیهااای
ررهنر ا هاااانا وااه از ریاات گفاااار ،نوشاااار ،رراااار و ودا

رسااوم م تواننااا از شن ا

بااه شاانص دیراار انایاااپ یابنااا و یک ا از مااایرهای ای ا انایاااپ «زبااان» اس ا

(پییقااام،

ااان ،زیرچااا ) بااه ور ولاا م تااوان گفاا

هنجارهااا،

ابراهیماا  ،ناج میاااان و در

باورهااا و رراارهااای ماااااوپ در یااک ررهناا

براساااغ میکهااای ررهنراا ون شااک
1. Sapir-Whorf
2. Ji, Zhang, & Nisbett
3. Lakoff
4. Dawkins
5. selfish gene
6. cultural meme
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م گیرد وه همچاون ژنا قابا انایااپ از ناال باه ناا دیرار ما رود و تای یر زیاادی در
سرنوش

اراراد دارد یعنا میکهاا را م تاوان وااهای رراااری 9داناا

واه ررهنا

اراراد

را توراایح م دهنااا (داووینااز )9181 ،در ای ا میااان چنانچااه ای ا واااهای ررااااری ااو
اجاماای و روانا

باشنا ،ارراد سالام

و چنانچااه واااهای ررااااری ،نادرس ا

واهناا داشا

و شااها باهررهنر

و نابهنجااار باشاانا ،ارااراد ون جامعااه از ساالام

وماری بر اوردار هااانا واه ایا امار در اوپ زماان باا سارای
ررهنرا و اناااان  ،بایا
واارد هااو

روان

باه همار مجمویاههاای

ونااای رونااا توسااعر ب ااری م شااود (پییقااام )9919 ،گلااا

9

نبااو ورا ا ا  )9821( 5ینااوان

در ساااپ  9889مفهااوم بااهناادی 4را مطاارم واارد و در واااا
ار ا اس ا

3

اواهیک باود

و از والااا یااا پااار بااه ررزنااا منای ا م شااود او معایااا بااود بااا

بااهناااادی و اصاالام نااااد اناااان ،نا ا هااای وت ا بهبااود و ساارمایههای ژنایک ا یااک نااااد
ارزایی م یابنا چنانچه باه ایا دو مفهاوم ایایااد داشااه باشایک ،باهزبان و باهررهنر نیاز
امکانپریر اس

و اراراد باا شناساای ژنهاای معیاو

و جاایرزین ونهاا باا ژنهاای ساالک

م تواننا در راسااای تعاال ررهنرا  ،رراااری و زباان گاام بردارناا و جامعار ساالک ایجااد
وننا (پییقام و ابراهیم  ،زیرچا

پییقام ،ابراهیم و در

ان ،زیرچا )

همانگونااه وااه بااا مطرموااردن رابطاار زبااان و ررهن ا  ،ررراایر نااابی
ور

( )9152به ذه

طور م وناا ،م تاوان قائا باه وجاود ناابی

باار ای ا اساااغ ،م تااوان گف ا

ررهنرا  9نیاز باود

ااال ااود را داراس ا

وااه باار

رراارهای ونان (ایاک از زباان و غیرزباان ) تای یر م گارارد و بایاا باه ایا ررهنا

در هار

و وری اگاارام گراشا
و اجااازۀ گاار
در ررهناا

هاار و ااوری ررهن ا

زبااان  2ساا،یر-

باهینوان نموناه ،زباان رارسا زباان سایاپ و انعطا پاریر اسا

راامیر اوپ شاانص و گاار

ایراناا زباهناا

نوباا گیری در ولااام را م دهااا بنااابرای ،

رردیاا پرهیزی وجااود دارد و رایاا در زبااان رارساا قاباا
1. behavioral codes
2. eucultuling
3. Galton
4. eugenics
5. hereditary genius
6. language relativism
7. cultural relativism
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در صااورت وااه در زبااان انرلیااا وجااود رایاا الزاماا اساا

در زبااان

رارس جملر «م غارا را اوردمغ غارا را اوردم» اماا در زباان انرلیاا چنانچاه رایا
از جملر  I ateمعادپ انرلیاا «ما

I

اوردم» گار

شاود ،جملار باری تباای باه جملار

امااری واهااا شااا و ایاا زبااان اجااازۀ گاار

رایاا را نم دهااا و جاازو زبانهااای

راامیرانااز 9مزاااو
ن اااندهناۀ ررهناا

نم شااود در گیییاا  ،زباهناا
جماا گرای  3اساا

رردیاا پرهیزی در جامعاار ایراناا

و باار ارتبااا مزوری ایرانیااان تیویااا دارد و در

زبان انرلیا گفا رایا ن ااندهناۀ ررهنا

رردگرایا  9و منیا

وناان اسا

(پییقاام،

 )9919شناسااای زباهن هااا در زبانهااای گوناااگون بااه برقااراری ارتبااا ماار ر منجاار
م شااود و یااام شناسااای ونهااا بااه شکا ا

ارتبااا

م انجامااا چنانچااه رااردی ررهن ا

جماا گرای ایرانیااان و زباهن هااای مربااو بااه ون را ن ناسااا ،اگاار در رواباار ااود از
وشااینای دسا

رمیر اوپ شنص بهوراور اساافاده وناا ،باه منا اص او گا

ننواهاا

داد و ارتبااا موراات صااورت نم گیاارد زباهن هااای مااائولی گریزی ،صااراگ گریزی،
شاار گریزی ،یااام ایاماااد و م ااادیت زیاااد قاااک ،سااکوتپروری از جملااه زباهن هااای
هاانا وه بایاا در مکالماه باا ایرانیاان وناان را ماانظر قارار داد و از لااپ ونهاا رراارهاا را
در رابطه با دیرران تزلیا نماود لاازم باه ذوار اسا

شناساای ایا زباهن هاا باه ررایناا

اجامای شان 4ارراد نیز ومک م وننا
زباحواس (گاواغ در زباان) :یعنا گا
را م تااوان واناپهااای ا لایااات دانااا

در زباان مهاک اسا

از ایا منظار ،گاواغ

وااه دنیااای ریزیکاا و اجامااای ارااراد را بااه

یکااایرر ماارتبر م سااازنا و باار رراارهااای (ولااام و غیرولااام ) ونااان تی یرگاارار هاااانا
(روبا  ،رورنا و بناااار  )3092 ،5بااه یبااارت دیراار ،ارااراد تمااام ا لایااات را از ریاات
گااواغ ااود پاارداز

م وننااا اگاار گااواغ ارااراد دقیااتتر بااهوار گرراااه شااونا ،بهااار

م تواننااا ا لایااات را از مزاایر دریاراا

وننااا و تفکاار وارااحتری از شاارایر بهدساا
1. pro-drop languages
2. collectivism
3. individualism
4. socialization
5. Rouby, Fournel, & Bensafi
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گاا  3معایاا اسا

وورنا (اُواانر )3009 ،لامباارد )3009( 9باا مطارم واردن هاو
به درونداد گا باهشایوۀ اصا پاسا م گویناا و ایا هاو

اراراد

چراونر ت ییار گاواغ

برای تطبیت با مزایر و اراراد دیرار را ن اان م دهاا در واقا باا اساافاده از هاو

گاا

م تااوان ماار رتر یم ا و سااایری را نیااز بهااار درن واارد از ای ا رو ،بااا توجااه بااه نیاای
گااواغ و هیجانااات در برقااراری ارتبااا ماار ر و ادغااام دو هااو
گاواغ ،م تااوان قائا بااه وجااود هااو
هااو

هیجااان  9و هااو

هیجااانگاا  4نیااز بااود از نظاار گلم ا )9115( 5

هیجااان داناااا هیجانااات ااود ،مااایری

هیجانااات سااایری و ونااارپ رواباار اساا

ونهااا ،انریاازهدادن بااه ااود ،شاانا
هیجانگااا را م تااوان

بنااابرای  ،هااو

هیجانااات در نظاار گرر ا

توانااای ت اانیص ،برچاااصگراری ،مااانیاور وااردن و مااایری

وااه از گااواغ ایجاااد م شااونا و باار رراااار ر ارد تی یرگاارار هاااانا (پییقااام و شایااااه،
)3099
یطااف بااه اهمیاا

جنباار هیجااان گااواغ ارتبااا  ،مفهااوم بااه نااام هَیَجامَااا

2

(هیجان+بااااما) (پییقااام ،وداماااون و شایااااه 3099 ،پییقااام ،با بائیااان و ناااوری،
 9919پییقام )3095 ،مطرم شااه اسا

باا تبیای ایا مهاک واه ترویاص گاواغ و میازان

رویاااروی بااا یااک مورااو باار نااو هیجااان ارااراد تاای یر م گاارارد ،بااای معنا وااه چنانچااه
ارراد میازان مواجهار زیاادتری باا شایئ داشااه باشانا و میازان گاواغ بی ااری از وناان در
ای مواجهه درگیار شااه باشاا ،اگامااپ تجربار هیجاان و شانا
نیااز زیااادتر واهااا بااود و شاانیان ،دیااان یااا لماا

نااب

باه ون موراو

وااردن شاا ء م توانااا هیجانااات

گوناااگون در ارااراد تولیااا ونااا و باار میاازان درن و شاانا

از پایاااههای جهااان هاااا

تی یرگاارار باشااا (پییقااام ،جاااجرم و شایااااه )3092 ،باار ایاا اساااغ بایااا توجااه
داش ا  ،میاازان تزریاات گااواغ بااه ارااراد در رابطااه اهمی ا

بااایاری دارد باارای مثاااپ ،در

1. Lombard
)2. sensory intelligence (SQ
)3. emotional intelligence (EQ
)4. emotional-sensory quotient (ESQ
5. Goleman
6. emotioncy
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ارتبااا بااا وودوااان اسااافاده از گااواغ لمااا اهمیاا
بزرگاالان اساافاده از گا
نااو گ ا

زبااان  9و گ ا

شانیااری ا رگارارتر اسا

زیااادی دارد و در ارتبااا بااا

بناابرای چنانچاه گاواغ را باه دو

ریزیک ا  3تیااایک وناایک ،اراازون باار گااواغ ریزیک ا (گااواغ

چناگاناار ماااااوپ) ،گااواغ واژگااان و وزن گااواغ 9در ارتبا ااات نیااز از اهمیا
بر وردار اس

بااایاری

و ارراد بایا در مکالمات ود باانها توجه داشاه باشنا

بااهینوان نمونااه ،گفااا دو یبااارت «ماا دیااروز صاابزانه ااوردم» و « ماا دیااروز
صبزانه نان سانرک تاازه و پنیار مزلا گوسافنای در یاک صابح دپانریاز اوردم» میازان
مافاااوت از گااواغ را درگیاار م ونااا در جملاار اوپ بی ااار گاا
درگیاار م شااود امااا در جملاار دوم اراازون باار گ ا

شاانیااری منا ااص

شاانیااری ،گااواغ دیااااری ،بویااای ،

چ اای نیااز م تواناا درگیاار شاود و جملااه گاااوی گاواغ ولااام اسا
جملر «ماریک مورات شاا» و «ماریک پلکاان ترقا را بهساری
جملهای انازای اسا

واه گا

مثااال دیراار دو

ا وارد» اسا

جملار اوپ

اصا را بارای منا اص درگیار نم وناا ،اماا باا شانیان

جملر دوم منا ص ت اویر پلاه و گروا

بار روی ون باه ذهانی طاور م وناا و گاواغ

دیااااری و گروااا او رعاااپ م شااود بااا میاازان درگیااری گااواغ م تااوان ت ویرسااازی
بهاااری باارای منا ااص تولیاا واارد و ارتبااا بهصااورت ماار رتری برقاارار م شااود بااهینوان
نموناه ،بارای اینکاه رااردی را ناراگا

نکنایک ،باه وی م گااوییک «هاوا گارم اسا » بااهجای

اینکه براوییک «پنجاره را بااز وا » بناابرای  ،گا

گرواا را درگیار نما ونیک تاا او گا

و هیجان بهاری داشااه باشاا باه ور ولا  ،باا توجاه باه اهمیا

گاواغ ،م تاوان یناصار

شک زیر را در برقراری ارتبا مر ر مهک دانا :

1. linguistic sense
2. physical sense
3. sensory weight
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شکل  .۴عناصر مهم حواس در برقراری ارتباط مؤثر

همانگونه وه شک  4ن ان م دهاا باا توجاه باه مفهاوم زبااگواغ ،ترویاص گاواغ باا
یکااایرر و چرااونر ترتیااص ونهااا (گ ومیاازی) ،9جه ا

و میاازان اسااافاده از گااواغ در

ولااام و ارتبااا ونهااا بااا هیجااان نیاای مهما در برقااراری ارتبااا دارد و گویناااه بایااا بااه
ای مرلفهها برای تنظیک ولام ود و اسافاده از واژگان زبان توجه ویاه مبروپ دارد
 .۶انواع مکالمه :زبان خودخواه ۲و زبان دگرخواه

۳

براساااغ ونچااه ذواار شااا ،در یااک مکالمااه « ااود» 4و «دیرااری» 5هاار دو دارای اهمی ا
هاااانا و بر باات دساااهبنای زبااام ز م تااوان انااوا مکالمااه را بااه دو دسااار «زبااان
ود ااواه» و «زبااان دگر ااواه» تیااایک واارد تااوانی ارتبااا
ود ااواه اساا

و تنهااا هااا

و رساایان بااه ق ااا و نیاا

برقراری ارتبا مر ر و مورات بایاا رارای ون گاام برداشا
دگر ااواه اساا
منا ص و

وااه بااه ون اشاااره شااا ،زبااان

در ایاا زبااان رساایان بااه هااا
باشا تاا از ریات ون بااوان باه اهااا

مهااک اساا  ،بنااابرای باارای

اماا تاوانی درماان زباان  ،زباان

مهااک اساا
دسا

و پاایی از ون بایااا گاااپ

یارا

در واقا باا وماک باه

1. sensbination
2. self-oriented language
3. other- oriented language
)4. introspection (self
)5. outrespection (other
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دیرران دوپاامی و ساروتونی م از ارازایی م یاباا و باا ولفای شاان ماو م از گااپ رارد
میابا

م شااود چنانچااه بنااواهیک اجاازای یااک مکالماار موراات را برگاااص سااطوم

ااو

راارد بایااا در ابااااا روان 9باشااا وااه راارد ون را در ااانواده

زبااان درنظاار بریااریک ،صاازب

از ون گفاااه بایااا از دقاا  3لااازم بر ااوردار باشااا و دارای اشاااباهات

م ومااوزد پاا

دساااوری و غیااره نباشااا وااه راارد ون را در ااانواده و مارسااه م ومااوزد و در ادامااه ،گفااار
ررد بایا در یای ساادگ و روانا  ،پیچیااگ های 9مفهاوم لاازم را داشااه باشاا واه ایا
امار نیااز در مارسااه ومو اااه م شااود در نهایا

راارد بایااا باانااا چرونااه از ولااام در باارای

مایایاسازی و قاان وردن دیراران اساافاده وناا تاا نظار او را گاو
سااطوم تااوانی ارتبااا

ونناا (یاملیا ) 4ایا

هاااانا وااه زبااان ود ااواه هاااانا و تنهااا راارد را در نظاار

م گیرنا اما چنانچاه بناواهیک دیراری را نیاز در نظار بریاریک ،لایار پنجما هاک م تواناا
وجااود داشاااه باشااا و ون مااائولی پریری 5اساا
بهدس ا

وورد مااائوپ اس ا

ونااا و نراار
رردی اهمی

مثب ا

و بایااا تلااا

یعناا راارد در قباااپ ونچااه م

واهااا

ونااا در ارتبااا گاااپ منا ااص ااود را ااو

در او ایجاااد ون اا بنااابرای  ،تنهااا ااود راارد و رساایان بااه واسااار

ناارد بلکاه «دیراری» نیاز مهاک اسا

از اقوام باه میهماان ررااه اسا

باهینوان نموناه ،راردی باه منازپ یکا

و اتااب از ناور مناساب بر اوردار نیاا

وی باات رودربایاااا وااه بااا میزبااان دارد نم توانااا در واس ا

در ایا شارایر

ااود را مااااییک مطاارم

ونااا بنااابرای  ،غیرمااااییک م گویااا« :هااوا چااه زود تاریااک م شااود» چنانچااه میزبااان
زبااارکر ایاا جملااه وااه ن اااندهناۀ تفکاار پ اا
رمزگ ای اتفاب م ارااا و پا
اس ا

وااه مااا م

ایاا یبااارت زبااان

از ون مکالمار مار ر شاک م گیارد تفکار ایا جملاه ایا

ااواهیک میزبااان چاارا را روشاا ونااا زباهن ا

یبارت زبان م پردازد و ررد گوینااه باا توجاه باه ررهنا
وه اگر ماااییک در واسا

اساا

را بفهمااا

ون بااه ررهناا

پ اا

اود ایا گوناه ت اور م وناا

اود را مطارم وناا ،منا اص ناراگا

م شاود پا

زباهنا

1. fluency
2. accuracy
3. complexity
4. agency
5. accountability
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ای ا جملااه زبااان غیرمااااییکگو اس ا
ونی اا» تاارجیح داده اس ا
ون بی ااار گاا

و راارد بااهجااای بیااان مااااییک «چرا هااا را روش ا

در واس ا

بیان ونا زباهیجان ای جملاه مثبا
دیااااری اساا
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ااود را باارای جلااص ررااای
اسا

و رارد ممکا اسا

منا ااص غیرمااااییک

ناراگا

(تاریااک) و زمااان وااه راارد در واساا

ن اود زبااگواغ
م ونااا چاارا

روش ا شااود لما ا اتفاااب نم اراااا و راارد وارد رضااای گروا ا نم شااود بااه ور ول ا
براسااغ روانشناسا گفامااان  ،9وااربرد زبااان ،گفامااان اسا
واربرد ون اس

واه ساا

تاارین و اجاماای پیااا وارده اسا

ای ا اساااغ ،اگاار زبااان را یااو ،وناایک ،واقعیا
ایایاااد باار ون اسا

و گفامااان شااکل از زبااان و
(اساکناری )9913 ،بار

ت ییاار پیاااا واهااا واارد در ایا نظریااه

وااه هیجااان پایاااهای روانشاانا ا اسا

و سااا ااری اجامااای دارد

بنااابرای  ،باارای پ بااردن بااه اگااس اات ارااراد بایااا یملکاارد و رراااار ونهااا را در مااوقعیا
اگااس ا ساانجیا (بیلی ا  )9119 ،3در واق ا م تااوان گف ا

روان در زبااان موجااود اس ا

و زبااان نیااز تفکاار و هیجااان را در درون ااود دارد از سااوی دیراار ،زبااان ررهناا
هاا

وااه از ناا های گرشاااه بااه مااا بااه ارث رساایاه اسا

مبای بااررهنر اسا

نیااز

بر ا از قااام های زبااان

و بر ا مباای باهررهنر و اینکاه چرونااه باا راارد میابا صاازب

وناایک باار گاااپ او و ت ییاار نراار

او تاای یر بااایاری دارد بنااابرای  ،روان را بایااا در زبااان

پیاااا واارد و ون را بااه دیرااران ومو ا

وااه وشاانای بااا الرااوی زبااام ز ای ا راه را تاااهی

م ونا
 .7نتیجهگیری

باارای برقااراری ارتبااا ماار ر بااا دیرااران ،اراازون باار راههااای برقااراری ارتبااا ماار ر و
رسیان باه ق اا و واسااههای راردی (تاوانی ارتباا

) ،بایاا باه تاوانی درماان زباان

9

(زبان برای زناگ بهار) نیاز توجاه وارد ،باای معناا واه گوینااه بایاا ارازون بار اود ،باه
منا ص ،تفکرات ،هیجاناات ،گاواغ و ررهنرا واه وی بااان تعلات دارد نیاز توجاه وناا
1. discursive psychology
2. Billig
3. linguo-therapeutic competence
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بایا توجه داش
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زباان در تولیاا هیجاان و بااار ررهنرا نیای مهما دارد از ایا منظار،

اناانها موجاودات اجاماای هااانا واه تعاما اجاماای مورات ونهاا باا یکاایرر باه ور
مااااییک بااه توانااای ونهااا در درن و رهااک ررویناااهای شاانا ا و هیجااان وابااااه اس ا
(ولااک و همکاااران )3002 ،9و مورااویات وااه هیجانااات راارد را درگیاار م وننااا ،بهااار در
ااا ر راارد م ماننااا و در م ااز نیااز راگ ا تر پاارداز
دیراار بایااا در نظاار داش ا

م شااونا (اشاانر )3000 ،3از سااوی

وااه توجااه هیجااان  9ارااراد (میاازان تمای ا بااه م اااهاه و ب ا

هیجانااات) ،ورااوم هیجااان ( 4توانااای رهااک و ت اانیص هیجانااات) و غیااره ررهن ا مزور
هاانا و از جامعهای به جامعر دیرر مافاوت م باشنا (پییقام و شایااه)3099 ،
از ای رو ،در مکالماات بهاار اسا

هیجانسانج زباان صاورت گیارد و گوینااه بایاا

ن انههای هیجان را رصا ونا تا بااناا ویاا مکالماه را بایاا اداماه باهاا یاا یار؟ در واقا ،
بااا معررا الرااوی زبااام ز از هیجانااات در زبااان (زباهیجااان) ،تفکاار پ ا
توجااه بااه ترتیااص و ترویااص گااواغ و در نظاار گااررا ررهناا

یبااارات زبااان ،

بااوم م تااوان باارای

اقنا گری و رسیان به واساهها اسافاده ورد:

شکل  .۵مؤلفههای مؤثر در اقناعگری
1. Völlm et al.
2. Ochsner
3. emotional attention
4. emotional clarity
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از ونجا وه هیجاناات نیای مهما در روابار دارناا ،تای یرات هیجاان واژگاان م تواناا
باان الاولنا

هیجاان  9در نظار گررااه شاود واه گوینااه بایاا بااناا در چاه زماان از چاه

واژگااان بااا بااار هیجااان مثبا

یااا منفا اسااافاده ونااا بااای معنا وااه چنانچااه از جملااات

منف برای رردی اساافاده م وناا ،بایاا بااناا واه همزماان بارای نث واردن ایا جملاات،
از واژگااان بااا بااار هیجااان مثب ا

نیااز اسااافاده ونااا پروارااح اس ا

وااه در مااایر ارتبااا

موراات و تی یرگاارار بااازی بااا هیجانااات نیاای مهم ا ایفااا م ونااا و بای ا

ساالام

روان و

ن ا ارراد م شود گویناۀ مورات م داناا چاه زماان در مکالمار اود جاای باشاا و چاه
زمااان از ماازام و نااز اسااافاده ونااا و تلااا
تنظیک ونا گاه لاازم اسا

م ونااا گفامااان ااود را براساااغ منا ااص

بارای برقاراری ارتباا مار ر باا منا اص همراام شاا و ساری

گفاه و سایر مرلفههای ولام را برگاص منا ص تنظیک ورد
بایااا توجااه داش ا

وااه واونیهااای هیجااان در ارتبااا مااااییک بااا میاازان درگیااری

گااواغ هاااانا (پییقااام و شایااااه )3099 ،بنااابرای  ،توجااه بااه ساابکهای گااا
ترجیزاا ارااراد نیاای مهماا در برقااراری ارتبااا دارنااا و باات مفهااوم نااابی
(پییقااام ،جاااجرم و شایااااه ،)3092 ،گااواغ م توانااا شاانا
واقعی

دنیای وناان را تزا

گااا

3

ارااراد را ناااب ونااا و

تای یر قارار دهاا بار ایا اسااغ ،وگااه از هیجاناات واه در

نایجر درگیری گواغ منالاف باهوجود م ویناا نیاز در یاک رابطاه مهاک هااانا (پییقاام
و شایااااه )3099 ،باات مفهااوم نااوازۀ گا ا ( 9پییقااام ،ابراهیم ا و با بائیااان)9918 ،
گویناه برای برقراری ارتباا مار ر تلاا

م وناا باه گاواغ پنجگانار منا اص توجاه وناا

و سع م وناا شارایط راراهک وناا تاا ایا گاواغ ارراا شاونا پرواراح اسا
تلااا

هرچاه

ونااا گااواغ بی اااری از منا ااص درگیاار ونااا ،رابطاار وی از نااو گااواغارزوده

4

(پییقاام )3098 ،واهااا بااود و بات نظاار ویاازن و اشامی  )3009( 5بااا درگیااری گااواغ

1. emotional seesaw
2. sensory relativism
3. sensory stroke
4. thick-slice sensory
5. Isen & Shmidt
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بی ار ،بنی وسای تری از م از درگیار م شاود و ایا امار باه یاادگیری و برقاراری ارتباا
واروماتر منجر واها شا
از سااوی دیراار ،در راساااای همااال اگااس ا ( 9جاااور )3092 ،3چنانچااه رااردی ااود
را بااهجای منا ااص براارارد و گالااات هیجااان ِ او را درن ونااا ،درن نیااات ،واساااهها،
هیجانااات و گالااات ارااراد ساابص م شااود وااه در رواباار سااوءتفاهک وماااری اتفاااب بیفاااا و
تعاملااات مورااتتر انجااام شااونا همچناای  ،توانااای ِ در نظاار گااررا زاویاار دیااا دیرااران
م شود اراراد باه جهاان از دیااِ ساایری بنررناا و قاادر باه درن نیطاهنظر وناان نیاز

بای
باشنا

به ور ول بایا به ایا مهاک اشااره وارد واه زباانورزی (چراونر اساافاده از زباان در
ولااام) و دووراساایون/زینارری زبااان  9در برقااراری ارتبااا ماار ر بااا دیرااران گااائز اهمی ا
اسا

و م توانااا در پاوهیهااای وتا بی ااار مااا نظاار قاارار بریاارد در زبااانورزی ،توجااه

بااه یملکردهااای گااا  ،هیجااان و شاانا ا یناصاار پیرامااون ،ت ااویر جااام تری از
مکالمااات و ویفیاا

رواباار ارائااه م دهااا و نبایااا از ونهااا غاراا بااود وااه ایاا اماار در

راساااای پاااوهی دان )3000( 4و تاماااون ،وراواار و مااارواو )3090( 5اساا

وااه معایانااا

گااواغ نیاای رراتااری از شناسااای جهااان ریزیک ا دارنااا و ادغااام ونااان بااا هیجانااات در
شاانا

اناااانها تاای یر بااازای دارد دووراساایون/زینارری زبااان و تاازیی ولااام نیااز

هویا

و اساااعااد زبااان ارااراد

و شن اای

ارااراد را ن ااان ما دهااا وااه ری ااه در هااو

دارد و بااا تیویااا باار وااارورد اصاال زبااان ،بایاا

جاارا

شااان ون م شااود اسااافاده از

رکرومیاازی ،2هیجااانومیزی ،9ررهناا ومیزی 8و گ ومیاازی از جملااه راهکارهااای هاااانا
وه با توجه باه تفااوتهاا و ارز هاای ررهنرا از جامعاهای باه جامعار دیرار مافاوتاناا
1. affective empathy
2. Javor
3. language decoration
4. Dunn
5. Thomson, Crocker, & Marketo
6. cogbination
7. emobination
8. culbination
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و م تواننااا در دووراساایون/زینارری زبااان مااا نظاار قاارار بریرنااا از ای ا رو ،بایااا توجااه
داشاا

از ونجااا وااه ارااراد دارای تجااار

گااا و هیجااان منالااف از مفاااهیک پیرامااون

ود هااانا ،یباارات زباان واه باهواار ما روناا بایاا باهگوناهای باشانا واه در منا اص
گ

و هیجان مثبا

تولیاا ونناا و در نظار گاررا الراوی زباام ز در ایا راسااا مثمر مار

اس
کتابنامه
اساکناری ،م ( )9913بررسا نیی و اهمی

رو

تزلی گفامان در قلمرو روانشاناس گفامان

اناازهگیری تربیا 89-25 ،)94(4 ،

پییقام ،ر ( )9919معرر «زباهن » بهینوان ابزاری تزولررا در ررهن واوی زبان مطالعات زبان و
ترجمه23-49 ،4 ،
( )9911معرر الروی ارتبااا

پایایقااام ،ر و ابراهیم ،

مر ِر تاااری

در پرتو وموز

هَیَجامَامزور مطالعات زبان و ترجمه29-99 ،)9(59 ،
پییقاام ،ر  ،و ابراهیم ،

(زیرچاا ) زبااهنا

مطاالعهای در ژنهای ررهنر ایرانیان م اااها:

انا ارات دان راه رردوس م ها
پییقام ،ر  ،ابراهیم ،

 ،شاعیری ،م ر  ،و در

ان،

(زیرچا ) معرر زباهیجان بهینوان گلیر

مفیودۀ قومنراری ارتبا  :مکم الروی  SPEAKINGهایمز جااارهای زبان
پییقام ،ر  ،ابراهیم ،

 ،و با بائیان ،م غ ( )9918رویکردی نوی به روانشناس وموز

زبان

م ها :انا ارات دان راه رردوس م ها
پییقاام ،ر  ،باا بائیان ،م غ  ،و ابراهیم ،

(زیرچا ) واربرد دوزبانر و دوزبانر واربردی

تهران :انا ارات بنیاد سعای

پییقام ،ر  ،با بائیان ،م غ  ،و ناوری ،ل ( )9913تزلی انایادی و واربردی نظریههای رراگیری
زبان اوپ از پیاایی تا تکوی

م ها :دان راه رردوس م ها

زرقان  ،غ م  ،و ا لاق  ،ا ( )9919تزلی ژانر شاااطح براسااااغ نظریر ونی گفاار ادبیات یرران ،
80-29 ،)2(9
شعیری ،م م ( )9985تجزیه و تزلی ن انه-معناشنا ا گفامان تهران :سم
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) معرر الروی هَیَجامَا بهینوان شااایوهای9918(  غ،  و مییم،  ر، پییقام،  غ، باا باائ رااران
29-95 ،)3(53 ،مطالعات زبان و ترجمه

تازههای یلوم

وانان در زبان ارج

واروما برای واهی ارطرا

) نظریر ذه در پرتو مطالعات ی صشنا ا9913(  و،  و رم بنارو،  و،مزمازاده
99-38 ،50 ، ای ا
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رضددا پیشقدددم اسااااد گااروه زبااان انرلیااا و روانشناساا تربیااا دان ااراه رردوساا
م ها اس

پاوهیهای ای ان بی ار در گوزۀ هَیَجامَا ،زباهن

و نوازه اس

شددیما ابراهیمددی اساااادیار گااروه زبااان و ادبیااات رارس ا (گاارایی ومااوز
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پاوهیهااای ای ااان بی ااار در گااوزۀ ومااوز

رارس زبانان ،هَیَجامَا و زباهن
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زبااان رارس ا )

زبااان رارس ا بااه غیررارس ا زبانان و
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چکیده
برنامة درسی پنهیان در فراینی تعلییم و تربییت نقی

وییژهای دارد بیهطیوری کیه حتی

اه اف برنامة درسی آشیاار (صیریح) تحیت تیثییر آن قیرار می گییرد .در همیین راسیتا
پژوه

پیی ِرو بیه بررسی دیی گاه م رسیان زبیان انگلیسی نسیتت بیه ییادگیریهیای

قص نشی ه (برنامیة درسی پنهیان) آمیوز
جامعیة آمییاری ایین پیژوه

زبیان انگلیسی در فراگییران پرداختیه اسیت.

شییام  991می ر

زبیان انگلیسی اسیت کییه در سییطو

زبییان متوسیی و بالییاتر در سییا  19-19در مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی در

تهییران ،مشییه  ،کرمییان ،اصییاهان ،سییمنان ،زنجییان ،همیی ان ،بیرجنیی  ،گرگییان ،تربییت
حی رییه ،طییت  ،گرمسییار ،بوشییهر ،کرمانشییاه ،اراک ،اردبیی  ،ملییایر ،تترییز و تربییتجییام
مشغو بیه تی ری
ای ین پییژوه

بودنی و بیه رو

نمونیهگییری تصیادف سیاده انتخیا

شی ن  .در

پرس ی نامة محق ی سییاخته بییا  14گوی یة پیینجگزینییهای بییر متنییای فرمییت

لیارت که شام سیه زیرسیازه (مؤلایههیای) جیو اجتمیا  ،سیاختار سیازمان و تعامی
میان معلم و زبیانآمیوزان می باشی  ،تی وین شی ه اسیت .پاییای پرسی نامه بیا اسیتااده
از ضییری

آلاییای کرونتییا  4/79بییرآورد گردییی ؛ رواییی محتییوای پرسیی نامه بییا

اسییتااده از نظییر متخصصییان و اسییاتی و رواییی سییازهای بییا اسییتااده از الگییوی رَ
محاسییته ش ی  .نتییایج پییژوه

نشییان داد کییه از دی ی گاه م رس یان زبییان انگلیس ی جییو

اجتمیا  ،سییاختار سیازمان مؤسسییات آمییوز
و زبییانآمییوزان در محییی کلییا
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ییییادگیریهیییای قص نشییی ه در فراگییییران منجیییر شیییود .لیییاوه بیییر ایییین ،بیشیییترین
ییادگیریهیای قص نشی ه بیرای فراگییران از دیی گاه م رسیان زبیان انگلیسی بیهترتیی
از طرییی تعاملییات میییان معلییم و زبییانآمییوزان ،سییاختار سییازمان و جییو اجتمییا
مؤسسات بهدست م آی .
کلیدواژهها :ییادگیریهیای قص نشی ه ،برنامیة درسی پنهیان ،م رسیان زبیان انگلیسی ،
جو اجتما  ،ساختار سازمان  ،تعام معلم و زبانآموزان
 .1مقدمه

ابعییاد برنامییة درسی پنهییان در فراینی تعلییم و تربییت بیهقی ری مییؤیر اسییت کییه حتی
اه ی اف برنامییة درس ی آشییاار (صییریح) تحییت تییثییر آن قییرار م گیییرد ،چنانا یه مطالعییات
پژوهشیی سیییلور و الاسییان ر )9179( 9نشییان میی دهنیی زمینییههییای سییاختدار محییی
تربیتیی تعیییینکننیی ۀ تاییالیف ،فرصییتهییا و محیی ودیتهییای فراگیییران اسییت .از جملییة
هنجارهای اجتما

و زمینیههیای سیاختدار محیی تربیتی می تیوان از قیوانین و مقیررات

آموزشییگاه و رواب ی ب یینفییردی می یان فراگی یران بییا یا ی یگر و بییا سییایر ناصییر مح یی
تربیت نام برد (مهرمحم ی.)9979 ،
معمولییاً جامعییهشناسییان ،پژوهشییگران آمییوز

و پییرور

و روانشناسییان ،ماهییوم

برنامییة درس ی پنهییان را بییرای توص ییف نظییام غیررسییم م رسییه ب یهک یار م ی برن ی  .شییای
مهییمتییرین ایییر ماهییوم برنامییة درس ی پنهییان در ای ین نهاتییه اسییت ک یه پژوهشییگران را بییه
مشاه ۀ تعلیم و تربیت ،ت ری

و آمیوز هیای م رسیه بیهمنزلیة میوقعیت کیه بایی تاسییر

شود ییا معیان پنهیان آن آشیاار گیردد ،فیرا می خوانی  .برنامیة درسی پنهیان نیه در جیای
نوشته ش ه و نه هیچ معلمی آن را در
خصوصیات  ،آن را آموز

می دهی  ،بلایه محیی آموزشی م رسیه ،بیا تمیام

می دهی  .صیرف نظیر از اینایه معلمیان م رسیه تیا چیه انی ازه

متتحر و شایسیتهانی ییا برنامیة درسی تیا چیه حی پیشیرفت کیرده ،دان آمیوزان ،اتااقیاً در
معرض چیزی قیرار می گیرنی کیه هییچگیاه سیخن از آن در مییان نتیوده اسیت .آنهیا ،بیه
1. Saylor & Alexander
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مرور زمان تحت تیثییر برنامیة درسی پنهیان م رسیه ،رویایرد خاصی نسیتت بیه زنی گ و
خاص نستت به تحصی و یادگیری پی ا م کنن (تق پور و غااری.)9977 ،

نگر

مجمو ة یادگیریهای هیر فیرد محی ود بیه برنامیة درسی رسیم نیسیت؛ زییرا وامی
دیگییری ک یه از دی ی برنامییهری یزان نظییام آموزش ی پنهییان اسییت وجییود دارد ک یه بییر فا یر،
واطییف و رفتییار فراگیییران ایییر میی گیی ارد .قییوانین و مقییررات مراکییز آموزشیی  ،جییو
اجتمییا  ،رابطییه و تعامیی معلمییان و زبییانآموزان از مهییمتییرین اییین وامیی هسییتن  .در
برنامة درس آمیوز

زبیان انگلیسی کیه مومیاً محتیوای مطالی  ،شییوۀ تی ری

و تعامی

م رسییان ممایین اسییت تحییت تییثییر کشییورهای انگلیس ی زبییان باش ی  ،انجییام مطالعییات در
حییوزۀ برنامییة درسیی پنهییان میی توانیی نتییایج قابیی تییوجه را بییرای سیاسییتگ اران،
تهی یهکنن ی گان مطال ی

درس ی و م رسییان داشییته باش ی  .بییا توجییه بییه تع ی اد بس ییار ان ی ک

تحقیقییات پیرامییون تییثییرات برنامییة درسیی پنهییان آمییوز

زبییان انگلیسیی  ،اهمیییت و

ضییرورت بررسیی ابعییاد مختلییف یییادگیریهییای قص نشیی ه در مؤسسییات آمییوز

زبییان

انگلیس در ایران نمایان م گردد.
امییروزه تییثییرات برنامییة درسی پنهییان در نظییامهییای آموزشی و پرورشی و نییز ایییرات
یییادگیریهییای قص نشیی ه (برنامییة درسیی پنهییان) همییراه بییا برنامییة درسیی آشییاار در
مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسی  ،تحقی اهی اف آموزشی و ییادگیری را تییا حی زییادی

تحت تثییر قیرار می دهنی  .هنگیام تصیمیمگیری دربیارۀ تعرییف برنامیة درسی پنهیان ،بایی
همة زمینههیا و موقعییتهیای مختلای کیه برنامیة درسی پنهیان مماین اسیت در آنهیا ر
ده و همچنین اشیاا مختلیف آن میورد توجیه قیرار گییرد .تیاکنون تحقیقی دربیارۀ ابعیاد
و ایییرات ی یادگیریهییای قص نش ی ه در مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیس ی در ای یران انجییام

نش ی ه اسییت و دی ی گاه م رسییان زبییان انگلیس ی و نی یز فراگی یران بررس ی نش ی ه اسییت .در
پژوه

پیی

رو از دیی گاه سییلور ،الاسیان ر و لیویی  )9179( 9اسیتااده شی ه اسیت کیه

مؤلاههای برنامیة درسی پنهیان را جیو اجتمیا

می ار  ،سیاختار سیازمان و تعامی بیین

1. Saylor, Alexander, & Lewis
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معلمییان و دان آمییوزان میی دانن ی  .در راسییتای بررسیی ی یادگیریهییای قص نشیی ه (برنامییة
درسی پنهییان) در مؤسسییات آمییوز
تییثییر جییو اجتمییا

زبییان انگلیسی  ،پییژوه

مؤسسییات آمییوز

پییی ِرو بییه بررسی مییزان

زبییان انگلیسیی  ،سییاختار سییازمان مؤسسییات و

تعام بین معلمیان و زبیانآمیوزان در ییادگیریهیای قص نشی ه توسی فراگییران از دیی گاه
م رسان زبان انگلیس م پردازد.
با نایت به موارد مطر ش ه سئوالات پژوه

پی ِرو ب ین شر است:

 .9از دیی گاه م رسییان زبیان انگلیسی تییا چیه انی ازه جییو اجتمیا

مؤسسییات آمییوز

زبان انگلیس م توان به یادگیریهای قص نش ه در فراگیران منجر شود؟
 .2از دییی گاه م رسییان زبییان انگلیسیی تییا چییه انیی ازه سییاختار سییازمان مؤسسییات
آمییوز

زبییان انگلیسیی م توانیی بییه یادگیریهییای قص نشیی ه در فراگیییران منجییر

شود؟
 .9از دی گاه م رسیان زبیان انگلیسی تیا چیه انی ازه تعاملیات مییان معلیم و زبیانآموزان
در محی کلا

م توان به یادگیریهای قص نش ه در فراگیران منجر شود؟

 .1کی ام ییک از وامی فیو  ،یادگیریهیای قص نشی ه بیشیتری بیرای فراگییران در بیر
خواه داشت؟
 .2پیشینة پژوهش و چارچوب نظری

هرچن ی فیلی یپ جاسییون 9در سییا  9194اصییطلا برنام یة درس ی پنهییان را رسییماً وارد
ادبیییات برنامییهریییزی درسیی کییرد (قورچیییان ،)9991 ،نظریییهپردازان دیگییری از جملییه
ژیییییروک  ،)9179( 2آیزنییییر )9111( 9و آسیییتروک  )2444( 1ماهیییوم آن را گسیییتر
دادن  .آستروک

( )2444برنامة درسی پنهیان را ایینگونیه تعرییف می کنی  :برنامیة درسی

پنهییان شییام پیییامهییای ضییمن در محییی اجتمییا

مرکییز آموزشیی اسییت کییه بیی ون
1. Jackson
2. Giroux
3. Eisner
4. Ausbrooks
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م کننی  .آیزنییر ( )9111بییه ضییرورت بررسی در مییورد

برنامههای درسی مختلیف (ا یم از آشیاار ،پنهیان و پیو ) در محیی هیای آموزشی تثکیی
دارد .پییژوه

در زمینییه برنامییة درس ی پنهییان ،نسییتت بییه سییایر انییوا برنامییههییای درس ی ،

ط پنجاه سیا گ شیته از جاذبیة بیشیتری مییان محققیان و مربییان تربیتی برخیوردار شی ه
اسییت (ان رسییون)2442 ،9؛ زیییرا معتق ن ی میییزان قابیی تییوجه از یییادگیریهییای اساسیی
فراگی یران از طری ی برنامییة درس ی پنهییان و پی یامهییای پنهییان آن آموختییه م ی شییون (آیزنییر،
9111؛ پیتز2449 ،2؛ جاکوبسون 2447 ،9؛ ژییروک
ژییییروک

.)9174 ،

( )9179چهییار رویاییرد را در ماهییوم برنامییة درسیی پنهییان تعریییف کییرده

اسییت :سیینت  ،1لیتییرا  ،3رادیاییا  9و نقیی دیییالاتیا  .9رویاییرد سیینت (جاسییون9197 ،؛
دریییتن )9199 ،7بییهطور غیرانتقییادی رابطییة موجییود میییان م رسییه و جامعییة بییزر تییر را
پ یرفتییه اسییت .رویاییرد لیتییرا (ان یین9174 ،1؛ مییارتین ،)9111 ،94برنامییة درس ی پنهییان را
در شیوههیای اجتمیا
که تتعیض و تعص

خیا ،،تصیاویر فرهنگی ییا اشیاال از گاتمیانهیا قیرار می دهی
را تقوییت می کنی  ،امیا بیهطور بیالقوه می تیوان آن را کشیف و حی ف

کرد و رویارد رادیایا (بیولز و گینتیز )9199 ،99بیر اقتصیاد سیاسی آمیوز
و رواب اجتمیا

تمرکیز کیرده

فراینی تولیی را بیه نوان یامل در شیا گییری محیی م رسیه در نظیر

م ی گی یرد .رویاییرد چهییارم ژی یروک

یعن ی نق ی دی یالاتیا  ،ارتتییا نزدیا ی بییا رویاییرد

رادیاییا دارد و در ای ین رویاییرد ،سییاختارگرای ی یکطرفییه و ب ی بین نسییتت بییه وضییعیت
اقتصاد سیاس رد ش ه است.
1. Anderson
2. Pitts
3. Jacobson
4. traditional
5. liberal
6. radical
7. dialectical critique
8. Dreeben
9. Anyon
10. Martin
11. Bowles & Gintis
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( )9179ابعییاد برنامییة درسیی پنهییان بییه شییر

زیر است:
جو اجتماعی مددار  .اگرچیه جیو اجتمیا

می ار

امی مهیم و نافی ی در می ار

است ،بهنی رت بیا اقی امات آشیااری مشیخص می شیود .در فراینی برنامیهرییزی آمیوز ،
معلمییان بای ی از مجمو یة کام ی شییرای غیررسییم و ماهی یت تعاملییات بینفییردی موجییود
ب یین دان آمییوزان و هیئییت آمییوز

اطل یا داشییته باش ین  .فرهنییم موجییود ب یین همسییالان،

بییهوی یژه در سیینین م رسییه ،ام ی مهم ی در آمییوز
ج ا

جوانییان اسییت .یا ی از موضییو ات

و جی ی تیثییر جیو م رسیه و فراینی های معاشیرت بیر دان آمیوزان ،خیانوادههیای

هستن که از نظیر میال و فرهنگی در سیطح بالیای نیسیتن  .مماین اسیت کارکنیان م رسیه
ناخودآگییاه سییع کننی دان آمییوزان را مطییاب شییوۀ زنی گ و نگییر
در نتیجییه ،کودکییان در معییرض جییو اجتمییا

م ی ار

خییود تغیییر دهنی .

بییا چییال هییای سییازگاری روبییهرو

م شون .
ساختار سازمانی .یای از وامی مهیم سیسیتم می یریت در ییک مؤسسیه ،بیه کیارگیری
مجمو ه منسجم از رو هیا ،قیوانین و برنامیة درسی پنهیان اسیت .حاین چنیین سیاختار
اداری ممایین اسییت بییه نوان هیی ف در نظییر گرفتییه شییود کییه در معاشییرت دان آمییوزان
نقیی

دارد .در هییر مؤسسییة آموزشیی مقرراتیی مربییو بییه ادارۀ امییور وجییود دارد .اییین

آییییننامییه شییام سیسییتم طتقهبنیی ی ،رو هییای ارزیییاب  ،مسییا

تنتیییه و تشییوی ،

فعالیتهای گروه و مشارکت دان آموزان در م یریت امور است.
تعامل بدین معلمدان و دانشآمدوزان .تعامی بیین دان آمیوزان و معلمیان در کلیا هیا از
سییاختار مؤسسییه و سییازمان اجتمییا

حییاکم بییر آن متییثیر اسییت .اییین نییو تعامیی هییا

م توانن تثییر مستقیم بر ییادگیری داشیته باشین  .تیثییر رفتیار دان آمیوزان بیر پاسی هیای
معلمان در تعی ادی از پژوه هیا نشیان داده شی ه اسیت .در ایین پژوه هیا ،دو نیو کلی
از رفتییار دان آمییوزان کییه بییرای موفقیییت تحصیییل مهییم هسییتن  ،شناسییای شیی هان .9 :
مهارتهییای ملیی متقابیی فییردی ماننیی کمییک ،مشییارکت ،ماالمییه مثتییت و کنتییر
پرخاشییگری؛  .2مهارتهییای مییرتت بییا تالیییف درس ی مانن ی ح ییور در کلییا  ،ماالمییة
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درسی  ،تتعییت از انتظییارات معلمییان و پیگیییری در انجییام تاییالیف.

این مهارتها نشیاندهن ۀ اهی اف مهیم کلی برنامیة درسی پنهیان اسیت .دان آمیوزان کیه
این مهارتها را به نوان برنامة درسی پنهیان بیهکیار می گیرنی و بیه آنهیا تسیل م یابنی ،
موف خواهن بود.
ان رسییون ( )9172بییا بررسیی جییو میی ار

نشییان داد کییه تعامیی میییان معلییم و

دان آمییوز بییهطور کل ی مثتییت و سییازن ه اسییت .دان آمییوزان در تصییمیمگیری مشییارکت
م کننیی و فرصییتهای زیییادی بییرای مشییارکت دان آمییوزان در فعالیتهییا وجییود دارد.
ب یه اسیت کیه همیة ایین وامی م تواننی تحیت تیثییر رهتیری میؤیر می یران و معلمیان
قرار گیرن .

آمییوز

فراینیی ی پویاسییت کییه از تعامیی سییه نصییر اصییل یعنیی معلییم ،شییاگرد و

تالی یف بییهوجود م آییی ) دو ی 2449 ،9؛ سییالیوان ،2کلییارک ،9کلییارک و اوشیییا.(2494 ،1

ف یای کلییا
نق

مملییو از تعامی ایین سییه نصراسیت کیه از مییان آنهیا تعامی معلییمشییاگرد

تعیینکنن های در پیشیترد آمیوز

بیه نوان ییک فراینی دارد .بیر همیین اسیا

بخی

میی های از پژوه هییای حییوزۀ تعلیییم و تربیییت بییر آن تمرکییز یافتهانیی  .در تحقیقییات
فراگییری زبیان دوم کیه هی ف آن ارا یة راهحی بیرای پیشیرفت دانی

و مهارتهیای زبیان

دوم اسییت ،م ی اکره بییرای معنییا بییهطور خییا ،بییه نوان مجمو ییهای از اق ی امات ماالمییهای
میورد اسییتااده در تعاملیات متقابی

ملییات شی ه اسیت .لیسییتر )2442( 3بیه بررسی نقی

م اکره در تعام معلیم و دان آمیوز پرداختیه و اسیت لا م کنی کیه می اکرۀ معنیا ،بیه نوان
مجمو ییهای از اقیی امات ماالمییهای تعریییف شیی ه کییه بییهسییمت درک متقابیی فعالیییت
م کنن  ،لی ا می اکرۀ معنیا سیاختاری بسییارظریف بیرای تحقی پتانسیی های آموزشی خیود
در تعامیی میییان معلییم و دان آمییوزان در کلا هییای ارتتییا محییور و متتنیی بییر محتییوای
1. Doyle
2. Sullivan
3. Clarke
4. O`shea
5. Lyster
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زبییان دوم دارد .لیی رغم اسییتاادۀ دان آمییوزان از فرمهییای غیررسییم  ،درک متقابیی در
تعام کلاسی بیهراحتی قابی درک اسیت .بیه همیین دلیی  ،سیوین )9173( 9اسیت لا کیرد
ک یه معلمییان بییرای بهرهمن ی ی از پیشییرفت ب یینزبییان دان آمییوزان خییود ،نیازمن ی ترکی ی
راههای بیرای «سیو دادن» دان آمیوزان بیه سیمت تولیی زبیان هسیتن کیه نیهتنهیا قابی
درک ،بلاه همچنین دقی باش .

تعامیی  ،مؤلاییه اساسیی فراینیی یییادگیری زبییان اسییت (وراسییی ا  .)2444 ،2براسییا
اسییت لا کومییاروادیولو )2449( 9معلمییان م توانن ی بییا درگی یر ک یردن زبییانآموزان در ارتتییا
معنییادار ،فرصییتهای یییادگیری را در کلا هییا بییه حیی اکثر برسییانن  .بیشییتر محققییان و
نظریییهپردازان در زمینییة فراگیییری زبییان دوم فییرض م کننیی کییه مشییارکت در تعامیی
ارتتیاط روشی بیرای فراگییری زبیان دوم توسی زبیانآموزان اسیت .بررسی شی ه اسییت
فعالیتهای کیه در طیو تعامی (بیه نوان مثیا  ،ارا یة بیازخورد اصیلاح  ،1توجیه ،3تولیی
خروجیی تصییحیح شیی ه ،9میی اکره معنییا )9اتاییا م افتنیی

نقیی

اساسیی در فراینیی های

یییادگیری ایاییا م کننیی (سییوین و سییوزوک  .)2447 ،7بییهنظر سییوین ( ،)9113تعامیی در
کلییا

نقیی

مهمیی در تسییهی پیشییرفت مهارتهییای ارتتییاط فراگیییران بییا ایجییاد درک

بهتر دادههای زبان برای زبیان آمیوزان و بیه حی اکثر رسیان ن دادههیای زبیان بیرای تتی ی
شییی ن بیییه پییی یر

فراگییییران دارد .ماییی  )2449( 1تایییرار ،تقسییییمبن ی ،بازنویسییی و

اختصا ،زمان بیشتر را اق امات برای تقویت تعام در کلا

پیشنهاد کرد.

ما ( )9111بیا بررسی شیا گیری زبیان انگلیسی بیه نوان زبیان دوم 94نشیان داد کیه
مشییارکت فعییا و تعام ی  ،بییا ی یادگیری همییراه اسییت .برخ ی از محققییان شییناخت بیشییتر
1. Swain
2. Vrasidas
3. Kumaravadivelou
4. the provision of corrective feedback
5. noticing
6. the production of modified output
7. the negotiation of meaning
8. Suzuki
9. Mackey
10. ESL
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در تحقیقییات تعامیی را اسییت لا کردهانیی (بلییاک .)2449 ،9در حییال کییه

زمینییة اجتمییا

تحقیقییات در حییوزه تعامیی  ،ماننیی بسیییاری از تحقیقییات فراگیییری زبییان دوم ،در زمینییة
توسییعه و ی یادگیری تمرکییز مناس ی
درک برخیی

وامیی اجتمییا

دارن ی  ،محققییان اییین حییوزه ممایین اسییت از ترکی ی

از جملییه یادگیرنیی ه ،گاییت و شیینودگر آنهییا ،تالیییف و

محی با طر های بررس یادگیری بهره بترن (ما .)2449 ،
همانطور کیه در تحقیقیات دو دهیة گ شیته بیهروشین ایتیات شی ه اسیت ،شیای یای
از مهمتییرین ابزارهییای ایجییاد فرصییتهای یییادگیری بییرای دان آمییوزان همگراییی بییین
اهیی اف آموزشیی و تعامیی کلاسیی آشاارشییون ه باشیی (سییی هاو 2441 ،2؛ والیی ،9
2499؛ سییرت .)2493 ،1محققییان تعامیی در کلییا

زبییان دوم میی تاً بییا اسییتااده از

رو هییای تحلیلیی ماالمییه ،مانورهییای تعامیی معلمییان را یتییت کردهانیی تییا جز یییات
میاروسییاوپ یییادگیری و تیی ری

زبییان را درک کننیی (سییرت .)2491 ،والیی

 )2499بیا اسییتااده از رویاییردی متنیو بییه تحلیی تعامی در کلیا

ماهییوم تییوان

( 2449و
تعامی

در کلییا  3را طراح ی کییرده اسییت کییه توانییای اسییتااده از تعام ی بییه نوان ابییزاری بییرای
واسیی و کمییک بییه یییادگیری تعریییف شیی ه اسییت ( .)937 .، ،2499ماهییوم تییوان
تعامیی در کلییا
آموز

شییام ویژگ هییای تعامیی کلاسیی اسییت کییه با یی

و یادگیری کموبی

سییی هاو

م شییود فراینیی

مؤیر باش .

( )949 .، ،2441شییر ماصییل از پویییای تعامیی در کلا هییای زبییان

دوم ارا ییه م دهیی  .او چشییمان از متنییو

را معرفیی و نشییان داده اسییت کییه بافتهییای

کلاسی زبیان دومی وجیود دارنی کیه هیر کی ام تمرکیز آموزشی خیود و سیازمان متنیاظر
نوبییت گییرفتن و ترتییی » را دارنیی  .کییار او بییه درک مییا از ماهیییت پویییای تعامیی در

1. Block
2. Seedhouse
3. Walsh
4. Sert
5. classroom interactional competence
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کمک کیرده اسیت و شیواه ی راجی بیه رابطیة بازتابنی ه (انعااسی ) بیین

و تعام بهدست داده است.

لیی  ،9سییان 2و جیی  )2491( 9در پژوهشیی مقایسییهای تییثییر اسییتااده از فنییاوری در
الگوهییای تعامی معلییم و دان آمییوز در کلا هییای آمییوز

زبییان انگلیسی بییه نوان زبییان

خییارج در چییین را بررسیی کردهانیی  .تحلییی ماالمییة فیلمهییای کلییا

نشییان داد کییه

منایی در تسییهی گاتمانهییای ارتتییاط کلییا

داشییته اسییت،

اسییتااده از فنییاوری نقیی

معلمییان بییا اسییتااده از فنییاوری پیشییرفته از سییؤالات و دسییتورالعم های نمایشیی بیشییتری
اسیتااده م کردنی و خروجی واقعی یییا خودکیار کمتییری از دان آمییوزان بییه زبییان مقصی
تسیهی م نمودنی  .لیاوه بیر ایین ،معلمیان در هییر دو نیو کلیا

مقی ار کمی امیا تقریتیاً

یاسان از بازخوردهیای اصیلاح ارا یه م دهنی کیه نشیاندهن ۀ تیثییر حی اقل فنیاوری بیر
الگوهای بازخورد معلمان است.
مولونییه )2491( 1تعامیی در کلییا
زبیان خیارج در دانشیگاهها براسیا
کلاس ی

در

و چنیی ین امیی مییؤیر بییر آن در کلا هییای

دیی گاههای متایاوت را بررسی کیرده اسیت .تعامی

بس ییار پیچی ی ه اسییت ،در ییین حییا در فراین ی ی یادگیری و آمییوز

زبییان نق ی

محوری ایاا م کن  .دان آمیوزان زبیان را بیهوسییله و در تعامی بیا دیگیران ،معلیم و سیایر
دان آمییوزان ی یاد م گیرن ی  .از بع ی کلییام و غیرکلییام ش ییوههای تعییامل  ،گاتییار معلییم،
سؤالات و بیازخورد بیا تسیل بیشیتری در ارتتاطیات کلی کلاسی پ یی ار م شیون  .لیاوه
بییر ابعییاد کلییام و غیرکلییام  ،ابعییاد آموزش ی و فییردی بییرای کنتییر و م ی یریت کلییا

و

ایجییاد رابطییه بیین معلییم و دان آمییوزان در اولویییت قییرار دارنی  .لییاوه بییر ایین ،چنی ین
ام  ،در داخی و خیارا از کلیا  ،مماین اسیت بیر نحیوۀ تعامی معلمیان بیا زبیانآموزان
و اسییتراتژی انتخییا شیی ه در کلا هییای در

تییثییر بگیی ارد .متغیرهییای یادگیرنیی ه و

معلییم ،اه ی اف ی یادگیری و مهارتهییای زبییان ه ی ف از وام ی اولی یة مییؤیر بییر تعام ی در
1. Li
2. Sun
3. Jee
4. Muluneh
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کلییا

هسییتن  .همچنییین ،زمینییههای کلییا
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م تواننیی بییه نوان سییطو  ،ترکییی  ،انیی ازۀ

کلییا  ،م ی ت زمییان و اماانییات یییادگیری مشییخص شییون  .نییهتنها ای ین وام ی  ،چن ی ین
ام خیارج نییز زمینیههای اجتمیا فرهنگی  ،ماننی برنامیة درسی ملی  ،نقی

والی ین،

در معییرض زبییان قرارگییرفتن و سییایر متغیرهییای اقتصییادی اجتمییا  ،بییهوجییود م آینیی .
بیه تیارت دیگیر ،بیهطور کلی  ،زمینیههای کلیا  ،بافیت مؤسسیه و بافیت ملی مربیو بیه
سیاست ییادگیری آمیوز

زبیان مماین اسیت بیهطور مسیتقیم ییا غیرمسیتقیم بیر تمرینیات

زبان و فعالیتهای موجود در کلا

تثییر بگ ارد.

بهطور کلی  ،مطالعیات در خصیو ،برنامیة درسی پنهیان و ابعیاد آن را می تیوان بیه دو
دسته تحقیقات داخل و خارج تقسیم کرد:
 .1 .2پژوهشهای مرتبط داخلی

براسییا

یافتییههای بحیراییی  ،شییاه محمیی ی و مییو

( )9919برنامییة درسیی پنهییان

(در ابعییاد قییوانین و مقییررات م رسییه ،قییوانین و مقییررات کلییا  ،روابیی میییانفردی
دان آمییوزان ،روابیی میییانفردی معلمییان ،روابیی میییانفردی معلمییان و میی یران ،روابیی
میییانفردی معلمییان و دان آمییوزان ،رو

ت ی ری

معلییم ،رو

ارزشیییاب  ،محتییوای کت ی

درسیی  ،تجهیییزات یییادگیری ،محییی فیزیایی م رسییه و محییی فیزیایی کلییا ) بییر
یییادگیری در

زبییان انگلیسیی تییثییر مثتییت دارد و با یی

ارتقییا در یییادگیری در

زبییان

انگلیسیی م شییود .یافتییههییای ناصییری آذر ( )9913پیرامییون برنامییة درسیی پنهییان در
زبییان انگلیسیی میی ار
زبان،

ییادی و تیزهوشییان نشییان داد کییه تلقیی کلیشییهای بییودن در

م ارتتیا آموختیههیای در

در سییازمان ه محتییوا ،در میی ار
شناخت ناخواستة نامطلو

زبیان بیا زنی گ واقعی در می ار

یادی و ضیعف

ییادی و تیزهوشییان میی هتییرین بارهییای ارزشیی و

بوده است.

همچنیین کریمی ( )9919بییه اییین نتیجییه رسییی کییه سییاختار فیزیای م رسییه و کلییا
در

تصییورات خاصیی را بییه دان آمییوزان القییا م کنیی  .کلییا هییای مسییتطی شییا ،

نیماتهای بههمچسیتی ه و بیه کیف زمیین پییچ شی ه دان آمیوزان را موجیودات خیال از
ذهیین و تحییت کنتییر معلییم بیییان م کنیی  .ظییاهر فیزیایی م رسییه بییا دیوارهییای بلنیی ،
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دان آمییوزان را موجییودات منییزوی و شییرور م دانیی کییه باییی کنتییر شییون و بییر ا
سیییاختار فیزیاییی م رسیییه و کلیییا

م توانییی موجییی

بیییرانگیختن قیییوای خلیییا در

دان آمییوزان شییود و وجییود محرکهییای بصییری ،وسییای بصییری و اماانییات مختلییف
کمکآموزش در

زبان م توان به تقویت یادگیری در

یافتیههییای پیژوه

زبان کمک شایان نمای .

بروغنی  ،مهیرام ،امیینییزدی و سییعی ی رضیوان ( )9914نشییان داد

که در میان مؤلاههیای برنامیة درسی  ،مؤلایة معلیم و راهتردهیای تی ری
بییر واطییف دان آمییوزان دارد .در پییژوه

بیشیترین تیثییر را

بیییانفییر ،ملایی  ،سیییف و دلییاور (،)9971

 73/97درصیی بییازدههییای ییاطا یییادگیری دان آمییوزان متییثیر از برنامییة درسیی پنهییان
می ار

اسییت .همچنییین ،در اکثییر می ار

و کلییا هییای در

مشاه هشی ه ،دان آمییوزان

تحت تثییر آیار منای و قص نشی ه برنامیة درسی پنهیان قیرار داشیتن کیه ایین آییار بیهطور
مسییتقیم و غیرمسییتقیم بییر بییازدههییای ییاطا یییادگیری آنهییا ایییرات منایی و پاییی اری
م گ اشت.
تقی پیور و غایاری ( )9977بیه ایین نتیجیه رسیی ن کیه بیین مؤلایههیای برنامیة درسی
پنهییان از جملییه سییاختار فیزیایی و ماییانیزمهییای تشییوی و تنتیییه بییا رفتییار ان ییتاط
دان آمییوزان رابط یة معنییاداری وجییود دارد .لییاوه بییر ای ین ،نتییایج تحقی ی حییاج ()9979
بیانگر آن بود کیه مؤلایههیای روابی موجیود در م رسیه ،سیاختار سیازمان  ،جیو اجتمیا
و سییاختار فیزیا ی بییر من ییت کردن دان آمییوزان تییثییر دارد .ای یزدی ،شییار پییور و قربییان
قهرمییان ( )9977بییه اییین نتیجییه رس یی ن کییه ح ی ود  19درص ی دان آمییوزان و 19درص ی
کارکنان آموزشی بیه مقی ار زییاد و خیلی زییاد معتقی بودنی کیه برنامیة درسی پنهیان در
تقویییت هویییت ملیی دان آمییوزان نقیی

دارد و در مقابیی  94درصیی دان آمییوزان و 29

درص ی کارکنییان آموزش ی اییین ام ی را بییه میییزان کییم و خیل ی کییم مطییر نمودن ی و در
نتیجییه بییا  13درصی اطمینییان م تییوانیم نتیجییه بگییریم کییه دان آمییوزان بیشییتر از کارکنییان
برنامههای درس پنهان را در تقویت هویت مل دان آموزان مؤیر م دانن .
حییی اد لیییوی ،تییی الله و احمییی ی ( )9979برنامیییة درسییی پنهیییان را ارز هیییا،
تمایلات ،هنجارها ،نگر هیا و طیرز تلقی می داننی کیه مسیتق از میواد شیناخت اسیت و
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از طری فرهنم م رسه و بیهطور ضیمن بیه دان آمیوزان منتقی می شیود .نتیایج پیژوه
نشان می دهی کیه دان آمیوزان طی آمیوز هیای م رسیه بیهطور ضیمن می آموزنی کیه
وظیا یة آنهییا تنهییا خوان ی ن کتییا هییای درس ی بییا مطال ی

از پ یی

تعیییین ش ی ه و گییرفتن

نمرههای بالاست در غیر ایین صیورت بیا تنتییه و تحقییر اولییای م رسیه و دیگیران روبیهرو
میی شییون ؛ بنییابراین پایییة ارزشیییاب دان آمییوزان در فراینیی یییادگیری و نیییز رو هییا و
مطال ی

درس ی  ،نمییره اسییت .در نتیجییه م ی ار

و نظییام آموزش ی بییرای رس یی ن بییه ای ین

ارز  ،بییا تایییه بییر حافظییه ،رو هییای حایین کییردن و تاییرار و تمییرین مطالیی
تعیین ش ه را در پی

از قتیی

می گیرنی و دان آمیوزان هیم ییاد می گیرنی کیه بهتیرین راه ،حاین

کردن اسیت و نییازی بیه کنجایاوی ،مشیاه ه ،جسیتجوگری ،تاایر و تعقی نیسیت .حی اد
لییوی و هماییاران ( )9979بییه اییین نتیجییه رس یی ن ک یه دان آمییوزان ط ی ی یادگیریهییای
م رسهای ،برنامیههیای درسی پنهیان را فیرا می گیرنی کیه در جهیت مخیالف مؤلایههیای
روحیة لم از جملیه تقوییت روحییة اناعیا و تیر

بیهجیای پرسشیگری و نقیادی قیرار

دارن .
لیخیان و مهرمحمی ی ( )9971در پژوهشی بییه ایین نتیجییه دسیت یافتنی کیه یای از
می هترین پیامی های پنهییان م ارسی کیه از جیو اجتمییا

بسییتهتری برخوردارنی  ،تییارت

اسییت از تقویییت روحیییة اطا تپیی یری بییهجییای تااییر انتقییادی .در مطالعییة لیخییان
( ،)9972مییی هترین یافتیییههای پژوهشییی از پیامییی های قص نشییی ۀ مییی ار
بسییته تارتان ی از .9 :افییزای

دارای جیییو

روحی یة اطا تپ ی یری ،تقلی ی و پی یروی محییض و کییاه

روحیة تاار انتقیادی؛  .2تقوییت تمایی دانی آمیوزان بیه انجیام فعالییت انایرادی و نگیر
منا نستت بیه فعالیتهیای گروهی ؛  .9کیاه
و تقویییت احسییا

خودپنیی ارۀ منایی در آنهییا .همچنییین دارا بییودن روحیییه اطا ییت و

انقیییاد و تاییالیف اناییرادی در پسییران بییی
دخت یران ب یی

مییزان ا تمیاد و یزت نای

دان آمیوزان

از پسییران گییزار

از دختییران و میییزان کییاه

ییزتنا

در

ش ی ه اسییت (بیجن ی ی .)9979 ،ملا ی ( )9999وام ی

پ ی اری برنامیة درسی پنهیان را روابی مییانفردی فراگییران و کارکنیان ،سیاختار اجتمیا
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و قییوانین اداری مراکییز آموزشیی  ،معمییاری و کیایییت سییاختمان مراکییز آموزشیی  ،ارتتییا
متقاب مربیان و استادان و محتوای آموزش و شیوۀ ت ری

م دان .

 .2 .2پژوهشهای مرتبط خارجی

مییارلو و مینهیییرا )2447( 9در گییزار

پژوهشیی خییود کییه بییه بررسیی موضییو های

کلی ی برنامة درسی پرداختنی بیه ایین مطلی
رهتییران و فرهنمسییازان میی ار

اشیاره کردنی کیه می یران می ار

بیه نوان

بیشییترین تییثییر را در برنامییة درسیی پنهییان دارنیی .

رومانوسییا  )9119( 2بییه بررسیی اییین مسییئله پرداختییه اسییت کییه چگونییه دییی گاههای
فیییردی معلمیییان و قایییی آنهیییا ،اسیییا

فعالییییت کلاسییی و تصیییمیمگیری در فراینییی

برنامییهریزی درسی هسییتن  .نتییایج پییژوه

حییاک از آن اسییت کییه معلمییان انتقا دهنی گان

مناع ی دان ی
کلا

در

تییاری نیسییتن  .آنهییا تجییار  ،باورهییا ،نگر هییا و جهییانبین خییود را بییه
م آورن .

کییاروالو )9113( 9بییا اسییتااده از رو

کیا ی و مطالع یة می ی ان  ،ارز هییای موجییود در

برنامییة درسیی پنهییان گروهیی از دان آمییوزان کلییا

هاییتم را موردمطالعییه قییرار داد.

یافتههای این تحقی نشیان داد کیه بیازآفرین ارزشی از طریی برنامیة درسی پنهیان وجیود
دارد کییه گییرای

آن نسییتت بییه ارز هییای منایی یییا غیرارزشیی اسییت کییه نییه فقیی

دان آموزان بیه آن تی اوم م بخشین  ،بلایه بیهطور ناخودآگیاه کیادر م رسیه آن را پیرور
م ده ی  .نابرابریهییای اجتمییا

بخ ی

ج انش ی ن و ذات ی م رسییه اسییت کییه معلمییان و

م ی یریت م رسییه آن را تقوی یت م کنن ی  .همچن یین جنتییههای ارز

منا ی و قییوی دیگییری

نیز کشف ش که این جنتهها موان ج ی تربیت در حیطة ارز ها هستن .
آهرنتییزن )9179( 1تحقیقی در رابطییه بییا محیی فیزیای کلییا

و تییثییر آن روی مسییا

ان تاط انجام داده اسیت .در ایین تحقیی انیوا شییوههیای ان یتاط سینت و تانیکهیای

1. Marlow & Minehira
2. Reinkowski
3. Carvallo
4. Ahrentzen
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ج ی ان تاط در مورد گیروه آزمایشی و گیواه بررسی
خشیک و اجتییاری زیییانآور اسییت و مسییا
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شی  .نتیایج نشیان داد کیه ان یتا

و مش یالات دان آمییوزان را تشی ی م کن ی .

همچنین نتیایج تحقیی نشیان داد کیه مشخصیات داخلی مایان کلیا
مسییاحت کلییا

مثی بلنی ی سیقف،

و مسییاحت متعل ی بییه هییر فییرد در کلییا  ،بییر ان ییتا دان آمییوزان ایییر

م گ ی ارد .هرق ی ر ف ییای کلییا

بیشییتر باش ی  ،مش یالات ان ییتاط کمتییر خواه ی بییود و

رضییایت بیشییتری از محیی م رسییه حاصی خواهی شی  .همچنیین پژوهشی در خصییو،
جو کلا

توسی گلاسیر )9191( 9انجیام شی ه اسیت .ایین محقی پیشینهاد می کنی کیه در

محی هیای کیه دان آمیوزان بییه نوان افیراد توانییا پ یرفتیه م شییون و می ار  ،محی هییای
صمیم و شخص برای آنهیا فیراهم م کننی  ،مسیا

ان یتاط بیه حی اق خواهی رسیی

(گایآر.)9993 ،2
یافتییههای تحقیقییات کییه در خییارا از کشییور انجییام ش ی ه بی یانگر آن اسییت کییه وام ی
زی یادی از جملییه جییو اجتمییا  ،فرهنییم ،آدا

و رسییوم ،ارز هییای م رسییه (اسییمیت و

مییونتگرمری )9119 ،9جنتییههای غیر لمیی و ف ییای حییاکم بییر م رسییه (آهولییا،)2444 ،1
قییوانین و مقییررات آموزش ی  ،نظییم و ان ییتا  ،مح یی فیزیا ی و ظییاهری م رسییه (برن ی ا،3
9119؛ روتییر9174 ،9؛ گتزلییز )9191 ،9و چگییونگ ارتتاطییات و پیامیی های ضییمن مسییتتر
در آنهییا ،در شییا گیری برنامییة درسیی پنهییان دخالییت دارنیی (مهرمحمیی ی و لیخییان ،
.)9979
در یک جمی بنی ی کلی از ادبییات پژوهشی مربیو بیه برنامیة درسی پنهیان مشیاه ه
ش که نظرهیا و تحقیقیات گونیاگون دربیارۀ ایین برنامیه ،وامی تشیای دهنی ه و آییار آن
ارا ییه شی ه اسییت .در اییین پییژوه هییا بییه بررسی آیییار اییین برنامییه بییر ارز هییا ،باورهییا،
1. Glasser
2. Guy R
3. Smith & Montgomery
4. Ahola
5. Branda
6. Roter
7. Getzels

مطالعات زبان و ترجمه
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نگر هییا و رفتارهییای دان آمییوزان پرداختییه شیی ه اسییت .بییهرغییم اختلییاف نظرهییای
فراوانیی کییه در مییورد ماهییوم و ملاییرد برنامییة درسیی پنهییان بییهطور ییام وجییود دارد،
پژوهشیییگران ایییین حیطیییه (نظییییر آهولیییا2444 ،؛ بیییزر 9914 ،؛ بیجنییی ی9979 ،؛
جاکوبسییییون2447 ،9؛ رینییییرت2447 ،2؛ صییییاای موحیییی 9914 ،؛ ت السییییلام2447 ،9؛
مییارگولی 2449 ،1؛ مهییرام9971 ،؛ یمییان  ،لیاقت ی ار ،چنگی یز و ادیت ی  )9977 ،معتق ن ی ک یه
برنامییة درسی پنهییان بییهشی ت تحییت تییثییر زمینییه و بسییتری قییرار دارد کیه آمییوز

در آن

جریییان م یابیی  .در اییین راسییتا سییامت و مکدو یی  9117( 3بییهنقیی از ان رسییون)2441 ،9
نییز اصییطلا آمرفییو  9را بییرای اشییاره بییه ماهییت ایین نییو از برنامییههای درسی بییهکیار
م برن ی ک یه حاای یت از تثییرپ ی یری ش ی ی برنامییة درس ی پنهییان از زمین یة آموزش ی خییود
دارد.
ملاحظییه م شییود کییه اییین نییو برنامییة درسیی از قابلیییت اجتما سییازی پنهییان
برخییوردار اسییت کییه فراگیییران را بییا هنجارهییای موجییود در جامعییه همسییو م سییازد.
اهمیت توجه به برنامة درس پنهیان از آنروسیت کیه ایین برنامیه بیه میوازات برنامیة درسی
آش یاار(صییریح) جری یان داشییته (آیزنییر9111 ،7؛ ان رسییون 2442 ،؛ جرال ی 2449 ،1؛ حیی اد
لییوی ،تیی الله و احمیی ی9979 ،؛ دوانلییو9979 ،؛ دوتییان ،9179،بییهنقیی از پیتییز،94
2449؛ ورن9111 ،99؛ یمیییان  ،لیاقتییی ار ،چنگییییز و ادیتییی  )9977 ،و م توانییی میییان ییییا
ییامل بییرای تحقیی اهیی اف یییک نظییام آموزشیی باشیی (ورن9119 ،؛ مهییرام ،اسییان ری،
سعی ی رضوان و مهرمحم ی.)9979 ،
1. Jacobson
2. Rennert
3. Abdulsalam
4. Margolis
5. Sambell & McDowell
6. Anderson
7. amorphous
8. Eisner
9. Jerald
10. Pitts
11. Wern
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 .3روششناسی پژوهش
 .1 .3جامعة آماری

پژوه

رو

پیی ِرو توصییا از نیو پیمایشی اسیت .جامعیة آمیاری م رسیان زبیان

انگلیسی در مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسی حی ود  3444ناییر در سییطح کشییور هسییتن

که بهصورت تصیادف چنی شیهر انتخیا
 991می ر

شی ه اسیت .نمونیه آمیاری ایین پیژوه

شیام

زبییان انگلیسی اسییت کییه در سییطو زبییان متوسی و بالییاتر در سییا 19-19

در مؤسسیات آمیوز

زبیان انگلیسی در تهیران ،مشیه  ،کرمییان ،اصیاهان ،سیمنان ،زنجییان،

همیی ان ،بیرجنیی  ،گرگییان ،تربییت حی ریییه ،طییت  ،گرمسییار ،بوشییهر ،کرمانشییاه ،اراک،
اردبی ی  ،ملییایر ،تتری یز و تربتجییام مشییغو بییه ت ی ری

هسییتن کییه بییه رو

نمونییهگیری

تصییادف سییاده بییه سییؤالات پرس ی نامه پاس ی دادن ی  .حجییم نمونییه بییا اسییتااده از ج ی و
کرجسی و مورگییان محاسییته شی ه اسییت .نمونیة آمییاری شییام  97مییرد (  19/3درص ی ) و
 19زن ( 37/3درصیی ) اسییت کییه دارای میی رک تحصیییل دیییپلم  9/7درصیی  ،لیسییان
 17/3درصیی  ،کارشناسیی ارشیی  13/1درصیی و دکتییری تخصصیی  1/9درصیی بودنیی .
رشتة تحصیل م رسان زبان انگلیسی شیرکتکننی ه در ایین پیژوه
آمییوز

بیه شیر زییر اسیت:

زبییان انگلیسیی  12/9درصیی  ،ترجمییه  93/1درصیی  ،زبییان و ادبیییات انگلیسیی

 99/9درص  ،زبانشناس  9/2درص و دیگر رشتهها  22/2درص .
 .2 .3ابزار اندازهگیری

در ای ین پییژوه
پنهییان) آمییوز

از پرس ی نامة محق سییاخته «یادگیریهییای قص نش ی ه (برنامییة درس ی
زبییان انگلیسیی در مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی » بییرای بررسیی

دییی گاه م رسییان زبییان انگلیسیی نسییتت بییه برنامییة درسیی پنهییان اسییتااده شیی ه اسییت.
پرس نامه با 14گویه پنجگزینیهای بیر متنیای فرمیت لیایرت تی وین شی ه اسیت کیه شیام
سیه زیرسییازۀ (مؤلاییههای) جیو اجتمییا

(شییام  93سیؤا ) ،سییاختار سییازمان (شییام 91

سییؤا ) و تعامیی میییان معلییم و زبییانآموزان (شییام  99سییؤا ) م باشیی کییه بییه زبییان
انگلیسیی نوشییته شیی ه اسییت .در تیی وین پرسیی نامه از تئوریهییا و نظییرات محققییان
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(فتحیی واجارگییاه و واح چوکییی ه9973 ،؛ حییی ری2499 ،؛ ونییم2449 ،9؛ شییییخ زاده،
2499؛ کانگراجاه2449 ،2؛ مارگولی 2449 ،9؛ جاسون )9114 ،1استااده ش ه است.
زیرسییازۀ جییو اجتمییا
مناسیی

کلاسیی

زبییان انگلیس ی شییام گویییههای ارتتییا

مؤسسییات آمییوز

بییین زبییانآموزان ،وضییعیت اقتصییادی زبییانآموزان ،آشیینای بییا برخیی

اییی ولوژیها از طرییی کتا هییای درسیی بینالمللیی آمییوز
مناس

زبییان انگلیسیی  ،ارتتییا

بین معلمیان ،انتقیا ارز هیای فرهنگی و هنجارهیا بیه زبیانآموزان ،وجیود فاصیلة

طتقیات بیین زبیانآموزان ،ارتتیا مناسی
انگلیسی  ،ارتتاطییات صییمیمانه و غیررسییم

بیین والی ین و کارکنیان مؤسسیة آمیوز
بییین معلمییان ،تعاملییات مناسی

زبیان

بییینگروهی

زبییانآموزان ،انتقییا هنجارهییای از قت ی تعیییین ش ی ه توس ی کتا هییای درس ی بییینالملل ی
آمیوز

زبیان انگلیسی در اییران ،کسی

رویایرد و نگیر

خاصی نسیتت بیه زنی گ ،

تحصیی و ییادگیری توسی زبیانآموزان ،همایاری بیین معلیم و والی ین ،سیطح فرهنگی
وال ی ین ،تمای ی

وال ی ین نسییتت بییه یییادگیری زبییان توس ی فرزن ی ان و انتقییا محتییوای

فرهنگ از طری کتا های درس چاپ ش ۀ بینالملل است.
زیرسییازۀ سییاختار سییازمان مؤسسییات آمییوز
مناسی

زبییان انگلیسی شییام گویییههای نظییام

رو هییای ارزش ییاب (آزمونهییا ،نمرهگی اری) ،سییاختار اقت ی اری مؤسسییة آمییوز

زبییان انگلیسی و الگوهییای کارکنییان آن ،شییوههای نادرسییت ارزشیییاب
نظییام نامناس ی

تشییوی و پییادا

ملاییرد معلمییان،

معلمییان زبییان انگلیس ی  ،درنظرگییرفتن شایسییتگ های

معلمان زبیان انگلیسی  ،سیاختار می یریت مؤسسیة زبیان انگلیسی  ،قیوانین ان یتاط و نظیم
موجییود در مؤسسییة آمییوز
کییاربرد مناس ی
ماانیزمهیای مناسی

زبییان انگلیسی  ،ارتتاطییات رسییم

اختیییارات م ی یریت نییاظر لم ی

بییین معلییم و زبییانآموز،

در مؤسسییة آمییوز

زبییان انگلیس ی ،

تشیوی و تنتییه بیرای زبیانآموزان ،ارتتاطیات غیررسیم بیین معلیم و

زبییانآموز ،ایییر محییی فیزیا ی مؤسسییة آمییوز

زبییان انگلیس ی (چییین

صیین ل ها ،نییور،
1. Vang
2. Canagarajah
3. Margolis
4. Jackson

39

بررس دی گاه م رسان زبان انگلیس نستت به یادگیریهای ...

رنیم ،وسیای و تجهیییزات ،تصیاویر و )...و تایویض اختییار و آزادی می
توس ناظر لم مؤسسة آموز

بییه معلمیان

زبان انگلیس م باش .

زیرسازۀ تعام مییان معلیم و زبیانآموزان شیام گوییههای ارتتاطیات رسیم بیین معلیم
و نیاظر لم مؤسسیة آمیوز
بییا یایی یگر ،آمییوز

زبیان انگلیسی  ،نیاتوان زبیانآموزان در ارتتیا برقرارکیردن

غیررسییم (ف ییای مجییازی) بییه زبییانآموزان ،نییاتوان

گاتییاری

زبیانآموز (نیاتوان در گاتگیو و صیحتت کیردن بیا معلمیان و زبیانآموزان) ،ی م مشیارکت
زبیانآموز در فعالیتهیای کلیا

در  ،توسیعة تاایر خلیا در زبیانآموزان ،ی م اطا یت

زبییانآموز از خواسییتههای معلییم ،نحییوۀ ارا یة تاییالیف درس ی و انجییام آنهییا توسیی
زبیییانآموزان ،اقتییی ار معلیییم در کلیییا  ،تجهییییزات آموزشییی مناسییی  ،ایجیییاد حییی
مسئولیتپ یری ،احترام و صتر در زبانآموزان و رو
بییرای محاسییتة پاییای پرسی نامه از ضییری

مناس

ت ری

م باش .

آلاییای کرونتییا اسییتااده شی کییه ضییری

بییهدسییتآمی ه  4/79بییرآورد شی  .بییرای روایی محتییوای از نظییر  99ناییر از متخصصییان و
اسییاتی برنامییهریزی درس ی و آمییوز

زبییان انگلیس ی اسییتااده ش ی  .روای ی سییازهای ابییزار

انیی ازهگیری نیییز بییا اسییتااده از الگییوی ر

محاسییته شیی کییه براسییا

نتییایج حاصیی 9

سؤا از پرسی نامه حی ف شی  .بنیابراین م تیوان نتیجیه گرفیت کیه پرسی نامه از روایی
و پایای مطلو

برخوردار بوده است.

 .3 .3روش اجرای پژوهش

تعیی اد  991میی ر

زبییان انگلیسیی کییه در سییطو زبییان متوسیی و بالییاتر در سییا

 19-19در مؤسسییات آمییوز
پیژوه

زبییان انگلیسیی مشییغو بییه تیی ری

بودهانیی در اییین

شییرکت نمودنی  .بییهطوری کیه  93/9درصی پرسی نامة کتتی و  21/9درصی نییز

پرس ی نامة الاترونیا ی (فییرم گوگ ی داک  )google docرا ب یهصییورت داوطلتانییه تامی ی
نمودنیی  .پرسیی نامة کتتیی توسیی نویسیین ۀ او در اختیییار شییرکتکنن گان پییژوه
مؤسسییات آمییوز

در

زبییان انگلیسیی در تهییران ،مشییه  ،سییمنان ،زنجییان و بیرجنیی قییرار

گرفییت .بعیی از انجییام همییاهنگ هییای لییازم بییا م ی یریت مؤسسییه ،پرس ی نامه در اختیییار
معلمان که در سیطو میورد نظیر تی ری

داشیتن  ،قیرار گرفیت و آنهیا بهصیورت فیردی
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به پرس نامه پاسی دادنی  .برخی از معلمیان نییز پرسی نامه را بیه منیز بیرده و بیا دقیت
بیشیتری تامیی نمودنی  .م رسییان زبییان سییؤالات و تردیی های خییود راجی بییه سییؤالات را
از نویسیین ه او جویییا شیی ن  .توزییی و تامییی پرس ی نامههییا  9مییاه بییه طییو انجامییی .
معلمییان زبییان انگلیسی شییاغ در مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسی در سییایر شییهرها نیییز

پرسیی نامة الاترونیایی را از طرییی ف ییای مجییازی و شییتاههییای اجتمییا

مییرتت بییا

معلمان زبان انگلیس تامی نمودن .
 .4یافتهها

دادههییای بییهدسییتآم ی ه از پرس ی نامه بییا اسییتااده از فنییون آمییار توصیییا و اسییتنتاط
شییام میییانگین ،انحرافمعیییار ،آزمییون  tتکنمونییهای 9و آزمییون فری ی من 2تحلی ی ش ی هان .
بیییرای بررسییی نرمیییا بیییودن توزیییی دادههیییا از آزمیییون کولمیییوگروف-اسیییمیرنوف

9

( )SPSS24استااده ش (ج و .)9
جدول  .1آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (متغیر یادگیریهای قصدنشده)
تعداد

991

میانگین

1/4424

انحرافمعیار

4/92397

آمار تست

4/497

( Asymp. Sigدو دامنه)

4/49

همیییانگونیییه کیییه در جییی و  9مشیییاه ه م کنیییی سیییطح معنیییاداری در آزمیییون
کولمییوگروف-اسییمیرنوف کییه در اییین ج ی و بییا  sig.نمییای

داده م شییود بیشییتر از 4/43

اسییت و م تییوان نتیجییهگیری کییرد کییه دادههییای متغیییر یادگیریهییای قص نشیی ه (برنامییة
درس پنهان) دارای توزی نرما هستن .
1. one-sample T-test
2. Friedman test
3. the Kolmogorov-Smirnov normality test

بررس دی گاه م رسان زبان انگلیس نستت به یادگیریهای ...

در پاس ی بییه پرس ی
انیی ازه جییو اجتمییا

او پییژوه
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یعن ی «از دی ی گاه م رس یان زبییان انگلیس ی تییا چییه

مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی م توانیی بییه یادگیریهییای

قص نشیی ه در فراگیییران منجییر شییود؟» از آزمییون  tتکنمونییهای اسییتااده شیی  .جیی و 2
نتایج را نشان م ده .
جدول  .2آزمون  tتکنمونهای برای مقایسه جو اجتماعی مؤسسات
متغیر

جو اجتما
مؤسسات

میانگین

انحرافمعیار

t

df

Sig.

تفاوت میانگین

9/77

4/99

99/99

999

4/44

9/77

معن داری در سطح 4/43

نتایج آماری ج و  2نشیان م دهی کیه امی جیو اجتمیا

مؤسسیات آمیوز

زبیان

انگلیسیی دارای میییانگین  9/77و انحییرافمعیییار  4/99م باشیی و میییانگین امیی جییو
اجتمییا

مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی کییه منجییر بییه یادگیریهییای قص نشیی ه در

فراگییران م گییردد ،بیشییتر از مق ی ار متوس ی ( )=2اسییت .لییاوه بییر ای ین ،تاییاوت می یانگین
دییی گاه م رسییان زبییان انگلیسیی نسییتت بییه امیی جییو اجتمییا

 9/77اسییت .سییطح

معنییاداری آزمییون  4/44اسییت و کمتییر از سییطح معنییاداری  4/43م باشیی ؛ بنییابراین از
دی گاه م رسان زبیان انگلیسی  ،جیو اجتمیا

مؤسسیات آمیوز

زبیان انگلیسی اختلیاف

معنییاداری بییا میییانگین تعیینشیی ه دارد ( )P>4/43و نشییان از اییین دارد کییه از دییی گاه
م رس یان جییو اجتمییا

مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیس ی م توان ی تییا ح ی زی یادی بییه

یادگیریهای قص نش ه در فراگیران منجر شود.
در پاس ی بییه سییؤا دوم پییژوه

یعنیی «از دییی گاه م رسییان زبییان انگلیسیی تییا چییه

انیی ازه سییاختار سییازمان مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی م توانیی بییه یادگیریهییای

قص نش ه در فراگیران منجر شود؟» ازآزمون  tتکنمونهای استااده ش (ج و .)9
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جدول  .3آزمون  tتکنمونهای برای مقایسة ساختار سازمانی مؤسسات
متغیر

میانگین

انحرافمعیار

t

df

Sig.

تفاوت میانگین

9/13

4/11

39/39

999

4/44

9/13

ساختار سازمان
مؤسسات

معن داری در سطح 4/43

ج و  9نشیان م دهی کیه امی سیاختار سیازمان مؤسسیات آمیوز

زبیان انگلیسی

دارای میییانگین  9/13و انحرافمعیییار  4/11اسییت و میییانگین امیی سییاختار سییازمان
مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی کییه بییه یادگیریهییای قص نشیی ه در فراگیییران منجییر

م شییود ،بیشییتر از مقیی ار متوس ی ( )=2اسییت .لییاوه بییر ای ین ،تاییاوت میییانگین دییی گاه
م رسیان زبییان انگلیسی نسییتت بییه امی سییاختار سییازمان  9/13اسییت .سییطح معنییاداری
آزمییون  4/44اسییت و کمتییر از سییطح معنییاداری 4/43م باشیی  ،لیی ا از دییی گاه م رسییان
زبیان انگلیسی اختلیاف معنیاداری بیا

زبان انگلیسی  ،سیاختار سیازمان مؤسسیات آمیوز

میییانگین تعیییینشیی ه دارد ( )P>4/43و نشییان م دهیی کییه از دییی گاه م رسییان سییاختار
سییازمان مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی م توانیی تییا حیی زیییادی بییه یادگیریهییای

قص نش ه در فراگیران منجر شود.
در پاس به سؤا سوم پیژوه

متنی بیر اینایه «از دیی گاه م رسیان زبیان انگلیسی تیا

چه انی ازه تعاملیات مییان معلیم و زبیانآموزان در محیی کلیا

م توانی بیه یادگیریهیای

قص نش ه در فراگیران منجر شود» از آزمون  tتکنمونهای استااده ش (ج و .)1
جدول  .4آزمون  tتکنمونهای برای مقایسة تعاملات میان معلم و زبانآموزان
متغیر

تعاملات میان معلم و
زبانآموزان

میانگین

انحرافمعیار

t

df

Sig.

تفاوت میانگین

1/99

4/12

93/29

999

4/44

2/99

معن داری در سطح 4/43
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نتییایج جیی و  1نشییان م دهیی کییه امیی تعاملییات میییان معلییم و زبییانآموزان در
مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی دارای میییانگین  1/99و انحرافمعیییار  4/12اسییت و

مییانگین ام ی تعاملییات می یان معلییم و زبییانآموزان در محیی کلییا

کییه بییه یادگیریهییای

قص ی نش ی ه در فراگی یران منجییر م شییود ،بیشییتر از مق ی ار متوس ی ( )=2اسییت .لییاوه بییر
این ،تااوت میانگین دی گاه م رسیان زبیان انگلیسی نسیتت بیه امی تعاملیات مییان معلیم
و زبیییانآموزان  2/99اسیییت .سیییطح معنیییاداری آزمیییون  4/44اسیییت و کمتیییر از سیییطح
معنیاداری  4/43اسیت؛ بنیابراین از دیی گاه م رسیان زبیان انگلیسی  ،تعاملیات مییان معلیم و
زبیییان انگلیسییی اختلیییاف معنیییاداری بیییا مییییانگین

زبیییانآموزان در مؤسسیییات آمیییوز

تعیییینش ی ه دارد ( )P>4/43و نشییان م ده ی کییه از دی ی گاه م رس یان تعاملییات می یان معلییم
و زبییانآموزان در مح یی کلییا

م توان ی تییا ح ی زی یادی بییه یادگیریهییای قص نش ی ه در

فراگیران منجر شود.
بییرای بررسیی آمییار اسییتنتاط در پاسیی بییه سییؤا چهییارم پییژوه
مؤسسییات آمییوز

«کی امییک از وامی جییو اجتمییا

متنیی بییر ایناییه

زبییان انگلیسی  ،سییاختار سییازمان

مؤسسییات و تعاملییات مییان معلییم و زبییانآموزان در محیی کلییا

یادگیریهییای قص نشی ه

بیشییتری بییرای فراگی یران در بییر خواه ی داشییت از آزمییون فری ی من اسییتااده ش ی  .نتییایج در
ج و  3مشاه ه م شود.
جدول  .۵آزمون فریدمن
تعداد

991

Chi-Square

91/119

Df

2

Asymp. Sig

4/44

ج ی و  3معن ی داری آمییاری را نشییان م ده ی  .مق ی ار مج ی ور کییای بییه دسییت آم ی ه
برابیییر بیییا  91/119اسیییت کیییه در سیییطح خطیییای کمتیییر از  4/43قیییرار دارد (.)P>4/43

معنیی دار بییودن آزمییون فرییی من بیی ین معناسییت کییه رتتییه بنیی ی مؤلاییههای یییادگیری
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قص نش ه (برنامیة درسی پنهیان) از دیی گاه م رسیان زبیان انگلیسی بامعناسیت و م رسیان
رتتهبنیی ی متاییاوت از یادگیریهییای قص نشیی ۀ فراگیییران در مؤسسییات آمییوز

زبییان

انگلیس دارن .
جدول  .6رتبهبندی آزمون فریدمن
جو اجتماعی مؤسسات

9/94

ساختار سازمانی مؤسسات

9/12

تعاملات میان معلم و زبانآموزان

2/97

رتتهبنی ی آزمییون فریی من در جی و  9نشییان م دهی کییه اهمییت و رتتیة ویژگ هییای
مطر شیی ه در مییورد یادگیریهییای قص نشیی ه بییا یایی یگر متاییاوت اسییت (.)P>4/43

مقایسییة میییانگین رتتییهها نشییان م دهیی کییه بیشییترین یادگیریهییای قص نشیی ه بییرای
فراگی یران از دی ی گاه م رس یان زبییان انگلیس ی بییهترتی ی

از طری ی تعاملییات می یان معلییم و

زبییانآموزان ،سییاختار سییازمان مؤسسییات و جییو اجتمییا
میانگین رتتة این ویژگ ها بهترتی

مؤسسییات بییهدسییت م آییی .

 9/12 ،2/97و 9/94است.

 .۵بحث و نتیجهگیری

هیی ف اصییل پییژوه

پییی ِرو بررسیی دی ی گاه م رسییان زبییان انگلیسیی نسییتت بییه

یادگیریهییای قص نشیی ه (برنامییة درسیی پنهییان) آمییوز

زبییان انگلیسیی در فراگیییران

اسییت .سییه مییورد از وامیی متعیی د تثییرگیی ار در برنامییة درسیی پنهییان آمییوز
انگلیس ی  ،جییو اجتمییا

مؤسسییات ،سییاختار سییازمان مؤسسییات آمییوز

زبییان

زبییان انگلیس ی

و تعام میان معلیم و زبیانآموزان می نظیر اسیت .بیشیتر تحقیقیات پیرامیون برنامیة درسی
پنهییان بییه بررسیی رابطییه و تییثییرات میییان برنامییة درسیی پنهییان و متغیرهییای مربییو بییه
دان آمییوزان (تربیییت شییهرون ی ،تربیییت اجتمییا  ،رفتییار ان ییتاط  ،بازدههییای ییاطا ،
تقویییت هویییت ملیی و روحیییة لمیی ) و نیییز محییی اجتمییا

و فیزیایی میی ار

پرداختهانیی  .پژوهشییگران دییی گاههای متاییاوت دربییارۀ مؤلاییههای برنامییة درسیی پنهییان
دارن  .پیژوه

پیی ِرو از معی ود کارهیای اسیت کیه دیی گاه م رسیان زبیان انگلیسی در

بررس دی گاه م رسان زبان انگلیس نستت به یادگیریهای ...

مؤسسییات آمییوز
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زبییان را دربییارۀ یادگیریهییای قص نشیی ه (برنامییة درسیی پنهییان) بییا

تثکیی بییر مؤلاییههای جییو اجتمییا  ،سییاختار سیازمان و تعامی میییان معلییم و زبییانآموزان
جویا ش ه است.
اییین پییژوه

نشییان داد کییه از نظییر م رس یان زبییان انگلیس ی  ،جییو اجتمییا  ،سییاختار

سییازمان مؤسسییات آمییوز
کلیا

زبییان انگلیسی و تعامی میییان معلییم و زبییانآموزان در محییی

م توانی بیهطور معنیادار و تیا حی زییادی بیه یادگیریهیای قص نشی ه در فراگییران

منجییر شییود .لییاوه بییر اییین ،از نظییر م رسییان زبییان انگلیسیی بیشییترین یادگیریهییای
قص نشیی ه در فراگیییران بییهترتییی

از طرییی تعامیی میییان معلییم و زبییانآموزان ،سییاختار

سییازمان مؤسسییات و جییو اجتمییا

بییر

مؤسسییات بیهدسییت م آیی  .نتییایج اییین پییژوه

اهمیییت مطالعییة تییثییر یادگیریهییای قص نشیی ۀ (برنامییة درسیی پنهییان) آمییوز

زبییان

انگلیس از دی گاه زبانآموزان صحه م گ ارد.
از دی ی گاه م رس یان زبییان انگلیس ی جییو اجتمییا

مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیس ی

م توان بهطور معنیادار و بیه مقی ار زییادی منجیر بیه یادگیریهیای قص نشی ه در فراگییران
شییود .نییو ارتتییا صییمیم و غیررسییم کییه بییین معلییم و زبییانآمییوزان در مؤسسییات
آمیوز

زبیان انگلیسی وجیود دارد و نییز ارتتیا مناسی

کلاسی و تعاملیات بیینگروهی

بیین زبییانآمییوزان کییه گییاه در ف ییای مجییازی و رسییانههای اجتمییا

در جهییت آمییوز

زبان انگلیس تی اوم م یابی م توانی یای از دلایی چنیین یافتیهای باشی  .لیاوه بیر ایین،
زبییانآموزان بییا لاقییه و بیی ون اجتییار در کلا هییای مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی

یتتنییام م کننیی کییه نشییاندهن ۀ بالییا بییودن انگیییزۀ درونیی و داشییتن هیی ف مشییخص از
فراگیری زبیان انگلیسی اسیت .هاشیم ( )9911ح یور بیه موقی در کلیا  ،اظهیار لاقیه
بیه میواد درسی  ،اطا یت از خواسیتههای معلیم و نظیم در انجیام تایالیف بیرای کسی
موفقیت بیشتر را مهمتیرین مؤلایههای برنامیة درسی پنهیان شیناخته کیه بیشیتر تحیت تیثییر
جو م رسه شا م گیرن .

تمای وال ین بیه ییادگیری زبیان انگلیسی توسی فرزنی ان ،همایاری والی ین بیا معلیم
و کارکنییان مؤسسییة آمییوز

زبییان انگلیس ی بییرای پیشییرفت فرزن انشییان از وام ی پنهییان
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زبییان انگلیسیی ر م دهیی  .در تحقییی پییی قیی م و

مییرادیمقی م ( )9919بالییا بییودن انگیییزۀ درونی  ،داشییتن هی ف مشییخص از فراگیییری زبییان
انگلیسیی از ابعییاد ییاطا  ،مطالعییة در

قتیی از آمیی ن بییه کلییا  ،اسییتاادۀ میی اوم از

فرهنییم لغییت و مییرور فعالیتهییای کییه بییرای یییادگیری زبییان انجییامش ی ه ،ابعییاد شییناخت
مطییر ش ی ه توس ی دان آمییوزان قییوی بییود .کنتییر م ی اوم تاییالیف ،توجییه بییه یییادگیری
طولان م ی ت و معنییادار در تعام ی بییا زبییانآموز از ابعییاد شییناخت و تشییوی فراگیییر نسییتت
بیه یییادگیری زبییان انگلیسی  ،صییحتت بییا فراگییر دربییارۀ مزایییای آمیوز

زبییان انگلیسی و

ایناییه زبییان انگلیسی هی ف نیسییت بلاییه ابییزاری اسییت بییرای رسییی ن بییه هی ف از ابعییاد
اطا مطر ش ه توس وال ین دان آموزان قوی است.
جیی ابیت بیشییتر کتا هییای درسیی بینالمللیی آمییوز

زبییان انگلیسیی نسییتت بییه

کتا هییای چاپشی ۀ داخلی و نیییز کتا هییای درسی آمییوز

زبییان انگلیسی در می ار

از نظییر محتییوا ،ویژگ هییای ظییاهری ،تصییاویر ،سییازمان ه منطقیی و ارتتییا موضییو
مطالیی

و ویژگ هییای رو شییناخت م توانیی از دییی گاه م رسییان زبییان انگلیسیی جییزو

وامیی مییؤیر در یادگیریهییای قص نشیی ه (برنامییة درسیی پنهییان) از طرییی
اجتمییا

امیی جییو

باشیی  .یافتییههای خیرآبییادی و لییویمقیی م ( )9917نشییان م دهیی کییه ظییاهراً

محتییوای کتا هییای زبییان انگلیسی مقییاط مختلییف ،از نظییر کارشناسییان آمییوز

زبانهییای

خارج و دبیران ایین در  ،از جهیات مختلیف قابی قتیو نیسیت .ی م انسیجام محتیوای
کتا هییای پایییههای مختلیف بییا یای یگر و ییادآوری مطالی
گرامرمحور بودن کتیا
ظییاهری کتییا

آموختییهشی ۀ پایییههای قتلی ،

و ی م توجیه بیه مهارتهیای گاتیاری و شینی اری ،ی م جی ابیت

و ی م توجییه بییه رویاردهییای نییوین آمییوز

زبییان در کتا هییای درس ی

زبییان انگلیسیی از ضییعفهای مطر شیی ۀ محتییوای کتا هییای زبییان انگلیسیی اسییت.
همچنییین ،رزمجییو ( )9973نشییان داد کتی

زبییان انگلیسی در می ار

ارتتاط نیست و این امل بیر ی م موفقییت دانی آمیوزان در در

بییر پاییة رو

زبیان انگلیسی اسیت.

یاد  ،حسیین فاطم و پیی قی م ( )9912آگییاه سیاسی بخشیی ن بیه معلمییان انگلیسی ،
صییاحتان اصییل تعیینکننیی ۀ خیی مشیی های آمییوز

زبییان و بییهویژه طراحییان دورههییای
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آموزشی را بررسی کییرده اسییت .بایی از قی رت موضییو ات و محتییوای کتا هییای درسی
آگاه باشییم .اگیر موضیو

در کتا هیا ارا یه م شیود ،معلیم آن از آن اسیتااده م کنی و

زبییانآموزان در حیطییة آن تمییرین م کنن ی و آن موضییو جز ی از هویتهییای زبییان آمییوز
م شود؛ بنابراین پیامی های حاصی از برنامیة درسی پنهیان ،اغلی

جیزو برنامیههای درسی

رسیم ییا آشیاار نیسیتن  .ایین یادگیریهیا کیه بیشیتر در بسیتر محیی اجتمیا

حاصی

م شون  ،فراگیرترین ،پای ارترین و مؤیرترین نو یادگیریها هستن .

زبییان انگلیس ی

از دی ی م رس یان زبییان انگلیس ی سییاختار سییازمان مؤسسییات آمییوز

م توانی بییهطور معنییادار و تییا حی زیییادی بییه یادگیریهییای قص نشی ه در فراگیییران منجییر
شود .کیاربرد مناسی

زبیان انگلیسی

اختییارات می یریت نیاظر لمی در مؤسسیة آمیوز

و تایویض اختییار و آزادی می بیه معلمیان از طیرف نیاظر لمی م توانی
در پیشییرفت مؤسسییات آمییوز
م ار

زبییان انگلیسیی نسییتت بییه آمییوز

امی میویری

زبییان انگلیسیی در

باش  .نتیایج حسیین فیاطم و بیاران ( )9919نشیان داد کیه بیین فرهنیم ییادگیری

سازمان و تعهی سیازمان  ،فرهنیم ییادگیری سیازمان و قصی تسیهیم دانی
شیهرون ی سیازمان و قصی تسیهیم دانی

و بیین رفتیار

رابطیة مثتیت و معنیاداری وجیود دارد .اختلیاف

معنیاداری در امتییازات مربیو بیه تعهی سیازمان و رفتیار شیهرون ی سیازمان در م رسیان
زبان انگلیس و م رسان غییر زبیان انگلیسی وجیود دارد .تحلیی دقیی تر نتیایج یابیت کیرد
کیه اسیاتی زبیان انگلیسی مییزان بیشیتری از قصی تسیهیم دانی  ،تعهی سیازمان و رفتیار
شیهرون ی سیازمان را در مقایسیه بیا همتاییان خیود در گیروه غییر زبیان انگلیسی نشیان
دادن ی  .مقییررات و نظییم و ان ییتا موجییود در سییاختار سییازمان مؤسسییات آمییوز
نییز امی دیگییری بییرای کسی

یادگیریهییای قص نشی ه محسییو

زبییان

م شییود .لیخییان

و

مهرمحمی ی ( )9979بیه پیامی های مثتیت برنامیة درسی پنهیان از جملیه ح یور بموقی در
کلیا

در

نتایج پیژوه

 ،اظهیار لاقیه بیه میواد درسی و احتیرام بیه قیوانین و مقیررات اشیاره م کننی .

نیام  ،مرسیول و اشیوری ( )2491نشیان داد بیین تمیام مؤلایههای برنامیة

درسی پنهیان (ارتتیا اسیتاد و دانشیجو ،ارتتیا بیین دانشیجویان ،نقی
محییی

اجتمییا  ،نقی

سیاختار سیازمان ،

ظییاهر دانشییا ه و سییاختار فیزیا ی ) بییا پیشییرفت تحصیییل
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معنی داری وجیود دارد و تنهیا بیین پیشیرفت تحصییل

و سیاختار

رابطة معناداری مشاه ه نش .

از دییی گاه م رسییان زبییان انگلیسیی تعاملییات میییان معلییم و زبییانآموزان در محییی
کلییا

م توانی بییهطور معنییادار و بییه مقی ار زیییادی منجییر بییه یادگیریهییای قص نشی ه در

فراگیییران شییود .تعاملییات می یان معلییم و زبییانآموزان در ف ییای مجییازی بییهدلی ی اسییتااده
روزافییزون از رسییانههای متتنیی بییر و

و جیی ابیت یییادگیری در شییتاههای اجتمییا

مجییازی در اسییتااده نظییام آموزشیی از ف ییای مجییازی در تقویییت یییادگیری در
انگلیس ی مییؤیر خواه ی بییود .یافتییههای پییژوه
داده است که آمیوز

از طریی شیتاه اجتمیا

مهارت شنی اری ،گاتاری و درک مطل

زبییان

زار ی زوارک ی و قربییان ( )9911نشییان
مجیازی اسیاایپ بیر مییزان ییادگیری سیه

زبانآموزان تثییر مثتت داشته است.

مییزان مشیارکت فعییا زبیانآموزان در محییی ییادگیری و در فعالیتهیای کلیا
م توان ی زمینییة یییادگیری می ی تر را بییرای زبییانآموزان فییراهم نمای ی  .براسییا

در

یافتییههای

بهمنیی  ،جییوادیپییور ،حایییمزاده ،صییالح و لییویمقیی م ( )9919دان آمییوزان کییه در
کلیا

در

معایو

آمییوز

دی هانی  ،در فعالیتهییای میرتت بیا تمییرین و تالییف زبییان

انگلیسی در مهارتهییای مختلییف بییهطور فعالانیه مشییارکت داشییتهان  .یای از مهارتهییای
اساس که برای رش و توسعه نییاز دارییم ،تاایر خلیا اسیت .از طریی تعامی مییان معلیم
و زبییانآموزان ،م تییوان تااییر خلییا در زبییانآموزان را افییزای

داد .مهییم آن اسییت کییه

بتییوانیم تااییر خلییا را شییاوفا کنیییم ،توسییعه دهیییم و بییه خ ی مت بگیییریم .ل ی )2497( 9
معتقی اسییت در فراینی آمییوز
ت ری

انگلیسی بایی کاملیاً بییه اهمییت برنامییة درسی پنهییان در

زبان انگلیسی پی بتیریم و شیرایط بیرای دانی آمیوزان فیراهم نمیاییم تیا توانیای

تاارشان را پیرور

دهنی  .بیا توجیه بیه نیازهیای تی ری

انگلیسی  ،بایی هنگیام طراحی

برنامیة درسی صیریح خیود را وقیف پیشیرفت برنامیة درسی پنهیان کنییم بیه گونیهای کیه
برنامیة درسی پنهیان را خیا،تر و ملییات تی وین نمیاییم .براسیا

یافتیههای لیوکمین

2
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( )2491معلییم م توان ی از جنتییههای روح ی فرهنگ ی برنامییة درس ی پنهییان بییه نوان رو
ت ی ری

در فراین ی تی ری

آموز

زبان انگلیسی بیه نوان زبیان خیارج اسیتااده کنی  .معلیم م توانی جیو خیوب را

در کلا

در

براسییا

و ی یادگیری بییرای تحرییک لاق یة دانی آمییوزان در کلا هییای

ایجاد کن تا دان آموزان در کلا

احسا

راحت کنن .

یافتییههای اییین پییژوه  ،ازدییی م رسییان زبییان انگلیسیی یادگیریهییای

قص نشیی ه در فراگیییران تییا حیی زیییادی تحییت تییثییر وامیی جییو اجتمییا
سییاختار سییازمان مؤسسییات آمییوز
در محییی کلییا

مؤسسییات،

زبییان انگلیسی و تعاملییات میییان معلییم و زبییانآموزان

اسییت .اییین یافتییهها بییا یافتییههای بحیراییی  ،شییاهمحمیی ی و مییو

( )9919پیرامییون نق ی

برنامییة درس ی پنهییان (در ابعییاد قییوانین و مقییررات م رسییه ،قییوانین

و مقییررات کلییا  ،روابیی میییانفردی معلمییان و دان آمییوزان ،محییی فیزیایی م رسییه و
کلییا ) در ارتقییای یییادگیری در

زبییان انگلیس ی همخییوان دارد .نتییایج اییین پییژوه

بییا

یافتییههای ملایی ( )9999کییه نشییان داد وامیی پ ییی آی برنامییة درسیی پنهییان ،روابیی
میییانفردی فراگیییران و کارکنییان ،سییاختار اجتمییا

و قییوانین اداری مراکییز آموزشیی ،

معمییاری و کیایییت سییاختمان مراکییز آموزشیی  ،ارتتییا متقابیی مربیییان و اسییتادان اسییت،
همخییوان دارد .لییاوه بییر اییین ،نتییایج تحقیی حییاج ( )9979کیه تییثییر مؤلاییههای روابی
موجیییود در م رسیییه ،سیییاختار سیییازمان  ،جیییو اجتمیییا

و سیییاختار فیزیاییی بیییر

من ت سییاختن دان آمییوزان را نشییان م دهیی  ،بییا تییثییر وامیی مییؤیر بییر یادگیریهییای
قص نشیی ه در اییین پییژوه

(جییو اجتمییا  ،سییاختار سییازمان و تعامیی میییان معلییم و

زبانآموزان) همخوان دارد.
لییاوه بییر اییین ،براسییا

یافتییههای اییین پییژوه

سیییاختار سیییازمان مؤسسیییات و جیییو اجتمیییا

تعاملییات میییان معلییم وزبییانآموزان،
مؤسسیییات بیییهترتیییی

بیییه بیشیییترین

یادگیریهییای قص نش ی ه در فراگیییران منجییر ش ی ه اسییت .کلییا  ،مؤلا یة کلی ی ی و اصییل
مؤسسات آموزشی بیه نوان ییک سیازمان اسیت؛ جیای کیه برجسیتهترین جنتیههای برنامیة
درسیی پنهییان در آن اجییرا م شییود .بیشییترین حجییم ارتتییا بییا زبییانآموز در مؤسسییة
آمییوز

زبییان انگلیسیی از میییان میی یر مؤسسییه ،کارکنییان ،سییوپروایزر (نییاظر لمیی ) و
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معلمییان ،متعلیی بییه معلمییان اسییت و بییههمییین جهییت م تییوان یادگیریهییای قص نشیی ۀ
نمیود.

بیشتری را از ایین طریی نسیتت بیه سیایر زیرسیازههای برنامیة درسی پنهیان کسی

لیاوه بیر ایین ،در هیر تحلیلی از برنامیة درسی پنهیان ،جایگیاه سیاختارهای سیازمان کیه
تعام معلیم و دان آمیوز را درون کلیا

تحیت تیثییر قیرار م دهنی  ،حیا ز اهمییت اسیت.

بییرای تییرویج درک کام ی تر از پویای هییای زن ی گ در کلییا
بییزر تییر ،پنییا 9و ژیییروک  )9191( 2فراینی های اجتمییا

در

و ارتتییا آن بییا جامع یة
را کییه

زنی گ م رسییه و کلییا

معنای خاص بیه اصیطلا برنامیة درسی پنهیان م بخشی  ،شناسیای کردهانی  .ایین یافتیهها
بییا نتییایج پییژوه

بروغن ی  ،مهییرام ،ام یینی یزدی و سییعی یرضییوان ( )9914ک یه در می یان

مؤلاههای برنامة درسی  ،مؤلایة معلیم و راهتردهیای تی ری

بیشیترین تیثییر را بیر واطیف

دان آموزان دارد ،همخوان دارد.
بییا توجییه بییه ایناییه در پژوه هییای گ شییته در داخ ی کشییور پژوهش ی دربییارۀ برنامییة
درس پنهان آموز

زبیان انگلیسی در مؤسسیات آمیوز

زبیان انجیام نشی ه اسیت ،لیزوم

انجییام تحقییی دربییارۀ یادگیریهییای قص نشیی ه (برنامییة درسیی پنهییان) آمییوز
انگلیس در آمیوز
آموز

و پیرور

و نییز مؤسسیات آمیوز

امیری ضیروری بیهنظیر م رسی  .بنیابراین ،پیژوه

از اهمیت موضو و نییز تلیا

زبییان

زبیان انگلیسی بیه نوان متولییان
پیی ِرو بیا شیناخت و آگیاه

در جهیت پرکیردن خلیث پژوهشی اشارهشی ه انجیام شی ه و

امییی وار اسییت سییازمانها ،نهادهییا و دسییتان رکاران امییر برنامییة درسیی از نتییایج اییین
در زمینییة برنامییهریزی و اتخییاذ تصییمیمات مناسیی تر در حییوزۀ برنامییة درسیی

پییژوه

کشییور اسییتااده نماینیی  .توجییه بییه نقیی

معلییم بییه نوان مهمتییرین مؤلاییه در یییادگیری

قص نشی ه توسی فراگیییران لییزوم بیهکییارگیری معلمییان توانمنی توسی می یران مؤسسییات
را بییی

از پییی

اجتمییا

پررنییم م نمای ی و بییر اهمیییت قییوانین و مقییررات مؤسسییات و نیییز جییو

مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیس ی بییر فا یر ،واطییف و رفتییار فراگیییران صییحه

م گ ارد.
1. Penna
2. Giroux
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حاضییر بییا رویاییردی کیا ی  ،اسییتااده از جامع یة

آمییاری وسییی تر ،بررسیی دییی گاه فراگیییران دربییارۀ یادگیریهییای قص نشیی ه و بررسیی
برنامة درسی پنهیان آمیوز

زبیان انگلیسی در می ار

یال  ،افقی گسیتردهتر

و آمیوز

بییرای دسییتان رکاران نظییام آموزشیی و طراحییان برنامییة درسیی در ایییران فییراهم خواهیی
نمود.
کتابنامه
ایزدی ،.، ،شار پور ،م ،.و قربان قهرمان ،ر .)9977( .بررس نقی
نگر

برنامیة درسی پنهیان در ایجیاد

به اقت ار ،تقویت هویت مل و جهان ش ن (مورد مطالعه :دان آموزان می ار

متوسیطه).

مطالعات مل .999-941 ،)9(91 ،
بحیرای ،

 ،.شاهمحم ی ،ن ،.و مو  .)9919( . ،نق

برنامیة درسی پنهیان در ییادگیری در

زبان انگلیس از دی گاه دبیران دبیرستانهای دخترانة شهر دماون در سا تحصییل  .11-19لیوم
رفتاری (ابهر).92-21 ،)9(92 ،

بروغن  ،ا ،.مهرام ،. ،امینیزدی ،ا ،.و سعی یرضوان  ،م .)9914( .بررس تثییر برنامیة درسی پنهیان
بر واطف دان آموزان مقط ابت ای ( ،پایاننامة کارشناس ارش ) .دانشگاه فردوس مشه  ،ایران.
بزر  .)9914( . ،شناسای برنامة درس پنهان متثیر از محی فیزیا دانشگاه( ،پایاننامیة کارشناسی
ارش ) .دانشگاه شهی بهشت  ،ایران.
.

 .)9919( .بررسی مییزان

بهمن  ،م ،.جوادیپور ،م ،.حایمزاده ،ر ،.صالح  ،ک ،.و لویمق م،

مشارکت و پیشرفت تحصیل دان آموزان دبیرستان با استااده از رو

معایو .

آموز

کلیا

پژوه های کاربردی روانشناخت .49-93 ،)2(7 ،
بیانفر ،ف ،.ملا  ،. ،سیف ،. ،و دلیاور .)9971( . ،تتییین اییر برنامیة درسی پنهیان می ار

بیر

بازدههای اطا یادگیری در دان آموزان دورۀ راهنمیای بیهمنظور ارا یة می  .مطالعیات برنامیة
درس ایران.73-39 ،)3(99 ،

بیجن ی ،م .)9979( .، .مقایسه تثییر برنامة درس پنهان برآموختیههای دانشیجویان دانشیا ه لیوم
تربیت و روانشناس دانشگاه لامه طتاطتای با دانشجویان دانشگاه لیم و فرهنیم بیه نوان ییک
دانشگاه غیر دولت ( ،پایاننامة کارشناس ارش ) .دانشگاه لامه طتاطتای  ،ایران.
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ق م ،ر ،.و مرادیمق م ،م .)9912( .مطالعة اکولوژیک در آموز

زبان :نق

وال ین در پیشیرفت

سطح یادگیری زبان انگلیس  .جستارهای زبان .31-99 ،)1(1 ،
تق پور ،. ،و غااری ،ه .)9977( .بررس نق

برنامة درس پنهان ،در رفتار ان تاط دان آمیوزان از

دی گاه م یران و معلمان مقاط راهنمای دخترانة شهرستان خلخا در سا تحصیل  .71-77لیوم
تربیت .93-99 ،)2(9 ،
ح اد لوی ،ر ،.ت الله  ،ا ،.و احم ی ،ا .)9979( .برنامة درسی پنهیان :پژوهشی در ییادگیریهیای
ضمن م رسه؛ مورد روحیة لم  .فصلنامه تعلیم و تربیت.99-99 ،)2(29 ،
حسین فاطم  ،آ ،.و باران  .)9919( . ،بررس رابطة بین فرهنم یادگیری سیازمان و قصی تسیهیم
با تثکی بر نق

دان

میانج تعه سازمان و رفتار شیهرون ی سیازمان در مییان اسیاتی زبیان

انگلیس و غیر زبان انگلیس در دانشگاههای ایران .مطالعات زبان و ترجمه.73-39 ،)9(34 ،

حی ری ،ر ،.صیم ی ،پ ،.و جیوادیپیور ،م .)9912( .بررسی تیثییر برنامیة درسی پنهیان بیر رفتیار
هنرجویان هنرستانهای تربیت ب ن و دان آموزان دبیرستانهای شهر زنجان( ،پایاننامة کارشناس
ارش ) .دانشگاه الزهرا ،ایران.
خیرآبادی ،ر ،.و لوی مق م،
درنظام آموز

.

 .)9917( .فرصتها و چال های فراروی آموز

زبان انگلیسی

رسم ایران .پژوه های زبانشناخت در زبانهای خارج .94- 39 ،)9(1 ،

دوانلو ،م .)9979( .برنامة درس پنهان .ساری :شلاین.
رزمجو،

 .ا .)9973( .قابلیت اجرای آموز

گستر  :م ار

زبان

شیوۀ ارتتاط در دو حیوزه از بافیت در حیا

موم و آموزشگاههای خصوص زبان انگلیس شهر شیراز( ،رسالة منتشرنشی ۀ

دکتری) .دانشگاه شیراز ،ایران.
زوارک  ،ا ،.و قربان  . ،ر .)9911( .تثییر شتاههای اجتما

زار

دان آموزان .فناوری آموز
صاای موح ،

مجازی بر یادگیری زبان انگلیس

و یادگیری.99-29 ، )9(9 ،

 .)9914( .تتیین تااوت هنجارهای پنهان در انتخا اسیتاد راهنمیا در دانشیا ههای

لوم تربیت و ریاض ( ،رسالة منتشرنش ۀ دکتری) .دانشگاه تربیت معلم تهران ،ایران.
اد ،

 .م .ر ،.حسین فاطم  ،ا ،.و پی ق م ،ر .)9912( .گاتمان و شیا گیری هویتهیای سیاسی :

مطالعة موردی زبانآموزان و معلمان ایران در حیوزۀ ییادگیری زبیان انگلیسی در آموزشیگاههای
زبان .مطالعات زبان و ترجمه.947-93 ،)2(19 ،
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لیخان  ،م .)9972( . .بررس پیام های قص نش ۀ برنامة درس پنهان (محی اجتما
متوس شهر اصاهان) و ارا ة راهاارهای بیرای کیاه

دورۀ

م ار

پیامی های منای آن( ،رسیالة منتشرنشی ۀ

دکتری) .دانشگاه تربیت م ر  ،ایران.
لیخان  ،م ،. .و مهرمحم ی ،م .)9979( .بررس پیام های قص نش ه (برنامة درس پنهان) ناشی از
محی اجتما

م ار

دورۀ متوسطة اصاهان .لوم تربیت و روانشناس دانشگاه شیهی چمیران

اهواز.919-929 ،)9(2 ،

قورچیان ،ن .)9991( .تحلیل از برنامة درس مستتر بحث نو در ابعاد ناشناخته نظام آموزش  .فصلنامه
و برنامهریزی در آموز

پژوه

ال .91-19 ،)9(2 ،

کریم  ،ف .)9919( .برنامة درس پنهان؛ تثکیی بیر تربییت اجتمیا  .راهتردهیای آمیوز

در لیوم

پزشا .994-923 ،)2(3 ،
گایآر .)9993 ( . ،روانشناس برای آموز  .ترجمة شه ییلا  .تهران :رش .
ملا  .)9979( . ،برنامهریزی درس (راهنمای م ) .تهران :پیام ان یشه.

مهرام .)9971( . ،ارزشیاب برنامة درس پنهان در نظام آموز

ال کشور ،مطالعه موردی :دانشیگاه

فردوس ( ،رسالة منتشرنش ۀ دکتری) .دانشگاه شیراز ،ایران.
مهییرام،

 ،.اسییان ری ،. ،سییعی ی رضییوان  ،م ،.و مهرمحمیی ی ،م .)9979( .میزگییرد تخصصیی

بازشناس ماهوم و کاربرد برنامة درس پنهان .مطالعات برنامة درس .999-939 ،)7(9 ،
مهرمحم ی ،م .)9979( .برنامة درسی  :نظرگاههیا ،رویاردهیا و چشیمانی ازها .مشیه  :آسیتان قی
رضوی.
مهرمحم ی ،م ،.و لیخان  .)9979( . ،بررس پیامی های قص نشی ه برنامیة درسی پنهیان (محیی
اجتما

م ار

دورۀ متوس شهر اصاهان) .لوم تربیت و روانشناس .919-929 ،)9(99 ،

ناصری آذر ،ا .)9913( .برنامة درس پنهان در

ارا هش ه در سومین کناران

زبیان انگلیسی می ار

یادی و تیزهوشیان .مقالیة

جهان روانشناس و لوم تربیت  ،حقو و لوم اجتمیا

در آغیاز

هزاره سوم ،شیراز.
هاشم  ،ا .)9911( .برنامهریزی درس (اصو و کاربرد) .تهران :تایماز.
یمان  ،ن ،.لیاقت ار ،م ،.چنگیز ،. ،و ادیت  ،پ .)9977( .چگونه دانشجویان پزشا حرفیهایگیری را

در بالین م آموزن  :یک مطالعة کیا از تجار اسیاتی و کیارورزان .آمیوز
.919-979 ،)1(1

در لیوم پزشیا ،
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و ان
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س ا  .ی ا بشااخ درونااس همااان تحرکااات غیرقاب ا تعری ااس س ا

کااه ساااروت در

تعریاام تروپیدا با ن شاااره مااسکنا  .اشا امسهااای کلااامس کااه در نوشاااار ساااروت
مِاوود سا  ،ناشااس ز وجااود هماای زباان درونااس یصاایانمر و غیرقابا کنااار سا
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ت د دن به زبان قار رد دی باهمعناای جاماایس شا ن و هو هاان برقار ری رتباا باودن
سا

مااا مِااک ششصاای هااای ساااروتس ز انجااا شاارو مااسشااود کااه نمااستو نن ا
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زب اان یااادی و بیرونااس بااهطور کام ا و بااسنقااص ناقااا

دهن  .زبان درونس انها بهقا ری ق رتمنا سا

کاه زباان بیروناس ر تحا

تاثریر قار ر

د ده و ان ر دچااار اشاا امس و هالااا مااسکناا  .در یاا مقالااه بااهطور جمااالس بااه
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بررساس تعا دی ز یا مِاکلات رتباااطس مسپارد زی کااه در رار فِااار زباان درونااس،
در پ اار ششصی های ساروتس یجاد مسشون .
کلیدواژهها :ساروت ،رتبا کلامس ،تروپید  ،زبان درونس ،زبان بیرونس
 .1مقدمه

تمام دغ غاة نوشااار ناتاالس سااروت 9و تکنیا هاای منحصاربهفارد و باه مقولاة یجااد
رتبااا یااا چمااونمس ان باااز مااسپااردد .بااهیبااارت دیماار ،انچااه زبااان ق رتمن ا درونااس ر
ماِاانم مااسکن ا چیاازی جااز اضااور دیمااری نید ا  .پاار بااه تعریاام تشصصااس کلم اة
تروپیداا نیااز دقاا
بیولو یا

نمااایی  ،ماوجااه همیاا

دیمااری در بااروز ان مااسشااوی  .در معنااای

یااا زید ا شناسااس ان ،تروپید ا رش ا ی جوا پیاار ،تح ا

تااثریر ی ا

محاار

بیرونااس تعریاام مااسشااود .رتبااا کااه مدااالزم اضااور دیمااری س ا  ،در تقاب ا بااا زبااان
یا دو قا رت ،جواان

درونس س  .مِک ششصای هاای سااروتس نیاز دقیقااً تقابا بای

زبان بیرون و درون یا «زبان» و «پیخ-زبان» ( س للوس ،9989 ،ص )91 .س .
«زبااان دنیااای بیاارون ر در هالااه ی ز و پااان منجم ا مسنمای ا  ،در اااالس کااه پاایخ-
زبااان ان ر در تمااام بعاااد در نمااوده و پویااایس ان ر تضاامی مسکناا  .بنااابر ی
ساروت پذر ز پیخ-زبان باه زباان یا

سایر نحطااطس سا

و یا

ز ن اار

مار ماا ر ز صاال

م اااهی دور مسسااازد و بااهسااوی مح ا ودی ها رهنمااون مسشااود» ( س ا للوس ،9989 ،ص.
91و.)91
بااهیبارتس ،مکالم اة درونااس نایج اة «فع ا و ن عالااات یمیااد ،ماع ا د و دره ا پیچی ا ه ی
ساا

کااه باار ی شااک پیری مکالمااه مو نااا یجاااد مسکنناا » (هوپلااو ،7111 ،7ص.)91 .

ششصی ها ز سویس ،ز قالا بنا یشا ن زباان ،ز قابا تعریام و کلیِاه ی شا ن ان کاه
مداااوی بااا ماار

اداااا س ا  ،بیمنااا هدااان  ،ز ی ا رو در پ اارشااان دچااار تاارا،

لرزش و تردی مسشاون  .پ اااری کاه یلاسرغا تزلاز  ،در اراار نمایِاس سااروت همیا
بدیار د رد و رری کاه ز هاود باهجای ماسپاذ رد باسشا

راری فر تار ز یکایا

یناصار

1. Nathalie Sarraute
2. Marie-Pascale Huglo

19

چالخها و هالالات رتبا کلامس در ارار نمایِس...

تئاااتری سا  .ز سااوی دیماار« ،اضااور دیمااری» ششصاای هااای ساااروت ر ااطااه کاارده
س ا  .انهااا نم استو نن ا بااس یانااا بااه نماااه دیمااری ،ب ا ون رتباااطس کااه مدااالزم باار ز و
ساش پ ااا
صااحب

سا  ،تاا با بااه ناپ اااههاای زبااان درونااس وفاااد ر بماننا  .انهااا ناچارنا بااا

کااردن ،درون ناااار م هااود ر بااروز دهنا و بااا و هسااازی ،اداسااات هااود ر بااه

منطد تبا ی کننا  .بناابر ی  ،ششصای

سااروتس نااپزیر ها ز رتباا ماسرنجا و ها ز

ی ا م رتبااا  .ی ا رنجااخ و دوپااانمس ،در پ اااار پریِااان ،مک ا هااای م ا وم ،تکر رهااا،
تردی ها ،نز هاا و هلثهاای زباانس مِاوود سا  .یا مقالاه در صا د سا

ضام

تشاام

رویکردی بینارشاه ی (یلوم زبانس و دبیاات) باه پاساشس بار ی یا ساا برسا کاه زباان
در نوشاار ساروت و در سطح کلامس با چه مِکلات رتباطس روبهروس ؟
 .2پیشینۀ پژوهش

َرنااو ریکناار 9ز جملااه نویداان پانس ساا

کااه رمانهااا و ارااار نمایِااس ساااروت ر

بررسس کرده سا  .وی در کاااِ تئااتر رماان ناو ( ،)9188باه قا رت پ ااار سااروتس و در

یی اا هلثهاای ان پرد هااه سا  .همچنای در کااابس باا یناو ن ز تروپیدا تاا جملاه
( )7119نوشاة َپنس فونا

وییاس 7و فیلیا

و  9نیاز باه مدائلة نااِباودن زباان سااروت

و اداسااس بااودن ان شاااره ش ا ه ساا  .ز میااان پهوهخهااایس کااه در هصااوص ارااار و
سب

نوشااری ناتاالس سااروت ،باه زباان فارساس نجاام شا ه سا

مستاو ن باه سا للوس

( )9989شاااره کاارد .در یاا پااهوهخ بااهطور جمااالس بااه مداائلة تروپیداا بااهینو ن
درونمای اة صاالس تمااام رمانهااای ساااروت پرد هاااه شاا ه س ا  .یلااوی ( )9989نیااز بااه
مداائلة بااسهااویاس ششصاای هااای رمااان نااو و درمانا پس ندااان یصاار تما ن شاااره کاارده
س  .ما در هصاوص تحلیا زباانس اراار نمایِاس سااروت ،پاهوهخ قابا تاوجوس نجاام
نمرفاااه ساا  .یاا مقالااه در پااس ان ساا

تااا بااا اوردن نمونااههااایس ز مااا نمااایخ،

چمونمس هالا رتباطس در پ اار ساروت ر به تصویر بکِ .
1. Arnaud Rykner
2. Agnès Fontvieille
3. Philippe Wahl

11

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ سوم

مطالعات زبان و ترجمه

 .3روش پژوهش

ی ا مقالااه بااا ساااناد باه ن ریااات مناقا ن و پهوهِاامر ن یلااوم زبااانس و دبیااات ن یاار
منمنو ،9پیر لارتوماا 7و َرنو ریکنر نوشاه ش ه س .

دومینی

 .1 .3زبان کلامی در نمایش

پیار لارتومااا در کاااِ زباان نمایِاس ،یا زباان ر ز دو بُعا بررساس مسکنا  :یکاس
یناصار فر کلاامس زباان و دیماری یناصار کلااامس .و در تحلیا هاود ،سا  ،دکاور ،یما
نمااایخ ،زمااان و یناصااری چااون لحاا و مکاا

و موقعیاا

ر در پااروه فر کلااامسهااای

زبااانس قاار ر مسدهاا  ،چر کااه در انهااا و هسااازی ،یااا پ اااار شااک نمسپیاارد .یناصااری
چون پیِام ها و تحری اات زباانس نیاز در پاروه کلاامس زباان جاای مسپیرنا  .باا تکیاه بار
ی دسااهبنا ی لارتومااا ،در مقالاة ااضار ز بررساس یاو ملس چاون سا

چِا پوشاس

مسکنی و مطالعة ما او محور پ اار یا زبان کلامس صورت مسپیرد.
 .2 .3مکانیسمهای ارجاعی

دومینیااا

منمناااو ،زبانشاااناا فر نداااوی ،در ولااای بشاااخ کاااااِ هاااود یناصااار

زبانشناسس بار ی ماا
همیاا

دباس 9ز «موقعیا

پز رهپاذ ری» یاا پ ااهساازی ساش مسپویا و

مااروزی یاا بُعاا ز زبااان ر نایجااة تلاااشهااای زبانشناسااانس چااون روماا

یاکوبد ا  1و میاا بنونید ا  1مسد ناا  .طبااد تعریاام منمنااو و بنونیداا  ،هاار «پ اااه» ی،
محصو یما

پ ااهساازی یاا پز رهپاذ ری سا

کاه هاود یا یما  ،نیازمنا پوینا ه،

دریاف کنن ۀ کلاام ،لح اه و مکاان هااص مسباشا  .یا مبااا
س

که بار ی دریافا

معناای اقیقاس یا

ز یا رو اااهز همیا

یباارت یاا پ ااه ،نیازمنا اپااهس ز موقعیا

پز رهپذ ری هداای  .بار ی مثاا  ،یباارت «ما

ز ینجاا ماسروم» ز و اا های زبانشناساس

مِشصااس تِااکی شاا ه و معنااای هاااهری ان ماابو نیداا  ،مااا باار ی دریافاا

معنااای

1. Dominique Maingueneau
2. Pierre Larthomas
3. Éléments de linguistique pour le texte littéraire
4. Roman Jakobson
5. Émile Benveniste
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اقیقس ان بایا ز موقعیا
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شاک پیاری یا پ ااه کاه باه بُعا رتبااطس و فر زبانشاناهاس

مرتبط س  ،مطلاا باشای  .باهیباارتس بایا با نی نکاات مابو یا

پ ااه بهو ساطة کا م

رجا های زبانس مرت ا مسشاود .در مااون کلاسای  ،هو ننا ه زماانس باه چنای جملااتس بار
مسهورد کاه ز قبا

طلایااتس در ماورد «ما » و « ینجاا» د ده شا ه باشا یاا هو ننا ه بعا

ز هو نِااس کوتاااه ،بااه پاسا

یا سااا مسرسا کااه من ااور ز «م ا » و « ینجااا» چیدا .

ولس در ارار نویدان پانس چاون سااروت ،باا بوامااتس در رجاا هاای زباانس مو جاه هداای
که غالبااً تاا پایاان د سااان ،نامِاشص بااقس ماسماننا  .باا سااناد باه ن ریاات پهوهِامر ن
مکرش ه ،به بررسس مکاندی های رجا در ارار نمایِس ساروت هو هی پرد ه .
 .4معنا و دوراهی ارتباطی

وجااود پ یاا ۀ تروپیداا در نوشاااار ساااروت قباا ز هاار چیااز ،نمایااانمر همیاا
اداااا و در ان در زبااان ،توسااط ی ا نویداان ه س ا  .بااه باااور کوان ا  ،7191( 9ص.
« )78سااااروت ز کلماااات بواااره مسپیااارد تاااا تناااو اداساااات و پیچیااا پس درون
ششصاای ها ر بااه تصااویر بکِاا » .فاازون باار بُعاا اداسااس 7کلااام ،زبااان ساااروتس
دربرد رن ا ۀ بااار معنااایس نیااز هد ا  .اداااا و معنااا هاار دو بااا ه ا تِااکی دهن ا ۀ زبااان
درونااس کلااامس و فر کلامس ن ا  .در ی ا هصااوص ،ریکناار مقایدااه ی در هااور توجااه باای
نوشاار یوندکو 9و ساروت نجام مسده :
«یوندکو پیخپا فاادپس و بسمقا ری پ اماو ر بایخ ز نا زه بداط ماسدها تاا مار
معنا ر پاو هس دها  .ماا سااروت باه تنواایس باا ا ا مکالماة دروناس ،باه مکالماه معناای

1. Sja Kuang
 . 7در هصوص ق رت اداا در نوشاار ساروت ،مستو ن به مقالة «می کلمات ،کودکس؛ ساروت و فلد ة زبان یادی» نیز
مر جعه کرد که بهویهه به موضو «بکر بودن زبان» در رر توبیوپر فی

یا هودزن پسنامة ی نویدن ه ،کودکس ()Enfance

مسپرد زد(Raïd, 2017( .
3. Eugène Ionesco
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ور جااس پااوه کاااهخ د ده

س  ،ساروت به ان ،بار معنایس ضافس بشِی ه س » (ریکنر ،9188 ،ص.)11 .
یا معناای ضاافس ناهتنواا نبایا توساط هو ننا پان و اااس دریافا
مااا بااهروشاانس کِاام شااود بلکااه مکااان رفااا قطعااس ی ا

9

کننا پان دروناس

بوامااات نیااز در هایااار انااان

نیداا  .بااهیبارتس ،رمزپِااایس باا ون هطااای کاا های معنااایس مااری ناااممک
ساروت نیز ز هرانچاه باه نوشااارش نداب

ماسدهنا پریاز ن سا

ساا .

و هرپوناه تلاشاس ر

در ی ا ر ساااا محکااوم کاارده و ان ر نااویس ض ا معنایس مااسنام ا « :بداایاری ز هو نن ا پان
به ما ماسپوینا کاه ما بیقار ری ر باه نماایخ ماسپاذ رم .یا یکاس ز ضا معناهاای
بیِااماری س ا

کااه در مااورد کاابوااا و نمااایخهااای جریااان د رد» (ساااروت ،9118 ،ص.

.)1تماام نوشااههای ساااروت باهنااویس ،ویهپاس غیرقابا ضاابط باودن و فارّ ر باودن وجااود
(نواوی ا  )7191 ،7ر بااه نمااایخ مسپذ رن ا  .زبااان ساااروتس زبااانس فعااا و انااس س ا
نمستاو ن یا

ت دایر هااص و معناای رابا

کااه

ز ان ساانبا کارد .ویهپاس اناسباودن زباان

ساااروتس ز برتااری معنااای ولیااه (معنااای هاااهری) 9در بر باار معنااای رانویااة ان (مداااار و
ضمنس) مسکاه  .نوشاار بااز و «اراار زیباای باسوق اه در تکلا » 1وی ،ناهتنوا باه تعا د هار
هو نن ه ،بلکه باه تعا د هار هاو نخ ،پااندای معناا شا ن و دریافا
جو

د رنا  .معناهاا ز هار

ششصی هاا ر کاه ماا ترجیحااً در یا پاهوهخ زباانس «ااملاان پ ااار» 1ماسناامی ،

 .9منابا مکر ش ه در ی مقاله تاکنون به فارسس ترجمه نِ ه ن و بشخهای مداشرج ز انها توسط هود نویدن پان به
فارسس برپرد ن ه ش ه ن .

 .1رر زمانس زیباس

2. Florence Noiville
3. dénotatif vs connotatif
که «ت وم د شاه باش »« ،با ما سش بموی و ماعلد به پذشاه و اا باش » .ی مبح توسط ان مور

در کااِ نق  ،با پرد ها به تئوریهای ولری و لاندون بیان ش ه س  .در ی مورد ،نق قولس ز برپدون ر نیز مسهو نی :
«کاابس که تمای به ت وم د رد ،کاابس س

که قابلی

هو نخهای پوناپون ر د رد .کاابس که ،در هر اا  ،جازۀ هو نِس

ماغیر و ناپای ر ر مسده »( .مر جعه شود به )Maurel, 1998, 112
 ،Porteurs .1بهدلی فِار زبان نامح ود و اداسس درون ،زبان پاهس ز تدلط ششصی های ساروت هارج مسشود ،نمار
ز فایلان ان ج مسشود یا ااس انها ر بهدنبا هود مسکِان  .ی دی پاه در اقیق
فلد ة زبان س ( .مر جعه شود به .( Heidegger, 1985, 229

برپرفاه ز ت کر های یمر در هصوص
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ااطااه کاارده ساا  .م اااهی ز سااطح اشااکار و بااا یس کلمااات پااذر کاارده و فر تاار ز
قال ا بن ا یش ا ن توسااط د هدااان  .بااا ی ا وصاام ،بااا کلمااات سااازن هخمشربس مو جااه
هدای که ز معنا لبریز ش ه و ق رتس فر معنایس به هود مسپیرن :
«کلماتس که ب ون طلا ما در ماا ن اوم ماسکننا  ،یمیقااً در وجاود ماا ریِاه ماسدو ننا
و پاهس م تس طولانس ،و نوایاااً پااهس بعا ها ناپواانس در وجاود ماا سار بار مساورنا و ماا
هاا ز هاو ِ براری و

ر و د ر مسکنن به یا بااره ،وساط هیاباان بایداای یاا ینکاه شا
نمر ن روی تشامان بنِینی » (ساروت ،9118 ،ص.)17 .

سااازن پس کلمااات ناشااس ز و هسااازی ،معناسااازی و ساایا بااودن انهاس ا
بودنِان بهدلی تشری

هر معناای قطعاس سا

و مشاارِ

کاه ز پایخ فرساااده ن  .یا کلماات قبا

ز هاار چیااز ،زبااان درون ااملااان ساااروتس ر ویاار ن مااسکنناا چر کااه هاار باار ز یااا
بیرونسساازی هلااف محاف ا

ز زباانس نااِ و دسا نشاورده سا

بسنقص و تحریم ناقا یابا  .باههمای دلیا سا
ساااروتس در بر باار «هطاار معنااادهس» مقاوما

کاه هرپاز نمستو نا

کاه در دیا پاه ریکنار ششصای هاای

مااسکننا « :انهااا باهجااز پ اااار چیاازی باار ی

دفااا ز هااود ن رناا و هماای پ اااار ساا

کااه انهااا ر ازرده کاارده و بااهپونااه ی

مسشکاف  .انها بای باه مباارزه باا معناا بررد زنا تاا ز ادااا محاف ا

نماینا » (ریکنار،

 ،9188ص.)11.
ششصاای ها ز معنااای مد الّمس پریز نن ا کااه معناهااای دیماار ر باار ی رب ا
هود قربانس مسکن  .با یا ااا  ،ااملاان پ ااار سااروتس در صا د ا ا
نوایااً مجبور مسشون به معناا تا دهنا  .باازه باه همای دلیا

سا

موجودی ا

رتباا هداان و
کاه ششصای هاای

ساااروتس در ن اار فراندااو ز کَلَاا  9در تلاااش باار ی «معناسااازی» (کَلَاا  ،9111 ،ص-918 .
 )981هدان  .انها بهطارز یجیا

و ترساناکس بای

یا دو ر هاس رتبااطس پریاز ز معناا و

معناسااازی پیاار کاارده ن ا  .در دی ا پاه فر ندااواز کَلَ ا  ،ششصاای هااای د ساااانس ساااروت و
بهویهه ر وی د ساانهایخ بهدنبا کِم یا باه صاطلاِ  صاریحتار ولاس یامیاناهتار ،باهدنباا
زیاار و رو کااردن دیمااری بااهمن ااور «دسااایابس بااه فر سااوی کاارد ر و پ اارهااا ،جریانااات
1. Françoise Calin
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تروپیداامس و غیرقاباا بیااانهااا» (کَلَاا  ،9111 ،ص )911 .هدااان  9.در ینجااا مستااو ن
ضافه کارد کاه یا «تلااش بار ی زیار و رو کاردن» در اراار نمایِاس سااروت نیاز مِاوود
س  ،ما با غیبا
رو دومینیااا

ر وی ،هار کنکاشاس فقاط در ساطح مکالماهها صاورت ماسپیارد .ز یا
مکالماااه در نماااایخ ،ان ر «پز رهپاااذ ری

مَنمناااو ،در هصاااوص همیااا

م اارر»( 7منمنااو ،7111 ،ص )11 .مااسنام ا  .در مقایدااه بااا رمااان ،در مکالمااة تئاااتری ،هاار
پونااه تلاااش باار ی برقاار ری رتبااا یااا پریااز ز ان جلااوهپااری دوچن ا ن د رد ،بااهویهه در
نویس ز تئاتر که سا هاا و ارکاات با ن باه کمااری تعا د هاود رسای ه نا  .در پزیا ۀ
زیر ز و انجاس  9شااه نموناة جالا

و اااس کماس هنا هد ر ز تلااش نااموفد و هِا

«م »7.باار ی ماقایاا کااردن «ز 1».در هااود باار زی و بااهویهه بیااان مو فقاا
فر ه کردن بدار رتبااطس بیِاار هداای  .در یا مثاا  ،مِاک
یلنااس یبااور مااسکناا  ،چر کااه «م »7.و «م »9.بااه یاا

مو فقاا

هااود باار ی

رتبااطس ز ساطح کلاامس و
هاااهری و ز روی کاار ه

کا ا نمسکننا  .بناابر ی در ینجاا ،تلااش بار ی کنکااش دیماری باهطاور ویاهه مامرکاز بار
کنِس یاط س اداسس س :
«م ]...[ :9.باهن ارم رسای  ،در ون لح اه کاه ون د ره تدالی میِاه .بااورم شا کاه د ره
جازه مسده اقیق

و رد بِه...که اقیق

همهجا ن وم کنه...

م :7 .همهجاا؟ ماا ناه و رد ون کانم مناس کاه یا ۀ کاوچیکخ چمباتماه زده ...ارفاامو
باور کنی  ،میِه ی طاور پ ا

کاه ماا د ریا اِ در هااون ماسکاوبی  .ماا اااس اباس ها

نید ا  .مااا د ری ا تمااام ناار یمونااو صاارف هیچااس مااسکناای  ...ی ا ه ش باار ی هودشااه،
ونجاساا  ،دساا نشااورده .ماا مطمئاان هماای
اااا املااه بااه اقیقا هااای قِاان

لااان ز مش یماااهخ بیاارون وماا ه ...در

کااوچیکس هدا

کااه مااا جمعِااون کااردی و پِا

 .9ناهومس تاث ( )Naomi Tothنیز در کااِ هود ،نوشاار زن ه ،به ی مدثله مسپرد زد و ز تمای ر وی بر ی شکافا فرم
و ن وم به یماق ناشناهاه و غیرقاب تعریم سش مسپوی (تاث ،7191 ،ص)81 .

 .1من ور ز « ز ».زن و من ور ز «م »7.مرد  7س

به تبعی

2. énonciation effective
3. Elle est là
ز ساروت که فقط اروف و ی و پان ر بر ی نامپذ ری

ششصی هایخ بهکار برده س  ،ما نیز اروف و کلمات «زن» و «مرد» ر در ترجمه سا اده نمودی .
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ساارمون رهاااش کااردی … ون محبوسِااون کاارده ،دورشااون پیچیاا ه ،ساا

چداابی ه

بوِون( ...مسنال )» (ساروت ،9118 ،ص.)11 .
ز یا

طاارف ،تلاااش باار ی کن ا وکاو و رتبااا ب اهمن ااور جباار ن تنوااایس و ز طرفااس

دیماار ،پریااز ز معنااا و دیمااری باار ی مر قباا

ز اداااا ،مااا نمااایخ ر در وضااعی

م وم نوساانات رتبااطس قار ر ماسدها و ماانا ز رسای ن هو ننا ه باه نقطاة ما و رابا
هو نخ مسشود .بنابر ی هماهچیاز در ناپایا ری باه پایخ ماسرود و نوایاااً یا «هیچچیاز»
س

که در جریان نمایخ رخ مسده .

« .5هیچچیزِ» 1چندمعنایی

«هیچچیز» کلاامس در قدام هاای مشال اس ز مکالماههاای نمایِاس سااروت باه چِا
مسهورد .ولس اقیقا

ان ،ریِاه در یا

«هماهچیز» تلاویحس د رد کاه مکاان تجماا زباان

نااام ووم و غیرقاباا بیااان ساا  .در مصاااابه ی کااه ساااروت بااا ساایمون بنموسااا نجااام
مسده  ،دوپانمس یا «هیچچیاز» تصاریحس و «هماهچیز» تلاویحس ر بیاان ماسکنا « :انچاه
بر ی هوشاین س  ،ی

س

کاه درسا

در زماانس کاه ادااا ماسشاود مطلقااً چیازی

در جریااان نیدا  ،در همااان لح ااه بااا نماااهس ریزبینانااه و ار م ،چیزهااای زنا ه ی مااسبیاان
که ی ی به ن ر مساین » (ساروت.)9111 ،
در تمااام ارااار نمایِااس ساااروت« ،هیچچیااز» در کلااام ششصاای هااا جریااان د رد تااا
بااس همیاا تااری و سااطحستااری مداااه برهاساااه ز زناا پس یااادی ر برجداااه کناا .
مداااهلس کااه ز ش ا ت ناااچیز بااودن ااااس نمااستااو ن نااام مد ائله باار انهااا پذ ش ا  .مااا
همااانط اور کااه ساااروت در ی ا مصاااابه مطاارِ  مااسکنا  ،ی ا «ناچیزهااا» در ی ا

سااطح

میکروسااکوپس ،د ر ی کااارکردی چنا معنایس هدااان  .در یا صااورت ،یا پ یا ۀ زبااانس و
فلد س نهفقط بر ی دریافا کننا ۀ بیرونس(هو ننا ه یاا تماشامر) بلکاه بار ی ساار تهیهاای

رتبااطس پذیرنا پان دروناس (ششصای های نماایخ) ها مِاک یجااد ماسکنا  .در بار ی

1. rien
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مکالماه ی هاود ر کنکااش ماسکنا تاا لا قا بشاخ کاوچکس

ز ی «چیزهای زن ۀ میکروسکوپس» ر در کن :
«م :9.چس قویاره؟ چر نمسهو ی زش بمس؟ پس یه چیزی بوده...
م :7.نه...و قعا هیچچیز...هیچچیزی که بِه پ

...

م :9.ولس بازم سعس ک ( .» ...ساروت ،9118 ،ص)99 .
مااا «هیچچیااز» هماننا سااکوت ،بواااری

یااار ف صااریح ،هرچنا تلا ااما کلااام ،در

ناتو نس و ااس ترا و بر ی بیرونسسازی و بر ز ناپ اهها و ناپ انسهای هود س :
«م :9.ولس بازم سعس ک ...
م :7.ه نه ...نمسهو م...
م :9.چر ؟ بو بمو چر ؟
م :7.نه ،مجبورم نک ( .» ...ساروت ،9118 ،ص)99 .
در چنی شر یطس ،صحب

کردن مدالزم جدارت س :

«م :9.یعنس ی ق ر واِاناکه؟
م :7.نه...نه ی ق ر واِانا  ...ی طوری نید ...
م :9.پس چیه؟
م :7.ون ....ون بیِااار ز هیچچیااز نیداااخ ...چیاازی کااه ساامخ هیچچیاازه ...چیاازی کااه
ی ا طااوری ص ا ش میاازن  ...فقااط زش ااارف زدن ،مطااراخ کااردن ...ون میاونااه شااما
رو دنبااا هااودش بکِااونه ...چااه شااکلس بااه ن اار میاااد؟ هاایچکااس ،پذشاااه ز ینااا...
هاایچکس جاار ت نمااسکنااه ...هاایچوق ا

نمااسشاانوی کااه ارفااس زده بِااه( .» ...ساااروت،

 ،9118ص)99 .
با یا وجاود ،م 9.همچناان باه و د ر کاردن م 7.بار ی هاود بار زی ،صاحب

کاردن در

مورد ی «هیچچیز» و تب ی کردن ندبس زبان درونس به بیرونس د مه مسده :

1. Pour un oui ou pour un non
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«م :9.باشاه ...زت هاو هخ ماسکان باههااطر هماة چیزهاایس کاه دیاا ماسکناس باار ت
بودم ...بههاطر ماادرت ...باههااطر پا ر و ماادرمون ...رساماً لاماسا

ماسکان  ،نماستاونس

پا پس بکِس ...چس ش ه بود؟ بمو ...موه س بو بمس( .» ...ساروت ،9118 ،ص)99 .
ب ی ترتی  ،پ اار تا پایاان نماایخ ااو یا «هیچچیاز»ی ماسچرها کاه در اقیقا
بر ی ششصی هاای سااروتس و مشاطا

«هماهچیز» سا ؛ چیازی کاه ز نماایخناماههاای

ساروت به پ اة سیمون بنموسا ،9تئاتری «رسو پر» مسسازد:
«تئاتر سااروت رساو پر سا  .تئااتری کاه باه هاودش جاازۀ پ اا تماام چیزهاایس ر
مااسدها کااه نبایا پ اااه شااون  ،چیزهااایس کااه معمولااً سااو ۀ تئاااتر نیدااان  .چیزهااایس کااه
معمول ااً سااو ۀ رمااان ه ا نیدااان  :ی ا هیچچیزهااای کوچ ا
هیچچیز قابا بیاان هداان  ،یا

یا ۀ سااده ،یا

از ردهن ا ه ،ب ا ون باااز ه ا

دروک کوچا  ،یا

ساکوت ،چیزهاایس

کاه هاایچ کااس در انهاا تااثملس نمسکنا  ،کااه هار کدااس ز توجااه کاردن بااه انهااا جاناااِ
مسکن و سااروت نِاان ماسدها کاه یا چیزهاا انقا رها ها باس همیا

نیداان بلکاه

بااریکس ،مملااوء ز تو یاا های اتااس ناا  :منِااث هِااون ها ،جناا هااا ،تعصاا هااا (»)...
(بنموسااا .)9111 ،طبیعااااً «هیچچیااز» چناا معنایس مااا ساااروتس ،نمااستو ناا کاملاااً در و
کِم شود ولس انچاه مدالّ سا

بار باار معناایس پ ااار ماس فز یا  .باهیباارتس ،معناهاا و

م اهی مشالم همچون ن های کلاافس پیچیا ه نا کاه تلااش بار ی بااز کردنِاان باسنایجاه
سا  .بااهیبااارتس ،پ اااار در قلا ساااروت در موقعیا
س  ،فر ین ی همو ره ماغیر که هایچوقا
هاایچ مثموریا
زبانس توتلی

فعااا و غیرقابا مواااری رهااا شا ه

تماامس نا رد .باه ن ار ماسرسا زباان سااروتس،

و مداائولیاس باهجااز «وجااود د شاا » نا رد و بااه معنااای تشصصااس کلمااه،
7

س

که ه فس جز هود ر وسیله نید .

 .6ابهام در ارجاعات کلامی

ناپ انسهاا جزهاس ز مِاکلات رتبااطس زباان هداان کاه در نوشااار سااروت ،در قالا
رجایااات نیااز دی ا ه مااسشااون  .باار ی معرفااس مبح ا

بوامااات رجااایس ،کاااتری کرباارت
1. Simone Benmussa
2. autotélique
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ز طاارِ  رتباااطس یاکوبداا و تعریاام وسااو ل دوکاارو 7در

هصاااوص کااااربرد رجاااایس زباااان ،باااه معرفاااس بعااااد ساااهپانة ان در کاااااِ هاااود
پز رهپذ ری 9مسپرد زد:
چه مربو به ک پذ ری باشا یاا چاه کا هو نس ،ساو ه تو مااً ز ساه ساازوکار رجاایس
سا اده مسکن که ما انها ر بهترتی
موقعیااا

یا چنای ماسناامی  :رجاا مطلاد ،رجاا مارتبط باا

زبانشناساااس و رجاااا مااارتبط باااا شااااهصهاااای شااار یط رتبااااطس ،یاااا

«شاهصپذ ری» ( 1ورکیونس ،9181 ،ص.)91 .

مطااابد بااا تع ااری س ساااده کااه در کااااِ مق مااه ی باار پر پماتی ا

(پالاااا و پری ا ،

 ،7111ص )71-98 .بیااان شاا ه ساا  ،در رجااا مطلااد ،تِااشیص رجا هااا تنوااا
و بداااه بااه طلایاااتس ساا

کااه یبااارت در هایااار مااا مااسپااذ رد .باار ی مثااا  ،یبااارت

«چوااارده اوریاا  »7191شااام رجااایس زمااانس ز نااو مطلااد ساا  .همااانطااور کااه
رجاا وجاود نا رد .ماا پار تِاشیص رجاا

مسبینای در یا یباارت بواامس ز جوا

منااو بااه طلایاااتس باشاا کااه هااارج ز و ااا های زبانشااناهاس ر هااه شاا ه در یبااارت
س ا  ،در ی ا صااورت بااا یکااس ز دو رجااا ماارتبط مکرش ا ه توسااط ورکیااونس مو جااه
هدای  .رجاا هنماامس مارتبط باا موقعیا

زبانشناساس سا

کاه باه پاز ره یاا یباارت ز

قب بیان ش ه مارتبط باشا  .بار ی نموناه در یباارت «فارد ی روز ارکا

کاارلوا» ،بار ی

در دقیااد م وااوم فاارد  ،بایا ز روز ارکا

کااارلوا مطلااا باشاای ؛ هبااری کااه برهلاااف

نااو رجااا مطلااد ،ز هااود یبااارت دریافا

نمااسشااود .بالاااهره ،رجااا  ،هنمااامس ز نااو

شاهصپذ ری یا مارتبط باا موقعیا

رتبااطس سا

کاه و بدااه باه موقعیا

پز رهپاذ ری

یا لح اة َد ی کلاام باشا  .در یباارت «کاارلوا ماسهو ها ان ر بشارد» ،دریافا
«ان» مِاارو بااه اضااور در موقعی ا
س

و ارک

دس

ی

و در

پز رهپااذ ری س ا  .چااون نا ااار مااسرود لا ق ا بااا

بوام کلامس رفا شاود .ماا چاه ماستاو ن کارد پار کلاام باا هایچ
1. Catherine Kerbrat-Orecchioni
2. Oswald Ducrot
3. L’Énonciation, de la subjectivité dans le langage
4. Déictique

89

چالخها و هالالات رتبا کلامس در ارار نمایِس...

ارکاااس هماار ه نباشاا  ،بااهویهه در تئاااتر؟ در نوشاااار ساااروتس ز یاا دساا

بوامااات

رجایس پر س ؛ بواماتس کاه یاما ً باا هایچ ر هکااری بار ی برطارف شا ن همار ه نیدا
در اقیق ا

کاااربرد رمزالااود « ی ا » و «ان»هااای مکااانس و شاااره ی ماابو  ،بااه نااویس برن ا

نوشااری ساروت مبا

شا ه نا  .تعا د بالاای یا

رجایاات ،ماانا ز یا ماسشاون کاه

باو نی همة انها ر بررسس نماایی  .باه همای جوا  ،باه تعا دی ز انهاا کا اا ماسکنای .
در پزیاا ۀ زیاار ز باار ی هاایچ و پااوه ،مضاامون پ اااة «م »7.تنوااا بااا توجااه بااه موقعیاا
پز رهپذ ری قاب دریاف

س :

«م :9.هوِ ...لان بواون مایم ؛ ما باهااش ،مثا ینکاه ،باا یاه لحا غرورامیاز اارف
زدم...
م :7.چر ی جوری د ری میمس؟ با ی طعنه؟ (( .»)...ساروت ،9118 ،ص)99 .
فو ا « ی ا جااوری» و « ی ا طعنااه» در ی ا یبااارت ،مدااالزم اضااور مااا ،شاانی ن ی ا
طعنه و در انس ما ز موقعی

س  .باز ه مثا جالبس ز ی نمایخ ر مسهو نی :

«م :9.لااان د ره یااادم میاااد :تااو پ اااس پااه تااو مسهو ساااس ،مااستونداااس ...کااه بواا
پیِنواد د ده بودن ،تو موقعی های یالس...
م :7.بله ،درساه ...چه شارماور ...ما تاه ق اس سااک شا م .طاوری کاه نماار همیِاه
زن پس کرده بودم .ما

ون باازی رو باازی کاردم کاه ونجاا باازی میکان  .مطاابد باا هماة

قانونها .بلافاصله هو ساا هودماو بالااتر بکِا ...همونطاور کاه هرکداس ونجاا یا کاارو
میکنه...امایاخ ،پ ام بواخ اایااجس ن شاا  ،ما هاودم ینجاا یاه جاایس رو د شاا ،
پیخ ونا ...یه جای هیلس هوِ( .» ....ساروت ،9118 ،ص)98-91 .
هاهر ً در ی مثا  ،قی مکانس « ینجاا» یا

رجاا مابو یاا مجواو نیدا  ،چر کاه ماا

ر باه کلماة «ق ااس» در جملااات قبا رجااا مااسدها کااه در زبانشناسااس ،رجااا پیِاای

9

نامی ه مسشود .ما رجاا د دن یا قیا باه رجاایس کاه ز بُعا زبانشناساس معلاوم سا ،
مِااک مجوولیاا

ان ر ااا نمااسکناا  ،چااون ق دااس کااه «م »7.ز ان ااارف مااسزناا

فااسن دااه باار ی مشاااطبس کااه ز و نمااایخ هاایچ سااشنس ز ان نِاانی ه و بع ا ز ان نیااز
1. Anaphorique
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نشو ه شنی  ،مجوو و مابو سا  .ماا سااروت پار ز یا

رجاا هاای فریبنا ۀ مِاک

ساز رتباطس س  .نماار سااروت باا رجاا هاا ناویس باازی معماایس ر ترتیا
کااه مکااان ا ا ان غیاارممک ب اهن اار مااسرس ا  .و مرجااا شااناه
زبااانس ر در کلمااات ب اههاااهر معلااومس پنجان ا ه س ا
م ارتبط بااا موقعی ا

و ا ا های ناشااناهاة

کااه در اقیق ا

پیااام ناشااناهاه س ا  .پاار قی ا « ینجااا» و بداااه بااه موقعی ا

د ده سا

باار ی پذیرن ا پان

پز رهپااذ ری باش ا  ،رجااایس

رتباااطس محدااوِ مااسشااود ،مااا در نوشاااار ساااروت ،بوااام ااااس ز

قویتری ناو بیاانشا ۀ ان توساط ورکیاونس ،فر تار ها ماسرود .در ماورد ضامیر « وناا»
نیز ،ااس پر در موقعی

9

َد ی کلاام نیاز اضاور د شاای  ،ایاا ماستو نداای پاس باه «جاایس»

ببااری کااه «م »7.دیااا مااسکن ا پاایخ انهااا د رد؟ ی ا مِااک رتباااطس باار ی پذیرن ا پان
درونس ماا نیاز وجاود د رد ،ماا ز تارا قطاا رتباا  ،بیِاار وقاات ت ااهر باه فومیا ن
ه مسکنن  .ی ترا اااس ز پ ااار «م »7.نیاز در مثاا زیار کاه تعا د رجا هاای مارتبط
با شاهصهای شر یط رتباطس ان نیز قاب توجه س  ،شنی ه مسشود:
«م :9.ماا هیچااس رو ماوجااه نمیِاا  .ز یاا پذشاااه ،نمااسدوناا چاار  ...چطااوری
توندا  ...با تو ...و قعا نه ،بای که تو...
م :7.ه ناه ،تماومخ کا  ...یا طاوری ناه ..یا طااوری ناه کاه ما بایا فلاان یاا فلااان
باش ا  ...نااه ،نااه ،زت هااو هخ مااسکاان  ،چااونکااه تااو مااسهااو ی مااا باااونی هم یمااه رو
ب ومی  ...هنوزم ینو مسهو ی ،ممه نه؟»( .ساروت ،9118 ،ص)91 .
ی ا معماهااای رجااایس بااسوق ااه بااه مازلااز کااردن رتبااا کلااامس در تمااام مااا هااای
نمایِس د مه ماسدهنا  .در نموناة زیار ز یداما 7نیاز مضامون قیا االا
م عو « ون» ،با نبود سا هاای جاایمزی  ،اااس باا توجاه باه موقعیا

« یا طاوری» و
پز رهپاذ ری نیاز،

غیرقاب شناسایس س :
«م :9.طبیعیااه .چااه ر بطااه ی؟ ونجااا ،هناار هد ا  .و ینجااا ،زن ا پس هد ا  .دو اااوزۀ
مجز  .ب ون هیچ شار کس.
 .9مقصود همان ضمیر«انها» س  .در ینجا سعس بر ی بود که دقیقاً ز کلمات اوردهش ه در ترجمه سا اده کنی .
2. Isma
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و (مرد) :هُا  ...ما (هُا وچا باازی در ماساورد) ،االاا کاه وناو بوا نِاون د دن...
به ی هاوبس ...دیماه کااری بار ی نجاام د دن نماسموناه :ما
محض ینکه مردم شرو ماسکننا باه یا طاوری صاحب

وناو هماهجاا ماسبیان  .باه

کاردن -هودشاه ،ما

وناو بالاا

ولخ مسکن ( .» ...ساروت ،9118 ،ص)19 .
مِااک بوااام رتباااطس تنوااا محاا ود بااه رجایااات ماارتبط بااا شاااهصهای شاار یط
رتباطس نماسشاود .تماام ماا سااروت باا ناو هلثهاای چنا معنایس دچاار پددا هاای
رتباااطس شاا ه ساا  .هو نناا ه باار ی لح ااه ی هااود ر بداایار نزدیاا

بااه دریافاا

تضمی شا ه و مدالّ مسیابا ماا دیاری نماسپایا کاه نِاانههاای زباانس قطعیا  ،ناپ یا
شا ه و در چِا باره زدناس و ساقو هاود ر باه نقطاة و رتباا ماناس شااه سا .
کلام ساروتس هر پونه قطعیاس ر باه باازی ماسپیارد ،اااس زماان و فایلاان هاود ر ها باه
چااالخ مااسکِ ا  .کلااام وی کلااامس یصاایانمر س ا

کااه برهاساااه ز اداسااات غیرقاب ا

رب  ،غیرقاب بیان و غیرقاب ناقا س .
 .7بحث و نتیجهگیری

در ماااون نمایِااس ساااروت ،ساا ها بااهطرز چِااممیری تقلیاا یافاه ناا و رتبااا ،
غل

در سطح کلاامس در جریاان سا  .باا وجاود یا  ،باهدلیا اضاور پ یا ه ی باه ناام

تروپیدا  ،پ اااار نیااز دچاار هالالاااتس ساسااس سا
مسپردنا  .ز جملاة یا

کااه مااانا شاک پیری رتباااطس یا ها

هالالااات کلااامس مستااو ن بااه بوامااات رجااایس و تقابا باای بااار

ضااافس معنااا و بااسمحاااو یس (هیچچیااز چن ا معنایس) شاااره کاارد کااه بااهویهه بااا ساااناد بااه
تئوریهااای ورکیااونس ،کَلَاا و ریکناار باا نهااا پرد هاااه ی  .نوشاااار ساااروت ،نمااایخ
مجادلة بی درون و بیرون ،بای قابا بیانهاا و غیرقابا بیاانهاا و پ ااههاا و ناپ اههاسا .
ششصاای ها ز ساااویس بقاااای هااود ر در رتباااا کلاااامس مسبینناا و بااار ی ا ااا ان
مسکوشاان و ز سااویس دیماار ماااثرر ز زبااان اشا اه و وساایا درونااس هدااان کااه ها لااذت
رتبا و ه ا ا ان ر باا مِاک مو جاه مسساازد .موتاور محار هار پوناه پایخ روی
یااا تعلیااد مااا  ،هماای زبااان نوااان و تاریاا

درونااس ساا

کااه مستااو ن ان ر دنیااای

اداسات و م ااهی نیاز نامیا  .زباان بیروناس در اقیقا  ،جاز ر هالاس جبااری و ناپایا ر
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بر ی لاواباات مش اس درون و اداساات بکار و ه ااه ی نیدا
ی

کاه باهساری  ،باه بواناة

جرقاة تروپیدامس باه دنیاای ماعوا  ،هااه و محا ود کلماات هجاوم اورده نا  .زباانس

که ز لاواباات تروپیدامس و زباان نامحا ود درون نِائ

ماسپیارد ،باار ضاافس معناایس ر

بااه دوش مسکِ ا و معنااا بااهپونااه ی غیرقاب ا کنااار در کوچ ا تااری کلم اة َد ش ا ه ،در
لح هاا ،مکا هاا ،نمااه و اااس یو ما نواانستار ز فر کلاام کاه هو ننا ه ز انهاا بسهبار
س ا  ،در جریااان س ا  .در و قااا ،هجااوم اداااا ز ی ا

سااو و معنااا ز سااویس دیماار،

کلااام ششصاای هااا ر کااه بااارزتری نِااانة رتباااطس ساا  ،دچااار هیجانااات غیرقاباا
پیخبیناس مسکنا  .ششصای هاای سااروتس نماستو ننا رتباا دلشاو ه ر برقار ر کننا ناه
بههاطر ینکه ق رت تکل یاا اشانایس باا زباان ر ن رنا بلکاه باههاطر ینکاه زباان بیروناس
در ناقااا بااسنقااص م اااهی و در
ساروت ز کنار هاارج شا ه سا
د ساااان ر بهساام

زبااان درونااس ناااتو ن س ا  .بااهیبااارتس ،پ اااار ناازد
و باهن ار مسرسا یا پ ااار سا

کاه هماة یو ما

دلشااو ه مسکِااان  .مااا چمونااه زبااان ز تولی کنناا ۀ ان ق رتمناا تر

بااهن اار مااسرساا ؟ مستااو ن پ اا

زبااان در بدااارهای یمیقااس ز مهاا و اداااا

ششصاای هااا رسااوخ کاارده و بااا بسقاار ری و سااطة هااود یعنااس ندااان ر بااه سااش و
مسد رد .تِنم زباان و شاور و لاواابخ در جاایجاای ماا سااروت باه چِا ماسهاورد.
در اقیقا  ،زباان ناازد سااروت تنوااا کلاامس سااده و قاار رد دی بار ی ناقااا پیاام و رتبااا
نید  .بهیباارتس جااماتر ،زباان دیمار وسایله نیدا  ،بلکاه ششصایاس ها رز و ها ساطح
بااا سااازن ۀ ان و ااااس پاااهس فر تاار ز ان س ا  .مااا تِااویخ زبااان کلااامس ناازد ساااروت
دلیلس بر باه با بدا

رسای ن رتباا نیدا  ،چر کاه رتبااطس فر تار ز ساطح یاادی کلاام

در جریان س  .بهن ار ماسرسا زباان فر کلاامس اهاری ر هاا ششصای های باسهویا
ساااروت باار ی جباار ن ضااعمهای رتبااا کلااامس باش ا  .شایداااة بررسااس س ا

کااه ایااا

مشاطب اان بیرونااس بال اثهره مکااان و رد ش ا ن بااه الق اة رتباااطس ششصاای ها ر ز طریااد
زبااان فر کلااامس پی ا مسکنن ا یااا ی ا زبااان ،ک ا های زبااانس لااازم باار ی رمزپِااایس ر در
هایارشااان قاار ر نمسدهاا و مشاطبااان همچنااان در سااردرپمس و پدداا
مسمانن ؟

رتباااطس باااقس
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چکیده
ادبیات ترجمهشده ،بهویژه فییم هیا دوبمیهشیده اغمی
دخی و تصییر

بییر جامعیة مقصیید دسییوشو

تیثییر اییدوولوی ایا

تحی

قییرار گرفوییه اسی  .پییژوه

اسییوداده از روش ی توصییید م ی در صییدد اس ی

ااضییر بییا

بییه بررس ی جنبییههییا ایییدوولویی

این دسیواار هیا در فییم هیا دوبمیهشیده و پشی شیده از صیدا و سییما جمهیور
اسالم ایران در سیه دولی

مودیاوت بعید از انقیال

اسیالم بریردازد .در ایین تحقیی

بیییا اسیییوداده از مییید دسیییواار دو یییات ( ،)2112دسیییواار هیییا بیییرونمونیی و
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مشییشص شییود .از آنجییای

شیید د ی ی اییین

و ارز هییا غال ی

بییر آن

ییه مییون دیییدار شیینیدار دارا عناصییر غیر المی

ماننیید

ییه آن را از مییون نوشییوار مومییایز می سییازد ،در اییین

تصییویر ،صییدا و موسیییق اسی

تحقییی میید دسییواار دو ییات ( )2112بییا توجییه بییه ویژگیی هییا خییا
دیدار شنیدار سیازگار شیده اسی  .بیدینمنظیور ،هیر تانیی

دسیواار ترجمیه بیه

دو زیرشییاخة ییالممحییور و غیییر الممحییور تقسییی شییده اس ی  .پی
فیم هیا ،پین تانیی

موییون

از تحمی ی جییام

دسیواار شیام اضیافه ،ایف  ،جیایگزین  ،تضیعی

و تقویی

شناسای شد ه در فرایند دوبمیه بیه یار گرفویه شیده اسی  .نویای نشیان می دهنید یه
اغم

دسواار هیا در دولی

اصیولگرایان بیهوییژه در بیازۀ زمیان  12-98اتدیا افویاده
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اصهههولگرایان جهههایگزین و اههه،

و در دولههه

بههوده اس ه  .دیگههر این ههه دسههو ار ها غیر لههاممحور سهههم

بیشور در دسو ار فیلمها دوبلهشهه داشوهانه.
کلیدددددواژهها :دسههههو ار ایهههههوولویی  ،دسههههو ار غیر لههههاممحور ،دسههههو ار
لاممحور ،دوبله ،صها و سیما جمهور اسلام ایران
 .۱مقدمه

امههروزه تماشهها فیلمههها دوبلههه و زیرنههوی
از جهه،ابی

در میههان ا ثههر مههردم دنیهها بهههویژه ایرانیههان

زیههاد برخههوردار اس ه  .بههههمید دلی ه  ،ترجمههة دیهههار و شههنیهار نق ه

مهمهه را ایدهها م نمایههه؛ اگرچههه در ادبیههات ترجمهههشهههه ،بهههویژه دوبلههه ،دسههو ار ها
موعهد رؤیه

شههه اسه  .طهور

هه هرمهانز،9191( 9

 )99 .اظههار مه دارد «از نظهر

ادبیات مقصهه ،همهة ترجمههها اهاو درجهها از دسهو ار مهود مبهه بهرا یه
خا

ههه

انههه» .عوامهه مشولدهه از جملههه موضههوعات اجومههاع  ،فرهنگهه و سیاسهه در

دسههو ار دخی انههه .هههر هههام از آنههها محهههودی های بههرا زبههان و فرهنهه
ایجههاد م ننههه .در ایههد راسههوا ،مههود مبههه نیازمنههه تغییرات ه اس ه
م شههود تهها بهها هنجارههها فرهن ه

مقصههه

ههه دسههو ار نامیهههه

مقصههه منطب ه شههود .ترجمههه در خلههث انجههام نم شههود

بل ههه بایههه از فیلورهههای عبههور نههه ههه بهها ارز ههها جامعههة مقصههه در ارتبهها اسهه .
همههانطور ههه دو ههات،2112( 2

 )91 .م گویههه «اههوزۀ دسههو ار بیههانگر روی ههرد

در ترجمه بههعنوان دسهو ار یها دقیه تر بازنویسه مهود بهرا مشاطه
هنجارها زبان مقصه و تح

محهودی ها مشول

خها

مطهاب بها

اس ».

ایههد تغییههرات در ترجمههة دیهار شههنیهار فیلمههها بیشههور مشهههود اسه  .تدههاوت عمهههه
بههید ترجم هة موههون دیهار شههنیهار بهها ترجمههة انههوا دیگههر موههون ایههد اس ه

ههه موههون

دیهار شههنیهار بهها چنهههید عنصههر غیر لههام ماننههه تصههویر ،صههها و موسههیق همههراه
هسهونه هه در نهار دیالوگهها فهیلم ،زمینهة جهیهه را بهرا دسهو ار فهراهم م ننهه.
1. Hermans
2. Dukāte

بررس راهبردها دسو ار ایهوولویی
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فیلمههها ترجمهشهههه بهههعنوان نههوع رسههانة تصههویر از مهههمتههرید ابزارههها معرفهه
فرهنههه

یههه

شهههور بهههه شهههورها دیگهههر هسهههونه .در زمینهههة فعالیههه

ترجمهههة

دیهار شههنیهار  ،دوبلههه ی هه از بههارزترید انههوا آن اسهه  .در مقایسههه بهها سههایر انههوا
ترجمهة دیهار شهنیهار  ،دوبلهه بهههدلیه جهایگزین لبهة گدوهار مبهه بهها لبهة گدوهار مقصههه،
ام ههان بیشههور را بههرا دسههو ار فههراهم م نههه .در ایههد راسههوا ،فیلمههها دوبلهشهههه بهها
توجههه بههه ارز ههها غال ه
اساسی

در جوام ه مقصههه ،راا ه تر قاب ه تغییرنههه .بنههابراید ،بهههدلی

بالها در فیلمهها دوبلهشههه ،موهرجم موناسه

دسو ار یا تحری

بها شهرای جامعهة مقصهه ،فهیلم را

م نه.

بهها توجههه بههه رشههه روزافههزون ادبیههات دیهار شههنیهار و نق ه

مهههم دوبلههه در در

بهور فیلمها ،پژوه هها قابه تهوجه در ایهد زمینهه انجهام شههه اسه  .در بشه

دوبلهه

م تههوان بههه خو سههلیقه و عههامر ( ،)219۷ ،2198نویسهه  ،عمههر و جلالیههان دقیهه
( ،)219۷یحیههای ( ،)219۷صهههیق و ناجیههان تبریههز ( ،)2192و قههوام عههاد ()2191
اشهاره ههرد هه بههه بررسه سانسههور و ایههوولوی در دوبلههه پرداخوهانهه .همچنههید ،عههامر
( )2199به تاریخ ترجمه در اید ایطه پرداخوه اس .
در تحقیهههه ااضههههر ،نگارنهههههگان ترجمههههة دیهار شههههنیهار را بههههه دو قسههههم
غیر لههاممحور 9و لههاممحور 2تقسههیم ردهانهههغ غیر لههاممحور (موسههیق  ،تصههویر ،صههها ،و
محوههوا فهههیلم) و لهههاممحور (دیالوگهههها فههیلم) .در ایهههد راسهههوا ،فیلمهههها براسههها
ت نی ههها دسههو ار دو ههات )2112( 9تجزیههه و تحلیهه گردیههه .همچنههید نگارنهههگان
ت نیهه

دسههو ار جهیههه بههه مههه دو ههات ( )2112بههه نههام تقویهه

بهههعبارت دیگههر دسههو ار ایهههوولویی  8در سههه دول ه

مشول ه

اضههافه ردهانههه.

بعههه از انقلهها

اسههلام

بررس شهه اس .

1. nonverbally-induced
2. verbally-induced
3. Dukāte’s manipulative strategies
4. ideological manipulation
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 .۲پیشینۀ پژوهش
 .۱ .۲ترجمۀ دیداریشنیداری

«در اواخهر قههرن بیسهوم ،ترجمههة دیهار شهنیهار رشههه به سههابقها را تجربهه ههرد ههه
با انقلا

دیجیوهال دههة  9111بها در نظهر گهرفود ترجمهة زبهان مبهه بهه یه

بهههعنوان یه

زبهان دیگهر

موضههو تحقیقه دانشههگاه آغههاز شههه» (دیههاز سههینوا ،2192 ،9

در نظههر ههایرو،2111( 2

.)291 .

« )989 .ترجمههة دیهار شههنیهار ی ه از چنهههید اصههطلاا

ههه شههام ترجمههة رسههانه ،9ترجمههة چنهرسههانها  ،8ترجمههة چنهههوجه  1و ترجمههة

اس ه

صههدحه ۷اس ه » .در ترجمههة دیهار شههنیهار «از محهههودی ها زمههان و م ههان دیهههار
نبایههه بهههعنوان بهانههها بههرا تضههعی

یهها از بههید بههردن عناصههر بحه برانگیههز یهها اسهها

گدومههان اصههل ماننههه عصههبانی  ،آزار و اذیه  ،گههرای
شههود» (دیههاز سههینوا ،2192 ،

جنسه یهها عقایههه سیاسه اسههوداده

 .)291-298 .از نظههر علههوم ارتباطههات «اهمی ه

تولیهههات

ترجمههة دیهار شههنیهار در جامع هة امههروز ،آنههها را بههه ابههزار ایههههآ و قهرتمنههه بههرا
انوقهها  ،نهههتنها از اطلاعههات واقعهه  ،بل ههه از فرضههیات ،ارز ههها اخلههاق  ،مشههور ات و
لیشهههها تبهههی م نههه» (دیههاز سههینوا ،2192 ،
معوقههه اسهه

 .)299 .چاومههه،2192( 2

)919 .

«اال ههها ترجمههة دیهار شههنیهار بههه معنهها انههوا انوقهها موههون

دیهار شنیهار بهید دو زبهان و فرهنه

(بهیدزبهان  )9یها در یه

زبهان و فرهنه

ی سهان

(درونزبان  )1اس ».
چاومههه (،2192
ارتبههاط

 )912 .ادعهها م نههه موههون دیهار شههنیهار «از طریهه دو انهها

ههه همزمههان معههان رمزگهه،ار شهههه را بهها اسههوداده از سیسههومها مشول ه

علههاوم

1. Diaz Cintas
2. Chiaro
3. media translation
4. multimedia translation
5. multimodal translation
6. screen translation
7. Chaume
8. inter-lingual
9. intra-lingual

بررس راهبردها دسو ار ایهوولویی
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انوقههها م دهنهههه» اراوهههه م شهههود .در ایهههد راسهههوا ،زابالبسههه وا،2119( 9

 )29 .موهههون

دیهار شهههنیهار را «شهههیوها از ارتبههها  ،مومهههایز بههها اال هههها نوشهههوار و شهههداه
تعریههه

م نهههه» ،اگرچهههه مم هههد اسههه

شهههیهن مهههرز واضههه بهههید اال هههها

دیهار شهنیهار و سهایر مهوارد آسهان نباشهه .مطهاب بها نظریهة بارترینها و اسداسها،2111( 2
« )91 .در موههون دیهار شههنیهار  ،تعامهه نشانهشههناخو بههید انوشههار همزمههان تصههویر،
مههود و پیامهههها آن بههرا رونههه ترجمههه وجههود دارد» .ی هه از خصوصههیات موههون
دیهار شههنیهار آن اس ه

ههه پیامههها شههداه و نوشههوار را بهها صههها و تصههویر منوق ه

م ننه.
 .۲ .۲ایدئولوژی و دستکاری ایدئولوژیک در متون دیداریشنیداری

دسو ار ایههوولویی

طبه تعریه

دو هات عبهارت اسه

موههرجم ههه بههه اعمهها تغییههرات در مههود بههرا مشاط ه
فرهنگههه  ،ایههههوولویی

مقصههه بهها توجههه بههه تداوتههها

 ،زبهههان و ادبههه بهههید فرهن هههها مودهههاوت منجهههر م شهههود»

(دو هههات،2112 ،

 .)9 .هرمهههانز(،9118

بایههه سلسههلهمرات ه

و پیامهههها دسههو ار ایهههوولویی

در مههود اجومههاع فرهنگه  ،ایهههوولویی
تن

از «دسهو ار مهود توسه

 )991 .معوقهههه اسههه

«مطالعهههات ترجمهههه،

را بشناسههه و موضههو مطالعههه را

و مدهههوم بوطیقههای

9

آن قههرار دهههه» .لدههور 8بههه

بهید زبهان و ایههوولوی م پهردازد .از ایهد رو ،و بهه «ههر سهط از فراینهه ترجمهه»

اشههاره م نههه ،بهههعبارت دیگههر «اگههر ملااظههات زبههان بهها ملااظههات ماهیه
یهها بوطیقههای در تضههاد باشههنه ،دوم ه برنهههه م شههود» (لدههور،9112 ،
هم هههاران (،219۷

ایهههوولویی

 .)91 .نویس ه و

 )219 .معوقهنهههه «مدههههوم ایههههوولوی مسهههوقیماه بهههه دسهههو ار و

اصههلا موههون و ترجمهههها بازنویسهه شهههه م پههردازد» ههه اهمیهه

و برجسههوگ آن در

دوبلههة فیلمههها خههارج بهههوضههو دیهههه شهههه اس ه  .در ایههد راسههوا «ایهههوولوی طی ه
وسههیع از جنبهههها را شههام م شههودغ سیاسهه  ،اجومههاع  ،معرفهه

شههناخو  ،اخلههاق و
1. Zabalbeascoa
2. Bartrina & Espasa
3. poetological
4. Lefevere
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 .)999 .همچنههید او معوقههه اس ه

«آگههاه از ندههوذ رسههانهها

ایههههوولوی در بهههید سیاسهههومهاران و طبقهههه اجومهههاع مقوههههر رواج دارد»

(یحیههای ،219۷ ،

 .)998 .بههه گدوههة ون دایهه

گدومان ایهوولویی

 ،بیان صری معنها ضهمن یه

9

« )82 .در تجزیههه و تحلیهه

(،2111

جملهه یها سهاخوار مهود مم هد اسه

ابههزار قهرتمنههه بههرا مطالعههة انوقههاد باشههه» .در اهها ااضههر« ،مورجمههان ی هه از
مهههمتههرید اششاصهه هسههونه ههه در انوقهها اطلاعههات در مههورد مسههاو فرهنگهه و
ایهههوولویی

خههود نقهه

ناخوداگاه بد،یرنهه سهد
سهههینوا ،2192 ،
اغل ه

بسههزای دارنههه و مم ههد اسهه
آن را بهه همهان صهورت منوقه

ایههد ارز ههها را آگاهانههه یهها
هرده یها تحریه

 .)299 .نویسههه و هم هههاران ( ،219۷

ابههزار بههرا اهههها

ایهههوولویی

اس ه

نماینهه» (دیهاز

 )218 .معوقهنهههه «دوبلهههه

و فیلمههها اگههر بههرا نمههای

نظههر گرفوههه شههههانه نبایههه اههاو محوههوا ممنوعههه باشههنه» .در اههال

خههانگ در
و

ههه «ماهیهه

محوههوا مهههاخلات فعالانههه در ترجمههة دیهار شههنیهار هنههوز هههم بهها جزویههات ههاف
بررسهه نشهههه اسهه  ،در صههورت

ههه محهههودی ها و فرصهه ها مومههایز تحمیهه شهههه

بهرا فعالهان در ایطههههها و یانرههها مشولده در ایهد دامنههه تحمیه شهههه اسه » (بی ههر،2
،2199

 .)81۷ .خهههو سهههلیقه و عهههامر (،219۷

 )28۷ .معوقهنهههه «زمهههان

فیلم ه بههرا دوبلههه در نظههر گرفوههه م شههود نیههاز دارد بش ه هههای
سیاسهه و ایهههوولویی

ههه از نظههر فرهنگ ه ،

مههورد قبههو نم باشههنه اصههلا گههردد» .در چههارچو

ترجمهههه ،از دیههههگاه دیهههاز سهههینوا

(،2199

هههه
نظههر

 )91 .دسهههو ار بهههه دو طریههه عمههههه

صههورت م گیههردغ « .9القهها و اد ه اخلهها شایسههوه ،بهها نوههر رفوارههها جنس ه  ،اسههوداده
نادرس ه

از زبههان و اعوقههادات مهه،هب ؛  .2جلههوگیر از ندههوذ اف ههار فونهههانگیههز سیاس ه در

تقابهه بهها رییههم» .بهههخصههو

در ایههران ،زیههرا ایههران یهه

شههور اسههلام اسهه

و

محهههودی ها بسههزای را در ترجمههة دیهار شههنیهار اعمهها م نههه .علهه رغم ایههد
موضو ایههوولوی ها اها م در ایهران بهه دو دسهوه تقسهیم م شهودغ دیههگاه اصهولگرایانه
1. Van Dijk
2. Baker

بررس راهبردها دسو ار ایهوولویی
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 )929 .دیههههگاه

و دیههههگاه اصهههلا طلبانه .مطهههاب بههها طباطبهههای و تهههوپچ (،9918

اصهولگرای بههه معنها «تعهههه بههه اصهو و آرمانههها انقلههاب و اسهلام در عرصهة داخله
و بهههیدالمللههه اسههه » .در ایهههد خصهههو

 )1 .معوقهههه اسههه

 ،عابههههین (،9919

اصههولگرای «شههر را در نههار عق ه قههرار داده و بهها قههرار دادن ولایهه

فقیههه بهههعنوان دا

مر ههز خههود بههه مدصهه بنههه انهیشههها اههو ایههد مر ههز بدههردازد» .برخلهها

دولهه

اصههولگرای  ،اصههلا طلبان «قههانون ،آزاد  ،جامعههة مهههن و  ...را بهههعنوان دا ههها اصههل »
مطهههر

ردهانهههه (عابههههین ،9919 ،

 .)1 .طباطبهههای و تهههوپچ (،9918

معوقهنههه «اصههلا طلب بههه معنهها توسههعه جامعههة مهههن داخلهه و سههاز
بیدالملل ه در راسههوا برقههرار رابطههه و ایجههاد صههل مثب ه

در چههارچو

)929 .

بهها جامعههه
قههانون اساس ه

جمهور اسلام ایران اس ».
 .3 .۲دوبله در ایران

دوبله ی

از مههمتهرید ایطهههها در ترجمهة دیهار شهنیهار اسه  .ریشههها دوبلهه

را م تههوان در دهههة  9121جسههوجو ههرد ههه فیلمههها صهههاگ،ار شهههه ظههاهر شهههنه.
«تههاریخ سههینما ایههران تقریبهاه بههه اواخههر قههرن نههوزدهم و اوایه قههرن بیسههوم بههاز م گههردد»
(خههو سههلیقه،9919 ،
بهمههت اههود یه

 .)9 .همچنههید« ،بهها سههابقة طولههان در ترجمههة دیهار شههنیهار

قهرن ،ایهران را م تهوان یه

شهور دوبلهه دانسه

زیهرا عملهاه دوبلهه

رای تههرید ابههزار بههرا اراوههة محصههولات داسههوان دیهار شههنیهار خههارج اسهه »
(عههامر ،2199 ،
رو

 .)911 .بنههابراید« ،هنگههام

ههه دوبلههه وارد شههور شههه ،بهههعنوان ی ه

ترجمههه بهوههر بههرا مشاطبههان فارسهه شههناخوه شههه» ( نویسهه و هم ههاران،219۷ ،
 )219 .بهههطور

خوانهههن زیرنههوی

ههه «نههرب بیسههواد در آن زمههان زیههاد بههود و بیشههور افههراد توانههای
را نهاشههونه» ( نویس ه و هم ههاران،219۷ ،

 .)219 .بههه ایههد ترتی ه

«ورود فیلمههها صهههادار در ایههران چال ههها جهیههه بهها خههود بههه همههراه داشهه »
(خههو سههلیقه،9919 ،

 .)2-9 .ی هه از چال ههها صههها ایههد فیلمههها بههود« .فیلمههها

مملو از گدوگهو بهود و سهالدها سهینما در آن زمهان فاقهه تجهیهزات پیشهرفوه بهرا پشه
بهها یدیهه

صههها فههیلمههها صهههادار بودنههه» (خو سههلیقه،9919 ،

 .)2 .دوبلههه

1۷
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جههایگزین بههرا صههها اصههل در تلویزیههون یهها سههینما بههوده و فراینههه ضههب صههها بههه
زبانهها مشوله

اسه ؛ از ایهد رو ،موعله بهه بههازیگران اصهل نیسه  .در تهاریخ معاصههر

ایههران ،شههاهه ایهههوولوی بههه نههام انقلهها

اسههلام بههودیم« ،در ایههد ایهههوولوی علههاوه بههر
فقیههه ،نقهها مثب ه

تث یههه بههر جنبهههها ویههژه یعن ه تش ه ی جمهههور اسههلام و ولای ه

ایهههوولوی انقلا ههها دیگههر ماننههه آزاد  ،برابههر  ،اسههوقلا و توسههعه نیههز وجههود دارد»
(مل وتیههههان،9991 ،

 .)211 .عههههامر (،2199

تحولههات بسههیار را در هههر جههه
دورها از ب یبهات را پشه
فیلمهای

دوبلههه و سههینما

سهر گ،اشه  .فیلمهها وارداته بههشههت نوهر م شههنه و

ه بهه نظهر آنهها مطهاب بها ایههوولوی مسهوقر نبهود از دوبلهه ممنهو بودنهه» .در

ایههد راسههوا نویسهه و هم ههاران (،219۷
ایهههوولویی

 )919 .معوقههههه اسهههه

از شههور بهههوجههود آورد و صههنع

«انقلهههها

مطههر

 )218 .دوبلههه را «ابههزار بههرا اهههها

ردهانههه» .بهههعبارت دیگههر در سهها  9199در ایههران محهههودی های
و ارشههاد اسههلام در نظههر گرفوههه شههه .بنههابراید مورجمههان موظه

از طریه وزارت فرهنه

هسههونه مطههاب بهها آوههیدنامههه ترجمههه نمههوده تهها بوواننههه مجههوز دوبلههه را دریاف ه
( نویس و هم اران،219۷ ،
در مرالهههة او  ،ههههه

نماینههه

.)218 .
از ایهههد پهههژوه

دسهههویاب بهههه ت نی هههها دسهههو ار در

فیلمها دوبله از انگلیسه بهه فارسه بهود هه از صهها و سهیما جمههور اسهلام ایهران
پش

شهه اسه  .دسهو ار ها طه سهه بهازۀ زمهان په

برا اید منظور ،نگارنههگان سهع
را با ویژگ هها خها

از انقلها

اسهلام بررسه شهه.

ردهانهه مهه دسهو ار دو هات را اصهلا

ننهه تها آن

ترجمهة دیهار شهنیهار تطبیه دهنهه .در ادامهه سهع شهه دلایه

ااومههال ایههد دسههو ار ها بررس ه شههود .در ایههد مرالههه ،موضههوعات در سههط

لههان از

قبیهه مسههاو عقیهههت  ،فرهنگهه  ،مهه،هب و سیاسهه در دول ههها اهها م ههه باعهه
دسو ار فیلمها شههانه ،بررس شهه اس .

بررس راهبردها دسو ار ایهوولویی
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 .3روش پژوهش

پههژوه

ااضههر عمهههتاه از چههارچوب توصههید

9

پیههرو م نههه و مبونهه بههر نظریههة

مطالعههات ترجمههه توصههید طب ه نظههر هههولمز،2111( 2
رو

 )92۷ .اس ه  .ایههد پههژوه

از

«روی ههرد مهه » بهههره بههرده ،بههه دادهههها عهههد م پههردازد و در صهههد اسهه

تهها

ت نی ه ههها دسههو ار ایهههوولویی

در فیلمههها دوبلهشهههه را بررسهه

نههه .بههرا ایههد

منظههور ،جمعههاه نههه فههیلم در بازهههها زمههان  12-98 ،98-2۷و  12-12انوشهها
نمونهههگیههر تصههادف

اس ه  .براسهها

9

سههه فههیلم در هههر بههازۀ زمههان انوشهها

تمام فیلمها از دسوة مهاجراجوی تهاریش هسهونه .دلیه انوشها

شهههه
شههههانه.

ایهد نهو فهیلم برخهورد

نگارنهگان بها دسهو ار ها مشههود در آنهها بهود چهون در فیلمهها مه ،ور تغییهر امه
امه یه

فیلمنامه و ا،
پی ههرۀ پههژوه

سه ان

را از ایههد یانههر انوشهها

اصل در دسور

از فهیلم را شهاهه بهودیم نگارنههگان را بهر آن داشه
نماینههه .چنهههید نسههشة دوبلهشهههه بههرا هههر فههیلم

بود .از آنجها هه تمر هز ایهد پهژوه

فقه نسهشههای

هه از صهها و سهیما پشه

بهر دسهو ار ایههوولویی

شههه براسها

نمونههگیر ههفمنهه 8انوشها

شهنه .نگارنههگان ایهد مقالهه ا ثهر فیلمهها را از بهازار خریههار
در و سهای

اسه ،

هرده و برخه از آنهها را

آپهارات مشهاههه ردهانههه .در ایهد راسهوا ،نگارنهههگان از آویدنامهة نظهارت بههر

صهههور پروانههة آیههار سههینمای و غیرسههینمای (فههیلم ،اسههلایه و ویهههوو) اسههوداده ردهانههه تهها
دلایهه دسههو ار فیلمههها را براسهها

آن ایبههات نماینههه .نههام و مششصههات فیلمههها در

جهو  9نشان داده شهه اس غ

1. descriptive
2. Holmes
3. random sampling
4. purposive sampling

19

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ سوم

مطالعات زبان و ترجمه
جدول  .۱اسامی فیلمها

ایههد پههژوه

براسهها

مههه دسههو ار ترجمههة دو ههات ( )2112انجههام شهههه و از آنجهها

ه اید مه بهرا موهون نوشهوار پیشهنهاد شههه اسه  ،نگارنههگان مهه دو هات را تغییهر
داده و آن را برا ترجمة دیهار شنیهار تطبی دادهانه.

شکل  .۱مدل دستکاری ترجمۀ دوکات

(۱)۲002

1. Dukāte, 2007, p.85

بررس راهبردها دسو ار ایهوولویی
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 9دو نهههو مههههم دسهههو ار از جملهههه دسهههو ار برونمونههه  9و دسهههو ار

درونمونهه  2را نشههان م دهههه« .دسههو ار درونمونهه اصههطلاا جههام بههوده؛ بنههابراید
بیههانگر نههوع دسههو ار اس ه

ههه مم ههد اسه

« .)1۷در ترجمه ،رواب درونمون بهدس

در مههود رب دهههه» (دو ههات،2112 ،

آمههه غالبهاه تغییهر مه یابهه ،گهاه تها جهای

املهاه نادیهههه گرفوههه م شههود ،ایههد عم ه بههه ند ه مشاط ه
 .)918 .دسو ار برونمونه «نهام

.
هه

اس ه » (تههور ،2192 ،9

هههه

له بهرا دسهو ار اسه

هه از محهی خهارج

مود مه آیهه .ایهد بهه نظریهة نظهام چنهگانهه 8اشهاره مه نهه ،بهه توصهی

شهم

بیرون بهرا دسهویاب بهه قههرت در موهون و فرهنه  ،و همچنهید لایهههها مشوله

هها
نظهام

ادبههه م پهههردازد» (دو هههات،2112 ،

« .)91 .ههههر نظهههام دارا قواعهههه و هنجارهههها

درون اس  ،اما با سیسومهها دیگهر

هه بها ی ههیگر تههاخ دارنهه تعامه دارد .نظهامهها

نظام چنهگانهه بههطور مههاوم درگیهر مبهارزه بهرا دسهویاب بهه قههرت و

یا لایهها مشول

سههلطهانه» (دو ههات،2112 ،

« .)91 .مبههارزات قهههرت شههام فراینهههها انوشهها

ترجمههه و محهههودی ههها خههارج اسهه
فراینه اس

هه په

(دو ههات،2112 ،

ههه ترجمههه را تحهه

از اتمهام ترجمهه در رابطهه بها یه

موههون

تههثییر قههرار مهه دهههه و

ترجمهه خها

اتدها مه افوهه»

 .)9۷-91 .مبههارزات قهههرت از نظههر تدههاوتههها فرهنگ ه بههید زبههان

مبههه و زبههان مقصههه از سههطو مشول ه

پیههرو م ه ننههه .بنههابراید ،ایههد اخولافههات تههثییر

مسههوقیم در ترجمههه دارد .مطههاب بهها نظریههة دو ههات ( )2112راهبردههها دسههو ار
ترجمه به چهار زیرمجموعهه بهه نهامهها اضهافه ،1اه ،۷ ،جهایگزین  2و تضهعی  9تقسهیم
شهههه اسه  .در فراینههه پههژوه  ،نگارنهههگان ت نیه

پههنجم را بهها عنههوان تقویه

فو اضافه ردنه .فراینهها دسو ار فو به اید صورت تعری

بههه مههوارد

م شونهغ
1. text-external manipulation
2. text-internal manipulation
3. Toury
4. polysystem
5. addition
6. deletion
7. substitution
8. attenuation
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 .9اضافهغ «نوع دگرگهون وایگهان
م شههونه» (دو ههات،2112 ،

هه بههموجه

آن عناصهر گمشههه در مهود معرفه

)212 .؛  .2اهه ،غ «نههوع تحههو وایگههان اسهه ؛ وقوهه

ه برخ از وااهها مهود مبهه بههدلایه مشوله
،2112

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ سوم

در ترجمهه اه،

م شهونه» (دو هات،

)219 .؛  .9جهههایگزین غ «نهههوع دگرگهههون دسهههوور اسههه

هنگهههام

هههه

وااهههها زبههان یهها هه سههاخوارها جهاگانههه بهها سههاخوارها دیگههر جههایگزید شههونه»
(زوبرگههها ،2118 ،9نقههه شههههه از دو هههات،2112 ،
اخلاق برا

اه

لمهات تهابو یها ارتقها مهود بهه زبهان مقصهه اسه » (دو هات،2112 ،

)1۷ .؛  .1تقویهه غ تقویهه
اص  ،بهرع

)299 .؛  .8تضهههعی غ «ملااظهههات

تضهعی

اسههوداده از لمههات عامیانههه و تههابو در ترجمههه اسهه ؛ در

اسه  .دلیه اضهافه ردن ایهد ت نیه

بهه ایهد صهورت اسه

هه

نگارنهگان در بعض فیلمها مشهاههه م ننهه ترجمهة اراوهه شههه به ادبانههتهر از زبهان مبهه
اسهه  .در اصهه موههرجم از لمههات نامناسهه تر در ترجمههه اسههوداده م نههه .تشههشیص
ایههد فراینههه دسههو ار در ترجمههة دیهار شههنیهار اههاوز اهمی ه
دو ههات (،2112

اس ه  .علههاوه بههر ایههد،

 )1۷ .دسههو ار را بههه دو زیرمجموعههة آگاهانههه و ناخودآگههاه تقسههیم

م نه .بها ایهد اها  ،ایهد پهژوه
دسههو ار ها ایهههوولویی

بها ههه

بررسه دسهو ار ها ایههوولویی

بهوده و

در بیشههور مههوارد بهصههورت آگاهانههه انجههام م شههود .دو ههات،

بیشور بر رو دسو ار آگاهانهه مومر هز اسه

تها مهوارد ناخودآگهاه .علهاوه بهر ایهد ،مهه

دو هات بههرا موههون نوشههوار اراوهه شهههه اسه  ،امهها نگارنههگان تلهها

ردنههه تهها مههه را

مطههاب بهها موههون دیهار شههنیهار تغییههر دهنههه تهها علههاوه بههر دیالوگههها فههیلم ،تصههویر و
صههها را نیههز در بههر بگیههرد .بههرا ایههد منظههور ،هههر ت نی ه

دسههو ار در دو زیرمجموع هة

لههاممحورو غیر لههاممحور بررسهه شههه .نسههشة اصههلا شهههۀ مههه دو ههات در شهه

2

نشان داده م شود.

1. Zauberga

بررس راهبردها دسو ار ایهوولویی
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شکل  .۲مدل اصلاحشدة دستکاری ایدئولوژیک در ترجمۀ دیداریشنیداری

در مرالههة او  ،هههه

از ایههد پههژوه

دوبله از انگلیسه بهه فارسه اسه

دسههواب بههه ت نی ههها دسههو ار در فیلمههها

هه از صهها و سهیما جمههور اسهلام ایهران پشه

شهه اس  .دسهو ار ها طه سهه بهازۀ زمهان په
اید منظور ،نگارنههگان سهع
ویژگ ههها خهها

از انقلها

اسهلام تحلیه شههنه .بهرا

ردهانهه مهه دسهو ار دو هات را اصهلا

ننهه تها آن را بها

ترجمههة دیهار شههنیهار تطبیهه دهنههه .در ادامههه سههع شههه دلایهه

ااومههال ایههد دسههو ار ها بررس ه شههود .در ایههد مرالههه ،موضههوعات در سههط

لههان از

قبیهه مسههاو عقیهههت  ،فرهنگهه  ،مهه،هب و سیاسهه در دول ههها اهها م ههه باعهه
دسو ار فیلمها شههانه ،بررس شهه اس .
 .۴یافتهها

همههانطور ههه پیشههور توضههی داده شههه ،دسههو ار بههر دو دسههوه اصههل دسههو ار
درونمون و برونمون تقسیم شهه اس  ،در ادامه بیشور توضی

داده خواهه شه:

 .۱ .۴دستکاری درونمتنی

در ایههد بشهه  ،نگارنهههگان هریهه

از ایههد ت نی ههها بههه ههار گرفوههه شهههه در

دسههو ار درونمونهه را بههه دو بشهه  ،غیر لههاممحور و لههاممحور تقسههیم ههردهانههه.
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دسههو ار غیر لههاممحور براسهها
فههیلم) اس ه

و دسههو ار

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ سوم

تصههویر ،صههها ،موسههیق و محوههوا فیلمههها (درونمای هة

لههاممحور براسهها

دیالوگههها فههیلم اتدهها م ه افوههه .مدههاهیم

در موههههون دیهار شههههنیهار از  8مجههههرا دیهههههار لام  ،دیهههههار غیر لههههام ،
شهنیهار لههام و شهنیهار غیر لههام انوقها م یابههه .بها ایههد اها  ،در ایههد تحقیه صههرفاه
بههه تههثییر دو نههو از ایههد مدههاهیم پرداخوههه شهههه اس ه  .منظههور از دسههو ار غیر لههاممحور
همههان دسههو ار مبونهه بههر مدههاهیم دیهههار غیر لام و منظههور از دسههو ار

لههاممحور

همان دسو ار مبون بر مداهیم شنیهار لام اس .
جدول  .۲تکنیک دستکاری ترجمه از نوع حذف متن

جهو  2وضهعی
دو دسههوة اهه،

ت نیه

دسهو ار از نهو اه،

غیر لههاممحور و اهه،

مهود را نشهان م دههه .اه،

بهه

لههاممحور تقسههیم گردیهههه و مثهها هههای از آنههها

در جههههو بیهههان شههههه اسههه  .همهههانطور هههه در مثههها او (ت نیههه

دسهههو ار

غیر لههاممحور) مشههاههه م شههود ،مههود گدوگههو در زبههان مقصههه مطههاب بهها محوههوا داسههوان
اه ،شهههه اسه  .مطهاب بهها فههیلم ،دخوههر بهرده بهها آ یلههی
رابطهة نامشهرو داشهوه اسه  .البوهه در دوبلهة فهیلم تهرو
برده را معشوقة آ یلهی

خطها

نمهوده اسه  .زمهان

هه او را گروگههان گرفوههه بههود
لهاه محوهوا تغییهر یافوهه و دخوههر

هه آگهاممنون دخوهر را پیهها م نهه

به داشهود رابطهة نامشهرو بها او اشهاره م نمایهه؛ بنهابراید جملهة مه ،ور در دوبلهه اه،

بررس راهبردها دسو ار ایهوولویی
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شهههه اس ه  .در مثهها دوم (ت نی ه

دسههو ار

جنگجههو گیولنههه بیههان شهههه ،زمههان
مهه ههرد و قصههه شههود و را داشهه

919

لههاممحور) ،دیههالوگ مهه ،ور توس ه برا هها

ههه در مههورد بیوولهه
از لمههات زشهه

رده اس  .اید گونهه لمهات در زبهان مقصهه فحه

(انسههان دیونمهها) صههحب

و ر یهه

محسهو

در دیههالوگ اسههوداده

م شهونه .مطهاب بها بنهه ۷

مادۀ  9آویدنامهة نظهارت و صههور پروانهة آیهار سهینمای و غیرسهینمای «نده یها مشههو
نمههودن ارز

والهها انسههان» ممنههو اسهه  .بههههمید دلیهه اگههر در دیههالوگ لمههه یهها

جملها دیههه شهود هه مناسه
شهههه باشههه و بههرا مشاطهه

بها فرهنه

مقصهه نباشهه یها از سهشنان ناپسهنه اسهوداده

خوشههاینه نباشههه موههرجم بهههناچههار آن عبههارت را اهه،

م نه .عبارت فهو نیهز موضهاد بهاارز هها زبهان مقصهه بهوده و در دوبلهه اه،

شههه

اس .
جدول  .3تکنیک دستکاری ترجمه از نوع جایگزینی

جهههو  9وضههعی

ت نی ه

دسههو ار از نههو جههایگزین را نشههان م دهههه .جههایگزین

بههه دو دسههوة جههایگزین غیر لههاممحور و جههایگزین

لههاممحور تقسههیم م شههود .مثا هههای

از آنههها در ایههد جهههو آمهههه اس ه  .مثهها او (جههایگزین غیر لههاممحور) دیههالوگ
ناتانیان بهعنوان ی

ههه

موهی ان بهه دخوهر امدراتهور بریوانیها ،دوشهیزه رونیها گدوهه مطهاب بها
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صههحنة فههیلم تغییههر ههرده اس ه  .در صههحنة فههیلم مههرد بهصههورت عاشههقانه بههه دخوههر نگههاه
م نه و ایهد جملهه را بیهان م نهه؛ زیهرا نگهاه بهه جهن
غریههزۀ جنس ه شههود در فرهن ه

تحری ه

مشهال

در صهورت

هه باعه

اسههلام ممنههو اس ه  .مطههاب بهها بنههه  2م هادۀ 9

آویدنامههة نظههارت و صهههور پروانههة آیههار سههینمای و غیرسههینمای «ند ه یهها تحری ه
ردن فهرو دیهد مقهه

مشهو
در فرهنهه

اسهلام» پ،یرفوهه نیسه ؛ بنهابراید موهرجم ایهد جملهه را

مقصههه بهصههورت قابهه قبههو تر تغییههر داده اسهه  .مثهها دوم (جههایگزین

لههاممحور) ،توس ه شههاههخ

تهمینههه زمزمههه م شههود .ایههد دیههالوگ بههه خهههایان اشههاره

ههرده ههه خرافههات را در ذهههد بهههوجههود م آورنههه .در ادامههه فههیلم یه
خهایان را تعیید م نه و باعه

خشهم خههایان م شهود؛ مسهللها

آن را رد م نههه .زیههرا اول هاه لمههة خهههایان در زبههان و فرهن ه
اسلام ) پ،یرفوهه نیسه
عقیهه ه ی
فرهنه

و یهها

شه

و دیهد اسهلام فقه بهه یه

خنجههر سرنوشه

هه دیهد مقهه

اسهلام

مقصههه (بهههعنوان فرهنگ ه

خهها وااهه اشهاره دارد .یانیهاه ،ایهد

پروردگهار را عصهبان م نهه و تمهام جههان را از بهید م بهرد ،از نظهر

اسههلام خرافههات محسههو

م شههود .مطههاب بهها بنههه  8مههادۀ  9آویدنامههة نظههارت و

صهههور پروانههة آیههار سههینمای و غیرسههینمای «هو ه

ارم ه

تقههه

ممنو اس .
جدول  .۴تکنیک دستکاری ترجمه از نوع اضافه کردن

و مقهسههات اسههلام »

بررس راهبردها دسو ار ایهوولویی

جههههو  8وضهههعی
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دسهههو ار ترجمهههه از نهههو اضهههافه هههردن را نشهههان م دههههه.

اضهافه ههردن بههه دو دسهوه اضههافه ردن غیر لههاممحور و اضهافه ردن لههاممحور تقسههیم شهههه
اسهه  .مثا هههای از آنههها در جهههو آورده شهههه اسهه  .همههانطور ههه در مثهها او
رونیهها دخوههر امدراتههور بریوانیهها،

(اضههافه ردن غیر لههاممحور) مشههاههه م شههود ،مشاطهه
دان ههد سههرگرد بریوانیهها اس ه  .سههالیان سهها دان ههد عاش ه
ازدواج ههرده اس ه ؛ در اههال

رونیهها بههوده و از او تقاضهها

ههه رونیهها او را فق ه بهههعنوان ی ه

دوس ه

قبههو دارد .در

بنههه  2مههاده  9آویدنامههة نظههارت و صهههور پروانههة سههینمای و غیرسههینمای «ندهه یهها
مشهههو

ههردن فههرو دیههد مقههه

دوسههو در عههر
بار اس

جوام ه بشههر مشههاههه م شههود بهههمعنهها آزاد در رابطههه و ب ه بنههه و

ه در دید مبهید اسهلام و شهر مقهه

ایههد نههو رابطههه بهها اسهها
،9918

ا مه

ههی تهوجیه بهرا آن نیامههه اسه

و

اخلهها و مهها انسههان در تضههاد اس ه » (سههلیمان فر،

 .)2 .و خاطرنشان رده اس غ

قههرآن شههری
مناسه

اسههلام» ممنههو اسه « .در اهها ااضههر آنچههه بههه نههام

در وص ه

مههردان شایسههوه ،بههه بههانوان چنههید سههدار

م نهههغ مردان ه

همسههر انه ههه پنهههان و بهصههورت نامشههرو  ،بهها زنههان ،دوسههو و رابطههه نهاشههوه

باشههنه (و لهها موخِشیهه،

خهههانٍ) (ماوهههه .)1/همچنههید بههه مههردان ،چنههید سههدار

م نهههغ

زنههان شایسههوه همسههر هسههونه ههه بهصههورت پنهههان  ،بهها مههردان رابطههة دوسههو نهاشههوه
باشنه (و لا موخشی،اتی خهانٍ) (نسا ( .)1/سلیمان فر،9918 ،

)9 .

در اید راسوا ،مورجم مطاب بها محوهوا فهیلم قسهمو را بهه ترجمهه اضهافه هرده اسه
و بهههنظههر م رسههه قصههه دارد ترجمههه را بههه زبههان مقصههه نزدی ه
مشال

را مرن

ههرده و دوسههو جههن

نمایه.

مثا دوم نمونهها اسه

هه بهرا نشهاندادن اضهافه ردن لهاممحور اراوهه شههه اسه .

اید دیهالوگ توسه بهرادرزادۀ شهاه انگلسهوان و زمهان
املههه ههرده تهها آنجهها را بههه تصههر

هه مهردم اسه انهیناو بهه آن شههر

خودشههان در بیاورنههه بیههان شهههه اسه  .بنههه  1مههاده 9

آویدنامههة نظههارت و صهههور پروانههة سههینمای و غیرسههینمای تصههری م نههه ههه محصههو
سینمای بایهه از «ندهوذ عوامه سیاسه بیگانگهان هه مغهایر بها سیاسه

جمههور اسهلام
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هه ریشهه در مشه لات

جلهوگیر نمایهه .بنهابراید ،بهه نظهر م رسهه بههدلایل

سیاسهه بههید شههور ایههران و انگلسههوان وجههود دارد ،موههرجم لمههة «فههرار» را بههه ترجمههه
اضافه رده اسه

تها ضهع

و دیهگاه مردم ایران نسب

شهور انگلسهوان در بحه

نظهام و مههیریو پررنه تر شهود

به اید شور تغییر ن نه.
جدول  .5تکنیک دستکاری ترجمه از نوع تضعیف

جهههو  1وضههعی
تضههعی

ت نیهه

بههه دو دسههوة تضههعی

دسههو ار ترجمههه از نههو تضههعی
غیر لههاممحور و تضههعی

را نشههان م دهههه.

لههاممحور تقسههیم م شههود.

مثا های از آنهها در جههو بیهان شههه اسه  .مثها او (ت نیه

غیر لهاممحور)

تضهعی

توس ه ادوارد پههادراز (شههاه انگلسههوان) بیههان شهههه اس ه  .او قصههه داش ه
تصههر

اس ه انهیناو را

نههه و بههه قهههرت خههود اضههافه نمایههه امهها مههردم اس ه انهیناو زیههر بههار سههوم و

نم رفونه و شهاه تصهمیم م گیهرد مههر رعایها بهه مهردم اسه انهیناو اههها نهه .در ایهد
راسوا ،سنه تنظهیم شههه هه طه آن مهردم اسه انهیناو رعیه
بهون اجازه و اطلا مال

پادشهاه انگلسهوان شههه و

خود ا انجهام ههی گونهه هار را نهارنهه .مطهاب بها ایهد سهنه

فرمانهههان انگلیسه اه غهارت ،تجههاوز و غیههره را دارنههه .در ایهد خصههو
در اخویهار شهاه هسهونه .بهرا مثهها  ،وقوه دخوهر ازدواج م نهه شه
در اخویار فرمانههه قهرار م دهنهه؛ چهون ایهد عمه باعه

م شهود آسهی

 ،تمههام رعایهها

او عروسه او را
عمیه رواه و

بررس راهبردها دسو ار ایهوولویی
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روان به دخور وارد شود و در زنهگ آته خهود دچهار مشه

شهود .بهه ایهد دلیه از نظهر

اسههلام بسههیار ناپسههنه اسهه

و مطههاب بنههه  ۷و  2مههادۀ 9

شههرع و قههانون در فرهنهه

آویدنامههة نظههارت و صهههور پروانههة سههینمای و غیرسههینمای «ندهه یهها مشهههو
ارز

نمههودن

والهها انسههان» و «اشههاعة اعمهها رذیلههة فسههاد و فحشهها » در فیلمههها ممنههو اسهه .

موهرجم مجبههور اسه
دوم (ت نیه

ترجمهه را بهشههیوۀ مؤدبانههتهر اراوههه نمایههه .همهانطور ههه در مثهها
لههاممحور) مشهههود اسه

تضههعی

دیههالوگ فههو توسه شههاه مورتیگههان بههه

برادرزادۀ خهود آرتهور گدوهه شههه ،چهون آرتهور در خانهة فسهاد و فحشها بهزرگ شههه بهود.
در آن خانهه زنههان
سه

هه سههرپناه نهاشهونه بهها داشهود رابطهة نامشههرو بها مههردان و ههارگر

درآمههه م ردنههه .آرتههور هنگههام

م رد تها ههم بهرا خهود
خانه ار م رد مه

مهال

ههه در آن خانههه بههود بهههسههشو درآمههه س ه

په انههاز داشهوه باشهه و ههم بهه دخوهر جهوان
نهه تها از راه نادرسه

سه

هه در آن

درآمهه نهاشهوه باشهه .بهههمید

دلیه شهاه لمهة «فااشهه» را بهرا آن دخوهر بههه هار بهرده ،در دوبلهه بهه «خههمو ار» تغییههر
ههرده اس ه  .در اص ه
فحهه

محسههو

مجبههور اس ه

ی ه سههر

لمههات بسههیار زش ه

م ه باشههنه و در فرهن ه

اسههلام

م شههونه ههه در دیههالوگ اسههوداده شهههه اسهه  .در ایههد راسههوا موههرجم

ترجمههه را مؤدبانهههتههر بیههان نمایههه تهها تههثییر مند ه در مشاطبههان زبههان مقصههه

نهاشههوه باشههه .مطههاب بهها بنههه  2مههاده  9آویدنامههة نظههارت و صهههور پروانههة سههینمای و
غیرسینمای «اشاعة اعما رذیله فساد و فحشا» در فیلمها ممنو اس .
جدول  .6تکنیک دستکاری ترجمه از نوع تقویت
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دسههو ار ترجمههه از نههو تقویهه

غیر لههاممحور و تقویه

لههاممحور تقسههیم شهههه و مثا هههای

از آنههها در جهههو بیههان گردیهههه اسهه  .در مثهها او (ت نیهه
موههرجم از وایهههها نامناس ه تر نسههب

را نشههان م دهههه.
غیر لههاممحور)

تقویهه

بههه مههود اصههل اسههوداده ههرده اس ه  .مطههاب بهها

محوههوا فههیلم ایههد اصههطلا توسه آرتههور بههه زن سههااره دربههارۀ زیردسههوان او بیههان شهههه
اسهه  .برابههر بهها بنههه  ۷مههادۀ  9آویدنامههة نظههارت و صهههور پروانههة آیههار سههینمای و
غیرسههینمای «ندهه یهها مشهههو

نمههودن ارز

والهها انسههان» نبایههه در فیلمههها مشههاههه

شود .منطب بها محوهوا فهیلم دیهالوگ زبهان مبهه بایهه جهایگزید م شهه هه از اهانه
افراد زیردس

جلهوگیر شهود وله موهرجم از ترجمهة نامناسه تر نسهب

بهه

بهه زبهان مبهه

اسههوداده ههرده اس ه  .چههون آرتههور آن دو مههرد و زن سههااره را یههاغ تصههور م ههرد و در
تعلیمههات دیههد مبههید اسههلام سههحر و سههاار مطههرود و مندههور اس ه  .از ایههد رو ،بهههنظههر
م رسه مورجم قصه داشه
ه در مثا دوم (ت نیه

افهراد سهاار را بها شههت بیشهور تشریه

تقویه

لهاممحور) مشههود اسه

نمایهه .همهانطور

لمهة «عشها » بایهه مطهاب بها

قوانید و محهودی ها اسلام بها لمهة مناسهب جهایگزید شهود و موهرجم خهود مهود یها
لمه را بهصورت به ادبانههتر نسهب

بهه مهود اصهل ترجمهه هرده اسه

ایههد مثهها بهههنظههر م رسههه موههرجم قصههه دارد لمهة عشه را مرنه
بهصههورت مشدیانههه و بهها رابطههة نامشههرو در فرهنه
ترجمه را به فرهن

مقصهه نزدیه

رده اس

نمایههه چههون عشه

اسههلام قابه قبههو نیسه

و موههرجم

هرده اسه  .مطهاب بها بنهه  2مهاده  9آویدنامهة نظهارت

و صهههور پروانههة آیههار سههینمای و غیرسههینمای «ندهه یهها تحریهه
فرو دید مقه

و همچنهید در

و یهها مشهههو

اسلام» در فیلمهها ممنهو اسه  .در ایهد راسهوا دیهد مقهه

ههردن

اسهلام تلها

تها جامعهه را از به بنههوبار اده نمایهه همهانطور هه پهی تهر توضهی داده

شه.
 .۲ .۴دستکاری برونمتنی

دسههو ار برونمون ه بهههدلی تههثییر محههی بیههرون بههر فههیلمههها ،فرهن ه
هههه

و همچنههید محهههودی های

و ایهههوولوی

ههه جامعههة مقصههه اعمهها م نههه ،اتدهها م افوههه.

بررس راهبردها دسو ار ایهوولویی

همچنههید بههه نیروههها سههط
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لههان اشههاره دارد ههه در ترجمههة صههحنهها و دیههالوگههها

فیلمههها بهههعنوان فیلوههر عم ه م ننههه تهها بوواننههه آنههها را مطههاب بهها هنجارههها جامعههه و
فرهن

هه

قرار دهنه.

در ایههد پههژوه  ،نگارنهههگان هههر بههازۀ زمههان را بهههطههور جهاگانههه بررسهه
دوله ههها در بازهههها زمههان  4۴-26و  12-12اصههلا طله
زمهان  12-98دولوه اصهولگرا در ر
دیهگاهها

ردهانههه.

بودنههه در اههال

ههه در بههازۀ

اصههلا طله

و اصههولگرا

ههار بهود .ایههد دو دوله

املهاه مودهاوت داشهوهانه .اولهید اصه در اصهلا طلبه  ،آزاد اسه

هه شهام

«تعیهههید سرنوشههه

و آزاد  ،آزاد قلهههم ،بیهههان ،آزاد هههها سیاسههه و هههانون » بهههود

(ایهههر ،9991 ،

 .)91 .علههاوه بههر ایههد ،آنههها توجههه زیههاد بههه دمو راسهه داشههونه.

همههید دیهههگاه بههه ههاه

محهههودی

در رسههانهههها منجههر شههه .بههههمید ترتی ه  ،در ایههد

اوزه ،مورجم سع در اد محوهوا اصهل فهیلمهها داشه  ،بنهابراید در فهیلمهها دوبلهه
تغییرات مور ایجاد شههه اسه  .ایهد اصهو همچنهید توسه دوله هها انجهام مه شهود.
در ایههد بازهههها زمههان « ،قههانون ،آزاد  ،جامعههة مهههن و ...بهههعنوان دا ههها اصههل ایههد
 .)1 .بهههعبههارت دیگههر اصههلا طلبههان

گدومههان مطههر گردیهههه اس ه » (عابهههین ،9919 ،

بههه آزاد و دمو راسهه اعوقههاد داشههونه .مهها در ایههد بازهههها زمههان شههاهه تغییههرات و
اساسههی ههها زیههاد نیسههویم .بنههابراید ،پیشههنهاد دوله
(ایهههر ،9991 ،

«جریههان روشههند ر دینه » بههود

 .)91 .بهههعلههاوه« ،تههثمید آزاد مطبوعههات ،عهههم مقابلههه و برخههورد

با آنهها ،تث یهه بهر قهانون و جامعهة مههن  ،اصهلااات در چهارچو
از ت لیهه گرایهه و مدههاهیم ایهههوولویی
اس ه

(ایهههر ،9991 ،

» از ویژگهه ههها دیگههر ایههد بههازه زمههان بههوده

 .)19-12 .دو روههی جمهههور یعن ه آقایههان خههاتم و رواههان

شهیهاه به دمو راسه دینه و پیونهه بهید سیاسه
بههازۀ زمههان  ،12-98دولهه

قهانون اساسه  ،دور

و دیهد اعوقهاد داشهونه .بها ایهد اها  ،در

بهههشهههت بهها تهههاجم فرهنگهه مشههال

محهودی ها رسانها در ایهد بهازۀ زمهان افهزای
فههیلم بهههطور امهه تغییههر م نههه ،همچنههید اهه،

بههود .بههههمید دلیهه

یافوهه اسه  .گهاه اوقهات درونمایهة
امهه س ه ان

فههیلمههها بهههوضههو

مشههاههه م شههود .روههی جمهههور ایههد دوره محمههود اامههه نههژاد بههود ههه دیهههگاه
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اصههولگرایانه داشهه « .پهیهههۀ اصههولگرای اسههلام تلاشهه اسهه

در جههه

آن ههه تمههام

جنبهههههها زنهههگ روزمههره همچههون سیاسه  ،اقوصههاد ،قههانون و آدا

اجومههاع بههر محههور

آمههوزهههها دینهه اسههلام جههه گیههر شههونه» (ایهههر ،9991 ،

 .)91۷ .بهههعلههاوه،

اصولگرایان «همهواره در تلها
و بهها قههرار دادن ولایه

هسهونه بها قراووه خها

فقیههه بهههعنوان دا مر ههز خههود بههه مدصه بنههه انهیشههها اههو

ایههد مر ههز بدردازنههه» (عابهههین ،9919 ،
م،ه

و سیاسه

 ،شهر را در نهار عقه قهرار داده

و تثسهی

ا ومه

 .)1 .در ایههد خصههو

«خواسههوار تر یهه

دینه یها رواهان و اجهرا اا هام اسهلام از طریه

نظههام سیاسهه بودنههه» (ایهههر ،9991 ،

 .)998 .در ایههد بشهه  ،سههه بههازۀ زمههان

بهلحاظ آمار با هم مقایسه م شونه.
جدول  .2مقایسۀ آماری سه بازة زمانی

نمودار  .۱نمودار انواع مختلف دستکاری در سه بازة زمانی

بررس راهبردها دسو ار ایهوولویی
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همانطور هه در جههو  2و نمهودار  9نشهان داده شههه اسه  ،نهو دسهو ار در بهازۀ
زمههان  12-98بیشههور از بههازهههها زمههان  98-2۷و  12-12اسه  .مجمههو دسههو ار ههها
صههورتگرفوههه در بههازۀ زمههان  999 ،12-98مههورد بههود .در مقابهه  ،تنههها  911مههورد
دسههو ار در بههازۀ زمههان  98-2۷و  922مههورد دسههو ار در بههازۀ زمههان  12-12شهه
هه دیههگاه سیاسه آن اصهولگرای بهوده اسه .

شه .بازۀ زمان  12-98تنهها بهازها اسه
با اید اا  ،دو بازۀ زمهان دیگهر اصهلا طله
در بههازۀ زمههان  12-98رب داده اسهه

بهودهانهه .بهههمهید دلیه  ،تغییهرات بسهیار

و صههحنهههها بسههیار از بههید رفوههه اسهه ؛ زیههرا

همههانطور ههه قبل هاه نیههز گدوههه شههه ،اصههولگرایان بهههشهههت بهها تهههاجم فرهنگهه مشههال
مهه باشههنه .بهها ایههد اهها  ،در دو بههازۀ زمههان دیگههر ،دیهههگاهههها اصههلا طلبانههه بههوده و
ارز ها آزاد و دمو راس دسوشو

تحولات بیشور نشههانه.

موهاو ترید نهو دسهو ار در تمهام بهازههها

زمهان جهایگزین بها مهوارد مشوله

در

فراوان ه و درصههه بههود .ایههد شههام  929مههورد ( 29/912درصههه) دسههو ار شهههه در بههازۀ
زمان  12-98اس  .با ایهد اها  ،ایهد ت نیه
ههاه

اسهه

دسهو ار در دیگهر بهازههها زمهان رو بهه

ههه شههام  ۷2مههورد ( 99/119درصههه) در بههازۀ زمههان  98-2۷و  82مههورد

( 2/299درصههه) در بههازۀ زمههان  12-98اسهه  .مطههاب بهها توضههیحات پیشههید ،در نسههشة
دوبلهشهه فهیلمهها ،جهایگزین بیشهور بهه ار رفوهه اسه  .بنهابراید بیشهورید درصهه در بهازۀ
زمان  12-98اسه ؛ زیهرا او این هه موهرجم درونمایهة فهیلم را بهه له تغییهر داده اسه .
دوم این ه عناصر موناقض بها دیهد اسهلام توسه موهرجم تغییهر یافوهه اسه  .علهاوه بهر ایهد،
تغییههرات مهه،هب و خرافههات ،مث ه خهههایان ،بهههوضههو دیهههه م شههود .در نویجههه ،موههرجم
صحنهها و او دیهالوگهها را مطهاب بها زبهان مقصهه جهایگزید م نهه .امها در بهازههها
زمان دیگر بهدلی اعوقاد به آزاد و دمو راس  ،تغییرات نسبواه انه

بودهانه.

بهها ایههد اهها  ،رای ه تههرید نههو دسههو ار به اررفوههه در دو بههازۀ زمههان  12-98و -2۷
 98اهه،

بههود .در بههازۀ زمههان  ،12-98اهه،

بهها اخولهها

م ه نزدی ه

بههه جههایگزین

اسهه  922 .مههورد ( 29/12۷درصدد ) دسههو ار در بههازۀ زمههان  12-98مشههشص شههه.
همانطور ههه در بش ه ههها قبل ه گدوههه شههه ،جههایگزین و اهه،

در ایههد دوره بیشههور از
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بقیههة دورههاسهه  .ایههد دومههید نههو شههای دسههو ار بههود ههه در بههازۀ زمههان 12-98
شناسههای شههه .در مقابهه  ،فراوانهه پههایید و درصههه اهه،

در بههازۀ زمههان 29، 12-12

مورد ( 8/۷9۷درصهه) اسه  .بها ایهد اها  82 ،مهورد ( 2/182درصهه) در بهازۀ زمهان -2۷
 98مشاههه شهه اس .

لازم بهه ذ هر اسه
شه

سهومید نهو دسهو ار اسه

تضهعی

هه در بهازۀ زمهان 12-98

شههه .برخ ه از لمههات یهها اعمهها تههوهیدآمیههز در فههیلمههها زبههان اصههل مشههاههه

م ه شههود و موههرجم آن لمههات را دسههو ار و مطههاب بهها ارز ههها هههه  ،قاب ه قبههو
م نه .اید ت نی هها در سهه بهازۀ زمهان بهه ی ههیگر نزدیه

هسهونه ،امها در بهازۀ زمهان

 12-98مهه بالههاتر از بههازهههها زمههان دیگههر اسهه  .تضههعی
هه نهو تحریه

درصه) تشه ی شههه اسه

از  11مههورد (9/229

را در بهازۀ زمهان  12-98مشهشص م نهه.

ظههاهراه در بههازۀ زمههان  12-12فق ه  92مههورد ( ۷/92۷درصههه) از نههو دسههو ار تضههعی
بودنههه 99 .مههورد ( 1/8۷8درصههه) از دسههو ار ههها در بههازۀ زمههان  98-2۷رب داده اسهه .
م توان نویجه گرفه
ا،

هه بیشهور لمهات نامناسه

در سهه بهازۀ زمهان بههجها جهایگزین ،

شههانه.

پ
ت نیههه

از آن ،اضافه ردن موهرید نهو دسهو ار در سهه بهازۀ زمهان بهوده و مقهادیر ایهد
نزدیههه

بهههه ی ههههیگر اسههه  .از  999مهههورد ( 12/۷81درصهههه) از دسهههو ار

شناسههای شهههه در بههازۀ زمههان  ،12-98تنههها  9مههورد ( 9/921درصههه) از نههو اضههافه ردن
اسهه  .ایههد آمههار بهههترتیهه
درصهههه) .آخهههرید دورها

برابههر بهها بههازۀ زمههان  98-2۷اسهه  ،یعنهه  9مههورد (9/921
هههه دارا  2مهههورد ( 9/911درصهههه) یعنههه

موهههرید میهههزان

اضههافه ردن را دارد ،بههازۀ زمههان  12-12بههود امهها نویجههة آن بهها اخولهها

مهه بههه سههایر

ت نی ها ترجمه نزدی
آخههرید ت نی ه
تقوی ه

اس .

ههه نگارنهههگان بههه الگههو دو ههات ( )2112افزودهانههه ،تقوی ه

اس ه .

موههرید نههو ت نی ه  9 ،مههورد ( 9/921درصههه) در بههازۀ زمههان  12-12و  1مههورد

( 1/929درصههه) در بههازۀ زمههان  12-98بههوده اسهه  .بنههابراید  9مههورد تقویهه

(1/812

درصهههه) در بهههازۀ زمهههان  12-98رب داده اسههه  .در نویجهههه ،در همهههة بازههههها زمهههان

بررس راهبردها دسو ار ایهوولویی

مورجمههان سههع
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ردهانههه ترجمههه را مؤدبانهههتههر بهبههود بششههنه و تهها اههه ام ههان از ترجمههة

مند ه و عامیانههه جلههوگیر

در ج ههو  9نشههان داده

ننههه .تمههام یافوهههههها ایههد پههژوه

شهه اس .
جدول  .4تحلیل آماری فیلمها در سه بازة زمانی

 .5بحث و نتیجهگیری

پههژوه

ااضههر بههه دسههو ار ایهههوولویی

در فههیلمههها دوبلهشهههه از انگلیسهه بههه

فارسه پرداخوههه و تدههاوت ت نیه ههها دسههو ار بههه اررفوههه در سههه بههازۀ زمههان بعههه از
انقلهها

اسههلام را مههورد بررس ه قههرار داده اس ه  .در ایههد راسههوا ،دسههو ار ایهههوولویی

را از دو جنبة دسو ار درونمون و برونمون تجزیه و تحلی نموده اس .
دسههو ار درونمون ه بهها توجههه بههه ویژگ ه ههها خهها

موههون دیهار شههنیهار از دو

جنبههة دسههو ار

لههاممحور و دسههو ار غیر لههاممحور بررسهه شههه .در دسههو ار ههها

لاممحور ،زمان

هه موهرجم بها مهوارد مغهایر بها ارز هها اها م بهر جامعهة مقصهه در

دیههالوگههها یهها مههود فههیلم روب ههرو شهههه ،آنههها را دسههو ار

ههرده اس ه  .از ایههد مههوارد
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م توان به تابوهها ،فح هها ،اشهاره بهه خههایان و اعوقهادات مه،هب  ،سهشنان عاشهقانه ،نهام
غهه،اها و مشههروبات ال ل ه اشههاره ههرد .بههههمید دلی ه در فههیلمههها دوبلهشهههه در اغل ه
موارد عناصر تابو ا،

شهه و در برخ موارد با عنصر دیگر جایگزید شهه اس .

نگارنهگان بهرا گسهور

دسهو ار دیگهر بهه نهام تقویه

مهه پیشهنهاد  ،ت نیه

بههه مههه دو ههات ( )2112اضههافه ههردهانههه .ایههد ت نی ه
اسه  .تحقیقههات نشههان م دهههه ،ت نیه

دسههو ار در تضههاد بهها تضههعی

دسههو ار تضههعی

بهههنهههرت در تمههام بههازهههها

زمان مشاههه مه شهود هه در مهوارد مه فهیلمهها اصهطلااات تهابو در دوبلهه را تقویه
م ننه.
از آنجههای

ههه موضههو ترجمههة مههود دیهار شههنیهار اس ه  ،دسههو ار ههها علههاوه بههر

عناصهر لههام

تههثییر عناصههر غیر لههام ماننههه تصههویر نیههز قههرار گرفوهههانههه .بههههمید

دلی  ،زمان

تحه

ه صها ،تصهویر یها محوهوا فهیلم مغهایر بها سیاسه

دوله هها اها م بهوده،

منجههر بههه نههوع دسههو ار در فههیلم دوبلههه شهههه اس ه  .از جملههه ایههد مههوارد م تههوان بههه
صحنههها خشهد ،نوشهیهن ها ال له  ،رقصهیهن ،تجهاوز جنسه  ،رابطهة جنسه  ،چهال
بههید دو جههن
گههرفود جههن

مشههال  ،شههیوۀ نامناسهه
مشههال

لبهها

پوشههیهن ،رابطههة نامشههرو  ،در آغههو
اشههاره

(پهههرو دخوههر ،همسههر ،دوس ه ) و مههوارد از ایههد دس ه

رد.
همانطور ه بررس هها نشهان مه دههه ،عناصهر غیر لهاممحور سههم بیشهور
لههاممحور در دسههو ار ههها داشههونه .صههحنههههای
م شود غالبهاه مغهایر بها فرهنه

از عناصهر

ههه در فههیلمههها انگلیسهه مشههاههه

و ارز هها اسهلام و دارا صهحنههها نامناسهب اسه

ه م توانه منجر به تههاجم فرهنگه در جامعهة مقصهه شهونه .بهههمید دلیه در فهیلمهها
دوبلهشهه در اغل

موارد ه صهحنه اه،

شههه اسه  .در برخه مهوارد ایهد دسهو ار

ههها بههه تغییههر محوههوا بششه از فههیلم یهها اوه در برخه مههوارد تغییههر له فههیلم منجههر
م گههردد .در بعضه از صههحنهههها ،موههرجم دلیله بههرا از بههید بههردن صههحنه نهاشه
بهههدلی تغییههر محوههوا فیلمنامههه ،مجبههور شهههه آن صههحنهههها را اهه،
محووا جهیه تطبی دهه.

وله

نههه تهها فههیلم را بهها

بررس راهبردها دسو ار ایهوولویی
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دسو ار برونمون در دوبلهة فهیلمهها براسها
ماننههه ارز ههها غال ه

نگهر

دول هها بررسه شهه .مهوارد

بههر جامعههه از نظههر سیاس ه  ،فرهنگ ه و مهه،هب و همچنههید تههثییر

ایهههوولوی دولهه ههها اهها م بررسهه شههه .در بههازۀ زمههان  ،12-98دیهههگاه دولهه
اصولگرای بود ،امها در دو بهازۀ زمهان دیگهر ،دیههگاه دوله هها اصهلا طله
ایههد بررسهه  ،اصههولگرایان بهههشهههت بهها تهههاجم فرهنگهه مشههال
تهههاجم فرهنگهه تهها اههه ام ههان و جلههوگیر از گسههور
براسهها
،9991

غربهه  ،و ترجمههه

فرهنهه

یها ه سه ان

و در ا ثر مواق بشه
در اغل

دوبلهشهههه بههه فرهن ه

مقصههه گههرای

از دورهههها دیگههر رب داده اسهه  .در

ایههد دوره میههزان اسههوداده از ت نی ههها جههایگزین و اهه،
شهه اس  .اید ت نی

اس ه » (ایهههر ،

اصههولگرایان ،دوبلهههههها بههه جامعههه و فرهن ه

دارد و بنههابراید دسههو ار ههها در ایههد دوره بههی
اس

بودنههه« .جلههوگیر از

ارز ههها اسههلام از جملههه ویژگ ه ههها ایههد نههو ا وم ه
 .)91۷ .در دول ه

اسه  .طبه

بههی

از دورهههها دیگههر

مغهایر بها سیاسه ها اها م از فهیلم اه،
و نسهشة

مهوارد بهه تغییهر محوهوا فهیلم منجهر شههه اسه

مقصههه نزدی ه تههر شهههه و بیننهههه م ه توانههه بهههرااو ه بهها نسههشة

دوبلهشهههه ارتبهها برقههرار نههه .بههههمید دلیهه  ،جههایگزین وایگههان  ،تغییههر در محوههوا
بش ه

یهها همههة فههیلم و اهه،

س ه ان هههای از فیلمههها در ایههد دوره بهههوضههو مشههاههه

م شود .همهانطور هه در بشه هها قبله مشهاههه م شهود ،یافوهههها اها
ه در دوبلة تمام فیلمها سهع شههه اسه
دوبلة ایهد فیلمهها تلها
نو پوش

شههه اسه

و غیره هه در فرهنه

ایهوولوی و فرهن

زبهان مبهه بهه زبهان مقصهه نزدیه تهر شهود .در

تها رو

مبهه مناسه

نیسهونه ،طبیعه جلههوه دهههه .مبهااث
آن جامعه دسو ار

از آن اسه

بیهان ااساسهات مشوله  ،مراسهم مشوله ،
هسهونه امها در فرهنه

مقصهه قابه قبهو

ههه در ایههد تحقیه بررسه شهههه اسه

تحه

تههثییر

شهه اس .

اصههلا طلبههان بههه آزاد و دمو راسه اعوقههاد داشههونه و در نههار محهههودی ههها

شههور

بههه منههاف مشاطهه

نیههز توجههه م ردنههه .مطههاب بهها آمههار بهههدسهه آمهههه ،در دولهه

اصلا طله  ،گهرای

ترجمهه بهه زبهان مبهه اسه  .بنهابراید ،در دورۀ اصهلا طلبهان میهزان

اسههوداده از ت نی ه

دسههو ار تضههعی

نسههب

بههه دول ه

اصههولگرایان بیشههور بههوده اس ه .
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جملههات نامناس ه

بههه

و تههابو ،گههرای

آنها و اسوداده از وایگان مؤدبانهتر در ترجمه دارنه.

همهههانطور هههه در ایهههد تحقیههه نشهههان داده شهههه و همچنهههید از دیههههگاه دو هههات،
دسههو ار ایهههوولویی
بههرا

اسه
،2112

م توانههه ی ه

رو

ل ه یهها جزو ه باشههه « ...مم ههد

دسههو ار

ه مههود یهها فق ه بههرا برخه از قسههم ها آن اعمهها شههود ( »...دو ههات،
 .)22 .بنههابراید ،مم ههد اس ه

ت نی ههها دسههو ار ایهههوولویی

بههرا برخ ه

از قسههم ههها زبههان مبههه اعمهها شههود .بههرا مثهها  ،در ایههد پههژوه  ،ت نی ههها
دسو ار در برخه از بشه هها زبهان مبهه بههدلی اخولافهات فرهنگه یها ایههوولویی
به ار رفوه اس .
همچنهههید ،در ادبیهههات دیهار شهههنیهار از قبیههه سانسهههور و ایههههوولوی در ایهههران
تحقیقهههات توسههه قهههوام عهههاد ( ،)2191خو سهههلیقه و عهههامر ( 2198و ،)219۷
نویسهه و هم ههاران ( )219۷و صهههیق و ناجیههان تبریههز ( )2192انجههام شهههه اسهه .
در تحقیقههات بالهها ،دسههو ار و مسههاو ایهههوولویی

بههر رو فیلمههها دوبلههه بررسهه

شهه اسه  .بها ایهد اها  ،تحقیه ااضهر فیلمهها دوبلهه را از دو جنبهة لهاممحور و غیهر
لههاممحور تحلی ه

ههرده و علههاوه بههر دسههو ار ایهههوولویی  ،فیلمههها دوبلههه را در سههه

دورۀ مودههاوت بعههه از انقلهها

اسههلام بررس ه

ههرده اس ه

تهها از تحقیقههات پیشههید مومههایز

گردد.
اید یافوههها نشهان مه دههه هه علهاوه بهر محههودی هها بسهیار از رسهانههها ،ماننهه
ل همگههاه  ،محهههودی ههها زمههان و اضههور تصههاویر دیهار شههنیهار  ،دیهههگاهها و
ایهههوولوی دولهه ههها اهها م بههر دسههو ار در دورهههها مشولهه
بنههابراید ،در دوبلههة فههیلمههها موضههوعات

ههه در زبههان و فرهنهه

تههثییر داشههوه اسهه .
مقصههه غیرقابهه قبههو

هسونه ،دسو ار م شهونه .بههعبهارت دیگهر تعههاد زیهاد از مهردم ایهد فهیلمهها را تماشها
م ننههه و ایههد دسههو ار ها م تواننههه از عناصههر ناخوشههاینه جلههوگیر

ننههه .همچنههید

تحقی ه ااضههر اطلاعههات مدیههه در مههورد تههثییر اخولافههات فرهنگ ه و ایهههوولویی
زبانها در اشه ا مشوله

بههید

ترجمهة دیهار شهنیهار اراوهه مه دههه .از آنجها هه تعههاد از

بررس راهبردها دسو ار ایهوولویی

دسههو ار ها بهههدلای مشولهه
بشههود نویجههه گرفهه
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در همههة فیلمههها بررس شهههه شناسههای شههههانههه ،شههایه

ههه تمههام ترجمهههها تهها اهههود بههرا اهههها

خهها

دسههو ار

م شونه.
فیلمههها دوبلهشهههه بهها عناصههر غیرقابهه قبههو در ارز ههها فرهنگهه و همچنههید
یهها مهه،هب روبهههرو هسههونه ههه باعهه

ایجههاد محهههودی های در ترجمههه،

ایهههوولویی

بهههویژه ترجمههة دیهار شههنیهار مهه شههود .از طههر

دیگههر موههرجم سههع دارد دوبلههه را

بههرا بیننهههه طبیع تههر جلههوه دهههه و آن را بههه زبههان و فرهنهه
بنهههابراید ،از طریههه بررسههه زبهههان مبهههه  ،سهههع
ایهههوولویی

جامعههة مقصههه پیههرو

مقصههه نزدیهه تههر نههه.

ردهانهههه از هنجارهههها فرهنگههه و

ننههه و عناصههر برونمونهه را بههرا دسههویاب بههه

انوظههارات جامعههة هههه  ،بههه فرهنه

ننهه .دسههو ار ناشه از ایهههوولوی

مقصههه نزدیه

مقصههه بههوده و بهههنظههر م رسههه ایههد دسههو ار انگیههزهههها ایهههوولویی
نظههر نگارنهههگان ،ایههد دسههو ار ههها مطههاب بهها تههثییرات دولهه
ایهوولوی دول

داشههوه اسه  .از

در جامعههه و همسههو بهها

صورت مه گیهرد و ایهد امهر محههودیو را بهرا موهرجم ایجهاد مه نهه.

ترجمههة دیهار شههنیهار از اساسههی

بسههیار بالههای برخههوردار اس ه  ،زیههرا رسههانه تههثییر

باعه

در جامعهه مه شهود .بههطور له ،

زیاد بر بیننهه دارد و بههسهرع
هههه

انوقها فرهنه

از دسههو ار ها بهبههود زبههان مقصههه و جه ه گیر ترجمههه بهها توجههه بههه ارز ههها

جامعههة مقصههه اسهه  .ایههد پههژوه

محهههودیو داشهه

ههه بهههطور مشوصههر بههه آن

م پردازیمغ نسشههها دوبلهة مونهوع از فیلمهها در بهازار موجهود بهود .بها ایهد اها  ،ههی
اطلاعههات واضههح در مههورد پش ه

فههیلمههها از صههها و سههیما جمهههور اسههلام ایههران

وجود نهارد .نگارنهگان از اطلاعات و سای ها مشول
برا تحقی در خصو

دسو ار ایهوولویی

اسوداده ردهانه.

م توان مطالعات را پیشنهاد ردغ

 اسههوداده از مههه دو ههات ( )2112در موههون دیگههر ماننههه موههون علمهه  ،ادبهه ،
تبلیغات ،خبر و غیره؛
 اسوداده از مه ها دیگر ه در مطالعات ترجمه اربرد دارد؛
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بههر رو شههیوهها دیگههر ترجمههة دیهار شههنیهار ماننههه زیرنههوی ،

تدسیر ،صهاگ،ار و غیره؛
 بررس جنبهها دیگر مه دو ات ( )2112از قبی بهبود و نور ؛
 پههژوه

بهها مقایسههه و تقابه بهها دسههو ار ایهههوولویی

قبه از انقلهها

اسههلام در

ایران؛
 پژوه

دربارۀ دیگر یانرها ماننه درام ،مه  ،ا شد و غیره.
کتابنامه

آویدنامههة نظههارت و صهههور پروانههة آیههار سههینمای و غیرسههینمای (فههیلم ،اسههلایه ،و ویهههوو).
( .)9992سازمان امور سینمای و سمع و بصر  .برگرفوه ازغ
http://cinema-org.ir/?p=cntpage&txtid=12022

ای ههر  .)9991( . ،مقایسههة گدومانههها بعههه از انقلهها غ اصههولگرای و اصههلا طلب ( .پایاننامههة
منوشرنشهۀ ارشناس ارشه) .دانشگاه مازنهران ،مازنهران.
خو سههلیقه ،م .)9919( .پیشهههگدوار شهههمارۀ ویهههژۀ منوشههه

همهههای

ملههه ترجمهههه و رسهههانه.

مطالعات زبان و ترجمه.91-9 ،)9(12 ،
سلیمان فر ،ن .)9918( .آسی شناسه روابه دخوهر و پسهر از نظهر فرهنه
معار

اسهلام  .بنیهاد علهوم و

اسلام  .برگرفوه ازغ
http://tadabbor.org/default.aspx?page=article&AID=29830

طباطبههای  ،م ،.و تههوپچ  ،م .)9918( .مقایسههة سیاسهه ها هسههوها ایههران در دوران اصههلااات و
اصولگرای  .پژوه ها راهبرد سیاس .29-9 ،)8(99 ،

عابههههین  ،آ .)9919( .بررسههه عوامههه پیههههای

و شههه

گیر گدومانهههها اصهههلا طلب و

اصهههو گرای در جمههههور اسهههلام ایهههران( ،پایاننامهههة منوشرنشههههۀ ارشناسههه ارشهههه).
پژوهش هه امام خمین و انقلا

اسلام  ،تهران.

مل وتیههان ،م .)9991( .ایهههوولوی و رهبههر و تههثییر آن بههر پیههروز سههری  ،یبههات پایهههار و

بازتهها جهههان انقلهها اسههلام ایههران .فصههلنامه سیاسهه  ،مجلههه دانشهه هه اقههو و علههوم

سیاس .911-292 ،)2(81 ،

991

... در فیلمها

بررس راهبردها دسو ار ایهوولویی
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دربارة نویسندگان
سلیمه سلامتی ارشناس ارشه خود را در مطالعات ترجمه از دانشگاه آزاد اسلام وااه قزوید
 ایطهها مورد علاقه.  اوزۀ پژوهش ایشان ترجمة دیهار شنیهار اس. رده اسه
و جامعهشههناس در ترجمه

دریاف

 فرهن، مطالعات ترجمه، نامبرده علاوه بر ترجمة دیهار شهنیهار
. اس

 و. پرینا قمی اسدکوئی دانشهجو د ور مطالعات ترجمه در دانشهگاه علامه طباطباو اس
 اوزهها مورد. البرز اس
و جامعه شههناسه در ترجمه و

علم گروه زبان و ادبیات انگلیسه در دانشگاه دان

عضهو هیل

 فرهن،  ترجمة شههداه، علاقة ایشههان ترجمة دیهار شههنیهار
. اس

روای

مطالعات زبان و ترجمه
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مترجمی زبان انگلیسی
علی فاضل (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران)
داریوش نژادانصاری* (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران)
عزیزاله دباغی (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران)

چکیده
از توانشهای لاازم بارای مجرجماان ،آگااهی از زباان مدا و و مد ا اسادی با ی منظاور
دروساای ،از جم ااه سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای ،در برناماا کارشناساای
مجرجماای انر یساای ایااران گنجاناا ه شاا ه اساادی در تحدیااک کنااونی تاایریر دو درس
سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای باار کینیااد ترجمااه و نیااز باار پیچیاا گی و
صااحد مجاون فارسای ترجما دانشااجویان بررساای شا ی رور نمونااهگیری ،ه فمن ا و
نااوت تحدیااک ،پااخ از ر اا اد بااوده اساادی تخااار گااروه انجهااا
( )N=91سااا د فارساای را گدران ا ه بودن ا  ،ی ا
یا

گااروه ( )N=19هاار دو درس را و یاا

ش ا ن یاا

گااروه

گااروه ( )N=95نرااارر فارساای،

گااروه ( )N=22هاا هیچکاا ام از دروس

را نردران ه بودی در ایا تحدیاک ،بعا از آزماون تعیای ساط  ،ماج وادا ی باه تخاار
گروه شرکدکنن ه داده شا تاا ترجماه کننا ی ساسخ ترجماهها ارزیاابی شا تاا کینیاد
ترجمااهها مدایسااه شااودی در مرد اا بعاا ساانجههای پیچیاا گی و صااحد در مجااون
ترجما فارساای تخااار گااروه بررساای ش ا ی نجااای نشااان داد کااه کینیااد ترجم ا تخااار
گااروه تناااوت معناااداری ن اشاادی همچناای  ،در پاان ساانجه صااحد و پیچی ا گی ،تنخااا
در سنج فرعای شال های فع ای صاحی تنااوت معنااداری بای عم لارد تخاار گاروه
شرکدکنن ه وجود داشدی نجیج ک ای دااکی از آن اساد کاه باهنظار مایرسا تا ریخ
دو درس سا د زبان فارسای و نراارر فارسای بیشاجر باا ها ف افازایش داناش زباان
____________________________
* نویسنده مسئول d.nejadansari@fgn.ui.ac.ir
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دانشااجویان بااوده اسااد و تن ا ان در جخااد افاازایش تااوانش راهداارد شاارکدکنن گان
ندوده و در مجموت ،تیریر معناداری بر ترجم دانشجویان ن اشجه اسدی
کلیدواژهها :کینیاد ترجماه ،ویژگایهاای مجنای ،صاحد ،پیچیا گی ،نراارر فارسای،
سا د زبان فارسی
 .1مقدمه

از لازمااههای ترجمااه ،تساا ب بااه زبااان مداا و ،زبااان مد اا و موضااوت ترجمااه اساادی
تسا ب باار زبااان بیرانااه در ترجمااه کمجاار مااورد تردیا اسااد؛ تراکااه زبااان بیرانااه را بایا
آمو ادی اماا آنچااه گااهی در آن تردیا ماایشاود آماو ج زبااان ماادری در ترجماه اسااد
زبااان مااادری تااه نیااازی بااه آمااوزر و تمااری دارد از دیا مینااوی ( )9919اولای ع ااد
ند ی که در کجا هاای نوشاجه شا ه و ادیاناا ترجماه شا ه دیا ه مایشاود ایا اساد کاه
نویساان گان و مجرجمااان ،زبااان ودشااان را ااو

نم ایدانن ا و نماایتوانن ا آن را رااوری

بنویسااان کاااه صاااحی و منخاااوم باشااا ی ادمااا ی ( )9919نیاااز معجدااا اساااد مجااارج
فارسیزباانی کاه مای واها مجنای را باه زباان اودر برگردانا بایا زباان فارسای را در
عمااک روو و جااان ااود جااای داده باش ا ی بااه بی اان دیراار ااودر بای ا نویساان ه باش ا ی
مجرجماای کااه نوشااج مدالااه باارایش دشااوار اسااد و در اسااجناده از دسااجور فارساای و
بهکارگیری لغات دتار مشال اساد هیچگااه نمایتوانا مجارج

اوبی باشا ی اینلاه زباان

مااادری شه ای فارس ای اسااد ب ا انمعن ای نیسااد ک اه م ایتوان ا همااانروری ک اه داارف
مایزنا  ،بنویسان ی نیوماار  ،9111( 9صی  )91نیااز معجدا اساد «تماامی مشال ات ترجمااه
در نخاید تدا ی باه مشال ات تروناه او

نوشاج در زباان مد ا مایگاردد»ی در آراار

مهج ااا از جم ااه نجناای ( ،)9919امااامی ( ،)9919نیااوبرت ،)2222( 2و پلااد،)2299( 9
دانش زبانی برای مجرجمان لازم دانسجه ش ه اسدی

1. Newmark
2. Neubert
3. PACTE

تیریر آگاهی فرازبانی زبان مد

بر کینید و ویژگیهای ییی
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پجیسا  )2222( 9دربااارۀ آمااوزر مجرجمااان معجدا اسااد کااه ع ااوه باار رور «تجرباای»
و نیااز «مطالعاا نظریاا زبااان و فنااون ترجمااه» ،راه سااوم ایاا اسااد کااه بااه دانشااجویان
آمااوزر داده شااود کااه ه ا بنویساان و ه ا ترجمااه کنن ا ی از نظاار او (پجیس ا  ،2222 ،صی
 )12وقجاای مجرجمااان تشااویک شااون «باارای لاادت بنویساان  ،طاار بسدیرناا و از مرزهااای
معمول فراتر رون » ،کینید کار هم آنها افزایش مییاب ی
در سراسار دنیااا مراکاز آمااوزر مجرجمااان شار های مهج نای باارای پاادیرر دانشااجو و
نیز دورههایی مرتدب باا زباان ،بارای تربیاد مجرجماان آینا ه دارنا  ،مثا دانشاراه اینا یانا-
دانشاااراه پاااردو اینااا یاناپ یخ( 2وایااا  ،)2291 ،9مؤسساااه زبانشناسااای کااااربردی 1در
دانشااراه ایااالجی کنااد( 5ماساااردیه-کناای )2291 ،2و دانشاال ۀ کااوئینز 1دانشااراه ساایجی
نیویااور ( 1صاا ارت)2291 ،1ی در ایااران و در بافااد زبااان فارساای نیااز وزارت ع ااوم،
تحدیدااات و فناااوری ( )9912دو درس سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای را جااز
برناماا ک اای دروس کارشناساای مجرجماای انر یساای گنجاناا ه اساادی آموزرهااایی از ایاا
قدیا باارای دانشااجویان نیااز منیا اسااد تراکااه تحدیداای کااه باار روی عام ااان فعااال بااازار
ترجمااه انجااام شاا از جم ااه نشااان داد کااه از دیاا دارالجرجمااهها ،تساا ب بااه قواعاا و
نرااارر فارساای یلاای از مخارتهااای لااازم باارای مجرجمااان اسااد (سااالاری و زاعیفری ا
)9911ی
مطالا

فااوش شاااه ی اسااد باار اهمیااد دانااش فرازبااانی زبااان مد ا ی منظااور از زبااان

مد اا در ایاا پااژوهش ،زبااان فارساای اساادی در ایاا تحدیااک بااه ارزیااابی تاایریر دروس
سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای باار کینیااد ترجمااه و مشه ااههای مجناای
ترجمااههای دانشااجویان کارشناساای مجرجماای زبااان انر یساای پردا جااهای ی ایاا دروس
1. Pattison
2. Indiana University-Purdue University Indianapolis
3. Wyke
4. Institute for Applied Linguistics
5. Kent State University
6. Massardier-Kenney
7. Queens College
8. City University of New York
9. Sedarat
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م تخاسااد در دورۀ کارشناساای مجرجماای انر یساای دانشااراههای ایااران ت ا ریخ م ایشااون ،
ب ون اینله تیریرگداری آنها ارزیاابی شا ه باشا ی ایا تحدیاک راهای را مایپیمایا کاه قد اا
پیموده نش ه اسد و باور ما بر ای اساد کاه مایتوانا جاای االیای را در ایا زمیناه پار
کنا و مااورد اسااجناده سیاسااجرداران آمااوزر ترجمااه ،م رساان و دانشااراهها ،دانشااجویان و
نیااز تربیدکننا گان م رسااان ترجمااه قاارار گیااردی در ادامااه ،پیشااین پااژوهش در ایا زمینااه
ند مایگاردد و پاخ از آن رور انجاام پاژوهش کناونی توضای داده واها شا ی ساسخ
نجای پژوهش و در نخاید نجیجهگیری ارائه واه ش ی
 .2پیشینۀ پژوهش
 .1 .2آگاهی فرازبانی 1زبان مقصد و ترجمه

ه ورس ا  )2291( 2دانااش فرازبااانی را «دانااش دربااارۀ زبااان» تعریااا م ایکن ا ی از دی ا
او ،دانش/آگاهی/توانایی فرازبانی کاه باا ها ارتداا دارنا  ،باهترتیا

باه داناش گویشاوران

از زبااان ،آگاااهی آنااان از ایا دانااش و توانااایی آنااان در اسااجناده از ایا دانااش در کارهااای
ااص اشاااره مایکنا ی از دیا او تمااایز ایا مناااهی قطعای و مشااهص نیساد و بنااابرای
آگاااهی فرازبااانی را جااامه هاار سااه فاار

م ایکن ا ی اهرنساادرگر-دو و پااری  ،2221( 9صی

 )211هاا آگاااهی فرازبااانی را «توانااایی تعمااک باار روی زبان(هااا) و اسااجنادۀ ماهرانااه از
آن(ها) ،دساسید نسادد باه آنچاه ضامنی اساد ناه ع نای ،و نررشای تح ی ای نسادد باه
زبان» تعریا میکنن ی
در دوزۀ آموزر مجرجماان ،بحا

مخمای کاه پایش روی تربیادکننا گان مجارج قارار

دارد ای ا اسااد کااه تااه بای ا آمااوزر داده شااود و ای ا ماارتدب بااا دانااش و مخارتهااایی
اسد که مجرجمان درفهای بایا داشاجه باشان ی محدداان ایا داوزه ایا داناش و مخارتهاا
را تااوانش ترجمااه نامی هان ا (وو ،ژانااو و وی)2291 ،1ی براساااس پااروژۀ تحدیداااتی پلااد

1. metalinguistic awareness
2. Halverson
3. Ehrensberger-Dow and Perrin
4. Wu, Zhang, & Wei
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( )2299جز توانشهااای 9ترجمااه عدارتاناا از دوزبااانری ،فرازبااان ،راهداارد ،اباازار ،دانااش
مربااو بااه ترجمااه و اجاازای روانکاران امشناساای2ی جز تااوانش دوزبااانری عدااارت اسااد
از دانااش لااازم باارای برقااراری ارتدااا بااه دو زبااان و دانااش عم ررایانااه ،مااج  ،دسااجور و
واژگااان را در باار ماایگاارددی توانشهااای ترنساالام ( 9گااوپنریش )2221 ،1هاا شااام
تااوانش ارتدااا برقاارار کااردن در داا اق دو زبااان ،تااوانش دااوزه ،تااوانش ابزارهااا و
جساججو ،تاوانش فعالساازی رونا معماول ترجماه ،تاوانش رواندرکاد 5و تاوانش راهدارد
ماایگاارددی در ترنساالام  ،تااوانش برقااراری ارتدااا در داا اق دو زبااان ،معااادل تااوانش
دوزباااانری پلاااد ( )2299دانساااجه شااا ه اساااد (گاااوپنریش)2221 ،ی اهرنسااادرگر-دو و
پااری ( )2221معجد ن ا م ایتااوان انجظااار داشااد کااه در جز تااوانش راهداارد (پلااد )2299
آگاهی فرازبانی عام مخمی باش ی
بااهنظاار نویساان گان نوشااجار داضاار ،براساااس آنچااه رکاار ش ا م ایتااوان دریافااد کااه
آگاااهی فرازبااانی و فراگیااری آن ،ف اا مشااجر جز تااوانش دوزبااانری و راهداارد اسااد
بهااش مشااجر بااا دوزبااانری ،عدااارت اسااد از دانااش و آگاااهی گویشااوران و توانااایی
اسااجناده از آن در دیطاا هرکاا ام از زبانهااا و بهااش مشااجر بااا جز تااوانش راهداارد،
عدااارت اسااد از اسااجناده از ای ا دانااش ،آگاااهی و توانااایی در دیط ا کاااربرد بی زبااانی و
هماای اسااد کااه نشااان م ایده ا داش اج آگاااهی فرازبااانی در دو زبااان بااهمعنااای داشااج
توانااایی ترجمااه باای آن دو زبااان نیسااد و ایاا دوزبانااهها و مجرجمااان را از هماا یرر
مجمایز میکن ی
آگاااهی فرازبااانی کااه در م ا لهای تااوانش ترجمااه جااای دارد ،هرتن ا معمولااا آشاالارا
بااه آن اشاااره نش ا ه ،بااه شاایوههای مهج ناای بررساای ش ا ه اساادی ورس ا یده ( )9919در
تحدیک ود دریافد که بیشجر اسااتی ی کاه وی باا آنهاا م اادده کارده اعجدااد داشاجن کاه
«دروس مربو باه مخارتهاای زباان فارسای بایا تدویاد شاون  ،زیارا دانشاجویان عاادت
1. sub-competences
2. physiologic
3. TransComp
4. Gӧpferich
5. psychomotor
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بااه مطالع ا آرااار فارس ای ن ارناا و دانااش فارس ای آنهااا ضااعیا اسااد و ب ا ون دانسااج
فارسی نمیتاوان مجارج

اوبی شا » و اینلاه «ضاروری اساد کاه دانشاجویان ایا رشاجه

را بیشاجر بااا زباان فارسای معیاار آشانا نمااود»ی همچنای  ،تنخااا یلاای از اسااتی ی کاه وی بااا
آنها م ادده کرد پیشنخاد دادف وادا درسای آشانایی باا ادبیاات معاصار را مطارو نماود
تون دانشجویان به نوشجار فارسی نیاز دارن نه درس ادبیات فارسیی
ع ااوی ،نعمجای و قااائمی ( )9919راای تمااری هااایی از گروهای از دانشااجویان واسااجن
کااه باار روی مجااونی از قدیاا «در معناای از مااج »« ،پیاا اکردن مجاارادف»« ،پیاا اکردن
مجضاااد»« ،اسااجنجا کااردن»« ،نجیجااه گاارفج » و ییی کااار کنناا ی ایاا محددااان در نخایااد
دریافجن کاه هماه اجازای تاوانش ترجماه در گاروه تمری هاای مجنای رشا آمااری معناادار
و قاب م ادظااهای داشااجن ی ایاا پژوهشاارران نشااان دادناا کااه در پخآزمااون در گااروه
تمری هااای مجناای ،دو جااز «تااوانش اباازاری» و «تااوانش دوزبااانری» رشاا بیشااجری
داشجهان ی
در سرف اا اع ااامشاا ه توسااب وزارت ع ااوم ،تحدیدااات و فناااوری ( ،)9912درس دو
واد ا ی نرااارر فارساای جاازو دروس دوره کارشناساای مجرجماای زبااان انر یساای گنجان ا ه
شا ه اساادی بارای ایا درس  92ساااعد آموزشای در نظاار گرفجااه شا ه و ایا درس جاازو
درسهای ته

ی نظری اسدی اه اف ک ی ای درس عدارتان از

 تدوید مخارت دانشجویان در نوشج به زبان فارسی در قال های مهج ا،
 آشنایی دانشجویان با دسجور ب فارسی،
 آشنایی دانشجویان باا اناوات گوناههای زباان از جم اه زباان رسامی ،زباان معیاار و
غیره،
 آشنایی دانشجویان با نحوه ارجات و مسجن سازی ،و
 تمری نوشج به زبان فارسیی
تعریا زباان و اناوات آن ،اناوات نوشاجه ،دساجور اب و ام اای فارسای،

اصهنویسای و

انااوات آن ،مسجن سااازی ،شاایوۀ ارجاااتدهاای و انااوات آن و تمااری نوشااج تمااام مااوارد
ت ریخش ه ،عناوی سرف

ای درس هسجن ی
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انمحم و کخجاری ( )2295باه رابطا بای نراارر و وانا ن باه انر یسای و ترجماه
از انر یساای بااه فارساای و فارساای بااه انر یساای پردا جن ا ی بهشاای از یافجااههای آنهااا ای ا
بود که همدسجری ضعینی بای نوشاج باه زباان انر یسای و ترجماه از انر یسای باه فارسای
وجااود داشااد ،امااا همدسااجری قابا توجخی باای نرااارر بااه انر یساای و ترجمااه از فارساای
به انر یسی وجود داشدی
اسااالریجور )2291( 9باااه بررسااای تااایریر آماااوزر نراااارر بااار مح اااول ترجمااا
دانشااجویان کارشناساای ترجمااه پردا اادی او گروهاای از دانشااجویان را کااه زبااان مااادری
آنها ه ن ی باود باه دو گاروه کنجارل و آزماایش تدسای کاردی باه گاروه آزماایش ،آماوزر
داده ش که تطور مجنی آموزشای را باه ه نا ی بنویسان و باه گاروه کنجارل ار اعااتی ک ای
درباره راهنمای کااربران 2در باافجی تنا زبانی داده شا ی در نخایاد مشاهص شا کاه گاروه
تجرباای در مدایسااه بااا گااروه کنجاارل ،ندااا دساااس 9بیشااجری را از لحاااا عناااوی
(انسااجام) ،سااا جار ار اعاااتی (سااط ک ااان) و نشااانررهای غیربیااانی ،1ترجمااه و ویاارایش
کردن ا امااا نجااای ای ا تحدیااک از لحاااا تاایریر آمااوزر نرااارر باار کینیااد ک اای ترجمااه،
قطعی ندودی
اکداری پاکا ام ( )2221بااه بررساای رابطا بای توانااایی نرااارر انر یساای و ترجمااه از
فارساای بااه انر یساای در دانشااجویان ترجمااه پردا ااد و دریافااد همدسااجری بالااایی باای
توانااایی نرااارر بااه زبااان انر یساای و توانااایی ترجماا شاارکدکنن گان وجااود داشاادی
دانشااجویانی کااه توانااایی ااوبی در نرااارر انر یساای داشااجن  ،توانسااجن ترجم ا انر یساای
بخجری اداشجن ی
مشااخ ی ( )2221بااه بررساای رابطاا باای توانااایی ترجمااه ،تااوانش زبااان ااارجی و
تواناایی نراارر بااه زباان دوم پردا اادی او دریافاد کااه تاوانش زبااانی و تواناایی نرااارر،
همدسااجری بالااایی بااا توانااایی ترجمااه داشااد و رابطاا باای توانااایی ترجمااه و توانااایی
1. Schrijver
2. user manuals
3. rich points
4. illocutionary indicators
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نرااارر قاباا توجااه بااودی همچناای  ،براساااس اع ااام وزارت ع ااوم ،تحدیدااات و فناااوری
( )9912درس دو وادااا ی ساااا د زباااان فارسااای نیاااز در دروس دورۀ کارشناسااای
مجرجماای زبااان انر یساای جااای داده شاا ه و باارای آن نیااز  92ساااعد آموزشاای در نظاار
گرفجااه ش ا ه اساادی ردااک اع ااام وزارت ع ااوم ،تحدیدااات و فناااوری ( )9912اه ا اف ای ا
درس ته

ی نظری عدارتان از

 -آشنایی دانشجویان با مدانی زبانشناسی در قال

دسجور زبان فارسی،

 آشاانایی دانشااجویان بااا شاایوههای بااهکارگیری مدااانی زبانشناساای در نمونااههایی ازمجون فارسی،
 -ترغی

دانشجویان به تح ی ع می دسجور زبان فارسیی

ک یات صارف ،ک یاات نحاو ،اناوات گاروه در زباان فارسای و ساا جمان جم اه در زباان
فارساای بهشاای از سرف اا وزارت ع ااوم ،تحدیدااات و فناااوری ( )9912باارای ایاا درس
اسدی
محم ا یان و هاشاامی تروجناای ( )2291در تحدیکشااان بر اای ارراتاای را نشااان میدهن ا
کاه دساجور زباان فارساای در نجیجا ترجماه از انر یسای و فرانسااه مجحما شا ه اسادی امااا
شاااه نااو بااودن ای ا تحدیااک ای ا اسااد کااه هاایچ محدداای تاااکنون اراار آمااوزر دروس
نرااارر فارساای و سااا د زبااان فارساای باار کینیااد ترجم ا دانشااجویان از انر یساای بااه
فارساای را بررساای نلاارده اساادی هاا ف پااژوهش پاایشِرو «افاازایش مجموعاا دانااش»
(تمدااارز ،9111 ،9صی  ،115ندااا در وی یاااامز و تساااجرم  ،2222 ،2صی  )9در دیطاااه
آموزر ترجمه اسدی
 .2 .2تحلیل متنی و ترجمه

تح یاا ویژگاایهااای مجناای تاااکنون بااا اهاا اف مجناااوت و عماا تا ااار از مداداا
ترجمااه انجااام ش ا ه اساادی مث ااا شااادلو ،شااخریاری ،ادم ا ی و قنسااولی ( ،)9915الاایخ و

1. Chambers
2. Williams & Chesterman
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یااوان )2221( 9و ریاضاای ( )2292بااه تح یاا ویژگیهااای نوشااجههای زبااانآموزان یااا
دانشااجویان ،غیاار از دانشااجویان ترجمااه ،پردا جهاناا ی در دااوزۀ ترجمااه ،اساانن یاری،
تنرلااو مخ ا ی 2و ردیماای ( )2292پیلاارهای مجشاال از دو زیرپیلاارۀ مجااون ترجمااهش ا ه و
مجاااون غیرترجماااهای مطدوعااااتی را از تعااا ادی از درگزاریهاااای ایرانااای تخیاااه و
ویژگیهای مجنی ایا دو زیرپیلاره را بررسای کردنا ی از جم اه یافجاههای آنهاا ایا اساد
کااه میااانری رااول جم ااات مجااون ترجمااهای تناااوت آماااری معناااداری بااا میااانری رااول
جم ااات مجااون غیرترجمااهای ن اشااد ،میااانری تااراک واژگااانی در مجااون ترجمااه شاا ه
بااهنحااو معناااداری پااایی تر بااود و میااانری تنااوت واژگااانی زیرپیلاارۀ غیرترجمااهای بااهنحااو
معناداری بالاتر از زیرپیلرۀ ترجمهای بودی
بررساای آرااار منجشرشاا ه دلایااد از آن دارد کااه تاااکنون ویژگاایهااای مجناای ترجماا
دانشااجویان کارشناساای مجرجماای انر یساای بررساای نش ا ه اساادی محددااان تحدیااک داضاار
برای نهسجی باار بار آن شا ن تاا باهعنوان بهشای از ایا تحدیاک ،براسااس ما ل الایخ و
ی اوان ( )2221مجااون ترجمهش ا ۀ فارس ای شاارکدکنن گان را تح ی ا نماین ا ی سااؤالهایی ک اه
در ای تحدیک در پی پاسخ به آنها هسجی
 آیااا آمااوزر سااا د زبااان فارسای و نرااارر فارسای باار کینیااد ترجما دانشااجویان
کارشناساای مجرجماای زبااان انر یساای در دانشااراههای دولجاای ایااران تاایریر معنااادار
دارد
 آیا آموزر سا د زباان فارسای و نراارر فارسای بار صاحد مجاون فارسای ترجما
دانشاجویان کارشناسای مجرجمای زباان انر یسای در دانشاراههای دولجای ایاران ،شااام
شل های فع ی صحی و جم هوارههای ب ون طا ،تیریر معناداری دارد
 آیااا آمااوزر سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای باار پیچیاا گی مجااون ترجماا
دانشاجویان کارشناسای مجرجمای زباان انر یسای در دانشاراههای دولجای ایاران ،شااام

1. Ellis & Yuan
2. Tengku Mahadi
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نساادد واژگااان مجناااوت باار تع ا اد ک ا واژگااان ( ،)TTRتنااوت نحااوی ،و پیچی ا گی
نحوی ،تیریر معناداری دارد
 .3روش پژوهش
 .1 .3نوع پژوهش

ای ا تحدی اک بهصااورت شدهآزمایش ای 9و پااخ از ر ا اد( 2فرهااادی )9911 ،انجااام ش ا
و محدد اان باار مجغیرهااای مسااجد (یعناای از جم ااه باار محجااوا ،تاارم ارائااه و شاایوۀ آمااوزر
درسهااای نرااارر فارساای و سااا د زبااان فارساای) کنجرلاای ن اشااجن و صاارفا پااخ از
اینلاه آمااوزر تمااام شا اقا ام بااه جمااهآوری داده نمودنا و همچناای  ،همااانرور کااه در
ادامه میآی  ،شرکدکنن گان ای پژوهش ه فمن  9انجها

ش ن ی

 .2 .3نمونه

در ای ا پااژوهش ،نمونااهگیری ه فمن ا بااوده اساادی بااه هم ای دلی ا  ،نهسااد برنام ا
ارائاا دروس مدطااه کارشناساای دانشااراههای دولجاای ایااران کااه در مدطااه کارشناساای
ترجمااه ،بااا آزمااون دانشااجو میپدیرناا  ،از رریااک تارنمااای دانشااراهها بررساای شاا ی از
ک اسهای تشلی شا ه در ایا دانشاراهها ،تخاار گاروه بارای ها ف تحدیاک تشالی شا ی
ای ا تخااار گااروه براساااس اینلااه درسهااای نرااارر فارساای و سااا د زبااان فارساای را
گدران ه بودن یا یار باه ایا تحدیاک اضاافه شا ن یلای از گروههاا ( )1GW ،N=95تنخاا
نرااارر فارساای را گدراناا ه بااودی شاارکدکنن گان ایاا گااروه از دانشااراههای زنجااان و
کاشااان بودن ا ی گااروه دوم تنخااا سااا د زبااان فارساای را گدران ا ه بااود ()5GS ،N=91ی ای ا
شاارکدکنن گان از دانشااراههای اصاانخان و کاشااان بودن ا ی گااروه سااوم هاار دو را گدران ا ه
باااود ()2GSW ،N=19ی شااارکدکنن گان ایااا گاااروه از دانشاااراههای کاشاااان ،همااا ان و
1. quasi-experimental
2. ex-post facto
3. purposive
4. group writing
5. group the structure of persian language
6. group writing and the structure of persian language
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شااخرکرد بودناا ی و ساارانجام گااروه تخااارم ( )9GN ،N=22هیچکاا ام از ایاا دو درس را
نردراناا ه بودناا ی شاارکدکنن گان ایاا گااروه از دانشااراه شااخی باااهنر بودناا ی الدجااه
درسهااای سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای در ایاا دانشااراه ارائااه میشااود امااا
بهدلی تغییار در تارم ارائا ایا دروس در دانشاراه کرماان ،محدداان توانساجن دانشاجویانی
را دعااوت کنناا کااه هیچکاا ام از دروس ماادکور را نردراناا ه بودناا ی بهشاای از دادههااا را
یلاای از محددااان شه ااا بااا ساانر بااه بر ای شااخرها جمعااروری نمااود ،امااا همااانرور کاه
بهتنلیا

رکار شا  ،شارکدکنن گان در مجماوت از شاش دانشاراه مهج اا بودنا ی باهدلی

ع م املان مساافرت محدداان باه هما دانشاراههای مادکور ،از افارادی دعاوت شا در امار
اجاارای تحدی اک بااه محددااان کم ا

کنن ا ی ک اسهااای ه ا ف را محددااان انجهااا

کردن ا و

سااسخ افاارادی کااه اع ااام آمااادگی باارای هملاااری کاارده بودنا آزمااون تعیاای سااط را در
ک اااس توزیااه و پاسااهنامهها را جمااهآوری نمودناا ی همچناای  ،نسااهههای تاااپی مااج
انر یساای را نیااز توزیااه و مجااون ترجمااه را جمااهآوری و باارای یلاای از محددااان ارسااال
کردن ا ی س ا و جنس اید شاارکدکنن گان در ای ا تحدی اک م ا نظر ندااوده اساادی در مجمااوت
 922ترجمه جماهآوری شا  ،اماا از آنجاایی کاه پان شارکدکنن ه مشاهص نلارده بودنا
در کاا امی

از تخااار گااروه قاارار ماایگیرناا  ،یعناای مشااهص نلاارده بودناا کاا امی

از

دروس مدکور را گدران هان  ،از تحدیک ددف ش ن ی
 .3 .3همگنسازی

آزمااون تعیاای سااط سااریعی 2از شاارکدکنن گان گرفجااه ش ا تااا مشااهص شااود آی اا از
لحاا توانش ک ی زبان انر یسای ،همرا هساجن یاا یاری ها ف از ایا آزماون ،ایا باوده
اسااد کااه در ابجا ای تحدیااک ارمینااان داصا شااود کااه دانااش زبااان مدا و شاارکدکنن گان
تناوت معنااداری باا ها نا اردی با ی ترتیا

میتاوان دریافاد کاه وجاود یاا عا م وجاود

تناااوت معنااادار در کینیااد ترجمااه و مشه ااههای مجناای ترجمااهها ناشاای از تناااوت یااا
ع م تنااوت شارکدکنن گان از لحااا تواناایی تولیا زباان مد ا اساد ناه تواناایی آنهاا
1. group none
2. quick placement test
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در در زبااان مداا وی ایاا آزمااون تعیاای سااط قاباا تلثیاار 9توسااب انجشااارات دانشااراه
آکساانورد و ساان یلای آزمونهااای مح اای دانشااراه کمدااری  )2229( 2انجشااار یافجااه اساادی
ایاا آزمااون در شاارایب ک اااس از شاارکدکنن گان گرفجااه شاا ی ع ااد ایاا بااود کااه
دانشااجویان در شاارایب آزمااون بااه سااؤالات پاسااخ دهن ا و از ه ایچ مندع ای کم ا

نریرن ا ی

براساس تع اد سؤالات آزمون ،نمرۀ ای آزمون از  22محاسده ش ی
 .۴ .3آزمون ترجمه و شرایط انجام آن

آزمااون ترجمااه عدااارت بااود از مجناای مجشاال از  991ک مااه (پیوسااد)ی ایاا مااج
گزی ا های از یلاای از مجااون تمریناای مسااابد ترجم ا اتحادی ا اروپااا ( )2299باارای م ا ارس
اتحادیاا اروپاساادی ایاا مااج واداا باارای هماا شاارکدکنن گان در نظاار گرفجااه شاا ی
مناساا بااودن مااج ترجمااه باارای شاارکدکنن گان توسااب یلاای از اساااتی دارای سااابد
تاا ریخ ترجمااه و ت ااحی مجااون ترجمااه تیییاا شاا ی دانشااجویان ترجمااه را ااار از
ساااعد و مح ایب ک اس ای انجااام دادن ا ی دو ع ااد باارای ای ا ک اار وجااود داشااد نهسااد
اینل اه مح ا ودید زمااان ک اااس ای ا اجااازه را نماایداد ،تراکااه اساااتی باارای زمااان ااود
برنامهریزی میکننا و مایا هساجن رداک برناماه پایش برونا و همچنای انجاام ترجماه در
ک اااس مملاا بااود باعاا

سااوگیریهایی در قدااال تحدیکهااای آیناا ه شااود و شاارایب

جمااهآوری داده را باارای محددااان آین ا ه دشااوارتر سااازدی دوم اینل اه محددااان مای ا بودن ا
شاارکدکنن گان ترجمااه را در زمااان و ملااانی انجااام دهناا کااه برایشااان راداادتر بااود و
میتوانسااجن بخجااری عم لارد ااود را ارائااه نماینا ی شاارکدکنن گان در ایا تحدیاک مجاااز
بودنا از هاار مندعای (باار ب و غیاره) کاه مایا بودنا باارای انجااام ترجمااه ااود اسااجناده
کنن ی مح ودیجی زمانی برای انجام ترجمه وجود ن اشدی

1. photocopiable
2. University of Cambridge Local Examinations Syndicate
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 .۵ .3ارزیابی کیفیت ترجمهها

در ایااا تحدیاااک ،ترجماااهها بهصاااورت ک گرایاناااه 9براسااااس رور  2Cودینراااج

9

( )2229ارزیااابی ش ا ی ای ا م ا ل شااام دو بهااش «صااحد انجدااال محجااوای مااج مد ا و» و
«کینیااد بیااان در زبااان مد اا » (ودینرااج  ،2229 ،صی  )995اسااد و ترجمااهها براساااس
میزان تلمی کار ،در سط ی

تاا پان قارار میگیرنا و بار همای اسااس باه هار ترجماه،

نماارهای از  9تااا  92داده میشااودی دو ارزیااا
ضری

ترجمااهها را ارزیااابی کردناا ی جاا ول 9

همدسجری پیرسون 1بی نمرات ارزیا ها را نشان میده ی

 .۶ .3سنجههای ۵مشخصههای متنی

براساااس م ا ل الاایخ و ی اوان ( )2221ساانجههای ویژگیهااای مجناای شااام مااوارد زی ار
اسد
 .1 .۶ .3سنجههای

روانی۶

 .1هجااا بااه ازای هاار د یقااه .از آنجااا کاه ایا تحدیاک باار روی ترجمااه نوشااجاری انجااام
گرفااد و مح ا ودید زمااانی باارای انجااام ترجمااهها وجااود ن اشااد ،تع ا اد هجااا بااه ازای
دقیده اص ا محاسده نش ی
 .2تعااداد ناروانیهااا .7بااه گنجاا الاایخ و یااوان ( )2221ایاا ساانجه عدااارت اسااد از
تعا اد کا ک مااتی کاه شارکدکنن ه در آنهاا تج یا نظاار کارده (یعنای اب زده و تغییار
داده اسااد) تدسای باار تعا اد کا ک ماااتی تااون شاارکدکنن گان ایا تحدیاک را ااار از
ساعات ک اسی انجام دادنا بارای محدداان روشا نداود کاه ترجماه را بازنویسای کردنا یاا
نه؛ بنابرای  ،محاسد ای سنجه املانپدیر ندودی

1. holistic
2. method C
3. Waddington
4. Pearson product-moment correlation coefficient
5. measures
6. fluency
7. dysfluencies
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 .2 .۶ .3سنجههای پیچیدگی

 .1پیچیدگی نحوی که عدارت اسد از نسدد جم هوارهها به واد های تی9ی
جم ااهواره عدااارت اسااد از گروهاای از ک مااات کااه داا اق م زومااات جم ااه ،یعناای
فع و فاع  ،را دارن اما ممل اساد معنای مساجد داشاجه باشان  ،ماننا «ع ای رفاد» کاه
در ای ا صااورت بااهتنخااایی جم ااهای ساااده اسااد و نیااز ممل ا اسااد کااه معناای مسااجد ی
ن اشجه باشن و با جم پایه معنی آنهاا کاما شاود کاه در ایا صاورت «پیارو یاا وابساجه»
نامی ه میشاون ی وادا تای نهساجی باار توساب هاناد )9125( 2و باهعنوان سانجهای بارای
ان ازهگیری رشا نحاوی در نوشاجههای دانشآماوزان انر یسای زباان مطارو شا ی باه گنجا
هانااد ( )9125واد ا تاای ،کوت ا تری جم ا دسااجوری درسااجی اسااد کااه اگاار تدساای
شود ،پارههایی از جم ه میمانا ی مث اا «ع ای رفاد» یا

وادا تای مجشال از یا

جم اه

(جم هواره) مسجد اساد و «همای کاه باه اناه رسای م مخماناان آم نا » (ادما ی گیاوی
و انااوری ،9912 ،صی  )922یاا

واداا تاای مجشاال از یاا

جم ااهوارۀ مسااجد و یاا

جم ااهوارۀ وابسااجه اساادی وقجاای تعا اد جم ااهوارهها بااا وادا های تاای براباار باشا  ،نساادد
آنها برابر با ی

اسادی هرتاه ایا نسادد از یا

بازر تار باشا یعنای باهرور میاانری ،

جم ااهوارههای بیشااجری بااه ازای هاار واداا تاای اسااجناده شاا ه اسااد و بنااابرای مااج
پیچی گی نحاوی بیشاجری داردی ع اد بررسای ایا سانجه در ترجماه ایا اساد کاه تغییار
سا جار جم اه (شاام مث اا تدسای یا

جم اه باه دو جم اه یاا ترکیا

دو جم اه در یا

جم ااه) گاااهی در ترجمااه روی میده ا ی ه ا ف آن بااود کااه بدیناای تناااوت معناااداری کااه
قاب ا انجسااا

بااه آمااوزر تخااار گااروه شاارکدکنن ه باش ا در ترجمااهها وجااود دارد یااا

یری
 .2تنوع نحوی .تع اد ک شل های فع ی ،شام زمان و شل مع وم یا مجخولی

1. T-units
2. Hunt
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بررساای تنااوت فع اای نیااز میتوان ا ار اعااات ارزشاامن ی بااه دسااد ده ا تراکااه مث ااا
اسجناده از ساا جار و فعا مع اوم باهجاای مجخاول از ماواردی اساد کاه گااهی در ترجماه
روی میده ی
 .3میاانگین نسا ت واژگااان متفاااو باار تعااداد کاال واژگااان ( )TTRدر هاار بخااش .در
الاایخ و ی اوان ( )2221می اانری  TTRدر بهشهااای  12ک مااهای محاسااده ش ا ه اسااد امااا
در ای مداله  TTRدر ک ترجمه محاسده ش ه اسدی
بااه عدااارت ساااده ،عا دی کااه ایا ساانجه نشااان ماایدها عدااارت اسااد از تعا اد کا
ک مااات منخااای ک مااات تلااراری تدساای باار تع ا اد ک ا ک ماااتی د ا افراراای بالااا (الدجااه
غیارممل ) ایا اساد کاه هایچ ک مااهای تلاراری در ماج اساجناده نشا ه باشا و بنااابرای
کساار فااوش صااورت و مهاار براباار واهاا داشااد و مساااوی یاا

واهاا بااودی داا

افراراای پااایی (و باااز ها غیاارممل ) ایا اساد کااه هما ک مااات تلااراری باشاان  ،یعناای
یا

ک ماه تنا باار تلاارار شا ه باشا و غیار آن ،ک ما دیراری اساجناده نشا ه باشا ی در

ای دالد ،صورت کسر برابار باا  9و مهار آن برابار باا تعا اد کا ک ماات واها باودی
از همه اینخاا نجیجاه مایشاود کاه  TTRبای صانر و یا

واها باود و هرتاه ایا عا د

بزرگجاار باشا  ،یعناای داصا کا کساار بااه  9نزدیا تر باشا  ،ک مااات مجنااوتتری در مااج
اسااجناده شاا ه اساادی ایاا از جم ااه نشااان میدهاا مجاارج از اندااان واژگااانی بزرگجااری
بر ااوردار بااوده یااا توانااایی بیشااجری در کاربسااد اندااان واژگااانی ان و جاا

ااود داردی

اهمی اد ای ا مسااه ه از آن روسااد ک اه در بس ایاری از مااوارد بااا توجااه بااه ع ا م قطعی اد و
تنااا ر یا بااهیا

بای وادا های ترجما مااج مدا و و مد ا  ،مجاارج در وضااعیجی قاارار

ماایگی ارد ک اه بای ا برابرنخااادۀ مناساادی را بااه ازای واد ا مااج مد ا و انجهااا

نمای ا و ای ا

نیازمن ا آن اسااد کااه مجاارج از اندااان واژگااانی فعااالی بر ااوردار باش ا ی بنااابرای بررساای
ای سنجه ه میتوان روشا کنا کاه آیاا آموزشای کاه تخاار گاروه دی هانا یاا ن ی هانا
تیریر معناداری در اندان واژگانی فعال آنها داشجه اسد یا یری
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 .3 .۶ .3سنجههای صحت

 .1جملاااهوارههای بااادون خطاااا ( .1)EFCایااا سااانجه عداااارت اساااد از درصااا
جم هوارههای عاری از هرگونه طا ،از جم ه دسجوری و ام اییی
 .2شکلهای فعلای صاحیح ( .2)CVFدرصا فع هاایی کاه از نظار زماان ،شال مع اوم
یا مجخول یا تطابک با فاع  ،صحی هسجن ی
لازم به رکر اسد کاه در صاورتی کاه یا

شال فع ای ،نادرساد اساجناده شا ه باشا ،

ه در سنج شال های فع ای صاحی قابا بررسای اساد و ها در سانج جم اهوارههای
باا ون طااای مداارر شاا کااه شاال فع اای نادرسااد فدااب یاا

بااار و آن هاا در ساانج

شاال های فع اای صااحی محاسااده شااودی ساانجهها در ماا ل الاایخ و یااوان ( )2221باارای
بررساای مجااون نوشااجهشاا ه بااه زبااان انر یساای تخیااه شاا هان و نااه باارای بررساای مجااون
ترجمااهش ا هی امااا در ای ا بهااش از تحدیااک مجااون ترجمااه فااارت از مااج مد ا و و همچااون
مجونی بررسی میشون که به زبان فارسای نوشاجه شا هان ی باا عنایاد باه اینلاه ما لی بارای
تح ی مجاون فارسای وجاود نا ارد و اینلاه ها ف از انجاام ایا تحدیاک تخیا ما لی بارای
تح ی ا مجااون فارساای ندااوده اسااد کااه ااود میتوان ا موضااوت پژوهشاای پربااار در آین ا ه
باش  ،به نظر مناسا

رسای کاه باا اساجناده از یلای از ما لهای موجاود ،باه تح یا مجاون

ترجماا فارساای پردا جااه شااودی شااایان رکاار اسااد کااه نسااهههای تایاا شاا های از
ترجمااههای شاارکدکنن گان تخیااه و باارای یلاای از زبانشناسااان رایانشاای برجسااجه ،ارسااال
گردی و ایشاان نسادد واژگاان مجنااوت باه کا واژگاان ( )TTRرا باا اساجناده از نرمافازار
محاسده و نجیجه را برای محدداان نهساد ایا پاژوهش ارساال کردنا ی تخاار سانج دیرار
که در ایا تحدیاک اساجناده شا  ،توساب یلای از محدداان ایا تحدیاک و بهصاورت دساجی
بررسی ش ی

1. error-free clauses
2. correct verb forms
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 .۴یافتهها و بحث
 .1 .۴تحلیل همگن بودن :نمرا

آزمون تعیین سطح چهار گروه

نماارات شاارکدکنن گان در آزمااون تعیاای سااط بااا اسااجناده از انااوا 9یاا ررفااه باای
گروهها مدایسه ش ی نجای ای تح ی در ج ولهای  9و  2نشان داده ش ه اسدی
جدول  .1نتایج آمار توصیفی مقایسۀ نمرا

آزمون تعیین سطح شرکتکنندگان  ،GSW ،GS ،GWو
GN
خطای

فاصلهاطمینان  %5۵برای میانگین

حدا ل

حداکثر

تعداد

میانگین

انحرافمعیار

12.22

GW

95

11.59

1.11

2.22

GS

91

12.29

1.15

9.99

11.21

GSW

19

12.29

2.52

9.29

11.92

12.21

GN

22

11.25

1.21

9.12

11.21

19.15

21.22

ک

15

11.11

2.19

2.21

11.19

19.91

51.22

معیار

کران بالا2

کران پایین3

15.92

19.12

22.22

19.22

12.22

12.22

51.22

11.22
11.22
11.22

می اانری نماارات  ،GSW ،GS ،GWو  GNشاارکدکنن گان بااا ه ا تناااوت داشاادی
برای روش ش ن اینله آیاا تناوتهاای میانری هاای آزماون تعیاین ساطح معناادار باود یاا
نه ،محددان مد ار  pتحد سجون  Sig.در ج ول انوا زیر را بررسی کردن
جدول  .2نتایج انوا یکطرفه برای مقایسۀ نمرا

آزمون تعیین سطح شرکتکنندگان ،GSW ،GS ،GW
و GN

مجموع مجذورا

۴

df

میانگین مجذورا

بی گروهها

21.12

9

29.91

درون گروهها

1922.12

19

15.11

ک

1292.95

11

۵

F

Sig.

2.52

2.21

1. ANOVA
2. upper bound
3. lower bound
4. sum of squares
5. mean square
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همااانرور کااه در جاا ول  2نشااان داده شاا ه اسااد ،تناااوت آماااری معناااداری باای
میاانری نماارات آزمااون تعیاای سااط شاارکدکنن گان  ،GSW ،GS ،GWو  GNوجااود
ن اشااد ،زیاارا مشااهص شاا مداا ار  pتحااد سااجون  Sig.بزر تاار از سااط معناااداری
مشااهص ش ا ه اسااد (یعن ای )2.21˃2.25ی از ای ا نجیجااه م ایشااود ک اه شاارکدکنن گان در
تخااار گااروه  ،GSW ،GS ،GWو  GNاز لحاااا تااوانش ک ای انر یس ای در سااط تدریدااا
مشابخی بودن ی
 .2 .۴مقایسۀ کیفیت ترجمۀ چهار گروه

همااانرور کااه در ج ا ول  9آم ا ه اسااد ،ضااری
ارزیا

همدسااجری پیرسااون باای نماارات دو

برای ترجمهها برابر با  2.215بودی
دو ارزیاب برای ترجمهها

جدول  .3ضریب هم ستگی پیرسون بین نمرا
ارزیاب 1
تعداد

هم ستگی پیرسون

ارزیا

9

15

9

ارزیا

2

15

**2.215

ارزیاب 2
Sig.
) 2دن الهای(

2.229

تعداد

هم ستگی پیرسون

Sig.
( 2دن الهای)

15

**2.215

2.229

15

9

**ی همدسجری در سط  2( 9.22دندالهای) معنادار اسدی

نمرات تخار گاروه باا اساجناده از اناوا بی گروهای یا ررفاه 9انجاام شا و نجاای آن در
ج ولهای زیر آم ه اسد
جدول  .۴نتایج آمار توصیفی برای مقایسۀ نمرا
انحراف

خطای

تعداد

میانگین

GW

95

5.22

9.11

GS

91

1.11

9.21

2.91

GSW

19

5.19

9.11

2.21

ترجمۀ شرکتکنندگان چهار گروه

فاصلهاطمینان %5۵برای میانگین

حدا ل

حداکثر

1.22

معیار

معیار

کران پایین

کران بالا

2.15

1.29

5.11

9.22

9.11

5.22

2.22

1.22

1.15

5.11

2.22

92.22

1. one-way between-groups ANOVA
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انحراف

خطای

تعداد

میانگین

GN

22

1.15

9.11

ک

15

5.21

9.11
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فاصلهاطمینان %5۵برای میانگین

حدا ل

حداکثر

1.22
92.22

معیار

معیار

کران پایین

کران بالا

2.19

9.11

5.25

2.22

2.91

1.19

5.15

9.22

از جاا ول  1مشااهص اسااد کااه تناوتهااایی میااان میااانری نماارات کینیااد ترجماا
تخااار گااروه شاارکدکنن ه وجااود داردی باارای اینلااه دریااابی آیااا ایاا تناااوت ،از لحاااا
آماری معنادار اساد یاا یار ،بایا باه مدا ار  pتحاد ساجون  Sig.در جا ول اناوا (جا ول
 )5مراجعه کردی
جدول  .۵نتایج انوا یکطرفه برای مقایسۀ نمرا
مجموع مجذورا

df

ترجمۀ چهار گروه

میانگین مجذورا

بی گروهها

1.12

9

2.12

درون گروهها

211.15

19

9.21

ک

929.92

11

F

Sig.

2.11

2.15

براساااس جاا ول  ،5تناااوت آماااری معناااداری باای میااانری نماارات کینیااد ترجماا
تخااار گااروه شاارکدکنن ه وجااود ن اشااد ،زیاارا مداا ار  pتحااد سااجون  Sig.بزر تاار از
سااط معناااداری  2.25بااود (یعناای )2.15<2.25ی ایاا یعناای درسهااای سااا د زبااان
فارساای و نرااارر فااارس تاایریر معناااداری باار کینیااد ترجم ا تخااار گااروه شاارکدکنن ه
نرداشجه اسدی
 .3 .۴مقایسۀ چهار گروه از نظر مشخصههای متنی
 .1 .3 .۴صحت متون فارسی

در

اااوص صاااحد مجاااون فارسااای ،دو سااانج شااال های فع ااای صاااحی و

جم هوارههای با ون طاا در تخاار گاروه تحدیاک ،بررسای شا ی با ی منظاور یا

مناووا

9

1. MANOVA
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ی ررفه در نرم افزار  SPSSانجاام شا  ،زیارا از ایا تساد آمااری وقجای میتاوان اساجناده
کرد که ی

مجغیر مساجد گروهای و دو یاا تنا مجغیار وابساج اداماهدار وجاود داردی مجغیار

گروهی/مسااجد تخااار سااط

 ،GSW ،GS ،GWو  GNرا داشااد در دااالی کاه مجغیرهااای

وابسااجه عدااارت بودناا از شاال های فع اای صااحی و جم ااهوارههای باا ون طااای نجااای
منوای انجامش ه در ج ول  2نشان داده ش ه اسدی
جدول  .۶نتایج آمار توصیفی مقایسۀ  GSW ،GS ،GWو  GNبرای شکلهای فعلی صحیح و
جملهوارههای بدون خطا
گروهها

میانگین

انحرافمعیار

تعداد

GW

11.91

9.21

95

GS

11.22

9.91

91

GSW

11.59

9.21

19

GN

12.25

9.52

22

ک

11.92

29.11

15

GW

11.11

92.11

95

GS
جم هوارههای ب ون

12.91

1.59

91

GSW

طا

11.12

2.25

19

GN

19.92

5.11

22

ک

11.21

1.29

15

شل های فع ی ب ون
طا

میااااانری نماااارات  GSW ،GS ،GWو  GNباااارای شاااال های فع اااای صااااحی و
جم ااهوارههای باا ون طااا در جاا ول  2نشااان داده شاا ه اساادی در اااهر تناوتهااایی
میاان میاانری نمارات تخاار گاروه ها بارای شال های فع ای صاحی (باهترتیا
 11.59 ،11.22و  )12.55و جم ااااهوارههای باااا ون طااااا (بااااهترتیاااا

،11.91

،12.91 ،11.11

 11.12و  )19.92وجااود داشااد ،امااا بااا اسااجناده از اراار پی ااای ،9لامداا ای وی اا  ،2اراار

1. Pillai’s Trace
2. Wilk’s Lambda
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هج ینو 9و بازر تاری ریشاه روی ،2کاه در جا ول  1گازارر شا هان  ،مایتاوان پای بارد
که آیا تناوت آماری معناداری بی میانری ها وجود دارد یا یری
جدول  .7نتایج منوا مقایسۀ  GSW ،GS ،GWو  GNبرای شکلهای فعلی صحیح و جملهوارههای
بدون خطا
مقدار

F

 dfفرضیه

 dfخطا

Sig.

مجذور اتا نس ی

ارر پی ای

9.22

92.12

2.22

912.22

2.22

2.52

لامد ای ولی

2.221

991.11

2.22

912.22

2.22

2.19

911.99

2911.92

2.22

911.22

2.22

2.11

911.92

1119.21

9.22

19.22

2.22

2.11

ارر هج ینو
بزر تری ریشه
روی

تون آماری که بیشجر از هماه گازارر مایشاود لامدا ای ولیا

اساد ،در اینجاا مدا ار

ای آمار نیاز گازارر شا ه اسادی مشاهص شا مدا ار  Sig.مارتدب لامدا ای ولیا 2.22 ،
اسااد ک اه کمجاار از سااط معناااداری (یعن ای  )2.22˂2.25اساادی ای ا نشااان م ایده ا ک اه
تخااار گااروه  GSW ،GS ،GWو  GNاز لحاااا صااحد مج اون فارس ای تناوتهااای معنااادار
دارن ا ی بای ا بااه ج ا ول  1رجااوت شااود تااا مشااهص شااود آی اا شاال های فع ای صااحی ،
جم هوارههای ب ون طا یا هر دو باع

تناوت معنادار میان تخار گروه ش ه اسد

جدول  .8تست اثرا
متغیرهای وابسته

شل های فع ی صحی
جم هوارههای ب ون
طا

مجموع مجذورا

بین شرکتکنندهها

df

میانگین مجذورا

59119.11

9

91911.19

1111.11

19.19

9

92.22

2.51

نوع سه

مجذور اتا

F

Sig.

2.22

2.11

2.22

2.29

نس ی

1. Hotelling’s Trace
2. Roy’s Largest Root
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از آنجااا ک اه در اینجااا بااه تح ی هااای ج ا ا نراااه ماایکن ای  ،پیشاانخاد م ایشااود از سااط
معناااداری سااهدگیرانهتری اسااجناده کناای تااا از طااای نااوت اول پیشااریری نمااایی ی
معمااولتری راه انجااام ایا کاار ،اجاارای تعا ی بننرونای 9اسااد کاه شااام تدسای سااط
معناااداری (یعنای  )2.25باار تعا اد تح ی هااا اساادی در ایا مااورد ،تااون دو مجغیار وابسااجه
وجااود داشااد ،سااط معناااداری ماایبایسااد تدساای باار دو ماایشاا (و بنااابرای سااط
معناااداری  2.225را بااهدسااد ماایداد)ی نجااای دالااا در صااورتی معنااادار اسااد ک اه میاازان
ادجمااال ( )Sig.کمجاار از  2.225باشاا ی در جاا ول  1تحااد سااجون  Sig.تنخااا مداا اری کااه
کمجاار از  2.225اسااد ،مجع ااک بااه شاال های فع اای صااحی اسااد ()p=2.22ی ایاا یعناای
شااال های فع ااای صاااحی تنااااوت معنااااداری در (،GS )M = 11.22( ،GW )M = 11.91
( ،GSW )M = 11.59و ( GN )M = 12.25داشاااااجن ی در جااااا ول  1دیااااا ی کاااااه
جم ااهوارههای با ون طااا تاایریر معناااداری ن اشااجهان ولاای تاایریر شاال های فع اای صااحی
معنادار بوده اسدی در همای جا ول انا ازه تایریر زیار ساجون مجادور اتاا نسادی در شا ه
که برای ارر شال های فع ای صاحی برابار باا  2.11اسادی نجاای آزماون تعدیدای شانه 2در
ج ول  1دقیاک نشاان مایدها کاه تناوتهاای میاان تخاار گاروه در

اوص شال های

فع ی صحی در کجا قرار داردی
جدول  .5نتایج آزمون تعقی ی شفه برای مقایسۀ چهار گروه در خصوص شکلهای فعلی صحیح آنها
گروهها

GW

GS

میانگین

خطای

تفاو

معیار

Sig.

فاصلهاطمینان %5۵
کران پایین

کران بالا

GS

-9.21

2.21

2.99

-9.22

2.21

GSW

-9.91

2.51

2.22

-2.11

2.11

GN

*52.21

2.22

2.22

51.91

51.11

GW

9.21

2.21

2.99

-2.21

9.22

GSW

2.21

2.51

2.11

-9.15

9.29

GN

*51.91

2.22

2.22

55.51

51.92

1. Bonferroni adjustment
2. Scheffe post hoc test
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گروهها

GSW

GN

میانگین

خطای

تفاو

معیار

919

Sig.

فاصلهاطمینان %5۵
کران پایین

کران بالا

GW

9.91

2.51

2.22

-2.11

2.11

GS

-2.21

2.51

2.11

-9.29

9.15

GN

*51.21

2.59

2.22

55.12

51.12

GW

*-52.21

2.22

2.22

-51.11

-51.91

GS

*-51.91

2.22

2.22

-51.92

-55.51

GSW

*-51.21

2.59

2.22

-51.12

-55.12

نجااای ارائااهش ا ه در ج ا ول  1نشااان داد ک اه تناوتهااای ب ای  GWو ،)p = 2.99( GS
 GWو  ،)p = 2.22( GSWو  GSو  )p = 2.11( GSWاز لحااااا آمااااری معناااادار نداااودی
بااا ایاا وجااود ،شاارکدکنن گان  GNتناااوت معناااداری بااا سااه گااروه دیراار داشااجن ی در
ددیدااد ،میااانری نماارات شاارکدکنن گان  GNباارای شاال های فع اای صااحی بااهنحااو
قاب توجخی پایی تر از میانری نمرات بدی گروهها بودی
بااهرور

اصااه ،تخااار گااروه شاارکدکنن ه از لحاااا صااحد مااج ترجمااه تناااوت

معناداری با ه داشاجن  ،و ایا ناشای از تنااوت شال های فع ای صاحی میاان آنهاا باودی
به بیاان روشا تر شارکدکنن گانی کاه یلای از درسهاای نراارر فارسای و ساا د زباان
فارسی یا هردو را گدرانا ه بودنا عم لردشاان باهنحاو معنااداری بخجار از آنهاایی باود کاه
هیچکاا ام از دو درس را نردراناا ه بودناا ی امااا مشااهص شاا تناوتهااای میااان GS ،GW

و  GSWاز لحاا آماری معنادار ندودی
 .2 .3 .۴پیچیدگی متون فارسی

ه ا ف دیراار تحدیااک کنااونی بررساای پیچی ا گی مجااون ترجم ا تخااار گااروه از لحاااا
نساادد واژگااان مجناااوت باار تع ا اد ک ا واژگااان ( ،)TTRتنااوت نحااوی ( ،)SVو پیچی ا گی
نحوی ( )SCباودی با ی منظاور ،یا

مناوای ی ررفا دیرار انجاام شا  ،زیارا یا

مجغیار

مسااجد /گروهی (بااا تخااار سااط  GSW ،GS ،GWو  )GNو سااه مجغیاار وابسااجه شااام
نساادد واژگااان مجناااوت باار تعاا اد کاا واژگااان ،تنااوت نحااوی و پیچیاا گی نحااوی کااه
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نشااانررهای پیچی ا گی مجااون ترجمااه بودنا  ،وجااود داشاادی نجااای تح یا انااوا در ج ا ول
 92نشان داده ش ه اسد
جدول  .11نتایج آمار توصیفی برای مقایسۀ  GSW ،GS ،GWو  GNبرای  ،TTRتنوع نحوی و
پیچیدگی نحوی

نسدد واژگان مجناوت بر تع اد
ک واژگان ()TTR

تنوت نحوی ()SV

پیچی گی نحوی ()SC

گروهها

میانگین

انحرافمعیار

تعداد

GW

2.51

2.21

95

GS

2.29

2.21

91

GSW

2.22

2.21

19

GN

2.29

2.29

22

ک

2.22

2.21

15

GW

1.22

9.91

95

GS

1.25

9.91

91

GSW

1.91

9.21

19

GN

1.15

2.21

22

ک

1.92

9.21

15

GW

9.21

2.95

95

GS

9.19

2.21

91

GSW

9.22

2.21

19

GN

9.29

2.92

22

ک

9.21

2.99

15

در جاا ول  92تناوتهااایی میااان میااانری مدااادیر تخااار گااروه باارای سااه ساانجه
پیچی گی هسد ،اماا بارای مشاهص شا ن اینلاه آیاا ایا تناوتهاا آنقا ر بازر

هساد

که از لحااا آمااری مخا باشا یاا یار ،محدداان مایبایساد مداادیر  pدرون جا ول مناوا
زیر را بررسی میکردن
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جدول  .11نتایج منوا برای مقایسۀ  GSW ،GS ،GWو  GNبرای  ،TTRتنوع نحوی و پیچیدگی
نحوی
مقدار

F

 dfفرضیه

 dfخطا

Sig.

مجذور اتا نس ی

2.99

9.91

1.22

219.22

2.91

2.21

2.11

9.91

1.22

292.15

2.91

2.21

ارر هج ینو

2.91

9.91

1.22

229.22

2.91

2.21

بزر تری ریشه روی

2.92

9.92

9.22

19.22

2.29

2.21

ارر پی ای
لامد ای وی

در ج ا ول  99مشااهص ش ا مد ا ار  Sig.ماارتدب لامد ا ا وی ا  2.91 ،اسااد ،ک اه بالاااتر
از سط معناداری (یعنای  )2.91˃2.25اساد و ایا نشاان مایدها کاه تخاار گاروه ،GW
 GSW ،GSو  GNاز لحاااا پیچی ا گی مج اون ترجمااه ااود تناااوت معناااداری بااا یل ا یرر
ن اشااجن ی تااون ه ایچ تناااوت معناااداری یافااد نش ا  ،تح ی هااای بیشااجر و بررس ای ج ا ای
 ،TTRتنوت نحوی و پیچی گی نحوی بیمورد واه بودی
 .۵نتیجهگیری

آنچه رکار شا بررسای رونا و نجیجاه تحدیاک بار روی تیریرگاداری درسهاای ساا د
زبااان فارساای و نرااارر فارساای باار کینیااد ترجمااه و مشه ااههای مجناای ترجمااه از
انر یسی به فارسی باوده اسادی ساؤالهای تحدیاک ماا ایا باود کاه آیاا آماوزر درسهاای
سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای باار کینیااد ترجمااه و نیااز صااحد و پیچیاا گی
مجااون ترجم ا فارساای تاایریر معنااادار دارد یااا یااری در مرد ا اول ،یافجااهها نشااان داد کااه
کینید ترجم تخار گروه ،تنااوت معنااداری باا ها ن اشادی ایا نلجاه قابا توجاه اساد
کااه مااا توانااایی نرااارر فارساای شاارکدکنن گان را نساانجی ی تااا همدسااجری باای توانااایی
نرااارر و کینیااد ترجمااه را ارزیااابی کناای  ،امااا بااا توجااه بااه اینلااه انمحم ا و کخجااری
( )2295و اکدااری پاکا ام ( )2221همدسااجری بالااایی را باای توانااایی نرااارر بااه انر یساای
و ترجمااه بااه انر یساای یافجنا  ،مایتااوان گنااد کااه در تحدیااک آنهااا ،زبااان مد ا ترجمااه
انر یساای بااود ولاای در تحدیااک مااا فارساایی شااای باا ان ااارر کااه زبااان مااادری
شاارکدکنن گان فارساای بااوده اسااد ،فراگیااری آن را تناا ان جاا ی نررفجهاناا و ایاا در
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عاا م تناااوت در ترجمااههای آنهااا رخ نمااوده اساادی در تحدیااک ورساا یده ،مداا س و
عااامری ( )2291دانشااجویان نشااان دادن ا کااه درسهااای مجااون ک اساای

فارساای ،ادبیااات

فارسی در ادبیاات جخاان ،شاعر فارسای ،ادبیاات معاصار در ایاران و ادبیاات جخاان ساوم از
نظاار آنهااا جاازو ک اهمی ادتری درسهااا هسااجن ی شااای اگاار شاارکدکنن گان تحدیااک مااا
آموزر مجناس

با نیازهاای اود در ترجما انر یسای باه فارسای و نیاز اسااتی مجه اص

ترجمه و آشانا باه نیازهاای ترجماه داشاجن  ،اهمیاد زباان اول را بیشاجر در مایکردنا و
آن را در ترجمه بیشجر بهکار میبسجن ی
در مرد ا دوم ،یافجااهها نشااان داد کااه از دو ساانج صااحد ،تنخااا در ساانج شاال های
فع اای صااحی  ،عم لاارد گروهاای کااه هیچکاا ام از درسهااای فااوش را نردراناا ه بودناا
ضعیاتر از عم لرد سایر گروههاا باود و ایا تنااوت معناادار باودی از ساوی دیرار ،سانج
دیرر صحد ،یعنای جم اهوارههای با ون طاا ،تنااوت معنااداری را در میاان تخاار گاروه
نشان ن ادی سه سانج پیچیا گی ،شاام پیچیا گی نحاوی ،تناوت نحاوی و میاانری نسادد
واژگااان مجناااوت باار تع ا اد ک ا واژگااان ه ا تناااوت معناااداری را در میااان تخااار گااروه
شرکدکنن ه نشان ن ادی دلیا عا م تنااوت معناادار بای ترجما تخاار گاروه از لحااا ساه
ساانج پیچیا گی شااای آن باشا کااه دانشااجویان بنااا باار رات ترجمااه مدیا بااه مااج مد ا و
بودهان و همی مدیا باودن باعا

عا م ابجلاار عما و بناابرای عا م تنااوت عم لارد در

آنااان شاا ه اساادی مث ااا در ساانج فرعاای تنااوت واژگااانی اساانن یاری ،تنرلااو مخاا ی و
ردیمااای ( )2292دریافجنااا کاااه تنااااوت معنااااداری بااای پیلااارۀ مجاااون ترجماااهای و
غیرترجمااهای وجااود داشااد تنااوت واژگااانی در پیلاارۀ غیرترجمااهای بااهنحو معناااداری
بالاتر از پیلارۀ ترجماهای باودی اماا در ایا تحدیاک کاه تماامی مجاون ترجماهای بودنا  ،باه
نظر مایرسا پایدنا ی باه ماج مدا ا باعا

عا م تنااوت معناادار در سانجههای پیچیا گی

شا ه اسادی همچنای  ،باا توجاه بااه اینلاه در رارو درس اع اامی وزارت ع اوم ،تحدیدااات
و فناااوری ( ،)9912محجااوای آمااوزر درسهااای سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای
بیشاااجر در جخاااد ارتداااای بهشااای از جز تاااوانش دوزباااانری دانشاااجویان اساااد ناااه
جز تااوانش راهداارد آنااان ،بااه نظاار مایرسا ایا نیااز در عا م تناااوت کینیااد ترجمااههای
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دانشجویان تیریرگادار باوده اسادیمحددان در تحدیاک دیراری (کاه منجشار واها شا ) باه
بررساای وضااعید کنااونی ت ا ریخ ای ا دو درس و نیااز بااه نظاارات دانشااجویان ترجمااه و
اسااااتی ایااا دروس در

اااوص وضاااعید تااا ریخ و نیاااز ساااودمن ی ایااا دروس

مایپردازنا ی در واقاه ایا تحدیاک کاه نجاای آن منجشار واها شا باه آسی شناسای ایا
درسها میپردازدی باا شانا د نداا ضاعا بخجار مایتاوان آنهاا را رفاه نماودی اماا آنچاه
بهرور

اصه میتاوان گناد ،نهساد ایا اساد کاه اکثار اسااتی ایا دروس ،مجه اص

ترجمه نیساجن و شاای همای باعا
اماا ایا آموزرهااا مجناسا

شا ه اساد کاه دانشاجویان ،آموزرهاایی را دی هانا

نیاااز آنهااا در ترجماه ندااوده یااا اینلااه شاایوۀ اجاارای آنهااا در

ترجمااه را نیامو جهاناا ی دوم اینلااه بر اای دانشااجویان اشااارهای بااه همسوشااانی مطالاا
آموزشاای در دو ک اااس کردناا  ،مه وصااا اینلااه در بساایاری از مااوارد ،اساااتی ایاا دو
درس ،مجنااوت هساجن و هماااهنری لاازم را باارای پوشاش مطالا
شای باع

مجناااوت را ن ارنا ی ایا

شا ه اساد کاه شال های فع ای صاحی در ترجما ساه گروهای کاه یلای یاا

هاار دو ایاا درسهااا را گدران هاناا تناااوت معناااداری بااا گروهاای دارد کااه هیچکاا ام را
نردران هان ا یالدجااه محددااان بااه ااوبی آگاهن ا کااه نجااای ای ا تحدیااک ،بنااا بااه راتااش کااه
شدهآزمایش ای اسااد و نااه آزمایشاای ،بای ا بااا ادجیااا تنساایر شااود تراکااه از جم ااه ع ا م
وجااود گااروه کنجاارل و پیشآزمااون/پخآزمااون تردی ا هایی را در

ااوص انجسااا

نجااای

تحدیک باه فداب گدرانا ن یاا نردرانا ن درسهاای نراارر فارسای یاا ساا د فارسای یاا
هااردو پ یاا ماایآوردی بااه عدااارت ساااده ،مملاا اسااد نجااای داصاا  ،ناشاای از عواماا
دیرااری باش ا نااه فدااب درسهااای ماادکوری اینلااه شاارکدکنن گان از دانشااراههای مهج ااا
بودن  ،یعنای محجاوا و رورهاای تا ریخ مهج نای کاه اسااتی مهج اا درسهاای ساا د
زبان فارسی و نرارر فارسای و نیاز ساایر دروس مجرجمای دنداال مایکننا  ،نیاز تیریرگادار
اساادی مث ااا مملاا اسااد در درسهااای دیراار ترجمااه ،ماا رس سااا جارهای صااحی
فارساای ،نشااانهگداری وییی را ت ا ریخ کاارده باش ا و م ا رس دیرااری بااه ای هااا نسردا جااه
باشا ی ایا تیاازی اسااد کااه محددااان کنجرلاای باار روی آن ن اشااجن ی یلاای از ایا درسهااا
«آشنایی با ادبیات فارسای معاصار» اساد کاه در تحدیاک کناونی لحااا نشا ه اسادی مملا
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اسد محجاوای آموزشای ایا درس بار نجاای تحدیاک تایریر گداشاجه باشا ی باه هار ترتیا ،
بای اشااره کارد کاه تحدیاک کناونی در ساط م ای باوده و شارکدکنن گان تخاار گاروه از
شااش دانشااراه دولجاای کشااور بودهان ا ی الدجااه غیاارممل اسااد ی ا
درساای و یاا

م ا رس بااا ی ا

مندااه

رور تاا ریخ در هاار شااش دانشااراه کشااور تاا ریخ کناا تااا عام هااای

تیریرگااادار دیرااار کنجااارل شاااودی همچنااای  ،شااارکدکنن گان از ترمهاااای  1و  2دورۀ
کارشناساای بودهاناا و باااز هاا توزیااه ایاا مجغیاار در دانشااراههای بررسیشاا ه ،نجااای را
تعمی پاادیرتر ماایکناا ی هاا ف ایاا بااوده اسااد کااه بااا اضااافهکردن شاارکدکنن گان از
دانشااراههای مهج ااا بااه پااژوهش ،ت ااویری ک اای از تاایریر دروس ماادکور باار کینیااد
ترجماه و مشه ااههای مجناای باهدسااد آیا ی بااا راارو تحدیکهااای مجناااوتتر مایتااوان بااا
رافد بیشجر و با تعمی پدیری بیشجر بر روی ای موضوت تحدیک کردی
کتابنامه
ادم ی گیوی ،وی ،و انوری ،وی ()9912ی دسجور زبان فارسی 9ی تخران فارمیی
ادم ی ،ای ()9919ی نلات اساااساای دربارۀ ترجمهی در تی جانزاده (گردآورن ه) ،ف ترجمه (صی -92
)12ی تخران جانزادهی
امامی ،ی ()9919ی از پساااد و ب ن ترجمهی در تی جانزاده (گردآورن ه) ،ف ترجمه (صی )221-221
تخران انجشارات جانزادهی

ورساا یده ،می ()9919ی توانشهای ه ف در آموزر مجرج فارساای و انر یساایی مطالعات زبان و
ترجمه919-999 ،)9(11 ،ی
سالاری ،زی ،و زاعیفری  ،تی ()9911ی ضرورت بهروزرسانی سرف

دروس کارشناسی مجرجمی زبان

انر یسی بر مدنای نیازهای بازار ترجمه در ایرانی مطالعات زبان و ترجمه59-91 ،)9(59 ،ی
شااادلو ،فی ،شااخریاری ادم ی ،وی ،و قنسااولی،

ی ()9915ی بررساای پیچی گی دسااجوری در مجون

اسااج لالی زبانآموزان ایرانی از سااه سااط مهج ا توانش زبانی ،مطالعات ترجمه و زبان،)1(11 ،
15-29ی
ع وی ،می ،نعمجی ،می ،و قائمی ،وی ()9919ی ان ازهگیری رشااا توانش ترجمهای با درنظرگرفج الروی
تربید مجرج تل یا محوری مطالعات ترجمه و زبان91-9 ،)9(12 ،ی
مینوی ،می ()9919ی درباارۀ ترجمه به فارسااایی در تی جانزاده (گردآورن ه) ،ف ترجمه (صی )92-22ی
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پیوست

مجنی که به دانشجویان داده ش تا ترجمه نماین ی
These first six months of volunteering have been a real roller-coaster ride of
emotions. I had very little idea what to expect when I got here, so I was anything but
relaxed. I mean, the training sessions were fine, but you know things will never turn
out exactly as planned. My initial nerves soon wore off, though, mostly because there
was so much to do that I didn’t have time to worry! And the rest of the team have
been just amazing. The project leaders explained everything I had to do and gave me
lots of tips.
I’d never actually set foot in a home for the elderly before. There are so many things
I never realised about getting old. Apart from the more obvious health issues,
fragility and mobility are the main problems. Some residents need help simply
opening a jar or tin or using a remote. They get frustrated from time to time, but only
with themselves. The fifties and sixties always seemed so far away, but now I think
I’ve a far better idea of what actually went on back then.
Of course, doing it all in German was difficult at first. Some of the residents only
speak dialect, and that takes some getting used to! But I’ve picked up so much on
the language front too. I reckon I could pass for one of the locals now.
I feel a bit sad to be leaving everyone here. I’ll tell you one thing: everyone who said
that I should go travelling in Asia in my gap year is crazy! I’ve learned more about
people and life doing this than I ever could traipsing around backpacking. I’ve been
asked to come back and, if all goes according to plan, I’ll come over in my summer
holidays next year. Who knows, when I finish university, I might even become a
professional care worker!
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چکیده
تصویر زنان در ادبیات متأثر از نگااه فرهنا

جامعاه باه جایگااه زناان ما باشا .محای

زن.گ نهتنها تأثیر بسازای در شال گیار هویا
یا ماان پیشارف

یا

زن دارد بللاه زمیناهسااز رشا.

او در جامعاه اسا  ،مهااجرت نیاز باهساب

باشا .رماان تار

زن.گ م توان .زمیناهسااز تیییار هویا

تیییار محای و الگوهاا
و لارز ،مهااجرت دختار

بلژیل ا بااه پاپ ا را بااه تصااویر م کشاا .تفاااوت ارز هااا غاار

و شاار  ،قهرمااان

داسااتان را درااار تضاااد هااویت م کناا .املا نوتوما  ،نویساان.ۀ بلژیلا  ،آگاهانااه بااه
نمااود ایاا بحااران هویاا
پااژوه

در ناازد قهرمااان زن داسااتان توجااه نشااان داده اساا

در

حاضاار ،کشاامل هااا درونا املا  ،قهرمااان داسااتان و کارکردهااا ذها او

از دیاا .روانشااناخت بااا رویلاارد تحلیلاا و بااا تلیااه باار نظریااات کااارن هورنااا
بررساا خواهاا .شاا .هورنااا تضااادها دروناا افااراد را ملااا قاارار م دهاا .و
ملانیساا دفااا
برتر

انسااانهااا را در براباار جامعااه بااه سااه خصوصاای

لب ا و زل ا گزین دسااتهبن .م کناا .در بحااران هوی ا

مردساالار ،از گارر تحلیلا روانشااناخت املانپریراسا
بااا بررساا تااأثیر رفتارهااا اجتمااا
ملانیساا هااا دفااا

امل ا در جامعاا

ایا پااژوه

دیگااران و محاای باار ش صاای

او را در گریااز از شاارای نااامطلو

مهر لباا ،

تلاا

زن داسااتان،

اجتمااا  ،زادۀ جامعاا

مردسالار بررس نمای.
کلی.واپهها :رفتارها اجتما  ،بحران هوی
____________________________
* نویسنده مسئول negarmazari@um.ac.ir
تاریخ پذیرش 0931/10/90 :
تاریخ دریافت 0931/01/22 :

دارد تااا

زنان ،نوتوم  ،جنسی  ،مهاجرت
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 .۱مقدمه

رونا .تیییارات اجتماا

در صار معاصار و پ.یا.ۀ «جهاان شا.ن» توجاه روانشناسااان

را به مسالل بحاران هویا

دیگار از

خویشاات یاب اساا

کارد ،جساتجو هویا

جلا

روایا

در حیییا

دلیاا سرگشااتگ انسااان معاصاار ،گاارر از هوی هااا متوساا بااه

ارز هاا کها و توجاه بااه ارز هاا نااوی جامعا کنااون اسا

انسااان صار حاضاار

سااع دارد باارا پیوناا .ذهناا و یناا بااا محاای پیرامااون خااود ،راهاا بیاباا .تااا باای
و ارز هااا نااو بااه معنااا م.رنیتااه آشاات برقرارکناا.

ارز هااا کهاا یعناا ساان
رال هااا مهاااجرت نیااز نیاا
تفاوتهااا فرهنگ اجتمااا

تعیاای کنناا.ها باار بحااران هویاا
میااان کشااور مباا .و میصاا ،.با اا

کاملاً متفااوت را پاا از مهااجرت تجرباه کنا .و ایا امار موجا

فاارد مهاااجر دارناا.
م شااود فاارد الگااو
تزلاز هویا

فرهنگا

فاارد مهاااجر خواهاا .شاا .انسااان مهاااجر از ساارزمی و محاای خااود خواسااته یااا ناخواسااته
گسسااته اس ا  ،ای ا گسسااتگ تباا.ی بااه تجرب ا دردناااک باارا او م شااود جسااتجو
هوی

فرد و اجتما

توجه داش

اولای واکان
اجتماا

که هوی

در جها

هویا سااز اسا  ،بایا .باه ایا نلتاه

معطاوب باه جامعاها اسا

کاه در آن زنا.گ ما کنای

فاارد در هنگااام بحااران هوی ا  ،نی ا خااود را در گااروه اجتمااا
پااریر
جنسی

نیشاا نیساا
بارا تعریا

نم ا داناا .یااا قااادر بااه

کااه آن جامعااه از او انتظااار دارد اضافهشاا.ن متییاار همچااون
ناصار اجتماا

هویا  ،نیا

را برجساتهتر م کنا.؛ زیارا هویا

از ساااوی خودسااااخته و از ساااو دیگااار باااا فضاااا فرهنگ اجتماااا
شاال گیاار هویاا
ساخ

هوی

اجتماا

در جوام ا م تلاا

تنهااا بااه هویاا

ارتباا دارد م تاوان گفا

ش ا ص در شاال گیر هوی ا
ماا .هااا فرهنگاا  ،مسااا

او نی ا

ارتباااا دارد

فاارد خلاصااه نم شااود و بااا

کاه ناصار اجتماا

دارناا.؛ بنااابرای هوی ا

فراتار از کنتار

زن و ماارد در جامعااه بااا

انسااان  ،یایاا .بنیااادی و ریشااهها تاااری

در آن جامعااه

ارتبااا دارد در جامعا مردسااالار یااا جامعااه انسااانم.ار سااازههااا اجتمااا

تأثیرگاارار باار

منت ا

ایا پاژوه ،

ناصر هاویت مارد و زن باه یا

شال ظهاور نم یابا .در کتاا

قهرمان زن از کشورخود به پاپ سافر ما کنا .و ایا سافر با ا

ما شاود کاه خاود را در

تحلی روانشناخت بحران هوی

قهرمان زن در فرهن

محای کاار ج.یا .بااا ساازهها اجتماا
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و فرهنگا متفااوت بیابا .و باهتا.ری احسااا

جاا.ای و بیگااانگ بااا ای ا محاای ج.یاا .منجاار بااه احسااا
به بارت مسب

«جاا.ای فاارد از خااود» یااا

بروز «از خودبیگانگ » در و م شود

املاا نوتوماا  ،9نویساان.ۀ بلژیلاا  ،از ریاا بیااان زناا.گ روزماارۀ افااراد در واقاا
گریااز بااه مسااا

اجتمااا  ،فرهنگ ا و سیاس ا آن جامعااه دارد نوتوم ا

م ا نگااارد و ای ا سااب

او با ا

م شااود آثااار

مااورد توجااه همااه اقشااار جامعااه قاارار

بگیرد آثار او جوایز ادب متعا.د را از آن خاود کارده اسا

کاه از آن جملاه ما تاوان باه

جااایزۀ مها ادبا فرهنگسااتان فرانسااه گرناا.پر  ،2باارا هشااتمی کتااا
(نوتومااا  )9111 ،اشاااارهکرد 1ایااا کتاااا

در حیییااا

تجربیات ش صا او باهشامار م آیا .نوتوما

در تار

غاار
ظرافا
شاارک

ساااده و روان

را موشاالافانه بااه تصااویر م کشاا .و فرهن ا

او ،تاار

و لاارز

9

«خودنگاااار » از زنااا.گ و
و لارز تضااد دو جامعاه شار و

ای ا دو کشااور و جایگاااه زنااان را بااا

بررسا م کناا .او از خلااا رااال هاا و مشااللات قهرمااان زن داسااتان بااا ماا.یران
و هملاااران

بااه بیااان مشااللات اجتمااا

پا از سا ها به پاپ  ،کشور زادگااه

زنااان در محاای کااار م پااردازد امل ا

بار ما گاردد و در یا

کااار ماا شااود او بااه نااوان متاارج در آن شاارک
میررات خش
پاپاا با اا

شارک

پاپنا مشایو باه

اساات .ام ماا شااود و سااع دارد بااا

پاپا کناار بیایا .ولا سیسات با رحمانا ادار و نظاام ما.یری
ماا شااود کااه او مااورد ظلاا رؤسااا مردسااالار شاارک

زنساتیز

قاارار گیاارد و تااا

پایی تری درج کار تنز یاب.
رؤسااا شاارک
زن ،آرامااا

مانناا .جنایتلاااران بااا آزار و اذی ا

او را از بااای م برنااا .تضااااد فرهنگااا و ساااازهها اجتماااا

 1ای کتا توس شهلا حا ر با نوان تر
نوان کتا

و دره ا شلساات روح و روان ای ا
مساااب

1. Amélie Nothomb
2. Grand prix du roman de l'Académie française
3. stupeur et tremblements
و لرز و توس موگه رازان با نوان به و لرز ترجمه ش.ه اسا ترجما

توس موگهرازان پیشنهاد بهتر بهنظر م رس ،.نظر به اینله برا ارجا ات از مات از ترجما شاهلا حاا ر

استفاده ش.ه اس  ،جه

یلسانبودن نام ای رمان در میاله از نوان پیشنهاد شهلاحا ر استفاده م گردد
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آسی ها روح امل ما شاود نویسان.ه باه کما
بااا خااود را در ش صاای

واگویاهها درونا تضااد و تعاار

املاا نمایااان م سااازد «آنچااه در ایاا کتااا

ساختارشلن ت.ریج توهماات هویا

املا و ظهاور یا

هویا

مهاا اساا

ج.یا .اسا » (ناودو،9

 ،2001ص )11
مردسااالار نظااام اساا

کااه مااردان از مزایااا اجتمااا

ایا ساااختار مشاااه.ه م گااردد کااه نهادهااا اجتمااا

بیشااتر برخوردارناا .و در

 ،سیاسا و اقتصاااد  ،زنااان را زیاار

ساالط خااود دارناا .نگاااه فرودسااتانه بااه زنااان در جااوامع کااه اقتاا.ار مااردان در تمااام
حااوزههااا زناا.گ اس ا  ،با ا

م شااود مااردان بتوانناا .دان ا  ،در ذهن ا و فرهن ا

زنان را انلار کنن .و روابا نا ادلانا میاان زناان و ماردان شال گیارد (آباوت 2و والاا ،9
)9930
در ایا پااژوه

سااع داریا بااا بررسا روانشناسااان ش صاای ها داسااتان دریااابی :

رااه ویژگ ا هااای نشااانگر بحااران هوی ا

ش صاای

قهرمااان زن داس اتان ت ار

جامع مردسالار اس ؟ آیاا رابطا معناادار میاان بحاران هویا

و لاارز در

قهرماان داساتان باا جامعاه

وجااود دارد؟ املاا  ،قهرمااان زن داسااتان در قبااا رفتارهااا نا ادلاناا ا رافیااان

رااه

واکن های نشان م ده.؟
ب.ی منظور ن س
بحااران هویاا
ش صی

باا بررسا نظریا کاارن هورناا  ،1روانشانا

آلماان  ،باه تعریا

و ریساات آن ماا پااردازی و ساا ا بااه بررساا بحااران هویاا

اصال داساتان ما پاردازی و ملانیسا ها دفاا

از ری سه نصر مهر لب  ،برتر

املاا ،

او را باا تلیاه بار ایا نظریاه

لب و زل گزین تحلی خواهی کرد

 .۲پیشینة پژوهش

پژوه ها

لم که تااکنون درباارۀ آثاار املا نوتوما

بوده و اکثراً در کشور فرانساه انجاام شا.ه اسا

انجاام شا.ه باه زباان فرانساه

از آن میاان م تاوان باه رساال دکتار باا
1. Nodot
2. Pamella Abotte
3. Claire Wallace
4. Karen Horney
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اشااره کارد کاه نویسان.ه براساا

ریلااور بااه بررساا ش صاای ها داسااتان املاا نوتوماا
هارسااان )2091( 2هاا بااا تلیااه باار زن.گیناماا نوتوماا

نظریا پا

م پااردازد (آمااانیو)2001 ،9

بااه بررساا ش صاای

م پاااردازد همچنااای باااوبل  )2099( 9شااال گیر و تحاااو ش صااای

داسااتان

املااا از دوران

کودک تا بزرگسال را بررس م کن.
پاپا نیاز نیا

مهما در سااختار رماان و ایفاا م کناا .پژوه هاای در باا

و تصااویر آن در آثااار نوتوماا

انجااام شاا.ه اساا

کااه از آن میااان م تااوان بااه پااژوه

کوالساال  )2099( 1اشاااره کاارد نویساان.ه در ایا پااژوه
فاصاال دو فرهنا

پاپا

نیاا .باار فرهنا

پاپا دارد و

را بااا مطالعا رفتااار و روحیااات املا در پاپا بااه تصااویر م کشاا .در

هماای راسااتا ونااا )2009( 5بااه کم ا

بااا نگاااه کل ا بااه

مثا هااا برگرفتااه از کتااا

تحلیاا رفتارهااا ش صاای ها داسااتان م پااردازد و بااه تفساایر ج.یاا .از ایاا رمااان
دساا
اسا

م یاباا .پژوه هااای نیااز باار رو نوشااتار اتوبیوگرافیاا
کااه از آن جملااه م تااوان بااه پژوهشا از شااجا

نوتوما

نوتوماا

انجااام شاا.ه

و خااانمحماا .باار رو نوشااتار

بااا تلیااه باار نظریا لااوپون و دوبروفساال اشاااره نمود(شااجا

و خااانمحماا، .

)9915
در ایااران توجااه بااه کتا هااا املاا نوتوماا
گفتگوهااا نویساان.ه در مااورد آثااار اوساا
نگاه روانشناسانه ،به تحلی بحران هوی

بیشااتر در قالاا

امااا هاای یاا

قهرمان تر

ترجمااه و انتیااا

از پژوه هااا موجااود ،بااا

و لرز ن رداخته اس

 .۳روش پژوهش

تحلیاا و تفساایر متااون نزدی ا
ملاتاا

متنااو

سااع در شااناخ

بااه یاا

قاارن قاا.م

دارد و بااا تحااو روانشناساا ،

رفتااار انسااانها بااا توجااه بااه واقعیاا

بیروناا یااا
1. Amanieux
2. Hărsan
3. Boubli
4. Kowalski
5. Vance
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کارکردهااا «ماا » دارناا .در واقاا تحلی هااا روانشااناخت سااع در یااافت رگااونگ
شل گیر رفتارهاا فارد یاا لام هاا اختلاا رفتاار در انساانها دارنا .کاارن هورناا
از روانشناسان آلمان قرن ناوزده اسا
و یون

به روانشناس افراد و ش صی ها ادب توجه نشان م ده.

در ایاا پااژوه
ش صاای

صاابی

کاه همچاون ساایر روانشناساان بناام ماننا .فرویا.

از نظریاا روانشناساا کااارن هورنااا در تحلیاا بحااران هویاا
هورنااا در ن سااتی صاافحات کتااا

اصاال داسااتان اسااتفاده شاا.ه اساا

و رشاا .آدما (هورنااا  )9911 ،در مااورد نیا

محاای در رشاا .کااود بااه نوان

فاارد س ا

م گویاا .او معتیاا .اس ا  ،فاارد

یل ا از وام ا اصاال شاال گیر ش صاای
باارا رشاا .بیع ا نیاااز بااه محب ا

و گرم ا  ،حمای ا  ،آزاد نسااب  ،کم ا  ،راهنمااای و

تشااوی دارد وقتاا فاارد در محاای احسااا

امنیاا

کناا ،.م تواناا .بااهراحتاا بااهسااو

تمایلااات و لاقهمناا .ها خااود گااام باار دارد ،رشاا .کناا .و اسااتع.ادها ذات ا و بیع ا
خود را ب روران .اما رنانچاه ایا شارای باهدرسات ایجااد نشاون ،.کاود از رشا .بیعا
باااز م ماناا .و از مساایر بیع ا اسااتع.ادها خااود منحاارب م شااود ساا.های ک اه مااان
رش .بیعا فارد م شاون ،.بارتانا .از رفتارهاای نظیار تحییار ،اجحااب ،تعا .و زور،
ب توجه  ،وجاود محای نااام  ،سا تگیر ها بای
مان باروز اساتع.ادها کاود م شاود بللاه با ا

از حا .و غیاره ایا

واما ناهتنهاا

م شاود تاا کاود در حالا

قاارار بگیاارد و موفاا بااه بااهکارگیر اناارپ خااود و شاالوفای اسااتع.ادهای
هورنا ایا اضاطرا
فاارد آزاد نیس ا

و تشاوی

را «اضاطرا

دفاا
نشااود

اساسا » م ناما .اضاطراب کاه کاود یاا

یااا اختیااار ناا.ارد و در دنیااا ا ااراف

انسااانها زورگااو و آزاردهناا.ه

وجود دارن .و نم توان .داو لباناه باا دیگاران رابطا دوساتانه برقارار کنا .در میابا رفتاار
نامناس
واکن

ا رافیان  ،کاود

ناراار اسا

امنیا

بارا ایجااد احساا

خاود تلاا

کنا .و

نشان ده( .هورنا )9911 ،

هورنااا باارا در امااان ماناا.ن از آزار دیگااران سااه راه را مش ا ص م کناا« :.مهر لب ا
و جلاا

حمایاا

و محباا

دیگااران»« ،پرخاشااگر و برتر

دور از اش اص» اما مشلل که ایا ساه ملانیسا دفاا

لباا » و « زلاا گزین و

دارنا ،.ایا اسا

کاه کاود

تحلی روانشناخت بحران هوی

قااادر نیس ا

951

قهرمان زن در فرهن

همیشااه و در هم ا مواق ا از ی ا

موقعی هااا متفاااوت ،رو هااا م تل ا

اسااتفاده کناا .و نارااار اس ا

راه دفااا

در

را بااهکااار گیاارد کااه ای ا اماار م تواناا .با ا

بروز تضااد شاود و هورناا آن را «تضااد اساسا » م ناما .در نتیجاه کاود ناراار اسا
یا

را برگزیناا .و بااه دو رو

رو

تجل ا ن.هاا .و آنهااا را پنهااان کناا.

دیگاار فرص ا

رفتهرفته با رشا .کاود  ،تمایا او باه برجساتهسااز آن حالا
و ش صی

دفاا

او را م ساازد (هورناا  )9911 ،املا نیاز ایا ساه ملانیسا دفاا

در امااان ماناا.ن از آزار ا رافیااان در ایاا جامعاا مردسااالار بااه آزمااای
نهایاا

پررنا تر م شاود

در باای ایاا سااه راهلااار دفااا

ملانیس دفا

پایهها هوی

را بارا

م گاارارد تااا در

یلاا را بااه نوان راه حاا برتاار برگزیناا .ایاا
امل را رق م زن.

و ش صی

 .۴یافتهها و بحث

باارا بررس ا
براساا

ل ا بحااران امل ا از تعری ا

هوی ا

و ملانیس ا ها دفااا

تأثیرگاارار

نظریا هورناا اسااتفاده م شاود و تااأثیر در ساط جامعااه و فارد در بااروز ایا

بحران قاب بررس و مشاه.ه اس
 .۱ .۴چیستی هویت

بررساا شاال گیر هویاا
تنگاتن ا
فرهن

بااا ناصاار اجتمااا
لیا

و واماا ماارثر در ایجاااد اختلااا در هویاا
دارد هوی ا

روانشناسا  ،هویا

تاا.ا

باه منزلا «نیا

گر ماهی ا
اجتماا

فاارد رابطاا

و هساات وجااود اس ا

در

فارد و در او از ایا نیا

]م باشاا [.کااه نو ااً در نوجااوان پیاا.ا ما شااود» (گااروه واپهگزینا و زیاار نظرحاا.اد اد ،
 )9911در نتیجااه هویاا
اریلسون ،9روانشنا

در مباحاا

روانشناساا جایگاااه ویااژها دارد هساات نظریاا

بنام آلمان ای گونه اس :

در جهااان اجتمااا  ،فاارد بااا دیگااران مواجااه اس ا
اس

باه ایا جهاات اسا

کاه شال گیر هویا

و بااا فرهن ا
و رشا .ش صای

معین ا احا ااه شاا.ه
فارد را نیاز از ساه

بعاا .گوناااگون بایاا .ملاحظااه نمااود :یلاا جنباا مربااو بااه تاااری بیولااوپیل فاارد و
1. Erik Erikson
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ارگانیس او ،دوم جنب مربو باه تااری زنا.گ و رشا .روانا فارد ،و ساوم جنبا مرباو
بااه تاااری اجتمااا

و فرهنگ ا او در هاار ی ا

بحران روان -اجتما

اس

بنااابرای هویاا

(لط

آباد  ،9911 ،ص .)192

را مجمو ااها از خصوصاایات فاارد م دانناا .کااه با اا

ش ص به گاروه اجتماا
باشاا .ای ا هوی ا

ما شاود با.یه اسا

بازنمااای

شااود و ایا اماار بااه احسااا
اصال

هوی ا

کااه در رابطااه بااا دیگااران

آدم ا م تواناا .دساات و

دگرگون هااای

تضاااد درونا در او منجاار شااود انسااان در تلااا

خاود بااز گاردد ،اماا شارای مناسا

اسا

بااه

بارا و فاراه نم شاود شا ص

بااه راههااا متفاااوت باارا دسااتیاب یااا حف اظ هوی ا
هااویت فاارارو فارد در رویاااروی بااا ایا هویا

تعلاا

کاه های فارد نما توانا .با هویا

روحیااات و اخلاقیااات فاارد اس ا

آشاالار م شااود امااا بااهدلای ا م تل ا
و هوی

از مراح ا رشاا ،.انسااان مواجااه بااا ی ا

خااود دس ا

ج.یاا .با ا

م زناا .رااال هااا
م شااود کااه بااه گونااها

متفاااوت بااا ایاا مساالله درگیاار شااود بااه بااارت دیگاار ،از لحااا روانشااناخت  ،لااا
رفتار حام معنا م باشن .و م توانی از ری آنها به ش صی
«م » محصو بره کن

فارد باا دنیاا خاار یاا محای اسا

که تلوی کل آن بهوسایل وراثا
بااا یلانی ا

فرد پ ببری
اماا فرویا .ییا.ه دارد

و فراینا .بلاو نیاز کنتار م شاود باه ور کلا «ما »

و ایجاااد تعاااد باای واقعی هااا بیرون ا از ی ا

سااو و تمایلااات غریااز از

ساو دیگاار ،سااروکار دارد بااههماای خااا ر «ما » پیاارو اصا واقعیا

اسا

(شمشاایر ،

 ،9931ص .)22

با وجود ای  ،محیطا کاه شا ص در آن زنا.گ ما کنا .و اش اصا کاه باا آنهاا در
ارتبااا اساا  ،اهمیاا
ش صاای

داسااتان ،امل ا  ،گررااه در پاپ ا بااه دنیااا آماا.ه ول ا دوران کااودک  ،نوجااوان و

جوان را در بلژی
خود در و ن
در کتااا

ویااژها در شاال گیر هویاا

یااا بازساااز هویاا

او دارناا.

باوده و پاا از بازگشا

باه پاپا در حیییا

«املا باهدنباا هویا

]پاپ [ م گردد» (بوبل  ،2099 ،ص )90
مااورد پااژوه  ،امل ا بااا ساافر بااه پاپ ا نااهتنها وارد محاای ج.یاا .شاا.ه

اس  ،بلله به تبا آن باا افاراد ج.یا .روباهرو شا.ه یاا باه باارت کنشاگران ج.یا .باا

تحلی روانشناخت بحران هوی
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فرهنگ متفاوت وارد رصاه شا.هانا .در نتیجاه واقعیا
امر مساب

بحاران درونا او ما شاود از جها

بیرونا و تیییار یافتاه کاه ایا

دیگار بناا بار نظریا هورناا  ،ش صای

املا در کاودک و هنگااام رشا .در محای خااانواده شال گرفتاه ،بنااابرای باا تیییار محا
زناا.گ و روباهرو شاا.ن بااا دیگرانا کااه متعلا بااه جامعا دیگاار م باشاان ،.ارز هااا و
ماا .ها فرهنگاا تیییاار م کناا .و املاا نم تواناا .بااا واکن هااا همیشااگ پاساا گو
باشاا ،.بنااابرای درااار بحااران روح ا و هااویت م گااردد هوی ا

از دیاللتی ا

درون ا و

بیرون حاصا م شاود و بره خاوردن نظا ایا تعاما و مرزهاا خاود و غیرخاود در
نزد امل موج
هویاا
تعام اس

نوسانات ارزش برا او م گردد

بااا حضااور در شاابل اجتمااا
و بی خود و ساختار اجتما

معنااا م یاباا.؛ آنجااا کااه فاارد بااا دیگااران در
ما توانا .رابطاه برقارار کنا .اگار فارد موفا باه

برقرار ای رابطه نشود ،دراار تزلاز روحا و روانا خواها .شا .هار فارد تصاویر از
خود و ش صای
بحااران هویا

خاود دارد ،اگار باه هار دلیلا ایا تصاویر م ا.و

گاردد ،در معار

قاارار م گیاارد همااان ااور کااه املا سااع دارد بااه میتضااا محاای  ،رفتااار

خود را سازگار کن.
 .۲ .۴بحران هویت املی

را م تاوان باهوضاوح در رماان تار

و لارز و در نازد املا  ،قهرماان زن

داسااتان ،مشاااه.ه کاارد زن ا کااه بااا اارب و فرهن ا

پاپ ا آشاانای رناا.ان ناا.ارد و در

بحران هوی
تلاپو سااز

و پیونا .باا افاراد و سااخت روابا ج.یا .اسا

املا خاود را در محای

ج.یاا .م بیناا .کااه بااه قااوانی آن آشاانای ناا.ارد او بااه نوان متاارج در شاارک
است .ام ش.ه اس  ،اماا ماافوق
ا مااا تحییرآمیااز ر یسا
مناس ا

او را باه هار کاار جاز ترجماه وا ما دارد او سا نان و

را تحما ما کناا .و از ایا رفتارهااا متحیاار اسا  ،امااا واکاان

نشااان نم دهاا .و ای ا با ا

شود ،تا روز که به او دستور م دهن .ک
پا از گرشا

حا.ود یا

نشااانههااا بحااران هوی ا

پاپن ا

م شااود ای ا ا مااا تحییرآمیااز روز بااه روز بیشااتر
دستشوی ها را تمیز کن.

مااه از شارو باه کاار املا در ایا محای ج.یا ،.شااه.

در واگویااهها درون ا او هسااتی منشااأ ای ا بحااران فرهن ا
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«اگاار اسااتعفا باا.ه منطی تاار اسا

مساالله کنااار بیااای از دیاا .یا

هررناا .نم تااوان بااا ای ا

غربا ایا کااار مااانع ناا.ارد ،امااا باارا پاپنا هااا نااو

ب احترامااا اسااا » (نوتومااا  ،9111 ،ص  )1فرهنااا

و رساااوم متفااااوت دو

و آدا

کشااور او را درااار س اردرگم م کناا .و حت ا در تصاامی گیر درااار تردیاا .م ا شااود و
نم تواناا .باا تمایلااات
معاار

ماا کناا .تیییاارات ارزشاا تعریاا

دگرگااون قاارار م دهاا ،.او در ابتاا.ا سااع دارد بااا پیامهااای کااه بااا رفتااار

دیگااران م دهاا ،.هااویت مطاااب بااا ارز هااا آن جامعااه کساا
اجتما

املاا را از خااود در

مبتن بر جنسی

و او را بهسم

کناا ،.امااا ردهبناا.

در ایا جامعاه ،تاا ساط هوی یااب فارد او تاأثیر ما گارارد

پریر  ،رد یا تیییر ای ارز ها سو م ده.

شمشیر با بررسا نظاام تعلای و تربیا

در پاپا باه ایا نلتاه اشااره دارد کاه یلا

از ویژگ هااا برجساات پاپاا تأکیاا .باار جنبااهها فرهنگاا و هویاا
معتی .اسا

کاه بارا نهادیناهکاردن هویا

و فرهنا

توجه بسایار دارد و آن را از ار م تلا
کنا .در جبار فرهنا

نگاار

ساان گرا با اا

م شاود

(شمشایر ،

م شااود مااردان سااه

داشااته باشاان .جامعا مردسااالار ،از ریا نهادهااا اجتمااا
تیویاا

مردان بر زناان ما شاود و املا بهتا.ری در م یابا .کاه نگار
و مردان نی

ملا خاود

م کنا .اماا ایا امار با ا

زنااان را زیاار ساالطه دارد ،تیساای کااار جنساایت با اا
زنان در ح .پاریر

و فرهنا

و باورهاا سانت پاپنا گیار افتااده اسا

 )9931در رناای جامعااها  ،حاکمیاا
بیشاتر از مزایااا اجتمااا

تیویا

ملاا اساا

و

ملا  ،پاپنا هاا بار فلسافه بنیااد ،

باورها سنت و اصو اخلاق پاپن تلیاه ما کننا .پاپا باه هویا
امل احسا

بااه

سالط مرداناه اسا

مردسااالار و حاکمیاا
رایا در ایا جامعاه بار

ارز هاا مرداناه بار ایا جامعاه مسال اسا

اصل را در ای ررخه ایفا م کنن.

بابااای فاارد ( )9915در کتااا بحااران هویاا

در جامعاا معاصاار ایراناا از انسااان از

خود بیگان ماارکا سا

م گویا .انساان از خاود بیگاناه قاادر باه شالوفای تماام ابعااد

خااود نیساا

مااارکا 9در میاباا او انسااان تااام را قاارار م دهاا .انسااان تااام

ش صاای

1. Marx

تحلی روانشناخت بحران هوی

ت صااصگرا نیسا

قهرمان زن در فرهن

و خااود را محبااو
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ت صااص و فعالی هااا جز ا نم کناا .مااارکا
و کارکردهااا آن م داناا .و ریش ا ای ا

ازخودبیگااانگ را محصااو ساااختارها اجتمااا

پ.یاا.ه را اقتصاااد در نظاار م ا گیاارد در واق ا در شاارکت کااه امل ا در آن کااار م ا کناا،.
شاارایط را باارا او رقاا

تمااام اسااتع.ادها او در بناا .کشاای.ه م شااود و بااهساار
م زنن .که دیگر قادر به شلوفای استع.ادها خود نباش.
نظااام مردسااالارانه نیااز بااا معیارهااا کاااذ  ،موج ا
مردانااه و زنانااه م ا شااود کااه تبعاای

جنساایت و ساارکو

دارد امل ا زن ا بااا اسااتع.ادها فااراوان اس ا
متاارج در شاارک
مااافوق

اساات .ام شاا.ه اساا

از همااان روز او ساام

شاال گیاار کلیشااها جنساای
اسااتع.ادها زنااان را بااهدنبا

کااه باارا تااأمی نیازهااا خااود بااه نوان
ترجمااه نیساا

امااا وظیفاا او در ایاا شاارک

آباا.ارر را باارا او در نظاار م گیاارد رفتااهرفتااه بااا

هاا.ب ساارگرم کااردن خااود در شاارک  ،سااع م کناا .تیوی هااا رو میااز را باارا
ت ت

کارکنان بهروز کنا .و در نهایا

مجباور باه نظافا

دستشاوی ها ما شاود ایا در

حال اس

که و ساع دارد اساتع.اد خاود را باه ما.یر دیگار در شارک

صاالاحی

خااود را بااه دیگااران اثبااات کناا ،.امااا ماا.یر اصاال بااا نگاار

غالاا

مردسااالار اجااازه نم دهاا .املاا بااه کااار ب ااردازد کااه ت صااص اوساا
استع.ادهای

سرکو

و ش صی

قنباار ( )9931نیااز لا
مااارکا اهمیاا

اقتصاااد بحااران هویا

م شود انسان کاه بتوانا .باا جامعاه و فرهنا
م کوشاا .میااام بالاااتر را در آن جایگاااه باهدسا
م سازن .و با

و ایاا گونااه

را از دیاا.گاه مااارکا بیااان م کناا.
و اشااتراک زیساات قا اا

ارتباا برقارار کنا ،.دراار ازخودبیگاانگ

اینلااه نظااام اقتصاااد باار پایااه ماللیاا

افراد بهجا آنله ملم تلاا

جامعاا

او تحییر م شود

ویااژها باارا جامعاا انسااان و اجتمااا

نم شااود بااهسااب

نشاان دها .و

اسااتوار اساا  ،هاار فاارد

آورد و بااه فلاار مناااف باشاا .در نتیجااه

یلا.یگر باشان .باا خصاوم

زنا.گ را بار دیگار دشاوار

رن و ناکام یل.یگر م شون.

در ای .ولوپ مردسالارانه نیاز جانا مارکر بهساان نماینا.ۀ خا.ا بار رو زمای اسا ،
در ای جواما  ،اقتا.ار مرداناه بارا اثباات هویا

مارد ضارور اسا

باهدلی ایا ناو
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ایاا .ولوپ اقت.ارگرایانااه نااهتنهااا شاااه .ساارکو
مردسااالارانه ما باشاای  ،بللااه ایا نگاار
ریشااه ایاا باورهااا در بافاا

داشاا

اس

اجتما

اجتمااا

زن از رهبااران ماارد را بااه دنبااا خواهاا.

جامعااه ،آموزههااا ماارهب و مسااا

سیاساا و

(حی  ،قربانصبا  ،تا ب نین.ر  ،9911 ، ،ص )992

در رمااان تاار
نگاار

تبعیا

زنااان تحاا ساالطه نظااام

و لاارز نوتوماا  ،در شاارک

مردسااالارانه ،امل ا را بااهساام

ای شرک  ،زناان م تواننا .نیا

یومیموتااو ناصاار جامعااه ساارمایهدار و

بحااران هوی ا

سااو م دهاا .در نظااام مردسااالار

حفاظ و بازتولیا .هنجارهاا مردساالارانه جامعاه را ایفاا

کننا .در ایا سااختار ،هررنا .کاه زناان از ا مااا قا.رت بارا رسای.ن باه حیاو خااود
محااروم م ا باشاان .امااا م ا توانناا .با ا

بازتولیاا .رواب ا مردسااالارانه در جامعااه کور ا

شااون .امل ا مااافو خااود ،فوبااوک  ،را دوس ا
مراتا

و همااراه خااود م پناا.ارد ،امااا از سلسااله

قاا.رت در سااختار مردسااالارانه و منفعا جااوی فوباوک در کسا

غاف اس  ،هر رن .کاه املا در توصای

قا.رت انتیااال

دوشایزه فوباوک به ورضامن باه شاباه

ایا

زن بااه مااردان جامعااه خااود اشاااره م کناا .و م گویاا .کااه قاا .دوشاایزه فوبااوک از مردهااا
بلن.تر اسا

دوشایزه فوباوک نیاز قرباان ایا نظاام مردساالار اسا  ،او باه

اماا در نهایا

م.یر ماافو و اصال شارک
ساختار اقت.ارگرایانه شارک
آنها ،موج

گازار

م دها .و با ا

نادرسا

تحییار املا ما گاردد

باه رشا .فارد املا لطماه م زنا .و همساو نباودن املا باا

م شود تاا باه پاایی تاری رتباه در آن مجمو اه تناز یابا .در رابطاه املا باا

دوشاایزه فوبااوک  ،نی ا

زنااان جامع ا مردسااالار در حفااظ و بازتولیاا .ای ا نظااام مشاااه.ه

م گااردد فوبااوک مانناا .تمااام زنااان کااه مطاااب هنجارهااا جامعاا مردسااالار ماا
م کنناا ،.نسااب
اس

بااه مااردان در موقعی ا

فرودس ا

قاارار گرفتااه و زیردس ا

کاه ماافو او آقاا اموشا و ماافو اموشا آقاا هان.اسا

سااع دارد تااا مااردان را در موقعیاا

فرادساا

اماا دوشایزه فوباوک

یااار دهاا ،.در نظااام مردسااالار ،زنااان ایاا

جامعااه در براباار فشااارها فرهنگ ا بااا دادن ح ا ماا.یری
اختیار ا ما ق.رت م دهن.

آقااا سااایتو

و نظااارت بااه مااردان بااه آنااان

تحلی روانشناخت بحران هوی

915

قهرمان زن در فرهن

زنااان در جامعاا مردسااالار م توانناا .تباا.ی بااه پلیاهااای از جاانا همااان ساااختار
قاا.رت شااون( .حیاا  ،قربااان صاابا  ،تااا ب نیناا.ر  )9911 ،دوربااودن زنااان از مناااب
م شاود کاه زناان باه تا.ری باه کاارگزار

ق.رت و قبو ارز ها نظاام مردساالار ،با ا

مااردان تباا.ی شااون .و بتوانناا .در صااورت لاازوم در راااررو
ای قا.رت انتیاال با ا

ق.رت کنن .کس

نظااام مردسااالار ا مااا
کننا .تاا هنجارهاا

م شاود کاه زناان تلاا

نظام مردساالار را بار رو ساایرزنان ا ماا کننا .بناابرای زناان کاه در میابا ارز هاا
جامعاا مردسااالار میاوماا

م کنناا .همانناا.امل  ،نااهتنها از اارب مااردان بللااه از اارب

زنااان (دوشاایزه فوبااوک ) کااه بااه نوان کااارگزار بااه قاا.رت لب مااردان داماا م زنناا،.
تحییر م شون .املا در ایا سااختار تنهاسا  ،ناهتنها ماردان بللاه زناان ایا جامعاه نیاز
ساااختار مردسااالارانه ،اورا تحییاار م کنناا .بنااابرای

بااه صااورت غیرمسااتیی در راااررو

با اینله زناان در جامعا مردساالار ،قا.رت ماردان را ن.ارنا .اماا باهنحاو ساع در ا ماا
خود دارن( .حی  ،قربانصبا  ،تا ب نین.ر )9911 ،

ق.رت انتیال بر زنان زیردس
امل ا در جسااتجو هوی ا
سردرگم اس

زنان ا خااود در نظااام پیچیاا.ۀ ای ا شاارک
ابتا.ا در خا.م

او باا احتارام باه قاوانی شارک

م گیاارد امااا تلا هااا او باارا نشااان دادن اسااتع.ادهای
مردسااالارانه قاارار ماا دهاا .در نتیجااه در تعریاا

هویاا

درااار تردیاا .و

ایا .ولوپ حااک قارار

او را در میاباا اقتاا.ار نظااام
زناناا خااود در ایاا ساااختار

مردبرتاار درااار ابهااام م شااود دیاا.گاهها اجتمااا  ،سیاساا  ،ماارهب و تیاباا آن بااا
ق.رت حاک بار جامعاه باه تعریا

و نماود هویا

در

زناناه باهمثابا ابازار ایا .ولوپی

جامعه م انجام( .حی  ،قربانصبا  ،تا ب نین.ر )9911 ،
همااانگونااه کااه قبل ااً ذکاار شاا ،.براسااا
مبااارزه بااا بحااران هویاا

نظری ا هورنااا سااه ملانیس ا دفااا

بااه نوان راهحاا وجااود دارد کااه بااهتاا.ری تباا.ی بااه تیاا

ش صیت فارد خواها .شا .در اداماه باه بررسا راهلارهاا دفاا
سرگشااتگ در ناازد املاا خااواهی پرداخاا
مردسااالاران شاارک
دریابی

باارا

پ ا ببااری و تی ا

بارا مباارزه باا ایا

تااا بااه راهلااار دفااا

ش صاایت امل ا و نی ا

برتاار در ساااختار

آن در بحااران هااویت

را
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 .۱ .۲ .۴مهرطلبی

اولاای رکا «تضااادها اساسا » مهر لبا اسا
و تسلی و تاب دیگران اسا

انسااان مهر لا  ،فاارد سااربراه ،رام

او همیشاه باهدنیاا جلا

و به ور کل وجوه مشاتر خاود را باا دیگاران بای

محبا

و رضاای

دیگاران اسا

از وجاوه افتارا م بینا .ایا تیا

ش صیت احتیاا مبارم دارد کاه از هار لحاا فارد دوسا داشاتن و موردپسان .دیگاران
از تاار

باشاا .فاارد مهر لاا

م شااود ،رراکااه تشاان محبا
رضای

ا رافیاان

مهر لاا

اسا

اینلااه دیگااران را نرنجاناا .بااهسااادگ تساالی توقعاتشااان
و حمایتشااان اسا

و ساع دارد باا لطا

«میاا دارد مطیاا و زیردساا

وساایلها مملاا اساا

(هورنااا  )9931 ،فاارد بااهدنبااا جلا
آناان قارار بگیارد

و اکارام ماورد ساتای

دیگااران باشاا .بااه آنهااا تلیااه کناا .و بااه هاار

آنهااا را راضاا و خوشااحا نگااه دارد» (هورنااا  ،9931 ،ص

)911
امل ا پااا از ورود بااه پاپ ا و اساات .ام در شاارک  ،از ابتاا.ا مااورد ظل ا و ب تااوجه
و در جایگااه ناابرابر باا ماردان قارار م گیارد؛ رراکاه روحیاات او

م.یران به اساتع.ادهای
با نظ و میاررات خشا

و فرهنا

نا ادلانا حااک بار شارک

در نتیجاه

ساازگار نیسا

امل از ابتا.ا باا مشاللات زیااد روباهرو م شاود و روز باه روز میاام او در شارک
م یاباا ،.رراکااه جایگاااه زنااان و مااردان در ای ا شاارک
تعری

براسااا

اسااتع.ادها و توانای هااا

نش.ه اس

در ای رماان شااه .تلا هاا پا در پا املا بارا اثباات خاوی
هسااتی او سااع دارد بااهگونااها رفتااار کناا .کااه خش ا ا رافیااان
تمام تلاشا

را بارا انجاام هرراه بهتار وظاایف

م شااود او درااار تضاااد و دوگااانگ در ش صاای
نابرابر اجتما
در ای ا شاارک
رضااای

باه مافو هاای

را از خااود دور کناا .و

باهکاار م گیارد؛ اماا در نهایا
م شااود و رفتااار درسا

کشاور میصا .ها گرایا کنا .املا مهر لا

مردان ا وجااود دارناا .کااه ش صاای هااا برتر
آنااان حت ا هوی ا

و ش صاای

اسا
لا

تحییار

را در جایگاااه

تشا یص نم دها ،.الگوهاا رفتاار پیشای خاود را فراماو

سع دارد باا فرهنا
جل ا

تناز

ما کنا .و

و در میابا او

دارناا .بااه منظااور

خااود را بااه فراموش ا م س ا ارد و «ماا ِ
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پاپناا » خااود را برجسااته م سااازد او حتاا سااع دارد بااه قااوانی آن شاارک
را بااهدرساات انجااام دهاا .هررناا .کااه مطاااب

بگاارارد و وظااایف

احتاارام

یایاا .و همگااام بااا

باورها فرهنگ او نیس
امل ا بااه دو زبااان فرانسااه و پاپن ا مساال اس ا  ،شمشاایر ( )9931معتیاا .اس ا
زبان ناهتنها باه نوان محصاو اجتماا

 ،ابازار و وسایل ارتبا اات باهشامار ما رود ،بللاه

خود به نوان ب شا از مات روابا اجتماا
فرهن
مل

و هوی
اس

متعل باه هار جامعاه نیا

شرک

محساو

م شاود کاه در تولیا .و بازسااز

مهما دارد زباان هار ملا  ،نظاام معناای آن

و ابزار مه بارا حفاظ ،شال گیر و انتیاا فرهنا

باارا پیوناا .بااا فرهنا

باهشامار م آیا .املا

ج.یاا .و همچناای بااا هاا.ب نمایااان کااردن اسااتع.ادها خااود در

به زبان پاپنا صاحب

دیگران و با صاحب

کااه

م کنا .واضا اسا

کاه املا ساع دارد باا همساوی باا

باه زباان آناان ،خاود را باه فرهنا

وظیف پریرای از مهماناان شارک

پاپنا نزدیا

کنا .هنگاام کاه

در جلساها مها باه او واگارار م شاود ،تماام تلاشا

را برا انجام هرره بهتر ای امر باهکاار م گیارد و باا زباان پاپنا باه آناان خا.م
تااا توجااه دیگااران را بااه اسااتع.ادهای

م کنا.

برانگیاازد و مااورد توجااه قاارار بگیاارد« :بااا سااین

بزرگا بااه اتااا آقااا اوماور وارد شاا.م و بااه بهتااری شال آن کااار را انجااام دادم هاار
فنجااان را بااا نهای ا

فروتن ا ساارو کااردم :بااا کمااا اد  ،تعظاای و پااایی بااردن رش ا ها»

(نوتوماا  ،9111 ،ص  )1انتظااار او ب حاصاا اساا
زنسااتیز شاارک

م بیناا .میهمانااان معتاار

و واکنشاا نامناسااب از ماا.یران

م شااون .کااه آباا.ارر شاارک

نبایاا .زبااان

پاپنا ب.اناا .و در جریااان امااور و سا نان ماا.یران قارار گیاارد آقااا سااایتو بااا صاابان

و

حااالت تحییرآمیااز بااه امل ا دسااتور م دهاا .کااه دیگاار ح ا ناا.ارد پاپن ا بفهماا .ای ا در
حال اسا

کاه املا باه ل

تسال باه زباان پاپنا در آن شارک

ایا رفتارهااا ،املا را آشاافته م سااازد تلااا
م ا انجاماا .بهراساات وظیف ا او در آن شاارک
همسااوی بااا فرهن ا
فرهن

و ساان

اسات .ام شا.ه اسا

او باارا ها گرایا بااا دیگااران بااه شلسا
ریس ا ؟ گااوی تلا هااا ب پایااان او در

پاپن ا هااا ب فایاا.ه اس ا

آیااا بایاا .مطاااب بااا ش صاای

و

غرب خود رفتاار کنا.؟ آیاا تضااد خاود درون باا محای بیرونا  ،تحییربیشاتر باه
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هماراه نما آورد؟ با ا تنااای باه تواناای هااا املا باه رابطا پررااال
ما شااود؛ ای ا آغاااز بحااران هویا
فروپاش ا هوی ا

املا اسا

زنااان در میاب ا مااردان اس ا

باا دیگاران منجاار

یلا از پیاماا.ها غلبا نظااام مردسااالار،
بنااابرای نااهتنها زنااان از مزایااا اجتمااا
ما ما کنا .کاه زناان در

برابر با مردان برخوردار نم باشن ،.بلله ایا نظاام باهگوناها

نظاام

برابر ماردان حاا خاودک بینا و حیاارت داشاته باشان .هماانگوناه کاه در تعریا

مردسااالار قبلاااً ذکاار شاا ،.باااور و هاا.ب اصاال ایاا نظااام انلااار داناا  ،در ذهناا و
فرهن

تاا روابا نا ادلانا میاان زناان و ماردان قابا توجیاه باشا( .آباوت 9و

زناان اسا

والا )9930 ،2
امل ا از دو جه ا
و سفی.پوسا

بااودن

درااار ساارخوردگ و ناامیاا .م شااود از رف ا بااهدلی جنساای
(زن بااودن و خااارج بااودن) و از اارب دیگاار بااه ل

ناتوانااای در
دانا

انجاام اماور نامتناسااب کاه بااه او محاو م شاود (هارساان )2091 ،ماا.یران شارک

و توانای ها امل را نادی.ه ما گیرنا .تاا سالط اجتماا  ،اقتصااد خاود را بار او حفاظ
کنن .تلا ها او در کشاور خاود  ،ب شا
در کشااور بیگانااه بااه ل

تفاااوت فرهنگ ا  ،ماا.ام تحییاار م شاا .و جایگاااه

بهگون ترح آمیز تناز م یافا
امل ا تااأثیر م ا گراش ا

اسااتع.ادهای
اجتما

باهتا.ری رفتارهاا نادرسا

تجرب ا شلس ا

م ا ش ا .امل ا خااود را در کس ا
دوگااانگ هوی ا

هوی ا

بااه بحااران هوی ا

نیااز با ا

شا

در شاارک

دیگاران ،بار انگیازههاا

و تردیاا .در هوی ا

فاارد او

در میااان پاپن ا هااا ناااتوان م ا دیاا .و در نهای ا

انجامیاا.؛ بنااابرای املاا دیگاار قااادر نبااود بااهخوب

را بااروز دهاا .محاای اسااتع.ادها او را ساارکو

او تنز یاب .و در جایگاه فرودس

خصوصاای

ماورد ساتای

همگاان قارار م گرفا

اماا

مهر لباا ایاا ش صاای

نسب

کاارده تااا موقعیاا

به مردان قرارگیرد

در رویاااروی بااا ماا.یران زورگااو شاارک

بهخوب مشاه.ه م شود ،اماا ایا ملانیسا دفاا

راهحا مناسای بارا رسای.ن املا باه

هاا.ب ن واهاا .بااود در بیااان نظریا هورنااا اشاااره شاا .کااه فاارد هاار سااه خصوصاای

را

1. Pamela Abbott
2. Claire Wallace
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به نوان راهلار ما توانا .در پای
ش صی
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بگیارد ،اماا باهمارور زماان یا

اخلااق در

خصوصای

او برجسته م شود

 .۲ .۲ .۴برتریطلبی

دوماای ملانیساا دفااا
براسا
برتر

کااه ماا تواناا .بررساا شااود ،تمایلااات برتر
نیطاه میابا ش صای

نظری هورناا  ،افاراد ایا تیا

مهر لا

لباا اساا
م باشان .افاراد

لا  ،جسااور ،خشا و مبااارز م باشاان .و هرگونااه احساسا را کااه بااه قاا.رت لب

آنان ضاربه بزنا ،.نفا م کننا .همیشاه جنبا منفا انساانها را ما .نظار قارار م دهنا .و
را باار کینااهتوز و خصااوم

فاار

زن.گ صاحن جا.ا و مباارزه اسا

لاا ،

بااا دیگااران م گرارناا .بااهنظاار افااراد برتر

و همیشاه ساع م کننا .باا قا.رت از دیگاران پای

بیفتن .گاه ای ان.یشه آشالارا در رفتاار ایا افاراد دیا.ه م شاود و گااه ایا احساا
را بااا اد
اه.اف

و انصاااب و خیرخااواه م پوشااانن .انسااان برتر
دس

باه هار کاار م زنا .و رفتاار

اینله به بییه نشان دها .کاه آدم خاوب اسا

لاا

باارا رساای.ن بااه

را توجیاه م کنا .فارد برتر
رفتاار

لا

بارا

را باا کما نیلوکاار م آمیازد ،باه

شر اینله در برتر بودن او تردی .حاص نشود (هارسان)2091 ،
انعلااا
دفا

رفتارهااا امل ا در برخااورد بااا دیگااران نشااان از ای ا اماار دارد کااه ملانیس ا

برتر در نزد املا  ،مهر لبا اسا  ،ایا رفتاار در او نماود بیشاتر نساب

خصوصاایات و ملانیس ا هااا دفااا

دارد ،امااا گاااه می ا بااه برتر

دیاا.ه م شااود اگررااه امل ا قااادر نیس ا

ای ا ملانیس ا دفااا

لب ا او در داسااتان

را در رفتااار و واکاان

دیگران بهوضوح نمایاان ساازد یاا در میابا دیگاران باا ایا ملانیسا دفاا
از ری واگویهها درونا و بیاان آرزوهاای

باه ساایر
بااا

مباارزه کنا،.

باا فوباوک م تاوانی باه ایا میا درونا

پ ببری :
 -در کاودک دوسا

داشاات خاا.ا باشا  ،خاا.ا مساایحیان امااا در پاان سااالگ تحیا

آرزویاا را غیاارممل یااافت کماا آن را تعاا.ی کااردم خواساات مساای باشاا مصاالو
ش.ن خود را در میاب تماام بشار متصاور م شا.م در هفا ساالگ  ،متوجاه شا.م کاه ایا
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ه بارای اتفاا ن واها .افتااد پاا باا فروتنا بیشاتر تصامی گارفت یا

شاهی .بشاوم

سا ها بر ای تصمی مصم بودم اما آن ه ب فای.ه بود
و بع.؟
خودتااان آن را م دانیاا :.در ش ارک

یومیموتااو حساااب.ار شاا.م و فلاار م ا کن باای

از

ای ح .نم توانست تنز یاب (نوتوم  ،9111 ،ص )91
در ایاا گفتگااو شاااه .میاا بااه قاا.رت لباا در املاا هسااتی املاا از خواسااتهها
صااحب

دروناا ا

ماا کناا ،.امااا نم تواناا .آن را در رفتااار

زورگوی هااا نظااام ساارمایهدار و مردسااالار ساااک
ماا.یران زورگااو شاارک
هویا
برتر

را جلاا

رفتهرفته تح

رفتارهای
برتر

یومیموتااو و از کااودک نشااانههااای از

تاأثیر فشاارها جامعا مردساالار خواساتههاای

به ا تارا

از بحااران

او دیا.ه م شااود ،املا خااود را برتار از دیگااران م دانسا  ،امااا

رؤسا شرک  ،با تیییر رویه برا جلا
ول

م ماناا .و تاارجی م دهاا .رضااای

کناا .فرونشااان.ن ایاا میاا نیااز حلایاا

درون ا امل ا دارد قبا از ورود بااه شاارک
لبا در ش صاای

ا مااا کناا .در میاباا

تیلیا یافا

توجاه آناان مجباور شا .تا باه هار کاار ب.ها.

نگشاای ،.رراکاه باا ورود باه آن شارک

و تیییار محای اجتماا  ،بایا.

را نیز تیییار دها .و در سااختار نظاام مردساالار ایا شارک

لبااا را باااه نوان یااا

و زیار سالط

زن نااا.ارد ماااردان در ایااا شااارک

پاپنا  ،املا حا
در موضااا قااا.رت

قراردارنا .و از ایا موقعیا

باارا کنتاار جایگااه زنااان حاا.اکثر اساتفاده را م برناا .زنااان

یا با محرومیا

از قا.رت باه حاشایه رانا.ه م شاون .و در ایا حاا املاان

در ای شرک
ارتیا و پیشرف

را ن واهنا .داشا

یاا باا اشالا غیرمتعاارب قا.رت ماننا .قا.رت انتیاال

از مردان باه جایگااه و قا.رت ماردان ایا سیسات یاار م رساانن .اقتا.ار ماردان در ایا
شاارک

اماار باا.یه اس ا

و زنااان بااا پااریر

م توانن .با ق.رت تصنع و ب اهمی
در نهای

ای ا ا مااا قاا.رت توس ا مااردان ،فی ا

بهظاهر تأثیرگرار باشن.

املا قاادر باه تحما و پاریر

رفتارهاا تحییرآمیاز نیسا

فشارها روح و روان  ،شاب کاه بارا انجاام کاار در شارک

و بارا ت لیا

تنهاا مانا.ه اسا

خاود را

در تاریل آزاد ما یابا .و باه آماا خاود اجاازه باروز م دها .او فریااد م زنا .و از رو
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میااز بااه میااز دیگاار م پاارد و م انگااارد کااه باار شاارک

حلوما

م کناا« :.فوبااوک م ا

خاا.ا هساات  ،حتا اگاار باااور نلنا ما خاا.ا هساات » (نوتوما  ،9112 ،ص  )20بااا ای ا
ماا املاا بااه آرزو کااودک ا

م رساا .و ماا کوشاا .بااا دوگااانگ وجااود خااود

بجنگ.
 .۳ .۲ .۴عزلتگزینی

سااومی گزیناا «تضاااد اساساا » مربااو بااه زلاا گزین و دور از مااردم اساا
زل ا گزین را زمااان اختلااا رفتااار م دانناا .کااه معلااو تاار
دیگااران باشاا .خصوصاای

اصاال ای ا تیا  ،ناآشاانای نسااب

و انزجااار از رابطااه بااا

بااه دیگااران اسا

او میا

شاا.ی .بااه دور و بیگااانگ از مااردم دارد شاا.ت ایاا دور گزیناا از انسااانها بسااته
بااه آزار و اذیااا
ل

زل

با خود نیاز بیگاناه اسا  ،از لحاا روحا و اا ف دراار ناو

با حسا و

دارد و از راه ریاز متنفار اسا

در ها.ب و

رخوت اس
ا تیاااد

او در دوران کااودک توسااا دیگااران قابااا مشاااه.ه اسااا

انساااان

نما دانا .راه ریاز را دوسا
نااو

با تفاااوت دیاا.ه ما شااود اشا اص زلتطلا

سااع م کنناا .بااه کسا

احتیااا ن.اشااته باشاان.؛ در نتیجااه همااهریااز را باارا خااود محاا.ود م کنناا ،.بااا کس ا بااه
ج.ا و مبارزه بار نم خیزنا .و از های

رییا باا دیگاران ارتباا برقارار نم کننا .آنهاا

اجااازۀ ورود دیگااران بااه حااری خصوصاا خااود نم دهناا .و اگاار احسااا
م اا تنهااای آنهاساا  ،احسااا
ویژگ کمتر در ش صای

هاارا

و نظاارات

را بااا او در میااان بگاارارد امااا پااا از تحییاار و

او ساارخورده م شااود و نااهتنها جر ا

به ارتبا نزدی

ابااراز وجااود نم یاباا ،.بللااه دیگاار تمااایل

و دوست با دیگران نشان نم ده.

از نظر هورنا  ،خیانا

و سارخوردگ ها با ا

پناه ببرد و کمتر در میاب ا رافیاان
«هرگونااه احسااا

م کنناا( .هورنااا  )9931 ،ایاا

اصال ایا داساتان دیا.ه م شاود املا ساع دارد باا فوباوک

ارتبااا داشااته باشاا .و مسااا
خیانا

و تشااوی

کنناا .کساا

م شاود فارد باه خلاوت تنهاای خاود

ظااهر شاود باه ایا شال ساع دارد در اماان باشا.

« ردش ا.گ » ولااو در مااورد اماار جز ا و ب اهمی ا  ،نااهتنها موج ا
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حیاارت و نااریز در نازد فارد م گاردد و خشا

و نفرت ش.ی .در او بهوجود م آورد» (هورنا  ،9915 ،ص )911
آقا ساایتو از املا ما خواها .تاا بارا د اوت از آدام جانساون بارا گلا  ،ناماها
بنویسا .املا باا دقا  ،تماام جوانا

را در نظار م گیاارد و ناماه را م نویساا .اماا سااایتو

ب.ون گفت کلمها ناماه را باا فریااد خشامگی نما پاریرد ،آن را در میابا رشا املا
پاره م کنا .و از او م خواها .دوبااره بنویسا .آنقا.ر ایا کاار را تلارار م کنا .کاه ایا
نامه در نظر امل تبا.ی باه سارگرم م شاود و بااز ها ساایتو با.ون خوانا.ن ناماه آن را
هاار بااار رد م کناا .ایاا نشااان از ش صاای

برتر

لاا

سااایتو دارد کااه باا دلیاا

نم خواه .کار املا را قباو کنا .و با.ون دلیا کاار او را نما پاریرد تاا قا.رت خاود را
به نمای
جر ا

بگرارد در میابا او املا ناهتنها باه خاود اجاازه ا تارا
ناا.ارد ب رساا .ایاراد نامااه در ریسا

بنویس .و حاضر اسا

نم دها ،.بللاه حتا

و هرباار سااع دارد بااهناو

آنقا.ر ایا کاار را تلارار کنا .تاا بتوانا .رضاای

آن نامااه را بهتاار
ساایتو را جلا

کن .ساایتو در تماام او داساتان م کوشا .قا.رت خاود را نشاان دها .و ساع دارد ایا
ق.رت را باا تحییار املا کسا
امل تحمی ما کنا .زن سارکو
قادر به تیییرات مرثر در وضعی
معنااادار در ای ا وضااعی

کنا .ایا گوناه تحییرهاا روز باه روز زلا گزین را باه
شا.ه کاه خاود را در حیاو ناابرابر باا ماردان م بینا،.
خاود نیسا

و هار گوناه امیا .باه دورنماای بارا تیییار

را غیارممل م بیناا.؛ بنااابرای تنهااا راهلااار را در دور از افااراد

ای جامعه م بین.
نمون مشاابه دیگار هنگاام اسا

کاه ساایتو از املا م خواها .تعا.اد هازار برگاه را

ک ا بزنا .املا بااه خواساات او ما م کناا ،.امااا سااایتو نتیجا کااار را قبااو نم کناا .و
دستور م ده .دوباره انجاام ب.ها .تاا مات درسا
املااان اتوماتی ا

در وسا صافحه قارار بگیارد املا از

دسااتگاه اسااتفاده نم کناا .و ی ا بااهی ا

دس اتگاه قاارار م دهاا .تااا بتواناا .نتیج ا خااوب بهدس ا

برگااهها را بادق ا

و ظراف ا

در

آورد ،امااا باااز ه ا سااایتو قبااو

نم کناا .و ایاا اتفااا بارهااا تلاارار م شااود سااایتو باارا اثبااات قاا.رت خااود هی گاااه
حاضر نیس

تلا

امل را قباو کنا .اماا املا ما.ام ساع دارد کاار خاود را باه بهتاری
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نحو مملا انجام.ها .و بتوانا .جایگااه واقعا خاود را در آن شارک
جامعه بیای .اما تلا
در امل تیوی

او با فایا.ه اسا

یاا باه باارت در آن

و ایا گوناه تحییرهاا تنهاا ویژگا زلا گزینا را

م کنن.

با توجه به مثاا هاا ذکرشا.ه در م یاابی کاه از نظار نظاام مردساالار ،میاام املا بایا.
تنااز یاباا .رراکااه از قااوانی

در حاا .زن فرودساا

ماارد برتاار ایاا شاارک

نم کناا .املاا دیگاار نم تواناا .بااهدرساات کااار نم کناا .رااون اسااتع.ادهای
م شااود نااابرابر جنساایت در ایاا شاارک
زمینه را برا

ساارکو

و محاا.ودی ها بهوجودآماا.ه باارا املاا ،

زلا گزین املا فاراه م کنا .واضا اسا

ان.یشه و رفتار املا را تحا

تبعیاا

کاه ایا اتفاا هاا احساا ،

تاأثیر قرارم دها .املا دختار بااهو

و بااساتع.اد اسا

امااا مااردان او را نادیاا.ه م گیرناا .در واقاا جامعااه اسااتع.ادها او را نم بیناا .و بااه او
فرص

شلوفای نم ده.
خاود را از دسا

امل بهتا.ری شاهام

خود را به هار شال مملا باه نماای

م دها ،.اماا بااز ها ساع دارد اساتع.ادها

بگارارد و ماورد ساتای

قارار بگیارد ،ولا موفا

نم شود او م.ام مورد تمسا ر قارار م گیارد و راها جاز تحما ایا وضاعی
او قاارارداد یاا ساااله بااا شاارک
فوبوک را باه خاود نزدیا
نم گررد کاه او را رقیا
تمس ر

را نا.ارد

دارد و قاا.رت اسااتعفا را در خااود نم بیناا .در ابتاا.ا

م پنا.ارد و درونیاات

را باا او در میاان م گارارد اماا دیار

خاود م یابا .و حتا فوباوک باه او خیانا

م کن .و به دستور او نارار به نظاف

م کنا .و تحییار و

دستشوی ها م شود

هاار گونااه تیییاار و دگرگااون در ابعاااد ش صاای

م تواناا .تح ا

تااأثیر دیگااران و بااه

میتضا محای باشا .در ایا داساتان ،املا زیار نگاههاا سانگی ا رافیاان

ا تمااد باه

م دها .کسا را بارا در میاان گراشات حربهاای

نا.ارد و در

نفا خاود را از دسا
آن شرک

فی کار م کن .و با خود حرب م زن.

مهر لباا  ،برتر
درون فرد اسا

لباا و زلاا گزین  ،تلاشاا باارا پوشااان.ن و تاارمی ضااع ها

انساان باا ایا راهلارهاا احساا

همچناای سااردرگم و آشاافتگ هوی ا

ضاع

و نااتوان خاود را م پوشاان.

امل ا بااا حضااور در محاای ج.یاا .و بااا فرهنگ ا
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مهم ا در بازیاااب

آماا.ن باار ای ا بحااران نی ا

او دارد امل بای .باا ایا آشافتگ ها بجنگا .یاا راهلاار بیابا .تاا بتوانا .باه ثباات

ش صی

برسا .او یا

م کنا .ما ِ پاپنا

ساا باا ایا بحاران م جنگا .و ما.ام تلاا

خود را بارز کنا .و مطااب میا پاپنا هاا رفتاار کنا .اماا روز باه روز رفتاار ماافو هاای
زنن.هتر م شاود و او باه پاایی تری درجا کاار تناز ما دهنا ،.تاا اینلاه املا تصامی
م گیرد قرارداد خود را برا سا بعا .تم.یا .نلنا .تاا باه ایا بحاران هویا

پایاان دها.

او تصمی م گیرد باهدنبا آرزوهاا خاود بارود و نویسان.ه شاود تاا بتوانا .هویا

اصال

خود را حفظ کن.
کوالساال  )2099( 9توضاای م دهاا .کااه امل ا باارا متاارج شاا.ن در پاپ ا و در ای ا
شرک

بازر

مطالعاات زیااد داشاته و باهدرسات آماوز

موف نش .به نوان متارج کاار کنا.؛ بناابرای رؤیاهاای

دیا.ه اسا

از ایا پاا باا شارای  ،فرهنا ،

قااوانی و روحیااات افااراد آن کشااور مطاااب نبااود املاا در حیییاا
دوران کااودک خااود در ذهاان

در محاای ج.یاا .نبااود و نتوانس ا

ج.یاا .سااازگار شااود و معیارهااا ش صا ا

به پاپ بازگش

ناتوانای هااا و

و شایل شا .ایا امار همچنای نشاان از ایا

موضااو دارد کااه امل ا قااادر بااه بازساااز هوی ا
با رویاها و تصورات

پاپاا را بااا رؤیااا

متصااور م شاا .و ایاا مساالله مسااب

خطاها پا در پا او در حیطا اجتماا
محاای و قااوانی فرهنا

باا ایا حاا او

اما رؤیا پاپن ش.ن

بااا

را تیییاار دهاا .او

محی نش.

 .۵نتیجهگیری

در ایاا پااژوه

سااع شاا .بحااران هویاا

املاا را بااا نگاااه بااه رفتارهااا ،حالااات و

واگویااهها درون ا  ،ارتبااا او بااا دیگااران و ملانیس ا هااا دفااا ا

در جامع ا ساانت و

مردسالار بررس شود امل باا تصاور دیاری باه پاپا بازگشا  ،اماا باهدلی تفاوتهاا
فرهنگ  ،درار بحران هویا
نی ا

شا .مشااه.ه شا .کاه واما بسایار در باروز ایا بحاران

داشااتن ،.از آن جملااه م تااوان بااه تی ا

ش صاایت مهر ل ا

امل ا و ناسااازگار آن

1. Kowalski
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و نظاام مردبرتار ایا شارک

پاپنا اشااره کارد هورناا معتیا .اسا

که هر فارد باا توجاه باه محیطا کاه در آن زنا.گ م کنا .دراار تضاادها اساسا شا.ه
کاااه در رفتارهاااای
برتر

نماااود م یابااا .و یلااا از ایااا خصااال ها ساااهگان مهر لبااا ،
بااا بررساا

لب ا و زل ا گزین در فاارد بیشااتر نمایااان م شااود در ای ا پااژوه

خصوصایات املا شااه .لا تضااد درونا و واما ایجااد بحاران هویا
او م.ام در تلا
نهای

باود تاا باه نوان یا

موف نش ،.رراکاه فرهنا

در تضاااد بودناا .شاارک

در او بااودی ،

زن ،اساتع.ادها خاود را باه اثباات برساان .اماا در

و ارز هاا اجتماا

پاپناا در تاار

دو کشاور مبا .و میصا .باا ها

و لاارز در حیییاا

کااه از منظاار

نهاااد اساا

موقعی هاا اجتماا  ،سااختار جامعا مردساالار را باه تصاویر م کشا .و تحلیا روابا
میان ا ضا ای شرک

راه را برا تحلی رواب ق.رت در ای جامعه م گشای.

بااارزتری ویژگ ا کااه در امل ا دیاا.ه شاا ،.روحی ا حسااا
بود او روزها سا ت در ایا یا
از تلا

نلشای .و ساع داشا

خود

اثبات کن.

نوتوم
و در حییی

در ایا کتاا

و در اای حااا قااو او

ساا کاار در پاپا پشا

سار گراشا  ،اماا دسا

باه هار نحاو شایساتگ ها خاود را باه ماردان و حتا

باه بیاان ظراف هاا موجاود بای فرهنا

موف م شود باا باه تصاویر کشای.ن ایا جامعا کورا

دو کشاور م پاردازد
(شارک

یومیموتاو

و کارکنااان ) ،جامعاا زنسااتیز ساانت را مااورد انتیاااد قراردهاا .بنااابرای نااهتنها بررساا
خصوصیات فارد ش صای ها داساتان از نظار روانشناسا باه ماا کما
بحران هویا

املا را دریاابی  ،بللاه جنباهها اجتماا

کارد تاا لا

و تاأثیر محای و دیگار نیاز در

لا بااروز ایا بحااران مشاااه.ه شاا .بااهنظاار م رساا .ادبیااات مهاااجرت ،فرهنا پااریر ،
بررس اجتماا

بحاران هویا

فارد مهااجر و ساودا برقارار ارتباا باا جامعا میزباان

موضااو ات بااالیوۀ مناسااب باارا تحلیاا و بررساا ها
تطبیی ان.

میاا تاار در زمیناا ادبیااات
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که با روش تفسیر و با تکیه بور اکاموة تیورهب توب اثور وینوب دو نوریوة جوا سورار و
میووانکوونش را تیوورید کنوود ایضوواا ایوور دو نوریووه نیووان مبدهوود کووه معنووا در زبووان
شووانرانه شوومای ب اسو
واقعیوو

شوومای گووونرب معنووا در زبووان شووانرانه حاصو «خنثووبکووردن»

و پوروبوواد دادن بووه خیوواد اسوو

و ایوور یعنووب خیوواد ،واقعیوو

را «تع یوو »

مبکند در اینجا استعاره بوا شومای یکوب موبشوود بودیرمعنوا کوه اسوتعاره وا ههوا را از
معنووا سرراس و شووان در کوواربرد روزانووه جوودا مبکنوود و سوورر کوواربرد وا ههووا را بووا
گیودن سویة خیالب معنوا انودان گسوترش موبدهود کوه بیوان واقعیو

شوانرانه ممکور

شود در شعر بهدلی حضوور هموة زیرمعناهوا ممکور وا ههوا ارجوا سو ر بوه حالو
تع ی در مب یود اسوتعاره بوا مدایسوهگور ایودهها گونواگون نوهتنها مناسواات معنوایب
____________________________
* نویسنده مسئول saghi_farahmand@yahoo.com
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پنهووان میووان نهووا را ش وکار م وبکنوود ،ب کووه خووال مناسوواات جدیوود میووان نهاس و
نیرو م رک ایر فورینش معنوا ،همانندسواز اسو
شووهود ناگهووانب اسو

ایور فراینود یرانوهگور ،ماتنوب بور

کووه پیکربنوود پییوویر زبووان را دسووتکار مبکنوود و سوواختار

جدید مب فریند
کلیدواژهها :استعاره ،فرینش معنا ،نوریة جا سرار  ،نوریة میانکنش ،ریکور
 .1مقدمه

ریکوور 9در کتواب اسوتعارۀ زنوده 7ایور دیودگاه زبوانشناسوب سواختار را کوه قووۀ بیووان
شام دو ب ش زبان و س ر 9اس

موبپوییرد اموا در هموان حواد ،معتدود اسو

اگور زبوان

را مجمونووها از نیووانهها بوودانیک کووه معنووا هوور «نیووانه تنهووا در برابوور دیروور نیووانهها
موجووود در درون نوووام زبووان تعوویر پیوودا مووبکنوود» (ریکووور ،9171 ،ص  ،)779زبووان بووه
ساختار بسته بودد خواهود شود کوه هویو

اجوزا

ن بودون ارجوا بوه «جهوان خوارا از

زبووان» تعیوویر مووبشووود بووه انتدوواد ریکووور ایوور دیوودگاه موجووغ لف و

از زبووان بووهمثاب وة

«تجربة زیسوته» موبشوود از ایور رو ،ریکوور ندوش «سو ر» را برجسوته موبکنود کوه جناوة
بالفع زبان و حاص

ن ایز اس

که ش ص به زبان مب ورد (ریکور)9171 ،

ریکووور س و ر را «اسووتفادۀ نام وودود از قاب ی و هووا م وودود ،یعنووب کوواربرد وا ههووا
متنوواهب بوورا بیووان ایودهها نامتنوواهب موبدانوود» (ریکووور ،9171 ،ص  )81و تأکیوود مبکنوود
نچووه بوورا او مهووک اس و

تولیوود س و ر بووهمثاب وة اثوور اس و

گزارهها بوهزنوک او ،در گزارههوا اثور یکتاسو

و اثوور ،یعنووب مجمونووها از

کوه اسوتعاره ،زبوان را در سوط ب جدیود

قوورار مووبده ود (ریکووور )9171 ،هنرووامب کووه موضووو اسووتعاره مطوورا مووبگووردد ،ال ووغ
ذهرهووا بووهسووو شووعر هوودای

مووبشووود (نااسووب و رضووایب )9917 ،و شووعر تنهووا در

صورتب بهوجود مب یود کوه در برخوورد وا ههوا بوا یکودیرر ،نووک وا گوانب دگرگوون شوود
(کردبچه ،قاحسوینب و هاشومب )9911 ،ریکوور نیوز معتدود اسو

زبوان اسوتعار  ،بوهویوژه

در موونش یکتووا زبووان شووانرانه ر م وبدهوود (ریکووور )9171 ،از ایوور رو ،پرسووش اص و ب
1. J. P. Ricœur
2. La metaphore vive
3. Discours
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کووه از منووور ریکووور ارونووه اسووتعاره در سو ر شووانرانه دسو

فوورینش معنووا مووبزنوود فرضوویة نویسووندگان مدالووة پوویشرو ن اسوو

بووه

کووه بایوود بوورا

شکارساز پاسب ریکور بوه ایور پرسوش ،سوه مدولوة مدایسوهگور  ،9شومای گوونرب 7معنوا
و ت ووویر شووانرانه 9را ت وو
ارجا گر  1را ت

ننوووان «نوریووة جووا سوورار » 4و دو مدولووة انوودمعنایب 1و

ننوان «نوریة میانکنش» 7تعییر و تعری

کرد

متأسووفانه بووا وجووود یکتووایب کتوواب اسووتعارۀ زنووده و اهمیوو

بنیووادیر دو نوریووة

جووا سوورار و میووانکوونش در تیوورید ایوور مسووک ه کووه ارونووه اسووتعاره در سو ر شووانرانه
معنوا مب فرینوود توواکنون پژوهیووب شایسوته دربووارۀ مضوومون ایوور کتواب انجووام نیووده اسو
بییووتر پژوهشهووا موجووود تنهووا معرفووب کوتوواه و اجمووالب ایوور کتوواب هسووتند ن هووک
براسووا

ترجمووة انر یسووب ن و دیاااووها موووجز و کاموو کووه خووود ریکووور در لوواز

کتووابش نراشووته اس و
براسووا

از ایوور رو ،هوود

اص و ب نویسووندگان مدال وة حاضوور ن اس و

کووه

مووتر فرانسووو کتوواب بووا روش «تفسوویر» دو نوریووة بنیووادیر «جووا سوورار » و

«میانکنش» را تیورید کننود ایور دو نوریوه ،در واقو  ،ماوانب نوور ریکوور دربوارۀ «سوویة
اندمعنایب س ر» هستند
نرارندگان بورا روشورتور کوردن دو نوریوة ریکوور از اکاموة تیورهب توب 8اثور وینوب،1

شووانر رمانتیووا فرانسووو  ،یووار مووبجوینود زبووان اسووتعار وینووب در اکاموة تیوورهب تووب
زبان زندگب و سرشار از احسا

شانرانه اس

1. Comparaison
2. Iconicite
3. Image poetique
4. La theorie de la substitution
5. Polysemie
6. Reference
7. La theorie de l’interaction
8. Le Malheur
9. Alfred de Vigny
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 .2پیشینة پژوهش

پییینة پژوهش براسوا

موضوو بوه دو ب وش تدسویک موبشوود ب وش ن سو

تألی هووا ،ترجمووهها و مدالووههایب اسو

کووه از تعریو

شوام

اسووتعاره ،انوووا و ارووونرب کوواربرد

ن سو ر گفتهانوود ب ووش دوم شووام پژوهشهووایب اس و

کووه دربووارۀ را پو ریکووور در

باب استعاره هستند
 .1 .2بخش نخست

صفو در کتواب اسوتعاره ،فراینود اسوتعاره را از منوور ادراکوب بررسوب موبکنود او بوا
ایر دیدگاه کوه اسوتعاره را فراینود «جوایرزینب واحود بوهجوا واحود دیرور بور حسوغ
میووابه » (صووفو 9911 ،الو  ،ص  )917موبدانوود م ووال
را همچوون مجواز بایود بور حسووغ بافو

اسو

و انتدوواد دارد اسووتعاره

و نم کورد فراینود بووهنوام «کواهش» تایویر کوورد

صووفو کتووابب دیروور نیووز بووهنووام از زبووانشناسووب بووه ادبیووات دارد کووه ج وود ن سو

ن بووه

بررسووب گون وة شووعر زبووان ادب در حوووزۀ زبووانشناسووب سوواختررا اخت وواص دارد او در
ف

پنجک ایر کتواب بوا ننووان «سون

فور شوعر» سوعب دارد ثابو

کنود « نچوه بوه سون

مطالعووات ادبووب در زمینوة شووعر بوواز موبگووردد ،بوور مانووایب ن مووب اسووتوار نیسو » (صووفو ،
 ،9910ص  )90صوفو بووا ارائوة طادووهبنوود ا جدیود از صوونانات ادبووب وابسوته بووه شووعر
می ص مبکند که ایر رایهها در اه سط ب از ت ی بررسب مبشوند
گیووررتر 9در کتوواب نوری وة معنووبشناسووب وا گووانب بووا بررسووب رابطووة میووان معووانب و
مفاهیک توضید مبدهود کوه سون ها متعودد مطالعوة معنوا ارونوه بوا تموایز میوان معوانب و
مفوواهیک دسوو وپنجه نوورم مووبکننوود ف وو پوونجک ایوور کتوواب بووا ننوووان «معنووبشناسووب
شووناختب» اهووار دسووتاورد نموودۀ معنووبشناسووب شووناختب در مطالعووة معنووا وا ه ،یعنووب
«الرووو پوویشنمون وة سوواخ

مدولووه ،نوری وة مفهووومب اسووتعاره و مجوواز ،الروهووا شووناختب

رمووانبشووده و نوریووة قالووغ بنیوواد و دسووتاوردها معنووبشووناختب در مطالعووة تغییوورات
معنووایب» (گیووررتر ،9911 ،ص  )974را نیوواندهندۀ سووه نروورش اصوو ب در زبووانشناسووب
1. Dirk Geeraerts
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بووه زبووان موبدانوود کووواش 9در کتوواب اسووتعاره مددمووها کوواربرد معتدوود

«در دورۀ شووش تووا ده سوواد گیشووته نوریووة اسووتعارۀ مفهووومب بووه پرنفوووذتریر و

گسووتردهتریر نوری وة اسووتعاره تاوودی شووده اس و » (کووواش ،9911 ،ص  )1از ایوور رو ،او
سووعب کوورده اس و

برخووب از جدیوودتریر ت ولووات اسووتعاره را در حوزههووا پژوهیووب زیوور

بررسب کنود :اسوتعاره در گفتموان ،رییوة اسوتعاره در بافو

فرهنروب ،اسوتعارهها نواطفب،

اسووتعاره در موووزش زبووان خووارجب و اسووتعاره در مطالعووة دسووتور اسووتعارهها از کجووا
مب یند شوناخ
بافووو

بافو

در اسوتعاره ،کتواب دیرور از کوواش اسو

کوه «توصوی

ندوش

در سووواختمان معنوووب اسوووتعار » (کوووواش ،9911 ،ص  )94را تایووویر و تفسووویر

مبکند لیکا  7و جانسوون 9در کتواب اسوتعارههایب کوه بوا نهوا زنودگب موبکنویک اسوتعاره
را مفهووومب اساسووب بوورا تایوویر جووام ادراک مووبداننوود و از شووواهد زبووانب سوو ر
مبگویند که نیواندهندۀ ندوش فراگیور اسوتعاره در زنودگب و اندییوة روزانوه اسو

تورنر

هوواوکر 4در کتوواب اسووتعاره ،م ووور اصوو ب اندییووة بزرگووانب اووون ارسووطو ،اف وواطون،
شوو ب ،1هووردر 1و ویکووو 7دربووارۀ سرشوو

اسووتعاره را بیووان و تاری چووها از تکاموو ایوور

مفهوم ارائه مبکند کتواب زبوان اسوتعار و اسوتعارهها مفهوومب ،شوام پونم مدالوه اسو
کووه در هوور مدالووه زبووان اسووتعار و اسووتعارهها مفهووومب از دیوودگاهب خوواص مطالعووه و
بررسب شده اسو

نویسوندگان در مدالوة «زبوان ،اسوتعاره ،حدیدو

(بررسوب ندوش اسوتعاره

در تکووویر پساسوواختارگرایب :بووا تکیووه بوور را دریوودا »)8بووا اسووتفاده از را دریوودا «ندووش
تعیویرکننودۀ اسوتعاره و کارکردهوا اسوتعار در تکوویر ماوانب نوور پساسواختارگرایب»
(حسووویرپنووواهب و شووویباحمووود  ،9911 ،ص  )991را بررسوووب کردهانووود در مدالوووة
« سیغشناسووب کوواربرد اسووتعاره در فراینوود نوریووهپرداز فرمالیسووک مکووانیکب» نویسووندگان
1. Zoltán Kövecses
2. George Lakoff
3. Mark Johnson
4. Terence Hawkes
5. Percy Shelley
6. Johann Herder
7. Giambattista Vico
8. Jacques Derrida
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بووا اسووتفاده از رویک ورد توصوویفبت ی ووب« ،کارکردهووا و کژکارکردهووا اسووتعارۀ ماشوویر»
(سوو طانب ،رضووب و نیکووویب ،9917 ،ص  )974را تیوورید مووبکننوود و معتددنوود کووه ایوور
کارکردهووا و کژکارکردهووا «در تایوویر ماهی و

اثوور ادبووب در فراینوود نوریووهپوورداز فرمالیسووک

مکووانیکب و نیووز انتدوواد ن» (سوو طانب ،رضووب و نیکووویب ،9917 ،ص  )974ندیووب موو ثر
دارنوود شووهر در مدالوة «پیونوودها میووان اسووتعاره و ایوودئولو
ایودئولو

» ارتاووا

را «از راه بررسوب کارکردهوا اسوتعاره در دسوتراه ایودئولو

ندووش اسووتعاره در بافوو
اسووتعاره را بوورا شووناخ

میوان اسووتعاره و
و همچنویر

اجتمووانب» (شووهر  ،9919 ،ص  )11بررسووب کوورده اسوو
ایوودئولو

و

ابووزار مناسووغ مبدانوود ترابوبمدوودم و خ یفووهلووو در

مدال وة «م وودودی ها شووناختب موجووود در رای وة اسووتعاره» بووا تکیووه بوور دیوودگاه کووواش
م لفهها اصو ب نوریوة م ودودی ها شوناختب را معرفوب کورده و معتددنود براسوا

ایور

نوریه «کاربرد زبان اسوتعار در گفتموان شوانرانه تواب نوواممنود سواختار خاصوب بووده
و بورا ایور نوواممنود مبتووان توضوید و تووجیهب شوناختب ارائوه نموود» (ترابوبمدودم و
خ یفهلو ،9911 ،ص )41
نویسووندگان مدال وة «وابسووترب متدابو قوودرت و اسووتعاره :رویکوورد فوکووویب-دریوودایب»
رابط وة متداب و قوودرت ،دانووش و اسووتعاره را از منووور فوکووو و دریوودا توضووید داده ،معتددنوود
همووانطووور کووه «قوودرت ،سرشووتب اسووتعار دارد» (ولیوود و سووهی  ،9981 ،ص )901
اسووتعارهها م ت وو

نیووز «در سووازوکارها قوودرت دخالوو

حوزها لنب از اسوتعاره هرگوز نسوا

دارنوود و ادبیووات بووه ننوووان

بوه سواختارها قودرت بوبتفواوت نیسو » (ولیود

و سهی  ،9981 ،ص )901
 .2 .2بخش دوم

واینسووهایمر 9در ف وو اهووارم کتوواب هرمنوتیووا ف سووفب و نوریووه ادبووب بووا ننوووان
«استعاره بهمثابة استعاره فهک» بوا بررسوب رابطوة بویر فهوک اسوتعاره و فهوک موتر نوزد ریکوور
و گادامر ،7ایر نکته را توضید موبدهود کوه «زبوان ،شور فهمیودن هور ایوز از هور سونب
1. Joel Weinsheimer
2. Hans-Georg Gadamer
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هوور فهمووب نووه از رهروویر هموودلب یووا حتووب بوواز فرینب ،ب کووه از طری و زبووان رو

مبدهود؛ و بنوابرایر ،اگور زبوان اساسوا اسوتعار باشود ایور اسوتعار بوودن بایود در فهوک

نیووز بازتوواب پیوودا کنوود» (واینسووهایمر ،9989 ،ص  )904ن سووتیر ف و کتوواب اسووتعاره و
پارادایکهوا ترجمووه بووا ننوووان «اسووتعاره و گفتمووان ف سووفب» ،در واقو  ،ترجموة ف و
کتاب استعارۀ زنده اثر ریکوور اسو

م لو

خوور

کتواب نوامو فهوک موتر در دانوش هرمنوتیوا

و ن ک اصود اسوتناا از دیودگاه ریکوور و م دو اصوفهانب بوا اسوتفاده از ترجموة انر یسوب
ثووار ریکووور نوامو فهووک مووتر را از منووور او و نیووز از دیوودگاه م دو اصووفهانب نووالک ن ووک
اصود بررسب و با یکدیرر مدایسه کرده اس
کتوواب زنوودگب در دنیووا مووتر شووش گفوو وگووو ،یووا ب وو  ،برگزیوودها اسوو
م وواحاههووا ریکووور کووه موضووو اصوو ب نهووا «جهووان مووتر» اسوو

ریکووور در ایوور

م احاه هوا از ندواد هنور توا اسوطوره ،از تواریب توا اسوتعاره و هنور روایو
نو س ر مبگوید کتواب سواختار و تأویو موتر نوشوتة احمود دو هود
مبکنوود :هوود

از

و از روزگوار
اصو ب را دناواد

ن سوو « ،معرفووب سووه یوویر جدیوود نوریووة ادبووب یعنووب سوواختارگرایب،

شالودهشکنب و هرمنوتیا اسو

هود

دوم ،اثاوات ایور نکتوه اسو

کوه سوه یویر ،جودا

از تمایزهوووا و ناهماهنربهوووا بسیارشوووان ،سووورانجام بوووه یکووودیرر نزدیوووا شووودهاند»
(احمد  ،9911 ،ص  )9بر ایور اسوا  ،نویسونده کتواب خوود را بوه اهوار ب وش تفسویک
کوورده و بووهترتیووغ ماووانب نووور پایووهگوویاران نیووانهشناسووب موودرن ،سوواختارگرایب،
شووالودهشووکنب مووتر و هرمنوتیووا را شوورا داده اسوو
جدیوود در زبووان» یکووب از مدالووهها ریکووور اس و

کووه ندووو

ندو در دیاااوة کوتواه خوود دربوارۀ مبنویسود« :بوا اقتاوا
تمام پیشفرضهوا سون
فدط بورا زینو

مدالووة «اسووتعاره و ایجوواد معووانب
ن را ترجمووه کوورده اسوو
از برخوب نویسوندگان معاصور،

ب والب قودیک را موورد تردیود قورار مبدهود و مبگویود اسوتعاره

گفتوار بوهکوار نموبرود ،ب کوه بوهننووان روشوب اسو

کوه معوانب جدیود

بهوسی ة ن وارد زبان مبشود» (ریکور و ندو  ،9981 ،ص )89
نویسنده در مدالوة «اسوتعاره و ف سوفه نوزد دریودا و ریکوور» معتدود اسو

در نوور دریودا

«نوریوة اسووتعاره بووا نوووام تمووایزات ی وا بووا اص و اساسوب متافیزیووا لرب وب هماهنووا اس و
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دریوودا ایوور اصوو اساسووب را تووامعنووایب و اسووک خوواص معرفووب مبکنوود» (پارسوواخانداه،
 ،9911ص  )70و متافیزیووا لربووب را متافیزیووا اسووک خوواص مبدانوود امووا بووهزنووک او،
ریکووور «ندوود نیچووها و هایوودگر بووه متافیزیووا لربووب را پوویشفوورض نمبگیوورد»
(پارسوواخانداه ،9911 ،ص  )70و وابسووترب بووه سوون
میک فریر نمبداند« ،زیرا از نوور و سون

متووافیزیکب را بووهخووود خووود

متافیزیوا تواریب یوا مسوک ه اسو

نوه یوا

پاسوووب» (پارسووواخانداه ،9911 ،ص  .)70بابوووا معووویر در مدالوووة «اسوووتعاره و پیرنوووا در
اندییة پ ریکوور» بوا بررسوب اسوتعاره از منوور ریکوور و «مسوک ة ارجوا اسوتعار از یوا
سو ،و مطرا کردن م اکوات سوهگانوه و مسوک ة پیرنواسواز از سوو دیرور بور ن اسو
تا نیان دهد ارونه ریکوور بویر اسوتعاره و پیرنواسواز داسوتان ارتاوا برقورار مبکنود و
نها کارکرد میابه در نور مبگیرد» (بابا معیر ،9919 ،ص )7

برا

 .3چارچوب نظری پژوهش

زبان روند مستمر بوهکوارگیر وا ههوا بورا بیوان تجربوههوا زیسوتة گونواگون اسو

و

ایوور گونوواگونب «کوواربرد» بوویش از هوور ایووز «معنووا» را پووییرا دگرگووونب مبکنوود (ریکووور،
« )9171وا ههووا

شوونا» در جریووان سو ر گفووتر دربووارۀ زیسووتههووا نوواهمرون ،اوضووا و

احووواد تووازه و ایزهووا نووو دگرگووون مبشوووند و «معووانبا جدیوود» شووک مبگیرنوود
بوودیرسووان ،معنووا وا ههووا «افووزایش مبیابوود» بووب نکووه معووانب پییوویر خووود را از دس و
بدهند (ریکور )9171 ،وا ه ،توانش نرهداش

و افزایش معناس

(ریکور)9171 ،

وا ه از یووا سووو ،نرهدارنوودۀ سوورمایه و میووران معنووایب خووود اسوو ؛ یعنووب حوواف
مجمووو معووانب ازپوویشداده ،انتدووادیافتووه و جاافتووادها اس و
بهدس
اس

کووه در «کاربردهووا پییوویر»

مده و بهنوام «معوانب بوالدوه» در دامنوة معنوایب وا ه توهنیویر شوده و رسووب کورده
و از سو دیرور ،پوییرا نوو ور و معوانب توازه اسو

معوانب توازه در «کاربردهوا

جدید» فریده مبشوند و بوهنوام «معوانب بالفعو » بور دامنوة معنوایب وا ه مبافزاینود (ریکوور،
 )9171بنووابرایر ،وا ه همووواره از راه «دیالکتیووا نووو ور و رسوووبگوویار » در حوواد
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شووک گیوور و بالنوودگب اسوو

987

(ریکووور9917 ،؛ ریوودکب )7097 ،9ویژگووب «انوودمعنایب» و

«افووزایش معنووا وا ه» بوویش از هوور ایووز زبووان را در معوورض دگرگووونب قوورار مبدهوود
(ریکووور )9171 ،مووا همووواره «در قالووغ جم ووه از زبووان اسووتفاده مووبکنیک» (صووفو ،
9911ب ،ص « )791جم وووه» ،همنیوووینب وا ههوووا و «موووتر» ،همنیوووینب جم وووههاسووو
بنابرایر« ،متر» نیز دارا ویژگب «اندمعنایب» و «افزایش معنا»س
 .4روش پژوهش

دادۀ پووژوهش حاضوور «مووتر» در مدووام سوو ر مکتوووب اسوو
«تفسوویر» اس و

فهووک «مووتر» مسووت زم

(هیووو  )9981 ،7فراینوود «تفسوویر مووتر» ماتنووب بوور سووه رکوور بووههووکپیوسووته

اسوو  9 :توضووید سوواخ

معنووایب مووتر؛  7فهووک دلالوو

مووتر؛  9اخت وواص (ریکووور،

9171؛ ریکوووور9911 ،؛ نیچوووه ،9هیووودگر ،4گوووادامر ،ریکوووور ،واتیموووو ،1فوکوووو ،اکوووو،1
درایفو  ،7هیو و میولهاد9977 ،8؛ ریکور)9917 ،
 .1 .4توضیح ساخت معنایی متن

کار را که نویسنده با نرارش معنوا در موتر لواز کورده اسو

تنهوا خواننوده یوا مفسور

مبتوانوود بووا نم و خوووانش یووا تفسوویر بووه پایووان برسوواند (ریکووور )9917 ،مفسوور در نم و
تفسوویر در پووب یووافتر «سووامانمنوود مووتر» اسوو

(ریکووور )9917 ،هوور متنووب «گونووها

معمووار معناس و » (نیچووه و همکوواران ،9977 ،ص  )979مووتر مجمونووها بووههووکپیوسووته
از وا ههاسوو

کووه دارا پیونوودها معنووایب درونووب بووا یکدیررنوود (گیووررتر)9911 ،

ارزش معنووایب یووا وا ه در سوواخ
اسوو

معنووایب مووتر بووه نم کوورد تمووامب وا ههووایب وابسووته

کووه در پیونوود بووا ن وا ه مفهووومب میوو ص را بیووان مبکننوود (گیووررتر)9911 ،

1. Josef Ridky
2. David Couzens hoy
3. Friedrich Wilhelm Nietzsche
4. Martin Heidegger
5. Gianteresio (Gianni) Vattimo
6. Umberto Eco
7. Hubert L. Dreyfus
8. Stephen Mulhall
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بدیرسان ،در هر متنوب گروههوایب کواوا و بوزرا از وا ههوا مورتاط بوههوک وجوود دارد
کوه هور کودام بوه مفهوومب خواص اشواره دارنود روابوط معنوایب درونوب میوان ایور گروههوا
موجود وابسوترب نهوا بوه یکودیرر و در نهایو  ،تاودی موتر بوه شواکها پیچیوده از معنووا
مبشووود (ایزوتسووو )9974 ،9امووا سوواخ
در واق  ،معنا در متر پنهان اس
کووار مفسوور کی و

معنووایب مووتر خودبووهخووود شووکار و پیوودا نیسو

(بارت9911 ،7؛ شاستر )9971 ،

مجمونووها بووههووکپیوسووته و موورتاط از گروههووا معنووایب و شووکار

کووردن روابووط درونووب میووان نهووا در مووتر اس و

بووه ن ووو کووه مووتر بهمثاب وة یووا ک و

یکراراووه بووهفهووک در یوود (ریکووور9181 ،؛ بووارت )9911 ،مفسوور در نموو خوووانش در
فرایند موسووم بوه «ترکیوغ انفعوالب» نوامو نواهمرون پراکنوده در سراسور موتر ،از جم وه
تکرارهووا ،تضووادها ،هووکپوشووانبها ،تف ووی ها ،اجمادهووا ،جانیووینب و همنیووینب مفوواهیک،
دگرگووونب تأکیوودها مووتر و نتیجووهگیر هووا نووامنتوره را در ذهوور ،گوورد ور  ،نرهوودار ،
یاد ور  ،بازشناسب و در نهایو  ،بوا یکودیرر ترکیوغ مبکنود همویر ترکیوغ اسو

کوه بوا

شووکار کووردن شووکا هایب کووه موجووغ «ناخوانووایب مووتر» مبشووود ،در بووه رو سوواماندهب
متر مبگیاید (ریکور9917 ،؛ بوشار)9180 ،9
مفسوور در اف و دسووتیابب بووه ک یتووب یکراراووه و فهووکپووییر بووا شووکار شوودن شووکا ها
مووتر شوورو بووه شووک دادن بووه اثوور مبکنوود (ریکووور )9917 ،مووتر در کوونش خوانوودن و
تفسویر کوه ترکیاوب از اثرپوییر و خ اقیو

اسو

شوک مبگیورد و نمو مب یود (ریکووور،

 )9917اما کوشوشها خواننوده یوا مفسور بورا فهوک موتر هموواره ت و

توأثیر دو نامو

نوواگزیر قوورار دارد :ن سوو  ،گووزینشگوور خوووانش یووا تفسوویر و دوم ،انوودمعنایب اثوور و
افزایش معنا

ن (ریکور)9917 ،

1. Toshihiko Izutsu
2. Roland Barthes
3. Guy Bouchard
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 .2 .4فهم دلالت متن

مووا همووواره «در قالووغ جم ووه از زبووان اسووتفاده مووبکنیک و نووه وا ه» (صووفو 9911 ،ب،
ص  )791هوور جم ووها یووا معنووب دارد و یووا مرجوو (ریکووور )9171 ،بوورا مثوواد،
جم ة «ایر بوا لاوالو ادودر زیااسو » ،یوا جم وة معنوبدار اسو  ،یعنوب از تعوداد وا ه
تیکی شده کوه انت واب و ترکیوغ نهوا بوا یکودیرر بوه شوک بنود نوونب پیوام انجامیوده
کووه بوورا انسووان درکپووییر اسوو

(صووفو  )9911 ،در همووان حوواد ،ایوور جم ووه بوور

موضووونب متع وو بووه جهووان خووارا از زبووان دلالوو

مبکنوود کووه «مرجوو جم ووه» نامیووده

مبشووود (ریکووور« )9171 ،مرجووو جم ووه» موضووو موووورد ب وو
بوورونزبووانب اسوو

جم ووه و واقعیتوووب

(ریکووور )9171 ،واحوود ادراک نووزد انسووان ،جم ووه اسوو

(صووفو ،

 )9911امووا ادراک انسووان در اسووتفادۀ طایعووب از زبووان در قالووغ جم ووه هووی گوواه در سووطد
معنا متوقو

نمبشوود ،ب کوه هموواره پور از «درک معنوا» بوهسوو «دلالو

مبکند (ریکور )9171 ،با دلال

معناسو

معنوا» حرکو

کوه مسوک ة ارجوا گور  ،یعنوب رابطوة میوان زبوان

و جهان به میوان مب یود (ریکوور )9171 ،مسوک ة ارجوا گور بور اثور همنیوینب جم وهها و
شووک گوورفتر «مووتر» دامنووها بسوویار گسووترده پیوودا مبکنوود نگونووه کووه معنووا و دلالوو
جم ها سواده بوهترتیوغ بوه سواخ

معنوایب موتر (سواخ

اثور) و دلالو

یوا ارجوا گور

متر (جهان اثر) بدد مبشوند (ریکور)9171 ،
 .3 .4اختصاص

مفسر در جستجو ک یتب فهوکپوییر بوا موتر مواجوه مبشوود و بوا سوامان دادن بوه موتر
و فهووک دلالوو

ن ،مووتر را از ن خووود مبکنوود (ریکووور9917 ،؛ ریکووور9111 ،؛ نیچووه و

همکاران )9977 ،ایور اخت واص موتر بوه خوود ،مفسور را در معورض دیودار خوویش قورار
مبدهوود (ریکووور9917 ،؛ نیچووه و همکوواران9977 ،؛ حسوونب )9919 ،فهووک انسووان از خووود
همواره در گرو فهوک ن ایزهوایب اسو
در جهووان در نهووا ثاوو

شووده و نینیوو

کوه کوشوش و میو انسوان بورا زنودگب و بوودن
یافتووه اسوو  ،از جم ووه کنشهووا ،اخترانووات و

اکتیووافات ،رؤیاهووا ،اسووطورهها ،نمادهووا ،زبووان و متووون بنووابرایر ،فهووک انسووان از خووود
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(ریکووور9111 ،؛

همووواره بووه فهووک اوسووناد زنوودگباش و رمزگیووایب از نهووا وابسووته اس و
نیچه و همکاران)9977 ،
 .5یافتهها و بحث
 .1 .5نظریة جایسپاری

ریکووور نوریووة جووا سوورار را در سووطد اسووتعارهوا ه مطوورا مبکنوود براسووا
نوریه ،استعاره گاهب بورا از بویر بوردن خ وأ معنوایب و گواه بورا

ایوور

فورینش معنوا جدیود،

وا ها را از سوواحتب وام مووبگیوورد و بووه سوواحتب دیروور قوورض مووبدهوود یووا وا ها را
جووایرزیر وا ۀ لایووغ لیراسووتعار مبکنوود وا ۀ لایووغ لیراسووتعار وا ها اسوو

کووه

مبتوانود سوور جووا خووود بنیوویند و در معنووا حدیدوب خووویش بووهکووار رود ،امووا یووا حاضوور
نیس

یوا تموای ب بورا اسوتفاده از ن وجوود نودارد از ایور رو ،وا ۀ اسوتعار بوه دو دلیو

بیرانووه اسوو  :یکووب تع دووش بووه سوواحتب نا شوونا و دیروور جووایرزیر وا ۀ لایووغ شوودن
(ریکور )9171 ،برا مثاد ،به ابیات زیر توجه کنید:
میان شهرها رخسارهزرد،
تیرهب تب در کمیر اس ،
او بر درگه وحی زدۀ انسانها
پرسهزنان ،در پب طعمة خویش اس

( 9سیه ،9199 ،7ص )87

در ناوووارت «شوووهرها رخسوووارهزرد» دو وا ۀ ویرانروووب و انسوووان ،وا ههوووا لایوووغ
لیراسووتعار هسووتند شووانر زرد رخسووار را بووه شووهر نسووا

داده اس و

شهر که تیورهب توب در ن پرسوه موبزنود ،ویرانوها رخسوارهزرد اسو
زرد رخسووار بووا انسووان هماننوود نسووا
رخسووارهزرد خاووور هسووو

ویرانرووب بووا شووهر اسوو

نووه بووه انسووان
در واقو  ،نسوا

امووا نووه از انسووان

و نوووه از ویرانروووب شوووهر شوووانر در ناوووارت «بووور درگوووه

وحیوو زدۀ انسووانها» نیووز وحیوو زدگووب را از سوواح

انسووانب وام گرفتووه و بووه ورود

 9ترجمة تمام اشعار درون متر از نویسندگان مداله اس
2. Léon Séché

استعاره و فرینش معنا در س ر شانرانه

خانووه نسووا

داده اس و
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نووه بووه انسووان وقتووب تیوورهب تووب در پووب بووه انووا وردن طعم وة

خویش در شهرها پرسه مبزند در تمام خانهها وحی زده بر خود مبلرزند
ریکور بورا روشورسواز نوریوة جوا سورار سوه بورانروارۀ 9زیور را مطورا مبکنود:
بوورانرووارۀ ن سو  ،جووا سوورار مدولووها  7اسو
یا اسمب خواص کوه معنوا

او مبنویسوود« :در هوور اسووتعاره هووک وا ه

ن جابوهجوا شوده مهوک اسو

و هوک جفو

تعایرهوا یوا جفو

روابطووب کووه بوویر نهووا جووا سوورار انجووام شووده اسو  :یعنووب جووا سوورار از گونووه 9بووه
نو  ،4از نو بوه گونوه و از نوو بوه نوو » (ریکوور ،9171 ،ص  )99بورانروارۀ دوم ،اشوتااه
مدولها  1یوا مرزشوکنب مدولوها  1اسو

ریکوور معتدود اسو

اسوتعاره بورا گوزینش یوا

وا ه از مجمون وة وا ههووا ،مرزهووا مدولووها را درهووک مبشووکند ،نوووک از پوویش تعییرشوودۀ
وا گووانب را بوورهک مووبزنوود و بووا سوورپیچب از قووانون زبووان از راه اسووناد نا شوونا ،معنووایب
جدید موب فرینود در واقو  ،اسوتعاره نووامب را بورهک موبزنود توا نووامب دیرور خ و کنود
(ریکور )9171 ،بنوابرایر ،هنروامب کوه بوا متنوب ادبوب مواجوه موبشوویک نچوه مهوک اسو
سازوکار تولید معنوا در موتر اسو

نوه اینکوه معنوا قطعوب انویر متنوب ایسو

 )9919بر ایر اسوا  ،اسوتعاره رایوها سواده بوا کوارکرد تزئینوب نیسو
را رنووا کنوود و بوور توور برهنووة ناووارات اندییووه لاووا

(نااسوب،

کوه تنهوا سو ر

فوواخر بروشوواند ،ب کووه کووارکرد

(ریکوووور )9171 ،بووورانروووارۀ سووووم،

اکتیوووافب دارد و حامووو

گاهبهوووا نوووو اسووو

کیوو کننوودگب 7اسوو

ریکووور ویژگووب کیوو کننوودگب اسووتعاره را خاسووتراه تمووام

طادهبند ها جدیود در زبوان مبدانود ایور طادوهبنود هوا جدیود ،نووام منطدوب ،پایروان
مفهووومب 8و نیووز برخووب از ردهبنوود ها پییوویر در زبووان را بوورهک مووبزنوود یووا جابووهجووا
مبکند:
1. Hypothese
2. Substitution categoriale
3. Genre
4. Espece
5. Erreur categoriale
6. Transgression categoriale
7. Heuristique
8. Hierarchie conceptuelle

917

مطالعات زبان و ترجمه

مووا لیوور از کووارکرد کووه براسووا

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ سوم

نوووامب ازپوویشسوواختهشووده در زبووان وجووود دارد،

کارکرد دیرر سرا نوداریک و اسوتعاره بوا ایجواد شوکا

در نووام پییویر (کوه ابتودا ناشوب

از ناهمتووایب میووان زبووان رایووم و زبووان نا شوونا و سوورر ناشووب از ناهمتووایب میووان معنووا
مجاز و معنا حدیدوب اسو ) نووامب جدیود خ و موبکنود و دسو

بوه نوو ور معنوایب

مبزند (ریکور ،9171 ،ص )97
در ایر میان ،ریکور بورانروارۀ دوم را م وور اصو ب ت یو خوود قورار موبدهود و ن را
به سوه مفهووم مدایسوهگور  ،شومای گوونرب معنوا و ت وویر شوانرانه تدسویک موبکنود و در
قالغ تیرید ایر مفاهیک به توضید نوریة جا سرار مبپردازد
 .1 .1 .5استعاره و مقایسهگری

اسووتعاره بووا برقوورار ارتاووا میووان دو ایوودۀ نایکسووان از راه مدایسووه کووردن نهووا ،نوووک
مدولها را برهک مبزند نوزد ریکوور ،مدایسوهگور هموواره بوه معنوا مورتاط کوردن اسو
و ذهوور انسووان مبتوانوود دو ایووز پوویشپووا افتوواده را بووه روشهووا گونوواگون بووه یکوودیرر
موورتاط کنوود ریکووور معتدوود اسوو

اسووتعاره بووا مدایسووهگوور ایوودهها گونوواگون نووهتنها

مناساات معنایب پنهان میوان نهوا را شوکار موبکنود (ریکوور ،)9171 ،ب کوه بوا مجواد دادن
بووه قوووۀ ت ی و نویسوونده و خواننووده خووال مناسوواات جدیوود میووان ایوودههووا گونوواگون و
نایکسان اس

(پناهبر ،حسابب و پیرنجکالدیر)9911 ،

همچو گاه باریدن برگب بر خاک
و درافتادن مرد پیر در گور،
شادابب در اوا سرور،
هکیان و پژمیران
در انتوار تیرهب تب اس

(سیه ،9199 ،ص )87

در ابیات بالا« ،گواه» مورا بورا و «گواه» مورا پیرمورد ،دو «گواه» نایکسوان و متع و بوه
دو سوواح

م تو

هسووتند کووه شووانر بووا نیوواندن نهووا در کنووار هووک و مدایسووه کووردن بوا

یکوودیرر ،مناسوواات معنووایب جدیوود و در نتیجووه ،واقعیتووب جدیوود فریووده اسوو

نیوورو
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م رک ایور فورینش معنوا ،همانندسواز  9اسو
نووونب همرووونسوواز ایوودههایب اس و

همانندسواز « ،فراینود یرانوهگور 7اسو ،

کووه بووهدلی دور بووودن از یکوودیرر بووا هووک بیرانووه

هسووتند ایوور فراینوود یرانووهگوور ،ناشووب از دریووافتب اس و

بر مووده از نوووام دیوودن» (ریکووور،

 ،9171ص  )748ریکووور بووا ارسووطو هووکندیووده اس و

کووه اسووتعار گوور  9خوووب همانووا

دیدن هماننود اسو

و دیودن هماننود  ،ناوولب نوا موختنب ریکوور معتدود اسو

ماتنب بر ل وة شهود ناگهوانب و حور گواهبا  4جدیود و توازه اسو

اسوتعاره

کوه بوهمنووور شوکار

سوواختر شووااه ها جدیوود معنووایب ،پیکربنوود پییوویر زبووان را دس و کووار مبکنوود و بووا
درهووک شکسووتر مرزهووا منطدووب و پایوودار ن سوواختار جدیوود مووب فرینوود ایوور شووهود
ناگهانب و حور گواهب جدیود کوه ناشوب از پویوایب اندییوه و قووۀ خیواد اسو

بوا نزدیوا

کووردن ایزهووا دور از هووک ل وووها بووارور 1و س و رپردازانووه را خ و مووبکنوود (ریکووور،
9171؛ هوواوکر )9911 ،دیوودن هماننوود میووان «گوواه» باریوودن برگووب بوور خوواک و «گوواه»
درافتوادن مورد پیور در گوور هموان ل ووة شوهود ناگهوانب ناشوب از پویوایب اندییوه و قووۀ
خیاد اسو

کوه وینوب بوا ن هنجارهوا از پویش موجوود زبوان را درهوک شکسوته اسو

توا

مناسوواات معنووایب جدیوود و در نتیجووه ،واقعیتووب جدیوود بیافرینوود ریکووور معتدوود اسوو
استعاره بوه دو طریو شوون شوناخ

ایور واقعیو

جدیود را در م اطوغ بور موبانریوزد :از

راه تولید معما و از راه قدرت ایجاز استعاره
اسووتعاره هنجارشووکر اس و

بووه ایوور معنووا کووه وا ههووا را از کوواربرد روزموورۀ نهووا جوودا

مبکند و ایودههوا نایکسوان را بوه یکودیرر نزدیوا موبسوازد ایور هنجارشوکنب ،اسوتعاره
را بووه پدیوودها معموواگون تاوودی مبکنوود (ریکووور )9171 ،بووهبیووان دیروور ،نتیج وة برقوورار
ارتاووا میووان ایوودهها نایکسووان از راه مدایسووة نهووا ،تولیوود معماسوو

(ریکووور)9171 ،

مدایسووهگوور و سوورر همانندسوواز زمینووة توونش میووان «همووانب» 1و «ناهمووانب» 7را فووراهک
1. Assimilation
2. Proces unitif
3. Metaphoriser
4. Intuition
5. Un moment fécond
6. Identite
7. Difference
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مبکنوود و معمووا بهمنزلوة جووز اساسووب اسووتعاره در دد ایوور توونش بووهوجووود مووب یوود و دوام
مبیابد (ریکور)9171 ،
قدرت ایجاز استعاره نیوز بوه ایور معناسو

کوه اسوتعاره تنهوا بوه گفوتر «ایور ،ن اسو »

اکتفا مبکند :درافتادن مورد پیور در گوور ،باریودن برگوب بور خواک اسو

در واقو  ،قیوا

ناکام و موجووود در اسووتعاره و رویووارویب ببواسووطة نهوواد و گووزاره در ن ،شوویوها تووازه از
کووه بووا کوتوواه کووردن مسوویر شووناخ  ،فرصووتب تووازه بوورا

ادراک اس و

بههمویر دلیو ریکوور معتدود اسو

ن فووراهک مبکنوود

اوون «مدایسوهگور تنهوا» ایزهوا را بوه تف وی بیوان

مبکند در ذون و زیاایب به پا «مدایسهگر در استعاره» نمبرسد (ریکور.)9171 ،
 .2 .1 .5استعاره و شمایلگونگی معنا

ریکووور زبووان شووانرانه را دارا سووه ویژگووب اساسووب مووبدانوود کووه برسووازندۀ مفهوووم
«شوومای زبووانب» هسووتند :ن س و
اس  ،برخ وا

اینکووه زبووان شووانرانه در پووب هووک میووز معنووا و حوووا

زبوان لیرشوانرانه کوه توا حود امکوان معنوا را از حووا

جودا موبکنود؛ دوم

اینکووه زبووان شووانرانه ،زبووانب لیرارجووانب 9و درخودفروبسووته 7اس و  ،بووه ایوور معنووا کووه از
واقعی

جهوان پیراموون دور موبشوود توا از راه هوک میوز معنوا و حووا  ،واقعیو

زبووانب م
اس

خیوالب

ووور در خووود را بیافرینوود زبووان نووزد شووانر بهمنزلووة «م ووالد» اسوو ؛ مووادها

که شوانر از ن بورا سواختر نموارت خیوالب زبوانب خوود اسوتفاده موبکنود همچوون

سنا مرمر برا مجسومهسواز از ایور رو ،نیوانة زبوانب در زبوان شوانرانه «نرواه کوردن بوه»
واقعیتب فریدۀ زبوان اسو

نوه «نرواه کوردن» بوه واقعیتوب بیورون از زبوان «از طریو » زبوان؛

سوم اینکه «درخودفروبسترب» زبان شوانرانه بوه شوانر مجواد موبدهود تجربوة خیوالب خوود
از زنوودگب را بیووان کنوود ریکووور معتدوود اس و

ایوور سووه ویژگووب در مفهوووم شوومای زبووانب

نهفتهاند (ریکور)9171 ،
«زبان شوانرانه نوونب بواز زبوانب اسو
اس

کوه» در پوب فریودن «ندوشخیواد» یوا ت وویر

(ریکور )9171 ،در واقو  ،شوانر پییوهور اسو

کوه از راه بواز بوا وا ههوا بوه کوار
1. Non referentiel
2. Fermeture sur soi
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تولیوود ت ووویرها یووا شوومای هووا زبووانب اشووتغاد دارد (ریکووور )9171 ،معنووا در زبووان
شانرانه شومای ب اسو  ،یعنوب فریودۀ خیواد اسو
را از بند س ر گفوتر سرراسو

لیرارجوانب بوودن زبوان شوانرانه معنوا

دربوارۀ واقعیو هوا جهوان پیراموون زاد موبکنود و بوه ن

توان گسوترش یوافتر در «خیواد فریودها» 9را موبدهود (ریکوور )9171 ،بودیرسوان ،شومای
همان «خیواد فریود» اسو
واقعی

شومای گوونرب معنوا در زبوان شوانرانه حاصو «خنثوب کوردن»

7

را «تع یو »

9

و هوکزموان پوروبواد دادن بوه خیواد اسو

مبکند نوه اینکوه ن را حوی

و ایور یعنوب خیواد ،واقعیو

کنود سوومیر ویژگوب زبوان شوانرانه نیوز کوه شوانر در پرتوو

ن مجاد مبیابود تجربوة خیوالب خوود را از زنودگب بیوان کنود بور نوونب پیونود لیرمسوتدیک
بووا امووور واقو دلالو

مووبکنوود کووه بووهن ووو ناسووازنما (پارادکسوویکاد) ،فاصو هگیوور زبووان

شووانرانه و شوومای زبووانب از واقعی و

جهووان پیرامووون را تعوودی مووبسووازد (ریکووور9171 ،؛

ریکووور9181 ،؛ ریوودکب )7097 ،بووهبیووان دیروور ،اسووتعاره رابطووه و مناسووا

میووان زبووان و

واقعیوو

را بووه تعویوو مووبانوودازد (حسوویرپنوواهب و شوویباحموود  )9911 ،دقیدووا در

اینجاس

که اسوتعاره بوا شومای گوونرب معنوا پیونود موبیابود نگونوه کوه بوا شومای یکوب

مووبشووود اسووتعاره واقعیو

طایعووب شوونا در نوووام از پوویش موجووود زبووان را بووا جوودا کووردن

وا هها از معنوا سرراسو شوان در کواربرد روزموره «تع یو » و سورر کواربرد وا ههوا را بوا
گیووودن سووویة خیووالب معنووا انوودان گسووترش مووبدهوود کووه بیووان واقعیو

شووانرانه ممکوور

شووود از ایوور رو ،شوویوۀ بیووان شووانرانه بوورا زبووان ارجووانب روزمووره شوورف
نا شناس

ور و

(ریکور)9171 ،

روز تیرهب تب،
بر درگه مر نیز نیس
و از ن روز که شد همره مر،
روزهایک به سیاهب پیوس
حاد ،در روشنب روز ،در تاریکب شغ،
1. Imaginaires
2. Neutralisation
3. Suspension
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بادها ماتکزدهاش ،همهجا
سیهجامها از لام مر را
در تر مر مبکیاند،
لوش حری ش در بوروم مبگیرد
دستان کاودش خنجر بر رو ق اک مبنیاند (سیه ،9199 ،ص )87
وا ههوا «بواد»« ،مواتکزده» « ،لوووش»« ،حوریص»« ،دسوتان»« ،کاووود» و «تیورهب توب» هوور
هستند کوه ایور معنوا بوا نچوه انسوان بوهمنزلوة واقعیو

یا بهتنهایب دارا معنایب سرراس

طایعب در جهوان پیراموون بوا ن مواجوه موبشوود یوا تجربوه موبکنود پیونود مسوتدیک دارد
اما معنا در گزارۀ «بادها ماتکزدۀ تیورهب توب» یوا « لووش حوریص تیورهب توب» یوا «دسوتان
کاود تیرهب تب» نوه سرراسو

و نوه پیونود مسوتدیک بوا اموور واقو دارد تیورهب توب،

اسو

تجربها واقعب در زندگب انسوان اسو

کوه شوانر بوا گیوودن سوویة خیوالب معنوا در بواز

زبانب شانرانه و هنجارشوکنب در نووام از پویش موجوود کواربرد وا ههوا ،ایور تجربوة واقعوب
را ن اندازه گسترش موبدهود و لنوا موبب یود کوه واقعیتوب توازه بوهنوام واقعیو
فریده مبشود بدیرسان« ،تیرهب توب» در جهوان شوانرانه واقعیتوب اسو

کوه هوک بوادهوایب

موواتکزده دارد و هووک لوشووب حووریص و هووک دسووتانب کاووود ریکووور معتدوود اس و
شمای ب یوا اسوتعار رویوداد در زبوان اسو
فریوودۀ خیوواد خواننووده نیووز هسوو

شوانرانه
معنووا

کوه تنهوا فریودۀ خیواد شوانر نیسو  ،ب کوه

(ریکووور )9171 ،معنووا اسووتعار هووک در جریووان

سوورایش شووعر فریووده مووبشووود و هووک در جریووان خوووانش ن (م کیوواهب و خزانووبفریوود،
 )9911ریکووور اسووتعارهشوومای را موجووغ بالنوودگب وا ههووا مووبدانوود و مووبنویسوود ممکوور
اس

اسوتعارهشومای بوه توصوی

جهوان ایوز اضوافه نکنود ،ولوب بوه احسوا

مبب ید و ن را پیرتوان مبکند (ریکور)9171 ،

موا نمو
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 .3 .1 .5استعاره و تصویر شاعرانه

پیش از ایر گفتوه شود کوه زبوان شوانرانه نوونب بواز زبوانب اسو
راه باز با وا هها در پب فریودن «ندوشخیواد» 9یوا ت وویر اسو
زبووانب شوومای گونووه اسو  ،یعنووب حاصو تع یو واقعی و
نچووه در اینجووا بایوود روشوور شووود ایوور اسوو

کوه در ن شوانر از

و معنوا نیوز در ایور بواز

و پوروبوواد دادن بووه خیوواد اس و

کووه ارونووه معنووا و ت ووویر یووا «خیوواد و

ندووشخیوواد» در زبووان بووا یکوودیرر پیونوود مووبیابنوود بووه انتدوواد ریکووور تنهووا مفهوووم «دیوودن
ماننود» 7موبتوانود اروونرب ایور پیونود را تعیویر و تعریو

کنود نگونوه کوه بورا نوریوة

معناشناسب نیز پییرفتنب باشد (ریکور)9171 ،
«دیدن ماننود» ،برقورار نوونب رابطوه یوا پیونود زبوانب میوان الو
کووه الو

دسو کووک از برخووب جهووات ماننوود ب دیووده شووود نچووه انوویر دیوودنب را ممکوور

مووبکنوود شووهود یووا حوور گوواهب خیووادبنیوواد اسوو
برسووازندۀ ن دیوودگاه و بووافتب اس و
واقعی

و ب اسو

بوهن وو

(ریکووور )9171 ،شووهود خیووادبنیوواد

کووه اسووتعاره براسووا

ن و در اوواراوب ن ن س و

را با جودا کوردن وا ههوا از معنوا سرراسو شوان تع یو موبکنود و سورر وا ههوا

را با گیودن سوویة خیوالب معنوا انودان سرشوار از معنوا موبکنود کوه در ایور افوزایش معنوا
مووبتوووان معنووا متناسوواب را یاف و

کووه در ن ال و

ماننوود ب دیووده شووود (ریکووور)9171 ،

برا مثاد ،به ابیات زیر توجه کنید:
تیرهب تب با مر س نب مبگوید،
وقتب همهجا هس

خموش،

شغها مرا مبجوید تا صدایش را برساند بور گوش؛
به هر طر

تابخوران در لا درختان

در کنار گوش مر سرگیتة رامش ،در میان بییهزار،
هکیان مبگوید« :یا نفر دارد مبسرارد جان»( 9سیه ،9199 ،ص )89

1. Image
2. Voir comme
« 9یا نفر ( ) دارد مبسرارد جان» از شعر «

دمها» اثر نیما یوشیم اقتاا

شده اس
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شانر که مبگوید« :تیرهب تب بوا مور سو نب موبگویود شوغهوا مورا موبجویود توا
صدایش را برساند بور گوش

هکیوان موبگویود » موبدانود کوه تیورهب توب ،انسوان نیسو

پوور نووه سو ر مووبگویوود نووه ایووز را مووبجویوود نووه صوودایب دارد و نووه ه مووبکیوود امووا
شانر ،کاش

اس

او در کونش شوهود خیوادبنیواد خوود درموبیابود کوه میوان تیورهب توب

و انسان ن اندازه رابطوه و مناسوا

وجوود دارد کوه در پرتوو شوکار سواختر مناسوا هوا

خیالب پنهوانمانوده میوان نهوا بتووان یکوب را بوا اسوتفاده از ویژگوبهوا دیرور توصوی
کرد و بهبیوان دقیو تور ،یکوب را ماننود دیرور دیود (ریکوور )9171 ،بودیرسوان ،شوانر در
بوواز زبووانب شووانرانة خووود تیوورهب تووب را ماننوود انسووان مووببینوود و ن را بووا اسووتفاده از
ویژگووبهووا انسووان توصووی

مووبکنوود و اسووتعارۀ «س و ر گفووتر» تیوورهب تووب را در برابوور

واقعی

شنا ما ،یعنوب «سو ر نرفوتر» تیورهب توب قورار موبدهود شورفتب بر موده از ایور

کیو

مووا از واقعی و ،

شووانر بووا وجووود توونش میووان معنووا اسووتعار و مجمونوة شووناخ

میان واقعی

و خیواد و ندوشخیواد پیو موبزنود و سواغ موفدیو

«دیودن ماننود» موبشوود

(ریکور)9171 ،
 .2 .5نظریة میانکنش

ریکووور معتدوود اسو
نه تعریفب واقعب تعری
شناسایب کنویک تعریو

تعریو

اسووتعاره در نوریوة جووا سوورار  ،تعریفووب اسوومب اسو

اسومب ،تعریفوب اسو

و

کوه فدوط بوه موا امکوان موبدهود ایوز را

اسومب اسوتعاره ،یعنوب تعریفوب کوه موا براسوا

استعاره را از دیرور مجازهوا تمیوز دهویک اموا تعریو

ن تنهوا موبتووانیک

واقعوب ،تعریفوب اسو

کوه اروونرب

بووهوجووود موودن یووا شووک گیوور ایووز را شووکار مووبسووازد (ریکووور )9171 ،تعریوو
اسووتعاره در نوری وة میووانکوونش ،تعریفووب واقعووب اسو

در همووان حوواد ،ریکووور انتدوواد دارد

نوریة جا سرار یا استعارهوا ه را نمبتوان نادیده گرف
زیوورا وا ه حاموو اثرب یووب معنووا اسووتعار اسوو
استعار اسو

یا حی

کرد:

در واقوو  ،وا ه اسووا

معنووا

وا ه هموواره بهمنزلوة مرکوز ت دوب مبشوود حتوب اگور نیازمنود قالوغ جم وه

باشد و اگور تکیوهگواهب بورا اثرب یوب معنوا اسوتعار بوهحسواب مب یود بوه ایور دلیو
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اس و

911

کووه کووارکرد ن در س و ر ،نینی و

ب یوویدن بووه معنووا اسووتعار اس و

(ریکووور،

 ،9171ص )88
ریکور نوریة میوانکونش را در سوطد اسوتعارهگزاره مطورا موبکنود او موبنویسود زبوان
ن مب با ندیدۀ نادرس

تامعنا بوودن وا ههوا در پوب رسویدن بوه معنوایب بوبابهوام و تثایو
اموا زبوان شوانرانه نوهتنها انتدواد بوه توامعنوا بوودن و

معنا وا هها در کاربرد نهاسو

ایسووتایب معنووا وا ههووا نوودارد ،ب کووه معتدوود اس و
باید از نو حد

زد و دریافو

معنووا را در هوور گووزارۀ شووانرانة تووازها

معنوا وا ه در زبوان شوانرانه وابسوته بوه کنیوب اسو

کوه

وا ههووا حاضوور در یووا گووزاره بوور یکوودیرر انموواد مبکننوود (ریکووور )9171 ،ندووش
استعاره در ایور کونش گوزارها ایسو

اسوتعاره هموواره توجوه موا را بوه وا ه یوا ترکیاوب

خوواص ج ووغ مبکنوود کووه حضووور و کوونشاش در گووزاره ،کوو گووزاره را بووه گووزارها
استعار تادی موبکنود ریکوور ایور وا ه یوا ترکیوغ خواص را «مرکوز» 9و وا ههوا دیرور
را «قالغ» 7مبنامد (ریکور)9171 ،
حاد ) ( ،ایمانک بالاس

رو به سو اختران،

اما نجا نیز شمییر کهنة حکک ازلب هس

ویزان (سیه ،9199 ،ص )89

در ایوور ابیووات« ،حکووک ازلووب» بهمنزل وة «مرکووز» در کوونش بووا «شمیوویر کهنووه» و « ویووزان
بووودن» بهمنزلووة «قالووغ» ،گووزارۀ اسووتعار «شمیوویر کهنووة حکووک ازلووب هسوو
مب فرینود ریکوور معتدود اسو

اسوتعاره بویش از نکوه بیوانرر کونشهوا و مناسوا هوا از

پیش موجوود باشود ،فریننودۀ کونشهوا و مناسوا هوا توازه اسو
اندییهبنیاد و کیو کننوده اسو

ویووزان» را

و از همویر رو اسوتعاره

و دیودگاه موا را دربوارۀ حیوات سوامان موبدهود (ریکوور،

 )9171در واقوو  ،هوور اسووتعارها براسووا

یووا اندییووه شووک مبگیوورد (خراسووانب و

ل ووامحسوویرزاده )9917 ،از هموویر رو ،ریکووور اسووتعاره را اسووتعداد اندییووه مبدانوود:
«کار کوه اسوتعاره انجوام مبدهود تنهوا جابوهجوایب سوادۀ وا ههوا نیسو  ،ب کوه م واحا
میووان اندییووهها ،یعنووب داد و سووتد میووان باف هووا اسو

و اگوور اسووتعاره مهووارت و اسووتعداد
1. Foyer
2. Cadre
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اسو  ،پوور اسووتعداد اندییووه اس و » (ریکووور ،9171 ،ص  )901ریکووور ندووش اسووتعاره در
کنش گزارها را با تعییر و تعری

مفاهیک اندمعنایب و ارجا گر تیرید مبکند

 .1 .2 .5استعاره و چندمعنایی

ریکوور معتدوود اسو
سرراسوو

هوور گووزارۀ شووانرانها دارا دو گونووه معناسو  :معنووا اصو ب یووا

و معنووا فرنووب یووا زیرمعنووا او مبنویسوود« :معنووا اصوو ب معنووایب اسوو

گزاره بوا صوراح

و روشونب ن را بیوان مبکنود و معنوا فرنوب معنوایب اسو

کوه گوزاره

الدوواگر ن اس و » (ریکووور ،9171 ،ص  )997بووهبیووان دیروور ،معنووا اص و ب معنووا
گزاره و معنوا فرنوب معنوا پنهوان ن اسو
سرراسوو
«معنووا

شووکار

در گزارههوا شوانرانه هموواره میوان معنوا

و زیرمعنووا کنیووب متدابوو وجووود دارد ریکووور معنووا سرراسوو

م دود بوه گوزاره نمبدانود و معتدود اسو

کووه

وا ه نیوز دارا معنوا

و زیرمعنووا را

شوکار و پنهوان اسو

و

ن را جووز در گووزارها واقعووب یووا م تم و نمبتوووان فهمیوود و شوورا داد» (ریکووور،

 ،9171ص  )998بووه انتدوواد ریکووور در زبووان ن مووب کووه بایوود سرراس و

و شووکار باشوود

مجمونووة وا ههووا همنیوویر زیرمعناهووا نامناسووغ وا ها میوو ص را حووی
امووا در زبووان شووانرانه کووه زبووانب اسووتعار اسو

مبکننوود

هموة زیرمعناهووا ممکوور وا ههووا حضووور

دارنوود و زادانووه جولووان مبدهنوود بووهبیووان دیروور ،شووعر س و نب اس و

انوودمعنا و خواننوودۀ

شعر مجاور به گوزینش یوا معنوا خواص از میوان مجمونوة معوانب نیسو

از ایور رو ،در

زبووان اسووتعار همووواره زیرمعناهووا ناشووناختها وجووود دارنوود کووه منتورنوود در دام وا ه
بیفتند و در بافتب خاص ،معنایب تازه و یکتا بیافرینند (ریکور)9171 ،
مر در پب وازه ،به او گفتک بیا
بیریار تا ها وهو شعر تو حیات م زون مرا انریزد،
بیریار تا پا ناپایا مر
دس کک بر رو شرها اثر جا گیارد ،ز فنا بیرریزد (سیه ،9199 ،ص )84
شانر در بیانب شکار از ها وهوو شوعر و شوهرت مودد موبجویود توا دسو کوک بورا
موودتب کوتوواه از نامانوودگار قطعووب خووود برریووزد شووعر در بیووانب پنهووان از موورااندییووب
شانر خار مبدهود و اینکوه او موبدانود موجوود بوهسوو نودم یوا نیسوتب اسو

ریکوور
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دربارۀ پدیودۀ انودمعنایب بور دو نکتوة مهوک تأکیود مبکنود :ن سو

اینکوه اسوتعاره تنهوا بوه

شوکار کوردن زیرمعنووا بوالدوۀ پنهووان بسونده نمبکنوود ،ب کوه بووا ایجواد کوونش متدابو میووان
شکارشووده و معنووا سرراسوو  ،زیرمعنووا را در گسووترۀ معنووایب وا ه تثایوو

زیرمعنووا

مبکند؛ دوم اینکوه وا ه بوب نکوه معناهوا پییرفتوة پییویر خوود را از دسو
تازه بهدس

بدهود معنوایب

مب ورد ایور افوزودن بوه معنوا ،از اساسوبتریر توانایبهوا اسوتعاره اسو

کوه

بووهزنووک ریکووور ،بوورا درک ن بسوویار ضوورور و بیووانرر سوواختار بوواز ،انعطووا پووییر و
پویووا وا ه اسوو

و زبووان را پووییرا نووو ور مبکنوود (ریکووور )9171 ،اسووتعاره بوورا

فرینش معنا تازه نیاز بوه هوی یوا از معناهوا پییرفتوة پییویر وا ه نودارد ،ولوب نهوا
را حووی

نیووز نمووبکنوود بووه انتدوواد ریکووور ،معنووا تووازه و افووزودهشووده اسو

کووه موجووغ

رسترار معنا ک گزاره مبشود (ریکور)9171 ،
 .2 .2 .5استعاره و ارجاعگری

ریکور معنوا جدیود خ و شوده را کوه حاصو کونش متدابو میوان معنوا سرراسو
زیرمعنووا در سووطد اسووتعارهگزاره اس و

و

بووا پرسووش از اثوور ادبووب پیونوود مبدهوود و مبگویوود

پرسووش از اثوور ادبووب خودبووهخووود در ذهوور خواننووده برانری تووه مووبشووود و مربووو بووه
ن ایز اس

کوه «ارجوا گور » نامیوده مبشوود (ریکوور )9171 ،ریکوور ارجوا گور را

دارا دو سووطد نایکسووان مووبدانوود :ارجووا گوور معنووایب و ارجووا گوور هرمنوووتیکب او
معتدوود اسوو

دامنووة ارجووا گوور در سووطد هرمنوووتیکب افووزایش پیوودا مبکنوود ،زیوورا در

ارجا گر معنوایب کوه «جم وه» را مورز هسوتب خوویش ق موداد مبکنود تنهوا مسوک ة هسوتب
سو ر در «جم ووه» مطوورا اسو  ،امووا در ارجووا گوور هرمنوووتیکب مسووک ة هسووتب سو ر در
«اثر» 9به میوان موب یود هنروامب کوه موضوو «اثور» در میوان اسو
نمبکنیک ،ب کوه بوه وجوود ارجوا در سو ر ،یعنوب حرکو

موا تنهوا بوه معنوا بسونده

سو ر از درون زبوان بوهسوو

بیرون ن معتددیک (ریکور)9171 ،

1. Œuvre
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قورار دارد تولیود سو ر بوهمثابوة «اثور» اسو

اثور ،هسوتب

کووه از واحوود سوو ر ،یعنووب جم ووه فراتوور مووبرود (ریکووور )9171 ،و در

سازوکار ببهمتا فردیتوب یکتوا پدیود موب ورد یوا اثور سوه مدولوة خواص را وارد حووزۀ
س ر مبکنود :پیکربنود ؛ گونوهها ادبوب؛ سواا در ایور میوان ،ریکوور فع یو

ب یویدن

به سو ر در سواکب یکتوا را برجسوته مبکنود و ن را مسوت زم بوازنرر اصو ارجوا گور
و ماتنووب بوور دو مرح ووه مبدانوود او در بووازنرر مرح وة ن س و

مسووک ة گوویار از سوواخ

اثر (معنا اثر) به جهان اثور (دلالو

اثور) را مطورا مبکنود و جسو وجوو جهوانب را کوه

پوویشرو اثوور گسووترده شووده اس و

و اثوور بووه ن ارجووا مبدهوود در برابوور جس و وجووو

معنا پنهان موجود در پر اثور کوه ال وغ نواممکر و گموراهکننوده اسو

قورار موبدهود؛ و

در مرح ة دوم ،ایر اص ک ب کوه هور معنوایب بوه مرجعوب میو ص ارجوا مبدهود را رهوا
مبکند و مبگوید اثر ادبب و ،بهویوژه شوعر بوه واسوطة سواخ

خواص خوود ،یعنوب حضوور

همووة زیرمعناهووا ممکوور وا ههووا و کوونش نهووا بووا دیروور نناصوور گووزاره ،جهووانب را
مب فریند که ارجا س ر در ن به حال

تع ی درمب ید (ریکور)9171 ،

الاتووه نچووه در شووعر بووا ن روب وهرو هسووتیک سوورکوب کووارکرد ارجووانب س و ر نیس و ،
ن از راه بوواز ابهووام اسوو

بووهبیووان دیروور ،راهاوورد زبووان

ب کووه دگرگووون کووردن نمیوو

شانرانه سواختر و پورداختر مرجعوب مع و و معنوایب اسو

را

کوه توا حود امکوان واقعیو

متزلزد و ابهام لود کنود (ریکوور )9171 ،شوعر در پوب فورینش جهوانب نوو و واقعیتوب توازه
بر بنیواد خیواد و احسوا

اسو

از ایور رو ،زبوان شوانرانه مجواد موبیابود خوود را از بنود

ارجووا مسووتدیک زبووان روزمووره زاد کنوود و سوواختر و پوورداختر مرجوو مع وو و معنووا
ابهام لود اسوتعار را هود

اصو ب خوود قورار دهود ق ود ریکوور از طورا مرجو مع و ،

قرار دادن سو ر ابهوام لوود اسوتعار در برابور سو ر شوفا
اس

اسو

سو ر شوفا

سو نب

که معنا را بهوضوا در معورض دیودار موا قورار موبدهود نگونوه کوه خوود سو ر در

ایر شکارگب معنا ناپدید موبشوود اموا اسوتعاره بوا توار و ابهوام لوود کوردن معنوا ،سو ر را
شکار موبکنود و اجوازه نموبدهود ،دسو کوک در وه وة ن سو  ،ایوز جوز خوود سو ر
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دیده شود در واق  ،رایههوا سو ر موان از ن موبشووند کوه سو ر ماننود اندییوه ناپیودا
شود (ریکور9171 ،؛ ریکور)9177 ،
ا تیرهب تب! ه! کدامیر روز نیا
جنونات را فرو خواهد شکس
کدامیر دس

نیرومند یار ده

تو را از ق غ مر خواهد گسس ،
و در ایر شع هور تیکدۀ سوزنده
با افت ار و ببهرا ،
فرو خواهد رف ،
تا روا مرا از دد تش برهاند با زور
ووز خطر سازد به دور (سیه ،9199 ،ص )84
شانر در ایر ابیوات دربوارۀ اوه ایوز سو ر موبگویود «تیورهب توب» تیورهب توب بوه
اه معناس
در هوور موقعیوو

یا مبتوان گفو

تیورهب توب مرجعوب بورونزبوانب اسو

کوه بورا هور کسوب

زمووانب و مکووانب دلووالتب واحوود دارد یووا انوویر نیسوو

کووه هوور کسووب

تیوورهب تووب را بووهن ووو خوواص معنووا یووا تجربووه مووبکنوود پرسووش از معنووا تیوورهب تووب ،از
جم ووه پرسووشهایب اس و

کووه «بووهذات شووانرانهاند» و موواهک ،یعنووب یووا پاسووب ندارنوود یووا

پاسبها ببشومار دارنود کوه بورا هور کسوب در هور روزگوار یکوب از نهوا انتاوار دارد
( شووور  )9917 ،و وینووب نیووز بووا گیوووده نرووهداشووتر پرسووش از معنووا تیوورهب تووب و
فرونکاستر ن به معنوایب سرراسو

اجوازه مبدهود هور کور دلالو

خوود را از ن برگیورد

تا تیرهب توب در هور تجربوة توازه از نوو معنوادار شوود ( شوور  )9917 ،اموا صور
اینکه تیرهب تب به اه معناسو  ،نچوه توجوه خواننوده را در وه وة ن سو
مبکند ج وه و گیرایوب سو ر اسوتعار اسو

نوور از

بوه خوود ج وغ

نوه معنوا گوزارههوا اسوتعار «کودامیر روز

نیووا جنووونات را فروخواهوود شکس و »؛ «کوودامیر دس و

نیرومنوود یووار ده تووو را از ق ووغ

موور خواهوود گسسوو »؛ «شووع هور تیووکدۀ سوووزنده» و «روا موورا از دد تووش برهانوود»
اجازه نمبدهند معنا بر صورت ل اه کند و ن را بروشاند
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 .6بحث و نتیجهگیری

ریکووور معتدوود اسو

زبووان شووانرانه زبووانب لیرارجووانب اسو

شانرانه «معنا» را از بنود سو ر گفوتر سرراسو

لیرارجووانب بووودن زبووان

دربوارۀ واقعیو هوا جهوان زاد مبکنود و

بووه ن توووان گسووترش یووافتر در «خیوواد فریوودها» را مبدهوود و ایوور یعنووب «معنووا» در زبووان
شووانرانه شوومای ب یووا فریوودۀ خیوواد اس و
«خنثووب کووردن» واقعیو

شوومای گووونرب معنووا در زبووان شووانرانه حاص و

و پوروبوواد دادن بووه خیوواد اسو

«تع ی » مبکند نه اینکوه ن را حوی

بووه بیووان دیروور ،خیوواد واقعیو

کنود ریکوور انتدواد دارد دقیدوا در همویرجاسو

استعاره با شومای گوونرب معنوا پیونود موبیابود ارونوه اسوتعاره واقعیو

را
کوه

طایعوب شونا در

نوووام از پوویش موجووود زبووان را بووا جوودا کووردن وا ههووا از معنووا سرراسو شووان در کوواربرد
روزمره «تع ی » موبکنود و سورر کواربرد وا ههوا را بوا گیوودن سوویة خیوالب معنوا انودان
گسترش مبدهود کوه بیوان واقعیو

شوانرانه ممکور شوود بنوابرایر ،بوه بواور ریکوور نچوه

در شووعر بووا ن روبوهرو هسووتیک دگرگووونب نمیو کووارکرد ارجووانب سو ر از راه ابهووام لووود
کردن واقعی ها جهان پیرامون اس
ریکووور معتدوود اس و
در یووا گووزاره اس و

معنووا وا ه در زبووان شووانرانه وابسووته بووه کوونش وا ههووا حاضوور
ندووش اسووتعاره در ایوور کوونش گووزارها ایس و

اسووتعاره همووواره

توجه ما را بوه وا ه یوا ترکیاوب خواص ج وغ مبکنود کوه حضوور و کنیوش در گوزاره ،کو
گزاره را به گوزارها اسوتعار بودد مبکنود ریکوور ایور وا ه یوا ترکیوغ خواص را «مرکوز»
و وا ههووا دیروور را «قالووغ» مبناموود ریکووور معتدوود اس و
اسوو

وا ه اسووا

معنووا اسووتعار

اسووتعاره بوورا گووزینش یووا وا ه ،نوووک از پوویش تعییرشوودۀ وا گووانب را بوورهک

مبزنود ،از راه اسوناد نا شونا از قوانون زبوان سورپیچب مبکنود و بوا مدایسوهگور ایودهها
نایکسان نهتنها مناساات معنایب پنهوان میوان نهوا را شوکار موبکنود ،ب کوه خوال مناسواات
معنایب جدید میوان نهاسو

در شوعر هموة زیرمعناهوا ممکور وا ههوا حضوور دارنود از

ایوور رو ،شووعر س و نب اس و

انوودمعنا و خواننوودۀ شووعر مجاووور بووه گووزینش یووا معنووا

خوواص از میووان مجمون وة معووانب نیس و
تازها باید از نو حد

زد و دریاف

بووه بوواور ریکووور معنووا را در هوور گووزارۀ شووانرانة
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Abstract
Paul Ricoeur’s The Living Metaphor is a fundamental book on metaphors. Ricoeur

believes that metaphors occur, especially in the unique character of poetic
language. Therefore, the main question of the present article is how, from
Ricoeur's point of view, metaphors create meaning in poetic discourse. The
hypothesis of this article is that in order to answer this question, the three
categories of comparison, iconicity of meaning, and poetic imagery as substitution
theory and the two categories of polysemy and reference as the interaction theory
must be defined. Accordingly, the main purpose of this study is the exposition of
the two theories of substitution and interaction based on the Misfortune by Alfred de
Vigny. The exposition of these two theories shows that meaning in poetic language
is iconic. Iconicity of meaning in poetic language is the result of neutralization of
reality and provoking imagination, indicating that imagination suspends reality. Here
the metaphor unites with the icon; in other words, the metaphor separates the words
from their straightforward meaning in everyday use, and then expands the use of
words by opening up the imaginary aspect of meaning so that the expression of
poetic reality becomes possible. In this poem, the words’ reference is suspended
because of the presence of all the possible implicit meanings. The metaphor, by
comparing different ideas, not only reveals the hidden semantic relations between
them, but also creates new relationships. The driving force behind this creation of
meaning is replication. This unifying process is based on a sudden intuition that
manipulates the previous configuration of language and creates a new structure.
Keywords: Metaphor, Meaning Creation, Substitution Theory, Interaction Theory,
Ricoeur
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Abstract
The image of women in literature has always been under the impact of their status in
the society’s cultural outlook. Not only does the environment play a great role in the
formation of female identity but also it paves the way for its development in society
or prevents it; due to the changes in environment and life patterns, migration can also
pave the way for identity changes. Fear and Trembling depicts the migration of a
Belgian girl to Japan. The conflict between western and eastern values causes
identity conflicts in the heroine. Amélie Nothomb, the Belgian writer, has
consciously addressed this identity crisis in the novel’s heroine. The current research
examines Amélie’s internal conflicts and her mental functions from a psychological
perspective with an analytic approach and a focus on Karen Horney’s theories.
Horney takes individuals’ internal conflicts into consideration and classifies
humans’ defense mechanisms against society into three different categories:
compliance, aggression, and detachment. Amelie’s identity crisis in a patriarchal
society is perceivable through a psychological analysis. The current research aims to
study the heroine’s defense mechanisms against adverse social conditions arising
from a patriarchal society by examining the effects of other individuals’ social
behavior and the environment on her personality.
Keywords: Social Behavior, Women’s Identity Crisis, Nothomb, Gender, Migration
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Abstract
From among the necessary competencies for translators is an awareness of the source
and target languages. For this purpose, some courses, including The Structure of
Persian Language and Persian Writing are included in the Iranian B.A. program of
English Translation. In the current study, the researchers investigated the effect of
these two courses on the quality and textual features, including accuracy and
complexity, of Persian translations from English. The sampling was purposive and
the type of research was ex-post facto. Four groups were selected: one group (N=19)
had passed The Structure of Persian Language, one group (N=15) had passed
Persian Writing, one group (N=41) had passed both, and one group (N=20) had
passed none of the courses. After the administration of a placement test, a text was
given to the four groups of participants to translate. The quality of translation and
measures of accuracy and complexity were examined in the Persian translation texts
to see if there were any significant differences among the four groups. The results
indicated that the quality of translation was not significantly different among the four
groups. In accuracy measures, the group which had passed none of the above courses
showed a significantly lower performance on correct verb forms as compared to the
three other groups, but there were no significant differences between the four groups
in terms of the other measures. Based on the results, it seems that these two courses
are taught with the aim of increasing the linguistic knowledge of the students and
not increasing their strategic sub-competence and, in general, had no significant
effect on the translation of the participants.
Keywords: Quality of Translation, Textual Features, Accuracy, Complexity, Persian
Writing, The Structure of Persian Language
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Abstract
Any translated content, especially audiovisual translation, is often manipulated by the
dominant ideology of the target society. The present study adopts a descriptive quantitative
method to examine the ideological aspects of these manipulations in the dubbed movies
broadcasted from the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) in three decades after the
Islamic Revolution in Iran. In this study, the text-internal and text-external manipulations
were examined in nine historical and adventure movies in the periods of 1997-2005, 20052013, and 2013-2018. It was also attempted to identify the reasons behind these
manipulations in terms of the governments’ policies and dominant values. Since audiovisual
translation involves nonverbal elements such as image, sound, and music distinguishing it
from written texts, the researchers attempted to adapt Dukāte’s model of manipulation
according to the specific features of audiovisual translation. To this end, each manipulation
classification was divided into two subcategories of verbally-induced and nonverballyinduced manipulations. After a comprehensive analysis of the movies along with their
dubbed versions, five manipulation strategies, including addition, deletion, substitution,
attenuation, and accentuation were identified. The results showed that in the period of 20052013, the volume of the manipulations in the conservative government outweighs that of the
reformist government. The dominant strategy used in the conservative government was
substitution and deletion while it was attenuation in the reformist government. Furthermore,
nonverbally-induced manipulations were significantly more than verbally-induced ones in
the dubbed movies.
Keywords: Ideological Manipulation, Nonverbal Manipulation, Verbal Manipulation,
Dubbing, IRIB
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Abstract
Nathalie Sarraute is one of the pioneers of the new novel in France. In all of
Sarraute's works, there is a kind of linguistic disorder and confusion, rooted in
indescribable feelings. This feeling is the equivalent of a phenomenon called
tropism. Sarraute borrowed the term from biology and defined it as indefinable
movements, which slide very rapidly to the limits of our consciousness. They are at
the origin of our gestures, of our words, and of the feelings we manifest, we believe
to experience. For Sarraute, language, besides the outer part—the apparent part of
the message— has an inner part that has not yet reached the stage of message
production. This interior part corresponds to the uncertain movements to which
Sarraute refers in the definition of tropism. The verbal disturbances in Sarraute’s text
are due to the existence of the same outlaw and uncontrollable inner language, which
is much more powerful than conventional and external language. In fact,
surrendering to outer and conventional language guides the desire to be social and
communicable to others, but the problem of the characters exists in their inability to
transfer feelings perfectly in the form of normal and external language. Their inner
language is so powerful that it affects the outer language and disturbs it. In this
article, we examine briefly a number of communication problems caused by the
tension of the inner language in the words of the characters.
Keywords: Nathalie Sarraute, Disorders, Tropism, Verbal Communication, Internal
Language, External Language
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Abstract
Hidden curriculum plays a special role in the educational process, which even
implies the explicit objectives of the curriculum. In this regard, the present study
aimed at investigating EFL teachers’ viewpoints on the unintended learning (hidden
curriculum) at English language institutes. The sample of the study included 164
EFL teachers who had taught at the intermediate and advanced levels at English
language institutes in 19 cities of Iran, such as Tehran, Mashhad, Kerman, and
Esfahan in 2017-2018 selected based on the simple random sampling method. A
researcher-made questionnaire with 40 items was developed based on a five-point
Likert scale with three main subconstructs: the social atmosphere, the organizational
structure, and the interaction between teachers and learners. The reliability of the
questionnaire was calculated using Cronbach’s alpha coefficient (0.87), the content
validity of the questionnaire was determined by the experts in the field of curriculum
studies, and the construct validity of the instrument was evaluated using the Rasch
model. According to the findings of the research, from EFL teachers’ viewpoints the
social atmosphere, the organizational structure of English language teaching
institutes, and the interactions between teacher and learners in the classroom
environment can significantly and largely result in unintended learning in learners.
In addition, from EFL teachers’ perspective the greatest unintended learning for
learners comes from the interactions between teacher and learners, the organizational
structure of institutes, and the social atmosphere, respectively.
Keywords: Unintended Learning, Hidden Curriculum, EFL Teachers, Social
Atmosphere, Organizational Structure, Teachers and Learners Interaction
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Abstract
Effective communication can be considered as a social process reflected in lexical
chains. In fact, speaking can be considered as a communicative mediator which
hinges on the speaker’s linguistic competence, but if the aim of a given dialogue is
to have a more effective communication, one should move beyond the speaker’s
subliminal intentions. The present study, therefore, tries to examine the influence of
“postlocution” as a level beyond communicative competence, and attempts to
introduce “brainling” based on brain structures. This model considers language as a
tool for behavioral changes and developments, and offers the four concepts of
cogling (cognition in language), emoling (emotions in language), cultuling (culture
in language), and sensoling (senses in language). The proposed model can be used
to portray a different and more comprehensive picture of brain’s macro functions,
which is useful for a better and more effective communication. From this
perspective, in addition to paying attention to self-oriented language, a dialogue
should take other-oriented language into consideration, and individuals should attend
to both communicative competence and linguo-therapeutic competence (language
for a better life).
Keywords: Communicative Competence, Linguo-Therapeutic Competence, Brainling,
Cogling, Emoling, Cultuling, Sensoling

1. Corresponding Author. Email: shimaebrahimi@um.ac.ir

In God’s Name
TABLE OF CONTENTS
Introducing the “Brainling” Model and Examining its Role in Effective
Communication: A Moving Beyond Communicative Competence
Reza Pishghadam
Shima Ebrahimi

1

Investigating EFL Teachers’ Viewpoints on Unintended Learning (Hidden
Curriculum) at English Language Institutes
Zeinab Sazegar
Hamid Ashraf
Khalil Motallebzadeh

2

The Disorders of Verbal Communication in the Dramatic Works of
Nathalie Sarraute
Mahdi Afkhami Nia
Allahshokr Assadollahi
Naimeh Karimlou

3

Ideological Manipulation: A Study of the Movies Dubbed from English into
Persian in the Post-Revolution Era
Salimeh Salamati
Parina Ghomi

4

The Effect of Target-Language Metalinguistic Awareness on the Quality
and Textual Features of Translation from English to Persian: Persian
Writing and The Structure of Persian Language in Focus
Ali Fazel
Dariush Nejadansari
Azizollah Dabaghi

5

Psychological Analysis of Heroine’s Identity Crisis in Patriarchal Culture
through the Study of Fear and Trembling by Amélie Nothomb
Zahra Saadat Nedjad
Negar Mazari
Mohammad Reza Farsian

6

Metaphor and the Creation of Meaning in Poetic Discourse: A Review of
Paul Ricoeur’s Views in The Living Metaphor Based on the Misfortune by
Alfred de Vigny
Saghi Farahmandpour
Mohammad Ziar

7

ABSTRACTS

In the Name of Allah

Journal of
Language and Translation Studies
A Quarterly Refereed Journal

Volume 53, Issue 3 (Fall 2020)

License Holder:
Ferdowsi University of Mashhad

General Director:
Dr. Reza Pishghadam

Dr. Saeed Ketabi
Associate Professor in TEFL, Isfahan
University, Iran
Dr. Masood Khoshsaligheh
Associate Professor in Translation Studies,
Ferdowsi University of Mashhad, Iran
Dr. Reza Pishghadam
Professor in Social Psychology of Language
Education, Ferdowsi University of Mashhad,
Iran
Dr. Abdolmahdi Riazi
Profesasor in TEFL, Macquarie University,
Australia

Persian Editor:
Abdullah Nowruzy

English Editor:

Editor-in-Chief:

Saeed Ameri

Dr. Reza Pishghadam

Coordinator:
Marziyeh Dehghan

Executive Manager:
Dr. Shima Ebrahimi

Typesetting:

Editorial Board:

Elahe Tajvidy

Dr. Alireza Anoushirvani
Professor in English Language and Literature, Shiraz
University, Iran
Dr. Mona Baker
Professor in Translation Studies, The University of
Manchester, England
Dr. Zohreh Eslami Rasekh
Professor in Applied Linguistics, Texas University, USA
Dr. Mohammad Reza Farsian
Associate Professor in French Language and Literature,
Ferdowsi University of Mashhad, Iran
Dr. Edwin Gentzler
Professor in Comparative Literature, University of
Massachusetts Amherst, USA
Dr. Alireza Jalilifar
Professor in Applied Linguistics, Shahid Chamran University,
Iran

Printing:
Ferdowsi University of Mashhad Press

Number of Copies: 30
Price: 15000 Rials (Iran)
Mailing Address:
Faculty of Letters & Humanities,
Ferdowsi University Campus, Azadi
Sq., Mashhad, Iran
Postal Code: 9177948883
Tel: (+98 51) 38806723
p-ISSN: 2228-5202
e-ISSN: 2383-2878

